
 תפילה נפלאה לומר

תפילה  בערב ראש חודש סיוון
זו שמקורה בספר 'שני לוחות 

השל"ה' )הרב ישעיה הלוי הורביץ זי"ע(.  –הברית 
בתפילה זו אנו מבקשים מבורא עולם שילדינו ילכו בדרך הישר, ויצליחו 

 בכל מעשיהם.

תפילה זו טוב לאמרה בכל עת, אולם בפרט בערב ראש חודש סיוון, 
השל"ה הקדוש: "ולבי אומר לי שעת רצון לתפילה זו בערב ראש  כדברי

חודש  סיוון...". 

 

לֵֹהינו ַאָתה הוא ה' ֱאלֵֹהינו ַעד ֶשלֹא ָבָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאָתה הוא אֱ 
עֹוָלְמָך ְבִגין  ִמֶשָבָראָת ָהעֹוָלם, וֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאל. וָבָראתָ 

נו ו ֶשָאְמרו ַרבֹוֵתיָדָעא ֱאָלהוָתְך ְבֶאְמָצעות תֹוָרְתָך ַהְקדֹוָשה, ְכמְלִהְשְתמֹו
 ָרֵאל, ִכי ֵהם ַעְםךָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, "ְבֵראִשית", ִבְשִביל תֹוָרה וִבְשִביל ִישְ 

, תֹוָרְתָך ַהְקדֹוָשה םְוַנֲחָלְתָך ֲאֶשר ָבַחְרָת ָבֶהם ִמָכל ָהֺאםֹות, ְוָנַתָת ָלהֶ 
 ְוֵקַרְבָתם ְלִשְמָך ַהָגדֹול.

ינו ְשֵני ִצוויִים. ְוַעל ִקּיום ָהעֹוָלם ְוַעל ִקּיום ַהתֹוָרה ָבא ָלנו ִמְםָך ה' ֱאלֹהֵ 
יֶכם". ְדֶתם אָֹתם ֶאת ְבנֵ ָכַתְבָת ְבתֹוָרְתָך "ְפרו וְרבו", ְוָכַתְבָת ְבתֹוָרְתָך "ְוִלםַ 

אָת ֶבת, ְוִלְכבֹוְדָך ָברָ ְוַהַכָוָנה ִבְשֵתיֶהן ֶאָחת, ִכי לֹא ְלתֹהו ָבָראָת ִכי ִאם ָלשֶ 
ָרֵאל ֵאי ָכל ַעְםָך ֵבית ִישְ ָיַצְרָת ַאף ָעִשיָת, ְכֵדי ֶשִנְהֶיה ֲאַנְחנו ְוֶצֱאָצֵאינו ְוֶצֱאצָ 

 יֹוְדֵעי ְשֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך.

ִתי, ַאִפיל ְתִחמָ וְבֵכן ָאבֹוא ֵאֶליָך ה' ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְםָלִכים, וְ 
ִמין ִלי ִפָלִתי ְלַהזְ ְוֵעיַני ְלָך ְתלויות ַעד ֶשְתָחֵמִני ְוִתְשַמע תְ 
ֵניֶהם וְבֵני ָבִנים וָבנֹות. ְוַגם ֵהם ִיְפרו וְִיְרבו ֵהם ובְ 

 י ֺכָלנורֹות, ְלַתְכִלית ֶשֵהם ַוֲאנִ ְבֵניֶהם ַעד סֹוף ָכל הדֹו
ֵםד ִלְשמֹר ַיַעְסקו ְבתֹוָרְתָך ַהְקדֹוָשה, ִלְלמֹד וְללַ 

ָבה, ֹוָרְתָך ְבַאהֲ ְוַלֲעשות וְלַקֵּים ֶאת ָכל ִדְבֵרי ַתְלמוד ת
ה ִמְצוֶתיָך ְלַאֲהבָ ְוָהֵאר ֵעיֵנינו ְבתֹוָרֶתָך ְוַדֵבק ִלֵבנו בְ 

 ִיְרָאה ֶאת ְשֶמָך.ולְ 

 ִכים, ִמי ָכמֹוָך ָאבָאִבינו ָאב ָהַרֲחָמן, ֵתן ְלֺכָלנו ַחִּיים ֲאֺרִכים וְברו
ֵלל ִחִּיים, ְכמֹו ֶשִהְתפַ ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצוָריו ְלַחִּיים ְבַרֲחִמים, ָזְכֵרנו ְלַחִּיים ִנצְ 

, ָנם ִלְבָרָכהֶיה ְלָפֶניָך", וֵפְרשו ַרבֹוֵתינו ִזְכרֹוַאְבָרָהם ָאִבינו "לו ]ִיְשָמעֵאל[ ִיחְ 
 "ְבִיְרָאֶתָך".



ַרע ֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם זֶ ִכי ַעל ֵכן, ָבאִתי ְלַבֵקש וְלַחֵנן ִמְלָפֶניָך ֶשְּיֵהא ַזְרִעי וְ 
ֶשֶמץ, ַאְך י וְבַזְרִעי וְבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם שום ְפסול וָ ָכֵשר. ְוַאל ִיָםֵצא בִ 

י ַבֲעֵלי תֹוָרה, ָמארֵ  ָשלֹום ֶוֱאֶמת ְוטוב וְָיָשר ְבֵעיֵני ֱאלִהים וְבֵעיֵני ָאָדם, וְִיְהיו
 אֵרי ָרָזא,ִמְקָרא, ָמאֵרי ִמְשָנה, ָמאֵרי ַתְלמוד, מָ 

ֹות ְמֵלי ֲחָסִדים, ָמאֵרי ִמדָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי גֹו
ָאה ְפִניִמית, ְתרוִמּיות, וְַיַעְבדוָך ְבַאֲהָבה וְבִירְ 

י ִוָּיה ֵמֶהם דֵ לֹא ִיְרָאה ִחיצוִנית, ְוֵתן ְלָכל ְגוִָּיה וגְ 
, ָכבֹוד ָוכֹחַ ַמְחסֹוָרה ְבָכבֹוד, ְוֵתן ָלֶהם ְבִריאות וְ 

ה ָוֶחֶסד, וְִיְהֶיה ַאֲהבָ ְוֶתן ָלֶהם קֹוָמה וְיִֹפי ְוֵחן 
ִזווִגים  ְוַאְחָוה ְוָשלֹום ֵביֵניֶהם, ְוַתְזִמין ָלֶהם
ע ַצִדיִקים, ֲהגוִנים ִמֶזַרע ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִמֶזרַ 
י ְתַפַלְלתִ ְוַגם ִזווָגם ִיְהיו ְכמֹוָתם ְכָכל ֲאֶשר הִ 

 אן וְלָכאן.ֲעֵליֶהם, ִכי ִזָכרֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלכָ 

ה י ַכָוָנִתי ְבָכל ֵאלֶ ַאָתה ה' יֹוֵדַע ָכל ַתֲעלומות, וְלָפֶניָך ִנְגלו ַמְצפוֵני ִלִבי, כִ 
 , ַעל ֵכן ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני,ְלַמַען ִשְמָך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש וְלַמַען תֹוָרְתָך ַהְקדֹוָשה

ת  ָבִנים ִלְהיֹוְבָרָהם ִיְצָחק וְַיֲעקֹב. וִבְגָלָלם תֹוִשיעַ ַבֲעבור ָהָאבֹות ַהְקדֹוִשים ַא
שֹוֵרר ִעי ַבֶםְרָכָבה, ַהמְ ָהֲעָנִפים דֹוִמים ְלָשְרָשם, וַבֲעבור ָדִוד ַעְבְדָך ֶרֶגל ְרִבי

 ְברוַח ָקְדֶשָך.

ְשֶריָך ִגיַע ַכֶפיָך ִכי תאֵֹכל ַאִשיר ַהַםֲעלֹות ַאְשֵרי ָכל ְיֵרא ה' ַההֵֹלְך ִבְדָרָכיו: יְ 
ְשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְוטֹוב ָלְך: ֶאְשְתָך ְכֶגֶפן פִֹרָּיה ְבַיְרְכֵתי ֵביֶתָך ָבֶניָך כִ 

ּיֹון וְרֵאה ְבטוב ְלֺשְלָחֶנָך: ִהֵמה ִכי ֵכן ְיבַֹרְך ָגֶבר ְיֵרא ה': ְיָבֶרְכָך ה' ִמצִ 
 : ְיֵמי ַחֶּייָך: וְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ָשלֹום ַעל ִיְשָרֵאל ְירוָשָלִים כֹל

ִתי אֹוָתם ָאַמר ה', ָאָנא ה' שֹוֵמַע ְתִפָלה ְיֺקַּים ָבנו ַהָפסוק, ַוֲאִני זֹאת ְבִרי
י ֲעָך וִמפִ ִפיָך וִמִפי ַזרְ רוִחי ֲאֶשר ָעֶליָך וְדָבַרי ֲאֶשר ַשְמִתי ְבִפיָך, לֹא ָימושו מִ 

 ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם:

 ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ה' צוִרי ְוגֹוֲאִלי: 

 


