תפילת השל"ה הקדוש
זו לשון השל"ה הקדוש  :חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו ,כי הכל מאתו יתברך ,על כן בכל מה
שיצטרך האדם בכל עת ובכל שעה ,ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה' יהבו .ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ,רבון העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל וכו' .וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה
לו זרע כשר עד עולם ,ואגב כל צרכיהם וזיווגם ,מה' יצא הדבר .ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון,
הוא החודש שבו נתנה התורה ,ואז נקראים בנים לה' אלקינו .וראוי לישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו ,ויתעוררו
בתשובה ויתקנו כל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה וכל העניינים ,ויתנו צדקה לעניים הגונים .ואם אפשר לבעל
להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים ,ועל כל פנים יהיה תענית גמור ככל דיני תענית צבור .וזו הנוסחא של התפלה:

עולָּ ם ,וְ אַ ּ ָּת ּה
את הָּ ֹ
אַ ּ ָּת ּה הוּא יְ יָּ אֱ לֹהֵ ינ ּו ַעד ֶׁשלּ ֹא ָּּב ָּר ָּ
עולָּ ם
עולָּ ם וְ ַעד ֹ
עולָּ ם ,וּמֵ ֹ
את הָּ ֹ
הוּא אֱ לֹהֵ ינ ּו ִמ ּ ֶׁש ָּּב ָּר ָּ
מו ַדע אֱ לָּ הו ָּּתךְ
ָּ
עולָּ ְמך ְ ּבגִ ין לְ ִא ְש ְּת ֹ
את ֹ
אַ ּ ָּתה אַ ל .וּבָּ ָּר ָּ
ָּ
דו ָּשה
[=כדי שתפורסם מלכותך] ְ ּבאֶׁ ְמצָּ עוּת ּת ֹו ָּר ְתך הַ ְ ּק ֹ
אשית",
"ב ֵר ִ
רונָּ ם לִ ְב ָּרכָּ הּ ְ .
מו ֶׁש ָּא ְמר ּו ַרבּ ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
ְ ּכ ֹ
ִ ּב ְש ִביל ּת ֹו ָּרה ו ִּב ְש ִביל יִ ְש ָּראֵ לּ ִ ,כי הֵ ם ַע ְּמ ָּך וְ נַ חֲלָּ ְתךָּ
אֲ ֶׁשר ָּּבחַ ְר ּ ָּת ָּּבהֶׁ ם ִמ ָּּכל הָּ אֻ ּמ ֹות ,וְ נָּ ַת ּ ָּת לָּ הֶׁ ם ּת ֹו ָּר ְת ָּך
עולָּ ם
דול .וְ ַעל ִק ּיוּם הָּ ֹ
דו ָּשה ,וְ ֵק ַר ְב ּ ָּתם לְ ִש ְמ ָּך הַ ָּ ּג ֹ
הַ ְ ּק ֹ
ָּ
וְ ַעל ִק ּיוּם הַ ּת ֹו ָּרה ָּּבא לָּ נ ּו ִמ ְּמך יְ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְשנֵ י
תו ָּר ְת ָּך
"פר ּו ו ְּרבוּ" ,וְ כָּ ַת ְב ּ ָּת ְ ּב ֹ
תו ָּר ְת ָּך ּ ְ
ִצ ּווּיִ יםָּּ .כ ַת ְב ּ ָּת ְ ּב ֹ
או ָּתם אֶׁ ת ְ ּבנֵ יכֶׁ ם" ,וְ הַ ַּכ ָּ ּונָּ ה ִ ּב ְש ּ ֵתיהֶׁ ן אֶׁ חָּ ת,
"וְ לִ ּ ַמ ְד ּ ֶׁתם ֹ
ָּ
את,
בו ְדך ָּּב ָּר ָּ
את ִ ּכי ִאם לָּ ֶׁשבֶׁ ת ,וְ לִ ְכ ֹ
ִ ּכי לֹא לְ תֹה ּו בָּ ָּר ָּ
יתּ ְ ,כ ֵדי ֶׁש ִ ּנ ְהיֶׁה אֲ נַ ְחנ ּו וְ צֶׁ אֱ צָּ אֵ ינ ּו
יָּצַ ְר ּ ָּת אַ ף ָּע ִש ָּ
ָּ
לו ְמ ֵדי
וְ צֶׁ אֶׁ צָּ אֵ י ָּּכל ַע ְּמ ָּך ֵּבית יִ ְש ָּראֵ ל ֹיו ְד ֵעי ְשמֶׁ ך וְ ֹ
ּת ֹו ָּר ֶׁת ָּך.
בוא אֵ לֶׁ ָּ
יך יְ ָּי מֶׁ לֶׁ ְך מַ לְ כֵ י הַ ְּמלָּ ִכים ,וְ ַא ּ ִפיל
ו ְּבכֵ ן ָּא ֹ
ָּ
ְּת ִח ָּּנ ִתי ,וְ ֵעינַ י לְ ך ְּתלו ֹּיות ַעד ֶׁש ְּתחָּ ֵּננִ י וְ ִת ְשמַ ע ְּת ִפ ּ ָּל ִתי
לְ הַ זְ ִמין לִ י ָּּבנִ ים וּבָּ ֹנות ,וְ גַ ם הֵ ם יִ ְפר ּו וְ יִ ְרבּ ּו הֵ ם
רות לְ ַת ְכלִ ית
סוף ָּּכל הַ דּ ֹו ֹ
ו ְּבנֵ יהֶׁ ם ו ְּבנֵ י ְ ּבנֵ יהֶׁ ם ַעד ֹ
ָּ
דו ָּשה
תו ָּר ְתך הַ ְ ּק ֹ
ֶׁשהֵ ם וַ אֲ נִ י וַ אֲ נַ ְחנ ּו ּ ֻכ ּ ָּלנ ּו י ַַע ְסק ּו ְ ּב ֹ
לִ לְ מֹד וּלְ לַ ּ ֵמד לִ ְשמֹר וְ לַ עֲ ש ֹות וּלְ ַק ּיֵם אֶׁ ת ָּּכל דִּ ְב ֵרי
תו ָּר ֶׁת ָּך וְ ַד ֵּבק
ּ ַתלְ מוּד ּת ֹו ָּר ְת ָּך ְ ּב ַאהֲבָּ ה ,וְ הָּ אֵ ר ֵעינֵ ינ ּו ְ ּב ֹ
לִ ֵּבנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹוו ֶׁת ָּ
יך לְ אַ הֲבָּ ה וּלְ יִ ְר ָּאה אֶׁ ת ְשמֶׁ ָּךָּ .א ִבינ ּו ָּאב
מו ָּך
הָּ ַרחֲמָּ ןֵ ּ ,תן לְ כֻ ּ ָּלנ ּו חַ ִ ּיים אֲ ֻר ִ ּכים ו ְּברו ִּכיםִ ,מי כָּ ֹ
זָּכ ֵרנ ּו
ָּאב הָּ ַרח ֲִמים ֹזוכֵ ר יְ צו ָּּריו לְ חַ ִ ּיים ְ ּב ַרח ֲִמיםְ ,
מו ֶׁש ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ַא ְב ָּרהָּ ם ָּא ִבינ ּו "ל ּו יִ ְחיֶׁה
לְ חַ ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ְ ּכ ֹ
ָּ
לְ פָּ נֶׁ ָּ
"ביִ ְר ָּא ֶׁתך".
רונָּ ם לִ ְב ָּרכָּ הּ ְ ,
יך" ,וּפֵ ְרש ּו ַרבּ ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
אתי לְ בַ ֵ ּקש וּלְ חַ ֵּנן ִמ ְּלפָּ נֶׁ ָּ
יך ֶׁש ְ ּיהֵ א ז ְַר ִעי
ִ ּכי ַעל ֵּכןָּּ ,ב ִ
עולָּ ם ז ֶַׁרע ָּּכ ֵשר ,וְ ַאל יִ ּ ָּמצֵ א ִבי
וְ ז ֶַׁרע ז ְַר ִעי ַעד ֹ

עולָּ ם שוּם ּ ְפסוּל וָּ ֶׁשמֶׁ ץ ,אַ ְך
ו ְּבז ְַר ִעי ו ְּבז ֶַׁרע ז ְַר ִעי ַעד ֹ
טוב וְ י ָָּּשר ְ ּב ֵעינֵ י אֱ ל ִֹהים ו ְּב ֵעינֵ י ָּא ָּדם,
לום וֶׁ אֱ מֶׁ ת וְ ֹ
ָּש ֹ
ארי
ארי ִמ ְשנָּ ה ,מָּ ֵ
ארי ִמ ְק ָּרא ,מָּ ֵ
תו ָּרה ,מָּ ֵ
וְ יִ ְהי ּו ַּבעֲ לֵ י ֹ
ארי ֹגו ְמלֵ י חֲסָּ ִדים,
ארי ִמ ְצוָּ ה ,מָּ ֵ
ארי ָּרזָּא ,מָּ ֵ
ַתלְ מוּד ,מָּ ֵ
ָּ
ארי ִמדּ ֹות ְּתרו ִּמ ּי ֹות ,וְ י ַַע ְבדוּך ְ ּבאַ הֲבָּ ה ו ְּביִ ְר ָּאה
מָּ ֵ
יצונִ ית .וְ ֵתן לְ כָּ ל ְ ּגוִ ּיָּה וּגְ וִ ּיָּה
ימית ,וְ לֹא יִ ְר ָּאה ִח ֹ
ּ ְפנִ ִ
בוד
בוד ,וְ ֵתן לָּ הֶׁ ם ְ ּב ִריאוּת וְ כָּ ֹ
סו ָּרהּ ְ ּבכָּ ֹ
מֵ הֶׁ ם ֵ ּדי מַ ְח ֹ
קו ָּמה וְ י ִֹפי וְ חֵ ן וָּ חֶׁ סֶׁ ד ,וְ יִ ְהיֶׁה אַ הֲבָּ ה
וְ כֹחַ  ,וְ ֵתן לָּ הֶׁ ם ֹ
לום ֵּבינֵ יהֶׁ ם ,וְ ַתזְ ִמין לָּ הֶׁ ם זִ ּווּגִ ים ֲהגוּנִ ים
וְ אַ חֲוָּ ה וְ ָּש ֹ
ידי חֲכָּ ִמים ִמ ּז ֶַׁרע צַ דִּ ִיקים ,וְ גַ ם הֵ ם זִ ּווּגָּ ם
ִמ ּז ֶַׁרע ּ ַתלְ ִמ ֵ
רון
מו ָּתם ְ ּככָּ ל אֲ ֶׁשר ִה ְת ּ ַפ ּ ַללְ ִּתי עֲ לֵ יהֶׁ םּ ִ ,כי זִ ָּּכ ֹ
יִ ְהי ּו ְ ּכ ֹ
ּמות,
עולֶׁ ה לְ כָּ אן וּלְ כָּ אןַ .א ּ ָּתה יְ יָּ ֹיו ֵד ַע ָּּכל ּ ַתעֲ לו ֹ
אֶׁ חָּ ד ֹ
וּלְ פָּ נֶׁ ָּ
יך נִ גְ ל ּו מַ ְצ ּפוּנֵ י לִ ִ ּביּ ִ ,כי כַ וָּ נָּ ִתי ְ ּבכָּ ל אֵ ּ ֶׁלה לְ מַ ַען
דו ָּשהַ .על ֵּכן
דוש וּלְ מַ ַען ּת ֹו ָּר ְת ָּך הַ ְ ּק ֹ
דול וְ הַ ָּ ּק ֹ
ִש ְמ ָּך הַ ָּ ּג ֹ
דו ִשים אַ ְב ָּרהָּ ם יִ ְצחָּ ק
בות הַ ְ ּק ֹ
עֲ נֵ נִ י יְ ָּי עֲ נֵ נִ י ַּבעֲ בוּר הָּ ָּא ֹ
יע ָּּבנִ ים לִ ְה ֹיות הָּ עֲ נָּ ִפים דּ ֹו ִמים
וְ יַעֲ קֹב ,ו ִּבגְ לָּ לָּ ם ּת ֹו ִש ַ
ָּ
יעי ַּב ּ ֶׁמ ְר ָּּכבָּ ה,
לְ ָּש ְר ָּשם ,וּבַ עֲ בוּר דָּּ וִ ד ַע ְב ֶׁ ּדך ֶׁרגֶׁ ל ְר ִב ִ
הַ ְּמש ֹו ֵרר ְ ּברוּחַ ָּק ְד ֶׁש ָּך.
יע
לות אַ ְש ֵרי ָּּכל יְ ֵרא יְ ָּי הַ הֹלֵ ְך ִ ּב ְד ָּרכָּ יו .יְ ִג ַ
ִשיר הַ ּ ַמעֲ ֹ
ָּ
ְ
ָּ
ַּכ ּ ֶׁפ ָּ
טוב לָּ ך .אֶׁ ְש ְּתך ְ ּכגֶׁ פֶׁ ן ּפ ִֹר ָּ ּיה
יך ִ ּכי ּתֹאכֵ ל אַ ְש ֶׁריך וְ ֹ
ית ָּך ָּּבנֶׁ ָּ
ֵיתים סָּ ִביב לְ ֻשלְ חָּ נֶׁ ָּך.
יך ִ ּכ ְש ִתילֵ י ז ִ
ְ ּבי ְַר ְ ּכ ֵתי ֵּב ֶׁ
ָּ
ְ
ִה ֵּנה ִכי כֵ ן יְ ב ַֹרך ָּ ּגבֶׁ ר יְ ֵרא יְ יָּ .יְ בָּ ֶׁר ְכך יְ יָּ ִמ ִּצ ּי ֹון ו ְּראֵ ה
ֶׁיך .ו ְּראֶׁ ה בָּ נִ ים לְ בָּ נֶׁ ָּ
ְ ּבטוּב יְ רו ָּּשלַ יִ ם ָּּכל יְ מֵ י חַ ּי ָּ
יך
לום ַעל יִ ְש ָּראֵ ל.
ָּש ֹ
ָּא ָּּנא יְ יָּ ש ֹומֵ ַע ְּת ִפ ּ ָּלה ,יְ ֻק ּיַם ָּּבנ ּו הַ ּ ָּפסוּק .וַ אֲ נִ י זֹאת
או ָּתם ָּאמַ ר יְ ָּי רו ִּחי אֲ ֶׁשר ָּעלֶׁ ָּ
יך ו ְּדבָּ ַרי אֲ ֶׁשר
יתי ֹ
ְ ּב ִר ִ
ָּ
ָּ
ָּ
ַש ְמ ִּתי ְ ּב ִפיך לֹא ָּימוּש ּו ִמ ּ ִפיך ו ִּמ ּ ִפי ז ְַרעֲ ך ו ִּמ ּ ִפי ז ֶַׁרע
צון ִא ְמ ֵרי ִפי
עולָּ ם .יִ ְהי ּו לְ ָּר ֹ
ז ְַרעֲ ָּך ָּאמַ ר יְ ָּי מֵ ַע ּ ָּתה וְ ַעד ֹ
וְ הֶׁ ְג ֹיון לִ ִ ּבי לְ פָּ נֶׁ ָּ
יך יְ ָּי צו ִּרי וְ ֹגואֲ לִ י.
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