
 ל"י ז"תפילה נוראה מרבינו האר
  

וצריך לאומרו ,  ויאמר עלינו לשבח- ] כוונת פטום הקטורת ועלינו לשבח[' סדר היום'כתב בעל 
, ויש בו כמה סודות ורמזים,  גדולהבכוונהוצריך לאומרה . עלינו בגימטרייא ומעומד, מעומד

שבע ,  ביום ובין בלילה ביןשבעה פעמיםויש מדקדקים שאומרים אותו בכל יום , וכֹחו גדול
עוד אין מתחת : שמתחילין, פעם ישר ופעם למפרע, פעמים ביושר ושבע פעמים למפרע

, ואמרו שבע פעמים ישר והפוך, ויהושע תקן זה השבח הגדול כשכבש את יריחו. 'הארץ וכו
 שלא תבא והוא מסוגל לכל דבר וענין מצרה וצוקה, ובו הפיל שבעה חומות שהיו ליריחו

ומרוב ענותנותו לא ,  ושם יהושע רמז בו בתחילת עניניםלומר אותו ישר והפוך, היהולא ת
של ' ש, של עלינו' ע, ולא חתמו כסדרו אלא למפרע באופן זה, כי אם הושע, רמז שמו שלם

וצריך לכוון בו קבלת עול מלכות . 'הוא אלהינו וגו' ה, ואנחנו משתחווים' ו, שלא שמנו
  .שמים ויחודו ואלהותו

  
לרמוז שצריך , של אחד' של שמע ד' ע, רבתי' ד- וכמו שיש בפסוק שמע ישראל ע׳ רבתי ו

עלינו ', 'ד- ומסיים ב' וכן רמוז בשבח הזה שמתחיל באות ע. להעיד על יחודו יתברך ויתעלה
  . 'אין עוד' לשבח וכו

  
  ,אלהינו' ואחר כך יאמר על כן נקוה לך ה

ורמוזה בו גם , והוא קרוב לשבח שבעלינו לשבח, שהוא מענין מלכיות להמליך יוצרנו עלינו
  .ולעולמי עד תמלוך בכבוד' ומסיים בד', על כן וכו' שמתחיל בע', ד', כן ע

מצאתי כתוב , )דש פרק ג קזושער ראש ח(:  כתבובספר ׳פרי עץ חיים׳ למהרח״ו זי״ע
 בפרט ,סגולה נפלאה מכל צרה וצוקה,  במצרים]ל"י ז" הארמרן[ במכתבי קודש של הרב

עלינו עד אין , בכל שלש תפילות של ראש חודשלומר , בזמן המגפה שמדת הדין מתוחה
  , פעמים' ישר והפוך ד, עוד

  
ימינך תתיר , אנא בכח גדולת[, נ"צ קר״ע שט"אנא בכח גדולת ית:  יאמרהראשוןבפעם 
  ]קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא, צרורה
  ] דורשי יחודך כבבת שמרםנא גבור [, ש" יאמר נג״ד יכהשניהובפעם 
, צדקתך תמיד גמלם, ברכם טהרם רחמם[,בט״ר צת״ג חק״ב טנ״ע:  יאמרהשלישיתובפעם 

  ] טובך נהל עדתך, חסין קדוש ברוב
 שועתנו ,יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך[,  יאמר יג״ל פז״ק שק״ו צי״תהרביעיתובפעם 

   ]קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות
  ' שגיון לדוד וכו - ור ז שבתהלים אחר כך יאמר מזמ

 ויהרהרויאמר אנא בכח [ . ויודע אני שהוא מקובל ונגע לא יקרב באהלו:וסיים הרב
בהערות בו רבנו , סימן קלג[. ע"כן הובא בחסד לאלפים לרבי אליעזר פאפו זיו, ]השמות

  ] ע"זי
  

 דברי ,]551עמוד ,א חלק[ ועיין עוד סידור הרש״ש כת״י.  עד גמיראעל כן נקוהאחר כך יאמר 
  , ]'עמוד תכ. סימן קלב סעיף יב[שלום חלק ב־ 

  , ]ובדפוס חדש עמוד שה, אות ב[מרן החיד״א השומר ישראל 
  ,.]דף לג, אות ב, סימן תכה[ בספר יפה ללב חלק ב

  ]סימן תכה אות כט[החיים בכף 
  



, ֵראִׁשיתָלֵתת ּגְֻדָּלה ְליֹוֵצר ּבְ , ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל
א ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי ָהֲאָרצֹות א ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ֶׁש   . ְו

א ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים , ֲהמֹונָם-וגֹוָרֵלנּו ְּכָכל, ֶׁש
א יֹוִׁשיעַ אּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל , ְלֶהֶבל ָוִריק   . ל 

ְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפנֵי ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַוֲאנְַחנּו ּכֹוְרִעים ּומִ 
ּומֹוַׁשב יְָקרֹו , ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמיִם ְויֵֹסד ָאֶרץ, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

  . ּוְׁשִכינַת ֻעּזֹו ְּבגְָבֵהי ְמרֹוִמים, ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל
  . ּוָלתֹוֶאֶפס ז, ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו, ינו ֵאין עֹודההּוא אלו

 הוא ייְויַָדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶב ִּכי : ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו
ִהים ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד   :ָהֱא

  
ִהים הוא   ייעֹוד ֵאין ִמָּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמיִם ָהֱא

בָֹת ַהּיֹום ְויַָדְעָּת ְּבתֹוָרתֹו ַּכָּכתּוב זּוָלתֹו ֶאֶפס ִּכי ְלָבֶב ֶאל ַוֲהׁשֵ 
  ינו הּוא הַמְלֵּכנּו ֱאֶמת עֹוד ֵאין אלו

ְמרֹוִמים ְּבגְָבֵהי ֻעּזֹו ּוְׁשִכינַת ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמיִם יְָקרֹו ּומֹוַׁשב ָאֶרץ 
ים ַמְלֵכי ֶמֶל הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלכִ  ְויֵֹסד ָׁשַמיִם נֹוֶטה ֶׁשהּוא

   ,ִלְפנֵי ּומֹוִדים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוְרִעים ַוֲאנְַחנּו
 ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ל אא יֹוִׁשיעַ 
א ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם וגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹונָם  ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁש
א ָׂשָמנּו א ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי ָרצֹותָהאֲ  ְו  ּגְֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁש
  .ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבחַ  ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָלֵתת

  
  )ץ"ג ית"אב(  :יְִמינְ ַּתִּתיר ְצרּוָרה, ָאּנָא ְּבכַֹח גְֻּדַּלת

  )ן"ע שט"קר(  :ַטֲהֵרנּו נֹוָרא ַׂשְּגֵבנּו, ַקֵּבל ִרּנַת ַעְּמ
   



א , ָלֵתת ּגְֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹלָעֵלינּו לְ  ֶׁש
א ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי ָהֲאָרצֹות   . ְו

א ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים , ֲהמֹונָם-וגֹוָרֵלנּו ְּכָכל, ֶׁש
א יֹוִׁשיעַ אִלים ֶאל ּוִמְתַּפּלְ , ְלֶהֶבל ָוִריק   . ל 

ַוֲאנְַחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפנֵי ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 
ּומֹוַׁשב יְָקרֹו , ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמיִם ְויֵֹסד ָאֶרץ, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

  . יםּוְׁשִכינַת ֻעּזֹו ְּבגְָבֵהי ְמרֹומִ , ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל
  . ֶאֶפס זּוָלתֹו, ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו, ינו ֵאין עֹודההּוא אלו

 הוא ייְויַָדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶב ִּכי : ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו
ִהים ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד   :ָהֱא

  
ִהים הוא עֹוד ֵאין ִמָּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ּבַ   ִּכי ייָּׁשַמיִם ָהֱא

  ְלָבֶב ֶאל ַוֲהֵׁשבָֹת ַהּיֹום ְויַָדְעָּת 
  ינו הּוא הְּבתֹוָרתֹו ַּכָּכתּוב זּוָלתֹו ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת עֹוד ֵאין אלו

ְמרֹוִמים ְּבגְָבֵהי ֻעּזֹו ּוְׁשִכינַת ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמיִם יְָקרֹו ּומֹוַׁשב ָאֶרץ 
הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל  ַמיִם נֹוֶטה ֶׁשהּואְויֵֹסד ׁשָ 

   ,ִלְפנֵי ּומֹוִדים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוְרִעים ַוֲאנְַחנּו
 ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ל אא יֹוִׁשיעַ 
א םׂשָ  ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם וגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹונָם   ֶׁש

א ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה א ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי ָהֲאָרצֹות ְו  ֶׁש
  .ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבחַ  ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָלֵתת ּגְֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית

  
  )ש"ד יכ"נג(  :נָא גִּבֹור דֹוְרֵׁשי יִחּוְד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם



א , ָלֵתת ּגְֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ן ַהּכֹלָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹו ֶׁש
א ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי ָהֲאָרצֹות   . ְו

א ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים , ֲהמֹונָם-וגֹוָרֵלנּו ְּכָכל, ֶׁש
א יֹוִׁשיעַ אּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל , ְלֶהֶבל ָוִריק   . ל 

ַוֲאנְַחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפנֵי ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 
ּומֹוַׁשב יְָקרֹו , ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמיִם ְויֵֹסד ָאֶרץ, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

  . ּוְׁשִכינַת ֻעּזֹו ְּבגְָבֵהי ְמרֹוִמים, ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל
  . ֶאֶפס זּוָלתֹו, ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו, ינו ֵאין עֹודהאלוהּוא 

 הוא ייְויַָדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶב ִּכי : ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו
ִהים ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד   :ָהֱא

  
ִהים הוא עֹוד ֵאין ִמָּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמיִ   ִּכי יים ָהֱא

  ְלָבֶב ֶאל ַוֲהֵׁשבָֹת ַהּיֹום ְויַָדְעָּת 
  ינו הּוא הְּבתֹוָרתֹו ַּכָּכתּוב זּוָלתֹו ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת עֹוד ֵאין אלו

ְמרֹוִמים ְּבגְָבֵהי ֻעּזֹו ּוְׁשִכינַת ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמיִם יְָקרֹו ּומֹוַׁשב ָאֶרץ 
הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל  ֶטה ֶׁשהּואְויֵֹסד ָׁשַמיִם נֹו

   ,ִלְפנֵי ּומֹוִדים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוְרִעים ַוֲאנְַחנּו
 ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ל אא יֹוִׁשיעַ 
א ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם וגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹונָם   ֶׁש

א ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה א ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי ָהֲאָרצֹות ְו  ֶׁש
  .ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבחַ  ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָלֵתת ּגְֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית

  
  )ג"ר צת"בט(  :ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְת ָּתִמיד גְָמֵלם

  )ע"ב טנ"חק(    : ֲעָדְתֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְב נֵַהל



א , ָלֵתת ּגְֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ֶׁש
א ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי ָהֲאָרצֹות   . ְו

א ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ֲחִוים ֶׁשֵהם ִמְׁשּתַ , ֲהמֹונָם-וגֹוָרֵלנּו ְּכָכל, ֶׁש
א יֹוִׁשיעַ אּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל , ְלֶהֶבל ָוִריק   . ל 

ַוֲאנְַחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפנֵי ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 
ּומֹוַׁשב יְָקרֹו , ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמיִם ְויֵֹסד ָאֶרץ, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

  . ְׁשִכינַת ֻעּזֹו ְּבגְָבֵהי ְמרֹוִמיםּו, ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל
  . ֶאֶפס זּוָלתֹו, ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו, ינו ֵאין עֹודההּוא אלו

 הוא ייְויַָדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶב ִּכי : ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו
ִהים ַּבָּׁשַמיִם ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד   :ָהֱא

  
ִהים הוא עֹוד אֵ   ִּכי ייין ִמָּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמיִם ָהֱא

  ְלָבֶב ֶאל ַוֲהֵׁשבָֹת ַהּיֹום ְויַָדְעָּת 
  ינו הּוא הְּבתֹוָרתֹו ַּכָּכתּוב זּוָלתֹו ֶאֶפס ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת עֹוד ֵאין אלו

ם יְָקרֹו ּומֹוַׁשב ָאֶרץ ְמרֹוִמים ְּבגְָבֵהי ֻעּזֹו ּוְׁשִכינַת ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמיִ 
הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל  ְויֵֹסד ָׁשַמיִם נֹוֶטה ֶׁשהּוא

   ,ִלְפנֵי ּומֹוִדים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוְרִעים ַוֲאנְַחנּו
 ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ל אא יֹוִׁשיעַ 
א ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם וגֹוָרֵלנּו ָכלּכְ  ֲהמֹונָם   ֶׁש

א ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה א ָעָׂשנּו ְּכגֹויֵי ָהֲאָרצֹות ְו  ֶׁש
  .ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבחַ  ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָלֵתת ּגְֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית

  
  )ק"ל פז"יג(      :יִָחיד ּגֵָאה ְלַעְּמ ְּפנֵה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשְת

 )ת"ו צי"שק(  :ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות



  תהילים פרק ז
  

  : א ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר ָׁשר ַליהָוה ַעל ִּדְבֵרי כּוׁש ֶּבן יְִמינִי
ַהי ְּב ָחִסיִתי הֹוִׁשיֵענִי ִמָּכל רְֹדַפי ְוַהִּציֵלנִי   : ב יְהָוה ֱא

  : ן יְִטרֹף ְּכַאְריֵה נְַפִׁשי ּפֵֹרק ְוֵאין ַמִּצילג ּפֶ 
ַהי ִאם ָעִׂשיִתי זֹאת ִאם יֶׁש ָעֶול ְּבַכָּפי   : ד יְהָוה ֱא
  : ה ִאם ָּגַמְלִּתי ׁשֹוְלִמי ָרע ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם

  : ָעָפר יְַׁשֵּכן ֶסָלהו יִַרּדֹף אֹויֵב נְַפִׁשי ְויֵַּׂשג ְויְִרמֹס ָלָאֶרץ ַחּיָי ּוְכבֹוִדי לֶ 
  : ז קּוָמה יְהָוה ְּבַאֶּפ ִהּנֵָׂשא ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי ְועּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויתָ 

  : ח ַוֲעַדת ְלֻאִּמים ְּתסֹוְבֶבָּך ְוָעֶליָה ַלָּמרֹום ׁשּוָבה
  : ט יְהָוה יִָדין ַעִּמים ָׁשְפֵטנִי יְהָוה ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי

ִהים ַצִּדיקי   :  יִגְָמר נָא ַרע ְרָׁשִעים ּוְתכֹונֵן ַצִּדיק ּובֵֹחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱא
ִהים מֹוִׁשיַע יְִׁשֵרי ֵלב   : יא ָמגִּנִי ַעל ֱא

ִהים ׁשֹוֵפט ַצִּדיק ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל יֹום   : יב ֱא
א יָׁשּוב ַחְרּבֹו יְִלטֹוׁש ַקְׁשּתֹו ָדַר ַויְכ   : ֹונְנֶהָ יג ִאם 

  : יד ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי ָמֶות ִחָּציו ְלדְֹלִקים יְִפָעל
  : טו ִהּנֵה יְַחֶּבל ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְויַָלד ָׁשֶקר
  : טז ּבֹור ָּכָרה ַוּיְַחְּפֵרהּו ַוּיִּפֹל ְּבַׁשַחת יְִפָעל

  : יז יָׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו ְוַעל ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו יֵֵרד
 :ה יְהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאזְַּמָרה ֵׁשם יְהָוה ֶעְליֹוןיח אֹודֶ 

  



, ינו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ה אלוייַעל ֵּכן נְַקֶּוה ְל )וְ (
ְלַתֵּקן , ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות יִָּכֵרתּון, ְלַהֲעִביר ּגִּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ

  ,ידעֹוָלם ְּבַמְלכּות ש
  . ְלַהְפנֹות ֵאֶלי ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ, ר יְִקְראּו ִבְׁשֶמְוָכל ְּבנֵי ָבׂשָ 

ִּתָּׁשַבע ָּכל , ֶּבֶר- ְל ִּתְכַרע ָּכל-ִּכי, יִַּכירּו ְויְֵדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל
  . ָלׁשֹון

ִויַקְּבלּו , ְוִלְכבֹוד ִׁשְמ יְָקר יִֵּתנּו, ינו יְִכְרעּו ְויִּפֹלּוה אלוייְלָפנֶי 
  . ְוִתְמ ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֻכָּלם ֶאת עֹל ַמְלכּוֶת

  . ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמ ְּבָכבֹוד, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּל ִהיא
  .  יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעדיי: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶת

 ֶאָחד ייהּוא יְִהיֶה  ְלֶמֶל ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום הַ ייְוָהיָה : ְונֱֶאַמר
  .ּוְׁשמֹו ֶאָחד

  
  :תפילת אברהם אבינו

  :ָאַמר ְלָפנָיו
ַקח נָא ֶאת ) לעיל פסוק ב(ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמְרָּת ִלי , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

  , ִּבנְ ֶאת יְִחיְד
  " ִּכי ְביְִצָחק יִָּקֵרא ְל זַָרע" ֶאְתמֹול ָאַמְרָּת ִלי :ָהיָה ִלי ְלָהִׁשיב

  , ְוַעְכָׁשיו ַאָּתה ָאַמְרָּת ִלי ַקח נָא ֶאת ִּבנְ
א ָעִׂשיִתי ֵּכן   . ֶאָּלא ָּכַבְׁשִּתי ַרֲחָמי ַלֲעׂשֹות ְרצֹונְ, ְו

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ְּבָׁשָעה ֶׁשּיְהּו ָּבנָיו ֶׁשל יְִצָחק ָּבִאין ִליֵדי 
  , ֲעֵבירֹות

 .ַהּזֹאת ְוִתְתַמֵּלא ֲעֵליֶהם ַרֲחִמיםִּתְהיֶה נִזְָּכר ָלֶהם ָהֲעבֹוָדה 
    
  

  .מותר ומצווה להפיץ
   מיסטר מדיה-אלי כהן : סידור ועימוד


