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תיקון מ"ח 
מהזוהר הקדוש

להינצל מהמגיפה

 את הסגולה
יש לומר לפני 
שקיעת החמה

אמר רבי שמעון בר יוחאי:

"יכול אני לפטור 
את העולם כולו מן 

הדין לרחמים"
סגולה קדושה זו נהגו המקובלים לומר 

 לישועה ושמירה מכל המזיקים,
והיא סגולה המסוגלת לפתוח שערי 

שמים, ולקריעת גזירות רעות, ולהפוך 
את מידת הדין למידת הרחמים.

אור הרשב"י!ולישועת בני משפחתשל חולי ישראללהחלמתםחינם!מחולק 

מרבי שמעון
בר יוחאי זיע"א



איך זה קורה
שלאלפי אנשים
הסתדר להם החיים

בבריאות... בפרנסה...

ובהצלחה בחיים...



איך זה קורה
שלאלפי אנשים
הסתדר להם החיים

בבריאות... בפרנסה...

ובהצלחה בחיים...

שימו לב:

אלפים מעידים! זכינו לנס גלוי בזכות רשב"י הקדוש!

רוצים גם אתם לזכות לנס???
חייגו ומסרו שמות ובקשות )24 שעות(

לשמיעת אלפי סיפורי ניסים חייגו 9159*

רבי שמעון בר יוחאי, הוא הצדיק היחיד שהבטיח:

"יכול אני לפטור את העולם כולו 
ממידת הדין למידת הרחמים"

במוקד הטלפוני
1700-55-80-80

בוואטסאפ
04-3720676

בפייסבוק
אור הרשב"י

?
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תיקון עולם מהזוהר הקדוש
הצדיקים  שמכל  הקדוש  הרמח"ל  רבינו  כתב 
צדיק  היה  לא  העולם,  בריאת  מיום  הדורות  מכל 
ישראל  מעם  ואשה  איש  כל  להציל  שהבטיח  אחד 
רבי  אם  כי  הרחמים,  למידת  הדין  ממידת  ולהוציאם 
שמעון בר יוחאי זיע"א, ובכוחו אפשר להמתיק דינים 
ישועות  עבורו  ולפעול  האדם,  על  השורים  קשים 

ובפרט לישועה בכל העניינים, אמן.

קטע  את  גדול,  וברגש  בכוונה  אמרו  לכן 
הזוהר הקדוש המיוחד לניסים גלויים ובפרט 
ישראל  של  מושיען  של  בכוחו  לשמירה, 

רשב"י הקדוש.

יְך, ְוָאֵפיל, יֹוָמא  ָחׁשִ ְמעֹון, ַוֲחָזא ָעְלָמא ּדְ ַחד ָנַפק ר' ׁשִ
א ְוֶנֱחֵזי ָמה  י ֶאְלָעָזר, ּתָ ם ְנהֹוֵרּה. א"ל ַרּבִ ּתַ ְוִאְסּתַ
ְלטּוָרא  ָדֵמי  ּדְ ַמְלֲאָכא,  ַחד  חּו  ּכְ ַוֲאׁשַ ָאְזלּו,  קב"ה.  ֵעא  ּבָ

ּה: ּמֵ נּוָרא ִמּפֻ הֹוִבין ּדְ ּלְ ָלִתין ׁשַ יק ּתְ ַרְבְרָבא, ְוַאּפִ

ִעיָנא ָאַמר  ד, א"ל ּבָ ֵעי ְלֶמְעּבַ ְמעֹון, ָמה ַאּתְ ּבָ י ׁשִ ֵליּה ַרּבִ
ִאין  ָלִתין ַזּכָ ִכיִחי ּתְ ָלא ׁשְ ִגין ּדְ ְלֶמחֶרֵביה ְלָעְלָמא, ּבְ
ָרה ָהָיה ְיִהי, ִיְהֶיה  ַזר קב"ה ַעל ַאְבָרָהם, ְוִאּבְ ָהִכי ּגָ ָדָרא. ּדְ ּבְ
י קב"ה  ְך ִזיל ַקּמֵ ָמטּו ִמּנָ ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ ָלִתין ֲהוֹו. א"ל ַרּבִ בגי' ּתְ

ָעְלָמא: ִכיַח ּבְ ר יֹוַחאי ׁשְ ְוֵאיָמא ֵליּה, ּבַ

ֵלי ָאַזל  י קב"ה, א"ל, ָמאֵרי ָעְלָמא ּגָ ַההּוא ַמְלָאֶכא ַקּמֵ
ִזיל  קב"ה,  א"ל  יֹוַחאי.  ר  ּבַ ִלי  ָאַמר  ּדְ ָמה  ְך  ַקּמָ

ַבר יֹוַחאי: ּה ּבְ ח ּבֵ ּגֵ ׁשְ ַאחֶרֵביה ְלָעְלָמא, ְוָלא ּתַ
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ד  יַזל, ּכַ ְמעֹון ְלַמְלֲאָכא, א"ל ִאי ָלא ּתֵ י ׁשִ ָאָתא, ַחְזֵיּה ַרּבִ
א  ִעזָּ ּדְ ֲאַתר  ּבַ ְוֶתֱהֵוי  א,  ָּ ַמי ִלׁשְ עּול  ּתֵ ָלא  ּדְ ֲעָלְך  ּגַֹזרָנא 
ָלִתין  ּתְ ְוִאי ֵלית  ֵליּה,  י קב"ה ֵאיָמא  ַקּמֵ עּול  ּתֵ ְוַכד  ֵאל.  ְוִעזָּ
ה  ֶאֱעׂשֶ לֹא  ִתיב  ּכְ ָהִכי  ּדְ ִרים.  ֶעׂשְ ִלְהוֹון  ָעְלָמא,  ּבְ ִאין  ַזּכָ
ְוַאַח"ּכ  ָרה,  ֲעׂשָ ֶלֱהוֹו  ִרים,  ֶעׂשְ ֵלית  ְוִאי  ִרים.  ָהֶעׂשְ ֲעבּור  ּבַ
ְלֶהוּון  ָרה  ֲעׂשָ ֵלית  ִאי  ָרה.  ָהֲעׂשָ ֲעבּור  ּבַ ִחית  ַאׁשְ ִתיב, לֹא  ּכְ
ֵעִדים  ַנִים  ׁשְ י  ּפִ ַעל  ִתיב,  ּכְ ָהִכי  ּדְ ּוְבִרי.  ֲאָנא  ִאיּנּון  ּדְ ֵרין,  ּתְ
ַמִים  ׁשָ ְדַבר ה'  ּבִ ְכִתיב  ּדִ א עֹוָלם,  ֶאּלָ ָבר  ּדָ ְוֵאין  ָבר,  ּדָ ָיקּום 
יק  ְוַצּדִ ֵרין, ָהא ִאית ַחד, ַוֲאָנא הּוא.  ַנֲעׂשּו ְוכּו'. ְוִאי ֵלית ּתְ
ָאה  א ְוָאַמר, ַזּכָ ָּ ַמי א ָנֵפק ָקָלא. ִמן ׁשְ ְעּתָ ּה ׁשַ ְיסֹוד עֹוָלם. ּבֵ
א,  ל ְלַתּתָ ַזר ְלַמְעָלה, ְוַאּתְ ְמַבּטֵ ְמעֹון, דקב"ה ּגָ י ׁשִ חּוָלָקְך ַרּבִ

ה. ִתיב ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ ְרַדאי ֲעָלְך ּכְ ּבִ

0

 סגולת קריאת המנורה
ע"פ הזוהר הקדוש

קריאת  סגולות  בשבח  הפליגו  המקובלים  גדולי 
מנורת  בצורת  ס"ז(  )תהלים,  בנגינות"  "למנצח 
הרע,  לעין  להסרת  מאוד  מועילה  והיא  המקדש, 
לרפואה,  לברכה,  לפרנסה,  צרה,  בעת  לשמירה, 
הקריאה  כן,  כמו  וכו'.  הגון,  לזיווג  זכרים,  לבנים 
את  הדליק  הקורא  כאילו  המקום  לפני  נחשבת 
ומובטח  המקדש,  בבית  אשר  במנורה  הנרות 
מובא  לכך  בנוסף  הבא.  העולם  בן  יהיה  שהוא  לו 
זה  מזמור  שיראה  מי  כי  הקבלה:  חכמי  בשם 
וחסד  חן  ימצא  יום,  בכל  המנורה  בצורת  מצוייר 

ושכל טוב בעיני אלהים ואדם. 
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לפני קריאת המזמור יש לומר בכוונה גדולה:

ֲעֶלה ְלָפֶניָך  ּתַ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה  מֹׁשֶ נֹות  ַכּוָ ּכְ נֹוָרה,  ַהּמְ צּוַרת  ּבְ ְזמֹור  ַהּמִ ֶאת  ְקִריָאִתי  ִלְרצֹון 
בקשתו,  את  יפרט  אחד  )וכל  ִלי  ְותֹוִעיל  ֶלְך,  ַהּמֶ ְוָדִוד  רע"ה 

ִלְבָרָכה, ִלְרפּוָאה, ְוכּו'( ָאֵמן.

ס"ת צום

גימטריא קול ממון
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תיקון מ"ח מהזוהר הקדוש
הלב  מעומק  גדול  וברגש  עצום  בקול  לומר  יש 
אהבה  את  לעורר  כמים  דמעות  להוריד  וטוב 

העליונה לרחמים גמורים.

י''ת  ֵראִשׁ ְבּ ָדא  ַגְווָנא  ְכּ ''ת,  ָבּ ַשׁ ן  ָמּ ַתּ ֵר''י  ְתּ ן  ָמּ ַתּ ית,  ֵראִשׁ ְבּ
)שמות  ַמר  ִאְתּ ֲעַלְייהּו  תֹות,  ָבּ ַשׁ ֵרי  ְתּ ְוִאינּון  י''ת,  ִשׁ ''ָרא  ָבּ
ת  ָבּ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַשּׁ ָבּ ָרֵאל ֶאת ַהַשּׁ ְמרּו ְבֵני ִיְשׂ לא טז( ְוָשׁ
א  ִכיְנָתּ ְשׁ ָלֳקֵבל  ת,  ָבּ ַשׁ ָהָכא  יר  ַאְדִכּ ִזְמִנין  ֵרין  ְתּ ְוגֹוֵמר, 
ָאה ִאיהּו ָמאן  א ַזָכּ ָאה, ְלדֹרָֹתם ַמאי ְלדֹרָֹתם, ֶאָלּ ָאה ְוַתָתּ ִעָלּ
ן ֵיֶצר  ָמּ ֵני ִמַתּ א, ְוִאְתְפּ י ִלָבּ ְתֵרי ָבֵתּ ת ִבּ ָבּ ַשׁ יָרה ְבּ ָעִביד לֹון ִדּ ְדּ
ְרָיין  ַשׁ ְדּ יק,  ַצִדּ א  ָדּ עֹוָלם  ִרית  ְבּ ת,  ָבּ ַשׁ ִחּלּול  ִאיהּו  ְדּ ָהָרע 
ִמיֵניּה.  ְלִאְתַמְלָיא  ְוַחד  ֵליּה  ְלַאְמָלָאה  ַחד  ֲעֵליּה,  ְרַוְייהּו  ַתּ
ָרֵאל ָסָבא  ִיְשׂ נֹוי ְדּ ְלָיין ֶנַצח ָוהֹוד, ְבּ ֵרין ֻכּ ָרֵאל ִאינּון ְתּ ֵני ִיְשׂ ְבּ
ַלת  ין ְתּ ִביִעי ִאֵלּ ִביִעי ְשׁ ִביִעי ְשׁ ַלת ְשׁ ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְתּ
''ן  ַהָגּ ֶאת  קֹות  ְלַהְשׁ ֵמִעֶד''ן  יֹוֵצא  ְוָנ''ָהר  ת  ָבּ ַשׁ עֶֹנג  ֲאָבָהן, 
ִאְתְקֵרי  )בראשית ב י(, ְוָנָהר, ִאית ָנָהר ְוִאית ָנָהר, ִאית ָנָהר ְדּ
ָאה  ִעָלּ ִעֶדן  ְקדּוִמים,  ַנַחל  ִאְתְקֵרי  ְדּ ָנָהר  ְוִאית  ָלָגיו,  ְפּ ָנָהר 
ַמר )ישעיה סד ג( ַעִין לֹא ָרֲאָתה אלהי''ם זּוָלֶתָך,  ֲעֵליּה ִאְתּ
ְוַאֲעַבר  א',  ְדִאיהּו  ָאה  ִעָלּ ֵמִעֶדן  ָנִפיק  ְדּ ו',  ִאיהּו  ָנָהר  ַהאי 
יק  ַצִדּ ּוָמֵטי ַעד  ָנה,  ָשׁ ֲחֵמׁש ֵמאֹות  ְוָאִזיל  א,  ְוִאיָמּ א  ַאָבּ ין  ֵבּ
ָאה  ָאה. ַזָכּ ָתּ א ַתּ ִכיְנָתּ ָתא ְדִאיִהי ְשׁ ֵקי ְלִגְנּ ן ַאְשׁ ָמּ ִביִעי, ּוִמַתּ ְשׁ
א, ְדָלא ִאְתְקִריב  ִאיהּו ִלָבּ ת ְדּ ָבּ יָרה ְלַשׁ ָנִטיר ִדּ ִאיהּו ָמאן ְדּ
ֲעָלּה  ם, ַדּ ָמָרה ְדִאיהּו נּוָרא ְדֵגיִהָנּ ן ֲעִציבּו ִדְטחֹול, ְוַכַעס ְדּ ָמּ ַתּ
יֹום  בֹוֵתיֶכם ְבּ כֹל מֹוְשׁ ַמר )שמות לה ג( לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְבּ ִאְתּ
ִאּלּו אֹוִקיד נּוָרא  ָכִעיס ְכּ ָכל ָמאן ְדּ אי ְדּ ת, ְוָהִכי הּוא ַוַדּ ָבּ ַהַשּׁ
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ִעים  ַאְרָבּ ָלֳקֵבל  ִאינּון  ָחֵסר ַחד  ִעים ְמָלאכֹות  ַאְרָבּ ם,  ְדֵגיִהָנּ
ָרה  ָרה ְדָלָקה ָאָדם ַוֲעָשׂ ת, ְוִאינּון ֲעָשׂ ָבּ ַשׁ ַמְלִקיֹּות ָחֵסר ַחד ְבּ
א ָאְמרּו ָמאֵרי  ָעה ְלַאְרָעא, ּוְבִגין ָדּ ָרה ְלָנָחׁש ְוִתְשׁ ְלַחָוּה ַוֲעָשׂ
יִבין  ֲחִשׁ ִאינּון  ְמָלאכֹות  ין  ִאֵלּ ְדּ ת,  ָבּ ַשׁ ְבּ לֹוִקין  ֵאין  ַמְתִניִתין 
ִאינּון  ִים.  ַתּ ְשׁ ת  ָבּ ַהַשּׁ ְיִציאֹות  ַמְלִקיֹּות.  ָלֳקֵבל  ָרֵאל  ְלִיְשׂ
ֵחֶפץ  ַאֲעַקר  ְדּ ָמאן  ַאַחת,  ַבת  ְבּ לֹון  ְדָעִביד  ָחה,  ְוַהָנּ ֲעִקיָרה 
ִאּלּו ַאֲעַקר  ח ֵליּה ְלַבר ֵמַאְתֵריּה ּוֵמְרׁשּוֵתיּה, ְכּ ֵמַאְתֵריּה ְוַאַנּ
נּוְכָרָאה,  ְרׁשּו  ִבּ ֵליּה  ח  ְוַאַנּ ִרית,  ְבּ ִאיהּו אֹות  ְדּ ְדַחֵיּי  ִאיָלָנא 
ח  יָלּה, ְוַאַנּ ָמֵתיּה ֵמְרׁשּות ִדּ ַאֲעַקר ִנְשׁ א ְגִרים ְדּ ָעִביד ָדּ ָמאן ְדּ
ָרֵאל  ְלִיְשׂ ָגַרם  ְוָדא  ּוְטחֹול,  ָמָרה  ְדִאיִהי  ָאֳחָרא  ְרׁשּו  ִבּ ָלּה 
נּוְכָרָאה  ַאְרָעא  ְבּ יאּו  ִלּ ְוִאְתַגּ ָרֵאל,  ְדִיְשׂ ֵמַאְרָעא  ִאְתַעְקרּו  ְדּ
ִרית  ְבּ אֹות  ַאִעיל  ְדּ ָמאן  ִאיהּו  ְוָהִכי  ים,  ָהַרִבּ ְרׁשּות  ְדִאיִהי 
''ה,  ַחָמּ ְטחֹול  ִאיהּו  ַתא''י  ְבּ ַשׁ נּוְכָרָאה,  ְרׁשּו  ִבּ יֵליּה  ִדּ קֶֹדׁש 
לז  )בראשית  ַמר  ִאְתּ ֲעֵליּה  ַתא''י  ְבּ ַשׁ ָמָרה,  א  יָשׁ ִבּ ָתא  ִאְתּ
ים  ים ְוַעְקַרִבּ כד( ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים, ַמִים ֵאין ּבֹו ֲאָבל ְנָחִשׁ
ְוִקְבָלא,  ַוֲחׁשֹוָכא  ד  ְוֶהְסֵפּ ְוִקיָנה  אֹון  ְוִצָמּ ָרָעב  ְוִאיהּו  ּבֹו,  ֶיׁש 

ָרֵאל. ְוִאיִהי ָגלּוָתא ְלִיְשׂ

אּוְקמּוָה,  ְוָהא  א  כָֹלּ ְבּ ּנּוי  ִשׁ ָלּה  ְלֶמֱעַבד  ָרֵאל  ִיְשׂ ּוְצִריִכין 
ַחת  ַכּ ַאְשׁ ָלא  ְוַכד  ת,  ָבּ ַשׁ ְבּ ָאסּור  ִאיהּו  ְדּ חֹול  ְדּ ִדּבּור  ְוִאיהּו 
ְפָחה ְדַאְבָרָהם  ְדִשׁ ַגְווָנא  ְכּ ָבְרַחת,  ן, ִאיִהי  ָמּ ַתּ ְרָיא  ְלַשׁ ֲאַתר 
ַרַחת.  י ָאנִֹכי בֹּ ִבְרִתּ ַרי ְגּ ֵני ָשׂ ּה )בראשית טז ח( ִמְפּ ַמר ָבּ ִאְתּ ְדּ
ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך, ַנַעל  ַמר )שמות ג ה( ַשׁ ְטחֹול ֲעָלּה ִאְתּ
ָעָליו  עֹוֵמד  ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ קֹום  ַהָמּ י  ִכּ ְסרּוָחה,  ה  ִטָפּ ְדּ ְמטּוָנף 
י  ְטִתּ ַשׁ א ָפּ ִכיְנָתּ ת, ַוֲעֵליּה ָאְמַרת ְשׁ ָבּ ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא, ָדא ַשׁ
ֵאיָכָכה  ַרְגַלי  ֶאת  י  ָרַחְצִתּ ה,  ָנּ ֶשׁ ֶאְלָבּ ֵאיָכָכה  י  ְנִתּ ָתּ ֻכּ ֶאת 
ּנּוֵיי  ְלַשׁ ת  ָבּ ַשׁ ְבּ ַנׁש  ר  ַבּ ָצִריְך  א  ָדּ ּוְבִגין  ג(,  ה  )שיר  ֵפם  ֲאַטְנּ
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ְוָצִריְך ְלֶמֱהִוי מֹוִסיף ֵמחֹול ַעל  ַמֲאָכִלין,  ְבּ א  ַרָגּ ְשׁ ִבּ ין  ְלבּוִשׁ ִבּ
ְוָכל  ת,  ָבּ ַשׁ ְבּ ְיֵתיָרה  ֶנֶפׁש  ֵליּה  ַהּמֹוִסיף מֹוִסיִפין  ְוָכל  ֶדׁש,  ַהקֹּ

לֹום. ַהּגֹוֵרַע ּגֹוְרִעין ֵליּה ַהִהיא ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ַחס ְוָשׁ

תרגום:

ב'  ֵכן  מֹו  ּכְ ''ת,  ּבָ ׁשַ ם  ׁשָ ֵר''י,  ּתְ ם  ׁשָ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ִעים,  ְוַאְרּבָ מֹוָנה  ׁשְ ּקּון  ּתִ
ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  תֹות,  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ְוֵהן  י''ת,  ׁשִ ָר''א  ּבָ י''ת  ֵראׁשִ
ת,  ּבָ אן ׁשַ יר ּכָ ֲעַמִים ִהְזּכִ ּפַ ת ְוגֹוֵמר.  ּבָ ַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ִיׂשְ
ֵרי  א ַאׁשְ ה ְלדרָֹתם? ֶאּלָ ְחּתֹוָנה. ְלדרָֹתם, ַמה זֶּ ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ְוַהּתַ ְ ֶנֶגד ַהּשׁ ּכְ
ם ֵיֶצר ָהָרע  ָ ה ִמּשׁ ב, ּוְמַפּנֶ י ַהּלֵ ּתֵ ֵני ּבָ ׁשְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ יָרה ּבְ ה אֹוָתם ּדִ עֹוׂשֶ הּוא ִמי ׁשֶ
ָעָליו, ֶאָחד  ֵניֶהם ׁשֹוִרים  ְ ּשׁ ׁשֶ יק,  ַצּדִ ֶזה  ִרית עֹוָלם,  ּבְ ת.  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  הּוא  ׁשֶ

ּנּו. א ִמּמֶ ְלַמּלֹאת אֹותֹו ְוֶאָחד ְלִהְתַמּלֵ

ָהַעּמּוד   - ָסָבא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְוהֹוד,  ֵנַצח   - ְכָליֹות  י  ּתֵ ׁשְ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ עֶֹנג  ָהָאבֹות,  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֵאּלּו  ִביִעי  ׁשְ ִביִעי  ׁשְ ִביִעי  ׁשְ לֹׁש  ׁשָ ָהֶאְמָצִעי, 
''ן. ְוָנָהר, ֵיׁש ָנָהר ְוֵיׁש ָנָהר, ֵיׁש ָנָהר  קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָנ''ָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶד''ן ְלַהׁשְ
ָהֶעְליֹון  ָהֵעֶדן  ַעל  ְקדּוִמים,  ַנַחל  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָנָהר  ְוֵיׁש  ָלָגיו,  ּפְ ָנָהר  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
יֹּוֵצא ֵמָהֵעֶדן  ה הּוא ו', ׁשֶ ָהר ַהזֶּ ֶנֱאַמר ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֱאלִֹהי''ם זּוָלֶתְך, ַהּנָ
יַע  ָנה, ּוַמּגִ א ְוהֹוֵלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ א ְוָהִאּמָ ין ָהַאּבָ הּוא א', ְועֹוֵבר ּבֵ ָהֶעְליֹון ׁשֶ

ְחּתֹוָנה. ִכיָנה ַהּתַ ְ ִהיא ַהּשׁ ן, ׁשֶ ֶקה ֶאת ַהּגָ ם ַמׁשְ ָ ִביִעי, ּוִמּשׁ יק ׁשְ ַעד ַצּדִ

ם  ְלׁשָ ִמְתָקֵרב  ּלֹא  ׁשֶ ב,  ַהּלֵ הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ְלׁשַ יָרה  ּדִ ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ִמי  הּוא  ֵרי  ַאׁשְ
ָעֶליָה ֶנֱאַמר לֹא ְתַבֲערּו  יִהּנֹם, ׁשֶ ִהיא ֵאׁש ַהּגֵ ָרה ׁשֶ חֹול ְוַכַעס ַהּמָ ֶעֶצב ַהּטְ
ִאּלּו  ּכֹוֵעס ּכְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ אי, ׁשֶ ת, ְוָכְך הּוא ַוּדַ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ כֹל מֹוׁשְ ֵאׁש ּבְ
ִעים  ֶנֶגד ַאְרּבָ ִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַאַחת, ֵהן ּכְ יִהּנֹם. ַאְרּבָ ל ַהּגֵ ַמְדִליק ֵאׁש ׁשֶ
ה,  ְלַחּוָ ָרה  ַוֲעׂשָ ָאָדם,  ָקה  ּלָ ׁשֶ ָרה  ֲעׂשָ ְוֵהם  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאַחת  ָחֵסר  ַמְלֻקיֹּות 
לֹוִקין  ֵאין  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ ָאְמרּו  ְוָלֵכן  ָלֲאָדָמה,  ָעה  ְוִתׁשְ ָחׁש,  ַלּנָ ָרה  ַוֲעׂשָ

ֶנֶגד ַמְלֻקיֹּות. ָרֵאל ּכְ בֹות ְלִיׂשְ ָלאכֹות ֵהם ֶנְחׁשָ ֵאּלּו ַהּמְ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ

ִמי  ַאַחת.  ַבת  ּבְ ה אֹוָתם  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָחה,  ְוַהּנָ ֲעִקיָרה  ֵהן  ִים,  ּתַ ׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיִציאֹות 
ִאּלּו ָעַקר ֶאת  יַח אֹותֹו ִמחּוץ ִלְמקֹומֹו ּוֵמְרׁשּותֹו, ּכְ קֹומֹו ּוַמּנִ עֹוֵקר ֵחֶפץ ִמּמְ ׁשֶ
ה ֶאת  עֹוׂשֶ ה, ִמי ׁשֶ ָּ ְרׁשּות ָנְכִרי יַח אֹותֹו ּבִ ִרית, ְוִהּנִ הּוא אֹות ּבְ ים, ׁשֶ ִּ ֵעץ ַהַחי
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ָמָרה  ִהיא  ׁשֶ ַאֶחֶרת,  ְרׁשּות  ּבִ יָחּה  ּוַמּנִ ֵמְרׁשּוָתּה  ָמתֹו  ִנׁשְ עֹוֵקר  ׁשֶ ּגֹוֵרם  ֶזה, 
ה,  ָּ ָנְכִרי ְלֶאֶרץ  ְוָגלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ֶעְקרּו  ּנֶ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָגַרם  ְוֶזה  ּוְטחֹול, 
ּלֹו ִלְרׁשּות  ִרית קֶֹדׁש ׁשֶ ְכִניס אֹות ּבְ ּמַ ים, ְוָכְך הּוא ִמי ׁשֶ ִהיא ְרׁשּות ָהַרּבִ ׁשֶ
ַתא''י ֶנֱאַמר  ּבְ ה ָרָעה ָמָרה, ַעל ׁשַ ָ ''ה, ִאּשׁ ַתא''י הּוא ְטחֹול ַחּמָ ּבְ ה. ׁשַ ָּ ָנְכִרי
ְוהּוא  ּבֹו,  ֶיׁש  ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ֲאָבל  ּבֹו  ֵאין  ַמִים  ָמִים,  ּבֹו  ֵאין  ֵרק  ְוַהּבֹור 
ָרֵאל, ּוְצִריִכים  ָכה ַוֲעָרֶפל, ְוִהיא ָגלּות ְלִיׂשְ ד ַוֲחׁשֵ אֹון ְוִקיָנה ְוֶהְסּפֵ ָרָעב ְוִצּמָ
הּוא  ל חֹל ׁשֶ ְרׁשּוָה, ְוהּוא ִדּבּור ׁשֶ ּכֹל, ַוֲהֵרי ּפֵ ּנּוי ּבַ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָלּה ׁשִ ִיׂשְ
מֹו  ּכְ ּבֹוַרַחת,  ִהיא  ם,  ׁשָ רֹות  ִלׁשְ ָמקֹום  מֹוֵצאת  ֵאיָנּה  ּוְכׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאסּור 

י ָאנִֹכי ּבַרַחת. ִבְרּתִ ַרי ּגְ ֵני ׂשָ ּה ִמּפְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ל ַאְבָרָהם ׁשֶ ְפָחה ׁשֶ ִ ַהּשׁ

י  ה ְסרּוָחה, ּכִ ל ִטּפָ ף ׁשֶ ל ְנָעֶליְך ֵמַעל ַרְגֶליְך, ַנַעל ְמֻטּנָ חֹול ֶנֱאַמר ׁשַ ַעל ַהּטְ
ת, ְוָעָליו אֹוֶמֶרת  ּבָ ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא, ֶזה ׁשַ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ
ֵאיָכָכה  ַרְגַלי  ֶאת  י  ָרַחְצּתִ ה,  ּנָ ׁשֶ ֶאְלּבָ ֵאיָכָכה  י  ְנּתִ ּתָ ּכֻ ֶאת  י  ְטּתִ ׁשַ ּפָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ֲאָכִלים,  ר ּוַבּמַ ּנֵ ים, ּבַ בּוׁשִ ּלְ ּנֹות ּבַ ת ְלׁשַ ּבָ ׁשַ ּום ֶזה ָצִריְך ָאָדם ּבְ ֵפם, ּוִמּשׁ ֲאַטּנְ
ְוָצִריְך ִלְהיֹות מֹוִסיף ֵמחֹל ַעל ַהּקֶֹדׁש, ְוָכל ַהּמֹוִסיף, מֹוִסיִפים לֹו ֶנֶפׁש ְיֵתָרה 

לֹום. ת, ְוָכל ַהּגֹוֵרַע, ּגֹוְרִעים לֹו אֹוָתּה ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ַחס ְוׁשָ ּבָ ׁשַ ּבְ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ֶוֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  אדָֹני  ְפֵני  ִמּלִ ָרצֹון  ְיִהי 
יאמר  ואל  זה  בניקוד  הקדוש  בשם  )יכוון  ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ
ֵהם  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּכֹל  ַעל  ְוַרֵחם  ְוחּוס  ְי-ָה-ְו-ָה(  בפה 

ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ֵמָעֵלינּו  ל  ּוְתַבּטֵ ֵבל,  ּתֵ ֵבי  יֹוׁשְ ל  ּכָ ְוַעל  ִנְמָצִאים 
ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ ְוֶנָחמֹות,  ְיׁשּועֹות  ֵזרֹות טֹובֹות  ּגְ ָעֵלינּו  ּוְגזֹר  ְוָרעֹות, 
יֵלנּו  ְוַתּצִ ּוֶבָהָלה,  ַחד  ּפַ ל  ּוִמּכָ ָלה,  ְוַחּבָ ל  ְמַחּבֵ ל  ּוִמּכָ ּוַמֲחָלה,  חֹוֵלי 
ין,  יׁשִ ּבִ ַמְרִעין  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ קורונה,  ִגיף  ִמּנְ ּוִבְפָרט  פֹות  ּגֵ ַהּמַ ִמן 
ת  ּבָ ׁשַ יוסיף:  בשבת  )וכשאומרו  ַהחֹוִלים,  ְלָכל  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ְוֵתן 
ִריאּוָתם  ּבְ ְתִמיד  ּתַ ִריִאים  ְוַהּבְ ָלבֹא(,  ְקרֹוָבה  ּוְרפּוָאה  ְזעֹק  ִמּלִ ִהיא 
ע  ׁשַ ּפֶ ָעֹון ְועֵֹבר ַעל  א  ֹנׂשֵ מֹוָך  ּכָ ְוֶנֱאַמר ִמי ֵאל  ֶיְחלּו ְלעֹוָלם  ּלֹא  ׁשֶ
ָיׁשּוב  הּוא,  ֶחֶסד  ָחֵפץ  י  ּכִ ַאּפֹו  ָלַעד  ֶהֱחִזיק  לֹא  ַנֲחָלתֹו  ֵאִרית  ִלׁשְ

ל ַחּטֹאָתם: ְמצּוַלת ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹשׁ ֶאת ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַתׁשְ
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 סגולת המקובלים
לזכות בשמירה בטוחה

בכוונה  פעמים  ג'  לאמרה  יש  זו  קדושה  סגולה 
קודם  פעמים  ז'  ידיים  ליטול  חובה  עצומה, 
בר  שמעון  רבי  של  הקבלה  סוד  והיא  אמירתה, 

יוחאי לזכות  לישועה בכל ענין.

הכוכבים,  צאת  לאחר  לומר  אין  הסגולה  את 
רבי  של  הקדוש  קברו  על  אותה  מהאומרים  חוץ 

שמעון בר יוחאי בהר מירון.

ֲחִסידּות א ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ן ִלי  ִני ְוִתּתֵ ָחּנֵ ּתְ י ָיִדי ֵאֶליָך ׁשֶ ּתִ ֵעת ַהִהיא ּוָפַרׂשְ ן ֶאל ֲאדָֹני ּבָ ָוֶאְתַחּנַ
ֶחֶסד  ּבְ ין  ַהּדִ ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  ָהֲעצּוִמים  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ

ׁש  י ֵמֵאת ֲאדָֹני אֹוָתּה ֲאַבּקֵ ַאְלּתִ ְזכּות ַאַחת ׁשָ ְולֹא ּבִ

)ויבקש בקשתו בפה מלא(

ויאמר ז' פעמים בקול ובכוונה

ָמִים ׁ ָשּ ב ַבּ ָבְרָך ִנָצּ  ְלעֹוָלם ְיהָוה ְדּ

ויאמר ג' פעמים בכוונה עצומה

ַבר יֹוַחאי ֲעֵננּו ְזכּוֵתיּה ְדּ ֲעֵננּו ִבּ
הקדוש  השם  וכן  גבריאל  המלאך  שם  בלבד   )במחשבה  ויכוון 
קר"ע שט"ן שיקרע כל המסכים והמניעות השם יוצא מפסוק  

ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא( ּגְ ָך ׂשַ ת ַעּמֶ ל ִרּנַ ַקּבֵ
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הקדוש!רשב"יהתקווה של עם ישראל אל תפספס!


