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א( מתקן נפשו רוחו ונשמתו. 

ב( ס"מ וסיעתו בדלים ממנו. 

ג( אינו בא לידי קרי במהרה. 

ד( אינו רואה מיתת בניו. 

ה( ה` יזכהו ליראת השם. 

ו( מצליח בכל דרכיו. 

ז( אינו בא לידי חולי הנופל. 

ח( ירום מזלו ואינו מתמוטט. 

ט( לא יבוא לידי חסרון כיס ועניות, ולא יצטרך לבריות. 

י( כל אויביו נופלים תחתיו. 

יא( יזכה לאריכות ימים. 

יב( ויזכה לעולם הבא. 

יש לציין כי לא צריך להבין פירוש המילים רק יוציאם בפיו ואשרי חלקו. סגולה נפלאה לאדם לתקן עצמו נפשו רוחו ונשמתו,

והיא חצובה מהאור המופלא רבנו האר"י ז"ל, לומר בכל יום ויום אחר התפלה תקון מ"ח מתקוני הזוהר הקדוש והוא מסוגל 
לתקון עוון פגם הברית, ובפרט מן הפרט ביום שראה קרי ח"ו. והשם יזכנו לתקן נר"ן, ולא ניעול בכיסופא לעלמא דקשוט. 

סגולות התפילה:

אמן כן יהי רצון.

ִויִהי נַעם אדוני ֱאלהינּו ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: )ב' פעמים( 

:ְבֵּראִשׁית, ַתָּמּן ְתֵּרי ַתָמּן ַשָׁבּת, ִכְּגָוָנא ָדא ְבֵּראִשׁית ָבָּר"א ְשֵׁתּ"י , ֵוִאּנּון ְתֵּרין ַשָׁבּתֹות, ֲעַלְיהּו ִאְתַּמר: ְוָשְׁמרּו ְבֵני-ִיְשָׂרֵאל ֶאת 
ַהַשָּׁבּת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַשָּׁבּת , ְתֵּרין ִזְמִנין ִאְדַכּר ָהָכא ַשָׁבּת, ָלֳקֵבל ְשִׁכיְנָתּא ִעָלָּאה ְוַתָתָּאה. ְלדרָתם, ַמאי ְלדרָתם, ֶאָלּא ַזָכָּאה 

ִאיהּו ָמאן ְדָּעִביד לֹון ִדּיָרה ְבַשָׁבּת ִבְּתֵרי ָבֵתּי ִלָבּא, ְוִאְתְפֵּני ִמַתָּמּן ֵיֶצר ָהָרע ְדִּאיהּו ִחּלּול ַשָׁבּת. 

ְבִּרית עֹוָלם, ָדּא ַצִדּיק ְדַּשְׁרָין ַתְּרַוְיהּו ֲעֵלּה, ַחד ְלַאְמְלָאה ֵלּה ְוַחד ְלִאְתַמְלָיא ִמֵנּה. ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל, ִאּנּון ְתֵּרין ֻכְּלָין ֶנַצח ְוהֹוד ְבּנֹוי 
ְדִּיְשָׂרֵאל ָסָבא ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ְתַּלת ְשִׁביִעי ְשִׁביִעי ְשִׁביִעי, ִאֵלּין ְתַּלת ֲאָבָהן עֶנג ַשָׁבּת. ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְשׁקֹות ֶאת 
ַהָגּן. ְוָנָהר, ִאית ָנָהר ְוִאית ָנָהר. ִאית ָנָהר ְדִּאְתְקֵרי ָנָהר ְפָּלָגיו, ְוִאית ָנָהר ְדִּאְתְקֵרי ַנַחל ְקדּוִמים. ֵעֶדן ִעָלָּאה, ֲעֵלה ִאְתַּמר ַעִין לא 
ָרָאָתה ֱאלוהים זּוָלְתָך. ַהאי ָנָהר, ִאיהּו ָוי"ו ְדָּנִפיק ֵמֵעֶדן ִעָלָּאה ְדִאיהּו ָאֶל"ף, ְוַאֲעַבר ֵבּין ַאָבּא ְוִאָמּא ְוָאִזיל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָשָׁנה 
ּוָמֵטי ַעד ַצִדּיק ְשִׁביִעי, ּוִמַתָּמּן ַאְשֵׁקי ְלִגְנָּתא ְדִאיהּו ְשִׁכיְנָתּא ַתָתָּאה. ַזָכָּאה ִאיהּו ָמאן ְדָּנִטיר ִדּיָרה ְלַשָׁבּת ְדִּאיהּו ִלָבּא, ְדָּלא 
ִאְתְקִריב ַתָּמּן ֲעִציבּו ִדְטחֹול ְוַכַעס ְדָּמָרה, ְדִּאיהּו נּוָרא ְדֵגִהָנּם. ַדֲּעַלה ִאְתַּמר, לא-ְתַבֲערּו ֵאׁש ְבּכל מֹוְשׁבֹוֵתיֶכם ְבּיֹום ַהַשָּׁבּת.

ְוָהִכי הּוא ַוַדּאי, ְדְּכל ָמאן ְדָּכִעיס ְכִּאּלּו אֹוִקיד נּוָרא ְדֵגִהָנּם. ַאְרָבִּעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַחד, ִאּנּון ָלֳקֵבל ַאְרָבִּעים ַמְלֻקּיֹות ָחֵסר 
ַחד ְבַּשָׁבּת. ְוִאּנּון, ֲעָשָׂרה ְדָלָקה ָאָדם ַוֲעָשָׂרה ְלַחָוּה ַוֲעָשָׂרה ְלָנָחׁש ְוִתְשָׁעה ְלַאְרָעא. ּוְבִגין ָדּא ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֵאין לֹוִקין 
ְבַּבת  ְדָּעִביד לֹון  ְוַהָנָּחה,  ֲעִקיָרה  ְשַׁתִּים, ִאּנּון  ַהַשָּׁבּת  ְיִציאֹות  ְלִיְשָׂרֵאל ָלֳקֵבל ַמְלֻקּיֹות.  ְדִּאֵלּין ְמָלאכֹות ִאּנּון ֲחׁשּוִבין  ְבַּשָׁבּת, 
ַאַחת. ָמאן ְדַּאֲעַקר ֵחֶפץ ֵמַאְתֵרּה, ְוָאַנח ֵלּה ְלַבר ֵמַאְתֵרה ּוֵמְרׁשּוֵתּה, ְכִּאּלּו ַאֲעַקר ִאיָלָנא ְדַחֵיּי, ְדִּאיהּו אֹות ְבִּרית, ְוָאַנח ֵלּה 

ִבְּרׁשּו נּוְכָרָאה. ָמאן ְדָּעִביד ָדּא, ָגִּרים ְדַּאֲעַקר ִנְשְׁמֵתּה ֵמְרׁשּות ִדּיָלה, ְוַאַנּח ָלּה ִבְּרׁשּו ַאֲחָרא, ְדִּאיהּו ָמָרה ּוְטחֹול.

ְוָדא, ָגַּרם ְלִיְשָׂרֵאל ְדִּאְתַעְקּרּו ֵמַאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל, ְוִאְתְגִּליאּו ְלַאְרָעא נּוְכָרָאה, ְדִּאיִהי ְרׁשּות ָהַרִבּים.ְוָהִכי ִאיהּו, ָמאן ְדָּאִעיל אֹות 
ְבִּרית קֶדש ִדּיֵלּה ִבְּרׁשּו נּוְכָרָאה. ַשְׁבַּתי – ִאיהּו ְטחֹול, ַחָמּה ִאְתָּתא ִביָשׁא – ָמָרה. ַשְׁבַּתי, ֲעֵלּה ִאְתַּמר ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים. ַמִים 
ֵאין ּבֹו, ֲאָבל ְנָחִשׁים ְוַעְקַרִבּים ֵיׁש ּבֹו. ְוִאיהּו ָרָעב ְוִצָמּאֹון ְוִקיָנה ְוֶהְסֵפּד ַוֲחׁשּוָכא ְוִקְבָלא, ְוִאיהּו ָגּלּוָתא ְלִיְשָׂרֵאל. ּוְצִריִכין ִיְשָׂרֵאל 

ְלֶמְעַבּד ָלּה ִשּׁנּוי ְבּכָלּא ְוָהא אּוְקמּוּה. ְוִאיהּו ִדּבּור ְדּחֹול ְדִּאיהּו ֲאִסיר ְבַּשָׁבּת.

ְוַכד ָלא ַאְשָׁכַּחת ֲאַתר ְלַשְׁרָיא ַתָּמּן, ִאיִהי בַרַחת, ִכְּגָוָנא ְדִשְׁפָחה ְדַאְבָרָהם ְדִּאְתַּמר ָבּּה: ִמְפֵּני ָשַׂרי ְגִּבְרִתּי ָאנִכי ּבַרַחת. ְטחֹול, 
ֲעֵלּה ִאְתַּמר: ַשׁל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ַנַעל ְמֻטָנּף ְדִּטָפּה ְסרּוָחה. ִכּי ַהָמּקֹום ֲאֶשׁר ַאָתּה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶדׁש הּוא, ָדּא ַשָׁבּת. 
ַוֲעֵלּה ָאְמָרת ְשִׁכיְנָתּא: ָפַּשְׁטִתּי ֶאת ֻכְּתְּנִתּי ֵאיָכָכה ֶאְלָבֶּשָׁנּה, ָרַחְצִתּי ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְנֵּפם. ּוְבִגין ָדּא ָצִריְך ַבּר ַנׁש ְבַּשָׁבּת 
ְלַשּׁנּוֵיי ִבְלבּוִשׁין ְבַּשְׁרָגּא ְבַּמֲאָכִלין, ְוָצִריְך ְלֶמֱהֵוי מֹוִסיף ֵמחל ַעל ַהּקֶדׁש. ְוָכל-ַהּגֹוֵרַע, ּגֹוְרִעין ֵלּה ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ַחס ְוָשלֹום. ְוָכל-

ַהּמֹוִסיף, מֹוִסיִפין ֵלּה ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ְבַּשָׁבּת. ָבּרּוְך אדו-נאי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:


