
   ?בשמיים לא שומעים אתכם ו/או  ? תלא מתקבלושלכם מרגישים שהתפילות 

ששום תפילה לא הולכת  -כדברי רבינו נחמן מברסלב דבר ראשון צריך להתחזק ולדעת 
לימד אותנו מברסלב רבינו נחמן  ,גם אם לא זוכים לפעול ולקבל את אשר ביקשתםריקם, 

   ,מאד דברים עליונים אל השםוגניחה ואנחה שנעשים מכל תפילה ודיבור 

אם יזכה האדם בסוף  ,ועוד מילהעוד דיבור  עוד תפילה ועוד תפילהאז לא להתייאש.., 
   !לטובה כל התפילות יתחברו יחדיו ויעשו פעולתם לפעול, 

וגם צריך לדעת שלפעמים משתמשים עם התפילות שלכם לדברים עליונים יותר, אולי 
או  ,על איזה חייליהודי ממחבל, או שמירה אולי לשמור  ,לטובת עם ישראל וישועתם

  , אז אל תתיאשו מהתפילה אף פעם !להצליח לאיזה יהודי טועה שלא מתפלל בכלל..

בלנה תפילותינו בחן בחסד התפילה של רבי אלימלך מסוגלת ביותר לפעול שתתק
מר את תפילת לו , לכן  אם אתם מרגישים תקועים שלא מתקבלות התפילות טובוברחמים

דיבורים ולפתוח שערים (וכמובן אפשר להוסיף על הנוסח הקיים מילים המסוגלת  –הצדיק 
  .מהלב)

  שיתקבלו תפילותינו. תפילה

  מרבי אלימלך מליזענסק זצוק"ל זי"ע:

אחרי שיאמר תפילה זו טוב לומר שירות ותשבחות להשם יתברך. ולהודות על דברים 
טובים ונקודות טובות. ולאחר מכן לבקש בקשות פרטיות בפה מלא ובקול במילים מהלב 
(לא לחפש לכתוב שירה אלא להיות אמיתי ולחשוב שנמצא מלפני מלך המלכים בכבוד 

 מק הלב, על כל מה שכואב !).ויראה, ויוציא דיבורים ומילים חמות מעו

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי', יְיָ ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֹוֵמַע קֹול ַׁשְוַעת ֲעִתירֹות, ּוַמֲאזִין ְלקֹול 
נּו ְּבִפינּו. ְּתִפַּלת ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ְּבַרֲחָמיו. ֶׁשָּתִכין ִלֵּבנּו ּוְתכֹונֵן ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ּוְתַׁשֵּגר ְּתִפָּלתֵ 

  ְוַתְקִׁשיב ָאזְנְ' ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּתִפַּלת ֲעָבֶדי' ַהִּמְתַחּנְנִים ֵאֶלי' ְּבקֹול ַׁשְוָעה ְורּוַח נְִׁשָּבָרה. 

ְוַאָּתה, ֵאל ַרחּום ְּבַרֲחֶמי' ָהַרִּבים ּוַבֲחָסֶדי' ַהְּגדֹוִלים, ִּתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֶּפר ָלנּו ּוְלָכל 
 ַעְּמ' ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאנּו ְוֶהֱעִוינּו ְוִהְרַׁשְענּו ּוָפַׁשְענּו ְלָפנֶי', ִּכי גָלּוי ְויָדּועַ 

ְלָפנֶי' ִּכי 6א ְבֶמֶרד ּוְבַמַעל, ָחִליָלה ְוָחִליָלה ָמִרינּו ֶאת ִּפי' ְוִדְבֵרי תֹוָרֶת' ּוִמְצֹוֶתי', ִּכי 
ּיֵֶצר ַהּבֹוֵער ְּבִקְרֵּבנּו ָּתִמיד. 6א יָנּוַח ְו6א יְִׁשקֹט ַעד ֲאֶׁשר ְמִביֵאנּו ֶאל ַּתֲאַות ִאם ֵמרֹב הַ 

ָהעֹוָלם ַהָּׁשָפל ַהּזֶה ְוֶאל ֲהָבָליו, ּוְמַבְלֵּבל ֶאת ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ָּתִמיד, ֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאנְַחנּו 
ַבֵּקׁש ַעל נְַפֵׁשנּו. הּוא ְמַבְלֵּבל ֶאת ְּתִפָלֵתנּו ְוֶאת ַמְחְׁשבֹוֵתינּו עֹוְמִדים ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי' ּולְ 



ָּתִמיד ְּבַתְחּבּולֹוָתיו, ְוֵאין ָאנּו יְכֹוִלים ַלֲעמֹד נֶגְּדֹו. ִּכי נֱֶחַלׁש ִׂשְכֵלנּו ּומֵֹחנּו ְוִלֵּבנּו ַעד 
  אֹות ְוִטְרַּדת ַהּזְַמן: ְמאֹד. ְוָכַׁשל ּכַֹח ַהַּסָּבל ֵמרֹב ַהָּצרֹות ְוַהְּתלָ 

ָלֵכן ַאָּתה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְּכמֹו ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו ַעל יְֵדי נֱֶאַמן ֵּביְת'. ְוַחּנִֹתי ֶאת 
ֹו ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינ

ָהגּון ְוֵאינֹו ְכַדאי, ִּכי ֵכן ַּדְרֶּכ' ְלֵהיִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי' ֶאנְָקֵתנּו 
ְוַצֲעֵרנּו ְוִׂשיֵחנּו ַעל ֲאֶׁשר ֵאין ָאנּו יְכֹוִלים ְלָקֵרב ַעְצֵמנּו ַלֲעבֹוָדֶת'. ּוְלַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּב' 

  ים, ֲאָהּה ַעל נְַפֵׁשנּו, אֹוי ָעֵלינּו ְמאֹד, ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם: ֶּבֱאֶמת ּוְבָתמִ 

ְוַעָּתה ְּתעֹוֵרר נָא ָעֵלינּו ַרֲחֶמי' ַוֲחָסֶדי' ַהְּגדֹוִלים ְוַהְמֻרִּבים ְלגֵָרׁש ּוְלַבֵער ֶאת יְִצֵרנּו 
ְוַאל יִָסית אֹוָתנּו ְלַהִּדיֵחנּו ֵמֲעבֹוָדֶת'  ָהָרע ִמִּקְרֵּבנּו, ְוִתגְַער ּבֹו ֶׁשּיָסּור ְויֵֵלA ֵמִאָּתנּו,

ָחִליָלה. ְוַאל יֲַעֶלה ְּבִלֵּבנּו ׁשּום ַמֲחָׁשָבה ָרָעה ָחִליָלה ֵהן ְּבָהִקיץ ֵהן ַּבֲחלֹום. ִּבְפַרט ְּבֵעת 
. ּוְבָׁשָעה ֶׁשֲאנְַחנּו ֶׁשֲאנְַחנּו עֹוְמִדים ִּבְתִפָּלה ְלָפנֶי', אֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאנְַחנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרֶת'

עֹוְסִקים ְּבִמְצֹוֶתי', ְּתֵהא ַמְחְׁשבֹוֵתינּו זַָּכה ְצלּוָלה ּוְברּוָרה ַוֲחזָָקה, ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם 
  ִּכְרצֹונְ' ַהּטֹוב ִעָּמנּו: 

נּו, ּוְלַבב ָּכל ַהֲחֵפִצים ּוְתעֹוֵרר ְלָבֵבנּו ּוְלַבב ָּכל יְִׂשָרֵאל ַעְּמ', ּוְלַבב ָּכל ַהנְִלִוים ֵאֵלי
ְבֶחְבָרֵתנּו, ְליֶַחְד' ֶּבֱאֶמת ּוְבַאֲהָבה. ְלָעְבְד' ֲעבֹוָדה ַהיְָׁשָרה, ַהְמֻקֶּבֶלת ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד'. 

ֶׁשDא  ְוִתְקַּבע ֱאמּונְָת' ְּבִלֵּבנּו ָתִמיד ְּבִלי ֶהְפֵסק, ּוְתֵהא ֱאמּונְָת' ְקׁשּוָרה ְּבִלֵּבנּו ְּכיֵָתד
ִתּמֹוט, ְוַתֲעִביר ֵמָעֵלינּו ָּכל ַהְּמָסִכים ַהַּמְבִּדיִלים ֵּבינֵינּו ְלֵבינֶ', ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם. 
ְוַתִּציֵלנּו ִמָּכל ִּמְכׁשֹול ְוָטעּות, ַאל ַּתַעזְֵבנּו ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ְוַאל ַּתְכִליֵמנּו, ּוְתֵהא ִעם ִּפינּו 

  ּו, ְוִעם יֵָדינּו ְּבֵעת ַמֲעָבֵדינּו, ְוִעם ִלֵּבנּו ְּבֵעת ַמְחְׁשבֹוֵתינּו: ְּבֵעת ַהִּטיֵפנ

ּוְתזֵַּכנּו, ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ֶׁשּנְיֵַחד ֶאת ְלָבֵבנּו ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו ְוִדּבּוֵרנּו 
ַהיְדּועֹות ָלנּו ְוֶׁשֵאינָן יְדּועֹות ָלנּו, ַהּנִגְלֹות ּוַמֲעֵׂשינּו ְוָכל ְּתנּועֹוֵתינּו ְוַהְרָּגׁשֹוֵתינּו, 

ְוַהּנְִסָּתרֹות, ֶׁשּיְֵהא ַהּכֹל ְמיּוָחד ֵאֶלי' ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ְּבִלי ׁשּום ַמֲחֶׁשֶבת ְּפסּול ָחִליָלה, 
ָבְת' ּוְבֶחְמָלְת', ְוִתַּטע ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְוַקְּדֵׁשנּו, ּוזְרֹק ָעֵלינּו ַמיִם ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו ְּבַאהֲ 

ַאֲהָבְת' ְויְִרָאְת' ְּבִלֵּבנּו ָּתִמיד ְּבִלי ֶהְפֵסק, ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל זְַמן ּוְבָכל ָמקֹום, ְּבֶלְכֵּתנּו 
ִמיד ְּב' ּוְבִׁשְבֵּתנּו ּוְבָׁשְכֵּבנּו ּוְבקּוֵמנּו ִּתְבַער ָּתִמיד רּוַח ָקְדְׁש' ְּבִקְרֵּבנּו. ְונְִׁשָענִים ּתָ 

ּוִבגְֻדָּלְת' ּוְבַאֲהָבְת' ּוְביְִרָאְת', ּוְבתֹוָרְת' ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה, ַהּנִגְֶלה ְוַהּנְִסָּתר, 
  ּוְבִמְצֹוֶתי', ַהּכֹל ְליֵַחד ִׁשְמ' ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא: 

ַהַּקְּפָדנּות ְוָהַעְצבּות ְוָהְרִכילּות ּוְׁשָאר ִמּדֹות ְוִתְׁשְמֵרנּו ִמן ַהְּפנִּיֹות ְוַהּגֵאּות ּוִמן ַהַּכַעס וְ 
ָרעֹות, ּוִמָּכל ָּדָבר ַהַּמְפִסיד ֲעבֹוָדְת' ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְּטהֹוָרה ַהֲחִביָבה ָעֵלינּו, ְוַתְׁשִּפיַע רּוַח 

יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּוִמַּמְדֵרגָה  ָקְדְׁש' ָעֵלינּו, ֶׁשּנְִהיֶה ְדֵבִקים ָּבA ְוֶׁשּנְִׁשּתֹוֵקק ָּתִמיד ֵאֶלי'
ְלַמְדֵרגָה ַּתֲעֵלנּו, ֶׁשּנִזְֶּכה ָלבֹוא ְלַמֲעַלת ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים: ַאְבָרָהם, יְִצָחק ְויֲַעקֹב, 



ֵאֶלי' ּוזְכּוָתם יֲַעמֹד ָלנּו ֶׁשִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְּתִפָּלֵתנּו ֶׁשּנְִהיֶה ָּתִמיד נֱֶענִים ְּבֵעת ֶׁשּנְִתַּפֵּלל 
ָעֵלינּו אֹו ַעל ׁשּום ֶאָחד ֵמַעְּמ' יְִׂשָרֵאל, ַעל יִָחיד אֹו ַעל ַרִּבים, ְוִתְׂשַמח ְוִתְתָּפֵאר ָּבנּו, 
ְונֲַעֶׂשה ְּפִרי ְלַמְעָלה ְוׁשֶֹרׁש ְלַמָּטה, ְוַאל ִּתזְּכֹר ָלנּו ַחּטֹאֵתינּו ּוִבְפָרט ַחּטֹאת נְעּוֵרינּו, 

ֶלA ָעָליו ַהָּׁשלֹום: ַחּטֹאת נְעּוַרי ּוְפָׁשַעי ַאל ִּתזְּכֹר, ְוַתֲהפAֹ ֲעֹונֹוֵתינּו ְּכַמֲאַמר ָּדִוד ַהּמֶ 
ּוְפָׁשֵעינּו ִלזְכּות, ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו ֵמעֹוָלם ַהְּתׁשּוָבה ָּתִמיד ִהְרהּור ָלׁשּוב ֵאֶלי' ְּבֵלב ָׁשֵלם. 

  ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים:  ּוְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ִּבְׁשמֹוֶתי'

ְוַתִּציֵלנּו ִמִּקנְַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ְו6א יֲַעֶלה ִקנְַאת ָאָדם ַעל ִלֵּבנּו ְו6א ִקנְָאֵתנּו ַעל ֲאֵחִרים, 
ֶאָחד ֶאת  ַאְּדַרָּבה, ֵּתן ְּבִלֵּבנּו, ֶׁשּנְִרֶאה ָּכל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְו6א ֶחְסרֹונָם, ְוֶׁשּנְַדֵּבר ָּכל

ֲחֵברֹו ַּבֶּדֶרA ַהּיָָׁשר ְוָהָרצּוי ְלָפנֶי', ְוַאל יֲַעֶלה ׁשּום ִׂשנְָאה ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו ָחִליָלה: 
ּוְתַחּזֵק ִהְתַקְּׁשרּוֵתנּו ְּבַאֲהָבה ֵאֶלי', ַּכֲאֶׁשר ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי'. ֶׁשּיְֵהא ַהּכֹל נַַחת רּוַח 

ַּקר ַּכָּונֵָתנּו; ְוִאם ֵאין ָלנּו ֵׂשֶכל ְלַכֵּון ֶאת ְלָבֵבנּו ֵאֶלי', ַאָּתה ְתַלְּמֵדנּו ֲאֶׁשר ֵאֶלי', ְוזֶה עִ 
נֵַדע ֶּבֱאֶמת ַּכָּונַת ְרצֹונְ' ַהּטֹוב, ְוַעל ָּכל זֹאת ִמְתַחּנְנִים ֲאנְַחנּו ְלָפנֶי' ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים 

  ים ּוְבָרצֹון, ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון: ֶׁשְּתַקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו ְּבַרֲחמִ 

  בהצלחה ישיבת ברסלב מאיר

   חסידות ברסלבואתר של ישיבה 

   מוקד התפילות

פדיון ותפילה , ומסירת שמות לברכה  - של חסידי ברסלב
בכותל בקבר רחל רשב"י אומן, ושאר קברות צדיקים ,  נפש

  ...לולה ועיתות רצוןבימי הי

  .ותיקון נפטרים קדישלהבדיל אמירת 

  
  תרומות יתקבלו בברכה !

www.breslevmeir.com/donate 


