
 

 ו על הגאולה.הגאולה כבר בפתח, בורא עולם מחכה רק לתשובה שלנו, לשוב באמת אל דרך התורה והמצוות, ולתפילות שלנ

 לקירוב הגאולה אמרו בלב שלם:

 הריני מקבל על עצמי אהבת ישראל אמיתית, והריני מכבד, מוחל וסולח לכל יהודי
ועות יְִהי ָרצון ִמְלָפנֶיָך יְיָ ֱאלֹוֵהינּו ֶוֱאלֹוַהי ֲאבֹוֵתינּו שתהא השעה הזאת שעת רחמים, שעת רצון, שעת קיבול תפילות, שעת יש

ג עמנו ועם כל עמך בית ישראל במידת החסד ובמידת הרחמים, ויעלו לפניך ברגע זה ממש כל התלאות והצער גדולות, ותתנה

הצרות הרבות והקשות כן ומאומות העולם והערב רב, הארוכה הקשה והגלות במשך והייסורים אשר עמך בית ישראל עברו 

ויעלו נא עד אליך כל התחינות והתפילות והבקשות אשר עמך בית ישראל התפללו על  ,של חבלי משיח הפוקדות אותנו בתקופה זו

 ","בני בכורי ישראל בתורתך ו עמך וצאן מרעיתך, בניך אהוביך ככתובחנוזכור כי אנ הגאולה השלמה בכל הדורות,

תקווה שאנו מצפים לישועתך וכל הצדיקים שהיו מאז בריאת העולם ועד ימינו, ובזכות האמונה וה ובזכות האבות הקדושים

נו יאנא שמע את נאקתנו וצעקתנו, והצל נא אותנו ואת כל בני בית ,ובזכות רחמיך וחסדיך האין סופיים, ברחמים בכל יום ובכל רגע

במהרה את אליהו הנביא  לנוומכל נגע, מחלה ומגפה, ומכל חבלי משיח, ושלח  ,ואת כל עמך בית ישראל מכל צער, צרה וצוקה

 שיבשר לנו את הגאולה השלמה למען שמך, בחסד, ברחמים וברצון, בניסים, באותות ומופתים ונפלאות גדולות, עבדך 

לפרסם שם כבודך בכל  ותגלה במהרה את מלך המשיח בן דוד עבדך, ותגביה קרנו ותמליך אותו על ישראל ועל כל העולם כולו

ותתגלה מלכותך על כל העולם כולו  ,הקודש, והחזר שכינתך לציון בית מקדשנו ותפארתנו בירושלים עיראת ותבנה רחבי תבל, 

 יי"ְוִהְתַגִדְלִתי ְוִהְתַקִדְשִתי ְונֹוַדְעִתי ְלֵעינֵי גֹויִם ַרִבים ְויְָדעּו ִכי ֲאנִי ": על ידי נביאךככתוב 
------------------------------------------------------------------------- 

 לומר זאת מדי יום(לפחות )חשוב ביותר 

 אנחנו מאמינים בך, אוהבים אותך  ,בשמיים-אבינו ש

 ומבקשים שתגאל אותנו ברחמים,

  אנחנו, םישמיב-אבינו ש  
 מבקשים מלכותך   

 מבקשים מלכות משיח בן דוד

 מבקשים בית המקדש

 כי בך אנו מאמינים ובוטחים, עננו אל תאחר, לישועתך קיוויתי ה' ,אנא אב הרחמן, אל תשיבנו ריקם מלפניך

 עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך

 צורי וגואלי יייהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך 
 

 

 דשמיאבסייעתא 

מצווה רבה לפרסם תפילה זו ולהפיצה בישראל ככל 
 זוכים לזרז את הגאולה!האפשר ובזאת ממש 

הצטרפו אלינו לתפילה ברוב עם על הגאולה מדי שבוע 

  "התעוררות ישראל"פרטים באתר  2000ערוץ ב
 7שלוחה  02-671-61-61ובטלפון 

ותקים של תפילות להפצה, להזמנת כל המעוניין לקבל ע

 וכן לתרומות  , לתמיכה בפעילותנושיעורים ודרשות
   )ניתן להקדיש לע"נ, לרפואה וכד'( 

 0527-103-104התקשרו אלינו: 
 בברכתם של עשרות גדולי ישראל "התעוררות ישראל" ארגון 

 עוסק בהפצת תורה, ומעורר על שמירת כבוד בית הכנסת, 

 תשובה בישראל, ותפילות על הגאולה. 

 


