
ְוַאָּתה  ָהעֹוָלם,  ָבָראָת  לֹּא  שֶׁ ַעד  ֱאֹלֵהינּו  ה´  הּוא  ַאָּתה 
ַאָּתה  עֹוָלם  ְוַעד  ּוֵמעֹוָלם  ָהעֹוָלם,  ָבָראָת  ִמשֶׁ ֱאֹלֵהינּו  הּוא 
ְמָצעּות  ְבִגין ְלִהְשְּתמֹוָדָעא ֱאָלהּוָתְך ְבאֶׁ ֵאל. ּוָבָראָת עֹוָלְמָך 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  שֶׁ ְכמו  ַהְקדֹוָשה,  ּתֹוָרְתָך 
ַעְמָך  ֵהם  ִכי  ִיְשָרֵאל,  ּוִבְשִביל  ּתֹוָרה  ִבְשִביל  ְבֵראִשית, 
ם ּתֹוָרְתָך  ם ִמָכל ָהֻאמֹות, ְוָנַתָּת ָלהֶׁ ר ָבַחְרָּת ָבהֶׁ ְוַנֲחָלְתָך ֲאשֶׁ

ַהְקדֹוָשה, ְוֵקַרְבָּתם ְלִשְמָך ַהָגדֹול.
ְוַעל ִקּיּום ָהעֹוָלם ְוַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ָבא ָלנּו ִמְמָך ה´ ֱאֹלֵהינּו 
ְבתֹוָרְתָך  ְוָכַתְבָּת  ּוְרבּו,  ְפרּו  ְבתֹוָרְתָך  ָכַתְבָּת  ִצּוּוִיים.  ְשֵני 
לֹּא  ִכי  ָחת,  אֶׁ ן  ִבְשֵּתיהֶׁ ְוַהַכָּוָנה  ם.  ְבֵניכֶׁ ת  אֶׁ אָֹּתם  ם  ְוִלַמְדּתֶׁ
ַאף  ָיַצְרָּת  ָבָראָת  ְוִלְכבֹוְדָך  ת,  בֶׁ ָלשֶׁ ִאם  ִכי  ָבָראָת  ְלתֹּהּו 
ֱאָצֵאי ָכל ַעְמָך ֵבית  ֱאָצֵאינּו ְוצֶׁ ה ֲאַנְחנּו ְוצֶׁ ִנְהיֶׁ ָעִשיָת, ְכֵדי שֶׁ

ָך. ָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרתֶׁ ִיְשָרֵאל יֹוְדֵעי ְשמֶׁ
ְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים, ְוַאִפיל ְּתִחָנִתי,  לֶׁ יָך ה´ מֶׁ ּוְבֵכן ָאבֹוא ֵאלֶׁ
ְּתָחֵנִני ְוִתְשַמע ְּתִפָלִתי ְלַהְזִמין ִלי ָבִנים  ְוֵעיַני ְלָך ְתלּויות ַעד שֶׁ
ם ַעד סֹוף ָכל  ם ּוְבֵני ְבֵניהֶׁ ּוָבנֹות. ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרבּו ֵהם ּוְבֵניהֶׁ
ֵהם ַוֲאִני ֻכָלנּו ַיַעְסקּו ְבתֹוָרְתָך ַהְקדֹוָשה,  הּדֹורֹות, ְלַתְכִלית שֶׁ
ַתְלמּוד  ִּדְבֵרי  ָכל  ת  אֶׁ ּוְלַקֵּים  ְוַלֲעשות  ִלְשמֹּר  ּוְלַלֵמד  ִלְלמֹּד 
יָך  ָך ְוַדֵבק ִלֵבנּו ְבִמְצותֶׁ ּתֹוָרְתָך ְבַאֲהָבה, ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבתֹוָרתֶׁ

ָך. ת ְשמֶׁ ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֶׁ
ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ֵּתן ְלֻכָלנּו ַחִּיים ֲאֻרִכים ּוְברּוִכים, ִמי 
ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְבַרֲחִמים, ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים 
יָך, ּוֵפְרשּו  ה ְלָפנֶׁ ִהְתַפֵלל ַאְבָרָהם ָאִבינּו לּו ִיְחיֶׁ ִנְצִחִּיים, ְכמֹו שֶׁ

ָך. ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְבִיְרָאתֶׁ

ַזְרִעי  ַרע  ְוזֶׁ ַזְרִעי  ְּיֵהא  שֶׁ יָך  ִמְלָפנֶׁ ּוְלַחֵנן  ְלַבֵקש  ָבאִתי  ֵכן,  ַעל  ִכי 
ַזְרִעי ַעד עֹוָלם  ַרע  ּוְבזֶׁ ּוְבַזְרִעי  ִבי  ִיָמֵצא  ְוַאל  ָכֵשר.  ַרע  זֶׁ ַעד עֹוָלם 
ֱאלִהים  ְבֵעיֵני  ְוָיָשר  ְוטוב  ת  ֱאמֶׁ וֶׁ ָשלֹום  ַאְך  ץ,  מֶׁ ָושֶׁ ְפסּול  שּום 
ִמְשָנה,  ָמאֵרי  ִמְקָרא,  ָמאֵרי  תֹוָרה,  ַבֲעֵלי  ְוִיְהיּו  ָאָדם,  ּוְבֵעיֵני 
ֲחָסִדים,  גֹוְמֵלי  ָמאֵרי  ִמְצָוה,  ָמאֵרי  ָרָזא,  ָמאֵרי  ַתְלמּוד,  ָמאֵרי 
לֹּא  ְפִניִמית,  ּוְבִיְרָאה  ְבַאֲהָבה  ְוַיַעְבדּוָך  ְּתרּוִמּיות,  ִמדֹות  ָמאֵרי 
ם ֵּדי ַמְחסֹוָרּה ְבָכבֹוד, ְוֵתן  ִיְרָאה ִחיצוִנית, ְוֵתן ְלָכל ְגִוָּיה ּוְגִוָּיה ֵמהֶׁ
ה  ְוִיְהיֶׁ ד,  סֶׁ ָוחֶׁ ְוֵחן  ְויִֹּפי  ם קֹוָמה  ן ָלהֶׁ ְותֶׁ ָוכַֹּח,  ְוָכבֹוד  ְבִריאּות  ם  ָלהֶׁ
ַרע  ִמזֶׁ ֲהגּוִנים  ִזּוּוִגים  ם  ָלהֶׁ ְוַתְזִמין  ם,  ֵביֵניהֶׁ ְוָשלֹום  ְוַאְחָוה  ַאֲהָבה 
ר  ַרע ַצִּדיִקים, ְוַגם ִזּוּוָגם ִיְהיּו ְכמֹוָתם ְכָכל ֲאשֶׁ ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִמזֶׁ

ה ְלָכאן ּוְלָכאן. ָחד עֹולֶׁ ם, ִכי ִזָכרֹון אֶׁ ִהְתַפַלְלִּתי ֲעֵליהֶׁ
יָך ִנְגלּו ַמְצפּוֵני ִלִבי, ִכי ַכָּוָנִתי  ַאָתה ה´ יֹוֵדַע ָכל ַּתֲעלּומות, ּוְלָפנֶׁ
ה ְלַמַען ִשְמָך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ּוְלַמַען ּתֹוָרְתָך ַהְקדֹוָשה, ַעל  ְבָכל ֵאלֶׁ
ֵכן ֲעֵנִני ה´ ֲעֵנִני, ַבֲעבּור ָהָאבֹות ַהְקדֹוִשים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹּב. 
ּוִבְגָלָלם ּתֹוִשיַע ָבִנים ִלְהיֹות ָהֲעָנִפים ּדֹוִמים ְלָשְרָשם, ּוַבֲעבּור ָּדִוד 

ך. ְרָכָבה, ַהְמשֹוֵרר ְברּוַח ָקְדשֶׁ ל ְרִביִעי ַבמֶׁ גֶׁ ַעְבְּדָך רֶׁ
יָך ִכי  ִשיר ַהַמֲעלֹות ַאְשֵרי ָכל ְיֵרא ה´ ַההֵֹּלְך ִבְדָרָכיו: ְיִגיַע ַכפֶׁ
יָך  ָבנֶׁ ָך  ֵביתֶׁ ְבַיְרְכֵתי  פִֹּרָּיה  ן  פֶׁ ְכגֶׁ ְשְּתָך  אֶׁ ָלְך:  ְוטֹוב  יָך  ַאְשרֶׁ תאֵֹּכל 
ה´:  ְיֵרא  ר  ָגבֶׁ ְיבַֹּרְך  ֵכן  ִכי  ִהֵנה  ָך:  ְלֻשְלָחנֶׁ ָסִביב  ֵזיִתים  ִכְשִתֵלי 
יָך: ּוְרֵאה ָבִנים  ְכָך ה´ ִמִצּיֹון ּוְרֵאה ְבטּוב ְירּוָשָלִים כֹּל ְיֵמי ַחּיֶׁ ְיָברֶׁ

יָך ָשלֹום ַעל ִיְשָרֵאל: ְלָבנֶׁ
ָאָנא ה´ שֹוֵמַע ְּתִפָלה ְיֻקַּים ָבנּו ַהָפסּוק, ַוֲאִני זֹּאת ְבִריִתי אֹוָתם 
ר ַשְמִּתי ְבִפיָך, לֹּא ָימּושּו  יָך ּוְדָבַרי ֲאשֶׁ ר ָעלֶׁ ָאַמר ה´, רּוִחי ֲאשֶׁ

ַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה´ ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ִמִפיָך ּוִמִפי ַזְרֲעָך ּוִמִפי זֶׁ
ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ה´ צּוִרי ְוגֹוֲאִל

Prière du
 Chlah Hakadoch

Téfila propice à la bonne éducation de nos enfants
Rav Yéchayahou Halévi Horowitz surnommé "Chlah Hakadoch" a composé une magnifique Téfila afin qu′Hachem 
gratifie les couples d′une descendance qui ira dans les voies de la Torah et dont il pourvoira à tous leurs besoins. Elle 
est également à réciter pour les célibataires. A réciter chaque jour si son coeur le désire... mais le moment le plus 
propice est la veille du mois de Sivan. Torah-Box vous la fait partager :


