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תפילת השל"ה
תפילת הורים על הילדים

תפילה מיוחדת ומסוגלת על הצלחת הבנים בתורה ,מצוות ,יראת שמיים וכל צרכיהם .טוב לאמרה
בכל עת וסגולה מיוחדת לאמרה בערב ראש חודש סיוון.
אלֹהֵינוּ מִשֶּׁ בָּ רָאתָ הָעוֹלָם ,וּמֵעוֹלָם ְוע ַד עוֹלָם
אלֹהֵינוּ עַד שֶׁל ֹּא בָּ רָאתָ הָעוֹלָםְ ,ואַתָּה ּ הו ּא ֱ
אתָּהּ הו ּא ְיי ָ ֱ
ַ
ב אֶמְצָעוּת תּוֹרָתְךָ הַקְּ דוֹשָׁ ה כְּ מ ו ֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ
אלָהוּתָךְ ְּ
את ָּה אַל .וּבָרָאתָ עוֹלָמְךָ בְּ ג ִין לְאִשְׁ תְּמוֹדַע ֱ
ַ
ִזכְרוֹנָם לִבְרָכָה" .בְּ רֵאשִׁ ית" ,בִּ שְׁ בִיל תּוֹרָה וּבִשְׁ בִיל יִשְׂ רָאֵל ,כִּ י הֵם עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ אֲשֶׁר בָּ חַרְתָּ בָּ הֶם מִכָּל
קיּוּם הַתּוֹר ָה בָּ א לָנוּ
האֻמּוֹתְ ,ונָתַתָּ לָה ֶם תּוֹרָתְךָ הַקְּ דוֹשָׁ הְ ,וקֵרַבְתָּם לְשִׁ מְךָ הַגָּדוֹלְ .וע ַל קִיּוּם הָעוֹלָם ְוע ַל ִ
ָ
ממְּךָ ְיי ָ אֱלֹהֵינוּ שְׁ נ ֵי צִוּוּיִים .כָּתַבְתָּ בְּ תוֹרָתְךָ "פְּרוּ ּורְבוּ"ְ ,וכָתַבְתָּ בְּ תוֹרָתְךָ "וְלִמַּדְתֶּם אוֹתָם אֶת בְּ נֵיכֶם",
ִ
וְהַכַּוָּ נָה בִּ שְׁ תֵּיהֶן אֶחָת ,כִּ י לֹא ְלתֹהוּ בָרָאתָ כִּ י אִם לָשֶׁבֶת ,וְלִכְבוֹדְךָ בָּ רָאתָ ,יָצַרְת ָּ אַף עָשִׂ יתָ ,כְּ דֵי שֶׁנִּ הְיֶה
אֲנַחְנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֶצָאֵי כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂ רָאֵל יוֹדְעֵי שְׁ מֶךָ וְלוֹמְדֵי תּוֹרָתֶךָ.
וּבְכֵן אָבוֹא אֵלֶיךָ יְיָ מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים ,וְאַפִּיל תְּחִנָּתִי ,וְעֵינַי לְךָ תְּלוּיוֹת עַד שֶׁתְּחָנֵּנִי וְתִשְׁ מַע תְּפִלָּתִי לְהַזְמִין
לִי בָּ נִים וּבָנוֹת ,וְגַם הֵם יִפְרוּ וְיִרְבּוּ הֵם וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בְּ נֵיהֶם עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת לְתַכְלִית שֶׁהֵם וַאֲנִי וַאֲנַחְנוּ
תוֹרָתְךָ בְּ אַהֲבָה,
תלְמוּד ּ
כלָּנוּ ַיעַסְקוּ בְּ תוֹרָתְךָ הַקְּ דוֹשָׁ ה לִלְמֹד ּולְלַמֵּד לִשְׁ מֹר ְולַעֲשׂוֹת ּולְקַיֵּם אֶת כָּל דִּ בְרֵי ַּ
ֻּ
וְהָאֵר עֵינֵינוּ בְּ תוֹרָתֶךָ וְדַבֵּק לִבֵּנוּ בְּ מִצְווֹתֶיךָ לְאַהֲבָה וּלְיִרְאָה אֶת שְׁ מֶךָ .אָבִינוּ אָב הָרַחֲמָן ,תֵּן לְכֻלָּנוּ חַיִּים
אֲרֻכִּ ים ּובְרוּכִים ,מִי כָמוֹךָ אָב הָרַחֲמִים זוֹכֵר יְצוּרָיו לְחַיִּים בְּ רַחֲמִים ,זָכְרֵנוּ לְחַיִּים ִנצְחִיִּים כְּ מוֹ שֶׁהִתְפַּלֵּל
אבִינוּ "לוּ ִיחְיֶה לְפָנֶיךָ"ּ ,ופֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה" ,בְּ יִרְאָתֶךָ" .כִּ י עַל כֵּן ,בָּ אתִי לְבַקֵּשׁ ּולְחַנֵּן
אבְרָהָם ָ
ַ
מִלְּפָנֶיךָ שֶׁיְּהֵא זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם זֶרַע כָּשֵׁר ,וְאַל יִמָּצֵא בִי וּבְזַרְעִי וּבְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם שׁוּם פְּסוּל וָשֶׁמֶץ,
משְׁ נָה ,מָארֵי
ש לוֹם ֶואֱמֶת וְטוֹב וְיָשָׁ ר בְּ עֵינֵי אֱלֹהִים וּבְעֵינֵי אָדָםְ ,ויִהְיוּ בַּעֲלֵי תוֹרָה ,מָארֵי מִקְרָא ,מָארֵי ִ
אַךְ ָׁ
תַלְמוּד ,מָא ר ֵי רָז ָא ,מָא ר ֵי מִצְו ָה ,מָא ר ֵי גוֹמְלֵי חֲסָדִים ,מָא ר ֵי מִד ּו ֹת תְּרוּמִיּוֹת ,וְיַעַבְדוּךָ בְּ אַהֲבָה וּבְיִרְאָה
פְּנִימִית ,וְלֹא יִרְאָה חִיצוֹנִית .וְתֵן לְכָל גְּ וִיָּה וּגְוִיָּה מֵהֶם דֵּ י מַחְסוֹרָהּ בְּ כָבוֹד ,וְתֵן לָהֶם בְּ רִיאוּת וְכָבוֹד וְכֹחַ ,וְתֵן
לָה ֶם קוֹמָה וְיֹפִי וְח ֵן וָחֶסֶד ,וְיִהְיֶה אַהֲב ָה וְאַחֲוָה וְשָׁ לוֹם בֵּינֵיהֶם ,וְתַזְמִין לָה ֶם זִוּוּגִים הֲגוּנִים מִזֶּרַע תַּלְמִידֵי
אח ָד עוֹלֶה לְכָאן
עלֵיהֶם ,כִּ י זִכָּרוֹן ֶ
אש ֶׁר הִתְפַּלַּלְתִּי ֲ
חכָמִים מִזֶּרַע צַדִּ יקִיםְ ,וגַם הֵם זִוּוּגָם יִהְיוּ כְּ מוֹתָם כְּ כָל ֲ
ֲ
אלֶּה לְמַעַן שִׁ מְךָ הַגָּדוֹל ְוהַקָּדוֹשׁ
ב כָל ֵ
תעֲלוּמוֹת ,וּלְפָנֶיךָ ִנגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּ י ,כִּ י כַוָנָתִי ְּ
אתָּה ְייָ יוֹדֵעַ כָּל ַּ
ּולְכָאןַ .
תוֹשִׁ יעַ
אבְרָהָם יִצְחָק ְויַעֲקֹבּ ,ובִגְלָלָם ּ
בעֲבוּר הָאָבוֹת הַקְּ דוֹשִׁ ים ַ
ענֵנִי ַּ
ענֵנִי ְייָ ֲ
ּולְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּ דוֹשָׁ ה .עַל כֵּן ֲ
בָּ נִים לִהְיוֹת הָעֲנָפִים דּוֹמִים לְשָׁ רְשָׁ ם ,וּבַעֲבוּר דָּ וִד עַבְדֶּ ךָ רֶגֶל רְבִיעִי בַּמֶּרְכָּבָה ,הַמְּשׁוֹרֵר בְּ רוּחַ קָדְשֶׁךָ.
שִׁ יר הַמַּעֲלוֹת אַשְׁ רֵי כָּל יְרֵא יְיָ הַהֹלֵךְ בִּ דְרָכָיו .יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּ י תֹּאכֵל אַשְׁ רֶיךָ וְטוֹב לָךְ .אֶשְׁ תְּךָ כְּ גֶפֶן פֹּרִיָּה
ך ָּג בֶר ְירֵא ְייָ .יְבָרֶכְךָ יְ ָי מִצִּ יּוֹן ּורְאֵה בְּ טוּב
הנֵּה כִי כֵן ְיבֹרַ ְ
ש תִילֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךִָ .
ך כִּ ְׁ
בּיתֶךָ בָּ נֶי ָ
ב יַרְכְּ תֵי ֵ
ְּ
יְרוּשָׁ לַיִם כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ .וּרְאֶה בָנִים לְבָנֶיךָ שָׁ לוֹם עַל יִשְׂ רָאֵל:
עלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂ מְתִּי
אָנָּא ְייָ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּהְ ,יקֻיַּם בָּ נוּ הַפָּסוּק .וַאֲנִי זֹאת בְּ רִיתִי אוֹתָם אָמַר ְייָ רוּחִי אֲשֶׁר ָ
בי
מעַתָּה וְעַד עוֹלָם .יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִ ִּ
מפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר יְיָ ֵ
ב פִיךָ לֹא יָמוּשׁוּ ִ
ְּ
לְפָנֶיךָ יְיָ צוּרִי וְגוֹאֲלִי:
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