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  סגולה לפרנסה-ן לראש חודש 'תפילה מהרמב
 .פעמים' ל שהיה מתפלל אותה בכל ראש חדש ג"ן ז"י הרמב"התפילה חוברה ע

 והיא סגולה להצלחת הפרנסה

 :תפילה זו נתגלתה בכתב יד עתיק וכן כתוב
 .פעמים' והיה מתפלל אותה בכל ראש חודש ג, ל"ן ז"זאת התפילה חברה הרמב"

 ."פרנסהוהוא סגולה להצלחת ה

ָפֶניָךְ ה  ,ֱאלֹהי ֵואלהי ֲאבֹוַתי' ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִלי ַדי י ָיַדי ַעד ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ָבֵרְך ּכָ ּתְ  ,ׁשֶ

יֵעִני ּבִ ׂשְ ֵלָאה ּתַ ְדָך ַהּמְ ָּ יֵעִני, ִמי ּבִ א ֵביִתי ְוַתׂשְ ַמּלֵ  ,ּוֵמאֹוָצְרָך ַהּטֹוב ּתְ
י ְואֹוְרחֹוַתי ְרּכִ ֹמר ַרגְ , ְוַתְצִליַח ּדַ  ,ַלי ּוְנִתיבֹוַתיּוׁשְ
ל ַחי ָיְדָך ְמסּוִרים ּכָ י ּבְ  .ּכִ

ֵני ָאָדם ַיד ּבְ ָיְדָך ְמסּוִרים ּוְמתּוִקים ְולֹא ִיְהיוּ ּבְ  ,ְוִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ּבְ
ִנים ַמְכִליִמים ת ּפָ ֹבׁשֶ ַלֲעָנה ּבְ ים ּכְ י ֵהם ָמִרים ְוָקׁשִ  ,ּכִ

ם ִלי ְמ  ְחּתֹ ים ּתַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלָאהָלֵכן ּבְ ְָּדָך ַהּטֹוָבה ַהּמְ  ,זֹונֹות ִמי
ָרה ְלָפֶניָך  ֶדֶרְך ְיׁשָ ֵלִמים ְוַתְדִריֵכִני ּבְ  ,ְוִיְהיּו ׁשְ

ֵעיֶניָך וְּבֵעיֵני ָכל רֹוַאי  ,ּוְתֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ
ה י ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ַאּתָ  ,ּכִ

ה ה רּוְך ַאּתָ ה' ּבָ ִפּלָ  :ׁשֹוֵמַע ּתְ



 

  
   com.Shop-Kodes://http ושהנויפלד יודאיקה ותשמישי קד

  052-5299989 :: 03-5700075, 53 רבי עקיבא -בני ברק 
   מיסטר מדיה-אלי כהן : עיצוב

 

 )עדיף לאומרה בלילה(ע " הבן איש חי זי- ילה נפלאה לחודש טוב ומבורך מרבי יוסף חיים תפ

 ]יאמר שם החודש [: חודש ,חדש עלינו את החודש הזה, אלוהינו ואלוהי אבותינו
 .לחיים טובים ולשלום, לששון ולשמחה, לטובה ולברכה

 . טובים ומתוקנים,ברוכים ]יאמר שם החודש[ :הוא חודש ,ויהיו כל ימי החודש הזה
 .ותשמעינו בהם ששון ושמחה, ותבשרנו בהם בשורות טובות

 .תורה-ונהיה מדובקים בתלמוד, בינה ודעת מאיתך, ותחוננו בהם חכמה
 .ותשלח ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשינו

 :ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו

 שערי אהבה ואחוה, ורהא שערי, 
 שערי בינה, רכהב שערי, 
 שערי גילה, דולהג שערי, 
 עתד שערי, 
 שערי הרוחה והצלחה, וד והדרה שערי, 
 שערי ותרנות, עד טובו שערי, 
 כויותז שערי, 
 שערי חן וחסד, שערי חיים טובים, שערי חמלה, שערי חוכמה, דוהח שערי, 
 ובהט שערי, 
 שועהי שערי, 
 לכלהכ שערי, 
 ימוד תורה לשמהל שערי, 
 זון טובמ שערי, 
 ותשערי נעימ, דיבותנ שערי, 
 מיכהס שערי, 
 שערי עושר, זרהע שערי, 
 שערי פרנסה טובה, דותפ שערי, 
 שערי צמח, שערי צהלה, דקהצ שערי, 
 פנים- שערי קרון, וממיותק שערי, 
 שערי רחמים, שערי רצון, פואה שלימהר שערי, 
 שערי שלוה, לוםש שערי, 
 שערי תשועה, שערי תפילה, שערי תורה, שובהת שערי. 

 ." ֶנַצחיִמיְנָך ּבִ תֹו ְנִעמֶניָך ּפָ ֶאת־תֹוָמחׂשְ ַבעׂשֹ יםּיִ חַ  ֹאַרחִדיֵעִניּתֹו "
: ְוֹגֲאִליִריּו ְלָפֶניָך ְיהָוה ציּבִ לִ ןֹו ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיןֹו ְלָרצּוִיְהי
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  , תפילה לראש חודש מאת הגאון רבי נחמן מטשערין
 "תפילות ותחנונים"מתוך ספרו 

ָך ָנַתּתָ ְזַמן כַּ  ים ְלַעּמְ י ֳחָדׁשִ ָרה ְלָכל ּתֹוְלדֹוָתםָראׁשֵ  .ּפָ
ל עֹוָלם ים טֹוִבים: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ֵנינּו ְלתֹוָרּה ּוְלֻחּפָ ל ּבָ ל ֶאת ּכָ ָרֵאל ְלַגּדֵ ָלל ִיׂשְ תֹוְך ּכְ י ּבְ ּנִ  ,ַזּכֵ

לֹום ִנים ַחס ְוׁשָ ּדוּל ּבָ ל ִמיֵני ַצַער ּגִ ה ִמּכָ יֵלנּו ֵמַעּתָ  ,ְוַהּצִ
ה יְך ֵמַעּתָ יםְוַתְמׁשִ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ִּ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו ַחי  . ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ל עֹוָלם  :ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים ֵהם ְקַטּנִ ׁשֶ ִנים ּכְ י ִמיַתת ַהּבָ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ּכִ  ,ַרְחָמָנא ִלְצָלן, ַאּתָ

ָבָנה ִגיַמת ַהּלְ ְך ִמּסֹוד ּפְ ִחיַנת , ֶזה ִנְמׁשַ ְך ּבְ ם ִנְמׁשַ ָ ׁשּ ּמִ לֹום', ו"ְמֹארֹת ָחֵסר ָוא'ׁשֶ ָרה ְלַרְבֵיי ַחס ְוׁשָ הוּא ַאְסּכְ  ,ׁשֶ
רֹאׁש חֶֹדשׁ  ּבְ ן ׁשֶ ם ּכֵ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ּגַ ן, ְוַאּתָ ּקֵ אֹות ּוְלִהְתּתַ ָבָנה ְלִהְתַמּלְ ָאז ַמְתֶחֶלת ַהּלְ ָרה ְלָכל , ׁשֶ ּפָ ַוֲאַזי ְזַמן ּכַ

 ,ּתֹוְלדֹוָתם
י ָאז נִ  ָרֵאלּכִ ל ִיׂשְ ל ּתֹוְלדֹוָתם ׁשֶ ָקה ַעל ּכָ ָרה וְּסִליָחה ְוַהְמּתָ ּפָ ְך ּכַ ים, ְמׁשַ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ִּ ְך ֲעֵליֶהם ַחי ְהיֶה ִנְמׁשַ ִּ י  ,ׁשֶ

ָראּוי ים ּכָ י ֳחָדׁשִ ת ָראׁשֵ ל ְקֻדׁשַ נּו ְלַקּבֵ ן חוּס ְוַחמֹול ָנא ָעֵלינּו ְוַזּכֵ  ,ַעל ּכֵ
פָ  ְגבּוֵלנוּ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ ֵענּו ּבִ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו ְוִתּטָ ׂשִ ֲעֵלנּו ּבְ ּתַ  ,ֶניָך ׁשֶ

ִהְלָכָתם ִסְדָרם ּומוָּסִפים ּכְ ִמיִדין ּכְ נֹות חֹובֹוֵתינּו ּתְ ה ְלָפֶניָך ָקְרּבְ ם ַנֲעׂשֶ  ,ְוׁשָ
ִמְצַות  ַאֲהָבה ּכְ ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ ים ַנֲעׂשֶ י ֳחָדׁשִ  ,ְרצֹוֶנָך ְוֶאת מּוְסֵפי ָראׁשֵ

ָאמוּר בֹוֶדָך ּכָ י ּכְ ה ֵעְבֶדָך ִמּפִ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ  :ּכְ
ַנִים ְוַאִיל ֶאָחד" ָקר ׁשְ ֵני ּבָ ִרים ּבְ ְקִריבּו עֹוָלה ַלֲאדָֹני ּפָ יֶכם ּתַ י ָחְדׁשֵ ִמיִמים, ּוְבָראׁשֵ ְבָעה ּתְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ , ּכְ
ים ָלֶהם ָקַבְעּתָ . 'ִמְנָחָתם ְוכוּ וּ  י ֳחָדׁשִ י ָראׁשֵ ל ָהֻאּמֹות ְוֻחּקֵ ַחְרּתָ ִמּכָ ָרֵאל ּבָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ י ּבְ  ".ּכִ

ל עֹוָלם  :ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִאּלּו ִהְקַרְבנּו כָּ  ב ְלָפֶניָך ּכְ נֹות ֶנְחׁשַ ְרּבָ ת ַהּקָ ָפָרׁשַ עֹוְסִקים ּבְ ׁשֶ ּכְ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ׁשֶ ם וִּבְמקֹוָמם ַאּתָ ְזַמּנָ נֹות ּבִ ְרּבָ ל ַהּקָ

ִהְלָכָתם  ,ּכְ
ן ָפֶניָך , ַעל ּכֵ ת , ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ְרׁשַ ַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ּפַ יֶכם'ׁשֶ י ָחְדׁשֵ ה' ּוְבָראׁשֵ ְרׁשָ ּנֹאַמר אֹוָתּה ַהּפַ ֵאיזֶה ְזַמן ׁשֶ , ּבְ

רֹאׁש חֶֹדשׁ  ּלֹא ּבְ  ,ֲאִפּלּו ׁשֶ
ב ְלָפנֶ  ְזַמּנוֹ ִיְהיֶה ֶנְחׁשַ ן רֹאׁש חֶֹדׁש ּבִ ִאּלּו ִהְקַרְבנּו ָקְרּבַ ָבָנה, יָך ּכְ ּקּון ּוִמּלּוי ַהּלְ ִחיַנת ּתִ יְך ַעל ְיֵדי זֶה ּבְ  ,ְוַתְמׁשִ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ל ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ׁשֶ ָקה ַעל ּכָ ָרה ּוְסִליָחה ְוַהְמּתָ ּפָ ְך ּכַ ֵדי ֶזה ִיְהיֶה ִנְמׁשַ  ,ְוַעל ְי
ְזּכוּ ְלחַ  ִּ י יםׁשֶ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ִּ ְזַמּנוֹ , י ָכל חֶֹדׁש ּבִ ְרַכת ִקּדּוׁש ְלָבָנה ּבְ ֵּם ִמְצַות ּבִ נּו ְלַקי  .ּוְתַזּכֵ

ָבָנה ִגיַמת ַהּלְ ָפֶניָך ְלַמְלאֹות ּפְ ּה ׁשוּם ִמעוּט, ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ  ,ְולֹא ִיְהיֶה ּבָ
אֹור ׁשִ  ה ּכְ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ יתְוִיְהיֶה אֹור ַהּלְ ֵראׁשִ ָהְיָתה קֶֹדם ִמעּוָטהּ , ְבַעת ְיֵמי ּבְ מֹו ׁשֶ  ,ּכְ

ֱאַמר ּנֶ מֹו ׁשֶ דֹוִלים: ּכְ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ תּוב , ֶאת ׁשְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם'ִויקּוַים ּבָ ִוד ַמְלּכָ ׁשּו ֶאת ְיָי ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ּדָ " ּוִבּקְ
 .ָאֵמן

 א"כ" תפילות ותחנונים",  מטשעריןחמןנבי ר
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  :פרשת קרבנות ראש חודש

   יֶכם י ָחְדׁשֵ ְקִריבּו עָֹלה ַליהָוה, ּוְבָראׁשֵ ַנִים, ּתַ ֵני ָבָקר ׁשְ ִרים ּבְ ִמיִמם, ְוַאִיל ֶאָחד, ּפָ ְבָעה ּתְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ  .ּכְ
   ר ָהֶאָחד ֶמן ַלּפָ ֶ לּוָלה ַבׁשּ רִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ּבְ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ֶמן ָלַאִיל ּוׁשְ , ּוׁשְ ֶ לּוָלה ַבׁשּ רִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ּבְ ֵני ֶעׂשְ

 .ָהֶאָחד
   ֶבׂש ָהֶאָחד ֶמן ַלּכֶ ֶ לוָּלה ַבׁשּ רֹון סֶֹלת ִמְנָחה ּבְ ָ רֹן ִעׂשּ ָ ה ַליהָוה, ְוִעׂשּ ֶ  .עָֹלה ֵריַח ִניחַֹח ִאׁשּ
   יֶהם ר: ְוִנְסּכֵ ת ַהִהין ָלאַ , ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלּפָ ִליׁשִ ֶבשׂ , ִילּוׁשְ ָחְדׁשֹו . ָיִין, ּוְרִביִעת ַהִהין ַלּכֶ זֹאת עַֹלת חֶֹדׁש ּבְ

ָנה ָ י ַהׁשּ  .ְלָחְדׁשֵ
   את ַליהָוה ים ֶאָחד ְלַחּטָ ִעיר ִעזִּ ה ְוִנְסּכוֹ , ּוׂשְ ִמיד יֵָעׂשֶ   ַעל עַֹלת ַהּתָ

  
 !מותר ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים


