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Chassidus Far’n Davenen
פרק מא

ְוָׁשְרָׁשה. ּוהּוא ִּכי  ְוִעיְקָרה  ְלִזָּכרֹון ָּתִמיד ֵראִׁשית ָהַעבֹוָדה  ִלְהיֹות  ָצִרי�  ְּבָרם 
ַאף ֶׁשַהִיְרָאה ִהיא ֹׁשֶרׁש ְלסּור ֵמַרע ְוָהַאַהָבה ְלְוַעֵׂשה טֹוב. ַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא 
ַהִיְרָאה  ְּתִחָלה  ְלעֹוֵרר  ָצִרי�  וְלָפחֹות  טֹוב  ִלְוַעֵׂשה  ְלַבָדה  ָהַאַהָבה  ְלעֹוֵרר  ַדי 
ַהְמָלִכים  ַמְלֵכי  ְּבֶמֶל�  ִלְמרֹוד  ֶׁשלֹא  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְּבֵלב  ַהְמסּוֶּתֶרת  ַהִטְבִעית 
ֲהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּכִנְזָּכר ְלִעיל ֶׁשְּתֵהא ְּבִהְתַגלּות ִלּבֹו אֹו מֹוחֹו ַעל ָּכל ָּפִנים 
ְדַהיְינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַמְחַׁשְבּתֹו ַעל ָּכל ָּפִנים ְגדּוַלת ֵאין סֹוף ָּברּו� הּוא ּוַמְלכּותֹו 
ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵלא  ְוִאיהּו  ְוַּתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  עֹוְלִמים  ָּכל  ַמְלכּות  ִהיא  ַאֶׁשר 
ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַהלֹא ֶאת ַהָׁשַמִים ְוָאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ּוַמִניַח 
ִּכי  ְוָעָליו ִּבְפַרט  ִּבְכַלל  ִיְׂשָרֵאל  ּוְמַייֵחד ַמְלכּותֹו ַעל ַעמֹו  ְוַּתְחּתֹוִנים  ָהֶעְליֹוִנים 
ַמְלכּותֹו  ָעָליו  ְמַקֵּבל  הּוא  ַגם  ְוהּוא  ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ִּבְׁשִביִלי  לֹוַמר  ָאָדם  ַחָייב 
ִלְהיֹות ֶמֶל� ָעָליו ּוְלַעְבדֹו ְוַלַעׂשֹות ְרצֹונֹו ְּבָכל ִמיֵני ַעבֹוַדת ֶעֶבד. ְוִהֵנה ה׳ ִנָצב 
ָעָליו ּוְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו ּוַמִּביט ָעָליו ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב ִאם עֹוְבדֹו ָּכָראּוי. 

ְוַעל ֵּכן ָצִרי� ַלַעבֹוד ְלָפָניו ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶמֶל�

During davening we hope to arouse a feeling of closeness and connection 
to Hashem (ahava). However, we still must remind ourselves of our 

obligation to dedicate ourselves to do Avodas Hashem with Kabolas Ol, 
doing exactly what Hashem tells us to, no matter what our mood or level 
of inspiration is (yirah). By thinking about the following point, especially 

before davening, it will help us live with this throughout the day.

Hashem is the chayus of everything in the world. He gives every 
single part of creation — from rocks to humans, planets and stars, 
malochim and Olamos — the exact chayus they need, and brings 
them all into existence from nothingness. Still, Hashem focuses 
on Yidden in general, and specifi cally on ME, especially as I stand 
here thinking this. And I need to ask myself: 

Am I serving Hashem as He wants me to? 
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1. Morning Brachos

2. Hareini

3. Vayedaber (Korban Tomid)

4. First line of Shema

5. Emes Veyatziv — Go’al Yisroel

6. Shmoneh Esrei

7. Ach Tzadikim

Shmoneh Esrei of Mincha

In general: Develops our relationship with Hashem — 

the source of our chayus and our true Father — which 

gives us the koach to fulfi ll our shlichus properly.

Some specifi c points discussed in Chassidus:

• Spreads the neshama throughout the body

• Tunes us in to the new chayus of each day

• Makes us more aidel

• Helps us make general hachlatos for the day

e



Our tefi llos are in plural, and in many places we ask for our 
friend before ourselves, because Hashem responds to our tefi llos 

when He sees that we are concerned about each other.

ַהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע� ָּכמֹו�

Tefi llos were instituted in place of the korbanos. � e Korban Tomid 
atones for the aveiros of the day, and when we say this parsha of the 

Torah, Hashem considers it as if we actually brought the korban.

We also remind ourselves of the ideal Jewish life, which includes 
all of the mitzvos fulfi lled when the Beis Hamikdash stands.

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצו  ֵּלאמֹר:  מֶֹׁשה  ֶאל  ְיָי  ַוְיַדֵּבר 
ִניֹחִחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב  ֲאֵלֶהם, ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי, ֵריַח 
ַלָײ,  ַּתְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ָהִאֶּׁשה  ֶזה  ָלֶהם,  ְוָאַמְרָּת  ְּבמֹוֲעדֹו:  ִלי 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְתִמיִמם, ְׁשַנִים ַלּיֹום, ֹעָלה ָתִמיד: ֶאת ַהֶּכֶבׂש 
ָהַעְרָּבִים:  ֵּבין  ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  ַבֹּבֶקר,  ַּתֲעֶׂשה  ֶאָחד 
ְרִביִעת  ָּכִתית  ְּבֶׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ְלִמְנָחה,  ֹסֶלת  ָהֵאיָפה  ַוֲעִׂשיִרית 
ַלָײ:  ִאֶּׁשה  ִניֹחַח  ְלֵריַח  ִסיַני  ְּבַהר  ָהֲעֻׂשָיה  ָּתִמיד,  ֹעַלת  ַהִהין: 
ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד, ַּבֹּקֶדׁש ַהֵּס� ֶנֶס� ֵׁשָכר ַלָײ: 
ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים, ְּכִמְנַחת ַהֹּבֶקר ּוְכִנְסּכֹו 

ַּתֲעֶׂשה, ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלָײ:

A Yid is connected to Hashem in a way above nature. We are 
speaking to our neshama, reminding ourselves that for a Yid, 

“Hashem Elokeinu” — our koach comes from Hashem in a way 
beyond nature, and when Moshiach comes, “Hashem Echod” 

— the Alef of Hashem will be recognized in the ches (7 heavens 
and one earth) and daled (all four corners of the earth).

� is recognition obligates us to love Hashem and act the way 
He wants, basing our life entirely on Hashem’s ratzon.

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱא�ֵהינּו ְיָי ֶאָחד:
ָּברּו� ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיָי ֱא�ֶהי�, ְּבָכל ְלָבְב�, ּוְבָכל ַנְפְׁש�, ּוְבָכל ְמֹאֶד�: 
ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום ַעל ְלָבֶב�: ְוִׁשַּנְנָּתם 
ְלָבֶני� ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְּבִׁשְבְּת� ְּבֵביֶת�, ּוְבֶלְכְּת� ַבֶּדֶר�, ּוְבָׁשְכְּב�, 

Ahavas Yisroel 
as preparation 
for davening

Korban Tomid

Shema: 
There is 
nothing 
besides 
Hashem, and 
we dedicate 
our lives to 
serve Him.

S HT
״והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה״

A G
Modeh Ani — R’ Yishmael

A

Y

B

A

Hodu — Lamenatzeiach

Pesukei D’Zimra
(Boruch She’amar — Yishtabach)

Birchos Kriyas Shema — 
Go’al Yisroel

Shmoneh Esrei

Lesheim 
Yichud

Borchu & 
Kaddish

Hashem 
Sefosai 
Tiftach

A:
Hoda’ah / Bittul
P  N:
Nefesh

A:
Hispa’alus Hamidos
P  N:
Ruach (Midos)

A:
Hisbonenus 
(Ahavas Hashem, 
Achdus Hashem)
P  N:
Neshama (Mochin)

A:
Hischabrus
P  N:
Chaya / Yechida



ֵעיֶני�:  ֵּבין  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָיֶד�,  ַעל  ְלאֹות  ּוְקַׁשְרָּתם  ּוְבקּוֶמ�: 
ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶת� ּוִבְׁשָעֶרי�:

ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדֹו  ֱא�ֵהיֶכם  ְיָי  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום, 
ְוָאַסְפָּת  ּוַמְלקֹוׁש,  יֹוֶרה  ְּבִעּתֹו  ַאְרְצֶכם  ְמַטר  ְוָנַתִּתי  ַנְפְׁשֶכם: 
ְדָגֶנ�, ְוִתירְֹׁש� ְוִיְצָהֶר�: ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְד� ִלְבֶהְמֶּת�, ְוָאַכְלָּת 
ַוֲעַבְדֶּתם  ְוַסְרֶּתם  ְלַבְבֶכם,  ִיְפֶּתה  ֶּפן  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ְוָׂשָבְעָּת: 
ְוָעַצר  ָּבֶכם  ְיָי  ַאף  ְוָחָרה  ָלֶהם:  ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם  ֲאֵחִרים  ֱא�ִהים 
ְיבּוָלּה,  ֶאת  ִתֵּתן  לֹא  ְוָהֲאָדָמה  ָמָטר  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַהָּׁשַמִים  ֶאת 
ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ְיָי ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם 
ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם, ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות 
ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם: ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת ְּבֵניֶכם 
ְלַדֵּבר ָּבם, ְּבִׁשְבְּת� ְּבֵביֶת� ּוְבֶלְכְּת� ַבֶּדֶר� ּוְבָׁשְכְּב� ּוְבקּוֶמ�: 
ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת� ּוִבְׁשָעֶרי�: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי 
ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיָי ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם, ִּכיֵמי 

ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵּלאמֹר:  מֶֹׁשה  ֶאל  ְיָי  ַוּיֹאֶמר 
ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם, ְוָנְתנּו ַעל 
ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ְּתֵכֶלת:  ְּפִתיל  ַהָּכָנף  ִציִצת 
ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְולֹא  ֹאָתם,  ַוֲעִׂשיֶתם  ְיָי  ִמְצֹות  ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם 
ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ִּתְזְּכרּו 
ְיָי  ֲאִני  ֵלא�ֵהיֶכם:  ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי,  ָּכל  ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם 
ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֱא�ֵהיֶכם 

ֵלא�ִהים, ֲאִני ְיָי ֱא�ֵהיֶכם –

We remind ourselves of the Geulah from Mitzrayim, which 
includes the forthcoming Geulah. � is reminds our purpose 

in life, to bring the Geulah, which puts our approaching 
Hashem in context, and in a happy Geulah spirit!

ֱאֶמת, ְוַיִּציב, ְוָנכֹון, ְוַקָּים, ְוָיָׁשר, ְוֶנֱאָמן: ְוָאהּוב ְוָחִביב, ְוֶנְחָמד 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ְוָיֶפה,  ְוטֹוב  ּוְמֻקָּבל,  ּוְמֻתָּקן  ְוַאִּדיר,  ְונֹוָרא  ְוָנִעים, 

Geulah before 
Te� llah

In 5744, the Rebbe asked that all Yidden should say 
this posuk after davening (and Hareini before). 

(It’s a good way to fi nish our davening with hiskashrus 
to the Nosi and achdus with all other Yidden!)

ַא� ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמ� ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶני�:

When we 
act the way 
You want, 
we are with 
You always!

One should say Tehillim after davening or throughout the day:

Kapitel Chof,
Daily Tehillim,

the Rebbe’s kapitel
and family Tehillim 

(saying our children’s kapitelach is a segulah 
that they should not leave the path of Yiddishkeit)

e
Now let’s go do our shlichus with simcha!



ָמֵגן  ַיֲעֹקב  צּור  ַמְלֵּכנּו  עֹוָלם  ֱא�ֵהי  ֱאֶמת,  ָוֶעד:  ְלעוָלם  ָעֵלינּו 
ְוִכְסאֹו ָנכֹון. ּוַמְלכּותֹו  ִיְׁשֵענּו, ְלדֹר ָודֹר הּוא ַקָּים, ּוְׁשמֹו ַקָּים, 
ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקֶּיֶמת. ּוְדָבָריו ָחִיים ְוַקָּיִמים, ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים 
ְוַעל  ָּבֵנינּו  ַעל  ְוָעֵלינּו,  ֲאבֹוֵתינּו  ַעל  עֹוָלִמים  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד 
ָהִראׁשֹוִנים  ַעל  ֲעָבֶדי�:  ִיְשָֹרֵאל  ֶזַרע  ּדֹורֹות  ָּכל  ְוַעל  ּדֹורֹוֵתינּו, 
ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים ָּדָבר טֹוב ְוַקָּים ֶבֱאֶמת ֶּוֶבֱאמּוָנה חֹוק ְולֹא ַיֲעֹבר. 
ֶמֶל�  ַמְלֵּכנּו  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא�ֵהי  ֱא�ֵהינּו  ְיָי  הּוא  ָׁשַאָּתה  ֱאֶמת, 
ֲאבֹוֵתינּו, ּגֹוֲאֵלנּו ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתינּו, צּוֵרינּו, צּור ְיׁשּוָעֵתנּו, ּפֹוֵדנּו 

ּוַמִּציֵלנּו ֵמעֹוָלם הּוא ְׁשֶמ�, ְוֵאין ָלנּו עֹוד ֱא�ִהים זּוָלְת� ֶסָלה:

ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם, ָמֵגן ּומֹוִׁשיַע ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם 
ּוִמְׁשָּפֶטי�  מֹוָׁשֶב�,  עֹוָלם  ְּברּום  ָודֹור:  ּדֹור  ְּבָכל  ַאֲחֵריֶהם 
ְוִצְדָקְת� ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ. ֱאֶמת, ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִמְצֹוֶתי�, 
ָיִשים ַעל ִלּבֹו. ֱאֶמת, ַאָּתה הּוא ָאדֹון ְלַעֶּמ�,  ְותֹוָרְת� ּוְדָבְר� 
ּוֶמֶל� ִּגּבֹור ָלִריב ִריָבם, ְלָאבֹות ּוָבִנים. ֱאֶמת, ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון, 
ּומֹוִׁשיַע.  ּגֹוֵאל  ֶמֶל�  ָלנּו  ֵאין  ּוִמַּבְלָעֶדי�  ַאֲחרֹון,  הּוא  ְוַאָּתה 
ֱאֶמת, ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו ְיָי ֱא�ֵהינּו, ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו. ָּכל 
ְּבכֹוֵריֶהם ָהָרְגָּת, ּוְבכֹוְר� ִיָשָֹרֵאל ָּגָאְלָּת, ְוַים סּוף ָלֶהם ָּבַקְעָּת, 
ְוֵזִדים ִטַּבְעָּת, ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרָּת, ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם. ֶאָחד ֵמֶהם 
לֹא נֹוָתר. ַעל זֹאת ִׁשְּבחּו ֲאהּוִבים, ְורֹוְממּו ָלֵאל, ְוָנְתנּו ְיִדיִדים 
ַחי  ֵאל  ָלֶּמֶל�  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות  ְוִתְׁשָּבחֹות,  ִׁשירֹות  ְזִמירֹות 
ְוַקָּים: ָרם ְוִנָּׂשא ָּגדֹול ְונֹוָרא, ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים ֲעֵדי ָאֶרץ, ּוַמְגִּביַּה 
ְׁשָפִלים ֲעד ָמרֹום, מֹוִציא ֲאִסיִרים, פֹוֶדה ֲעָנִוים, עֹוֵזר ַּדִּלים, 
ֶעְליֹון  ְלֵאל  ְּתִהּלֹות  ֵאָליו.  ַׁשְּוָעם  ְּבֵעת  ִיְשָֹרֵאל  ְלַעּמֹו  ָהעֹוֶנה 
ִׁשיָרה  ָענּו  ְל�  ִיְשָֹרֵאל  ּוְבֵני  מֶׁשה  ּוְמֹבָר�,  הּוא  ָּברּו�  ֹּגֲאָלם, 
ָּכמָׂכה  ִמי  ְיָי,  ָּבֵאִלים  ָכמָֹכה  ִמי  ֻכָּלם:  ְוָאְמרּו  ַרָּבה,  ְּבִשְֹמָחה 

ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש, נֹוָרא ְתִה¢ת ֹעֵשֹה ֶפֶלא:

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים ְלִׁשְמ� ַהָּגדֹול ַעל ְשַֹפת ַהָּים, ַיַחד 
ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאָמרּו: ְיָי ִיְמ�� ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר. ֹּגֲאֵלנּו 

ְיָי ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְשָֹרֵאל: ָּברּו� ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְשָֹרֵאל:

Bring shalom, 
the keili for 
all brachos

Accept our 
davening

Help us 
be honest, 
humble, and 
protect us 
from anything 
negative

ִׂשים ָׁשלֹום, טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו 
ָּפֶני�,  ְּבאֹור  ְּכֶאָחד  ֻּכָּלנּו  ָאִבינּו  ָּבְרֵכנּו  ַעֶּמ�,  ִיְשָֹרֵאל  ָּכל  ְוַעל 
ֶחֶסד,  ְוַאֲהַבת  ַחִּיים  ֱא�ֵהינּו ּתֹוַרת  ְיָי  ָּלנּו  ָנַתָּת  ָּפֶני�  ִּכי ְבאֹור 
ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶני� ְלָבֵר� ֶאת 

ַעְּמ� ִיְשָֹרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמ�:
טֹוָבה,  ּוַפְרָנָסה  ְוָׁשלֹום  ְּבָרָכה  ַחִּיים  ּוְבֵסֶפר  תשובה:  ימי  עשרת 

ְוָכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶני�,  ְוִנָּכֵתב  ִנָּזֵכר  טֹובֹות  ּוְגֵזרֹות  ְוֶנָחָמה  ְיׁשָּועה 
ַעְּמ� ֵּבית ִיְשָֹרֵאל, ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום:

ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ַהְמָבֵר� ֶאת ַעּמֹו ִיְשָֹרֵאל ַּבָּׁשלֹום:

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני� ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ֱא�ַהי, ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְשָֹפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי, ַנְפִׁשי 
ִתּדֹום, ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה, ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶת�, ּוְבִמְצֹוֶתי� 
ֲעָצָתם  ָהֵפר  ְמֵהָרה  ָרָעה,  ָעַלי  ַהחֹוְׁשִבים  ְוָכל  ַנְפִׁשי,  ִּתְרּדֹוף 
ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם. ִיְהיּו ְּכמֹוץ ִלְפֵני רּוַח ּוַמְלַא� ְיָי ּדֹוֶחה. ְלַמַען 
ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי�, הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנ� ַוֲעֵנִני. ֲעֵשֹה ְלַמַען ְׁשֶמ�, ֲעֵשֹה 

ְלַמַען ְיִמיֶנ�, ֲעֵשֹה ְלַמַען ּתֹוָרֶת�, ֲעֵשֹה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶת�.

ְמאֹור ֵעיַנִים ְיַׂשַּמח ֵלב ְׁשמּוָעה טֹוָבה ְּתַדֶּׁשן ָעֶצם:
ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶלי� ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתי� ִיְׂשָרֵאל:

 ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי, ְלָפֶני�, ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

עֶׁשֹה ָׁשלֹום (ַהָּׁשלֹום) ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשֹה ָׁשלֹום ָעֵלינּו, 
ְוַעל ָּכל ִיְשָֹרֵאל, ְוִאְמרּו, ָאֵמן:

ֵּבית  ֶׁשִּיָּבֶנה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא�ֵהי  ֱא�ֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶני�,  ָרצֹון  ְיִהי 
ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת�:

The Rebbe’s 
pesukim and 
our own — 
important 
for when the 
neshama 
comes 
lemaalah

Bring shalom 
among Yidden

Rebuild 
the Beis 
Hamikdash



Now you are approaching Hashem, one on one, privately. We 
are asking Hashem for our needs, so that we can overcome the 

challenges and fulfi ll the shlichus He gives us for the day.

ֲאדָֹני, ְשָֹפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶת�:
ָּברּו� ַאָּתה ְיָי ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם, ֱא�ֵהי 
ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול  ָהֵאל  ַיֲעֹקב,  ֵוא�ֵהי  ִיְצָחק, 
ּוֵמִביא  ָאבֹות,  ַחְסֵּדי  ְוזֹוֵכר  ַהֹּכל,  קֹוֵנה  טֹוִבים,  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל 

גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:
עשרת ימי תשובה: ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים, ֶמֶל� ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר 

ַהַחִּיים, ְלַמַעְנ� ֱא�ִהים ַחִּיים:

ֶמֶל�, עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם:

ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני, ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע:
בקיץ: מֹוִריד ַהָּטל: | בחורף: ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶּׁשם:

ַרִּבים, סֹוֵמ�  ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֶּיה  ְּבֶחֶסד,  ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל 
נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני 
ָעָפר. ִמי ָכמֹו� ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָּל�, ֶמֶל� ֵמִמית ּוְמַחֶּיה 

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:
עשרת ימי תשובה: ִמי ָכמֹו� ָאב ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים:

ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ� ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְּללּו� ֶּסָלה. 
ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, (עשרת ימי תשובה: ַהֶּמֶל� ַהָּקדֹוׁש:) ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:

ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת, ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה. ָחֵּננּו ֵמִאְּת� 
ָחְכָמה ִּביָנה ָוָדַעת. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, חֹוֵנן ַהָּדַעת:

ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶת�, ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶת�, ְוַהֲחִזיֵרנּו 
ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני�. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה:

ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו, ִּכי ָחָטאנּו, ְמחֹול ָלנּו ַמְלֵּכנּו, ִּכי ָפָׁשְענּו, ִּכי 
ֵאל טֹוב ְוַסָּלח ָאָּתה. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלַׂח:

Help me speak 
properly

Remember 
the zechus 
of the Avos

Hashem is 
the source 
of all life

Hashem is holy 
and malochim 
and neshamos  
praise Him

Give us sechel 
to understand 
Your Will

Help us do 
teshuvah to 
act the way 
You want

Forgive us 
for our past 
aveiros

ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא�ֵהי  ֱא�ֵהינּו  ְיָי  הּוא  ָׁשַאָּתה  ָל�,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור ַחֵּיינּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה 
ִנְׁשמֹוֵתינּו  ְוַעל  ְּבָיֶד�,  ַהְּמסּוִרים  ַחֵּיינּו  ַעל  ְּתִהָּלֶת�,  ּוְנַסֵּפר  ְּל� 
ִנְפְלאֹוֶתי�  ְוַעל  ִעָּמנּו,  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִנֶּסי�  ְוַעל  ָל�,  ַהְּפקּודֹות 
ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב, ִּכי לֹא ָכלּו  ָוֹבֶקר  ְוטֹובֹוֶתי� ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֶרב 

ַרֲחֶמי�, ַהְמַרֵחם, ִּכי לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדי�, ִּכי ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָל�:
חנוכה ופורים: ְוַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות 

ְוַעל ַהִנְפָלאֹות ֶׁשָעשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה:

ּוָבָניו,  ַחְׁשמֹוָנִאי  ָּגדֹול,  ֹּכֵהן  יֹוָחָנן  ֶּבן  ַמִּתְתָיהּו  ִּביֵמי  חנוכה: 

ְלַהְׁשִּכיָחם  ִיְשָֹרֵאל,  ַעְּמ�  ַעל  ָהְרָׁשָעה,  ָיָון  ַמְלכּות  ְּכֶׁשָעְמָדה 
ּתֹוָרֶת� ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ�, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים, ָעַמְדָּת 
ָנַקְמָּת ֶאת  ִּדיָנם,  ֶאת  ַדְנָּת  ִריָבם,  ֶאת  ַרְבָּת  ָצָרָתם.  ְּבֵעת  ָלֶהם 
ְמַעִּטים,  ְּבַיד  ְוַרִּבים  ַחָּלִׁשים,  ְּבַיד  ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָּת  ִנְקָמָתם, 
ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים, ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים, ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי 
ִיְשָֹרֵאל  ּוְלַעְּמ�  ְּבעֹוָלֶמ�,  ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֵׁשם  ָעִשֹיָת  ּוְל�  תֹוָרֶת�. 
ָבֶני�  ָּבאּו  ַּכ�  ְוַאַחר  ַהֶּזה:  ְּכַהּיֹום  ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ָעִשֹיָת ְּתׁשּוָעה 
ְוִהְדִליקּו  ִמְקָּדֶׁש�,  ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶל�,  ֶאת  ּוִפּנּו  ֵּביֶת�,  ִלְדִביר 
ְלהֹודֹות  ֵאּלּו,  ֲחֻנָּכה  ְיֵמי  ְוָקְבעּו ְׁשמוַנת  ָקְדֶׁש�.  ְּבַחְצרֹות  ֵנרֹות 

ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ� ַהָּגדֹול:

פורים: ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן 

ָהָרָׁשע, ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, ִמַּנַער 
ְׁשֵנים  ְלֹחֶדׁש  ָעָשֹר  ִּבְׁשלָׁשה  ֶאָחד,  ְּביֹום  ְוָנִׁשים,  ַטף  ָזֵקן,  ְוַעד 
ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמי�  ְוַאָּתה  ָלבֹוז.  ּוְׁשָלָלם  ֲאָדר  ֹחֶדׁש  הּוא  ָעָשֹר, 
ְּגמּולֹו  ּלֹו  ַוֲהֵׁשבֹוָת  ַמֲחַׁשְבּתֹו,  ֶאת  ְוִקְלַקְלָּת  ֲעָצתֹו,  ֶאת  ֵהַפְרָּת 

ְברֹאׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ.

ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבֵר� ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵּשֹא ִׁשְמ� ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם 
ָוֶעד:

עשרת ימי תשובה: ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶת�:

טֹוב,  ִּכי  ְלעֹוָלם  ַהָּגדֹול  ִׁשְמ�  ִויַהְללּו  ֶּסָלה  יֹודּו�  ַהַחִּיים  ְוָכל 
ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. ָהֵאל ַהּטֹוב. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ַהּטֹוב 

ִׁשְמ� ּוְל� ָנֶאה ְלהֹודֹות:

We recognize 
that 
everything 
comes from 
Hashem 
and thank 
Hahem for His 
goodness



ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמ�, ִּכי 
ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָּתה. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ּגֹוֵאל ִיְשָֹרֵאל:

ְרָפֵאנּו ְיָי ְוֵנָרֵפא, הוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה, ְוַהֲעֵלה 
ֲארּוָכה ּוְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶל� רֹוֵפא ֶנֱאָמן 

ְוַרֲחָמן ָאָּתה. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְשָֹרֵאל:

ִמיֵני  ָּכל  ְוֶאת  ַהֹּזאת  ַהָּׁשָנה  ֶאת  ֱא�ֵהינּו  ְיָי  ָעֵלינּו  ָּבֵר� 
ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, ְוֵתן

בקיץ: ְּבָרָכה: | בחורף: ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה:

ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ְוַשְֹּבֵענּו ִמּטּוֶב�, ּוָבֵר� ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות 
ִלְבָרָכה, ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵר� ַהָּׁשִנים: ָּברּו� ַאָּתה 

ְיָי ְמָבֵר� ַהָּׁשִנים:

ָּגֻלּיֹוֵתינּו,  ְלַקֵּבץ  ֵנס  ְוָשֹא  ְלֵחרּוֵתנּו,  ָּגדֹול  ְּבׁשֹוָפר  ְּתַקע 
ְיָי,  ַאָּתה  ָּברּו�  ְלַאְרֵצנּו:  ָהָאֶרץ  ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  ַיַחד  ְוַקְּבֵצנּו 

ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְשָֹרֵאל:

ְוָהֵסר  ְּכַבְּתִחָּלה,  ְויֹוֲעֵצינּו  ְּכָבִראׁשֹוָנה,  ׁשֹוְפֵטינּו  ָהִׁשיָבה 
ִמֶּמּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלֹו� ָעֵלינּו ַאָּתה ְיָי ְלַבְּד� ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, 
ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, (עשרת ימי תשובה: ַהֶמֶל� ַהִמְׁשָּפט) 

ֶמֶל� אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט:

ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה, ְוָכל ַהִּמיִנים ְוָכל ַהֵּזִדים ְּכֶרַגע 
יֹאֵבדּו, ְוָכל ֹאְיֵבי ַעְּמ� ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו, ּוַּמְלכּות ָהִרְׁשָעה ְמֵהָרה 
ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר, ְוַתְכִניַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, 

ֹׁשֵבר אְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים:

ִזְקֵני ַעְּמ� ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,  ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים, ְוַעל 
ָנא  ֶיֱהמּו  ְוָעֵלינּו,  ַהֶּצֶדק  ֵּגֵרי  ְוַעל  סֹוְפֵריֶהם  ֵּבית  ְּפֵליַטת  ְוַעל 
ַרֲחֶמי� ְיָי ֱא�ֵהינּו, ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמ� ֶּבֱאֶמת, 

Restore proper 
leadership

Destroy 
kelipah

Give strength 
to kedusha

Bring us 
Geulah

Give us health

Give us good 
parnasa

Gather Yidden 
from Golus

ָּברּו�  ָּבָטְחנּו.  ְב�  ִּכי  ֵנבֹוׁש  לֹא  ּוְלעֹוָלם  ִעָּמֶהם,  ֶחְלֵקנּו  ְוִׂשים 
ַאָּתה ְיָי, ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים: 

ַּכֲאֶׁשר  ְוִתְׁשּכֹון ְּבתֹוָכּה  ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב,  ִעיְר�  ְוִלירּוָׁשַלִים 
אֹוָתּה  ּוְבֵנה  ָּתִכין,  ְּבתֹוָכּה  ְמֵהָרה  ַעְבְּד�  ָדִוד  ְוִכֵּסא  ִּדַּבְרָּת, 

ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עֹוָלם. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים:

ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּד� ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶת�, 
ִּכי ִליׁשּוָעְת� ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה:

ְוַקֵּבל  ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ֱא�ֵהינּו,  ְיָי  קֹוֵלנּו  ְׁשַמע 
ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו, ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים 
ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה  ִּכי  ְּתִׁשיֵבנּו.  ַאל  ֵריָקם  ַמְלֵּכנּו  ּוִמְּלָפֶני�  ָאָּתה, 

ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ׁשֹוֵמַע ְתִפָּלה:

ְוָהֵׁשב  ְׁשֵעה,  ְוִלְתִפָּלָתם  ִיְשָֹרֵאל  ְּבַעְּמ�  ֱא�ֵהינּו  ְיָי  ְרֵצה 
ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶת�, ְוִאֵּׁשי ִיְשָֹרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל 

ְּבָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשָֹרֵאל ַעֶּמ�:

ראש חודש, חול המועד: ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגיַע, 

ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָּזֵכר  ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּׁשַמע,  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה 
ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ְוִזְכרֹון  ַעְבֶּד�,  ָּדִוד  ֶּבן  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו, 
ְלטֹוָבה,  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶני�,  ִיְשָֹרֵאל  ֵּבית  ַעְּמ�  ָּכל  ְוִזְכרֹון  ָקְדֶׁש�, 

ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום

רֹאׁש ַהחֶדׁש | ַחג ַהַּמּצות | ַחג ַהֻּסּכות

ְיָי ֱא�ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוִׁשיֵענּו  ָזְכֵרנּו  ַהֶּזה. 
בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו 

ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶלי� ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶל� ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה: 

ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְב� ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ַהַּמֲחִזיר 
ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

Rebuild 
Yerushalayim

Bring 
Moshiach

Desire our 
avodah and 
bring the 
Geulah

Answer all of 
our Te� llos 
(include 
personal 
te� llah here)

Remember 
us on special 
days


