בס”ד

תפלה לכל עת ,להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים “ולבי אומר לי שעת רצון
לתפילה זו בערב ר”ח סיון הוא החודש שבו נתנה התורה ואז נקראים בנים לה’ אלקינו”...

את הָ עוֹ לָ ם,
את הָ עוֹ לָ ם ,וְ ַא ָּתה הוּא ֱאל ֵֹקינ ּו ִמ ׁ ֶש ָּב ָר ָ
ַא ָּתה הוּא ד’ ֱאל ֵֹקינ ּו ַעד ׁ ֶשלֹא ָּב ָר ָ
את עוֹ לָ ְמ ָך ְּבגִ ין לְ הִ ׁ ְש ְּתמוֹ ָד ָעא ֱאלָ קו ָּת ְך ָּב ֶא ְמצָ עוּת
ו ֵּמעוֹ לָ ם וְ ַעד עוֹ לָ ם ַא ָּתה ֵקל ,וּבָ ָר ָ
אשית”ִּ ,ב ׁ ְשבִ יל ּתוֹ ָרה
ּתוֹ ָר ְת ָך הַ ְּקדוֹ ׁ ָשה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִכְ רוֹ נָם לִ בְ ָרכָ ה“ְּ ,ב ֵר ׁ ִ
וּבִ ׁ ְשבִ יל י ְִש ָׂר ֵאלִּ ,כי הֵ ם ַע ְּמ ָך וְ נ ֲַחלָ ְת ָך ֲא ׁ ֶשר ָּב ַח ְר ָּת ָּבהֶ ם ִמ ָּכל הָ ֻא ּמוֹ ת ,וְ נ ַָת ָּת לָ הֶ ם
ּתוֹ ָר ְת ָך הַ ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ ֵק ַרבְ ָּתם לְ ׁ ִש ְמ ָך הַ ָגּדוֹ ל.
וְ עַ ל ִק ּיוּם הָ עוֹ לָ ם וְ ַעל ִק ּיוּם הַ ּתוֹ ָרה ָּבא לָ נ ּו ִמ ְּמ ָך ד’ ֱאל ֵֹקינ ּו ׁ ְשנֵי צִ ּו ּויִיםָּ ,כ ַתבְ ָּת ְּבתוֹ ָר ְתךָ
ּ ְ“פר ּו ו ְּרבוּ” ,וְ כָ ַתבְ ָּת ְּבתוֹ ָר ְת ָך “וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵיכֶ ם” ,וְ הַ ַּכ ָ ּונָה בִ ׁ ְש ֵּתיהֶ ן ֶא ָחתִּ ,כי
את יָצַ ְר ָּת ַאף ָע ִש ָׂיתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשנִהְ יֶה ֲאנ ְַחנ ּו
את ִּכי ִאם לָ ׁ ֶשבֶ ת ,וְ לִ כְ בוֹ ְד ָך ָּב ָר ָ
לֹא לְ תֹה ּו בָ ָר ָ
וְ צֶ ֱאצֶ ֵאנ ּו וְ צֶ ֱאצָ ֵאי כָ ל ַע ְּמ ָך ֵּבית י ְִש ָׂר ֵאל יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך וְ לוֹ ְמ ֵדי תוֹ ָר ֶתךָ.
ּובְ כֵ ן ָאבוֹ א ֵאלֶ ָיך ד’ ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י הַ ְּמלָ כִ ים ,וְ ַא ּ ִפיל ְּת ִח ָנ ִּתי ,וְ ֵעינַי לְ ָך ְתלוּיוֹ ת ַעד ׁ ֶש ְּת ָח ֵּננִי
וְ ִת ׁ ְש ַמע ְּתפִ לָ ִתי לְ הַ ז ְִמין לִ י ָּבנִים וּבָ נוֹ ת ,וְ גַ ם הֵ ם יִפְ ר ּו וִ ְירבּ ּו הֵ ם וּבְ נֵיהֶ ם וּבְ נֵי בְ נֵיהֶ ם
ַעד סוֹ ף ָּכל הַ דּ וֹ רוֹ ת לְ ַתכְ לִ ית ׁ ֶשהֵ ם וַ ֲאנִי ֻּכ ָּלנ ּו י ֲַע ְסק ּו ְּבתוֹ ָר ְת ָך הַ ְּקדוֹ ׁ ָשה לִ לְ מֹד וּלְ לַ ֵּמד
לִ ׁ ְשמֹר וְ לַ ֲעשׂוֹ ת וּלְ ַק ֵ ּים ֶאת ָּכל ִ ּדבְ ֵרי תוֹ ָר ְת ָך ְּב ַאהֲ בָ ה ,וְ הָ ֵאר ֵעינֵינ ּו ְּבתוֹ ָר ֶת ָך וְ ַד ֵּבק לִ ֵּבנ ּו
ְּב ִמצְ וֹ ֶת ָיך לְ ַאהֲ בָ ה וּלְ י ְִר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך.
ָאבִ ינ ּו ָאב הָ ַר ֲח ָמןֵּ ,תן לְ כֻ לָ נ ּו ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים וּבְ רוּכִ יםִ ,מי כָ מוֹ ָך ָאב הָ ַר ֲח ִמים זוֹ כֵ ר יְצו ָּריו
לְ ַחיִים ְּב ַר ֲח ִמים ,זָכְ ֵרנ ּו לְ ַחיִים נִצְ ִחיִיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶשהִ ְת ּ ַפלֵ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו “ל ּו י ְִחיֶה לְ פָ נ ֶָיך”,
וּפֵ ְר ׁש ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִכְ רוֹ נָם לִ בְ ָרכָ ה“ְּ ,בי ְִר ָא ֶת ָך”.
אתי לְ בַ ֵּק ׁש וּלְ ַחנֵן ִמלְ פָ נ ֶָיך ׁ ֶשיְהֵ א ז ְַר ִעי וְ ז ֶַרע ז ְַר ִעי ַעד עוֹ לָ ם ז ֶַרע ָּכ ׁ ֵשר ,וְ ַאל
ִּכי ַעל ֵּכןָּ ,ב ִ
י ִָּמצֵ א בִ י וּבְ ז ְַר ִעי וּבְ ז ֶַרע ז ְַר ִעי ַעד עוֹ לָ ם ׁשוּם ּ ְפסוּל וָ ׁ ֶש ֶמץַ ,א ְך ׁ ָשלוֹ ם וֶ ֱא ֶמת וְ טוֹ ב וְ י ׁ ָָשר
ְּב ֵעינֵי ֱאל ִֹקים וּבְ ֵעינֵי ָא ָדם ,וְ יִהְ י ּו ַּב ֲעלֵ י תוֹ ָרהָ ,מ ֵארי ִמ ְק ָראָ ,מ ֵארי ִמ ׁ ְשנָהָ ,מ ֵארי ַתלְ מוּד,
ָמ ֵארי ָרזָאָ ,מ ֵארי ִמצְ וָ הָ ,מ ֵארי גוֹ ְמלֵ י ֲח ָס ִדיםָ ,מ ֵארי ִמדוֹ ת ְּתרו ִּמיוֹ ת ,וְ י ֲַעבְ דו ָּך ְּב ַאהֲ בָ ה
וּבְ י ְִר ָאה פְ נ ִִימית ,לֹא י ְִר ָאה ִחצוֹ נִית ,וְ ֵתן לְ כָ ל ְגּוִ ָ ּיה וּגְ וִ ָ ּיה ֵמהֶ ם ֵ ּדי ַמ ְחסוֹ ָרהּ ְּבכָ בוֹ ד ,וְ ֶתן
לָ הֶ ם ְּב ִריאוּת וְ כָ בוֹ ד וְ כ ַֹח .וְ ֶתן לָ הֶ ם קוֹ ָמה וְ יֹפִ י וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד ,וְ יִהְ יֶה ַאהֲ בָ ה וְ ַא ְחוָ ה וְ ׁ ָשלוֹ ם
ֵּבינֵיהֶ ם ,וְ ַתז ְִמין לָ הֶ ם זִווּגִ ים הֲ ג ּונִים ִמ ֶז ַּרע ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ִמ ֶז ַּרע צַ ִ ּד ִיקים ,וְ גַ ם זִווּגָ ם
יִהְ י ּו ְּכמוֹ ָתם ְּככָ ל ֲא ׁ ֶשר הִ ְת ּ ַפלַ לְ ִּתי ֲעלֵ יהֶ םִּ ,כי ז ִָּכרוֹ ן ֶא ָחד עוֹ לֶ ה לְ כָ אן וּלְ כָ אן:
ַא ָּתה ד’ יוֹ ֵד ַע ָּכל ַּת ֲעלוּמוֹ ת ,וּלְ פָ נ ֶָיך נִגְ ל ּו ַמצְ ּפ ּונֵי לִ ִּביִּ ,כי כַ ָ ּונ ִָתי ְּבכָ ל ֵאלֶ ה לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמךָ
הַ ָגּדוֹ ל וְ הַ ָקדוֹ ׁש וּלְ ַמ ַען ּתוֹ ָר ְת ָך הַ ְּקדוֹ ׁ ָשהַ ,על ֵּכן ֲע ֵננִי ד’ ֲע ֵננִי ַּב ֲעבוּר הָ ָאבוֹ ת הַ ְקדוֹ ׁ ִשים
ַאבְ ָרהָ ם יִצְ ָחק וְ י ֲַעקֹב ,וּבִ גְ לָ לָ ם ּתוֹ ׁ ִש ַיע ָּבנִים לִ הְ יוֹ ת הָ ֲענָפִ ים דּ וֹ ִמים לְ ׁ ָש ְר ׁ ָשם ,וּבַ ֲעבוּר
ָ ּדוִ ד ַעבְ ֶ ּד ָך ֶרגֶ ל ְרבִ ִיעי ַּב ֶּמ ְר ָּכבָ ה ,הַ ְמ ׁשוֹ ֵרר ְּברו ַּח ָק ְד ׁ ֶש ָך.
ִׁשיר הַ ַּמ ֲעלוֹ ת ַא ׁ ְש ֵרי ָּכל י ְֵרא ד’ הַ הֹלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו :יְגִ ַיע ַּכ ּ ֶפ ָיך ִּכי תֹאכֵ ל ַא ׁ ְש ֶר ָיך וְ טוֹ ב לָ ךְ:
ֶא ׁ ְש ְּת ָך ְּכגֶ פֶ ן ּפֹ ִריָה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי בֵ ֶית ָך ָּבנ ֶָיך ִּכ ׁ ְש ִתלֵ י ז ִֵיתים ָסבִ יב לְ ׁ ֻשלְ ָחנ ֶָך :הִ ֵנּה ִּכי כֵ ן ְיב ַֹר ְך
ָגּבֶ ר י ְֵרא ד’ :יְבָ ֶרכְ ָך ד’ ִמ ִּציוֹ ן ו ְּר ֵאה ְּבטוּב יְרו ׁ ָּשלָ יִם ֹּכל י ְֵמי ַחי ֶָיך :ו ְּר ֵאה בָ נִים לְ בָ נ ֶָיך
ׁ ָשלוֹ ם ַעל י ְִש ָׂר ֵאל:
ָאנָא ד’ ׁשוֹ ֵמ ַע ְּתפִ ָּלה י ְֻקיַם ָּבנ ּו הַ ּ ָפסוּק וַ ֲאנִי זֹאת ְּב ִר ִיתי ָא ַמר ד’ רו ִּחי ֲא ׁ ֶשר ָעלֶ ָיך ו ְּדבָ ַרי
ֲא ׁ ֶשר ַש ְׂמ ִּתי ְּבפִ ָיך לֹא יָמו ּׁש ּו ִמ ּ ִפ ָיך ו ִּמ ּ ִפי ז ְַר ֲע ָך ו ִּמ ּ ִפי ז ֶַרע ז ְַר ֲע ָך ָא ַמר ד’ ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד
עוֹ לָ ם :יִהְ י ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹ ן לִ ִּבי לְ פָ נ ֶָיך ד’ צו ִּרי וְ גוֹ ֲאלִ י:
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