
 יום 04 –תפילת ההורים לשמירת הילדים ולהצלחה 

 (ניתן לאומרה בכל עת) לשמירת הילדים ולהצלחה והאם / תפילת האב

דך ובכוח שמות שתעשה למען רחמך וחס, יְיָ אלוהינו ואלוהי אבותינו, יהי רצון מלפניך

 : ד ספרי הקודש ולמען הפסוקים"כ-הקודש היוצאים מ

יֶכם ַעל ְפנֵּי ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִתְדְרכּו ָבּה" ן יְיָ ֱאלהֵּ ב ִאיׁש ִבְפנֵּיֶכם ַפְחְדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם יִתֵּ  ֹלא יְִתיַצֵּ

 ". ַכֲאֶׁשר ִדֶבר ָלֶכם

י יְיָ ָכל ְכִלי יּוַצר ָעַליְִך ֹלא יְִצָלח " וְָכל ָלׁשֹון ָתקּום ִאָתְך ַלִמְׁשָפט ַתְרִׁשיִעי זֹאת ַנֲחַלת ַעְבדֵּ

ִאִתי ְנֻאם יְיָ   ".וְִצְדָקָתם מֵּ

ִני ֶסָלה" ט ְתסֹוְבבֵּ ִני ָרנֵּי ַפלֵּ ֶתר ִלי ִמַצר ִתְצרֵּ  ".ַאָתה סֵּ

ֶליָך ָרָעה וְֶנַגע ֹלא יְִקַרב ְבָאֳהֶלָך ִכי מַ "  ". ְלָאָכיו יְַצֶּוה ָלְך ִלְׁשָמְרָך ְבָכל ְדָרֶכיָךֹלא ְתֻאֶנה אֵּ

ַעָתה וְַעד עֹוָלם"  ".יְיָ יְִׁשָמְרָך ִמָכל ָרע יְִׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָך יְיָ יְִׁשָמר צֵּאְתָך ּובֹוֶאָך מֵּ

תשמור נא יְיָ אלוהינו מעתה ועד עולם אותנו ואת כל זרענו מכל דבר רע ומכל פגע רע 

לה ומאנשים רעים וממקרים רעים ומעין הרע ומכל צר ומזיק בין בשמים ובין ומכל פחד ובה

בארץ והצילנו יְיָ אלוהינו מכל טרדות העולם הזה ותזכנו למצוא חן וחסד בעניך ובעיני כל 

ל ֲאֶׁשר ְבָך ֶאְתָפָאר"רואינו ולהשפיע טוב לכל אדם תמיד ויתקיים בנו הכתוב   ".יְִשָראֵּ

, עשה למען רחמיך וחסדיך, מלך עוזר ומושיע ומגן, גומל חסדים טובים אנא יְיָ אל עליון

נּו יְיָ ַחְסֶדָך וְיְֶׁשֲעָך ִתֶתן ָלנּו , רחם נא עלינו( ם"אכדט: יכוון במחשבה)ולמען שם הקדוש  ַהְראֵּ

ינּו אֹו:"ותאיר עלינו באור פניך כדכתיב ויתמתקו הדינים ותבטל מעלינו ". ר ָפֶניָך יְיָ ְנָסה ָעלֵּ

ותצילנו מכל צרה וצוקה ומנגע ומחלה , ומעל כל עמך בית ישראל כל גזרות קשות ורעות

 .ומיצר הרע ומכל חסרון כיס

 . וצדקה וחסד עשה נא עימנו אבינו מלכנו ותחיש את גאולתנו ברחמים וברצון

הזה וחיי העולם הבא ותאיר קרני ותגביה מזלי  לנחול את חיי העולם( פ"פב)וזכני נא אני 

ותאריך ימי בטוב ושנותיי בנעימים ומלא נא כל משאלות ליבי לטובה ולברכה בכל 

א: "המצטרך ברוחניות וגשמיות וקיים בי מקרא שכתוב וכן , "יִֶתן ְלָך ִכְלָבֶבָך וְָכל ֲעָצְתָך יְַמלֵּ

וְַאָתה :"וקיים בי מקרא שכתוב, ותהיה בעזרי תמיד" ֲאֹלת ִלֶבָךוְִהְתַעַנג ַעל יְיָ וְיִֶתן ְלָך ִמׁשְ "

יְתָך ָׁשלֹום וְכֹל ֲאֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום  .אמן נצח סלה ועד" ָׁשלֹום ּובֵּ

וברכני . ורוח והצלה וכל טוב סלה, אנא יְיָ עננו ביום קוראנו ותגמלנו לעד חן וחסד ורחמים

ֶליָך וִיֻחֶנךָ , ָך יְיָ וְיְִׁשְמֶרָךיְָבֶרכְ :"נא בברכה הכתובה בתורתך הקדושה ר יְיָ ָפָניו אֵּ יִָשא יְיָ , יָאֵּ

ם ְלָך ָׁשלֹום ֶליָך וְיָשֵּ ל וֲַאִני ֲאָבְרכֵּם, ָפָניו אֵּ ויהיו דברי אלה אשר   "וְָשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְבנֵּי יְִשָראֵּ

ברחמים גדולים  התחננתי לפניך קרובים לפניך יומם ולילה לעשות שאלתנו ובקשותנו

 . ובחסדים עצומים

ַח ָבְך, הי יֲַעקב ֶסָלהויְיָ ְצָבאֹות ִעָמנּו ִמְשָגב ָלנּו ֱאל" י ָאָדם בֹטֵּ  ,יְיָ ְצָבאֹות ַאְׁשרֵּ

נּו  ".יְיָ הֹוִׁשיָעה ַהֶמֶלְך יֲַענֵּנּו ְביֹום ָקְראֵּ

י ִפי וְֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך יְיָ צּו  .ֲאִליוִרי וְגיְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמרֵּ

ן ן וְָאמֵּ   .ָברּוְך יְיָ ְלעֹוָלם ָאמֵּ



 


