תפילה לחולים

שב ֵַּרְך אֲבֹו ֵּתינּו ְו ִאמֹותֵּ ינּו ַאב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְויַעֲק ֹב ,מֹשֶׁה
ִמי ֶׁ
וְַאהֲר ֹן ,דָ וִד ּושְֹלמ ֹה ,ש ָָרה ִר ְבקָה ָרחֵּל ְולֵָּאה ,הּוא יְב ֵָּרְך
ִירפֵּא אֶׁת כָל חֹולֵּינּו
ו ַ
(כאן יפסיק שליח הציבור את רצף התפילה כדי לאפשר למי שרוצה,
לייחד את מחשבויתיו לחולה הקרוב אליו)

ש ֲאנַחְנּו מִתְ ַפ ְללִים
ש ֵּלמָהַ ,בעֲבּור ֶׁ
ַהז ְקּוקִים ל ְִרפּוָאה ְ
שכַר ז ֶׁה ַהקָדֹוש בָרּוְך הּוא י ִ ָמלֵּא ַר ֲחמִים ֲעלֵּיהֶׁם
ְל ַה ֲח ָלמָתָ םִ .ב ְ
שלַח ָלהֶׁם ְמה ֵָּרה
ְל ַה ֲחלִימָם ּול ְַרפְא ֹ ָתם ּו ְל ַה ֲחז ִי ָקם ּו ְל ַהחֲיֹו ָתם ְוי ִ ְ
ש ַמי ִם ,עִם כָל חֹולֵּי יִש ְָראֵּלְ ,רפּוַאת ַהנֶׁפֶׁש
ש ֵּלמָה מִן ַה ָ
ְרפּוָאה ְ
ּורפּוַאת הַּגּוף,
ְ
בשבת:

שבָת הִיא
ַ

ביום טוב:

יֹום טֹוב הּוא

בשבת ויום טוב:

שבָת וְיֹום טֹוב הֵּם
ַ

ּורפּוָאה קְרֹובָה לָבֹואַ ,השְתָ א ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב
ִמ ִלז ְע ֹוק ְ
וְנ ֹאמַר ָאמֵּן.

תפילה לחיילים

שב ֵַּרְך אֲבֹו ֵּתינּו ְו ִאמֹותֵּ ינּו הּוא יב ֵָּרְך אֶׁת ַחי ָילֹות ְו ַחיָלֵּי ְצבָא
ִמי ֶׁ
ֲהגַנָה ְליִש ְָראֵּל ,עִם כ ֹל ַאנְשֵּי כ ֹחֹות ַה ִבטָחֹון ְו ַה ַה ָצלָהְ ,מגִנֵּי
שמ ְֵּרם ְויַצִילֵּם ִמכָל צ ָָרה
א ֶֶׁׁרץ ָקדְ שֵּנּוַ .הקָדֹוש בָרּוְך הּוא י ִ ְ
שלַח ב ְָרכָה ְו ַה ְצ ָלחָה ְבכָל ַמ ֲעשֵּה
וְצּוקָה ּו ִמכָל נֶׁגַע ּו ַמ ֲחלָהְ ,וי ִ ְ
ש ֵּלמָה ְלכָל חֹולֵּיהֶׁם ּופְצּועֵּיהֶׁםְ ,ויִפְדֶׁ ה ִב ְמה ֵָּרה
י ְ ֵּדיהֶׁםְ ,רפּוָאה ְ
אֶׁת שְבּוי ֵּיהֶׁם .וְנ ֹאמַר ָאמֵּן.
תפילה לשלום

יְהִי ָרצֹון ִמ ְל ָפנ ֶׁיָך יהוה ֱאֹלהֵּינּו וֵּאֹלהֵּי אֲבֹו ֵּתינּו ,שֶׁתְ ַבטֵּל
שפִיכּות דָ מִים מִן הָעֹולָם .וְתַ ְמשִיְך שָלֹום ּגָדֹול
ִמ ְלחָמֹות ּו ְ
ְונִ ְפלָא בָעֹולָם ,וְֹלא יִשָא גֹוי ֶׁאל גֹוי ח ֶֶׁׁרב וְֹלא י ִ ְלמְדּו עֹוד
שבֵּי תֵּ בֵּל ָה ֱאמֶׁת ַל ֲאמִיתָ ּה,
ִמ ְל ָחמָהַ ,רק יַכִירּו ְויֵּדְעּו כָל יֹו ְ
שבִיל ִריב ּו ַמחֲלֹוקֶׁת חַס ְושָלֹום,
ֲאשֶׁר ֹלא בָאנּו ְלז ֶׁה הָעֹולָם ִב ְ
שפִיכּות דָ מִים חַס ְושָלֹום,
שנְָאה ְו ִקנְָאה ְו ִקנ ְטּור ּו ְ
שבִיל ִ
וְֹלא ִב ְ
ַרק בָאנּו לָעֹולָם כְדֵּ י ְל ַהכִיר ְו ָל ַדעַת אֹותְ ָך ,תִתְ ב ַָרְך ָלנֶׁצַח,
ש ַכבְתֶׁ ם ְואֵּין
ָָארץ ּו ְ
שכָתּובְ " :ונָתַ ִתי שָלֹום ב ֶׁ
וִי ֻקי ַם ִמק ְָרא ֶׁ
ָָארץְ ,וח ֶֶׁׁרב ֹלא תַ עֲבֹור
ש ַב ִתי ַחי ָה ָרעָה מִן ה ֶׁ
ַמח ֲִרידְ ,ו ִה ְ
ְַאר ְצכֶׁם" .וְנ ֹאמַר ָאמֵּן.
ב ְ

תפילה לשלום המדינה

ש ַמי ִם ,צּור יִש ְָר ֵּאל וְגֹואֲלֹו ,ב ֵָּרְך אֶׁתְ -מדִ ינַת-
ש ַב ָ
ָאבִינּו ֶׁ
יִש ְָראֵּלֵּ ,ראשִית ְצמִיחַת ְּג ֻאלָתֵּנּוָ .הגֵּן ָעלֶׁי ָה ְב ֶׁאב ְַרת ַחסְדֶׁ ָך
שיהָ ,ש ֶָׁרי ָה
אֹורָך ַו ֲאמִתְ ָך ל ְָרא ֶׁ
שלַח ְ
ּופְר ֹש ָעלֶׁי ָה ֻסכַת שְלֹומֶָׁך ּו ְ
וְיֹו ֲעצֶׁיהָ ,וְתַ ְקנֵּם ְב ֵּעצָה טֹובָה ִמ ְל ָפנ ֶׁיָךַ .חז ֵּק אֶׁת י ְ ֵּדי ְמגִנֵּי א ֶֶׁׁרץ
ָקדְ שֵּנּוְ ,ו ַהנְחִילֵּם אֱֹלהֵּינּו י ְשּועָה ַו ֲעט ֶֶׁׁרת נִצָחֹון תְ ַעט ְֵּרםְ ,ונָתַ תָ
שבֶׁיהְָ .ואֶׁת ַאחֵּינּו כָל בֵּית
ש ְמחַת עֹולָם לְיֹו ְ
ָָארץ ְו ִ
שלֹום ב ֶׁ
ָ
ְזּוריהֶׁם ,וְתֹולִיכֵּם ְמה ֵָּרה
ַארצֹות פ ֵּ
יִש ְָר ֵּאלְ ,פקָד-נָא ְבכָל ְ
ְתֹורת
שמֶָׁךַ ,ככָתּוב ב ַ
שכַן ְ
ש ַלי ִם ִמ ְ
ִירָך ְולִירּו ָ
קֹו ְממִיּות ְלצִיֹון ע ֶׁ
ש ַמי ִםִ ,משָם י ְ ַק ֶׁבצְָך
מֹשֶׁה ַעבְדֶׁ ָךִ :אם י ִ ְהי ֶׁה נ ִדַ חֲָך ִב ְקצֵּה ַה ָ
ָָארץ
יהוה ֱאֹלהֶׁיָך ּו ִמשָם י ִ ָקחֶָׁךֶׁ :ו ֱהבִיאֲָך יהוה אֱֹלהֶָׁך אֶׁל ה ֶׁ
ִירשְתָ ּהְ ,והֵּי ִטבְָך ְוה ְִרבְָך ֵּמאֲב ֹ ֶׁתיָךְ :ויַחֵּד
שר -י ְָרשּו אֲב ֹ ֶׁתיָך ו ִ
ֲא ֶׁ
שמ ֹר אֶׁת כָל דִ ב ְֵּרי
שמֶָׁךְ ,ו ִל ְ
ְל ָבבֵּנּו לְַא ֲהבָה ּו ְלי ְִרָאה אֶׁת ְ
שי ַח ִצ ְדקֶָׁךִ ,לפְדֹות ְמ ַחכֵּי
שלַח לָנּו ְמה ֵָּרה בֶׁן-דָ וִד ְמ ִ
תֹורתֶׁ ָךּ ,ו ְ
ָ
קֵּץ י ְשּו ָע ֶׁתָך.
ַארצֶָׁך ,וְי ֹאמַר כ ֹל
שבֵּי תֵּ בֵּל ְ
הֹופַע ַבהֲדַ ר ּגְאֹון ֻעז ֶָׁך עַל כָל יֹו ְ
שמָה ְבאַפֹו :יהוה אֱֹלהֵּי יִש ְָר ֵּאל ֶׁמלְֶׁך ּו ַמלְכּותֹו בַכ ֹל
ֲאשֶׁר נְ ָ
שלָהָ ,אמֵּן ֶׁסלָה.
ָמ ָ

