בע"ה

בית חינוכ כמשפחה

יומ תפילת רבימ

'חזק את ידי מגיני ארצ קודשינו'
תפילת תלמידי החמ"ד לגאולת עמ
ישראל וחיזוק כוחות הביטחונ וההצלה
קבלת עול מלכות שמימ

אומרימ כל אחד מהפוקימ הבאימ פעמיימ:

הֹוש ָיעה ּנָ א; ָאּנָ א ה' ַה ְצלִ ָיחה ּנָ א.
ָאּנָ א ה' ִ
ה' ֶמלֶ ְכ ,ה' ָמלַ ְכ ,ה' יִ ְמלֹוְכ לְ עֹולָ מ וָ ֵעד.
ֹלהימ.
ה' הּוא ָה ֶא ִ
ופעמ אחת:

ֹלהינּו ה' ֶא ָחד.
ְש ַמע יִ ְש ָר ֵאל ה' ֶא ֵ

"תהא השעה הזאת שעת
רחמימ ועת רצונ מלפניכ"

פרק קכ"א:

ִשיר לַ ַּמ ַעלֹות ֶא ָּשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרימ ֵמ ַאיִ נ יָ בֹא ֶעזְ ִריֶ .עזְ ִרי
ֵמ ִעמ ה' ע ֵֹשה ָש ַמיִ מ וָ ָא ֶרצַ .אל יִ ֵּתנ לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָכ ַאל יָ נּומ
שֹומר יִ ְש ָר ֵאל .ה' ש ְֹמ ֶרָכ ה'
ישנ ֵ
ש ְֹמ ֶרָכִ .הּנֵ ה ֹלא יָ נּומ וְ ֹלא יִ ָ
יֹוממ ַה ֶּש ֶמש ֹלא יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח ַּבּלָ יְ לָ ה .ה'
ִצּלְ ָכ ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָכָ .
ּובֹואָכ
אתָכ ֶ
יִ ְש ָמ ְרָכ ִמּכָ ל ָרע יִ ְשמֹר ֶאתנַ ְפ ֶשָכ .ה' יִ ְש ָמר ֵצ ְ
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד-עֹולָ מ

פרק ק"ל:

אתיָכ ה'ַ .א-דֹנָי ִש ְמ ָעה ְבקֹולִ י
ִשיר ַה ַּמ ַעלֹות ִמ ַּמ ַע ַמ ִּקימ ְק ָר ִ
ִּת ְהיֶ ינָה ָאזְ נֶיָכ ַק ֻּשבֹות לְ קֹול ַּת ַחנּונָ יִ .אמ ַע ֹונֹות ִּת ְש ָמר יָּ-ה
ַא-דֹנָי ִמי יַ ַעמֹדּ .כִ י ִע ְּמָכ ַה ְּלִ ָיחה לְ ַמ ַענ ִּתּוָ ֵראִ .קּוִ ִיתי ה'
נַפ ִשי לַ א-דֹנָי ִמּש ְֹמ ִרימ לַ ּב ֶֹקר
נַפ ִשי וְ לִ ְד ָברֹו ה ָֹוחלְ ִּתיְ .
ִקּוְ ָתה ְ
ש ְֹמ ִרימ לַ ּב ֶֹקר .יַ ֵחל יִ ְש ָר ֵאל ֶאל ה' ּכִ י ִעמ ה' ַה ֶח ֶד וְ ַה ְר ֵּבה
ִעּמֹו ְפדּות .וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ִמּכֹל ַע ֹונ ָֹתיו.

פרק י"ג:

לַ ְמ ֵנַּצ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ דַ .עד ָאנָה ה' ִּת ְשּכָ ֵחנִי ַנֶצח ַעד ָאנָה ַּת ְ ִּתיר
ֶאת ָּפנֶיָכ ִמ ֶּמּנִ יַ .עד ָאנָה ָא ִשית ֵעצֹות ְּב ְנַפ ִשי יָ גֹונ ִּבלְ ָב ִבי י ָֹוממ
ֹלהי ָה ִא ָירה ֵעינַי ֶּפנַעד ָאנָה יָ רּומ א ִֹיְבי ָעלָ יַ .ה ִּב ָיטה ַענֵנִי ה' ֶא ָ

ֹאמר א ִֹיְבי יְ כָ לְ ִּתיו ָצ ַרי יָ גִ ילּו ּכִ י ֶאּמֹוט .וַ ַאנִי
ישנ ַה ָּמוֶ תֶּ .פנ י ַ
ִא ַ
ְּב ַח ְ ְּדָכ ָב ַט ְח ִּתי יָ גֵ ל לִ ִּבי ִּביש ָּוע ֶתָכ ָא ִש ָירה לַ ה' ּכִ י גָ ַמל ָעלָ י.

פרק כ':

לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד .יַ ַענְ ָכ ה' ְּביֹומ ָצ ָרה יְ ַשּגֶ ְבָכ ֵשמ ֶא-
ּומ ִּצּיֹונ יִ ְ ָע ֶד ָּכ .יִ זְ ּכֹר ּכָ ל
ֹלהי יַ ַעקֹב .יִ ְשלַ ח ֶעזְ ְרָכ ִמּק ֶֹדש ִ
ֵ
ִמנְ ח ֶֹתָכ וְ עֹולָ ְתָכ יְ ַד ְּשנֶ ה ֶלָ ה .יִ ֶּתנ לְ ָכ כִ לְ ָב ֶבָכ וְ כָ ל ַע ָצ ְתָכ
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמּלֵ א ה' ּכָ לישּוע ֶתָכ ְּוב ֵשמ ֶא ֵ
יְ ַמּלֵ א .נְ ַרּנְ נָ ה ִּב ָ
הֹוש ַיע ה' ְמ ִשיחֹו יַ ַענֵ הּו ִמ ְּש ֵמי
לֹותיָכַ .ע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י ִ
ִמ ְש ַא ֶ
ּּוימ
ָק ְדשֹו ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַשע יְ ִמינֹוֵ .אּלֶ ה ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב ִ
ֹלהינּו נַ זְ ּכִ ירֵ .ה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ַאנַ ְחנּו
וַ ַאנַ ְחנּו ְּב ֵשמ ה' ֶא ֵ
הֹוש ָיעה ַה ֶּמלֶ ְכ יַ ַענֵ נּו ְביֹומ ָק ְר ֵאנּו.
עֹודד .ה' ִ
ַּק ְמנּו וַ ּנִ ְת ָ

פרק קמב

ַמ ְשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו ַב ְּמ ָע ָרה ְת ִפּלָ ה :קֹולִ י ֶאליְ הוָ ה
ֶאזְ ָעק קֹולִ י ֶאליְ הוָ ה ֶא ְת ַחּנָ נֶ :א ְשּפְכ לְ ָפנָיו ִש ִיחי ָצ ָר ִתי
ארח
נְת ָיב ִתי ְּב ַ
לְ ָפנָיו ַאּגִ ידְּ :ב ִה ְת ַע ֵּטפ ָעלַ י ר ִּוחי וְ ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ִ
זּו ַא ַהּלֵ ְכ ָט ְמנּו ַפח לִ יַ :ה ֵּביט יָ ִמינ ְּור ֵאה וְ ֵאינלִ י ַמּכִ יר ָא ַבד
נַפ ִשי :זָ ַע ְק ִּתי ֵאלֶ יָכ יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי
ָמנֹו ִמ ֶּמּנִ י ֵאינ ּד ֵֹורש לְ ְ
לרּנָ ִתי ּכִ י
ַא ָּתה ַמ ְח ִּי ֶחלְ ִקי ְּב ֶא ֶרצ ַה ַחּיִ ימַ :ה ְק ִש ָיבה ֶא ִ
רד ַפי ּכִ י ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י :ה ִֹוצ ָיאה ִמ ַּמ ְּגֵ ר
ַדּל ִֹותי ְמאד ַה ִּצילֵ נִי ֵמ ְ
תש ֶמָכ ִּבי יַ כְ ִּתרּו ַצ ִּד ִיקימ ּכִ י ִתגְ מל ָעלָ י:
נַפ ִשי לְ הֹודֹות ֶא ְ
ְ

תקיעת שופר ,פתיחת ארונ הקודש
וקבלת מצוות "ואהבת"

הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעכ כמוכ
והריני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי.

כל אחדי יניח ידיו על ראשו של חברו ויברכ:
"מי שברכ אבותינו הקדושימ והטהורימ ,אברהמ יצחק
ויעקב ,משה ואהרונ ,דוד ושלמה הוא יברכ את חברי
)מברכימ אחד את השני( "

בע"ה

תפילה לשלומ המדינה

גֹואלֹוּ ָ ,ב ֵרְכ ֶאת
ש ָר ֵאל וְ ַ
ָא ִבינּו ¡ ֶש ַ ּ ¡ב ּ ָש ַמיִ מ ,צּור יִ ְ 
יחת ְ ּג ֻא ָ ּל ֵתנּוָ .ה ֵגנ
אשית ְצ ִמ ַ
ש ָר ֵאלֵ ,ר ¡ ִ
ְמ ִדינַ ת יִ ְ 
לֹומָכ,
יה ֻ ַּכת ¡ ְש ֶ
ּופרֹש ָעלֶ ָ
יה ְ ּב ֶא ְב ַרת ַח ְ ֶ ּדָכְ ,
ָעלֶ ָ
יה,
יֹוע ֶצ ָ
יה וְ ַ
ש ֶר ָ
אש ָ
אֹורָכ וַ ַא ִמ ְּתָכ לְ ָר ¡ ֶ
ּושלַ ח ְ
¡ְ
יה ָ ,
טֹובה ִמ ְ ּל ָפנֶ יָכַ .חזֵ ּק ֶאת יְ ֵדי ְמ ִג ֵנּי
וְ ַת ְּקנֵ מ ְ ּב ֵע ָצה ָ
שּועה וַ ַע ֶט ֶרת
ֹלהינּו יְ ָ
ֶא ֶרצ ָק ְ ¡ד ֵשנּו ,וְ ַהנְ ִחילֵ מ ֶא ֵ
ש ְמ ַחת עֹולָ מ
נִ ָ ּצחֹונ ְּת ַע ְּט ֵרמ ,וְ נָ ַת ָּת ¡ ָשלֹומ ָ ּב ָא ֶרצ ,וְ ִ 
יה.
יֹוש ֶב ָ
לְ ¡ ְ
ש ָר ֵאלְּ ,פ ָקד נָ א ְ ּב ָכל ַא ְרצֹות
וְ ֶאת ַא ֵחינּו ָּכל ֵ ּבית יִ ְ 
קֹומ ִמּיּות לְ ִצּיֹונ ִע ֶירָכ
יכמ ְמ ֵה ָרה ְ
יהמ ,וְ תֹולִ ֵ
זּור ֶ
ְּפ ֵ
מ ֶֹשה
מ ְש ַּכנ ¡ ְש ֶמָכַּ ,כ ָּכתּוב ְ ּב ַ
וְ לִ ¡ ָ
תֹורת ¡
ירּושלַ יִ מ ִ ¡
"אמ יִ ְהיֶ ה נִ ַ ּד ַחָכ ִ ּב ְק ֵצה
ַע ְב ֶ ּדְכ )דברימ ל,ד-ו(ִ :
ּומ ּ ָשמ יִ ָ ּק ֶחָכ.
מ ּ ָשמ יְ ַק ֶ ּב ְצָכ יְ יָ ֶא ֶ
ֹלהיָכ ִ ¡
ה ּ ָש ָמיִ מ¡ ִ ,
ַ¡
א ֶשר יָ ְרשּו ַאב ֶֹתיָכ
יאָכ יְ יָ ֶא ֶ
וֶ ֶה ִב ַ
ֹלהיָכ ֶאל ָה ָא ֶרצ ַ ¡
ֹלהיָכ
ּומל יְ יָ ֶא ֶ
יט ְבָכ וְ ִה ְר ְ ּבָכ ֵמ ַאב ֶֹתיָכָ .
יר ְש ָּתּה ,וְ ֵה ִ
וִ ִ ¡
ֹלהיָכ
ֶאת לְ ָב ְבָכ וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעָכ ,לְ ַא ַה ָבה ֶאת יְ יָ ֶא ֶ
פ ְשָכ ,לְ ַמ ַענ ַחיֶ ּ יָכ" .וְ יַ ֵחד לְ ָב ֵבנּו
ְ ּבכָ ל לְ ָב ְבָכ ְ
ּוב ָכל נַ ְ ¡
לְ ַא ַה ָבה ּולְ יִ ְר ָאה ֶאת ¡ ְש ֶמָכ ,וְ לִ ¡ ְשמֹר ֶאת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי
יח ִצ ְד ֶקָכ,
מ ִש ַ
ּתֹור ֶתָכְ ¡ ,
ָ
ּושלַ ח לָ נּו ְמ ֵה ָרה ֶ ּבנ ָ ּדוִ ד ְ ¡
הֹופע ַ ּב ַה ַדר ְ ּגאֹונ
שּוע ֶתָכַ .
לִ ְפּדֹות ְמ ַח ֵּכי ֵקצ יְ ָ
א ֶשר
יֹוש ֵבי ֵּת ֵבל ַא ְר ֶצָכ ,וְ י ַ
ֻעזֶ ָּכ ַעל ָּכל ¡ ְ
ֹאמר ֹּכל ַ ¡
ּומלְ כּותֹו ַ ּב ֹּכל
ש ָר ֵאל ֶמלֶ ְכַ ,
נְ ¡ ָש ָמה ְ ּב ַאּפֹו" :יְ יָ ֶא ֵ
ֹלהי יִ ְ 
מ ָשלָ ה!"
ָ¡

תפילה לשלומ חיילי צה"ל

בֹותינּו ַא ְב ָר ָהמ יִ ְצ ָחק וְ יַ ַעקֹב ,הּוא
ִמי ¡ ֶש ֵ ּב ַרְכ ַא ֵ
ש ָר ֵאל וְ ַאנְ ¡ ֵשי
יְ ָב ֵרְכ ֶאת ַחיָ ּ לֵ י ְצ ָבא ַה ַה ַג ָנּה לְ יִ ְ 
מ ְש ַמר ַא ְר ֵצנּו וְ ָע ֵרי
ֹּכחֹות ַה ִ ּב ָּטחֹונָ ,ה ְ
עֹומ ִדימ ַעל ִ ¡
ּומנ
ֹלהינּוִ ,מ ְ ּגבּול ַה ְ ּל ָבנֹונ וְ ַעד ִמ ְד ַ ּבר ִמ ְצ ַריִ מִ ,
ֶא ֵ
ּוביָ ּ מ.
ַהיָ ּ מ ַה ָ ּגדֹול ַעד לְ בֹוא ָה ַע ָר ָבהּ ַ ,ביַ ּ ָ ּ ¡ב ָשה ָ ּב ַאוִ יר ַ
יהמ!
יִ ֵּתנ יְ יָ ֶאת אֹויְ ֵבינּו ַה ָ ּק ִמימ ָעלֵ ינּו נִ ָ ּג ִפימ לִ ְפנֵ ֶ
ַה ָ ּקדֹוש ָ ּברּוְכ הּוא יִ ¡ ְשמֹר וְ יַ ִ ּציל ֶאת ַחיָ לֵ ינּו ִמ ָּכל
ּומ ַחלָ ה ,וְ יִ ¡ ְשלַ ח ְ ּב ָרכָ ה
ּומ ָּכל נֶ ַגע ַ
צּוקהִ ,
ָצ ָרה וְ ָ
יהמ .יַ ְד ֵ ּבר שֹונְ ֵאינּו
שה יְ ֵד ֶ
וְ ַה ְצלָ ָחה ְ ּב ָכל ַמ ַע ֵ 
ּוב ַע ֶט ֶרת נִ ָ ּצחֹונ.
שּועה ְ
יע ְּט ֵרמ ְ ּב ֶכ ֶתר יְ ָ
יהמ ,וִ ַ
ַּת ְח ֵּת ֶ
ֹלהיכֶ מ
"כי יְ יָ ֶא ֵ
וִ ֻ
יקיַ ּ מ ָ ּב ֶהמ ַה ָּכתּוב )דברימ כ,ד(ִּ :
יע
הֹוש ַ
ַההֹלֵ ְכ ִע ּ ָמ ֶכמ ,לְ ִה ָ ּל ֵחמ לָ ֶכמ ִעמ אֹיְ ֵביכֶ מ לְ ¡ ִ
ֶא ְת ֶכמ".
"א ֵמנ".
ֹאמרָ :
וְ נ ַ

"אחינו כל בית ישראל"

ּוב ּ ִש ְביָ ה,
ש ָר ֵאלַ ,ה ְנּתּונִ ימ ְ ּב ָצ ָרה ַ ¡
ַא ֵחינּו ָּכל ֵ ּבית יִ ְ 
ּובינ ַ ּביַ ּ ָ ּ ¡ב ָשהַ ,ה ּ ָמקֹומ יְ ַר ֵחמ
עֹומ ִדימ ֵ ּבינ ַ ּביָ ּ מ ֵ
ָה ְ
אֹורה,
ּומ ַא ֵפלָ ה לְ ָ
יאמ ִמ ָ ּצ ָרה לִ ְרוָ ָחהֵ ,
יֹוצ ֵ
יהמ ,וְ ִ
ַעלֵ ֶ
ּובזְ ַמנ ָק ִריב.
ה ְש ָּתא ַ ּב ַע ָגלָ א ִ
ּומ ּ ִש ְעּבּוד לִ ְג ֻא ָ ּלה¡ ַ ,
ִ¡

ָא ֵמנ ֶלָ ה.

מי שברכ לכל הפצועימ
מ ֶֹשה
ִמי ¡ ֶש ֵ ּב ַרְכ ַא ֵ
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהמ יִ ְצ ָחק וְ יַ ַעקֹב ¡
ּושֹלמֹה הּוא יְ ָב ֵרְכ וִ ַיר ֵּפא ֶאת נפגעי
וְ ַא ַהרֹנ ָ ּדוִ ד ¡ ְ
ופצועי פעולות האיבה והטרורַ ,ה ָ ּקדֹוש ָ ּברּוְכ
הּוא יִ ּ ָמ ֵ ּלא ַר ַח ִמימ ָעלָ יהמ לְ ַה ַחלִ יממ ּולְ ַר ְּפאֹמ
פּואה
ּולְ ַה ַחזִ יקמ ּולְ ַה ַחיֹותמ ,וְ יִ ¡ ְשלַ ח להמ ְמ ֵה ָרה ְר ָ
ּוש ָ"ה
ה ּ ָש ַמיִ מ לְ ַר ַמ"ח ֵא ָב ָריהמ ¡ ְ
¡ ְשלֵ ָמה ִמנ ַ ¡
פּואת ַה ֶנ ֶּפש
ש ָר ֵאלְ ,ר ַ
ִ ּג ָידיהמ ְ ּבתֹוְכ ¡ ְש ָאר חֹולֵ י יִ ְ 
ּובזְ ַמנ ָק ִריב.
ה ְש ָּתא ַ ּב ַע ָגלָ א ִ
ְּור ַ
פּואת ַהּגּופ¡ ַ ,
ֹאמר ָא ֵמנ:
וְ נ ַ

בית חינוכ כמשפחה

"שיבנה בית המקדש
במהרה בימינו ,אמנ"

