
 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 

  העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל וכו'.  ושכינתיה, רבון

וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם, מה' יצא הדבר. ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו 

א הוא ואשתו, בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים בנים לה' אלקינו. וראוי לישב בתענית ביום ההו

. ואם אפשר לבעל לעניים הגונים  צדקה  ויתנו  העניינים, ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה וכל

   להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים, ועל כל פנים יהיה תענית גמור ככל דיני תענית צבור.

  תפילת השל"ה על חינוך הילדים

 ֶ�ָ(ָראָת ָהע)ָלם, �ֵמע)ָלם וְַעד ע)ָלם ַאָ$ה .ל. �ָבָראָת ע)ָלְמ, ַאָ$" ה�א יְיָ ֱא ֵהינ� ַעד ֶ+*א ָ(ָראָת ָהע)ָלם, וְַאָ$" ה�א ֱא ֵהינ� ִמ

� זְִכר)נָם ִלְבָרָכה. ְ(ִגין ְלִאְ+ְ$מ)ַדע ֱאָלה�ָת5 [=כדי שתפורסם מלכותך] ְ(ֶאְמָצע�ת $)ָרְת, ַה1ְד)ָ+ה 0ְמ) ֶ+/ְמר� ַר()ֵתינ

ַה1ְד)ָ+ה,  ה �ִבְ+ִביל י9ְִָרֵאל, 0ִי ֵהם ַע6ְ, וְנֲַחָלְת, ֲאֶ+ר ָ(ַחְרָ$ ָ(ֶהם ִמ0ָל ָהֻא6)ת, וְנַָתָ$ ָלֶהם $)ָרְת,"ְ(ֵראִ+ית", ִ(ְ+ִביל $)רָ 

��ְרב�",  וְֵקַרְבָ$ם ְלִ+ְמ, ַהָ;ד)ל. וְַעל ִק:�ם ָהע)ָלם וְַעל ִק:�ם ַה$)ָרה ָ(א ָלנ� ִמ6ְ, יְיָ ֱא ֵהינ ��יִים. 0ַָתְבָ$ ְ(ת)ָרְת, "ְ=ר�ְ+נֵי ִצ

י ִאם ָלֶ+ֶבת, וְִלְכב)ְד, ָ(ָראָת, יַָצְרָ$ וְָכַתְבָ$ ְ(ת)ָרְת, "וְִל6ְַדֶ$ם א)ָתם ֶאת ְ(נֵיֶכם", וְַה0ַָ�נָה ִ(ְ+ֵ$יֶהן ֶאָחת, 0ִי  א ְלתֹה� ָבָראָת 0ִ 

  .י ֶ+@ְִהיֶה ֲאנְַחנ� וְֶצֱאָצֵאינ� וְֶצֶאָצֵאי 0ָל ַע6ְ, ֵ(ית י9ְִָרֵאל י)ְדֵעי ְ+ֶמ, וְל)ְמֵדי $)ָרֶת,.ף ָע9ִיָת, 0ְדֵ 

ִתְ+ַמע ְ$ִפAִָתי ְלַהזְִמין ִלי ָ(נִים �ָבנ)ת, �ְבֵכן /ב)א ֵאֶלי, יְיָ ֶמֶל5 ַמְלֵכי ַה6ְָלִכים, וְַאִ=יל ְ$ִח@ִָתי, וְֵעינַי ְל, ְ$ל�י)ת ַעד ֶ+ְ$ָח@ֵנִי וְ 

B)ר)ת ְלַתְכִלית ֶ+ֵהם וֲַאנִי וֲַאנְַחנ� Aָ0ֻנ� יַַעְסק� ְ(ת)ָרְת, ַה1ְד)ָ+ה וְַגם ֵהם יְִפר� וְיְִר(� ֵהם �ְבנֵיֶהם �ְבנֵי ְ(נֵיֶהם ַעד ס)ף 0ָל הַ 

י, ְל.ֲהָבה ָרֶת, וְַדֵ(ק ִלֵ(נ� ְ(ִמְצו)תֶ ִלְלמֹד �ְלַל6ֵד ִלְ+מֹר וְַלֲע9)ת �ְלַק:ֵם ֶאת 0ָל Bְִבֵרי ַ$ְלמ�ד $)ָרְת, ְ(.ֲהָבה, וְָהֵאר ֵעינֵינ� ְ(ת)

�ְליְִר/ה ֶאת ְ+ֶמ,.   

ְ(ַרֲחִמים, ָזְכֵרנ� ְלַח:ִים נְִצִח:ִים /ִבינ� /ב ָהַרֲחָמן, ֵ$ן ְלֻכAָנ� ַח:ִים ֲאֻר0ִים �ְבר�ִכים, ִמי ָכמ), /ב ָהַרֲחִמים ז)ֵכר יְצ�ָריו ְלַח:ִים 

�ן יְִחיֶה ְלָפנֶי,", �ֵפְר+� ַר()ֵתינ� זְִכר)נָם ִלְבָרָכה, "ְ(יְִר/ֶת,". 0ִי ַעל 0ֵן, ָ(אִתי ְלַב1ֵ+ �ְלַח@ֵ  0ְמ) ֶ+ִהְתַ=Aֵל .ְבָרָהם /ִבינ� "ל

ָלם +�ם ְ=ס�ל וֶָ+ֶמץ, ַא5 ָ+ל)ם ע) ִמAְָפנֶי, ֶ+:ְֵהא ַזְרִעי וְֶזַרע ַזְרִעי ַעד ע)ָלם ֶזַרע 0ֵָ+ר, וְ.ל י6ִֵָצא ִבי �ְבַזְרִעי �ְבֶזַרע ַזְרִעי ַעד

י ַתְלמ�ד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי וֱֶאֶמת וְט)ב וְיָָ+ר ְ(ֵעינֵי ֱא ִהים �ְבֵעינֵי /ָדם, וְיְִהי� ַ(ֲעֵלי ת)ָרה, ָמאֵרי ִמְקָרא, ָמאֵרי ִמְ+נָה, ָמארֵ 

�ִמ:)ת, וְיַַעְבד�, ְ(.ֲהָבה �ְביְִר/ה ְ=נִיִמית, וְ א יְִר/ה ִחיצ)נִית. וְֵתן ְלָכל ְ;וִ:ָה �ְגוִ:ָה ִמְצוָה, ָמאֵרי ג)ְמֵלי ֲחָסִדים, ָמאֵרי ִמB)ת ְ$ר

ֲחוָה וְָ+ל)ם ֵ(ינֵיֶהם, .ֲהָבה וְ. ֵמֶהם Bֵי ַמְחס)ָר" ְ(ָכב)ד, וְֵתן ָלֶהם ְ(ִריא�ת וְָכב)ד וְכַֹח, וְֵתן ָלֶהם ק)ָמה וְיִֹפי וְֵחן וֶָחֶסד, וְיְִהיֶה

�ָגם יְִהי� 0ְמ)תָ ��ִגים ֲהג�נִים ִמDֶַרע ַ$ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמDֶַרע ַצBִיִקים, וְַגם ֵהם זִ�ם 0ְָכל ֲאֶ+ר ִהְתַ=Aְַלִ$י ֲעֵליֶהם, 0ִי וְַתזְִמין ָלֶהם זִ

ד)+ ֵדַע 0ָל ַ$ֲעל�מ)ת, �ְלָפנֶי, נְִגל� ַמְצ=�נֵי ִלִ(י, 0ִי ַכוָנִָתי ְ(ָכל ֵאAֶה ְלַמַען ִ+ְמ, ַהָ;ד)ל וְַה1ָ ז0ִָר)ן ֶאָחד ע)ֶלה ְלָכאן �ְלָכאן. ַאָ$ה יְיָ י)

 ֹ ב, �ִבְגָלָלם $)ִ+יַע ָ(נִים ִלְהי)ת ָהֲענִָפים �ְלַמַען $)ָרְת, ַה1ְד)ָ+ה. ַעל 0ֵן ֲענֵנִי יְיָ ֲענֵנִי ַ(ֲעב�ר ָה/ב)ת ַה1ְד)ִ+ים .ְבָרָהם יְִצָחק וְיֲַעק

 .B)ִמים ְלָ+ְרָ+ם, �ַבֲעב�ר Bָוִד ַעְבBֶ, ֶרֶגל ְרִביִעי ַ(6ְֶר0ָָבה, ַה6ְ+)ֵרר ְ(ר�ַח ָקְדֶ+,

$ֹאֵכל ַאְ+ֶרי, וְט)ב ָל5. ֶאְ+ְ$, 0ְֶגֶפן =ִֹר:ָה ְ(יְַר0ְֵתי ֵ(יֶת, ָ(נֶי, ִ+יר ַה6ֲַעל)ת ַאְ+ֵרי 0ָל יְֵרא יְיָ ַההֵֹל5 ִ(ְדָרָכיו. יְִגיַע 0ֶַ=י, 0ִי 

ָ ִמEִ:)ן �ְרֵאה ְ(ט �ְרֶאה ָבנִים �ב יְר�ָ+ַליִם 0ָל יְֵמי ַח:ֶי,0ְִ+ִתיֵלי זֵיִתים ָסִביב ְלֻ+ְלָחנֶ,. ִה@ֵה ִכי ֵכן יְבַֹר5 ָ;ֶבר יְֵרא יְיָ. יְָבֶרְכ, יְי .

 :ְלָבנֶי, ָ+ל)ם ַעל י9ְִָרֵאל

� ָא@ָא יְיָ +)ֵמַע ְ$ִפAָה, יְֻק:ַם ָ(נ� ַהָ=ס�ק. וֲַאנִי זֹאת ְ(ִריִתי א)ָתם /ַמר יְיָ ר�ִחי ֲאֶ+ר ָעֶלי, �דְ +�ָבַרי ֲאֶ+ר 9ְַמִ$י ְ(ִפי,  א יָמ

 :ֲאִליי ֶזַרע ַזְרֲע, /ַמר יְיָ ֵמַעָ$ה וְַעד ע)ָלם. יְִהי� ְלָרצ)ן ִאְמֵרי ִפי וְֶהְגי)ן ִלִ(י ְלָפנֶי, יְיָ צ�ִרי וְג)ִמִ=י, �ִמִ=י ַזְרֲע, �ִמ=ִ 



 מוקד התפילות דחסידות ברסלב

 

 לזיכוי הרבים -חינם   ,ניתן למסור שמות הילדים

 זרע של קיימא וחינוך הילדים - ערב ראש חודש ל,  לברכה ע"י חסידי ברסלב

 לסעודת מצווה שתערך במיוחד ביום זה  לתרום המעוניינים

 יזכירו בברכות ובתפילה את שמות התורמים וצאצאיהם

  ובכל מילי דטב , לגדול לתורה חופה ומעשים טובים

  !! בזכות התורה הקדושה ולומדיה

 בעל השל"ה הקדוש בהילולתמסירת שמות לברכה תפילה ולימוד בערב ראש חודש 

ע"י  -בדף מאובטח ע"י התקנים המחמירים ביותר , חד פעמי / הוראת קבע = אשראי לתרומות בכל הכרטיסי

  קשר הו"ק חברת

 

PAYPAL חברת סליקה באינטרנט בעלת תקן והבטחה בין לאומית -PCI   ללא צורך ברישום ו/או

  !! חברות כדי לתרום

  

 

ניתן להתקשר במשך כל שעות היום. טל'/פקס :  054-8451238או  050-4161022 בטלפון סליקה ע"י נציג העמותה

153-25850667.  
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