
   

        תפילה לקהילות מתחדשותתפילה לקהילות מתחדשותתפילה לקהילות מתחדשותתפילה לקהילות מתחדשות

        , , , , עם צאתן לדרך של תקוות חדשותעם צאתן לדרך של תקוות חדשותעם צאתן לדרך של תקוות חדשותעם צאתן לדרך של תקוות חדשות

        , , , , עם צאתן לדרך של קהילות מתחדשותעם צאתן לדרך של קהילות מתחדשותעם צאתן לדרך של קהילות מתחדשותעם צאתן לדרך של קהילות מתחדשות

        ::::היו אומרים צדיקים היו אומרים צדיקים היו אומרים צדיקים היו אומרים צדיקים 

            ––––כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך 

        . . . . יהי רצון שנלך לשלום ונבוא לשלוםיהי רצון שנלך לשלום ונבוא לשלוםיהי רצון שנלך לשלום ונבוא לשלוםיהי רצון שנלך לשלום ונבוא לשלום

        

        יהי רצוןיהי רצוןיהי רצוןיהי רצון

        .... והיא תשיב לנו שלומות והיא תשיב לנו שלומות והיא תשיב לנו שלומות והיא תשיב לנו שלומות––––שנשים שלום לדרכנו שנשים שלום לדרכנו שנשים שלום לדרכנו שנשים שלום לדרכנו 

        .... והיא תגשים חלומות והיא תגשים חלומות והיא תגשים חלומות והיא תגשים חלומות––––שנבקש חיים בדרכנו שנבקש חיים בדרכנו שנבקש חיים בדרכנו שנבקש חיים בדרכנו 

        .... והיא תאיר לנו פנים והיא תאיר לנו פנים והיא תאיר לנו פנים והיא תאיר לנו פנים––––שניתן אור על דרכנו שניתן אור על דרכנו שניתן אור על דרכנו שניתן אור על דרכנו 

        .... והיא תרבה לנו שנים והיא תרבה לנו שנים והיא תרבה לנו שנים והיא תרבה לנו שנים––––שנבקש שתארך מאד דרכנו שנבקש שתארך מאד דרכנו שנבקש שתארך מאד דרכנו שנבקש שתארך מאד דרכנו 

        .... והיא תצמיח אמת בחובה והיא תצמיח אמת בחובה והיא תצמיח אמת בחובה והיא תצמיח אמת בחובה––––שנבוא פשוטים וכנים לדרכנו שנבוא פשוטים וכנים לדרכנו שנבוא פשוטים וכנים לדרכנו שנבוא פשוטים וכנים לדרכנו 

        .... והיא תאמצנו אל ליבה והיא תאמצנו אל ליבה והיא תאמצנו אל ליבה והיא תאמצנו אל ליבה––––שיימצא לנו האומץ בדרכנו שיימצא לנו האומץ בדרכנו שיימצא לנו האומץ בדרכנו שיימצא לנו האומץ בדרכנו 

        .... והיא תשיב לנו עוצמה והיא תשיב לנו עוצמה והיא תשיב לנו עוצמה והיא תשיב לנו עוצמה––––שנמצא את עצמנו בדרכנו שנמצא את עצמנו בדרכנו שנמצא את עצמנו בדרכנו שנמצא את עצמנו בדרכנו 

        ....ה לנו חכמהה לנו חכמהה לנו חכמהה לנו חכמה והיא תרב והיא תרב והיא תרב והיא תרב––––שניתן דעת בדרכנו שניתן דעת בדרכנו שניתן דעת בדרכנו שניתן דעת בדרכנו 

        .... והיא תראה טוב לימים והיא תראה טוב לימים והיא תראה טוב לימים והיא תראה טוב לימים––––שנסור מרע בדרכנו שנסור מרע בדרכנו שנסור מרע בדרכנו שנסור מרע בדרכנו 

        .... והיא תשיב לב אבות על בנים והיא תשיב לב אבות על בנים והיא תשיב לב אבות על בנים והיא תשיב לב אבות על בנים––––שנשלב מעשה דורות בדרכנו שנשלב מעשה דורות בדרכנו שנשלב מעשה דורות בדרכנו שנשלב מעשה דורות בדרכנו 

        .... היא תמצא את המשותף שבינינו היא תמצא את המשותף שבינינו היא תמצא את המשותף שבינינו היא תמצא את המשותף שבינינו––––שגם אם בדידות תהלך בדרכנו שגם אם בדידות תהלך בדרכנו שגם אם בדידות תהלך בדרכנו שגם אם בדידות תהלך בדרכנו 

        .... והיא תיענה למשאלות תפילותינו והיא תיענה למשאלות תפילותינו והיא תיענה למשאלות תפילותינו והיא תיענה למשאלות תפילותינו––––שבאמונה נדע לבקש את דרכנו שבאמונה נדע לבקש את דרכנו שבאמונה נדע לבקש את דרכנו שבאמונה נדע לבקש את דרכנו 

        

            ––––נפש חפצה ושמחה גדולה נפש חפצה ושמחה גדולה נפש חפצה ושמחה גדולה נפש חפצה ושמחה גדולה , , , , יהי רצון שתוליכנו דרכנו אל אור יקרותיהי רצון שתוליכנו דרכנו אל אור יקרותיהי רצון שתוליכנו דרכנו אל אור יקרותיהי רצון שתוליכנו דרכנו אל אור יקרות
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