
תפילת רבי ישמעאל כהן גדול זיע“א

מבוא
 תפילה זו חוברה ע“י התנא רבי ישמעאל כהן גדול ואומצה ע“י התנא רבי עקיבא.

   שני התנאים הקדושים הכריזו על ערבות מלאה לברכה ולהצלחה לכל המקפיד
 לומר תפילה זו מידי יום בכוונה הרצויה.

 נוסח זה של התפילה עבר את הגהתו של כבוד מורנו ורבנו הגאון המקובל רבי
 אפרים בן צבי שליט“א שסמך את ידיו הקדושות על נוסח זה ונתן רשות להדפיסו.

בתפילה כי יהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל.

דברי התנאים

 אמר רבי ישמעאל כל האומר בקשה זו בכל יום פניו מזהירות
 ואימתו מוטלת על הבריות, וכל החלומות שלו מהוננים ותורתו תהיה
 משתמרת בליבו כל ימי חייו ועוונות נעוריו נמחלים לו וינצל
 מיצה“ר ומלשון הרע ומפגע רע ומחיות רעות ומליסטים ומנחשים ומעקרבים
 ומרוח רעה ומן השדים ומן המזיקים ומכל השונאים אותו וירוויח במשא ומתן שלו.

וכן אמר רבי ישמעאל, אני ורבי עקיבא ערבים אני שיהיה לו חלק טוב בעולם הבא

 רצון. כדכתיב להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא וזאת התפילה צריך לאומרה
בכוונה נכונה בכל יום אחרי תפילתו, והשם יקבל תפילתו אמן כן יהי רצון.

סדר אמירת התפילה
 עפ“י הוראת מורינו הרב שליט“א יש ליטול ידיים קודם אמירת התפילה עפ“י הסדר הבא:
 אוחזים כלי הכשר לנטילת ידיים ביד ימין וממלאים בו מים. מעבירים הכלי ליד שמאל
 (איטר יד נוהג בסדר הפוך), נוטלים יד ימין ואחר כך שמאל, 4 פעמים על כל יד (יש
 להקפיד כי אצבעות הידיים יהיו פרודות בשעת הנטילה). אין לברך שום ברכה על נטילה

זו ואין להפסיק בדיבור מתחילת נטילת הידיים ועד סיום אמירת תפילה זו.

בס“ד

ִּתיְקחּו ַמְפְּתחֹות ִּבְרשּות ַהָקדׂוש ָּברּוך הּוא, ְוִתְפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד 
ְוַרֲחִמים, ְוַׁשֲעֵרי ָׁשלֹום, ְוַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה, ְוַׁשֲעֵרי ָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת, ְוַׁשֲעֵרי 
עֹוֶׁשר ְוָכבֹוד, ְוַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה, ְוַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה, ְוֶאְמָצא ֵחן ָוֶחֶסד ְּבֵעיֵנֶכם 
ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוַאי ְויֹוְדַעי ּוַמִּכיַרי, ְוַתְצִליחּו אוִתי, ְוַתַעְזרּו אֹוִתי ַעל ָּכל ֲעָסַקי 
ְוָׁשַכְבָּת  ִתְפָחד  ִתְשַּׁכב לא  ִאם  ְּכִדְכִתיב  ֶאְפַחד  ּוְכֶׁשֶאְׁשַּכב לא  ְלטֹוָבה, 
ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך: ְוִיְהיּו ַחַיי ְמתּוִקים ִמְדַבׁש ְונֹוֶפת צּוִפים, ְוִתְהיּו ִעִמי ְלֵעֶזר 
ּוְלהֹוִעיל ּוְלהֹוִׁשיַע ְוִלְסמֹוך, ִּכְתקּוַפת ַהֶׁשֶמש ְּבַתמּוז ּוְכְמלּוַאת ַהְלָבָנה, 

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

 "ְיִהי ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִּפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֲאִלי"
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ָאָנא ַאׂדָני ֱאלֹוֵהי ִיְשָראל ֶמֶלְך ָגדֹול ְונֹוָרא ָחָכם ָהָרִזים ְמַגֶלה ִנְסָתרֹות 
ַמִגיד ַתֲעלּומֹות מֹוֵשל ָּבֶעְליֹוִנים ְוַׁשִליט ַּבַּתְחּתֹוִנים ָקרֹוב ְלָכל קֹוְרָאיו 
ְלָכל ֲאֶשׁר יְקָראּוהּו ֶּבֶאֶמת, ַמִציל ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמגֹוְזלֹו, ְּפֵנה ֶאל ְתִפיַלת 

ַעְבְדָך ְוֶאל ַּתֲחנּוָניו, ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ַאׂדָני ֶאלֹוֵהינּו ֵואלֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְׁשְמֵרִני ִמָּכל ָרע ִּכי 
ַאָּתה שֹוֵמר ִיְשָֹרֵאל ְוֹּתאָמר ְלַצרֹוַתי ַדי, וִתְפֵדִני ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה, ּוִמָּכל 
ּוִמָּכל  ָעם,  ּוִמִּביזּוי  ָאָדם,  ּוֵמֶחְרַפת  ּוְכִליָמה,  ּבּוָשׁה  ּוִמָּכל  ָרָעה,  ְׁשמּוָעה 
ּוִמָלשֹון  ָהַרע,  ּוֵמַעִין  ָרע,  ּוִמֶּפַגע  ּוִמְכשֹול,  ּוַמֵגָפה  ַמְׁשִחית  ּוִמָּכל  ֶנֶגף, 
ּוְגֵזרֹות  ְרָגזֹות  ּוִמָּכל  ּוַמִזיק,  ַמְשִחית  ּוִמָּכל  ָהַרע,  ִמֵיֶצר  ְוַתִציֵלִני  ָהַרע, 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ּוִמָּכל ֵחְטא ָוֶפַשע, ּוִמָּכל ָעוֹון ְוַאְׁשָמה ָוֶרָשׁע, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצׂון.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ַאׂדָני ֶאלֹוֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָתִריב ֶאת ִריֵבי ַנְפִשׁי 
ַּביֹום ְוָכל ַהְמַקְטֶרִגים ֶאת ַנְפִשי ּבַלְיָלה ְוִתְנקֹום ֶאת ִנְקָמִתי ֵמֶהם ּוְתַקֵצר 
ְיֵמיֶהם ּוְתַמֵלא ֶאת  ֲעונֹוֵתיהם ְּבָרע. ְוּכּוָלם ְּכֶרַגע ֹיאֵבדּו ּוַבֲעָגָלה ּוִּבְזַמן 
ָקִריב ִיָכֵרתּו ִמן ָהעֹוָלם ְוַתְׁשִליְך ֵאיָמה ַוֲחֵשָכה ְגדֹוָלה ְוַתְרֵדָמה ֲעצּוָמה 
ּוֶבָהָלה ְוִשיָגעֹון ְוִעיָורֹון ְוִתיְמהֹון ֵלָבב ַעל ָּכל אֹוְיַבי ְושֹוְנַאי ְוַעל ָּכל ַצר 
ֵּבין  ֵשד  ֵּבין  ִאיָׁשה  ֵּבין  ִאיש  ֵּבין  ֵביִתי  ַאְנֵשי  ְוַעל  ָעַלי  ּוְמַקְטֵרג  ּוַמְשִטין 
ַמִזיק ֵּבין רּוִחין ִּביִשין ְוִליִלין ְכִדְכִתיב ִּתיּפֹול ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַּפַחד ִּבְגדֹול 

ְזרֹוֲעָך ִיְדמּו ָּכָאֶבן ִיְדמּו ְזרֹוֲעך ִּבְגדֹול ָוַּפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ִּתיּפֹול:

ַמְחְשבֹוָתם,  ְוַקְלֵקל  ֲעָצָתם  ָהֵפר  ְמֵהָרה  ְלָרָעה  ָעַלי  ַהָקִמים  ָּכל  ְוַעל 
ְּבַעין  ִיְראּוִני  ִאם  ִמְלֶפַני  ַמְשִתִקים  ֶשְיֶהיּו  ֲעֵליֶהם,  ִיְהיּו  ּוַּפְחְדָך  ּומֹוָרֲאך 

ָרָעה ָחִליָלה.

ִשְפתֹוָתם  ֶשֵתָאַלְמָנה  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֶאֹלֵהינּו  ַאׂדָני  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ִמַדֵּבר, ְוֶתְחַשְכָנה ֵעיֵנֶהם ֵמְראֹות, ְוֶתְחַרְשָנה ָאְזֵניֶהם ִמְשמֹוע, ּוָמְתֵניֶהם 
ָתִמיד ַהְמֵעד, ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָבם ְוַקְשתֹוָתם ִּתָשַבְרָנה. ֵהָמה ֵיבֹושּו ַוֲאִני 
ֹלא ֶאבֹוש, ֵהָמה ָינּוסּו ְוֲאִני ֹלא ָאנּוס, ְּכִדְכִתיב קּוָמה ַאׂדָני ְוָיפּוצּו אֹוְיֶביָך 

ְוָינּוסּו ְמַשְנֶאיָך ִמָּפֶניָך ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצׂון.

ָוַפַחד  ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ַאׂדָני ֶאלֹוֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשַתְשִליְך ֵאיָמה 
ַעל ַהְּבִריֹות, ְוִתְגזֹור ֲעֵליֶהם ַלֲעשֹות ְרצֹוִני ְּכַנְפִשי ַהֲחֵפָצה ּוְבֵלָבב ָשֵלם, 
ְוַקָים ָּבנּו ִמְקָרא ֶשָכתּוב ְוָראּו ָּכל ַעֵמי ָהָאֶרץ ִּכי ֶשם ַאׂדָני ִנְקָרא ָעֶליָך 
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ְוָיְראּו ִמֶמָך, ְוֶנֶאַמר ֹלא ִיְתַיֵצב ִאיש ִּבְפֵניֶכם ַּפְחֵדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵתן ַאׂדָני 
ֵּכן  ַּכֲאֶשר ִדֵּבר ָלכם ָאֵמן  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִתְדְרכּו ָבה  ְּפֵני ָכל  ֶאֹלֵהיֶכם ַעל 

ְיִהי ָרצׂון.

וֶאֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ֶאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֶאלֹוֵהינּו  ַאׂדָני  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ִיְצָחק ְוֵאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶשִתְפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָך, ְוִתיֶתן ִלי ֵדָעה ּוִביָנה ְוָחְכָמה 
ָחְכָמֶתָך,  ִמידֹות  ּוְתַלְמֵדִני  ְּבֶחְמָלֶתך  ְּבָחְכָמה  ֵעיַני  ְוָתִאיר  ָעַלי  ּוְתַרֵחם 
ּוְתִביֵנִני ְדָבִרים ֲעמּוִקים ְּבתֹוָרֶתָך, ּוְתַגֶלה ָרִזים ְסתּוִמים ְּבֶעְזָרֶתָך, ְלַמַען 
ֹלא ֵאבֹוש ִּבְפֵני ַחְכֵמי ַעֶמָך, ְוֹלא ֶאָּכֵלם ְּבתֹוך ֲחִסיֵדי ֲעָדֶתָך, ּוְתַיֵחד ַּכָוַנת 
ִלִבּי ַוֲעִריַכת ְשָפַתי, ְוָעְזֵרִני ִלְלמֹוד ּוְלַלֵמד ִלְשמֹור ַלֲעשֹות ּוְלֲקֵים ֶאת ָּכל 

ִדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך ְּבַאַהָבה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצׂון.

ַהֶמְרָּכָבה,  ֶאלֹוֵהי  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֶאלֹוֵהינּו  ַאׂדָני  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
יֹום,  ְּבָכל  ֻחִקי  ֶלֶחם  ְוַהְטִריֵפִני  ּוֵמֵערֹום.  ְוִציָמאֹון  ֵמְרָעבֹון  ֶׁשַתִציֵלִני 
ְּבִצְמצּום,  ְוֹלא  ְּבֶרַוח  ְּבִאיסּור,  ְולא  ְּבֶהֵּתר  ְּבַצַער,  ְולא  ְּבַנַחת  ּוְתַפְרֵנֵסִני 
ְוִעְנָיַני  ֲעָסַקי  ְּבָכל  ְוַהְצָלָחה  ְּבָרָכה  ְוִתְׁשַלח  ָיֶדָך,  ַמְתנֹות  ֵמׂעֶשר  ּוְתַמֵלא 
ּוְבָכל ַמֲעֵשׂה ָיַדי ֶׁשִיְהיּו ִלי, ּוְתֵנִני ְלַאֲהָבה ְּבֵעיֶניך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוַאי ְויֹוְדַעי 

ּוַמִּכִרי ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

ִעִמי  ֶׁשַתֲּעשּו  ְוַהְטהֹוִרים,  ַהְקדֹוִׁשים  ַהָׂשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ִמִלְפֵניֶכם  ָרצֹון  ְיִהי 
ֶחֶסד ָגדֹול ְוִעם ַאְנֵשׁי ֵביִתי, ּוְלַמַען ְקדּוַׁשת ַאׂדָני, ּוְלַמַען תֹוָרתֹו ַהְקדֹוָׁשה 
ְוַהְטהֹוָרה, ּוְלַמַען ְקֻדַׁשְתֶכם ַּתַעְמדּו ִלְפֵני ַאׂדָני ֶאלֵהי ִיְשָׂרֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב 
ַעל ִּכֵסא ַרֲחִמים, ְּבַבָקָשה ּוְבַתֲחנּוִנים, ְלַהְׁשִמיע ֶאת ְתִפָלִתי ְוֶאת ְּתִחָנִתי, 
ְּכֵדי ַלֲעשֹות ֶאת ְׁשֵאָלִתי ּוַבָקָׁשִתי, ְּבָכל יֹום ָויֹום, ְוִיְמׂחל ִלי ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוַתי 
ֵּבין  ֵּבין ְּבאֶנס,  ְלָפָניו,  ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי  ְוֶׁשָעִויִתי  ְוַאְשמֹוַתי ֶׁשָחָטאִתי  ְוַחטאַתי 
ְּבָרצֹון, ֵּבין ְּבשֹוֵגג, ֵּבין ְּבֵמִזיד, ֵּבין ַּבֵסֶתר, ֵּבין ַּבָגלּוי, ֵּבין ְּבִמְתַּכֵון, ֵּבין ֶׁשלא 
ֵמַעָּתה  ְּבִהְרהּור,  ֵּבין  ְּבַמֲעֶׂשה,  ֵּבין  ְּבַמֲחָׁשָבה,  ֵּבין  ְּבִדיּבּור,  ֵּבין  ְּבִמְתַּכֵון, 

ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

ְּבָבעֹו ִמֶּכם ְּבָמטֹו ִמֶּכם ַמְלֲאֵכי ַהָשֵׁרת ַהְקדֹוִׁשים ְוַהְטהֹוִרים ְוַהֻמְפָרִׁשים 
ִּבְנִקיּות, ֶׁשַּתֲעשּו ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְגדֹוִלים ִּבְזכּות ַהֵשׁם ַהָגדֹול (לקרוא 
את השם הקדוש בלב בלבד ולא לבטא את המילה בשפתיים) "אכתריא"ל" יֹוֵׁשב 

ְוַהְטהֹוִרים,  ַהְקדֹוִׁשים  ֵׁשמֹות  ּוְשַתִים  ִשְבִעים  ּוִבְזכּות  ִיְׂשָרֵאל  ְתִהילֹות 
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