בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו

רּבונו של עולם כל יכול אחרי שואה איּומה של  6מליון יהּודים שחתכּו אותם
לחתיכות חתיכות ושרפּו אותם ּבכל מיני שרפות והפכּו אותם לאפר שפזרּו אותו
על הכפור והקרח כן גם עכשיו כל אּומות העולם נגדנּו כמו שנאמר "לכּו ונכחידם
מּגוי ולא יזכר שם ישראל עוד" ועכשיו נועצּו לב יחדו כל אּומות העולם ללא
יוצא מן הכלל מאמריקה ועד רּוסיה מאירופה ועד אפריקה כּולם ּבלב אחד
ּובמחשבה אחת לא להשאיר זכר מכל עם ישראל.
וכעת אין לנּו על מי להשען אך ורק על אבינּו שּבשמים ואין לנּו מּבלעדי ה' שּום
גואל ּומושיע וצפיתנּו הבל לעזרת אּומות העולם ונהפכנּו ּבעיני כּולם ללעג ּולקלס
מואב עּמון ּגבל ועמלק פלשת עם ישבי צור כּולם ללא הבדל גזע ּומין רוצים אך
ורק להכחידנּו מעל פני האדמה ולא יזכר שם ישראל מעל פני [האדמה].
אנא ה' חדש לנּו את השבּועה שנשּבעת לאבותינּו אשר נשּבעת להם ּבך ככוכבי
השמים ארּבה את זרעכם למרות שאין אנּו ראּויים אנא ה' עשה נא עמנּו חסד
חנם ּומתנת חנם כמו שאמר משה רּבינּו עליו השלום "ואתחנן אל ה' ּבעת ההוא
לאמר" שהם  515תפילות כפּול שבע שהם  5665תפלות שכללּו כל מה שיקרה
לעם ישראל עד סוף כל הדורות וגם על מלחמה נוראה זּו שלא היתה כמוה כבר
עשרות שנים וכל הארץ נהפכה לחזית וכל ערי ישראל ּומושבות ישראל חשּופים
לחצי אויבינּו ללא עוזר וסומך.
אנא ה' אחד נשּבעת לדוד עבדך "מצאתי דוד עבדי ּבשמן קדשי משחתיו,
וכתותי מפניו צריו ּומשנאיו אּגוף ,ואמּונתי וחסדי עּמו ּובשמי תרּום קרנו ,ושמתי
בים ידו ּובנהרות ימינו ,הּוא יקראני אבי אתה קלי וצּור ישּועתי ,אף אני ּבכור
אתנהּו עליון למלכי ארץ ,לעולם אשמר לו חסדי ּובריתי נאמנת לו ,ושמתי לעד
זרעו וכסאו כימי שמים ,וחסדי לא אפיר מעּמו ולא אשקר ּבאמּונתי ,לא אחלל
ּבריתי ּומוצא שפתי לא אשנה ,אחת נשּבעתי בקדשי אם לדוד אכזב ,זרעו לעולם
יהיה וכסאו כשמש נגדי ,כירח יכון עולם ועד ּבשחק נאמן סלה ,ואתה זנחת
ותמאס התעּברת עם משיחך ,נארתה ּברית עבדך חללת לארץ נזרו ,פרצת כל
ּגדרתיו שמת מבצריו מחתה ,ש ֻּסהּו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו ,הרימות
ימין צריו השמחת כל אויביו ,אף תשיב צּור חרּבו ולא הקמתו ּבּמלחמה ,עד מה
ה' תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך ,איה חסדיך הראשנים אדנ-י נשּבעת
לדוד ּבאמּונתך ,זכר אדנ-י חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל רּבים עּמים ,אשר
חרפּו אויביך ה' אשר חרפּו עקבות משיחך" .ויתקימּו ּבנּו הפסּוקים "כי הנה
איביך ה' כי הנה איביך יאבדּו יתפרדּו כל פעלי און ,ותרם כראים קרני ּבלתי
ּבשמן רענן ,ותּבט עיני ּבשּורי ּבקמים עלי מרעים תשמענה אזני ,צדיק כתמר
יפרח כארז ּבלבנון ישּגה ,שתּולים ּבבית ה' ּבחצרות אלקינּו יפריחּו ,עוד ינּובּון
ּבשיבה דשנים ורעננים יהיּו ,להּגיד כי ישר ה' צּורי ולא עולתה ּבו":
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