
 תפילה לחולים

ה  ינּו ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, מֹשֶׁ ינּו ְוִאמֹותֵּ בֵַּרְך ֲאבֹותֵּ ִמי שֶׁ

ְך  ל ְולֵָּאה, הּוא יְָברֵּ ְוַאֲהרֹן, ָדִוד ּוְשֹלמֹה, ָשָרה ִרְבָקה ָרחֵּ

ת ָכל חֹולֵּינּו  ִויַרפֵּא אֶׁ

שרוצה, )כאן יפסיק שליח הציבור את רצף התפילה כדי לאפשר למי 

 לייחד את מחשבויתיו לחולה הקרוב אליו( 

ֲאנְַחנּו ִמְתַפְלִלים  ַהזְקּוִקים ִלְרפּוָאה ְשלֵָּמה, ַבֲעבּור שֶׁ

ְלַהֲחָלָמָתם. ִבְשַכר זֶׁה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא יִָמלֵּא ַרֲחִמים ֲעלֵּיהֶׁם 

ָרה ְלַהֲחִליָמם ּוְלַרְפאָֹתם ּוְלַהֲחזִיָקם ּוְלַהֲחיֹוָתם וְ  יְִשַלח ָלהֶׁם ְמהֵּ

ל, ְרפּוַאת ַהנֶׁפֶׁש  ְרפּוָאה ְשלֵָּמה ִמן ַהָשַמיִם, ִעם ָכל חֹולֵּי יְִשָראֵּ

 ּוְרפּוַאת ַהּגּוף,

 ַשָבת ִהיא                  בשבת: 

 יֹום טֹוב הּוא              ביום טוב: 

 ַשָבת ְויֹום טֹוב הֵּם      בשבת ויום טוב: 

ֹוק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא, ַהְשָתא ַבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב ִמִלזְע

ן.  ְונֹאַמר ָאמֵּ

 

 

 

 



 תפילה לחיילים

ינּו וְ  בֵַּרְך ֲאבֹותֵּ ת ַחיָילֹות ְוַחיָלֵּי ְצָבא ִמי שֶׁ ְך אֶׁ ינּו הּוא יָברֵּ ִאמֹותֵּ

י כֹחֹות ַהִבָטחֹון ְוַהַהָצָלה, ְמגִנֵּי  ל, ִעם כֹל ַאנְשֵּ ֲהגַנָה ְליְִשָראֵּ

ם ְויִַצילֵּם ִמָכל ָצָרה  נּו. ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא יְִשְמרֵּ ץ ָקְדשֵּ רֶׁ אֶׁ

ה ְוצּוָקה ּוִמָכל נֶׁגַע ּוַמֲחָלה,  ְויְִשַלח ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָכל ַמֲעשֵּ

ָרה  ה ִבְמהֵּ יהֶׁם, ְויְִפדֶׁ יהֶׁם ּוְפצּועֵּ ָמה ְלָכל חֹולֵּ יהֶׁם, ְרפּוָאה ְשלֵּ יְדֵּ

ן.  ם. ְונֹאַמר ָאמֵּ ת ְשבּויֵּיהֶׁ  אֶׁ

 

 תפילה לשלום

ל  ְתַבטֵּ ינּו, שֶׁ י ֲאבֹותֵּ ינּו וֵּאֹלהֵּ יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶׁיָך יהוה ֱאֹלהֵּ

ִמְלָחמֹות ּוְשִפיכּות ָדִמים ִמן ָהעֹוָלם. ְוַתְמִשיְך ָשלֹום ּגָדֹול 

ב ְוֹלא יְִלְמדּו עֹוד  רֶׁ ל גֹוי חֶׁ ְונְִפָלא ָבעֹוָלם, ְוֹלא יִָשא גֹוי אֶׁ

ת ַלֲאִמיָתּה, ִמְלָחָמה, ַרק  ל ָהֱאמֶׁ בֵּ יִַכירּו ְויְֵּדעּו ָכל יֹוְשבֵּי תֵּ

ת ַחס ְוָשלֹום,  ר ֹלא ָבאנּו ְלזֶׁה ָהעֹוָלם ִבְשִביל ִריב ּוַמֲחלֹוקֶׁ ֲאשֶׁ

ְוֹלא ִבְשִביל ִשנְָאה ְוִקנְָאה ְוִקנְטּור ּוְשִפיכּות ָדִמים ַחס ְוָשלֹום, 

י ְלהַ  ִכיר ְוָלַדַעת אֹוְתָך, ִתְתָבַרְך ָלנֶַׁצח, ַרק ָבאנּו ָלעֹוָלם ְכדֵּ

ין  ם ְואֵּ ץ ּוְשַכְבתֶׁ ָכתּוב: "ְונַָתִתי ָשלֹום ָבָארֶׁ ִויֻקיַם ִמְקָרא שֶׁ

ב ֹלא ַתֲעבֹור  רֶׁ ץ, ְוחֶׁ ַמֲחִריד, ְוִהְשַבִתי ַחיָה ָרָעה ִמן ָהָארֶׁ

ן.  ְבַאְרְצכֶׁם". ְונֹאַמר ָאמֵּ

  



 תפילה לשלום המדינה

תָאִבי ְך אֶׁ ל ְוגֹוֲאלֹו, ָברֵּ ַבָשַמיִם, צּור יְִשָראֵּ -ְמִדינַת-נּו שֶׁ

ָך  ְבַרת ַחְסדֶׁ נּו. ָהגֵּן ָעלֶׁיָה ְבאֶׁ אִשית ְצִמיַחת ְּגֻאָלתֵּ ל, רֵּ יְִשָראֵּ

יָה  יָה, ָשרֶׁ ָך ּוְשַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְתָך ְלָראשֶׁ ּוְפרֹש ָעלֶׁיָה ֻסַכת ְשלֹומֶׁ

יָה, ְוַתקְ  ץ ְויֹוֲעצֶׁ רֶׁ י ְמגִנֵּי אֶׁ ת יְדֵּ ָצה טֹוָבה ִמְלָפנֶׁיָך. ַחזֵּק אֶׁ נֵּם ְבעֵּ

ם, ְונַָתָת  ת נִָצחֹון ְתַעְטרֵּ רֶׁ ינּו יְשּוָעה ַוֲעטֶׁ נּו, ְוַהנְִחילֵּם ֱאֹלהֵּ ָקְדשֵּ

ינּו ָכל בֵּית  ת ַאחֵּ יָה. ְואֶׁ ץ ְוִשְמַחת עֹוָלם ְליֹוְשבֶׁ ָשלֹום ָבָארֶׁ

ל, ְפָקד ָרה נָא בְ -יְִשָראֵּ ם, ְותֹוִליכֵּם ְמהֵּ יהֶׁ ָכל ַאְרצֹות ְפזּורֵּ

ָך, ַכָכתּוב ְבתֹוַרת  ָך ְוִלירּוָשַליִם ִמְשַכן ְשמֶׁ קֹוְמִמיּות ְלִציֹון ִעירֶׁ

ָך: ִאם יְִהיֶׁה נִַדֲחָך ִבְקצֵּה ַהָשַמיִם, ִמָשם יְַקבְֶׁצָך  ה ַעְבדֶׁ מֹשֶׁ

ָך: וֶׁ  ץ יהוה ֱאֹלהֶׁיָך ּוִמָשם יִָקחֶׁ ל ָהָארֶׁ ֱהִביֲאָך יהוה ֱאֹלהֶָׁך אֶׁ

ר ד -ֲאשֶׁ יָך: ְויַחֵּ ֲאבֹתֶׁ יִטְבָך ְוִהְרְבָך מֵּ יָך ִויִרְשָתּה, ְוהֵּ יְָרשּו ֲאבֹתֶׁ

י  ת ָכל ִדְברֵּ ָך, ְוִלְשמֹר אֶׁ ת ְשמֶׁ ְלָבבֵּנּו ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה אֶׁ

ן ָרה בֶׁ ָך, ּוְשַלח ָלנּו ְמהֵּ ָך, ִלְפדֹות ְמַחכֵּי ָדִוד ְמִשיַח ִצדְ -תֹוָרתֶׁ קֶׁ

ָך. ץ יְשּוָעתֶׁ  קֵּ

ָך, ְויֹאַמר כֹל  בֵּל ַאְרצֶׁ י תֵּ הֹוַפע ַבֲהַדר ְּגאֹון ֻעזֶָׁך ַעל ָכל יֹוְשבֵּ

לְֶׁך ּוַמְלכּותֹו ַבכֹל  ל מֶׁ י יְִשָראֵּ ר נְָשָמה ְבַאפֹו: יהוה ֱאֹלהֵּ ֲאשֶׁ

ָלה. ן סֶׁ  ָמָשָלה, ָאמֵּ

 

 


