בס"ד

תפילת השל"ה הקדוש
תפלה מספר של"ה הקדוש לכל עת ,ובפרט לער"ח סיון המוכתר בכתר של תורה ,להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים
לחינוך הילדים ולזווגיהם בבנין בתים של תורה וקדושה( .ספר שני לוחות הברית מסכת תמיד פרק נר מצוה)
חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו ,כי הכל מאיתו יתברך ,על כן בכל מה שיצטרך האדם בכל עת ובכל שעה ,ירגיל
על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה' יהבו .ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ,רבון העולמים הצליח
דרכי כי מאתך הכל וכו' .וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם ,ואגב כל צרכיהם וזיווגם ,מה' יצא הדבר .ולבי אומר
שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון ,הוא החודש שבו נתנה התורה ,ואז נקראים בנים לה' אלקינו .וראוי לישב בתענית ביום ההוא
הוא ואשתו ,ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה וכל העניינים ,ויתנו צדקה לעניים הגונים .ואם אפשר
לבעל להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים ,ועל כל פנים יהיה תענית גמור ככל דיני תענית צבור.
נוהגים לומר לפני כן עשרה פרקי תהילים שהשל"ה תיקן לאומרם בכל יום :עט ,פ ,קלז ,כה ,נא ,צ ,פט ,צח ,קז ,צו.

ויש נוהגים אח"כ לקרוא אותיות קר"ע שט"ן מפרק קיט .ואחר כך אומרים את התפילה על הילדים:
ְא ָּתה הּוא
את ָּהעו ָּלם ,ו ַ
ַא ָּתה הּוא ה' אֱלהינּו ַעד ֶׁשּלא ָּב ָּר ָּ

ָּשר
ֱמת וְטוב וְי ָּ
ָּש ֶׁמץַ ,א ְך ָּשלום ֶׁוא ֶׁ
ַעד עו ָּלם שּום ְפסּול ו ֶׁ

ְעד עו ָּלם ַא ָּתה אל,
את ָּהעו ָּלםּ ,ומעו ָּלם ו ַ
אֱלהינּו ִמ ֶׁש ָּב ָּר ָּ

ִהיּו ַבעֲלי תו ָּרהָּ ,מארי (בעלי)
ּובעיני ָּא ָּדםְ ,וי ְ
ְבעיני אֱלי ִהם ְ

ּות ְך
ֱלה ָּ
ָּעא (כדי להודיע) א ָּ
את עו ָּל ְמ ָּך ְב ִגין ְל ִה ְש ְתמוד ָּ
ּוב ָּר ָּ
ָּ

ִמ ְק ָּראָּ ,מארי ִמ ְשנָּהָּ ,מארי ַת ְלמּודָּ ,מארי ָּרזָּא (סוד)ָּ ,מארי

ְב ֶׁא ְמ ָּצעּות תו ָּר ְת ָּך ַה ְקדו ָּשה ְכמו ֶׁש ָּא ְמרּו ַרבותינּו ז ְִכרונָּם

דּוך
ַע ְב ָּ
רּומּיותְ ,וי ַ
ֲס ִדיםָּ ,מארי ִמדות ְת ִ
ִמ ְצָּוהָּ ,מארי גו ְמלי ח ָּ

ִש ָּראלִ ,כי הם
ּוב ְש ִביל י ְ
אשית"ִ ,ב ְש ִביל תו ָּרה ִ
ִל ְב ָּר ָּכהְ " ,בר ִ

ִר ָּאה ִחיצו ִנית ,וְתן ְל ָּכל ְגוִּיָּה
ימית ,לא י ְ
ִר ָּאה ְפ ִנ ִ
ּובי ְ
ֲבה ְ
ְב ַאה ָּ

ָּת ָּת ָּל ֶׁהם
ֲשר ָּב ַח ְר ָּת ָּב ֶׁהם ִמ ָּכל ָּה ֻאמות ,וְנ ַ
ֲל ְת ָּך א ֶׁ
ַע ְמ ָּך ְו ַנח ָּ

ְכבוד
ְתן ָּל ֶׁהם ְב ִריאּות ו ָּ
ּוגוִּיָּה מ ֶׁהם ּדי ַמ ְחסו ָּרּה ְב ָּכבוד ,ו ֶׁ
ְ

תו ָּר ְת ָּך ַה ְקדו ָּשה ,וְק ַר ְב ָּתם ְל ִש ְמ ָּך ַהגָּדול:

ְא ְחוָּה
ֲבה ו ַ
ִהיֶׁה ַאה ָּ
ָּח ֶׁסדְ ,וי ְ
ְיפי וְחן ו ֶׁ
ְתן ָּל ֶׁהם קו ָּמה ו ִ
וָּכ ַח ,ו ֶׁ

ְעל ִקּיּום ַהתו ָּרה ָּבא ָּלנּו ִמ ְמ ָּך ה' אֱלהינּו
ְעל ִקּיּום ָּהעו ָּלם ו ַ
וַ

ֶׁרע ַת ְל ִמידי
ֲגּונים ִמז ַ
ִּוּוגים ה ִ
ְמין ָּל ֶׁהם ז ִ
ְתז ִ
יהם ,ו ַ
ְשלום בינ ֶׁ
ו ָּ

ְכ ַת ְב ָּת ְבתו ָּר ְת ָּך
ּורבּו" ,ו ָּ
ְשני ִצּוּויִיםָּ ,כ ַת ְב ָּת ְבתו ָּר ְת ָּך " ְפרּו ְ

ֲשר
ִהיּו ְכמו ָּתם ְכ ָּכל א ֶׁ
יקיםְ ,וגַם זִּוּוגָּם י ְ
ֶׁרע ַצ ִּד ִ
ֲכ ִמים ִמז ַ
ח ָּ

יהן ֶׁא ָּחתִ ,כי לא
ְה ַכּוָּנָּה ִב ְשת ֶׁ
יכם"  ,ו ַ
אתם ֶׁאת ְבנ ֶׁ
ְל ַמ ְד ֶׁתם ָּ
"ו ִ

ּול ָּכאן:
ִכרון ֶׁא ָּחד עו ֶׁלה ְל ָּכאן ְ
יהםִ ,כי ז ָּ
ִה ְת ַפ ַּל ְל ִתי עֲל ֶׁ

ָּצ ְר ָּת ַאף
את י ַ
את ִכי ִאם ָּל ֶׁש ֶׁבת ,ו ְִל ְכבו ְד ָּך ָּב ָּר ָּ
ְלתהּו ָּב ָּר ָּ

ֶׁיך נ ְִגלּו ַמ ְצפּוני ִל ִביִ ,כי
ּול ָּפנ ָּ
ַא ָּתה ה' יוד ַע ָּכל ַתעֲלּומותְ ,

ֱצאינּו)
ֱצאי ֶׁצא ָּ
ְצא ָּ
ֱצאינּו (ו ֶׁ
ְצא ָּ
ַחנּו ו ֶׁ
ִהיֶׁה ֲאנ ְ
יתְ ,כדי ֶׁשנ ְ
ָּע ִש ָּ

ּול ַמ ַען תו ָּר ְת ָּך
ְה ָּקדוש ְ
ָּתי ְב ָּכל א ֶּׁלה ְל ַמ ַען ִש ְמ ָּך ַהגָּדול ו ַ
ַכּוָּנ ִ

ִש ָּראל יו ְדעי ְש ֶׁמ ָּך וְלו ְמדי תו ָּר ֶׁת ָּך
ֱצאי ָּכל ַע ְמ ָּך בית י ְ
ְצא ָּ
ו ֶׁ

ַה ְקדו ָּשהַ ,על כן עֲנ ִני ה' עֲננִי ַבעֲבּור ָּה ָּאבות ַה ְקדו ִשים

ָּתי,
ְא ִפיל ְת ִחנ ִ
יך ה' ֶׁמ ֶׁל ְך ַמ ְלכי ַה ְמ ָּל ִכים ,ו ַ
ּובכן ָּאבוא א ֶׁל ָּ
ְ

ָּפים
יע ָּב ִנים ִל ְהיות ָּהעֲנ ִ
ּוב ְג ָּל ָּלם תו ִש ַ
ַא ְב ָּר ָּהם י ְִצ ָּחק ְוַיעֲקבִ ,

ְת ְש ַמע ְת ִפ ָּּל ִתי ְל ַה ְז ִמין ִלי
וְעינַי ְל ָּך ְתלּויות ַעד ֶׁש ְת ָּחנ ִני ו ִ

יעי ַב ֶׁמ ְר ָּכ ָּבה,
ּובעֲבּור ָּּדוִד ַע ְב ְּד ָּך ֶׁרגֶׁל ְר ִב ִ
ּדו ִמים ְל ָּש ְר ָּשם ַ

יהם ַעד
ּובני ְבנ ֶׁ
יהם ְ
ּובנ ֶׁ
ִרבּו הם ְ
ּובנותְ ,וגַם הם י ְִפרּו ְוי ְ
ָּב ִנים ָּ

רּוח ָּק ְד ֶׁש ָּך:
ַה ְמשורר ְב ַ

ַע ְסקּו ְבתו ָּר ְת ָּך
ֻּלנּו י ַ
ֲני כ ָּ
סוף ָּכל הּדורו ת ְל ַת ְכ ִלית ֶׁשהם ַוא ִ

ֶׁיך
יע ַכפ ָּ
ִשיר ַה ַמעֲלות ַא ְשרי ָּכל יְרא ה' ַההל ְך ִב ְד ָּר ָּכיו :י ְִג ַ

ּול ַקּים ֶׁאת ָּכל ִּד ְברי
ְלעֲשות ְ
ּול ַלמד ִל ְשמר ו ַ
ַה ְקדו ָּשה ִל ְלמד ְ

ית ָּך
ַר ְכתי ב ֶׁ
ֶׁפן פ ִרּיָּה ְבי ְ
יך וְטוב ָּל ְךֶׁ :א ְש ְת ָּך ְכג ֶׁ
ִכי תאכל ַא ְש ֶׁר ָּ

ְהאר עינינּו ְבתו ָּר ֶׁת ָּך ְו ַדבק ִלבנּו
ֲבה ,ו ָּ
ַת ְלמּוד תו ָּר ְת ָּך ְב ַאה ָּ

ָּבר
ֶׁךִ :הנה ִכי כן יְב ַר ְך ג ֶׁ
יתים ָּס ִביב ְל ֻש ְל ָּחנ ָּ
ֶׁיך ִכ ְש ִתלי ז ִ
ָּבנ ָּ

ִר ָּאה ֶׁאת ְש ֶׁמ ָּך:
ּולי ְ
ֲבה ְ
יך ְל ַאה ָּ
ְב ִמ ְצו ֶׁת ָּ

ֶׁיך:
ְרּוש ָּליִם כל יְמי ַחּי ָּ
ּוראה ְבטּוב י ָּ
ְב ֶׁר ְכ ָּך ה' ִמ ִצּיון ְ
יְרא ה'  :י ָּ

רּוכיםִ ,מי ָּכמו ָּך
ּוב ִ
ֲר ִכים ְ
ֻּלנּו ַחּיִים א ֻ
ֲמן ,תן ְלכ ָּ
ָּא ִבינּו ָּאב ָּה ַרח ָּ

ִש ָּראל:
ֶׁיך ָּשלום ַעל י ְ
ּוראה ָּב ִנים ְל ָּבנ ָּ
ְ

ָּכרנּו ְל ַחּיִים
ֲמים ,ז ְ
ְצּוריו ְל ַחּיִים ְב ַרח ִ
ֲמים זוכר י ָּ
ָּאב ָּה ַרח ִ

יתי
ֲני זאת ְב ִר ִ
ְקּיַם ָּבנּו ַה ָּפסּוק ַוא ִ
ָּאנָּא ה' שומ ַע ְת ִפ ָּּלה י ֻ

ִחיֶׁה
ִש ָּמעאל י ְ
ִנ ְצ ִחּיִים ְכמו ֶׁש ִה ְת ַפּלל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינּו "לּו י ְ

ֲשר ַש ְמ ִתי ְב ִפי ָּך לא
ּוד ָּב ַרי א ֶׁ
יך ְ
ֲשר ָּע ֶׁל ָּ
רּוחי א ֶׁ
או ָּתם ָּא ַמר ה' ִ

ִר ָּא ֶׁת ָּך":
ֶׁיך"ּ ,ופ ְרשּו ַרבותינּו ז ְִכרונָּם ִל ְב ָּר ָּכהְ " ,בי ְ
ְל ָּפנ ָּ

ְעד
ֲך ָּא ַמר ה' מ ַע ָּתה ו ַ
ַרע ָּ
ֶׁרע ז ְ
ּומ ִפי ז ַ
ֲך ִ
ַרע ָּ
ּומ ִפי ז ְ
יך ִ
יָּמּושּו ִמ ִפ ָּ

ֶׁרע
ַר ִעי וְז ַ
ֶׁיך ֶׁשּיְהא ז ְ
ּול ַחנן ִמ ְּל ָּפנ ָּ
אתי ְל ַבקש ְ
ִכי ַעל כןָּ ,ב ִ

עו ָּלם:

ַר ִעי
ֶׁרע ז ְ
ּובז ַ
ַר ִעי ְ
ּובז ְ
ִמצא ִבי ְ
ְאל י ָּ
ֶׁרע ָּכשר ,ו ַ
ַר ִעי ַעד עו ָּלם ז ַ
זְ
ֲלי:
צּורי וְגוא ִ
ֶׁיך ה' ִ
ְה ְגיון ִל ִבי ְל ָּפנ ָּ
ִהיּו ְל ָּרצון ִא ְמרי ִפי ו ֶׁ
יְ

