תפילה נוראה מרבינו האר"י ז"ל
כתב בעל 'סדר היום' ]כוונת פטום הקטורת ועלינו לשבח[  -ויאמר עלינו לשבח ,וצריך לאומרו
מעומד ,עלינו בגימטרייא ומעומד .וצריך לאומרה בכוונה גדולה ,ויש בו כמה סודות ורמזים,
וכ ֹחו גדול ,ויש מדקדקים שאומרים אותו בכל יום שבעה פעמים בין ביום ובין בלילה ,שבע
פעמים ביושר ושבע פעמים למפרע ,פעם ישר ופעם למפרע ,שמתחילין :עוד אין מתחת
הארץ וכו' .ויהושע תקן זה השבח הגדול כשכבש את יריחו ,ואמרו שבע פעמים ישר והפוך,
ובו הפיל שבעה חומות שהיו ליריחו ,והוא מסוגל לכל דבר וענין מצרה וצוקה שלא תבא
ולא תהיה ,לומר אותו ישר והפוך ושם יהושע רמז בו בתחילת ענינים ,ומרוב ענותנותו לא
רמז שמו שלם ,כי אם הושע ,ולא חתמו כסדרו אלא למפרע באופן זה ,ע' של עלינו ,ש' של
שלא שמנו ,ו' ואנחנו משתחווים ,ה' הוא אלהינו וגו' .וצריך לכוון בו קבלת עול מלכות
שמים ויחודו ואלהותו.
וכמו שיש בפסוק שמע ישראל ע׳ רבתי ו-ד' רבתי ,ע' של שמע ד' של אחד ,לרמוז שצריך
להעיד על יחודו יתברך ויתעלה .וכן רמוז בשבח הזה שמתחיל באות ע' ומסיים ב-ד'' ,עלינו
לשבח וכו' אין עוד'.
ואחר כך יאמר על כן נקוה לך ה' אלהינו,
שהוא מענין מלכיות להמליך יוצרנו עלינו ,והוא קרוב לשבח שבעלינו לשבח ,ורמוזה בו גם
כן ע' ,ד' ,שמתחיל בע' על כן וכו' ,ומסיים בד' ולעולמי עד תמלוך בכבוד.
ובספר ׳פרי עץ חיים׳ למהרח״ו זי״ע כתב) :שער ראש חודש פרק ג קז( ,מצאתי כתוב
במכתבי קודש של הרב ]מרן האר"י ז"ל[ במצרים ,סגולה נפלאה מכל צרה וצוקה ,בפרט
בזמן המגפה שמדת הדין מתוחה ,לומר בכל שלש תפילות של ראש חודש ,עלינו עד אין
עוד ,ישר והפוך ד' פעמים,
בפעם הראשון יאמר :אנא בכח גדולת ית"צ קר״ע שט"נ] ,אנא בכח גדולת ,ימינך תתיר
צרורה ,קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא[
ובפעם השניה יאמר נג״ד יכ"ש] ,נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם[
ובפעם השלישית יאמר :בט״ר צת״ג חק״ב טנ״ע],ברכם טהרם רחמם ,צדקתך תמיד גמלם,
חסין קדוש ברוב ,טובך נהל עדתך[
ובפעם הרביעית יאמר יג״ל פז״ק שק״ו צי״ת] ,יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך ,שועתנו
קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות[

אחר כך יאמר מזמור ז שבתהלים  -שגיון לדוד וכו'
וסיים הרב :ויודע אני שהוא מקובל ונגע לא יקרב באהלו] .ויאמר אנא בכח ויהרהר
השמות[ ,וכן הובא בחסד לאלפים לרבי אליעזר פאפו זי"ע] .סימן קלג ,בהערות בו רבנו
זי"ע[
אחר כך יאמר על כן נקוה עד גמירא .ועיין עוד סידור הרש״ש כת״י ]חלק א,עמוד  ,[551דברי
שלום חלק ב־ ]סימן קלב סעיף יב .עמוד תכ'[,
מרן החיד״א השומר ישראל ]אות ב ,ובדפוס חדש עמוד שה[,
בספר יפה ללב חלק ב ]סימן תכה ,אות ב ,דף לג,[.
בכף החיים ]סימן תכה אות כט[

שׁ ֵבּ ַח לַאֲדוֹן הַכּ ֹל ,לָתֵת גְּדֻ לָּה לְיוֹצֵר ְבּ ֵראשִׁית,
ָעלֵינוּ ְל ַ
שׁפְּחוֹת הָאֲדָ ָמה.
שׂ ָמנוּ כְּמִ ְ
שׁ א עָשָׂ נוּ כְּגוֹי ֵי הָאֲ ָרצוֹתְ ,ו א ָ
ֶ
שׁהֵם ִמשְׁ תַּ ֲחוִים
וגוֹרלֵנוּ ְכּכָל-הֲמוֹנָםֶ ,
שׁ א שָׂם ֶח ְל ֵקנוּ ָכּהֶםָ ,
ֶ
ְל ֶהבֶל ו ִָריק ,וּמִ תְ ַפּ ְלּלִים אֶל אל א יוֹשִׁי ַע.
שׁ ַתּ ֲחוִים וּמוֹדִ ים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ַמ ְלכֵי ַה ְמּ ָלכִים
כּוֹרעִים וּמִ ְ
ַו ֲאנַחְנוּ ְ
אָרץ ,וּמוֹשַׁב י ְ ָקרוֹ
ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא ,שֶׁהוּא נוֹטֶה שָׁ ַמי ִם וְיֹסֵד ֶ
שׁכִינַת עֻזּוֹ ְבּגָ ְבהֵי מְרוֹמִים.
שּׁ ַמי ִם ִמ ַמּעַל ,וּ ְ
ַבּ ָ
הוּא אלוהינו ֵאין עוֹדֱ ,אמֶת ַמ ְלכֵּנוּ ,אֶ פֶס זוּלָתוֹ.
ְתוֹרתוְֹ :וי ָדַ עְתָּ הַיּוֹם ַוהֲשֵׁ ב ֹתָ אֶל ְל ָב ֶב כִּי יי הוא
ַכּכָּתוּב בּ ָ
ָאָרץ מִתָּ חַת אֵין עוֹד:
הָאֱ הִים בַּשָּׁ ַמי ִם ִמ ַמּעַל ְועַל ה ֶ
שּׁמַ י ִם ָה ֱא הִים הוא יי
ָאָרץ ְועַל ִמ ַמּעַל ַבּ ָ
עוֹד אֵין מִ תָּ חַת ה ֶ
ְתוֹרתוֹ ַכּכָּתוּב זוּלָתוֹ ֶאפֶס
שׁב ֹתָ הַיּוֹם ְוי ָדַ עְתָּ בּ ָ
כִּי ְל ָב ֶב אֶל ַו ֲה ֵ
מַ ְלכֵּנוּ אֱ מֶת עוֹד אֵין אלוהינו הוּא
אָרץ
שּׁ ַמי ִם י ְקָרוֹ וּמוֹשַׁב ֶ
שׁכִינַת ִמ ַמּעַל ַבּ ָ
מְ רוֹמִים ְבּגָ ְבהֵי עֻזּוֹ וּ ְ
שׁמַ י ִם נוֹטֶה שֶׁהוּא הוּא בָּרוּ הַקָּדוֹשׁ ַה ְמּ ָל ִכים ַמ ְלכֵי ֶמ ֶל
וְיֹסֵד ָ
כּוֹרעִים ַו ֲאנַחְנוּ,
שׁ ַתּ ֲחוִים ְ
ִל ְפנֵי וּמוֹדִ ים וּ ִמ ְ
שׁהֵם
שׁ ַתּ ֲחוִים ֶ
יוֹשִׁ י ַע א אל אֶל וּמִתְ ַפּ ְלּלִים ו ִָריק ְל ֶהבֶל מִ ְ
שׁפְּחוֹת
שׁ א ָהאֲדָ מָ ה כְּמִ ְ
וגוֹרלֵנוּ ָכּהֶם ֶח ְלקֵנוּ שָׂם ֶ
הֲמוֹנָם ְכּכָל ָ
שׂמָנוּ ְו א הָאֲ ָרצוֹת כְּגוֹי ֵי עָשָׂ נוּ שֶׁ א בּ ְֵראשִׁית לְיוֹצֵר גְּדֻ לָּה
ָ
שׁ ֵבּ ַח ָעלֵינוּ.
לָתֵת הַכּ ֹל לַאֲ דוֹן ְל ַ
ְרוּרה) :אב"ג ית"ץ(
אָ נָּא בְּכ ֹ ַח גְדֻּ לַּת ,יְמִינ ְ תַּ תִּ יר צ ָ
נוֹרא) :קר"ע שט"ן(
קַ בֵּל ִרנַּת ַע ְמּ  ,שַׂ ְגּבֵנוּ ַטה ֲֵרנוּ ָ

שׁ א
שׁ ֵבּ ַח לַאֲדוֹן הַכּ ֹל ,לָתֵת גְּדֻ לָּה לְיוֹצֵר בּ ְֵראשִׁיתֶ ,
ָעלֵינוּ ְל ַ
שׂמָנוּ ְכּ ִמשְׁ פְּחוֹת ָהאֲדָ מָה.
ָעשָׂנוּ כְּגוֹי ֵי הָאֲ ָרצוֹתְ ,ו א ָ
שׁהֵם ִמשְׁ תַּ ֲחוִים
וגוֹרלֵנוּ ְכּכָל-הֲמוֹנָםֶ ,
שׁ א שָׂם ֶח ְל ֵקנוּ ָכּהֶםָ ,
ֶ
ְל ֶהבֶל ו ִָריק ,וּמִ תְ ַפּ ְלּלִים אֶל אל א יוֹשִׁי ַע.
שׁ ַתּ ֲחוִים וּמוֹדִ ים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ַמ ְלכֵי ַה ְמּ ָלכִים
כּוֹרעִים וּמִ ְ
ַו ֲאנַחְנוּ ְ
אָרץ ,וּמוֹשַׁב י ְ ָקרוֹ
ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא ,שֶׁהוּא נוֹטֶה שָׁ ַמי ִם וְיֹסֵד ֶ
שׁכִינַת עֻזּוֹ ְבּגָ ְבהֵי מְרוֹ ִמים.
שּׁ ַמי ִם ִמ ַמּעַל ,וּ ְ
ַבּ ָ
הוּא אלוהינו ֵאין עוֹדֱ ,אמֶת ַמ ְלכֵּנוּ ,אֶ פֶס זוּלָתוֹ.
ְתוֹרתוְֹ :וי ָדַ עְתָּ הַיּוֹם ַוהֲשֵׁ ב ֹתָ אֶל ְל ָב ֶב כִּי יי הוא
ַכּכָּתוּב בּ ָ
ָאָרץ מִתָּ חַת אֵין עוֹד:
הָאֱ הִים בַּשָּׁ ַמי ִם ִמ ַמּעַל ְועַל ה ֶ
שּׁמַ י ִם ָה ֱא הִים הוא יי כִּי
ָאָרץ ְועַל ִמ ַמּעַל ַבּ ָ
עוֹד אֵין מִ תָּ חַת ה ֶ
ְל ָב ֶב אֶל ַו ֲהשֵׁב ֹתָ הַיּוֹם ְוי ָדַ עְתָּ
ְתוֹרתוֹ ַכּכָּתוּב זוּלָתוֹ ֶאפֶס ַמ ְלכֵּנוּ ֱאמֶת עוֹד אֵין אלוהינו הוּא
בּ ָ
אָרץ
שּׁ ַמי ִם י ְקָרוֹ וּמוֹשַׁב ֶ
שׁכִינַת ִמ ַמּעַל ַבּ ָ
מְ רוֹמִים ְבּגָ ְבהֵי עֻזּוֹ וּ ְ
שׁמַ י ִם נוֹטֶה שֶׁהוּא הוּא בָּרוּ הַקָּדוֹשׁ ַה ְמּ ָלכִים ַמ ְלכֵי ֶמ ֶל
וְיֹסֵד ָ
כּוֹרעִים ַו ֲאנַחְנוּ,
שׁ ַתּ ֲחוִים ְ
ִל ְפנֵי וּמוֹדִ ים וּ ִמ ְ
שׁהֵם
שׁ ַתּ ֲחוִים ֶ
יוֹשִׁ י ַע א אל אֶל וּמִתְ ַפּ ְלּלִים ו ִָריק ְל ֶהבֶל מִ ְ
שׁ א
וגוֹרלֵנוּ ָכּהֶם ֶח ְלקֵנוּ שָׂ ם ֶ
הֲמוֹנָם ְכּכָל ָ
שׁ א
ָהאֲדָ מָ ה כְּמִ שְׁ פְּחוֹת שָׂ מָנוּ ְו א ָהא ֲָרצוֹת כְּגוֹי ֵי ָעשָׂנוּ ֶ
שׁ ֵבּ ַח ָעלֵינוּ.
שׁית לְיוֹצֵר גְּדֻ לָּה לָתֵת הַכּ ֹל ַלאֲדוֹן ְל ַ
בּ ְֵרא ִ
שׁמ ְֵרם) :נג"ד יכ"ש(
דוֹרשֵׁי י ִחוּדְ ְכּ ָבבַת ָ
נָא גִבּוֹר ְ

שׁ א
שׁ ֵבּ ַח לַאֲדוֹן הַכּ ֹל ,לָתֵת גְּדֻ לָּה לְיוֹצֵר בּ ְֵראשִׁיתֶ ,
ָעלֵינוּ ְל ַ
שׂמָנוּ ְכּ ִמשְׁ פְּחוֹת ָהאֲדָ מָה.
ָעשָׂנוּ כְּגוֹי ֵי הָאֲ ָרצוֹתְ ,ו א ָ
שׁהֵם ִמשְׁ תַּ ֲחוִים
וגוֹרלֵנוּ ְכּכָל-הֲמוֹנָםֶ ,
שׁ א שָׂם ֶח ְל ֵקנוּ ָכּהֶםָ ,
ֶ
ְל ֶהבֶל ו ִָריק ,וּמִ תְ ַפּ ְלּלִים אֶל אל א יוֹשִׁי ַע.
שׁ ַתּ ֲחוִים וּמוֹדִ ים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ַמ ְלכֵי ַה ְמּ ָלכִים
כּוֹרעִים וּמִ ְ
ַו ֲאנַחְנוּ ְ
אָרץ ,וּמוֹשַׁב י ְ ָקרוֹ
ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא ,שֶׁהוּא נוֹטֶה שָׁ ַמי ִם וְיֹסֵד ֶ
שׁכִינַת עֻזּוֹ ְבּגָ ְבהֵי מְרוֹמִים.
שּׁ ַמי ִם ִמ ַמּעַל ,וּ ְ
ַבּ ָ
הוּא אלוהינו ֵאין עוֹדֱ ,אמֶת ַמ ְלכֵּנוּ ,אֶ פֶס זוּלָתוֹ.
ְתוֹרתוְֹ :וי ָדַ עְתָּ הַיּוֹם ַוהֲשֵׁ ב ֹתָ אֶל ְל ָב ֶב כִּי יי הוא
ַכּכָּתוּב בּ ָ
ָאָרץ מִתָּ חַת אֵין עוֹד:
הָאֱ הִים בַּשָּׁ ַמי ִם ִמ ַמּעַל ְועַל ה ֶ
שּׁ ַמי ִם ָה ֱא הִים הוא יי כִּי
ָאָרץ ְועַל ִמ ַמּעַל ַבּ ָ
עוֹד אֵין מִ תָּ חַת ה ֶ
ְל ָב ֶב אֶל ַו ֲהשֵׁב ֹתָ הַיּוֹם ְוי ָדַ עְתָּ
ְתוֹרתוֹ ַכּכָּתוּב זוּלָתוֹ ֶאפֶס ַמ ְלכֵּנוּ ֱאמֶת עוֹד אֵין אלוהינו הוּא
בּ ָ
אָרץ
שּׁ ַמי ִם י ְקָרוֹ וּמוֹשַׁב ֶ
שׁכִינַת ִמ ַמּעַל ַבּ ָ
מְ רוֹמִים ְבּגָ ְבהֵי עֻזּוֹ וּ ְ
שׁמַ י ִם נוֹטֶה שֶׁהוּא הוּא בָּרוּ הַקָּדוֹשׁ ַה ְמּ ָלכִים ַמ ְלכֵי ֶמ ֶל
וְיֹסֵד ָ
כּוֹרעִים ַו ֲאנַחְנוּ,
שׁ ַתּ ֲחוִים ְ
ִל ְפנֵי וּמוֹדִ ים וּ ִמ ְ
שׁהֵם
שׁ ַתּ ֲחוִים ֶ
יוֹשִׁ י ַע א אל אֶל וּמִתְ ַפּ ְלּלִים ו ִָריק ְל ֶהבֶל מִ ְ
שׁ א
וגוֹרלֵנוּ ָכּהֶם ֶח ְלקֵנוּ שָׂם ֶ
הֲמוֹנָם ְכּכָל ָ
שׁ א
ָהאֲדָ מָ ה כְּמִ שְׁ פְּחוֹת שָׂ מָנוּ ְו א ָהא ֲָרצוֹת כְּגוֹי ֵי ָעשָׂנוּ ֶ
שׁ ֵבּ ַח ָעלֵינוּ.
שׁית לְיוֹצֵר גְּדֻ לָּה לָתֵת הַכּ ֹל ַלאֲדוֹן ְל ַ
בּ ְֵרא ִ
בּ ְָרכֵם ַטה ֲֵרם ַר ֲחמֵי צִדְ קָתְ תָּ מִיד גָ ְמלֵם) :בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
ֲחסִין קָדוֹשׁ בְּרוֹב טוּ ְב נַהֵל עֲדָ תְ :

שׁ א
שׁ ֵבּ ַח לַאֲדוֹן הַכּ ֹל ,לָתֵת גְּדֻ לָּה לְיוֹצֵר בּ ְֵראשִׁיתֶ ,
ָעלֵינוּ ְל ַ
שׂמָנוּ ְכּ ִמשְׁ פְּחוֹת ָהאֲדָ מָה.
ָעשָׂנוּ כְּגוֹי ֵי הָאֲ ָרצוֹתְ ,ו א ָ
שׁהֵם ִמשְׁ תַּ ֲחוִים
וגוֹרלֵנוּ ְכּכָל-הֲמוֹנָםֶ ,
שׁ א שָׂם ֶח ְל ֵקנוּ ָכּהֶםָ ,
ֶ
ְל ֶהבֶל ו ִָריק ,וּמִ תְ ַפּ ְלּלִים אֶל אל א יוֹשִׁי ַע.
שׁ ַתּ ֲחוִים וּמוֹדִ ים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ַמ ְלכֵי ַה ְמּ ָלכִים
כּוֹרעִים וּמִ ְ
ַו ֲאנַחְנוּ ְ
אָרץ ,וּמוֹשַׁב י ְ ָקרוֹ
ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא ,שֶׁהוּא נוֹטֶה שָׁ ַמי ִם וְיֹסֵד ֶ
שׁכִינַת עֻזּוֹ ְבּגָ ְבהֵי מְרוֹמִים.
שּׁ ַמי ִם ִמ ַמּעַל ,וּ ְ
ַבּ ָ
הוּא אלוהינו ֵאין עוֹדֱ ,אמֶת ַמ ְלכֵּנוּ ,אֶ פֶס זוּלָתוֹ.
ְתוֹרתוְֹ :וי ָדַ עְתָּ הַיּוֹם ַוהֲשֵׁ ב ֹתָ אֶל ְל ָב ֶב כִּי יי הוא
ַכּכָּתוּב בּ ָ
ָאָרץ מִתָּ חַת אֵין עוֹד:
הָאֱ הִים בַּשָּׁ ַמי ִם ִמ ַמּעַל ְועַל ה ֶ
שּׁמַ י ִם ָה ֱא הִים הוא יי כִּי
ָאָרץ ְועַל ִמ ַמּעַל ַבּ ָ
עוֹד ֵאין מִ תָּ חַת ה ֶ
ְל ָב ֶב אֶל ַו ֲהשֵׁב ֹתָ הַיּוֹם ְוי ָדַ עְתָּ
ְתוֹרתוֹ ַכּכָּתוּב זוּלָתוֹ ֶאפֶס ַמ ְלכֵּנוּ ֱאמֶת עוֹד אֵין אלוהינו הוּא
בּ ָ
אָרץ
שּׁ ַמי ִם י ְקָרוֹ וּמוֹשַׁב ֶ
שׁכִינַת ִמ ַמּעַל ַבּ ָ
מְ רוֹמִים ְבּגָ ְבהֵי עֻזּוֹ וּ ְ
שׁמַ י ִם נוֹטֶה שֶׁהוּא הוּא בָּרוּ הַקָּדוֹשׁ ַה ְמּ ָלכִים ַמ ְלכֵי ֶמ ֶל
וְיֹסֵד ָ
כּוֹרעִים ַו ֲאנַחְנוּ,
שׁ ַתּ ֲחוִים ְ
ִל ְפנֵי וּמוֹדִ ים וּ ִמ ְ
שׁהֵם
שׁ ַתּ ֲחוִים ֶ
יוֹשִׁ י ַע א אל אֶל וּמִתְ ַפּ ְלּלִים ו ִָריק ְל ֶהבֶל מִ ְ
שׁ א
וגוֹרלֵנוּ ָכּהֶם ֶח ְלקֵנוּ שָׂם ֶ
הֲמוֹנָם ְכּכָל ָ
שׁ א
ָהאֲדָ מָ ה כְּמִ שְׁ פְּחוֹת שָׂ מָנוּ ְו א ָהא ֲָרצוֹת כְּגוֹי ֵי ָעשָׂנוּ ֶ
שׁ ֵבּ ַח ָעלֵינוּ.
שׁית לְיוֹצֵר גְּדֻ לָּה לָתֵת הַכּ ֹל ַלאֲדוֹן ְל ַ
בּ ְֵרא ִ
יָחִיד גֵּאָה ְל ַע ְמּ ְפּנֵה זוֹכ ְֵרי קְדֻ שָּׁתְ :
שׁמַע ַצ ֲעקָתֵ נוּ יוֹדֵ ַע תַ ֲעלֻמוֹת:
שׁ ְועָתֵ נוּ ַקבֵּל וּ ְ
ַ

)יג"ל פז"ק(
)שק"ו צי"ת(

תהילים פרק ז

שׁגָּיוֹן לְדָ וִד אֲשֶׁ ר שָׁר לַיהוָה עַל דִּ ב ְֵרי כוּשׁ בֶּן י ְמִינִי:
א ִ
ב י ְהוָה אֱ הַי ְבּ ָחסִיתִ י הוֹשִׁ י ֵענִי ִמכָּל ר ֹדְ פַי ְו ַהצִּי ֵלנִי:
ְאַריֵה נַפְשִׁי פּ ֵֹרק ְואֵין ַמצִּיל:
ג ֶפּן יִטְר ֹף כּ ְ
ד י ְהוָה אֱ הַי אִם ָעשִׂיתִ י ז ֹאת אִם יֶשׁ ָעוֶל ְבּ ַכפָּי:
צוֹר ִרי ֵריקָ ם:
ה ִאם ָגּ ַמלְתִּ י שׁוֹ ְלמִי ָרע ָו ֲא ַח ְלּצָה ְ
שׁכֵּן ֶסלָה:
ָאָרץ ַחיּ ָי וּכְבוֹדִ י ֶל ָעפָר יַ ְ
ו י ִַרדּ ֹף אוֹיֵב נַפְשִׁי ְויַשֵּׂג ְוי ְִרמ ֹס ל ֶ
ְעוּרה ֵאלַי מִשְׁ פָּט ִצוִּיתָ :
צוֹר ָרי ו ָ
ז קוּמָה י ְהוָה ְבּ ַא ֶפּ ִהנָּשֵׂא ְבּ ַעבְרוֹת ְ
ח ַועֲדַ ת ְל ֻאמִּים תְּ סוֹ ְב ֶב ָךּ ְו ָעלֶי ָה ַלמָּרוֹם שׁוּבָה:
ט י ְהוָה יָדִ ין עַמִּים שָׁ ְפ ֵטנִי י ְהוָה ְכּצִדְ קִי וּכְתֻ מִּי ָעלָי:
י יִגְמָר נָא ַרע ְרשָׁ עִים וּתְכוֹנֵן צַדִּ יק וּבֹחֵן לִבּוֹת וּ ְכלָיוֹת ֱא הִים צַדִּ יק:
שׁי ַע יִשׁ ְֵרי לֵב:
יא ָמגִנִּי עַל אֱ הִים מוֹ ִ
יב אֱ הִים שׁוֹפֵט צַדִּ יק ְואֵל זֹעֵם ְבּכָל יוֹם:
שׁתּוֹ דָ ַר ַוי ְכוֹנְנֶ ָה:
יג אִם א יָשׁוּב ח ְַרבּוֹ יִלְטוֹשׁ קַ ְ
יד וְלוֹ ֵהכִין ְכּלֵי ָמוֶת ִחצָּיו לְד ֹ ְלקִים י ִ ְפעָל:
טו ִהנּ ֵה י ְ ַחבֶּל אָוֶן ְוה ָָרה עָמָל ְויָלַד שָׁ קֶר:
שׁחַת י ִ ְפעָל:
טז בּוֹר כּ ָָרה ַויּ ַ ְחפּ ְֵרהוּ ַויּ ִפּ ֹל ְבּ ַ
יז י ָשׁוּב עֲמָלוֹ בְר ֹאשׁוֹ ְועַל קָדְ קֳדוֹ חֲמָסוֹ י ֵֵרד:
יח אוֹדֶ ה י ְהוָה ְכּצִדְ קוֹ ַו ֲאזַמּ ְָרה שֵׁם י ְהוָה ֶעלְיוֹן:

) ְו(עַל כֵּן נְ ַקוֶּה ְל יי אלוהינו ל ְִראוֹת ְמה ֵָרה בְּתִ ְפא ֶֶרת ֻעזּ ֶ ,
ָאָרץְ ,ו ָה ֱאלִילִים כָּרוֹת יִכּ ֵָרתוּן ,לְתַ קֵּן
ְל ַה ֲעבִיר גִּלּוּלִים מִן ה ֶ
עוֹלָם ְבּ ַמלְכוּת שדי,
אָרץ.
שׁעֵי ֶ
שׁ ֶמ ְ ,ל ַהפְנוֹת אֵ לֶי כָּל ִר ְ
שׂר י ִ ְק ְראוּ ִב ְ
ְוכָל ְבּנֵי ָב ָ
שׁבֵי תֵ בֵל ,כִּיְ -ל תִּ כ ְַרע כָּל-בּ ֶֶר  ,תִּ שָּׁ בַע כָּל
יַכִּירוּ ְוי ֵדְ עוּ כָּל יוֹ ְ
לָשׁוֹן.
שׁ ְמ י ְקָר יִתֵּנוּ ,וִי ַקבְּלוּ
ְל ָפנֶי יי אלוהינו יִכ ְְרעוּ ְוי ִפּ ֹלוְּ ,ו ִלכְבוֹד ִ
ֲעלֵיהֶם מְ ה ֵָרה לְעוֹלָם ָועֶד.
ֻכלָּם אֶת ע ֹל ַמלְכוּ ֶת ְ ,ו ִת ְמ
ְבּכָבוֹד.
שׁ ְלּ הִיא ,וּלְעוֹלְמֵ י עַד תִּ ְמ
כִּי ַה ַמּלְכוּת ֶ
ְתוֹר ֶת  :יי י ִ ְמ לְעֹלָם ָועֶד.
ַכּכָּתוּב בּ ָ
ָאָרץ בַּיּוֹם ַההוּא י ִ ְהי ֶה יי ֶאחָד
ְונֶ ֱאמַרְ :ו ָהי ָה יי לְמֶ ֶל עַל כָּל ה ֶ
שׁמוֹ ֶאחָד.
וּ ְ
תפילת אברהם אבינו:
אָמַ ר ְל ָפנָיו:
אָמַרתָּ לִי )לעיל פסוק ב( קַח נָא אֶת
שׁ ְ
שׁעָה ֶ
ִרבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָםְ ,בּ ָ
ִבּנ ְ אֶת יְחִידְ ,
ָהי ָה לִי ְל ָהשִׁיב :אֶ תְ מוֹל אָמ ְַר ָתּ לִי "כִּי ְבי ִ ְצחָק יִקּ ֵָרא ְל ז ַָרע"
ְו ַע ְכשָׁיו אַתָּ ה אָמ ְַרתָּ לִי קַח נָא אֶת ִבּנ ְ ,
ְו א ָעשִׂיתִי כֵּן ,אֶ לָּא ָכּבַשְׁתִּי ַר ֲחמָי ַלעֲשׂוֹת ְרצוֹנ ְ .
שׁיּ ְהוּ ָבּנָיו שֶׁל י ִ ְצחָק ָבּאִין לִידֵ י
שׁעָה ֶ
יְהִי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ֶי ְבּ ָ
ֲעבֵירוֹת,
תִּ ְהי ֶה נִזְכָּר ָלהֶם ָהעֲבוֹדָ ה הַזּ ֹאת וְתִ תְ ַמלֵּא ֲעלֵיהֶם ַר ֲחמִים.
מותר ומצווה להפיץ.
סידור ועימוד :אלי כהן  -מיסטר מדיה

