
 

 

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 דופן הזה,יוצא הברוכים הבאים לערב 

 נפגעי פעולות האיבה. של מתאבלים ומכבדים את זכרם של החיילים הנופלים ו וביחד אנ
 הקמתה של מדינת ישראל, ביתנו. ל, 73-נחגוג את יום העצמאות ה מיד לאחר מכן, אנו

 .מדינההיום ללא הקרבתם של אותם הנופלים, לא הייתה לנו 

 העלייה מביא איתו הרבה דברים טובים ומשמחים, אך כמובן גם לא מעט אתגרים.  ו יודעים שתהליךאנ
 www.alynu.com   מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו באתר האינטרנטאתם עלינו פה בשבילכם בכל שלב בדרך. 

 ,בברכה

 .נחמה לוי, מנכ"לית ומייסדת ארגון 'עלינו', וצוות 'עלינו' כולו
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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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פרק קז
ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ בֹו֑ט־יִּכ הָ֣והיַל ּו֣דֹה
רָֽצ־דַּיִמ םָ֗לָאְּ֝ג רֶׁ֥שֲא הָ֑והְי יֵ֣לּואְּג ּורְמאֹ֭י
םָּֽיִמּו ןֹו֥פָּצִמ בָ֑רֲעַּמִֽמּו חָ֥רְזִּמִמ םָ֥צְּבִ֫ק תֹו֗צָרֲאֵמּֽו

ּואָֽצָמ אֹ֣ל בָׁ֗שֹו֝מ ריִ֥ע ְךֶרָּ֑ד ןֹו֣מיִׁשיִּב רָּבְדִּמַ֭ב ּו֣עָּת
ףָּֽטַעְתִּת םֶ֥הָּב םָׁ֗שְפַ֝נ םיִ֑אֵמְצ־םַּג םיִ֥בֵעְר
םֵֽליִּצַי םֶ֗היֵתֹוקּוֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב הָוהְ֭י־לֶא ּו֣קֲעְצִּיַו
בָֽׁשֹומ ריִ֥ע־לֶא תֶכֶ֗לָ֝ל הָ֑רָׁשְי ְךֶרֶ֣דְּב םֵכיִרְדַּֽיַ֭ו
םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח הָ֣והיַל ּו֣דֹוי
בֹוֽט־אֵּלִמ הָבֵעְ֝ר ׁשֶפֶ֥נְו הָ֑קֵקֹׁש ׁשֶפֶ֣נ ַעיִּבְׂשִ֭ה־יִּכ
לֶֽזְרַבּו יִ֣נֳע יֵ֖ריִסֲא תֶוָ֑מְלַצְו ְךֶׁ֣שֹח יֵבְׁ֭שֹי
ּוצָֽאָנ ןֹו֣יְלֶע תַ֖צֲעַו לֵ֑א־יֵרְמִא ּו֥רְמִה־יִּֽכ
רֵֽזֹע ןיֵ֣אְו ּו֗לְׁשָּ֝כ םָּ֑בִל לָ֣מָעֶּב עַ֣נְכַּיַו
םֵֽעיִׁשֹוי םֶ֗היֵתֹוקֻֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב הָוהְ֭י־לֶא ּו֣קֲעְזִּיַו
קֵּֽתַנְי םֶ֣היֵתֹו֖רְסֹומּו תֶוָ֑מְלַצְו ְךֶׁ֣שֹחֵמ םֵאיִצֹוֽ֭י
םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח הָ֣והיַל ּו֣דֹוי
 ַעֵּֽדִּג לֶ֣זְרַב יֵ֖חיִרְבּו תֶׁ֑שֹחְנ תֹו֣תְלַּד רַּבִׁ֭ש־יִּֽכ
ּוּֽנַעְתִי םֶ֗היֵתֹֽנֹוֲעֵמּֽ֝ו םָ֑עְׁשִּפ ְךֶרֶּ֣דִמ םיִלִוֱ֭א
תֶוָֽמ יֵרֲעַׁ֥ש־דַע ּוע֗יִּגַּיַ֝ו םָׁ֑שְפַנ בֵ֣עַתְּת לֶכֹ֭א־לָּכ
םֵֽעיִׁשֹוי םֶ֗היֵתֹוקֻֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב הָוהְ֭י־לֶא ּו֣קֲעְזִּיַו
םָֽתֹותיִחְּׁשִמ טֵּ֗לַמ֝יִֽו םֵ֑אָּפְרִיְו ֹורָבְּ֭ד חַ֣לְׁשִי
םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח הָ֣והיַל ּו֣דֹוי
הָּֽנִרְּב ויָׂ֣שֲעַמ ּו֖רְּפַסיִֽו הָ֑דֹות יֵ֣חְבִז ּוחְּבְזִיְ֭ו
םיִּֽבַר םִיַ֣מְּב הָ֗כאָלְ֝מ יֵׂ֥שֹע תֹוּ֑יִנֳאָּב םָּיַ֭ה יֵ֣דְרֹוי

הָֽלּוצְמִּב ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו הָ֑והְי יֵׂ֣שֲעַמ ּואָ֭ר הָּמֵ֣ה
ויָּֽלַּג םֵ֥מֹורְּתַו הָ֑רָעְס ַחּו֣ר דֵמֲעַּיַֽ֭ו רֶמאֹּ֗יַו
גָֽגֹומְתִת הָ֥עָרְּב םָׁ֗שְפַ֝נ תֹו֑מֹוהְת ּו֣דְרֵי םִיַמָׁ֭ש ּו֣לֲעַי
עָּֽלַּבְתִּת םָ֗תָמְכָ֝ח־לָכְו רֹוּ֑כִּׁשַּכ ּועּונָיְ֭ו ּוּגֹו֣חָי
םֵֽאיִצֹוי םֶ֗היֵתֹקּוֽצְּמִמּֽ֝ו םֶ֑הָל רַּ֣צַּב הָוהְ֭י־לֶא ּו֣קֲעְצִּיַו
םֶֽהיֵּלַּג ּוׁ֗שֱחֶּיַ֝ו הָ֑מָמְדִל הָרָעְ֭ס םֵ֣קָי
םָֽצְפֶח זֹו֥חְמ־לֶא םֵ֗חְנַּיַ֝ו ּוקֹּ֑תְׁש ִי־יִֽכ ּו֥חְמְׂשִּיַו
םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח הָ֣והיַל ּו֣דֹוי
ּוהּוֽלְלַהְי םיִ֣נֵקְז בַׁ֖שֹומְבּו םָ֑ע־לַהְקִּב ּוהּומְמֹריִֽ֭ו
ןֹוֽאָּמִצְל םִיַ֗֝מ יֵאָ֥צֹמּו רָּ֑בְדִמְל תֹו֣רָהְנ םֵׂ֣שָי

ּהָֽב יֵבְׁ֣שֹי תַ֗עָרֵ֝מ הָ֑ח ֵלְמִל יִרְּ֭פ ץֶרֶ֣א
םִיָֽמ יֵאָ֥צֹמְל הָּ֗יִ֝צ ץֶרֶ֥אְו םִיַ֑מ־םַגֲֽאַל רָּבְדִ֭מ םֵׂ֣שָי

 
 
 
 
בָֽׁשֹומ ריִ֣ע ּו֗נְנֹוכְיַ֝ו םיִ֑בֵעְר םָׁ֣ש בֶׁשֹוּ֣יַו
הָאּוֽבְת יִ֣רְּפ ּוׂ֗שֲעַּיַ֝ו םיִ֑מָרְכ ּו֣עְּטִּיַו תֹודָׂ֭ש ּו֣עְרְזִּיַו
טיִֽעְמַי אֹ֣ל םָּ֗תְמֶהְבּ֝ו דֹ֑אְמ ּוּ֣בְרִּיַו םֵ֣כֲרָבְיַו
ןֹוֽגָיְו הָ֣עָר רֶצֹ֖עֵמ ּוחֹׁ֑שָּיַו ּו֥טֲעְמִּיַו

 ְךֶרָֽד־אֹל ּוהֹ֣תְּב םֵ֗עְתַּיַ֝ו םיִ֑ביִדְנ־לַע זּוּ֭ב ְךֵ֣פֹׁש
תֹוֽחָּפְׁשִמ ןאֹּ֗צַּ֝כ םֶׂשָּ֥יַו יִנֹו֑עֵמ ןֹו֣יְבֶא בֵּ֣גַׂשְיַו
 ָהיִּֽפ הָצְפָ֣ק הָ֗לְוַ֝ע־לָכְו ּוחָ֑מְׂשִיְו םיִ֣רָׁשְי ּו֣אְרִי

הָֽוהְי יֵ֥דְסַֽח ּו֗נְנֹוּֽבְתִיְ֝ו הֶּלֵ֑א־רָמְׁשִיְו םָ֥כָח־יִמ
 

פרק צז
םיִּֽבַר םיִּ֥יִא ּו֗חְמְׂשִ֝י ץֶרָ֑אָה לֵ֣גָּת ְךָלָ֭מ הָ֣והְי
ֹוֽאְסִּכ ןֹו֣כְמ טָּ֗פְׁשִמּ֝ו קֶדֶ֥צ ויָ֑ביִבְס לֶ֣פָרֲעַו ןָ֣נָע
ויָֽרָצ ביִ֣בָס טֵ֖הַלְתּו ְךֵ֑לֵּת ויָ֣נָפְל ׁשֵ֭א
ץֶרָֽאָה לֵ֣חָּתַו הָ֖תֲאָר לֵ֑בֵּת ויָ֣קָרְב ּוריִ֣אֵה
ץֶרָֽאָה־לָּכ ןֹו֣דֲא יֵ֗נְפִּלִ֝מ הָ֑והְי יֵ֣נְפִּלִמ ּוּסַמָ֭נ ֗גַנֹוּדַּכ םיִ֗רָה
ֹוֽדֹובְּכ םיִּ֣מַעָה־לָכ ּו֖אָרְו ֹו֑קְדִצ םִיַ֣מָּׁשַה ּודיִּ֣גִה
־ּווֲחַּתְׁשִה ם֑יִליִלֱאָּב םיִ֥לְלַהְתִּֽמַה לֶסֶ֗פ יֵדְבֹ֬ע־לָּכ ׀ ּוׁשֹ֤בֵי
םיִֽהֹלֱא־לָּכ ֹו֝ל
 ןַעַ֖מְל הָ֑דּוהְי תֹו֣נְּב הָנְלֵגָּתַ֭ו ןֹוּ֗יִצ ׀ חַ֨מְׂשִּתַו הָ֬עְמָׁש
הָֽוהְי ָךיֶ֣טָּפְׁשִמ
־לַע ָתיֵ֗לֲעַ֝נ דֹ֥אְמ ץֶרָ֑אָה־לָּכ־לַע ןֹו֥יְלֶע הָ֗והְי הָּ֤תַא־יִּֽכ
 םיִֹֽהלֱא־לָּכ

 דַּ֥יִמ ויָ֑דיִסֲח תֹוׁ֣שְפַנ רֵמֹׁ֭ש ֥עָר ּו֫אְנִׂש הָ֗והְי יֵ֥בֲהאֹ
םֵֽליִּצַי םיִ֗עָׁשְ֝ר

הָֽחְמִׂש בֵ֥ל־יֵרְׁשִיְלּֽו קיִּ֑דַּצַל ַעֻ֣רָז רֹו֭א
 ֹוֽׁשְדָק רֶכֵ֣זְל ּו֗דֹוהְ֝ו הָ֑והיַּֽב םיִקיִּדַ֭צ ּו֣חְמִׂש

פרק צח
 הָׂ֑שָע תֹו֣אָלְפִנ־יִּֽכ ׁשָדָ֭ח ריִׁ֣ש ׀ הָ֨והיַֽל ּוריִׁ֤ש רֹו֡מְזִמ
ֹוֽׁשְדָק ַעֹו֥רְזּו ֹו֗ניִמְ֝י ֹוּ֥ל־הָעֽיִׁשֹוה
ֹוֽתָקְדִצ הָּ֥לִּג םִ֗יֹוּגַ֝ה ֥יֵניֵעְל ֹו֑תָעּוׁשְי הָוהְ֭י ַעיִ֣דֹוה
־יֵסְפַא־לָכ ּו֥אָר לֵ֥אָ֫רְׂשִי תיֵ֪בְל ֹ֮ותָנּומֱֽאֶֽו ׀ ֹו ּ֨דְסַח רַ֤כָ֘ז

ּוניֵֽהֹלֱא תַ֥עּוׁשְי תֵ֝֗א ץֶרָ֑א
ּורֵּֽמַזְו ּו֣נְּנַרְו ּו֖חְצִּפ ץֶרָ֑אָה־לָּכ הָוהיַֽ֭ל ּועיִ֣רָה
הָֽרְמִז לֹו֣קְו רֹוּ֗נִכְּ֝ב רֹוּ֑נִכְּב הָ֣והיַל ּו֣רְּמַז

 תפילת יום העצמאות
 



הָֽוהְי ְךֶלֶּ֬מַה ׀ יֵ֤נְפִל ּועיִ֗רָ֝ה רָ֑פֹוׁש לֹו֣קְו תֹורְצֹ֣צֲחַּ֭ב
 ּהָֽב יֵבְׁ֣שֹיְו לֵ֗בֵּ֝ת ֹו֑אֹלְמּו םָּיַ֭ה םַ֣עְרִי
ּוֽנֵּנַרְי םיִ֥רָה דַחַ֝֗י ףָ֑כ־ּואֲחְמִי תֹו֥רָהְנ

ן ָמֱאֶנ  ְךֶלֶמ לֵא יחיד אומר:
דָחֶא הָוֹהְי ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי לֵאָרְׂשִי עַמְׁש

דֶעָו םָלֹועְל, ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵּׁש,  ְךּורָּב  בלחש:

 קֶדֶ֑צְּב לֵ֥בֵּת־טֹּֽפְׁשִי ץֶרָ֥אָ֫ה טֹּ֪פְׁשִל ֮אָב יִּ֥כ הָ֗והְי־יֵנְֽפִֽל
םיִֽרָׁשיֵמְּב ם֗יִּמַעְ֝ו
 

החזן והקהל שרים
 יִרּוע ,יִרֹוא יִמּוק ְךֵרֹוא אָב יִּכ ,יִרְרֹועְתִה ,יִרְרֹועְתִה
הָלְגִנ ְךִיַלָע הָוֹהְי דֹובְּכ ,יִרֵּבַּד ריִׁש יִרּוע

בֹו הָחְמְׂשִנו הָליִגָנ 'ה הָׂשָע םֹוּיַה הֶז

 ְךָּב ,יִמֱהֶּת הַמּו יִחֲחֹוּתְׁשִּת הַמ ,יִמְלָּכִת אֹלְו יִׁשֹובֵת אֹל
ּהָּלִּת לַע ריִע הָתְנְבִנְו ,יִּמַע יֵּיִנֲע ּוסֱחֶי

ֹוב הָחְמְׂשִנו הָליִגָנ 'ה הָׂשָע םֹוּיַה הֶז

 ׁשיִא דַי לַע ,יִציִרֲעַּת הָוֹהְי תֶאְו ,יִצֹורְפִּת לאֹמְׂשּו ןיִמָי
הָליִגָנְו הָחְמְׂשִנְו ,יִצְרַּפ ן ֶּב

ֹוב הָחְמְׂשִנו הָליִגָנ 'ה הָׂשָע םֹוּיַה הֶז

מתפללים תפילת ערבית
 ֹורָבְדִּב רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֱא ,הָוֹהְי הָּתַא ךּורָּב
 הָנּובְתִּבּו ,םיִרָעְׁש ַחֵתֹוּפ הָמְכָחְּב ,םיִבָרֲע ביִרֲעַמ
 תֶא רֵּדַסְמּו ,םיִּנַמְּזַה תֶא ףיִלֲחַמּו ,םיִּתִע הֶּנַׁשְמ
 םָמֹוי אֵרֹוּב .ֹונֹוצְרִּכ ,ַעיִקָרָּב םֶהיֵתֹורְמְׁשִמְּב םיִבָכֹוּכַה
 ריִבֲעַמּו ,רֹוא יֵנְּפִמ ְךֶׁשֹחְו ְךֶׁשֹח יֵנְּפִמ רֹוא לֵלֹוּג ,הָלְיַלָו
 הָוֹהְי .הָלְיָל ןיֵבּו םֹוי ןיֵּב ליִּדְבַמּו ,הָלְיַל איִבֵמּו םֹוי

 םָלֹועְל ּוניֵלָע ְךֹולְמִי דיִמָּת םָּיַקְו יַח לֵא .ֹומְׁש תֹואָבְצ
םיִבָרֲע ביִרֲעַּמַה ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב :דֶעָו

,  ָּתְבַהָא  ָךְּמַע לֵאָרְׂשִי תיֵּב) םָלֹוע תַבֲהַא( הָּבַר הַבֲהַא
 ןֵּכ לַע.  ָּתְדַּמִל ּונָתֹוא םיִטָּפְׁשִמּו םיִּקֻח תֹוְצִמּו הָרֹוּת
 חַמְׂשִנְו,  ָךיֶּקֻחְּב  ַחיִׂשָנ ּונֵמּוקְבּו ּונֵבְכָׁשְּב, ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי
 םֵה יִּכ ,דֶעָו םָלֹועְל ָךיֶתֹוְצִמְבּו ,ָךֶתָרֹוּת דּומְלַת יֵר ְבִדְּב
 ָךְתָבֲהַאְו .הָלְיָלָו םָמֹוי הֶּגְהֶנ םֶהָבּו ,ּוניֵמָי ְךֶרֹאְו ּוניֵּיַח
 ֹוּמַע בֵהֹוא ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב ,םיִמָלֹועְל ּוּנֶּמִמ רּוס ָת לַא
לֵאָרְׂשִי

 

 

 לָכְבּו  ָךְׁשְפַנ לָכְבּו  ָךְבָבְל לָכְּב  ָךיֶהֹלֱא הָוֹהְי תֵא  ָּתְבַהָאְו
ּיֹום  ַה  ָךְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה ּויָהְו.  ָךֶדֹאְמ
 ָךֶתיֵבְּב ָךְּתְבִׁשְּב םָּב ָּתְרַּבִדְו ָךיֶנָבְל םָּתְנַּנִׁשְו .ָךֶבָבְל לַע
 לַע תֹואְל םָּת ְרַׁשְקּו .ָךֶמּוקְבּו ָךְּבְכָׁשְבּו ְךֶרֶּדַב ָךְּתְכֶלְבּו
 ָךֶתיֵּב תֹזּוזְמ לַע םָּתְבַתְכּו .ָךיֶניֵע ןיֵּב תֹפָטֹטְל ּויָהְו ָךֶדָי
 ָךיֶרָעְׁשִבּו

 הֶּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא יַתֹוְצִמ לֶא ּועְמְׁשִּת  ַעֹמָׁש םִא הָיָהְו
 לָכְּב ֹודְבָעְלּו םֶכיֵהֹלֱא הָוֹהְי תֶא הָבֲהַאְל םֹוּיַה םֶכְתֶא
 הֶרֹוי ֹוּתִעְּב םֶכְצְרַא רַטְמ יִּתַתָנְו. םֶכְׁשְפַנ לָכְבּו םֶכְבַבְל
 בֶׂשֵע יִּתַתָנְו .ָךֶרָהְצִיְו ָך ְֹׁשריִתְו  ָךֶנָגְד  ָּתְפַסָאְו ׁשֹוקְלַמּו
 ןֶּפ םֶכָל ּורְמָּׁשִה .ָּתְעָבָׂשְו ָּתְלַכָאְו ָךֶּתְמֶהְבִל ָךְדָׂשְּב
 םיִרֵחֲא םיִהֹלֱא םֶּתְדַבֲעַו םֶּתְרַסְו םֶכְבַבְל הֶּתְפִי
 תֶא רַצָעְו םֶכָּב הָוֹהְי ףַא הָרָחְו .םֶהָל םֶתיִוֲחַּתְׁשִהְו
 ּהָלּובְי תֶא ןֵּתִת אֹל הָמָדֲאָהְו רָטָמ הֶיְהִי אֹלְו םִיַמָּׁשַה
 ןֵתֹנ הָוֹהְי רֶׁשֲא הָבֹּטַה ץֶרָאָה לַעֵמ הָרֵהְמ םֶּתְדַבֲאַו
 םֶכְׁשְפַנ לַעְו םֶכְבַבְל לַע הֶּלֵא יַרָב ְּד תֶא םֶּתְמַׂשְו .םֶכָל
 ןיֵּב תֹפָטֹוטְל ּויָהְו םֶכְדֶי לַע תֹואְל םָתֹא םֶּתְרַׁשְקּו

 ָךְּתְבִׁשְּב םָּב רֵּבַדְל םֶכיֵנְּב תֶא םָתֹא םֶּתְדַּמִלְו .םֶכיֵניֵע
 לַע םָּתְבַתְכּו .ָךֶמּוקְבּו ָךְּבְכָׁשְבּו ְךֶרֶּדַב ָךְּתְכֶלְבּו ָךֶתיֵבְּב
 םֶכיֵנְב יֵמיִו םֶכיֵמְי ּוּבְרִי ןַעַמְל .ָךיֶרָעְׁשִבּו ָךֶתיֵּב תֹוזּוזְמ
 םֶהָל תֵתָל םֶכיֵתֹבֲאַל הָוֹהְי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע
ץֶרָאָה לַע םִיַמָּׁשַה יֵמיִּכ

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא רֵּבַּד. רֹמאֵּל הֶֹׁשמ לֶא הָוֹהְי רֶמאֹּיַו
 םֶהיֵדְגִב יֵפְנַּכ לַע תִציִצ םֶהָל ּוׂשָעְו םֶהֵלֲא  ָּת ְרַמָאְו
 םֶכָל הָיָהְו .תֶלֵכְּת ליִתְּפ ףָנָּכַה תִציִצ לַע ּונְתָנְו םָתֹרֹדְל
 הָוֹהְי תֹוְצִמ לָּכ תֶא םֶּתְרַכְזּו ֹותֹא םֶתיִאְרּו תִציִצְל
 םֶכיֵניֵע יֵרֲחַאְו םֶכְבַבְל יֵרֲחַא ּורֻתָת אֹלְו םָתֹא םֶתיִׂשֲעַו

 תֶא םֶתיִׂשֲעַו ּורְּכְזִּת ןַעַמְל .םֶהיֵרֲחַא םיִנֹז םֶּתַא רֶׁשֲא
 הָוֹהְי יִנֲא .םֶכיֵהֹלא ְל םיִֹׁשדְק םֶתיִיְהִו יָתֹוְצִמ לָּכ
 תֹויְהִל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ םֶכְתֶא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא םֶכיֵהֹלֱא
תֶמֱא : םֶכיֵהֹלֱא הָוֹהְי יִנֲא םיִהֹלֱאֵל םֶכָל

 



תֶמֱא םֶכיֵהֹלֱא הָוֹהְי החזן חוזר:

 ןיֵאְו ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי הּוא יִּכ, ּוניֵלָע םָּיַקְו תאֹז לָּכ הָנּומֱאֶו
 ,םיִכָלְמ דַּיִמ ּונֵדֹוּפַה ,ֹוּמַע לֵאָרְׂשִי ּונְחַנֲאַו ,ֹותָלזּו
 ּונָל עָרְפִּנַה לֵאָה ,םיִציִרָעֶה לָּכ ףַּכִמ ּונֵלֲאֹּגַה ּונֵּכְלַמ
 הֵׂשֹועָה ,ּונֵׁשְפַנ יֵבְיֹוא לָכְל לּומְּג םֵּלַׁשְמַה ,ּוניֵרָּצִמ
 :רָּפְסִמ ןיֵא דַע תֹואָלְפִנְו )םיִּסִנ( .רֶקֵח ןיֵא דַע תֹולֹודְג
 ּונֵכיִרְדַּמַה ,ּונֵלְגַר טֹוּמַל ןַתָנ אֹלְו ,םיִּיַחַּב ּונֵׁשְפַנ םָּׂשַה
 הֶׂשֹעָה ,ּוניֵאְנֹוׂש לָּכ לַע ּונֵנְרַק םֶרָּיַו ,ּוניֵבְיֹוא תֹומָּב לַע
 יֵנְּב תַמְדַאְּב םיִתְפֹומּו תֹותֹוא ,הֹעְרַפְּב הָמָקְנּו םיִּסִנ ּונָל
 ֹוּמַע תֶא אֵצֹוּיַו ,םִיָרְצִמ יֵרֹוכְּב לָּכ ותָרְבֶעְב הֶּכַּמ ַה .םָח
 יֵרְזִּג ןיֵּב ויָנָּב ריִבֲעַּמַה ,םָלֹוע תּורֵחְל םָכֹוּתִמ לֵאָרְׂשִי
 .עַּבִט תֹומֹוהְתִּב םֶהיֵאְנוׂש תֶאְו םֶהיֵפְדֹור תֶאְו ,ףּוס םַי
 ןֹוצָרְב ֹותּוכְלַמּו ,ֹומְׁש ִל ּודֹוהְו ּוחְּבִׁש ,ֹותָרּובְּג ויָנָב ּואָרְו
 הָריִׁש ּונָע ָךְל ,לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו הֶֹׁשמ .םֶהיֵלֲע ּולְּבִק
םָּלֻכ ּורְמָאְו ,הָּבַר הָחְמִׂשְב

 אָרֹונ, ׁשֶדֹּקַּב רָּדְאֶנ הָכֹמָּכ יִמ, הָוֹהְי םִלֵאָּב הָכֹמָכ יִמ
 יֵנְפִל ,םָי ַעֵקֹוּב  ָךיֶנָב ּואָר  ָךְתּוכְלַמ: אֶלֶפ הֵׂשֹע, תֹּלִהְּת
ּורְמָאְו ּונָע יִלֵא הֶז הֶֹׁשמ

דֶעָו םָלֹועְל ְךֹלְמִי הָוֹהְי

: ּוּנֶּמִמ קָזָח דַּיִמ ֹולָאְגּו, בֹקֲעַי תֶא הָוֹהְי הָדָפ יִּכ :רַמֱאֶנְו
לֵאָרְׂשִי לַאָּג, הָוֹהְי הָּתַא  ְךּורָּב

 ּונֵּכְלַמ ּונֵדיִמֲעַה ְו ,םֹולָׁשְל ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי ּונֵביִּכְׁשַה
 ,ָךֶמֹולְׁש תַּכֻס ּוניֵלָע ׂשֹרְפּו ,םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִּיַחְל
 ןַעַמְל הָרֵהְמ ּונֵעיִׁשֹוהְו ,ָךיֶנָפְּלִמ הָבֹוט הָצֵעְּב ּונֵנְּקַתְו

 ,בֶרֶחְו ,רֶבֶּד ,בֵיֹוא ּוניֵלָעֵמ רֵסָהְו ,ּונֵדֲעַּב ןֵגָהו ,ָךְמְׁש
 ָךיֶפָנְּכ לֵצְבּו ,ּוניֵרֲחַאֵמּו ּוניֵנָפְּלִמ ןָטָּׂש רֵסָהְו ,ןֹוגָיְו בָעָרְו

 ּונֵתאֵצ רֹמְׁשּו .הָּתָא םּוחַרְו ןּוּנַח ְךֶלֶמ לֵא יִּכ ,ּונֵריִּתְסַּת
 ְךּורָּב .םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִּיַחְל ּונֵאֹובּו

דַעָל לֵאָר ְׂשִי ֹוּמַע תֶא רֵמֹוׁש ,הָוֹהְי הָּתַא

החזן אומר חצי קדיש

, הֵתּועְרִּכ, אָרְב יִּד אָמְלָעְּב. אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
. ּהֵחיִׁשְמ בֵרָקיִו, הֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו, הֵתּוכְלַמ  ְךיִלְמַיְו
 אָלָגֲעַּב, לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְד יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב
  ְךַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמְׁש אֵהְי .ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְז ִבּו

. רַאָּפְתִיְו. חַּבַּתְׁשִיְו . ְךַרָּבְתִי. אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל
 ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו. הֶּלַעְתִיְו. רָּדַהְתִיְו. אֵּׂשַנְתִיְו. םַמֹורְתִיְו
 )לָּכִמ אָּלֵעְלּו ת"ישעב(  אָּלֵעְל. הּוא  ְךיִרְּב, אָׁשְדֻקְּד
 ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב לָּכ ןִמ
ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב

תפילת לחש
 ָךֶתָּלִהְּת דיִּגַי יִפּו חָּתְפִּת יַתָפש,יָֹנדֲא

 יֵהֹלֱא, ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא, הָוֹהְי הָּתַא  ְךּורָּב
 ,לֹודָּגַה לֵאָה .בֹקֲעַי יֵהֹלאֵו קָחְצִי יֵהֹלֱא ,םָהָרְבַא
 הֵנֹוקְו ,םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּג ,ןֹויְלֶע לֵא ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה
 םֶהיֵנְב יֵנְבִל לֵאֹוג איִבֵמּו ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוזְו ,לֹּכַה
 ְךּורָּב ,ןֵגָמּו  ַעיִׁשּומֹו רֵזֹוע  ְךֶלֶמ ,הָבֲהַאְּב ,ֹומְׁש ןַעַמְל
םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הָוֹהְי הָּתַא

 בַר, הָּתַא םיִתֵמ הֵּיַחְמ. יָנֹדֲא, םָלֹועְל רֹוּבִּג הָּתַא
 הֵּיַחְמ, דֶסֶחְּב םיִּיַח לֵּכְלַכְמ, לָּטַה דיִרֹומ,  ַעיִׁשֹוהְל
, םיִלֹוח אֵפֹורְו, םיִלְפֹונ  ְךֵמֹוס, םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ
 ָךֹומָכ יִמ רָפָע יֵנֵׁשיִל ֹותָנּומֱא םֵּיַקְמּו ,םיִרּוס ֲא ריִּתַמּו
 הֶּיַחְמּו תיִמֵמ ְךֶלֶמ ,ְךָּל הֶמֹוד יִמּו ,תֹורּובְּג לַעַב
  ְךּורָּב. םיִתֵמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןָמֱאֶנְו ,הָעּוׁשְי ַחיִמְצַמּו

םיִתֵּמַה הֵּיַחְמ, הָוֹהְי הָּתַא

 ָךּולְלַהְי םֹוי לָכְּב םיִׁשֹודְקּו ,ׁשֹודָק ָךְמִׁש ְו ,ׁשֹודָק הָּתַא
 ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב .הָּתָא ׁשֹודָקְו לֹודָג ְךֶלֶמ לֵא יִּכ .הָלֶּס
ׁשֹודָּקַה לֵאָה

 ּונֵּנָח .הָניִּב ׁשֹונֱאֶל דֵּמַלְמּו ,תַע ַּד םָדָאְל ןֵנֹוח הָּתַא
 ןֵנֹוח, הָוֹהְי הָּתַא  ְךּורָּב. תַעָדָו הָניִּב הָמְכָח  ָךְּתִאֵמ
תַעָּדַה

,  ָךֶתָדֹובֲעַל ּונֵּכְלַמ ּונֵבְרָקְו,  ָךֶתָרֹותְל ּוניִבָא ּונֵביִׁשֲה
 ,הָוֹהְי הָּתַא  ְךּורָּב.  ָךיֶנָפְל הָמֵלְׁש הָבּוׁשְתִב ּונֵריִזֲחַהְו
הָבּוׁשְתִב הֶצֹורָה

, ּונְעַׁשָפ יִּכ ּונֵּכְל ַמ ּונָל לַחְמ, ּונאָטָח יִּכ ּוניִבָא ּונָל חַלְס
 הֶּבְרַּמַה ןּוּנַח, הָוֹהְי הָּתַא  ְךּורָּב. הָּתָא חָּלַסְו טֹוב לֵא יִּכ
 ַֹחלְסִל



 הָמֵל ְׁש הָּלֻאְּג ּונֵלָאְגּו. ּונֵביִר הָביִרְו, ּונֵיְנָעְב אָנ הֵאְר
 ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב .הָּתָא קָזָח לֵאֹוּג לֵא יִּכ ,ָךֶמְׁש ןַעַמְל
לֵאָרְׂשִי לֵאֹוּג

 ּונֵתָּלִהְת יִּכ, הָעֵׁשָּוִנְו ּונֵעיִׁשֹוה, אֵפָרֵנְו הָוֹהְי ּונֵאָפְר
 לָכְלּו ּוניֵאּולֲחַּת לָכְל אֵּפְרַמּו הָכּורֲא הֵלֲעַהְו, הָּתָא
 ,ּוניֵתֹוּכַמ לָכְל הָמֵלְׁש הָאּופְר ,ּוניֵתֹוּכַמ לָכְלּו ּוניֵבֹואְכַמ
 ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב .הָּתָא ןָמֲחַרְו ןָמֱאֶנ אֵפֹור לֵא יִּכ
לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע יֵלֹוח אֵפֹור

 לָּכ תֶאְו. תאֹּזַה הָנָּׁשַה תֶא ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי ּוניֵלָע  ְךֵרָּב
 יֵנְּפ לַע הָכָרְּב :בקיץ ןֵתְו .הָבֹוטְל ּהָתָאּובְּת יֵניִמ
 תֹובֹוּטַה םיִנָּׁשַּכ ּונֵתָנְׁש  ְךֵרָבּו. ּהָבּוּטִמ ּונֵעְּבַׂשְו. הָמָדֲאָה
  ְךּורָּב. םיִנָּׁשַה  ְךֵרָבְמּו הָּתַא ביִטֵמּו טֹוב לֵא יִּכ. הָכָרְבִל
םיִנָּׁשַה  ְךֵרָבְמ, הָוֹהְי הָּתַא

, ּוניֵתֹוּיֻלָּג ץֵּבַקְל סֵנ אָׂשְו ,ּונֵתּור ֵחְל לֹודָּג רָפֹוׁשְּב עַקְּת
 .ּונֵצְרַאְל ץֶרָאָה תֹופְנַּכ עַּבְרַאֵמ הָרֵהְמ דַחַי ּונֵצְּבַקְו
לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע יֵחְדִנ ץֵּבַקְמ ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב

 רֵסָהְו. הָּלִחְּתַבְּכ ּוניֵצֲעֹויְו, הָנֹוׁשאִרָבְּכ ּוניֵטְפֹוׁש הָביִׁשָה
 הָוֹהְי הָּתַא הָרֵה ְמ ּוניֵלָע ְךֹלְמּו ,הָחָנֲאַו ןֹוגָי ּונֶּמ ִמ
 ְךּורָּב .טָּפְׁשִמְבּו קֶדֶצְּב ּונֵקְּדַצְו ,םיִמֲחַרְבּו דֶסֶחְּב ,ָךְּדַבְל
טָּפְׁשִמּו הָקָדְצ בֵהֹוא ְךֶלֶמ ,הָוֹהְי הָּתַא

 ,ּודֵבאֹי ע ַגֶרְּכ םיִניִמַה לָכְו, הָוְקִת יִהְּת ַאל םיִניִׁשְלַּמַלְו
 רֵּקַעְת הָרֵהְמ םיִדיֵּזַהְו ,ּותֵרָּכִי הָרֵהְמ ָךְּמַע יֵבְיֹוא לָכְו
 הָרֵהְמִּב םֵעיִנְכַתְו םֵליִּפְׁשַתְו םֵּלַכְתּו רֵּגַמְתּו רֵּבַׁשְתּו
םיִדֵז ַעיִנְכַמּו םיִבְיֹוא רֵבֹוׁש ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב .ּוניֵמָיְב

  ָךְּמַע תיִרֵאְׁש יֵנְקִז לַעְו םיִדיִסֲחַה לַעְו םיִקיִּדַּצַה לַע
 קֶדֶּצַה יֵרֵּג לַעְו םֶהיֵרְפֹוס תיֵּב תַטֵלְּפ לַעְו לֵאָרְׂשִי תיֵּב
 בֹוט רָכָׂש ןֵתְו ,ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי ָךיֶמֲחַר אָנ ּומֱהֶי ,ּוניֵלָעְו
 ,םֶהָּמִע ּונֵקְלֶח םיִׂשְו ,תֶמֱאֶב ָךְמִׁשְּב םיִחְטֹוּבַה לָכְל
 לֹודָּגַה ָךְּדְסַח לַעְו ,ּונְחַטָב ָךְב יִּכ ׁשֹובֵנ אֹל םָלֹועְלּו
 ןָעְׁשִמ ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב .ּונְנָעְׁשִנ םיִמָתְבּו תֶמֱאֶּב
םיִקיִּדַּצַל חָטְבִמּו

 ּהָכֹותְּב ןֹּכְׁשִּתְו בּוׁשָּת םיִמֲחַרְּב  ָךְריִע םִיַלָׁשּוריִלְו
 דִוָד א ֵּסִכְו ,ּוניֵמָיְב בֹורָקְּב ּהָתֹוא הֵנְבּו,  ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲאַּכ

 הֵנֹוּב ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב ,ןיִכָּת ּהָכֹותְל הָרֵהְמ ,ָךְּדְבַע
םִיָלָׁשּורְי

 םּורָת ּונְרַקְו,  ַחיִמְצַת הָרֵהְמ  ָךְּדְבַע דִוָּד חַמֶצ תֶא
 ָךְל םיִּפַצְמּו( .םֹוּיַה לָּכ ּוניִּוִק  ָךְתָעּוׁשיִל יִּכ.  ָךֶתָעּוׁשיִּב
הָעּוׁשְי ןֶרֶק ַחיִמְצַמ ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב .)הָעּוׁשְיִל

 םֵחַרְו חּוס, ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי ּונֵלֹוק עַמְׁש ןָמֲחַרָה בָא
 לֵא יִּכ, ּונֵתָּלִפְּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לֵּבַקְו, ּוניֵלָע
 םָקיֵר ,ּונֵּכְלַמ ָךיֶנָפְּלִמּו ,ה ָּתָא םיִנּונֲחַתְו תֹוּלִפְּת  ַעֵמֹוׁש
  ַעֵמֹוׁש הָּתַא יִּכ ,ּונֵתָּלִפְּת עַמְׁשּו ּונֵנֲעַו ּונֵּנָח .ּונֵביִׁש ְּת לַא
הָּלִפְּת  ַעֵמֹוׁש, הָוֹהְי הָּתַא  ְךּורָּב, הֶּפ לָּכ תַּלִפְת

, הֵעְׁש םָתָּלִפְתִלְו, לֵאָרְׂשִי  ָךְּמַעְּב ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי הֵצְר
 םָתָּלִפְתּו לֵאָרְׂשִי יֵּׁשִאְו ,ָךֶתיֵּב ריִבְדִל הָדֹובֲעָה בֵׁשָהְו

 דיִמָּת ןֹוצָרְל יִהְתּו ,ןֹוצָרְּב לֵּבַקְּת הָבֲהַאְּב הָרֵהְמ
 ןֹוּיִצְל  ָךְבּוׁשְּב ּוניֵניֵע הָניֶזֱחֶתְו ָךֶּמַע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע
ןֹוּיִצְל ֹותָניִכְׁש ריִז ֲחַּמַה, הָוֹהְי הָּתַא  ְךּורָּב. םיִמֲחַרְּב

 יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי הּוא הָּתַאָׁש,  ְךָל ּונְחַנ ֲא םיִדֹומ
 ּונֵעְׁשִי ןֵגָמּו ּוניֵּיַח צּור ּונֵרּוצ, דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵתֹובֲא
 לַע,  ָךֶתָּלִהְּת רֵּפַסְנּו  ָךְּל הֶדֹונ. רֹדָו רֹדְל הּוא הָּתַא
 ,ְךָל תֹודּוקְּפַה ּוניֵתֹומְׁשִנ לַעְו ,ָךיֶדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֵּיַח
 ָךיֶתֹובֹוטְו ָךיֶתֹואְלְפִנ לַעְו ,ּונָּמִע םֹוי לָכְּבֶׁש ָךיֶּסִנ לַעְו

 ּולָכ אֹל יִּכ ,בֹוּטַה .םִיָרֳהָצְו רֶקֹבָו בֶרֶע ,תֵע לָכְּבֶׁש
 ּוניִּוִק ם ָלֹועֵמ יִּכ ,ָךיֶדָסֲח ּוּמַת אֹל יִּכ ,םֵחַרְּמַה ,ָךיֶמֲחַר
 ְךָל

 דיִמָת ּונֵּכְלַמ  ָךְמִׁש אֵּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו  ְךַרָּבְתִי םָּלֻּכ לַעְו
 תֶא ּוכְרָביִו ּולְלַהיִו: הָלֶּס  ָךּודֹוי םיִּיַחַה לָכְו דֶעָו םָלֹועְל
 ּונֵתָעּוׁשְי לֵאָה, טֹוב יִּכ םָלֹועְל, תֶמֱאֶּב, לֹודָּגַה  ָךְמִׁש
 בֹוּטַה ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב .בֹוּטַה לֵאָה ,הָל ֶס ּונֵתָרְזֶעְו

תֹודֹוהְל הֶאָנ ָךְלּו ָךְמִׁש

, םיִמֲחַרְו, דֶסֶחָו ןֵח, םיִּיַח, הָכָרְבּו הָבֹוט םֹולָׁש םיִׂש
 דָחֶאְכ ּונָּלֻּכ, ּוניִבָא ּונֵכְרָּב.  ָךֶּמַע לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלָע

 ,ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי ּונָּל ָּתַתָנ ָךיֶנָּפ רֹואְב יִּכ,  ָךיֶנָּפ באֹור
 ,םיִמֲחַרְו הָכָרְבּו הָקָדְצּו ,דֶסֶח תָבֲהַאְו ,םיִּיַח תַרֹוּת
 ּונֵכְרָבְל ָךיֶניֵעְּב הֶיְהִי בֹוטְו )בּוט לָכְו( .םֹולָׁשְו םיִּיַחְו
 בֹרְּב הָעָׁש לָכְבּו תֵע לָכְּב לֵאָרְׂשִי ָךְּמַע לָּכ תֶא ְךֵרָבְלּו



 לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע תֶא ְךֵרָבְּמַה ,הָוֹהְי הָּתַא ְךּורָּב םֹולָׁש ֹזע
םֹולָּׁשַּב

 יִרּוצ הָוֹהְי  ָךיֶנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי
יִלֲאֹגְו

. הָמְרִמ רֵּבַּדִמ יַתָפְׂשּו עָרֵמ יִנוׁשְל רֹצְנ .יַהֹלֱא
 חַתְּפ .הֶיְהִּת לֹּכַל רָפָעֶּכ יִׁשְפַנְו .םֹּדִת יִׁשְפַנ יַלְלַקְמִלְו
 םיִמָּקַה לָכְו .יִׁשְפַנ ףֹּדְרִּת ָךיֶתֹוְצִמ יֵרֲחַאְו .ָךֶתָרֹותְּב יִּבִל
 לֵקְלַקְו םָתָצֲע רֵפָה הָרֵהְמ .הָעָרְל יַלָע םיִבְׁשֹוחַהְו
םָּתְבַׁשֲחַמ

 יִרּוצ הָוֹהְי  ָךיֶנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי
יִלֲאֹגְו

 לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי הּוא. ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹע
ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי

 הֶנָּבִּיֶׁש. ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי  ָךיֶנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי
 :ָךֶתָרֹותְּב ּונֵקְל ֶח ןֵתְו. ּוניֵמָיְב הָרֵהְמִּב ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב
תֹויִנֹומְדַק םיִנָׁשְכּו םָלֹוע יֵמיִּכ הָאְרִיְּב ָךְדָבֲעַנ םָׁשְו

 םָלֹוע יֵמיִּכ. םִיָלָׁשּוריִו הָדּוהְי תַחְנִמ הָוֹהיַל הָבְרָעְו
תֹויִנֹומְדַק םיִנָׁשְכּו

החזן אומר קדיש

 ,הֵתּועְרִּכ ,אָרְב י ִּד אָמְלָעְּב. אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 .ּהֵחיִׁשְמ בֵרָקיִו ,הֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,הֵתּוכְלַמ ְךיִלְמַיְו
 אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְד יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב
ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְזִבּו

 אָּיַמְל ָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל ְךַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמְׁש אֵהְי
. רָּדַהְתִיְו. אֵּׂשַנְתִיְו. םַמֹורְתִיְו. רַאָּפְתִיְו. חַּבַּתְׁשִיְו .ְךַרָּבְתִי
 אָּלֵעְל. הּוא  ְךיִרְּב, אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו. הֶּלַעְתִיְו
 ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב לָּכ ןִמ) לָּכִמ אָּלֵעְלּו ת"בעשי(
ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת

 םָדֳק לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְד ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לַּבַקְתִּת
ןֵמָא ּורְמִאְו, אָּיַמְׁשִב יִּד ןֹוהּובֲא

 לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םיִבטֹו םיִּיַחְו אָּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אֵהְי
ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי

 לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹע
ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי

פותחים את ארון הקודש ואומרים פסוק בפסוק
דָחֶא הוהי ּוניֵהֹלֱא הוהי לֵאָרְׂשִי עַמְׁש

)םימעפ שולש( םיִהֹלֱאָה אּוה הוהי

אחריו חוזר והקהל אומר ץ”הש

 תּודְבַעֵמ ּונָתֹוא לַאָגְו ּונָלְו ּוניֵתֹובֲאַל םיִּסִנ הָׂשָעֶׁש יִמ
 עַּבְרַאֵמ ּוניֵחָּדִנ ץֵּבַקיִו בֹורָקְּב ּונָתֹוא לַאְגִי אּוה .תּורֵחְל
ןֵמָא רַמאֹנְו לֵאָרְׂשִי לָּכ םיִרֵבֲח .ץֶרָאָה תֹופְנַּכ

 םֶ֔כְתֶא רֵ֣רֹּצַה ֙רַּצַה-לַע םֶ֗כְצְרַאְּב הָ֜מָחְלִמ ּואֹ֨בָת-יִֽכְו
 םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣והְי ֙יֵנְפִל םֶּ֗תְרַּכְזִנֲו תֹו֑רְצֹצֲחַּב םֶ֖תֹעֵרֲהַו
םֶֽכיֵבְיֹאֵמ םֶּ֖תְעַׁשֹונְו

 ֒םֶכיֵׁשְדָח יֵׁ֣שאָרְבּו ֮םֶכיֵדֲעֹומְבּֽו םֶ֥כְתַחְמִׂש םֹו֨יְבּו
 םֶ֑כיֵמְלַׁש ֣יֵחְבִז לַ֖עְו םֶ֔כיֵתֹ֣לֹע לַ֚ע תֹ֗רְצֹֽצֲחַּב םֶּ֣תְעַקְתּו
םֶֽכיֵהֹלֱא הָ֥והְי יִ֖נֲא םֶ֔כיֵהֹֽלֱא יֵ֣נְפִל ֙ןֹורָּכִזְל םֶ֤כָל ּו֨יָהְו

תוקעים תקיעה גדולה ,ואומרים בכל רם

הָיּונְּבַה םִיָלָׁשּוריִּב הָאָּבַה הָנָׁשְל

קי אבותינו, שכשם ואלו אלוקינו ’יהי רצון מלפניך ה
לשמוע קול שזכינו לאתחלתא דגאולה, כן נזכה 

שופר של משיח צדקנו במהרה בימנו

שרים במנגינת התקווה
 ּוניִ֗יָ֝ה ןֹוּ֑יִצ ֣תַביִׁש־תֶא הָוהְ֭י בּוׁ֣שְּב תֹו֥לֲעַּ֫מַֽה ריִׁ֗שא
םיִֽמְלֹחְּכ
 םִ֑יֹוּגַב ּו֣רְמאֹי זָ֭א הָּ֥נִ֫ר ּונֵ֪נֹוׁשְלּו ּ֮וניִּפ קֹו֡חְׂש אֵ֪לָּמִי זָ֤אב
הֶּלֵֽא־םִע תֹוׂ֥שֲעַל הָ֗ו֝הְי ליִּ֥דְגִה
םיִֽחֵמְׂש ּוניִ֥יָה ּונָּ֗מִע תֹוׂ֥שֲעַל הָו֭הְי ליִּ֣דְגִהג
ב ֶֽגֶּנַּב םיִ֥קיִפֲאַּכ ּונֵ֑תיִבְׁש** ונתובש*־תֶא הָו֭הְי הָ֣בּוׁשד
ּורֹֽצְקִי הָּ֥נִרְּב הָ֗עְמִדְּב ם֥יִעְרֹּזַהה
 הָּ֑נִרְבאֹו֥בָי־אֹּֽ֬ב עַרָּ֥זַ֫ה־ְךֶֽׁשֶמ אֵׂ֪שֹנ ֮הֹכָבּו ׀ ְךֵ֨לֵי ְךֹו֤לָ֘הו
ויָֽתֹּמֻלֲא אֵׂ֗שֹ֝נ

סופרים ספירת העומר

ספירת העומר לנוחיותכם עמוד מעודכן לנוסח



, תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויְל הָּלֻדְּג תֵתָל, לֹּכַה ןֹודֲאַל  ַחֵּבַׁשְל ּוניֵלָע
 תֹוחְּפְׁשִמְּכ ּונָמָׂש אֹלְו, תֹוצָרֲאָה יֵיֹוגְּכ ּונָׂשָע אֹּלֶׁש
, םָנֹומֲה לָכְּכ ּונֵלָרֹוגְו, םֶהָּכ ּונֵקְלֶח םָׂש אֹּלֶׁש. הָמָדֲאָה
 אֹל לֵא לֶא םיִלְּלַּפְתִמּו, קיִרָו לֶבֶהְל םיִוֲחַּתְׁשִמ םֵהֶׁש
 ְךֶלֶמ יֵנְפִל ,םיִדֹומּו םיִוֲחַּתְׁשִמּו םיִעְרֹוּכ ּונְחַנֲאַו .ַעיִׁשֹוי

 םִיַמָׁש הֶטֹונ אּוהֶׁש ,אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַה םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ
 ֹוּזֻע תַניִכְׁשּו ,לַעַּמִמ םִיַמָּׁשַּב ֹורָקְי בַׁשֹומּו ,ץֶרָא דֵסֹיְו
 ,ּונֵּכְלַמ תֶמֱא ,דֹוע ןיֵא ּוניֵהֹלֱא אּוה .םיִמֹורְמ יֵהְבָגְּב
 לֶא ָתֹבֵׁשֲהַו םֹוּיַה ָּתְעַדָיְו :ֹותָרֹוּתַּב בּותָּכ ַּכ .ֹותָלּוז סֶפֶא
 לַעְו לַעַּמִמ םִיַמָּׁשַּב םיִהֹלֱאָה אּוה הָוֹהְי יִּכ ,ָךֶבָבְל
דֹוע ןיֵא תַחָּתִמ ץֶרָאָה

 הָרֵהְמ תֹואְרִל ,ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי ְך ָּל הֶּוַקְנ ןֵּכ לַעְו
 םיִליִלֱאָהְו ,ץֶרָאָה ןִמ םיִלּוּלִּג ריִבֲעַהְל ,ְךָּזֻע תֶרֶאְפִתְּב
 יֵנְּב לָכְו ,יַּדַׁש תּוכְלַמְּב םָלֹוע ןֵּקַתְל ,ןּותֵרָּכִי תֹורָּכ
 .ץֶרָא יֵעְׁשִר לָּכ ָךיֶלֵא תֹונְפַהְל ,ָךֶמְׁשִב ּואְרְקִי רָׂשָב
 ,ְךֶרֶּב לָּכ עַרְכִּת ָךְל יִּכ ,לֵבֵת יֵבְׁשֹוי לָּכ ּועְדֵיְו ּוריִּכַי
 ,ּולֹּפִיְו ּועְרְכִי ּוניֵהֹלֱא הָוֹהְי ָךיֶנָפְל .ןֹוׁשָל לָּכ עַב ָּׁשִּת
 ,ָךֶתּוכְלַמ לֹע תֶא םָּלֻכ ּולְּבַקיִו ,ּונֵּתִי רָקְי ָךְמִׁש דֹובְכִלְו
 ָךְּלֶׁש תּוכְלַּמַה יִּכ .דֶעָו םָלֹועְל הָרֵהְמ םֶהיֵלֲע ְךֹלְמִתְו
 :ְךָתָרֹותְּב בּותָּכַּכ .דֹובָכְּב ְךֹלְמִּת דַע יֵמְלֹועְלּו ,איִה
 לַע ְךֶלֶמְל הָוֹהְי הָיָהְו :רַמֱאֶנְו :דֶעָו םָלֹעְל ְךֹלְמִי הָוֹהְי
דָחֶא ֹומְׁשּו דָחֶא הָוֹהְי הֶיְהִי אּוהַה םֹוּיַּב ץֶרָאָה לָּכ

היתומים אומרים קדיש

, הֵתּוע ְרִּכ, אָרְב יִּד אָמְלָעְּב. אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
. ּהֵחיִׁשְמ בֵרָקיִו, הֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו, הֵתּוכְלַמ  ְךיִלְמַיְו
 אָלָגֲעַּב, לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְד יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב
ןֵמָא ּורְמִאְו, ביִרָק ןַמְזִבּו

 אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל ְךַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמְׁש אֵהְי
. רָּדַהְתִיְו. אֵּׂשַנְתִיְו. םַמֹורְתִיְו. רַאָּפְתִיְו. חַּבַּתְׁשִיְו .ְךַרָּבְתִי
 אָּלֵעְל. הּוא  ְךיִרְּב, אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו. הֶּלַעְתִיְו
 ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב לָּכ ןִמ )לָּכִמ אָּלֵעְלּו ת"בעשי(
ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ן ָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת

 לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םיִבֹוט םיִּיַחְו אָּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אֵהְי
ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי

 הֶׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב )םֹולָּׁשַה ת"ישעב( םֹולָׁש הֶׂשֹע
ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םֹולָׁש

מסיימים בשירת אני מאמין
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי 

שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא




