
מתוך הקדמת השל"ה לתפילה זו:

חלה עלינו חובת התפלה ובקשה להשי"ת בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך. ובמיוחד צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע 
ואז  ניתנה התורה  זו היא בערב ראש-חודש סיון, שהוא החודש שבו  ולבי אומר לי ששעת רצון לתפלה  כשר עד עולם. 
אנו נקראים בנים לה' אלקינו. וראוי שישבו בתענית, הוא ואשתו, ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל עניני הבית: איסור והיתר, 
טומאה וטהרה וכל הענינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים. ואם אפשר לבעל אז להתענות הפסקה מה טוב ומה נעים, ועל כל 

פנים תהיה תענית גמורה ככל דיני תענית צבור.

הּוא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשֹּׁלא ָבָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאָּתה הּוא ֱאֹלֵהינּו ִמֶּשָּׁבָראָת ָהעֹוָלם, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד ַאָּתה 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוָבָראָת עֹוָלְמָך ְּבִגין ְלִאְשְּתמֹוַדע ֱאָלהּוָתְך ְּבֶאְמָצעּות ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָשׁה, ְּכמֹו 
ֶשָׁאְמרּו ַרּבֹוֵתיּנו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְּבֵראִשׁית – ִּבְשִׁביל ּתֹוָרה ּוִבְשִׁביל ִיְשָׂרֵאל, ִּכי ֵהם ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאֶשׁר 
ְוֵקַרְבָּתם ְלִשְׁמָך ַהָּגדֹול. ְוַעל ִקּיּום ָהעֹוָלם  ְוָנַתָּת ָלֶהם ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָשׁה,  ָּבַחְרָּת ָּבֶהם ִמָּכל ָהֻאּמֹות, 
ְוַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ָּבאּו ָלנּו ִמְּמָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְשֵׁני ִצּוּוִיים: ָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרְתָך ְּפרּו ּוְרבּו, ְוָכַתְבָּת ְּבתֹוָרְתָך 
ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת ְּבֵניֶכם, ְוַהַּכָּוָנה ִבְשֵּׁתיֶהן ֶאָחת, ִּכי ֹלא ְלתֹהּו ָבָראָת ִּכי ִאם ָלֶשֶׁבת, ְוִלְכבֹוְדָך ָּבָראָת 
ְולֹוְמֵדי  ְשֶׁמָך  יֹוְדֵעי  ִיְשָׂרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  ֶשִּׁנְהֶיה  ְּכֵדי  ָעִשׂיָת,  ַאף  ָיַצְרָּת 

תֹוָרֶתָך.

ּוְבֵכן ָאבֹוא ֵאֶליָך ְיָי ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ְוַאִּפיל ְּתִחָּנִתי, ְוֵעיַני ְלָך ְּתלּויֹות ַעד ֶשְּׁתָחֵּנִני ְוִתְשַׁמע ְּתִפָּלִתי 
ְלַהְזִמין ִלי ָּבִנים ּוָבנֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו ֵהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות ְלַתְכִלית 
ֶּשֵׁהם ַוֲאִני ֻכָּּלנּו ַיַעְסקּו ְּבתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָשׁה ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ִלְשֹׁמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד 

ּתֹוָרְתָך ְּבַאֲהָבה, ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתָך ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשֶׁמָך.

ְלַחִּיים  ְיצּוָריו  זֹוֵכר  ָהַרֲחִמים  ַאב  ָכמֹוָך  ִמי  ּוְברּוִכים,  ֲארּוִכים  ַחִּיים  ְלֻכָּלנּו  ֵּתן  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו 
ְּבַרֲחִמים, ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים, ְּכמֹו ֶשִׁהְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ָאִבינּו לּו ִיְחֶיה ְלָפֶניָך, ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה, ְּבִיְרָאֶתָך. ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאִתי ְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵּנן ִמְּלָפֶניָך ֶשְּׁיֵהא ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ֶזַרע ָּכֵשׁר, 
ְוָיָשׁר ְּבֵעיֵני  ָוֶשֶׁמץ, ַאְך ָשׁלֹום ֶוֱאֶמת ְוטֹוב  ְוַאל ִיָּמֵצא ִבי ּוְבַזְרִעי ּוְבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ׁשּום ְּפסּול 
ֱאֹלִהים ּוְבֵעיֵני ָאָדם, ְוִיְהיּו ַּבֲעֵלי תֹוָרה, ָמאֵרי ִמְקָרא, ָמאֵרי ִמְשָׁנה, ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי 
ִיְרָאה  ֹלא  ְּפִניִמית,  ּוְבִיְרָאה  ְּבַאֲהָבה  ְוַיַעְבּדּוָך  ְּתרּוִמּיֹות,  ִמּדֹות  ָמאֵרי  ֲחָסִדים,  גֹוְמֵלי  ָמאֵרי  ִמְצָוה, 
ִחיצֹוִנית, ְוֵתן ְלָכל ְּגִוָּיה ּוְגִוָּיה ֵמֶהם ֵּדי ַמְחסֹוָרה ְּבָכבֹוד, ְוֵתן ָלֶהם ְּבִריאּות ְוָכבֹוד ָוכַֹח, ְוֵתן ָלֶהם קֹוָמה 
ְוֹיִפי ְוֵחן ָוֶחֶסד, ְוִיְהֶיה ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוָשׁלֹום ֵּביֵניֶהם, ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמֶּזַרע ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ִמֶּזַרע ַצִּדיִקים, ְוַגם ִזּוּוָגם ִיְהיּו ְּכמֹוָתם ְּכָכל ֲאֶשׁר ִהְתַּפַּלְלִּתי ֲעֵליֶהם, ִּכי ִזָּכרֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן.

ַאָּתה ְיָי יֹוֵדַע ָּכל ַּתֲעלּומֹות, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ַמְצּפּוֵני ִלִּבי, ִּכי ַכָּוָנִתי ְּבָכל ֵאֶּלה ְלַמַען ִשְׁמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש 
ּוְלַמַען ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָשׁה, ַעל ֵּכן ֲעֵנִני ְיָי ֲעֵנִני ַּבֲעבֹור ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִשׁים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּוִבְגָלָלם 
ּתֹוִשׁיַע ָּבִנים ִלְהיֹות ָהֲעָנִפים ּדֹוִמים ְלָשְׁרָשׁם, ּוַבֲעבּור ָדִוד ַעְבֶּדָך ֶרֶגל ְרִביִעי ַּבֶּמְרָּכָבה, ַהְמׁשֹוֵרר ְּברּוַח 

ָקְדֶשָׁך.

ִשׁיר ַהַּמֲעלֹות, ַאְשֵׁרי ָּכל ְיֵרא ְיָי ַהֹהֵלְך ִּבְדָרָכיו: ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל ַאְשֶׁריָך ְוטֹוב ָלְך: ֶאְשְּׁתָך ְּכֶגֶפן 
ְיָי  ְיָבֶרְכָך  ְיָי:  ְיֵרא  ָּגֶבר  ְיֹבַרְך  ֵכן  ְלֻשְׁלָחֶנָך: ִהֵּנה ִּכי  ֵזיִתים ָסִביב  ִּכְשִׁתֵלי  ָּבֶניָך  ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך,  פִֹּרָּיה 

ִמִּצּיֹון, ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָשָלִים, ֹכּל ְיֵמי ַחֶּייָך: ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך, ָשׁלֹום ַעל ִיְשָׂרֵאל:

ָאָּנא ְיָי שֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְיֻקַּים ָּבנּו ַהָּפסּוק, ַוֲאִני ֹזאת ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָי, רּוִחי ֲאֶשׁר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶשׁר 
ַשְׂמִּתי ְּבִפיך, ֹלא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיָי ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי 

ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֲֹאִלי:
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