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  ה"ב

 ן"אגרת הרמב
ִני מוַסר ָאִביך" ַמע ְבּ ְָשׁ ְָוַאל ִתֹטׁש תֹוַרת ִאֶמך, ּ ּ ּ ּ  ).משלי א ח" (ּ

ַנַחת ל ְדָבֶריך ְבּ ר ָכּ ִָתְתַנֵהג ָתִמיד ְלַדֵבּ ּ ּ ּוַבֶזה , ּוְבָכל ֵעתְלָכל ָאָדם , ּ ּ
ַעס ִּתָנֵצל ִמן ַהַכּ ֵני ָאָדם, ּ ִהיא ִמָדה ָרָעה ְלַהְחִטיא ְבּ ְּוֵכן ָאְמרו . ֶּשׁ

ל): א"נדרים כב ע(ל "ַּרּבֹוֵתינו ז ל ִמיֵני ֵגיִהנֹום ׁשֹוְלִטים – ַהּכֹוֵעס ָכּ ּ ָכּ
ֶנֱאַמר , ּבֹו ך ):קהלת יא י(ֶּשׁ ַעס ִמִלֶבּ ְָוָהֵסר ַכּ ֶרך, ּ ָשׂ  . ְָוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְבּ

ּ ֶאָלא ֵגיִהנֹום"ָרָעה"ְוֵאין  ֶנֱאַמר , ּ ע ְליֹום ָרָעה): משלי טז ד(ֶּשׁ  .ְוַגם ָרָשׁ
ַעס ר ִתָנֵצל ִמן ַהַכּ ְּוַכֲאֶשׁ ך ִמַדת ָהֲעָנָוה, ּ ַּתֲעֶלה ַעל ִלְבּ ִה, ָּ ּיא ִמָדה ֶשׁ
ל ִמדֹות טֹובֹות ֶנֱאַמר , ּטֹוָבה ִמָכּ  .'ִיְרַאת ה, ֵעֶקב ֲעָנָוה): משלי כב ד(ֶּשׁ

ּוַבֲעבור ָהֲעָנָוה ך ִמַדת ַהִיְר, ּ ַּתֲעֶלה ַעל ִלְבּ ּ ך ָתִמיד, ָאהָּ י ִתֵתן ֶאל ִלְבּ ִּכּ ָּ :
אָת ְוְלַאן ַאָתה הֹוֵלך, ֵמַאִין ָבּ ּ ַחֶייך; ּ ַאָתה ִרָמה ְותֹוֵלָעה ְבּ ְָוֶשׁ ּ ּ י , ּ ְוַאף ִכּ

מֹוָתך ּבֹון; ְְבּ ְּוִלְפֵני ִמי ַאָתה ָעִתיד ִלֵתן ִדין ְוֶחְשׁ ּ בֹוד, ּ , ְִלְפֵני ֶמֶלך ַהָכּ
ֶנֱאַמר  ֵמי ִּהֵנה ):ב ו יח"דה(ֶּשׂ ַמִים וׁשְ ַמִיםּ ׁשָ לוךַּהׁשָ ָ ֹלא ְיַכְלּכְ י , ּ ַאף ִכּ

ֵני   ֶאתֲהלֹוא ): ירמיהו כג כד(ְוֶנֱאַמר ). משלי טו יאפ "ע(ָאָדם ִלּבֹות ְבּ
ַמִים  .'ה  ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ְנֻאםְוֶאת ַּהׁשָ

ל ב ֶאת ָכּ ר ַתֲחֹשׁ ֵמר ִמן ַהֵחְטא, ּ ֵאֶלהְּוַכֲאֶשׁ ִּתיָרא ִמּבֹוְרֶאך ְוִתָשׁ ָ ַּבִמדֹות ּו, ּ
ָּהֵאֶלה ִתְהֶיה ָשׂ ֶחְלֶקךּ ׁש . ֵָמַח ְבּ ִמַדת ָהֲעָנָוה ְלִהְתּבֹוֵשׁ ר ִתְתַנֵהג ְבּ ְּוַכֲאֶשׁ ּ

ל ָאָדם ּוְלִהְתַפֵחד ִמֶמנו וִמן ַהֵחְטא , ִמָכּ ּ ּּ ּ ִכי–ּ ֶרה ָעֶליך רוַח ַהְשׁ ּ ָאז ִתְשׁ ּ , ָנהָּ
בֹוָדה א, ְּוִזיו ְכּ  .ְּוַחֵיי עֹוָלם ַהָבּ

ִני ַדע וְרֵאה ְּוַעָתה ְבּ ִריֹות , ּ ִלּבֹו ַעל ַהְבּ ֶאה ְבּ י ַהִמְתָגּ ּ מֹוֵרד הוא –ִּכּ
ַמִים ַמְלכות ָשׁ ַמִים, ְּבּ ְלבוׁש ַמְלכות ָשׁ י ִמְתָפֵאר הוא ִבּ ִּכּ ּ ּ ֶנֱאַמר , ּ תהלים (ֶּשׁ

אות ָלֵבש' ה ):צג א ָּמָלך ֵגּ  .'וגו, ְ
ֵאה ֵלב ָהָאָדם ֹעֶשׁ? ּוַבֶמה ִיְתָגּ יר' ה "–ר ִאם ְבּ  שמואל א(" ּמֹוִריׁש וַמֲעִשׁ

ָכבֹוד ). פרק ב ֶנֱאַמר , ּים הואִק ֲהֹלא ֵלאלֹו–ְוִאם ְבּ ): א כט יב"דה(ֶּשׁ
בֹוד ִמְלָפֶניךְוָה ר ְוַהָכּ ְכבֹוד קֹונֹו, ָֹעֶשׁ ְּוֵאיך ִמְתָפֵאר ִבּ ְּתָפֵאר ְוִאם ִמ? ְ

ָחְכָמה ). איוב יב כ" (ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיַקח, ָפה ְלֶנֱאָמִניםֵמִסיר ָשׂ: "ְבּ
ֶוה ִלְפֵני ַהָמקֹום: ִנְמָצא ל ָשׁ ִאים, ַּהָכּ ִפיל ֵגּ י ְבַאפֹו ַמְשׁ ִּכּ יַה , ּ ּוִבְרצֹונֹו ַמְגִבּ

ָפִלים ִפיל ַעְצְמךַּתן ָלֵכ, ְשׁ ְָשׁ ֲּאך ַהָמקֹוםִויַנַשׂ, ּ ָ. 
 
 



ן ַאָפֵרׁש ְלך ֵאיך ִת ַּעל ֵכּ ְ ִמַדת ָהֲעָנָוהָ ה ָתִמיד, ְּתַנֵהג ְבּ ָּלֶלֶכת ָבּ ל : ּ ָכּ
ַנַחת ְּדָבֶריך ִיְהיו ְבּ פוף, ָ ך ָכּ ְּוֹראְשׁ יטו ְלַמָטה ָלָאֶרץ; ָ ְּוֵעיֶנך ַיִבּ ּ ך , ָ ְָוִלְבּ

ְרך ִעמֹו; ְלַמֲעָלה ַדֶבּ ְפֵני ָאָדם ְבּ יט ִבּ ְָוַאל ַתִבּ ְָוָכל ָאָדם ִיְהֶיה ָגדֹול ִמְמך . ּ

ֵעי יר הוא : ֶָניךְבּ דֹו–ִּאם ָחָכם אֹו ָעִשׁ ְּוַאָתה , ְּוִאם ָרׁש הוא. ָ ָעֶליך ְלַכְבּ
יר אֹו ָחָכם ִמֶמנו  י ַאָתה ַחָיב ִמֶמנו–ָּעִשׁ ך ִכּ ִלְבּ ב ְבּ ּ ֲחֹשׁ ּּ אי , ָ ְּוהוא ַזַכּ

ִאם הוא חֹוֵטא , ִָמְמך ָכל ְדָבֶריך וַמֲעֶשׂ .ְּוַאָתה ֵמִזיד, ּ הוא ׁשֹוֵגג–ֶּשׁ ְּבּ ָיך ָּ

בֹוֶתיך ָוַמְחְשׁ ִאלו ַאָתה עֹוֵמד ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש –ּוְבָכל ֵעת , ּ ך ְכּ ִלָבּ ּ ֲחׁשֹוב ְבּ ּ ּ ְ

ִכיָנתֹו ָעֶליך רוך הוא וְשׁ ָָבּ ְּ ּ ל ָהעֹוָלם, ּ בֹודֹו ָמֵלא ָכּ י ְכּ ּוְדָבֶריך ִיְהיו . ִכּ ָּ

ֵאיָמה וְבִיְרָאה ֶעֶבד ִלְפֵני ַרּבֹו, ְּבּ ֵיׁש  .ְכּ ל ָאָדםְּוִתְתַבּ ְָוִאם ִיְקָרֲאך ִאיׁש . ִמָכּ

קֹול ָרם– ּ ַאל ַתֲעֵנהו ְבּ עֹוֵמד ִלְפֵני ַרּבֹו, ּ ַנַחת ְכּ ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִלְקרֹות  .ַרק ְבּ
תֹוָרה ָתִמיד ַּבּ ר תוַכל ְלַקְיָמה, ּ ֲּאֶשׁ ּ ר ָתקום ִמן ַהֵסֶפר . ּּ ְּוַכֲאֶשׁ ּ ּ ְתַחֵפֹש –ּ ּ

ר ָלַמְדָת ִאם ֵיׁש ּבֹו ֲאֶשׁ ר תוַכל ְלַקְיַּבּ ּ ָדָבר ֲאֶשׁ ּ ַמֲעֶשׂ. מֹוּ ֵפׁש ְבּ ּוְתַפְשׁ ָיך ּ

ֶקר וָבֶעֶרב ֹבּ ְתׁשוָבה, ַּבּ ל ָיֶמיך ִבּ ּוָבֶזה ִיְהיו ָכּ ּ ל ִדְבֵרי ָהעֹוָלם  .ָּ ְוַהֵסר ָכּ
ֵעת ַהְתִפָלה ך ְבּ ִּמִלְבּ ּ רוך הוא, ָ ך ִלְפֵני ַהָמקֹום ָבּ ְּוָהֵכן ִלְבּ ְּ ְוַטֵהר . ָּ

תֹוִציֶאנו ִמִפיך, ַָרֲעיֹוֶניך ב ַהִדּבור ֹקֶדם ֶשׁ ַָוֲחֹשׁ ּ ּ ּ ּ ל ְיֵמי ַחֵיי ְּוֵכן ַתֲעֶשׂ .ּּ ּה ָכּ
ָכל ָדָבר ְוָדָבר ֶּהְבֶלך ְבּ ּוָבֶזה ִיְהיו ְדָבֶר. ְוֹלא ֶתֱחָטא, ָ ּ ּ ּיך וַמֲעֶשּׂ ָיך ָ

ִרים בֹוֶתיך ְיָשׁ ָוַמְחְשׁ ה וָבָרה וְנִקָיה; ּ ּוְתִפָלְתך ִתְהֶיה ַזָכּ ּ ּ ּ ָּ ֶלת , ּ ּוְמֻכֶוֶנת וְמֻקֶבּ ּ ּ
רוך הוא ִּלְפֵני ַהָמקֹום ָבּ ְּ ֶנֱאַמר , ּ ם ): "תהלים י יז(ֶּשׁ יב –ָּתִכין ִלָבּ ּ ַתְקִשׁ

 ".ָָאְזֶנך
ֶר בוַע ְוֹלא ִתְפֹחתִּתְקָרא ָהִאֶגּ ָשׁ ּת ַהֹזאת ַפַעם ַאַחת ְבּ ה , ּּ ְּלַקְיָמה ְוָלֶלֶכת ָבּ ּ ּ

ַרך ם ִיְתָבּ ְָתִמיד ַאַחר ַהֵשׁ ּ ָכל ְדָרֶכיך, ּ ְָלַמַען ַתְצִליַח ְבּ ּ ה ָלעֹוָלם , ּ ְוִתְזֶכּ
א ַהָצפון ַלַצִדיִקים ַּהָבּ ּּ ִתְקָרֶאָנה . ּ ּוְבָכל יֹום ֶשׁ ּ ַמ–ּ ּ ַיֲענוך ִמן ַהָשׁ ָ ר ּ ֲאֶשׁ ִים ַכּ
ֹאל ך ִלְשׁ  .ָאֵמן ֶסָלה. ַעד עֹוָלם, ַָיֲעֶלה ַעל ִלְבּ

  
 
 



 
)תהילים כה (ּ ִליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם'הסֹוד   

 

 זה שמו נאה לו 
 תיקון הכללי

נורא ונפלא מאוד לכלליות החטאים והוא פגם תיקון 
.הברית רחמנא ליצלן  

 םמסוגל מאוד גם לפרנסה ולהצלחה בכל העניני
 בגשמיות ורוחניות 

  .אשרי מי שיאמרם בכל יום
מו לכל ישראלתקנו גלו וצווה לפרס, יסדו  

 רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב
.זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן  

 
:טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים  

 
ולכל הצדיקים , הריני מקשר עצמי באמירת העשרה מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו

.האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה  

 

ֵענוְּלכו ְנַר ָנה ַלְיָי ָנִריָעה ְלצור ִיׁשְ ּּנְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ּ תֹוָדה ּבִ ִּכי ֵאל : ְּנַקְדָמה ָפָניו ּבְ
דֹול דֹול ַעלּגָ ְ ְיָי וֶמֶלך ּגָ   :ֱאלֹוִהים ָּכל ּ

 
ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְּבִריְך הּוא . הריני מזמן את פי להודות ּוְלהלל ּוְלשבח את בוראי

. ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראלּוְשִכיְנֵּתּה  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 מזמור טז:

ְמֵרִני ֵא ל ְיָיַל ָּאַמְרת: ְָחִסיִתי ָבך ּל ִכיִּמְכָתם ְלָדִוד ׁשָ  :ָָעֶליך ֲּאֹדָני ָאָתה טֹוָבִתי ּבַ
ר ים ֲאׁשֶ ָּאֶרץ ֵהָמה ְוַאִדיֵרי ָכלּבָ ִלְקדֹוׁשִ ּ ּּבו ַעְצבִיְר: ָבם ֶחְפִצי ּ ל ֹּוָתם ַאֵחר ָמָהרוּ  ּבַ

ְַאִסיך  ִּנְסֵכיֶהם ִמָדם וַבלּ ּ א ֶאת ּ ָ מֹוָתם ַעל ֶאׂשּ ָפָתי ׁשְ ֶּחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָתה  ְמָנת ְיָי :ׂשְ
ְתֹוִמיך ִעִמים ַאף ֲּחָבִלים ָנְפלו:  ּגֹוָרִליּ ּנְ ְפָרה ָעָליַנֲחָל ִלי ּבַ ר  ְיָי ְֲאָבֵרך ֶאת: ת ׁשָ ֲאׁשֶ
ּילֹות ִיְסרוִני ִכְליֹוָתיֵל י ַאףְיָעָצִנ ִויִתי :ּ לְלֶנְג ְיָי ּׁשִ ִּדי ָתִמיד ִכי ִמיִמיִני ּבַ ָלֵכן : ֶּאמֹוט ּ
ַמ י ַוָיֶגל ְכבֹוִדי ַאףׂשָ ּח ִלּבִ ׂשָ ּ כֹן ָלֶבַטחּבְ אֹול ֹלא ִּכי ֹלא: ִּרי ִיׁשְ י ִלׁשְ ִּתֵתן  ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ

ַחת ָמחֹות ֶאתִני ֹאַרּתֹוִדיֵע: ֲָחִסיְדך ִלְראֹות ׁשָ יִמיְנך  ּח ַחִיים ׂשַֹבע ׂשְ ָָפֶניך ְנִעמֹות ּבִ ָ ּ
: ֶנַצח  

 
 מזמור לב:

ֵרי ְנׂשויְלָד ִכיל ַאׁשְ ִּוד ַמׂשְ ע ְכסוי ֲחָטָאה ּ ֶּפׁשַ ּ ֵרי ָאָדם ֹלא ַיְחׁשֹב: ּ ְוֵאין  לֹו ָעֹון ְיָי ַאׁשְ
רוחֹו ְרִמָיה ּּבְ לו ֲעָצָמי ּבְ ִּכי: ּ ִתי ּבָ ֶּהֱחַרׁשְ ֲאָגּ ד ָעַלי  ִּכי: ַּהיֹום ִּתי ָכלׁשַ ּיֹוָמם ָוַלְיָלה ִתְכּבַ

ַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה ִדי ּבְ ָּיֶדך ֶנְהַפך ְלׁשַ ְ ִּכִסיִתי ָאַמְרִתי אֹוֶדה  ָאִתי אֹוִדיֲעך ַוֲעֹוִני ֹלאַּחָט: ָּ ּ
ַעי ַּפֵלל ֹזאת ִיְת ַעל: ּאָת ֲעֹון ַחָטאִתי ֶסָלהְּוַאָתה ָנׂשָ ְיָיַל ֲעֵלי ְפׁשָ ָָחִסיד ֵאֶליך ְלֵעת  ָּכלּ

יעו ים ֵאָליו ֹלא ַיּגִ ֶטף ַמִים ַרּבִ י ַפֵלט : ְּמֹצא ַרק ְלׁשֵ ַּאָתה ֵסֶתר ִלי ִמַצר ִתְצֵרִני ָרּנֵ ּ ּּ ּ
ֶדֶרךַא: ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה ִכיְלך ְואֹוְרך ּבְ ְׂשְ ָ ָ ָך ִאיֲעָצה ָעֶליך ֵעיִניּזו ֵתֵל ּ ִּתְהיו ְכסוס  ַאל: ְ ּ ּּ

ֶמֶתגֶרד ֵאיןְּכֶפ ל ְקֹרב ֵאֶליך  ָהִבין ּבְ ע : ָָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ּבַ ים ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ ַרּבִ
ְמחו: ֶּחֶסד ְיסֹוְבֶבּנו ְיָי ַבְוַהּבֹוֵטַח ְּוִגילו ַצִדי ְיָי ַבּׂשִ ִּקים ְוַהְרִנינו ָכלּ ֵרי ּ : ֵלב ִיׁשְ  

 
 מזמור מא:

ֵר: ַּלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ִּכיל ֶאלי ַמׂשְַאׁשְ ָּדל ּבְ ּ ְמֵרהו ִויַחֵיהו  ְיָי: ְיָי ּ ִּיׁשְ ּּ
ר ַ ָאֶרץ ְוַאל ְוֻאׁשּ ֶנֶפׁש ֹאְיָביו ּבָ ִּתְתֵנהו ּבְ ּ ֶּעֶרׂש ְדָוי ָכל ִּיְסָעֶדּנו ַעל ְיָי: ּ ָכ ּ ּבֹו ָהַפְכתָ ִּמׁשְ
ִנ ְיָי ָּאַמְרִתי ֲאִני: ְבָחְליֹו י ִכיי ְרָפָאה ָחּנֵ י ּאֹוְיַבי ֹיאְמרו ַרע ִלי ָמַת: ְָחָטאִתי ָלך ַּנְפׁשִ

מֹו א ִלְראֹות  ְוִאם: ָּימות ְוָאַבד ׁשְ ץּבָ ר ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ ר ׁשָ : ָּאֶון לֹו ֵיֵצא ַלחוץ ְיַדּבֵ
ַּיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשו ָכל בו ָרָעה ִליׂשְֹנָאי ָעַל ּ ִלַיַעל ָי ְּדַבר: ּי ַיְחׁשְ ַכב ּצוק ּבֹו ּּבְ ר ׁשָ ַוֲאׁשֶ

ם: ּיֹוִסיף ָלקום ֹלא ר ּגַ לֹוִמי ֲאׁשֶ ַטְחִתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִדיל ָעַלי ָעֵקב ִאיׁש ׁשְ ּּבָ ּ :
ְלָמה ְיָי ְּוַאָתה ִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאׁשַ ֹזאת ָיַדְעִתי ִכי:  ָלֶהםָּחּנֵ ּּבְ י ִכי ֹלא ּ ָּחַפְצָת ּבִ ָיִריַע ֹאְיִבי  ּ
י ַוַתִציֵבִני ְלָפֶניך ְלעֹוָלם:ָעָלי ֻתִמי ָתַמְכָת ּבִ ָ ַוֲאִני ּבְ ּ ּ ּ ּ רוך: ּ ְּבָ ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם וֱאֹל ְיָי ּ ֵהי ִיׂשְ

: ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן  
 

 מזמור מב:
ִכיל ִלְבֵנ ַּלְמַנֵצַח ַמׂשְ ְּכַאָיל ַתֲעֹרג ַעל: ֹקַרח יּ ּ י ַתֲעֹרג ֵא ֲאִפיֵקי ּ ֶָליך ָּמִים ֵכן ַנְפׁשִ

י: ִהיםוֱאֹל ִּלי  ָהְיָתה ִהיםוֱאֹל ְּלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְפֵני ִהיםוֱאֹל לָצְמָאה ַנְפׁשִ
ֱאֹמר ֵאַלי ָכלִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמ ַּהיֹום ַאֵיה ֱאֹל ּם ָוָלְיָלה ּבֶ ְפָכה : ֶָהיךוּ ֵּאֶלה ֶאְזְכָרה ְוֶאׁשְ ּ ּ

ָסך י ִכי ֶאֱעֹבר ּבַ ְָעַלי ַנְפׁשִ ּ ּ ֶאַדֵדּ ית ם ַעדּ קֹול ִהיםוֱאֹל ּבֵ  ַמה: ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגגִרּנָ ּבְ
י ַוֶתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי תֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ִּתׁשְ ּ ּעֹוד אֹוֶדּנו ְיׁשועֹות ָפָניו ִּכי ִהיםוֱאֹל לּ ּ ַהי וֱאֹל: ּ



תֹוָחח ַעל י ִתׁשְ ֵּכן ֶאְזָכְרך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵדן ְוֶח ָּעַלי ַנְפׁשִ ָ ּ  ֶאל ְּתהֹום: ים ֵמַהר ִמְצָערְרמֹוִנּ
ּ קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך ָכלְּתהֹום ֶריך ְוַגֶליך ָעַלי ָעָברו ָ ּבָ ִּמׁשְ ָ ַּחְסדוֹ   ְיָי ּיֹוָמם ְיַצֶוה: ָּ

ּוַבַלְיָלה ירֹו ּ ִּעִמי ְתִפָלה ְלֵאל ַחָיי ׁשִ ּ ּ ַכְחָתִני ָל: ּ ֹקֵדר  ָּמהּאֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ
ַלַחץ אֹוֵיב ַעְצמֹוַתי ֵחְרפוִני : ְֵאֵלך ּבְ ֶרַצח ּבְ ָאְמָרם ֵאַלי ָכלּּבְ ַּהיֹום ַאֵיה  ּצֹוְרָרי  ּבְ ּ

י וַמה ַמה: ֶָהיךוֱאֹל תֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ִּתׁשְ ּ ּעֹוד אֹוֶדּנו ְיׁשוֹעת  ִּכי ִהיםוֱאֹל לֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ּ ּ
:ָהיוָּפַני ֵואֹל  

 
 מזמור נט:

ׁשְ ַח ַאלַּלְמַנֵצ ֵחת ְלָדִוד ִמְכָתם ּבִ ַּתׁשְ ְמרו ֶאתּ אול ַוִיׁשְ ֹּלַח ׁשָ ִית ַלֲהִמיתֹו ּּ ַּהִציֵלִני : ַהּבַ
ֵבִניוֵמֹאְיַבי ֱאֹל ּגְ ָּהי ִמִמְתקֹוְמַמי ְתׂשַ יֵעִני: ּ י ָדִמים הֹוׁשִ ַּהִציֵלִני ִמפֲֹעֵלי ָאֶון וֵמַאְנׁשֵ ּ ִּכי : ּ

י ָיגורו ִּהּנֵה ָאְרבו ְלַנְפׁשִ ּ ִעי ְוֹלא ָעַלי ַעִזים ֹלא ּ ִלי: ְיָי ַּחָטאִתי ִפׁשְ ָּעֹון ְירוצון ְוִיכֹוָננו  ּבְ ּ ּּ
ּעוָרה ִלְקָראִתי וְרֵאה ָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָכלִי ֵהיוְצָבאֹות ֱאֹל ִהיםוֱאֹל ְיָי ְּוַאָתה: ּ  ּׂשְ

ָּתֹחן ָכל ַהּגֹוִים ַאל ָּיׁשובו ָלֶעֶרב ֶי: ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה ּ ֱּהמו ַכָכֶלב ִויסֹוְבבו ִעירּ ִהּנֵה : ּּ
ִפיֶהם  יעון ּבְ ְפתֹוֵתיֶהם ִכיַּיּבִ ׂשִ ַחק ְיָי ְּוַאָתה: ִמי ׁשֵֹמַע ֲּחָרבֹות ּבְ  ָּלמֹו ִתְלַעג ְלָכל ִּתׂשְ

ֹמָרה ִכי:ּגֹוִים ּ ֻעזֹו ֵאֶליך ֶאׁשְ ָ י ִהיםוֱאֹל ּ ּבִ ּגַ ַיְרֵאִני  ִהיםוֱאֹל ְּיַקְדֵמִני ַּחְסִדי ֵהיוֱאֹל: ִמׂשְ
ַּתַהְרֵגם ֶפן ַאל: ְבׁשְֹרָרי ְכחו ַעִמי ֲהִנ ּ ִּיׁשְ ּ נו ֲאֹד ָיֵעמֹו ְבֵחיְלך ְוהֹוִריֵדמֹוּ  ַּחַטאת: ָניוָּמִגּנֵ

ִּפימֹו ְדַבר ָפֵתימֹו ְוִיָלְכדו ִבְגאֹוָנם וֵמָאָלה וִמַכַחׁש ְיַסֵפרו ּ ּׂשְ ּ ּ ּּ ּ ַּכֵל: ּ ּה ְבֵחָמה ַכֵלה ְוֵאיֵנמוֹ ּ ּ
ַיֲעֹקב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה ִהיםוֱאֹל יִּכְּוֵיְדעו  ל ּבְ ְּוָיׁשובו ָלֶעֶרב ֶיֱהמו ַכָכֶלב : ֹמׁשֵ ּ ּ ּ

עו ַוָיִלינו ֶלֱאֹכל ִאם ְּיִניעון ֵּהָמה: ִּויסֹוְבבו ִעיר ּבְ ֹּלא ִיׂשְ יר ֻעֶזך ַוֲא: ּּ ַָוֲאִני ָאׁשִ ן ּ ַרּנֵ
ַּלּבֶֹקר ַחְסֶדך ִכי ָ ב ִלי וָמָהִייָת ִמׂשְ ּ יֹום ַצרּּגָ ּ ֻעִזי ֵאֶליך ֲאַזֵמָרה ִכי:ִלי נֹוס ּבְ ּ ָ  ִהיםוֱאֹל ּ

י ֱאֹל ּבִ ּגַ   :ֵּהי ַחְסִדיוִמׂשְ
 

 מזמור עז:
ְּידותון ַּלְמַנֵצַח ַעל ְוַהֲאִזין  ִהיםוֱאֹל ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ִהיםוֱאֹל קֹוִלי ֶאל: ְלָאָסף ִמְזמֹור ּ

ִת: ֵאָלי יֹום ָצָרִתי ֲאֹדָני ָדָרׁשְ ּּבְ יּ ֵחם ַנְפׁשִ ָרה ְוֹלא ָתפוג ֵמֲאָנה ִהּנָ  ֶּאְזְכָרה: ּי ָיִדי ַלְיָלה ִנּגְ
יָחה ְוִתְתַעֵטף רוִחי ֶסָלה ִהיםוֱאֹל ְּוֶאֱהָמָיה ָאׂשִ ֻמרֹות ֵעיָני ִנְפַעְמִתי ְוֹלא : ּ ָּאַחְזָת ׁשְ ּ

ר נֹות עֹוָלִמים: ֲאַדּבֵ ְבִתי ָיִמים ִמֶקֶדם ׁשְ ַ ִּחׁשּ ָלְיָלה ִעםֶּאְזְכ: ּ יָחה  ָּרה ְנִגיָנִתי ּבַ ְלָבִבי ָאׂשִ
ַּוְיַחֵפׂש רוִחי ַמר : ֹיִסיף ִלְרצֹות עֹוד י ְוֹלאַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאֹדָנ: ּ ֶּהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסדֹו ּגָ

ַכח ַחּנֹות ֵא: ֹאֶמר ְלֹדר ָוֹדר ַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה ל ִאםֲהׁשָ נֹות ָּוֹאַמר ַחלֹוִתי ִהיא : ָקַפץ ּבְ ׁשְ
ּה ִכיָי ַמַעְלֵלי ֶּאְזכֹור :ְיִמין ֶעְליֹון ֶּאְזְכָרה ִמֶקֶדם ִפ ּ ּ ָָפֳעֶלך  ְוָהִגיִתי ְבָכל: ְָלֶאךּ ּ

יָחה ָוַבֲעִלילֹוֶתיך ָאׂשִ קֶֹדׁש ַדְרֶכך ִמי ִהיםוֱאֹל: ּ ָּבַ ּ ּ דֹול ֵכֱאֹל ּ ה   ִהיםוֵּאל ּגָ ַּאָתה ָהֵאל ֹעׂשֵ
ֶּפֶלא הֹוַדְעָת ָבַעִמים ֻעֶז ּ ַא: ָךּ ֵניּגָ ְזרֹוַע ַעֶמך ּבְ ְָלָת ּבִ ּ ָּראוך ַמִים: ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה ּ ָ ּ 

זו ְתֹהמֹות ִהיםוֱאֹל ָּראוך ַמִים ָיִחילו ַאף ִיְרּגְ ּ ּּ ָחִקים ַאףֹּזְרמו ַמִים ָע: ָ  ּבֹות קֹול ָנְתנו ׁשְ
ֲּחָצֶציך ִיְתַהָלכו ּ ל ֵהִאירו ְבָרִקים : ָ ְלּגַ ּגַ ּקֹול ַרַעְמך ּבַ ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִתְרַעׁש ָהָאֶרץָ ָים : ּ ּּבַ

ַָדְרֶכך ּ ִביְלך  ּ ָוׁשְ ַמִים ּ ים ְוִעְקבֹוֶתיך ֹלא ֹנָדעו ּבְ ַּרּבִ ָ ַיד:ּ ָ ָנִחיָת ַכצֹאן ַעֶמך ּבְ ּ ה ְוַאֲהֹרן ּ : ֹמׁשֶ  
 
 
 



 מזמור צ:
ה ִאיׁש ְּתִפָלה ְלֹמׁשֶ ֹד ִהיםוָהֱאֹל ּ ֲּאֹדָני ָמעֹון ַאָתה ָהִייָת ָלנו ּבְ ֶטֶרם ָהִרים ֻיָלדו : ר ָוֹדרּּ ּּבְ ּ
ב ֱאנֹוׁש ַעד: לַּאָתה ֵא עֹוָלם ֵּבל וֵמעֹוָלם ַעדַּוְתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵת ַּדָכא ַוֹתאֶמר ׁשובו  ָּתׁשֵ ּ ּ ּ ּ

מוָרה  ַבָלְיָלה: ָאָדם ְבֵני ֵעיֶניך ְכיֹום ֶאְתמֹול ִכי ַיֲעֹבר ְוַאׁשְ ִנים ּבְ ִּכי ֶאֶלף ׁשָ ּ ּ ּ ְּזַרְמָתם : ָּ
ָנ ּבֶֹקר ֶכָחִציר ַיֲחֹלףׁשֵ ּה ִיְהיו ּבַ ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף : ּ ָּכִלינו  ִּכי: ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁשּבַ
ֶּפך וַבֲחָמְתך ִנְבָהְלנוְבַא ָּ ָ ָתה :ּ ֲָעֹוֹנֵתינו ְלֶנְגֶדך ֲעֻלֵמ ּׁשַ ּ ָנו ִלְמאֹור ָפֶניךּ ּ ָּיֵמינו ָפנו  ִּכי ָכל: ּ ּּ

ְּבֶעְבָרֶתך ִכִלינו ׁשָ ּ ּ ְגבוֹרת  ְיֵמי: ֶהֶגה ּינו ְכמֹוֵנָ ָנה ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינו ָבֶהם ׁשִ ּׁשְ ּ
ָנ מֹוִנים ׁשָ ם ָעָמל ָוָאֶון ִכיׁשְ ֻעָפה ּה ְוָרְהּבָ ָיֹוֵדַע ֹעז ַאֶפך וְכִיְרָאְתך  ִמי: ָגז ִחיׁש ַוּנָ ָּ ּ

ִּלְמנֹות ָיֵמינו ֵכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: ֶָעְבָרֶתך ֵחם ַעל ַעד ְיָי ּוָבהׁש: ּ  ָמָתי ְוִהּנָ
ֵענו ַבּבֶֹקר ַחְסֶדך ו: ֲָעָבֶדיך ּבְ ּׂשַ ָּ ָכלּ ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ יָתנו : ָּיֵמינו ְנַרּנְ ְמֵחנו ִכימֹות ִעּנִ ּׂשַ ּּ ּ

נ ָָבֶדיך ָפֳעֶלך ַוֲהָדְרך ַעלֲע ֵיָרֶאה ֶאל: ֹּות ָרִאינו ָרָעהׁשְ ָ ֵניֶהם ָ  ָניוִויִהי ֹנַעם ֲאֹד: ּבְ
ה ָיֵדינו כֹוְנֵנהווֱאֹל ה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו  וַמֲעׂשֵ ֵּהינו ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ :  

 
 מזמור קה:

מֹו הֹוִדיעו  ַלְיָי ּהֹודו ׁשְ ִּקְראו ּבִ ירו: ָּבַעִמים ֲעִלילֹוָתיוּ ּלֹו ַזְמרו ּׁשִ ָכל ּ יחו ּבְ  ּלֹו ׂשִ
ם ָקְדׁשֹו: ִנְפְלאֹוָתיו ׁשֵ יִּהְתַהְללו ּבְ ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ִּדְרׁשו: ְיָי  ִיׂשְ ְקׁשו ָפָניו  ְיָי ּ ְּוֻעזֹו ּבַ ּ ּ

ר: דָּתִמי ְפֵטי ִּזְכרו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ה ֹמְפָתיו וִמׁשְ ָּעׂשָ ֵני ַיֲעֹקב : ִפיו ּ ֶּזַרע ַאְבָרָהם ַעְבדֹו ּבְ
ִחיָריו ָכלוֱאֹל ְיָי ּהוא: ּבְ ָפָטיו ֵּהינו ּבְ ִריתֹו ָדָבר ִצָוה ְלֶאֶלָזַכר : ָּהָאֶרץ ִמׁשְ ְּלעֹוָלם ּבְ ף ּ

ר ָכַרת ֶאת: ּדֹור ָחק ֲּאׁשֶ בוָעתֹו ְלִיׂשְ ַּאְבָרָהם וׁשְ ָרֵאל : ּ ַּוַיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיׂשְ
ִרית ֵּלאֹמר ְלך ֶאֵתן ֶאת:  עֹוָלםּבְ ְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָפר : ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם ֶאֶרץ ָ ּּבִ

ַּוִיְתַהְלכו ִמּגֹוי ֶאל: ּהָגִרים ּבִָּכְמַעט ְו ּ יַח ָאָדם  ֹלא: ַעם ַאֵחר ּּגֹוי ִמַמְמָלָכה ֶאל ּ ִהּנִ
ָקם ַו יָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ַאל: ּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכיםְלָעׁשְ עו ִבְמׁשִ ִּתּגְ ָּתֵרעו ּ ַּוִיְקָרא ָרָעב : ּ

ָבר ַּמֵטה ָּהָאֶרץ ָכל ַעל ַלח ִלְפֵנ: ֶלֶחם ׁשָ ִּעּנו ַבֶכֶבל : ּיֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַכר יֹוֵסףׁשָ ּ
ָאה ַנְפׁשֹו ַרְגלֹו ְרֶזל ּבָ ַלח ֶמֶלך ַוַיִתיֵרהו : ְּצָרָפְתהו ְיָי ְדָברֹו ִאְמַרת ֵעת ּבֹא ַעד: ּבַ ּׁשָ ּ ְ

ל ַעִמים ַוְיַפְתֵחהו ֹּמׁשֵ ּ מֹו : ּ ָכלׂשָ ל ּבְ ָר: ִקְנָינֹו ָּאדֹון ְלֵביתֹו וֹמׁשֵ ַנְפׁשוֹ ֶלְאֹסר ׂשָ יו ּבְ
ּוְזֵקָניו ְיַחֵכם ָרֵאל ִמ: ּ ֶאֶרץַּוָיֹבא ִיׂשְ ר ּבְ ַּעמֹו ְמֹאד  ַּוֶיֶפר ֶאת: ָחם ְצָרִים ְוַיֲעֹקב ּגָ

ַּוַיֲעִצֵמהו ִמָצָריו ּ ֲעָבָדיו: ּ ֹנא ַעמֹו ְלִהְתַנֵכל ּבַ ם ִלׂשְ ָּהַפך ִלּבָ ּ ה ַעְבדֹו ַאֲהֹרן : ְ ַלח ֹמׁשֶ ּׁשָ
ר  ַחרֲאׁשֶ ֶאֶרץ ָחם ּמוׂשָ: ּבֹו ּבָ ָּבם ִדְבֵרי ֹאתֹוָתיו וֹמְפִתים ּבְ ך ְוֹלאׁשָ: ּ ך ַוַיְחׁשִ ְַלח ֹחׁשֶ ְּ 

ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְדִעים : ְּדָגָתם ֵּמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָיֶמת ֶאת ְָהַפך ֶאת: ְּדָברֹו ָּמרו ֶאת ּׁשָ
ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם ָכלָאַמר : ּבְ ים ּבְ ַּוָיֹבא ָעֹרב ִכּנִ בוָלם ּ ָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות :ּּגְ ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ  ָנַתן ּגִ

ַאְרָצם בוָלם: ּבְ ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ְפָנם וְתֵאָנָתם ַוְיׁשַ ַּוַיך ּגַ ּ ְ ה ְוֶיֶלק : ּ : ְּוֵאין ִמְסָפרָּאַמר ַוָיֹבא ַאְרּבֶ
ַּויֹאַכל ָכל ַאְרָצם ַויֹאַכל ּ ב ּבְ ַּוַיך ָכל: ּ ְפִרי ַאְדָמָתםֵּעׂשֶ ְ ַאְרָצם ֵראׁשִ ּ כֹור ּבְ  ית ְלָכלּבְ

ל: אֹוָנם ָבָטיו כֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ ַּויֹוִציֵאם ּבְ ֵצאָתם ִכי: ּ ַמח ִמְצַרִים ּבְ ָּנַפל ַפְחָדם  ּׂשָ ּ
ְָפַרׂש ָעָנן ְלָמָסך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: ֲעֵליֶהם יֵעם: ּ ּבִ ַמִים ַיׂשְ ָלו ְוֶלֶחם ׁשָ ַאל ַוָיֵבא ׂשְ : ּׁשָ

ָּפַתח צור ַוָיז ּ ּובו ָמִים ּ ִציֹות ָנָהרּ ָּהְלכו ּבַ ּ : ַּאְבָרָהם ַעְבדֹו ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ָזַכר ֶאת ִּכי: ּ
ִרּנָה ֶאתַּויֹוִצא  ׂשֹון ּבְ ִחיָריו ַּעמֹו ְבׂשָ ַּוִיֵתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִמים ִייָרׁשו: ּבְ ּּ ּ :

ְמרו ֻחָקיו ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצ ֲעבור ִיׁשְ ּּבַ ּ ּרו ַהְללוָיהּ ּ ּ :  
 



 מזמור קלז:
םַעל ַנֲהר ְבנו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ָזְכֵרנו ֶאת ֹּות ּבָ ִכינו ּבְ ּּבָ תֹוָכה ָתִלינו  ַעל: ִּציֹון ּ ֲּעָרִבים ּבְ ּ ּ
ִּכּנֹרֹוֵתינו ם : ּ ֵאלונו ׁשֹוֵבינו ִדְבֵריִּכי ׁשָ ּׁשְ ּ ּ יר ִצי ּ ִ ירו ָלנו ִמׁשּ ְמָחה ׁשִ יר ְותֹוָלֵלינו ׂשִ ּׁשִ ּ ּ : ֹוןּ

יר ֶאתֵא יר ְיך ָנׁשִ ָכֵחך ִאם: ַאְדַמת ֵנָכר ַעל ְיָי ׁשִ ְֶאׁשְ ַלִים ּ ַכח ְיִמיִני ְּירוׁשָ ִּתׁשְ ק: ּ  ִּתְדּבַ
ַלִים ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ֹּלא ֶאְזְכֵרִכי ִאם ְּלׁשֹוִני ְלִחִכי ִאם ְמָחִתי ְּירוׁשָ  ְיָי ְזֹכר: ַעל ֹראׁש ׂשִ

ַל ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום הָּהֹאְמִרים ָערו  ִיםְּירוׁשָ ָּערו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ת: ּ ְ ּבַ ֶבל ַהׁשּ ּדוָדה ּבָ
ֶלם ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ ַמְלְת ָלנו ְָלך ֶאת ַּאׁשְ ּגָ מוֵלך ׁשֶ ּּגְ ּ יֹאֵחז ְוִנֵפץ ֶאתַא: ְּ ֵרי ׁשֶ ּׁשְ  ְֹעָלַלִיך ֶאל ּ

: ַּהָסַלע  
 
 

 מזמור קנ:
ַּהְללו ָיה ַהְללו ָקְדׁשֹו ַהְללוהו ּבִ ּּ ֵּאל ּבְ ַּהְללוהו ִבְגבוֹרָתיו ַהְללוהו ְכֹרב : ְּרִקיַע ֻעזֹוּ ּ ּ ּ ּ ּ

ְדלֹו ֵנֶבל ְוִכּנֹור: ּגֻ ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללוהו ּבְ ַּהְללוהו ּבְ ּ ּ ַּהְללוהו ְבֹתף וָמחֹול ַהְללוהו : ּ ּ ּ ּ ּ
ים ְו ִמּנִ ַּהְללוהו ְבִצְלְצֵלי: ּעוָגבּבְ ִצְלְצֵלי ְתרוָעה ּ ַמע ַהְללוהו ּבְ ּׁשָ ּ ָמה ְתַהֵלל ּכֹל: ּ ׁשָ ּ ַהּנְ ּ

ָּיה ַהְללוָיה ּּ :  
 

:לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו  
ׁשוב ָרֵאל  ּבְ ִּמי ִיֵתן ִמִציֹון ְיׁשוַעת ִיׂשְ ּ ּּ ָרֵאל ְיָי ּ ַמח ִיׂשְ בות ַעמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיׂשְ ּׁשְ ּ :

ּוְתׁשוַעת ַצִדיִקים ֵמְיָי ּ ֵעת ָצָרה ּ ָּמעוָזם ּבְ ַּוְיַפְלֵטם ְיַפְלֵט ְיָי ֵרםַּוַיְעְז: ּ יֵעם ּ ִעים ְויֹוׁשִ ם ֵמְרׁשָ
  :ָּחסו בֹו ִּכי
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

       



  ה"ב
  

  הכנה לתפילה
  

גם יקבל עליו קודם כל תפילה מצוות , אני בצדק אחזה פניך:טוב לתן צדקה קודם התפילה שנאמר
יש פרוד לבבות , כי אם חס ושלום, ויכוון לאהוב את כל אחד מישראל כנפשו, ואהבת לרעך כמוך

אחדות ודבקות  גורם התאבל התאחדות בגופיהן שלמטה, ישראל למטה אזי גם למעלה אין התאחדות
ועל ידי זה גם תפלותיהן מתאחדות ואז בהיות תפלותיהן כלולות יחד הן רצויות , נפשותיהן למעלה
  ).1 (לפניו יתברך שמו

להתפלל ומשום הכי צריך י זה יתהוו אורות חדשות "מעורר רוחניות וע, יבות כתיקונןבהוצאת הת"..
באותיות הקדושות מעורר ' ורות חדשות וכוכי חוץ מענין התפילה והבקשה יאירו א, בבטוי שפתים

" ולמות ברגע ההואלפי מצב הע, ויתהוה כח חדש בהרכבה הנעשת בהכאת רוח חיות האותיות, שורשן
  ). ערך רבינו יצחק דמן עכו, שם הגדוליםא בספרו "החיד(

מלבד , ניתן לאומרה לפני כל תפילה ,ה הקדוש"שלי ה"מיוסדת עפה,  הקדמה לתפילה–מצורף בזאת  
  .ימים טובים ושבתות-ל

עתיק יומין : בתמצית, )2 (המושג עתיק יומין המופיע בתפילה חוזר ונשנה בספרות הקבלה והחסידות
תענוג וטוב ,  בחינה אשר אין שם תערובת דין כלל–הכוונה לאור אשר למעלה מסדר ההשתלשלות 

  .)ללא שום מניעות (אין סופי ותפילה אשר מגעת עד בחינת עתיק יומין מתקבלת ברצון
, י האדם כתוצאה ממחשבות"נוצרות ע) אנרגיות שליליות(וכן מובא בספרות הקבלה כי קליפות 
  .מונעים מהתפילה להתקבל למעשה הם אשר) הקליפות(ואלו , )3 (דיבורים או מעשים שאינם רצויים

  .)4 (ובכך התפילה מתקבלת ברצון, והכנה לתפילה כראוי גורמת לקליפות להתבטל
  :ילהמסוגלים לסייע לקבלת התפ אשר יעשו בטרם התפילה מעשיםלהלן 

 . או קריאת תהילים)בפרט ספר הזוהר (לימוד תורה .1
 ).*בימי חול(נתינת צדקה  .2
 .טבילה במקווה .3
 .הדלקת נר לעילוי נשמת צדיק .4
, חומש:רי קודש כגוןספעדיפות למקום אשר ימצאו בו (לתפילה  וקבוע קביעת מקום מיוחד .5

  .)תניא, תהילים
   :ל"אמירות מחז

תלמוד בבלי  (חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים
  ).מסכת ברכות דך כח

אדם  יוחנן אמר לעולם יבקש' ר ,ריש לקיש אמר המאמץ עצמו בתפלה מלמטה אין לו צרים מלמעלה
 שיסייעוהו מלאכי השרת :י מבאר"רש ,הין את כחו ואל יהו לו צרים מלמעלרחמים שיהו הכל מאמצ

  ).תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מד(  מסטינים מלמעלה לבקש רחמים ושלא יהו לו
  ).ספר דברים פרק ל (ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו

  :הערות
 .)חלקי(ר הזקן סימן יב "האדמו, קיצור שולחן ערוך .1
 .שער הכוונות,  תיקוני הזוהר .2
פרקים ) חסידות מבוארת(דיבור ומעשה על האדם בספר התניא , ראה באריכות השפעת המחשבה .3

 .  יג-יב, ד
רת הקבלה י תו" את ההכנות לתפילה עפ מסבירעבודת התפילה-הספר חסידות מבוארתנציין כי  .4

 וכן סיפרו ). 03-9606018 :ניתן להשיג גם בטל(ספר מומלץ -בשפה השווה לכל נפשוהחסידות 
תקבל  וכיצד לגרום לתפילה לה,מבאר את שיטת ההתבודדות, "בגן האמונה"של הרב שלום ארוש 

 .ל נפשבשפה השווה לכ
, ולפני התפילה יתן מספר פרוטות לקופת הצדקה צדקהטוב שימצא בבית קופת  

צוות הצדקה תגן בעדו ובעד מוזכות , וכאשר הקופה תתמלא יתן את תוכנה לעניים הגונים
  .וכל אשר ל



  ה"ב

  

  :הקדמה לתפילה
 
ב לי ַאַהֹולֱא ְיָיא ָנָא ּ ֶאת ְתִפָלֵתנוער ָרּהוְרִהן ְוֹוָעְו ּׁשום ֵחְטא ְיַעּכֵ  ַּתֲעֶלהְו, ּּ

י ֵפְנת ַכַּחַּת ִמָךְדט ָיֹוׁשְפִּת ֵּהינוֹו ֱאלָאָנא. ַּעִתיק יֹוִמיןד ַע ְלָרצֹון ְלָמְעָלה
רוִביםַה יםָה ַָרֲחֶמיךְבּ הָתאֹו לֵבְּלַק ּּכְ ָנֶפיך  לֵצְבּו, ַרּבִ ל ה ָּניֶרִּתְסַּתָּכְ , תֹוּפִלְּקַהִמּכָ
, ָיךֶנָפ ְלּנוֵתֹוּלִפּיס ְתִנְכַה ְלָךֶּדְסל ַחֶדֹגה ְבּּיָלִפְּתל ַהַע ּ ַהְממוִניםַָמְלָאֶכיךה ְלֶּוַצְתּו
יֵנינוים ִלִּדְב ַמּינוֵתנֹוֹו ֲעּיוְהל ִיַאְו נו .ְךְלֵביֶנ ּּבֵ ְּוִתֵתן ּבָ ְּתִפלֹוֵתנו ְיֵדי ַח ַעלּכֹ ּ ּּ 
ּית ַהְקִלפֹות וְלַטֵהר ָהעֹוָלמֹות וִרְכַהְל ּ ּ  ֶאת ּוְלַהֲעלֹות, ְלעֹוָלם ם ֵמעֹוָלםָתלֹוֲעַהְלּ

ל םָרֲהַטְלּ וּינוֵתמֹוְשִנ ְוּינוֵתחֹוּרוַּנְפׁשֹוֵתינו ְו  ִלְהיֹות י ָנאִנֵכָּּאָנא ְיָי ַז .ִסיג ִמּכָ
ִבים ֵסִני ֵמֲעֹוִני וֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִני .ָכל ֵלבּבְ ְָלָפֶניך ֵּמַהׁשָ ּבְ ֶּהֶרב ּכַ  ָעַלי ִּתְטֹרף ְוַאל .ּ

ָעה ֶאת ַּתִניֵחִניְו .ַּהׁשָ ְָבְדךְלָע ּ ּוְלַתֵקן ּ ר ָעֶאת ּ ים ִמְצוֹות ְיֵדי ַעל ,ייִתִו ֲאׁשֶ  ּוַמֲעׂשִ
ה ְלַמַען ,ים ָרִעיםִאָלֳחָו יןִרּוּסִי ְיֵדי ְטֹוִבים ַאך ֹלא ַעל ָָפֶניך ִלְראֹות ֶאְזּכֶ ּ. 

ִדְכִתיב ַּאך ַצִדיִקים יֹוד: ּכְ ִריםְ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ּו ִלׁשְ ֶָאת ָפֶניך ָּ ֵאיעֹול א ְוָל .ּ
ִכסוָפא ּּבְ ְַקָמך ּ   .ֶּסָלהָאֵמן  ּ

 
ר יִנֵרֲה ְתִפלֹות ַעְצִמי ֶאת ְּמַקׁשֵ ֵּאלו ְלָכל ּּבִ ַּהַצִדיִקים  ּ ִּדיִקים ַּהַצ ּ וְלָכלׁשֹוְכֵני ָעָפרּ

דֹוֵרנו ּבְ ָוָנָתםּ ְוַכָוָנִתי ַעל ַּדְעָתם י ַעלִּתְעַדְו ּׁשֶ  .ּּכַ
ליִנֵרֲהְו ה ִמְצַות ָעַלי  ְמַקּבֵ ל ֲעׂשֵ מֹוךְו ׁשֶ ָָאַהְבָת ְלֵרֲעך ּכָ ָ ל אֹוֵהב יִנֵרֲהְו ּ  ָחדֶא ּכָ
י וֵמאֹוִּיי ֵנְבִּמ ַנְפׁשִ ָרֵאל ּכְ  .ִדיּׂשְ
 

 . פרט לשבתות וימים טובים–פני כל תפילה ניתן לומר את ההקדמה לתפילה ל 
 ).טעון גניזה(ור על קדושת התפילה נא לשמ 



 :ע"ל זי"זצוק מליזענסקאלימלך רבי  מ,תפילה קודם התפילה
 

ְוַעת ,ֵּהי ֲאבֹוֵתינוְּיָי ֱאלֹוֵהינו ֵואלֹו, ָיךְּיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶנ  ׁשֹוֵמַע קֹול ַשׁ
ַרֲחָמיו, ֲעִתירֹות ָרֵאל ְבּ ּוַמֲאִזין ְלקֹול ְתִפַלת ַעמֹו ִיְשׂ ּ ּ נו . ּ ָתִכין ִלֵבּ ֶּשׁ ּ

בֹוֵת ִפינוּוְתכֹוֵנן ַמְחְשׁ ר ְתִפָלֵתנו ְבּ ֵגּ ּינו וְתַשׁ ּ ּ ּ ֹמַע . ּּ יב ָאְזְנך ִלְשׁ ְָוַתְקִשׁ

ָרה ָבּ ְוָעה ְורוַח ִנְשׁ קֹול ַשׁ קֹול ְתִפַלת ֲעָבֶדיך ַהִמְתַחְנִנים ֵאֶליך ְבּ ְּבּ ָּ ָּ ּ ּ .
דֹוִלים ,ְּוַאָתה ים וַבֲחָסֶדיך ַהְגּ ַרֲחֶמיך ָהַרִבּ ֵָאל ַרחום ְבּ ָּ ִּתְמחֹול , ּ

ּ וְתַכֶפר ָלנו וְוִתְסַלח ּ ָרֵאלּּ ית ִיְשׂ ְָלָכל ַעְמך ֵבּ ָחָטאנו ,ּ ל ַמה ֶשׁ ּ ֶאת ָכּ ּ
ְענו ְלָפֶניך ְענו וָפַשׁ ְָוֶהֱעִוינו ְוִהְרַשׁ ּ ּ ּ י ֹלא , ּ י ָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניך ִכּ ִָכּ ּ ּ

ָ ָחִליָלה ְוָחִליָלה ָמִרינו ֶאת ִפיך ְוִדְבֵרי תֹוָרֶתך ,ְּבֶמֶרד וְבַמַעל ָ ּ ּ
נו ָתִמיד, ָֹוֶתיךּוִמְצ ִקְרֵבּ י ִאם ֵמֹרב ַהֵיֶצר ַהּבֹוֵער ְבּ ִּכּ ּ ֹּלא ָינוַח ְוֹלא . ּ

ָפל ַהֶזה ְוֶאל ֲהָבָליו ר ְמִביֵאנו ֶאל ַתֲאַות ָהעֹוָלם ַהָשׁ ֹקט ַעד ֲאֶשׁ ִּיְשׁ ּ ּּ ,
בֹוֵתינו ָתִמיד ל ֶאת ַמְחְשׁ ּוְמַבְלֵבּ ּ ֲאַנְחנו עֹוְמִדים , ּ ָעה ֶשׁ ָשׁ ֲּאִפלו ְבּ ּ ּ

נוְל ִּהְתַפֵלל ְלָפֶניך וְלַבֵקׁש ַעל ַנְפֵשׁ ּּ ָ ּ ל ֶאת ְתִפָלֵתנו ְוֶאת . ּ ּהוא ְמַבְלֵבּ ּ ּ
ַתְחּבולֹוָתיו בֹוֵתינו ָתִמיד ְבּ ַּמְחְשׁ ּ ְּוֵאין ָאנו ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ֶנְגדֹו, ּ י . ּ ִכּ

נו ַעד ְמֹאד ְכֵלנו וֹמֵחנו ְוִלֵבּ ֶּנֱחַלׁש ִשׂ ּ ּ ַח ַהַסָבּ. ּ ל ֹכּ ּל ֵמֹרב ַהָצרֹות ְּוָכַשׁ
ְּוַהְתָלאֹות ְוִטְרַדת ַהְזַמן ּ ָּלֵכן ַאָתה ֵאל ַרחום ְוַחנון: ּ ּ מֹו . ּּ ה ִעָמנו ְכּ ֲּעֵשׂ ּ

יְתך ִהְבַטְחָתנו ַעל ְיֵדי ֶנֱאַמן ֵבּ ֶָשׁ ּ ר ָאֹחן ְוִרַחְמִתי ֶאת . ּ ְּוַחֹנִתי ֶאת ֲאֶשׁ ּ
ר ֲאַרֵחם ְּוָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָר, ֲאֶשׁ ֵאינֹו . ָכהּ ַּאף ַעל ִפי ֶשׁ

ך ְלֵהיִטיב ָלָרִעים ְוַלטֹוִבים, ָּהגון ְוֵאינֹו ְכַדאי י ֵכן ַדְרֶכּ ִּכּ י ָגלוי , ָּ ִּכּ
ר ֵאין ָאנו ְיכֹוִלים  יֵחנו ַעל ֲאֶשׁ ְּוָידוַע ְלָפֶניך ֶאְנָקֵתנו ְוַצֲעֵרנו ְוִשׂ ּ ּ ּ ָּ

ְָלָקֵרב ַעְצֵמנו ַלֲעבֹוָדֶתך נו. ּ ק ִלֵבּ ּוְלַדֵבּ ֱאֶמת וְבָתִמיםּ ך ֶבּ ּ ְבּ ֲּאָהה ַעל , ָ
נו ַמִים, ּאֹוי ָעֵלינו ְמֹאד, ַּנְפֵשׁ ָשׁ ַבּ ָּאִבינו ֶשׁ ְּוַעָתה ְתעֹוֵרר ָנא ָעֵלינו : ּ ּ ּ

ים ְלָגֵרׁש וְלַבֵער ֶאת ִיְצֵרנו ָהָרע  דֹוִלים ְוַהְמֻרִבּ ַּרֲחֶמיך ַוֲחָסֶדיך ַהְגּ ּ ָ ָ

נו ִּמִקְרֵבּ ָיס, ּ ּור ְוֵיֵלך ֵמִאָתנוְּוִתְגַער ּבֹו ֶשׁ ּ ְּוַאל ָיִסית אֹוָתנו ְלַהִדיֵחנו , ְּ ּ ּ
ָבה ָרָעה ָחִליָלה ֵהן . ֵָמֲעבֹוָדֶתך ָחִליָלה נו ׁשום ַמֲחָשׁ ִלֵבּ ְּוַאל ַיֲעֶלה ְבּ ּ
ֲחלֹום ָהִקיץ ֵהן ַבּ ְתִפָלה ְלָפֶניך. ְבּ ֲאַנְחנו עֹוְמִדים ִבּ ֵעת ֶשׁ ְפַרט ְבּ ִָבּ ּ אֹו , ּ

ֲאַנְח ָעה ֶשׁ ָשׁ ָנו לֹוְמִדים תֹוָרֶתךְבּ ּ ִמְצֹוֶתיך. ּ ֲאַנְחנו עֹוְסִקים ְבּ ָעה ֶשׁ ָוְבָשׁ ּ ּ ,
ה ְצלוָלה וְברוָרה ַוֲחָזָקה בֹוֵתינו ַזָכּ ְּתֵהא ַמְחְשׁ ּ ּ ּ ֵלם , ּ ֱאֶמת וְבֵלָבב ָשׁ ֶּבּ

ְרצֹוְנך ַהטֹוב ִעָמנו ִּכּ ּּ ָרֵאל ַעְמך: ָ ל ִיְשׂ ָוְתעֹוֵרר ְלָבֵבנו וְלַבב ָכּ ּ ּ ּ ב ּוְלַב, ּ
ל ַהִנְלִוים ֵאֵלינו ל ַהֲחֵפִצים ְבֶחְבָרֵתנו, ָּכּ ּוְלַבב ָכּ ֱאֶמת , ּ ְָלַיֶחְדך ֶבּ

ָרה. ּוְבַאֲהָבה ֶלת ִלְפֵני ִכֵסא ְכבֹוֶדך, ְָלָעְבְדך ֲעבֹוָדה ַהְיָשׁ ַָהְמֻקֶבּ ּ .
ִלי ֶהְפֵסק נו ָתִמיד ְבּ ִלֵבּ ע ֱאמוָנְתך ְבּ ְּוִתְקַבּ ּוְתֵהא ֱאמוָנְתך ְקׁשוָר, ָּ ּ ה ָּ

ֹלא ִתמֹוט ָיֵתד ֶשׁ נו ְכּ ִלֵבּ ְּבּ ּ ל ַהְמָסִכים ַהַמְבִדיִלים , ּ ְּוַתֲעִביר ֵמָעֵלינו ָכּ ּּ ּ
יֵנינו ְלֵביֶנך ֵָבּ ַמִים,ּ ָשׁ ַבּ ּ ָאִבינו ֶשׁ ל ִמְכׁשֹול ְוָטעות. ּ ְּוַתִציֵלנו ִמָכּ ּּ ַאל , ּ

נו ְוַאל ַתְכִליֵמנו ַּתַעְזֵבנו ְוַאל ִתְטֵשׁ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְתֵהא ִעם ִפ, ּ ֵעת ַהִטיֵפנוּ ּינו ְבּ ּ ּ ,
ֵעת ַמֲעָבֵדינו ְּוִעם ָיֵדינו ְבּ בֹוֵתינו, ּ ֵעת ַמְחְשׁ נו ְבּ ְּוִעם ִלֵבּ נו: ּ ּוְתַזֵכּ ּ, 



ַמִים ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ָשׁ ַבּ ָּאִבינו ֶשׁ בֹוֵתינו , ּ ְנַיֵחד ֶאת ְלָבֵבנו וַמְחְשׁ ֶּשׁ ּ ּ ּ
ינו ְוָכל ְתנועֹוֵתינו ְּוִדּבוֵרנו וַמֲעֵשׂ ּ ּ ּ ּ ּ ׁשֹוֵתינוּ ַּהְידועֹות ָלנו , ּ ְוַהְרָגּ ּ

ֵאיָנן ְידועֹות ָלנו ְּוֶשׁ ַּהִנְגלֹות ְוַהִנְסָתרֹות, ּ ּ ל ְמיוָחד ֵאֶליך , ּ ְיֵהא ַהֹכּ ֶָשׁ ּ ּ
ֶבת ְפסול ָחִליָלה ִלי ׁשום ַמֲחֶשׁ ֱאֶמת וְבָתִמים ְבּ ֶּבּ ּ נו , ּּ ְּוַטֵהר ִלֵבּ

נו ְּוַקְדֵשׁ ּוְזֹרק ָעֵלינו ַמִים ְטהֹוִר, ּ ַאֲהָבְתך וְבֶחְמָלְתךּ ָים ְוַטֲהֵרנו ְבּ ָּ ּ ,
ִלי ֶהְפֵסק נו ָתִמיד ְבּ ִלֵבּ ְּוִתַטע ַאֲהָבְתך ְוִיְרָאְתך ְבּ ּ ָּ ָכל ֵעת וְבָכל , ָ ְּבּ

נו וְבקוֵמנו ִתְבַער ָתִמיד , ְּזַמן וְבָכל ָמקֹום ְכֵבּ ְבֵתנו וְבָשׁ ֶלְכֵתנו וְבִשׁ ְּבּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִקְרֵבּ ך ְבּ ָרוַח ָקְדְשׁ ך וִבְגֻדָלְתך. ּנוּ ָעִנים ָתִמיד ְבּ ְָוִנְשׁ ָּ ּ ָ וְבַאֲהָבְתך ּ ּ

ָוְבִיְרָאְתך ַעל ֶפה,ּ ְבּ ְכָתב ְוֶשׁ ִבּ ּ וְבתֹוָרְתך ֶשׁ ָ ּ ַהִנְגֶלה ְוַהִנְסָתר,ּ ּ ּ, 
ָוְבִמְצֹוֶתיך ּבֹור ְוַהנֹוָרא, ּ ְמך ַהִגּ ל ְלַיֵחד ִשׁ ַּהֹכּ ְמֵרנו ִמן ַהְפִניֹות : ָ ְּוִתְשׁ ּ ּ

א ָאר ִמדֹות ְוַהֵגּ ַעס ְוַהַקְפָדנות ְוָהַעְצבות ְוָהְרִכילות וְשׁ ּות וִמן ַהַכּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ה ְוַהְטהֹוָרה ַהֲחִביָבה , ָרעֹות ל ָדָבר ַהַמְפִסיד ֲעבֹוָדְתך ַהְקדֹוָשׁ ּוִמָכּ ּ ּּ ָ ּ
ך ָעֵלינו, ָּעֵלינו ִפיַע רוַח ָקְדְשׁ ְּוַתְשׁ ָּ ך, ּ ִנְהֶיה ְדֵבִקים ָבּ ְֶשׁ תּ ִנְשׁ ּ ְוֶשׁ ֹוֵקק ּ

ָָתִמיד ֵאֶליך יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּוִמַמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ַתֲעֵלנו, ּ ּ ה ָלבֹוא , ּּ ִנְזֶכּ ֶּשׁ
ים ְּלַמֲעַלת ֲאבֹוֵתינו ַהְקדֹוִשׁ ּוְזכוָתם ַיֲעֹמד ,  ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ַאְבָרָהם:ּ ּ

ִנְהֶיה ָתִמיד ֶנֱעִנים ְבּ קֹול ְתִפָלֵתנו ֶשׁ ַמע ְבּ ִתְשׁ ָּלנו ֶשׁ ּ ּ ּ ּּ ִנְתַפֵלל ּ ֵּעת ֶשׁ ּ ּ
ָרֵאל ֵָאֶליך ָעֵלינו אֹו ַעל ׁשום ֶאָחד ֵמַעְמך ִיְשׂ ָּ ּ ַעל ָיִחיד אֹו ַעל , ּ

ים נו, ַרִבּ ַמח ְוִתְתָפֵאר ָבּ ְּוִתְשׂ ה ְפִר, ּ ֶרׁש ְלַמָטהְּוַנֲעֶשׂ , ּי ְלַמְעָלה ְוֹשׁ
ּר ָלנו ַחֹטאֵתינו וִבְפָרט ַחֹטאת ְנעוֵרינוְּוַאל ִתְזּכֹ ּ ּ ּ ּ ּ ַּמֲאַמר ָדִוד ְכּ, ּ

לֹום ַּהֶמֶלך ָעָליו ַהָשׁ ְ ר:ּ ַעי ַאל ִתְזֹכּ ּ ַחֹטאת ְנעוַרי וְפָשׁ ּ ּ ְְוַתֲהֹפך , ּ

ֵעינו ִלְזכות ֲּעֹונֹוֵתינו וְפָשׁ ּ ּ ִפיַע ָעֵלינו ֵמעֹוָלם ַהְתׁשוָבה ָתִמיד , ּ ְּוַתְשׁ ּ ּ ּ ּ
ֵלם ֵלב ָשׁ ִָהְרהור ָלׁשוב ֵאֶליך ְבּ ּ ר ָפַג. ּ ּוְלַתֵקן ֶאת ֲאֶשׁ ּ מֹוֶתיך ּ ְשׁ ְָמנו ִבּ ּ

ים ְוַהְטהֹוִרים ַּהְקדֹוִשׁ ְּוַתִציֵלנו ִמִקְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהו ְוֹלא ַיֲעֶלה : ּ ּּ ּ
נו ְוֹלא ִקְנָאֵתנו ַעל ֲאֵחִרים ִּקְנַאת ָאָדם ַעל ִלֵבּ ה, ּ נו, ַּאְדַרָבּ ִלֵבּ ֵּתן ְבּ ּ, 

ל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינו ְוֹלא ֶחְסרֹוָנם ִנְרֶאה ָכּ ֶּשׁ ל ֶאָחד ,ּ ר ָכּ ְנַדֵבּ ּ ְוֶשׁ
ר ְוָהָרצוי ְלָפֶניך ֶדֶרך ַהָיָשׁ ֶָאת ֲחֵברֹו ַבּ ְּ ְנָאה , ּּ ְּוַאל ַיֲעֶלה ׁשום ִשׂ

ַאֲהָבה ֵאֶליך: ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו ָחִליָלה רוֵתנו ְבּ ָוְתַחֵזק ִהְתַקְשׁ ּ ּ ּ ר , ּּ ֲאֶשׁ ַכּ
לוי ְוָידוַע ְלָפֶניך ָָגּ ּ ל ַנַחת רו. ּ ְיֵהא ַהֹכּ ֶּשׁ ָוָנֵתנו,ַָח ֵאֶליךּ ּ ְוֶזה ִעַקר ַכּ ּ ּ; 

ֶכל ְלַכֵון ֶאת ְלָבֵבנו ֵאֶליך ְָוִאם ֵאין ָלנו ֵשׂ ּ ּ ר ֵנַדע , ּ ַּאָתה ְתַלְמֵדנו ֲאֶשׁ ּּ
ֱא ָוַנת ְרצֹוְנך ַהטֹובֶבּ ֶּמת ַכּ ל ֹזאת ִמְתַחְנִנים ֲאַנְחנו ְלָפֶניך ,ָּ ָ ְוַעל ָכּ ּ ּ

ל ֶאת ְת ְתַקֵבּ ֵּאל ָמֵלא ַרֲחִמים ֶשׁ ַרֲחִמים וְבָרצֹוןּ ִּפָלֵתנו ְבּ ּ ן , ּ ָאֵמן ֵכּ
 :ְיִהי ָרצֹון
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 : א"ל זיע" זצוקמליזענסק  מרבי אלימלך- 'ל קטןיטעצ'ה

  :אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
  
רט שהוא יושב בטל לבדו בחדר או שוכב על  ובפ, בכל עת ורגע שהוא פנוי מן התורה. א

 ,"ונקדשתי בתוך בני ישראל" יהיה מהרהר במצות עשה זו של -ןו ואינו יכול לישומיטת
 והוא , כאלו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמים,יר במחשבתויוידמה בנפשו ויצ

 , יתברךאש על קידוש השםרך שובר את טבעו ומפיל את עצמו לבשביל קדושת השם יתב
 רק מקיים מצות , ונמצא שאינו שוכב ויושב בטל.ה מצרפה למעשה" הקב-ומחשבה טובה
  .עשה דאורייתא

  
 ועוד ,ל"של קריאת שמע וברכה ראשונה של שמונה עשרה יהרהר כנ ראשון  בפסוק. ב
 ,ים קשים ויפשטו עורו מבשרו להכחישויני יענו אותו כל אומות העולם בכל ע אם:ןוויכ

 ויצייר בדעתו . חס ושלום, ולא יודה להם, יסבול כל היסורים- ביחודו,חס ושלום
  . ובזה יצא ידי חיוב קריאת שמע ותפלה כדין,ל" כאלו עושין לו כנ,ומחשבתו

  
 יצייר במחשבתו , וכשיתחיל להרגיש תענוג גשמי;ל"ן כנווווג יכ גם בשעת אכילה וז. ג
 ותיכף ומיד יאמר בפיו ובלבבו שיותר היה לו תענוג ושמחה בעשיית מצות עשה של ,ל"כנ
 וכך , שהוא מהצרעת משכא דחויא,ל מהרגשת תענוג גשמי הזה" באופן הנ"ונקדשתי"

 "ונקדשתי" וראיה לדבר שיותר היה לו תענוג ושמחה בעשיית מצות עשה של :יאמר
ים יווג לעשות לו העינום באמצע אכילה וזטפין אותו רוצחי שאפילו היו חו,ל"באופן הנ
 ,אך יזהר.  הייתי משמח את עצמי על קידוש השם יתברך יותר מתענוג גשמי הזה-קשים

 תקוע על לוח לבו בתוכיות ובפנימיות , בשעת מעשה, ושיהיה אז,שיהיה דובר אמת בלבבו
  . ולא ישטה את עצמו להיות כגונב דעת עליונה חס ושלום,הלב באמת גמור

  
 ירגיל את עצמו - הן במצות מעשיות, הן בתפלה, הן בתורה- בכל הדברים שבעולם. ד

 הריני עושה זאת לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה לעשות נחת רוח :לומר בזה הלשון
 ובהמשך הזמן , וירגיל את עצמו לומר זאת בתוכיות ופנימיות הלב, יתברך שמו,להבורא

  .ירגיש הארה גדולה באמירה זו
  
 כגון , רעות שהוא רגיל בהםתממידו , חס ושלום, כשיתחיל להתעורר בו מדה רעה. ה

 יאמר תיכף - וכיוצא בהםשעמום ועצלות ובטלה המביאה לידי הגאוועקשנות ובושת של 
 -ָגִשיְוַהִגְר, ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי, ַהְּפִריִזי, ָהֱאמִֹרי ,ַהִחִּתי , ַהְּכַנֲעִני:חווומיד בזה הלשון ובכל כ

 אמות אפילו בהיותו ארבעצמצם ראייתו שלא להסתכל חוץ לוירגיל את עצמו ל. וינצל
 -שהי בדרך הילוכו בחוץ ובהזדמן לפניו א. ובפרט בבית הכנסת ובחדר שלומד,בביתו

  ה-ו-ה-יאפילו אשתו ובניו הקטנים וכיוצא יצייר לפני עיניו השם 
  
ונשמרת מכל דבר " : יאמר כמה פעמים,וף מחשבה רעה מניא, חס ושלום,א לוו כשיב. ו

א לידי קרי ו ויב, שלא יהרהר אדם ביום,ל שדרשו עליו" ויהרהר אז בדרשות חז"רע
 חס ,כל העליון שלא לטמאות ׂש, לשהות המחשבה רעה במוחו, חס ושלום, ולא יניח,בלילה
  .ושלום

  



  
  
 כגון בהמה וחיה ,שלום חס ו, לידו בהזדמנות כנגדו הסתכלות רעה, חס ושלום,או כשיב. ז

 או בצורת אשתו נדה וכיוצא הערוו או טפח מגולה באשה במקום ,או עוף שנזקקין זה לזה
 חס ,כלו ולא יטמא את ׂש"לבבכם ולא תתורו אחרי" : יאמר תיכף ומיד הפסוק-בהן

  .ושלום
  
  ואף ההכרח, ירגיל את עצמו שלא יתחיל לדבר לשום אדם זולת לצורך גדול ההכרח לו. ח

 חס , שלא יהיה בדיבורו שום שקר,נפהשלוש עשרה  מנופה ב,ידבר בדברים קצרים מאוד
 ולא שום הראות מעשיו , ושום הלבנת פנים, ושום חנופה ושום לשון הרע ורכילות,ושלום

כשמדברין .  למוד לשונך לומר איני יודע:ל" וירגיל את עצמו בכלל שאמרו חז,לבני אדם
חו ו ישמיט את עצמו מהם בכל כ,הרים מלדבר דברים בטלים אשר אין נז,אליו בני אדם

 על כל פנים יקצר מאוד - וכשלא אפשר לו להשמט מהם בשום אופן,ובכל מיני תחבולות
  .מאוד בזה שמוכרח להשיב להם

  
 מודה אני לפניך מלך חי וקים : יאמר,נתול את עצמו תיכף ומיד כשיתעורר מש ירגי. ט

 ברוך אל ,ויאמר אפילו בלשון אשכנז בלב שמח.  אמונתךשהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה
ים שחרית י ומצות נטילת יד, אשר אני מסובב בהן, אשר נתן לי מצות ציצית אלה,עליון

 שיהיה לבו מלא שמחה , ויראה. שלייםלהעביר רוח רעה והקליפה הקשה מעל שתי ידי
  . חמן סינזכר לעילכ ,בורי ויקבל עליו הגדר של מיעוט הד,ל"רו כנובאמ

  
מרו ו ואחר א,נתורין כסדרן תיכף ומיד אחר קומו מש יזהר מאוד בהתמדת הלימוד שעו. י
 בכל פעם שיישב . לא יזוז מהספר שלומד בו אפילו שעה אחת',צעטיל קטן'וה' תיקון חצות'

ותפלת התלמוד '  וכו'אנא השם' הלי המתח',תפלת השב'את עצמו ללמוד ואחר שיאמר 
חו שלא לעשות שום הפסק ו יראה בכל כ-'הנני רוצה ללמוד' הלי המתח,תורה בשערי ציון

 כי , שהוא לפני עיניו'צעטיל קטן'אפילו במחשבה אחרת זולת מחשבת הלימוד ומחשבת ה
  .המאור שבה יחזירנו למוטב

  
 ,חו ובקול המעורר הכוונה להדבק המחשבה לדיבורו ירגיל את עצמו להתפלל בכל כ. יא

 ולא יסתכל לצדדין מתחלת התפלה עד ,בתוך סידור התפלה בבוקר ובערב ,ופניו אל הכותל
חו על כל ובסידור לענות אמן בכל כ ןיייע השמונה עשרה ליח ציבור ובחזרת הש,סופה

זנו על כל דיבור ודיבור מהקורא כקורא את ו ובשעת קריאת התורה להטות א,ברכה וברכה
  .קודם התפלה ואחריה עד הליכתו לביתו ולעשות עצמו כאלם בבית הכנסת אפילו ,המגילה

  
 כאלו איש אחד עומד , הזה'צעטיל קטן' ובפרט בשעת קריאת ה, יצייר במחשבתו תמיד. יב

 , ואל יפיל שום דבר ארצה,סמוך לו ומעורר אותו בקול רעש גדול לקיים כל הנהגות אלו
רות גדול מצד  אזי במשך הזמן יבא עליו התעור, וכשירגיל עצמו כך;אפילו נקודה קטנה

  .ה רשפי אש שלהבת י,נשמתו
  
 כל המחשבות , ואפילו לפני חבר נאמן, לספר בכל פעם לפני המורה לו דרך השם. יג

 אשר היצר הרע מעלה אותן על מוחו , אשר הם נגד תורתנו הקדושה,והרהורים רעים
שום דבר  ולא יעלים - והן באמצע היום,טתוי הן בשכבו על מ, הן בשעת תורה ותפלה-ולבו

 משבר את כח היצר , שמוציא מכח אל הפועל, ונמצא על ידי סיפור הדברים,מחמת הבושה
 אשר יוכל לקבל ,עצה הטובהמ חוץ , שלא יוכל להתגבר עליו כל כך בפעם אחרת,הרע
  . שהוא דרך השם והוא סגולה נפלאה,רומחב



  
בה י ויפרש כל ת',צעטיל קטן' יזהר מאוד ומאוד לחזור לפעמים בכל מעת לעת זה ה. יד

ז בספר " פרק טגהזיוולו חוק ולא יעבור מללמוד קודם  וזה יהיה .ותיבה בלשון אשכנז
ז "גם פרק י ד ילמ, ואם ישאר לו פנאי,ל"י ז"ארוהנהגות ה, שער הקדושה ראשית חכמה

  .ולא יעבור וזה יהיה לו חוק ,ל" הנ'ראשית חכמה'מ
  
ל ואחר אכילת המוציא "נו יונה ז של רב'תפלת השב'דיים לאכילה יאמר  קודם נטילת י. טו

 חס , אין אני אוכל להנאת גופי,יה לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינת:יאמר בזה הלשון
 ואל יעכב שום חטא ועון והרהור . יתברך שמו, רק שיהיה גופי בריא וחזק לעבודתו,ושלום
דושות של האכילה והשתיה נוג גשמי את היחוד קודשא בריך הוא על ידי ניצוצות קרע ותע

 שהטעם שהוא מרגיש בפיו בשעת , כשהוא אוכל דבר מה או שותה דבר מה,ןו ויכו.הזה
 השורה במאכל או במשקה , היא פנימיות הקדושה וניצוצות הקדושה,לעיסה ובשעת גמיעה

 שלא יעשה ,ם והאצטומכא נברר הפנימיות מהמאכל ועל ידי האכילה והטחינה בשיני,ההוא
והפסולת נעשה מותרות ונדחה אל ,  ואז נפשו נהנית מהפנימיות,מותר להשפיע לחיצונים

 לא ישהה את , שתיכף ומיד כשירגיש שיצטרך לנקביו, ויקבל אז במחשבתו.החיצונים
ואה והשתן הצ את מוחו ולשקץ את נפשו להשהות את , חס ושלום,הפסולת בקרבו לטמא
 , בכתב אשוריתלמאכיר לפניו בשעת אכילה האותיות וגם יצי .בקרבו אפילו רגע אחד

  .י יאהדונה:'אדני' בשילוב 'הויה' ןיכמנ- תשעים ואחד ויהרהר שעולה

  
 בשנת ומידותי לכן יזרז את עצמו לתקן ; האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע. טז

  ישבר את טבעו, מי שנולד בטבע של עקשנות: כגון, כמו שאבאר,אוקשמונה עשרה ד
 , וכן מי שבטבע עצל.פך ממה שיעלה במחשבתויום רצופים לעשות דוקא להארבעים 

 ,טתוי הן בהולך לשכוב על מ-יום רצופים לעשות כל דבר בזריזות ארבעים ירגיל את עצמו
ת גופו ולילך  הן בזריזות לבישת בגדים ונטילת ידיים ולנקות א,הן לקום בבוקר ממשכבו

חלק  וכן מי שטבעו ביישן מה.בזריזות לבית הכנסת תיכף אחר קומו מהספר וכיוצא בהן
 ,יום להתפלל דוקא בקול רם וכח תנועת אבריו ארבעים  ירגיל את עצמו,של בושה רעה

 עד שיעזרהו מן השמים להסיר , ולברך על התורה בקול רם'ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה' ולקיים
 וכן מי שאמרי פיו אינם עולים יפה ומסודר מחמת הרגל טבעו וכלי . הרעה ממנוהבושה

 הן במילי ,דיבורים היוצאים מאליויום להטות אזנו לו ארבעים גיל את עצמ יר-הדיבור שלו
 וכן מי . כי הרגל של כל דבר נעשה שלטון, הן בשעת הלימוד,דעלמא והן במילי דשמיא

 ,ד יותר מהרגל שלויום וילמ ארבעים גיל את עצמו גם כןיר -שטבעו אינו מתמיד בלימודו
 שלי ומשם ואילך מן השמים יעזרוהו להיות 'צעטיל קטן'ויסתכל בכל פעם קודם הלימוד ב

  .מוסיף והולך בשבירת מדות הרעות עד תומם
  
 ,ד את עצמו בעל פה דברים הצריכים לו ילמ,עת שהוא פנוי מהתורה ומהתפלה בכל . יז

 'על הכל' ו'בריך שמיה' ו'לבנההברכת 'ו 'תפלת השב' ו'תיקון לאה' ו' רחלתיקון'כגון 
כל זה מצאתי בכתב . ככתוב לעיל'  וכו'ונקדשתי' ויהרהר במצות עשה של ',מודים דרבנן'ו
  .יד

 .היברובוקסניתן לראות את הספר באתר  

 

 ).טעון גניזה(מאמר הנא לשמור על קדושת  



  ה"ב

  

 ):ניתן לאומרה בכול עת( זוג תלמציאת בתפילה   

  :שרוצה שתזדמן לו כלה הגונה' לבחור ירא ה 

  :יתפלל בכונה תפלה זו

ל עֹוָלם ַחְסְדך ָיַצְרָת עֹוָלֶמך וָבָראָת ָאָדם ְוָעִשיָת לֹו ֵעזֶר. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּּבְ ָ ָּ ְּוִצִויָתנו ִליָשׂ. ּ ּ ה וְלהֹוִליד ּ ּא ִאׁשָ ּ
ִנים לֹא ְלַאֵחר ִמְצָוה זו.ּבָ ּ ְוֶהְחִמירו ֲעָבֶדיך ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ּ ּּ עֹוָלם ַהזֶה . ָ ְּוַיַען ַחֵיי ָהָאָדם ּבָ ּ

ה ִאׁשָ א ְתלוִיים ִכְמַעט ּבָ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ֲעֵלי רוַח ַהקֹוֶדׁש ָל. ּּ ים ֵאין עֹוד ָנִביא ְולֹא ּבַ ּוַבֲעֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּ ּ ַדַעת ּ
ֵָאיזֹו ְראוָיה ְכֵדי ְלַקֵיים ִמְצֹוֶתיך ּ אִתי ְלַהִפיל ְתִחָנִתי ְלָפֶניך ָאב ָהַרֲחָמן. ּ ר ּבָ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ָָלֵכן ּבְ ּ ִויִהי ָרצֹון . ּּ

ִָמְלָפֶניך ת זוג ָנֶאה ִיְרַאת   ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתיּ ִתְתַמֵלא ַרֲחִמים ָעַלי ְוַתְזִמין ִלי ּבַ ּׁשֶ ּ ּוַבֲעַלת ִמדֹות ' הּ ּ
ּטֹובֹות וַבֲעַלת ַמָזל טֹוב ְוטֹוַבת ֵשׂ ֶּכל ומוְצַלַחת וְמבֹוֶרֶכתּ ּ ִלי . ּ זֶה אוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש ּבְ ִּכי ּבָ ּ ּ

רו ִלי ָעֶליָה ְוִהיא ְראוָיה ְוֵיׁש ָלה ִיְרַאת ה. ִּטְרָדה ר ְיַדּבְ ְּוָהָיה ַהַנֲעָרה ֲאׁשֶ ּ ּ ּוִמדֹות טֹובֹות וַמָזל טֹוב ' ּ ּ ּּ
ים ָת. ְוהֹוֶגֶנת ִלי ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ּּבְ אוַכל ְלַקֵיים ִמְצֹוֶתיךָ אֹוָפן ׁשֶ י ִלְגמֹור ַהָדָבר ּבְ ָחֹון ָעַלי ְוַתֶטה ִלּבִ ּ ּ ְוטֹוב . ּ

א עֹוָלם ַהזֶה וָבעֹוָלם ַהּבָ ִּלי ּבָ ּנון ַחּחום ַרֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים . ּ ר ָיִּציל ַמְֹוֵמך ּתֹוֵמר ׁשּ  ןויכו(ֹוֶדה ּפׁשָ
ֶמךָּעְזֵרִני ַעל ְד). רחש תמיף :בשםבמחשבה  ַָבר ְכבֹוד ׁשְ ֶמך ֲעֵשֲׂעֵשׂ. ּ ה ָה ְלַמַען ְיִמיֶנך ֲעֵשָׂה ְלַמַען ׁשְ

ְָלַמַען תֹוָרֶתך ֲעֵשׂ ֶתךּ ָה ְלַמַען ְקֻדׁשָ ַמע ְתִפָלִתי ָּחֵנִני ַוֲע. ּ ֵּנִני וׁשְ ִּכי ַאָתה ). אראריתא :ן בשםויכו(ּ ּ
ּׁשֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל ֶפה ּ ּ ּרוך ׁשֹוֵמַע ְתִפָלה ּבָ. ּ ּ ְ   ). אזבוגהץאוכ: ןויכו(ּ

י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוגֹוֲאִלי ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָּ:  
 

 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  



  ה"ב

  

 ):ניתן לאומרה בכול עת(למציאת בן זוג תפילה   
 :קכא-תהילים פרק  

א ֵע יר ַלַמֲעלֹות ֶאׂשָ ּׁשִ ַמִים  ְיָיֶעְזִרי ֵמִעם  :יַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִריּ ה ׁשָ ֹעׂשֵ
ַָאל ִיֵתן ַלמֹוט ַרְגֶלך ַאל ָינום ׁשְֹמֶרך :ָוָאֶרץ ָּ ָרֵאל :ּּ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ִּהֵנה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ ּ :

ִָצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנך ְיָי ָׁשְֹמֶרך ְיָי ָ ֶמׁש ֹלא  :ּ ָלְיָלהּיֹוָמם ַהׁשֶ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ָמְרך  ְיָי: ַּיּכֶ ִָיׁשְ

ך ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ְיָי :ִָמּכָ ִּיׁשְ ָּ ָ: 

  :קל-תהילים פרק
יר ַהַמֲעלֹות ִמַמֲעַמִקים ְקָראִתיך  ָׁשִ ּ ּ בֹות  :ְיָיּ ְמָעה ְבקֹוִלי ִתְהֶייָנה ָאְזֶניך ַקׁשֻ ֲּאֹדָני ׁשִ ָ ּ

ְּלקֹול ַתֲחנוָני ָמר ָיה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד :ּ ִּאם ֲעֹונֹות ִתׁשְ י ִעְמך ַהְסִליָח :ּ ּּכִ ּה ְלַמַען ִתָוֵראָּ ּ :
י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִתי ְיָי ִּקִויִתי ִּקְוָתה ַנְפׁשִ י ַלאֹדָני ִמׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר :ּ : ַּנְפׁשִ

ָרֵאל ֶאל  י ִעם  ְיָיַיֵחל ִיׂשְ ה ִעמֹו ְפדות ְיָיּכִ ַּהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ִמּכֹל  :ּ ְּוהוא ִיְפֶדה ֶאת ִיׂשְ ּ
   :ֹנָתיוֲעֹו

ְּיִהי ָרצון ִמְלָפֶניך ְיָי ֱאלֹוֵהינו ֶוֱאלֹוַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ָ ר ֶאֱהֶיה, ּ , ֵאל ֶעְליֹון, ֶאֱהֶיה ֲאׁשֶ
ְתַבֵטל ִמֶמִני ּכֹל ִעּכוִבים וְמִניעֹות ּׁשֶ ּ ּ ּּ יַה ַמָזִלי, ּ ְּוָתִאיר ַקְרִני ְוַתְגּבִ ה ִעִמי ְצָדָקה , ּ ַּוֲעׂשֵ

ן ַמָזִליְוֶחֶסד ְוַתְזִמין ִלי ֶאת י, ּ ּבֵ ִחיר ִלּבִ ְיָתה מֹוִציא , ּבְ יב ְיִחיִדים ּבַ י ַאָתה מֹוׁשִ ּּכִ
רֹות ּכֹוׁשָ ֹרב ַרֲחֶמיך ְפֵנה ֵאָלי: ֲאִסיִרים ּבַ י טֹוב ַחְסֶדך ּכְ ֲּעֵנִני ְיָי ּכִ ָ ָ ִהְמֵצאָת , ּ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ

ִעתֹו וְבַזְמנֹו  ָּלָאָדם ָהִראׁשֹון ֶאת ִזווגֹו ּבְ ּ ּ ּ ִדְכִתּ ה : יבּכְ ֹּלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעׂשֶ ּ
ֶנְגדֹו ּלֹו ֵעֶזר ּכְ ְנָין ֲעֵדי ַעד, ּ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ִית ּבְ ה ְלָהִקים ּבַ ֶאְזּכֶ ָיִדי ׁשֶ ִני וְתַסֵיַע ּבְ ן ְתַזּכֵ ּּכֵ ּ ּ ,

ִמיֹות רוָחִניות ְוַגׁשְ ִית ְמֹבָרך וֻמְצָלח ּבְ ְּוִיְהֶיה ַהּבַ ּּ ּ ּ ִדְכִתיב, ְ ִית וִבְתבוָנה : ּכְ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ּּבְ ּ
ִּיְתּכֹוָנן וְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָמְלאו ל הֹון ָיָקר ְוָנִעיםּּ ָבֵתינו ְתִמיד ָאֲהָבה ְּוַת.  ּכָ ֶרה ּבְ ּׁשְ ּ ּ

לֹום ְוֵרעות, ְוַאֲחָוה י, ּׁשָ ַאְרְמנֹוָתִיך: ְּוַקֵים ּבִ ְלָוה ּבְ ֵחיֵלך ׁשַ לֹום ּבְ ְְיִהי ׁשָ ַמח : ְוֵכן, ְ ִיׂשְ
י ְיָי י ֵמעֹוָלם ֵהָמה. ֵלב ְמַבְקׁשֵ ְּזֹכר ַרֲחֶמיך ְיָי ַוֲחָסֶדיך ּכִ ָ ֲעך ִתֶתן ַּהְרֵאנו ְיָי ַחְס: ָ ֶּדך ְוֶיׁשְ ּ ָּ ָ

ֲרֵכִניּו. ָּלנו ָרָכה ָנא  ּבָ ּבְ תוָבה ּבַ תֹוָרְתך ַּהּכְ ְמֶרך :ָּבְ ְָיָבֶרְכך ְיָי ְוִיׁשְ ָָיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך , ָ ּ
ֶּנָךִויֻח לֹום, ּ ם ְלך ׁשָ א ְיָי ָפָניו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ ִָיׂשָ ָ ּ ָרֵאל ַוֲאִני , ּ ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מו ֶאת ׁשְ ְּוׂשָ

ְּוַאל ִיְהיו ַחְטאֹוַתי. ֲאָבְרֵכם ַעי מֹוְנִעים ַהטֹוב ִמֶמִני, ּ ֲּעוֹונֹוַתי וְפׁשָ ּ ּ ִני ְלַתְקָנם , ּ ּוְתַזּכֵ ּ 
ים ַּעל ְיֵדי ִמְצוֹות וְמֻעׂשִ ַּאך ֹלא ַעל ְיֵדי ִיסוִרין ָוֳחָלִאים ָרִעים,  טֹוִביםּ ּ י ַאָתה , ְ ּּכִ

ֲָאֹדָני טֹוב ְוַסָלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיך ה ִלי ְיָי :ּ ְּקָראִתיך חוׁשָ ּ ָקְרִאי , ָ ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ּבְ
ַמע ְיָי קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵנִני ַוֲעֵנִני:ְָלך ָמָעה :ּ ׁשְ יָבה, ֹדָני ְסָלָחהֲא, ֲאֹדָני ׁשְ  ,ֲאֹדָני ַהֲקׁשִ

ה ַאל ְתַאַחר ַּהֲאִזיָנה ֱאֹלִהים ְתִפָלִתי ְוַאל ִתְתַעַלם ִמְתִחָנִתי: ַּוֲעׂשֵ ּ ּ ּּ יָבה ִלי ַוֲעֵנִני , ּ ַּהְקׁשִ
לֹום י ְלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ ֲאלֹות ִלּבִ ּוַמֵלא ּכֹל ִמׁשְ ּּ ִדְכִתיב, ּ ְּוִהְתַעַנג ַעל ְיָי ְוִיֶת :ּכְ ָך ן ְלּ

ך ֲאֹלת ִלּבֶ ב ָלנו ֱאלֹוהי ַיֲעֹקב ֶסָלה :ִָמׁשְ ּגָ ְּיָי ְצָבאֹות ִעָמנו ִמׂשְ ּ ֵרי ָאָדם ְיָי ְצָבאֹו, ּ ת ַאׁשְ
ך יָעה ַהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹום ָקְרֵאנו ,ְּבֵֹטַח ּבָ ְּיָי הֹוׁשִ ּ ְ ּ. 

י ְלָפֶניך ְיָי צוִר, ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְּוֶהְגיֹון ִלִבּ  .י ְוֹגֲאִליָ
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 ):ניתן לאומרה בכול עת( זוג תלמציאת בתפילה   
 :קכא-תהילים פרק  

א ֵע יר ַלַמֲעלֹות ֶאׂשָ ּׁשִ ַמִים  ְיָיֶעְזִרי ֵמִעם  :יַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִריּ ה ׁשָ ֹעׂשֵ
ַָאל ִיֵתן ַלמֹוט ַרְגֶלך ַאל ָינום ׁשְֹמֶרך :ָוָאֶרץ ָּ ָרֵאל :ּּ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ִּהֵנה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ ּ :

ִָצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנך ְיָי ָׁשְֹמֶרך ְיָי ָ ֶמׁש ֹלא  :ּ ָלְיָלהּיֹוָמם ַהׁשֶ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ָמְרך  ְיָי: ַּיּכֶ ִָיׁשְ

ך ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ְיָי :ִָמּכָ ִּיׁשְ ָּ ָ: 

  :קל-תהילים פרק
יר ַהַמֲעלֹות ִמַמֲעַמִקים ְקָראִתיך  ָׁשִ ּ ּ בֹות  :ְיָיּ ְמָעה ְבקֹוִלי ִתְהֶייָנה ָאְזֶניך ַקׁשֻ ֲּאֹדָני ׁשִ ָ ּ

ְּלקֹול ַתֲחנוָני ָמר ָיה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד :ּ ִּאם ֲעֹונֹות ִתׁשְ י ִעְמך ַהְסִליָח :ּ ּּכִ ּה ְלַמַען ִתָוֵראָּ ּ :
י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִתי ְיָי ִּקִויִתי ִּקְוָתה ַנְפׁשִ י ַלאֹדָני ִמׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר :ּ : ַּנְפׁשִ

ָרֵאל ֶאל  י ִעם  ְיָיַיֵחל ִיׂשְ ה ִעמֹו ְפדות ְיָיּכִ ַּהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ִמּכֹל  :ּ ְּוהוא ִיְפֶדה ֶאת ִיׂשְ ּ
   :ֹנָתיוֲעֹו

ְּיִהי ָרצון ִמְלָפֶניך ְיָי ֱאלֹוֵהינו ֶוֱאלֹוַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ָ ר ֶאֱהֶיה, ּ , ֵאל ֶעְליֹון, ֶאֱהֶיה ֲאׁשֶ
ְתַבֵטל ִמֶמִני ּכֹל ִעּכוִבים וְמִניעֹות ּׁשֶ ּ ּ ּּ יַה ַמָזִלי, ּ ְּוָתִאיר ַקְרִני ְוַתְגּבִ ה ִעִמי ְצָדָקה , ּ ַּוֲעׂשֵ

ת ְוֶחֶסד ְוַתְזִמין ִלי ֶאת ִחיַרת, ַּמָזִלי ּבַ י ּבְ ְיָתה מֹוִציא , ִלּבִ יב ְיִחיִדים ּבַ י ַאָתה מֹוׁשִ ּּכִ
רֹות ּכֹוׁשָ ֹרב ַרֲחֶמיך ְפֵנה ֵאָלי: ֲאִסיִרים ּבַ י טֹוב ַחְסֶדך ּכְ ֲּעֵנִני ְיָי ּכִ ָ ָ ִהְמֵצאָת , ּ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ

ִעתֹו וְבַזְמנֹו  ָּלָאָדם ָהִראׁשֹון ֶאת ִזווגֹו ּבְ ּ ּ ּ ִדְכּ ה : ִתיבּכְ ֹּלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעׂשֶ ּ
ֶנְגדֹו ּלֹו ֵעֶזר ּכְ ְנָין ֲעֵדי ַעד, ּ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ִית ּבְ ה ְלָהִקים ּבַ ֶאְזּכֶ ָיִדי ׁשֶ ִני וְתַסֵיַע ּבְ ן ְתַזּכֵ ּּכֵ ּ ּ ,

ִמיֹות רוָחִניות ְוַגׁשְ ִית ְמֹבָרך וֻמְצָלח ּבְ ְּוִיְהֶיה ַהּבַ ּּ ּ ּ ִדְכִתיב, ְ ִית וִבְתבוָנה : ּכְ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ּּבְ ּ
ִּיְתּכֹוָנן וְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָמְלאו ל הֹון ָיָקר ְוָנִעיםּּ ָבֵתינו ְתִמיד ָאֲהָבה ְּוַת.  ּכָ ֶרה ּבְ ּׁשְ ּ ּ

לֹום ְוֵרעות, ְוַאֲחָוה י, ּׁשָ ֶניך :ְּוַקֵים ּבִ ֵתי ֵביֶתך ּבָ ַיְרּכְ ֶגֶפן ֹפִרָיה ּבְ ְתך ּכְ ָ ֶאׁשְ ָ ָּ ּ ִתֵלי ּ ׁשְ ּכִ
ְלָחֶנך י ְיָי: ְוֵכן, ֵָזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ י ֵמעֹוָלם . ִיׂשְ ְָזֹכר ַרֲחֶמיך ְיָי ַוֲחָסֶדיך ּכִ ָ

ֲעך ִתֶתן ָלנוַּהְרֵאנו ְיָי ַחְס: ֵּהָמה ֶּדך ְוֶיׁשְ ּ ּ ָּ ֲרֵכִניּו. ָ ָרָכה ָנא  ּבָ ּבְ תוָבה ּבַ תֹוָרְתך ַּהּכְ  :ָּבְ
ְמֶרךְָיָבֶרְכך ְיָי ָּיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך ִויֻחֶנָך, ָ ְוִיׁשְ ּּ לֹום, ָ ם ְלך ׁשָ א ְיָי ָפָניו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ ִָיׂשָ ָ ּ ּ ,

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מו ֶאת ׁשְ ְּוַאל ִיְהיו ַחְטאֹוַתי. ְּוׂשָ ַעי , ּ ֲּעוֹונֹוַתי וְפׁשָ
ּמֹוְנִעים ַהטֹוב ִמֶמִני ּ ים טֹוִביםּוְתַזּכֵ, ּ ִּני ְלַתְקָנם ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות וְמֻעׂשִ ּ ְַאך ֹלא ַעל ְיֵדי , ּ

ִּיסוִרין ָוֳחָלִאים ָרִעים י ַאָתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיך, ּ ָּכִ ּ ְָקָראִתיך  ְיָי: ּ

ה ִלי ּחוׁשָ ָקְרִאי ָלך, ּ ַמע ְיָי קֹוִלי ֶא:ְַהֲאִזיָנה קֹוִלי ּבְ ָמָעה :ְּקָרא ְוָחֵנִני ַוֲעֵנִני ׁשְ , ֲאֹדָני ׁשְ
יָבה, ֲאֹדָני ְסָלָחה ה ַאל ְתַאַחר,ֲאֹדָני ַהֲקׁשִ ַּהֲאִזיָנה ֱאֹלִהים ְתִפָלִתי ְוַאל ִתְתַעַלם : ּ ַוֲעׂשֵ ּּ ּ

ִּמְתִחָנִתי י ְלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ, ּ ֲאלֹות ִלּבִ יָבה ִלי ַוֲעֵנִני וַמֵלא ּכֹל ִמׁשְ ַּהְקׁשִ ּּ ּ , לֹוםּ
ִדְכִתיב ְּוִהְתַעַנג ַעל ְיָי ְוִיֶתן ְל :ּכְ ךּ ֲאֹלת ִלּבֶ ָך ִמׁשְ ב ָלנו ֱאלֹוהי  :ָ ּגָ ְּיָי ְצָבאֹות ִעָמנו ִמׂשְ ּ ּ

ךְיָי ְצָבאֹו, ַיֲעֹקב ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ יָעה ַהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹום ָקְרֵאנו ,ְת ַאׁשְ ְּיָי הֹוׁשִ ּ ְ ּ. 
י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוֹגֲאִלי, ֵרי ִפיִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמ ְּוֶהְגיֹון ִלִבּ ָ. 

 
 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  



  ה"ב
 סגולות למציאת זיווג 

  
ם לפני המקום  ובמידה ומעשיו רצויי)1( מזווגים לאדם אשה לפי מעשיו בחירילמרות היות האדם 
שזיווג ) י שלושה מקורות"עפ (מביאה חזקה: הגמרא במסכת מועד קטן דף יחוכן , אשתו תהיה לו לעזר

 : מן התורה דכתיב,ה לאישאש' מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה: משמים נקבע האדם
מן הנביאים  ,ל ַּדֵּבר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹובָיָצא ַהָּדָבר לֹא נּוַכ' האְמרּו ֵמַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹ }נ-בראשית כד{

 ַּבִית ָוהֹון }יד-משלי יט{ : מן הכתובים דכתיב,ִהיא' הְוָאִביו ְוִאּמֹו לֹא ָיְדעּו ִּכי ֵמ }ד-שופטים יד{ :דכתיב
  .ה ַמְׂשָּכֶלתִאָׁש' הַנֲחַלת ָאבֹות ּוֵמ
שפתח פיו :  כגוןי האדם עצמו"זיווג נגרם כתוצאה מחסימה מסוימת הנגרמת עהמציאת לעתים עיכוב ב
או  באמצעות כישוף י אחרים" או ע)2(ועל ידי כך סגר את מזלו ' וכד לעולם לא אתחתן:לרעה שאמר

  .)3(הקפדה יתרה 
בת זוג / ומקנה כלים לבחירת בןתרווקו/ לרווקים) בעיקר בסופי שבוע(עורך סדנאות  ערכיםארגון 

  03-6147170:'פרטים בטל, הסדנאות מיוחדות במינם וברוח טובה, לציבור שאינו דתי
מומלץ (ירושלים ב 1תחכמוני ' תקיים תיקון למציאת זיווג בישיבת השלום ברחטו בשבט מ-בכל שנה ב

  ).!להיות נוכח בזמן התיקון
 ובפרט לעמותות המסיעות )4(להגביה את מזלו של האדם ) בממונו או בגופו(בכח עשיית צדקה וחסד 

  .'וכד, ד"צעירי חב, ארגון אפרת, זרא ושולמיתיד ע : :לבתי ישראל כגון
 וובאם הגיע, ארבעים יום ברציפות שיר השיריםוכן לומר ,  קידוש לבנהסגולה למציאת זיווג לומר

נשמת קול :לומר) וטוב לרשום את הנדר על דף( ו לנדורצורך גדול התירב –בת ישראל לגיל מתקדם /בן
  ובכך)5(לאחר החופה קיים את הנדר מיד  ועדיף ל,במידה וזוכים להקים בית בישראל, חי בפני עשרה

אביעה (זיווג את קיום מצוות כיבוד אב ואם בהידור סגולה למצי .גם לקדש שם שמים ברביםזוכים 
 productID?php.index/com.jew-olam.hanut://http=231 –חכמת נשים  הספרים).סגולות

 productID?php.index/com.jew-olam.hanut://http=178 בגן השלום -ו, לנשיםהמיועד 
והכול  בשפה , להקמת בתים טובים, לגברים אשר חיבר הרב שלום ארוש נותנים כלים והכוונההמיועד 

  . בת זוג/חיפוש בןל תההיכרויובפרט בתקופת  לקרוא ומומלץ מאוד –השווה לכל נפש 
בעות של שקל כל  מט70ויקח . וימלאנו מים, או דלי, יקח קערה אחת: י מעשה כשפים"תיקון לנקשר ע

ולאחר מכן יקח את הקערה עם המים ויעמידנה מתחת למזוזה של פתח הבית והוא יעמוד בצידה , אחת
 הושיעה נא ' וכשיגיע לפסוק אנא ה) כולל ( קיח–יג השני מול המזוזה ויקרא את הפרקים בתהילים ק

ובכל פעם ,  פעמים70וכך יחזור על הפסוק , יקח מטבע אחת וישליכנה למים) הנמצא בפרק קיח(
ואחר כך יבקש מחברו שישפוך על , ולאחר שיסיים ימשיך לקרוא עד תום פרק קיח, ישליך מטבע אחד

  .)6(ת "ועיל לו בעזהיות יחלק לצדקה ויואת המטבע. גופו את המים
  : הערות

 .זוהר פרשת כי תבוא,  בדףראה תלמוד בבלי מסכת סוטה  .1
  לשמוע את הרצאותיו של הרב טוב , על כח הדיבור,  פתחון פה יש לעשות התרת קללותבמקרה של     
            , ראה גם  ספר הזוהר תיקון יח, הידברות באתר והרב זמיר כהן ,אמונהיוסף צבי בן פורת באתר      
 .שיעורים בספר התניא קונטרס אחרון     
   א "ל זיע"לרבי משה חיים לוצאטו זצוק   org.hebrewbooks.www://http/38531 'דרך הספר      
      נציין כי עוון חמור לעשות כישופים , ספר מומלץ-ר בהרחבה את השפעת הכישוףמסבי) חלק ג(     
 פירוש יונתן בן עוזיאל-ו,  דניאל ה, דברים יח,פרק כב ספר שמותראה ,  על מבצע הכישוף גםופועל     
 .ִּכי ֶנֶפׁש הּוא חֵֹבל: דברים כד-ל     
 .זוהר פרשת יתרו, :סכת שבת דף קנוראה מ .2
 .ואין לאחר את קיום הנדר –המתאים ללא ברכה יש לומר את הנוסח  .3
ולכסות את , יש למלא שמן זית בתוך כוס זכוכית עד שני שליש מהכוס, לדעת באם העיכוב מכישוף .4

יראה את פניו בתוך -ואם נעשה כישוף, דם בתוך הכוסויסתכל הא, כל הכוס מבחוץ עם נייר שחור
  . ואם לא נעשה יראה פניו ביושר–הכוס הפוכות 

  



 - ת - והסופית - מ-האמצעית  , - א-מילה המורכבת מהאות הראשונה (אחד משמות הבורא הוא אמת 
  .) אותיות27כ "ך סה"של אותיות האלף בית במידה ונכלול את האותיות הסופיות מנצפ

  .9=1+4+4כ " סה4=ת, 4=מ, 1=א?  כיצד9= לה אמת  המי
1 2 3 4 5 6 7 8 9   

  א ב ג ד ה  ו  ז  ח ט
  י  כ ל מ נ  ס ע  פ צ

  ק ר ש ת  
 פחות 160 אם נפחית 160=90+70=עץ : למעשה המילה אמת נמצאת בכול הנבראים לדוגמא 

   16) 9+7(הגימטריה הקטנה של המילה עץ 
  ).אמת (9=1+4+4פרות  נחבר את הס144=160-16 נקבל 

 -426 נפחית את הגימטריה הקטנה של המילה שעון 426=300+70+6+50=שעון :דוגמא נוספת 
  ).אמת (9=414=12
בתורת הקבלה מכונה אור  (את כלל הבריאהאחד משמות הבורא אמת ומקיים , י תורתנו הקדושה"עפ

ראה בהרחבה ספר -ות הכליםממלא את כל העולמות על פי מה-היוצא מהבורא בשם ממלא כל עלמין
  ).חסידות מבוארת-שיעורים בספר התניא ו

אותם ( כאן שיטה שהשתמשו בה מספר מועט של מקובלים לפני מאות שנים תמובא, בהמשך לאמור
 באמצעותבכדי לבדוק תיאום בין בני זוג ) מקובלים דאז השתמשו בשיטה זו בנוסף לשיטות אחרות

ללא שיטות (ב "קבלה משתמשים בשיטה המצהאנשי  חלק ניכר מ כיום,חישוב מספרי של בני הזוג
משקעים , תכונות אופי:כגון  מכוון שישנם מרכבים רביםםנוספות ולעתים אף מטעים את הפונים אליה

  ).  י חישוב מספרי בלבד" ולא ניתן לייעץ עפ'מהילדות וכד
ללא שמות חיבה או שמות (החישוב מתבצע באמצעות חישוב השם המקורי שניתן לאדם בלידתו בלבד 

  ).שנוספו
 עד אשר מגעים 9 ולהחסיר 16ולהוסיף ) בגימטריה קטנה(יש לחשב את שם בן הזוג ואת שם בת הזוג 

  , ולפי התשובות ניתן לאבחן1-10-למספרים מ
  :רבקה-נבדוק תאום בן ישראל ו, לדוגמא

  ישראל                               רבקה
3+1+2+3+1=10               5+1+2+2=10   

  16נוסיף 
10+10+16=36  

  1-9-נחסיר עד אשר נגיע ל
  . כלומר הזיווג אינו מומלץ" שיהיה ביניהם קטטה, לא ישאנה" ניגש לתשובות ונמצא – 9=36-9-9-9

  :כך מובא בספר
אם תרצה לדעת אם יישא פלוני את פלונית חשוב שם האיש ושם האישה והוסף על חשבונם יו והשלך 

  .'ט' טאותם 
  .לא מומלץ–שיהיה בינהם קטטה , לא ישאנה-'אם ישאר בידך ט
  . יצליחו כי כוכבם חמה–' אם ישאר בידך ח
  .  כי כוכבם לבנה, וימותו יחד,  יחיו שנים רבות ביחד–' אם ישאר בידך ז
  . לא מומלץ–כי כוכבם שבתאי ,  רעה רבה ביניהם–' אם ישאר בידך ו
  .ופעמים ברע כי כוכבם צדק, ו בטוב פעמים יהי–' אם ישאר בידך ה
  .  תהיה ביניהם אהבה ואחווה יתרה ופרנסתם יביאו מרחוק כי כוכבם חמה–' אם ישאר בידך ד
   לא מומלץ– תהיה ביניהם שנאה כי כוכבם ראש הדלי –' אם ישאר בידך ג
  .לא מומלץ- תחרות קטטה ואיבה לא יסור מהם כי כוכבם דגים-'אם ישאר בידך ב

  . הצלחה וטובה ושמחה ושלום יהיה ביניהם כי כוכבם נוגה–'  בידך אאם ישאר
אולם האופי הטוב של אחד מבני הזוג ' או ו' או ט' ישנם זוגות שיכול להיות שיופיע אצלם בתוצאה ב

  .'או א' או ד'  יותר מזוגות שיצא להם חםיכול להשפיע על מערכת היחסים כך שיצליחו בחייה
 .והכול לבורא יתעלה, אך לא כדעה מכרעת, דעה נוספתל כ"טוב לחוש לשיטה הנ

  



 ה"ב
  

 :תפילה לפני לימוד תורה
   

א ּבִריך הוא ם ִיחוד ֻקְדׁשָ ְּלׁשֵ יְנֵתיה ְּ ִכֽ ּוׁשְ ּ א הרני ,ּ רצון  ֶאת ְּלַקֵים ּבָ
נו ָהעֹוָלם ְֶמֶלךבוראי  ר ִקַדׁשְ ֲּאׁשֶ במצוותיו וצוונו לעסוק בתורה  ּ
ִדְכִתיב ָכל ְלָבְבך וְבֹוֱאל ְיָי ְּוָאַהְבָת ֵאת: ּכְ ֶּהיך ּבְ ָ ּך וְבָכל ָכל ַנְפׁשְָ ָ

ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹום ַעל ְלָבֶבך :ְָמֹאֶדך ְָוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֲאׁשֶ ָּ ּ ּ ּּ :
ך  ְכּבְ ֵביֶתך וְבֶלְכְתך ַבֶדֶרך וְבׁשָ ְבְתך ּבְ ׁשִ ם ּבְ ְרָת ּבָ ַנְנָתם ְלָבֶניך ְוִדּבַ ְָוׁשִ ְ ָ ָ ָ ָּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָוְבקוֶמך ּ ּ:  
ְזכות ְיִהי ָרצֹון ּבִ ִּלמוד ַה ּׁשֶ ה ּתֹוָרהּ יתמתקו הדינים והגבורות  ַּהְקדֹוׁשָ
ְּוִיְתַהְפכו, בשורשן  ּכֹל ּוֵמַעלנו יולברכה מעל ְלטֹוָבההצירופים  ּכֹל ּ
ָרֵאל ָרכֹות, וחסדים ַרֲחִמיםויומשכו  ִיׂשְ קדושה וטהרה , וישועות ּבְ

, נו ועל כל נפשות ישראלימופלגה מאור אין סוף ברוך הוא על
 .ישראל באור אין סוףויתיחדו כל נפשות 

ְּוַחנון ַּרחום ֵאל ,ֱאֹלַהי ְיָי ָּאָנא , ברכני, ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַּאַפִים ְֶאֶרך ּ
ולעסוק בתורתך , כרצונךך ידי לעשות רצונוסייע ב, זכני

ִּלְלמוד וְלַלֵמד,  ללא שום טרדות ועיכוביםהקדושה מור ,ּ  ִלׁשְ
ַאֲהָבה ל ִדְבֵרי ַתְלמוד תוָרְתך ּבְ ְָוַלֲעׂשות וְלַקֵים ֶאת ּכָ ּ ּ ּ :  וקיים בי.ּּ

ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה,  ְיָיְּוָנָחה ָעָליו רוַח ּ רוַח ֵעָצה וְגבוָרה,ּ ּ ַּח ַדַעת ּ רו,ּ
כנהר שאינו , כנהר המתגבר, להיות כמעין נובעזכני  ו. ְיָיְוִיְרַאת

 עיני במה ְוָהֵאר. פוסק לעולם בתורה במצוות ובמעשים הטובים
ִדְכִתיבשאלמד  ל :ּכְ יָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתךֵעיַני ּגַ ָ ְוַאּבִ י  :ּ ּ ִיֵתן ְיָיּכִ

ּוְתבוָנ ַּדַעתָּחְכָמה ִמִפיו  רוך: הּ ְּבָ ָ ַלְמֵדִני ֻחֶקיך ְיָיַּאָתה ּ ּ ן ְיִהי: ּ  ָאֵמן ּכֵ

 .ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד ָרצֹון
ה ֲאֹדָני ֹנַעםִויִהי  ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ָּיֵדינו ּכֹוְנֵנהו ּ:  
 

 ).ון גניזהטע(נא לשמור על קדושת התפילה  
 .שיעורים בספר התניא פרק מא, תהלים פרק א, יהושע פרק א, דברים פרק ו: מקורות 

 

 



  ה"ב
  ":האזינו"לומר שירת , סגולה לפרנסה בהרחבה ולהצלחה

   :)ספר דברים פרק לבמתוך (
  

ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי ָרה ְוִתׁשְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָ ַּיֲעֹרף ַכָמָטר ִלְקִחי ִתַזל  :ַּהֲאִזינו ַהׁשּ ּ ּ ּ
ב א ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעׂשֶ ִעיִרם ֲעֵלי ֶדׁשֶ ַּכַטל ִאְמָרִתי ִכׂשְ ם ִּכ :ּּ ֶאְקָרא  ְיָיי ׁשֵ

ָפט ֵאל ֱאמוָנה  :ֵּהינוֹוֵלאל ָּהבו ֹגֶדל ַּהצור ָתִמים ָפֳעלֹו ִכי ָכל ְדָרָכיו ִמׁשְ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ר הוא ְּוֵאין ָעֶול ַצִדיק ְוָיׁשָ ָניו מוָמם דֹור ִעֵקׁש וְפַתְלֹתל :ּ ֵחת לֹו ֹלא ּבָ ּׁשִ ּ ּּ ּ: 

ּ ִתְגְמלו ֹזאת ַעם ָנָבל ְוֹלא ָחָכם ֲהְיָיֲהַל ך ּ ָלֹוא הוא ָאִביך ָקֶנך הוא ָעׂשְ ָ ָּ ּּ
ְדך ְזֵקֶניך  :ַָוְיֹכְנֶנך ַאל ָאִביך ְוַיּגֵ נֹות דֹור ָודֹור ׁשְ ינו ׁשְ ְָזֹכר ְימֹות עֹוָלם ּבִ ָ ָ ּ ּ

ְְוֹיאְמרו ָלך ֻבֹלת ַעִמים  :ּ ֵני ָאָדם ַיֵצב ּגְ ַהְפִרידֹו ּבְ ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ּבְ ּּבְ ּ
ֵני ִי ָרֵאלְּלִמְסַפר ּבְ ֶאֶרץ  :ַּעמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ְיָי ִּכי ֵחֶלק :ׂשְ ִּיְמָצֵאהו ּבְ

ֹמן ְיֹסְבֶבְנהו ְיבֹוְנֵנהו ִיְצֶרְנהו ְכִאיׁשֹון ֵעינֹו ר וְבֹתהו ְיֵלל ְיׁשִ ִּמְדּבָ ּ ּ ּ ּ ר  :ּּ ְּכֶנׁשֶ
ָ ָּיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ִיְפֹרׂש ְכָנָפיו ִיָקֵחהו ִיׂשּ ּ ָדד  ְיָי :ֵּאהו ַעל ֶאְבָרתֹוּ ּבָ

ַּיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר ְּרִכֵבהו ַעלַי :ּ ָדי  ּ ֳמֵתי ָאֶרץ ַויֹאַכל ְתנוֹבת ׂשָ ּּבָ ּ ּ
ֶמן ֵמַחְלִמיׁש צור ַּוֵיִנֵקהו ְדַבׁש ִמֶסַלע ְוׁשֶ ּּ ָקר ַוֲחֵלב ֹצאן ִעם ֵחֶלב  :ּ ֶחְמַאת ּבָ

ן ְו ֵני ָבׁשָ ֶתה ָּכִרים ְוֵאיִלים ּבְ ַּעתוִדים ִעם ֵחֶלב ִכְליֹות ִחָטה ְוַדם ֵעָנב ִתׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ל  :ָחֶמר הו ַוְיַנּבֵ יָת ַוִיטֹׁש ֱאלֹוַה ָעׂשָ ַמְנָת ָעִביָת ָכׂשִ רון ַוִיְבָעט ׁשָ ַמן ְיׁשֻ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ָעתֹו תֹוֵעֹבת ַיְכִעיֻסהו: ּצור ְיׁשֻ ָזִרים ּבְ ַּיְקִנֻאהו ּבְ ּ: ֵ חו ַלׁשּ ֹלא ֱאֹלַה ִדים ִּיְזּבְ
ָערום ֲאֹבֵתיֶכםֹוֱאל או ֹלא ׂשְ ים ִמָקֹרב ּבָ ִּהים ֹלא ְיָדעום ֲחָדׁשִ ּ ָצור ְיָלְדך  :ּּ ּ

ַכח ֵאל ְמֹחְלֶלך י ַוִתׁשְ ֶָתׁשִ ּ ּ ָניו וְבֹנָתיו ְיָיַּוַיְרא  :ּ ַּוִיְנָאץ ִמַכַעס ּבָ ּ ַּויֹאֶמר  :ּ
ַּאְסִתיָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ִכי דֹו ִנים ֹלא ּ ּר ַתְהֻפֹכת ֵהָמה ּבָ ּ ּ

ם ֹלא ָעם  :ֵאֻמן ּבָ ַהְבֵליֶהם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ּבְ ֵּהם ִקְנאוִני ְבֹלא ֵאל ִכֲעסוִני ּבְ ּּ
גֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם אֹול ַתְחִתית ַוֹתאַכל  :ּבְ ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִפי ַוִתיַקד ַעד ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ֶּאֶרץ ִויֻבָלה ַוְתַלֵהט מֹוְסֵד ם :י ָהִריםּ ַּאְסֶפה ָעֵלימֹו ָרעֹות ִחַצי ֲאַכֶלה ּבָ ּ ְמֵזי  :ּ
ם ִעם ֲחַמת ֹזֲחֵלי  ַלח ּבָ ֵהמֹות ֲאׁשַ ן ּבְ ף ְוֶקֶטב ְמִריִרי ְוׁשֶ ָּרָעב וְלֻחֵמי ֶרׁשֶ ּ

תוָלה יֹוֵנק ִעם  :ָעָפר ם ּבְ חור ּגַ ם ּבָ ֶכל ֶחֶרב וֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ּגַ ִּמחוץ ְתׁשַ ּ ּ ּ ּּ
יָבה יָתה ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם :ִאיׁש ׂשֵ ּבִ ּלוֵלי ַכַעס אֹוֵיב  :ָּאַמְרִתי ַאְפֵאיֶהם ַאׁשְ ּ

ָּאגור ֶפן ְיַנְכרו ָצֵרימֹו ֶפן ֹיאְמרו ָיֵדינו ָרָמה ְוֹלא  ּ ּ ּּ ָּפַעל ָכל ֹזאת ְיָיּּ ִּכי גֹוי  :ּ
ֶהם ְתבוָנה ֹּאַבד ֵעצֹות ֵהָמה ְוֵאין ּבָ ּ ִכילו ֹזאת ָיִב :ּ ּלו ָחְכמו ַיׂשְ ּ ּינו ּּ

ַנִים ָיִניסו ְרָבָבה ִאם ֹלא ִכי צוָרם  :ְלַאֲחִריָתם ֵּאיָכה ִיְרדֹף ֶאָחד ֶאֶלף וׁשְ ּ ּּ ּ
יָרםְיָיְמָכָרם ַו ִּכי ֹלא ְכצוֵרנו צוָרם ְוֹאְיֵבינו ְפִליִלים : ִהְסּגִ ּ ּ ּ ּ ֶפן ְסֹדם  :ּ ִּכי ִמּגֶ

ֵבי רֹוׁש ַאׁשְ ְדֹמת ֲעֹמָרה ֲעָנֵבמֹו ִעּנְ ַ ְפָנם וִמׁשּ יִנם  :ְּכֹלת ְמֹרֹרת ָלמֹוּּגַ ֲּחַמת ַתּנִ
אֹוְצֹרָתי :ֵּייָנם ְוֹראׁש ְפָתִנים ַאְכָזר ֲּהֹלא הוא ָכֻמס ִעָמִדי ָחֻתם ּבְ ּ ִלי ָנָקם  :ּ

ֵלם ְלֵעת ָתמוט ַרְגָלם ִכי ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם ְוָחׁש ֲעִתֹדת ָלמֹו ְּוׁשִ ּ ּ ּ:   



ּם ִכי ִיְרֶאה ִכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצור ַּעמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָח ְיָיִּכי ָיִדין  ּ ּ
ְּוָאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימֹו צור ָחָסיו בֹו :ְּוָעזוב תו  :ּ ר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו ֹיאֵכלו ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ

ֵּיין ְנִסיָכם ָיקומו ְוַיְעְזֻרֶכם ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה ּ:    
ְּראו ַעָתה ִכ ּ ּ ִעָמִדי ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה ָמַחְצִתי ִהיםֹוּי ֲאִני ֲאִני הוא ְוֵאין ֱאלּ ּ ּ

ַּוֲאִני ֶאְרָפא ְוֵאין ִמָיִדי ַמִציל ּ ַמִים ָיִדי ְוָאַמְרִתי ַחי ָאֹנִכי  :ּ א ֶאל ׁשָ ָ ִּכי ֶאׂשּ ּ
יב ָנָקם ְלָצָרי  :ְלֹעָלם ָפט ָיִדי ָאׁשִ ִמׁשְ י ְוֹתאֵחז ּבְ ַרק ַחְרּבִ ּנֹוִתי ּבְ ִּאם ׁשַ

ֵל ְנַאי ֲאׁשַ ְבָיה  :םְּוִלְמׂשַ ר ִמַדם ָחָלל ְוׁשִ ׂשָ י ֹתאַכל ּבָ ִכיר ִחַצי ִמָדם ְוַחְרּבִ ַּאׁשְ ּּ ּ ּ
יב  :ֵּמֹראׁש ַפְרעֹות אֹוֵיב ַּהְרִנינו גֹוִים ַעמֹו ִכי ַדם ֲעָבָדיו ִיקֹום ְוָנָקם ָיׁשִ ּ ּ ּ

ְּלָצָריו ְוִכֶפר ַאְדָמתֹו ַעמֹו ּ:  
  

  :א"ל זיע"ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זצוק"האדמו
אילו . צריך יהודי לדעת בעל פה" האזינו"שמעתי מגדולים ששירת "

ה הגדולה בעסקיהם ששירת ידעו אנשי עסקים על שפע הברכ
  ".היו נזהרים בכך הרבה יותר, פה יכולה לפעול-על" האזינו"

הורה ללמוד שירת : א"ל זיע"הרב הקדוש המגיד ממזריטש זצוק
  .בעל פה" האזינו"

  ".האזינו"ל היא לומר כל יום את שירת "אחת המסורות מפי המהר
  .משום שהדבר מהוה סגולה להצלחה ולאריכות ימים

  .רך לחיים של עשירות הד- ספר הוה גביר, ראה באריכות
  

 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  
 . ניתן לאומרה בכל עת 

 .תורת אמתלביאור המלים ראה תוכנת  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ה"ב

  :תפילה מסוגלת לפרנסה
 

ה ְיָי ֵמִעם ֶעְזִרי ַמִים ֹעׂשֵ   :ָוָאֶרץ ׁשָ
ֵלך ֶלך ְּוהוא ְָיָהְבך ְיָי ַעל ְַהׁשְ  :ְָיַכְלּכְ
ָמר ר ּוְרֵאה ָּתם ׁשְ י ָיׁשָ לֹום ְלִאיׁש ַאֲחִרית ּכִ   :ׁשָ
ַטח ה ְיָיב ּבְ  :ֱּאמוָנה ּוְרֵעה ֶאֶרץ ָכןׁשְ טֹוב ַוֲעׂשֵ
י ֶאְפָחד ְוֹלא ֶאְבַטח ְּיׁשוָעִתי ֵאל ִּהֵנה  ִלי  ַוְיִהי ְיָיָּיה ְוִזְמָרת ָּעִזי ּכִ

 :ִּליׁשוָעה
 

ֶחֶסד  ְיָיְוַהּבֹוֵטַח ּבַ רבונו של עולם בדברי קודשך כתוב לאמור
ְּיסֹוְבֶבנו ו אמת תן לנ ִהיםֹוֱאל  ְיָיאתה. ואתה מחיה את כולם :ּ

כדי שנוכל לפרנס , ובכל עסקנו ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו
בהיתר ולא , את עצמנו ולכל אנשי ביתנו בנחת ולא בצער

משפע ברכה והצלחה משפע ברכה ,  ולא בצמצוםחובריו, באיסור
 בשר ודם ויקויים בנו מקרא מתחת ידך ולא מתחת ידי, עליונה
ֵלך ַעל : שכתוב ְּיָהְבך ְוהו ְיָיְַהׁשְ ֶלךָ יַע ָָיֶדך ֶאת ּפֹוֵתַח ,ָא ְיַכְלּכְ ּבִ  ּוַמׂשְ

 אלוהי  ְיָייהי רצון מלפניך.  ימלוך לעולם ועד ְיָי.ָרצֹון ַחי ְלָכל
והצלחה בכל מעשי ידי כי  רוחה ואלוהי אבותי שתשלח ברכה

בטחתי בך כדי שאוכל לפרנס את עצמי ובני ביתי בנחת ולא 
 .בצער לחיים ולשלום אמן כן יהי רצון

 
 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  
 . ניתן לאומרה בכל עת 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 סגולות לפרנסה טובה
  

  ,"תפילת החודש"התפילה לקוחה מתוך הסידור 
התורה מעידה כי קיים קשר בין קיום המצוות בכלל ולימוד התורה בפרט להשפעות 

ֻחקַֹתי ֵתֵלכו ְוֶאת ִא ):פרק כו(כפי שמובא בספר ויקרא , גשמיות מאת הבורא ּם ּבְ ּ ּ
יֶתם ֹאָתם ְמרו ַוֲעׂשִ ִּמְצֹוַתי ִתׁשְ ִעָתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבוָלה ְוֵעץ  :ּ ֵמיֶכם ּבְ ְּוָנַתִתי ִגׁשְ ּ ּ ּ

ֶדה ִיֵתן ִפְריֹו ַּהׂשָ ּ יג ֶאת ָזַרע ַוֲאַכְלֶתם  :ּ ִציר וָבִציר ַיׂשִ יג ָלֶכם ַדִיׁש ֶאת ּבָ ְּוִהׂשִ ּּ ּּ
ַאְרְצֶכםַלְחְמֶכם ָלׂשֹ ְבֶתם ָלֶבַטח ּבְ ַכְבֶתם ְוֵאין  :ַּבע ִויׁשַ ָאֶרץ וׁשְ לֹום ּבָ ְּוָנַתִתי ׁשָ ּ ּ

ַאְרְצֶכם ִתי ַחָיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעֹבר ּבְ ּבַ ַּמֲחִריד ְוִהׁשְ ּ:  
ה וׁשְ ):פרק ז(וכן בספר דברים  ָפִטים ָהֵאּלֶ ְמעון ֵאת ַהִמׁשְ ְּוָהָיה ֵעֶקב ִתׁשְ ּ ּּ ֶּתם ַמְרּ

ַמר יֶתם ֹאָתם ְוׁשָ ע ְיָי ַוֲעׂשִ ּבַ ר ִנׁשְ ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ָ ֱאלֶֹהיך ְלך ֶאת ַהּבְ ָ

ך  :ַָלֲאֹבֶתיך ך וֵבַרך ְפִרי ִבְטְנך וְפִרי ַאְדָמֶתך ְדָגְנך ְוִתירֹׁשְ ַָוֲאֵהְבך וֵבַרְכך ְוִהְרּבֶ ָ ָ ָ ְ ָ ָ ָּ ּ ּ ּּ
ע ַלֲאֹבֶתיך ָלֶתת  ּבַ ר ִנׁשְ ְתרֹת ֹצאֶנך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ַגר ֲאָלֶפיך ְוַעׁשְ ְָוִיְצָהֶרך ׁשְ ָ ָ ָּ

  :ְָלך
כל העוסק  :אבדימי בר חמא' ראמר  )דף יט עמוד א(מסכת עבודה זרה  ובתלמוד הבבלי
  . ה עושה לו חפציו''בתורה הקב

יהושע בן לוי דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים מר רבי א) עמוד ב(ובהמשך הגמרא 
 כתוב ,כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין לו !) חזקה-שלושה פעמים  (ומשולש בכתובים

יֶתם ֹאָתם  }ח-דברים כט{ בתורה דכתיב ִרית ַהזֹאת ַוֲעׂשִ ַמְרֶתם ֶאת ִדְבֵרי ַהּבְ ּוׁשְ ּ ּ ּ
ר ַתֲעׂשון ל ֲאׁשֶ ילו ֵאת ּכָ ּכִ ְּלַמַען ַתׂשְ ּ ּ ּלֹא ָימוׁש  }ח-יהושע א{שנוי בנביאים דכתיב  :ּ

ָכל  ֹמר ַלֲעׂשֹות ּכְ ֵּסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ִמִפיך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען ִתׁשְ ָּ ּ ּ
י  תוב ּבֹו ּכִ ילַּהּכָ ּכִ ָּאז ַתְצִליַח ֶאת ְדָרֶכך ְוָאז ַתׂשְ ָּ תהילים { משולש בכתובים דכתיב :ּ

ֲעַצת }ב-א ר לֹא ָהַלך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ִעים וְבֶדֶרך ַחָטִאים לֹא ָעָמדְַאׁשְ ּ ְרׁשָ ְ ּ 
ב ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ תֹוַרת  :ּוְבמֹוׁשַ י ִאם ּבְ  :ּתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלהֶּחְפצֹו וְבתֹוָר' הּכִ

ר  ִעתֹו ְוָעֵלהו לֹא ִיּבֹול ְוכֹל ֲאׁשֶ ר ִפְריֹו ִיֵתן ּבְ תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ ֵעץ ׁשָ ְּוָהָיה ּכְ ּ ּ ּּ ּ
ה ַיְצִליַחַיֲע   : ׂשֶ
  

' ידי לימוד תורה תצליח כי העל : }ח-יהושע א{ל "ומסביר הנחלת יהושע את הפסוק הנ
  .יהפך מזלך לטובה תמיד

   .כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו): א עמוד דף ה ברכותמסכת  (בבליהתלמוד וב
ח וִמְצֹוַתי ִיֹצר : משלי פרק גובספר  ּכָ ִני תֹוָרִתי ַאל ִתׁשְ ּּבְ ּ ּ ךּ י ֹאֶרך ָיִמים  :ִָלּבֶ ְּכִ

לֹום יֹוִסיפו ָלך נֹות ַחִיים ְוׁשָ ְוׁשְ ּ ּּ:  
  

  מה יעשה אדם ויתעשר
מה יעשה :  מספרת על אנשי אלכסנדריא ששאלו את רבי יהושע בן חנניא:)  ע(הגמרא במסכת נדה 

  ?האדם ויתעשר
בקש רחמים ממי אלא י? הרבה עשו כן ולא הועילו: אמרו לו. ישא ויתן באמונה“: אמר להם

על מנת להתעשר . רבי יהושע מלמד אותנו את גדר ההשתדלות הנחוצה לאדם. ”שהעושר שלו

, אבל לא זה הדבר המועיל. וכמובן שיהיה ביושר, צריך כל אדם להשתדל לפי דרגתו במשא ומתן

אלא צריך לצרף להשתדלות תפילה המחזקת את . כי הרבה עשו כן ולא עלתה בידם עשירות כלל



לכן לפי מידת התחזקותו . ומבהירה לאדם שיקבל עושר לפי זכויותיו ולא לפי השתדלותו, מונההא

   .הוא יעלה בדרגה ויזכה לעושר, של אדם באמונה

אמר רב אמי אין גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה “.): ח(כך תובן גם הגמרא במסכת תענית 

בזכות האמונה בין אדם . ”)ה”ים פתהיל ('וצדק משמים נשקף, אמת מארץ תצמח': שנאמר

בגלל האמונה . לא בגלל הטבע ולא בגלל מזג האויר. יורדים הגשמים, ובין אדם לחברו, למקום

  .בלבד זוכים לגשמים ולפרנסה

מובטח לו שלא , כל האומר פרשת המן“: בשם הירושלמי) ג”י' א(לכן מביא המשנה ברורה 

המרבה לא מעדיף והממעיט לא ”מטביע בנפשו ש, םהאומר פרשת המן כל יו. ”יתמעטו מזונותיו

ומתרבות , ממילא מתחזקת אמונתו). ב שם”מ(” ואין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה, מחסיר

  .להרבות פרנסתו ולכן זוכה, זכויותיו

בכל ברכת ' ף'למה אין “): 'ה א”אורח חיים קפ(בהלכות ברכת המזון ” באר היטב”וכן מובא ב

   ?המזון

ומזונותיו מצוים לו ... אין שולט בו לא אף ולא קצף, י שמברך ברכת המזון בכוונהלפי שכל מ

מחדיר בנפשו את , כיוון שהמברך בכוונה)  ו”ץ שט”מקורו בתשב. (”בריווח ובכבוד כל ימיו

סגולת אמירת ברכת המזון מתוך הכתב  (ולו יש להודות, ה נותן לו את מזונותיו”האמונה שהקב

 ). וגלת לפתיחת צינורות השפע מסהבהתמדה ובכוונ
  

           סיבת הרעב והעושר
מסבירה המשנה שהבצורת והרעב הבאים לעולם תלוים בכמות המעשרות , )'ח' ה(במסכת אבות 

 ?מה הקשר בין הדברים.  והמתנות לעניים שאנשים נותנים
אלא אף יפסיד , לא זו בלבד שלא יעלה הדבר בידו, המאמין יודע שאם ינסה ליטול את שאינו שלו

מה שמבקש אין נותנין , כל הנותן עיניו במה שאינו שלו“.): 'ט(כמאמר הגמרא בסוטה . את שלו

לויים , לכן אם מנסים לצמצם את המתנות שחייבים לתת לכהנים. ”ומה שבידו נוטלין הימנו, לו

המשתדלים לעומת זאת . הדבר גורם לצמצום המזונות בכל העולם על ידי  בצורת ורעב, ועניים

   .).'תענית ט(” עשר בשביל שתתעשר“: ל”כמאמר חז. זוכים לעושר, להפריש מממונם

. ויהי טרף בביתי, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר“): 'י' ג(ה במלאכי ”זוהי גם הבטחת הקב

והריקותי לכם ברכה עד , אם לא אפתח לכם את ארבות השמים, צבאות' ובחנוני נא בזאת אמר ה

  .”עד שיבלו שפתותיכם מלומר די“:): ב”ל(ודרשו במסכת שבת . ”בלי די

כפי :).  ו”כתובות ס(”    ֶחֶסר-מלח ממון “:  מושלי משלים בירושלים היו מנסחים זאת בקצרה

 שמירת הממון היא על ידי - כך המלח של הממון . ומשביח אותו, שמלח שומר שלא יתקלקל הבשר

  .לות העוזרת לריבוי ממוןזוהי השתד. שבעליו מחסר ממנו לצדקה

  

ויקרא  (”ב”העני עושה עם בעה, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני“: כך גם למדנו במדרש

שאם העני , אבל האמת היא . שלא ירעב, לכאורה נראה שבעל הבית מקיים את העני). 'ד ח”רבה ל

המרויח . לו למקוםשהרבה שלוחים , לפי זכויותיו, יבואו מזונותיו ממקום אחר, לא יקבל ממנו

זו . ופרנסתו, שבזכות הנתינה מועיל לחיי עצמו. ב שפירנס את העני”הוא בעה, האמיתי מהנתינה

  .השתדלות קלה שודאי מועילה

   

  
  
  
  
  



  
  יוחנן בן זכאי ואחייניו' ר

, מספרת שבמוצאי יום כיפור ראה רבי יוחנן בן זכאי בחלומו.) י(הגמרא במסכת בבא בתרא 

 .ו באותה שנה שבע מאות דינריםשאחייניו יפסיד
הוא יודע שהם לא . למניעת הנזק, או תחבולות למיניהן, ז אינו מנסה לנקוט באמצעי בטחון”ריב

ז לעזרת ”מה עושה ריב).  ו”ז ט”ן בראשית ל”רמב(” הגזרה אמת והחריצות שקר“כי , יועילו

  ?אחייניו

נה נחסר מממונם כמעט שבע כך שבסוף הש. הוא מאלץ אותם להרבות בצדקה במשך כל השנה

  .מאות דינרים

יקחו מכם בסך הכל ! אל תפחדו: ז”שלח להם ריב. בערב יום כיפור תפשה המלכות את האחיינים

  .שבעה עשר דינרים

כשם שמזונותיו “: מסבירה הגמרא.  ז את החלום ופתרונו”מספר להם ריב, לתדהמת האחיינים

 כך חסרונותיו של אדם קצובים לו מראש ,של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה

הלא פרוס “,  זכה. זה תלוי באדם עצמו, אבל לאן ילכו הכספים שיפסיד. ”השנה ועד ראש השנה

אין אפשרות בכל ההשתדלויות הגשמיות . ”וענים מרודים תביא בית“, לא זכה, ”לרעב לחמך

לזכות בכך במצוות צדקה ו, ישנה אפשרות להשתדל לאן ילך הכסף. למנוע נזק שנגזר על אדם

  !ברבוי צדקההדרך היא , לכן הרוצה להשתדל להפחית נזקיו. ובשכרה

דלת שאינה פתוחה “:  מנוסח הדבר בקצרה ובחריפות יתר, )ז”י' ו(במדרש שיר השירים רבה 

  .”]רופא[פתוחה לאסותא , לצדקה

יצטרך לתת את , קהאם לא יפריש  מממונו מרצונו לצד. החסרונות המגיעים לאדם הינם קצובים

  .עם כל עגמת הנפש הכרוכה בכך, או לבעל מקצוע אחר, אותו הסכום לרופא

  .זק לגמריאולם ישנה גם אפשרות השתדלות לבטל את הנ

  

חלבו  לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו ' אמר ר“: דרך נוספת להרבות את מזונותיו של האדם

 .).ט”בבא מציעא נ(”  אשתושאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל
כבדו את נשותיכם (” אוקירו לנשייכו כי היכי דתתערו“: )שם (ולכן היה רבא אומר לבני מחוזא

  ). ובשביל זאת תתעשרו
 
 



  ה "ב
  

  :)ניתן לאומרה בכל עת( בבנים פקדתפילה לה
  

ִָמְלָפֶניךְיִהי ָרצון  ּצור, ֲאבוֵתי ֱאלֹוֵהיֵו ֱאלֹוַהי ְיָי ּ ל ָכְבּ ּ ַצִדיק,ָהעֹוָלִמים ּ
ְ ְזָכָרנו ְיָבֵרךְיָי :מפסוק היוצא םָלְעֶנל ַהדֹוָגּ ַהָךְמן ִשַעַמ ְל,תרֹוֹוּדַה ְְיָבֵרך ֶאת , ּ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ית ַאֲהֹרן, ּבֵ ִתֵתן, ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ּׁשֶ ָּרצוי ְוָהגון, ָזָכר ֶזַרע ִלי ּ  ְוטֹוב, ּ
ְּמֻתָקן ,ְוָיֶפה לְמֻקּו ּ ּ וְלִהְתַקֵים ִלְחיֹות ְּוָראוי ,ּבָ ִליּ ָמה ֹוןּׁשום ָע ּבְ   .ְוַאׁשְ

ים ֶזַרע ִליְּוִתֵתן  ֶמךּבְ ְּתָבְרֵכִניּו, ֲאָנׁשִ ְ ְוְתָבֵרך ,ָׁשּ יִתי ֶאת ּ ָזְכֶר ּבֵ ְּוֵאַדע ִכי , ָךּּבְ
לֹום ִפיַע .ֹאָהִלי ׁשָ ָמה ּרוַח ֶנֶפׁש ּבֹו ְּוַתׁשְ כל  ְּתכֹוֵנןּו ,ָטהֹור בְחָצִמַמ ּוְנׁשָ

נֹוי ידֹוִמֲעַהְלּמו וְּיַקְלּו ימֹוִלְשַׁהי ְלֵדּיו ְכָתנֹוָכֲה   , יםִמֲחַרְבּו ּוְבֶחֶסד ֵחןְבּו, ּבְ
ֹאֶמץ, תּיאוִרְבּו ַהַקְבּ ּוִבְגבוָרה ֹתֶקףּוְב ּבְ  מֹוְּקַרְתִה ְבּ,תֹוֹוׂשָעֵהּבְ ּוְתַרֵחם ָעָליו .ּ
  . יוָרּויצִבּיו וָבָרְקִב, תֹוָמְשִׁנְבּ וחֹוּרוְבּ וֹוׁשְפַנ ְבּיֹוְרּול ּב ַעּהויֵגִּצַת ְו.יוָרָבֵא

ֶאָחד  ְוֹלא ר ַסְחא ֶיֹלְו, יְוֹלא ֹחִל  ֶנַגעֹלא ,ֹּלא ֵנֶזק ְוֹלא ִחָסרֹון ָבָריוֵמֵאִיְהֶיה ּבְ
ַמָזלד ֵלָּוִיְו, יוָּיי ַחֵמל ְיּב ָכּל טוּ ָכלֹו ָעה טֹוָבה וְבָרָכה טֹוב ּּבְ ּוְבׁשָ   ,ְוַהְצָלָחה ּ
ר ֶשֹעְבּ, תּוּיִמְשַׁגין ְבּת ֵבּּוּיִנָחּרוין ְבֵּבּ, םלֹוָשְׁלּים וִּכֻרֲאים ַוִבים טֹוִּיה ַחֶיְחִיְו
ר ָבּל ָדָכי ְבִּעְרע ַזַרֶזְו יִעְרת ַזֶאְו יִנֵכְרָבְתּו .לֵאָרְשִׂי ָךְּמל ַעַלְכִבּ, דבֹוָכר ְוׁשֶֹאְו
ם ִיַמת ָשׁכֹוְרִבּבְי ִנֵכְרָבְתּו. ָךֶנצֹות ְרֹוׂשֲע ַלּנוֵתָגָשַׂה ְוּנוֵלְכִשְׂו ּנוֵתְעּים ַדִלְשַּׁמַה
 .םַחָרם ָוִיַדת ָשכֹוְרִבּ, תַחָּת תֶצֶבם רֹוהֹוּת ְתכֹוְרִבְבּו ,לָעֵמ
 ת ְלקֹולבֹוּוּשַׁק ָָאְזֶניך ִּתְהֶייָנה, יםִבּרוְּכב ַהֵשֹׁוי לֵאָרְשׂי ִיֵהלֹות ֱאֹואָבְצ ְיָי אָנָּא
ִקיָפה ִמְמַה, יַנּנוֲחַּת ָקָפה ָעַלי ָךְשְדעֹון ָקּׁשְ ים  ֶזַרע ִלי הְּוָנַתָת ,ְלטֹוָבה ַהׁשְ ֲאָנׁשִ
ָמה ָּפעֻמׁשְ ְנׁשָ ה ּבִ תֹו ְהֶיה עֹוֵסקְוִי, ְקדֹוׁשָ ּוְמַקֵים ָרהּּבַ ְרכֹות, ִמְצֹות ּ ִָפיך ּוִמּבִ ּ 
ית ְְיֹבַרךְו, יִנֵכְרָבְּת ַָעְבְדך ּבֵ ית ּכֹל ִעם ּ ָרֵאל ּבֵ ְּמָעה ְתִפָלִתי ׁשִ.ְלעֹוָלם ִיׂשְ  ְיָי ּ
י םְּוַקַי .ִזיָנהֲאַהי ִתָעְוַשְׁו ַּכָוַנת ּבִ ֶבתִּכי , ָךְמָלעֹוּבְָהָאָדם  ֶאת ָךְתיָרִצְי  ּ  ָלׁשֶ

ים ָקדֹוׁש ֶזַרע ִליה ְּוָנַתָת, הַּצְרָתְּוַאָתה ְי הָראָתּבְ ּ ַאָתהּהאֹוָת ְוָטהֹור  ֲאָנׁשִ
ָמהּבִ ה ְנׁשָ ה, ֲחָדׁשָ מ קָבְּדֻמ, ָּתבֹואר ָצאֹוָהִמן , ּוְטהֹוָרה ְקדֹוׁשָ ִנׁשְ י ְקדֹוׁשֵ ֹותּבְ
מֹות ַהְקדֹוׁשִ .ןיֹוְלֶע ְּוַאֶתם ְנׁשָ ר ֱהִייֶתםּ , ֵאל ְּפֵני ָנא ָּחלו, ַּהֶזה עֹוָלםּבָ ים ֲאׁשֶ
ְזכוְתֶכם, ְלטֹוָבה ִּתיָלֵאׁשְ אתּלַׂמְל ּוִבְזכות ּּבִ ר ֲאִני ִמְת ּ ן ְלַהֲעִמיד הֶּוַאֲאׁשֶ  ָזִריז ּבֵ

ּוְמֻמָל תֹוָרהח ּ ַמע. תּיאוִבְנְּוָהגון ִל ּּבַ ל,יםִהֱאֹל ְיָי יקֹוִל ׁשְ ַרֲחִמים וְבָרצֹון  ְוַקּבֵ  ּּבְ
ְּתִפָלִתי ֶאת ִָמְלָפַנִיך י ֵריָקםִניֵבִשְּׁת ְוַאל ,ּ ּוְתַמֵלא ׁשְ. ּ  ּוּנֶלְדַגֲאַו, ְלטֹוָבה יִתָלֵאּ

ּהוא וָבָניו, עֹוָלם ַעד ַּהָיִמים ָּכל ְיָי ְלִיְרַאת ֶקֶרב ּ ָרֵאל ּבְ  .ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ,ָאֵמן. ִיׂשְ
י ְלָפֶניך ְיָי צו ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ   .ִרי ְוֹגֲאִליָּ

  
 ).טעון גניזה(ור על קדושת התפילה נא לשמ 



  ה"ב
  

 א"ל זיע"זצוק) ן"הרמב(משה בן נחמן ' גרת קודש ששלח הרב המקובל ריה מאהתפילה הועתק
   .)1( לתלמידו

  .ם יום מהפקידה בהריוןי עד ארבע,י שני בני הזוג"ע,  פעמים ביום3עדיף לומר את התפילה 
ם אחד ומצאני אד, פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום): י"פרק ח(בספר תנא דבי אליהו מובא 

, אמרתי לו? מפני מה בעלי בתים של ישראל נעצרים על הבנים מהיות להם בנים, רבי, ואמר לי
כדי שירבו ,  מצרפםלפיכך, ה אוהב אותם אהבה גמורה ושמח בהם ובתפלתם"מפני שהקב, בני

   .)2(רחמים על בנים 
 )3(  את תפילת חנהלומר) שניסו הכול(ל הציע לזוג נשוי ללא ילדים "רבי משה לייב שפירא זצוק

בערב ראש השנה ויתמידו ) מול מקום המקדש, בסמוך לקברי הצדיקים(בהר הזיתים בירושלים 
  .)4( לומר בכול ערב ראש השנה גם לאחר שיפקדו בילדים ואכן הסגולה פעלה והזוג נפקד בילדים

בערב ראש ויש מקומות נוהגין ללכת : )משנה ברורה(בשולחן ערוך הלכות ראש השנה וכן מובא 
דבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים ומתוך כך , השנה לבית הקברות ולהרבות שם בתחינות

  .הוא מקום קדוש וטהור והתפלה נתקבלה יותר
  :להלן סגולות המופיעות בספרי הקדמונים

  .)5( הקן לקיים מצוות שילוח -בנים הפקד בסגולה בדוקה ומנוסה ל
   .)ספר סגולות ישראל( בערב שבת ובמוצאי שבת –  ולהזהיר מאוד בתוספת שבתרלהזה

  . א מסוגל לפקידה"ל זיע"לרבנו חיים בן עטר זצוק "אור החיים"לימוד בקביעות בספר 
י הרבי מליובאוויטש " עפ- !עריכת שיעורי טהרת המשפחה לזיכוי הרבים סגולה בדוקה ומנוסה

   )6(א "ל זיע"זצוק
לפקידה בדוק ומנוסה , לשם האם) המורה על התרחבות (שינוי השם לאשה באופן שיתוסף האות ה

   .טליה-טלי ל-מ: לדוגמא
  )7( :)חלקי(ערך בנים , י ספר המדות"עפ

  .)מגילה יראה תלמוד בבלי (צניעות שבאשה מזכה לה לבנים 
 מה יעשה אדם ויהיה לו בנים זכרים ישא אשה ההוגנת לו ויקדש את עצמו בשעת התשמיש ויבקש

  .)ראה נדה עא(ו ממי שהבנים של
  .):בבא בתרא ט(כל הרודף צדקה זוכה לבנים בעלי עושר בעלי חכמה בעלי אגדה 

 בגניקולוגיה ופוריות הכוונה וסיוע לזוגות להם בעיות, מתמחה במתן ייעוץ ה"מכון פוע
  .1800-07-11-11  :טל  תשלוםהשרות ללא 

  :הערות
בן היתר את השפעת המאכלים בטרם קיום התשמיש וכן את כח המחשבה  מתארת תהאיגר   .1

ספר –ד "חב-חסידות מבוארת( בספר התניאמבואר וכן , המתלבשת בזמן החיבור על הוולד
'  קטן לציטע'- ובספר נועם אלימלך ב.ז, פרקים ב) 03-9606018: ניתן גם לרכוש בטלמומלץ

 ראשית חכמהז בספר " פרק טגהזיוולו חוק ולא יעבור מללמוד קודם וזה יהיה : ידמובא בסימן 
כי כל הנשמות : ביאור מתוק מדבש, ב" ובספר הזוהר פרשת משפטים צה ע.."שער הקדושה

וזה הצלם נמשך מקליפת נוגה , ד הנקרא צלםהבאות לעולם הזה צריכות להתלבש בלבוש אח
ואם האב והאם מהרהרים הרהורים , והם סוד היצר טוב ויצר הרע שבאדם, המעורבת מטוב ורע
  .ל"להמשיך לבוש לנשמת הולד מהרע שבנוגה ראז גורמים , רעים בעת יחודם

 .וספר שמואל א פרק א, כט, כה, ראה ספר בראשית פרקים יא .2
 .ספר שמואל א פרק בתפילת חנה מופיעה ב .3
 ).26/9/08(ח "ו אלול תשס"כ-ב ד"הסיפור במלואו פורסם גם באתר צעירי חב .4
לא  אולם יש ללמוד את כל ההלכות הקשורות בזה בכדי –י מדרש תנחומא פרשת כי תצא "עפ .5

מסבירה את ה באתרו הרצאתו של הרב משה ארמוניניתן לשמוע את  ,לעבור על צער בעלי חיים
 . שילוח הקן חשיבות מצוות



 , בדרכי נועם- אולם חשוב שהשיעורים יועברו באופן המתקבל,הסגולה מופיעה באגרות הקודש .6
 ."בריאות ואושר בחיי הנישואין": ר אלי שוסהיים"מאמרו של דלהיעזר ב גם ניתן 

מעבירה שעורים לנשים בדבר , ד ברחובות מנחם מנדל גלוכובסקי"אשת רב קהילת חב: יצוין כי
  .  קיום טהרת המשפחהחשיבות 

 . לחיים ספר האוגד עצות וסגולות-ל"נחמן מברסלב זצוק' י ר"ספר המדות נכתב ע .7
  
  

  )הרב זמיר כהן  (יהחודשהכרת השלבים הפיזיולוגים של המחזור       
  

ויש (לאחר ארבעה , כלומר". טהרת המשפחה"זוהי מצות , אחת מאבני היסוד של מצוות היהדות
כי היא כבר ,  מעת בא הוסת ולאחר שהתברר לאשה על ידי בדיקת עצמהימים) נוהגים חמשה
בריכת מים (סופרת האשה שבעה ימים נקיים אשר בסופם היא טובלת במקוה , נקיה לחלוטין

מעת הוסת ועד ). צלולים הבנויה על פי חוקים מיוחדים המעניקים לה את התואר מקוה טהרה
איסור חמור זה המכונה , אגב. (ע פיזי ביניהםלאחר הטבילה במקוה אסורים בני הזוג במג

וזאת בנוסף לעצם איסור המגע אפילו . חל גם על רווקה, בספרות ההלכתית בשם איסור נדה
  ). ללא חופה וקידושין-במי שאינה נדה 

מואר לפתע באור יקרות על ידי , חוק זה הנראה במבט שטחי מוזר למדי בעיני האדם הפשוט
בנוי בטכניקה גאונית , לכאורה" התמים"שר גילו לפליאתם כי החוק א, אנשי המדע המודרני

ובחוקים , המוכיחה כי הורכבה מתוך בקיאות רחבה במבנה הפיזיולוגי של אברי גוף האדם
בקיאות זו היתה חייבת להיות רחבה ושולטת . הביולוגיים לפיהם מתפקדים אותם איברים

בעוד שפרטים ,  בו מתרחש כל שינוי באותם איבריםהמדויקבפרטי פרטים נסתרים עד כדי הזמן 
  .רבים התגלו לאנשי המחקר רק בדור האחרון ורק באמצעות כלי עזר מדעיים חדישים

הרי מתברר כי חוק נפלא זה מעניק פתרון הולם למספר בעיות רפואיות , ואם לא די בכך
דבר המגלה כי . הןוחברתיות קשות אשר חלק ניכר מן הזוגות הנשואים נאלץ להתמודד עימ

וגם בתחום , רפואי-החוק הורכב מתוך מומחיות רבה גם בתחום הבריאותי, ל"בנוסף לנ
וכאמור מתוך בקיאות .וגם בתחום הבין זוגי מן ההיבט הסוציולוגי, יוההורמונאלהפסיכולוגי 

  .והביולוגי מפליאה בתחום הפיזיולוגי
בריאות ואושר בחיי ", אלי שוסהייםר "ניעזר בקטעים מתוך מאמרו של ד, להבהרת הדברים

  ]:בתוספת דברי הסבר והדגשה" [הנישואין
 להפליא בין המסורת היהודית לבין מדע הרפואה מדויקתמבחינה כרונולוגית קיימת התאמה 

בנוגע לשלושת השלבים או התקופות המחלקים מבחינה פיזיולוגית את המחזור החודשי של 
  .האשה

בשלב הראשון . ובהמשך הדברים נעבור לשלב השלישי, אשוניםתחילה נפתח בשני השלבים הר
 הרחם -בשלב השני .  מתפרק ומתפורר הקרום הרירי המצפה את פנים הרחם וגורם לדימום-

  .לשם הכשרתו לקבלת והזנת העובר המתפתח, בונה מחדש את הקרום שנהרס
חדש הוא שבעה ימים באמצעות כלים מדעיים חדישים התגלה כי משך היווצרות הקרום ה, והנה

נאמר ) כח-כה, ויקרא טו(אנשי המחקר נדהמו לגלות כי בתורה . מעת תום ההפרשה הדמית
ורק אז רשאית האשה לטבול , יש להמתין שבעה ימים נקיים מדם, שלאחר תום ההפרשה הדמית

  .במקוה ובני הזוג שבים להיתרם
אין בדברים אלה ,  את התורהעבור היודעים ומאמינים באמונה שלימה שלא גורם אנושי כתב

ומי כבורא יודע ומכיר את פרטי , שהרי בורא העולם הוא הוא כותב התורה. שום פלא או חידוש
  ??ומסתרי בריאתו

חובה עלינו להדגיש שמצוות התורה לא ניתנו מטעמי , לפני שנציין פרט מעניין נוסף בנושא זה
ים טמונים בהם ועלינו לקיימם בין אם אלא צו מלך הן אשר סיבות וטעמים רמ, בריאות בעלמא

יחד עם זאת ברור . ובין אם לאו, גילינו בהם איזו שהיא תועלת בריאותית או כל תועלת אחרת
. לא הטביע נזק בריאותי בדבר הכרוך במצוה, לנו שבורא העולם אשר הטביע את טבע הבריאה



אך יש לזכור . יני המצוותהוא בודאי קישר בריאות וטובה בטבע פעולות ומאכלי וענ, ואדרבה
  .אלא פועל יוצא המתקשר אליה בהכרח, שאין זו סיבת ומטרת המצוה

ל בהם נודע לראשונה שבמשך שבעה "מנקודת מבט זו נוכל עתה לציין כי במקביל לגילויים הנ
מצוי , התברר עוד כי כל עוד לא הסתיימה בניית הקרום, ימים נבנה הקרום הרירי של הרחם

ולשמש מרבץ , צב דומה לספוג העלול לשאוב לתוכו חיידקים המגיעים מן החוץפנים הרחם במ
  . נח להתרבות ולהתפתחות מושבות חיידקים מחוללי מחלות

   .נחסך סיכון נורא זה, על ידי הפרישה בימים אלו
שלבים אשר . ובניינו מחדש, התפרקות הקרום הרירי. לעיל הוזכרו שני השלבים הראשונים. א

, כלומר. בשלב השלישי מגיע מועד הביוץ. ה הכירה אותם היטב על מועדיהםכאמור התור
מועד הביוץ הוא בדיוק לאחר . מן השחלה, הפרדות התא הקרוי ביצית והאמור להתהוות לעובר

וכפי שמתברר ) האמור לקלוט את העובר המתפתח ולפרנסו(סיום בניית הקרום הרירי 
. משמעות הדברים מדהימה.  בהגדלההצפייים באמצעות מכשירי סריקה משוכללים המאפשר

אשר בו חלה מצוה על הבעל , לפי מידע זה נמצא שיום הטבילה במקוה על פי מצות התורה
  !!היום הכשיר ביותר לקליטת עיבור הוא, לפקוד את אשתו

 לאחר תום שבעת הימים - ביותר הוא שהחפיפה שבין המועד ההלכתי של הטבילה ןהמעניי
, קרי מועד הביוץ שלאחר תום שבעת ימי בנין הרחם, הזמן הכשיר ביותר לעיבורלבין , הנקיים

אלא נאמרה והוגדרה במילים ברורות , ל"לא התחדשה לפתע זה עתה על סמך הנתונים הנ
גמרא מסכת . ('וכו" אין האשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה: "בתורה שבעל פה במשפט קצר

  ".)אין האשה קולטת אלא אחר נדתה: "ה, קרא ידוי, וראה עוד במדרש רבה.  ב ,נדה לא
מאוסה : י"רש(וקץ בה , מפני שרגיל בה? מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה: "בתלמוד נאמר. ב

אמרה תורה תהא אסורה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה כבשעת כניסתה ). עליו
מזוית נוספת של קשר מימרא זו הבאה להאיר את מצות טהרת המשפחה ) ב, נדה ל". (לחופה

 את הפתרון האידיאלי הנפלא לבעיית עבורנומתמצתת , נפשי בריא ומתמשך בין בני הזוג
עד ההרס המוחלט של ,  ומאיסות וריחוק בני הזוג זה מזהשעמום -הבעיות של הבית המודרני 

נניח זאת להתבוננות הקורא והרחבת הדברים , אך כאמור. יש להאריך ולהרחיב בזה. הבית
  .דעתוב
 
 



  ה"ב

  

 :)ניתן לאומרה בכול עת ( תפילה ללידה קלה
 :כ פרק תהלים

 :ְלָדִוד ִמְזמֹור ַּלְמַנֵצַח) א(
ם ֱאל) ב( ְבך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ַָיַעְנך ְיָי ּבְ  :י ַיֲעֹקבהָ
ַלח ֶעְזְרך ִמקוֶדׁש וִמִציֹון ִיְסָעֶדָך) ג( ִּיׁשְ ּ ּ ּ ּ ָ: 
ל ִמְנֹחֶתך ְועֹוָלְתך) ד( ִָיְזּכֹור ּכָ ֶנה ֶסָלהָ  :ּ ְיַדׁשְ
ּיִיֶתן ְלך ִכְלָבֶבך ְוָכל ֲעָצְתך ְיַמֵלא) ה( ָ ָ ָ ּ: 
ם ֱאֹלהינו ִנְדּגֹל ְיַמֵלא ְיָי) ו( יׁשוָעֶתך וְבׁשֵ ְּנַרְנָנה ּבִ ּ ּ ָּ ֲאלֹוֶתיך ּ ל ִמׁשְ  :ָּכָ
ְגֻבר) ז( ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ יחֹו ַיֲעֵנהו ִמׁשְ יַע ְיָי ְמׁשִ י הֹוׁשִ ַּעָתה ָיַדְעִתי ּכִ ּ ּ ע ְיִמינֹוּ  :ֹות ֵיׁשַ
יר) ח( ם ְיָי ֱאֹלהינו ַנְזּכִ ׁשֵ ֵּאֶלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלה ַבסוִסים ַוֲאַנְחנו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ: 
ְרעו ְוָנָפלו ַוֲאַנְחנו ַקְמנו ַוִניְתעֹוָדד) ט( ֵּהָמה ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ: 
יָעה ַהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹום ָקְרֵאנו) י( ְּיָי הֹוׁשִ ּ ְ ּ: 

ְָיִהי ָרצון ִמְלָפֶניך ְָבַעְמךת רֹוְבֻּעל ְמל ָכּם ַעֵחַרְּתׁשֶ ֵּהי ֲאבוֵתינווֵּהינו ֵואלוֱאל ְיָי ּ ֵבית  ּ
ל ת ַעבֹוְשֹוּיַהְו. ןיֶהֵתדֹוָלה ְוָנְלֵּפא ַתֹּלן ֶשׁיֵלִּצַתְו, ןָרּוּבר ִעַען את ַציֶהֵלֲעל ֵמֵקָתְו, לֵאָרְשִׂי
לֹוםיםִבּים טֹוִּיַחה ְלָנְדַלֵתְו, על ָרָכּן ִמיֵלִּצּים ַתּבִַר ָהָיךֶמֲחַרְבּ, רּבְֵשַּׁמַה  ָלןְכָלִבּו .ּ וְלׁשָ
ד ֵלּת ֵתֶדֶל ָליָהֶמאת ָיֹלְמִבּו ,ּהָרּוּבר ִעַע ַציָהֶלָעל ֵמֵקָתְו )פ"בפ (לַע ָיךֶמֲחא ַר ָנּמוֱהֶי
ך וֵבַרך ְפִרי ִבְטְנך וְפִרי ַאְדָמֶת:ל וקיים בהֵקָנְבּ ּ ַוֲאֵהְבך וֵבַרְכך ְוִהְרּבֶ ּ ָּ ְ ָ ָ ך ָּ ָך ְדָגְנך ְוִתיֹרׁשְ ָ ָּ

ע ַלֲאֹבֶתיך ָלֶתת ָלך ּבַ ר ִנׁשְ ְתֹרת ֹצאֶנך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ַגר ֲאָלֶפיך ְוַעׁשְ ְְוִיְצָהֶרך ׁשְ ָ ָ ָ רוך , ָּ ְּבָ ּ
ל ָהַעִמים ֹלא ִיְהֶיה ְבך ָעָקר ַוֲעָקָרה וִבְבֶהְמֶתך ִָתְהֶיה ִמּכָ ָּ ּ ל ֹחִלי ְוָכל ְיָי ְוֵהִסיר, ּּ ָ ִמְמך ּכָ ּ

ָכל ׂשְֹנֶאיך ך וְנָתָנם ּבְ יָמם ּבָ ר ָיַדְעָת ֹלא ְיׂשִ ַָמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאׁשֶ ְּ י ֹאֶרך ָיִמים :וכן ּ ְ ּכִ

לֹום יֹוִסיפו ָלך נֹות ַחִיים ְוׁשָ ְוׁשְ ּ ְוָבֵרך .ּּ  בברכה )פ"פב(ר הנמצא בבטנה של ָבֻּע ָהֵאת ּ
ְמֶרךְיָי ְָיָבֶרְכך: הכתובה בתורתך הקדושה ּ ָפָניו ֵאֶליך ִויֻחֶנָךְיָיָיֵאר : ָ ְוִיׁשְ ּּ א :ָ  ּ ָפָניוְיָי ִּיׂשָ

לֹום ם ְלך ׁשָ ֵָאֶליך ְוָיׂשֵ ֵנ :ָ ִמי ַעל ּבְ מו ֶאת ׁשְ ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכםְּוׂשָ ר ְיִהיְו, י ִיׂשְ  ֶזַרע ָהֻעָבּ
ַרך  ובעל מידות גידיו וחושיו , ושלם בכול אבריובריא , ַּקָיָמא רּבַ ֶזַרע ֹקֶדׁש, ְיָיְּבֵ
ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדםיו ,מידות תרומיות, טובות ֶכל טֹוב ּבְ ויצא הולד לאויר  ְמָצא ֵחן ְוׂשֵ

  .העולם בשעה טובה ובמזל טוב לחיים טובים ארוכים ולשלום
ְמֵרם ְו,  תגן בעדה ובעד הוולדתיתהילים אשר קראהפרק זכות ו ַּתִצְוִּתׁשְ  ָלִאיםֳח ֵמיֵלםּ

עֹותּ וִמָרִעים ְקִריםִּמִמּו ָרִעים  ותזכנו לשמוע בשורות .ְמַקְטְרִגים ּוִמּכֹל ָרעֹותְו ָקׁשֹות ׁשָ
ּ תֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִיים : כדכתיבטובות ולבשר בשורות טובות ותרבה שמחות בישראל ּ

יִמיְנך ֶנַצח ָמחֹות ֶאת ָפֶניך ְנִעמֹות ּבִ ָׂשַֹבע ׂשְ ָ ן ְיִהיָא, ּ  .ָרצֹון ֵמן ּכֵ
י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוֹגֲאִלי ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ ָּ. 

 
 ).טעון גניזה(ור על קדושת התפילה נא לשמ 



  ה"ב
  
  : ללידה קלההלן סגולות ועצות מספרים קדמוניםל

 אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים ,ה ואביו ואמו''שלשה שותפין יש באדם הקבשנו חכמים 
 , אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין,וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין

ראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים ו''והקב
 וכן מובא בספרות הקבלה כי בשלושת הימים הראשונים של ההריון מושפע )1( ובינה והשכל

  .)2(לעובר נשמה המאירה אותו ומאפשרת את התפתחותו 
 ובכך במידה מסוימת מעשיה של אימודיבורה ו, פע רבות מאופן מחשבותיהבמעי אימו מושהעובר 

  .עת היא את נטיותיו ותכונות אופיוובק
 מכוון שהעובר קלט את הריח באמצעותה –אישה הרה המריחה תבשיל ומרגישה צורך לאוכלו 

   ).3( חובה להאכילה –והוא מתאוה 
וירבו באכילת דברי ) 'שום וכד, בצל:כגון (מעוברות ומניקות טוב שימנעו מאכילת דברים חריפים

    .  )4(ל מאכלים כשרים ובפרט חשוב להקפיד עמתיקה 
, תשמיש קשה לאשה וקשה לולד) להריון(אמרו רבותינו זכרונם לברכה שלשה חדשים הראשונים 

   .)5(שמתוך כך יצא מלובן ומזורז, אחרונים יפה לאשה ויפה לולד, אמצעיים קשה לאשה ויפה לולד
מקום ניפרד כמו פרט לקבר צדיק הטמון ב(אישה בהריון לא טוב שתיכנס לבית העלמין כלל 

  ).א"ל זיע" זצוקיהודה בר עלאי' ר, י"רשב
  .)6(ך תשומת לב ובכך תישמר מעין הרע טוב תעשה האישה באם לא תבלוט בלבושיה ולא תמשו

 בתחילת החודש התשיעי תטבול האישה במקווה –ה ללידה קלה ולהסרת אנרגיות שליליות סגול
  .ובמידה ולא נבדקו המזוזות בבית יש לבודקם, וכן תקיים מצוות הפרשת חלה )7( ללא ברכה כשר

לכן טוב  )8( ת הלידה משפעים על מזלו של הוולד ובמידה מסוימת על תכונות נפשויום הלידה ושע
  . י זכות גדול משתנה המזל" כי לאחר הלידה ע בטרם הלידהדלהתפלל על הוול

   ).9(טוב לתת צדקה לזכות ולשלום הוולד בכול מהלך ההריון
  .)10(לידה קלה לאשתו י הבעל מסוגל לגרום "בית הכנסת עפתיחת היכל 

    .סגולה להניח את הספר נועם אלימלך מתחת לכר היולדת
  

  :הערות
 . אם הבנים שמחה–באריכות בספר הדן בהריון ולידה ו,  זוהר בראשית,תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא .1
 . ה על התפתחות העובר והשפעת הסביבה עליוהמסביר בהרחב,  המהפך–ספרו של הרב זמיר כהן ראה  .2
 .ה, ראה משנה מסכת יומא ח .3
 מעוברת בו הכאשר הית, ל של אלישע בן אבויה בגלל אימו"בקהלת רבה פרק ז מובא כי סיבת קלקולו ר .4

 .  אכלה מאכלים שאינם כשרים
 :וכן במסכת קידושין דף עג, תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא .5
 .ם אין לספר על ההריון לפחות עד תום החודש השנייש לחוש לעין הרע ולכן ג .6
 .ספר רפאל המלאך בשם ספר הזכירה .7
מומלץ מאוד לשמוע את הרצאותיו המחכימות של ראה באריכות תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנו וכן  .8

,  תכונות הנפש,שם האדם, מזל:הרצאות בנושאים מגוונים כגון(הרב יוסף צבי בן פורת באתרו אמונה 
 ).ועודחינוך , הסתגלות למצבים , תקשורת במשפחה,פסיכולוגיה,  אסטרולוגיה,חלומות

טוב לכן , )פסחים ח( גמור קהרי זה צדי ב''האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העוה .9
 במפורשות כי זכות המצווה תעמוד  יש לומרבטרם נתינת הצדקה לקופת הצדקה וצדקה בימי החוללתת 

 יהי רצון שזכות –  ולוולד הנמצא בבטנהאורה בת אסתרדקה זאת לזכות הרני נותן צ: וגמאלוולד לד
 העולם ביום טוב ובשעה רוילאו ויצא, זרע קודש בר קיימא',  זרע ברך ה הוולדהי ויהםהצדקה תעמוד ל

 .  אמןלחיים טובים ארוכים ולשלום ובמזל טוב טובה
כשם שפתחתי את היכל הקודש ללא :  על הבעל לומרלאחר פתיחת ההיכל: מובא בספר רפאל המלאך .10

 .    לחיים טובים ארוכים ולשלום אמןאזרע קודש בר קיימ, קושי כך תלד אשתי ללא קושי
  
  

    



 ה"ב
  

   חלאקה-סדר תספורת ראשונה 
  :לבישת ציצית

ואם מלבישים אותו ביום . מלבישים את הילד ציצית חדשה
רוך ַאָתה: ת הילד לברך מלמדים א ּּבָ ְֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםֹוֱאל ְיָי ְּ ּ, 

נו בִמְצֹוָתיו  ר ִקדׁשָ ֲּאׁשֶ ּוִצָונו לִהְתַעֵטף ּבִציִציתּ ּ ּ.  
רוך ַאָתה :לד לברךאם הציצית חדשה מלמדים את הי ּ ּבָ ְיָי ְּ

ְֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםֹוֱאל ֶהֱחָינו וִקיָמ, ּ ּׁשֶ יָענו ַלזַמן ַהֶזהּ ּנו וִהּגִ ּ ּ ּ.  
  

יׂש ּב: אחרי העטיפה יאמרו  אלׂשֹוׂש ָאׂשִ י ּבֵ י ֹוְּיָי ָתֵגל ַנְפׁשִ ַהי ּכִ
ָחָתן ְיַכ ע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני ּכֶ ְגֵדי ֶיׁשַ ִני ּבִ יׁשַ ָלה ִהְלּבִ ֵּהן ְפֵאר ְוַכּכַ ּ

ַּתְעֶדה ֵכֶליָה ּ:  
  

  :)ניתן לומר בכל עת( לילדות ברכ
ְֽמך ֱאלֹו:  מברכים את הילדהאםאבי הבן או  ִהים ּכֶאְפַרִים ָיׂשִ

ה ֶרְכך : ּוִכְמַנׁשֶ ך  ְיָיָיָבֽ מֶרֽ ָך ְיָיָיֵאר : ָוִיׁשְ יֻחֶנֽ ָּפָניו ֵאֶליך ִוֽ ּּ א : ָ   ְיָיִּיׂשָ
ָָפָניו ֵאֶליך ו ם לךּ ֽלֹום ָָיׂשֵ מו ֶאת ׁש: ׁשָ ָרֵאל ַוֲאִני ִמּוׂשָ י ַעל ּבֵני ִיׂשְ

רֽכם   :ֲֵאָבֽ
ִיֵתן ּבִלּבך ַאֲהָבתֹו ַמִים ׁשֶ ׁשָ ּבַ ִָויִהי ָרצֹון ִמִלְפֵני ָאִבינו ׁשֶ ּ ּּ ּ וִתְהֶיה . ּ

לֹא ֶתֱחָטאְיָיִיְרַאת  ּ ַעל ָפֶניך ּכל יֵמי ַחֶייך ׁשֶ ָ ָּ תֹוָר. ּ קך ּבַ ִּויִהי ֶחׁשְ ה ָ
ה ְתבוָנ, ּוִמְצֹות ִּלּבך ֶיְהּגֶ ר חְכמֹות ו, הָ ִּפיך יַדּבֵ ָ ְָלׁשֹוְנך ַיְרִחיׁש ּ

ְמאֹור תֹוָרה, ְרָננֹות ֵּעיֶניך ָיִאירו ּבִ ּ זֹוַהר ַהָרִקיַע, ָ ּוַפֶניך ָיְזִהירו ּכְ ָּ ,
יעו ָדָעת ְפתֹוֵתיך ָיּבִ ּׂשִ ִרים, ָ ָוְפֲעֵמיך, ְָוִכְליֹוֵתיך ַתֲעלֹוְזָנה ֵמיׁשַ ּ ָירוצו ּ ּ

מֹוַע ִדְבֵרי ָעִתיק יֹוִמין ֵעץ ְוָהָיה: ָךִּויקוָים ְבּ ,ִּלׁשְ תול ּכְ  ַּפְלֵגי ַעל ּׁשָ
ר ָמִים ִעיתֹו ִּיֵתן ִּפְריֹו ֲאׁשֶ ר ְוֹכל ִיּבֹול ֹלא ְּוָעֵלהו ּּבְ ה ֲאׁשֶ  ַיְצִליַח ַיֲעׂשֶ
ָּצה וְגבוָרהּ רוַח ֵע,ּוִביָנהּרוַח ָחְכָמה , ְיָי ְּוָנָחה ָעָליו רוַח: וכן ּ רוַח ,ּ

ּוִיֵתן לך ָבִנים וָבנֹות ַצִדיִקים וַצִדיקֹות עֹוְסִקים  .ְיָי ַּדַעת ְוִיְרַאת ּ ּ ָּ

תֹוָרה וִמְצֹות ּכל יֵמיֶהם ּּבַ ְִויִהי מקֹוְרך ָברוך. ּ תך . ָּ ָוַיְזִמין לך ַפְרָנָסֽ ָּ
רָחָבהּבַנַחת וְב ִתְה. ֶּרַוח ִמַתַחת ָידֹו ָהֽ ַּפְרָנָסה ׁשֶ ֶּיה ָפנוי ַלֲעבֹוַדתּ  .ְיָי ּ

ִריאוְתך ְָוָיְתִמיד ּבְ ים ּבתֹוך ּכל ַצִדיֵקי , ּ ֵתב לַחִיים טֹוִבים ְוֲאֻרּכִ ּוִתּכָ ְ ּ
ָרֵאל   :ָאֵמן, ִיׂשְ

 
 
 
 



  
  :גזירת שער

 -ועדיף מקדימה, לגזור מעט משער הילדם מכבדים תלמיד חכ
ד וכל אח. אחר כך יעשו כן קרובי המשפחה. מקום הנחת תפילין
טוב לומר ו. בו הטוביתורה ויראת שמים כלמברך את הילד ב

  :קודם לתספורת
יְנֵתיה ִכֽ א ּבִריך הוא וׁשְ ם ִיחוד ֻקְדׁשָ ְּלׁשֵ ּ ּ ּ ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו , ְּ ּּבִ ּ ּ ּ ּ

ּוְדִחילו ם יֹו, ּ ּא ּבִיחוָדא ׁשִלים "ו ֵה"ּא ּבאֹוִתיֹות ָוא"ד ֵה"לַיֲחָדא ׁשֵ
ָרֵא ם ּכל ִיׂשְ ֲּהֵריִני מוָכן וְמֻזָמן ַהיֹום ַהֶזה. לּבׁשֵ ּ ּּ ַער ֹראׁשֹו , ּ ְּלָסֶפר ׂשְ

ים ֶּשל ַהֵיֶלד ַוֲהֵריִני מַכֵון לַהֲעִביר ִדיִנים ַהָקׁשִ ּ ַּוֲהֵריִני מַכֵון לַקֵים , ּ ּ
ְפַאת ָהֹראׁש ֵּפָאה ַאַחת ִמַצד ָיִמין וֵפָאה ַאַחת ִמַצד , ּׁשֵתי ִמְצֹות ּבִ ּּ ּ

ַוֲהֵריִני ֵמִכין את הילד . ַּדי ִיְהֶיה ּבֶעְזָרִתי ָתִמידוֵאל ׁשַ. ׂשֹמאל
ּ וִכֵסא ֶאל ָאָדם ַהָקדֹוׁשִלְהיֹות ָמדֹור תוב, ּ  ֱאֹלִהים ֶאת ַּוִיְבָרא: ַּכּכָ
ה ֶא: וֶנֱאַמר, ָהָאָדם ּבַצְלמֹו י ּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ  :וֶנֱאַמר, ת ָהָאָדםּכִ

ָתה ִי ַּויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאֽ ּ ר ּבך ֶאְתָפָארׂשְּ ָּרֵאל ֲאׁשֶ ִָויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך : ָ ּ
ֶלת וְרצוָיה , ֵּהי ֲאבֹוֵתינוֹוֵּהינו ֵואלֹוְיָי ֱאל ִתְהֶיה ֲחׁשוָבה וְמֻקּבֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ָונֹות  כל ַהּכַ ַוְנִתי ּבְ ִאלו ּכִ ֲאִני ְמַקֵים ַעָתה ּכְ ְּלָפֶניך ִמְצַות זֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ָ

ראויֹות ְלַכֵון ּבְ ָּהֽ ָמקֹום . ִמְצָוה זֹוּ ה ִמְצָוה זֹו ְפִרי ְלַמְעָלה ּבְ ְּוַתֲעׂשֶ
ְרצֹוֶנך ָָהָראוי ּכִ ּ:  

  
  :שער אומרים מזמור זה את הבשעה שגוזרים

ִתית ִמְזמֹור ְלָדִודַּלְמַנֵצַח ַע ָכל  ְיָי :ּל ַהּגִ ְמך ּבְ ֲָאֹדֵנינו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ּ
ָמִים ר ְתָנה הֹוְדך ַעל ַהׁשָ ָּהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ִּמִפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיַסְדָת ֹעז : ּ ּ ּ

ית אֹוֵיב וִמְתַנֵקם ּבִ ְּלַמַען צֹוְרֶריך ְלַהׁשְ ּ ה : ָ ֶמיך ַמֲעׂשֵ י ֶאְרֶאה ׁשָ ָּכִ

ר ּכֹו ֹעֶתיך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאׁשֶ ֶרנו וֶבן : ָּנְנָתהֶָאְצּבְ י ִתְזּכְ ָּמה ֱאנֹוׁש ּכִ ּ ּ
י ִתְפְקֶדנו ָּאָדם ּכִ ַּוְתַחְסֵרהו ְמַעט ֵמֱאל: ּ ּּ ִּהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְתַעְטֵרהוֹוּ ּ ּ :

ָתה ַתַחת ַרְגָליו י ָיֶדיך ּכֹל ׁשַ ַמֲעׂשֵ יֵלהו ּבְ ַּתְמׁשִ ּ ָלם : ָּ ֹּצֶנה ַוֲאָלִפים ּכֻ
ָדי ֲהמֹות ׂשָ ַמִים וְדֵגיִּצפ: ְוַגם ּבַ ּ ַהָים ֹעֵבר ָאְרחֹות ַיִמיםֹּור ׁשָ  ְיָי  :ּ

ָכל ָהָאֶרץ ְמך ּבְ ֲָאֹדֵנינו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ּ:  
 
 
 
 
 
 
 



  
  :אחרי שגוזרים השער טוב לומר

ָיִהי ָרצֹון ִמלָפֶניך  יָת, ֵּתינוֵהי ֲאבֹוֹוֵּהינו ֵואלֹוְיָי ֱאלּ ִזּכִ ם ׁשֶ ּכׁשֵ את   ּׁשֶ
ן ַהֶזה לַקֵים ִמ ַּהּבֵ הו לתֹוָרהּ ך תַזּכֵ ים ּכָ ָרֵאל קדֹוׁשִ ְּנַהג ִיׂשְ ּ ְלִמְצֹות , ְ

ּוִלְבֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני רִויֵחי ולמעשים טובים ּלֻחָפה ִּויקוָים ּבֹו ִמְקָרא , ּ
תוב ּכָ י ִיְרּבו ָיֶמיך ויֹוִסיפו לך ׁשנֹות ַחִיים: ּׁשֶ י ּבִ ּּכִ ָ ָּ י אֹוֶרך ָיִמים , ּ ְּכִ

נֹות ַחִיים וׁשָ ּוׁשְ ָפו לךלֹום יֹוִסיּ ן יִהי ָרצֹון, ּ   .ָאֵמן ּכֵ
ר ה ֵלאֹמרְיָי ַוְיַדּבֵ ָניו ֵלאֹמר ּכֹה : ּ ֶאל ֹמׁשֶ ר ֶאל ַאֲהֹרן וֶאל ּבָ ַּדּבֵ

ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ֶרְכך  :ּתָבְרכו ֶאת ּבֵני ִיׂשְ ך  ְיָיָיָבֽ מֶרֽ ָּפָניו  ְיָיָיֵאר : ָוִיׁשְ
ָך יֻחֶנֽ ֵּאֶליך ִוֽ ּ א : ָ ם לך ְיָיִּיׂשָ ָ ָפָניו ֵאֶליך וָיׂשֵ ָ ֽלֹום ּ מו ֶאת ׁש: ׁשָ י ִמּוׂשָ

רֽכםַעל ּבֵנ ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֽ  .ֵי ִיׂשְ
  

ַּהַמְלָאך ַהּגֵֹאל ֹאִתי ִמּכל ָרע יָבֵרך ֵאת ַהנָעִרים וִיָקֵרא ָבֶהם ׁשִמי  ּ ְ ְ ּ
ם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם וִיְצָחק וִיְדּגו ָלֹרב ּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ַד: ּוׁשֵ ְי יָבֵרך ּוֵאל ׁשַ

ך וָהִייָת ִלְקַהל ַעִמים ֹּאתך וַיְפרך וַיְרּבֶ ָ ָ ֵּמֵאל ָאִביך וַיְעזֶרָך וֶאת : ָ ָ

ְרֹכת תהֹום ֹרֶבֶצת ָת ַמִים ֵמָעל ּבִ ְרֹכת ׁשָ ַדי ִויָבֲרֶכָך ּבִ ּׁשַ ּ ְרֹכת ּּ ַחת ּבִ
ַדִים ָוָרַחם  .ׁשָ

 
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹב יר ַלַמֲעלֹות ֶאׂשָ ּׁשִ  ְיָיֶעְזִרי ֵמִעם  :א ֶעְזִריּ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ַָאל ִיֵתן ַלמֹוט ַרְגֶלך ַאל ָינום ׁשְֹמֶרך :ֹעׂשֵ ָּ ִּהֵנה ֹלא  :ּּ
ָרֵאל ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָ ִצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנךְיָי ָׁשְֹמֶרך ְיָי :ָּינום ְוֹלא ִייׁשָ ָ ּ :

ָלְיָל ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש ֹלא ַיּכֶ ּיֹוָמם ַהׁשֶ ֹמר ֶאת  ְיָי :הּ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרך ִמּכָ ִָיׁשְ

ך ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ְיָי :ַָנְפׁשֶ ִּיׁשְ ָּ ָ: 
 

ל ְיֵרא  ֵרי ּכָ יר ַהַמֲעלֹות ַאׁשְ ְדָרָכיו ְיָיּׁשִ י  :ְַהֹהֵלך ּבִ ֶפיך ּכִ ְָיִגיַע ּכַ ּ
ֶריך ְוטֹוב ָלך ְֹתאֵכל ַאׁשְ ֶגֶפן ֹפִרָי :ָ ְתך ּכְ ֶּאׁשְ ּ ָ ֶניך ּ ֵתי ֵביֶתך ּבָ ַיְרּכְ ָה ּבְ ָ

ְלָחֶנך ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶבר ְיֵרא  :ָּכִ ְִהֵנה ִכי ֵכן ְיֹבַרך ּגָ : ְיָיּ
טוב  ְיָיְָיָבֶרְכך  ִּמִציֹון וְרֵאה ּבְ ּ ּ ַלִיםּ ָּכֹל ְיֵמי ַחֶייך ְּירוׁשָ ּוְרֵאה ָבִנים  :ּ

ָרֵאל לֹום ַעל ִיׂשְ  :ְָלָבֶניך ׁשָ
 

 ).טעון גניזה( על קדושת התפילה נא לשמור 
ואת , נוהגים לשקול במשקל את השיער הגזוז אך תחילה קובעים את מחירו של כל גרם שיער 

 20ומשקל השיער הנגזז  ₪ 10על כל גרם שיער תורמים : לדוגמא, הכסף תורמים לצדקה
:  לארגוןובמידה ולא מכירים עניים ניתן לתרום סעודה,  לצדקה200₪=20*10מכפילים , גרם

 ).או לארגון המספק אוכל לעניים, בית התבשיל
   . את השיער נוהגים לגנוז בבית גניזה 
יז שולחן ערוך אורח חיים סימן , מדרש תנחומא ויקרא פרק יד, ספר ויקרא פרק יט: מקורות 
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 ה"ב
 

  :)ט" פרט לשבת ויו,ניתן לאומרה בכול עת( ה לרכישת דירהתפיל
  

רוך ְּבָ ה ִנְפָלאֹות ְלַבדֹוֹוִהים ֱאלֹוֱאל ְיָי ּ ָרֵאל ֹעׂשֵ ם ְכבֹודֹו ְלעֹוָלם , ֵּהי ִיׂשְ ּוָברוך ׁשֵ ְ ּ ּ
ְּוִיָמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת כֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן בוָרהְיָיְָלך , ּ ֻדָלה ְוַהּגְ ּ ַהּגְ ּ ְוַהִתְפֶאֶרת ּ
ַמִים וָבָאֶרץ ָ ׁשּ ְּוַהּנֵַצח ְוַההֹוד ִכי ֹכל ּבַ א ְלֹכל ְלֹראׁשְיָיְָלך , ּ ֵ ּ ַהַמְמָלָכה ְוַהִמְתַנׂשּ ּ 

כֹל וְבָיְדך כַֹח וְגבוָרה וְבָיְדך ְלַגֵדל  ל ּבַ ר ְוַהָכבֹוד ִמְלָפֶניך ְוַאָתה מֹוׁשֵ ְּוָהֹעׁשֶ ָ ָ ָּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ּוְלַחֵזק ַלכֹל ּ ָרֵאל ֵהיֹוֱאל ְצָבאֹות ָיְי אנא. ּ ב ַהְכרוִבים  ִיׂשְ ּיֹוׁשֵ השקיפה עלינו ּ

  ,וסייע בידנו לרכוש דירה טובה ונאהוברכנו ,  קודשך לטובהִּמְמעֹון
   , ונתברך בה,נשמח בה דירה אשר, ם בעלי יראת שמים ואדםעם שכני

ר דירה אש,  בטוב ובנעימים ארוכיםאנו וכול בני ביתנו לאורך ימים ושנים
צוות  וסייע בידנו שנזכה לקיים את מ.עיל לנו להתברך ברוחניות וגשמיותתו

ב :ְּכִדְכִתיב ,ישוב הארץ בשמחה ובטוב לבב בוְתך ְוִרֲחֶמך ֵהיֹוֱאל ְיָי ְוׁשָ ָך ֶאת ׁשְ ָ ָּ
ְצך ִמ ב ְוִקּבֶ ר ֱהִפיְצךְָוׁשָ ָָכל ָהַעִמים ֲאׁשֶ ּ ָמה ָךֵהיֹוֱאל ְיָי ּ ְקֵצה  ּׁשָ ִָאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ּ

ָ ָמִים ִמׁשּ ָ ְצךַהׁשּ ם ִיָקֶחךֵהיֹוֱאל ְיָי ָם ְיַקּבֶ ָ ָך וִמׁשּ ָּ ָך ֶאל ָהָאֶרץ ֵהיֹוֱאל ְיָי ֶָוֱהִביֲאך ּ
ך ֵמֲאֹבֶתיך ָתה ְוֵהיִטְבך ְוִהְרּבְ ר ָיְרׁשו ֲאֹבֶתיך ִויִרׁשְ ֲָאׁשֶ ָ ָ ָּ ּ ּ.  

 :ְּכִדְכִתיב ,נוֵנ חֹותנת חינםמאוצר מ ו,משאלות ליבנו לטובה ולברכהומלא 
ַָויֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָכל טוִבי ַעל ָפֶניך ְוָקָרא ּ ּ ּ םּ ר ְיָי ִתי ְבׁשֵ ָ ְלָפֶניך ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאׁשֶ

ר ֲאַרֵחם    .ָּאֹחן ְוִרַחְמִתי ֶאת ֲאׁשֶ
ְרכֹוֶתיךו   . נתברך בבנין בית המקדש ובנין ירושלים בחסד וברחמים אמןִמּבִ

י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוֹגֲאִליִּיְהיו ְל ָּרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ ָ.  
  
 

 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  

 



  ה"ב
  

 ):ניתן לאומרה בכול עת(א " הקדוש זיעה"השל–ווגיהם תפילה להצלחת הילדים וז
 

ַּאָתה הוא  לֹא ָבָרֹוֱאל ְיָיּ ֵּהינו ַעד ׁשֶ ְּוַאָתה הוא ֱאל, אָת ָהעֹוָלםּ ָראָת ָהעֹוָלםֹוּ ּבָ ֵּהינו ִמׁשֶ ּ ,
ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאל ִגין ְלִאׁשְ. ּ ָוָבָראָת עֹוָלְמך ּבְ ֶאְמָצעות ּ ְּתמֹוָדָעא ֱאָלהוָתך ּבְ ּ ְּ

ה ּתֹוָרְתך ַהְקדֹוׁשָ ָ ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּ מו ׁשֶ ּּכְ ית", ּ ֵראׁשִ ִביל תֹוָרה , "ּבְ ׁשְ ּּבִ
ָרֵאל ִביל ִיׂשְ ל ָהֻאמֹות, ּוִבׁשְ ֶהם ִמּכָ ַחְרָת ּבָ ר ּבָ י ֵהם ַעְמך ְוַנֲחָלְתך ֲאׁשֶ ּּכִ ּּ ָ  ָלֶהם ְּוָנַתָת, ָ
ה ּתֹוָרְתך ַהְקדֹוׁשָ ָ דֹולְוֵק, ּ ְמך ַהּגָ ַָרְבָתם ְלׁשִ ּ .  

א ָלנו ִמְמך  ְָוַעל ִקיום ָהעֹוָלם ְוַעל ִקיום ַהתֹוָרה ּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ֵני ִצווִיים ֵּהינוֹוֱאל ְיָיּ ּׁשְ ַתְבָת . ּ ּּכָ
תֹוָרְתך  ְּפרו וְרבו"ָּבְ ּ ּ תֹוָרְתך , "ּ ְָוָכַתְבָת ּבְ ְּוִלַמְדֶתם ֹאָת"ּ ֵניֶכםּ ֵתיֶהן ". ם ֶאת ּבְ ָוָנה ִבׁשְ ְּוַהּכַ ּ

ֶבת, ֶאָחת י ִאם ָלׁשֶ י ֹלא ְלֹתהו ָבָראָת ּכִ ָראָת ָיַצְרָת ַאף ָעִשיָת, ּּכִ ְּוִלְכבֹוְדך ּבָ ֵדי , ָ ּכְ
ָרֵאל יֹוְדֵעי ית ִיׂשְ ל ַעְמך ּבֵ ִנְהֶיה ֲאַנְחנו ְוֶצֱאָצֵאינו ְוֶצֱאָצֵאי ּכָ ָׁשֶ ּ ּ ּ ֶמך ְולֹוְמֵדי ּ   . ָתֹוָרֶתךָ ׁשְ

ָוְבֵכן ָאבֹוא ֵאֶליך ֶּמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים  ְיָיּ ְּוַאִפיל ְתִחָנ, ְ ּ ְּוֵעיַני ְלך ְתלויות ַעד, ִתיּ ָ 
ִנים וָבנֹות ַמע ְתִפָלִתי ְלַהְזִמין ִלי ּבָ ְתָחֵנִני ְוִתׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ְּוַגם ֵהם ִיְפרו ְוִיְרּבו ֵהם וְבֵניֶהם וְבֵני . ּ ּ ּ ּ

ל הדֹורֹותְבֵניֶהם ַעד סֹו ה, ּף ּכָ תֹוָרְתך ַהְקדֹוׁשָ ָלנו ַיַעְסקו ּבְ ֵהם ַוֲאִני ּכֻ ְּלַתְכִלית ׁשֶ ָ ּ ּ ִלְלֹמד , ּ
ַאֲהָבה ל ִדְבֵרי ַתְלמוד תֹוָרְתך ּבְ ֹמר ְוַלֲעׂשות וְלַקֵים ֶאת ּכָ ָוְלַלֵמד ִלׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוָהֵאר ֵעיֵנינו , ּ

ִמְצוֶתיך ְל נו ּבְ ק ִלּבֵ תֹוָרֶתך ְוַדּבֵ ָּבְ ֶמךַאָּ ֲָהָבה וְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ּ .  
ים וְברוִכים, ָּאִבינו ָאב ָהַרֲחָמן ֵּתן ְלֻכָלנו ַחִיים ֲאֻרּכִ ּ ּ ּּ ִָמי ָכמֹוך ָאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר , ּ

ַרֲחִמים ְּיצוָריו ְלַחִיים ּבְ ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ִנְצִחִיים, ּ ּ מֹו ׁשֶ, ּ ִּהְתַפֵלל ַאְבָרָהם ָאִבינוּכְ ּ ֶיה ּלו ִיְח:"ּ
ּוֵפְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנ ,"ְָלָפֶניך ּ ִיְרָאֶתך":ם ִלְבָרָכהּ   . "ָּבְ

ן י ַעל ּכֵ ר, ּכִ ׁשֵ ְיֵהא ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ֶזַרע ּכָ אִתי ְלַבֵקׁש וְלַחֵנן ִמְלָפֶניך ׁשֶ ּּבָ ָ ּ ּ ּ .
ְּוַאל ִיָמֵצא ִבי וְבַזְרִעי וְבֶזַר ּ ֶמץּ ּע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ׁשום ְפסול ָוׁשֶ לֹום ֶוֱאֶמת ְוטוב , ּּ ְַאך ׁשָ

ֵעיֵני ֱאלִהים וְבֵעיֵני ָאָדם ר ּבְ ֲעֵלי תֹוָרה, ְּוָיׁשָ ָנה, ָמאֵרי ִמְקָרא, ְּוִיְהיו ּבַ ָמאֵרי , ָמאֵרי ִמׁשְ
ּ ִמדֹות ְתרוִמיותָמאֵרי, ָמאֵרי גֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי ָרָזא, ַּתְלמוד ּ ְָוַיַעְבדוך , ּ ּ

ִוָיה ֵמֶהם ֵדי ַמְחסֹוָרה , ִיְרָאה ִחיצוִנית ֹלא ,ַּאֲהָבה וְבִיְרָאה ְפִניִמיתּבְ ִוָיה וּגְ ְּוֵתן ְלָכל ּגְ ּ ּּ ּ
ָכבֹוד ִריאות ְוָכבֹוד ָוֹכַח, ּבְ ָבה ְוִיְהֶיה ַאֲה, ְוֶתן ָלֶהם קֹוָמה ְוֹיִפי ְוֵחן ָוֶחֶסד, ְּוֵתן ָלֶהם ּבְ

יֵניֶהם לֹום ּבֵ ְּוַתְזִמין ָלֶהם ִזווִגים ֲהגוִנים ִמֶזַרע ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוַאְחָוה ְוׁשָ ּ ּ ּ ִּמֶזַרע , ּ
ר ִהְתַפַלְלִתי ֲעֵליֶהם, ַּצִדיִקים ָכל ֲאׁשֶ מֹוָתם ּכְ ְּוַגם ִזווָגם ִיְהיו ּכְ ּ ּ ּּ רֹון, ּ י ִזּכָ  ֶאָחד עֹוֶלה ּכִ

  . ְּלָכאן וְלָכאן
ל ַתֲעלומות ָיְיַּאָתה  ּיֹוֵדַע ּכָ י, ּ ּוְלָפֶניך ִנְגלו ַמְצפוֵני ִלּבִ ּ ּּ ָכל ֵאֶלה ְלַמַען , ָ י ַכָוָנִתי ּבְ ּּכִ ּ

ה דֹול ְוַהָקדֹוׁש וְלַמַען תֹוָרְתך ַהְקדֹוׁשָ ְמך ַהּגָ ּׁשִ ָּ ָּ ן ֲעֵנִני, ּ ֲעבור ָהָאבֹות , ֲעֵנִני ְיָי ַעל ּכֵ ּּבַ
ים ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ם. ְוַיֲעֹקבַּהְקדֹוׁשִ ְרׁשָ ִנים ִלְהיֹות ָהֲעָנִפים דֹוִמים ְלׁשָ יַע ּבָ ּוִבְגָלָלם תֹוׁשִ ּ ּ ,

ָבה ֶמְרּכָ ּוַבֲעבור ָדִוד ַעְבְדך ֶרֶגל ְרִביִעי ּבַ ָ ּ ּ ּ ךַה, ּ רוַח ָקְדׁשֶ ְָמׁשֹוֵרר ּבְ ּ .  
יר ַה ל ְיֵרא ְיָיׁשִ ֵרי ּכָ ְדָרָכיו ַּמֲעלֹות ַאׁשְ ֶפי: ְַהֹהֵלך ּבִ ֶריך ְוטֹוב ְּיִגיַע ּכַ י תֹאֵכל ַאׁשְ ָך ּכִ ָ

ְלָחֶנך: ְָלך ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניך ּכִ ֵתי ֵביֶתך ּבָ ַיְרּכְ ֶגֶפן ֹפִרָיה ּבְ ְתך ּכְ ֶָאׁשְ ָ ָ ָּ ּ ִּהֵנה ִכי ֵכן : ּ
ֶבר ְיֵרא ָלִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶי ְיָיְָיָבֶרְכך :  ְיָיְְיֹבַרך ּגָ טוב ְירוׁשָ ִּמִציֹון וְרֵאה ּבְ ּּ ּ ּ ּוְרֵאה ָבִנים : ָיךּ

ָרֵאלְלָב לֹום ַעל ִיׂשְ   : ֶָניך ׁשָ
נו ַהָפסוקְיָי  ָאָנא ּׁשֹוֵמַע ְתִפָלה ְיֻקַים ּבָ ּ ּּ ּ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָיַוֲאִנ, ּ ר , י ֹזאת ּבְ ּרוִחי ֲאׁשֶ

ִפיך ְמִתי ּבְ ר ׂשַ ָָעֶליך וְדָבַרי ֲאׁשֶ ָּ ָֹלא ָימוׁשו ִמִפיך וִמִפי ַזְרֲעך , ּ ָּ ּּ ּ ָוִמִפי ֶזַרע ַזְרֲעך ָאּ ּ ַמר ְיָי ּ
  : ֵּמַעָתה ְוַעד עֹוָלם

י ְלָפֶניך  ִָיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ  :ּצוִרי ְוגֹוֲאִלי ְיָיּ
 

 ).טעון גניזה(ור על קדושת התפילה נא לשמ 
 



 ה"ב   
 ):ניתן לאומרה בכול עת(  ולהצלחה הילדיםתלשמירתפילת האם   
 

ובכוח  רחמך וחסדך שתעשה למען, לוהי אבותינווא אלוהינו  ְיָי,יהי רצון מלפניך
ְפֵניֶכם ֹּלא ִיְתַיֵצב ִאיׁש  :פסוקיםהולמען ד ספרי הקודש "כ- היוצאים משמות הקודש ּבִ

ְּחְדֶכם ומֹוַרֲאֶכם ִיֵתן ְיַּפ ּ ר ִתְדְרכָי ּ ֱּאֹלֵהיֶכם ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ָלֶכםּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ּו ָבה ּכַ ּ ּ: 
ָפט ַתְרׁשִ ִלי יוַצר ָעַלִיך ֹלא ִיְצָלח ְוָכל ָלׁשֹון ָתקום ִאָתך ַלִמׁשְ ל ּכְ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ יִעי ֹזאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְ

ּי ִמַצר ִתְצֵרִני ה ֵסֶתר ִלַּאָת: ְיָיְּוִצְדָקָתם ֵמִאִתי ְנֻאם ְיָי  ֵּני ַפֵלט ְתסֹוְבֵבִני ֶסָלהָרּּ ּ  ֹלא: ּ
ָאֳהֶלך ִיְקַרב ֹלא ְוֶנַגע ָרָעה ֵָאֶליך ְּתֻאֶנה י ָּבְ ְָלך ְּיַצֶוה ַמְלָאָכיו ּכִ ָמְרך ּ ָכל ִָלׁשְ ְָדָרֶכיך ּבְ ּ : 

ָמְרך ְיָי ל ִָיׁשְ ֹמר ָרע ִמּכָ ך ֶאת ִיׁשְ ָמרְיָי ַָנְפׁשֶ  .עֹוָלם ְוַעד ֵּמַעָתה ֶָאךּובֹו ֵָצאְתך  ִיׁשְ
מעתה ועד עולם אותנו ואת כל זרענו מכל דבר רע ומכל הינו ואל ְיָי תשמור נא

 ומכל צר  ומעין הרעםיוממקרים רע  ומאנשים רעיםפגע רע ומכל פחד ובהלה
 טרדות העולם הזה ותזכנוהינו מכל אלו ְיָי והצילנו, ומזיק בין בשמים ובין בארץ

 כפי רצונך ולהשפיע טוב לכל אדם תמיד ך ובעיני כל רואינוינבעלמצוא חן וחסד 
ָרֵאל: ויתקיים בנו הכתוב ר ִיׂשְ ך ֲאׁשֶ  .ֶּאְתָפָאר ָּבְ

עשה למען רחמיך , מלך עוזר ומושיע ומגן, אל עליון גומל חסדים טובים ְיָיאנא 
 ְיָי ּוַהְרֵאנ, וחמול ורחם עלינו, )ם" אכדט:יכוון במחשבה (ולמען שם הקדוש, וחסדיך
ַָחְסֶדך ֲעך ּ ִּתֶתן ְָוֶיׁשְ ָָפֶניך אֹור ָּעֵלינו ְנָסה: ותאיר עלינו באור פניך כדכתיב ָּלנו ּ  . ְיָיּ

, כל גזרות קשות ורעותישראל  עמך בית  ומעל כלויתמתקו הדינים ותבטל מעלינו
 .ומכל חסרון כיסנגע ומחלה ומיצר הרע ומ וצוקהותצילנו מכל צרה 

 . וצדקה וחסד עשה נא עימנו אבינו מלכנו ותחיש את גאולתנו ברחמים וברצון
ותגביה  ותאיר קרני חיי העולם הזה וחיי העולם הבאלנחול את ) פ"פב*(זכני נא ו

ומלא נא כל משאלות ליבי לטובה ,  בנעימיםי ותאריך ימי בטוב ושנותימזלי
ִָיֶתן ְלך ִכְל: א שכתוב וקיים בי מקרולברכה בכל המצטרך ברוחניות וגשמיות ָָבֶבך ּ

ְּוָכל ֲעָצְתך ְיַמֵלא ךְוְּוִהְתַעַנג ַעל ְיָי : וכן: ָ ֲאֹלת ִלּבֶ ִָיֶתן ְלך ִמׁשְ ָ ,  ותהיה בעזרי תמיד.ּ
לֹום ְיִהי :וקיים בי מקרא שכתוב ֵחיֵלך ׁשָ ְלָוה ְּבְ ַאְרְמנֹוָתִיך ׁשַ  .אמן נצח סלה ועד: ְּבְ

 טובורוח והצלה וכל , חסד ורחמיםולעד חן גמלנו עננו ביום קוראנו ות ְיָיאנא 
ְמֶרך ְיָיְָיָבֶרְכך :  הקדושהבברכה הכתובה בתורתך נא וברכני. סלה ָּפָניו  ְיָיָיֵאר , ְָוִיׁשְ

ִּויֻחֶנָךֵָאֶליך  א , ּ לֹוםָּפָני ְיָיִּיׂשָ ם ְלך ׁשָ ָו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ מו ֶאת, ָ ָרֵאל ַוֲאְּוׂשָ ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ ִני  ׁשְ
ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפניך קרובים לפניך יומם ולילה לעשות   :ֲאָבְרֵכם

 .  ברחמים גדולים ובחסדים עצומיםשאלתנו ובקשותנו
ִּעָמנו ְצָבאֹות ְיָי ב ּ ּגָ ֵרי ְצָבאֹות ְיָי, ֶסָלה ַיֲעֹקב יהֱאֹל ָּלנו ִמׂשְ ך ּבֵֹטַח ָאָדם ַאׁשְ  ,ְּבָ
יָעה ְיָי ְַהֶמֶלך הֹוׁשִ  :ָּקְרֵאנו ְביֹום ַּיֲעֵננו ּ

י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוֹגֲאִלי ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְּוֶהְגיֹון ִלִבּ ָ. 
רוך ְּבָ  .ְוָאֵמן ָאֵמן ְלעֹוָלם ְיָי ּ

 
 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  
 .אורה בת אסתר: תאמר את שמה ושם אמה לדוגמא* 

 
                                                                       



 ה"ב   
 ):ניתן לאומרה בכול עת(  ולהצלחה הילדיםתלשמיר אבתפילת ה  
 

ובכוח  רחמך וחסדך שתעשה למען, לוהי אבותינווא אלוהינו  ְיָי,יהי רצון מלפניך
ְפֵניֶכם ֹּלא ִיְתַיֵצב ִאיׁש  :פסוקיםהולמען ד ספרי הקודש "כ- היוצאים משמות הקודש ּבִ

ְּחְדֶכם ומֹוַרֲאֶכם ִיֵתן ְיַּפ ּ ר ִתְדְרכָי ּ ֱּאֹלֵהיֶכם ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ָלֶכםּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ּו ָבה ּכַ ּ ּ: 
ָפט ַתְרׁשִ ִלי יוַצר ָעַלִיך ֹלא ִיְצָלח ְוָכל ָלׁשֹון ָתקום ִאָתך ַלִמׁשְ ל ּכְ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ יִעי ֹזאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְ

ּי ִמַצר ִתְצֵרִני ה ֵסֶתר ִלַּאָת: ְיָיְּוִצְדָקָתם ֵמִאִתי ְנֻאם ְיָי  ֵּני ַפֵלט ְתסֹוְבֵבִני ֶסָלהָרּּ ּ  ֹלא: ּ
ָאֳהֶלך ִיְקַרב ֹלא ְוֶנַגע ָרָעה ֵָאֶליך ְּתֻאֶנה י ָּבְ ְָלך ְּיַצֶוה ַמְלָאָכיו ּכִ ָמְרך ּ ָכל ִָלׁשְ ְָדָרֶכיך ּבְ ּ : 

ָמְרך ְיָי ל ִָיׁשְ ֹמר ָרע ִמּכָ ך ֶאת ִיׁשְ ָמרְיָי ַָנְפׁשֶ  .עֹוָלם ְוַעד ֵּמַעָתה ֶָאךּובֹו ֵָצאְתך  ִיׁשְ
מעתה ועד עולם אותנו ואת כל זרענו מכל דבר רע ומכל הינו ואל ְיָי תשמור נא

 ומכל צר  ומעין הרעםיוממקרים רע  ומאנשים רעיםפגע רע ומכל פחד ובהלה
 טרדות העולם הזה ותזכנוהינו מכל אלו ְיָי  והצילנוומזיק בין בשמים ובין בארץ

ויתקיים בנו  ולהשפיע טוב לכל אדם תמיד ך ובעיני כל רואינוינבעלמצוא חן וחסד 
ָרֵאל: הכתוב ר ִיׂשְ ך ֲאׁשֶ  .ֶּאְתָפָאר ָּבְ
עשה למען רחמיך , מלך עוזר ומושיע ומגן, אל עליון גומל חסדים טובים ְיָיאנא 

 ְיָי ַּהְרֵאנו, עלינו רחם נא )ם" אכדט:יכוון במחשבה (ולמען שם הקדוש, וחסדיך
ַָחְסֶדך ֲעך ּ ִּתֶתן ְָוֶיׁשְ ָָפֶניך אֹור ָּעֵלינו ְנָסה: כדכתיב, ותאיר עלינו באור פניך ָּלנו ּ  . ְיָיּ

, כל גזרות קשות ורעותישראל  עמך בית  ומעל כלויתמתקו הדינים ותבטל מעלינו
 .ומכל חסרון כיסנגע ומחלה ומיצר הרע ומ וצוקהותצילנו מכל צרה 

 . וצדקה וחסד עשה נא עימנו אבינו מלכנו ותחיש את גאולתנו ברחמים וברצון
ותגביה ותאיר קרני , חיי העולם הזה וחיי העולם הבאלנחול את ) פ"פב*(זכני נא ו

ומלא נא כל משאלות ליבי לטובה ,  בנעימיםיותאריך ימי בטוב ושנותי, מזלי
ִָיֶתן ְלך ִכְל: מקרא שכתובוקיים בי , ולברכה בכל המצטרך ברוחניות וגשמיות ָָבֶבך ּ

ְּוָכל ֲעָצְתך ְיַמֵלא ךְוְּוִהְתַעַנג ַעל ְיָי :  וכן:ָ ֲאֹלת ִלּבֶ ִָיֶתן ְלך ִמׁשְ ָ , ותהיה בעזרי תמיד. ּ
לֹום ְּוַאָתה :וקיים בי מקרא שכתוב ָוֵביְתך ׁשָ לֹום ּ ר ְוֹכל ׁשָ לֹום ְָלך ֲאׁשֶ אמן נצח סלה  ׁשָ

 .ועד
 טובורוח והצלה וכל , חסד ורחמיםולעד חן  קוראנו ותגמלנו עננו ביום ְיָיאנא 
ְמֶרך ְיָיְָיָבֶרְכך :  הקדושהבברכה הכתובה בתורתך נא וברכני. סלה ָּפָניו  ְיָיָיֵאר , ְָוִיׁשְ

ִּויֻחֶנָךֵָאֶליך  א , ּ לֹוםָּפָני ְיָיִּיׂשָ ם ְלך ׁשָ ָו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ מו ֶאת, ָ ֵני ִיׂשְְּוׂשָ ִמי ַעל ּבְ ָרֵאל ַוֲאִני  ׁשְ
ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפניך קרובים לפניך יומם ולילה לעשות  :ֲאָבְרֵכם

 .  ברחמים גדולים ובחסדים עצומיםשאלתנו ובקשותנו
ִּעָמנו ְצָבאֹות ְיָי ב ּ ּגָ ֵרי ְצָבאֹות ְיָי, ֶסָלה ַיֲעֹקב יהֱאֹל ָּלנו ִמׂשְ ך ּבֵֹטַח ָאָדם ַאׁשְ  ,ְּבָ
יָעה ְיָי ְַהֶמֶלך הֹוׁשִ  .ָּקְרֵאנו ְביֹום ַּיֲעֵננו ּ

י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוֹגֲאִלי ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְּוֶהְגיֹון ִלִבּ ָ. 
רוך ְּבָ  .ְוָאֵמן ָאֵמן ְלעֹוָלם ְיָי ּ

 
 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  
 .יזכיר את שמו ושם אמו*   

                                                            



  ה"ב
  

    ניתן לאומרה בכול עת- תפילה לשלום בית
  

ְָיִהי ָרצון ִמְלָפֶניך  מלך ,אדון השלום, ֵּהי ֲאבוֵתינווֵּהינו ֵואלוֱאל ְיָי ּ
ֶרהַּתשהשלום שלו ש לבין ) פ"פב(אהבה ואחווה שלום ורעות ביני  ׁשְ

 והושיענו מהרה למען שמך והגן בעדנו,  מעתה ועד עולם)פ"פב(בעלי 
ועץ עלינו ועל עמך  וכול הי, ומכל צר ומזיקל אדם רע מכותצילנו

 הפר ובטל עצתו –בית ישראל עצה שאינה טובה ומחשבה שאינה טובה 
י ִעָמנו ֵאל: כדכתיב רו ָדָבר ְוֹלא ָיקום ּכִ ֻּעצו ֵעָצה ְוֻתָפר ַדּבְ ּ ּ ּ הסר ו :ּּ

ַדיבעבור שמך ו ,מאיתנו כל מחלוקת קנאה שנאה ותחרות  בטל ֵּאל ׁשַ
ולא יהיה בהם , בין למעלה בין למטה, מקטרגיםטנים וו כל מׂשמעלינ

למלאכיך לעזור לנו ולסיענו ותצוה . טין ולקטרג עלינוׂשכוח לה
ָאֳהֶלך: כדכתיב ָֹלא ְתֻאֶנה ֵאֶליך ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ּבְ ָ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה  ּ ּּכִ

ָכל ְדָרֶכיך ָמְרך ּבְ ָָלך ִלׁשְ ָ ְּ ּ . 
ְּוַחנון ַּרחום ֵאל ְיָי אנא ך  ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַּאַפִים ְֶאֶרך ּ ְיֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ ּ

לֹום ובֹוֵרא ה ׁשָ  ,ל יהיו עונותינו מונעים הטוב מאיתנוַא את הכול ֹּעׂשֶ
 ,שני ותשרה את שכינתך בנינותטה את ליבותנו שנכבד אחד את הו

 .יה בנינו אהבה ואחווה שלום ורעות אורה ושמחה מעתה ועד עולםותה
יֵעך:את הכתובוקיים בנו  ּבִ לֹום ֵחֶלב ִחִטים ַיׂשְ בוֵלך ׁשָ ם ּגְ ְַהׂשָ ְּ ּ ְיִהי : וכן: ּ

ַאְרְמנֹוָתִיך ְלָוה ּבְ ֵחיֵלך ׁשַ לֹום ּבְ ְׁשָ :  וברכני נא בברכה הכתובה בתורתך.ְ
ְמֶרך ְיָיְָיָבֶרְכך  ָָפָניו ֵאֶליך  ְיָיֵאר ָי, ְָוִיׁשְ ִּויֻחֶנָךּ א , ּ ם ָּפָני ְיָיִּיׂשָ ָו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ

לֹום  והתמלא ברחמים גדולים עלינו ומלא כל משאלות ליבנו .ְָלך ׁשָ
לֹום ְוֹכל : וקיים בבעלי את הכתוב ,לטובה ולברכה לֹום וֵביְתך ׁשָ ְָוַאָתה ׁשָ ּ ּ
לֹום ר ְלך ׁשָ ּ רוַח ֵעָצה ,ּוִביָנהּרוַח ָחְכָמה , ְיָי ּרוַחְוָנָחה ָעָליו : וכן: ֲָאׁשֶ

ּוְגבוָרה ּ רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת,ּ ֹעז  ְיָי . כן יהי רצון נצח סלה ועדָאֵמן, ְיָי ּ
ְּלַעמֹו ִיֵתן לֹוםְיָי ּ ּ ְיָבֵרך ֶאת ַעמֹו ַבׁשָ ּ ְ.  

י ְלָפֶניךִּיְהיו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי   .יִלּצוִרי ְוגֲא ְיָי, ָ ְוֶהְגיון ִלּבִ
ִּעָמנו ְצָבאֹות ְיָי ב ּ ּגָ ֵרי ְצָבאֹות ְיָי, ֶסָלה ַיֲעֹקב יהֱאֹל ָּלנו ִמׂשְ  ּבֵֹטַח ָאָדם ַאׁשְ
ך יָעה ְיָי, ְּבָ ְַהֶמֶלך הֹוׁשִ  .ָּקְרֵאנו ְביֹום ַּיֲעֵננו ּ
 

 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  
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  סגולות לשלום בית

  
 , בכלל ולשלום הילדים בפרטחשיבות מרובה לשלום הביתמיחסת ) תורה מלשון הוראה (התורה

 ולכן עדיף ללמוד לימוד ההלכות הקשורות להקמת בית יהודי הינו מרכיב חשוב להצלחת הבית
ומורדות כמו בכל מערכת יחסים קימות עליות .  עוד בטרם כניסה למוסד הנישואיןהלכות אלו

ני הבית ולילדים לעתים קרובות גורם לצער עמוק לכל ב, ל"פירוק הבית רהחלטות פזיזות כ
קיימים מקובלים  .)1 (ביהדות קיימת ספרות ענפה למציאת דרכים להשכין שלום בית, בפרט

שיש בכוחם על ידי עשיית ) אין להם כל קשר לפרסום באינטרנטשוקרוב לודאי , נדירים מאוד(
מובא בספר רפאל כן ו,  מסוימת להשרות אנרגיה חיובית בבית ולקרב בין בני הזוגתאגיפעולה מ

  .המלאך שבדיקת הכתובה יכול לסייע בשלום בית
 י ארגון ערכים" להשתתף בסדנא לחיזוק הקשרים במשפחה המתקיים ע!)ללא כפיה (מומלץ מאוד

  .המיועד לציבור שאינו דתי
   ):תורת אמתנלקט מתוכנת  ( מהמקורותאמרות

רכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר ד
  ).ם"ספר הזמנים לרמב, משנה תורה (שלום

בלא , חומהבלא , בלא תורה, בלא טובה, בלא ברכה, כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה
  ).מסכת יבמות דף סב(שלום 

  ).ספר בראשית פרק ב (מו ודבק באשתו והיו לבשר אחדעל כן יעזב איש את אביו וא
  ).מכון מאיר( המנצח מפסיד –כשיש מריבה בין בני הזוג 

  ).ספר משלי פרק יד (ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו
  .) דף יזמוד בבלי מסכת סוטהתל (איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן

  .)מסכת יומא דף ב(ביתו זו אשתו 
  :)מסכת שבת דף כה(כל שיש לו אשה נאה במעשים ? איזהו עשיר

 סמוך  והמׂשיאן, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמכבדה יותר מגופו, האוהב את אשתו כגופו
סנהדרין ,תלמוד בבלי (:ְוָיַדְעָּת ִּכי ָׁשלֹום ָאֳהֶלָך ּוָפַקְדָּת ָנְוָך ְולֹא ֶתֱחָטאיו הכתוב אומר לפירקן על

  .)עו
 ויכבד אשתו ובניו יותר , וילבש ויתכסה במה שיש לו,לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו

  ).חולין פד, בליתלמוד ב ( שהן תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם,ממה שיש לו
  

  :הערות
מסיעים אשר חיבר הרב שלום ארוש ) לגברים(ובגן השלום ) לנשים(חכמת נשים הספרים  .1

 בדבר השכנת -בשפה השווה לכל נפשהסברים ועצות , מובאים בספרים דוגמאות, רבות
 ! ספרים מומלצים-שלום בית 

ווה גדולה לרכוש  מצ–היחסים  ון מאחד מבני הזוג לשקם את מערכתוקיים רצובמידה 
הספרים  (הספר חוכמת נשים ו עבור האישה את/פר בגן השלום אועבור הגבר את הס

 . )ברסלבניתנים לרכישה גם באתר 
כמו כן ניתן לשמוע את הרצאותיו של הרב יוסף צבי בן פורת באתר אמונה בנושא שלום 

  .בית
 
  
 



 ה"ב
 

  :תפילת האישה על בעלה להצלחה בגשמיות ורוחניות
  

ַָוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ֹרב ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְיָי ּ ֶעך ּבְ ֱאֶמת ִיׁשְ ַָחְסֶדך ֲעֵנִני ּבֶ ָ ּ: 
 

ְָיִהי ָרצון ִמְלָפֶניך ר ֶאְהֶיה  ֵּהי ֲאבוֵתינווֵּהינו ֵואלוֱאל ְיָי ּ שומע ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ
ם  עימנו צדקה וחסד חינם והתמלא ברחמישתעשה נא, לת כל פהתפי

כל  ובעיני , בעיניךותנהו לחן ולחסד ולרחמים, )פ"פב*(על אישי 
כל טרדות  ומ,מכל דבר רעו מכל חטא עוון ופשע והותציל רואיו

וזכהו ללמוד תורה בישוב , ופתח את ליבו בתלמוד תורתך, העולם הזה
כנהר , הר המתגברכנ, ויהיה כמעין נובע, ובטוב לבב, בשמחה, הדעת

בו קיים ו ובמעשים הטובים, במצוות, בתורה, שאינו פוסק לעולם
ֵעץ ְוָהָיה :מקרא שכתוב תול ּכְ ר ָמִים ַּפְלֵגי ַעל ּׁשָ ִעיתֹו ִּיֵתן ִּפְריֹו ֲאׁשֶ  ּּבְ

ר ְוֹכל ִיּבֹול ֹלא ְּוָעֵלהו ה ֲאׁשֶ ּרוַח , ְיָי ְּוָנָחה ָעָליו רוַח:  וכןַיְצִליַח ַיֲעׂשֶ
ּ רוַח ֵעָצה וְגבוָרה,ּוִביָנהָמה ָחְכ ּ ּ רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת,ּ  . ְיָי ּ
 

ְּוַחנון ַּרחום ֵאל ְיָי אנא  פתח נא לאישי ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַּאַפִים ְֶאֶרך ּ
וכב והרם קרנו והגבה מזלו ותאיר כ,  שערי ברכה והצלחה)פ"פב*(

ילמערכתו ובכול אשר יפנה ּכִ  .ַיְצִליַחְו  ַיׂשְ
נו וברכנו ָּאִבינו ַמְלּכֵ חיים של ברכה , חיים של טובה,  בחיים של שלוםּ

ִדְכִתיב מאוצר מתנת חינם חוננוו ל טוִבי ַעל ָפֶניך  :ּכְ ֲָאִני ַאֲעִביר ּכָ ּ ּ
ם  ר ֲאַרֵחם ְיָיְוָקָראִתי ְבׁשֵ ר ָאֹחן ְוִרַחְמִתי ֶאת ֲאׁשֶ ְּלָפֶניך ְוַחֹנִתי ֶאת ֲאׁשֶ ּ ָ: 

ֶמךָּעְזֵרנו ֱאֹלֵהְו בֹוד ׁשְ ֵענו ַעל ְדַבר ּכְ ָי ִיׁשְ ּ וזכנו להתברך ולנחול את חיי , ּ
  . אמן ואמןהעולם הזה וחיי העולם הבא

ִָהי ַחְסְדך ְי ר ִיַחְלנו ָלך ְיָיּ ֲאׁשֶ ְָעֵלינו ּכַ ּ ֲעך ִתֶתן ָלנו ְיָי ְּרֵאנוַה :ּ ַּחְסֶדך ְוֶיׁשְ ּ ּ ָּ ָ: 
ַחְסְדך ָבַטְחִתי ָיֵגל ִלּבִַו ֲּאִני ּבְ יָרה ַלָּ יׁשוָעֶתך ָאׁשִ ָי ּבִ י ָגַמל ָעָלי ְיָיּ ֵּנה ִה :ּכִ

י ָעִזי ְוִזְמָרת ָיהֵּאל ְיׁשוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפ ָּחד ּכִ  :ּ ַוְיִהי ִלי ִליׁשוָעהְיָי ּ
י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוֹגֲאִלי ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְּוֶהְגיֹון ִלִבּ ָ. 

 
 ).טעון גניזה(לה נא לשמור על קדושת התפי 
 .אביהו איתן בן יפה ברכה:לדוגמא, יש לומר את שמו ושם אמו*    

 
 



 ה"ב   
 ):ניתן לאומרה בכול עת(חיילי צבא הגנה לישראל לום ה לשתפיל  
 

ם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקבְיָי ַָיַעְנך: ַּלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ְבך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ַלח ֶעְזְרך ִמקֶֹדׁש : ָ ּבְ ִּיׁשְ ָ

ּוִמִציֹון ִיְסָעֶדָך ּ ּ ל ִמְנֹחֶתך ְועֹוָלְתך ְיַדׁשְ: ּ ִּיְזּכֹר ּכָ ָ ִָיֶתן ְלך ִכְל: ֶנה ֶסָלהָ ָָבֶבך ְוָכל ֲעָצְתך ּ ָ

ם ֱאֹל: ְּיַמֵלא יׁשוָעֶתך וְבׁשֵ ְּנַרְנָנה ּבִ ָּ ֵּהינו ִנְדּגֹל ְיַמֵלאּ ֲאלֹוֶתיך ְיָי ּ ל ִמׁשְ י ַּעָתה ָי: ָּכָ ַּדְעִתי ּכִ
יַע ע ְיִמינֹוְיָי הֹוׁשִ ְגֻברֹות ֵיׁשַ ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ יחֹו ַיֲעֵנהו ִמׁשְ ּ ְמׁשִ ֵּאֶלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלה ַבסוִסים : ּ ּ ּ ּ
םַּוֲאַנְחנו ׁשֵ ירְיָי  ּבְ ְרעו ְוָנָפלו ַוֲאַנְחנו ַקְמנו ַוִנְתעֹוָדד: ּ ֱאֹלֵהינו ַנְזּכִ ֵּהָמה ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ: 

יָעהְיָי ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹום ָקְרֵאנו  הֹוׁשִ ּ ְ ּ:  
ַדי ִיְתלֹוָנן ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ב ּבְ ּ ַמְחִסי וְמצוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹוְיָיַמר ַלֹא: ֹּיׁשֵ י הוא : ּ ּּכִ

ַּיִציְלך ִמַפח ָיקוׁש ִמֶדֶבר ַהוֹות ּ ּ ּ ָ ָנָפיו ֶתְחֶסה ִצָנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמתֹו: ּ ֶאְבָרתֹו ָיֶסך ָלך ְוַתַחת ּכְ ּּבְ ּּ ְ ְ :
ֹּלא ִתיָרא ִמַפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעוף יֹוָמם ֹאֶפל ַי: ּ ֹּלך ִמֶקֶטב ָיׁשוד ָצֳהָרִיםֲהִּמֶדֶבר ּבָ ּ ִּיֹפל : ְ

ׁש ִָמִצְדך ֶאֶלף וְרָבָבה ִמיִמיֶנך ֵאֶליך ֹלא ִיּגָ ָ ָּ ּ ִעים ִתְרֶאה: ּ ֻלַמת ְרׁשָ יט ְוׁשִ ֵעיֶניך ַתּבִ ַּרק ּבְ ּ ָ :
י ַאָתה  ְמָת ְמעֹוֶנך ְיָיּּכִ ַָמְחִסי ֶעְליֹון ׂשַ ָֹלא ְתֻאֶנה ֵאֶליך ָרָעה : ּ ָאֳהֶלךְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרּ : ָב ּבְ

ָכל ְדָרֶכיך ָמְרך ּבְ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ִלׁשְ ָּכִ ָ ְּ אוְנך ֶפן : ּּ ַפִים ִיׂשָ ַּעל ּכַ ָּ ּ ֶאֶבן ַרְגֶלךּ ִָתּגֹף ּבָ ַעל : ּ
ִפיר ְוַתִנין ַחל ָוֶפֶתן ִתְדֹרך ִתְרֹמס ּכְ ּׁשַ ּ ק ַוֲאַפְלֵטהו : ְּ י ִבי ָחׁשַ ּּכִ ִמיּ י ָיַדע ׁשְ ֵבהו ּכִ ּגְ : ֲּאׂשַ

ֵדהו ִּיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהו ִעמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהו ַוֲאַכּבְ ּ ּּ יֵעהו ְוַאְרֵאהו : ּ ּבִ ֹּאֶרך ָיִמים ַאׂשְ ּ ְ

יׁשוָעִתי  :ּּבִ
יר ִמְזמֹור ְלָאָסף ֹקט ֵאל: ׁשִ ֱּאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַאל ֶתֱחַרׁש ְוַאל ִתׁשְ ּ י ִהֵנה אֹוְיֶביך : ְּ ָּכִ ּ

ֶּיֱהָמיון וְמ או ֹראׁשּ ְנֶאיך ָנׂשְ ּׂשַ ַָעל ַעְמך ַיֲעִרימו סֹוד ְוִיְתָיֲעצו ַעל ְצפוֶניך: ָ ָּ ּ ּ ָּאְמרו ְלכו : ּ ּ
ָרֵאל עֹוד ם ִיׂשְ י נֹוֲעצו ֵלב ַיְח: ְּוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי ְוֹלא ִיָזֵכר ׁשֵ ִרית ִיְכֹרתוּּכִ ָּדו ָעֶליך ּבְ ָּ :

ְמֵעאִלים מֹוָאב ְוַהְג ֵבי צֹור: ִריםָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיׁשְ ת ִעם ֹיׁשְ ָבל ְוַעמֹון ַוֲעָמֵלק ְפֶלׁשֶ ּּגְ ם : ּ ּגַ
ַּאׁשור ִנְלָוה ִעָמם ָהיו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט ֶסָלה ּּ ִסיְס: ּ ִמְדָין ּכְ ה ָלֶהם ּכְ ַנַחל ֲעׂשֵ ָרא ְכָיִבין ּבְ

ְמדו ְבֵעין דֹאר ָהיו דֶֹמן ָלֲאָדָמה: ִקיׁשֹון ִּנׁשְ ּ ּ יֵתמֹו ְנִדיֵבמֹו: ּ ֹעֵרב ְוִכְזֵאב וְכֶזַבח ׁשִ ּ ּכְ
ל ְנִסיֵכמֹו ּוְכַצְלֻמָנע ּכָ ה ָלנו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: ּ ר ָאְמרו ִניֲרׁשָ ֲּאׁשֶ יֵתמֹו ַכ: ּּ ל ֱאֹלַהי ׁשִ ְלּגַ ּגַ

ַקׁש ִלְפֵני רוַח ֵאׁש ִתְבַער ָיַער וְכֶלָהָבה ְתַלֵהט ָהִרים: ּּכְ ּּכְ ּ ַסֲעֶרך וְבסו: ּ ן ִתְרְדֵפם ּבְ ּּכֵ ּ ּ ָָפְתך ָּ

ְמך: ְתַבֲהֵלם ַָמֵלא ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשו ׁשִ ּ ֲהלו ֲעֵדי ַעד ְוַיְחְפרו ְוֹיאֵבדו: ְיָי ּ ֵּיֹבׁשו ְוִיּבָ ּ ּ ּּ :
ְמך י ַאָתה ׁשִ ְָוֵיְדעו ּכִ ּ ל ָהָאֶרץְיָי ּ ָ ְלַבֶדך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ּ: 

 
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹב יר ַלַמֲעלֹות ֶאׂשָ ּׁשִ ַמִים ָוָאֶרץְיָי ֶעְזִרי ֵמִעם: א ֶעְזִריּ ה ׁשָ  : ֹעׂשֵ

ַָאל ִיֵתן ַלמֹוט ַרְגֶלך ַאל ָינום ׁשְֹמֶרך ָּ ִּהֵנה ֹלא ָינום ְו: ּּ ָרֵאלּ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָ ׁשְֹמֶרך ְיָי: ֹלא ִייׁשָ

ִָצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנך ְיָי ָ ָלְיָלה: ּ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש ֹלא ַיּכֶ ּיֹוָמם ַהׁשֶ ֹמר  ְיָי: ּ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרך ִמּכָ ִָיׁשְ

ך ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ְיָי: ֶָאת ַנְפׁשֶ ִּיׁשְ ָּ ָ: 
 

יר ַהַמֲעלֹות ִמַמֲעַמִקים ְקָראִתיך ָׁשִ ּ ּ בֹות ְלקֹול : ְיָי ּ ְמָעה ְבקֹוִלי ִתְהֶייָנה ָאְזֶניך ַקׁשֻ ֲּאֹדָני ׁשִ ָ ּ
ַּתֲחנוָני י ִעְמך ַהְסִליָחה ְלַמַען ִתָוֵרא: ָּמר ָיה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמדִּאם ֲעֹונֹות ִתׁשְ: ּ ּּכִ ּ ּ  ְיָיִּקִויִתי : ָּ

י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִתי ִּקְוָתה ַנְפׁשִ י ַלאֹדָני ִמׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר: ּ ָרֵאל : ַּנְפׁשִ ַיֵחל ִיׂשְ
י ִעם  ְיָי ֶאל ה ִעמֹו ְפדות ְיָיּכִ ַּהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ְּוהוא ִיְפֶדה ֶא: ּ ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹוֹנָתיוּ  :ת ִיׂשְ
 



 
ְהיֹותֹו ַבְמָעָרה ְתִפָלה יל ְלָדִוד ּבִ ּכִ ַּמׂשְ ֹפך : ּ ֶאְתַחָנןְיָי  ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאלְיָי קֹוִלי ֶאל: ּ ְֶאׁשְ ּ

יד יִחי ָצָרִתי ְלָפָניו ַאּגִ ִהְתַעֵט: ְלָפָניו ׂשִ ֹאַרח זו ּּבְ ּף ָעַלי רוִחי ְוַאָתה ָיַדְעָת ְנִתיָבִתי ּבְ ּ ּ ּ
ֲּאַהֵלך ָטְמנו ַפח ִלי ְ יר ָאַבד ָמנֹוס ִמֶמִני ֵאין דֹוֵרׁש : ּ יט ָיִמין וְרֵאה ְוֵאין ִלי ַמּכִ ַּהּבֵ ּּ ּ

י ָָזַעְקִתי ֵאֶליך: ְלַנְפׁשִ ֶאֶרץ ַהַחִיים ְיָי ּ ָּאַמְרִתי ַאָתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ּבְ ּ י ַה: ּ יָבה ֶאל ִרָנִתי ּכִ ְּקׁשִ
י ָאְמצו ִמֶמִני ַּדלֹוִתי ְמֹאד ַהִציֵלִני ֵמֹרְדַפי ּכִ ּ ּ ּ י : ּ ֶמך ּבִ י ְלהֹודֹות ֶאת ׁשְ ר ַנְפׁשִ ָהֹוִציָאה ִמַמְסּגֵ ּ

ַּיְכִתרו י ִתְגֹמל ָעָליּ  :ּ ַצִדיִקים ּכִ
ֵאִרית ַנֲח ע ִלׁשְ א ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ֶפׁשַ מֹוך ֹנׂשֵ ִּמי ֵאל ּכָ י ָחֵפץ ָ ָּלתֹו ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפֹו ּכִ

ל ַחטֹאוָתם :ֶּחֶסד הוא ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליך ּבִ ָּיׁשוב ְיַרֲחֵמנו ִיְכּבֹׁש ֲעֹוֹנֵתינו ְוַתׁשְ ּ ּ ִּתֵתן ֱאֶמת  :ְּ ּ
ְעָת ַלֲאֹבֵתינו ִמיֵמי ֶקֶדם ּבַ ר ִנׁשְ ְּלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ּ: 

ַּוִיָסעו ַוְיִהי ִח ּ ֵני ַיֲעֹקבּ ר ְסִביֹבֵתיֶהם ְוֹלא ָרְדפו ַאֲחֵרי ּבְ ַּתת ֱאֹלִהים ַעל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ּ: 
ְּוַחנון ַּרחום ֵאל ְיָי אנא ָרֵאל : ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַּאַפִים ְֶאֶרך ּ ְּזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלִיׂשְ

ר ֲאֵלֶה ך ַוְתַדּבֵ ְעָת ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ֲּעָבֶדיך ֲאׁשֶ ְּ ָמִים ְוָכל ָ כֹוְכֵבי ַהׁשָ ה ֶאת ַזְרֲעֶכם ּכְ ּם ַאְרּבֶ
ר ָאַמְרִתי ֶאֵת ָּהָאֶרץ ַהזֹאת ֲאׁשֶ ּ ִריִתי ַיֲעקֹוב  : וכתיבּן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלו ְלֹעָלםּ ְּוָזַכְרִתי ֶאת ּבְ

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ  :ְוַאף ֶאת ּבְ
 תשמור נא ,ובזכות פרקי תהילים והפסוקים אשר קראתי,  רחמך וחסדךלמעןועשה 

בכול מקום שהם ,  את כל חיילי צבא הגנה לישראלמעתה ועד עולםהינו אלו ְיָי
וכול היועץ עליהם ועל עמך בית ישראל  ,מכול צר ואויב ומזיק ומכול מקרים רעים

מֹוץ :  וקלקל מחשבותםָתםָהֵפר ֲעָצצה שאינה טובה ומחשבה שאינה טובה ע ִּיְהיו ּכְ
ִּלְפֵני רוַח וַמְלַאך ְיָי דֹוֶחה ּ ָאֶבן,ְּ ְגֹדל ְזרֹוֲעך ִיְדמו ּכָ ּ ִתֹפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ ּ ָּ ּ. 

ַדיובעבור שמך  מעליהם כל מׂשטנים ומקטרגים והצילם משעות קשות   בטלֵּאל ׁשַ
ְפֵניֶכם ַפְחְדֶכם ֹּלא ִיְתַיֵצב ִאיׁש  :וקיים בהם .ורעות המתרגשות ובאות לעולם ּּבִ ּ

ר ָלֶכם ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ר ִתְדְרכו ָבה ּכַ ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵתן ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ: 
י : וכן יַע ֶאְתֶכםְיָיּכִ ּ ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלך ִעָמֶכם ְלִהָלֵחם ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוׁשִ ּ ְ.  

ְָיִהי ָרצון ִמְלָפֶניך וכן :פלל על חייל יוסיףלהת( ַדי ֵּהי ֲאבוֵתינווֵּהינו ֵואלוֱאל ְיָי ּ ֶאְהֶיה  ֵּאל ׁשַ
ר ֶאְהֶיה   ותשמרהו  חמלתךֵעיןבפ ותשגיח עליו "שתתמלא ברחמים על החייל פבֲאׁשֶ

י:ותצליהו מכול צרה וצוקה ומכול נגע ומחלה וקיים בו ְָלך ְּיַצֶוה ַמְלָאָכיו ּכִ ָמְרך ּ  ִָלׁשְ
ָכל ְָדָרֶכיך ּבְ ך ְיָי: ּ ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרך ִמּכָ ִָיׁשְ ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד  ְיָי: ָ ִּיׁשְ ָּ ָ

ְמֶרך ְיָיָ ְיָבֶרְכך :וכן עֹוָלם ָָפָניו ֵאֶליך  ְיָיָיֵאר : ְָוִיׁשְ ִּויֻחֶנָךּ א : ּ ם ְלך ְיָיִּיׂשָ ָָפָניו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ ָ ּ 
לֹום מו ֶאת: ׁשָ ָרֵאל ַוֲאִני ְּוׂשָ ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ  .)ֲאָבְרֵכם ׁשְ

ותחיש את  ,ישראל כל גזרות קשות ורעות עמך בית ותבטל מעלינו ומעל כל
 . אמן ואמן כן יהי רצוןגאולתנו ברחמים וברצון

ע ּבַ ָרֵאל ִמי ָכמֹוך ַעם נֹוׁשַ ֶריך ִיׂשְ ַָאׁשְ ֲחׁשו ֹאְיֶביך ָ ָמֵגן ֶעְזֶרך ַוֲאׁשְֶיָיָ ֲאָוֶתך ְוִיּכָ ָר ֶחֶרב ּגַ ָּ
מֹוֵתימֹו ִתְדֹרך ְָלך ְוַאָתה ַעל ּבָ ְּ: 

ִּעָמנו ְצָבאֹות ְיָי ב ּ ּגָ ֵרי ְצָבאֹות ְיָי: ֶסָלה ַיֲעֹקב יהֱאֹל ָּלנו ִמׂשְ ך ּבֵֹטַח ָאָדם ַאׁשְ  :ְּבָ
יָעה ְיָי ְַהֶמֶלך הֹוׁשִ  :ָּקְרֵאנו ְביֹום ַּיֲעֵננו ּ

י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוֹגֲאִלי ָרצֹון ִאְמֵרי ִפיִּיְהיו ְל ְּוֶהְגיֹון ִלִבּ ָ. 
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  ה"ב

  

 :רוח טובהולהמשכת ,  תתפילה להסרת נטיות לא רצויו
 
ִָהי ָרצון ִמְלָפֶניך ְיָי ֱאלְי ּבֹור ְוַהנֹוָרא, ַּהי ֲאבֹוֵתינוֹוֵּהינו ֶוֱאלֹוּ דֹול ַהּגִ ַדי , ָּהֵאל ַהּגָ ֵּאל ׁשַ

א ר ֶאֱהֶיה, ָהָיה הֹוֶוה ְוִיְהֶיה, ָּרם ְוִנׂשָ ִתְת, ֵאל ֶעְליֹון, ֶאֱהֶיה ֲאׁשֶ ַרֲחִמים ּׁשֶ ַּמֵלא ּבְ
ֲּעצוִמים ַעל ּגוִפי י, ּ ָמִתי ְוָהֵסר ִמתֹוִכי ּכֹל ִמדֹות ָרעֹות ְוֹכל ְנִטיֹות , ַנְפׁשִ ּרוִחי ְוִנׁשְ ּ ּ ּ

י ּכֹחֹות ַהֻטְמָאה ְלטו ּבִ ֵאיָנן ְרצויֹות ְוַאל ִיׁשְ ּׁשֶ ּ ה ְיָיְּלַהִציֵלִני  ְיָיְרֵצה  :ּ . ְּלֶעְזָרִתי חוׁשָ
ע ֹוָי ֱאלְּוַהִציֵלִני ְי בֹות ָרעֹות וִמּכֹל ֵחְטא ֲעוֹון וֶפׁשַ ַּהי ִמַמְחׁשָ ּ ִדְכִתיבּ ַּאָתה ֵסֶתר ִלי  :ּכְ

ִּמַצר ִתְצֵרִני ָרֵני ַפֵלט ְתסֹוְבֵבִני ֶסָלה ּּ ּ ּ ּ . 
ל עֹוָלם ְתבו"ְֲעָבֵדך ז, ָּחַכְמנו, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה : ּל ּכָ ַּעִין רֹוָאה ְוֵלב חֹוֵמד וְכֵלי ַהַמֲעׂשֶ ּ ּ

ַּאַפְטרֹופֹוסֵאין : ֹוְמִרים ְוֵכןּג י ֵיֶצר ָהַרע ְיסֹודֹו ֵמֵאׁש . ָלֲעָריֹות ּ ְָוָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניך ּכִ ּ ּ
ר ודם ׁשָ ֶנְגדֹו ָלֵכן ְיִהי , ּואם ֵאין ַאָתה עֹוֵזר ִלי, ַּוֲאִני ּבַ י ֶאת ַהּכַֹח ְלִהְתמֹוֵדד ּכְ ֵּאין ּבִ

ָָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיָי י ָרצֹוןֹו ֶוֱאלֵּהינוֹו ֱאלּ ָיִדי ְוֵתן ּבִ ְתַסֵיַע ּבְ ֵּהי ֲאבֹוֵתינו ׁשֶ ּ יָנה , ָחְכָמה, ּ ּבִ
י ְוֹלא ַאַחר ֵעיַני, ְוַדַעת לֹא ָאתור ַאַחר ִלּבִ ּּכַֹח ִויֹכֶלת ׁשֶ ִדְכִתיב ,ּ  ַהֲעֵבר ֵעיַני :ּכְ

ְדָרֶכך ַחֵיִני ְוא ּבִ ֵּמְראֹות ׁשָ ֵדרֹות ְלַעְצ. ָ ִני ִלְגדֹר ּגְ לֹא ֶאְמַעדְּוַזּכֵ ֹאֶפן ׁשֶ י ְוִיְהֶיה ִל, ִּמי ּבְ ּבִ
ָיִדי ָּנכֹון וָמסור ּבְ ָרא ִלי ֱאל :ּ יֹוֵלב ָטהֹור ּבְ ִקְרּבִ ִּהים ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ י ְלך  :ּ  ְיָיָּכִ

ִּתי ַאָתה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱאלהֹוָחְל ּוָבְרֵכִני ֲאִבי ְוַהֶסר ִמֶמִני ּכֹל ָיגֹון ַוֲאָנ. ָהיֹוּ ּ ּ ְוַהֲאֵצל , ָחהּ
ה ְוָטֲהָרה ְמָחה ְקֻדׁשָ רוַח טֹוָבה, ָּעַלי אֹור ְוׂשִ י ְּוַקֵים,ְּורוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני :ּותלבשני ּבְ  :ּבִ

ְּוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ְיָי ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַצֵוה . ּ
ְּלַמְלָאֶכיך ַהְק תֹוָרְתך ָ י ּבְ ִיְפְתחו ֵאת ִלּבִ ים ְוַהְטהֹוִרים ַהְמֻמִנים ַעל ְפִתיַחת ַהֵלב ׁשֶ ָדֹוׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ִדְכִתיב יָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך:ּכְ ל ֵעיַני ְוַאּבִ ָ ּגַ י : ּ ִּיֵתן ָחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה ְיָיּכִ ּ ּ ּּ: 
רוך ַאָתה  ּּבָ ַָלְמֵדִני ֻחֶקיך ְיָיְּ ּ ָרֵאל . ּ ית ִיׂשְ י ְוֵאת ְלַבב ּכֹל ַעְמך ּבֵ ָוַמֵלא ֵאת ִלּבִ ּ ּ ּ

ָרֵאל ַעְמך ה וְבַאֲהַבת ִיׂשְ ַאֲהָבֵתך ְוִיְרָאֵתך וְבַאֲהַבת תֹוָרְתך ַהְקדֹוׁשָ ָּבְ ָ ְ ְּ ּ ּ יר . ּּ ְּוַתְגִדיל ְוַתְגּבִ
ָרֵאל ְוַתֶטה  ית ִיׂשְ ַעְמך ּבֵ ה ּבְ בול ַהְקֻדׁשָ ה ֵאת ּגְ ְּוַתְרּבֶ ָּ ּ ּ ית ּ י ְוֶאל ְלַבב ּכֹל ַעְמך ּבֵ ֵָאת ִלּבִ ּ

ֶדֶרך ַהתֹוָרה ְוַהִמְצ ָרֵאל ַלֶלֶכת ּבְ ִּיׂשְ ּ ְ ה ְוַהָטֳהָרה, וֹותּ ַּהְקֻדׁשָ ּ נו, ּ ְּוַקֵים ּבָ ִריִתי :ּ  ַוֲאִני ֹזאת ּבְ
ִפיך, ְיָיאֹוָתם ָאַמר  ְמִתי ּבְ ר ׂשַ ר ָעֶליך וְדָבַרי ֲאׁשֶ ָרוִחי ֲאׁשֶ ָּ ּ ּ ֹלא ָימוׁשו .ּ ִּמִפיך וִמִפי ּ ּּ ָ

ַָזְרֲעך וִמִפי ֶזַרע ַזְרֲעך ָאַמר  ָּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי : ְוֵכן :ֵּמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ְיָיּ ּּכִ
ן ְיִהי ַמִים ַלָים ְמַכִסים ָאֵמן ּכֵ ּּכַ  .ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד ָרצֹון ּּ

ָוְבתֹוָרְתך תוב ֵלאֹמרֵּהינוֹוֱאל ְיָי ּ ַמע ִיׂשְ: ּ ּכָ  .ֶאָחד ְיָיֵּהינו ֹוֱאל  ְיָיָרֵאל ׁשְ
נוֹוֱאל ְיָיְיִהי  ר ָהָיה ִעם ֲאֹבֵתינו ַאל ַיַעְזֵבנו ְוַאל ִיְטׁשֵ ֲאׁשֶ ֵּהינו ִעָמנו ּכַ ּ ּ ּ ּ ְּלַהטֹות ְלָבֵבנו , ּּ ּ
ָפָטיו. ֵאָליו ֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחָקיו וִמׁשְ ָכל ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ָּלֶלֶכת ּבְ ּ ר ִצָוה ֶאת ֲא,ּּ : ֹּבֵתינוּ ֲאׁשֶ

ר ִהְתַחַנְנִתי ִלְפֵני  ְּוִיְהיו ְדָבַרי ֵאֶלה ֲאׁשֶ ּּ  .ֵּהינו יֹוָמם ָוָלְיָלהֹוֱאל ְיָיְקֹרִבים ֶאל  ,ְיָיּ
יֹומֹו ָרֵאל ְדַבר יֹום ּבְ ַפט ַעמֹו ִיׂשְ ַפט ַעְבדֹו וִמׁשְ ַּלֲעׂשֹות ִמׁשְ ּ ּּ ּ ל ַעֵמי ְּלַמַען ַדַעת  :ּ ּּכָ

י ,ָהָאֶרץ ִּעָמנו ְצָבאֹות ְיָי :ֵאין עֹוד ִהיםֹוֱאלּהוא ָה ְיָי ּכִ ב ּ ּגָ , ֶסָלה ַיֲעֹקב יֹוהֱאל ָּלנו ִמׂשְ
ֵרי ְצָבאֹות ְיָי ך ּבֵֹטַח ָאָדם ַאׁשְ יָעה ְיָי ,ְּבָ ְַהֶמֶלך הֹוׁשִ  .ָּקְרֵאנו ְביֹום ַּיֲעֵננו ּ

י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוֹגֲא, ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְּוֶהְגיֹון ִלִבּ  .ִליָ
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 ה"ב
  : בספרו יוסף בסדרא"ל זיע"א זצוק"י החיד"עפ,  השובבים תפילה לזמן

, וירא כי לא יכול, שאל איש אחד שהיה רוצה להתענות שובבים] שאול [
ולכן בעצמו ציער מה יעשה לתקון , גם שיבה זרקה בו, כי יש לו חולאים

ה יש לו תקנ, ואמרתי לו דבמציאות זה לעת זקנה ובסובלי חולאים. נפשו
מדברי מורי זקני הרב חסד לאברהם דג "ואע. פדות כל יום תענית בממוןל
ת נאמן שמואל מבואר דהפודה תענית יכול "ובשו) ה"נהר מ' מעין ד(ל "ז

' מכל מקום נראה בעיני שיתן על כל תענית ד, לפדותו בשצף כסף
וסידרתי לו שיתפלל . שהוא דבר חשוב קצת, גראסייאס במטבע טוסקאנה

 :תפלה זובכל יום 
ל עֹוָלם ַעי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל ַחטֹאַתי ֲעֹונֹוַתי וְפׁשָ ֶחְרָפה וְכִליָמה ַעל ּכָ ִתי ְמֹאד ּבְ ּּבֹוׁשְ ּ ּ ּּ ,

ִהְרהוִרים ָרִעים ִרית קֹוֶדׁש ּבְ אֹות ּבְ ר ָפַגְמִתי ּבְ ּוִבְפַרט ַעל ֲאׁשֶ ּ ר ֵהן , ּּ ַעד ֲאׁשֶ
ָעֹון חֹוָלְל ִּתי וְבֵחְטא ֶיֱחַמְתּבְ ָמה ְפָעִמיםִנְקֹרא ִנְקֵראִת, ְטָרא ַאֲחָראִּני ַהִסּ אֹוי , י ּכַ

ינו ַעל צֹו. ֲּאָהה ָעַלי, ִלי ּוְברֹוב ַרֲחֶמיך הֹוַדְעַתִני ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיך ְלַתֵקן ַנְפׁשֵ ּ ּּ ָ ם "ָ
ר ָפַגְמנו ָבֶהם, ָמה ים ֲאׁשֶ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ִמְסַפר וִמְפַקד ׁשֵ ּּבְ ּּ  ִעים יֹוםַאְרָבְּּלִהְתַענֹות , ּּ

ם עּבַ ָעה יוִדין ְדׁשֵ ִמְסַפר ַאְרּבָ ְּזַמן ַהֶזה ּכְ ּ ּ . )יו הי ויוד הי: יכוון במחשבה (ב"ּּ
ָכל ֵלב י ָחֵפץ ָהִייִתי ַלֲעֹשֹות ִתיקון ֶזה ּבְ ְּוָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניך ּכִ ּ ּ י ֹכַח , ָּ ְַאך ֵאין ּבִ

ל ּכִֹחי ְלִהְתַענֹות ַתֲעִניֹות  ְּוָכׁשַ ּ ִעּ ְּוָלֵכן ֲאִני ַמְפִריׁש ַהיֹום . ּיֹום ְרצוִפים יםַאְרָבּ
ֶסף ִלְצָדָקה ָעה ְפרוטֹות ּכֶ ל ַתֲעִנית, ַּאְרּבָ ֶכֶסף ּכָ י ֵכן ָיְסדו ֲעָבֶדיך ִלְפדֹות ּבְ ּּכִ ּ ָּ .

ָוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך  ּ ִאלו ,ֵּהי ֲאבֹוֵתינוֹוֵּהינו ֵואלֹוֱאל ְיָיּ ַתֲעֶלה ָעַלי ּכְ ּ ׁשֶ ּּ
ְּתַעֵניִתי ַהיֹוםִה ֲעבור ַהַתֲעִנית, ּ ֲאִני נֹוֵתן ּבַ ְּוִתְהֶיה ֲחׁשוָבה ַהְצָדָקה ׁשֶ ּ ִאלו , ּּ ּּכְ ּ

י, ִּהְתַעֵניִתי ְמקֹום ִמיעוט ֶחְלּבִ ּוִמיעוט ָממֹוִני ִיְהֶיה ּבִ ּ ל. ּ טוְבך ְתַמֵלא ּכָ ְּוַאָתה ּבְ ּ ּ ָּ 
ָפַגְמִתי ָבּ מֹות ׁשֶ ַּהׁשֵ ּ ֶקִריּ ֶזַרע ְלַבָטָלה אֹו ּבְ ל ִניצֹוצֹות , ֶּהם ּבְ ְותֹוִציא ָלאֹור ּכָ

ין ַהְקִליפֹות ר ִנְתַפְזרו ַעל ָיִדי ּבֵ ה ֲאׁשֶ ַּהְקדוׁשָ ּּ ּּ ּ ְּיִקיֶאנו ַוַלע ּבִָיל ַח, ּ יכוון (ּ
נו ֵאל )חבו: במחשבה ְטנֹו יֹוִריׁשֶ ה ְלָמ. ִּמּבִ ל ִניצֹוצֹות ַהְקדוׁשָ ְּוַתֲחִזיר ּכָ קֹום ּ

ֶמך. ָָקדֹוׁש ְלַמַען ַרֲחֶמיך ֲעֵשה ְלַמַען , ֲָעֵשה ְלַמַען ְיִמיֶנך, ֲָעֵשה ְלַמַען ׁשְ
ָתֹוָרֶתך ֶתך, ּ ֲָעֵשה ְלַמַען ְקדוׁשָ י ְלָפֶניךִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי . ּ ּצוִרי  ְיָי ִָפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
 :ְוגֹוֲאִלי

על , בסדר מספרו יוסף א"ל זיע"זצוקסף דוד אזולאי יוחיים  מספרו של המקובל רבי התפילה הועתקה
בהרחבה ספר שיעורים ראה (ניתן לראות בספר התניא , כללתיקון לפגם הברית וב-מעלת נתינת הצדקה כ

לאחר -שקלים בכל יום חול 4לקופת הצדקה בבית נראה כי יש לתת ל "י התפילה הנ"עפ ).בספר התניא
  .בזמן השובבים ,)תפילת שחריתבוקר לפני ב לאומרה ועדיף (ל" הנאמירת התפילה

, הרבי ייעץ ליהודים רבים, א"ל זיע"י הרבי מליובאוויטש זצוק"באגרות הקודש אשר נכתבו ענציין כי 
פעילה ולתת בכול יום חול  צדקהתם קופת ילהניח בב'  רפואה וכו,  לשמירהעצה/אשר ביקשו ברכה

הידועים מארגונים צדקה   בחנות לתשמישי קדושה או לקבל קופתת צדקה לרכוש קופניתן .פרוטה לצדקה
      . חסדכעושי
  ).משלי כא: ( ְוָכבֹודְצָדָקהּ ָוָחֶסד ִיְמָצא ַחִיים ְצָדָקהֹרֵדף 

 ).ן גניזהטעו(נא לשמור על קדושת התפילה  



  
  ה"ב

  :א"ל זיע"רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצוקל, תפילה לרפואה
  

ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְּיָי ֱאלֹוֵהינו ֶוֱאלֹוַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ִתְתַמֵלא ַרֲחִמים ַעל , ּ ּׁשֶ ּ
ַעְסך"פב ׁשו ַרֲחֶמיך ֶאת ּכַ ָפ ְוִיְכּבְ ָ ּוְתַבֵטל ֵמַעל פב. ּ ֵזרֹות ָקׁשֹות "ּ ל ּגְ פ ּכָ

ָּנא ֶמֶלך ַרחום ְוַחנוןָא :ְוָרעֹות ּּ ּפ ַהמוָטל ַעל ֶעֶרֹש "ִּהְתַמֵלא ַרֲחִמים ַעל פב. ְּ ּ
ֵליָמה, ְּדָוי ְּוִתְרָפֵאהו ְרפוָאה ׁשְ ּ ַרֲחֶמיך , ּ י ַאָתה ּבְ ָּכִ ְָמך ַעֹוֵלי חֹוֵפא רּ ְשָרֵאל ִיּ
נו ). ח ניצוצין"ח למתק ולהעלות רפ"רפ - ת"ר גימטריאב( ּוְתַקֶיים ּבָ ּּ

תובִמְקָרא  ּכָ ל ִמׁשְְיָי ּׁשֶ ּ ִיְסָעֶדנו ַעל ֶעֶרֹש ְדָוי ּכָ ּ בֹו ָהַפְכָת ְבָחְליֹו ּ  :ןויכו(ּּכָ
ֶחֶסד). דוי יוד,  עשרךייהפ ֶעֶרֹשכי  ּוְלַמַען ְזכות ַאְבָרָהם ָאחוז ּבְ ּ ִיְצָחק , ּ

ְגבוָרה ִתְפֶאֶרת, ֶּנְאָזר ּבִ ֵנַצח, ַּיֲעֹקב ָאחוז ּבְ ה ָאחוז ּבְ הֹודַאֲהֹרן , ּמׁשֶ , ּבְ
ֵליָמה ְּתַרְפֵאהו ְרפוָאה ׁשְ ּ ְּוַתִציל ִמָמֶות ַנְפׁשֹו, ּּ ַנִים ְוֶעְשִרים אֹוִתיֹות . ּ ּוְבֹכַח ׁשְ ּ

ַהר ִסיַני ְלנו ּבְ ִקּבַ ה ׁשֶ ּתֹוָרְתך ַהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ִּתְפַתח לפב, ָ ֲעֵרי ֲארוָכה וַמְרֵפא"ּ ּפ ׁשַ ּ ּ ,
ֲעֵרי ְבִריאות יָלה, ּׁשַ ֲעֵרי ּגִ ֲעֵר, ׁשַ ֲעֵרי הֹוד ְוָהָדר, ּי ְדרֹורׁשַ ֲעֵרי ְזכות , ׁשַ ּׁשַ

ֲעֵרי ֶחְמָלה, ָאבֹות ֲעֵרי טֹוָבה, ׁשַ ֲעֵרי ְיׁשוָעה, ׁשַ ָפָרה, ּׁשַ ֲעֵרי ּכַ ֲעֵרי ֵלב , ּׁשַ ׁשַ
ֲעֵרי ְמִחיָלה, ָטהֹור ֲעֵרי ְנִעימֹות, ׁשַ ֲעֵרי ְסִמיָכה, ׁשַ ֲעֵרי ֶעְזָרה, ׁשַ ֲעֵרי , ׁשַ ׁשַ
ֲעֵרי, ְּפדות ֲעֵרי קֹוְמִמיות,  ְצָדָקהׁשַ ּׁשַ ֵליָמה, ּ ֲעֵרי ְרפוָאה ׁשְ ֲעֵרי ִשְמָחה, ּׁשַ , ׁשַ

ֲעֵרי ְתׁשוָעה ר ָעָשה הוא וְבֵני ֵביתֹו ִיָזְכרו ִלְפֵני ִכֵסא . ּׁשַ ְּוָכל ִצְדקֹוָתיו ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֲעדֹו ֶנֶפׁש אֹוְיָביו, ַָרֲחֶמיך ְלַהְמִליץ טֹוב ּבַ ְּוַאל ִתְתֵנהו ּבְ ּ ְמֵרהו ִויַחֵייהו  ְיָי, ּ ִּיׁשְ ּּ

לֹום נֹות ַחִיים ְוׁשָ ְּלאֹוֶרך ָיִמים וׁשְ ּ ְ: 
ר ֶאְהֶיה ם ַהָקדֹוׁש ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ִּויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ַהׁשֵ ּ ָ ר הוא ְיסֹוד ַהּכֹל , ּ ֲּאׁשֶ

אותיות אלף ' ן כי יש בו דויכו(ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה , לְוִעיָקר ַהּכֹל ְוׁשֶֹרׁש ַהּכֹ
חו גדול פשוט או מורכב לכל דבר וסודו שהוא סוד וא יוד הא וכה

ֵליָמה ְלחֹוֶלה ַהֶזה פב, )דהייחו ַלח ְרפוָאה ׁשְ ִתׁשְ ּׁשֶ ּ ְּוַתֲעִמיֵדהו ַעל ָעְמדֹו , פ"ּ
י ֵאין ָאנו ְכַדִאים ְלִהְתַפֵלל ְלָפֶניך ַעל ַעְצֵמנו. ִויִחי ֵמָחְליֹו ְּוָיַדְענו ּכִ ּ ָּ ּ ְוָכל , ּ

ן ַע ּכֵ י ַרחום ָאָתהָאְמָנם ַשׂ, ל ֲאֵחִריםׁשֶ ְּמנו ַרֲחֶמיך ֶנֶגד ֵעיֵנינו ּכִ ּ ּ ְּוַאָתה , ָּ
ל ֶפה ּׁשֹוֵמַע ְתִפַלת ּכָ ּ ת ָפִנים ָאָתאנו ְלַבֵקׁש ַרֲחִמים ְוַתֲחנוִנים . ּ ֹבׁשֶ ָּלֵכן ּבְ ּּ ּ

ּהו וְתַחְזֵקהו ְּוַתְבִריֵאהו ְוַתְחִליֵמ, ֵאל ָנא ְרָפא ָנא לֹו. ַּהחֹוֶלה ַהֶזה פ"ַעל פב ּ ּ ּ
ּוְתַאְמֵצהו ֲאלֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבה, ּּ ּוְתַמֵלא ִמׁשְ ֶמךֲעֵשׂ. ּ ה ְלַמַען ֲעֵשׂ, ָה ְלַמַען ׁשְ

ָה ְלַמַען תֹוָרֶתךֲעֵשׂ, ְָיִמיֶנך ֶתךֲעֵשׂ, ּ ָה ְלַמַען ְקדוׁשָ ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי . ּ
י ְלָפֶניך   :ִליּצוִרי ְוגֹוֲא ְיָיְָוֶהְגיֹון ִלּבִ

 
  .א"ל זיע"א זצוק"ספר עבודת הקודש לחיד, התפילות לקוחות מאתר היברו בוקס

 
 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  

 
 



  ה"ב
  סגולות לרפואה

אצבעו  נוקף אין אדם : כפי שמובא בתלמוד– כי לכל סיבה קיים מסובב )1 ( בהרחבהתורת הקבלה מסבירה
כפי שמובא בספר שמות  ולמרות שניתנה רשות לרופא לרפואת ,מכריזין עליו מלמעלהם כן מלמטה אלא א

שיית מצוות ומעשים טובים למשוך הארה  עחיתברך ובכו'  מאת ה רפואת האדם.)2 ( ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא:כא
ֶהיָך ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ֹוֱאל' הַוּיֹאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול : כמובא בספר שמות טו ורפואה

  וכן מובא:רְֹפֶאָך' הים ָעֶליָך ִּכי ֲאִני ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאִׂש
 ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו :מרורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאאם רואה אדם שיס :בתלמוד מסכת ברכות דף ה

ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה :  שנאמר,פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה, )איכה ג('  ה ַעדְוַנְחקָֹרה ְוָנׁשּוָבה
   ).תהילים צד( ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו

לו הן א דםדברים מקרעין גזר דינו של א ארבעה יצחקבי רמר א: בתלמוד במסכת ראש השנה דף טז מובאו
: דכתיב   צעקה , )משלי י(  ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות: צדקה דכתיב, ושינוי מעשה, שינוי השם, צעקה,צדקה

ִתְקָרא ֶאת  ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך לֹא : שינוי השם דכתיב, )תהילים קז (ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם' הַוִּיְצֲעקּו ֶאל 
ַוַּיְרא  :דכתיב  שינוי מעשה , )בראשית יז (ּוֵבַרְכִּתי אָֹתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְלָך ֵּבן :ָרה ְׁשָמּהְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂש

 ָלֶהם ְולֹא ָעָׂשה ִהים ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות וָּכם ָהָרָעה ַוִּיָּנֶחם ָהֱאלִהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשבּו ִמַּדְרוָהֱאל
 ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך  ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך '  הַוּיֹאֶמר :אף שינוי מקום דכתיבש אומרים וי ,)גיונה (

  ).בראשית יב (:ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך
  . מזלו של אדם משתנה בהתאם למעשיומובא כי, מסכת שבת דף קנובתלמוד בו

  :דמוניםלהלן סגולות לרפואה מספרים ק
  .מסוגל מאוד להמשיך רפואה, בפרט וברכת אשר יצר, אמירת מאה ברכות ביום  
וירבה בנתינת . רפואה בדוקה לכל החולאים, )3( בספר סגולות ישראל מובא כי שמירת שבת כהלכתהו

  ."תנא דבי אליהו:"ילמד בספרכן  ו)דניאל ד (וחטאתך בצדקה פרוק: צדקה כמו שכתוב
   ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל : ובכל עת יאמר בכוונה,  כוחו להתפלל על עצמו בדמעותיתחזק החולה בכל  
  .ֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלִתי ָאָּתהְוֵאָרֵפא הֹוִׁשיֵעִני ְוִאָּו  ְיָי ְרָפֵאִני:ַחּטֹאוָתי 
        פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ' דרש ר :בתלמוד מסכת בבא בתרא דף קטז  
  ).משלי טז (ֶות ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכְּפֶרָּנהֶמֶלְך ַמְלֲאֵכי ָמ  ֲחַמת:מרויבקש עליו רחמים שנא 

א דברים "א הקדוש זיע"י החיד"תב ע הנכ)סבאתר היברובוק הספר ניתן להורדה (בספר סנסן ליאירו
י "נפש עפדיון , )4 (ייחד עשרה אנשים שיתענו ויקראו תהלים בנעימות לרפואתו: )יחלק (המועלים לרפואה
ו  יתנו צדקה בעד.)הרב משה ארמונית הרצאתו של ניתן לשמוע א, על מעלת פדיון הנפש (ירא שמים וחכם
ועדיף לומר , בקופת הצדקה אשר בבית- בכול יום חול,טוב לתת צדקה לזכות החולה (כאשר יכלו שאת

 החכם ירא שמים בכוונעל ידי   ושינוי שם,)פ"הרני נותן צדקה זו לזכות ולרפואת פב:בטרם נתינת הצדקה
    . )5 (להמשיך לו נפש חדשה מקדושה, גדולה

י לימוד תורה של עשרה בני "טוב לעשות תיקון כרת לחולה ע:  חישל הבן איש" פילות וסגולותת"בספר ו
ג "י-ז פרקי תהילים ואת התפילה הכוללת " ובתום הלימוד יאמרו ל, במשך לילה שלם עד עלות השחר,תורה

  .)תהיליםה יספרקי התהילים והתפילה מופיעים ברוב סדר פר(מידות רחמים 
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סדר הנחת תפילין
זמנה משהאיר היום עד שקיעת החמה - אך חשוב להניחן מיד בבוקר



  ה"ב
  

   תפילין:תמצית מידע בנושא
  

  ,מצוות התפילין הינה אחת מהמצוות הבודדות שנאמר עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה  כולה
ברית השתיים האחרות הן (לקשר שבין עם ישראל לבורא " אות"וזו גם אחת משלוש המצוות המהוות 

ורוחני על ) פרנסה(נמשך שפע גשמי ) כשרות(תורת הקבלה מסבירה כי בכח הנחת תפילין , )מילה ושבת
הלכות (שמירה ואריכות ימים כפי שמובא במשנה ברורה פרט סגולת הנחת תפילין הינם האדם המניחם וב
כלומר אותם שנושאים , "עליהם יחיו' ה"שכל המניחן מאריך ימים בעולם הזה שנאמר ):"תפילין סימן לז

עולם הבא ואין אש של גיהנם שולט בו וכל עונותיו עליהם בתפילין יחיו ומובטח שהוא בן ה' את שם ה
  ".נמחלין לו
להכניס  בתפילין של יד צריך. "תפילין של ראש"ו" תפילין של יד ":זוג תפילין מתחלק לשנים 

 קלפים ולכן הבית מחולק 4ראש צריך להכניס בתפילין של ו  חלל קלף אחד ולכן בתוך הבית יש
  . לארבעה חללים עם מחיצות

 י סופר"על הקלף אשר בתוך התפילין כתובים פרשיות מהתורה לכן חשוב כי הפרשיות יכתבו ע 
שולחן (תיות יהיו שלמות ושלא תחסר שום אות ו והאכסדרן) עדיפות לכותב ביד ימין(ירא שמים 

 ).ערוך הלכות תפילין סימן לב
 .מאדם נאמן המוחזק בכשרותלרכוש תפילין ומזוזות מומלץ  
כשרות  "–ובמידה ולא יש לרכוש תפילין  תפילין מהודרותבמידה וניתן מומלץ לרכוש  

כשרות "-שרות התפילין ל כלומר ללא תיקונים בקלף אשר יכולים לשנות את כ–" לכתחילה
  ".בדיעבד

הבתים , )צאן (ובהמה דקה )בקר(גסה  סוגים בהמה 2-ל) בעיקר ( מתחלקיםבתי התפילין 
 לכן עדיף לרכוש בתי תפיליןאינה נפגמת ) מרובעות (העשויים מבהמה גסה עמידים יותר וצורתם

 .בהמה גסהמסוג 
  וסרטיםם המכיל מצגות " לאתר פאר הסתסבכדי לראות את סדר הנחת התפילין ניתן להיכנ 
     asp.1_tef_In/com.tefillinet.www://http   
 6166614-03:'טל, org.hidabroot.wwwוהכוונה אתר הידברות מכיל הסברים  
 )עיקר התפילה-מקוצר(סדר הנחת תפילין ) חינם(ניתן לקבל הפרוסים ברחבי הארץ ד "בבית חב 

   2770120-072 :'טל, il.org.chabad.www וכן להיעזר ביהודי הבקי בהנחת תפילין
ואילו קשירות הרצועות על היד הינם הידור , לין יונחו על היד והראש כראויעיקר ההנחה שהתפי 

 .  כך שאם טועים בקשירה לא פוגמים במצווה-ואינם מעכבות את המצווה, מצווה בלבד
דים יחס( שנים 3.5- יש לבדוק את כשרות התפילין אחת ל)שולחן ערוך סימן לט (י ההלכה"עפ 

ד "בבית חבבאזור המרכז , ד"ניתן לבדוק בכול בית חב) הנוהגים לבדוק את התפילין אחת לשנ
 .054-4976834:ו טל"בקניון רחובות אצל הרב שמואל לסקר הי

בימי  : כגוןם במקום חםלא להשאיר לשמור על התפילין ולא להניח אותם על שיער רטוב וכן יש 
מתכווץ /פשטהדיו מתמאחר ש (קלףכתובות על ההבכדי לא לפגוע באותיות , 'ברכב וכדהקיץ 

 .)נמוכה/בטמפרטורה גבוה
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 לימוד משניות והלכה יומית -  ניתן לקבל סדר לוח כיס,לפי הסדר, בלימוד המשנה םלמעונייני 
 או 1-700-55-0000: או ניתן להאזין לשיעורים בטלפון03-6167469 :ללמוד משניות באמצעות טלפון

02-5381402 
,  את כל הזוהר כל חודשםבאופן אשר מסיימי, מחולק, ניתן גם ללמוד את ספר הזוהר לפי הסדר 

פרטים ניתן לקבל מרבי אברהם ) בכדי להבין את הנקרא מומלץ ללמוד עם הביאור מתוק מדבש(
   052-7626017:ו בטל"אסולין הי

  
  
  

  _________________ עילוי נשמתסדר לימוד משניות ל
  שם הלומד  מסכת  שם הלומד  מסכת  שם הלומד  מסכת

  קדשיםסדר   סדר נשים  סדר זרעים

    זבחים    יבמות    ברכות

    מנחות    כתובות    פאה

    חולין    נדרים    דמאי

    בכורות    נזיר    כלאיים

    ערכין    סוטה    שביעית

    תמורה    גיטין    תרומות

    כריתות    קידושין    רותמעש

    מעילה  סדר נזיקין   מעשר שני

    תמיד    בבא קמא    חלה

בבא מציעא    ערלה    מדות    

    קנים    אבבא בתר    ביכורים

  סדר טהרות     סנהדרין  סדר מועד

    כלים    מכות    שבת

    אהלות    שבועות    עירובין

    נגעים    עדויות    פסחים

    פרה    עבודה זרה    שקלים

    הרותט    אבות    יומא

    מקואות    הוריות    סוכה

    נדה        ביצה

ראש 
  השנה

    מכשירין      

    זבים        תענית

    טבול יום        מגילה

    ידים       מועד קטן

    עוקצין        חגיגה



  .ת כפי שנוהגים ללמוד במהלך שנת הפטירה/ב סדר לימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר"מצ
וכן בספר ) 1(י לימוד תורה כפי שמובא בספר הזוהר הקדוש "עיקר הנחת רוח לנפטר הוא ע

י כן מכניסים את "לימוד התורה מועיל שבעתים לנפטר מכל תפילה וע: "י"יוסף אומץ למהר
ת ואת שם אמו ולומר במפורשות /בטרם תחילת הלימוד יש לומר את שם הנפטר". דןהמת לגן ע

:  לימוד תורני כגוןניתן ללמוד, במידה ולא יודעים ללמוד משניות, שלימוד זה לעילוי נשמתו
ל מובא על מעלת לימוד הזוהר ועל התיקון אשר "י ז"בספר שבחי האר. 'הלכה וכד, פרקי אבות

א בספרו עבודת הקודש מביא כי הלימוד הנעלה "החידוכן ,  הלימודי"נעשה לנשמת האדם ע
א "ל זיע"יהודה משה פתיה זצוק' המקובל רמסביר  כך גם, )2(לימוד הזוהר  הינו - לנפטרביותר

  .רוחות מספרות -רו מנחת יהודה בספ, על הנעשה באדם לאחר פטירתובתיאורו 
1=pgnum&34998=req?aspx.pdfpager/org.hebrewbooks.www://http   

עין "הגמרא מסבירה כי הקדיש המועיל ביותר לנפטר הינו הקדיש אשר נאמר לאחר שיעור 
לארגונים  או  לעניים הגונים-לוי נשמת הנפטר מעלה נוספת היא לתת צדקה לעי ).3" (יעקב

כמובא בתלמוד  .'וכו חסדי נעמי ,ארגון אפרת ,יד עזרא ושולמית:  כגוןהמסיעים לנזקקים
-משלי כא{ חסד זו גמילות חסדים שנאמר ,בחסד ואמת יכופר עון: "הבבלי מסכת ברכות דף ה

 אמת קנה }כג-משלי כג{ אמת זו תורה שנאמר ,וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד רודף צדקה }כא
  .ה/לומר במפורשות כי הצדקה הינה לעילוי נשמתו וטוב ".ואל תמכור

 פרוטות לצדקה 3בכול יום חול , יש הנוהגים לתת צדקה עד תום שנתו של הנפטר מהעולם הזה
ת צדקה זו לעילוי נשמת /ובטרם נתינת הצדקה אומרים הרני נותן, בקופת הצדקה אשר בבית

  . ה/יהי רצון שזכות מצות הצדקה תהיה לעילוי נשמתו, פ"פב
קר לו או שהוא רעב או צמא או עייף משמע : נפטר אשר מגיע בחלום לאחד מקרוביו ומראה כי

 האדם י"לבושי הנשמה נעשים ע(מכוון שחסרים לבושים לנשמתו , שהוא מבקש תיקון
  -שיעורים בספר התניא: ראה באריכות ספר, דיבורים ומעשים, מחשבותבאמצעות 

232=productid?asp.product/il.co.chish.www://http  (לגרום ים יכולחסרון הלבושים ו
 ,"אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים: "מסכת ברכות דף ה, ובתלמוד הבבלי .לו לצער רב

כיון  ,במתים חופשי: כלומר אין באפשרות האדם לתקן לאחר שנפטר כפי שכתוב בתהילים פח
בכול : ובתלמוד הבבלי מסכת ראש השנה דף לב מובא כי . המצוותפשי מןושמת אדם נעשה ח

 אולם ספרי מתים ,ספרי חיים מובן, ה ספרי חיים וספרי מתים"ראש השנה נפתחים לפני הקב
א הכין תיקון "ל זיע"יוסף חיים זצוק' על כן ר . עשו החיים למען המתיםבכדי לראות מה? למה

ובא לאחד מקרוביו , תיקון לנפטר שאין לו מנוחה בעולם הבא): "4(לשון חכמים המובא בספרו 
  ".בחלום

  .י ההלכה"באופן המותר עפ )5(י שאלת חלום "ניתן לדעת על מצבו של הנפטר ע, מעבר לאמור
  .)קוהלת פרק ז ( ִלּבֹוְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל

   :מקורות
 .תורת אמתראה גם בהלכות אבלות בתוכנת , זוהר מדרש רות וכן בפרשת פנחס. 1

htm.Downloads/com.etoratemetfreewar.www://http   
   .מתוק מדבש -עם הביאור בשפה השווה לכל נפש, כיום ניתן ללמוד זוהר בהבנה. 2

catId&101=ProdId?asp.ProductInfo/il.co.fridmanbooks.www://ttph ) ראו גם פינת
ים סגולה עצם הימצאות ספרי הזוהר בבית מהוו, מלבד המעלה בלימוד הזוהר). היהדות של פרידמן

   -לשמירה וברכה לבני הבית
  02-5022233:בטל ,מומלץ לרכוש את ספרי הזוהר עם הביאור מתוק מדבש

 , 02-5811911 במרכז מידע יהדות ניתן להיעזר ברחבי הארץ" עין יעקב"שיעורי תורה בבדבר . 3
  , 2073-2322222: ללימוד טלפוני לנשים )חברותא (חברה דתית:  איילת השחרוארגון 

  1-800-202-502: לימוד יהדות טלפוני לגברים איילת השחר
משניות ואמירת ספר , מובא שם סדר לימוד הכולל לימוד זוהר(סימן כז ' בספר לשון חכמים חלק ב. 4

  .)ועוד, חסדי נעמי, יד עזרא ושולמית: גם בארגוני החסד ת תיקון זהכיום ניתן לעשו, תהלים בשלמותו
  .א וספר סגולות ישראל"ל זיע"קפרק שביעי לרבי מנשה בן ישראל זצו נשמת חייםראה ספר . 5

  , ניימוות קל ,סיאנסים בצבא: באתר על טבעי  תן גם לראות את הסרטיםלהעשרת הידע נינציין כי 
dws=action&showcat=page&Movie=name?php.modules/com.shemayisrael.altv://http 

 .המתארים תהליכים בעולם הנשמות



  ה"ב
  :כישוףעין הרע ולהסרת  וסגולה תפילה

  :פיטום הקטורת
ַּאָתה הוא ) א( ִהְקִטירו ֲאבֹוֵתינו ְלָפֶניך ֶאת ְקֹטֹוֱאל ְיָיּ ֵָהינו ׁשֶ ּ ּ ֶּרת ַהַסִמים ּ ּ

ית ַהִמְקָדׁש ַקָים ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ ּ ר ִצִויָת אֹוָתם ַעל, ּ ַּכֲאׁשֶ ה ְנִבַיד ֹמ-ּ ּ ַכָכתוב ,ְיָאךׁשֶ ּ ּ
תֹוָרָת ה ַקחֹמ-ֶאל ְיָיאֶמר ַּויׂ :ְךּבְ ְּלך ַסִמים ָנָטף -ׁשֶ ָנה ַסִמים | ָ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ּוׁשְ ּ

ַבד ִיְהֶיּוְלֹב ד ּבְ  חְּמֻמָל, ה רֹוֵקַחַקח ַמֲעֵשֶׂרת ֹרָּתה ְקֹטיָת ֹאְוָעִשׂ: הָּנה ַזָכה ּבַ
ַחְקָת ִמֶמּנָה ָהֵדק ְוָנ: ׁש קֶדרָטהֹו ְּוׁשָ ַּתָתה ִמֶמּנָה ִלְפֵניּ ֹאּ ֶהל מֹוֵעד  ָהֵעֻדת ּבְ

ָמה ר ִאָוֵעד ְלך ׁשָ ֲּאׁשֶ ָ ים ִתְהֶיה ָלֶכם ֹק,ּ ְוִהְקִטיר ָעָליו : ְוֶנֱאַמר: ֶּדׁש ָקָדׁשִ
ּבֹן ְקֹטַאֲהֹר ּבֶֹּרת ַסִמים ּבַ ֵהיִטיבֹו ֶאת,ֶקרֶקר ּבַ ֹר- ּבְ הַהּנֵ ֲעֹלת ּוְבַה: ת ַיְקִטיֶרּנָ
ֹר-ן ֶאתַאֲהֹר ִים ַיַהּנֵ ין ָהַעְרּבַ     : ֵתיֶכםֹרְלֹד ְיָיֶּרת ָתִמיד ִלְפֵני ְקִטיֶרּנָה ְקֹטת ּבֵ

ָנן ָּתנו ַרּבָ ִּפטום ַהְקֹט: ּ ּ ּ י? ֶּרת ֵכיַצדּ ּשִׁ ֹלׁש ֵמאֹות ְוׁשִ מֹוָנה ָמִנים ָהיו ׁשְ ּם וׁשְ ּ
ה ְכִמְנַין ְימֹות ַהַחָמה, ָּבה ים ַוֲחִמּשָׁ ּשִׁ ֹלש ֵמאֹות ְוׁשִ ּׁשְ ָכל,ּ  ,יֹום- ָמֶנה ּבְ

ּבַֹמֲחִצית ֶעֶרבֹו ּבַ ה ָמִנים ְיֵתִרים. ֶּקר וַמֲחִציתֹו ּבָ ֹלׁשָ ֵמֶהם ַמְכִניס כֹ,ּוׁשְ ּ ׁשֶ ֵהן ּ
דֹול יֹום ַהִכפוִריםְונֹוֵטל ֵמֶהם ְמֹלא, ּגָ ּ ָחְפָניו ּבְ ּ ֶעֶרב ּו ,ּ ת ּבְ ַּמֲחִזיָרן ַלַמְכֶתׁשֶ ּ

ּיֹום ַהִכפוִרים ּ ּ ְכֵדי ְלַקֵים ִמְצַות ַדָקה ִמן ַהַדָקה,ּ ּּ ּ ּ ר ַסֲמָמ.ּ ִּנים ָהיו  ְוַאַחד ָעׂשָ
ְּוֵאלו ֵהן. ָּבה ָנה .ּפֹוֶרןְּוַהִצ .ַּהֳצִרי :ּ ַק. ְּוַהְלבֹוָנה .ְוַהֶחְלּבְ ְבִעים ִמׁשְ ְבִעים ׁשִ ל ׁשִ
ּבֹוֶלת ֵנְרְד .ּוְקִציָעה .מֹור. ָמֶנה ה . ְּוַכְרכֹום .ְּוׁשִ ּשָׁ ַקל ׁשִ רִמׁשְ ה , ָעׂשָ ּשָׁ ׁשִ

ר ָמֶנה ְט. ָעׂשָ רקֹוׂשְ ֵנים ָעׂשָ ה . ׁשְ ֹלׁשָ ִּקלוָפה ׁשְ ָעה .ּ מֹון ִתׁשְ ּבֹוִרית . ִּקּנָ
ין ָעה ַקּבִ יָנא ִתׁשְ ַּכְרׁשִ ין ְתָלָתאֵיין ַקְפִריִסין ְס. ּ ִּאין ְתָלת ְוַקּבִ  ְוִאם ֹלא ָמָצא ,ּ

ן ָכל,ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע. ַּעִתיקֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור   ּ ַמֲעֶלה ָעׁשָ
הוא ְבִלי אֹוֵמר. ּׁשֶ י ָנָתן ַהּבַ ַּאף ִכַפת ַהַיְרֵדן ָכל: ִרּבִ ּּ ּ ִהיא-ּ ה ִא. ׁשֶ ּם ָנַתן ּבָ

ְּדַבׁש ְפָסָלה ּ ּ ְוִאם ִחֵסר ַאַחת ִמָכל,ּ    : ַּסֲמָמֶניָה ַחָיב ִמיָתה-ּ
ְמִליֵאל אֹוֵמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲע: ַרּבָ ַּהֳצִרי ֵאינֹו ֶאָלא ׁשְ . ֵּצי ַהְקָטףּ
יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ְתֵהא ? ּּבֹוִרית ַכְרׁשִ ה ֶאת ַהִצפֹוֶרן ְכֵדי ׁשֶ פֹות ּבָ ְּכֵדי ְלׁשַ ּ ּּ ּּ ּ

רֹות ּבֹו ֶאת ַהִצפֹוֶרן?ֵּיין ַקְפִריִסין ְלָמה הוא ָבא. ָנָאה ּ ְכֵדי ִלׁשְ ּ ְתֵהא ,ּ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ
ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ּבַּ ֶאָל?ַּוֲהֹלא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלה. ַּעָזה ִּמְקָדׁש א ׁשֶ ּ

ִּמְפֵני ַהָכבֹוד י ָנָתן אֹוֵמר, ַּתְנָיא :ּ הו: ִרּבִ ְּכׁשֶ  , ָהֵדק ֵהיֵטב:א ׁשֹוֵחק אֹוֵמרּ
ִמים,ֵהיֵטב ָהֵדק ׂשָ ַהקֹול ָיֶפה ַלּבְ ּ ִמְפֵני ׁשֶ ָרה. ּ ִּפְטָמה ַלֲחָצִאין ְכׁשֵ ּ ּ ִליׁש . ּ ְלׁשָ
ַמְענוּוְלָרִביַע ֹלא י ְיהוָדה. ּ ׁשָ ָרה : ֶּזה ַהְכָלל: ָּאַמר ִרּבִ ִּאם ְכִמָדָתה ְכׁשֵ ּּ ּ

ְּוִאם ִחֵסר ַאַחת ִמָכל. ַלֲחָצִאין     : ַּסֲמָמֶניָה ַחָיב ִמיָתה-ּ
ָּתֵני ַבר ַקָפָרא יַרִים : ּ ל ׁשִ ָנה ָהְיָתה ָבָאה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ים אֹו ְלׁשִ ּשִׁ ַאַחת ְלׁשִ

ל ְדַבׁש: ֵּני ַבר ַקָפָראְּועֹוד ָת. ַלֲחָצִאין ה ָקְרטֹוב ׁשֶ ִּאלו ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ּ ּ  ֵאין ,ּ
ָּאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ִמְפֵני ֵריָחה ה ְדַבׁש. ּ ְּוָלָמה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ ּ ִּמְפֵני ? ּ

ַהתֹוָרה ָאְמָרה ֹא-ִּכי ָכל: ּׁשֶ ה ַל-ְּדַבׁש ֹלא-ר ְוָכלׂשְ ַּתְקִטירו ִמֶמּנו ִאּשֶׁ   : ְיָיּּ
ְּצָבאֹות ִעָמנו ְיָי ב ָלנו, ּ ּגָ ֵרי ָאָדם , ְצָבאֹות ְיָי :ֵהי ַיֲעקב ֶסָלהֹו ֱאלִּמׂשְ ַאׁשְ
ךּבֹ יָעה ְיָי :ְֵטַח ּבָ ַּהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹום, הֹוׁשִ ְ   : ָּקְרֵאנו ּ
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ַדי ְצָבא) ב( ר ֶאְהֶיה ׁשַ ָּיה ְיָי ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ב ָלנו ֱאלֹות ּ ִּעָמנו ִמְשּגָ ּ ֵהי ַיֲעֹקב ֹוּ

  :)פ"ג( ֶסָלה
ך ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ַדי ְצָבאֹות ַאׁשְ ר ֶאְהֶיה ׁשַ ְָיה ְיָי ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ּ   :)פ"ג( ּ

יָעה ַהֶמֶלך ַיֲעֵננו ְביֹום ָקְרֵאנו ַדי ְצָבאֹות הֹוׁשִ ר ֶאְהֶיה ׁשַ ָּיה ְיָי ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ּ ְ ּ ּ ּ 
  :)פ"ג(
ָאָדם ְוהוָבא ֶאל ַהכֵֹהןֶנ) ג( ַּגע ָצַרַעת ִכי ִתְהֶיה ּבְ ּּ:  

ַּנְחנו ַנֲעֹבר ֲחלוִצים ִלְפֵני  ְּוִאָתנו ֲאֻחַזת ַנֲחָלֵתנו ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן ֶּאֶרץ ְכָנַען ְיָיּ ּ ּ ּ ּּ:  
ך ֵמַאֶחיך ָכֹמִני ָיִקים ְלך ָָנִביא ִמִקְרּבְ ָ ָּ ָמעוןֹו ֱאלְיָי ּ ֶּהיך ֵאָליו ִתׁשְ ּ ָ:  

ְּמחו ִעיר ֱאלָלָגיו ְיַשּׂר ְפָנָה ְכֵני ֶעְליֹוןֹוּ   :ִּהים ְקֹדׁש ִמׁשְ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשֶׂנֶגד ֲאבֹוָתם ָע   :ֵדה ֹצַעןָשה ֶפֶלא ּבְ

ה ְוַאֲהֹרן ַיד ֹמׁשֶ ָָנִחיָת ַכצֹאן ַעֶמך ּבְ ּ ּ:  
מֹון ָכִבי ֹמר ֲאָהִלים ְוִקּנָ ַּנְפִתי ִמׁשְ ּ:  

ַמת ָאָדם ֹחֵפֹש ָכ ְיָי ֵנר   :ל ַחְדֵרי ָבֶטןִּנׁשְ
ֹּנֶפת ִתטְֹפָנה ִשׂ ְּפתֹוַתִיך ַכָלה ְדַבׁש ְוָחָלּ ּ ּ ְב ַתַחת ְלׁשֹוֵנך ְוֵריַח ַשְׂ ְּלֹמַתִיך ְכֵריַח ּ ְ

  :ְלָבנֹון
ֶבל וֵמֶאֶרץ ַכְשׂ ֻּנדו ִמתֹוך ּבָ ּ ּ ִּדים ְצאו ִוְהיו ְכַעתוִדים ִלְפֵני ֹצאןְּ ּ ּ ּּ ּ:  
ת ַמְיִמיִנים וַמְשׂ ֵקי ֶקׁשֶ אול ֹּנׁשְ ת ֵמֲאֵחי ׁשָ ָקׁשֶ ַאָבִנים וַבִחִצים ּבַ ִּמאִלים ּבָ ּּ ּ

ְנָיִמן   :ִמּבִ
ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ִתְתַמֵלא ַרֲחִמים ָעֵלינו, ֵּהי ֲאבֹוֵתינוֹוֵּהינו ֵואלֹוֱאל ְיָי ּ ּׁשֶ ּּ ,

ֵני ֵביֵתינו וְלָכל ִיְשָרֵאל ְּוַתִציֵלנו ָלנו וְלָכל ּבְ ּ ּ ּ ּ ֵּמַעִין ָהָרע וִמָכ, ּ ל ִמיֵני ּ
ִּכיׁשוף ּ .ׂ ָּטן ִמֶמּנוְּוַתְבִריַח ַהֵיֶצר ָהָרע ְוַהּשָ ָפַרְשׂ. ּ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ ָָת ְכָנֶפיך ַעל ּ ּ ּ

ע א ְדִבְלָעם ָהָרׁשָ ר ְוִהַצְלָתם ֵמֵעיָנא ִביׁשָ ִמְדּבָ ֲּאבֹוֵתינו ּבַ ּּ ֵָכן ִתְפרֹוֹש ְכָנֶפיך , ּ ּ ּּ
ים ְוִנְהֶיה  ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ָָעֵלינו ּבְ ִמְכֶסה וְבַהְנָהּ ְּמכוִסים ּבְ מֹוֶתיך ּ ׁשְ ָָגה ּבִ

ים   : ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד,ַהְקדֹוׁשִ
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כאמור בספר דברים פרק , לבצע כישופים האיסור אוסרת בתכלית) מלשון הוראה(התורה 
נֹו וִב: יח ֹּלא ִיָמֵצא ְבך ַמֲעִביר ּבְ ָ ףּ ֵ ֵאׁש ֹקֵסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן וְמַנֵחׁש וְמַכׁשּ ּתֹו ּבָ ּ ְוֹחֵבר : ּ

ָּחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיְדֹעִני ְוֹדֵרׁש ֶאל ַהֵמִתים ה ֵאֶלה: ּ ִּכי תֹוֲעַבת ְיָי ָכל ֹעׂשֵ ּ  עצם .ּ
בהתאם לרמת , קליפות-לבושיםממשיך האדם על עצמו , התעסקות עם כוחות הטומאה

) אור דחכמה(ל חוסמים אנרגיות "הלבושים הנ .במעשה, בדיבור, במחשבה: ההמשכה
התיקון צריך , במידה ואדם עשה כישוף לאדם אחר. ובעולם הבאמהאדם בעולם הזה 

  .מיות התורהיני מורה הוראה הבקיא בפ"להיעשות ע
 ,לפני התפילה, הקטורת לכן טוב לאומרה בכול יוםפיטום אמירת בסגולות רבות יש ) א(

: תרגום) זוהר חדש דף סז(וכך מובא גם בספר הזוהר הקדוש , ל"ובפרט בשעת צרה ר
ה שכל מי שמתבונן וקורא בכל יום את "דבר זה הוא גזרה קיימת ועומדת לפני הקב"

ומכל מיני , ומכל מיני פגעים רעים, כל מיני כישופים שיש בעולםישמר מ, מעשה הקטורת
כיוון שלא יוכל , ינזק כל אותו היוםיולא , ותווממ, ומדינים קשים ורעים, הרהורים רעים

ון האדם היטב באמירת פיטום וואולם לזכות לזה צריך שיכ, הסטרא אחרא לשלוט עליו
, ה כקטורת"ך דבר חביב לפני הקבכי אין ל:"ובזוהר בפרשת ויקהל מובא ."הקטורת

שעושים בני עשן הקטורת ה וחאפילו הרי, ועומדת לבטל הכשפים ודברים רעים מן הבית
  ".אדם גם כן מבטל כשפים

נקרא (להניח על מחבת קטורת ) מסוימים(סגולה ידועה להסרת עין הרע מהבית וכשפים 
ולהוסיף מעט קליפות ) ים ניתן להשיג בכול חנות תבלינ-"בכור שבעת המינים"גם בשם 

בשעות , )את הקטורת וקליפות השום ( דקות20-שום ולהניח בתוך מחבת על הגז למשך כ
יש לחזור על הפעולה , מומלץ כי כל בני הבית יריחו מהעשן, רצוי בימי שני וחמישי, היום
  וכן מובא כי הנושא עליו).א"ל זיע"שמעתי מפי הרב שלום שרעבי זצוק. ( פעמים4ל "הנ

 -סגולה נוספת להסרת עין הרעו, את שורש עץ הזעתר מסוגל לבטל עין הרע וכישופים
  .טבילה במקווה כשר

 מצאתי כתוב: שומר ישראל סימן ט, א"ל זיע"א זצוק"לחיד שומר ישראלובספר ) ב(
כלומר יש לחזור על -פ"היכן שמוזכר ג( .ניצול מכל צרה, פעמים בכל יום' האומר זה ג

   .)כ לעבור לפסוק הבא"הפסוק ג פעמים ואח
והם מסוגלים , ן"ן ומסיימים בנו"יאמר אחד עשר פסוקים המתחילים בנו :יובסימן ) ג(

   .להנצל מעין הרע ומכשוף
עליו לשבת בקן , עת באם קיים כישוף על האדםבכדי לד מפעלות אלוקים מובא בספר

וכן מובא שיש לקחת כוס . נמלים ובמידה והנמלים לא עולים עליו סימן שנעשה לו כישוף
 שמן זית ולעטוף אותה בנייר קרפ שחור ויש להסתכל בתוך 3\4זכוכית שקופה מלאה 

שנעשה לאדם במידה והפנים המשתקפות בכוס נראות הפוכות או נוטות לצד סימן , הכוס
  .זה כישוף

השכם : " סגולה לאדם אשר שונאיו מתנכלים לו:מובא  דף זבתלמוד הבבלי מסכת גיטין
לאדם אשר נעשה  (ובספר אוצרות מלאכים".  ליהןרב עליהן לבית המדרש והן כלין מאוהע

 מתחת למיטה שישן עליה בלילה וכה ץ אותו ותנעקח מסמר אחדית" :מובא )לו כישוף
אני נועץ מסמר זה בליבו וידו ונפשו של האדם אשר עשה לי )  נעיצת המסמרבזמן(תאמר 
  ".וישאיר את המסמר נעוץ בארץכישוף 

ובספר  .סנהדרין דף סז מות דרגות שונות בכישוף כפי שמובא בגמרא במסכתיקי
 רפאל המלאך ות בספראניתן לר, לביטול כשפים בעלי עוצמה .הזכרונות

3682/org.hebrewbooks.www://http וכן מומלץ לשמוע את ערך כישופים 
    info.armoni.www://http - הרב משה ארמוני הרצאותיו של

  .עולם היהדות והקבלה נוספות ניתן לראות באתר תפילות וסגולות
הרבי ייעץ ליהודים , א"ל זיע" זצוקובאוויטשילי הרבי מ"באגרות הקודש אשר נכתבו ע

פעילה ולתת  צדקהתם קופת ילהניח בב'  רפואה וכו, אשר ביקשו ברכה לשמירה, רבים
 הידועים כעושיארגונים כיום ניתן לקבל קופות צדקה מ .בכול יום חול פרוטה לצדקה

 )משלי כא: ( ְוָכבֹודְצָדָקהּ ָוָחֶסד ִיְמָצא ַחִיים ְצָדָקהֹרֵדף     .חסד



 ה"ב
 :סגולה לשמירה       

  המזוזהבטרם צאתו יניח ידו על      
 :ויאמר ג פעמים          

 
מֹורְיָי   ּובֹוִאי  ֵצאִתי ִיׁשְ

לֹום  טֹוִבים ְּלַחִיים  ּוְלׁשָ
 .ֵּמַעָתה ְוַעד עֹוָלם

ַדי מֹור ְו ֵּאל ׁשַ   ְְיָבֶרךִיׁשְ
ל ר ִלי  אֹוִתי ְוֵאת ּכָ  ֲּאׁשֶ

ל ָרֵאל ְוֵאת ּכָ ית ִיׂשְ  ַּעמֹו ּבֵ
ן ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן      ּכֵ
 .ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד    
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  ה"ב
 

 :ואה ולכל דבר יאמר רפסגולה ל
 

ַעל ַהֵנס י ֵמִאיר ּבַ ל ַרּבִ ָמתֹו ׁשֶ ֶמן ַלָמאֹור ְלִעילוי ִנׁשְ ֲּהֵריִני ִמְתַנֵדב ׁשֶ ּ ֵדי , ּּ ּכְ
ַעל ַהֵנס י ֵמִאיר ּבַ ְזכות ַרּבִ רוך הוא ּבִ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ל , ּ ִתי ִמּכָ ַּיִציֵלִני ִלי וְלִאׁשְ ּ ּ

ל ּכְ ֵקִטים, ֵאבּחֹוִלי וִמּכָ ִנים ְוַרֲעַנִנים וׁשְ ִריִאים ְדׁשֵ ְּוִנְהֶיה ּבְ ל . ּּ ְּוַיִציֵלנו ִמּכָ ּ
ל ִמיֵני פוְרָענות ָּצָרה וִמּכָ ּ ְנִעיִמים . ּ נֹוֵתינו ּבַ טֹוב וׁשְ ְּוַיֲאִריך ָיֵמינו ּבַ ּ ּ ּ ּ ְ

ֵרך י ֵמִא. ְַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ִהים ֶעְליֹון ֹוֶאְקָרא ֵלאל). פ"ג(יר ֲעֵנִני ֱּאָלָהא ְדַרּבִ
ל ַהיֹום יּכִ  ְיָיָּחֵנִני  :ָלֵאל ּגֹוֵמר ָעָלי ֵּאֶליך ֶאְקָרא ּכָ ֵענו ֹוָּעְזֵרנו ֱאל :ָ ֵּהי ִיׁשְ

ֶמך ֶמך ְוַהִציֵלנו ְוַכֵפר ַעל ַחטֹאֵתנו ְלַמַען ׁשְ בֹוד ׁשְ ַָעל ְדַבר ּכְ ָּ ּ ּ ּּ ּ: 
ָה ְלַמַען תֹוָרֶתך ֲעֵשׂ,ָה ְלַמַען ְיִמיֶנךֲעֵשׂ ֶתךֲעֵשׂ, ּ ָה ְלַמַען ְקדוׁשָ ִּיְהיו ְלָרצֹון . ּ

י ְלָפֶניך   :ּצוִרי ְוגֹוֲאִלי ְיָיִָאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
 
 

 .א"ל זיע"א זצוק"ספר עבודת הקודש לחידמתוך 
 

 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  
 
 
 



  ה"ב
  

  :ברכת הדלקת נרות שבת
  

להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת ברוך אתה אדני א
  קדש

  
  
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ,  
АШЕР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ  
ЛЕАДЛИК НЭР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ  
Что означает:  
«Благословен Ты, Б-г, Всесильный наш, Властелин вселенной,   
освятивший  
зажигать свеч  
Время зажигания 

 
  

זמני הדלקת נר 
  

  ).ילקוט שמעוניאם שמרתם:ה"אמר הקב
 

нас своими заповедями и повелевший нам 
у в честь святой субботы!»

 свечей – смотри в календаре.

 . ראי נא בלוח שנה–ות 

(אני מראה לכם נרות של ציון ,  נרות של שבת



  ה"ב
  

 ):אומר בעמידה, לאיש או לאישה (ליל שבתסדר קידוש 

 :ֹרִעי ֹלא ֶאְחָסר  ָי ְי

יֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני  : ַיְרּבִ

מֹו ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ    : ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ

ֵגיא ַצְלָמֶו ַעְנֶתך ֵהָמה ְיַנֲחּבְ ְבְטך וִמׁשְ ּת ֹלא ִאיָרא ָרע ִכי ַאָתה ִעָמִדי ׁשִ ָּ ָּ ּ ּ ּ

י כֹוִסי ְרָוָיה ֶמן ֹראׁשִ ְנָת ַבּשֶׁ ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ִדּשַׁ ּׁשֻ ּ ּ: 

ֵבית  ְבִתי ּבְ ּד ִיְרְדפוִני ָכל ְיֵמי ַחָיי ְוׁשַ ּּ ּ   :ְך ָיִמיםְלֹאֶר ָיְיּ

ְּיֻכלו ַו ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאםַהּ   :ּשָׁ

ה ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאׁשֶ יֹום ַהּשְׁ ּ ּבַ ִביִעי ִמָכל ְמַל. ּ יֹום ַהּשְׁ ּבֹת ּבַ ַּוִיׁשְ ּ ּ

ִביִעי ֹו ֱאל ַבת ִמָכל ְמַלאְכתֹו ֲאש. ַּוְיַקֵדׁש ֹאתֹוִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ ִּכי בֹו ׁשָ ּ ּ

ֹות ׂ:  

  ):ּ ְלַחִיים-ועונים 

ְֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםֹוֱאל, ָי ֶפן, ּ   :ּּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ

ְֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםֹוֱאל, ָי ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנו, ּ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ת ָקְד, ּ ּבַ ְוׁשַ

ית, ּיָלנו ה ְבֵראׁשִ ְּתִחָלה ְלִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ִּזָכרֹון ְלַמֲעׂשֵ ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצ, ּ

ה וְבָרצ ֹּון ִהְנַחְלָתנוָּ רוך ַאָתה ְי :ּ ּּבָ ת, ָיְּ ּבָ   :ְּמַקֵדׁש ַהּשַׁ

יניח שתי, ם או האם יברכו את ילדיהוטוב שהאב,  וימזוג למסובים

(  

  

ִמְזמֹור ְלָדִוד

א ְנאֹות ֶדׁשֶ ּּבִ

י ְיׁשֹוֵבב ַנְפׁשִ

ם ִכי ֵאֵלך  ְּגַ  :ֻמִניּ

ְַּתֲעֹרך ְלָפַני 

ְַאך טֹוב ָוֶחֶס

יַהֹום י ּשִׁ , ּשִׁ

ר ִהיםֹוַוְיַכל ֱאל ּאְכתֹו ֲאׁשֶ

ה ָרא ְַוְיָבֶרך :ָעׂשָ ר ּבָ ֶׁ

ִהים ַלֲעשֹוֱאל

. (ַסְבִרי ָמָרָנן

רוך ַאָתה ְי ּּבָ ְּ

רוך ַאָתה ְי ּּבָ ַאֲהָבה ְּ ׁשֹו ּבְ

ת . ַרִיםּוְבָרצֹון ִהְנִח ּבַ ְוׁשַ

ַאֲהב ך ּבְ ָָקְדׁשְ

 ידיו על ישב וישתה(

ראשם ויברכם

: לבןברכה 

ְוִיָי ְי ְָיָבֶרְכך

מו ֶאת ׁשְ ְּוׂשָ

לבתברכה 

היְיׂשִ ְּמך ֱאלֹוִהים ְכֶאְפַרִים ְוִכְמַנּשֶׁ ָ.  

ְמֶרך ָך ָּפָניוָי ְי ָיֵאר, ָׁשְ ֵּאֶליך ִויֻחּנֶ א, ָ לֹוםָי ְי ִיּשָׂ ם ְלך ׁשָ ָָפָניו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ ָ ּ,  

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם ֵני ִיׂשְ  .ִמי ַעל ּבְ

 :

ְוִיָי ְי ְָיָבֶרְכך

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מו ֶאת ׁשְ   .ְּוׂשָ

 ).טעון גניזה(ור על קדושת הברכה נא לשמ 

ָרה יְמך ֱאלֹוִהים ְכׂשָ  .ָרֵחל ְוֵלָאה, ִרְבָקה, ְיׂשִ

ְמֶרך ָך ָּפָניוָי ְי ָיֵאר, ָׁשְ ֵּאֶליך ִויֻחּנֶ א, ָ לֹוםָי ְי ִיּשָׂ ם ְלך ׁשָ ָָפָניו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ ָ ּ,  



 :א"ל זיע"א זצוק"י החיד"עפ, תפילה לזמן מלחמה
 :ולאחר מכןלה את כל ספר התהלים ייאמר תח

 
ָי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיָי ֱאלְיִה ִתְתַמֵלא ַרֲחִמים . ֵּהי ֲאֹבֵתינוֹוֵּהינו ֵואלֹוּ ּׁשֶ ּ

בוָלה ֵבי ָהִעיר ַהזו ְוָכל ּגְ ָּעֵלינו ְוַעל יֹוׁשְ ּ ּ ּ ְּוַתִציֵלנו ִמִמְלָחָמה. ּ ּ ּ 
יָזה ִבי וִמּבִ ּוִמָמצֹור וִמׁשְ ּ ּ ּּ בול . ּ ל ּגְ ייסֹות ָהאֹוְיִבים ִמּכָ ְּוַתְרִחיק ּגֵ

ֹּלא ְיַקְדמו ַעל ַאְרֵצנו ָמֵגן. ַּאְרֵצינו ּ ְפכו ָעֶליָה סֹוְלָלה. ּ ְּוֹלא ִיׁשְ ּ .
ִפיֵלם ְוָתֵפר ֲעָצָתם נו ַתְכִניֵעם ְוַתׁשְ ִקְרּבֵ ר ּבְ ְּוָהאֹוְיִבים ֲאׁשֶ ּ ּיֵלנו ְּוַתִצ. ּ

ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוׁשֹוֵלל ובֹוֵזז ן וויכ(ַפַחד ָויָמָתה ֵאֵליֶהם ֲע ּפֹולִּת. ִּמּכָ
ר ָעֹשו ְוָלְמדו ).  תעאו:בשם ְּוָכל ִצְדקֹות ִיְשָרֵאל ְוַתְלמוד תֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ְגבוֵלנו ִיָזְכרו ִלְפֵני ִכֵסא ַרֲחֶמיך ר ּבִ ִעיֵרנו וַבֲעָיירֹות ֲאׁשֶ ָּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ וְתַבֵטל .ּ ּ
ִעיר ר ּבְ ֵּמָעֵלינו וֵמַעל ִיְשָרֵאל ֲאׁשֶ ֵזירֹות ָקׁשֹות ) פלוני( ּזו ּ ל ּגְ ּכָ

ְּוָתחֹון ָעֵלינו ַוֲעֵליֶהם ֵמאֹוַצר ). קרע שטן: ון בשםויכ(ְוָרעֹות 
ָכל ִצְדקֹוֶתיך ַָמְתַנת ִחָנם ּכְ ּ ָעִרים. ּ ל ָרָעב ְויֹוֶקר ַהׁשְ ְּוַתִציֵלנו ִמּכָ ּ ֵאל . ּ

ַמְלֻכיֹות וְשָׂמֵל לֹום ּבַ ָאֶרץ ֵתן ׁשָ לֹום ּבָ ּא ַרֲחִמים ֵתן ׁשָ ּ ּּ ּוְבֵצל . ָררֹותּ
לֹום ִאיש ַהֶחֶסד ְזכות ַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו ַהׁשָ ָנֶפיך ַתְסִתיֵרנו ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ָ .

ְגבוָרה לֹום ָאזור ּבִ ּוִבְזכות ִיְצָחק ָאִבינו ָעָליו ַהׁשָ ּ ּ ּ ּוִבְזכות ַיֲעֹקב . ּּ ּ
ִליל ִתְפֶאֶרתָא לֹום ּכְ ִּבינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא . ּּ ּוִבְזכות מׁשֶ ּ

ֵנַצח הֹוד. ָּאחוז ּבְ א ָאחוז ּבְ ֲהָנא ַרּבָ ּוִבְזכות ַאֲהֹרן ּכַ ּ ּוִבְזכות יֹוֵסף . ּ ּ
יסֹוד ַּהַצִדיק ָאחוז ּבִ ּ לֹום ָאחוז . ּ ּוִבְזכות ָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ּ ּ ּּ ְ ּ

ַמְל ֶמך ְוַהִציֵלנו ְוַכֵפר ֹו ֱאלָּעְזֵרנו. ּכותּבְ בֹוד ׁשְ ֵענו ַעל ְדַבר ּכְ ֵּהי ִיׁשְ ּ ּ ּּ ָ

ֶמך ַָעל ַחטֹאֵתינו ְלַמַען ׁשְ ּ ּנון ַחּחום ַר. ּ ר ָיִּציל ַמְֹוֵמך ּתֹוֵמר ׁשּ ֹוֶדה ּפׁשָ
ַּהִציֵלנו). רחש תמיף: ון בשםויכ( ל ָצָרה ְוִטרֹוף וִבְלּבול ּ ִּמּכָ ֲעֵשה . ּ

ֶמך ָ ֲעֵשה ְלַמַען תֹוָרֶתך:ָ ֲעֵשה ְלַמַען ְיִמיֶנך:ְָלַמַען ׁשְ  ֲעֵשה ְלַמַען :ּ
ֶתך ְָקֻדׁשָ ְָלַמַען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדך ֲעֵשה :ּ יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני:ּ ִּיְהיו  .ָ הֹוׁשִ

י ְלָפ ֶּניך ְיָי צוִרי ְוֹגֲאִליְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ ָ. 
 

 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 .א"ל זיע"זצוקיוסף דוד אזולאי חיים  מספרו של המקובל רבי התפילה הועתקה
אנרגיות (כל קליפות ) להכרית( לפני תפילה סגולתם לזמר תהליםאמירת מזמורי 

   .ובכך לסייע לתפילה להתקבל) שליליות
הרגיל בספר תהלים דוחה כל : ה הקדוש מובא"וכן בשל) דף טו(ר הקבלה עמק המלך בספ

ומגלגל , ו ומעל כל בני ביתו ומשפחתו ומעל בני דורוימיני פורענויות וכמה פגעים מעל
  .עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות והצלחות

דינים כי גדולה מעלת אמירת תהלים שבכוחה לבטל את ה): כרך ד(ובליקוטי שיחות 
  .שלמעלה ולבטל את הגזרות גם אחרי שנחתם דינם

ד לומר " נוהגים חסידי חבא"ל זיע"יוסף יצחק שניאורסאהן זצוק' ר ר"י בקשת האדמו"עפ
ובכול שבת מברכים נוהגים לקרוא בציבור את כל ספר , בכול יום פרקי תהלים על הסדר

  .ד"התהלים בבתי כנסת חב
באופן כזה סיים את , ר בכול יום חמישה פרקי תהליםא נהג לומ"ל זיע"הבבא סאלי זצוק

  .כל ספר התהלים מדי חודש
לכן טוב לקרוא מתוך ספר התהלים , לומר את ספר התהלים בהבנה) אך לא חובה(עדיף 

מתחת לכל מלה -המבאר את התהלים בשפה השווה לכל נפש, עם הבאור יסוד מלכות
  02-5370451: ניתן להשיג  בטל, מופיע הבאור

   02-5811911מרכז מידע יהדות לכל שאלה : ונהולמידע והכ 
  073-2322222:חברה דתית ללימוד טלפוני לנשים :  איילת השחר 

  1-800-202-502 :ימוד יהדות טלפוני לגבריםל: איילת השחר
html.chavruta/il.co.2-b.www://http   

  1-700-700-721 -ארגון תהלים ארצילהשתתפות ב
  02-5004660/1-ארגון המקיים קבוצות נשים לקריאת תהלים בצוותא 

  
 
 
 
 



  ה"ב
  

   יהדות–דף מידע 
  

  ! שלום רב–ה יקרים /יהודי  
להרחיב את ו  לסייעהיכולים, מצורף בזאת אתרי אינטרנט ומספרי טלפון

  :ךידיעותי
  

 , חלומות,מציאת זיווג, בחירת שם מתאים:בנושאים מגוונים כגון הרצאות: הידברותאתר 
   6166614-03:'טל, org.hidabroot.www דחינוך ועו, פרנסה

  
, חיזוק קשרים במשפחה,  חינוך:ים בנושא, למגזר שאינו דתיותסדנאמקיים  ערכים ארגון

  5793035-03:'טל ,il.co.arachim.www: רווקות/סופי שבוע לרווקים
  

  , )לגברים ונשים(הרצאות במגוון נושאים , ת לצמיחה רוחנית מחודשאתר שורשים
  5603243-03:'טל ,com.shemayisrael.www  א" ת13רחוב פאירברג  .לימוד אישי

  
   ,הכשרת נערים לבר מצווה, תפילין הכוונה בהנחת ,עזרה לנזקקים:ד"חב צעירי אתר

   ולכל עניין יהודי,תמחנות קיץ וקייטנו, לימוד פנימיות התורה
il.org.chabad.www://http/ ,2770120-072 :'טל  
  

, אסטרונומיה, אגרונומיה, פיזיקה: הרצאות לאנשים שאוהבים לחשוב בנושאים:אתר אמונה
  .info.emuna.www הרב יוסף צבי בן פורת  -שאלות ותשובות, חינוך

 
   02-5811911מרכז מידע יהדות לכל שאלה 

  1800200377 - 19:00-23:00ה בין השעות -שאלות הלכתיות בימים א
  

  073-2322222: חברה דתית ללימוד טלפוני לנשים :אילת השחר
  1-800-202-502 : לימוד יהדות טלפוני לגברים:ת השחראיל

  
  , 03-6171001, 03-6171068 ,03-6171041 :באמצעות הטלפוןשיעורי תורה 

1700-550-000  
  )2-4-9 (03-6171002: שיעורי תורה באמצעות הטלפון באנגלית
  03-6145000: ברחבי הארץארגון לב לאחים מקיימים שיעורי תורה

  
  1-700-700-721) חינם(קוראים תהלים בשבילך -יארגון תהלים ארצ

  
   ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם,בריתות מילה חינם לתינוקות-ברית יוסף יצחק

  1-800-222-770, 050-5209901,052-4778084 :י רופא או מוהל"ע
  

  Вопросы по еврейской традиции:                                                                    
  Тел.: 03-9607588 доп. 133  с 12:00 по 18.00 

    ru.jewish.www:Интернет    
  Эл.почта: meir@chabad.org.il 

ה"ב  



 
יתברך אשר ' ובחסדי ה, שניםבמהלך הנו ב ידיעות אשר צבר"מצ, בהמשך לדף מידע יהדות

.מובאים כאן לזיכוי הרבים, לא תמנו  
החנות ממוקמת בכניסה ( בני ברק 74 ודיסקים ברחוב השומר קיימת חנות למכירת ספרים

   03-6771499:הטלפון בחנות, בקומה רביעית)  קוקה קולה מצד שמאל-לבני ברק מ
,ספרי הלכה ועוד, חומשים, ריםסידו:כגון! החנות מוכרת ספרים רבים ללא מטרות רווח  

,לדיסק ₪ 1-2ל דיסקים לשמיעה בעלות "כמו כן ניתן לרכוש בחנות הנ  
.ש" כל השבוע ללא ימים שישי ומוצ14:00-22:00שעות הפתיחה   

!ירבו כמותם בישראל  
 המתאימה לכל ילד –" ך"אוצר אגדות נ"מצאתי סדרת ספרים לילדים , בהמשך לאמור

באופן מיוחד , סדררים על הנביאים והכתובים לפי הסיפו, 6-120לגילאים ! באשר הוא
,זוהר ועוד, מדרשים,  שזורים בה אגדות רבות מהתלמוד הבבלי והירושלמי-מאד  

אציין כי כאשר , הנני משתדל לספר לילדי לפני השינה סיפור (והכול בשפה השווה לכל ילד
.)ל מתאמים גם למורים"הספרים הנ, קיימת הקשבה מלאה-ל"פרים הנהסיפור מתוך הס  

,03-5700261:טלפון בחנות,  בני ברק12י "ל נמכרים ברחוב רש"הספרים הנ  
 03-6187489  
 לילדי -"ך"אוצר אגדות נ"במידה ויש אפשרות לאדם להקליט את הסיפורים מהספרים ( 

  ).htm.sratim/com.jew-olam.www://http  ולהכניס אל תוך אתר,  לזיכוי הרבים-ישראל
המתאימים ליהודים הרוצים להרחיב את ידיעותיהם  !להלן שמות ספרים מומלצים

  ):הספרים בשפה השווה לכל נפש(בנושאי יהדות 
  ,03-6181949:א טל"ל זיע"סדרת ספרי שפתי חיים מאת הרב חיים פרידלנדר זצ

03-6769117  
   03-6185111:א טל"ל זיע" זצאוזרובר מ"סדרת ספרי באר משה מאת האדמו

  .סטימצקי–א "ל זיע"ספר מדיטציה וקבלה מאת הרב אריה קפל זצ
  03-6166614:הצופן טל, המהפך: ספרי הרב זמיר כהן

  .ר גיל גרשון טבעון"זוהר סודות הנשמה מאת ד: ספר
  .א"ל זיע"ובל משה חיים לוצאטו זצמאת הרב המק' דרך ה: ספר
   .השתדלות המאמין:ספר

אהבת , קונטרס ומעין, שיעורים בספר התניא, האדמור הזקן-קיצור שולחן ערוך: ספרים
, )ליקוטי הוראות והדרכות בעניני פרנסה ועסקים( למען תצליח ,קונטרס העבודה, ישראל

   03-9606018:בטל, שבת, מועדים: חסידות מבוארת בנושאים
 - 03-6767163/4: טלבני ברק " כסא רחמים"אביעה תפילות וסגולות בהוצאת ישיבת 

  . סדרת ספרים האוגדת תפילות וסגולות לחיים טובים ולשלום
, בגן האמונה:ספרים מאת הרב שלום ארוש, א"ל זיע"ספר המידות רבי נחמן מברסלב זצ

  02-5812210: חוט של חסד טלניתן להשיג במוסדות , חכמת נשים, בגן השלום, בשדי יער
תומר דבורה מאת , א"ל זיע"ראשית חכמה מאת הרב המקובל אליהו וידאש זצ:ספרי מוסר

  . א"ל זיע"הרב המקובל משה קורדואוירו זצ
-ל"לכותב שורות אלא אין קשר עם החנויות הנ (חוברת זו נכתבה על מנת לזכות את הרבים

 רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה אנו וכל יהי, )יאולם הרגשתי צורך לשתף את רגשותי
ברוחניות  מופלגה ובהרחבה,ובריאות איתנה, מתוך שמחה וטוב לבב זרענו לזכות את הרבים

וגשמיות וזכות התורה הקדושה תגן בעדנו ובעד כל זרענו ובעד כל ישראל אמן כן יהי רצון 
  .נצח סלה ועד

אנא ) או חלקה(מידה והנך מדפיס אותה ב, בחוברת זו קיימים שמות קודש הטעונים גניזה
קיימים מתקני גניזה כמעט בכול בית  (םשמור נא על קדושת הדפים ובמידת הצורך יש לגונז

  .)חפצי קודש/המיועדים לגניזת דפים ,כנסת
.זכה את הרבים והעבר אותה הלאה, במידה וחוברת זו הגיעה אלייך במייל  

 




