בס”ד

תפילה לשלום ירושלים
ׁ ַש ֲאל ּו ׁ ְשלוֹ ם יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם
ָאבִ ינ ּו ׁ ְש ַּב ָש ַמיִ ם ַהבּ וֹ ֵחר ְּבצִ יּוֹ ן ּובִ יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם
ֲא ׁ ֶשר ִאי ָ ּו ּה ֶאת ִעיר הקוֹ ֶדש וְ ַה ִמ ְק ָדש לְ מוֹ ׁ ָשב לוֹ
ָּב ֵרך ֶאת ַּבנֶ ָיהׁ ,שוֹ ֲאלֵ י ׁ ְשלוֹ ָמה ַה ְמצַ ּ ִפים לְ ׁש ּובְ ָך ֵאלֶ ָיה ְּב ַר ֲח ִמים
ָהגֵ ן ָעלֵ ָיה ְּב ֶאבְ ַרת ַח ְס ֶדך ּו ְפרוֹ ס ָעלֶ ָיה ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך
וְ ַקיֵ ם ָּבה ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכת ּוב:
"לְ ַמ ַען צִ יּוֹ ן לֹא ֶא ֱח ׁ ֶשהּ ,ולְ ַמ ַען יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם לֹא ֶא ׁ ְשקוֹ ט,
ַעד-יֵ ֵצא כַ ּנֹגַ ּה צִ ְד ָק ּה ,וִ ׁיש ּו ָע ָת ּה ְּכלַ ּ ִפיד יִ בְ ָער".
ּובְ נֵ ה אוֹ ָת ּה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינ ּו ִּבנְ יָ ן עוֹ לָ ם וְ כִ ֵּסא ָדוִ ד ַעבְ ֶד ָך ִּב ְמ ֵה ָרה לְ תוֹ כָ ּה ָּתכִ ין
ָּבר ּו ְך ַה ְמנַ ֵחם צִ יּוֹ ן ּובוֹ נֵ ה יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם

אמן כן יהי רצון
התפילה חוברה ע"י הרב שאר ישוב כהן זצ"ל
עם הוספות על ידי הרב דוד לאו שליט"א -הרב הראשי לישראל
התפילה ואמירתה ביוזמת גשר של זהב

Tefila L’Sh’lom Yerushalayim
Sha’alu Sh’lom Yerusahalayim
Avinu Shebahshamayim HaBoher B’Tziyon U’BiYerushalayim
Asher Eevah Et Ir HaKodesh V’HaMikdash L’Moshav Lo
Barayh Et Bahnehah, Sho’aalai Sh’lomah HaMitzapim L’Shuv’ha Eylehah B’Rahamim
Ha’Gayn Alehah B’Evrat Hasdehah U’Feros Alehah Sukat Sh’lomeha
V’Kayem Bah Mikrah SheKatuv:
“L’maan Tziyon Lo E’hesheh, U’L’maan Yerushalayim Lo Eshkot,
Ad-yetzay HaNoga Tzidkah, Viy’Shuaata K’Lapid Yivaar”
U’Vnei Otah Bimhayrah B’Yamaynu Binyan Olam V’Hisay David Avdehah Bimhayrah L’Tohah Taheen
Baruh HaMenahem Tziyon U’Vonei Yerushalayim
Amen Kain Yehee Ratzon
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with additions by Harav David Lau Shlit"a- Chief Rabbi of Israel
The Prayer & its recital at the initiative of Gesher Shel Zahav
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