תפילה להינצל מאויבים ומכל דבר רע כולל הס"מ
[נערך מאת צדיקים נסתרים]
( מומלץ לנשים לומר בהדלקות נרות שבת ,וכן טוב לומר בכל המקומות הקדושים
וקברי הצדיקים ,ובכל עת רצון)

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,שיהיה עתה עת רצון וימשך מן
הא ין סוף ברוך הוא ממקור החיים העליונים שפע ברכה עליונה וקדושה עליונה
לחכמה דמחשבה עליונה .בזכות אֱֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַי ֲעקֹ ב .אנא
אל רחום וחנון הפר עצת אויבנו ושונאינו ועצת כל עוזריהם היועצים וחושבים
עלינו לרעה .שלא יהיה להם ולא לשום אדם ולא לשום מזיק רשות לגלגל עלינו
רעה בעולם .לא במחשבה ,לא בדבור ,ולא במעשה ,ולא בשום ענין שבעולם.
שלא יהיה להם יכולת להזיקני ,ולהפחידני או כל דבר אחר .הכם בסנורים
ובשגעון ובעורון ובתמהון לבב .אנא בטל מחשבותם וסכל עצתם ובלבל את
דעתם עלי ועל כל עמך ישראל.
אנא אל רחום וחנון תמחה את זכר עמלק ,ותצילנו מיצר הרע ,ותצילנו מעין
הרע ,ומכל חטא ועוון ופשע ומכל צרה וצוקה ומשחית ,ומשעבוד מלכויות,
ומחבלי משיח ,ומערב רב ,וממלחמת גוג ומגוג ,ומדינה של גהינם ,ומחיבוט
הקבר ,ומעניות תורה ,ומעניות מצוות ,ומעניות ממון ,ומדלות ומשפלות,
ומחסרון כיס ,ומדבר ,וממגפה ,ומכל גזרות קשות ורעות המתרגשות לבא
בעולם .ותבטל כו ח כל המשטינים והמקטרגים עלינו ,בין למעלה בין למטה,
ולא יהיה בהם כוח להשטין ולקטרג עלינו .ותן בלבנו לעשות ולקים את כל
דברי תורתך באהבה .ותמיד תשרה ותחול עלינו קדושה העליונה .ונהיה
אהובים למעלה ונחמדים למטה ,ולא ניכלם ולא נכשל לעולם ועד .ויהללו
ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב.
יהי רצון ,האל ישועתנו ועזרתנו סלה האל הטוב ,שהקדוש ברוך יגן בעדנו ,הוא
ימלא כל חסרוננו ומשאלות ליבנו לטובה לעבודתו יתברך שמו לעד ונזכה
לראות בניין בית המקדש וביאת משיחינו במהרה בימנו ,אמן.
צּורי וְ גאֲלִ י:
יִהְ יּו לְ ָרצון אִ מְ רֵ י פִ י וְ הֶ גְ יון לִ בִ י לְ פָ נֶיָך .ה' ִ

