
  תפילה לכל הישועות

 
ורחימו  )יאההויהה( בדחילו ורחימו )יאהדונהי( לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה

ביחודא  )זו"נ( בשם אות ו' ואות ה' )או"א( ליחדא שם אות י' ואות ה' )איההיוהה( ודחילו
הריני מוכן ומזומן לקיים בעזרת האל יתברך מצות בשם כל ישראל,  )יהוה( שלים

 )יאהדונהי( יהוה"ושבת עד  ככתוב בתורה הקדושה:של התשובה דאורייתא עשה 
ה ָיֵדינּו  )ויאמר פעמיים( אלהיך ושמעת בקולו" ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעש ֵ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.  ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעש ֵ
ן ופשעתי בי והריני מתחרט חרטה גמורה על כל מה שחטאתי, עויתי )לא יאמר בשבת(

יתברך  והשםומקבל עלי שלא לחזור ולחטוא  עוד.  בגלגול זה ובין בגלגולים אחרים,
)עד  ברחמיו הרבים יעזרני על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם אמן נצח סלה ועד.

 (בשבת כאן

עליי  שיושפעבכדי  הקדושה, כסא ומרכבה לשכינה מכוון לעשות את עצמיהריני 
לתלת ומשם לעתיקא קדישא  ,כל העולמותאורו יתברך הנמשך מאין סוף דרך 

עד  )נוק'( ולנוקבא )ז"א( ומשם לזעיר אנפין )או"א( אבא ואמא )א"א(, אריך אנפיןראשין: 
יודע תעלומות. ובדרך  לפניההשתלשלות שלי, במקום שאני עומד, כפי אשר נגלה 

 .לשורש נשמתי דע ועלי אור יוארנתיב הזה בו
 :באהבה עול מלכות שמים הריני מקבל עליו

 דאח יאהדונהיאלהנו יהוה יאהדונהי ישראל יהוה  עשמ
 .עדברוך שם כבוד מלכותו לעולם ו

 
 כתר חכמה בינה

יר ְצרּוָרה חסד ּתִ ֻדּלַת ְיִמיְנָך ּתַ ֹכַח ּגְ א ּבְ  )אב"ג ית"ץ( ָאּנָ
ל ִרּנַת גבורה ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא ַקּבֵ ּגְ ָך ש ַ  )קר"ע שט"ן( ַעּמְ
ְמֵרם תפארת ָבַבת ש ָ י ִיחּוְדָך ּכְ ֵ  )נג"ד יכ"ש( ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרש 
ְמֵלם נצח ִמיד ּגָ ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ  )בט"ר צת"ג( ּבָ
רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתךָ  הוד  )חק"ב טנ"ע( ֲחִסין ָקדֹוש  ּבְ
ֶתךָ  ודיס ָ ֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדש ּ ָך ּפְ ֶאה ְלַעּמְ  )יג"ל פז"ק( ָיִחיד ּגֵ

ֲעלּומֹות מלכות ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ּתַ ל ּוש ְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ ַ  )שק"ו צי"ת( ש 
 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ ֵ רּוְך ש   בלחש: ּבָ
 

א יָעה נ ָ א ְיהָוה הֹוש ִׁ א. ,ָאנ ָ יָחה נ ָ א ְיהָוה ַהְצלִׁ  ָאנ ָ
 

 יתן פרוטה לצדקה
 ()ויפרוט כל בקשותיו

בשבת אין לבקש בקשות לכן יאמר: הנה קראתי את התפילה לעילוי שכינת 
 .עוזנו ולאקמא שכינתא מעפרא וליחדא שם י' ה' בשם ו' ה' ביחודא שלים


