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יוסף דעת
בית המדרש דויד המלך – פורת
"כותלי בית המדרש יוכיחו"
)נרמז ע"פ הגמ' ב"מ נט ,ב(

פרק לימוד מיוחד לכל הבא בשערי בית המדרש של מו"ר המקובל הרב מרדכי
יצחקי שליט"א ,הוא בית המדרש דוד המלך זיע"א במושב פורת ,שכותלי בית
המדרש מוכיחים עין בעין ומחנכים לב ונשמה ,כי זה נווה לשכינה ,בדרך העולה
בטהרה מהמקווה הסמוך ומיד לתוככי בית המדרש .וזה הרשום על כתליו
בהדרכת מו"ר שליט"א:
* להוסיף משני צדדים ציורי המנורה המצ"ב

א .שם בית המדרש:

בית המדרש דוד המלך
לקיים את מצוות האמונה בביאת המשיח והחיוב לצפות לו תדיר בכל יום תמיד .ראה
הקדמה ותפילות בקונ' שיצא לאור ע"י בית המדרש והוא "תיקון גדול לגאולה של
השל"ה הקדוש".

ב .לפנים על ההיכל:

דע לפני מי אתה עומד
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.
יתי יְהוָ ה ְלנֶגְ ִ ּדי ָת ִמיד".
" ִׁש ִּו ִ
ָ
אור"
או ְרך נִ ְראֶ ה ֹ
קור חַ ִּיים ְ ּב ֹ
" ִ ּכי ִע ְּמ ָך ְמ ֹ
לקיים את ההלכה ,במ"ש הרמ"א בהגהה בשו"ע או"ח סימן א' סעיף א '" :שויתי יי
לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים ,ההולכים לפני האלהים ,כי אין
ישיבת האדם ,תנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו ,כמו ישיבתו ,תנועותיו ועסקיו ,כאשר
הוא לפני מלך גדול .וכן אין דיבורו והרחבת פיו ,בהיות עם אנשי ביתו וקרוביו ,כמו
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בהיותו במושב המלך .כי אז משגיח בודאי על כל תנועותיו ודיבוריו ,שיהיו מתוקנים
כראוי .כל שכן כאשר ישים האדם אל לבו ,כי המלך הגדול הקדוש ברוך הוא ,אשר מלא
כל הארץ כבודו ,עומד עליו ורואה במעשיו ,כמו שנאמר אם יסתר יש במסתרים ואני לא
אראנו ,נאום יי; הלא את השמים ואת הארץ אני מלא! בודאי מיד תגיע אליו היראה
וההכנעה ,מפחד השם יתברך ויבוש ממנו".

ג .י"ב חלונות מצידי בית המדרש:
לקיים הלכה פסוקה בשולחן ערוך או"ח סימן צ' הלכה ד'" :צריך לפתוח פתחים
או חלונות כנגד ירושלים ,כדי להתפלל כנגדן ,וטוב שיהיו בבהכ"נ י"ב חלונו ת".
והמג"א סק"ה ציין לטעם העניין בזוהר הקדוש פרשת ויקהל .וכן למדנו שם
בזוהר הקדוש ח"ב )דף נט ,ב( בזה"ל" :פקודא יט ,למבני מקדשא לתתא ,כגונא
דבי מקדשא דלעילא ,כמה דאת אמר מכון לשבתך פעלת יהו"ה ,דאצטריך
למבני בי מקדשא לתתא ,ולצלאה בגויה צלותא בכל יומא ,למפלח ליה לקודשא
בריך הוא ,דהא צלותא אקרי עבודה ,וההוא בי כנישתא ,אצטריך למבני ליה
בשפירו סגיא ,ולאתקנא ליה בכל תקונין ,דהא בי כנישתא דלתתא ,קיימא לקבל
בי כנישתא דלעילא .בית המקדש לתתא איהו קאים כגוונא דבית המקדש
דלעילא ,דקאים דא לקבל דא ,וההוא בי מקדשא כל תקונוי ,וכל פולחנוי ,וכל
אינון מאנין ושמשין ,כלהו אינון כגוונא דלעילא .משכנא דקא עבד משה
במדברא ,כלא הוה כגוונא דלעילא ,בי מקדשא דבנה שלמה מלכא ,הוא בי נייחא
כגוונא עלאה ,בכל אינון תקונין ,למהוי בתקונא דלעילא ,בי נייחא ואחסנתא.
הכי בי כנישתא אצטריך בכל תקוני שפירו ,למהוי כגוונא עלאה ,למהוי בית
צלותא ,לאתקנא תקונין בצלותא כמה דאוקימנא ,וההוא בי מקדשא דליהוי
ביה חלונות ,דכתיב וכוין פתיחן ,כגוונא דלעילא ,ועל דא משגיח מן החלונות
מציץ מן החרכים."...
ועוד שם )קנ ,ב וקנא ,א( "זכאין אינון ישראל בעלמא דין ,ובעלמא דאתי ,בגין
דאינון ידעי ארחוי דקודשא בריך הוא ,וידעי למהך בארחוי ,וליחדא יחודא
כדקא יאות .אלין חלונות ,ואלין חרכים ,קיימי כלהו לאחדא כל צלותין דסלקין
מתתא לעילא ,ולאשגחא בהו ,לאעלא לון קמי קודשא בריך הוא ...כדין כרוזא
נפקא ,ואכריז בכלהו רקיעין ,ואמר קול דודי הנה זה בא וגומר ,משגיח מן
החלונות מציץ מן החרכים .וכדין ידעי כלהו ,דהא קודשא בריך הוא חייס
עלייהו דישראל ,ואמרי זכאין אינון ישראל ,דאית לון עיטא בארעא ,בגין
לאתערא רחמי מלעילא."...
ועוד )שם קיד ,ב( "הנה זה עומד אחר כתלינו ,בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,משגיח
מן החלונות ,דודאי בי כנישתא בעייא חלונות ,מציץ מן החרכים ,לאסתכלא
ולאשגחא עלייהו".
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והרב כף החיים ,1כתב הטעם" :דאלו הי"ב חלונות הם כנגד י"ב צירופי
הוי"ה".
ד .נרות הצדיקים:2
אחד עשר נרות מדליקים בכל לילה ,מלילה ועד לילה ,לזכות הצדיקים.
 .1נר לזכות דוד מלכא משיחא.
 .2נר לזכות רבנו הרש"ש .אבותינו ואמותינו .רבנו החפץ חיים .רבי יהודה
הנשיא .וחוני המעגל.
 .3נר לזכות האר"י הקדוש .ורבנו הבעל-שם-טוב זיע"א .רבי פינחס בן יאיר.
ולזכר הנשמות והקדושים שמקום קבורתם לא נודע.
 .4נר לאקמא שכינתא מעפרא .לבתי אורייתא קדישתא בכל אתר ואתר ,וימליך
מלכותיה ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה אמן.
 .5נר לזכות אליהו הנביא זכור לטוב .רבי לוי יצחק מברדיטשוב .רבי חנינא בן
דוסא זצוק"ל.
 .6נר לזכות גאוני ישראל .רבני ישראל .נשמות עם ישראל באדם הראשון .הרב
יהודה פתיה זצוק"ל .רבי יהודה מאיר גץ זצוק"ל.
 .7נר לזכות שמעון הצדיק .רבי יעקב אבוחצירא .רבנו ישראל בבא סאלי .רבני
לוב ,רבני מרוקו ג'רבה ותימן .ורבי שמעון לביא זיע"א.
 .8נר לזכות שמואל הנביא .רבי חי טייב לא מת זיע"א .לברכה ,לרפואה,
להצלחה ,ולשמירת חיילי צה"ל .אמורא אושעיא איש טיריא.
 .9נר לזכות רבי מאיר בעל הנס .רבי עקיבא בן יוסף .רבני בבל וגאוני פרס.
והצדיק בניהו בן יהוידע.
 .10נר לזכות רעיא מהימנא .יתרו חותן משה .אהרון כהנא .רבי שמעון בן יוחאי.
בעל השולחן-ערוך והתניא רבנו שניאור זלמן זיע"א.
 .11בחדר הרב  -נר לזכות התנא רבי אלעזר בן ערך .רבנו המקובל ששון מרדכי
עג'מי .רבי נחמן בן פייגה מברסלב .רבי נתן מברסלב .רבנו חיים בן עטר אור
החיים הקדוש .מרדכי היהודי ואסתר המלכה.
ה .תפילה על גבי פרוכת הכניסה:
אבינו מלכנו פתח לנו שערי לימוד תורה לשמה
להקמת שכינתא מעפרא
בזכות דוד מלך ישראל זיע"א
לכבוד חכמי הקבלה והזוהר הקדוש
 1כף החיים אות כב בשם הרב סולת בלולה אות א' .
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ראה מ"ש רבנו בחיי זיע" א עה"ת שמות פרק כה פס' לא" :וידוע כי הנשמה נהנית בהדלקת הנרות והיא מתהלכת

בעידוני ההוד והשמחה ,ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האורה מפני שהיא חתיכת אור חצובה באור השכל  ,ומן הטעם
הזה נמשכת אחר האור שהוא מינה אף על פי שהוא אור גופני והנשמה אור רוחני זך ופשוט  ,ועל כן המשילה שלמה ע" ה
לנר  ,הוא שאמר )משלי כ ,כז( נר ה' נשמת אדם".
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ראשון בקדש התנא קדש קדשים
רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
ומשנהו רבי יצחק לוריא האר"י זיע"א
ומשנהו רבי שלום שרעבי הרש"ש זיע"א
רבי נחמן מבראסלב זיע"א
ו .תפילה לפני הלימוד:
לקיים דברי הגמ' ברכות דף כח ע"ב" :ר' נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו
לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה .אמרו לו :מה מקום לתפילה זו? אמר
להם :בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי ,וביציאתי אני נותן
הודאה על חלקי .וכך ,תנו רבנן".
בכניסתו ,מהו אומר:
צון ִמ ְלפָ נ ָ
של
ש ּלֹא יֶאֱ ַרע ְדּ ַבר ַּת ָּקלָ ה ַעל י ִָדי וְ לֹא ִא ָּכ ֵׁ
ֶיך יְה ָוה אֱ ל ֹהַ י ֶׁ
י ְִהי ָר ֹ
או ַמר ַעל ָטמֵ א ָטהוֹ ר וְ לֹא ַעל ָטהוֹ ר
ִש ְמח ּו ִבי חֲבֵ ַרי ֶׁש ּלֹא ֹ
ִ ּב ְד ַבר הֲלָ כָ ה .וְ י ְ ׂ
ָטמֵ א .וְ לֹא ַעל מו ּ ָּתר ָאסוּר וְ ל ֹא ַעל ָאסוּר מֻ ּ ָתר .וְ לֹא י ִָּכ ְ ׁשל ּו חֲבֵ ַרי ִ ּב ְד ַבר
יטה
ש ַמח ָּבהֶ םִּ .כי ה ' י ּ ִֵתן חָ ְכ ָמה ִמ ּ ִפיו דַּ ַעת ו ְּתב ּונָהּ .גַל ֵעינַי וְ הַ ִ ּב ָ
ה ֲָלכָ ה וְ אֶ ְ ׂ
אות ִמ ּתוֹ ָר ֶתךָ:
נִ ְפלָ ֹ
ביציאתו מהו אומר:
מו ֶדה אֲ נִ י ְלפָ נ ָ
ש ְמ ָּת
ששּׂ ַ ְמ ּ ָת חֶ ְל ִקי ִמיּוֹ ְ ׁשבֵ י ֵּבית הַ ִּמ ְד ָר ׁש .וְ לֹא ַׂ
ֶיך יְהוָה אֱ לֹהַ י ֶׁ
ֹ
ימים .אֲ נִ י ַמ ְ ׁש ִּכים ְל ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה.
חֶ ְל ִקי ִמי ֹּו ְ ׁשבֵ י ְק ָרנוֹ תֶׁ .שאֲ נִ י ַמ ְ ׁש ִּכים וְ הֵ ם ַמ ְ ׁש ִּכ ִ
שכָ ר.
ימים ִל ְדבָ ִרים ְ ּבטֵ ִלים .אֲ נִ י ָע ֵמל וְ הֵ ם עֲ ֵמ ִלים .אֲנִ י ָעמֵ ל ו ְּמ ַק ֵּבל ָׂ
וְ הֵ ם ַמ ְ ׁש ִּכ ִ
שכָ ר .אֲ נִ י ָרץ וְ הֵ ם ָר ִצים .אֲ נִ י ָרץ ְלחַ יֵּי הָ עוֹ לָ ם
וְ הֵ ם עֲ ֵמ ִלים וְ ֵאינָם ְמ ַק ְ ּב ִלים ָׂ
ש ּנֶאֱ ַמר וְ ַא ּ ָתה אֱ ל ִֹהים ּתוֹ ִר ֵדם ִל ְב ֵאר ַׁשחַ ת
הַ ָּבא .וְהֵ ם ָר ִצים ִל ְב ֵאר ַׁשחַ תֶׁ .
ַאנְ ֵׁשי דָּ ִמים ו ִּמ ְר ָמה לֹא יֶחֶ צ ּו יְמֵ יהֶ ם וַאֲ נִ י ֶא ְב ַטח ָּבךְ:

עולָ ם ָאמֵ ן וְ ָא ֵמן :ימלוך ה' לעולם אמן ואמן[:
בילא"א יילאו"א ] ָּברו ְּך ְידֹ ָוד ְל ֹ
ז .תפלת קודם הלימוד מהאר"י זיע"א:
רבון העולמים ואדוני האדונים אב הרחמים והסליחות ,מודים אנחנו לפניך
ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו בקידה ובהשתחוויה שקרבתנו לתורתך
ולעבודתך עבודת הקדש ,ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה מה אנו
ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה ,על כן אנחנו מפילים תחנונינו
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לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ועונותינו ואל יהיו עונותינו מבדילים
ביננו לבינך .וכן יהי רצון מלפניך ה ' אלוהינו ואלהי אבותינו שתכונן את
לבבינו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אוזניך לדברינו אלה ותפתח לבבנו
הערל בסודות תורתך ויהיה למודנו זה נחת רוח לפני כסא כבודך כריח
ניחוח ותאציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו ושיתנוצצו ניצוצות
עבדיך הקדושים אשר על ידם גלית דבריך בעולם וזכותם וזכות אבותם
וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל נכשל בדברים אלו
ובזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל :גל
עיני ואביטה נפלאות מתורתך :כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה :יהיו
לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:
ח .תפילה על שמירת הלשון:
לקיים כמאמר מרן החפץ-חיים זיע"א" :שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו .זו
היא הטובה והמועילה מכל הסגולות שמחפשים בני אדם להצלחה לעשירות כל
טוב" .על יסוד תפילת החפץ חיים ממ"ש בס' חובת השמירה :ראוי לו לאדם
שיתפלל בפרטות גם על עניין השמיעה והקריאה .נכון שיבקש בקשה זו בבוקר
אחר התפילה.
אנא אל רחום וחנון ,זכני היום ובכל יום ,לשמור אוזנַי ועינַי מקריאת דברים
ומשמיעתם שלא כרצונך – לשון הרע ורכילות ,דברי מחלוקת ודברים
בטלים וכל דברים אסורים .וכל הדברים ששמעתי ושקראתי שלא כרצונך,
עזרני נא שיהיו נשכחים ממני .וזכני שאפילו בשוגג ושלא במתכוון ,לא
אשמע ולא אקרא דבר שאינו הגון .ותהיינה אוזנַי ועינַי מקודשות ,לא
שומעות ולא רואות כי אם טוב.
ריבונו של עולם ,יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון ,שתזכני היום ובכל יום
לשמור פי ולשוני מלשון הרע ורכילות .ואזהר מלדבר אפילו על איש יחיד,
וכל שכן על כלל ישראל או על חלק מהם .ואזהר מלדבר דברי שקר,
חנופה ,מחלוקת ,כעס ,גאווה ,אונאת דברים ,הלבנת פנים ,ליצנות ,דברים
דיבורי לשם שמים:
ַ
בטלים וכל דיבור רע – ויהיו כל
ט .על במת שליח הציבור לתפילה ,לפני המתפלל:
תפילה לשליח ציבור
טוב שיאמר בפיו או יכוון בלבו קודם כל תפילה:
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ִש ָר ֵאל
ִהנְ נִ י הֶ ָענִ י ִמ ּ ַמ ַעשׂ נִ ְר ַע ׁש וְ נִ ְפחַ ד ִמ ּ ַפחַ ד ֹיו ֵׁשב ְּת ִה ּלוֹ ת י ְ ׂ
אתי לַ עֲ מֹד ו ְּל ִה ְתחַ ּנֵן ְלפָ נ ָ
שר ְ ׁשלָ חוּנִ י
ִש ָר ֵאל אֲ ֶׁ
ֶיך ַעל ַע ְּמ ָך י ְ ׂ
ָּב ִ
ש ֵאינִ י ְכ ַדאי וְ הָ גוּן ְלכַ ְך ,לָ כֵ ן אֲ ַב ֵּק ׁש ִמ ְּמךָ
וְ ַא ף ַעל ּ ִפי ֶׁ
אֱ לֹהֵ י ַא ְב ָרהָ ם אֱ ל ֹהֵ י ִי ְצחָ ק וֵאלֹהֵ י יַעֲ קֹב
ִש ָר ֵאלַׁ ,שדַּ י ָאיֹם וְ ֹנו ָרא
ה' ה' ֵאל ַרחוּם וְ חַ ּנוּן אֱ ל ֹהֵ י י ְ ׂ
היֵה נָא ַמ ְצ ִליחַ דַּ ְר ִּכי,
ֱ
שר ָאנֹכִ י הוֹ לֵ ְך ְועוֹ מֵ ד ְלבַ ֵּק ׁש ַרח ֲִמים ָעלַ י וְ ַעל ׁשוֹ ְלחַ י
אֲ ֶׁ
ֹאתי ,וְ ַאל ְּתחַ יְּבֵ ם ַּבעֲ ווֹ נוֹ ַתי
יעם ְ ּבחַ ּט ַ
וְ נָא ַאל ּ ַת ְפ ִ ׁש ֵ
ש ַע ָאנִ י ,וְ ַאל י ִָּכ ְלמ ּו ִבפְ ָׁש ַעי ,וְ ַאל יֵבוֹ ׁשוּ ִבי ,וְ ַאל ֵאבוֹ ׁש ָּבם
פו ֵׁ
ִּכי חוֹ ֵטא ּו ֹ
וְ ַק ֵּבל ְּת ִפ ָּל ִתי ִּכ ְת ִפ ַּלת ז ֵָקן וְ ָרגִ יל ,ו ִּפ ְרקוֹ נ ֶָאה וּז ְָק ֹנו ְמגֻדָּ ל וְ קוֹ לוֹ נ ִָעים
ַש ִטינֵנִ י
ש ָטן ְלבַ ל י ְ ׂ
ו ְּמעו ָּרב ְ ּב ַד ַעת ִעם הַ ְ ּב ִריּוֹ ת ,וְ ִתגְ ַע ר ְ ּב ָׂ
יהי נָא ִדגְ לֵ נ ּו )נ"א דִּ ּל ּוגֵנוּ( ָעלֶ ָ
ש ֵעינ ּו ְּתכַ ּ ֶסה ְ ּב ַאה ֲָבה
יך ַאהֲבָ ה ,ו ְּפ ָׁ
וִ ִ
ְ
ִש ָר ֵאל
עות הֲפָ ך נָא לָ נ ּו ו ְּלכָ ל י ְ ׂ
וְ כָ ל צָ רוֹ ת וְ ָר ֹ
אהָ בוּ
לום ֱ
לום .וְ הָ אֱ מֶ ת וְהַ ּׁ ָש ֹ
ששֹוֹ ן ו ְּל ִ ׂש ְמחָ ה ְל חַ יִּים ו ְּל ָׁש ֹ
ְל ָׂ
וְ ַאל ְי ִהי ׁשוּם ִמכְ ׁשוֹ ל ִ ּב ְת ִפ ָּל ִתי.
צון ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך ,ה ' אֱ לֹהֵ י ַא ְב ָרהָ ם אֱ ל ֹהֵ י י ְִצחָ ק וֵאלֹהֵ י יַעֲ קֹב
יהי ָר ֹ
וִ ִ
שר ֶא ְהיֶה
הָ ֵאל הַ ָ ּגדוֹ ל הַ ִ ּג ּב ֹור וְ הַ נּוֹ ָרא ֵאל ֶע ְל ֹיון ,אֶ ְהיֶה אֲ ֶׁ
שהֵ ם ּפוֹ עֲ לֵ י ְת ִפ ּלוֹ ת י ִָביא ּו ְת ִפ ָּל ִתי ִל ְפ ֵני ִכ ֵּסא ְכבוֹ ֶדךָ
ֶׁש ָּכל הַ ּ ַמ ְל ָא ִכים ֶׁ
וְ י ִָפיצ ּו אוֹ ָת ּה ְלפָ נ ָ
ְש ִרים
ימים ְוהַ י ָׁ
יקים וְ הַ ח ֲִס ִידים ְוהַ ְּת ִמ ִ
ֶיך ַּבעֲ בוּר ָּכל הַ ַּצ ִדּ ִ
ָדול וְ הַ נֹּו ָרא.
ו ַּבעֲ בוּר ְּכבוֹ ד ִׁש ְמ ָך הַ ּג ֹ
ִש ָר ֵאל ְ ּב ַרח ֲִמים
ִּכי ַא ָּתה שׁ וֹ מֵ ַע ְּת ִפ ַּלת ַע ְּמ ָך י ְ ׂ
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה ׁש ֹומֵ ַע ְּת ִפ ָּלה:

סדר פיטום הקטורת בכתב סת"ם על קלף:
כדברי רבי שמעון בר יוחאי זיע''א בזוה"ק :אם היו יודעים הבני אדם ערכה
הקט ַרת הקטורת לפני הקדוש-ברוך-הוא ,היו לוקחים כל
ָ
העליון של מעשה
מילה ומילה ממנה ,ועושים ממנה עטרה על ראשם ככתר זהב.
פסוקים לפני המתפלל:
אל ישוב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך :מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב:
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י .סגולה לפרנסה )לומר תהילים פרק כד(:
)א( ְל ָד ִו ד ִמזְמוֹ ר ַלידֹוָד הָ ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה ּ ֵתבֵ ל וְ י ְ ֹׁשבֵ י ָבהּ ) :ב( ִּכי ה וּא ַעל י ִַּמים
קום ָק ְד ׁשוֹ ) :ד( נְ ִקי
יְסָ ָד ּה וְ ַעל נְ הָ רוֹ ת יְכוֹ נְ נֶהָ ) :ג( ִמי יַעֲ לֶ ה ְבהַ ר ְידֹ ָוד ו ִּמי יָקוּם ִ ּב ְמ ֹ
ָשא ַל ּׁ ָשוְ א נ ְַפ ִ ׁשי וְ לֹא ִנ ְ ׁש ַּבע ְל ִמ ְר ָמה) :ה( יִשּׂ ָ א ְב ָרכָ ה
כַ ּ ַפיִם וּבַ ר לֵ בָ ב אֲ ֶׁשר לֹא נ ָׂ
ָ
מֵ ֵאת ְידֹוָד וּצְ ָד ָקה מֵ אֱ ל ֹהֵ י י ְ ׁ
שי פָ נֶיך יַעֲ קֹב סֶ לָ ה) :ז(
ִשעוֹ ) :ו( זֶה דּ ֹור דּ ְֹר ָׁשו ְמ ַב ְק ֵׁ
ָשאוּ ּ ִפ ְתחֵ י עוֹ לָ ם וְ יָבוֹ א מֶ לֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד) :ח( ִמי זֶה מֶ לֶ ךְ
אשיכֶ ם וְ ִה ּנ ְ ׂ
ש ָע ִרים ָר ֵׁ
ְ ׂשא ּו ְ ׁ
ּשאוּ
אשיכֶ ם ו ְ ׂ
שא ּו ְ ׁש ָע ִרים ָר ֵׁ
הַ ָּכבוֹ ד ְידֹוָד ִעזּוּז וְ גִ בּ ֹור ְידֹוָד ִ ּגבּ וֹ ר ִמ ְלחָ ָמה) :ט( ְ ׂ
ְ
ּ ִפ ְתחֵ י עוֹ ָלם וְ ָיבֹא ֶמלֶ ְך הַ ָּכ ֹ
בוד ְידֹוָד ְצבָ אוֹ ת הוּא
בוד) :י( ִמי הוּא זֶה ֶמלֶ ך הַ ָּכ ֹ

מֶ לֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד סֶ לָ ה:

יא .סגולת מוצאי-שבת" :סגולה גדולה להצלחה"
סגולה זו "נמצאה בכתבי קודש של הרב הקדוש ,רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצוק"ל",
סניגורם של ישראל .שיאמרו אנשים ונשים וטף בקשה זו בכל מוצאי שבת קודש ,קודם
הבדלה שלוש פעמים ובטוח אני שיצליחו בוודאי אי"ה  -וזה נוסח התפילה" .אומרים
אותה שלוש פעמים קודם ההבדלה.

אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב שמור והצל את עמך ישראל
אהוביך מכל רע .למען תהלתך ,כאשר שבת קדש האהובה עוברת,
שהשבוע והחדש והשנה יבא לנו לאמונה שלמה ,לאמונת חכמים ,לאהבת
חברים ,לדביקות הבורא ברוך הוא ,להאמין בשלש עשרה עיקרים שלך,
ובגאולה קרובה במהרה בימינו ,ובתחיית המתים ,ובנבואת משה רבנו עליו
השלום :רבונו של עולם אתה הנך הנותן ליעף כח ,תן גם לבני ישראל
אהוביך כח להודות לך ,ורק אותך לעבוד ולא לאחר חלילה .ושהשבוע
והחדש והשנה יבוא לנו לבריאות ,ולמזל טוב ,ולברכה והצלחה ,ולחסד,
ולבני ,חיי אריכי ,מזוני רויחי ,וסיעתא דשמיא ,לנו ולכל ישראל ונאמר
אמן".
פיוט :אל אליהוֵ .א ִלי ֵא ִליָּה הַ ּנ ִָביא הָ בֵ א נָא:
)ראה במדור פיוטי הלימוד(

פיוט :יה שלח לנו את אליה .יה שלח לנו את אליה ,רבי שמעון וחבריא:
)ראה במדור פיוטי הלימוד(

8
יב .תפילת השב לרבנו יונה
להחסיד רבינו יונה גירונדי זצ"ל " -ותמיד ירגיל בתפילה זו".
אדם אשר פשע וחטא ובא לחסות תחת כנפי השכינה ולהיכנס בדרכי
התשובה .ביום ההוא ישליך כל פשעיו אשר עשה ,ויעשה עצמו כאלו כי
היום נולד ואין בידו לא זכות ולא חובה ,וזה היום תחילת מעשיו .וכה יעשה
ביום טהרתו ,בהתנדבו רוחו אותו להיות עבד לבוראו ,יפיל תחינתו לפני
בוראו ויאמר :אנא ה' חטאתי ,עוויתי ,פשעתי ,כזאת וכזאת עשיתי מיום
היותי על האדמה עד היום הזה .ועתה נשאני ליבי ונדבה אותי רוחי לשוב
אליך באמת ובלב טוב ושלם ,בכל ליבי ונפשי ומאודי ,ולהיות מודה ועוזב,
להשליך מעלי כל פשעי ולעשות לי לב חדש ורוח חדשה ,ולהיות זריז וזהיר
ביראתך .ואתה ה' אלוהי ,הפותח יד בתשובה ומסיע לבאים ִל ְטהַ ר ,פתח
ידך וקבלני בתשובה שלמה לפניך ,וסייעני להתחזק ביראתך ,ועזרני נגד
השטן הנלחם בי בתחבולות ומבקש נפשי להמיתני ,לבלתי ימשול בי.
והרחיקהו ממאתיים וארבעים ושמונה אברים שבי ,ותשליכהו במצולות ים,
ותגער בו לבלתי יעמוד על ימיני לשטני .ועשית את אשר אלך בחוקך
והסירות לב האבן מקרבי ,ונתת לי לב בשר .אנא ה' אלוהי שמע אל
תפלת עבדך ואל תחנוניו ,וקבל תשובתי .ויהיו לפני כסא כבודך מליצי
יושר להליץ בעדי להכניס תפילתי לפניך .ואם בחטאי הרב ועצום אין לי
מליץ יושר ,חתור לי אתה מתחת כסא כבודך וקבל תשובתי ,ולא אשוב
ריקם מלפניך .כי אתה שומע תפילה:

