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תפילה לחולה
תפילה לרפואה לחולה ממרן החיד''א זצוק"ל זיע"א

ַעל פב"פ  ַרֲחִמים  ֶׁשִּתְתַמֵּלא  ֲאבֹוֵתינּו,  ֶוֱאלֹוַהי  ֱאלֹוֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ְוִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַּכַעְסָך. ּוְתַבֵּטל ֵמַעל פב"פ ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות:

ְּדָוי,  ֶעֶרֹש  ַעל  ַהּמּוָטל/ת  פב"פ  ַעל  ַרֲחִמים  ִהְתַמֵּלא  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ֶמֶלְך  ָאָּנא 
ִיְשָרֵאל  ַעְּמָך  חֹוֵלי  רֹוֵפא  ְּבַרֲחֶמיָך  ַאָּתה  ִּכי  ְׁשֵליָמה,  ְרפּוָאה  ְוִתְרָּפֵאה/ּו 
)בגימטריא ר"ת - רפ"ח למתק ולהעלות רפ"ח ניצוצין(. ּוְתַקֶּיים ָּבנּו ִמְקָרא 
ֶׁשָּכתּוב ְיָי ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרֹש ְּדָוי ָּכל ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו )יכוון: כי ֶעֶרֹש ייהפך 
עשר, דוי יוד(. ּוְלַמַען ְזכּות ַאְבָרָהם ָאחּוז ְּבֶחֶסד, ִיְצָחק ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה, ַיֲעֹקב 
ְׁשֵליָמה,  ְרפּוָאה  ְּתַרְּפֵאהּו  ְּבהֹוד,  ַאֲהֹרן  ְּבֵנַצח,  ָאחּוז  מֶׁשה  ְּבִתְפֶאֶרת,  ָאחּוז 
ְוַתִּציל ִמָּמֶות ַנְפׁשֹו. ּוְבֹכַח ְׁשַנִים ְוֶעְשִרים אֹוִתּיֹות ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִּקַּבְלנּו 
ְּבַהר ִסיַני, ִּתְפַּתח לפב"פ ַׁשֲעֵרי ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא, ַׁשֲעֵרי ְבִריאּות, ַׁשֲעֵרי ִּגיָלה, 
ַׁשֲעֵרי ְּדרֹור, ַׁשֲעֵרי הֹוד ְוָהָדר, ַׁשֲעֵרי ְזכּות ָאבֹות, ַׁשֲעֵרי ֶחְמָלה, ַׁשֲעֵרי טֹוָבה, 
ְנִעימֹות,  ַׁשֲעֵרי  ְמִחיָלה,  ַׁשֲעֵרי  ָטהֹור,  ֵלב  ַׁשֲעֵרי  ַּכָּפָרה,  ַׁשֲעֵרי  ְיׁשּוָעה,  ַׁשֲעֵרי 
ַׁשֲעֵרי ְסִמיָכה, ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה, ַׁשֲעֵרי ְפדּות, ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה, ַׁשֲעֵרי קֹוְמִמּיּות, ַׁשֲעֵרי 
ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה, ַׁשֲעֵרי ִשְמָחה, ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ְוָכל ִצְדקֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָשה הּוא 
ְּבֶנֶפׁש  ִּתְּתֵנהּו  ְוַאל  ַּבֲעדֹו,  טֹוב  ְלַהְמִליץ  ַרֲחֶמיָך  ִכֵּסא  ִלְפֵני  ִיָּזְכרּו  ֵביתֹו  ּוְבֵני 

אֹוְיָביו, ְיָי ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּייהּו ְלאֹוֶרְך ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום: 

מומלץ להוסיף:

ַהֹּכל  ְוִעיָקר  ַהֹּכל  ְיסֹוד  ֲאֶׁשר הּוא  ֶאְהֶיה,  ֲאֶׁשר  ֶאְהֶיה  ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּׁשם  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ִויִהי 
ְוֹׁשֶרׁש ַהֹּכל, ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה )יכוון כי יש בו ד' אותיות אלף הא יוד הא וכוחו גדול פשוט 
או מורכב לכל דבר וסודו שהוא סוד הייחוד(, ֶׁשִּתְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה ְלחֹוֶלה ַהֶּזה 
פב"פ, ְוַתֲעִמיֵדהּו ַעל ָעְמדֹו ִויִחי ֵמָחְליֹו. ְוָיַדְענּו ִּכי ֵאין ָאנּו ְכַדִאים ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶניָך ַעל 
ַעְצֵמנּו, ְוָכל ֶׁשֵּכן ַעל ֲאֵחִרים, ָאְמָנם ַשְׂמנּו ַרֲחֶמיָך ֶנֶגד ֵעיֵנינּו ִּכי ַרחּום ָאָּתה, ְוַאָּתה ׁשֹוֵמַע 
ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה. ָלֵכן ְּבֹבֶׁשת ָּפִנים ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ַעל פב"פ ַהחֹוֶלה ַהֶּזה. 
ִלּבֹו  ִמְׁשֲאלֹות  ּוְתַמֵּלא  ּוְתַאְּמֵצהּו,  ּוְתַחְּזֵקהּו  ְוַתְחִליֵמהּו  ְוַתְבִריֵאהּו  לֹו,  ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 
ְלטֹוָבה. ֲעֵשׂה ְלַמַען ְׁשֶמָך, ֲעֵשׂה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעֵשׂה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעֵשׂה ְלַמַען ְקדּוָׁשֶתָך. 

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: 
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