
 

 

 

 

 

 

 תפילת  

 ה הקדוש"השל

הּ  ָּ ֶׁ  ַאת  ּה הּוא ֱאלֵֹהינּו ִמש ּ ָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאּתָ ּלֹא ּבָ ֶׁ ָראָת ָהעֹוָלם, הּוא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעד ש  ּבָ

מֹוַדע ֱאָלהּוָתְך ]=כדי שתפורסם  ּתְ ִגין ְלִאש ְ ה ַאל. ּוָבָראָת עֹוָלְמָך ּבְ ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ

ית",  ֵראש ִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. "ּבְ ֶׁ מֹו ש  ה ּכְ דֹוש ָ ְמָצעּות ּתֹוָרְתָך ַהּקְ אֶׁ מלכותך[ ּבְ

ִביל ּתוֹ  ש ְ ל ָהֻאּמֹות, ְוָנַתּתָ ּבִ ם ִמּכָ הֶׁ ַחְרּתָ ּבָ ר ּבָ ֶׁ ָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאש  י ֵהם ַעּמְ ָרֵאל, ּכִ ִביל ִיש ְ ָרה ּוִבש ְ

א ָלנּו  דֹול. ְוַעל ִקיּּום ָהעֹוָלם ְוַעל ִקיּּום ַהּתֹוָרה ּבָ ְמָך ַהּגָ ם ְלש ִ ה, ְוֵקַרְבּתָ דֹוש ָ ם ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ָלהֶׁ

ָך ְייָ ֱאלֵֹהינוּ ם אֹוָתם  ִמּמְ ְדּתֶׁ תֹוָרְתָך "ְוִלּמַ רּו ּוְרבּו", ְוָכַתְבּתָ ּבְ תֹוָרְתָך "ּפְ ַתְבּתָ ּבְ ֵני ִצּוּוִיים. ּכָ ש ְ

ָראָת,  ת, ְוִלְכבֹוְדָך ּבָ בֶׁ ֶׁ י ִאם ָלש  י לֹא ְלֹתהּו ָבָראָת ּכִ ָחת, ּכִ ן אֶׁ יהֶׁ ּתֵ ש ְ ָנה ּבִ ּוָ ם", ְוַהּכַ ֵניכֶׁ ת ּבְ אֶׁ

יָת, כְּ  ָך ָיַצְרּתָ ַאף ָעש ִ מֶׁ ָרֵאל יֹוְדֵעי ש ְ ית ִיש ְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָצֵאי ּכָ אֶׁ ֱאָצֵאינּו ְוצֶׁ ְהיֶׁה ֲאַנְחנּו ְוצֶׁ ּנִ ֶׁ ֵדי ש 

ךָ   .ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרתֶׁ

ּ ַמעו ְבֵכן ָחּנִֵני ְוִתש ְ ּתְ ֶׁ לּויֹות ַעד ש  ִתי, ְוֵעיַני ְלָך ּתְ ִחּנָ יל ּתְ ָלִכים, ְוַאּפִ ְך ַמְלֵכי ַהּמְ לֶׁ יָך ְיָי מֶׁ  ָאבֹוא ֵאלֶׁ

ל ַהדּ  ם ַעד סֹוף ּכָ ֵניהֶׁ ם ּוְבֵני ּבְ ִנים ּוָבנֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו ֵהם ּוְבֵניהֶׁ ִתי ְלַהְזִמין ִלי ּבָ ִפּלָ ֹורֹות ְלַתְכִלית ּתְ

ֹות ֹמר ְוַלֲעש  ד ִלש ְ ה ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ דֹוש ָ תֹוָרְתָך ַהּקְ נּו ַיַעְסקּו ּבְ ּלָ ֵהם ַוֲאִני ַוֲאַנְחנוּ ּכֻ ֶׁ ְבֵרי  ש  ל ּדִ ת ּכָ ּוְלַקיֵּם אֶׁ

ת ש ְ  יָך ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֶׁ ִמְצוֹותֶׁ נּו ּבְ ק ִלּבֵ ָך ְוַדּבֵ תֹוָרתֶׁ ַאֲהָבה, ְוָהֵאר ֵעיֵנינוּ ּבְ ְלמּוד ּתֹוָרְתָך ּבְ ָך. ָאִבינוּ ּתַ מֶׁ

ים ּוְברּוִכים, ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרחֲ  ים ֲאֻרּכִ נּו ַחיִּ ן ְלֻכּלָ ַרֲחִמים, ָזְכֵרנוּ ָאב ָהַרֲחָמן, ּתֵ ים ּבְ ִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחיִּ

ּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם לִ  יָך", ּוֵפְרש  ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו "לּו ִיְחיֶׁה ְלָפנֶׁ ּלֵ ִהְתּפַ ֶׁ מֹו ש  ים ּכְ ים ִנְצִחיִּ ְבָרָכה, ְלַחיִּ

פָ  ש  ּוְלַחּנֵן ִמּלְ אִתי ְלַבּקֵ ן, ּבָ י ַעל ּכֵ ָך". ּכִ ִיְרָאתֶׁ ֵצא "ּבְ ר, ְוַאל ִיּמָ ֵ ש  ֵהא ַזְרִעי ְוזֶַׁרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם זֶַׁרע ּכָ יְּ ֶׁ נֶׁיָך ש 

ֵעיֵני ֱאלִֹהים  ר ּבְ ת ְוטֹוב ְוָיש ָ ֱאמֶׁ לֹום וֶׁ ץ, ַאְך ש ָ מֶׁ ֶׁ סּול ָוש  ּום ּפְ ּוְבֵעיֵני ָאָדם, ִבי ּוְבַזְרִעי וְּבזֶַׁרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ש 

ֲעֵלי תֹוָרה, ָמאֵר  ָנה, ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי גֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ְוִיְהיוּ ּבַ י ִמְקָרא, ָמאֵרי ִמש ְ

ִויָּ  ִניִמית, ְולֹא ִיְרָאה ִחיצֹוִנית. ְוֵתן ְלָכל ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ּפְ רּוִמיֹּות, ְוַיַעְבדּוָך ּבְ ם ָמאֵרי ִמּדֹות ּתְ ה ּוְגִויָּה ֵמהֶׁ

י ַמְחס ד, ְוִיְהיֶׁה ַאֲהָבה ְוַאֲחוָ ּדֵ סֶׁ ם קֹוָמה ְויִֹפי ְוֵחן ָוחֶׁ ִריאּות ְוָכבֹוד ְוכַֹח, ְוֵתן ָלהֶׁ ם ּבְ ָכבֹוד, ְוֵתן ָלהֶׁ ה ֹוָרּה ּבְ

יִקים, ְוַגם ֵהם ִזוּ  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמזֶַּׁרע ַצּדִ ם ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמזֶַּׁרע ּתַ ם, ְוַתְזִמין ָלהֶׁ יֵניהֶׁ לֹום ּבֵ מֹוָתם ּוגָ ְוש ָ ם ִיְהיּו ּכְ

ה ְלָכאן ּוְלָכאן ָחד עֹולֶׁ רֹון אֶׁ י ִזּכָ ם, ּכִ י ֲעֵליהֶׁ ְלּתִ ּלַ ר ִהְתּפַ ֶׁ ָכל ֲאש   .ּכְ

הּ דוֹ ַאת ָּ ְמָך ַהּגָ ה ְלַמַען ש ִ ָכל ֵאּלֶׁ י ַכָוָנִתי ּבְ י, ּכִ יָך ִנְגלוּ ַמְצּפּוֵני ִלּבִ ֲעלּומֹות, ּוְלָפנֶׁ ל ּתַ דֹוש  ְייָ יֹוֵדַע ּכָ ל ְוַהּקָ

ים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, וּ  דֹוש ִ ֲעבּור ָהָאבֹות ַהּקְ ן ֲעֵנִני ְייָ ֲעֵנִני ּבַ ה. ַעל ּכֵ דֹוש ָ יַע ְלַמַען ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ּוִבְגָלָלם ּתֹוש ִ

ָבה, ְרּכָ ּמֶׁ ל ְרִביִעי ּבַ גֶׁ ָך רֶׁ ִוד ַעְבּדֶׁ ם, ּוַבֲעבּור ּדָ ְרש ָ ִנים ִלְהיֹות ָהֲעָנִפים ּדֹוִמים ְלש ָ ךָ  ּבָ ֶׁ רוַּח ָקְדש  ֹוֵרר ּבְ ש   .ַהּמְ

ירּ ָך כְּ ש ִׁ ּתְ ש ְ יָך ְוטֹוב ָלְך. אֶׁ רֶׁ י תֹאֵכל ַאש ְ יָך ּכִ ּפֶׁ ְדָרָכיו. ְיִגיַע ּכַ ל ְיֵרא ה' ַההֵֹלְך ּבִ ֵרי ּכָ ֲעלֹות ַאש ְ ן ַהּמַ פֶׁ גֶׁ

ְלָחנֶָׁך. הִ  ֻ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלש  ש ְ נֶׁיָך ּכִ ָך ּבָ ֵתי ֵביתֶׁ ַיְרּכְ יֹּון ּפִֹריָּה ּבְ ְכָך ה' ִמּצִ ר ְיֵרא ה'. ְיָברֶׁ בֶׁ ּנֵה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ּגָ

ָרֵאל לֹום ַעל ִיש ְ ָלִים ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּׁיָך. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבנֶׁיָך ש ָ טּוב ְירוּש ָ  .ּוְרֵאה ּבְ

אּ נ ָּ ִריִתי אֹוָתם ָאמַ אָּ סּוק. ַוֲאִני זֹאת ּבְ נּו ַהּפָ ה, ְיֻקיַּם ּבָ ִפּלָ ֹוֵמַע ּתְ ר ְיָי ש  ֶׁ יָך וְּדָבַרי ֲאש  ר ָעלֶׁ ֶׁ ר ְיָי רּוִחי ֲאש 

ה ְוַעד עֹוָלם. ִיְהיוּ י זֶַׁרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיָי ֵמַעּתָ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ וּ ִמּפִ ִפיָך לֹא ָימּוש  י ּבְ ְמּתִ ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי  ש ַ

י ְלָפנֶׁיָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי ְגיֹון ִלּבִ  :ְוהֶׁ

 


