
תפילה להצלחה בחינוך הילדים ובעבודת החינוך של ילדי ישראל
מומלץ להוסיף לתפילה גם תפילה אישית.

ּ בְֶּדֶרךְ הְָראוּיָה בְּיוֵֹתר וְהַּטוֹבָה ּ וּבְנוֵֹתינו נִּזְכֶּה לְַחנֵּךְ אֶת בָּנֵינו ּ וֶאֱלֵֹקי אֲבוֵֹתינוּ, ׁשֶ יְהִי ָרצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ד' אֱלֵֹקינו
ְׂכִּיל לֶָרֶדת אֶל עֹמֶק נַפְׁשָם, וְלִלְמֹד אֵת ּתְכוּנוֵֹתיהֶם נַּש ּתְַתאִים לְכֹל אֶָחד וְאֶָחד מֵהֶם, ׁשֶ בְּיוֵֹתר, בְֶּדֶרךְ ׁשֶ

וּמִדּוֵֹתיהֶם, וְַעל ּפִי זֶה לְַחנְּכָם.
 

ּ כֻּלָּם – לְלֹא יוֹצֵא מִן הַכְּלָל, הוֹלְכִים נִּזְכֶּה לְִראוֹת כֹּל צֶאֱצָאֵינו ּ ׁשֶלֹּא נִטְֶעה בְּאַף ּפְַרט בְִּחנּוּכָם וּלְוַאי ׁשֶ ֲעזֹר לָנו
ּ נְשׂוּאוֹת ּ לְִרׁשוּת ַעצְמָם, וְַעל זֶה ֵעינֵינו ּ אֲבוֵֹתינוּ, גַּם אֲַחֵרי צֵאָתם מְַרׁשוֵֹתינו ּ לָנו בְֶּדֶרךְ הַיָּׁשָר, בְֶּדֶרךְ אוָֹתּה הְִתוו

ּ לְהַצְלִיַח בְִּחנּוּכָם, כִּי יוֵֹדַע אַּתָה כַּּמָה ָקׁשֶה בֵָּעת הַּזוֹ לִׁשְמֹר אֶת הַיְּלִָדים הַָרכִּים לְבַל ּתְזַכִּינו אֵלֶיךָ לַּמָרוֹם ׁשֶ
ְָׂראֵל. ּתִפְגַּע בָּהֶם אֵׁש זָָרה ח''ו, וְכָמַּה נִסְיוֹנוֹת עוֹבְִרים יַלְֵדי יִש

 
ָמַיִם הָרוֹצֶה בְּטוֹבַת כֹּל אֶָחד וְאֶָחד מִבָּנָיו, ׁשֶנֵַּדע אֵיךְ לְהַוּוֹת בִּפְנֵיהֶם אֶת ּ ׁשֶבַּׁשּ ּ מִּמְךָ אָבִינו ׁשִים אָנו וְלַכֵּן מְבַקְּ

ּ מְצַוִּים אוָֹתם כְִּרצוֹנְךָ, ּ לְכֹל מַה ׁשֶאָנו יִּׁשְמְעו ּ לְַדבֵּר אֶל לִבָּם ׁשֶ יִּהְיֶה בְּכּוֵֹחינו ֻּגְמָא הַַחיָּה הַּטוֹבָה בְּיוֵֹתר, וְכֵן ׁשֶ הַד
ּ וְַעל ּ אוָֹתנו ּ וִיכַבְּדו ּפָָעה ֲחזָָקה ֲעלֵיהֶם וְׁשֶהֵם יֲַעִריכו ּ הַׁשְ ּתִהְיֶה לָנו וְׁשֶלֹּא נִצְטֵָרךְ לִנְהֹג ִעּמָם בְּיַד ָקׁשָה, אֶלָּא ׁשֶ

ְּבַר ׁשֶנֹּאמַר לָהֶם. ּ לְכֹל ד יְֵדי זֶה יִׁשְמְעו
 

ְרׁשֶֶרת הַדּוֹרוֹת ּ ׁשֶנֵַּדע אֶת הַּזְכוּת הֲָעצוּמָה הַּטְמוּנָה בְִּחנּוּךְ בָּנִים לַּתוָֹרה, כִּי הַלֹּא הֵם- הֵם ֻחלְיָה אַַחת בְּׁשַ וְזַכֵּנו
ְָׂראֵל סַבָּא. הַנֶּאֱמָנִים לְרוַּח יִש

 
ּ ַחיָּבִים וְׁשֶנְַּקבֵּל אֶת כֹּל הַּמַאֲמָץ בְּאַהֲבָה ַרבָּה ַעד אֵין ֵקץ, וְׁשֶנֵַּדע לְהֲַעִריךְ ַעד כַּּמָה גְּדוֹלָה הַכַָּרת הַּתוָֹדה ׁשֶאָנו

לְךָ ָעל זֹאת.
 

ּתִהֶיֵה לָהֶם נֶפֶׁש בְִּריאָה נִים בְּכֹל אֶבְֵריהֶם, וְׁשֶ ּ כֻּלָּם מְֻתקָּ יִּהְיו ּ זְַרע בָּנִים בִָּריא בְּגוּפוֹ וּבְנַפְׁשוֹ, וְׁשֶ ּ וְּתִֵתן לָנו וְּתזַכֵּנו
ּ אַף ּפַָעם לְזוּלָָתם, אֶלָּא הֲַענֵק לָהֶם וְיַצִּיבָה, וְהַזְמֵן לָהֶם מְזוֹנוֵֹתיהֶם וּפְַרנָסָָתם בְֶּרוַח וּבְכָבוֹד. וְׁשֶלֹּא יִצְטְָרכו

מִיְָּדךָ הְַרָחבָה וְהַּפְתוָּחה.
 

ה'אוהב ישראל' כתב, כי אף שבכל השנה מצווים אנו לזכור יציאת מצרים, יהיו פעמים שלא
יתיישבו הדיבורים בלב הבן, כי לפעמים אינו מוכשר לקבלם, אולם בליל הפסח מתעורר

בלבם אור גדול המסייע להם לקלוט את האמונה כיתד בל תמוט, יש אז כוח ביד האב לנטוע
את האמונה בלב בניו. וכן, ביד כל אחד להחכים יותר מכפי השגותיו בכל השנה.

"וְהִגְַּדּתָ לְבִנְךָ..."
בע"ה

בברכת פסח כשר ושמח, בהערכה עצומה על כל פעלכם
שושנה נגר


