בס"ד

תשע"א
נוסח התפילה ליום תפילה עולמי  -י"א חשון תשע
קול ברמה נשמע בני בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו.
על אלא אני בוכיה עיני עיני יורדה מים כי רחק ממנו נחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב.
רבונו של עולם חמול ורחם על הדמעות והבכיות של רחל אמנו שהיא השכינה וכנסת ישראל ,אשר היא בוכה בדמעות שליש
על גודל צערנו וצרות נפשנו ,רחל מבכה על בניה שגלו מעל שולחן אביהם ומארצם יצאו" .בכו תבכה בלילה ודמעתה על
לחיה אין לה מנחם מכל אוהביה".
רבונו של עולם מלא רחמים ,יעוררו רחמיך על בניך יהמו מעיך עלינו ,חוס וחמול ורחם על שארית פליטת עמך בית ישראל.
מלא רחמים ,איך תוכל להתאפק מלרחם על נפשות העשוקות ,על נפשות עמך ישראל המתגוללים בחוצות ובשוקים
וברחובות ,שהם נפשות יקרים מאוד מאוד והם נשפכים בראש כל חוצות ,ויקוים בנו מהרה נחמת הקב"ה לרחל אימנו ע"ה
ושבו בנים לגבולם ותמהר ותחיש לגאלינו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו .ויתגדל ויתקדש ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא שמך מלכנו בפי כל חי תמיד לעולם ועד.
)תפילות מועדי ישראל(

תהילים פרק פג
ֹאשַ :על ַע ְּמ ָך
ׂאוּ ר ׁ
יך ָנ ְש
ׂנְ ֶא ָ
ֶה ָמיוּ ן וּ ְמ ַש
יך י ֱ
ְב ָ
ֳּמי ָל ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש וְ ַאל ִּתְׁשקֹט ֵאלִּ :כי ִה ּנֵה אוֹי ֶ
ִׁשיר ִמזְ מוֹר ְל ָא ָסףֱ :אל ִֹהים ַאל ד ִ
יך ְּב ִרית י ְִכרֹתוּ ָ :א ֳה ֵלי
ַח ָּדו ָע ֶל ָ
ׂ ָר ֵאל עוֹדִּ :כי נו ֲֹעצוּ ֵלב י ְ
ׁשם ִי ְש
ָכר ֵ
ידם ִמ ּגוֹי וְ לֹא י ִּז ֵ
ַכ ִח ֵ
ֶיךָ :א ְמרוּ ְלכוּ וְ נ ְ
ָעצוּ ַעל ְצפוּ נ ָ
ַע ִרימוּ סוֹד וְ ִי ְתי ֲ
יֲ
ׂה
ׁשת ִעם יְֹׁש ֵבי צוֹרּ :גַם ַאּׁשוּ ר נִ ְלוָה ִע ָּמם ָהיוּ זְ רו ַֹע ִל ְבנֵי לוֹט ֶס ָלהֲ :ע ֵש
ַע ָמ ֵלק ְּפ ֶל ֶ
אלים מו ָֹאב וְ ַה ְג ִריםְּ :ג ָבל וְ ַע ּמוֹן ו ֲ
ֱאדוֹם וְ ִיְׁש ְמ ֵע ִ
ֶבח וּ ְכ ַצ ְל ֻמ ּנָע
יבמוֹ ְּכע ֵֹרב וְ ִכזְ ֵאב וּ ְכז ַ
יתמוֹ נְ ִד ֵ
ישוֹן :נְִׁש ְמדוּ ְב ֵעין ּדֹאר ָהיוּ ּד ֶֹמן ָל ֲא ָד ָמהִׁ :ש ֵ
ַחל ִק ׁ
ָבין ְּבנ ַ
יס ָרא ְכי ִ
ָל ֶהם ְּכ ִמ ְדיָן ְּכ ִס ְ
ָער וּ ְכ ֶל ָה ָבה ְּת ַל ֵהט
ַל ּגַל ְּכ ַקׁש ִל ְפנֵי רוּ ַחְּ :כ ֵאׁש ִּת ְב ַער י ַ
יתמוֹ ַכ ּג ְ
ֲשה ָּלנוּ ֵאת נְ אוֹת ֱאל ִֹהיםֱ :אל ַֹהי ִׁש ֵ
ׁ
ׁשר ָא ְמרוּ נִ יר ָ
יכמוֲֹ :א ֶ
ָּכל נְ ִס ֵ
ֵדעוּ
ֹאבדוּ  :וְ י ְ
ַח ְּפרוּ וְ י ֵ
ֹשוּ וְ ִי ָּב ֲהלוּ ֲע ֵדי ַעד וְ י ְ
יב ְקׁשוּ ִׁש ְמ ָך יְהוָהֵ :יבׁ
ֵיהם ָקלוֹן וִ ַ
ָה ִריםֵּ :כן ִּת ְר ְּד ֵפם ְּב ַס ֲע ֶר ָך וּ ְבסוּ ָפ ְת ָך ְת ַב ֲה ֵלםַ :מ ֵּלא ְפנ ֶ
ִּכי ַא ָּתה ִׁש ְמ ָך יְהוָה ְל ַב ֶּד ָך ֶע ְליוֹן ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ:

תהילים פרק קל
ָה ֲאדֹנָי ִמי
ֶיך ַקֻׁשבוֹת ְלקוֹל ַּת ֲחנוּ נָיִ :אם ֲעוֹנוֹת ִּתְׁש ָמר י ּ
יך יְהוָהֲ :אדֹנָי ִׁש ְמ ָעה ְבקו ִֹלי ִּת ְהיֶינָה ָאזְ נ ָ
את ָ
ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלוֹת ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
ַחל
ַפִׁשי ַלאדֹנָי ִמּׁש ְֹמ ִרים ַל ּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים ַל ּב ֶֹקר :י ֵ
ַפִׁשי וְ ִל ְד ָברוֹ הו ָֹח ְל ִּתי :נ ְ
יתי יְהוָה ִק ְּו ָתה נ ְ
ָראִ :ק ִּו ִ
יחה ְל ַמ ַען ִּת ּו ֵ
ַעמֹדִּ :כי ִע ְּמ ָך ַה ְּס ִל ָ
יֲ
ׂ ָר ֵאל ִמ ּכֹל ֲעוֹנ ָֹתיו:
ׂ ָר ֵאל ֶאל יְהוָה ִּכי ִעם יְהוָה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה ִע ּמוֹ ְפדוּ ת :וְ הוּ א י ְִפ ֶּדה ֶאת ִי ְש
ִי ְש

תהילים פרק קמב
יחי ָצ ָר ִתי ְל ָפנָיו
ׂ ִ
ׂ ִּכיל ְל ָדוִ ד ִּב ְהיוֹתוֹ ַב ְּמ ָע ָרה ְת ִפ ָּלה :קו ִֹלי ֶאל יְהוָה ֶאזְ ָעק קו ִֹלי ֶאל יְהוָה ֶא ְת ַח ּנָןֶ :אְׁש ּפ ְֹך ְל ָפנָיו ִש
ַמ ְש
ָמין וּ ְר ֵאה וְ ֵאין ִלי ַמ ִּכיר ָא ַבד ָמנוֹס ִמ ֶּמ ִּני ֵאין
יב ִתי ְּבא ַֹרח זוּ ֲא ַה ֵּל ְך ָט ְמנוּ ַפח ִליַ :ה ֵּביט י ִ
ָד ְע ָּת נְ ִת ָ
ַא ִּגידְּ :ב ִה ְת ַע ֵּטף ָע ַלי רוּ ִחי וְ ַא ָּתה י ַ
ילנִ י ֵמר ְֹד ַפי ִּכי
ָתי ִּכי ַד ּלו ִֹתי ְמאֹד ַה ִּצ ֵ
יבה ֶאל ִר ּנ ִ
יך יְהוָה ָא ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה ַמ ְח ִסי ֶח ְל ִקי ְּב ֶא ֶרץ ַה ַח ּיִיםַ :ה ְקִׁש ָ
ָע ְק ִּתי ֵא ֶל ָ
ַפִׁשי :ז ַ
ּדו ֵֹרׁש ְלנ ְ
יקים ִּכי ִת ְגמֹל ָע ָלי.
ַכ ִּתרוּ ַצ ִּד ִ
ַפִׁשי ְלהוֹדוֹת ֶאת ְׁש ֶמ ָך ִּבי י ְ
יאה ִמ ַּמ ְס ּגֵר נ ְ
ָא ְמצוּ ִמ ֶּמ ִּני :הו ִֹצ ָ
"אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם מאפילה לאורה
ומשיעבוד לגאולה השתא בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן"

תפילת האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר זצוק"ל
יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו ידידות אור נפשנו רוחנו ונשמתנו למען בריתך אשר כרת לשלוש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם מלפניך
זכור אהבתנו וחיבתנו והשב שכינתך לבית קדשינו והחזר להשתעשע בנו כימי קדם כי קשה פרידתך מעלינו כפרידת נפשנו מרוחנו ,המו
מעינו וכלתה נפשנו אל גאולת שכינתך מתחננים ובוכים לפניך ה' אב הרחמן על גלות השכינה הושיעה ה' שכינתך ודבק נפשנו באהבתך
הנעימה והעריבה על נפשנו  ,רוחנו ונשמתנו וייעול מלכנו בהיכלא .אמן כן יהי רצון.

