ב" ה

תפילת האם לשמירת הילדים ולהצלחה

(ניתן לאומרה בכול עת):

יהי רצון מלפניך ,יְ ָי אלוהינו ואלוהי אבותינו ,שתעשה למען רחמך וחסדך
ובכוח שמות הקודש היוצאים מ-כ"ד ספרי הקודש ולמען הפסוקיםֹ" :לא
ָארץ אֲ ֶׁשר
יִ ְתיַצֵּ ב ִאיׁש בִ פְ נֵּיכֶם פַ ְח ְדכֶם ּומו ַֹראֲ כֶם יִ ֵּתן יְ ָי אֱ ֹלהֵּ יכֶם עַ ל פְ נֵּי כָל הָ ֶ
ִת ְד ְרכּו בָ ּה כַאֲ ֶׁשר ִדבֶ ר ָלכֶם"" ,כָל כְ לִ י יּוצַ ר עָ לַיִ ְך ֹלא יִ ְצלָח וְ כָל לָׁשוֹן ָתקּום
ִא ָתְך ל ִַמ ְׁשפָ ט ַת ְר ִׁשיעִ י זֹאת נַחֲ לַת עַ בְ ֵּדי יְ ָי וְ ִצ ְד ָקתָ ם מֵּ ִא ִתי נְ אֻ ם יְ ָי "ַ " ,א ָתה
סֵּ תֶ ר לִ י ִמצַ ר ִת ְצ ֵּרנִי ָרנֵּי פַ לֵּט ְתסוֹבְ בֵּ נִ י סֶ לָה"ֹ",לא ְתאֻ נֶה אֵּ לֶיָך ָרעָ ה וְ ֶנגַע ֹלא
יִ ְק ַרב בְ ָאהֳ לֶָך כִ י מַ לְ ָאכָיו יְ צַ ּוֶ ה לְָך לִ ְׁשמָ ְרָך ְבכָל ְד ָרכֶיָך" "יְ ָי יִ ְׁשמָ ְרָך ִמכָל ָרע
אתָך ּובוֹאֶ ָך מֵּ עַ ָתה וְ עַ ד ע ֹולָם".
יִ ְׁשמֹר אֶ ת נַפְ ֶׁשָך יְ ָי יִ ְׁשמָ ר צֵּ ְ
תשמור נא יְ ָי אלוהינו מעתה ועד עולם אותנו ואת כל זרענו מכל דבר רע
ומכל פגע רע ומכל פחד ובהלה ומאנשים רעים וממקרים רעים ומעין הרע
ומכל צר ומזיק בין בשמים ובין בארץ והצילנו יְ ָי אלוהינו מכל טרדות
העולם הזה ותזכנו למצוא חן וחסד בעניך ובעיני כל רואינו ולהשפיע טוב
לכל אדם תמיד כפי רצונך ויתקיים בנו הכתוב "יִ ְש ָראֵּ ל אֲ ֶׁשר בְ ָך אֶ ְתפָ ָאר".
אנא יְ ָי אל עליון גומל חסדים טובים ,מלך עוזר ומושיע ומגן ,עשה למען
רחמיך וחסדיך ,ולמען שם הקדוש (יכוון במחשבה :אכדט"ם) ,וחמול ורחם
עלינו ,הַ ְר ֵּאנּו יְ ָי חַ ְס ֶדָך וְ י ְֶׁשעֲָך ִת ֶתן לָנּו ותאיר עלינו באור פניך כדכתיב":נְסָ ה
עָ לֵּינּו אוֹר פָ נֶיָך יְ ָי" .ויתמתקו הדינים ותבטל מעלינו ומעל כל עמך בית
ישראל כל גזרות קשות ורעות ,ותצילנו מכל צרה וצוקה ומנגע ומחלה
ומיצר הרע ומכל חסרון כיס.
וצדקה וחסד עשה נא עימנו אבינו מלכנו ותחיש את גאולתנו ברחמים
וברצון.
וזכני נא אני (פב"פ) לנחול את חיי העולם הזה וחיי העולם הבא ותאיר
קרני ותגביה מזלי ותאריך ימי בטוב ושנותיי בנעימים ומלא נא כל
משאלות ליבי לטובה ולברכה בכל המצטרך ברוחניות וגשמיות וקיים בי
מקרא שכתוב" :יִ ֶתן לְ ָך כִ לְ בָ בֶ ָך וְ כָל עֲצָ ְתָך יְ מַ לֵּא" ,וכן "וְ ִה ְתעַ נַג עַ ל יְ ָי וְ יִ ֶתן
לְ ָך ִמ ְׁשאֲ ֹלת לִ בֶ ָך" ותהיה בעזרי תמיד ,וקיים בי מקרא שכתוב":יְ ִהי ָׁשלוֹם
ַאר ְמנוֹתָ יִ ְך" אמן נצח סלה ועד.
בְ חֵּ ילְֵּך ַׁשלְ וָ ה ְב ְ
אנא יְ ָי עננו ביום קוראנו ותגמלנו לעד חן וחסד ורחמים ,ורוח והצלה וכל
טוב סלה .וברכני נא בברכה הכתובה בתורתך הקדושה":יְ בָ ֶרכְ ָך יְ ָי וְ יִ ְׁש ְמ ֶרָך,
יָאֵּ ר יְ ָי פָ נָיו אֵּ לֶיָך וִ יחֻ ֶנ ָך ,יִ ָשא יְ ָי פָ נָיו ֵּאלֶיָך וְ י ֵָּשם לְ ָך ָׁשלוֹם ,וְ ָשמּו אֶ ת ְׁש ִמי עַ ל
בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל וַ אֲ נִ י אֲ בָ ְרכֵּם" ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפניך קרובים

לפניך יומם ולילה לעשות שאלתנו ובקשותנו ברחמים גדולים ובחסדים
עצומים.
ָאדם בֹטֵּ חַ בָ ְך,
"יְ ָי ְצבָ אוֹת עִ ָמנּו ִמ ְשגָב לָנּו אֱ ֹלהי ַי ֲעקֹב סֶ לָה ,יְ ָי ְצבָ אוֹת אַ ְׁש ֵּרי ָ
יְ ָי הו ִֹׁשיעָ ה הַ מֶ לְֶך ַי ֲענֵּנּו בְ יוֹם ָק ְר ֵּאנּו".
צּורי וְ גֹאֲ לִ י.
יִ ְהיּו לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵּרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ ִבי לְ פָ נֶיָך יְ ָי ִ
ָאמן.
ָאמן וְ ֵּ
בָ רּוְך יְ ָי לְ ע ֹולָם ֵּ


נא לשמור על קדושת התפילה (טעון גניזה).

