
יו� תפילת רבי� 

תפילת תלמידי החמ"ד לגאולת ע�
ישראל וחיזוק כוחות הביטחו� וההצלה

קבלת עול מלכות שמי�
אומרי� כל אחד מהפ�וקי� הבאי� פעמיי�:

ָאָ�א ה' ה�ִ�יָ	ה ָ�א; ָאָ�א ה' ַהְצִליָחה ָ�א.

ה' ֶמֶל�, ה' ָמַל�, ה' ִיְמל�� ְלע�ָל� ָוֵ	ד.

�ִהי�. ה' ה�א ָהא�

ופע� אחת:

�ֵהינ� ה' ֶאָחד. ְ�ַמע ִיְ�ָרֵאל ה' א�

"תהא השעה הזאת שעת 
רחמי� ועת רצו� מלפני	"

פרק קכ"א:
ל�ת ֶאָ א ֵ	יַני ֶאל ֶהָהִרי� ֵמַאִי� ָיבֹא ֶ	ְזִרי. ֶ	ְזִרי  ִ�יר ַלַ�	
ֵמִ	� ה' עֵֹ�ה ָ�ַמִי� ָוָאֶר�. ַאל ִיֵ�� ַל��ט ַרְגֶל� ַאל ָינ�� 

�ְֹמֶר�. ִהֵ�ה �א ָינ�� ְו�א ִייָ�� ��ֵמר ִיְ�ָרֵאל. ה' �ְֹמֶר� ה' 
ִצְ�� ַ	ל ַיד ְיִמיֶנ�. י�ָמ� ַהֶ�ֶמ� �א ַיֶ�ָ�ה ְוָיֵרַח ַ�ָ�ְיָלה. ה' 
ִיְ�ָמְר� ִמָ�ל ָרע ִיְ�מֹר ֶאתַנְפֶ��. ה' ִיְ�ָמר ֵצאְת� �ב�ֶא� 

ֵמַ	ָ�ה ְוַ	ד-ע�ָל�

פרק ק"ל:
-דָֹני ִ�ְמָ	ה ְבק�ִלי  ַמִ�י� ְקָראִתי� ה'. א ל�ת ִמַ�	 ִ�יר ַהַ�	
ו ֹנ�ת ִ�ְ�ָמר ָי-�  נ�ָני. ִא� 	 �ְהֶייָנה ָאְזֶני� ַקֻ�ב�ת ְלק�ל ַ�חִ

מֹד. ִ�י ִ	ְ�� ַהְ�ִליָחה ְלַמַ	� ִ�ָ�ֵרא. ִקִ�יִתי ה'  -דָֹני ִמי ַי	 א
ִקְ�ָתה ַנְפִ�י ְוִלְדָבר� ה�ָחְלִ�י. ַנְפִ�י ַלא-דָֹני ִמ�ְֹמִרי� ַל�ֶֹקר 

�ְֹמִרי� ַל�ֶֹקר. ַיֵחל ִיְ�ָרֵאל ֶאל ה' ִ�י ִ	� ה' ַהֶחֶ�ד ְוַהְרֵ�ה 
ו ֹנָֹתיו. ִ	�� ְפד�ת. ְוה�א ִיְפֶ�ה ֶאת ִיְ�ָרֵאל ִמ�ֹל 	

פרק י"ג:
�יר ִ�ְ�ַלְמַנֵ�ַח ִמְזמ�ר ְלָדִוד. ַ	ד ָאָנה ה' ִ�ְ�ָ�ֵחִני ֶנַצח ַ	ד ָאָנה ַ
ֶאת ָ�ֶני� ִמֶ�ִ�י. ַ	ד ָאָנה ָאִ�ית ֵ	צ�ת ְ�ַנְפִ�י ָיג�� ִ�ְלָבִבי י�ָמ� 
-�ָהי ָהִאיָרה ֵ	יַני ֶ��  ֵנִני ה' א� ַ	ד ָאָנה ָיר�� אְֹיִבי ָ	ָלי. ַהִ�יָטה 	

ִני  ִאיַ�� ַהָ�ֶות. ֶ�� יֹאַמר אְֹיִבי ְיָכְלִ�יו ָצַרי ָיִגיל� ִ�י ֶא��ט. ַוא
ְ�ַחְ�ְ�� ָבַטְחִ�י ָיֵגל ִלִ�י ִ�י��ָ	ֶת� ָאִ�יָרה ַלה' ִ�י ָגַמל ָ	ָלי.

פרק כ':
- ַלְמַנֵ�ַח ִמְזמ�ר ְלָדִוד. ַיַ	ְנ� ה' ְ�י�� ָצָרה ְיַ�ֶ�ְב� ֵ�� א�
קֹב. ִיְ�ַלח ֶ	ְזְר� ִמ�ֶֹד� �ִמִ���� ִיְ�ָ	ֶדָ�. ִיְז�ֹר ָ�ל  �ֵהי ַי	

ָצְת�  ִמְנחֶֹת� ְוע�ָלְת� ְיַדְ�ֶנה ֶ�ָלה. ִיֶ�� ְל� ִכְלָבֶב� ְוָכל 	
-�ֵהינ� ִנְד�ֹל ְיַמֵ�א ה' ָ�ל  ְיַמֵ�א. ְנַרְ�ָנה ִ�י��ָ	ֶת� �ְבֵ�� א�

ֵנה� ִמְ�ֵמי  ל�ֶתי�. ַ	ָ�ה ָיַדְ	ִ�י ִ�י ה�ִ�יַ	 ה' ְמִ�יח� ַי	 ִמְ�א
ָקְד�� ִ�ְגֻבר�ת ֵיַ�ע ְיִמינ�. ֵאֶ�ה ָבֶרֶכב ְוֵאֶ�ה ַב��ִ�י� 

ַנְחנ�  �ֵהינ� ַנְזִ�יר. ֵהָ�ה ָ�ְרע� ְוָנָפל� ַוא ַנְחנ� ְ�ֵ�� ה' א� ַוא
ֵננ� ְבי�� ָקְרֵאנ�. ַ�ְמנ� ַוִ�ְתע�ָדד. ה' ה�ִ�יָ	ה ַהֶ�ֶל� ַי	

פרק קמב
ַמְ�ִ�יל ְלָדִוד ִ�ְהי�ת� ַבְ�ָ	ָרה ְתִפָ�ה: ק�ִלי ֶאל�ְי�הָו�ה 

ֶאְזָ	ק ק�ִלי ֶאל�ְי�הָו�ה ֶאְתַחָ��: ֶאְ��� ְלָפָניו ִ�יִחי ָצָרִתי 
ְלָפָניו ַאִ�יד: ְ�ִהְתַ	ֵ�� ָ	ַלי ר�ִחי ְוַאָ�ה ָיַדְ	ָ� ְנִתיָבִתי ְ�אַרח�

ַהֵ�� ָטְמנ� ַפח ִלי: ַהֵ�יט ָיִמי� �ְרֵאה ְוֵאי��ִלי ַמִ�יר ָאַבד  ז� א
ָמנ�� ִמֶ�ִ�י ֵאי� ��ֵר� ְלַנְפִ�י: ָזַ	ְקִ�י ֵאֶלי� ְי�הָו�ה ָאַמְרִ�י 

ַאָ�ה ַמְחִ�י ֶחְלִקי ְ�ֶאֶר� ַהַחִ�י�: ַהְקִ�יָבה ֶאל�ִרָ�ִתי ִ�י� 
ַד��ִתי ְמאד ַהִ�יֵלִני ֵמרְדַפי ִ�י ָאְמצ� ִמֶ�ִ�י: ה�ִציָאה ִמַ�ְ�ֵ�ר 

ַנְפִ�י ְלה�ד�ת ֶאת�ְ�ֶמ� ִ�י ַיְכִ�ר� ַצִ�יִקי� ִ�י ִתְגמל ָ	ָלי: 

תקיעת שופר, פתיחת ארו� הקודש 
וקבלת מצוות "ואהבת"

הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרע� כמו� 
והריני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי.

כל אחדי יניח ידיו על ראשו של חברו ויבר�:

"מי שבר� אבותינו הקדושי� והטהורי�, אברה� יצחק 
ויעקב, משה ואהרו�, דוד ושלמה הוא יבר� את חברי 

(מברכי� אחד את השני) "

בע"ה

'חזק את ידי מגיני אר� קודשינו'

בית חינו	 כמשפחה



תפילה לשלו� המדינה
ֵר� ֶאת  ל�, ָבּ ָרֵאל ְוג�א ַמִי�, צ�ר ִיְש� ָשּ¡ ַבּ ָאִבינ� ֶש¡
ֵתנ�. ָהֵג�  ֻאָלּ ית ְצִמיַחת ְגּ ָרֵאל, ֵראִש¡ ְמִדיַנת ִיְש�

ל�ֶמ�,  ת ְש¡ �, �ְפרֹ� ָ	ֶליָה ֻ�ַכּ ֶאְבַרת ַחְ�ֶדּ ָ	ֶליָה ְבּ
ֶציָה,  ֶריָה ְוי�	 יָה, ָש� � ְלָראֶש¡ ִמְתּ ַלח א�ְר� ַוא �ְש¡

י  ָפֶני�. ַחֵזּק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵנּ ֵ	ָצה ט�ָבה ִמְלּ ֵנ� ְבּ ְוַתְקּ
ֶטֶרת  �ֵהינ� ְי��ָ	ה ַו	 נ�, ְוַהְנִחיֵל� א� ְדֵש¡ ֶאֶר� ק¢

ְמַחת ע�ָל�  ָאֶר�, ְוִש� ל�� ָבּ ֵר�, ְוָנַתָתּ ָש¡ ַ	ְטּ ח�� ְתּ ִנָצּ
ֶביָה. ְלי�ְש¡

ָכל ַאְרצ�ת  ד ָנא ְבּ ק¢ ָרֵאל, ְפּ ית ִיְש� ל ֵבּ ְוֶאת ַאֵחינ� ָכּ
ז�ֵריֶה�, ְות�ִליֵכ� ְמֵהָרה ק�ְמִמ��ת ְלִצ��� ִ	יֶר�  ְפּ

ה  ת�ַרת מֶֹש¡ ת�ב ְבּ ָכּ ֶמ�, ַכּ � ְש¡ ַכּ ַלִי� ִמְש¡ ְוִליר�ָש¡
ְקֵצה  � ִבּ ח � (דברי� ל,ד-ו): "ִא� ִיְהֶיה ִנַדּ ַ	ְבֶדּ
ֶח�.  � ִיָקּ �ֶהי� �ִמָשּ¡ ְצ� ְיָי א� � ְיַקֶבּ ָמִי�, ִמָשּ¡ ַהָשּ¡

בֶֹתי�  ר ָיְר�� א ֶש¡ �ֶהי� ֶאל ָהָאֶר� א � ְיָי א� ִביא ֶוה�
�ֶהי�  בֶֹתי�. �ָמל ְיָי א� � ֵמא �, ְוֵהיִטְב� ְוִהְרְבּ ָתּ ִויִרְש¡
�ֶהי�  ָבה ֶאת ְיָי א� ֶאת ְלָבְב� ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶ	�, ְלַאה
�, ְלַמַ	� ַחֶיּי�". ְוַיֵחד ְלָבֵבנ�  ל ַנְפְש¡ ל ְלָבְב� �ְבכ¢ כ¢ ְבּ
ְבֵרי  ל ִדּ מֹר ֶאת כ¢ּ ֶמ�, ְוִלְש¡ ָבה �ְלִיְרָאה ֶאת ְש¡ ְלַאה
יַח ִצְדֶק�,  ִוד ְמִש¡ � ָדּ ַלח ָלנ� ְמֵהָרה ֶבּ ��ָרֶת�, �ְש¡

א��  ַדר ְגּ ה י ֵק� ְי��ָ	ֶת�. ה�ַפע ַבּ ִלְפ��ת ְמַחֵכּ
ר  ֶש¡ ל א ֵבל ַאְרֶצ�, ְויֹאַמר כֹּ ֵבי ֵתּ ל י�ְש¡ ֻ	ֶזּ� ַ	ל כ¢ּ

ל  כֹּ ָרֵאל ֶמֶל�, �ַמְלכ�ת� ַבּ �ֵהי ִיְש� ַא��: "ְיָי א� ָמה ְבּ ְנָש¡
ָלה!" ָמָש¡

ָאֵמ� ֶ�ָלה.

 מי שבר	 לכל הפצועי�
ה  קֹב מֶֹש¡ ב�ֵתינ� ַאְבָרָה� ִיְצָחק ְוַי	 ַר� א ֵבּ ִמי ֶש¡
א ֶאת נפגעי  �מֹה ה�א ְיָבֵר� ִויַרֵפּ ִוד �ְש¡ רֹ� ָדּ ְוַאה
ר��  ד�� ָבּ ופצועי פעולות האיבה והטרור, ַהָקּ
ֹא�  ִלימ� �ְלַרְפּ ִמי� ָ	ָליה� ְלַהח א ַרח ֵלּ ה�א ִיָמּ

ַלח לה� ְמֵהָרה ְרפ�ָאה  י�ת�, ְוִיְש¡ ִזיק� �ְלַהח �ְלַהח
ָ�"ה  ַמִי� ְלַרַמ"ח ֵאָבָריה� �ְש¡ ֵלָמה ִמ� ַהָשּ¡ ְש¡

ֶפ�  ָרֵאל, ְרפ�ַאת ַהֶנּ ָאר ח�ֵלי ִיְש� ת�� ְש¡ יָדיה� ְבּ ִגּ
ָגָלא �ִבְזַמ� ָקִריב.  	 א ַבּ ָתּ �ְרפ�ַאת ַה���, ַהְש¡

ְוֹנאַמר ָאֵמ�:

תפילה לשלו� חיילי צה"ל
קֹב, ה�א  ב�ֵתינ� ַאְבָרָה� ִיְצָחק ְוַי	 ַר� א ֵבּ ִמי ֶש¡

י  ָרֵאל ְוַאְנֵש¡ ה ְלִיְש� ַגָנּ ֵלי ְצָבא ַהה ְיָבֵר� ֶאת ַחָיּ
ַמר ַאְרֵצנ� ְוָ	ֵרי  ח��, ָהע�ְמִדי� ַ	ל ִמְש¡ ָטּ ח�ת ַהִבּ כֹּ

ר ִמְצַרִי�, �ִמ�  ָבנ�� ְוַ	ד ִמְדַבּ ב�ל ַהְלּ �ֵהינ�, ִמְגּ א�
ִויר �ַבָיּ�. א ה ָבּ ָש¡ ַיָּבּ ָרָבה, ַבּ ד�ל ַ	ד ְלב�א ָה	 ַהָיּ� ַהָגּ

ִפי� ִלְפֵניֶה�!  ִמי� ָ	ֵלינ� ִנָגּ � ְיָי ֶאת א�ְיֵבינ� ַהָקּ ִיֵתּ
ל  יל ֶאת ַחָיֵלינ� ִמכ¢ּ מֹר ְוַיִצּ ר�� ה�א ִיְש¡ ד�� ָבּ ַהָקּ

ָרָכה  ַלח ְבּ ָלה, ְוִיְש¡ ל ֶנַגע �ַמח ָצָרה ְוצ�ָקה, �ִמכ¢ּ
ר ��ְנֵאינ�  ה ְיֵדיֶה�. ַיְדֵבּ ֵש� ָכל ַמ	 ְוַהְצָלָחה ְבּ

ח��.  ֶטֶרת ִנָצּ ֶכֶתר ְי��ָ	ה �ְב	 ֵר� ְבּ יֶה�, ִויַ	ְטּ ְחֵתּ ַתּ
�ֵהיֶכ�  י ְיָי א� ת�ב (דברי� כ,ד): "ִכּ ֶה� ַהָכּ ִויֻקַיּ� ָבּ
יַ	  ֵח� ָלֶכ� ִ	� ֹאְיֵביֶכ� ְלה�ִש¡ ֶכ�, ְלִהָלּ ַההֵֹל� ִ	ָמּ

ֶאְתֶכ�".

ְוֹנאַמר: "ָאֵמ�".

"אחינו כל בית ישראל"
ְבָיה,  ָצָרה �ַבִשּ¡ ת�ִני� ְבּ ָרֵאל, ַהְנּ ית ִיְש� ל ֵבּ ַאֵחינ� ָכּ

ק�� ְיַרֵח�  ה, ַהָמּ ָש¡ ַיָּבּ ָיּ� �ֵבי� ַבּ י� ַבּ ָהע�ְמִדי� ֵבּ
ֵפָלה ְלא�ָרה,  ָרה ִלְרָוָחה, �ֵמא ֵליֶה�, ְוי�ִציֵא� ִמָצּ 	

ָגָלא �ִבְזַמ� ָקִריב. 	 א ַבּ ָתּ ה, ַהְש¡ ְ	��ד ִלְגֻאָלּ �ִמִשּ¡

"שיבנה בית המקדש 
במהרה בימינו, אמ�"

בע"ה

בית חינו	 כמשפחה


