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  :הזאת בעת לאמרה
 נתפלל אליהם הטוב הכרת תוךמ .אותם ויציל ישמור' ה, תנאים לא בתנאים שם שעומדים החיילים כלפי הטוב הכרת לנו שתהיה צריך"

, בנו על שמפחד באב טבע. לצלן רחמנא הזה למקום להיכנס עומד ושהוא שם נמצא שבנו יחשוב אדם כל. כוחנו ובכל תוקף בכל עליהם

 אחד כל, שלנו האחים זה, שם יםכהול שאנחנו נחשוב, ודמנו בשרנו אחינו, ה"הקב של בניו הם כולם החיילים, להרגיש צריך אחד כל כך

 ולהתפלל הזאת ההרגשה את להרגיש צריכים כולם, קרוב יותר זה את מרגיש שודאי אח או בן לו שיש מי מבעיא לא, כך לחשוב צריך

 מי, טובות במידות ותוספת תורה תוספת של, הללו בימים קבלות איזה עליו לקבל שיכול מי, בחיזוק להוסיף. ולהתחזק הלב בעומק

 שאדם לפעמים. מאד מוסיף זה כל, חול וביום בשבת דיבור תענית לעשות, כוחו לפי אחד כל, יום חצי או יום איזה תענית לעשות שיכול

  ".העולם כל את ומציל, ליבו בכל אבל, אחד דבר עושה אחד

  ]השבועי משיעורו א"שליט ל"הראש מרן דברי מתוך[

  

֗ ----קכאקכאקכאקכא    פרקפרקפרקפרק    תהליםתהליםתהליםתהלים ַמ֫ ירׁשִ ָ֣ ֹותֲע֥לַּלֽ י אָיֹב֥ ִיןַאֵ֗מ֝ יםֶהָהִר֑ ֶאל יַניֵע֭ אֶאׂשּ ַמ֥ הׂשֵֹ֗ע֝ הְיהָו֑ םֵמִע֣ ְזִריֶע֭  :ֶעְזִרֽ ֶרץ ִיםׁשָ  ֹוטַּל֣מ ןִֵיּת֣ ַאל :ָוָאֽ
ך ּום֗נָי֝ ַאל ָךַרְגֶל֑ ְמֶרֽ א הִֵהּנ֣ :ָׁשֹֽ ֑ אְולֹ֣ ּנוםָי֭ לֹֽ ָרֽאל רֹוֵמׁ֗ש֝ ןִייׁשָ ְָל֗ךִצ֝ הְיהָו֥ ָךׁשְֹמֶר֑ הְיהָו֥ :ִֵיׂשְ ֥ ַעל ּ ך דיַ ֶ֥ םיֹוָמ֗  :ְָיִמיֶנֽ א ֶמׁשַהׁשּ הַיּכֶ֗ לֹֽ  ּכָ

ְיָלה ַחְֵוָי֥ר ָלֽ הָו֗ :ּּבַ ֽ ָמְרָך֥ היְ ל ִיׁשְ ֹמִ֗י֝ עָר֑ ִמּכָ ֽך ֶאת רׁשְ הָו֗ :ַָנְפׁשֶ ֽ ָמר היְ ֥ ִיׁשְ ֽ ָךּובֹוֶא֑ ֵצאְתָך ם ְוַעד הַעּתֵָ֗מ֝   :עֹוָלֽ
֥ -קכדקכדקכדקכד    פרקפרקפרקפרק    תהיליםתהיליםתהיליםתהילים ַמֲע֗ל ירׁשִ ֵלו֣ל דִוְ֥לָד֫ ֹותַּהֽ ָה֣ הָוהְי֭ יּ אַמר ּנוָל֑ ָיהׁשֶ ָרֽאל אָנ֝ ֹיֽ ֵלו֣ל :ִֵיׂשְ ָה֣ הָוהְי֭ יּ ֖ק ּנוָל֑ ָיהׁשֶ ם ּינוֵָע֣ל ּוםּבְ  ַזיֲא֭  :ָאָדֽ

֣ ָל֑ע יםַּחיִ ּונוּבְ ֲח֖ר ּ נו םַּאָפ֣ ֹותּבַ ֽ ָט֑פ ִיםַּהַמ֣ ַזיֲא֭ :ּּבָ ּונוׁשְ ּ ֗ ֽנו ַעל רָעַב֥ ְחָלהַנ֝ ֑ ַעל רָעַב֣ ַזיֲא֭ :ַּנְפׁשֵ ים ִיםַּמַ֗ה֝ ּנוַנְפׁשֵ ֥ר :ֵַּהֽזידֹוִנֽ ְוךּבָ  הְיהָו֑ ּ
לֹ֥ ֗ ּנוְנָתָנ֥ אּׁשֶ ם ֶרףֶט֝ ּנֵיֶהֽ ִצ֥פ ּנוַנְפׁשֵ֗  :ְלׁשִ ֥֫י חִּמַפ֪ ִנְמְלָט֮ה ֹורּּכְ ּבָ֗ חַּהַפ֥ יםֹוְקׁשִ ְטנו ְּחנוַוֲאַנ֥ רִנׁשְ ֣ ְּזֵרנוֶע֭ :ִּנְמָלֽ ׁשֵ ַמ֥ הׂשֵֹ֗ע֝ הְיהָו֑ םּבְ  ִיםׁשָ

ֶרץ   :ָוָאֽ
  , גזרות, קשה דיבור שהוא" דברך", למעלה הרעות הגזרות כל שישאיר' לה ליבנו ונכווין', ה לעולם הפסוק את פעמים 12 יאמרו[

  .]ושלום וברכה טובה של שפע ירד לארץ. לארץ ירד שלא, "בשמים נצב"

ִים בִּנָצ֥ ָָבְר֗ךּדְ  ְיָהְוָה םְלעֹוָל֥ ָמֽ ָ ׁשּ   :ּבַ
  

 נקרא ואינו הנכתב והנורא הטהור הגיבור הגדול שמך למען שתעשה אבתינו הי-ל-וא הינו-ל-א' ה מלפניך רצון יהי
 את המוסרים אלה כל של המסירות ולמען, ואתר אתר בכל לפניך תחנונים המפילים הרבים תפילת ולמען, בו שהתכוונו

, ובירושלים ובמרכז ובצפון בדרום ישראל עמך כל על ותרחם ותחמול ותחוס. רצונך לעשות, ישראל עם הצלת על נפשם
 וכרצון וכצינה תשמרם' ה אתה, נמצאים שהם מקום ובכל ובים באויר ביבשה, הבטחון כוחות וכל ישראל חיילי ועל

 השבי ומן החרב מן ותצילנו תצילם, וחבלה מחבל ומכל, ובהלה פחד ומכל ומחלה חולי מכל ותצילנו ותצילם, תעטרם
 קשות גזרות כל ומעלינו מעליהם ותבטל, בישין מרעין מיני ומכל, והרקטות הטילים ומן, התופת של האש ומן, הבזה ומן

ְזֵר֙ם, רעתנו מבקשי וכל ושונאינו אויבינו עצת ותפר, ונחמות וישועות טובות גזרות עלינו ותגזור, ורעות ֵא֔ ּוַחְו֣ר ּתִ ָ ׂשּ  םּתִ
ִפ֣ הּוְסָעָר֖ ֑ יץּתָ ְה֗י, םאֹותָ ֽ ֹמ֥ ּויִ ה הְיהָו֣ ְךּוַמְלַא֖ ּוַח֑ר ִלְפֵני ץּכְ ִהי :ּדֹוֶחֽ ֽ ךֹח֥ םַדְרּכָ֗ יְ ם ההָוְ֗י֝ ְךּוַמְלַא֥ ֹותַּוֲחַלְקַל֑ק ְׁשֶ   . ֹרְדָפֽ

ֹפל ְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ּּתִ מו ְָזרֹוֲעך ּבִ ָאֶבן ִּיּדְ ָאֶבן, ּכָ מו ּכָ ְגֹדל ְָזרֹוֲעך ִּיּדְ ֹפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ םַח֭ .ּּתִ ֣ב ְרּבָ ֑ ֹואּתָ  םְבִלּבָ
תֹוָתְ֗ו֝ ְ ְרָנה םַקׁשּ ַבֽ ָ ׁשּ    .ּתִ

הָו֗ -ונאמר ֽ ֑ ֲעַצת ירֵהִפ֥ היְ ֥ב יאִנֵ֗ה֝ םּגֹויִ ים ֹותַמְחׁשְ   .ַּעִמֽ
ל -שכתוב מקרא בנו וקיים ִל֞ ּכָ ֥ ּּתָֽקום ֹוןָלׁש֛ ְוָכל חִיְצָל֔ אלֹ֣ ְִי֙ךָעַל֙ רּיוַצ֤ יּכְ ָפ֖ ְךִאּתָ ַּלִמׁשְ ֑ טּ ְרׁשִ  הְיהָו֧ יַעְבֵד֨ ַנֲחַל֩ת אתֹז֡ יִעיּתַ
֖ םְוִצְדָקתָ֛ ה ְנֻאם יֵמִאּתִ ַמ֣ ָעָלי֙ו יוְמִריָב֗ ּּתוֵיַח֣ הְיהָו֞. ְיהָוֽ ָ ׁשּ ן ֶרץָא֑ ַאְפֵסי יןָיִד֣ הְיהָו֖ םַיְרֵע֔ ִיםּבַ יֽחֹו ֶרןֶק֥ םְֵוָי֖ר ֹוְלַמְלּכ֔ זֹע֣ ְוִיּתֶ   .ְמׁשִ

֗מ לֵ֣א ִמי -ונאמר  ֤ ָֹוךּכָ עֶּפ֔ ַעל רְֵוֹע֣ב ָעֹו֙ן אֹנׂשֵ ֵאִר֖ ׁשַ י ֹוַּא֔פ ָלַע֙ד יקֶהֱחִז֤ לֹא ֹוַנֲחָל֑ת יתִלׁשְ ֽ ֲחֵמ֔ ּובָיׁש֣  :ּֽהוא ֶסדֶח֖ ץֵָח֥פ ּכִ  ׁשִיְכּבֹ֖ ּנוְיַרֽ
֑ ֹנת ִל֛ ּינוֲֵעֹוֽ ְמֻצ֥ל ְיךְוַתׁשְ ֖ ֹותּבִ ל םיָ ּת֤ :ַחּטֹאותָֽם ּכָ ֲעֹק֔ ֱאֶמת֙ ןֵּתִ ֽ ר םְלַאְבָרָה֑ ֶסדֶח֖ בְליַ ֥-ֲאׁשֶ ּבַ ֖ ְעּתִָנׁשְ ֶדם יֵמיִמ֥ ּינוֵַלֲאֹבת   :ֶקֽ

ן ִמי ִּמִציֹון ִיּתֵ ָרֵאל ְּיׁשוַעת ּ ׁשוב ִיׂשְ בות ְיהָוה ּּבְ ַמח ַיֲעֹקב ָיֵגל ַּעמֹו ּׁשְ ָרֵאל ִיׂשְ   .ִיׂשְ
יָעה ַָעֶמך ֶאת הֹוׁשִ ְוָבֵרך ּ ֵאם ּוְרֵעם ַָנֲחָלֶתך ֶאת ּ ְ  .ָהעֹוָלם ַעד ְוַנׂשּ


