ליקוטי תפילות תפילה קלו
מיוסד על תורה רי"ג בליקוטי מוהר"ן
" ַא ָּּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַּצר ִּת ְצ ֵרנִ י ָּר ֵ ּני ַפ ֵּלט ְּתסוֹ ְב ֵבנִ י ֶסלָּ הַּ .ת ְס ִּת ֵירנִ י ִמ ּסוֹ ד ְמ ֵר ִעים ֵמ ִרגְ ַשת ּפ ֲֹעלֵ י ָּאוֶ ןִּ .כי יִ ְצ ּ ְפנֵ נִ י
ְ ּב ֻסכּ וֹ ּ ְ ,ביוֹ ם ָּר ָּעה יַ ְס ִּת ֵירנִ י ְ ּב ֵס ֶתר ָּא ֳהלוֹ ּ ְ ,בצוּר יְ רוֹ ְמ ֵמנִ י .יוֹ ֵשב ְ ּב ֵס ֶתר ֶעלְ יוֹ ןּ ְ ,ב ֵצל ַשדַּ י יִ ְתלוֹ נָּ ן"ָּ .מלֵ א ַר ֲח ִמים,
ַר ֵחם ַעל ַע ְּמ ָּך יִ ְש ָּר ֵאל ו ִּב ְפ ָּרט ַעל ָּּכל ֲעיָּ ירוֹ ת יִ ְש ָּר ֵאלֲ ,א ֶשר הוֹ לְ ִכין ו ְּמ ַס ְ ּב ִבין ָּ ּב ֶהם ִמינֵ י ֳחלָּ ִאים ו ַּמ ְכאוֹ ִבים
יהם לְ ַמ ַען ְש ֶמ ָּך ,וֶ ֱאמֹר לַ ַּמלְ ָּא ְך ֶה ֶרף יָּ ֶד ָּ
יהם
יך ,וְ יָּ ִשיב ַח ְרבּ וֹ ֶאל נְ ָּדנָּ ּה .חוּס וַ ֲחמֹל ֲעלֵ ֶ
ַר ֲח ָּמנָּ א לִ ְּצלָּ ןַ .ר ֵחם ֲעלֵ ֶ
יהם לִ נְ ּגֹף ,אוֹ לְ ַה ִ ּזיק וּלְ ַה ֲחלִ יש ַחס
וְ ַעל ָּּכל ְש ֵא ִרית ַע ְּמ ָּך ֵ ּבית יִ ְש ָּר ֵאל ,וְ לֹא ִת ֵּתן ַה ַּמ ְש ִחית לָּ בוֹ א ֶאל ָּ ּב ֵּת ֶ
וְ ָּשלוֹ םַ .ר ֵחם ַר ֵחםַ ,ה ֵּצל ַה ֵּצלּ ַ ,ב ַעל ָּה ַר ֲח ִמים ַ ּב ַעל ַהיְ שוּעוֹ ת ,בּ וֹ ֵרא ְרפוּאוֹ ת נוֹ ָּרא ְּת ִהלּ וֹ ת ֲאדוֹ ן ַה ִ ּנ ְפלָּ אוֹ ת.
זְ כֹר לַ ֲע ָּב ֶד ָּ
ימי ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ַעד ֵה ָּ ּנה,
יך ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ַה ַּצדִּ ִיקים ָּה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ֶש ָּהי ּו ְ ּב ָּכל דּ וֹ ר וָּ דוֹ רִ ,מ ֵ
לְ ַמ ֲענָּ ם וּלְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָּ
יך ָּה ַר ִ ּביםַ ,ר ֵחם ָּעלֵ ינ ּו וְ ָּש ְמ ֵרנ ּו וְ ַה ִּצילֵ נ ּו אוֹ ָּתנ ּו וְ ָּכל ַע ְּמ ָּך ֵ ּבית יִ ְש ָּר ֵאל ִמ ָּּכל ִמינֵ י ֳחלָּ ִאים
ו ַּמ ְכאוֹ ִבים ו ֵּמחו ִּשים ֶשלּ ֹא יָּ בוֹ א ּו ַעל שוּם ֶא ָּחד ִמ ִ ּי ְש ָּר ֵאל .וְ ִת ְשלַ ח ְמ ֵה ָּרה ְרפו ָּּאה ְשלֵ ָּמה ִמן ַה ּ ָּש ַמיִ ם לְ כָּ ל
יהם וְ ַר ּ ְפ ֵאם ְמ ֵה ָּרה ְרפו ָּּאה ְשלֵ ָּמה ְרפו ַּאת
ית אוֹ ָּתם ְ ּב ֵאיזֶ ה חֹלִ י אוֹ ַמ ְכאוֹ בַ .ר ֵחם ֲעלֵ ֶ
אוֹ ָּתם ֲא ֶשר ְּכ ָּבר ִה ִּכ ָּ
ַה ֶ ּנ ֶפש ו ְּרפו ַּאת ַהגּ וּףֵ .אל נָּ א ְר ָּפא נָּ א לָּ ֶהם לְ ַמ ַען ְש ֶמ ָּך (ו ִּב ְפ ָּרט לְ חוֹ לֶ ה ּ ְפלוֹ נִ י ֶ ּבן ּ ְפלוֹ נִ ית) ִּכי ֵאל ֶמלֶ ְך רוֹ ֵפא
נֶ ֱא ָּמן וְ ַר ֲח ָּמן ָּא ָּּתהֵ .אל ַחי וְ ַק ָּ ּיםְ ,מ ַח ֶ ּיה ַח ִ ּייםֶּ ,תן לָּ נ ּו ַח ִ ּיים וְ נִ ְחיֶ ה וְ לֹא נָּ מוּתּ ְ .ג ָּאלֵ נ ּו ִמ ָּּמוֶ ת ּ ְפ ֵדנ ּו ִמ ּ ַש ַחת.
ִרבּ וֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָּ ם שוֹ ֵמר יִ ְש ָּר ֵאלַ ,א ָּּתה לְ ַבד יוֹ ֵד ַע ִמי וָּ ִמי אוֹ ְר ִבים ָּעלֵ ינ ּו ְ ּב ָּכל ֵעת ,ו ִּב ְפ ָּרט ַעל ִמי ֶש ִ ּנגְ זַ ר ָּעלָּ יו
ֵאיזֶ ה גְ זֵ ָּרה לֹא טוֹ ָּבה ַחס וְ ָּשלוֹ ם .וְ ַרק ַא ָּּתה לְ ַבד יוֹ ֵד ַע ֵא ְ
יך לְ ַה ְס ִּתיר וּלְ ַה ְצ ּ ִפין ֶאת ָּּכל ֶא ָּחד וְ ֶא ָּחד ִמ ִ ּי ְש ָּר ֵאל
ֵמ ָּהאוֹ ְר ִבים ַה ְמ ַס ְ ּב ִבים ָּעלָּ יוַ .ר ֵחם ַעל ָּּכל ַע ְּמ ָּך יִ ְש ָּר ֵאל ,ו ִּב ְפ ָּרט ַעל ָּּכל ִמי ֶש ִ ּנגְ זַ ר ָּעלָּ יו ֵאיזֶ ה גְ זֵ ָּרה לֹא טוֹ ָּבה
יך ַה ְּקדוֹ ִשים ,וְ ַה ִּצילֵ ם וְ ַה ְס ִּת ֵירם ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָּ
ַר ֲח ָּמנָּ א לִ ְּצלָּ ן ,וְ ָּש ְמ ֵרם וְ ַה ִּצילֵ ם ִ ּב ְשמוֹ ֶת ָּ
יך ָּה ַר ִ ּבים ִמ ָּּכל ַצר וְ אוֹ יֵ ב
וְ אוֹ ֵרב ו ַּמ ְס ִטיןַ .ר ֵחם ָּעלֵ ינ ּו וְ ָּהגֵ ן ַ ּב ֲע ֵדנוּ ,וְ ָּה ֵסר ֵמ ָּעלֵ ינ ּו אוֹ יֵ ב דֶּ ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָּר ָּעב וְ יָּ גוֹ ן ,וְ ָּה ֵסר ָּש ָּטן ִמ ְּל ָּפנֵ ינ ּו
ו ֵּמ ַא ֲח ֵרינוּ ,ו ְּב ֵצל ְּכנָּ ֶפ ָּ
יך ַּת ְס ִּת ֵירנוִּּ .כי ֵאל שוֹ ְמ ֵרנ ּו ו ַּמ ִּצילֵ נ ּו ָּא ָּּתה .חו ָּּסה יְ יָּ ַעל ַע ֶּמ ָּך וְ ַה ִּצילֵ נ ּו ִמ ַ ּז ְע ֶמ ָּך וְ ָּה ֵסר
ִמ ֶּמ ּנ ּו ַמ ַּכת ַה ַּמ ֵ ּג ָּפה וּגְ זֵ ָּרה ָּק ָּשה ִּכי ַא ָּּתה שוֹ ֵמר יִ ְש ָּר ֵאלָּ .מ ָּרא ְד ָּעלְ ָּמא כּ ָֹּּלא" ,שוֹ ֵמר ּ ְפ ָּת ִאים יְ יָּ "ַ ,א ָּּתה לְ ַבד
ישין ,ו ִּמ ָּּכל ִמינֵ י
יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵאיזֶ ה ֶד ֶר ְךּ ְ ,ב ֵאיזֶ ה ֵשם ,לְ ַה ְס ִּתיר וְ לִ ְשמֹר ֶאת ָּּכל ֶא ָּחד ִמ ִ ּי ְש ָּר ֵאל ִמ ָּּכל ּ ְפגָּ ִעין ו ַּמ ְר ִעין ִ ּב ִ
יהם וְ ָּש ְמ ֵרם וְ ַה ִּצילֵ ם ְ ּבנִ ְפלְ אוֹ ֶת ָּ
יך ַהנּוֹ ָּראוֹ ת,
גְ זֵ רוֹ ת ָּרעוֹ תּ ֵ ,בין ק ֶֹדם ְ ּגזַ ר דִּ ין ו ֵּבין לְ ַא ַחר ְ ּגזַ ר דִּ יןַ .ר ֵחם ֲעלֵ ֶ
ְ ּבא ֶֹפן ֶשלּ ֹא יִ ְהיֶ ה שוּם כּ ַֹח לְ ָּהאוֹ ְר ִבים וְ ַה ַּמ ְס ִטינִ ים לִ ְכנֹס וּלְ ִה ְת ַא ֵחז ַחס וְ ָּשלוֹ ם ַּת ַחת ַה ִּמ ְס ָּּתר וְ ַה ִּמ ְכ ֶסה
יך ִ ּב ְשמוֹ ֶת ָּ
יך וַ ֲח ָּס ֶד ָּ
ֲא ֶשר ַא ָּּתה ְמכַ ֶּסה ו ַּמ ְס ִּתיר ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָּ
יך ַה ְּקדוֹ ִשים וְ ַהנּוֹ ָּר ִאים .וְ ַק ֵ ּים ָּ ּבנ ּו ו ְּב ָּכל ַע ְּמ ָּך יִ ְש ָּר ֵאל
"ת ְס ִּת ֵירם ְ ּב ֵס ֶתר ּ ָּפנֶ ָּ
יך ֵמ ֻר ְכ ֵסי ִאיש ִּת ְצ ּ ְפנֵ ם ְ ּב ֻס ָּּכה ֵמ ִריב לְ שוֹ נוֹ תָּ .ש ְמ ֵרנִ י ְּכ ִאישוֹ ן ַ ּבת ָּעיִ ן
ִמ ְק ָּרא ֶש ָּּכתוּבַּ :
יך ַּת ְס ִּת ֵירנִ יָּ .אגו ָּּרה ְב ָּא ָּהלְ ָּך עוֹ לָּ ִמים ֶא ֱח ֶסה ְב ֵס ֶתר ְּכנָּ ֶפ ָּ
ְ ּב ֵצל ְּכנָּ ֶפ ָּ
יך ֶסלָּ הִ .ס ְת ִרי ו ָּּמגִ ִ ּני ָּא ָּּתה לִ ְד ָּב ְר ָּך יִ ָּחלְ ִּתי.
יתי ָּב ְך"ִּ .כי ֵאין לָּ נ ּו ַעל ִמי לְ ִה ּ ָּש ֵען ִּכי ִאם ַעל ָּא ִבינ ּו ֶש ַ ּב ּ ָּש ַמיִ ם.
ָּש ְמ ָּרה נַ ְפ ִשי וְ ַה ִּצילֵ נִ י ַאל ֵאבוֹ ש ִּכי ָּח ִס ִ
יך ֵעינֵ ינוּ .יִ ְהי ּו לְ ָּרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹ ן לִ ִ ּבי לְ ָּפנֶ ָּ
"וַ ֲאנַ ְחנ ּו לֹא נֵ ַדע ַמה ַ ּנ ֲע ֶשה ִּכי ָּעלֶ ָּ
יך יְ יָּ צו ִּרי וְ גוֹ ֲאלִ י" ָּא ֵמן
וְ ָּא ֵמן.

