
 תפילת השל"ה הקדוש
: חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך, על כן בכל מה הקדושזו לשון השל"ה 

שיצטרך האדם בכל עת ובכל שעה, ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה' יהבו. ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו לשם 

רבון העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל וכו'. וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, 

כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם, מה' יצא הדבר. ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון, הוא 

ההוא הוא ואשתו, ויתעוררו בתשובה החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים בנים לה' אלקינו. וראוי לישב בתענית ביום 

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
 

ּה  ם, ְוַאּתָּ עֹולָּ אתָּ הָּ רָּ ּלֹא ּבָּ ּה הּוא ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ַעד ש ֶׁ ַאּתָּ

ם  ם ְוַעד עֹולָּ ם, ּוֵמעֹולָּ עֹולָּ אתָּ הָּ רָּ ּבָּ ֶׁ הּוא ֱאֹלֵהינּו ִמש ּ

מֹוַדע ּתְ ִגין ְלִאש ְ ְמךָּ ּבְ אתָּ עֹולָּ רָּ ה ַאל. ּובָּ ְך  ַאּתָּ הּותָּ ֱאלָּ

ְתךָּ  עּות ּתֹורָּ ְמצָּ אֶׁ ]=כדי שתפורסם מלכותך[ ּבְ

ה.  כָּ ם ִלְברָּ ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ אָּ מֹו ש ֶׁ ה ּכְ דֹוש ָּ ַהּקְ

י ֵהם  ֵאל, ּכִ רָּ ִביל ִיש ְ ה ּוִבש ְ ִביל ּתֹורָּ ש ְ ית", ּבִ ֵראש ִ "ּבְ

ֻאּמֹות, ל הָּ ם ִמּכָּ הֶׁ ַחְרּתָּ ּבָּ ר ּבָּ ְתךָּ ֲאש ֶׁ ךָּ ְוַנֲחלָּ ַתּתָּ  ַעּמְ ְונָּ

דֹול. ְוַעל  ְמךָּ ַהּגָּ ם ְלש ִ ה, ְוֵקַרְבּתָּ דֹוש ָּ ְתךָּ ַהּקְ ם ּתֹורָּ הֶׁ לָּ

ךָּ ְייָּ  נּו ִמּמְ א לָּ ה ּבָּ ם ְוַעל ִקּיּום ַהּתֹורָּ עֹולָּ ִקּיּום הָּ

רּו ּוְרבּו",  ְתךָּ "ּפְ תֹורָּ ַתְבּתָּ ּבְ ֵני ִצּוּוִיים. ּכָּ ֱאֹלֵהינּו ש ְ

ְדּתֶׁ  ְתךָּ "ְוִלּמַ תֹורָּ ַתְבּתָּ ּבְ ם", ְוכָּ ֵניכֶׁ ת ּבְ ם אֶׁ ם אֹותָּ

י ִאם  אתָּ ּכִ רָּ י ֹלא ְלֹתהּו בָּ ת, ּכִ חָּ ן אֶׁ יהֶׁ ּתֵ ש ְ ה ּבִ נָּ ּוָּ ְוַהּכַ

ֵדי  , ּכְ יתָּ ש ִ ַצְרּתָּ ַאף עָּ , יָּ אתָּ רָּ ת, ְוִלְכבֹוְדךָּ ּבָּ בֶׁ ש ֶׁ לָּ

ית  ךָּ ּבֵ ל ַעּמְ ֵאי ּכָּ צָּ אֶׁ ֵאינּו ְוצֶׁ ֱאצָּ ה ֲאַנְחנּו ְוצֶׁ ְהיֶׁ ּנִ ש ֶׁ

ךָּ  מֶׁ ֵאל יֹוְדֵעי ש ְ רָּ ךָּ ִיש ְ תֶׁ  .ְולֹוְמֵדי ּתֹורָּ

יל  ִכים, ְוַאּפִ לָּ ְך ַמְלֵכי ַהּמְ לֶׁ יךָּ ְייָּ מֶׁ בֹוא ֵאלֶׁ ּוְבֵכן אָּ

ַמע  ִני ְוִתש ְ ּנֵ חָּ ּתְ לּויֹות ַעד ש ֶׁ ִתי, ְוֵעיַני ְלךָּ ּתְ ִחּנָּ ּתְ

נֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו  ִנים ּובָּ ִתי ְלַהְזִמין ִלי ּבָּ ִפּלָּ ּתְ

ל הַ  ם ַעד סֹוף ּכָּ ֵניהֶׁ ם ּוְבֵני ּבְ ּדֹורֹות ֵהם ּוְבֵניהֶׁ

ְתךָּ  תֹורָּ נּו ַיַעְסקּו ּבְ ּלָּ ֵהם ַוֲאִני ַוֲאַנְחנּו ּכֻ ְלַתְכִלית ש ֶׁ

ל  ת ּכָּ ם אֶׁ ֹות ּוְלַקּיֵ ֹמר ְוַלֲעש  ד ִלש ְ ה ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ דֹוש ָּ ַהּקְ

ךָּ  תֶׁ תֹורָּ ֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ ה, ְוהָּ ַאֲהבָּ ְתךָּ ּבְ ְלמּוד ּתֹורָּ ְבֵרי ּתַ ּדִ

ִמְצוֹותֶׁ  נּו ּבְ ק ִלּבֵ . ְוַדּבֵ ךָּ מֶׁ ת ש ְ ה אֶׁ ה ּוְלִיְראָּ יךָּ ְלַאֲהבָּ

ים ּוְברּוִכים,  ים ֲאֻרּכִ נּו ַחּיִ ן ְלֻכּלָּ ן, ּתֵ ַרֲחמָּ ב הָּ ִבינּו אָּ אָּ

ַרֲחִמים,  ים ּבְ יו ְלַחּיִ ַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּורָּ ב הָּ מֹוךָּ אָּ ִמי כָּ

ִבינּו  ם אָּ הָּ ל ַאְברָּ ּלֵ ִהְתּפַ מֹו ש ֶׁ ים ּכְ ים ִנְצִחּיִ ְכֵרנּו ְלַחּיִ זָּ

ה, "לּו  כָּ ם ִלְברָּ ּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ ", ּוֵפְרש  יךָּ נֶׁ ה ְלפָּ ִיְחיֶׁ

יךָּ  נֶׁ פָּ ן ִמּלְ ש  ּוְלַחּנֵ אִתי ְלַבּקֵ ן, ּבָּ י ַעל ּכֵ ". ּכִ ךָּ תֶׁ ִיְראָּ "ּבְ

ר, ְוַאל  ש ֵ ַרע ּכָּ ם זֶׁ ַרע ַזְרִעי ַעד עֹולָּ ֵהא ַזְרִעי ְוזֶׁ ּיְ ש ֶׁ

ַרע ַזְרִעי ַעד עוֹ  ֵצא ִבי ּוְבַזְרִעי ּוְבזֶׁ סּול ִיּמָּ ּום ּפְ ם ש  לָּ

ֵעיֵני ֱאֹלִהים  ר ּבְ ש ָּ ת ְוטֹוב ְויָּ ֱאמֶׁ לֹום וֶׁ ץ, ַאְך ש ָּ מֶׁ ש ֶׁ וָּ

אֵרי  א, מָּ אֵרי ִמְקרָּ ה, מָּ ֲעֵלי תֹורָּ ם, ְוִיְהיּו ּבַ דָּ ּוְבֵעיֵני אָּ

אֵרי  ה, מָּ אֵרי ִמְצוָּ א, מָּ זָּ אֵרי רָּ אֵרי ַתְלמּוד, מָּ ה, מָּ נָּ ִמש ְ

רוּ  אֵרי ִמּדֹות ּתְ ִדים, מָּ ִמּיֹות, ְוַיַעְבדּוךָּ גֹוְמֵלי ֲחסָּ

ה ִחיצֹוִנית. ְוֵתן  ִניִמית, ְוֹלא ִיְראָּ ה ּפְ ה ּוְבִיְראָּ ַאֲהבָּ ּבְ

ם  הֶׁ בֹוד, ְוֵתן לָּ כָּ ּה ּבְ י ַמְחסֹורָּ ם ּדֵ ה ֵמהֶׁ ה ּוְגִוּיָּ ִוּיָּ ל ּגְ ְלכָּ

ד,  סֶׁ חֶׁ ה ְוֹיִפי ְוֵחן וָּ ם קֹומָּ הֶׁ בֹוד ְוֹכַח, ְוֵתן לָּ ִריאּות ְוכָּ ּבְ

ה ְוַאחֲ  ה ַאֲהבָּ ם ְוִיְהיֶׁ הֶׁ ם, ְוַתְזִמין לָּ יֵניהֶׁ לֹום ּבֵ ה ְוש ָּ וָּ

יִקים,  ַרע ַצּדִ ִמים ִמּזֶׁ ְלִמיֵדי ֲחכָּ ַרע ּתַ ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמּזֶׁ

י  ְלּתִ ּלַ ר ִהְתּפַ ל ֲאש ֶׁ כָּ ם ּכְ מֹותָּ ם ִיְהיּו ּכְ ְוַגם ֵהם ִזּוּוגָּ

ה ְייָּ  אן. ַאּתָּ אן ּוְלכָּ ה ְלכָּ ד עֹולֶׁ חָּ רֹון אֶׁ י ִזּכָּ ם, ּכִ ֲעֵליהֶׁ

י יֹודֵ  י, ּכִ יךָּ ִנְגלּו ַמְצּפּוֵני ִלּבִ נֶׁ ֲעלּומֹות, ּוְלפָּ ל ּתַ ַע ּכָּ

דֹוש  ּוְלַמַען  דֹול ְוַהּקָּ ְמךָּ ַהּגָּ ה ְלַמַען ש ִ ל ֵאּלֶׁ כָּ ִתי ּבְ נָּ ַכוָּ

בֹות  אָּ ֲעבּור הָּ ן ֲעֵנִני ְייָּ ֲעֵנִני ּבַ ה. ַעל ּכֵ דֹוש ָּ ְתךָּ ַהּקְ ּתֹורָּ

ק ְוַיֲעֹקב ם ִיְצחָּ הָּ ים ַאְברָּ דֹוש ִ ִנים ַהּקְ יַע ּבָּ ם ּתֹוש ִ לָּ , ּוִבְגלָּ

ךָּ  ִוד ַעְבּדֶׁ ם, ּוַבֲעבּור ּדָּ ְרש ָּ ִפים ּדֹוִמים ְלש ָּ ֲענָּ ִלְהיֹות הָּ

ךָּ  ְדש ֶׁ רּוַח קָּ ֹוֵרר ּבְ ש  ה, ַהּמְ בָּ ְרּכָּ ּמֶׁ ל ְרִביִעי ּבַ גֶׁ  .רֶׁ

יו כָּ ְדרָּ ל ְיֵרא ה' ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכָּ ֲעלֹות ַאש ְ יר ַהּמַ ְיִגיַע  .ש ִ

ךְ  יךָּ ְוטֹוב לָּ רֶׁ י תֹאֵכל ַאש ְ יךָּ ּכִ ּפֶׁ ה  .ּכַ ִרּיָּ ן ּפֹ פֶׁ גֶׁ ךָּ ּכְ ּתְ ש ְ אֶׁ

ךָּ  נֶׁ ְלחָּ ֻ ִביב ְלש  ִתֵלי ֵזיִתים סָּ ש ְ יךָּ ּכִ נֶׁ ךָּ ּבָּ ֵתי ֵביתֶׁ ַיְרּכְ  .ּבְ

ה ִכי ֵכן  ר ְיֵרא ה'ִהּנֵ בֶׁ ּיֹון  .ְיֹבַרְך ּגָּ ְכךָּ ה' ִמּצִ רֶׁ ְיבָּ

יךָּ  ִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶׁ לָּ טּוב ְירּוש ָּ ִנים  .ּוְרֵאה ּבְ ּוְרֵאה בָּ

ֵאל רָּ לֹום ַעל ִיש ְ יךָּ ש ָּ נֶׁ  .ְלבָּ

סּוק. ַוֲאִני ֹזאת  נּו ַהּפָּ ם ּבָּ ה, ְיֻקּיַ ִפּלָּ ֹוֵמַע ּתְ א ְייָּ ש  ּנָּ אָּ

ר  ַרי ֲאש ֶׁ יךָּ ּוְדבָּ לֶׁ ר עָּ ַמר ְייָּ רּוִחי ֲאש ֶׁ ם אָּ ִריִתי אֹותָּ ּבְ

י ַזְרֲעךָּ ּוִמפִּ  יךָּ ּוִמּפִ ּו ִמּפִ מּוש  ִפיךָּ ֹלא יָּ י ּבְ ְמּתִ ַרע ש ַ י זֶׁ

צֹון ִאְמֵרי  ם. ִיְהיּו ְלרָּ ה ְוַעד עֹולָּ ַמר ְייָּ ֵמַעּתָּ ַזְרֲעךָּ אָּ

יךָּ ְייָּ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי נֶׁ י ְלפָּ ְגיֹון ִלּבִ  .ִפי ְוהֶׁ
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