We welcome you tonight to this extraordinary evening outside the walls of
Jerusalem’s Old City. Together we mourn and honor the memories of our fallen
soldiers and victims of terror. Immediately thereafter, we will transition to a
celebration of Israel’s 73rd Independence Day, the establishment of our State.
Without these soldiers’ sacrifices, we would not have a homeland.
We know that Aliyah brings many joys and challenges. ALYNU is here for you
every step of the way. Please join our community online at www.alynu.com.
With Blessings,
Nechama Levy,
Alynu Founder
And the entire Alynu team

.  פה מחוץ לחומותיה של העיר העתיקה,ברוכים הבאים לערב היוצא דופן הזה
.ביחד אנו מתאבלים ומכבדים את זכרם של החיילים הנופלים ושל נפגעי פעולות האיבה
. ביתנו, להקמתה של מדינת ישראל,73- אנו נחגוג את יום העצמאות ה,מיד לאחר מכן
. לא הייתה לנו היום מדינה,ללא הקרבתם של אותם הנופלים
. אך כמובן גם לא מעט אתגרים,אנו יודעים שתהליך העלייה מביא איתו הרבה דברים טובים ומשמחים
www.alynu.com  אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו באתר האינטרנט.עלינו פה בשבילכם בכל שלב בדרך
,בברכה
. וצוות 'עלינו' כולו,' מנכ"לית ומייסדת ארגון 'עלינו,נחמה לוי
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Yizkor recited by Tully Wultz
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(for biography click here ) - Dr. Naftali Moses
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(for biography, click here ) - Cheryl Mandel
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תפילת יום העצמאות
פרק קז
ֹה֣דוּ ַליה ָ֣וה ִכּי־֑טוֹב ִ ֖כּי ְלעוֹ ָ ֣לם ַחְסֽדּוֹ
שׁר ְ֝גּאָ ָ ֗לם ִמ ַיּד־ ָ ֽצר
ֹ֭יאְמרוּ ְגּאוּ ֵ ֣לי ְיה ָ֑וה ֲא ֶ ֥
ֽוֵּמֲאָר֗צוֹת ִ ֫קְבָּצ֥ם ִמִמּ ְז ָ ֥רח וּ ִ ֽמַמֲּע ָ ֑רב ִמָצּ ֥פוֹן וִּמ ָֽיּם
שׁב ֹ֣לא ָמָצֽאוּ
ָתּ֣עוּ ַ ֭בִמְּדָבּר ִבּיִשׁי֣מוֹן ָ ֑דֶּרְך ִ ֥עיר ֝מוֹ ָ ֗
ְרֵע ִ ֥בים ַגּם־ְצֵמ ִ ֑אים ַ֝נְפָשׁ֗ם ָבּ ֶ ֥הם ִתְּתַע ָ ֽטּף
ַו ִיְּצֲע֣קוּ ֶאל־ ְ֭יה ָוה ַבַּצּ֣ר ָלֶה֑ם ִמְ֝מּֽצוּקוֵֹתיֶה֗ם ַיִצּי ֵ ֽלם
ַ֭ו ַֽיְּדִריֵכם ְבּ ֶ ֣דֶרְך ְיָשׁ ָ ֑רה ָ ֝לֶלֶ֗כת ֶאל־ ִ ֥עיר מוָֹשֽׁב
יוֹ֣דוּ ַליה ָ֣וה ַחְס֑דּוֹ ְ֝ו ִנְפְלאוֹ ָ ֗תיו ִלְב ֵ֥ני אָ ָ ֽדם
שֵׁק ָ ֑קה ְו ֶ֥נֶפשׁ ְ ֝רֵעָבה ִמֵלּא־ֽטוֹב
ִכּי־ ִ ֭הְשִׂבּיַע ֶ֣נֶפשׁ ֹ
ֹ֭יְשֵׁבי ֹ֣חֶשְׁך ְוַצְל ָ ֑מ ֶות ֲאִסיֵר֖י ֳע ִ֣ני וַּבְר ֶֽזל
ִ ֽכּי־ִהְמ֥רוּ ִאְמֵרי־ ֵ ֑אל ַוֲעַצ֖ת ֶעְל ֣יוֹן ָנֽאָצוּ
ַו ַיְּכ ַ֣נע ֶבָּעָמ֣ל ִלָ֑בּם ָ ֝כְּשׁ֗לוּ ְו ֵ ֣אין ֹע ֵֽזר
ַו ִיּ ְזֲע֣קוּ ֶאל־ ְ֭יה ָוה ַבַּצּ֣ר ָלֶה֑ם ִמְ֝מֻּצֽקוֵֹתי ֶ ֗הם יוִֹשׁי ֵ ֽעם
ֽ֭יוִֹציֵאם ֵמֹ֣חֶשְׁך ְוַצְל ָ ֑מ ֶות וּמוְֹס֖רוֵֹתיֶה֣ם ְי ַנֵתּֽק
יוֹ֣דוּ ַליה ָ֣וה ַחְס֑דּוֹ ְ֝ו ִנְפְלאוֹ ָ ֗תיו ִלְב ֵ֥ני אָ ָ ֽדם
שַׁבּר ַדְּל֣תוֹת ְנֹ֑חֶשׁת וְּבִרי ֵ ֖חי ַבְר ֶ֣זל ִגּ ֵ ֽדַּע
ִ ֽכּי־ ִ ֭
ֱ ֭א ִוִלים ִמ ֶ ֣דֶּרְך ִפְּשׁ ָ ֑עם ֽ֝וֵּמֲע ֹוֹֽנֵתי ֶ ֗הם ִיְתַע ֽנּוּ
ָכּל־ ֭אֶֹכל ְתַּת ֵ ֣עב ַנְפָשׁ֑ם ַ֝ו ַיּ ִ֗גּיעוּ ַעד־ַשֲׁ֥עֵרי ָ ֽמ ֶות
ַו ִיּ ְזֲע֣קוּ ֶאל־ ְ֭יה ָוה ַבַּצּ֣ר ָלֶה֑ם ִמְ֝מֻּצֽקוֵֹתי ֶ ֗הם יוִֹשׁי ֵ ֽעם
ִיְשׁ ַ ֣לח ְ ֭דָּברוֹ ְו ִיְרָפּ ֵ ֑אם ִֽו֝יַמֵלּ֗ט ִמְשִּׁחיתוֹ ָ ֽתם
יוֹ֣דוּ ַליה ָ֣וה ַחְס֑דּוֹ ְ֝ו ִנְפְלאוֹ ָ ֗תיו ִלְב ֵ֥ני אָ ָ ֽדם
ְ֭ו ִי ְזְבּחוּ ִזְבֵח֣י תוֹ ָ ֑דה ִֽויַסְפּ֖רוּ ַמֲעָשׂ֣יו ְבִּר ָֽנּה
יוְֹרֵד֣י ַ ֭ה ָיּם ָבֳּא ִנ ֑יּוֹת ֹעֵשׂ֥י ְמָ֝לאָ֗כה ְבּ ַ ֣מ ִים ַר ִ ֽבּים
ֵ ֣הָמּה ָ ֭ראוּ ַמֲעֵשׂ֣י ְיה ָ֑וה ְ֝ו ִנ ְפְלאוֹ ָ ֗תיו ִבְּמצוּ ָ ֽלה
ַוֹ֗יּאֶמר ַֽו֭ ַיֲּעֵמד ֣רוַּח ְסָעָר֑ה ַוְתּרוֹ ֵ ֥מם ַגָּלּֽיו
שַׁמ ִים ֵיְר֣דוּ ְתהוֹ֑מוֹת ַ֝נְפָשׁ֗ם ְבָּרָע֥ה ִתְתמוֹ ָֽגג
ַיֲע֣לוּ ָ ֭
ָי֣חוֹגּוּ ְ֭ו ָינוּעוּ ַכִּשּׁ֑כּוֹר ְוָכל־ ָ ֝חְכָמ ָ ֗תם ִתְּתַבּ ָ ֽלּע
ַו ִיְּצֲע֣קוּ ֶאל־ ְ֭יה ָוה ַבַּצּ֣ר ָלֶה֑ם ֽ֝וִּמְמּֽצוֹּקֵתי ֶ ֗הם יוִֹצי ֵ ֽאם
ָי ֵ ֣קם ְסָ֭עָרה ִלְדָמ ָ ֑מה ַ֝ו ֶיֱּח֗שׁוּ ַגֵּלּי ֶ ֽהם
ַו ִיְּשְׂמ֥חוּ ִ ֽכי־ ִיְשֹׁתּ֑קוּ ַ֝ו ַיּ ְנ ֵ ֗חם ֶאל־ְמ֥חוֹז ֶחְפ ָ ֽצם
יוֹ֣דוּ ַליה ָ֣וה ַחְס֑דּוֹ ְ֝ו ִנְפְלאוֹ ָ ֗תיו ִלְב ֵ֥ני אָ ָ ֽדם
שׁב ְזֵק ִ֣נים ְיַהְלֽלוּהוּ
ִֽ֭ויֹרְממוּהוּ ִבְּקַהל־ ָ ֑עם וְּבמוֹ ַ ֖
שׂם ְנָה֣רוֹת ְלִמְדָבּ֑ר וֹּמָצֵ֥אי ַ ֝מ֗ ִים ְלִצָמּֽאוֹן
ָי ֵ ֣
ֶ ֣אֶרץ ְ ֭פִּרי ִלְמֵלָח֑ה ֵ ֝מָרַע֗ת ֹ֣יְשֵׁבי ָ ֽבהּ
שׂם ִ ֭מְדָבּר ַלֲֽא ַגם־ ַ ֑מ ִים ְוֶאֶ֥רץ ִצ֝ ָ֗יּה ְלֹמָצֵ֥אי ָ ֽמ ִים
ָי ֵ ֣

שׁב
שׁם ְרֵעִ֑בים ַ֝ו ְיכוֹ ְנ ֗נוּ ִ ֣עיר מוֹ ָ ֽ
ַו ֣יּוֶֹשׁב ָ ֣
שׂדוֹת ַו ִיְּטּ֣עוּ ְכָרִמ֑ים ַ֝ו ַיֲּע֗שׂוּ ְפּ ִ ֣רי ְתֽבוּאָה
ַו ִיּ ְזְר֣עוּ ָ ֭
ַו ְיָבֲר ֵ ֣כם ַו ִיְּר֣בּוּ ְמֹ֑אד ֝וְּבֶהְמ ָ ֗תּם ֹ֣לא ַיְמִעֽיט
שׁחוּ ֵמֹ֖עֶצר ָרָע֣ה ְו ָי ֽגוֹן
ַו ִיְּמֲע֥טוּ ַו ָיּ ֹ֑
שֵׁפְ֣ך ֭בּוּז ַעל־ ְנִדיִ֑בים ַ֝ו ַיְּת ֵ ֗עם ְבֹּ֣תהוּ ֹלא־ ָ ֽדֶרְך
ֹ
ַו ְיַשׂ ֵ֣גּב ֶאְב ֣יוֹן ֵמ֑עוֹ ִני ַו ָ֥יֶּשׂם ַ ֝כֹּ֗צּאן ִמְשָׁפּֽחוֹת
ִיְר֣אוּ ְיָשׁ ִ ֣רים ְו ִיְשׂ ָ ֑מחוּ ְוָכל־ ַ ֝ע ְו ָ ֗לה ָ ֣קְפָצה ִפּֽיָה
ִמי־ָחָכ֥ם ְו ִיְשָׁמר־ ֵ ֑אֶלּה ְ֝ו ִיְתֽבּוֹ ְנ ֗נוּ ַחְֽסֵד֥י ְיה ָֽוה
פרק צז
ְיה ָ֣וה ָ ֭מָלְך ָתּ ֵ֣גל ָה֑אָ ֶרץ ִ֝יְשְׂמ֗חוּ ִא ִ֥יּים ַר ִ ֽבּים
ָע ָ֣נן ַוֲעָר ֶ ֣פל ְסִביָב֑יו ֶ ֥צֶדק ֝וִּמְשׁ ָ ֗פּט ְמ֣כוֹן ִכְּסֽאוֹ
ֵ ֭אשׁ ְלָפ ָ֣ניו ֵתּ ֵ ֑לְך וְּתַל ֵ ֖הט ָס ִ ֣ביב ָצ ָ ֽריו
ֵה ִ ֣אירוּ ְבָרָק֣יו ֵתֵּב֑ל ָרֲא ָ ֖תה ַוָתּ ֵ ֣חל ָהֽאֶָרץ
ָה ִ ֗רים ַכּדּוֹ ַ֗נג ָ֭נַמסּוּ ִמִלְּפ ֵ֣ני ְיה ָ֑וה ִ ֝מִלְּפ ֵ֗ני ֲא֣דוֹן ָכּל־ָהֽאֶָרץ
ִה ִ֣גּידוּ ַהָשּׁ ַ ֣מ ִים ִצְד֑קוֹ ְוָר֖אוּ ָכל־ָהַעִמּ֣ים ְכּבוֹֽדוֹ
ֵיֹ֤בשׁוּ ׀ ָכּל־ֹ֬עְבֵדי ֶפֶ֗סל ַהִמְּֽתַהְל ִ ֥לים ָבֱּאִליִל֑ים ִהְשַׁתֲּחווּ־
֝לוֹ ָכּל־ֱאֹל ִ ֽהים
ָשְׁמ ָ ֬עה ַוִתְּשׂ ַ ֨מח ׀ ִצ ֗יּוֹן ַ֭וָתּ ֵגְל ָנה ְבּ ֣נוֹת ְיהוּ ָ ֑דה ְל ַ ֖מַען
ִמְשָׁפֶּט֣יָך ְיה ָֽוה
ִ ֽכּי־אַ ָ ֤תּה ְיה ָ֗וה ֶעְל ֥יוֹן ַעל־ָכּל־ָה֑אֶָרץ ְמֹ֥אד ַ֝נֲע ֵ ֗ליָת ַעל־
ָכּל־ֱאֹל ִ ֽהים
שֵׁ֭מר ַנ ְפ֣שׁוֹת ֲחִסי ָ ֑דיו ִמ ַ֥יּד
אֲֹה ֵ ֥בי ְיה ָ֗וה ִשׂ ְנ֫אוּ ָר֥ע ֹ
ְ ֝רָשׁ ִ ֗עים ַיִצּי ֵ ֽלם
֭אוֹר ָז ֻ ֣רַע ַלַצּ ִ ֑דּיק ֽוְּל ִיְשֵׁרי־ ֵ ֥לב ִשְׂמָחֽה
ִשְׂמ֣חוּ ַ ֭צִדּיִקים ַֽבּיה ָ֑וה ְ֝והוֹ֗דוּ ְל ֵ֣זֶכר ָקְדֽשׁוֹ
פרק צח
שׂה
שׁיר ָ ֭חָדשׁ ִ ֽכּי־ ִנְפָל֣אוֹת ָע ָ ֑
ִמ ְז֡מוֹר ִשׁ֤ירוּ ַ ֽליה ָ֨וה ׀ ִ ֣
הוִֹשֽׁיָעה־֥לּוֹ ְ֝יִמי ֗נוֹ וּ ְז֥רוַֹע ָקְדֽשׁוֹ
הוֹ ִ ֣דיַע ְ֭יה ָוה ְישׁוָּע֑תוֹ ְלֵעי ֵ֥ני ַ ֝הגּוֹ ִ֗ים ִגּ ָ ֥לּה ִצְדָקֽתוֹ
ָ֘זַכ֤ר ַחְס֨דּוֹ ׀ ֶֽוֱאֽמוּ ָנת ֮וֹ ְלֵב֪ית ִיְשָׂרֵ֫א֥ל ָר֥אוּ ָכל־אְַפֵסי־
֑אֶָרץ ֵ ֗֝את ְישׁוּ ַ ֥עת ֱאֹל ֵ ֽהינוּ
ָה ִ ֣ריעוּ ַ ֽ֭ליה ָוה ָכּל־ָה֑אֶָרץ ִפְּצ֖חוּ ְוַר ְנּ ֣נוּ ְו ַז ֵ ֽמּרוּ
ַזְמּ֣רוּ ַליה ָ֣וה ְבִּכ ֑נּוֹר ְ ֝בִּכ ֗נּוֹר ְו֣קוֹל ִזְמ ָ ֽרה

ַ ֭בֲּחֹ֣צְצרוֹת ְו֣קוֹל שׁוֹ ָ ֑פר ָ ֝הִר֗יעוּ ִלְפ ֵ֤ני ׀ ַה ֶ ֬מֶּלְך ְיה ָֽוה
ִיְר ַ ֣עם ַה֭ ָיּם וְּמֹל֑אוֹ ֵתֵּ֝ב֗ל ְוֹיְ֣שֵׁבי ָ ֽבהּ
ְנָה֥רוֹת ִיְמֲחאוּ־ ָ ֑כף ַ֗֝יַחד ָה ִ ֥רים ְיַר ֵֽנּנוּ

יחיד אומרֵ :אל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן
ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ ְיֹה ָוה ֶאָחד
בלחשָ :בּרוְּךֵ ,שּׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוְֹ ,לעוָֹלם ָוֶעד

ִ ֽל ְ ֽפ ֵני־ ְיה ָ֗וה ִ ֥כּי ָב֮א ִלְשֹׁ֪פּט ָה֥֫אֶָרץ ִיְשֹֽׁפּט־ֵתּ ֵ ֥בל ְבּ ֶ ֑צֶדק
ְ֝וַעִמּ֗ים ְבֵּמיָשׁ ִ ֽרים
החזן והקהל שרים
ִהְתעוְֹרִריִ ,הְתעוְֹרִריִ ,כּי ָבא אוֵֹרְך קוִּמי אוִֹרי ,עוִּרי
עוִּרי ִשׁיר ַדֵּבִּריְ ,כּבוֹד ְיֹה ָוה ָעַל ִיְך ִנ ְגָלה
ֶזה ַהיּוֹם ָעָשׂה ה' ָנ ִגיָלה ו ִנְשְׂמָחה בוֹ
ֹלא ֵתבוִֹשׁי ְוֹלא ִתָכְּלִמיַ ,מה ִתְּשׁתּוֲֹחִחי וַּמה ֶתֱּהִמיָ ,בְּך
ֶיֱחסוּ ֲע ִנ ֵיּי ַעִמּיְ ,ו ִנְב ְנָתה ִעיר ַעל ִתָּלּהּ
ֶזה ַהיּוֹם ָעָשׂה ה' ָנ ִגיָלה ו ִנְשְׂמָחה בוֹ
ָיִמין וְּשֹׂמאל ִתְּפרוִֹציְ ,וֶאת ְיֹה ָוה ַתֲּעִריִציַ ,על ַיד ִאישׁ
ֶבּן ַפְּרִציְ ,ו ִנְשְׂמָחה ְו ָנ ִגיָלה
ֶזה ַהיּוֹם ָעָשׂה ה' ָנ ִגיָלה ו ִנְשְׂמָחה בוֹ
מתפללים תפילת ערבית
ָבּרוּך אַָתּה ְיֹה ָוהֱ ,אֹלֵהינוּ ֶמֶלְך ָהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִבְּדָברוֹ
ַמֲעִריב ֲעָרִביםְ ,בָּח ְכָמה פּוֵֹתַח ְשָׁעִרים ,וִּבְּתבוּ ָנה
ְמַשׁ ֶנּה ִעִתּים ,וַּמֲחִליף ֶאת ַה ְזַּמ ִנּים ,וְּמַסֵדּר ֶאת
ַהכּוָֹכִבים ְבִּמְשְׁמרוֵֹתיֶהם ָבָּרִקיַעִ ,כְּרצוֹנוֹ .בּוֵֹרא יוָֹמם
ָוַל ְיָלה ,גּוֵֹלל אוֹר ִמ ְפּ ֵני ֹחֶשְׁך ְוֹחֶשְׁך ִמְפּ ֵני אוֹר ,וַּמֲעִביר
יוֹם וֵּמִביא ַל ְיָלה ,וַּמְבִדּיל ֵבּין יוֹם וֵּבין ָל ְיָלהְ .יֹה ָוה
ְצָבאוֹת ְשׁמוֵֹ .אל ַחי ְוַק ָיּם ָתִּמיד ִיְמלוְֹך ָעֵלינוּ ְלעוָֹלם
ָוֶעדָ :בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהַ ,הַמֲּעִריב ֲעָרִבים
אֲַהַבה ַרָבּה )אֲַהַבת עוָֹלם( ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ַעְמָּך אַָהְבָתּ,
תּוָֹרה וִּמְצוֹת ֻחִקּים וִּמְשׁ ָפִּטים אוָֹתנוּ ִלַמְּדָתַּ .על ֵכּן
ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוְּ ,בָּשְׁכֵבנוּ וְּבקוֵּמנוּ ָנִשׂיַח ְבֻּחֶקּיָךְ ,ו ִנְשַׂמח
ְבִּדְב ֵרי ַתְלמוּד תּוָֹרֶתָך ,וְּבִמְצוֶֹתיָך ְלעוָֹלם ָוֶעדִ ,כּי ֵהם
ַח ֵיּינוּ ְוֹאֶרְך ָיֵמינוּ ,וָּבֶהם ֶנְה ֶגּה יוָֹמם ָוָל ְיָלהְ .ואֲַהָבְתָך
אַל ָתסוּר ִמֶמּנּוּ ְלעוָֹלִמיםָ ,בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוה ,אוֵֹהב ַעמּוֹ
ִיְשָׂרֵאל

ְואַָהְבָתּ ֵאת ְיֹה ָוה ֱאֹלֶהיָך ְבָּכל ְלָבְבָך וְּבָכל ַנְפְשָׁך וְּבָכל
ְמֹאֶדָךְ .וָהיוּ ַהְדָּבִרים ָהֵאֶלּה ֲאֶשׁר אָֹנִכי ְמַצ ְוָּך ַהיּוֹם
ַעל ְלָבֶבָךְ .וִשׁ ַנּ ְנָתּם ְלָב ֶניָך ְוִדַבְּרָתּ ָבּם ְבִּשְׁבְתָּך ְבֵּביֶתָך
וְּבֶלְכְתָּך ַבֶדֶּרְך וְּבָשְׁכְבָּך וְּבקוֶּמָך .וְּקַשְׁרָתּם ְלאוֹת ַעל
ָיֶדָך ְוָהיוּ ְלֹטָטֹפת ֵבּין ֵעי ֶניָך .וְּכַתְבָתּם ַעל ְמזוֹּזת ֵבּיֶתָך
וִּבְשָׁע ֶריָך
ְוָה ָיה ִאם ָשֹׁמַע ִתְּשְׁמעוּ ֶאל ִמְצוַֹתי ֲאֶשׁר אָֹנִכי ְמַצ ֶוּה
ֶאְתֶכם ַהיּוֹם ְלאֲַהָבה ֶאת ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהיֶכם וְּלָעְבדוֹ ְבּ ָכל
ְלַבְבֶכם וְּבָכל ַנְפְשֶׁכםְ .ו ָנַתִתּי ְמַטר אְַרְצֶכם ְבִּעתּוֹ יוֶֹרה
וַּמְלקוֹשׁ ְואַָסְפָתּ ְד ָג ֶנָך ְוִתיֹרְשָׁך ְו ִיְצָהֶרָךְ .ו ָנַתִתּי ֵעֶשׂב
ְבָּשְׂדָך ִלְבֶהְמֶתָּך ְואַָכְלָתּ ְוָשָׂבְעָתִּ .הָשְּׁמרוּ ָלֶכם ֶפּן
ִיְפֶתּה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתּם ַוֲעַבְדֶתּם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים
ְוִהְשַׁתֲּח ִויֶתם ָלֶהםְ .וָחָרה אַף ְיֹה ָוה ָבֶּכם ְוָעַצר ֶאת
ַהָשַּׁמ ִים ְוֹלא ִיְה ֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתֵתּן ֶאת ְיבוָּלהּ
ַוֲאַבְדֶתּם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהאֶָרץ ַהֹטָּבה ֲאֶשׁר ְיֹה ָוה ֹנֵתן
ָלֶכםְ .וַשְׂמֶתּם ֶאת ְדָּב ַרי ֵאֶלּה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנ ְפְשֶׁכם
וְּקַשְׁרֶתּם ֹאָתם ְלאוֹת ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיוּ ְלטוָֹטֹפת ֵבּין
ֵעי ֵניֶכםְ .וִלַמְּדֶתּם ֹאָתם ֶאת ְבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּר ָבּם ְבִּשְׁבְתָּך
ְבֵּביֶתָך וְּבֶלְכְתָּך ַבֶדֶּרְך וְּבָשְׁכְבָּך וְּבקוֶּמָך .וּ ְכַתְבָתּם ַעל
ְמזוּזוֹת ֵבּיֶתָך וִּבְשָׁעֶריָךְ .לַמַען ִיְרבּוּ ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְב ֵניֶכם
ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁר ִנְשַׁבּע ְיֹה ָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם
ִכּיֵמי ַהָשַּׁמ ִים ַעל ָהאָ ֶרץ
ַוֹיּאֶמר ְיֹה ָוה ֶאל ֹמֶשׁה ֵלּאֹמרַ .דֵּבּר ֶאל ְבּ ֵני ִיְשָׂרֵאל
ְואַָמְרָתּ ֲאֵלֶהם ְוָעשׂוּ ָלֶהם ִציִצת ַעל ַכּ ְנ ֵפי ִב ְגֵדיֶהם
ְלֹדֹרָתם ְו ָנְתנוּ ַעל ִציִצת ַהָכּ ָנף ְפִּתיל ְתֵּכֶלתְ .וָה ָיה ָלֶכם
ְלִציִצת וְּרִאיֶתם ֹאתוֹ וּ ְזַכְרֶתּם ֶאת ָכּל ִמְצוֹת ְיֹה ָוה
ַוֲעִשׂיֶתם ֹאָתם ְוֹלא ָתֻתרוּ אֲַחֵרי ְלַבְבֶכם ְואֲַחֵרי ֵעי ֵניֶכם
ֲאֶשׁר אֶַתּם ֹז ִנים אֲַחֵריֶהםְ .לַמַען ִתּ ְזְכּרוּ ַוֲעִשׂיֶתם ֶאת
ָכּל ִמְצוָֹתי ִוְה ִייֶתם ְקֹדִשׁים ְלאֹלֵהיֶכםֲ .א ִני ְיֹה ָוה
ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשׁר הוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַר ִים ִלְהיוֹת
ָלֶכם ֵלֱאֹלִהים ֲא ִני ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱ :אֶמת

החזן חוזרְ :יֹה ָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת
ֶוֱאמוּ ָנה ָכּל ֹזאת ְוַק ָיּם ָעֵלינוִּ ,כּי הוּא ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ ְוֵאין
זוָּלתוַֹ ,וֲא ַנְחנוּ ִיְשָׂרֵאל ַעמּוַֹ ,הפּוֵֹדנוּ ִמ ַיּד ְמָלִכים,
ַמְלֵכּנוּ ַהֹגֲּאֵלנוּ ִמַכּף ָכּל ֶהָעִריִציםָ ,הֵאל ַה ִנְּפָרע ָלנוּ
ִמָצֵּרינוַּ ,הְמַשֵׁלּם ְגּמוּל ְלָכל אוֹ ְיֵבי ַנ ְפֵשׁנוָּ ,העוֵֹשׂה
ְגדוֹלוֹת ַעד ֵאין ֵחֶקרִ ) .נִסּים( ְו ִנְפָלאוֹת ַעד ֵאין ִמְס ָפּר:
ַהָשּׂם ַנְפֵשׁנוּ ַבַּח ִיּיםְ ,וֹלא ָנַתן ַלמּוֹט ַר ְגֵלנוַּ ,הַמְּדִריֵכנוּ
ַעל ָבּמוֹת אוֹ ְיֵבינוַּ ,ו ָיֶּרם ַקְר ֵננוּ ַעל ָכּל שׂוֹ ְנֵאינוָּ ,הֹעֶשׂה
ָלנוּ ִנִסּים וּ ְנָקָמה ְבַּפְרֹעה ,אוֹתוֹת וּמוֹ ְפִתים ְבּאְַדַמת ְבּ ֵני
ָחםַ .הַמֶּכּה ְבֶעְבָרתו ָכּל ְבּכוֵֹרי ִמְצָר ִיםַ ,ויּוֵֹצא ֶאת ַעמּוֹ
ִיְשָׂרֵאל ִמתּוָֹכם ְלֵחרוּת עוָֹלםַ ,הַמֲּעִביר ָבּ ָניו ֵבּין ִגּ ְזֵרי
ַים סוּףְ ,וֶאת רוְֹד ֵפיֶהם ְוֶאת שׂו ְנֵאיֶהם ִבְּתהוֹמוֹת ִטַבּע.
ְוָראוּ ָב ָניו ְגּבוָּרתוִֹ ,שְׁבּחוּ ְוהוֹדוּ ִלְשׁמוֹ ,וַּמְלכוּתוֹ ְבָרצוֹן
ִקְבּלוּ ֲעֵליֶהםֹ .מֶשׁה וְּב ֵני ִיְשָׂרֵאלְ ,לָך ָענוּ ִשׁיָרה
ְבִשְׂמָחה ַרָבּהְ ,ואְָמרוּ ֻכָלּם
ִמי ָכֹמָכה ָבֵּאִלם ְיֹה ָוהִ ,מי ָכֹּמָכה ֶנְאָדּר ַבֹּקֶּדשׁ ,נוָֹרא
ְתִּהֹלּתֹ ,עֵשׂה ֶפֶלאַ :מְלכוְּתָך ָראוּ ָב ֶניָך בּוֵֹקַע ָיםִ ,לְפ ֵני
ֹמֶשׁה ֶזה ֵאִלי ָענוּ ְואְָמרוּ
ְיֹה ָוה ִיְמֹלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד
ְו ֶנֱאַמרִ :כּי ָפָדה ְיֹה ָוה ֶאת ַיֲעֹקב ,וּ ְגאָלוֹ ִמ ַיּד ָח ָזק ִמֶמּנּוּ:
ָבּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהָ ,גּאַל ִיְשָׂרֵאל
ַהְשִׁכּיֵבנוּ ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ ְלָשׁלוֹםְ ,וַהֲעִמיֵדנוּ ַמְלֵכּנוּ
ְלַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹם ,וּ ְפֹרשׂ ָעֵלינוּ ֻסַכּת ְשׁלוֶֹמָך,
ְוַתְקּ ֵננוּ ְבֵּעָצה טוָֹבה ִמְלּ ָפ ֶניָךְ ,והוִֹשׁיֵענוּ ְמֵהָרה ְלַמַען
ְשְׁמָך ,וָה ֵגן ַבֲּעֵדנוְּ ,וָהֵסר ֵמָעֵלינוּ אוֹ ֵיבֶ ,דֶּברְ ,וֶחֶרב,
ְוָרָעב ְו ָיגוֹןְ ,וָהֵסר ָשָּׂטן ִמְלָּפ ֵנינוּ וֵּמאֲַחֵרינוּ ,וְּבֵצל ְכּ ָנֶפיָך
ַתְּסִתּיֵרנוִּ ,כּי ֵאל ֶמֶלְך ַחנּוּן ְוַרחוּם אָָתּה .וְּשֹׁמר ֵצאֵתנוּ
וּבוֵֹאנוּ ְלַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹם ֵמַעָתּה ְוַעד עוָֹלםָ .בּרוְּך
אַָתּה ְיֹה ָוה ,שׁוֵֹמר ֶאת ַעמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ָלַעד
החזן אומר חצי קדיש
ִיְת ַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּאְ .בָּעְלָמא ִדּי ְבָראִ ,כְּרעוֵּתה,
ְו ַיְמִליְך ַמְלכוֵּתהְ ,ו ַיְצַמח ֻפְּרָק ֵנהִ ,ויָקֵרב ְמִשׁיֵחהּ.
ְבַּח ֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַח ֵיּי ְדָכל ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ ,בֲּע ָגָלא
וִּב ְזַמן ָקִריבְ ,וִאְמרוּ אֵָמןְ .יֵהא ְשֵׁמיהּ ַרָבּא ְמָבַרְך

ְלָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמ ָיּאִ .יְתָבַּרְךְ .ו ִיְשַׁתַּבּחְ .ו ִיְתָפּאַר.
ְו ִיְתרוַֹמםְ .ו ִיְת ַנֵשּׂאְ .ו ִיְתַהָדּרְ .ו ִיְתַעֶלּהְ .ו ִיְתַהָלּל ְשֵׁמהּ
ְדֻּקְדָשׁאְ ,בִּריְך הוּאְ .לֵעָלּא ) בעשי"ת וְּלֵעָלּא ִמָכּל(
ִמן ָכּל ִבְּרָכָתא ְוִשׁי ָרָתאֻ ,תְּשְׁבָּחָתא ְו ֶנֱחָמָתאַ ,דֲּאִמיָרן
ְבָּעְלָמאְ ,וִאְמרוּ אֵָמן
תפילת לחש
ֲאֹד ָני,ש ָפַתי ִתְּפָתּח וִּפי ַי ִגּיד ְתִּהָלֶּתָך
ָבּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהֱ ,אֹלֵהינוּ ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינוֱּ ,אֹלֵהי
אְַבָרָהםֱ ,אֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקבָ .הֵאל ַה ָגּדוֹל,
ַה ִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶעְליוֹן ,גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹביםְ ,וקוֹ ֵנה
ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי אָבוֹת ,וֵּמִביא גוֵֹאל ִלְב ֵני ְב ֵניֶהם
ְלַמַען ְשׁמוְֹ ,בּאֲַהָבהֶ ,מֶלְך עוֹ ֵזר וּמוִֹשׁיַע וָּמ ֵגןָ ,בּרוְּך
אַָתּה ְיֹה ָוהָ ,מ ֵגן אְַבָרָהם
אַָתּה ִגּבּוֹר ְלעוָֹלםֲ ,אֹד ָניְ .מַח ֵיּה ֵמִתים אַָתּהַ ,רב
ְלהוִֹשׁיַע ,מוִֹריד ַהָטּלְ ,מַכְלֵכּל ַח ִיּים ְבֶּחֶסדְ ,מַח ֵיּה
ֵמִתים ְבַּרֲחִמים ַרִבּים ,סוֵֹמְך נוְֹפִליםְ ,ורוֵֹפא חוִֹלים,
וַּמִתּיר ֲאסוּ ִרים ,וְּמַק ֵיּם ֱאמוּ ָנתוֹ ִליֵשׁ ֵני ָעָפר ִמי ָכמוָֹך
ַבַעל ְגּבוּרוֹת ,וִּמי דוֶֹמה ָלְּךֶ ,מֶלְך ֵמִמית וְּמַח ֶיּה
וַּמְצִמיַח ְישׁוָּעהְ ,ו ֶנֱאָמן אַָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתיםָ .בּרוְּך
אַָתּה ְיֹה ָוהְ ,מַח ֵיּה ַהֵמִּתים
אַָתּה ָקדוֹשְׁ ,וִשְׁמָך ָקדוֹשׁ ,וְּקדוִֹשׁים ְבָּכל יוֹם ְיַהְללוָּך
ֶסָּלהִ .כּי ֵאל ֶמֶלְך ָגדוֹל ְוָקדוֹשׁ אָָתּהָ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוה,
ָהֵאל ַהָקּדוֹשׁ
אַָתּה חוֹ ֵנן ְלאָָדם ַדַּעת ,וְּמַלֵמּד ֶלֱאנוֹשׁ ִבּי ָנהָ .ח ֵנּנוּ
ֵמִאְתָּך ָח ְכָמה ִבּי ָנה ָוָדַעתָ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוה ,חוֹ ֵנן
ַהָדַּעת
ֲהִשׁיֵבנוּ אִָבינוּ ְלתוָֹרֶתָךְ ,וָקְרֵבנוּ ַמְלֵכּנוּ ַלֲעבוָֹדֶתָך,
ְוַהֲח ִזיֵרנוּ ִבְתשׁוָּבה ְשֵׁלָמה ְלָפ ֶניָךָ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוה,
ָהרוֶֹצה ִבְתשׁוָּבה
ְסַלח ָלנוּ אִָבינוּ ִכּי ָחָטאנוְּ ,מַחל ָלנוּ ַמְלֵכּנוּ ִכּי ָפַשְׁענוּ,
ִכּי ֵאל טוֹב ְוַסָלּח אָָתּהָ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהַ ,חנּוּן ַהַמּ ְרֶבּה
ִלְסֹלַח

ְרֵאה ָנא ְבָע ְנ ֵינוְּ ,וִריָבה ִריֵבנוּ .וּ ְגאֵָלנוּ ְגֻּאָלּה ְשֵׁלָמה
ְלַמַען ְשֶׁמָךִ ,כּי ֵאל גּוֵֹאל ָח ָזק אָָתּהָ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוה,
גּוֵֹאל ִיְשָׂרֵאל
ְרָפֵאנוּ ְיֹה ָוה ְו ֵנָרֵפא ,הוִֹשׁיֵענוּ ְו ִנ ָוֵּשָׁעהִ ,כּי ְתִהָלֵּתנוּ
אָָתּהְ ,וַהֲעֵלה ֲארוָּכה וַּמְרֵפּא ְלָכל ַתֲּחלוֵּאינוּ וְּלָכל
ַמְכאוֵֹבינוּ וְּלָכל ַמכּוֵֹתינוְּ ,רפוּאָה ְשֵׁלָמה ְלָכל ַמכּוֵֹתינוּ,
ִכּי ֵאל רוֵֹפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן אָָתּהָ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוה,
רוֵֹפא חוֵֹלי ַעמּוֹ ִיְשָׂרֵאל
ָבֵּרְך ָעֵלינוּ ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ ֶאת ַהָשּׁ ָנה ַהֹזּאתְ .וֶאת ָכּל
ִמי ֵני ְתּבוּאָָתהּ ְלטוָֹבהְ .וֵתן בקיץְ :בָּרָכה ַעל ְפּ ֵני
ָהֲאָדָמהְ .וַשְׂבֵּענוּ ִמטּוָּבהּ .וָּבֵרְך ְשׁ ָנֵתנוּ ַכָּשּׁ ִנים ַהטּוֹבוֹת
ִלְבָרָכהִ .כּי ֵאל טוֹב וֵּמִטיב אַָתּה וְּמָבֵרְך ַהָשּׁ ִניםָ .בּרוְּך
אַָתּה ְיֹה ָוהְ ,מָבֵרְך ַהָשּׁ ִנים
ְתַּקע ְבּשׁוָֹפר ָגּדוֹל ְלֵחרוֵּתנוְּ ,וָשׂא ֵנס ְלַקֵבּץ ָגֻּליּוֵֹתינוּ,
ְוַקְבֵּצנוּ ַיַחד ְמֵהָרה ֵמאְַרַבּע ַכּ ְנפוֹת ָהאֶָרץ ְלאְַרֵצנוּ.
ָבּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהְ ,מַקֵבּץ ִנְדֵחי ַעמּוֹ ִיְשָׂרֵאל
ָהִשׁיָבה שׁוְֹפֵטינוּ ְכָּבִראשׁוֹ ָנהְ ,ויוֲֹעֵצינוּ ְכַּבְתִּחָלּהְ .וָהֵסר
ִמֶמּנוּ ָיגוֹן ַוֲא ָנָחה ,וְּמֹלְך ָעֵלינוּ ְמֵהָרה אַָתּה ְיֹה ָוה
ְלַבְדָּךְ ,בֶּחֶסד וְּבַרֲחִמיםְ ,וַצְדֵּקנוּ ְבֶּצֶדק וְּבִמְשָׁפּטָ .בּרוְּך
אַָתּה ְיֹה ָוהֶ ,מֶלְך אוֵֹהב ְצָדָקה וִּמְשָׁפּט
ְוַלַמְּלִשׁי ִנים אַל ְתִּהי ִתְק ָוהְ ,וָכל ַהִמי ִנים ְכֶּר ַגע ֹיאֵבדוּ,
ְוָכל אוֹ ְיֵבי ַעְמָּך ְמֵהָרה ִי ָכֵּרתוְּ ,וַה ֵזּיִדים ְמֵהָרה ְתַעֵקּר
וְּתַשֵׁבּר וְּתַמ ֵגּר וְּתַכֵלּם ְוַתְשִׁפּיֵלם ְוַתְכ ִניֵעם ִבְּמֵהָרה
ְב ָיֵמינוָּ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוה ,שׁוֵֹבר אוֹ ְיִבים וַּמְכ ִניַע ֵזִדים
ַעל ַהַצִּדּיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ִזְק ֵני ְשֵׁאִרית ַעְמָּך
ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ְוַעל ְפֵּלַטת ֵבּית סוְֹפֵריֶהם ְוַעל ֵגֵּרי ַהֶצֶּדק
ְוָעֵלינוֶּ ,יֱהמוּ ָנא ַרֲחֶמיָך ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוְּ ,וֵתן ָשָׂכר טוֹב
ְלָכל ַהבּוְֹטִחים ְבִּשְׁמָך ֶבֱאֶמתְ ,וִשׂים ֶחְלֵקנוּ ִעָמֶּהם,
וְּלעוָֹלם ֹלא ֵנבוֹשׁ ִכּי ְבָך ָבַטְחנוְּ ,וַעל ַחְסְדָּך ַה ָגּדוֹל
ֶבֱּאֶמת וְּבָתִמים ִנְשָׁע ְננוָּ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהִ ,מְשָׁען
וִּמְבָטח ַלַצִּדּיִקים
ְוִלירוָּשַׁל ִים ִעיְרָך ְבַּרֲחִמים ָתּשׁוּב ְוִתְּשֹׁכּן ְבּתוָֹכהּ
ַכֲּאֶשׁר ִדַּבְּרָתּ ,וְּב ֵנה אוָֹתהּ ְבָּקרוֹב ְב ָיֵמינוְּ ,וִכֵסּא ָד ִוד

ַעְבְדָּךְ ,מֵהָרה ְלתוָֹכהּ ָתִּכיןָ ,בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוה ,בּוֹ ֵנה
ְירוָּשָׁל ִים
ֶאת ֶצַמח ָדּ ִוד ַעְבְדָּך ְמֵהָרה ַתְצִמיַחְ ,וַקְרנוּ ָתרוּם
ִבּישׁוָּעֶתָךִ .כּי ִלישׁוָּעְתָך ִק ִוּינוּ ָכּל ַהיּוֹם) .וְּמַצ ִפּים ְלָך
ִל ְישׁוָּעה(ָ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהַ ,מְצִמיַח ֶקֶרן ְישׁוָּעה
אָב ָהַרֲחָמן ְשַׁמע קוֵֹלנוּ ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ ,חוּס ְוַרֵחם
ָעֵלינוְּ ,וַקֵבּל ְבַּרֲחִמים וְּב ָרצוֹן ֶאת ְתִּפָלֵּתנוִּ ,כּי ֵאל
שׁוֵֹמַע ְתִּפלּוֹת ְוַתֲחנוּ ִנים אָָתּה ,וִּמְלָּפ ֶניָך ַמְלֵכּנוֵּ ,ריָקם
אַל ְתִּשׁיֵבנוָּ .ח ֵנּנוּ ַוֲע ֵננוּ וְּשַׁמע ְתִּפָלֵּתנוִּ ,כּי אַָתּה שׁוֵֹמַע
ְתִפַלּת ָכּל ֶפּהָ ,בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוה ,שׁוֵֹמַע ְתִּפָלּה
ְרֵצה ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ ְבַּעְמָּך ִיְשָׂרֵאלְ ,וִלְתִפָלָּתם ְשֵׁעה,
ְוָהֵשׁב ָהֲעבוָֹדה ִלְדִביר ֵבּיֶתָךְ ,וִאֵשּׁי ִיְשָׂרֵאל וְּתִפָלָּתם
ְמֵהָרה ְבּאֲַהָבה ְתַּקֵבּל ְבָּרצוֹן ,וְּתִהי ְלָרצוֹן ָתִּמיד
ֲעבוַֹדת ִיְשָׂרֵאל ַעֶמָּך ְוֶתֱח ֶזי ָנה ֵעי ֵנינוּ ְבּשׁוְּבָך ְלִציּוֹן
ְבַּרֲחִמיםָ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהַ ,הַמֲּח ִזיר ְשׁ ִכי ָנתוֹ ְלִציּוֹן
מוִֹדים ֲא ַנְחנוּ ָלְךָ ,שׁאַָתּה הוּא ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ ֵואֹלֵהי
ֲאבוֵֹתינוּ ְלעוָֹלם ָוֶעד ,צוֵּרנוּ צוּר ַח ֵיּינוּ וָּמ ֵגן ִיְשֵׁענוּ
אַָתּה הוּא ְלֹדר ָוֹדר .נוֶֹדה ְלָּך וּ ְנַסֵפּר ְתִּהָלֶּתָךַ ,על
ַח ֵיּינוּ ַהְמּסוּ ִרים ְבּ ָיֶדיָךְ ,וַעל ִנְשׁמוֵֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָלְך,
ְוַעל ִנֶסּיָך ֶשְׁבָּכל יוֹם ִעָמּנוְּ ,וַעל ִנְפְלאוֶֹתיָך ְוטוֹבוֶֹתיָך
ֶשְׁבָּכל ֵעתֶ ,עֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָר ִיםַ .הטּוֹבִ ,כּי ֹלא ָכלוּ
ַרֲחֶמיָךַ ,הְמַּרֵחםִ ,כּי ֹלא ַתמּוּ ֲחָסֶדיָךִ ,כּי ֵמעוָֹלם ִק ִוּינוּ
ָלְך
ְוַעל ֻכָּלּם ִיְתָבַּרְך ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְת ַנֵשּׂא ִשְׁמָך ַמְלֵכּנוּ ָתִמיד
ְלעוָֹלם ָוֶעד ְוָכל ַהַח ִיּים יוֹדוָּך ֶסָּלהִ :ויַהְללוּ ִויָבְרכוּ ֶאת
ִשְׁמָך ַה ָגּדוֹלֶ ,בֱּאֶמתְ ,לעוָֹלם ִכּי טוֹבָ ,הֵאל ְישׁוָּעֵתנוּ
ְוֶע ְזָרֵתנוּ ֶסָלהָ ,הֵאל ַהטּוֹבָ .בּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהַ ,הטּוֹב
ִשְׁמָך וְּלָך ָנֶאה ְלהוֹדוֹת
ִשׂים ָשׁלוֹם טוָֹבה וְּבָרָכהַ ,ח ִיּיםֵ ,חן ָוֶחֶסדְ ,וַרֲחִמים,
ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל ִיְשָׂרֵאל ַעֶמָּךָ .בְּרֵכנוּ אִָבינוֻּ ,כָּלּנוּ ְכֶאָחד
באוֹר ָפּ ֶניָךִ ,כּי ְבאוֹר ָפּ ֶניָך ָנַתָתּ ָלּנוּ ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ,
תּוַֹרת ַח ִיּיםְ ,ואֲַהָבת ֶחֶסד ,וְּצָדָקה וְּבָרָכה ְוַרֲחִמים,
ְוַח ִיּים ְוָשׁלוֹםְ ) .וָכל טוּב( ְוטוֹב ִיְה ֶיה ְבֵּעי ֶניָך ְלָבְרֵכנוּ
וְּלָבֵרְך ֶאת ָכּל ַעְמָּך ִיְשׂ ָרֵאל ְבָּכל ֵעת וְּבָכל ָשָׁעה ְבֹּרב

ֹעז ָשׁלוֹם ָבּרוְּך אַָתּה ְיֹה ָוהַ ,הְמָּבֵרְך ֶאת ַעמּוֹ ִיְשָׂרֵאל
ַבָּשּׁלוֹם

ֹעֶשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו הוּא ַיֲעֶשׂה ָשׁלוֹם ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל
ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרוּ אֵָמן

ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶה ְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶניָך ְיֹה ָוה צוִּרי
ְוֹגֲאִלי

פותחים את ארון הקודש ואומרים פסוק בפסוק
ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל יהוה ֱאֹלֵהינוּ יהוה ֶאָחד

ֱאֹלַהיְ .נֹצר ְלשׁו ִני ֵמָרע וְּשָׂפַתי ִמַדֵּבּר ִמְרָמה.
ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁי ִתֹדּםְ .ו ַנ ְפִשׁי ֶכָּעָפר ַלֹכּל ִתְּה ֶיהְ .פַּתח
ִלִבּי ְבּתוָֹרֶתָךְ .ואֲַחֵרי ִמְצוֶֹתיָך ִתְּרֹדּף ַנְפִשׁיְ .וָכל ַהָקִּמים
ְוַהחוְֹשִׁבים ָעַלי ְלָרָעהְ .מֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל
ַמֲחַשְׁבָתּם

יהוה הוּא ָהֱאֹלִהים )שלוש פעמים(

ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶה ְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶניָך ְיֹה ָוה צוִּרי
ְוֹגֲאִלי
ֹעֶשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו .הוּא ַיֲעֶשׂה ָשׁלוֹם ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל
ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרוּ אֵָמן
ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶניָך ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינוֶּ .שׁ ִיָּבּ ֶנה
ֵבּית ַהִמְּקָדּשׁ ִבְּמֵהָרה ְב ָיֵמינוְּ .וֵתן ֶחְלֵקנוּ ְבּתוָֹרֶתָך:
ְוָשׁם ַנֲעָבְדָך ְבּ ִיְראָה ִכּיֵמי עוָֹלם וְּכָשׁ ִנים ַקְדמוֹ ִניוֹת
ְוָעְרָבה ַליֹה ָוה ִמ ְנַחת ְיהוָּדה ִוירוָּשָׁל ִיםִ .כּיֵמי עוָֹלם
וְּכָשׁ ִנים ַקְדמוֹ ִניוֹת
החזן אומר קדיש
ִיְת ַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּאְ .בָּעְלָמא ִדּי ְבָראִ ,כְּרעוֵּתה,
ְו ַיְמִליְך ַמְלכוֵּתהְ ,ו ַיְצַמח ֻפְּרָק ֵנהִ ,ויָקֵרב ְמִשׁיֵחהּ.
ְבַּח ֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַח ֵיּי ְדָכל ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ ,בֲּע ָגָלא
וִּב ְזַמן ָקִריבְ ,וִאְמרוּ אֵָמן
ְיֵהא ְשֵׁמיהּ ַרָבּא ְמָבַרְך ְלָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמ ָיּא
ִיְתָבַּרְךְ .ו ִיְשַׁתַּבּחְ .ו ִיְתָפּאַרְ .ו ִיְתרוַֹמםְ .ו ִיְת ַנֵשּׂאְ .ו ִיְתַהָדּר.
ְו ִיְתַעֶלּהְ .ו ִיְתַהָלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁאְ ,בִּריְך הוּאְ .לֵעָלּא
)בעשי"ת וְּלֵעָלּא ִמָכּל( ִמן ָכּל ִבְּרָכָתא ְוִשׁיָרָתא,
ֻתְּשְׁבָּחָתא ְו ֶנֱחָמָתאַ ,דֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמאְ ,וִאְמרוּ אֵָמן
ִתְּתַקַבּל ְצלוְֹתהוֹן וָּבעוְּתהוֹן ְדָכל ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ֳקָדם
ֲאבוּהוֹן ִדּי ִבְשַׁמ ָיּאְ ,וִאְמרוּ אֵָמן
ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמ ָיּא ְוַח ִיּים טוִֹבים ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל
ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרוּ אֵָמן

הש”ץ אומר והקהל חוזר אחריו
ִמי ֶשָׁעָשׂה ִנִסּים ַלֲאבוֵֹתינוּ ְוָלנוּ ְו ָגאַל אוָֹתנוּ ֵמַעְבדוּת
ְלֵחרוּת .הוּא ִי ְגאַל אוָֹתנוּ ְבָּקרוֹב ִויַקֵבּץ ִנָדֵּחינוּ ֵמאְַרַבּע
ַכּ ְנפוֹת ָהאֶָרץֲ .חֵבִרים ָכּל ִיְשָׂרֵאל ְוֹנאַמר אֵָמן
ְו ִ ֽכיָ-תֹ֨באוּ ִמְלָח ָ ֜מה ְבּאְַרְצ ֶ ֗כם ַעלַ-הַצּ֙ר ַהֹצּ ֵ ֣רר ֶאְתֶכ֔ם
ַוֲהֵרֹעֶת֖ם ַבֲּחֹצְצ֑רוֹת ֲו ִנ ְזַכְּר ֶ ֗תּם ִלְפ ֵנ ֙י ְיה ָ֣וה ֱאֹֽלֵהי ֶ ֔כם
ְונוַֹשְׁעֶתּ֖ם ֵמֹא ְיֵבי ֶ ֽכם
וְּב ֨יוֹם ִשְׂמַחְתֶכ֥ם ֽוְּבמוֲֹעֵדיֶכ֮ם וְּבָראֵשׁ֣י ָחְדֵשׁיֶכ֒ם
וְּתַקְע ֶ ֣תּם ַבֲּחֹצְֽצֹ֗רת ַע֚ל ֹעֹ֣לֵתי ֶ ֔כם ְו ַ ֖על ִזְבֵח֣י ַשְׁלֵמיֶכ֑ם
ְוָה ֨יוּ ָל ֶ ֤כם ְל ִזָכּרוֹ ֙ן ִלְפ ֵ֣ני ֱאֹֽלֵהי ֶ ֔כם ֲא ִ֖ני ְיה ָ֥וה ֱאֹלֵהי ֶ ֽכם
תוקעים תקיעה גדולה ,ואומרים בכל רם
ְלָשׁ ָנה ַהָבּאָה ִבּירוָּשָׁל ִים ַהְבּנוּ ָיה
יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו ,שכשם
שזכינו לאתחלתא דגאולה ,כן נזכה לשמוע קול
שופר של משיח צדקנו במהרה בימנו
שרים במנגינת התקווה
שׁיר ַהֽ ַ ֫מֲּע֥לוֹת ְבּ֣שׁוּב ְ֭יה ָוה ֶאת־ִשׁיַב֣ת ִצ ֑יּוֹן ָה֝ ִ֗יינוּ
אִ֗
ְכֹּחְל ִ ֽמים
ב ֤אָז ִיָמֵּל֪א ְשׂ֡חוֹק ִפּינ ֮וּ וְּלשׁוֹ ֵ֪ננוּ ִ ֫ר ָ֥נּה ֭אָז ֹיאְמ֣רוּ ַבגּוֹ ִ֑ים
ִה ְג ִ ֥דּיל ְ֝יה ָ֗וה ַלֲע֥שׂוֹת ִעם־ ֵ ֽאֶלּה
גִה ְג ִ ֣דּיל ְ֭יה ָוה ַלֲע֥שׂוֹת ִעָמּ֗נוּ ָה ִ֥יינוּ ְשֵׂמִחֽים
דשׁוּ ָ ֣בה ְ֭יה ָוה ֶאת־*שבותנו **ְשִׁבי ֵ ֑תנוּ ַכֲּאִפי ִ ֥קים ַבּ ֶֽנּ ֶגב
הַהֹזְּרִע֥ים ְבִּדְמָע֗ה ְבִּר ָ֥נּה ִיְקֹֽצרוּ
שׂא ֶמֶֽשְׁך־ ַ ֫ה ָ֥זַּרע ֹֽ֬בּא־ ָי֥בוֹא ְבִר ָ֑נּה
ו ָ ֘ה֤לוְֹך ֵי ֵ ֨לְך ׀ וָּבֹכ֮ה ֹנ ֵ ֪
ֹ֝נֵשׂ֗א ֲאֻלֹמָּתֽיו
סופרים ספירת העומר
לנוחיותכם עמוד מעודכן לנוסח ספירת העומר

ָעֵלינוּ ְלַשֵׁבַּח ַלֲאדוֹן ַהֹכּלָ ,לֵתת ְגֻּדָלּה ְליוֵֹצר ְבֵּראִשׁית,
ֶשֹׁלּא ָעָשׂנוּ ְכּגוֹ ֵיי ָהֲאָרצוֹתְ ,וֹלא ָשָׂמנוּ ְכִּמְשְׁפּחוֹת
ָהֲאָדָמהֶ .שֹׁלּא ָשׂם ֶחְלֵקנוּ ָכֶּהםְ ,וגוָֹרֵלנוּ ְכָּכל ֲהמוֹ ָנם,
ֶשֵׁהם ִמְשַׁתֲּח ִוים ְלֶהֶבל ָוִריק ,וִּמְתַפְּלִּלים ֶאל ֵאל ֹלא
יוִֹשׁיַעַ .וֲא ַנְחנוּ כּוְֹרִעים וִּמְשַׁתֲּח ִוים וּמוִֹדיםִ ,לְפ ֵני ֶמֶלְך
ַמְלֵכי ַהְמָּלִכים ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּאֶ ,שׁהוּא נוֶֹטה ָשַׁמ ִים
ְוֹיֵסד אֶָרץ ,וּמוַֹשׁב ְיָקרוֹ ַבָּשַּׁמ ִים ִמַמַּעל ,וְּשִׁכי ַנת ֻעזּוֹ
ְבּ ָגְבֵהי ְמרוִֹמים .הוּא ֱאֹלֵהינוּ ֵאין עוֹדֱ ,אֶמת ַמְלֵכּנוּ,
ֶאֶפס זוָּלתוַֹ .כָּכּתוּב ַבּתּוָֹרתוְֹ :ו ָיַדְעָתּ ַהיּוֹם ַוֲהֵשֹׁבָת ֶאל
ְלָבֶבָךִ ,כּי ְיֹה ָוה הוּא ָהֱאֹלִהים ַבָּשַּׁמ ִים ִמַמַּעל ְוַעל
ָהאֶָרץ ִמָתַּחת ֵאין עוֹד
ְוַעל ֵכּן ְנַק ֶוּה ָלְּך ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוִּ ,לְראוֹת ְמֵהָרה
ְבִּתְפֶאֶרת ֻע ָזְּךְ ,לַהֲעִביר ִגּלּוִּלים ִמן ָהאֶָרץְ ,וָהֱאִליִלים
ָכּרוֹת ִיָכֵּרתוּןְ ,לַתֵקּן עוָֹלם ְבַּמְלכוּת ַשַׁדּיְ ,וָכל ְבּ ֵני
ָבָשׂר ִיְקְראוּ ִבְשֶׁמָךְ ,לַה ְפנוֹת ֵאֶליָך ָכּל ִרְשֵׁעי אֶָרץ.
ַיִכּירוּ ְו ֵיְדעוּ ָכּל יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלִ ,כּי ְלָך ִתְּכַרע ָכּל ֶבֶּרְך,
ִתָּשַּׁבע ָכּל ָלשׁוֹןְ .לָפ ֶניָך ְיֹה ָוה ֱאֹלֵהינוּ ִיְכְרעוּ ְו ִיֹפּלוּ,
ְוִלְכבוֹד ִשְׁמָך ְיָקר ִיֵתּנוִּ ,ויַקְבּלוּ ֻכָלּם ֶאת ֹעל ַמְלכוֶּתָך,
ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעוָֹלם ָוֶעדִ .כּי ַהַמְּלכוּת ֶשְׁלָּך
ִהיא ,וְּלעוְֹלֵמי ַעד ִתְּמֹלְך ְבָּכבוֹדַ .כָּכּתוּב ְבּתוָֹרָתְך:
ְיֹה ָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעדְ :ו ֶנֱאַמרְ :וָה ָיה ְיֹה ָוה ְלֶמֶלְך ַעל
ָכּל ָהאֶָרץ ַבּיּוֹם ַההוּא ִיְה ֶיה ְיֹה ָוה ֶאָחד וְּשׁמוֹ ֶאָחד
היתומים אומרים קדיש
ִיְת ַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּאְ .בָּעְלָמא ִדּי ְבָראִ ,כְּרעוֵּתה,
ְו ַיְמִליְך ַמְלכוֵּתהְ ,ו ַיְצַמח ֻפְּרָק ֵנהִ ,ויָקֵרב ְמִשׁיֵחהּ.
ְבַּח ֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַח ֵיּי ְדָכל ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ ,בֲּע ָגָלא
וִּב ְזַמן ָקִריבְ ,וִאְמרוּ אֵָמן
ְיֵהא ְשֵׁמיהּ ַרָבּא ְמָבַרְך ְלָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמ ָיּא
ִיְתָבַּרְךְ .ו ִיְשַׁתַּבּחְ .ו ִיְתָפּאַרְ .ו ִיְתרוַֹמםְ .ו ִיְת ַנֵשּׂאְ .ו ִיְתַהָדּר.
ְו ִיְתַעֶלּהְ .ו ִיְתַהָלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁאְ ,בִּריְך הוּאְ .לֵעָלּא
)בעשי"ת וְּלֵעָלּא ִמָכּל( ִמן ָכּל ִבְּרָכָתא ְוִשׁיָרָתא,
ֻתְּשְׁבָּחָתא ְו ֶנֱחָמָתאַ ,דֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמאְ ,וִאְמרוּ אֵָמן
ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמ ָיּא ְוַח ִיּים טוִֹבים ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל
ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרוּ אֵָמן

ֹעֶשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַהָשּׁלוֹם( ִבְּמרוָֹמיו הוּא ַיֲעֶשׂה
ָשׁלוֹם ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרוּ אֵָמן
מסיימים בשירת אני מאמין
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי
שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

