
   תפילה למען המדינה ביום העצמאות

  

 

ָרצּון ֶאת, ִרּבֹון ָהעֹוָלם ַרֲחִמים ּובְּ ל ַקּבֵּל נָא ּבְּ ָראֵּ ִדינַת יִש ְּ ַמַען מְּ נּו לְּ ִפיָלתֵּ ָתּה וְָּכל, תְּ ַשלְּ ִליָטָתה ֶממְּ   .ַהָדִרים ִּבגְּבּוֶליָה וְַּתַחת שְּ

ָלא ָחָדש ַלנִפְּ נּו מֵּ ינֵּינּו וְִּלּבֵּ ַקח נָא ֶאת עֵּ ִקּיּוָמּה וְַּחזֵּק ֶאת פְּ ּבְּ ָהִביא גְּאּוָלה שְּ כ ֲחָך לְּ נּו ּבְּ ָכל נְָּשָמה ֱאמּונָתֵּ ן ָלנּו ֶאת ָהא ֶמץ . לְּ תֵּ

אֹות ָתִמיד ָמָדה ִלרְּ ל וְַּהַהתְּ ָראֵּ ָמה יִש ְּ ַעצְּ רֹונֹות ֶשִהִציָבה לְּ ינֵּינּו ֶאת ָהֶעקְּ נֶגֶד עֵּ ָמאּות לְּ גִיַלת ָהַעצְּ י . ִּבמְּ ָתפֵּ יֶה שֻׁ ַכְך ֶשנִהְּ ֲהבֵּא לְּ

ָלםאֶ  ֱאֶמת ִעם גַת ֶהָחזֹון ֶשֶטֶרם נִשְּ ַהש ָ ל ּבְּ ָראֵּ י יִש ְּ חֵּ ֹלאֹו זְּרְּ   .ִּבמְּ

י ִצּבּור ֶאת א ֶמץ ַהלֵּב כֵּ ָצרְּ ִקים ּבְּ ָכל ָהעֹוסְּ ן לְּ ָבב ָשלֵּם ,תֵּ לֵּ צֹונְָּך בְּ בּונָה וְַּהכ ַח ַלֲעש ֹות רְּ ְך. ַהתְּ רֵּ אֹוָתם ִּבנְִּתיבֹות ָשלֹום  ַהדְּ

ּאיָה ַהִכיר ֶאת וְַּהֲענֵּק ָלֶהם ֶאת ָהרְּ ָכל ָאָדם לְּ נּו. ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבְּ שֵּ גִינֵּי ֶאֶרץ ָקדְּ נֵּי אֹויֵּב ַחזֵּק ֶאת מְּ יֶהם ִמפְּ ֶחֶרב ַסָכנָה , וְָּהגֵּן ֲעלֵּ

יֶהם ֶאת גְּבּוַרת ַהנֶֶפש ַטע ָּבֶהם. וְּיָגֹון ל ֲעלֵּ ָתם וְַּהֲאצֵּ ָהגֵּן ַעל מֹוַלדְּ   .ַהכ חַ ִלכְּּבֹוש ֶאת יֵֶּצר ַהִשלְּטֹון וְּ  ע ז לְּ

ֶביהָ  ָך ַעל ָהָאֶרץ וְַּעל ָכל יֹושְּ ָכתְּ ק ֶאת ִּברְּ אּו. ֲהרֵּ ָכל ָאָדם יִָמצְּ ָלם ֶאת. ָבה ֶצֶדק ּוזְּכֻּׁיֹות ָאָדם לְּ לֵּב כֻׁ ש ּבְּ רֵּ מּוַסר נְִּביֶאיָך  ַהשְּ

נֵַּע ֶלֶכת“ ָפט וְַּאֲהַבת ֶחֶסד וְַּהצְּ ָדָקה וְּיִַגל( ’ח ;’ו, מיכה)” ִעם ֱאֹלֶהיָך ֲעׂשֹות ִמשְּ ָפט ּוצְּ יָתן  ַכַמיִם ִמשְּ ( ’כד ;ה, עמוס)כְּנַַחל אֵּ

ָלנּות י סֹובְּ כֵּ דּו ַדרְּ מְּ ַמַען יִלְּ י ָהָאֶרץ יִַכירּו ִכי. וְָּכבֹוד ֲהָדִדי לְּ בֵּ ִביל ִריב ּוַמֲחֹלֶקת “ יְִּהי ָרצֹון ֶשָכל יֹושְּ זֶה ָהעֹוָלם ִּבשְּ ֹלא ָבאנּו לְּ

ִביל ִפיכּות ָדִמים וְֹּלא ִּבשְּ נְָּאה וְִּקנְָּאה וְִּקנְּטּור ּושְּ ָּבַרְך ַלנֶַצח  ַרק ָּבאנּו ָלעֹוָלם. ש ִ ָך ִתתְּ ַהִכיר אֹותְּ י לְּ דֵּ  (נחמן מברסלב’ ר)כְּ

לֹוֶמָך וְַּקּיֵּם ַכת שְּ ל ֶאת סֻׁ בֵּ ל וְַּעל ָכל תֵּ ָראֵּ רֹוש  ַעל יִש ְּ ָרה ֲחזֹון נְִּביֶאָך פְּ הֵּ דּו עֹוד  ֶאל גֹוי ֶחֶרב וְֹּלא ֹלא יִָשא גֹוי“: ִּבמְּ יִלְּמְּ

ָחָמה   (.’ד ;’ב, ישעיהו)” ִמלְּ

רּו  ָפנֶיָך ֱשי אמְּ י[ במהרה בימינו]יְִּהי ָרצֹון ִמלְּ בֵּ ל  ָכל יֹושְּ בֵּ א ד“תֵּ ל, ”ִהנֵּה טֹוב מְּ ָראֵּ ִדינַת יִשְּ כּו ִּבמְּ ָּברְּ חֹות  ִכי יִתְּ פְּ ָכל ִמשְּ

  .ָהֲאָדָמה

  

 

 



 )גירסא ללא ישראלים)תפילה לשלום מדינת ישראל                                     

ָרצּון ֶאת, ִרּבֹון ָהעֹוָלם ַרֲחִמים ּובְּ ל ַקּבֵּל נָא ּבְּ ָראֵּ ִדינַת יִש ְּ ַמַען מְּ נּו לְּ ִפיָלתֵּ ָתּה וְָּכל, תְּ ַשלְּ ִליָטָתה ֶממְּ  .ַהָדִרים ִּבגְּבּוֶליָה וְַּתַחת שְּ

ינֵּינּו וְּ  ַקח נָא ֶאת עֵּ ָלאפְּ ָחָדש ַלנִפְּ נּו מֵּ ָהִביא גְּאּוָלה ִלּבֵּ כ ֲחָך לְּ נּו ּבְּ ִקּיּוָמּה וְַּחזֵּק ֶאת ֱאמּונָתֵּ ּבְּ ָכל נְָּשָמה שְּ ן ָלנּו ֶאת ָהא ֶמץ . לְּ תֵּ

אֹות ָתִמיד ָמָדה ִלרְּ ל וְַּהַהתְּ ָראֵּ ָמה יִש ְּ ַעצְּ רֹונֹות ֶשִהִציָבה לְּ ינֵּינּו ֶאת ָהֶעקְּ נֶגֶד עֵּ גִיַלת הָ  לְּ ָמאּותִּבמְּ י . ַעצְּ ָתפֵּ יֶה שֻׁ ַכְך ֶשנִהְּ ֲהבֵּא לְּ

ֹלאֹו ֱאֶמת ִעם ָלם ִּבמְּ גַת ֶהָחזֹון ֶשֶטֶרם נִשְּ ַהש ָ ל ּבְּ ָראֵּ י יִש ְּ חֵּ  .ֶאזְּרְּ

י ִצּבּור ֶאת א ֶמץ ַהלֵּב כֵּ ָצרְּ ִקים ּבְּ ָכל ָהעֹוסְּ ן לְּ ָבב ָשלֵּם ,תֵּ לֵּ צֹונְָּך בְּ בּונָה וְַּהכ ַח ַלֲעש ֹות רְּ ְך. ַהתְּ רֵּ אֹוָתם ִּבנְִּתיבֹות ָשלֹום  ַהדְּ

ַהִכיר ֶאת ּאיָה לְּ ָכל ָאָדם וְַּהֲענֵּק ָלֶהם ֶאת ָהרְּ נּו. ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבְּ שֵּ גִינֵּי ֶאֶרץ ָקדְּ נֵּי אֹויֵּב ַחזֵּק ֶאת מְּ יֶהם ִמפְּ ֶחֶרב ַסָכנָה , וְָּהגֵּן ֲעלֵּ

יֶהם ַטע ָּבֶהם. וְּיָגֹון ל ֲעלֵּ ָתם וְַּהֲאצֵּ ָהגֵּן ַעל מֹוַלדְּ ָרָעה ֶאת ַהכ חַ  ,ֶאת גְּבּוַרת ַהנֶֶפש ע ז לְּ ל לְּ נַצֵּ ּב ש ֶאת ַהּיֵֶּצר לְּ  .ִלכְּ

ֶביהָ  ָך ַעל ָהָאֶרץ וְַּעל ָכל יֹושְּ ָכתְּ ק ֶאת ִּברְּ אּו. ֲהרֵּ ָכל ָאָדם יִָמצְּ ָלם ֶאת. ָבה ֶצֶדק ּוזְּכֻּׁיֹות ָאָדם לְּ לֵּב כֻׁ ש ּבְּ רֵּ מּוַסר נְִּביֶאיָך  ַהשְּ

ָפט וְַּא" נֵַּע ֶלֶכתֲעׂשֹות ִמשְּ ָדָקה( 'ח'; ו, מיכה" )ִעם ֱאֹלֶהיָך ֲהַבת ֶחֶסד וְַּהצְּ ָפט ּוצְּ יָתן  וְּיִַגל ַכַמיִם ִמשְּ נַַחל אֵּ ( 'כד; ה, עמוס)כְּ

ָלנּות י סֹובְּ כֵּ דּו ַדרְּ מְּ ַמַען יִלְּ י ָהָאֶרץ יִַכירּו ִכי. וְָּכבֹוד ֲהָדִדי לְּ בֵּ זֶ " יְִּהי ָרצֹון ֶשָכל יֹושְּ ִביל ִריב ּוַמֲחֹלֶקת ֹלא ָבאנּו לְּ ה ָהעֹוָלם ִּבשְּ

ִביל ִפיכּות ָדִמים וְֹּלא ִּבשְּ נְָּאה וְִּקנְָּאה וְִּקנְּטּור ּושְּ ָּבַרְך ַלנֶַצח  ַרק ָּבאנּו ָלעֹוָלם. ש ִ ָך ִתתְּ ַהִכיר אֹותְּ י לְּ דֵּ  (נחמן מברסלב' ר)כְּ

לֹוֶמָך ַכת שְּ ל ֶאת סֻׁ בֵּ ל וְַּעל ָכל תֵּ ָראֵּ רֹוש  ַעל יִש ְּ ָרה ֲחזֹון נְִּביֶאָך וְַּקּיֵּם פְּ הֵּ דּו עֹוד  ֹלא יִָשא גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב וְֹּלא: "ִּבמְּ יִלְּמְּ

ָחָמה  )ד'; ב, ישעיהו" )ִמלְּ

ל  בֵּ י תֵּ בֵּ רּו ָכל יֹושְּ ָפנֶיָך ֱשי אמְּ א ד ִהנֵּה"יְִּהי ָרצֹון ִמלְּ פְּ , "טֹוב מְּ ל ָכל ִמשְּ ָראֵּ ִדינַת יִשְּ כּו ִּבמְּ ָּברְּ  .ָהֲאָדָמה חֹותִכי יִתְּ
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