תפילה לראש חודש
תו ְך
עולָ ם :ז ֵַׁכ ִׁני ְב ֹ
דו ָתםִׁ .רב ֹו ֹנו ֶׁשל ֹ
אשי ֳח ָד ִׁשים ְל ַע ְמ ָך נָ ַת ָת זְ מַ ן ַכ ָפ ָרה ְלכָ ל ת ֹולְ ֹ
ָר ֵׁ
טו ִׁבים ,וְ הַ ִׁצילֵׁ נו מֵׁ ַע ָתה
תו ָרה ו ְלחֻ ָפה ולְ ַמעֲ ִׁשים ֹ
ְכלָ ל יִׁ ְש ָראֵׁ ל לְ גַ ֵׁדל אֶׁ ת ָכל ָבנֵׁ ינו לְ ֹ
לום ,וְ ַת ְמ ִׁש ְ
יך מֵׁ ַע ָתה ָעלֵׁ ינו וְ ַעל ָכל ֹיו ְצאֵׁ י חֲלָ צֵׁ ינו
ִׁמ ָכל ִׁמינֵׁ י צַ ַער ִׁגדול ָבנִׁ ים חַ ס וְ ָש ֹ
יתת הַ ָבנִׁ ים ְכ ֶׁשהֵׁ ם
הו ַד ְע ָת לָ נו ִׁכי ִׁמ ַ
עולָ םַ :א ָתה ֹ
טו ִׁבים וַ אֲ ֻר ִׁכיםִׁ .רב ֹו ֹנו ֶׁשל ֹ
חַ ִׁיים ֹ
ְקטַ ִׁניםַ ,ר ְח ָמנָ א לִׁ ְצלָ ן ,זֶׁה נִׁ ְמ ַש ְך ִׁמס ֹוד ְפ ִׁגימַ ת הַ ְלבָ נָ הֶׁ ,ש ִׁמ ָשם נִׁ ְמ ַש ְך ְב ִׁחינַ ת ' ְמ ֹארֹת
הו ַד ְע ָת לָ נו ַגם ֵׁכן ֶׁש ְברֹאש
לום ,וְ ַא ָתה ֹ
חָ סֵׁ ר וָ א"ו'ֶׁ ,שהוא ַא ְס ְכ ָרה לְ ַר ְביֵׁי חַ ס וְ ָש ֹ
דו ָתם,
אות ולְ ִׁה ְת ַת ֵׁקן ,וַ אֲ זַי זְ מַ ן ַכ ָפ ָרה לְ כָ ל ת ֹולְ ֹ
ח ֶֹׁדשֶׁ ,ש ָאז מַ ְתחֶׁ לֶׁ ת הַ ְלבָ נָ ה ְל ִׁה ְת ַמ ְל ֹ
דו ָתם ֶׁשל יִׁ ְש ָראֵׁ לֶׁ ,ש ִׁי ְהיֶׁה נִׁ ְמ ַש ְך
ִׁכי ָאז נִׁ ְמ ַש ְך ַכ ָפ ָרה ו ְסלִׁ יחָ ה וְ הַ ְמ ָת ָקה ַעל ָכל ת ֹולְ ֹ
אשי
מול נָ א ָעלֵׁ ינו וְ ז ֵַׁכנו לְ ַק ֵׁבל ְק ֻד ַשת ָר ֵׁ
טו ִׁבים וַ אֲ ֻר ִׁכיםַ ,על ֵׁכן חוס וְ חַ ֹ
עֲ לֵׁ יהֶׁ ם חַ ִׁיים ֹ
צון ִׁמ ְלפָ נֶׁ ָ
יך ֶׁש ַתעֲ לֵׁ נו ְב ִׁש ְמחָ ה לְ ַא ְרצֵׁ נו וְ ִׁת ָט ֵׁענו ִׁב ְגבולֵׁ נו ,וְ ָשם
יהי ָר ֹ
ֳח ָד ִׁשים ָכ ָראוי ,וִׁ ִׁ
נַ עֲ ֶׁשה לְ פָ נֶׁ ָ
בו ֵׁתינו ְת ִׁמ ִׁידין ְכ ִׁס ְד ָרם ומוסָ ִׁפים ְכ ִׁה ְלכָ ָתם ,וְ אֶׁ ת מו ְספֵׁ י
חו ֹ
יך ָק ְר ְב ֹנות ֹ
אשי ֳח ָד ִׁשים נַ עֲ ֶׁשה וְ נַ ְק ִׁריב לְ פָ נֶׁ ָ
מו ֶׁש ָכ ַת ְב ָת ָעלֵׁ ינו
צונֶׁ ָךְ ,כ ֹ
יך ְב ַא ֲהבָ ה ְכ ִׁמ ְצוַ ת ְר ֹ
ָר ֵׁ
עולָ ה
אשי חָ ְד ֵׁשיכֶׁ ם ַת ְק ִׁריבו ֹ
בו ֶׁד ָך ָכ ָאמור" :ו ְב ָר ֵׁ
תו ָר ֶׁת ָך ַעל יְ ֵׁדי מ ֶֹׁשה ֵׁע ְב ֶׁד ָך ִׁמ ִׁפי ְכ ֹ
ְב ֹ
ימים ,ו ִׁמנְ חָ ָתם
לַ אֲ דֹנָ י ָפ ִׁרים ְבנֵׁ י ָב ָקר ְשנַ יִׁ ם וְ אַ יִׁ ל אֶׁ חָ דְ ,כבָ ִׁשים ְבנֵׁ י ָשנָ ה ִׁש ְב ָעה ְת ִׁמ ִׁ
אשי ֳח ָד ִׁשים לָ הֶׁ ם ָקבַ ְע ָת".
וְ כו'ִׁ .כי ְב ַע ְמ ָך יִׁ ְש ָראֵׁ ל ָבחַ ְר ָת ִׁמ ָכל הָ אֻ מ ֹות וְ חֻ ֵׁקי ָר ֵׁ
עו ְס ִׁקים ְבפָ ָר ַשת הַ ָק ְר ָב ֹנות נֶׁ ְח ַשב לְ פָ נֶׁ ָ
יך
הו ַד ְע ָת לָ נו ֶׁש ְכ ֶׁש ֹ
עולָ םַ :א ָתה ֹ
ִׁרב ֹו ֹנו ֶׁשל ֹ
צון ִׁמ ְלפָ נֶׁ ָ
יך,
קו ָמם ְכ ִׁהלְ כָ ָתםַ ,על ֵׁכן ,יְ ִׁהי ָר ֹ
ְכ ִׁאלו ִׁה ְק ַר ְבנו ָכל הַ ָק ְר ָב ֹנות ִׁבזְ מַ ָנם ו ִׁב ְמ ֹ
או ָתה הַ ַפ ְר ָשה ,אֲ ִׁפלו
ֹאמר ֹ
אשי חָ ְד ֵׁשיכֶׁ ם' ְבאֵׁ יזֶׁה זְ מַ ן ֶׁשנ ַ
ֶׁש ַעל יְ ֵׁדי אֲ ִׁמ ַירת ַפ ְר ַשת 'ו ְב ָר ֵׁ
ֶׁשלֹא ְברֹאש ח ֶֹׁדש ,יִׁ ְהיֶׁה נֶׁ ְח ַשב ְלפָ נֶׁ ָ
יך ְכ ִׁאלו ִׁה ְק ַר ְבנו ָק ְר ַבן רֹאש ח ֶֹׁדש ִׁבזְ מַ נ ֹו,
וְ ַת ְמ ִׁש ְ
יך ַעל יְ ֵׁדי זֶׁה ְב ִׁחינַ ת ִׁתקון ו ִׁמלוי הַ ְלבָ נָ ה ,וְ ַעל יְ ֵׁדי זֶׁה יִׁ ְהיֶׁה נִׁ ְמ ַש ְך ַכ ָפ ָרה
טו ִׁבים וַ אֲ ֻר ִׁכים,
דו ֵׁתיהֶׁ ם ֶׁשל יִׁ ְש ָראֵׁ לֶׁ ,ש ִׁיזְ כו ְלחַ ִׁיים ֹ
ו ְסלִׁ יחָ ה וְ הַ ְמ ָת ָקה ַעל ָכל ת ֹולְ ֹ
ו ְתז ֵַׁכנו לְ ַקיֵׁם ִׁמ ְצוַ ת ִׁב ְרכַ ת ִׁקדוש ְלבָ נָ ה ְבכָ ל ח ֶֹׁדש ִׁבזְ מַ נ ֹו.
צון ִׁמ ְלפָ נֶׁ ָ
אור
אות ְפ ִׁגימַ ת הַ ְלבָ נָ ה ,וְ לֹא יִׁ ְהיֶׁה ָבה שום ִׁמעוט ,וְ יִׁ ְהיֶׁה ֹ
יך ְלמַ לְ ֹ
יהי ָר ֹ
וִׁ ִׁ
מו
מו ֶׁשהָ יְ ָתה ק ֶֹׁדם ִׁמעו ָטהְ ,כ ֹ
אשיתְ ,כ ֹ
אור ִׁש ְב ַעת יְ מֵׁ י ְב ֵׁר ִׁ
אור הַ חַ ָמה ְכ ֹ
הַ ְלבָ נָ ה ְכ ֹ
דולִׁ ים ,וִׁ יקויַם ָבנו ִׁמ ְק ָרא ֶׁש ָכתוב 'ו ִׁב ְקשו אֶׁ ת יְ ָי
רות הַ ְג ֹ
או ֹ
ֶׁש ֶׁנאֱ מַ ר :אֶׁ ת ְשנֵׁ י הַ ְמ ֹ
אֱ לֹהֵׁ יהֶׁ ם וְ אֵׁ ת ָדוִׁ ד ַמלְ ָכם" ָאמֵׁ ן.
(ר"נ מטשערין" ,תפילות ותחנונים" כ"א)
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