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 :

את ָהעֹולָ ם ,וְ ַא ָתּה
ֹלהינּו ַעד ֶׁשלֹּא ָב ָר ָ
ַא ָתּה הּוא ה´ ֱא ֵ
את ָהעֹולָ םֵּ ,ומעֹולָ ם וְ ַעד עֹולָ ם ַא ָתּה
ֹלהינּו ִמ ֶּׁש ָּב ָר ָ
הּוא ֱא ֵ
הּותְך ְּב ֶא ְמ ָצעּות
מֹוד ָעא ֱאלָ ָ
את עֹולָ ְמָך ְּבגִ ין לְ ִהשְׁתְּ ָ
ֵאלָּ .וב ָר ָ
ּבֹותינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה,
דֹושהְּ ,כמו ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
ּתֹור ְתָך ַה ְּק ָׁ
ָ
ּתֹורה ִּוב ְׁש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאלִּ ,כי ֵהם ַע ְּמָך
אשיתִּ ,ב ְׁש ִביל ָ
ְּב ֵר ִׁ
ּתֹור ְתָך
וְ נַ ֲחלָ ְתָך ֲא ֶׁשר ָּב ַח ְר ָתּ ָּב ֶהם ִמ ָּכל ָה ֻאּמֹות ,וְ נָ ַתתָּ לָ ֶהם ָ
דֹושה ,וְ ֵק ַר ְבתָּ ם לְ ִׁש ְמָך ַהגָּ דֹול.
ַה ְּק ָׁ
ֹלהינּו
ּתֹורה ָּבא לָ נּו ִמ ְּמָך ה´ ֱא ֵ
וְ ַעל ִקּיּום ָהעֹולָ ם וְ ַעל ִקּיּום ַה ָ
תֹור ְתָך
תֹור ְתָך ְּפרּו ְּורבּו ,וְ ָכ ַת ְב ָתּ ְּב ָ
ְׁשנֵ י ִצּוּויִ יםָּ .כ ַת ְבתָּ ְּב ָ
וְ לִ ַּמ ְדתֶּ ם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ ֶיכם .וְ ַהכַּוָּ נָ ה ִבשְׁתֵּ ֶיהן ֶא ָחתִּ ,כי לֹא
את יָ ַצ ְר ָתּ ַאף
בֹודָך ָּב ָר ָ
את ִּכי ִאם לָ ֶׁש ֶבת ,וְ לִ ְכ ְ
לְ תֹהּו ָב ָר ָ
ָע ִש ָיתְּ ,כ ֵדי ֶּׁשנִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנּו וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינּו וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ָּכל ַע ְּמָך ֵּבית
תֹור ֶתָך.
לֹומ ֵדי ָ
יֹוד ֵעי ְׁש ֶמָך וְ ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ּוב ֵכן ָאבֹוא ֵאלֶ יָך ה´ ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ,וְ ַא ִּפיל תְּ ִחנָּ ִתי,
ְ
וְ ֵעינַ י לְ ָך ְתלּויות ַעד ֶׁשתְּ ָחנֵּ נִ י וְ ִת ְׁש ַמע תְּ ִפלָּ ִתי לְ ַהזְ ִמין לִ י ָּבנִ ים
ָּובנֹות .וְ גַ ם ֵהם יִ ְפרּו וְ יִ ְרּבּו ֵהם ְּובנֵ ֶיהם ְּובנֵ י ְבנֵ ֶיהם ַעד סֹוף ָּכל
דֹושה,
תֹור ְתָך ַה ְּק ָׁ
הּדֹורֹות ,לְ ַת ְכלִ ית ֶׁש ֵהם וַ ֲאנִ י ֻּכלָּ נּו יַ ַע ְסקּו ְּב ָ
לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד לִ ְׁשמֹר וְ לַ ֲעׂשות ּולְ ַקיֵּ ם ֶאת ָּכל דִּ ְב ֵרי ַתלְ מּוד
תֹור ֶתָך וְ ַד ֵּבק לִ ֵּבנּו ְּב ִמ ְצ ֶותיָך
ּתֹור ְתָך ְּב ַא ֲה ָבה ,וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינּו ְּב ָ
ָ
לְ ַא ֲה ָבה ּולְ יִ ְר ָאה ֶאת ְׁש ֶמָך.
רּוכיםִ ,מי
ָא ִבינּו ָאב ָה ַר ֲח ָמן ,תֵּ ן לְ ֻכלָּ נּו ַחיִּ ים ֲא ֻר ִּכים ְּוב ִ
צּוריו לְ ַחיִּ ים ְּב ַר ֲח ִמים ,זָ ְכ ֵרנּו לְ ַחיִּ ים
זֹוכר יְ ָ
ָכמֹוָך ָאב ָה ַר ֲח ִמים ֵ
נִ ְצ ִחיִּ יםְּ ,כמֹו ֶׁש ִה ְת ַּפלֵּ ל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו לּו יִ ְחיֶ ה לְ ָפנֶ יָךֵּ ,ופ ְרׁשּו
ּבֹותינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכהְּ ,ביִ ְר ָא ֶתָך.
ַר ֵ

אתי לְ ַבקֵּׁש ּולְ ַחנֵ ן ִמלְּ ָפנֶ יָך ֶׁשיְּ ֵהא זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי
ִּכי ַעל ֵּכןָּ ,ב ִ
ַעד עֹולָ ם זֶ ַרע ָּכ ֵׁשר .וְ ַאל יִ ָּמ ֵצא ִבי ְּובזַ ְר ִעי ְּובזֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד עֹולָ ם
להים
ׁשּום ְּפסּול וָ ֶׁש ֶמץַ ,אְך ָׁשלֹום וֶ ֱא ֶמת וְ טוב וְ יָ ָׁשר ְּב ֵעינֵ י ֱא ִ
ארי ִמ ְׁשנָ ה,
ארי ִמ ְק ָראָ ,מ ֵ
תֹורהָ ,מ ֵ
ְּוב ֵעינֵ י ָא ָדם ,וְ יִ ְהיּו ַּב ֲעלֵ י ָ
גֹומלֵ י ֲח ָס ִדים,
ארי ְ
ארי ִמ ְצוָ הָ ,מ ֵ
ארי ָרזָ אָ ,מ ֵ
ארי ַתלְ מּודָ ,מ ֵ
ָמ ֵ
רּומּיות ,וְ יַ ַע ְבדּוָך ְּב ַא ֲה ָבה ְּוביִ ְר ָאה ְפנִ ִימית ,לֹא
ארי ִמדֹות תְּ ִ
ָמ ֵ
סֹורּה ְּב ָכבֹוד ,וְ ֵתן
יִ ְר ָאה ִחיצונִ ית ,וְ ֵתן לְ ָכל גְּ וִ יָּ ה ּוגְּ וִ יָּ ה ֵמ ֶהם דֵּ י ַמ ְח ָ
קֹומה וְ י ִֹפי וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד ,וְ יִ ְהיֶ ה
לָ ֶהם ְּב ִריאּות וְ ָכבֹוד וָ כ ַֹח ,וְ ֶתן לָ ֶהם ָ
ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה וְ ָׁשלֹום ֵּבינֵ ֶיהם ,וְ ַתזְ ִמין לָ ֶהם זִ ּוּוגִ ים ֲהגּונִ ים ִמזֶּ ַרע
מֹותם ְּכ ָכל ֲא ֶׁשר
תַּ לְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםִ ,מזֶּ ַרע ַצדִּ ִיקים ,וְ גַ ם זִ ּוּוגָ ם יִ ְהיּו ְּכ ָ
ִה ְת ַּפלַּ לְ תִּ י ֲעלֵ ֶיהםִּ ,כי זִ ָּכרֹון ֶא ָחד עֹולֶ ה לְ ָכאן ּולְ ָכאן.
יֹוד ַע ָּכל תַּ ֲעלּומותּ ,ולְ ָפנֶ יָך נִ גְ לּו ַמ ְצּפּונֵ י לִ ִּביִּ ,כי ַכוָּ נָ ִתי
ַא ָּתה ה´ ֵ
דֹושהַ ,על
ּתֹור ְתָך ַה ְּק ָׁ
ְּב ָכל ֵאלֶּ ה לְ ַמ ַען ִׁש ְמָך ַהגָּ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ּולְ ַמ ַען ָ
דֹושים ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב.
ֵּכן ֲענֵ נִ י ה´ ֲענֵ נִ יַּ ,ב ֲעבּור ָה ָאבֹות ַה ְּק ִׁ
ּדֹומים לְ ָׁש ְר ָׁשםַּ ,וב ֲעבּור דָּ וִ ד
ּתֹוש ַיע ָּבנִ ים לִ ְהיֹות ָה ֲענָ ִפים ִ
ִּובגְ לָ לָ ם ִׁ
רּוח ָק ְד ֶׁשך.
ׁשֹורר ְּב ַ
ַע ְבדְּ ָך ֶרגֶ ל ְר ִב ִיעי ַּב ֶּמ ְר ָּכ ָבהַ ,ה ְמ ֵ
ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ַא ְׁש ֵרי ָּכל יְ ֵרא ה´ ַההֹלֵ ְך ִּב ְד ָר ָכיו :יְ גִ ַיע ַּכ ֶּפיָך ִּכי
תא ֵֹכל ַא ְׁש ֶריָך וְ טֹוב לָ ְךֶ :אשְׁתְּ ָך ְּכגֶ ֶפן פ ִֹּריָּ ה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶיתָך ָּבנֶ יָך
ִּכ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִיתים ָס ִביב לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָךִ :הנֵּ ה ִכי ֵכן יְ ב ַֹרְך גָּ ֶבר יְ ֵרא ה´:
רּושלָ יִ ם כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּ יָךְּ :ור ֵאה ָבנִ ים
ָיְב ֶר ְכָך ה´ ִמ ִּצּיֹון ְּור ֵאה ְּבטּוב יְ ָׁ
לְ ָבנֶ יָך ָׁשלֹום ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל:
אֹותם
ׁשֹומ ַע תְּ ִפלָּ ה ֻיְקיַּ ם ָּבנּו ַה ָּפסּוק ,וַ ֲאנִ י זֹאת ְּב ִר ִיתי ָ
ָאנָ א ה´ ֵ
רּוחי ֲא ֶׁשר ָעלֶ יָך ְּוד ָב ַרי ֲא ֶׁשר ַׂש ְמתִּ י ְּב ִפיָך ,לֹא יָ מּוׁשּו
ָא ַמר ה´ִ ,
ִמ ִּפיָך ִּומ ִּפי זַ ְר ֲעָך ִּומ ִּפי זֶ ַרע זַ ְר ֲעָך ָא ַמר ה´ ֵמ ַעתָּ ה וְ ַעד עֹולָ ם:

גֹואלִ
צּורי וְ ֲ
יִ ְהיּו ְל ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון ִל ִּבי ְל ָפנֶ יָך ה´ ִ

