תפילה לשעת צרה ומלחמה
תפילה נפלאה לשעת צרה ולזמן מלחמה ,לאמרה לשוהים במקום וזמן הסכנה ,ולעם
ישראל ,הערבים זה לזה ,לאמרם על אחיהם הנתונים בצרה ,לבקש ולהתחנן למקום שירחם
עליהם ויוציאם מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה ,וישמרם ויצילם מכל צורה וצוקה,
אכי"ר.
יאמר תחילה פרק כ בתהלים י"ב פעמים בכונה:

מור לְ ָדוִ ד :י ַַענְ ָך יַהָ וִ "הָ ְב ֹיום צָ ָרה ,יְ ַש ֶּג ְב ָך ֵּשם אֱ לֹהֵּ י יַעֲ קֹב :יִ ְשלַ ח ֶּעזְ ְר ָך ִמק ֶֹּדש ו ִמ ִצי ֹון
לַ ְמנַ ֵּצחַ ִמזְ ֹ
עולָ ְת ָך יְ ַד ְשנֶּ ה סֶּ לָ ה :יִ ֶּתן לְ ָך ִכלְ בָ בֶּ ָך וְ כָ ל עֲ צָ ְת ָך יְ מַ ֵּלא :נְ ַר ְננָ ה ִבישו ָע ֶּתךָ
ָ
יִ ְס ָע ֶּד ָך :יִ זְ כֹר ָכל ִמנְ ח ֶֹּתיך וְ ֹ
ָ
יחו ַיעֲ נֵּ הו ִמ ְשמֵּ י
יע ָיהֹוֶּ "הָ ְמ ִש ֹ
הו ִש ַ
לו ֶּתיךַ :ע ָתה י ַָד ְע ִתי ִכי ֹ
ו ְב ֵּשם אֱ לֹהֵּ ינו נִ ְדגֹל יְ מַ ֵּלא יִ הֵּ וִ "הָ ָכל ִמ ְשאֲ ֹ
ינו :אֵּ ֶּלה בָ ֶּרכֶּ ב וְ אֵּ ֶּלה בַ סו ִסים וַ אֲ נַ ְחנו ְב ֵּשם יִ ֲהוֵּ "הָ אֱ לֹהֵּ ינו נַ זְ ִכיר :הֵּ ָמה ָכ ְרעו
רות י ֵַּשע יְ ִמ ֹ
ָק ְדש ֹו ִב ְגבו ֹ
ְ
יעה הַ ֶּמלֶּ ך יַעֲ נֵּ נו ְב ֹיום ָק ְראֵּ נו:
הו ִש ָ
עו ָדד יִ ְהוִ "הָ ֹ
וְ נָ פָ לו וַ אֲ נַ ְחנו ַק ְמנו וַ ִנ ְת ֹ
לאחר אמירת הפרק ,יאמר:

צון ִמ ְלפָ נֶּ ָ
מור
יאת הַ ִמזְ ֹ
ש ָראֵּ לֶּ ,ש ִב ְסגולַ ת ְק ִר ַ
דוש יִ ְ ֹ
בו ֵּתינו ,אֲ ִביר יַעֲ קֹבְ ,ק ֹ
יך יְ ָי אֱ לֹהֵּ ינו וֵּ אלֹהֵּ י אֲ ֹ
יְ ִהי ָר ֹ
אויְ בֵּ ינו
הַ זֶּהִ ,ת ְתמַ ֵּלא ַרח ֲִמים ַעל ָכל יִ ְש ָראֵּ ל ֹיו ְשבֵּ י הָ ִעיר הַ זו (יאמר את שם העיר) ,וְ ִת ְש ְמ ֵּרנו ִמיַד ֹ
יע וְ ַת ְש ִפיל
וְ כָ ל הַ ָק ִמים ָעלֵּ ינו .וְ ַת ִצילֵּ נו מֵּ ָר ָעה ומֵּ ָר ָעב ו ִמ ְש ִבי ו ִמ ִביזָה ו ִמ ָכל ַפחַ ד ו ִמ ָכל צַ ַער ,וְ ַת ְכנִ ַ
רועֲ ָך יִ ְדמו ָכ ָאבֶּ ן .ו ְכ ֵּשם
אויְ בֵּ ינוִ ,תפֹל עֲ לֵּ יהֶּ ם אֵּ ימָ ָתה וָ פַ חַ ד (יכוין בשם :תעאו) ִב ְגדֹל זְ ֹ
אֶּ ת ָכל ֹ
או ִתי ְב ֹיום צָ ָר ִתי ,וְ כֵּ ן ָדוִ ד הַ ֶּמלֶּ ךְ
עונֶּ ה ֹ
ית לְ יַעֲ קֹב ְבבֵּ ית אֵּ ל ְכ ֶּש ָאמַ ר וְ אֶּ עֱ ֶּשה ָשם ִמזְ ֵּבחַ לָ אֵּ ל הָ ֹ
ֶּש ָענִ ָ
ָ
ָ
לום הָ יָה ִמ ְת ַפלֵּ ל ְכ ֶּשהָ יָה ֹיו ָאב ַב ִמלְ חָ מָ ה ,י ַַענְ ך יְ ָי ְב ֹיום צָ ָרה יְ ַש ֶּג ְבך ֵּשם אֱ לֹהֵּ י יַעֲ קֹב ,הוא
ָעלָ יו הַ ָש ֹ
או ִתי ְב ֹיום צָ ָר ִתיְ ,ב ֵּשם הַ זֶּה אֶּ ְק ָרא אֵּ לֶּ ָ
יך (יכוון
עונֶּ ה ֹ
לום לָ אֵּ ל הָ ֹ
הַ ֵּשם ֶּש ָאמַ ר יַעֲ קֹב ָא ִבינו ָעלָ יו הַ ָש ֹ
דו ָתיו
מור הַ זֶּה ,ונְ קו ֹ
מות הַ י ֹו ְצ ִאים ִמהַ ִמזְ ֹ
במחשבה :אהיה יהו"ה אדני) יַעֲ נֵּ נו ְב ֹיום ָק ְראֵּ נו .וזְ כות הַ ֵּש ֹ
או ִתי ֹו ָתיו ו ְט ָעמָ יו ,יָגֵּ ן ָעלֵּ ינו וְ ַעל ָכל יִ ְש ָראֵּ ל ֹיו ְשבֵּ י הָ ִעיר הַ זו (יאמר את שם העיר),
יבו ָתיו וְ ֹ
וְ ֵּת ֹ
חו ִחים וְ הַ ק ֹו ִצים הַ ס ֹו ְב ִבים אֶּ ת הַ ש ֹו ַש ָנה הָ ֶּעלְ ֹיונָ ה:
לְ הַ ְכ ִרית ָכל הַ ֹ
ָא ָנא מֶּ לֶּ ְך ַרחום וְ חַ נוןְ ,פ ֵּדה אֶּ ת ְבנֵּ י יַעֲ קֹב מֵּ חֵּ מָ ה ,וְ הָ פֵּ ר ָתפֵּ ר עֲ צַ ת ָכל הַ ָק ִמים ָעלֵּ ינו .יִ ְהיו נֶּ גֶּ ד
כור נָ א ָבנֶּ ָ
ָפנֶּ ָ
יך
דוש יִ ְש ָראֵּ ל .זְ ֹ
רו ֵּתינו ,ו ְראֵּ ה ְב ָענְ יֵּינו וְ ִריבָ ה ִריבֵּ נו ,וְ י ְֵּדעו ָכל הַ ג ֹויִ ם ִכי ַא ָתה ְק ֹ
יך צָ ֹ
עֲ נִ ִיים וְ אֶּ ְב ֹיונִ ים ְמצַ ִפים לִ ישו ָע ְת ָך ָכל הַ י ִָמיםָ .א ִבינו מַ לְ ֵּכנו ,יִ ְכ ְבשו ַר ֲחמֶּ ָ
ָגולו
יך אֶּ ת ַכ ַע ְס ָך ,וְ י ֹ
יך ַעל ִמד ֹו ֶּת ָ
ַרחֲמֶּ ָ
אויְ בֶּ י ָך,
אות ,לְ נַ ֵּצחַ ב ֹו ֹ
אות ְב ֵּשם אֲ דֹנָ י ְצבָ ֹ
יך .חַ י וְ ַקיָים ,עֲ ֵֹּשה לָ נו נִ ִסים וְ נִ ְפלָ ֹ
מור ָכל יִ ְש ָראֵּ ל ו ִב ְפ ַרט ֹיו ְשבֵּ י הָ ִעיר הַ זו
עולָ ם ,לִ ְש ֹ
סוד ֹ
אות ו ְב ֵּשם אֵּ ל ַש ַדי צַ ִדיק יְ ֹ
ו ְב ֵּשם אֱ ל ִֹהים ְצבָ ֹ
ָ
(יאמר את שם העיר)ְ .ב ֵּשם אהיה ֶּכ ֶּתר ו ְב ֵּשם הויה ִת ְפאֶּ ֶּרת ו ְב ֵּשם אדני הֵּ יכַ ל ָק ְד ְשך ְת ַש ְגבֵּ נו
יענו ,וְ י ַַע ְמדו ְמלִ יצֵּ י ֹיו ֶּשר לְ הַ ְכנִ יס ְת ִפלָ ֵּתינו לְ פָ נֶּ ָ
יך לְ מַ ַען ַרח ֲִמים הַ ְמרו ִביםְ ,כ ִד ְכ ִתיבִ :כי אֵּ ל
תו ִש ֵּ
וְ ֹ
ָ
ָ
ָ
ָ
בו ֶּתיך אֲ ֶּשר נִ ְש ַבע לָ הֶּ ם .עֲ ֵּשה לְ מַ ַען
יתך וְ לֹא יִ ְש ַכח אֶּ ת ְב ִרית אֲ ֹ
ַרחום יְ ָי אֱ לֹהֶּ יך לֹא י ְַר ְפך וְ לֹא י ְַש ִח ֶּ
ָ
ָ
ָ
יעה
הו ִש ָ
ידך ֹ
ְשמֶּ ָך ,עֲ ֵּשה לְ מַ ַען יְ ִמינֶּ ָך ,עֲ ֵּשה לְ מַ ַען ת ֹו ָר ֶּתך ,עֲ ֵּשה לְ מַ ַען ְקדו ָש ֶּתך ,לְ מַ ַען יֵּחָ לְ צון יְ ִד ֶּ
צון ִא ְמ ֵּרי ִפי וְ הֶּ ְג ֹיון לִ ִבי לְ פָ נֶּ ָ
יך יְ ָי צו ִרי וְ ֹגואֲ לִ י:
יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵּ נִ י .יִ ְהיו לְ ָר ֹ
באדיבות אתר תפילה ,אתר התפילות ,הברכות
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