תפילת הבוקר
תפילה לאומרה בכל יום בבוקר ,נמצאה בכתבי הרב הקדוש רבי
מרדכי מנדבורנא זצ"ל
יך אֲ דֹנָ י אֱ לֹהָ יָ ,עלֶ ָ
צון ִמ ְלפָ נֶ ָ
יך ֵעינַ י ְתלו ֹיותֶ ,ש ַת ֶטה ֵאת
יְ ִהי ָר ֹ
תו ִליכֵ נִ י ְב ֶד ֶר ְך אֲ ֶשר אֵ ָרצֶ ה ְלפָ נֶ ָ
יך .וְ ָת ִסיר ִמ ֶמ ִני
צונְ ָך וְ ֹ
ְלבָ ִבי ִל ְר ֹ
או ְת ָך ו ְליִ ְר ָאה
הורְ ,ל ַאהֲבָ ה ֹ
לֵ ב הֶ ָע ֵרל ,וְ ִת ֵתן ִלי לֵ ב ָב ָשר וְ לֵ ב ָט ֹ
צונְ ָך ְבלֵ בָ ב ָשלֵ ם.
או ְת ָך וְ לַ עֲ ש ֹות ְר ֹ
ֹ
צון ִמ ְלפָ נֶ ָ
יך ֶש ִת ֵתן ְב ִל ִבי הַ ְכנָ ָעה וַ עֲ נָ וָ ה וְ יִ ְר ַאת ָש ַמיִ ם,
יהי ָר ֹ
וִ ִ
רוןְ ,כ ֵדי ֶשאוכַ ל לַ עֲ ש ֹות
צון וְ ַד ַעת ו ְתבונָ ה וְ חָ ְכ ָמה וָ ֵשכֶ ל וְ זִ ָכ ֹ
וְ ָר ֹ
דול .וְ כָ ל הַ ת ֹו ָרה
עולָ םַ ,רק ְל ִש ְמ ָך הַ ָג ֹ
צונְ ָך ְבכָ ל הָ אֳ פָ נִ ים ֶש ְב ֹ
ְר ֹ
טו ִבים
ֶש ֶא ְל ַמד ,וְ כָ ל הַ ְת ִפל ֹות ֶש ֶא ְת ַפ ֵלל ,וְ כָ ל הַ ִמ ְצ ֹוות ו ַמעֲ ִשים ֹ
ֶשאֲ ַקיֵם ,הַ י ֹום ו ְבכָ ל ֹיום וְ ֹיום ִמימֵ י חַ יַי ,יִ ְהיו ֻּכ ָלם ְמיֻּחָ ִדים ַרק
בות ֶשיַעֲ לו
דולְ ,ב ִלי שום ְפנִ יָה ַאחֶ ֶרת; וְ כָ ל הַ ַמ ְח ָש ֹ
ְל ִש ְמ ָך הַ ָג ֹ
ִב ְלבָ ִבי נֶ גֶ ד הַ ִדבור הַ זֶה ,יִ ְהיו ֻּכ ָלם ְבטֵ ִלים ו ְמבֻּ ָט ִליםְ ,כ ִאלו לֹא
צונְ ָך
צונִ י ִכי ִאם לַ עֲ ש ֹות ְר ֹ
ָעלו ַעל ְלבָ ִביִ ,כי ֵאין ַד ְע ִתי ו ְר ֹ
ִב ְלבַ דֶ ,ש ִי ְהיֶה נַ חַ ת רוחַ ְלפָ נֶ ָ
יך ב ֹו ְר ִאי ,וְ לַ עֲ ש ֹות יִ חוד ְלקו ְד ָשא
ְב ִר ְ
יך הוא ו ְש ִכינְ ֵתיה.
אֱ לֹהַ יַ ,א ָתה יָ ַד ְע ָת ֶש ֵאין ְביָ ִדי ְלכַ ֵון יִ חו ִדים הָ ְראויִ ים ְלכַ ֵון ו ְליַיחֵ ד
טו ִבים ,וְ ַא ָתה ְב ַרחֲמֶ ָ
יך
ְב ִלמוד הַ ת ֹו ָרהִ ,ב ְת ִפל ֹות ו ְבמַ עֲ ִשים ֹ
הָ ַר ִבים ,יֶעֱ ַרב ְלפָ נֶ ָ
יך ְכ ִאלו ִכ ַונְ ִתי ָבהֶ ם ָכל הַ ַכ ָו ֹנות וְ הַ יִ חו ִדים
הָ ְראויִ ם ְלכַ ֵון ו ְליַחֵ ד ָבהֶ ם ,וְ יִ ְהיֶה נַ חַ ת רוחַ ְלפָ נֶ ָ
יךָ .אמֵ ן ֵכן יְ ִהי
צון.
ָר ֹ
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