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בס"ד

תפילה לשלום המדינה:
יִש ָּׁראֵ ל וְׂ גוֹאֲ לו,
ָאבִ ינּו ֶׁשבַּ ָּׁשמַּ יִם ,צּור ְׂ
אשית ְׂצ ִמיחַּ ת גְׂ אֻ לָּׁתֵ נּו.
יִש ָּׁראֵ לֵ ,ר ִ
בָּׁ ֵרְך אֶׁ ת ְׂמ ִדינַּת ְׂ
הָּׁ גֵן עָּׁ לֶׁיהָּׁ בְׂ אֶׁ בְׂ ַּרת חַּ ְׂס ֶׁדָך ּ,ופְׂ רֹש עָּׁ לֶׁיהָּׁ סֻ כַּת ְׂשלוֹמֶׁ ָך,
אשיהָּׁ ָּׁ ,ש ֶׁריהָּׁ וְׂ י ֹועֲצֶׁ יהָּׁ ,
ּושלַּח או ְֹׂרָך וַּ אֲ ִמ ְׂתָך לְׂ ָּׁר ֶׁ
ְׂ
וְׂ תַּ ְׂקנֵם בְׂ עֵ צָּׁ ה טוֹבָּׁ ה ִמלְׂ פָּׁ נֶׁיָך .חַּ זֵ ק אֶׁ ת יְׂ ֵדי ְׂמגִ נֵי אֶׁ ֶׁרץ ָּׁק ְׂד ֵשנּו,
וְׂ הַּ נ ְִׂחילֵם אֱ ֹלהֵ ינּו יְׂשּועָּׁ ה וַּ עֲטֶׁ ֶׁרת נִצָּׁ חוֹן ְׂתעַּ ְׂט ֵרם,
ָארץ ,וְׂ ִש ְׂמחַּ ת ע ֹולָּׁם לְׂ יו ְֹׂשבֶׁ יהָּׁ .
וְׂ נָּׁתַּ ָּׁת ָּׁשלוֹם בָּׁ ֶׁ
ירָך
זּוריהֶׁ ם ,וְׂ תוֹלִ יכֵ ם ְׂמהֵ ָּׁרה קו ְֹׂמ ִמּיּות לְׂ ִצּיוֹן עִ ֶׁ
ַארצוֹת פְׂ ֵ
קד נָּׁא בְׂ כָּׁ ל ְׂ
יִש ָּׁראֵ ל ,פְׂ ֹ
וְׂ אֶׁ ת ַאחֵ ינּו כָּׁ ל בֵ ית ְׂ
ירּושלַּיִ ם ִמ ְׂשכַּן ְׂשמֶׁ ָך ,כַּ כָּׁ תּוב בְׂ תו ַֹּרת מ ֶֹׁשה עַּ בְׂ ֶׁדְך
ָּׁ
וְׂ לִ
ּומ ָּׁשם י ִָּׁקחֶ ָך .
" ִאם י ְִהיֶה נִ ַּדחֲ ָך בִ ְקצֵ ה הַּ ָּׁשמָּׁ יִם ִ ,מ ָּׁשם י ְַּקבֶ ְצָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך ִ
ָארץ אֲ ֶשר י ְָּׁרשּו אֲ ב ֶֹתיָך וִ ִיר ְש ָּׁתּה,
וֶ הֱ בִ יאֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ל הָּׁ ֶ
יטבְ ָך וְ ִה ְרבְ ָך מֵ אֲ ב ֶֹתיָךּ .ומָּׁ ל ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ת לְ בָּׁ בְ ָך וְ אֶ ת לְ בַּ ב ז ְַּרעֶ ָך ,לְ ַאהֲ בָּׁ ה אֶ ת ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ ָּׁכל לְ בָּׁ בְ ָך ּובְ ָּׁכל
וְ הֵ ִ
נַּפְ ְשָך ,לְ מַּ עַּ ן חַּ יֶיָך".
וְׂ יַּחֵ ד לְׂ בָּׁ בֵ נּו לְׂ ַאהֲ בָּׁ ה ּולְׂ ְׂיִרָאה אֶׁ ת ְׂשמֶׁ ָך ,וְׂ לִ ְׂשמֹר אֶׁ ת ֹכל ִדבְׂ ֵרי תו ָֹּׁרתֶׁ ָך,
ּושלַּח לָּׁנּו ְׂמהֵ ָּׁרה בֶׁ ן ָּׁדוִ ד ְׂמ ִשיחַּ ִצ ְׂד ֶׁקָך ,לִ פְׂ דוֹת ְׂמחַּ כֵ י ֵקץ יְׂשּועָּׁ תֶׁ ָך.
ְׂ
נְשמָּׁ ה בְ אַּ ּפ ֹו :ה' אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָּׁראֵ ל מֶ לְֶך,
ַארצֶ ָך ,וְ יֹאמַּ ר כֹל אֲ ֶשר ָּׁ
"הוֹפַּ ע בַּ הֲ ַּדר גְאוֹן עֻ זֶָך עַּ ל ָּׁכל יו ְֹשבֵ י ֵתבֵ ל ְ
ּומַּ לְ כּות ֹו בַּ כֹל מָּׁ ָּׁש ָּׁלה"
ָאמֵ ן סֶׁ לָּׁה.

בס"ד

תפילה לחיילי צה"ל:
ַאב ָּׁרהָּׁ ם יִ ְׂצחָּׁ ק וְׂ ַּי ֲעקֹב,
ִמי ֶׁשבֵ ַּרְך אֲ בוֹתֵ ינּו ְׂ
הּוא יְׂ בָּׁ ֵרְך אֶׁ ת חַּ ָּּׁילֵי ְׂצבָּׁ א הַּ הֲ ַּגנָּׁה לְׂ יִ ְׂש ָּׁראֵ ל וְׂ ַא ְׂנ ֵשי כֹחוֹת הַּ בִ טָּׁ חוֹן,
ַארצֵ נּו וְׂ עָּׁ ֵרי אֱ ֹלהֵ ינּו ִ ,מגְׂ בּול הַּ לְׂ בָּׁ נוֹן וְׂ עַּ ד ִמ ְׂדבַּ ר ִמ ְׂצ ַּריִ ם,
הָּׁ עו ְֹׂמ ִדים עַּ ל ִמ ְׂשמַּ ר ְׂ
ּומן הַּ ּיָּׁם הַּ גָּׁדוֹל עַּ ד לְׂ בוֹא הָּׁ ע ֲָּׁרבָּׁ ה ,בַּ ּיַּבָּׁ ָּׁשה בָּׁ אֲ וִ יר ּובַּ ּיָּׁם.
ִ
יִ ֵתן ה' ֶׁאת אוֹיְׂ בֵ ינּו הַּ ָּׁק ִמים עָּׁ לֵינּו ִנגָּׁפִ ים לִ פְׂ נֵיהֶׁ ם!
הַּ ָּׁקדוֹש בָּׁ רּוְך הּוא יִ ְׂשמֹר וְׂ י ִַּציל אֶׁ ת חַּ ָּׁילֵינּו
ּומ ֹכל ֶׁנגַּע ּומַּ חֲ לָּׁה,
צּוקהִ ,
ִמ ֹכל צָּׁ ָּׁרה וְׂ ָּׁ
וְׂ יִ ְׂשלַּח בְׂ ָּׁרכָּׁה וְׂ הַּ ְׂצלָּׁחָּׁ ה בְׂ כָּׁל מַּ ע ֲֵשה יְׂ ֵדיהֶׁ ם .י ְַּׂדבֵ ר ש ֹו ְׂנ ֵאינּו ַּת ְׂח ֵתיהֶׁ ם,
וִ יעַּ ְׂט ֵרם בְׂ כֶׁתֶׁ ר יְׂ שּועָּׁ ה ּובְׂ עֲטֶׁ ֶׁרת נִצָּׁ חוֹן .וִ יקֻ ּיַּם בָּׁ הֶׁ ם הַּ כָּׁתּוב
הלְֵך עִ מָּׁ ֶׁכם ,לְׂ ִהלָּׁחֵ ם ָּׁל ֶׁכם עִ ם אֹיְׂ בֵ יכֶׁם לְׂ הו ִֹשיעַּ אֶׁ ְׂת ֶׁכם".
"כִ י ה' אֱ ֹלהֵ יכֶׁם הַּ ֹ
וְׂ נֹאמַּ רָ" :אמֵ ן".
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