תפלה לכל עת ,ובפרט לער"ח סיון ,להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים מספר של"ה הק':

ינו ִמ ׁ ּ ֶש ָּב ָר ָ
ינו עַ ד ׁ ֶש ּלֹא בָ ָר ָ
את הָ עוֹלָ םֵ ּ ,ומעוֹלָ ם וְ עַ ד עוֹלָ ם ַא ָּתה ֵאל,
הוא ְי ָי ֱאלֹהֵ ּ
ַא ָּתה ּ
הוא ֱאלֹהֵ ּ
את הָ עוֹלָ ם ,וְ ַא ָּתה ּ
ינו זִכְ ר ֹונָ ם לִ בְ ָרכָ ה,
את עוֹלָ ְמ ָך ְּבגִ ין לְ הִ ׁ ְש ְּתמו ָֹדעָ א ֱאלָ ּ ָ
ּובָ ָר ָ
קות ְך ְּב ֶא ְמצָ ּעות ּתו ָֹר ְת ָך הַ ְּקדו ׁ ָֹשה ְּכמ ֹו ׁ ֶש ָא ְמ ּרו ַרבּ ו ֵֹת ּ
אשית"ִּ ,ב ׁ ְשבִ יל ּתו ָֹרה ּובִ ׁ ְשבִ יל ִי ְׂש ָר ֵאלִּ ,כי הֵ ם עַ ְּמ ָך וְ ַנ ֲחלָ ְת ָך ֲא ׁ ֶשר ָּב ַח ְר ָּת ָּבהֶ ם ִמ ָּכל הָ ֻא ּמוֹת ,וְ נָ ַת ָּת לָ הֶ ם
" ְּב ֵר ׁ ִ
ָ
ּתו ָֹר ְת ָך הַ ְּקדו ׁ ָֹשה ,וְ ֵק ַרבְ ָּתם לְ ׁ ִש ְמך הַ גָ ּ דוֹל:
בו" ,וְ כָ ַתבְ ָּת
ינו ׁ ְשנֵי צִ ּ ּוויִיםָּ ,כ ַתבְ ָּת ְּבתו ָֹר ְת ָך " ּפְ ּרו ּו ְר ּ
וְ עַ ל ִק ּ ּיום הָ עוֹלָ ם וְ עַ ל ִק ּ ּיום הַ ּתו ָֹרה ָּבא לָ ּנו ִמ ְּמ ָך ְי ָי ֱאלֹהֵ ּ
את
את ִּכי ִאם לָ ׁ ֶשבֶ ת ,וְ לִ כְ ב ֹו ְד ָך ָּב ָר ָ
ׂהו בָ ָר ָ
ְּבתו ָֹר ְת ָך "וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם א ָׂתם ֶאת ְּבנֵיכֶ ם" ,וְ הַ ַּכוָ ּ נָ ה בִ ׁ ְש ֵּתיהֶ ן ֶא ָחתִּ ,כי לֹא לְ ת ּ
ינו וְ צֶ ֱאצָ ֵאי ָּכל עַ ְּמ ָך ֵּבית ִישְׂ ָר ֵאל יו ְֹדעֵ י ׁ ְש ֶמ ָך וְ לו ְֹמ ֵדי תו ָֹר ֶת ָך:
יָצַ ְר ָּת ַאף עָ ִשי ָׂתְּ ,כ ֵדי ׁ ּ ֶשנִ הְ ֶיה ֲאנ ְַח ּנו וְ צֶ ֱאצָ ֵא ּ
ּובְ כֵ ן ָאבוֹא ֵאלֶ ָיך ְי ָי ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י הַ ְּמלָ כִ ים ,וְ ַא ּפִ יל ְּת ִח ָּנ ִתי ,וְ עֵ ינַי לְ ָך ְת ּלויוֹת עַ ד ׁ ֶש ְּת ָח ֵּננִי וְ ִת ׁ ְש ַמע ְּתפִ ּלָ ִתי לְ הַ ז ְִמין לִ י
קו
ָּבנִים ּובָ נוֹת ,וְ גַ ם הֵ ם ִיפְ ּרו וְ י ְִרבּ ּו הֵ ם ּובְ נֵ יהֶ ם ּובְ נֵי בְ ֵניהֶ ם עַ ד סוֹף ָּכל הַ ּדוֹרוֹת לְ ַתכְ לִ ית ׁ ֶשהֵ ם וַ ֲאנִי ֻּכ ּלָ ּנו ַיעַ ְס ּ
ינו ְּבת ֹו ָר ֶת ָך
ְּבתו ָֹר ְת ָך הַ ְּקדו ׁ ָֹשה לִ לְ מׂד ּולְ לַ ֵּמד לִ ׁ ְשמׂר וְ לַ עֲ ׂשוֹת ּולְ ַק ֵ ּים ֶאת ָּכל ִ ּדבְ ֵרי ַתלְ ּ
מוד ּתו ָֹר ְת ָך ְּב ַאהֲ בָ ה ,וְ הָ ֵאר עֵ ינֵ ּ
וְ ַד ֵּבק לִ ֵּב ּנו ְּב ִמצְ ו ֶֹת ָיך לְ ַאהֲ בָ ה ּולְ ִי ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך:
ְצוריו לְ ַח ּיִים ְּב ַר ֲח ִמים ,זָכְ ֵר ּנו לְ ַח ִ ּיים
ינו ָאב הָ ַר ֲח ָמןֵּ ,תן לְ כֻ ּלָ ּנו ַח ּיִים ֲא ֻר ִּכים ּובְ ּרוכִ יםִ ,מי כָ מו ָֹך ָאב הָ ַר ֲח ִמים זוֹכֵ ר י ּ ָ
ָאבִ ּ
ָ
ָ
ינו זִכְ ר ֹו ָנם לִ בְ ָרכָ הְּ " ,בי ְִר ָא ֶתך":
ינו "ּלו ]י ׁ ְִש ָמ ֵ
עאל[ י ְִחיֶה לְ פָ ֶניך"ּ ,ופֵ ְר ׁש ּו ַרבּ ו ֵֹת ּ
נִצְ ִח ּיִים ְּכמ ֹו ׁ ֶשהִ ְת ּפַ לֵּ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ּ
ִּכי עַ ל ֵּכןָּ ,ב ִ
אתי לְ בַ ֵּק ׁש ּולְ ַח ֵנן ִמ ּלְ פָ נ ֶָיך ׁ ֶש ְ ּיהֵ א ז ְַרעִ י וְ ז ֶַרע ז ְַרעִ י עַ ד עוֹלָ ם ז ֶַרע ָּכ ׁ ֵשר ,וְ ַאל י ִָּמצֵ א בִ י ּובְ ז ְַרעִ י ּובְ ז ֶַרע ז ְַרעִ י
סול וָ ׁ ֶש ֶמץַ ,א ְך ׁ ָשלוֹם וֶ ֱא ֶמת וְ טוֹב וְ ָי ׁ ָשר ְּבעֵ ינֵי ֱאלֹהִ ים ּובְ עֵ ינֵי ָא ָדם ,וְ יִהְ ּיו ַּבעֲ לֵ י תו ָֹרהָ ,מ ֵארי ִמ ְק ָרא,
עַ ד עוֹלָ ם ׁש ּום ּפְ ּ
ָ
מודָ ,מ ֵארי ָרזָאָ ,מ ֵארי ִמצְ וָ הָ ,מ ֵארי גו ְֹמלֵ י ֲח ָס ִדיםָ ,מ ֵארי ִמדוֹת ְּת ּ ִ
רומ ּיוֹת ,וְ יַעַ בְ ּדוך ְּב ַאהֲ בָ ה
ָמ ֵארי ִמ ׁ ְשנָ הָ ,מ ֵארי ַתלְ ּ
ּובְ י ְִר ָאה פְ נ ִ
יאות וְ כָ בוֹד וָ כ ַׂח ,וְ ֶתן
ִימית ,לֹא י ְִר ָאה ִחצ ֹונִית ,וְ ֵתן לְ כָ ל גְ ּ וִ ָ ּיה ּוגְ ּ וִ ּיָה ֵמהֶ ם ֵ ּדי ַמ ְחסו ָֹר ּה ְּבכָ בוֹד ,וְ ֶתן לָ הֶ ם ְּב ִר ּ
לָ הֶ ם קו ָֹמה וְ יֹפִ י וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד ,וְ יִהְ יֶה ַאהֲ בָ ה וְ ַא ְחוָ ה וְ ׁ ָשלוֹם ֵּבינֵיהֶ ם ,וְ ַתז ְִמין לָ הֶ ם ז ּ ִּווגִ ים הֲ ּגונִים ִמ ּז ֶַרע ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
ִמ ּז ֶַרע צַ ִ ּד ִיקים ,וְ גַ ם ז ּ ִּווגָ ם יִהְ ּיו ְּכמו ָֹתם ְּככָ ל ֲא ׁ ֶשר הִ ְת ּפַ ּלַ לְ ִּתי עֲ לֵ יהֶ םִּ ,כי ז ִָּכרוֹן ֶא ָחד עוֹלֶ ה לְ כָ אן ּולְ כָ אן:
פונֵי לִ ִּביִּ ,כי כַ וָ ּ נ ִָתי ְּבכָ ל ֵא ּלֶ ה לְ ַמעַ ן ׁ ִש ְמ ָך הַ גָ ּ דוֹל וְ הַ ָּקדו ֹׁש ּולְ ַמעַ ן ּתו ָֹר ְת ָך
ַא ָּתה ְי ָי יו ֵֹדעַ ָּכל ַּתעֲ ּלומוֹתּ ,ולְ פָ ֶנ ָיך ִנגְ ּלו ַמצְ ּ ּ
בור הָ ָאבוֹת הַ ְּקדו ׁ ִֹשים ַאבְ ָרהָ ם יִצְ ָחק וְ יַעֲ קׂבּ ,ובִ גְ לָ לָ ם ּתו ׁ ִֹשיעַ ָּבנִים לִ הְ יוֹת הָ עֲ נָ פִ ים
הַ ְּקדו ׁ ָֹשה ,עַ ל ֵּכן עֲ ֵננִי ְי ָי עֲ ֵננִי ַּבעֲ ּ
ָ
רוח ָק ְד ׁ ֶשךָ.
בור ָ ּדוִ ד עַ בְ ְ ּדך ֶרגֶ ל ְרבִ יעִ י ַּב ֶּמ ְר ָּכבָ ה ,הַ ְמ ׁשו ֵֹרר ְּב ּ ַ
ּדו ִֹמים לְ ׁ ָש ְר ׁ ָשםּ ,ובַ עֲ ּ
ׁ ִשיר הַ ַּמעֲ לוֹת ַא ׁ ְש ֵרי ָּכל י ְֵרא ְי ָי הַ הׂלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו :יְגִ יעַ ַּכ ּפֶ ָיך ִּכי תׂאכֵ ל ַא ׁ ְש ֶר ָיך וְ טוֹב לָ ְךֶ :א ׁ ְש ְּת ָך ְּכגֶ פֶ ן ּפ ִׂריָ ּ ה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי
ְרושלָ ִם כּ ׂל ְי ֵמי
טוב י ּ ׁ ָ
בֵ ֶית ָך ָּב ֶנ ָיך ִּכ ׁ ְש ִתלֵ י ז ִֵיתים ָסבִ יב לְ ׁ ֻשלְ ָחנֶ ָך :הִ נֵּ ה כִ י כֵ ן ְיב ַׂר ְך גָ ּ בֶ ר י ְֵרא ְי ָי :יְבָ ֶרכְ ָך ְי ָי ִמצִ ּ ּיוֹן ּ ְור ֵאה ְּב ּ
ַח ּי ֶָיךְ ּ :ור ֵאה בָ נִ ים לְ בָ ֶנ ָיך ׁ ָשלוֹם עַ ל ִי ְׂש ָר ֵאל:
רוחי ֲא ׁ ֶשר עָ לֶ ָיך ּ ְודבָ ַרי ֲא ׁ ֶשר שַׂ ְמ ִּתי ְּבפִ ָיך לֹא
סוק וַ ֲא ִני זׂאת ְּב ִר ִיתי או ָֹתם ָא ַמר ְי ָי ּ ִ
ָאנָ א ְי ָי ׁשו ֵֹמעַ ְּתפִ ּלָ ה י ְֻק ּיַם ָּב ּנו הַ ּפָ ּ
ָ
ָמוש ּו ִמ ּפִ ָיך ּ ִומ ּפִ י ז ְַרעֲ ָך ּ ִומ ּפִ י ז ֶַרע ז ְַרעֲ ך ָא ַמר ְי ָי ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עוֹלָ ם:
י ּׁ
צורי וְ גו ֲֹאלִ י:
יִהְ ּיו לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ ִּבי לְ פָ נֶ ָיך ְי ָי ּ ִ

