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אתי ַהּיֹום לְ ִה ְׁש ַּת ֵּט ַח
ָאּנָ א ֶמלֶ ְך ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםִ ,הנְ נִ י ָּב ִ
ּטֹובים ֶׁש ָע ְׂש ָתה
יה ַה ִ
ַעל ֶק ֶבר ָר ֵחל ִא ֵּמנּוֶׁ .ש ְּתזַ ּכֵ נִ י ַמ ֲע ֶׂש ָ
ּות ִפּלָ ָתּה ֶׁשּזָ כַ ְר ָּת
כּותּה וְ ִצ ְד ָק ָתּה ְ
יה ּולְ ַמ ַען זְ ָ
ּכָ ל יָ ֶמ ָ
רח ָמהּ ,כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:
יֹותה ֲע ָק ָרה וַ ִּת ְפ ַּתח ֶאת ֲ
לָ ּה ֶּב ֱה ָ
ֹלקים וַ ּיִ ְפ ַּתח
יה ֱא ִ
ֹלקים ֵאת ָר ֵחל וְ יִ ְׁש ַמע ֵאלֶ ָ
וְ יִ ּזָ כֵ ר ֱא ִ
אׁשית ל ,כב)ּ .ולְ ַמ ַען ִצ ְד ַקת לְ ָב ָבּה ֲא ֶׁשר
(ּב ֵר ִ
ֵאת ַר ְח ָמּה ְ
ימנִ ים ּכְ ֵדי
חֹותּה לֵ ָאהֶׁ ,ש ָּמ ְס ָרה לָ ּה ַה ִּס ָ
ָע ְׂש ָתה ִעם ֲא ָ
כּותּה וְ ִצ ְד ָק ָתּה ָעלֵ י וְ ַעל
ֶׁשֹּלא ֵּתבֹוׁשּ .כֵ ן ִּתזְ ּכֹר לָ נּו זְ ָ
ּכָ ל ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ .ש ְּת ַק ֵּבל ֶאת ְּת ִפּלָ ֵתנּו וְ ַת ֲאזִ ין ַׁשוְ ָע ֵתנּו
ּות ַמּלֵ א ִמ ְׁש ֲאלֹות לְ ָב ֵבנּו
ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים לְ ָפנֶ יָךְ ,
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְּׁש ֵמי ֶק ֶדם,
ּופ ְק ֵדנּו ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ָ
טֹובה ָ
לְ ָ
מֹותינֹו
ׁשֹומ ֵ
ְ
ּוׁש ַמעְּ ,פ ַקח ֵעינֶ יָך ְּור ֵאה
וְ ַה ֵּטה ָאזְ נְ ָך ְ
יהּ ,כִ י ָהיִ ינּו לַ ַעג וָ ֶקלֶ ס
וְ ָה ִעיר ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ִׁש ְמָך ָעלֶ ָ
ּתֹוחלֶ ת וְ ִת ְקוָ ה .וְ ִאם ֹלא לְ ַמ ֲענֵ נּו,
אֹומ ִרים ֵאין ֶ
ַּבּגֹויִ ים ,וְ ְ
לְ ַמ ַענְ ָך ְּפ ַעלַ ,עד ָמ ַתי ֻעּזְ ָך ַּב ֶּׁש ִבי וְ ִת ְפ ַא ְר ְּתָך ְּביַ ד ַצר:
וְ ִהּנֵ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ִק ַּבלְ נּו ַעל יְ ֵדי ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה,
ֶׁש ָא ִבינּו יַ ֲעקֹב ָק ַבר ֶאת ָר ֵחל ִא ֵּמנּו ַּב ֶּד ֶרְךָ ,היָ ה ַעל ִּפי
אֹותם
יהּ ,כְ ֶׁש ִהגְ לָ ה ָ
ַה ִּדּבּורּ .כְ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לְ ֶעזְ ָרה לְ ָבנֶ ָ
עֹוב ִרים ֶּד ֶרְך ָׁשם ,יָ ְצ ָאה ָר ֵחל ִא ֵּמנּו
נְ בּוזַ ְר ֲא ָדן וְ ָהיּו ְ
יהם ַר ֲח ִמיםּ ,כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :קֹול
ּוב ְּק ָׁשה ֲעלֵ ֶ
ִמ ִּק ְב ָרּה ִ
יה
רּורים ָר ֵחל ְמ ַבּכָ ה ַעל ָּבנֶ ָ
ָּב ָר ָמה נִ ְׁש ַמע נְ ִהי ְּבכִ י ַּת ְמ ִ
ֹלקינּו,
יה ּכִ י ֵאינֶ ּנּו .וְ ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ֵמ ַאּנָ ה לְ ִהּנָ ֵחם ַעל ָּבנֶ ָ
ֵה ַׁש ְב ָּת לָ ּהּ ,כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ ,כֹה ָא ַמר ה' ִמנְ ִעי קֹולֵ ְך ִמ ֶּבכִ י
וְ ֵעינַ יִ ְך ִמ ִּד ְמ ָעה ּכִ י יֵ ׁש ָׂשכָ ר לִ ְפ ֻעּלָ ְתָך נְ אּום ד' וְ ָׁשבּו
ֵמ ֶא ֶרץ אֹויֵ ב ,וְ יֵ ׁש ִּת ְקוָ ה לְ ַא ֲח ִר ֵיתְך וְ ָׁשבּו ָּבנִ ים לִ גְ בּולָ ם
ּומה נְ ַד ֵּברִ ,אם ַעל ּגָ לּות
ֹאמרָ ,
(יִ ְר ְמיָ ה לא ,יא-טז)ַ .מה ּנ ַ
יׁשה ָר ֵחל ִא ֵּמנּו
ִראׁשֹון ֶׁש ָהיָ ה ַרק לְ ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ִה ְר ִע ָ
ֹאמר ַע ָּתה ְּבגָ לּות ַה ַּמר וְ ַהּנִ ְמ ָהר ַהּזֶ ה
ֶאת ָהעֹולָ םַ ,מה ּת ַ
ּות ַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָ ה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְּבגֹולָ ה ַא ַחר
ֲא ֶׁשר זֶ ה ֶאלֶ ף ְ
ּגֹולָ ה ְמ ֻפּזָ ִרים וְ נִ ָּד ִחים ְּב ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ָה ָא ֶרץ ַּת ַחת עֹל
סּוחים
קֹוצים ּכְ ִ
ְמלָ כִ ים וְ ָׂש ִרים ,וַ ֲאנַ ְחנּו ְׁש ֵפלִ ים וְ נִ ְבזִ ים ּכְ ִ
ּובכָ ל יֹום ִקלְ לָ תֹו ְמ ֻר ָּבה ֵמ ֲח ֵברֹו ,וְ ִע ַּקר
יהםְ ,
ָאנּו ְּב ֵעינֵ ֶ
ּתֹור ֵתנּו ַהק' ,וְ ֹלא
ּכַ ּוָ נָ ָתם לַ ֲעמֹד ַעל נַ ְפ ֵׁשנּו לְ ַה ֲע ִביר ָּדת ָ
יִ ּזָ כֵ ר לָ ֶהם ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל עֹודּ ,גַ ם ַעל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית
יאְך לְ ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֱאמּונָ ָתם ַה ֻּמ ְחזֶ ֶקת
יהם ֵה ַ
ַר ָּבן נָ ְתנּו ֵעינֵ ֶ
ֹאמ ִרי ָר ֵחל ִא ֵּמנּוֵ ,איְך ּתּוכְ לִ י
יהםַ ,מה ּת ְ
בֹות ֶ
לָ ֶהם ֵמ ֲא ֵ
ב

יׁשנֵ י ֶח ְברֹון ּומ ֶֹׁשה
עֹור ִרי לִ ֵ
ּות ְ
נּוח ְּב ִק ְב ֵרְך? ָה ִק ִיצי ְ
לָ ַ
בֹותינּו ַהק'ִ .ע ְמ ִדי נָ אִ ,ה ְתיַ ְּצ ִבי
ימנָ א וְ כָ ל ֲא ֵ
ַר ֲעיָ א ֵמ ֵה ָ
נָ אֲ ,חלִ י ְּפנֵ י ּכְ בֹודֹו יִ ְת ָּב ַרְך ְּב ַעד ְׁש ֵא ִרית ְּפלֵ ַטת ַע ְּמָך
דּודים,
ּוׁש ִ
דּודים ְ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּנֶ ֱאנָ ִחים וְ ַהּנֶ ֱאנָ ִקיםְּ ,ב ִ
ְׁש ֵפלִ ים וְ נִ ְבזִ ים ,נְ תּונִ ים ְּב ֶס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגָ הַ ,עד ָמ ַתי
ּובנֶ יָך ּבּוז יָ בּוזּו! ַעד ָמ ַתי ֹלא ְּת ַר ֵחם
ְר ָׁש ִעים יַ ֲעלֹוזּוָ .
רּוׁשלַ יִ ם ִע ְירָך וְ ַעל
ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְּמָך וְ ַעל ַא ְר ְצָך וְ ַעל יְ ָ
ּתֹורת ַה ַּביִ תַ ,ה ֵהיכָ ל וְ ַהר
בֹודָך! ִהּנֵ ה זֹאת ַ
ִצּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ְ
ַה ַּביִ ת ָהיָ ה לְ ָׁש ִמיר וָ ַׁשיתָ .עלָ ה ּכֻ ּלֹו ִק ְמׁשֹונִ יםּ ,כִ ּסּו ָּפנָ יו
ּובאּו ּבֹו
ׁשּועלִ ים ִהּלְ כּו ּבֹו (וְ אֹויְ ֵבנּו ְּפלִ ילִ יםָ ,
ָ
ֲחרּולִ ים,
נֹותן ִּת ְפלָ ה).
ְּפ ָר ִצים וַ ּיְ ַחּלְ לּוהּוְּ ,ב ֵבית ְּת ִפּלָ ה ּכָ ל ָע ֵרל וְ ָט ֵמא ֵ
ֹלקים ֶסלָ ה ִהּנֵ ה
דֹוׁשה ַר ַּבת ַה ַּמ ֲעלֹות ִעיר ָה ֱא ִ
וְ ָה ִעיר ַה ְּק ָ
ֹנֹותינּו וַ ֲעוֹונֹות
ּוׁש ִאּיָ ה ,וְ ִאם ֲאנַ ְחנּו ַּב ֲעו ֵ
ִהיא ַע ָּתה ַׁש ָּמה ְ
בֹותינּו ּגָ ַר ְמנּו ֶאת ּכָ ל ֵאּלֶ הֲ ,הֹלא ַא ָּתה ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים,
ֲא ֵ
ַהלְ עֹולָ ִמים ִּתזְ נַ ח וְ ִת ַאנְ ף לָ נֶ ַצח! ַא ָּתה ָּתקּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון
מֹועד:
ּכִ י ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה ּכִ י ָבא ֵ
רּוח
ַ
ּוב ַהכְ נָ ַעת
קֹומהְ ,
ָ
יפת
לָ כֵ ן ָּבאנּו לְ ָפנֶ יָך ִּבכְ ִפ ַ
ּוב ְׁש ִב ַירת לֵ בֶׁ ,ש ִּתזְ ּכֹר לָ נּו זְ כּות
ּוב ְׁש ֵפלֹות ַהּנֶ ֶפׁש ִ
ִ
ּותכַ ֵּפר
בֹותינּו ַהק' ּוזְ כּות ַה ִצ ְד ָקנִ ית ָר ֵחל ִא ֵּמנּוְ ,
ֲא ֵ
ּופ ָׁש ֵעינּוֶׁ ,ש ָח ָטאנּו
וֹונֹותינּו ְ
אתינּו וַ ֲע ֵ
לָ נּו ֶאת ּכָ ל ַח ָּט ֵ
ׁשּובה
וְ ֶׁש ָעוִ ינּו וְ ֶׁש ָּפ ַׁש ְענּו לְ ָפנֶ יָך ,וְ ַת ַעזְ ֵרנּו לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
ימים
נֹותינּו ַּבּנְ ִע ִ
ּוׁש ֵ
ְׁשלֵ ָמה לְ ָפנֶ יָך ,וְ ַת ֲא ִריְך יָ ֵמינּו ַּבּטֹוב ְ
ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַא ְד ַמת ַהּק ֶֹדׁשּ ,כְ ֵדי ֶׁשּנּוכַ ל לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד,
ּתֹור ְתָך
לִ ְׁשמֹר וְ לַ ֲעׂשֹות ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַּתלְ מּוד ָ
וֹותיָך ְּבכַ ּוָ נָ ה ְׁשלֵ ָמה ְּורצּויָ ה ְּבלִ י ׁשּום ִט ְר ָּדה.
ּומ ְצ ֶ
ִ
ּומּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ּכָ ל ִמינֵ י חֹלִ י
וְ ָת ִסיר ִמ ֶּמּנּו ִ
ּוב ִריאּות ַהּגּוף,
(ּוב ְפ ָרט ֵמ ַהחֹולֶ ה פב"פ) .וְ ַתן לָ נּו ּכ ַֹח ְ
ִ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ְּבלִ י ִר ְפיֹון ,וְ ֵתן לָ נּו
אֹותָך ָ
ֶׁשּנּוכַ ל לַ ֲעבֹד ְ
טֹובה ּוגְ ָׁש ִמים ְּב ִע ָּתםֶׁ ,ש ְּת ֵהא ַה ָּׁשנָ ה ַהּזֹאת
ָ
ַּפ ְרנָ ָסה
ְמב ֶֹרכֶ ת ְּבכָ ל ִמינֵ י ְּתבּואֹות וְ כָ ל ִמינֵ י ֵּפרֹות וְ כָ ל ִמינֵ י
ּפּוקנּו לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵּדי ַמ ְחסֹורֹו ,וְ ֹלא
יְ ָרקֹות ,וְ ֵתן ִס ֵ
(ּוב ְפ ָרט
ּותזַ ּכֵ נּו לְ גַ ֵּדל ֶאת ָּבנֵ ינּו ִ
יֶ ְח ַסר לָ נּו ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיֵ ינּוְ ,
ּותזַ ּכֵ נִ י
ֹאמרְ :
חּוצה לָ ָא ֶרץ ,י ַ
(ּומי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ָּבנִ ים ְּב ָ
פב"פ) ִ
רֹוביו
יפ ֵרט ּכָ ל ֶא ָחד ִמ ְּק ָ
לִ ְׁשמ ַֹע ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ִמ ְּבנִ י וְ כּו') (וִ ָ
נֹותן
יהם ,וְ ִהנְ נִ י ֵ
יח לָ ֶהם ְּבכָ ל ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵד ֶ
ְּומיֻ ָּד ָעיו) ֶׁש ַּת ְצלִ ַ
מֹוסדֹות ֶק ֶבר
(על ִּפי ַּד ַעת ָה ַר ָּבנִ ים נָ כֹון לְ נַ ֵּדב לְ ְ
ְּבלִ י נֶ ֶדר ַ
יׁשּועה) לְ ִעּלּוי נִ ְׁש ַמת ָר ֵחל ִא ֵּמנּו.
ָ
ּומ ֻסּגָ ל לִ ְב ָרכָ ה וִ
ָר ֵחל ְ
ג

וְ נִ ְׁש ַמת ַר ִּבי ֵמ ִאיר ַּב ַעל ַהּנֵ ס ,וְ נִ ְׁשמֹות ּכָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים
יהם
וְ ַה ֲח ִס ִידים (ּולְ ַה ְצלָ ַחת ְּבנִ י פב"פ)ֶׁ .שּיַ ֲא ִריכּו יְ ֵמ ֶ
יהם
יהם ְּב ַחּיֵ י ֲא ִב ֶ
יהם וְ ֹלא יָ מּות ׁשּום ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ ֶ
נֹות ֶ
ּוׁש ֵ
ְ
וְ ִא ָּמם וְ יִ זְ ּכּו לְ ָבנִ ים ַצ ִּד ִיקים ּוכְ ֵׁש ִרים ְּבכָ ל ִמּדֹות טֹובֹות
וְ ַתזְ ִמין לָ ֶהם זִ ּוּוג ּכָ ֵׁשר וְ ָראּוי לָ ֶהם ,וְ ֹלא יֵ ָר ֶאה וְ ֹלא
ּוב ִמ ְׁש ַּפ ְח ֵּתנּו .וְ נִ זְ ּכֶ ה
ּופסּול ְּבזַ ְר ֵענּו ְ
יִ ָּׁש ַמע ׁשּום ֶׁש ֶמץ ְ
אֹותם יַ ַחד ְּב ִקּבּוץ ּגָ לֻ ּיֹות ּוגְ ֻאּלָ ה ְׁשלֵ ָמה ַּב ֲעגָ לָ א
לִ ְר ָ
ּובזְ ַמן ָק ִריבָ ,א ֵמן ֶסלָ ה.
ִ

גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך ד' ִ
⋅⋅⋅

רּורים ָר ֵחל ְמ ַבּכָ ה ַעל
קֹול ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע נְ ִהי ְּבכִ י ַת ְמ ִ
יה ּכִ י ֵאינֶ ּנּוַ .על ֵאּלֶ ה ֲאנִ י
לּ-בנֶ ָ
יה ֵמ ֲאנָ ה לְ ִהּנָ ֵחם ַע ָ
ָּבנֶ ָ
בֹוכִ ּיָ ה ֵעינִ י ֵעינִ י י ְֹר ָדה ַּמיִ ם ּכִ י ָר ַחק ִמ ֶּמּנִ י ְמנַ ֵחם ֵמ ִׁשיב
ׁשֹומ ִמים ּכִ י גָ ַבר אֹויֵ ב:
נַ ְפ ִׁשי ָהיּו ָבנַ י ֵ
⋅⋅⋅

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ֲחמֹל וְ ַר ֵחם ַעל ַה ְּד ָמעֹות וְ ַה ְּבכִ ּיֹות ֶׁשל
ָר ֵחל ִא ֵּמנּו ֶׁש ִהיא ַה ְּׁשכִ ינָ ה ּוכְ נֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,א ֶׁשר ִהיא
ּבֹוכָ ה ִּב ְד ָמעֹות ָׁשלִ יׁש ַעל ּג ֶֹדל ַצ ֲע ֵרנּו וְ ַצ ַער נַ ְפ ֵׁשנּוָ ,ר ֵחל
ּומ ַא ְר ָצם יָ ְצאּו.
יהם ֵ
יה ֶׁשּגָ לּו ֵמ ַעל ֻׁשלְ ַחן ֲא ִב ֶ
ְמ ַבּכֶ ה ַעל ָּבנֶ ָ
ָּבכֹו ִת ְבּכֶ ה ַּבּלַ יְ לָ ה וְ ִד ְמ ָע ָתּה ַעל לֶ ֱחיָ ּהֵ ,אין לָ ּה ְמנַ ֵחם,
יה.
אֹוה ֶב ָ
ִמּכָ ל ֲ
⋅⋅⋅

ָחנֵ נּו יָ ה ָחנֵ נּוִּ .בזְ כּות ָר ֵחל ִא ֵּמנּו:

דּותּהַ .ק ֵּבל נָ א ֶאת ְּת ִפּלָ ּה.
ַרחּום ָה ֵקם ֻסּכָ ָתּהַ ,מ ֵהר נָ א ֵקץ ְּפ ָ
וְ חֹון ָּתחֹון ָעלֵ ינּוַ :חנּון ִּת ְבנֶ ה ֶאת ֵּב ָיתּהֵּ .תן ָׂשכָ ר לִ ְפ ֻעּלָ ָתּה.
ּתֹוסיף עֹוד לְ ַד ֲא ָבּהִ .חיׁש
יתּה ,וְ נָ ׁשּוב לִ גְ בּולֵ נּוֹ :לא ִ
ִּת ְקוָ ה לַ ֲא ַח ִר ָ
טּובּהַ .חי ַּדע ַּת ָּמה ְּב ִח ָּבה וְ ַק ֵּבץ נִ ָּד ֵחנּוֱ :אמֹר
ָמלֵ א לָ ּה ּכָ ל ָ
ּדֹודיָך ָׁשם
ׁשּוריֶ .
אֹוריֵ .מ ָע ָפר ִה ְתנַ ֲע ִריֵ .מרֹאׁש ֲא ָמנָ ה ִ
קּומי ִ
לָ ּה ִ
גֹואלָ .ה ֵקם ְּבכֹח וָ ֵאלֶ .את ְּבתּולַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל.
ּפֹודה וְ ֵ
ַּת ְר ֶאנּוֶ :מלֶ ְך ֶ
וְ ִר ָיבה ֶאת ִר ֵיבנּו :נַ ֵחם לִ ָּבּה ַהּנִ כְ ֶאהּ .כִ י לְ ָך נָ ֶאה וְ יָ ֶאהְּ .ב ַהר ִצּיֹון
ֹלקינּו :וְ ִחיׁש ִּת ְבנֶ ה ַא ִּפ ְריֹוןֵ .מ ַא ְׁשּפֹות ָּת ִרים
בֹודָך ֱא ֵ
יֵ ָר ֶאהּ .כְ ְ
ֹלהים ְּב ִצּיֹוןִ .חיׁש ִּת ְר ֶאינָ ה ֵעינֵ ינּוּ :גָ ֵרׁש ִׁש ְפ ָחה
ֶא ְביֹוןֵ .אל ֱא ִ
וְ ָא ָמה .וְ ַצר ַה ְׁש ֵמד ְּב ֵח ָמהַ .ק ֵּדׁש יֹונָ ְתָך ַּת ָּמהַ .ח ְס ֶּדָך ַהזְ ַרח ָעלֵ ינּו:
אֹור ֵמ ֶח ֶסד ֵּתן לָ ּהּ .כַ ֲא ֶׁשר נָ ַא ְמ ָּת לָ ּה .וְ ַה ְר ֵחב ֶאת ּגְ בּולָ ּהִׂ .שים
יה
מׁשֹותינּו :וְ ָת ֵׁשב ָה ֲע ָט ָרה .לְ ַת ָּמה ַהּגְ ִב ָירהֶ .אל ָּפנֶ ָ
ֵ
ּכַ ְדּכֹד ִׁש
בּוׁשּהִׂ .שים
רּוׁשה .עֹז וְ ָה ָדר לְ ָ
ָּת ִא ָירה ִמ ָּפנֶ יָך ַמלְ ּכֵ נּו :לָ ה יִ ָּק ֵרא ְּד ָ
יה ִהיא ַּת ֲע ֶדּנּוָ :ה ֵקם נָ א ְּב ַח ְס ֶּדָך.
ֹאׁשּהֶ .את ָע ֶד ָ
לָ ּה ּכֶ ֶתר ְּבר ָ
כּותָךִ .חיׁש ְּתגַ ּלֶ ה ָעלֵ ינּו:
ֻסּכַ ת ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדָךֶ .את ּכְ בֹוד ַמלְ ְ
(בן איש חי)
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תפילה המסוגלת לכל הישועות
מו"ה אלימלך מליזענסק זצוק"ל

נכון לאומרה בכל יום ובפרט  40יום ברציפות
ולכל הפחות  40יום ברציפות

ׁשֹומ ַע קֹול
בֹותינּו ֵ
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
ּומ ֲאזִ ין לְ קֹול ְּת ִפּלַ ת ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַר ֲח ִמים.
ַׁשוְ ַעת ֲע ִתירֹותַ .
ּות ַׁשּגֵ ר ְּת ִפּלָ ֵתנּו ְּב ִפינּו.
בֹותינּו ְ
ּותכֹונֵ ן ַמ ְח ְׁש ֵ
ֶׁש ָּתכִ ין לִ ֵּבנּו ְ
וְ ַת ְק ִׁשיב ָאזְ נֶ יָך לִ ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול ְּת ִפּלַ ת ֲע ָב ֶדיָך ַה ִּמ ְת ַחּנְ נִ ים
רּוח נִ ְׁש ָּב ָרה:
ֵאלֶ יָך ְּבקֹול ַׁשוְ ָעה וְ ַ

עֹורר נָ א ָעלֵ ינּו ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ַהּגְ דֹולִ ים וְ ַה ְמ ֻר ִּבים
וְ ַע ָּתה ְּת ֵ
לְ גָ ֵרׁש ּולְ ַב ֵער ֶאת יִ ְצ ֵרנּו ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֵּבנּו ,וְ ִתגְ ַער ּבֹו ֶׁשּיָ סּור
בֹוד ֶתָך ָחלִ ילָ ה.
יחנּו ֵמ ֲע ָ
אֹותנּו לְ ַה ִּד ֵ
וְ יֵ לֵ ְך ֵמ ִא ָּתנּו ,וְ ַאל יָ ִסית ָ
וְ ַאל יַ ֲעלֶ ה ְּבלִ ֵּבנּו ׁשּום ַמ ֲח ָׁש ָבה ָר ָעה ָחלִ ילָ ה ֵהן ְּב ָה ִקיץ
עֹומ ִדים ִּב ְת ִפּלָ ה לְ ָפנֶ יָך,
ֵהן ַּב ֲחלֹוםִּ .ב ְפ ַרט ְּב ֵעת ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ה

ּוב ָׁש ָעה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ּתֹור ֶתָךְ .
לֹומ ִדים ָ
אֹו ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
רּורה
ּוב ָ
בֹותינּו זַ ּכָ ה ְצלּולָ ה ְ
עֹוס ִקים ְּב ִמ ְצו ֶֹתיָךְּ ,ת ֵהא ַמ ְח ְׁש ֵ
ְ
ּובלֵ ָבב ָׁשלֵ ם ּכִ ְרצֹונְ ָך ַהּטֹוב ִע ָּמנּו:
וַ ֲחזָ ָקהֶּ ,ב ֱא ֶמת ְ
עֹורר לְ ָב ֵבנּו ּולְ ַבב ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְּמָךּ ,ולְ ַבב ּכָ ל ַהנִ לְ וִ ים
ּות ֵ
ְ
ֵאלֵ ינּוּ ,ולְ ַבב ּכָ ל ַה ֲח ֵפ ִצים ְב ֶח ְב ָר ֵתנּו ,לְ יַ ֶח ְדָך ֶּב ֱא ֶמת
בֹודה ַהיְ ָׁש ָרהַ ,ה ְמ ֻק ֶּבלֶ ת לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא
ּוב ַא ֲה ָבה .לְ ָע ְב ְדָך ֲע ָ
ְ
ּות ֵהא
בֹודָך .וְ ִת ְק ַּבע ֱאמּונָ ְתָך ְּבלִ ֵּבנּו ָת ִמיד ְּבלִ י ֶה ְפ ֵסקְ ,
כְ ֶ
ׁשּורה ְּבלִ ֵּבנּו ּכְ יָ ֵתד ֶׁשֹּלא ִתּמֹוט ,וְ ַת ֲע ִביר
ֱאמּונָ ְתָך ְק ָ
ֵמ ָעלֵ ינּו ּכָ ל ַה ְּמ ָסכִ ים ַה ַּמ ְב ִּדילִ ים ֵּבינֵ ינּו לְ ֵבינֶ ָך ָא ִבינּו
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם .וְ ַת ִּצילֵ נּו ִמּכָ ל ִּמכְ ׁשֹול וְ ָטעּותַ ,אל ַּת ַעזְ ֵבנּו וְ ַאל
יפנּו ,וְ ִעם
ּות ֵהא ִעם ִּפינּו ְּב ֵעת ַה ִּט ֵ
ימנּוְ ,
ִּת ְּט ֵׁשנּו וְ ַאל ַּתכְ לִ ֵ
בֹותינּו:
יָ ֵדינּו ְּב ֵעת ַמ ֲע ָב ֵדינּו ,וְ ִעם לִ ֵּבנּו ְּב ֵעת ַמ ְח ְׁש ֵ
ּותזַ ּכֵ נּו ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵאל ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםֶׁ ,שּנְ יַ ֵחד ֶאת
ְ
נּועֹותינּו
ֵ
ּומ ֲע ֵׂשינּו וְ כָ ל ְּת
ּבּורנּו ַ
בֹותינּו וְ ִד ֵ
ּומ ְח ְׁש ֵ
לְ ָב ֵבנּו ַ
ׁשֹותינּוַ ,היְ דּועֹות לָ נּו וְ ֶׁש ֵאינָ ן יְ דּועֹות לָ נּוַ ,הּנִ גְ לֹות
וְ ַה ְרּגָ ֵ
ּוב ָת ִמים ְּבלִ י
יּוחד ֵאלֶ יָך ֶּב ֱא ֶמת ְ
וְ ַהּנִ ְס ָּתרֹותֶׁ ,שּיְ ֵהא ַהּכֹל ְמ ָ
ׁשּום ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ְּפסּול ָחלִ ילָ ה ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנּו וְ ַק ְּד ֵׁשנּוּ ,וזְ רֹק
ּוב ֶח ְמלָ ְתָך ,וְ ִת ַּטע
הֹורים וְ ַט ֲה ֵרנּו ְּב ַא ֲה ָב ְתָך ְ
ָעלֵ ינּו ַמיִ ם ְט ִ
ּובכָ ל
ַא ֲה ָב ְתָך וְ יִ ְר ָא ְתָך ְּבלִ ֵּבנּו ָּת ִמיד ְּבלִ י ֶה ְפ ֵסקְּ ,בכָ ל ֵעת ְ
קּומנּו
ּוב ֵ
ּוב ָׁשכְ ֵּבנּו ְ
ּוב ִׁש ְב ֵּתנּו ְ
ּובכָ ל ָמקֹוםְּ ,בלֶ כְ ֵּתנּו ְ
זְ ַמן ְ
רּוח ָק ְד ְׁשָך ְּב ִק ְר ֵּבנּו .וְ נִ ְׁש ָענִ ים ָּת ִמיד ְּבָך
ִּת ְב ַער ָּת ִמיד ַ
תֹור ְתָך ֶׁש ִּבכְ ָתב וְ ֶׁש ְּב ַעל
ּוב ָ
ּוביִ ְר ָא ְתָךְ .
ּוב ַא ֲה ָב ְתָך ְ
ּובגְ ֻדּלָ ְתָך ְ
ִ
ּוב ִמ ְצו ֶֹתיָךַ ,הּכֹל לְ יַ ֵחד ִׁש ְמָך ַהּגִ ּבֹור
ֶּפה ַהּנִ גְ לֶ ה וְ ַהּנִ ְס ָּתר ְ
ּנֹורא:
וְ ַה ָ
ּומן ַהּכַ ַעס וְ ַה ַּק ְּפ ָדנּות
וְ ִת ְׁש ְמ ֵרנּו ִמן ַה ְּפנִ ּיֹות וְ ַהּגֵ אּות ִ
ּומּכָ ל ָּד ָבר
ּוׁש ָאר ִמּדֹות ָרעֹותִ ,
וְ ָה ַע ְצבּות וְ ָה ְרכִ ילּות ְ
הֹורה ַה ֲח ִב ָיבה ָעלֵ ינּו,
דֹוׁשה וְ ַה ְּט ָ
בֹוד ְתָך ַה ְּק ָ
ַה ַּמ ְפ ִסיד ֲע ָ
ּתֹוקק
רּוח ָק ְד ְׁשָך ָעלֵ ינּו ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ְד ֵב ִקים ָּבְך .וְ ֶׁשּנִ ְׁש ֵ
וְ ַת ְׁש ִּפ ַיע ַ
ּומ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ַּת ֲעלֵ נּו,
יֹותרִ ,
יֹותר וְ ֵ
ָּת ִמיד ֵאלֶ יָך ֵ
דֹוׁשים ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק
בֹותינּו ַה ְּק ִ
ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לָ בֹוא לְ ַמ ֲעלַ ת ֲא ֵ
כּותם יַ ֲעמֹד לָ נּו ֶׁש ִּת ְׁש ַמע ְּבקֹול ְּת ִפּלָ ֵתנּו ֶׁשּנִ ְהיֶ ה
וְ יַ ֲעקֹבּ ,וזְ ָ
ָּת ִמיד נֶ ֱענִ ים ְּב ֵעת ֶׁשּנִ ְת ַּפּלֵ ל ֵאלֶ יָך ָעלֵ ינּו אֹו ַעל ׁשּום ֶא ָחד
ֵמ ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,על יָ ִחיד אֹו ַעל ַר ִּבים ,וְ ִת ְׂש ַמח וְ ִת ְת ָּפ ֵאר
ָּבנּו ,וְ נַ ֲע ֶׂשה ְּפ ִרי לְ ַמ ְעלָ ה וְ ׁש ֶֹרׁש לְ ַמ ָּטה:
עּורינּוּ ,כְ ַמ ֲא ַמר
ּוב ְפ ָרט ַחּטֹאת נְ ֵ
ֹאתינּו ִ
וְ ַאל ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו ַחּט ֵ
ו

ּופ ָׁש ַעי ַאל ִּתזְ ּכֹר,
עּורי ְ
ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום ַחּטֹאת נְ ַ
ּופ ָׁש ֵעינּו לִ זְ כּות ,וְ ַת ְׁש ִּפ ַיע ָעלֵ ינּו ֵמעֹולָ ם
ֹנֹותינּו ְ
וְ ַת ֲהפְֹך ֲעו ֵ
ׁשּובה ָּת ִמיד ִה ְרהּור לָ ׁשּוב ֵאלֶ יָך ְּבלֵ ב ָׁשלֵ םּ .ולְ ַת ֵּקן ֶאת
ַה ְּת ָ
הֹורים:
דֹוׁשים וְ ַה ְּט ִ
מֹותיָך ַה ְּק ִ
ֲא ֶׁשר ָּפגַ ְמנּו ִּב ְׁש ֶ
וְ ַת ִּצילֵ נּו ִמ ִּקנְ ַאת ִאיׁש ֵמ ֵר ֵעהּו וְ ֹלא יַ ֲעלֶ ה ִקנְ ַאת ָא ָדם ַעל
לִ ֵּבנּו וְ ֹלא ִקנְ ָא ֵתנּו ַעל ֲא ֵח ִריםַ ,א ְּד ַר ָּבהֵּ ,תן ְּבלִ ֵּבנּו ֶׁשּנִ ְר ֶאה
ּכָ ל ֶא ָחד ַמ ֲעלַ ת ֲח ֵב ֵרינּו וְ ֹלא ֶח ְסרֹונָ ם ,וְ ֶׁשּנְ ַד ֵּבר ּכָ ל ֶא ָחד
ֶאת ֲח ֵברֹו ַּב ֶּד ֶרְך ַהּיָ ָׁשר וְ ָה ָרצּוי לְ ָפנֶ יָך ,וְ ַאל יַ ֲעלֶ ה ׁשּום
ִׂשנְ ָאה ֵמ ֶא ָחד ַעל ֲח ֵברֹו ָחלִ ילָ ה:
דּוע
רּותנּו ְּב ַא ֲה ָבה ֵאלֶ יָךּ ,כַ ֲא ֶׁשר ּגָ לּוי וְ יָ ַ
ּות ַחּזֵ ק ִה ְת ַק ְּׁש ֵ
ְ
רּוח ֵאלֶ יָך ,וְ זֶ ה ִע ַּקר ּכַ ּוָ נָ ֵתנּו .וְ ִאם
לְ ָפנֶ יָךֶׁ .שּיְ ֵהא ַהּכֹל נַ ַחת ַ
ֵאין לָ נּו ֵׂשכֶ ל לְ כַ ּוֵ ן ֶאת לְ ָב ֵבנּו ֵאלֶ יָךַ ,א ָּתה ְתלַ ְּמ ֵדנּו ֲא ֶׁשר
נֵ ַדע ֶּב ֱא ֶמת ּכַ ּוָ נַ ת ְרצֹונְ ָך ַהּטֹוב :וְ ַעל ּכָ ל זֹאת ִמ ְת ַחּנְ נִ ים
ּוב ָרצֹוןָ ,א ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון:
ְּב ַר ֲח ִמים ְ
⋅⋅⋅

תפילת השל"ה להצלחת הבנים

את ָהעֹולָ ם ,וְ ַא ָּתה הּוא
ֹלקינּו ַעד ֶשֹּׁלא ָב ָר ָ
ַא ָּתה הּוא ה' ֱא ֵ
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה,
דֹושׁהּ ,כְ מו ֶש ָׁא ְמרּו ַר ֵ
ּתֹור ְתָך ַה ְּק ָ
ָ
ּוב ְש ִׁביל יִ ְש ָׂר ֵאלּ ,כִ י ֵהם ַע ְּמָך
ּתֹורה ִ
אשׁית"ִּ ,ב ְש ִׁביל ָ
"ּב ֵר ִ
ְ
וְ נַ ֲחלָ ְתָך ֲא ֶשׁר ָּב ַח ְר ָּת ָּב ֶהם ִמּכָ ל ָה ֻאּמֹות ,וְ נָ ַת ָּת לָ ֶהם
דֹושׁה ,וְ ֵק ַר ְב ָּתם לְ ִש ְׁמָך ַהּגָ דֹול .וְ ַעל ִקּיּום
ּתֹור ְתָך ַה ְּק ָ
ָ
ֹלקינּו ְשׁנֵ י
ּתֹורה ָּבא לָ נּו ִמ ְּמָך ה' ֱא ֵ
ָהעֹולָ ם וְ ַעל ִקּיּום ַה ָ
תֹור ְתָך
"ּפרּו ְּורבּו" ,וְ כָ ַת ְב ָּת ְּב ָ
תֹור ְתָך ְ
ִצּוּויִ יםּ .כָ ַת ְב ָּת ְּב ָ
יהן ֶא ָחתּ ,כִ י
"וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם" .וְ ַהּכַ וָ ּנָ ה ִב ְש ֵּׁת ֶ
את יָ ַצ ְר ָּת ַאף
בֹודָך ָּב ָר ָ
את ּכִ י ִאם לָ ֶש ֶׁבת ,וְ לִ כְ ְ
ֹלא לְ תֹהּו ָב ָר ָ
ָע ִש ָיתּ ,כְ ֵדי ֶּשׁנִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנּו וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינּו וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ּכָ ל ַע ְּמָך
תֹור ֶתָך.
לֹומ ֵדי ָ
יֹוד ֵעי ְש ֶׁמָך וְ ְ
ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאל ְ
ּובכֵ ן ָאבֹוא ֵאלֶ יָך ה' ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ,וְ ַא ִּפיל ְּת ִחּנָ ִתי,
ְ
וְ ֵעינַ י לְ ָך ְתלּויות ַעד ֶש ְּׁת ָחּנֵ נִ י וְ ִת ְש ַׁמע ְּת ִפּלָ ִתי לְ ַהזְ ִמין
ּובנֵ י
יהם ְ
ּובנֵ ֶ
ּובנֹות .וְ גַ ם ֵהם יִ ְפרּו וְ יִ ְרּבּו ֵהם ְ
לִ י ָּבנִ ים ָ
יהם ַעד סֹוף ּכָ ל הּדֹורֹות ,לְ ַתכְ לִ ית ֶש ֵׁהם וַ ֲאנִ י ּכֻ ּלָ נּו
ְבנֵ ֶ
שמֹר וְ לַ ֲעׂשות
דֹושׁה ,לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד לִ ְ ׁ
תֹור ְתָך ַה ְּק ָ
יַ ַע ְסקּו ְּב ָ
ז

ּתֹור ְתָך ְּב ַא ֲה ָבה ,וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינּו
ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַתלְ מּוד ָ
ותיָך לְ ַא ֲה ָבה ּולְ יִ ְר ָאה ֶאת ְש ֶׁמָך.
תֹור ֶתָך וְ ַד ֵּבק לִ ֵּבנּו ְּב ִמ ְצ ֶ
ְּב ָ
ּוברּוכִ יםִ ,מי
ָא ִבינּו ָאב ָה ַר ֲח ָמןֵּ ,תן לְ כֻ ּלָ נּו ַחּיִ ים ֲא ֻרּכִ ים ְ
צּוריו לְ ַחּיִ ים ְּב ַר ֲח ִמים ,זָ כְ ֵרנּו
כָ מֹוָך ָאב ָה ַר ֲח ִמים זֹוכֵ ר יְ ָ
לְ ַחּיִ ים נִ ְצ ִחּיִ יםּ ,כְ מֹו ֶש ִׁה ְת ַּפּלֵ ל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו "לּו יִ ְחיֶ ה
"ּביִ ְר ָא ֶתָך".
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ הְ ,
ּופ ְרׁשּו ַר ֵ
לְ ָפנֶ יָך"ֵ ,
אתי לְ ַב ֵּקׁש ּולְ ַחנֵ ן ִמּלְ ָפנֶ יָך ֶשּׁיְ ֵהא זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע
ּכִ י ַעל ּכֵ ןָּ ,ב ִ
ּובזֶ ַרע
ּובזַ ְר ִעי ְ
זַ ְר ִעי ַעד עֹולָ ם זֶ ַרע ּכָ ֵשׁר .וְ ַאל יִ ָּמ ֵצא ִבי ְ
זַ ְר ִעי ַעד עֹולָ ם ׁשּום ְּפסּול וָ ֶש ֶׁמץַ ,אְך ָשׁלֹום וֶ ֱא ֶמת וְ טוב
תֹורה,
ּוב ֵעינֵ י ָא ָדם ,וְ יִ ְהיּו ַּב ֲעלֵ י ָ
להים ְ
וְ יָ ָשׁר ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
ארי ָרזָ א,
ארי ַתלְ מּודָ ,מ ֵ
ארי ִמ ְשׁנָ הָ ,מ ֵ
ארי ִמ ְק ָראָ ,מ ֵ
ָמ ֵ
רּומּיות,
ארי ִמדֹות ְּת ִ
גֹומלֵ י ֲח ָס ִדיםָ ,מ ֵ
ארי ְ
ארי ִמ ְצוָ הָ ,מ ֵ
ָמ ֵ
ימיתֹ ,לא יִ ְר ָאה ִחיצונִ ית,
ּוביִ ְר ָאה ְפנִ ִ
וְ יַ ַע ְבדּוָך ְּב ַא ֲה ָבה ְ
סֹורּה ְּבכָ בֹוד ,וְ ֵתן לָ ֶהם
וְ ֵתן לְ כָ ל ּגְ וִ ּיָ ה ּוּגְ וִ ּיָ ה ֵמ ֶהם ֵּדי ַמ ְח ָ
קֹומה וְ י ִֹפי וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד,
ְּב ִריאּות וְ כָ בֹוד וָ כ ַֹח ,וְ ֶתן לָ ֶהם ָ
יהם ,וְ ַתזְ ִמין לָ ֶהם זִ ּוּוגִ ים
וְ יִ ְהיֶ ה ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה וְ ָשׁלֹום ֵּבינֵ ֶ
ֲהגּונִ ים ִמזֶ ַּרע ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםִ ,מזֶ ַּרע ַצ ִּד ִיקים ,וְ גַ ם זִ ּוּוגָ ם
יהםּ ,כִ י זִ ּכָ רֹון ֶא ָחד
מֹותם ּכְ כָ ל ֲא ֶשׁר ִה ְת ַּפּלַ לְ ִּתי ֲעלֵ ֶ
יִ ְהיּו ּכְ ָ
עֹולֶ ה לְ כָ אן ּולְ כָ אן.
יֹוד ַע ּכָ ל ַּת ֲעלּומותּ ,ולְ ָפנֶ יָך נִ גְ לּו ַמ ְצּפּונֵ י לִ ִּבי,
ַא ָּתה ה' ֵ
ּכִ י כַ וָ ּנָ ִתי ְּבכָ ל ֵאּלֶ ה לְ ַמ ַען ִש ְׁמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ּולְ ַמ ַען
דֹושׁהַ ,על ּכֵ ן ֲענֵ נִ י ה' ֲענֵ נִ יַּ ,ב ֲעבּור ָה ָאבֹות
ּתֹור ְתָך ַה ְּק ָ
ָ
ּתֹוש ַׁיע ָּבנִ ים
ִ
ּובגְ לָ לָ ם
דֹושׁים ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבִ .
ַה ְּק ִ
ּוב ֲעבּור ָּדוִ ד ַע ְב ְּדָך ֶרגֶ ל
ּדֹומים לְ ָש ְׁר ָשׁםַ ,
לִ ְהיֹות ָה ֲענָ ִפים ִ
רּוח ָק ְד ֶשָׁך.
ׁשֹורר ְּב ַ
ְר ִב ִיעי ַּב ֶּמ ְרּכָ ָבהַ ,ה ְמ ֵ
ִשׁיר ַה ַּמ ֲעלֹות ַא ְש ֵׁרי ּכָ ל יְ ֵרא ה' ַההֹלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו :יְ גִ ַיע ּכַ ֶּפיָך
ּכִ י תאֹכֵ ל ַא ְש ֶׁריָך וְ טֹוב לָ ְךֶ :א ְש ְּׁתָך ּכְ גֶ ֶפן ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְרּכְ ֵתי
ֵב ֶיתָך ָּבנֶ יָך ּכִ ְש ִׁתלֵ י זֵ ִיתים ָס ִביב לְ ֻשׁלְ ָחנֶ ָךִ :הּנֵ ה כִ י כֵ ן
רּושׁלָ יִ ם
יְ ב ַֹרְך ּגָ ֶבר יְ ֵרא ה' :יְ ָב ֶרכְ ָך ה' ִמ ִּצּיֹון ְּור ֵאה ְּבטּוב יְ ָ
ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָךְּ :ור ֵאה ָבנִ ים לְ ָבנֶ יָך ָשׁלֹום ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל:
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה יְ ֻקּיַ ם ָּבנּו ַה ָּפסּוק ,וַ ֲאנִ י זֹאת ְּב ִר ִיתי
ָאנָ א ה' ֵ
רּוחי ֲא ֶשׁר ָעלֶ יָך ְּוד ָב ַרי ֲא ֶשׁר ַש ְׂמ ִּתי ְּב ִפיָך,
אֹותם ָא ַמר ה'ִ ,
ָ
ּומ ִּפי זֶ ַרע זַ ְר ֲעָך ָא ַמר ה'
ּומ ִּפי זַ ְר ֲעָך ִ
ֹלא יָ מּוׁשּו ִמ ִּפיָך ִ
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם:

גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך ה' ִ
ח

תפילת החזון איש על הבנים
שיצליחו בתורה

יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָךֶ ,ש ְּׁת ַר ֵחם ַעל (יאמר את שם האדם שעליו
הוא מבקש ואת שם אמו ,כךְּ :פלֹונִ י ֶּבן ְּפלֹונִ ית) וְ ַת ֲהפְֹך ֶאת

דֹושׁה,
תֹור ְתָך ַה ְּק ָ
לְ ָבבֹו לְ ַא ֲה ָבה ּולְ יִ ְר ָאה ִש ְׁמָך ,וְ לִ ְשׁקֹד ְּב ָ
ּתֹור ְתָך
וְ ָת ִסיר ִמּלְ ָפנָ יו ּכָ ל ַה ִּסּבֹות ַהּמֹונְ עֹות אֹותֹו משקידת ָ
דֹושׁה,
תֹור ְתָך ַה ְּק ָ
דֹושׁה ,וְ ָתכִ ין ֶאת ּכָ ל ַה ִּסּבֹות ַה ְּמ ִביאֹות לְ ָ
ַה ְּק ָ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה ְּב ַר ֲח ִמיםָּ ,ברּוְך ַא ָּתה ה' ֵ
ּכִ י ַא ָּתה ֵ

תפילה לתשובה מהאר"י

בֹותי ש תחתור ֲח ִת ָירה
אֹלקי ֲא ַ
ֹלקי וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ַ
ׁשּובה ֶאת פלוני בני (כמו
ּות ַק ֵּבל ִּב ְת ָ
בֹודָךְ ,
ִמ ַּת ַחת ּכִ ֵּסא כְ ֶ
ׁשּוטה לְ ַק ֵּבל
כן אפשר על כל אדם ואף על עצמו) ּכִ י יְ ִמינְ ָך ְּפ ָ
ָש ִׁבים.
(פרי עץ חיים שער העמידה פרק כ)

תפילת האור החיים על הגאולה

ֹלקינּו ,יְ ִדידּות אֹור נַ ְפ ֵׁשנּו,
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ָא ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּוֱ ,א ֵ
רּוחנּו וְ נִ ְׁש ָמ ֵתנּו ,לְ ַמ ַען ְּב ִר ְיתָך ֲא ֶׁשר ּכָ ַר ָּת לִ ְשֹׁלׁש ֶע ְׂש ֵרה ִמּדֹות
ֵ
ֶׁש ֵאינָ ן חֹוזְ רֹות ֵר ָיקן לְ עֹולָ ם ִמּלְ ָפנֶ יָך ,זְ כֹר ַא ֲה ָב ֵתנּו וְ ִח ָּב ֵתנּו
ימי
וְ ָה ֵׁשב ְׁשכִ ינָ ֶתָך לְ ֵבית ָק ְד ֵׁשנּו וְ ַת ֲחזֹר לְ ִה ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע ָּבנּו ּכִ ֵ
ּגּופנּוָ ,המּו
ֶק ֶדםּ ,כִ י ָק ָׁשה ְּפ ֵר ָד ְתָך ִמ ֶּמּנּו ּכִ ְפ ֵר ַדת נַ ְפ ֵׁשנּו ִמ ֵ
ֵמ ֵעינּו ,וְ כָ לְ ָתה נַ ְפ ֵׁשנּו ֶאל ּגְ ֻאּלַ ת ְׁשכִ ינָ ְתָך וְ ֶאל ְמעֹון ָק ְד ְׁשָך,
וְ לִ ְרצֹונְ ָך ה' נִ כְ ַס ְפנּוִ ,הנְ נּו ִמ ְת ַחּנְ נִ ים ּובֹוכִ ים לְ ָפנֶ יָך ,ה' ַאב
הֹוׁש ָיעה ה' ְׁשכִ ינָ ֶתָך ,וְ ַד ֵּבק
ִ
ָה ַר ֲח ָמןַ ,על ּגָ לּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה,
ימה וְ ָה ֲע ֵר ָבה ַעל נַ ְפ ֵׁשנּו ,וְ יֵ עּול ַמלְ ּכֵ נּו
נַ ְפ ֵׁשנּו ְּב ַא ֲה ָב ְתָך ַהּנְ ִע ָ
ְּב ֵהיכְ לֵ יּה.

תפילה לחולה

בֹותינּוֶ .ש ִּׁת ְת ַמּלֵ א
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ַר ֲח ִמים ַעל [ויאמר את שם החולה ושם אמו\ה] וְ יִ כְ ְּבׁשּו
ּות ַב ֵּטל ֵמ ַעל [ויאמר את שם החולה ושם
ַר ֲח ֶמיָך ֶאת ּכַ ַע ְסָךְ .
אמו\ה] ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ ָרעֹות.
ָאּנָ א ֶמלֶ ְך ַרחּום וְ ַחּנּוןִ ,ה ְת ַמּלֵ א ַר ֲח ִמים ַעל [ויאמר את שם
פּואה
ּמּוטל ַעל ֶע ֶרשֹ ְּדוָ י ,וְ ִת ְר ָּפ ֵאהּו ְר ָ
החולה ושם אמו\ה] ַה ָ
רֹופא חֹולֵ י ַע ְּמָך יִ ְש ָֹר ֵאל [ר"ת
ימהּ ,כִ י ַא ָּתה ְּב ַר ֲח ֶמיָך ֵ
ְשׁלֵ ָ
ּות ַקּיֶ ים
(גימטריא) רפ"ח למתק ולהעלות רפ"ח ניצוצין]ְ .
ָּבנּו ִמ ְק ָרא ֶשּׁכָ תּוב ה' יִ ְס ָע ֶדּנּו ַעל ֶע ֶרשֹ ְּדוָ י ּכָ ל ִמ ְשּׁכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת
ְב ָחלְ יֹו (יכוין כי ערש יהפך עשר ,דוי יוד)ּ .ולְ ַמ ַען זְ כּות ַא ְב ָר ָהם
בּורה ,יַ ֲעקֹב ָאחּוז ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת,
ָאחּוז ְּב ֶח ֶסד ,יִ ְצ ָחק נֶ ְאזָ ר ִּבגְ ָ
ימה,
פּואה ְשׁלֵ ָ
משׁה ָאחּוז ְּבנֵ ַצחַ ,א ֲהרֹן ְּבהֹודְּ ,ת ַר ְּפ ֵאהּו ְר ָ
ֶ
ט

ּתֹור ְתָך
אֹותּיֹות ָ
ּובכ ַֹח ְשׁנַ יִ ם וְ ֶע ְש ִֹרים ִ
וְ ַת ִּציל ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפׁשֹוְ .
דֹושׁה ֶש ִּׁק ַּבלְ נּו ְּב ַהר ִסינַ יִּ ,ת ְפ ַּתח ל[ויאמר את שם החולה
ַה ְּק ָ
ּומ ְר ֵּפאַ ,ש ֲׁע ֵרי ְב ִריאּותַ ,ש ֲׁע ֵרי
ושם אמו\ה] ַש ֲׁע ֵרי ֲארּוכָ ה ַ
ּגִ ילָ הַ ,ש ֲׁע ֵרי ְּדרֹורַ ,ש ֲׁע ֵרי הֹוד וְ ָה ָדרַ ,ש ֲׁע ֵרי זְ כּות ָאבֹותַ ,ש ֲׁע ֵרי
ׁשּועהַ ,ש ֲׁע ֵרי ּכַ ָּפ ָרהַ ,ש ֲׁע ֵרי לֵ ב
טֹובהַ ,ש ֲׁע ֵרי יְ ָ
ֶח ְמלָ הַ ,ש ֲׁע ֵרי ָ
ָטהֹורַ ,ש ֲׁע ֵרי ְמ ִחילָ הַ ,ש ֲׁע ֵרי נְ ִעימֹותַ ,ש ֲׁע ֵרי ְס ִמיכָ הַ ,ש ֲׁע ֵרי
קֹומ ִמּיּותַ ,ש ֲׁע ֵרי
ֶעזְ ָרהַ ,ש ֲׁע ֵרי ְפדּותַ ,ש ֲׁע ֵרי ְצ ָד ָקהַ ,ש ֲׁע ֵרי ְ
קֹותיו
ׁשּועה .וְ כָ ל ִצ ְד ָ
ימהַ ,ש ֲׁע ֵרי ִש ְֹמ ָחהַ ,ש ֲׁע ֵרי ְת ָ
פּואה ְשׁלֵ ָ
ְר ָ
ּובנֵ י ֵביתֹו יִ זָ ּכְ רּו לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא ַר ֲח ֶמיָך לְ ַה ְמלִ יץ
ֲא ֶשׁר ָע ָשֹה הּוא ְ
יחּיֵ יהּו
טֹוב ַּב ֲעדֹו ,וְ ַאל ִּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש אֹויְ ָביו ,ה' יִ ְש ְׁמ ֵרהּו וִ ַ
ּושׁנֹות ַחּיִ ים וְ ָשׁלֹום.
אֹורְך יָ ִמים ְ
לְ ֶ
יהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ַה ֵּשׁם ַה ָּקדֹוׁש ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶ הֲ ,א ֶשׁר
וִ ִ
הּוא יְ סֹוד ַהּכֹל וְ ִע ָיקר ַהּכֹל וְ שֹ ֶׁרׁש ַהּכֹלָ ,היָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה (יכוין
כי יש בו ד' אותיות אלף הא יוד הא וכחו גדול פשוט או מורכב
ימה
פּואה ְשׁלֵ ָ
לכל דבר וסודו שהוא סוד היחוד)ֶ ,ש ִּׁת ְשׁלַ ח ְר ָ

לְ חֹולֶ ה ַהזֶ ּה [ויאמר את שם החולה ושם אמו\ה] ,וְ ַת ֲע ִמ ֵידהּו
יחי ֵמ ָחלְ יֹו .וְ יָ ַד ְענּו ּכִ י ֵאין ָאנּו כְ ַד ִאים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
ַעל ָע ְמדֹו וִ ִ
לְ ָפנֶ יָך ַעל ַע ְצ ֵמנּו ,וְ כָ ל ֶשּׁכֵ ן ַעל ֲא ֵח ִריםָ ,א ְמנָ ם ַש ְֹמנּו ַר ֲח ֶמיָך
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלַ ת ּכָ ל ֶּפה .לָ כֵ ן
נֶ גֶ ד ֵעינֵ ינּו ּכִ י ַרחּום ָא ָּתה ,וְ ַא ָּתה ֵ
ְּבב ֶֹשׁת ָּפנִ ים ָא ָתאנּו לְ ַב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנּונִ ים ַעל [ויאמר את
שם החולה ושם אמו\ה] ַהחֹולֶ ה ַהזֶ ּהֵ .אל נָ א ְר ָפא נָ א לֹו,
ּות ַמּלֵ א ִמ ְש ֲׁאלֹות
ּות ַא ְּמ ֵצהּוְ ,
ּות ַחזְ ֵּקהּו ְ
ימהּו ְ
יאהּו וְ ַת ְחלִ ֵ
וְ ַת ְב ִר ֵ
טֹובהֲ .ע ֵשֹה לְ ַמ ַען ְש ֶׁמָךֲ ,ע ֵשֹה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ָךֲ ,ע ֵשֹה לְ ַמ ַען
לִ ּבֹו לְ ָ
דּוש ֶׁתָך .יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון
ּתֹור ֶתָךֲ ,ע ֵשֹה לְ ַמ ַען ְק ָ
ָ
גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך ה' ִ

תפילה על הבריאות מהחיד"א

יה
יה ְמ ֻא ָּשׁרְּ .ד ָרכֶ ָ
ֵעץ ַחּיִ ים ִהיא לְ ַמ ְחזִ ִיקים ָּבּה ,וְ ת ְֹמכֵ ָ
יה ָשׁלֹוםִ .מגְ ַּדל עֹז ֵשׁם יְ יָ ּ ,בֹו
יבֹות ָ
ַּד ְרכֵ י נ ָֹעם ,וְ כָ ל נְ ִת ֶ
יָ רּוץ ַצ ִּדיק וְ נִ ְשּׂגָ ב.
בֹותינּוֶ ,ש ִּׁת ְת ַמּלֵ א
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ,יְ יָ ֱא ֵ
דֹושׁיםַ ,א ְב ָר ָהם
בֹותינּו ַה ְּק ִ
ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינּו ,וַ ֲע ֵשׂה לְ ַמ ַען ֲא ֵ
בּורה ,יַ ֲעקֹב ּכְ לִ יל ִּת ְפ ֶא ֶרת,
ִאיׁש ַה ֶח ֶסד ,יִ ְצ ָחק נֶ ֱאזָ ר ִּבגְ ָ
ּוב ֵצל ּכְ נָ ֶפיָך
ּות ַב ֵּטל ֵמ ָעלֵ ינּו ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ ָרעֹותְ ,
ְ
יאים ְּבכָ ל ֵא ָיב ֵרינּו וְ גִ ֵידינּו ,וְ ִת ְש ְׁמ ֵרנּו
ַּת ְס ִּת ֵירנּו ,וְ נִ ְהיֶ ה ְּב ִר ִ
ּומּכָ ל חֹלִ י ,וְ ַת ִּצילֵ נּו ִמּכָ ל ִמינֵ י
ּומּכָ ל ַּפ ַחד ִ
ִמּכָ ל ָצ ָרה ִ
ּומ ִּבלְ ּבּול ַה ַּד ַעת.
כִ ּׁשּוף ִ
וְ ַאל יִ ְדוֶ ה לִ ֵּבנּו ,וְ ַאל יַ ְח ְשׁכּו ֵעינֵ ינּו ,וְ נִ ְהיֶ ה ְמיֻ ָּש ִׁבים
ּוב ִריאּות וִ יכֹלֶ ת ַמ ְס ִּפיק ,וְ חֹזֶ ק
ְּב ַד ְע ֵּתנּו .וְ ֵתן ָּבנּו ּכ ַֹח ְ
גּופנּו ,לַ ֲעמֹד ַעל ַה ִּמ ְש ָׁמר ,וְ ֹלא
וְ א ֵֹמץ ְּב ֵא ָב ֵרינּו וְ גִ ֵידינּו וְ ֵ
טֹובים
יֶ ֱא ַרע לָ נּו ׁשּום ִמחּוׁש וְ ׁשּום ּכְ ֵאב ,וְ נִ ְהיֶ ה ְש ֵׂמ ִחים וְ ִ
בֹוד ֶתָך ּולְ יִ ְר ָא ֶתָך.
יאים לַ ֲע ָ
ּוב ִר ִ
ְ
י

ׁנֹותינּו
ּוש ֵ
וְ ַת ִּצילֵ נּו ִמּכָ ל ַרע .וְ ַת ֲא ִריְך יָ ֵמינּו ַּבּטֹוב ְ
ּתֹוסיף
ּושׁנֹות ַחּיִ ים ִ
ׁנֹותינּו ,א ֶֹרְך יָ ִמים ְ
ּומּלֵ א ְש ֵ
ימיםַ ,
ַּבּנְ ִע ִ
ּוב ֵצל ּכְ נָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנּו .וְ ַת ִּצילֵ נּו לָ נּו ּולְ כָ ל
בֹוד ֶתָךְ .
לָ נּו לַ ֲע ָ
ְּבנֵ י ֵּב ֵיתנּו ִמּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ ָרעֹות .וְ נִ ְהיֶ ה ְש ֵׁק ִטים
בֹוד ְתָך ּולְ יִ ְר ָא ֶתָךּ .כִ י ִע ְּמָך
וְ ַש ֲׁאנָ נִ יםְּ ,ד ֵשׁנִ ים וְ ַר ֲענָ נִ ים ,לַ ֲע ָ
ּובכָ ל ָא ֶשׁר נִ ְפנֶ ה נַ ְשּׂכִ יל,
ְמקֹור ַחּיִ ים ְּבא ְֹרָך נִ ְר ֶאה אֹורְ .
יחָ .א ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון:
ּובכָ ל ָא ֶשׁר נַ ֲע ֶשׂה נַ ְצלִ ַ
ְ
יְ ִהי ַח ְס ְּדָך יְ יָ ָעלֵ ינּו ּכַ ֲא ֶשׁר יִ ַחלְ נּו לָ ְךַ :ה ְר ֵאנּו יְ יָ ַח ְס ֶּדָך
יׁשּוע ֶתָך,
וְ יֶ ְש ֲׁעָך ִּת ֶּתן לָ נּו :וַ ֲאנִ י ְּב ַח ְס ְּדָך ָב ַט ְח ִּתי יָ גֵ ל לִ ִּבי ִּב ָ
ׁשּוע ִתי ֶא ְב ַטח וְ ֹלא
ָא ִש ָׁירה לַ ּיְ יָ ּכִ י גָ ַמל ָעלָ יִ :הּנֵ ה ֵאל יְ ָ
יׁשּועה:
ָ
י-עזִ ּי וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה יְ יָ וַ יְ ִהי לִ י לִ
ֶא ְפ ָחדּ ,כִ ָ
ואומרים את הפרקים צ"א ,ק"ל ,מספר בתהלים

תפילה על פרנסה

זֹונֹותי
בֹותינּוֶ ,שּׁיִ ְהיּו ְמ ַ
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
ּופ ְרנָ ַסת ּכָ ל
ּופ ְרנָ ַסת ְּבנֵ י ֵב ִיתי ִעם ְמזֹונֹות ַ
ּומזֹונֹות ַ
ּופ ְרנָ ָס ִתי ְ
ַ
ּומ ְצ ָּד ִקים ְּביָ ְדָך ,וְ ַאל
ּומ ֻא ָּמ ִתים ֻ
ָע ְּמָך ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאלֻ ,מכְ ָּת ִרים ְ
ָת ְצ ִריכֵ נִ י לִ ֵידי ַמ ְתנַ ת ָּב ָשׂר וָ ָדם וְ ֹלא לִ ֵידי ַהלְ וָ ָא ָתםּ ,כִ י ִאם
ּות ֵהא ְמלַ אכְ ִתי
דֹושׁה וְ ַה ְר ָח ָבהְ .
תּוחהַ ,ה ְּק ָ
לְ יָ ְדָך ַה ְּמלֵ ָאה ַה ְּפ ָ
ּותזַ ּכֵ נִ י
וְ כֹל ֲע ָס ַקי לִ ְב ָרכָ ה וְ ֹלא לַ ֲענִ ּיּות ,לְ ַחּיִ ים וְ ֹלא לְ ָמוֶ תְ ,
ּמֹועילִ ים
ֶשֹּׁלא יִ ְת ַחּלֵ ל ֵשׁם ָש ַׁמיִ ם ַעל יָ ִדי .וְ ֶא ְהיֶ ה ִמן ַה ִ
כֹותיָך
ּות ַמּלֵ א יָ ִדי ִמ ִּב ְר ֶ
ּומ ְש ִּׁפ ִיעים טֹוב לְ כֹל ָא ָדם ָּת ִמידְ ,
ַ
יֹוצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ םּ ,כִ י ַא ָּתה יְ יָ
ּטּובָךּ ,כְ מֹו ֶש ָׁע ִש ָׂית לְ ְ
וְ ַש ְּׂב ֵענּו ִמ ֶ
נֹותן לָ ֶהם
ּומ ָב ֵרְך לְ עֹולָ םֵ .עינֵ י ּכֹל ֵאלֶ יָך יְ ַש ֵֹּברּו ,וְ ַא ָּתה ֵ
ֵּב ַרכְ ָּת ְ
ּומ ְש ִּׂב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹון.
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ ,
ֶאת ָאכְ לָ ם ְּב ִעּתֹוֵ ,
ַה ְשׁלֵ ְך ַעל יְ יָ יְ ָה ְבָך וְ הּוא יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָךֹ ,לא יִ ֵּתן לְ עֹולָ ם מֹוט לַ ַּצ ִּדיק.
וְ ַא ֶּתן נְ ָשׁמֹות ַה ְּקדֹוׁשֹות וְ ַה ְּטהֹורֹותַ ,ה ֲע ִתירּו ֶאל יְ יָ ַּב ֲע ִדי
יּה ַמזָ ּלִ י ,לְ ַמ ַען אּוכַ ל לְ ָע ְבדֹו ְּבלֵ ָבב
ּובגְ לָ לִ י ,יָ ִרים ַק ְרנִ י וְ יַ גְ ִּב ַ
ִ
ָשׁלֵ ם ּכָ ל יְ ֵמי עֹולָ ם ָא ֵמן( :שערי דמעה)

כ"ק מרן הגה"ק
רבי משה הלברשטאם זיע"א
ממייסדי מוסדות קבר רחל:
רחל אמנו בשמים הולכת ומספרת לאבות
הקדושים שבאים אל קברה בכל יום ובכל לילה
תלמידי חכמים וצדיקים ועוסקים בתורה ובתפלה,
ועל כן אין פלא מה שכל מי שזוכה ליטול חלק
בזה רואה ישועות וניסים ונפלאות למעלה מדרך
הטבע ,כפי שהנני יודע בעצמי על הרבה אנשים
שנושעו בישועות גלויות בזכות הצדקה לקבר רחל,
ואני מכיר מקרוב את רבי משה מנחם קלוגר ועמו
כל העוסקים בדבר שכוונתם לשם שמים להביא
ישועות לכלל ישראל.
(מתוך משא קדשו במעמד סיום הש"ס
ע"י לומדי הכולל בקבר רחל)

כ"ק מרן זיע"א בריקוד
לאחר סיום הש"ס בקבר רחל .לצידיו
חברי ועדת הרבנים של קבר רחל :חתנו
הגר"מ דייטש גאב"ד רמת שלמה,
הגר"צ ברוורמן חבר בד"צ ביתר עילית,
הגרמ"מ קלוגר ראש הכוללים בקבר
רחל.

תפילה קדושה מבעל אור לשמים זי"ע

תפלה מהרב הקדוש רבי מאיר הלוי מאפטא בעהמ"ח אור לשמים זי"ע אשר הרה"ק
מראדאמסק בעהמ"ח ספר תפארת שלמה זצוקלה"ה היה רגיל לאומרה בכל יום
ערב ובוקר ואמר שהוא סגולה נוראה לפרנסה ולהצלחה לאומרה בכל יום

ּיֹוצר.
ִרּבֹון ָהעֹולָ ִמים יָ ַד ְע ִתּי כִ ּי ִהנְ נִ י ְבּיָ ְדָך לְ ַבד כַ ּח ֶֹמר ְבּיַ ד ַה ֵ
יֹוש ֵׁבי ֵת ֵבל יַ ַע ְמדּו
וְ ִאם גַ ּם ֶא ְת ַא ֵמּץ ְב ֵּעצֹות וְ ַת ְחּבּולֹות וְ כָ ל ְ
הֹוש ֵׁיענִ י וְ לִ ְתמְֹך נַ ְפ ִשׁיִ ,מ ַבּלְ ֲע ֵדי ֻעזְ ָּך וְ ֶעזְ ָר ְתָך ֵאין
ימינִ י לְ ִ
לִ ִ
יׁשּועה .וְ ִאם ָחלִ ילָ ה יַ ְח ְפּצּו כֻ ּלָ ּם לְ ָה ַרע ָאז ַא ָתּה
ָ
ֶעזְ ָרה וִ
טֹובה ִמ ְמּעֹון
ְב ֶּח ְמלָ ְתָך ָת ִּשׂים ֵעינֶ יָך ָעלַ י וְ ַת ְש ִׁקיף ָעלַ י לְ ָ
יׁשּוע ִתי ָב ָּאה,
ָ
ימים ,וִ
ָק ְד ְשָׁךִ .הנֵ ּה ֲח ָבלִ ים נָ ְפלָ ה לִ י ַבּנְ ִּע ִ
וְ ֶעזְ ָר ִתי ִתגָ ּלֶ ה .לָ כֵ ן ָעזְ ֵרנִ י ִרּבֹון ָהעֹולָ ִמים לִ ְהיֹות ֵעינַ י ְפּתּוחֹות
בּוע ֱאמּונָ ְתָך
ּקּוע וְ ָק ַ
יהי ָת ַ
לִ ְראֹות ָת ִּמיד ֲא ִמּתּות ַה ָד ָּבר ַהזֶ ּה ,וִ ִ
ְבּלִ ִבּי ְבּכָ ל ֵעת לְ ַבל ָאסּור ֹלא ְב ִדּבּור וְ ֹלא ְב ַמ ֲע ֶשׂה וְ ֹלא
ְב ַמ ְח ָש ָׁבה לַ ֲעבֹד זּולָ ְתָך ָחלִ ילָ ה ,כִ ּי ִאם ִת ְּרדֹּף נַ ְפ ִשׁי ְרצֹונְ ָך
ּומלִ ִּבּי גְ ֻּדלָ ְּתָך
ַהּטֹוב ֶב ֱּא ֶמת .גַ ּם ָעזְ ֵרנִ י לְ ַבל יָ מּוׁש ֵמ ַר ְעיֹונַ י ִ
קֹוטן ֶע ְרכִ ּי ֵבּין ַמ ֲע ֶשׂיָך,
יּותָך ְבּכָ ל ֶרגַ ע ,וְ ֶ
הֹופ ַעת ִח ְ
בּורֹותיָך וְ ָ
ֶ
ּוגְ
ּרּואיָך ִאם גַ ּם
צּוריָךּ ,וכְ ַאיִ ן ֲאנִ י נֶ גֶ ד ְב ֶ
ּומה נֶ ְּח ָשׁב ֲאנִ י ֵבּין יְ ֶ
ַ
ֹונֹותי ָרבּו לְ ַמ ְעלָ ה רֹאׁש
ּומה גַ ּם כִ ּי ֲע ַ
ָהיִ ִיתי נָ ִקי ִמכָ ּל ֵח ְטאַ ,
נֹוצרּו
עֹושׂים ְרצֹונְ ָך ֲא ֶשׁר לְ כָ ְך ְ
ּרּואיָך כִ ּי ֵהם ִ
נְ ַקֹל ִּתי ִמכָ ּל ְב ֶ
וַ ֲאנִ י ְבּג ַֹבּה לִ ִבּי ְמת ָֹעב ְב ֵּעינֶ ָך .וְ ָעזְ ֵרנִ י לִ ְהיֹות ִמ ַדּת ַהכְ נָ ָעה
ּובכָ ל ֶרגַ ע ,וְ ִת ְהיֶ ה
ּוב ַר ְעיֹונַ י ְבּכָ ל ֵעת ְ
רּוח ָדּבּוק ְבּלִ ִבּי ְ
וְ ִש ְׁפלּות ַ
יִ ְר ָא ְתָך ַעל ָפּנַ י לְ ִבלְ ִתּי ֶא ֱח ָטא ,וְ יִ ְש ַׂמח לִ ִבּי ָת ִמיד ְבָּך ֲא ֶשׁר
ּומ ָחכְ ָמ ְתָך ַת ֲּא ִציל
בֹודָך ,וְ ַא ֲה ָב ְתָך ִת ְּב ַער ְב ִּק ְר ִבּיֵ ,
אתנִ י לִ כְ ְ
ְב ָּר ַ
ּומעּוט ֶע ְרכִ ּי וְ ֶח ְסרֹון
בּור ֶתָך ִ
ָעלַ י לִ ְהיֹות נֶ גֶ ד ֵעינַ י גְ ֻּדלָ ְּתָך ּוגְ ָ
ִבּינָ ִתי ,וְ ֹלא יִ גְ ַבּּה לִ ִבּי ,וְ ֹלא ֶא ְרּדֹוף ַא ַחר ַהכָ ּבֹוד ּוגְ ֻדלָ ּה וְ ע ֶֹשׁר
התפילותהיָ ָּשׁר ְב ֵּעינֶ יָך ,וְ ֶא ְהיֶ ה
וקבלת ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ַ
השמיםֹף נַ ְפ ִשׁי לַ
שערכִ ּי ִאם ִתּכְ ס
ּומא ִֹדי ַעל
גּופי ְ
רּוחי וְ נִ ְש ָׁמ ִתי וְ ִ
מּוכָ ן ְבּכָ ל ֶרגַ ע לִ ְמסֹר נַ ְפ ִשׁי ִ
כשהעולם
מכולם ,לְ ֵבינְ ָך,
יותרּילִ ים ֵבּינִ י
פועלת ַה ַמ ְּב ִד
רחל ְמ ָסכִ ים
שׁת ְש ֶׁמָך ,וְ ָה ֵסר כָ ּל ה
ְק ֻד ַ ּ
וארא כ"ט)
(זוהרת ֲּע ֶשׂה
לרחמים.עם לִ י כָ ּל ֲא ֶשׁר ַ
צריך ָפנֶ יָך .וְ יּונְ ַ
ׁשּובה ְשׁלֵ ָמה לְ
וְ ַה ְחזִ ֵירנִ י ִב ְּת ָ
בֹוד ְתָך ָה ֲא ִמ ִתּית ,וְ ֹלא
על י ִענְ יָ ן ֵמ ֲע ָ
תה נִ ירחלׁשּום
בכ ְבּלֵ
ֹלאחתיְ ַבלְ
רק ָמ ִּדשי וְ
לא ִע
עה א
שראל ,ילי
מן
ֹלאהרִקנְואָא ִתי ַעל ֲא ֵח ִרים ,וְ ֹלא ֶא ְת ַאוֶ ּה
גלום ָ
הם ָבא ָד
מןקנְשַאת
בכל ַזת ֲעלֶוזה ִ
ת.עלַ י וְ (זו
רא כ"ט)
הֹורינּו ֶד ֶּרְך ֻח ֶקּיָך לְ ָע ְב ְדָּך ְבּלֵ ב נָ ָבר
לְ ׁשּום ָד ָּבר זּולַ ת ְרצֹונְ ָך ,וְ ֵ
השכינה
השרית ְת ַק ֵדּׁש
עיקר יִ ְש ָׂר ֵאל ,וְ יִ
כידועבת ַע ְמָּך
ּוב ַא ֲה ַ
רּוח נְ מּוכָ ה ְ
ּוב ִש ְׂמ ָחה וְ ַ
וְ זָ ְך ְ
ֹלאתיקון ו')
ּדֹורֹות וְזוהר
(הגר"א תיקוני
ימנוּ.ל ַה
רחל ַעד כָ
בקבר זַ ְר ִעי
ִש ְׁמָך ַעל יָ ִדי וְ ַעל יְ ֵדי זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע
יִ ָמ ֵּצא ְפּסּול ָבּנּו ָחלִ ילָ ה ,וְ נִ נָ ֵּצל ֵמ ִחּלּול ַה ֵשּׁם ,וְ נִ זְ כֶ ּה לַ ֲעסֹק
רחלתימנו
לקופת
מצוייןח ָבשם
שישריל
מקום
הוי
ּוב ַד ַע
ׁשּובה ְ
שינדבו ָ
הִ ,ב ְּת
ּתֹוְך ַה ְר ָ
ידּות ִמ
דבכלב ְּת ִמ
ש ָׁמּה ִ
הריוי לִ ְ
ּתֹור ְתָך
גם ְבמן ָ
מגני.
ויגוני
...
כזית
לעשות
גדול
דבר
והוי
ידו
כמתנת
ייש
זי"ע.
ּומכָ ּל ָעֹון ,וְ נִ ְש ַׂמח
ש ֵׁמר ִמכָ ּל ֵח ְטא ִ
ּוב ִש ְׂמ ָחה וְ לֵ ב ָטהֹור ,וְ נִ ָ ּ
ְ
(מועד לכל חי  -להרה"צ רבי חיים פאלאג'י ז"ל)
ֹותיָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,וְ נִ זְ כֶ ּה לְ ַת ֵקּן ֵאת ֲא ֶשׁר
ּוב ִמ ְצ ֶ
תֹור ֶתָך ְ
ְב ִּד ְב ֵרי ָ
ֶה ֱעוִ ינּו וְ ֹלא נֵ בֹוׁש ָבּעֹולָ ם ַהזֶ ּה וְ ֹלא נִ כָ ּלֵ ם לָ עֹולָ ם ַה ָבּא ָא ֵמן
כֵ ּן יְ ִהי ָרצֹון:

מאז
פטירת רחל אמנו
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לענין תרומותבילפי
אמא ציבורי
אישור מוסד
לעמותה

מרן שר ה
תורה הגר"ח
ק
ני
ב
ס
קי
שליט"
א במכתבו ה

ר
ב
י
ם
נ
רבים ושע
יוושע

היום
ועד
עדות גדולי ישראל
על ישועות גלויות בקבר רחל

רחל ונתקדש בקדושה
דורות עולם נקבע קבר
הן מ
שועה ,ותיתי להו לאנשי
מעלה כמקום תפלה וי
של
הקודש רבני מוסדות
העומדים על משמר
החיל
דידן הגאון רבי משה
רחל ,ובראשם שלוחא
קבר
כל כוונתו לשמים
קלוגר שליט"א אשר
מנחם
הפרט להחיות עם רב.
ומוסר נפשו למען הכלל ו
עטרה ליושנה ולהפיח
שמיא קא זכי להו להחזיר
ומ
להחיש ישועתן של
חיים במקום קדוש זה
רוח
ישראל.
לתמוך במוסדות קבר רחל
אין לשער גודל הזכות
וידענו נאמנה כי
נושעו בישועות גלויות
אלפים רבים מישראל כבר
והתפילה בקבר רחל.
בזכות החזקת התורה
לראות ישועות בכל
יתברכו כל התורמים
ובודאי
בזכות הצדקה הטהורה
ענינים בזכות רחל אמנו ו
ה
שמים ויש בזה משום
אמנה שכל כולה לשם
והנ
בצדקה תכונני בב"א.
קירוב הגאולה

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א במכתבו ההיסטורי:

רבים נושעו רבים יוושעו

ע"י תמיכתם למוסדות קבר רחל בראשות הגרמ"מ קלוגר שליט"א וכפי שהעיד וכתב מו"ח מרן זצ"ל

"א<לפים ראו ישועות ג<לויות
בזכות תרומתם
<למוסדות קבר רח<ל"

אלפים רבים ראו ישועות גלויות

למוסדות קבר רחל
בזכות תרומתם
1800-800-863
הישועות:
מוקד
מרן הגר"ח
(מתוךשליט"
ורבנן גדולי וצדיקי הדור)
מכתבא" :ע
מרנן"י א
ה

גאולה ו

מירת ת

ָשׁלֹום ,וְ ָשׂמּו ֶאת ְש ִׁמי ַעל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל וַ ֲאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם .וְ ַאל יִ ְהיּו
ּותזַ ּכֵ נִ י לְ ַת ְּקנָ ם
ּופ ָש ַׁעי מֹונְ ִעים ַהּטֹוב ִמ ֶּמּנִ יְ ,
וֹונֹותי ְ
אֹותיֲ ,ע ַ
ַח ְּט ַ
ּסּורין וָ ֳחלָ ִאים
טֹוביםַ ,אְך ֹלא ַעל יְ ֵדי יִ ִ
ּומ ֲע ִּשׂים ִ
ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוֹות ַ
ָר ִעיםּ ,כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָךְ :ש ַׁמע יְ יָ
ֹלהים ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַאל ִּת ְת ַעּלַ ם
קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י וַ ֲענֵ נִ יַ :ה ֲאזִ ינָ ה ֱא ִ
ּומּלֵ א ּכֹל ִמ ְש ֲׁאלֹות לִ ִּבי לְ ַחּיִ ים
ִמ ְּת ִחּנָ ִתיַ ,ה ְק ִש ָׁיבה ּלִ י וַ ֲענֵ נִ י ַ
טֹובים ּולְ ָשׁלֹוםּ ,כְ ִדכְ ִתיב :וְ ִה ְת ַעּנַ ג ַעל יְ יָ וְ יִ ֶּתן לְ ָך ִמ ְש ֲׁאֹלת
ִ
לֹוהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה ,יְ יָ ְצ ָבאֹות
לִ ֶּבָך :יְ יָ ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּו ִמ ְשּׂגָ ב לָ נּו ֱא ֵ
הֹוש ָׁיעה ַה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו.
ַא ְש ֵׁרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּבְך ,יְ יָ ִ
צּורי וְ ג ֲֹאלִ י.
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי ,וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך יְ יָ ִ
⋅⋅⋅

תפילה לזיווג לבחורי ישראל

בֹותיֶׁ ,ש ַּת ְמ ִציא לִ י
אֹלקי ֲא ַ
ֹלקי וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ַ
ּוב ֲח ָס ֶדיָך ַהּגְ דֹולִ ים ֶאת זִ ּוּוגִ י ָה ָראּוי לִ י ִּבזְ ַמנֹו,
ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ַ
ּוביִ ְר ָאה,
תֹורה ְ
זִ ּוּוג ָהגּון ָה ָראּוי לְ הֹולִ ידַּ ,תלְ ִמיד ָחכָ םּ ,גָ דֹול ְּב ָ
את זִ ּוּוגֹו
ִמזֶ ַּרע ַצ ִּד ִיקים וְ ַאנְ ֵׁשי ֱא ֶמת וְ יִ ְר ַאת ֵח ְטאּ ,כְ מֹו ֶׁש ִה ְמ ֵצ ָ
לְ ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ,לְ ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ּומ ֶֹׁשהּ ,כָ ל ֶא ָחד זִ ּוּוגֹו
אֹותה ִא ָּׁשה ֶׁש ַת ְמ ִציא לִ י לְ זִ יוּוג ְּת ֵהא ִא ָּשה
ּובזְ ַמּנֹו .וְ ָ
ְּב ִעּתֹו ִ
טֹוביםַּ ,ב ַעלת ֵחן,
טֹובה ִא ָּשה נָ ָאה ְּב ַמ ֲע ֶשׂיָ ה ַּב ַעלַ ת ַמ ֲע ִשׂים ִ
ָ
גֹומלֶ ת
רֹוד ֶפת ְצ ָד ָקה וְ ֶ
לֹוקים ָּבּהֶ ,
יׁשה ַמ ְשּׂכִ ילָ ה וְ יְ ֵר ַאת ֶא ִ
ִא ָ
ּופגָ ם ,וְ לא ְּת ֵהא ּכַ ַע ָסנִ ית
ֶח ֶסד .וְ ֹלא יְ ֵהא ָּבּה ֶׁש ֶמץ ְּפסּול ּומּום ְ
ּוּב ַעלַ ת
יאה ַ
רּוחְּ ,ב ִר ָ
ַ
וְ ַרגְ זָ נִ ית ַרק ַּב ַעלַ ת ֲענָ וָ ה ּונְ ִמיכּות
יהם
בֹות ֶ
ּומ ְח ְש ֵ
ּכח .וְ ַאל יְ ַעּכֵ ב ַאכְ זְ ִרּיּות ַה ְּב ִרּיֹות וְ ׂשֹונְ ִאים ַ
ַ
יהם לְ ַעּכֵ ב ֶאת ַּבת זּוגִ י ַשהּוכַ ן לי .יִ ְהיּו לְ ָרצֹון
ּבּולֹות ֶ
ֵ
וְ ַת ְח
צּורי וְ ג ֲֹאלִ י.
ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך ,ה' ִ
יחּנֶ ּךָ ,יִ ָּׂשא יְ יָ ָּפנָ יו
"יְ ָב ֶרכְ ָך יְ יָ וְ יִ ְׁש ְמ ֶרָך ,יָ ֵאר יְ יָ ָּפנָ יו ֵאלֶ יָך וִ ֻ
ֵאלֶ יָך וְ יָ ֵׂשם לְ ָך ָׁשלֹום ,וְ ָׂשמּו ֶאת ְׁש ִמי ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ֲאנִ י
ֲא ָב ְרכֵ ם" ֲאדֹנָ י ְׁש ָמ ָעה ֲאדֹנָ י ְסלָ ָחה ֲאדֹנָ י ַה ֲק ִׁש ָיבה וַ ֲע ֵׂשה ַאל
צּורי וְ ג ֲֹאלִ י.
ְּת ַא ַחר יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך יְ יָ ִ
ָּברּוְך יְ יָ לְ עֹולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן.
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תפילה לשלום בית
בותינּו ַאדֹון ַה ָּשׁלֹום
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
ֶמלֶ ְך ֶש ַׁה ָּשׁלֹום ֶשּׁלֹוֶ ,ש ַּׁת ְש ֶׁרה ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָ הָ ,שׁלֹום וְ ֵרעּות
ֵּבינִ י (ותאמר את שמה ושם אמה :פלונית בת פלונית) לְ ֵבין
(ותאמר את שמו ושם אמו :פלוני בן פלונית) ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם
ׁיענּו ְמ ֵה ָרה לְ ַמ ַען ְש ֶׁמָך וְ ָהּגֵ ן ַּב ֲע ֵדנּו וְ ַת ִצילֵ נּו ִמּכָ ל
הֹוש ֵ
וְ ִ
ּיֹועץ ָעלֵ ינּו וְ ַעל ַע ְּמָך
ּומזִ ּיק ,וְ כָ ל ַה ֵ
ּומּכָ ל ַצר ַ
ָא ָדם ַרע ִ
טֹובה
ָ
ּומ ְח ָש ָׁבה ֶש ֵׁאינָ ּה
טֹובה ַ
ָ
ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאל ֵע ָצה ֶש ֵׁאינָ ּה
ּוב ֵטל ֲע ָצתֹו ּכְ ִדכְ ִּתיב ֻעצּו ֵע ָצה וְ ֻת ָפר ַּד ְּברּו ָד ָבר
ָה ֵפר ַ
ֹלקתִ ,קנְ ָאה,
וְ ֹלא יָ קּום ּכִ י ִע ָּמנּו ֵאל וְ ָה ֵסר ֵמ ִא ָּתנּו ּכָ ל ַמ ְח ֶ
ּוב ֲעבּור ִש ְׁמָך ֵאל ַש ַּׁדי ַּב ֵטל ֵמ ָעלֵ ינּו ּכָ ל
ִשׂנְ ָאה וְ ַת ֲחרּות ַ
ּומ ַק ְט ְרגִ יםֵּ ,בין לְ ַמ ְעלָ ה ֵּבין לְ ַמ ָּטה ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה
ַמ ְש ִׂטינִ ים ְ
ּות ַצוֶ ּה לְ ַמלְ ָאכֶ יָך לַ ֲעזֹר
ָּב ֶהם ּכ ַֹח לְ ַה ְש ִׂטין ּולְ ַק ְט ֵרג ָעלֵ ינּוְ .
יענּו ּכְ ִדכְ ִּתיב ֹלא ְת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָך ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ֹלא יִ ְק ַרב
לָ נּו ּולְ ַסיְ ֵ
ְּב ָא ֳהלֶ ָך ּכִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ ַצוֶ ּה ּלָ ְך לִ ְש ָׁמ ְרָך ְּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך
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עיצובים סטודיו

ּובֹורא ֶאת ַהּכֹלַ ,אל יִ ְהיּו
ֵ
ּובֹורא ח ֶֹשְׁך ,ע ֶֹשׂה ָשׁלֹום
ֵ
אֹור
ּבֹותנּו ֶשׁנְ כַ ֵּבד
ֹנֹותינּו מֹונְ ִעים ַהּטֹוב ֵמ ִא ָּתנּו ,וְ ַת ֶּטה ֵאת לִ ֵ
ֲעו ֵ
ֶא ָחד ֶאת ַה ֵּשׁנִ י ,וְ ַת ְש ֶׁרה ֶאת ְשׁכִ ינָ ֶתָך ֵּבינֵ ינּו ,וְ יִ ְהיּו ֵּבינֵ ינּו
אֹורה וְ ִש ְׂמ ָחה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד
ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָ הָ ,שׁלֹום וְ ֵרעּות וְ ָ
עֹולָ ם .וְ ַקּיֵ ם ָּבנּו ֶאת ַהּכָ תּוב ַה ָּשׂם ּגְ בּולֵ ְך ָשׁלֹום ֵחלֶ ב ִח ִּטים
נֹותיִ ְך.
יעְך וְ ֵאת ַהּכָ תּוב יְ ִהי ָשׁלֹום ְּב ֵחילֵ ְך ַשׁלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ ָ
יַ ְש ִּׂב ֵ
תֹור ֶתָך :יְ ָב ֶרכְ ָך יְ יָ וְ יִ ְש ְׁמ ֶרָך,
ּוב ְרכֵ נִ י נָ א ִּב ְב ָרכָ ה ַהּכְ ֻת ָבה ְּב ָ
ָ
יחּנֶ ּךָ ,יִ ָּשׂא יְ יָ ָּפנָ יו ֵאלֶ יָך וְ יָ ֵשׂם לְ ָך ָשׁלֹום,
יָ ֵאר יְ יָ ָּפנָ יו ֵאלֶ יָך וִ ֻ
ּומלֵ א ּכָ ל ִמ ְש ַׁאלֹות לִ ֵּבנּו
וְ ִה ְת ַמּלֵ א ְּב ַר ֲח ִמים ּגְ דֹולִ ים ָעלֵ ינּו ַ
טֹובה וְ לִ ְב ָרכָ ה וְ ַקיֵ ם ְּב ַב ֲעלִ י ֵאת ַהּכָ תּוב וְ ַא ָּתה ָשׁלֹום
לְ ָ
יתָך ָשׁלֹום וְ כֹל ֲא ֶשׁר לְ ָך ָשׁלֹום וְ ֵאת ַהּכָ תּוב וְ נָ ָחה ָעלָ יו
ּוב ְ
ֵ
רּוח ַּד ַעת
בּורהַ ,
רּוח ֵע ָצה ּוגְ ָ
ּובינָ הַ ,
רּוח ָחכְ ָמה ִ
רּוח יְ יָ ַ ,
ַ
ה .חייגו:
עד.
וְ יִ ְר ַאת יְ יָ ָ ,א ֵמן כֵ ן יְ ִהי ָרצֹון נֶ ַצח ֶס
הלָצהלוָ ֶח
יְ יָ עֹז לְ ַעּמֹו יִ ֵּתן יְ יָ יְ ָב ֵרְך ֶאתקַעלּמֹו ל
הַ ,ב ָּשׁלֹום .יִ ְהיּו לְ ָרצון
ללידה
ִא ְמ ֵרוי ִג,פי וְל ֶהפגְרנ
צּורי וְ ג ֲֹאלִ י .יְ יָ ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּו
ה ,לְ ָפנֶ יָך ,יְ יָ ִ
ס ִּבי
יֹון לִ
ִ יו
למז ְשּׂגָ ב לָ נּו ֱאֹלהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה ,יְ יָ ְצ ָבאֹות ַא ְש ֵׁרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח
ׁיעה ַה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו.
הֹוש ָ
ִ
ָּבְך ,יְ יָ
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איסוף
האוטובוסים:בערב
בתחנותבצהריים6:45 ,
בבוקר 2:45
בשעות8:45 :
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סורוצקין,בלילה
שישי 10:45
 8:45בערב ,ליל
משה: ,
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איסוף
תורה ,גבעת
עזרת
וט
משה,
גבעת
צאנז,
סורוצקין,
מטרסדורף,
שמואל הנביא ,שבטי ישראל
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