
PRAYER FOR THE IDF

ינּו ַאְבָרָהם ַרְך ֲאבותֵּ בֵּ  ִיְצָחק ְוַיֲעקבִמי שֶׁ
ל  י ְצָבא ֲהַגָנה ְלִיְשָראֵּ ת ַחָילֵּ ְך אֶׁ  ,הּוא ְיָברֵּ

י ֱאל נּו ְוָערֵּ ינּו-ָהעוְמִדים ַעל ִמְשַמר ַאְרצֵּ  הֵּ
 ָהֲעָרָבהם ַהָגדול ַעד ְלבואַהְלָבנון ְוַעד ִמְדַבר ִמְצַרִים ּוִמן ַהיָ ִמְגבּול 

 ַבַיָבָשה ָבָרִקיַע ּוַבָים. 
 

ינּו ת אוְיבֵּ ן ה' אֶׁ ם.ִיתֵּ ינּו ִנָגִפים ִלְפנֵּיהֶׁ  ַהָקִמים ָעלֵּ
ַגע ּוַמְחָלהַהָקדוש ָברּוְך הּוא ִיְשמר ינּו ִמָכל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמָכל נֶׁ ת ַחָילֵּ  ְוַיִציל אֶׁ

ם.ְוִיְשַלח ְבָרכָ  יהֶׁ ה ְידֵּ  ה ְוַהְצָלָחה ְבָכל ַמֲעשֵּ
ר תַיְדבֵּ רֶׁ ר ְישּוָעה ּוְבֲעטֶׁ תֶׁ ם ְבכֶׁ ם ִויַעְטרֵּ יהֶׁ ינּו ַתְחתֵּ  ִנָצחון.שוְנאֵּ

ם ַהָכתּוב: ִכי ה' ֱאל ם ַההלְֵּך ִעָמכֶׁם-ִויֻקַים ָבהֶׁ יכֶׁ םהֵּ ְתכֶׁ ם ְלהוִשיַע אֶׁ יכֶׁ ם ִעם איבֵּ ם ָלכֶׁ  ְלִהָלחֵּ

ן  ְונאַמר ָאמֵּ
 
 
ָלִכים ׁשּוָעה ַלמְּ ִסיִכים,  ,ַהּנֹוֵתן תְּ ָׁשָלה ַלּנְּ  ּוֶממְּ

כּותוֹ   כּות ָכל ַמלְּ  עֹוָלִמים,-ַמלְּ
 

דֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה-ַהּפֹוֶצה ֶאת  ָדִוד ַעבְּ
ַמִים   ִתיָבה,זִ עַ ַהּנֹוֵתן ַבָים ֶדֶרְך ּובְּ  ים נְּ

 
ָבֵרְך ַיֲעֹזר אֶ הּוא יְּ ֹצר וְּ ִינְּ ֹמר וְּ ִיׁשְּ ֶאת ַהָּנִשיא תוְּ נֵ  וְּ ֶאת ּוהִמׁשְּ  ַהֹזאת ַהָאֶרץ ָשֵרי ָכל וְּ

ָלִכים ֵכי ַהמְּ ַחיֵ ֶמֶלְך ַמלְּ ַרֲחָמיו יְּ רֵ  םבְּ מְּ ִיׁשְּ ָיגֹון-ּוִמָכל םוְּ  ם.ַיִצילֵ ַוֶנֶזק ָצָרה וְּ
 

ֹמר ִיׁשְּ ָבא ֶאת וְּ צֹות צְּ ִרית ַארְּ   ם,ַיִצילֵ  ֶּפַגע ָרעּו ַוֶנֶזק ָצָרה-ּוִמָכל ,ַהבְּ
ֵבר     ַידְּ אֵ וְּ ֵתי ּונישֹונְּ ִיׁשְּ ם, הֶ ַתחְּ ָלָחה בָרָכה ַלחוְּ ַהצְּ ָכל וְּ ֵדיֶהם ַמֲעֵשי בְּ  .יְּ

 
ָלִכים ֵכי ַהמְּ ִלבָ ֶמֶלְך ַמלְּ ַרֲחָמיו ִיֵתן בְּ ֵלב ָכל םבְּ ָשרֵ  יֶהםיֹוֲעצֵ -ּובְּ  יֶהםוְּ

ִעם ָכל תַלֲעשֹות טֹובוֹ  ָרֵאל.-ִעָמנּו וְּ  ִישְּ
 

ָיֵמינּו ִציֹוןִביֵמיֶהם ּובְּ ֹכן ָלֶבַטח ּוָבא לְּ ָרֵאל ִיׁשְּ ִישְּ הּוָדה וְּ  ּגֹוֵאלִתָּוַׁשע יְּ
ֹנאַמר ָאֵמן ִהי ָרצֹון, וְּ ֵכן יְּ וְּ

ֻאָלֵתנּו. ִמיַחת ּגְּ ָרֵאל, ֵראִׁשית צְּ ִדיַנת ִישְּ גוֲאלו, ָבֵרְך ֶאת מְּ ָרֵאל וְּ  ָאִבינּו ֶׁשַבָשַמִים, צּור ִישְּ
 

לוֶמָךהָ  רׁש ָעֶליָה ֻסַכת ׁשְּ ֶדָך ּופְּ ַרת ַחסְּ ֶאבְּ  ֵגן ָעֶליָה בְּ
ָפֶניָך. ֵעָצה טוָבה ִמלְּ ֵנם בְּ ַתקְּ יוֲעֶציָה, וְּ ָראֶׁשיָה, ָשֶריָה וְּ ָך לְּ ָך ַוֲאִמתְּ ַלח אורְּ  ּוׁשְּ



 
ִחיֵלם ֱאל ַהנְּ ֵׁשנּו, וְּ ִגֵּני ֶאֶרץ ָקדְּ ֵדי מְּ ׁשּוָעה ַוֲעֶטרֶ -ַחֵזק ֶאת יְּ ָנַתָת ֵהינּו יְּ ֵרם, וְּ ַעטְּ ת ִנָצחון תְּ

ֶביָה. יוׁשְּ ַחת עוָלם לְּ ִשמְּ  ָׁשלום ָבָאֶרץ וְּ
 
ָקד ָרֵאל, ּפְּ ֹאָתנּו ָכל ֵבית ִישְּ ָכל ַא-וְּ זּוֵריָנא בְּ צות ּפְּ  נּו,רְּ

ֶמָך, ַכָכתּוב בְּ  ַכן ׁשְּ ִלירּוָׁשַלִים ִמׁשְּ ִציון ִעיֶרָך וְּ ִמיּות לְּ ֵהָרה קומְּ תוִליֵכנּו מְּ ֶדְך: וְּ  תוַרת מֶׁשה ַעבְּ
 

ֵצה ַהָשַמִים" ֶיה ִנַדֲחָך ִבקְּ ָך  ,ִאם ִיהְּ ַקֶבצְּ  .ֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך-ֱאל וה-היִמָשם יְּ
הֵ -ֱאל וה-היֶוֱהִביֲאָך  ָתּה, וְּ ׁשּו ֲאבֶתיָך ִויִרׁשְּ ָך ֵמֲאבֶתיָךֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָירְּ בְּ ִהרְּ ָך וְּ  .יִטבְּ

 
בָ  ַיֵחד לְּ ֵרי תוָרֶתָך,וְּ מר ֶאת ָכל ִדבְּ ִלׁשְּ ֶמָך, וְּ ָאה ֶאת ׁשְּ ִירְּ ַאֲהָבה ּולְּ  ֵבנּו לְּ

ׁשּוָעֶתָך ַחֵכי ֵקץ יְּ דות מְּ ֶקָך, ִלפְּ ִׁשיַח ִצדְּ ֵהָרה ֶבן ָדִוד מְּ ַלח ָלנּו מְּ .ּוׁשְּ

יאַמר כל ֲאֶׁשר ו ֶצָך, וְּ ֵבי ֵתֵבל ַארְּ און ֻעֶזָך ַעל ָכל יוׁשְּ ַאּפו:הוַפע ַבֲהַדר ּגְּ ָׁשָמה בְּ  נְּ
כּותו ַבכל ָמָׁשָלה, ָאֵמן ֶסָלה-ה' ֱאל ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמלְּ .ֵהי ִישְּ

 

 

 

 


