תפילה לזכות להיות בציון רבינו הק'
רבי נחמן מברסלב זיע"א בראש השנה
חוברה על ידי מורינו רבי נתן מברסלב זצוק"ל
ֶיך ְיהֹוָה ֱאל ֹהֵ ינוּ וֵאל ֹהֵ י אֲבוֹתֵ ינוֶּׁ ,ש ְּתז ֵַּכנִי ְּב ַרחֲמֶׁ ָ
יְהִ י ָרצוֹן מִ ְּל ָפנ ָ
יך הָ ַר ִבים לֵּיל ְֵּּך וְּ לִ ְּנס ֹעַ לְּ צ ִַדיקִ ים אֲמִ ִתיִים עַ ל ר ֹאש הַ ָשנָה,
ֲשבְּ ִתי ִבקְּ דֻ ָשה גְּ ד ֹולָה .וְתַ חְ מ ֹל עָ לַי
וְּ לִ הְּ יוֹת מְּ קֻ ָשר ָתמִ יד לְּ צ ִַדיקִ ים אֲמִ ִתיִים ,וְּ עַ ל־יְּדֵּ י־זֶׁה אֶׁ זְּכֶׁה לְּ קַ ֵּדש אֶׁ ת ַדעְּ ִתי ומַ ח ַ
ֲשבוֹת זָרוֹת וּמִ ּכָל מִ ינֵי פְ גַם הַ ַּדעַ ת ש ֶּבָע ֹולָם ו ְּתחָ ּ ֵננִי מֵ אִ ְּת ָך
ְּבחֶ מְ ל ְָת ָך הַ ּגְד ֹולָה ,ו ְִתהְ יֶה בְ עֶ ז ְִרי ְותַ ִ ּצי ֵלנִי מֵ עַ ּ ָתה מִ ּכָל מִ ינֵי מַ ח ָ
ֲשבָה ִּב ְשלֵמוּת ּ ֶבאֱמֶ ת ,וּבְ ַרחֲמֶ ָ
בַטֵל ּכָל הַ ִּדינִים
חָ כְ מָ ה ֵּדעָ ה ִּבינָה וְהַ ְש ּכֵל ,ו ְּתז ּ ֵַכנִי מְ הֵ ָרה לִ קְ דֻ ּ ַשת הַ ּ ַמח ָ
יך הָ ַר ִּבים ַּתמְ ִּתיק ו ְּת ּ
מֵ עָ לֵינוּ וּמֵ עַ ל ּכָל עַ ְּמ ָך ּבֵית י ְִש ָראֵ ל מֵ עַ ּ ָתה וְעַ ד ע ֹולָםְ ,ו ִנז ְּכֶה לְ קַ ּבֵל קְ דֻ ּ ַשת ר ֹאש הַ ּ ָשנָה עַ ל־יְדֵ י הַ ַּצ ִּדיקִ ים אֲמִ ִּת ּיִים ,וּלְ תַ ּ ֵקן ּכָל
הַ ִּתקּ וּנִים ֶש ְ ּצ ִריכִ ין לְ תַ ּ ֵקן ְּבר ֹאש הַ ּ ָשנָה ֶשהוּא מְ קוֹר הַ ִּדינִים ֶשל ּכָל הַ ּ ָשנָה.
ֲשבְ ּ ֵתנוּ קְ דו ָֹשה וּטְ הו ָֹרה תָ מִ יד ,וּבִ פְ ָרט ְּבר ֹאש־הַ ּ ָשנָה הַ ָּקדוֹש .אָ ּנָא ַרחוּם ְּב ַרחֲמֶ ָ
יך הָ ַר ִּבים ְּת ַרחֵ ם עָ לֵינוּ ,ו ְּתז ַּכֵנוּ
ו ְִתהְ יֶה מַ ח ַ
ֲשבָה ז ָָרה וְחִ יצ ֹונָה ְּכלָלַ ,רק
ֲשבְ ּ ֵתנוּ שוּם מַ ח ָ
ֲש ָבה ְּביוֹתֵ ר ,ו ְִת ְשמְ ֵרנוּ וְתַ ִ ּצילֵנוּ ֶשלּ ֹא יַ ֲעלֶה אָ ז עַ ל מַ ח ַ
ו ְּתחָ ּנֵנוּ אָ ז לִ קְ דֻ ּ ַשת הַ ּ ַמח ָ
ֲשבוֹת קְ דוֹשוֹת ְוזַכּ וֹת ְוצַחוֹת ְּבתַ כְ לִ ית הַ זַּכּ וּת וְהַ ְּבהִ ירוּת,
ְּב ִשמְ ָך ָנגִיל ּכָל הַ ּיוֹם ְּבאֵ ימָ ה וּבְ י ְִראָ ה ִּבקְ דֻ ּ ָשה וּבְ טָ ה ֳָרה גְד ֹולָהְּ ,במַ ח ָ
עַ ד ֶש ִּנז ְּכֶה ְּבכ ֹחַ הִ ְתקַ ּ ְשרוּת הַ ַּצ ִּדיקִ ים הָ אֲמִ ִּת ּיִים ,לְ תַ ּ ֵקן וּלְ ב ֵָרר ּכָל הַ ּבֵרו ִּרים ְּבר ֹאש־הַ ּ ָשנָה ,לְ ב ֵָרר ּכָל נִיצוֹצוֹת הַ ְּקדֻ ּ ָשה מֵ עִ מְ קֵ י
בַטל כָל הַ ִּדינִים ש ֶּבָע ֹולָם מֵ עָ לֵינוּ וּמֵ עַ ל ּכָל עַ ְּמ ָך ּבֵית י ְִש ָראֵ לְ ,ויֻמְ ַש ְך עָ לֵינוּ אַ ְך טוֹב וָחֶ סֶ ד וִישוּעָ ה
הַ ְּקלִ ּפוֹת ,וּלְ הַ מְ ִּתיק וּלְ ּ ֵ
ו ְַרחֲמִ ים ּגְדוֹלִ ים" ,מֵ ֵר ִשית הַ ּ ָשנָה וְעַ ד אַ ח ֲִרית ָשנָה".
ו ְִתכְ ְּתבֵנוּ וְתַ חְ ְּתמֵ נוּ אָ ז לְ חַ ּיִים טוֹבִ ים אֲרוּכִ ים וּלְ ָשלוֹם ,לְ חַ ּיִים אֲמִ ִּת ּיִים ,חַ ּיִים ֶש ּיֵש ּבָהֶ ם י ְִראַ ת ָשמַ יִם ,חַ ּיִים ֶש ִּנז ְּכֶה ּבָהֶ ם לִ ְשמ ֹר
מִ צְ ווֹתֶ ָ
יך ְו ַלעֲשוֹת ְרצ ֹונ ְָך ּ ֶבאֱמֶ ת וּבְ לֵב ָשלֵם ,וּלְ תַ ּ ֵקן ּכָל מַ ה ּ ֶש ּ ָפגַמְ נוּ מֵ עוֹדֵ נוּ עַ ד הַ ּיוֹם הַ זֶּה ,וְתַ ְש ּ ִפיעַ עָ לֵינוּ ּפ ְַרנָסָ ה ט ֹובָה ו ְַרחֲמִ ים
ְשלוֹם ְוכָל טוֹב:
וְחַ ּיִים ו ָ
ִרבּ וֹנ ֹו ֶשל ע ֹולָם ,אַ ּ ָתה יוֹדֵ עַ ּגֹדֶ ל הַ חִ ּיוּב לִ ְנס ֹעַ עַ ל ר ֹאש־הַ ּ ָשנָה לְ ַצ ִּדיקִ ים אֲמִ ִּת ּיִים ,וְּ גַם אַ ָתה יוֹדֵּ עַ אֶׁ ת עֹצֶׁם ִרבוי הַ ְּמנִיעוֹת
ֶׁש ִמ ְּתג ְַּב ִרים עַ ל זֶׁה מִ כָל הַ ְּצדָ ִדים .חוֹמֵּ ל ַד ִלים חוס ַו ֲחמ ֹל עָ לֵּינו ,וְּ עָ ז ְֵּּרנו וְּ זַכֵּנו לְּ ַשבֵּר כָל הַ ְּמנִיעוֹת ,וְּ הו ֵֹּרנו ְּד ָרכ ָ
ֶׁיך ,וְּ הַ ְּד ִרי ֵּכנו
ֲשבָה ּ ֶבאֱמֶ ת ִּכי
ַבאֲמִ ֶׁת ָך וְּ ל ְַּמדֵּ נוֶׁ ,ש ִנזְּכֶׁה לֵּיל ְֵּּך וְּ לִ ְּנס ֹעַ לְּ צ ִַדיקִ ים אֲמִ ִתיִים עַ ל ר ֹאש־הַ ָשנָהְּ ,באֹפֶן ֶש ִּנז ְּכֶה עַ ל יָדָ ם לִ קְ דֻ ּ ַשת הַ ּ ַמח ָ
ֲשר ּבָהֶ ם אָ נוּ נ ְִשעָ נִים
אַ ּ ָתה יוֹדֵ עַ ֶשעַ כְ ָשו ְּבעוּקְ בוֹת מְ ִשיחָ א ,עִ ָּקר סְ מִ יכָתֵ נוּ וִישוּעָ תֵ נוּ הִ יא ַרק עַ ל יְמֵ י ר ֹאש־הַ ּ ָשנָה הַ ְּק דו ִֹשים ,א ֶ
ֶיך ,וּלְ הַ מְ ִש ְ
לְ הִ ְתקָ ֵרב אֵ ל ָ
יך ֱאלָהו ְּת ָך וּמַ לְ כו ְּת ָך עָ לֵינוּ מֵ ר ֹאש הַ ּ ָשנָה עַ ל ּכָל הַ ּ ָשנָה ּכ ֻּלָהּ .
ֲשה ִּבימֵ י ר ֹאש־הַ ּ ָשנָה הַ ְּקדו ִֹשים ,וְאֵ ְ
יך לְ ַר ּצוֹת או ְֹת ָך אָ ז ּכ ָָראוּיֶ ,ש ִּנז ּ ְֶכה לְ הַ מְ לִ יכְ ָך עָ לֵינוּ ְּבאֵ ימָ ה וּבְ י ְִראָ ה,
ַו ֲאנַחְ נוּ ל ֹא נֵדַ ע מַ ה ַּנע ֶ
וְאֵ ְ
יך ַל ֲעמ ֹד ְּכנֶגֶד ּכָל הַ ּש ֹונְאִ ים וְהַ מְ קַ טְ ְרגִים ,לִ סְ ּתֹם ּ ִפי מַ סְ טִ ינֵינוּ וּמְ קַ טְ ְרגֵינוִּּ ,כי־אִ ם ִּבזְכוּת ְוכ ֹחַ הַ ַּצ ִּדיקִ ים אֲמִ ִּת ּיִיםֲ ,עלֵיהֶ ם
אָ נוּ נ ְִשעָ נִים וּבָהֶ ם אָ נוּ סְ מוּכִ יםִּ ,כי הֵ ם י ּ ִָל חֲמוּ לְ ָפנֵינוְּ ,ויַכְ נִיעוּ ְוי ּ ִַפילוּ כָל ש ֹונְאֵ ינוּ וְרו ְֹדפֵינוְּ ,ויַמְ ִשיכוּ עָ לֵינוּ קְ דֻ ּ ַשת ר ֹאש־הַ ּ ָשנָה
ִּב ְשלֵמוּת.
עַ ל כֵּן ַרחֵּ ם עָ לֵּינו לְּ מַ עַ ן ְּשמֶׁ ָך ,וֶׁהְּ יֵּה ְּבעֶׁ ז ְֵּּרנו ֶׁש ִנזְּכֶׁה לְּ ַשבֵּר כָל הַ ְּמנִיעוֹת וְּ ִנזְּכֶׁה ָלבוֹא לְּ צ ִַדיקִ ים אֲמִ ִתיִים עַ ל ר ֹאש־הַ ָשנָה,
ֲשבָה ִב ְּשלֵּמות עַ ל יָדָ ם ,וְּ ִנזְּכֶׁה לְּ הַ מְּ ִתיק ולְּ ַב ֵּטל כָל הַ ִדינִים ,ולְּ הַ מְּ ִש ְּ
יך
ולְּ הִ ְּתקַ ֵּשר ֲאלֵּיהֶׁ ם ֶׁבאֱמֶׁ ת ,וְּ לִ זְּכוֹת לִ קְּ דֻ ַשת הַ ַמח ָ
עָ לֵּינו ֲחס ִָדים טוֹבִ ים ,ו ְּתזַכֵּנו לְּ הַ כִיר וְּ לָדַ עַ ת רוֹמְּ מו ְּת ָך ומֶׁ מְּ ַשלְּ ְּת ָך עָ לֵּינו ,וְּ ִתמְּ ל ְֹּך עָ לֵּינו ִבכְּ בו ְֹּד ָך מְּ הֵּ ָרה" ,וְּ יֵּדַ ע כָל פָעול ִכי
ְּשמָ ה בְּ אַ פוְֹּ ,יהֹוָה אֱל ֹהֵּי י ְִּש ָראֵּ ל מֶׁ ל ְֶּׁך ומַ לְּ כות ֹו בַכ ֹל מָ ָשלָה".
אַ ָתה פְּ עַ לְּ תוֹ ,וְּ יָבִ ין כָל יְּצור כִי אַ ָתה ְּיצ ְַּרתוֹ ,וְּ י ֹאמַ ר כ ֹל אֲ ֶׁשר נ ָ
ו ְּתטַ ה ֲֵּרנו ו ְּתקַ ְּד ֵּשנו ִב ְּקדֻ ָש ְּת ָך הָעֶׁ לְּ י ֹונָה מֵּ עַ ָתה וְּ עַ ד ע ֹולָם אָ מֵּ ן ֶׁסלָה:
(ליקוטי תפילות ,ח"א תפילה ע"ו ,ע"פ תורה רי"א בליקו"מ)
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