ַא ָּתה

ָאת ָהעו ָֹלם ,ו ֵּמעו ָֹלם
ׁש ָּבר ָ
ָאת ָהעו ָֹלם ,ו ְַא ָּתה הוּא ֱאל ֵֹהינ ּו ִמ ֶּ
ׁש ּלֹא ָבר ָ
הוּא ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ַעד ֶ
ֹשהְּ ,כמו
ׁ
ָת ָך ַה ְּקדו ָ
ּת ְך ְּב ֶא ְמ ָצעוּת ּתוֹר ְ
ֱלהו ָ
ָמ ָך ְּבגִ ין ְל ִאְׁש ְּתמו ָֹד ָעא א ָ
ָאת עוֹל ְ
ו ְַעד עו ָֹלם ַא ָּתה ֵאל .ו ָּבר ָ
ָת ָך
ָאלִּ ,כי ֵהם ַע ְּמ ָך ְוַנחֲל ְ
ׂר ֵ
ֵאשית"ִּ ,בְׁש ִביל ּתוֹ ָרה ו ִּבְׁש ִביל י ְִש
"בר ִׁ
ַבו ֵֹתינ ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָהְּ ,
ׁש ָא ְמר ּו ר ּ
ֶ
ֹשה ,ו ְֵק ַר ְב ָּתם ְלִׁש ְמ ָך ַה ָּגדוֹל .ו ְַעל ִק ּיוּם
ׁ
ָת ָך ַה ְּקדו ָ
ָת ָּת ָל ֶהם ּתוֹר ְ
ֻמוֹתְ ,ונ ַ
ֲשר ָּב ַח ְר ָּת ָּב ֶהם ִמ ָּכל ָהא ּ
ׁ
אֶ
ָת ְב ָּת
"פר ּו ו ְּרבוּ"ְ ,וכ ַ
ָת ָך ְּ
ָהעו ָֹלם ו ְַעל ִק ּיוּם ַה ּתוֹרָה ָּבא ָלנ ּו ִמ ְּמ ָך ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ְׁשנֵי ִצ ּו ּויִיםָּ .כ ַת ְב ָּת ְּבתוֹר ְ
ׁש ֶבת,
ָאת ִּכי ִאם ָל ֶ
יהן ֶא ָחתִּ ,כי לֹא ְלתֹה ּו ָבר ָ
ָת ָך "ו ְִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵיכֶם" .ו ְַה ַּכ ָּונָה ִבְׁש ֵּת ֶ
ְּבתוֹר ְ
ָאל יו ְֹד ֵעי
ׂר ֵ
ֱצ ֵאי ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית י ְִש
ֱצ ֵאינ ּו ו ְֶצא ָ
ׁשנ ְִהיֶה ֲאנ ְַחנ ּו ו ְֶצא ָ
יתְּ ,כ ֵדי ֶּ
ָצ ְר ָּת ַאף ָע ִש ָ
ָאת י ַ
ו ְִל ְכבו ְֹד ָך ָּבר ָ
ָתךָ.
ְׁש ֶמ ָך וְלו ְֹמ ֵדי תוֹר ֶ

ו ְּבכֵן

צריך אני לאודעי ולפרסם סדר התפילות
שמצאתים בקונטרסי אחד המדקדקים
הדבקים בה' ,וסידר סדר ותפילה לעצמו ,לכל
ענין המצטרך לו ,והכל יפה בעתו ,ובזה מראה
כי משליך על ה' יהבו בכל עניניו ...וביותר צריך
זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם,
ואגב כל צרכיהם וזיווגם ,מה' יצא הדבר .ולבי
אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש
סיון ,הוא החודש שבו נתנה התורה ,ואז נקראים
בנים לה' אלהינו .וראוי לישב בתענית ביום
ההוא הוא ואשתו ,ויתעוררו בתשובה 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:

(של"ה מסכת תמיד פרק נר מצוה ענייני תפילה)

ׁש ְּת ָח ֵּננִי ו ְִתְׁש ַמע
ָאבוֹא ֵא ֶלי ָך ה' ֶמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְּמ ָל ִכים ,ו ְַא ִּפיל ְּת ִחָנ ִּתי ,ו ְֵעינַי ְל ָך ְתלוּיות ַעד ֶ
הדוֹרוֹת,
ֵיהם ַעד סוֹף ָּכל ּ
ֵיהם ו ְּבנֵי ְבנ ֶ
ְּת ִפ ָּל ִתי ְל ַהז ְִמין ִלי ָּבנִים ו ָּבנוֹתְ .וגַם ֵהם י ְִפר ּו ְוי ְִר ּב ּו ֵהם ו ְּבנ ֶ
ׂות ו ְּל ַקֵיּם ֶאת ָּכל
ֹשהִ ,ל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד ִלְׁשמֹר ו ְַל ֲעש
ׁ
ָת ָך ַה ְּקדו ָ
ַע ְסק ּו ְּבתוֹר ְ
ׁש ֵהם ַו ֲאנִי ֻּכ ָּלנ ּו י ַ
ְל ַת ְכ ִלית ֶ
ֲבה ו ְּלי ְִר ָאה ֶאת
ותי ָך ְל ַאה ָ
ָת ָך ו ְַד ֵּבק ִל ֵּבנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
ֲבה ,ו ְָה ֵאר ֵעינֵינ ּו ְּבתוֹר ֶ
ָת ָך ְּב ַאה ָ
ִּד ְברֵי ַת ְלמוּד ּתוֹר ְ
ְׁש ֶמךָ.

ָא ִבינ ּו

ֲמים זוֹכֵר יְצ ּורָיו ְל ַח ִיּים
ֻכים ו ְּברו ִּכיםִ ,מי כָמוֹ ָך ָאב ָה ַרח ִ
ֻלנ ּו ַח ִיּים ֲאר ִּ
ֲמןֵּ ,תן ְלכ ָּ
ָאב ָה ַרח ָ
ַבו ֵֹתינ ּו
ׁש ִה ְת ַּפ ֵּלל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו "ל ּו י ְִחיֶה ְל ָפנֶיךָ" ,ו ֵּפ ְרׁש ּו ר ּ
ֲמים ,ז ְָכרֵנ ּו ְל ַח ִיּים נ ְִצ ִח ִיּיםְּ ,כמוֹ ֶ
ְּב ַרח ִ
"בי ְִר ָא ֶתךָ".
ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָהְּ ,

ִּכי

ׁשר .ו ְַאל י ִָּמ ֵצא ִבי
ׁש ְי ֵּהא ז ְַר ִעי ְוֶז ַרע ז ְַר ִעי ַעד עו ָֹלם ֶז ַרע ָּכ ֵ
אתי ְל ַב ֵּקׁש ו ְּל ַחנֵן ִמ ְּל ָפנֶי ָך ֶ
ַעל ֵּכןָּ ,ב ִ
ֱלהים ו ְּב ֵעינֵי
ָשר ְּב ֵעינֵי א ִ
ׁ
ֱמת וְטוב ְוי ָ
ׁשלוֹם ֶוא ֶ
ָש ֶמץַ ,א ְך ָ
ׁ
ו ְּבז ְַר ִעי ו ְּבזֶרַע ז ְַר ִעי ַעד עו ָֹלם ׁשוּם ְּפסוּל ו ֶ
ֲלי תוֹרָהָ ,מארֵי ִמ ְקרָאָ ,מא ֵרי ִמְׁשנָהָ ,מא ֵרי ַת ְלמוּדָ ,מא ֵרי ָרזָאָ ,מארֵי ִמ ְצוָהָ ,מארֵי
ָא ָדםְ ,וי ְִהי ּו ַּבע ֵ
ְתן
ִימית ,לֹא י ְִר ָאה ִחיצונִית ,ו ֵ
ֲבה ו ְּבי ְִר ָאה ְפנ ִ
ַע ְבד ּו ָך ְּב ַאה ָ
ֲס ִדיםָ ,מארֵי ִמדוֹת ְּתרו ִּמיּותְ ,וי ַ
גו ְֹמ ֵלי ח ָ
ְתן ָל ֶהם קו ָֹמה ְוי ִֹפי ו ְֵחן
ְתן ָל ֶהם ְּב ִריאוּת ְוכָבוֹד ָוכ ַֹח ,ו ֶ
ָה ְּבכָבוֹד ,ו ֵ
ְלכָל ְּג ִוָיּה ו ְּּג ִוָיּה ֵמ ֶהם ֵּדי ַמ ְחסוֹר ּ
ָמיםִ ,מ ֶּזרַע
ידי ֲחכ ִ
ְתז ְִמין ָל ֶהם ִז ּווּגִ ים הֲג ּונִים ִמ ֶּז ַרע ַּת ְל ִמ ֵ
ֵיהם ,ו ַ
ְשלוֹם ֵּבינ ֶ
ׁ
ֲבה ו ְַא ְחוָה ו ָ
ָח ֶסדְ ,וי ְִהיֶה ַאה ָ
וֶ
יהםִּ ,כי ִז ָּכרוֹן ֶא ָחד עו ֶֹלה ְלכָאן ו ְּלכָאן.
ֲל ֶ
ֲשר ִה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי ע ֵ
ׁ
ַצ ִּד ִיקיםְ ,וגַם ִז ּו ּוגָם י ְִהי ּו ְּכמו ָֹתם ְּככָל א ֶ

ַא ָּתה

ָתי ְּבכָל ֵא ֶּלה ְל ַמ ַען ִׁש ְמ ָך ַה ָּגדוֹל
ה' יו ֵֹד ַע ָּכל ַּתעֲלוּמות ,ו ְּל ָפנֶי ָך נִגְ ל ּו ַמ ְצ ּפ ּונֵי ִל ִּביִּ ,כי ַכ ָּונ ִ
ָהם י ְִצ ָחק
ֹשים ַא ְבר ָ
ֹשהַ ,על ֵּכן ֲעֵננִי ה' ֲעֵננִיַּ ,בעֲבוּר ָה ָאבוֹת ַה ְּקדוִׁ
ׁ
ָת ָך ַה ְּקדו ָ
ֹש ו ְּל ַמ ַען ּתוֹר ְ
ו ְַה ָּקדוׁ
ׁשם ,ו ַּבעֲבוּר ָּדוִד ַע ְב ְּד ָך ֶרגֶל ְר ִב ִיעי
ׁש ְר ָ
יע ָּבנִים ִל ְהיוֹת ָה ֲענ ִָפים ּדו ִֹמים ְל ָ
ֹש ַ
ָלם ּתוִׁ
ְוַי ֲעקֹב .ו ִּבגְ ל ָ
ׁשךָ.
ַּב ֶּמ ְר ָּכ ָבהַ ,ה ְמׁשוֹרֵר ְּברו ַּח ָק ְד ֶ

ׁיר
ִש

יע ַּכ ֶּפי ָך ִּכי תאֹכֵל ַאְׁש ֶרי ָך וְטוֹב ָל ְךֶ :אְׁש ְּת ָך
ַה ַּמעֲלוֹת ַאְׁשרֵי ָּכל יְרֵא ה' ַהה ֵֹל ְך ִּב ְד ָרכָיו :יְגִ ַ
ֶכ ָך
ׁש ְל ָחֶנךִָ :הֵנּה ִכי כֵן ְיבֹ ַר ְך ָּג ֶבר ְירֵא ה' :י ְָבר ְ
ֵיתים ָס ִביב ְל ֻ
ית ָך ָּבנֶי ָך ִּכְׁש ִת ֵלי ז ִ
ֶפן ּפֹ ִרָיּה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
ְּכג ֶ
ׂ ָר ֵאל:
ׁשלוֹם ַעל י ְִש
ּש ָליִם ּכֹל י ְֵמי ַחֶיּיךָ :ו ְּר ֵאה ָבנִים ְל ָבנֶי ָך ָ
ׁ
ה' ִמ ִּצ ּיוֹן ו ְּר ֵאה ְּבטוּב יְרו ָ

ָאנָא

ֲשר ָע ֶלי ָך ו ְּד ָברַי
ׁ
יתי או ָֹתם ָא ַמר ה' ,רו ִּחי א ֶ
ה'ׁשו ֵֹמ ַע ְּת ִפ ָּלה ְי ֻקַיּם ָּבנ ּו ַה ָּפסוּקַ ,ו ֲאנִי זֹאת ְּב ִר ִ
ּש ּו ִמ ִּפי ָך ו ִּמ ִּפי ז ְַר ֲע ָך ו ִּמ ִּפי ֶז ַרע ז ְַר ֲע ָך ָא ַמר ה' ֵמ ַע ָּתה ו ְַעד עו ָֹלם:
ׂמ ִּתי ְּב ִפיךָ ,לֹא יָמוׁ
ֲשר ַש ְ
ׁ
אֶ

ֲלי:
י ְִהי ּו ְלרָצוֹן ִא ְמרֵי ִפי ו ְֶהגְיוֹן ִל ִּבי ְל ָפנֶי ָך ה' צו ִּרי וְגוֹא ִ
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