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Gebed voor de

SOLDATEN VAN DE STAAT ISRAEL
HAT’FILA L’SHALOM CHAYALEI TZAHAL

l ” hj ylyyx ,vl>l hlypth
Een zegenwens voor de soldaten van de IDF:

bqiyv qxjy ,hrba vnytvba !rb> ym
lar>yl hngh hbj ylyx ta ]gyv !rby avh
vnyhla yriv vnjra rm>m li ,ydmvih
,yrjm rbdm div ]vnblh lvbgm
.,ybv ryvab h>byb hbrih avbl di lvdgh ,yh ]mv
.,hynpl ,ypgn vnyli ,ymqh vnybyva ta hvhy ]ty
vnylyx ta lyjyv rm>y avh !vrb >vdqh
hlxmv ign9lkmv hqvjv hrj9lkm
.,hydy y>im9lkb hxljhv hkrb xl>yv
,ruiyv ,hytxt vnyanv> rbdy
.]vxjn truibv hiv>y rtkb
,kmi !lhh ,kyhla hvhy yk bvtkh ,hb ,yqyv
.,kta iy>vhl ,kybya ,i ,kl ,xlhl
.]ma rmanv
Mi sheberach avoteinu Av’raham, Yitz’chaq, v’Ya'aqov,
Hu y’varech vayagen et chayalei Tz’va Hagana l’Yis’ra’el,
ha’om’dim al mish’mar ar’tzenu v’arei Eloheinu
mig’vul haLevanon v’ad mid’bar Mitz’rayim
umin haYam haGadol ad levo haArava bayabasha, ba’avir uvayam.
Yiten haShem et oy’veinu haQamim aleinu nigafim lif’neihem.
HaQadosh baruch Hu yish’mor v’yatzil et chayaleinu
mikol tzara v’tzuqa umikol nega umachala,
v’yish’lach b’racha v’hatz’lacha b’chol ma’asei y’deihem.
Yad’ber son’einu tach’teihem viyat’rem
b’cheter y’shua uva’ateret nitzachon.
Viquyam bahem haKatuv:
“Ki haShem Eloheichem haholech imachem
l’hilachem lachem im oy’veichem l’hoshia et’chem!”
V’nomar: amen!
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Moge Hij, die onze voorouders Av’raham, Yitz’chaq en Ya’aqov zegende,
Zijn zegen en bescherming geven aan de soldaten van het Israëlische verdedigingsleger,
Die de wacht houden over ons land en de steden van onze G’d
van de Libanese grens tot de Egyptische woestijn
en van de Middellandse Zee tot aan de Arava zowel te land, in de lucht als ter zee.
Moge de Eeuwige de vijanden die tegenover ons staan verslagen aan hen overleveren.
Moge de Heilige, geprezen zij Hij, onze soldaten behoeden en vrijwaren
voor allerlei ellende en verdriet, voor alle ongemakken en ziekten,
en moge Hij bij alles wat zij ondernemen zegen en voorspoed verlenen.
Moge Hij onze vijanden aan hen onderwerpen en hun inspanning bekronen
met verlossing en overwinning.
Op hen zal van toepassing zijn wat er geschreven is:
“Want het is de Eeuwige, jullie G’d, die met u optrekt
om voor jullie met jullie vijanden te strijden om jullie te laten overwinnen!”
( , y r b d D’varim Deuteronomium 20:4)

Hierop zeggen wij: Amen!
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