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 בס"ד

 תפילה לשלום המדינה:

ִים מַּ שָּׁ בַּ גֹוֲאל, ָאִבינּו שֶׁ ֵאל וְׂ רָּׁ  ,וצּור ִישְׂ
ֵאל רָּׁ ִדינַּת ִישְׂ ת מְׂ ֵרְך אֶׁ ֵתנּו, בָּׁ ֻאלָּׁ ת גְׂ ִמיחַּ  .ֵראִשית צְׂ
ָך דֶׁ סְׂ ת חַּ רַּ בְׂ אֶׁ יהָּׁ בְׂ לֶׁ ֵגן עָּׁ יהָּׁ  ,הָּׁ לֶׁ ֹרש עָּׁ ָךּופְׂ לֹומֶׁ ת שְׂ  ,ֻסכַּ

יהָּׁ  יֹוֲעצֶׁ יהָּׁ וְׂ רֶׁ , שָּׁ יהָּׁ אשֶׁ רָּׁ ָך לְׂ ֲאִמתְׂ ָך וַּ לַּח אֹורְׂ  ,ּושְׂ
נֶׁיָך פָּׁ ה ִמלְׂ ה טֹובָּׁ ֵעצָּׁ ֵנם בְׂ קְׂ תַּ ץ קָּׁ  .וְׂ רֶׁ ִגֵני אֶׁ ֵדי מְׂ ת יְׂ ֵזק אֶׁ ֵשנּוחַּ  ,דְׂ

ה שּועָּׁ ִחיֵלם ֱאֹלֵהינּו יְׂ נְׂ הַּ ֵרם וְׂ טְׂ עַּ חֹון תְׂ ת ִנצָּׁ רֶׁ ֲעטֶׁ  ,וַּ
לֹום בָּׁ  תָּׁ שָּׁ נָּׁתַּ ץוְׂ יהָּׁ , ָארֶׁ בֶׁ יֹושְׂ ת עֹולָּׁם לְׂ חַּ ִשמְׂ  .וְׂ

ֵאל רָּׁ ל ֵבית ִישְׂ ת ַאֵחינּו כָּׁ אֶׁ קֹ  ,וְׂ םפְׂ זּוֵריהֶׁ צֹות פְׂ ל ַארְׂ כָּׁ ָך, ד נָּׁא בְׂ ִצּיֹון ִעירֶׁ ִמּיּות לְׂ ה קֹומְׂ ֵהרָּׁ תֹוִליֵכם מְׂ  וְׂ
ָך  מֶׁ ן שְׂ כַּ ִים ִמשְׂ לַּ ִלירּושָּׁ ְך, וְׂ דֶׁ בְׂ ה עַּ ת ֹמשֶׁ תֹורַּ תּוב בְׂ כָּׁ   כַּ

ִיםִאם " מָּׁ שָּׁ ֲחָך ִבְקֵצה הַּ ֶבְצָך  ,ִיְהֶיה ִנדַּ ם ְיקַּ ֶחָך ה'ִמשָּׁ ם ִיקָּׁ   .ֱאֹלֶהיָך ּוִמשָּׁ
ּה ה'ֶוֱהִביֲאָך  ְרשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשתָּׁ ָאֶרץ ֲאֶשר יָּׁ  ,ֱאֹלֶהיָך ֶאל הָּׁ

ל . ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָך ְבָך ְוֶאת לְ  ה'ּומָּׁ ְרֶעָךֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלבָּׁ ב זַּ ה ֶאת , בַּ ְבָך ּוְבכָּׁ ֱאֹלֶהיָך ְבכָּׁ  ה'ְלַאֲהבָּׁ ל ל ְלבָּׁ
ְפְשָך ֶייָך ,נַּ ן חַּ עַּ  ."ְלמַּ

ָך מֶׁ ת שְׂ ָאה אֶׁ ִירְׂ ה ּולְׂ ַאֲהבָּׁ ֵבנּו לְׂ בָּׁ יֵַּחד לְׂ ת כֹ  ,וְׂ ֹמר אֶׁ ִלשְׂ ָךוְׂ תֶׁ ֵרי תֹורָּׁ  ,ל ִדבְׂ
ָך קֶׁ ִשיחַּ ִצדְׂ ִוד מְׂ ן דָּׁ ה בֶׁ ֵהרָּׁ נּו מְׂ ח לָּׁ לַּ דֹות מְׂ  ,ּושְׂ ָךִלפְׂ תֶׁ שּועָּׁ ֵכי ֵקץ יְׂ  .חַּ

ר ְגאֹון ֻעֶזָך"ה ֲהדַּ ע בַּ ל כָּׁ  ֹופַּ ּפוֹ  ,ל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָךעַּ ה ְבאַּ מָּׁ ר ֹכל ֲאֶשר ְנשָּׁ ֵאל ֶמֶלְך ה': ְוֹיאמַּ  ,ֱאֹלֵהי ִיְשרָּׁ
לָּׁ  שָּׁ ֹכל מָּׁ ְלכּותֹו בַּ  ה"ּומַּ

לָּׁה  .ָאֵמן סֶׁ

 

 בס"ד

 תפילה לחיילי צה"ל:

ְך ֲאבֹוֵתינּו ֵברַּ ֲעֹקב ִמי שֶׁ יַּ ק וְׂ חָּׁ ם ִיצְׂ הָּׁ רָּׁ  ,ַאבְׂ
ֵאל רָּׁ ִישְׂ נָּׁה לְׂ ֲהגַּ א הַּ בָּׁ ֵלי צְׂ ּיָּׁ ת חַּ ֵרְך אֶׁ בָּׁ חֹון הּוא יְׂ ִבטָּׁ ֵשי ֹכחֹות הַּ ַאנְׂ  ,וְׂ

ֵרי ֱאֹלֵהינּו עָּׁ ֵצנּו וְׂ ר ַארְׂ מַּ ל ִמשְׂ ִדים עַּ עֹומְׂ ד , הָּׁ עַּ נֹון וְׂ בָּׁ לְׂ בּול הַּ ִיםִמגְׂ רַּ ר ִמצְׂ בַּ  ,ִמדְׂ
ה בָּׁ ֲערָּׁ בֹוא הָּׁ ד לְׂ דֹול עַּ גָּׁ ּיָּׁם הַּ ּיָּׁם, ּוִמן הַּ ֲאִויר ּובַּ ה בָּׁ שָּׁ בָּׁ ּיַּ  .בַּ

 
ֵלינּו ה' ִיֵתן ִמים עָּׁ קָּׁ ֵבינּו הַּ ת אֹויְׂ ם אֶׁ ֵניהֶׁ ִפים ִלפְׂ  !ִנגָּׁ

ֵלינּו יָּׁ ת חַּ ִציל אֶׁ יַּ ֹמר וְׂ רּוְך הּוא ִישְׂ דֹוש בָּׁ קָּׁ  הַּ
צּוקָּׁ ִמכֹ  ה וְׂ רָּׁ הּוִמכֹ ה, ל צָּׁ ֲחלָּׁ ע ּומַּ  ,ל נֶׁגַּ

ם ֵדיהֶׁ ֲעֵשה יְׂ ל מַּ כָּׁ ה בְׂ חָּׁ לָּׁ צְׂ הַּ ה וְׂ כָּׁ רָּׁ ח בְׂ לַּ ִישְׂ ם. וְׂ ֵתיהֶׁ חְׂ ֵאינּו תַּ ֵבר שֹונְׂ דְׂ  ,יַּ
חֹון ת ִנצָּׁ רֶׁ ֲעטֶׁ ה ּובְׂ שּועָּׁ ר יְׂ תֶׁ כֶׁ ֵרם בְׂ טְׂ תּוב .ִויעַּ כָּׁ ם הַּ הֶׁ  ִויֻקּיַּם בָּׁ

כֶׁ  ה'ִכי "  ֹהֵלְך ִעמָּׁ ם הַּ ם ,םֱאֹלֵהיכֶׁ כֶׁ ֵחם לָּׁ ִהלָּׁ ם לְׂ ֵביכֶׁ ם ִעם ֹאיְׂ כֶׁ תְׂ הֹוִשיעַּ אֶׁ  ."לְׂ
ר: "ָאֵמן ֹנאמַּ  ."וְׂ
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