איחוד בתי הכנסת בישראל
היכל שלמה ירושלים
Union of Synagogues In Israel

הארגון העולמי של בתי הכנסת
והקהילות האורתודוקסיות
World Organization of Orthodox
Communities and Synagogues In Israel
and Diaspora

ירושלים אורו של עולם

בס¢ד

ו את ירושלים וגילו בה
כ
ל
א
ו
שמח
הביה

ירושלים אורו של עולם
ידידים יקרים ונכבדים¨
הרינו מתכבדים להגיש לכם את נוסח התפילות שחובר על ידי הרבנות
הראשית לישראל לכבוד יום ירושלים ≠ יום איחוד ושחרור העיר בכ¢ח אייר¨
שנקבע כיום חג לדורותÆ
כן מובא נוסח התפילות עבור שבת שלום ירושלים ≠ השבת הקודמת
ליום ירושלים Æשבת זו נקבעה לבקשת הרבנים¨ נשיאי בתי הכנסת וראשי
קהילות בישראל ובתפוצות¨ בכדי לציין ולחגוג את ¢יום ירושלים ¢ביום
השבת ברוב עם ובהדרת מלךÆ
אנו מייחלים שנזכה בעז¢ה ותתקיים בנו התפילה∫

"אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו".
בברכת

"וראו בטוב ירושלים"
הרב אברהם בן נון
מנהל
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תפילת

¢שבת שלום ירושלים¢
סדר התפילה שתאמר אי¢ה מדי שנה בשנה בבתי הכנסת במדינת ישראל
ובקהילות היהודיות בתפוצות בשבת שלפני כ¢ח באייר¨ יום ירושלים עפ¢י הנוסח
וסדר התפילה שחיבר הרה¢ג הרב שאר ישוב כהן שליט¢אÆ
סדר התפילה
ביום השבת לאחר קריאת התורה ואמירת התפילות לשלום המדינה וחיילי צה¢ל
ולשחרור השבויים והנעדרים¨ יפתחו את הארון¨ יקח החזן את ספר התורה בידיו¨
ויאמר את התפילה ופרק התהילים¨ הקהל יעמוד על רגליו ויחזור אחריו מילה
במילהÆ

תפילה לשלום המדינה

אשית צְ ִמיחַ ת ְ ּג ֻא ָּל ֵתנוּ.
ָאבִ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִם ,צוּר י ְ ִׂש ָר ֵאל וְ גוֹ ֲאלוֹ ָּ ,ב ֵר ְך ֶאת ְמ ִדינַ ת י ְ ִׂש ָר ֵאל ֵר ׁ ִ
אשיהָ ,
הָ גֵ ן ָעלֶ יהָ ְּב ֶאבְ ַרת חַ סְ דֶּ ָך וּפְ רֹשׂ ָעלֶ יהָ סֻ ַּכת ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך ו ׁ ְּשלַ ח אוֹ ְר ָך וַ ֲא ִמ ְּת ָך לְ ָר ׁ ֶ
ָ ׂש ֶריה ,וְ יוֹ ֲעצֶ יהָ וְ ַת ְּקנֵ ם ְּב ֵעצָ ה טוֹ בָ ה ִמ ְּלפָ נֶ ָיך .חַ ֵ ּזק ֶאת י ְֵדי ְמגִ ֵּני ֶא ֶרץ קָ ְד ׁ ֵשנ ּו וְ הַ נְ חִ ילֵ ם
ֱאלֹהֵ ינ ּו י ְׁשו ָּעה וַ ֲע ֶט ֶרת נִ ָ ּצחוֹ ן ְּת ַע ְּט ֵרם ,וְ נָ ַת ָּת ׁ ָשלוֹ ם ָּב ָא ֶרץ וְ ִ ׂש ְמחַ ת עוֹ לָ ם לְ יוֹ ׁ ְשבֶ יהָ .
וְ ֶאת ַאחֵ ינ ּו ָּכל ֵּבית י ְ ִׂש ָר ֵאל ּ ְפקָ ד נָ א ְּבכָ ל ַא ְרצוֹ ת ּ ְפזו ֵּריהֶ ם וְ תוֹ לִ יכֵ ם ְמהֵ ָרה קוֹ ְמ ִמ ּיוּת
לְ צִ ּיוֹ ן ִע ְיר ָך וְ לִ ירו ׁ ָּשלַ יִם ִמ ׁ ְש ַּכן ׁ ְש ֶמ ָךַּ ,כ ָּכתוּב ְּבתוֹ ַרת מֹשֶ ה ַעבְ דֶּ ָך"ִ :אם יִהְ יֶה נִ דַּ חֲ ָך
ִּבקְ צֵ ה הַ ּׁ ָש ַמיִם ִמ ּׁ ָשם יְקַ ֶּבצְ ָך ְי ָי ֱאלֹהֶ ָיך ו ִּמ ּׁ ָשם י ִָּקחֶ ָך ,וֶ הֱ בִ ֲיא ָך ְי ָי ֱאלֹהֶ ָיך ֶאל הָ ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר
י ְָר ׁש ּו ֲאב ֶֹת ָיך וִ ִיר ׁ ְש ָּתה ,וְ הֵ ִיטבְ ָך וְ הִ ְר ְּב ָך ֵמ ֲאב ֶֹת ָיך" וְ יַחֵ ד לְ בָ בֵ נ ּו לְ ַאהֲ בָ ה וּלְ י ְִר ָאה ֶאת
ׁ ְש ֶמ ָך וְ לִ ׁ ְשמֹר ֶאת ָּכל דִּ בְ ֵרי תוֹ ָר ֶת ָך ,ו ׁ ְּשלַ ח לָ נ ּו ֶּבן דָּ וִ ד ְמ ׁ ִשיחַ צִ ְדקֶ ָיך לִ פְ דּ וֹ ת ְמחַ ֵּכי
ֹאמר כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר נְ ׁ ָש ָמה
י ְׁשו ָּע ֶת ָיך .הוֹ פַ ע ַּבהֲ ַדר ְ ּגאוֹ ן ֻע ֶ ּז ָך ַעל ָּכל יוֹ ׁ ְשבֵ י ֵתבֵ ל ַא ְרצֶ ָך ,וְ י ַ
בְ ַא ּפוֹ ְ " :י ָי ֱאלֹהֵ י י ְ ִׂש ָר ֵאל ֶמלֶ ְך ו ַּמלְ כוּתוֹ ַּבכּ ֹל ָמ ׁ ָשלָ ה"ָ .א ֵמן סֶ לָ ה.

מי שברך לחיילי צה¢ל

ִמי ׁשֶ ֵּב ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם ִי ְִצ ַָחק ְו ַי ֲַעקֹב הוּא יְבָ ֵרך ֶאת ַח ָ ּילֵ י צְ בָ א הֲ גַ ָּנה לְ י ְ ִׂש ָר ֵאל,
הָ עוֹ ְמ ִדים ַעל ִמ ׁשְ ַמר ַא ְרצֵ נ ּו וְ ָע ֵרי ֱאלֹהֵ ינ ּו ִמן הַ ְּלבָ נוֹ ן וְ ַעד ִמ ְד ַּבר ִמצְ ַריִם ו ִּמן הַ ָ ּים
הַ ָגּדוֹ ל ַעד לְ בוֹ א הָ ֲע ָרבָ ה ַּב ַ ּי ָּב ׁשָ ה ָּב ֲאוִ יר וּבַ ָ ּים .י ִֵּתן יי ֶאת אוֹ יְבֵ ינ ּו הַ ָּק ִמים ָעלֵ ינ ּו
ברוּך-הוּא י ִׁשְ מֹר וְ י ִ ַּציל ֶאת ַח ָ ּילֵ ינ ּו ִמ ָּכל צָ ָרה וְ צוּקָ ה ו ִּמ ָּכלנִ ָגּפִ ים לִ פְ נֵ יהֶ ם .הַ ָּקדוֹ ׁש ָּ
נֶ גַ ע ו ַּמ ֲחלָ ה וְ י ִׁשְ לַ ח ְּב ָרכָ ה וְ הַ צְ לָ ָחה ְּבכָ ל ַמ ֲע ֵ ׂשה י ְֵדיהֶ ם .י ְַד ֵּבר שׂ וֹ נְ ֵאינ ּו ַּת ְח ֵּתיהֶ ם
וִ ַיע ְּט ֵרם ְּבכֶ ֶתר י ְׁשו ָּעה וּבַ ֲע ֶט ֶרת נִ ָ ּצחוֹ ן .וִ יקֻ ַ ּים ָּבהֶ ם הַ ָּכתוּבִּ :כי יי ֱאלֹהֵ יכֶ ם הַ הֹלֵ ך
ֹאמר ָא ֵמן.
ִע ָּמכֶ ם לְ הִ ָּל ֵחם לָ כֶ ם ִעם אוֹ יִבְ כְ ם לְ הוֹ ׁשִ ַיע ֶא ְתכֶ ם :וְ נ ַ
מי שברך לשבויים ולנעדרים ראה עמ±µ ß
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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,
וקיים בה במקרא שכתוב :לְ ַמ ַען צִ ּיוֹ ן לֹא ֶא ֱח ׁשֶ ה ,וּלְ ַמ ַען יְרו ּׁשָ ִַלם
לֹא ֶא ׁשְ קוֹ ט; ַעד־יֵצֵ א כַ ֹּנגַ ּה צִ ְדקָ ּה ,וִ ׁישו ָּע ָת ּה ְּכלַ ּ ִפיד יִבְ ָער׃ ובנה
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
פתוח Æהחזן והקהל יאמרו פרק קכ¢ב בתהילים פסוק בפסוק כדלהלן∫

ׁשִ יר הַ ַּמ ֲעלוֹ ת ,לְ ָדוִ דׂ ָ :ש ַמ ְח ִּתיְּ ,בא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית יְהוָ ה נֵ לֵ ְך.
ע ְֹמדוֹ ת ,הָ י ּו ַרגְ לֵ ינ ּו ִּב ׁשְ ָע ַרי ְִך ,יְרו ּׁשָ ִָלם .יְרו ּׁשָ ִַלם הַ ְּבנ ּויָה ְּכ ִעיר,
ו.שֶ ּׁ ָשם ָעל ּו ׁשְ בָ ִטיםׁ ,שִ בְ ֵטי-י ָּה ֵעדוּת לְ י ְ ִׂש ָר ֵאל:
ׁשֶ ֻח ְּב ָרה ָּל ּה י ְַח ָ ּד ׁ
ה.כי ׁשָ ָּמה ,י ָׁשְ ב ּו כִ סְ אוֹ ת לְ ִמ ׁשְ ּ ָפטִּ :כסְ אוֹ ת,
לְ הֹדוֹ ת ,לְ ׁשֵ ם יְהוָ ִּ
ְ
י-שָ לוֹ ם
לְ בֵ ית ָ ּדוִ דׁ .שַ ֲאלוּׁ ,שְ לוֹ ם יְרו ּׁשָ ִָלם; י ִׁשְ לָ יוּ ,אֹהֲ בָ יִך .יְהִ ׁ
ה-נּא ׁשָ לוֹ ם
ְּב ֵחילֵ ְך; ׁשַ לְ וָ הְּ ,ב ַא ְר ְמנוֹ ָת ִי לְ ַמ ַעןַ ,א ַחי וְ ֵר ָעי ֲא ַד ְּב ָר ָ
ָּב ְך .לְ ַמ ַעןֵּ ,בית-יְהוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו ֲאבַ קְ ׁשָ ה טוֹ ב לָ ְך.

אחרי אמירת פרק התהלים יאמרו החזן והחייבים בקדיש דרבנן¨ יתחיל החזן
¢אשרי יושבי ביתך ¢וכו ßויתפללו מוסףÆ
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תפילת שחרית יום ירושלים
מתפללים פסוקי דזמרה של יום טוב )ללא נשמת( ,המשך כמו ביום חול
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אומרים תפילה לשלום המדינה ומי שברך לחיילי צה"ל )ראה עמ' (3

מי שברך לשבויים ולנעדרים

ִמי ׁשֶ ֵּב ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם ִי ְִצ ַָחק ְו ַי ֲַעקֹב יוֹ סֵ ף מ ֹׁשֶ ה וְ ַאהֲ רוֹ ן ָ ּדוִ ד ו ּׁשְ לֹמֹה ,הוּא
יְבָ ֵרך וי ִׁשְ מוֹ ר וְ יִנְ צוֹ ר ֶאת נֶ ְע ְ ּד ֵרי צְ בָ א הֲ גָ נָ ה לְ י ְ ִׂש ָר ֵאל וְ ֶאת הַ ׁשְ ב ּויִיםְּ ,בתוֹ ְך ׁשְ ָאר
ַא ֵחינ ּו ֵּבית י ְ ִׂש ָר ֵאל הַ ְּנתוּנִ ים ְּבצָ ָרה וּבְ ׁשִ בְ יָה ַּב ֲעבוּר ׁשֶ הַ ָּקהָ ל ִמ ְת ּ ַפלֵ ל ַּב ֲעבו ָּרם.
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא י ִָּמלֵ א ַר ֲח ִמים ֲעלֵ יהֶ ם ,וְ יוֹ צִ ֵיאם ֵמחוֹ ׁשֶ ְך וְ צַ לְ ָמוֶ ת וּמוֹ סְ רוֹ ֵתיהֶ ם
יְנַ ֵּתק ו ִּמ ְּמצוּקוֹ ֵתיהֶ ם יוֹ ׁשִ ֵיעם וִ ׁישִ יבֵ ם ְמהֵ ָרה לְ ֵחיק ִמ ׁשְ ּ ְפחוֹ ֵתיהֶ םׁ ,שַ ָּבת הִ יא
ִמ ִּלזְ עוֹ ק ,וִ ׁישו ָּעה קְ רוֹ בָ ה לָ בוֹ א" .יוֹ ד ּו לה' ַחסְ דּ וֹ וְ נִ פְ לְ ְאוֹ ָתיו לִ בְ נֵ י ָא ָדם" .וִ יק ּויַם
ָּבהֶ ם ִמקְ ָרא ׁשֶ ָּכתוּב :וּפְ ד ּויֵי יהוה י ְׁשוּבוּן וּבָ א ּו צִ ּיוֹ ן ְּב ִר ָּנה וְ ִ ׂש ְמ ַחת עוֹ לָ ם ַעל
ֹאמר ָא ֵמן.
ֹאשָ ם ָ ׂששׂ וֹ ן וְ ִ ׂש ְמ ָחה י ּׂ ִַשיג ּו וְ נָ ס ּו יָגוֹ ן וַ ֲאנָ ָחה וְ נ ַ
ר ׁ
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הארגון העולמי של בתי הכנסת
והקהילות האורתודוקסיות
World Organization of Orthodox
Communities and Synagogues In Israel
and Diaspora

איחוד בתי הכנסת בישראל
היכל שלמה ירושלים
Union of Synagogues In Israel

החזון והשליחות ≠ המטרות והיעדים
הארגון העולמי של בתי הכנסת
והקהילות האורתודוקסיות
להביע את הקול המשותף של
המנהיגות האורתודוקסיות העולמיתÆ
לעודד¨ לסייע¨ לפתח ולקיים קשרים
הדדיים בין בתי הכנסת והקהילות
בישראל ובתפוצותÆ
לייצג את היהדות האורתודוקסית
מטרותיה וצרכיה בארגונים ובמוסדות
בינלאומייםÆ
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איחוד בתי הכנסת בישראל
לאחד את בתי הכנסת בישראל לייצגם
ולשרת את צרכיהם המיוחדיםÆ
לסייע בפיתוחם של בתי הכנסת
כמרכזים רוחניים קהילתיים לכלל
ישראלÆ
להוציא לאור פרסומים ולהפעיל
מערכות תקשורת ומידע לשימושם
של ראשי בתי הכנסת והמתפלליםÆ
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