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תפילת
ירושלים¢ שלום ¢שבת

המדינה לשלום תפילה
ֵתנּו. ֻאּלָ ּגְ ְצִמיַחת ית ֵראׁשִ ָרֵאל ִיׂשְ ֶאת ְמִדיַנת ֵרְך ְוגֹוֲאלֹו, ּבָ ָרֵאל ִיׂשְ צּור ַמִים, ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו
יָה, ָך ְלָראׁשֶ ַוֲאִמּתְ אֹוְרָך ַלח ּוׁשְ לֹוֶמָך ׁשְ ת ֻסּכַ ָעֶליָה ּוְפֹרׂש ָך ַחְסּדֶ ֶאְבַרת ָעֶליָה ּבְ ָהֵגן
ְוַהְנִחיֵלם נּו ָקְדׁשֵ ֶאֶרץ י ְמִגּנֵ ְיֵדי ֶאת ק ַחּזֵ ָפֶניָך. ִמּלְ טֹוָבה ֵעָצה ּבְ ֵנם ְוַתּקְ ְויֹוֲעֶציָה ֶריה, ׂשָ
ֶביָה. ְליֹוׁשְ עֹוָלם ְמַחת ְוׂשִ ָאֶרץ ּבָ לֹום ׁשָ ְוָנַתּתָ ֵרם, ַעּטְ ּתְ חֹון ִנּצָ ַוֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה ֱאלֵֹהינּו
קֹוְמִמּיּות ְמֵהָרה ְותֹוִליֵכם זּוֵריֶהם ּפְ ַאְרצֹות ָכל ּבְ ָנא ָקד ּפְ ָרֵאל ִיׂשְ ית ּבֵ ל ּכָ ַאֵחינּו ְוֶאת
ֲחָך ִנּדַ ִיְהֶיה "ִאם ָך: ֹמֶשה ַעְבּדֶ תֹוַרת ּבְ תּוב ּכָ ּכַ ֶמָך, ׁשְ ן ּכַ ַלִים ִמׁשְ ְוִלירּוׁשָ ִעיְרָך ְלִצּיֹון
ר ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ ֶאל ֱאלֶֹהיָך ְיָי ֶוֱהִביֲאָך ֶחָך, ִיּקָ ם ָ ּוִמּשׁ ֱאלֶֹהיָך ְיָי ְצָך ְיַקּבֶ ם ָ ִמּשׁ ַמִים ָ ַהּשׁ ְקֵצה ּבִ
ֶאת ּוְלִיְרָאה ְלַאֲהָבה ְלָבֵבנּו ֵמֲאֹבֶתיָך" ְוַיֵחד ָך ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרּבְ ה, ּתָ ִויִרׁשְ ֲאֹבֶתיָך ָיְרׁשּו
י ְמַחּכֵ ִלְפּדֹות ִצְדֶקיָך יַח ְמׁשִ ִוד ּדָ ן ּבֶ ַלח ָלנּו ּוׁשְ תֹוָרֶתָך, ְבֵרי ּדִ ל ּכָ ֶאת ֹמר ְוִלׁשְ ֶמָך ׁשְ
ָמה ְנׁשָ ר ֲאׁשֶ ַאְרֶצָך, ְוֹיאַמר ּכֹל ֵבי ֵתֵבל יֹוׁשְ ל ּכָ ָך ַעל ֻעּזֶ אֹון ֲהַדר ּגְ הֹוַפע ּבַ ְיׁשּוָעֶתיָך.

ֶסָלה. ָאֵמן ָלה". ָמׁשָ ּכֹל ּבַ ּוַמְלכּותֹו ֶמֶלְך ָרֵאל ִיׂשְ ֱאלֵֹהי "ְיָי ְבַאּפֹו:
צה¢ל לחיילי שברך מי

ָרֵאל, ְלִיְשׂ ה ֲהַגָנּ ְצָבא ֵלי ַחָיּ ֶאת ְיָבֵרך הּוא ֹקב עֲֲ יַַ וְְ ק חַָ צְְ יִִ ם הָָ רָָ ַאבְְ ינּו בֹותֵֵ אֲֲֲֲֲ ַרְך ֵבּ ֶשׁ י מִִ
ַהָיּם ּוִמן ִמְצַרִים ר ִמְדַבּ ְוַעד ָבנֹון ַהְלּ ִמן ֱאלֵֹהינּו ְוָעֵרי ַאְרֵצנּו ַמר ִמְשׁ ַעל ָהעֹוְמִדים
ִמים ָעֵלינּו ַהָקּ אֹוְיֵבינּו ֶאת יי ן ִיֵתּ ם. ּוַבָיּ ֲאִויר ָבּ ה ָשׁ ָבּ ַיּ ַבּ ָהֲעָרָבה ְלבֹוא דֹול ַעד ַהָגּ
ל ְוצּוָקה ּוִמָכּ ָצָרה ל ִמָכּ ֵלינּו ַחָיּ ֶאת יל ְוַיִצּ מֹר ִיְשׁ רּוך-הּוא דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ ִפים ִלְפֵניֶהם. ִנָגּ
יֶהם ְחֵתּ ַתּ ר ׂשֹוְנֵאינּו ְיֵדיֶהם. ַיְדֵבּ ה ָכל ַמֲעֵשׂ ְבּ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ַלח ְבּ ְוִיְשׁ ּוַמֲחָלה ֶנַגע
ַהֹהֵלך ֱאלֵֹהיֶכם יי י ִכּ תּוב: ַהָכּ ֶהם ָבּ ם ִויֻקַיּ חֹון. ִנָצּ ּוַבֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה ֶכֶתר ְבּ ֵרם ִויַעְטּ

ָאֵמן. ְוֹנאַמר ֶאְתֶכם: יַע  ְלהֹוִשׁ אֹוִיְבְכם ָלֶכם ִעם ֵחם ְלִהָלּ ֶכם ִעָמּ
 ±µ ßעמ ראה ולנעדרים לשבויים שברך מי
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תפילת ¢שבת שלום ירושלים¢
אבינו שבשמים הבוחר בציון וירושלים, אשר איווית למושב לך 
את עיר הקודש, ברך כל בוניה, בניה ודורשי שלומה, ושלח 
ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ופרוש עליה סוכת שלומך, 
ם  לִַ ה, ּוְלַמַען ְירּוָשׁ וקיים בה במקרא שכתוב: ְלַמַען ִצּיֹון לֹא ֶאֱחֶשׁ
יד ִיְבָער׃ ובנה  ַלִפּ ַגּה ִצְדָקּה, ִויׁשּוָעָתּה ְכּ קֹוט; ַעד־ֵיֵצא ַכֹנּ לֹא ֶאְשׁ
אותה במהרה בימנו בנין עולם, וכסא דוד עבדך במהרה לתוכה 
תכין. ברוך מנחם ציון ובונה ירושלים מעתה ועד עולם, אמן 

כן יהי רצון. 
לאחר אמירת התפילה יישארו החזן והקהל עומדים על רגליהם¨ וארון הקודש 

פתוחÆ החזן והקהל יאמרו פרק קכ¢ב בתהילים פסוק בפסוק כדלהלן∫ 

ית ְיהָוה ֵנֵלְך.  ֹאְמִרים ִלי ֵבּ י, ְבּ ַמְחִתּ ֲעלֹות, ְלָדִוד: ָשׂ יר ַהַמּ ִשׁ
ִעיר,  נּוָיה ְכּ ם ַהְבּ לִַ ם. ְירּוָשׁ לִָ ָעַרִיְך, ְירּוָשׁ ְשׁ עְֹמדֹות, ָהיּו ַרְגֵלינּו ִבּ
ָרֵאל:  ְבֵטי-ָיּה ֵעדּות ְלִיְשׂ ָבִטים, ִשׁ ם ָעלּו ְשׁ ָשּׁ ו.ֶשׁ ּה ַיְחָדּ ָרה ָלּ ֻחְבּ ֶשׁ
ְסאֹות,  ט:  ִכּ ָפּ בּו ִכְסאֹות ְלִמְשׁ ה, ָיְשׁ ָמּ י ָשׁ ם ְיהָוה.ִכּ ְלהֹדֹות, ְלֵשׁ
לֹום  ָליּו, אֲֹהָבִיְך. ְיִהי-ָשׁ ם; ִיְשׁ לִָ לֹום ְירּוָשׁ ֲאלּו, ְשׁ ִוד. ַשׁ ְלֵבית ָדּ
לֹום  א ָשׁ ָרה-ָנּ ַאְרְמנֹוָתִי ְלַמַען, ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְבּ ְלָוה, ְבּ ֵחיֵלְך;  ַשׁ ְבּ

ה טֹוב ָלְך. ית-ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקָשׁ ְך. ְלַמַען, ֵבּ ָבּ
אחרי אמירת פרק התהלים יאמרו החזן והחייבים בקדיש דרבנן¨ יתחיל החזן 
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