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The Living History of Tefillot
       בית יוסף אורח חיים סימן קיב 

פרטי רמזי דינים המחודשים המבוארים בזה הסימן
[א - ב] סדר י"ח ברכות על נסים שנעשו לצדיקים:

…כתוב בשבלי הלקט (תפילה סי' יח) מצאתי אגדה מאי על הסדר זה סדר עולם שכך 
מצינו י"ח ברכות של תפילה מעולם היו מתוקנות זו אחר זו כיון שבאו אנשי כנסת 

הגדולה כללום ותקנום כסדרן.
1 כשניצל אברהם מאור כשדים פתחו מלאכי השרת ואמרו מגן אברהם.

2 כשנעקד יצחק אמרו מחיה המתים.
10 כשבא יעקב למצרים ונתקבצו השבטים עם יוסף אמרו מקבץ נדחי עמו ישראל

Tefillot in Anticipation 

בית אלוקים למבי"ט שער התפילה פרק יח
 תפלות אברהם אבינו בהיותו האב הראשון לאומה ישראלית כי ביצחק נקרא לו זרע

 ולא כל יצחק, כל תפלותיו היו מכוונות לתיקון בניו בעת צרתם, ולזה עבר בארץ עד
 מקום שכם להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם עם שכם, ונתקבלה תפלתו,

 כדכתיב (בראשית ל"ה) ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם וגו

בראשית פרשת לך לך פרק יב פסוק ו
וַּיַעֲבֹ֤ר אַבְָרם֙ ּבָאֶָ֔רץ עַ֚ד מְקֹ֣ום ׁשְכֶ֔ם עַ֖ד אֵלֹ֣ון מֹוֶר֑ה וְהַּֽכְנַעֲנִ֖י אָ֥ז ּבָאֶָֽרץ: 

רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יב פסוק ו
 עד מקום שכם - להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם
שפתי חכמים בראשית פרשת לך לך פרק יב פסוק ו אות ט

 ט דקשה לרש"י למה לא השמיענו הכתוב שבא לסוכות שהיא ראשונה בגבול ארץ
 ישראל כדמשמע לקמן בפרשת וישלח (לג יז), ועל זה פירש להתפלל

Tefilla for “Wish You Were Here” - Midot Development
See commentary for Avraham’s journey & 5 year wait for Entry Pass

חרדים - על התורה אזכרי, אלעזר בן משה
 נאמר כאן ויעבור, ונאמר נתן [שמות פרק ל"ד פסוק ו'] ויעבור ה' על פניו ויקרא, רמז
 שהתפתח אברהם אבינו וביקש רחמים והיזכיר י"ג מידות בהתפללו על חזרת

ישראל מן הגלות לארץ ישראל בקיבוץ גלויות

זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך דף עט עמוד ב.



Tefilla 5781 #1 Praying for your 

Achievement

לך לך תשפ’'א

 גוונא דא אברהם לא עאל בקיומא דקודשא בריך הוא עד דעאל לארעא, חמי מה כתיב
 ויעבור אברם בארץ, ויעבור וילך מבעי ליה אלא הכא הוא רמז שמא קדישא דאתחתים
 ביה עלמא בע"ב אתוון גליפן דכלהו בשמא דא, כתי' הכא ויעבור וכתיב התם (שמות

:ל"ד) ויעבור יי' על פניו ויקרא

Another Application- Not only for me
מחזור ספרד ליום הכפורים - סדר עבודה: 

 וְכְָ הָיְתָה ּתְפִּלָתֹו ׁשֶל ּכֹהֵן גָדֹול ּבְיֹום הַּכִּפִֻרים ּבְצֵאתֹו מִּבֵית ֹקֶדׁש הַּקֳָדׁשִים ּבְׁשָלֹום ּבְלִי
:פֶגַע

 יְהִי ָרצֹון מִּלְפָנֶיָ יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו ׁשֶּתְהֵא הַׁשָּנָה הַּזֹאת הַּבָאָה עָלֵינּו וְעַל ּכָל
 עַּמְָ ּבֵית יִשְָֹראֵל. ׁשְנַת אֹוצְָרָ הַּטֹוב ּתִפְּתַח לָנּו. ׁשְנַת אֹסֶם. ׁשְנַת ּבְָרכָה. ׁשְנַת ּגְזֵרֹות

 טֹובֹות מִּלְפָנֶיָ. ׁשְנַת ּדָגָן ּתִירֹוׁש וְיִצְהָר. ׁשְנַת הְַרוָחָה וְהַצְלָחָה וְַקּיָמִים. ׁשְנַת וִעּוד ּבֵית
 מְִקּדָׁשֶָ. ׁשְנַת זֹול. ׁשְנַת חַיִים טֹובִים מִּלְפָנֶיָ. ׁשָנָה טְלּולָה ּוגְׁשּומָה אִם ׁשְחּונָה. ׁשְנַת

 יַמְּתִיקּו מְגִָדים אֶת ּתְנּובָתָם. ׁשְנַת ּכַּפָָרה עַל ּכָל עֲֹונֹותֵינּו. ׁשְנַת לַחְמֵנּו ּומֵימֵינּו ּתְבֵָרְ.
 ׁשְנַת מַּשָא ּומַּתָן. ׁשְנַת נָבֹוא לְבֵית מְִקּדָׁשֵנּו. ׁשְנַת שֹבַע. ׁשְנַת עֹנֶג. ׁשְנַת ּפְִרי בִטְנֵנּו ּופְִרי

 אְַדמָתֵנּו ּתְבֵָרְ. ׁשְנַת צֵאתֵנּו ּובֹאֵנּו ּתְבֵָרְ. ׁשְנַת ְקהָלֵנּו ּתֹוׁשִיעַ. ׁשְנַת ַרחֲמֶיָ יִכְמְרּו עָלֵינּו.
נָה ׁשֶֹּלא תַּפִיל אִׁשָּה אֶת ּפְִרי  ׁשְנַת ׁשָלֹום וְׁשַלְוָה. ׁשָנָה ׁשֶּתֹולִיכֵנּו קֹומְמִּיּות לְאְַרצֵנּו. ׁשָ
 בִטְנָּה. ׁשָנָה ׁשֶּתַעֲלֵנּו שְֹמֵחִים לְאְַרצֵנּו. ׁשָנָה ׁשֶֹּלא יִצְטְָרכּו עַּמְָ ּבֵית יִשְָֹראֵל זֶה לָזֶה וְֹלא

:לְעַם אַחֵר ּבְתִּתְָ בְָרכָה ּבְמַעֲשֵֹה יְֵדיהֶם


