בס"ד
תפילת השל"ה הקדוש
תפילה זו טוב לאמרה בכל עת ובפרט בערב ראש חודש סיוון ,כדברי השל"ה הקדוש" :ולבי אומר
לי שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיוון."...
אַ ָּתה הּוא ה' אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ד ֶׁשֹּלא בָּ ָּראתָּ הָּ עוֹלָּם ,וְ אַ ָּתה הּוא אֱ ֹלהֵ ינּו ִמ ֶׁשבָּ ָּראתָּ הָּ עוֹ ָּלםּ ,ומֵ עוֹלָּם וְ עַ ד
עוֹלָּם אַ ָּתה אֵ לּ .ובָּ ָּראתָּ עוֹל ְָּמָך בְ גִ ין לְ ִה ְש ְתמוֹדָּ עָּ א אֱ לָּהּותָּ ְך בְ אֶׁ ְמצָּ עּות תו ָֹּר ְתָך הַ ְקדו ָֹּשה ,כְ מו
אשית" ,בִ ְשבִ יל תו ָֹּרה ּובִ ְשבִ יל יִ ְש ָּראֵ ל ,כִ י הֵ ם עַ ְמָך וְ נַחֲ ל ְָּתָך
ָאמרּו ַרבוֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָּם לִ בְ ָּרכָּ ה" ,בְ ֵר ִ
ֶׁש ְ
אֲ ֶׁשר בָּ חַ ְר ָּת בָּ הֶׁ ם ִמכָּל הָּ אֻ מוֹת ,וְ נָּתַ ָּת לָּהֶׁ ם תו ָֹּר ְתָך הַ ְקדו ָֹּשה ,וְ ֵק ַרבְ ָּתם לְ ִש ְמָך הַ גָּדוֹל.
וְ עַ ל ִקּיּום הָּ עוֹלָּם וְ עַ ל ִקּיּום הַ תו ָֹּרה בָּ א לָּנּו ִמ ְמָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ְשנֵי צִ ּוּויִ ים .כָּ תַ בְ ָּת בְ תוֹ ָּר ְתָך " ְפרּו
ְּורבּו" ,וְ כָּתַ בְ ָּת בְ תו ָֹּר ְתָך "וְ לִ מַ ְד ֶׁתם אֹתָּ ם אֶׁ ת בְ נֵיכֶׁ ם" .וְ הַ כַ ָּּונָּה בִ ְש ֵתיהֶׁ ן אֶׁ חָּ ת ,כִ י ֹלא לְ תֹהּו בָּ ָּראתָּ כִ י
ָּשבֶׁ ת ,וְ לִ כְ בו ְֹדָך בָּ ָּראתָּ יָּצַ ְר ָּת ַאף עָּ ִשיתָּ  ,כְ דֵ י ֶׁשנִ ְהיֶׁה אֲ נ ְַחנּו וְ צֶׁ אֱ צָּ אֵ ינּו וְ צֶׁ אֱ צָּ אֵ י כָּ ל עַ ְמָך בֵ ית
ִאם ל ֶׁ
יִ ְש ָּראֵ ל יו ְֹדעֵ י ְשמֶׁ ָך וְ לו ְֹמדֵ י תו ָֹּרתֶׁ ָך.
ּובְ כֵן ָאבוֹא אֵ לֶׁיָך ה' מֶׁ לְֶׁך מַ לְ כֵי הַ ְמלָּכִ ים ,וְ אַ ִפיל ְת ִחנ ִָּתי ,וְ עֵ ינַי לְ ָך ְתלּויות עַ ד ֶׁש ְתחָּ נֵנִ י וְ ִת ְשמַ ע
ְת ִפל ִָּתי לְ הַ זְ ִמין לִ י בָּ נִ ים ּובָּ נוֹת .וְ גַם הֵ ם יִ ְפרּו וְ יִ ְרבּו הֵ ם ּובְ נֵיהֶׁ ם ּובְ נֵי בְ נֵיהֶׁ ם עַ ד סוֹף כָּל הּדוֹרוֹת,
לְ תַ כְ לִ ית ֶׁשהֵ ם וַאֲ נִ י ֻכלָּנּו יַעַ ְסקּו בְ תו ָֹּר ְתָך הַ ְקדו ָֹּשה ,לִ לְ מֹד ּולְ לַמֵ ד לִ ְשמֹר וְ ַלעֲשות ּולְ ַקּיֵ ם אֶׁ ת כָּל
ִּדבְ ֵרי תַ לְ מּוד תו ָֹּר ְתָך בְ ַאהֲ בָּ ה ,וְ הָּ אֵ ר עֵ ינֵינּו בְ תו ָֹּרתֶׁ ָך וְ ַדבֵ ק לִ בֵ נּו בְ ִמצְ ותֶׁ יָך לְ ַאהֲ בָּ ה ּולְ יִ ְרָאה אֶׁ ת ְשמֶׁ ָך.
צּוריו לְ חַ ּיִ ים
ָאבִ ינּו ָאב הָּ ַרחֲ מָּ ןֵ ,תן לְ ֻכלָּנּו חַ ּיִ ים אֲ רֻ כִ ים ּובְ רּוכִ יםִ ,מי כָּ מוָֹך ָאב הָּ ַרחֲ ִמים זוֹכֵר יְ ָּ
בְ ַרחֲ ִמים ,זָּכְ ֵרנּו לְ חַ ּיִ ים נִ צְ ִחּיִ ים ,כְ מוֹ ֶׁש ִה ְתפַ לֵל ַאבְ ָּרהָּ ם ָאבִ ינּו "לּו [יִ ְשמָּ עאֵ ל] יִ ְחיֶׁה לְ פָּ נֶׁיָך"ּ ,ופֵ ְרשּו
ַרבוֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָּם לִ בְ ָּרכָּה" ,בְ יִ ְרָאתֶׁ ָך".
כָּשר .וְ ַאל יִ מָּ צֵ א בִ י
אתי לְ בַ ֵקש ּולְ חַ נֵן ִמלְ פָּ נֶׁיָך ֶׁשּיְ הֵ א ז ְַרעִ י וְ ז ֶַׁרע ז ְַרעִ י עַ ד עוֹלָּם ז ֶַׁרע ֵ
כִ י עַ ל כֵן ,בָּ ִ
להים ּובְ עֵ ינֵי
ָּשר בְ עֵ ינֵי אֱ ִ
ָּשמֶׁ ץ ,אַ ְך ָּשלוֹם וֶׁאֱ מֶׁ ת וְ טוב וְ י ָּ
ּובְ ז ְַרעִ י ּובְ ז ֶַׁרע ז ְַרעִ י עַ ד עוֹלָּם שּום ְפסּול ו ֶׁ
ארי
ארי ִמצְ וָּה ,מָּ ֵ
ארי ָּרזָּא ,מָּ ֵ
ארי תַ לְ מּוד ,מָּ ֵ
ארי ִמ ְשנָּה ,מָּ ֵ
ארי ִמ ְק ָּרא ,מָּ ֵ
ָאדם ,וְ יִ ְהיּו בַ ֲעלֵי תו ָֹּרה ,מָּ ֵ
ָּ
ימיתֹ ,לא יִ ְרָאה ִחיצונִ ית ,וְ תֵ ן
רּומּיות ,וְ יַעַ בְ דּוָך בְ ַאהֲ בָּ ה ּובְ יִ ְרָאה ְפנִ ִ
ארי ִמדוֹת ְת ִ
גו ְֹמלֵי חֲ ָּס ִדים ,מָּ ֵ
לְ כָּ ל גְ וִ ּיָּ ה ּוגְ וִ ּיָּ ה מֵ הֶׁ ם ּדֵ י מַ ְחסו ָֹּרּה בְ כָּ בוֹד ,וְ תֵ ן לָּהֶׁ ם בְ ִריאּות וְ כָּ בוֹד ָּוכֹחַ  ,וְ תֶׁ ן לָּהֶׁ ם קוֹמָּ ה וְ י ִֹפי וְ חֵ ן
ַאחוָּה וְ ָּשלוֹם בֵ ינֵיהֶׁ ם ,וְ תַ זְ ִמין לָּהֶׁ ם זִ ּוּוגִ ים הֲ גּונִ ים ִמז ֶַׁרע ַתלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָּמים,
וָּחֶׁ ֶׁסד ,וְ יִ ְהיֶׁה ַאהֲ בָּ ה וְ ְ
יקים ,וְ גַם זִ ּוּוגָּם יִ ְהיּו כְ מוֹתָּ ם כְ כָּ ל אֲ ֶׁשר ִה ְתפַ לַלְ ִתי ֲעלֵיהֶׁ ם ,כִ י זִ כָּרוֹן אֶׁ חָּ ד עוֹלֶׁה לְ כָּ אן
ִמז ֶַׁרע צַ ִּד ִ
ּולְ כָּ אן.
אַ ָּתה ה' יוֹדֵ עַ כָּ ל ַתעֲלּומותּ ,ולְ פָּ נֶׁיָך נִ גְ לּו מַ צְ פּונֵי לִ בִ י ,כִ י כַ ָּּונ ִָּתי בְ כָּ ל אֵ לֶׁה לְ מַ עַ ן ִש ְמָך הַ גָּדוֹל
וְ הַ ָּקדוֹש ּולְ מַ עַ ן תו ָֹּר ְתָך הַ ְקדו ָֹּשה ,עַ ל כֵן ֲענֵנִ י ה' ֲענֵנִ י ,בַ עֲבּור הָּ ָאבוֹת הַ ְקדו ִֹשים ַאבְ ָּרהָּ ם יִ צְ חָּ ק
וְ ַי ֲעקֹבּ .ובִ גְ ָּללָּם תו ִֹשיעַ בָּ נִ ים לִ ְהיוֹת הָּ ֲענ ִָּפים ּדו ִֹמים לְ ָּש ְר ָּשםּ ,ובַ עֲבּור ָּּדוִ ד עַ בְ ְּדָך ֶׁרגֶׁל ְרבִ יעִ י
בַ מֶׁ ְרכָּבָּ ה ,הַ ְמשו ֵֹרר בְ רּוחַ ָּק ְד ֶׁשָך.
אכֵל אַ ְש ֶׁריָך וְ טוֹב לְָּך :אֶׁ ְש ְתָך כְ גֶׁפֶׁ ן
הלְֵך בִ ְד ָּר ָּכיו :יְ גִ יעַ כַ פֶׁ יָך כִ י ת ֹ
ִשיר הַ מַ עֲלוֹת אַ ְש ֵרי כָּל יְ ֵרא ה' הַ ֹ
ֵיתים ָּסבִ יב לְ שֻ לְ חָּ נֶָׁךִ :הנֵה כִ י כֵן יְ ב ַֹרְך גָּבֶׁ ר יְ ֵרא ה' :יְ בָּ ֶׁרכְ ָך ה'
פ ִֹרּיָּ ה בְ י ְַרכְ תֵ י בֵ יתֶׁ ָך בָּ נֶׁיָך כִ ְש ִת ֵלי ז ִ
רּושלָּיִ ם כֹל יְ מֵ י חַ ּיֶׁ יָךְּ :וראֵ ה בָּ נִ ים לְ בָּ נֶׁיָך ָּשלוֹם עַ ל יִ ְש ָּראֵ ל:
ִמצִ ּיוֹן ְּוראֵ ה בְ טּוב יְ ָּ
רּוחי אֲ ֶׁשר עָּ לֶׁיָך ְּודבָּ ַרי
יתי אוֹתָּ ם ָאמַ ר ה'ִ ,
ָאנָּא ה' שוֹמֵ עַ ְת ִפלָּה יְ קֻ ּיַ ם בָּ נּו הַ פָּ סּוקַ ,ואֲ נִ י זֹאת בְ ִר ִ
ּומ ִפי ז ֶַׁרע ז ְַרעֲָך ָאמַ ר ה' מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עוֹלָּם:
ּומ ִפי ז ְַרעֲָך ִ
אֲ ֶׁשר ַש ְמ ִתי בְ ִפיָךֹ ,לא יָּמּושּו ִמפִ יָך ִ
יִ ְהיּו לְ ָּרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ הֶׁ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָּ נֶׁיָך ה' צ ִּורי וְ גוֹאֲ לִ י:

