
 בן רבקה הכהן פיוטרקובסקי תפילת רבים לרפואת הרב חנוך 

 

 יג  פרק

ִני ֶנַצח ַעד ָאָנה ַתְסִתיר ֶאת ָפֶניָך ִמֶמִני: ַעד ָאָנה ָאִשי  ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַעד ָאָנה ה' ִתְשָכחֵּ צֹות  ַלְמַנצֵּ ת עֵּ

יַני ֶפן ִאיַשן ַהָמֶות: ֶפן    ְבַנְפִשי ָיגֹון ִבְלָבִבי יֹוָמם ַעד ָאָנה  ִני ה' ֱאֹלָהי ָהִאיָרה עֵּ ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: ַהִביָטה ֲענֵּ

ל ִלִבי ִבישּוָעֶתָך ָאִשיָרה  ַלה' ִכי ָגַמל ָעָלי:  יֹאַמר ֹאְיִבי ְיָכְלִתיו ָצַרי ָיִגילּו ִכי ֶאמֹוט: ַוֲאִני ְבַחְסְדָך ָבַטְחִתי ָיגֵּ

 

 פרק כ 

חַ  י ַיֲעֹקב: ִיְשַלח ֶעְזְרָך ִמֹקֶדש ּוִמִצּיֹון ִיְסעָ  ַלְמַנצֵּ ם ֱאֹלהֵּ ֶדָך: ִיְזֹכר  ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַיַעְנָך ה' ְביֹום ָצָרה ְיַשֶגְבָך שֵּ

א: ְנַרְנָנה ִבישּו  ינּו ִנְדֹגל  ָכל ִמְנֹחֶתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדְשֶנה ֶסָלה: ִיֶתן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמלֵּ ם ֱאֹלהֵּ ָעֶתָך ּוְבשֵּ

י ָקְדשֹו ִבְגֻברֹות יֵּשַ  א ה' ָכל ִמְשֲאלֹוֶתיָך: ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי הֹוִשיַע ה' ְמִשיחֹו ַיֲענֵּהּו ִמְשמֵּ ֶלה  ְיַמלֵּ ע ְיִמינֹו: אֵּ

ינּו ַנְזִכיר: הֵּ  ם ה' ֱאֹלהֵּ ֶלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְבשֵּ ָמה ָכְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַקְמנּו ַוִנְתעֹוָדד: ה' הֹוִשיָעה  ָבֶרֶכב ְואֵּ

נּו:  נּו ְביֹום ָקְראֵּ  ַהֶמֶלְך ַיֲענֵּ

 

 פרק קב 

ֶליָך ָתבֹוא: ַאל ַתְסתֵּ  י ה' ִיְשֹפְך ִשיחֹו: ה' ִשְמָעה ְתִפָלִתי ְוַשְוָעִתי אֵּ ִני  ר ָפֶניָך ִממֶ ְתִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפנֵּ

ד ִנָחרּו  ִני: ִכי ָכלּו ְבָעָשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְכמֹו קֵּ ר ֲענֵּ ַלי ָאְזֶנָך ְביֹום ֶאְקָרא ַמהֵּ ה אֵּ ֶשב  ְביֹום ַצר ִלי ַהטֵּ : הּוָכה ָכעֵּ

ֲאֹכל ַלְחִמי: ִמקֹול ַאְנָחִתי ָדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָשִרי: ָדִמיִת  י ִלְקַאת ִמְדָבר ָהִייִתי ְככֹוס  ַוִּיַבש ִלִבי ִכי ָשַכְחִתי מֵּ

ְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִבי ִנְשָבעּו: כִ  ָכל ַהּיֹום חֵּ ָגג:  ד ַעל  ָוֶאְהֶיה ְכִצפֹור בֹודֵּ ַכֶלֶחם  ֳחָרבֹות: ָשַקְדִתי  ֶפר  י אֵּ

י ַזַעְמָך ְוִקְצֶפָך כִ  ֶשב ִאיָבש:  ָאָכְלִתי ְוִשֻקַוי ִבְבִכי ָמָסְכִתי: ִמְפנֵּ ל ָנטּוי ַוֲאִני ָכעֵּ ִני: ָיַמי ְכצֵּ י ְנָשאַתִני ַוַתְשִליכֵּ

ד: ִכי  ת ְלֶחְנָנּה ִכי ָבא מֹועֵּ ם ִצּיֹון ִכי עֵּ ב ְוִזְכְרָך ְלֹדר ָוֹדר: ַאָתה ָתקּום ְתַרחֵּ שֵּ ָרצּו ֲעָבֶדיָך    ְוַאָתה ה' ְלעֹוָלם תֵּ

י ָהָאֶרץ ֶאת ְכבֹוֶדָך: ִכי ָבָנה ה' ִצּיֹון ִנְרָאה  ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחנֵּ  ם ה' ְוָכל ַמְלכֵּ נּו: ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת שֵּ

ל ָיּה: ִכי  ִבְכבֹודֹו: ָפָנה ֶאל ְתִפַלת ָהַעְרָער ְולֹא ָבָזה ֶאת ְתִפָלָתם: ִתָכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהלֶ 

ר ְבִצּיֹון  ִהְשִקיף ִמְמ  י ְתמּוָתה: ְלַספֵּ ַח ְבנֵּ רֹום ָקְדשֹו ה' ִמָשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִביט: ִלְשֹמַע ֶאְנַקת ָאִסיר ְלַפתֵּ

ַיְחָדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ה': ִעָנה ַבֶדֶרְך כחו ֹכִחי ִק  ץ ַעִמים  ם ה' ּוְתִהָלתֹו ִבירּוָשָלִם: ְבִהָקבֵּ :  ַצר ָיָמישֵּ

ה ָיֶדיָך ָשָמיִ  ִני ַבֲחִצי ָיָמי ְבדֹור דֹוִרים ְשנֹוֶתיָך: ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָת ּוַמֲעשֵּ ִלי ַאל ַתֲעלֵּ דּו  ֹאַמר אֵּ ָמה יֹאבֵּ ם: הֵּ

 ֹ ם ְוַיֲחֹלפּו: ְוַאָתה הּוא ּוְשנֹוֶתיָך ל י ֲעָבֶדיָך ִיְשכֹונּו  ְוַאָתה ַתֲעֹמד ְוֻכָלם ַכֶבֶגד ִיְבלּו ַכְלבּוש ַתֲחִליפֵּ א ִיָתמּו: ְבנֵּ

 ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיכֹון: 

 

 פרק קג 

ם ָקְדשֹו: ָבֲרִכי ַנְפִשי ֶאת ה' ְוַאל ִתְשְכִחי ָכל ְגמּוָליו ַח ְלָכל  ְלָדִוד ָבֲרִכי ַנְפִשי ֶאת ה' ְוָכל ְקָרַבי ֶאת שֵּ : ַהֹּסלֵּ

א ְלָכל ַתֲחֻלָאְיִכי:   ִכי ָהֹרפֵּ ש  ֲעֹונֵּ ִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים: ַהַמְשִביַע ַבטֹוב ֶעְדיְֵּך ִתְתַחדֵּ ל ִמַשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְטרֵּ ַהגֹואֵּ

עֲ  ל  ִיְשָראֵּ י  ִלְבנֵּ ְלֹמֶשה  ְדָרָכיו  יֹוִדיַע  ֲעשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְשָפִטים  ה'  ְצָדקֹות  ה  ֹעשֵּ ְנעּוָרְיִכי:  ִלילֹוָתיו:  ַכֶנֶשר 

ינּו ָעָשה ָלנּו ְולֹא ַכֲעֹו ַרחּום וְ  ינּו  ַחנּון ה' ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב ָחֶסד: לֹא ָלֶנַצח ָיִריב ְולֹא ְלעֹוָלם ִיטֹור: לֹא ַכֲחָטאֵּ ֹנתֵּ



ִמ  ִהְרִחיק  ִמַמֲעָרב  ִמְזָרח  ִכְרֹחק  ָאיו:  ְירֵּ ַעל  ַחְסדֹו  ָגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָשַמִים  ִכְגֹבַּה  ִכי  ינּו:  ָעלֵּ ֶאת  ָגַמל  ֶמנּו 

נּו ָזכּור ִכי ָעָפר ֲאָנְחנּו: ֱאנֹוש  ָאיו: ִכי הּוא ָיַדע ִיְצרֵּ ם ָאב ַעל ָבִנים ִרַחם ה' ַעל ְירֵּ ינּו: ְכַרחֵּ ֶכָחִציר ָיָמיו  ְפָשעֵּ

יֶננּו ְולֹא ַיִכיֶרנּו עֹוד ְמקֹומֹו:  ן ָיִציץ: ִכי רּוַח ָעְבָרה בֹו ְואֵּ ָאיו  ְכִציץ ַהָשֶדה כֵּ עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְירֵּ ְוֶחֶסד ה' מֵּ

ִכין ִכְסאֹו ּוַמְלכּות י ִפֻקָדיו ַלֲעשֹוָתם: ה' ַבָשַמִים הֵּ י ְבִריתֹו ּוְלֹזְכרֵּ י ָבִנים: ְלֹשְמרֵּ ֹו ַבֹכל ָמָשָלה:  ְוִצְדָקתֹו ִלְבנֵּ

י ְדָברֹו ִלְשֹמַע בְ  י ֹכַח ֹעשֵּ י ְרצֹונֹו: ָבֲרכּו ה'  ָבֲרכּו ה' ַמְלָאָכיו ִגֹברֵּ קֹול ְדָברֹו: ָבֲרכּו ה' ָכל ְצָבָאיו ְמָשְרָתיו ֹעשֵּ

 ָכל ַמֲעָשיו ְבָכל ְמֹקמֹות ֶמְמַשְלתֹו ָבֲרִכי ַנְפִשי ֶאת ה':

 פרק קמא 

ֹטֶרת ְלָפֶניָך ַמְשַאת ַכַפי ִמְנַחת  ִמְזמֹור ְלָדִוד ה' ְקָראִתיָך חּוָשה ִלי ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ְבָקְרִאי ָלְך: ִתכֹון ְתִפָלִתי ְק 

ל ֲעִללֹות ְבֶרַשע ֶאת   ִאיִשים  ָעֶרב: ִשיָתה ה' ָשְמָרה ְלִפי ִנְצָרה ַעל ַדל ְשָפָתי: ַאל ַתט ִלִבי ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹולֵּ

ְויֹוכִ  ִני ַצִדיק ֶחֶסד  ֶיֶהְלמֵּ יֶהם:  י ָאֶון ּוַבל ֶאְלַחם ְבַמְנַעמֵּ ָיִני רֹאִשי ִכי עֹוד ּוְתִפָלִתי  ֹפֲעלֵּ ִני ֶשֶמן רֹאש ַאל  יחֵּ

ַע ָבָאֶרץ ִנְפְזרּו ַח ּוֹבקֵּ מּו: ְכמֹו ֹפלֵּ יֶהם ְוָשְמעּו ֲאָמַרי ִכי ָנעֵּ י ֶסַלע ֹשְפטֵּ יֶהם: ִנְשְמטּו ִבידֵּ ינּו ְלִפי  ְבָרעֹותֵּ  ֲעָצמֵּ

יָני ְבָכה ָחִס  ֶליָך ה' ֲאֹדָני עֵּ י ָאֶון:  ְשאֹול: ִכי אֵּ י ַפח ָיְקשּו ִלי ּוֹמְקשֹות ֹפֲעלֵּ ִני ִמידֵּ יִתי ַאל ְתַער ַנְפִשי: ָשְמרֵּ

 ִיְפלּו ְבַמְכֹמָריו ְרָשִעים ַיַחד ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

 

 פרק קמב 

ָפָניו ִשיִחי ָצָרִתי ְלָפָניו  ַמְשִכיל ְלָדִוד ִבְהיֹותֹו ַבְמָעָרה ְתִפָלה: קֹוִלי ֶאל ה' ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ה' ֶאְתַחָנן: ֶאְשֹפְך לְ 

יט ָיִמין ּוְר  ְך ָטְמנּו ַפח ִלי: ַהבֵּ ף ָעַלי רּוִחי ְוַאָתה ָיַדְעָת ְנִתיָבִתי ְבֹאַרח זּו ֲאַהלֵּ ין ִלי ַמִכיר  ַאִגיד: ְבִהְתַעטֵּ ה ְואֵּ אֵּ

ֶליָך ה' ָאַמְר  ש ְלַנְפִשי: ָזַעְקִתי אֵּ ין דֹורֵּ ִתי ַאָתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְבֶאֶרץ ַהַחִּיים: ַהְקִשיָבה ֶאל  ָאַבד ָמנֹוס ִמֶמִני אֵּ

ר ַנְפִשי ְלהֹודֹות ֶאת ְשמֶ  ֹרְדַפי ִכי ָאְמצּו ִמֶמִני: הֹוִציָאה ִמַמְסגֵּ ִני מֵּ ָך ִבי ַיְכִתרּו  ִרָנִתי ִכי ַדלֹוִתי ְמֹאד ַהִצילֵּ

 ַצִדיִקים ִכי ִתְגֹמל ָעָלי: 

 

 פרק קמג 

ִני ְבִצְדָקֶתָך: ְוַאל ָתבֹוא ְבִמְשָפט ֶאת ַעְבדֶ ִמְזמֹור ְלָדוִ  ָך  ד ה' ְשַמע ְתִפָלִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ַתֲחנּוַני ֶבֱאֻמָנְתָך ֲענֵּ

י תֵּ ף  עֹו  ִכי לֹא ִיְצַדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי: ִכי ָרַדף אֹויֵּב ַנְפִשי ִדָכא ָלָאֶרץ ַחָּיִתי הֹוִשיַבִני ְבַמֲחַשִכים ְכמֵּ ָלם: ַוִתְתַעטֵּ

חַ  ה ָיֶדיָך ֲאשֹוחֵּ ם ִלִבי: ָזַכְרִתי ָיִמים ִמֶקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל ָפֳעֶלָך ְבַמֲעשֵּ ַרְשִתי ָיַדי  ָעַלי רּוִחי ְבתֹוִכי ִיְשתֹומֵּ : פֵּ

ִני ה' ָכְלָתה רּוִחי ַאל ַתְסתֵּ  ר ֲענֵּ ֶליָך ַנְפִשי ְכֶאֶרץ ֲעיֵָּפה ְלָך ֶסָלה: ַמהֵּ י בֹור:  אֵּ ר ָפֶניָך ִמֶמִני ְוִנְמַשְלִתי ִעם ֹיְרדֵּ

ֶליָך ָנָשאִתי ַנְפִשי: ַהִצילֵּ  ְך ִכי אֵּ לֵּ ִני ֶדֶרְך זּו אֵּ ִני ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ִכי ְבָך ָבָטְחִתי הֹוִדיעֵּ ֶליָך  ַהְשִמיעֵּ ֹאְיַבי ה' אֵּ ִני מֵּ

אַ  ִכי  ְרצֹוֶנָך  ַלֲעשֹות  ִני  ַלְמדֵּ ִני  ִכִּסִתי:  ְתַחּיֵּ ה'  ִשְמָך  ְלַמַען  ִמישֹור:  ְבֶאֶרץ  ִני  ַתְנחֵּ טֹוָבה  רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי  ָתה 

י ַנְפִשי ִכי ֲאִני ַעבְ   ֶדָך: ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָצָרה ַנְפִשי: ּוְבַחְסְדָך ַתְצִמית ֹאְיָבי ְוַהֲאַבְדָת ָכל ֹצֲררֵּ

 

ּוְש  ָדִוד  ְוַאֲהֹרן  ֹמֶשה  ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ינּו  ַרְך ֲאבֹותֵּ ֶשבֵּ א ֶאתִמי  ִויַרפֵּ ְך  ְיָברֵּ הרב חנוך בן    ֹלֹמה הּוא 

ְוִיְשַלח לֹו רבקה הכהן ּוְלַרְפֹאתֹו ּוְלַהֲחִזיקֹו ּוְלַהֲחיֹותֹו,  ַרֲחִמים ָעָליו ְלַהֲחִלימֹו  א    , ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִיָמלֵּ

ָבָריו ּוְשָס"ה ִגיָדיו ָמה ִמן ַהָשַמִים ְלַרַמ"ח אֵּ ָרה ְרפּוָאה ְשלֵּ ל, ְרפּוַאת ַהֶנֶפש    ְמהֵּ י ִיְשָראֵּ ְבתֹוְך ְשָאר חֹולֵּ

ן   ּוְרפּוַאת ַהגּוף, ַהְשָתא ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְונֹאַמר ָאמֵּ


