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 תשפ"א הבע>ל"ט
ְלָפֵננּו  הוֵֹלְך  הּוא  י  ּכִ ָעְמֵדנּו,  ַעל  ִמיד  ּתָ ְוַלֲעמֹד  ק  ְלִהְתַחּזֵ
ר  ֲעֵדנּו. ְוהּוא ִיֵחד ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֲאׁשֶ ל ּוַמְמִליץ טוֹב ּבַ ּלֵ ּוִמְתּפַ
דוֹׁש. ְויֹאַמר  בוֹא ַעל ִקְברוֹ ַהּקָ ּיָ ל ִמי ׁשֶ קּותוֹ ּכָ ּלְ ם ַאַחר ִהְסּתַ ּגַ
ַגם  ן ּפְ ִלים ְלַתּקֵ ֻסּגָ דּוִעים ְוַהּמְ ים, ַהּיְ ִהּלִ ָרה ִמְזמוֵֹרי ּתְ ם ַהֲעׁשָ ׁשָ
ֲעלּומוֹת  ִמּתַ ה  ַהּזֶ ַהּסוֹד  הוִֹציא  ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ר  ֲאׁשֶ ִרית,  ַהּבְ
ֲעבּורוֹ,  ִלְצָדָקה  רּוָטה  ּפְ ן  ְוִיּתֵ חוֹת,  ּדָ ַהּנִ ְנָפׁשוֹת  ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ
ל ָהִאיׁש ַההּוא  ְדלּו ְוָעְצמּו ֲעוֹנָֹתיו ַוֲחָטָאיו ׁשֶ ֲאַזי ֲאִפּלּו ִאם ּגָ
ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ץ  ִיְתַאּמֵ לוֹם,  ְוׁשָ ַחס  ְמאוֹד  ְמאוֹד 
ּיוֹת  ְחּתִ ּתַ אוֹל  ְ ַהּשׁ ִמן  ּוְלהוִֹציאוֹ  נוֹ  ּוְלַתּקְ יעוֹ  ְלהוֹׁשִ ּכוֹחוֹ  ָכל  ּבְ
ער  ׁשוֹן ָאַמר: "ִאיְך ֶוועל ִמיְך ֵליְגען ִאין ּדֶ יו. ּוְבֶזה ַהּלָ ְחּתָ ּוִמּתַ
י ִדי  ֵריט, ִאיְך ָזאל ִאים ַא טוָֹבה ְטָאהן. ּבַ ֶלעְנג אּון ִאין ֶדער ּבְ
יו"  ְחּתָ ּיוֹת ּוִמּתַ ְחּתִ אוֹל ּתַ אוֹת ֶועל ִאיְך ִעם ַארְֹיס ִציֶהען ִפין ׁשְ ּפֵ
ֵכהּו ְואוִֹציֵאהּו  אוֹת ֶאְמׁשְ יח ַעְצִמי ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב ְלֵהיִטיב ִעּמוֹ. ֵמַהּפֵ )ַאּנִ

א,  ּלָ ּכֻ ָמא  ַעּלְ ּדְ ִרּבוֹנוֹ  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ יו(.  ְחּתָ ּוִמּתַ ּיוֹת  ְחּתִ ּתַ אוֹל  ְ ִמּשׁ

לּו,  ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד  עוֵֹבר ָעֵלינּו, ַעל ּכָ ל ַמה ׁשֶ ֶאת ּכָ
ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתוָֹרה  ל  ּכָ ַגם  ּפְ ר הּוא  ֲאׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט 
ּוָמה  ָמרוֹם  ב  יוֹׁשֵ ְלָפֶניָך  אַֹמר  ָמה  ִלי,  ַוי  ִלי  לוֹם, אוֹי  ְוׁשָ ַחס 
ה  ְגלוֹת ַאּתָ רוֹת ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים ֲהֹלא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשוֵֹכן ׁשְ ֲאַסּפֵ

יוֵֹדַע.
יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ ֲעלּומוֹת,  ּתַ יוֵֹדַע  ַרֲחִמים.  ָמֵלא  עוָֹלם,  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ַחְדֵרי  ל  ּכָ ֹחֵפשׂ  ה  ַאּתָ ָחי,  ל  ּכָ ִסְתֵרי  ְוַתֲעלּומוֹת  עוָֹלם  ָרֵזי 
ֵאיְך  ֲעלּומוֹת,  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ְלָפֶניָך  ָוֵלב,  ָליוֹת  ּכְ ּובוֵֹחן  ָבֶטן, 
ר  ֵעת ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ ִרידוֹת ּבָ ְסיוֹנוֹת ְוַהּיְ ִניעוֹת ְוַהּנִ ִרים ַהּמְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

יוֵֹתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֲאווֹת  ְוַהּתַ ִריצּות  ְוַהּפְ ִפירוֹת  ַהּכְ
ינּו  קּות ַרּבֵ ּלְ ֶאֶרת ָלנּו, ַאַחר ִהְסּתַ ׁשְ ֵליָטה ָהַאַחת ַהּנִ ְויוֵֹתר. ְוַהּפְ
ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ִצּיּונוֹ  הּוא  דוֹׁש,  ַהּקָ
ֶזה  ם  ּגַ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹנֵֹתינּו  ֵאֶליָך,  ַהּכֹל  ן  ּוְלַתּקֵ ְלַהֲעלוֹת  כוֹחוֹ  ּבְ
לוֹם,  ׁשָ ֵאין  א  ְוַלּבָ ְוַלּיוֵֹצא  יוֵֹסף,  טַֹרף  ְוָטרֹף  נּו,  ֵמִאּתָ ִנְטָרף 

ֵאי מוֵֹעד. ִלי ּבָ ְרֵכי ִצּיוֹן ֲאֵבלוֹת ִמּבְ ּדַ
קוֹם  ַהּמָ ָאָנה  יֵחנּו,  שִׂ ּפְֹך  ִנׁשְ ָאָנה  ֶעְזֵרנּו,  ָיבוֹא  ֵמַאִין  ה  ְוַעּתָ
ְלַמַען  ָעֵלינּו,  עוֵֹבר  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ְלִהְתַוּדוֹת  ם  ׁשָ נּוַכל  ר  ֲאׁשֶ
ה  ְוִנְזּכֶ ִלְזכּויוֹת,  ְוָהֲעווֹנוֹת  ַלֲעִלּיוֹת  ְיִרידוֵֹתינּו  ל  ּכָ כּו  ִיְתַהּפְ
ַעל  נּו.  ְעּתֵ ּדַ ּוְכִסילּות  ינּו  ַמֲעשֵׂ ְוִכעּור  זּוַהּמֵׇתנּו  ל  ִמּכָ ָלֵצאת 
ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ה  ַוֲעשֵׂ ָעֵלינּו,  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ְוִיְכְמרּו  ֶיְהמּו  ן  ּכֵ
ְוכוֹחוֹ  ְזכּותוֹ  ּבִ ְוָעְזֵרנּו  י,  יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ם ַהּצַ ׁשֵ ּבְ ף  ּתָ ׁשֻ דוֹל ַהּמְ ַהּגָ
ֵעת  ּבְ ַער  ׁשַ ָלנּו  ּוְפַתח  עּוִלים,  ַהּנְ ִצּיוֹן  ֲעֵרי  ׁשַ ְמֵהָרה  ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ
ְתחּו  ּפִ ָיּה,  ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אוֶֹדה  ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ ַער,  ְנִעיַלת ׁשַ
יִקים  ַער ַלה' ַצּדִ ַ יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים. ֶזה ַהּשׁ ָעִרים ְוָיבֹא גוֹי ַצּדִ ׁשְ
ְתֵחי עוָֹלם ְוָיבוֹא  אּו ּפִ שְׂ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ָיבוֹאּו בוֹ, שְׂ
ַח ַעל  ּטֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ְרָנָנה  ּבִ ה  ּמָ ׁשָ נּו ָלבוֹא  ּלָ ּכֻ ה  ְוִנְזּכֶ בוֹד,  ֶמֶלְך ַהּכָ
ָנֵתנּו  ִמׁשְ ְלִהְתעוֵֹרר  ְמֵהָרה  ה  ְוִנְזּכֶ ֵתנּו,  ְתִפּלָ ּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵאֶליָך  ְוָלׁשּוב  ִפיָלֵתנּו  ִמּנְ ְוָלקּום  ה,  ָהֲעֻמּקָ
ָך  ְרצוְֹנָך ַהּטוֹב, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ה ּכִ ֵלם, ּוְלִהְתַנֵהג ֵמַעּתָ ּוְבֵלב ׁשָ

ה ְוַעד עוָֹלם. ָרֵאל, ְוֹלא ָנׁשּוב עוֹד ְלִכְסָלה ֵמַעּתָ ית ִישְׂ ּבֵ
נּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגוֲֹאֵלנּו  ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפינּו, ְוֶהְגיוֹן ִלּבֵ

ָאֵמן ְוָאֵמן.

בס"ד, ט"ז סיון תש"פ

נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'
וינוע  יחיל  זה לב כל חסיד ברסלב  ובכל שנה בזמן  ובאים,  ר"ה הקדושים ממשמשים  ימי 

'מי יתנני אבר כיונה אעופה אשכונה', לקיים בגיל ורעדה את ציווי רבינו ז"ל להתקבץ אצלו 

עניין  והסכנה מרחפת על  כולו מטולטל  והעולם  זו כשהדרכים מסוגרות,  ובשנה  ר"ה.  על 

'הקיבוץ הקדוש' ואין איש יודע מה יילד יום, ע"כ על אנ"ש היקרים חסידי ברסלב נפלה חובת 

היום להרעיש עולמות ולזעוק בציבור בשוועות ותחינות, וגם לרבות כל יחיד ויחיד, שהקב"ה 

יחוס וירחם עלינו שנוכל להיות אצלו על ר"ה בלי שום מונע ועיכוב בשלום ושובה ונחת.

וידוע ומפורסם שעל עניין הקיבוץ הנורא שלו הפליג מאוד, ואמר "מה אומר לכם אין דבר 

גדול מזה" ו"כל ענייני הוא ראש השנה" )חיי"מ רכ( ולכן חורק הס"מ שיניו ע"ז כידוע, אין לנו 

שום עצה ותבונה כי אם ב'קראו אל ה' בחוזקה' בתפילה והתבודדות וכפי שלמדנו רביז"ל "כי 

עיקר כלי זינו של איש הישראלי הוא התפילה" )קלקו"מ ב'( מעומקא דליבא ואפושי ברחמי 

שכולנו נבוא ברינה ולזכות להכלל בתיקוניו הנוראים והנעלמים, שכל נסיעה ונסיעה של כל 

אחד ואחד יש לה חלק בקץ הגאולה )כוכבי אור(. ו'למען ציון לא נחשה' בעת הזאת ומחוייבים 

כמימים  אליו  יתקבצו  הנפשות  שכל  מאוד  בתחנונים  ולהרבות  בדמעות  שיח  לשפוך  אנו 

ימימה בעיר אומן אצל מקום גניזתו הק'.

ע"כ קבענו לאנשי שלומינו היקרים הע"י את יום ראשון ערב ראש חודש תמוז הבעל"ט ליום 

וזעקה  תפילה  לעצרת  מושבותיהם  מקומות  בכל  אנ"ש  כלל  יתאספו  בו  אשר  עולמי,  תפילה 

שיחוס וירחם עלינו שנוכל לקיים ציוויו ורצונו של רביה"ק בתמימות ופשיטות.

בתפילת הרבים יתפללו מנחה ויום כיפור קטן שעה לפני השקיעה ולאחמ"כ יאמרו בצוותא 

את התפילות דלהלן, והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

פ"ד  קפיטל  מנחה  תפילת  לאחר  ויום  יום  בכל  לומר  לקבוע  אנ"ש  לכלל  בבקשה  הננו  וגם 

 
)מלשון פדיון( שבתהילים, ולאחריו מתפילה ע"ו מלקוטי תפילות, ואת התפילה שנוסדה ע"י רבי 

יצחק ברייטער הי"ד על עניין זה לזכות להגיע ולהיות אצל רביה"ק, וכל אחד יוסיף מדיליה 

כפי כוחו, ותולעת יעקב אין כחה אלא בפה, ובעזרת השי"ת וחמלתו נזכה להיות בר"ה אצלו 

ז"ל בהתכללות כל הנפשות באהבה ושמחה כבשנים קדמוניות.

בכל  התפילות  יקבעו  וכן  הנ"ל,  בשעה  הציבור  עם  יצטרפו  הע"י  והתשב"ר  הבית  בני 

 

יום ויום. 
ויראו כאו"א להתפלל להצלחת הקיבוץ בכל העניינים, ולהצלחת העוסקים בכל 

ענייני הקיבוץ הנורא, ובמיוחד להצלחת העוסקים בדברים הנוגעים לשנה זו 

שמכה מהלכת ומשתוללת המשתקת את העולם, וצריכים רחמים רבים 
ויהי רצון כי בזכות התפילות נזכה בעזרתו יתברך לקיים את הדבר שהכל יהיה על נכון.

ובאנו על החתום ביום הנ"להנורא והקדוש הזה.
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נתיבים טורס

פנחס גבאי
דרך צדיקים  



תהי>לים פרק פד
ִדידוֹת  ּיְ ַמה  ב  ִמְזמוֹר:  קַֹרח  ִלְבֵני  ית  ּתִ ַהּגִ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
י ְלַחְצרוֹת  ְלָתה ַנְפׁשִ נוֶֹתיָך ְיהָוה ְצָבאוֹת: ג ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ּכְ ִמׁשְ
ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפוֹר  ם  ּגַ ד  ָחי:  ֵאל  ֶאל  נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבשָׂ י  ִלּבִ ְיהָוה 
ְיהָוה  חוֶֹתיָך  ִמְזּבְ ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָתה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָלּה  ֵקן  ּוְדרוֹר 
ְיַהְללּוָך  עוֹד  ֵביֶתָך  ֵבי  יוֹׁשְ ֵרי  ַאׁשְ ה  ֵואֹלָהי:  י  ַמְלּכִ ְצָבאוֹת 
ֵעֶמק  ְלָבָבם: ז עְֹבֵרי ּבְ ֵרי ָאָדם עוֹז לוֹ ָבְך ְמִסּלוֹת ּבִ ָלה: ו ַאׁשְ ּסֶ
ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  ַיְעֶטה מוֶֹרה: ח  ָרכוֹת  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו  ְיׁשִ ַמְעָין  ָכא  ַהּבָ
ְצָבאוֹת  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ט  ִצּיוֹן:  ּבְ ֱאֹלִהים  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל 
ְרֵאה  נּו  ָמִגּנֵ י  ֶסָלה:  ַיֲעקֹב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ִתי  ְתִפּלָ ְמָעה  ׁשִ
ֵמָאֶלף  ֲחֵצֶריָך  ּבַ יוֹם  טוֹב  י  ּכִ יא  יֶחָך:  ְמׁשִ ֵני  ּפְ ט  ְוַהּבֵ ֱאֹלִהים 
ֶמׁש  י ׁשֶ ע: יב ּכִ ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ֵבית ֱאֹלַהי ִמּדּור ּבְ י ִהְסּתוֵֹפף ּבְ ַחְרּתִ ּבָ
ן ְיהָוה ֹלא ִיְמַנע טוֹב ַלהְֹלִכים  ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבוֹד ִיּתֵ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ָתִמים: יג ְיהָוה ְצָבאוֹת ַאׁשְ ּבְ

>ליקוטי תפי>לות עו
ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 
ראׁש  ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ים ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ִמיד ְלַצּדִ ר ּתָ ָ ָנה, ְוִלְהיוֹת ְמֻקּשׁ ָ ַהּשׁ
ְוַתְחמל  ְגדוָֹלה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ֶאְזּכֶ
ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְבֶעְזִרי  ְוִתְהֶיה  דוָֹלה,  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי 
ִני  עוָֹלם ּוְתָחּנֵ ּבָ ַעת ׁשֶ ל ִמיֵני ְפַגם ַהּדַ בוֹת ָזרוֹת ּוִמּכָ ִמיֵני ַמֲחׁשָ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְמֵהָרה  ִני  ּוְתַזּכֵ ל,  ּכֵ ְוַהשְׂ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ ָחְכָמה  ָך  ֵמִאּתְ

ל  יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ ים ּתַ ֱאֶמת ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ָבה ּבִ ֲחׁשָ ַהּמַ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ִישְׂ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ראׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ עוָֹלם, 
ָנה  ָ ַהּשׁ ראׁש  ּבְ ן  ְלַתּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְוִתְהֶיה  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ְמקוֹר  הּוא  ׁשֶ
דוֹׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ראׁש-ַהּשׁ ּבְ ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  ּוְטהוָֹרה  ה  ְקדוֹׁשָ
נּו  ּוְתָחּנֵ נּו  ּוְתַזּכֵ ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ּתְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום  א  ָאּנָ
א  ּלֹ ׁשֶ יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ יוֵֹתר,  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָאז 
ָלל,  ּכְ ְוִחיצוָֹנה  ָזָרה  ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ַעל  ָאז  ַיֲעֶלה 
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּבִ ל ַהּיוֹם ּבְ ְמָך ָנִגיל ּכָ ׁשִ ַרק ּבְ
ּכּות  ַהּזַ ַתְכִלית  ּבְ ְוַצחוֹת  ְוַזּכוֹת  ְקדוֹׁשוֹת  בוֹת  ַמֲחׁשָ ּבְ ְגדוָֹלה, 
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ רּות ַהּצַ ְ כַח ִהְתַקּשׁ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ִהירּות, ַעד ׁשֶ ְוַהּבְ
ל ִניצוֹצוֹת  ָנה, ְלָבֵרר ּכָ ָ ראׁש-ַהּשׁ רּוִרים ּבְ ל ַהּבֵ ן ּוְלָבֵרר ּכָ ְלַתּקֵ
יִנים  ַהּדִ ָכל  ל  ּוְלַבּטֵ יק  ּוְלַהְמּתִ ִלּפוֹת,  ַהּקְ ֵמִעְמֵקי  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ְך ָעֵלינּו  ְוֻיְמׁשַ ָרֵאל,  ית ִישְׂ ָך ּבֵ ל ַעּמְ עוָֹלם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ּבָ ׁשֶ
ָנה ְוַעד  ָ ית ַהּשׁ דוִֹלים, "ֵמֵרׁשִ ַאְך טוֹב ָוֶחֶסד ִויׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּגְ
ֲארּוִכים  טוִֹבים  ים  ְלַחּיִ ָאז  ֵמנּו  ְוַתְחּתְ ֵבנּו  ְוִתְכּתְ ָנה"  ׁשָ ַאֲחִרית 
ים  ַמִים, ַחּיִ ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ים ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ לוֹם, ְלַחּיִ ּוְלׁשָ
ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְרצוְֹנָך  ְוַלֲעשׂוֹת  ִמְצווֶֹתיָך  מר  ִלׁשְ ֶהם  ּבָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
יַע  ּפִ ה, ְוַתׁשְ ַגְמנּו ֵמעוֵֹדנּו ַעד ַהּיוֹם ַהּזֶ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ן ּכָ ֵלם, ּוְלַתּקֵ ׁשָ

לוֹם ְוָכל טוֹב  ים ְוׁשָ ְרָנָסה טוָֹבה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ָעֵלינּו ּפַ
ראׁש- ַעל  ִלְנסַֹע  ַהִחּיּוב  ּגֶדל  יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ עוָֹלם,  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ִרּבּוי  עֶצם  ֶאת  יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ ְוַגם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָנה  ָ ַהּשׁ
ים  ּלִ ּדַ חוֵֹמל  ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ ֶזה  ַעל  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִניעוֹת  ַהּמְ

ְוהוֵֹרנּו  ִניעוֹת,  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמל  חּוס 
ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדנּו,  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ ְוַהְדִריֵכנּו  ָרֶכיָך,  ּדְ
ָיָדם  ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ אֶפן  ּבְ ָנה,  ָ ראׁש-ַהּשׁ ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ
עּוְקבוֹת  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ
ראׁש-  ְיֵמי  ַעל  ַרק  ִהיא  ִויׁשּוָעֵתנּו  ְסִמיָכֵתנּו  ר  ִעּקָ יָחא,  ְמׁשִ
ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים,  דוֹׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ
ל  ּכָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמראׁש  ָעֵלינּו  ּוַמְלכּוְתָך  ֱאֹלהּוְתָך  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ָנה  ָ ראׁש-ַהּשׁ יֵמי  ּבִ ה  ֲעשֶׂ ּנַ ַמה  ֵנַדע  ֹלא  ַוֲאַנְחנּו  ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ
ְלַהְמִליְכָך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ָאז  ְלַרּצוֹת אוְֹתָך  ְוֵאיְך  ים,  דוֹׁשִ ַהּקְ
ַהּשׂוְֹנִאים  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעמד  ְוֵאיְך  ּוְבִיְרָאה,  ֵאיָמה  ּבְ ָעֵלינּו 
ְזכּות  ּבִ י-ִאם  ּכִ ּוְמַקְטְרֵגינּו,  ַמְסִטיֵננּו  י  ּפִ ִלְסּתם  ְוַהְמַקְטֵרִגים 
ָאנּו  ּוָבֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֲעֵליֶהם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוכַח 
שׂוְֹנֵאינּו  ָכל  ילּו  ְוַיּפִ ְוַיְכִניעּו  ְלָפֵנינּו,  ֲחמּו  ִיּלָ ֵהם  י  ּכִ ְסמּוִכים, 
ֵלמּות ַעל  ׁשְ ָנה ּבִ ָ ת ראׁש-ַהּשׁ ַ יכּו ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְוַיְמׁשִ ְורוְֹדֵפינּו, 
ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ֶוְהֵיה  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ּכֵ
ָנה,  ָ ראׁש-ַהּשׁ ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָלבוֹא  ה  ְוִנְזּכֶ ִניעוֹת  ַהּמְ
ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְוִלְזּכוֹת  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאֵליֶהם  ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ
יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ה  ְוִנְזּכֶ ָיָדם  ַעל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ְוָלַדַעת  יר  ְלַהּכִ נּו  ּוְתַזּכֵ טוִֹבים,  ֲחָסִדים  ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ְמֵהָרה  ְכבוְֹדָך  ּבִ ָעֵלינּו  ְוִתְמֹלְך  ָעֵלינּו,  ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ רוְֹממּוְתָך 
ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיצּור  ל  ּכָ ְוָיִבין  ַעְלּתוֹ,  ּפְ ה  ַאּתָ י  ּכִ עּול  ּפָ ל  ּכָ "ְוֵיַדע 
ָרֵאל  ִישְׂ ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ַאּפוֹ,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְויאַמר  ְיַצְרּתוֹ, 
ְתָך  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ּוְתַטֲהֵרנּו  ָלה",  ָמׁשָ ּכל  ּבַ ּוַמְלכּותוֹ  ֶמֶלְך 

ה ְוַעד עוָֹלם ָאֵמן ֶסָלה:  ָהֶעְליוָֹנה ֵמַעּתָ
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בוֹת ְלַבל  ב ַמְחׁשָ מוֹת. ַהחוֹׁשֵ ׁשָ ל ַהּנְ ל עוָֹלִמים, ֲאדוֹן ּכָ ִרּבוֹן ּכָ
ְכַלל  ּבִ ים, ִלְהיוֹת  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יָתנּו  ִזּכִ ה  ַאּתָ ח.  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ
יֵקי  ים ְלַצּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך. ְוֵקַרְבּתָ אוָֹתנּו ּבְ ֶזַרע ִישְׂ
ּוְבתוָֹרְתָך  ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה,  דוֹׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  נּו  ּבָ ְוָנַטְעּתָ  ֱאֶמת, 
ְבֵריֶהם  ּדִ ָכל  ּבְ ְלַהֲאִמין  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ה  דוֹׁשָ ַהּקְ

ם. יב ְוָנכוֹן ְוַקּיָ ר הּוא ֱאֶמת ְוַיּצִ ים, ּוְבָכל ִעְנָיָנם, ֲאׁשֶ דוֹׁשִ ַהּקְ
ה,  ִפּלָ ּתְ ׁשוֵֹמַע  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמֹל  חּוס  ן  ּכֵ ַעל 
ְוָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים.  ּבְ ָרֵאל  ָך ִישְׂ ַעּמְ ה  ּפֶ ל  ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  ַאּתָ י  ּכִ
ם,  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעשׂוֹת  מֹר  ִלׁשְ ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דוִֹלים,  ַהּגְ ֲחָסֶדיָך  ּבַ
הוֹרּו  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת 
ל  ְמֵהָרה, ַעל ּכָ נּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ּלָ ה ּכֻ דּו אוָֹתנּו, ְלַמַען ִנְזּכֶ ְוִלּמְ
ּקּונוֹ  ּתִ ל  ְלַקּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְוִנְזּכֶ ֵעינּו,  ּוְפׁשָ ַוֲעוֹנֵֹתינּו  ַחּטֹאֵתינּו 

ים. ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ִחיֵרי ַצּדִ ִריְך לוֹ, ַעל ְיֵדי ּבְ ַהּצָ
ִמיד  ּתָ דוִֹלים  ּגְ ַוֲחָסִדים  ים  ַרּבִ ַרֲחִמים  ל עוָֹלם, ָמֵלא  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ּדוֹרוֹת  ה ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו ּבַ ל ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך. ַאּתָ ַעל ּכָ
ֵני  ַלְחּתָ ָלנּו רֹאׁש ּבְ יָחא, ְוׁשָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ָהַאֲחרוִֹנים ָהֵאּלֶ
ֵנֵלְך  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  אוָֹתנּו  ּומוֶֹרה  ְלָפֵננּו  ַההוֵֹלְך  י,  ֲאִמּתִ ָרֵאל  ִישְׂ
ֶאת  ד  ּוְנַאּבֵ ן  ִניׁשַ ֹלא  ְלַמַען  ה,  ַנֲעשֶׂ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעשֶׂ ַהּמַ ְוֶאת  ּה,  ּבָ
ינּו  ַרּבֵ ָח'ְכָמה,  ְמ'קֹר  נ'וֵֹבע  ַנ'ַחל  הּוא  א  ַהּלֹ נוֵֹתינּו,  ּוׁשְ ָיֵמינּו 
ר הּוא ְמעוֵֹרר אוָֹתנּו  ֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ֲאׁשֶ ן ֵפיֶגא ְזכּותוֹ ּתָ ַנְחָמן ּבֶ
ק אוָֹתנּו  ָנֵתנּו ּוְמַלֵהב )- ַמְבִעיר( ֶאת ְלָבֵבינּו ָהָאטּום, ּוְמַחּזֵ ִמׁשְ
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תהי>לים פרק פד
ִדידוֹת  ּיְ ַמה  ב  ִמְזמוֹר:  קַֹרח  ִלְבֵני  ית  ּתִ ַהּגִ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
י ְלַחְצרוֹת  ְלָתה ַנְפׁשִ נוֶֹתיָך ְיהָוה ְצָבאוֹת: ג ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ּכְ ִמׁשְ
ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפוֹר  ם  ּגַ ד  ָחי:  ֵאל  ֶאל  נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבשָׂ י  ִלּבִ ְיהָוה 
ְיהָוה  חוֶֹתיָך  ִמְזּבְ ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָתה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָלּה  ֵקן  ּוְדרוֹר 
ְיַהְללּוָך  עוֹד  ֵביֶתָך  ֵבי  יוֹׁשְ ֵרי  ַאׁשְ ה  ֵואֹלָהי:  י  ַמְלּכִ ְצָבאוֹת 
ֵעֶמק  ְלָבָבם: ז עְֹבֵרי ּבְ ֵרי ָאָדם עוֹז לוֹ ָבְך ְמִסּלוֹת ּבִ ָלה: ו ַאׁשְ ּסֶ
ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  ַיְעֶטה מוֶֹרה: ח  ָרכוֹת  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו  ְיׁשִ ַמְעָין  ָכא  ַהּבָ
ְצָבאוֹת  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ט  ִצּיוֹן:  ּבְ ֱאֹלִהים  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל 
ְרֵאה  נּו  ָמִגּנֵ י  ֶסָלה:  ַיֲעקֹב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ִתי  ְתִפּלָ ְמָעה  ׁשִ
ֵמָאֶלף  ֲחֵצֶריָך  ּבַ יוֹם  טוֹב  י  ּכִ יא  יֶחָך:  ְמׁשִ ֵני  ּפְ ט  ְוַהּבֵ ֱאֹלִהים 
ֶמׁש  י ׁשֶ ע: יב ּכִ ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ֵבית ֱאֹלַהי ִמּדּור ּבְ י ִהְסּתוֵֹפף ּבְ ַחְרּתִ ּבָ
ן ְיהָוה ֹלא ִיְמַנע טוֹב ַלהְֹלִכים  ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבוֹד ִיּתֵ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ָתִמים: יג ְיהָוה ְצָבאוֹת ַאׁשְ ּבְ

>ליקוטי תפי>לות עו
ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 
ראׁש  ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ים ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ִמיד ְלַצּדִ ר ּתָ ָ ָנה, ְוִלְהיוֹת ְמֻקּשׁ ָ ַהּשׁ
ְוַתְחמל  ְגדוָֹלה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ֶאְזּכֶ
ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְבֶעְזִרי  ְוִתְהֶיה  דוָֹלה,  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי 
ִני  עוָֹלם ּוְתָחּנֵ ּבָ ַעת ׁשֶ ל ִמיֵני ְפַגם ַהּדַ בוֹת ָזרוֹת ּוִמּכָ ִמיֵני ַמֲחׁשָ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְמֵהָרה  ִני  ּוְתַזּכֵ ל,  ּכֵ ְוַהשְׂ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ ָחְכָמה  ָך  ֵמִאּתְ

ל  יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ ים ּתַ ֱאֶמת ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ָבה ּבִ ֲחׁשָ ַהּמַ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ִישְׂ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ראׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ עוָֹלם, 
ָנה  ָ ַהּשׁ ראׁש  ּבְ ן  ְלַתּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְוִתְהֶיה  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ְמקוֹר  הּוא  ׁשֶ
דוֹׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ראׁש-ַהּשׁ ּבְ ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  ּוְטהוָֹרה  ה  ְקדוֹׁשָ
נּו  ּוְתָחּנֵ נּו  ּוְתַזּכֵ ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ּתְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום  א  ָאּנָ
א  ּלֹ ׁשֶ יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ יוֵֹתר,  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָאז 
ָלל,  ּכְ ְוִחיצוָֹנה  ָזָרה  ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ַעל  ָאז  ַיֲעֶלה 
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּבִ ל ַהּיוֹם ּבְ ְמָך ָנִגיל ּכָ ׁשִ ַרק ּבְ
ּכּות  ַהּזַ ַתְכִלית  ּבְ ְוַצחוֹת  ְוַזּכוֹת  ְקדוֹׁשוֹת  בוֹת  ַמֲחׁשָ ּבְ ְגדוָֹלה, 
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ רּות ַהּצַ ְ כַח ִהְתַקּשׁ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ִהירּות, ַעד ׁשֶ ְוַהּבְ
ל ִניצוֹצוֹת  ָנה, ְלָבֵרר ּכָ ָ ראׁש-ַהּשׁ רּוִרים ּבְ ל ַהּבֵ ן ּוְלָבֵרר ּכָ ְלַתּקֵ
יִנים  ַהּדִ ָכל  ל  ּוְלַבּטֵ יק  ּוְלַהְמּתִ ִלּפוֹת,  ַהּקְ ֵמִעְמֵקי  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ְך ָעֵלינּו  ְוֻיְמׁשַ ָרֵאל,  ית ִישְׂ ָך ּבֵ ל ַעּמְ עוָֹלם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ּבָ ׁשֶ
ָנה ְוַעד  ָ ית ַהּשׁ דוִֹלים, "ֵמֵרׁשִ ַאְך טוֹב ָוֶחֶסד ִויׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּגְ
ֲארּוִכים  טוִֹבים  ים  ְלַחּיִ ָאז  ֵמנּו  ְוַתְחּתְ ֵבנּו  ְוִתְכּתְ ָנה"  ׁשָ ַאֲחִרית 
ים  ַמִים, ַחּיִ ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ים ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ לוֹם, ְלַחּיִ ּוְלׁשָ
ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְרצוְֹנָך  ְוַלֲעשׂוֹת  ִמְצווֶֹתיָך  מר  ִלׁשְ ֶהם  ּבָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
יַע  ּפִ ה, ְוַתׁשְ ַגְמנּו ֵמעוֵֹדנּו ַעד ַהּיוֹם ַהּזֶ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ן ּכָ ֵלם, ּוְלַתּקֵ ׁשָ

לוֹם ְוָכל טוֹב  ים ְוׁשָ ְרָנָסה טוָֹבה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ָעֵלינּו ּפַ
ראׁש- ַעל  ִלְנסַֹע  ַהִחּיּוב  ּגֶדל  יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ עוָֹלם,  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ִרּבּוי  עֶצם  ֶאת  יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ ְוַגם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָנה  ָ ַהּשׁ
ים  ּלִ ּדַ חוֵֹמל  ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ ֶזה  ַעל  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִניעוֹת  ַהּמְ

ְוהוֵֹרנּו  ִניעוֹת,  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמל  חּוס 
ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדנּו,  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ ְוַהְדִריֵכנּו  ָרֶכיָך,  ּדְ
ָיָדם  ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ אֶפן  ּבְ ָנה,  ָ ראׁש-ַהּשׁ ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ
עּוְקבוֹת  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ
ראׁש-  ְיֵמי  ַעל  ַרק  ִהיא  ִויׁשּוָעֵתנּו  ְסִמיָכֵתנּו  ר  ִעּקָ יָחא,  ְמׁשִ
ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים,  דוֹׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ
ל  ּכָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמראׁש  ָעֵלינּו  ּוַמְלכּוְתָך  ֱאֹלהּוְתָך  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ָנה  ָ ראׁש-ַהּשׁ יֵמי  ּבִ ה  ֲעשֶׂ ּנַ ַמה  ֵנַדע  ֹלא  ַוֲאַנְחנּו  ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ
ְלַהְמִליְכָך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ָאז  ְלַרּצוֹת אוְֹתָך  ְוֵאיְך  ים,  דוֹׁשִ ַהּקְ
ַהּשׂוְֹנִאים  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעמד  ְוֵאיְך  ּוְבִיְרָאה,  ֵאיָמה  ּבְ ָעֵלינּו 
ְזכּות  ּבִ י-ִאם  ּכִ ּוְמַקְטְרֵגינּו,  ַמְסִטיֵננּו  י  ּפִ ִלְסּתם  ְוַהְמַקְטֵרִגים 
ָאנּו  ּוָבֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֲעֵליֶהם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוכַח 
שׂוְֹנֵאינּו  ָכל  ילּו  ְוַיּפִ ְוַיְכִניעּו  ְלָפֵנינּו,  ֲחמּו  ִיּלָ ֵהם  י  ּכִ ְסמּוִכים, 
ֵלמּות ַעל  ׁשְ ָנה ּבִ ָ ת ראׁש-ַהּשׁ ַ יכּו ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְוַיְמׁשִ ְורוְֹדֵפינּו, 
ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ֶוְהֵיה  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ּכֵ
ָנה,  ָ ראׁש-ַהּשׁ ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָלבוֹא  ה  ְוִנְזּכֶ ִניעוֹת  ַהּמְ
ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְוִלְזּכוֹת  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאֵליֶהם  ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ
יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ה  ְוִנְזּכֶ ָיָדם  ַעל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ְוָלַדַעת  יר  ְלַהּכִ נּו  ּוְתַזּכֵ טוִֹבים,  ֲחָסִדים  ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ְמֵהָרה  ְכבוְֹדָך  ּבִ ָעֵלינּו  ְוִתְמֹלְך  ָעֵלינּו,  ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ רוְֹממּוְתָך 
ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיצּור  ל  ּכָ ְוָיִבין  ַעְלּתוֹ,  ּפְ ה  ַאּתָ י  ּכִ עּול  ּפָ ל  ּכָ "ְוֵיַדע 
ָרֵאל  ִישְׂ ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ַאּפוֹ,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְויאַמר  ְיַצְרּתוֹ, 
ְתָך  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ּוְתַטֲהֵרנּו  ָלה",  ָמׁשָ ּכל  ּבַ ּוַמְלכּותוֹ  ֶמֶלְך 

ה ְוַעד עוָֹלם ָאֵמן ֶסָלה:  ָהֶעְליוָֹנה ֵמַעּתָ
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בוֹת ְלַבל  ב ַמְחׁשָ מוֹת. ַהחוֹׁשֵ ׁשָ ל ַהּנְ ל עוָֹלִמים, ֲאדוֹן ּכָ ִרּבוֹן ּכָ
ְכַלל  ּבִ ים, ִלְהיוֹת  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יָתנּו  ִזּכִ ה  ַאּתָ ח.  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ
יֵקי  ים ְלַצּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך. ְוֵקַרְבּתָ אוָֹתנּו ּבְ ֶזַרע ִישְׂ
ּוְבתוָֹרְתָך  ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה,  דוֹׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  נּו  ּבָ ְוָנַטְעּתָ  ֱאֶמת, 
ְבֵריֶהם  ּדִ ָכל  ּבְ ְלַהֲאִמין  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ה  דוֹׁשָ ַהּקְ

ם. יב ְוָנכוֹן ְוַקּיָ ר הּוא ֱאֶמת ְוַיּצִ ים, ּוְבָכל ִעְנָיָנם, ֲאׁשֶ דוֹׁשִ ַהּקְ
ה,  ִפּלָ ּתְ ׁשוֵֹמַע  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמֹל  חּוס  ן  ּכֵ ַעל 
ְוָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים.  ּבְ ָרֵאל  ָך ִישְׂ ַעּמְ ה  ּפֶ ל  ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  ַאּתָ י  ּכִ
ם,  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעשׂוֹת  מֹר  ִלׁשְ ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דוִֹלים,  ַהּגְ ֲחָסֶדיָך  ּבַ
הוֹרּו  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת 
ל  ְמֵהָרה, ַעל ּכָ נּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ּלָ ה ּכֻ דּו אוָֹתנּו, ְלַמַען ִנְזּכֶ ְוִלּמְ
ּקּונוֹ  ּתִ ל  ְלַקּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְוִנְזּכֶ ֵעינּו,  ּוְפׁשָ ַוֲעוֹנֵֹתינּו  ַחּטֹאֵתינּו 

ים. ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ִחיֵרי ַצּדִ ִריְך לוֹ, ַעל ְיֵדי ּבְ ַהּצָ
ִמיד  ּתָ דוִֹלים  ּגְ ַוֲחָסִדים  ים  ַרּבִ ַרֲחִמים  ל עוָֹלם, ָמֵלא  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ּדוֹרוֹת  ה ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו ּבַ ל ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך. ַאּתָ ַעל ּכָ
ֵני  ַלְחּתָ ָלנּו רֹאׁש ּבְ יָחא, ְוׁשָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ָהַאֲחרוִֹנים ָהֵאּלֶ
ֵנֵלְך  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  אוָֹתנּו  ּומוֶֹרה  ְלָפֵננּו  ַההוֵֹלְך  י,  ֲאִמּתִ ָרֵאל  ִישְׂ
ֶאת  ד  ּוְנַאּבֵ ן  ִניׁשַ ֹלא  ְלַמַען  ה,  ַנֲעשֶׂ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעשֶׂ ַהּמַ ְוֶאת  ּה,  ּבָ
ינּו  ַרּבֵ ָח'ְכָמה,  ְמ'קֹר  נ'וֵֹבע  ַנ'ַחל  הּוא  א  ַהּלֹ נוֵֹתינּו,  ּוׁשְ ָיֵמינּו 
ר הּוא ְמעוֵֹרר אוָֹתנּו  ֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ֲאׁשֶ ן ֵפיֶגא ְזכּותוֹ ּתָ ַנְחָמן ּבֶ
ק אוָֹתנּו  ָנֵתנּו ּוְמַלֵהב )- ַמְבִעיר( ֶאת ְלָבֵבינּו ָהָאטּום, ּוְמַחּזֵ ִמׁשְ
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תהי>לים פרק פד
ִדידוֹת  ּיְ ַמה  ב  ִמְזמוֹר:  קַֹרח  ִלְבֵני  ית  ּתִ ַהּגִ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
י ְלַחְצרוֹת  ְלָתה ַנְפׁשִ נוֶֹתיָך ְיהָוה ְצָבאוֹת: ג ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ּכְ ִמׁשְ
ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפוֹר  ם  ּגַ ד  ָחי:  ֵאל  ֶאל  נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבשָׂ י  ִלּבִ ְיהָוה 
ְיהָוה  חוֶֹתיָך  ִמְזּבְ ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָתה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָלּה  ֵקן  ּוְדרוֹר 
ְיַהְללּוָך  עוֹד  ֵביֶתָך  ֵבי  יוֹׁשְ ֵרי  ַאׁשְ ה  ֵואֹלָהי:  י  ַמְלּכִ ְצָבאוֹת 
ֵעֶמק  ְלָבָבם: ז עְֹבֵרי ּבְ ֵרי ָאָדם עוֹז לוֹ ָבְך ְמִסּלוֹת ּבִ ָלה: ו ַאׁשְ ּסֶ
ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  ַיְעֶטה מוֶֹרה: ח  ָרכוֹת  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו  ְיׁשִ ַמְעָין  ָכא  ַהּבָ
ְצָבאוֹת  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ט  ִצּיוֹן:  ּבְ ֱאֹלִהים  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל 
ְרֵאה  נּו  ָמִגּנֵ י  ֶסָלה:  ַיֲעקֹב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ִתי  ְתִפּלָ ְמָעה  ׁשִ
ֵמָאֶלף  ֲחֵצֶריָך  ּבַ יוֹם  טוֹב  י  ּכִ יא  יֶחָך:  ְמׁשִ ֵני  ּפְ ט  ְוַהּבֵ ֱאֹלִהים 
ֶמׁש  י ׁשֶ ע: יב ּכִ ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ֵבית ֱאֹלַהי ִמּדּור ּבְ י ִהְסּתוֵֹפף ּבְ ַחְרּתִ ּבָ
ן ְיהָוה ֹלא ִיְמַנע טוֹב ַלהְֹלִכים  ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבוֹד ִיּתֵ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ָתִמים: יג ְיהָוה ְצָבאוֹת ַאׁשְ ּבְ

>ליקוטי תפי>לות עו
ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 
ראׁש  ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ים ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ִמיד ְלַצּדִ ר ּתָ ָ ָנה, ְוִלְהיוֹת ְמֻקּשׁ ָ ַהּשׁ
ְוַתְחמל  ְגדוָֹלה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ֶאְזּכֶ
ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְבֶעְזִרי  ְוִתְהֶיה  דוָֹלה,  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי 
ִני  עוָֹלם ּוְתָחּנֵ ּבָ ַעת ׁשֶ ל ִמיֵני ְפַגם ַהּדַ בוֹת ָזרוֹת ּוִמּכָ ִמיֵני ַמֲחׁשָ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְמֵהָרה  ִני  ּוְתַזּכֵ ל,  ּכֵ ְוַהשְׂ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ ָחְכָמה  ָך  ֵמִאּתְ

ל  יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ ים ּתַ ֱאֶמת ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ָבה ּבִ ֲחׁשָ ַהּמַ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ִישְׂ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ראׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ עוָֹלם, 
ָנה  ָ ַהּשׁ ראׁש  ּבְ ן  ְלַתּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְוִתְהֶיה  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ְמקוֹר  הּוא  ׁשֶ
דוֹׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ראׁש-ַהּשׁ ּבְ ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  ּוְטהוָֹרה  ה  ְקדוֹׁשָ
נּו  ּוְתָחּנֵ נּו  ּוְתַזּכֵ ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ּתְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום  א  ָאּנָ
א  ּלֹ ׁשֶ יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ יוֵֹתר,  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָאז 
ָלל,  ּכְ ְוִחיצוָֹנה  ָזָרה  ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ַעל  ָאז  ַיֲעֶלה 
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּבִ ל ַהּיוֹם ּבְ ְמָך ָנִגיל ּכָ ׁשִ ַרק ּבְ
ּכּות  ַהּזַ ַתְכִלית  ּבְ ְוַצחוֹת  ְוַזּכוֹת  ְקדוֹׁשוֹת  בוֹת  ַמֲחׁשָ ּבְ ְגדוָֹלה, 
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ רּות ַהּצַ ְ כַח ִהְתַקּשׁ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ִהירּות, ַעד ׁשֶ ְוַהּבְ
ל ִניצוֹצוֹת  ָנה, ְלָבֵרר ּכָ ָ ראׁש-ַהּשׁ רּוִרים ּבְ ל ַהּבֵ ן ּוְלָבֵרר ּכָ ְלַתּקֵ
יִנים  ַהּדִ ָכל  ל  ּוְלַבּטֵ יק  ּוְלַהְמּתִ ִלּפוֹת,  ַהּקְ ֵמִעְמֵקי  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ְך ָעֵלינּו  ְוֻיְמׁשַ ָרֵאל,  ית ִישְׂ ָך ּבֵ ל ַעּמְ עוָֹלם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ּבָ ׁשֶ
ָנה ְוַעד  ָ ית ַהּשׁ דוִֹלים, "ֵמֵרׁשִ ַאְך טוֹב ָוֶחֶסד ִויׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּגְ
ֲארּוִכים  טוִֹבים  ים  ְלַחּיִ ָאז  ֵמנּו  ְוַתְחּתְ ֵבנּו  ְוִתְכּתְ ָנה"  ׁשָ ַאֲחִרית 
ים  ַמִים, ַחּיִ ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ים ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ לוֹם, ְלַחּיִ ּוְלׁשָ
ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְרצוְֹנָך  ְוַלֲעשׂוֹת  ִמְצווֶֹתיָך  מר  ִלׁשְ ֶהם  ּבָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
יַע  ּפִ ה, ְוַתׁשְ ַגְמנּו ֵמעוֵֹדנּו ַעד ַהּיוֹם ַהּזֶ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ן ּכָ ֵלם, ּוְלַתּקֵ ׁשָ

לוֹם ְוָכל טוֹב  ים ְוׁשָ ְרָנָסה טוָֹבה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ָעֵלינּו ּפַ
ראׁש- ַעל  ִלְנסַֹע  ַהִחּיּוב  ּגֶדל  יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ עוָֹלם,  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ִרּבּוי  עֶצם  ֶאת  יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ ְוַגם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָנה  ָ ַהּשׁ
ים  ּלִ ּדַ חוֵֹמל  ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ ֶזה  ַעל  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִניעוֹת  ַהּמְ

ְוהוֵֹרנּו  ִניעוֹת,  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמל  חּוס 
ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדנּו,  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ ְוַהְדִריֵכנּו  ָרֶכיָך,  ּדְ
ָיָדם  ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ אֶפן  ּבְ ָנה,  ָ ראׁש-ַהּשׁ ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ
עּוְקבוֹת  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ
ראׁש-  ְיֵמי  ַעל  ַרק  ִהיא  ִויׁשּוָעֵתנּו  ְסִמיָכֵתנּו  ר  ִעּקָ יָחא,  ְמׁשִ
ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים,  דוֹׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ
ל  ּכָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמראׁש  ָעֵלינּו  ּוַמְלכּוְתָך  ֱאֹלהּוְתָך  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ָנה  ָ ראׁש-ַהּשׁ יֵמי  ּבִ ה  ֲעשֶׂ ּנַ ַמה  ֵנַדע  ֹלא  ַוֲאַנְחנּו  ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ
ְלַהְמִליְכָך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ָאז  ְלַרּצוֹת אוְֹתָך  ְוֵאיְך  ים,  דוֹׁשִ ַהּקְ
ַהּשׂוְֹנִאים  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעמד  ְוֵאיְך  ּוְבִיְרָאה,  ֵאיָמה  ּבְ ָעֵלינּו 
ְזכּות  ּבִ י-ִאם  ּכִ ּוְמַקְטְרֵגינּו,  ַמְסִטיֵננּו  י  ּפִ ִלְסּתם  ְוַהְמַקְטֵרִגים 
ָאנּו  ּוָבֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֲעֵליֶהם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוכַח 
שׂוְֹנֵאינּו  ָכל  ילּו  ְוַיּפִ ְוַיְכִניעּו  ְלָפֵנינּו,  ֲחמּו  ִיּלָ ֵהם  י  ּכִ ְסמּוִכים, 
ֵלמּות ַעל  ׁשְ ָנה ּבִ ָ ת ראׁש-ַהּשׁ ַ יכּו ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְוַיְמׁשִ ְורוְֹדֵפינּו, 
ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ֶוְהֵיה  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ּכֵ
ָנה,  ָ ראׁש-ַהּשׁ ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָלבוֹא  ה  ְוִנְזּכֶ ִניעוֹת  ַהּמְ
ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְוִלְזּכוֹת  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאֵליֶהם  ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ
יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ה  ְוִנְזּכֶ ָיָדם  ַעל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ְוָלַדַעת  יר  ְלַהּכִ נּו  ּוְתַזּכֵ טוִֹבים,  ֲחָסִדים  ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ְמֵהָרה  ְכבוְֹדָך  ּבִ ָעֵלינּו  ְוִתְמֹלְך  ָעֵלינּו,  ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ רוְֹממּוְתָך 
ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיצּור  ל  ּכָ ְוָיִבין  ַעְלּתוֹ,  ּפְ ה  ַאּתָ י  ּכִ עּול  ּפָ ל  ּכָ "ְוֵיַדע 
ָרֵאל  ִישְׂ ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ַאּפוֹ,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְויאַמר  ְיַצְרּתוֹ, 
ְתָך  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ּוְתַטֲהֵרנּו  ָלה",  ָמׁשָ ּכל  ּבַ ּוַמְלכּותוֹ  ֶמֶלְך 
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בוֹת ְלַבל  ב ַמְחׁשָ מוֹת. ַהחוֹׁשֵ ׁשָ ל ַהּנְ ל עוָֹלִמים, ֲאדוֹן ּכָ ִרּבוֹן ּכָ
ְכַלל  ּבִ ים, ִלְהיוֹת  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יָתנּו  ִזּכִ ה  ַאּתָ ח.  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ
יֵקי  ים ְלַצּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך. ְוֵקַרְבּתָ אוָֹתנּו ּבְ ֶזַרע ִישְׂ
ּוְבתוָֹרְתָך  ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה,  דוֹׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  נּו  ּבָ ְוָנַטְעּתָ  ֱאֶמת, 
ְבֵריֶהם  ּדִ ָכל  ּבְ ְלַהֲאִמין  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ה  דוֹׁשָ ַהּקְ

ם. יב ְוָנכוֹן ְוַקּיָ ר הּוא ֱאֶמת ְוַיּצִ ים, ּוְבָכל ִעְנָיָנם, ֲאׁשֶ דוֹׁשִ ַהּקְ
ה,  ִפּלָ ּתְ ׁשוֵֹמַע  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמֹל  חּוס  ן  ּכֵ ַעל 
ְוָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים.  ּבְ ָרֵאל  ָך ִישְׂ ַעּמְ ה  ּפֶ ל  ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  ַאּתָ י  ּכִ
ם,  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעשׂוֹת  מֹר  ִלׁשְ ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דוִֹלים,  ַהּגְ ֲחָסֶדיָך  ּבַ
הוֹרּו  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת 
ל  ְמֵהָרה, ַעל ּכָ נּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ּלָ ה ּכֻ דּו אוָֹתנּו, ְלַמַען ִנְזּכֶ ְוִלּמְ
ּקּונוֹ  ּתִ ל  ְלַקּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְוִנְזּכֶ ֵעינּו,  ּוְפׁשָ ַוֲעוֹנֵֹתינּו  ַחּטֹאֵתינּו 

ים. ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ִחיֵרי ַצּדִ ִריְך לוֹ, ַעל ְיֵדי ּבְ ַהּצָ
ִמיד  ּתָ דוִֹלים  ּגְ ַוֲחָסִדים  ים  ַרּבִ ַרֲחִמים  ל עוָֹלם, ָמֵלא  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ּדוֹרוֹת  ה ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו ּבַ ל ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך. ַאּתָ ַעל ּכָ
ֵני  ַלְחּתָ ָלנּו רֹאׁש ּבְ יָחא, ְוׁשָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ָהַאֲחרוִֹנים ָהֵאּלֶ
ֵנֵלְך  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  אוָֹתנּו  ּומוֶֹרה  ְלָפֵננּו  ַההוֵֹלְך  י,  ֲאִמּתִ ָרֵאל  ִישְׂ
ֶאת  ד  ּוְנַאּבֵ ן  ִניׁשַ ֹלא  ְלַמַען  ה,  ַנֲעשֶׂ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעשֶׂ ַהּמַ ְוֶאת  ּה,  ּבָ
ינּו  ַרּבֵ ָח'ְכָמה,  ְמ'קֹר  נ'וֵֹבע  ַנ'ַחל  הּוא  א  ַהּלֹ נוֵֹתינּו,  ּוׁשְ ָיֵמינּו 
ר הּוא ְמעוֵֹרר אוָֹתנּו  ֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ֲאׁשֶ ן ֵפיֶגא ְזכּותוֹ ּתָ ַנְחָמן ּבֶ
ק אוָֹתנּו  ָנֵתנּו ּוְמַלֵהב )- ַמְבִעיר( ֶאת ְלָבֵבינּו ָהָאטּום, ּוְמַחּזֵ ִמׁשְ
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ִדידוֹת  ּיְ ַמה  ב  ִמְזמוֹר:  קַֹרח  ִלְבֵני  ית  ּתִ ַהּגִ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ א 
י ְלַחְצרוֹת  ְלָתה ַנְפׁשִ נוֶֹתיָך ְיהָוה ְצָבאוֹת: ג ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ּכְ ִמׁשְ
ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפוֹר  ם  ּגַ ד  ָחי:  ֵאל  ֶאל  נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבשָׂ י  ִלּבִ ְיהָוה 
ְיהָוה  חוֶֹתיָך  ִמְזּבְ ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָתה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָלּה  ֵקן  ּוְדרוֹר 
ְיַהְללּוָך  עוֹד  ֵביֶתָך  ֵבי  יוֹׁשְ ֵרי  ַאׁשְ ה  ֵואֹלָהי:  י  ַמְלּכִ ְצָבאוֹת 
ֵעֶמק  ְלָבָבם: ז עְֹבֵרי ּבְ ֵרי ָאָדם עוֹז לוֹ ָבְך ְמִסּלוֹת ּבִ ָלה: ו ַאׁשְ ּסֶ
ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  ַיְעֶטה מוֶֹרה: ח  ָרכוֹת  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו  ְיׁשִ ַמְעָין  ָכא  ַהּבָ
ְצָבאוֹת  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ט  ִצּיוֹן:  ּבְ ֱאֹלִהים  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל 
ְרֵאה  נּו  ָמִגּנֵ י  ֶסָלה:  ַיֲעקֹב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ִתי  ְתִפּלָ ְמָעה  ׁשִ
ֵמָאֶלף  ֲחֵצֶריָך  ּבַ יוֹם  טוֹב  י  ּכִ יא  יֶחָך:  ְמׁשִ ֵני  ּפְ ט  ְוַהּבֵ ֱאֹלִהים 
ֶמׁש  י ׁשֶ ע: יב ּכִ ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ֵבית ֱאֹלַהי ִמּדּור ּבְ י ִהְסּתוֵֹפף ּבְ ַחְרּתִ ּבָ
ן ְיהָוה ֹלא ִיְמַנע טוֹב ַלהְֹלִכים  ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבוֹד ִיּתֵ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ָתִמים: יג ְיהָוה ְצָבאוֹת ַאׁשְ ּבְ

>ליקוטי תפי>לות עו
ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 
ראׁש  ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ים ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ִמיד ְלַצּדִ ר ּתָ ָ ָנה, ְוִלְהיוֹת ְמֻקּשׁ ָ ַהּשׁ
ְוַתְחמל  ְגדוָֹלה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ֶאְזּכֶ
ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְבֶעְזִרי  ְוִתְהֶיה  דוָֹלה,  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי 
ִני  עוָֹלם ּוְתָחּנֵ ּבָ ַעת ׁשֶ ל ִמיֵני ְפַגם ַהּדַ בוֹת ָזרוֹת ּוִמּכָ ִמיֵני ַמֲחׁשָ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְמֵהָרה  ִני  ּוְתַזּכֵ ל,  ּכֵ ְוַהשְׂ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ ָחְכָמה  ָך  ֵמִאּתְ

ל  יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ ים ּתַ ֱאֶמת ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ָבה ּבִ ֲחׁשָ ַהּמַ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ִישְׂ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ראׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ עוָֹלם, 
ָנה  ָ ַהּשׁ ראׁש  ּבְ ן  ְלַתּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְוִתְהֶיה  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ְמקוֹר  הּוא  ׁשֶ
דוֹׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ראׁש-ַהּשׁ ּבְ ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  ּוְטהוָֹרה  ה  ְקדוֹׁשָ
נּו  ּוְתָחּנֵ נּו  ּוְתַזּכֵ ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ּתְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום  א  ָאּנָ
א  ּלֹ ׁשֶ יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ יוֵֹתר,  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָאז 
ָלל,  ּכְ ְוִחיצוָֹנה  ָזָרה  ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ַעל  ָאז  ַיֲעֶלה 
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּבִ ל ַהּיוֹם ּבְ ְמָך ָנִגיל ּכָ ׁשִ ַרק ּבְ
ּכּות  ַהּזַ ַתְכִלית  ּבְ ְוַצחוֹת  ְוַזּכוֹת  ְקדוֹׁשוֹת  בוֹת  ַמֲחׁשָ ּבְ ְגדוָֹלה, 
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ רּות ַהּצַ ְ כַח ִהְתַקּשׁ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ִהירּות, ַעד ׁשֶ ְוַהּבְ
ל ִניצוֹצוֹת  ָנה, ְלָבֵרר ּכָ ָ ראׁש-ַהּשׁ רּוִרים ּבְ ל ַהּבֵ ן ּוְלָבֵרר ּכָ ְלַתּקֵ
יִנים  ַהּדִ ָכל  ל  ּוְלַבּטֵ יק  ּוְלַהְמּתִ ִלּפוֹת,  ַהּקְ ֵמִעְמֵקי  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ְך ָעֵלינּו  ְוֻיְמׁשַ ָרֵאל,  ית ִישְׂ ָך ּבֵ ל ַעּמְ עוָֹלם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ּבָ ׁשֶ
ָנה ְוַעד  ָ ית ַהּשׁ דוִֹלים, "ֵמֵרׁשִ ַאְך טוֹב ָוֶחֶסד ִויׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּגְ
ֲארּוִכים  טוִֹבים  ים  ְלַחּיִ ָאז  ֵמנּו  ְוַתְחּתְ ֵבנּו  ְוִתְכּתְ ָנה"  ׁשָ ַאֲחִרית 
ים  ַמִים, ַחּיִ ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ים ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ לוֹם, ְלַחּיִ ּוְלׁשָ
ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְרצוְֹנָך  ְוַלֲעשׂוֹת  ִמְצווֶֹתיָך  מר  ִלׁשְ ֶהם  ּבָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
יַע  ּפִ ה, ְוַתׁשְ ַגְמנּו ֵמעוֵֹדנּו ַעד ַהּיוֹם ַהּזֶ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ן ּכָ ֵלם, ּוְלַתּקֵ ׁשָ

לוֹם ְוָכל טוֹב  ים ְוׁשָ ְרָנָסה טוָֹבה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ָעֵלינּו ּפַ
ראׁש- ַעל  ִלְנסַֹע  ַהִחּיּוב  ּגֶדל  יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ עוָֹלם,  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ִרּבּוי  עֶצם  ֶאת  יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ ְוַגם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָנה  ָ ַהּשׁ
ים  ּלִ ּדַ חוֵֹמל  ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ ֶזה  ַעל  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִניעוֹת  ַהּמְ

ְוהוֵֹרנּו  ִניעוֹת,  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמל  חּוס 
ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדנּו,  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ ְוַהְדִריֵכנּו  ָרֶכיָך,  ּדְ
ָיָדם  ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ אֶפן  ּבְ ָנה,  ָ ראׁש-ַהּשׁ ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ
עּוְקבוֹת  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ
ראׁש-  ְיֵמי  ַעל  ַרק  ִהיא  ִויׁשּוָעֵתנּו  ְסִמיָכֵתנּו  ר  ִעּקָ יָחא,  ְמׁשִ
ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים,  דוֹׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ
ל  ּכָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמראׁש  ָעֵלינּו  ּוַמְלכּוְתָך  ֱאֹלהּוְתָך  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ָנה  ָ ראׁש-ַהּשׁ יֵמי  ּבִ ה  ֲעשֶׂ ּנַ ַמה  ֵנַדע  ֹלא  ַוֲאַנְחנּו  ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ
ְלַהְמִליְכָך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ָאז  ְלַרּצוֹת אוְֹתָך  ְוֵאיְך  ים,  דוֹׁשִ ַהּקְ
ַהּשׂוְֹנִאים  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעמד  ְוֵאיְך  ּוְבִיְרָאה,  ֵאיָמה  ּבְ ָעֵלינּו 
ְזכּות  ּבִ י-ִאם  ּכִ ּוְמַקְטְרֵגינּו,  ַמְסִטיֵננּו  י  ּפִ ִלְסּתם  ְוַהְמַקְטֵרִגים 
ָאנּו  ּוָבֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֲעֵליֶהם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוכַח 
שׂוְֹנֵאינּו  ָכל  ילּו  ְוַיּפִ ְוַיְכִניעּו  ְלָפֵנינּו,  ֲחמּו  ִיּלָ ֵהם  י  ּכִ ְסמּוִכים, 
ֵלמּות ַעל  ׁשְ ָנה ּבִ ָ ת ראׁש-ַהּשׁ ַ יכּו ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְוַיְמׁשִ ְורוְֹדֵפינּו, 
ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ֶוְהֵיה  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ּכֵ
ָנה,  ָ ראׁש-ַהּשׁ ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָלבוֹא  ה  ְוִנְזּכֶ ִניעוֹת  ַהּמְ
ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְוִלְזּכוֹת  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאֵליֶהם  ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ
יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ה  ְוִנְזּכֶ ָיָדם  ַעל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ְוָלַדַעת  יר  ְלַהּכִ נּו  ּוְתַזּכֵ טוִֹבים,  ֲחָסִדים  ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ְמֵהָרה  ְכבוְֹדָך  ּבִ ָעֵלינּו  ְוִתְמֹלְך  ָעֵלינּו,  ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ רוְֹממּוְתָך 
ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיצּור  ל  ּכָ ְוָיִבין  ַעְלּתוֹ,  ּפְ ה  ַאּתָ י  ּכִ עּול  ּפָ ל  ּכָ "ְוֵיַדע 
ָרֵאל  ִישְׂ ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ַאּפוֹ,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְויאַמר  ְיַצְרּתוֹ, 
ְתָך  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ּוְתַטֲהֵרנּו  ָלה",  ָמׁשָ ּכל  ּבַ ּוַמְלכּותוֹ  ֶמֶלְך 

ה ְוַעד עוָֹלם ָאֵמן ֶסָלה:  ָהֶעְליוָֹנה ֵמַעּתָ
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בוֹת ְלַבל  ב ַמְחׁשָ מוֹת. ַהחוֹׁשֵ ׁשָ ל ַהּנְ ל עוָֹלִמים, ֲאדוֹן ּכָ ִרּבוֹן ּכָ
ְכַלל  ּבִ ים, ִלְהיוֹת  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יָתנּו  ִזּכִ ה  ַאּתָ ח.  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ
יֵקי  ים ְלַצּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך. ְוֵקַרְבּתָ אוָֹתנּו ּבְ ֶזַרע ִישְׂ
ּוְבתוָֹרְתָך  ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה,  דוֹׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  נּו  ּבָ ְוָנַטְעּתָ  ֱאֶמת, 
ְבֵריֶהם  ּדִ ָכל  ּבְ ְלַהֲאִמין  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ה  דוֹׁשָ ַהּקְ

ם. יב ְוָנכוֹן ְוַקּיָ ר הּוא ֱאֶמת ְוַיּצִ ים, ּוְבָכל ִעְנָיָנם, ֲאׁשֶ דוֹׁשִ ַהּקְ
ה,  ִפּלָ ּתְ ׁשוֵֹמַע  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמֹל  חּוס  ן  ּכֵ ַעל 
ְוָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים.  ּבְ ָרֵאל  ָך ִישְׂ ַעּמְ ה  ּפֶ ל  ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  ַאּתָ י  ּכִ
ם,  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעשׂוֹת  מֹר  ִלׁשְ ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דוִֹלים,  ַהּגְ ֲחָסֶדיָך  ּבַ
הוֹרּו  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת 
ל  ְמֵהָרה, ַעל ּכָ נּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ּלָ ה ּכֻ דּו אוָֹתנּו, ְלַמַען ִנְזּכֶ ְוִלּמְ
ּקּונוֹ  ּתִ ל  ְלַקּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְוִנְזּכֶ ֵעינּו,  ּוְפׁשָ ַוֲעוֹנֵֹתינּו  ַחּטֹאֵתינּו 

ים. ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ִחיֵרי ַצּדִ ִריְך לוֹ, ַעל ְיֵדי ּבְ ַהּצָ
ִמיד  ּתָ דוִֹלים  ּגְ ַוֲחָסִדים  ים  ַרּבִ ַרֲחִמים  ל עוָֹלם, ָמֵלא  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ּדוֹרוֹת  ה ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו ּבַ ל ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך. ַאּתָ ַעל ּכָ
ֵני  ַלְחּתָ ָלנּו רֹאׁש ּבְ יָחא, ְוׁשָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ָהַאֲחרוִֹנים ָהֵאּלֶ
ֵנֵלְך  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  אוָֹתנּו  ּומוֶֹרה  ְלָפֵננּו  ַההוֵֹלְך  י,  ֲאִמּתִ ָרֵאל  ִישְׂ
ֶאת  ד  ּוְנַאּבֵ ן  ִניׁשַ ֹלא  ְלַמַען  ה,  ַנֲעשֶׂ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעשֶׂ ַהּמַ ְוֶאת  ּה,  ּבָ
ינּו  ַרּבֵ ָח'ְכָמה,  ְמ'קֹר  נ'וֵֹבע  ַנ'ַחל  הּוא  א  ַהּלֹ נוֵֹתינּו,  ּוׁשְ ָיֵמינּו 
ר הּוא ְמעוֵֹרר אוָֹתנּו  ֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ֲאׁשֶ ן ֵפיֶגא ְזכּותוֹ ּתָ ַנְחָמן ּבֶ
ק אוָֹתנּו  ָנֵתנּו ּוְמַלֵהב )- ַמְבִעיר( ֶאת ְלָבֵבינּו ָהָאטּום, ּוְמַחּזֵ ִמׁשְ
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 ע>ל ציונו הק' אומנה
שקבעו גדו>לי זקני אנ"ש ש>ליט"א

>לאמרם מידי יום ביומו

תפי>לות >לזכות >להגיע 
>לקיבוץ ראש השנה 

 תשפ"א הבע>ל"ט
ְלָפֵננּו  הוֵֹלְך  הּוא  י  ּכִ ָעְמֵדנּו,  ַעל  ִמיד  ּתָ ְוַלֲעמֹד  ק  ְלִהְתַחּזֵ
ר  ֲעֵדנּו. ְוהּוא ִיֵחד ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֲאׁשֶ ל ּוַמְמִליץ טוֹב ּבַ ּלֵ ּוִמְתּפַ
דוֹׁש. ְויֹאַמר  בוֹא ַעל ִקְברוֹ ַהּקָ ּיָ ל ִמי ׁשֶ קּותוֹ ּכָ ּלְ ם ַאַחר ִהְסּתַ ּגַ
ַגם  ן ּפְ ִלים ְלַתּקֵ ֻסּגָ דּוִעים ְוַהּמְ ים, ַהּיְ ִהּלִ ָרה ִמְזמוֵֹרי ּתְ ם ַהֲעׁשָ ׁשָ
ֲעלּומוֹת  ִמּתַ ה  ַהּזֶ ַהּסוֹד  הוִֹציא  ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ר  ֲאׁשֶ ִרית,  ַהּבְ
ֲעבּורוֹ,  ִלְצָדָקה  רּוָטה  ּפְ ן  ְוִיּתֵ חוֹת,  ּדָ ַהּנִ ְנָפׁשוֹת  ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ
ל ָהִאיׁש ַההּוא  ְדלּו ְוָעְצמּו ֲעוֹנָֹתיו ַוֲחָטָאיו ׁשֶ ֲאַזי ֲאִפּלּו ִאם ּגָ
ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ץ  ִיְתַאּמֵ לוֹם,  ְוׁשָ ַחס  ְמאוֹד  ְמאוֹד 
ּיוֹת  ְחּתִ ּתַ אוֹל  ְ ַהּשׁ ִמן  ּוְלהוִֹציאוֹ  נוֹ  ּוְלַתּקְ יעוֹ  ְלהוֹׁשִ ּכוֹחוֹ  ָכל  ּבְ
ער  ׁשוֹן ָאַמר: "ִאיְך ֶוועל ִמיְך ֵליְגען ִאין ּדֶ יו. ּוְבֶזה ַהּלָ ְחּתָ ּוִמּתַ
י ִדי  ֵריט, ִאיְך ָזאל ִאים ַא טוָֹבה ְטָאהן. ּבַ ֶלעְנג אּון ִאין ֶדער ּבְ
יו"  ְחּתָ ּיוֹת ּוִמּתַ ְחּתִ אוֹל ּתַ אוֹת ֶועל ִאיְך ִעם ַארְֹיס ִציֶהען ִפין ׁשְ ּפֵ
ֵכהּו ְואוִֹציֵאהּו  אוֹת ֶאְמׁשְ יח ַעְצִמי ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב ְלֵהיִטיב ִעּמוֹ. ֵמַהּפֵ )ַאּנִ

א,  ּלָ ּכֻ ָמא  ַעּלְ ּדְ ִרּבוֹנוֹ  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ יו(.  ְחּתָ ּוִמּתַ ּיוֹת  ְחּתִ ּתַ אוֹל  ְ ִמּשׁ

לּו,  ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד  עוֵֹבר ָעֵלינּו, ַעל ּכָ ל ַמה ׁשֶ ֶאת ּכָ
ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתוָֹרה  ל  ּכָ ַגם  ּפְ ר הּוא  ֲאׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט 
ּוָמה  ָמרוֹם  ב  יוֹׁשֵ ְלָפֶניָך  אַֹמר  ָמה  ִלי,  ַוי  ִלי  לוֹם, אוֹי  ְוׁשָ ַחס 
ה  ְגלוֹת ַאּתָ רוֹת ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים ֲהֹלא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשוֵֹכן ׁשְ ֲאַסּפֵ

יוֵֹדַע.
יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ ֲעלּומוֹת,  ּתַ יוֵֹדַע  ַרֲחִמים.  ָמֵלא  עוָֹלם,  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ַחְדֵרי  ל  ּכָ ֹחֵפשׂ  ה  ַאּתָ ָחי,  ל  ּכָ ִסְתֵרי  ְוַתֲעלּומוֹת  עוָֹלם  ָרֵזי 
ֵאיְך  ֲעלּומוֹת,  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ְלָפֶניָך  ָוֵלב,  ָליוֹת  ּכְ ּובוֵֹחן  ָבֶטן, 
ר  ֵעת ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ ִרידוֹת ּבָ ְסיוֹנוֹת ְוַהּיְ ִניעוֹת ְוַהּנִ ִרים ַהּמְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

יוֵֹתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֲאווֹת  ְוַהּתַ ִריצּות  ְוַהּפְ ִפירוֹת  ַהּכְ
ינּו  קּות ַרּבֵ ּלְ ֶאֶרת ָלנּו, ַאַחר ִהְסּתַ ׁשְ ֵליָטה ָהַאַחת ַהּנִ ְויוֵֹתר. ְוַהּפְ
ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ִצּיּונוֹ  הּוא  דוֹׁש,  ַהּקָ
ֶזה  ם  ּגַ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹנֵֹתינּו  ֵאֶליָך,  ַהּכֹל  ן  ּוְלַתּקֵ ְלַהֲעלוֹת  כוֹחוֹ  ּבְ
לוֹם,  ׁשָ ֵאין  א  ְוַלּבָ ְוַלּיוֵֹצא  יוֵֹסף,  טַֹרף  ְוָטרֹף  נּו,  ֵמִאּתָ ִנְטָרף 

ֵאי מוֵֹעד. ִלי ּבָ ְרֵכי ִצּיוֹן ֲאֵבלוֹת ִמּבְ ּדַ
קוֹם  ַהּמָ ָאָנה  יֵחנּו,  שִׂ ּפְֹך  ִנׁשְ ָאָנה  ֶעְזֵרנּו,  ָיבוֹא  ֵמַאִין  ה  ְוַעּתָ
ְלַמַען  ָעֵלינּו,  עוֵֹבר  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ְלִהְתַוּדוֹת  ם  ׁשָ נּוַכל  ר  ֲאׁשֶ
ה  ְוִנְזּכֶ ִלְזכּויוֹת,  ְוָהֲעווֹנוֹת  ַלֲעִלּיוֹת  ְיִרידוֵֹתינּו  ל  ּכָ כּו  ִיְתַהּפְ
ַעל  נּו.  ְעּתֵ ּדַ ּוְכִסילּות  ינּו  ַמֲעשֵׂ ְוִכעּור  זּוַהּמֵׇתנּו  ל  ִמּכָ ָלֵצאת 
ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ה  ַוֲעשֵׂ ָעֵלינּו,  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ְוִיְכְמרּו  ֶיְהמּו  ן  ּכֵ
ְוכוֹחוֹ  ְזכּותוֹ  ּבִ ְוָעְזֵרנּו  י,  יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ם ַהּצַ ׁשֵ ּבְ ף  ּתָ ׁשֻ דוֹל ַהּמְ ַהּגָ
ֵעת  ּבְ ַער  ׁשַ ָלנּו  ּוְפַתח  עּוִלים,  ַהּנְ ִצּיוֹן  ֲעֵרי  ׁשַ ְמֵהָרה  ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ
ְתחּו  ּפִ ָיּה,  ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אוֶֹדה  ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ ַער,  ְנִעיַלת ׁשַ
יִקים  ַער ַלה' ַצּדִ ַ יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים. ֶזה ַהּשׁ ָעִרים ְוָיבֹא גוֹי ַצּדִ ׁשְ
ְתֵחי עוָֹלם ְוָיבוֹא  אּו ּפִ שְׂ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ָיבוֹאּו בוֹ, שְׂ
ַח ַעל  ּטֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ְרָנָנה  ּבִ ה  ּמָ ׁשָ נּו ָלבוֹא  ּלָ ּכֻ ה  ְוִנְזּכֶ בוֹד,  ֶמֶלְך ַהּכָ
ָנֵתנּו  ִמׁשְ ְלִהְתעוֵֹרר  ְמֵהָרה  ה  ְוִנְזּכֶ ֵתנּו,  ְתִפּלָ ּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵאֶליָך  ְוָלׁשּוב  ִפיָלֵתנּו  ִמּנְ ְוָלקּום  ה,  ָהֲעֻמּקָ
ָך  ְרצוְֹנָך ַהּטוֹב, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ה ּכִ ֵלם, ּוְלִהְתַנֵהג ֵמַעּתָ ּוְבֵלב ׁשָ

ה ְוַעד עוָֹלם. ָרֵאל, ְוֹלא ָנׁשּוב עוֹד ְלִכְסָלה ֵמַעּתָ ית ִישְׂ ּבֵ
נּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגוֲֹאֵלנּו  ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפינּו, ְוֶהְגיוֹן ִלּבֵ

ָאֵמן ְוָאֵמן.

בס"ד, ט"ז סיון תש"פ

נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'
וינוע  יחיל  זה לב כל חסיד ברסלב  ובכל שנה בזמן  ובאים,  ר"ה הקדושים ממשמשים  ימי 

'מי יתנני אבר כיונה אעופה אשכונה', לקיים בגיל ורעדה את ציווי רבינו ז"ל להתקבץ אצלו 

עניין  והסכנה מרחפת על  כולו מטולטל  והעולם  זו כשהדרכים מסוגרות,  ובשנה  ר"ה.  על 

'הקיבוץ הקדוש' ואין איש יודע מה יילד יום, ע"כ על אנ"ש היקרים חסידי ברסלב נפלה חובת 

היום להרעיש עולמות ולזעוק בציבור בשוועות ותחינות, וגם לרבות כל יחיד ויחיד, שהקב"ה 

יחוס וירחם עלינו שנוכל להיות אצלו על ר"ה בלי שום מונע ועיכוב בשלום ושובה ונחת.

וידוע ומפורסם שעל עניין הקיבוץ הנורא שלו הפליג מאוד, ואמר "מה אומר לכם אין דבר 

גדול מזה" ו"כל ענייני הוא ראש השנה" )חיי"מ רכ( ולכן חורק הס"מ שיניו ע"ז כידוע, אין לנו 

שום עצה ותבונה כי אם ב'קראו אל ה' בחוזקה' בתפילה והתבודדות וכפי שלמדנו רביז"ל "כי 

עיקר כלי זינו של איש הישראלי הוא התפילה" )קלקו"מ ב'( מעומקא דליבא ואפושי ברחמי 

שכולנו נבוא ברינה ולזכות להכלל בתיקוניו הנוראים והנעלמים, שכל נסיעה ונסיעה של כל 

אחד ואחד יש לה חלק בקץ הגאולה )כוכבי אור(. ו'למען ציון לא נחשה' בעת הזאת ומחוייבים 

כמימים  אליו  יתקבצו  הנפשות  שכל  מאוד  בתחנונים  ולהרבות  בדמעות  שיח  לשפוך  אנו 

ימימה בעיר אומן אצל מקום גניזתו הק'.

ע"כ קבענו לאנשי שלומינו היקרים הע"י את יום ראשון ערב ראש חודש תמוז הבעל"ט ליום 

וזעקה  תפילה  לעצרת  מושבותיהם  מקומות  בכל  אנ"ש  כלל  יתאספו  בו  אשר  עולמי,  תפילה 

שיחוס וירחם עלינו שנוכל לקיים ציוויו ורצונו של רביה"ק בתמימות ופשיטות.

בתפילת הרבים יתפללו מנחה ויום כיפור קטן שעה לפני השקיעה ולאחמ"כ יאמרו בצוותא 

את התפילות דלהלן, והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

פ"ד  קפיטל  מנחה  תפילת  לאחר  ויום  יום  בכל  לומר  לקבוע  אנ"ש  לכלל  בבקשה  הננו  וגם 

 
)מלשון פדיון( שבתהילים, ולאחריו מתפילה ע"ו מלקוטי תפילות, ואת התפילה שנוסדה ע"י רבי 

יצחק ברייטער הי"ד על עניין זה לזכות להגיע ולהיות אצל רביה"ק, וכל אחד יוסיף מדיליה 

כפי כוחו, ותולעת יעקב אין כחה אלא בפה, ובעזרת השי"ת וחמלתו נזכה להיות בר"ה אצלו 

ז"ל בהתכללות כל הנפשות באהבה ושמחה כבשנים קדמוניות.

בכל  התפילות  יקבעו  וכן  הנ"ל,  בשעה  הציבור  עם  יצטרפו  הע"י  והתשב"ר  הבית  בני 

 

יום ויום. 
ויראו כאו"א להתפלל להצלחת הקיבוץ בכל העניינים, ולהצלחת העוסקים בכל 

ענייני הקיבוץ הנורא, ובמיוחד להצלחת העוסקים בדברים הנוגעים לשנה זו 

שמכה מהלכת ומשתוללת המשתקת את העולם, וצריכים רחמים רבים 
ויהי רצון כי בזכות התפילות נזכה בעזרתו יתברך לקיים את הדבר שהכל יהיה על נכון.

ובאנו על החתום ביום הנ"להנורא והקדוש הזה.
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"האיגוד הפועל לקיום הקיבוץ הקדוש באומן בראש השנה תשפ"א - 
בראשות הרבנים גדולי זקני אנ"ש שליט"א"

נתן בן נון
 איחוד ברסלב

באומן

נחי קליין
מרפאת אומן

אליעזר קרליבך
הכנסת אורחים 

אומן

אברהם אלחנן יגלניק 
אליעזר קירשבוים
קרית הלינה אומן

לוי יצחק גבירץ
נתיבים טורס

פנחס גבאי
דרך צדיקים  



 ע>ל ציונו הק' אומנה
שקבעו גדו>לי זקני אנ"ש ש>ליט"א

>לאמרם מידי יום ביומו

תפי>לות >לזכות >להגיע 
>לקיבוץ ראש השנה 

 תשפ"א הבע>ל"ט
ְלָפֵננּו  הוֵֹלְך  הּוא  י  ּכִ ָעְמֵדנּו,  ַעל  ִמיד  ּתָ ְוַלֲעמֹד  ק  ְלִהְתַחּזֵ
ר  ֲעֵדנּו. ְוהּוא ִיֵחד ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֲאׁשֶ ל ּוַמְמִליץ טוֹב ּבַ ּלֵ ּוִמְתּפַ
דוֹׁש. ְויֹאַמר  בוֹא ַעל ִקְברוֹ ַהּקָ ּיָ ל ִמי ׁשֶ קּותוֹ ּכָ ּלְ ם ַאַחר ִהְסּתַ ּגַ
ַגם  ן ּפְ ִלים ְלַתּקֵ ֻסּגָ דּוִעים ְוַהּמְ ים, ַהּיְ ִהּלִ ָרה ִמְזמוֵֹרי ּתְ ם ַהֲעׁשָ ׁשָ
ֲעלּומוֹת  ִמּתַ ה  ַהּזֶ ַהּסוֹד  הוִֹציא  ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ר  ֲאׁשֶ ִרית,  ַהּבְ
ֲעבּורוֹ,  ִלְצָדָקה  רּוָטה  ּפְ ן  ְוִיּתֵ חוֹת,  ּדָ ַהּנִ ְנָפׁשוֹת  ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ
ל ָהִאיׁש ַההּוא  ְדלּו ְוָעְצמּו ֲעוֹנָֹתיו ַוֲחָטָאיו ׁשֶ ֲאַזי ֲאִפּלּו ִאם ּגָ
ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ץ  ִיְתַאּמֵ לוֹם,  ְוׁשָ ַחס  ְמאוֹד  ְמאוֹד 
ּיוֹת  ְחּתִ ּתַ אוֹל  ְ ַהּשׁ ִמן  ּוְלהוִֹציאוֹ  נוֹ  ּוְלַתּקְ יעוֹ  ְלהוֹׁשִ ּכוֹחוֹ  ָכל  ּבְ
ער  ׁשוֹן ָאַמר: "ִאיְך ֶוועל ִמיְך ֵליְגען ִאין ּדֶ יו. ּוְבֶזה ַהּלָ ְחּתָ ּוִמּתַ
י ִדי  ֵריט, ִאיְך ָזאל ִאים ַא טוָֹבה ְטָאהן. ּבַ ֶלעְנג אּון ִאין ֶדער ּבְ
יו"  ְחּתָ ּיוֹת ּוִמּתַ ְחּתִ אוֹל ּתַ אוֹת ֶועל ִאיְך ִעם ַארְֹיס ִציֶהען ִפין ׁשְ ּפֵ
ֵכהּו ְואוִֹציֵאהּו  אוֹת ֶאְמׁשְ יח ַעְצִמי ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב ְלֵהיִטיב ִעּמוֹ. ֵמַהּפֵ )ַאּנִ

א,  ּלָ ּכֻ ָמא  ַעּלְ ּדְ ִרּבוֹנוֹ  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ יו(.  ְחּתָ ּוִמּתַ ּיוֹת  ְחּתִ ּתַ אוֹל  ְ ִמּשׁ

לּו,  ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד  עוֵֹבר ָעֵלינּו, ַעל ּכָ ל ַמה ׁשֶ ֶאת ּכָ
ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתוָֹרה  ל  ּכָ ַגם  ּפְ ר הּוא  ֲאׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט 
ּוָמה  ָמרוֹם  ב  יוֹׁשֵ ְלָפֶניָך  אַֹמר  ָמה  ִלי,  ַוי  ִלי  לוֹם, אוֹי  ְוׁשָ ַחס 
ה  ְגלוֹת ַאּתָ רוֹת ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים ֲהֹלא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשוֵֹכן ׁשְ ֲאַסּפֵ

יוֵֹדַע.
יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ ֲעלּומוֹת,  ּתַ יוֵֹדַע  ַרֲחִמים.  ָמֵלא  עוָֹלם,  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ַחְדֵרי  ל  ּכָ ֹחֵפשׂ  ה  ַאּתָ ָחי,  ל  ּכָ ִסְתֵרי  ְוַתֲעלּומוֹת  עוָֹלם  ָרֵזי 
ֵאיְך  ֲעלּומוֹת,  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ְלָפֶניָך  ָוֵלב,  ָליוֹת  ּכְ ּובוֵֹחן  ָבֶטן, 
ר  ֵעת ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ ִרידוֹת ּבָ ְסיוֹנוֹת ְוַהּיְ ִניעוֹת ְוַהּנִ ִרים ַהּמְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

יוֵֹתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֲאווֹת  ְוַהּתַ ִריצּות  ְוַהּפְ ִפירוֹת  ַהּכְ
ינּו  קּות ַרּבֵ ּלְ ֶאֶרת ָלנּו, ַאַחר ִהְסּתַ ׁשְ ֵליָטה ָהַאַחת ַהּנִ ְויוֵֹתר. ְוַהּפְ
ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ִצּיּונוֹ  הּוא  דוֹׁש,  ַהּקָ
ֶזה  ם  ּגַ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹנֵֹתינּו  ֵאֶליָך,  ַהּכֹל  ן  ּוְלַתּקֵ ְלַהֲעלוֹת  כוֹחוֹ  ּבְ
לוֹם,  ׁשָ ֵאין  א  ְוַלּבָ ְוַלּיוֵֹצא  יוֵֹסף,  טַֹרף  ְוָטרֹף  נּו,  ֵמִאּתָ ִנְטָרף 

ֵאי מוֵֹעד. ִלי ּבָ ְרֵכי ִצּיוֹן ֲאֵבלוֹת ִמּבְ ּדַ
קוֹם  ַהּמָ ָאָנה  יֵחנּו,  שִׂ ּפְֹך  ִנׁשְ ָאָנה  ֶעְזֵרנּו,  ָיבוֹא  ֵמַאִין  ה  ְוַעּתָ
ְלַמַען  ָעֵלינּו,  עוֵֹבר  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ְלִהְתַוּדוֹת  ם  ׁשָ נּוַכל  ר  ֲאׁשֶ
ה  ְוִנְזּכֶ ִלְזכּויוֹת,  ְוָהֲעווֹנוֹת  ַלֲעִלּיוֹת  ְיִרידוֵֹתינּו  ל  ּכָ כּו  ִיְתַהּפְ
ַעל  נּו.  ְעּתֵ ּדַ ּוְכִסילּות  ינּו  ַמֲעשֵׂ ְוִכעּור  זּוַהּמֵׇתנּו  ל  ִמּכָ ָלֵצאת 
ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ה  ַוֲעשֵׂ ָעֵלינּו,  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ְוִיְכְמרּו  ֶיְהמּו  ן  ּכֵ
ְוכוֹחוֹ  ְזכּותוֹ  ּבִ ְוָעְזֵרנּו  י,  יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ם ַהּצַ ׁשֵ ּבְ ף  ּתָ ׁשֻ דוֹל ַהּמְ ַהּגָ
ֵעת  ּבְ ַער  ׁשַ ָלנּו  ּוְפַתח  עּוִלים,  ַהּנְ ִצּיוֹן  ֲעֵרי  ׁשַ ְמֵהָרה  ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ
ְתחּו  ּפִ ָיּה,  ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אוֶֹדה  ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ ַער,  ְנִעיַלת ׁשַ
יִקים  ַער ַלה' ַצּדִ ַ יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים. ֶזה ַהּשׁ ָעִרים ְוָיבֹא גוֹי ַצּדִ ׁשְ
ְתֵחי עוָֹלם ְוָיבוֹא  אּו ּפִ שְׂ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ָיבוֹאּו בוֹ, שְׂ
ַח ַעל  ּטֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ְרָנָנה  ּבִ ה  ּמָ ׁשָ נּו ָלבוֹא  ּלָ ּכֻ ה  ְוִנְזּכֶ בוֹד,  ֶמֶלְך ַהּכָ
ָנֵתנּו  ִמׁשְ ְלִהְתעוֵֹרר  ְמֵהָרה  ה  ְוִנְזּכֶ ֵתנּו,  ְתִפּלָ ּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵאֶליָך  ְוָלׁשּוב  ִפיָלֵתנּו  ִמּנְ ְוָלקּום  ה,  ָהֲעֻמּקָ
ָך  ְרצוְֹנָך ַהּטוֹב, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ה ּכִ ֵלם, ּוְלִהְתַנֵהג ֵמַעּתָ ּוְבֵלב ׁשָ

ה ְוַעד עוָֹלם. ָרֵאל, ְוֹלא ָנׁשּוב עוֹד ְלִכְסָלה ֵמַעּתָ ית ִישְׂ ּבֵ
נּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגוֲֹאֵלנּו  ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפינּו, ְוֶהְגיוֹן ִלּבֵ

ָאֵמן ְוָאֵמן.

בס"ד, ט"ז סיון תש"פ

נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'
וינוע  יחיל  זה לב כל חסיד ברסלב  ובכל שנה בזמן  ובאים,  ר"ה הקדושים ממשמשים  ימי 

'מי יתנני אבר כיונה אעופה אשכונה', לקיים בגיל ורעדה את ציווי רבינו ז"ל להתקבץ אצלו 

עניין  והסכנה מרחפת על  כולו מטולטל  והעולם  זו כשהדרכים מסוגרות,  ובשנה  ר"ה.  על 

'הקיבוץ הקדוש' ואין איש יודע מה יילד יום, ע"כ על אנ"ש היקרים חסידי ברסלב נפלה חובת 

היום להרעיש עולמות ולזעוק בציבור בשוועות ותחינות, וגם לרבות כל יחיד ויחיד, שהקב"ה 

יחוס וירחם עלינו שנוכל להיות אצלו על ר"ה בלי שום מונע ועיכוב בשלום ושובה ונחת.

וידוע ומפורסם שעל עניין הקיבוץ הנורא שלו הפליג מאוד, ואמר "מה אומר לכם אין דבר 

גדול מזה" ו"כל ענייני הוא ראש השנה" )חיי"מ רכ( ולכן חורק הס"מ שיניו ע"ז כידוע, אין לנו 

שום עצה ותבונה כי אם ב'קראו אל ה' בחוזקה' בתפילה והתבודדות וכפי שלמדנו רביז"ל "כי 

עיקר כלי זינו של איש הישראלי הוא התפילה" )קלקו"מ ב'( מעומקא דליבא ואפושי ברחמי 

שכולנו נבוא ברינה ולזכות להכלל בתיקוניו הנוראים והנעלמים, שכל נסיעה ונסיעה של כל 

אחד ואחד יש לה חלק בקץ הגאולה )כוכבי אור(. ו'למען ציון לא נחשה' בעת הזאת ומחוייבים 

כמימים  אליו  יתקבצו  הנפשות  שכל  מאוד  בתחנונים  ולהרבות  בדמעות  שיח  לשפוך  אנו 

ימימה בעיר אומן אצל מקום גניזתו הק'.

ע"כ קבענו לאנשי שלומינו היקרים הע"י את יום ראשון ערב ראש חודש תמוז הבעל"ט ליום 

וזעקה  תפילה  לעצרת  מושבותיהם  מקומות  בכל  אנ"ש  כלל  יתאספו  בו  אשר  עולמי,  תפילה 

שיחוס וירחם עלינו שנוכל לקיים ציוויו ורצונו של רביה"ק בתמימות ופשיטות.

בתפילת הרבים יתפללו מנחה ויום כיפור קטן שעה לפני השקיעה ולאחמ"כ יאמרו בצוותא 

את התפילות דלהלן, והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

פ"ד  קפיטל  מנחה  תפילת  לאחר  ויום  יום  בכל  לומר  לקבוע  אנ"ש  לכלל  בבקשה  הננו  וגם 

 
)מלשון פדיון( שבתהילים, ולאחריו מתפילה ע"ו מלקוטי תפילות, ואת התפילה שנוסדה ע"י רבי 

יצחק ברייטער הי"ד על עניין זה לזכות להגיע ולהיות אצל רביה"ק, וכל אחד יוסיף מדיליה 

כפי כוחו, ותולעת יעקב אין כחה אלא בפה, ובעזרת השי"ת וחמלתו נזכה להיות בר"ה אצלו 

ז"ל בהתכללות כל הנפשות באהבה ושמחה כבשנים קדמוניות.

בכל  התפילות  יקבעו  וכן  הנ"ל,  בשעה  הציבור  עם  יצטרפו  הע"י  והתשב"ר  הבית  בני 

 

יום ויום. 
ויראו כאו"א להתפלל להצלחת הקיבוץ בכל העניינים, ולהצלחת העוסקים בכל 

ענייני הקיבוץ הנורא, ובמיוחד להצלחת העוסקים בדברים הנוגעים לשנה זו 

שמכה מהלכת ומשתוללת המשתקת את העולם, וצריכים רחמים רבים 
ויהי רצון כי בזכות התפילות נזכה בעזרתו יתברך לקיים את הדבר שהכל יהיה על נכון.

ובאנו על החתום ביום הנ"להנורא והקדוש הזה.

67

"האיגוד הפועל לקיום הקיבוץ הקדוש באומן בראש השנה תשפ"א - 
בראשות הרבנים גדולי זקני אנ"ש שליט"א"

נתן בן נון
 איחוד ברסלב

באומן

נחי קליין
מרפאת אומן

אליעזר קרליבך
הכנסת אורחים 

אומן

אברהם אלחנן יגלניק 
אליעזר קירשבוים
קרית הלינה אומן

לוי יצחק גבירץ
נתיבים טורס

פנחס גבאי
דרך צדיקים  



 ע>ל ציונו הק' אומנה
שקבעו גדו>לי זקני אנ"ש ש>ליט"א

>לאמרם מידי יום ביומו

תפי>לות >לזכות >להגיע 
>לקיבוץ ראש השנה 

 תשפ"א הבע>ל"ט
ְלָפֵננּו  הוֵֹלְך  הּוא  י  ּכִ ָעְמֵדנּו,  ַעל  ִמיד  ּתָ ְוַלֲעמֹד  ק  ְלִהְתַחּזֵ
ר  ֲעֵדנּו. ְוהּוא ִיֵחד ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֲאׁשֶ ל ּוַמְמִליץ טוֹב ּבַ ּלֵ ּוִמְתּפַ
דוֹׁש. ְויֹאַמר  בוֹא ַעל ִקְברוֹ ַהּקָ ּיָ ל ִמי ׁשֶ קּותוֹ ּכָ ּלְ ם ַאַחר ִהְסּתַ ּגַ
ַגם  ן ּפְ ִלים ְלַתּקֵ ֻסּגָ דּוִעים ְוַהּמְ ים, ַהּיְ ִהּלִ ָרה ִמְזמוֵֹרי ּתְ ם ַהֲעׁשָ ׁשָ
ֲעלּומוֹת  ִמּתַ ה  ַהּזֶ ַהּסוֹד  הוִֹציא  ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ר  ֲאׁשֶ ִרית,  ַהּבְ
ֲעבּורוֹ,  ִלְצָדָקה  רּוָטה  ּפְ ן  ְוִיּתֵ חוֹת,  ּדָ ַהּנִ ְנָפׁשוֹת  ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ
ל ָהִאיׁש ַההּוא  ְדלּו ְוָעְצמּו ֲעוֹנָֹתיו ַוֲחָטָאיו ׁשֶ ֲאַזי ֲאִפּלּו ִאם ּגָ
ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ץ  ִיְתַאּמֵ לוֹם,  ְוׁשָ ַחס  ְמאוֹד  ְמאוֹד 
ּיוֹת  ְחּתִ ּתַ אוֹל  ְ ַהּשׁ ִמן  ּוְלהוִֹציאוֹ  נוֹ  ּוְלַתּקְ יעוֹ  ְלהוֹׁשִ ּכוֹחוֹ  ָכל  ּבְ
ער  ׁשוֹן ָאַמר: "ִאיְך ֶוועל ִמיְך ֵליְגען ִאין ּדֶ יו. ּוְבֶזה ַהּלָ ְחּתָ ּוִמּתַ
י ִדי  ֵריט, ִאיְך ָזאל ִאים ַא טוָֹבה ְטָאהן. ּבַ ֶלעְנג אּון ִאין ֶדער ּבְ
יו"  ְחּתָ ּיוֹת ּוִמּתַ ְחּתִ אוֹל ּתַ אוֹת ֶועל ִאיְך ִעם ַארְֹיס ִציֶהען ִפין ׁשְ ּפֵ
ֵכהּו ְואוִֹציֵאהּו  אוֹת ֶאְמׁשְ יח ַעְצִמי ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב ְלֵהיִטיב ִעּמוֹ. ֵמַהּפֵ )ַאּנִ

א,  ּלָ ּכֻ ָמא  ַעּלְ ּדְ ִרּבוֹנוֹ  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ יו(.  ְחּתָ ּוִמּתַ ּיוֹת  ְחּתִ ּתַ אוֹל  ְ ִמּשׁ

לּו,  ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד  עוֵֹבר ָעֵלינּו, ַעל ּכָ ל ַמה ׁשֶ ֶאת ּכָ
ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתוָֹרה  ל  ּכָ ַגם  ּפְ ר הּוא  ֲאׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט 
ּוָמה  ָמרוֹם  ב  יוֹׁשֵ ְלָפֶניָך  אַֹמר  ָמה  ִלי,  ַוי  ִלי  לוֹם, אוֹי  ְוׁשָ ַחס 
ה  ְגלוֹת ַאּתָ רוֹת ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים ֲהֹלא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשוֵֹכן ׁשְ ֲאַסּפֵ

יוֵֹדַע.
יוֵֹדַע  ה  ַאּתָ ֲעלּומוֹת,  ּתַ יוֵֹדַע  ַרֲחִמים.  ָמֵלא  עוָֹלם,  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ 
ַחְדֵרי  ל  ּכָ ֹחֵפשׂ  ה  ַאּתָ ָחי,  ל  ּכָ ִסְתֵרי  ְוַתֲעלּומוֹת  עוָֹלם  ָרֵזי 
ֵאיְך  ֲעלּומוֹת,  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ְלָפֶניָך  ָוֵלב,  ָליוֹת  ּכְ ּובוֵֹחן  ָבֶטן, 
ר  ֵעת ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ ִרידוֹת ּבָ ְסיוֹנוֹת ְוַהּיְ ִניעוֹת ְוַהּנִ ִרים ַהּמְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

יוֵֹתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֲאווֹת  ְוַהּתַ ִריצּות  ְוַהּפְ ִפירוֹת  ַהּכְ
ינּו  קּות ַרּבֵ ּלְ ֶאֶרת ָלנּו, ַאַחר ִהְסּתַ ׁשְ ֵליָטה ָהַאַחת ַהּנִ ְויוֵֹתר. ְוַהּפְ
ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ִצּיּונוֹ  הּוא  דוֹׁש,  ַהּקָ
ֶזה  ם  ּגַ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹנֵֹתינּו  ֵאֶליָך,  ַהּכֹל  ן  ּוְלַתּקֵ ְלַהֲעלוֹת  כוֹחוֹ  ּבְ
לוֹם,  ׁשָ ֵאין  א  ְוַלּבָ ְוַלּיוֵֹצא  יוֵֹסף,  טַֹרף  ְוָטרֹף  נּו,  ֵמִאּתָ ִנְטָרף 

ֵאי מוֵֹעד. ִלי ּבָ ְרֵכי ִצּיוֹן ֲאֵבלוֹת ִמּבְ ּדַ
קוֹם  ַהּמָ ָאָנה  יֵחנּו,  שִׂ ּפְֹך  ִנׁשְ ָאָנה  ֶעְזֵרנּו,  ָיבוֹא  ֵמַאִין  ה  ְוַעּתָ
ְלַמַען  ָעֵלינּו,  עוֵֹבר  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ְלִהְתַוּדוֹת  ם  ׁשָ נּוַכל  ר  ֲאׁשֶ
ה  ְוִנְזּכֶ ִלְזכּויוֹת,  ְוָהֲעווֹנוֹת  ַלֲעִלּיוֹת  ְיִרידוֵֹתינּו  ל  ּכָ כּו  ִיְתַהּפְ
ַעל  נּו.  ְעּתֵ ּדַ ּוְכִסילּות  ינּו  ַמֲעשֵׂ ְוִכעּור  זּוַהּמֵׇתנּו  ל  ִמּכָ ָלֵצאת 
ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ה  ַוֲעשֵׂ ָעֵלינּו,  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ְוִיְכְמרּו  ֶיְהמּו  ן  ּכֵ
ְוכוֹחוֹ  ְזכּותוֹ  ּבִ ְוָעְזֵרנּו  י,  יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ם ַהּצַ ׁשֵ ּבְ ף  ּתָ ׁשֻ דוֹל ַהּמְ ַהּגָ
ֵעת  ּבְ ַער  ׁשַ ָלנּו  ּוְפַתח  עּוִלים,  ַהּנְ ִצּיוֹן  ֲעֵרי  ׁשַ ְמֵהָרה  ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ
ְתחּו  ּפִ ָיּה,  ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אוֶֹדה  ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ ַער,  ְנִעיַלת ׁשַ
יִקים  ַער ַלה' ַצּדִ ַ יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים. ֶזה ַהּשׁ ָעִרים ְוָיבֹא גוֹי ַצּדִ ׁשְ
ְתֵחי עוָֹלם ְוָיבוֹא  אּו ּפִ שְׂ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ָיבוֹאּו בוֹ, שְׂ
ַח ַעל  ּטֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ְרָנָנה  ּבִ ה  ּמָ ׁשָ נּו ָלבוֹא  ּלָ ּכֻ ה  ְוִנְזּכֶ בוֹד,  ֶמֶלְך ַהּכָ
ָנֵתנּו  ִמׁשְ ְלִהְתעוֵֹרר  ְמֵהָרה  ה  ְוִנְזּכֶ ֵתנּו,  ְתִפּלָ ּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵאֶליָך  ְוָלׁשּוב  ִפיָלֵתנּו  ִמּנְ ְוָלקּום  ה,  ָהֲעֻמּקָ
ָך  ְרצוְֹנָך ַהּטוֹב, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ה ּכִ ֵלם, ּוְלִהְתַנֵהג ֵמַעּתָ ּוְבֵלב ׁשָ

ה ְוַעד עוָֹלם. ָרֵאל, ְוֹלא ָנׁשּוב עוֹד ְלִכְסָלה ֵמַעּתָ ית ִישְׂ ּבֵ
נּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגוֲֹאֵלנּו  ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפינּו, ְוֶהְגיוֹן ִלּבֵ

ָאֵמן ְוָאֵמן.

בס"ד, ט"ז סיון תש"פ

נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'
וינוע  יחיל  זה לב כל חסיד ברסלב  ובכל שנה בזמן  ובאים,  ר"ה הקדושים ממשמשים  ימי 

'מי יתנני אבר כיונה אעופה אשכונה', לקיים בגיל ורעדה את ציווי רבינו ז"ל להתקבץ אצלו 

עניין  והסכנה מרחפת על  כולו מטולטל  והעולם  זו כשהדרכים מסוגרות,  ובשנה  ר"ה.  על 

'הקיבוץ הקדוש' ואין איש יודע מה יילד יום, ע"כ על אנ"ש היקרים חסידי ברסלב נפלה חובת 

היום להרעיש עולמות ולזעוק בציבור בשוועות ותחינות, וגם לרבות כל יחיד ויחיד, שהקב"ה 

יחוס וירחם עלינו שנוכל להיות אצלו על ר"ה בלי שום מונע ועיכוב בשלום ושובה ונחת.

וידוע ומפורסם שעל עניין הקיבוץ הנורא שלו הפליג מאוד, ואמר "מה אומר לכם אין דבר 

גדול מזה" ו"כל ענייני הוא ראש השנה" )חיי"מ רכ( ולכן חורק הס"מ שיניו ע"ז כידוע, אין לנו 

שום עצה ותבונה כי אם ב'קראו אל ה' בחוזקה' בתפילה והתבודדות וכפי שלמדנו רביז"ל "כי 

עיקר כלי זינו של איש הישראלי הוא התפילה" )קלקו"מ ב'( מעומקא דליבא ואפושי ברחמי 

שכולנו נבוא ברינה ולזכות להכלל בתיקוניו הנוראים והנעלמים, שכל נסיעה ונסיעה של כל 

אחד ואחד יש לה חלק בקץ הגאולה )כוכבי אור(. ו'למען ציון לא נחשה' בעת הזאת ומחוייבים 

כמימים  אליו  יתקבצו  הנפשות  שכל  מאוד  בתחנונים  ולהרבות  בדמעות  שיח  לשפוך  אנו 

ימימה בעיר אומן אצל מקום גניזתו הק'.

ע"כ קבענו לאנשי שלומינו היקרים הע"י את יום ראשון ערב ראש חודש תמוז הבעל"ט ליום 

וזעקה  תפילה  לעצרת  מושבותיהם  מקומות  בכל  אנ"ש  כלל  יתאספו  בו  אשר  עולמי,  תפילה 

שיחוס וירחם עלינו שנוכל לקיים ציוויו ורצונו של רביה"ק בתמימות ופשיטות.

בתפילת הרבים יתפללו מנחה ויום כיפור קטן שעה לפני השקיעה ולאחמ"כ יאמרו בצוותא 

את התפילות דלהלן, והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

פ"ד  קפיטל  מנחה  תפילת  לאחר  ויום  יום  בכל  לומר  לקבוע  אנ"ש  לכלל  בבקשה  הננו  וגם 

 
)מלשון פדיון( שבתהילים, ולאחריו מתפילה ע"ו מלקוטי תפילות, ואת התפילה שנוסדה ע"י רבי 

יצחק ברייטער הי"ד על עניין זה לזכות להגיע ולהיות אצל רביה"ק, וכל אחד יוסיף מדיליה 

כפי כוחו, ותולעת יעקב אין כחה אלא בפה, ובעזרת השי"ת וחמלתו נזכה להיות בר"ה אצלו 

ז"ל בהתכללות כל הנפשות באהבה ושמחה כבשנים קדמוניות.

בכל  התפילות  יקבעו  וכן  הנ"ל,  בשעה  הציבור  עם  יצטרפו  הע"י  והתשב"ר  הבית  בני 

 

יום ויום. 
ויראו כאו"א להתפלל להצלחת הקיבוץ בכל העניינים, ולהצלחת העוסקים בכל 

ענייני הקיבוץ הנורא, ובמיוחד להצלחת העוסקים בדברים הנוגעים לשנה זו 

שמכה מהלכת ומשתוללת המשתקת את העולם, וצריכים רחמים רבים 
ויהי רצון כי בזכות התפילות נזכה בעזרתו יתברך לקיים את הדבר שהכל יהיה על נכון.

ובאנו על החתום ביום הנ"להנורא והקדוש הזה.
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נתן בן נון
 איחוד ברסלב

באומן

נחי קליין
מרפאת אומן

אליעזר קרליבך
הכנסת אורחים 

אומן

אברהם אלחנן יגלניק 
אליעזר קירשבוים
קרית הלינה אומן

לוי יצחק גבירץ
נתיבים טורס

פנחס גבאי
דרך צדיקים  


