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 למצבנו כעתבהתאם התבוננויות בתפילה 
להרבות בתפילה ולזעוק לה' שיצילנו ממנה עם ינו עלמצווה שבעת צרה הוא פשוט דבר 

 כל אחינו בית ישראל.  

לנו לכוון למצבנו הנוכחי, ולהתחנן  וראוי ם בתפילה הקבועה שאנו מתפללים אפשר ג
 יקנו ל תחז" –יותר מכך ם כולו. ולעל הע ו  , על עמנולפניו ית' על נפשנו, על משפחתנו והקרובים לנו

 הצורך משתנה. , משום שטל בקיץגשם בחורף לבקשת בקשת מאת מילות התפילה  לשנות אפילו

להלן מובאים מקומות בתפילה בהם יש התייחסות ספציפית למצבים כמו שלנו, שלענ"ד כדאי 
הסבת תשומת לב  אבל יש בזהש, שאין בזה שום חידו  מעריךלהתבונן ולכוון בהם יותר בעת הזאת. 

 . חברילעצמי ול

הודאה על   לא פירטתי את המקומות בהן יש התייחסויות כלליות שגם הן וודאי נוגעות למצבנו, כמו:
לקי נשמה ועוד(, החכמה שניתנה לאדם לרפא )אשר נתן לשכווי, אתה -החיים עצמם )מודה אני, א 

 צרכי ועוד( וכו' וכו'.  חונן ועוד(, ההשגחה )המכין מצעדי גבר, שעשה לי כל

 בשורות טובות, אריאל 

 כנוסח אשכנז, אשמח לנקודות מנוסחים אחרים. מובאים הדברים |  ariel@itimlatora.co.il ותגובות: הוספות, להערותנ.ב. 

 

  שחרית:

 : לפני התפילה
שתצילני... מאדם   - יהי רצון שאחרי 'המעביר •

 וכו'.  רע ומחבר רע ומפגע רע
כן יכבשו רחמיך את   - רבש"ע שאחרי העקידה •

כעסך מעלינו... ובטובך הגדול ישוב חרון  
 יקרו מדבר על עצם הגלות(. אפך... )אמנם ע 

הובאו ע"י הקדמונים  – פרשת ופיטום הקטורת •
 כסגולה להינצל ממגיפה. 

בטחון בה' שמושיע   – מזמור שיר חנוכת הבית •
מהצרה 'בערב ילין בכי ולבוקר רינה' ושאר 

 המזמור. 
 

 פסוקי דזימרא:
ברוך מרחם על הארץ... על   – ברוך שאמר •

 הבריות.. 

והוא רחום וכו' )והמשך הפסוקים   – הודו •
 שעוסקים בחסד ה' עלינו( 

 כי לא ייטוש... והוא רחום...  – יהי כבוד •
חנון ורחום ה'... קרוב ה' לכל קוראיו...  –אשרי  •

 שומר ה' את כל אוהביו...
-אל תבטחו בנדיבים... אשרי שא  – הללי נפשי •

 ל יעקב בעזרו... 
ובידך לגדל ולחזק לכל... ואתה  – ויברך דוד •

 מחיה את כולם...
כל עניין גבורתו של הקב"ה לשדד  – שירת הים •

 מערכות הטבע כרצונו עבור עם ישראל 
 

 כותיה: קריאת שמע ובר
ברחמיך הרבים רחם עלינו... פועל   – יוצר אור •

 גבורות... מצמיח ישועות, בורא רפואות... 
ובכל מאודך )בכל מידה   – שמע ישראל •

 ומידה(... 
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 תפילת י"ח: 
 סומך נופלים ורופא חולים... – מחיה המתים •
 השיבנו )הרוצה בתשובה(  •
עניינה גאולה   – ראה נא בעניינו )גואל ישראל( •

 מהצרות ההוות )רש"י(. 
 כולה  – רפאנו •
  – השיבה שופטינו )מלך אוהב צדקה ומשפט( •

 והסר ממנו יגון ואנחה... 
  – ולמלשינים )שובר אויבים ומכניע זדים( •
 יהמו רחמיך...  – על הצדיקים •
 כולה.  – שמע קולנו )שומע תפילה( •
 ובתפילתם...  רצה בעמך ישראל – רצה •
על חיינו המסורים בידך... ועל ניסיך   – מודים •

 שבכל יום עמנו... מעולם קיוינו לך... 
 כולה  – שים שלום •
 עשה למען שמך... – לקי נצור-א •

 
 : תחנון

 תשובה  – וידוי •
 כולו  – וןתחנ •

 
 קריאת התורה: 

 אפים ל ארך  -א •
 ...ווא קדמךיהא רע – בריך שמיה •
 כולו  – רחמים הוא ירחםאב ה •
עלינו...  לרחם – נו שבשמיםיה"ר מלפני אבי •

 לקיים בנו... שנשמע ונתבשר... 
 

 ום התפילה: סי
 ל כנ"  – אשרי •
 כולו  – למנצח... יענך ה' ביום צרה •
 ..מושיענו. – ינולק-כאאין  •
 פיטום הקטורת  •

 מנחה:

 פיטום הקטורת  •
 כבשחרית  – אשרי •
 כבשחרית  –ח "תפילת י •
 תחנון כבשחרית  •

  רבית:ע

בעדנו ... ושמור צאתנו...  והגן  – יבנוהשכ •
 שומר עמו ישראל... 

 כבשחרית  -ת י"ח תפיל  •


