
  תפילת רבי נחמן מברסלב להינצל מאויבים בגשמיות וברוחניות
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו  יְִהי ֵהינּו ֵוא ֵאל , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ֶׁשְּתעֹוֵרר . ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

ַרֲחֶמי ּוְתזֵַּכנּו ּבְ , ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ַהּגְדֹוִלים ָעֵלינּו
ָהַרִּבים ְלַהֲאִמין ּוְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיִקים ֲאִמִּתּיִים ֶׁשְּבדֹוֵרנּו 

ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַעל , ֲאֶׁשר ָּבֶהם ָּבַחְרּתָ 
ּוְבֵכן . ִּכי ֵמֶהם ּתֹוְצאֹות ַחּיִים ָלנּו ּוְלָכל יְִׂשָרֵאל, יָָדם

את ָעזְֵרנִי יְהָֹוה ֶׁשּנִזְּכֶ  ה ְלַהְמִׁשי ֵמֶהם רּוַח ַחּיִים ְלַמ
ְויְִהיֶה ָלנּו , ְוִתְׁשַמע קֹול ַאנְחֹוֵתינּו ָּתִמיד, ָּכל ַמְחסֹוֵרנּו

כַֹח ְלַהְמִׁשי ַעל יְֵדי ַאנְחֹוֵתינּו רּוַח ַחּיִים רּוַח טֹוָבה 
 ,ְלַהְׁשִלים ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשָחֵסר ָלנּו, ֵמַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת

ֻּכָּלם , ְּבגְַׁשִמי ּוְברּוָחנִי, ֵהן ַּבָּממֹון, ֵהן ַּבּנֶֶפׁש, ֵהן ַּבּגּוף
ְוַאָּתה , ִּכי ִעְּמ ְמקֹור ַחּיִים, יְִתַמְּלאּו ְויּוְׁשְלמּו ְלטֹוָבה

ַעל , ַמְׁשִּפיַע רּוַח ַהַחּיִים ְלָכל ַחי ּוְלָכל ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם
ים ַהְּדֵבִקים ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה יְֵדי ַצִּדיֶקי ָהֲאִמִּתּיִ 

  .ֲאֶׁשר ִהיא ַחּיֵינּו ְואֶֹר יֵָמינּו, ָּתִמיד
  

ּוְתגֶַּלה ָלנּו ַצִּדיֶק , ַעל ֵּכן ֲחמֹל ַעל ַעְּמ יְִׂשָרֵאל
ַעד , ּוְתזֵַּכנּו ְלַהְמִׁשי ֵמֶהם רּוַח ַהַחּיִים, ָהֲאִמִּתּיִים

יְֵדי ַאנְחֹוֵתינּו ְלַבד ֶׁשָאנּו ְמַאנְִחים ֶׁשּיְִהיֶה ָלנּו כַֹח ַעל 
, ֶׁשּיְִהיֶה נְִׁשַלם ַהִחָּסרֹון ֵּתֶכף, ַעל ַמה ֶּׁשָחֵסר ָלנּו

ְוָכל ָהֲעֹונֹות . ּוְתַמֵּלא ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה
ֲאֶׁשר ַעל יָָדם , ְוַהֲחָטִאים ְוַהְּפָׁשִעים ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי

ְוַעל יָָדם ָּבאּו ָלנּו ָּכל , ִהְרַחְקנּו ָהרּוַח ַחּיִיםִסַּלְקנּו וְ 
ַעל ֻּכָּלם ִּתְמחֹול ְוִתְסַלח , ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשָחֵסר ָלנּו

ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַעל יְֵדי ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמִּתּיִים ֲאֶׁשר 
ִהים ְּבִקְרָּבם ה ֲאֶׁשר ַעל יָָדם ַאָּתה ִמְתַרּצֶ , רּוַח ֱא

ְוַעל יָָדם ַאָּתה ְמַכֵּפר , ּוִמְתַּפּיֵס ְליְִׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים
ְוִאיׁש , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ּומֹוֵחל ַלֲעֹונֹוֵתינּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור

  .ָחָכם יְַכְּפֶרּנָה
  

ְוָכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו , ּוְתַבֵּטל ּוְתַׁשֵּבר ְוַתְכנִיַע ָּכל אֹויְֵבינּו
  יְהָֹוה :ה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתםְלָרָעה ְמֵהרָ 

ִהים ַאָּתה יָדַ  , ְעָּת ִׁשְפלּוֵתנּו ַוֲחִליׁשּוֵתנּו ָּבֵעת ַהּזֹאתֱא
ִּכי ָאזְַלת יָד ְוֶאֶפס ָעצּור "ֲאֶׁשר יַָרְדנּו ַמָּטה ָּמָּטה 

ינּו ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִמְתגְַּבִרים ָעלֵ . ִּכי ָסר ּכֵֹחנּו, "ְוָעזּוב
ְמאֹד ְמאֹד ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַרֲחֵקנּו ֵמֲעבֹוָדֶתי 

ּוְלגְָרֵׁשנּו ִמן ַהַחּיִים ָהֲאִמִּתּיִים , ֶּבֱאֶמת ַחס ְוָׁשלֹום
א ַדי ָלנּו ְּבָצרֹוֵתינּו ְודֹוֲחֵקנּו ַוֲעָמֵלנּו ֶׁשּיֵׁש . ָחִליָלה ְו

ּדֹוָתיו ָהָרִעים ַמה ֶׁשַּתֲאֹות ַהּגּוף ּומִ , ָלנּו ֵמַעְצֵמנּו
ָּכַׁשל "ַעד ֲאֶׁשר , ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ָׁשָעה, ִמְתגְַּבִרים ָעֵלינּו

א ִהְׁשַּתַּדְלנּו ְלגֵָרׁש ָהאֹוֵרַח ". ּכַֹח ַהַּסָּבל ִּכי ַּבֲעֹונֹוֵתינּו 
ִמִּקְרֵּבנּו ַעד ֲאֶׁשר נֲַעָׂשה ַחס ְוָׁשלֹום ְּכִאּלּו הּוא ַּבַעל 

א ַדי ָלנּו . ֶׁשר ָּתׁש ּכֵֹחנּו ּוָמָטה יֵָדנּו ְמאֹדַעד אֲ , ַהַּביִת ְו
, ַרִּבים ְמאֹד, ִּכי ִאם עֹוד ַרִּבים ָקִמים ָעֵלינּו, ְּבָכל זֶה

ַּכָּמה , ַּכֲאֶׁשר ְלָפנֶי נִגְָלה ַהּכֹל, יְהָֹוה ָמה ַרּבּו ָצֵרינּו
ֵלינּו ְּבָכל ְוַכָּמה ִמינֵי ׂשֹונְִאים ּוְמַקְטְרגִים ֶׁשעֹוְמִדים עָ 

, ֲאֶׁשר ִהגְִּדילּו ָעֵלינּו ְּבִפיֶהם, ֵהן ְלַמְעָלה ֵהן ְלַמָּטה, ֵעת
, ָּפצּו ָעֵלינּו ִּפיֶהם ָאְמרּו ִבָּלְענּו, ַוּיֲַאִריכּו ָעֵלינּו ְלׁשֹונָם

  .ִּכי ֲחֵפִצים ְלַבְּלֵענּו ִחּנָם ַחס ְוָׁשלֹום
  

ָמֵלא ַרֲחִמים ַרִּבים , ַרֲחָמן ֲאִמִּתי, ָמָרא ְדָעְלָמא כֹוָלא
ַאָּתה יַָדְעָּת ִמי ָוִמי עֹוְמִדים ָעֵלינּו , ַוֲחָסִדים ֲעצּוִמים

ָלָּמה ַתִּביט ּבֹוגְִדים ַּתֲחִריׁש . "ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ָׁשָעה
, יֱֶהמּו נָא ַרֲחֶמי ָעֵלינּו". ְּבַבַּלע ָרָׁשע ַצִּדיק ִמֶּמּנּו

ִּכי ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ָּבנּו ּכַֹח . ֹוֶתיְויִּגֹולּו ַרֲחֶמי ַעל ִמּד
ַלֲעמֹוד נֶגֶד ֶאָחד ִמּׂשֹונְֵאינּו ֶׁשּיֵׁש ָלנּו ְּבגְַׁשִמּיּות 

א ְתַרֵחם ַעל . ַאף ִּכי נֶגֶד ֻּכָּלם, ּוְברּוֳחנִיּות ְוָלָּמה 
ְוֵאי , ּתֹוַלַעת נְִמָאס נְִרָּפס ְונִּדֹוׁש ְמאֹד ָּכמֹונּו ַהּיֹום

ּבֹוֵחן ִלּבֹות . ּוְכלּו ֲחלּוֵׁשי ּכַֹח ָּכמֹונּו ַלֲעמֹוד ְּבִפי ֲאָריֹותי
ִהים ַאָּתה יַָדְעָּת ִּכי , יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות, ּוְכָליֹות יְהָֹוה ֱא

ְוִאם ָאְמנָם ַמֲעַׂשי ֵאינָם . ָכל ַּכָּונִָתי ְרצּויָה ְלִׁשְמ ֶבֱאֶמת
ְוֵאינִי זֹוֶכה , ִרים ֶאת ְּדָבַריּוְפֻעּלֹוַתי סֹותְ , עֹוִלים יֶָפה

את ִמְׁשֲאלֹות ִלִּבי ִלְהיֹות ִּכְרצֹונְ  ְלַרֵחם ַעל ַעְצִמי ְלַמ
ֵהן ַעל ָּכל ֵאֶּלה . ֲאֶׁשר ָּבזֶה ְלַבד ָחַפְצִּתי, ַהּטֹוב ֶּבֱאֶמת

ּוַמֲחָׁשָבה ַהּטֹוָבה ַאָּתה ְמָצֵרף , ּגְָברּו ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי
ֲאֶׁשר זֶה ַכָּמה ֲאנִי , ִּכי ַאָּתה יַָדְעָּת ֶאת ְלָבִבי. הְלַמֲעׂשֶ 

כֹוֵסף ּוִמְׁשּתֹוֵקק ּוְמַקֶּוה ּוְמיֵַחל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה 
ֶׁשַּתַעזְֵרנִי ִלְכנֹוס ַּבֲעבֹוָדְת , ִלזְּכֹות ִליׁשּוָעְת ֶּבֱאֶמת

ְוָלָּמה ִתֵּתן ּכַֹח . ְוָלָּמה ַתְתֵענּו יְהָֹוה ִמְּדָרֶכי. ֶּבֱאֶמת
ּוְלַהגְִּביר , ְלָהעֹוְמִדים ָעֵלינּו ָהרֹוִצים ְלַהְסִּתיר ָהֱאֶמת

ִּכי ִאם , ִּכי ֵאין ָּבנּו כַֹח ַלֲעמֹוד ְּכנֶגְָּדם, ַהֶּׁשֶקר ָחִליָלה
ָעֶלי ְלַבד ָאנּו נְִׁשָענִים ְוִליׁשּוָעְת ָאנּו ְמַצִּפים 

ֵהי יְִהי רָ   ּוְבֵכן : ּוְמַקִּוים ֵהינּו ֵוא צֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ֵרנּו ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְלִהּנֵָצל ִמָּכל ֶׁשַּתַעזְ , ֲאבֹוֵתינּו

ׂשֹונְֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְּבָכל יֹום ְּבגְַׁשִמּיּות 
ה ְלִהְתּגֵַּבר וְִתֶּתן ָלנּו כַֹח ְורּוַח ַחּיִים ִּדְקֻדּׁשָ . ּוְברּוָחנִּיּות

ְוָתִסיר ֵמֶהם , ֲעֵליֶהם ְלַהְכנִיָעם ּוְלַהְׁשִּפיָלם ַעד ָעָפר
ָהרּוַח ַחּיִים ֶׁשֵהם ְמַקְּבִלים ֵמַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵמָהַרב 
, ִּדְקִלָּפה ְלַבל יְִהיֶה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְלִהְתגֵַּבר ָעֵלינּו

ִּפיֶהם ּוִמּיַד ָחזָק ְותֹוַׁשע ֵמֶחֶרב מִ , ְוַתִּציֵלנּו ִמִּפיֶהם
  .ֶאְביֹון

  
ָאּנָא יְהָֹוה ָעזְֵרנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ִלזְּכֹות ְלִהְתַּפֵּלל 
ְלָפנֶי ְּבָכל ֵלב ֶּבֱאֶמת ּוֶבֱאמּונָה ְׁשֵלָמה ֶׁשְּתֵהא ְּתִפָּלֵתנּו 
, זַָּכה ּונְכֹונָה ּוְמֻסֶּדֶרת ָּכָראּוי ּוְבַכָּונָה ְׁשֵלָמה ֶּבֱאֶמת

ֶׁשֶאזְֶּכה , ֶׁשִּתְהיֶה ַמֲחַׁשְבִּתי ְקׁשּוָרה ְּבִדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה
ְוֶאזְֶּכה ִלְׁשּפֹו ַּכַּמיִם ִלִּבי , ְלַכֵּון ֵהיֵטב ְּבִדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה

ְוִתְהיֶה ְּבֶעזְִרי ֶׁשאּוַכל ְלָפֵרׁש . נֹוַכח ָּפנֶי יְהָֹוה ִּבְתִפָּלִתי
ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחה , ְלָפנֶי ָּתִמידִׂשיָחִתי 

ִּכי , ִּכי ַאָּתה יַָדְעָּת ִּכי ְצָרַכי ֵהָּמה ְמֻרִּבים ְמאֹד. ְלָפנֶי
ְוַדְעִּתי ְקָצָרה לְָבֵאר ּוְלָפֵרׁש , ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ְמאֹד

ל ֵּכן חּוס ַוֲחמֹל עַ . ְלָפנֶי ֶאת ָצְרֵכי ַבָּקׁשֹוַתי ַהְּמֻרִּבים



ְוָעזְֵרנִי ֶׁשאּוַכל ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל , נָא ַעל נְַפִׁשי ָהֻאְמָלָלה
ְוִתְׁשַלח ְּבִפי ִדּבּוִרים ְּכֵׁשִרים , ֲאֶׁשר ִעם ְלָבִבי ְלָפנֶי
ְּבאֶֹפן ֶׁשאּוַכל ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמי , ִּדּבּוֵרי ֵחן ְוַתֲחנּונִים

ְוַתֲעֶלה ְתִפָּלִתי ְלָפנֶי . נֶי ְּבַרֲחִמיםֶׁשְּתַקֵּבל ְּתִפָּלִתי ְלפָ 
ְויְִהיֶה ָלנּו כַֹח ַעל יְֵדי ְתִפּלֹוֵתינּו , ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה

ְלעֹוֵרר ֶאת ָהֵעֶדן ָהֶעְליֹון ִלְפּתֹוַח ָׁשם ִהְתעֹוְררּות ֶׁשַפע 
ר ַעד ֶׁשּיְִהיֶה נְִמַׁש ָעֵלינּו ַהּנָהָ , ַרֲחִמים ְוַדַעת ֶעְליֹון

ֲאֶׁשר ָׁשם , ַהּיֹוֵצא ִמָּׁשם ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהּגָן ָּדא אֹוַריְָתא
ְוַעל יְֵדי זֶה יְִרּבּו ְויִגְְּדלּו ְויְִצְמחּו , ׁשֹוֶרׁש נְִׁשמֹוֵתינּו

ְוַעל יְֵדי זֶה יְִהיֶה . נְִׁשמֹוֵתינּו ַהּגְֵדִלים ָׁשם ַּבּגַן ַהּזֶה
וְנִזְֶּכה ְלָחְכָמה ִּבינָה . ֱאֶמתנְִפַּתח ָלנּו ְׁשִביֵלי ַהֵּׂשֶכל הָ 

ְוַתַעזְֵרנּו . ְויְִהיֶה ָלנּו כַֹח ַלֲעסֹק ְּבתֹוָרֶתי ֶּבֱאֶמת. ָוָדַעת
ִלזְּכֹות ַלֲהָלָכה , ְּבַרֲחֶמי ְלָבֵרר ִּדינֵי ַהּתֹוָרה ֶּבֱאֶמת

ְוַתְׁשִּפיַע ָלנּו , ְונִזְֶּכה ִלְלמֹד ִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים, ְברּוָרה
ֶׁשּיְִהיֶה ָלנּו כַֹח ְלָבֵרר ִּפְסֵקי , ָמה ִּבינָה ְוַדַעת ֲאִמִּתיָחכְ 

ַהָּטהֹור ִמן , ְלָבֵרר ַהֻּמָּתר ִמן ֶהָאסּור, ַהֲהָלָכה ֶּבֱאֶמת
ְלַמַען יְִהיֶה ָלנּו כַֹח ַעל יְֵדי , ַהָּכֵׁשר ִמן ַהָּפסּול, ַהָּטֵמא

ְמנּו ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות זֶה ְלַתֵּקן ּוְלָבֵרר ָּכל ַהְּפגִָמים ֶׁשָּפגַ
ֲאֶׁשר ַעל יָָדם , ַעל יְֵדי ֲחָטֵאינּו ּוְפָׁשֵעינּו ַהְּמֻרִּבים ְמאֹד

  .נְִתָעֵרב ַהּטֹוב ְוָהָרע ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוָפגְַמנּו ַהְרֵּבה ְמאֹד
  

ֲאֶׁשר , ַעל ֵּכן ַּתַעזְֵרנּו ְּבַרֲחֶמי ִלזְּכֹות ִלְתִפָּלה ֶּבֱאֶמת
ה נִזְֶּכה ֶׁשּיְֻפַּתח ָלנּו אֹור ַהֵּׂשֶכל ָהֱאֶמת ְּבאֶֹפן ַעל יְֵדי זֶ 

ְוַעל יְֵדי . ֶׁשּנִזְֶּכה ְלָבֵרר ְּפַסק ַהֲהָלָכה ַעל ְמכֹונֹו ֶּבֱאֶמת
זֶה יְִהיֶה ָלנּו כַֹח ְלָבֵרר ַהּטֹוב ִמן ָהָרע ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות 

זֶה ְוֵהן ְּבגְִלּגּול ֵהן ְּבגְִלּגּול , ֶׁשָּפגְַמנּו ָּבֶהם ַּבֲחָטֵאינּו
ְונִזְֶּכה , ּוְתַמּלֵא ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה. ַאֵחר

ּוְבֵכן . ֶאת ָּכל ָצְרֵכי ַבָּקָׁשֵתינּו, ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹוַעל
ֶׁשּנִזְֶּכה ַעל יְֵדי ִלּמּוד ַהֲהָלכֹות ְלָבֵרר , ַּתַעזְֵרנּו ְּבַרֲחֶמי

ְלַהְכנִיַע , ֵּקן ָּכל ָהַאְרַּבע יְסֹודֹות ֶׁשְּבגּוֵפנּוּוְלזֵַּכ ּוְלתַ 
ּוְלַׁשֵּבר ָּכל ַהִּמּדֹות ָרעֹות ְוָכל ַהַּתֲאוֹות ָרעֹות ַהָּבִאים 

ִלזְּכֹות ְלָכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות , ּוְלָבֵרר ַהּטֹוב ֶׁשָּבֶהם, ֵמֶהם
,  ָהַאְרַּבע יְסֹודֹותְּבאֶֹפן ֶׁשּיְִתָּבְררּו ְויִזְַדְּככּו ָּכל. ֶּבֱאֶמת

ַעד , ְּבִלי ׁשּום ֲאִחיזַת ָהַרע ְּכָלל, ְויְִהיֶה ַרק ֻּכּלֹו טֹוב
ֶׁשּיְִהיּו נְִכָלִלים ָּכל ָהַאְרַּבע יְסֹודֹות ְּבַאְרַּבע אֹוִתּיֹות 

ֲאֶׁשר ִמָּׁשם הּוא ָׁשְרָׁשם ְלַמְעָלה , ִׁשְמ ַהְמיָֻחד
  :ִּבְקֻדָּׁשה

  
ְלַהּגִיַע ְלָכל ַמה , ֵחם ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמירַ , יְהָֹוה  ָאּנָא 

ם ָאְמנָם יַָדְענּו ַּכָּמה ָאנּו ְרחֹוִקים אִ . ֶּׁשִּבַּקְׁשנּו ִמְּלָפנֶי
ִעם ָּכל זֶה ֵאין . ַעָּתה ִמּנְֻקָּדה ַאַחת ִמָּכל ַמה ֶּׁשִּבַּקְׁשנּו

א יִָּפֵלא ָּכל , ַמְעצֹור ַליהָֹוה ְלהֹוִׁשיעַ  , ָּדָברּוִמְּמ 
ְוִעְּמ ַהיְׁשּוָעה ְלָעזְֵרנּו ּוְלַחּזְֵקנּו ְלַהּגִיַע ְלָכל ַמה 

ּוְלַמַען , ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמ. ֶּׁשִּבַּקְׁשנּו ִמְּלָפנֶי
ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתּיִים ֲאֶׁשר זָכּו ְלַהּגִיַע ְלָכל ֵאֶּלה ְויֹוֵתר 

.  ּכַֹח ּוגְבּוָרה ֵמֶהם ְּבַרֲחֶמיְוַתְמִׁשי ָעֵלינּו. ִמּזֶה
. ְלַחּיֹוֵתינּו ּוְלַאְּמֵצנּו ְלזַּכֹות אֹוָתנּו ָלבֹא גַם ֵּכן ְלָכל ֵאֶּלה

ְוִלזְּכֹות ְּבכַֹח ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְלִהְתּגֵַּבר ַעל ָּכל ַהּׂשֹונְִאים 

ּוְתַׁשֵּבר ְוַתְכנִיַע ֶאת ָּכל . ַהִּמְתנַּגְִדים ַעל ָהֱאֶמת
ֶׁשֵהם ַהִּמּדֹות ָרעֹות ֶׁשִהְתּגְַּברּו , ִּצּנֹורֹות ֶׁשל ָהְרָׁשִעיםהַ 

א , ְוַעל יְֵדי זֶה ַתְׁשִּפיל ָהְרָׁשִעים ֲעֵדי ָאֶרץ, ֲעֵליֶהם ְו
א ", יְִהיֶה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְלִהְתּגֵַּבר ָעֵלינּו ַחס ְוָׁשלֹום ְו

יִָּבֲהלּו ְמאֹד ָּכל אֹויְָבי יֵבׁשּו וְ , ַתֲעֶׂשינָה יְֵדיֶהם ּתּוִׁשּיָה
  ":יָׁשּובּו יֵבׁשּו ָרגַע

  
ְּבָכל . ם ִמְצַות ִציִצית ְּכִתּקּונָּה ִּבְׁשֵלמּותְלַקּיֵ   ְוַתַעזְֵרנּו 

ּוְבַכָּונָה . ג ִמְצֹות ַהְּתלּויִם ָּבּה"ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַתְריַ 
ְּבאֶֹפן , גְדֹוָלהְׁשֵלָמה ָּכָראּוי ּוְבֵלב טֹוב ּוְבִׂשְמָחה 

ֶׁשּנִזְֶּכה ְלַהְמִׁשי ָהרּוַח ַחּיִים ִּדְקֻדָּׁשה ַעל יְֵדי ִמְצַות 
את ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשָחֵסר ָלנּו ְּבגְַׁשִמּיּות , ִציִצית ְלַמ

ְותֹאֵחז ְּבַכנְפֹות ָהָאֶרץ ּוְתנֵַער . ַּבּגּוף ָונֶֶפׁש, ּוְברּוָחנִּיּות
ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמּגֵר ְוַתְכנִיַע ְוַתְׁשִּפיל ֶאת . ְרָׁשִעים ִמֶּמּנָה

ְותֹוִציא ִּבְלעֹו , הּוא ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר, ִאיׁש ַצר ְואֹויֵב
  .ִמִּפיו

  
חֹוֵׁשב ַמֲחָׁשבֹות , חֹוֵמל ַּדִּלים ׁשֹוֵמַע ֶאנְַקת ֶאְביֹונִים

ין ִׁשּנֵי ַרֵחם ָעַלי ְוהֹוִציֵאנִי ִמּבֵ , ְלַבל יִַּדח ִמְּמ נִָּדח
ַאל ", ָהְרָׁשִעים ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלַבְּלֵענּו ִחּנָם ַחס ְוָׁשלֹום

ּוְכֵׁשם ". ִּתְבָלֵענִי ְמצּוָלה ְוַאל ֶּתְאַטר ָעַלי ְּבֵאר ִּפיהָ 
ֵּכן ַּתֲענֵנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים , ֶׁשָענִיָת ְליֹונָה ִּבְמֵעי ַהָּדגָה

, ַּכֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּת ָלנּו, י ַהְּכִפיִריםְלהֹוִציֵאנִי ִמֵּבין ִׁשּנֵ 
ָאַמר ֲאדֹנָי ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב ָאִׁשיב ִמְּמֻצּלֹות , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

ִמֵּבין ִׁשּנֵי ֲאָריֹות , ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה. יָם
ָאב ָאִבינּו . ִהְבִטיָחנּו ַהֵּׁשם יְִתָּבַר ַלֲהִׁשיֵבנּו ֵמֶהם

חּוס ַוֲחמֹל ַעל , ֲחמֹל ָעֵלינּו ְּבֵעת ָצָרה ַהּזֹאת, ָהַרֲחָמן
ַעל נֱֶאנַח , ַעל ְמֻמָּׁש ּוְממֹוָרט ָּכמֹונִי, נְִרָּדף ָּכמֹונִי
ַאל . "ַעל ְמרּוָחק ּוְמגֹוָרׁש ִמְּמ ָּכמֹונִי, ְונְִדֶּכה ָּכמֹונִי

 ֶ ". י ַאל ִּתְׁשַּכח ָלנֶַצחִּתֵּתן ְלַחּיַת נֶֶפׁש ּתֹוֶר ַחּיַת ֲענִּי
, ְמַחּיֶה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים ַהֲחיֵינּו ְוַקּיְֵמנּו ְּבאֹור ָּפנֶי

ְוֵתן ָלנּו כַֹח ְלַהְמִׁשי ָהרּוַח ַחּיִים ִּדְקֻדָּׁשה ַעל יְֵדי 
את ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ֶׁשּנִזְֶּכה , ַאנְחֹוֵתינּו ְלַמ

ְונִזְֶּכה ִלְהיֹות סּור . ת ְרצֹונְ ָּתִמיד ָּכל יְֵמי ַחּיֵינּוַלֲעׂשֹו
ֲאנְַחנּו , ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְּבֵעינֶי ָּתִמיד, ֵמָרע ֶּבֱאֶמת

, ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  :ָאֵמן ֶסָלה

  
 )לקט תפילות(


