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  ,ידידים יקרים
  

 כנגד הטרוריסטים של םָּיַביר ּוִוֲאה ָּבָׁשָּבַּיַּב נלחמים עכשיו צבא ההגנה לישראלאלפי לוחמים של 
  .בעזה" החמאס"
  

  :לשלומם של תושבי ישראל בערי הדרום המופגזות ולהצלחתם של לוחמי ישראל נתפלל
  

  תפילה לתושבי הדרום תפילה לתושבי הדרום 
  א" שליטשמואל אליהו ג הרב"החיבר הרש
 ּינוֵלס ָערֹוְפּ וָךֶּדְסב ַחרֹו ּבְּינוֵלן ָעֵּגָה. םרֹוָּדי ַהֵבׁשָֹוּל תּל ָכַע ְוּינוֵלם ָעֵחַרְּת ׁשֶּינוֵתבֹוי ֲאֵהלֹ-א ֵוּוינֵהלֹ-ֱא'  הָיךֶנָפְּלן ִמצֹוי ָרִהְי

ר ֵפָה. על ָרּכֹם ִמיֶהֵלן ֲעֵגָהם ְויֶהֵלר ֲעֹמׁשְ. ּוּנֵנֲעַמם ְלׁשְָפת ַנים ֶאִרְסמֹוּ וּנויֵלים ָעיִנִגְּמים ַהִמֲחֹוּלי ַהֵדת ְיק ֶאֵּזֲח. ָךֶמלֹות ׁשְַּכּסו
ַבְרָנה" ּינוֵאְנֹוׂש ְוּינוֵבְית אֹוַצֲע תֹוָתם ִתׁשָ ם ְוַקׁשְ ם ָתבֹוא ְבִלּבָ ַּחְרּבָ ּּ ּ ."  

 ְךֶלֶּמד ַהִוּת ָדיַלִפּם ְתֶהם ּבַָיּקוְתּו, ּינוֵבְיל אֹוּת ָכית ֶאִרְכַה ְלׁשֶפת ֶנמֹוּצוֲעַתז ְועֹוה ְוָמְכ ָחּינויֵגִהְנב ַמֵלן ּבְֵּת. םָלל עֹו ׁשִֶריּבֹונֹו
יֵגם"ם לֹוּׁשָיו ַהָלָע ֶּאְרדֹוף אֹוְיַבי ְוַאׂשִ ַּכלֹוָתם ָּאׁשוב ַעד ְולֹא ּ ּ."  
  .ןצֹוי ָרִהן ְיֵּכ. ןֵמָא
  

  אא""תהילים פרק קכתהילים פרק קכ
א ֵעיַני   א יר ַלַמֲעלֹות ֶאׂשָ ּׁשִ   : ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִריּ
ַמִים ָוָאֶרץ' ֶעְזִרי ֵמִעם ה   ב ה ׁשָ   :עֹׂשֵ
ַָאל ִיֵתן ַלמֹוט ַרְגֶלך  ַאל ָינום ׁשְֹמֶרך   ג ָּ ּּ:  
ָרֵאל   ד ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ִּהֵנה לֹא ָינום ְולֹא ִייׁשָ ּ:  
ִָצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנך' ה  ָׁשְֹמֶרך ' ה   ה ָ ּ:  
ֶמׁש לֹא   ו ָלְיָלה ּיֹוָמם ַהׁשֶ ַּיֶכָכה ְוָיֵרַח ּבַ ּ ּ:  
ך' ה   ז ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ָמְרך ִמָכל ָרע ִיׁשְ ִָיׁשְ ָּ:  
ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך  ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם' ה   ח ִּיׁשְ ָּ ָ: 

 

  לל""מי שברך לחיילי צהמי שברך לחיילי צה
ַרךִמ ּבֵ ְֲאבֹוֵתינו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב הוא ְיָבֵרך  ְי ׁשֶ ּ ָרֵאל ֶּאת ַחָיֵלי ְצָבאּ ַמר ַאְרֵצנו ְוָעֵריָהעֹוְמִדים, ֲּהַגָנה ְלִיׂשְ  ּ ַעל ִמׁשְ
ר ִמְצַרִים וִמן ַהָים ַהָגדֹול ַעד ְלבֹוא ֵּהינולֹ-ֱא ִּמְגבול ַהְלָבנֹון ְוַעד ִמְדּבַ ּּ ּ ֲאִויר וַבָיםָהֲעָרָבה  ּּ ה ּבָ ׁשָ ַיּבָ ּּבַ ֶּאת אֹוְיֵבינו ' ִּיֵתן ה. ּּ

ָּעֵלינו ִנָגִפים ִלְפֵניֶהם םַּהָקִמי ֹמר ְוַיִציל ֶאת. ּ רוך הוא ִיׁשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ַּחָיֵלינו ִמָכל ָצָרה ְוצוָקה וִמָכל ֶנַגע וַמֲח ּ ּ ּ ּּ ָרָכהּ ַלח ּבְ  ָלה ְוִיׁשְ
ה ְיֵדיֶהם ָכל ַמֲעׂשֵ ר ׂשֹוְנֵאינו ַתְחֵתיֶהם. ְוַהְצָלָחה ּבְ ַּיְדּבֵ ּ ֶכֶתר ְיׁש ּ ּוָעה וַבִויַעְטֵרם ּבְ ֶהם ַהָכתוב. ֲּעֶטֶרת ִנָצחֹוןּ ִּויֻקַים ּבָ ּ  'ִּכי ה: ּ

ּלֵֹהיֶכם ַההֵֹלך ִעָמֶכם ְלִהָלֵחם ָלֶכם ִעם ֹא-ֱא ּ יַעְיְ   :ְונאַמר ָאֵמן: ֶאְתֶכם ֵביֶכם ְלהֹוׁשִ
  

  בברכה נאמנהבברכה נאמנה
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