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 ♦ א ♦

 הקדמה
 

 סימן ראשי תיבות: מי"ש הראל חזק

 ש בורא עולםי

 ברא את כולםש

 ש המציאם,אין לימ

 ויקרא שמם אדם 

 וא טמיר ונעלםה

 א יעזוב אותנו אף פעםל

 אה נא, זכור ברית אברהםר

 ב הרחמן נא השב בנים לגבולםא

 יים, רחם עליהם, קך זי ח

 ושוב שנית לגאלם

 מצמיח קרן ישועה
אין עוד מלבדו, איה מקום כבודו, 

 ברוך כבוד ה' ממקומו
 

טהור עינים, מחשבות ורח, זור א
, ריקודים מלאים התחדשות, טובות

מוחין זכים וצחים, עינים מסתכלות 
וצופיות אל האור העליון, האור 
הגנוז, מביעות תקווה ורחמים! 
שכינה בגלות, אך עוד התגלות 
קרובה יש עוד, יש עוז ישועות, 

תפילה מעומק הלב לאור ! משיחו
יה, לבידול המחלט מהשקר הגובר! 

 !!!האמת תנצח
 

יה כזו שמחה כשמשיח יבוא תה
נפלאה בעולם, כולם ירקדו וישירו 
וישמחו, יהיו כאלו נפלאות, פלאי 
פלאות שלמעלה מכל הפלאות, 

תהיה כזה שמחה! עכשיו מתחיל 
עידן חדש, ימות המשיח. על ידי 

זוכים להתעוררות תשובה,  –שמחה 
להאמין בה' עד הסוף,  –אמונה 

עיקר הגאולה תלויה בשמירת 
ודי עובד את הברית, כל פעם כשיה

אזי נמתקים כל  –ה' בשמחה 
 הדינים.

 
העיקר הגדול לעשות תשובה מתוך 
שמחה, תשובה מאהבה, אי אפשר 
לעשות תשובה רק עם מידת האמת, 

 האמת הגמורה, האמת המוחלטת.
 

אמר המסביר לצרחן: היכונו ליום 
הגדול, עוד מעט יתגלה אליהו הנביא 
ויכריז על ביאת המשיח, עת ללדת, 

ה מתמדת, עורו והקיצו ישנים, שמח
הנה עוד מעט משיח בא, וזה הזמן 
לעשות תשובה, להתנתק מכל הבלי 
הגוים, מכל היוונים והמתייונים, 
אנא שובו אל ה' בעוד מועד, 
התלבשו בצניעות אמיתית ושירפו 
הפאה, לבשו חצאית ארוכה עד 
הקרסול לפחות, שימרו עינים 
והברית, ויום השבת, כי מחר זה 

יה מאוחר, עוד מעט תתחיל יה
המלחמה הגדולה בעולם, והשבים 
בתשובה יזכו לקבל משיח, אז אנא 

ראו כי זה הסוף,  -אחי ואחיותי 
 !משיח בא

 
אני אוהב אותך ה' יתברך, אהובי 
בוראי הנני בידך, עד מתי להסתר 
פניך המאירות, הכיסופים בוערים, 
הלבבות מיחיילים אל אל אדון על 

מינו תבינו תדעו, כל המעשים! תא
החושך מכסה העולם, אבל בה' 
בטחתי, הוא הגואל! אלו רגעים 
אחרונים של הגלות, משיח בא, 
ויהיה רק ששון ושמחה, בית מקדש 
של אש, אני שרוי בגעגועים לה', 

 למשיח, לתרבות הבית השלישי!
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כאילו אומר ה' )ומי שיש לו אוזן 

שמע(: "יהודי, יקירי י -לשמוע 
חביבי, אני אוהב אותך  אהובי, בני

מאד, כל העולמות והבריאה נבראו 
בשבילך, אני איתך לצידך פה בכל 

, תקרא לי תמיד, וגם בעת תהניסיונו
צרה, אני אוהב אותך אהובי נפשי. 
אל תפחד, כל העולם הוא הסתרה, 
אין עוד מלבדי, אני בראתי הכל, 
המתן לי אשמח אותך, כי הכל 

תעשה  לטובה, להטיב איתך נצח, רק
תשובה שלמה ואגלה אורי וטובי 

 עליך".

ַהַשר ַהָגדֹול ַיֲעֹמד ִמיָכֵאל ּוָבֵעת ַהִהיא 
ָתה ֵעת ָצָרה  ָהיְּ ָך וְּ ֵני ַעמֶּ ָהֹעֵמד ַעל בְּ
יֹות גֹוי ַעד ָהֵעת  ָתה ִמהְּ יְּ ר ֹלא ִנהְּ ֲאשֶּ
ָך ָכל  ַהִהיא ּוָבֵעת ַהִהיא ִיָמֵלט ַעמְּ

ר ָצא ָכתּוב ַבֵספֶּ  )דניאל יב, א( ַהִנמְּ

 :מצודת דודוכתב ב

לבקש רחמים על  - "יעמוד מיכאל"
 ".ישראל

הרגיל לעמוד תמיד ללמד  - "העומד"
 ".סניגוריא על ישראל

אז תהיה עת צרה על  - "והיתה"
ישראל אשר לא נהיתה עליהם מעת 
היתה לגוי עד העת ההיא הכי הקרן 
הזעירה שהיא ממלכות ישמעאל יצר 

דישי עליונין להם מאד כמ"ש ולק
 .יבלא וגו' )לעיל ו'(

כאשר יצר להם מאד  - "ובעת ההיא"
ימלט עמך ורק כל הנמצא כתוב 
בספר ימלט ר"ל הצדיקים ויראי ה' 
שנאמר בהם ויכתב ספר זכרון לפניו 

 .(מלאכי ג) ליראי ה' וגו

 והוא מפלת גוג ויגילוי משיח בן דוד. 
 )ספר תורת האדם(

 

י הקץ כ -א להתעורר נ -עם ישראל 
בא, קץ משיחיה, אנא התעוררו כי 
בא מועד, ה' יגלה את המשיח, אבל 

הם ינצלו,  -  תשובה אלו שיעשו
תתחילו לשמור עינים וצניעות, כי 
הסוף פה ממש, והקץ בא על העולם, 

נצלו, שימרו עינים, ת תשובהרק ב
שימרו שבת, כי הקץ בא, כי קרוב ה' 
יום ה' על כל הגוים, ועכשיו ארץ 

אל תהיה מוקפת בחיילים טילים ישר
ומטוסים ואוניות, ויצאו להלחם נגד 
עם ישראל, ועכשו זה גמר החיתום, 

עם  -לשנת גאולה וישועה ובעז"ה 
 !הצניעות ננצח את המלחמה

 שיר חדש
זו בת  –טוב ללבוש חצאית ארוכה 

 ישראל קדושה.

זו התלבושת ולא התחפושת, 
על הדור היא  –הלבושה בצניעות 

 מגינה.
לכן כולנו נלבש חצאית ארוכה עד 

 כל השנה זה אלול. –הקרסול 

זה הצו, רק כך  –לעשות תשובה 
ה' אחד, להביא משיח  –יהיה איתנו 

 עכשיו, זה רק בצניעות.
 תציל את המצב! –האשה הצנועה 

יע געת השמחה, מרוב הענווה, להד
לשער היש, מתוך האין הנפלא, 
להרקיע שחקים, באמונה תמימה, 

ע עד "עזרי מעם ה'" לדעת אותו להגי
באמת, להכיר את הבורא, המציאות 

ה גדולה, הקדושה והאין סופית, אמונ
 ...יראה עצומה, שמחה גדולה

יך בכל לבבך ובכל ושמחת בה' אלק
נפשך ובכל מאדך, שמחו בה' ורקדו 
בכל לב, שמחת אמת, שמח בה' אחד
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 סגולה לכל ענין וכל הישועות
 

 מעלת לימוד הזוהר
ובזכות זה מתקבלים התפלות  וע שבזכות לימוד הזוהר נצא מהגלות ברחמים,יד
והרבה מגדולי ישראל בכל הדורות ציוו ללמוד זוהר  ,ראה תיקון מג ובמפרשים()

הקדוש, מכל העדות והחוגים לכל הגילאים למן גדולים ועד קטנים למן האר"י ז"ל 
ראש הישיבה מרן וכן  וכן גדולי דורנו דור הגאולה, אהגר"א והבעש"ט זיע"

, ואמר מעודד את לימוד הזוהר גם לבחורים כידועהיה  זיע"אל שטיינמן “הגראי
, ואומר שמסוגל לטהר הנפש אפילו אם לא מבין שכל אחד ואחד יכול ללמוד זוהר

 צדיקים רבים.כן וכו' ו

 א“ח קנייבסקי שליט“הגרשר התורה מרן פסק )להבדיל בין חיים לחיים( וכן 
 דקות זוהר. 5ואברכים ילמדו כל יום  שבחורים

זוהר בכל יום והרבה מגדולי כתב ללמוד דף  מרן הרב עובדיה יוסף זצ"לוכן 
 הספרדים.

וטוב לאמרו בכל יום לפני תפילת שחרית  פתח אליהויש קטע בזוהר שנקרא 
 (.בהמשך)מובא 

ועות יום רצוף לכל היש 40ויש סגולה לומר גם כן את התיקון מח והפתח אליהו 
 ואפשר לומר כמה פעמים ביום וכו'.

 פתח אליהו
 עם תרגום ללשון הקודש

ּקּוֵני) ף ֹזַהר ּתִּ ה - א' ַעּמּוד י"ז ּדַ מָּ ּקּוֵני ַאֶחֶרת ַהְקּדָּ  ַהזַֹּהר( ְלתִּ

 במחשבה לכוין לפירוש  , ואזאפשר לומר את הלשון המקורית

 או לומר את הלשון הקודש לבד.

יַחת לֹוַמר טֹוב תִּ הוּ ֵאלִּ  ּפְ יא ּיָּ בִּ ל ֹקֶדם ז"ל ַהּנָּ ה, ּכָּ ילָּ פִּ ר ּתְ ֶ ֲאש  לוּ  ּבַ ּבְ  קִּ

ן נָּ י ַרּבָּ ֵ יש  הּ  ַקּדִּ תָּ ירָּ ֲאמִּ ֶ ֶלת ש  ַלת ְמֻסּגֶ ה ְלַקּבָּ ּלָּ פִּ ע )מֹוֶרה ַהּתְ ַּ ב  ֶאצְּ  להחיד"א(. ב ְּ

י יהִּ י ֹנַעם וִּ ֵלינּו, ֱאלֵֹהינוּ  ֲאֹדנָּ ה עָּ ֵדינוּ  ּוַמֲעש ֵ ה יָּ ֵלינּו, ּכֹוְננָּ הּומַ  עָּ  הּו:ּכֹוְננֵ  ֵדינוּ יָּ  ֲעש ֵ

ח תַּ ָּ הו   פ  ִביא ֵאִלי ָּ ָּ נ  ֹוב זָּכו ר הַּ ט  ר: לַּ מַּ אָּ ֹון וְּ ִמין ִרב  לְּ ת ְּ  עָּ נְּ אַּ א דחַּ  הו א ד ְּ לָּ ֻחש ְּ  וְּ ן.בְּ ָּ  ב 

ַתח הוּ  ּפָּ ּיָּ יא ֵאלִּ בִּ ַמר. ַלּטֹוב זָּכּור ַהּנָּ ּבֹון ְואָּ ם רִּ עֹולָּ ה הָּ ַאּתָּ ֶ ד, הּוא ש  ד ְולֹא ֶאחָּ ֶאחָּ ר ּכְ ֶ  ֵיש   ֲאש 

יו רמִּ  ַאֲחרָּ י ְסּפָּ נִּ ֵ ֵאר ש  י[. ַלַחי ]ּבְ  רֹואִּ
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ת ְּ  נְּ ה הו א אַּ אָּ ָּ ל ִעל  ל עַּ ָּ ִאין כ  ָּ א ִעל  ִתימָּ ל סְּ ל עַּ ָּ ִתיִמין, כ  א ֵלית סְּ בָּ ָּ ֲחש  א מַּ ִפיסָּ ךְּ  ת ְּ ל. בָּ לָּ  כ ְּ

ה ל ֶעְליֹון הּוא ַאּתָּ ּכָּ ים. מִּ ֶעְליֹונִּ ם הָּ ל ֶנְעלָּ ּכָּ ים. מִּ מִּ ה ְוֵאין ֶנֱעלָּ בָּ ָּ ה אוֹ  ַמְחש  יסָּ פִּ ַד  ּתְ ּתֵ ֶ  ֵאיךְ  עש 

ה ה ְוֵאיֹפה ַאּתָּ א. ַאּתָּ ְמצָּ  נִּ

ת ְּ  נְּ ת ְּ  הו א אַּ קְּ ַּ פ  אַּ ר ד ְּ ִנין, ֲעש ַּ ו  ק  ן ת ִ ִרינָּ קָּ הֹון וְּ ר לְּ ן, ֲעש ַּ ִפירָּ גָּא סְּ הָּ נְּ אַּ הֹון לְּ ִמין. בְּ לְּ ִתיִמין עָּ  סְּ

א לָּ ן ד ְּ יָּ לְּ ַּ ג  ִמין ִאתְּ לְּ עָּ ן. וְּ יָּ לְּ ַּ ג  ִאתְּ הֹון ד ְּ ת ו בְּ ִסיאַּ כ ְּ ֵני ִאתְּ א, ִמב ְּ ָּ ש  נְּ  נָּ אַּ יר הו א ת ְּ וְּ ש ִ קָּ ֵחד לֹון דְּ יַּ מְּ  ו 

ִגין לֹון. ת ְּ  ו בְּ נְּ אַּ או ד ְּ גָּ ל ִמלְּ ָּ אן -  כ  ֵריש   מָּ פְּ אַּ ד ד ְּ ֵריה   חַּ בְּ ין ֵמחַּ ֵ ר ֵמִאל  ן, ֲעש ַּ ִפירָּ ב סְּ ֵ ש   חַּ  ֵלה   ִאתְּ

ו   ִאל  ֵריש   כ ְּ פְּ . אַּ ךְּ ָּ  ב 

ה הֹוֵצאתָּ  הּוא ַאּתָּ ֶ ר ש  ים, ֶעש ֶ ּקּונִּ ים ּתִּ ֶהם ְוקֹוְראִּ ר לָּ י ֶעש ֶ יג רֹות,ְספִּ ֶהם ְלַהְנהִּ מֹות ּבָּ  עֹולָּ

ים, ים ְסתּומִּ ְגלִּ ם ַהּנִּ ֵאינָּ ֶ ים. ְוש  ְגלִּ ֶהם נִּ ה ּובָּ ה ַאּתָּ ּסֶ ְתּכַ ֵני מִּ ּבְ ם, מִּ דָּ ה אָּ ר הּוא ְוַאּתָּ ֵ ּקֹוש  ֶ ם ש   אֹותָּ

ם. ּוְמַיֵחד ּום אֹותָּ ש ּ ה ּומִּ ַאּתָּ ֶ ים, ש  ְפנִּ ּבִּ ל מִּ י ּכָּ יש   מִּ ְפרִּ ּמַ ֶ ּה, ַאַחת ש  ר וּ ֵמֵאלּ  ֵמֲחֶבְרּתָּ ירֹות, ֶעש ֶ  ְספִּ

ב ּלוּ  ֶנְחש ָּ אִּ יש   הּוא ּכְ . ַמְפרִּ ךָּ  ּבְ

יןוְ  ֵ ר ִאל  ן ֲעש ַּ ִפירָּ ן סְּ ו  ִלין ִאנ  זְּ ן, אָּ רָּ ִסדְּ ד כ ְּ ד ֲאִריךְּ  חַּ חַּ ִציר וְּ ד קְּ חַּ ִני. וְּ ינו  ֵ  ב 

ר ְוֵאּלוּ  ירֹות, ֶעש ֶ ים ֵהם ְספִּ ם, הֹוְלכִּ ְדרָּ סִּ ד ּכְ רֹוְך, ֶאחָּ ד אָּ ר, ֶאחָּ צָּ ד קָּ  ְוֶאחָּ

ינוֹ  י.ּבֵ  נִּ

ת ְּ וְ  נְּ ִהיג הו א אַּ נְּ אַּ ֵלית לֹון, דְּ אן וְּ ִהיג מָּ נְּ אַּ , ד ְּ ךְּ א לָּ א לָּ ֵעל ָּ א לְּ לָּ א וְּ ת ָּ תַּ א לְּ לָּ ל וְּ ָּ א. ִמכ  רָּ  ִסטְּ

ה יג ַאּתָּ . ַמְנהִּ ּיֹוֶתךָּ רִּ ּיֹות ְוֵאין ּבְ רִּ יְגךָּ  ְיכֹולֹות ַהּבְ ה לֹא ְלַהְנהִּ ְלַמְעלָּ ה ְולֹא מִּ ַמּטָּ ּלְ  ַצד ֵמַאף ְולֹא מִּ

הּוא. ֶ  ש 

בו   יןלְּ ת ְּ  ש ִ נְּ ק ַּ ַּ הו   לֹון ת  יְּ ַּ ִמנ  ִחין ד ְּ רְּ ָּ ִתין פ  מָּ ֵני ִנש ְּ א. ִלבְּ ָּ ש  ה נָּ ָּ מ  כַּ ִפין וְּ ת ְּ  גו  נְּ ק ַּ ַּ ִריאו   לֹון, ת  קְּ ִאתְּ  ד ְּ

ִפין י גו  ֵ ב  גַּ ין לְּ בו ש ִ ן לְּ יָּ סְּ כַּ מְּ ִריאו   ד ִ קְּ ִאתְּ נָּא ֲעֵליהֹון.וְּ ו  ִתק  א: ב ְּ  דָּ

ים ְנּתָּ  ְלבּוש ִּ ּקַ ֶהם, ּתִּ ַהְינוּ  לָּ פְ  ּדְ ּיּותלִּ ימִּ ירֹות ַהי' נִּ ''א[, ְספִּ ֶהם ]ַהְגרָּ ּמֵ ֶ ים ש  מֹות ּפֹוְרחִּ ְבֵני ְנש ָּ  לִּ

ם, דָּ ה אָּ ים ְוַכּמָּ ְנּתָּ  ּגּופִּ ּקַ מֹות, ּתִּ ָּ ש  אֹות ַלּנְ ְקרָּ ּנִּ ֶ ים, ש  ים ְלבּוש ִּ ַהּגּופִּ ֶ ֵאּלוּ  ש  ים הָּ ַכּסִּ  ֲעֵליֶהם, ּמְ

ים אִּ ְקרָּ ים ְונִּ ֵהם ַהּגּופִּ ֶ ּיּות ש  יצֹונִּ ירוֹ  חִּ פִּ ּקּון ת,ַהּסְ תִּ ''א[. זֶה ּבְ  ]ַהְגרָּ

א  - ֶחֶסד רֹועָּ א. ד ְּ ִמינָּ א יְּ בו רָּ א -  גְּ רֹועָּ א. ד ְּ אלָּ מָּ ֶאֶרת ש ְּ פְּ א. -  ת ִ ו פָּ ח ג  הֹוד ֶנצַּ ֵרין  - וָּ  ת ְּ

ֹוִקין. א -  ִויסֹוד ש  א, ִסי ו מָּ גו פָּ ִרית אֹות דְּ . ב ְּ כו ת ֹקֶדש  לְּ ה  - מַּ ֶ ה פ  ֹורָּ ל ת  עַּ ב ְּ ֶ ה ש  ֶ ן פ  ִרינָּ . קְּ ה   לָּ

יא ַהֶחֶסד ֶנֶגד הִּ ין. ַיד ּכְ ה ְימִּ בּורָּ ֶנֶגד ּגְ ֹמאל. ַיד ּכְ ְפֶאֶרת ש ְ יא  ַהּתִּ ֶנֶגד הִּ  ְוַההֹוד ַהּנֶַצח ַהּגּוף. ּכְ

ֶנֶגד ֵהם ֹוֵקי ב' ּכְ ם. ש  דָּ אָּ ּיּום הּוא ַהְיסֹוד הָּ ית אֹות ְוהּוא ַהּגּוף, סִּ רִּ . ּבְ ה, ַמְלכּות קֹוֶדש   ֲאַנְחנוּ  ּפֶ

ים הּ  קֹוְראִּ ההַ  לָּ ַעל ּתֹורָּ ּבְ ֶ ה. ש   ּפֶ
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ה מָּ כְּ א,  - חָּ ה ִאיהו   מֹוחָּ בָּ ָּ ֲחש  או. מַּ גָּ ינָּה ִמל ְּ א -  ב ִ ה   ִלב ָּ ב ו בָּ ֵ ל  ל ֵמִבין. הַּ עַּ ין וְּ ֵ ֵרין ִאל   ת ְּ

ִתיב: רֹות כ ְּ ָּ ת  סְּ נ ִ ה "הַּ יֹהוָּ ". לַּ ֶתר ֱאלֵֹהינו  ֶ יֹון כ  ֶתר ִאיהו    - ֶעלְּ ֶ כו ת. כ  לְּ ֲעֵלה   מַּ ר: וַּ מַּ יד ִאתְּ ג ִ  מַּ

יתֵמֵרא ֲחִרית. ש ִ ִאיהו   אַּ א וְּ ת ָּ פְּ קַּ רְּ ִפיֵלי. קַּ או  ִדתְּ גָּ אֹות יֹו"ד אֹות ִאיהו   ִמל ְּ אֹות ה"א וְּ א"ו וְּ  | וָּ

אֹות ִאיהו   ה"א, וְּ ח ד ְּ ִאיהו   ֲאִצילו ת. ֹארַּ יו   וְּ קְּ ַּ נָּא ש  ִאילָּ רֹועֹוי דְּ דְּ ֹוי, ב ִ פ  נְּ עַּ א וְּ י ָּ מַּ ֵקי כ ְּ ש ְּ אַּ  דְּ

נָּא ִאילָּ י לְּ ֵ ב  רַּ ִאתְּ הו א וְּ הַּ ַּ  ב ְּ :ש  יו   קְּ

ת ּדַ ה מִּ ְכמָּ יא ַהחָּ יא ַהּמַֹח, הִּ ה הִּ בָּ ָּ ְחש  ים. ַהּמַ ְפנִּ ּבִּ ֶ ת ש  ּדַ ה מִּ ינָּ יא ַהּבִּ ב, הִּ הּ  ַהּלֵ ב ּובָּ ין, ַהּלֵ  ֵמבִּ

ה ְוַעל ְכמָּ ה ַהחָּ ינָּ רֹות ֶנֱאַמר, ְוַהּבִּ ְסּתָּ ''א[. ֱאלֵֹקינוּ  ַלה' ַהּנִּ ֶתר ]ַהְגרָּ ֶתר הּוא ֶעְליֹון, ּכֶ  ַמְלכּות, ּכֶ

יו לָּ יד ַמרֶנאֱ  ְועָּ ית ַמּגִּ ית, ֵמֵראש ִּ ים ַהּגְֻלגֹוֶלת ְוהּוא ַאֲחרִּ יחִּ ּנִּ ּמַ ֶ ֶליהָּ  ש  ין, עָּ ּלִּ פִּ ְלגֹוֶלת ּתְ  ֵיש   ּובּגֻ

ם הּוא מ"ה, ש ָּ ֶ ֶדֶרךְ  ש  ילּות, ּבְ ֶקה ְוהּוא ֲאצִּ ן ֶאת ַמש ְ ילָּ אִּ יו הָּ דָּ יָּ יו, ּבְ פָּ ם ַוֲענָּ יִּ ּמַ ים ּכַ קִּ ש ְ ּמַ ֶ  ֶאת ש 

ן, ילָּ אִּ ה הָּ ְתַרּבֶ אוֹ  ּומִּ ה. תוֹ ּבְ אָּ קָּ  ַהש ְ

ֹון ִמין, ִרב  לְּ ת ְּ  עָּ נְּ ת הו א אַּ ַּ ֹות ִעל  ִעל  ת הָּ ַּ ִסב  ֹות, וְּ ב  ס ִ ֵקי הַּ ש ְּ אַּ נָּא ד ְּ ִאילָּ הו א לְּ הַּ . ב ְּ ִביעו  הו א נְּ הַּ  וְּ

ִביעו   א ִאיהו   נְּ תָּ מָּ ִנש ְּ א, כ ְּ גו פָּ ִאיהו   לְּ ים ד ְּ י ִ א, חַּ גו פָּ ךְּ  לְּ בָּ יֹון ֵלית ו  מְּ ֵלית ד ִ נָּא וְּ יו קְּ פָּ  ד ְּ גו   א()ד ְּ

ל ָּ ה ִמכ  או מַּ גָּ לְּ ר. ד ִ בָּ  ו לְּ

ּבֹון ם, רִּ עֹולָּ ה הָּ ל ַעל ֶעְליֹון הּוא ַאּתָּ ים, ּכָּ ֶעְליֹונִּ ה הָּ ּבָּ ל ְוסִּ ּבֹות, ְלכָּ ה ַהּסִּ ֶקה ְוַאּתָּ  ֶאת ַמש ְ

ירֹות פִּ ים ַהּסְ אִּ ְקרָּ ּנִּ ֶ ן ש  ילָּ אֹותוֹ  אִּ ן, ּבְ ן ְואֹותוֹ  ַמְעיָּ ה הּוא ַמְעיָּ מָּ ָּ ש  ּנְ הּוא ַלּגּוף, ּכַ ֶ  ּוְבךָּ  ַלּגּוף. יםַחּיִּ  ש 

ְמיֹון, ֵאין מּות, ְוֵאין ּדִּ מוֹ  ּדְ ל ּכְ כָּ ים ַמה ּבְ ְפנִּ ּבִּ ֶ  ּוַבחּוץ. ש ּ

אתָּ  רָּ י ָּא ו בְּ מַּ א, ש ְּ עָּ רְּ אַּ ת וְּ קְּ ַּ פ  אַּ הֹון וְּ א ִמנ ְּ ש ָּ מְּ א ש ִ ִסיֲהרָּ א וְּ י ָּ בַּ כֹוכְּ א, וְּ י ָּ ז ָּלַּ א ו מַּ עָּ רְּ אַּ ִנין ו בְּ  ִאילָּ

ִאין ָּ ש  א ו דְּ תָּ ִגנְּ ֵעֶדן וְּ ב ִ  דְּ ִעש ְּ ן ין,וְּ ֵחיוָּ ִעיִרין וְּ עֹוִפין ו בְּ ִנין, וְּ נו  ֵני וְּ בְּ א. ו  ָּ ש    נָּ

אתָּ  רָּ ם ּבָּ ַמיִּ ָּ ֶרץ. ש  אָּ ַבְעּתָּ  וָּ ךְ  קָּ , ַמֲהלָּ ֶמש  ֶ ֵרַח, ש  ים יָּ בִּ ה ּוַמזָּּלֹות. ּכֹוכָּ מָּ ְחּתָּ  ּוֵמֲאדָּ יְצּמַ ים, הִּ  ֵעצִּ

ים, אִּ ָּ ש  ים ּדְ בִּ ֶליהָּ  ֵעֶדן. ְוַגן ֲעש ָּ ים עָּ יםּדָּ  ְועֹופֹות ַחּיֹות ַחּיִּ ם ּוְבֵני ּוְבֵהמֹות גִּ דָּ  .אָּ

א עָּ מֹודְּ ת ְּ ִאש ְּ הֹון לְּ ִאין, ב ְּ ָּ ֵאיךְּ  ִעל  ן וְּ ֲהגו  נַּ הֹון ִיתְּ ִאין ב ְּ ָּ ִאין, ִעל  ָּ ת  תַּ ֵאיךְּ  וְּ אן וְּ עָּ מֹודְּ ת ְּ ֵאי ִאש ְּ ָּ  ִעל 

ֵאי, ָּ ת  תַּ ֵלית וְּ ע וְּ דַּ יָּ ךְּ  ד ְּ ָּ ל. ב  לָּ  כ ְּ

יר ֶהם ְלַהּכִּ ים, ּבָּ ְתַנֲהגוּ  ְוֵאיךְ  ֶעְליֹונִּ יםֶעְליוֹ  יִּ ים, נִּ ים ְוֵאיךְ  ְוַתְחּתֹונִּ רִּ ּכָּ ים נִּ ים, ֶעְליֹונִּ  ְוֵאין ְוַתְחּתֹונִּ

י ּיֹוֵדעַ  מִּ ֶ ךָּ  ש  ל. ּבְ לָּ  ּכְ

ר ךְּ  ו בַּ ָּ א ֵלית ִמנ  ֵאי ִיחו דָּ ָּ ִעל  ֵאי. ב ְּ ָּ ת  תַּ ת ְּ  וְּ נְּ אַּ ע וְּ מֹודָּ ת ְּ ת ִאש ְּ ל ִעילַּ א עַּ ֹולָּ דֹון כ  אָּ ל וְּ א. עַּ ָּ ֹל  ל כ  כָּ  וְּ

א ִפירָּ ה   ִאית -  סְּ ם לָּ ֵ א,יְּ  ש  הֹון ִדיעָּ בְּ ִריאו   ו  קְּ א. ִאתְּ י ָּ כַּ אָּ לְּ  מַּ

ךָּ  ְוחּוץ ּמְ חּוד ֵאין מִּ ים יִּ ֶעְליֹונִּ ים, ּבָּ ה ְוַתְחּתֹונִּ ר ְוַאּתָּ ּכָּ ם, ַעל ֲאדֹון נִּ ּלָּ ל ּכֻ ה ּוְלכָּ ירָּ ם ֵיש   ְספִּ ֵ  ש 

דּוַע, מֹות יָּ ֵ ל ּוַבש ּ ֶ ירֹות ש  פִּ ים ַהּסְ אִּ ְקרָּ ים, נִּ כִּ ְלאָּ ר ַהּמַ ֶ ה ֲאש  יֵחי ֵהּמָּ לִּ ירֹות ש ְ פִּ א ַהּסְ ּסֵ  ֶמֶלְך[. ]ּכִּ
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ת ְּ  נְּ אַּ ךְּ  ֵלית וְּ ם לָּ ֵ א, ש  ִדיעָּ ת ְּ  יְּ נְּ אַּ א הו א ד ְּ ֵ ל  מַּ ל מְּ ן, כָּ הָּ מָּ ת ְּ  ש ְּ נְּ אַּ ִלימו   הו א וְּ ד ש ְּ כַּ .וְּ הו  ֻכל ְּ ת ְּ  דְּ נְּ  אַּ

ק ֵ ל  ַּ ת  סְּ הֹון, ת ִ ֲארו   ִמנ ְּ ָּ ת  הו   ִאש ְּ ן ֻכל ְּ הָּ מָּ א ש ְּ גו פָּ א כ ְּ לָּ א. ב ְּ תָּ מָּ  ִנש ְּ

ה ם ךָּ לְ  ֵאין ְוַאּתָּ ֵ דּוַע. ש  א יָּ ה ֶאּלָּ ל ֶאת ְמַחּיֶה ַאּתָּ ּיֹות ּכָּ רִּ ים ַהּבְ אִּ ְקרָּ מֹות. ַהּנִּ ֵ ש  ם ּבְ לֹום ַחס ְואִּ ָּ  ְוש 

יר סִּ ְתךָּ  ֶאת ּתָּ עָּ ּפָּ ֶהם, ַהש ְ ֲארוּ  לָּ ָּ ש ּ גּוף יִּ י ּכְ לִּ ה. ּבְ מָּ ָּ  ְנש 

ת ְּ  נְּ ים הו א אַּ כ ִ א חַּ לָּ ה וְּ מָּ כְּ חָּ א. ב ְּ ִדיעָּ ת ְּ  יְּ נְּ א ֵמִבין הו א אַּ לָּ הב ְּ  וְּ א. ִבינָּ ִדיעָּ ךְּ  ֵלית יְּ ר לָּ  ֲאתַּ

א, ִדיעָּ א יְּ א ֶאל ָּ עָּ מֹודְּ ת ְּ ִאש ְּ ךְּ  לְּ פָּ קְּ ו  ךְּ  ת  ֵחילָּ ֵני וְּ א. ִלבְּ ָּ ש  ה נָּ ֲחזָּאָּ אַּ ִהג ֵאיךְּ  לֹון ו לְּ נְּ א ֶאתְּ מָּ לְּ  עָּ

ִדינָּא ֲחֵמי, ב ְּ רַּ ִאית ו בְּ ט, ֶצֶדק דְּ ָּ פ  ִמש ְּ פו ם ו  ֵדיהֹון כ ְּ ֵני עֹובְּ בְּ א. ד ִ ָּ ש   נָּ

ה ם ַאּתָּ כָּ הבַּ  ְולֹא חָּ ְכמָּ ְבֵני ַהּמּוֶבֶנת חָּ ם, לִּ דָּ ה אָּ בֹון ַאּתָּ ה ְולֹא נָּ בּונָּ ּתְ ְבֵני ַהּמּוֶבֶנת ּבַ ם. לִּ דָּ  אָּ

קֹום ְלךָּ  ֵאין דּוַע, מָּ ם יָּ ְמנָּ ְכֵדי אָּ אֹות ּבִּ ְתרָּ ְבֵני ְלהִּ ם, לִּ דָּ יג ֵאיךְ  אָּ ם ַמְנהִּ עֹולָּ ין הָּ דִּ ים, ּבְ  ְוַרֲחמִּ

ֵהם ֶ ט ֶצֶדק ש  ּפָּ ש ְ י ּומִּ פִּ י ּכְ ם. ֵניבְּ  ַמֲעש ֵ דָּ   אָּ

אן ּכָּ ךְ  מִּ ֵאילָּ ֵרש   וָּ "ת ֵאיךְ  ְמפָּ ש   ַהֶשיִּ ּמֵ ּתַ ש ְ ַהז' מִּ ּדֹות ּבְ יג נה"ם חג"ת מִּ מוֹ  ְלַהְנהִּ ם עֹולָּ  אִּ

ם ְלֶחֶסד ין ְואִּ ֵאר ְלדִּ י )ב ְּ חַּ  רֹוִאי(. לַּ

ין ה. ִאיהו   ד ִ בו רָּ ט גְּ ָּ פ  א -  ִמש ְּ ו דָּ מ  א. עַּ ִעיתָּ צָּ ֶאמְּ א -  ֶצֶדק דְּ כו תָּ לְּ א, מַּ ָּ יש  ד ִ ֵני קַּ  -  ֶצֶדק ֹמאזְּ

ֵרין ֵכי ת ְּ מְּ ֹוט. סַּ ש  ִרית אֹות -  ֶצֶדק ִהין קְּ [. ב ְּ   ]קֹוֶדש 

ין ה. ּכֹוחַ  הּוא ּדִּ בּורָּ ט ַהּגְ ּפָּ ש ְ עֹוֵמד הּוא מִּ י הָּ עִּ ֶאְמצָּ יא הָּ הִּ ֶ ת ]ש  ּדַ ְפֶאֶרת[. מִּ יא ֶצֶדק ַהּתִּ  הִּ

ְלכּות ה. ַהּמַ ָּ דֹוש  ה ֶצֶדק, ֹמאְזֵני ַהּקְ ּדֹות ֵהּמָּ ין הֹוד.וְ  ֶנַצח מִּ יא ֶצֶדק, הִּ ית אֹות הִּ רִּ  -קֹוֶדש   ּבְ

 יסוד.

א ֹל ָּ ה כ  ֲחזָּאָּ אַּ ִהג ֵאיךְּ  לְּ נְּ א. ֶאתְּ מָּ לְּ  עָּ

ל ּדֹות ּכָּ ה ַהּמִּ ם ֵאיךְ  ְלַהְראֹות עֹוְמדֹות ֵהּמָּ עֹולָּ ְתַנֵהג, הָּ ךְ  מִּ יעַ  ּוְבכָּ ּפִּ י לוֹ  ְלַהש ְ יו. ְלפִּ  ַמֲעש ָּ

ל או ֲאבָּ ִאית לַּ ךְּ  ד ְּ א ֶצֶדק לָּ ִדיעָּ ִאיה יְּ א ִדין, ו  דְּ לָּ ט וְּ ָּ פ  א ִמש ְּ ִדיעָּ ִאיהו   יְּ ֲחֵמי, דְּ א רַּ לָּ ל וְּ ָּ ין ִמכ  ֵ  ִאל 

ֹות ל. ִמד  לָּ  כ ְּ

ּלוּ  ַמְרנוּ  ]ֲאפִּ אָּ ֶ ּיֵש   ש  ֶ ּדֹות ש  ֵהם מִּ ֶ ין[, ּכֹחֹות ש  ה ַהּדִּ ילָּ לִּ ַהּכֹחֹות לֹוַמר חָּ ֶ ֵאּלוּ  ש  ֲעֵלי הָּ ין ּבַ ד ּדִּ ּצַ  מִּ

ם.   ַעְצמֹותָּ

רו ךְּ  ָּ ה ב  ֹהוָּ ם יְּ עֹולָּ מֵ  לְּ ֵמן: ןאָּ  ְואָּ

י קו ם עֹון ִרב ִ מְּ ן ש ִ ו  ש  ד ְּ חַּ ִיתְּ ין וְּ ל ִמל ִ . עַּ ךְּ דָּ א יְּ הָּ א דְּ ו תָּ ש  ךְּ  ִאית רְּ ה לָּ אָּ ָּ ל  גַּ ִזין לְּ ִמיִרין רָּ ל טְּ , עַּ ךְּ דָּ  יְּ

ה א מַּ לָּ ִהיב דְּ יְּ ו   ִאתְּ ש  ה רְּ אָּ ָּ ל  גַּ ו ם לְּ ש  ר לְּ ַּ ש   ב  ד נָּ ן: עַּ עָּ ם כ ְּ י קָּ עֹון ִרב ִ מְּ ח ש ִ תַּ ָּ ר: פ  מַּ אָּ ךָּ  וְּ ה לְּ ֹהוָּ  יְּ
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ה ָּ ֻדל  ג ְּ ה הַּ בו רָּ ג ְּ הַּ ֶאֶרת וְּ פְּ ת ִ הַּ ח וְּ ֵצַּ נ  הַּ הֹוד, וְּ הַּ י וְּ ִים ֹכל כ ִ מַּ ָּ ש   ַּ ֶרץ. ב  אָּ בָּ ךָּ  ו  ה לְּ ֹהוָּ ה. יְּ כָּ לָּ מְּ ַּ מ   הַּ

א ֵ ש   נַּ תְּ מ ִ הַּ ֹכל וְּ . לְּ ֹראש    לְּ

י קּום ְמעֹון, ַרּבִּ וּ  ש ִּ ש  ְתַחּדְ ים ְויִּ ּדּוש ִּ , ַעל חִּ ְדךָּ ֲהֵרי יָּ ֶ ּות ש  ה ְרש  נָּ ּתְ ים תְלַגּלוֹ  ְלךָּ  נִּ זִּ ים רָּ רִּ ְסּתָּ  ַעל נִּ

, ֶדיךָּ ּלֹא ַמה יָּ ֶ ן ש  ּתָּ ּות נִּ ּום ְלַגּלֹות ְרש  ן ְלש  ם ּבֶ דָּ ם ַהּיֹום. ַעד אָּ י קָּ ְמעֹון ַרּבִּ ַמר ש ִּ  ה' ְלךָּ  ְואָּ

ה דּולָּ ה ַהּגְ בּורָּ  ְוכּו'. ְוַהּגְ

ִאין ָּ עו   ִעל  מָּ ן - ש ְּ ו  ִמיִכין ִאנ  רֹון ד ְּ ֶחבְּ יָּא ד ְּ עְּ רַּ נָּא וְּ ֵהימְּ ר מְּ עָּ כֹון. ו  ִאת ְּ נַּתְּ ְּ ִקיצו   ִמש   נו   "הָּ נ ְּ רַּ ֵני וְּ ֹוכְּ  ש 

ר" פָּ ין - עָּ ֵ ן ִאל  ו  א ִאנ  י ָּ יקַּ ד ִ ן צַּ ו  ִאנ  א ד ְּ רָּ טְּ הו א ִמס ִ הַּ ר דְּ מַּ ִאתְּ : ד ְּ ה  ָּ נָּה "ֲאִני ב  ֵ ש  י יְּ ִלב ִ או ֵער". וְּ לָּ  וְּ

ן ו  ִגין ֵמִתים. ִאנ  א ו בְּ ר ד ָּ מַּ הֹון: ִאתְּ ִקיצו   בְּ נו   "הָּ נ ְּ רַּ ֵני וְּ ֹוכְּ פָּ  ש  יָּא ר".עָּ עְּ א, רַּ נָּ ֵהימְּ ת ְּ  מְּ נְּ ן אַּ הָּ ֲאבָּ  וַּ

ִקיצו   נו   הָּ נ ְּ רַּ א וְּ רו תָּ עָּ ִאת ְּ א, לְּ ָּ ת  ִכינְּ ש ְּ ִאיִהי ד ִ נָּה ד ְּ ֵ ש  א, יְּ לו תָּ גָּ ד בְּ עַּ ן ד ְּ עַּ א כ ְּ י ָּ יקַּ ד ִ הו   צַּ ל ְּ ֻ ִמיִכין כ   דְּ

א ת ָּ נְּ ש ִ חֹוֵריהֹון. וְּ  בְּ

ים ְמעוּ  ֶעְליֹונִּ ש ְ ם ּתִּ ים ֹאתָּ נִּ ֵ ש  ֶחְברֹון, ַהּיְ רֹוֶעהוְ  ּבְ ן, הָּ ֱאמָּ ְתעֹוְררוּ  ַהּנֶ ַנְתֶכם. הִּ ְ ש ּ יצוּ  מִּ קִּ נוּ  "הָּ  ְוַרּנְ

ֹוְכֵני ר", ש  פָּ ם ֵאּלוּ  ֵהם עָּ ים, אֹותָּ יקִּ ּדִּ ֵהם ַהּצַ ֶ ד ש  ל ֵמַהּצַ ֶ ה ש  ינָּ כִּ ְ ֱאַמר ַהש ּ ּנֶ ֶ ּה, ש  י ּבָּ ה "ֲאנִּ נָּ ֵ  ְיש 

י ּבִּ ם ֵער", ְולִּ ים, ְוֵאינָּ יל ֵמתִּ בִּ ש ְ ֶהם, ֶנֱאַמר זֶה ּובִּ יצוּ " ּבָּ קִּ נּו" הָּ יצוּ  ְוכּו', ְוַרּנְ קִּ ה ֶאת הָּ ֶ  ֹמש 

בֹות. אָּ ן רֹוֶעה ְוהָּ ְתעֹוֵרר ֶנֱאמָּ ה ּתִּ בֹות ַאּתָּ אָּ ה ֶאת ְלעֹוֵרר ְוהָּ ינָּ כִּ ְ יא ַהש ּ הִּ ֶ ה ש  נָּ ֵ לּות, ְיש  ּגָּ ַעד ּבַ ֶ  ש 

ים ַהזֶּה, ַהּיֹום יקִּ ּדִּ ם ַהּצַ ּלָּ נוּ  ּכֻ ש ְ ה יָּ ינָּ ֵ ה ְוַהש ּ ְיתָּ ין הָּ  ם.ֵעיֵניהֶ  חֹוֵרי ּבֵ

ד ת ִמי ָּ ִהיבַּ א יָּ ת ָּ ִכינְּ ת ש ְּ לַּ ִלין ת ְּ י קָּ ֵ ב  גַּ יָּא לְּ עְּ א, רַּ נָּ ֵהימְּ א מְּ ִיימָּ : וְּ יָּא קו ם ֵליה  עְּ נָּא רַּ ֵהימְּ  - מְּ

א הָּ ךְּ  דְּ ר: ֲעלָּ מַּ ֹוִדי "קֹול ִאתְּ אי - דֹוֵפק" ד  ָּ ב  גַּ ע לְּ ָּ ב  רְּ אַּ ן ב ְּ וָּ תְּ , אַּ יֵליה  א ד ִ ִיימָּ הֹון וְּ ִחי בְּ תְּ ִ  ִלי "פ 

ִתי ֲאחֹוִתי יָּ עְּ ִתייוֹ  רַּ ִתי". נָּ ָּ מ  א תַּ הָּ ם דְּ ַּ ת ֲעֹוֵנךְּ  "ת  ַּ ֹון ב  לֹוֵתךְּ  יֹוִסיף לֹא ִצי  גְּ הַּ  כב(. ד ".)איכהלְּ

ד ּיַ ה מִּ ְתנָּ ה נָּ ינָּ כִּ ְ ֶנֶגד קֹולֹות ג' ַהש ּ בֹות. ג' ּכְ א אָּ ּסֵ ְפֵני ֶמֶלְך[, ]ּכִּ רֹוֶעה לִּ ן, הָּ ֱאמָּ הּ  ְואֹוֵמר ַהּנֶ  לָּ

ה ֶ נּו, ֹמש  ֲהֵרי ַרּבֵ ֶ ֶליךָּ  ש  י ֹול"ק ֶנֱאַמר עָּ ַני ּדֹוֵפק", ּדֹודִּ ע ּדֹוֵפק הּוא ְלפָּ ַאְרּבַ ּיֹות ּבְ , אֹותִּ ךָּ ּלְ ֶ ם ש   ]ש ָּ

ה ינָּ כִּ ְ י, הּוא ַהש ּ ּיֵש   ֲאֹדנָּ ֶ ּיֹות. ד' ּבוֹ  ש  ''א([ אֹותִּ ֶנֶגד ַהּקֹול ְוֹיאַמר )ַהְגרָּ ּיֹות, ד' ּכְ י אֹותִּ ְתחִּ י: "ּפִּ  לִּ

י, י, ֲאחֹותִּ תִּ י, ַרְעיָּ תִּ י", יֹונָּ תִּ ה ַתּמָּ מָּ ְקֵראת ְולָּ ה, נִּ ּמָּ ּום ּתַ ש ּ ם מִּ "ּתָּ ֶ ת ֲעֹוֵנךְ  ש  ּיֹון, ּבַ יף, לֹא צִּ  יֹוסִּ

 ְלַהְגלֹוֵתְך".

י ֹראש ִ ֶ א "ש  לָּ ל". ִנמְּ אי טָּ א "מַּ לָּ ל"? ִנמְּ א - טָּ ר ֶאל ָּ מַּ א אָּ ש ָּ ִריךְּ  ֻקדְּ ת ְּ  הו א: ב ְּ נְּ ת ְּ  אַּ בְּ ַּ ש   חָּ

א ִמי ֹומָּ ב ד ְּ רַּ חָּ ִאתְּ י דְּ ֵ א ב  ש ָּ ד ְּ קְּ נָּא מַּ אלְּ עָּ א ד ְּ ֵביתָּ נָּא ִדיִלי ב ְּ אלְּ עָּ א? וְּ ו בָּ ִיש   או בְּ א ֲהִכי, לָּ לָּ  ד ְּ

נָּא אלְּ ל עָּ ָּ נָּא כ  ת ְּ  ִזמְּ נְּ אַּ א. ד ְּ לו תָּ גָּ ךְּ  ֲהֵרי ב ְּ נָּא: לָּ י ִסימָּ ֹראש ִ ֶ א "ש  לָּ ל", ִנמְּ א ֵה"א - טָּ תָּ ִכינְּ  ש ְּ

א, לו תָּ גָּ ִלימו   ב ְּ ה   ש ְּ ים ִדילָּ י ִ חַּ ה   וְּ ילָּ ל. ִאיהו   ד ִ א טַּ דָּ א"ו. אֹות "אהֵ  אֹות יֹו"ד אֹות ִאיהו   וְּ אֹות וָּ  וְּ

א ִאיִהי ֵה"א ת ָּ ִכינְּ א ש ְּ לָּ ן דְּ ָּ ב  א ט"ל, ֵמֻחש ְּ אֹות ֵה"א אֹות יֹו"ד אֹות ֶאל ָּ א"ו וְּ ִליקו   וָּ סְּ ן ד ִ וָּ תְּ  אַּ

ן ָּ ב  ֻחש ְּ "ל. לְּ ִאיִהי טָּ יָּא ד ְּ לְּ א מַּ ת ָּ ִכינְּ ִביעו   ִלש ְּ ל ִמנ ְּ כָּ קֹוִרין ד ְּ ִאין. מְּ ָּ ם ִמי ַּד ִעל  יָּא קָּ עְּ נָּא רַּ ֵהימְּ  מְּ

אֲ  ןוַּ הָּ ין בָּ יש ִ ד ִ . קַּ יה  ֵ ד ִעמ  אן עַּ ָּ זָּא כ  א: רָּ ִיחו דָּ ךְּ  דְּ רו  ָּ ה "ב  ֹהוָּ ם יְּ עֹולָּ ֵמן לְּ ֵמן": אָּ אָּ  וְּ
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י ּרֹאש ִּ ֶ א "ש  ְמלָּ ל", נִּ ה ַמה טָּ נָּ ּוָּ א ַהּכַ ְמלָּ ל", "נִּ א טָּ ַמר ֶאּלָּ ְ  ַאּתְ  ה', אָּ הַהש ּ ינָּ ַאּתְ  כִּ ֶ ש ְ  ֵאם ש  ֵאל,יִּ  רָּ

ְבּתְ  ַ ש  ּיֹום חָּ ּמִּ ֶ ְחַרב ש  ּנֶ ֶ , יתבֵּ  ש  ש  ְקּדָּ י ַהּמִּ יתִּ לִּ עָּ ֶ י, ש  יתִּ  ְלֵביתִּ לִּ ּובִּ  יְועָּ ש ּ ְך, הזֶ ֵאין י?ְליִּ ֱאמֶ  ּכָּ ּבֶ ֶ  תש 

י לֹא יתִּ לִּ ל עָּ ַאּתְ  ְזַמן ּכָּ ֶ לּות ש  גָּ י! ּבְ ן, ְלךָּ  ֲהֵרי ְלֵביתִּ ימָּ י סִּ ֹראש ִּ ֶ אנִּ  "ש  ל" ְמלָּ ל טָּ  ּואה ]טָּ

יָּא ַמְטרִּ גִּ ם ּבְ ֵ או ֵהא יּוד ש  ם וָּ ֵ ש ּ ה, מִּ יָּ ְמנָּ  ֲהוָּ ה םאָּ אן ֲחֵסרָּ הִּ  ה' אֹות ּכָּ ֶ ם יאש  ֵ י ש  כִּ ְ ה[,ַהש ּ  ְוה' נָּ

יא ה הִּ ינָּ כִּ ְ לּות, ַהש ּ ּגָּ ּבַ ֶ א ש  או ֵהא יּוד ֶאּלָּ ים וָּ ה ֹעלִּ ּיָּ יַמְטרִּ גִּ בּ  ּבְ ל, ֹוןְלֶחש ְ הַ  טָּ ֶ םש  ֵ א הַהזֶּ ש ּ  ְמַמּלֵ

ה ֶאת ינָּ כִּ ְ ן ַהש ּ ְעיָּ ּמַ ל ה' מִּ ֶ ל ש  קֹורֹות ּכָּ ים. ַהּמְ ֶעְליֹונִּ ּיָּד הָּ ם מִּ רֹועֶ  קָּ ן, ההָּ ֱאמָּ בֹותוְ  ַהּנֶ אָּ  הָּ

ים דֹוש ִּ ּמֹו. ַהּקְ אן ַעד עִּ חּוד. סֹוד ּכָּ רּוךְ  ַהּיִּ ם ה' ּבָּ ֵמן ְלעֹולָּ ֵמן. אָּ  ְואָּ

א ִויֵהי ֲעוָּ ם ִמן רַּ א ֳקדָּ יקָּ ת ִ א עַּ יש ָּ ד ִ ל קַּ כָּ ין דְּ יש ִ ד ִ א קַּ ִמירָּ ל טְּ כָּ ִמיִר  דְּ א יןטְּ ִתימָּ א.דְּ  סְּ ָּ   ֹכל 

ְהֶיה הּ  ְויִּ ל ְרצֹונָּ ֶ דֹוש   זֵָּּקןהַ  ש  ל ַהּקָּ ּכָּ ים מִּ ר ,1ְקדֹוש ִּ ֶ דֹוש   הּוא ֲאש  ר קָּ ְסּתָּ ם. ְונִּ ּלָּ ּכֻ  מִּ

ךְּ  ָּ ש  מְּ ִיתְּ א ד ְּ ל ָּ ה טַּ אָּ ָּ יה   ִעל  ֵ יָּא ִמנ  לְּ מַּ יה   לְּ ֵ ֵעיר ֵריש  זְּ ין, ד ִ ִ פ  נְּ לְּ  אַּ ילו  ִ ט  חֲ  | הַּ ללַּ ו   קַּ פ  ַּ ין ִחיןת  יש ִ ד ִ  קַּ

ִהירו   נְּ ין ב ִ ִ פ  נְּ אַּ א דְּ ֲעוָּ רַּ א ב ְּ תָּ וָּ ֶחדְּ א. ו בְּ ָּ ֹכל    דְּ

בֹוא ּיָּ ֶ ן ש  דֹוש   מִּ רּוךְ  ַהּקָּ א הּוא ּבָּ ְקרָּ ּנִּ ֶ ַפע זֵָּקן, ש  ֶ יַדת ש  ים ְלמִּ ַרֲחמִּ ים, הָּ ַטּנִּ ה ַהּקְ ּדָּ ּמִּ ע 2זוּ  ּומִּ ּפַ  ֻיש ְ

ה, ינָּ כִּ ְ ְקֵראת ַלש ּ ּנִּ ֶ ל ש  ין ַחּקַ ּפּוחִּ ין, ּתַ יש ִּ אֹור ַקּדִּ , ּבְ ֶניהָּ צֹון ּפָּ ְמַחת ּוְברָּ ם. ּוְבש ִּ ּלָּ  ּכֻ

מַּ  ִיתְּ ךְּ וְּ ֵ ם ִמן ש   א ֳקדָּ יקָּ ת ִ א עַּ יש ָּ ד ִ ל קַּ כָּ ין, דְּ יש ִ ד ִ א קַּ ִמירָּ ל טְּ כָּ ִמי דְּ א ִריןטְּ ִתימָּ א.דְּ  סְּ ָּ ארְּ  ֹכל   עו תָּ

ֲחֵמי רַּ א ִחנ ָּא וְּ ד ָּ ִחסְּ ִהירו   וְּ נְּ ה ב ִ אָּ ָּ א ִעל  עו תָּ רְּ ה ב ִ וָּ ֶחדְּ י וְּ לַּ ל עָּ עַּ ָּ  וְּ ֵני לכ  ל י,ֵביִת  ב ְּ עַּ ָּ  וְּ ִוים לכ  לְּ נ ִ  הַּ

י, ל ֵאלַּ עַּ ל וְּ ָּ ֵאליִ  כ  רָּ . ש ְּ יה  ֵ מ   עַּ

ךְ  ֵ ְתַמש ּ ן יִּ דֹוש   מִּ רּוךְ  ַהּקָּ א הּוא ּבָּ ְקרָּ ֵלא זֵָּקן ַהּנִּ ים, מָּ ְסּתָּ  ַרֲחמִּ ל, רְוַהּנִּ ּכָּ צ מִּ ים,ְוַרחֲ  ֹוןרָּ  ֵחן, מִּ

ֶחֶסד, אֹור וָּ ים ּבְ צֹון, ֶעְליֹון, ַרֲחמִּ ה, ּוְברָּ ְמחָּ ַלי ְוש ִּ ל ְוַעל עָּ ֵני ּכָּ י,בֵּ  ּבְ מוּ  לּכָּ  ְוַעל יתִּ יַהּסְ  ֵאַלי, םכִּ

ל ְוַעל ֵאל. ַעם ּכָּ רָּ ש ְ  יִּ

נָּא ִקינָּ רְּ ִיפְּ ל וְּ ָּ ִתין ִמכ  קְּ ין עַּ יש ִ ן ב ִ ֵייתו  א דְּ מָּ לְּ עַּ ִמין לְּ זְּ יַּ ֵהב וְּ יַּ ִיתְּ זֹונָּ  נָּאלָּ  וְּ רְּ  אמְּ ַּ פ  או  תָּ סָּ א, נָּ ָּ ת  בְּ  טַּ

ִלי ה ב ְּ רָּ א, צָּ תָּ קְּ עַּ א וְּ לָּ זְּ ל ִממַּ כָּ זֹונָּא דְּ יה   מְּ ֵ ן. ב  יָּ לְּ ַּ   ת 

יא נוּ  יֹוצִּ ל ה', אֹותָּ ּכָּ רֹות, מִּ ים צָּ רִּ ים ּוְדבָּ עִּ בֹואוּ  רָּ ּיָּ ֶ ם, ש  עֹולָּ י לָּ נוּ  ןְוַיְזמִּ ק לָּ ּמְ ֶ  ֹורמִּ ַפע, - ַפעַהש ּ ֶ  ש 

ן ּתֶ נוּ  ְויִּ זֹון לָּ ה מָּ סָּ ה. ּוַפְרנָּ י טֹובָּ לִּ ל ּוְכֵאב, ַצַער ּבְ בֹוא, זֶה ְוכָּ זָּּלֵמהַ  יָּ ֶעְליוֹ  ּמַ ּכָּ  ן,הָּ ֶ זֹונֹות לש   ַהּמְ

ים לּויִּ   ּבֹו. ּתְ

                                                           
דֹוִלים ש   1 גְּ ֲחִמים הַּ ת ָהרַּ רִמדַּ ת  כ  ת הַּ ֵראת ָעִתיק.[, ל ה' ]ִמדַּ ִנקְּ  ש 

ת.2 ר  א  ִתפְּ ת הַּ  . ִמדַּ
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ן ִבינָּ זְּ ֵ א ֵמֵעינָּא ִויש  יש ָּ א ב ִ ָּ ב  רְּ ךְּ  ו ֵמחַּ אַּ לְּ מַּ ֶות דְּ ָּ מ  ה   הַּ ינָּ ִמד ִ ל ו  ֶ ם. ש    ֵגיִהנ 

יל נוּ  ְוַיּצִּ ן אֹותָּ ה, ֵמַעיִּ עָּ ֶות, ַמְלַאךְ  ְוֶחֶרב רָּ ין ַהּמָּ ּדִּ ּנֹום. ּומִּ יהִּ  ַהּגֵ

ֵיֵתי נָּא וְּ ל לָּ כָּ נָּא ו לְּ תָּ ָּ ש  פְּ א ִחנ ָּא נַּ ד ָּ ִחסְּ ֵיי וְּ חַּ זֹוֵני ֲאִריֵכי וְּ ִויֵחי ו מְּ ֲחֵמי רְּ רַּ . ִמן וְּ ֵמיה  ֵמן ֳקדָּ ן אָּ ֵ  כ 

ִהי צֹון, יְּ ֵמן רָּ ֵמן. אָּ אָּ  וְּ

ן ּתֶ נּו, ְויִּ ל לָּ ֹות ּוְלכָּ ש  פָּ נּו, ַהּנְ ּלָּ ֶ ֶחֶסד, ֵחן ש  ים וָּ ים, ְוַחּיִּ זֹון ֲאֻרּכִּ ים, ְוֶרַווח, ּומָּ רוֹ  ֵמֵאת ְוַרֲחמִּ  אֹוצָּ

ֵמן ַהּטֹוב, ן אָּ י ּכֵ צֹון. ְיהִּ ֵמן רָּ ֵמן. אָּ   ְואָּ

 תיקון מח

ח "לה נפלאה לומר, בכל יום אחר תפילת שחרית, את התיקון מסגו
 מתיקוני הזהר.

 ןבראשית תמ
 –  ח מתיקוני הזוהר הקדוש, והוא סגולה נפלאה”והוא תיקון מ

לומר בכל יום ויום )אחר התפילה(,  –ל ”י ז”שתיקן רבינו המאור הגדול, האר 

ו, רוחו ונשמתו של ואמירתו מסוגלת לתיקון עוון פגם הברית, והוא מתקן נפש

האומר, והיצר הרע, המקטרג, אינו יכול לו, ולא יראה במיתת בניו חלילה, ויזכה 

ליראת השם, ויצליח בכל דרכיו, וניצול ממחלת הנפילה, ויגבה וירום מזלו ולא 

 .יבוא לידי עניות חלילה, ואויביו יפלו תחתיו ויזכה לאריכות ימים ולעולם הבא
 

ֵראִשית ַתָמן  רֵ בְּ וָנא ָדא בְּ ”י ַתָמן ַשבָ ”תְּ ַגוְּ ֵרי ”ָרא ִשי”ת בָ ”ֵראִשי’ ת, כְּ ִאינּון תְּ ת, וְּ
ַמר  יהּו ִאתְּ ת ַהַשָבת‘ַשָבתֹות, ֲעַליְּ ת ַהַשָבת ַלֲעשֹות אֶּ ָרֵאל אֶּ ֵני ִישְּ רּו בְּ ָשמְּ גֹוֵמר, ’ וְּ וְּ

כִ  ִכיר ָהָכא ַשָבת, ָלֳקֵבל שְּ ִנין ַאדְּ ֵרין ִזמְּ ַתָתָאה; תְּ ָתא ִעָלָאה וְּ ֹדֹרָתם‘ינְּ ֹדֹרָתם, ’, לְּ ַמאי לְּ
ר  ֵני ִמַתָמן ֵיצֶּ פְּ ִאתְּ ֵרי ָבֵתי ִלָבא, וְּ ַשָבת ִבתְּ ָעִביד לֹון ִדיָרה בְּ ָלא ַזָכָאה ִאיהּו ָמאן דְּ אֶּ

וַ  ָיין ַתרְּ ַשרְּ ִרית עֹוָלם ָדא ַצִדיק, דְּ ִאיהּו ִחלּול ַשָבת, בְּ ָלָאה ָהָרע דְּ ַאמְּ יהּו ֲעֵליּה, ַחד לְּ יְּ
ָיא ִמיֵניּה. ַמלְּ ִאתְּ ַחד לְּ  ֵליּה וְּ

ָרֵאל‘ ֵני ִישְּ ָצִעיָתא, ’ בְּ מְּ אֶּ ָרֵאל ָסָבא ַעמּוָדא דְּ ִישְּ נֹוי דְּ ַצח ָוהֹוד, בְּ ָיין נֶּ ֵרין כֻּלְּ ִאינּון תְּ
ַלת  ִביִעי‘תְּ ִביִעי’ ‘שְּ ִביִעי’ ‘שְּ ַלת ֲאָבָהן, ֹענֶּג שַ ’ שְּ נָ ‘ָבת ִאֵלין תְּ ן ”ָהר יֹוֵצא ֵמֵעדֶּ ”וְּ

ת ַהגָ  קֹות אֶּ ַהשְּ ָנָהר’, ‘ן”לְּ ִאית ’, וְּ ָלָגיו, וְּ ֵרי ָנָהר פְּ קְּ ִאתְּ ִאית ָנָהר, ִאית ָנָהר דְּ ִאית ָנָהר וְּ
ַמר  ן ִעָלָאה ֲעֵליּה ִאתְּ דּוִמים, ֵעדֶּ ֵרי ַנַחל קְּ קְּ ִאתְּ ָך”ַעִין ֹלא ָרֲאָתה אלהי‘ָנָהר דְּ ’, ם זּוָלתֶּ

ִאיהּו א’, ָהר ִאיהּו וַהאי נָ  ן ִעָלָאה דְּ ָנִפיק ֵמֵעדֶּ ָאִזיל ’, דְּ ִאיָמא, וְּ ַאֲעַבר ֵבין ַאָבא וְּ וְּ
ָתא  ִכינְּ ִאיִהי שְּ ָתא דְּ ִגנְּ ֵקי לְּ ִביִעי, ּוִמַתָמן ַאשְּ ֲחֵמש ֵמאֹות ָשָנה, ּוָמֵטי ַעד ַצִדיק שְּ

 ַתָתָאה.



 ♦ י ♦

ָנִטיר ִדיָרה לְּ  חֹול, ַזָכָאה ִאיהּו ָמאן דְּ ִריב ַתָמן ֲעִציבּו ִדטְּ קְּ ָלא ִאתְּ ִאיהּו ִלָבא, דְּ ַשָבת דְּ
ַמר  ֵגיִהָנם, ַדֲעָלּה ִאתְּ ִאיהּו נּוָרא דְּ ָמָרה דְּ ַכַעס דְּ ם ‘וְּ בֹוֵתיכֶּ ֹכל מֹושְּ ַבֲערּו ֵאש בְּ ֹלא תְּ

יֹום ַהַשָבת ִאלּו אוֹ ’, בְּ ָכִעיס כְּ ָכל ָמאן דְּ ָהִכי הּוא ַוַדאי דְּ ָבִעים וְּ ֵגיִהָנם, ַארְּ ִקיד נּוָרא דְּ
ָלָקה  ִאינּון ֲעָשָרה דְּ ַשָבת, וְּ ִקּיֹות ָחֵסר ַחד בְּ ָבִעים ַמלְּ ָלאכֹות ָחֵסר ַחד ִאינּון ָלֳקֵבל ַארְּ מְּ
ִניִתין  רּו ָמאֵרי ַמתְּ ִגין ָדא ָאמְּ ָעא, ּובְּ ַארְּ ָעה לְּ ִתשְּ ָנָחש וְּ ַחָּוה ַוֲעָשָרה לְּ ָאָדם ַוֲעָשָרה לְּ

ַשָבת‘ ִקּיֹות.’, ֵאין לֹוִקין בְּ ָרֵאל ָלֳקֵבל ַמלְּ ִישְּ ָלאכֹות ִאינּון ֲחִשיִבין לְּ ִאֵלין מְּ  דְּ

ַתִים‘ ִציאֹות ַהַשָבת שְּ ַאֲעַקר ’, יְּ ַבת ַאַחת, ָמאן דְּ ָעִביד לֹון בְּ ַהָנָחה, דְּ ִאינּון ֲעִקיָרה וְּ
ֵריּה ַבר ֵמַאתְּ ַאַנח ֵליּה לְּ ֵריּה וְּ ץ ֵמַאתְּ ִאיהּו ֵחפֶּ ַחֵּיי דְּ ִאלּו ַאֲעַקר ִאיָלָנא דְּ שּוֵתיּה, כְּ  ּוֵמרְּ

שּות  ָמֵתיּה ֵמרְּ ִאֲעַקר ִנשְּ ָעִביד ָדא ָגִרים דְּ ָרָאה, ָמאן דְּ שּו נּוכְּ ַאַנח ֵליּה ִברְּ ִרית, וְּ אֹות בְּ
ָדא ָגַרם  חֹול, וְּ ִאיִהי ָמָרה ּוטְּ שּו ָאֳחָרא דְּ ַאַנח ָלּה ִברְּ רּו ִדיָלּה, וְּ ַעקְּ ִאתְּ ָרֵאל דְּ ִישְּ לְּ

ָהִכי ִאיהּו ָמאן  שּות ָהַרִבים, וְּ ִאיִהי רְּ ָרָאה דְּ ָעא נּוכְּ ַארְּ ַגִליאּו בְּ ִאתְּ ָרֵאל, וְּ ִישְּ ָעא דְּ ֵמַארְּ
ַתא ָרָאה, ַשבְּ שּו נּוכְּ ש ִדיֵליּה ִברְּ ִרית ֹקדֶּ ַאִעיל אֹות בְּ חֹול ַחמָ ”דְּ ָתא ”י ִאיהּו טְּ ה, ִאתְּ

ַתאִביָשא מָ  ַמר ”ָרה, ַשבְּ ַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו ָמִים‘י ֲעֵליּה ִאתְּ ַמִים ֵאין בֹו ֲאָבל ‘ –’ וְּ
ַרִבים יֶּש בוֹ  ַעקְּ ָחִשים וְּ ִאיִהי ’, נְּ ָלא, וְּ ִקבְּ ֵפד ַוֲחשֹוָכא וְּ סְּ הֶּ ִקיָנה וְּ ִצָמאֹון וְּ ִאיהּו ָרָעב וְּ וְּ

מֶּ  ָרֵאל לְּ ִריִכין ִישְּ ָרֵאל. ּוצְּ ִישְּ ִאיהּו ִדבּור ָגלּוָתא לְּ מּוָה, וְּ ָהא אּוקְּ ֹכָלא וְּ ֱעַבד ָלּה ִשנּוי בְּ
וָנא  ַגוְּ ַחת, כְּ ָיא ַתָמן, ִאיִהי ָברְּ ַשרְּ ַכַחת ֲאַתר לְּ ַכד ָלא ַאשְּ ַשָבת, וְּ ִאיהּו ָאסּור בְּ חֹול דְּ דְּ

ַמר ָבּה  ִאתְּ ָרָהם דְּ ַאבְּ ָחה דְּ ִשפְּ ִתי ָאֹנִכי ‘דְּ ִברְּ ֵני ָשַרי גְּ  ’.ֹבַרַחתִמפְּ

ַמר  חֹול ֲעָלּה ִאתְּ יָך‘טְּ לֶּ יָך ֵמַעל ַרגְּ ָעלֶּ רּוָחה; ’, ַשל נְּ ִטָפה סְּ טּוָנף דְּ ִכי ַהָמקֹום ‘ַנַעל מְּ
ש הּוא ַמת ֹקדֶּ ר ַאָתה עֹוֵמד ָעָליו ַאדְּ ָתא ’, ֲאשֶּ ִכינְּ ַרת שְּ ִתי ‘ָדא ַשָבת, ַוֲעֵליּה ָאמְּ ָפַשטְּ

לְּ  ִתי ֵאיָכָכה אֶּ ת כָֻּתנְּ ֵפםאֶּ ַלי ֵאיָכָכה ֲאַטנְּ ת ַרגְּ ִתי אֶּ ָנה, ָרַחצְּ ִגין ָדא ָצִריְך ַבר ַנש ’, ָבשֶּ ּובְּ
ָכל  ש, וְּ ֱהֵוי מֹוִסיף ֵמחֹול ַעל ַהֹקדֶּ מֶּ ָצִריְך לְּ ַמֲאָכִלין, וְּ ַרָגא בְּ בּוִשין ִבשְּ ַשנּוֵיי ִבלְּ ַשָבת לְּ בְּ

ֵתיָרה  ש יְּ ֵתיָרה ַהמֹוִסיף מֹוִסיִפין ֵליּה נֶּפֶּ ש יְּ ִעין ֵליּה ַהִהיא נֶּפֶּ ָכל ַהגֹוֵרַע גֹורְּ ַשָבת, וְּ בְּ
ָשלֹום.  ַחס וְּ

 

 והמפורש המתורגם – בראשית תמן

 -שב"ת, בכגון זה ב' ראשי"ת אותיות שם וישנם תר"י אותיות שם ישנם  בראשיתבמילה 
מרו בני ושעליהן נאמר  שבת עליונה ושבת תחתונה,ב"רא שי"ת, ואלו הן שתי שבתות 

 וגו'  ישראל את השבת לעשות את השבת

שהיא בינה שבת, לקבל את השכינה העליונה  את המילהפעמיים הזכיר כאן 

 שהיא מלכות.והשכינה התחתונה 

לבינה , אלא אשרי מי שעושה להן מלשון דירה -חסירה ו' ? מה הוא לדרתם -לדרתם 

ל ימין ומלכות בחלל שמאל, חלל שלו, בינה בחלמקום לדור בשבת בשני בתי הלב  ולמלכות

ויתפנה  יצר הרע –יצר הטוב, חלל השמאלי מבחינת קליפת נגה  –ימין מבחינת נפש אלהית 
 היצר הרע שהוא חילול שבת.  מחלל שמאל שבלבומשם 



 ♦ יא ♦

אמא עלאה שהיא בינה ושכינה תתאה שהיא ששורות שתיהן  ז"אזה הצדיק  -ברית עולם 

לז"א במוחין דגדלות ובאורות דחו"ג המתפשטים בכל תו למלא אובינה עליו, אחת מלכות 

מן הז"א, כי אין למלכות כלום מעצמה אלא רק הארות להתמלא ממנו מלכות ואחת גופו 
 המוחין והארות החו"ג שמקבלת ממנו.

שעל ידם מקבלת המלכות את הארותיה אלו הן שתי הבחינות, נצח והוד   -בני ישראל 
עמוד האמצעי  שהוא הת"תבניו של ישראל סבא קדישא הם ולמה נקראים בני ישראל כי 

 ממנו יוצאים הנצח והוד.
 

חסד גבורה אלו הם שלושת האבות  ויכולו,-נאמר בשביעי שביעי שביעי פעמים  שלוש
 ות"ת הכלולים בז"א

  

ונהר, יש  ראשי תיבות ענ"ג."ן גד"ן להשקות את העה"ר יוצא מנונאמר  –ענג שבת 
הוא יסוד דז"א שמקבל הארות מחסד נהר פלגיו  תהלים מוהר הנקרא נהר ויש נהר. יש נ

שהוא הנקרא נחל קדומים  שפטים ה כאויש נהר וגבורה השונות זו מזו על כן נקרא פלגיו 
 היסודות של אבא ואמא שהם קדומים ומהם מקבל הז"א את החו"ג.

 

היסוד דא"א ר זה הוא . נהנאמר עין לא ראתה אלהי"ם זולתךעליו  הוא א"אעדן עליון ישנו 
החו"ג נמשכים שהוא א' ועובר בין אבא ואימא  א"אשיצא מהעדן העליון   הנקרא ו'

חמש מאות שנה  החו"גויורדים  מהיסוד דא"א ומתלבשים ביסודות דאו"א ומשם עד הזו"ן
את  היסוד דז"א ומשם משקה מבינה ולמטהשביעי  יסוד דז"א שהוא הומגיעים עד צדיק 

 היא השכינה התחתונהשהמלכות הגן 
 

, שלא יתקרב שם עצב שהוא דירה לבינה ולמלכותאשרי מי ששומר מקום לשבת בלב 
על כך נאמר בליבו של האדם הכועס, אש הגיהנם  מלבן אתהטחול וכעס המרה שהוא 

ביום השבת". וכך הוא ודאי שכל מי  בשני חללי הלב לא תבערו אש בכל מושבותיכם
 בשבת.גהינם שכועס, כאילו הדליק אש ה

 
שאסרו ללקות ארבעים מלאכות חסר אחת הן כנגד ארבעים מלקות חסר אחת 

שלקה אדם ועשר לחוה ועשר לנחש ותשע קללות עשר  ואלו המלקות הן כנגדבשבת, 
מאחר והם לאדמה. ועל כן אמרו חכמי המשנה "אין לוקין בשבת" שאלו המלאכות 

ביום חול אך ביום השבת, מאחר ונאסרו ת גורמות לישראל שיקבלו מלקו מותרות ביום חול
 אותן המלאכות אזי גם  נאסרו  המלקות.

 
שעושה  ברשות הרביםוהנחה  מרשות היחידיציאות השבת שתים, אלו הן: עקירה 

מי שעוקר חפץ  דהיינו מעביר ד' אמות ברשות הרבים מבלי לפוש.אותן בבת אחת 
כאילו עקר את לרשות הרבים, ו ומניחו מחוץ למקומו ומרשות מרשות היחידממקומו 

מי  מקום הסט"א.והניחו ברשות נוכריה  יסוד דז"אעץ החיים שהוא אות ברית 
שעושה כן גורם לנשמתו שתעקר מרשותו ותונח ברשות האחרת שהיא מרה 

 כעס ועצב.וטחול 
והוגלו לארץ נוכריה  רשות היחידגרם לישראל שנעקרו מארץ ישראל  חילול שבתוזה 

וכך הוא מי ששם את אות ברית קדש שלו  רשות הסט"א.הרבים שהיא רשות 
הבא על גויה מוציא טיפות מרשות ישראל )רשות היחיד( ומעבירם לרשות ברשות נכריה 

הסט"א )רשות הרבים( וכן המוציא זרע לבטלה מגופו )רשות היחיד( נתפסים ביד פלונית )רשות 
  הרבים(, ה' יכפר בעדנו



 ♦ יב ♦

 
, בחינת רחל דסט"אטחול בחינת הוא  י הלכת השולט בליל שבתאחד משבעה כוכבשבתא"י 

 מרה. בחינתאישה רעה  גם משבעה כוכבי הלכת, בחינת לאה דסט"אחמה 
מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו,  והבור רק אין בו מיםשבתא"י עליו נאמר 

והוא  הפך ענג שבתרעב וצמאון וקינה והספד וחשוכה והפלות, ל  גורם בעולםוהוא 
שינוי בכל אלה כמו לשבת לגלות לישראל. וצריכים ישראל לעשות לה  גורם

מקום  לסט"אדיבור חול שהוא אסור בשבת, וכך לא יהיה  הדין לגבישלמדנו, והוא 
מפני שרי גבירתי  לשרות בו, ואז יברח כדוגמת שפחתו של אברהם שנאמר בה בשבת 

  אנכי ברחת
 

נוק' דקליפה נעל מטונף  הסר מעליך את אחיזת, רגליך של נעליך מעלעליו נאמר   -טחול 
זוהי שבת  כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הואטפה סרוחה  המטונפת הנקראת

אומרת השכינה "פשטתי את נוק' דקליפה ועליה  היא השכינה הנקראת גם אדמת קדש,
איככה  קליפותמכל אחיזות הרחצתי את רגלי  בשבת,איככה אלבשנה  לבוש החולכתנתי 
 על ידי חילול שבת"אטנפם 

  

ובאוכל, וצריך שיהיה מוסיף  נרות שבתעל כן צריך האדם בשבת שינוי בלבוש, באש 
מן החול על הקדש, וכל המוסיף מוסיפים לו נפש יתירה בשבת וכל הגורע גורעים 

 יתירה בשבת. שלו אותה נפש יתירה חס ושלום, וכל המוסיף מוסיפים לו נפ
 לעולם אמן ואמן. ברוך ה'

 
 שהיא על פי התיקון מח:  לההתפישייכת לכאן 

 בראשית תמן -תפילת 
   תפילה על פי תיקון מח מתיקוני הזוהר -לפניכם 

 הנקרא בשם "בראשית תמן"

ריבון העולמים, כל יכול! אנא זכנו לשמור שתי שבתות, שהם  סוד שכינה עליונה 
וך שני בתי הלב, שיתפנה משם יצר ושכינה תחתונה, לעשות להם דירה בשבת בת

הרע שהוא חילול שבת, ויהי רצון שהשכינה העליונה והתחתונה ישרו על הצדיק 
 יסוד עולם, אחת למלאות אותו, ואחת להתמלא ממנו. 

 ן.גהר נדן עשבת, שהוא סוד )ראשי תיבות(  נגועואנא זכנו לגן העדן העליון, ו

יתקרב שם עצב הטחול, וכעס המרה, שלא  וזכנו לשמור דירה לשבת שהוא הלב, 
 אש הגיהנם, וזכנו שלא נכעס לעולם ועד. שהוא

לט"ל אורות  –וזכנו לתקן את חטא אדם הראשון, ותהפוך את כל הל"ט קללות 
 וברכות.

ואנא הצילנו מל"ט מלקויות, וזכינו לשמור שבת קודשך ולזהר מכל הל"ט 
 מלאכות, ובפרט ממלאכת הוצאה מרשות לרשות.



 ♦ יג ♦

ת הארץ, ותלקט ותברר כל ניצוצות הקדושה שנפלו וע כנפבד מארחקבצנו י ואנא
בקליפות ובחוץ לארץ, ואנא תזכנו לשמור אות ברית קודש, מכל מיני פגם הברית, 

 .ותזכנו לתיקון הברית

מרה, שהם שתי  –ואנא הצילנו מבחינת שבתאי וחמה שהם: טחול, ואשה רעה 
 נקבות דסטרא אחרא.

שהוא בחינת "והבור ריק אין בו מים" שהם  -ינת שבתאי ואנא הצילנו מבח
שהם  –התורה, ויש בו "נחשים ועקרבים" והצילנו גם כן מהפך בחינת עונג שבת 

רעב וצמאון וקינה והספד וחושך ואפילה, שהוא הגורם לגלות של ישראל, אנא ה' 
 ריבה ריבנו מהם ותגאלנו גאולה שלמה מהרה למען שמך.

י בשבת, וחס ושלום לא לדבר שום דיבור חול בשבת, ויהי רצון וזכנו לעשות שינו
 שהסטרא אחרא לא תמצא מקום לשרות שם, ותברח.

מאחיזת "הנעל המטונף" שהיא נוקבא דקליפה,  –ואנא הצילנו מבחינת טחול 
  -בזכות וכח שבת קודש, הנקראת "אדמת קודש", ויתקיים: "פשטתי את כתנתי" 

ה" בשבת, "רחצתי את רגלי" מכל אחיזות הקליפות, לבוש החול  "איככה אלבשנ
"איככה אטנפם" על ידי חילול שבת, וזכנו לשמור שבתות קודשך, והצילנו מכל 

 מיני חילול שבת שבעולם!

וזכנו לשנות לכבוד שבת בלבושים, בנר ובמאכלים, ולהוסיף מחול על הקודש, 
  ונזכה על ידי זה לתוספת נפש יתירה בשבת קודש.

 
 "לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי יהיו"

 
 תפילה א

 והטילים לביטול הפיגועים

אשר  ! ראה בעוני עמך ישראל,כל יכולאלהי, אלהי ישראל, המלך הגדול,  אנא ה',
"מחוץ תשכל חרב, ומחדרים אימה, גם בחור גם בתולה, יונק עם איש שיבה" 

אשר לא נהיתה מהיותו גוי עד העת  באשר עכשיו "עת צרה ליעק)פרשת האזינו(, 
יהי רצון שיעמוד מיכאל הכהן והשר הגדול, שהוא שר ואפרוטרופוס של ההיא", 
 תינו.וויעמוד בתפילה עלינו, וילמד עלינו זכות, ויקראו לפניך זכויישראל, 

רבו המקטרגים עד אשר אין אפילו כח ופה למיכאל המלאך לדבר,  חס ושלוםואם 
כי מדת הדין מקטרגת: "הללו והללו, הללו עבודי עבודה זרה ו, ומשתתקין טענותי

 ."וכו' )כמו הפאה הנכרית( מגלי עריות, ושופכי דמים



 ♦ יד ♦

בעצמך תדבר צדקה ותושיענו, בזכות יצחק  -אתה ה' אלהינו ואלהי אבותינו 
אבינו שאמר חצי וחצי, ובזכות משה עבדך שהיה מוכן להמחק על מנת להציל את 

עבדך רבי לוי יצחק בן שרה סאשה מברדיטשוב זיע"א, שהוא כות ובזעמך ישראל, 
 -ובזכות משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שסובלים בכל דור ודור סניגורן של ישראל, 

אני ה' מדבר בצדקה רב "וכמו שכתוב: על מנת להגן ולמלט את עמך בעת הזאת, 
עליהם  שקיבלו - בשכר הצדקה שעשו ישראל עם העולם ועם עצמםלהושיע", 

 תורתך )כמו שנאמר במדרש(.

והפוך כל אנא ה' אלהינו, תחזירנו בתשובה שלמה לפניך מאהבה ושמחה, 
, וכל המלאכים הקדושים שנבראו מהתשובה ומן התורה תפילה עוונותינו לזכויות

יקיפו את כל ישראל וישמרו אותנו, ויתקיים: "חונה מלאך ה' סביב  -ומצוות שלנו 
כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך", ואתה תתברך בעצמך "ליראיו ויחלצם", 

 שומר ישראל". –תצלינו משונאינו כמו שנאמר: "הנה לא ינום ולא ישן 

ואנא ה' אלהינו תצילנו מכל אויבנו ומבקשי רעתנו, ובפרט מן הישמעאלים 
הוא  הערבי-ונדע ברור ש –והאדומים והעמלקים, והערבים אשר בארץ ישראל 

וכל המחבלים נבראים מהעבירות שלנו, ובפרט חוסר הצניעות,  -  עבירהאותיות 
 -אלהינו ולא נסמוך על "כוחי ועוצם ידי", כי ידענו ה' פגם הברית ולשון הרע, 
 ש אתה מצילנו מכל המאורעות הקשים וכל הפיגועים.שרק בניסים ונפלאות ממ

ם ונפלאות, ושלא יפגע אנא סלח ומחל וכפר לעוונינו וחטאנו, ועשה לנו ניסיולכן 
מן  ואנא הצילנוולא יהיו כבר שום פיגועים, שום יהודי בשום צורה ואופן, 

ולעסוק  ,הטילים, בין מצפון ובין מדרום, וזכינו להרבות באמירת זוהר ותהילים
, "שמרני כאישון בת עין, בצל וכך לבטל את כל הטילים –בתילי תילים של הלכות 

מכת חרב והרג  –טים גדולים בכל שונאינו ואויבנו ועשה שפכנפיך תסתירני", 
, "כלה בחמה, כלה ואינמו, וידעו כי אלהים ואובדן, ומחה אותם מתחת השמים

 "תרדפם בסערך, ובסופתך תבהלם", ו"עשה עמי אות לטובה". מושל ביעקב סלה",

וכמו שעשית ניסים לאברהם אבינו במלחמתו נגד המלכים, וכאשר עשית מכות 
ותכניע  עמנו תמיד,כן תעשה  -וכאשר הושעת ישראל עמך בכל הדורות במצרים 

 "תפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן". –את כל שונאינו ואויבנו 

ט עלינו בעיני ההשגחה לרחם , וכך תביובפרט תזכנו להתחזק בשמירת העינים
 .מחלה וכו'ולהושיענו מכל צרותינו, ולשמרנו מכל צרה וצורה נגע ועלינו 

 והסכינים הטילים והרוביםוכך תצילנו מכל  –ולהתחזק בשמירת הלשון והברית 
וזכנו להתחזק בצניעות וקדושה, ויתקיים: "כי ה' אלהיך מתהלך  וכל מרעין בישין.

 והיה מחנך קדוש", ולשמור שבת כהלכתו. להצילך ולתת אויבך לפניך, בקרב מחנך,



 ♦ טו ♦

לנו את משיח צדקנו, אשר ילך לפנינו וילחם  גלה –ואנא ממך בבקשה ובתחנונים 
מלחמות ה', כמו דוד המלך ע"ה, ובזכות כל הצדיקים מכל הדורות, ובזכות כל 
הדם של ישראל שנשפך והדמעות מכל הדורות, עזרנו עזרנו ועשה עמנו ניסים 

, בקרוב ממש כהרף אם לא למעננו, עשה למענך והושיענועשה למענך ונפלאות, 
 ך אתה ה' לבדך על כל עולמך" גאלנו בחסד ורחמים, במהרה אמן סלה!עין, "ותמלו

 תפילה ב

אבא הטוב, כל יכול, אנא זכני לאהוב כל יהודי, ותבער בי אש האהבה לכל יהודי, 
וארצה רק להטיב ולגמול חסדים לכל יהודי, וזכני לצאת מהרצון לקבל רק לעצמי, 

 ואהיה נותן על מנת לתת, ומקבל על מנת לתת.

יהיו מעשי טובים ורצויים לפניך, ולא אכעס ולא אפגע בשום יהודי, וזכני למדת ו
 רחמים.של הסבלנות, ולי"ג מדות 

 ואראה רק נקודות טובות בכל יהודי, כי כל יהודי הוא חלק אלוה ממעל.

וזכני לשמור את הלשון מאד מאד, שלא אדבר על שום יהודי, כי כל יהודי הוא 
י מדבר על יהודי אני מדבר על התורה, ואז אי אפשר אות בספר תורה, ואם אנ

וזכני ללמוד תורה  ,לזכות להתמדה בתורה )שיחות הר"ן(, אז אנא הצילני מזה
 יומם ולילה ולא אשבות, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה.

ולא אדון את חברי, כי כל אחד יש לו מקום מיוחד, ובכל יהודי יש נקודה טובה 
שיש לך תתברך עם כל  אין בחבירו, אז אנא זכני לראות את נקודת ההתפארותש

 ישראל אשר בך אתפאר",יהודי, כי "

וזכני לזהר בכבוד יהודי וברגשותיו, ובשום אופן לא אפגע ולא אלבין פני חברי, 
ואפילו אם הוא לא דווקא חברי, או ההפך, כי נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן 

 פני חבירו ברבים )גמרא בבא מציעא(. האש ואל ילבין

וזכני לדבר דברי חיזוק עם חברי, בעבודת ה', ותמיד נרצה רק לעשות נחת רוח 
אחד לשני, בכל מחשבה דיבור ומעשה, "לוותר לרחם לעזור ובשום אופן לא 
לצעוק על שום יהודי" )כצוואת הצדיק הנסתר רבי יהודה זאב לייבוביץ זיע"א( כי 

ניך שעיקר כוונתו לעשות נחת רוח אליך!!! ורצוננו לעבוד אותך ללא גלוי וידוע לפ
הפסק, אך שאור שבעיסה מעכב, ולכן אנא תביט רק אל רצוננו האמיתי, ואל 

והצילנו ממנו, כי רק לך הישועה, ולך עינינו תלוית עד  ,תפנה אל השאור שבעיסה
מין אביון להושיע לי,שתחוננו, ותוציא לאור משפטנו, איום קדוש, כי אתה עומד 

גואל, ותבנה בית קודשנו , ובזכות אהבת ישראל יבוא עוד היום ה"משופטי נפשו
 אמן סלה!, ותפארתנו

 



 ♦ טז ♦

 גתפילה 

ריבונו של עולם, כל יכול, אני מצפה לגאולתך, עד מתי בגלות הנוראה, אהה על 
היסורים שלי, אנא השיבני אליך בתשובה שלמה, ומחה עוונתי מנגד עיניך, 

ר עלי מדת רחמיך העצומים, שלא אחטא עוד, כי לא להכעיסך כוונתי ותעור
חלילה, כי אם מרוב אש היצר הבוער בקרבי, לא ינוח ולא ישקוט, אנא הסר מעלי 
את עולו היצר הרע, ועשה שאהיה איש כשר באמת מעתה, והטה לבי אליך, לבעור 

 .חוץ למדה אליך כעמוד אש יומם ולילה, בהדרגה ובמדה ובצמצום, שלא אבער

וזכני לטבול במעייני הישועה, במי טהרה, וטהר לבי לעובדך באמת, כרחם אב על 
בנים כן תרחם ה' עלינו, הושיעה ימינך וענני, למענך הושיעני, תן לי לב טהור מלא 
באור קדוש, ושמחה עצומה, למענך הושיעני! מלא לבי באהבה גדולה אליך, וזכני 

 , אנא מתק מעלי כל הדינים, והושיעני למענך! לקבל את היסורים באהבה ושמחה

ובכן תן פחדך עלי ויראה גדולה, והצילני מכל יראות נפולות, ואזכה להעלות כל 
היראות והאהבות הנפלות אליך, ואזכה למדת המשפט בשלמות, לשפוט עצמי כל 
יום על כל מעשי, ואז אזכה בזכות שאני דן עצמי למטה שלא יהיה דין למעלה חס 

ום, וזכני לדון לכף זכות את כל האדם, אפילו שונאי, והחולקים עלי, וכך אזכה ושל
ותמתיק מעלי כל הדינים מעתה , ה תתברך תדון אותי לכף זכות תמידשגם את

ועד עולם. וזכני לשיח את ליבי לפניך בכל יום ובכל עת ובכל שעה, עד אשאר 
 יותי ה'! אמן סלה!והמידות רעות לגמרי לנצח! לישועתך קאצא מכל התאוות 

 
 תפילה ד

 
יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו אלהינו ידידות אור נפשנו רוחנו ונשמותינו שתשיב 

בעבור שלוש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם מלפניך, , שכינתך לבית קודשנו
מתי ? קרב אותנו אליך, עד מתי, הסר ממנו כל הקליפות המסירות אותנו ממך

לשבת על הברכיים שלך , ר את הגאולה השלמה עכשיורוצים כב? תרחם עלינו
 .ותחבק אותנו חזק אותנו בזרועותיך ותקח, כביכול

 
מתי , את הקדושה והטהרה והקרבה אליך, כל כך רוצים אותך, רבונו של עולם

כבר אין לב . רוצים לשמוע את ניגון הגאולה? ישרור שלום ואהבה בעולם וביננו
, כמה אנחנו צריכים את ישועתך ,בר ואפילו לחשובואין מח ואין בכלל מילים לד

 .אל מלך מלא רחמים, כן תושיע אותנו תושיע שכינת עוזך, וגם אנא, מלך העולם
 

 תפילה חדשה על שמירת העינים - תפילה ה

את אבי האב הרחמן, אנא זכני לשמור על עיני בתכלית השמירה, וכך אזכה לראות 
 ו בשוב ה' ציון".ה' פנים בפנים, בסוד "עין בעין ירא

 ואנא אעשה שלא אראה ואסתכל בשום אשה זרה, ואפילו צנועה.
 וקדש את מוחי ולבי וכל מחשבתי בטהרה.



 ♦ יז ♦

כל הראיות והמחשבות האסורות, וזכני לבחינת  –ואנא מחק ממוחי ולבי ודעתי 
 "טהור עינים".

ן טובה, וזכני להוריד דמעות פלגי מים על כל הראיות האסורות שראיתי, וזכני לעי
 לראות רק את הטוב, ולעצום עינים מראות ברע.

 -בקרוב ממש ובזכות זה אזכה לראות מלך המשיח ובית המקדש וזיו השכינה, 
 .אמן סלה

 תפילה לשמירת עיניים - תפילה ו
אשר  ,והנפלאותהנסים  ,מודה אני לפניך על כל החסדים והטובות ,רבון העולמים

אוהב  אתהך, והחייתני עד כה. רבונו של עולם עשית עמדי, והגדלת חסדך על עבד
אותי, אני אוהב אותך, אבל אבא! נראה שקצת איבדנו אחד את השני, לא חבל? 
קרבני אליך באמת הושיעני! מודה אני לפניך שפגמתי בעיני מאות אלפי פעמים 
באונס וברצון בשוגג ומזיד, ואני מתחרט חרטה גמורה על זה ומקבל עלי מעתה 

סליחה על הכל, לא  -נים באמת! ומבקש ממך מכל הלב הנשבר ובבכיה לשמור עי
 התכוונתי להכעיסך! 

 
אתה יודע אותי ממש והדור שלנו, וכמה קשה לשמור על העינים, אבל זאת 
חובתי, והכי טוב בשבילי, לכן באתי בתחנון לפניך: שתזכני לרצות מאד לשמור 

 זה לעולם. העינים והמחשבה, ולא להתייאש מזה ומהצעקה על
 

ועבר בי נשמת יוסף הצדיק שיסייע אותי להתקדש ולהטהר, ואלמד תמיד על 
ואודיע לכל  ואחליט החלטה חזקה שאהיה שומר עין, שמירת העיניים בכל יום,
 העולם את האיסור הנורא.

 
בין באונס בין ברצון בין  -והצילני מכל ראיות אסורות ופגם הברית שבעולם 

זכני לשמור ולהנמיך ולהסיט, ולעצום עינים בפועל ממש, ולא בשוגג בין במזיד, ו
וצר ילהסתקרן מה הולך בצדדים וכו' רק לבטוח בך שאם צריך משהו הרי אתה 

 כבר תזמן לי אותו הדבר.  –עין ה
 

ולעשות על כל נפילה תפילה ותשובה תמיד, וידוי חרטה קבלה לעתיד, וזכני 
ום, ולדעת ולזכור תמיד שיש שכר להתחיל בכל רגע מחדש כאילו לא היה כל

 ועונש על כל דבר בחיים בעולם הזה והבא. 
 

ולירא מלפניך באמת, ולחשוב ולזכור שאתה רואה הכל, והכל מוסרט ומוקלט, 
 והעונשים מאד כואבים, והשכר כל כך נעים, ואי אפשר לשער! 

זכור ולשפוט עצמי על כל דבר, ולדבק בך תמיד, ולהתגבר באש אהבתך באמת, ול
 שאתה אוהב אותי והכל לטובתי באמת, אנא שמחני באמת.

 
וזכני לתענוג דקדושה להתענג עליך גם בעולם הזה, והצילני מעצבות ודכאון וכו', 
ומכל תאוות העולם הזה לגמרי! וזכני לשמחה עצומה ונוראה! ולדעת שרק אתה 

ק אותך הטוב והאושר האמיתי! אנא זכני לרצות ר -והדביקות וקיום רצונך 
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 ולהתגבר בחשק עצום רק אליך! ולשמוח בך ותורתך ומצוותך.
 

ולדעת שאתה גאה בי על כל התמודדות ומלחמה ורצון טוב ואנחה ותנועה הכי 
קטנה לכיוונך, ולהיות רגיל בלימוד התורה הקדושה, ולשנן האיסור, ודברי תורה 

 בדרך כמו תהלים משניות וזוהר וכו' ולחשוב בהם תמיד.
 
ולומר בכוונה והסכמת הלב תמיד "אין עוד מלבדו", ולא ה, אורו הזיה ותורה ידעני

להנות ולהתפעל מראיה ובטעות, רק לקשר הכל אליך יתברך, )כדרך הבעש"ט 
אדני, ע"פ הרבי רבי אלימלך  –זיע"א( ולחשוב על שם )לא להגיד בפה, רק לחשוב 

 מליזענסק זיע"א(. 
 

ם )כמובן לא כנגד מראה אסור(. וגם לחשוב ולומר שמע ישראל וברוך שם בכל פע
 ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו!  צבאות אשרי אדם בוטח בך, הפסוק תמיד. ה'

 
זכני להלחם עם יצרי ולנצחו לגמרי, וללכת במהירות ברחוב, ובישוב הדעת, 
ולהיות מרוכז בך יתברך ובתורה הקדושה, תודה רבה לך ה' על כל נסיון, עמידה 

גם הנפילות וגם התשובה, הכל ממך! אנא זכני תמיד להודות לך על כל בו, ו
עמידה בנסיון, ולא להסתכל פעמיים, ולא לחשוב על מה שראיתי, אלא להתחדש! 

 ולבכות הרבה על הכל, ולהתגעגע אליך באמת. 
 

ויהי רצון שכל העולם יתלבשו בצניעות, ובכך יוקל עלי שמירת העינים, וזכני 
ולהתבונן בזה שהרי אני וכל אשר לי שלך! ואם איני שומר  להכיר לך טובה

כאילו איני שייך לך! כי אני עובד היצר הרע, ומתמכר לו לעבד, וזהו  –קדושתי 
 עניין ההתמכרות.

  
החייני, זכני לשמירת ורחמיך ב נניחאנא פדני ותשחרר אותי ממאסר היצר! 

לא אפגום לעולם בין הברית בשלמות השלימות, שאין שלימות אחריו, ויותר 
 בשוגג בין במזיד ח"ו, ולהתענג רק עליך ממש! 

  
ואחשוב שם הוי"ה תמיד בוער אש! ולראות רק הטוב שיש בכל דבר, והניצוץ 
האלהי המחייהו, ואדבר איתך בכל עת ובכל מקום, על הכל! זכני לקבל עלי עול 

 מלכות שמים ואמליך אותך תתברך על עיני. 
  

ואפילו צנועה, וזכני  בשום אשה אסורה, -בראיה בעלמא  ולא אסתכל אפילו
להמליכך עלי והעולם, ולהרבות כבודך! אנא תקנני, ועשה אותי בריה חדשה, 
ומחק ממני כל הראיות האסורות, וזכני להיות קדוש קדוש קדוש, ולזכות להגאל, 

 ולראות פני משיחך ובבנין בית המקדש, והשכינה והעולם הבא.
  

חיים ארוכים בעבודתך ומצותיך, ולהיות אני רק נחת רוח אליך בכל אנא תן לי 
וזכך גופי ונפשי לעבדך, זכני  מעשי דיבורי ומחשבותי, האר נא אורך על נשמתי,
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 טהורים ושלמים בתכלית השלמות. קדושים, שיהיו גופי ונפשי מזוככים,
  

ושיעה ימינך ה זכני להכלל באור המתוק של אין סוף להתבטל לפניך ביטול גמור.
מחכי ומצפי ישועתך טהרני! והכל  וענני, הושיעה שכינתך, גאל ישראל עמך,

 לכבודך ה' אחד, מקור חיים, לישועתך קיוויתי ה'!
 

 

 (השבחהמ ירתלשמ)  ה"לשמח תפילה - תפילה ז

 .ולטהר להתקדש צריך נקיות מחשבות להשיג שכדי דאמר א"זיע נחמן רבי

 – תחילה( נהורין ריבוא ע"ש בסוד) פלאה'נ בה'ר צומה'ע מחה'ש – בראשית
 שמירת על להקפיד -קדושה זה ראשון דבר, ומוחלטת וגמורה אמיתית תשובה
 עד והכשרות והלשון'( וכו כשרים לא ושירים רדיו לשמוע ולא) והאוזניים העיניים

 וכשרה קטנה משחיטה רק כלל עוף ולאכול בהמה בשר לאכול לא, הסוף
 לשם רק ולאכול, בתכלית אסורות ממאכלות שינצל ההרב ויתפלל, ומוסמכת

 .הסוף עד אמיתית בצניעות יתלבשו הבית שבני ולהקפיד. שמים

 .יום בכל מקוה טבילת על להקפיד - טהרה ואז

 מה קצת תעשה) לומר רצוי ואז, צדקה לתת, אפשר אם תפילין להניח, להתבודד
 ואהבה ביראה, נהבכוו הקטורת ופיטום הקטורת פרשת( תבחר, יכול שאתה

 תיקון, והפוך ישר פעמים 7 בסתר יושב( ג חבקוק) לחבקוק תפילה, רבה ושמחה
, אליהו פתח, גדולה בהתעוררות מוסר מספר דף ללמוד, הידועה בכוונה הכללי

 פרק, תדיר בהם ויחשוב פה בעל שידע עד משניות לשנן עצמו ירגיל, תמן בראשית
. לשבח עלינו(. בשמות ולכוין) פעמים 7 כחב אנא. זוהר ודף, גמרא דף, משניות
 .עיניו לנגד ה"הוי שם להשוות

 נועם ויהי ישראל כל בשם ורחימו בדחילו ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לשם
 'וכו

 שוכני האמיתיים הצדיקים ולכל, שבדורנו האמיתיים הצדיקים לכל בהתקשרות
 נובע נחל עולם יסוד יקצד הקדוש לרבינו ובפרט, המה בארץ אשר קדושים, עפר

 !א"זיעוכי. שמחה ובן פייגא בן נחמן רבי, חכמה מקור

 המחשבות בעל הוא( שאתה) דאנת עלמין רבון. הללויה יה תהלל הנשמה כל
 הוא אנת, העליליה ורב העצה גדול, נידח ממנו ידח לבלתי מחשבות וחושב

 אותה את שהוצאת הוא אתה) עלמא האי למברי עלאה מחשבה ההיא דאפקת
 רצון אותו) סוף דאין עלאה רעותא ההוא(, הזה העולם את לברוא עליונה מחשבה

 (.סוף אין של עליון

 עלאין כל על עלאה(, בחשבון ולא אחד הוא אתה) בחושבן ולא חד הוא אנת
 מחשבה לית(, סתומים כל על סתום) סתימן כל על סתימא(, עליונים כל על עליון)

 (.כלל בך משגת המחשבה אין) כלל בך תפיסה
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 מלפניך רצון יהי) ישראל עמך דכל ודי דילי מחשבות כל לאדכאה קדמך רעוא יהא
 המטהר נהר ההוא בגו נשמתי ולאעלא(, ישראל כל ושל, שלי המחשבות כל לטהר
 נהר אותו בתוך נשמתי ולהכניס, )חכמה מקור נובע נחל ההוא בגו, כתמים מכל

 '.ה ישראל מקוה בתוך( חכמה מקור בענו נחל אותו בתוך, הכתמים מכל המטהר

 והרהורים רעות מחשבות וחשבנו בעיניים ופגמנו לפניך פשענו עוינו חטאינו
 לגמרי כך על מתחרטים והננו, וברצון באונס ובמזיד בשוגג בברית ופגמנו רעים

 .והברית המחשבה, העיניים לשמור עלינו ומקבלים

 בראת, והאמיתי הנצחי הטוב האת, האמיתי והתענוג השמחה מקור עולם בורא
 עוד ואין ממך והכל, והניסיון הבחירה בשביל הכל בו אשר וכל הזה העולם את

! כולם את מחיה ואתה, הרחוקים במקומות אפילו, כבודך הארץ כל מלא, מלבדך
 אתה כי, האמיתית האהבה ואתה, מאד גבוהה בקדושה מקורם בעצם התאוות וכל

 ! רגמו וטוב ורחמים אהבה כולך

, ומעשה דיבור מחשבה בכל, אליך ולהתקשר באמת בך לדבוק רק צריך אז
, תהיו פרושים –" תהיו קדושים" – עבדך משה ידי על הקדושה בתורתך וציוותנו
 איני באמת אז! ממש סוף אין מהאור משתלשלים הם התאוות וכל. תהיו גדורים

 '!!!ה אותך רק רוצה אני – כלל בתאווה חפץ

 להרגיש רוצה אני', ה אותך לראות רוצה אני! ממש השכינה את ותלרא רוצה אני
 נשמתי אהבת, אהבתך על להתפרק, ממש' ה עליך להתענג רוצה אני', ה אותך
 .ואלהי מלכי, אליך נכסף כולי, וחיי

. שם וברוך ראשון ופסוק ראשונה פרשה ולפחות, ישראל שמע פרשת לומר יש כאן
 '.ה באהבת ממש הנפש למסור ולכוין

 בריה, ואפר עפר, הנחש בעור המצופה, עכור מחומר העשוי - שכמוני כלום,  לכן
 בכל ופגמתי, ועצומים רבים ועוונות חטאים הרביתי אשר, ואפילה שפלה קטנה
 חמור הכי העוון הנורא הברית בפגם ובפרט ובמחשבותי בעיני ובפרט אברי

 !!!בתורה

, המאירים פניך לחלות, ובטחון בתקווה בשמחה אך, נשבר בלב, בתחנונים באתי
 שתעשה מה ועשה, אליך ליבי והט, הישרה דרך ותורני עלי ותרחם שתחוס

 ומחשבותי עיני על ואשמור, ממש' ה קדושת עליונה לקדושה שאזכה, בנפלאותיך
 .אחריו שלימות שאין בשלימות, התכליתין בתכלית ובריתי

 ארצה לא שיותר, העינים על לשמור זכני, עין בת כאישון שמרני, ישראל קדוש
 לרגע אפילו אביט ולא אסתכל לא ויותר! כלל אסורה אשה שום על להסתכל

 ואתה, שקר הכל כי! ועד לעולם כלל בה ההסתכלות לנו שנאסרה אשה בשום
 והדביקות אתה, נעים אף דודי יפה הנך, העולם כל של האמיתי והחן והפאר היופי

 !!!מזה חוץ לחפש מה לי ןואי, באמת האמיתי הנעימות הוא בך

 זה התכלית שכל, האמת את ממני שמסתיר הרע היצר של גמור והבל שטות והכל
 ועוצם שמתגבר מי הוא האמיתי והחכם, התאווה על ולהתגבר, רצונך לעשות רק
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 ישר בשכל הכל אבל, האסורה אשה עם כלל במעשה חוטא ולא העינים את
 על יותר מחמיר לא כן וגם, ורהת שאסרה מה משנה לא, תורה ודעת דקדושה
" יגרע לא ועונתה, "כמאמרה מצווה שום מבטל ולא, התורה חוקי בעיוות המידה

 ודעת ערוך השולחן פי על הכל אלא! בתורה צוותה כאשר" אשתו את ושמח"
 מצווה זה באשתו" כמוך לרעך ואהבת!!! "יצרה לשבת בראה תהו לא, תורה

 !חשובה

 קדושה אהבה באמת אותה ולאהוב לאשתי האהבה כל את להקדיש את לי תן לכן
 אשת שכן וכל, זרה אשה לאהוב לא ושלום וחס, בדבר תלויה שלא אמיתית אהבה

' וכו' וכו עליה ומהחשבה וקולה ומיופיה והמראה מחנה ממנה להנות ולא!!! איש
 . זרה אשה של

 גבר בשום תחשוב לא והיא!!! באשתי רק דעתי אתן או אשה בשום אחשוב שלא
 ולא השכינה תשרה ושם בבית דקדושה ושמחה ואהבה שלום לנו ויהיה, ממני חוץ

 אנכי גברתי שרי מפני" ויתקיים לשכון אחרא וסטרא קליפה לשום מקום יהיה
 על אחד טובות מחשבות רק ונחשוב, לשני אחד אמיתי כבוד לנו ושיהיה". בורחת

 חס אותי תשנא או, בי תזלזל או, עלי תצעק או תכעס או אותי תבזה ושלא, השני
 השני את אחד נעריך, בשני אחד יום בכל מחדש באמת חן נמצא אלא, ושלום
 .השני בקול ונשמע ונקשיב, מאד במאד

 אש, אוכלה אש, ממש אש הוא הרע והיצר, ודם בשר רק ואני אעשה אני מה אבל
 אמיתיתה וחנינתך עזרתך לולא, כלל נגדו לעמוד כח בי ואין, לבנה ואש שחורה

 !טובה והכי

 רע ההופך, ממני אותך המשכיח, המגרה, המפתה יצר את להכניע חי אל עזרני לכן
 ומבלבל, לאסור הופך הוא המותר את כן וגם!!! בעצמו הנחש, למותר אסור, לטוב

 דעת לי תן אנא. לעזרה פונה אני אליך ורק", ורע טוב הדעת עץ" בסוד דעתי את
 !דקדושה

 תקוותי אתה רק כי, ישועות מלא, אמת מלא, טוב מלא, םהרחמי בעל עלי רחם
 !חיי ועוז צור, נסמכתי עליך, וישועתי

 ובסטרא ובשטן הרע ביצר גער, הרע כל ממני הסר, בתמיכתך וענני, כדברך חייני
 !!!!מושיע בלעדיך אין כי, אותי תתקן, אחרא

 . בקרבי תן חדשה ורוח, חדש ולב בשר לב לי ונתת מקרבי האבן לב את והסירות

 .פעמים -7 בקרב חדש נכון ורוח אלהים לי ברא טהור לב

 ."הקנה בן נחוניא רבי בזכות" ולומר. בכח אנא

 אוד זה הלוא בירושלים הבוחר בך' ה ויגער השטן בך' ה יגער השטן אל' ה ויאמר
 .מאש מוצל



 ♦ כב ♦

 אנא אז. השטן בסוד, שטות רוח באה שאז, הדעת מחסרון נובעים העבירות כל
 ואחשוק ואתאווה שארצה באופן', ה את דעת, אמיתית דעת לי תן ברחמיך ךממ
 יעזוב והפנימי החיצוני הרע והיצר, בעצמי שלום לי ויהי, רצונך ואת אותך רק

 !בקרבי חלל ולבי, איתו מלחמה לי תהיה לא ויותר, בשקט אותי

 םהרבי ברחמיך ממך אנא, והנשמות הרוחות אדון, בשר לכל הרוחות אלהי אל
 ולקט ושאב ונקה וטהר והעלם וסלק הסר, מאד מאד והנוראים הנפלאים ובחסדיך

, יחידה חיה, ונשמה רוח נפש כל – כולו העולם ומכל, ישראל ומכל ממני, ושרוף
 רב ערב, וישמעאל אדום, וגוג ארמילוס, השטן, ונוקביה מ"ס, אחרא דסטרא
 רוחין שדין מיני וכל, יהןלסוג שבעולם קליפות מיני וכל, אומות ושבעים, ועמלק
 לא רוח, שטות רוח, רעות רוחות מיני וכל, נוכראין ושדין יהודאין שדין, ולילין

 טוב הלא וחיילות כוחות וכל, הרשעים נשמות וכל, ותעתועים עועים רוח, טהורה
 כל בכח. ועבירות, הלב טמטום מיני וכל, ועקרבים נחשים מיני וכל, שבעולם –

 .האמיתיים הצדיקים כל ובזכות, הנוראיםו הקדושים שמותיך

 אפילו, עד לעולמי לא וכלל כלל לכעוס ולא, תמיד יצרנו את לכבוש לנו ועזור
 כל את לנו והשב, הכעס עקב בנו שנכנס זר האל את ממנו והסר, מצווה לדבר

 .הכעס עקב מאיתנו שנסתלקו הקדושות הנשמות

 המראות כל - ומליבנו וננוומדמי ומשכלנו מדעתנו ממנו ותשכיח לנו ועזור
, האפיקורסות, והרכילות הרע הלשון וכל, בחיים שראינו, והרעות האסורות
, הרעים והדיבורים וכל, גאווה ודיבורי, לחבירו שם ומכנה, פה הניבולי, השקרים

 וכל. בחיים וקראנו ודיברנו ששמענו, והמגונות והאסורות הרעות השמיעות
 .בחיים שחלמנו הרעים החלומות וכל, בחיים שחשבנו הרעות המחשבות

 .ממש סוף אין באור ויכלל וויחזור ולתורה לטוב יתהפך שהכל וזכנו

 .איסור ומכל רע מכל ופינו ואזנינו ומחשבותינו עיננו את מאד לשמור וזכנו

 האצילות מעולם וטהורות קדושות, ויחידה חיה נשמות רוחות לנפשות וזכנו
, הדורות שבכל האמיתיים הצדיקים נשמות כל נוב ועבר. ממש סוף מהאין, ממש

 וכל, ודוד יוסף, ואהרן משה, ויעקב יצחק אברהם: הרועים שבעת נשמות ובפרט
 יחידי וחמשת, האמיתיים הנביאים וכל, והשופטים, זקנים השבעים נשמות
 רבי(, ל"ז י"האר) לוריא יצחק רבי, יוחאי בר שמעון רבי, רבינו משה: הדורות
מברסלב  משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משה  נחמן רבי, טוב שם בעל ישראל

, לעבודתך בעזרנו יהיו ותמיד, כולם בנו שיתעברו וזכנו. משיח, ואליהו הנביא
 .ומצותיך ותורתך ויראתך

 ומלאכי, הרעים המלאכים כל את ממנו וסלק הצילנו והנפלאים הנוראים וברחמיך
 !לשמותיהם שבעולם הרעים המלאכים לוכ שבעולם – ולילין רוחין ושדין, חבלה

 קדוש ממלאך אפילו והצילנו! שבעולם הרע יצר מיני כל ממנו והעבר ומחה והסר
 עלינו ומשול, האמיתי הטוב ויצר וגמור מוחלט טוב מלאך בנו תן רק, טהור ומלאך

 על אותנו תנהיג לבדך ואתה, ממש סוף לאין לגמרי מבוטלים שנהיה! לבדך אתה
 .מיתיהא רצונך פי



 ♦ כג ♦

 נחת לעשות רק, כלל בשכר חפצים אנו ואין, לגמרי הבחירה לבטל רצוננו ובאמת
 והמתוק הטוב באורך להכלל ונזכה הבחירה כח את ממנו הסר אז, לפניך רוח

 !!!סוף אין של והנעים

 ודביקות להתקשרות ונזכה, וביניך בינינו המבדילים מסכים מיני כל ממנו והסר
 !נצחים לנצח יתברך בך ומוחלטת גמורה

 אש, קדושה אש, קודש לאש זכנו, התאוות ואש הרע היצר אש מן נא והצילנו
 כל בנו ויתעברו, ויקיפו שיסבבו וזכנו, דקדושה המלאכים אש, דקדושה התלהבות

 על ממשלה לנו ותהיה, דקדושה טובים מלאכים, השרת מלאכי, השלום מלאכי
 ויהיו, לפנינו ויכנעו, לטובה צוננור רק ויעשו תחתנו יהיו וכולם, כולם המלאכים

 .פייגא בן נחמן רבי בזכות, וישמרנו בעזרנו

, ישראל של ואפטרופוס שר הגדול הכהן מיכאל: את' וכו לנו ושלח בנו עבר ובפרט
 .שבעולם דקדושה הטובים המלאכים וכל, נוריאל, רפאל, אוריאל, גבריאל

 ממשלה לנו שיש ויתרצו שמחוי רק, כלל המלאכים בנו ויתגרו יקנאו שלא ועזרנו
 כלים בנו ותן, ישראל נשמות שורש שהוא כבודך בכסא לאחוז וזכנו, עליהם
 .הזאת הנוראה הקדושה כל את להכיל

 .פעמים 7 – תכבה לא המזבח על תוקד תמיד( שדי אל לכוין) ש"א

 מחשבות, תעמוד לעולם' ה עצת, תקום היא' ה ועצת אש בלב מחשבות רבות
 .הבל המה כי אדם מחשבות יודע' ה, דורו לדור ליבו

 המחשבה מעלת כי, האמת צדיקי עבדיך ידי על הודעתנו כבר! הנפלאות אדון
 ועיקר(, מו ן"הר שיחות) ממש חיוני דבר נעשה המחשבות כל ומן, הכל מן עליונה
 לשמור עצמי על קיבלתי כבר והנה. המחשבה שמירת הוא - הכל ושורש ויסוד

 עד, ורגע שעה עת בכל הרע היצר בנו שמתגרה כמה ידעת אתה אבל, המחשבה
 לא מחשבות מיני בכל בנו ומתגרה! כלל המחשבה לשמור אותנו מניח אין אשר

 כמה ידעת לבדך ואתה' וכו רעים וציורים ודמיונות, ומגונות נקיות ולא, טובות
 !הרבים בעוונותינו מזה לנו יש וטרחה צער

 צללנו, לנפשנו מזור ואין, רבים מים במעמקי ובאנ כי! לנפשנו אוי! עלינו אהה
 על עברו, אדירים מים בתוך גדולה סערה לתוך נשאבנו, תהומות עמקי לתוך

 טבענו, ולענה ראש מי, ועכורים ומלוחים רעים מים שתינו, הזידונים המים נפשנו
 עלינו פצו, שטפתנו ושיבולת רבים מים במעמקים באנו, מעמד ואין, מצולה ביון
, רבים וכלבים פרים סבבוני, כתרוני טוב הלא כוחות, ושואג טורף אריה םפיה

 !ידעת אתה' ה, רדפוני בשן אבירי

 שפל במקום, שאני במקום אליך וקורא זועק עדיין והנני שכחתיך לא זאת ובכל
 ותאב וממתין ומייחל ומצפה מקווה והנני, שכאלה מגונות במחשבות, שכזה

 שברי לשברי השבור על, שכמוני אומללה פשנ על ותחמול שתחוס ומשתוקק
 על, שכמוני בכלל ושכל ותבונה ובינה ודעה עצה חסר על, שכמוני שברים שברי



 ♦ כד ♦

 פחות, שבשפלים שפל, שבקטנים קטן על. שכמוני לב וערלת ממש אבן לב בעל
 .באדמה קטנה תולעת, שבגרועים גרוע שבפחותים

 משתוקק מאד אני. תבזה לא אלקים ונדכה נשבר לב, נשברה רוח אלקים זבחי
 כלתה וגם נכספה, בשרי לך כמה נפשי לך צמאה, רצונך רק לעשות רוצה אני, אליך
 והשתוקקות האהבה גודל את לתאר מילים לי אין, לבבי חמדת נפשי אהוב, אליך
 !חיי ושמחת ליבי ששון, חיותי וכל עיני מאור, אליך לי שיש

 שידים, טרף חיות, שונאים לנפשי ארבו הנה כי! חושה לעזרתי' ה, להצילני' ה רצה
 חיילות, חיילותיו וכל הרע היצר, וחצופות וחזקות נוראות קליפות, ורוחות
 עמלק קליפת, רעים מלאכי משלחת, חבלה מלאכי של, כיתות כיתות, חיילות

 ...ונקבותיו בעצמו מ"הס, בעצמו השטן, וישמעאל ואדום, הארורה

, באנחה ושנותי ביגון ימי כלו כי, ממני תרחק אל ,אלהי' ה תעזבני אל' ה ואתה
 .עששו ועצמותי כוחי בעוני כשל

 השמחה אדון, העולמים שבכל התענוגים והשמחות כל מקור העולמים כל רבון
 .והחדוה

 ?טוב כל לשפע זכיתני כי מעשי ומה חיי ומה אנכי מי

 לפניך אני מודה! האומות מכל בחרתם אשר קודשך לעם בן יהודי שעשיתני אשרי
 במצותיך קשטני, תורתך בסגל עטרני! ותהללך נפשי תחי, ונשימה נשימה כל על

 !בקדושתך קדשני

 ולהשלים כבודי ויעלוז, נפשי ישעשעו ומצותיך ויראתך בתורתך נפשי אחזק כן על
? עושה זו מה לשמחה כי ז"עוה שמחת אל לבי אטה ולא. שלימות מיני בכל נפשי
 יושב הצבאות אלהי אותך לשרת שאזכה חיותי עצם על שמחה בך בשמחה אלא

 . הכרובים

 ושמחת, השמחה שפע שהוא השכינה אור זיו להשיג הנפלאים ברחמיך זכני ואנא
 וביראה באמת לעובדך טוב יצר בנו ותן, עליך ולהתענג להתעדן ראשי על עולם

 !!!נצחים לנצח עלם עד, רבה ושמחה ובאהבה

 תפילה ט

כל יכול, בחסדיך הפשוטים ומגולים, תן לי את מידת האמונה יהי רצון מלפניך ה' 
בשלמות, לדבוק בך באמת, לשמוח בך עד בלי די, להאמין רק בך, אמונה חושית, 
יראת העונש ויראת הרוממות, אבל יראה עם דעת, להיות רגוע, בשמחה תמידית 

גברים, בך בבריאות עליונה, שמחה בך תמידית, כיסופים אליך בוערים, רחמים מת
 !דךמתי אלי שבשמים??? חסדך הרם לעבעד 

 

 



 ♦ כה ♦

 גם לזווג – תפילה י

 ,אבי האב הרחמן, כל יכול בשעה זו שמשיח בן דוד מתפלל אליך בעוז ותפלה
שתרחם עליו ותושיע אותו מיסורים מחלייו, מכל מעוקותיו, מבקש אני ממך עוז 

חכי קץ ישועתו, תהליתי, שתרחמני עוד בגלותי ותשפיע עלי אור ישעך, פדות מ
בבקשה תעזור לי לשמור עינים לגמרי לא  !להורות על יום שמחתי, כל יכול

שום אשה זרה ואסורה, תרחם עלי ותשפיע על  - לראות אפילו לרגע אחד בעלמא
לבבי אור ושמחה, אור של ש"ע ריבוא נהורין, ותן לי כלים קדושים להכיל אור זה 

ושלח לי אור השכינה תקווה וחמלה בעוז הגדול, רחמני כאב על בנים, הושיעני, 
ישועות, אשה טובה וחכמה, כי כן ציוות להתחתן ולהוליד ילדים, ועתה איככה 
אוכל לתקן זאת, רק אתה יכול לעזור לי, אנא תן לי את הישועה שלי, הטוב שמך 

 ולך נאה להודות!

 
 

 גם לזווג – תפילה יא

עלי נפשי בוכה אליך, שתוציא אל חי חלקנו צורנו, אהובנו, מחמד עיננו, תרחם 
בדעת חדרים ימלאו,  -משפלותי, תן לי אבא דעת אותי ממאסרי מגלותי, מדלותי 

לאשה  –בנין הבית, ויבן ה' אלקים את הצלע  –בחכמה יבנה בית, בינה  –חכמה 
 תן לי בבקשה את זיווג האמת, אשה כשרה! –

 תפילה יב

יציר נברא, הראנו ה' חסדך,  אשר מלך בטרם כל ,רבונו של עולם, אדון עולם
לעלות מעולם לעולם עד עולם האצילות, רחמנו כרחם אב על בנים, הושע נא, 
בחסדך הגדול, אשר זה מטרת בריאת העולם להיטיב עם ברואיך, ואנחנו דלים 
ורשים וחלשים, מצפים לישועתך, בחסדך הגדול, תאיר עלינו ש"ע נהורין, בסוד 

למד, להגדיל חסדך על בריותך! איה מקום כבודך, החסד שהוא שם אלף למד אלף 
רוצים כבר לראות התגלות אלקות! חיים חדשים, חיים שאין כאלה חיים בעולם, 

 רוצים קרבת ה', ותענוג על ה', כי זה התכלית, אוי אבא!

 תפילה יג

יקרת שפע חסדך האר על נשמתי, כאשר השבת קודש האהוב נכנס, הטעמני טעם 
 דול!שבת קודש, באור ג

 תפילה יד
אל עליון שבמרומים, עד מתי לגלות הנוראה, בבקשה תגאל את נפש עבדך, צמאי 
חסדך, תאבי ישועתך, להגדיל אורך עלינו, וכלים זכים תננו, להשפיע על עולם 
המלכות עולם העשיה, אור היחידה, בקידוש שמך המיוחד, תן לנו חיים ולא 

 נאבד!!! 



 ♦ כו ♦

פנים, רוצים גאולה, רוצים משיח, אהה! כי גדול עד מתי אבינו נהיה בכזה הסתר 
שברנו, אוי! כי רבו עוונינו, אבינו מלכנו, חמדת חיינו, אור נשמתנו, אהובנו, 
תקוות נפשנו, הצל את עם ישראל, עמך האהוב, מכל רע, שמור אותנו, והאר זיו 

 נועם ידידות שכינתך עלינו ביותר!!!

 תפילה טו

ת המקדש, בעוונינו אין לך אלא ד' אמות של אדון העולם, שמיום שנחרב בי
הלכה, זכני להיות בקי בהלכה, לשבת ללמוד יומם ולילה את כל התורה, ושום 

 שכל ויבינו במקרא במשנה בגמרא, בהלכה ובאגדה, ובקבלה.

אוי לי על כל הרגעים שבטלתי מתורה, אנא כפר נא לי על כל עוונותינו, וזכני 
גנים, באר מים חיים, מעיין חיים, זכני להיות לפיד  לטבול במעיין החכמה, מעיין

אש בוער אליך יומם ולילה, ולבכות יום ולילה על העלמת אור הצדיק האמת, 
ופטירת הצדיקים, בכח וזכות שם מ"ב שבו נברא העולם, תוצאני ממאסרי, 
ומכבלי, ומעול הברזל שנתנו על צווארי, אנא ברכני בכתר תורה, ותן לי במתנה 

דקדושה, חכמת ישראל, חכמת התורה, להגדיל כבודך, בהארה של אין סוף חכמה 
ברוך הוא, ולעשות שלום נפלא בעולם, אנא ה' ברחמיך הרבים בטל את הגזירה 
הנוראה של גזרת הגיוס בחורי ישראל, ומחה את זכר עמלק מתחת השמים והערב 

 !!!רב הרודפים אותנו, למן העולם ועד העולם!!! ויקודש שמך בעולם

אני אמרתי נגזרתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך, שמחה מעין 
עולם הבא, תן לי ואתנה לך את עיני ולבי, להביט באור השכינה, כסא כבוד, 

 והארת הרצון לגמרי, שלא יהיה לי שום רצון רק לעשות רצונך בלבב שלם!!!

 תפילה טז
 פילה נגד הכעסת

אנא ממך, תעשה ותפעל עלי שאזכה להתחזק באמונה בונו של עולם, כל יכול, ר
 שלמה וברורה, באמונה חושית, שאדע שאין עוד מלבדך, והכל ממך, והכל לטובה.

ובאופן הזה אזכור שאין לי שום עסק עם בני אדם או דברים מהעולם הזה, אלא 
אין עוד מלבדך, ולכן אין לי לכעוס על אף אדם או דבר או מקרה בעולם, כי אין 

 אן עסק אלא בבורא עולם. כ

ובאופן הזה תפעל עלי שאזכה לדעת שהכל רק ניסיון ממך, והכל לטובה גמורה, כי 
 הכל שליחים שלך. –גם האנשים והדיבורים והמקרים שמכעיסים ומעצבנים אותי 

"גם זו לטובה,   -ולכן לומר על כל דבר שקורה לי בעולם, גם מה שנראה כמו רע 
 תודה לך ה'"
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 לכעוס, לעשות פעולה של שמחה, כמו ריקוד, ושירה או צחוק וכדומה.ובמקום 

וזכני לדעת ולזכור ולשנן שאסור לכעוס, על אף אחד, בשום מקום, ובשום זמן, 
 אפילו לדבר מצווה.

לומר לעצמי ולהגיד בפה: "אסור לכעס, אסור לכעוס, זה רק  –ובשעת ניסיון 
 ניסיון מה'".

אמת, להיות שפל וסבלן, ואריכות אפים, ולזכות וזכני למדת הענוה בשלימות ב
 י"ג מדות רחמים.-לכל ה

בשמים רוצים לתת סכום כסף,  –וזכני לזכור שבכל פעם שיש לי ניסיון לכעוס 
 אפסיד את הסכום כסף )ליקוטי מוהר"ן(. –ואם אכשל בניסיון 

יה בך וזכני לדעת ולזכור שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ומתקיים בו "לא יה
אל זר" ו"טורף נפשו באפו", שהנשמה האלקית הקדושה מסתלקת מהאדם בשעת 

ושורה עליו רוח רעה מהסטרא אחרא )זוהר הקדוש ]פרשת שמיני, נראה  –הכעס 
 לי?[, רבינו האר"י ז"ל, ועוד(.

שניות,  10וזכני לנשום עמוק, ולעצור לכמה שניות, ולהסתכל על השעון למשך 
 פרץ בכעס.לפני שאני רוצה להת

אדברה לברך את  -ולחשוב: "מה קרה? לא קרה כלום, הכל בסדר". ובמקום לקלל, 
 השם ולומר על הכל "ברוך השם".

וזכני שאני לא אצעק או אגביה קולי, או שום פעולה והרגשה של כעס והדומה לו, 
 לדבר בנחת, ובטון נמוך, ולחייך.  -אלא לעשות ההפך, במקום לצעוק 

שבמקום לעשות מעשה של  –מדת הכעס, על ידי מידת הרחמנות  וזכני לשבר את
 כעס, אתנהג במידת הרחמים )כמו שכתוב בליקוטי מוהר"ן(.

על כל פעם שאכעס חס ושלום. או להפך  –וזכני לקנוס את עצמי בכסף לצדקה 
לתת לעצמי משהו טוב, כל פעם שהתגברתי לא לכעוס )למרות שההתגברות 

 בר(.בעצמה שווה יותר מכל ד

ולזכור מאמר חז"ל: "רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותא )הכעס(" ששום דבר טוב 
 לא יוצא מהכעס, ונשאר רק הכעס בלבד.

וזכנו גם לשתות כוס מים, ולהרגע, ולברך שהכל בכוונה, ולדעת שהכל מה' והכל 
 בהשגחה.
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ה ולזכור שלא צריך להיות מה שאני רוצה בעולם, אלא מה שה' יתברך רוצה, ומ
שקורה זה רצונו, ואם הוא רוצה בזה, אז גם אני צריך לרצות את זה, כי הכעס בא 

 בדרך כלל, מתי שנעשה נגד רצון האדם.

ובזכות זה, זכני שהכל יתהפך באמת לטובה, ותאיר לנו פנים ברחמיך, וכשם שאין 
כך תבטל את החרון אף שלמעלה, ותתנהג איתנו במידת  –חרון אף מלמטה 

 הרחמים.
 ו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.יהי

 תפילה יז

 תהילות חדשות

 "לספר בציון שם ה' ותהילתו בירושלים". –"ותהילתי אחטם לך" 
 

 קנא  -]א[ מזמור 
 –ה' אליך נכספתי  בעורי נפשי ותודה תני, למלכי ואלהי, האדון ה'.  –למיכאל  א

ד , אל אבושה, יבשו גויים יכנעו צוררים. בך בטחתי גהושיעה נפש עבדך והצילני. 

תנה עוזך לעבדך,  -נפשך עני   להושיע הכל גויים יעבדוך, אלהי ישראל עמך. 
 באמתך הטובה! –והושיעה נפשי 

 תפילה יח

 בקנ -[ מזמור ב]

למנצח על עקבות משיח, מזמור למיכאל. ב אודך ה' מאד כי אנפת בי, ישוב אפך  א
 בי ותנחמני.

אליך אתפלל ואצעק תמיד, אתה ד  צדק עניתני, וכיסתני בצל כנפיך.נוראות ב ג
 מצילי ושומר יחידתי.

 למענך הושיעני ופדה נפשי, למען אספר תהילתך.ה 

 תפילה יט

 גקנ –[ מזמור ג]
 ג עד מתי אזעק ואשוועה? וחסדך הסתרת ממני. ב מזמור למיכאל על הנחילות. א

ידעתי כי תעשה משפטי, אקווה  ד אור פניך אבקש ותחנני, אליך אשים פני.

 רחמיך הער אלי, ופדני בחמלתך. הלחנינותך. 

 

 



 ♦ כט ♦

 תפילה כ

 דקנ -[ מזמור ד]
 יי.חדידות ייר ששכיל מלמנצח  א

 אהבתיך ה', אהבתיך אהבת נפשי, ביום וגם בלילה ימלא תהילתך פי. ב
וקול  שמע ה' בכייתי, דכי חסדך הגדלת עלי, והצלתני, על כן בכל לב אייחדך.  ג

 תחנוני יבוא אל היכל קודשך.
 .להציל משחת ישראל עמך, להגדיל ולהאדיר שמך ה

 
 תפילה כא

 הקנ -[ מזמור ה]

ארוממך אלהי המלך, ותמיד אספר  בדברי מיכאל אשר שר לה' על כל חסדיו.  א

 ה פוקח חרשים ה', ומאזין לקול לחש. ד נותן כח לחלש, ושיח לאלמים. גשבחך. 
 שתוקקת, אל תעזבני לעולם.נפשי לך צמאה ומ

 תפילה כב

 וקנ -[ מזמור ו]

הרם  –עבדך אליך זועק  ב .משכיל למיכאל, עד מתי אלהי אבי הסתר פניך כנצח א

לכן אתפללה אליך מעוזי, ואשיר לך את  דישראל עמך מצפי גאולתך כולם.  גקרני. 

תיך, תרננה שפתי צדקו וכי לטובה אתה עושה, וגומל לאיש כמעללו.  הלבי. 
 ויתפאר שמך לנצח בעולמך.

 תפילה כג
 זקנ –[ מזמור ז]

 שיר למיכאל על עזוז נוראות. א
זכני  דכי מרורות שבעה נפשי במלחמותי.  גמלטני אבי מיצרי הרע ומכל חייליו.  ב

ולבי טהור  השפי יהיה קודש קודשים, ועיני ואוזני גם כן יהיו מקודשות וטהורות. 
 ך צור משגבי.מלא אהבה ויראה ושמחה אלי

 תפילה כד

 תפילות נוראות על הגאולה

ממש הגיע מצב שכתוב עליו )ישעיה נ"ט(:" וירא כי אין איש  אוי טאטע!
וישתומם כי אין מפגיע", ונאמר )שם ס"ג(: "ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין 
סומך" ועת צרה היא ליעקב. והצרה הגדולה היא שאין התעוררות. אין כל כך מי 

 את עם ישראל. ישנים בתוך תרדמת הגלות, עד שפתאום נתעורר כלום. שיעורר 



 ♦ ל ♦

מתי זה יהיה? לבי מחכה ונפשי כמהה, מתי נזכה ליום הגדול והנורא בו יקודש 
שמו הגדול לעיני גויים רבים. מתי נזכה לעולם זך ונקי. עולם של ממת לאמיתה. 

ומתפללים ומהללים  זך ויושר. כולם יודעים את ה' ישתבח שמו לעד. ולו עובדים
 ומשבחים.

קיווינו לו  -מי יתן ואהיה מאלו שיצביעו באצבע ויאמרו: "הנה אלהינו זה 
ויושיענו! זה ה' קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו" שישועתן  של ישראל היא 

 ישועת השם כביכול. )כמו שנאמר "ושב ה' אלהיך(

עשות רצונך, אבל השאור אוי טאטע! מתי נזכה להמליך אותך באמת? רצוננו ל
שבעיסה מעכב, אלו הערב רב! אנא תסירם מאיתנו ונשוב לעשות חוקי רצונך 

 בלבב שלם.

אולי יביט ה' אולי יחונן. אולי ירחם על נפש אומללה כמוני שבע תלאובות ודווים, 
 רוצה בקרבת אלקים, טאטע תרחם!

ח נפשנו. כי אליך הביטה עננו שמ אוי טאטע זיסע! רחמנו, רחם נפשנו וגופינו.
עיננו, ולך קיוונו! אנא גאל שכינת עוזך! וגלה כבוד  מלכותך עלינו מהרה, כי 

 מחכים אנחנו לך!

מחכים לעולם של שלום ואמת, כי אי אפשר בלא זה. עולם בלי זכר עמלק, כי הוא  
 הצר הצורר. עולם בלי יצר הרע, בלי שטויות והבלים כאלו.

נא אלהי העברים. כי אין עוד מלבדך. אתה לבדך  אוי, עזור נא לנשארים. עזור
המלך ואפס זולתך, קבל תפילת עבדך. רצוננו לעשות רצונך, אוי טאטע! נפשנו 

 צמאה לקרבתך באמת.

מתי נזכה להשתעשע בך כימי קדם? מתי נזכה להדבק בך בשלמות אמיתית? מתי 
 נה אמיתית?נזכה שיהיה קדושה בעולמך?.מתי נזכה לאמת וצדק? מתי נזכה לאמו

אוי טאטע זיסע! אנא תנחם אותנו, כי נפשנו חכתה לך. הושיענו כי לך קיוונו. ואל 
 תכלימנו כי אליך עיננו נשואות.

 מתי תקנא לשמך הגדול מתי תרחם את ציון?

זה כמה שנים רבות ורעות שעיר האלקים מושפלת עד שאול תחתיה. והשקר גובר 
 טאטע, למענך אלקים חיים!ומכסה הארץ אוי טאטע הושיע נא! אוי 

ה' עזור נא לישראל עמך והצמח לנו ישועה בקרוב, כי לך אנחנו מצפים. אותך 
אנחנו חפצים לעבוד ולא לאחר חלילה. הושיענו עוז ישועתנו! חנינו וענינו כי לך 

 לבדך הישועה תפארת ישראל אין עוד מלבדך.

שה עמנו חסד, ועזור רק אתה הוא מלכנו! רק אתה תושיענו! אנא רחום וחנון ע
ושמח  בבניינולישראל עמך. בנה ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והראנו 

 נפשנו בתיקונו.
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תקן את נפשותינו כי צמאה נפנו אליך! "אתה האל עושה פלא, גאלת בזרוע עמך 
בני יעקב ויוסף סלה." חנינו ועננו צור ישועות ישראל. הושיע את שכינת  קודשך, 

, ועזור לנו לחזור אליך בתשובה שלמה וגמורה, להשליך כל הבלי העולם הושיענו
הזה, ולהדבק ברצונך בלבד. חוננו חוננו שמחך נפשנו באור האמת ושמחת 
השכינה. למען שכינת עוזך בגלות זה כמה שנים רבים ורעים. עזור נא לעברים, 

רנו ותשבור אשר המה חכים ומצפים ישועתך. למען כבוד שכינת עוזך. תהיה בעז
ותסיר עולו של יצר הרע מקרבנו.  אוי טאטע רחמנו כרחם אב על בנים, למענך 

 אלקים חיים!
 תפילה כה

מן השקר ומן  -אנא תושיע נפשי רוחי ונשמתי בתוך כלל ישראל עמך אהוביך 
ההבל של העולם הזה השפל. תשמור אותי מיצר הרע וחייליו. ותדבק נפשי רוחי 

 באהבתך ויראתך ותורתך ומצותיך. -קדושים, כל היום ונשמתי בכלל ישראל ה

פושע ישראל כמוני בא לבקשך בבכי ותחנונים, שתחוס ותרחם על נפשי 
האומללה ותחזיר אותי בתשובה שלמה לפניך. ולא אובד ח"ו משני עולמים. כי 
רצוני זכות ולחיות ולראות בנחמת ציון עירך, ובגאולה השלמה וקידוש שמך 

ואוי לי שבעוונותי הרבים אני גורם חילול שמך הגדול והקדוש  הגדול בעולם.
 .תוצער בכל העולמו

רשע מרושע כמוני חוטא גדול כמוני מה אני עושה פה? איך אני יכול ללכת בחוץ 
 ולפסוע על הארץ והיא לא תבלע אותי?

אוי טאטע רבונו של עולם! רחם נא על נפש חוטאת כמוני, ותתנהג איתי לפנים 
 דין. אף על פי שאין בי דעת ואסור לרחם על מי שאין בו דעת.משורת ה

מודה אני לפניך רבון העולמים בבושה וכלימה שחטאתי לפניך ועברתי על רצונך. 
אוי לי כי הכעסתי את בוראי! ליבי עצב ודווי ואימת מוות נפלה עלי! וי לי, אהה 

 על נפשי, צר לי מאד אבי שבשמים!

עולם סלה שאיני רוצה לחטוא לפניך כלל. לא  הריני מגלה דעתי מעתה ועד
במחשבה ודיבור ומעשה. לא באונס וכל שכן שלא ברצון. ולכפרת עוונתי רצוני 

לבכות על חילול  -להתחזק בעבודתך ויראתך. אולי בתיקון חצות בבכי ומרירות 
 השם שגרמתי בעוונותי הרבים ואוי לי שבית המקדש לא נבנה בימי!

לוח שא נא פשעי, והצילני מכל חטא עוון ופשע מעתה ועד אנא חנון המרבה לס
 עולם!



 ♦ לב ♦

 והריני מקבל עלי בקבלה גמורה לעבדך באמת. ולעשות מעתה נצח! רק רצונך!

מהראוי כי אתנהג בענווה והכנעה גמורה כיאות לפושע כמוני. ולהתחזק ביתר 
שאת בקביעות הלימוד בזוהר הקדוש ובספר טהרת הקודש לרביה"ק ר' אהרן 

דקות ביום.  בחלק המוסר ובחלק התשובה. כי הוא נצרך  20-ראטה זיע"א אולי כ
 למאד. ואזכה שיכופר עווני ופשעי. 

אוי טאטע זיסע! גלוי וידוע לפניך כי אין רצוני וחפצי לחטוא לפניך כלל ועיקר! 
 ואני מוכן למסור נפשי על קדושת שמך, והעיקר לא לחטוא לפניך!

הבי! לפניך גלוי כל הנסתרות, זאת לא אדע, למה לא אוי טאטע זיסע, אבי או
)על  לקחת נפשי במוצאי יום הקדוש יום הכיפורים? שאז הייתי נקי מחטא ועוון

 כל פנים בין אדם למקום( ונפשי זכה. ועכשיו חטאתי עוותי ופשעתי לפניך! 

מר לי מאד אבי שבשמים! קרבני אליך באמת. וסייעני בעבודתך וליטהר לפניך. 
י הבטחתנו על ידי עבדיך הקודשים חז"ל: "הבא לטהר מסייעין אותו". והריני הר

 בא לטהר לפניך!

א אחטא עוד לאנא צור כל העולמים, עזור נא לחסר דעת וחסר עצה כמוני, ש
 לפניך לעולם ועד!

והריני מקבל עלי לעשות רצונך מעתה ועד עולם. הריני מקבל עלי להיות טוב 
 מעכשיו באמת.

שבשמים, כואב לי ליבי ומרה נפשי ורוחי עצבה עלי, כי בחוקיך הטובים אוי אבי 
 והישרים לא הלכתי!

דברך?" במה יזכה נער אוי במה יכופר עווני? "במה יזכה נער את אורחו לשמור כ
 את אשר שיחתתי?כמוני לתקן 

שאין שום יאוש בעולם כלל! = ואף על פי כן, ידעתי ואני מאמין באמונה שלמה 
כי אתה הוא  ,כי עוד תאיר עלי אורך, ונרי תאירין במידת טובך ורחמיך, ואני מאמ
 כי לא תחפוץ במות הרשע כי בשובו מדרכו וחי! ,שובההרוצה בת

כי אין  ,שים אשר בארץ המה" סמכתי ונשענתיובזכות הצדיקים הקדושים "קדו
 מעפר יסודי ושובי. ,בשר ודם עפר ואפר. ,אני מאומה



 ♦ לג ♦

ואתה מעניש אפילו על עבירה קלה. ובכל זאת מדת טובך , ואין בשאול בית מנוס
 ורחמנותך להאריך אפך עד שוב נפש החוטאת לפניך.

 ותכפר ותסלח לעווני ולא תזכור עוד! ותיקר נפשי בעיניך וחביב ומרוצה לפניך!

על כן רצוני להיות בין אלו שיזכו לחזור לפניך בתשובה ותקבלם בשמחה ובצל 
 כנפיך יחסיון.

שמים על אף גודל רחוקי ממך, אין אני מתייאש. ובכל זאת הריני מתקעש אבי שב
לעשות רק חוקי רצונך. ויעבור עלי מה. הנני בידך, נפשי וגופי הם שלך. והכח בידך 
לעשות בי כרצונך. וכן הנני מקבל עלי באהבה את אשר תעשה עמדי. והעיקר 

באמת ושמחת נפש  שאתנהג ואהיה תמיד כרצונך הטוב. בשפלות רוח ולב נשבר
 להשתעשע בעבודתך.

אוי וי לי, אבי אבי, אבי אוהבי,  האב הרחמן, נא יהמו רחמיך עלי, וחוסה נא על 
ת גדולת בנך אוהבך, הרוצה לעובדך, החפץ בקרבתך, המתאווה לראות בתפאר

טאטע טאטע, אהה, אנא הושיעה נא, טאטע טאטע,  .ךעוזך, המשתוקק לידבק ב
 נא. אהה, הושיעה הושיעה

 תפילה כו

אתה אל אחד יחיד ומיוחד ואין כמוך. בראת עולמך להיטיב ולהתחסד עם בריותך. 
אכן אתה רב חסד ומרחם על כל מעשיך, אנא אנא ברוב טובך, זכני להיות גם כן 
 מאותם הזוכים  לשפע חסדיך. כי אני עבדך ואתה מלכי, אני בנך ואתה אבי אוהבי.

 יראתך, שובה נא למען עבדיך והראני חסדיך.למה תתעני מדרכך? תקשיח לבי מ

אנא בגודל שפעת חסדיך וטוב עוצם תפארת רחמיך, תגדיל חסדך עלי, ותשפיע לי 
דעת ותבונה, עצה ותושיה, בינה וגבורה, כדי שאוכל לעשות רצונך ולקיים מצותיך 
וללמוד תורתך על הצד היותר טוב. כי אני חסר דעה וחסר עצה ותושיה, ודעתי 

 .קצרה

אנא אל נורא, הביטה בעני עבדיך, ותשפיע לי שפע קדושה וטהרה, טהרת הלב 
וטהרת המידות, טהרת הנפש וטהרת הגוף. הכל למען שמך, להיות אני נחת רוח 

 לפניך, ולקדש ולפאר שמך בקהל ישראל עם קדושיך.

אנא הגלה אלי ברוב תפארתך, והשפיע אלי זיו אור קדושתך, כי חנוניך הם לבד 
 ים, ומרוחמיך הם מרוחמים.חנונ



 ♦ לד ♦

ידעתי ידעתי אבי, כי מושיע אין בלתך ולא יושעני כל חי, ולא תבוא עזרתי משום 
 בריה בעולמך. אפס כי רק אתה תוכל לעזרני!

אבי אבי, גואלי ופודי, הושיעה נא משחת נפשי, ורצני וקבלני בתשובה  שלמה 
המחכה לישועתך,  לפניך. רצה נא את תחנוני ועזור לעבדך, החפץ בקרבתך,

 המקווה לך, להושיעה נא את שכינתך.

כי עבר קציר וכלה קיץ ועדיין לא נושענו. אנא הושיעני וקדש שמך בעולמך 
ויתגדל שמך. וידע על פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר 

 כל אשר נשמה באפו:"ה' אלהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה!"

על כל מעשיך כי מקדישך בקדושתך קידשת. אנא הביטה ועננו, ענה תוקדש אדון 
 את ישראל עמך.

? 'העל אלה תתפאק ה, התפאקו תך? המון מעי ורחמיך אליאיה קנאתך? איה גבור
 תחשה ותעננו עד מאד?

 עד מתי יחולל שמך הגדול? עד מתי אזעק ואתפלל? עד מתי?

ו היה לחרבה. אלהי ישראל בית קודשנו ותפארתנו היה לשרפת אש וכל מחמדינ
באו גויים בנחלתך ושרפו מקדשיך, ולקחו בניך בשבי והפיצום בארצות. ועתה 

 ישראל עמך דווים וסחופים ובאים עליהם יסורים.

אוי מלכי ואבי הרחמן, עת צרה ליעקב! אין עוזר וסומך, כמעט כילנו בארץ ובכל 
דבר כבוד שמך והצילנו  זאת שמך לא שכחנו, אל תשכחנו. עזרנו אלהי ישענו על

 וכפר על חטאותינו למען שמך.

אנא למען עוזך למען שכינת זיו קודשך, טאטע יהמו נא רחמיך עלינו. ויהיו רחמיך 
מתגוללים על עמך, והשפע עליהם בגודל חסדיך, ורחמם, והשב אותם אליך. ופתח 

ה. כי את לבבם ומול את לבבם שיראו אותך, שירצו אותך לעבוד ולא זולת חליל
 אין עוזר בלתך, ואין מושיע רק אתה.

אנא ברוב רחמיך זכור נא את ישראל עמך, בניך אהוביך, החפצים בקרבתך, 
 המתאווים לחזות בנועם זיוך.



 ♦ לה ♦

ישעך קיוונו אוי אדיר אדירים, בן דוד מלכנו שלח נא לעברים, ויקרא לדרורים 
עליון נורא הביטה רווח והנחה. הוציאה ממסגר נפשנו להודות לשם קודשך. אנא 

עננו, פדנו במהרה חננו חננו, שמח נפשנו באור האמת ושמחה שלך קדושה.כי לך 
 קיוונו, לך הוחלנו, אתה תענה אלהי ישענו.

אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה, כי בא מועד. אתה תקום ברוב רחמיך ורחם 
גויים. על הענייה, מקדש מלך, שושנת העמקים, שמך הגדול והקדוש המחולל ב

אנא צור עולמים הביטה וגאל שכינת כבודך, הושיעה ישראל צאנך, כי אין אלוה 
זולתך. קדש שמך בעולמך, תושגב לבדך בעולמך, וידעו הכל כי אתה האלהים 

 לבדך, עליון על כל הארץ.

אנא רחם על עם לא רוחמה, אנא זכור ענייה. ויעלו לפניך לזכרון כל קהלות 
הקודש שמסרו נפשם על קדושת שמך. זכור נא את כל הדמעות שפכו ישראל עמך 
בכל הגלויות, הרי שערי דמעות לא ננעלו! נודי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך 

 הלא בספרתך.
 תפילה כז

כא מלך מלכיא, עובד גבורתך  ותמהיא, שפר יה רבון עלם ועלמיא, אנת הוא מל
 .קדמך להחויא

 

רבון עלמין, יהא רעוא קדמך, ויהא כען עידן רעותא קדמך, למחמי בעקתין סגיאין 
דאתו על ישראל עמך. כי אנת הוא בלחוד שליטא עילאה על כולה ושמך רב על כל 

דעני מה דבראת. בבעו מינך קדש שמך בעולמך וחוס על ישראל עמך. רחמנא 
לעניי ענינין, רחמנא דעני לתבירי ליבא ענינן, רחמנא חוס ופרוק ורחם עמך 

 רחימאך, בזכותיה דאבהון קדישין, שלח נא ית משיחך!

)תרגום: יה אדון העולם והעולמות, אתה הוא מלך מלכי המלכים, מעשה גבורותיך 
 נאה לספרם בפניך. ונפלאותיך

עתה עת רצון לפניך, לראות בצרות הברות רבון העולמים, יהי רצון מלפניך, ויהי 
שבאו על ישראל עמך. כי אתה הוא לבך שליט עליון על הכל, ושמך גדול על כל 
מה שבראתך. אנא ממך קדש שמך בעולמך ורחם על ישראל עמך. הרחמן שעונה 

עננו, הרחמן חוסה ופדה ורחם עמך  -עננו, הרחמן שעונה לשבורי לב  -לעניים 
 בות הקדושים, שלח נא את משיחך!(אהוביך בזכות הא

אוי הושיעה את ישראל, כי אתה אדון הוא המושיע, בלתך אין להושיע. ראה כי 
 אזלת יד ואפס עצור ועזוב.



 ♦ לו ♦

"גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה" אנא בזוכתיה דיוסף צדיקיא ובזכותיה 
עת לחננה  דיעקב שלימא, יהא כען עידן רעוא מן קדמך וקום רחם נא את ציון כי

כי בא מועד. ורחם על ישראל עמך ופרוק יתהון מן ערב רב רשעיא וברר נא אותם 
הסר יתהון מינן ו ור שבעיסה דמעכב ית גאולת בניך.מערב רב רשעיא דאינון השא

 ונעביד רק רעוותך.

רבון עלמין ברחמין סגיאין פרוק ית ישראל בעידנא הדין ושזב יתהון מן כל עקתין 
כל הגזירות על האדומים והישמעאלים ועמלקים. ויהא שמך שלם בישין והפוך 

 .ה'וכסאך שלם לדור ודור  ולנצח נצחים לישועתך קיותי 

)תרגום: "גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה" אנא בזכות יוסף הצדיק ובזכות 
יעקב השלם יהיה עתה עתה רצון מלפניך וקום רחם נא את ציון כי עת לחננה כי 

ורחם על ישראל עמך ופדה אותם מן הערב רב הרשעים  וברר נא אותם בא מועד. 
מערב רב הרשעים  שהם השאור שבעיסה שמעכב את גאולת בניך. והסר אותם 

 ממנו ונעשה רק רצונך.

רבון העולמים ברחמים רבים פדה את ישראל בזמן הזה והצל אותם מן כל צרות 
הא שמך שלם ועמלקים. וי רעות והפוך כל הגזירות על האדומים והישמעאלים

 .(ה'ולנצח נצחים לישועתך קיותי וכסאך שלם לדור ודור 

 תפילה כח

רבון העולמים ואדוני האדונים, ישתבח שמך לעד ולעולמי עולמים בכל העולמות 
 שבראת, ויהיה נחת רוח אליך מכל מעשיך, ויקודש שמך בעולמך, שבראת לכבודך.

עוררה את גבורתך וקנאתך על אויבך, ובער אנא עליון נורא, קנא לשמך הגדול ו
הערב רב מקרבנו. כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והמים הזידונים גברו מאד על 

 הארץ.

הנקם נא בעוזך למען שמך מעמלק ואומה הרשעה. חשוף זרוע קודשך וקרב קץ 
הישועה, עשה נא למען שמך להיות לנו תשועה, דחה  אדמון בצל צלמון הקם לנו 

ויהי שמך שלם , ותכניע ישמעאל ומאדום תפדה נפשי עה. חזק ישראלרועים שב
 וכסאך שלם.

שלח לנו למען שמך את משיח בן יוסף, ומשיח בן דוד, ומשה רבינו, בכדי שיקדישו 
ויתגלה כבוד מלכותך על ידם. ורחם נא על משיח בן יוסף שיחיה ולא  ,שמך ברבים

ג ומגוג. והקל נא מצערו של משיח ימות, ולא יארע לו דבר רע, וינצל ממלחמת גו
 בן דוד צדקנו, שהוא מחולל מפשענו, מדוכא מעונותינו.



 ♦ לז ♦

אנא למען שכינת עוזך, מהר נא לגאלינו גאולה שלמה, כי לך חיכנו ואנו מייחלים 
 לקידוש שמך.

ונקמתך  ,ואנא תן כח ועזר וסיוע לנו בעבודתך, ליראיך המייחלים ליום בואך
 ה.מאדום ומלכותך בכל משל

ו שבשמים ובארץ שתמחה ותעביר מן העולם את דור ניהי רצון מלפניך אבי
המבול ודור הפלגה וערב רב ועמלק שבדורנו, שלא יסיתו וידחו את ישראל עמך, 

בררם לצד הטוב  -ולא ישחיתו את ארצך. ואלו שלא התבררו לצד הלא טוב לגמרי 
רודפים שאין להם וה שובה. והמסיתים ומדיחים והמחטאיםלגמרי והשיבם בת

 יתקדש שמך ברבים על ידיהם!ימחו מן העולם ו  -תקנה 

אבי שבשמים, אשחרך. צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי. דרשתי קרבתך, בכל ליבי 
 בקודש חזיתיך. -לקראתי מצאתיך, ובפלאי גבורותיך  -קראתיך! ובצאתי לקראתך 

 תפילה כח

ל נפשי! גלוי וידוע לפניך כי טאטע זיסע! יוצרי ובוראי אתה! אללי לי, אהה ע
רצוני ומאווי לעשות רצונך ולעובדך באמת. ולא לעבור חלילה חלילה על רצונך 

 כלל, בשום אופן שבעולם!

אנא רפאה נפשי! יוצרי ובוראי, אלהי ישעי, אנא הסר ממני רוח שטות, והסר 
ממני כל החיצונים ושטותיהם ודמיונות שלהם. ונחני לעבדך באמת ובאמונה, 

 ותמימות ופשיטות!

שמרני נא מן החטא, אפילו באונס! ברוב רחמיך פנה אלי וחנני, תנה עוזך לעבדך 
 והושיעה לבן אמתך.

אכן הגאולה קרובה מאד. אכן "והמשכילים יזהירו". אנא עוררנו בוראנו, וקדש 
 שמך בעולמך!

 תפילה כט

וי אוי אוי, אבקשך אבי אבי, גואלי ופודי, אשחרך, צמאה לך נפשי כמה לך בשרי! א
תעורר נא עלי ועל נשמתי, חוס נא ורחם על נפשי, ותחנני  )רבים( ברחמין סגיאין

דעת אמת, דעת תורה, דעת ותבונה, דעת  דעת. דעת טהורה, -ברחמיך המרובים 
 הקדושה, דעת אלהות, דעת דרכיך, דעת ויראת ה'.



 ♦ לח ♦

י וגופי. זכני לזכך הדרכיני באמתך, סייעני בעבודתך. חושה נא ועזור נא לנשמת
גופי ונשמתי לנהוג במדת החסד, ובמדת הענווה. למדני אורחותיך, הושיעני 
באמרתך, דבקני אליך תמיד באהבה ויראה, זכני לקיים כל תרי"ג מצותיך בשמחה 

 רבה!

האיר לי השם יתברך שאין עוד מלבדו כפשוטו ממש, שהכל מלא אור אין סוף 
אני ַאין. ולית אתר פנוי   -מצא כלל במציאות. אלאברוך הוא וברוך שמו, ואני לא נ

מיניה. ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, ואסחר כל עלמין, ומעל כל עלמין 
ומתחת כל עלמין. עילת העילות וסיבת הסיבות. והכל חסדים מגולים מאיתו 

 יתברך שמו!

סוף. אליך אור עליון, נסתר, מסתתר, חבוי. יסוד היסודות וסוד הסודות. אור אין 
נכספה נפשי. אשחרך, אף רוחי בקרבי חמדה קרבתך. האר פניך בעבדך, כי באורך 

 נראה אור. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו!

גלה כבוד מלכותך עלינו, וידעו הכל שאתה לבדך המלך! מלוך עלינו מהרה, 
 וישמחו שמים וארץ כשתמלוך אתה לבדך!

אולת בניך אהוביך, קידוש שמך הגדול ברבים. אוי וי אבי נפשי מצפה גאולתך, ג
גאולי ופודי עד מתי יתחלל שמך הגדול? עד מתי נהיה בגלות המר והארוך הזה? 
נפשי איוותה אור קודשך, ולחזות בנועם זיו כבודך, עוז ותפארת התגלות הודך 

 והדרך.
 תפילה ל

עזרתך, אין כמוך ואין  רבון העולמים, יחיד קדוש ונורא, באתי בתחנונים לבקש
כנפלאותיך. "בקש עבדך כי מצותיך" אבא "לא שכחתי". אנא עזרני אל חי להכניע 
את היצר המפתה, שהוא מאש ואני רק בשר ודם, וללא סיוע ועזר מאיתך יתברך 

 שמך לא יכולני לו.

הבא לטהר  -אבי, רחום וחנון, הבטחתנו ביד עבדיך חכמי ישראל הקדושים, כי 
אותו. אנא סייעני והיה בעזרי. והצילני מאויבי, רודפי, ושונאי, כי אמצו מסייעין 

ממני. הושיעני כי טבעתי במצולות בלבב ימים. אתה לבדך המרחם והחונן 
האמיתי, הצילני! ואודה שמך, ואספר חסדך ברבים, ואקדש שמך בעולם. ובזה 

 יקודש שמך שעוזר דלים אתה, ואין זולתך מרחם ומושיע!

לעולם, צור משגבי. בך אשען ואסמוך, אלהי חסדי. אתה סתר לי, מצר  בך אבטח
תצרני. אתה נורא אתה ואין כמעשיך. כל גוים אשר עשית יבואו ויודו לשמך, 



 ♦ לט ♦

אתה מך בפי כל נשמה. כל פעול ידע כי וישתחוו לך. ומלכותך תתגלה, ויתפאר ש
 שמך בעולמך! פעלתו, וכל יצור יבין כי אתה יצרתו. כל הנשמה תהללך, יתברך

אנא עליון, האר עיני באור האמת, חזק כחי ונשמתי לדבוק בך, ובאמונתך 
ובאלהותך תמיד. והושיעני מיצר הרע וכל כת דיליה, ומכל מיני מסיתים ומדיחים. 
רק סייעני לדבוק בך ולהתקרב אליך, כי אתה הטוב האמיתי והיקר הנצחי. אתה 

 הודיע גבורתך!האל עושה פלא, הודעת בעמים עוזך, אנא 

גלה כבוד מלכותך בעולמך, וקדש שמך בעולמך, ותמלוך אתה לבדך מהרה על כל 
 מעשיך.

זכור נא את ישראל צאן מרעיתך, הדבוקים בך, הקוראים אליך, הבוטחים בך, 
ומצפים לישועתך. הושיעה  השומרים מצותיך, ולומדים תורתך, החפצים בקרבתך,

עזור לישראל להמליך אותך בעולמך. כי לך נא, הצליחה נא, ופדה נא את עמך. 
לבדך מיחלות עינינו, לך כל תקוותנו וחפצנו, בך חשקנו ואהבתנו. אנא עזרנו, זכור 

 כי עפר אנחנו. רחמנו וגאלנו, ויתקדש שמך עלי ידינו!

 יחיד יחד יחידתי ליחדך, ביחוד מיוחד, המתיחד על ידי יחידך המייחדים יחודך.

 תפילה לא

ועתי, אוי וי לי כי רחקתי ממך כל כך! צר לי מאד אבי שבשמים. אהה מלכי צור יש
לנפשי כי עברתי על חוקיך, נמנעתי מלעשות רצונך וליתן לך נחת רוח. אתה כל כך 

לכן אבקשך למענך שתתן לי דעת וחזק גופי  מטיב עמדי, ואני כל כך כפוי טובה!
 ושמחה רבה.ונפשי, ורפא גופי ונפשי, לעבודתך באמת, באהבה ויראה 

הודעת בעמים עוזך, גאלת בזרוע עמך, בני בון העולמים, "אתה האל עושה פלא ר
, הנסים והנפלאות, אשר יעקב ויוסף סלה" מודה אני לך על כל החסדים והטובות

וזיכתני לחיות בעולמך עוד יום.  ,והחייתני, והגדלת חסדך על עבדך ,עשית עמדי
ולהיות אני רק נחת רוח אליך בכל , ותיךלי חיים ארוכים בעבודתך ומצאנא תן 

מעשי דיבורי ומחשבותי. הושיעה ימינך וענני. הושיעה שכינת זיו אורך, גאל 
 ישראל עמך, מחכי ומצפי ישועתך!

 תפילה לב

מך שושר, יוד דיר שקרא, ירור דנת ש ושיענו,ילים דומר ששמע, ילים דוועת ש
 שדי רושלים. בשמךי בירודכון ש, הי רךד ומרשחודך, יורשי ד מורשתקדש, יודנו ד

 תשגבני, תתמכני בימין צדקך.
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ר עליון על נשמתי, וזכך גופי ונפשי לעבדך. זכני שיהיו גופי ונפשי והאר נא א
מזוככים ושלמים בתכלית השלמות. זכני להכלל באור המתוק של אין סוף 

  להתבטל לפניך ביטול גמור.

 גאלו.ו נךבמול חיעני, הושועוזך בלצני חהחייני, ורחמיך ב נניח

 מלוך על כל העולם כולו בכבודך, מלכותך גלה לעמך, מלוך תמלוך בכבוד בציון.

 ודיד נאאתגלה, יא נודי דור אוצרי, י פשינ בקהד חריךה, אאורו הזיה ותורה ידעני
 .קבץידחים נ

בנה עירך יסד ביתך ושכלל  מלכנו ואלהינו, אלהי כל בשר, יחד שמך בעולמך.
בץ קיבוץ גליות. פדה צאנך, ושמח עדתך. מבקשי רצונך. דרשנוך, המצא היכלך וק

 לנו ופדנו למען חסדך.
 תפילה לג

נפלאים מעשיך. יצרת כל בחכמה והכל  -מלך עליון, רם ונשא, שוכן מרומים 
 לכבודך.

עוזר דלים הושיע נא. זכני למדת ענווה ושפלות אמיתית. חזקני ברחמיך והחייני 
זכני לדעת אותך ולהכיר אותך, הראני חסדך, ויתוודע ויתגלה  ותן חלקי בתורתך.

לכל באי עולם. ולראות עין  מלכותך שאתה לבדך מלך על כל הארץ! זכני להודיע
 בעין בשובך לציון ברחמים.

גלה לעמך, ועשה לך שם  תפארתךה' חננו לך קיוונו, ישועתינו בעת צרה. עוזך ו
רבון העולמים זכני לדבוק  ארחמנו".תפארה. אנא קיים בנו מה שכתוב "רחם 

 בשכינת קודשך לעד ולנצח סלה.
  תפילה לד

חכים מ נחנואצמיח, תארץ מ מתארחם, תהר מנא אושיענו, ת לכנומלהינו א
תי מבינו אוציא, תאפילה מותנו אביא, תשיח מליהו אוציא, תחושך מ וראגאלנו, ת

ושיע. בשמך תה הרמותנו אגלה, תלכותך מת א כלה,תהרה מדום אנחמנו? ת
 !גולה, תתמכנו בימין צדקך-תשגבנו, בישועתך תרים קרננו, עוזך תושיע ופדה מ

 תפלה לה

עמך. ופדם וחננם וגאלם  , יושב הכרובים, הושיעה את ישראלשדי, אלהי צבאות
בזכות שעשו צדקה עם עולמך שקבלו עליהם תורתך, ובצדקה שעשו את עצמם 

הרה, אדום וישמעאל תשמיד מהרה, ולא יהיה שקבלו תורתך. והנקם נא מאויבך מ
 שריד לבית עשו!



 ♦ מא ♦

 תפילה לו

 פדהוושיעה החיד יראתך. י בקידמור שרע קדושים, ז דהפ מענך,לאל גחיד י
אלהים צבאות שוב נא, הבט משמים וראה "חד. יהלם נורשיך דלהינו אשכינה. ה

ימינך תסעדנו, . הושיעה ישראל עמך מצפי תשועתך. למענך עננו, ו"ופקוד גפן זאת
 חסדך הראנו, כי לך קיוונו!

 א'חד ר'אש א'חדותו ר'אש י'יחודו ת'מורתו א'חד:
 ותיאמוך תחיד יעיוני רחד יחום רנא א

 
 תפילה לז

הר טונאינו שלילות. עאה רדוש ק .דקתךצשגבנו תחודך ידול. גישראל ב להיםא
 ביאתמח צוחינו. רכס טשמך במותיך, שח כורשיך. יגדל דגאל  שגבנ חלתך,נ
דושתיך. קכור זודינו פבבנו. לודל גה י .נוותיךעוי נ ובךט. רובדוש קסין חאולתך. ג

 הלתך אהי"ה אשר אהי"ה, היה אמרתך!תודעי ידיק צידוינו. וול קעה ש

חידתך, שעה שוועת מבקשי רצונך. גאל בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף ילה דמור ש
באמונה וקדשם במי טהרה, יחדם סלה. שמך מלכנו קדש, ועזור לנשארים, חזק 

 ועשם כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. ,וקבצם

נא הקם מלכות דוד ושלמה, מלכות דוד מהרה תצמיח, ושמח עדתך ושכינת 
 קודשך. 

 אנא אור האמת האירה לעמך, ושקר הסירה מן העולם לנצח. 

נינו, ושמך נקרא על שמע מלכינו תפילתינו, מיד אויבנו תצילנו, כי לך מייחלות עי
 .ה'ביר. לישועתך קיותי כלך מדי ששמנו. למען שמך, 

 תפילה לח

אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך, ונעשה רק חוקי רצונך, עולו של יצר 
הרע הסר מקרבנו, ומול לבבנו ליראתך, ותסלח לנו להיות גאולים. זיו אור שכינת 

שכון בתוכינו כימי עולם! באהבתך כבוד עוז הוד תפארתך האירה לעמך, ו
 ובחמלתך גאלנו, ונטלנו ונשאנו כימי עולם, וכשנים קדמוניות!

וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ מהרה לארצנו. חנינו  ,פדה צאנך ורחם עליהם
ברחמיך והושיענו, שמרה נפשנו, כי חסדך גדול עלינו. וזכור לנו ברית אבותינו. 



 ♦ מב ♦

נך עשה עמנו צדקה וחסד, והושיענו. כי לך קיוונו למע -ואם ח"ו תמה זכות אבות 
אתה עוז ישועתנו, ואין מרחם ולך נייחל, באהבתך ושכינתך תשכון בתוכנו. מלכנו 

 ה'!לישועתך קיותי  ,הושיענו למען שמך ך,זולת

 תפילה לט

תורה. "תנה עוזך לעבדך והושיעה לבן אמתך, כי חסדך גדול הלמדני ו ושיעניה חידי
נפשי משאול תחתיה. אלהים זדים קמו עלי, ועדת עריצים בקשו עלי, והצלת 

נפשי, ולא שמוך לנגדם". הושיעני מכל אויבי ורודפי כי אליך עיני נשואות, ואתה 
 חונן ומרחם.

תנה לי דעת טהורה, דעת אמת, דעת שלמה, דעת עליון. ועזור נא כי אתה לבדך 
 משגבי.

נורא בקרב ישראל, לעיני גויים רבים. זכני לראות בנחמת ציון עירך וקידוש שמך ה
 וידעו הכל כי אתה לבדך מלך עליון על כל הארץ!

שוועתי האזינה, ורצני וחנני ועזרני, וחזקני ביראתך ואהבתך, ולימוד וקיום תורתך 
זכני לעשות רק נחת רוח לפניך,  ,עולמי עד. שמרני מעוון וחטא ופשעלשמה, ל

 ולקדש שמך ברבים.

סכלותי הנני חושב שהנני כבר הולך בדרך הישר, ותקנתי כבר  אוי וי לי שברוב
וזה הכל הבל ושקר! אוי  -והנני צדיק  בכלל, ובפרט במידת יסוד, נפשי במידות,

טאטע! הנני רוצה לחיות עם חשבון נפש, להיות ממארי דחושבנא, ולא להביא את 
ת היסוד, אוי וי עצמי לידי חטא ח"ו, אוי וי לי הנני חושב שהנני כבר מושלם במיד

 י בשלימות!אלהי ישעי זכני לתקן נפשאנא לי,  

 תפילה מ

שהגדלת על נפשי, בזוי ושפל ן בפי מילים להודות לך, על חסדך רבונו של עולם, אי
 כמוני, הנה עבר וחלף עוד יום בעולמך, אהה על נפשי, רחמני!

מות, ומאידך צריך ללמוד הרבה מאד מוסר, כי הנה היצר מפתה שהגעתי כבר לשלי
ת מפתה שאני לא מושלם, וממילא זה מתרץ למה עשיתי או נמנעתי מלעשות א

כי צריך לעשות מה שצריך לעשות בלי  ,אשר צריך לעשות, וזה גם כן שקר
 חשבונות!



 ♦ מג ♦

לא מותר לי כלום, רק לעשות רצונך, זה מותר לי! הייליגע באשעפער, בלי שום 
וות, ולקיים כל ההלכות בלי חשבונות. חשבונות, אני מחויב לעשות כל תרי"ג מצ

זאת התורה לא תהיה מחולפת! תמיד בכל , נני מוכרח לקיים רצון האייבישטערה
עניין מחוייב אני לקיים ההלכות, הנני עבד ה' ברוך הוא, ועבד עובד את קונו בלי 

מתבטל לגמרי לאדונו, יהי רצון שתזכני  שום תירוצים, ומחשבות והיתרים, עבד 
 עבד נאמן אליך לעולם!להיות 

 תפילה מא

רבון העולמים, ישתבח שמך לעד ולנצח נצחים, ויהיה לך קורת רוח בעל העולמות 
הקודשים והנוראים שבראת לכבודך. ויתגדל ויתקדש שמך בעולם. ויאמר כל אשר 

 נשמה באפו הוי"ה אלהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה!

שהחיות שלי מגיעה מהתפילה, וכשאיני ב"ה טאטע זיסע, ישתבח שמך, הנני וראה 
נחשכו המאורות. וגם כן החיות באה על ידי לימוד ועסק התורה,  -מתפלל כראוי 

 ודביקות בה' במחשבות קדושות.

רבון כל העולמים מקור כל התענוגים והשמחות שבכל העולמים  אדון השמחה 
 והחדוה.

 מי אנכי ומה חיי ומה מעשי כי זכיתני לשפע כל טוב?
 

אשרי שעשיתני יהודי בן לעם קודשך אשר בחרתם מכל האומת! מודה אני לפניך 
 על כל נשימה ונשימה, תחי נפשי ותהללך!

 עטרתני בסגל תורתך קשטתני במצותיך קדשתני בקדושתך!
 

 תפילה מב

רבונו של עולם, זכני להכיל בתוכי את הקדושה העליונה של רוממות אל בגרונם, 
רב לצדיק האמת של הדור, בעל רוח נבואה, להאמין בו למצוא את הצדיק, ולהתק

בשלמות, ולדעת אותו, שלא יהיו לי שום קושיות עליו, ולדעת אותך באמת, כפי 
  שאקבל מצדיק זה.

אור השכל עליון משפיע, בכל שמירת עינים זוכים לשכל עליון, אור השכל משפיע 
ך השכל הנעלם מכל מעתיקא סתימאה, נשמתי כוספת אליך, רוחי בוערת אש אלי

רעיון, מאור הגדול השפיע למאור הקטן, הארה מעילת העילות יופיע אור חדש 
בוחלת בכל העולם הזה, הרי היא בת עולם  –וצח, תענוג עליון מתענגת הנשמה 

הבא, שעשועי נשמה וזכות השכל, מקדש של מעלה שיורד לאיטו להאיר ולעורר 
ליון מחודש, ניגון עתיק וסתים ניגון לתרבות הבית השלישי, ניגון ע - לבבות

תנחומים מתנחמת לה הנשמה, מצדיק חי  ,הגאולה, שיר חדש מופיע, אור השמחה



 ♦ מד ♦

עולמים, משיב חן עליון למלכות דקדושה, מלבב הלב ומתגעגע למעיין חיים, 
 שוכנת בקרבי נשמת חיים, קולי אל ה' אקרא, ויענני באור החיים.

 תפילה מג

 וטי מוהר"ן א בליק תפילה לתורה
 ליקוטי השיר החדש( - )על פי הפירוש

אנא אדון העולם, הבוחר בשירי זמרה, זכנו לחזור בתשובה לפניך, ולכוין לשם 
שמים, ולהיות מנגן כשר, וזכני לזכך קול רינתי, ולשורר שירה תמיד, באהבה 
 ויראה, ושמחה, בניגון והלל, והודאה, בזמר ושבחה, שירי עוז וניצוח, בחינת שיר
פשוט כפול משולש מרובע, שיר וזמר של אמונה, ניגון שיחזיר את כל העולם כולו 
בתשובה, שיר של קול המוכיח הראוי, קול המשקה את הגן, קול ה' בכח, קול ה' 

, מחולבהדר, קול ה' חוצב להבות אש, קול ה' יחולל אילות, קול שירקיד מלשון 
עופר האילים, ותתעלה השכינה את האילות, הם המושיעים, דומה דודי לצבי או 

 הקדושה, ובהיכלו כולו אומר כבוד.

יהי רצון מלפניך שכל מי שישמע קולי, קול רינתי ושירי, יתהפך מרע לטוב, ויזכה 
לתכלית העליה, ויסורו ממנו כל הקליפות והסטרא אחרא, ויטהר לבו ומחשבותיו, 

הורין, ויזכה ניבוא ר ש"ענוה, בסוד עפלות ושפלאה, ולנבה רצומה עמחה שויזכה ל
ליראה עצומה, יראה עילאה דעילאה מפניך מלכנו, ויסור לב האבן מקרבו, וינתן 

 בלבו לב חדש, לב בשר, ורוח חדשה ונכונה, ורוח טובה תנתן בקרבו.

ועזור נא לי שלא תהיה לי שום פניה, ושום כוונה רעה, ומחשבה של גאוה וגדלות 
מהיכל הנגינה חר מכן, אלא כולו קודש קודשים, והתפארות, בעת ניגוני ושירי, ולא

מעתיק דעתיקין, טמירא דכל טמירין, מהאין סוף  ממש, משער הנ' של הקדושה,
ממש, דרך העשר ספירות דאצילות, ניגון שיעלה ויקים ויבנה את המלכות 

 דקדושה, ויחזיר בתשובה שלמה וגמורה ומוחלטת כל השומעו.

עוז ובכח גדול, בשמחה נוראה, בכל לבי ונשמתי, ותן בי כח לשורר ללוא הפסק, ב
ולזכות לעשרה מיני נגינה, וזכנו לשיר בחסד וגבורה, קול רעמים שיפשוט כל 

 עקמימיות שבלב.

וזכנו לנגן אותיות התפילה, ועל ידי זה להלביש את השכינה בלבושין נהירין 
 ח"א, מב(.ן "ליקוטי מוהר)

עליון, ולכל העשר שירות, וזכנו לשירי דוד המלך, ושירת הלווים, ושירי מלאכי 
ובפרט לנעימות השיר החדש שיתער לעתיד, והיינו עשרה מיני נגינה שמרפאין את 

 הבת מלכה, היינו השכינה.

 ולהשפיל את אומות העולם, ומלכות הרשעה, וכל אויבנו.

וזכנו על ידי הנגינה לזכור בעלמא דאתי, ולהמתיק הדינים, ולהעלות את כל 
 העולמות.



 ♦ מה ♦

 כל בשכל של כל דבר, היינו הנגון והזמר והשיר של כל דבר בבריאה.וזכנו להסת

וזכנו לידע הניגון השייך לנשמתי בעת הזאת, ובכל עת, והניגון השייך לנשמות 
 ישראל, כל אחד בפרטיות ובכלליות, ועל ידי זה יזכו לתיקונם.

ועל  היינו המלכות דקדושה, נ'ל ח'וזכנו להמשיך מוחין, ולהשפיע מחכמה, הוא ה
, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, ותקום מלכות דקדושה, חןידי זה יהיה נעשה 

 ולהכניע מלכות דקליפה, מלכות הרשעה, ותקום מלכות השירה.

וזכנו להלביש השכינה בלבושין נהירין על ידי ניגון התפלה בשיר ובזמרה, ועל ידי 
דקדושה, המשפיל  נחש, תלת גוונין דקשתא, ועל ידי זה יהיה נעשה שזה נעשה 

 ומכניע נחש דקליפה.

וזכנו לייחד כל העולמות ולחבר חתן וכלה על ידי קול ניגון וזמרה ושירה, על ידי 
 .ת'החן שיהיה נעשה ממנו 

, היינו קודשא בריך הוא, וכלה חתןרוח לפניך בשירי, ויהיה נעשה  נחת והיה נעשה
, חתונה, ויהיה נעשה ו' שהיא בסוד היא השכינה, וגם כן על ידי התורה בניגון.

 והיינו יחוד קודשא בריך ושכינתיה, ועל ידי זה יתקבלו כל התפילות והבקשות.

מחה, שהוא ראשי שולות )היינו ריקודים, כמו מחולות(, חיגונים נוזכנו להרבות ב

 ועל ידי זה להכניע הנחש דקליפה, על ידי הנחש דקדושה.; נחשתיבות 

חינת משה, לירות החיצים של התפלה: בשירה, ותתן כח למשיח צדקנו, שהוא ב
וניגון ושמחה, וריקודים, על ידי תיקון הכללי, כנגד הנחש, ולהורגו מיתה נצחית, 

ולהסיר את לשונו, ואת כנפיו, שלא יקטרג על עם ישראל,  ולרצוץ את מוחו,
ולהכניע את כל הרופאים והדוקטרים, וחכמת הטבע, והפילוספיא הארורה, שהיא 

 נחש.מצח ה

והצל אותי ואת עמך ישראל, מניגונים ומנגנים של קליפה, וניגונים ומנגנים לא 
כשרים. וזכה את עמך ישראל בניגונים ומנגנים כשרים וצדיקים, היודעים נגן, ועל 
ידי זה יזכה לברר המדמה, ולברר וללקט הרוח הטובה מהרוח הנכאה, והנקודות 

 עלות מעולם לעולם עד אין סוף.הטובות, ולהוסיף כח בפמליא של מעלה,ול

ונזכה על ידי זה לשפוך כמים לבנו נוכח פני ה', לפרש כל שיחתנו לפניך בניגון של 
 שמחה, ולזכות לרוח הקודש, ורוח נבואה, בשלימות דשלימות.

שיר , שהוא ירושליםאנא בחסדך אב הרחמן, השם שכינתך לציון, וסדר העבודה ל
שירה, והשב כהנים לעבודתם, ולוים לדוכנים ומול את לבבנו על ידי המולי, 

)אותיות שוות(, ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלזו,  רושליםהיא י ולשירם,
תכלה, היינו השיר החדש, שעולה  בעשןוחסידים ברינה יגילו, וכל הרשעה כולה 

פלאות, ותמחה את זכר נל שחסד  הוא שיר ע"ב, השם בעשן, והוא סוד בכןכמניין 
זכנו לשיר לפניך כל חיינו, ולעלות ו .שיר אלמלק מכל וכל, ויתעלו ישראל בסוד ע

מדרגה למדרגה עד אין סוף, ולחבר שירים חדשים, ויפוצו בכל ישראל, וזכנו 
לבחינת שיר השירים בכל עת תמיד, ולמצוא את הבת מלך האבודה, ולהוציאה 



 ♦ מו ♦

נא, ושכינתא בניגונא, מהלא טוב שלקח אותה, ועל ידי זה נזכה לאוריתא בניגו
 ישראל עולים מהגלות בניגון )תיקוני זוהר כא, דף נא(.

דּו  מְּ ֹלא ִילְּ ב וְּ רֶּ ל גֹוי חֶּ ֵמרֹות ֹלא ִיָשא גֹוי אֶּ ַמזְּ ם לְּ ִאִתים ַוֲחִניתֹוֵתיהֶּ בֹוָתם לְּ תּו ַחרְּ ִכתְּ וְּ
ָחָמה: )ספר ישעיה פרק ב, ד( ל  .זמירותדייקא, לשון  מזמרותעֹוד ִמלְּ

שה שלום ודעת בעולם, ותבנה את בית המקדש, בקרוב ממש, במהרה ויהיה נע
 בימינו אמן, ונשיר לפניך שיר חדש.

וזכנו לשיר לפניך, בפרט בשבת, ברוב עם הדרת מלך, באחדות ואהבה ואחוה, 
 ויהיה שירי ממש שיר השכינה, ותהיה השכינה שרה מתוך גרוני, אמן כן יהי רצון.

 תפילה מד

שובו אלי, ואשובה אליכם,  ,קים ורוח נכון חדש בקרבירא לי אללב טהור ב
הנשמות  !השיבני אבא אליך, וזכינו להדבק בך באמת, והאר באור הזוהר! אוי אבא

היהודיות בוכות אליך, מתי תנחמנו? רפאני ה' וארפא, זכני ללמוד תורה תמיד 
ולהיות רק איתך נשמתי שומעת את זעקת השכינה, זעקת לידת המשיח, כולי 

נו מהרה! עד מתי? אל רחום וחנון, חזקנו וגאל כואב את הסבל של כל העולם! 
 !!!אבאהשבינו ונשובה אליך!!! 

 תפילה מה

 מאת הרב החסיד רבי שמעון נקר שליט"א - תפילה נוראה על הגאולה

הדין שלמעלה ועל ידי זה שהאדם דן ושופט את עצמו על ידי זה ממתיק ומבטל 
 {. קסטוכו" }לקוטי מוהרן א

הנה אני מקשר עצמי בהתקשרות שלמה לאבות  !יני כל אליך ישברו, בורא עולםע
הקדושים ולאמהות הקדושות ולכל הצדיקים האמתיים שבדורנו ושוכני עפר אשר 

אני עומד  .ד עולם רבנו נחמן בן פייגא ושמחהבארץ המה ובפרט לצדיק יסו
שתמתיק ובתקווה  חיי בתחנון ביראה ואהבהבתפילה כשליח ציבור בכל רגע מ

ולא תדון אותנו כמעשינו חס  ,מעלי ומעל כל ישראל את כל הדינים בשלמות
 "אם עוונות תשמור יה ה' מי יעמוד" .                                                                      :, כמו שאמר דוד המלךושלום

וודתי על כל החטאים והינה אני מקבל מצוות עשה של התשובה וכאילו הת
שעשיתי בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים בין בשוגג בין במזיד ואני מוכן ומזומן 
בכל עת וכל רגע לפרט את חטאי מה שחטאתי במחשבה בדיבור ובמעשה בכל 

יך תמיד רמ"ח אברי ושס"ה גידי של נפשי רוחי ונשמתי שלי, ואני כספר פתוח לפנ
 .למען תרחם על חולה כמוני

ויתי, חטאתי שעו ,חטא, פגם וקלקול יע  בזאת שאני מתחרט על כל עווןואני מוד
הנביאים  מאמין באמונה שלמה בדברי התורה, , שהרי אניפגמתי וקלקלתי לפניך



 ♦ מז ♦

שיש בורא לעולם ובחר  - בכל הצדיקים האמתיים שבכל הדורותוהכתובים ו
 . נתן לנו את התורה ואין עוד מלבדובישראל ו

עלי בכל רגע מחיי להשתדל בכל תעצומות כחי להדבק בקדושה ואני מקבל 
ובתורה ובצדיקי האמת שבכל דור ודור בכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי של גופי 

 ונפשי רוחי ונשמתי  ברצון בדיבור ובמעשה עד אין סוף תמיד אמן .

אבא רחמן שתתנהג עמנו מאוצר מתנת חינם ברחמים אני זועק ומתחנן לפניך 
כי  ,ואל תדון אותנו לעולם כפי מעשינו ומחשבותינו ודיבורינו ,דוליםפשוטים וג

זה כבר כמה ימים  ,ומלאים בתחלואיי גוף ונפש ,אנו עניים ואביונים רשים ודלים
ואנו צמאים, . ופנינו לא נראים יפים ,גדים צואיםואנו לבושים בב ,ושנים ארוכים

ניים, מתי נזכה ים בכליון ענכספים כלים ושוכבים חלושי ,משתוקקים, מתגעגעים
 - הצדיקים בכל דורושהבטיחו האבות והנביאים  לראות את פניך באמת כפי

 .שהיום משיח מגיע

אני מודיע לך שאני אוהב אותך בשלמות והריני מקבל על עצמי מצוות עשה של 
מאודך". ומקבל עלי מצוות "ואהבת את  ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל 

י ואנ ,והריני אוהב כל אחד מבני ישראל בשלמות ,ת לרעך כמוך"ואהבעשה של "
לטוב הוא עושה ואין עוד מלבדו והריני  -מאמין שכל מה שהשם יתברך עושה 

אי שלא והלוו .גוף ובנפש בפרטיות וכלליות באהבהמקבל עלי את כל הייסורים ב
 . יהיו יותר בעולם כלל וכלל

וגלה לנו את  ,מאז ועד סוף כל הדורות חוס וחמול עלי ועל העולם מאלף עד תיו
וידעו  ,ותגיד די לצרותינו וגלותנו ,השלום והאהבה הפשוטה בלי שום חכמות

ויקבלו כולם את מלכותיך ברצון ובאהבה. וששון ושמחה ישכנו בממלכה ובא 
לציון גואל בשלום ואהבה ובלי שום מלחמה קנאה ונקמה אלא בשמחה אהבה 

  !ומהשלום והעיקר במהירות עצ

ויבשר לנו את ביאת משיח  ,ויתקע בשופר גדול לחרותנו ,ותשלח את אליהו הנביא
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר  ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו,צדקנו 

 ה' אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה! –נשמה באפו 

ות שהוא דע כי שורש נשמות ישראל הוא משיח, ומשיח סובל עם ישראל למר
רחוק מחטא, "ועוונותיהם הוא יסבול". עד מתי? כמה יהיה כוחי? וכמה יהיו 

  עצמותי? לא בשר ודם אני?
 
 
 
 



 ♦ מח ♦

 תפילה מו

: בקיצור, שמים מלכות עול וקבלת האמונה מצוות נוסח הקורא אחי לפניך הרי
 (.בוקר בכל אותו לומר כדאי)

 האמונה על מודעה מסירת ד"בס

 !בדומל עוד אין – המלך הוא' ה

 .קדמון יחיד אדון ראשון מצוי בנמצא שיש שלמה באמונה מאמין הריני

 ומחיים ומארץ משמים כולם הנמצאים כל וברא המציא והוא' ית הבורא והוא
 '.ית כרצונו ומהוום ומנהיגם

 הכל היו חיותו שפע ומלבעדי מתחת הארץ ועל ממעל בשמים מלבדו עוד ואין
 !ומבוטלים בטלים

 לעושי טוב שכר ומשלם השמים מן אמת תורת לנו ונתן מצריםמ הוציאנו והוא
 !רצונו לעוברי ומעניש רצונו

 חיה נשמה רוח נפש כל על אותו וממליך אליו ומשעבד ת"השי אל מוסר והריני
 ונשימה נשימה כל ועל החיות כל על. ה"ושס ח"רמ, כבד לב מוח גופי וכל יחידה

 ימי כל ושל כולו היום כל של - ועותהתנ וכל, ומעשים דיבורים מחשבות רצונות
 !הטוב כרצונך ויגמר יתחיל שהכל חיי

 ויראתך אהבתך תורתך אשכחך שלא בידי ומסור נכון ליבי שיהא מלפניך רצון ויהי
 .ועד סלה נצח ישראל בכלל היום כל בך ואחוז דבוק ואהיה

 ביראתך להיות ורצוני לפניך עצמי מבטל הנני כרצונך בי עשה צורי לפניך הנני
 .היום כל בך ושמחה ובתורתך

 חיות וכל וגופי יחידתי חיתי נשמתי רוחי נפשי שכל מודעה ומוסר מודה הריני
 בהשגחה הכל ובפרט בכלל לי אשר וכל ומעשה דיבור מחשבה הרגשים רצון

 ועד נשמתי שנאצלה מעת ומשבח מודה והריני יתברך ומאיתו ת"השי מכח פרטית
 אין אלא הזה החיל את לי עשה ידי ועוצם כוחי ולא דוע לעולם ומעתה הזה העת

 !מלבדו עוד אין" אני"

 עמדי יהא אשר וכל ושמחה תענוג תנועה דיבור מחשבה כל על רשות מבקש והנני
 גמור ובפרט בכלל הזאת האדמה פני על היותי מימי יום וכל היום אעשה ואשר
 .ושלם

 יהיה והכל העליון לשורשם והחיות והשמחה תענוג כל את ומקשר מעלה והריני
 .עד לעולמי סוף אין עד הוא ברוך הבורא דבקות לשם נדר בלי



 ♦ מט ♦

 יהודי כל לאהוב ורצוני" כמוך לרעך ואהבת" של עשה מצוות עלי מקבל הריני
 .ומאדי נפשי ובשרי כלבבי

 א"זיע ראטה אהרן רבינו של הקודש טהרת ספר פי על הוא הבא הקטע

 ובפרט ישראל כל עם עצמי ומקשר עצמי כולל יניוהר היהודים בכלל אני יהודי
 ולכל הדור של בית ראש האמת והצדיק שבדורנו האמתיים הצדיקים לכל

 למורינו הפרט מן ובפרט המה בארץ אשר קדושים עפר שוכני אמתיים הצדיקים
 ובן פיגא בן נחמן רבי חכמה מקור נובע נחל עולם יסוד צדיק הקדוש ורבינו
 ופנחס שלמה דוד יוסף ויעקב יצחק אברהם רועים שבעה תלנשמו ובפרט, שמחה

 . האמיתיים - משיח משה, דוד בן ומשיח יוסף בן ומשיח, והשופטים הנביאים וכל

 עבודה תורה ובפרט לטובה ותנועות ומעשים דיבורים מחשבות הרצונות וכל
 פני על חיי מימי יום וכל כולו הזה היום כל של היום של ותפילה חסדים וגמילות
 .האדמה

 ודחילו ורחימו ורחימו בדחילו ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לשם יהיה הכל
 מעפרא שכינתא לאקמא הא ואות ואו אות בשם הא ואות יוד אות שם ליחדא

 ברחמים הגאולה ולהחשת זכות לכף כולו והעולם עצמי להכריע השכינה ולתיקון
 עליון במקום שורשום ולתקן ועיקר כלל דין תערובת שום בלי מגולים וחסדים
 וערב וישמעאל אדום עמלק ולמחיית בוראי רצון ולעשות ליוצרי רוח נחת לעשות

 '.ה ואויבי רב

'( וכו אשה תאוות והירהור גאוה) ואסורה זרה מחשבה כל גמור ביטול מבטל הריני
 והריני גמור ביטול מבטלם הריני ועת עת בכל בלבי יעלו אם ואסור רע ציור וכל
 אלהי בוראי את לעבוד רק הוא וחפצי מאויי וכל רצוני שכל דעתי ומגלה נהמת

 אמיתית ועבודה ושלימה תמה עבודה - ישראל כל ואלהי ויעקב יצחק אברהם
 על לעבור ובלי ומעשה דיבור במחשבה מאדי ובכל נפשי ובכל לבבי בכל וברורה

 ולא לפעול ולא ולחשוב להרהר ושלא פנים ובשום אופן בשום יתברך רצונו
 אחד' ה, יתברך רצונו נגד שהוא חלילה ענין ושום שהוא כל זיז שום לעשות
 !והטהור הקדוש

  תפילה על הפרנסה -תפילה מז 
 משנת תש"ע בערך 

קודם יתוודה וכה יאמר: "אנא ה' אלהי, חטאתי, עוותי ופשעתי לפניך, אנא ה' 
אחטא לך עוד  סלח ומחל וכפר לכל אשר עשיתי, וסמוך נפילתי, ועשה שלא

 לעולם, והסר את המסך המבדיל ביני לבינך, והושיעני מהרה למען שמך".



 ♦ נ ♦

ואז יאמר: רבון העולמים, דאנת הוא קדמון לכל מה שבראת, אנת הוא מלכא מלך 
מלכיא, אנת הוא עילאה על כולא, ולית דידע בך, לא לעילא ולא לתתא, לית 

 מחשבה תפיסא בך כלל.

מלך, מלכי המלכים, אתה הוא עליון על הכל, ואין מי  )תרגום מארמית: אתה הוא
 שיודע בך, לא למעלה ולא למטה, אין מחשבה משיגה בך כלל(.

ובראת עולמך כדי שיתגלה שלמות כוחותך, ושיכירו גדולתך, ולהטיב עם ברואיך, 
 ונתת לישראל עמך תורתך, ועטרתם במצוות, וציוות אותם לשמור ולעשות.

בדך נאמן ביתך: "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על ואמרת על ידי משה ע
 כל מוצא פי ה' יחיה האדם".

אני מאמין באמונה שלמה שכל מזונותי מושגחים ובאים רק על ידך, ואין בשום 
 כח בעולם להמציא לי מזונותי.

בך בטחתי, עליך השלכתי יהבי, רש ועושר אל תתן לי, אנא הטריפיני לחם חוקי, 
לעסוק בתורתך ולקיים מצותיך, ובפרט לקיים מצוות הצדקה הקדושה, כדי שאוכל 

ואנא הזמן לי עניים הגונים שאוכל לעשות עמהם צדקה וחסד, והצילני מעניים 
 שאינם הגונים.

והשפיע לכל בני ביתי, ועלי בכללם שפע חכמה בינה ודעת, ופרנסנו בהיתר ורווח 
 ונחת לעבודתך באמת. 

 נה, ותביא משיחנו במהרה, וברך את עמך בשלום.ותשלים בנין קומת השכי

 תפילה מח

 תפילה קצרה לשמירת עיניים
רבון העולמים, מודה אני לפניך שפגמתי בעיני מאות אלפי פעמים באונס וברצון 
בשוגג ומזיד, ואני מתחרט חרטה גמורה על זה ומקבל עלי מעתה לשמור עינים 

ליחה על הכל, לא התכוונתי ס -באמת! ומבקש ממך מכל הלב הנשבר ובבכיה 
להכעיסך! אנא זכני לרצות מאד לשמור העינים והמחשבה, ולא להתייאש מזה 

בין  -ומהצעקה על זה לעולם, והצילני מכל ראיות אסורות ופגם הברית שבעולם 
באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד, וזכני לשמור ולהנמיך ולהסיט, ולעצום 

סתקרן וכו' רק לבטוח בך, ולעשות על כל נפילה תפילה עינים בפועל ממש, ולא לה
ותשובה תמיד, וידוי חרטה קבלה לעתיד, וזכני להתחיל בכל רגע מחדש כאילו לא 
היה כלום, ולדעת ולזכור תמיד שיש שכר ועונש על כל דבר בחיים בעולם הזה 
והבא, ולירא מלפניך באמת, ולחשוב ולזכור שאתה רואה הכל, והכל מוסרט 

קלט, והעונשים מאד כואבים, והשכר כל כך נעים, ואי אפשר לשער! ולא ומו
להסתכל פעמיים, ולא לחשוב על מה שראיתי, אלא להתחדש! ולהתגעגע אליך 



 ♦ נא ♦

 באמת. ויהי רצון שכל העולם יתלבשו בצניעות, ובכך יוקל עלי שמירת העינים,
 הצילני מכל העונש, וזכני להגאל!

 
 תפילה מט

 שירה לאל חיי
 בחסדי השם יתברך נאזר בגבורה, אשורר לפניו שירה:ובכן 

 
 סימן: אדנ"י, הוי"ה, אהי"ה, אלקים

 
 ימלא פי תפארתך. –דון חי, אל רם, מלך גדול א

 גול ונורא, טוב האמיתי, איה מקום כבודך.ד
 פלא ועליון, שדי ועזוז, מי ימלל גבורתך.נ

 ראוי ורחמן, חסיד נאמן, אתה האלהים לבדך.י
 

 תאחזני בזכרך, אהבתך תמלא לבי. ראה ורעדי
 נך המציאות האמיתית לבדך, בחסדך רפאני.ה

 בכן חסדני, וגלה מלכותך, הושיעה ימינך וענני.ו
 ראני את נועם זיו אורך, לעשות רצונך זה כל חפצי.ה

 
 ימתך על כל מלאכי מרום והצדיקים וישראל.א
 יה הוה ויהיה, בחרת בנו מכל אום, בני ישראל.ה
 ון, צח ואדמון, חי החיים, מלך ישראל.חיד קדמי

 עבר מלכות הרשעה לעולמים, נחשים ועקרבים, וגאל ישראל.ה
 

 ין עוד מלבדך, כתרך ישועה, עניו ומיטיב, אור נפלא.א
 עולמי עד תמלוך, באור אין סוף, צדיק האמת, אורך אמונה.ל

 נותן לכל בשר כפי צרכו, שמך טוב, לך דומיה תהילה.ה
 ינחלו עולם הבא. –גן וצינה, שומרי מצותיך ופי העולם, מי
 י כמוך ואין כמוך, גאלנו ופדינו למען שמך, ונשורר לך שירה.מ

 
 תפילה נ

 ]לא לומר את השמות האלו בפה[ אהההיוהה סימן: יאהדונהי,
 

 ראה ורעד תאחזני, בהביטי אל גודל ריחוקי ממך.י
 חמיך.שמותי ועוונותי עברו למעלה מראשי, חלצני ברוב רא
 דריכני בדרך האמת, כי רק אותה חפצתי, ענני באמת ישעך.ה
 רך שקר הסר ממני, אדון המושיעי, פשעי מחוק וסלח בחסדך.ד

 הצילני מיצרי הרודפני יומם ולילה בל קרוב אליך.ו
 חמני, ראה עניי, השיבני, וקבל תפלתי ותשובתי בחתירה מתחת כסא כבודך.נ

 תך, והקימני והראני נא את כבודך.ושיעני בנפלאותך, שמחני בגאולה
 ושב סתר, אין להשיגך במחשבתי, גלה נא יחודך.י
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 תפילה נא

 תה הוא המלך הנשגב, ישתבח שמך לנצח.א
 אר אורך על נשמתי באור הפסח.ה

 גלה עלי בחמלתך, לך אתן שירה ושבח.ה
 סר ממני לב האבן, ותן לב בשר, פתח לי פתח.ה

 מקווה בלב רותח.חלתי לישועתך, והנני ממשיך וי
 לך כל תשוקתי ומחשבותי, רחם על עבדך צמח.ו
 נה עיני נשואות לך אור האמת, כשמש האר הירח.ה

 ודו לאל האלים, פצחו ורננו, נגילה ונשמחה בך.ה
 

 סימן: מיכאל יצחק שמריהו - תפילה נב

 למה שכחתנו? -רום וקדוש, נאזר בגבורה מ
 חתנו?עורה! למה זנ -דיד נפשנו ואור חיינו י
 למה עניתנו? -מה וכוסף לך כל הגוף והנשמה כ

 למה עזבתנו? -ליך נזמר ונשורר שירה א
 אתה חייתנו! –עולם נעבודך בשמחה וביראה ל

 
 ודך כל ברואיך, וקיבלו עול מלכותך.י

 דיק אתה ה', ויאמרו הכל כבוד מלכותך.צ
 סדך מלאה הארץ, מקום מלכותך.ח

 רב קץ הנעלם, וגלה מלכותך.ק
 

 ינה, שכינת עוזנו, עד מתי תתפלשי בעפר?כש
 תי תקומי? שיר דברי, עורי נא התנערי מעפר.מ

 חמי עליך מתגוללים, ומעי המו, ואת מתגלוללת בעפר.ר
 דידה רעיה, רחל ולאה, הקיצו ורננו שוכני עפר.י
 נה באה עת הפקידה וזכירה, והברית לא תופר.ה

 יסופר. שובי אלי כימי נעוריך, אחישנה, היאומן כיו
 

 תפילה נג

 משיח בן דוד

 קור  חיים, על עמך חומל.מ
 לום שמך וטוב האמיתי, אתה האל.ש

 ודע תעלומות, עשה עמנו ניסים, לעם אשר שואל.י
 דש כקדם ימינו, אליך השיבנו, לארץ ישראל.ח

 בקשה ממך, רחם נא, גלה את הגואל.ב
 תקן העולם, באור המושלם, שומר ישראל.נ

 ן, ונעריצך בניגון שיר אל.וי הסר וגם יגוד
 אותנו תחבק, ואל תרחק, צדקתך כהררי אל.ו



 ♦ נג ♦

 מעותינו ספור, וחיש לגאלנו, מלך מוחל.ד
 

 תפילה נד
 

 שכינה
 

 ירי לך אשיר, ולכבודך אזמר, אדון העולם.ש
 נה אשר נטעה ימינך, שכוחה ועזובה, ואורך נעלם.כ

 חידתי רעיתי, יונתי, תמתי, בחרת מכל עם.י
 ידחים קבץ, ושכינתך הקם, והתיקון יושלם.יצוצים, ננ
 ואתחנן, ואתחטא, עד שתרחם על כולם. וי, לך אבכהה

 
 תפילה נה

 .אבינו שבשמיים, אין כמוך, אתה מלך גדול ונורא
אנחנו מתגעגעים אליך, אנחנו רוצים רק אותך, לדבוק בך באמת, לעשות רק 

 רצונך.
 ועם זיו אור שכינת עוזך?מתי נזכה לראות את כבודך, מתי נזכה לחזות בנ

 השיבנו אליך באמת, וגאלנו מהרה, ותבנה בית המקדש, וירושלים, הבירה.
 כי רק לך הישועה, אליך אנחנו מתגעגעים נורא, ה' אל תעזבנו, אליך קרבנו.

אליך מאד נכספנו, האר אורך עלינו מהרה, ותמלוך על עולמך בגלוי, לפניך נהיה 
 ן שמך.עם רצוי, והושיענו מהרה למע

 
 תפילה נו

 הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד אל חי העולמים, ישתבח שמך לעולמים.
 לנצח לך אשירה ואזמרה, כבודך מלא כל העולמים.

 הטוב המוחלט, ואין שום רע, אין עוד מלבדך בכל העולמים.
 בך ובעדותיך אדרבה ואשיחה, לישועתך מקווים כל העולמים.

 לעמך ישראל שמור שמירה.אש קודשך בישראל הבעירה, לעד 
 

 תפילה נז

 משה
 צמיח ישועות, נורא תהלות, נפשי חולת אהבתך.מ

 מע ישראל, אבא אוהב, עשה עמי כחסדך.ש
 צל ורחם וגאל את עמך. ורצה חשקי ועבודתי, כי אני בנך.ה

 
 יהודי כשר פשוט כפול משולש מרובע -תפילה נח 

 עשני יהודי, עשני יהודי, עשני יהודי כשר.
 

 ני יהודי, עשני יהודי, עשני יהודי פשוט.עש



 ♦ נד ♦

 
 עשני יהודי פשוט כפול משולש מרובע, השומר עינים ומחשבה.

 
 עשני יהודי פשוט כפול משולש מרובע, העושה רצונך באמונה ובשמחה.

 
 עשני יהודי כשר בהכשר הבד"ץ, בהכשר הבד"ץ של רבנו הקדוש.

 
 תפילה נט

 
 שיר חדש להודות לה' על הכל!

 י תפתחה' שפת

אז שירה לה' לבוחן לבבות ביום דין, האל השומרני מנעורי, וישם לבטח דרכי כונן 
 צעדי!

ברוב חסדיו תמך בי מעודי! הריעו לאל יוצרי ומעוזי! שבחו הללו כל המון, ידי 
 ורגלי!

 גם הפה לא יוכל ספר כל תהילתך ואני, בך בטחתי אנא המשך הצל נפשי!

 ניגון משיחי! ואני בדרכו אהללך בכל נשמתי!דוד המלך משכיל על דרך נגן, 

 הודאה אתן כל עוד נשמתי באפי, ארחמך ה' חזקי, אשמחה בך אלי!

 והנה ה' נצב עלי, מחיה מתים ברוב חסדו עלי, אהללך ה' הלל חיי!

 זוכר חסדי דוד עבדו לנצח לכל זרעו, ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתו!

עבדיו, וגם לדור ודור אמנותו, אשרי העם שה' חיים נותן ברחמיו, וגם על קטן 
 אלקיו!

 טוב לי כי עונתי, חסדך אספר וברינה אפתח פי!

 ידידי אורי, המחזק אותי, אין עוד מלבדך, כוחי, וישעי!!!

 תפילה ס

כמוני  בונו של עולם, מלא רחמים, אנא תחוס ותרחם בנפלאותיך על נפש יהודייר
ולשידוך )חידוש( הגון וחתונה, בקרוב ממש  למצוא הבת מלך דקדושה האמיתית, -

צניעות( עם כל הבעטלירס, ודושה קטהרה ודושה קבבחינת מלא וגדיש מקו לקו )



 ♦ נה ♦

ולא יעבור עלי יום בלי לחייך ולשמח יהודי ולעשות חסד וצדקה לשמה, 
 והתבודדות ותורה.

זכה להדפיס ולהפיץ אלעשירות דקדושה למען שמו באהבה, ולתורמים, ו כניוז
באלפי עותקים ויתורגם בכל השפות ויגיע לכל יהודי בעולם מקבץ נדחי  ספרי

זכה לקדושת רבינו אישראל, וכולם יתקרבו לה' ולרבנו וישיר את שירי הגאולה, ו
)בסוד  מחה[שייגא, פ] פ"שבן אומן מחמן נחמ נח נ נ]רבי  ננננ"מרבי הקדוש 

זכה לחזור אוכים ונצחיים, וזכה לחיים טובים אראש'חוק פ'ינו( וכל הבעטלירס, ו
של האמיתי כה להגיע לציון הק' אזולהחזיר בתשובה שלמה ממש וכל העולם, ו

 רבינו, ורבינו יבוא לפה להר ציון.

הנשרף והגנוז. ולכוין באמת לפרש דברי  פרכה לאורייתא דעתיקא סתימאה, וסאזו
 רים.בעל פה וכל הספ כל הליקוטי מוהר"ןדעת לרבינו מה שבאמת כיון. ו

מפיו הדיבור שהלא  זרקה)בבחינת ונוכו' רים וזכה להנצל מכל הרופאים והדוקטאו
ומכל מיני מחלות ויסורים, בעולם הזה והבא, וכו'  הטוב( ומכל הבתי חולים

זכה להיות או ,קלע ועולם התוהו וכל מיני עונשיםוגהנם וכף הוחיבוט הקבר 
 בהיכל רבינו הקדוש.

סוד הבעטליר העיור( והמחשבה )בסוד הבעטליר )בזכה לשמור את העינים או
ללא שכל( והפה )בסוד הבעטליר כבד פה( והברית )בסוד הבעטליר בלא התשיעי 

ללא לב( ולבחינת  השמינילב חדש בשר וטהור )בסוד הבעטליר  יידים( ויהיה ל
כמוני ממש ואפילו יותר, ולכל הישועות להתקרב אל ה' ממש ולעשות רצונו 

טות, ולאמת לאמתה, עצם האמת, ולדעת את ה' ממש כמו שהוא בתמימות ופשי
צמח פורקניה ויקרב קץ משיחה, ולזכות ייודע את עצמו, ולהמליך מלכותיה ו

 הרבים, ולכבד הורים, ולשמח כל המציאות, ולשמחה עצומה, וליראה עלאה
, ולאהבת ה' והבריות לגמרי אור האהבה שבדעת, ולזכות לימות המשיח דעילאה

י העולם הבא להתענג על ה' ממש, ולענוה ושפלות לגמרי, ותכלית האמית, ולחי
 יים וטהורים, ה' אחד!תולקדש השם ממש בחיים אמי

 תפילה סא

אנא אבי האב הרחמן, זכני בכלל ישראל עמך בניך אהוביך, להתבונן בכל יום 
במעשיך ובבריותיך הנפלאים, ולהתבונן בכל החסדים שעשית עמדי, ולא להיות 
כפוי טובה, ועל ידי זה תצילני מן החטא. ותזכני שתבער בי אש אהבתך, ותסיר 

   .ממני כל אהבות רעות ואוותר על התאוה בגלל האהבה אליך
 

 תפילה סב
אבי האב הרחמן אתה ציוותנו בתורתך הקדושה לא לאכול  ,רבונו של עולם
ואין  ,אותת והבריוכידוע כמה מזיק הדבר הזה לשמירת הברי ,מאכלות אסורות



 ♦ נו ♦

הנני מקבל עלי להזהר בשמירת הכשרות  ,רק אתה יכול להצילני ,בידי להנצל
והצילני נא מן כל  ,אף אתה עשה מה שעליךאנא  ,שעלי ועשיתי מה ,והמאכלות

ובפרט נבילות וטריפות וחלב ודם, שלא יכנסו לפי  ,המאכלות האסורות למיניהם
 '.ישראל, לישועתך קיוויתי ה שומר ישראל שמור שארית ,אפילו בשוגג ובאונס

 
 תפילה סג

אנא אבי האב הרחמן תעורר לבי ליראה אותך יראת העונש ויראת הרוממות, 
והצילני מלעבור אפילו עבירה קלה, ותזכני לצייר בדעתי תמיד אותך והעונשים 

 אחד! לנגדי תמיד, ולהנצל מהחטא ע"י פחד ה'

 על כיבוד הורים –תפילה סד 

ל יכול, אבי האב הרחמן, אנא זכני לקיים מצות כיבוד אב ואם, רבונו של עולם, כ
ומורא אב ואם, כהלכה, שהיא מצווה חמורה שבחמורות, ובה תלוי אורך ימים, 

 ביראה ואהבה ושמחה עצומה!

ולהזהר בכבודם מאד מאד, ולא לעבור על רצונם בשום אופן ובשום פנים, והצילני 
 להם אך ורק נחת רוח!מלצער אותם, ורק לשמח אותם, ולגרום 

 תפילה סה

אנא ה', אלקי, כל יכול,  אנא תעשה ברחמיך, שאהיה בריא וחזק לעבודתך, 
ואאוכל רק אוכל כשר ובריא, והצילני ממאכלות אסורות ושאינם בריאים, 
ולעשות הרבה פעילות גופנית, ואהיה רזה ממש בסוד "רזא דיחודא" ו"רזא 

ישורון", "שמנת עבית כסית". ואזכה להוריד  דשבת", והצילני ממה שכתוב: "וישמן
את כל השומן שלי, והכל יהפך כהרף עין לשרירים חזקים, כי עושה פלא וכל תוכל, 

 אנא הושיעני מהרה!
 על הריקודים –סו  תפילה

של עולם, כל יכול, אנא זכני ללב טהור, לב שמח, לשמחה גדולה, שמחת רבונו 
בא, ועל ידי זה יתקיים: "לבו נשא את הגאולה, שמחת גן עדן, שמחת עולם ה

ָדוִ " רגליו" שאזכה לריקוד של דוד המלך, שכתוב עליו: ֵכר דוְּ ַכרְּ כל־ֹעז מְּ ֵני ה'"  בְּ ִלפְּ
ְךַהמֶּ "ואומר  )שמואל ב, ו, יד( ַפֵזז ָדִוד לֶּ ֵכר מְּ ַכרְּ ֵני ה' ּומְּ , " )שמואל ב, ו, טז(ִלפְּ

שבו אתה עתיד לעשות מחול לריקוד הגאולה,  לריקוד של הבעטליר השביעי,
לצדיקים, מחול שעל ידו תמחל לנו על כל העוונות, מחול של אמונה שיתגלה 

מחול שעל ידו יתכפר לנו עוון חילול , ואין חלל פנוי כלל, יחודך, ושאין עוד מלבדך
ויתבטלו כל הכפירות, ונזכה ימתקו כל הדינים,  –הקדוש  השם, ועל ידי הריקוד

ידי הריקוד נזכה לאחדות ושלום, ועל ידי הריקוד יתכפר עוון  לאמונה וענוה, ועל
ועל ידי הריקוד נינצל מכל הדקירות, ונזכה  עינים )וכמו שנאמר: "עין רוגל"(. פגם



 ♦ נז ♦

כל הריקודים של דקדושה, לבטל ונזכה על ידי הריקוד לריקוד הדעת וריקוד הדרך, 
 גבעות כבני צאן". הסטרא אחרא והשטן, ונזכה לבחינת "ההרים רקדו כאילים,

לשעשועים דקדושה בכל תנועה ותנועה של הריקוד והמחאת כף אל כף,  וזכני
ונזכה לעורר לתשובה שלמה את כל מי שיראה הריקוד שלנו, וכך לעורר לתשובה 

, ויתקיים "אז ירננו כל עצי היער", וכל העולם יצטרף איתי לריקודאת כל העולם, 
אז" , וזכני לייחוד הקדוש של "וזקנים יחדו" "אז תשמח בתולה במחול, ובחורים

בכל בחינותיו, וכל "אז" שכתוב בתורה, ולרקוד לפניך בשמחה גדולה, לנצח 
 נצחים!

 תפילה סז

אנא ה' אלקי, אלקי ישראל, המלך הקדוש והכל יכול, אנא זכני לאור היחידה 
עשות רצונך , סוד נשמת משה רבינו, להאיר אותה במוחי וליבי וכל גופי, ולדיחידה

עם כלים קדושים להכיל אורך כרצונך, בשמחה עצומה, עם אור פנימי וחיצוני, 
לנצח נצחים, ולהיות אני כרצונך תמיד בלי הקדוש בכל מהותי, ולהתענג על ה', 

לעשות שום עבירה, ובלי לבטל שום מצווה, ולזכות לניגון של האור אין סוף לנצח 
 נצחים.

 חתפילה ס

ל יכול, זכה אותי לדבוק בך תמיד בכל עת ובכל שעה, וכל רגע אנא בורא עולם, כ
ובענוה  לא ימוש זכרך ממני, ולהיות אני כולי קדוש, ומחשבותי קודש קודשים,

גמור קנין  –ושפלות של משה רבינו ע"ה בכל האיברים, ולקנות מידות טובות 
דשים, להיות תורתך אומנתי, וחסדך מלא פי, שפי וליבי יהיו קודש קו ושלם.

ואעשה רק נחת רוח אליך, לשמור עיני ובריתי ומחשבתי. ואהיה כלול ב"רזא 
דאחד", ואזכה ליחד יחודים עליונים כמו עבדיך הקדושים האריז"ל ו"הבעל שם 

 טוב" זיע"א, ויהיו כל מעשי מיוחדים לכבודך.

ואהמיה ואנא זכני להתפלל בזמן ובמנין כל תפלותי, "ערב ובוקר וצהרים אשיחה 
", וזכני לשלימות נעימות השיר הפשוט כפול משולש מרובע, שהוא ישמע קוליו

 השיר של העולם הבא.
 טתפילה ס

אנא מלפניך בורא עולמים, זכני לאורך ימים, לחיים אמיתים, חיים של הבעטליר 
והכל על ידי אינו עולה אצלו כהרף עין,  העולם, וכל העיוור, שחי חיים ארוכים

ינים )שהוא ראשי עמירת שעל ידי נהורין  ש"ע, אנא זכני לשמירת עינים בתכלית
 רוך )גם כןעולחן ש(  ולימוד וקיום ש"ענוה )גם ר"ת עפלות ושו(, ש"עתיבות 

ולהרגיש עצמי אפס ואין, ובעצם לא כנ"ל(,  ש"עצומה )גם כן עמחה שב(, ש"ע
  אלא להיות אין ממש, ולבטל את ה"אני" לגמרי.להרגיש ולחשב עצמי כלל, 
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ויערב לפניך שמירת עיני, ושפלותי וענוותנותי כעולה וכקרבן, ויחשב לפניך כאילו 
 .הקרבנו עצמינו לפניך "עולה אשה ריח ניחוח" על המזבח, אמן סלה

 עתפילה 

אל תסתר פניך מאיתנו, אל תעזבנו, כי כה אנא ה' אלקי, אלקי ישראל! 
החן א ותפדה את אנא תוצימתשוקקים אנו לקרבתך "קרבת אלקים לי טוב", 

 תוציאנו מאפילה לאורה! -הנביאה הצדקת ותפלתה  חנההקדוש מהגלות, בזכות 

אותנו מתרדמת האדם הראשון, שכתוב בו: "ויפל ה' אלקים תרדמה אנא תעורר 
על האדם וישן", ולא כתוב בו שהתעורר, ועל זה כתוב: "היינו כחולמים", וזכנו 

 עת, האר עלינו באהבת נפלאותיך.שתשרה שכינתך עלינו, ואור האהבה שבד

 עאתפילה 

אוי רבונו של עולם, איה מקום כבודך? ואנחנו כל כך רוצים אותך ומתגעגעים 
אליך, לאורך החם המתוק והנעים, לשבת על הברכים שלך כביכול, ותחבק אותנו 

י יכול לבטא את עוצם געגועי חזק חזק! אוי אבא שבשמים, אין מילים בהם אנ
עבודתך ודבקותך וריחוקנו ממך, רוצים רק אותך, לצאת ליער ולשדה  וחסרון אליך

אוי ות ביער, לילות שלמים! מיומם ולילה, כחיות הנוה –ולצעוק, ולשאוג אליך 
אין סוף קולות, אין סוף שאגות, להוריד אין סוף  -אוי אוי רוצים לצעוק אליך 

לות, כל נשמתי דמעות, הלב בוכה אליך, הלב צועק אליך: "אבא!", הדעת בג
, רק אתה "רפאני ה' וארפא, הושיעני ואוושע, כי תהילתי אתה" –בוערת אליך 

 לישועתך קיוותי ה'. סמיכתי, רק אתה עזרתי, עליך נשענתי, הושיעה אדוני המלך!

 למשוגעים – עבתפילה 

 תן לי סימן שאדע שאני משוגע.אנא ה', בורא עולם, כל יכול! 

 יגעון המוחין, מרוח השטות, מסטרא אחראעני משהוציאה ממסגר נפשי, הושיו
שבלעה אותי כמעט לגמרי, מהמים הזידונים שכמעט נטבעתי בהם כולי, וממה 

ת משוגע", הנה אני הולך בדרך כעיוור המגשש באפילה, מחפש אורך ישכתוב: "והי
איזהו שוטה? ל השיטים", מחפש תרופה למצבי, הטוב, כי סטיתי מהדרך ב"נח

)חגיגה(, ואין יקר יותר מן הזמן, כי הזמן הוא החיים, כולי  נותנים לוהמאבד מה ש
 !כוסף לאש הדעת הבוער בלהבה קדושה לחי העולמים

אנא רחם עלי, ה' אלקי, וקיים בי מקרא שכתוב: "ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה 
 .עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה'" ובינה, רוח

 ועוצם שיגעוני, וחולי נפשי ורוחי.דעתי, וזכני לצאת מתיהמון לבבי, וטירוף 
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ותושיעני מכל כח המדמה, שהוא יצר הרע, הושיעני מטיט ואל אטבע, משני 
עד איבוד ישוב חלצני מהמבול של המחשבות שמבלבלים דעתי, ממצולות ים, 

הדעת, כי הדעת מרקדת לי סביב, כמו סביבון, וחושי מעורפלים, והעשנים 
 ן...י, ויסורי נפשי גדלים כל הזמהסרוחים מערבבים את מוח

"מן המיצר קראתי יה", "כי יוצרי ובוראי הכתובת היחידה אליו יש לפנות, אתה 
, אליך אשווע, אנא אליך אזעק ואתחנן, יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו"

"משח רבות  עורה עלי דעת עליון, מוחין דעתיקא סתימאה, מחשבות מכתר עליון,
הנ' של הבינה, אנא זכני למוחין קדישין, עזרה ופדות, הוד אור  שער קדושא"

   האמת האלהית, לאור באור החיים.
 עגתפילה 

אנא ה' המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, ומחדש על ידי צירופי שם הוי"ה 
ברוך הוא את כל המציאות כולה בכל רגע ממש )כמו שכתוב בספר ראשית 

ממש, ותן לי כנפי רוח להתעלות מכל הבלי  עשה אותי בריה חדשהחכמה(, 
העולם, להשיג את האור המושלם, "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה", ולשמור 

" )זוהר אות ברית קודש בכל בחינותיו, כי "איזהו הצדיק? מי ששומר ברית קודש
ללב בשר, להכלל באות י' העליונה שהיא סוד נקודה סתימאה זכני הקדוש(, 

ולאהוב אותך תתברך  ר(, סוד הלב, אות י' שבו נברא העולם הבא.)תיקוני זוה
אהבה עזה, אהבה רבה ואהבת עולם, יותר מכל דבר שבעולם, ואזכה לקדש שמך 

 בכל תנועה ותנועה, ובכל אשר ירמזון עינים, ובכל מבטא שפתים לנצח.

 תפילה עד

ולזכות את  אלהי, אלהי ישראל, זכני לקרוא בשם ה', כמו אברהם עבדך, אנא ה'
הרבים באופן הכי טוב שיש ובכל האופנים, ולהחזיר את העולם כולו בתשובה 
באמת במהרה בימינו, וזכני לחבר ספרים רבים ולהדפיסם ולהפיצם באלפי 
עותקים, וכולם ילמדו בהם, ולמסור שיעורים רבים וישמעו אותם בכל העולם, עד 

כתר מלוכה, ובזכות זה זכני שלא  אשר יאתו כל העולם לעובדך וכו' וכו' ויתנו לך
 יבוא חטא על ידי, ואזכה שיתקיים בי ובכל העולם "כולו זכאי!"

 
 על הצניעות – התפילה ע

אנא ה', בורא הכל, כל יכול, אשר על הצניעות ציוות את חווה אמנו, חמש מאות 
וארבע פעמים: "תהא אשה צנועה", בראת גן עדן, בראת גיהנם, בראת צדיקים, 

 יהי רצון שלא יכשלו בי בני אדם.רשעים, בראת 
יהי רצון מלפניך שיהא מורא שמים עלי כמורא בשר ודם ולא יכשלו בי בני אדם 

ואפסיד אני שלא אזכה חס ושלום להיכנס   .ויפסידו חלקם בגן עדן וירשו גיהנום
כל דבר שאינו  כשורה , במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שתתקן ברחמיך
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ונתקלקל על יִדי או שנגרם בסיבתי, הפֹוך רצונך לטובה ותמחול ותסלח שנעשה 
 ותכפר לאמתך.

וסייע בידי להיות כרצונך צנועה בכל דרכי,  ,הצילני מעזי פנים ומעזות פנים
 אנא אלוקי. ,ותגדור פרצות כל עמך בית ישראל ברחמים

אתה  –אבי שבשמים! אתה יודע שרק בזכות הצניעות והקדושה של עם ישראל 
ָך קֶּ ֱאֹל ה'ִכי " שורה במחנינו, וכמו שכתוב בתורתך: ַהִצילְּ ָך לְּ ב ַמֲחנֶּ רֶּ קֶּ ַהֵלְך בְּ יָך ִמתְּ

יָך ָשב ֵמַאֲחרֶּ ַות ָדָבר וְּ רְּ ָך עֶּ ה בְּ אֶּ ֹלא ִירְּ יָך ָקדֹוש וְּ ָהָיה ַמֲחנֶּ יָך וְּ ָפנֶּ יָך לְּ בֶּ ָלֵתת ֹאיְּ " וְּ
מסתלקת מעם ישראל, וכאשר יש חוסר צניעות אז שכינתך  (.דברים, כג, טו)

ומימלא יש מקום לכל הצרות והרעות, וכל פגמי העינים, מחשבה והברית, 
מצטרפים לעין הרע של  –שנכשלו ישראל בחוסר הצניעות של בנות ישראל 

שהוא מלא עינים )עבודה  עם הכולל(, השטן, עיןבגימטריא  סמא"להסמ"ך מ"ם )
 ולכן יש רשות וכח למשחית לחבל, ונעשה בזה קטרוג גדול על עם ישראלזרה כ(, 

דקירות,  בכרם ישראל, וממלא יש צרות ואסונות כמו מחלות, תאונות, פיגועים,
, חוסר פרנסה, טילים, צעירים וצעירות נפטרים במיתות משונות, שריפות, אנשים

 .באשמת האשה שמתנהגת ולבושה בחוסר צניעותהכל גזירת גיוס, וכו' אשר 

ן כל העולמות, יודע תעלומות, שתרחם עלי ותושיעני על כן באתי לפניך, אדו
ואזכה להיות צנועה וקדושה באמת לכבודך, ותשרה עלי השכינה וזיו כבודה, "כל 

 ,כרצונך הקדוש אמתיתכבודה בת מלך פנימה", ואתנהג ואתלבש בצניעות 
וזכני לאהוב אותך ולאהוב את הצניעות, אפילו אם זה לא  ,בשמחה עצומה ביותר

אני רוצה תמימות ופשיטות להיות יהודיה פשוטה, בת באמת אבל  שוט וקל,כזה פ
ולמשוך תשומת ולהתקשט כני להתגבר על תאוותי להתייפות אנא זישראל כשרה, 

וזכני להתגבר ולהתחזק ולחבוש רק כיסוי ולשמור הכל לבעלי בלבד,  לב של זרים,
חבים )שרוולים עד ראש צנוע ולא פאה חס וחלילה, ואתלבש בבגדים ארוכים ור

(, ולא , וגרבים עבות שלא בצבע הרגל ח"וכף היד, ושמלה עד הקרסול לפחות
   אתקשט עם תכשיטים ובושם ואיפור ברשות הרבים, רק בבית לבד לכבוד בעלי.

ואנא קבל אותי בתשובה שלמה לפניך, וכפר לי על כל החוסר צניעות שהתנהגתי 
. ויהי רצון שבזכות הצניעות של בנות , ועשה שלא אחטא לך עוד לעולםולבשתי

בכל מה שצריכים,  וותושיענתמתיק מעלינו את כל הדינים,  –עמך ישראל 
ותגאלנו גאולת עולם, ותשרה שכניתך בתוכנו, ותגלה משיח צדקנו ותבנה בית 

 קודשנו ותפארתנו, אמן!

 )מאת הרב אריה ליפו שליט"א( - ותפילה ע
בארץ  בהתקשרות לרבנו להצלת השכינה –מהלב לבת ישראל  תוקהתפילה מ

 ישראל
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 !שפתי תפתח ופי יגיד תהילתךה' 

 !וב ואהובל'ה  טא, אבאבי מלכי ואלוקי

 אני בתך באה אליך, לפרש שחתי לפניך אבי, כבת לפני אבא טוב.

ימות ופשיטות שאתה מקשיב לתפילתיולשיחתי אני מאמינה בך בלב שלם בתמ
 ומשגיח על כל תנועותי ואתה רוצה את טובתי. ,בתוך ליבי לפניך, ואתה עונה לי

ל פי כן אתה מצמצם את ואתה אין סופי ולא מושג, אף עאבל'ה אני עדינה וקטנה 
כי במקום גדולתך שם  ,ן תכלית ופונה אלי ושומע  תפילתיסוף עד אי עצמך מאין
 ענוותנותך.

ה אישית 'ה אני אוהבת אותך! תן לי לדבר אתך את כל ליבי בכל יום, בשיחאאבל
 להאמין בך ולשמח אותך בחיי., ספר לך הכל ולבקש ממך עצה על הכלל

ה אני יודעת כמה אני חשובה לך וכמה אתה רוצה את טובתי, וכל התורה 'לאאב
כדי שתוכל לשכון בתוכנו ואורך יאיר  - והמצוות שציוות אותנו הוא להיטיב לנו

 בתוך ליבנו.

כי ה' כמו שכתבת " - טהרה וצניעותגילית לנו ה' יתברך שאתה אוהב קדושה 
, ולא יראה בך לתת אויבך בידך, והיה מחנך קדוש אלוקיך מתהלך בקרב מחניך

 חלילה. -ערוות דבר ושב מאחריך " 

י למרות שקצת חם ולא תמיד הכ - אני אוהבת אותך אבא ורוצה לעשות רצונך
נוחות שלי  , ולעשות אפילו קורבן קטן של הנעים,תן לי רצון וכח לשמח אותך

דמי ישראל  לעומת הקורבנות הגדולים של ,ן שלילכבודך, כי מה זה קורבן קט
 המסלק שכינה מישראל. שנשפכים כמים בגלל עוון הפריצות וחוסר הצניעות,

ולכבודך אבא  ,מי להיות בשמחה תמיד ולשמח אותך'ה אני מקבלת על עצאאבל
צניעותי, שלא יתנו בי אהוב אני אשתדל בשמחה להשתדל בלי נדר לשמור על 

עיניהם כל מיני זרים, אלא אהיה שמורה לבעלי, וחן השכינה יאיר על פני, ואני 
שאני שומרת על עצמי קשת ממך אבא טוב בזכות מצווה זו של צניעות מב

ו בי הקליפות, כן מידה כנגד , שלא יתאחזדקדושה ומלבישה עצמי בלבוש מלכות
שמור עליה שתהיה צנועה –קודשך!  שכינתתעורר שמירה על ארץ ישראל  - מידה

יינה שתהומוסתרת ולא יתאחזו בה הקליפות, וכן תשמור על כל בנות ישראל 
ר את כל בנך ובנותיך , ולא יכשלו בהן הבריות, ותחזיצנועות שמחות וטהורות

ות , תן לכל עמך רצון לעשה טוב'לא, אנא אבבתשובה שלמה מאהבה ובשמחה
 .הדך באהברצונך ולהמליך אותך לב
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'ה לכבודך אני עושה  כשם שאני מעוררת מלמטה ושומרת על  חלק השכינה אאבל
היא השכינה כן תשמור מלמעלה על אמאל'ה  - שבי שלא יתנו בי זרים עיניהם

ריא עילאה קדישה שהוא ותלביש אותה פורפי ,שלא יגעו בה זרים -בארץ ישראל 
בגוף השכינה  -יהם הטמאות שלא יוכלו הערבים והגויים לתת עינ, בגד רוחני

 !בארץ ישראל

 , ותלביש אותה לבושתשמור על ארץ ישראל הקדושה והאהובהאנא 'ה אאבל
, מכל הציפורנים  שלא יגעו בה זרים, ותציל ותשמור את ארצנו הקדושה - חשמל

ורוצים לתת את הטרפיים  ,של הזרים הישמעלים הזדים שרוצחים את בנינו
תציל את ארץ אנא ל'ה אשכינה בארץ ישראל, אבהטמאות שלהם בגופה של ה
לת, והמנובפחה בישה המזוהמת, ד, ותגרש את השישראל ותציל את עם ישראל

והזר " :מקום אשר עליו נאמרתך, בחדר אהבתך בקודש הקודשים, ממיטת כלולו
כל אשר תאמר לך שרה שמע " !אבא , ועכשיו שועלים הלכו בו,"רב יומתהק

גרש את האמה הזאת ואת בנה כי לא ירש בן " "א לך זרעכי ביצחק יקר ,בקולה
 "!האמה הזה עם בני עם יצחק

כנסת  ך  המשוכה אחריך,אנא ה' השב את שכינתך, רעית "טובה הארץ מאד מאד!"
מושכני אחריך נרוצה, הביאני "ישראל כלה קרואה בנעימה, אל בית כלולותך, 

אני שחרחורת ששזפתני אל תראוני ש"  "המלך חדריו  נגילה  ונשמחה בך!
אתה , "חת היא יונתי תמתי אחת היא לאמהא" – ל'ה אתה ידעתא, אב"השמש

 . "כולך יפה רעייתי ומום אין בך"אמרת: 

וקבץ כל  נאה, הביתה, לבית המקדש, תבנה לה ביתתשיב את רעייתך אנא ה' 
אל בית  , תשיב את אמא הביתה,בניה לתוכה, אנא ה' אני כל כך אוהבת אותך

  !בחירהה

ותמלוך  ,תכונן מלכות דוד, תשיב מלכות שמיים על פי צדק ומשפט התורה
 אני אוהבת אותך אבא! !, ובכל העולםבמהרה אתה ה' לבדך בארץ ישראל

וכמובן להמשיך  לדבר עם ה' על  –ולהשתדל לומר בכל יום  - נא לשכפל ולהפיץ
                                                                                   כל דבר  בכל יום מכל הלב, כבת לפני אבא אוהב...    

 נא לשמור על קדושת הגליון       -לעילוי נשמת הנרצחים על קידוש ה'  

 זתפילה ע
ישראל קדושים, תן לי ועל עמו אהובו  ,על בריותיו וי, המרחם בחסדאנא ה' אלה

ך, וללמוד תורתך, ולהגיע עד שיא השלימות, ית, להתבונן בגדולתאת האמת האלה
אמיתי, להגיע עד התכלית של גות, ופסגת המעלות, להיות צדיק וחסיד רום הדר

 ,אינב רוח הקודש ,להתעלות מהמוח האנושי להשגה ושכל אלוהיבן אנוש ויהודי, 
ולדבק באמת לאמיתה, לשמור מצותיך בשמחה גדולה, ולהתפלל בכוונה עצומה, 



 ♦ סג ♦

 .לי אהיה עבד נאמן אליך, ורמ"ח איברי ילכו מעצמם לעשות רצונךעד אשר כול כו
זכני להודות לך ולהמליך על כל נשימה ונשימה, עד אשר אהפך למלאך קדוש כמו 

 !לות הסערה השמימה כמו הנביא אליהלהבה, ואזכה לעחנוך, וגופי ללפיד לאש 

 חתפילה ע

אומן יתקן את כל העולם, נ נח נחמ נחמן מ-רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך ש
על כן אנא זכני לומר בכל רגע ורגע ובכל שניה ושניה, לומר את השם הקדוש: נ 

עם הכולל,  שמיה,גימטריא  נ נח נחמ נחמן[נח נחמ נחמן מאומן, שזה ]היינו 
שהוא סוד יהא שמיה רבא מברך, שיש בו התגלות משיח גדולה, וזכנו לראות את 

 הלילה הזה, וכל ימי חיי. המשיח בחצות הלילה בחברון

ואזכה לראות את מיכאל המלאך, בפנים בפנים, ונזכה לעלות עם גופינו ישר 
, שהוא עולה זו"ןנוקבא דזעיר אנפין, וליחד לעתיקא קדישא, בסוד אדם קדמון, ב

, שהוא שם הוי"ה במילוי יודין ואלפין, ועל ידי זה ירד שפע גדול סג בגימטריא
די זה יושפע אור גדול לעולם העשיה שלנו, ויהיה שפע לעולם הבריאה, ועל י

בסוד "גער חית קנה",  גער,)שהוא בגימטריא  אמן אמן אמןברוחניות וגשמיות, 
 וראה ליקוטי מוהר"ן סימן רע"ז(

 טתפילה ע

אנא אל רחום וחנון, זכני להדבק בצדיק האמת, רבי נחמן מברסלב זיע"א, בכל 
 מבוטל לגמרי אליך, ואתה תנהיג אותי לבדך.גופי נפשי ומאדי, ואזכה להיות 

 מאת הרב החסיד רבי משה שמעון אולחוב שליט"א - פתפילה 

יהי רצון מלפניך אבינו שבשמים, שיתגלה בנפשנו וליבנו רוחניות, וכלים שאתה 
, ותכניס בליבנו מדת נותן לנו, ותשפיע עלינו רחמים, שיתגלה עלינו אור המקיף

ונהיה לבל מגודל האהבה והחמלה שאתה מרחם עלינו, נתבהאהבה ויראה, ושלא 
מוכנים לקבל פני שכינה, אור יראה עילאה הקדושה, ונשמח במידות הטובות, 

. באור אין סוף ברוך הוא דבוקים, ושנהייה במידת אהבת ה' שאתה נותן לנו
ושנשמח בכלים טהורים ומזוככים, כמו שכתוב: "לפני ה' תטהרו". ושנשמח 

יתגלה פים, ונגיע לידי מדת ביטול וענוה בתכלית השלמות. ושבאורות המקי
 האלוהות שבכל דבר ודבר, ושיתגלה הניצוץ האלהי, עד שנגיע לידי שמחה עילאה.

 תפילה פא
אבינו שבשמים, זכני לאור הדעת, דעת של אמת, עד שמרוב דעת אזכה להסח 

יל תחינתי דדותצילני מהדעת הנפולה, רק להפ הדעת, "שיחו בכל נפלאותיו",
 לפניך, צורי וחבלי, להנצל מחבלי משיח, "חבלים נפלו לי בנעימים".

 



 ♦ סד ♦

 תפילה פב

אלהי כל ישראל, רחם עלינו ברחמיך האין סופיים, והושיעני לגמרי, אנא ה' אלהי, 
עזור לי, הושיעני לגמרי, לזכות הושיעה נפש עבדך, המצפה לגאולתך, אוי אבא, 

להתגבר כארי לעמוד בבוקר  רצונך, זכני לשמחה וחדווה קדושים, לעשות רק
לקום מוקדם, ולהתפלל מוקדם בנץ החמה, ועל ידי זה  שאהיה אני מעורר השחר,

להתגבר על  (:ת ט לא יפסוק שמחה מפי כל היום )כמו שכתוב במסכת ברכו
ותן לי כח ועוצמה, ואהיה חזק כשמשון הגיבור ממש  העייפות והעצלות בכח גדול,

, להיות עז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי, וגיבור עשה איתי נס ופלא, ולעובדך באמת
 כארי, לעשות רצונך באמת.

 
 בתוכו יש תפילה לזיווג - תפילה פג

, "את ואהב בסופה", "כל הנחלים הולכים אל הים", אנא כל יכול ,רבונו של עולם
ממך בכח שם ע"ב שבו קרע משה את הים, תן לי עבדך פלוני בן פלונית, את 

זיווג הקדוש שלי, משורש נשמתי, היחידה ליחדך, בניסים מופלאים, ב"עטרות ה
ודיבון", ו"נופך ספיר ויהלום", באש קודש אש לוהט, מאכלת אש, שרפי קדשי 
עליון, ונזכה להרבות בתפילה והתבודדות, כמו עמוד האש ההולך לפני המחנה, 

( אששהוא ראשי תיבות ויערבך זיע"א... )אמואל שבזכות עבדך הצדיק הקדוש רבי 
תן לי "עוז ותעצומות לעם –]לא ברור הכתב יד[ לעם ישראל ועל פיו ישק דבר 

ברוך אלקים", בזכות עבדיך: אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף דוד ושלמה, ותן 
]לא ברור הכתב יד[ אם המלכה, ו"רחל  לי כח ורוח נכונה, ביראת ה', נועם ה'....

אלקים ישרה עלי, ויהיה מוראי ממנו, ואנא תן לי בתך הקטנה", נועם יראת 
רחמים, כח, ועוצמה רבה, כי "לא ינום ולא ישן שומר ישראל", בך בשם אל כביר, 
תן לי חן וחיים כמו חנוך, בסוד "חנוך ופלוא", חנוך בן ירד, שנהפך למלאך מט"ט, 

הי אור", שהוא הצדיק שעליו עומד העולם, בסוד "וזיז שדי ירענה", והוא מאמר "י
בסוד "מיין פייער ויט טליען ביז משיח ועט קומן" )האש שלי תוקד עד ביאת 
המשיח(, ויתקיים בי "אשרי יולדתו, אשרי הבטן שממנו יצא, אשרי שזה גידל" וכו' 

 ויאמרו הכל: "הודו לאל השמים, אשר יחזור ויבנה את ירושלים".
 

 דתפילה פ
ת ומרור מונחים לפני, "בעבור זה", אנא אלהי, צור חלקי, עננו בשעה זאת שמצו

אות הברית "וזה לך האות", אנא תן לי בריאות איתנה, ורפואה שלמה, להציל 
 ושותפיהם. םנפשי וגופי מפסיכיאטרים למיניה

 התפילה פ
אנא ה' אלהי, אלהי ישראל, זכני ללמוד יומם ולילה, תנ"ך משניות, גמרא רש"י 

ה, עד שאהפך למדורת אש קודש בוערת וכל התור ,ותוספות הלכה וזוהר הקדוש



 ♦ סה ♦

אליך, עד שכל הדמים העכורים שלי יהפכו לדמים קדושים, בבחינת אדם, ולא דם, 
 "ואומר לך בדמיך חיי".

 גם לזווג -ו תפילה פ
אנא רבונו של עולם כל יכול, זכני להרבות בשירה ורננה וזימרה לשמך ה' אחד, עד 

 שאמתיק את כל הדינים שבעולם.

", עה' שריפאת אותי, אנא תמשיך ו"רפאני ה' וארפאה הושיעני ואיוושתודה לך 
בזכות עבדך רבי נחמן בן פיגא, אנא תרפא אותי רפואה שלמה, אבא הטוב אנא 
שלח לי זווגי מן השמים במהרה, ורחם עלי בחמלתך, למען שמך, רחם על ישראל 

 עמך, אוי אנא כל יכול רחם עלינו, וגלה משיח צדקך.
 

 זתפילה פ
אנא ריבון העולמים, זכני לענוה ושפלות גמורה, בגבורתך הגדולה, עד שלא אדע 
מעצמי כלל. ואזכה לחיות בעולם הזה כמו בעולם הבא בלי תאוות כלל, כמו 
תאוות אכילה ושתיה, בלי התאווה הידועה )תאוות נשים וכו'(, בלי תאוות שינה, 

מור, וזכני לתורה בשלמות, בלא מידות רעות כלל, בלא עבירות כלל, ממש צדיק ג
זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענוה, יראת חטא, קדושה, אליהו 
הנביא, רוח הקודש, תחיית המתים. וזכני לעשות תשובה שלמה על כל חטאי 
לגמרי, ולא אחטא עוד לעולם, בין בשוגג ביו במזיד, בין באונס בין ברצון, ולא 

 נצח סלה ועד.  אבטל שום מצווה, אמן

 חתפילה פ

אנא ריבונו של עולם, כל יכול, זכני לשמירה עליונה, שיקיפו אותי מלאכי אש, 
ויסובבו אותי כמדורת אש, ואף אחד לא יוכל לגעת בי לרעה, אנא זכני לשמירה 
עליונה ממך, בזכות תורת אש, ולנגן בכינור אש, כ"ו נ"ר, שהניגון של דוד המלך 

ל עת, להציל משחת נפשי, אנא זכני שיתעברו בי עבדיך רבי ע"ה ישורר בליבי בכ
יוסף חיים בעל הבן איש חי זיע"א, ורבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א רבה של 
ירושלים, ותוסיף לי שנות חיים, עד שירד בית מקדש של אש, ונעבודך לנצח 

 נצחים, ואל תעזבני ולא יעזבוני הצדיקים לעולם.

 טתפילה פ

כל יכול, "את ואהב בסופה", כאשר יחודך מתגלה על ידי שם מ"ה  רבונו של עולם,
החדש, סוד מצח הרצון, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור סוד: "ונתתי לכם 
לב חדש, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר". ויתקיים: "ונח 

, והערה על הריםהדלג על ממצא חן בעיני הוי"ה", הוא הוי"ה דאלפין שם מ"ה, 
עבדך אור אין סוף לשמור היטב על העינים, "שמרה נפשי כי חסיד אני", "שמרני 
כאישון בת עין", בשמחה עצומה, ולקבל חן אמיתי, חן יהודי, חן שנובע מהצדיק 



 ♦ סו ♦

האמת שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם, מכח התורה דעתיקא סתימאה 
ותוציא את החן מהגלות, ותעלה  שהיא התורה הכי יפה בעולם, מכתר דאצילות,

החן מתהומות, לעם סגולה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ויקודש שמך בעולמך, 
 עליון על כל הארץ. –וידעו כי אתה שמך ה' לבדך 

אנא ה' תן לי מוחין קדישין של אצילות, בסוד: "אל גנת אגוז ירדתי", וגלה לעולם 
הבלגן, ויצא מעדן מים חיים להשקות  את הגנני האמת, בעל הגן, ויצא ויגורש כל

את נשמות ישראל במי הדעת השמחה והאהבה המתוקים, מגן עדן העליון, ותן 
ששונים דברי תורה,  –בהם ריח קדוש וטוב של "גינת ורדים", "סוגה בשושנים" 

ומשם תשקה לעבדך, וזכני לשתות בצמא, גם את "רוב טובך אשר צפנת ליראיך", 
 "עין לא ראתה". 

 צפילה ת

אנא ה' גלה אור יחודך ברבים בבחינת "אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין 
אלהים", ותן לי והשפיע אורך המתוק יקר אור רוח הקודש, רוח הנבואה, ותן לי 
כלים עצומים להכיל קדושתך עלי, אנא ה' תצילני ממאכלות אסורות, ומכל חטא 

לי שתשרה בו שכינת קודשך, וזכני עוון ופשע, כדי שאהיה נקי מכל פגם, ואהיה כ
לקבל פני משיח בן דוד בקרוב ממש, יחד עם כל ישראל עמך, "כי עמך מקור חיים 

 באורך נראה אור" חיים.

 גם תפילה לזיווג –צא תפילה 

אור העולם, אנא האר אורך על נשמתי, בחמלה רבה ואהבת עולם, וזכני למצוא 
, וזכני לתיקון הברית כך שאשתי את בת זוגי הנאמנה, אמונה קדושה ותפילה

תהיה מבוטלת אלי, ותנה לי עוז וחיים ברוח הקודש, ואזכה לאור הגנוז, כותנות 
שכל גופי יהיה מאיר יותר מספירים ויהלומים, ויתגלה שאני בן מלך שעשוי  -אור 

מאבנים טובות, ויתגלו כל הנקודות הטובות שלי, ויאירו את העולם, ובזה יהא 
ון", "עקב אשר לגל חמה כאדם הראשון, בסוד: "והיה עקב תשמעעקבי מכהה ג

ואזכה  -אנא תן לי ענוה ושפלות אמיתית כמשה רבינו שמע אברהם בקולי". 
לחיים ארוכים, חיים נצחיים וטובים, ואתבטל לפניך לגמרי עד שאזכה להכלל בך 

 ברוח נכון וחדש, תנה עוזך לעבדך והושיעה לבן אמתך, אמן. לעולמי עד,

 צב תפילה 
תודה לך ה' יתברך על היסורים, אני מודה ומשבח ומפאר לשם כבוד מלכותך, 
הנסתרות לך, ואני חפץ קרבתך, שלא יהיה בי שום דבר החוצץ ביני ובינך עד 

 עולם, אמן סלה!
 צגתפילה 

 .בתוך לבי אזמרך, בכל שנות חיי אבנה לך מלכי ואלהי, בית מקדש



 ♦ סז ♦

 אזמרה אזמרה לך, אזמרה לפניך. בתוך ליבי אמונתך, ומלכותך, 

 .רך אלהי אבי, אזמרה, אזמרה בעודיאזמ

 לפני קודש הקודשים שמך להודות. אל בית המקדש פני מועדות.

 אזמרה לך אלקים. על הניסים הנסתרים והנגלים, 

 .אני מחכה שיהיה טוב –רבונו של עולם, אבא הטוב 
 לך אבא הטוב. –אני מחכה וממתין  

 ת השכינה, אלקים ברוב חסדך.רחמים בהתעוררו

 אליך אקרא יה, מאהבה ענני בצרה. –אני מאהבה 

 צדתפילה 

אוי אבא! אנא תבטל את מדינת השקר, ממשלת ישראל וכל הכנסת, וכל הערב 
רב, אנא תגלה משיח צדקנו, עד מתי בגלות? נמאס לנו מכל השקר הזה! החושך 

אותי! אל נא, למענך עשה ולא העמוק, אנו רוצים את ה'! תרפא אותי, אנא תרפא 
בזכותנו, אבא עד מתי לגלות הזאת? רחמנות טהורה, אליך אזעק בעת צרה, אוי 

 אבאל'ה!
 צהתפילה 

מצפה, אליך אכסוף,   עד מתי רבונו של עולם, מלך מושלם, בגלות המר והארוך,
 שתשים סוף לגלות הארוך.

את העולם, אני  רבונו של עולם, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, אתה מחיה
י"ג מידות רחמים, באהבה רבה, ואהבת  ומבקש ממך, בתוקף ההסתרה, שתחננינ

 עולם, אהבת חן, אהבת ההוי"ה, אצילות הדעת, אהבה, רחמים גדולים.

 צו תפילה 

היה פעם בית נפלא, שם שרתה שכינה, אור ה' יתברך זרח שם, בית תפילה נקרא 
 .רושלים כלילת המעלותלכל העמים, אבן שתיה, מזבח האבות, י

מחכים ומצפים ישועתך, אנא ה' האר כבודך אל עבדיך, והשיבם אליך, כי קשה 
ך, והשיבנו אליך, אור יפרדתך ממנו כפרידת נפשנו מגופנו, האר אורך אור ידידות

האמת, שמחה של קדושה ומצווה, ליחודך אנו מקוים באמת, עננו אל נורא 
ים, ם אליך, הלב והמעין, שופעים דיבורמשתוקקיעלילה, דמעות ליבי עיני ונשמתי 

 האר אור הנצח עלינו ולמענך פדנו, באמת ישעך. ינו אליך מצפות, על כןועינ



 ♦ סח ♦

 צזתפילה 

אני זועק אליך אבא שבשמים, מעמקי הלב, כולי נכסף אליך, אנא תציל אותי, 
צים רחם עלינו בחנינותיך, מרגיש אני כמו הבת מלך, שתחובים בה עשרה מיני חי

מורעלים, ונפלה חלשות, "בשדה צעקה הנערה, ואין מושיע לה". אנא תרפא אותי 
בזכות הצדיק האמת שהוא בחינת הבעטליר השישי בלא ידים, שאמר והבטיח: 

ואיום,  צח"ואני רופא אותה!". אין קץ לרחמיך, אנא עשה איתי חסד חינם, דודי 
כה לקום מנפילתי, תקומת , ואזהצחצחותאורות  צחיםהפך לאורות  החיציםוכל 

נצח, לעלות עד שחקים, עד אין סוף ואין תכלית, להתענג בעונג קודשך לדורי 
 דורות, אז אנא הצילני משאול התחתיות, הטוב שמך ולך נאה להודות.

 צחתפילה 
רבונו של עולם, כל יכול, זכני לעסוק בתורה יומם ולילה, מקרא משנה, תלמוד, 

ה, ותהיה אש התורה בוערת בלבי וכל גופי לעבודתך, הלכות ואגדות, וסתרי תור
ולא ארצה שום דבר אסור ושנגד רצונך, ולא אראה שום ראיה אסורה כלל, ויהיה 

לעולם! ואהיה לפניך אש  –פי קודש קודשים, ולא אוציא מפי שום דיבור אסור 
יומם ולילה, ואזכה להרבות בטבילת המקווה לתוספת טהרה, וזכני  –בוער אליך 

 לשמירת הברית בתכלית השלמות והשמירה, וזכני לתיקון הברית לגמרי לגמרי!

ואנא זכני לקיים כל רמ"ח מצוות עשה, ולהזהר מכל העבירות, עד שיהיה כל גופי 
הכל  –קודש קודשים, וגופי יתבטל לנשמתי, ונשמתי לתורה, והרי התורה והקב"ה 

לראות ולמצוא את הנקודה  אחד, ואזכה לענוה ושפלות עד הקצה האחרון, וזכני
הטובה והיקרה שיש בכל אחד מישראל ובי, ולזכות למדת הסבלנות, ולא אכעס 
לעולם, ועל הכל אאריך אפי, ואזכה לרוח של משיח, הנושבת על פני התורה, וזכני 
לשמירת הברית ושמירת קדושת המחשבה והעינים, "לב טהור ברא לי אלקים, 

 ורוח נכון חדש בקרבי".
 גם לזווג – צט תפילה

בשם ע"ב שבו נברא העולם, ובו קרע משה את הים, אנא תן לי את  ורח!זוריה א
'המתן לי  –זוגתי האמיתית, וכך אזכה להדבק בשכינה, ותן לי אור היום, בבחינת 

עד שיעלה עמוד השחר, כי הגיע זמני לומר שירה', ואזכה להאמין בך לגמרי,  
תת לך תתברך לבכל מחשבה ודיבור ומעשה ו ולבטל כל כולי אליך, ולשמח אותך

נחת רוח גדול, עד שאשיג אור האהבה שבדעת, ותבער בי רוח קודשך, עד שאזכה 
לשמוע ולראות את קול ה' מדבר מתוך האש, לזכות לנבואה ממש, עד דרגת משה 

, שזכו להכנס חי לגן עדן בזכות וכמו שרח בת אשר וכל הצדיקיםורבינו ע"ה, 
 להיכל הנצח, היכל עבדך רבי נחמן מברסלב.ואזכה להגיע 

 

 

 



 ♦ סט ♦

 קתפילה 

רבונו של עולם, כל יכול, אני כוסף אליך, וכולי חולה אהבה אליך, אנא תציל אותי 
ברחמיך מן היצר הרע וכל הכת שלו, הסר ממני כל היסורים, תן לי את ה"קוטל 

בוער יסורים" לרסס על כל יסורי, ולהפוך את כל היסורים לשירים. אנא זכני ל
באש להבה בהדרגה ובמידה, עם צמצומים  ,אליך באהבה גדולה בלא הפסקה

 וכלים, בכלות הנפש, ולהתקרב אל הרב והצדיק האמת שבדור.

 תפילה קא

רבונו של עולם, כל יכול, עכשיו שיש "ברית אבות לבנים תזכור", "וזכרתי את 
ביסוד,  בריתי" עם האבות, אנא תתמלא עלינו רחמים בכח שם שדי, המאיר

ותנצח אויבנו לפניך, למגר ולהכניע כל שונאינו ומבקשי רעתנו, הם יבושו ויכלמו, 
לגמרי לגמרי, ועקוד ובטל כל המשטינים עלינו מלמעלה ומלמטה, ועל מזבחך 

בבנין ירושלים והמקדש, בקרוב ממש  אש תמיד תמיד תוקד –מזבח ה' הקדוש 
 באמת.

 מעון אולחוב שליט"אמאת הרב החסיד רבי משה ש –תפילה קב 

רבונו של עולם, כל יכול, אנא השפיעה לי דיבורים הנובעים ממקור העליון, 
מפתחה של גן עדן, ותשפיע לי קרבת ה', ודביקות אין סופית, המחזקים את המוח 
ואת הלב לזריזות, עד שתוכתר הנשמה, להיות כלי מוכן להשראת השכינה, 

דיים, להרגיל את הנשמה לחיות ודביקות ודביקות משפיעה רצונות ודיבורים תמי
אין סופית, עד שנזכה להודות לה' תמיד, ויורגל מוחנו ולבבנו ופנימיות נפשנו, 
לראות על כל צעד ושעל את ה', ויהיה משועבד המוח אל הלב, ונהיה רגילים לדבר 
לפני ה' כל הזמן, ונזכה לחיות ולהתפלל לה' בהתפשטות הגשמיות, ויהיה המוח 

 בהשפעת והרחבת הדעת.טהור 

וזכנו אבינו שבשמים לשמוח ביסורים בענוה, עד שנרצה רק להשתוקק ולכסוף 
לאור אין סוף ברוך הוא, עד שנזכה לנעימות הקול ונעימות הדיבור, ונעימות הכל, 
עד שיהיה שיח שפתותינו רצוי לפני ה'. עד שיתגלה בנו האהבה וכיסופים רק 

הדינים, וקדושת המחשבות, עד שנזכה לדביקות לבורא יתברך שמו, שנמתיק את 
 .אין סופית במוחין כבירים, לכסוף למקור הנשמה החצובה מתחת כסא הכבוד

 תפילה קג
רבונו של עולם, כל יכול, אנא קדשני בקדושת מלאכי מרום, שהם "עיני למרום", 

ד ואזכה לקדש את עיני לגמרי לגמרי, להיות כולי אות בצבא ה', ואתפלל ואתבוד
 אליך, קוני צורי חלקי בחיים.

בורא עולם אתה כל כך מושלם, מלא אהבה מלא רחמים, אנא תתמלא רחמים 
עלי, להושיעני ולתמוך נפשי, ותעורר לבי לאהבתך ויראתך, ותרפא אותי וליבי 



 ♦ ע ♦

ומוחי, שארגיש אהבתך ויראתך ושמחה בך בליבי בכל עת, להאמין בשלוש עשרה 
 רחמים. עיקרים שלך, רחמים, היילגע

שמע ישראל, האבא הטוב והרחמן, תן לי דעת של עבדך רבי נחמן מאומן, אבאל'ה 
מלא רחמים, תן לי דעת שלמה, דעת אותך באמת, וחנני אמונה שלמה, ואור 
הצדיק יזרח עלי, והאר עלי והעולם כולו באור חדש, אורו של משיח, וגלה לי רזין 

ראה אור, שמן ששון, חכמה עילאין עמקי סודות תורתך הקדושה, באורך נ
סתימאה, וכל קדושת הספירות הקדושות, ולמדני את כל התורה כולה, כשאני 
עומד על רגל אחת, שאדע את כל התורה בעל פה לתכליתה, ואזכה לקיימה 

 בשמחה וקדושה באמת. 
 תפילה קד

אבא טוב, אנא גאלנו, עד מתי בגלות הזאת? רחמנו, האר עלינו זיו נועם קדושת 
דותך, שכינת אור רחמנותך, קדשנו בקדושת הדעת, בניסים ונפלאות, רחם ידי

עלינו בעוז ותעצומות, גלה לנו את אליהו הנביא ומשיח צדקנו לגאול את ישראל 
לאורו של  –עמך, זכנו לגאולת "אחישנה" בחסד ורחמים, הפוך את עור הנחש 

ות גדולתך, לירא ורח, האר עלי שמחת עולם, להתבונן ולהשיג נוראזור אמשיח, 
אותך ולאהבה, ולדבוק בך לגמרי לעולם, ולהשליך את כל החכמות והשטויות, עד 

 שאזכה למסור נפשי בכל עת בפועל ממש, על דבר כבוד שמך באמת.
 

 תפילה לשלום - ה תפילה ק
חטאי העצומים, ועל פגמי כל אבי האב הרחמן, כל יכול, אני מתוודה לפניך על 

ואני מקבל עלי  ,היסוד, ואני מתחרט חרטה גמורה על הכל הרבים, בפרט פגם
 .לעשות אך ורק רצונך, ומה שכתוב בתורתך על ידי משה עבדך

וזכני שכל  "אין שלום בעצמי מפני חטאתי", אנא הסר ממני עולו של יצר הרע,
יהיו מזוככים, וכסא ומרכבה לארבע  -עפר מים רוח הארבע יסודות שלי אש 

 .אותיות שם הוי"ה

וזכני לתיקון הברית קודש בשלמות, ותן לי ברחמים הרבים את מידת השלום, 
הצילני מאויבי ורודפי ושונאי ומבקשי רעתי, והפוך את לבבם ליראה ואהבה אותי, 

נקודות טובות, וגם אני אהפוך לאהבה ויראה לכל יהודי, רק ויראו וימצאו בי 
זכני להתקרב לצדיק האמת באשר הוא, ואראה רק נקודות טובות בעם ישראל, ו

ישראל, ובין ישראל  כל של הדור, שהוא היסוד הפשוט, ותהיה אחדות ואהבה בין
לאביהם שבשמים, וכל בנות ישראל והעולם תתלבשנה בצניעות אמיתית, ותהיה 
קדושה במחננו, וכך תוכל השכינה לשרות במקומנו, והסר מאיתנו כל שנאת חנם 

טובה וברכה, וגלה לנו את משיח צדקנו הנקרא  וכל המחלוקות, ויהיה רק שלום
 !"שר שלום", אמן סלה

 תפילה קו
דמשק  חיכםוהשקו לא, תורתובחו שמו, רננו בנפלאותיו, הזכירו זמרו לאל, ש

יתגדל שמך, יתפאר עוז שכינתך, גלה  שמי אור ונחלי שמחה. שאליעזר, מקדש קוד



 ♦ עא ♦

נין, הנשא ומלוך מלכותך, אור ישעך, האר אור הגאולה, וגלה המלכות, והאר הב
בנה המקדש, להאיר את החושך באור האלהי שמתנוצץ מתוך האופל, אימתי 

 צריכים להיות מוכנים לרגע הזה!  יום הגאולה! ,קאתי מר? ליום הזה היו מוכנים
 

 תפילה קז

בורא עולם! האר לי אור, קצת קשה לי בחיים האלה, רצני ושמור נפשי, האר עלי 
התגלות מלכותך ואלהותך עלי, ויראו מגשת אלי, ויקויים "אש אורו של משיח, ב

לפניו תלך, ותהלט סביב צריו", אוי! חשקה נפשי בך, חמדת לבבי, עושה נפלאות, 
האר עלי אורך, שלח לי זיווג הגון, הצילני מכל התאוות, פרנסני בפרנסה טובה 

ה, לשמור על מאתך תתברך, רצני ופדני, חנני וענני, זכני לשמור עינים ומחשב
הלשון לגמרי, ושמירת הברית, בשלימות, תודה רבה לך על הכל, זכני להרבות 

 ת צדקה, והצילני מעני שאינו הגון, וכך נזכה לגאולה כהרף עין תיכף ומיד.בנתינ

 תפילה קח

אל אדון על כל המעשים, בחרת בנו מכל העמים, גאלת אותנו במצרים, "דן אנכי", 
הגלה עלינו, ופרסם אלהותך, ועינינו תראנה מלכותך,  הבטחת לאב המון גויים,

מלכות כל עולמים, זכר אהבתנו וחיבתנו, וצדקנו במשפטיך, חרות קרא לכל הארץ 
לנצח נצחים, טובך השפיע עלינו, אל מלא רחמים! תושיענו אדון הצבאות, רחם 

ם, נא עלינו בחוסן ישועות, אבינו מלכנו ראה דמעותינו, אל מלא רחמים וחסדי
אבינו אל חי וקיים! עד מתי עמך יהיה בגלות? הרבה שנים של סבל ויסורים, 
תראה געגוע לבי, לך טובי וקרובי, אל אבינו שבשמים, מלכותך הנשא... אימא 
עילאה, גלות השכינה, עד מתי תשכבי בעפר? הוצאינו לאור גאלותינו, תגלה 

 משיח צדקך.
 טתפילה ק

קת בך, נשמתי כוספת אליך מלכי, משתפכת לבי אוהב אותך קוני, רוחי מתדב
משתוקקת, אוהבת מרחמת, מקווה, זועקת בלחישה, בוכה אליך, מעמקי הלב, אוי 
אבא אוהב! אבי היקר, כבר חלפו הרבה שנים של געגוע, ישראל דבוקים ואחוזים 
בך, אלהי! עבר קציר כלה קיץ ועדיין לא נושענו... אני אוהב אותך רבונו של עולם, 

לך על כל היסורים שלי, הלב שלי בוכה בהשתוקקות ואהבה אליך, רחמני,  תודה
האר עלי אורך, אור פניך, אני רוצה לשמור עינים, קשה לי פה, חסדני אלהי ישעי, 
קרבני אליך באמת, אני צמא אליך, הוציאה ממסגר נפשי להודות אליך, תודה רבה 

מהכל, אהה! שמע קולי  על הכל, שמח נפש עבדך, כי אליך נפשי אשא, הצילני
 וקבל שוועתי, מלך גדול, למענך עשה עמי חסד, ולעולם אספר נפלאות תהילותך.

 

 קדושים והתפללו על עם ישראלהצדיקים הקומו  -תפילה קי 
דוד היה יודע אימתי חצות לילה, ולמה היה לו כינור? אלא כדי להעירו מהשינה. 

בית דוד, קום משה רעיא מהימנא, קומו ישני מכפל )מערת המכפלה(, קומו מלכי 



 ♦ עב ♦

קום דוד מלכא משיחא, ובואו לאגחא קרבא )לעשות מלחמה( בשור וחמור וכלב 
מכת הרג ואבדן, להשמיד ולהרג ולאבד את כל זכר עמלק ואויבי ישראל,  –ונחש 

ואמת ה' אלהינו לא עזבנו, "כי לא יטוש ה' עמו, ונחלתו לא יעזוב בעבור שמו 
שוכני עפר! אנא קראו בכל כח ואל תתנו דמי לה' עד שיגאל  הגדול", כל הצדיקים

תיכף ומיד ממש, כי אין כבר כח כהרף עין, את ישראל, ויגלה את מלך המשיח 
 למען יחלצון ידידיך, הושיעה ימינך וענני, כי אין עוזר מלבדך!באמת,  ומוח, אנא

 

 

  תפילה למשה דוד העני - יאתפילה ק
 ,גבורתו מלא עולםו ווכוחות ,עושה מעשה בראשית ,בורא עולם ,אבא שבשמים

היה הוה  ,השולט בעליונים ובתחתונים ,המדבר והמקיים שכל דבריו אמת וישר
 .מלך מלכי המלכים, בארבע רוחות השמים טהשול ,ויהיה

 
והדואג לי  ,המחיה אותי והמשגיח עלי ,מלכי ואלוהי ,אלוהי ואלוהי אבותי

 ,אין עוד מלבדו ,הקיים והצדיק ,היחיד והמיוחד ,הראשון והאחרון ,והמפרנס אותי
לי והנותן  ,שקיים אצלי ,המרגיש והנרגש הזה ,האמונה והקיום המיוחד והנצרך

 .והטוב והישר ,חיים ואמת
 

ולהאמין בעצמי שאתה קיים  ,ולדון את עצמי לכף זכות ,זכני לא לדון אף אחד
 .ושאתה טוב ,ומחיה אותי ,אצלי

ולהיות  ,ולהודות לך ,עת אותך בדעת ברורה וטובהוזכיני לד ,זכני לדעת שהכל טוב
 ולקדש שמך ברבים. ,ולעשות חסדים ,ולשמח אחרים ,באמונה ושמחה

ואהבת "ולקיים מצות  ,ולכבד אותך ואת עצמי ,ת תשובה על תשובהוזכיני לעשו
ולהאמין בעצמי שאתה  ,ולהיות שלם בעצמי ,ולאהוב גם את עצמי "לרעך כמוך
 .יאוהב אות

 ולהאמין באמונת חכמים...... ,ואהבת השם ,אהבת ישראל ,ני לאהבת התורהוזכ

 ,כל יוםולהתבודד  ,ולראות רק את הטוב בעצמי ובאחרים ,ולהרבות באהבת חינם
שיקבלו דברי שיהיה ו ,וזכיני להיות אהוב למטה ולמעלה ,ולהיות בישוב הדעת

 .ולגאולה פרטית וכללית ,וזכיני לממון דקדושהת. בהם חן וחשיבו

 .ולדרך ארץ ,ולמידות טובות ,שם ובעצמיהוזכיני לאמונה תמימה ב

"כל  :בכל עת ובכל זמן ,ואשיר ואאמין בכלל הגדול ד,אזכה להיות בשמחה תמיו
והכוונה שאדם לא , "והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל ,עולם כולו גשר צר מאודה

 ,וישיר וירקוד ניגונים של שמחה ,וישמח בחלקו ,ויאמין בעצמו ,יפחיד את עצמו
, ולהיות חבר שלו ,וזכיני להתחבר לצדיק האמת האמיתי ויתרחק מניגוני עצבות.

 .יולדבר עם השם כל מה שבליב



 ♦ עג ♦

ולשיר ולקיים את השיר של  ולא ליפול בדעתי כלל. ,וזכיני להיות בגבורה שבלב
 ..."צר מאד כל העולם כולו גשר"ורבי נחמן "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" 

 .ושירי אמונה וביטחון אין שום יאוש בעולם כלל""ו

 ,בחדוה וצהלה "קול ששון וקול שמחה"עד שאזכה לבוא לבחינת  ,אשיר ואזמרו
קול השם על " :ה לשבעה קולותואזכ ומרה שחורה כלל. ,ודאגה בלי אחיזת עצבות

וקול  ,קול חתן וקול כלה ,קול שמחה ,לקול ששון"ו" קול השם בהדר.... ,המים
קול "וביחד עם השבעה קולות  ,שהם חמישה קולות ,"חופתםממצהלות חתנים 

 ב שבטי יה?["]י  .....קולות שהם כנגד 12יהיו  'וכו "השם על המים

השם לכל סומך "ויהיה להם תקומה ) ,וכל הכפופים ,עד שיתחיו מזה כל הנופלים
יחיה  - עד שהניגון של הצדיק האמת והקול שלו ,("הנופלים וזוקף לכל הכפופים

ויזכו  ,לתורה ולמצוות ,ולהתקרב לצדיק ולאמונה ,אותם לקום ולהתחיות
אזכה לשבר המניעות ולהתקרב ו .ויזכו להברות את נפשם ,להתקרב לנשמה שלהם

שלא |וזכיני לרקוד ולשורר  .גם שיהיה לי שלום בעצמי ,ולעצמי ,לצדיקי אמת
 .תפילה למשה דוד העניעד כאן [ !לנצח נצחים] ,"עשני גוי

 

ד בציון", סוד מוסד בציון, נראה כבוד אלהי ישראל, כמו שנאמר: "כי אש יסי
"ונגלה כבוד ה'". גדולתו ותפארתו של מלך המלכים הוא כשעושה חסד עם 

ה'. צדיקים -בריותיו, על כן נודה לשמו ונהללו בפינו, אמרנו וענינו אין קדוש כ
וישלך  –אוכלים את הפירות של עץ החיים, שהוא מתיקות התורה "וירוהו ה' עץ 

שפכי כמים ליבך" שטפי במים לבך, אל המים, וימתקו המים", מים זה תשובה, "
סוד התעוררות הגאולה, להבין ולהשכיל בדברי התורה, חכמת אל, ורזין עליונים, 
מים חיים בינה, גדולה זה להיות עניו ושפל ברך, כי קטנינו למרבה, וגדולת הבורא 
 היא אך דומיה. הקדושה המובחרת, האהבה המסותרת, נשמת כל חי, רבי אליעזר

צריך לתקן עצמו, תחילה להיות בדרגת  אליעזר מארץ הדובים, ,בן הורקנוס הגדול
ה' אלקיך את  מלההשתוות, שלא ישנה לו אם מכבדים אותו או מחרפים אותו, "ו

 ב, "וידעת היום והשבות אל לבבך", יחוד המוח והלב, חכמה ומלכות.לוח מלבבך", 
 

 ההתבודדות -ואני תפילה 
רבינו הקדוש אמר: למה העולם חולקים עלי? למה חולקים? כי כל העסק שלי 

פלה )ח"ב, צג(, תפילה ותחנונים, תפילה הוא תפלה, כי כל העסק שלי הוא ת
 ואני תפילה, ואני תפילה, ואני תפילה. לאלקים חיים.

 
כי ההתבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל, מן הכל, מן הכל, מן הכל מן 

כי ההתבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל, מן הכל, מן הכל,  הכל מן הכל.
 מן הכל מן הכל מן הכל.

 

 ,י יו יוס יוסף הצדיק, י יו יוס יוסף הצדיק, י יו יוס יוסף הצדיק
 .יוסף הצדיק, י יו יוס יוסף הצדיקי יו יוס יוסף הצדיק, י יו יוס  

 יוסף הצדיק עבד את ה', עבד את ה' בשמחה ובששון, 
הוא שמר את  יוסף הצדיק עמד בנסיון, הוא עמד בנסיון, בשמחה ובששון!

 את העינים, ועצם את העינים, הסתכל לארץ ולשמים! העינים, שמר



 ♦ עד ♦

 יםנפלא יםחידוש
יקר של הטומאה הוא אפיקרוסות, הע הנון, שער נ' בשר, נשברהעיקר הוא לב 

ולהתלבש  הוא לבטוח בה' ולהשליך מעליו כל החכמות, והכל על ידי שמירת עינים
הוא זוכה למלאכים קדושים  –בצניעות, בכל רגע שהאדם עוצם עיניו מראות ברע 

 התאווה הזאת, וצריך להיות גיבור. –ששומרים עליו כי זה עיקר הנסיון של האדם 
   

 ובל את הסבל הוא סובל וחסר סבלנות. מי שסובל את הסבל הוא סבלן, מי שלא ס

על הצדיק ומשיח נאמר: "ועוונותיהם הוא יסבול" )ישעיהו נג(, כי עם ישראל 
בשורשם העליון מרוחק מעוונות מאד, אז זה פשוט סבל גדול, שישראל בעוונות, 
והמשיח כבר חסר סבלנות, ורוצה לגאול, אבל לא נותנים לו, כל עבירה וחטא ועון 

ת עולו של משיח צדקנו! אז בואו נשוב אחי ורעי אל ה' יתברך, מכביד א –
שכביכול סובל איתנו בגלות, משה רבינו לקח את עוון ישראל על עצמו, "איכה 

כי עוונותיהם הוא יסבול, ובסוף הסבלנות מנצחת,  ,אשא לבדי, טורחכם משאכם"
אריך אף גם ה' יתברך אחת ממדותיו היא הסבלנות, מלך עלוב, סובל עלבון, מ

לרשעים, רוח אפינו משיח ה', מנוקבא דפרדשקא משך רוחא דחיי למשיחא )ספרא 
ב(, קדושת ארץ ישראל, אריכות אפים, והאיש משה  א, דצניעותא ומובא בליקו"מ

 כי אינו מקבל שוחד! ,מאריך אפיה וגבי דיליה וסבלן. פירש רש"י  שפל –ענו מאד 

תוב כאן חידושים נפלאים על תחילת בבא אכ - הנייר ריקאת ב"ה כדי שלא להניח 
 ראש דוד(: וספרמ) הרב חיד"א זיע"אגאון עוזנו, , מהצדיק הקדוש קמא

ארבעת ראשי )קליפות( הטומאה, הנמשכים מד' יסודות  -' ארבע אבות נזיקין הן'
 'השור')כמובא בתחילת ספר "שערי קדושה" לרבי חיים ויטאל זיע"א, עיין שם(, 

רמז  'הבורו'. כי כן אמרו 'אוכל כשור' וכו' ,)מיסוד המים(וגים רמז לתאוות התענ
 - 'והמבעה' ,עצבות לאדם, ונמשל עם יורדי בור וכו' ליסוד העפר, כי ממנו ימשך

אשר והוא רמז ליסוד הרוח, דיבור, כמו "אביעה חידות", "יביע אומר",  פירוש
  .גאוה וכעס[רמז ליסוד האש, כי ממנו נמשכים  'וההבער'ממנו הדיבור, ]

 

כלומר דבתאות  –'לא הרי השור כהרי המבעה' , והדר קתני ]ואחר כך שונה התנא[
מתירין לכבוד שבת ויום  שהרי יש לוהתענוגים איכא טיבותא ]יש לו דבר טוב[ 

אין לו  –[ וכל שהוא לרפואתו, אבל נבלות הפה וכיוצא וכו']טוב, וסעודת מצווה 
שהוא הנמשך מיסוד המים, 'כהרי  -' הרי השור מתירין כלל, וזהו שכתוב : 'לא

, שהרי השור אותו דבר עצמו שהוא אסור הדיבור הנמשך מיסוד הרוח –המבעה' 
הוא תדיר  נבלות ]הפה[ וכיוצא –יהיה לו היתר לפי מקומו ושעתו, אך 'המבעה'  –

 באיסורו.
 

 וב[כלומר שמצד אחר איכא טיבותא ]יש לו דבר ט –'ולא המבעה כהרי השור' 
יכול להרבות בו ביום  –דהיינו ללמוד בתורה ולהתפלל  –בדיבור שהחלק המותר 

הריבוי אסור, כי אף אם יעשה לכבוד  –לא כן בתאוות התענוג ולילה לא ישבות, 
וביטול תורה ותפילה ואכילה  הריבוי אסור כי יבוא לידי שכרות –שבת ולרפואה 

  גסה.


