תפילת בעל השל"ה

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

ַא ָתּה הוּא ה' ֱאלֵֹֹקינוּ ַעד ֶשׁלֹּא ָבָראָת ָהעוָֹלם ְוַא ָתּה הוּא ֱאלֵֹֹקינוּ ִמ ֶּשׁ ָבָּראָת ָהעוָֹלם וֵּמעוָֹלם
ְוַעד עוָֹלם ַא ָתּה ֵאל וָּבָראָת עוָֹלְמָך ְבִּגין ְלִה ְשׁ ְתּמוָֹדָעא ֱאָלקוָּתְך ְבֶּאְמָצעוּת תּוָֹרְתָך ַה ְקּדוֹ ָשׁה
ְכּמוֹ ֶשָׁאְמרוּ ַרבּוֵֹתינוּ ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ְבֵּרא ִשׁית ִבּ ְשִׁביל תּוָֹרה וִּב ְשִׁביל ִי ְשָׂרֵאל ִכּי ֵהם ַע ְמָּך
ְוַנֲחָלְתָך ֲא ֶשׁר ָבַּחְר ָתּ ָבֶּהם ִמ ָכּל ָהֻאמּוֹת ְוָנַת ָתּ ָלֶהם תּוָֹרְתָך ַה ְקּדוֹ ָשׁה ְוֵקַרְב ָתּם ְל ִשְׁמָך
ַהָגּדוֹלְ .וַעל ִקיּוּם ָהעוָֹלם ְוַעל ִקיּוּם ַהתּוָֹרה ָבּה ָלנוּ ִמ ְמָּך ה' ֱאלֵֹֹקינוּ ְשֵׁני ִצוּוּ ִיים ָכַּתְב ָתּ
ְבּתוָֹרְתָך ְפּרוּ וְּרבוּ ְוָכַתְב ָתּ ְבּתוָֹרְתָך ְוִל ַמְּד ֶתּם אָֹתם ֶאת ְבֵּניֶכם ְוַה ַכָּוָּנה ִב ְשׁ ֵתּיֶהן ֶאָחת ִכּי לֹֹא
תהוּ ָבָראָת ִכּי ִאם ָל ֶשֶׁבת ְוִלְכבוְֹדָך ָּבָראָת ָיַצְר ָתּ ַאף ָע ִשׂיָֹת ְכֵּדי ֶשּׁ ִנְהֶיה ֲאַנְחנוּ ְוֶצֶאָצֵאינוּ
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ְוֶצֶאָצֵאי ָּכל ַע ְמּך ֵבּית ִי ְשָׂרֵאל יוְֹדֵעי ְשֶׁמך ְולוְֹמֵדי תוָֹרֶתך .וְּבֵכן ָאבוֹא ֵאֶליך ה' ֶמֶלך ַמְלֵכי
ַה ְמָּלִכים ְוַא ִפּיל ְתִּחָנִּתי ְוֵעיַני ְלָך ְתלוּיוֹת ַעד ֶשׁ ְתָּחֵנּ ִני ְוִת ְשַׁמע ְתִּפָּלִתי ְלַהְזִמין ִלי ָבּ ִנים וָּבנוֹת
ְוַגם ֵהם ִיְפרוּ ְו ִיְרבּוּ ֵהם וְּבֵניֶהם וְּבֵני ְבֵניֶהם ַעד סוֹף ָכּל ַהדּוֹרוֹת ְלַתְכִלית ֶשֵׁהם ַוֲא ִני ֻכּ ָלּנוּ
מר ְוַלֲעשׂוֹת וְּלַקֵיּם ֶאת ָכּל ִדְּבֵרי ַתְלמוּד תּוָֹרְתָך
מד וְּלַל ֵמּד ִל ְשׁ ֹ
ַיַעְסקוּ ְבּתוָֹרְתָך ַה ְקּדוֹ ָשׁה ִלְל ֹ
ְבַּאֲהָבה ְוָהֵאר ֵעיֵנינוּ ְבּתוָֹרֶתָך ְוַד ֵבּק ִל ֵבּנוּ ְבִּמְצוֶֹתיָך ְלַאֲהָבה וְּל ִיְרָאה ֶאת ְשֶׁמָך.
ָאִבינוּ ָאב ָהַרֲחָמן ֵתּן ְלֻכָּלנוּ ַח ִיּים ֲאֻר ִכּים וְּברוִּכים ִמי ָכמוָֹך ָאב ָהַרֲחִמים זוֵֹכר ְיצוָּריו
ְלַח ִיּים ְבַּרֲחִמים ָזְכֵרנוּ ְלַח ִיּים ִנְצִח ִיּים ְּכמוֹ ֶשִׁהְת ַפּ ֵלּל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ לוּ ] ִי ְשָׁמעֵאל[ ִיְחֶיה
ְלָפֶניָך וֵּפְרשׁוּ ַרבּוֵֹתינוּ ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ְבּ ִיְרָאֶתָךִ .כּי ַעל ֵכּן ָבּאִתי ְלַבֵקּשׁ וְּלַחֵנן ִמ ִלָּפֶניָך ֶשׁ ְיֵּהא
ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עוָֹלם ֶזַרע ָכּ ֵשׁר ְוַאל ִיָּמֵצא ִבי וְּבַזְרִעי וְּבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עוָֹלם שׁוּם ְפּסוּל
ָו ֶשֶׁמץ ַאְך ָשׁלוֹם ֶוֶאֶמת ְוטוֹב ְוָי ָשׁר ְבֵּעיֵני ֶאלֹ ִקים וְּבֵעיֵני ָאָדם ְו ִיְהיוּ ַבֲּעֵלי תוָֹרה ָמאֵרי
ִמ ְקָרא ָמאֵרי ִמ ְשָׁנה ָמאֵרי ַתְלמוּד ָמאֵרי ָרָזא ָמאֵרי ִמְצָוה ָמאֵרי גוְֹמֵלי ַחָסִדים ָמאֵרי ִמדוֹת
ְתּרוִּמיּוֹת ְוַיַעְבדוְָּך ְבַּאֲהָבה וְּב ִיְרָאה ְפ ִניִמית לֹא ִיְרָאה ִחצוֹ ִנית ְוֵתן ְלָכל ְּגִוָיּה וְּּגִוָיּה ֵמֶהם ֵדּי
ַמְחסוָֹרהּ ְּבָכבוֹד ְוֶתן ָלֶהם ְבִּריאוּת ְוָכבוֹד ָוכַֹח ְוֶתן ָלֶהם קוָֹמה ְויִֹפי ְוֵחן ָוֶחֶסד ְו ִיְהֶיה ַאֲהָבה
ְוַאְחָוה ְו ָשׁלוֹם ֵבּיֵניֶהם ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזוּוִּגים ֲהגוּ ִנים ִמֶזַּרע ַתְּלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמֶזַּרע ַצִדּי ִקים
ְוַגם ִזוּוָּגם ִיְהיוּ ְכּמוָֹתם ְכָּכל ֲא ֶשׁר ִהְת ַפּ ַלְּל ִתּי ַעֵליֶהם ִכּי ִז ָכּרוֹן ֶאָחד עוֶֹלה ְלָכאן וְּלָכאן.
ַא ָתּה ה' יוֵֹדַע ַתֲּעלוּמוֹת וְּלָפֶניָך ִנְגלוּ ַמְצפּוֵּני ִל ִבּי ִכּי ַכָוָּנִתי ְּבָכל ֵא ֶלּה ְלַמַען ִשְׁמָך ַהָגּדוֹל
ְוַהָקּדוֹשׁ וְּלַמַען תּוָֹרְתָך ַה ְקּדוֹ ָשׁה ַעל ֵכּן ֲעֵנ ִני ה' ֲעֵנ ִני ַבֲּעבוּר ָהָאבוֹת ַה ְקּדוֹ ִשׁים ַאְבָרָהם
ִיְצָחק ְוַיֲע ֹ
קב וִּבְגָלָלם תּוֹ ִשׁיַע ָבּ ִִנים ִלְהיוֹת ָהֲעָנִפים דּוִֹמים ְל ָשְׁר ָשׁם וְּבֲעבוּר ָדִּוד ַעְבְדָּך ֶרֶגל
ְרִביִעי ַבּ ֶמְּר ָכָּבה ַהְמשׁוֵֹרר ְבּרוַּח ָקְד ֶשׁךָ.
ִשׁיר ַה ַמֲּעלוֹת ַא ְשֵׁרי ָכּל ְיֵרא ה' ַההֵֹלְך ִבְּדָרָכיו ְיִגיַע ַכּ ֶפּיָך ִכּי ֹ
תאֵכל ַא ְשֶׁריָך ְוטוֹב ָלְך ֶא ְשׁ ְתָּך
ְכֶּגֶפן ֹפִּרָיּה ְבַּיְר ְכֵּתי ֵביֶתָך ָבֶּניָך ִכּ ְשִׁתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְל ֻשְׁלָחֶנָך ִהֵנּה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ָגֶּבר ְיֵרא ה'
ְיָבֶרְכָך ה' ִמ ִצּיּוֹן וְּרֵאה ְבּטוּב ְירוּ ָשִָׁלם ֹכּל ְיֵמי ַחֶיּיָך וְּרֵאה ָב ִנים ְלָבֶניָך ָשׁלוֹם ַעל ִי ְשָׂרֵאל.
ָאָנא ה' שׁוִֵֹמַע ְתִּפ ָלּה ְיֻקַיּם ָבּנוּ ַה ָפּסוּק ַוֲא ִני ֹזאת ְבִּריִתי אוָֹתם ָאַמר ה' רוִּחי ֲא ֶשׁר ָעֶליָך
וְּדָבַרי ַא ֶשׁר ַשְׂמ ִתּי ְבִּפיָך לֹא ָימוּשׁוּ ִמ ִפּיָך וִּמ ִפּי ַזְרֲעָך וִּמ ִפּי ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַע ָתּה ְוַעד
עוָֹלםִ .יְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִל ִבּי ְלָפֶניְָך ה' צוִּרי ְוגוֲֹאִלי.
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