בס"ד

תפילת השל"ה הקדוש
שב ָָּּראתָּ הָּעֹולָּםּ ,ומֵעֹולָּם ְו ַעד עֹולָּם אַתָּ ה
אַתָּ ּה הּוא יְי ָּ ֱאֹלהֵינּו עַד שֶֹּׁלא ב ָָּּראתָּ הָּעֹולָּםְ ,ואַתָּ ּה הּוא אֱֹלהֵינּו ִמ ֶׁ
תֹורתְ ָך ַהקְדֹושָּה כְמֹו
ַאלּ .וב ָָּּראתָּ עֹו ָּלמְָך ְבגִין ְל ִאשְתְ מֹודַ ע ֱאלָּהּותָּ ְך [כדי שתפורסם מלכותך] ְב ֶׁא ְמ ָּצעּות ָּ
שבִיל יִש ְָּראֵל ,כִי הֵם ַעמְָך ְונַ ֲחלָּתְ ָך ֲאשֶׁר
תֹורה ּו ִב ְ
שבִיל ָּ
שֶָׁאמְרּו ַרבֹותֵ ינּו זִכְרֹונָּם ִלב ְָּרכָּה" .ב ְֵראשִית"ִ ,ב ְ
שמְָך ַהגָּדֹולְ .ועַל קִּיּום הָּעֹולָּם ְועַל קִּיּום
תֹורתְ ָך ַהקְדֹושָּהְ ,ו ק ֵַרבְתָּ ם ְל ִ
ָּבח ְַרתָּ ָּבהֶׁם ִמכָּל ָּהאֻמֹותְ ,ונָּתַ תָּ ָּלהֶׁם ָּ
ְתֹורתְ ָך " ְו ִלמַדְ תֶׁ ם אֹותָּ ם
ּורבּו"ְ ,וכָּתַ בְתָּ ב ָּ
ְתֹורתְ ָך "פְרּו ְ
שנֵי צִּוּוי ִים .כָּתַ בְתָּ ב ָּ
ַתֹורה בָּא לָּנּו ִממְָך יְי ָּ ֱאֹלהֵינּו ְ
ה ָּ
שבֶׁתְ ,ו ִלכְבֹודְ ָך ב ָָּּראתָּ  ,יָּצ ְַרתָּ ַאף ָּעשִיתָּ ,
אֶׁת ְבנֵיכֶׁם"ְ ,ו ַה ַכ ָּּונָּה ִב שְתֵ יהֶׁן ֶׁאחָּת ,כִי ֹלא לְת ֹהּו ב ָָּּראתָּ כִי אִם ָּל ֶׁ
תֹורתֶׁ ָך
שמֶָׁך וְלֹומְדֵ י ָּ
שנִ ְהי ֶׁה ֲאנַחְנּו ְו ֶׁצ ֱא ָּצאֵינּו ְו ֶׁצ ֶׁא ָּצאֵי כָּל ַעמְָך בֵית יִש ְָּראֵל יֹודְ עֵי ְ
 .כְדֵ י ֶׁ
ש ַמע תְ ִפלָּתִ י
ּו ְבכֵן ָאבֹוא ֵאלֶׁי ָך יְי ָּ ֶׁמלְֶׁך מַ ְלכֵי ַה ְמ ָּלכִיםְ ,ו ַאפִיל תְ ִחנָּתִ יְ ,ועֵינַי לְָך תְ לּויֹות עַד שֶׁתְ ָּחנֵנִי וְתִ ְ
שהֵם ַו ֲאנִי
ְל ַהזְמִין לִי ָּבנִים ּובָּנֹותְ ,וגַם הֵם יִפְרּו ְוי ְִרבּו הֵם ּו ְבנֵיהֶׁם ּו ְבנֵי ְבנֵיהֶׁם עַד סֹוף כָּל הַּדֹורֹות לְתַ ְכלִית ֶׁ
תֹורתְ ָך
ְתֹורתְ ָך ַהקְדֹושָּה ִללְמ ֹד ּו ְל ַלמֵד ִלשְמ ֹר ְו ַלעֲשֹות ּו ְל ַקּי ֵם אֶׁת כָּל ּדִ ב ְֵרי תַ לְמּוד ָּ
ַו ֲאנַחְנּו ֻכלָּנּו י ַ ַעסְקּו ב ָּ
שמֶָׁךָ .אבִינּו ָאב ה ַָּר ֲחמָּן ,תֵ ן
ְתֹורתֶׁ ָך וְדַ בֵק ִלבֵנּו ְב ִמצְוֹותֶׁ יָך לְַא ֲהבָּה ּו ְלי ִ ְרָאה אֶׁת ְ
בְַא ֲהבָּהְ ,ו ָּהאֵר עֵינֵינּו ב ָּ
ְצּוריו ְל ַחּיִים ב ְַר ֲח ִמים ,זָּכ ְֵרנּו ְל ַחּי ִים נִ ְצ ִחּיִים כְמֹו
ְל ֻכלָּנּו ַחּי ִים א ֲֻרכִים ּובְרּוכִים ,מִי כָּמֹוָך ָאב ה ַָּר ֲחמִים זֹוכֵר י ָּ
שהִתְ ַפלֵל ַאב ְָּרהָּם ָאבִינּו "לּו י ִ ְחי ֶׁה ְל ָּפנֶׁיָך"ּ ,ופ ְֵרשּו ַרבֹותֵ ינּו זִכְרֹונָּם ִלב ְָּרכָּהְ " ,בי ְִרָאתֶׁ ָך" .כִי עַל כֵן ,בָּאתִ י
ֶׁ
ְל ַבקֵש ּו ְל ַחנֵן ִמ ְל ָּפנֶׁיָך שֶׁ ּיְהֵא ז ְַרעִי ְוז ֶַׁרע ז ְַרעִי עַד עֹולָּם ז ֶַׁרע ָּכשֵר ,וְַאל י ִ ָּמצֵא בִי ּו ְבז ְַרעִי ּו ְבז ֶַׁרע ז ְַרעִי עַד
ָּארי
תֹורה ,מ ֵ
שמֶׁץ ,אְַך שָּלֹום ֶׁו ֱאמֶׁת וְטֹוב ְויָּשָּר ְבעֵינֵי אֱֹלהִים ּו ְבעֵינֵי ָאדָּ םְ ,ויִהְיּו ַב ֲעלֵי ָּ
עֹולָּם שּום פְסּול ָּו ֶׁ
ָּארי מִּדֹות תְ רּומִּיֹות,
ָּארי גֹו ְמלֵי ֲחסָּדִ ים ,מ ֵ
ָּארי ִמ ְצוָּה ,מ ֵ
ָּארי ָּרז ָּא ,מ ֵ
ָּארי תַ לְמּוד ,מ ֵ
שנָּה ,מ ֵ
ָּארי ִמ ְ
ִמק ְָּרא ,מ ֵ
ְסֹורּה ְב ָּכבֹוד ,וְתֵן
ְוי ַ ַעבְדּו ָך בְַא ֲהבָּה ּו ְבי ְִרָאה ְפנִימִ ית ,וְֹלא י ְִרָאה חִיצֹונִית .וְתֵ ן ְלכָּל ְג ִוּיָּה ּוגְ ִוּיָּה ֵמהֶׁם ּדֵ י ַמח ָּ
ָּלהֶׁם ב ְִריאּות ְוכָּבֹוד וְכֹחַ ,וְתֵ ן ָּלהֶׁם קֹומָּה וְיֹפִי ְוחֵן ָּו ֶׁחסֶׁדְ ,וי ִ ְהי ֶׁה ַא ֲהבָּה וְַא ֲחוָּה ְושָּלֹום בֵינֵיהֶׁם ,וְתַ ז ְמִ ין ָּלהֶׁם
זִּוּוגִים הֲגּונִים ִמז ֶַׁרע תַ ְלמִידֵ י ֲח ָּכ ִמים ִמז ֶַׁרע צַּדִ יקִיםְ ,וגַם הֵם זִּוּוגָּם יִהְיּו כְמֹותָּ ם ְככָּל ֲאשֶׁר ִהתְ ַפ ַללְתִ י
ֲעלֵיהֶׁם ,כִי זִכָּרֹון ֶׁאחָּד עֹולֶׁה ְלכָּאן ּו ְלכָּאן .אַתָּ ה יְי ָּ יֹודֵ ַע כָּל תַ עֲלּומֹותּ ,ו ְל ָּפנֶׁיָך נִגְלּו ַמצְפּונֵי ִלבִי ,כִי ַכ ָּונָּתִ י
תֹורתְ ָך ַהקְדֹושָּ ה .עַל כֵן ֲענֵנִי יְי ָּ ֲענֵנִי ַבעֲבּור הָָּאבֹות ַהקְדֹושִים
שמְָך ַהגָּדֹול ְו ַהקָּדֹוש ּו ְל ַמעַן ָּ
ְבכָּל ֵאלֶׁה ְל ַמעַן ִ
ש י ַע ָּבנִים ִלהְיֹות ָּה ֲענָּפִים ּדֹומִים ְלש ְָּרשָּ םּ ,ו ַבעֲבּור ּדָּ וִד ַעבְּדֶׁ ָך ֶׁרגֶׁל ְרבִיעִי
ַאב ְָּרהָּם י ִ ְצחָּק ְויַעֲק ֹבּ ,ו ִבגְ ָּללָּם תֹו ִ
ְשֹורר בְרּו ַח קָּדְ שֶָׁך
ַ .במ ְֶׁר ָּכבָּהַ ,המ ֵ
ש ֵרי כָּל י ְֵרא יְי ָּ הַהֹלְֵך בִדְ ָּרכָּיו .יְגִי ַע ַכפֶׁיָך כִי ת ֹאכֵל ַאש ְֶׁריָך ְוטֹוב לְָּךֶׁ .אשְתְ ָך ְכגֶׁפֶׁן פ ִֹרּי ָּה
שִיר ַה ַמעֲלֹות ַא ְ
ּוראֵה
ש ְל ָּחנֶָׁךִ .הנֵה כִי כֵן י ְב ַֹרְך ָּגבֶׁר י ְֵרא יְי ָּ .יְב ֶָּׁר ְכָך יְי ָּ ִמִִּּיֹון ְ
שתִ ילֵי ז ֵיתִ ים ָּסבִיב ְל ֻ
ְבי ְַרכְתֵ י בֵיתֶׁ ָך ָּבנֶׁיָך ִכ ְ
ּוראֶׁה ָּבנִים ְל ָּבנֶׁיָך שָּלֹום עַל יִש ְָּר ֵאל
ש ַלי ִם כָּל יְמֵי ַחּי ֶׁיָךְ .
 :בְטּוב י ְרּו ָּ
שמְתִ י
ָּאנָּא יְי ָּ שֹו ֵמ ַע תְ ִפלָּה ,י ְ ֻקּי ַם בָּנּו ַהפָּסּוקַ .ו ֲאנִי ז ֹאת ב ְִריתִ י אֹותָּ ם ָאמַר יְי ָּ רּוחִי ֲאשֶׁר ָּעלֶׁיָך ּודְ ב ַָּרי ֲאשֶׁר ַ
ְבפִיָך ֹלא י ָּמּושּו ִמפִיָך ּו ִמפִי ז ְַרעֲָך ּו ִמפִי ז ֶַׁרע ז ְַרעֲָך ָא ַמ ר יְי ָּ ֵמעַתָּ ה ְועַד עֹולָּם .יִהְיּו ל ְָּרצֹון ִא ְמ ֵרי פִי ְו ֶׁהגְיֹון ִלבִי
צּורי וְגֹו ֲאלִי
ְל ָּפנֶׁיָך יְי ָּ ִ

