מוקד התפילות דחסידות ברסלב
לשון השל"ה בספרו :חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו ,כי הכל מאתו יתברך ,על כן בכל מה שיצטרך האדם
בכל עת ובכל שעה ,ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה' יהבו .ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו לשם יחוד קודשא בריך הוא
ושכינתיה ,רבון העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל וכו'.
וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם ,ואגב כל צרכיהם וזיווגם ,מה' יצא הדבר .ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו
בערב ראש חודש סיון ,הוא החודש שבו נתנה התורה ,ואז נקראים בנים לה' אלקינו .וראוי לישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו,
ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה וכל העניינים ,ויתנו צדקה לעניים הגונים .ואם אפשר לבעל
להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים ,ועל כל פנים יהיה תענית גמור ככל דיני תענית צבור.

תפילת השל"ה על חינוך הילדים
את ע(לָמְ ,
את הָ ע(לָם ,מֵ ע(לָם ו ְעַ ד ע(לָם אַ ָ$ה .ל .ב ָָר ָ
אַ ָ "$ה א יְי ָ אֱ הֵ ינ עַ ד * ֶ+א ) ָָראתָ הָ ע(לָם ,ו ְאַ ָ "$ה א אֱ הֵ ינ מִ ֶ ) ָָר ָ
($רתְ  ,הַ  ְ1ד( ָ+ה ְ0מ( / ֶ+מְ ר ַר)(תֵ ינ זִכְר(נָם ִלב ְָרכָה.
ָ
ְ)גִין לְאִ  ְ$ ְ+מ(דַ ע אֱ לָה ָת=] 5כדי שתפורסם מלכותך[ )ְאֶ מְ צָע ת
($רתְ  ,הַ  ְ1ד( ָ+ה,
($רה בִ ְ+בִיל י ִָ ְ9ראֵ לִ0 ,י הֵ ם עַ  , ְ6וְנַחֲ לָתְ  ,אֲ  ֶ+ר )ָחַ ְר ָָ) $הֶ ם מִ ָ0ל הָ אֻ (6ת ,וְנָתַ ָ $לָהֶ ם ָ
") ְֵרא ִ+ית" ְ+ִ) ,בִיל ָ
ְת(ר ְתְ=" ,ר ְרב ",
ְָ ) $
($רה )ָא לָנ מִ  , ְ6יְי ָ אֱ הֵ ינ  ְ+נֵי ִצ י ִיםַָ 0 .תב ָ
ְ$ם לְ ִ+מְ  ,הַ ;ָד(ל .ו ְעַ ל קִ  :ם הָ ע(לָם ו ְעַ ל קִ  :ם הַ ָ
ו ְקֵ ַרב ָ
את ִ0י אִ ם לָ ֶ+בֶת ,ו ְ ִלכְב(דְ ָָ ) ,ראתָ  ,יָצ ְַרָ$
א(תם אֶ ת ְ)נֵיכֶם" ,ו ְהַ ַָ 0נָה )ִ ֵ$ ְ+יהֶ ן אֶ חָ תִ0 ,י א לְת ֹה ב ָָר ָ
ָ
ְת(רתְ " ,וְלִ ַ6דְ  ֶ$ם
ְָ ) $
וְכָתַ ב ָ
($ר ֶת.,
יתְ0 ,דֵ י ִ@ ֶ+הְ י ֶה אֲ נַחְ נ וְצֶאֱ צָאֵ ינ וְצֶאֶ צָאֵ י ָ0ל עַ ֵ) , ְ6ית י ִָ ְ9ראֵ ל י(דְ עֵ י  ְ+מֶ  ,ו ְל(מְ דֵ י ָ
.ף עָ ָ ִ9
ְבכֵן /ב(א אֵ לֶי ,יְי ָ מֶ לֶ 5מַ ְלכֵי הַ ָ ְ6לכִים ,ו ְאַ ִ=יל  ְ$חִ @ָתִ י ,ו ְעֵ ינַי לְ ְ$ ,ל י(ת עַ ד  ְ$ ֶ+חָ @ֵנִי ו ְ ִת ְ+מַ ע ִ ְ$פִ A
ָתי לְהַ זְמִ ין לִי ָ)נִים בָנ(ת,
ְת(רתְ  ,הַ  ְ1ד( ָ+ה
וְגַם הֵ ם י ִפְ ר וְי ְִר) הֵ ם ְבנֵיהֶ ם ְבנֵי ְ)נֵיהֶ ם עַ ד ס(ף ָ0ל הַ (Bר(ת לְתַ ְכלִית  ֶ+הֵ ם וַאֲ נִי ו ַאֲ נַחְ נ ָֻA0נ י ַעַ סְ ק ) ָ
ְו(תי ,לְ.הֲ בָה
($רתְ .ְ) ,הֲ בָה ,ו ְהָ אֵ ר עֵ ינֵינ )ְת( ָר ֶת ,ו ְדַ )ֵק ִל)ֵנ )ְמִ צ ֶ
ִללְמ ֹד ְללַ ֵ6ד לִ ְ+מ ֹר וְלַעֲ (9ת לְקַ ֵ:ם אֶ ת ָ0ל  ִBב ְֵרי ַ$לְמ ד ָ
ְלי ְִר/ה אֶ ת  ְ+מֶ .,
/בִינ /ב הָ ַרחֲ מָ ן ֵ$ ,ן ְל ֻכָAנ חַ ִ:ים אֲ ֻרִ0ים בְר כִים ,מִ י כָמ(/ ,ב הָ ַרחֲ מִ ים ז(כֵר י ְצ ָריו לְחַ ִ:ים ) ְַרחֲ מִ יםָ ,זכ ְֵרנ לְחַ ִ:ים נִצְחִ ִ:ים
ְ0מ(  ֶ+הִ תְ =ַ ֵAל .ב ְָרהָ ם /בִינ "ל י ִחְ י ֶה לְפָ נֶי ,",פֵ ְרַ +ר ֵ
)(תינ זִכְר(נָם ִלב ְָרכָה)ְ " ,י ְִר/תֶ ִ0 .",י עַ ל ֵ0ןָ) ,אתִ י ְלבַ + ֵ1לְחַ @ֵן
מִ ְAפָ נֶיְ: ֶ+ ,הֵ א ז ְַרעִ י וְז ֶַרע ז ְַרעִ י עַ ד ע(לָם ז ֶַרע  ֵ+ָ0ר ,ו ְ.ל י ִ ָ6צֵא בִי ְבז ְַרעִ י ְבז ֶַרע ז ְַרעִ י עַ ד ע(לָם  +ם =ְס ל ו ָ ֶ+מֶ ץ ,אַ  ָ+ 5ל(ם
ארי ָרזָא ,מָ ֵ
ארי ַתלְמ ד ,מָ ֵ
ארי מִ  ְ+נָה ,מָ ֵ
ארי מִ קְ ָרא ,מָ ֵ
ת(רה ,מָ ֵ
ארי
ָ
ו ֶאֱ מֶ ת ו ְט(ב וְי ָ ָ+ר )ְעֵ ינֵי אֱ הִ ים בְעֵ ינֵי /דָ ם ,וְי ִהְ י )ַעֲ לֵי
ארי ג(מְ לֵי חֲ סָ דִ ים ,מָ ֵ
מִ ְצו ָה ,מָ ֵ
ארי מִ (Bת  ְ$ר מִ (:ת ,וְי ַעַ בְד .ְ) ,הֲ בָה ְבי ְִר/ה ְ=נִימִ ית ,ו ְ א י ְִר/ה חִ יצ(נִית .ו ְתֵ ן ְלכָל ְ;וִָ:ה ְגוִָ:ה
ס(ר" ְ)כָב(ד ,ו ְתֵ ן לָהֶ ם ) ְִריא ת וְכָב(ד ו ְכ ֹחַ  ,ו ְתֵ ן לָהֶ ם ק(מָ ה ו ְי ֹפִי ו ְחֵ ן ו ָחֶ סֶ ד ,וְי ִהְ י ֶה .הֲ בָה ו ְ.חֲ ו ָה ו ְ ָ+ל(ם )ֵינֵיהֶ ם,
מֵ הֶ ם  ֵBי מַ חְ ָ
ְמ(תם ְ0כָל אֲ  ֶ+ר הִ תְ =ַ ַAלְ ִ$י עֲ לֵיהֶ םִ0 ,י
ו ְַתזְמִ ין לָהֶ ם זִ גִים הֲ ג נִים מִ ֶַ Dרע ַ$לְמִ ידֵ י חֲ כָמִ ים מִ ֶַ Dרע צַ ִBיקִ ים ,וְגַם הֵ ם ִז גָם י ִהְ י ָ 0
זִָ0ר(ן אֶ חָ ד ע(לֶה ְלכָאן ְלכָאן .אַ ָ$ה יְי ָ י(דֵ עַ ָ0ל ַ$עֲ ל מ(ת ,לְפָ נֶי ,נִגְל מַ צְ= נֵי ִל)ִיִ0 ,י ַכוָנ ִָתי ְ)כָל אֵ ֶAה לְמַ עַ ן  ִ+מְ  ,הַ ;ָד(ל ו ְהַ  ָ1ד(+
($רתְ  ,הַ  ְ1ד( ָ+ה .עַ ל ֵ0ן עֲ נֵנִי יְי ָ עֲ נֵנִי )ַעֲ ב ר הָ /ב(ת הַ  ְ1ד( ִ+ים .ב ְָרהָ ם יִצְחָ ק וְי ַעֲ ק ֹבִ ,ב ְג ָללָם  ִ+($יעַ ָ)נִים לִהְ י(ת הָ עֲ נָפִים
לְמַ עַ ן ָ
(Bמִ ים לְְ ָ+ר ָ+ם ,בַעֲ ב ר  ָBו ִד עַ בְֶ , ֶBרגֶל ְרבִיעִ י )ְַ ֶ6ר ָ0בָה ,הַ ֵ ְ6
(+רר )ְר חַ קָ דְ ., ֶ+
 ִ+יר הַ  ַ6עֲ ל(ת אַ ֵ ְ+רי ָ0ל י ְֵרא יְי ָ הַ הֹלִֵ) 5דְ ָרכָיו .יְגִיעַ  ֶ=ַ0יִ0 ,י ֹ $אכֵל אַ ֶ ְ+רי ,ו ְט(ב לָ  .5אֶ 0ְ , ְ$ ְ+גֶפֶ ן = ִֹרָ:ה ְ)י ְַרְ0תֵ י )ֵיתֶ )ָ ,נֶי,
 ְ+ִ0תִ ילֵי ז ִ
ֵיתים סָ בִיב לְ ֻ+לְחָ נֶ .,הִ @ֵה כִי כֵן י ְב ַֹר;ָ 5בֶר י ְֵרא יְי ָ .יְב ֶָרכְ ,יְי ָ מִ (:ִEן ְראֵ ה )ְט ב י ְר  ָ+לַ י ִם ָ0ל י ְמֵ י חַ ֶ:יְ .,ראֶ ה ָבנִים
ְל ָבנֶי ָ+ ,ל(ם עַ ל י ִָ ְ9ראֵ ל:
אָ @ָא יְי ָ (+מֵ עַ  ְ$פִ ָAה ,י ְקֻ ַ:ם )ָנ הַ =ָ ס ק .ו ַאֲ נִי ז ֹאת ) ְִריתִ י א(תָ ם /מַ ר יְי ָ ר חִ י אֲ  ֶ+ר עָ לֶי ,דְ ב ַָרי אֲ  ֶ+ר  ַ9מְ  ִ$י ְ)פִי ,א י ָמ +
מִ =ִי ,מִ =ִי ז ְַרעֲ  ,מִ ִ=י ז ֶַרע ז ְַרעֲ / ,מַ ר יְי ָ מֵ עַ ָ$ה ו ְעַ ד ע(לָם .י ִהְ י ל ְָרצ(ן אִ מְ ֵרי פִי ו ְהֶ גְי(ן ִל)ִי לְפָ נֶי ,יְי ָ צ ִרי ו ְג(אֲ לִי:

מוקד התפילות דחסידות ברסלב
ניתן למסור שמות הילדים  ,חינם  -לזיכוי הרבים
לברכה ע"י חסידי ברסלב  ,ערב ראש חודש ל  -זרע של קיימא וחינוך הילדים
המעוניינים לתרום לסעודת מצווה שתערך במיוחד ביום זה
יזכירו בברכות ובתפילה את שמות התורמים וצאצאיהם
לגדול לתורה חופה ומעשים טובים ,ובכל מילי דטב
בזכות התורה הקדושה ולומדיה !!
מסירת שמות לברכה תפילה ולימוד בערב ראש חודש בהילולת בעל השל"ה הקדוש
לתרומות בכל הכרטיסי אשראי = חד פעמי  /הוראת קבע ,בדף מאובטח ע"י התקנים המחמירים ביותר  -ע"י
חברת קשר הו"ק

 PAYPALחברת סליקה באינטרנט בעלת תקן והבטחה בין לאומית  PCI -ללא צורך ברישום ו/או
חברות כדי לתרום !!
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