״אדון עולם היא תפילה הפותחת שערי שמים,
וישתדל לפני כל תפילה ,או זמן מקודש וחשוב
בחיי האדם ,לומר ״אדון עולם״.
״וכך כתב על זה רבי יהודה החסיד :ערב אני בדבר שתפילתו נשמעת ,ואין שטן מקטרג על תפילתו ,ואין לו שטן ופגע רע
בראש השנה וביום כיפור בתפילתו ,ואויביו נופלים לפניו ,ויש אומרים אף יצר הרע משלים איתו ,ועליו אמר שלמה המלך
ע״ה )משלי טז ,ז( בּ ְִרצוֹת יְי דַּ ְרכֵי ִאישׁ גַּם אוֹיְבָיו יַשְׁ לִם אִתּוֹ) .שערי תפילה רק״ח דף י(״.
״ולכן בכל זמן שצריך לעורר רחמים יקפיד לומר אדון עולם ,וישתדל לומר בדבקות ובקול נעים״

אֲ דוֹן ע ֹולָם אֲ ֶשׁר מָ ַל
לְ עֵ ת ַנע ֲָשׂה ְבּחֶ פְ צ ֹו כָּ ל
וְ אַחֲ ֵרי כִּ כְ לּוֹת הַ כֹּל
וְ הוּא הָ יָה וְ הוּא הֹוֶה
וְ הוּא אֶ חָ ד וְ אֵ ין ֵשׁנִ י

ְבּטֶ ֶרם כָּ ל יְ ִציר נִ ְב ָרא.
אֲ זַ י מֶ ֶל ְשׁמ ֹו נִ ְק ָרא.
לְ בַ דּ ֹו יִ ְמ נו ָֹרא.
וְ הוּא יִ ְהיֶה בְּ ִתפְ אֲ ָרה.
ירה.
לְ הַ ְמ ִשׁיל ֹו וּלְ הַ ְחבִּ ָ

אשׁית בְּ לִ י ַתּכְ לִ ית
בְּ לִ י ֵר ִ

וְ ל ֹו הָ עֹז וְ הַ ִמּ ְשׂ ָרה.

וְ הוּא רוֹפֵ א וְ הוּא מַ ְרפֵּ א

וְ הוּא צוֹפֶ ה וְ הוּא עֶ זְ ָרה.

בְּ לִ י עֶ ֶר ְבּלִ י ִדּ ְמיוֹן
בְּ לִ י ִחבּוּר בְּ לִ י פֵּ רוּד
וְ הוּא אֱ לִ י וְ חַ י גּוֹאֲ לִ י
נִסּי וּמָ נ ִֻסּי
וְ הוּא ִ

רוּחי
בְּ יָד ֹו אַפְ ִקיד ִ
רוּחי גְּ וִ יּ ִָתי
וְ עִ ם ִ
בְּ ִמ ְק ָדּשׁ ֹו ָתּגֶל נַפְ ִשׁי
וְ אָז נ ִָשׁיר ְבּבֵ ית ָק ְדּ ִשׁי

מוּרה.
וּת ָ
ְבּלִ י ִשׁנּוּי ְ
בוּרה.
גְּ דוֹל כֹּחַ וּגְ ָ
וְ צוּר חֶ בְ לִ י בְּ יוֹם צָ ָרה.
ְמנַת כּו ִֹסי בְּ יּוֹם אֶ ְק ָרא.
ירהּ.
ישׁן וְ אָעִ ָ
ְבּעֵ ת ִא ַ
ירא.
יְ ָי לִ י וְ א ִא ָ
מֶ ִשׁיחֵ נוּ יִ ְשׁלַח ְמהֵ ָרה.
אָמֵ ן אָמֵ ן ֵשׁם הָ נו ָֹרא.
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