
1ליל ראש חודש

ה
˘נ

פילה והוד‡ה אמע‚ל ה
˙ו„‰ ת

˘˘מח˙ם עמנו 
ב‰ˆטרפו˙‰ ˘ל ב˙נו 

˘יר‰ רחל 
‚ובי

ו„‰
‰ו„י̇‰

˘יר

˘בח

נס



2

בס"ד

"על ניסיך שבכל יום עימנו"
"הנשמה היא תמיד מתפללת"

בתנו  הצטרפות  על  עולם  לבורא  והודיה  בשבח 
שירה רחל שתחי' למשפחתנו.

קיבצנו תפילות - בקשות והודאות מסודרים לפי 
חודשי השנה, כל חודש ותפילתו המיוחדת.

תפילות אלו כולם, מתאימות ומומלצות לכל יום 
מימות השנה וכל המוסיף הרי זה משובח.

בתפילה לבניין מקום עליית תפילותינו במהרה.

עופר ואושרית גובי

טעון גניזה!

05 0-2050902
שפת העיצוב



3

עמ' תפילה    

4 לליל ראש חודש   
7 תשרי - לשנה טובה   

11 מרחשוון - בזכות רחל אמנו  
12 כסלו - הודאה   
15 טבת - שמירת הלשון  
18 שבט - אתרוג נאה   
20 אדר - לזכות לשמחה  
21 ניסן - לזכות לגאולה השלימה  
23 אייר - לזכות לרפואה שלימה  
25 סיוון - להצלחת הילדים  
32 תמוז - גלות השכינה  
33 אב - לזכות לאהבת ישראל  
35 אלול - לזכות לתשובה שלימה  
37 נשמת כל חי   

תוכן עניינים



4 ליל ראש חודש

תפילה לליל ראש חודש
)לשון חכמים לרבנו יוסף חיים - הבן איש חי(

ליל ראש חודש עת רצון גדולה, טוב לומר זאת התפילה 
לסימנא טבא

יִתי ְיֹהָו֊,  יִתי ְיֹהָו֊, ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ
יָעה  הֹוׁשִ ְיֹהָו֊  א  ָאּנָ ְיֹהָו֊.  ִרית  ַסּבָ ְלפּוְרָקָנְך 
ְיֹהָו֊  א  ָאּנָ א.  ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ְיֹהָו֊  א  ָאּנָ א,  ּנָ
א ְבָרָכה  א. ִיּשָׂ א ְיֹהָו֊ ַהְצִליָחה ּנָ א, ָאּנָ ַהְצִליָחה ּנָ
ֵעץ  ּכְ ְוָהָיה  עֹו.  ִיׁשְ ֵמֱאלֵֹהי  ּוְצָדָקה  ְיֹהָו֊,  ֵמֵאת 
ְוָעֵלהּו  ִעּתֹו  ּבְ ן  ִיּתֵ ְריֹו  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ָמִים,  ְלֵגי  ּפַ ַעל  תּול  ׁשָ
ָרא ִלי  ה ַיְצִליַח. ֵלב ָטהֹור ּבְ ר ַיֲעׂשֶ לֹא ִיּבֹול, ְוכֹל ֲאׁשֶ
י. )ב' פעמים( לֹא ָימּוׁש  ִקְרּבִ ׁש ּבְ ֱאלִֹהים, ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ
יָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען  ה ִמּפִ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ
ְצִליַח ֶאת  ּתַ ָאז  י  ּכִ ּבֹו,  תּוב  ַהּכָ ָכל  ּכְ ַלֲעשֹֹות  מֹר  ׁשְ ּתִ
לֹום  ה ׁשָ ם ּכֹה ֶלָחי, ְוַאּתָ יל. ַוֲאַמְרּתֶ ּכִ ׂשְ ָרֶכָך ְוָאז ּתַ ּדְ
י  לֹום. )ג' פעמים( ְוָהָיה ִמּדֵ ר ְלָך ׁשָ לֹום ְוכֹל ֲאׁשֶ ּוֵביְתָך ׁשָ
ר  ׂשָ ּבָ ָכל  ָיבֹוא  ּתֹו,  ּבַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ י  ּוִמּדֵ ָחְדׁשֹו  ּבְ חֶֹדׁש 
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ַחל ַיֲעֶלה ַעל  ֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ְיֹהָו֊. ְוַעל ַהּנַ ּתַ ְלִהׁשְ
ל ֵעץ ַמֲאָכל לֹא ִיּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא  ה ּכָ ה ּוִמּזֶ ָפתֹו ִמּזֶ ׂשְ
ה  ׁש ֵהּמָ ְקּדָ י ֵמיָמיו ִמן ַהּמִ ר, ּכִ יו ְיַבּכֵ ְריֹו ָלֳחָדׁשָ ִיּתֹם ּפִ
י  ְעּדִ יֹוְצִאים, ְוָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה. ַוּתַ
י ְוִרְקָמה סֶֹלת ּוְדַבׁש  ׁש ָוֶמׁשִ ְך ׁשֵ ָזָהב ָוֶכֶסף ּוַמְלּבּוׁשֵ

ְצְלִחי ִלְמלּוָכה. ְמאֹד ְמאֹד ַוּתִ יִפי ּבִ ֶמן ָאָכְלּתְ ַוּתִ ָוׁשֶ

ַהחֶֹדׁש  ֶאת  ָעֵלינּו  ׁש  ַחּדֵ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
ְמָחה,  ׂשֹון ּוְלׂשִ לֹוִני( ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלׂשָ ה )חֶֹדׁש ּפְ ַהּזֶ
ַהחֶֹדׁש  ְיֵמי  ל  ּכָ ְהיּו  ַוּיִ לֹום.  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ
ּוְמתּוָקִנים.  טֹוִבים  רּוִכים  ּבְ לֹוִני(  ּפְ חֶֹדׁש  )הּוא  ה  ַהּזֶ
ָבֶהם  ִמיֵענּו  ְוַתׁשְ טֹובֹות,  ׂשֹורֹות  ּבְ ָבֶהם  ֵרנּו  ַבּשְׂ ּוּתְ
ךָ,  ֵמִאּתְ ָוַדַעת  יָנה  ּבִ ָחְכָמה  נּו  ּוְתָחּנֵ ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ
ָרָכה,  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ ּתֹוָרה.  ַתְלמּוד  ּבְ ִקים  ְמֻדּבָ ְהֶיה  ַוּנִ
ּוְלָכל  ָלנּו  ח  ְוִתְפּתַ ינּו,  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְוַהְרָוָחה,  ַהְצָלָחה 
ְוַאְחָוה,  ַאֲהָבה  ֲעֵרי  ׁשַ אֹוָרה,  ֲעֵרי  ׁשַ ַאֵחינּו.  ָרֵאל  ִיׂשְ
ֲעֵרי  ׁשַ ה,  ְגֻדּלָ ֲעֵרי  ׁשַ ִביָנה,  ֲעֵרי  ׁשַ ְבָרָכה,  ֲעֵרי  ׁשַ
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ַהְרָוָחה  ֲעֵרי  ׁשַ ְוָהָדר,  ֲעֵרי הֹוד  ׁשַ ֲעֵרי ַדַעת,  ׁשַ ִגיָלה, 
ֲעֵרי  ׁשַ ָרנּות  ַוְתּ ֲעֵרי  ׁשַ טֹוב,  ַוַעד  ֲעֵרי  ׁשַ ְוַהְצָלָחה, 
ֶחְמָלה,  ֲעֵרי  ׁשַ ָחְכָמה,  ֲעֵרי  ׁשַ ֶחְדָוה,  ֲעֵרי  ׁשַ ָזִכּיֹות, 
טֹוָבה,  ֲעֵרי  ׁשַ ָוֶחֶסד,  ֵחן  ֲעֵרי  ׁשַ טֹוִבים,  ים  ַחּיִ ֲעֵרי  ׁשַ
ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ֲעֵרי  ׁשַ ְיׁשּוָעה,  ֲעֵרי  ׁשַ ָלה,  ַכְלּכָ ֲעֵרי  ׁשַ
ֲעֵרי  ׁשַ ְנִדיבּות,  ֲעֵרי  ׁשַ טֹוב,  ָמזֹון  ֲעֵרי  ׁשַ ָמּה,  ִלׁשְ
ר,  ֲעֵרי עֹוׁשֶ ׁשַ ֶעְזָרה,  ֲעֵרי  ׁשַ ְסִמיָכה,  ֲעֵרי  ׁשַ ְנִעימֹות, 
ֶצַמח,  ֲעֵרי  ׁשַ טֹוָבה,  ַפְרָנָסה  ֲעֵרי  ׁשַ ְפדּות,  ֲעֵרי  ׁשַ
ְרפּוָאה  ֲעֵרי  ׁשַ ִנים,  ּפָ ֵקרּון  ֲעֵרי  ׁשַ קֹוְמִמּיּות,  ֲעֵרי  ׁשַ
לֹום,  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ַרֲחִמים,  ֲעֵרי  ׁשַ ָרצֹון,  ֲעֵרי  ׁשַ ֵלָמה,  ׁשְ
ֲעֵרי  ׁשַ תֹוָרה,  ֲעֵרי  ׁשַ ְתׁשּוָבה,  ֲעֵרי  ׁשַ ְלָוה,  ׁשַ ֲעֵרי  ׁשַ
ׂשַבע  ים,  ַחּיִ אַֹרח  ּתֹוִדיֵעִני  ְתׁשּוָעה,  ֲעֵרי  ׁשַ ה,  ְתִפּלָ

יִמיְנָך ֶנַצח.  ֶניךָ, ְנִעמֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ׂשְ

י ְלָפֶניךָ, ְיֹהָו֊ צּוִרי  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
ְוגֲֹאִלי.
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תפילה לשנה טובה
)לשון חכמים לרבנו יוסף חיים - הבן איש חי(

מתחילה השנה ושערי שמים פתוחים, זה הזמן להתפלל 
ולבקש הכל מאב הרחמים

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא. דֹול ַהּגִ א ְיֹהָו֊ ָהֵאל ַהּגָ ָאּנָ
ַנת אֹוָרה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ

ּתֹוָרה. ְוִנְהֶיה ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים ּבַ
ָרָכה,  ַנת ּבְ ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ

לּוָכה. ְוָהְיָתה ַלְיֹהָו֊ ַהּמְ
יָלה,  ַנת ּגִ ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ

ה. ִסּלָ סֹּלּו סֹּלּו ַהּמְ
יָצה,  ַנת ּדִ ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ

ֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה. ְיֹהָו֊ ָמׁשְ
ַנת ַהְצָלָחה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ

ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה.
ַנת ַוַעד טֹוב,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ

ן ַהּטֹוב. י ְיֹהָו֊ ִיּתֵ ּכִ
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ַנת ִזְמָרה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
אֹוָרה. ָכה ּכָ ֲחׁשֵ ּיֹום ָיִאיר ּכַ ְוַלְיָלה ּכַ

ַנת ֲחִניָנה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ה. ִרּנָ ּוְפדּוֵיי ְיֹהָו֊ ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ

ַנת טֹוָבה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
א. ֵעְך ּבָ ה ִיׁשְ ִאְמרּו ְלַבת ִצּיֹון ִהּנֵ

ר,  ַנת יֹׁשֶ ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ֹר. אוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבּשֵ ַמה ּנָ

ָלה,  ְלּכָ ַנת ּכַ ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ה. ֲאדָֹני ֱאלִֹהים ַיְצִמיַח ְצָדָקה ּוְתִהּלָ

ַנת ְלָוָיה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
י ּכֹוִסי ְרָוָיה. ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבּשׁ ׁשַ ּדִ

ַנת ַמֲעָלה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ׁשּואֹות ֵחן ֵחן ָלּה. ּתְ

ַנת ְנָדָבה, ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ה ַאֲהָבה. ַכּסֶ ִעים ּתְ ׁשָ ל ּפְ ְוַעל ּכָ

תשרי
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ַנת ְסִמיָכה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ָרָכה. ה ְיֹהָו֊ ֶאת ַהּבְ ַצּוֵ

ַנת ֶעְזָרה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה. ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ

ְרָנָסה טֹוָבה,  ַנת ּפַ ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
נּוָבה. ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ּתְ

ַנת ָצֳהָלה,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ָלה.  ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח ְוַהּצָ

ִנים,  ַנת ֵקרּון ּפָ ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ִנים. ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ְוִתְפֶאֶרת ּבָ

ַנת ַרֲחִמים,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ָתִמים. ְיֹהָו֊ לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ּבְ

ַנת ָרצֹון,  ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ה ָרֵחל ָבָאה ִעם ַהּצֹאן. ְוִהּנֵ

לֹום,  ַנת ׁשָ ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
לֹום. ָ ְיֹהָו֊ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

תשרי



10

ׁשּוָעה,  ַנת ּתְ ְהֶיה ׁשְ ָנה זֹו ּתִ ׁשָ
ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה.

ם  ַאְבּתֶ ּוׁשְ תּוב  ְוַכּכָ ָעה,  ּבְ ִנׂשְ ְיֹהָו֊  ית  ּבֵ ּוִמּטּוב 
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ׂשֹון, ִמּמַ ׂשָ ַמִים ּבְ

יִתי  ִקּוִ ִליׁשּוָעְתָך  ְיֹהָו֊.  יִתי  ִקּוִ ִליׁשּוָעְתָך 
ְיֹהָו֊.

ִרית ְיֹהָו֊. ְלפּוְרָקָנְך ַסּבָ

יָעה  הֹוׁשִ ְיֹהָו֊  א  ָאּנָ א,  ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ְיֹהָו֊  א  ָאּנָ
א.  ּנָ

ַהְצִליָחה  ְיֹהָו֊  א  ָאּנָ ָנא,  ַהְצִליָחה  ְיֹהָו֊  א  ָאּנָ
ָנא.

תשרי



11

תפילה בזכות רחל אמנו
בחודש חשון בי"א בו נסתלקה אמנו רחל, ע"י מעשיה 

ובכייתה ודאי נגאל, ובזכותה נתפלל

ל ַהּיֹום  ֵלּ אִתי ְלִהְתַפּ א ֶמֶלְך ָמֵלא ַרֲחִמים, ִהְנִני ָבּ ָאָנּ
ל  ָכּ נּו  ִאֵמּ ָרֵחל  ָתה  ָעְשׂ ֶשׁ ַהּטֹוִבים  יָה  ַמֲעֶשׂ ְזכּות  ִבּ
ָזַּכְרָתּ ָלּה  ָתּה ֶשׁ ָיֶמיָה, ּוְלַמַען ְזכּוָתּה ְוִצְדָקָתה ּוְתִפָלּ
ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַרְחָמה,  ֵאת  ח  ַוִתְפַתּ ֲעָקָרה  ֱהיֹוָתה  ֶבּ
ח  ַמע ֵאֶליָה ֱאלִֹהים ְוִיְפַתּ ר ֱאלִֹהים ֵאת ָרֵחל ְוִיְשׁ "ְוִיְזכֹּ
ָתה ִעם  ר ָעְשׂ ֵאת ַרְחָמה" ּוְלַמַען ִצְדַקת ְלָבָבּה ֲאֶשׁ
בֹוׁש  א ֵתּ לֹּ ֵדי ֶשׁ יָמִנים ְכּ ְסָרה ָלּה ַהִסּ ָמּ ֲאחֹוָתּה ֵלָאה, ֶשׁ
ר ָלנּו ְזכּוָתּה ְוִצְדָקָתה,  ְזכֹּ אּות ָלָבן ָאִביָה, ֵכן ִתּ ֵמַרָמּ
ֵתנּו  ִפָלּ ְתּ ֵאת  ל  ַקֵבּ ְתּ ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ְוַעל  ָעַלי 
ָפֶניךָ,  ִמְלּ ים  ִשׁ ְמַבְקּ ֲאַנְחנּו  ֶשׁ ַמה  ְוָעֵתנּו  ַשׁ ְוַתֲאִזין 
ָאלֹות ְלָבֵבנּו ְלטֹוָבה, )וכאן יפרט את בקשותיו(  א ִמְשׁ ּוְתַמֵלּ
י ֶקֶדם.  ֵמּ ֵמי ְשׁ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְשּׁ ְפֻקַדּ ּוָפְקֵדנּו ִבּ
י ְלָפֶניךָ, ְיֹהָו֊ צּוִרי  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ְוגֲֹאִלי.

מרחשוון
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תפילת ההודאה
בחודש כסלו קבעו לנו חז"ל את ימי החנוכה לימי הלל 

והודאה, נודה לאבינו שבשמים עם זאת התפילה.

ל  ָלִכים, הקב"ה ָאדֹון עֹוָלם, ִריּבֹונֹו ׁשֶ ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהּמְ
עֹוָלם ּתֹוָדה...

ְוכׂל ַמה ֶשאַׂמר  ְלךָ,  אן ּומֹודה  ּכָ ֲאִני עֹוֵמד  ׁשֶ ּתֹוָדה 
ה ֶשֲאִני ָצִריך ְלהֹודֹות  ּמָ ִיְהֶיה ְכַאין ּוְכֶאֶפס ְלֻעַמת ּכַ
ךָ.  י ַהּכֹל ִמּמְ ְלךָ, ְוַהֵרי ַעל ַהּכֹל ֲאִני ָצִריך ְלהֹודֹות ְלךָ, ּכִ
עֹוָלם. ּתֹוָדה ַעל ֳרב ִריֵבי  ּבַ ָבִרים ֶשׁ ּתֹוָדה ַעל ּכׂל ַהּדְ
י, הֹוַשְעּתָ אֹוִתי,  ַמְכּתָ ּבִ ָעִמים ֶשָעַזְרּתָ ִלי, ּתָ ְרָבבֹות ּפְ
ַמְרּתָ  ׁשָ אֹוִתי,  אּתָ  ִרּפֵ אֹוִתי,  ַמְחּתָ  ׂשִ אֹוִתי,  ְלּתָ  ִהּצַ

ִמיד ִאיִתי.  ה ּתָ ַאּתָ ָעַלי, עֹוַדְדּתָ אֹוִתי... ּתֹוָדה ׁשֶ
ּכַֹח  ִמְצוֹות,  ַלֲעׂשֹות  ּכַׂח  ִלי  נֹוֵתן  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּתֹוָדה 

ל.  ּלֵ ים טוִׂבים, ּכַׂח ְלִהְתּפַ ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשִ
יד  י ְלַהּגִ ָעַזְרּתָ ִלי ְולׂא ָיַדְעּתִ ָעִמים ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּכׂל ַהּפְ

ּתֹוָדה. 

כסלו
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ֶרַגע  כׂל  ּבְְִ י  ִעּמִ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ ַהֲחָסִדים  ַעל  ּתֹוָדה 
ְוֶרַגע. 

ְותֹוָדה  ם  נֹוׁשֵ ֲאִני  ׁשֶ יָמה  ּוְנׁשִ יָמה  ְנׁשִ ּכׂל  ַעל  ּתֹוָדה 
ִלי,  ֵאין  ֶשׁ ָבִרים  ַהּדְ ַעל  ם  ּגַ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְלָך 

ה ִלי ִלְפָעִמים.  ָקׁשֶ ּתֹוָדה ְלָך ׁשֶ

ְלטֹוָבִתי,  ַהּכׂל  י  ּכִ ִלְפָעִמים,  ִלי  ֲעצּוב  ָצת  ּקְ ׁשֶ ּתֹוָדה 
ב  ּלֵ ֶזה ְלטֹוָבִתי ָעמׂק ּבַ ִמיד ָרִאיִתי ֶשׁ לֹא ּתָ ְוֲאִפילּו ׁשֶ
יֹוֵתר  ָבר ַהּטֹוב ּבְ ָך, ְוהּוא ַהּדָ יַע ִמּמְ הּכׂל ַמּגִ ֶ ֲאִני יֹוֵדַע ּשׁ
ָגָחה  ַהׁשְ ּבְ ִביִלי,  ׁשְ ּבִ ְמֻיָחד  ּבִ ה  ַנֲעׂשָ ְוהּוא  ֲעבּוִרי, 
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ַרק  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶלֶמת,  ּוֻמְשׁ ֶקת  ְמֻדּיֶ ָרִטית  ּפְ

ְמָלִכים ָיכֹול ַלֲעׂשֹות. 

יֹוֵדַע  ֲאִני  ָכה  ּכָ ַרק  י  ּכִ ִלי,  ה  ָקׁשֶ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ּתֹוָדה 
ךְ,  חׁׂשֶ ּבַ ִנְמָצִאים  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ַרק  ַהּטֹוב,  ֶאת  ְלַהֲעִריְך 
ים  ַהַחּיִ ַעל  ּתֹוָדה  ָהאֹור,  ֶאת  ְלַהֲעִריְך  ר  ֶאְפָשׁ

ַתּתָ ִלי.  ּנָ ַהִנְפָלִאים ׁשֶ

כסלו
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ַהּכׂל  ֶאת  י  ּכִ ִלי,  ש  ּיֵ ׁשֶ ָקָטן  ֲהִכי  ָדָבר  ּכׂל  ַעל  ּתֹוָדה 
ה ָנַתּתָ ִלי, ְולֹא ַאף ֶאָחד ַאֵחר.  ַאּתָ

י  ּלִ ׁשֶ ִפילֹות  ַהּתְ ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ִמיד  ּתָ ה  ַאּתָ ׁשֶ ּתֹוָדה 
י ִאם ָהיּו  ּבֹוֵרא עֹוָלם ֲאִני ְמַבֵקש ְסִליָחה ְמִעְמֵקי ִלּבִ
ָנַתּתָ ִלי, ּוִבְמקֹום  י ֶאת ַמה ֶשׁ ּלֹא ֶהֱעַרְכּתִ ָעִמים ׁשֶ ּפְ

י. לֹוָמר ְלָך ּתֹוָדה ַרק ִהְתלֹוַנְנּתִ

ְרַחק  ּתִ ַאל  ָאָנא  ָהעוָׂלם,  ּכׂל  ה  ְוֲאּתָ ְוֵאֶפר  ָעָפר  ֲאִני 
י ְלעֹוָלם.  ּנִ ִמּמֶ

כסלו
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תפילה על שמירת הלשון
)שמירת הלשון לרבנו ישראל מאיר הכהן - החפץ חיים(

החפץ  לימד  ירושלים,  על  המצור  התחיל  טבת  בחודש 
הקודש  עיר  ותכונן  תבנה  הלשון  שמירת  שע"י  חיים, 

והמקדש.

ָפֶניָך ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון,  ל עֹוָלם, ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִלְבִלי  ּוְלׁשֹוִני  י  ּפִ מֹר  ִלׁשְ יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ
ָהָרע  ָלׁשֹון  ֵמֲעֹון  ַהְינּו  ּדְ ֲאסּוִרים,  ִדּבּוִרים  ּבְ ֵכד  ְלִהּלָ
ּוְקִרי  ְוא",  ׁשָ ַמע  ׁשֵ ֹא  ִתּשָ מֹות כ"ג א'(, "לֹא  )ׁשְ ִדְכִתיב  ּכְ
ל, ְוַגם  ר ּוְלַקּבֵ ָאְסָרה ַהּתֹוָרה ְלַסּפֵ ֹיא, ׁשֶ ּה לֹא ַתּשִ ּבֵ
ְקָרא י"ט ט"ז(, "לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל  ִדְכִתיב )ַוּיִ ֵמֲעֹון ְרִכילּות ּכְ
ר, ֲאִפילּו ַעל ִאיׁש ְיִחיִדי,  ַדּבֵ ָך". ְוֶאְהֶיה ָזִהיר ִמּלְ ַעּמֶ ּבְ
ֲעֹונֹו  ָרֵאל, ׁשֶ ַלל ִיׂשְ ָלטֹוְרָיא ַעל ּכְ ר ּדֵ ַדּבֵ ן ִמּלְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ָחמּור ְמאֹד.
ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו  ַעל  ִהְתַרֵעם  ִמּלְ ֵהר  ְלִהּזָ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 
הּוא ָעֹון ָחמּור יֹוֵתר ִמן ַהּכֹל,  רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְקַצר ֶנֶפׁש  ר כ"א ד'(, "ַוּתִ ְדּבָ ּמִ ת )ּבַ ת ֻחּקַ ָפָרׁשַ ּוְכִדְכִתיב ּבְ

טבת



16

ַוֲעבּור  ּוְבמֶֹשה",  אלִֹהים  ּבֵ ָהָעם  ר  ַוְיַדּבֵ ַדֶרְך  ּבַ ָהָעם 
ז'(  כ"א  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ַהְשָֹרִפים  ים  ָחׁשִ ַהּנְ ֲעֵליֶהם  ְלחּו  ִנׁשְ ֶזה 
ר  ַדּבֵ ְיֹהָו֊ ָוָבְך". ּוִמּלְ ְרנּו ּבַ ּבַ י ּדִ "ַוּיֹאְמרּו ָחָטאנּו, ּכִ
ֶקר  ׁשֶ ַבר  "ִמּדְ ז'(,  כ"ג  מֹות  )ׁשְ ְכִדְכִתיב  ֶקר,  ׁשֶ ְבֵרי  ּדִ
ַעל  ְלִאיׁש  ה  ַיּפֶ ּמְ ׁשֶ ה,  ֲחֻנּפָ ְבֵרי  ּדִ ר  ַדּבֵ ּוִמּלְ ְרָחק".  ּתִ
ל"ה  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ַמְסֵעי  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ְכִדְכִתיב  ָפָניו,  ּבְ ַעְולֹוָתיו 

ל"ג(, "ְולֹא ַתֲחִניפּו".

כ"ב(,  כ"ח  ְעָיה  )ְיׁשַ ְכִדְכִתיב  ֵליָצנּות,  ְבֵרי  ּדִ ר  ַדּבֵ ּוִמּלְ
ב  יׁשֵ ן ֶיֶחְזקּו מֹוְסֵריֶכם". ּוִמּלֵ ְתלֹוָצצּו, ּפֶ ה ַאל ּתִ "ְוַעּתָ
ב ֵלִצים לֹא  ים א' א'(, "ּוְבמֹוׁשַ ִהּלִ ִדְכִתיב )ּתְ ין ֵליָצִנים, ּכְ ּבֵ
ְכִתיב  ּדִ מֹו  ּכְ ָבִרים,  ּדְ ֵמאֹוָנַאת  ָזִהיר  ְוִלְהיֹות  ב".  ָיׁשָ
לּו  ְוִקּבְ ֲעִמיתֹו",  ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  "ְולֹא  י"ז(,  כ"ה  ְקָרא  )ַוּיִ

ָבִרים. הּוא ָקֵאי ַעל אֹוָנַאת ּדְ ֲחַז"ל, ׁשֶ
ַעת ּתֹוָכָחה  ׁשְ ִנים, ֲאִפילּו ּבִ ַנת ּפָ ְוִלְהיֹות ָזִהיר ֵמַהְלּבָ
ְקָרא י"ט י"ז(, "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא  ִדְכִתיב )ַוּיִ ּכְ
ֲאָוה,  ְבֵרי ּגַ ר ּדִ ַדּבֵ ֹא ָעָליו ֵחְטא". ְוִלְהיֹות ָזִהיר ִמּלְ ִתּשָ

טבת
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ֶאת  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ן  ּפֶ ְלָך  ֵמר  ָ "ִהּשׁ י"ב(,  ו'  ָבִרים  )ּדְ ִדְכִתיב  ּכְ
י  הּוא ַאְזָהָרה ְלַגּסֵ לּו ֲחַז"ל, ׁשֶ ְיֹהָו֊ ֱאלֶֹהיָך", ְוִקּבְ
 ," ַכְחּתָ ְוׁשָ ְלָבְבָך  "ְוָרם  י"ד(,  ח'  ָבִרים  )ּדְ ִדְכִתיב  ּכְ ָהרּוַח, 
ב  ּלֵ ּבַ ֲאִפּלּו  ְוַגֲאָוה  ה'(,  ף  ּדַ )סֹוָטה  ָמָרא  ּגְ ּבַ ְוִכְדִאיָתא 
ל  ּכָ ְיֹהָו֊  "ּתֹוֲעַבת  ה'(,  ט"ז  ֵלי  )ִמׁשְ ִדְכִתיב  ּכְ ָאסּור, 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְבֵרי ַמֲחלֶֹקת,  ּדִ ר  ַדּבֵ ִמּלְ ְוֵכן  ַבּה ֵלב".  ּגְ
ְוִכְדִאיָתא  ְוַכֲעָדתֹו",  ְכקַֹרח  ִיְהֶיה  "ְולֹא  י"ז ה'(,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ְלַהֲחִזיק  ּלֹא  ׁשֶ ַאְזָהָרה,  הּוא  ׁשֶ ָמָרא,  ּגְ ּבַ
ף ק"י(.  )ַסְנֶהְדִרין ּדַ

ן ָעֹון ָחמּור ְמאֹד  ם ּכֵ הּוא ּגַ ַעס, ׁשֶ ְבֵרי ּכַ ר ּדִ ַדּבֵ ְוֵכן ִמּלְ
ּבּוִרים  ּדִ ָאר  ּוׁשְ ִליֵדי ַמֲחלֶֹקת  ְוַגם ֵמִביא  ַעְצמּותֹו,  ּבְ
עֹוֵבד  ִאּלּו  ּכְ ַהּכֹוֵעס  ל  ּכָ ֲחַז"ל,  ְוָאְמרּו  ֲאסּוִרים, 
ִריְך  ַהּצָ ָבר  ּדָ ִאם  י  ּכִ ר,  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 
ְוִדּבּוַרי  י  ַמֲעׂשַ ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ י,  ְלַנְפׁשִ אֹו  ּגּוִפי  ְלִעְנְיֵני 

ַמִים. ם ׁשָ ְלׁשֵ

טבת



18

תפילה על אתרוג נאה
)לשון חכמים לרבנו יוסף חיים - הבן איש חי(

ישפיע  תפילתנו  ע"י  לאילן  השנה  ראש  בשבט  בט"ו 
הבורא שפע לכל האילנות 

ֲאבֹוֵתינּו  ֶוֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָו֊  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
רֹוֵתיֶהם  ּפֵ ְלהֹוִציא  ָהֶאְתרֹוג  ִאיָלנֹות  ל  ּכָ ָבֵרְך  ּתְ ׁשֶ
ִרים  ּוְמֻהּדָ ָיִפים  טֹוִבים  ֶאְתרֹוִגים  ְויֹוִציאּו  ם  ִעּתָ ּבְ
ְוִיְהיּו  ֲחָזִזית,  ֶהם  ּבָ ַיֲעֶלה  ְולֹא  מּום  ל  ִמּכָ ים  ּוְנִקּיִ
ֶהם ׁשּום ֶחְסרֹון ַוֲאִפּלּו ֲעִקיַצת  ֵלִמים ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ׁשְ
ָכל  ּבְ ַאֵחינּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלָכל  ָלנּו  ְמצּוִיים  ְוִיְהיּו  קֹוץ, 
ַהּלּוָלב  ִעם  ְנִטיָלה  ִמְצַות  ֶהם  ּבָ ם  ְלַקּיֵ ֵהם,  ׁשֶ ָמקֹום 
לֹום  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ְלָחַיִים  ָעֵלינּו  בֹא  ּיָ ׁשֶ ּכֹות  ַהּסֻ ֶבָחג 
ָך  ַעְבּדְ ה  מֹׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תֹוָרְתָך  ּבְ יָתנּו  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ּפֹות  ּכַ ָהָדר  ֵעץ  ִרי  ּפְ ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ָלֶכם  ם  "ּוְלַקְחּתֶ

ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ֲעבֹות ְוַעְרֵבי ָנַחל". ּתְ
ֲאבֹוֵתינּו  ֶוֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָו֊  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי 
ל ְנִטיַלת לּוָלב  ם ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ֵענּו ְלַקּיֵ ַעְזֵרנּו ּוְתַסּיְ ּתַ ׁשֶ

שבט
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ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבַ ּה  ְזַמּנָ ּבִ ִתּקּוָנּה  ּכְ ְוֶאְתרֹוג  ַוֲעָרָבה  ַוֲהַדס 
ְמָחה ּוְבטּוב  ּשִׂ לֹום ּבַ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ בֹא ָעֵלינּו ְלַיּמִ ּיָ ׁשֶ
ר  ְוָכׁשֵ ֵלם  ְוׁשָ ר  ּוְמֻהּדָ ָיֶפה  ֶאְתרֹוג  ָלנּו  ְוַתְזִמין  ֵלָבב, 
ֶוֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָו֊  ְפֵני  ִמּלִ ָרצֹון  ִויִהי  ִהְלָכתֹו.  ּכְ
רֹוֵתיֶהם  ל ִמיֵני ָהִאיָלנֹות ְויֹוִציאּו ּפֵ ָבֵרְך ּכָ ּתְ ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ
ּיֹוִציאּו  ָפִנים ׁשֶ ֵמִנים ְוטֹוִבים, ּוְתָבֵרְך ֶאת ַהּגְ ִרּבּוי ׁשְ ּבְ
ִין ַהּיֹוֵצא  ְהֶיה ַהּיַ ּיִ י ׁשֶ ָמִנים ְוטֹוִבים ּדַ ה ׁשְ ֲעָנִבים ַהְרּבֵ
ם ּבֹו ִמְצַות  ָרֵאל, ְלַקּיֵ ָך ִיׂשְ ֵמֶהם ָמצּוי ָלרֹב ְלָכל ַעּמְ
טֹוִבים,  ִמים  ְוּיָ תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלה  ַהְבּדָ ּוִמְצַות  ִקּדּוׁש 
תּוב "ֵלְך  ּכָ ָרֵאל ָאֵחינּו ִמְקָרא ׁשֶ נּו ּוְבָכל ִיׂשְ ם ּבָ ְוִיְתַקּיֵ
ָבר  י ּכְ ּכִ ֵייְנָך  ֵלב טֹוב  ה ּבְ ּתֵ ְמָחה ַלַחְמָך ְוׁשֶ ּשִׂ ּבַ ֱאכֹל 

יָך"  ָרָצה ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֶ
ַמי  ׁשָ ּבְ ִעם  מֹוִרי  ָאִריִתי  ה  ּלָ ּכַ ֲאחֹוִתי  י  ְלַגּנִ אִתי  "ּבָ
ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי, ִאְכלּו  י ׁשָ ְבׁשִ י ַיֲעִרי ִעם ּדִ ָאַכְלּתִ
י  ּפִ ִאְמִרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ּדֹוִדים"  ְכרּו  ְוׂשִ תּו  ׁשְ ֵרִעים 

י ְלָפֶניָך ְיֹהָו֊ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

שבט
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תפילה לזכות לשמחה
)לקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב(

להיות  גדולה  מצוה  בשמחה,  מרבין  אדר  משנכנס 
בשמחה תמיד

ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָו֊  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ה  ְמָחה ָתִמיד ְוֶאְזּכֶ ׂשִ ִני ִלְהיֹות ּבְ ַרֵחם ָעַלי ּוְתַזּכֵ ּתְ ׁשֶ
ְוָאִגיל  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִמיד  ּתָ ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות 
ַהֲחָסִדים  ל  ּכָ ַעל  ָתִמיד  ּוִביׁשּוָעְתָך  ָך  ּבְ ַמח  ְוֶאׂשְ
ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ נּו  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ
ִמְצֹוֶתיךָ,  ּבְ נּו  ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ ׁשֹונֹות  ַהּלְ ל  ִמּכָ נּו  ְורֹוַמְמּתָ
דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְוׁשִ ַלֲעבֹוָדֶתךָ,  נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ
ַרֲחֶמיָך ִלְזּכֹר ַהּטֹוָבה ְוַהֶחֶסד  ה ּבְ ָעֵלינּו ָקָראָת ְוֶאְזּכֶ
ָכל יֹום  ִמיד ּבְ ֶזה ְמאֹד ּתָ מַֹח ּבָ ה ָתִמיד, ְוִלׂשְ דֹול ַהּזֶ ַהּגָ
ה  ְקדּוׁשָ י ּבִ ְעּתִ ִני ְלַהְרִחיב ּדַ ַזּכֵ ָעה. ּתְ ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ
ית,  ְמָחה ֲאִמיּתִ ְצָוה, ְלׂשִ ל ּמִ ְמָחה ׁשֶ ְגדֹוָלה ָלבֹוא ְלׂשִ
ְגדֹוָלה  ה  ְקדּוׁשָ ּבִ י  ִליּבִ ְתַלֵהב  ֶשִיּ ב,  ַהּלֵ ְלִהְתַלֲהבּות 

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ֱאֶמת ּכִ ֶמָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ּבֶ ִלְשׁ

אדר
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תפילה לזכות לגאולה השלימה
בניסן נגאלו ישראל ובניסן עתידין להיגאל

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָו֊  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ִפּלֹות  ְתּ ֶאת  ָרצֹון  ְבּ ל  ַקֵבּ ְתּ ֶשׁ
הּוא  ֶשׁ ָמקֹום  ָכל  ְבּ ַהּדֹורֹות,  ָכל  ְבּ ֵאֶליָך  לּו  ְלּ ִהְתַפּ ֶשׁ

ה.  דֹוָשׁ ָרֵאל ַהְקּ ֶאֶרץ ִיְשׂ עֹוָלם, ּוִבְפָרט ְבּ ָבּ

ֶאת  ִלְגאֹל  ף,  ַהַכּ ֶאת  ה  ֶטּ ַתּ ֵאּלּו  ִפּלֹות  ְתּ ּוִבְזכּות 
ים  ְוִנִסּ ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד  ְבּ ֵלָמה  ְשׁ ה  ֻאָלּ ְגּ ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ
יָך ֶאת ַמְלכּות ֶאדֹם ְוֶאת  ְחֶתּ ד ַתּ ְעֵבּ ְוִנְפָלאֹות, ּוְתַשׁ

ָמֵעאל. ַמְלכּות ִיְשׁ

ַהּיֹום  ַעד  ָהיּו  ֶשׁ ים  ִיּ ָהֲאִמִתּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ל  ָכּ ְזכּות  ִבּ
ְמָצִאים  ִנּ ֶשׁ ים  ִיּ ָהֲאִמִתּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ל  ָכּ ּוִבְזכּות  ַהֶזּה 
ִלְראֹות  ים  ְמַקִוּ ָאנּו  ֶשׁ ְקָוה  ַהִתּ ּוִבְזכּות  ַהּיֹום,  נּו  ִעָמּ
ַוֲחָסֶדיךָ,  ַרֲחֶמיָך  ּוִבְזכּות  ֵלָמה,  ַהְשּׁ ֶתָך  ֻאָלּ ְגּ ֶאת 
ִביא  ַהָנּ הּו  ֵאִלָיּ ֶאת  ד  ִמָיּ ָלנּו  ַלח  ְשׁ ְיֹהָו֊  א  ָאָנּ
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ַעל  ְוַתְמִליְך אֹותֹו  יַח  ִשׁ ַהָמּ ֶמֶלְך  ּוְתַגֶלה ֶאת  ֲעְבֶדךָ, 
ְיֹהָו֊, ַאל  א  ָאָנּ ּלֹו.  ֻכּ ל ָהעֹוָלם  ָכּ ְוַעל  ָרֵאל  ִיְשׂ ַעם 
ַעֵננּו  ּבֹוְטִחים,  ָאנּו  ָך  ְבּ י  ִכּ ָפֶניָך  ִמְלּ ֵריָקם  יֵבינּו  ִשׁ ְתּ

יִתי ְיֹהָו֊.  ַאֵחר, ִליׁשּוָעְתָך ִקִוּ ְוַאל ְתּ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָו֊ צּוִרי  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ
ְוגֹוָאִלי.

ניסן
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תפילה לזכות לרפואה שלימה
)הרב חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א(

רופאך,  ה'  אני  התיבות  ראשי  נרמזו  החודש  של  בשמו 
רפואה רוחנית ומתוך כך גשמית כללית ופרטית , וראוי 

להתפלל בו על הרפואה

ר,  ְמֻאָשּׁ ְותְֹמֵכיָה  ּה,  ָבּ ְלַמְחִזיִקים  ִהיא  ים  ַחִיּ "ֵעץ 
עֹז  ל  ִמְגַדּ לֹום,  ָשׁ ְנִתיבֹוֶתיָה  ְוָכל  נָֹעם,  ְרֵכי  ַדּ ָרֶכיָה  ְדּ

ב" ָגּ יק ְוִנְשׂ ם ְיֹהָו֊, ּבֹו ָירּוץ ַצִדּ ֵשׁ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָו֊  ָפֶניךָ,  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ֲאבֹוֵתינּו  ְלַמַען  ה  ַוֲעֵשׂ ָעֵלינּו,  ַרֲחִמים  א  ְתַמֵלּ ִתּ ֶשׁ
ֶנֱאָזר  ִיְצָחק  ַהֶחֶסד,  ִאיׁש  ַאְבָרָהם  ים,  דֹוִשׁ ַהְקּ
ל  ָכּ ֵמָעֵלינּו  ל  ּוְתַבֵטּ ְפֶאֶרת,  ִתּ ִליל  ְכּ ַיֲעקֹב  ְגבּוָרה,  ִבּ
ְוִנְהֶיה  יֵרנּו,  ְסִתּ ַתּ ָנֶפיָך  ְכּ ּוְבֵצל  ְוָרעֹות,  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ְגּ
ָצָרה  ל  ִמָכּ ְמֵרנּו  ְוִתְשׁ ְוִגיֵדינּו,  ֵאיָבֵרינּו  ָכל  ְבּ ִריִאים  ְבּ
ּוף  ִכּשׁ ִמיֵני  ל  ִמָכּ יֵלנּו  ְוַתִצּ חִֹלי,  ל  ּוִמָכּ ַחד  ַפּ ל  ּוִמָכּ
כּו ֵעיֵנינּו,  נּו, ְוַאל ַיְחְשׁ ַעת. ְוַאל ִיְדֶוה ִלֵבּ ְלּבּול ַהַדּ ּוִמִבּ
ַח ּוְבִריאּות ִויכֶֹלת  נּו כֹּ נּו, ְוֵתן ָבּ ַדְעֵתּ ִבים ְבּ ְוִנְהֶיה ְמֻיָשּׁ
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ֵאָבֵרינּו ְוִגיֵדינּו ְוגּוֵפנּו, ַלֲעמֹד  יק, ְוחֶֹזק ְואֵֹמץ ְבּ ַמְסִפּ
ְוׁשּום  ִמחּוׁש  ׁשּום  ָלנּו  ֶיֱאַרע  ְולֹא  ָמר,  ְשׁ ַהִמּ ַעל 
ַלֲעבֹוָדֶתָך  ּוְבִריִאים  ְוטֹוִבים  ֵמִחים  ְשׂ ְוִנְהֶיה  ֵאב,  ְכּ
ּטֹוב  ַבּ ָיֵמינּו  ְוַתֲאִריְך  ַרע,  ל  ִמָכּ יֵלנּו  ְוַתִצּ ּוְלִיְרָאֶתךָ. 
ָיִמים  אֶֹרְך  נֹוֵתינּו,  ְשׁ א  ּוַמֵלּ ִעיִמים,  ְנּ ַבּ נֹוֵתינּו  ּוְשׁ
ָנֶפיָך  ְכּ ּוְבֵצל  ַלֲעבֹוָדֶתךָ,  ָלנּו  ּתֹוִסיף  ים  ַחִיּ נֹות  ּוְשׁ
ֵזרֹות  ְגּ ל  ִמָכּ יֵתנּו  ֵבּ ֵני  ְבּ ּוְלָכל  ָלנּו  יֵלנּו  ְוַתִצּ יֵרנּו,  ְסִתּ ַתּ
ִנים  ֵשׁ ְדּ ֲאָנִנים,  ְוַשׁ ֵקִטים  ְשׁ ְוִנְהֶיה  ְוָרעֹות,  ָקׁשֹות 
ים  ַחִיּ ְמקֹור  ָך  ִעְמּ י  ִכּ ּוְלִיְרָאֶתָך,  ַלֲעבֹוָדְתָך  ְוַרֲעָנִנים, 
ּוְבָכל  יל,  ִכּ ַנְשׂ ִנְפֶנה  ר  ָאֶשׁ ּוְבָכל  אֹור,  ִנְרֶאה  אְֹרָך  ְבּ

ן ְיִהי ָרצֹון. ה ַנְצִליַח, ָאֵמן ֵכּ ר ַנֲעֶשׂ ָאֶשׁ

ר ִיַחְלנּו ָלְך". "ַהְרֵאנּו  ֲאֶשׁ ָך ְיֹהָו֊ ָעֵלינּו ַכּ "ְיִהי ַחְסְדּ
ָך  ַחְסְדּ ְבּ "ַוֲאִני  ָלנּו".  ן  ֶתּ ִתּ ֲעָך  ְוֶיְשׁ ָך  ַחְסֶדּ ְיֹהָו֊ 
י  ִכּ ַלְיֹהָו֊  יָרה  ָאִשׁ יׁשּוָעֶתךָ,  ִבּ י  ִלִבּ ָיֵגל  י  ָבַטְחִתּ
י  ִכּ ֶאְפָחד,  ְולֹא  ֶאְבַטח  ְיׁשּוָעִתי  ֵאל  ה  ִהֵנּ ָעָלי".  ָגַמל 

ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָו֊ ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה".

אייר
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תפילה להצלחת הילדים
הרב ישעיה הלוי הורביץ - השל"ה הקדוש

ראוי  למקום,  בנים  ונקראנו  התורה  ניתנה  סיון  בחודש 
בערב ראש חודש זה להתפלל על הצלחת ילדנו בתורה 

ובכל. 

ָראָת ָהעֹוָלם,  א ָבּ לֹּ ּה הּוא ְיֹהָו֊ ֱאלֵֹהינּו ַעד ֶשׁ ַאָתּ
ָראָת ָהעֹוָלם, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד  ָבּ ּה הּוא ֱאלֵֹהינּו ִמֶשּׁ ְוַאָתּ
מֹוַדע  ְתּ ְלִאְשׁ ִגין  ְבּ עֹוָלְמָך  ּוָבָראָת  ֵאל,  ה  ַאָתּ עֹוָלם 
ּתֹוָרְתָך  ֶאְמָצעּות  ְבּ מלכותך(  שתפורסם  )כדי  ֱאָלהּוָתְך 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ה  דֹוָשׁ ַהְקּ
ֵהם  י  ִכּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ִביל  ּוִבְשׁ ּתֹוָרה  ִביל  ְשׁ ִבּ ית"  ֵראִשׁ "ְבּ
ָהֻאּמֹות,  ל  ִמָכּ ֶהם  ָבּ ַחְרָתּ  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ְוַנֲחָלְתָך  ָך  ַעְמּ
ְמָך  ְלִשׁ ם  ְוֵקַרְבָתּ ה,  דֹוָשׁ ַהְקּ ּתֹוָרְתָך  ָלֶהם  ְוָנַתָתּ 
א ָלנּו  דֹול, ְוַעל ִקּיּום ָהעֹוָלם ְוַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ָבּ ַהָגּ
תֹוָרְתָך  ְבּ ַתְבָתּ  ָכּ ִצּוּוִיים,  ֵני  ְשׁ ְיֹהָו֊ ֱאלֵֹהינּו  ָך  ִמְמּ
ם אֹוָתם ֶאת  ְדֶתּ תֹוָרְתָך "ְוִלַמּ רּו ּוְרבּו" ְוָכַתְבָתּ ְבּ "ְפּ
י לֹא ְלתֹהּו ָבָראָת  יֶהן ֶאָחת, ִכּ ֵתּ ְשׁ ָנה ִבּ ָוּ ֵניֶכם", ְוַהַכּ ְבּ
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יָת,  ָעִשׂ ַאף  ָיַצְרָתּ  ָראָת,  ָבּ ְוִלְכבֹוְדָך  ֶבת,  ָלֶשׁ ִאם  י  ִכּ
ית  ָך ֵבּ ל ַעְמּ ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֶאָצֵאי ָכּ ִנּ ֵדי ֶשׁ ְכּ

ֶמָך ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרֶתךָ. ָרֵאל יֹוְדֵעי ְשׁ ִיְשׂ

ָלִכים,  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְיֹהָו֊  ֵאֶליָך  ָאבֹוא  ּוְבֵכן 
ַמע  ִני ְוִתְשׁ ָחֵנּ ְתּ לּויֹות ַעד ֶשׁ ִתי, ְוֵעיַני ְלָך ְתּ ִחָנּ יל ְתּ ְוַאִפּ
ְוִיְרּבּו  ִנים ּוָבנֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו  ָבּ ִתי ְלַהְזִמין ִלי  ִפָלּ ְתּ
ל ַהּדֹורֹות ְלַתְכִלית  ֵניֶהם ַעד סֹוף ָכּ ֵהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבּ
ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תֹוָרְתָך  ְבּ ַיַעְסקּו  נּו  ָלּ ֻכּ ַוֲאַנְחנּו  ַוֲאִני  ֵהם  ֶשׁ
ְבֵרי  ל ִדּ מֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיּם ֶאת ָכּ ד ִלְשׁ ִלְלמֹד ּוְלַלֵמּ
ק  תֹוָרֶתָך ְוַדֵבּ ַאֲהָבה, ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבּ ְלמּוד ּתֹוָרְתָך ְבּ ַתּ

ֶמךָ.  ִמְצוֹוֶתיָך ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשׁ נּו ְבּ ִלֵבּ

ים ּוְברּוִכים,  ים ֲאֻרִכּ נּו ַחִיּ ן ְלֻכָלּ ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ֵתּ
ַרֲחִמים,  ים ְבּ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִיּ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ֵלּ ִהְתַפּ מֹו ֶשׁ ים ְכּ ים ִנְצִחִיּ ָזְכֵרנּו ְלַחִיּ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוֵפְרׁשּו  ְלָפֶניָך",  ִיְחֶיה  "לּו 

סיוון



27

ָפֶניָך  ִמְלּ ן  ּוְלַחֵנּ ׁש  ְלַבֵקּ אִתי  ָבּ ן,  ֵכּ ַעל  י  ִכּ ִיְרָאֶתָך",  "ְבּ
ֵצא  ר, ְוַאל ִיָמּ ֵשׁ ֵהא ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ֶזַרע ָכּ ְיּ ֶשׁ
ֶמץ,  סּול ָוֶשׁ ִבי ּוְבַזְרִעי ּוְבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ׁשּום ְפּ
ּוְבֵעיֵני  ֱאלִֹהים  ֵעיֵני  ְבּ ר  ְוָיָשׁ ְוטֹוב  ֶוֱאֶמת  לֹום  ָשׁ ַאְך 
ָנה,  ֲעֵלי תֹוָרה, ָמאֵרי ִמְקָרא, ָמאֵרי ִמְשׁ ָאָדם, ְוִיְהיּו ַבּ
ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי גֹוְמֵלי 
ַאֲהָבה  ְבּ ְוַיַעְבדּוָך  רּוִמּיֹות,  ְתּ ִמּדֹות  ָמאֵרי  ֲחָסִדים, 
ִוָיּה  ִניִמית, ְולֹא ִיְרָאה ִחיצֹוִנית, ְוֵתן ְלָכל ְגּ ּוְבִיְרָאה ְפּ
ִריאּות  ְבּ ָלֶהם  ְוֵתן  ָכבֹוד,  ְבּ ַמְחסֹוָרּה  י  ֵדּ ֵמֶהם  ּוְגִוָיּה 
ְוִיְהֶיה  ָוֶחֶסד,  ְוֵחן  ְויִֹפי  קֹוָמה  ָלֶהם  ְוֵתן  ְוכַֹח,  ְוָכבֹוד 
ִזוּוִגים  ָלֶהם  ְוַתְזִמין  יֵניֶהם,  ֵבּ לֹום  ְוָשׁ ְוַאֲחָוה  ַאֲהָבה 
יִקים,  ַצִדּ ִמֶזַּרע  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַתּ ִמֶזַּרע  ֲהגּוִנים 
י  ְלִתּ ַלּ ִהְתַפּ ר  ֲאֶשׁ ָכל  ְכּ מֹוָתם  ְכּ ִיְהיּו  ִזוּוָגם  ֵהם  ְוַגם 
ה  ַאָתּ ּוְלָכאן,  ְלָכאן  עֹוֶלה  ֶאָחד  רֹון  ִזָכּ י  ִכּ ֲעֵליֶהם, 
ַמְצּפּוֵני  ִנְגלּו  ּוְלָפֶניָך  ֲעלּומֹות,  ַתּ ל  ָכּ יֹוֵדַע  ְיֹהָו֊ 
דֹוׁש  דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ה ְלַמַען ִשׁ ָכל ֵאֶלּ י ַכָוָנִתי ְבּ י, ִכּ ִלִבּ

סיוון
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ֲעֵנִני  ְיֹהָו֊  ֲעֵנִני  ן  ֵכּ ַעל  ה,  דֹוָשׁ ַהְקּ ּתֹוָרְתָך  ּוְלַמַען 
ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ָהָאבֹות  ֲעבּור  ַבּ
ּדֹוִמים  ָהֲעָנִפים  ִלְהיֹות  ִנים  ָבּ יַע  ּתֹוִשׁ ּוִבְגָלָלם 
ָבה,  ְרָכּ ֶמּ ַבּ ְרִביִעי  ֶרֶגל  ָך  ַעְבֶדּ ִוד  ָדּ ּוַבֲעבּור  ם,  ְרָשׁ ְלָשׁ
ל  ָכּ ֵרי  ַאְשׁ ֲעלֹות  ַהַמּ יר  "ִשׁ ָך  ָקְדֶשׁ רּוַח  ְבּ ׁשֹוֵרר  ַהְמּ
תאֵֹכל  י  ִכּ יָך  ֶפּ ַכּ ְיִגיַע  ְדָרָכיו,  ִבּ ַההֵֹלְך  ְיֹהָו֊  ְיֵרא 
ֵתי ֵביֶתךָ,  ַיְרְכּ ה ְבּ ִרָיּ ֶגֶפן פֹּ ָך ְכּ ְתּ ֶריָך ְוטֹוב ָלךְ, ֶאְשׁ ַאְשׁ
ה ִכי ֵכן ְיבַֹרְך  ְלָחֶנךָ, ִהֵנּ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻשׁ ְשׁ ֶניָך ִכּ ָבּ
טּוב  ּיֹון ּוְרֵאה ְבּ ֶבר ְיֵרא ְיֹהָו֊, ְיָבֶרְכָך ְיֹהָו֊ ִמִצּ ָגּ
לֹום ַעל  יךָ, ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ָשׁ ל ְיֵמי ַחֶיּ ָלִים כֹּ ְירּוָשׁ

ָרֵאל". ִיְשׂ

ם אֹוָתם  ְדּתֶ ִויָתנּו ְוִלּמַ ִני ְלַקֵים ַמה שִצּ א ֱאלַֹהי ַזּכֵ ָאָנּ
תּוב  ּכָ ֶשׁ ִמְקָרא  י  ִבּ ְוִיְתַקֵים  ם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵניֶכם  ְבּ ֶאת 
י  ּוִמּפִ יָך  ִמּפִ ָימּושּו  לֹא  ִפיָך  ְבּ י  ְמִתּ ַשׂ ר  ֲאֶשׁ ּוְדָבַרי 
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְיֹהָו֊  ָאַמר  ַזְרֲעָך  ֶזַרע  י  ּוִמּפִ ַזְרֲעָך 

עֹוָלם.

סיוון
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ם  ֵ ְלּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ רֹות  ׁשֵ ּכְ הֹוָראֹות  מֹוֵרי  ֵני  ּבְ ְוִיְהיּו 
ָרה, ּוְדַבר  ׁשָ ֶרְך ַהּיְ מֹאל ִמּדֶ ִים, ְולֹא ַיּטּו ָיִמין ּוׂשְ ּמַ ׁשֶ
ָרָעה  ה  ִמּדָ ְולֹא  מּום  ם  ּבָ ְצאּו  ִיּמָ ְולֹא  ְיַרֲחקּו,  ֶקר  ׁשֶ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ֵמאֹוָתם  ַני  ּבָ ְוִיְהיּו  ּדֹוָלם.  ּגְ ְוַעד  ם  ַטּנָ ֵמּקְ
ךָ. הֹוֵלְך  ַהר ָקְדׁשֶ ּכֹן ּבְ ָאֳהֶלָך ִמי ִיׁשְ ֲעֵליֶהם ִמי ָיגּור ּבְ
ַעל  ָרַגל  לֹא  ְלָבבֹו.  ּבִ ֱאֶמת  ְודֵֹבר  ֶצֶדק  ּופֵֹעל  ִמים  ּתָ
ַעל  א  ָנׂשָ לֹא  ה  ְוֶחְרּפָ ָרָעה  ְלֵרֵעהּו  ה  ָעׂשָ לֹא  ְלׁשֹנֹו 
ד  ְיַכּבֵ ְיֹהָו֊  ִיְרֵאי  ְוֶאת  ִנְמָאס  ֵעיָניו  ּבְ ִנְבֶזה  ְקרֹבֹו. 
ְוׁשַֹחד  ְך  ֶנׁשֶ ּבְ ָנַתן  ְסּפֹו לֹא  ּכַ ָיִמר.  ְולֹא  ְלָהַרע  ע  ּבַ ִנׁשְ

ַעל ָנִקי לֹא ָלָקח.

ָימּות  ְולֹא  ּוָבנֹות,  ִנים  ּבָ אֹוִליד  ׁשֶ ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ח  ֶאּקַ י.  ַחּיָ ּבְ נֹוַתי  ִמּבְ ַאַחת  ְולֹא  י,  ַחּיָ ּבְ ַני  ִמּבָ ֶאָחד 
ִנים.  ׁשָ ר  ְמּקֹוּצֶ ֹוֵתיֱהם  ְנּשׁ ָימּותּו  ְולֹא  ְלָבַני,  ים  ָנׂשִ
יִקים,  ְוַצּדִ ֲהגּוִנים  ים  ַלֲאָנׁשִ נֹוַתי  ּבְ יא  ׂ ְלַהּשִ ה  ְוֱאַזּכֶ
י. ר זּוָגּתִ ּטֵ ּפַ ִנים, ְולֹא ּתִ קֶֹצר ׁשָ ֲעֵליֶהן ּבְ ְולֹא ָימּותּו ּבַ
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ת  ַני ֶאת ּבַ ְזִמין ְלָכל ּבָ ָפֶניָך ְיֹהָו֊ ֶשּתַ ִוְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ן זּוָגּה, ַהְמיּוָחד ְלָכל  נֹוַתי ֶאת ּבֶ זּוגֹו, ּוְלָכל ַאַחת ִמּבְ
חּו  ַרֲחִמים, ְולֹא ִיּדַ ִדיָמם ַאֵחר ּבְ ֶאָחד ֵמֶהם, ְולֹא ַיּקְ
ָעה  ָ ל טֹוב ּוַבּשׁ ַמּזָ ַני ּוְבנֹוַתי ּבְ ְלדּו ּבָ ּוָ ֵני ֲאֵחִרים, ְוּיִ ִמּפְ
ין  ּבֵ ָגִחיֹות,  ְוַהְשׁ ֱאָלִהּיֹות  ין  ּבֵ יּבֹות  ַהּסִ ְוָכל  טֹוָבה. 
ְוִלְזכּוָתם  ְלטֹוָבָתם  ִיְפָעלּו  ִחיִריֹות,  ּבְ ין  ּבֵ ַמֲעָרִכיֹות 
ְלעֹוָלם  ָלֶהם  ֶיְחַסר  ְולֹא  ְרִויֵחי.  ּוִבְמזֹוֵני  י  ַחּיֵ ָבֵני  ּבְ
ּוְפעּולֹות  ִמְמאֹוָרעֹות  יֵלם  ְוַהּצִ יָתם.  ּבֵ ְוֶטֶרף  ָמזֹון 
אֹוֵנס  ׁשֹוֵגג לֹא ּבְ ָזדֹון לֹא ּבְ ָרעֹות. ְולֹא ֶיְחְטאּו לֹא ּבְ
ל טּוְמָאה  ִרית קֹוֶדׁש ִמּכָ ְמרּו ֶאת ּבְ ׁשְ ַוּיִ ָרצֹון.  ְולֹא ּבְ
ְוִרְבָיה.  ְרָיּה  ּפִ ִמְצַות  ְיַקְיימּו  ָראּוי  ּוְבֵעת  ְוֶעְרָוה. 
לֹום  ְוׁשָ ְוַאְחָוה  ַאֲהָבה  ּתֹו  ְלִאׁשְ ִאיׁש  ין  ּבֵ ן  ּכֵ ְוַהׁשְ

ין ְקרֹוֵביֶהם. ְוֵרעּות, ְוֵכן ּבֵ

ה  ֶחְרּפָ ִלי  ְבּ ָכבֹוד,  ְבּ ַקְטנּוָתם  ְבּ אֹוָתם  ָלזּון  ה  ְוֶאְזּכֶ
ָכבֹוד, ְולֹא ִיְצָטְרכּו  נּוָתם ְבּ ְוִיְהֶיה ּתֹוָרָתם ֻאּמָ ּוִבָזיֹון, 
ִיְהֶיה  ְולֹא  ְמָחָתם,  ׂשִ ְבּ ִלְראֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ִרּיֹות.  ַלְבּ
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ֶכל טֹוב  ָלה, ְוִיְמְצאּו ֵחן ְוֵשׂ ּכֵ ֶהם ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוְמַשׁ ּבָ
ַיד ֲאֵחִרים  ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם, ְולֹא ֶאֱעזֹב אֹוָתם ְבּ ְבּ
ם  ְוִאּמָ ֲאִביֶהם  קֹול  ְבּ וְמִעים  שֹׁ ְויְהיּו  לֹום,  ְוָשׁ ָחס 
ְוִיְהֶיה  ֵדהּו.  ִויַכְבּ ְלָגדֹול  ַמע  ִיׁשְ ָקָטן  ְוָאח  ֵניֶהם,  ְוַרּבָ
ה. ַרּבָ ַאֲהָבה  ְבּ ָיַחד  ַגם  ַאִחים  ֶבת  ֶשׁ ְוָנִעים  טֹוב 

 

ֶכל ַוֲחִסידּות,  ְהֶייָנה ָיפֹות ְוָנאֹות ּוַבֲעלֹות ׂשֵ ּוְבנֹוַתי ּתִ
ִמיּדֹות  ְבּ רֹות  ְמעּוּטָ ַוֲחִסידֹות,  ִצְדָקִנּיֹות  ְצנּועֹות 
ְהֶייָנה  ּתִ ִניָמה  ּפְ ֶמֶלך  ת  ּבַ ה  בּוָדּ ּכְ ְוָכל  טֹובֹות 
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָיַדי  ה  ַמֲעׂשֵ ּוָבֵרְך  מּום.  ִלי  ּבְ ֵלימֹות  ׁשְ
ּוֵמֶהם  ִגיָלן.  ִלְבֵני  ָראּוי  ּכָ ן  ּוַמּתָ ְלַהְרּבֹות ָלֶהם מֹוַהר 
ים  ּוְמַזּכִ זֹוִכים  יִקים  ַצּדִ ּוָבִנים  טֹובֹות  ירֹות  ּפֵ ָיְצאּו 

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ ְלָכל ִיׂשְ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָו֊ צּוִרי  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ
ְוגֹוֲאִלי.
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תפילה על גלות השכינה
רבנו חיים בן עטר - אור החיים הקדוש 

על  האבלות  שבועות  שלושת  מתחילים  תמוז  בחודש 
"אור  רבנו  הילולת  חלה  בו  ובט"ו  המקדש,  בית  חורבן 

החיים" הקדוש, וזו תפילתו.

נּו ֱאלֵֹהינּו ְיִדידּות אֹור  ְיִהי ָרצון ִמְלָפֶניָך ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ַרּתָ  ּכָ ִריְתָך ֲאֶשר  ּבְ ְלַמַען  ְוִנְשָמֵתינּו,  ינּו רּוֵחינּו  ַנְפׁשֵ
ֵרה ִמידֹות ֶשֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם ִמְלָפֶניָך  לֹׁש ֶעׂשְ ִלׁשְ
ְלֵבית  ִכיָנְתָך  ׁשְ ב  ְוָהׁשֵ ֵתינּו  ְוִחיּבָ ַאֲהָבֵתינּו  ְזכֹור 
י  ּכִ ֶקֶדם  יֵמי  ּכִ נּו  ּבָ ַע  ֲעֵשׁ ַתּ ְלִהׁשְ ְוַתֲחזֹור  ינּו  ָקְדׁשֵ
ינּו ִמגּוֵפינּו, ָהמּו  ְפִריַדת ַנְפׁשֵ ִריָדְתָך ִמֶמנּו ּכִ ה ְפּ ָקָשׁ
ִכיָנְתָך ְוֶאל ְמעֹון  ינּו ֶאל ְגאּוַלת ׁשְ ֵמֵעינּו ְוָכְלָתה ַנְפׁשֵ
ִמְתַחְנִנים  ִהְננּו  ִנְכַסְפנּו,  ְיֹהָו֊  ְוִלְרצֹוְנך  ָך  ָקְדׁשֶ
ִכיָנה  ּובֹוִכים ְלָפֶניָך ְיֹהָו֊ ָאב ָהַרֲחָמן ַעל ָגלּות ַהׁשְ
ַאֲהָבְתָך  ּבְ ינּו  ַנְפׁשֵ ק  ְוַדֵבּ ִכיָנְתָך  ׁשְ ְיֹהָו֊  יָעה  הֹוׁשִ
ָמֵתינּו  ְוִנׁשְ רּוֵחינּו  ינּו  ַנְפׁשֵ ַעל  ְוָהַעֵריָבה  ַהְנִעיָמה 

ֵהיְכֵליה. נּו ְבּ ְויֵיעֹול ַמְלֵכּ
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תפילות לזכות לאהבת ישראל
ויבנה  חינם  בית המקדש משום שנאת  אב חרב  בחודש 

ע"י אהבת חינם

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָו֊  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ְוֵרעּות,  ָשלֹום  ַאְחָוה  ם  ִחיָנּ ַאֲהַבת  יֵנינּו  ּבֵ ע  ַטּ ּתִ ׁשֶ
ָעֵלינּו  ִלים  ְמַקּבְ ַוֲהֵרינּו  יֵנינּו,  ִמּבֵ ם  ִחיָנּ ְנַאת  שִֹ ק  ְוַסֵלּ
מֹוָך"  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאֲהְבּתָ  ל  ֶשׁ ֵמַהּתֹוָרה  ֲעֵשֹה  ִמְצַות 
נּו  ַנְפֵשׁ ּכְ ָרֵאל  ִישְֹ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ֶלֱאהוׁב  נּו  ְוַזּכֵ

ּוְמאֵׁדנּו.
ְצֵרנּו ְמחׁל  יֵלנּו ִמִיּ א ְיֹהָו֊ ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו, ְוַהִצּ ָאּנָ
נּו  ֵעינּו, ּוְתַזּכֵ ר ָלנּו ַחּטׁאֵתינּו ֲעֹונֵֹתינּו ּוְפָשׁ ּוְסַלח ְוַכֵפּ
בׁר עׁל ַהּגֹוִיים ְועֹל  ֵלָמה ְלָפֶניךָ, ּוְשׁ ְתשּוָבה ׁשְ ָלׁשּוב ּבִ
ְבֵטי  ׁשִ ַיַחד  ְמֵהָרה  ְוהֹוִליֵכינּו  אֵרינּו  ַצָוּ ֵמַעל  לּות  ַהּגָ
ְוָנׁשּוָבה  ֵאֶליָך  ְיֹהָו֊  יֵבנּו  ֲהׁשִ ִלְגאּוָלֵתנּו.  ָרֵאל  ִישְֹ

ֶקֶדם )ג' פעמים( ׁש ָיֵמינּו ְכּ ַחּדֵ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָו֊ צּוִרי  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

ְוגֹוָאִלי.
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תפילה קודם תפילה - ר' אלימלך מליז'ענסק

ִקְנַאת  ַיֲעֶלה  ְולֹא  ֵמֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְנַאת  ִמִקּ יֵלנּו  ְוַתִצּ
ה,  ַרָבּ ַאְדּ ֲאֵחִרים,  ַעל  ִקְנָאֵתנּו  ְולֹא  נּו  ִלֵבּ ַעל  ָאָדם 
ְולֹא  ֲחֵבֵרינּו  ַמֲעַלת  ֶאָחד  ל  ָכּ ְרֶאה  ִנּ ֶשׁ נּו  ִלֵבּ ְבּ ן  ֵתּ
ר  ָשׁ ֶרְך ַהָיּ ֶדּ ַבּ ל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו  ר ָכּ ַדֵבּ ְנּ ְוֶשׁ ֶחְסרֹוָנם, 
ַעל  ֵמֶאָחד  ְנָאה  ִשׂ ׁשּום  ַיֲעֶלה  ְוַאל  ְלָפֶניךָ,  ְוָהָרצּוי 

ֲחֵברֹו ָחִליָלה.

לּוי  ָגּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ֵאֶליךָ,  ַאֲהָבה  ְבּ רּוֵתנּו  ִהְתַקְשּׁ ּוְתַחֵזּק 
ר  ִעַקּ ְוֶזה  ֵאֶליךָ,  רּוַח  ַנַחת  ל  ַהכֹּ ֵהא  ְיּ ֶשׁ ְלָפֶניךָ,  ְוָידּוַע 
ֵאֶליךָ,  ְלָבֵבנּו  ֶאת  ן  ְלַכֵוּ ֶכל  ֵשׂ ָלנּו  ֵאין  ְוִאם  ָנֵתנּו,  ָוּ ַכּ
ַנת ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ָוּ ֱאֶמת ַכּ ר ֵנַדע ֶבּ ֵדנּו ֲאֶשׁ ה ְתַלְמּ ַאָתּ

ָמֵלא  ֵאל  ְלָפֶניָך  ֲאַנְחנּו  ִנים  ִמְתַחְנּ זֹאת  ל  ָכּ ְוַעל 
ּוְבָרצֹון,  ַרֲחִמים  ְבּ ֵתנּו  ִפָלּ ְתּ ֶאת  ל  ַקֵבּ ְתּ ֶשׁ ַרֲחִמים 

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ֵכּ

אב
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תפילה לזכות לתשובה שלימה
)יסוד התשובה להחסיד רבנו יונה(

והסליחות פתוחים שערי  בחודש אלול חודש הרחמים 
להחזירנו  עלינו  שמים  רחמי  נעורר  ביותר,  התשובה 

בתשובה שלימה ונתפלל

זֹאת ְוָכזֹאת  י )ְוּכָ ְעּתִ ׁשַ א ְיֹהָו֊ ָחָטאִתי ָעִויִתי ּפָ ָאּנָ
ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  ָהֲאָדָמה  ַעל  ֱהיֹוִתי  ִמּיֹום  יִתי(  ָעׂשִ
ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  רּוִחי  אֹוִתי  ְוָנְדָבה  י  ִלּבִ ֲאִני  ְנׂשָ ה  ְוַעּתָ
ּוְמאִֹדי,  י  ְוַנְפׁשִ י  ִלּבִ ָכל  ּבְ ֵלם,  ְוׁשָ טֹוב  ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ
ַעי  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ֵמָעַלי  ִליְך  ְלַהׁשְ ְועֹוֵזב  מֹוֶדה  ְוִלְהיֹות 
ָזִריז  ְוִלְהיֹות  ה  ֲחָדׁשָ ְורּוַח  ָחָדׁש  ֵלב  ִלי  ְוַלֲעשֹֹות 

ִיְרָאֶתךָ.  ְוָזִהיר ּבְ

ַע  ּוְמַסּיֵ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָיד  ַהּפֹוֵתַח  ֱאלַֹהי  ְיֹהָו֊  ה  ְוַאּתָ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵלִני  ְוַקּבְ ָיְדָך  ַתח  ּפְ ֵהר,  ִלּטַ ִאים  ַלּבָ
ָטן  ִיְרָאֶתךָ, ְוָעְזֵרִני ֶנֶגד ַהּשָׂ ק ּבְ ֵעִני ְלִהְתַחּזֵ ְלָפֶניךָ, ְוַסּיְ
ַלֲהִמיֵתִני  י  ַנְפׁשִ ׁש  וְמַבּקֵ ַתְחּבּוָלֹות  ּבְ י  ּבִ ְלָחם  ַהּנִ
י,  ּבִ י, ְוַהְרִחיֵקהּו ֵמְרַמ"ח ֵאיָבִרים ׁשֶ י ִיְמׁשֹול ּבִ ְלִבְלּתִ
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ַיֲעמֹד  י  ְלִבְלּתִ ּבֹו  ְוִתְגַער  ָים,  ְמצּולֹות  ּבִ ִליֵכהּו  ְוַתׁשְ
יךָ,  ֻחּקֶ ּבְ ֵאֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  יָת  ְוָעׂשִ ְטִני.  ְלׂשִ ְיִמיִני  ַעל 

ר.  ׂשָ י, ְוָנַתּתָ ִלי ֵלב ּבָ ְרּבִ ַוֲהִסירֹוָת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּקִ

ְוֶאל  ָך  ַעְבּדְ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאל  ַמע  ׁשְ ֱאלַֹהי,  ְיֹהָו֊  א  ָאּנָ
ֵחְטא  ׁשּום  ב  ְיַעּכֵ ְוַאל  ׁשּוָבִתי,  ּתְ ל  ְוַקּבֵ ֲחנּוָניו,  ּתַ
א ְכבֹוֶדָך  ִתי ּוְתׁשּוָבִתי. ְוִיְהיּו ִלְפֵני ִכּסֵ ִפּלָ ְוָעֹון ֶאת ּתְ
ְלָפֶניךָ.  ִתי  ִפּלָ ּתְ ְלַהְכִניס  ֲעִדי  ּבַ ְלָהִליץ  ר  יׁשֶ ְמִליֵצי 
ֲחתֹר  ר,  יׁשֶ ֵמִליץ  ִלי  ֵאין  ְוָעצּום  ָהַרב  ֲחָטַאי  ּבַ ְוִאם 
ְולֹא  ׁשּוָבִתי  ּתְ ל  ְוַקּבֵ ְכבֹוֶדָך  ֵסא  ּכִ ַחת  ִמּתַ ה  ַאּתָ ִלי 

ה. ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ָפֶניָך ּכִ ָאׁשּוב ֵריָקם ִמּלְ

אלול
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נשמת כל חי
מתוך תפילת שחרית של שבת קודש

ישנה מסורת בשם רבי יהודה החסיד שלפיה התחייבות 
היא  ההצלה,  לאחר  חי"  כל  "נשמת  לומר  צרה  בעת 

סגולה להינצל מצרה

ְמָך ְיהָֹו֊ ֱאֹלֵהינּו ְורּוַח  ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ִנׁשְ
ִמן  ִמיד.  ּתָ נּו  ַמְלּכֵ ִזְכְרָך  ּוְתרוֵֹמם  ָפֵאר  ּתְ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ
ָלנּו  ֵאין  ְלֲעֶדיָך  ּוִמּבַ ֵאל.  ה  ַאּתָ ָהעֹוָלם  ְוַעד  ָהעֹוָלם 
ּוְמַרֵחם.  ְועֹוֶנה  יל.  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  יַע.  ּומֹוׁשִ ּגֹוֵאל  )ֶמֶלְך( 
א  ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסוֵֹמְך ֶאּלָ ּבְ

ה. ָאּתָ
ִרּיֹות.  ּבְ ל  ּכָ ֱאלֹוּהַ  ְוָהַאֲחרֹוִנים.  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאֹלֵהי 
ַנֵהג  חֹות. ַהּמְ ּבָ ׁשְ ָכל ַהּתִ ל ּבְ ֻהּלָ ל ּתֹוָלדֹות. ַהּמְ ֲאדֹון ּכָ
ֱאֹלִהים  ַויֹהָוה  ַרֲחִמים.  ּבְ ּוְבִרּיֹוָתיו  ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו 
ִקיץ  ְוַהּמֵ ִנים  ְיׁשֵ ן. ַהְמעוֵֹרר  ִייׁשָ ְוֹלא  ָינּום  ֱאֶמת. ֹלא 
ה ֵמִתים. ְורוֵֹפא חֹוִלים. ּפֹוֵקַח ִעְוִרים.  ִמים. ְמַחּיֶ ִנְרּדָ
ִמים. ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים.  יַח ִאּלְ ׂשִ פּוִפים. ַהּמֵ ְוזֹוֵקף ּכְ
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ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ּוְלָך ְלַבּדְ

יו.  ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ם. ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ יָרה ַכּיָ ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ
ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע.  ֶמְרֲחֵבי  ּכְ ַבח  ׁשֶ ְפתֹוֵתינּו  ְוׂשִ
ָמִים.  ׁשָ ֵרי  ִנׁשְ ּכְ ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ֵרַח.  ְוַכּיָ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ
יִקין ְלהֹודֹות  לֹות. ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסּפִ ַאּיָ ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ
נּו.  ַמְלּכֵ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ּוְלָבֵרְך  ֱאֹלֵהינּו.  ְיהָֹו֊  ְלָך 
ְרָבבֹות  י  ִרּבֵ ְורוֹב  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֵמֶאֶלף  ַאַחת  ַעל 
נּו ְוִעם  יָת ִעּמָ ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ָעִמים. ַהּטוֹבֹות ִנּסִ ּפְ

ֲאבֹוֵתינּו. 

ית  ִמּבֵ ֱאֹלֵהינּו.  ְיהָֹו֊  נּו  ַאְלּתָ ּגְ ְצַרִים  ִמּמִ ָפִנים  ִמּלְ
נּו.  ְלּתָ ְלּכַ ּכִ ָבע  ּוְבׂשָ נּו.  ַזְנּתָ ָרָעב  ּבְ ִדיָתנּו.  ּפְ ֲעָבִדים 
ָרִעים  ּוֵמֳחָלִאים  נּו.  ְטּתָ ִמּלַ ֶבר  ִמּדֶ נּו.  ְלּתָ ִהּצַ ֵמֶחֶרב 
ֲעָזבּונּו  ְוֹלא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ַעד  יָתנּו.  ּלִ ּדִ ים  ְוַרּבִ
ָמה  ּוְנׁשָ ְורּוַח  נּו.  ּבָ ְגּתָ  ּלַ ּפִ ׁשֶ ֵאָבִרים  ן  ּכֵ ַעל  ֲחָסֶדיָך. 
ִפינּו. ֵהן ֵהם.  ּבְ ְמּתָ  ר ׂשַ ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ ינּו.  ַאּפֵ ּבְ ַפְחּתָ  ּנָ ׁשֶ

נשמת כל חי
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נּו  ַמְלּכֵ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ִויָפֲארּו.  חּו.  ּבְ ִויׁשַ ִויָבְרכּו.  יֹודּו 
ַח. ְוָכל  ּבֵ ה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ְתׁשַ י ָכל ּפֶ ָתִמיד. ּכִ
ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קוָֹמה ְלָפֶניָך  ה. ְוָכל ּבֶ ַעִין ְלָך ְתַצּפֶ
רּו  ָליֹות ְיַזּמְ ֶרב ְוַהּכְ ָבבֹות ִייָראּוָך ְוַהּקֶ ֲחֶוה. ְוַהּלְ ּתַ ִתׁשְ
ל ַעְצֹמַתי ּתֹאַמְרָנה ְיהָֹו֊  ֱאַמר ּכָ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ֶמָך. ּכַ ִלׁשְ

ּנּו. ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלוֹ. יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ִמי ָכמֹוָך ַמּצִ
יב  ְקׁשִ ּתַ ל  ַהּדַ ַצֲעַקת  ַמע.  ׁשְ ּתִ ה  ַאּתָ ים  ֲעִנּיִ ְוַעת  ׁשַ
ִרים ָנאָוה  יֹהָוה. ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ יַע. ְוָכתּוב ַרּנְ ְותֹוׁשִ

ה. ְתִהּלָ
ְתרוָֹמם ּתִ ִרים   ְיׁשָ ִפי   ּבְ  

ַרְך ְתּבָ ּתִ יִקים   ְפֵתי   ַצּדִ ּוְבׂשִ  
ׁש ְתַקּדָ ּתִ ּוִבְלׁשֹון     ֲחִסיִדים    
ל ְתַהּלָ ּתִ ים   ּוְבֶקֶרב      ְקדֹוׁשִ  

חוַֹבת  ן  ּכֵ ׁשֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ִרְבבֹות  ִמְקֲהלֹות  ּבְ
ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך ְיהָֹו֊ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ּכָ
ר.  ְלַהּדֵ ְלרוֵֹמם.  ְלָפֵאר.  ַח.  ּבֵ ְלׁשַ ל.  ְלַהּלֵ ְלהֹודֹות. 

נשמת כל חי
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י  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ַח. ַעל ּכָ ּוְלַנּצֵ
יֶחָך. ָך ְמׁשִ ַעְבּדְ

דֹול  ֶלְך ַהּגָ נּו ָהֵאל ַהּמֶ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ּוְבֵכן, ִיׁשְ
י ְלָך ָנֶאה ְיהָֹו֊ ֱאֹלֵהינּו  ַמִים ּוָבָאֶרץ ּכִ ָ ּשׁ דֹוׁש ּבַ ְוַהּקָ
ָבָחה. )ג(  יר )ב( ּוׁשְ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. )א( ׁשִ
דּוָלה.  ָלה. )ז( ֶנַצח. )ח( ּגְ ל )ד( ְוִזְמָרה. )ה( ֹעז. )ו( ּוֶמְמׁשָ ַהּלֵ
)יג(  ה.  ְקֻדׁשָ )יב(  ְוִתְפֶאֶרת.  )יא(  ה.  ִהּלָ ּתְ )י(  בּוָרה.  ּגְ )ט( 

דֹוׁש.  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ ּוַמְלכּות. 
ה ֵאל.  ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ

נשמת כל חי


