
 "דבס

 תפילת עמידה ברכות הבקשה – 19תפילה לאל חיי 
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ה חֹוֵנן ינָה: ַאתָּ ד ֶלֱאנֹוׁש בִּ מֵּ ת. ּוְמלַּ עַּ  ְלָאָדם דַּ

ת: ינָה וָָדעַּ ְתָך ָחְכָמה בִּ אִּ  ָחנֵּנּו מֵּ

ת: ָדעַּ ָתה ְיֹהוָה. חֹונֵּן הַּ  ָברּוְך אַּ

 

 

יֵבנּו ָמה ְלָפנֶיָך: ֲהשִׁ ְתׁשּוָבה ְׁשלֵּ נּו בִּ ירֵּ ֲחזִּ ֲעבֹוָדֶתָך. ְוהַּ נּו לַּ ְלכֵּ נּו מַּ ינּו ְלתֹוָרֶתָך. ְוָקְרבֵּ  ָאבִּ

ְתׁשּוָבה: ָתה ְיֹהוָה. ָהרֹוֶצה בִּ  ָברּוְך אַּ

 

 

ל ט ְסַלח י אֵּ י ָפָׁשְענּו. כִּ נּו כִּ ְלכֵּ ל ָלנּו מַּ י ָחָטאנּו. ְמחַּ ינּו כִּ ָלח ָאָתה:ָלנּו ָאבִּ  ֹוב ְוסַּ

: ְסֹלחַּ ְרֶבה לִּ מַּ נּון הַּ ָתה ְיֹהוָה. חַּ  ָברּוְך אַּ

 

 

נּו נּו. ּוְגָאלֵּ יבֵּ יָבה רִּ ה נָא ְבָעְניֵּנּו. ְורִּ ה ְראֵּ ל ָחָזק ָאָתה: ְגֻאלָּ ל ּגֹואֵּ י אֵּ ן ְׁשֶמָך. כִּ עַּ ָרה ְלמַּ ָמה ְמהֵּ  ְׁשלֵּ

ל  ָתה ְיֹהוָה. ּגֹואֵּ ל:ָברּוְך אַּ ָראֵּ ֹשְ  יִּ

 

 

ֵאנּו  ינּו  ְרפָּ ֲחלּואֵּ א ְלָכל תַּ ְרפֵּ ה )ֲארּוָכה ּומַּ ֲעלֵּ נּו ָאָתה. ְוהַּ ָלתֵּ י ְתהִּ ָעה כִּ ּוָׁשֵּ נּו ְונִּ יעֵּ א. הֹוׁשִּ ְיֹהוָה ְונֵָּרפֵּ

א נֶאֱ  ל ֶמֶלְך רֹופֵּ י אֵּ ינּו. כִּ כֹותֵּ ָמה ְלָכל מַּ ינּו( ְרפּוָאה ְׁשלֵּ כֹותֵּ ינּו ּוְלָכל מַּ ְכאֹובֵּ ֲחָמן ָאָתה:ּוְלָכל מַּ  ָמן ְורַּ

ל: ָראֵּ ֹשְ מֹו יִּ י עַּ א חֹולֵּ ָתה ְיֹהוָה. רֹופֵּ  ָברּוְך אַּ

 

ֵרְך ן )בקיץ  בָּ ינֵּי ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. ְותֵּ זֹאת ְוֶאת ָכל מִּ ָשנָה הַּ ינּו ֶאת הַּ ינּו ְיֹהוָה ֱאֹלהֵּ ְבָרָכה(  -ָעלֵּ

ל ְפנֵּי  -)בחורף  ְבָרָכה( עַּ ל ּוָמָטר לִּ ּטֹובֹות טַּ ים הַּ ָשנִּ נּו כַּ ְך ְׁשנָתֵּ ּטּוָבּה. ּוָברֵּ נּו מִּ ְבעֵּ ָהֲאָדָמה ְוֹשַּ

ים: ָשנִּ ְך הַּ יב ָאָתה. ּוְמָברֵּ טִּ ל טֹוב ּומֵּ י אֵּ ְבָרָכה. כִּ  לִּ

ים: ָשנִּ ְך הַּ ָתה ְיֹהוָה. ְמָברֵּ  ָברּוְך אַּ

 



א נֵּס  נּו. ְוֹשָ רּותֵּ ע ְבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלחֵּ לֻ ְתקַּ ְנפֹות ָהָאֶרץ  ּיֹוֵתינּו.ְלַקֵבץ גָּ ע כַּ ְרבַּ אַּ ָרה מֵּ ד ְמהֵּ נּו יַּחַּ ְבצֵּ ְוקַּ

נּו: ְרצֵּ  ְלאַּ

ל: ָראֵּ ֹשְ מֹו יִּ י עַּ ְדחֵּ ץ נִּ בֵּ ָתה ְיֹהוָה. ְמקַּ  ָברּוְך אַּ

 

 

ה אשֹונָּ רִׁ ה שֹוְפֵטינּו ְכבָּ יבָּ שִׁ ֶמנּו יָגֹון וֲַּאנָָחה. ּוְמֹלְך הָּ ר מִּ ָלה. ְוָהסֵּ ְתחִּ ינּו ְכבַּ ָרה  ְויֹוֲעצֵּ ינּו ְמהֵּ  ָעלֵּ

ְׁשָפט: נּו ְבֶצֶדק ּוְבמִּ ְדקֵּ ים. ְוצַּ ֲחמִּ ְדָך ְבֶחֶסד ּוְברַּ ָתה ְיֹהוָה ְלבַּ  אַּ

ְׁשָפט: ב ְצָדָקה ּומִּ ָתה ְיֹהוָה. ֶמֶלְך אֹוהֵּ  ָברּוְך אַּ

 

 

ְקוָה. ְוָכל  י תִּ ל ְתהִּ ים אַּ ינִּ ְלׁשִּ מַּ יםְולַּ ינִׁ י עַּ  ַהמִׁ דּו. ְוָכל אֹוְיבֵּ ע יֹאבֵּ ים ְכֶרגַּ דִּ זֵּ תּו. ְוהַּ ָרה יִָּכרֵּ ְמָך ְמהֵּ

ינּו: ָרה ְביָמֵּ ְמהֵּ ם בִּ יעֵּ ְכנִּ ם ְותַּ ילֵּ ְׁשפִּ ם ְותַּ ּגֵּר ּוְתכַּלֵּ ר ּוְתמַּ בֵּ ר ּוְתׁשַּ קֵּ ָרה ְתעַּ  ְמהֵּ

ים: דִּ יעַּ זֵּ ְכנִּ ים ּומַּ ר אֹוְיבִּ ָתה ְיֹהוָה. ׁשֹובֵּ  ָברּוְך אַּ

 

 

ים יקִׁ ְקנֵּי  ַעל ַהַצדִׁ ל זִּ ים. ְועַּ ידִּ ֲחסִּ ל הַּ ל ְועַּ יֶהם. ְועַּ ית סֹוְפרֵּ ת בֵּ יטַּ ל ְפלֵּ ל. ְועַּ ָראֵּ ֹשְ ית יִּ ְמָך בֵּ ית עַּ רִּ ְׁשאֵּ

ְמָך ֶבֱאמֶ  ים ְבׁשִּ בֹוְטחִּ ָכר טֹוב ְלָכל הַּ ן ֹשָ ינּו. ְותֵּ ֲחֶמיָך ְיֹהוָה ֱאֹלהֵּ ינּו. יֱֶהמּו נָא רַּ ֶצֶדק. ְוָעלֵּ י הַּ רֵּ ת. ּגֵּ

ָמֶהם. ּוְלעֹוָלם לֹא נֵּבֹוׁש נּו עִּ ים ֶחְלקֵּ ְׁשָעְננּו:  ְוֹשִּ ים נִּ ָּגדֹול ֶבֱאֶמת ּוְבָתמִּ ְסְדָך הַּ ל חַּ י ְבָך ָבָטְחנּו. ְועַּ  כִּ

ים: יקִּ דִּ צַּ ְבָטח לַּ ְׁשָען ּומִּ ָתה ְיֹהוָה. מִּ  ָברּוְך אַּ

 

ַליִׁם ירּושָּ ְרָת. ּוְבנֵּה אֹוָתּה ְבקָ  ְולִׁ בַּ ֲאֶׁשר דִּ ְׁשֹכן ְבתֹוָכּה כַּ ים ָתׁשּוב. ְותִּ ֲחמִּ יְרָך ְברַּ ְניַּן  עִּ ינּו בִּ רֹוב ְביָמֵּ

ין: ָרה ְלתֹוָכּה ָתכִּ ְבְדָך ְמהֵּ א ָדוִּד עַּ סֵּ  עֹוָלם. ְוכִּ

ם: ָתה ְיֹהוָה. בֹונֵּה ְירּוָׁשָליִּ  ָברּוְך אַּ

 

וִׁדֶאת  ּיֹום ֶצַמח דָּ ינּו ָכל הַּ ּוִּ יׁשּוָעְתָך קִּ י לִּ יׁשּוָעֶתָך. כִּ ְרנֹו ָתרּום בִּ . ְוקַּ יחַּ ְצמִּ ָרה תַּ ְבְדָך ְמהֵּ ים    עַּ פִּ ּוְמצַּ

יׁשּוָעה: יד( לִּ  )ָתמִּ

יחַּ ֶקֶרן ְיׁשּוָעה: ְצמִּ ָתה ְיֹהוָה. מַּ  ָברּוְך אַּ

 

ֲחָמן  י  ְשַמע קֹוֵלנּו.ָאב ָהרַּ נּו. כִּ ָלתֵּ ים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתפִּ ֲחמִּ ל ְברַּ בֵּ ינּו. ְוקַּ ם ָעלֵּ חֵּ ינּו חּוס ְורַּ ְיֹהוָה ֱאֹלהֵּ

לֹות  עַּ ְתפִּ ל ׁשֹומֵּ ע אֵּ נּו. ָחנֵּנּו וֲַּענֵּנּו ּוְׁשמַּ יבֵּ ל ְתׁשִּ יָקם אַּ נּו. רֵּ ְלכֵּ ְלָפנֶיָך מַּ ים ָאָתה. ּומִּ ֲחנּונִּ ְותַּ

נּו: ָלתֵּ  ְתפִּ

ים: ֲחמִּ ל ְברַּ ָראֵּ ֹשְ ְמָך יִּ ת ָכל ֶפה עַּ לַּ עַּ ְתפִּ ָתה ׁשֹומֵּ י אַּ  כִּ

ָלה: עַּ ְתפִּ ָתה ְיֹהוָה. ׁשֹומֵּ  ָברּוְך אַּ


