
  ! דקות2 – נוסח מקוצרה
הבאנו תפילה קצרה  להלן .ולעורר הדינים על אומות העולםראוי לעורר רחמי שמיים על השכינה ועם ישראל 

  .ציל את עם ישראלה ולעל דרך הסוד המסוגלים מאוד להכריע את אויבנו, קבצנו מספר קטעיםו
ככל שירבו האומרים .  תפילה זוה שלחדקות אולם אין מילים שיכולים להסביר את כו  2  אורך התפילה כ

  .נוה כוחנו ושמירתי" כן יגדל בע–אותה 
  . מזמנך למען כלל ישראל ותהיה שותף למאמץדקות בודדות הקדש , אנא

 :ניתן להורדה גם מהכתובת
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ּוְבֹכַח ַהְּפסּוִקים ֵחם ָעֵלינּו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְּתַר יאהדונהי ìְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיֹהָו
  :ְוַהֵּׁשמֹות ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם

ָיקּום  : ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניָךיאהדונהי ìַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן ַוּיֹאֶמר מֶׁשה קּוָמה ְיֹהָו
ַאָּתה ִּגּבֹור  :ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא :ֱאֹלִהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו ִמָּפָניו

ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר .  ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָנייאהדונהי ìְיֹהָו.  ַאִּדיר נֹוָרא ְּגרֹוס צֹוְרֵריְלעֹוָלם ֲאֹדָני 

ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל  הייאהדונ ìְיֹהָוְוַאָּתה  :ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל
ַאֵּבד ַּתְׁשִמיד ּוְתַכֵלה ֶאת ַּכל אֹוְיֵבנּו : ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָּכל ַהּגֹוִים ַאל ָּתֹחן ָּכל ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה

ם ְוַקְּׁשתֹוָתם ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבׂשֹוְנֵאינּו ּוְמַבְּקֵׁשי ָרָעֵתינּו ְוִיְתַקֶים ָּבֵהם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב 

ָּבֵאׁש ָיבֹוא ְוַכּסּוָפה ַמְרְּכֹבָתיו ְלָהִׁשיב ְּבֵחָמה ַאּפֹו ְוַגֲעָרתֹו  יאהדונהי ìְיֹהָוִּכי ִהֵּנה  :ִּתָּׁשַבְרָנה

  : יאהדונהי ìְיֹהָוִנְׁשָּפט ּוְבַחְרּבֹו ֶאת ָּכל ָּבָׂשר ְוַרּבּו ַחְלֵלי  יאהדונהי ìְיֹהָוִּכי ָבֵאׁש : ְּבַלֲהֵבי ֵאׁש
  :ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד               

  ל"ו תפילות לרמח"תקטמתוך 

. ָהא ַעְבָּדְך ְמַחָּכאן ְלְיִמיָנך ַאל ִּתְמָנע ִמיָנְייהּו. ַמְלָּכא ִעֲלָאה ְּבִסימּו ִדְנהֹוִרין ֵחְדַוָתא ֵדֹכָלא
.  ְדִביקּוַתא ְּדָלא ְלִאְתַּפְרָׁשאאן ִלְנהֹוָרא ִדַיְנִהיר ְּבִזְמָנא ְדִתְתָדָּבק ֵּבְאָּיֹלָתְך ָאָנן ְמַצַּפַהא

, ְוַעָּמך ַקִּדיָׁשא,  ִמְצָטַעַרא ֵּבַׁשְלהֹוִבין ְדָּגלּוָתאַעד ַאן ְּתֵהא ְאָּילּוָתְך, ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא
 .ּוְׁשָמדֹות, ְגֵזרֹות,  ְוַסְבִלין ֲעָלך ַּכָּמה ִמיתֹותן ַּבְך ְוָלא ִמְתַּפְרִׁשין יִקִדְּבִריָרת ָלְך ְוִאינּון ְּדִב

ִאְּתַער ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ְּבִּגין ְּתַלת ִקיּוֵמי , ִאְּתַער. ַעד ָאן ִיְתַיִהבּון ְּבַיָדא ְּדָעְבִדין ְדָמְרִדין ַּבְך
 ְּכַנְפָשְך ָלּה ָרִחים ְּדָאְנת  ַעִביד ְּבִּגין ֵרִחימּוָּתא ְּדְׁשִכיְנָּתְךּו ְוִאי לֹא ְתַעִביד ְּבִגיָנְיה. ָעְלִמין
קּום , ֱאָלָהא ְדִיְצָחק ְוֱאָלָהא ְדַיֲעֹקב, ֱאָלָהא ְדַאְבָרָהם ,ֱאָלָהא ִדֱאֹלִהין. ָלּה ִּתְׁשבֹוק ְוַלא

, ֲעֵּבד ָלּה ִּבְנָּיָנא ִדְלָעַלם, ָהֵקם ְׁשִכיְנָּתא, ָּתא ָהֵקם ְׁשִכיְנִרּבֹון ֲעְלִמין ! רֹוק ַלהּוְך ּוְּפְּבּתּוְקָּפ
 ְּבָגְרַמְך ִאְדָּבק ָלּה. ְאֲעַטר ָלּה ְּבִעְטִרין ְנִהיִרין ְּדָלא ִאְתַעְּטַרת ִמיֹוָמא ְּדִאְתָּבְראּו ָעְלִמין

.  ְוֵלית ַּבר ִמיָנְך ִאיהּו ִּבְלחּוָדְךָעְלִמין ְדֲאְנְּת ְוִיְנֵדעּון ֵּבֹכֵלהּו ,ְלִאְתָּפְרָׁשא ְּדָלא ְּדִביקּוַתא
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