
1

להצטרפות לקבלת תפילות ומאמרים
havaor20@gmail.com

לפרטים לרכישת הספר השלם: 072-3386980 
 



7

מבוא

מבוא לאור התפילה

                                                                                               אייר תשע"ג

ראשית דבר
                          אליך קוראת יקרה,

"ויפגע במקום" – "רבותינו פירשו לשון תפילה" )בראשית כ"ח, י"א(.

"...ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה... ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו"                                              

לימדונו חז"ל, כי הסולם שראה יעקב אבינו בחלומו, סמל הוא לתפילה.

התפילה כסולם, מקשרת בין הארץ לשמיים, המילים המלאות בכוונת ליבו של האדם, 

הנמצא בתוך עולם החומר – מועברות מעלה והופכות למלאכים העולים לפני הקב"ה. 

והוא יתברך, ברצונו, שולח למטה מלאכים הנושאים שפע ברכה, קדושה וחכמה למילוי בקשותינו.

בספר "אור התפילה" תפילות רבות ומפורטות, המבוססות על מקורות קדושים רבים. 

תפילות אלו ישמשו עבורך כסולם היוצא מתוך עולמך הפרטי 

ומתחבר מעלה בחיבור עמוק לבוראך מרחמך.

מילות התפילה יתנו ויהוו ביטוי לכמיהת נשמתך לקשר לבבי ואישי עם בוראה, 

ויחברו אותך לנשמתך הטהורה. 

תפילות אלו יובילו אותך לקיום התורה באופן עמוק ופנימי יותר.

התפילות ירוממו אותך, מעל קשיי החיים והחסרונות הגשמיים שאת חווה, לזווית ראיה גבוהה יותר,

ויעניקו לך כוח מחודש להתמודד עם אתגרי חייך בחיבור תמידי אל הבורא.

תפילות אלו שוות עם התורה, ואף יכולות להיות גבוהות ממנה, כדברי רבי נתן:

"יש שתי בחינות תפילות. יש תפילה שהיא למטה מהתורה והיא טפילה לתורה,                    

ויש תפילה שהיא בחינה אחת עם התורה ממש, וגם היא גבוהה מהתורה...

עיקר התפילה השלימה היא כשאדם מתפלל רק על צרכי נשמתו בעצמו.

דהיינו שכל תפילותיו לזכות ליראת ה' ולעבודתו יתברך. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום: 

"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי..." 

ותפילה כזאת אינה טפילה לתורה. אדרבא, תפילה כזאת היא עיקר קיום התורה. 

מאחר שמבקש רק לקיים את התורה - שזה עיקר שלימות התורה, 

"כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה..." כי זה עיקר שלימות התפילה. 

התורה...  את  לקיים  הוא  התורה  בלימוד  הכוונה  עיקר  כי  ממנה,  וגבוהה  התורה  עם  שווה  היא  התפילה  וזאת 

נמצא שהתורה והתפילה שניהם שווים בקומתם. ואף גם התפילה גבוהה יותר. 

ולעבודתו  שמיים  ליראת  לזכות  תפילות  שכולו  השלום,  עליו  המלך  דוד  שיסד  תהלים  ספר  כל  בחינת  שזהו 

יתברך" )ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות ראש חודש הלכה ה' סעיפים ג', ד'(.         
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הפקיד  שהשם  הגדול  הכוח  את  שוכחות  לעתים  הרבים,  המשפחה  בצרכי  טרודות  היום  שרוב  כנשים,  אנו 

בידינו, שוכחות שגם לנו יש את הזכות ליצור קשר אישי ומשמעותי עם בוראנו על ידי מצוות התפילה.

לעיתים רבות אנו דוחקות את צרכי נשמתנו לפינה, בשל צרכי הגוף הממלאים את רוב זמננו.

קוראת יקרה, הינך מוזמנת על ידי ספר זה לפנות זמן עבור נשמתך, 

עבור עבודה שבלב: "איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה" )תענית ב'(. 

ואכן, מהותה של התפילה כעבודה שבלב מצריכה את כוונת הלב,

כדי להפוך את התפילה, למצווה יותר קרובה לליבנו, 

חיברתי תפילות אלו אשר מטרתן לכוון ולקרב את הלב לקשר אישי עם הבורא, 

אשר בכוחו לרפא את חיינו. 

בספרים  כמובא  חיי,  אל  והמפורטת  האישית  התפילה  את  הכנסתי  כאשר  שלי,  האישית  החוויה  מתוך 

האיכותי  לזמן  הפך  התפילה  זמן  בחיי,  פינה  לכל  חדרו  והביטחון  האמונה  הכר!  ללא  השתנו  חיי  הקדושים, 

ביותר ביומי, זמן שבו אני נותנת ביטוי לנשמתי. כי תפילה היא שירת הנשמה לבוראה.

זו היא הדרך הבטוחה הראויה והאפשרית לכל אישה לחיזוק האמונה והביטחון בבוראה.

ספר זה הינו השלמה רוחנית ומעשית לסדנא השנתית 'לבחור באור'. 

כדי להפנים את התכנים הנלמדים בסדנא וליצור שינוי משמעותי, עלינו להיעזר בכוחה של התפילה. 

בסדנא,  הלימוד  לתכלית  ולהגיע  לחיינו,  הלימוד  את  ליישם  להצליח  נוכל  לא  עולם,  בורא  של  עזרתו  ללא  כי 

שהיא יצירת קשר לבבי יום יומי, משמעותי ואישי עם הבורא.

על  המבוססות  בתפילות  הגדוש  ספר  לנשים  לתת  בצורך  חשתי  הסדנאות,  העברת  שנות   12 במהלך 

החומר העיוני הנלמד בסדנא, כך שכל תפילה מסכמת נושא מסוים או רעיון שלימדתי, 

זו היא מעין 'תפילה - לימוד' המכילה בתוכה את תכני השיעור ומחברת את התכנים למקום מעשי.

חשוב לדעת, שכל התפילות הנמצאות בספר זה מושתתות על דברי תורה רבים ומקורות קדושים.

התורה  דברי  את  והופכת  הלימוד,  את  משלימה  אשר  תפילות,  סדרת  יש  בסדנא  שנלמד  נושא  לכל 

מאמר  איזה  שומע  או  כשלומד  דהיינו,  תפילה.  מהתורה  לעשות  טוב  "גם  מוהר"ן:  בליקוטי  כמובא  לתפילה, 

המאמר,  באותו  שם  שנאמר  מה  כל  על  יתברך  לפניו  ולהתחנן  לבקש  דהיינו  תפילה,  מזה  יעשה  תורה...אזי 

ובפרט  מאוד,  גבוה  למקום  עולה  זו  שיחה  ועניין  מזה...  רחוק  הוא  וכמה  זה  לכל  לבוא  הוא  גם  יזכה  מתי 

כשעושה מתורה תפילה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה" )תורה ב', כ"ה(.          

הפנמת  אופן  את  לטעום  שתוכלי  כדי  הסדנא,  תלמידות  שכתבו  תפילות  של  נוסף  שער  מצורף  לספר 

החומר אצל נשים אחרות שתרגלו את השיעורים וכתבו תפילות בעצמן. 
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לאחר שתקראי את התפילות, תוכלי לקבל השראה וביטחון לחבר תפילות אישיות בכוחות עצמך.

השימוש בספר זה כמה פעמים במהלך השבוע, אף לדקות מעטות,

יעזור לך להגיע לריפוי הלב וטיהורו מרגשות שליליים, ויוסיף לך רוגע ויציבות נפשית ורוחנית.

אל  ובקלות  מחדש  תתחברי  הספר,  מתוך  תפילה  כדי  תוך   - הסדנא  בסיום  גם  ללוותך  יוכל  זה  ספר 

התכנים הרבים שלמדת בסדנא. 

אמונה  של  לכוחות  מחדש  להתחבר  תוכלי  ובכך  צער,  או  צרה  של  רגע  בכל  בספר  להשתמש  תוכלי 

וביטחון הטמונים בך. 

)יש  באוזנייך  התפילה  דיבורי  את  לשמוע  שתוכלי  כך  ובקול,  שקט  במקום  התפילות  את  לקרוא  מומלץ 

לכך ערך רב אך לא כאן המקום להרחיב(.

כהשלמה לספר זה, אני מזמינה אותך לקרוא גם את הכרך השני 'אור התפילה - לזמנים ומועדים', 

שבו תפילות מיוחדות לכל חג וזמן בשנה.

לסיום אשא תפילה לבוראי, שכל אחת שתחזיק ספר זה, תתפלל ממנו ותפיק את התועלת המירבית. 

המיוחד  והאיזון  התיקון  עבר  אל  תתקדם  ובוראנו,  יוצרנו  אל  ותתקרב  תתעלה  מהקוראות  אחת  שכל 

שלה, ותגיע למילוי שליחותה בעולם מתוך בחירה באור ובברכה הטמונים בכל מקום וזמן.

אודה מכל ליבי לכל תלמידות הסדנא היקרות, אשר בזכותן ולמענן כתבתי תפילות אלו.

מוגש באהבה רבה,

שלכן 

חוה שמילוביץ



אמונה 
ביטחון ופרנסה

"ובאמת צריך כל אחד להתחזק בביטחון גדול,

ולבלי לחשוב מיום לחברו כלל, 

כמו שאמרו חכמינו ז"ל 

שמי שדואג מה יאכל למחר–

הוא ממחוסרי אמונה.

השם ית' ממשיך ומוריד השפע 

והפרנסה לכל אחד באופן שיהיה לו ניסיון,

והעיקר שיתלה עיניו למרום 

בכל פעם שחסרה לו הפרנסה,

כי אין שום עצה אחרת בעולם.

היינו שיחפש ויבקש את ה' ית' תמיד, 

וממילא יהיה נמשך עליו פרנסה ושפע גדול,

כי כל הטוב נמשך משם,

והעיקר על ידי הדרישה והבקשה והחיפוש-

בבחינת "ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב".

 )תהלים לד, יא(
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אמונה ופרנסה
אתה לבדך הזן והמפרנס - תפילה לביטחון ולפרנסה

עזרני להגיע לאמונה העיקרית, להאמין שאתה לבדך הזן ומפרנס לכל, ואין בלתך!

אתה עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות.

זכני להאמין באמונה שלמה, שאף כי לא אעשה שום עילה ומשא ומתן ושום הכנה לפרנסתי,

אתה יכול להזמין לי פרנסה בחסדך הגדול!

וזהו הפירוש: "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו", 

ה' מבטחו - של הבוטח.

אתה מבטיח שאתה לבדך זן ומפרנס ואין שום אמצעי בלעדיך!

אף שיש את הסיבה לפרנסה, 

עזרני להאמין באמונה שלמה, שאתה ה' יתברך 

רוצה ממש לפרנסני בדרך זו דייקא כרגע,

ולא שאני מוכרחת לסיבה והכנה זו.

רק ברצוני לבטוח שתברך אותי בכל מעשה ידיי אשר אעשה, 

ואתה ברחמיך הרבים תשלח לי ברכתך והשפעתך, 

ותשפיע את עזרתך בכל מעשי ידיי.

אנא עזרני לצאת לגמרי מן האשליה, כי הפרנסה מגיעה ממקור אחר מלבדך.

אני רוצה להפנים עמוק אל תוך ליבי, שרק אתה לבדך הזן ומפרנס לכל.

אתה זנת אותי ופרנסת אותי מינקותי ועד בגרותי,

ובכל יום מימי חיי לא החסרת ממני מאומה, עשית את כל צרכי.

על כן, עזרני להתחזק מאוד בביטחון 

שגם השנה לא יחסר לי דבר.

תשפיע לי ולבני ביתי, כל צרכינו, בנפש ובגוף, ברווח ובהיתר.

זכני, להגביל את זמן ההשתדלות למינימום,

תן לי ברכה גדולה בזמן זה, כך ש"המועט יחזיק את המרובה",

מאוצר מתנות חינם חונני!  

פרנסה בשפע מידך הטובה, המלאה והרחבה 

ולא אזדקק למתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם.
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מפתח החוכמה

אמונה
ביטחון
ופרנסה

בקשת חיים ופרנסה
מובא בספר הקדוש "קדושת לוי" במאמרי ראש השנה 

כי ראוי לכל בר ישראל לומר תמיד:

הנני מוכן ומזומן, לבקש על חיים ופרנסה, בשביל הבורא יתברך שמו, 

שיהא לו תענוג מזה שאני מקבל השפע,     

וכדי לעשות רצון הבורא ברוך הוא שציוונו לבקש פרנסה, 

כמו שכתוב: "שאלו מאת ה' מטר בעת מלקוש ה' עשה חזיזים" 

)זכריה י, א,  ואמרו רז"ל גשמיים היינו פרנסה(.

ולקיים מצוותיו יתברך שמו, שהן:  

א( מצוות הביטחון כמו שכתוב:  "תמים תהיה עם ה' אלהיך" 

)דברים י, ו(, שהוא ליתן על ליבנו להתקשר באמונתו יתברך שמו.

בהשגחה  שמו  יתברך  מאיתו  מושגחים  ענייננו  וכל  פרנסתינו  שכל 

פרטית, ולשים כל ביטחונינו עליו בכל דרכנו.

ב( ולקיים מצוות: "את ה' אלהיך תירא" )דברים י, ו( 

שלא נגרום, חס ושלום, על ידי עוונותינו מניעת השפע העליונה,          

ולחסר  לקלקל  שגרמנו  מה  לאתריהו,  ההשפעות  כל  ולהחזיר 

בעוונותינו. 

לשכינה  השפע  להמשיך  תפילתנו  ידי  על  כוח  בנו  שיהיה  וכדי 

ולכל  לנו  הברואים,  לכל  העולמות  לכל  להשפיע  שתוכל  הקדושה, 

ישראל, שפע ישועה, רחמים ורב שפע ונחת. 

ג( כדי לקיים בזה מצוות: "ואהבת את ה' אלוקיך".       

ד( ומצוות  "ואהבת לרעך כמוך".

לשם ייחוד קודשא בריך הוא )הקדוש ברוך הוא( ושכינתיה )ושכינתו( 

בדחילו ורחימו )ביראה ובאהבה( ורחימו ודחילו )באהבה וביראה( , 

)בייחוד  בייחודא שלים  ה'  ו' באות  ושם אות  ה'  י' באות  לייחד שם 

שלם( בשם כל ישראל.
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תפילה על בקשת מזון ופרנסה
 מהספר הקדוש "שערי ציון"

אתה הוא ה' האלוקים הזן ומפרנס ומכלכל בחסדך לכל הברואים, 

לעולם  יזכור  ליראיו  נתן  "טרף  ככתוב:  כינים,  ביצי  עד  ראמים  מקרני 

בריתו", "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו", 

"פותח את ידך )יכוין ראשי תיבות גימטריא צ"א יאהדונה"י סופי תיבות 

אותיות חת"ך שר הממונה על הפרנסה( ומשביע לכל חי רצון", 

"נותן לחם לרעבים", "נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו". 

שגם  ויהיה,  הווה  היה  אבותי,  ואלקי  אלקי  ה'  מלפניך  רצון  יהי  ובכן, 

אנחנו, בני אברהם יצחק וישראל עבדיך, עמך המצפים תמיד לישועתך, 

יד  אל  שפחה  כעיני  אדוניהם,  יד  אל  עבדים  כעיני  לחסדך,  ומייחלים 

גבירתה, כן עינינו אל ה' אלקינו עד שיחננו, 

שנהיה אנו ובני ביתנו, וכל עמך בית ישראל, בכלל הרחמים, החן והחסד, 

שתיתן לנו מזונותינו במילוי ובריווח, לחם לאכול ובגד ללבוש, 

ויקוים בנו מקרא שכתוב: "בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם", 

לשובע, לברכה ולחיים, שפע בָרכה והצלחה שפע בָרכה העליונה, 

מתחת ידך ולא מתחת ידי בשר ודם.

ויקוים בנו מקרא שכתוב: "לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם", 

"פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון",

"נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו", 

נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו".

יֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחוֹת ְיַנֲהֵלִני:  א ַיְרבִּ שֶׁ ְנאוֹת דֶּ ִמְזמוֹר ְלָדִוד ְיָי רִֹעי לֹא ֶאְחָסר: בִּ

ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא  י ֵאֵלְך בְּ מוֹ: גַּם כִּ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען שְׁ י ְיׁשוֵֹבב ַיְנֵחִני ְבַמְעגְּ ַנְפשִׁ

ְלָחן  ֲערְֹך ְלָפַני שֻׁ ה ְיַנֲחֻמִני: תַּ ָך ֵהמָּ ַעְנתֶּ ְבְטָך ּוִמשְׁ ִדי שִׁ ה ִעמָּ י ַאתָּ ִאיָרא ָרע כִּ

ל ְיֵמי ַחיָּי  פּוִני כָּ י ּכוִֹסי ְרָוָיה: ַאְך טוֹב ָוֶחֶסד ִיְרדְּ ֶמן רֹאשִׁ ְנתָּ ַבשֶּׁ שַּׁ ֶנֶגד צְֹרָרי דִּ

ֵבית ְיָי ְלאֶֹרְך ָיִמים: י בְּ ְבתִּ ְושַׁ
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אמונה
ביטחון
ופרנסה

תפילה על הפרנסה 
ניתן לומר לפני האכילה

הזמן לנו, ולכל אנשי ביתנו, ולכל הנלווים עלינו, ולכל עמך בית ישראל הקדושים 

בכל עת פרנסתנו וכל הצטרכותינו,

לחם לאכול ובגד ללבוש ברווח ולא בצמצום, לחיים ולשלום, בנקל ולא בצער. 

אבינו שבשמיים, הצילנו ברחמיך הרבים מדוחק פרנסה, מטירוף ובלבול הדעת, 

מסיבת דוחק ופיזור הנפש, חס וחלילה, 

למען יהא לבבנו נכון וחזק תמיד, בל ימוט מעבודתך הקדושה. 

הזמן לנו כל פרנסתנו בדרך היתר וממקור קדוש וטהור, ולא בדרך איסור, חלילה. 

ולא יתערב בפרנסתינו שום גזל ושום רמייה, ולא ושום שקר וחנופה, ומשא ומתן שלא באמונה. 

ולא שום תרמית והתחכמות רעות, ולא שום איסור בשום אופן שבעולם. 

)ומה שפגמנו בזה זכינו ברחמיך לתקן באופן שגלוי וידוע לפניך התיקון(. 

מאוצר מתנת חינם חוננו כדכתיב: "וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם". 

ובכוונת  גדולה  ובשמחה  כראוי,  אורחים  והכנסת  חסדים  גמילות  מצוות  לקיים  רחמיך  ברוב  ותזכנו 

הלב, לקבל את כל האורחים ואת כל אדם בסבר פנים יפות, להאכיל ולהשביע רעבים וגם צמאים, 

וליהנות תלמידי חכמים ועניים מהוגנים בממון ובמזון ובדיבורים טובים ומתוקים. 

ולקיים כל זה בשמחה בלי שום קמצנות ורוע עין, חס וחלילה, ונקיים כל זה מתוך הרחבה ושפע רב

ולא יהא לנו מניעה מזה בשום פעם ובשום אופן שבעולם. 

ויתוקנו כל הנשמות והניצוצות הקדישין שיש בכל אכילות ושתיות שנאכל ונשתה היום 

ובכל יום ויום מימי חיינו, 

ויתעלו עמהם גם הניצוצות הקדושים מכל הגלגולים אשר המה משרשי נשמתנו, 

ומשורש נשמות של כל ישראל הקדושים הראויים, 

אשר נפלו ונדחו על ידינו בידי החיצונים בעוונותינו המרובים. 

ויתייחדו כל שמותיך הקדושים הראויים להתייחד על ידי העלאת ניצוצים קדושים אלו. 

ועל ידי מצוותיך הקדושות שאנחנו מקיימים, 

יתווסף שפע רב בכל העולמות ולכל הברואים והיצורים והנעשים. 

ומשם יומשך לנו שפע קדושה וטהרה לנפשותינו, רוחינו ונשמותינו, ומוחין קדישין לעבודתך וליראתך, 

חיים, כוח ובריאות לכל רמ"ח איברינו ושס"ה גידינו, 

שיהא בנו כוח לעבוד אותך במסירות נפש ובחכמה, בינה ודעת, 

ויתגדל ויתקדש שמך הגדול והקדוש על ידינו ועל ידי כל ישראל, מעתה ועד עולם אמן.
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תפילה לרכישת דירה 
ניתן לאומרה בכל עת, פרט לשבת ויו"ט

בוֹדוֹ  כְּ ם  שֵׁ ּוָברּוְך  ְלַבּדוֹ,  ִנְפָלאוֹת  ה  עֹשֵׂ ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלוֵֹהי  ֱאלוִֹהים  ְיָי  רּוְך  בָּ

ֵלא ְכבוֹדוֹ ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן,  ְלעוָֹלם ְוִימָּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ, ְלָך  שָּׁ י כֹל בַּ ְפֶאֶרת ְוַהנֵַּצח ְוַההוֹד כִּ בּוָרה ְוַהתִּ ה ְוַהגְּ ֻדלָּ ְלָך ְיָי ַהגְּ

ל  ה מוֹשֵׁ ָפֶניָך, ְוַאתָּ בוֹד ִמלְּ ר ְוַהכָּ א ְלכֹל ְלרֹאׁש, ְוָהעֹשֶׁ ְתַנשֵּׂ ְמָלָכה ְוַהמִּ ְיָי ַהמַּ

ל ּוְלַחזֵּק ַלּכֹל.  ּכֹל, ּוְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך ְלַגדֵּ בַּ

ממעון  עלינו  השקיפה  הכרובים,  יושב  ישראל,  אלוהי  צבאות  יי  אנא 

קודשך לטובה, ברכנו וסייע בידנו לרכוש דירה טובה ונאה, עם שכנים 

בני  וכול  אנו  בה,  ונתברך  בה,  נשמח  אשר  דירה  שמיים,  יראת  בעלי 

ביתנו, לאורך ימים ושנים ארוכים בטוב ובנעימים, דירה אשר תועיל לנו 

להתברך ברוחניות וגשמיות.

לבב,   ובטוב  בשמחה  הארץ  יישוב  מצוות  לקיים  שנזכה  בידנו  וסייע 

ים  ָהַעמִּ ל  ִמכָּ ְצָך  ְוִקבֶּ ב  ְושָׁ ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  שְׁ ֶאת  ֱאלוֵֹהיָך  ְיָי  ב  ְושָׁ כדכתיב: 

ְצָך  ם ְיַקבֶּ ָמִים ִמשָּׁ ְקֵצה ַהשָּׁ ֲחָך בִּ ה,  ִאם ִיְהֶיה ִנדַּ מָּ ר ֱהִפיְצָך ְיָי ֱאלוֵֹהיָך שָׁ ֲאשֶׁ

ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך  ר  ְיָי ֱאלוֵֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ֶוֱהִביֲאָך  ֶחָך  ם ִיקָּ ּוִמשָּׁ ְיָי ֱאלוֵֹהיָך 

ָך ֵמֲאבֶֹתיָך. ּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרבְּ תָּ ִויִרשְׁ

חוננו,  חינם  מתנות  מאוצר  ולברכה,  לטובה  לבנו  משאלות  כל  ומלא 

ְלָפֶניָך  ְיָי  ם  ְבשֵׁ ְוָקָראִתי  ֶניָך  פָּ ַעל  טּוִבי  ל  כָּ ַאֲעִביר  ֲאִני  ַוּיֹאֶמר  כדכתיב: 

ר ֲאַרֵחם.  י ֶאת ֲאשֶׁ ר ָאחֹן ְוִרַחְמתִּ ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאשֶׁ

ומברכותיך נתברך בבניין בית המקדש ובניין ירושלים בחסד וברחמים 

אמן.

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלבִּ
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שער
הביטחון

אודיע אמונתך בפי   
אבא טוב, אני רוצה לבטוח בך בכל עת,

אתה מקור חיים ולך הישועה,

לא קצרה ידך מלפדותנו - כי אתה כל יכול ולא יבצר ממך מזימה.

אף אם איני רואה דרך ואופן מהם תצמח ותבוא ישועתי,

עם כל זה אני מייחלת, מקווה ומצפה לאלוקים, לאל חי.

אני מאמינה באמונה שלמה שאזכה לישועה שלמה,

ואודה לשמך הגדול-

"אודנו ישועות פני ואלוקיי".

האמונה תלויה בפי

ככתוב: "אודיע אמונתך בפי", 

לכן כשאני מדברת אמונה, נולדת ומתחזקת בי האמונה בך,

הביטחון הינו שלמות האמונה, שגם תלוי בפי.

עזרני להתחזק לומר פסוקי ביטחון, 

לעורר את ליבי לבטוח בך יוצרי,

ואז אהיה בכלל הבוטחים בך,

וכל הבוטח בך חסד יסובבנו-

ואזכה לתשועת עולמים!

עורר את ליבי על ידי קריאת משפטים לביטחון חזק ושלם.

בכוח דיבורי הביטחון לעורר את כל החסדים והישועות-

פתח לי, שערי ישע ופדות וקרבת אלוקים!

עזרני לבטוח בך - במי שעושה שמיים וארץ!

להיות מבטחי רק בך, אף שאיני ראויה לישועה, 

כי אתה בעל הרחמים, ובעל החסד,

"ורחמיך על כל מעשיך",

אתה טוב ומיטיב לטובים ולרעים,

בכוחך לשנות את הטבע 

ולפעול ישועות עבורי ועבור כל עם ישראל!

המשפטים לשינון ולחיזוק האמונה נמצאים בעמוד הבא.
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שינון משפטי אמונה וביטחון 
משפטים שישנו את חייך לטובה

אמונתי בחסדי ה' מושכת דברים טובים לחיי.• 

ברוך העושה לי כל צרכיי - אתה הדואג תמיד לכל צורכי,• 

     אני מרשה לעצמי לקבל כל מה שאני צריכה כדי לעבוד אותך בשמחה.

דברים טובים אמיתיים וניצחיים מגיעים אל חיי בזרימה בלתי פוסקת. • 

ישועות וניסים זורמים אל חיי ועוזרים לי להמשיך לחזק את אמונתי בטוב השם כלפיי.• 

אני ממש רואה כיצד האמונה שלי בטובך ורחמנותך מתגשמת בחיי האישיים. • 

ישועת השם יותר קרובה ויותר גדולה ממה שאני מדמיינת לעצמי.• 

אני מוכנה לקבל לחיי עכשיו יותר ממה שאי פעם חשבתי שאפשרי עבורי לקבל.• 

האמונה בטובך נמצאת בי, האנרגיה שלי פתוחה וזורמת בכל תחום בחיי!                       • 

אמונתי בטובך מושכת חסד לחיי.• 

אני מקבלת שגשוג ושפע בכל תחום בחיי.• 

אני מאמינה ויודעת, שכל דבר מגיע אלי בזמן הכי מושלם • 

     ובדרך הכי מדויקת ומושלמת לתיקון נשמתי.

יש בכוחי להעניק תרומה ייחודית ומיוחדת בכל מקום בו אני נמצאת.• 

אני אדם בעל ערך, ערכי אינו נמדד ע"י גורמים חיצוניים, • 

     ערכי האמיתי אינו יורד לעולם בשל סיבות חיצוניות.

אני בת של בורא עולם, יש בי חלק אלוק ממעל, חלק ייחודי, ותרומתי חשובה לעולם. • 

אני מעריכה את זמני ואת האנרגיה שלי.• 

אני מחוברת תמיד לישועתך ולניסיך.• 

אני פתוחה לקבל שליחים, שיסייעו לי להתחבר אליך. • 

אני פוגשת באופן ניסי ונפלא שליחים טובים שיש בכוחם ורצונם לסייע בידי,                                             • 

בכל תחום שבו אני זקוקה לעזרה.

אני מקבלת כוח להתמסר לטובתם העליונה של בני משפחתי.• 

אני מאמינה ששום דבר אינו עוזב את חיי, עד אשר נכנס במקומו דבר טוב יותר ממנו.• 

אני תמיד נמצאת במקום הנכון, בזמן הנכון.• 

אני חיה ופועלת תמיד עם השם יתברך, לכן אינני מותשת משום דבר!• 

אני מלאת חיות ושמחה, חיותי ושמחתי רק גוברים מיום ליום.• 

אני מוכנה ליהנות מההצלחות שלי.• 

אני מוכנה להרגיש את ההצלחה מבפנים.• 

כל דבר שנראה לי כרע בחיי - יהפוך בסוף לדבר טוב.• 

מזאת הרעה עצמה תתהווה ותתהפך

 טובה גדולה ועצומה יותר מקודמתה.
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