תפילה להצלחה בחינוך הילדים
מומלץ להוסיף לתפילה גם תפילה אישית.
ֹלקי אֲ בו ֵֹתינּו,
ֹלקינּו וֶאֱ ֵ
י ְִהי ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶיָך ד' אֱ ֵ
ֶשנִ זְ כֶה לְ ַחנְֵך אֶ ת בָ נֵינּו ּובְ נו ֵֹתינּו בְ דֶ ֶרְך הָ ְראּויָה
בְ יו ֵֹתר וְ הַ ּטוֹבָ ה בְ יו ֵֹתר ,בְ דֶ ֶרְך ֶש ַת ְת ִאים לְ כֹל אֶ ָחד
וְ אֶ ָחד מֵ הֶ םֶ ,שנ ְַשכִ יל ל ֶָרדֶ ת אֶ ל עֹמֶ ק נַפְ ָשם,
ּומּדו ֵֹתיהֶ ם ,וְ עַ ל פִ י זֶה
וְ לִ לְ מֹ ד אֵ ת ְתכּונו ֵֹתיהֶ ם ִ
לְ ַחנְ כָם.
עֲ זֹר לָנּו ֶשֹּלא נִ ְטעֶ ה בְ ַאף פְ ַרט בְ ִחנּוכָם ּולְ וַ אי
ֶשנִ זְ כֶה לִ ְראוֹת כֹל צֶ אֱ צָ אֵ ינּו ֻּכלָם – לְ ֹלא יוֹצֵ א ִמן
הַ כְ לָל ,הוֹלְ כִ ים בְ דֶ ֶרְך הַ י ָָשר ,בְ דֶ ֶרְך או ָֹתּה ִה ְתוּו לָנּו
אתם מַ ְרשו ֵֹתינּו לִ ְרשּות
אֲ בו ֵֹתינּו ,גַם ַאחֲ ֵרי צֵ ָ
עַ ְצ ָמם ,וְ עַ ל זֶה עֵ ינֵינּו נְ שּואוֹת אֵ לֶיָך לַמָ רוֹם
יח בְ ִחנּוכָם ,כִ י יוֹדֵ עַ אַ ָתה כ ַָמה
ֶש ְתזַכִ ינּו לְ הַ ְצלִ ַ
ָק ֶשה בָ עֵ ת הַ ּז ֹו לִ ְשמֹ ר אֶ ת הַ ְיל ִָדים הָ ַרכִ ים לְ בַ ל
נִסיוֹנוֹת עוֹבְ ִרים
ִתפְ גַע בָ הֶ ם אֵ ש ז ָָרה ח''ו ,וְ כ ַָמּה ְ
יַלְ דֵ י י ְִש ָראֵ ל.
וְ ַלכֵן ְמבַ ְק ִשים ָאנּו ִמ ְמָך ָאבִ ינּו ֶשבַ ָשמַ יִם הָ רוֹצֶ ה
בְ טוֹבַ ת כֹל אֶ ָחד וְ אֶ ָחד ִמבָ נָיוֶ ,שנ ֵַדע אֵ יְך לְ הַ ּווֹת
בִ פְ נֵיהֶ ם אֶ ת הַ ּדֻּ גְ ָמא הַ ַחיָה הַ ּטוֹבָ ה בְ יו ֵֹתר ,וְ כֵן
ֶשי ְִהיֶה בְ כוֹחֵ ינּו לְ ַדבֵ ר אֶ ל לִ בָ ם ֶשי ְִש ְמעּו לְ כֹל מַ ה
ֶשָאנּו ְמצַ ּוִ ים או ָֹתם כִ ְרצוֹנְ ָך ,וְ ֶשֹּלא נִ ְצטָ ֵרְך לִ נְ הֹג
ִע ָמם בְ יַד ָק ָשה ,אֶ לָא ֶש ִת ְהיֶה לָנּו הַ ְשפָ עָ ה חֲ ז ָָקה
עֲ לֵיהֶ ם וְ ֶשהֵ ם יַעֲ ִריכּו וִ יכַבְ דּו או ָֹתנּו וְ עַ ל יְדֵ י זֶה
י ְִש ְמעּו לְ כֹל ְּדבַ ר ֶשנֹ א ַמר לָהֶ ם.
וְ ַזכֵנּו ֶשנ ֵַדע אֶ ת הַ ּזְ כּות הָ עֲ צּומָ ה הַ ְּטמּונָה בְ ִחנּוְך
בָ נִ ים לַתו ָֹרה ,כִ י הַ ֹּלא הֵ ם -הֵ ם חֻּ לְ יָה ַאחַ ת
בְ ַש ְר ֶש ֶרת הַ ּדוֹרוֹת הַ נֶאֱ ָמנִ ים לְ רּוחַ י ְִש ָראֵ ל סַ בָ א.

וְ ֶשנְ ַקבֵ ל אֶ ת כֹל הַ ַמאֲ ָמץ בְ ַאהֲ בָ ה ַרבָ ה עַ ד אֵ ין ֵקץ,
וְ ֶשנ ֵַדע לְ הַ עֲ ִריְך עַ ד כ ַָמה גְ ד ֹולָה הַ כ ַָרת הַ תו ָֹדה
ֶשָאנּו ַחיָבִ ים לְ ָך עָ ל זֹאת.
ּות ַזכֵנּו וְ ִת ֵתן לָנּו זְ ַרע בָ נִ ים בָ ִריא בְ גּופ ֹו ּובְ נַפְ ש ֹו,
ְ
וְ ֶשי ְִהיּו ֻּכלָם ְמתֻּ ָקנִ ים בְ כֹל אֶ בְ ֵריהֶ ם ,וְ ֶש ִתהֶ יֵה לָהֶ ם
נֶפֶ ש בְ ִריָאה וְ י ִַציבָ ה ,וְ הַ זְ מֵ ן לָהֶ ם ְמזוֹנו ֵֹתיהֶ ם
ּופַ ְרנ ָָס ָתם בְ ֶרוַ ח ּובְ כָבוֹד .וְ ֶשֹּלא י ְִצטָ ְרכּו ַאף פָ עַ ם
לְ זּול ָָתם ,אֶ לָא הַ עֲ נֵק לָהֶ ם ִמי ְָדָך הַ ְרחָ בָ ה וְ הַ פְ תּוחָ ה.

יש לך הערות ,שלח תגובה
אשמח אם תסמן כמה שניות תגובתך ,

