

תפילת השל"ה



מתוך הקדמת השל¨ה לתפילה זו:
חלה עלינו חובת התפלה ובקשה להשי¨ת בכל צרכינו ,כי הכל מאתו יתברך .ובמיוחד צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע
כשר עד עולם .ולבי אומר לי ששעת רצון לתפלה זו היא בערב ראש-חודש סיון ,שהוא החודש שבו ניתנה התורה ואז אנו
נקראים בנים לה‘ אלקינו .וראוי שישבו בתענית ,הוא ואשתו ,ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל עניני הבית :איסור והיתר,
טומאה וטהרה וכל הענינים ,ויתנו צדקה לעניים הגונים .ואם אפשר לבעל אז להתענות הפסקה מה טוב ומה נעים ,ועל כל
פנים תהיה תענית גמורה ככל דיני תענית צבור.

את ָהעו ָֹלם ,ו ְַא ָּתה הוּא ֱאל ֵֹהינ ּו
ׁש ּלֹא ָב ָר ָ
ַא ָּתה הוּא ְיָי ֱאל ֵֹהינ ּו ַעד ֶ
את עו ָֹל ְמ ָך
את ָהעו ָֹלם ,ו ֵּמעו ָֹלם ו ְַעד עו ָֹלם ַא ָּתה ֵאל ,ו ָּב ָר ָ
ׁש ָּב ָר ָ
ִמ ֶּ
ֹׁשהְּ ,כמוֹ
ּת ְך ְּב ֶא ְמ ָצעוּת ּתו ָֹר ְת ָך ַה ְּקדו ָ
ֱלהו ָ
ְּבגִ ין ְל ִא ְש ְּתמו ַֹדע א ָ
אשית – ִּבְׁש ִביל ּתו ָֹרה
ׁש ָא ְמר ּו ַר ּבו ֵֹתינּ ו זִ ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהְּ ,ב ֵר ִׁ
ֶ
ׁשר ָּב ַח ְר ָּת ָּב ֶהם ִמ ָּכל
ַח ָל ְת ָך ֲא ֶ
ו ִּבְׁש ִביל ִי ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ֵהם ַע ְּמ ָך ְונ ֲ
ֹׁשה ,ו ְֵק ַר ְב ָּתם ְלִׁש ְמ ָך ַה ּגָדוֹל.
ָת ָּת ָל ֶהם ּתו ָֹר ְת ָך ַה ְּקדו ָ
ֻמוֹתְ ,ונ ַ
ָהא ּ
ו ְַעל ִק ּיוּם ָהעו ָֹלם ו ְַעל ִק ּיוּם ַה ּתו ָֹרה ָּבא ּו ָלנ ּו ִמ ְּמ ָך ְיָי ֱאל ֵֹהינ ּו ְׁשנֵי
ִצ ּו ּויִיםָּ :כ ַת ְב ָּת ְּבתו ָֹר ְת ָך ְּפר ּו ו ְּרבוּ ,ו ְָכ ַת ְב ָּת ְּבתו ָֹר ְת ָך ו ְִל ַּמ ְד ֶּתם
את ִּכי
יהן ֶא ָחתִּ ,כי לֹא ְלתֹה ּו ָב ָר ָ
ֵיכם ,ו ְַה ַּכָּונָה ִבְׁש ֵּת ֶ
א ָֹתם ֶאת ְּבנ ֶ
ַחנ ּו
ׁש ִּנ ְהיֶה ֲאנ ְ
יתְּ ,כ ֵדי ֶ
ָצ ְר ָּת ַאף ָע ִשׂ ָ
את י ַ
ׁש ֶבת ,ו ְִל ְכבו ְֹד ָך ָּב ָר ָ
ִאם ָל ֶ
ֱצ ֵאי ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְשׂ ָר ֵאל יו ְֹד ֵעי ְׁש ֶמ ָך וְלו ְֹמ ֵדי
ֱצ ֵאינ ּו ו ְֶצא ָ
ו ְֶצא ָ
תו ָֹר ֶתךָ.
ָתי ,ו ְֵעינַי ְל ָך
ו ְּב ֵכן ָאבוֹא ֵא ֶלי ָך ְיָי ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ,ו ְַא ִּפיל ְּת ִח ּנ ִ
ׁש ְּת ָח ּנֵנִ י ו ְִתְׁש ַמע ְּת ִפ ָּל ִתי ְל ַהזְ ִמין ִלי ָּבנִ ים ו ָּבנוֹת,
ְּתלוּיוֹת ַעד ֶ
ֵיהם ַעד סוֹף ָּכל ַה ּדוֹרוֹת
ֵיהם ו ְּבנֵי ְבנ ֶ
ְוגַם ֵהם י ְִפר ּו ְוי ְִר ּב ּו ֵהם ו ְּבנ ֶ
ֹׁשה ִל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד
ַע ְסק ּו ְּבתו ָֹר ְת ָך ַה ְּקדו ָ
ֻּלנ ּו י ַ
ַאנִ י כ ָּ
ׁש ֵהם ו ֲ
ְל ַת ְכ ִלית ֶּ
ֲבה,
ִלְׁשמֹר ו ְַל ֲעשׂוֹת ו ְּל ַק ּיֵם ֶאת ָּכל ִּד ְב ֵרי ַת ְלמוּד ּתו ָֹר ְת ָך ְּב ַאה ָ
ֲבה ו ְּלי ְִר ָאה ֶאת
ו ְָה ֵאר ֵעינֵינ ּו ְּבתו ָֹר ֶת ָך ו ְַד ֵּבק ִל ֵּבנ ּו ְּב ִמ ְצו ֶֹתי ָך ְל ַאה ָ
ְׁש ֶמךָ.
ֻלנ ּו ַח ּיִים ֲארו ִּכים ו ְּברו ִּכיםִ ,מי ָכמוֹ ָך
ָא ִבינ ּו ָאב ָה ַר ֲח ָמןֵּ ,תן ְלכ ָּ
ַאב ָה ַר ֲח ִמים זו ֵֹכר יְצו ָּריו ְל ַח ּיִים ְּב ַר ֲח ִמים ,ז ְָכ ֵרנ ּו ְל ַח ּיִים נִ ְצ ִח ּיִים,
ׁש ִה ְת ַּפ ֵּלל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ל ּו י ְִחיֶה ְל ָפנֶיךָ ,ו ֵּפ ְרׁש ּו ַר ּבו ֵֹתינ ּו
ְּכמוֹ ֶ
אתי ְל ַב ֵּקׁש ו ְּל ַח ּנֵן ִמ ְּל ָפנֶי ָך
זִ ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהְּ ,בי ְִר ָא ֶתךִָּ .כי ַעל ֵּכן ָּב ִ
ׁשר ,ו ְַאל י ִָּמ ֵצא ִבי ו ְּבז ְַר ִעי
ֶרע ָּכ ֵ
ֶרע ז ְַר ִעי ַעד עו ָֹלם ז ַ
ׁש ּי ְֵהא ז ְַר ִעי ְוז ַ
ֶ
ֱמת וְטוֹב
ׁשלוֹם ֶוא ֶ
ָש ֶמץַ ,א ְך ָ
ׁ
ֶרע ז ְַר ִעי ַעד עו ָֹלם ׁשוּם ְּפסוּל ו ֶ
ו ְּבז ַ

ארי
ֲלי תו ָֹרהָ ,מ ֵ
ָשר ְּב ֵעינֵי ֱאל ִֹהים ו ְּב ֵעינֵי ָא ָדםְ ,וי ְִהי ּו ַּבע ֵ
ׁ
ְוי ָ
ארי ִמ ְצוָה,
ארי ָרזָאָ ,מ ֵ
ארי ַת ְלמוּדָ ,מ ֵ
ארי ִמְׁשנָהָ ,מ ֵ
ִמ ְק ָראָ ,מ ֵ
ֲבה
ַע ְב ּד ּו ָך ְּב ַאה ָ
ארי ִמ ּדוֹת ְּתרו ִּמ ּיוֹתְ ,וי ַ
ארי גו ְֹמ ֵלי ֲח ָס ִדיםָ ,מ ֵ
ָמ ֵ
ְתן ְל ָכל ְּג ִו ּיָה וּגְ ִו ּיָה ֵמ ֶהם ֵּדי
ימית ,לֹא י ְִר ָאה ִחיצוֹנִ ית ,ו ֵ
ו ְּבי ְִר ָאה ְּפנִ ִ
ְתן ָל ֶהם קו ָֹמה
ְתן ָל ֶהם ְּב ִריאוּת ו ְָכבוֹד ָוכ ַֹח ,ו ֵ
ַמ ְחסו ָֹרה ְּב ָכבוֹד ,ו ֵ
ְתזְ ִמין ָל ֶהם
ֵיהם ,ו ַ
ְשלוֹם ֵּבינ ֶ
ׁ
ֲבה ו ְַא ֲחוָה ו ָ
ָח ֶסדְ ,וי ְִהיֶה ַאה ָ
ְוי ִֹפי ו ְֵחן ו ֶ
יקיםְ ,וגַם זִ ּו ּוגָם
ֶרע ַצ ִּד ִ
ידי ֲח ָכ ִמים ִמ ּז ַ
ֶרע ַּת ְל ִמ ֵ
זִ ּווּגִ ים הֲגוּנִ ים ִמ ּז ַ
יהםִּ ,כי זִ ָּכרוֹן ֶא ָחד עו ֶֹלה
ֲל ֶ
ׁשר ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ע ֵ
י ְִהי ּו ְּכמו ָֹתם ְּכ ָכל ֲא ֶ
ְל ָכאן ו ְּל ָכאן.
ָתי
ַא ָּתה ְיָי יו ֵֹד ַע ָּכל ַּתעֲלוּמוֹת ,ו ְּל ָפנֶי ָך נִ גְ ל ּו ַמ ְצ ּפ ּונֵי ִל ִּביִּ ,כי ַכָּונ ִ
ֹׁשה,
ְּב ָכל ֵא ֶּלה ְל ַמ ַען ִׁש ְמ ָך ַה ּגָדוֹל ו ְַה ָּקדוֹׁש ו ְּל ַמ ַען ּתו ָֹר ְת ָך ַה ְּקדו ָ
ַעל ֵּכן ֲענֵנִ י ְיָי ֲענֵנִ י ַּבעֲבוֹר ָה ָאבוֹת ַה ְּקדוִֹׁשים ַא ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק
ׁשם,
ׁש ְר ָ
יע ָּבנִ ים ִל ְהיוֹת ָה ֲענ ִָפים ּדו ִֹמים ְל ָ
ְוַי ֲעקֹב ,ו ִּבגְ ָל ָלם ּתוִֹׁש ַ
ׁשךָ.
ו ַּבעֲבוּר ָדוִד ַע ְב ֶּד ָך ֶרגֶל ְר ִב ִיעי ַּב ֶּמ ְר ָּכ ָבהַ ,ה ְמׁשו ֵֹרר ְּברו ַּח ָק ְד ֶ
יע ַּכ ֶּפי ָך ִּכי
ִׁשיר ַה ַּמעֲלוֹתַ ,אְׁש ֵרי ָּכל י ְֵרא ְיָי ַהה ֵֹל ְך ִּב ְד ָר ָכיו :יְגִ ַ
יתךָָּ ,בנֶי ָך
ֶפן ּפ ִֹר ּיָה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
ֹאכל ַאְׁש ֶרי ָך וְטוֹב ָל ְךֶ :אְׁש ְּת ָך ְּכג ֶ
ת ֵ
ָבר י ְֵרא ְייָ:
ֵיתים ָס ִביב ְלֻׁש ְל ָח ֶנךִָ :ה ּנֵה ִּכי ֵכן ְיב ַֹר ְך ּג ֶ
ִּכְׁש ִת ֵלי ז ִ
ּש ָליִםּ ,כֹל י ְֵמי ַח ּיֶיךָ :ו ְּר ֵאה ָבנִ ים
י ְָב ֶר ְכ ָך ְיָי ִמ ִּצ ּיוֹן ,ו ְּר ֵאה ְּבטוּב יְרו ָ
ׁשלוֹם ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל:
ְל ָבנֶיךָָ ,
יתי או ָֹתם
ַאנִ י זֹאת ְּב ִר ִ
ְק ּיַם ָּבנ ּו ַה ָּפסוּק ,ו ֲ
ָא ּנָא ְיָי שו ֵֹמ ַע ְּת ִפ ָּלה ,י ֻ
ּש ּו
ׁשר ַשׂ ְמ ִּתי ְּב ִפיך ,לֹא יָמוׁ
ׁשר ָע ֶלי ָך ו ְּד ָב ַרי ֲא ֶ
ָא ַמר ְייָ ,רו ִּחי ֲא ֶ
ֶרע ז ְַר ֲע ָך ָא ַמר ְיָי ֵמ ַע ָּתה ו ְַעד עו ָֹלם :י ְִהי ּו
ִמ ִּפי ָך ו ִּמ ִּפי ז ְַר ֲע ָך ו ִּמ ִּפי ז ַ
ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי ו ְֶהגְ יוֹן ִל ִּבי ְל ָפנֶי ָך ְיָי צו ִּרי ְוג ֲֹא ִלי:
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