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        פתח דבר פתח דבר פתח דבר פתח דבר 
        

הרב  ,עם קום המדינה תקנו הרבנים הראשיים בארץ ישראל ה ה' נגילה ונשמחה בו, ה היום עש ז

זו תפילה  חדת בהלל ובהודאה,והרצוג תפילה חגיגית ומייצחק הלוי בן ציון מאיר חי עוזיאל והרב 

הודה לה' בה' באייר   זצ"למרדכי גם אבי  מרוקו והמערב. כל חכמי נתקבלה בשלמותה  אצל 

ושמחה, ודבר זה היה פשוט וברור  הללכרים ונעשים בכל שנה ושנה ועשה אותו יום נז ווהימים האל

רבי מנחם גבאי זצ"ל הטמונים יחד באותה חלקה בעיר  ,לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל יו, חברבעיניו

באר שבע המשיכו באותה מסורת אבות כפי שקבעו רבני מרוקו וכפי שפסק הגר"ש משאש ורבני 

ה לקב"ה (אולם בארץ ישראל את יום העצמאות מתוך שמחה והודי ההלל ולחוג מרוקו  לגמור את

בני תורה צעירים  אולם בדור האחרון קמו  ). ראו דבריו בהמשךיש החולקים לקוראו בלי ברכה, 

 ,או הנמנעים מלשמוח ביום זה  המלעיגים על אלו השמחים ביום ה' באייר וקוראים בו את ההלל

  .זיר עטרה ליושנה כפי שקבעו אבותינועל כך מצווים אנו להח

  

לשמור על נמצאים מקצת דבריהם של גדולי ישראל מחכמי מרוקו והמערב אשר קבעו  סידור זה ב

  ושמחה. הלל כיום  יום זה 

והמשיכו  """"החזירו עטרה ליושנההחזירו עטרה ליושנההחזירו עטרה ליושנההחזירו עטרה ליושנה""""קוראים בקריאה קדושה אל אחינו בני המערב  אנו מכאן 

  .שנה אדם ממנהג אבותיו כפי שקבעו ואל י במנהגיהם של אבותינו

ולעילוי נשמתו אשר נקבר ביום הילולתו של אור החיים הקדוש  ברוח דעת אבי זצ"ל (מרדכי אביטן)

המכיל בתוכו מעט   ,"תכלת מרדכי""תכלת מרדכי""תכלת מרדכי""תכלת מרדכי"בשם  ליום העצמאות  הוצאנו לאור סידור ,יד' תמוז תשס"ז

"י הרבנות הראשית כפי שנקבע ע על יום העצמאות, סדר התפילהמערב וה חכמי מרוקו דברי מ

   פיוטים ליום העצמאות .ואומץ במלואו ו

יהי רצון שנזכה ביום חגנו , מודים אנו על כל הטובה שהטיב לנו ה' על גאולתנו ועל פדות נפשנו  ו

  במהרה לבנין  בית המקדש ולגאולה שלימה אמן .

  נערך ע"י 

  הי"ו מאיר אביטןבנו 

   אייר תשס"ט                            

mavitan@netvision.net.il 
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        !!!!קריאה קדושה קריאה קדושה קריאה קדושה קריאה קדושה     - - - - "להחזיר עטרה ליושנה""להחזיר עטרה ליושנה""להחזיר עטרה ליושנה""להחזיר עטרה ליושנה"
  

אך חיבתם העזה של בני   ,ידועה ומפורסמת יהודי ספרד לארץ ישראליהודי ספרד לארץ ישראליהודי ספרד לארץ ישראליהודי ספרד לארץ ישראל    כיסופיהם של כיסופיהם של כיסופיהם של כיסופיהם של 

"ליבי במזרח ואנכי בסוף  בפיוטו יהודה הלוי  יהחל מרב .הייתה מיוחדתארצות המערב 

על שום שהם שוכנים מערבית זה מהמערב וכונו בשם  עלו ועד בני הדור האחרון ש  ,מערב"

 .ונפשם השתוקקה לעלות לארץ ישראל לארץ ישראל וקשרו שמם בזיקתם העמוקה אליה

לעיר  היה מוטבע בחותם חכמי המערב וכשהגיע לארץ ישראלמרדכי אביטן מו"ר אבי 

. יר אבותינו בה התהלך אברהם אבינוהיה נוהג לומר בכל עת שהוא מתהלך בעשבע -באר

חודית של חכמי מרוקו ידועה בזה שקיבלו וקיימו לקיים את התפילות כפי ייחיבתם ה

וכל החכמים והקהל כבדו כל הנאמר  ,שנמסרו ע"י הרבנות הראשית של ארץ ישראל

בדרשות אבי ובכתביו היה מסיים "יהי רצון שיהיו דברים אלו נחת רוח  .באהבה ובשמחה

   .רצון " ליוצרנו ויעלנו לארצנו במהרה בימנו אמן כן יהי

  

לולי ראיתי כיצד מנהג אבותיי כאסקופה נדרסת ואין פוצה פה.     לדבר ולתקן,לדבר ולתקן,לדבר ולתקן,לדבר ולתקן,    התעוררתיהתעוררתיהתעוררתיהתעוררתיולא ולא ולא ולא 

ובאו תלמידים חדשים הטוענים לכתר "החזרת עטרה ליושנה", והנהיגו מנהגים אשר לא 

ידעום אבותינו ומלעיגים על אלו השמחים ביום ה' באייר ועל אלה נפשי בוכייה. וכשנקלעתי 

מהחדשים לתפילת יום יום העצמאות לבתי כנסת ספרדים מהוותיקים או  בערב חג

בנס שעשה עמנו בורא עולם ונהגו  מכיריולעשות כמנהג אותם אשר אין  העצמאות החלו

ביום זה כיום מן הימים ובחלקת לשון ישיאוך לקיום מנהגם החדש כי זאת לא המדינה ולא 

  הצבא ... ורבו הצללים בה...

  

זכורני, כנער המשתתף בתפילות החג של ערב העצמאות, בית הכנסת  נפשי,נפשי,נפשי,נפשי,לב יודע מרת לב יודע מרת לב יודע מרת לב יודע מרת 

שבע  -מקושט בדגלי ישראל, רב בית הכנסת (הרב יצחק אסרף זצ"ל ) "אביר יעקב" בבאר

מנגן את תפילות החג בלחן "התקווה" וכולם לבושים בבגדי החג. אווירה זו שרתה בעוד 

ילה הספרדית, אף זכיתי להיות במחיצתו רבים מבתי הכנסת מבני הקהילה ממרוקו והקה

שבע לראות את -חיים שושנה זצ"ל  אב בית דין העיר דמנאת במרוקו וחבר הרבנות בבארשל הרב 

  יום השמחה בקהילתו, בית הכנסת מקושט וחוגג את יום העצמאות כהלכתו ואף הלל בברכה.
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 םשנה  ואמרו דבריוהנה באו חדשים מתוך מועצת חכמי התורה של אותה החזרת עטרה ליו

. והם אינן מן הרבנים השורשיים המשקפים את הרוח המדינה בעניין גיוס לצבא או תפלים 

הלאומית והתורנית של חכמי מרוקו וספרד המקוריים, הם חיקוי של רבני הקהילה החרדית 

  האשכנזית, ואין ליוצאי בני ספרד השורשיים להתהלך בדרך זו. 

  

לקרא את תשובתו המרתקת של  מרן הגדול הרב משה מלכה זצ"ל והנה עלה בידי לפני שנים 

תקווה. הוא נשאל בספרו שו"ת מקווה המים על ידי חייל הנמצא -ראב"ד ורבה השלישי של פתח

בחזית (בשנת תשל"ד)  בעניין סוגיה הלכתית בשבת ותשובת הרב מרתקת מאוד, הוא אינו עונה 

  ישר לשאלתו וכך הוא פותח את תשובתו :

בם של חיילי צה"ל בחזית מדאיג אותי תמיד, עמד נגד עיני ותפש כמעט את כל "מצ

מחשבותי, הייתי תמיד שותף לרגשותיהם ומרגיש בצערם, אך יחד עם זה התקנאתי בהם 

וחפצתי להיות אתם, חבל שהגיל מנע ממני את זאת. זכות גדולה זכו כי נמסר להם התפקיד 

רים על בטחונה וקיומה של מדינת ישראל החשוב מאת ההשגחה בעליונה להיות שומ

הצעירה, אשריכם שזכיתם לכך, שכרכם גדול ומכופל בשני העולמות, ושמכם יזכר לטובה 

  בפיהם של כל אישי האומה לדורות עולם".

  

בפיגוע שהתרחש בהר נוף ובו נהרג גם רס"מ זידאן סייף  ונפל בעת שניהל קרב יריות מול 

אות חרדים שנקראו להגיע ללויה, בין הדוברים שמעתי את הסיבה המחבלים. בין המלווים היו מ

להשתתפותם בבחינת 'הכרת טוב' ו'כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו', 'הוא נתן את 

חייו כדי שאחרים יוכלו לחיות' , 'הוא זכה להיכנס לעולם הבא' ועוד דברים רבים המכבדים את 

של  ובלווייתיכן היו אותם בני ישיבות ומאות של בני תורה המעשה...אך נפשי נפשי זעקה ! וה

החייל סמ"ר שון כרמלי שנפל במבצע צוק איתן ?!  או לוויה של כל חייל אחר?! האם אין מספיק 

  סיבות למה להשתתף בלוויה זו ?! 

רק כאשר דברי חכמים נשמעים  על דרך השלילה למדינה, לצבא, לדגל ולהמנון, היא המביאה 

ות זו או לאמירות שליליות. החכמים האלו אינם משקפים את רוח רבני היהדות הספרדית להתנהג

במועצת חכמי התורה,  הרב משאש ועוד רבים הם החכמים שליהשורשים. הרב משה מלכה זצ"ל, 

בניגוד להחזרת  המשקף את הרוח הספרדית ובעיון קל כל רבני המערב מן הדור ההוא  הם הם 

  נזית) . העטרה החרדית (האשכ
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, ענה הרב משה מלכה זצ"ל בתשובתו המיוחדת  חסם לדגל ישראליובאותו עניין על אלה שזלזלו  ב

בספרו מקווה המים לשאלה שנשאל,  האם מותר להעמיד דגלי ארץ ישראל בבית הכנסת? ומתוך 

  תשובתו אנו למדים על חיבתו והתייחסותו למדינת ישראל: 

האיסור שיכול להיות בדבר. אמת היא שישנם אנשים "לא ידעתי במה נסתפקת, ומה הוא 

קיצונים המתנגדים למדינת ישראל ולכל הקשור אליה, והם רואים בדגלה כפירה וסטיה מדרך 

התורה, אבל אנשים אלה הם מעטים מאוד ונער יכתבם, ודעתם לא מעלה ולא מורידה, 

יש לי כאן איכות והעיקר הוא שכל מה שקרה וקורה כאן במדינה הכל בהשגחה אלהית ו

דברים, רק שאין העת והזמן מוכשרים להעלותם על הכתב, ועוד חזון למועד, באופן, שלפי 

דעתי, אין חשש כלל של איסור להעמיד דגל המדינה בבית הכנסת, אדרבא זהו כבודה 

ותפארתה של מדינת ישראל שיתנוסס דגלה על גבי ארון הקדש כדי להוכיח קבל העמים 

שראל וארץ ישראל היינו הך, וכי דגל ישראל צריך שיהיה קשור לתורת והעדות שתורת י

  ישראל."

  

כי כך נהגו רבים מאוד מבני עלייה זו,  והם אינן מועטים אלא רבים מאוד ומפורסמים.  דעו לכם אחיי,דעו לכם אחיי,דעו לכם אחיי,דעו לכם אחיי,

והנה באו חדשים שטענו לכתר החזרת עטרה ליושנה וזנחו מנהג אבותיהם והביאו מנהג אשר לא 

  ו בני עלייה זו היו רואים את מעללי החזרת עטרה ליושנה והיו בדכדוכי נפש. יכירנו, איל

רק בבתי הכנסת שעוד מסורת אבותם בידם, דגלי ישראל מונפים בגאון, אולם רבים אימצו את דרך 

החזרת עטרה ליושנה והורידו דגלם, ואנו בני הדור השני מצווים בעת הזאת להיכנס בשערי ההיכל 

  והנכון  ולהרים דגל ישראל.הספרדי השורשי 

  

ידיד נפשו של הרב חיים שושנה זצ"ל ונטמן בסמיכות לידו, מוסר מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל, מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל, מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל, מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל, 

שמעתי ואספרה לכם. אבי היה מוטבע בחותם חכמי המערב. וכשזכה אבי לעלות לארץ ישראל 

ל, ומנהגו היה ביום הייתה תורת ארץ ישראל טבועה בו. היה יוצא נגד המלעיזים על מדינת ישרא 

העצמאות להודות לבורא עולם על הבאת הבנים לארץ ישראל ועל תחיית האומה. היה מציין: עדיין 

לא הגאולה המושלמת, אבל קמעא קמעא, ומונה את שבח המדינה. וכך נהג ביום העצמאות לאחר 

עמנו בשאלות תפילת שחרית חגיגית: חוזר לביתו, לומד ועוסק בתורה. לקראת הצהריים היה דן 

שהיו בחידון התנ"ך ובסיום היינו יושבים לשולחן ערוך שירי הודיה ולחם בית שאפתה אמי במיוחד 

לסעודת הודיה ביום זה. וכך  בדרשות אבי עוד במרוקו היה מסיים תמיד: "יהי רצון שיהיו דברים אלו 

  נחת רוח ליוצרנו ויעלנו לארצנו במהרה בימנו אמן כן יהי רצון".
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רבם של תלמיסאן שבאלג'יר ומקנס שבמרוקו ובערוב ימיו רבה  ,,,,זצ"ל זצ"ל זצ"ל זצ"ל     ספר הרב יוסף משאשספר הרב יוסף משאשספר הרב יוסף משאשספר הרב יוסף משאשוכך מוכך מוכך מוכך מ

  של חיפה (נפטר בשנת תשל"ד), בהקדמתו לספרו "נחלת אבות" ח"ב על שמחת יום העצמאות : 

"...וגם אני, העני, עניתי חלקי בעדת עוזי ומעוזי, בבית הכנסת המרכזי, פה עיה"ק חיפה, היפה, 

י הביתה, ואכלנו  סעודתא, דמהימנותא בחדותא, ובשירתא תשבחתא, לאל אשר ומשם הלכת

אויב מארצנו עיקר, ויהי ערב ויהי בקר, השכמתי בשמחה ובששון, ונפל בפי פסוק בזה הלשון, 

  רבי אומר: שמחו את ירושלים..."

  

  וכן הוסיף מדילה  פיוטים  ליום העצמאות כגון זה (חלק קצר מן הפיוט):

  ודאות ללובש גאות / עשה פלאות בחג העצמאות..."...אתן ה

  שנת תש"ח גדלה השמחה / גבורה נחה על עם נבואות 

  חמשה אייר, יהיה מצויר / תושב ותייר ירבו ההודאות."

ותן לחכם ויחכם עוד והבאתי עוד כטיפה בים, מן הפייטנים המוכרים בקהילת מרוקו, רבי דוד בוזגלו   

המחבר  פיוטים רבים, וליום זה חיבר פיוטים אחדים והנה הדוגמה זצ"ל (נפטר בשנת תשל"ה), 

  לפניכם: 

  "...ובשוב בנייך אלייך מנצחים / אז דגלם יתנוסס לנצח נצחים 

  הידד יהיה יום זה גדול ומשמח / כעל דגל ציון נצחון זורח..."

  

פילות כפי חיבתם הייחודית של חכמי מרוקו והמערב ידועה בזה שקיבלו וקיימו לקיים את הת

שמסרה הרבנות הראשית של ארץ ישראל, וכל החכמים והקהל כיבדו כל הנאמר באהבה 

ובשמחה, וקיימו את התפילות במשך שנים רבות וכך נהגו בארץ. ועל כן לכה בני וקשור דברים אלו 

  כחותם על זרועך ועל לוח לבך יוחק כי בכך הישועה תגדל ותקרב יום הגאולה הגדולה.

סידורי קהילות המזרח והמערב, בסוף הסידור נוספה תפילת יום העצמאות, אולם עם עוד כנער, ב

הקמת התנועה "החזרת העטרה ליושנה" הושמטו תפילות אלו מתוך הסידורים וכמעט ולא נמצא 

תפילה זו בתוך הסידורים והנה נתעוררה רוח קודשנו, ורוח חדשה מפעמת בבני הגולים מן המערב  

רים עפ"י מנהג קהילת מרוקו, ובכל סידור וסידור שיצא לא נפקדה ממנו תפילה וחזרו להוציא סידו

  ליום העצמאות. אשרי המחזירים עטרה ליושנה.

  

אשר עדין זכות אבותם בידם, להחזיר את אמת העטרה ליושנה,  על  כן עלינו, על בני הדור השני,על  כן עלינו, על בני הדור השני,על  כן עלינו, על בני הדור השני,על  כן עלינו, על בני הדור השני,

הזכות אשר נפלה בידינו להיות  להחזיר את המנהג שנהגו בו אבותינו, ולהלל ולשבח בורא עולם על

מהיושבים בארץ ישראל במדינת ישראל. מוטלת עלינו בני עולי מרוקו וצפון אפריקה להחזיר עטרה 
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ולהנהיג בכל מקום את סדר התפילה כפי שהתקבל ולהודות לבורא עולם. אל תלכו אחרי  אותה 

אוי לאותה עטרה עטרה, שרבים מבני המזרח והמערב חברו 'להחזיר עטרה ליושנה', אך 

  שהתקלקלה.

  

ואמרתי ומזה אל תנח ידך, וקראתי אל לנו לשקוט! מצווים כל איש אשר לבו דואב  וכל חברי 

הגרעינים התורניים בכל היישובים  של הציונות הדתית כשתילים נשתלו ועצים ניטעו וכעת הכו 

השורשיים ו"להחזיר  שורש, ובני המערב אשר רוח אבותם בידם, לחזור אל בתי הכנסת הספרדיים

עטרה ליושנה", לתקון את המעוות, ולהביא בפניהם את פרקי הגאולה של חכמי המערב ואחרים. 

  על כן טעם זקנים קחו, והפיצו דברי חכמים אלו בגאולת המדינה אצל כל בתי הכנסת הספרדיים.

  

רענות הנוראה שראה במו עיניו בפו  רבה של ארץ ישראל הראשון לציון הרב מאיר עוזיאל זצ"לרבה של ארץ ישראל הראשון לציון הרב מאיר עוזיאל זצ"לרבה של ארץ ישראל הראשון לציון הרב מאיר עוזיאל זצ"לרבה של ארץ ישראל הראשון לציון הרב מאיר עוזיאל זצ"ל

שהכחידה שליש מעמינו בכבשנות השואה, הוא בחזון רוחו הרעיף דברי נחמה על צאן מרעיתו 

שבארץ ישראל, ובספריו הורה ופסק הלכה לעם השוכן בציון ובתפוצות. בבוא היום והפציע שחר 

בקול קורא אל הגאולה על הררי ציון, כתב לנו הגאון הראשון לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל 

  :העם

"היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך"... "יום זה הוא יום טוב לישראל היושב בארצו ובכל 

תפוצות פזוריו, לדורותינו ולדורות עולם. להודות לה' חסדו, להגיד בקול זמרה וצהלה ותהילה: 

נו לנצח... זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. ששו ושמחו בה' אלוקינו וחדוות ה' תהיה מעוז 

אפריון ואריאל בירושלים עיר  ןובבניימהרה תחזינה עינינו בתקומת כסא מלכות בית דוד 

  קדשנו ותפארתנו ובירת ממלכתנו לנצח".

  

מן המפורסמות, טעם זקנים לקחתי ממרן הרב יוסף משאש זצ"ל, אשר נשאל  ובחותם דברי,ובחותם דברי,ובחותם דברי,ובחותם דברי,

  בספרו "אוצר המכתבים" חלק ג' עמ' קס"ג:

ום העצמאות, שיש אומרים בו תחנון וסליחות וכו' ועל כך השיב: אין לך "עוד שאלת על י

לסכסך דעתך בעניינים אלו, אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, עושים אותו יום טוב 

בהלל גמור ובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכלים ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם 

  אחרים". 

  

  ישרים למוצאי דעת, כה איחלתי אנוכי הקטן מאיר בן מרדכי אביטן.תמו עד הנה אמרי נכחים ו
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        והמערבוהמערבוהמערבוהמערב    מרוקו מרוקו מרוקו מרוקו של חכמי של חכמי של חכמי של חכמי     דבריהם דבריהם דבריהם דבריהם קצת קצת קצת קצת ממממ

        ישראל ויום העצמאותישראל ויום העצמאותישראל ויום העצמאותישראל ויום העצמאות    מדינתמדינתמדינתמדינת    - - - - ראשית צמיחת גאולתנו ראשית צמיחת גאולתנו ראשית צמיחת גאולתנו ראשית צמיחת גאולתנו לללל

 

 ,גאוני מרוקו נודעו באופיים הנוח והמתון ובכושר פסיקתם העצום על מי מנוחות

עוררו גאוני העדה  ,ול התור בארצנווכאשר הגיע ק .ובנחת הנהיגו את צאן מרעיתם

מעט  לפנינו מספר  .את קהל מרעיתם לעזוב ולעלות לארץ ישראל ולהשתתף בה

רבים וגדולים מחכמי המערב ו התייחסויות גדולי חכמי המערב למדינת ישראלשל 

  כתבו עוד והיריעה צרה מלהכיל כל דבריהם .

  

            זצ"ל זצ"ל זצ"ל זצ"ל מרן הגה"ק והצדיק רבינו יוסף משאש מרן הגה"ק והצדיק רבינו יוסף משאש מרן הגה"ק והצדיק רבינו יוסף משאש מרן הגה"ק והצדיק רבינו יוסף משאש 

  

יוסף משאש, רבם של תלמיסאן שבאלג'יר ומקנס שבמרוקו ובערוב ימיו רבה הרב 

  .גאון מופלא זה חיבר למעלה מארבעים ספרים (!!!) בכל חלקי התורה, של חיפה 

ביום  .בשנת תשכ"ד עלה ארצה וכעבור שנה נבחר לרבה הראשי של חיפה והסביבה

משאש זיע"א נשאל מרן הרב  .נתבקש לישיבה של מעלה  )1974(ב' בשבט תשל"ד

"עוד שאלת על יום העצמאות, שיש  בספרו "אוצר המכתבים" חלק ג' עמ' קס"ג:

  אומרים בו תחנון וסליחות וכו' ועל כך השיב:

אין לך לסכסך דעתך בעניינים אלו, אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, אין לך לסכסך דעתך בעניינים אלו, אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, אין לך לסכסך דעתך בעניינים אלו, אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, אין לך לסכסך דעתך בעניינים אלו, אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, 

לים לים לים לים עושים אותו יום טוב בהלל גמור ובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכעושים אותו יום טוב בהלל גמור ובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכעושים אותו יום טוב בהלל גמור ובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכעושים אותו יום טוב בהלל גמור ובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכ

        ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים". ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים". ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים". ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים". 

  וכך כתב בהקדמתו לספרו "נחלת אבות" ח"ב: 

"ובאור כ"ח באייר תלב"ש, אשר כובע ישועה חבש, בכיבוש ירושלים, מקור מים 

חיים, בחסד חי העולמים, במלחמת ששת הימים, שנת לא' תשכ"ח, באייר ביום 

נה ושנה, בתפילות חגיגיות, בבתי כ"ח, אשר הוקבע במדינה, ליום חג בכל ש 
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כנסיות, עם נאומים והרצאות, על הניסים ועל הנפלאות, ונקרא בלב ובשפתים, 

  ."יום ירושלים

ת עוזי ומעוזי, בבית הכנסת המרכזי, פה עיה"ק ד וגם אני, העני, עניתי חלקי בע"

חיפה, היפה, ומשם הלכתי הביתה, ואכלנו  סעודתא, דמהימנותא בחדותא, 

תא תשבחתא, לאל אשר אויב מארצנו עיקר, ויהי ערב ויהי בקר, השכמתי ובשיר

  בשמחה ובששון, ונפל בפי פסוק בזה הלשון, רבי אומר: שמחו את ירושלים..."

  

במספר בתי כנסיות בחיפה ובירושלים נוהגים לשיר פיוט של מרן הרב יוסף משאש 

י לנהוג בכל ארץ זיע"א בערב יום העצמאות לאחר תפלת שמונה עשרה, וכך ראו

  . )הפיוט נמצא בשער הפיוטים ( ישראל להודות לה' על כל הטוב אשר גמלנו

  

        זצ"ל זצ"ל זצ"ל זצ"ל     הרב שלום משאשהרב שלום משאשהרב שלום משאשהרב שלום משאש

  

מחברם של ספרי הלכה ומחשבה. כיהן כרבה הראשי של העיר קזבלנקה במרוקו 

 שנה 25ואחר כך כרבה הראשי של כל מרוקו, וכן כרב הראשי של ירושלים במשך 

  .95), בגיל 2003י' בניסן תשס"ג (- עד לפטירתו, בובתפקיד זה כיהן 

  

לבוש בגדי לבית הכנסת לתפילה החגיגית עליו נאמר שנהג לבוא ביום העצמאות, 

וכך כתב בספרו "וזרח שבת, ,  ולאחר מכן קיים סעודת חג בשיר והלל לשם יתברך. 

  :השמש" חלק ג סימן סג

נו הקדושה ותיקנו הרבנים נו הקדושה ותיקנו הרבנים נו הקדושה ותיקנו הרבנים נו הקדושה ותיקנו הרבנים " יום העצמאות ודאי שהוא יום גדול. שזכינו בארצ" יום העצמאות ודאי שהוא יום גדול. שזכינו בארצ" יום העצמאות ודאי שהוא יום גדול. שזכינו בארצ" יום העצמאות ודאי שהוא יום גדול. שזכינו בארצ

הא' בזמנו לגמור את ההלל בברכה. ומי שנהג כמותם, ישארו במנהגם. ומי הא' בזמנו לגמור את ההלל בברכה. ומי שנהג כמותם, ישארו במנהגם. ומי הא' בזמנו לגמור את ההלל בברכה. ומי שנהג כמותם, ישארו במנהגם. ומי הא' בזמנו לגמור את ההלל בברכה. ומי שנהג כמותם, ישארו במנהגם. ומי 

שעדיין לא נהגו לא יברכו, כי נתחדשו דעות שלא לברך וספק ברכות להקל וכן שעדיין לא נהגו לא יברכו, כי נתחדשו דעות שלא לברך וספק ברכות להקל וכן שעדיין לא נהגו לא יברכו, כי נתחדשו דעות שלא לברך וספק ברכות להקל וכן שעדיין לא נהגו לא יברכו, כי נתחדשו דעות שלא לברך וספק ברכות להקל וכן 

  כתבתי בהקדמתי לספר העצמאות .כתבתי בהקדמתי לספר העצמאות .כתבתי בהקדמתי לספר העצמאות .כתבתי בהקדמתי לספר העצמאות .
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 אבל ודאי שאין ספק באמירת ההלל .אכן הרב משאש דן בשאלה האם לברך על הלל

בסידור 'מזרח שמש' שיצא בפיקוחו האישי,  והדיון בו הוא דן האם יש לברך או לא .

  .הקפיד להביא את כל נוסח התפילות ליום העצמאות וליום ירושלים

  

            זצוק"ל  זצוק"ל  זצוק"ל  זצוק"ל      מרן הגאון הגדול המפורסם משה מלכהמרן הגאון הגדול המפורסם משה מלכהמרן הגאון הגדול המפורסם משה מלכהמרן הגאון הגדול המפורסם משה מלכה

  

הרב מלכה נסמך על ,   )1996( ונפטר בשנת תשנ"ו היה רבה הראשי של פתח תקווה

  בה הראשי של יהדות מרוקו, הרב יהושע ברדוגו לשוחט ובודק מומחה.ידי ר

) על פי בקשתו של הרב כלפון (רבה של טיטואן), שימש כרב 1947בשנת תש"ז (

 ןהדישימש כחבר בית  ) וכן כביר וארזילא (צפון מרוקו- בקהילות לעראיש, לקדח

  בית דין זה. שימש כסגן נשיא ושפעל בראשותו של הרב שלום משאש  ,בקזבלנקה

שימש כרבה של העיר פתח תקוה עד ו ) עלה לארץ ישראל1967בתמוז תשכ"ז (

   .פטירתו

תקווה. מגודל -ראב"ד ורבה השלישי של פתח ,מרן הגדול הרב משה מלכה שליט"א

אנו יכולים ללמוד חיבתו העמוקה ללא מיצרים  ,ענוותנותו הגדולה באמת ובתמים

  כדי כך שכל מה תלה בזכותה של א"י. וכדבריו: לארץ ישראל ולמדינת ישראל, עד 

"... מיום עמדי על דעתי, נמשכתי בכבלי קסם אחר כל דבר הקשור לארץ 

ישראל, היא היתה מיטב חלומותי... היא השביעה אותי מרוב טובה, היניקה אתוי 

מחלבה ומדבשה, ואפשרה לי להתענג ולהתבסם מיו תורתה, (בהקדמתו שו"ת 

  ה')."מקוה מים" חלק 

  

  מורנו ורבינו הגאון שליט"א נשאל בספרו: 

  , ועל זה השיב:האם מותר להעמיד דגלי ארץ ישראל בבית הכנסתהאם מותר להעמיד דגלי ארץ ישראל בבית הכנסתהאם מותר להעמיד דגלי ארץ ישראל בבית הכנסתהאם מותר להעמיד דגלי ארץ ישראל בבית הכנסת

, אמת היא "לא ידעתי במה נסתפקת, ומה הוא האיסור שיכול להיות בדבר"לא ידעתי במה נסתפקת, ומה הוא האיסור שיכול להיות בדבר"לא ידעתי במה נסתפקת, ומה הוא האיסור שיכול להיות בדבר"לא ידעתי במה נסתפקת, ומה הוא האיסור שיכול להיות בדבר

שישנם אנשים קיצונים המתנגדים למדינת ישראל ולכל הקשור אליה, והם 

התורה, אבל אנשים אלה הם מעטים מאוד  רואים בדגלה כפירה וסטיה מדרך



 
11

והעיקר הוא שכל מה שקרה וקורה והעיקר הוא שכל מה שקרה וקורה והעיקר הוא שכל מה שקרה וקורה והעיקר הוא שכל מה שקרה וקורה ונער יכתבם, ודעתם לא מעלה ולא מורידה, 

ויש לי כאן איכות דברים, רק שאין העת  כאן במדינה הכל  בהשגחה אלהיתכאן במדינה הכל  בהשגחה אלהיתכאן במדינה הכל  בהשגחה אלהיתכאן במדינה הכל  בהשגחה אלהית

אין  ,שלפי דעתי ,והזמן מוכשרים להעלותם על הכתב, ועוד חזון למועד, באופן

אדרבא זהו כבודה אדרבא זהו כבודה אדרבא זהו כבודה אדרבא זהו כבודה העמיד דגל המדינה בבית הכנסת, חשש כלל של איסור ל 

ותפארתה של מדינת ישראל שיתנוסס דגלה על גבי ארון הקדש כדי להוכיח ותפארתה של מדינת ישראל שיתנוסס דגלה על גבי ארון הקדש כדי להוכיח ותפארתה של מדינת ישראל שיתנוסס דגלה על גבי ארון הקדש כדי להוכיח ותפארתה של מדינת ישראל שיתנוסס דגלה על גבי ארון הקדש כדי להוכיח 

, וכי דגל ישראל צריך קבל העמים והעדות שתורת ישראל וארץ ישראל היינו הךקבל העמים והעדות שתורת ישראל וארץ ישראל היינו הךקבל העמים והעדות שתורת ישראל וארץ ישראל היינו הךקבל העמים והעדות שתורת ישראל וארץ ישראל היינו הך

  שיהיה קשור לתורת ישראל".

  

        יוסף שליט"א:יוסף שליט"א:יוסף שליט"א:יוסף שליט"א:מרן הגאון העצום הרב עובדיה מרן הגאון העצום הרב עובדיה מרן הגאון העצום הרב עובדיה מרן הגאון העצום הרב עובדיה 

  

י להדגיש תחילה כי מדינת ישראל ועצמאות שלטון עם ישראל בארצנו ".... ברצונ

  הקדושה הינם בעלי חשיבות היסטורית ודתית ממדרגה ראשונה.

לאחר כאלפיים שנות גלות לעמנו הנדכה והנרדף בארצות הנכר, זכינו לשוב לארצנו 

ות הקדושה תחת שלטון עצמאי במדינת ישראל.... שלש פעמים זכינו בעזה"י לנצחונ

נפלאים על אויבנו הזוממים להכחידנו, במלחמת הקוממיות, מבצע קדש ובמלחמת 

  ששת הימים ראו כל אפסי ארץ את ישועת (ה') אלהינו.

ובתלתא הוי חזקה... נאמר, "וראה בטוב ירושלים": מדינת ישראל כיום היא מרכז 

עיבים על התורה בעולם כולו... אמנם אין לכחד כי ישנם לדאבוננו צללים רבים המ

שמחתנו, אולם מעט אור דוחה הרבה מן החושך. עד שיפוח היום בביאת משיח 

  צדקנו ונסו הצללים, ועלינו יזרח ה' וכבודו עלינו יראה עכ"ל.

  כ'). –(קובץ תורה שבעל פה כרך ט"ז, תשל"ד , עמ' י"ט 

  

נה נה נה נה רבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדירבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדירבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדירבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדיוכך כותב בשו"ת "יביע אומר": "

מכל מקום הואיל ועדיין רב הדרך לפנינו כדי להגיע אל המנוחה  "אתחלתא דגאולה"..."אתחלתא דגאולה"..."אתחלתא דגאולה"..."אתחלתא דגאולה"...

ואל הנחלה, הן מבחינה מדינית וצבאית, והן מבחינה מוסרית ורוחנית לפיכך אין 

  ".לחייב לגמור ההלל בברכה
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        "ל "ל "ל "ל וקוקוקוקזצזצזצזצמרן הגאון עמרם אבורביע מרן הגאון עמרם אבורביע מרן הגאון עמרם אבורביע מרן הגאון עמרם אבורביע 

  

- ) בהיותו בן ארבע1906(אבורביע עלה ממרוקו לארץ ישראל בשנת תרס"ו הגאון 

היה תלמידו של הרב יוסף חיים בן יהודה הכהן, ששימש ראב"ד של , עשרה שנים

) נבחר אבורביע על ידי הרבנות 1951בשנת תשי"א ( .עדת המערביים בירושלים

הראשית לישראל, בראשותו של הראשון לציון עוזיאל, כרב ראשי לעדה הספרדית 

עוד לפני הקמת המדינה, נטל  .תקוה-של פתח תקוה לצידו של הרב הראשי- בפתח

היו לו קשרים עם  .הרב עמרם אבורביע חלק במאבק היישוב בארץ לתקומת המדינה

מחתרת ההגנה, בגין זאת אף נעצר על ידי שלטונות המנדט. גם בניו נמנו על 

עמרם אבורביע זתע"א,  הרב הנוטרים והיו חברי מחתרות ובהמשך שרתו בצה"ל.

כנגד כנגד כנגד כנגד     ––––שביעי של פסח, קריעת ים סוף שביעי של פסח, קריעת ים סוף שביעי של פסח, קריעת ים סוף שביעי של פסח, קריעת ים סוף :   כתבופות ומזלות" חישוב "תקשהיה בקי ב

  יום העצמאות.יום העצמאות.יום העצמאות.יום העצמאות.

מרן הבית יוסף, ר' יוסף קארו זצ"ל בשולחן ערוך, או"ח סימן תכ"ח סעיף ג' הביא 

: האות  יום שחל הלדוגמשכל חגי השנה נקבעים עפ"י ימי הפסח בא"ת ב"ש, דהיינו 

  וכן על זה הדרך: בו יחול תשעה באב- בו יום א' של פסח

  

  תשעה באב.       תתתת- - - - אאאא

  שבועות.       שששש- - - - בבבב

  ראש השנה.        רררר- - - - גגגג

  קריאת תורה. שמחה תורה בחו"ל אסרו חג בארץ.       קקקק- - - - דדדד

  צום יום הכיפורים       צצצצ- - - - הההה

  פורים החל לפני פסח         פפפפ- - - - וווו

על היום השביעי של פסח, יום קריעת ים סוף לא הובא סימן בשולחן ערוך. 

  ובימינו זכינו לדעת  " זה כתב בספרו "נתיבי עם", סימן תכ''ח  ועל
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לב מלכים ביד ה', וקורא  הדורות  צמאות" .עעעעשל פסח הוא יום ה  שביעישביעישביעישביעישיום      עעעע- - - - זזזז

נתן בליבם לקבוע את יום העצמאות לפי התאריך העברי דווקא בה' באייר,  מראש,

צאתנו מארץ מצרים יראנו צאתנו מארץ מצרים יראנו צאתנו מארץ מצרים יראנו צאתנו מארץ מצרים יראנו     שלעולם יהא כנגד גאולת מצרים, שביעי של פסח, וכימישלעולם יהא כנגד גאולת מצרים, שביעי של פסח, וכימישלעולם יהא כנגד גאולת מצרים, שביעי של פסח, וכימישלעולם יהא כנגד גאולת מצרים, שביעי של פסח, וכימי

        ....    נפלאות, אמןנפלאות, אמןנפלאות, אמןנפלאות, אמן

    חידוש זה מובא גם בספר התודעה של הרב אליהו כי טוב .

        

        ביום ה' באייר תש"ח, נשא דרשה ליום זה, וכך כתב בספרו: ביום ה' באייר תש"ח, נשא דרשה ליום זה, וכך כתב בספרו: ביום ה' באייר תש"ח, נשא דרשה ליום זה, וכך כתב בספרו: ביום ה' באייר תש"ח, נשא דרשה ליום זה, וכך כתב בספרו: 

דוד המלך צפה ברוח הקודש על יום חג העצמאות ועליו אמר הפסוק הזה: "זה "

ים אלה על הפסוק הכתוב היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו", שהתכוון במיל

בתורה: "היום הזה נהיית לעם" ומצווה אותנו לגיל ולשמוח בו שזו היא מחובתנו 

להודות ולשבח לה' שזכינו לראות במו עינינו חסדים גדולים שהפליא לעשות 

  לעמו ולארצו. 

תכנון המדינה וביסוסה, ומימוש חזון התקוה שפעם בלב כל יהודי בכל שנות חייו 

ות נסיונותיו, וידוע לכולנו שזו התחלת הגאולה היא אבן היסוד ובכל תקופ

לגאולה השלמה, שגם בכיבוש יהושע לא בבת אחת כבשו את כל הארץ, ועל 

כל פנים מה שנכספה נפשנו מזה כמה דורות השגנו זה עתה חופש גמור ודרור 

וחרות וממשל גמור של ישראל בכל החוגים של המדינה, ונצחון צבא הגנה 

  אל.לישר

ועלינו כיום הזה לברך את שם ה' ולהודות לו על נס שעשה עמנו, ועל ידי כך 

נעשה לו נס אחר". "זובח  –נזכה לנס אחר כמימרת רז"ל: "מי שמודה על הנס 

ם ֶדֶרך, אראנו בישע אלקים", שעל ידי שמודים ומשבחים לה' על  תודה ְיַכְּבָדְנִני ְוֹשָ

אלקים לישועה השלמה. וכתב האר"י ז"ל, הנס שאנו הכרנו בו שמים דרך לישע 

דבכל שנה כאשר משבח ומהלל לה' על הנס שנעשה לו בו יורד שפע רב וגלוי 

  אורות עליונים מלמעלה למטה.
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        סוד הספירה ביום העצמאות סוד הספירה ביום העצמאות סוד הספירה ביום העצמאות סוד הספירה ביום העצמאות 

        

מנצח בנגינות וכו' (מפסוק ב' ל המילים במזמור  49ימי העומר הם כנגד  49- ידוע ש 

ויום    .בכל יום מילה  אחת מן המזמורלכוון נהגנו ו .")ויברכנו "אלקים יחננו

  ,   אשר במזמור    "ישמחו""ישמחו""ישמחו""ישמחו"המילה  העצמאות, ה' באייר, הוא כנגד 

  .ואם כן יש יסוד לשמחה ביום זה

  

        זצ"ל זצ"ל זצ"ל זצ"ל האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא 

  

בנו של  זצ"ל,הגאון, הצדיק המופלא, המלומד בניסים האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא 

ל שוכן מעונה, מספר חודשים לפני הקמת מדינת - נשא תפילה לפני א, הבבא סאלי 

השגור ומושר בפי רבים מיהודי  "יחיד רם יערות חושף","יחיד רם יערות חושף","יחיד רם יערות חושף","יחיד רם יערות חושף",ישראל בפיוט שחיבר 

  "דגל ישראל הרימה"."דגל ישראל הרימה"."דגל ישראל הרימה"."דגל ישראל הרימה".מרוקו שם ביקש מאדון האדונים: -המערב

וכשקמה המדינה והונף והורם הדגל, אמר על כך אביו הגה"צ המלוב"ן אדמו"ר רבי 

  אל אבוחצירה ה"בבא סאלי" זצ"ל:ישר

        "תפילתו עשתה רושם גדול בשמים בהקמת מדינת ישראל"."תפילתו עשתה רושם גדול בשמים בהקמת מדינת ישראל"."תפילתו עשתה רושם גדול בשמים בהקמת מדינת ישראל"."תפילתו עשתה רושם גדול בשמים בהקמת מדינת ישראל".

  

        ראשון לציון, הרב הראשי לישראלראשון לציון, הרב הראשי לישראלראשון לציון, הרב הראשי לישראלראשון לציון, הרב הראשי לישראל    הרב בן ציון מאיר חי עוזיאלהרב בן ציון מאיר חי עוזיאלהרב בן ציון מאיר חי עוזיאלהרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

  

  בתשובה למכתבכם מיום כ' אייר דנא. הנני לענות:

שיש בו  יום העצמאות במדינת ישראל הוא אחד הימים הגדולים בתולדות ישראליום העצמאות במדינת ישראל הוא אחד הימים הגדולים בתולדות ישראליום העצמאות במדינת ישראל הוא אחד הימים הגדולים בתולדות ישראליום העצמאות במדינת ישראל הוא אחד הימים הגדולים בתולדות ישראל

גאולת ישראל מסכנת כליה ודאית ח"ו, בקום על הישוב הארץ הישראלי שהיה משום 

מצער בכמותו ודל בכוחותיו, כל תושבי הארץ הרבים ועצומים וממלכות ערב 

שמסביב הארץ בנשקם וחילם, ולולא ה' שהיה לנו, כי אז חיים בלעונו אותנו היושבים 

הוא ניסא דרבים לכל בארץ, ואת כל קהילות ישראל שבממלכתם, לפיכך גם זה 
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ישראל, ומצוה לנהוג בו פרסום של הודיה למושיעם של ישראל, בבתי הכנסת ובבתי 

  הספר ותלמודי תורה, למען יכירו התלמידים את חסדי ה' עם עמו ישראל ביום זה.

ומצוה על ההורים להביא ילדיהם אתם בבתי הכנסת להודות לה' [על] חסדו, ומצוה על ההורים להביא ילדיהם אתם בבתי הכנסת להודות לה' [על] חסדו, ומצוה על ההורים להביא ילדיהם אתם בבתי הכנסת להודות לה' [על] חסדו, ומצוה על ההורים להביא ילדיהם אתם בבתי הכנסת להודות לה' [על] חסדו, 

        ינת ישראל, שבשלומה יהיה שלום לכל ישראל.ינת ישראל, שבשלומה יהיה שלום לכל ישראל.ינת ישראל, שבשלומה יהיה שלום לכל ישראל.ינת ישראל, שבשלומה יהיה שלום לכל ישראל.ולהתפלל לבצורה ושלומה של מדולהתפלל לבצורה ושלומה של מדולהתפלל לבצורה ושלומה של מדולהתפלל לבצורה ושלומה של מד

  בן ציון מאיר חי עוזיאל,  ובכבוד רב בברכת התורה בירושלים

  ראשון לציון הרב הראשי לישראל

  

        1969196919691969נפטר נפטר נפטר נפטר     1890189018901890נולד נולד נולד נולד     - - - - הרב עובדיה הדאיה הרב עובדיה הדאיה הרב עובדיה הדאיה הרב עובדיה הדאיה 

נחשב לאחד מבכירי חכמי ההלכה הספרדיים וגדול מאוד בתחום הקבלה. היה 

יוסף והרב הראשי לפתח תקוה וכן חבר בית הדין מבכירי ההוראה בישיבת פורת 

  הרבני.

בשנת תשיח פרסם את הכרך החמישי של ספריו שו"ת ישכיל עבדי"  וכך כותב 

  לאחר דיון בעניין שלושת השבועות :

"בוודאי דגם הקמת מדינת ישראל ומנהיגיה הכל הראה הקב"ה לאדם הראשון 

ני יודע מה להם כי יזעקו, אחרי כי ואין להרהר אחר מידותיו יתברך ויתעלה ...ואי

כך גזרה חוכמתו יתברך, כאמור כי אפילו ממונה על סדרי השקיה משמים 

הקימוה וכל שכן מדינה שלימה עם שרים ורוזנים ..יוצא מכל זה, כי חס וחלילה 

להגיד על אלה שהשתדלו נמרצות עם מלכי עולם להקמת המדינה וכן אותם 

  לו חס וחלילה עושים נגד השבועות הנ"ל ...המטפלים בהגברת העלייה, כאי

ואדרבה בימנו אלה מצווה עלינו לעשות כל מיני השתדלויות להחשת הגאולה 

ולהגברת העלייה בבחינת בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יקבץ היינו גאולת הארץ 

וגאולת עם ישראל לארצו ולנחלתו ...אין תורה כתורת ארץ ישראל ואין תפילה 

ישראל וטובה תפילה אחת בארץ ישראל מכל אלפי שעות בחוץ לארץ  כתפילת ארץ

. כי כאן בארץ ישראל , ארץ ישראל מכוונת כנגד ארץ ישראל העליונה וכאן שער 

  השמיים ...
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ולכן עם שאנו רואים בחוש לכמה  מהמתפרצים והפושעים בארץ ישראל , הרי 

בהחייאת השממה, וריבוי  מצווה זו של חיבת הארץ וריבוי הישוב שמתרבה על ידם ,

ופרט כאשר . הבנינים ...הרי מצוה זו כדאה להגן עליהם להיות להם שארית בארץ..

הולכים למלחמה נגד האויב להגן על הארץ ויושביה , הרי אין לך מצוה יותר גדולה 

מזה , ויש בה להכריע את הכף לטובה וזה תלוי בשיקול אל דעות שלפעמים מצווה 

אלפי עבירות ולכן כל שאנו רואים שהארץ לא הקיאה את אלה  אחת מכריעה כנגד

המוחזקים לעינינו כרשעים , עלינו לומר כי בוודאי שיש להם איזה מצוות גדולות 

את הכף לזכותם . וזה תלוי  ריע ששקולים כנגדם כמה אלפי עבירות שיש בהם להכ

  בשיקול אל דעות ואנחנו לא נדע.

  

        ראש ישיבת כסא רחמים ראש ישיבת כסא רחמים ראש ישיבת כסא רחמים ראש ישיבת כסא רחמים     - - - -         הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"אהגאון רבי מאיר מאזוז שליט"אהגאון רבי מאיר מאזוז שליט"אהגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

רמז נפלא שיצא לאור בשנת תש"מ הובא  242שער ד' עמוד בספרו מלל לאברהם 

  יום הכרזת המדינה . –ליום ה' באייר תש"ח 

  :"עוד רמז נפלא ונורא בפרק האחרון בדניאל פרק יב שם בפסוק הראשון

דֹול, ָהֹעֵמד עַ " ר ַהּגָ ַ ָך, -לּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעֹמד ִמיָכֵאל ַהׂשּ ֵני ַעּמֶ ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה, ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה, ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה, ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה, ּבְ

ר לֹא ר לֹאֲאׁשֶ ר לֹאֲאׁשֶ ר לֹאֲאׁשֶ   ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא; ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא; ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא; ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא; - - - - ֲאׁשֶ

ומה עת צרה יותר גדולה מהשואה? אפילו בחורבן ביתר נהרגו לדברי רז"ל כארבע 

רבוא",  תרבוא (גיטין נז)  וכן יסד המקונן: "ובא ביתר, ושם ביתר , ארבע מאו תמאו

   למלה משש מאות רבוא!למלה משש מאות רבוא!למלה משש מאות רבוא!למלה משש מאות רבוא!ר ובזמננו בעוה"

  המשך הפרק בדניאל:

ֵעת ֵקץ; ְיׁשְֹטטּו ַרִּבים, ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת.  ה - ַעד-- ְוַאָּתה ָדִנֵּיאל, ְסֹתם ַהְּדָבִרים ַוֲחֹתם ַהֵּסֶפר

ד ֵהָּנה ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵּיאל, ְוִהֵּנה ְׁשַנִים ֲאֵחִרים עְֹמִדים:  ֶאָחד ֵהָּנה ִלְׂשַפת ַהְיֹאר, ְוֶאָח 

ָמַתי, ֵקץ - ִלְׂשַפת ַהְיֹאר.  ו ַוּיֹאֶמר, ָלִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים, ֲאֶׁשר ִמַּמַעל, ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר:  ַעד

ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים, ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר, ַוָּיֶרם ְיִמינֹו -ַהְּפָלאֹות.  ז ָוֶאְׁשַמע ֶאת

-ַעם-ִים, ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם:  ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי, ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַידַהָּׁשַמ -ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל
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ֲאדִֹני, ָמה ַאֲחִרית ֵאֶּלה.  -- ֵאֶּלה.  ח ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי, ְוMא ָאִבין; ָוֹאְמָרה- ִּתְכֶליָנה ָכל-- ֹקֶדׁש

  {פ}

י ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו   ֵעת ֵקץ.ֵעת ֵקץ.ֵעת ֵקץ.ֵעת ֵקץ.- - - - ַוֲחֻתִמים ַהְּדָבִרים, ַעדַוֲחֻתִמים ַהְּדָבִרים, ַעדַוֲחֻתִמים ַהְּדָבִרים, ַעדַוֲחֻתִמים ַהְּדָבִרים, ַעד    ְסֻתִמיםְסֻתִמיםְסֻתִמיםְסֻתִמים- - - - ַוּיֹאֶמר, ֵלP ָּדִנֵּיאל:  ִּכיַוּיֹאֶמר, ֵלP ָּדִנֵּיאל:  ִּכיַוּיֹאֶמר, ֵלP ָּדִנֵּיאל:  ִּכיַוּיֹאֶמר, ֵלP ָּדִנֵּיאל:  ִּכיט 

ְרָׁשִעים; ְוַהַּמְׂשִּכִלים, ָיִבינּו.  יא ּוֵמֵעת - ְוִיָּצְרפּו, ַרִּבים, ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים, ְוMא ָיִבינּו ָּכל

  ִתְׁשִעים. ָיִמים, ֶאֶלף ָמאַתִים וְ -- הּוַסר ַהָּתִמיד, ְוָלֵתת ִׁשּקּוץ ֹׁשֵמם

יג ְוַאָּתה, ֵלP  ֶאֶלף, ְׁשMׁש ֵמאֹות ְׁשMִׁשים ַוֲחִמָּׁשה. ֶאֶלף, ְׁשMׁש ֵמאֹות ְׁשMִׁשים ַוֲחִמָּׁשה. ֶאֶלף, ְׁשMׁש ֵמאֹות ְׁשMִׁשים ַוֲחִמָּׁשה. ֶאֶלף, ְׁשMׁש ֵמאֹות ְׁשMִׁשים ַוֲחִמָּׁשה. -- -- -- -- ַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה, ְוַיִּגיַע:  ְלָיִמיםַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה, ְוַיִּגיַע:  ְלָיִמיםַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה, ְוַיִּגיַע:  ְלָיִמיםַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה, ְוַיִּגיַע:  ְלָיִמיםיב  

  ַלֵּקץ; ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלֹגָרְלU, ְלֵקץ ַהָּיִמין.  {ש}

ם שלש מאות שלשי אשרי המחכה ויגיע לימים אלףמסיים פסוק י"ב בהמלאך דניאל 

  ".וחמישה

ובלי ספק  )1945(המלחמה העולמית ובעקבותיה השואה נסתיימו בשנת התש"ה

שבבית דין של מעלה בראש השנה ה'תש"ה נגזר לשים קץ לסבלותיהם של ישראל, 

ומליוני הנשמות הקדושות עמדו בפרץ לפני אב הרחמים לחוס ולחמול על שארית 

  הפליה. וראה זה פלא:

ה' באייר התש"ח: אלף שלש מאות שלשים וחמשה ה' באייר התש"ח: אלף שלש מאות שלשים וחמשה ה' באייר התש"ח: אלף שלש מאות שלשים וחמשה ה' באייר התש"ח: אלף שלש מאות שלשים וחמשה מראש השנה התש"ה עד יום מראש השנה התש"ה עד יום מראש השנה התש"ה עד יום מראש השנה התש"ה עד יום 

        הא כיצד.הא כיצד.הא כיצד.הא כיצד.כפי שכתוב בפסוק כפי שכתוב בפסוק כפי שכתוב בפסוק כפי שכתוב בפסוק ימים בדיוק ימים בדיוק ימים בדיוק ימים בדיוק 

  ימים 355שנת התש"ה סימנה בש"ה פשוטה, ובה            

  ימים 383           –שנת התש"ו סימנה זח"ג מעוברת, ובה 

  ימים 354           –שנת התש"ז סימנה הכ"ז פשוטה, ובה 

  ימים 208  –ת, עד סוף אדר שני שנת התש"ח בש"ז מעובר

  ימים 035ימים מחדש אייר          5חדש ניסן התש"ח ועוד 

                                                                      ________  

        ימיםימיםימיםימים    1335133513351335סך הכל                                                          

  "ֶאֶלף, ְׁשMׁש ֵמאֹות ְׁשMִׁשים ַוֲחִמָּׁשהֶאֶלף, ְׁשMׁש ֵמאֹות ְׁשMִׁשים ַוֲחִמָּׁשהֶאֶלף, ְׁשMׁש ֵמאֹות ְׁשMִׁשים ַוֲחִמָּׁשהֶאֶלף, ְׁשMׁש ֵמאֹות ְׁשMִׁשים ַוֲחִמָּׁשה-- -- -- -- ה, ְוַיִּגיַע:  ְלָיִמיםה, ְוַיִּגיַע:  ְלָיִמיםה, ְוַיִּגיַע:  ְלָיִמיםה, ְוַיִּגיַע:  ְלָיִמיםַאְׁשֵרי ַהְמַחּכֶ ַאְׁשֵרי ַהְמַחּכֶ ַאְׁשֵרי ַהְמַחּכֶ ַאְׁשֵרי ַהְמַחּכֶ """"

  

זכו לראות בשחרור ירושלים  ,לעיל צוטטושדברי קודשם  ,חכמי ספרדמ מעט 

השלמה או רק בהקמת מדינת ישראל וזכו לעלות אליה, והתקיים בהם: "עין בעין 



 
18

והטובות אשר גמלנו במלחמות כלם הודו לה' על כל החסדים  –יראו בשוב ה' ציון" 

ישראל ובהשבת מדינתנו, למרות כל הצללים שישנם במדינת ישראל שמהם 

הסתייגו וכנ"ל, ואותם חכמים אמרו הלל ביום ה' באייר ובכ"ח באייר בכל שנה ושנה, 

ומלבד ההלל השלימו שמחתם בסעודת מצוה ובשירה ורננה לה' בימים אלו, ולא 

  .כפרו בטובתו של מקום

        זצוק"ל:זצוק"ל:זצוק"ל:זצוק"ל:    זור על דבריו של הרב יוסף משאשזור על דבריו של הרב יוסף משאשזור על דבריו של הרב יוסף משאשזור על דבריו של הרב יוסף משאשונחונחונחונח

אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, עושים אותו יום טוב בהלל גמור אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, עושים אותו יום טוב בהלל גמור אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, עושים אותו יום טוב בהלל גמור אתה ספרדי חרד, עשה מה שאנחנו עושים, עושים אותו יום טוב בהלל גמור """"    

        ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים"ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים"ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים"ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים"    ובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכלים ושותיםובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכלים ושותיםובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכלים ושותיםובהודאה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכלים ושותים

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

             סדר תפילת ערביתסדר תפילת ערביתסדר תפילת ערביתסדר תפילת ערבית
        ליום העצמאות ליום העצמאות ליום העצמאות ליום העצמאות                                                     
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        תהילים קז'תהילים קז'תהילים קז'תהילים קז'
יֹאְמרּו, ְּגאּוֵלי ְיהָוה ֲאֶׁשר ְּגָאָלם,  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  טֹוב:- ַליהָוה ִּכי ֹדּוהההה

ָּתעּו  ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב; ִמָּצפֹון ּוִמָּים. ּוֵמֲאָרצֹות, ִקְּבָצם:  ָצר.-ִמַּיד
ְצֵמִאים    -ְרֵעִבים ַּגם ַבִּמְדָּבר, ִּביִׁשימֹון ָּדֶרP;    ִעיר מֹוָׁשב, Mא ָמָצאּו.

ְיהָוה, ַּבַּצר ָלֶהם;    ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם, -ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ַנְפָׁשם, ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף.
יֹודּו ַליהָוה  ִעיר מֹוָׁשב.- ַוַּיְדִריֵכם, ְּבֶדֶרP ְיָׁשָרה    ָלֶלֶכת, ֶאל ַיִּציֵלם.

, ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה;    ְוֶנֶפׁש ִהְׂשִּביַע -ִּכי ַחְסּדֹו;    ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִלְבֵני ָאָדם.
ִהְמרּו -ִּכי יְֹׁשֵבי, ֹחֶׁשP ְוַצְלָמֶות;    ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל. טֹוב.-ְרֵעָבה, ִמֵּלא

 ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם;    ָּכְׁשלּו, ְוֵאין עֵֹזר. ֵאל;    ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו.-ִאְמֵרי
יֹוִציֵאם, ֵמֹחֶׁשP  ָלֶהם;    ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם, יֹוִׁשיֵעם. ְיהָוה, ַּבַּצר-ַוִּיְזֲעקּו ֶאל

  ְוַצְלָמֶות;    ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק.
ִׁשַּבר, ַּדְלתֹות ְנחֶֹׁשת; -ִּכי יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו;    ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִלְבֵני ָאָדם.

- ָּכל ֹנֵתיֶהם, ִיְתַעּנּו.ם;    ּוֵמֲעו ֱֹאִוִלים, ִמֶּדֶרP ִּפְׁשָע  ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ִּגֵּדַע.
ְיהָוה, ַּבַּצר -ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ַׁשֲעֵרי ָמֶות.-ֹאֶכל, ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם;    ַוַּיִּגיעּו, ַעד
ִיְׁשַלח ְּדָברֹו, ְוִיְרָּפֵאם;    ִויַמֵּלט,  ָלֶהם;    ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם.

ְוִיְזְּבחּו, ִזְבֵחי  ַחְסּדֹו;    ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִלְבֵני ָאָדם.יֹודּו ַליהָוה  ִמְּׁשִחיתֹוָתם.
עֵֹׂשי ְמָלאָכה,  ָּים, ָּבֳאִנּיֹות;יֹוְרֵדי ַה  תֹוָדה;    ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה.

 ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִּבְמצּוָלה.ָּמה ָראּו, ַמֲעֵׂשי ְיהָוה; ֵה  ְּבַמִים ַרִּבים.
 ָׁשַמִים, ֵיְרדּו ְתהֹומֹות;  ַיֲעלּו ד, רּוַח ְסָעָרה;    ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו.ַוּיֹאֶמרַוַּיֲעֵמ 

 ָחְכָמָתם, ִּתְתַּבָּלע.-ְוָכלּו ְוָינּועּו, ַּכִּׁשּכֹור; ָיחֹוּג ַנְפָׁשם, ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג.
ְסָעָרה,  ָיֵקם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם, יֹוִציֵאם.  ְיהָוה, ַּבַּצר ָלֶהם;- ּו ֶאלַוִּיְצֲעק

ְמחֹוז -ַוַּיְנֵחם, ֶאל ִיְׁשֹּתקּו; -ִּיְׂשְמחּו ִכיוַ  ִלְדָמָמה;    ַוֶּיֱחׁשּו, ַּגֵּליֶהם.
-ִוירֹוְממּוהּו, ִּבְקַהל ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִלְבֵני ָאָדם. יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו; ֶחְפָצם.

ִמְדָּבר;    ּומָֹצֵאי ַמִים, ָיֵׂשם ְנָהרֹות לְ  ָעם;    ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו.
- ִמְדָּבר, ַלֲאַגם ָיֵׂשם ֶאֶרץ ְּפִרי, ִלְמֵלָחה;    ֵמָרַעת, יֹוְׁשֵבי ָבּה. ְלִצָּמאֹון.

 ַוְיכֹוְננּו, ִעיר מֹוָׁשב. ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים;  ְוֶאֶרץ ִצָּיה, ְלמָֹצֵאי ָמִים. ַמִים;
ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו ְמֹאד;     ַוַּיֲעׂשּו, ְּפִרי ְתבּוָאה. ים;דֹות, ַוִּיְּטעּו ְכָרִמ ַוִּיְזְרעּו ָׂש 

ֹׁשֵפP ּבּוז,  ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו    ֵמעֶֹצר ָרָעה ְוָיגֹון. ּוְבֶהְמָּתם, Mא ַיְמִעיט.
ַוָּיֶׂשם  ְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני; וַ  ָדֶרP.-ְנִדיִבים;    ַוַּיְתֵעם, ְּבתֹהּו Mא- ַעל
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- ִמי ַעְוָלה, ָקְפָצה ִּפיָה.- ְוָכל ְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו; יִ  ַּכֹּצאן, ִמְׁשָּפחֹות.
  ֵאֶּלה;    ְוִיְתּבֹוְננּו, ַחְסֵדי ְיהָוה.-ָחָכם ְוִיְׁשָמר

  
  ביום ירושלים מוסיפים :

ֹעְמדֹות, ָהיּו  .ָׂשַמְחִּתי, ְּבֹאְמִרים ִלי    ֵּבית ְיהָוה ֵנֵלP ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, ְלָדִוד:
ם. ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר, ֶׁשֻחְּבָרה ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיP, ְירּוָׁשָלִ ֶׁשָּׁשם  ָּלּה ַיְחָּדו.-ְירּוָׁשַלִ

ִּכי ָׁשָּמה, ָיְׁשבּו  ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל:    ְלֹהדֹות, ְלֵׁשם ְיהָוה. ָיּה ָעלּו ְׁשָבִטים, ִׁשְבֵטי
ם; ַׁש  ִּכְסאֹות, ְלֵבית ָּדִוד.  ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט:    ִיְׁשָליּו, ֹאֲהָבִיP.ֲאלּו, ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִ

ָּנא ָׁשלֹום -ְלַמַען, ַאַחי ְוֵרָעי    ֲאַדְּבָרה ַׁשְלָוה, ְּבַאְרְמנֹוָתִיP. ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלP;- ְיִהי
.Pֵהינּו ְלַמַען, ֵּבית ָּבMְיהָוה ֱא   .Pֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל  

  
 ִׁשיַבת ִצּיֹון   ָהִיינּו, ְּכֹחְלִמים.-ְּבׁשּוב ְיהָוה, ֶאת ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות:: : : :     הילים קכ"והילים קכ"והילים קכ"והילים קכ"ותתתת

ִהְגִּדיל ְיהָוה, ַלֲעׂשֹות   ָאז, יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה:   ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק, ִּפינּו
שבותנו -ׁשּוָבה ְיהָוה, ֶאת נּו ְׂשֵמִחים.ָהִיי ִהְגִּדיל ְיהָוה, ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ֵאֶּלה.-ִעם

 ָהלֹוP ֵיֵלP, ּוָבכֹה ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו.  ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב. (ְׁשִביֵתנּו)
Pֹנֵׂשא, ֲאֻלֹּמָתיו.   ָיבֹא ְבִרָּנה-ּבֹא ַהָּזַרע:-ֹנֵׂשא ֶמֶׁש  

  
        תקווה תקווה תקווה תקווה ביום העצמאות אומרים פסוק בפסוק בנועם הביום העצמאות אומרים פסוק בפסוק בנועם הביום העצמאות אומרים פסוק בפסוק בנועם הביום העצמאות אומרים פסוק בפסוק בנועם ה

        
        ....עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִריעּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִריעּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִריעּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי. . . . ִּכי ָבא אוֵרP קּוִמי אוִרי ִּכי ָבא אוֵרP קּוִמי אוִרי ִּכי ָבא אוֵרP קּוִמי אוִרי ִּכי ָבא אוֵרP קּוִמי אוִרי         ....ִהְתעוְרִריִהְתעוְרִריִהְתעוְרִריִהְתעוְרִרי    ִהְתעוְרִרי ִהְתעוְרִרי ִהְתעוְרִרי ִהְתעוְרִרי 

        ָעַלִיP ִנְגָלה:ָעַלִיP ִנְגָלה:ָעַלִיP ִנְגָלה:ָעַלִיP ִנְגָלה:    ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהְּכבוד ְּכבוד ְּכבוד ְּכבוד 
        זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו 

ָּבP ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ָּבP ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ָּבP ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ָּבP ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי . . . . ַמה ִּתְׁשּתוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי ַמה ִּתְׁשּתוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי ַמה ִּתְׁשּתוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי ַמה ִּתְׁשּתוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי . . . . לא ֵתבוִׁשי ְולא ִתָּכְלִמי לא ֵתבוִׁשי ְולא ִתָּכְלִמי לא ֵתבוִׁשי ְולא ִתָּכְלִמי לא ֵתבוִׁשי ְולא ִתָּכְלִמי 
        ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה:ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה:ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה:ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה:.  .  .  .  י י י י ַעִּמ ַעִּמ ַעִּמ ַעִּמ 

        זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בוזה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בוזה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בוזה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו
        ....ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִציַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִציַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִציַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי. . . . ְוֶאת ְיהָוה ַּתֲעִריִצי ְוֶאת ְיהָוה ַּתֲעִריִצי ְוֶאת ְיהָוה ַּתֲעִריִצי ְוֶאת ְיהָוה ַּתֲעִריִצי . . . . ָיִמין ּוְׂשמאל ִּתְפרוִצי ָיִמין ּוְׂשמאל ִּתְפרוִצי ָיִמין ּוְׂשמאל ִּתְפרוִצי ָיִמין ּוְׂשמאל ִּתְפרוִצי 

        ::::ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלהְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלהְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלהְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלה
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        תפילת ערביתתפילת ערביתתפילת ערביתתפילת ערבית
        

        לפני התפלה יאמר: לפני התפלה יאמר: לפני התפלה יאמר: לפני התפלה יאמר: 
ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו  ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריP הּוא

ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם יוד ֵק"י ְּבָוא"ו ֵק"י ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים (ְיהָוה) ְּבֵׁשם ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל. ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּבִאים ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ֶׁשִּתֵּקן ַיֲעקב 

לום, ִעם ָּכל ַהִּמְצות ַהְּכלּולות ָּבּה, ְלַתֵּקן ֶאת ָׁשְרָׁשּה ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁש 
ְּבָמקום ֶעְליון, ַלֲעׂשות ַנַחת רּוַח ְליוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשות ְרצון ּבוְרֵאנּו. ִויִהי 
נַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו 

  : ּכוְנֵנהּו

  
        החזן אומר חצי קדיש: החזן אומר חצי קדיש: החזן אומר חצי קדיש: החזן אומר חצי קדיש: 

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליP  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. (אמן): 
ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון  ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. (אמן): 

ָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): ְיֵהא ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעגָ 
ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרP ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרP. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. 
 Pְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵּׂשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי

ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא.  אמן): הּוא. (
  ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): 

  
ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפו. ְולא ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפו. ְולא ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפו. ְולא ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפו. ְולא 

        נּו ְביום ָקְרֵאנּו: נּו ְביום ָקְרֵאנּו: נּו ְביום ָקְרֵאנּו: נּו ְביום ָקְרֵאנּו: הוִׁשיָעה. ַהֶּמֶלP ַיֲענֵ הוִׁשיָעה. ַהֶּמֶלP ַיֲענֵ הוִׁשיָעה. ַהֶּמֶלP ַיֲענֵ הוִׁשיָעה. ַהֶּמֶלP ַיֲענֵ         ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוה    ָיִעיר ָּכל ֲחָמתו: ָיִעיר ָּכל ֲחָמתו: ָיִעיר ָּכל ֲחָמתו: ָיִעיר ָּכל ֲחָמתו: 
  ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ַהְמבָרP:   :ואומר החזן

  ָּברּוP ְיהָוה ַהְמבָרP ְלעוָלם ָוֶעד:  :ועונים הקהל
  ָּברּוP ְיהָוה ַהְמבָרP ְלעוָלם ָוֶעד:   וחוזר הש"ץ:
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            ::::הברכות שלפני קריאת שמעהברכות שלפני קריאת שמעהברכות שלפני קריאת שמעהברכות שלפני קריאת שמע

PָּברּוPָּברּוPָּברּוPָהעוָלם, ֲא  ָּברּו Pֶׁשר ִּבְדָברו ַאָּתה ְיהָוה, ֱאלֵהינּו ֶמֶל
ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה. ּפוֵתַח ְׁשָעִרים ִּבְתבּוָנה. 
ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים ּוְמַסֵּדר ֶאת 
ַהּכוָכִבים. ְּבִמְׁשְמרוֵתיֶהם ָּבָרִקיַע ִּכְרצונו. ּבוֵרא 

ֵני אור. יוָמם ָוָלְיָלה. ּגוֵלל אור ִמְּפֵני חֶׁשP ְוחֶׁשP ִמְּפ 
ַהַּמֲעִביר יום ּוֵמִביא ָלְיָלה. ּוַמְבִּדיל ֵּבין יום ּוֵבין ָלְיָלה. 
ְיהָוה ְצָבאות ְׁשמו. ָּברּוP ַאָּתה ְיהָוה, ַהַּמֲעִריב 

  ֲעָרִבים: 
  

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמU ָאָהְבָּת. ּתוָרה  ַאֲהַבת עוָלםַאֲהַבת עוָלםַאֲהַבת עוָלםַאֲהַבת עוָלם
. ַעל ֵּכן ְיהָוה ּוִמְצות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אוָתנּו ִלַּמְדָּת 

ֱאלֵהינּו ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקיU ְוִנְׂשַמח 
 Uְוֻחּקוֶתי Uּוִמְצוֶתי Uְוַנֲעלוז ְּבִדְבֵרי ַתְלמּוד ּתוָרֶת
ְלעוָלם ָוֶעד. ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואוֶרP ָיֵמינּו. ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה 

Uלא ָתסּור ִמֶּמּנּו  וחמלתך) ( יוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְת
  ְלעוָלִמים. ָּברּוP ַאָּתה ְיהָוה, אוֵהב ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל: 

  

        ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה ֱאלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחדְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה ֱאלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחדְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה ֱאלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחדְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה ֱאלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחד
  ָּברּוP, ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד:  - ואומר בלחשואומר בלחשואומר בלחשואומר בלחש
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ל ע יְִׂשָרֵא֑ ינּו יְהוָ֥  ְׁשַמ֖ ת יְהוָ֣ה יְהוָ֥ה ֱא�ֵה֖ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ד׃ וְָא֣ ה ֶאָחֽ

ים  �׃ וְָה֞יּו ַהְּדָבִר֣ ְב֥� ּוְבכָל־נְַפְׁש֖� ּוְבכָל־ְמאֶֹדֽ י� ְּבכָל־ְלָבֽ ֱא�ֶה֑

י� וְִדַּבְרָּת֖  ם לְָבנֶ֔ �׃ וְִׁשּנַנְָּת֣ י ְמַצּוְ֛� ַהּ֖יֹום ַעל־לְָבֶבֽ נִֹכ֧ ר ָאֽ ּלֶה ֲאֶׁש֨ ָהֵא֗

ם ְּבִׁשְבְּת֤� ְּבבֵ  �׃ ָּב֑ ֶר6 ּֽוְבָׁשכְְּב֖� ּוְבקּוֶמֽ ֙� ּוְבלְֶכְּת֣� ַבֶּד֔ יֶת֨

ם  י�׃ ּוכְַתְבָּת֛ ין ֵעיֶנֽ ת ֵּב֥ ֹ֖ ָטפ ֹֽ � וְָה֥יּו לְט ם לְ֖אֹות ַעל־יֶָד֑ ּוְקַׁשְרָּת֥

י�׃  � ּוִבְׁשָעֶרֽ   ַעל־ְמזֻ֥זֹות ֵּביֶת֖

  

ר אָֽ  י ֲאֶׁש֧ ַע ִּתְׁשְמעּ֙ו ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ֹ֤ ה ִאם־ָׁשמ ָ֗ י ְמַצּוֶ֥ה ֶאְתכֶ֖ וְָהי ם ַהּ֑יֹום נִֹכ֛

ם  ה ֶאת־יְהוָ֤ה ֱאֽ�ֵהיכֶ֙ם ּולְָעְב֔דֹו ְּבכָל־לְַבְבֶכ֖ ֲהָב֞ לְַאֽ

ַסְפָּת֣  ה ּוַמלְ֑קֹוׁש וְָאֽ ם ְּבִעּ֖תֹו יֹוֶר֣ ר־ַאְרְצֶכ֛ י ְמַטֽ ַתִּת֧ ם׃ וְָנֽ ּוְבכָל־נְַפְׁשֶכֽ

ְד֖� לִבְ  ֶׂשב ְּבָׂשֽ י ֵע֥ ַתִּת֛ �׃ וְָנֽ ירְֹׁש֖� וְיְִצָהֶרֽ � וְִתֽ ֶ֔ כַלְָּת֖ ְדגָנ � וְָאֽ ֶהְמֶּת֑

ם וֲַֽעַבְדֶּת֙ם  ם וְַסְרֶּת֗ ה לְַבְבֶכ֑ ן יְִפֶּת֖ ם ֶּפ֥ ְמ֣רּו לָכֶ֔ ְעָּת׃ ִהָּׁשֽ וְָׂשָבֽ

ר  ם וְָעַצ֤ ה ָּבכֶ֗ ָ֜ ה ַאף־יְהו ם׃ וְָחָר֨ ם לֶָהֽ ֲחוִיֶת֖ ים וְִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ֱא�ִה֣

ֲאָדָמ֔  ר וְָה֣ א־יְִהיֶ֣ה ָמָט֔ ֹֽ יִ֙ם וְל ּה ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ן ֶאת־יְבּוָל֑ א ִתֵּת֖ ֹ֥ ה ל

ם׃  ן לֶָכֽ ר יְהוָ֖ה נֵֹת֥ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֔ ה ֵמַעל֙ ָהָא֣ ם ְמֵהָר֗ וֲַֽאַבְדֶּת֣

ם  ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ל־נְַפְׁשֶכ֑ ם וְַעֽ ּלֶה ַעל־לְַבְבֶכ֖ י ֵא֔ וְַׂשְמֶּת֙ם ֶאת־ְּדָבַר֣

י ין ֵעֽ ת ֵּב֥ ֹ֖ ם וְָה֥יּו לְֽטֹוָטפ ם לְאֹו֙ת ַעל־יְֶדכֶ֔ ם אָֹת֤ ם אָֹת֛ ם׃ וְלִַּמְדֶּת֥ נֵיֶכֽ

ֶר6 ּֽוְבָׁשכְְּב֖�  ֙� ּוְבלֶכְְּת֣� ַבֶּד֔ ם ְּבִׁשְבְּת֤� ְּבֵביֶת֨ ר ָּב֑ ם לְַדֵּב֣ ֶאת־ְּבנֵיֶכ֖

ַען יְִרּ֤בּו  י�׃ לְַמ֨ � ּוִבְׁשָעֶרֽ ם ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖ �׃ ּוכְַתְבָּת֛ ּוְבקּוֶמֽ

ל ָהֽ  ם ַע֚ י ְבנֵיכֶ֔ ם יְֵמיכֶ֙ם וִיֵמ֣ ֵתיֶכ֖ ֹֽ ע יְהוָ֛ה לֲַאב ר נְִׁשַּב֧ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔

ֶרץ׃  יִם ַעל־ָהָאֽ י ַהָּׁשַמ֖ ם ּכִיֵמ֥ ת לֶָה֑   לֵָת֣
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ַמְרָּת֣  י יְִׂשָרֵאל֙ וְָאֽ ר ֶאל־ְּבֵנ֤ ר׃ ַּדֵּב֞ ֹֽ ה ּלֵאמ אֶמר יְהוָ֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹ֥ וַּי

 ֹֽ ם לְד י ִבגְֵדיֶה֖ ת ַעל־ּכַנְֵפ֥ ם ִציִצ֛ ם וְָעׂ֨שּו לֶָה֥ ְת֛נּו ֲאלֵֶה֔ ם וְָנ֥ רָֹת֑

ם אֹ֗תֹו  לֶת׃ וְָהיָ֣ה לָכֶ֮ם לְִציִצ֒ת ּוְרִאיֶת֣ יל ְּתֵכֽ  ף ְּפִת֥ ת ַהּכָָנ֖ ַעל־ִציִצ֥

י  ֲחֵר֤ א־ָת֜תּורּו ַאֽ ֹֽ ם וְל ם אָֹת֑ ה וֲַֽעִׂשיֶת֖ ָ֔ ּוזְכְַרֶּת֙ם ֶאת־ּכָל־ִמְצ֣וֹת יְהו

ים אַֽ  ם זִֹנ֖ ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ינֵיכֶ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣ ַען ִּתזְּכְ֔רּו לְַבְבכֶ֙ם וְַאֽ ם׃ לְַמ֣ ֲחֵריֶהֽ

י יְהוָ֣ה  ִ֞ ם׃ ֲאנ א�ֵהיֶכֽ ים ֵלֽ ם ְקדִֹׁש֖ ְהיִיֶת֥ י וִֽ ם ֶאת־ּכָל־ִמְצֹוָת֑ וֲַֽעִׂשיֶת֖

ם  ְה֥יֹות לֶָכ֖ יִם ִלֽ ֶרץ ִמְצַר֔ אִתי ֶאְתכֶ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶׁש֨ ֱאֽ�ֵהיכֶ֗

ם׃  י יְהוָ֥ה ֱאֽ�ֵהיֶכֽ ים ֲאִנ֖ א�ִה֑   ֵלֽ

  יְהוָה ֱאלֵהיֶכם ֱאֶמת:   :וחוזר הש"ץ

  
        הברכות שאחרי קריאת שמע הברכות שאחרי קריאת שמע הברכות שאחרי קריאת שמע הברכות שאחרי קריאת שמע 

וֱֶאמּונָה ּכָל זאת וְַקּיָם ָעלֵינּו. ּכִי הּוא יְהוָה ֱאלֵהינּו וְֵאין ֱאֶמת 

זּולָתו. וֲַאנְַחנּו יְִׂשָרֵאל ַעּמו. ַהּפוֵדנּו ִמּיַד ְמלָכִים. ַהּגֲאלֵנּו ַמלְּכֵנּו 

ָרע לָנּו ִמָּצֵרינּו. ַהְמַׁשּלֵם ּגְמּול לְכָל ִמּכַף ּכָל ָעִריִצים. ָהֵאל ַהּנִפְ 

אויְֵבי נְַפֵׁשנּו: ַהָּׂשם נְַפֵׁשנּו ַּבַחּיִים וְלא נַָתן לַּמוט ַרגְלֵנּו. 

ַהַּמְדִריכֵנּו ַעל ָּבמות אויְֵבינּו. וַּיֶָרם ַקְרנֵנּו ַעל ּכָל ׂשונְֵאינּו. ָהֵאל 

ְּבאותות ּוְבמוְפִתים ְּבַאְדַמת  ָהעוֶׂשה לָנּו נִִּסים נְָקָמה ְּבַפְרעה.

ְּבנֵי ָחם. ַהַּמּכֶה ְבֶעְבָרתו ּכָל ְּבכוֵרי ִמְצָריִם. וַּיוִציא ֶאת ַעּמו 

יְִׂשָרֵאל ִמּתוכָם לְֵחרּות עולָם. ַהַּמֲעִביר ָּבנָיו ֵּבין ּגִזְֵרי יַם סּוף. 

ים ֶאת וְֶאת רוְדֵפיֶהם וְֶאת ׂשונְֵאיֶהם ִּבְתהומות ִטַּבע. ָראּו ָבנִ 

ּגְבּוָרתו ִׁשְּבחּו וְהודּו לְִׁשמו. ּוַמלְכּותו ְבָרצון ִקְּבלּו ֲעלֵיֶהם. מֶׁשה 

ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל לְ� ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה וְָאְמרּו כֻּלָם. ִמי כָמכָה 
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 ָּבֵאלִים יְהוָה ִמי ּכָמכָה נְֶאָּדר ַּבּקֶדׁש. נוָרא ְתִהּלת עֵׂשה ֶפלֶא: 

לְכּוְת� יְהוָה ֱאלֵהינּו ָראּו ָבנֶי� ַעל ַהּיָם יַַחד ּכֻּלָם הודּו מַ 

וְנֱֶאַמר ּכִי ָפָדה יְהוָה  וְִהְמלִיכּו וְָאְמרּו יְהוָה יְִמל6 לְעולָם וֶָעד: 

  ֶאת יֲַעקב. ּוגְָאלו ִמּיַד ָחזָק ִמֶּמּנּו: ָּברּו6 ַאָּתה יְהוָה, ּגַָאל יְִׂשָרֵאל: 

  

ּו ָאִבינּו לְָׁשלום, וְַהֲעִמיֵדנּו ַמלְּכֵנּו לְַחּיִים טוִבים ַהְׁשּכִיֵבנ

ּולְָׁשלום, ּוְפרוׂש ָעלֵינּו ֻסּכַת ְׁשלוֶמ� וְַתְּקנֵנּו ַמלְּכֵנּו ְּבֵעָצה טוָבה 

ִמּלְָפנֶי�, וְהוִׁשיֵענּו ְמֵהָרה לְַמַען ְׁשֶמ� וְָהגֵן ַּבֲעֵדנּו. וְָהֵסר 

ֶּדֶבר. ֶחֶרב. חולִי. ָצָרה. ָרָעה. ָרָעב. וְיָגון. ֵמָעלֵינּו ַמּכַת אויֵב. 

ּוַמְׁשִחית. ּוַמּגֵָפה. ְׁשבור וְָהֵסר ַהָּׂשָטן ִמּלְָפנֵינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו. ּוְבֵצל 

ּכְנֶָפי� ַּתְסִּתיֵרנּו. ּוְׁשמור ֵצאֵתנּו ּובוֵאנּו לְַחּיִים טוִבים ּולְָׁשלום 

וְמֵרנּו ּוַמִּצילֵנּו ָאָּתה ִמּכָל ָּדָבר ָרע ּכִי ֵאל ׁש ֵמַעָּתה וְַעד עוָלם: 

ָּברּו6 ַאָּתה יְהוָה, ׁשוֵמר ֶאת ַעּמו יְִׂשָרֵאל לַָעד  ּוִמַּפַחד לַיְלָה. 

  ָאֵמן: 

  
  החזן אומר חצי קדיש: 

 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליP ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. (אמן): 
ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי  ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. (אמן): 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא  ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): 
ִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵּׂשא. ְמָבַרP ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרP. וְ 

ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל  ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריP הּוא. (אמן): 
  : ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן)
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        תפילת העמידהתפילת העמידהתפילת העמידהתפילת העמידה
:Uֲאדָני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח. ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶת  

, ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֱאלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵהי , ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֱאלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵהי , ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֱאלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵהי , ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֱאלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵהי ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה 
ִיְצָחק ֵואלֵהי ַיֲעקב. ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא. ֵאל ֶעְליון. ּגוֵמל ִיְצָחק ֵואלֵהי ַיֲעקב. ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא. ֵאל ֶעְליון. ּגוֵמל ִיְצָחק ֵואלֵהי ַיֲעקב. ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא. ֵאל ֶעְליון. ּגוֵמל ִיְצָחק ֵואלֵהי ַיֲעקב. ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא. ֵאל ֶעְליון. ּגוֵמל 

ה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא ּגוֵאל ִלְבֵני ה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא ּגוֵאל ִלְבֵני ה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא ּגוֵאל ִלְבֵני ה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא ּגוֵאל ִלְבֵני ֲחָסִדים טוִבים. קונֵ ֲחָסִדים טוִבים. קונֵ ֲחָסִדים טוִבים. קונֵ ֲחָסִדים טוִבים. קונֵ 
        ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמו ְּבַאֲהָבה: 

        , ָמֵגן ַאְבָרָהם: , ָמֵגן ַאְבָרָהם: , ָמֵגן ַאְבָרָהם: , ָמֵגן ַאְבָרָהם: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה     ֶמֶלP עוֵזר ּומוִׁשיַע ּוָמֵגן: ֶמֶלP עוֵזר ּומוִׁשיַע ּוָמֵגן: ֶמֶלP עוֵזר ּומוִׁשיַע ּוָמֵגן: ֶמֶלP עוֵזר ּומוִׁשיַע ּוָמֵגן: 
  

        ַאָּתה ִּגּבור ְלעוָלם ֲאדָני. ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה. ַרב ְלהוִׁשיַע: ַאָּתה ִּגּבור ְלעוָלם ֲאדָני. ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה. ַרב ְלהוִׁשיַע: ַאָּתה ִּגּבור ְלעוָלם ֲאדָני. ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה. ַרב ְלהוִׁשיַע: ַאָּתה ִּגּבור ְלעוָלם ֲאדָני. ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה. ַרב ְלהוִׁשיַע: 
            מוִריד ַהָּטל:מוִריד ַהָּטל:מוִריד ַהָּטל:מוִריד ַהָּטל:

ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחֶּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סוֵמP נוְפִלים ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחֶּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סוֵמP נוְפִלים ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחֶּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סוֵמP נוְפִלים ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחֶּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סוֵמP נוְפִלים 
 Uְורוֵפא חוִלים. ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים. ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמו Uְורוֵפא חוִלים. ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים. ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמו Uְורוֵפא חוִלים. ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים. ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמו Uְורוֵפא חוִלים. ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים. ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמו

        ַּבַעל ְּגבּורות ּוִמי דוֶמה ָלP. ֶמֶלP ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: ַּבַעל ְּגבּורות ּוִמי דוֶמה ָלP. ֶמֶלP ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: ַּבַעל ְּגבּורות ּוִמי דוֶמה ָלP. ֶמֶלP ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: ַּבַעל ְּגבּורות ּוִמי דוֶמה ָלP. ֶמֶלP ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: 
  
        , ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים: , ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים: , ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים: , ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה     ֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: נֶ נֶ נֶ נֶ ו
        

ָּברּוP ָּברּוP ָּברּוP ָּברּוP     ְוִׁשְמU ָקדוׁש. ּוְקדוִׁשים ְּבָכל יום ְיַהְללּוU ֶּסָלה: ְוִׁשְמU ָקדוׁש. ּוְקדוִׁשים ְּבָכל יום ְיַהְללּוU ֶּסָלה: ְוִׁשְמU ָקדוׁש. ּוְקדוִׁשים ְּבָכל יום ְיַהְללּוU ֶּסָלה: ְוִׁשְמU ָקדוׁש. ּוְקדוִׁשים ְּבָכל יום ְיַהְללּוU ֶּסָלה:     ַאָּתה ָקדוׁשַאָּתה ָקדוׁשַאָּתה ָקדוׁשַאָּתה ָקדוׁש
        , ָהֵאל ַהָּקדוׁש: , ָהֵאל ַהָּקדוׁש: , ָהֵאל ַהָּקדוׁש: , ָהֵאל ַהָּקדוׁש: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהַאָּתה ַאָּתה ַאָּתה ַאָּתה 

        

ָחֵּננּו ֵמִאְּתU ָחְכָמה ָחֵּננּו ֵמִאְּתU ָחְכָמה ָחֵּננּו ֵמִאְּתU ָחְכָמה ָחֵּננּו ֵמִאְּתU ָחְכָמה ְלָאָדם ַּדַעת. ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנוׁש ִּביָנה. וְ ְלָאָדם ַּדַעת. ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנוׁש ִּביָנה. וְ ְלָאָדם ַּדַעת. ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנוׁש ִּביָנה. וְ ְלָאָדם ַּדַעת. ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנוׁש ִּביָנה. וְ     ַאָּתה חוֵנןַאָּתה חוֵנןַאָּתה חוֵנןַאָּתה חוֵנן
        , חוֵנן ַהָּדַעת: , חוֵנן ַהָּדַעת: , חוֵנן ַהָּדַעת: , חוֵנן ַהָּדַעת: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה     ִּביָנה ָוָדַעת: ִּביָנה ָוָדַעת: ִּביָנה ָוָדַעת: ִּביָנה ָוָדַעת: 

        

ְלתוָרֶתU. ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶתU. ְוַהֲחִזיֵרנּו ְלתוָרֶתU. ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶתU. ְוַהֲחִזיֵרנּו ְלתוָרֶתU. ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶתU. ְוַהֲחִזיֵרנּו ְלתוָרֶתU. ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶתU. ְוַהֲחִזיֵרנּו     ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּוֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּוֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּוֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו
 :Uִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני :Uִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני :Uִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני :Uַאָּתה     ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני Pַאָּתה ָּברּו Pַאָּתה ָּברּו Pַאָּתה ָּברּו Pָהרוֶצה ִּבְתׁשּוָבה: , ָהרוֶצה ִּבְתׁשּוָבה: , ָהרוֶצה ִּבְתׁשּוָבה: , ָהרוֶצה ִּבְתׁשּוָבה: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּו ,        

        

ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמחול ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ֵאל טוב ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמחול ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ֵאל טוב ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמחול ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ֵאל טוב ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמחול ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ֵאל טוב     ַלח ָלנּוַלח ָלנּוַלח ָלנּוַלח ָלנּוְס ְס ְס ְס 
        , ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלוַח: , ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלוַח: , ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלוַח: , ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלוַח: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהְוַסָּלח ָאָּתה: ָּברּוP ַאָּתה ְוַסָּלח ָאָּתה: ָּברּוP ַאָּתה ְוַסָּלח ָאָּתה: ָּברּוP ַאָּתה ְוַסָּלח ָאָּתה: ָּברּוP ַאָּתה 
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ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְלַמַען ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְלַמַען ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְלַמַען ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְלַמַען     ְרֵאה ָנאְרֵאה ָנאְרֵאה ָנאְרֵאה ָנא
UְׁשֶמUְׁשֶמUְׁשֶמUַאָּתה ְׁשֶמ Pַאָּתה . ִּכי ֵאל ּגוֵאל ָחָזק ָאָּתה: ָּברּו Pַאָּתה . ִּכי ֵאל ּגוֵאל ָחָזק ָאָּתה: ָּברּו Pַאָּתה . ִּכי ֵאל ּגוֵאל ָחָזק ָאָּתה: ָּברּו Pּגוֵאל ִיְׂשָרֵאל: , ּגוֵאל ִיְׂשָרֵאל: , ּגוֵאל ִיְׂשָרֵאל: , ּגוֵאל ִיְׂשָרֵאל: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוה. ִּכי ֵאל ּגוֵאל ָחָזק ָאָּתה: ָּברּו ,        

        

ְוֵנָרֵפא. הוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה. ְוַהֲעֶלה ְוֵנָרֵפא. הוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה. ְוַהֲעֶלה ְוֵנָרֵפא. הוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה. ְוַהֲעֶלה ְוֵנָרֵפא. הוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה. ְוַהֲעֶלה     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהְרָפֵאנּו ְרָפֵאנּו ְרָפֵאנּו ְרָפֵאנּו 
ֵאל ֵאל ֵאל ֵאל ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ְלָכל ַּתֲחלּוֵאינּו. ּוְלָכל ַמְכאוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכוֵתינּו. ִּכי ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ְלָכל ַּתֲחלּוֵאינּו. ּוְלָכל ַמְכאוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכוֵתינּו. ִּכי ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ְלָכל ַּתֲחלּוֵאינּו. ּוְלָכל ַמְכאוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכוֵתינּו. ִּכי ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ְלָכל ַּתֲחלּוֵאינּו. ּוְלָכל ַמְכאוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכוֵתינּו. ִּכי 

        , רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִיְׂשָרֵאל: , רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִיְׂשָרֵאל: , רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִיְׂשָרֵאל: , רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִיְׂשָרֵאל: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה     רוֵפא ַרְחָמן ְוֶנֱאָמן ָאָּתה: רוֵפא ַרְחָמן ְוֶנֱאָמן ָאָּתה: רוֵפא ַרְחָמן ְוֶנֱאָמן ָאָּתה: רוֵפא ַרְחָמן ְוֶנֱאָמן ָאָּתה: 
        

ֱאלֵהינּו ְּבָכל ַמֲעֵשי ָיֵדינּו. ּוָבֵרP ְׁשָנֵתנּו ְּבַטְלֵלי ֱאלֵהינּו ְּבָכל ַמֲעֵשי ָיֵדינּו. ּוָבֵרP ְׁשָנֵתנּו ְּבַטְלֵלי ֱאלֵהינּו ְּבָכל ַמֲעֵשי ָיֵדינּו. ּוָבֵרP ְׁשָנֵתנּו ְּבַטְלֵלי ֱאלֵהינּו ְּבָכל ַמֲעֵשי ָיֵדינּו. ּוָבֵרP ְׁשָנֵתנּו ְּבַטְלֵלי     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּבְרֵכנּו ָּבְרֵכנּו ָּבְרֵכנּו ָּבְרֵכנּו     - - - - בקיץ בקיץ בקיץ בקיץ 
ַּכָּׁשִנים ַּכָּׁשִנים ַּכָּׁשִנים ַּכָּׁשִנים ָרצון ְּבָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ְוָׂשָבע ְוָׁשלום ָרצון ְּבָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ְוָׂשָבע ְוָׁשלום ָרצון ְּבָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ְוָׂשָבע ְוָׁשלום ָרצון ְּבָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ְוָׂשָבע ְוָׁשלום 

רּוP ַאָּתה רּוP ַאָּתה רּוP ַאָּתה רּוP ַאָּתה ּבָ ּבָ ּבָ ּבָ ַהּטובות ִלְבָרָכה. ִּכי ֵאל טוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵרP ַהָּׁשִנים: ַהּטובות ִלְבָרָכה. ִּכי ֵאל טוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵרP ַהָּׁשִנים: ַהּטובות ִלְבָרָכה. ִּכי ֵאל טוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵרP ַהָּׁשִנים: ַהּטובות ִלְבָרָכה. ִּכי ֵאל טוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵרP ַהָּׁשִנים: 
        , ְמָבֵרP ַהָּׁשִנים: , ְמָבֵרP ַהָּׁשִנים: , ְמָבֵרP ַהָּׁשִנים: , ְמָבֵרP ַהָּׁשִנים: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוה

        

ָּגדול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיוֵתינּו. ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד ָּגדול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיוֵתינּו. ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד ָּגדול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיוֵתינּו. ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד ָּגדול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיוֵתינּו. ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד     ְּתַקע ְּבׁשוָפרְּתַקע ְּבׁשוָפרְּתַקע ְּבׁשוָפרְּתַקע ְּבׁשוָפר
        ְרֵצנּו: ְרֵצנּו: ְרֵצנּו: ְרֵצנּו: ֵמַאְרַּבע ַּכְנפות ָהָאֶרץ ְלַא ֵמַאְרַּבע ַּכְנפות ָהָאֶרץ ְלַא ֵמַאְרַּבע ַּכְנפות ָהָאֶרץ ְלַא ֵמַאְרַּבע ַּכְנפות ָהָאֶרץ ְלַא 

        , ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמו ִיְׂשָרֵאל: , ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמו ִיְׂשָרֵאל: , ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמו ִיְׂשָרֵאל: , ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמו ִיְׂשָרֵאל: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה 
        

ְּכָבִראׁשוָנה. ְויוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה. ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגון ְּכָבִראׁשוָנה. ְויוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה. ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגון ְּכָבִראׁשוָנה. ְויוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה. ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגון ְּכָבִראׁשוָנה. ְויוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה. ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגון     ָהִׁשיָבה ׁשוְפֵטינּוָהִׁשיָבה ׁשוְפֵטינּוָהִׁשיָבה ׁשוְפֵטינּוָהִׁשיָבה ׁשוְפֵטינּו
ְלַבְּדU. ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ְלַבְּדU. ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ְלַבְּדU. ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ְלַבְּדU. ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהַוֲאָנָחה. ּוְמלוP ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָּתה ַוֲאָנָחה. ּוְמלוP ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָּתה ַוֲאָנָחה. ּוְמלוP ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָּתה ַוֲאָנָחה. ּוְמלוP ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָּתה 

        , ֶמֶלP אוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט: , ֶמֶלP אוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט: , ֶמֶלP אוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט: , ֶמֶלP אוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה     ְבִמְׁשָּפט: ְבִמְׁשָּפט: ְבִמְׁשָּפט: ְבִמְׁשָּפט: ְּבֶצֶדק ּוְּבֶצֶדק ּוְּבֶצֶדק ּוְּבֶצֶדק ּו
        
        

ַאל ְּתִהי ִתְקָוה ְוָכל ַהֵּזִדים ְּכֶרַגע יאֵבדּו. ְוָכל ַאל ְּתִהי ִתְקָוה ְוָכל ַהֵּזִדים ְּכֶרַגע יאֵבדּו. ְוָכל ַאל ְּתִהי ִתְקָוה ְוָכל ַהֵּזִדים ְּכֶרַגע יאֵבדּו. ְוָכל ַאל ְּתִהי ִתְקָוה ְוָכל ַהֵּזִדים ְּכֶרַגע יאֵבדּו. ְוָכל     ַלִּמיִנים ְוַלַּמְלִׁשיִניםַלִּמיִנים ְוַלַּמְלִׁשיִניםַלִּמיִנים ְוַלַּמְלִׁשיִניםַלִּמיִנים ְוַלַּמְלִׁשיִנים
אוְיֶבU ְוָכל ׂשוְנֶאיU ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו. ּוַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ְמֵהָרה ְתַעֵּקר אוְיֶבU ְוָכל ׂשוְנֶאיU ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו. ּוַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ְמֵהָרה ְתַעֵּקר אוְיֶבU ְוָכל ׂשוְנֶאיU ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו. ּוַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ְמֵהָרה ְתַעֵּקר אוְיֶבU ְוָכל ׂשוְנֶאיU ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו. ּוַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ְמֵהָרה ְתַעֵּקר 

        ֵּבר ּוְתַכֵּלם ְוַתְכִניֵעם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ֵּבר ּוְתַכֵּלם ְוַתְכִניֵעם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ֵּבר ּוְתַכֵּלם ְוַתְכִניֵעם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ֵּבר ּוְתַכֵּלם ְוַתְכִניֵעם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ּוְתַׁש ּוְתַׁש ּוְתַׁש ּוְתַׁש 
        : : : : (מינים)(מינים)(מינים)(מינים)    , ׁשוֵבר אוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים, ׁשוֵבר אוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים, ׁשוֵבר אוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים, ׁשוֵבר אוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדיםְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה 

        

ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ְׁשֵאִרית ַעְּמU ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ְׁשֵאִרית ַעְּמU ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ְׁשֵאִרית ַעְּמU ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ְׁשֵאִרית ַעְּמU ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל     ַעל ַהַּצִּדיִקיםַעל ַהַּצִּדיִקיםַעל ַהַּצִּדיִקיםַעל ַהַּצִּדיִקים
ל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּו. ֶיֱהמּו ָנא ל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּו. ֶיֱהמּו ָנא ל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּו. ֶיֱהמּו ָנא ל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּו. ֶיֱהמּו ָנא ִזְקֵניֶהם. ְוַעל ְּפֵליַטת ֵּבית סוְפֵריֶהם. ְוַע ִזְקֵניֶהם. ְוַעל ְּפֵליַטת ֵּבית סוְפֵריֶהם. ְוַע ִזְקֵניֶהם. ְוַעל ְּפֵליַטת ֵּבית סוְפֵריֶהם. ְוַע ִזְקֵניֶהם. ְוַעל ְּפֵליַטת ֵּבית סוְפֵריֶהם. ְוַע 
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 Uַרֲחֶמי Uַרֲחֶמי Uַרֲחֶמי Uֶּבֱאֶמת.     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהַרֲחֶמי Uֶּבֱאֶמת. ֱאלֵהינּו ְוֵתן ָׂשָכר טוב ְלָכל ַהּבוְטִחים ְּבִׁשְמ Uֶּבֱאֶמת. ֱאלֵהינּו ְוֵתן ָׂשָכר טוב ְלָכל ַהּבוְטִחים ְּבִׁשְמ Uֶּבֱאֶמת. ֱאלֵהינּו ְוֵתן ָׂשָכר טוב ְלָכל ַהּבוְטִחים ְּבִׁשְמ Uֱאלֵהינּו ְוֵתן ָׂשָכר טוב ְלָכל ַהּבוְטִחים ְּבִׁשְמ
 Uָּבָטְחנּו. ְוַעל ַחְסְּד Uְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם. ּוְלעוָלם לא ֵנבוׁש ִּכי ְב Uָּבָטְחנּו. ְוַעל ַחְסְּד Uְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם. ּוְלעוָלם לא ֵנבוׁש ִּכי ְב Uָּבָטְחנּו. ְוַעל ַחְסְּד Uְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם. ּוְלעוָלם לא ֵנבוׁש ִּכי ְב Uָּבָטְחנּו. ְוַעל ַחְסְּד Uְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם. ּוְלעוָלם לא ֵנבוׁש ִּכי ְב

        ָּתה ְיהָוה, ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים: ָּתה ְיהָוה, ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים: ָּתה ְיהָוה, ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים: ָּתה ְיהָוה, ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים: ָּברּוP ַא ָּברּוP ַא ָּברּוP ַא ָּברּוP ַא     ַהָּגדול ֶּבֱאֶמת ִנְׁשָעְננּו: ַהָּגדול ֶּבֱאֶמת ִנְׁשָעְננּו: ַהָּגדול ֶּבֱאֶמת ִנְׁשָעְננּו: ַהָּגדול ֶּבֱאֶמת ִנְׁשָעְננּו: 
        

ִעיְרU ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ְוִכֵּסא ָדִוד ַעְבְּדU ִעיְרU ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ְוִכֵּסא ָדִוד ַעְבְּדU ִעיְרU ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ְוִכֵּסא ָדִוד ַעְבְּדU ִעיְרU ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ְוִכֵּסא ָדִוד ַעְבְּדU     ִּתְׁשּכון ְּבתוP ְירּוָׁשַלִיםִּתְׁשּכון ְּבתוP ְירּוָׁשַלִיםִּתְׁשּכון ְּבתוP ְירּוָׁשַלִיםִּתְׁשּכון ְּבתוP ְירּוָׁשַלִים
        ְמֵהָרה ְבתוָכּה ָּתִכין ּוְבֵנה אוָתּה ִּבְנַין עוָלם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ְמֵהָרה ְבתוָכּה ָּתִכין ּוְבֵנה אוָתּה ִּבְנַין עוָלם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ְמֵהָרה ְבתוָכּה ָּתִכין ּוְבֵנה אוָתּה ִּבְנַין עוָלם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ְמֵהָרה ְבתוָכּה ָּתִכין ּוְבֵנה אוָתּה ִּבְנַין עוָלם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: 

        ָלִים: ָלִים: ָלִים: ָלִים: , ּבוֵנה ְירּוָׁש , ּבוֵנה ְירּוָׁש , ּבוֵנה ְירּוָׁש , ּבוֵנה ְירּוָׁש ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה 
        

ַעְבְּדU ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ְוַקְרנו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתU. ִּכי ַעְבְּדU ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ְוַקְרנו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתU. ִּכי ַעְבְּדU ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ְוַקְרנו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתU. ִּכי ַעְבְּדU ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ְוַקְרנו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתU. ִּכי     ֶאת ֶצַמח ָּדִודֶאת ֶצַמח ָּדִודֶאת ֶצַמח ָּדִודֶאת ֶצַמח ָּדִוד
        ִליׁשּוָעְתU ִקִּוינּו ְוִצִּפינּו ָּכל ַהּיום: ִליׁשּוָעְתU ִקִּוינּו ְוִצִּפינּו ָּכל ַהּיום: ִליׁשּוָעְתU ִקִּוינּו ְוִצִּפינּו ָּכל ַהּיום: ִליׁשּוָעְתU ִקִּוינּו ְוִצִּפינּו ָּכל ַהּיום: 

        , ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה: , ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה: , ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה: , ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה 
        

ֵלינּו. ְוַקֵּבל ֵלינּו. ְוַקֵּבל ֵלינּו. ְוַקֵּבל ֵלינּו. ְוַקֵּבל ֱאלֵהינּו. ָאב ָהַרֲחָמן חּוס ְוַרֵחם ָע ֱאלֵהינּו. ָאב ָהַרֲחָמן חּוס ְוַרֵחם ָע ֱאלֵהינּו. ָאב ָהַרֲחָמן חּוס ְוַרֵחם ָע ֱאלֵהינּו. ָאב ָהַרֲחָמן חּוס ְוַרֵחם ָע     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהְׁשַמע קוֵלנּו ְׁשַמע קוֵלנּו ְׁשַמע קוֵלנּו ְׁשַמע קוֵלנּו 
        ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו. ִּכי ֵאל ׁשוֵמַע ְּתִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה: ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו. ִּכי ֵאל ׁשוֵמַע ְּתִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה: ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו. ִּכי ֵאל ׁשוֵמַע ְּתִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה: ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו. ִּכי ֵאל ׁשוֵמַע ְּתִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה: 

        
        על הפרנסה: על הפרנסה: על הפרנסה: על הפרנסה: 

רבונו של עולם חטאתי עויתי ופשעתי לפניך, יהי רצון מלפניך שתמחול רבונו של עולם חטאתי עויתי ופשעתי לפניך, יהי רצון מלפניך שתמחול רבונו של עולם חטאתי עויתי ופשעתי לפניך, יהי רצון מלפניך שתמחול רבונו של עולם חטאתי עויתי ופשעתי לפניך, יהי רצון מלפניך שתמחול 
ותסלח ותכפר לי על כל מה שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מיום ותסלח ותכפר לי על כל מה שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מיום ותסלח ותכפר לי על כל מה שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מיום ותסלח ותכפר לי על כל מה שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מיום 

או"א שתזמין פרנסתינו ומזונותינו לי או"א שתזמין פרנסתינו ומזונותינו לי או"א שתזמין פרנסתינו ומזונותינו לי או"א שתזמין פרנסתינו ומזונותינו לי     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהום הזה. ויהר"מ ום הזה. ויהר"מ ום הזה. ויהר"מ ום הזה. ויהר"מ שנבראתי עד הישנבראתי עד הישנבראתי עד הישנבראתי עד הי
ולכל אנשי ביתי היום ובכל יום ויום בריוח ולא בצמצום, בכבוד ולא בבזוי, ולכל אנשי ביתי היום ובכל יום ויום בריוח ולא בצמצום, בכבוד ולא בבזוי, ולכל אנשי ביתי היום ובכל יום ויום בריוח ולא בצמצום, בכבוד ולא בבזוי, ולכל אנשי ביתי היום ובכל יום ויום בריוח ולא בצמצום, בכבוד ולא בבזוי, 
בנחת ולא בצער, ולא אצטרך למתנות בשר ודום ולא לידי הלואתם אלא בנחת ולא בצער, ולא אצטרך למתנות בשר ודום ולא לידי הלואתם אלא בנחת ולא בצער, ולא אצטרך למתנות בשר ודום ולא לידי הלואתם אלא בנחת ולא בצער, ולא אצטרך למתנות בשר ודום ולא לידי הלואתם אלא 
מידך הרחבה הפתוחה והמלאה בזכות שמך הגדול (דיקרנוסא גי' חת"ך) מידך הרחבה הפתוחה והמלאה בזכות שמך הגדול (דיקרנוסא גי' חת"ך) מידך הרחבה הפתוחה והמלאה בזכות שמך הגדול (דיקרנוסא גי' חת"ך) מידך הרחבה הפתוחה והמלאה בזכות שמך הגדול (דיקרנוסא גי' חת"ך) 

        ל הפרנסה: ל הפרנסה: ל הפרנסה: ל הפרנסה: הממונה עהממונה עהממונה עהממונה ע
        

ִּכי ִּכי ִּכי ִּכי     ּוִמְּלָפֶניU ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו: ּוִמְּלָפֶניU ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו: ּוִמְּלָפֶניU ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו: ּוִמְּלָפֶניU ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו: 
        , ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה: , ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה: , ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה: , ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה     ַאָּתה ׁשוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה: ַאָּתה ׁשוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה: ַאָּתה ׁשוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה: ַאָּתה ׁשוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה: 

        

ֵעה. ְוָהֵׁשב ֵעה. ְוָהֵׁשב ֵעה. ְוָהֵׁשב ֵעה. ְוָהֵׁשב ְּבַעְּמU ִיְׂשָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁש ְּבַעְּמU ִיְׂשָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁש ְּבַעְּמU ִיְׂשָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁש ְּבַעְּמU ִיְׂשָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁש     ֱאלֵהינּוֱאלֵהינּוֱאלֵהינּוֱאלֵהינּו    ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהְרֵצה ְרֵצה ְרֵצה ְרֵצה 
ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתU. ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתU. ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתU. ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתU. ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל 

 :Uְּבָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ָּתִמיד ֲעבוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ :Uְּבָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ָּתִמיד ֲעבוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ :Uְּבָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ָּתִמיד ֲעבוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ :Uְּבָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ָּתִמיד ֲעבוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ        



 
29

        

Uְוַאָּתה ְבַרֲחֶמיUְוַאָּתה ְבַרֲחֶמיUְוַאָּתה ְבַרֲחֶמיUָהַרִּבים. ַּתְחּפץ ָּבנּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ָהַרִּבים. ַּתְחּפץ ָּבנּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ָהַרִּבים. ַּתְחּפץ ָּבנּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ָהַרִּבים. ַּתְחּפץ ָּבנּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו     ְוַאָּתה ְבַרֲחֶמי
        , ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתו ְלִצּיון: , ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתו ְלִצּיון: , ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתו ְלִצּיון: , ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתו ְלִצּיון: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה     ּוְבU ְלִצּיון ְּבַרֲחִמים: ּוְבU ְלִצּיון ְּבַרֲחִמים: ּוְבU ְלִצּיון ְּבַרֲחִמים: ּוְבU ְלִצּיון ְּבַרֲחִמים: ְּבׁשְּבׁשְּבׁשְּבׁש

        

Pמוִדים ֲאַנְחנּו ָלPמוִדים ֲאַנְחנּו ָלPמוִדים ֲאַנְחנּו ָלPֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהֶׁשַאָּתה הּוא ֶׁשַאָּתה הּוא ֶׁשַאָּתה הּוא ֶׁשַאָּתה הּוא     מוִדים ֲאַנְחנּו ָל
ְנַסֵּפר ְנַסֵּפר ְנַסֵּפר ְנַסֵּפר ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו ּוָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא. ְלדר ָודר נוֶדה ְלU ּוָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו ּוָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא. ְלדר ָודר נוֶדה ְלU ּוָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו ּוָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא. ְלדר ָודר נוֶדה ְלU ּוָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו ּוָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא. ְלדר ָודר נוֶדה ְלU ּו

ְּתִהָּלֶתU. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדU. ְוַעל ִנְׁשמוֵתינּו ַהְּפקּודות ָלP. ְוַעל ְּתִהָּלֶתU. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדU. ְוַעל ִנְׁשמוֵתינּו ַהְּפקּודות ָלP. ְוַעל ְּתִהָּלֶתU. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדU. ְוַעל ִנְׁשמוֵתינּו ַהְּפקּודות ָלP. ְוַעל ְּתִהָּלֶתU. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדU. ְוַעל ִנְׁשמוֵתינּו ַהְּפקּודות ָלP. ְוַעל 
ִנֶּסיU ֶׁשְּבָכל יום ִעָּמנּו ְוַעל ִנְפְלאוֶתיU ְוטובוֶתיU ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב ִנֶּסיU ֶׁשְּבָכל יום ִעָּמנּו ְוַעל ִנְפְלאוֶתיU ְוטובוֶתיU ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב ִנֶּסיU ֶׁשְּבָכל יום ִעָּמנּו ְוַעל ִנְפְלאוֶתיU ְוטובוֶתיU ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב ִנֶּסיU ֶׁשְּבָכל יום ִעָּמנּו ְוַעל ִנְפְלאוֶתיU ְוטובוֶתיU ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב 

י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיU י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיU י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיU י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיU ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ִּכי לא ָכלּו ַרֲחֶמיU. ַהְמַרֵחם ּכִ ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ִּכי לא ָכלּו ַרֲחֶמיU. ַהְמַרֵחם ּכִ ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ִּכי לא ָכלּו ַרֲחֶמיU. ַהְמַרֵחם ּכִ ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ִּכי לא ָכלּו ַרֲחֶמיU. ַהְמַרֵחם ּכִ 
 :Pִּכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו ָל :Pִּכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו ָל :Pִּכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו ָל :Pִּכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו ָל        

        

Pְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרPְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרPְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרPַמְלֵּכנּו ְלעוָלם     ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַר Uַמְלֵּכנּו ְלעוָלם ְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ָּתִמיד ִׁשְמ Uַמְלֵּכנּו ְלעוָלם ְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ָּתִמיד ִׁשְמ Uַמְלֵּכנּו ְלעוָלם ְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ָּתִמיד ִׁשְמ Uְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנֵּׂשא ָּתִמיד ִׁשְמ
        ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִּיים יודּוU ֶּסָלה: ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִּיים יודּוU ֶּסָלה: ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִּיים יודּוU ֶּסָלה: ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִּיים יודּוU ֶּסָלה: 

        

    ֶאת ִׁשְמU ַהָּגדול ֶּבֱאֶמת ְלעוָלם ִּכי טוב. ָהֵאלֶאת ִׁשְמU ַהָּגדול ֶּבֱאֶמת ְלעוָלם ִּכי טוב. ָהֵאלֶאת ִׁשְמU ַהָּגדול ֶּבֱאֶמת ְלעוָלם ִּכי טוב. ָהֵאלֶאת ִׁשְמU ַהָּגדול ֶּבֱאֶמת ְלעוָלם ִּכי טוב. ָהֵאל    ִויַהְללּו ִויָבְרכּוִויַהְללּו ִויָבְרכּוִויַהְללּו ִויָבְרכּוִויַהְללּו ִויָבְרכּו
, ַהּטוב ִׁשְמU , ַהּטוב ִׁשְמU , ַהּטוב ִׁשְמU , ַהּטוב ִׁשְמU ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה ָּברּוP ַאָּתה     ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל ַהּטוב: ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל ַהּטוב: ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל ַהּטוב: ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל ַהּטוב: 

        ּוְלU ָנֶאה ְלהודות: ּוְלU ָנֶאה ְלהודות: ּוְלU ָנֶאה ְלהודות: ּוְלU ָנֶאה ְלהודות: 
        

ּוְבָרָכה ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ּוְבָרָכה ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ּוְבָרָכה ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ּוְבָרָכה ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו     ִׂשים ָׁשלום טוָבהִׂשים ָׁשלום טוָבהִׂשים ָׁשלום טוָבהִׂשים ָׁשלום טוָבה
ָחד ְּבאור ָּפֶניU ִּכי ְבאור ָחד ְּבאור ָּפֶניU ִּכי ְבאור ָחד ְּבאור ָּפֶניU ִּכי ְבאור ָחד ְּבאור ָּפֶניU ִּכי ְבאור ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמU ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶא ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמU ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶא ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמU ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶא ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמU ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶא 

ֱאלֵהינּו ּתוָרה ְוַחִּיים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה ֱאלֵהינּו ּתוָרה ְוַחִּיים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה ֱאלֵהינּו ּתוָרה ְוַחִּיים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה ֱאלֵהינּו ּתוָרה ְוַחִּיים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּפֶניU ָנַתָּת ָלנּו ָּפֶניU ָנַתָּת ָלנּו ָּפֶניU ָנַתָּת ָלנּו ָּפֶניU ָנַתָּת ָלנּו 
 Uֶאת ָּכל ַעְּמ Pְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵר Uְוַרֲחִמים. ְּבָרָכה ְוָׁשלום. ְוטוב ְּבֵעיֶני Uֶאת ָּכל ַעְּמ Pְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵר Uְוַרֲחִמים. ְּבָרָכה ְוָׁשלום. ְוטוב ְּבֵעיֶני Uֶאת ָּכל ַעְּמ Pְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵר Uְוַרֲחִמים. ְּבָרָכה ְוָׁשלום. ְוטוב ְּבֵעיֶני Uֶאת ָּכל ַעְּמ Pְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵר Uְוַרֲחִמים. ְּבָרָכה ְוָׁשלום. ְוטוב ְּבֵעיֶני

        ְּברוב עז ְוָׁשלום: ְּברוב עז ְוָׁשלום: ְּברוב עז ְוָׁשלום: ְּברוב עז ְוָׁשלום: ברכה שלמה ברכה שלמה ברכה שלמה ברכה שלמה ִיְׂשָרֵאל ִיְׂשָרֵאל ִיְׂשָרֵאל ִיְׂשָרֵאל 
        , ַהְמָבֵרP ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלום ָאֵמן: , ַהְמָבֵרP ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלום ָאֵמן: , ַהְמָבֵרP ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלום ָאֵמן: , ַהְמָבֵרP ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלום ָאֵמן: ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהָּתה ָּתה ָּתה ָּתה ָּברּוP ַא ָּברּוP ַא ָּברּוP ַא ָּברּוP ַא 

 .Uִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני .Uִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני .Uִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני .Uצּוִרי ְוגֲאִלי: צּוִרי ְוגֲאִלי: צּוִרי ְוגֲאִלי: צּוִרי ְוגֲאִלי:     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני        
        

. ְוִׂשְפתוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי . ְוִׂשְפתוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי . ְוִׂשְפתוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי . ְוִׂשְפתוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ֱאלַהי. ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרעֱאלַהי. ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרעֱאלַהי. ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרעֱאלַהי. ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרע
ר ַלּכל ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָרֶתU. ְוַאֲחֵרי ר ַלּכל ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָרֶתU. ְוַאֲחֵרי ר ַלּכל ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָרֶתU. ְוַאֲחֵרי ר ַלּכל ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָרֶתU. ְוַאֲחֵרי ַנְפִׁשי ִתּדום. ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפ ַנְפִׁשי ִתּדום. ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפ ַנְפִׁשי ִתּדום. ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפ ַנְפִׁשי ִתּדום. ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפ 
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ִמְצוֶתיU ִּתְרּדוף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהָּקִמים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ִמְצוֶתיU ִּתְרּדוף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהָּקִמים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ִמְצוֶתיU ִּתְרּדוף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהָּקִמים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ִמְצוֶתיU ִּתְרּדוף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהָּקִמים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 
ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבוָתם. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמP. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיָנP. ֲעֵׂשה ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבוָתם. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמP. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיָנP. ֲעֵׂשה ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבוָתם. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמP. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיָנP. ֲעֵׂשה ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבוָתם. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמP. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיָנP. ֲעֵׂשה 

ֻדָּׁשָתP. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיU. הוִׁשיָעה ֻדָּׁשָתP. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיU. הוִׁשיָעה ֻדָּׁשָתP. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיU. הוִׁשיָעה ֻדָּׁשָתP. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיU. הוִׁשיָעה ְלַמַען ּתוָרָתP. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְק ְלַמַען ּתוָרָתP. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְק ְלַמַען ּתוָרָתP. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְק ְלַמַען ּתוָרָתP. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְק 
        ְיִמיְנU ַוֲעֵנִני: ְיִמיְנU ַוֲעֵנִני: ְיִמיְנU ַוֲעֵנִני: ְיִמיְנU ַוֲעֵנִני: 

        
 .Uִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני .Uִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני .Uִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני .Uצּוִרי ְוגֲאִלי: צּוִרי ְוגֲאִלי: צּוִרי ְוגֲאִלי: צּוִרי ְוגֲאִלי:     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני        

        יש אומרים תפילה זו: יש אומרים תפילה זו: יש אומרים תפילה זו: יש אומרים תפילה זו: 
או"א, שלא תעלה קנאת אחרים עלי ולא קנאתי על אחרים, או"א, שלא תעלה קנאת אחרים עלי ולא קנאתי על אחרים, או"א, שלא תעלה קנאת אחרים עלי ולא קנאתי על אחרים, או"א, שלא תעלה קנאת אחרים עלי ולא קנאתי על אחרים,     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהיהי רצון מלפניך יהי רצון מלפניך יהי רצון מלפניך יהי רצון מלפניך 

אכעוס היום ושלא אכעיסך, ותצילני מיצה"ר ותן בלבי הכנעה וענוה ויראת אכעוס היום ושלא אכעיסך, ותצילני מיצה"ר ותן בלבי הכנעה וענוה ויראת אכעוס היום ושלא אכעיסך, ותצילני מיצה"ר ותן בלבי הכנעה וענוה ויראת אכעוס היום ושלא אכעיסך, ותצילני מיצה"ר ותן בלבי הכנעה וענוה ויראת     ושלאושלאושלאושלא
חטא. מלכנו ואלהינו יחד שמך בעולמך ובנה ביתך, שכלל היכלך וקבץ גלויותינו, פדה חטא. מלכנו ואלהינו יחד שמך בעולמך ובנה ביתך, שכלל היכלך וקבץ גלויותינו, פדה חטא. מלכנו ואלהינו יחד שמך בעולמך ובנה ביתך, שכלל היכלך וקבץ גלויותינו, פדה חטא. מלכנו ואלהינו יחד שמך בעולמך ובנה ביתך, שכלל היכלך וקבץ גלויותינו, פדה 

        צאנך ושמח עדתך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך אמן: צאנך ושמח עדתך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך אמן: צאנך ושמח עדתך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך אמן: צאנך ושמח עדתך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך אמן: 

ינּו, ְוַעל ָּכל ַעּמו ינּו, ְוַעל ָּכל ַעּמו ינּו, ְוַעל ָּכל ַעּמו ינּו, ְוַעל ָּכל ַעּמו עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעלֵ עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעלֵ עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעלֵ עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעלֵ 
        ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

 Uְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶני Uְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶני Uְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶני Uֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֶׁשִּתְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֶׁשִּתְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֶׁשִּתְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֶׁשִּתְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶני
 Pּוְלָעְבָד Pַלֲעׂשות ֻחֵּקי ְרצוָנ Pִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתוָרָת Pּוְלָעְבָד Pַלֲעׂשות ֻחֵּקי ְרצוָנ Pִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתוָרָת Pּוְלָעְבָד Pַלֲעׂשות ֻחֵּקי ְרצוָנ Pִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתוָרָת Pּוְלָעְבָד Pַלֲעׂשות ֻחֵּקי ְרצוָנ Pִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתוָרָת

        ְבֵלָבב ָׁשֵלם: ְבֵלָבב ָׁשֵלם: ְבֵלָבב ָׁשֵלם: ְבֵלָבב ָׁשֵלם: 

  
  

        ש נוהגים לומרש נוהגים לומרש נוהגים לומרש נוהגים לומריייי     
ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבואו.  ְמבָרP. ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם:  ְיהָוהְיִהי ֵׁשם 

 ְיהָוה . ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבודו: ְיהָוהָרם ַעל ָּכל ּגוִים  : ְיהָוהְמֻהָּלל ֵׁשם 
  ֲאדוֵננּו. ָמה ַאִּדיר ִׁשְמU ְּבָכל ָהָאֶרץ: 

  
        ואומר החזן קדיש תתקבל: ואומר החזן קדיש תתקבל: ואומר החזן קדיש תתקבל: ואומר החזן קדיש תתקבל: 

ַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. (אמן): ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליP ִיְת 
  ַמְלכּוֵתּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. (אמן): 

ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו 
(אמן) ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרP. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרP.  ֵמן: ָא 

ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵּׂשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל 
  ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריP הּוא. (אמן): 
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א. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָת 
  ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): 

ִּתְתַקַּבל ְצלוָתָנא ּוָבעּוָתָנא ִעם ְצלוְתהון ּוָבעּוְתהון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
  ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): 

ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא  ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן
ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל 

  ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): 
ל ָּכל ַעּמו עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעֵלינּו. ְוַע 

  ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): 

  
  

  פותחים את ההיכל
  

        ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה ֱאלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחדְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה ֱאלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחדְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה ֱאלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחדְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה ֱאלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחד
  

        ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים.ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים.ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים.ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים.

        ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים.ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים.ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים.ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים.
        ....ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהיםְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהיםְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהיםְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים. ְיהָוה הּוא ָהֱאלִהים

  
        השליח אומר והקהל עונה אחריו אמןהשליח אומר והקהל עונה אחריו אמןהשליח אומר והקהל עונה אחריו אמןהשליח אומר והקהל עונה אחריו אמן

  
ִמי ֶׁשָעשה ִנִּסים ַלֲאבוֵתינּו ְוָגַאל אוָתם ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות. 
הּוא ִיְגַאל אוָתנּו ְּבָקרוב ִויַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפות 

  ָהָאֶרץ. ֲחֵבִרים ָּכל ִישָרֵאל ְונאַמר ָאֵמן:
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        השליח ציבור אומר:השליח ציבור אומר:השליח ציבור אומר:השליח ציבור אומר:
א י־ָתֹב֨ ם ְוִכֽ ר ֶאְתֶכ֔ ם ַעל־ַהַּצ֙ר ַהֹּצֵר֣ ה ְּבַאְרְצֶכ֗ ּו ִמְלָחָמ֜

ם  ה ֱאMֵֽהיֶכ֔ ם ִלְפֵנ֙י ְיהָו֣ ת ְוִנְזַּכְרֶּת֗ ְצרֹ֑ ם ַּבֲחֹצֽ עֶֹת֖ ַוֲהֵרֽ
ם ּֽוְבמֹוֲעֵדיֶכ֮ם  ם׃ ּוְב֨יוֹם ִׂשְמַחְתֶכ֥ ְיֵביֶכֽ ם ֵמֹאֽ ְוֽנוַֹׁשְעֶּת֖

ם ַּבֲחֹצֽ  י ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּת֣ ל ּוְבָראֵׁש֣ ם ְוַע֖ ל ֹעMֵ֣תיֶכ֔ ת ַע֚ ְצרֹ֗
ה  י ְיהָו֥ ם ֲאִנ֖ י ֱאMֵֽהיֶכ֔ ם ְלִזָּכרֹו֙ן ִלְפֵנ֣ ם ְוָה֨יּו ָלֶכ֤ י ַׁשְלֵמיֶכ֑ ִזְבֵח֣

ם׃    ֱאMֵֽהיֶכֽ
  

        תוקעים תקיעה גדולה ואומרים בקול רםתוקעים תקיעה גדולה ואומרים בקול רםתוקעים תקיעה גדולה ואומרים בקול רםתוקעים תקיעה גדולה ואומרים בקול רם
  

        לשנה הבאה בירושלים הבנויהלשנה הבאה בירושלים הבנויהלשנה הבאה בירושלים הבנויהלשנה הבאה בירושלים הבנויה
  כל הקהל אומר :

כשם כשם כשם כשם יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלקי אבותינו ש יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלקי אבותינו ש יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלקי אבותינו ש יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלקי אבותינו ש 
שזכינו לאתחלתא דגאולה כן נזכה לשמוע קול שופרו שזכינו לאתחלתא דגאולה כן נזכה לשמוע קול שופרו שזכינו לאתחלתא דגאולה כן נזכה לשמוע קול שופרו שזכינו לאתחלתא דגאולה כן נזכה לשמוע קול שופרו 

        של משיח צדקנו במהרה בימנו אכי"רשל משיח צדקנו במהרה בימנו אכי"רשל משיח צדקנו במהרה בימנו אכי"רשל משיח צדקנו במהרה בימנו אכי"ר
  

        ושרים במנגינת "התקווה "ושרים במנגינת "התקווה "ושרים במנגינת "התקווה "ושרים במנגינת "התקווה "
ֲע֥לוֹת ַּמ֫ יר ַהֽ ינּו  ִׁש֗ ִי֗ ת ִצּ֑יוֹן    ָה֝ הָוה ֶאת־ִׁשיַב֣ ְּבׁ֣שּוב ְי֭

ים׃ ְלִמֽ ּנָ֥  ְּכֹחֽ נּו ִר֫ א ְׂש֡חוֹק ִּפינּ֮ו    ּוְלׁשֹוֵנ֪ ז ִיָּמֵל֪ אְמ֣רּו  הָא֤ ז יֹֽ ָא֭
ֶּלה׃ ֲעׂ֥שוֹת ִעם־ֵאֽ ה ַלֽ הָו֗ יל ְי֝ ם    ִהְגִּד֥ הָוה  ַבּגֹוִי֑ יל ְי֭ ִהְגִּד֣

ים׃ ינּו ְׂשֵמִחֽ נּו    ָהִי֥ ֲעׂ֥שוֹת ִעָּמ֗ הָוה ֶאת־שבותנו  ַלֽ ה ְי֭ ׁשּוָב֣
ים ַּבֶּנֶֽגב׃ ֲאִפיִק֥ נּו)    ַּכֽ ה (ְׁשִביֵת֑ ים ְּבִדְמָע֗ ְרִע֥ ה  ַהּזֹֽ ְּבִרָּנ֥

רּו׃ִיְק  ַרע ֹצֽ ָּז֥ ֶׁשP־ַה֫ א ֶמֽ P ׀ ּוָבכֹ֮ה    ֹנֵׂש֪ ֤לוPֹ ֵיֵל֨ א  ָה֘ א־ָיֹב֥ ֹּבֽ
יו׃ א ֲאֻלּמָֹתֽ ֵׂש֗ ה ֹנ֝   ְבִרָּנ֑
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        האבלים אומרים קדיש יהא שלמא: האבלים אומרים קדיש יהא שלמא: האבלים אומרים קדיש יהא שלמא: האבלים אומרים קדיש יהא שלמא: 

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליP  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. (אמן): 
ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון  ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. (אמן):  ַמְלכּוֵתּה.

(אמן) ְיֵהא  ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: 
ִיְתָּפַאר. ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרP. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרP. ְוִיְׁשַּתַּבח. וְ 

 Pְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵּׂשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי
ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא.  הּוא. (אמן): 

  ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): 
ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא  ְיֵהא ְׁשָלָמא

ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל 
  ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): 

ֵלינּו. ְוַעל ָּכל ַעּמו עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָע 
  ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): 

  

  ַהְמבָרP: ְיהָוהָּבְרכּו ֶאת 
 Pְלעוָלם ָוֶעד: ְיהָוהָּברּו Pַהְמבָר  
 Pְלעוָלם ָוֶעד: ְיהָוהָּברּו Pַהְמבָר  

        
        עלינו לשבח עלינו לשבח עלינו לשבח עלינו לשבח 

ית. ֶׁשּלא ָעָׂשנּו ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדון ַהּכל. ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליוֵצר ְּבֵראִׁש 
ְּכגוֵיי ָהֲאָרצות ְולא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחות ָהֲאָדָמה. ֶׁשּלא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם 
ְוגוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמוָנם. ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל 

פו). לא יוִׁשיַע. (יפסיק מעט. וכשיאמר ואנחנו משתחוים יכרע כל גו
ַוֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלP ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדוׁש ָּברּוP הּוא. 
ֶׁשהּוא נוֶטה ָׁשַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ. ּומוַׁשב ְיָקרו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל. ּוְׁשִכיַנת 

ְוֶאֶפס  ֻעּזו ְּבָגְבֵהי ְמרוִמים. הּוא ֱאלֵהינּו ְוֵאין עוד ַאֵחר. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו
הּוא  ְיהָוהזּוָלתו. ַּכָּכתּוב ַּבּתוָרה. ְוָיַדְעָּת ַהּיום ַוֲהֵׁשבוָת ֶאל ְלָבֶבU ִּכי 

  ָהֱאלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת. ֵאין עוד: 
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 Pְלַהֲעִבי ְיהָוהַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ָל Pר ֱאלֵהינּו ִלְראות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעָּז

ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרות ִיָּכֵרתּון. ְלַתֵּקן עוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי. 
ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמU ְלַהְפנות ֵאֶליU ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו 

 ְיהָוהע ָּכל ָלׁשון. ְלָפֶניU ָּכל יוְׁשֵבי ֵתֵבל. ִּכי ְלU ִתְכַרע ָּכל ֶּבֶרP ִּתָּׁשבַ 
ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו ְוִלְכבוד ִׁשְמU ְיָקר ִיֵּתנּו. ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עול 
ַמְלכּוֶתU. ְוִתְמלוP ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעוָלם ָוֶעד. ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלU ִהיא. 

  ִיְמלP ְלעָלם ָוֶעד:  ְיהָוהב ְּבתוָרָתP. ּוְלעוְלֵמי ַעד ִּתְמלוP ְּבָכבוד. ַּכָּכתּו
ֶאָחד  ְיהָוהְלֶמֶלP ַעל ָּכל ָהָאֶרץ. ַּבּיום ַההּוא ִיְהֶיה  ְיהָוהְוֶנֱאַמר ְוָהָיה 

  ּוְׁשמו ֶאָחד:
  

        ספירת העומרספירת העומרספירת העומרספירת העומר
        

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריP הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו. ְלַיֵחד ֵׁשם ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריP הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו. ְלַיֵחד ֵׁשם ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריP הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו. ְלַיֵחד ֵׁשם ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריP הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו. ְלַיֵחד ֵׁשם 
ה בו"ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִישָרֵאל ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ה בו"ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִישָרֵאל ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ה בו"ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִישָרֵאל ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ה בו"ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִישָרֵאל ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים י"י"י"י"

ִמְצַות ֲעשה ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעוֶמר. ְּכמו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתוָרה. ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמְצַות ֲעשה ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעוֶמר. ְּכמו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתוָרה. ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמְצַות ֲעשה ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעוֶמר. ְּכמו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתוָרה. ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמְצַות ֲעשה ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעוֶמר. ְּכמו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתוָרה. ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם 
ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמיום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עוֶמר ַהְּתנּוָפה. ֶׁשַבע ַׁשָּבתות ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמיום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עוֶמר ַהְּתנּוָפה. ֶׁשַבע ַׁשָּבתות ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמיום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עוֶמר ַהְּתנּוָפה. ֶׁשַבע ַׁשָּבתות ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמיום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עוֶמר ַהְּתנּוָפה. ֶׁשַבע ַׁשָּבתות 

ִּתְהֶייָנה. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים ִּתְהֶייָנה. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים ִּתְהֶייָנה. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים ִּתְהֶייָנה. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים ְּתִמימות ְּתִמימות ְּתִמימות ְּתִמימות 
ִויִהי נוַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו. ִויִהי נוַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו. ִויִהי נוַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו. ִויִהי נוַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו.     : : : : ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוהיום. ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ליום. ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ליום. ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ליום. ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ל

        ּוַמֲעשה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעשה ָיֵדינּו ּכוְנֵנהּו: ּוַמֲעשה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעשה ָיֵדינּו ּכוְנֵנהּו: ּוַמֲעשה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעשה ָיֵדינּו ּכוְנֵנהּו: ּוַמֲעשה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעשה ָיֵדינּו ּכוְנֵנהּו: 
        

לֵהינּו ֶמֶלP ָהעוָלם. ֲאֶׁשר ֱא  ְיהָוהָּברּוP ַאָּתה 
  ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְסִפיַרת ָהעוֶמר:

  
  כאשר חל יום העצמאות בג' אייר :

היום שמונה עשר יום לעומר שהם שני שבועות וארבעה 
  ימים 

  כאשר חל יום העצמאות בד' אייר :
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היום תשעה עשר יום לעומר שהם שני שבועות וחמשה  
   ימים

  כאשר חל יום העצמאות בה' אייר :
  היום עשרים  יום לעומר שהם שני שבועות וששה  ימים 

  
  כח' אייר  –ביום ירושלים 

היום שלושה וארבעים יום  לעומר שהם ששה שבועות ויום 
  אחד. 

ָהַרֲחָמן. הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו ֲעבוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְמקוָמּה ִּבְמֵהָרה 
  ָאֵמן ֶסָלה: ְּבָיֵמינּו.

  
ֱאלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו  ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינות ִמְזמור ִׁשיר: 

יודּוU ַעִּמים ֱאלִהים  ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכU ְּבָכל ּגוִים ְיׁשּוָעֶתU:  ֶסָלה: 
ִּכי ִתְׁשּפט ַעִּמים ִמיׁשר ִישְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים  יודּוU ַעִּמים ֻּכָּלם: 

יודּוU ַעִּמים ֱאלִהים יודּוU ַעִּמים ֻּכָּלם:  ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה: 
ְיָבְרֵכנּו ֱאלִהים ְוִייְראּו אותו  ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאלִהים ֱאלֵהינּו: 

  ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: 
  

  ִמיְנU. ַּתִּתיר ְצרּוָרה. (אב"ג ית"ץ): ָאָּנא ְּבכַח. ְּגֻדַּלת יְ 
  ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמU. שְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נוָרא. (קר"ע שט"ן): 
  ָנא ִגּבור. ּדוְרֵׁשי ִיחּוְדU. ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. (נג"ד יכ"ש): 

  ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקְתU. ָּתִמיד ָּגְמֵלם. (בט"ר צת"ג): 
  . ְּברוב טּוְבU. ַנֵהל ֲעָדֶתU. (חק"ב טנ"ע): ֲחִסין ָקדוׁש

  ָיִחיד ֵּגֶאה. ְלַעְּמU ְּפֵנה. זוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתU. (יג"ל פז"ק): 
  ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יוֵדַע ַּתֲעלּומות. (שק"ו צי"ת): 

  ָּברּוP ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד: -בלחש 
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        אני מאמיןאני מאמיןאני מאמיןאני מאמיןושרים ושרים ושרים ושרים 
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה 

  עם כל זה אחה לו בכל יום שיבוא
  "מועדים לשמחה לגאולה שלימה" מברכים איש את רעהו
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        תפילת שחרית ליום העצמאות תפילת שחרית ליום העצמאות תפילת שחרית ליום העצמאות תפילת שחרית ליום העצמאות 

  
  
  

מתפללים שחרית כמו בחול ואחרי העמידה אומרים "הלל" ואח"כ מתפללים שחרית כמו בחול ואחרי העמידה אומרים "הלל" ואח"כ מתפללים שחרית כמו בחול ואחרי העמידה אומרים "הלל" ואח"כ מתפללים שחרית כמו בחול ואחרי העמידה אומרים "הלל" ואח"כ 
"צ חצי קדיש (בשני וחמישי קוראים בתורה) ואומרים "צ חצי קדיש (בשני וחמישי קוראים בתורה) ואומרים "צ חצי קדיש (בשני וחמישי קוראים בתורה) ואומרים "צ חצי קדיש (בשני וחמישי קוראים בתורה) ואומרים אומר השאומר השאומר השאומר הש

        הפטרת עוד היום בנב לעמוד (ישעיה י) בלא ברכה תחילה וסוף .הפטרת עוד היום בנב לעמוד (ישעיה י) בלא ברכה תחילה וסוף .הפטרת עוד היום בנב לעמוד (ישעיה י) בלא ברכה תחילה וסוף .הפטרת עוד היום בנב לעמוד (ישעיה י) בלא ברכה תחילה וסוף .
  
  

  יא' יב' -ישעיה סוף פרק י'
  

ם׃  ת ְיֽרּוָׁשָלִֽ ר בית־ (ַּבת־) ִצּ֔יוֹן ִּגְבַע֖ ף ָידֹ֙ו ַה֣ ד ְינֵֹפ֤ ֲעֹמ֑ ב ַלֽ ֥עוֹד ַהּ֖יוֹם ְּבֹנ֣
ָאדֹו֙ן יְ  ה ָהֽ י ַהּקֹוָמ֙ה ִהֵּנ֤ ה ְוָרֵמ֤ ֲעָרָצ֑ ה ְּבַמֽ ף ֻּפאָר֖ ה ְצָב֔אוֹת ְמָסֵע֥ הָו֣

יר  ל ְוַהְּלָב֖נוֹן ְּבַאִּד֥ ַער ַּבַּבְרֶז֑ י ַהַּי֖ ְבֵכ֥ ף ִסֽ לּו׃ ְוִנַּק֛ ים ִיְׁשָּפֽ ים ְוַהְּגֹבִה֖ ְּגדּוִע֔
  \ִיּֽפוֹל׃ 

  
יו ִיְפ  ָרָׁש֥ ֶצר ִמָּׁשֽ י ְוֵנ֖ ַזע ִיָׁש֑ ֶטר ִמֵּג֣ א ֹח֖ ה ֧רּוַח ְוָיָצ֥ יו ֣רּוַח ְיהָו֑ ה ָעָל֖ ה׃ ְוָנָח֥ ֶרֽ

ת  ת ְיהָוֽה׃ ַוֲֽהִרי֖חוֹ ְּבִיְרַא֣ ַעת ְוִיְרַא֥ ה ֥רּוַח ַּד֖ ה ֤רּוַח ֵעָצ֙ה ּוְגבּוָר֔ ה ּוִביָנ֗ ָחְכָמ֣
ט  יַח׃ ְוָׁשַפ֤ יו יֹוִכֽ ע ָאְזָנ֖ ה ֵעיָני֙ו ִיְׁשּ֔פוֹט ְוMֽא־ְלִמְׁשַמ֥ ה ְוMֽא־ְלַמְרֵא֤ ְיהָו֑

ֶדק֙  יו  ְּבֶצ֨ ֶבט ִּפ֔ ֶר֙ץ ְּבֵׁש֣ ָּכה־ֶא֨ ֶרץ ְוִהֽ יַח ְּבִמיׁ֖שוֹר ְלַעְנֵוי־ָא֑ ים ְוהֹוִכ֥ ַּדִּל֔
ה ֵא֥זוֹר  ֱאמּוָנ֖ יו ְוָהֽ ֶדק ֵא֣זֹור ָמְתָנ֑ ָיה ֶצ֖ ע׃ ְוָה֥ ית ָרָׁשֽ יו ָיִמ֥ ּוְב֥רּוַח ְׂשָפָת֖

ץ וְ  י ִיְרָּב֑ ר ִעם־ְּגִד֣ ֶבׂש ְוָנֵמ֖ ר ְזֵא֙ב ִעם־ֶּכ֔ יו׃ ְוָג֤ יר ּוְמִרי֙א ֲחָלָצֽ ֶגל ּוְכִפ֤ ֵע֨
ה  ן ְוַאְרֵי֖ ו ִיְרְּב֣צּו ַיְלֵדיֶה֑ יָנה ַיְחָּד֖ ה ָודֹ֙ב ִּתְרֶע֔ ם׃ ּוָפָר֤ ג ָּבֽ ן נֵֹה֥ ַער ָקֹט֖ ו ְוַנ֥ ַיְחָּד֔
י  ת ִצְפעֹוִנ֔ ֶתן ְוַעל֙ ְמאּוַר֣ ר ָּפ֑ ק ַעל־ֻח֣ ע יֹוֵנ֖ ֲעַׁש֥ ֶבן׃ ְוִׁשֽ אַכל־ֶּתֽ ר יֹֽ ַּכָּבָק֥

ה ָּג֖מּול ָי֥דוֹ ָה  י־ָמְלָא֣ י ִּכֽ ר ָקְדִׁש֑ יתּו ְּבָכל־ַה֣ עּו ְוMֽא־ַיְׁשִח֖ ה׃ Mֽא־ָיֵר֥ ָדֽ
י  ֶרׁש ִיַׁש֗ ים׃ ְוָהָי֙ה ַּבּ֣יוֹם ַה֔הּוא ֹׁש֣ ם ְמַכִּסֽ ִים ַלָּי֥ ה ַּכַּמ֖ ֶרץ ֵּדָע֙ה ֶאת־ְיהָו֔ ָהָא֗
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ה ְמנֻ  ְיָת֥ ׁשּו ְוָהֽ ם ִיְדרֹ֑ יו ּגֹוִי֣ ים ֵאָל֖ ס ַעִּמ֔ ר ֹעֵמ֙ד ְלֵנ֣ ה ׀ ֲאֶׁש֤ ָח֖תוֹ ָּכֽבוֹד׃ ְוָהָי֣
ר ִיָּׁשֵא֩ר  ר ַעּ֑מוֹ ֲאֶׁש֣ י ׀ ֵׁשִני֙ת ָי֔דוֹ ִלְק֖נוֹת ֶאת־ְׁשָא֣ יף ֲאדָֹנ֤ ַּבּ֣יוֹם ַה֗הּוא יֹוִס֨
י  ִאֵּי֖ ת ּוֵמֽ ֲחָמ֔ ם ּוִמִּׁשְנָע֙ר ּוֵמ֣ ֵעיָל֤ ִים ּוִמַּפְת֣רוֹס ּוִמּ֗כּוׁש ּוֵמֽ ַאּׁ֨שּור ּוִמִּמְצַר֜ ֵמֽ

ץ ַהָּיֽם׃ ְוָנָׂש֥  ל ּוְנֻפ֤צוֹת ְיהּוָד֙ה ְיַקֵּב֔ י ִיְׂשָרֵא֑ ף ִנְדֵח֣ ם ְוָאַס֖ א ֵנ֙ס ַלּגֹוִי֔
תּו  ה ִיָּכֵר֑ י ְיהּוָד֖ ְרֵר֥ ִים ְוֹצֽ ת ֶאְפַר֔ ָר֙ה ִקְנַא֣ ֶרץ׃ ְוָס֨ ע ַּכְנ֥פוֹת ָהָאֽ ַאְרַּב֖ ֵמֽ

ר ֶאת־ֶאְפָרֽ  ה Mֽא־ָיֹצ֥ ה ִוֽיהּוָד֖ א ֶאת־ְיהּוָד֔ ִי֙ם Mֽא־ְיַקֵּנ֣ ִים׃ ְוָע֨פּו ֶאְפַר֨
ֶדם ֱא֤דוֹם ּומֹוָא֙ב ִמְׁש֣לוַֹח  ּזּו ֶאת־ְּבֵני־ֶק֑ ו ָיֹב֣ ָּמה ַיְחָּד֖ ף ְּפִלְׁשִּתי֙ם ָי֔ ְבָכֵת֤
יף  ִים ְוֵהִנ֥ ת ְלׁ֣שוֹן ָים־ִמְצַר֔ ה ֵא֚ ים ְיהָו֗ ֱחִר֣ ם׃ ְוֶהֽ י ַעּ֖מוֹן ִמְׁשַמְעָּתֽ ם ּוְבֵנ֥ ָיָד֔

ם רּו֑חוֹ וְ  ר ַּבְעָי֣ ים׃ ָי֛דוֹ ַעל־ַהָּנָה֖ יP ַּבְּנָעִלֽ ים ְוִהְדִר֖ ה ְנָחִל֔ הּ֙ו ְלִׁשְבָע֣ ִהָּכ֨
ְיָת֙ה  ר ָהֽ ֲאֶׁש֤ ַאּׁ֑שּור ַּכֽ ר ֵמֽ ר ִיָּׁשֵא֖ ר ַעּ֔מוֹ ֲאֶׁש֥ ה ִלְׁשָא֣ ה ְמִסָּל֔ ְיָת֣ ְוָהֽ

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ְּב֥יוֹם ֲעM֖תוֹ ֵמֶא֥   ְלִיְׂשָרֵא֔
  

ַמְרָּת֙ ַּבּ֣יוֹם ַה֔הּוא ֽאוְֹדU֣ ְיהוָ֔  ה ְוָאֽ ִני׃ ִהֵּנ֨ ב ַאְּפU֖ ּֽוְתַנֲחֵמֽ י ָיֹׁש֥ ְפָּת ִּב֑ י ָאַנ֖ ה ִּכ֥
י  ה ַוְֽיִהי־ִל֖ ּה ְיהָו֔ י ְוִזְמָר֙ת ָי֣ י־ָעִּז֤ ד ִּכֽ ח ְוM֣א ֶאְפָח֑ י ֶאְבַט֖ ל ְיֽׁשּוָעִת֛ ֵא֧

ם  ה׃ ַוֲֽאַמְרֶּת֞ י ַהְיׁשּוָעֽ ִים ְּבָׂשׂ֑שֹון ִמַּמַעְיֵנ֖ ה׃ ּוְׁשַאְבֶּתם־ַמ֖ יׁשּוָעֽ ַּבּ֣יוֹם ִלֽ
י  ירּו ִּכ֥ יו ַהְזִּכ֕ יMָת֑ ים ֲעִלֽ ַעִּמ֖ יעּו ָבֽ יהָו֙ה ִקְר֣אּו ִבְׁש֔מוֹ הֹוִד֥ ַה֗הּוא הֹו֤דּו ַלֽ
את  ַעת) זֹ֖ ה מידעת (מּוַד֥ י ֵג֖אּות ָעָׂש֑ ה ִּכ֥ ב ְׁשֽמוֹ׃ ַזְּמ֣רּו ְיהָו֔ ִנְׂשָּג֖

ֶבת ִצּ֑יוֹן ּכִֽ  ִּני יֹוֶׁש֣ י ָורֹ֖ ֲהִל֥ ֶרץ׃ ַצֽ ל׃ ְּבָכל־ָהָאֽ P ְק֥דוֹׁש ִיְׂשָרֵאֽ   י־ָג֥דוֹל ְּבִקְרֵּב֖
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        מי שברך לחיילי צה"למי שברך לחיילי צה"למי שברך לחיילי צה"למי שברך לחיילי צה"ל
        

ִמי ֶׁשֵּבַרP ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב הּוא ְיָבֵרP ֶאת ַחָּיֵלי ְצָבא 
ֲהַגָּנה ְלִיְׂשָרֵאל, ָהעוְמִדים ַעל ִמְׁשַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱאלֵהינּו ִמְּגבּול 

ָבנון ְוַעד ִמְדַּבר ִמְצַרִים ּוִמן ַהָּים ַהָּגדול ַעד ְלבוא ָהֲעָרָבה ַּבַּיָּבָׁשה ַהּלְ 
ָּבֲאִויר ּוַבָּים. ִיֵּתן ה' ֶאת אוְיֵבינּו ַהָּקִמים ָעֵלינּו ִנָּגִפים ִלְפֵניֶהם. 

ָּכל ַהָּקדוׁש ָּברּוP הּוא ִיְׁשמר ְוַיִּציל ֶאת ַחָיֵלינּו ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמ 
ֶנַגע ּוַמְחָלה ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם. ַיְדֵּבר 
ׂשוְנֵאינּו ַּתְחֵּתיֶהם ִויַעְטֵרם ְּבֶכֶתר ְיׁשּוָעה ּוְבֲעֶטֶרת ִנָּצחון. ִויֻקַּים ָּבֶהם 

ם ַהָּכתּוב: ִּכי ה' ֱאלֵהיֶכם ַההֵלP ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם איֵביכֶ 
  ְלהוִׁשיַע ֶאְתֶכם: ְונאַמר ָאֵמן:

  
        תפילה לשלום המדינהתפילה לשלום המדינהתפילה לשלום המדינהתפילה לשלום המדינה

ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, צּור ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ָּבֵרP ֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, 
ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו. ָהֵגן ָעֶליָה ְּבֶאְבַרת ַחְסֶּדU, ּוְפרֹׁש ָעֶליָה 

ח אֹוְרU ַוֲאִמְּתU ְלָראֶׁשיָה, ָׂשֶריָה ְויֹוֲעֶציָה, ְוַתְּקֵנם ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמU, ּוְׁשלַ 
ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶניU. ַחֵּזק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵּני ֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו, ְוַהְנִחיֵלם 

  ֱאMֵהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנָּצחֹון ְּתַעְּטֵרם, ְוָנַתָּת ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ
ָנא ְּבָכל -ְליֹוְׁשֶביָה. ְוֶאת ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּפָקדְוִׂשְמַחת עֹוָלם  

ַאְרצֹות ְּפזּוֵריֶהם, ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרU ְוִלירּוָׁשַלִים 
ִמְׁשַּכן ְׁשֶמU, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדP: "ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחU ִּבְקֵצה 

ַמִים, ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצU ה' ֱאMֶהיU ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחU. ֶוֱהִביֲאU ה' ֱאMֶהיU ֶאל ַהָּׁש 
 "Uֵמֲאֹבֶתי Uְוִהְרְּב Uִויִרְׁשָּתּה, ְוֵהיִטְב Uָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתי

ת ה). ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמU, ְוִלְׁשמֹר ֶא -(דברים ל,ד
ָּכל ִּדְבֵרי ּתֹוָרֶתU. ּוְׁשַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶּבן ָּדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקU, ִלְפּדות ְמַחֵּכי 
ֵקץ ְיׁשּוָעֶתU. הֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזU ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ַאְרֶצU, ְויֹאַמר 

Pֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלMּוַמְלכּותו ַּבּכל ּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו: "ה' ֱא ,
  ָמָׁשָלה". ָאֵמן ֶסָלה.
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        מרים אשרי, ובא לציון גואל עד אחרי עלינו לשבחמרים אשרי, ובא לציון גואל עד אחרי עלינו לשבחמרים אשרי, ובא לציון גואל עד אחרי עלינו לשבחמרים אשרי, ובא לציון גואל עד אחרי עלינו לשבחאואואואווווו

  
  ושרים אני מאמין

  

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף 
על פי שיתמהמה עם כל זה אחה לו בכל יום 

  שיבוא
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  פיוטים ליום העצמאות
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  שה פלאות בחג עצמאות... אתן הודאות ללובש גאות/ע
  מחבר הרב יוסף משאש זצ"ל רבה של חיפה 

        בא סימן, אני יוסף משאש חזקבא סימן, אני יוסף משאש חזקבא סימן, אני יוסף משאש חזקבא סימן, אני יוסף משאש חזק    - - - -     אשירה נא, שבח האי תנא, סתם משנה, הוטא רבי מאיראשירה נא, שבח האי תנא, סתם משנה, הוטא רבי מאיראשירה נא, שבח האי תנא, סתם משנה, הוטא רבי מאיראשירה נא, שבח האי תנא, סתם משנה, הוטא רבי מאיר ::::לניגון לניגון לניגון לניגון 

  

  תן הודאות ללובש גאות/עשה פלאות בחג עצמאות.א

  גה אור נעלם על ראש עם עולם/הרימו דגלם בכל מבואות.נ

  ר רבבה, בכל פראות."רי כבה/נר תקר מאד בא, אחי
  

  ום הקץ השלים שעבוד אנגלים/יצאו גאולים, נפשות נכאות.י

  בצאת הגאים, שסו ערביאים/אומות פראים, מכל הפאות.ו

  מכו ידיהם, בכלי זייניהם/ובעצותיהם, שנאה מלאות.ס

  ראים באו, כנשר  דאו/ארבו נחבאו, לדם צמאות.פ
  

  רב רב, מכות מופלאות.ושיע ורב, ריבנו הוא רב/הכה עמ

  ם כח ואל, בצבא ישראל/הפעם הואל, גדלו להראות.ש

  ויבים נפלו, וגם נשללו/ ישראל עלו , מעלות נשאות. א

  נת תשי"חה, גדלה השמחה/ גבורה נחה על עם נבואות .ש
  

  משה אייר, יהיה מצויר/ תושב ותייר , ירבו ההודאות.ח

  ת לאות.כרו נפשות, הקדושות/ יהיו נדרשות, לדורוז

  דש עמך, בנה אולמך / יתברך שמך בכל פיות . ק
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        (לרבינו מאיר אביחצירא זיע"א)(לרבינו מאיר אביחצירא זיע"א)(לרבינו מאיר אביחצירא זיע"א)(לרבינו מאיר אביחצירא זיע"א)    חֹושףחֹושףחֹושףחֹושף    ְיָערֹותְיָערֹותְיָערֹותְיָערֹות    ָרםָרםָרםָרם    ָיִחידָיִחידָיִחידָיִחיד

יחיד רם יערות חושף. לובש עוז הדר. בקודש נאדר. שבי ישראל יאסף. יחיד רם יערות חושף. לובש עוז הדר. בקודש נאדר. שבי ישראל יאסף. יחיד רם יערות חושף. לובש עוז הדר. בקודש נאדר. שבי ישראל יאסף. יחיד רם יערות חושף. לובש עוז הדר. בקודש נאדר. שבי ישראל יאסף. 
        לעיר ההדר:לעיר ההדר:לעיר ההדר:לעיר ההדר:

מרומם שוכן שחקים. שכינתא מעפרא יקים. מצריו נקום ינקם. אדום וקדר. מרומם שוכן שחקים. שכינתא מעפרא יקים. מצריו נקום ינקם. אדום וקדר. מרומם שוכן שחקים. שכינתא מעפרא יקים. מצריו נקום ינקם. אדום וקדר. מרומם שוכן שחקים. שכינתא מעפרא יקים. מצריו נקום ינקם. אדום וקדר. 
        נעדר. יהיה פורר לחלקים. יתהון יבדר:נעדר. יהיה פורר לחלקים. יתהון יבדר:נעדר. יהיה פורר לחלקים. יתהון יבדר:נעדר. יהיה פורר לחלקים. יתהון יבדר:מהם טוב מהם טוב מהם טוב מהם טוב 

אל גדול מושיע חוסים. קץ וצבא לחושך תשים. עד אנה בנים לחוצים. אל גדול מושיע חוסים. קץ וצבא לחושך תשים. עד אנה בנים לחוצים. אל גדול מושיע חוסים. קץ וצבא לחושך תשים. עד אנה בנים לחוצים. אל גדול מושיע חוסים. קץ וצבא לחושך תשים. עד אנה בנים לחוצים. 
        בשרם נקדר. ומאורם קדר. מלך עלינו שום תשים. מלכא לן שדר:בשרם נקדר. ומאורם קדר. מלך עלינו שום תשים. מלכא לן שדר:בשרם נקדר. ומאורם קדר. מלך עלינו שום תשים. מלכא לן שדר:בשרם נקדר. ומאורם קדר. מלך עלינו שום תשים. מלכא לן שדר:

            דגל ישראל הרימה.דגל ישראל הרימה.דגל ישראל הרימה.דגל ישראל הרימה.יסד ארץ על בלימה. גרש נא את בן האמה. יסד ארץ על בלימה. גרש נא את בן האמה. יסד ארץ על בלימה. גרש נא את בן האמה. יסד ארץ על בלימה. גרש נא את בן האמה. 
        יתהדר:יתהדר:יתהדר:יתהדר:דין איהו דר. יפה מהודר. יתגדל שמך בעלמא. יתעלה ודין איהו דר. יפה מהודר. יתגדל שמך בעלמא. יתעלה ודין איהו דר. יפה מהודר. יתגדל שמך בעלמא. יתעלה ודין איהו דר. יפה מהודר. יתגדל שמך בעלמא. יתעלה ו

        רועה ישראל הביטה. בעוניי בן ידו מטה. ואף על פי אשר חטא. רועה ישראל הביטה. בעוניי בן ידו מטה. ואף על פי אשר חטא. רועה ישראל הביטה. בעוניי בן ידו מטה. ואף על פי אשר חטא. רועה ישראל הביטה. בעוניי בן ידו מטה. ואף על פי אשר חטא. 
        ובקרבו הור דר. כל קוץ ודרדר. כמה גדולה חרטה. חזר בו הדר: ובקרבו הור דר. כל קוץ ודרדר. כמה גדולה חרטה. חזר בו הדר: ובקרבו הור דר. כל קוץ ודרדר. כמה גדולה חרטה. חזר בו הדר: ובקרבו הור דר. כל קוץ ודרדר. כמה גדולה חרטה. חזר בו הדר: 

רחום מוחל וסולח. לצרת הבת תשגיח. שרשיה ציץ תפריח. גפן סמדר. רחום מוחל וסולח. לצרת הבת תשגיח. שרשיה ציץ תפריח. גפן סמדר. רחום מוחל וסולח. לצרת הבת תשגיח. שרשיה ציץ תפריח. גפן סמדר. רחום מוחל וסולח. לצרת הבת תשגיח. שרשיה ציץ תפריח. גפן סמדר. 
        באילנו דר. מהרה ייתן הריח. כפרי עץ הדר:באילנו דר. מהרה ייתן הריח. כפרי עץ הדר:באילנו דר. מהרה ייתן הריח. כפרי עץ הדר:באילנו דר. מהרה ייתן הריח. כפרי עץ הדר:

תו. ויתיר את שבועתו. ואשר נדר. תו. ויתיר את שבועתו. ואשר נדר. תו. ויתיר את שבועתו. ואשר נדר. תו. ויתיר את שבועתו. ואשר נדר. חי זך קיים בחמלתו. יזכור לעולם בריחי זך קיים בחמלתו. יזכור לעולם בריחי זך קיים בחמלתו. יזכור לעולם בריחי זך קיים בחמלתו. יזכור לעולם ברי
        ובפרק הדר. בבית בהיבנותו. סוחרת ודר:ובפרק הדר. בבית בהיבנותו. סוחרת ודר:ובפרק הדר. בבית בהיבנותו. סוחרת ודר:ובפרק הדר. בבית בהיבנותו. סוחרת ודר:

  
  

   תקוה  נסים דהאןאסירי 
  ֲאִסיֵרי ִתְקָוה ָדָמם ִנְזַרק ְלאֹות  

  ֲהMא ֵהם ַהְמֻדִּכים ַּתַחת סֹוָעה ְוסּופֹות  
  ַּתַחת ַלַחץ, ַלַחץ עֹול ָזר, עֹול ָזר ׁשֹוד  

  ׁשֹוד ֶׁשֶבר ּוְתָלאֹות  
   

  ַאְרֵצנּו ַּדם ָּבַנִיP צֹוֵעק  
  ׁשֹוִתים ּכֹוס ַרַעל ּוְכדּוָמם ׁשֹוֵתק  

  ִׁשְפִכי ִּדְמָעֵתP ִּכי ָהאֹוֵיב אֹוֵרב  
  ִלְלחּוִצים ַּבַּצר ְׁשחֹוִרים ָּכעֹוֵרב  

   
  ּוְבׁשּוב ָּבַנִיP ֵאַלִיP ְמַנְּצִחים  

  ָאז ִּדְגָלם ִיְתנֹוֵסס ְלֶנַצח ְנָצִחים  
  ד ִיְהֶיה יֹום ֶזה ָּגדֹול ּוְמַׂשֵּמַח  ֵהיָד 
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  ְּכַעל ֶּדֶגל ִצּיֹון ִנָּצחֹון זֹוֵרַח  
   

  ִתְׁשַּכח ְיִמיִני ִקְרַית ָּדִוד ָחָנה  
  ִאם Mא ֶאְזְּכֵרP ְּבָכל ֵעת ְועֹוָנה  

  Pַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי ַאֲעֶלה ֶאת ְׁשֵמ  
  ֶלPִּכי ָבP ָיְׁשבּו ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ֶמ 

  
  הרב זכרי'ה זרמתי -פיוטים ליום העצמאות

   /http://www.toratemet.netניתן להוריד עוד פיוטים מן האתר 
  

            שלום לגאוליםשלום לגאוליםשלום לגאוליםשלום לגאולים
  (ניגון 'שלום לבן דודי')

  )ב' פעמים( שלום לגאולים, מארצות פזורם 
  הודו לה' חסדו, ניסיו לבני אדם.

  )ב' פעמים( ום לגאוליםשל
  )ב' פעמים(גבורה ותושי'ה, נגד כל אויבי'ה 

  דגל כחול לבן, מקומו קדימה.

  )ב' פעמים( שלום לגאולים
  )ב' פעמים(קברי אבות קודשינו, בידי דור ישרים 

  מול ְשריד ארמוננו , נישבע וגם נכריז.

  )ב' פעמים( שלום לגאולים
  )פעמים ב'(ָזַכרנּו את ציון, ישבנו גם בכינו 

   שלום לגאולים..להיות לך חופשי, ביום עצמאותנו.
  
  

        הנה אייר הגיעהנה אייר הגיעהנה אייר הגיעהנה אייר הגיע
  'הצדיק בבא סאלי') (ניגון 'לכבוד הקדוש רבי יעקב אביחצירה' או

  הנה יום החמישי מוכתר בעצמאותי,  הנה אייר הגיע הנה אייר הגיע
לכבוד יום החמישי יום שמחה / לכבוד הקדוש הזה לכבוד הקדוש הזה

  ליהודי
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        הנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותי, , , , הנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיע:  :  :  :  פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
  בנה ַּבית לאומי וחומות ירושלים\עשה פלא פלאים עשה פלא פלאים

        הנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותי    הנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיע:  :  :  :  פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
  וא אליהומי יעיז פניו נגדו כשיב\מי הוא זה ואי זה הוא מי הוא זה ואי זה הוא

        הנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותי    הנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיע:  :  :  :  פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
מדינה ועיר שלם וכיסאו \החודש הזה לכם החודש הזה לכם

  ירושֵלם
        הנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותיהנה יום החמישי מוכתר בעצמאותי    הנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיעהנה אייר הגיע הנה אייר הגיע:  :  :  :  פזמוןפזמוןפזמוןפזמון

  
        (ניגון 'ידידי השכחת')(ניגון 'ידידי השכחת')(ניגון 'ידידי השכחת')(ניגון 'ידידי השכחת')    ידידי לא שכחתידידי לא שכחתידידי לא שכחתידידי לא שכחת

  ַּביום הזה ידידי לא שכחת להודות
  על הנסים ונפלאות שהיו שלא במקרה

  ידידי לא שכחת
  הלוא שנות אלפיים לא נתנו גויים להתקרב

  ופתאום שערי שמים נפתחו לעם כואב
  שישים ריבוא ישראל מתקבצים ואין נופל

  ידידי לא שכחת
  מעמד קדוש ונורא עליך נגמור הלל

  במשתה ויום טוב לא נהסס וכן נודה
  נו הזכות שנפלה בידינועל הטובה שְגמלת

        ידידי לא שכחתידידי לא שכחתידידי לא שכחתידידי לא שכחת
  את אַחי אנכי מבקש היום להתאחד

  לעלות לבנות ולהתחדש ִּבמדינת האל
  נצח ישראל לא ישקר בוא יבוא הגואל

        ידידי לא שכחתידידי לא שכחתידידי לא שכחתידידי לא שכחת
        

  
        (ניגון 'מקהלות עם')(ניגון 'מקהלות עם')(ניגון 'מקהלות עם')(ניגון 'מקהלות עם')    ברוב עם והדרת מלךברוב עם והדרת מלךברוב עם והדרת מלךברוב עם והדרת מלך

  ברוב עם והדרת מלך, נתקבץ כולנו, שבח לא'ל
  בה' באייר יום שמחתנו חג המדינה עצמאותנו

            לכבוד ארצנו ארץ החיים, קריהלכבוד ארצנו ארץ החיים, קריהלכבוד ארצנו ארץ החיים, קריהלכבוד ארצנו ארץ החיים, קריה    הללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחה: : : :     פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה
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  שערי אורה בחודש זה, גם בכו"ח שחרר מזה
  עיר בירתנו עיר הא'לוהים, הר קודשינו ביד צנחנים

        לכבוד ארצנו ארץ החיים, קריה לכבוד ארצנו ארץ החיים, קריה לכבוד ארצנו ארץ החיים, קריה לכבוד ארצנו ארץ החיים, קריה     הללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחה: : : :     פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה

  ה זה בא, ִאכלו משמנים זה היום עשהִרקדו דגלים הנ
  התחיל גאולה לשה פזורה, עיין לציון לך צופי'ה

        לכבוד ארצנו ארץ החיים, קריה לכבוד ארצנו ארץ החיים, קריה לכבוד ארצנו ארץ החיים, קריה לכבוד ארצנו ארץ החיים, קריה     הללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו כי ִקיים ההבטחה: : : :     פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה

  תקעו בשופר ביום שמחתכם, חצוצרות כי בא מועד
  בביאת צמח אני מאמין, לא יתמהמה לקץ הימין

לכבוד  כי ִקיים ההבטחההללוהו שבחוהו : פזמון
  ארצנו 

  ארץ החיים, קריה נאמנה
  

        ( עפ"י כי אשמרה שבת)( עפ"י כי אשמרה שבת)( עפ"י כי אשמרה שבת)( עפ"י כי אשמרה שבת)    כי אשמח ביום זהכי אשמח ביום זהכי אשמח ביום זהכי אשמח ביום זה
        

אודה לא'ל ברוך, בערב אודה לא'ל ברוך, בערב אודה לא'ל ברוך, בערב אודה לא'ל ברוך, בערב         כי אשמח ביום זה, בשמחת ארצי.כי אשמח ביום זה, בשמחת ארצי.כי אשמח ביום זה, בשמחת ארצי.כי אשמח ביום זה, בשמחת ארצי.
  .מולדתימולדתימולדתימולדתי

בשנת תש"ח בישר, אתחלתא  כמה חסדי אל שדי, על עמו גילה.
אה כל טוב, קיום הנבו לכן אקום להודות, על גאולתנו. דגאולה.

  אל ארץ נבחרה. לקבץ פזורינו.
  ..כי אשמח ביום זהכי אשמח ביום זהכי אשמח ביום זהכי אשמח ביום זה    - - - -     פזמוןפזמוןפזמוןפזמון

הצלת  לתוך בירתינו, ברחמיו ישוב. מדינת ארצינו, להוד ולמלכות.
כי קול התור  כי ביום זה, אזמר ואשיר. עם קדוש מיד כל שונאינו.

  נשמע, וכן עת הזמיר.
        כי אשמח ביום זה..כי אשמח ביום זה..כי אשמח ביום זה..כי אשמח ביום זה..    - - - -     פזמוןפזמוןפזמוןפזמון

חר שנות אלפיים, עוד גם א תקות עם מפורד, בן שאר העמים.
ארץ החיים היא,  לחזור להיבנות, מנפש הומי'ה. נשמת אפיים.

  כיסא הכבוד.
  עוד המלך ישוב מלא פאר והוד.
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        כי אשמח ביום זה..כי אשמח ביום זה..כי אשמח ביום זה..כי אשמח ביום זה..    - - - -     פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
ברכה משולשת, איילת  מה נורא המקום, הייתה לראש פינה.

  אהובה.
שאלו בשלומה, מתוקף  ארץ טובה ורחבה, חפץ המלך בה.

  קדושתה
  היום עשה א'ל, ברכו את המדינה. זה

        כי אשמח ביום זה..כי אשמח ביום זה..כי אשמח ביום זה..כי אשמח ביום זה..    - - - -     פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
        

        (ניגון 'דרור יקרא')(ניגון 'דרור יקרא')(ניגון 'דרור יקרא')(ניגון 'דרור יקרא')    דרור נקראדרור נקראדרור נקראדרור נקרא
  דרור נקרא מבור גלותנו

  שוועת עניים ישמע א'להינו
  הנה צעקת בני ישראל בא אלי

  ארץ הצב"י נתתי לפלטה
  הנה היום אקים לכם מדינה

שוועת עניים ישמע שוועת עניים ישמע שוועת עניים ישמע שוועת עניים ישמע ,,,,    דרור נקרא מבור גלותנודרור נקרא מבור גלותנודרור נקרא מבור גלותנודרור נקרא מבור גלותנו: : : : פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
        ....הינוהינוהינוהינוא'ל א'ל א'ל א'ל 

  שבעים אומות ושריהם פקדתי
  השבעתי אתכם בנות עירי

  לעלות כחומה אל תוך בירתי
שוועת עניים ישמע שוועת עניים ישמע שוועת עניים ישמע שוועת עניים ישמע ,,,,    דרור נקרא מבור גלותנודרור נקרא מבור גלותנודרור נקרא מבור גלותנודרור נקרא מבור גלותנו: : : : פזמוןפזמוןפזמוןפזמון

  .א'להינוא'להינוא'להינוא'להינו
  תבנו בתים ונטעו כרמים הריקותי

  ברכה בלי די לארץ חמדתי
  יבוא גואל לראש מדינתי.

    שוועת עניים ישמעשוועת עניים ישמעשוועת עניים ישמעשוועת עניים ישמע,,,,    דרור נקרא מבור גלותנודרור נקרא מבור גלותנודרור נקרא מבור גלותנודרור נקרא מבור גלותנו: : : : פזמוןפזמוןפזמוןפזמון
        ....א'להינוא'להינוא'להינוא'להינו
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  אום שנאם המשורר רבי דוד בוזגלו ז"לרבי דוד בוזגלונ
  

  אור ליום העצמאות התשכ"ח באצטדיון בבית שאן
  

יש לזכור כי לא על מגן נעשו נסים לדלתותינו שלא נפתחו בפני 
האויב. ולא על חנם זכתה שארית ישראל להוציא את המוחזקים 

לא למען עשות  בה מאז ומקדם ולשבת עצמאית במקומה, אם
רצונו יתברך בארץ כרצוננו בעבודת לב טהור ורוח נכון ובמשמעת 

  גמורה לקדושים אשר בארץ.
  
אחרת, אי אפשר לנו להאמין כי זכות זו ששמה עצמאות תקום  

לנו למקנה ולדורות עולם. בפרט בראותנו כי עד עתה לא באנו אל 
עוינים  חוף המנוחה. האויבים העוטרים את ארצנו מכל הרוחות

  אותנו תמיד.
  

עוד לא התייאשו ממנו, ועוד ידם נטויה לפרוץ פרצים במחננו 
ולהחריד את מנוחתנו. ושעה כשרה היא לשטן לקטרג על 

  שונאיהם של ישראל.
  

אני תפילתי כי תהיה אמת זו מגמתנו, והדרך לעבודת בוראנו 
וקיום מצוותינו תהיה סלולה וכבושה לנו ולכל הבאים אחרינו, 

  ה ועד עולם, אמן , כן יאמר המעת
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        מתוך אתר פיוטמתוך אתר פיוטמתוך אתר פיוטמתוך אתר פיוט
פיוט מודרני ליום העצמאות במסורת יהודי מרוקו, שנתחבר על ידי נסים דהאן. שני 
הבתים הראשונים מוקדשים לתיאור סבלם של ישראל, ויש מקום להשערה כי 
הסבל המדובר כאן הוא סבלם של החיילים הנאבקים במלחמה; הבית השלישי 

  מבטא את כיסופי הדובר לירושלים.  –ת זוהרו של הנצחון העתידי, והרביעי מתאר א
חרף רוח הניצחון המקּווה, דומה כי במוקד פיוטנו עומדת החרדה, חרדה מפני 
הבאות; עוצמתן הרגשית של שני הבתים הראשונים מאפילה כביכול על שני הבתים 

ר דם החיילים במילים האופטימיים יותר שלאחריהם. ביטוי בולט לכך הוא תיאו
הנוקבות "ָדָמם ִנְזַרק ְלאֹות", המרמזות לדם קרבן הפסח במצרים, אשר סימן עבור 
הקדוש ברוך הוא היכן הם בתי ישראל, והיכן אל לו למשחית לבוא (שמות יב, יג): 

ַסְחִּתי ֲעֵלֶכם ְוMא "ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָּדם ּוָפ 
ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים". הבטחת הקדוש ברוך הוא בפסוק 

  הופכת, בהקשר של פיוטנו, לתפילה אקטואלית.

        ֲאִסיֵרי ִתְקָוה ָדָמם ִנְזַרק ְלאֹותֲאִסיֵרי ִתְקָוה ָדָמם ִנְזַרק ְלאֹותֲאִסיֵרי ִתְקָוה ָדָמם ִנְזַרק ְלאֹותֲאִסיֵרי ִתְקָוה ָדָמם ִנְזַרק ְלאֹות
  ֲהMא ֵהם ַהְמֻדִּכים ַּתַחת סֹוָעה ְוסּופֹות

  ַחץ עֹול ָזר, עֹול ָזר ׁשֹודַּתַחת ַלַחץ, לַ 
  ׁשֹוד ֶׁשֶבר ּוְתָלאֹות

  ַאְרֵצנּו ַּדם ָּבַנִיP צֹוֵעק
  ׁשֹוִתים ּכֹוס ַרַעל ּוְכדּוָמם ׁשֹוֵתק
  ִׁשְפִכי ִּדְמָעֵתP ִּכי ָהאֹוֵיב אֹוֵרב
  ִלְלחּוִצים ַּבַּצר ְׁשחֹוִרים ָּכעֹוֵרב

  ּוְבׁשּוב ָּבַנִיP ֵאַלִיP ְמַנְּצִחים
  ְגָלם ִיְתנֹוֵסס ְלֶנַצח ְנָצִחיםָאז ִּד 

  ֵהיָדד ִיְהֶיה יֹום ֶזה ָּגדֹול ּוְמַׂשֵּמַח 
  ְּכַעל ֶּדֶגל ִצּיֹון ִנָּצחֹון זֹוֵרַח 

  ִתְׁשַּכח ְיִמיִני ִקְרַית ָּדִוד ָחָנה
  ִאם Mא ֶאְזְּכֵרP ְּבָכל ֵעת ְועֹוָנה

Pַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי ַאֲעֶלה ֶאת ְׁשֵמ  
  בּו ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ֶמֶלPִּכי ָבP ָיְׁש 


