
 

  תפילת השל"ה הקדוש

ואגב, כל צרכיהם וזיווגם, מה' יצא הדבר. ולבי אומר, שעת רצון לתפילה  זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם.וביותר צריך 
זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים בנים לה' אלהינו. וראוי לישב בתענית ביום ההוא, הוא ואשתו, 

הבית, איסור והיתר, וטומאה וטהרה, וכל העניינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים. ואם אפשר לבעל ויתעוררו בתשובה, ויתקנו כל ענייני 
 וזו הנוסחא של התפלה:להתענות אז הפסקה, מה טוב ומה נעים, ועל כל פנים יהיה תענית גמור בכל דיני תענית צבור.  

ּה הּוא ֱאלֹקינּו  ָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאּתָ ּלֹא ּבָ ּה הּוא ה' ֱאלֹקינּו ַעד ׁשֶ ָראָת ָהעֹוָלם, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ּבָ ֶ ִמׁשּ
מֹוַדע ֱאָלהּוָתְך  ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ה ַאל. ּוָבָראָת עֹוָלְמָך ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַאּתָ מֹו ׁשֶ ה כְּ דֹוׁשָ ֶאְמָצעּות ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ

ִביל ׁשְ ית", ּבִ ֵראׁשִ ֶהם  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. "ּבְ ַחְרּתָ ּבָ ר ּבָ ָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאׁשֶ י ֵהם ַעּמְ ָרֵאל, כִּ ִביל ִיׂשְ ּתֹוָרה ּוִבׁשְ
דֹול. ְוַעל ִקּיּום ָהעֹוָלם ְוַעל ִקיּ  ְמָך ַהּגָ ם ְלׁשִ ה, ְוֵקַרְבּתָ דֹוׁשָ ל ָהֻאּמֹות, ְוָנַתּתָ ָלֶהם ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ּום ַהּתֹוָרה ִמכָּ

ָך ה' ֱאלֵֹה  א ָלנּו ִמּמְ ם אֹוָתם ּבָ ְדּתֶ תֹוָרְתָך "ְוִלּמַ רּו ּוְרבּו", ְוָכַתְבּתָ ּבְ תֹוָרְתָך "ּפְ ַתְבּתָ ּבְ ֵני ִצּוּוִיים. כָּ קינּו ׁשְ
ָראָת, ָיַצְר  ֶבת, ְוִלְכבֹוְדָך ּבָ י ִאם ָלׁשֶ י לֹא ְלתֹהּו ָבָראָת כִּ יֶהן ֶאָחת, כִּ ּתֵ ׁשְ ָנה ּבִ ּוָ ֵניֶכם", ְוַהכַּ ּתָ ַאף ֶאת ּבְ

יָת,  ֶמָך ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרֶתָך. ָעׂשִ ָרֵאל יֹוְדֵעי ׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֶאָצֵאי כָּ ּנִ ֵדי ׁשֶ  כְּ

ִני ְוִת  ָחּנֵ ּתְ לּויֹות ַעד ׁשֶ ִתי, ְוֵעיַני ְלָך ּתְ ִחּנָ יל ּתְ ָלִכים, ְוַאּפִ ַמ ּוְבֵכן ָאבֹוא ֵאֶליָך ה' ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִתי ׁשְ ִפלָּ ע ּתְ
ל ַהּדֹורֹות ְלַתכְ  ֵניֶהם ַעד סֹוף כָּ ִנים ּוָבנֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו ֵהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ּבְ ֵהם ְלַהְזִמין ִלי ּבָ ִלית ׁשֶ

מֹר ְוַלֲעׂשוֹ  ד ִלׁשְ ה ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ נּו ַיַעְסקּו ּבְ לָּ ְלמּוד ַוֲאִני ַוֲאַנְחנּו כֻּ ְבֵרי ּתַ ל ּדִ ם ֶאת כָּ ת ּוְלַקּיֵ
ֶמָך. ָא  ִמְצוֹוֶתיָך ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ נּו ּבְ ק ִלּבֵ תֹוָרֶתָך ְוַדּבֵ ַאֲהָבה, ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ ִבינּו ָאב ּתֹוָרְתָך ּבְ

ים ּוְברּוִכים, ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַר  ים ֲאֻרכִּ נּו ַחּיִ ן ְלֻכלָּ ַרֲחִמים, ָזְכֵרנּו ָהַרֲחָמן, ּתֵ ים ּבְ ֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו "לּו ִיְחֶיה ְלָפֶניָך", ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם לִ  לֵּ ִהְתּפַ מֹו ׁשֶ ים כְּ ים ִנְצִחּיִ ְבָרָכה, ְלַחּיִ

ן ִמלְּ  ׁש ּוְלַחּנֵ אִתי ְלַבּקֵ ן, ּבָ י ַעל כֵּ ִיְרָאֶתָך". כִּ ֵצא "ּבְ ר, ְוַאל ִיּמָ ׁשֵ ֵהא ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ֶזַרע כָּ ּיְ ָפֶניָך ׁשֶ
ֵעיֵני ֱאלִֹהים  ר ּבְ לֹום ֶוֱאֶמת ְוטֹוב ְוָיׁשָ ֶמץ, ַאְך ׁשָ סּול ָוׁשֶ ּוְבֵעיֵני ִבי ּוְבַזְרִעי ּוְבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ׁשּום ּפְ

ֲעֵלי תֹוָרה, ָמ  ָנה, ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי ָאָדם, ְוִיְהיּו ּבַ אֵרי ִמְקָרא, ָמאֵרי ִמׁשְ
ִניִמית, ְולֹא ִיְרָאה ִחיצֹוִנית. וְ  ַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ּפְ רּוִמּיֹות, ְוַיַעְבדּוָך ּבְ ֵתן ְלָכל גֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ָמאֵרי ִמּדֹות ּתְ

י ַמְח  ה ֵמֶהם ּדֵ ה ּוְגִוּיָ ִוּיָ ִריאּות ְוָכבֹוד ְוכַֹח, ְוֵתן ָלֶהם קֹוָמה ְויִֹפי ְוֵחן ָוֶחֶסד, ְוִיְהֶיה ּגְ ָכבֹוד, ְוֵתן ָלֶהם ּבְ סֹוָרּה ּבְ
יִק  ַרע ַצּדִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּזֶ ַרע ּתַ יֵניֶהם, ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמּזֶ לֹום ּבֵ ים, ְוַגם ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוׁשָ

רֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן.ֵהם ִזּווּ   י ִזכָּ י ֲעֵליֶהם, כִּ ְלּתִ לַּ ר ִהְתּפַ ָכל ֲאׁשֶ מֹוָתם כְּ   ָגם ִיְהיּו כְּ

ְמָך ַהגָּ  ה ְלַמַען ׁשִ ָכל ֵאלֶּ י ַכָוָנִתי ּבְ י, כִּ ֲעלּומֹות, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ַמְצּפּוֵני ִלּבִ ל ּתַ ה ה' יֹוֵדַע כָּ דֹוׁש ַאּתָ דֹול ְוַהּקָ
ים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, וּ וּ  דֹוׁשִ ֲעבּור ָהָאבֹות ַהּקְ ן ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני ּבַ ה. ַעל כֵּ דֹוׁשָ ִבְגָלָלם ְלַמַען ּתֹוָרְתָך ַהּקְ

ָבה, ַה  ְרכָּ ּמֶ ָך ֶרֶגל ְרִביִעי ּבַ ִוד ַעְבּדֶ ם, ּוַבֲעבּור ּדָ ְרׁשָ ִנים ִלְהיֹות ָהֲעָנִפים ּדֹוִמים ְלׁשָ יַע ּבָ רּוַח ּתֹוׁשִ ׁשֹוֵרר ּבְ ּמְ
ָך.    ָקְדׁשֶ

ּתְ  ֶריָך ְוטֹוב ָלְך. ֶאׁשְ י תאֵֹכל ַאׁשְ יָך כִּ ּפֶ ְדָרָכיו. ְיִגיַע כַּ ל ְיֵרא ה' ַההֵֹלְך ּבִ ֵרי כָּ ֲעלֹות ַאׁשְ יר ַהּמַ ֶגֶפן ׁשִ ָך כְּ
ְלָחֶנָך. ִהנֵּ  ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניָך כִּ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרכְּ ה ּבְ ּיֹון ּפִֹרּיָ ֶבר ְיֵרא ה'. ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ה ִכי ֵכן ְיבַֹרְך ּגָ

ָרֵאל.  לֹום ַעל ִיׂשְ יָך. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ ָלִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ טּוב ְירּוׁשָ   ּוְרֵאה ּבְ

ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה סּוק. ַוֲאִני זֹאת ּבְ נּו ַהּפָ ם ּבָ ה, ְיֻקּיַ ִפּלָ א ה' ׁשֹוֵמַע ּתְ ר ָאּנָ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ ' רּוִחי ֲאׁשֶ
ה ְוַעד עֹוָלם. ִיְהיּו לְ  י ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעּתָ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ָרצֹון ִאְמֵרי ׂשַ

י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:   ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ


