לעילוי שכינת עוזנו

תיקון גדול
לגאולה
ובו עשרה מזמורים
שגילה השל"ה הקדוש
וקונטרס "ומהר לגאלינו"
ובו תפילות להחיש את הגאולה השלימה בב"א

בקריאה רבה של מו"ר המקובל
הרב מרדכי יצחקי שליט"א
הרב מפורת
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מילי הקדמה
קונטרס "תיקון גדול לגאולה" ובו עשרה מזמורים שגילה רבי ישעיהו בן הרב
אברהם הלוי הורביץ זיע"א ,בחיבורו הגדול השל"ה ,שני לחות הברית ,מסכת
תמיד נר מצווה ,פרקים צג – צה.
עשרת המזמורים הם :ע"ט ,פ' ,קל"ז – כ"ה ,נ"א ,צ' – פ"ט ,צ"ח ,ק"ז  -צ"ו.
ועוד קונטרס "ומהר לגאלנו" ובו ילקוט אמרים ותפילות להחיש גאולה.
מתפרסם ומופץ בקריאה רבה של מו"ר המקובל הרב מרדכי יצחקי שליט"א,
הרב מפורת ,לעילוי שכינת עוזנו ,לחזק ולהתחזק בתפילה ובציפיית הגאולה
השלימה.
הקונטרס נדפס ומופץ חינם לזיכוי הרבים בגאולה שלימה בב"א!
שלמי תודה בבריאות גופא ונהורא מעליא בכל מילי דמיטב מן שמיא:
• למורנו ורבנו המקובל הרב מרדכי יצחקי שליט"א וכל ב"ב  -הי"ו
• לכל החבורא הקדישא משכימי קום ולומדי בית המדרש בתורת הנגלה
ובתורת הנסתר ע"י מו"ר שליט"א.
• לחברנו ה' משה דסה הי"ו שתרם את כל ההוצאה לעילוי נשמת אביו
ואמו ז"ל.
תמונת השער  -בהוקרת תודה מיוחדת לצייר המופלא ה' ברוך נחשון איש חברון שתרם
את תמונת השער מתוך סדרת ציורים חדשה על פסוקי תהילים.
כל המעוניין ליהנות מיצירותיו יפנה :ברוך נחשון ,קרית ארבע חברון  029960314ובאתר
אינטרנט בכתובת www.nachshonart.com

הקלדה – בהוקרה להודיה עמיאל.
עריכה ודפוס  -לרב רפאל עטיה הי"ו דפוס עטרת על עבודת ההדפסה.
ערכתי בחמלת השי"ת גואל ישראל ,לע"נ הוריי יחיא וזהרה עואמי זלה"ה .ע"י
מכון שלהבי'ה לע"נ מו"ר הרב המקובל יוסף ב"ר יעקב צובירי זיע"א בעל ספר
אמונת ה ' ועוד רבים.
בשנת השמיטה ה'תשס"ח – כשנת עליית השל"ה הקדוש לארץ הקודש,
ובימי בין המיצרים לתיקון השלם של הקמת ובנין שכינת עוזנו
כמאמר הכתוב ובתפילה :ובא לציון גואל.
עורך :הרב משה עמיאל
להשיג בפלא' 0509113532
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קריאה רבה
להתחזק בתפילה לעילוי שכינת עוזנו
לקרב את הגאולה השלימה בב"א
ממו"ר המקובל הרב מרדכי יצחקי שליט"א מרא דאתרא.
עם ישראל קדושים בכל אתר ואתר,
ַפ ֶשׁך"
וּב ָכל נ ְ
את ִכּי ִת ְד ְר ֶשׁנּוּ ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
וּמ ָצ ָ
יך ָ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם ִמ ָשּׁם ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
" ִ
– כך מפורש בתורה )דברים ד ,כט( .למדנו ,כי מצווה עלינו להתפלל תמיד על
הגאולה  ,וכמו שביאר מרן הגאון הרי"ח הטוב זיע"א בס' אדרת אליהו )לפר'
ואתחנן( :יובן בס"ד לרמוז שאם יבקשו ישראל בגלות בעבור כבוד שמו
יתברך  -ולא בעבור צערם ודחקם ,אזי הם נגאלים ,גם שהמה בלתי
ראויים .ואמנם העיקר צריך להיות הבקשה מלב ונפש" )וע"ע אדרת אליהו שם
הפטרת ויקרא .ובבא"ח דרושים מסעי ,בן איש חיל ג ' תשובה ג' .החיים והשלום על תהילים כז ,ד(.

את היסוד הזה שנינו בגמ' ברכות )דף ט' ע"ב(" :צריך לסמוך גאולה
לתפילה" ,והוא נפסק להלכה למעשה בשו"ע בסימן מיוחד לעניין ,סימן
קי"א .הגאון רבי יעקב סופר בעל כה"ח הביא )שם אות א' משם הירושלמי ונזכר
בטור( כי הדבר נלמד מדכתיב יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי
וגואלי – היי נו גאולה .וסמיך ליה יענך ה' ביום צרה – היינו תפילה.
ובסוד העניין ראה מ"ש משם האריז"ל בשער הכוונות בסוף דרוש הקדיש
דף י"ד ע"ד ,ועוד בסוף דרושי ק"ש ובפי' שער ששון שם .ומבואר שם בתוס '
ד"ה כל שעיקר הכוונה למעליותא היא למי שסומך גאולה לתפילה
כוותיקין ,ומ"מ ביאר מרן בב"י סי' מ"ו דכל המתפלל יסמוך גאולה
לתפילה ) וע"ע לרמ"ק בפרדס רימונים כג ,ד  .והאר"י בע"ח מו פ"ו מ"ת  .ובפע"ח שער ק"ש כ"ט,
ובשער העמידה ח' .ובאוצרות חיים שער אבי"ע .ובסידור הרש"ש שם .ומ"ש השל"ה הק' במסכת
פסחים מצה שמורה ד' ,ובתמיד נר מצוה צ"ה ,ובווי העמודים פ"ט(.

בואו וראו שחכמינו אנשי כנה"ג תקנו ברכה מיוחדת להתפלל על הגאולה
בתפלת העמידה" :ראה נא בעניינו ...ומהר לגאלנו גאולה שלימה למען
שמך" .בביאור ברכה זו כתב הגאון רבי יונתן אייבשיץ זיע"א )בספר יערות דבש
ח"א דרשה א'(" :בברכת ראה נא יתפלל על גאולת ישראל .ולא תהיה כוונתו
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כדי שנהיה שרים וכו' אבל העיקר בשביל קדושת שמו הגדול הנקרא עלינו
לבל יתחלל בגויים .וזהו עיקר שמחתנו בגאולה וכו' וזהו 'וגאלינו מהרה
למען שמך' דייקא וכו' .ויתן אדם ללבו כי בכל יום נעשה גאולה וקב" ה
שומע תפילות ישראל ,ובפרט תפילת רבים דאינה נמאסת ,רק בכל יום
עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם ,והיא הגאולה הנעשה בכל
יום .לכך קבעו מטבע 'גואל ישראל ' לשון הווה ,שבכל יום פודה ומציל"
)וכ"כ רבי מנחם בר אהרון בר זרח בס' צדה לדרך ,וע"ע בס ' בית תפלה לרבי אלעזר פאפו זיע"א.
וע"ע לשל"ה הק ' בווי העמודים כ"ז(.

ומבואר בשם הגאון רבי ישראל מאיר הכהן ,החפץ חיים זיע"א
בנתיבות התפילה קי"ב( :מ"ש וגאלינו מהרה למען שמך .יש לבקש תמיד
מרבש"ע על הגאולה ,דכשאין תובעים אין חיוב לפרוע בזמנו כמ"ש חז"ל
)ב"מ קיא ,א( ביומו תתן שכרו ,אימתי  -בזמן שתבעו ,לא תבעו – אינו
עובר עליו .בעה"ב שחייב כסף לפועלו אינו מצטער כשהלא אינו בא לתבוע
ממנו .לעומת זאת הקב"ה חפץ ומצפה שהאדם יבוא לתבוע ...וקרוב ה'
לכל קוראיו.
וכ"כ רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא )בשער התפילה ד"ה אני בצדק(" :גואל
ישראל לשון הווה שתמיד הוא גואל ,מה שאין כן גאל ישראל שקודם
שמונה עשרה לשון עבר דקאי בגאולה דיציאת מצרים ,אבל גואל ישראל
דצלותא היינו עניין גילוי אלקות ברוחניות תמידית בכל דור ובכל זמן וכו'
וזה פירוש גואל ישראל דצלותא דתמיד הוא גואל לכללות נשמות ישראל
שע"י זה יומשך גילוי אלקות".
)הח"ח

ובזוהר הקדוש מפורש העניין )שמות דף י"ב ע"ב( כי ע"י התפילה בבכי ודמעות
מבטלים את הגזירות ומקרבים את הגאולה" :אמר רבי יהודה ,לזמנא
דאתי מה כתיב )ירמיה לא ח( ,בבכי יבואו ובתחנונים וגו' ,מהו בבכי יבואו,
בזכות בכי דאם הילד שהיא רחל ,יבואו ויתכנשון מן גלותא .ואמר רבי
יצחק ,פורקנא דישראל לא תליא אלא בבכי ,כד ישתלמון ויכלון בכי
דמעות דבכה עשו קמי אבוי ,דכתיב וישא עשו קולו ויבך ,אמר רבי יוסי
אותו בכי דבכה עשו .ואינון דמעין אחיתו לישראל בגלותיה ,כיון דיכלון
אינון דמעין בבכיה דישראל ,יפקון מגלותיה ,הדא הוא דכתיב בבכי יבואו
ובתחנונים אובילם".
וכ"כ רבי נחמן זיע"א בליקוטי מוהר"ן )קמא ב ,ו( בזה"לֶ " :בּ ֱא ֶמת ָכּל
אוֹתם וכו'
ימים ָ
וּמ ִק ִ
אוֹתםְ ,
ֲלים ָ
יקים ֶשׁ ְבּ ָכל דּוֹר ָודוֹרֵ ,הם ַמע ִ
ַה ְתּ ִפלּוֹת ַה ַצּ ִדּ ִ
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קוֹמ ָתהּ ,אָז יָבוֹא
קוֹמ ָתהּ ֶשׁל ַה ְשּׁ ִכינָה ְמ ַעט ְמעַטַ ,עד ֶשׁיִּ ְשׁ ַתּ ֵלּם ִשׁעוּר ָ
וּבוֹנִ ין ָ
יכין
תוֹר ֵתנוּ יִ ְהיֶה ַה ְגּ ֻא ָלּה ,אעפ"כ ְצ ִר ִ
ָתנוּ וְ ָ
יח ..ואע"פ ֶשׁנִּ ְר ֶאהֶ ,שׁע"י ְתּ ִפלּ ֵ
ָמ ִשׁ ַ
ח ְסדּוֹ יִ גְ אַל אותנו" .וכ "כ בספר השתפכות הנפש )אות פ"ב(
ַחנוּ ְל ַח ְסדּוֶֹ ,שׁ ְבּ ַ
ֲאנ ְ
"עיקר הגאולה שלמה שלעתיד הוא רק על ידי תפלה".
יעם" ,ומרן השל"ה הקדוש ,הוא ניהו
הוֹד ָ
וּב ִריתוֹ ְל ִ
יראָיו ְ
והנה "סוֹד ה' ִל ֵ
הרב ישעיהו בן הרב אברהם הלוי הורביץ זיע"א ,גילה תיקון גדול
באמירת עשרה מזמורי תהילים ידועים לקרב את הגאולה ,כמ"ש שם
בספרו שני לוחות הברית ,מסכת תמיד נר מצוה ,פרקים צג – צה .והרחיב
לבאר את כוונת העניין כי הם "נגד מערכות האצילות הקדוש ,שהם עשר
קדושות ושלש מערכות בבחינה זו הדין לקו החסד וקו הרחמים ,ומלכות
עשירית קודש המקבל בכל הקדושות" .עוד פירט בכל מזמור את הכוונה
הרמוזה בו ,ואמר "והנה הקרה ה' לפני דרך נכון דרך עולה בית אל ,הבא
בסוד ה' ונתגלה לו תעלומות חכמה ,אז ידע ויבין שהדברים יעשו רושם
למעלה למעלה ואשריו ואשרי חלקו".
ובאנו בזה לעורר קריאה לכל אחד ואחד בכל אתר ואתר ,לקום ולהתחזק
עוֹלם
באמירת עשרה מזמורים אלו לעילוי שכינת עוזנו ,ולקיים "ל ַת ֵקּן ָ
כוּת ָך.
ֻלּם ֶאת עוֹל ַמ ְל ֶ
יק ְבּלוּ כ ָ
ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך ..וִ ַ
לוֹך
עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמ ְ
וּל ְ
ָעדִ .כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיאְ .
עוֹלם ו ֶ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ֲל ֶ
לוֹך ע ֵ
וְ ִת ְמ ְ
ָעד" ,ויתקיים בנו מאמר חותם
תוֹר ָת ְך ,ה ' יִ ְמל ְֹך ְלע ָֹלם ו ֶ
ְבּ ָכבוֹדַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
אָרץַ .בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ה'
ֶא ַמר ,וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
שלימות הגאולה "וְ נ ֱ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד".
ֶא ָחד ְ
הקונטרס היוצא מבית מדרשנו מודפס ומופץ חינם לזכות את הרבים,
וכנ"ל "שהדברים יעשו רושם למעלה למעלה ,ואשריו ואשרי חלקו".
בברכה רבה לגאולה שלימה בב"א
_______________________
הרב מרדכי יצחקי
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לזכרון עולם בהיכל ה'
"נר ה' נשמת אדם"
לעילוי נשמת
הורי היקרים:
אבי מורי
מאיר דסה בן מרים ז"ל
נלב"ע י"ט בשבט תשנ"ט

ואמי מורתי
אורלי דסה בת אמילי ז"ל
נלב"ע י"ב בסיון תשס"ד

ת.נ.צ.ב.ה.
*

הוקדש ע"י בנם משה דסה הי"ו
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מאמר התיקון הגדול לגאולה
מדברי השל"ה הקדוש
הצדיק רבי ישעיהו בן הרב אברהם הלוי הורביץ זיע"א
מי שנפשו חשקה לדבקה בו יתברך בשבחיו ,אז ידבק עצמו בספר תהלים.
וכבר אמרו רז"ל )ירושלמי שקלים ב ,ה( שהתפלל דוד המלך עליו השלום
שיאמרו זמירותיו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות .וזה לשון רבינו יונה בפרק
אין עומדין על המאמר דלעיל ,אמר האל הגדול הגבור כו' ,יש מפרשים
דווקא בשמות התואר כגון אלו אין להאריך ,אבל בדברים של שבח ,אם
משבח למקום שעשה עמנו נסים ונפלאות ומספר אותם אינו אסור .ונראה
שאפילו בזה העניין אין להאריך על מה שתקנו חז"ל יותר מדאי ,דהא
אמרינן )בהמ"ד ו'( ,כל המספר בשבחו של מקום יותר מדאי נעקר מן העולם.
ואפשר לומר שלא אמרו ז"ל אלא כשחותם בו בברכה של הברכות שהם
תואר ,כגון מחיה המתים רופא חולים גואל ישראל ,אבל כשאינו חותם על
השבח בברכה אין בכך כלום .והנכון כדי לצאת מספק זה ,שמי שירצה
להאריך בשבח המקום ברוך הוא שיאמר אותו בפסוקים ,וכיון שאומר
פסוקים ,אם הוא משבח למקום דרך קריאת פסוקים אין בכך כלום ,מפי
מורי הר"ב נר"ו ,עד כאן לשונו.
ואשרי האיש אשר אומר תהלים בשירה ובזמרה ובשמחה ובכוונת הלב,
לא כמו בדור הזה שאומרים במרוצה ובמהירות ובבלתי כוונה והבנה,
ושוגים גם כן בקריאה ומדלגים הפסוקים וחוטפים זה מזה ,האומר חוטף
פסוק של העונים ,והעונים חוטפים פסוק של האומר ,וכמעט אין זה בירך
אלא מנאץ ח"ו .על כן אני אומר טוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה.
ומי לה' אלי יתפוס זה הסדר שאסדר דבר יום ביומו חק ולא יעבור ,כי על
כן באתי בקונטרס הזה .ראשית דבר ,תהלים יחלוק לימי החודש לגמור
אותו כאשר סדר בעל צידה לדרך ,דהיינו יום ראשון עד למה תעמוד מרחוק
סימן י' ,יום שני מן למה תעמוד עד למנצח לעבד סימן י"ח ,יום שלישי מן
למנצח לעבד עד מזמור לדוד סימן כ"ג כו' ככתוב בצידה לדרך עיין שם:
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עוד ראה ראיתי לומר בכל יום עשרה מזמורים ,תלתא דפורענותא שהם
נגד הגלות המר ,ותלתא דתיובתא לקיים מה שנאמר )דברים ד,ל( ,בצר לך
ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושמעת בקולו  ,ותלתא דנחמתא
דהיינו הגאולה מתוך השבועה .וסדר שלש אלה נזכרו בפרשת נצבים )דברים
ל ,ג( ,והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי
לפניך ,והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלהיך שמה ,ושבת עד
ה' אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך
ובכל נפשך ,ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר
הפיצך ה' אלהיך שמה .ועל פי סדר זה סדר מזמורים הנ"ל .ואחר כך מזמור
עשירי מעניין הגאולה העתידה עתה ,כי אז יכירו כל עולם מלכות שדי והיה
ה' למלך על כל הארץ:
והנה הקרה ה' לפני דרך נכון דרך עולה בית אל ,הבא בסוד ה' ונתגלה לו
תעלומות חכמה ,אז ידע ויבין שהדברים יעשו רושם למעלה למעלה
ואשריו ואשרי חלקו.
כי לפי מה שבינותי בספרים שלש על שלש הנ"ל ,הם נגד מערכות האצילות
הקדוש שהם עשר קדושות ושלש מערכות בבחינה זו הדין לקו החסד וקו
הרחמים ,ומלכות עשירית קודש המקבל בכל הקדושות:
תלתא דפורענותא נגד שלש אלה שהן קו הדין ,בינה דמינה מתערין דינין,
וגבורה והוד.
תלתא דתיובתא נגד התשובה ,שימינו של הקדוש ברוך הוא שהיא החסד
פשוטה לקבל שבים מצד חסדו ,ובסוד הלובן שהוא קו החסד נתלבנו ביום
כפורים עם התשובה חוט של זהורית ,והם שלשה ,חכמה שורש החסד,
והחסד ,ונצח ענף החסד.
ותלתא דנחמתא נגד קו הרחמים ,כתר תפארת יסוד .ואז יתקן מלכות שדי,
ותתחדש אור הלבנה כאור החמה בסוד עטרת תפארת ,על ידי יחוד יסוד,
וישתמשו בכתר אחד:
ואני אגלה רמז אחד או שתים בכל מזמור ומזמור מעניין הנ"ל ,וישמע חכם
ויוסיף לקח כהנה וכהנה אלף פעמים ,כי לא באתי להזכיר אלא ראשי
פרקים ,ואין מוסרים אלא לחכם שמבין מדעתו )חגיגה יג ,א(.
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תלתא דפורענותא נגד קו הדין:
סימן ע"ט:

מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך וגו' עד לדור ודור נספר תהלתך.
היכל קדשך  -בינה ,היא היכל להקודש חכמה כנודע ,ומצד בחינה זו
נקראים ישראל קודש לה' ראשית וגו' )ירמיה ב ,ג( ,וכתיב ראשית חכמה
יראת ה' )תהלים קיא ,י( .שמו את ירושלים זהו ירושלים של מעלה ,שעליה
אמרו רז"ל )תענית ה ,א( ,לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא
בירושלים של מטה ,וירושלים של מטה הוא יחוד תפארת ומלכות ,סוד 'ו'
ב'ה' ,וירושלים של מעלה יחוד חכמה ובינה ,סוד 'י' ב'ה' .מהר יקדמונו
רחמיך ,כי בינה אף על גב דמינה מתערין דינים ,מכל מקום עיקרה הוא
רחמים .שבעתים אל חיקם ,מצד המשכת ההשפעה מסוד השבעה
המשתלשלים מבינה .וסיים נספר תהלתך ,תהלה גם כן רומז מבינה כמוזכר
בקצת מקומות בזוהר כמו שכתב בפרדס בשער ענייני הכינויים:
סימן פ':

למנצח אל שושנים וגו' עד האר פניך ונושעה .עוררה את גבורתך בזה
המזמור רמזים לספירת גבורה .זהו הגבורה ,והיא נקראת אלהים ,וזהו
אלהים השבני וגו' .יכרסמנה חזיר מיער זה עשו בן יצחק אשר ציד בפיו,
הצד הבריות בסוד פחד יצחק ע"כ .אלהים צבאות שוב נא הבט משמים,
הוא התפארת המטה כלפי חסד .ואמר אחר כך תהי ידך על איש ימינך,
בסוד הגברת החסד וימין ה' רוממה על יד שמאל יד כהה:
סימן קל"ז:

על נהרות בבל וגו' עד אל הסלע על ערבים וגו' איך נשיר וגו' .השיר של
הלוים הוא מצד הגבורה כנודע .בזה המזמור רמזים לספירת הוד ,.והוא
להלל ולהודות בסוד ההוד שהוא ענף הגבורה .וכבר יש במדרש )פס"ר לב ,ד(
שמזמור זה נאמר על הלוים שקטעו אצבעות ידיהם כדי שלא יהיו יכולים
לקשקש בכלי שיר לפני נבוכדנצר ועבודה זרה שלו.
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תלתא דתיובתא נגד קו החסד:
סימן כ"ה:

לדוד אליך ה' נפשי אשא עד מכל צרותיו .דרכיך ה' הודיעני הם הדרכים
נתיבות בסוד ל"ב נתיבות חכמה ,בזה המזמור רמזים לספירת חכמה,.
ואחר כך כל אורחות ה' חסד ,כי החכמה שורש החסד .ואמר וחסדיך כי
מעולם ,ונקרא חסד מעולם על דרך שכתב הפרדס בשער ענייני הכינויים,
כי החכמה נקראת עולם ההעלם ,מפני שבה הקצות ההויות דקות ביותר
סוד ה' ליראיו ,כי החכמה מאין תמצא ,והיא אתר דלא קיימא לשאלא
שרותא דנקודא עילאה סתימא דלא ידיע:
סימן נ"א:

למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא וגו' עד על מזבחך פרים ,בזה
המזמור רמזים לספירת חסד ..חנני אלהים כחסדך זהו חסד .הרב כבסני
וגו' ,כי הוא המלבין בסוד אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ,וזהו
שאמר אחר כך ומשלג אלבין .ובסתום חכמה תודיעני ,החסד שהוא ענף
מהחכמה מגלה עמוקות מני חכמה:
סימן צ':

תפלה למשה וגו' עד כוננהו ,בזה המזמור רמזים לספירת נצח ..בטרם
הרים ,נצח והוד הם הררי ציון .ימי שנותינו בהם שבעים שנה ,בבחינת
שבע ספירות מהכתר עד נצח ,וכל אחת כלולה מעשר עולה שבעים .ומצד
הגבורות ,דהיינו הוד ענף הגבורה ,עולה שמונים ,וכלל גם כאן הוד ,כי נצח
והוד תרי פלגא דגופא .שבענו בבוקר חסדך ,נצח הוא ענף החסד .וסיים
ויהי נועם כמו שנאמר נעימות בימינך נצח ,ומסודר מקו שני בזה אחר זה,
ונביא לבב חכמה ,שבענו בבקר חסדך ,ויהי נועם נצח.
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תלתא דנחמתא נגד קו הרחמים:
סימן פ"ט:

משכיל לאיתן האזרחי וגו' ,בזה המזמור רמזים לספירת כתר ,.עד אמן ואמן
חסדי ה' עולם .בספר הפרדס בשער ענייני הכינויים ערך חסד כתב ,הכתר
גם כן נקרא חסד עליון ,כן פירש בזוהר באידרא ,והטעם שהוא משפיע אל
החכמה ששם יניקת החסד ,ומטעם זה יקרא צד הכתר המשפיע אל החכמה
חסד עילאה ,עכ"ל .ועיין שם פרק שביעי משער אם אין סוף הוא הכתר ,כי
נהירו דחכמה מחסד שבחכמה שבכתר .ויודו שמים פלאך ה' ,כבר נודע
הכתר נקרא פלא אמון מופלא ,וגם פלא בסוף אלף שהוא הכתר כנודע.
והנה בעניין הגלות מבואר בזוהר בכל צרתם לא צר ,ל א ב'א' כתיב ,ב'ו'
קרינן .ב'ו' רמז לתפארת ישראל אשר הושלך משמים ארץ ,וצרתם מגעת
עד ה'א' .וזהו סוד הוא עשנו ול א אנחנו ,כתיב ב'א' וקרי ב'ו' ,וזהו נחלת
יעקב בלי מצרים עד למעלה בעת הגאולה .וזהו ויודו שמים פלאך ה',
שמים תפארת ,אף אמונתך מלכות ,שישתמשו בכתר אחד ד"ו פרצופים,
ורוצה לומר אמונתך שהיא עתה באף ,כי סביב רשעים יתהלכון ,תחזור
בקהל קדושים .ומאחר שהמזמור זה רומז אל הכתר שהוא אב לאצילות ובו
נכללים ,נרמזים כולם בזה המזמור ,וזהו שכתוב אל נערץ בסוד קדושים
רבה ,וסוד הקדושים הם חכמה ובינה ,ונורא על כל סביביו הוא הבניין,
מהחסד יסובב בסוד השמיטות ונפרטם אחר כך .לך שמים אף לך ארץ ,סוד
דו פרצופין .צפון וימין זרוע עם גבורה צדק ומשפט חסד ואמת ,כולם
רמזים להזרועות ונצחים .מצאתי דוד עבדי ,הוא מלכות בית דוד:
סימן צ"ח:

מזמור שירו לה' שיר חדש וגו' ,בזה המזמור רמזים לספירת תפארת ,.עד
במישרים .שיר חדש נאמר בלשון זכר ,כי התפארת הוא הזכר ,ובעת
הגאולה לא תוסף קום בתולת ישראל שהיא הנקיבה לגמלם ,רק עתה
אקום יאמר ה' ,השם הגדול בכבודו כמבואר בזוהר .כי נפלאות עשה ,יהיה
המשך השפעה מהפלא העליון בסוד הדעת אל התפארת .הושיעה לו ימינו,
כי כבר נודע שהתפארת מטה כלפי חסד שהוא ימין ,והוא בין הימין וזרוע
קדשו ,והוא זוכר חסדו ואמונתו היא מלכות שמים ,וזהו הריעו לה' כל
הארץ ,יחוד תפארת ומלכות בסוד היסוד הנקרא כל:
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סימן ק"ז:

הודו לה' כי טוב וגו' ,בזה המזמור רמזים לספירת יסוד ,עד חסדי ה' .יאמרו
גאולי ה' ,כבר נודע כי יסוד נקרא גואל ,כמו שנאמר )רות ג ,יג( ,אם יגאלך
טוב ,וכתיב ,אמרו לצדיק כי טוב ,וזהו סוד סמיכת גאולה יסוד ,לתפלה
מלכות .וזהו שאמר אשר גאלם מיד צר ,אשר אז היה ל א צר ,ב'א' כתיב
וקרי ב'ו' ,ויסוד הוא משך ה'ו' ,ועתה גאלם מיד צר .ונזכר ארבע פעמים
בזה המזמור יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם ,בחינת ענפי היסוד
נקראים בנים לבחינת ענפי התפארת ,כי יוסף בן יעקב ,ויוסף הוא הצדיק,
ובתפארת נאמר כתפארת אדם לשבת בית .ועניי נפלאותיו כבר פירשתיו
במזמורים הקודמים.
והזכיר ארבע פעמים הגאולה מארבע גליות ,ואז בעת הגאולה יתהפכו כל
העמים אל שפה אחת ויאתיו כולם לעבדו ויכירו וידעו כל יושבי תבל כי
מלכותו בכל משלה ,ועל זה יאמר מזמור:
סימן צ"ו:

שירו לה' שיר חדש שירו לה' כל ה'ארץ' עד ישפוט תבל בצדק ועמים
באמונתו ,והייתה לה' המלוכה והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה
ה' אחד ושמו אחד ,שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד :

מיד הם נגאלים
השיב הקב"ה לשלושת אבות העולם:
"יש דור שהוא מצפה למלכותי ,מיד הם נגאלים!
שנאמר ויש תקווה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם".
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טוב לתת צדקה וכמו שפסק הרמב"ם )הל' מת"ע י ,א(" :חייבין אנו להזהר במצות צדקה
יותר מכל מצות עשה שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו שנאמר כי ידעתיו למען
אשר יצוה את בניו לעשות צדקה ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא
בצדקה שנאמר בצדקה תכונני ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט
תפדה ושביה בצדקה".

כוונה כללית:
יכוון בכל עשרת המזמורים הללו שהם נגד מערכות האצילות ,והם :תלתא דפורענותא,
ותלתא דתיובתא ,ותלתא דנחמתא והעשירי מעניין הגאולה העתידה לבוא בב"א.

טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים:

הריני מקשר עצמי באמירת העשרה מזמורים אלו
לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו,
ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר,
קדושים אשר בארץ המה,
ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם,
רבי ישעיהו בן הרב אברהם הלוי הורביץ השל"ה הקדוש,
שגילה תיקון זה,
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן:
ואומר:

הריני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בוראי
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא בדחילו ורחימו
על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל:
לפני אמירת מזמורי התהילים יאמר:

יעה ְלצוּר יִ ְשׁ ֵענוּ:
ָר ָ
ְלכוּ נְ ַר ְנּנָה ַלה' נ ִ
יע לוֹ:
ָר ַ
תוֹדה ִבּ ְז ִמרוֹת נ ִ
ְנ ַק ְדּ ָמה ָפנָיו ְבּ ָ
וּמ ֶל ְך גָּדוֹל ַעל ָכּל ֱאל ִֹהים:
ִכּי ֵאל גָּדוֹל ה' ֶ
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תלתא דפורענותא נגד קו הדין:
יכוון בשלשת המזמורים הללו )ע"ט ,פ' ,קל"ז( שהם תלתא דפורענותא  -נגד קו הדין ,בספירת הבינה,
וממנה הגבורה וההוד )בג"ה(.

מזמור עט

מזמור לאסף וגו' היכל קדשך ,רמז לספירת הבינה ,היא היכל להקודש חכמה כנודע .לייחוד ירושלים
של מטה הוא יחוד תפארת ומלכות סוד 'ו' ב'ה' ,וירושלים של מעלה יחוד חכמה ובינה ,סוד 'י' ב 'ה'.
מהר יקדמונו רחמיך ,כי בינה אף על גב דמינה מתערין דינים ,מכל מקום עיקרה הוא רחמים.

)א( ִמזְ מוֹ ר ְל ָא ָסף  ,אֶ ל ִֹהים ָּבא ּו גוֹ יִם ְ ּב ַנחֲלָ ֶת ָך ִ ,ט ְּמא ּו
אֶ ת הֵ יכַ ל ָק ְד ׁ ֶש ָך ָׂ ,שמ ּו אֶ ת יְרו ָּׁש ִ ַלם ְל ִעי ִּים:
)ב( נ ְָתנ ּו אֶ ת נִ ְבלַ ת עֲ בָ ֶד ָ
יך ַמאֲ כָ ל ְלעוֹ ף הַ ּׁ ָש ָמיִם ְּ ,ב ׂ ַשר
יד ָ
ְתו ָא ֶרץ:
יך ְלחַ י ֹ
ח ֲִס ֶ
)ג(

קובֵ ר:
ָׁש ְפכ ּו ָד ָמם ַּכ ּ ַמיִם ְ ,ס ִביבוֹ ת יְרו ָּׁש ִ ָלם וְ אֵ ין ֹ

)ד( הָ יִינ ּו חֶ ְר ּ ָפה ִל ְׁשכֵ נֵינ ּו  ,לַ ַעג וָ ֶקלֶ ס ִל ְס ִביבוֹ ֵתינ ּו:

)ה( ַעד ָמה ה' ּ ֶתאֱ נַף לָ נֶצַ ח ִּ ,ת ְב ַער ְּכמוֹ אֵ ׁש ִקנְ ָא ֶת ָך:
)ו( ְׁשפ ְֹך ח ֲָמ ְת ָך אֶ ל הַ גּוֹ יִם אֲ ׁ ֶשר לֹא י ְָדעו ָּך  ,וְ ַעל
שר ְ ּב ִׁש ְמ ָך לֹא ָק ָרא ּו:
ַמ ְמלָ כוֹ ת אֲ ׁ ֶ
)ז( ִּכי ָאכַ ל אֶ ת יַעֲ קֹב וְ אֶ ת ָנוֵה ּו הֵ ׁ ַש ּמ ּו:
אשֹנִ ים ַ ,מהֵ ר י ְַק ְ ּדמוּנ ּו
)ח( אַ ל ִּתזְ ָּכר לָ נ ּו עֲ וֹ נֹת ִר ׁ
ַרח ֲֶמ ָ
יך ִּ ,כי ַד ּלוֹ נ ּו ְמאֹד:

תיקון גדול לגאולה מהשל"ה הקדוש

15

בוד ְׁש ֶמ ָך  ,וְ הַ ִ ּצילֵ נ ּו
ִש ֵענ ּו ַעל ְ ּדבַ ר ְּכ ֹ
)ט( ָעזְ ֵרנ ּו אֱ לֹהֵ י י ְׁ
ֹאתינ ּו ְל ַמ ַען ְׁש ֶמ ָך:
וְ כַ ּ ֵפר ַעל חַ ּט ֵ
ֹאמר ּו הַ גּוֹ יִם אַ ֵיּה אֶ לֹהֵ יהֶ ם ִ ,י ָ ּו ַדע ַּבגּוֹ יִם
)י( לָ ָּמה י ְ
ְל ֵעינֵינ ּו נִ ְק ַמת ַ ּדם עֲ ָב ֶד ָ
יך הַ ּ ָׁשפו ְּך:
)יא( ּ ָתבוֹ א ְלפָ נ ָ
ֶיך אֶ נְ ַקת ָא ִסיר ְּ ,כג ֶֹדל זְ רוֹ עֲ ָך הוֹ ֵת ר

ְ ּבנֵי ְתמו ָּתה:
יקם  ,חֶ ְר ּ ָפ ָתם
שב ִל ְׁשכֵ נֵינ ּו ִׁש ְב ָע ַתיִם אֶ ל חֵ ָ
)יב( וְ הָ ׁ ֵ
שר חֵ ְרפו ָּך אֲ דֹנָי:
אֲ ׁ ֶ

עולָ ם ,
ית ָך ֹנו ֶדה ְּל ָך ְל ֹ
)יג( וַאֲ נ ְַחנ ּו ַע ְּמ ָך וְ צֹאן ַמ ְר ִע ֶ
ְלדוֹ ר וָ דֹר נְ ַס ּ ֵפר ְּת ִה ָּל ֶת ָך:
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מזמור פ'
למנצח אל שושנים וגו' עוררה את גבורתך ,רמז לספירת הגבורה ,והיא נקראת אלהים .אלהים צבאות
שוב נא הבט משמים ,הוא התפארת המטה כלפי חסד .ואמר אחר כך תהי ידך על איש ימינך ,בסוד
הגברת החסד וימין ה' רוממה על יד שמאל יד כהה.

)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ אֶ ל ׁש ׁ ַֹש ִ ּנים ֵ ,עדוּת ְל ָא ָסף ִמזְ מוֹ ר:
ִש ָראֵ ל הַ אֲ זִ ינָה נֹהֵ ג ַּכ ּצֹאן יוֹ סֵ ף  ,י ׁ ֵֹשב
)ב( ר ֵֹעה י ְׂ
יעה:
הַ ְּכרו ִּבים הוֹ ִפ ָ

ַשה עוֹ ְר ָרה אֶ ת ְ ּגבו ָּר ֶת ָך ,
)ג( ִל ְפנֵי אֶ ְפ ַריִם ו ִּבנְ י ִָמן ו ְּמנ ּׁ ֶ

יש ָע ָתה ָּלנ ּו:
ו ְּלכָ ה ִל ׁ ֻ

ֲשיבֵ נ ּו  ,וְ הָ אֵ ר ּ ָפנ ָ
ֶיך וְ נִ ָּו ׁ ֵש ָעה:
)ד( אֱ ל ִֹהים ה ִׁ
)ה( ה' אֱ ל ִֹהים ְצבָ אוֹ ת ַ ,עד ָמ ַתי ָע ַׁשנְ ּ ָת ִ ּב ְת ִפ ַּלת
ַע ּ ֶמ ָך:
יש:
מו ִּב ְד ָמעוֹ ת ָׁש ִל ׁ
)ו( הֶ אֱ כַ ְל ּ ָתם לֶ חֶ ם ִ ּד ְמ ָעה  ,ו ּ ַַת ְׁש ֵק ֹ
א ְיבֵ ינ ּו י ְִלעֲ ג ּו לָ מוֹ :
ימנ ּו ָמדוֹ ן ִל ְׁשכֵ נֵינ ּו  ,וְ ֹ
)ז( ְּת ִׂש ֵ
ֲשיבֵ נ ּו  ,וְ הָ אֵ ר ּ ָפנ ָ
ש ָעה:
ֶיך וְ נִ ָ ּו ׁ ֵ
)ח( אֱ ל ִֹהים ְצ ָבאוֹ ת ה ִׁ
יע ְּ ,ת ָג ֵר ׁש גּוֹ יִם ו ִַּת ָּט ֶעהָ :
)ט( ּגֶפֶ ן ִמ ִּמ ְצ ַריִם ּ ַת ִּס ַ
שיהָ  ,ו ְַּת ַמ ּ ֵלא ָא ֶרץ:
ית ְלפָ נֶיהָ  ,ו ּ ַַת ְׁש ֵר ׁש ָׁש ָר ׁ ֶ
)י( ּ ִפ ִ ּנ ָ
)יא( ָּכ ּס ּו הָ ִרים ִצ ָּל ּה  ,וַעֲ נָפֶ יהָ אַ ְרזֵי אֵ ל:
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)יב( ְּת ׁ ַש ַּלח ְק ִצ ֶירהָ ַעד יָם  ,וְ אֶ ל נָהָ ר יוֹ נְ קוֹ ֶתיהָ :
)יג( ָל ּ ָמה ּ ָפ ַר ְצ ּ ָת גְ ֵד ֶריהָ  ,וְ ָארוּהָ ָּכל ע ְֹב ֵרי ָד ֶר ְך:
)יד( יְכַ ְר ְס ֶמ ּנָה חֲזִ יר ִמי ּ ַָער  ,וְ זִ יז ָׂש ַדי י ְִר ֶע ּנָה:
)טו( אֱ ל ִֹהים ְצבָ אוֹ ת ׁש וּב נָא  ,הַ ֵּבט ִמ ּׁ ָש ַמיִם ו ְּראֵ ה ,
ו ְּפקֹד ּגֶפֶ ן זֹאת:

שר נ ְָט ָעה י ְִמינ ֶָך  ,וְ ַעל ֵּבן ִא ּ ַמ ְצ ּ ָתה ָּל ְך:
)טז( וְ כַ ּנָה אֲ ׁ ֶ
)יז( ְׂש ֻרפָ ה בָ אֵ ׁש ְּכסוּחָ ה ִ ,מ ּגַעֲ ַרת ּ ָפנ ָ
ֶיך יֹאבֵ ד ּו:

יש י ְִמינ ֶָך ַ ,על ֶּבן ָא ָדם ִא ּ ַמ ְצ ּ ָת
)יח( ְּת ִהי י ְָד ָך ַעל ִא ׁ
ָּל ְך:
)יט( וְ לֹא נָסוֹ ג ִמ ּ ֶמ ּ ָך ְּ ,תחַ יֵּינ ּו ו ְּב ִׁש ְמ ָך נִ ְק ָרא:
ֲשיבֵ נ ּו  ,הָ אֵ ר ּ ָפנ ָ
ֶיך וְ נִ ָּו ׁ ֵש ָעה:
)כ( ה' אֱ ל ִֹהים ְצבָ אוֹ ת ה ִׁ
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מזמור קלז
על נהרות בבל וגו' איך נשיר את שיר ה' ,השיר של הלווים רמז לספירת ההוד ,והוא להלל ולהודות
בסוד ההוד שהוא ענף הגבורה..

ָש ְבנ ּו ּגַם ָּב ִכינ ּו ּ ְ ,בז ְָכ ֵרנ ּו אֶ ת
)א( ַעל ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל ָׁשם י ׁ ַ
ִצי ּוֹ ן:
ֹרו ֵתינ ּו:
)ב( ַעל עֲ ָר ִבים ְ ּבתוֹ כָ ּה ָ ּ ,ת ִלינ ּו ִּכ ּנ ֹ
)ג( ִּכי ָׁשם ְׁשאֵ לוּנוּ ׁש ֹובֵ ינ ּו ִ ּד ְב ֵרי ִׁשיר וְ תוֹ לָ לֵ ינ ּו ִׂש ְמחָ ה
ִׁ ,שיר ּו לָ נ ּו ִמ ּ ִׁשיר ִצי ּוֹ ן:
)ד( אֵ ְ
ָשיר אֶ ת ִׁשיר ה' ַ ,על אַ ְד ַמת נֵכָ ר:
יך נ ִׁ
)ה( ִאם אֶ ְׁש ָּכחֵ ְך יְרו ָּׁשלָ ִ◌ם ִּ ,ת ְׁש ַּכח י ְִמינִ י:
)ו( ִּת ְד ַּבק ְל ׁשוֹ נִ י ְל ִח ִּכי ִאם לֹא אֶ זְ ְּכ ֵר ִכי ִ ,אם לֹא
ֹאש ִׂש ְמחָ ִתי:
אַ עֲ לֶ ה אֶ ת יְרו ָּׁשלַ ִ◌ם ַעל ר ׁ
)ז( זְ כֹר ה' ִל ְבנֵי אֱ דוֹ ם אֵ ת יוֹ ם יְרו ָּׁש ָל ִ◌ם  ,הָ א ְֹמ ִרים
ָער ּו ָער ּו ַעד הַ יְסוֹ ד ָּב ּה:
ְש ּ ֶלם לָ ְך אֶ ת ְ ּגמוּלֵ ְך
שי ַׁ
)ח( ַּבת ָּבבֶ ל הַ ּ ְׁשדו ָּדה  ,אַ ְׁש ֵרי ׁ ֶ
ש ּג ַָמ ְל ּ ָת לָ נ ּו:
ֶׁ

שיֹּאחֵ ז וְ נִ ּ ֵפץ אֶ ת עֹלָ לַ י ְִך אֶ ל הַ ָּסלַ ע:
)ט( ַא ְׁש ֵרי ׁ ֶ
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תלתא דתיובתא נגד קו החסד:
יכוון בשלשת המזמורים הללו )כ"ה ,נ"א ,צ '( שהם ותלתא דתיובתא  -נגד קו החסד ,בספירת החכמה,
וממנה החסד ונצח )חח"נ(.

מזמור כה
לדוד אליך ה' וגו' דרכיך ה' הודיעני ,רמז לספירת החכמה ,הם הדרכים נתיבות בסוד ל"ב נתיבות
חכמה .כל אורחות ה' חסד ,כי החכמה שורש החסד .והיא אתר דלא קיימא לשאלא שרותא דנקודא
עילאה סתימא דלא ידיע.

)א( ְל ָדוִ ד  ,אֵ לֶ ָ
יך ה' נ ְַפ ִׁשי אֶ ּׂ ָשא:
)ב( אֶ לֹהַ י ְ ּב ָך בָ טַ ְח ִּתי ַאל אֵ בוֹ ָׁשה  ,אַ ל י ַַע ְלצ ּו אוֹ יְבַ י
ִלי:

)ג( ּגַם ָּכל קוֹ ָ
יקם:
ֶיך לֹא ֵיב ֹׁש ּו ֵ ,יב ֹׁש ּו הַ בּ ֹוגְ ִדים ֵר ָ
יענִ י  ,א ְֹרחוֹ ֶת ָ
)ד( דְּ ָרכֶ ָ
יך לַ ְּמ ֵדנִ י:
יך ה' הוֹ ִד ֵ

ִש ִעי ,
)ה( הַ ְד ִריכֵ נִ י בַ אֲ ִמ ּ ֶת ָך  ,וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ִּכי ַא ּ ָתה אֱ לֹהֵ י י ְׁ
יתי ָּכל הַ י ּוֹ ם:
אוֹ ְת ָך ִק ִּו ִ
יך ה' ַוח ֲָס ֶד ָ
)ו( זְ כֹר ַרח ֲֶמ ָ
יך ִּ ,כי ֵמעוֹ ָלם הֵ ּ ָמה:

)ז( חַ ּטֹאות נְ עו ַּר י ו ְּפ ָׁש ַעי ַאל ִּתזְ כּ ֹר ְּ ,כחַ ְס ְדּ ָך זְ כָ ר ִל י
אַ ּ ָתה ְל ַמ ַען טו ְּב ָך ה':
ָשר ה' ַ ,על ֵּכן ֹיו ֶרה חַ ָּט ִאים ַּבדָּ ֶר ְך:
)ח( טוֹ ב וְ י ָׁ
)ט( י ְַד ֵר ְך עֲ נָוִ ים ַּב ִּמ ְׁש ּ ָפט  ,וִ ילַ ּ ֵמד עֲ נָוִ ים דַּ ְרכּ וֹ :

יתו וְ ֵעד ָֹתיו:
חות ה' חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת ְ ,לנ ְֹצ ֵרי ְב ִר ֹ
)י( ָּכל ָא ְר ֹ
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)יא( ְל ַמ ַען ִׁש ְמ ָך ה'  ,וְ ָסלַ ְח ּ ָת לַ עֲ וֹ נִ י ִּכי ַרב הוּא:
יש י ְֵרא ה'  ,יוֹ ֶר ּנ ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך י ְִבחָ ר:
)יב( ִמי זֶה הָ ִא ׁ
ִיר ׁש ָא ֶרץ:
עו י ַ
)יג( ַנ ְפ ׁשוֹ ְ ּבטוֹ ב ּ ָת ִלין  ,וְ ז ְַר ֹ
יעם:
יתו ְלהוֹ ִד ָ
)יד( סוֹ ד ה' ִל ֵיר ָאיו  ,ו ְּב ִר ֹ
שת ַרגְ לָ י:
)טו( ֵעינַי ּ ָת ִמיד אֶ ל ה' ִּ ,כי הוּא ֹיו ִציא ֵמ ֶר ׁ ֶ
)טז( ְּפנֵה אֵ לַ י וְ חָ ּנֵנִ י ִּ ,כי י ִָחיד וְ ָענִ י ָאנִ י:
)יז( צָ רוֹ ת ְלבָ ִבי ִה ְר ִחיב ּו ִ ,מ ְּמצוּקוֹ ַתי הוֹ ִציאֵ נִ י:
ֹאותי:
)יח( ְראֵ ה ָענְ יִי ַועֲ ָמ ִלי  ,וְ ָׂשא ְל ָכל חַ ּט ָ
איְבַ י ִּכי ָרבּ ּו  ,וְ ִׂשנְ אַ ת חָ ָמס ְׂשנֵאוּנִ י:
)יט( ְראֵ ה ֹ

יתי בָ ְך:
)כ( ָׁש ְמ ָרה נ ְַפ ִׁשי וְ הַ ִ ּצילֵ נִ י  ,אַ ל אֵ בוֹ ׁש ִּכי חָ ִס ִ
ית ָ
יך:
תם וָ י ׁ ֶֹשר ִי ְ ּצרוּנִ י ִּ ,כי ִק ִּו ִ
)כא( ּ ֹ
ִש ָראֵ ל ִמכּ ֹל צָ רוֹ ָתיו:
)כב( ּ ְפ ֵדה אֱ ל ִֹהים אֶ ת י ְׂ

20
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מזמור נא
למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא וגו' חנני אלהים כחסדך ,רמז לספירת החסד .הרב כבסני,
כי הוא המלבין בסוד אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו.

)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד:
שר ָּבא אֶ ל ַּבת ָׁשבַ ע:
)ב( ְ ּבבוֹ א ֵאלָ יו נ ָָתן הַ ּנ ִָביא ַּ ,כאֲ ׁ ֶ
)ג( חָ ּנֵנִ י אֱ ל ִֹהים ְּכחַ ְסדֶּ ָך ְּ ,כרֹב ַרח ֲֶמ ָ
יך ְמחֵ ה ְפ ָׁש ָעי:
אתי ַטה ֲֵרנִ י:
)ד( הֶ ֶרב ַּכ ְ ּבסֵ נִ י ֵמעֲ ֹונִ י  ,ו ֵּמחַ ָּט ִ
אתי ֶנגְ ִדּ י ָת ִמיד:
)ה( ִּכי ְפ ָׁש ַעי אֲ נִ י אֵ ָדע  ,וְ חַ ָּט ִ
אתי וְ הָ ַרע ְ ּב ֵעינ ָ
יתי ְ ,ל ַמ ַע ן
ֶיך ָע ִׂש ִ
)ו( ְל ָך ְלבַ דְּ ָך חָ ָט ִ
ִּת ְצדַּ ק ְ ּב ָד ְב ֶר ָך ִּתזְ ּ ֶכה ְב ָׁש ְפטֶ ָך:
)ז( הֵ ן ְ ּב ָעווֹ ן חוֹ לָ ְל ִּתי  ,ו ְּבחֵ ְטא ֶיח ֱַמ ְתנִ י ִא ִּמי:
יענִ י:
)ח( הֵ ן אֱ ֶמת חָ פַ ְצ ּ ָת בַ ּ ֻטחוֹ ת  ,ו ְּב ָס ֻתם חָ ְכ ָמה תוֹ ִד ֵ
שלֶ ג אַ ְל ִ ּבין:
)ט( ְּתחַ ְּטאֵ נִ י ְבאֵ זוֹ ב וְ אֶ ְטהָ ר ְּ ,תכַ ְ ּבסֵ נִ י ו ִּמ ּׁ ֶ
ית:
מות דִּ ִּכ ָ
יענִ י ָׂש ׂשוֹ ן וְ ִׂש ְמחָ ה ָ ּ ,תג ְֵלנָה עֲ צָ ֹ
)י( ּ ַת ְׁש ִמ ֵ
)יא( הַ ְס ּ ֵתר ּ ָפנ ָ
ֶיך ֵמח ֲָט ָאי  ,וְ כָ ל עֲ וֹ נ ַֹתי ְמחֵ ה:
)יב( לֵ ב ָטהוֹ ר ְ ּב ָרא ִלי אֱ ל ִֹהים  ,וְ רוּחַ נָכוֹ ן חַ דֵּ ׁש
ְ ּב ִק ְר ִ ּבי:

)יג( אַ ל ּ ַת ְׁש ִליכֵ נִ י ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך  ,וְ רוּחַ ָק ְד ְׁש ָך ַאל ִּת ַּקח

ִמ ּ ֶמ ִ ּני:
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ִש ֶע ָך  ,וְ רוּחַ נְ ִדיבָ ה ִת ְס ְמכֵ נִ י:
)יד( הָ ִׁשיבָ ה ִּלי ְׂש ׂשוֹ ן י ְׁ
יך  ,וְ חַ ָּט ִאים אֵ לֶ ָ
)טו( אֲ לַ ְּמ ָדה פ ְֹׁש ִעים ְ ּד ָרכֶ ָ
יך י ָׁשוּב ּו:
)טז( הַ ִ ּצילֵ נִ י ִמ ָ ּד ִמים  ,אֶ ל ִֹהים אֱ לֹהֵ י ְת ׁשו ָּע ִתי ְּ ,ת ַר ּנֵן
ְל ׁשוֹ נִ י ִצ ְד ָק ֶת ָך:
)יז( אֲ דֹנָי ְׂשפָ ַתי ִּת ְפ ּ ָתח  ,ו ִּפי ַי ִ ּגיד ְּת ִה ָּל ֶת ָך:

)יח( ִּכי לֹא ַת ְח ּפֹץ זֶבַ ח וְ אֶ ּ ֵתנָה  ,עוֹ ָלה לֹא ִת ְרצֶ ה:
)יט( זִ ְבחֵ י אֱ ל ִֹהים רוּחַ נִ ְׁש ָּב ָרה  ,לֵ ב נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְד ּ ֶכה
אֱ ל ִֹהים לֹא ִת ְבזֶה:

יטיבָ ה ִב ְרצוֹ נְ ָך אֶ ת ִצי ֹּון ִּ ,ת ְבנֶה חוֹ מוֹ ת יְרו ָּׁש ָל
)כ( הֵ ִ

ִ◌ם:
)כא( ָאז ּ ַת ְח ּפֹץ זִ ְבחֵ י צֶ ֶדק עוֹ לָ ה וְ כָ ִליל ָ ,אז יַעֲ ל ּו ַעל
ִמזְ ַּבח ֲָך פָ ִרים:
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מזמור צ'
תפלה למשה וגו' בטרם הרים ,רמז לספירות נצח והוד שהם הררי ציון .ימי שנותינו בהם שבעים שנה,
בבחינת שבע ספירות מהכתר עד נצח ,וכל אחת כלולה מעשר עולה שבעים .ומצד הגבורות ,דהיינו הוד
ענף הגבורה ,עולה שמונים ,וכלל גם כאן הוד ,כי נצח והוד תרי פלגא דגופא.

יש הָ אֱ לֹ ִהים  ,אַ דֹנָי ָמעוֹ ן ַא ּ ָתה
ֹשה ִא ׁ
)א( ְּת ִפ ָּלה ְלמ ׁ ֶ
ִית ָּלנ ּו ְ ּבדֹר וָ דֹר:
הָ י ָ
עולָ ם
)ב( ְּבטֶ ֶרם הָ ִרים י ָֻּלד ּו ו ְַּתחוֹ לֵ ל אֶ ֶרץ וְ ֵתבֵ ל  ,ו ֵּמ ֹ
ַעד עוֹ לָ ם אַ ּ ָתה אֵ ל:
אמר ׁשוּב ּו ְבנֵי ָא ָדם:
ַת ֶ
)ג( ּ ָת ׁ ֵשב אֱ נוֹ ׁש ַעד דַּ ָּכא  ,ו ּ ֹ
)ד( ִּכי אֶ לֶ ף ָׁשנִ ים ְּב ֵעינ ָ
ֶיך ְּכיוֹ ם אֶ ְתמוֹ ל ִּכי יַעֲ בֹר ,
וְ אַ ְׁשמו ָּרה בַ ָּליְלָ ה:
חלֹף:
שנָה י ְִהי ּו ַּ ,בבּ ֶֹקר ּ ֶכחָ ִציר ַי ֲ
)ה( זְ ַר ְמ ּ ָתם ׁ ֵ
ְמולֵ ל וְ יָבֵ ׁש:
)ו( ַּב ּב ֶֹקר י ִָציץ וְ חָ לָ ף  ,לָ ֶע ֶרב י ֹ
)ז( ִּכי כָ ִלינ ּו ְבאַ ּ ֶפ ָך  ,וּבַ ח ֲָמ ְת ָך נִ ְבהָ ְלנ ּו:

)ח( ׁ ַש ּ ָת עֲ וֹ נ ֵֹתינ ּו ְלנֶגְ דֶּ ָך עֲ לֻ ֵמנ ּו ִ ,ל ְמאוֹ ר ּ ָפנ ָ
ֶיך:
מו
)ט( ִּכי כָ ל י ֵָמינ ּו ּ ָפנ ּו ְב ֶע ְב ָר ֶת ָך ִּ ,כ ִּלינ ּו ָׁשנֵינ ּו ְכ ֹ
הֶ גֶה:
)י( י ְֵמי ְׁשנוֹ ֵתינ ּו בָ הֶ ם ִׁש ְב ִעים ָׁשנָה  ,וְ ִאם ִ ּבגְ ב ּורֹת
יש ַו ָּנעֻ פָ ה:
ְׁשמוֹ נִ ים ָׁשנָה  ,וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל וָ ָאוֶן ִּ ,כי גָז ִח ׁ
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)יא( ִמי יוֹ ֵד ַע עֹז אַ ּ ֶפ ָך  ,ו ְּכי ְִר ָא ְת ָך ֶע ְב ָר ֶת ָך:
)יב( ִל ְמנוֹ ת י ֵָמינ ּו ּ ֵכן הוֹ ַדע  ,וְ נ ִָביא ְלבַ ב חָ ְכ ָמה:
)יג( ׁשוּבָ ה ה' ַעד ָמ ָתי  ,וְ ִה ּנָחֵ ם ַעל עֲ ָב ֶד ָ
יך:

)יד( ׂ ַש ְ ּב ֵענ ּו בַ ּב ֶֹקר חַ ְס ֶ ּד ָך  ,וּנְ ַר ְ ּננָה וְ נִ ְׂש ְמחָ ה ְ ּבכָ ל

י ֵָמינ ּו:
יתנ ּו ְׁ ,שנוֹ ת ָר ִאינ ּו ָר ָעה:
ימות ִע ִ ּנ ָ
)טו( ׂ ַש ְּמחֵ נ ּו ִּכ ֹ
)טז( י ֵָראֶ ה אֶ ל עֲ בָ ֶד ָ
יך פָ עֳ לֶ ָך ַוה ֲָד ְר ָך ַעל ְּבנֵיהֶ ם:
שה י ֵָדינ ּו
יהי נ ַֹעם אֲ דֹנָי אֱ לֹהֵ ינ ּו ָעלֵ ינ ּו  ,ו ַּמעֲ ׂ ֵ
)יז( וִ ִ
שה י ֵָדינ ּו כּ ֹונְ נֵה ּו:
כּ וֹ נְ נָה ָעלֵ ינ ּו  ,ו ַּמעֲ ׂ ֵ
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תלתא דנחמתא נגד קו הרחמים:
יכוון בשלשת המזמורים הללו )פ"ט ,צ"ח ,ק"ז( שהם ותלתא דנחמתא  -נגד קו רחמים ,בספירת
הכתר ,וממנה התפארת והיסוד )כת"י(.

מזמור פט
משכיל לאיתן האזרחי וגו' ,ויודו שמים פלאך ה' רמז לספירת כתר .והוא נקרא גם חסד עליון ,שהוא
משפיע אל החכמה ששם יניקת החסד ,ומטעם זה יקרא חסד עילאה .ומאחר שהמזמור זה רומז אל
הכתר שהוא אב לאצילות נרמזים כולם בזה המזמור.

יתן הָ אֶ זְ ָר ִחי:
)א( ַמ ְׂש ִּכיל ְלאֵ ָ

יע אֱ מ ּונ ְָת ָך
)ב( חַ ְס ֵדי ה' עוֹ לָ ם ָא ִׁש ָירה ְ ,לדֹר וָ דֹר אוֹ ִד ַ
ְ ּב ִפי:

עולָ ם חֶ סֶ ד י ִָּבנֶה ָׁ ,ש ַמיִם ּ ָת ִכן אֱ מ ּונ ְָת ָך
)ג( ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי ֹ

בָ הֶ ם:
)ד( ָּכ ַר ִּתי ְב ִרית ִל ְב ִח ִירי  ,נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְל ָדוִ ד ַע ְב ִ ּדי:
יתי ְלדֹר וָ דוֹ ר ִּכ ְסאֲ ָך
)ה( ַעד עוֹ לָ ם ָא ִכין ז ְַר ֶע ָך  ,וּבָ נִ ִ
סֶ לָ ה:

)ו( וְ יוֹ ד ּו ָׁש ַמיִם ּ ִפ ְלאֲ ָך ה'  ,אַ ף אֱ מ ּונ ְָת ָך ִּב ְקהַ ל

ְקד ִֹׁשים:

)ז( ִּכי ִמי בַ ּׁ ַשחַ ק יַעֲ ר ְֹך לַ ה'  ,י ְִד ֶמה לַ ה' ִּב ְבנֵי אֵ ִלים:
)ח( אֵ ל נַעֲ ָרץ ְ ּבסוֹ ד ְקד ִֹׁשים ַר ָּבה  ,וְ נוֹ ָרא ַעל ָּכל

ְס ִביבָ יו:
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מו ָך ח ֲִסין  ,י ָּה  ,וֶאֱ מ ּונ ְָת ָך
)ט( ה' אֱ לֹהֵ י ְצ ָבאוֹ ת ִמי כָ ֹ
ְס ִביבוֹ ֶת ָ
יך:
של ְ ּבגֵאוּת הַ יָּם ּ ְ ,ב ׂשוֹ א ג ַָּליו ַא ּ ָתה
)י( אַ ּ ָתה מוֹ ׁ ֵ
ְת ׁ ַש ְ ּבחֵ ם:

את כֶ חָ ָלל ָרהַ ב ּ ִ ,בזְ רוֹ ַע עֻ ְז ּ ָך ּ ִפז ּ ְַר ּ ָת
)יא( אַ ּ ָתה ִד ִּכ ָ
אוֹ יְבֶ ָ
יך:
)יב( ְל ָך ָׁש ַמיִם אַ ף ְל ָך ָא ֶרץ ֵ ּ ,תבֵ ל ו ְּמל ָֹא ּה ַא ּ ָתה

י ְַס ְד ּ ָתם:

אתם ָ ּ ,תבוֹ ר וְ חֶ ְרמוֹ ן ְ ּב ִׁש ְמ ָך
פון וְ י ִָמין ַא ּ ָתה ְב ָר ָ
)יג( צָ ֹ

י ְַר ּנֵנ ּו:

)יד( ְל ָך זְ רוֹ ַע ִעם ְ ּגבו ָּרה ָ ּ ,תעֹז י ְָד ָך ּ ָתרוּם י ְִמינ ֶָך:
)טו( צֶ ֶדק ו ִּמ ְׁש ּ ָפט ְמכוֹ ן ִּכ ְסאֶ ָך  ,חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת י ְַק ְ ּדמ ּו
פָ נ ָ
ֶיך:
)טז( אַ ְׁש ֵרי הָ ָעם י ְֹד ֵעי ְתרו ָּעה  ,ה' ְ ּבאוֹ ר ּ ָפנ ָ
ֶיך ְיהַ ּ ֵלכוּן:
)יז( ְ ּב ִׁש ְמ ָך יְגִ ילוּן ָּכל הַ י ּוֹ ם  ,ו ְּב ִצ ְד ָק ְת ָך יָרוּמ ּו:
ָמו ָא ּ ָתה ּ ,ו ִב ְרצוֹ נְ ָך ּ ָתרוּם ַק ְרנֵינ ּו:
)יח( ִּכי ִת ְפאֶ ֶרת עֻ זּ ֹ
ִש ָראֵ ל ַמ ְל ּ ֵכנ ּו:
דו ׁש י ְׂ
)יט( ִּכי לַ ה' ָמגִ ּנֵנ ּו  ,וְ ִל ְק ֹ
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יד ָ
יתי ֵעזֶר ַעל
אמר ִׁש ִּו ִ
ַת ֶ
יך  ,ו ּ ֹ
)כ( ָאז ִ ּד ַּב ְר ּ ָת ְבחָ זוֹ ן לַ ח ֲִס ֶ
ִ ּגבּ וֹ ר  ,ה ֲִרימוֹ ִתי בָ חוּר ֵמ ָעם:
ש ֶמן ָק ְד ִׁשי ְמ ׁ ַש ְח ִּתיו:
אתי ָ ּדוִ ד ַע ְב ִ ּדי ּ ְ ,ב ׁ ֶ
)כא( ָמצָ ִ
רו ִעי ְתאַ ְּמצֶ ּנ ּו:
)כב( אֲ ׁ ֶשר י ִָדי ִּתכּ ֹון ִע ּמ ֹו  ,אַ ף זְ ֹ
)כג( לֹא י ּ ִַׁשיא אוֹ יֵב בּ וֹ  ,וּבֶ ן ַעוְ לָ ה לֹא י ְַע ֶּנ ּנוּ:
)כד( וְ כַ ּת ֹו ִתי ִמ ּ ָפ ָניו צָ ָריו  ,ו ְּמ ׂ ַשנְ ָאיו אֶ גּוֹ ף:
)כה( וֶאֶ מ ּונ ִָתי וְ חַ ְס ִ ּדי ִע ּמוֹ  ,ו ִּב ְׁש ִמי ּ ָתרוּם ַק ְרנוֹ :
)כו( וְ ׂ ַש ְמ ִּתי בַ יָּם יָדוֹ וּבַ ְ ּנהָ רוֹ ת י ְִמינוֹ :
ְשו ָּע ִתי:
)כז( הוּא י ְִק ָראֵ נִ י ָא ִבי ָא ּ ָתה  ,אֵ ִלי וְ צוּר י ׁ
)כח( אַ ף ָאנִ י ְ ּבכוֹ ר אֶ ְּתנֵה ּו ֶ ,ע ְל ֹיון ְל ַמ ְלכֵ י ָא ֶרץ:
לו:
יתי נֶאֱ ֶמנֶת ֹ
לו חַ ְס ִ ּדי  ,ו ְּב ִר ִ
עולָ ם אֶ ְׁש ָמר ֹ
)כט( ְל ֹ
ימי ָׁש ָמיִם:
עו  ,וְ ִכ ְסאוֹ ִּכ ֵ
)ל( וְ ׂ ַש ְמ ִּתי לָ ַעד ז ְַר ֹ
)לא( ִאם י ַַעזְ בוּ ָבנָיו ּת ֹו ָר ִתי  ,ו ְּב ִמ ְׁש ּ ָפטַ י לֹא יֵלֵ כוּן:
ִשמֹר ּו:
)לב( ִאם חֻ ּק ַֹתי יְחַ ּ ֵלל ּו  ,ו ִּמ ְצוֹ ַתי לֹא י ְׁ
)לג( וּפָ ַק ְד ִּתי ְב ׁ ֵשבֶ ט ּ ִפ ְׁש ָעם  ,ו ִּבנְ ג ִָעים עֲ ֹונָם:
)לד( וְ חַ ְס ִ ּדי לֹא ָא ִפיר ֵמ ִע ּמוֹ  ,וְ לֹא אֲ ׁ ַש ֵּקר ֶּבאֱ מ ּונ ִָתי:
יתי  ,וּמוֹ צָ א ְׂשפָ ַתי לֹא אֲ ׁ ַש ּנֶה:
)לה( לֹא אֲ חַ ֵּלל ְ ּב ִר ִ
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)לו( ַאחַ ת נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְב ָק ְד ִׁשי ִ ,אם ְל ָדוִ ד אֲ כַ זֵּב:
ש ֶמ ׁש נֶגְ ִ ּדי:
)לז( ז ְַרעוֹ ְלעוֹ לָ ם י ְִהיֶה  ,וְ ִכ ְסאוֹ כַ ּׁ ֶ
)לח( ְּכי ֵָרחַ יִכּ וֹ ן עוֹ לָ ם  ,וְ ֵעד ַּב ּׁ ַשחַ ק נֶאֱ ָמן סֶ לָ ה:

)לט( וְ אַ ּ ָתה ָזנ ְַח ּ ָת ו ִַּת ְמ ָאס ִ ,ה ְת ַע ַּב ְר ּ ָת ִעם ְמ ִׁשיחֶ ָך:
)מ( נֵאַ ְר ּ ָתה ְ ּב ִרית ַע ְב ֶ ּד ָך ִ ,ח ַּל ְל ּ ָת ָל ָא ֶרץ נִ זְ רוֹ :
)מא( ּ ָפ ַר ְצ ּ ָת כָ ל ְ ּג ֵדר ָֹתיו ַ ׂ ,ש ְמ ּ ָת ִמ ְבצָ ָריו ְמ ִח ּ ָתה:
)מב( ׁ ַש ּ ֻסה ּו ָּכל ע ְֹב ֵרי ָד ֶר ְך  ,הָ יָה חֶ ְר ּ ָפה ִל ְׁשכֵ נָיו:
)מג( ה ֲִרימוֹ ָת י ְִמין צָ ָריו ִ ,ה ְׂש ַמ ְח ּ ָת ָּכל אוֹ ְיבָ יו:
)מד( אַ ף ּ ָת ִׁשיב צוּר חַ ְרבּ ֹו  ,וְ לֹא ה ֲֵקמֹתוֹ ַּב ִּמ ְלחָ ָמה:
)מה( ִה ְׁש ַּב ּ ָת ִמ ּ ֳטהָ רוֹ  ,וְ ִכ ְסאוֹ לָ ָא ֶרץ ִמ ּג ְַר ּ ָתה:
ית ָעלָ יו בּ ו ָּׁשה ֶסלָ ה:
)מו( ִה ְקצַ ְר ּ ָת י ְֵמי עֲ לו ָּמיו  ,הֶ עֱ ִט ָ
מו אֵ ׁש
)מז( ַעד ָמה ה' ִּת ָּס ֵתר לָ נֶצַ ח ִּ ,ת ְב ַער ְּכ ֹ
ח ֲָמ ֶת ָך:
את כָ ל ְ ּבנֵי
)מח( זְ כָ ר אֲ נִ י ֶמה חָ לֶ ד ַ ,על ַמה ּׁ ָשוְ א ָּב ָר ָ
ָא ָדם:
)מט( ִמי גֶבֶ ר י ְִחיֶה וְ לֹא י ְִראֶ ה ּ ָמוֶת  ,י ְַמ ֵּלט נ ְַפ ׁשוֹ ִמיַּד
ְׁשאוֹ ל סֶ לָ ה:
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)נ( ַאיֵּה ח ֲָס ֶד ָ
אשֹנִ ים  ,אֲ דֹנָי  ,נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת ְל ָדוִ ד
יך הָ ִר ׁ
ֶּבאֱ מ ּונ ֶָת ָך:
)נא( זְ כֹר אֲ דֹנָי חֶ ְר ּ ַפת עֲ בָ ֶד ָ
יקי ָּכל ַר ִ ּבים
יך ְׂ ,שאֵ ִתי ְבחֵ ִ

ַע ִּמים:

שר חֵ ְרפ ּו אוֹ יְבֶ ָ
שר חֵ ְרפ ּו ִע ְ ּקבוֹ ת
יך  ,ה'  ,אֲ ׁ ֶ
)נב( אֲ ׁ ֶ
ְמ ִׁשיחֶ ָך:
עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן:
)נג( ָּברו ְּך ה' ְל ֹ
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מזמור צח
מזמור שירו לה' וגו' ,שיר חדש בלשון זכר רמז לספירת תפארת ,ובעת הגאולה לא תוסף קום בתולת
ישראל שהיא הנקיבה לגמלם ,רק עתה אקום יאמר ה' ,השם הגדול בכבודו .הושיעה לו ימינו ,כי כבר
נודע שהתפארת מטה כלפי חסד שהוא ימין ,והוא בין הימין וזרוע קדשו ,והוא זוכר חסדו ואמונתו
היא מלכות שמים ,וזהו הריעו לה' כל הארץ ,יחוד תפארת ומלכות בסוד היסוד הנקרא כל.

אות ָע ָׂשה ,
)א( ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר ּו לַ ה' ִׁשיר חָ ָד ׁש ִּכי נִ ְפ ָל ֹ
יעה ּל ֹו י ְִמינוֹ וּזְ רוֹ ַע ָק ְד ׁשוֹ :
הוֹ ִׁש ָ
תו:
ְשו ָּעתוֹ ְ ,ל ֵעינֵי הַ גּוֹ יִם ִ ּג ָּלה ִצ ְד ָק ֹ
יע ה' י ׁ
הו ִד ַ
)ב( ֹ
ִש ָראֵ ל ָ ,רא ּו כָ ל אַ ְפסֵ י
)ג( זָכַ ר חַ ְסדּ ֹו ֶואֶ מ ּונָתוֹ ְלבֵ ית י ְׂ
ְשו ַּעת אֱ לֹהֵ ינ ּו:
ָא ֶרץ אֵ ת י ׁ
)ד( הָ ִריע ּו לַ ה' ָּכל הָ ָא ֶרץ ִ ּ ,פ ְצח ּו וְ ַר ְ ּננ ּו וְ ז ּ ֵַמר ּו:
קול זִ ְמ ָרה:
)ה( ז ְַּמר ּו לַ ה' ְ ּב ִכנּוֹ ר ּ ְ ,ב ִכנּוֹ ר וְ ֹ

קול ׁשוֹ פָ ר  ,הָ ִריע ּו ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ה':
)ו( ַּב ֲחצ ְֹצרוֹ ת וְ ֹ
ֹאו ֵ ּ ,תבֵ ל וְ י ְֹׁשבֵ י ָּב ּה:
)ז( י ְִר ַעם הַ יָּם ו ְּמל ֹ
)ח( נְ הָ רוֹ ת י ְִמחֲא ּו כָ ף  ,יַחַ ד הָ ִרים י ְַר ּנֵנ ּו:
ִש ּפֹט ּ ֵתבֵ ל ְ ּבצֶ ֶדק
)ט( ִל ְפנֵי ה' ִּכי בָ א ִל ְׁש ּפֹט הָ ָא ֶרץ  ,י ְׁ
יש ִרים:
וְ ַע ִּמים ְ ּב ֵמ ָׁ
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מזמור קז
הודו לה' כי טוב וגו' ,יאמרו גאולי ה' רמז לספירת יסוד .ונזכר ארבע פעמים יודו לה' חסדו ונפלאותיו
לבני אדם ,בחינת ענפי היסוד נקראים בנים לבחינת ענפי התפארת.

)א( הֹד ּו לַ ה' ִּכי טוֹ ב ִּ ,כי ְלעוֹ ָלם חַ ְס ּדוֹ :
ֹאמר ּו ְ ּגאוּלֵ י ה'  ,אֲ ׁ ֶשר ְ ּג ָאלָ ם ִמיַּד צָ ר:
)ב( י ְ
)ג( ו ֵּמאֲ ָרצוֹ ת ִק ְ ּבצָ ם ִ ,מ ִּמזְ ָרח ו ִּמ ּ ַמעֲ ָרב ִמ ָ ּצפוֹ ן ו ִּמיָּם:
ישימוֹ ן ָ ּד ֶר ְך ִ ,עיר מוֹ ָׁשב לֹא ָמצָ אוּ:
)ד( ּ ָתע ּו בַ ִּמ ְד ָּבר ִ ּב ִׁ
)ה( ְר ֵע ִבים ּגַם ְצ ֵמ ִאים  ,נ ְַפ ָׁשם ָּבהֶ ם ִּת ְת ַע ָּטף:
)ו( ַוי ְִּצעֲ ק ּו אֶ ל ה' ַּב ַ ּצר לָ הֶ ם ִ ,מ ְּמצוּקוֹ ֵתיהֶ ם ַי ִ ּצילֵ ם:
ְש ָרה  ,לָ לֶ כֶ ת אֶ ל ִעיר מוֹ ָׁשב:
)ז( ַוי ּ ְַד ִריכֵ ם ְ ּב ֶד ֶר ְך י ָׁ
)ח( יוֹ ד ּו לַ ה' חַ ְס ּדוֹ  ,וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִל ְבנֵי ָא ָדם:
יע נֶפֶ ׁש ׁש ֵֹק ָקה  ,וְ נֶפֶ ׁש ְר ֵעבָ ה ִמ ּ ֵלא טוֹ ב:
)ט( ִּכי ִה ְׂש ִ ּב ַ
)י( י ְֹׁשבֵ י ח ׁ ֶֹש ְך וְ צַ ְל ָמוֶת  ,אֲ ִס ֵירי עֳ נִ י וּבַ ְרזֶל:
)יא( ִּכי ִה ְמר ּו ִא ְמ ֵרי אֵ ל  ,וַ עֲ צַ ת ֶע ְל ֹיון נ ָָאצ ּו:
)יב( וַ יּ ְַכנַע ֶּב ָע ָמל ִל ָּבם ָּ ,כ ְׁשל ּו וְ אֵ ין עֹזֵר:
יעם:
)יג( ַויִּזְ עֲ ק ּו אֶ ל ה' ַּב ַ ּצר לָ הֶ ם ִ ,מ ְּמצֻ קוֹ ֵתיהֶ ם ֹיו ִׁש ֵ
)יד( יוֹ ִציאֵ ם ֵמח ׁ ֶֹש ְך וְ צַ ְל ָמוֶת  ,וּמוֹ ְסרוֹ ֵתיהֶ ם ְינ ּ ֵַתק:
)טו( יוֹ ד ּו לַ ה' חַ ְס ּדוֹ  ,וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִל ְבנֵי ָא ָדם:
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)טז( ִּכי ִׁש ַּבר ַ ּד ְלתוֹ ת נְ ח ׁ ֶֹשת  ,ו ְּב ִריחֵ י בַ ְרזֶל ִ ּג ֵ ּד ַע:
)יז( אֱ וִ ִלים ִמ ֶ ּד ֶר ְך ּ ִפ ְׁש ָעם  ,ו ֵּמעֲ וֹ נ ֵֹתיהֶ ם י ְִת ַע ּנ ּו:
)יח( ָּכל אֹכֶ ל ְּת ַת ֵעב נ ְַפ ָׁשם ַ ,ו ַיּ ִ ּגיע ּו ַעד ׁ ַשעֲ ֵרי ָמוֶת:
יעם:
)יט( ַוי ִּזְ עֲ ק ּו אֶ ל ה' ַּב ַ ּצר לָ הֶ ם ִ ,מ ְּמצֻ קוֹ ֵתיהֶ ם ֹיו ִׁש ֵ
ימ ֵּלט ִמ ּ ְׁש ִחיתוֹ ָתם:
רו וְ י ְִר ּ ָפאֵ ם  ,וִ ַ
ִשלַ ח ְ ּדבָ ֹ
)כ( י ְׁ
)כא( יוֹ ד ּו לַ ה' חַ ְס ּדוֹ  ,וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִל ְבנֵי ָא ָדם:
יס ּ ְפר ּו ַמעֲ ָׂשיו ְ ּב ִר ּנָה:
)כב( וְ יִזְ ְ ּבח ּו זִ ְבחֵ י תוֹ ָדה  ,וִ ַ
)כג( ֹיו ְר ֵדי הַ יָּם ָּבאֳ נִ י ּוֹ ת  ,ע ׂ ֵֹשי ְמלָ אכָ ה ְ ּב ַמיִם ַר ִ ּבים:
שי ה'  ,וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִּב ְמצו ָּלה:
)כד( הֵ ּ ָמה ָרא ּו ַמעֲ ׂ ֵ
ֹאמר ַויַּעֲ ֵמד רוּחַ ְס ָע ָרה  ,ו ְַּתרוֹ ֵמם ּג ַָּליו:
)כה( ַויּ ֶ
)כו( יַעֲ ל ּו ָׁש ַמ ִים י ְֵרד ּו ְתהוֹ מוֹ ת  ,נ ְַפ ָׁשם ְ ּב ָר ָעה
ִת ְתמוֹ גָג:
)כז( יָחוֹ ּג ּו וְ יָנוּע ּו ַּכ ּ ִׁשכּ וֹ ר  ,וְ כָ ל חָ ְכ ָמ ָתם ִּת ְת ַּב ָּלע:
)כח( ַוי ְִּצעֲ ק ּו אֶ ל ה' ַּב ַ ּצר לָ הֶ ם  ,ו ִּמ ְּמצ ּוק ֵֹתיהֶ ם יוֹ ִציאֵ ם:
)כט( י ֵָקם ְס ָע ָרה ִל ְד ָמ ָמה ַ ,ו ֶי ּח ֱׁש ּו ּג ֵַּליהֶ ם:
תק ּו ַ ,ויַּנְ חֵ ם אֶ ל ְמחוֹ ז חֶ ְפצָ ם:
ִש ּ ֹ
)ל( ַוי ְִּׂש ְמח ּו ִכי י ְׁ
)לא( יוֹ ד ּו לַ ה' חַ ְס ּדוֹ  ,וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִל ְבנֵי ָא ָדם:
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מו ׁ ַשב זְ ֵקנִ ים יְהַ ְללוּה ּו:
)לב( וִ ירוֹ ְממוּה ּו ִ ּב ְקהַ ל ָעם  ,ו ְּב ֹ
און:
ָשם נְ הָ רוֹ ת ְל ִמ ְד ָּבר  ,וּמֹצָ אֵ י ַמיִם ְל ִצ ָּמ ֹ
)לג( י ׂ ֵ
)לד( אֶ ֶרץ ּ ְפ ִרי ִל ְמלֵ חָ ה ֵ ,מ ָר ַעת ֹיו ְׁשבֵ י ָב ּה:
ָשם ִמ ְד ָּבר לַ אֲ גַם ַמיִם  ,וְ אֶ ֶרץ ִציָּה ְלמֹצָ אֵ י ָמיִם:
)לה( י ׂ ֵ
מו ָׁשב:
שב ָׁשם ְר ֵע ִבים ַ ,ויְכוֹ נְ נוּ ִעיר ֹ
)לו( וַ יּוֹ ׁ ֶ
)לז( וַ יִּזְ ְרע ּו ָׂשדוֹ ת ַוי ְִּּטע ּו ְכ ָר ִמים ַויַּעֲ ׂש ּו ְּפ ִרי ְתבו ָּאה:
)לח( וַ יְבָ ְרכֵ ם ַוי ְִּרבּ ּו ְמאֹד  ,ו ְּבהֶ ְמ ּ ָתם לֹא י ְַמ ִעיט:
)לט( ַוי ְִּמעֲ ט ּו ַוי ּ ָׁשֹח ּו ֵ ,מעֹצֶ ר ָר ָעה וְ י ָֹגון:
יבים ַ ,וי ּ ְַת ֵעם ְ ּבתֹ ה ּו לֹא ָד ֶר ְך:
)מ( ׁשֹפֵ ְך בּ וּז ַעל נְ ִד ִ
ָשם ַּכ ּצֹאן ִמ ְׁש ּ ָפחוֹ ת:
עונִ י ַ ,וי ּ ׂ ֶ
ְש ּגֵב אֶ ְביוֹ ן ֵמ ֹ
)מא( ַוי ׂ ַ
ִש ָמח ּו  ,וְ כָ ל ַעוְ ָלה ָק ְפצָ ה ּ ִפיהָ :
ְש ִרים וְ י ְׂ
)מב( י ְִרא ּו י ָׁ
ִש ָמר אֵ ּ ֶלה  ,וְ י ְִתבּ וֹ נְ נ ּו חַ ְס ֵדי ה':
)מג( ִמי חָ כָ ם וְ י ְׁ
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ומלכות עשירית קודש המקבל בכל הקדושות:
יכוון במזמור זה )צ"ו ( שהוא מעניין הגאולה העתידה עתה  -נגד העשירית שהיא קודש המקבלת בכל
הקדושות ,היא ספירת המלכות.

מזמור צו
שירו לה' שיר חדש וגו' ,רמז לספירת המלכות והייתה לה' המלוכה והיה ה' למלך על כל הארץ ביום
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

)א( ִׁשיר ּו לַ ה' ִׁשיר חָ ָד ׁש ִׁ ,שיר ּו לַ ה' ָּכל הָ ָא ֶרץ:
ְשו ָּעתוֹ :
שר ּו ִמי ֹּום ְליוֹ ם י ׁ
)ב( ִׁשיר ּו לַ ה' ָּב ְרכ ּו ְׁשמ ֹו ַּ ,ב ּ ְ ֹ
)ג( ַס ּ ְפר ּו בַ גּוֹ יִם ְּכבוֹ דוֹ ְּ ,בכָ ל הָ ַע ִּמים נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו:
)ד( ִּכי גָדוֹ ל ה' ו ְּמהֻ ָּלל ְמאֹד ֹ ,נו ָרא הוּא ַעל ָּכל
אֱ ל ִֹהים:
ילים  ,וַ ה' ָׁש ַמיִם ָע ָׂשה:
)ה( ִּכי ָּכל אֱ לֹהֵ י הָ ַע ִּמים אֱ ִל ִ
)ו( הוֹ ד וְ הָ ָדר ְלפָ נָיו  ,עֹז וְ ִת ְפאֶ ֶרת ְ ּב ִמ ְקדָּ ׁשוֹ :
)ז( הָ ב ּו לַ ה' ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת ַע ִּמים  ,הָ ב ּו לַ ה' ָּכבוֹ ד וָ עֹז:
)ח( הָ ב ּו לַ ה' ְּכבוֹ ד ְׁשמוֹ ְׂ ,שא ּו ִמנְ חָ ה ּובֹא ּו ְלחַ ְצרוֹ ָתיו:
)ט( ִה ְׁש ּ ַתחֲו ּו לַ ה' ְ ּבהַ ְד ַרת ק ֶֹד ׁש ִ ,חיל ּו ִמ ּ ָפנָיו ָּכל
הָ ָא ֶרץ:

)י( ִא ְמר ּו בַ גּוֹ יִם ה' ָמלָ ְך ַ ,אף ִּתכּ וֹ ן ּ ֵתבֵ ל ַּבל ִּת ּמוֹ ט ,

יש ִרים:
י ִָדין ַע ִּמים ְ ּב ֵמ ָׁ
ִש ְמח ּו הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ ָתגֵל הָ ָא ֶרץ  ,י ְִר ַעם הַ יָּם ו ְּמלֹאוֹ :
)יא( י ְׂ
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שר בּ ֹו ָ ,אז י ְַר ְ ּננ ּו ָּכל עֲ צֵ י י ַָער:
)יב( יַעֲ לֹז ָׂש ַדי וְ כָ ל אֲ ׁ ֶ
ִש ּפֹט ּ ֵתבֵ ל
)יג( ִל ְפנֵי ה' ִּכי בָ א ִּכי בָ א ִל ְׁש ּפֹט הָ ָא ֶרץ  ,י ְׁ
ְ ּבצֶ ֶדק וְ ַע ִּמים ֶּבאֱ מ ּונָתוֹ :

אחר העשרה מזמורים יאמר:

אָרץ ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ה'
ֶך ַעל ָכּל ָה ֶ
לוּכה :וְ ָהיָה ה' ְל ֶמל ְ
יְתה ַלה' ַה ְמּ ָ
וְ ָה ָ
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד
יִשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחדָ :בּ ְ
וּשׁמוֹ ֶא ָחדְ :שׁ ַמע ְ
ֶא ָחד ְ
ָעד:
ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹלָם ו ֶ
ולסיום מזמורי התהילים יאמר:

שׁוּעת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁוּב ה' ְשׁבוּת עַמּוֹ ָיגֵל ַי ֲעקֹב יִ ְשׂ ַמח
ִמי יִ ֵתּן ִמ ִצּיּוֹן יְ ַ
ַלּ ֵטם
יקים ֵמה' ָמעוּזָּם ְבּ ֵעת ָצ ָרהַ :ויּ ְַע ְז ֵרם ה' וַיְפ ְ
שׁוּעת ַצ ִדּ ִ
וּת ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :
יוֹשׁיעֵם ִכּי ָחסוּ בוֹ:
יְ ַפ ְלּ ֵטם ֵמ ְר ָשׁ ִעים וְ ִ
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קונטרס "ומהר לגאלנו"
ילקוט תפילות על הגאולה ,למהר ולהחישנה בתפילה" :אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא
מועד" .התפילות הועתקו ממקורות נאמנים וידועים ע"פ ציון מקורן ,ובאו להשלים את התיקון הגדול
לגאולה שגילה השל"ה הקדוש .מפתח פרקי התפילות:
• ברכת הגאולה להזכיר מתוך תפילת העמידה.
• תיקון עשרה הרוגי מלכות.
• תפילת שובה עלינו מסדר התפילה הידועה לאחר תיקון חצות.
• תפילת השל"ה להורים על ילדיהם מרבי ישעיהו הלוי הורביץ זיע"א.
• תפילת השל"ה הקצרה מרבי ישעיהו הלוי הורביץ זיע"א.
• מרבי שמעון בר יוחאי מאמר מהזוהר הקדוש.
• תפילת "בריך שמיה" מרבי שמעון בר יוחאי.
• מהאר"י הקדוש פיוט לשבת ובו על הגאולה.
• מרבי שר-שלום שרעבי ,הרש"ש הקדוש זיע"א מאמר ותפילה.
• תפילת תיקון הקדמונים לגאולה שנהגו בה בקהילות ישראל.
• תפילת אור החיים הקדוש לגאולת השכינה מרבי חיים בן עטר זיע"א.
• בקשה להגן מהגלות ולבקש על הגאולה מרבי יחיא אלצ 'הרי זיע"א.
• פסוקים המסוגלים לתפלה מכתי"ק רבי שלם ב"ר יוסף משתא שבזי זיע"א.
• תפילה מיוסדת על שם בן כ"ב מרבי שמעון ב"ר שלם שבזי זיע"א.
• תפילה מיוסדת על סוד כ"ו מרבי שמעון ב"ר שלם שבזי זיע"א.
• תפילה מיוסדת משם בן ע"ב מרבי שמעון ב"ר שלם שבזי זיע"א.
• בקשה נאה לישועת ה' כהרף עין נרשמה ע"י כבוד מו"ר אבא יחיא עואד' עואמי זלל"ה
מכת"י של הר"ר מארי יוסף ב"ר יחיא נחום זיע"א.
• תפילת הרמח"ל להחיש את הגאולה מתפילות הרב משה חיים לוצאטו זיע"א.
• תפילה להתעוררות הגאולה מספר התפילות "מליץ טוב" לחסידא ופרישא הרה"ג דוד בן
ציון לניאדו ,מחכמי אר"ץ רבה ובעיה"ק ירושלים.
• תפילות מרבי נחמן מתוך ליקוטי תפילות שערך רבי נתן ע"פ תורותיו של רבי נחמן זיע"א.
• מרבי יוסף חיים ,הבן איש חי זיע"א
• קרב גאולה .מרבי יעקב אבוחצירא אביר יעקב זיע"א.
• תפילת "וזאת ליהודה" מהמקובל האלקי הרב יהודה פתיה זיע'א .העתקנו מחתימת דברי
קדשו לביאוריו על האדרא ועל עץ חיים.
• תפילה להצלת ישראל מיד צר מהמקובל האלקי הרב יהודה פתיה זיע 'א .בהוראת מרן
הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א היא פורסמה ברבים עקב המצב השורר בארץ,
לאומרה גם במקהלות עם בכל יום.
• קרב הגאולה .מהמקובל האלקי רבי יעקב אבוחצירא ,אביר יעקב ,זיע 'א.
• אשמח בך גואל נפשי .מרבי ישראל אבוחצירא בבא סאלי זיע"א.
• חיש ישע לצאן מרעיתך .מרבי מאיר אבוחצירא זיע"א.
• תפילה להצלת עם ישראל וכל תושבי ארץ ישראל נוסח התפילה שחיבר מרן הראשון לציון
המקובל האלהי הרב מרדכי אליהו שליט"א
• כוונות כוונת הקדיש על הגאולה.
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חיוב התפילה על הגאולה
* ראה דבר הקריאה-רבה של מו"ר המקובל הרב מרדכי יצחקי שליט"א בפתיחת התיקון.

מפורש נאמר בדברי הנביא ירמיה )פרק ל'(" :ציון היא דורש אין לה" ,ודרשו חז"ל )סוכה מ"א(:
מכלל דבעיא דרישה!
וכתב בזה הרמח"ל זיע"א במסילת ישרים ,פרק י"ט:
" ...ודבר זה ביארוהו בתנא ד"א ז"ל אמרו :כל חכם מישראל שיש בו דברי תורה
לאמתו ,ומתאנח על כבודו של הקב"ה כו' ,כל ימיו ,ומתאווה ומיצר לכבוד ירושלים
ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גליות ,זוכה לרוח הקודש
בדבריו וכו' ,נמצאת למד שזאת היא הכוונה המעולה ,שהיא רחוקה לגמרי מכל הנאת
עצמו ,ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך המתקדש בבריותיו בשעה
שעושים רצונו.
ועל זה אמרו )זהר כי תצא( :איזהו חסיד המתחסד עם קונו .והנה החסיד כזה מלבד
העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת ,הנה ודאי צריך שיצטער תמיד
צער ממש על הגלות ועל החורבן ,מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו ית',
ויתאווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך ,והוא מה שכתב התדב"א
שהבאנו למעלה ,ומתאווה ומיצר לכבוד ירושלים וכו' ,ויתפלל תמיד על גאולת בני
ישראל והשבת כבוד שמים לעילוי.
ואם יאמר אדם מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים וכו' ,המפני
תפלתי יכנסו הגליות ותצמח הישועה? תשובתו בצדו ,כאותה ששנינו )סנהדרין ל"ח(:
לפיכך נברא אדם יחידי ,כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם ,וכבר נחת רוח הוא
לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת ,ואף שלא תעשה בקשתם מפני
שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה ,הנה הם עשו את שלהם והקב"ה שמח בזה.
ועל העדר זה הדבר התרעם הנביא )ישעיה נ"ט( :וירא כי אין איש וישתומם כי אין
מפגיע ,ואמר )שם ס"ג( :ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך .ואמר )ירמיה ל'( :ציון
היא דורש אין לה ,ופי' ז"ל )סוכה מ"א( :מכלל דבעיא דרישה .הרי כאן שחייבים אנחנו
בזה ,ואין לנו ליפטר מפני מיעוט כחנו".
ובזוהר הקדוש שמות ,בשלח ,דף נ"ה ע"ב" :רבי יהודה הוה יתיב קמיה דרבי שמעון ,והוה
קארי ,כתיב )ישעיה נב ח( קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו .קול צופיך ,מאן אינון צופיך ,אלא
אלין אינון דמצפאן אימתי ירחם קודשא בריך הוא למבני ביתיה .נשאו קול ,ישאו קול מבעי
ליה ,מאי נשאו קול ,אלא כל בר נש דבכי וארים קליה על חרבן ביתיה דקודשא בריך הוא,
זכי למה דכתיב לבתר ,יחדיו ירננו ,וזכי למחמי ליה בישובא בחדוותא".
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ברכת הגאולה
ארבע ברכות מתוך תפילת העמידה:
לסמוך גאולה לתפילה .יידע האדם ,כי עיקרה של התפלה לפני ה' היא על הגאולה
השלימה ,וממנה תוצאות חיים לכל צרכי הפרט והכלל .אמרו חכמים )בראשית רבא יג ,ב (
"כל תפילתן של ישראל אינה אלא על בית המקדש :מרי ,מרי ,מתי יתבנה בית
מקדשא?" .הנה מ"ש רבי יוסף גיקטילייה זיע"א בעל שערי אורה )שער שני ,ספירה ט'(:
"וצריך אני לעוררך על עיקר גדול :דע כי בהתאחד מידת אל ח"י במידת אדנ"י
אזי מידת אדנ"י יושבת על כיסא המלכות ומושלת על כל הנבראים ,וכשא"ל
ח"י נבדל ומסתלק ממנה אזי מידת אדנ"י ,שנקרא שכינה ,הולכת בגלות תחת
שאר ממשלות וכוחות נכריות ,והסוד :ושפחה כי תירש גבירתה )משלי ל ,כג(.
לפיכך אמרו :צריך לסמוך גאולה לתפילה ,כי סוד גאולה ,אל ח"י ,וסוד
תפילה ,אדנ"י ובהיותם שניהם סמוכים זה לזה אזי הכול בייחוד בשלימות
ובברכה ,וסימן :סומך ה' לכל הנופלים )תהלים קמה ,טו( .ואומר :נפלה לא
תוסיף קום )עמוס ה ,ב( .ולפיכך צריכים ישראל להתכוון בכל יום כוונה גדולה
לסמוך גאול"ה לתפיל"ה ,כדי שיתחברו ויתאחדו שני שמות הללו .וכשמגיע
אדם בברכת אמת ויציב לגאל ישראל ,צריך להתכוון בלבו סוד גאולה זו מה
היא."...
אמת ,כי זו היא עיקר עבודתם של צדיקים וחסידים לפני ה' ,המייחדים ייחודים
עליונים לאקמא שכינתא מעפרא ,לעילוי שכינת עוזנו ,והכל בסוד "ה' אחד ושמו
אחד" ,על מנת שיתקיים מאמר הכתוב )זכריה יד ,ט(" :והיה ה' למלך על כל הארץ ביום
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" .ביום ההוא – הוא עת הגאולה ,כי עת לחננה כי בא
מועד.
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לפיכך ,פתחנו בילקוט בארבע הברכות מתפילת העמידה המזכירים על הגאולה
והמקדש ומלכות משיח בן דוד והחזרת השכינה לציון .ואע"פ שכל הברכות שבכל
התפילה מתפרשות בסוד הגאולה:
פותחים בהזכרת זכות אבות שבה תליא הגאולה)א( ,ומשבחים בגבורותיו של הקב"ה
שבגבורתו הוא גואלינו)ב( ,ועיקר ייעוד הגאולה הוא במה שייעדנו להיות לו לעם
קדוש)ג( ,ועל כן אנו מבקשים בינה ובה עיקר ההבדלה בין ישראל לעמים שעיקר
הגאולה היא בעבור ישראל)ד( ,ובעת הגאולה נזכה לתשובה שלימה)ה( ,ותהיה סליחה
גמורה לכל ישראל)ו( ,ובזה ימהר ה' לגאלנו גאולה שלימה)ז( ,ותהיה הגאולה ומרפא
בכנפיה)ח( ,ותשרה הברכה בהרווחה לכל)ט( ,ויתקבצו כל גלויות נדחי ישראל)י(,
וייעשו דין ונקמה ברשעים)יא( ,ויכלו המינים)יב( ,ויתברכו הצדיקים והחסידים)יג(,
ותבנה ירושלים עיר הקדש והמקדש)יד( ,ויעמוד משיח בן דוד)טו( ,ותישמע תפילת
עם ישראל ברצון לפני גואלם ה')טז( ,ותשוב העבודה למקומה במקדש)יז( ,ונודה לה'
שיר חדש)חי( ,וה' גואל ישראל יעשה שלום במרומיו ועל כל ישראל)יט(.
מ"מ ,להלן הבאנו לעורר רק בארבע ברכות שהן מפורשות לכל ,לידע ולזכור עניינן
וכוונתן.
ברכת הגאולה" .אמר רבא ,מתוך שעתידין להיגאל בשביעית לפיכך קבעוה
בשביעית" )עיין מגילה יז ע"ב( .הנה כתב בסידור חמדת ישראל לכמוהר"ר שמואל בן
כמהרח"ו וויטאל זיע"א מכוונות שמסר האר"י הקדוש זיע"א בברכה זו" :הוא כנגד
הגבורה שבה ,ור"ת ראה נא בענינו הוא רנ"ב ,שהם כנגד רמ"ח אברים שבה כמו
בזכר ,ועוד ד' אברים היתירים שבה שהם שני צירים ושני דלתות כנודע ,וכולם הם
מצד הגבורה.
ולכן באמרך ברוך אתה ה' גואל ישראל ,בהוי"ה זו כולה נקודה בשב"א שהיא
בגבורה" .ומבואר עוד בסידור הר"ר שבתאי זיע"א "כי צריך שמידת הגבורה יראה
בעניינו ותריב את ריבנו וילחם את מלחמותינו ,ולזה צריכים מידת הגבורה להשפיל
ולהכניע אוייבי ה' שרי מעלה ,בזה יגאל אותנו .הברכה היא כנגד גבורה דרחל הנעשה
מפרק שני דהוד דז"א ,וע"כ שם הוי"ה שבחיתום הברכה הוא בניקוד שוא שהוא צד
הגבורה".
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]ראשי תיבות רנ"ב שהם בסוד איברי הנוק' ,שיש

לה ד' איברים יתירים על רמ"ח שבדוכ' ,והם שני צירים ושתי דלתות ביסוד דילה

שהם כולם מצד הגבורה[ וְ ִריבָ ה ִריבֵ נ ּוּ .ו ַמהֵ ר ְלגָאֳ לֵ נ ּו
ְ ּגאֻ ּ ָלה ְ ׁשלֵ ָמה ְל ַמ ַען ְ ׁש ֶ ָ
מך ]יכווין :יו"ד ה"א וא"ו ה"א שעולה
מספר גאול"ה ,מלא אות ו'[ ִּכי אֵ ל גּוֹ אֵ ל חָ זָק אָ ּ ָתה:
ה ]יאהדונהי ,בניקוד שוא שהוא צד הגבורה[
ָּבר ּו ְך אַ ּ ָתה י ְְהוְ ְ
ִש ָראֵ ל:
גּוֹ אֵ ל י ְ ׂ
ברכת בנין ירושלים .בזה נצטווינו כמו שנאמר
ישליו אוהביך" )עיין מגילה יז ע"ב(.
והנה מה שכתב בסידור חמדת ישראל" :הנה הברכה הזו היא בהוד שבו ,ולכן
באמרך ברוך אתה ה' – בונה ירושלים ,תכוון בהוי"ה זו כולה מנוקדת בקיבוץ שהוא
בהוד שלו .ולהיות ברכה זו בהוד שהוא קו שמאל ,לכן נזכר בה עניין ירושלים ,כי
ירושלים אחידת בשמאלא כנודע.
ובאומרו וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין – צריך לכוון על משיח בן יוסף שיחיא
ולא ימות ע"י ארמילוס ,כמ"ש חז"ל על פסוק חיים שאל ממך נתת לו ,ועיין בספר
הכוונות."...
)תהילים קכב(

"שאלו שלום ירושלים

ִּת ְ ׁש ּכוֹ ן ְ ּבתוֹ ְך יְר ּו ׁ ָשלַ יִם ִע ְיר ָך ּ ַכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ַּב ְר ּ ָת.
כין ]יכווין
וְ ִכ ּ ֵסא ָדוִ ד ַע ְב ְ ּד ָך ְמהֵ ָרה ְבתוֹ כָ ּה ּ ָת ִ
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להתפלל על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות ע"י ארמילוס רשיעא .ויכיוון גם כן על

שלימות הכסא באות אל"ף שיהיה שלם )בא"ח בשלח כ'([ וּ ְבנֵה אוֹ ָת ּה
ִ ּבנְ יַן עוֹ לָ ם ִּב ְמהֵ ָרה ְבי ֵָמינ ּוָּ :בר ּו ְך אַ ּ ָתה יֻהֻ וֻהֻ
]יאהדונהי .בניקוד קובוץ שהוא צד ההוד[ ,בּ וֹ נֵה יְר ּו ׁ ָשלָ יִם:
ברכת מלכות בית דוד .וכיוון שנבנית ירושלים בא דוד ,שנאמר אחר ישובו בני ישראל
ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם )עיין מגילה יז ע"ב( .ובכל רגע שמחכה לביאת
המשיח מקיים שתי מצוות מדברי קבלה :א' ) -חבקוק ב ,ג( " -אם יתמהמה חכה לו כי
בוא יבוא" .ב – )צפניה ג  ,ח ( " -לכן חכו לי נאום ה'" )ועוד ציווים בזה .עיין בס ' עולת תמיד למהר"ש
הומינר זיע"א(.
והנה מה שכתב בסידור חמדת ישראל" :הנה הברכה הזו היא בנצח שבו .ולכן
שׁוּעה ,תכוון בהוי"ה זו כולה מנוקדת בחיריק
יח ֶק ֶרן יְ ָ
אַתּה ה' ַמ ְצ ִמ ַ
רוּך ָ
באמרך ָ -בּ ְ
שהוא בנצח שבו.
ובתיבת צמ"ח – תכוון לשני ייחודים והם יהו"ה אהי"ה ,והם בגימ' מ"ז .ועוד ייחוד
שני והם הוי"ה אדנ"י והם בגימ' צ"א .ושני הייחודים האלו יחד הם בגימ' קל"ח
כמנין צמ"ח.
ובאמרך לישועתך קוינו כל היום – תכוון לצפות ולקוות בכל יום לישועתו יתברך כדי
שלא תתבייש בעת פטירתך ,כשיעמידוך לדין וישאלוך' :צפית לישועה' ,כמ"ש חז"ל
במסכת שבת".

אֶ ת צֶ ַמח

]תכוון לשני ייחודים והם יהו"ה אהי"ה ,והם בגימ' מ"ז .ועוד

ייחוד שני והם הוי"ה אדנ"י והם בגימ' צ"א .ושני הייחודים האלו יחד הם בגימ'
קל"ח כמנין צמ"ח[

ָ ּדוִ ד ַע ְב ְ ּד ָך ְמהֵ ָרה ַת ְצ ִמיחַ וְ ַק ְרנוֹ
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]יכוון לצפות לישועה באמת )בא"ח בשלח כ'( .וגם

יכוון לישועת ה' להצילנו בכל יום ובכל רגע )עיו"ח בשלח י"ד([ִּ .כי
יש ּו ָע ְת ָך ִק ִ ּוינ ּו וְ ִצ ּ ִפינ ּו ּ ָכל הַ י ּוֹ םָּ :בר ּו ְך אַ ּ ָתה
ִל ׁ
י ִִהוִ ִה ]יאהדונהי .בניקוד חיריק שהוא צד הנצח[ַ ,מ ְצ ִמיחַ ֶק ֶרן
ְש ּו ָעה:
י ׁ
ברכת העבודה .כתב בס' עולת תמיד למהר"ש הומינר זיע"א "ימסור נפשו לעבודת
השי"ת ..ויתפלל מאוד לה' שתחזור העבודה למקומה כי שם נעשה תיקון עולמים..
ובשברון לב יתפלל שתחזור העבודה לירושלים כי היא תכלית השלמות".
רוּך
והנה מה שכתב בסידור חמדת ישראל" :רצה ,הוא הנצח דאימא .ולכן באמרך ָבּ ְ
אַתּה ה' ַה ַמּ ֲח ִזיר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן ,תכוון אל שם ב" ם שהוא חילוף שם א"ל באלפא
ָ
ביתא דא"ב ג"ד ..והטעם הוא כי שם א"ל הוא במדת החסד בסוד חסד אל כל היום,
ושם ב"ם שהוא חילופו ,הוא במדת הנצח ענף החסד.
ובמלת רצה – תכוון לשם אלהי" ם במילוי ההי"ן כזה :אל"ף למ"ד ה"ה יו"ם מ"ם,
שהוא בגימ' רצה".

ְרצֵ ה
ִש ָראֵ ל וְ ִל ְת ִפ ּ ָל ָתם
ְידֹוָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ְ ּב ַע ְּמ ָך י ְ ׂ
ית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי
ְ ׁש ֵעה .וְ הָ ׁ ֵשב הָ עֲ בוֹ ָדה ִל ְד ִביר ֵּב ֶ
ִש ָראֵ ל ו ְּת ִפ ּ ָל ָתם ְמהֵ ָרה ְּבאַ הֲבָ ה ְת ַק ּ ֵבל
י ְׂ
ִש ָראֵ ל
ְ ּב ָרצוֹ ןּ .ו ְת ִהי ְל ָרצוֹ ן ּ ָת ִמיד עֲ בוֹ ַדת י ְׂ
]תכוון לשם אלהי"ם במילוי ההי"ן כזה :אל"ף למ"ד ה"ה יו"ם מ"ם[
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ַע ּ ֶמ ָך .וְ אַ ּ ָתה ְב ַרח ֲֶמ ָ
יך הָ ַר ִ ּביםַ ּ .תחְ ּפֹץ ָּבנ ּו
חזֶינָה ֵעינֵינ ּו ְ ּב ׁש ּו ְב ָך ְל ִצי ּוֹ ן
וְ ִת ְרצֵ נ ּו וְ ֶת ֱ
ה ]יאהדונהי .בניקוד חיריק שהוא
ְ ּב ַרח ֲִמיםָּ :בר ּו ְך אַ ּ ָתה י ִִהוִ ִ
צד הנצח דאימא .תכוון אל שם ב"ם[ ,הַ ּ ַמחֲזִ יר ְ ׁש ִכינָתוֹ
ְל ִצי ּוֹ ן:
תיקון עשרת הרוגי מלכות
מו"ר המקובל הרב מרדכי יצחקי שליט"א הרב מפורת בקש להתחזק בתיקון זה,
בהתאם לדברי רשב"י זיע"א בזוה"ח סוף איכה,
ודברי האר"י זיע"א בשעה"כ תפילת השחר א' ,ובשה"פ פר' וישב בסוד ר"ת הפס'
ואנ"י אנ"ה אני בא ,ודברי רבי יוסף חיים זיע"א בעוי"ח פר' מקץ:

בתפילת שחרית לאחר הודו ,באומרו "אל נקמות ה' אל נקמות
הופיע"  -יכווין לשאול מהשי"ת שינקום נקמת עשרה הרוגי מלכות,
וע"י הזכרה זאת מתעוררין גופין קדישין דילהון לברר וללקט
הנשמות וניצוצי הקדושה שנשארו בקליפות דעשיה .ויכווין ר"ת
נפשנו חכתה לה' נח"ל ,וס"ת כי גמל עלי שם יל"י המעלה נצוצין
דעשיה) ..והם מעלין מ"נ דנוקבא דז"א עד לימות המשיח בב"א(
וגבר ישראל.
ואלו הם עשרה הרוגי מלכות:

רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול
רבן שמעון בן גמליאל
רבי עקיבא בן יוסף
רבי חנינה בן תרדיון
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רבי חוצפית המתורגמן
רבי אליעזר בן שמוע
רבי יהודה בן דמא
רבי ישבב הסופר
רבי חנינא בן חכינאי
רבי יהודה בן בבא

תפילת שובה עלינו
מסדר התפילה הידועה הנאמרת לאחר תיקון חצות ובתפילת המועדים

בו ֵתינ ּו .מֶ לֶ ְך ַרח ֲָמן ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ּו .טוֹ ב וּמֵ ִטיב ִהדָּ ֵר ׁש ָלנ ּוׁ .שוּבָ ה
אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ ֹ
ֲמון ַרח ֲֶמ ָ
ית ָך ְּכ ַב ְּת ִח ָּלה .כּ וֹ נֵן ֵּבית
ש ָעשׂ ּו ְרצוֹ נ ֶָךּ ְ .בנֵה בֵ ְ
יך ִ ּבגְ ַלל ָאבוֹ ת ֶׁ
ָעלֵ ינ ּו ַּבה ֹ
שב
שב ְ ׁשכִ ינ ְָת ָך ְלתוֹ כוֹ ְ .והָ ֵׁ
ש ְּמחֵ נ ּו ְּב ִת ּקו ֹּנו .וְ הָ ֵׁ
ִמ ְקדָּ ְ ׁש ָך ַעל ְמכוֹ נוֹ הַ ְר ֵאנ ּו ְ ּב ִבנְ יָנוֹ ַׂ .
וְשם
ִש ָר ֵאל ִלנְ וֵיהֶ םָׁ .
שב י ְ ׂ
בו ָד ָתם .ו ְּלוִ ים ְלדוּכָ נָם ְל ִ ׁש ָירם ו ְּלז ְִמ ָרם .וְהָ ֵׁ
כּ ֹהֲנִ ים לַ עֲ ֹ
נַעֲ לֶ ה וְ נ ֵָר ֶאה וְנִ ְ ׁש ַּת ֲחוֶה ְלפָ נ ָ
ֶיך.
צון ִמ ְּלפָ נ ָ
ש ְמחָ ה ְל ַא ְרצֵ נ ּו.
ש ַּתעֲ לֵ נ ּו ְב ִ ׂ
בו ֵתינ ּוֶׁ .
ֶיך ְידֹ ָוד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵאל ֹהֵ י אֲ ֹ
י ְִהי ָר ֹ
שה ְלפָ נ ָ
חובוֹ ֵתינ ּוְּ .ת ִמ ִידים ְּכ ִס ְד ָרם
ֶיך ֶאת ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ֹ
וְ ִת ָּט ֵענ ּו ִ ּבגְ בוּלֵ נ ּו .וְ ָׁשם נַעֲ ֶׂ
וּמו ָּס ִפים ְּכ ִה ְלכָ ָתם:

תפילת השל"ה
להורים על ילדיהם
ידוע הדבר ומפורסם העניין לומר בערב ראש חודש סיוון את תפילת ההורים על ילדיהם
שייסד השל"ה הקדוש ,וזה נוסחה:
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אתה הוא ד' אלוקינו עד שלא בראת העולם .ואתה הוא אלוקינו משבראת
העולם .ומעולם ועד עולם אתה אל .ובראת עולמך בגין לאשתמודע )כדי
להודיע( אלוהותך באמצעות תורתך הקדושה ,כמו שאמרו חז"ל" :בראשית"
בשביל תורה ובשביל ישראל .כי הם עמך ונחלתך אשר בחרת בהם מכל
האומות ,ונתת להם תורתך הקדושה ,וקרבתם לשמך הגדול .ועל קיום העולם
ועל קיום התורה ,באו לנו ממך ד' אלוקינו שני ציוויים :כתבך בתורתך "פרו
ורבו" וכתבך בתורתך "ולימדתם אותם את בניכם" .והכוונה בשתיהן אחת ,כי
לא לתוהו בראת כי אם לשבת .ולכבודך בראת ,יצרת אף עשית ,כדי שנהיה
אנחנו וצאצאי כל עמך בית ישראל יודע שמך ולומדי תורתך .ובכן אבא אליך
ד' מלך מלכי המלכים ,ואפיל תחינתי ,ועיני לך תלויות עד שתחנני ותשמע
תפילתי ,להזמין לי בנים ובנות וגם הם יפרו וירבו ,הם ובניהם עד סוף כל
הדורות ,לתכלית )למטרה( שהם ואני ואנחנו כולנו  ,יעסקו בתורה הקדושה,
ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה .והאר
עינינו בתורתך ,ודבק ליבנו במצוותיך ,לאהבה וליראה את שמך.
אבינו אב הרחמן תן לכולנו חיים ארוכים וברוכים .מי כמוך אב הרחמן זוכר
יצוריו לחיים ברחמים! זכרנו לחיים נצחיים! כמו שהתפלל אברהם אבינו" :לו
יחיה לפניך" ,ופירשו חז"ל" :בייראתך!" כי על כן באתי לבקש ולחנן מלפניך,
שיהי זרעי וזרע זרעי עד עולם זרע כשר ,ואל ימצא בי ובזרעי ובזרע זרעי עד
עולם שום פסול ושמץ .אך שלום ואמת ,וטוב ויושר בעיני אלוקים ואדם! ויהיו
בעלי תורה ,מארי מקרא ,מארי משנה ,מארי תלמוד ,מארי רזא ,מארי מצוה,
מארי גומלי חסדים ,מארי מידות תרומיות .ויעבדוך באהבה וביראה פנימית,
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ולא יראה חיצונית .ותן לכל גויה וגויה מהם די מחסורה בכבוד ,ותן להם
בריאות וכבוד וכח ,ותן להם קומה ויופי ,וחן וחסד .ויהיה אהבה ואחווה ושלום
ביניהם .ותזמין להם זיווגים הגונים מזרע תלמידי חכמים ,מזרע צדיקים .וגם הם,
זיווגם ,יהיה כמותם ככל אשר התפללתי עליהם ,כי זיכרון אחד עולה לכאן
ולכאן .אתה ה' יודע כל תעלומות ,ולפניך נגלו מצפוני לבי .כוונתי בכל אלה
למען שמך הגדול והקדוש ,ולמען תורתך הקדושה .על כן ,ענני ד' ענני ,בעבור
האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב .ובגללם תושיע בנים להיות הענפים
דומים לשורשם .ובעבור דוד עבדך" ,רגל רביעי במרכבה" ,המשורר ברוח
קדשך" :שיר המעלות ,אשרי כל ירא ד' ההולך בדרכיו ,יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך .אשתך כגפן פוריה בירכתי בתיך ,בניך כשתילי זיתים סביב
לשולחניך .הנה כי כן יבורך גבר ירא ד' .יברכך ד' מציון ,וראה בטוב ירושלים
כל ימי חייך ,וראה בנים לבניך שלום על ישראל".
אנא ד ' שומע תפילה יקויים בי הפסוק" :ואני זאת בריתי אותם ,אמר ד' :רוחי
אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך ולא ימושו מפיך ומפי זרעך ,מפי זרע זרעך
אמר ד' מעתה ועד עולם!
יהיו לרצון אמרי פי ,והגיון לבי לפניך ,ד' צורי וגואלי:

תפילת השל"ה הקצרה
בספרו ,ב"שער האותיות"
לאמרה בכל יום במכל מקום ולכל עניין

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה,
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רבון העולמים ,הצליח דרכיי,
כי ממך הכל ומידך נתנו לך:

מרבי שמעון בר יוחאי
בזוהר הקדוש ,זוהר חדש פרשת בלק

בכה רבי שמעון ואמר ,ווי דגלותא אתמשך ,ומאן יכיל למסבל ליה .אמר
ליה ,אי רבי אי רבי ,אלו הוית ידע כמה ערטולא ובלבולא ,עבד קב"ה בכלהו
רקיעין ,בשעתא דגזר ומסר לון לישראל בידא דההיא שפחה ,ולאשתעבדא
תחות ידא דאדום:
בשעתא דהוו כתבי פתקין ברקיעא ,עד דלא אחתימו ,בגושפנקא דחותמא
דמלכא ,קרא קב"ה לכל חילי שמייא ,וקרא לגבריאל דקסת הסופר בחרצוי,
ואמר ליה ,איעכב פתקין עד דלא אחתימו ,ואבכה על בני ,ואעביד להון
מספדא ואבלא .באומאה עלייכו ,כל חילא דשמיא ,דתשבקון לי ,ולא תתקפון
לנחמא לי .כד"א ,על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני על
שוד בת עמי:
בעט בעיטין ברקיעא דערבות ,ועבד ביה בקועין וחלונין פתיחין .פתח ואמר,
בני .בני רחימו דמעיי ,רביתי לכון ,ונטלית לכון ,כאבא דנטיל לבריה ,אוליפנא
לכו דחלתי ,אשלטית לכו על כל אומין דעלמא .חבתון קמאי בכמה חובין,
עברנא עלייכו ,בגין דבנין יקירין רחימין הוויתן קמאי:
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בני בני ,אקרא לארבע סטרין דעלמא ,ואומינא להו עלייכו .מזרח מזרח,
באומאה עלך ,אי בני יתבדרון בינך ,דתסתכל בתוארא ודיוקנא דילהון ,היך
אשתני ואשתחר בענויין דעבדון לון בגווך ,ותבכה ובספד עליהון ותנטר לון:
בני בני ,כד הויתון בביתאי ,בתוקפא דאמכון ,בעידונין בעינוגין ,לא אשגחתון
עלי .בני בני ,מה אעביד לכון ,גזירא גזרנא באומאה ,אלא אנא ואתון נגלי:
משה רעייא מהימנא ,איך לא תשגח על בני ,ענא קדישא דמסרית בידך .מזרח
מזרח ,אתערי לגבי משה ,ותבכון ותספדון על בני ,אבלא ומספדא אשמעו
כחדא ,עד דאנא אשמע ואתרוי עמכון:
בני בני ,רחימין דנפשאי ,היך תהכון בשלשלאין תקיפין ,ידכון מהדקן לאחורא.
בנין דאתרביאו בעידונין ,בנין דהוו יקירין מפז וספירין .בני בני ,חסידין קדישין,
היך תפלון בידי נוכראין ,דלא רחמין כלל .בשרא קדישא דגופיכון ,איתרמי
ואתחלל בשווקים וברחובות ,בני בני .ווי עליכון ועלי .כדין בזע פורפירא דיליה.
והיינו דכתיב ,בצע אמרתו:
דרום דרום ,באומאה עלך ,כד יתבדרון בני בגווך ,דתסתכל בהו היך משחרא
דיוקניהון ,וימינהון תבירין ביני עממיא .דרום דרום ,באומאה עלך ,אתער לגבי
אברהם רחימאי ,ואימא ליה איך נפלו בנוי ,ואתבדרו בין שנאיהון ,ותבכון
ותספדון עליהון .דרום דרום ,באומאה עלך ,דתנטר בני רחמיו דנפשאי ,כד
יתבדרון בגווך:
צפון צפון ,אתער בקול בכיה ומספד ואבלא ויגונא לגבי בני .ואימא ליה
לעקידא דמדבחי ,היך אזלין בנוי ,והיך נפלון בחרבא .ולא תימרון דא ,ולא
תהודעון דא ליעקב אבוהון .דלא יהפך עלמא בריגעא:
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מערב מערב ,אתער לגבי נאקת חללין ,וקרבין תקיפין דבני .איתער לגבי
רחימתי יונתי תמתי ,היך נשלין בנהא .והיך מתבדרין בכמה סטרין:
אחתי ברתי רעייתי רעייא דילי ,רחימתא דנפשאי ,מה נעביד מן בננא מה
יעבדון אינון .אבל רחימתי אחתי ,אימא לך ,אי ברעו סלקא עלך ,אנת
מרובעת ,וגדפין דילך פרישן לד' סטרין ,באומאה עלך ברתי יחידתי ,דתהך
בהדייהו ,ולא תשבוק לון ,ותחפי עלייהו בארבע סטרין דעלמא .ואי לא,
יתאבדון מעלמא:
מה אימא לך ר' ,בההיא שעתא דכנסת ישראל שמעת דא ,ארימת קלא,
ואזדעזעו תמינסר אלף עלמין ,וקב"ה בהדה .וכדין קול ברמה נשמע נהי בכי
תמרורים רחל מבכה על בניה .וקב"ה כדין ,ויקרא אדנ' ה' צבאות ביום ההוא
לבכי ולמספד:
מאן חמא ערטולא בכלהו רקיעין .מאן חמא בלבולא ומספידא דתמן .עד דכל
חיילי שמייא חשיבו ,דכל עלמין יתהפכון:
אמר לה קב"ה לכנסת ישראל ,ברתי יחידתי דילי ,תהך לחפייא עלייהו,
ולדיירא עם בננן .אמרה ליה ,מארי דעלמא ,לא איהך .בתר דרבית לון,
ותקינית לון ,וגדילית לון .אהי חמית לשנאיהון דאכלי לון ,ותנשי לנא תמן.
כדין אומי קב"ה לה ,לאקמא לה ,ולנפקר לון לישראל ,ולאפקא לון מגלותא.
כד"א ,כה אמר ה' מנעי קולך מבכי וגו' ,ויש תקוה לאחריתך כו ' ,ושבו בנים
לגבולם:

תפילת רבי שמעון
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תפלת רבי שמעון המובאת בזוהר הקדוש חלק ב' )דף רו ,א( ,ושם" :אמר רבי שמעון ,כד מפקין ספר תורה
בצבורא למקרא ביה ,מתפתחן תרעי שמייא דרחמין ,ומעוררין את האהבה לעילא ,ואבעי ליה לבר נש
למימר הכי".

בריך שמיה דמארי עלמא ,בריך כתרך ואתרך ,יהא רעותך עם עמך ישראל
לעלם ,ופורקן ימינך אחזי לעמך בבית מקדשך ,ולאמטויי לנא מטוב נהורך,
ולקבלא צלותנא ברחמין .יהא רעוא קדמך דתוריך לן חיין בטיבו ,ולהוי אנא
עבדך פקידא בגו צדיקיא ,למרחם עלי ,ולמנטר יתי וית כל די לי ,ודי לעמך
ישראל ,אנת הוא זן לכלא ומפרנס לכלא ,אנת הוא שליט על כלא ,אנת הוא
דשליט על מלכייא ,ומלכותא דילך הוא .אנא עבדא דקודשא בריך הוא,
דסגידנא קמיה ומקמי דיקר אורייתיה ,בכל עידן ועידן לא על אינש רחיצנא,
ולא על בר אלהין סמיכנא ,אלא באלהא דשמיא ,דהוא אלהא קשוט,
ואורייתיה קשוט ,ונביאוהי קשוט ,ומסגי למעבד טבוון וקשוט ,ביה אנא רחיץ,
ולשמיה קדישא יקירא אנא אימר תושבחן ,יהא רעוא קדמך דתפתח לבאי
באורייתך ,ותיהב לי בנין דכרין דעבדין רעותך ,ותשלים משאלין דלבאי ,ולבא
דכל עמך ישראל ,לטב ולחיין ולשלם אמן:

מהאר"י הקדוש
פיוט לשבת קודש )ר"ת יצחק לוריא( שעניינו בקשת הגאולה .כמאמר רשב"י בגמ' שבת דף קי"ח ע"ב:
"אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים".

ִש ָר ֵאל אוֹ ָר ּה וְ ִ ׂש ְמחָ הַׁ :ש ַּבת ְמנוּחָ ה:
יוֹ ם זֶה ְלי ְ ׂ
ית ּ ִפ ּקו ִּדים ּ ְ -ב ַמעֲ ַמד הַ ר ִסינִ י.
ִצ ִּו ָ

תיקון גדול לגאולה מהשל"ה הקדוש
ַׁש ָּבת וּמוֹ עֲ ִדים ִ -ל ְ ׁשמֹר ְ ּבכָ לָׁ -שנַי.
ש ֵאת וַאֲ רוּחָ ה ַׁ -ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
לַ עֲ ר ְֹך ְלפָ נַיַ .מ ְ ׂ
ִש ָר ֵאל אוֹ ָר ּה וְ ִ ׂש ְמחָ הַׁ :ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
יוֹ ם זֶה ְלי ְ ׂ
חֶ ְמדַּ ת הַ ְּלבָ בוֹ ת ְ -לאֻ ּ ָמה ְ ׁשבו ָּרה.
ִלנְ ְ ָפ ׁש ֹות נִ ְכ ָאבוֹ ת  -נְ ָׁש ָמה י ְֵת ָרה.
ְלנֶפֶ ׁש ְמצֵ ָרה .י ִָסיר אֲ נָחָ ה ַׁ -ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
ִש ָר ֵאל אוֹ ָר ּה וְ ִ ׂש ְמחָ הַׁ :ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
יוֹ ם זֶה ְלי ְ ׂ
ִקדַּ ְ ׁש ָּת ֵּב ַר ְכ ּ ָת  -א ֹותוֹ ִמ ָּכל-י ִָמים.
עולָ ִמים.
ית ְ -מלֶ אכֶ ת ֹ
שת ִּכ ִּל ָ
ש ֶׁ
ְ ּב ֵׁ
בּ וֹ ָמ ְצאוּ עֲ גו ִּמים .הַ ְ ׁשקֵ ט ו ִּב ְטחָ ה ַׁ -ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
ִש ָר ֵאל אוֹ ָר ּה וְ ִ ׂש ְמחָ הַׁ :ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
יוֹ ם זֶה ְלי ְ ׂ
יתנ ּו נוֹ ָרא.
ְל ִא ּסוּר ְמלָ אכָ ה ִ -צ ִ ּו ָ
הוד ְמלוּכָ ה ִ -אם ַׁש ָּבת ֶא ְ ׁש ְמ ָרה.
ֶאז ּ ְֶכה ֹ
ַא ְק ִריב ַׁשי לַ ּמוֹ ָראִ .מנְ חָ ה ֶמ ְר ָקחָ ה ַׁ -ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
ִש ָר ֵאל אוֹ ָר ּה וְ ִ ׂש ְמחָ הַׁ :ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
יוֹ ם זֶה ְלי ְ ׂ
ימה.
וְ ִ ׁשיר ֶאעֱ ר ְֹך ְל ָך ּ ְ -בנִ ּגוּן וּנְ ִע ָ
מוּל ִּת ְפ ֶא ֶרת ּג ְָד ְל ָך  -נ ְַפ ִ ׁשי ְל ָך ָּכ ְמהָ ה.
ימהַ .קיֵּם הַ ְב ָטחָ ה ַׁ -ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
ִל ְסג ָֻּלה ְּת ִמ ָ
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ִש ָר ֵאל אוֹ ָר ּה וְ ִ ׂש ְמחָ הַׁ :ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
יוֹ ם זֶה ְלי ְ ׂ
מו ָק ְר ַּבן נ ְַח ׁש ֹון.
ְרצֵ ה ְּת ִפ ָּל ִתי ְּ -כ ֹ
ששׂ וֹ ן.
וְ יוֹ ם ְמנוּחָ ִתי ְּ -ב ִר ּנָה ו ְּב ָׂ
יש ֹוןּ ְ .ברֹב הַ ְצלָ חָ ה ַׁ -ש ָּבת ְמנ ּוחָ ה:
חָ ִביב ְּכ ַבת ִא ׁ
ִש ָר ֵאל אוֹ ָר ּה וְ ִ ׂש ְמחָ הַׁ :ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
יוֹ ם זֶה ְלי ְ ׂ
ִשעֲ ָך ִק ִ ּוינ ּו  -י ָּה ַאדִּ יר ַאדִּ ִירים.
י ְׁ
ֶּבןָ -דוִ ד ַמ ְל ּ ֵכנוּ ׁ ְ -ש ַלח נָא ָל ִע ְב ִרים.
רו ִריםֶ .רוַח ַו ֲהנָחָ ה ַׁ -ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
וְ י ִָק ֵרא ַל ְד ֹ
ִש ָר ֵאל אוֹ ָר ּה וְ ִ ׂש ְמחָ הַׁ :ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
יוֹ ם זֶה ְלי ְ ׂ
ָא ּנָא ֶע ְליוֹ ן ֹנו ָרא  -הַ ִ ּביטָ ה עֲ נֵנ ּו.
ּ ְפ ֵדנ ּו ִ ּב ְמהֵ ָרה  -חָ ּנֵנ ּוָ .ח ּנֵנ ּו.
אור וְ ִ ׂש ְמחָ ה ַׁ -ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
ַׂש ּ ַמח נ ְַפ ֵׁשנ ּו ְב ֹ
ִש ָר ֵאל אוֹ ָר ּה וְ ִ ׂש ְמחָ הַׁ :ש ָּבת ְמנוּחָ ה:
יוֹ ם זֶה ְלי ְ ׂ

מרבי שר-שלום שרעבי הרש"ש זיע"א
הנה מה שכתב בהקדמת הס' רחובות הנהר ,דף ז' ע"א" :וסדר התחלקות והתחברות י"ס דמ"ה עם
י"ס דב"ן דפרצופי אבי"ע היה באופן זה .והנה אם היו מתבררים ועולים ונתקנים כל האורות
של המלכים שהם המלכיות דב"ן הנז"ל  ,אזי היו יוצאים ג"כ הט"ס העליונות דב"ן דכל פרט
שלמים בכל בחי' ,עם שם מ"ה ע"י הזיווג הנז"ל דע"ב וס"ג דא"ק .והיה שם ב"ן שלם בי"ס
שלימות .ואז היו מתחברים י"ס דמ"ה עם י"ס דב"ן  ,כתר עם כתר וחכמה עם חכמה כו' וכנז'
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בפ"ו משער שבירת הכלים ובכמה מקומות .אמנם ,לא נתבררו כל האורות דמלכיות דמלכים
דב"ן הנז' אלא מקצת מהם ,אותם חלקי האורות המוכרחים לתקן מהם פרצופי אבי"ע,
המתייחסים לאותו העת והזמן אשר הם מוכרחים להמצא קודם בריאת אדה"ר  ,ושארית
הבירורים נשארו להתברר ע"י התפילות והמצות שיעשה אדה"ר ע"ה  .וכיון שגרם החטא ולא
נעשה על ידו כי אם מה שהיה ראוי ומתייחס אליו בלבד כידוע ,כי לו יתברך נתכנו עלילות ,
נשאר להתברר בכל דור ודור ע"י התפילות והמצות שיקיימו ישראל בכל דור ודור ,שהם
הנשמות הנמשכות ממחצב הנשמות ובאות בכל דור ודור ,להשלים להעלות הבירורים
דמחצב הספירות והנשמות המתייחסים לאותו הדור  ,כפולים ומכופלים מהנשמות ישנות ,
להשלים הבירורים של הדורות ההם שעברו  ,עד שיושלמו להתברר כל הבירורים דב"ן .ואז
ישתוו חיבור י"ס דמ"ה עם י"ס דב"ן ,כתר עם כתר כו'  .וזה יהיה בעת ביאת משיח צדקנו
במהרה בימינו כי"ר:
להלן חלק מהתפילה שחיבר הרש"ש המובאת ונזכרת לאומרה לאחר תיקון חצות או באשמורת הבוקר,
והזכירה רבנו הגרי"ח הבא"ח בס' לשון חכמים ח"א סימן עו.

צון ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך ְידֹוָד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵאל ֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו ,שיהא עתה עת רצון וימשך אור
י ְִהי ָר ֹ
גדול ושפע גדול לשרשים העליונים ,ומשרשים העליונים ימשך לפרצופים
העליונים ,ומהפרצופים העליונים להפרצופים התחתונים ,ויתפשט השפע מאחד
לאחד מראש ועד סוף ,כפי הסדר הראוי להם ,ויתמתקו כל הגבורות והדינים.
וגם ימשך שפע גדול ממלכות דעתיק ,המלובשת במלכות דאריך אנפין ,להאיר
ולהשפיע שפע גדול למלכות נוקבא קדישא דזעיר אנפין ,להשלים בניניה
ותיקוניה .והיה אור הלבנה כאור החמה .וממנה ימשך שפע גדול למלכא
משיחא ,וְ נָחָ ה ָעלָ יו רוּחַ ְידֹוָד ר וּחַ חָ ְכ ָמה ו ִּבי ָנה רוּחַ ֵעצָ ה וּגְ בו ָּרה רוּחַ דַּ ַעת וְ י ְִר ַאת
ְידֹוָד .וחננו מאתך חכמה בינה ודעת ,וקיים בנו מקרא שכתוב על ידי ירמיה
ִש ָר ֵאל ַא ֲח ֵרי הַ י ּ ִָמים הָ הֵ ם נְ אֻ ם ְידֹוָד
הנביאִּ :כי זֹאת הַ ְּב ִרית אֲ ֶׁשר ֶא ְכרֹת ֶאת ֵּבית י ְ ׂ
ִיתי לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים וְ הֵ ּ ָמה י ְִהי ּו ִלי
נ ַָת ִּתי ֶא ת ּתוֹ ָר ִתי ְ ּב ִק ְר ָּב ם וְ ַעל ִל ָּבם ֶא ְכ ּ ֲתבֶ ָּנה וְ הָ י ִ
יש ֶאת ָא ִחיו לֵ אמֹר ְדּ ע ּו ֶאת ְידֹוָד ִּכי כו ָּּלם
יש ֶאת ֵר ֵעה ּו וְ ִא ׁ
ְל ָעם :וְ לֹא יְלַ ְּמד ּו עוֹ ד ִא ׁ
אתם לֹא ֶאז ְָּכר
י ְֵדעוּ אוֹ ִתי ְל ִמ ְק ַט ּנָם וְ ַעד ְ ּגדוֹ לָ ם נְ אֻ ם ְידֹוָד ִּכי ֶא ְסלַ ח לַ עֲ ֹונָם ו ְּלחַ ָּט ָ
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עוֹ ד :ונאמר על ידי ישעיה הנביא כי ִּכי ָמ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ דֵּ ָעה ֶאת ְידֹוָד ַּכ ּ ַמיִם לַ יָּם
ְמכַ ִּסים:
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך ְידֹוָד אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאל ֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו ,שיהא עתה עת רצון וימשך
ו ִ
ממקור החיים העליונים שפע ברכה עליונה וקדושה עליונה ,לחכמה דמחשבה
עליונה ,ותפתח מקור אותה החכמה מחשבה עליונה ,להשפיע קדושה עליונה
וברכה רבה לשרשי מקורות העליונים של שרשי החסדים העליונים והרחמים
הגדולים .ותפתח האוצר הטוב העליון ,השמים העליונים ,ותשפיע חסדים
עליונים ורחמים גדולים לכל הפרצופים העליונים של כל העולמות הקדושים,
ולשרשי נפשינו רוחנו נשמתנו חיתנו ויחדתנו .ותשפיע חסדים עליונים ורחמים
גדולים לירושלים העליונה ולבית המקדש העליון ותפתח חלוניה ושעריה של
ירושלים העליונה ושל בית המקדש העליון .ותשמע ותקבל ברחמים וברצון את
תפילתנו על ידי )שמועאל( ,שהוא בכתר דחכמה דיצירה ,שמקורו הוא שם ) ֳא ְהוְה(.

ותשפיע חסדים עליונים ורחמים גדולים לשכינה ,לתת לה כח גדול לצאת מתוך
הקליפות ,ולפשוט מעליה בגדים שאינם ראויים ,ותלביש אותה פופירא עלאה
קדישא .ותן לה כח גדול לצאת עימה כל ניצוצי הקדושה שבקליפה ,חַ יִל ָּבלַ ע
ַוי ְִק ֶא ּנ ּו )חב"ו( ִמ ִ ּב ְט ֹנו י ִֹר ֶׁש ּנ ּו ֵאל .ולהעלותה אל מקומה ושרשה העליון דעץ
החיים.
אור ּ ָפנ ָ
ֶיך .ותשפיע לנו ּתוֹ ָרה וְ חַ יִּיםַ .א ֲהבָ ה וָחֶ סֶ ד.
וּבָ ְרכֵ נ ּו ָא ִבינ ּו ּכ ָֻּלנ ּו ְּכ ֶאחָ ד ְ ּב ֹ
ש ַּבע ֶאת הָ עוֹ לָ ם ּכ ֻּלוֹ ִמ ּטוּבָ ְך .ו ַּמ ּ ֵלא י ֵָדינ ּו
ְצ ָד ָקה וְ ַרח ֲִמיםּ ְ .ב ָרכָ ה וְ ָׁשלוֹ ם .וְ ַׂ
ָ
ָ
ָ
יך ו ֵּמע ֶֹׁשר ַמ ְּתנוֹ ת י ֶָד ָ
ִמ ִ ּב ְרכוֹ ֶת ָ
יך .וְ י ְִכ ְ ּב ׁש ּו ַרחֲמֶ יך ֶאת ַּכ ַע ְסך וְ ָיג ֹּל ּו ַרחֲמֶ יך ַעל
ִמדּ ֹו ֶת ָ
יך וְ ִת ְתנַהֵ ג ִע ּ ָמנ ּו ְ ּב ִמדַּ ת הַ חֶ סֶ ד ו ְּב ִמדַּ ת הָ ַרח ֲִמים וְ ִת ָּכנֵס ִא ּ ָתנ ּו ִל ְפנִ ים ִמ ּׁשו ַּרת
יע.
ָבוא וְ ַי ִ ּג ַ
ָשוּב חֲרוֹ ן ַא ּ ְפ ָך מֵ ַע ְּמ ָך ו ֵּמ ִע ְיר ָך ו ִּמ ַּנחֲלָ ֶת ָך .וְ יַעֲ לֶ ה וְ י ֹ
הַ דִּ ין .ו ְּבטו ְּב ָך הַ ָ ּג דוֹ ל י ׁ
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שיחַ
ִשמַ ע .וְ י ּ ִָפ ֵקד וְ ִי ָז ּכֵ ר ז ְִכרוֹ נֵנ ּו ו ִּפ ְקדוֹ נֵנ ּו וְ ז ְִכרוֹ ן אֲ בוֹ ֵתינ ּו .וְ ז ְִכרוֹ ן ָמ ִ ׁ
וְ י ֵָר ֶאה ְוי ֵָרצֶ ה וְ י ּ ָׁ
ִש ָר ֵאלְ .לפָ נ ָ
ֶיך.
ש ָך .וְ ז ְִכרוֹ ן ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית י ְ ׂ
ֶּבן דָּ וִ ד ַע ְבדֶּ ָך .וְ ז ְִכרוֹ ן יְרו ָּׁשלַ יִם ִעיר ָק ְד ֶׁ
ִל ְפלֵ יטָ ה ְלטוֹ בָ הְ .לחֵ ן ו ְּלחֶ סֶ ד ו ְּל ַרח ֲִמיםְ .לחַ יִּים טוֹ ִבים ו ְּל ָׁשלוֹ ם .וְ ּ ָת ׁשוּב ו ְּת ַרחֵ ם
ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ִמ ְקדָּ ְ ׁש ָך ְ ּב ַרחֲמֶ ָ
יך הָ ַר ִּבים .וְ ִת ְבנֵה ּו ְמהֵ ָרה ו ְּתגַדֵּ ל ְּכבוֹ דוֹ במהרה בימינו.
ָא ִבינ ּו ַמ ְל ּ ֵכנ ּו אֱ לֹהֵ ינ ּו ּג ּ ֵַלה ְּכבוֹ ד ַמ ְלכו ְּת ָך ָעלֵ ינ ּו ְמהֵ ָרה וְ הוֹ פַ ע וְ ִה ָּנ ֵׂשא ָעלֵ ינ ּו ְל ֵעינֵי
יאנוּ ְידֹוָד
כָ ל חָ י .וְ ָק ֵרב ּ ְפזו ֵּרינ ּו ִמ ֵּבין הַ ג ֹּויִם .וּנְ פוּצוֹ ֵת ינ ּו ַּכ ּנֵס ִמי ּ ְַר ְּכ ֵתי ָא ֶר ץַ .וה ֲִב ֵ
עו ָלםָ .א ּנָא אֱ לֹהֵ ינ ּו.
ש ְמחַ ת ֹ
ּשלַ יִם ִעיר ִמ ְקדָּ ְׁש ָך ְ ּב ִ ׂ
אֱ לֹהֵ ינ ּו ְל ִציּוֹ ן ִע ָיר ְך ְּב ִר ּנָה .וְ ִלירו ָׁ
וְ ָׁשם נַעֲ ֶׂשה ְלפָ נ ָ
בו ֵתינ ּו ְּת ִמ ִידים ְּכ ִס ְד ָרם וּמוּסָ ִפים ְּכ ִה ְלכָ ָתם:
ֶיך ֶאת ָק ְר ְ ּבנוֹ ת חוֹ ֹ
יך .וְ ִת ְקוָה טוֹ ָבה ְלדוֹ ְר ֶׁש ָ
ו ְּבכֵ ן ּ ֵתן ָּכבוֹ ד ְל ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ִה ָּלה ִל ֵיר ֶא ָ
חון ּ ֶפה
יך .ו ִּפ ְת ֹ
ש ׂשוֹ ן ְל ִע ֶיר ָך .ו ְּצ ִמיחַ ת ֶק ֶרן ְל ָדוִ ד ַע ְבדֶּ ָך .וַעֲ ִריכַ ת נֵר
ש ְמחָ ה ְל ַא ְרצֶ ָך וְ ָׂ
לַ ְמ ַיח ֲִלים לָ ְךׂ ִ .
יש ִרים יַעֲ ל ֹז ּו.
ִש ָמחוּ וִ ָׁ
יקים י ְִרא ּו וְ י ְ ׂ
ִשי ְמ ִ ׁשיחֶ ָךּ ִ .ב ְמהֵ ָרה ְ ּבי ֵָמינ ּו :ו ְּבכֵ ן צַ דִּ ִ
ְלבֶ ן י ַׁ
ש ָעה כּ ָֻּלהּ ְּכ ָע ָׁשן ִּת ְכלֶ ה ִּכי ַתעֲ ִביר
ַוח ֲִס ִידים ְ ּב ִר ּנָה יָגִ יל ּו וְ עוֹ לָ ָת ּה ִּת ְק ּ ָפץ ִּפיהָ וְ כָ ל הָ ִר ְ ׁ
שלֶ ת זָדוֹ ן ִמן הָ ָא ֶרץ:
מֶ ְמ ֶׁ
ָ
ָ
ְ
שיךּ ְ .בהַ ר ִציּוֹ ן ִמ ְ ׁש ַּכן
וְ ִת ְמלֹך ַא ּ ָתה הוּא ְידֹוָד אֱ לֹהֵ ינ ּו ְמהֵ ָרה ְל ַבדֶּ ך ַעל ָּכל ַמעֲ ֶׂ
עולָ ם אֱ ל ֹהַ י ְִך
ש ָך .י ְִמל ְֹך ְידֹוָד ְל ֹ
ש ָךַּ .כ ָּכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶׁ
ּשלַ יִם ִעיר ָק ְד ֶׁ
בו ֶד ָך .ו ִּבירו ָׁ
ְּכ ֹ
ִצי ֹּון ְלדֹר ָודֹר הַ ְלל ּוי ָּה:

תפילת תיקון הקדמונים לגאולה
התפילה מובאת בספר "תפילות מיוחדות מארץ ישראל" ע"י העורך אברהם יערי )מחניים ס'( .היא חוברה
לפני כ 500-מאות שנה ,בשנה החמישית לכיבוש ארץ -ישראל בידי התורכים ,בימים בהם התחזק הישוב
היהודי בירושלים והתחילה העלייה של המוני יהודים מגורשי ספרד לצפת .יהודי ארץ ישראל התעוררו
לתקוות גדולות ממפלות מלכויות אדום בידי תורכים .באגרת מסופר על עריכת התפילה במצוות הנגיד,
ונוסח התפילה נודע רק בדור שלאח"מ ,כאשר עותק ממנה נשלח מירושלים לקהילת בוסיטו שבאיטליה,
ומשם נשלחה לקהילות אחרות .היא הגיעה לידי רבי אהרן ברכיה בר' משה ממודינא אשר כלל אותה
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בספרו ,ושם סיפר כיצד היא הגיעה התפילה לידיו" :דרכי שמרתי ...להמתיק בפי הרבים תחינות ובקשות...
ובפרט מאותם אשר נתפשטו בא וויר המחכים בא"י ובירושלים עיר הקדש ,ולהיות כי תפילה זו שהיא תיקון
קדמונים .שקצת ממנה הי יתה כמוסה מאז באוצרותיי ,עתה מחדש נשתלחה מקהלה קדושה אשר
בירושלים תוב"ב בגלילות אלו ,והודרכה אלי תיכף מבוסיטו ,למען אזכה בה רבים ,כאשר הודות לאל
עשיתי ,כי שלחתיה בכל סביבות אלו ,רחש לבי ג"כ להדפיסה פה".
בראש גוף התפילה העתיק ר' אהרן ברכיה גם מה שכתבו יהודי ירושלים באגרתם ,ומתוך דבריהם אנו
למדים שהיא היא התפילה שנתחברה בימי הנגיד ר' יצחק הכהן שולאל ,בשנים הראשונות לכיבוש הארץ
בימי התורכים .ואלה דברי חכמי ירושלים בראש התפילה יחד עם גוף התפילה:
"ידוע מה שאמרו רז"ל ,שישראל כפרו בשי"ת ובדוד מלכם ובבית המקדש וצריך שיבקשו רחמים על
שלשתן ,והובא בילקוט שמואל רמז י" ו בשם ר' סימון .ואעפ"י שאנו מבקשים על שלשתם בתפילתנו ,אין לנו
תפילה מיוחדת על ככה ,ראוי ליראי ה' ולחושבי שמו להתפלל על גאולה ...על זה סדרנו תפלה קצרה
להתפלל אותה באשמורת הבקר ,כי אז שערי שמים פתוחים ,או בעת מנחת ערב אחר תפילתם ותפילה זו
קצתה הועתקה מתפילת ר "ה מקצתה מפרקי היכלות .וככה יעשה :יתפלל לפני אלהיו ויבכה על עונות נעוריו
ויתוודה ,עונותיו וע וון אבותיו ,אחרי שישוב אל אלהיו בלבב שלם ,ואחר כך יאמר:

אנא י"י ,חטאתי עויתי פשעתי לפניך אני וביתי אנא י"י אלהי כפר נא לחטאים
ולעונות ולפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך .ככתוב :אנכי הוא מוחה
פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכור

)ישעיה מ"ג ,כ"ה(,

וכענן חטאתיך שובה אלי כי גאלתיך
קראתיך י"י

)תהילים ק"ל ,א'(.

ונאמר :מחיתי כעב פשעיך

)ישעיה מ"ד ,כ"ב(

שיר המעלות ממעמקים

אנא י"י חטאנו אנחנו ואבותינו ,העוינו והרשענו

וכפרנו באלוהתך ובדוד מלכך ובבית קדשך ותפארתך ,ואמרנו :: :אין לנו חלק
בדוד ולא נחלה בבן ישי ,איש לאהליו ישראל )שמואל א' כ' ,א'( ועתה שבנו ונחמנו
ונתחרטנו ושלשתם בקשנו :את י"י אלהינו ,ואת דוד מלכנו ובית מקדשנו
ותפארתנו .ככתוב אחר ישובו בני ישראל ובקשו את י"י אלהיהם ואת דוד
מלכם ופחדו אל י"י ואל טובו באחרית הימים

)הושע ג ' ,ה(.

אנא י"י המצא והדרש

לנו ,ועשה אות לטובה ,והאר פניך על מקדשך השמם למען י"י ,וקבץ נפוצות
קויך ,ויבנה בית המקדש .הלא ידענו כי בוחר אתה בבן ישי .ובכן יתגדל שמך
י"י אלהינו על ישראל עמך .ובכן ,תן פחדך י"י אלהינו .על כל מעשיך ואימתך
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)וכו' עד(

ולעולמי עד תמלוך

על כל מה שבראת על כן נקוה לך י"י אלהינו

בכבוד .ובכן תן כבוד י"י לעמך וכו' .ובכן צדיקים יראו וישמחו ,וישרים יעלוזו
וכו' ,ותמלוך אתה י"י לבדך מהרה על כל מעשיך בירושלים עירך ובהר ציון
משכן כבודך ,ככתוב :כה אמר י"י שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלם ונקראה
ירושלם עיר האמת והר י"י צבאות הר הקדש )זכריה ח' ,ג'( ועלו מושיעים בהר ציון
)עובדיה א ' ,כ"א(

והיה י"י למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה לכלם למלך

ובמשפטי ילכו וחקותיי ישמרו ועשו אותם )יחזקאל ל"ז ,כ"ד-כ"ה( .ועוד כתוב :זכרתי
להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרבתי אותם ונתתי את
מקדשי בתוכם לעולם

)יחזקאל ל"ז ,כ"ו(.

אנא י"י כתבנו לגאולה ,אנא י"י כתבנו לישועה ,והקל חבלי משיח מעלינו,
ועננו ביום קראינו .ואם רבו עונינו ,התר התר יוצר בראשית ,סלח סלח אביר
יעקב ,מחול מחול קדוש ישראל ,כי אדיר מלכים אתה ,מלך אדיר ,מלך ברוך,
מלך גדול ,מלך דגול ,מלך הדור ,מלך ותיק ,מלך זך ,מלך חנון ,מלך טהור,
מלך ישר ,מלך כבוד ,מלך לעד ,מלך מרומם ,מלך נורא ,מלך סולח ,מלך
עוזר ,מלך פודה ,מלך צדיק ,מלך קרוב ,מלך רחום ,מלך שומר ,מלך תם .למה
לך איבה עם זרע אברהם אהובך ,למה לך קנאה עם זרע יצחק עבדך ,למה לך
תחרות עם זרע יעקב תמימך ,כי קנין שמים וארץ קראת אותם .אנא רחם על
פליטת גולת אריאל ,הבנים אין לישראל .העל אלה תתאפק ה' ,תחשה ותעננו
עד מאד .אל תנאץ למען שמך ,אל תנבל כסא כבודך ,זכור אל תפר בריתך
אתנו כי אתה אבינו ,כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו ,אתה י"י אבינו
גואלינו מעולם שמך:
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תפילת אור החיים הקדוש לגאולת השכינה
התפילה לגאולה מאור החיים הקדוש ,מובאת בספר "תפילות מיוחדות מארץ ישראל" ע"י העורך אברהם
יערי )מחניים ס'( .ר' חיים ן' עטר עלה לארץ ישראל עם תלמידי בראשית שנת ה'תק"ב  .ומחמת המגפה
בירושלים הוא ישב תחילה בעכו ,ולאחר זמן מה יצא משם עם תלמידיו לטיול של השתטחות על קברי
צדיקים בגליל וערך תפילות מיוחדות בכל מקום .תיאור למעמדות נשגבות אלו נשמרו ע"י אגרת אחד
מתלמידיו" :ומזה הכפר כפר יסיף שליד עכו .הלכנו ..לכפר אחר קרוי ארכה ,ושם קבור חושי הארכי ...והוא
ריע דוד .וישבנו על הקבר יום ו' ולמדנו עליו תורה נביאים וכתובים ,וישבנו שם כל יום ו' .בהתבודדות גדולה
ולמדנו עניין עצותיו וענייניו עם דוד )שמואל ב' ,פרקים ט"ו-י"ז ( ,ולמדנו כל התהלים וסליחות בדמעות שליש
על אורך הגלות ועל אף ה' המגפה .אשר שולח בעיר קדשינו ירושלים" .נוסח תפילה זו נשמר בכתבי רבי
חיים זיע"א ,ואפשר שהיא חוברה ונאמרה בעת השתטחותו עם תלמידיו במקומות הקדושים:

יהי רצון מלפניך ,אבינו ,מלכנו ,ידידות אור נפשנו רוחנו ונשמתנו ,למען
בריתך אשר כרת לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם מלפניך ,זכור
אהבתנו וחיבתנו והשב שכינתך לבית קדשנו ,והחזר להשתעשע בנו כימי קדם,
כי קשה פרידתך ממנו כפרידת נפשנו מרוחנו .המו מעינו וכלתה נפשנו אל
גאולת שכינתך ,מתחננים ובוכים לפניך ה ' אב הרחמן על גלות השכינה,
הושיעה ה' שכינתך ודבק נפשנו באהבתך הנעימה והערבה על נפשנו רוחנו
ונשמתנו ,וייעול מלכנו בהיכלא אמן כן יהי רצון:

בקשה להגן מהגלות
ולבקש על הגאולה
מרבי יחיא אלצ'הרי זיע"א

רבון עלמין ,אנת הוא עילאה על כל עילאין .אנת הוא מלכא על כל מלכין.
אנת הוא רב ושליט עיקרא ושרשא דכל עלמין .אנת הוא אלוה ולית אלוה בר
מנך .אנת הוא דברא שמיא וכל חילהון ,וארעא וכל דבה .ולית אלוה דברא
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שמיא וארעא כוותך .אנת הוא דברא לאדם קדמאה ,וקטרתא בלישניה רוח
ממללא ,דלית כל בריה יכילא למנדע רזא דיליה .ובחכמתך קדישא נפקו
מיניה בני נשא .אית מנהון זכאין דעבדין רעותך .ואית מנהון חייבין דעברין על
מימרך.
בבעו מנך ובמטו מנך אלהא חייא וקיימא .אדכר לן זכוון למתושלח צדיקא.
אדכר לן זכותיה דנח דהליך קדמך בקשוט .אדכר לן זכוון דשם רבא ועבר
צדיקא .אדכר לן חסידותיה דאברהם רחימך ,דנסיתהי בעשרא נסיונין ואשתכח
מהימן .אדכר לן עקידתיה דיצחק דפשט צווריה על גביה מדבחא קדמך .אדכר
לן עלבוניה דיעקב אבונן דהליך בברירותא קדמך .אדכר לן זכוון דתריסר
שבטוי דייחידו ית שמך בלב שלים .אדכר לן זכוון דמשה נביא רעיה מהימנא
דמלילתא עמיה אפין באפין .אדכר לן זכוון דשתין רבוון ,דנפקו עמיה ממצרים
ועברו בגו ימא ביבשתא למדברא לקבלא אוריתך ,ואמרו נעביד ונקביל .אדכר
לן זכותא דשבת מלכתא דהיא חביבא עלן יתיר מכלא .ומן ההוא דרא עד הכא
כמה חסידין כמה גיברין כמה חכימין כמה תקיפין בפולחנך.
יהא רעוא קדמך אלהא רחמנא וחננא דתשגח עלן בעינא דרחמנותך ,ועל שאר
שיזבתא דעמך ישראל דאבדו בגו גלותא הדא .עביד עמנא צדקתא בדיל שמך
רבה לשיזבא לן מכל בעלי דבבן ,ולאגנא עלן מכל צרה ועקתא ,ולספקא
צורכנא בכל עידן דניצטריך להון ,ולכנשא גלוותן מארבע רוחי עלמא ,ולחדאה
לן בבנייניה דמקדשא ובשכלוליה דהיכלך ובמלכותיה דבר דוד משיחך ,כמה
דכתיב נגילה ונשמחה בך ,וכתיב עורי עורי לבשי עוזך ציון ,עורי לבשי עוז זרוע
ה' ,עורי כימי קדם דורות עולמים.
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הלא את היא המחצבת רהב ,מחוללת תנין .הלא את היא המחרבת ים מי תהום
רבה ,השמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים ,ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה
ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה ,אכי"ר.
ברוך ה' לעולם אמן ואמן ,ימלוך ה' לעולם או"א:

פסוקים המסוגלים לתפלה
מכתי"ק רבי שלם ב"ר יוסף משתא שבזי זיע "א

אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך :צמאה נפשי לאלהים לאל חי ,מתי
אבוא ואראה פני אלהים :י'י ' אלהים צבאות שמעה תפילתי האזינה אלוהי יעקב
סלה :גם צפור מצאה בית ודרור קן לה ,אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך :י'י'
צבאות מלכי ואלהי :שמעה תפלתי י 'י' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש,
כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותיי :אלהים שמע תפילתי ,האזינה לאמרי פי:
ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת :י'י ' אדני עוז ישועתי
סכותה לראשי ביום נשק :מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה :מי אל כמוך
נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא:
ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם :תתן אמת
ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם :יומם יצווה י'י ' חסדו
ובלילה שירה עמי תפילה לאל חיי :ואני תפילתי לך י 'י עת רצון אלהים ברוב
חסדיך עניני באמת ישעך :דרשתי את י'י' וענני ומכל מגורותיי הצילני :הטה
אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני :אלהים
להצילני י'י' לעזרתי חושה :ואתה י'י ' אדני עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך
הצילני :אתה האל עושה פלא הודעת בעמים עוזך :ויושיעם למען שמו להודיע
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את גבורתו :הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה י 'י' ויהי לי
לישועה :אלהים אל תרחק ממני אלהי לעזרתי חושה:

תפילה מיוסדת על שם בן כ"ב
מרבי שמעון ב"ר שלם שבזי זיע"א

אנא נורא קדוש תצילני מאויבי .פדני סמכני תקימני מדלותי .פחדך סר פצני.
סעדני ה' משגבי .דרכי ישרה ורצה נא שיחתי .יה מושיעי:
אל נא קדוש תעניקני מחסדיך .פדני סמכני תקימני מדלותי .פותח סועד פרנסני.
סעדיני ה' מבטחי .דרכיך ה ' ואמתך נהגיני .סלעי ה' משגבי:
אל נורא קדוש תצילני .מעוון פדני סמכני תצילני מרשעים .פותח סומך פי סמוך
ידבר מישרים .דרך ישרה ואמת נחני .שגבני ה' ממיצרים:

תפילה מיוסדת על סוד כ"ו
מרבי שמעון ב"ר שלם שבזי זיע"א

יתברך הנורא ויוצר הכל .מנהיג עולמו בחסד מפרנס ומכלכל .ורחמיו על כל
מעשיו .טוב ה ' לכל .המקום יברכנו בכל מכל כל:
יתברך הוא ושמו המרומם .חופש כל חדרי בטן ורואה כל נעלם .ברוך אלוהי
אברהם יצחק וישראל:
יתברך היודע ועד הוא .אין קדוש כה ' ואין כמוהו .קרוב ה' לכל קוראיו לכל
אשר יקראוהו .ברוך שומע תפלת עמו ישראל:
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יתברך הראשון והוא האחרון .גדול גבור ונורא אל עליון .קונה ברחמיו שמים
וארץ עליון ותחתון .ברוך המלך על הכל:
יתברך השם וכינוייו הנבלים והנעלמים .ישתבח שמו וזכרו תמיד לעולמי
עולמים .אל חי וקיים תמיד הוא אלוהים חיים .אל מלך גואל וחזק גואל ישראל:
שדי מבטחי עליך ,ובשמך נשענתי ,ברחמיך נהלינו שמע לתפילתי ,מן שמים
ברחמיך זכור יחידתי ,השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את
ישראל:

תפילה מיוסדת משם בן ע"ב
מרבי שמעון ב"ר שלם שבזי זיע"א

ועד המקים והמרים יראה לעניי יקימני .סמכני יה טכסיני .עזריני למענך מלכי.
מאוייבי הצילני שמרני .ושגביני אלוה הכל .לך לבדך התחננתי .אהבתי כי
אספרה .כל היום תהלתיך .האל זכאי ישריני .אדון למדני דתך .לך אני
והושיעני .השומע העונה ענני .יחיד זכריני לחיים .מושל בגיאות הים .הקימני
רחם יחידתי .הקימני קדוש מדלותי .למענך אדיר ונורא .כליותיי לישועתך יקוו.
למדני והודיעני והבינני .פדה המקווה לישועתך .נכבדים לפני כבוש .יה ה' ישעי.
מפחד לילה הצילני .חנני האל ורחמיני .נפלאות תורתך הבינני .השולח אמרתו
ארץ .יה רצה תפילתי .שגביני אלוה על ..רועה ישראל ה ' .איום ונורא מושיעי.
למענך כלכלני בכבוד .ואת שברי רפא .יה חזקני ואמצני .לי הטה חסד .בחסדך
ורחמיך קיימני .מלך נורא דגול .אליך נשאתי ידי .חנון עליך מבטחי .רחום
הביטה ענני .ה' ישעך זכרתי .הושיעה עני הצילני החייני .מבקשי יחידתי כלם.
ואינמו וצורם לבלות .ה' הצילה לנפשי .סלח ה' לפשעי .עזרני רועה ישראל.
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עליון שברתי לישועתך .מדלותי יה הקימני .ובתורתך הודיעני והבינני .דרך
נכונה ישרני .המאזרני חיל שגביני .עזרי מושיעי מגני .נקום נקמתי ה ' .נפלאות
ימינך תשגביני .מרום בתורתך הדביקני .פדה והצל יחידתי .נפשי מאוייבי מלט.
יה ישעי לעולמים .הרופא רפא חליי .ממכאוב ,צורי רפאיני .ובשמך מצפ"ץ
בטחתי .יה המלך הקדוש .עזרני נורא משגבי .מגני חזקי ישעי .דן משנאי
בגבורותיך .מצורר ,נפשי קראתיך .אתה ישעי עזרני .חנני ברחמיך ואחיה .רחום
אמרי האזינה .יה בך מבטחי .החיה יה יחידתי .משגבי ומנוסי מושיעי .ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד .יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
רפאני ה' וארפא ,הושיעני ואושעה ,כי תהילתי אתה:

בקשה נאה
לישועת ה' כהרף עין
נרשמה ע"י כבוד מו"ר אבא יחיא עואד' עואמי זלל"ה
מכת"י של הר"ר מארי יוסף ב"ר יחיא נחום זיע"א.

אסדר שבח לאל שהוא ממציא מאין ,נקוה לו תמיד בכל יום:
ישועתו כהרף עין.
יציל אותנו משבעים אומות ,שהן צרי עין .בגלותנו המר הזאת ,ישלח לנו
משיחנו .חסדיו יתברך עלינו .יזכור לנו זכות הבל שהרגו קין :יכ"ע.
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חי אתה הוא י'י' ,אשר לך הממשלה .תרחם עלינו ,בזכות אבותינו יחידי
הסגולה .תשפיע לנו מאוצרך של חנם ,שהבטחתנו על יד נאמן ביתך .אוצר
הצפון לצדיקים ,בעלי הגמרא .ובזכות ארבע אמהות שהן כבת עין :יכ"ע.
יחיד בעולמך ,עשה למען שמך .תגאל שכינת עוזך ,ותראינו משיח צדקך.
בזכות הגואל הראשון ,שהוא הגואל האחרון .הוא משה רבינו הנקרא טוב עין:
יכ"ע.
אב הרחמן יושיע ימינו ,ויבנה בית מקדשינו .מהרה יצמיח לנו ,בן דוד יפה
העיניים .מחיה המתים יחינו ,ויגאל שכינתו בחיינו ובימינו .בזכות התורה
הנקראת חמדת העין :יכ"ע.
ברכה ימציא לנו ,אדון הנפלאות .יזכנו להגות בתורה ,ימים ולילות .נאכל
מפרותיהן בעולם הזה ,ולעולם הבא קיימות .ונזכה למה רב טובך הצפון אשר
לא ראתה בו רע עין :יכ"ע.
נלך בדרך הישרה ,אשר היא מפוארה .בזכות התורה ,מגאנת עלינו מכל צרה.
ובזכות יוסף הצדיק ,שנמסר ביד אומה שפלה .ואחר כך ,מלך וכלכל אחד
עשרה אבן יקרה .וזכה לכבד את אבינו יעקב ,שבע עשרה שנה .עם שני בניו
מנשה ואפריים :יכ"ע.
ענני אלוהי ישעי ,ושמע תפילתי .ומלא כל משאלות לבי ,בזכות הנקרא
אברהם עבדי .אשר עשה לך נפשות ,וברכתו להיות אב המון :יכ"ע.
ותיק ,יהמו נא רחמיך עלינו .זכור צדקת בן נעקד ,ובזכותו תחיינו .ובזכות יעקב
אשר ברכתו בשם ישראל .מהר לנו ישועה ,ובא לציון גואל :יכ"ע.
אתה אל חנון ,חמול על שבטי יה .וקום להושיענו ,בזכות אשר קראתו ידידיה.
אשר העמדתו למלך ,ובנה בית הבחירה .השיבנו ה' אליך ,ונשובה :יכ"ע.
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דור לדור נספר גדולתך ,אל נורא עלילה .נסיך על הים ,ובקיעת אדמה .ומקום
הר סיני במעמד כל נשמה .אחת דבר אלוהים ,וקבלנו התורה :יכ"ע.
מלך מלכי המלכים ,ראה עניי משונאי .וחלצינו י'י' ,מאויבי ומשונאי ומרודפי.
בזכות אהרון קדוש ישראל .תצילני מפועלי און ומלחם רע עין :יכ"ע.
שעה את עתירתי ,וקבל את תפילתי .וזמן לי את פרנסתי ,בזכות אליהו הנביא.
שזכו על ידו כמה צדיקים וכמה חסידים :יכ"ע.
ה' אלוהי ,בכח שמך הגדול .שמע קול אמנו רחל ,והשב בנים לגבולם .ויבא
אליהו ,והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם .ותגלה מלכותך עלינו,
לקיים ושכנתי בתוכם :יכ"ע.

תפילת הרמח"ל להחיש את הגאולה
מתפילות הרב מ שה חיים ל וצאטו זיע "א

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלהי אבותינו שתקבל ברצון את תפלות עמך
ישראל שהתפללו אליך בכל הדורות ,בכל מקום שהוא בעולם ,ובפרט בארץ
ישראל הקדושה ,ובזכות תפלות אלו תטה את הכף ,לגאול את עמך ישראל
גאלה שלמה בחסד וברחמים ונסים ונפלאות ,ותשעבד תחתך את הדם שהוא
מלכות אדום ,ואת החלב שהוא מלכות ישמעאל ,בזכות כל הצדיקים האמתיים
שהיו עד היום הזה ,ובזכות כל הצדיקים האמתיים שנמצאים עמנו היום ,ובזכות
הקווי שאנו מקוים לראות את גאלתך השלמה ,ובזכות רחמיך וחסדיך ,אנא ה'
שלח לנו מיד את אליהו הנביא עבדך ,ותגלה את מלך המשיח ותמליך אותו
על עם ישראל ועל כל העולם כלו .אנא ה' ,אל תשיבנו ריקם מלפניך כי בך אנו
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בוטחים ,עננו ואל תאחר ,לישועתך קיויתי ה' ,יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי
לפניך ה' צורי וגואלי:

תפילה להתעוררות הגאולה
מספר התפילות "מליץ טוב" לחסידא ופרישא הרה"ג דוד בן ציון לניאדו מחכמי אר "ץ רבה ובעיה"ק ירושלים

רבונו של עולם ,כנסת ישראל בגלות הארוך בראותה כי תוחלתה ממושכה,
אמרה סמכוני באשישות כי חולת אהבה אני .כלומר יראה אנכי תמיד שלא
תתמהמה אותה אהבה יותר בסבת החטא .עד כי נחלתי בחולת האהבה הזה
ולכן סמכוני באשישות .ועתה אל נא רפא נא לה .מלך חסיד שכמוך ילך
ויתעכב .חזור בך ופקוד גפן זאת .קרב ומהר מאוד לבכר את בן האהובה.
ואספתו אל תוך ביתך משכן כבודך ואילת אהבים .כלתך אשר אהבת תשא חן
וחסד לפניך .ותתן כתר מלכות בראשה והמליכה כי עת לאהוב .ואם חס ושלום
אין אנחנו ראויים לגאולה כי אין בנו מעשים ,הרי אמרת למשה רבינו עליו
השלום ראה ראיתי את עני עמי .ופירושו ,אפילו שרואה אני שעתידים לטעות
בעגל אעפ"כ ראיתי את עני עמי .ואם כן בין זכאים בין חייבים ח"ו עליך
לגאלנו .ואפילו במצרים היו עירום ועריה מן המצוות ,וטען שרו של עשו מה אלו
אף אלו ,עם כל זה עשית להם כמה נסים ונפלאות ,הצלת אותם והושעת אותם.
כל שכן עתה שריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון .צריך שתעשה עימנו
כפליים כיוצאי מצרים .ובשכר האמונה דווקא אשר מאמינים בך שתגאלנו זה
כמה מאות שנים ,ואפילו שאין לנו לא נביא ולא חוזה ,ולא אורים ותומים ,ולא
בת קול ,ונסתם כל חזון ,ואפילו הכי מאמינים בגאולה .בזכות האמונה הזאת
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ראויים לגאולה .כמו שנאמר תשורי מראש אמנה .ואם כן קומה עזרתה לנו
ופדנו למען שמך:

תפילות מרבי נחמן
מתוך ליקוטי תפילות שערך רבי נתן ע"פ תורותיו של רבי נחמן מאומן זיע "א

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו ,שתרחם עלינו ועל כל עמך בית
ישראל ,ותטע אמונתך בלבנו ,ונזכה להאמין בך ובצדיקיך האמתיים באמונה
שלמה ,ותהיה האמונה זכה ונכונה צחה ונקיה ,בלי שום פגם ובלי שום בלבול
בעולם חס ושלום כלל .ונזכה ברחמיך הרבים ,שתהיה אמונתנו חזקה כל כך
כאלו אנו רואין בעינינו אלהותך והשגחתך וכבודך אשר מלא כל העולם .ונהיה
דבקים בך תמיד באמת ובתמימות ובדעה נכונה ומיושבת בלי שום תערבת
פסלת כלל :ותזכנו לבא לארץ ישראל ,הארץ אשר בחרת בה מכל הארצות,
ונתת אותה לישראל לעולם .ומיום אשר סרנו מאחריך ופגמנו באמונתך
הקדושה ,גלינו מארצנו ,ונתרחקנו מעל אדמתנו ,עד אשר ארך עלינו הגלות.
על כן חוס וחמל נא עלינו ,וזכנו ברחמיך הרבים להכניע ולשבר ולבטל כל מיני
כפירות ובלבולים ,שלא יעלו בלבנו ובלב כל עמך ישראל לעולם .ונזכה
להאמין בנסיך הקדושים אשר אתה עושה עמנו בכל דור ודור מעולם ,ואשר
אתה עושה עמנו עדין בכל יום ובכל שעה .ולא נכסה שום נס בדרך הטבע ,חס
ושלום ,רק נדע ונאמין שהכל מאתך לבד ,על ידי השגחתך אשר אתה משגיח
תמיד בהשגחה פרטיות על כל דבר שבעולם .ונזכה להאמין בך ובצדיקי האמת
תמיד ,ועל ידי זה נזכה לבוא לארץ ישראל חיש קל מהרה ,ותמהר ותחיש
לגאלנו גאולה שלמה ,ותביא לנו את משיח צדקנו )תפילה ז'(:
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"אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל ,כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך
נשאו ראש ,על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך ,אמרו לכו ונכחידם מגוי
ולא יזכר שם ישראל עוד .כי נועצו לב יחדו ,עליך ברית יכרתו" .רבונו של עולם
אתה יודע מעמד ומצב של ישראל כעת בגשמיות ורוחניות ,בכלל ובפרט" ,כי
באו בנים עד משבר וכח אין ללדה" .ועל ימינו ועל דורותינו אלה נבאו כל
נביאינו וחכמינו מימות עולם עד הנה .כי תכפו עלינו צרות ,הן מעל הנתינות
וחסרון הפרנסה ורבוי החולאת והמכאובים ומחושים השכיחים בעולם רחמנא
לצלן .ושאר מיני צרות ויסורין בפרטיות שיש לרב העולם .יש חשוכי בנים ,ויש
שיש להם צער גדול בנים רחמנא לצלן .ויש שיש להם בנים ובנות ואין להם
במה לפרנסם ובפרט להשיאם לההגון להם ,וכהנה וכהנה .השם יתברך ירחם על
כל אחד ויושיעו בכל מה שצריך להושע ,ונוסף לזה מה שנשמע בכל עת
שמתיעצים עלינו וחושבים מחשבות לגזר גזרות על עמך ישראל חלילה אשר
אי אפשר לסבלם .ובפרט כי רובם נוגעים בדת ישראל כאשר נגלה לפניך אדון
כל נותן התורה ,ועל כל אלה קשה מכולם צרות הנפש מה שאנו בעצמנו עושים
לעצמנו ,מה שאנו מתרפים במלאכת שמים ,וגם עשינו בהפך ,כי הרבינו לפשע
נגדך ,והרע בעיניך עשינו .ובפרט אנכי אשר כבר נלאיתי להתודות ולספר
מהותי ועניני והנהגותי ומחשבותי ומעשי המגונים והזרים .השם יתברך יצילני
מעתה ,ואיני יודע שום עצה ותחבולה כי אם לצעק ולזעק ולשאג ולהתחנן
אליך ,כי מר לי מאד .כי "טבעתי ביון מצולה ואין מעמד ,באתי במעמקי מים
ושבלת שטפתני" .ואיני יודע שום מנוס והצלה ,ואין לי שום פתח תקוה ,כי אם
להתפלל ולהתחנן לפניך מלא רחמים ,בעל הישועות ,הן על צרות נפשי ,הן על
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צרות כלל ישראל שמחויב כל אחד מישראל להשתתף בצרתם .ועל כולם אין
לנו שום משען ומשענה כי אם על תפלה ותחנונים ,כאשר צוונו חכמיך הקדושים
זכותם יגן עלינו:
מריה דעלמא כלא ,הבוחר בעמו ישראל באהבה ,הבט משמים וראה כי היינו
לעג וקלס ,הביטה וראה שפלות ישראל כעת ,מלא רחמים ,בעל הישועות אדון
הנפלאות ,מלך ישראל וגואלו ,צור ישראל וקדושו ,קומה בעזרת ישראל .קומה
והושיענו בעת צרה .יעוררו רחמיך על בניך למענך .למענך למענך עשה ולא
לנו ,ראה עמידתנו דלים ורקים .רחם עלינו בעל הרחמים ,ואל תשפך חרונך
עלינו ,ובטל מעלינו מחשבות שונאינו .בטל מעלינו כל גזרות קשות ,ועשה
כנפלאותיך שיתהפך הכל לטובה .ותרום קרנם ומזלם של ישראל ,ותתן להם חן
וחשיבות למעלה ולמטה ,והקל מעלינו על הנתינות והמסים ,ותתן לנו פרנסה
בכבוד וברוח ובהתר בקדושה ובטהרה ,באפן שנזכה להיות כרצונך הטוב
באמת תמיד:
ועזרנו והושיענו בכל יום ובכל עת להתפלל תפלתינו ותחנותינו לפניך בלב
שלם .ולשבר כל המחשבות זרות ופניות העולים על דעתנו ולהפכם לטובה.
ותתן לנו כח וגבורה בכל עת למשך ולהפך המחשבה מרע לטוב ,מחוץ לפנים,
בזריזות גדול באמת .ונזכה להכניס כל המחשבות בפנימיות וחיצוניות ,לתוך
דבורי התפלה הקדושה ,עד שיתבטלו כל המחשבות זרות ופניות לגמרי .ולא
יבואו ולא יעלו עוד על דעתי ומחשבתי כלל ,ותהיה תפלותנו שלמה ושגורה
וסדורה בפינו תמיד בתכלית השלמות ,בענוה באימה ויראה ורתת וזיע .עד
שיהיה לנו כח למשל בתפלותינו לבטל כל הגזרות וכל הדינים על ידי
תפלותינו ,הן מכלל ישראל הן מכל אחד ואחד מישראל בפרטיות .באפן
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שתשתעשע ותתעדן עם תפלותינו תמיד .ויתגלו ויאירו כל העשרה מאמרות
המקימין את העולם ,ויומשך חסד גדול ונפלא בעולם על עמך ישראל .ויקוים
מקרא שכתוב" :כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם" .וכתיב:
"חסד אל כל היום" .ועל ידי זה תמשיך עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים
ושלום וכל טוב בכל עת ובכל שעה .ותמהר ותחיש לגאלנו ,ותביא לנו את
משיח צדקנו במהרה בימינו ,אמן סלה )תפילה צ"ז(:
רבונו של עולם מלך מנהיג מושל ומשגיח ,ראה את עמך ישראל מרודים
מאד ,אתה לבד יודע מעמד ומצב של ישראל בעת הזאת .הבט משמים וראה
כי היינו לעג וקלס בגוים" .כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו" .כי כל פנימיות
כונתם בכל גזרותיהם הרעות רחמנא לצלן הכל כדי להרחיק ישראל חס ושלום
מדת תורתנו הקדושה כאשר אתה יודע צפון לבם .אתה לבד יודע עד היכן מגיע
מחשבותם ועצותיהם הרעות" .אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל .כי
הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש .על עמך יערימו סוד ,ויתיעצו על
צפוניך .אמרו לכו ונכחידם מגוי ,ולא יזכר שם ישראל עוד" :מלא רחמים גדול
העצה ורב העליליה סכל נא עצת שונאינו ,ולא תעשינה ידיהם תושיה .כמו
שכתוב" :מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה" .וכתיב" :יהוה הפיר
עצת גוים ,הניא מחשבות עמים .מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה" .וכל
הקמים עלינו לרעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם ,ותן בלבנו חכמה בינה
ודעת שנזכה להאמין תמיד בהשגחה הפרטית שהכל מתנהג בהשגחתך הפרטית
לבד .ונזכה להתפלל ולהתחנן לפניך תמיד .ונשתתף עצמנו בצרות ישראל
ונתפלל ונעתיר הרבה תמיד בכל יום על צרות ישראל בלב נשבר ונדכה,
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ונשפך לבנו כמים נוכח פניך יהוה ,עד אשר נוריד דמעות הרבה לפניך באמת.
בבכי ובתחנונים אבוא לפניך .ונזכה להמשיך על ידי הדמעות השגחתך עלינו.
ועל ידי זה תרחם עלינו מן השמים ,ותשגיח עלינו ברחמים ותבטל מעלינו כל
הצרות וכל הגזרות ,הן אותם שכבר נגזרו עלינו ,והן אותם שחפצים לגזר חס
ושלום .לא תהא כזאת בישראל .רחם עלינו למען שמך ,כי אין לנו על מי
להשען כי אם עליך אבינו שבשמים .אתה הטוב בעיניך עשה עמנו" ,ואנחנו לא
נדע מה נעשה ,כי עליך עינינו" .ותן בלבנו שנשוב כולנו אליך באמת חיש קל
מהרה" .לב טהור ברא לי אלהים ,ורוח נכון חדש בקרבי" .ותמהר ותחיש
לגאלנו גאולה שלמה ,ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו ,אמן סלה
)תפילה קמ"ג(:

מרבי יוסף חיים זיע"א
תפילה מהגאון רבי יוסף חיים הבן איש חי זיע"א ,ובה נכתב" :יזהר כל אדם לומר בכל יום לפני פרשת
העקידה בקשה זו שהובאה בספר "בן איש חי" ,ובזה יהיה ניצול מקללת רבי שמעון בר יוחאי הכתובה
באידרא רבה דף קמ"א עמוד ב' ".

יק ָר ְךְ .למֶ ְע ַּבד ְרעו ָּת ְך.
ִר ּב ֹון ָע ְל ָמא .יְהֵ א ַרעֲ וָא ַק ּ ָמ ְך ְל ֵמיהַ ב לָ ן חֵ ילָ א ְל ִא ְּת ַע ָרא ִּב ָ
ו ְּל ַסדָּ ָרא ּכ ָֹּלא ִּכ ְד ָקא יָאוּת .וְ ַאף ַעל ּגַב דְּ לֵ ית ָאנָן י ְַד ִעין ְל ַׁש ּו ָָאה ְרעו ָּתא וְ ִל ָּבא
ְל ַת ָּקנָא ּכ ָֹּלא .יְהֵ א ַרעֲ וָא ַק ּ ָמ ְך דְּ ִת ְת ְר ֵעי ְ ּב ִמ ִּלין ו ְּצלוֹ ָתא ִדילָ ןְ .ל ַת ְ ּקנָא ִּת ּק ּו ָנא
ִד ְל ֵע ָּלא ִּכ ְד ָקא יָאוּת .וְ ִל ְהווֹ הֵ יכָ ִלין ִע ָּל ִאין וְ רו ִּחין ִע ָּל ִאין ַעיְלֵ י הֵ יכָ לָ א ְ ּבהֵ יכָ לָ א
וְ רוּחָ א ְ ּברוּחָ אַ .עד ְדּ ִמ ְתחַ ְ ּב ָרן ְ ּבדו ְּכ ּ ַתיְהוּ ִּכ ְד ָקא חָ זֵיַׁ .שיְפָ א ְ ּב ַׁשיְפָ א .ו ְִא ְ ׁש ְּת ִלימ ּו דָּ א
ְ ּב ָדא וְ ִא ְת ַי חֲדוּ דָּ א ְ ּב ָדאַ .עד ִא ּנוּן חַ ד וְ ַנה ֲִרין דָּ א ְ ּב ָדא .ו ְּכ ֵדין נִ ְ ׁש ְמ ָתא ִע ָּל ָאה ְדכ ָֹּלא
וְל ְהווֹ נְ ִה ִירין כּ ְֻּלה ּו בּ וֹ ִצינִ ין ִ ּב ְ ׁש ִלימ ּו ִּכ ְד ָקא חָ זֵיַ .עד
ַא ְתיָא ִמ ְּל ֵע ָּלא ,וְ נ ִָהיר לוֹ ןִ .
ְדּ הַ הוּא נְ הוֹ ָרא ִע ָּל ָאה ִא ְּת ַער ְוכ ָֹּלא ָא ִעיל ְלגַ ֵּבי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִ ׁשים .וְ ִא ְת ָּב ְרכָ א וְ ִא ְת ַמ ְליָא
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ְּכ ִב ָירא ְד ַמיִּין נ ְַב ִעין וְ לָ א פַ ְס ִקין .וְ כ ְֻּלה ּו ִמ ְת ָּב ְרכָ ן ְל ֵע ָּלא וְ ַת ּ ָתא .וְ הַ הוּא דְּ לָ א ִא ְתי ְַדע
חֻש ָּבנָא ְרעו ָּתא ְדלָ א ִא ְּת פָ ס ְל ָע ְל ִמין ָּב ִסים ְלגָו ְלגָו ְ ּבגַ ָ ּויְהוּ .וְ ָלא
וְ לָ א ָא ִעיל ְ ּב ְ ׁ
ִא ְתי ְַדע הַ הוּא ְרעו ָּתא וְ לָ א ִא ְּתפַ ס ְל ִמנְ דָּ ע ,ו ְּכ ֵדין כּ ָֹּלא ְרעו ָּתא חָ ָדא ַעד ֵאין סוֹ ף.
וְ כ ָֹּלא ִאיה ּו ִּב ְ ׁש ִלימ ּו ִמ ְּל ַת ּ ָתא ו ִּמ ּגָו ְלגָוַ .עד ְדּ ִא ְת ָע ִביד ּכ ָֹּלא חָ ד .וְ ִא ְת ַמ ְליָא כּ ָֹּלא
וְ ִא ְ ׁש ְּת ִלים ּכ ָֹּלא .וְ ִא ְתנְ ִהיר וְ ִא ְת ְ ּבסַ ם כּ ָֹּלא ִּכ ְד ָקא יָאוּת:
ִש ָר ֵאל ְל ָע ָלםּ .ופ ְֻר ַקן י ְִמינ ְָך ַא ְחזֵי ְל ַע ּ ָמ ְך ְ ּב בֵ ית
ִר ּב ֹון ָע ְל ָמא .יְהֵ א ְרעו ָּת ְך ִעם ַע ּ ָמ ְך י ְ ׂ
ִמ ְקדְּ ָׁש ְך .ו ְּל ַא ְמטוּיֵי לָ נָא ִמ ּטוּב נְ הוֹ ָר ְך .ו ְּל ַק ָּבלָ א ְצלוֹ ָתנָא ְב ַרח ֲֵמי .יְהֵ א ַרעֲ ָוא ַק ּ ָמ ְך
ְדּ ֶת ְהוֵי סָ ִעיד וְ סָ ִמ ְ
ישרּ ְ .ב ִת ּקוּנָ א ִד ְל ֵע ָּלא.
ימא ִמ ִּלין ְ ּבא ַֹרח ֵמ ַׁ
יך לָ ן ְדּ נִ ָ

תפילת "וזאת ליהודה"
מהמקובל האלקי הרב יהודה פתיה זיע'א .העתקנו מחתימת דברי קדשו לביאוריו על האדרא ועל עץ חיים.

ואני תפילה ,לפני נורא עלילה .וזאת ליהודה :ויאמר נא גבור ,לישדר לה
מור ,שלמא לאיילתא ,ואף על גב דליכא זכותא .עביד בגין שכינתא ,דאיהי
בגלותא .ייתי ונמיניה .נחזה אנן ,נוה שאנן ,בנוי ומכונן ,במהרה בימינו אמן:
ובכן ,אנו לי'ה ולי'ה עיננו .תכון תפילתנו .וזאת ליהודה ויאמר :אנא אלוהינו,
שעה אל שוועתינו ,חוס ורחם עלינו ,ומבין הגויים קבץ פזורינו ,ותטענו בארצנו,
ואת צמח דוד עבדך מהרה תצמיח בימינו ,ומלך ביופיו תחזינה עיננו ,ישמח
לבנו ויגל כבודנו ,במהרה בימינו כיר"א )כן יהי רצון אמן(:

תפילה להצלת ישראל מיד צר
מהמקובל האלקי הרב יהודה פתיה זיע'א .בהוראת מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א היא
פורסמה ברבים עקב המצב השורר בארץ ,לאומרה גם במקהלות עם בכל יום.

יהי רצון מלפניך ה´ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתרחם על כל איש ואישה קטן
או גדול יחיד או רבים מעמך ישראל אשר הם שרויים בצער בן שהם דרים בארץ
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הקדושה ובין שהם דרים בשאר חוצה לארץ ואהלי קדר ,בין שהם הולכים
באוניות בלב ים ובין שהם נוסעים במסילות הברזל ובמכוניות ביבשה ובין
שטסים באוויר או הטועים בדרך.אנא ה´ הצילם מצרתם וממצוקותם ומנחשולו
של ים ומהמון גליו ולא תטבענה אוניות בלב ים והצילם משזיפת השמש והירח
ומחיות רעות ומהררי טרף ונחשים ושרפים ועקרבים ומרעב ומצמא ומקטב מררי
ומקור ומגשם וברד ושלג וכפור וקרח ורוח זלעפות וממטר של אבק ועפר ומרוח
סערה ומכל חולי ומחלה ומפחד ובהלה וחבלה ומחבלים ופצצות ותבערה ומהרס
בתים ומן הלסטים ומכף כל אויב ואורב בדרך ומכל תאונות הדרכים .והגיעם
למחוז חפצם לחיים טובים ושלום שלמים בגופם ובממונם ויתקיים בהם מקרא
שכתוב":כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא
תכוה ולהבה לא תבער בך" .הצילני מטיט ואל אטבעה אינצלה משונאי
וממעמקי מים .אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר על
באר פיה .וכל הקמים עליהם רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם יהיו
כמוץ לפני רוח ומלאך ה´ רודפם תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו
כאבן .כאבן ידמו זרועך בגדול ופחד אימתה עליהם תיפול .יקום אלוקים יפוצו
אויביו וינוסו משנאיו מפניו כהנדף עשן תנדוף כהמס דונג מפני אש יאבדו
רשעים מפני אלוקים ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה
למען תדעון אשר יפלה ה´ בין מצרים ובין ישראל למען שמך הקדוש היוצא
מפסוק ויהיה בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה´ ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך
מפניך .ובנחה יאמר שובה ה´ רבבות אלפי ישראל ויתקיים בנו מקרא שכתוב
ה´ שומרך ה´ צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה ה´ ישמרך
מכל רע ישמור את נפשך ה´ ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם אמן:
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קרב הגאולה
מהמקובל האלקי רבי יעקב אבוחצירא ,אביר יעקב ,זיע'א .סי' אני יעקב

אל דר שחקים ,כסאך השלם .ומלכותך הקם ,הרם שפלים:
חכמים בעז ,יעסקו בעז .בעת לנו תעוז ,לתוך מגדל עז:
נעימות בימינך ,נצח הראנו .חוסה למענך ,מהר פדנו) :חכמים(
יאמר לשבוים ,חרין הנכם .אל ירושלים ,עלו כלכם) :חכמים(
יבנה יתחדש ,עיר תפארתנו .ואזי יתקדש ,שמך מלכנו) :חכמים(
עבודת מקדשך ,כמאז תחזיר .ולשם קדשך ,עטר בנזר) :חכמים(
קרב הגאולה ,לעם אהבת .סליחה מחילה ,מחל וסלחת) :חכמים(
בחסד ובצדק ,השקף עלינו .ואל תדקדק ,אל חטאתינו) :חכמים(

אשמח בך גואל נפשי
מרבי ישראל אבוחצירא בבא סאלי זיע"א ,סי' ישראל חזק

יודו לך רעיוני ,אל מבטן יוצרי .על קרבתך בסיני ,להאיר את נרי .על כן
בתחנוני ,אפשר בשירי .בכל ימי ושני ,עד לעד עולם:
אשמח בך ,אשמח בך ,אשמח בך אל עולם.
אשמח בך גואל נפשי ,את גאולת עולם:
ששון לבי המה ,בזכרי חסדיו .כי בחר מכל אמה ,ישראל עבדיו .נצר נטיעה
תמה ,האבות ידידיו .אבן הצדק שלמה ,משרש גדלם) :אשמח בך(

רצונך אשאלה ,חי בעל הרצון .כאשר בתחלה ,נהגת את הצאן .במרעה טוב
ונפלא ,והיה כל עלצון .רועה ישראל סלה ,האזן את קולם) :אשמח בך(
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אתה הוא האלהים ,העד והדין .קום נא לקראת גבהים ,צאי נא מזוין ,לנקום
נקמתך מהם ,להשלים כל ענין .שמך וכסאך ,שהם מעין כל חי נעלם) :אשמח בך(

לעושה נפלאות לבדו ,את יריבי יריב .אקוה תמיד חסדו ,השכם והערב .ולא
יסך בעדו ,את טירתו יחריב .ואז נשיר לכבודו ,השירים במשלם) :אשמח בך(

חזק ציון מועדנו ,אשר מכוונת .מול זבול מקדשנו ,שהיא הנותנת .כח עליון
לגנו ,עדן המכוננת .אשר בם כל חפצנו ,הם מקדש ואולם) :אשמח בך(

זאת היתה לי בעוניי ,גדולה הבטחה .לאב המון נסיי ,בין בתרים זרחה .לאמר
מתי ואיה ,ומצאנה מנוחה .בך כל מאויי ,אל תאות עולם) :אשמח בך(

קץ ימים גלה לעם אלה ,עמוסי תלאות .גדל צערי ועמלי ,בפלאי פלאות.
מצפים אבות ועוללי ,עשה לטובה אות .כלילו גדילי בניך על תלם) :אשמח בך(

חיש ישע לצאן מרעיתך
מרבי מאיר אבוחצירא זיע"א ,סי' הוי"ה אמ"ת

יה חיש ישע לצאן מרעיתך .השב לציון שכינתך .בנה מקדשך והדומך .וחושה
לעזרתי:
האר פניך ונושעה .ומלאה הארץ כולה .דעה .ומחה ה' אלהים דמעה .והאר נא
אפלתי:
וקום חגור חמות על שונאינו .והדק אותם תחת רגלינו .שמחנו כימות עניתנו.
הקשיבה אל רינתי:
השלם את שמך וכסאך .יגל לבבי בישועתך .אגיד לדור ודור זרועך .לישועתך
תאבתי:

תיקון גדול לגאולה מהשל"ה הקדוש

77

אלהים לנו עז ומחסה .בטחנו עליו והוא יעשה .משפטינו לאורה הוא יוציא .לך
ה' הוחלתי:
מציון מכלל יופיע .ויפדה כל אח אהוב ורע .יצו ישועתי במפגיע .כי אתה
תקוותי:
תכון תפילתי לפניך .קים מאמר כל חוזיך .ישישו וישמחו מבקשיך .אל אבוש כי
בך חסיתי:

תפילה להצלת עם ישראל
וכל תושבי ארץ ישראל
נוסח התפילה שחיבר מרן הראשון לציון המקובל האלהי הרב מרדכי אליהו שליט"א

עולָ םִ .הנֵה ָּבאנו הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ְלהַ ִּפיל ְּתחִ ּנָה ְלפָ נ ָ
ֶיך ְ ּב ַעד עמך בית
ִר ּב ֹו ֹנו ֶשל ֹ
ישראל ו ְּל ַב ֵּקש ַרח ֲִמים ָעלֵ יהם ִּכי נִ ְׁש ַענְ נו ַעל רֹב ח ֲָס ֶד ָ
שנֶאֱ ַמרַ :ויֹאמֶ ר אֲ נִ י
יך ְּכמוֹ ֶׁ
אתי ְּב ֵׁשם ה` ְלפָ נ ָ
ַאעֲ ִביר ָּכל טו ִּבי ַעל ּ ָפנ ָ
ֶיך וְ חַ ּנ ִֹתי ֶאת אֲ ֶׁשר ָאחֹן וְ ִרח ְֲמ ִּתי
ֶיך וְ ָק ָר ִ
אות
רוג ִּכי ז ִָכינ ּו ִל ְראוֹ ת ַעיִן ְ ּב ַעיִן נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ ֹ
ֶאת אֲ ֶׁשר אֲ ָרחֵ ם .ו ָּמה ֶשבַ ח ְל ָך נַעֲ ֹ
ידנוּ וְ ַא ּ ָתה ְ ּבטו ְּב ָך הוֹ שַ ְע ָתנו
ֶש ִהנְ חַ ְל ָת לָ נ ּו ֶנ ֶגד אוֹ יְבֵ נוּ אֲ ֶשר זוממים ְלהַ ּ ְ ׁש ִמ ֵ
והצלתנו מאלפי טילים שירו עלינו ובפרט על הערים שדרות אשקלון
וסביבותיהם .ומרובם הגדול ניצלנו ברחמיך המרובים.
ריבנו של עולם ֵעינֶנ ּו ְל ָך ְּתלוּיוֹ ת ֶׁש ְּתחָ ּנֵנ ּו ותתן לעמך ישראל חן ושכל טוב
אומץ וגבורה להלחם ברשעים ולא לחזקם .להכות כל אויבינו שוק על ירך
ולקיים תפילתו של דוד המלך ע"ה "אֶ ְרדּוֹ ף אוֹ י ְַבי וְ ַא ּשֹיגֵם וְ לֹא ָא ׁשוּב ַעד ַּכ ּלוֹ ָתם
ֶא ְמחָ צֵ ם וְ לֹא י ְֻכל ּו קוּם י ּ ְִפל ּו ּ ַתחַ ת ַרגְ לָ י" .אנא ה` ְס ּתוֹ ם ּ ִפ ֹיות ָּכל הַ ְמ ַק ְט ֵרגִ ים
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וְ הָ צָ ִרים ָעלֵ ינ ּו בֵ ין ִמ ְל ַמ ְעלָ ה וּבֵ ין ִמ ְל ָמ ָטה .וְ ַקיֵּים ָּבנ ּו ִמ ְק ָרא ֶׁש ָּכתוּבָּ :כל ְּכ ִלי יוּצַ ר
יעי זֹאת ַנחֲלַ ת ַע ְב ֵדי ה`
ָעלַ י ְִך לֹא י ְִצ ַלח וְ כָ ל לָ ׁש ֹון ּ ָתקוּם ִא ּ ָת ְך לַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפט ּ ַת ְר ִ ׁש ִ
ְש ְעיָה חוֹ ז ְָך ַאל ִּת ָירא
ש ָּכתוּב ַעל י ְֵדי י ַׁ
וְ ִצ ְד ָק ָתם ֵמ ִא ִּתי נְאֻ ם ה` .ו ְּת ַקיֵים ָּבנ ּו ִמ ְק ָרא ֶׁ
יך ַאף ְּת ַמ ְכ ִּת ָ
יך ַאף עֲ ז ְַר ִּת ָ
יך ִא ּ ַמ ְצ ִּת ָ
ִּכי ִע ְמ ָך אֲ נִ י ַאל ִּת ְ ׁש ּ ַתע ִּכי אֲ נִ י אֱ לֹקֶ ָ
ימין
יך ִ ּב ִ
נְשי ִמ ְלח ְֲמ ּ ֶת ָךִּ .כי אֲ נִ י
ֹשוּ וְ י ִָּכ ְלמ ּו כּ ֹל הַ ֶּנח ֱִרים ָּבך י ְִהיוּ ְכ ַאין ו ְּכ ֶאפֶ ס ַא ֵׁ
ִצ ְד ִקי .הֵ ן ֵיב ׁ
יך ַמ ֲחזִיק י ְִמינ ֶָך הָ אוֹ ֵמר ְל ָך ַאל ִּתי ָרא אֲ נִ י עֲ ז ְַר ִּת ָ
ה` אֱ ל ֶֹק ָ
יךַ .אל ִּת ְיר ִאי ּתוֹ לַ ַעת
ש ְמ ִּת ְ
ִש ָר ֵאל אֲ נִ י עֲ ז ְַר ִּת ָ
יך ְלמ ַֹרג
יך נְאֻ ם ה` וְ גֹאֲ לֵ ְך ְקדוֹ ׁש י ּ ְִשׂ ָר ֵאלִ .ה ּנֵה ַׂ
יַעֲ קֹב ְמ ֵתי י ְ ׂ
מוץ ּ ָת ִ ׂשיםִּ .תז ְֵרם וְ רוּחַ
דוק וּגְ בָ עוֹ ת ַּכ ֹ
יפיּוֹ ת ּ ָתדו ּׁש הָ ִרים וְ ָת ֹ
חָ רוּץ חָ ָדשׁ ַּב ַעל ּ ִפ ִ
ִּת ּ ָׂש ֵאם ו ְּס ָע ָרה ּ ָת ִפיץ אוֹ ָתם וְ ַא ּ ָתה ּ ָתגִ יל ַּבה` ִ ּב ְקדּוֹ ׁש ִּת ְתהַ לָ ל.
רו
וְ ִתגְ ָאלֵ נ ּו ְ ּגאו ָּלה ְ ׁשלֵ ימָ ה ִ ּב ְמהֵ ָרה .וְנִ ז ּ ְֶכה וְ נִ ְר ֶאה מָ ִ ׁשיחַ ֵּבן ָדוִ ד מו ְּכ ָּתר ְ ּב ִכ ְּת ֹ
שינ ּו ִּב ְמהֵ ָרה ְ ּבי ֵָמינ ּו ָא ֵמן ּ ֵכן י ְִהי
ו ָּמ ִ ׁשיחַ ֵּבן יוֹ סֵ ף ְמ ׁשו ְּכלָ ל ְּבהַ ְדרוֹ וְ י ְָפ ֹיו ְּב ִבנְ יָן ִמ ְק ָד ֵׁ
צון.
ָר ֹ

כוונת הקדיש על הגאולה
"יתגדל ויתקדש שמי'ה רבה"
לאחר אמירת תהילים – אם יש מנין עשרה אנשים אומרים קדיש "יהא שלמא".
וכתב מו"ר המקובל הרב יוסף צובירי זיע"א )בס' ויצבור יוסף בר ח"א פ' שביעי ,עמו' צ"ג
ואילך ,וכ"כ בס' שרש החיים עמ' ע"ג(:

לידע כי "עיקר הקדיש נוסד ,בין בחול בין בשבת ,על עניין
הגאולה ,במלחמת המשיח עם גוג מלך המגוג" .כי הקדיש פועל
לשני עניינים :להעלות העולמות בסוד העמוד הקושר בין עולם
לעולם .ועוד ,שמכניע הקליפות שלא יתאחזו ,כי כאשר הם
שומעים השבח הגדול הזה הם נכנעים ואינם עולים עם
העולמות.
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וזו הכוונה באמירת נוסח הקדיש:
ַדּל וְיִ ְת ַק ַדּשׁ יתגדל ויתקדשְ .שׁ ֵמיהּ ַר ָבּא.
יִ ְתגּ ַ

שמו הגדול שם י"ה

הגדול אשר בו נבראו העולמות ,לעת הגאולה כאשר ינקום מעמלק ואז יתגדל שמו
יתברך ויהיה שלם .יכוון למדת התפארת השם הגדול ,שיקבל שפע וברכה וחיים

מלמעלה מאת הבינה והחכמה )עונים אמן(:
עוּתיהּ.
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ

בעולם אשר ברא כרצונו להודיע שלא היה

לו יתברך הכרח בבריאת עולמו ,ולא בראו אלא ברצונו לכבודו .שישפיע לעולם
שברא שהוא במדת המלכות עם שאר הבנין.

כוּתיהּ.
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
ְוי ְ

וימליך

מלכותו שיתברך שמו יתברך בפי הבריות )פשט( .על הקב"ה שימליך את מלכותו
על עמו ישראל )פשט( .על מלך המשיח שהקב"ה ייתן לו מלכות ויקרבו לגואלנו
בחיינו ובימינו במהרה )דרש( .על השכינה שהיא מדת המלכות ,ומתפללים
שתחזור העטרה מנפילתה בגלות ,לקדמותה כבראשונה ,לממלכתה ולממשלתה
ותהיה לצל סוכת שלום )סוד(.

ֻר ָקנֵיהּ.
ַצ ַמח פּ ְ
וְ י ְ

ויצמיח ישועתו ,גאולתו,

יחיהּ.
וִיק ֵרב ְמ ִשׁ ֵ
ָ
מּיהּ .ויציל עמו ואז יגאל עמו ונחלתו ישראל שתתקיים הגאולה
וְיִ ְפרוֹק ַע ֵ
ויקרב משיחו כדי שיקרב את זמן ביאת המשיח,

בפועל,

וּב ַחיֵּיהוֹן ְדכֹל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ

בחייכם ובימיכם ובחייהם של כל בית ישראל לפי שאז בזמן הגאולה יתרבו הצרות
והשמדות להשמיד הפושעים והמורדים ,ועל כן כדי שלא נהיה בכללם אנו
מבקשים החיים ואורך ימים כאן לנו ולכל ישראל,

ַלא
ַבּ ֲעג ָ

במהרה,

וּבזְ ָמן
ִ
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ואמרו "אמן" השליח ציבור אומר כן

לציבור להודיע ,שיחד כולנו בלב אחד כאיש אחד אנו מחויבים על קידוש השם:

וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא יִ ְת ָבּ ַר ְך.
יְ ֶהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְךְ .ל ָע ַלם ְ
)הציבור עונים כאן אחריו אמן(:
אמן.

תרמוז בכתר .דאל"ף דאמן רומז לכתר עליון.

ושם י"ה רמוזים שם,
י"ה.

ַר ָבּא.

ְל ָע ַלם.

ְשׁ ֵמיהּ.

בינה .כי שם רומז גם כן שם י"ה ,נוטריקון שמ-

גדולה .תרגום גדול ,רבא,

תפארת.

וּל ָע ְל ֵמי.
ְ

יְ ֶהא.

חכמה .כי היו"ד

יסוד.

ְמ ָב ַר ְך.

גבורה .כלומר מ"ב ר"ך,

ָע ְל ַמיָּא.

יִ ְת ָבּ ַר ְך.

נצח והוד.

מלכות .שכן עיקר בכל תפילותינו וברכותינו להמשיך הברכות מרום המעלות עד
מלכות שמים:

ַשּׂא .וְיִ ְת ַה ָדּר .וְיִ ְת ַע ֶלּה.
רוֹמם .וְיִ ְתנ ֵ
וְיִ ְשׁ ַתּ ַבּח .וְ יִ ְת ָפּאַר .וְיִ ְת ָ
יך הוּא) .אמן(:
וְיִ ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ֶח ָמ ָתא.
יר ָתאִ .תּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ָ
ְל ֵע ָלּא ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתאִ .שׁ ָ
אָמן) .אמן(:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא ו ְִא ְמרוּ ֵ
ַדּ ֲא ִמ ָ
ֶח ָמה
ִישׁוּעה וְ נ ָ
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּאַ .ח ִיּים וְ ָשׂ ָבע ו ָ
וְכ ָפּ ָרה וְ ֵריוַח ְו ַה ָצּ ָלהָ .לנוּ
יחה ַ
וּס ִל ָ
וּרפוּאָה וּ ְג ֻא ָלּה ְ
ָבא ְ
וְ ֵשׁיז ָ
אָמן) .אמן(:
וּל ָכל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְִא ְמרוּ ֵ
ְ
ֲשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ.
רוֹמיו .הוּא ְבּ ַר ֲח ָמיו ַיע ֶ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ֶ
אָמן) .אמן(:
וְעל ָכּל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַ
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והכל בכוונת מכוון לייחד קודשא בריך הוא ושכינתיה בשם כל
ישראל לתכלית הגאולה ,לאקמא שכינתא מעפרא ,למהר ביאת
משיח צדקנו ויתגדל ויתקדש שמו יתברך ויתעלה.

השל"ה הקדוש
מתולדות חיי הצדיק

בעריכת הרב משה עמיאל
השל"ה הקדוש
הוא רבי ישעיהו הלוי הורוביץ זיע"א ,אשר זכה לתוארו" :השל"ה הקדוש" ,על שם ראשי
התיבות של ספרו המפורסם :שני לוחות הברית.
הורתו
רבי ישעיהו נולד בעיר פראג בשנת ה 'שיח לבריאת העולם .אביו ,הוא רבי אברהם בן הרב
שבתי שפטל הלוי זיע"א ,שנודע בגאונותו בתורה ומחבר ספרים ,ביניהם :בית אברהם ,חסד
אברהם ,יש נוחלין ועמק ברכה .משפחת הורוויץ היא משפחה של לויים ,מקורה בספרד,
ובשנת  1391הם עזבו את ספרד ועקרו לעיירה הורוויץ שבצ'כיה ,וכעבור כמה שנים עברו
לפראג ושם ייסדו ישיבות ובתי כנסת ,ובהם בית הכנסת "פנקס שול" אשר התפרסם כעבור
מאות שנים בימי השואה האיומה כאשר ניצולי השואה בפראג כתבו על קירותיו בית הכנסת
הזה את שמות שבעים אלף יהודי צ'כוסלובקיה אשר נספו בשואה.
תלמודו
בתחילה ,למד רבי ישעהו תורה מפי הרב אביו .משפחתו עקרה מפראג אל העיר קראקו
שבפולין ומשם לעיר הגדולה של חכמי ישראל לובלין .שם הוא למד בישיבה המפורסמת של
המהר"ם מלובלין ,מפי רבי שלמה לוריא המהרש"ל ורבי מאיר מלובלין המהר"ם מלובלין.
נשא לאשה את מרת חיה מויל ,בתו של פרנס חשוב בקהילת וינה ,רבי אברהם מויל.
ברבנות וראשות הישיבה
רבי ישעיהו הלוי התפרסם בצעירותו כגאון גדול בתורה .הוא השתתף בישיבות הרבנים
הידועות בכינויין' :ועד ארבע הארצות' ,ושם נשא ונתן בהלכה עם גדולי וגאוני הדור .הוא
נבחר לכהן פאר ברבנות בכמה קהילות גדולות וידועות לתורה ולתעודה בערים :דובנה,
אוסטרהא ,פויזן ,קראקו ,וינה ופרנקפורט ,כאשר בכל עיר הוא שימש גם בתפקיד ראש
הישיבה הגדולה והעמיד תלמידים רבים.
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בשנת ה 'שעה ,גורשו יהודי פרנקפורט ממקומם ,וגם רבי ישעיהו הלוי יצא לגולה יחד עם בני
הקהילה .באמצע אותה שנה ,הוא נבחר לתפקיד הרב ראשי בפראג ,וכיהן במשך שבע שנים
עד שעלה לארץ ישראל בשנת ה'שפא.
העלייה לארץ ישראל
העלייה לארץ הקודש הייתה משאת נפשו של השל"ה הקדוש ,ולאחר פטירת אשתו הרבנית
ז"ל הוא החליט למלא את משאלת לבו .הוא נפרד לשלום מבני קהילתו הגדולה ,מבניו
ונכדיו ,בדרכו לארץ הוא עבר דרך קהילות יהודיות והתקבל בכל מקום ברוב פאר והדר .הוא
המשיך והגיע דרך העיר חאלב שבסוריה לירושלים ,ובערב שבת קודש פרשת "ויצא" ,בשנת
ה 'שפב ,הגיע השל"ה הקדוש לעיר הקודש ירושלים.
רבי ישעיהו התקבל בהדר ובשמחה רבה ע"י הקהילה האשכנזית אשר מיד קיבלה אותו עליה
לרב ומורה הוראה .הוא נשא אשה שנייה ,ועבר להתגורר בצפת ואח"כ בטבריה.
השנה הראשונה לבואו לארץ ישראל הייתה שנת שמיטה .לאחר שהשנה הקודמת הייתה שנת
בצורת ,בקשו רבים עצות להקל בדיני השמיטה ,אך השל"ה חש לקדושת הארץ ומצוותה
והעמיד את דיני השמיטה כהלכתם ,כשהוא אומר" :ואני דנתי עם עצמי וחשבתי בלבבי ,אני
מחויב לקיים יותר מהם ,ואפילו למכור גלימא מעל כתפי" )ספר השל"ה חלק האותיות(.
העלילה והמאסר
עם בואו של השל"ה לעיר הקודש ירושלים ,החלה התעוררות יהודית רבה של יהודים לבוא
ולהשתכן בעיר .באחת מאגרותיו מתאר השל"ה את המצב וכותב ברגשי הודאה" :כי תהילה
לאל נעשה צר המקום בירושלים".
בתקופה זו נהנו היהודים מיחס הגון של המושל אחמד פחה ,אולם כבר בשנת ה'שפ"ה,
התחלף השלטון ונתפס ע"י אחד ממשפחת אבן פרוח אשר ברשעותו חבר לשלטון בדמשק,
וכבלעם הרשע היה שתום עין רע ובליעל שקנה בשוחד את השלטון ורדף והכביד על חיי
היהודים .ביום שבת אחת ,הוא שלח את חייליו לשני בתי הכנסת הגדולים בירושלים
העתיקה ,הספרדי והאשכנזי ,ועצר חמשה עשר מרבני הקהילה וביניהם גם השל"ה הקדוש.
הוא תבע מהיהודים לשלם מיד סכום כסף גדול ככופר נפש ,הרבנים שהו במאסר הקשה זמן
רב עד שנאסף הכסף ,ובערב ראש השנה הם שוחררו מהמאסר.
העלייה לצפת ולטבריה
השל"ה הקדוש יחד עם עוד כמה מרבני הקהילה ,נמלטו ועלו לדור בעיר צפת .יש אומרים ,כי
עלייתו דווקא לעיר צפת הייתה מכוונת בסוד עליון ,מפני שהוא ראה בה מקום חשוב לעבודת
ה ' על מנת להחיש גאולה לעם ישראל .כעבור כמה שנים ,הוא העתיק את מגוריו לעיר
טבריה .הערים צפת וטבריה פרחו בעת ההיא כמרכז לתורה בכלל ולתורת הקבלה בפרט,
מאז ימי האר"י ותלמידו מהרח"ו זיע"א ,והשל"ה כוון את עצמו אליהן על מנת להתעמק
בתורת הסוד אשר בה ייסד את חיבורו הגדול "שני לוחות הברית" .הוא גם שאף לבטל מעל
כתבי האר"י את החרם שהוטל בתואנה לאמינות הכתבים ,על מנת לחשוף ולהעמיד אותם
אורם עבור הלומדים וההוגים בתורת הח"ן.
הספר "שני לוחות הברית"
השל"ה זכה והשלים את ספרו הגדול "שני לוחות הברית" בהיותו בעיר טבריה .עם סיומו,
הוא שלח את כתב היד לבניו ששהו בפראג .בנו הרב שבתי ,שימש אז כרבה הראשי של העיר
פוזן והסביבה ,והוא שהוציא לאור את הספר בשנת ה'ת"ח כרוך יחד עם חיבורו שלו "ווי
העמודים" .בשנת נח"ת ,היא שנת הולדתו של הבעש"ט ,הודפס הספר בשנית ורבים קבעו את
לימודם בו .שם הספר מבטא את מגמת השל"ה להאיר בו יסודות לכל עולם התורה כולה.
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הספר כולל משנה סדורה של ביאוריו על יסודות התורה ,קיום המצוות ,השבת ומועדי
ישראל ,וכן עוד עניינים הקשורים בקיום היהדות ומלאים אהבת תורה ויראת-שמים,
והדרכות של חסידות ומוסר.
בשער ההוצאה הראשונה של הספר נכתב הזה"ל :אמרות טהורות ,מפנינים יקרות ,חבור על
שתי תורות ,בכתב ובפה מסיני מסורות ,ערוכות וסדורות מהגיבור בגבורות ,איש אלוקי
בוצינא קדישא ,מרא דארעא דישראל ,החכם השלם בכל מידות וחוכמות ,גלויות וסתומות,
הגאון אשר שפעת יפעת אור תורתו זרח בכל התפוצות ,מקצה אל קצה  -כב' הרב מהר"ר
ישעיה במהר"ר אברהם הלוי זיע"א ממשפחת הורוויץ ,הספון וטמון במנוחתו בארעא
קדישא".
בנוסף לחיבור השל"ה ,הוא כתב עוד ספרים והם :סידור שער השמים .שמות גטין .ספר
מצוות תפילין ובגדי ישע.
עלייתו למרומים
שלש שנים שהה השל"ה בטבריה ,ובגיל שבעים לחייו הסתלק לבית עולמו .הוא ציוה לפני
פטירתו שיכריזו בכל בתי הכנסת ובתי המדרש של טבריה ויודיעו את הנוסח הבא" :להוי
ידוע שנפטר רבי ישעיהו סג"ל הורוביץ ,והוא ציוה שלא יספידוהו רק יאמרו מספר סליחות
בימי השבעה וביום השנה לפטירה" .מקובל במסורת כי מועד פטירתו היה י"א בניסן ה'ש"ץ
) .(1628קהל רב ליווה את פטירתו ,ומקום מנוחתו נקבע בציון הקדוש אשר על יד קברותיהם
של רבי יוחנן בן זכאי והרמב"ם.
מספרים בשם מקובלים ,כי השל"ה בחר לו למקום קבורתו את טבריה ,מפני מעשה שהיה
בחייו :כאשר הוא סיים את ספרו "בני לוחות הברית" ,הוא הראה אותו לחברו המגיד ,שהיה
אחד מהזקנים הנסתרים .המגיד תמה עליו ,כיצד הוא העז לתת לספרו שם כ"כ משמעותו
כשני-לוחות הברית - .השל"ה נרתע מהשאלה הנוקבת ,אך מיד ענה כי למד זאת מרבה של
צפת ,רבנו משה אלשיך זיע"א ,שחיבר ביאור על התנ"ך וקרא לו בשם "תורת משה" .השיבו
המגיד ,ומנין לך שהוא הרב אלשייך שלם עם מה שעשה בכך? השל"ה התקשה בכך ,ויש
אומרים כי מפני זה עבר מירושלים וקבע את מגוריו בצפת .שם הוא התוודע לזקני צפת,
ומהם שמע שאכן הרב אלשייך לא היה שלם עם שם חיבורו שכבר נפוץ ברבים .השל"ה
הצטער עוד יותר ,אך אותו זקן בקש להניח את דעתו והשיבו ,כי גם הרב אלשייך לא קראט
לחיבורו "תורת משה" מעצמו ,אלא כשהוא מסתמך על הנשר הגדול ,הוא הרמב"ם אשר
קרא לחיבורו הגדול בהלכה בשם "משנה תורה" .לכן בשארית ימיו ,השל"ה עלה לטבריה,
וביקש כי יקברו אותו על יד הרמב"ם ,על מנת שאם חלילה ישאל בשמים לשם ספרו ,יוכל
לסמוך עצמו על הרמב"ם בעל "משנה תורה".
עוד המשיך הזקן המיוחד ואמר ,כי למעשה המוני בית ישראל קבעו שינוי בשמות הספרים
הללו :לחיבור שני לוחות הברית קוראים בקיצור ספר השל"ה ,לחיבור תורת משה קוראים
בשם ספר האלשייך ,ולחיבורו של הרמב"ם קוראים היד-החזקה.
יום ההילולא לעלייה לציון השל"ה הקדוש מקובל מידי שנה ביום י"א בניסן .אומנם,
המונים נוהגים לעלות לציונו הקדוש ביום כ"ט באייר ,ערב ראש חודש סיוון ,ולומר שם את
נוסח התפילה הידועה שחיבור לאבות להתפלל על ילדיהם ,וכתב על כך בלשון קדשו..." :חל
עלינו חובת התפילה ובקשה לה' יתברך בכל צרכינו ,כי הכול מאיתו יתברך ...וביותר צריך
זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם ...ולבי אומר לי שעת רצון לתפילה זו בערב ראש
חודש סיוון."...

