
 

 

 

 

תפלה נפלאה שתיקן השל"ה הקדוש להורים על ילדיהם, וכתב שבערב ר"ח סיון יש שעת רצון שתתקבל התפלה. 

ּה   ּה הּוא ֱאלֵֹהינּו ַאּתָּ ָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאּתָ ּלֹא ּבָ ֶׁ  הּוא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעד ש 
ּוָבָראָת    ֵאל.  ה  ַאּתָ עֹוָלם  ְוַעד  ּוֵמעֹוָלם  ָהעֹוָלם,  ָראָת  ּבָ ֶׁ ּ ִמש 

ה  ָ דֹוש  ְמָצעּות ּתֹוָרְתָך ַהּקְ אֶׁ מֹוַדע ֱאָלהּוָתְך ּבְ ּתְ ְ ִגין ְלִאש  עֹוָלְמָך ּבְ
ָאְמרּו ַר  ֶׁ מֹו ש  ִביל ּתֹוָרה ּכְ ְ ש  ית", ּבִ ִ ֵראש  ּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. "ּבְ

ל  ִמּכָ ם  הֶׁ ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֶׁ ֲאש  ְוַנֲחָלְתָך  ָך  ַעּמְ ֵהם  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיש ְ ִביל  ְ ּוִבש 
דֹול.   ַהּגָ ְמָך  ִ ם ְלש  ְוֵקַרְבּתָ ה,  ָ דֹוש  ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ם  ְוָנַתּתָ ָלהֶׁ ָהֻאּמֹות, 

ֵני  ְוַעל ִקּיּום ָהע ְ ָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ש  א ָלנּו ִמּמְ ֹוָלם ְוַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּבָ
ם  ְדּתֶׁ תֹוָרְתָך "ְוִלּמַ רּו ּוְרבּו", ְוָכַתְבּתָ ּבְ תֹוָרְתָך "ּפְ ַתְבּתָ ּבְ ִצּוּוִיים. ּכָ
י  י לֹא ְלֹתהּו ָבָראָת ּכִ ָחת, ּכִ ן אֶׁ יהֶׁ ּתֵ ְ ש  ָנה ּבִ ּוָ ם", ְוַהּכַ ֵניכֶׁ ת ּבְ אֹוָתם אֶׁ

ה ֲאַנְחנּו ִא  ְהיֶׁ ּנִ ֶׁ ֵדי ש  יָת, ּכְ ָראָת, ָיַצְרּתָ ַאף ָעש ִ ת, ְוִלְכבֹוְדָך ּבָ בֶׁ ֶׁ ם ָלש 
ְולֹוְמֵדי  ָך  מֶׁ ְ ש  יֹוְדֵעי  ָרֵאל  ִיש ְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ָצֵאי  אֶׁ ְוצֶׁ ֱאָצֵאינּו   ְוצֶׁ

ָך.     ּתֹוָרתֶׁ
ּתְ ּוְבֵכן   יל  ְוַאּפִ ָלִכים,  ַהּמְ ַמְלֵכי  ְך  לֶׁ ְיָי מֶׁ יָך  ֵאלֶׁ ְוֵעיַני  ָאבֹוא  ִתי,   ִחּנָ

ִנים     ּבָ ִלי  ְלַהְזִמין  ִתי  ִפּלָ ּתְ ַמע  ְ ְוִתש  ִני  ָחּנֵ ּתְ ֶׁ ש  ַעד  לּויֹות  ּתְ ְלָך 
ל   ם ַעד סֹוף ּכָ ֵניהֶׁ ם ּוְבֵני ּבְ ּוָבנֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו ֵהם ּוְבֵניהֶׁ

ַיַעְסקוּ  נּו  ּלָ ּכֻ ַוֲאַנְחנּו  ַוֲאִני  ֵהם  ֶׁ ש  ְלַתְכִלית  תֹוָרְתָך ַהּדֹורֹות  ּבְ  
ְבֵרי   ּדִ ל  ּכָ ת  אֶׁ ם  ּוְלַקּיֵ ֹות  ְוַלֲעש  ֹמר  ְ ִלש  ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ה  ָ דֹוש  ַהּקְ
נּו  ִלּבֵ ק  ְוַדּבֵ ָך  תֹוָרתֶׁ ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר  ַאֲהָבה,  ּבְ ּתֹוָרְתָך  ְלמּוד  ּתַ

ּתֵ  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ָך.  מֶׁ ְ ש  ת  אֶׁ ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  יָך  ִמְצוֹותֶׁ ן ּבְ
ים ּוְברּוִכים, ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו   ים ֲאֻרּכִ נּו ַחּיִ ְלֻכּלָ
ַאְבָרָהם  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ים  ִנְצִחּיִ ים  ְלַחּיִ ָזְכֵרנּו  ַרֲחִמים,  ּבְ ים  ְלַחּיִ
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּו  ּוֵפְרש  יָך",  ְלָפנֶׁ ה  ִיְחיֶׁ "לּו  ָאִבינּו 
ַזְרִעי  ֵהא  ּיְ ֶׁ יָך ש  ָפנֶׁ ן ִמּלְ ש  ּוְלַחּנֵ אִתי ְלַבּקֵ ּבָ ן,  י ַעל ּכֵ ָך". ּכִ ִיְרָאתֶׁ "ּבְ
ַרע ַזְרִעי  ֵצא ִבי ּוְבַזְרִעי ּוְבזֶׁ ר, ְוַאל ִיּמָ ֵ ש  ַרע ּכָ ַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם זֶׁ ְוזֶׁ

ר ּבְ  ָ ת ְוטֹוב ְוָיש  ֱאמֶׁ לֹום וֶׁ ָ ץ, ַאְך ש  מֶׁ ֶׁ סּול ָוש  ּום ּפְ ֵעיֵני  ַעד עֹוָלם ש 
ָמאֵרי  ִמְקָרא,  ָמאֵרי  תֹוָרה,  ֲעֵלי  ּבַ ְוִיְהיּו  ָאָדם,  ּוְבֵעיֵני  ֱאלִֹהים 
גֹוְמֵלי  ָמאֵרי  ִמְצָוה,  ָמאֵרי  ָרָזא,  ָמאֵרי  ַתְלמּוד,  ָמאֵרי  ָנה,  ְ ִמש 
ּוְבִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבְ ְוַיַעְבדּוָך  רּוִמּיֹות,  ּתְ ִמּדֹות  ָמאֵרי  ֲחָסִדים, 

יִ  ְולֹא  ִניִמית,  י ּפְ ּדֵ ם  ֵמהֶׁ ה  ּוְגִוּיָ ה  ִוּיָ ּגְ ְלָכל  ְוֵתן  ִחיצֹוִנית.  ְרָאה 
ם קֹוָמה  ִריאּות ְוָכבֹוד ְוֹכַח, ְוֵתן ָלהֶׁ ם ּבְ ָכבֹוד, ְוֵתן ָלהֶׁ ַמְחסֹוָרּה ּבְ
ם  ם, ְוַתְזִמין ָלהֶׁ יֵניהֶׁ לֹום ּבֵ ָ ה ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוש  ד, ְוִיְהיֶׁ סֶׁ ְוֹיִפי ְוֵחן ָוחֶׁ

ִמ  ֲהגּוִנים  ֵהם ִזּוּוִגים  ְוַגם  יִקים,  ַצּדִ ַרע  ִמּזֶׁ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ַרע  ּזֶׁ
ָחד  רֹון אֶׁ י ִזּכָ ם, ּכִ י ֲעֵליהֶׁ ְלּתִ ּלַ ר ִהְתּפַ ֶׁ ָכל ֲאש  מֹוָתם ּכְ  ִזּוּוָגם ִיְהיּו ּכְ

ה ְלָכאן ּוְלָכאן.     עֹולֶׁ
ה   י ַכָוָנִתי ַאּתָּ י, ּכִ יָך ִנְגלּו ַמְצּפּוֵני ִלּבִ ֲעלּומֹות, ּוְלָפנֶׁ ל ּתַ  ְיָי יֹוֵדַע ּכָ
ּתֹוָרְתָך    ּוְלַמַען  דֹוש   ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ִ ש  ְלַמַען  ה  ֵאּלֶׁ ָכל  ּבְ

ים ַאְבָרָהם  ִ דֹוש  ֲעבּור ָהָאבֹות ַהּקְ ן ֲעֵנִני ְיָי ֲעֵנִני ּבַ ה. ַעל ּכֵ ָ דֹוש  ַהּקְ
ּדֹוִמים ִיְצָח  ָהֲעָנִפים  ִלְהיֹות  ִנים  ּבָ יַע  ִ ּתֹוש  ּוִבְגָלָלם  ְוַיֲעֹקב,  ק 

ֹוֵרר   ש  ַהּמְ ָבה,  ְרּכָ ּמֶׁ ּבַ ְרִביִעי  ל  גֶׁ רֶׁ ָך  ַעְבּדֶׁ ִוד  ּדָ ּוַבֲעבּור  ם,  ָ ְרש  ָ  ְלש 
ָך.   ֶׁ רּוַח ָקְדש    ּבְ

יר   ִׁ ּכַ ש  ְיִגיַע  ְדָרָכיו.  ּבִ ַהֹהֵלְך  ְיֵרא ה'  ל  ּכָ ֵרי  ְ ַאש  ֲעלֹות  י ַהּמַ ּכִ יָך   ּפֶׁ
ָך    ֵתי ֵביתֶׁ ַיְרּכְ ה ּבְ ִרּיָ ן ּפֹ פֶׁ גֶׁ ָך ּכְ ּתְ ְ ש  יָך ְוטֹוב ָלְך. אֶׁ רֶׁ ְ תֹאֵכל ַאש 

ר ְיֵרא ה'.  בֶׁ ה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ּגָ ָך. ִהּנֵ ְלָחנֶׁ ֻ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלש  ְ ש  יָך ּכִ נֶׁ ּבָ
יָך. ּוְרֵא  ל ְיֵמי ַחּיֶׁ ָלִים ּכֹ ָ טּוב ְירּוש  ּיֹון ּוְרֵאה ּבְ ְכָך ה' ִמּצִ  ה ָבִנים  ְיָברֶׁ

ָרֵאל.   לֹום ַעל ִיש ְ ָ יָך ש   ְלָבנֶׁ
א   ּנָּ ִריִתי אֹוָתם אָּ סּוק. ַוֲאִני ֹזאת ּבְ נּו ַהּפָ ם ּבָ ְיֻקּיַ ה,  ִפּלָ ֹוֵמַע ּתְ  ְיָי ש 

לֹא    ִפיָך  ּבְ י  ְמּתִ ש ַ ר  ֶׁ ֲאש  ּוְדָבַרי  יָך  ָעלֶׁ ר  ֶׁ ֲאש  רּוִחי  ְיָי  ָאַמר 
י   ּוִמּפִ ַזְרֲעָך  י  ּוִמּפִ יָך  ִמּפִ ּו  ְוַעד ָימּוש  ה  ֵמַעּתָ ְיָי  ָאַמר  ַזְרֲעָך  ַרע   זֶׁ

יָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:   י ְלָפנֶׁ ְגיֹון ִלּבִ  עֹוָלם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוהֶׁ
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א   ּנָּ ם. אָּ ר ּבָ ם ְלַדּבֵ ֵניכֶׁ ת ּבְ ם ֹאָתם אֶׁ ְדּתֶׁ יָתנּו: ְוִלּמַ ּוִ ּצִ ֶׁ ם ַמה ש  ִני ְלַקּיֵ  ֱאלַֹהי, ַזּכֵ
יָך    ּו ִמּפִ ִפיָך לֹא ָימּוש  י ּבְ ְמּתִ ר ש ַ ֶׁ תּוב ּוְדָבַרי ֲאש  ּכָ ֶׁ י ִמְקָרא ש  ם ּבִ ְוִיְתַקּיֵ

מֹוֵרי   ָבַני  ְוִיְהיּו  עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְיָי  ָאַמר  ַזְרֲעָך  ַרע  זֶׁ י  ּוִמּפִ ַזְרֲעָך  י  ּוִמּפִ
ִיּט  ְולֹא  ַמִים.  ָ ש  ם  ֵ ְלש  ָרֵאל  ִיש ְ ּבְ רֹות  ֵ ש  ּכְ ְך הֹוָראֹות  רֶׁ ִמּדֶׁ ֹמאל  ּוש ְ ָיִמין  ּו 

ם ְוַעד  ַטּנָ ה ָרָעה ִמּקְ ְצאּו ָבם מּום ְולֹא ִמּדָ ר ְיַרֲחקּו. ְולֹא ִיּמָ קֶׁ ֶׁ ָרה ּוְדַבר ש  ָ ַהְיש 
ָך  ֶׁ ָקְדש  ַהר  ּבְ ן  ּכֹ ְ ִיש  ִמי  ָך  ָאֳהלֶׁ ּבְ ָיגּור  "ִמי  תּוב  ּכָ ֶׁ ֵמאֹוָתם ש  ָבַני  ְוִיְהיּו  דֹוָלם.  ּגְ

ִמים ּופֹוֵע  ה הֹוֵלְך ּתָ ֹונֹו לֹא ָעש ָ ְלָבבֹו לֹא ָרַגל ַעל ְלש  ת ּבִ ק ְודֹוֵבר ֱאמֶׁ דֶׁ ל צֶׁ
א ַעל ְקרֹובֹו":    ה לֹא ָנש ָ ְרּפָ  ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוחֶׁ

י   י, ְיהִׁ ַחּיַ ּבְ ַני  ִמּבָ ַאַחד  ּום  ש  ָימּות  ְולֹא  ּוָבנֹות  ִנים  ּבָ אֹוִליד  ֶׁ ש  יָך  ָפנֶׁ ִמּלְ  ָרצֹון 
ַחיַּ    נֹוַתיי ּבְ ר ְולֹא ַאַחת ִמּבְ צֶׁ ם ִמּקֹ ֹוֵתיהֶׁ ים ְלָבַני, ְולֹא ָימּותּו ְנש  ִ ח ָנש  ּקַ י. אֶׁ

ן  ְעֵליהֶׁ יִקים, ְולֹא ָימּותּו ּבַ ים ֲהגּוִנים ְוַצּדִ ִ יא ְבנֹוַתי ַלֲאָנש  ִ ה ְלַהש ּ ְזּכֶׁ ִנים. ְואֶׁ ָ  ש 
ִנים.    ָ ר ש  ֹקצֶׁ ֵטר זּוָגִתי ּבְ ִנים. ְולֹא ִתּפָ ָ ר ש  ֹקצֶׁ  ּבְ

י   יהִׁ יךָ וִׁ ָפנֶׁ ִמּלְ ַאַחת  ָרצֹון  ּוְלָכל  זּוגֹו,  ת  ּבַ ת  אֶׁ ַני  ִמּבָ ַאַחד  ְלָכל  ְזִמין  ּתַ ֶׁ ש  ְיָי    
ַאֵחר     יֵמם  ַיְקּדִ ְולֹא  ם,  ֵמהֶׁ ַאַחד  ְלָכל  ַהְמֻיָחד  זּוָגּה  ן  ּבֶׁ ת  אֶׁ נֹוַתי  ִמּבְ

ָעה  ָ ּוְבש  ל טֹוב  ַמּזָ ּבְ ּוְבנֹוַתי  ַני  ּבָ ְויֹוִלידּו  ֲאֵחִרים.  ֵני  ִמּפְ חּו  ִיּדָ ְולֹא  ַרֲחִמים,  ּבְ
ַמֲעָר  ין  ּבֵ ִחּיֹות  ּגָ ְ ְוַהש  ים  ֱאלִֹהּיִ ין  ּבֵ ַהִסּבֹות  ְוָכל  ִחיִרּיֹות  טֹוָבה.  ּבְ ין  ּבֵ ִכּיֹות 

ם ְלעֹוָלם  ְחַסר ָלהֶׁ י ּוִבְמזֹוֵני ְרִויֵחי. ְולֹא יֶׁ ְבֵני ַחּיֵ ִיְפֲעלּו ְלטֹוָבָתם ּוְלַזּכֹוָתם ּבִ
ְטאּו לֹא ְבָזדֹון  חֶׁ ֹאָרעֹות ּוְפֻעּלֹות ָרעֹות. ְולֹא יֶׁ יֵלם ִמּמְ יָתם. ְוַהּצִ ף ּבֵ רֶׁ ָמזֹון ְוטֶׁ

ְבֹאנֶׁ  לֹא  ֹוֵגג  ְבש  ֻטְמָאה ְולֹא  ל  ִמּכָ ש   ֹקדֶׁ ִרית  ּבְ ת  אֶׁ ְמרּו  ְ ְוִיש  ָרצֹון.  ּבְ ְולֹא  ס 
ּתֹו  ְ ְלִאש  ִאיש   ין  ּבֵ ן  ּכֵ ְ ְוַהש  ה.  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ ִמְצַות  מּו  ְיַקּיְ ָראּוי  ּוְבֵעת  ְרָוה.  ְועֶׁ

אֹוָת  ָלזּון  ה  ְזּכֶׁ ְואֶׁ ם.  ְקרֹוֵביהֶׁ ין  ּבֵ ְוֵכן  ְוֵרעּות,  לֹום  ָ ְוש  ְוַאֲחָוה  ם ַאֲהָבה 
ְולֹא  ָכבֹוד.  ּבְ נּוָתם  ֻאּמָ ּתֹוָרָתם  ְוִיְהיּו  יֹון.  ּוִבּזָ ה  ְרּפָ חֶׁ ִלי  ּבְ ָכבֹוד,  ּבְ ַקְטנּוָתם  ּבְ
ַוֲעָקָרה  ָעָקר  ם  ָבהֶׁ ה  ִיְהיֶׁ ְולֹא  ְמָחָתם.  ש ִ ּבְ ִלְראֹות  ה  ְזּכֶׁ ְואֶׁ ִרּיֹות.  ַלּבְ ִיְצָטְרכּו 

ֵעיֵני ל טֹוב ּבְ כֶׁ ָלה. ְוִיְמְצאּו ֵחן ְוש ֵ ּכֵ ַ ַיד   ּוְמש  ֱעֹזב אֹוָתם ּבְ ֱאלִֹהים ְוָאָדם. ְולֹא אֶׁ
ם, ְוָאח ָקָטן   ֵניהֶׁ ם ְוַרּבָ ם ְוִאּמָ קֹול ֲאִביהֶׁ ֹוְמִעים ּבְ לֹום. ְוִיְהיּו ש  ָ ֲאֵחִרים ַחס ְוש 
ה.  ַאֲהָבה ַרּבָ ם ָיַחד ּבְ ת ַאִחים ּגַ בֶׁ ֶׁ ה טֹוב ְוָנִעים ש  ֵדהּו. ְוִיְהיֶׁ ַמע ְלָגדֹול ִויַכּבְ ְ ִיש 

ִצְדָקִנּיֹות    ּוְבנֹוַתי ְצנּועֹות  ַוֲחִסידּות  ל  כֶׁ ש ֵ ּוַבֲעלֹות  ְוָנאֹות  ָיפֹות  יָנה  ְהיֶׁ ּתִ
יָנה  ְהיֶׁ ּתִ ִניָמה,  ּפְ ְך  לֶׁ מֶׁ ַבת  ה  בּוּדָ ּכְ ְוָכל  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ּבְ רֹות  ְמֻעּטָ ַוֲחִסידֹות 

ה ְלַהְרּבֹות ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ ֵדי ש  ה ָיַדי, ּכְ ִלי מּום. ּוָבֵרְך ַמֲעש ֵ ֵלמֹות ּבְ ְ ן   ש  ם ֹמַהר ּוַמּתָ ָלהֶׁ
ים  ּוְמַזּכִ זֹוִכים  יִקים  ַצּדִ ּוָבִנים  טֹובֹות  רֹות  ּפֵ ֵיְצאּו  ם  ּוֵמהֶׁ ִגיָלן.  ִלְבֵני  ָראּוי  ּכָ
ְיָי  יָך  ְלָפנֶׁ י  ִלּבִ ְגיֹון  ְוהֶׁ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי  ְיִהי ָרצֹון.  ן  ּכֵ ָרֵאל, ָאֵמן   ְלָכל ִיש ְ

 . צּוִרי ְוֹגֲאִלי  
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