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

והיא סגולה להצלחת הפרנסה
תפילה זו נתגלתה בכתב יד עתיק וכן כתוב:
"זאת התפילה חברה הרמב"ן ז"ל ,והיה מתפלל אותה בכל ראש חודש ג' פעמים.
והוא סגולה להצלחת הפרנסה".
בו ַתי,
צון ִמ ְּלפָ נ ְ ֶָיך ה' אֱ ל ֹהי וֵאלהי אֲ ֹ
י ְִהי ָר ֹ
שי י ַָדי ַעד ְ ּב ִל י ַדי,
ש ְּת ָב ֵר ְך ָּכל ַמעֲ ֵׂ
ֶׁ
יענִ י,
ש ִ ּב ֵ
יתי ו ְַת ְ ׂ
יענִי ,וּמֵ אוֹ צָ ְר ָך הַ ּט ֹוב ְּת ַמ ֵּלא בֵ ִ
ש ִּב ֵ
ִמי ְָּד ָך הַ ְּמלֵ ָאה ּ ַת ְ ׂ
ּשמֹר ַרגְ ַלי וּנְ ִתיבוֹ ַתי,
חו ַתי ,ו ְ ׁ
וְ ַת ְצ ִליחַ דַּ ְר ִּכי וְ אוֹ ְר ֹ
ִּכי ְ ּבי ְָד ָך ְמסו ִּרים ָּכ ל חַ י.
וְ י ְִהי ּו ְמזוֹ ֹנו ַתי ְ ּבי ְָד ָך ְמסו ִּרים ו ְּמתו ִּקים וְ לֹא י ְִהיוּ ְ ּביַד ְ ּבנֵי ָא ָדם,
ימים,
ֹשת ּ ָפנִ ים ַמ ְכ ִל ִ
ִּכי הֵ ם ָמ ִרים וְ ָק ִ ׁשים ְּכלַ עֲ נָה ְ ּבב ֶׁ
לָ כֵ ן ְ ּב ַרח ֲֶמ ָיך הָ ַר ִּבים ּ ַת ְח ּתֹם ִלי ְמ ֹזונוֹ ת ִמי ְָּד ָך הַ ּטוֹ בָ ה הַ ְּמלֵ ָאה,
ְש ָרה ְלפָ נ ֶָיך,
וְת ְד ִריכֵ נִ י ְ ּב ֶד ֶר ְך י ָׁ
וְ י ְִהי ּו ְ ׁשלֵ ִמים ַ
רו ַאי,
ו ְּתנֵנִ י ְלחֵ ן ו ְּלחֶ סֶ ד ו ְּל ַרח ֲִמים ְ ּב ֵעינ ֶָיך ו ְּב ֵעינֵי כָ ל ֹ
ִּכי ֵאל ַרחוּם וְ חַ ּנוּן ַא ּ ָתה,
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה ה' ׁש ֹומֵ ַע ְּת ִפ ָּלה:
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תפילה נפלאה לחודש טוב ומבורך מרבי יוסף חיים  -הבן איש חי זי"ע )עדיף לאומרה בלילה(
אלוהינו ואלוהי אבותינו ,חדש עלינו את החודש הזה ,חודש] :יאמר שם החודש[
לטובה ולברכה ,לששון ולשמחה ,לחיים טובים ולשלום.
ויהיו כל ימי החודש הזה ,הוא חודש] :יאמר שם החודש[ ברוכים ,טובים ומתוקנים.
ותבשרנו בהם בשורות טובות ,ותשמעינו בהם ששון ושמחה.
ותחוננו בהם חכמה ,בינה ודעת מאיתך ,ונהיה מדובקים בתלמוד-תורה.
ותשלח ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשינו.
ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו:
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אורה ,שערי אהבה ואחוה,
ברכה ,שערי בינה,
גדולה ,שערי גילה,
דעת,
הוד והדר ,שערי הרוחה והצלחה,
ועד טוב ,שערי ותרנות,
זכויות,
חדוה ,שערי חוכמה ,שערי חמלה ,שערי חיים טובים ,שערי חן וחסד,
טובה,
ישועה,
כלכלה,
לימוד תורה לשמה,
מזון טוב,
נדיבות ,שערי נעימות,
סמיכה,
עזרה ,שערי עושר,
פדות ,שערי פרנסה טובה,
צדקה ,שערי צהלה ,שערי צמח,
קוממיות ,שערי קרון-פנים,
רפואה שלימה ,שערי רצון ,שערי רחמים,
שלום ,שערי שלוה,
תשובה ,שערי תורה ,שערי תפילה ,שערי תשועה.

ימינְ ָך נֶצַ ח".
יענִ י א ַֹרח חַ יִּים שֹׂ ַבע שְׂ ָמחוֹת ֶאת־פָּנ ֶָיך נְ ִעמוֹת בִּ ִ
" תּוֹ ִד ֵ
י־פי וְ הֶ גְ יוֹן ִלבִּי ְלפָ נ ֶָיך יְהוָה צוּ ִרי וְ גֹאֲ ִלי:
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵר ִ
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תפילה לראש חודש מאת הגאון רבי נחמן מטשערין,
מתוך ספרו "תפילות ותחנונים"
דו ָתם.
אשי ח ֳָד ִ ׁשים ְל ַע ְּמ ָך נ ַָת ָּת ז ְַמן ַּכ ּ ָפ ָרה ְלכָ ל ּת ֹו ְל ֹ
ָר ֵׁ
טו ִבים,
חֻפ ה ו ְּלמַ עֲ ִ ׂשים ֹ
תו ָר ּה ו ְּל ּ ָ
ִש ָר ֵאל ְלגַ דֵּ ל ֶאת ָּכל ָּבנֵינ ּו ְל ֹ
תו ְך ְּכלָ ל י ְ ׂ
של עוֹ לָ ם :ז ּ ֵַכ ּ ִנ י ְ ּב ֹ
ִרבּ ֹו ֹנו ֶׁ
לום,
ְש ֹ
וְ הַ ִּצילֵ נ ּו ֵמ ַע ּ ָתה ִמ ָּכל ִמינֵי צַ ַער ִ ּגדּ וּל ָּבנִ ים חַ ס ו ָׁ
טו ִבים וַאֲ ֻר ִּכים.
וְ ַת ְמ ִ ׁש ְיך מֵ ַע ּ ָתה ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל יוֹ ְצ ֵאי חֲלָ צֵ ינ ּו חַ י ִּים ֹ
ִרבּ ֹו ֹנו ֶׁשל עוֹ לָ ם:
יתת הַ ָּבנִ ים ְּכ ֶׁשהֵ ם ְק ַט ִּניםַ ,ר ְח ָמנָא ִל ְצלָ ן,
הו ַד ְע ּ ָת לָ נ ּו ִּכי ִמ ַ
ַא ּ ָתה ֹ
שהוּא ַא ְס ְּכ ָרה ְל ַר ְביֵי חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם,
ארֹת חָ סֵ ר ָוא"ו'ֶׁ ,
נִמ ַׁש ְך ְ ּב ִחינַת ' ְמ ֹ
ימת הַ ְּלבָ נָהֶׁ ,ש ִּמשּׁ ָ ם ְ
נִמ ַׁש ְך ִמ ּסוֹ ד ְּפגִ ַ
זֶה ְ
אות ו ְּל ִה ְת ּ ַת ֵּקן ,וַאֲ זַי ז ְַמן ַּכ ּ ָפ ָר ה ְלכָ ל
ֹאש ח ֶֹד ׁשֶׁ ,ש ָאז ַמ ְתחֶ לֶ ת הַ ְּלבָ נָה ְל ִה ְת ַמ ְּל ֹ
ש ְ ּבר ׁ
וְ ַא ּ ָתה הוֹ ַד ְע ּ ָת לָ נ ּו ַ ּגם ּ ֵכן ֶׁ
דו ָתם,
ּת ֹו ְל ֹ
שי ְִּהיֶה נִ ְמ ַׁש ְך עֲ לֵ יהֶ ם חַ י ִּים טוֹ ִבים וַאֲ ֻר ִּכים,
ִש ָר ֵאלֶׁ ,
ִּכי ָאז נִ ְמ ַׁש ְך ַּכ ּ ָפ ָרה ו ְּס ִליחָ ה וְ הַ ְמ ּ ָת ָקה ַעל ָּכל ּתוֹ ְלדוֹ ָתם ֶׁשל י ְ ׂ
אשי ח ֳָד ִ ׁשים ָּכ ָראוּי,
ַעל ּ ֵכן חוּס וְ חַ מוֹ ל נָא ָעלֵ ינ ּו וְ ז ּ ֵַכנ ּו ְל ַק ֵּבל ְק ֻד ַׁשת ָר ֵׁ
ש ְמחָ ה ְל ַא ְרצֵ נ ּו וְ ִת ָּט ֵענ ּו ִ ּבגְ בוּלֵ נ ּו,
צון ִמ ְּלפָ נ ֶָיך ֶׁש ּ ַתעֲ לֵ נ ּו ְ ּב ִ ׂ
יהי ָר ֹ
וִ ִ
ידין ְּכ ִס ְד ָרם וּמוּסָ ִפים ְּכהִ ְלכָ ָתם,
חובוֹ ֵתינ ּו ְּת ִמ ִ
וְ ָׁשם נַעֲ ֶׂשה ְלפָ נ ֶָיך ָק ְר ְּבנוֹ ת ֹ
ש ה וְ נ ְַק ִריב ְלפָ נ ֶָיך ְ ּב ַאהֲבָ ה ְּכ ִמ ְצוַת ְרצוֹ נ ֶָך,
אשי ח ֳָד ִ ׁשים נַעֲ ֶׂ
וְ ֶאת מו ְּספֵ י ָר ֵׁ
בו ֶד ָך ָּכ ָאמוּר:
ֹשה ֵע ְב ֶד ָך ִמ ּ ִפי ְּכ ֹ
ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַת ְב ּ ָת ָעלֵ ינ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך ַעל י ְֵדי מ ֶׁ
ימים,
שים ְ ּבנֵי ָׁשנָה ִ ׁש ְב ָעה ְּת ִמ ִ
שיכֶ ם ּ ַת ְק ִריב ּו עוֹ לָ ה לַ אֲ דֹנָי ּ ָפ ִרים ְ ּבנֵי ָּב ָקר ְ ׁש ַניִם וְ ַאיִל ֶאחָ דְּ ,כבָ ִ ׂ
אשי חָ ְד ֵׁ
"ו ְּב ָר ֵׁ
שים לָ הֶ ם ָקבַ ְע ּ ָת".
אשי ח ֳָד ִ ׁ
חֻק י ָר ֵׁ
ִש ָר ֵאל ָּבחַ ְר ּ ָת ִמ ָּכל הָ אֻ ּמוֹ ת וְ ֵּ
ּו ִמנְ חָ ָת ם וְ כ ּו'ִּ .כי ְ ּב ַע ְּמ ָך י ְ ׂ
ִרבּ ֹו ֹנו ֶׁשל עוֹ לָ ם:
קו ָמם
ש ְּכ ֶׁשעוֹ ְס ִקים ְ ּבפָ ָר ַׁשת הַ ָּק ְר ָּב ֹנות נ ְֶח ַׁשב ְלפָ נ ֶָיך ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ַר ְבנ ּו ָּכל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ִ ּבז ְַמ ּנָם ו ִּב ְמ ֹ
הו ַד ְע ּ ָת לָ נ ּו ֶׁ
ַא ּ ָתה ֹ
ְּכ ִה ְלכָ ָתם,
ֹאמר אוֹ ָת ּה הַ ּ ַפ ְר ָׁשה,
ש ּנ ַ
אשי חָ ְד ֵׁשיכֶ ם' ְ ּב ֵאיזֶה ז ְַמן ֶׁ
ש ַעל י ְֵדי אֲ ִמ ַירת ּ ַפ ְר ַׁשת 'ו ְּב ָר ֵׁ
ַעל ּ ֵכן ,יְהִ י ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ֶָיךֶׁ ,
אֲ ִפ ּל ּו ֶׁש ּלֹא ְּברֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ,
י ְִהיֶה נ ְֶח ַׁשב ְלפָ ֶנ ָיך ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ַר ְבנ ּו ָק ְר ַּבן רֹאשׁ ח ֶֹד ׁש ִ ּבז ְַמנּוֹ  ,וְ ַת ְמ ִׁש ְיך ַעל י ְֵדי זֶה ְ ּב ִחינַת ִּת ּקוּן ו ִּמ ּלוּי הַ ְּלבָ נָה,
ִש ָר ֵאל,
של י ְ ׂ
וְ ַעל ְי ֵדי זֶה י ְִהיֶה נִ ְמ ַׁש ְך ַּכ ּ ָפ ָרה ו ְּס ִליחָ ה וְ הַ ְמ ּ ָת ָקה ַעל ָּכל ּתוֹ ְלדוֹ ֵתיהֶ ם ֶׁ
טו ִבים וַאֲ ֻר ִּכים ,ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו ְל ַקי ֵּם ִמ ְצוַת ִ ּב ְרכַ ת ִקדּ ו ּׁש ְל ָבנָה ְ ּבכָ ל ח ֶֹד ׁש ִ ּבז ְַמנּוֹ .
ֶׁש ִּי זְכּ וּ ְלחַ י ִּים ֹ
ימת הַ ְּלבָ ָנה ,וְ לֹא י ְִהיֶה ָּב ּה ׁשוּם ִמעוּט,
צון ִמ ְּלפָ נ ֶָיך ְל ַמ ְלאוֹ ת ְּפגִ ַ
יהי ָר ֹ
וִ ִ
מו ֶׁשהָ י ְָתה ק ֶֹדם ִמ עוּטָ ּה,
אשיתְּ ,כ ֹ
וְ י ְִהיֶה אוֹ ר הַ ְּלבָ נָה ְּכאוֹ ר הַ חַ ּ ָמה ְּכאוֹ ר ִ ׁש ְב ַעת יְמֵ י ְּב ֵר ִ ׁ
רות הַ ְ ּגדוֹ ִלים ,וִ יק ּויַם ָּבנ ּו ִמ ְק ָרא ֶׁש ָּכתוּב 'ו ִּב ְ ּק ׁש ּו ֶאת ְי ָי אֱ ל ֹהֵ יהֶ ם וְ ֵאת דָּ ִוד ַמ ְל ָּכם"
ְּכמוֹ ֶׁש ּנֶאֱ ַמרֶ :את ְ ׁשנֵי הַ ְּמאוֹ ֹ
ָא ֵמן.
רבי נחמן מטשערין" ,תפילות ותחנונים" כ"א
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פרשת קרבנות ראש חודש:
ימם.
שים ְ ּבנֵי ָׁשנָה ִ ׁש ְב ָעה ְּת ִמ ִ
שיכֶ םַ ּ ,ת ְק ִריב ּו עֹלָ ה ַליהוָהָ ּ ,פ ִרים ְ ּבנֵי בָ ָקר ְ ׁש ַניִם ,וְ ַאיִל ֶאחָ דְּ ,כבָ ִ ׂ
אשי חָ ְד ֵׁ
 ו ְּב ָר ֵׁ
ּשנֵי ֶע ְ ׂשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְחָ ה ְ ּבלוּלָ ה ַב ּ ֶׁשמֶ ן ָל ַאיִל
ש ֶמן לַ ּ ָפר הָ ֶאחָ ד ,ו ְ ׁ
שרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ְ ּבלוּלָ ה בַ ּׁ ֶ
ּשל ָֹׁשה ֶע ְ ׂ
 ו ְׁ
הָ ֶאחָ ד.
 וְ ִעשּׂ ָ רֹן ִעשּׂ ָ רוֹ ן סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ְּבלו ָּלה ַב ּׁ ֶש ֶמן לַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ ֶאחָ ד ,עֹלָ ה ֵריחַ נִ יחֹחַ ִאשּׁ ֶ ה לַ יהוָה.
יעת הַ הִ ין לַ ּ ֶכבֶ ׂשָ ,ייִן .זֹאת עֹלַ ת ח ֶֹדשׁ ְ ּבחָ ְד ׁשוֹ
ישת הַ ִהין ָל ַאיִל ,ו ְּר ִב ִ
 וְנִ ְס ּ ֵכיהֶ ם :ח ֲִצי הַ ִהין יִהְ יֶה לַ ּ ָפר ,ו ְ ּׁש ִל ִ ׁ
ְלחָ ְד ֵׁשי הַ ּׁ ָשנָה.
נִס ּכוֹ
ש ה וְ ְ
ּש ִעיר ִעז ִּים ֶאחָ ד ְלחַ ָּט את לַ יהוָהַ ,על עֹלַ ת הַ ּ ָת ִמיד י ֵָע ֶׂ
 ו ְׂ
מותר ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים!
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