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 תפילת השל"ה לערב ראש חודש סיוון
 

ם ְועַ  ם, ּוֵמעֹולָּ עֹולָּ אתָּ הָּ רָּ בָּ ּה הּוא ֱאֹלֵהינּו ִמשֶׁ ם, ְוַאתָּ עֹולָּ אתָּ הָּ רָּ ֹּלא בָּ ּה הּוא ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ַעד שֶׁ ד ַאתָּ
ה ַאל.  ם ַאתָּ עּות עֹולָּ ְמצָּ ְך ]=כדי שתפורסם מלכותך[ ְבאֶׁ הּותָּ ְמָך ְבִגין ְלִאְשְתמֹוַדע ֱאלָּ אתָּ עֹולָּ רָּ ּובָּ

ה ּוִבְשִביל יִ  ה. "ְבֵראִשית", ִבְשִביל תֹורָּ כָּ ם ִלְברָּ ָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ ה ְכמֹו שֶׁ ְתָך ַהְקדֹושָּ ֵאל, ִכי תֹורָּ ְשרָּ
ְתָך דֹול. ֵהם ַעְמָך ְוַנֲחלָּ ם ְלִשְמָך ַהגָּ ה, ְוֵקַרְבתָּ ְתָך ַהְקדֹושָּ ם תֹורָּ הֶׁ ַתתָּ לָּ ֻאמֹות, ְונָּ ל הָּ ם ִמכָּ הֶׁ ַחְרתָּ בָּ ר בָּ  ֲאשֶׁ

ְתָך  ַתְבתָּ ְבתֹורָּ נּו ִמְמָך ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ְשֵני ִצּוּוִיים. כָּ א לָּ ה בָּ ם ְוַעל ִקּיּום ַהתֹורָּ עֹולָּ בּו", "ְפרּו ּוְר ְוַעל ִקּיּום הָּ
אתָּ כִ  רָּ ת, ִכי ֹלא ְלֹתהּו בָּ חָּ ן אֶׁ ה ִבְשֵתיהֶׁ נָּ ם", ְוַהַכּוָּ ת ְבֵניכֶׁ ם אֶׁ ם אֹותָּ ְתָך "ְוִלַמְדתֶׁ ַתְבתָּ ְבתֹורָּ י ִאם ְוכָּ

ֵאי כָּ  צָּ אֶׁ ֵאינּו ְוצֶׁ ֱאצָּ ִנְהיֶׁה ֲאַנְחנּו ְוצֶׁ , ְכֵדי שֶׁ ִשיתָּ ַצְרתָּ ַאף עָּ , יָּ אתָּ רָּ ת, ְוִלְכבֹוְדָך בָּ בֶׁ שֶׁ ֵאל לָּ ל ַעְמָך ֵבית ִיְשרָּ
ָך. תֶׁ ָך ְולֹוְמֵדי תֹורָּ  יֹוְדֵעי ְשמֶׁ

 
ֵנִני וְ  ְתחָּ ִתי, ְוֵעיַני ְלָך ְתלּויֹות ַעד שֶׁ ִכים, ְוַאִפיל ְתִחנָּ ְך ַמְלֵכי ַהְמלָּ לֶׁ יָך ְייָּ מֶׁ ִתי ּוְבֵכן ָאבֹוא ֵאלֶׁ ִתְשַמע ְתִפלָּ

נֹות, ְוַגם ֵהם ִנים ּובָּ ל ַהּדֹורֹות ְלַתְכִלית  ְלַהְזִמין ִלי בָּ ם ַעד סֹוף כָּ ם ּוְבֵני ְבֵניהֶׁ ִיְפרּו ְוִיְרבּו ֵהם ּוְבֵניהֶׁ
ה ִלְלֹמד ּוְלַלֵמד ִלְשֹמר ְוַלֲעשֹות ּוְלַקֵּים אֶׁ  ְתָך ַהְקדֹושָּ נּו ַיַעְסקּו ְבתֹורָּ ֵהם ַוֲאִני ַוֲאַנְחנּו ֻכלָּ ל ִּדְבֵרי שֶׁ ת כָּ

ְתָך ְבַא ָך. ָאִבינּו ַתְלמּוד תֹורָּ ת ְשמֶׁ ה ּוְלִיְרָאה אֶׁ יָך ְלַאֲהבָּ ָך ְוַדֵבק ִלֵבנּו ְבִמְצוֹותֶׁ תֶׁ ֵאר ֵעיֵנינּו ְבתֹורָּ ה, ְוהָּ ֲהבָּ
יו ְלַחִּיים ְבַרֲחמִ  ַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּורָּ מֹוָך ָאב הָּ נּו ַחִּיים ֲאֻרִכים ּוְברּוִכים, ִמי כָּ ן, ֵתן ְלֻכלָּ ַרֲחמָּ ים, ָאב הָּ

ְכֵרנּו  ם לִ זָּ יָך", ּוֵפְרשּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ נֶׁ ם ָאִבינּו "לּו ִיְחיֶׁה ְלפָּ הָּ ִהְתַפֵלל ַאְברָּ ה, ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים ְכמֹו שֶׁ כָּ ְברָּ
ָך".  "ְבִיְרָאתֶׁ

 
ם זֶׁ  ַרע ַזְרִעי ַעד עֹולָּ ְּיֵהא ַזְרִעי ְוזֶׁ יָך שֶׁ נֶׁ אִתי ְלַבֵקש ּוְלַחֵנן ִמְלפָּ ֵצא ִבי ּוְבַזְרִעי ִכי ַעל ֵכן, בָּ ֵשר, ְוַאל ִימָּ ַרע כָּ

ם ר ְבֵעיֵני ֱאֹלִהים ּוְבֵעיֵני ָאדָּ ת ְוטֹוב ְויָּשָּ ֱאמֶׁ לֹום וֶׁ ץ, ַאְך שָּ מֶׁ שֶׁ ם שּום ְפסּול וָּ ַרע ַזְרִעי ַעד עֹולָּ , ְוִיְהיּו ּוְבזֶׁ
אֵרי רָּ  אֵרי ַתְלמּוד, מָּ ה, מָּ אֵרי ִמְשנָּ א, מָּ אֵרי ִמְקרָּ ה, מָּ ִדים, ַבֲעֵלי תֹורָּ אֵרי גֹוְמֵלי ֲחסָּ ה, מָּ אֵרי ִמְצוָּ א, מָּ זָּ

ל ְגִוּיָּ  ה ּוְבִיְרָאה ְפִניִמית, ְוֹלא ִיְרָאה ִחיצֹוִנית. ְוֵתן ְלכָּ אֵרי ִמּדֹות ְתרּוִמּיֹות, ְוַיַעְבדּוָך ְבַאֲהבָּ ה ּוְגִוּיָּה מָּ
בֹוד ְוכֹ  ם ְבִריאּות ְוכָּ הֶׁ בֹוד, ְוֵתן לָּ ּה ְבכָּ ם ֵּדי ַמְחסֹורָּ ה ֵמהֶׁ ד, ְוִיְהיֶׁה ַאֲהבָּ סֶׁ חֶׁ ה ְוֹיִפי ְוֵחן וָּ ם קֹומָּ הֶׁ ַח, ְוֵתן לָּ

ַרע ַצִּדיִקים, ְוגַ  ִמים ִמזֶׁ ַרע ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ ם ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמזֶׁ הֶׁ ם, ְוַתְזִמין לָּ לֹום ֵביֵניהֶׁ ה ְושָּ ם ֵהם ְוַאֲחוָּ
ר ִהְתַפַלְלִתי עֲ  ל ֲאשֶׁ ם ְככָּ ם ִיְהיּו ְכמֹותָּ ל ִזּוּוגָּ ה ְייָּ יֹוֵדַע כָּ אן. ַאתָּ אן ּוְלכָּ ה ְלכָּ ד עֹולֶׁ חָּ רֹון אֶׁ ם, ִכי ִזכָּ ֵליהֶׁ

דֹוש ּולְ  דֹול ְוַהקָּ ה ְלַמַען ִשְמָך ַהגָּ ל ֵאלֶׁ ִתי ְבכָּ נָּ יָך ִנְגלּו ַמְצפּוֵני ִלִבי, ִכי ַכוָּ נֶׁ ְתָך ַתֲעלּומֹות, ּוְלפָּ ַמַען תֹורָּ
ה. ַעל ֵכן ֲעֵנִני ְייָּ  ִנים  ַהְקדֹושָּ ם תֹוִשיַע בָּ לָּ ק ְוַיֲעֹקב, ּוִבְגלָּ ם ִיְצחָּ הָּ ָאבֹות ַהְקדֹוִשים ַאְברָּ ֲעֵנִני ַבֲעבּור הָּ

ה, ַהְמשֹוֵרר ְברּוַח קָּ  בָּ ְרכָּ גֶׁל ְרִביִעי ַבמֶׁ ָך רֶׁ ִוד ַעְבּדֶׁ ם, ּוַבֲעבּור ּדָּ ְרשָּ ִפים ּדֹוִמים ְלשָּ ֲענָּ ָך.ִלְהיֹות הָּ  ְדשֶׁ
 

ן ֹפִר ִשיר ַהַמֲעלֹות אַ  פֶׁ ְשְתָך ְכגֶׁ ְך. אֶׁ יָך ְוטֹוב לָּ יָך ִכי ֹתאֵכל ַאְשרֶׁ יו. ְיִגיַע ַכפֶׁ כָּ ל ְיֵרא ְייָּ ַהֹהֵלְך ִבְדרָּ ּיָּה ְשֵרי כָּ
כְ  רֶׁ . ְיבָּ ר ְיֵרא ְייָּ בֶׁ ָך. ִהֵנה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך גָּ נֶׁ ִביב ְלֻשְלחָּ יָך ִכְשִתיֵלי ֵזיִתים סָּ נֶׁ ָך בָּ ָך ְייָּ ִמִצּיֹון ּוְרֵאה ְבַיְרְכֵתי ֵביתֶׁ

ֵאל: לֹום ַעל ִיְשרָּ יָך שָּ נֶׁ ִנים ְלבָּ ה בָּ ל ְיֵמי ַחּיֶׁיָך. ּוְראֶׁ ַלִים כָּ  ְבטּוב ְירּושָּ
 

יָך ּודְ  לֶׁ ר עָּ ם ָאַמר ְייָּ רּוִחי ֲאשֶׁ סּוק. ַוֲאִני ֹזאת ְבִריִתי אֹותָּ נּו ַהפָּ ה, ְיֻקַּים בָּ א ְייָּ שֹוֵמַע ְתִפלָּ נָּ ַרי ֲאשֶׁ אָּ ר בָּ
ם. ִיְהיּו ה ְוַעד עֹולָּ ַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְייָּ ֵמַעתָּ צֹון ִאְמֵרי  ַשְמִתי ְבִפיָך ֹלא יָּמּושּו ִמִפיָך ּוִמִפי ַזְרֲעָך ּוִמִפי זֶׁ ְלרָּ

יָך ְייָּ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: נֶׁ ְגיֹון ִלִבי ְלפָּ  ִפי ְוהֶׁ
 


