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 ה הקדוש"תפילת השל

ולבי אומר : "ה הקדוש"כדברי השל, בפרט בערב ראש חודש סיווןו תפילה זו טוב לאמרה בכל עת
 ...". לי שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיוון

ה הּוא ה עוֹלָּם' ַאתָּ אתָּ הָּ רָּ ֹּלא בָּ עוֹלָּ , ֱאֹלֵהינּו ַעד שֶׁ אתָּ הָּ רָּ בָּ ה הּוא ֱאֹלֵהינּו ִמשֶׁ ּוֵמעוֹלָּם ְוַעד , םְוַאתָּ
ה ֵאל ה. עוֹלָּם ַאתָּ ְתָך ַהְקדוֹשָּ עּות תוֹרָּ ְמצָּ ְך ְבאֶׁ הּותָּ א ֱאלָּ עָּ ְמָך ְבִגין ְלִהְשְתמוֹדָּ אתָּ עוֹלָּ רָּ ְכמו , ּובָּ

ה כָּ ָאְמרּו ַרבוֵֹתינּו ִזְכרוֹנָּם ִלְברָּ ֵאל, "ְבֵראִשית", שֶׁ ה ּוִבְשִביל ִיְשרָּ ְתָך  ִכי ֵהם, ִבְשִביל תוֹרָּ ַעְמָך ְוַנֲחלָּ
ֻאמוֹת ל הָּ ם ִמכָּ הֶׁ ַחְרתָּ בָּ ר בָּ ה, ֲאשֶׁ ְתָך ַהְקדוֹשָּ ם תוֹרָּ הֶׁ ַתתָּ לָּ דוֹל, ְונָּ ם ְלִשְמָך ַהגָּ  .ְוֵקַרְבתָּ

נּו ִמְמָך ה א לָּ ה בָּ ם ְוַעל ִקּיּום ַהתוֹרָּ עוֹלָּ ַתְבתָּ ְבתוֹ . ֱאֹלֵהינּו ְשֵני ִצּוּוִיים' ְוַעל ִקּיּום הָּ ְתָך כָּ ְפרּו "רָּ
ְתָך , "ּוְרבּו ַתְבתָּ ְבתוֹרָּ ם"ְוכָּ ת ְבֵניכֶׁ ם אֶׁ ם ֹאתָּ ת". ְוִלַמְדתֶׁ חָּ ן אֶׁ נָּה ִבְשֵתיהֶׁ אתָּ ִכי , ְוַהַכּוָּ רָּ ִכי ֹלא ְלֹתהּו בָּ

ת בֶׁ ִשיתָּ , ִאם לָּשֶׁ ַצְרתָּ ַאף עָּ אתָּ יָּ רָּ ֵאינּו וְ , ְוִלְכבוְֹדָך בָּ ֱאצָּ ִנְהיֶׁה ֲאַנְחנּו ְוצֶׁ ל ַעְמָך ֵבית ְכֵדי שֶׁ ֵאי כָּ ֱאצָּ צֶׁ
ָך תֶׁ ָך ְולוְֹמֵדי תוֹרָּ ֵאל יוְֹדֵעי ְשמֶׁ  .ִיְשרָּ

יָך ה ִכים' ּוְבֵכן ָאבוֹא ֵאלֶׁ ְך ַמְלֵכי ַהְמלָּ לֶׁ ִתי, מֶׁ ֵנִני ְוִתְשַמע , ְוַאִפיל ְתִחנָּ ְתחָּ ְוֵעיַני ְלָך ְתלּויות ַעד שֶׁ
נוֹת ִנים ּובָּ ִתי ְלַהְזִמין ִלי בָּ ל הּדוֹרוֹתוְ . ְתִפלָּ ם ַעד סוֹף כָּ ם ּוְבֵני ְבֵניהֶׁ , ַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרבּו ֵהם ּוְבֵניהֶׁ

ה ְתָך ַהְקדוֹשָּ נּו ַיַעְסקּו ְבתוֹרָּ ֵהם ַוֲאִני ֻכלָּ ל , ְלַתְכִלית שֶׁ ת כָּ ִלְלֹמד ּוְלַלֵמד ִלְשֹמר ְוַלֲעשות ּוְלַקֵּים אֶׁ
ה ְתָך ְבַאֲהבָּ ָך, ִּדְבֵרי ַתְלמּוד תוֹרָּ ת ְשמֶׁ ה ּוְלִיְרָאה אֶׁ יָך ְלַאֲהבָּ ָך ְוַדֵבק ִלֵבנּו ְבִמְצותֶׁ תֶׁ ֵאר ֵעיֵנינּו ְבתוֹרָּ  .ְוהָּ

ן ַרֲחמָּ נּו ַחִּיים ֲאֻרִכים ּוְברּוִכים, ָאִבינּו ָאב הָּ יו ְלַחִּיים , ֵתן ְלֻכלָּ ַרֲחִמים זוֵֹכר ְיצּורָּ מוָֹך ָאב הָּ ִמי כָּ
ְכֵרנּו ְלַחִּיי, ְבַרֲחִמים ם ָאִבינּו , ם ִנְצִחִּייםזָּ הָּ ִהְתַפֵלל ַאְברָּ עֵאל]לּו "ְכמוֹ שֶׁ יָך[ ִיְשמָּ נֶׁ ּוֵפְרשּו , "ִיְחיֶׁה ְלפָּ

ה כָּ ָך", ַרבוֵֹתינּו ִזְכרוֹנָּם ִלְברָּ  ".ְבִיְרָאתֶׁ

ֵשר, ִכי ַעל ֵכן ַרע כָּ ם זֶׁ ַרע ַזְרִעי ַעד עוֹלָּ ְּיֵהא ַזְרִעי ְוזֶׁ נֶׁיָך שֶׁ אִתי ְלַבֵקש ּוְלַחֵנן ִמְלפָּ ֵצא ִבי . בָּ ְוַאל ִימָּ
ץ מֶׁ שֶׁ ַרע ַזְרִעי ַעד עוֹלָּם שּום ְפסּול וָּ ר ְבֵעיֵני ֱאלִהים ּו, ּוְבַזְרִעי ּוְבזֶׁ ת ְוטוב ְויָּשָּ ֱאמֶׁ לוֹם וֶׁ ְבֵעיֵני ַאְך שָּ

ם ה, ָאדָּ א, ְוִיְהיּו ַבֲעֵלי תוֹרָּ אֵרי ִמְקרָּ אֵרי ִמְשנָּה, מָּ אֵרי ַתְלמּוד, מָּ א, מָּ זָּ אֵרי רָּ ה, מָּ אֵרי ִמְצוָּ אֵרי , מָּ מָּ
ִדים אֵרי ִמדוֹת ְתרּוִמּיות, גוְֹמֵלי ֲחסָּ ה ּוְבִיְרָאה ְפִניִמית, מָּ ְוֵתן , ֹלא ִיְרָאה ִחיצוִנית, ְוַיַעְבדּוָך ְבַאֲהבָּ

בוֹדלְ  ּה ְבכָּ ם ֵּדי ַמְחסוֹרָּ ה ֵמהֶׁ ה ּוְגִוּיָּ ל ְגִוּיָּ ֹכחַ , כָּ בוֹד וָּ ם ְבִריאּות ְוכָּ הֶׁ ה ְוֹיִפי ְוֵחן , ְוֵתן לָּ ם קוֹמָּ הֶׁ ן לָּ ְותֶׁ
ד סֶׁ חֶׁ ם, וָּ לוֹם ֵביֵניהֶׁ ה ְושָּ ה ְוַאְחוָּ ִמ , ְוִיְהיֶׁה ַאֲהבָּ ַרע ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ ם ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמזֶׁ הֶׁ , יםְוַתְזִמין לָּ

ַרע ַצִּדיִקים ם, ִמזֶׁ ר ִהְתַפַלְלִתי ֲעֵליהֶׁ ל ֲאשֶׁ ם ְככָּ ם ִיְהיּו ְכמוֹתָּ אן , ְוַגם ִזּוּוגָּ ד עוֹלֶׁה ְלכָּ חָּ רוֹן אֶׁ ִכי ִזכָּ
אן  .ּוְלכָּ

ה ה ל ַתֲעלּומות' ַאתָּ יָך ִנְגלּו ַמְצפּוֵני ִלִבי, יוֵֹדַע כָּ נֶׁ ה ְלמַ , ּוְלפָּ ל ֵאלֶׁ ִתי ְבכָּ נָּ דוֹל ִכי ַכּוָּ ַען ִשְמָך ַהגָּ
ה ְתָך ַהְקדוֹשָּ דוֹש ּוְלַמַען תוֹרָּ ק , ֲעֵנִני' ַעל ֵכן ֲעֵנִני ה, ְוַהקָּ ם ִיְצחָּ הָּ ָאבוֹת ַהְקדוִֹשים ַאְברָּ ַבֲעבּור הָּ

ם. ְוַיֲעֹקב ְרשָּ ִפים ּדוִֹמים ְלשָּ ֲענָּ ִנים ִלְהיוֹת הָּ לָּם תוִֹשיַע בָּ ִוד ַעבְ , ּוִבְגלָּ ל ְרִביִעי ּוַבֲעבּור ּדָּ גֶׁ ְּדָך רֶׁ
ה בָּ ְרכָּ ָך, ַבמֶׁ ְדשֶׁ  .ַהְמשוֵֹרר ְברּוַח קָּ

ל ְיֵרא ה יו' ִשיר ַהַמֲעלוֹת ַאְשֵרי כָּ כָּ ְך: ַהֹהֵלְך ִבְדרָּ יָך ְוטוֹב לָּ יָך ִכי תֹאֵכל ַאְשרֶׁ ן : ְיִגיַע ַכפֶׁ פֶׁ ְשְתָך ְכגֶׁ אֶׁ
יָך ִכְשִתלֵ  נֶׁ ָך בָּ ה ְבַיְרְכֵתי ֵביתֶׁ ָךֹפִרּיָּ נֶׁ ִביב ְלֻשְלחָּ ר ְיֵרא ה: י ֵזיִתים סָּ בֶׁ ְכָך ה: 'ִהֵנה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך גָּ רֶׁ ' ְיבָּ

יָך ִים ֹכל ְיֵמי ַחּיֶׁ לָּ ֵאל: ִמִצּיוֹן ּוְרֵאה ְבטּוב ְירּושָּ לוֹם ַעל ִיְשרָּ נֶׁיָך שָּ ִנים ְלבָּ  : ּוְרֵאה בָּ

סּוק' ָאנָּא ה נּו ַהפָּ ה ְיֻקַּים בָּ ם ָאַמר הוַ , שוֵֹמַע ְתִפלָּ ַרי ', ֲאִני ֹזאת ְבִריִתי אוֹתָּ יָך ּוְדבָּ לֶׁ ר עָּ רּוִחי ֲאשֶׁ
ר ַשְמִתי ְבִפיָך ַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה, ֲאשֶׁ ה ְוַעד עוֹלָּם' ֹלא יָּמּושּו ִמִפיָך ּוִמִפי ַזְרֲעָך ּוִמִפי זֶׁ  :ֵמַעתָּ

נֶׁיָך ה ְגיוֹן ִלִבי ְלפָּ צוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוהֶׁ  : ּוִרי ְוגוֲֹאִליצ' ִיְהיּו ְלרָּ


