תפילת ההורים לשמירת הילדים ולהצלחה –  04יום
תפילת האב  /והאם לשמירת הילדים ולהצלחה (ניתן לאומרה בכל עת)
יהי רצון מלפניך ,יְי ָ אלוהינו ואלוהי אבותינו ,שתעשה למען רחמך וחסדך ובכוח שמות
הקודש היוצאים מ-כ"ד ספרי הקודש ולמען הפסוקים:
ַ
ָארץ אֲ ׁשֶ ר תִ ְד ְרכּו בָּה
ּומֹוראֲ כֶם י ִתֵּ ן יְי ָ אֱ להֵּ יכֶם עַ ל פְ נֵּי כָל הָ ֶ
"ֹלא י ִתְ יַצֵּב אִ יׁש בִפְ נֵּיכֶם פַ חְ ְדכֶם
כַאֲ ׁשֶ ר ִדבֶר לָ כֶם".
"כָל כְלִ י יּוצַר עָ לַ י ְִך ֹלא יִצְלָ ח וְכָל לָ ׁשֹון תָ קּום אִ תָ ְך לַ מִ ׁשְ פָ ט תַ ְרׁשִ יעִ י ז ֹאת נַחֲ לַ ת עַ ב ְֵּדי יְי ָ
וְצ ְִדקָ תָ ם מֵּ אִ תִ י נְאֻ ם יְי ָ ".
ב ֵּבנִי סֶ לָ ה".
"אַ תָ ה סֵּ תֶ ר לִ י מִ צַר תִ צ ְֵּרנִי ָרנֵּי פַ לֵּ ט תְ סֹו ְ
"ֹלא תְ אֻ נֶה אֵּ לֶ יָך ָרעָ ה וְ ֶנגַע ֹלא י ִקְ ַרב בְָאהֳ לֶ ָך כִי מַ לְ ָאכָיו י ְ ַצּוֶה לָ ְך לִ ׁשְ מָ ְרָך ְבכָל ְד ָרכֶיָך".
"יְי ָ י ִׁשְ מָ ְרָך מִ כָל ָרע י ִׁשְ מ ֹר אֶ ת נַפְ ׁשֶ ָך יְי ָ י ִׁשְ מָ ר צֵּאתְ ָך ּובֹואֶ ָך מֵּ עַ תָ ה וְעַ ד עֹולָ ם".
תשמור נא יְי ָ 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 יְי ָ אלוהינו מכל טרדות העולם הזה ותזכנו למצוא חן וחסד בעניך ובעיני כל
רואינו ולהשפיע טוב לכל אדם תמיד ויתקיים בנו הכתוב "י ִשְ ָראֵּ ל אֲ ׁשֶ ר בְָך אֶ תְ פָ ָאר".
אנא יְי ָ אל עליון גומל חסדים טובים ,מלך עוזר ומושיע ומגן ,עשה למען רחמיך וחסדיך,
ולמען שם הקדוש (יכוון במחשבה :אכדט"ם) רחם נא עלינו ,הַ ְראֵּ נּו יְי ָ חַ סְ ֶדָך וְי ֶׁשְ עֲ ָך תִ תֶ ן לָ נּו
ותאיר עלינו באור פניך כדכתיב":נְסָ ה עָ לֵּ ינּו אֹור פָ נֶיָך יְי ָ" .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
לֵּ
המצטרך ברוחניות וגשמיות וקיים בי מקרא שכתוב" :י ִתֶ ן לְ ָך כִלְ ָבבֶָך וְכָל עֲ צָתְ ָך י ְמַ א" ,וכן
"וְהִ תְ עַ נַג עַ ל יְי ָ וְי ִתֶ ן לְ ָך מִ ׁשְ אֲ ֹלת לִ בֶָך" ותהיה בעזרי תמיד ,וקיים בי מקרא שכתוב":וְאַ תָ ה
ׁשָ לֹום ּובֵּיתְ ָך ׁשָ לֹום וְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר לְ ָך ׁשָ לֹום" אמן נצח סלה ועד.
אנא יְי ָ עננו ביום קוראנו ותגמלנו לעד חן וחסד ורחמים ,ורוח והצלה וכל טוב סלה .וברכני
ך ,י ִשָ א יְי ָ
נא בברכה הכתובה בתורתך הקדושה":יְב ֶָר ְכָך יְי ָ וְי ִׁשְ מְ ֶרָך ,י ָאֵּ ר יְי ָ פָ נָיו אֵּ לֶ יָך וִיחֻ ֶנ ָ
פָ נָיו אֵּ לֶ יָך וְי ָשֵּ ם לְ ָך ׁשָ לֹום ,וְשָ מּו אֶ ת ׁשְ מִ י עַ ל ְבנֵּי י ִשְ ָראֵּ ל וַאֲ נִי אֲ ב ְָרכֵּם" ויהיו דברי אלה אשר
התחננתי לפניך קרובים לפניך יומם ולילה לעשות שאלתנו ובקשותנו ברחמים גדולים
ובחסדים עצומים.
ָאדם ב ֹטֵּ חַ בְָך,
"יְי ָ ְצבָאֹות עִ מָ נּו מִ שְ גָב לָ נּו אֱ לוהי י ַעֲ קב סֶ לָ ה ,יְי ָ ְצבָאֹות אַ ׁשְ ֵּרי ָ
יְי ָ הֹוׁשִ יעָ ה הַ מֶ לֶ ְך י ַעֲ נֵּנּו בְיֹום קָ ְראֵּ נּו".
י ִהְ יּו לְ ָרצֹון אִ מְ ֵּרי פִ י וְהֶ גְיֹון לִ בִי לְ פָ נֶיָך יְי ָ צּו ִרי וְגואֲ לִ י.
בָרּוְך יְי ָ לְ עֹולָ ם ָאמֵּ ן וְָאמֵּ ן.

