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        עעעע""""ה הקדוש זיה הקדוש זיה הקדוש זיה הקדוש זי""""תפילה נפלאה מבעל השלתפילה נפלאה מבעל השלתפילה נפלאה מבעל השלתפילה נפלאה מבעל השל
        

נקרא , רבי ישעיהו הלוי הורביץ(ה הקדוש "תפילה נפלאה שתיקן רבינו השל
. עבור הורים) בריתה וחותל ניש .כך על שם ראשי התיבות של שם ספרו

יראה ומידות , בתורה, ושיהיו הילדים יראים ושלמים, תפילה לזכות לילדים
 ! לכל הורהתפילת חובה. 'טובות וכו

אז , היא בערב ראש חודש סיוון, שעת רצון מיוחדת לומר את תפילת השלה
נוהגים שיתפלל כל אחד על עצמו ועל זרעו שיהיו לומדי תורה ולילך בדרכי 

 :ישרים ולהצלחה בכל צרכיהם וזיווגיהם ואומרים תפילה זו

ל חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכ: ה בספרו"וזו לשון השל
על כן בכל מה שיצטרך האדם בכל עת ובכל , כי הכל מאתו יתברך, צרכינו
ובעת הפעולה יאמר . יהבו' ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה, שעה

רבון העולמים הצליח דרכי , בכל צרכיו לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה
, כשר עד עולםוביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע . 'כי מאתך הכל וכו

ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו . יצא הדבר' מה, ואגב כל צרכיהם וזיווגם
' ואז נקראים בנים לה, הוא החודש שבו נתנה התורה, בערב ראש חודש סיון

ויתעוררו בתשובה ויתקנו , וראוי לישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו. אלקינו
ויתנו צדקה לעניים , כל הענייניםכל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה ו

ועל כל , ואם אפשר לבעל להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים. הגונים
  .וזו הנוסחא של התפלה. פנים יהיה תענית גמור ככל דיני תענית צבור

ָראָת ָהעֹוָלם ּלֹא ּבָ ּה הוּא ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ַעד ׁשֶ ָראָת , ַאּתָ ּבָ ֶ ּה הוּא ֱאלֵֹהינוּ ִמׁשּ ְוַאּתָ
ה ַאל, ָהעֹוָלם מֹוַדע ֱאָלהוָּתְך . וֵּמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ וָּבָראָת עֹוָלְמָך ּבְ

ֶאְמָצעוּת ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ] כדי שתפורסם מלכותך[= ָאְמרוּ ַרּבֹוֵתינוּ ּבְ מֹו ׁשֶ ה ּכְ דֹוׁשָ
ית. "ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵראׁשִ ָרֵאל, "ּבְ ִביל ִיׂשְ ִביל ּתֹוָרה וִּבׁשְ ׁשְ ָך ְוַנֲחָלְתָך , ּבִ י ֵהם ַעּמְ ּכִ

ל ָהֻאּמֹות ֶהם ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ר ּבָ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ְמָך , ְוָנַתּתָ ָלֶהם ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ם ְלׁשִ ְוֵקַרְבּתָ
דֹול ֵני ִצוּוִּיים. ַהּגָ ָך ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ׁשְ א ָלנוּ ִמּמְ . ְוַעל ִקיּוּם ָהעֹוָלם ְוַעל ִקיּוּם ַהּתֹוָרה ּבָ

תֹוָרְתָך  ַתְבּתָ ּבְ רוּ וְּרבוּ "ּכָ תֹוָרְתָך , "ּפְ ֵניֶכם"ְוָכַתְבּתָ ּבְ ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ , "ְוִלּמַ
יֶהן ֶאָחת ּתֵ ׁשְ ָנה ּבִ וָּ י, ְוַהּכַ ֶבתּכִ י ִאם ָלׁשֶ ָראתָ ,  לֹא ְלֹתהוּ ָבָראָת ּכִ ָיַצְרּתָ , ְוִלְכבֹוְדָך ּבָ

יתָ  ָרֵאל יֹוְדֵעי , ַאף ָעׂשִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְהיֶה ֲאַנְחנוּ ְוֶצֱאָצֵאינוּ ְוֶצֶאָצֵאי ּכָ ּנִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ֶמָך ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרֶתךָ   .ׁשְ



ָלִכיםוְּבֵכן ָאבֹוא ֵאֶליָך ְיָי ֶמֶלְך ַמְלֵכי ִתי,  ַהּמְ ִחּנָ יל ּתְ לוּיֹות ַעד , ְוַאּפִ ְוֵעיַני ְלָך ּתְ
ִנים וָּבנֹות ִתי ְלַהְזִמין ִלי ּבָ ִפּלָ ַמע ּתְ ִני ְוִתׁשְ ָחּנֵ ּתְ ְוַגם ֵהם ִיְפרוּ ְוִיְרּבוּ ֵהם וְּבֵניֶהם , ׁשֶ

ֵהם ַוֲאִני ַוֲאנַ  ל ַהּדֹורֹות ְלַתְכִלית ׁשֶ ֵניֶהם ַעד סֹוף ּכָ תֹוָרְתָך וְּבֵני ּבְ נוּ ַיַעְסקוּ ּבְ ּלָ ְחנוּ ּכֻ
ְלמוּד ּתֹוָרְתָך  ְבֵרי ּתַ ל ּדִ מֹר ְוַלֲעׂשֹות וְּלַקיֵּם ֶאת ּכָ ד ִלׁשְ ה ִלְלמֹד וְּלַלּמֵ דֹוׁשָ ַהּקְ

ַאֲהָבה ֶמךָ , ּבְ ִמְצוֹוֶתיָך ְלַאֲהָבה וְּלִיְרָאה ֶאת ׁשְ נוּ ּבְ ק ִלּבֵ תֹוָרֶתָך ְוַדּבֵ . ְוָהֵאר ֵעיֵנינוּ ּבְ
ים וְּברוִּכים, ָאב ָהַרֲחָמן ִבינוּ אָ  ים ֲאֻרּכִ נוּ ַחיִּ ן ְלֻכּלָ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר , ּתֵ

ַרֲחִמים ים ּבְ ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ , ְיצוָּריו ְלַחיִּ ּלֵ ִהְתּפַ מֹו ׁשֶ ים ּכְ ים ִנְצִחיִּ לוּ "ָזְכֵרנוּ ְלַחיִּ
ִיְרָאֶתךָ ",  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהוֵּפְרׁשוּ ַרּבֹוֵתינוּ , "ִיְחיֶה ְלָפֶניךָ  ן". ּבְ י ַעל ּכֵ ׁש , ּכִ אִתי ְלַבּקֵ ּבָ

ר ׁשֵ ֵהא ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ֶזַרע ּכָ יְּ ָפֶניָך ׁשֶ ן ִמּלְ ֵצא ִבי וְּבַזְרִעי , וְּלַחּנֵ ְוַאל ִיּמָ
ֶמץ סוּל ָוׁשֶ לֹום וֶ , וְּבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ׁשוּם ּפְ ֵעיֵני ַאְך ׁשָ ר ּבְ ֱאֶמת ְוטֹוב ְוָיׁשָ

ֲעֵלי תֹוָרה, ֱאלִֹהים וְּבֵעיֵני ָאָדם ָנה, ָמאֵרי ִמְקָרא, ְוִיְהיוּ ּבַ , ָמאֵרי ַתְלמוּד, ָמאֵרי ִמׁשְ
רוִּמיֹּות, ָמאֵרי גֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי ָרָזא ְוַיַעְבדוָּך , ָמאֵרי ִמּדֹות ּתְ

ַאֲהָבה וְּבִיְר  ִניִמיתּבְ י . ְולֹא ִיְרָאה ִחיצֹוִנית, ָאה ּפְ ִויָּה וְּגִויָּה ֵמֶהם ּדֵ ְוֵתן ְלָכל ּגְ
ָכבֹוד ִריאוּת ְוָכבֹוד ְוֹכחַ , ַמְחסֹוָרּה ּבְ , ְוֵתן ָלֶהם קֹוָמה ְוֹיִפי ְוֵחן ָוֶחֶסד, ְוֵתן ָלֶהם ּבְ

יֵניֶהם לֹום ּבֵ ְלִמיֵדי ְוַתְזִמין ָלהֶ , ְוִיְהיֶה ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוׁשָ ם ִזוּוִּגים ֲהגוִּנים ִמזֶַּרע ּתַ
יִקים י ֲעֵליֶהם, ֲחָכִמים ִמזֶַּרע ַצּדִ ְלּתִ ּלַ ר ִהְתּפַ ָכל ֲאׁשֶ מֹוָתם ּכְ , ְוַגם ֵהם ִזוּוָּגם ִיְהיוּ ּכְ

רֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן וְּלָכאן י ִזּכָ ֲעלוּמֹות. ּכִ ל ּתַ ה ְיָי יֹוֵדַע ּכָ  ַמְצּפוֵּני וְּלָפֶניָך ִנְגלוּ , ַאּתָ
י ה, ִלּבִ דֹוׁשָ דֹוׁש וְּלַמַען ּתֹוָרְתָך ַהּקְ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ה ְלַמַען ׁשִ ָכל ֵאּלֶ י ַכָוָנִתי ּבְ ַעל . ּכִ

ים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב דֹוׁשִ ֲעבוּר ָהָאבֹות ַהּקְ ן ֲעֵנִני ְיָי ֲעֵנִני ּבַ יַע , ּכֵ וִּבְגָלָלם ּתֹוׁשִ
ִנים ִלְהיֹות  םּבָ ְרׁשָ ָבה, ָהֲעָנִפים ּדֹוִמים ְלׁשָ ְרּכָ ּמֶ ָך ֶרֶגל ְרִביִעי ּבַ ִוד ַעְבּדֶ , וַּבֲעבוּר ּדָ

ךָ  רוַּח ָקְדׁשֶ ׁשֹוֵרר ּבְ  .ַהּמְ

ְדָרָכיו ל ְיֵרא ְיָי ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכָ ֲעלֹות ַאׁשְ יר ַהּמַ ֶריָך ְוטֹוב . ׁשִ אֵכל ַאׁשְ י ּתֹ יָך ּכִ ּפֶ ְיִגיַע ּכַ
ָך . ָלךְ  ּתְ ְלָחֶנךָ ֶאׁשְ ִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניָך ּכִ יֶתָך ּבָ ֵתי ּבֵ ַיְרּכְ ִריָּה ּבְ ֶגֶפן ּפֹ ה . ּכְ ִהּנֵ

ֶבר ְיֵרא ְייָ  ל ְיֵמי ַחיֶּיךָ . ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ּגָ ַלִים ּכָ טוּב ְירוּׁשָ יֹּון וְּרֵאה ּבְ וְּרֶאה . ְיָבֶרְכָך ְיָי ִמּצִ
לֹום ַעל ִיׂשְ   :ָרֵאלָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ

ה ִפּלָ א ְיָי ׁשֹוֵמַע ּתְ סוּק, ָאּנָ נוּ ַהּפָ ר . ְיֻקיַּם ּבָ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָי רוִּחי ֲאׁשֶ ַוֲאִני זֹאת ּבְ
י ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר  י ַזְרֲעָך וִּמּפִ יָך וִּמּפִ ִפיָך לֹא ָימוּׁשוּ ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ָעֶליָך וְּדָבַרי ֲאׁשֶ

ה ְוַעד י ְלָפֶניָך ְיָי צוִּרי ְוגֹוֲאִלי.  עֹוָלםְיָי ֵמַעּתָ  :ִיְהיוּ ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

        

        


