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בעהית"ש  ,יום ראשון ד' כסלו תשע "ג

תחינה ובקשת רחמים לעתות בצרה,
מיוסדת עפ"י תפלתו של רבינו הרש"ש זללה"ה וזיע"א.
לאחר תפילת מנחה יפתחו את ההיכל ויאמרו החזן והקהל י"ב פעמים את הפסוק" ,לעולם ה' דברך
בניקודב ָ ר ְ ָך ,שהוא שוא קמץ שוא
ניצב בשמים"] ,ויכוין בכל פעם שמזכיר שם ה' יתברך ,בהוי'ה ד ְ
קמץ[.
באומרוב ָ ר ְ ָך ,שהם הדינים הקשים בבחינת דבור קשה ,שישארו נצבים בשמים ולא יצאו
דְ
ויכוין
לפועל והוא רחום יכפר עון ,וניחם על הרעה.
ואח"כ יאמר החזן בלב נשבר ונדכא:

יה"ר מלפניך ה' או"א שתעשה למען שמך הגדול הגבור הטהור והנורא ,הנכתב ואינו נקרא
]יכוין הוי'ה בניקוד הנ"ל[ ותבטל ברחמיך הרבים ובחסדיך הפשוטים כל הגזרות הקשות
והרעות מעלינו ומעל כל עמך ישראל חיילים ואזרחים אנשים נשים וטף ,שבארץ ישראל ובכל
מקום בעולם בין ביבשה בין באויר ובין בים ,ותגזור עלינו גזרות טובות ,ישועות ונחמות ,ראה
ְר ֵ ,ם ורוח ת ִ ש ָ א ֵ ם
רעתנו
ֵנו וריבה ריבנו ,והפר עצת אויבינו ושונאינו וכל מבקשי ת ִ ז
נא בע ֳנ ְ י ּ
וסערה תפיץ אותם ,יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך ה' דוחה ,יהי דרכם חשך וחלקלקות ,ומלאך ה'
רודפם .עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל .תפול עליהם אימתה ופחד בגדול
זרועך ידמו כאבן ,כאבן ידמו זרועך בגדול ופחד אימתה עליהם תפול.
וקיים בנו מקרא שכתוב ,כל כלי יוצר עליך לא יצלח ,וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי,
זאת נחלת עבדי ה' ,וצדקתם מאתי נאום ה' .ונאמר ,ה' יחתו מריביו עליו בשמים ירעם ה' ידון
אפסי ארץ ,ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו.
ֵנו לך קיוינו היה זרועם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה .ונאמר ועת צרה היא
ונאמר ה'ח ָ נ ּ
ליעקב וממנה י ִ ו ָש ֵ ע .ונאמר ,בכל צרתם לו צר ,ומלאך פניו הושיעם ,באהבתו ובחמלתו הוא
גאלם ,וינטלם וינשאם כל ימי עולם.
ונאמר :מי א-ל כמוך נושא עון ועובר על פשע ,לשארית נחלתו ,לא החזיק לעד אפו ,כי חפץ
חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם .תתן אמת ליעקב חסד
לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם .הושיעה את עמך ,וברך את נחלתך ,ורעם ונשאם
עד העולם .מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו ,יגל יעקב ישמח ישראל .אמן ואמן.

מצ"ב תפלה )המיוסדת עפ"י תפילתו של רבינו הרש"ש(
מכב' הראשון לציון הרב הראשי לישראל
הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט"א  ,להתפלל על אחינו חיילי ואזרחי מדינת ישראל.
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מי שברך לחיילי צה"ל
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן .הוא יברך וישמור וינצור
ויגדל למעלה למעלה את כל חילי צבא הגנה לישראל ואנשי הביטחון  .העומדים על משמר
ארצנו וערי אלהינו .מן הלבנון ועד גבול מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה .ביבשה
באויר ובים .וגם בכל מקום שנמצאים .לא יאנה להם כל רע מעתה ועד עולם .אמן כן יהי
רצון.

וכשם שגוננת במלחת יהושע בן נון .ודוד בן ישי ויואב בן צרויה ע"ה .כך תעמוד לימין חילינו
ותתן את איבינו הקמים עלינו נגפים לפניהם תמיד .הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם לכל
הצבא שלנו מכל צרה וצוקה ונגע ומחלה וממקרים רעים .ומכל מיני גזרות קשות ורעות
המתרגשות לבוא בעולם .וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם .ידבר שונאינו תחתיהם
תמיד ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת נצחון תמיד .ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ויקוים בהם
הכתוב :כי ה' אלהיכם ההלך עמכם .להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם :לא תערוץ
מפניהם כי ה' אלהיך בקרבך אל גדול ונורא :ונתנם ה' אלהיך לפניך והמם מהומה גדלה עד
השמדם :לא יתיצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם יתן ה' אלהיכם על פני כל הארץ אשר
תדרכו בה כאשר דבר לכם :יתן ה' את איביך הקמים עליך נגפים לפניך .בדרך אחד יצאו אליך
ובשבעה דרכים ינוסו לפניך :ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם .ולא רדפו
אחרי בני יעקב :כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך .כי תלך במו אש לא תכוה.
ולהבה לא תבער בך :וגנותי על העיר הזאת להושיעה  .למעני .ולמען דוד עבדי :כי מלאכיו יצוה
לך לשמרך בכל דרכיך :ה' יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים .ורפואה שלמה וגאלה
קרובה .וישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם .אכי"ר.
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