בס''ד בר''ה

סדר לימוד קריאה ותפלה לפני ה' יתברך
שימשך רפואה שלימה עלינו ועל כל ישראל

קודם יאמר וידליק ארבעה נרות בזה הסדר:
א .נר זה הנני מדליק בשם כל ישראל לכבוד ולנחת רוח ל אליהו הנביא זכור לטוב שימשיך עלינו רפואה שלימה רפואת ה נפש
ורפואת הגוף אמן .
ב .נר זה הנני מדליק בשם כל ישראל לכבודו של רפאל המלאך שימשיך עלינו רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף אמן .
ג .נר זה הנני מדליק לכבוד נשמתו ולטובת נשמתו ו לעילוי נשמתו ולנחת רוח לנשמתו ולשעשועי נשמתו של הצדיק הקדוש
רבי יואל סירקיש בן רבי שמואל בעל ''הבית חדש'' שימשיך עלינו רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף אמן.
ד .נר זה הנני מדליק לכבוד נשמתו ולטובת נשמתו ולעילוי נשמתו ולנחת רוח לנשמתו ולשעשועי נשמתו של מורנו הגדול
הרב אליעזר שמואל אידלש המהרש''א שימשיך עלינו רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף אמן .
ואח''כ יאמר תפילה זו:
יהי רצון מלפניך ה' אלוקי נו ואלוקי אבותינו שתקבלני בתשובה שלימה לפניך ומה שחטאתי ועויתי ופשעתי ופגמתי בניצ
הקדושה בין בגלגול זה ובין בגילגולים אחרים מחוק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורים וחולאים רעים .
והנני מוחל וסולח לכל אלו שגרמו לי נזק בין בגופי בין בנשמתי בין
בגלגול זה בין בגילגולים אחרים .

וצות

בממוני בין שהם נמצאים בחיים בין שנפטרו מן העולם בין

ועוד יהי רצון מלפניך ה ' אלוקי ואלוקי אבותי שתתן בלבם שימחלו לי כל שלה שגרמתי להם נזק בין בגופם בין בנשמתם בין
בממונם בין בגלגול זה בין בגילגולים אחרים  .ותשמור אותי ותעזור ל י שלא אחטא ולא אפשע ולא אעו ה עוד לפניך ולא יצא מתחת
ידי שום נזק לשום בריה ואזכה לעשות רצונך כרצונך ויהיו כל מעשי לשם שמים ותזכני לתקן כל מה שצריך לי בעודני בעולם הזה
בלי יסורים וחולאים רעים כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך שומע תפלה
ואח''כ יאמר תהלים :מזמור כ'  12פעמים ומזמור ל''ט ו-ס''ה .ואותיות ''רפואה שלמה'' במזמור קי''ט.
ואח''כ יאמר שיר השירים בכוונה.
ויאמר  7פעמים ברציפות הלחש של רבי פנחס מקוריץ זיע''א:
 :איוב מפני מה אתה שרוי בצער  ,משום כאב
'' איוב היה הולך בדרך והיה שרוי בצער ופגע בו אליהו הנביא זכור לטוב ואמר לו
ראש? אמר לו הן .אמר לו :לך אל הים גנוסר וטבול בו ותתרפא '' .ומי שריפא לאיוב הוא ירפא אותי  /את פלוני בן פלוני ................
מכאב לב ומכאב ראש ומשאר כאבים ומיני חולאים בתוך שאר חולי ישראל אמן .
ואח''כ יתפלל:
רבונו של עולם אב הרחמים והסליחות חוס וחמול עלי ותרפא ותחזק ותשמור על כל (לאיש :רמ''ח אברי ושס ''ה גידי לאישה  :רנ''ב
אברי ושס ''ה גידי ( וזכני לרפואה שלמה ''רפאני ה ' וארפא הושיעני ואושעה כי תהילתי אתה '' אנא ''האל הנאמן  ,שומר הברית
מתוך שמחה וטוב
והחסד'' רחם עלי ותחזק אותי ותשמרני מכל המחלות ומכל היסורין וזכני לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות
לבב .ותצילני מכל מחוש וכאב מעתה ועד עולם ואזכה אני ובני ביתי וכל ישראל להיות בריאים דשנים ורעננים אמן .
אנא רחום זכה את כל עם ישראל לאריכות ימים ושנים וי זכו כולם לזקנה ושיבה טובה ותצילם מכל דאגה ומועקה וכאב לבב ויהיו
כולם שמחים והמשך עלינו רפואה שלימה מהפסוק  '' :אל נא רפא נא לה '' ובזכות השם הקדוש היוצא מראשי התיבות תרפאנו
ותחזקנו לאורך ימים וזכנו לראות בגאולה ובביאת המשיח ובבית המקדש אמן נצח סלה ועד .

