Prayer in the face of the Missiles
Falling On Israel
תפילה נוכח הרעה מדרום
May the One who blessed our
patriarchs: Avraham, Yitzḥaḳ, and
,ִמי שֶׁ בֵּ ַרְך אֲבֹותֵּ ינּו אַ בְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב
Yaaḳov and our matriarchs: Sarah,
,וְ ִאּמֹותֵּ ינּו שָ ָרה ִרבְ קָ ה לֵּאָ ה וְ ָרחֵּ ל
Rivḳah, Leah, and Raḥel, bless the
ּתֹושבֵּ י ְמ ִדינַת יִ ְש ָראֵּ ל
ְ הּוא יְ בָ ֵּרְך אֶׁ ת
inhabitants of the State of Israel who
הַ חַ יִ ים ּתַ חַ ת הָ ִאיּום שֶׁ ל ִטילֵּי הֶׁ ֶׁרס ּומָ וֶׁת
live under the daily threat of missiles
.וְ אֵּ ש ִשנְ אָ ה וְ אֵּ יבָ ה
of death and destruction and fire of
hatred and loathing.
May the blessed Holy One,
הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא
strengthen their hearts
יְ חַ זֵּק אֶׁ ת לִ בָ ם
and reinforce their resilience
וְ אֶׁ ת כֹ שֶׁ ר ע ֲִמידָ תָ ם
at this time of crisis
,בְ עֵּת מַ ְשבֵּ ר
until the wrath passes.
.עַד ַיעֲבֹ ר ַז ַעם
May it be the will of the One who
resides in the Heights to give good
רֹומים
ִ יְ הִ י ָרצֹון ִמלִ פְ נֵּי יֹושֵּ ב בַ ְּמ
counsel to the hearts of all the leaders
שֶׁ יִ ּתֵּ ן עֵּצָ ה טֹובָ ה בְ לֵּב כׇּל קְ בַ ְרנִ יטֵּ י
of the State that they know to conduct
,הַ ְּמ ִדינָה
this people’s war with wisdom,
,תּושיָה
ִ ְשֶׁ י ְֵּדעּו לְ נַהֵּ ל אֶׁ ת ִמלְ חֶׁ מֶׁ ת הָ עָם ב
discernment and resourcefulness.
.בַ הֲבָ נָה ּובְ חָ כְ מָ ה
Lord of Hosts, God of the ranks of
Israel, please protect the soldiers of
, אֱֹלהֵּ י מַ ע ְַרכֹות יִ ְש ָראֵּ ל,ה׳ צְ בָ אֹות
the Israel Defense Forces involved in
ְשמֹ ר נָא עַל חַ ָילֵּי צְ בָ א הַ ֲה ָגנָה לְ יִ ְש ָראֵּ ל
this campaign, on land, in the air, and , בָ אֲוִ יר ּובַ יָם,עֹומ ִדים בַ ּמַ ע ֲָרכָה בַ יַבָ שָ ה
ְ ָה
at sea, on the battlefront and the home
,בַ ֲחזִית ּובָ עֹ ֶׁרף
front, and the police and all security
.וְ עַל הַ ּׁשֹו ְט ִרים וְ כֹ חֹות הַ בִ טָ חֹון וְ הַ הַ צָ לָה
and rescue forces.
Save them, our God, from every
trouble and malevolent design,
ּומכׇּל
ִ הַ צִ ילֵּם אֱֹלהֵּ ינּו ִמכׇּל צָ ָרה וְ צּוקָ ה
and deliver blessing and success to
,ֶׁפגַע ַרע
the striving of their hands.
ּושלַח בְ ָרכָה וְ הַ צְ לָחָ ה בְ מַ עֲשֵּ י יְ דֵּ יהֵּ ם׃
ְ
May they go out in peace and return
צֵּ אתָ ם לְ שָ לֹום וְ שּובָ ם לְ בָ ּתֵּ יהֶׁ ם לְ חַ יִ ים
to their homes alive and whole.
.ּולְ שָ לֹום

Our Guardian in Heaven,
bring peace to the Land and endless
joy to its inhabitants and fulfill for
them, speedily in our days, what is
written in Scripture:
“But every man shall sit under his
grapevine or fig tree with no one to
disturb him. For it was the Lord of
Hosts who spoke” (Micah 4:4).
May it be Your will
and let us say, Amen.

,אָ בִ ינּו שֶׁ בַ ּׁשָ מַ יִ ם
ִשים שָ לֹום בָ אָ ֶׁרץ וְ ִש ְמחַ ת עֹולָם לְ כׇּל
, ָיֹושבֶׁ יה
ְ
:וִ יקֻ יַם בָ נּו בִ ְמהֵּ ָרה בְ יָמֵּ ינּו ִמקְ ָרא שֶׁ כָתּוב
”וְ י ְָשבּו ִאיש ּתַ חַ ת גַפְ נֹו וְ תַ חַ ת ְּתאֵּ נָתֹו וְ אֵּ ין
,מַ ח ֲִריד
.)ד:כִ י פִ י ה׳ צְ בָ אֹות ִדבֵּ ר" (מיכה ד
,וְ כֵּן יְ הִ י ָרצֹון
.וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵּ ן

