
charleneaminoff

tyhashem
- Charlene Aminoff

THIS POWERFUL TEFILA TEACHES US THAT GRATITUDE IS A

MOST POWERFUL KEY TO UNLOCKING THE GATES LEADING UP TO HASHEM.

MAY HASHEM ANSWER YOUR TEFILLOS L’TOVA.. . .  & SPEEDILY!

ה  ִמיד, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתּ נּו ָתּ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵכּ ר ְתּ ָשׂ ל ָבּ ְמָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ְורּוַח ָכּ ָבֵרְך ֶאת ִשׁ ל ַחי ְתּ ִנְשַמת ָכּ

ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך  יל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ְבּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלך גֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִצּ ֵאל. ּוִמַבּ

ֶחֶסד  חֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְבּ ְשָבּ ָכל ַהִתּ ל ְבּ ל ּתֹוָלדֹות, ַהְמֻהָלּ ִריֹות, ֲאדֹון ָכּ ל ְבּ ה.ֱאלֹוֵהי ָהִראשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַהּ ָכּ א ָאָתּ ֶאָלּ

יר ֲאסּוִרים,  ּוַמִתּ ִמים,  ִאְלּ יח  ִשׂ ַהֵמּ ִמים,  ִנְרָדּ ִקיץ  ְוַהֵמּ ִנים,  ְיֵשׁ עֹוֵרר  ן. ַהְמּ ִייָשׁ ְולֹא  ָינּום  ה לֹא  ִהֵנּ ה ֵער,  ַויהָוֹ ַרֲחִמים.  ְבּ ּוְבִרּיֹוָתיו 

ה  ִרָנּ ּוְלשֹוֵננּו  ַכָיּם,  ִשיָרה  ָמֵלא  ִפינּו  ְוִאלּו  ֲאַנְחנּו מֹוִדים.  ָך  ְלַבְדּ ּוְלָך  ֶנֱעָלִמים.  ְוַהְמַפֲעֵנַח  פּוִפים,  ְכּ ֹוֵקף  ְוַהּז נֹוְפִלים,  ְוַהּסֹוֵמך 

ַקּלֹות  ְוַרְגֵלינּו  ַמִים,  ָשׁ ֵרי  ִנְשׁ ְכּ ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ְוַכָיֵּרַח,  ֶמׁש  ֶשּׁ ַכּ ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  ְכּ ַבח  ֶשׁ ְפתֹוֵתינּו  ְוִשׂ יו,  ָלּ ַגּ ֲהמֹון  ַכּ

נּו, ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי  יִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכּ ַאָיּלֹות, ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּ ָכּ

נּו, ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו,  ַאְלָתּ ְצַרִים ְגּ ָפִנים ִמִמּ נּו.ִמְלּ יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּ ָעִשׂ ים ְוִנְפָלאֹות ֶשׁ ָעִמים, ַהּטֹובֹות ִנִסּ י ְרָבבֹות ְפּ ֲאָלִפים ְוִרֵבּ

ְוֶנֱאָמִנים  ים  ְוַרִבּ ָרִעים  ּוֵמֳחָלִאים  נּו,  ְטָתּ ִמַלּ ֶבר  ּוִמֶדּ נּו,  ְלָתּ ִהַצּ ֵמֶחֶרב  נּו,  ְלָתּ ְלַכּ ִכּ ָבע  ּוְבָשׂ נּו,  ַזְנָתּ ָרָעב  ְבּ ִדיָתנּו,  ְפּ ֲעָבִדים  ית  ּוִמֵבּ

נּו,  ְגָתּ ָבּ ַלּ ִפּ ן ֵאָבִרים ֶשׁ ה ֱאלֵֹהינּו ָלֶנַצח.ַעל ֵכּ נּו ְיהָוֹ ֵשׁ ְטּ ה ֱאלֵֹהינּו, ְוַאל ִתּ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְיהָוֹ יָתנּו. ַעד ֵהָנּ ִלּ ִדּ

יׁשּו  חּו ִויָפֲארּו ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִדּ ְבּ ִפינּו, ֵהן ֵהם, יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשׁ ְמָתּ ְבּ ר ַשׂ ינּו, ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁ ַפְחָתּ ְבַאֵפּ ָנּ ָמה ֶשׁ ְורּוַח ּוְנָשׁ

ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה  ה, ְוָכל ֶבּ ַצֶפּ ַבע, ְוָכל ַעִין ְלָך ְתּ ָשּׁ ה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלשֹון ְלָך ִתּ י ָכל-ֶפּ ִמיד. ִכּ נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ

ה ִמי ָכמֹוָך,  אַמְרָנה, ְיהָוֹ ל ַעְצמֹוַתי תֹּ תּוב, ָכּ ָכּ ָבר ֶשׁ ָדּ ֶמָך, ַכּ רּו ִלְשׁ ָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְמּ ֲחֶוה, ְוָכל ַהְלּ ַתּ ְלָפֶניָך ִתְשׁ

ֶוה  ְך, ּוִמי ִיְשׁ יַע. ִמי ִיְדֶמה ָלּ יב ְותֹוִשׁ ְקִשׁ ל ַתּ ה ִתְשַמע, ַצֲעַקת ַהַדּ ְוַעת ֲעִנִיּים ַאָתּ נּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ַשׁ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּ ַמִצּ

ָך.  ָקְדֶשׁ ם  ֵשׁ ּוְנָבֵרְך ֶאת  ּוְנָפֶאְרָך  ֲחָך  ֵבּ ּוְנַשׁ ְלָך,  ְנַהֶלּ ָוָאֶרץ.  ַמִים  ָשׁ ֶעְליֹון, קֹוֶנה  ְוַהנֹוָרא ֵאל  ּבֹור  ַהִגּ דֹול  ַהָגּ ָלְך, ָהֵאל  ַיֲעָרְך  ּוִמי  ְך,  ָלּ

ם ָקְדשֹו. ה, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשׁ ְרִכי ַנְפִשי ֶאת ְיהָוֹ ָאמּור, ְלָדִוד, ָבּ ָכּ

א. א ָרם ְוִנָשּ ֵסּ ֶלְך ַהּיֹוֵשב ַעל ִכּ נֹוְראֹוֶתיָך: ַהֶמּ ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ְבּ ֶמָך. ַהִגּ ְכבֹוד ְשׁ דֹול ִבּ ַתֲעֻצמֹות ֻעֶזָּך, ַהָגּ ָהֵאל ְבּ

יִקים  ַצִדּ ְפֵתי  ּוְבִשׂ ְתרֹוַמם:  ִתּ ִרים  ְיָשׁ ִפי  ְבּ ה.  ְתִהָלּ ָנאָוה  ַלְיָשִרים  ה,  ְיהָוֹ ַבּ יִקים  ַצִדּ נּו  ַרְנּ ְוָכתּוב,  ְשמֹו.  ְוָקדֹוש  ָמרֹום  ַעד,  שֹוֵכן 

ל:  ְתַהָלּ ים ִתּ ׁש: ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ ְתַקַדּ ַרְך: ּוִבְלשֹון ֲחִסיִדים ִתּ ְתָבּ ִתּ

ה ֱאלֵֹהינּו  ל ַהְיצּוִרים, ְלָפֶניָך ְיהָוֹ ן חֹוַבת ָכּ ֵכּ ָכל ּדֹור ָודֹור. ֶשׁ נּו ְבּ ַאר ִשְמָך ַמְלֵכּ ה ִיְתָפּ ִרָנּ ָרֵאל, ְבּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ וְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ

חֹות ָדִוד  ְבּ ירֹות ְוִתְשׁ ל ִדְבֵרי ִשׁ ַח, ְלָבֵרְך, ְלָעֶלה, ּוְלָקֵלס, ַעל ָכּ ר, ּוְלַנֵצּ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלָהֵדּ ֵבּ ל, ְלַשׁ ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּ

יֶחך. ָך ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ֵבּ

ָבָחה,  י ְלָך ָנֶאה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ִשיר ּוְשׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ, ִכּ ָשּׁ דֹוׁש ַבּ דֹול ְוַהָקּ ֶלְך ַהָגּ נּו, ָהֵאל ַהֶמּ ְמָך ָלַעד ַמְלֵכּ ח ִשׁ ַבּ ַתּ ּוְבֵכן ִיְשׁ

דֹוש, ּוֵמעֹוָלם  דֹול ְוַהָקּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשְמָך ַהָגּ ה ּוַמְלכּות. ְבּ ה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָשּׁ ִהָלּ ה ּוְגבּוָרה, ְתּ ֻדָלּ ָלה, ֶנַצח ְגּ ל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמָשׁ ַהֵלּ

יָרה ִזְמָרה ֶמֶלְך ֶאל ֵחי ָהעֹוָלִמים ִשׁ ְפָלאֹות ַהּבֹוֵחר ְבּ חֹות ֵאל ַההֹוָדאֹות ָאדֹון ַהִנּ ָבּ ִתְשׁ דֹול ְבּ ה ה' ֶאל ֶמֶלְך ָגּ רּוְך ַאָתּ ְוַעד עֹוָלם ָבּ


