תפילת רבי נחמן מברסלב להינצל מאויבים בגשמיות וברוחניות
יְהִי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי י ְהֹוָה ֱא הֵינוּ וֵא הֵי אֲבוֹתֵינוּ ,אֵל
ְעוֹרר
שׁתּ ֵ
ַרחוּם ְוחַנּוּן ֶא ֶר ַא ַפּי ִם ו ְַרב ֶחסֶד ֶו ֱאמֶתֶ .
ַהגְּדוֹלִים ָעלֵינוּ ,וּ ְתזַכֵּנוּ ְבּ ַר ֲחמֶי
ַר ֲח ֶמי ַו ֲח ָס ֶדי
ְדוֹרנוּ
שׁבּ ֵ
ה ַָרבִּים ְל ַה ֲא ִמין וּ ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַצ ִדּי ִקים ֲא ִמ ִתּיּ ִים ֶ
ֲאשֶׁר ָבּהֶם ָבּחַרְ ָתְּ ,ל ַה חֲיוֹת אֶת ַע ְמּ בֵּית יִשׂ ְָראֵל עַל
י ָ ָדם ,כִּי ֵמהֶם תּוֹצְאוֹת ַחיּ ִים לָנוּ וּ ְלכָל יִשׂ ְָר אֵל .וּ ְבכֵן
שׁי ֵמהֶם רוּ ַח ַחיּ ִים ְל ַמ את
שׁ נִּזְ ֶכּה ְל ַה ְמ ִ
ָעז ְֵרנ ִי י ְהֹוָה ֶ
שׁמַע קוֹל אַנְחוֹתֵינוּ ָתּ ִמידְ ,וי ִ ְהי ֶה לָנוּ
ְסוֹרנוְּ ,ו ִת ְ
כָּל ַמח ֵ
כ ֹ ַח ְל ַה ְמשִׁי עַל י ְ ֵדי אַנְחוֹתֵינוּ רוּ ַח ַחיּ ִים רוּ ַח טוֹבָה
שׁ ָחסֵר לָנוּ,
שׁלִים כָּל ַה ֶח ְסרוֹנוֹת ֶ
ֵמ ַה ַצּ ִדּיקֵי ֱאמֶתְ ,ל ַה ְ
שׁמִי וּבְרוּ ָחנִיֻ ,כּלָּם
הֵן בַּגּוּף ,הֵן ַבּנֶּפֶשׁ ,הֵן ַבּמָּמוֹןְ ,בּגַ ְ
שׁלְמוּ לְטוֹבָה ,כִּי ִע ְמּ מְקוֹר ַחיּ ִיםְ ,ו ַאתָּה
י ִ ְת ַמלְּאוּ וְיוּ ְ
שׁבָּעוֹלָם ,עַל
שׁפִּי ַע רוּ ַח ַה ַחיּ ִים ְלכָל חַי וּ ְלכָל ָדּבָר ֶ
ַמ ְ
שׁה
ְתוֹר ְת ַהקְּדוֹ ָ
י ְ ֵדי ַצ ִדּיקֶי ָה ֲא ִמ ִתּיּ ִים ַה ְדּ ֵב ִקים בּ ָ
ָתּמִידֲ ,אשֶׁר הִיא ַחיּ ֵינוּ וְא ֶֹר יָמֵינוּ.
עַל כֵּן חֲמ ֹל עַל ַע ְמּ יִשְׂרָ אֵל ,וּ ְתגַלֶּה לָנוּ ַצ ִדּי ֶק
ָה ֲא ִמ ִתּיּ ִים ,וּ ְתזַכֵּנוּ ְל ַה ְמשִׁי ֵמהֶם רוּ ַח ַה ַחיּ ִים ,עַד
שׁאָנוּ מְאַנְחִים
שׁיּ ִ ְהי ֶה לָנוּ כ ֹ ַח עַל י ְ ֵדי אַנ ְחוֹתֵינוּ ְלבַד ֶ
ֶ
שׁלַם ַה ִחסָּרוֹן ֵתּכֶף,
שׁיּ ִ ְהי ֶה נִ ְ
שּׁ ָחסֵר לָנוֶּ ,
עַל ַמה ֶ
שׁאֲלוֹת ִלבֵּנוּ לְטוֹבָהְ .וכָל ָהעֲוֹנוֹת
וּ ְת ַמלֵּא כָּל ִמ ְ
שׁר עַל י ָ ָדם
שׁ ָחטָאנוּ ְל ָפנֶי ֲ ,א ֶ
שׁעִים ֶ
ְו ַה ֲח ָטאִים ְו ַה ְפּ ָ
ִס ַלּקְנוּ ְוה ְִר ַחקְנוּ הָרוּ ַח ַחיּ ִיםְ ,ועַל י ָ ָדם בָּאוּ לָנוּ כָּל
שׁ ָחסֵר לָנוּ ,עַל ֻכּלָּם ִתּמְחוֹל ְו ִת ְסלַח
ַה ֶחסְרוֹנוֹת ֶ
בּ ְַר ֲח ֶמי ה ַָרבִּים עַל יְדֵי ַצ ִדּיקֵי הַדּוֹר ָה ֲא ִמ ִתּיּ ִים ֲא שֶׁר
שׁר עַל יָדָם ַאתָּה ִמת ְַר ֶצּה
רוּ ַח ֱא הִים ְבּ ִק ְרבָּםֲ ,א ֶ
וּ ִמ ְת ַפּיּ ֵס ְליִשְׂרָ אֵל בּ ְַר ֲחמִיםְ ,ועַל י ָ ָדם ַא ָתּה ְמ ַכפֵּר
שׁכָּתוּבְ ,ו ִאישׁ
וּמוֹחֵל ַלעֲוֹנוֹ ֵתינוּ ְבּכָל דּוֹר וָדוֹר ,כְּמוֹ ֶ
ָחכָם י ְ ַכפּ ְֶרנּ ָה.
שׁבֵּר ְו ַת ְכנִי ַע כָּל אוֹיְבֵינוְּ ,וכָל ַה ָקּמִים ָעלֵינוּ
וּ ְת ַבטֵּל וּ ְת ַ
שׁ ְבתָּם :י ְהֹוָה
ל ְָרעָה ְמהֵרָ ה ָהפֵר ֲע ָצ ָתם ְו ַק ְלקֵל ַמ ֲח ַ
שׁפְלוּ ֵתנוּ ַו ֲחלִישׁוּתֵנוּ ָבּעֵת הַזּ ֹאת,
ֱא הִים ַא ָתּה יָ ַד ְע ָתּ ִ
ֲאשֶׁר י ַָר ְדנוּ ַמטָּה ָמּטָּה "כִּי אָזְלַת י ָד ְו ֶאפֶס עָצוּר
ְועָזוּב" ,כִּי סָר כֹּחֵנוּ .וּ ְבכָל יוֹם וָיוֹם ִמ ְתגַבּ ְִרים ָע ֵלינוּ
מְא ֹד מְא ֹד עַל כָּל ֶאחָד ְו ֶאחָד ל ְַר ֲחקֵנוּ ֵמעֲבוֹ ָד ֶתי
שׁנוּ מִן ַה ַחיּ ִים ָה ֲא ִמ ִתּיּ ִים
ֶבּ ֱאמֶת חַס ְושָׁלוֹם ,וּ ְלג ְָר ֵ
שׁיּ ֵשׁ
ָחלִילָהְ .ו א דַי לָנוּ ְבּצָרוֹ ֵתינוּ וְדוֹ ֲחקֵנוּ ַו ֲע ָמלֵנוּ ֶ
שׁ ַתּ אֲוֹת הַגּוּף וּ ִמדּוֹתָיו ה ָָרעִים
לָנוּ ֵמ ַע ְצ ֵמנוּ ,מַה ֶ
שׁעָה ,עַד ֲאשֶׁר " ָכּשַׁל
ִמ ְתגַבּ ְִרים ָעלֵינוְּ ,בּכָל יוֹם וּ ְבכָל ָ
ָאוֹר ַח
שׁ ַתּ ַדּלְנוּ ְלג ֵָרשׁ ה ֵ
כּ ֹ ַח ַה ַסּבָּל" .כִּי ַבּעֲוֹנוֹ תֵינוּ א ִה ְ
שׂה חַס ְושָׁלוֹם ְכּאִלּוּ הוּא ַבּעַל
ִמקּ ְִרבֵּנוּ עַד ֲאשֶׁר נַ ֲע ָ
שׁר תָּשׁ כֹּחֵנוּ וּ ָמטָה יָדֵנוּ ְמ א ֹדְ .ו א ַדי לָנוּ
ַה ַבּי ִת ,עַד ֲא ֶ
ְבּכָל זֶה ,כִּי אִם עוֹד ַרבִּים ָקמִים ָעלֵינוַּ ,רבִּים מְא ֹד,
שׁר ְל ָפנֶי נִגְלָה הַכּ ֹלַ ,כּמָּה
י ְהֹוָה מָה ַרבּוּ צ ֵָרינוַּ ,כּ ֲא ֶ
ְו ַכ ָמּה מִינ ֵי שׂוֹנְאִים וּ ְמ ַקט ְְרגִים שֶׁעוֹ ְמדִים ָעלֵינוּ ְבּכָל

עֵת ,הֵן ְל ַמ ְעלָה הֵן ְל ַמטָּהֲ ,אשֶׁר ִהגְ ִדּילוּ ָעלֵינוּ ְבּפִיהֶם,
ַויַּאֲרִ יכוּ ָעלֵינוּ לְשׁוֹנָם ,פָּצוּ ָעלֵינוּ פִּיהֶם אָ ְמרוּ ִב ָלּעְנוּ,
כִּי ֲח ֵפצִים ְל ַב ְלּעֵנוּ ִחנָּם חַס ְושָׁלוֹם.
מ ָָרא ְד ָע ְלמָא כוֹלָאַ ,ר ֲחמָן ֲא ִמ תִּיָ ,מלֵא ַר ֲחמִים ַרבִּים
ַו ֲח ָס ִדים עֲצוּמִיםַ ,אתָּה י ָ ַד ְע ָתּ מִי ָומִי עוֹ ְמדִים ָעלֵינוּ
שׁעָהָ " .ל ָמּה ַתבִּיט בּוֹגְ ִדים ַתּח ֲִרישׁ
ְבּכָל יוֹם וּ ְבכָל ָ
ְבּ ַבלַּע ָרשָׁע ַצ ִדּיק ִממֶּנּוּ" .יֶהֱמוּ נ ָא ַר ֲחמֶי ָעלֵינוּ,
שׁ ֵאין בָּנוּ כּ ֹ ַח
ְוי ִגּוֹלוּ ַר ֲחמֶי עַל מִדּוֹ ֶתי  .כִּי ַא ָתּה יוֹ ֵד ַע ֶ
שׁ ִמיּוּת
שׁיּ ֵשׁ לָנוּ ְבּגַ ְ
ַלעֲמוֹד נֶגֶד ֶאחָד מִשּׂוֹנְאֵינוּ ֶ
וּבְרוּ ֳחנִיוּת ,אַף כִּי נֶגֶד ֻכּלָּםְ .ו ָלמָּה א ת ְַרחֵם עַל
תּוֹ ַלעַת נִמְאָס נ ְִרפָּס ְונִדּוֹשׁ ְמ א ֹד כָּמוֹנוּ הַיּוֹםְ ,ו ֵא י
שׁי כּ ֹ ַח כָּמוֹנוּ ַלעֲמוֹד ְבּפִי אֲרָ יוֹת .בּוֹחֵן לִבּוֹת
יוּכְלוּ חֲלוּ ֵ
וּ ְכלָיוֹת ,יוֹ ֵד ַע ַתּעֲלוּמוֹת ,י ְהֹוָה ֱא הִים ַאתָּה י ָ ַד ְע ָתּ כִּי
שׁ ְמ ֶב ֱאמֶתְ .ו ִאם אָ ְמנָם ַמ ֲעשַׂי אֵינָם
כָל ַכּ ָוּנָתִי ְרצוּי ָה ְל ִ
עוֹלִים יָפֶה ,וּ ְפעֻלּוֹ ַתי סוֹ ְתרִ ים אֶת ְדּב ַָריְ ,ו ֵאינ ִי זוֹכֶה
שׁ אֲלוֹת ִלבִּי ִלהְיוֹת כּ ְִרצוֹנְ
ל ְַרחֵם עַל ַע ְצ ִמי ְל ַמ את ִמ ְ
שׁר ָבּז ֶה ְלבַד ָח ַפ ְצ ִתּי .הֵן עַל כָּל ֵאלֶּה
הַטּוֹב ֶבּ ֱאמֶתֲ ,א ֶ
שׁבָה הַטּוֹבָה ַא ָתּה ְמ ָצ ֵרף
ָגּבְרוּ ַר ֲח ֶמי ַו ֲח ָס ֶדי  ,וּ ַמ ֲח ָ
שׂה .כִּי ַאתָּה י ָ ַד ְע ָתּ אֶת ְל ָבבִיֲ ,אשֶׁר זֶה ַכ ָמּה ֲאנִי
ְל ַמ ֲע ֶ
שׁעָה
שׁתּוֹקֵק וּ ְמ ַקוֶּה וּ ְמיַחֵל ְבּכָל עֵת וּ ְבכָל ָ
כוֹסֵף וּ ִמ ְ
שׁ ַתּ ַעזְרֵ נִי ִלכְנוֹס ַבּעֲבוֹ ָד ְת
ִלזְכּוֹת לִישׁוּ ָע ְת ֶבּ ֱאמֶתֶ ,
ֶבּ ֱאמֶתְ .ו ָלמָּה ַת ְתעֵנוּ י ְהֹוָה ִמ ְדּ ָרכֶי ְ .ו ָלמָּה ִת ֵתּן כּ ֹ ַח
ְלהָעוֹ ְמ ִדים ָעלֵינוּ הָרוֹצִים ְל ַה ְסתִּיר ָה ֱאמֶת ,וּ ְל ַהגְבִּיר
שּׁקֶר ָחלִילָה ,כִּי ֵאין בָּנוּ כ ֹ ַח ַלעֲמוֹד ְכּנֶגְ ָדּם ,כִּי אִם
ַה ֶ
שׁ ָענ ִים ְולִישׁוּ ָע ְת אָנוּ ְמ ַצפִּים
ְלבַד אָנוּ נִ ְ
ָעלֶי
וּ ְמ ַקוִּים :וּ ְבכֵן יְהִי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי י ְהֹוָה ֱא הֵינוּ וֵא הֵי
שׁ ַתּ ַעז ְ ֵרנוּ בְּרַ ֲחמֶי ה ַָרבִּים ְל ִהנָּצֵל ִמכָּל
אֲבוֹתֵינוֶּ ,
שׁ ִמיּוּת
שׂוֹנְ ֵאינוּ וְרוֹ ְדפֵינוּ ַה ָקּמִים ָעלֵינוּ ְבּכָל יוֹם ְבּגַ ְ
שּׁה ְל ִה ְתגַּבֵּר
וּבְרוּ ָחנִיּוּת .וְ ִת ֶתּן לָנוּ כ ֹ ַח וְרוּ ַח ַחיּ ִים ִדּ ְק ֻד ָ
שׁפִּילָם עַד ָעפָרְ ,ו ָתסִיר ֵמהֶם
ֲעלֵיהֶם ְל ַה ְכנִיעָם וּ ְל ַה ְ
שׁהֵם ְמ ַק ְבּלִים ֵמ ַה ִסּ טְרָ א אַחֲרָ א ֵמה ַָרב
הָרוּ ַח ַחיּ ִים ֶ
ִדּ ְק ִלפָּה ְלבַל י ִ ְהיֶה ָלהֶם שׁוּם כּ ֹ ַח ְל ִה ְתגַבֵּר ָעלֵינוּ,
ְו ַתצִּילֵנוּ ִמפִּיהֶם ,וְתוֹשַׁע ֵמח ֶֶרב ִמפִּיהֶם וּ ִמיּ ַד ָחזָק
ֶאבְיוֹן.
ָאנּ ָא י ְהֹוָה ָעז ְֵרנִי בּ ְַר ֲח ֶמי ה ַָרבִּים ִלזְכּוֹת ְל ִה ְת ַפּלֵּל
שׁ ְתּהֵא ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ
שׁ ֵל ָמה ֶ
ְל ָפנֶי ְבּכָל לֵב ֶבּ ֱאמֶת וּ ֶבאֱמוּנ ָה ְ
שׁ ֵלמָה ֶבּ ֱאמֶת,
זַכָּה וּנְכוֹנָה וּ ְמ ֻסדֶּרֶ ת כָּרָ אוּי וּ ְב ַכ ָוּנָה ְ
שׁ ֶאזְכֶּה
ִבּוּרי ַה ְתּ ִפלָּהֶ ,
שׁ ְבתִּי קְשׁוּרָ ה ְבּד ֵ
שׁ ִתּ ְהי ֶה ַמ ֲח ַ
ֶ
בּוּרי ַה ְתּ ִפלָּהְ ,ו ֶא זְכֶּה ִלשְׁפּוֹ ַכּ ַמּיִם ִלבִּי
ְל ַכוֵּן הֵיטֵב בְּדִ ֵ
שׁאוּכַל ְלפ ֵָרשׁ
נוֹכַח ָפּנֶי י ְהֹוָה ִבּ ְת ִפ ָלּתִיְ .ו ִת ְהי ֶה ְבּ ֶעז ְִרי ֶ
שׂי ָחתִי ְל ָפנֶי ָתּמִידְ ,ואֵת כָּל ֲאשֶׁר עִם ְל ָבבִי ָאשִׂיחָה
ִ
ְל ָפנֶי  .כִּי ַאתָּה י ָ ַד ְע ָתּ כִּי צ ְָרכַי ֵה ָמּה מ ְֻרבִּים מְא ֹד ,כִּי
צָרוֹת ְל ָבבִי ה ְִרחִיבוּ מְא ֹדְ ,ו ַד ְע ִתּי ְקצ ָָרה ְל ָב אֵר וּ ְלפ ֵָרשׁ
ְל ָפנֶי אֶת צ ְָרכֵי ַבקָּשׁוֹתַי ַה ְמּ ֻרבִּיםַ .על כֵּן חוּס ַוחֲמ ֹל

שׁי ָה ֻא ְמ ָללָהְ ,ו ָעז ְֵרנ ִי שֶׁאוּכַל ְל ַדבֵּר אֵת כָּל
נָא עַל נַ ְפ ִ
ִבּוּרים ְכּשֵׁרִ ים
שׁלַח ְבּפִי ד ִ
שׁר עִם ְל ָבבִי ְל ָפנֶי ְ ,ו ִת ְ
ֲא ֶ
ְעוֹרר ַר ֲחמֶי
ִבּוּרי חֵן ְו ַתחֲנוּנִים ,בְּאֹפֶן שֶׁאוּכַל ל ֵ
דּ ֵ
שׁ ְתּ ַקבֵּל ְתּ ִפ ָלּ תִי ְל ָפנֶי בּ ְַר ֲחמִיםְ .ו ַת ֲעלֶה ְת ִפ ָלּ תִי ְל ָפנֶי
ֶ
ְל ַמ ְעלָה ְל ַמ ְעלָהְ ,ויִ ְהי ֶה לָנוּ כ ֹ ַח עַל יְדֵי ְתפִלּוֹ ֵתינוּ
שׁפַע
ְעוֹררוּת ֶ
שׁ ם ִה ת ְ
ְעוֹרר ֶא ת ָה ֵעדֶן ָה ֶעלְיוֹן ִלפְתּוֹ ַח ָ
ל ֵ
שׁ ָעלֵינוּ ַהנּ ָ ָהר
שׁיּ ִ ְהי ֶה נִ ְמ ַ
ַר ֲחמִים ְו ַד ַע ת ֶעלְיוֹן ,עַד ֶ
אוֹריְתָאֲ ,אשֶׁר שָׁם
שׁקוֹת אֶת ַהגָּן ָדּא ַ
הַיּוֹצֵא ִמשָּׁם ְל ַה ְ
שׁוֹרשׁ נִשְׁמוֹ תֵינוְּ ,ועַל י ְ ֵדי זֶה י ְִרבּוּ ְויִגְדְּלוּ ְוי ִ ְצמְחוּ
ֶ
שׁם ַבּגַּן ַהזֶּהְ .ועַל י ְ ֵדי זֶה י ִ ְהי ֶה
שׁמוֹ תֵינוּ ַהגְּ ֵדלִים ָ
נִ ְ
שּׂכֶל ָה ֱאמֶת .וְנִזְכֶּה ְל ָח ְכ ָמה בִּינָה
שׁבִילֵי ַה ֵ
נִ ְפ תַּח לָנוּ ְ
ְתוֹרתֶי ֶבּ ֱאמֶתְ .ו ַת ַעז ְֵרנוּ
ָו ָדעַתְ .וי ִ ְהי ֶה לָנוּ כ ֹ ַח ַלעֲס ֹק בּ ָ
ַתּוֹרה ֶבּ ֱאמֶתִ ,לזְכּוֹת ַל ֲה ָלכָה
בּ ְַר ֲח ֶמי ְלב ֵָרר ִדּינ ֵי ה ָ
שׁפִּי ַע לָנוּ
ְרוּרהְ ,ונִזְכֶּה ִללְמ ֹד ִספ ְֵרי הַפּוֹ ְס ִקיםְ ,ו ַת ְ
ב ָ
שׁיִּ ְהי ֶה לָנוּ כ ֹ ַח ְלב ֵָרר ִפּ ְסקֵי
ָח ְכ ָמה בִּינ ָה ְו ַדעַת ֲא ִמתִּיֶ ,
ַה ֲה ָלכָה ֶבּ ֱאמֶתְ ,לב ֵָרר ַה ֻמּתָּר מִן הֶאָסוּרַ ,הטָּהוֹר מִן
שׁר מִן ַהפָּסוּלְ ,ל ַמעַן י ִ ְהי ֶה לָנוּ כ ֹ ַח עַל יְדֵי
ַה ָטּמֵאַ ,ה ָכּ ֵ
שׁ ָפּגַ ְמנוּ ְבּכָל הָעוֹלָמוֹת
זֶה ְל ַתקֵּן וּ ְלב ֵָרר כָּל ַה ְפּגָמִים ֶ
שׁר עַל י ָ ָדם
שׁעֵינוּ ַהמּ ְֻרבִּים מְא ֹדֲ ,א ֶ
עַל י ְ ֵדי ֲח ָטאֵינוּ וּ ְפ ָ
נִ ְתע ֵָרב הַטּוֹב ְוה ָָרע ְבּכָל הָעוֹלָמוֹת וּ ָפגַ ְמנוּ ה ְַרבֵּה ְמא ֹד.
עַל כֵּן ַתּ ַעז ְֵרנוּ בּ ְַר ֲח ֶמי ִלזְכּוֹת ִל ְת ִפלָּה ֶבּ ֱאמֶתֲ ,אשֶׁר
שּׂכֶל ָה ֱאמֶת בְּאֹפֶן
שׁיּ ֻ ְפתַּח לָנוּ אוֹר ַה ֵ
עַל י ְ ֵדי זֶה נִזְכֶּה ֶ
שׁנִּזְכֶּה ְלב ֵָרר ְפּסַק ַה ֲה ָלכָה עַל מְכוֹנוֹ ֶבּ ֱאמֶתְ .ועַל י ְ ֵדי
ֶ
זֶה י ִ ְהי ֶה לָנוּ כ ֹ ַח ְלב ֵָרר הַטּוֹב מִן ה ָָרע ְבּכָל הָעוֹלָמוֹת
שׁ ָפּגַ ְמנוּ ָבּהֶם ַבּ ֲח ָט ֵאינוּ ,הֵן ְבּגִלְגּוּל זֶה ְוהֵן ְבּגִלְגּוּל
ֶ
שׁ אֲלוֹת ִלבֵּנוּ לְטוֹ ָב הְ ,ונִזְכֶּה
אַחֵר .וּ ְת ַמלֵּא כָּל ִמ ְ
שׁתֵינוּ .וּ ְבכֵן
לְהוֹצִיא מִכּ ֹ ַח אֶל הַפּוֹעַל ,אֶת כָּל צ ְָרכֵי ַב ָקּ ָ
שׁנִּזְכֶּה עַל יְדֵי לִמּוּד ַה ֲהלָכוֹת ְלב ֵָרר
ַתּ ַעזְרֵ נוּ בּ ְַר ֲח ֶמי ֶ ,
שׁבְּגוּפֵנוְּ ,ל ַה ְכנִי ַע
ָאַרבַּע י ְסוֹדוֹת ֶ
וּ ְלזַ ֵכּ וּ ְל ַת ֵקּן כָּל ה ְ
שׁבֵּר כָּל ַהמִּדּוֹת ָרעוֹת ְוכָל ַה ַתּאֲווֹת ָרעוֹת ַה ָבּאִים
וּ ְל ַ
שׁ ָבּהֶםִ ,לזְכּוֹת ְלכָל ַהמִּדּוֹת טוֹבוֹת
ֵמהֶם ,וּ ְלב ֵָרר הַטּוֹב ֶ
ָאַרבַּע י ְסוֹדוֹת,
שׁיּ ִ ְתבָּרְ רוּ ְויִזְ ַדכְּכוּ כָּל ה ְ
ֶבּ ֱאמֶת .בְּאֹפֶן ֶ
ְוי ִ ְהי ֶה ַרק כֻּלּוֹ טוֹבְ ,בּלִי שׁוּם ֲאחִיזַת ה ַָרע ְכּלָל ,עַד
ְאַרבַּע אוֹ ִתיּוֹת
ָאַרבַּע י ְסוֹדוֹת בּ ְ
שׁיִּהְיוּ נ ִ ְכ ָללִים כָּל ה ְ
ֶ
שׁם ְל ַמ ְעלָה
שׁ ְר ָ
ַה ְמיֻחָדֲ ,אשֶׁר ִמשָּׁם הוּא ָ
שׁ ְמ
ִ
שּׁה:
ִבּ ְק ֻד ָ
ָאנּ ָא י ְהֹוָה ,רַ חֵם ָעלֵינוּ בּ ְַר ֲחמֶי ְ ,ל ַהגִּי ַע ְלכָל מַה
שׁנוּ ִמ ְלּ ָפנֶי ִ .אם אָ ְמנָם י ָ ַדעְנוּ ַכּמָּה אָנוּ ְרחוֹקִים
שּׁ ִבּ ַקּ ְ
ֶ
שׁנוּ .עִם כָּל ז ֶה אֵין
שּׁ ִבּ ַקּ ְ
ַע ָתּה ִמנְּ ֻק ָדּה אַחַת ִמכָּל מַה ֶ
ַמעְצוֹר לַיהֹוָה לְהוֹשִׁי ַע ,וּ ִמ ְמּ א יִ ָפּלֵא כָּל ָדּבָר,
ַהיְשׁוּעָה ְל ָעזְרֵ נוּ וּ ְל ַחזְּקֵנוּ ְל ַהגִּי ַע ְלכָל מַה
ְו ִע ְמּ
שׁ ֶמ  ,וּ ְל ַמעַן
שׂה ִע ָמּנוּ ְל ַמעַן ְ
שׁנוּ ִמ ְלּ ָפנֶי ֲ .ע ֵ
שּׁ ִבּ ַקּ ְ
ֶ
ַה ַצּדִּי ִקים ָה ֲא ִמ ִתּיּ ִים ֲאשֶׁר זָכוּ ְל ַהגִּי ַע ְלכָל ֵאלֶּה וְיוֹתֵר
ְבוּרה ֵמהֶם בּ ְַר ֲח ֶמי .
ִמזֶּהְ .ו ַת ְמשִׁי ָעלֵינוּ כּ ֹ ַח וּג ָ
ְלחַיּוֹתֵינוּ וּ ְל ַא ְמּצֵנוּ ְלזַכּוֹת אוֹ ָתנוּ לָב ֹא גַם כֵּן ְלכָל ֵאלֶּה.
ְו ִלזְכּוֹת בְּכ ֹ ַח ַה ַצּ ִדּיק ָה ֱאמֶת ְל ִה ְתגַּבֵּר עַל כָּל הַשּׂוֹנְאִים

שׁבֵּר ְו ַת ְכנִי ַע אֶת כָּל
ַה ִמּ ְתנַגְּ ִדים עַל ָה ֱאמֶת .וּ ְת ַ
שׁ ִה ְתגַּבְּרוּ
שׁהֵם ַהמִּדּוֹת ָרעוֹת ֶ
שׁעִיםֶ ,
ַהצִּנּוֹרוֹת שֶׁל ה ְָר ָ
אָרץְ ,ו א
שׁעִים ֲעדֵי ֶ
שׁפִּיל ה ְָר ָ
ֲעלֵיהֶםְ ,ועַל י ְ ֵדי זֶה ַת ְ
י ִ ְהי ֶה ָלהֶם שׁוּם כּ ֹ ַח ְל ִה ְתגַּבֵּר ָעלֵינוּ חַס ְושָׁלוֹםְ " ,ו א
שׁיּ ָה ,י ֵבשׁוּ ְוי ִ ָבּהֲלוּ ְמא ֹד כָּל אוֹיְבָי
שׂינ ָה יְדֵיהֶם תּוּ ִ
ַת ֲע ֶ
י ָשׁוּבוּ י ֵבשׁוּ ָרגַע":
שׁלֵמוּתְ .בּכָל
ְו ַת ַעז ְֵרנוּ ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת צִיצִית ְכּתִקּוּנָהּ ִבּ ְ
פּ ְָרטֶי ָה ְו ִדקְדּוּקֶי ָה ְו ַת ְרי ַ"ג ִמצְוֹת ַהתְּלוּי ִם בָּהּ .וּ ְב ַכ ָוּנָה
שׂ ְמחָה גְדוֹלָה ,בְּאֹפֶן
שׁ ֵל ָמה כָּרָ אוּי וּ ְבלֵב טוֹב וּ ְב ִ
ְ
שּׁה עַל י ְ ֵדי ִמ ְצוַת
שׁנִּזְכֶּה ְל ַה ְמשִׁי הָרוּ ַח ַחיּ ִים ִדּ ְק ֻד ָ
ֶ
שׁ ִמיּוּת
שׁ ָחסֵר לָנוּ ְבּגַ ְ
צִיצִיתְ ,ל ַמ את כָּל ַה ֶחסְרוֹנוֹת ֶ
וּבְרוּ ָחנִיּוּת ,בַּגּוּף ָונֶפֶשׁ .וְת ֹאחֵז ְבּ ַכנְפוֹת הָאָרֶ ץ וּ ְתנַעֵר
שׁפִּיל אֶת
שׁבֵּר וּ ְת ַמגֵּר ְו ַת ְכנִי ַע ְו ַת ְ
שׁעִים ִמ ֶמּנּ ָה .וּ ְת ַ
ְר ָ
שׂעִיר ,וְתוֹצִיא ִבּלְעוֹ
אִישׁ צַר וְאוֹי ֵב ,הוּא ֵעשָׂו אִישׁ ָ
ִמפִּיו.
חוֹמֵל ַדּלִּים שׁוֹ ֵמ ַע ֶאנְקַת ֶאבְיוֹנִים ,חוֹשֵׁב ַמ ֲחשָׁבוֹת
שׁנֵּי
ְלבַל יִדַּח ִמ ְמּ נִ ָדּ ח ,רַ חֵם ָעלַי וְהוֹצִי ֵאנ ִי ִמ ֵבּין ִ
שׁעִים ַה ָקּמִים ָעלֵינוּ ְל ַב ְלּעֵנוּ ִחנָּם חַס ְושָׁלוֹם " ,אַל
ה ְָר ָ
ִתּ ְב ָל ֵענִי מְצוּלָה וְאַל ֶתּ ְאטַר ָעלַי ְבּאֵר פִּי ָה" .וּ ְכשֵׁם
שׁ ָענִי ָת לְיוֹנָה ִבּ ְמעֵי ַה ָדּגָה ,כֵּן ַתּ ֲענֵנִי בּ ְַר ֲח ֶמי ה ַָרבִּים
ֶ
ִיריםַ ,כּ ֲאשֶׁר ִה ְב ַט ְח ָתּ לָנוּ,
שׁנּ ֵי ַה ְכּפ ִ
לְהוֹצִי ֵאנ ִי ִמבֵּין ִ
שׁן ָאשִׁיב ָא שִׁיב ִמ ְמּצֻלּוֹת
שׁכָּתוּב ,אָמַר אֲדֹנ ָי ִמ ָבּ ָ
כְּמוֹ ֶ
שׁנֵּי א ֲָריוֹת
י ָםְ .ו ָד ְרשׁוּ רַ בּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם ִלב ְָרכָהִ ,מבֵּין ִ
ִה ְבטִיחָנוּ ַהשֵּׁם י ִ ְתבּ ַָר ַל ֲהשִׁיבֵנוּ ֵמהֶם .אָבִינוּ אָב
ה ַָר ֲחמָן ,חֲמ ֹל ָעלֵינוּ ְבּעֵת צָרָ ה הַזּ ֹאת ,חוּס ַוחֲמ ֹל עַל
מוֹרט כָּמוֹנ ִי ,עַל נֶ ֱאנַח
שּׁ וּ ְמ ָ
נ ְִרדָּף כָּמוֹנ ִי ,עַל ְמ ֻמ ָ
ְגוֹרשׁ ִמ ְמּ כָּמוֹנִי " .אַל
ְונִ ְדכֶּה כָּמוֹנִי ,עַל ְמרוּחָק וּמ ָ
שׁכַּח ָלנֶצַח".
תּוֹר ַחיּ ַת ֲענִיּ ֶי אַל ִתּ ְ
ִתּ ֵתּן ְל ַחיּ ַת נֶפֶשׁ ֶ
ְמ ַחיּ ֶה ֵמתִים בּ ְַר ֲחמִים ַרבִּים ַה ֲחי ֵינוּ ְו ַקיּ ְ ֵמנוּ בְּאוֹר ָפּנֶי ,
שּׁה עַל י ְ ֵדי
שׁי הָרוּ ַח ַחיּ ִים ִדּ ְק ֻד ָ
ְותֵן לָנוּ כ ֹ ַח ְל ַה ְמ ִ
שׁנִּזְכֶּה
שׁאֲלוֹת ִלבֵּנוּ לְטוֹבָהֶ ,
אַנ ְחוֹתֵינוּ ְל ַמ את כָּל ִמ ְ
ַלעֲשׂוֹ ת ְרצוֹנְ ָתּמִיד כָּל יְמֵי ַחיּ ֵינוְּ .ונִזְכֶּה ִלהְיוֹת סוּר
ֵמ ָרע ֶבּ ֱאמֶתְ ,ו ַלעֲשׂוֹת הַטּוֹב ְבּעֵינֶי ָתּמִידֲ ,אנַחְנוּ
ְו ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ ְו ֶצ ֱא ָצאֵי ַע ְמּ בֵּית יִשְׂרָ אֵל ֵמ ַעתָּה ְועַד עוֹלָם,
אָ ֵמן ֶסלָה:
)לקט תפילות(

