ב"ה

תפילה להצלחת הילדים וזווגיהם –השל"ה
הקדוש זיע"א (ניתן לאומרה בכול עת):
אַ תָּ ה הוא יְיי ָּ אֱ לֹוהֵה ינו עַ ֶׁש א ָָּּראתָּ הָּ עֹולָּם ,ו ְיאַ תָּ ה הוא אֱ לֹוהֵה ינו מִ שֶׁש ב ָָּּראתָּ הָּ עֹולָּם ,ומֵה עֹולָּם
תֹורתְי הַ קְי ֹו ָּ ה,
ו ְיעַ עֹולָּם אַ תָּ ה אֵה ל .ו ָָּּראתָּ עֹולָּמְי ְיב ִין לְיאִ ְי תְי מֹו ָּ עָּ א אֱ לָּהותָּ ְך בְיאֶׁש מְי צָּעות ָּ
תֹורה ו ִ ְי ִיל י ִשְי ָּראֵה ל ,כִי הֵה ם עַ םְי
כְימו ֶׁש ָאמְי רו ַרבֹותֵה ינו ִזכְירֹונָּם ִל ְָּירכָּה" ,ב ֵהְירא ִ ית"ִ ,ב ְי ִיל ָּ
תֹורתְי הַ קְי ֹו ָּ ה ,ו ְיקֵה ַר ְיתָּ ם ְיל ִ מְי
וְינַחֲ לָּתְי אֲ ֶׁש ר בָּחַ ְירתָּ בָּהֶׁש ם מִ כָּל הָּ אֻ םֹות ,וְינָּתַ תָּ לָּהֶׁש ם ָּ
הַ ָּג ֹול.
ְיתֹורתְי "פְי רו
תֹורה בָּא לָּנו מִ םְי יְיי ָּ אֱ לֹוהֵה ינו ְי נֵהי צִווי ִים .כָּתַ ְיתָּ ב ָּ
ו ְיעַ ל קִ ּיום הָּ עֹולָּם ו ְיעַ ל קִ ּיום הַ ָּ
ְיתֹורתְי "וְילִםַ ְי תֶׁש ם א ֹאתָּ ם אֶׁש ת ְיבנֵהיכֶׁשם" .ו ְיהַ ַכוָּנָּה ִ ְי תֵה יהֶׁש ן אֶׁש חָּ ת ,כִי ֹלא לְית ֹאהו
ור ו" ,וְיכָּתַ ְיתָּ ב ָּ
ְי
ָָּּראתָּ כִי אִ ם ָּל ֶׁש ֶׁשת ,ו ְי ִל ְיכ ֹו ְי ב ָָּּראתָּ יָּצ ְיַרתָּ ף עָּ שִ יתָּ ְ ,יכ ֵה י שֶׁש נִהְי י ֶׁשה אֲ נַחְי נו וְיצֶׁשאֱ צָּאֵה ינו וְיצֶׁשאֱ צָּאֵה י
תֹורתֶׁש .
כָּל עַ םְי בֵהית י ִשְי ָּראֵה ל יֹו ְי עֵה י ְי מֶׁש ו ְילֹומְי ֵה י ָּ
ו ְי כֵהן ָא ֹוא אֵה לֶׁשי יְיי ָּ מֶׁש לֶׁשְך מַ ְילכֵהי הַ םְי ָּלכִים ,ו ְיאַ פִ יל תְי חִ מָּתִ י ,ו ְיעֵה ינַי ְיל תְי לויות עַ ֶׁש תְי חָּ מֵהנִי ו ְיתִ ְי מַ ע
תְי פִ לָּתִ י לְיהַ זְימִ ין לִי ָּבנִים ו ָּנֹות .ו ְי ַם הֵה ם י ִפְי רו וְיי ְיִרבו הֵה ם ו ְי נֵהיהֶׁש ם ו ְי נֵהי ְי נֵהיהֶׁש ם עַ סֹוף כָּל
ְיתֹורתְי הַ קְי ֹו ָּ הִ ,ללְימ ֹא ו ְיללַםֵה ִל ְי מ ֹאר וְילַעֲ שות
הדֹורֹות ,לְיתַ ְיכלִית ֶׁש הֵה ם ו ַאֲ נִי ֻכלָּנו י ַעַ סְי קו ב ָּ
ְיתֹורתֶׁש ו ְי ַ בֵהק ִלבֵהנו בְימִ צְיותֶׁש י
תֹורתְי ְיב הֲ ָּה ,ו ְיהָּ אֵה ר עֵה ינֵהינו ב ָּ
ָּ
ולְיקַ ּיֵהם אֶׁש ת כָּל דִ ֵהְירי תַ לְימו
ְילאַ הֲ ָּה ו ְילי ְיִרָאה אֶׁש ת ְי מֶׁש .
ְיצוריו לְיחַ ּיִים
ָא ִינו ָא הָּ ַרחֲ מָּ ן ,תֵה ן ְיל ֻכלָּנו חַ ּיִים אֲ ֻרכִים ו ְירוכִים ,מִ י כָּמֹו ָא הָּ ַרחֲ מִ ים זֹוכֵהר י ָּ
ְָּירהָּ ם ָא ִינו":לו י ִחְי י ֶׁשה לְיפָּ נֶׁשי " ,ופֵה ְיר ו
ב ְַירחֲ מִ יםָּ ,זכ ֵהְירנו לְיחַ ּיִים נִצְיחִ ּיִים ,כְימֹו ֶׁש הִ תְי פַ לֵהל
ַרבֹותֵה ינו ִזכְירֹונָּם ִל ְָּירכָּהְ ":יבי ְיִרָאתֶׁש ".
כִי עַ ל כֵהן ,בָּאתִ י ְיל ַקֵה ולְיחַ נֵהן מִ לְיפָּ נֶׁשי ֶׁש ּיְיהֵה א ז ְיַרעִ י וְיז ֶַׁשרע ז ְיַרעִ י עַ עֹולָּם ז ֶַׁשרע ָּכ ֵה ר .ו ְי ל י ִםָּ צֵהא
ִי ו ְי ז ְיַרעִ י ו ְי ז ֶַׁשרע ז ְיַרעִ י עַ עֹולָּם ום פְי סול ו ָּ ֶׁש מֶׁש ץ ,אַ ְך ָּ לֹום ו ֶׁשאֱ מֶׁש ת ו ְיטו וְיי ָּ ָּ ר בְיעֵה ינֵהי אֱ להִ ים
ארי ָּרזָּא ,מָּ ֵה
ארי תַ לְימו  ,מָּ ֵה
ארי מִ ְי נָּה ,מָּ ֵה
ארי מִ קְי ָּרא ,מָּ ֵה
תֹורה ,מָּ ֵה
ארי
ו ְיעֵה ינֵהי ָא ָּ ם ,וְיי ִהְי יו בַעֲ לֵהי ָּ
ארי ֹומְי לֵהי חֲ סָּ ִ ים ,מָּ ֵה
מִ ְיצו ָּה ,מָּ ֵה
ארי מִ ֹות תְי רומִ ּיות ,וְיי ַעַ ְי ו ְיב הֲ ָּה ו ְי י ְיִרָאה פְי נִימִ יתֹ ,לא
סֹורה ְיב ָּכ ֹו  ,ו ְיתֵה ן לָּהֶׁש ם ב ְִיריאות ו ְי ָּכ ֹו ו ָּכ ֹאחַ ,
י ְיִרָאה חִ יצונִית ,ו ְיתֵה ן ְילכָּל ְיגוִּיָּה ו ְיגוִּיָּה מֵה הֶׁש ם דֵה י מַ חְי ָּ
ו ְיתֶׁש ן לָּהֶׁש ם קֹומָּ ה ו ְיי ֹאפִ י ו ְיחֵה ן ו ָּחֶׁש סֶׁש  ,וְיי ִהְי י ֶׁשה הֲ ָּה ו ְי חְי ו ָּה ו ְי ָּ לֹום בֵהינֵהיהֶׁש ם ,ו ְיתַ זְימִ ין לָּהֶׁש ם זִוו ִים
הֲ ונִים מִ ז ֶַׁשרע תַ לְימִ י ֵה י חֲ כָּמִ ים ,מִ ז ֶַׁשרע צַדִ יקִ ים ,ו ְי ַם זִוו ָּם י ִהְי יו כְימֹותָּ ם ְיככָּל אֲ ֶׁש ר הִ תְי פַ ַללְיתִ י
עֲ לֵהיהֶׁש ם ,כִי ִזכָּרֹון אֶׁש חָּ עֹולֶׁשה ְילכָּאן ו ְילכָּאן.
אַ תָּ ה י ְיי ָּ יֹו ֵה עַ כָּל תַ עֲ לומות ,ולְיפָּ נֶׁשי נִ ְילו מַ צְיפונֵהי ִלבִי ,כִי ַכוָּנָּתִ י ְיבכָּל אֵה לֶׁשה לְימַ עַ ן ִ מְי הַ ָּג ֹול
ְָּירהָּ ם יִצְיחָּ ק
תֹורתְי הַ קְי ֹו ָּ ה ,עַ ל כֵהן עֲ נֵהנִי יְיי ָּ עֲ נֵהנִי ,בַעֲ ור הָּ ָא ֹות הַ קְי ֹו ִ ים
ו ְיהַ קָּ ֹו ולְימַ עַ ן ָּ
וְיי ַעֲ ק ֹא  .ו ִ ְי ָּללָּם תֹו ִ יעַ ָּבנִים לִהְי יֹות הָּ עֲ נָּפִ ים דֹומִ ים ְיל ָּ ְיר ָּ ם ,ו ַעֲ ור דָּ ו ִ עַ ְידְי ֶׁשר ֶׁשל ְיר ִיעִ י
בַםֶׁש ְיר ָּכ ָּה ,הַ מְי ֵה
ֹורר בְירוחַ קָּ ְי ֶׁש .
ִ יר הַ םַ עֲ לֹות אַ ְי ֵהרי כָּל י ֵהְירא יְיי ָּ הַ הֹאלֵהְך ִב ְי ָּרכָּיו :י ְי ִיעַ כַפֶׁש י כִי תאֹאכֵהל אַ ְי ֶׁשרי ו ְיטֹו לְָּך :אֶׁש ְי תְי
ְיכ ֶׁשפֶׁש ן פ ִֹארּיָּה ְיבי ְיַרכְיתֵה י ֵהיתֶׁש ָּבנֶׁשי ִכ ְי תִ לֵהי זֵהיתִ ים סָּ ִי ְיל ֻ לְיחָּ נֶׁש  :הִ מֵהה כִי כֵהן י ְי ַֹארְך ָּג ֶׁשר י ֵהְירא יְיי ָּ:
וראֵה ה ָּ נִים ְיל ָּ נֶׁשי ָּ לֹום עַ ל י ִשְי ָּראֵה ל:
וראֵה ה בְיטו י ְירו ָּ ָּלי ִם כ ֹאל י ְימֵה י חַ ּיֶׁשי ְ :י
י ְי ֶׁשָּר ְיכ יְיי ָּ מִ ִּיֹון ְי
ָאנָּא יְיי ָּ ֹומֵה עַ תְי פִ לָּה י ְיקֻ ּיַם בָּנו הַ פָּ סוק ,ו ַאֲ נִי ז ֹאאת ב ְִיריתִ י אֹותָּ ם ָאמַ ר יְיי ָּ ,רוחִ י אֲ ֶׁש ר עָּ לֶׁשי ו ְי ַָּרי
אֲ ֶׁש ר שַ מְי תִ י בְיפִ י ֹ ,לא י ָּמו ו מִ פִ י ומִ פִ י ז ְיַרעֲ ומִ פִ י ז ֶַׁשרע ז ְיַרעֲ אָּ מַ ר יְיי ָּ מֵה עַ תָּ ה ו ְיעַ עֹולָּם:
י ִהְי יו ל ְָּירצֹון אִ מְי ֵהרי פִ י ו ְיהֶׁש ְייֹון ִלבִי לְיפָּ נֶׁשי יְיי ָּ ִ
צורי ו ְי ֹואֲ לִי:


נא לשמור על קדושת התפילה (טעון גניזה ).

לתפילות ולמאמרים נוספים:
אתר "ישא ברכה"

