בס''ד

רב דוד דניאל הכהן שליט''א

Rav David Daniel Hacohen Shlita
Head of Kollel

ראש כולל

”“Shaarey Kedusha Utefila

''שערי קדושה ותפילה''

For the study of Kabbala
NPO “Arba Meot Shekel” #58-029-396-7

ללימוד הנגלה והנסתר
עמותה רשומה מס' 58-029-396-7

בקשה על מצבת רחל אמנו זיע"א
מספר שפתי צדיקים
...
קומי רחל אמא קדישא עקרת הבית ,עליך נאמר ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים,
קומי ובקשי רחמים מלפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על בית ישראל
אשר בצרה גדולה אנחנו זה כמה מאות שנים קוראים בשם ה' ומאמינים בו
ובתורתו ,וכמה אלפים מסרו עצמם להריגה ולשריפה על קדושת שמו יתברך.
קומי רחל מלכתא קדישא חביבא שפירתא ,עליך נאמר "ורחל היתה יפת תואר ויפת
מראה" ועליך נאמר "ויזכור אלהים את רחל ויפתח את רחמה" קומי לעורר הרחמים
והתפללי לפני אבינו אב הרחמים עלינו ועל כל ישראל אחינו כי את אמנו ואנחנו
בניך

ודרכה

של

האם

להמליץ

טוב

בעד

הבנים.

קומי והמליצי טוב עלינו לגלגל הרחמים הגדולים והרבים עלינו ,רחמים דעתיק
יומין ,קומי והמליצי טוב והתפללי עלינו לפני אבינו אב הרחמן על ילדי בית ישראל
יונקי

שדיי

וגמולי

חלב

תינוקות

של

בית

רבן.

רחל אמא קדישא עליך נתנבא ירמיה :כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי
תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו :כה אמר ה' מנעי
קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך ושבו מארץ אויב :ויש תקוה
לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם :התחזקי והתאמצי בתפילה ובתחנונים וקראי
אל ה' שומע תפילה כי חנון ורחום הוא רב חסד ומרבה להיטיב ,ככתוב טוב ה' לכל
ורחמיו על כל מעשיו .התחזקי והתאמצי בתפילה למען יונקי שדיים וגמולי חלב
תינוקות של בית רבן שלא חטאו ,שהם תלויים בנו ואנו תלויים במי שאמר והיה
העולם ,קראי אל ה' בחזקה בזכות מעשייך הטובים ובזכות טוב לבבך וצדקתך.
רחל אמא קדישא ,אמנו המעטירה ,תהי אזנך קשבת לדברינו אלה כי בצרה גדולה
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ועצומה אנחנו אשר לא נהייתה ולא נשמעה ודלונו עד למאד ,הנה כתוב בתורה "לא
תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו" ,הנה
כתוב בנביאים "ומבשרך אל תתעלם" הנה רחמי האם מצויים על הבנים ,על כן
חושי וחלי נא פני אל ויחננו.
ויאמר בבכי ובתמרורים:
קומי רחל מטרוניתא קדישא עליך נאמר רחל מבכה על בניה ,קומי וסדרי מילין
קמי קודשא בריך הוא ,קומי וזילי לדמיכי דחברון :אברהם ושרה ,יצחק ורבקה,
יעקב ולאה ,ומשה רעיא מהימנא ,ואתערו לגבי שכינתא דאתמר בה אני ישנה
בגלותא ,וקינא דאיהי ירושלים חריבה ,וישראל בגלותא תחות יד אדונים קשים
אומים דעלמא ,קומו והכנסו יחד בפתח הידוע לכם ועמדו בתפילה לעורר הרחמים
הגדולים

רחמים

דעתיק

יומין

וככתוב

וברחמים

גדולים

אקצבך.

רחל אמא קדישא עליך כתיב "והנה רחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה
היא" ,קומי ואוליפי זכו על ישראל ענא דקודשא בריך הוא ,דאתמר בהון "ואתנה
צאני צאן מרעיתי" .קומי ובעי רחמי עלייהו ואוליפי זכו עלייהו לשיזבא לון מאלין
חיוון בישין ,ולמהוי מחיל קודשא בריך הואא להון על כל חוביהון ,ולמפרק לון
בעגלא

ובמזן

קריב.

קומי לעורר הרחמים ולהמשיך חסדים גדולים לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום
שהם ,ותחון זכות אבות וזכות כל הצדיקים והחסידים וזכות כל הישרים בליבותם
אשר מסרו עצמם להריגה ולשריפה על קדושת שמו יתברך ,ותמימותם וקדושתם
ולימודם בתורה הקדושה וסודותיה וכל התיקונים והיחודים אשר יחדו ותקנו
בקדושה למעלה ,יגינו עלינו ועל כל ישראל כי כולנו כאחד אנחנו ,וה' יתן אומר
המבשרות צבא רב קול מבשר ואומר על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון ,מה נאוו
על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציון מלך
אלהיך.
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