PRAYER FOR THE IDF
בותינּו ַאבְ ָרהָ ם י ְִצחָ ק וְ יַעֲ קב
ִמי ֶׁשבֵּ ַרְך אֲ ֵּ
הּוא יְבָ ֵּרְך אֶׁ ת חַ ָילֵּי ְצבָ א הֲ ַגנָה לְ י ְִש ָראֵּ ל,
ַארצֵּ נּו וְ עָ ֵּרי אֱ ל-הֵּ ינּו
עומ ִדים עַ ל ִמ ְשמַ ר ְ
הָ ְ
ּומן הַ ָים הַ גָדול עַ ד לְ בוא הָ עֲ ָרבָ ה
ִמגְבּול הַ לְ בָ נון וְ עַ ד ִמ ְדבַ ר ִמ ְצ ַריִם ִ
בַ יַבָ ָשה בָ ָר ִקיעַ ּובַ יָם.
י ִֵּתן ה' אֶׁ ת אויְבֵּ ינּו הַ ָק ִמים עָ לֵּינּו נִ גָפִ ים לִ פְ נֵּיהֶׁ ם.
ּומכָל ֶׁנגַע ּומַ ְחלָה
צּוקה ִ
הַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא י ְִשמר וְ י ִַציל אֶׁ ת חַ ָילֵּינּו ִמכָל צָ ָרה וְ ָ
וְ י ְִשלַח בְ ָר ָכה וְ הַ ְצלָחָ ה בְ כָל מַ עֲ ֵּשה יְדֵּ יהֶׁ ם.
י ְַדבֵּ ר שונְ אֵּ ינּו ַת ְח ֵּתיהֶׁ ם וִ יעַ ְט ֵּרם בְ כ ֶֶׁׁתר יְשּועָ ה ּובְ עֲ טֶׁ ֶׁרת נִ צָ חון.
הושיעַ אֶׁ ְתכֶׁם
וִ יקֻ יַם בָ הֶׁ ם הַ כָתּוב :כִ י ה' אֱ ל-הֵּ יכֶׁם הַ הלְֵּך ִעמָ כֶׁם לְ ִהלָחֵּ ם ָלכֶׁם ִעם איבֵּ יכֶׁם לְ ִ
וְ נאמַ ר ָאמֵּ ן
הַ ּנו ֵֹתן ְּתׁשּועָ ה ל ְַּמלָכִ יםּ ,ומֶ ְּמ ָׁשלָה לַּנְּ ִסיכִ ים,
מַ לְּ כּות ֹו מַ לְּ כּות כָל-ע ֹול ִָמים,
הַ ּפוֹצֶ ה אֶ ת-דָ וִ ד עַ בְּ ד ֹו מֵ חֶ ֶרב ָרעָ ה
הַ ּנו ֵֹתן בַ יָם דֶ ֶרְך ּובְּ מַ יִם עַ זִ ים נְּ ִתיבָ ה,
ָארץ הַ זֹאת
הּוא יְּבָ ֵרְך וְּ י ְִּׁשמֹר וְּ יִנְּ צֹר וְּ יַעֲ זֹר אֶ ת הַ ּנ ִָשיא וְּ אֶ ת ִמ ְּׁש ֵנהּו וְּ אֶ ת כָל ָש ֵרי הַ ֶ
ּומכָל-צָ ָרה וְּ יָגוֹן וַ ֶנזֶק י ִַצי ֵלם.
מֶ לְֶך מַ לְּ כֵי הַ ְּמלָכִ ים בְּ ַרחֲ מָ יו יְּחַ ֵים וְּ י ְִּׁש ְּמ ֵרם ִ
ּומכָל-צָ ָרה וַ ֶנזֶק ּוּפֶ גַע ָרע י ִַצי ֵלם,
ַארצוֹת הַ בְּ ִריתִ ,
וְּ י ְִּׁשמֹר אֶ ת ְּצבָ א ְּ
ברכָה וְּ הַ ְּצלָחָ ה בְּ כָל מַ עֲ ֵשי יְּדֵ יהֶ ם.
וְּ י ְַּדבֵ ר שוֹנְּ אֵ ינּו ַת ְּח ֵתיהֶ ם ,וְּ י ְִּׁשלַח ָ
מֶ לְֶך מַ לְּ כֵי הַ ְּמלָכִ ים בְּ ַרחֲ מָ יו י ִֵתן בְּ לִ בָ ם ּובְּ לֵב כָל-יוֹעֲ צֵ יהֶ ם וְּ ָש ֵריהֶ ם
לַעֲ שוֹת טוֹב ֹות ִעמָ נּו וְּ ִעם כָל-י ְִּש ָראֵ ל.
בִ ימֵ יהֶ ם ּובְּ יָמֵ ינּו ִתּוָ ַׁשע יְּהּודָ ה וְּ י ְִּש ָראֵ ל י ְִּׁשכֹן לָבֶ טַ ח ּובָ א לְּ ִציוֹן ּגוֹאֵ ל
וְּ כֵן י ְִּהי ָרצוֹן ,וְּ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן

אׁשית ְּצ ִמיחַ ת ּגְּאֻ ל ֵָתנּו.
ָאבִ ינּו ֶׁשבַ ָשמַ יִם ,צּור י ְִּש ָראֵ ל וְּ גואֲ לו ,בָ ֵרְך אֶ ת ְּמ ִדינַת י ְִּש ָראֵ לֵ ,ר ִ
הָ גֵן עָ לֶיהָ בְּ אֶ בְּ ַרת חַ ְּסדֶ ָך ּופְּ רׁש עָ לֶיהָ סֻ כַת ְּׁשלומֶ ָך
אׁשיהָ ָ ,ש ֶריהָ וְּ יועֲ צֶ יהָ  ,וְּ ַת ְּקנֵם בְּ עֵ צָ ה טובָ ה ִמלְּ פָ נֶיָך.
אורָך וַ אֲ ִמ ְּתָך לְּ ָר ֶ
ּוׁשלַח ְּ
ְּ

חַ זֵק אֶ ת יְּדֵ י ְּמ ִגּנֵי אֶ ֶרץ ָק ְּד ֵׁשנּו ,וְּ הַ נְּ ִחילֵם אֱ ל-הֵ ינּו יְּׁשּועָ ה וַ עֲ טֶ ֶרת נִ צָ חון ְּתעַ ְּט ֵרם ,וְּ נ ַָת ָת
יוׁשבֶ יהָ .
ָארץ וְּ ִש ְּמחַ ת עולָם לְּ ְּ
ָׁשלום בָ ֶ
זּורינּו,
וְּ א ָֹתנּו כָל בֵ ית י ְִּש ָראֵ לּ ,פְּ ָקד-נָא בְּ כָל ַא ְּרצות ּפְּ ֵ
מׁשה עַ בְּ דֶ ְך:
תורת ֶ
ירּוׁש ַליִם ִמ ְּׁשכַן ְּׁשמֶ ָךַ ,ככָתּוב בְּ ַ
ָ
קומ ִמיּות לְּ ִציון ִע ֶירָך וְּ לִ
וְּ תולִ יכֵנּו ְּמהֵ ָרה ְּ
ּומ ָשם י ִָקחֶ ָך.
" ִאם י ְִּהיֶה נִ דַ חֲ ָך בִ ְּקצֵ ה הַ ָשמַ יִםִ ,מ ָשם י ְַּקבֶ ְּצָך יה-וה אֱ ל-הֶ יָך ִ
בתיָך.
יטבְּ ָך וְּ ִה ְּרבְּ ָך מֵ אֲ ֶ
בתיָך וִ ִיר ְּׁש ָתּה ,וְּ הֵ ִ
ָארץ אֲ ֶׁשר י ְָּרׁשּו אֲ ֶ
ֶוהֱבִ יאֲ ָך יה-וה אֱ ל-הֶ יָך אֶ ל הָ ֶ
תור ֶתָך,
וְּ יַחֵ ד לְּ בָ בֵ נּו לְּ ַאהֲ בָ ה ּולְּ י ְִּרָאה אֶ ת ְּׁשמֶ ָך ,וְּ לִ ְּׁשמר אֶ ת כָל ִדבְּ ֵרי ָ
ּוׁשלַח לָנּו ְּמהֵ ָרה בֶ ן דָ וִ ד ְּמ ִׁשיחַ ִצ ְּד ֶקָך ,לִ פְּ דות ְּמחַ כֵי ֵקץ יְּׁשּועָ ֶתָך.
ְּ
ַארצֶ ָך ,וְּ יאמַ ר כל אֲ ֶׁשר נְּ ָׁשמָ ה בְּ אַ ּפו:
יוׁשבֵ י ֵתבֵ ל ְּ
ו הופַ ע בַ הֲ דַ ר ּגְּאון ֻעזֶָך עַ ל כָל ְּ
ה' אֱ ל-הֵ י י ְִּש ָראֵ ל מֶ לְֶך ּומַ לְּ כּותו בַ כל מָ ָׁשלָהָ ,אמֵ ן סֶ לָה.

