
ואומרים ג’ פעמים:

ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים:
 ואומרים פעם אחת:

ְיָי ֶמֶלְך. ְיָי ָמָלְך. ְיָי ִיְמֹלְך לֹעָלם ָוֶעד:

חזן וקהל ִמי ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָגַאל אֹוָתם ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות. הּוא ִיְגַאל אֹוָתנּו ְּבָקרֹוב ִויַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו 

ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ. ֲחֵבִרים ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְונֹאַמר ָאֵמן:
ם  ְיָי ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ם ִלְפֵני֙  ת ְוִנְזַּכְרֶּת֗ ְצ֑רֹ ֲחֽצֹ ם ַּבֽ ֹעֶת֖ ֲהֵרֽ ם ַוֽ ם ַעל־ַהַּצר֙ ַהֹּצֵר֣ר ֶאְתֶכ֔ ה ְּבַאְרְצֶכ֗ אּו ִמְלָחָמ֜ י־ָת֨בֹ ְוִכֽ
ם  ת֚ ַעל ֹעֹ֣לֵתיֶכ֔ ְצ֗רֹ ֲחֽצֹ ם: ּוְב֨יֹום ִׂשְמַחְתֶכ֥ם ּֽוְבֽמֹוֲעֵדיֶכ֘ם ּוְבָראֵׁש֣י ָחְדֵׁשֶכם֒ ּוְתַקְעֶּת֣ם ַּבֽ ְיֵביֶכֽ ם ֵמֽאֹ ְוֽנֹוַׁשְעֶּת֖

ם: י ְיָי ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ם ֲאִנ֖ ְוַע֖ל ִזְבֵח֣י ַׁשְלֵמיֶכ֑ם ְוָה֨יּו ָלֶכ֤ם ְלִזָּכרֹון֙ ִלְפֵנ֣י ֱאֹֽלֵהיֶכ֔

 תוקעים תקיעה גדולה ואומרים בקול רם:

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה:
חזן וקהל

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָּזִכינּו ְלַאְתַחְלָּתא ִדְגֻאָּלה ֵּכן ִנְזֶּכה ִלְׁשֹמַע קֹול 
ׁשֹוָפרֹו ֶּׁשל ָמִׁשיַח, ִּבְמֶהָרה ְּבָיֵמינּו:

שרים במנגינת “התקוה”

ָּנ֥ה ָ֖אז ֽיֹאְמ֣רּו  ים: ָא֤ז ִיָּמֵל֪א ְׂש֡חֹוק ִּפינּו֘ ּוְלׁשֹוֵנ֪נּו ִר֫ ְלִמֽ ינּו ְּכֽחֹ ֲע֥לֹות ְּבׁ֣שּוב ְ֖יָי ֶאת־ִׁשיַב֣ת ִצּ֑יֹון ָ֜הִי֗ ַּמ֫ יר ַהֽ ִׁש֗
ים  ֲאִפיִק֥ ים: ׁשּוָב֣ה֖ ְיָי ֶאת־ְׁשִביֵת֑נּו ַּכֽ ינּו ְׂשֵמִחֽ נּו ָהִי֥ ֲעׂ֥שֹות ִעָּמ֗ יל֖ ְיָי ַלֽ ֶּלה: ִהְגִּד֣ ֲעׂ֥שֹות ִעם־ֵאֽ יל֜ ְיָי ַלֽ ַבּגֹוִי֑ם ִהְגִּד֥
יו: א ֲאֻלֹּמָתֽ ָּזַ֥֥רע ּֽבֹא־ָי֥בֹא ְבִרָּנ֑ה֜ ֹנֵׂש֗ ֶׁשְך־ַה֫ ְך| ּוָבֹכ֘ה ֹנֵׂש֪א ֶמֽ ֤לֹוְך ֵיֵל֨ רּו: ָה֘ ה ְּבִרָּנ֥ה ִיְקֽצֹ ים ְּבִדְמָע֗ ְרִע֥ ַּבֶּנֶֽ֥גב: ַהּֽזֹ

ספירת העומר

לֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו. לַיֵחד ֵׁשם י”ה בו”ה ּבִיחּוָדא ׁשִלים ּבֵׁשם 
ּכל ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן לַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל סִפיַרת ָהעֹוֶמר. ּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה. ּוְסַפְרֶּתם 
ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהּתנּוָפה. ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ּתִמימֹות ִּתְהֶייָנה. ַעד ִמָּמֳחַרת 
ַהַּׁשָּבת ַהּׁשִביִעית ִּתְסּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום. וִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלְיָי: ִויִהי נֹוַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו. 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹונָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹונֵנהּו:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶׁשר ִקּדָׁשנּו ּבִמְצֹוָתיו וִצָּונּו 
ַעל סִפיַרת ָהעֹוֶמר:

בכל יום אחרי הספירה אומרים:

ָהַרֲחָמן. הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ּבָיֵמינּו. ָאֵמן ֶסָלה:

ָּנא ּבֹכַח. ּגֻדַּלת יִמיֶנָך. ַּתִּתיר צרּוָרה: )אב”ג ית”ץ( ָאֽ
ַקֵּבל ִרַּנת. ַעֶּמָך ַׂשּגֵבנּו. ַטֲהֵרנּו נֹוָרא: )קר”ע שט”ן(

ָנא ִגּבֹור. ּֽדֹורֵׁשי ִיחּוֶדָך. ּכָבַבת ׁשְמֵרם: )נג”ד יכ”ש(
רֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָּתִמיד ּגְמֵלם: )בט”ר צת”ג( ָּבֽ

ָחִסין ָקדֹוׁש. ּברֹוב ֽטּובָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך: )חק”ב טנ”ע(
ָיִחיד ֵּגֶאה. לַעּמָך ּפֵנה. ֽזֹוכֵרי קֻדָּׁשֶתָך: )יג”ל פז”ק(

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות: )שק”ו צי”ת(

ואומר בלחש: ָּברּוְך ֵׁשם ּכבֹוד ַמְלכּותֹו לעֹוָלם ָוֶעד:

ַּדְרֶּכָ֑ך  ָּבָאֶ֣רץ  ָלַדַ֣עת  ָלה:  ֶסֽ ִאָּת֣נּו  ָּפָנ֖יו  ר  ָיֵ֤א֥ ְרֵכ֑נּו  ִויָבֽ יחֵּנ֥נּו  ים  ֱאֹלִה֗ יר:  ִׁשֽ ִמְז֥מֹור  ת  ְנִגי֗נֹ ִּב֜ ַח  ְמַנֵּצ֥ ַלֽ
ים  ט ַעִּמ֣ י־ִתְׁשּ֣פֹ ים ִּכֽ ִּמ֥ יַרּנ֗נּו לֻא֫ ְׂשמ֥חּו ִוֽ ם: ִיֽ ים ֻּכָּלֽ ים ֜יֹו֗דּוָך ַעִּמ֥ ים| ֱאֹלִה֑ ָך: יֹו֖דּוָך ַעִּמ֥ ם יֽׁשּוָעֶתֽ ּבכל־ּ֜גֹוִי֗
יבּוָלּ֑ה  ָנְֽתָנ֣ה  ֶ֖אֶרץ  ם:  ֻּכָּלֽ ים  ַעִּמ֥ ֜יֹו֗דּוָך  ים  ֱאֹ֘לִה֑ ים|  ַעִּמ֥ יֹו֖דּוָך  ָלה:  ֶסֽ ַּתְנֵח֣ם  ֶרץ  ָּבָא֖ ים|  ּוְלֻאִּמ֓ ִמיׁ֑שֹור 

ֶרץ: יְר֥אּו ֹ֜א֗תֹו ּכל־ַאְפֵסי־ָאֽ ים וִיֽ נּו ֱאֹלִה֑ ְרֵכ֥ ינּו: יָבֽ ים ֱאֹלֵהֽ נּו ֱאֹלִה֥ ְרֵכ֗ ֜יָבֽ

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם. ַאָּתה ִצִּויָתנּו ַעל יֵדי ֹמֶׁשה ַעְבֶּדָך ִלְסּפֹור סִפיַרת ָהעֹוֶמר ּכֵדי לַטֲהֵרנּו ִמְקִלּפֹוֵתינּו 
ּוִמּטּוְמאֹוֵתינּו. ּכמֹו ֶׁשָּכַתְבָּת ּבתֹוָרֶתָך. ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהּתנּוָפה 
ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ּתִמימֹות ִּתְהֶייָנה. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהּׁשִביִעית ִּתְסּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום. ּכֵדי ֶׁשִּיָּטֲהרּו ַנְפׁשֹות 
ָהעֹוֶמר  ֶׁשִּבְזכּות סִפיַרת  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמּלָפֶניָך  ָרצֹון  יִהי  ּוְבֵכן  ִמֻּזֲהָמָתם:  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמָך 
ֶׁשל  ִּבְקֻדָּׁשה  וֶאְתַקֵּדׁש  וֶאָּטֵהר  ִּבְסִפיָרה )השייך לאותו הלילה(.  ֶּׁשָּפַגְמִּתי  ַמה  יֻתַּקן  ַהּיֹום  ֶׁשָּסַפְרִּתי 
ַמְעָלה. וַעל יֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ּבכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ורּוחֹוֵתינּו וִנְׁשמֹוֵתינּו ִמּכל ִסיג 

ּוְפַגם. ּוְלַטֲהֵרנּו ּוְלַקּדֵׁשנּו ִּבְקֻדָׁשתָך ָהֶעְליֹוָנה. ָאֵמן ֶסָלה:

הש”ץ אומר: ָּברכּו ֶאת ְיָי ַהּמֹבָרְך:

הקהל עונה: ָּברּוְך ְיָי ַהּמֹבָרְך לעֹוָלם ָוֶעד:

הש”ץ חוזר: ָּברּוְך ְיָי ַהּמֹבָרְך לעֹוָלם ָוֶעד:

ָׂשָמנּו  ולֹא  ָהֲאָרצֹות.  ּכגֹוֵיי  ָעָׂשנּו  ֶׁשּלֹא  ּבֵראִׁשית.  ליֹוֵצר  ּגֻדָּלה  ָלֵתת  ַהֹּכל.  ַלֲאדֹון  לַׁשֵּבַח  ָעֵלינּו 
ּכִמְׁשּפחֹות ָהֲאָדָמה. ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם וגֹוָרֵלנּו ּככל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים לֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפּלִלים 
ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשיַע: ַוֲאַנְחנּו ּכֹורִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 
ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ויֹוֵסד ָאֶרץ. ּומֹוַׁשב יָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל. ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ּבָגבֵהי מרֹוִמים. הּוא ֱאֹלֵהינּו 
הּוא  ְיָי  ִּכי  לָבֶבָך.  ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ַהּיֹום  וָיַדְעָּת  ּבתֹוָרתֹו.  ַּכָּכתּוב  זּוָלתֹו.  ֶאֶפס  ַמְלֵּכנּו.  ֱאֶמת  עֹוד.  ֵאין 

ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל וַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת. ֵאין עֹוד:

וָהֱאִליִלים  ָהָאֶרץ.  ִמן  ִּגּלּוִלים  ֻעֶּזָך. לַהֲעִביר  ִלְראֹות מֵהָרה ּבִתְפֶאֶרת  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  נַקֶּוה ּלָך  ֵּכן  וַעל 
ִרְׁשֵעי  ּכל  ֵאֶליָך  לַהְפנֹות  ִבְׁשֶמָך  ִיְקראּו  ָבָׂשר  ּבֵני  וכל  ַׁשַּדי.  ּבַמְלכּות  עֹוָלם  לַתֵּקן  ִיָּכֵרתּון.  ָּכרֹות 
ָאֶרץ. ַיִּכירּו וֵידעּו ּכל יֹוׁשֵבי ֵתֵבל. ִּכי לָך ִּתְכַרע ּכל ֶּבֶרְך. ִּתָּׁשַבע ּכל ָלׁשֹון. לָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִיְכרעּו 
וִיֹּפלּו. וִלְכבֹוד ִׁשְמָך יָקר ִיֵּתנּו. ִויַקּבלּו ֻכָּלם ֶאת ֹעל ַמְלכּוֶתָך. וִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם מֵהָרה לעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי 
ַהַּמְלכּות ֶׁשּלָך ִהיא ּוְלעֹולֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ּבָכבֹוד. ַּכָּכתּוב ּבתֹוָרֶתָך. ְיָי ִיְמֹלְך לעֹוָלם ָוֶעד: וֶנֱאַמר. וָהָיה 

ְיָי לֶמֶלְך ַעל ּכל ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:

תפלה לשלום המדינה
ָאִבינּו ֶׁשַּבָׁשַמִים, צּור ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ָּבֵרְך ֶאת־ְמִדיַנת־ ִיְשָרֵאל, ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו. ָהֵגן ָעֶליָה 
ְּבֶאְבַרת ַחְסֶּדָך ּוְפרֹוׂש ָעֶליָה ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך ּוְׁשַלח אֹוְרָך ַוֲאִמֶּתָך ְלָראֶׁשיָה, ָׂשֶריָה ְויֹוֲעֶציָה, ְוַתְּקֵנם ְּבֵעָצה 

טֹוָבה ִמְּלָפֶניָך.

ָּבָאֶרץ  ָׁשלֹום  ְוָנַתָּת  ְּתַעְּטֵרם,  ִנָּצחֹון  ַוֲעֶטֶרת  ְיׁשּוָעה  ֱאֹלֵהינּו  ְוַהְנִחיֵלם  ָקְדֵׁשנּו,  ֶאֶרץ  ְמִגֵּני  ְיֵדי  ֶאת  ַחֵּזק 
ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ְליֹוְׁשֶביָה. ְוֶאת ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּפָקד־ָנא ְּבָכל ַאְרצֹות ְּפזּוֵריֶהם, ְותֹוִליֶכם ְמֵהָרה 
ִיְהֶיה ִנַּדֲחְך ִּבְקֵצה  קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָׁשַלִים ִמְׁשַּכן ְׁשֶמָך, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה ַעְבֶּדָך: ִאם 
ַהָּׁשַמִים, ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך: ֶוֱהִביֲאָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְׁשָּתּה 
תֹוָרֶתָך,  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ְוִלְׁשֹמר  ְׁשֶמָך,  ֶאת  ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד  ֵמֲאֹבֶתיָך:  ְוִהְרְּבָך  ְוֵהיִטְבָך 

ּוְׁשַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶּבן־ָּדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקָך, ִלְפדֹות ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעֶתָך.

הֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֶבל ַאְרֶצָך, ְויֹאַמר ָּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו: ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה, ָאֵמן ֶסָלה.

חזן וקהל בנעימה

 ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ׁשֵלָמה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, 
 ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה, 

ִעם ָּכל־ֶּזה ֲאַחֶּכה־ּלֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹא:

לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. וַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך. ִּכי ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך:

וַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבֵרְך וִיְתרֹוֵמם וִיְתַנֵּׂשא ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד לעֹוָלם ָוֶעד:

יׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב.  ִּכי  לעֹוָלם  ֶּבֱאֶמת  ַהָּגדֹול  ִׁשְמָך  ֶאת  ִויָברכּו  ִויַהְללּו  ֶּסָלה.  יֹודּוָך  ַהַחִּיים  ְוֹכל 
וֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. ָהֵאל ַהּטֹוב: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה להֹודֹות:

ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד וַרֲחִמים ָעֵלינּו וַעל ּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך. ָּברֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ּכֶאָחד 
)ַיַחד( ּבאֹור ָּפֶניָך. ִּכי באֹור ָּפֶניָך ָנַתָּת ָּלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ּתֹוַרת ַחִּיים וַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה וַרֲחִמים 
וַחִּיים וָׁשלֹום. וטֹוב ִיְהֶיה ּבֵעיֶניָך לָברֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכל ַעּמָך ִיְׂשָרֵאל ּבכל ֵעת ּוְבכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמָך. ּבֹרב 

ֹעז וָׁשלֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום:

ִיְהיּו לָרצֹון ִאְמֵרי ִפי וֶהְגיֹון ִלִּבי לָפֶניָך. ְיָי צּוִרי וגֹוֲאִלי:

ֱאֹלַהי. נֹצר לׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. וִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתֹּדם. וַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה. ּפַתח 
ִלִּבי ּבתֹוָרֶתָך. וַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ִּתְרֹּדף ַנְפִׁשי. וכל ַהָּקִמים וַהחֹוׁשִבים ָעַלי לָרָעה. מֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם 
וַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם: ֲעֵׂשה לַמַען ׁשֶמָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען יִמיֶנָך. ֲעֵׂשה לַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעֵׂשה לַמַען קֻדָּׁשֶתָך. 
לַמַען ֵיָחלצּון יִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה יִמינָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו לָרצֹון ִאְמֵרי ִפי וֶהְגיֹון ִלִּבי לָפֶניָך. ְיָי צּוִרי וגֹוֲאִלי:

ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו וַעל ּכל ִיְׂשָרֵאל. וִאְמרּו ָאֵמן:

ֶחְלֵקנּו  וֵתן  בָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשִּיָּבֶנה  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמּלָפֶניָך  ָרצֹון  יִהי 
ּבתֹוָרֶתָך: וָׁשם ַנֲעבְדָך ּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִניֹות: וָערָבה ַלְיָי ִמְנַחת יהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים. 

ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִניֹות:
קדיש “תתקבל”

ִיְתַּגַּדל וִיְתַקַּדׁש ׁשֵמּה ַרָּבא. ּבָעְלָמא ִּדי בָרא ִכְרעּוֵתּה וַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה וַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב מִׁשיֵחּה. 
ּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי דכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. וִאְמרּו ָאֵמן.

יֵהא ׁשֵמּה ַרָּבא מָבַרְך לָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ִיְתָּבַרְך וִיְׁשַּתַּבח וִיְתָּפֵאר וִיְתרֹוֵמם וִיְתַנֵּׂשא וִיְתַהָּדר וִיְתַעֶּלה וִיְתַהָּלל ׁשֵמּה דֻקְדָׁשא ּבִריְך הּוא לֵעָּלא 
ִמן ּכל ִּבְרָכָתא וִׁשיָרָתא ֻּתְׁשּבָחָתא וֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ּבָעְלָמא. וִאְמרּו ָאֵמן.

ִּתְתַקֵּבל צלֹותהֹון ּוָבעּותהֹון דכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא, וִאְמרּו ָאֵמן:

יֵהא ׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ׁשַמָּיא וַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו וַעל ּכל ִיְׂשָרֵאל. וִאְמרּו ָאֵמן.
עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו וַעל ּכל ִיְׂשָרֵאל וִאְמרּו ָאֵמן.

ֶרץ: ַאל־ִיֵּת֣ן ַלּ֣מֹוט  ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ֥ י: ֶ֖עְזִרי ֵמִע֣ם ְיָי ֹ֜עֵׂש֗ ִין ָי֥בֹא ֶעְזִרֽ ים ֵ֜מַא֗ ָהִר֑ ֲע֥לֹות ֶאָּׂש֣א ֵ֖עיַני ֶאל־ֶהֽ ַּמֽ֫ יר ַלֽ ִׁש֗
ם  מֶרָ֑ך ְיָי ִ֜צּלָ֗ך ַעל־ַי֥ד יִמיֶנָֽ֥ך: יֹוָמ֗ ל: ְיָי ֹׁשֽ ר ִיְׂשָרֵאֽ א ִייָׁש֑ן ׁ֜שֹוֵמ֗ ֹ֣ א־ָ֖ינּום ול ֹ֣ ָך: ִהֵּנ֣ה ל מֶרֽ ַרְגֶלָ֑ך ַאל־ָ֜י֗נּום ֽׁשֹ
ה  ַעָּת֗ אתָ֥ך ּובֹוֶאָ֑ך ֵ֜מֽ ָך: ְיָי ִיְׁשָמר־ֵצֽ ר ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ְיָלה: ְיָי ִיְׁשמְרָ֥ך ִמּכל־ָר֑ע ִ֜יְׁש֗מֹ ַח ַּבָּלֽ ָּכה וָיֵר֥ ֶּכ֗ א־ַי֜ ֹֽ ֶמׁש ל ַהֶּׁש֥

ם: וַעד־ עֹוָלֽ

)יש הנוהגים לומר הלל(

פותחים את הארון ואומרים בקול רם

ד: ינּו יָי| ֶאָחֽ ע ִיְׂשָרֵא֑ל ְיָי ֱאֹלֵה֖ ׁשַמ֖
בלחש: ָּברּוְך ֵׁשם ּכבֹוד ַמְלכּותֹו לעֹוָלם ָוֶעד:

ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו לתֹוָרֶתָך. וָקרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך. וַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ׁשֵלָמה לָפֶניָך: ָּברּוְך ַאָּתה 
ְיָי. ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה:

ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. מַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ֵאל טֹוב וַסָּלח ָאָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ַחּנּון 
ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח:

ְרֵאה ָנא בעְנֵינּו. וִריָבה ִריֵבנּו. ּוְגָאֵלנּו גֻאָּלה ׁשֵלָמה מֵהָרה לַמַען ׁשֶמָך. ִּכי ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָּתה: ָּברּוְך 
ַאָּתה ְיָי. ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל:

ְרָפֵאנּו ְיָי וֵנָרֵפא. הֹוִׁשיֵענּו וִנָּוֵׁשָעה ִּכי תִהָּלֵתנּו ָאָּתה. וַהֲעֵלה )ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא לכל ַּתֲחלּוֵאינּו ּוְלכל 
ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלכל ַמּכֹוֵתינּו( רפּוָאה ׁשֵלָמה לכל ַמּכֹוֵתינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן וַרֲחָמן ָאָּתה: ָּברּוְך 

ַאָּתה ְיָי. רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ּפֵני  ַעל  ּבָרָכה  וֵתן  לטֹוָבה.  תבּוָאָתּה  ִמיֵני  ּכל  וֶאת  ַהּזֹאת  ַהָּׁשָנה  ֶאת  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָעֵלינּו  ָּבֵרְך 
ָהֲאָדָמה וַׂשּבֵענּו ִמּטּוָבּה. ּוָבֵרְך ׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה. ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָאָּתה. ּוְמָבֵרְך 

ַהָּׁשִנים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. מָבֵרְך ַהָּׁשִנים:

ָהָאֶרץ  ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  מֵהָרה  ַיַחד  וַקּבֵצנּו  ָּגֻלּיֹוֵתינּו.  לַקֵּבץ  ֵנס  וָׂשא  לֵחרּוֵתנּו.  ָּגדֹול  ּבׁשֹוָפר  ְּתַקע 
לַאְרֵצנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. מַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ָהִׁשיָבה ׁשֹופֵטינּו ּכָבִראׁשֹוָנה ויֹוֲעֵצינּו ּכַבּתִחָּלה. וָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ּוְמֹלְך ָעֵלינּו מֵהָרה ַאָּתה 
ְיָי לַבּדָך ּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. וַצְּדֵקנּו ּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ֶמֶלְך אֹוֵהב צָדָקה ּוִמְׁשָּפט:

ִיָּכֵרתּו. וַהֵזִדים  ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ּתִהי ִתְקָוה. וכל ַהִּמיִנים ּכֶרַגע יֹאֵבדּו. וכל אֹויֵבי ַעּמָך מֵהָרה 
מֵהָרה תַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר ּוְתַכֵּלם ְוַתְׁשִּפיֵלם ְוַתְכִניֵעם ִּבְמֵהָרה בָיֵמינּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ׁשֹוֵבר אֹויִבים 

ּוַמְכִניַע ֵזִדים:

ַעל ַהַּצִּדיִקים וַעל ַהֲחִסיִדים. וַעל ִזְקֵני ׁשֵאִרית ַעּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. וַעל ּפֵליַטת ֵּבית סֹופֵריֶהם. וַעל 
ְיָי ֱאֹלֵהינּו. וֵתן ָׂשָכר טֹוב לכל ַהּבֹוטִחים ּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת. וִׂשים  ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך  ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק. וָעֵלינּו. 
ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם. ּוְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ִּכי בָך ָבָטְחנּו. וַעל ַחְסּדָך ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ִנְׁשָעְננּו: ָּברּוְך ַאָּתה 

ְיָי. ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים:

ְוִלירּוָׁשַלִים ִעירָך ּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב. וִתְׁשֹּכן ּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ּוְבֵנה אֹוָתּה ּבָקרֹוב ּבָיֵמינּו ִּבְנַין 
עֹוָלם. וִכֵּסא ָדִוד ַעְבּדָך מֵהָרה לתֹוָכּה ָּתִכין: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ּבֹוֵנה ירּוָׁשָלִים:

ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבּדָך מֵהָרה ַתְצִמיַח. וַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך. ִּכי ִליׁשּוָעתָך ִקִּוינּו ּכל ַהּיֹום ּוְמַצִּפים 
ִליׁשּוָעה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ַמְצִמיַח ֶקֶרן יׁשּוָעה:

ְיָי ֱאֹלֵהינּו חּוס וַרֵחם ָעֵלינּו. וַקֵּבל ּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתִפָּלֵתנּו. ִּכי ֵאל  ָאב ָהַרֲחָמן ׁשַמע קֹוֵלנּו. 
ׁשֹוֵמַע ּתִפּלֹות וַתֲחנּוִנים ָאָּתה. ּוִמּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו. ֵריָקם ַאל ּתִׁשיֵבנּו. ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע ּתִפָּלֵתנּו:

ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ּתִפַּלת ּכל ֶּפה ַעּמָך ִיְׂשָרֵאל ּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ׁשֹוֵמַע ּתִפָּלה:
ְיָי ֱאֹלֵהינּו ּבַעּמָך ִיְׂשָרֵאל וִלְתִפָּלָתם ׁשֵעה. וָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך. וִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל  ְרֵצה 

ּוְתִפָּלָתם. מֵהָרה ּבַאֲהָבה תַקֵּבל ּבָרצֹון. ּוְתִהי לָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבׁשּובָך לִצּיֹון ּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ַהַּמֲחִזיר ׁשִכיָנתֹו לִצּיֹון:
מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו לעֹוָלם ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו. ָמֵגן ִיְׁשֵענּו 
ַאָּתה הּוא לדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ּלָך ּוְנַסֵּפר ּתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו ַהּמסּוִרים ּבָיֶדָך. וַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהּפקּודֹות 
ָלְך. וַעל ִנֶּסיָך ֶׁשּבכל יֹום ִעָּמנּו. וַעל ִנְפלאֹוֶתיָך וטֹובֹוֶתיָך ֶׁשּבכל ֵעת. ֶעֶרב ָוֹבֶקר וָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ִּכי 

יום 
העצמאות

סדר תפילה
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איגוד רבני קהילות

חיבור של מסורת

ג’ באייר
ַהּיֹום ׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום
ֶׁשֵהם ׁשֵני ָׁשבּועֹות 

 וַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֶמר.
 )נצח שבתפארת(

 ד’ באייר
ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום
ֶׁשֵהם ׁשֵני ָׁשבּועֹות 
 ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֶמר.

 )הוד שבתפארת(

ה’ באייר
ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום

ֶׁשֵהם ׁשֵני ָׁשבּועֹות 
 וִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֶמר.

)יסוד שבתפארת(

ו’ באייר
ַהּיֹום ֶאָחד וֶעְׂשִרים יֹום

ֶׁשֵהם ׁשֹלָׁשה 
 ָׁשבּועֹות ָלֹעֶמר.

)מלכות שבתפארת(



חזן וקהל אומרים בנעימה

ִיל: ָׂשה ָחֽ ין ְ֜יָי ֣עֹ ין ְ֖יָי ֽרֹוֵמָמ֑ה ְיִמ֥ ִיל: ְיִמ֣ ָׂשה ָחֽ ין ְ֜יָי ֣עֹ ים ְיִמ֥ ֳהֵל֥י ַצִּדיִק֑ ה ְּבָאֽ יׁשּוָע֗ ה ִוֽ ֤קֹול| ִרָּנ֬

תפילת ערבית
אומר הש”ץ חצי קדיש:

ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  וַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה  וַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה  בָרא  ִּדי  ּבָעְלָמא  ַרָּבא.  ׁשֵמּה  וִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל 
מִׁשיֵחּה. אמן. ּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי דכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. וִאְמרּו ָאֵמן.

יֵהא ׁשֵמּה ַרָּבא מָבַרְך לָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
ִיְתָּבַרְך וִיְׁשַּתַּבח וִיְתָּפֵאר וִיְתרֹוֵמם וִיְתַנֵּׂשא וִיְתַהָּדר וִיְתַעֶּלה וִיְתַהָּלל ׁשֵמּה דֻקְדָׁשא ּבִריְך הּוא, לֵעָּלא 

ִמן ּכל ִּבְרָכָתא וִׁשיָרָתא ֻּתְׁשּבָחָתא וֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ּבָעְלָמא. וִאְמרּו ָאֵמן.

והּוא ַרחּום יַכֵּפר ָעֹון ולֹא ַיְׁשִחית. וִהְרָּבה לָהִׁשיב ַאּפֹו ולֹא ָיִעיר ּכל ֲחָמתֹו: ְיָי הֹוִׁשיָעה. ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו 
ביֹום קְרֵאנּו:

הש”ץ אומר: ָּברכּו ֶאת ְיָי ַהּמֹבָרְך:

הקהל עונה: ָּברּוְך ְיָי ַהּמֹבָרְך לעֹוָלם ָוֶעד:

הש”ץ חוזר: ָּברּוְך ְיָי ַהּמֹבָרְך לעֹוָלם ָוֶעד:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים. ּבחְכָמה ּפֹוֵתַח ׁשָעִרים. ּוִבְתבּוָנה 
יֹום  ּבֹוֵרא  ִּכְרצֹונֹו.  ָּבָרִקיַע  ּבִמְׁשמרֹוֵתיֶהם  ַהּכֹוָכִבים  ֶאת  ּוְמַסֵּדר  ַהּזַמִּנים.  ֶאת  ּוַמֲחִליף  ִעִּתים  מַׁשֶּנה 
ָוָלְיָלה. ּגֹוֵלל אֹור ִמּפֵני ֹחֶׁשְך וֹחֶׁשְך ִמּפֵני אֹור. ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה. ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. 

ְיָי צָבאֹות ׁשמֹו: ֵאל ַחי וַקָּים ָּתִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו לעֹוָלם ָוֶעד: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים:

ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעּמָך ָאָהְבָּת. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתנּו ִלַּמְדָּת. ַעל ֵּכן ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ּבׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ּבֻחֶּקיָך. וִנְׂשַמח ּבִדְבֵרי ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך לעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו 
וֹאֶרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה: וַאֲהָבתָך ַאל ָּתִסיר ִמֶּמּנּו לעֹוָלִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. אֹוֵהב ַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל:
יחיד אומר: ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן

ד: ינּו ְיָי| ֶאָחֽ ע ִיְׂשָרֵא֑ל ְיָי ֱאֹלֵה֖ ׁשַמ֖
בלחש: ָּברּוְך ֵׁשם ּכבֹוד ַמְלכּותֹו לעֹוָלם ָוֶעד: ע”כ

י  ֹנִכ֧ ָאֽ ר  ֶּלה ֲאֶׁש֨ ים ָהֵא֗ ָך: וָה֞יּו ַהּדָבִר֣ בָ֥ך ּוְבכל־ַנְפׁשָ֖ך ּוְבכל־ מֹאֶדֽ ְיָי ֱאֹלֶה֑יָך ּבכל־לָבֽ ת  וָאַ֣הְבָּת֔ ֵא֖
ֶרְך ּֽוְבׁשְכּבָ֖ך  ָך֙ ּוְבֶלְכּתָ֣ך ַבֶּד֔ יָך וִדַּבְרָּת֖ ָּב֑ם ּבִׁשְבּתָ֤ך ּבֵביֶת֨ ָך: וִׁשַּנְנָּת֣ם לָבֶנ֔ מַצּוָ֛ך ַהּ֖יֹום יפסיק מעט ַעל־לָבֶבֽ

יָך: ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ין ֵעיֶנֽיָך: ּוְכַתְבָּת֛ם ַעל־מֻז֥זֹות ֵּביֶת֖ ת ֵּב֥ ָט֖פֹ ם ל֖אֹות ַעל־ָיֶדָ֑ך וָה֥יּו לֽטֹ ָך: ּוְקַׁשְרָּת֥ ּוְבקּוֶמֽ

ה ֶאת־ְיָי ֱאֹֽלֵהיֶכ֨ם  ֲהָב֞ י מַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ם ַהּ֑יֹום יפסיק מעט לַאֽ ֹנִכ֛ י ֲאֶׁש֧ר ָאֽ ַע ִּתְׁשמעּו֙ ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ה ִאם־ָׁש֤מֹ וָהָי֗
ר־ַאְרצֶכ֛ם ּבִעּ֖תֹו יֹוֶר֣ה ּוַמְל֑קֹוׁש  י מַטֽ ם: וָנַֽתִּת֧ יבטא היטב את העי”ן ּוְלעְב֔דֹו ּבכל־לַבְבֶכ֖ם ּוְבכל־ַנְפׁשֶכֽ
ה  ם ֶּפן־ִיְפֶּת֖ מ֣רּו ָלֶכ֔ ְעָּת: ִהָּׁשֽ ַכְלָּת֖ וָׂשָבֽ דָ֖ך ִלְבֶהְמֶּתָ֑ך וָאֽ י ֵעֶׂ֥שב ּבָׂשֽ ָך: וָנַֽתִּת֛ ׁשָ֖ך וִיְצָהֶרֽ ָך וִתיֽרֹ ַסְפָּת֣ דָגֶנ֔ וָאֽ
ם וָעַצ֤ר ֶאת־ ה יפסיק מעט ַאף־ְיָי ָּבֶכ֗ ם: וָחָר֨ ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ים וִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔ ֲעַבְדֶּתם֙ ֱאֹלִה֣ ם ַוֽ לַבְבֶכ֑ם וַסְרֶּת֗
ן  ר ְיָי ֹנֵת֥ ה ֲאֶׁש֥ ה ֵמַעל֙ ָהָאֶ֣רץ ַהֹּטָב֔ ֲאַבְדֶּת֣ם מֵהָר֗ ן ֶאת־יבּוָלּ֑ה ַוֽ א ִתֵּת֖ ֹ֥ ה ל ר וָהֲ֣אָדָמ֔ ְהֶי֣ה ָמָט֔ ִים֙ ולֹא־ִיֽ ַהָּׁשַמ֨
ת  ם וָה֥יּו לֽטֹוָט֖פֹ ם ֹאָת֤ם לאֹות֙ ַעל־ֶיְדֶכ֔ ֶּלה ַעל־לַבְבֶכ֖ם וַעל־ ַנְפׁשֶכ֑ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ י ֵא֔ ם: וַׂשְמֶּתם֙ ֶאת־ּדָבַר֣ ָלֶכֽ
ָך:  ֶרְך ּֽוְבׁשְכּבָ֖ך ּוְבקּוֶמֽ ָך֙ ּוְבֶלְכּתָ֣ך ַבֶּד֔ ם ֹאָת֛ם ֶאת־ּבֵניֶכ֖ם לַדֵּב֣ר ָּב֑ם ּבִׁשְבּתָ֤ך ּבֵביֶת֨ ם: וִלַּמְדֶּת֥ יֵניֶכֽ ין ֵעֽ ֵּב֥
ר יבטא היטב  ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ם ַ֚על ָהֽ ַען ִיְרּ֤בּו יֵמיֶכם֙ ִויֵמ֣י בֵניֶכ֔ יָך: לַמ֨ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ּוְכַתְבָּת֛ם ַעל־ מזּו֥זֹות ֵּביֶת֖

ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ י ַהָּׁשַמ֖ ֵתיֶכ֖ם ָלֵת֣ת ָלֶה֑ם ִּכיֵמ֥ ֲאֽבֹ את העי”ן ִנְׁשַּב֧ע ְיָי ַלֽ

ם  י ִבְגֵדיֶה֖ ת ַעל־ַּכְנֵפ֥ ם ִציִצ֛ ם וָעׂ֨שּו ָלֶה֥ ַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ר ֶאל־ּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙ וָאֽ ר: ַּדֵּב֞ ה ֵּלאֽמֹ ַוּ֥יֹאֶמר ְיָי ֶאל־ֹמֶׁש֥
ֶלת: וָהָי֣ה ָלֶכ֘ם לִציִצת֒ ּוְרִאיֶת֣ם ֹא֗תֹו ּוְזַכְרֶּתם֙ ֶאת־ּכל־ִמְצֹ֣ות  יל ּתֵכֽ ֖֥ף ּפִת֥ ת ַהָּכָנ ֹרָת֑ם וָנֽת֛נּו ַעל־ִציִצ֥ לֽדֹ

לפני תפילת ערבית אומרים

ֲעָר֑ב  ַּמֽ ח ּוִמֽ ְּבָצ֥ם ִמִּמְזָר֥ ֲאָר֗צֹות ִק֫ ר: ּֽוֵמֽ ם ִמַּיד־ָצֽ י ְלעֹוָל֣ם ַחְסּֽדֹו: ֽ֖יֹאְמרּו ְּגאּוֵל֣י ְיָי ֲאֶׁש֥ר ְּ֜גָאָל֗ ְיָי ִּכי־֑טֹוב ִּכ֖ ֹה֣דּו ַלֽ
ף:  ָּבֶה֥ם ִּתְתַעָּטֽ ם  ַ֜נְפָׁש֗ ים ַּגם־ְצֵמִא֑ים  ְרֵעִב֥ אּו:  ָמָצֽ א  ֹ֣ ב ל יר ֜מֹוָׁש֗ ִע֥ ָּדֶ֑רְך  יִׁשי֣מֹון  ִּבֽ ַ֖בִּמְדָּבר  ִמָּצ֥פֹון ּוִמָּיֽם: ָּת֣עּו 
ְיָי  ַלֽ יֹו֣דּו  ב:  מֹוָׁשֽ יר  ֶאל־ִע֥ ֶכת  ָ֜לֶל֗ ְיָׁשָר֑ה  ְּבֶדֶ֣רְך  ַ֖וַּֽ֥יְדִריֵכם  ם:  ַיִּציֵלֽ ם  ִ֜מְּמ֥צּוקֹוֵתיֶה֗ ָלֶה֑ם  ַּבַּצ֣ר  ֶאל־ְ֖יָי  ַוִּיְצֲע֣קּו 
י  ֶׁשְך ְוַצְלָמֶ֑ות ֲאִסיֵר֖ ְׁשֵבי ֣חֹ ֽ֖יֹ ה ִמֵּלא־ ֽטֹוב:  ְוֶנֶ֥פׁש ְ֜רֵעָב֗ ה  ֵקָק֑ י־ִ֖הְׂשִּביַע ֶנֶ֣פׁש ֽׁשֹ ם: ִּכֽ יו ִלְבֵנ֥י ָאָדֽ ְ֜וִנְפְלאֹוָת֗ ַחְסּ֑דֹו 
ְׁש֗לּו ְוֵא֣ין ֹעֵזֽר: ַוִּיְזֲע֣קּו ֶאל־ְ֖יָי ַּבַּצ֣ר  ָעָמ֣ל ִלָּב֑ם ָּ֜כֽ צּו: ַוַּיְכַנ֣ע ֶּבֽ י־ִהְמ֥רּו ִאְמֵרי־ֵא֑ל ַוֲֽעַצ֖ת ֶעְליֹ֣ון ָנָאֽ ֳעִנ֣י ּוַבְרֶזֽל: ִּכֽ
ם:  יו ִלְבֵנ֥י ָאָדֽ ְיָי ַחְסּ֑דֹו ְ֜וִנְפְלאֹוָת֗ ק: יֹו֣דּו ַלֽ ֶׁשְך ְוַצְלָמֶ֑ות ּומֹוְס֖רֹוֵתיֶה֣ם ְיַנֵּתֽ ם ֽיֹוִׁשיֵעֽם: ֽ֖יֹוִציֵאם ֵמ֣חֹ ָלֶה֑ם ִ֜מְּמֻצֽקֹוֵתיֶה֗
ם ִיְתַעּֽנּו: ָּכל־ֹ֖אֶכל ְּתַתֵע֣ב ַנְפָׁש֑ם  ֲעֹ֥וֹנֵתיֶה֗ ַע: ֱ֖אִוִלים ִמֶּדֶ֣רְך ִּפְׁשָע֑ם ּֽ֜וֵמֽ י ַבְרֶז֣ל ִּגֵּדֽ ֶׁשת ּוְבִריֵח֖ י־ִׁ֖שַּבר ַּדְל֣תֹות ְנ֑חֹ ִּכֽ
ם:  יתֹוָתֽ ט ִמְּׁשִחֽ יַמֵּל֗ ם ֽיֹוִׁשיֵעֽם: ִיְׁשַל֣ח ְּ֖דָברֹו ְוִיְרָּפֵא֑ם ִ֜וֽ ֶות: ַוִּיְזֲע֣קּו ֶאל־ְ֖יָי ַּבַּצ֣ר ָלֶה֑ם ִ֜מְּמֻצ֥קֹוֵתיֶה֗ ֲעֵרי ָמֽ יעּו ַעד־ַׁש֥ ַ֜וַּיִּג֗
י  ֹעֵׂש֥ ֳאִנּ֑יֹות  ָּבֽ ַ֖הָּים  ֽיֹוְרֵד֣י  ְּבִרָּנֽה:  ֲעָׂש֣יו  ַמֽ יַסְּפ֖רּו  ִוֽ ִזְבֵח֣י תֹוָד֑ה  ְ֖וִיְזְּבחּו  ם:  ָאָדֽ ִלְבֵנ֥י  יו  ְ֜וִנְפְלאֹוָת֗ ַחְסּ֑דֹו  ְיָי  ַלֽ יֹו֣דּו 
יו: ַיֲֽע֣לּו  ה: ַוּ֗יֹאֶמר ַ֖וַּֽ֥יֲֽעֵמד ֣רּוַח ְסָעָר֑ה ַוְּתרֹוֵמ֥ם ַּגָּלֽ יו ִּבְמצּוָלֽ ֲעֵׂש֣י ְיָי ְ֜וִנְפְלאֹוָת֗ ים:  ֵהָּ֣מה ָ֖ראּו ַמֽ ה ְּבַמִ֣ים ַרִּבֽ ְ֜מָלאָכ֗
ע: ַוִּיְצֲע֣קּו ֶאל ְֽ֖יָי ַּבַּצ֣ר ָלֶה֑ם  ם ִּתְתַּבָּלֽ ם ְּבָרָע֥ה ִתְתמֹוָגֽג: ָי֣חֹוּגּו ְ֖וָינּועּו ַּכִּׁשּ֑כֹור ְוָכל ָֽ֜חְכָמָת֗ ָׁ֖שַמִים ֵיְֽ֥ר֣דּו ְתהֹו֑מֹות ַ֜נְפָׁש֗
ְיָי  ם: יֹו֣דּו ַלֽ ם ֶאל־ְמ֥חֹוז ֶחְפָצֽ קּו ַ֜וַּיְנֵח֗ י־ִיְׁשּ֑תֹ ם: ַוִּיְׂשְמ֥חּו ִכֽ ם ְ֖סָעָרה ִלְדָמָמ֑ה ַ֜וֶּיֱֽחׁ֗שּו ַּגֵּליֶהֽ ם: ָיֵק֣ ם ֽיֹוִציֵאֽ ּֽ֜וִמְּמ֥צּוֹקֵתיֶה֗
ֵאי  ְזֵקִנ֣ים ְיַהְלֽלּוהּו: ָיֵׂש֣ם ְנָה֣רֹות ְלִמְדָּב֑ר ּוֹמָצ֥ ירֹוְממּוהּו ִּבְקַהל־ָע֑ם ּוְבמֹוַׁש֖ב  ִ֖וֽ ם:  יו ִלְבֵנ֥י ָאָדֽ ְ֜וִנְפְלאֹוָת֗ ַחְסּ֑דֹו 
ִים: ַוּ֣יֹוֶׁשב  ֵאי ָמֽ ה ְלֹמָצ֥ ֶרץ ִ֜צָּי֗ ֲאַגם־ַמִ֑ים ְוֶא֥ ּה: ָיֵׂש֣ם ִ֖מְדָּבר ַלֽ ת יֹ֣וְׁשֵבי ָבֽ ָרַע֗ ִים ְלִצָּמֽאֹון: ֶאֶ֣רץ ְּ֖פִרי ִלְמֵלָח֑ה ֵ֜מֽ ַ֜מ֗
ם  ְרֵכ֣ם ַוִּיְרּ֣בּו ְמ֑אֹד ּ֜וְבֶהְמָּת֗ ה: ַוְיָבֽ י ְתבּוָאֽ ים ַ֜וַּיֲֽעׂ֗שּו ְּפִר֣ ב: ַוִּיְזְר֣עּו ָׂ֖שדֹות ַוִּיְּט֣עּו ְכָרִמ֑ ָׁש֣ם ְרֵעִב֑ים ַ֜וְיֽכֹוְנ֗נּו ִע֣יר מֹוָׁשֽ
ֶרְך: ַוְיַׂשֵּג֣ב ֶאְביֹ֣ון ֵמ֑עֹוִני  ם ְּב֣תֹהּו לֹא־ָדֽ ֶצר ָרָע֣ה ְוָיֽגֹון: ֹׁשֵפְ֣ך ּ֖בּוז ַעל־ְנִדיִב֑ים ַ֜וַּיְתֵע֗ יט: ַוִּיְמֲע֥טּו ַוָּיׁ֑שֹחּו ֵמ֖עֹ א ַיְמִעֽ ֹ֣ ל
י ְיָי: ְסֵד֥ יָה: ִמי־ָחָכ֥ם ְוִיְׁשָמר־ֵאֶּ֑לה ְ֜וִיְתּֽבֹוְנ֗נּו ַחֽ ְפָצה ִּפֽ ה ָק֣ ים ְוִיְׂשָמ֑חּו ְוָכל־ַ֜עְוָל֗ ַוָּיֶׂ֥שם ַּ֜כּ֗צֹאן ִמְׁשָּפֽחֹות: ִיְר֣אּו ְיָׁשִר֣

ְלָפָנ֣יו  ֵ֖אׁש  ִּכְסֽאֹו:  ְמ֣כֹון  ט  ּ֜וִמְׁשָּפ֗ ֶדק  ֶצ֥ ְסִביָב֑יו  ֲעָרֶפ֣ל  ַוֽ ֣֣ן  ָעָנ ים:  ַרִּבֽ ִאִּי֥ים  ִ֜יְׂשְמ֗חּו  ָהָאֶ֑רץ  ָּתֵג֣ל  ָ֖מָלְך  ְיָי 
י  ג֖ ָנַמּסּו ִמִּלְפֵנ֣י ְיָי֜ ִמִּלְפֵנ֗ ים ַּכּדֹוַנ֗ ֶרץ: ָהִר֗ ה ַוָּתֵח֣ל ָהָאֽ ֲאָת֖ יו ֵּתֵב֑ל ָרֽ ירּו ְבָרָק֣ יו: ֵהִא֣ יב ָצָרֽ ט ָסִב֣ ֵּתֵלְ֑ך ּוְתַלֵה֖
ים  ְתַהְלִל֥ ֶסל ַהִּמֽ ְבֵדי ֶפ֗ ׁשּו| ָּכל־֬עֹ ים ְּכבֹוֽדֹו: ֵי֤בֹ ַעִּמ֣ ֶרץ: ִהִּג֣ידּו ַהָּׁשַמִ֣ים ִצְד֑קֹו ְוָר֖אּו ָכל־ָהֽ ֲא֣דֹון ָּכל־ ָהָאֽ
י־ ַען ִמְׁשָּפֶט֣יָך ְיָי: ִּכֽ ח| ִצּ֗יֹון ַ֖וָּתֵגְלָנה ְּב֣נֹות ְיהּוָד֑ה ְלַמ֖ ה ַוִּתְׂשַמ֨ ְמָע֬ ים: ָׁשֽ ֲחוּו־֜֗לֹו ָּכל־ֱאֹלִהֽ ֱאִליִל֑ים ִהְׁשַּתֽ ָּבֽ
ֵמר ַנְפׁ֣שֹות ֲחִסיָד֑יו ִמַּי֥ד  ע ׁ֖שֹ י ְיָי ִׂשְנ֫אּו ָר֥ ֲהֵב֥ ים: ֽאֹ יָת ַעל־ָּכל־ֱאֹלִהֽ ד֜ ַנֲֽעֵל֗ ַאָּת֤ה ְיָי ֶעְל֥יֹון ַעל־ָּכל־ָהָאֶ֑רץ ְמ֥אֹ

ְיָי ְ֜והֹו֗דּו ְלֵזֶ֣כר ָקְדֽׁשֹו: ה: ִׂשְמ֣חּו ַ֖צִּדיִקים ַּבֽ יק ּֽוְלִיְׁשֵרי־ֵל֥ב ִׂשְמָחֽ ַע ַלַּצִּד֑ ם: ֖אֹור ָזֻר֣ ים ַיִּציֵלֽ ְ֜רָׁשִע֗

ְ֖יָי ְיֽׁשּוָע֑תֹו  יַע  ְ֜יִמי֗נֹו ּוְז֥רֹוַע ָקְדֽׁשֹו: הֹוִד֣ יָעה־ ּ֥לֹו  י־ִנְפָל֣אֹות ָעָׂש֑ה הֹוִׁשֽ ְיָי| ִׁש֣יר ָ֖חָדׁש ִּכֽ ירּו ַלֽ ִמְז֡מֹור ִׁש֤
ינּו:  ת ְיׁשּוַע֥ת ֱאֹלֵהֽ ל ָר֥אּו ָכל־ַאְפֵסי־ָאֶ֑רץ ֵ֜א֗ ֵא֥ ם ִּגָּל֥ה ִצְדָקֽתֹו: ָזַ֘כ֤ר ַחְסּ֨דֹו| ֶוֶֽאמּוָנתֹו֘ ְלֵב֪ית ִיְׂשָר֫ ְלֵעיֵנ֥י ַ֜הּגֹוִי֗
ְצרֹות ְו֣קֹול ׁשֹוָפ֑ר  ֲח֣צֹ ה: ַּ֖בֽ ְיָי ְּבִכּ֑נֹור ְּ֜בִכּ֗נֹור ְו֣קֹול ִזְמָרֽ רּו: ַזְּמ֣רּו ַלֽ ְיָי ָּכל־ָהָאֶ֑רץ ִּפְצ֖חּו ְוַרְּנ֣נּו ְוַזֵּמֽ יעּו ַ֖לֽ ָהִר֣
ֵני־ְיָי  ְפֽ ים ְיַרֵּנֽנּו: ִל֥ ַחד ָהִר֥ ּה: ְנָה֥רֹות ִיְמֲחאּו־ָכ֑ף֜ ַי֗ ְׁשֵבי ָּבֽ ל ְו֣יֹ ֶלְך ְיָי: ִיְרַע֣ם֖ ַהָּים ּוְמלֹ֑אֹו֜ ֵּתֵב֗ יעּו ִלְפֵנ֤י| ַהֶּמ֬ ָ֜הִר֗

ים: יָׁשִרֽ ים ְּבֵמֽ ל ְּבֶצֶ֑דק ְ֜וַעִּמ֗ ט־ֵּתֵב֥ ֶרץ ִיְׁשּֽפֹ ָא֥ ט ָה֫ י ָב֘א ִלְׁשּ֪פֹ ִּכ֥

ִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה. קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה. ַרב ָלְך ֶׁשֶבת 
ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא. ְוהּוא ַיְחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה:

יָלה ְוִנְׂשְמָח֣ה ֽבֹו: ֶזֽה־ַ֖הּיֹום ָעָׂש֣ה ְיָי ָנִג֖

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי. ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי. עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי. 
ְּכבֹוד ְיָי ָעַלִיְך ִנְגָלה:

יָלה ְוִנְׂשְמָח֣ה ֽבֹו: ֶזֽה־ַ֖הּיֹום ָעָׂש֣ה ְיָי ָנִג֖

לֹא ֵתבֹוִׁשי ְולֹא ִתָּכְלִמי. ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי. ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי. 
ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה:

יָלה ְוִנְׂשְמָח֣ה ֽבֹו: ֶזֽה־ַ֖הּיֹום ָעָׂש֣ה ְיָי ָנִג֖

ָיִמין ּוְׂשמֹאל ִּתְפרֹוִצי. ְוֶאת ְיָי ַּתֲעִריִצי. ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי. ְוִנְׂשְמָחה 
ְוָנִגיָלה:

יָלה ְוִנְׂשְמָח֣ה ֽבֹו: ֶזֽה־ַ֖הּיֹום ָעָׂש֣ה ְיָי ָנִג֖

ִּתְזּכ֔רּו  לַמַ֣ען  ם:  ֲחֵריֶהֽ ַאֽ ֹזִנ֖ים  ם  ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ם  יֵניֶכ֔ ֵעֽ י  ֲחֵר֣ וַאֽ לַבְבֶכם֙  י  ֲחֵר֤ ַאֽ א־ָת֜תּורּו  ֹֽ ול ֹאָת֑ם  ם  ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ ְיָי 
ם יכוין לקיים מצות עשה של זכירת  י ְיָי ֱאֹֽלֵהיֶכ֗ ם: ֲאִנ֞ אֹלֵהיֶכֽ ים ֵלֽ ם קֹדִׁש֖ ְהִייֶת֥ ם ֶאת־ּכל־ ִמְצֹוָת֑י ִוֽ ֲעִׂשיֶת֖ ַוֽ
ם: וחוזר הש”ץ:  י ְיָי ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ים ֲאִנ֖ אֹלִה֑ ְה֥יֹות ָלֶכ֖ם ֵלֽ ִים ִלֽ ר הֹוֵצ֤אִתי ֶאְתֶכם֙ ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצַר֔ יציאת מצרים ֲאֶׁש֨

ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת.

ִמַּיד  ַהּפֹוֵדנּו  ַעּמֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ַוֲאַנְחנּו  זּוָלתֹו.  וֵאין  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  הּוא  ִּכי  ָעֵלינּו.  וַקָּים  זֹאת  ּכל  ֶוֱאמּוָנה 
אֹויֵבי  ּגמּול לכל  וַהְמַׁשֵּלם  ִמָּצֵרינּו.  ָלנּו  ַהִּנְפָרע  ָהֵאל  ֶהָעִריִצים.  ִמַּכף ּכל  ַהּגֹוֲאֵלנּו  ַמְלֵּכנּו  מָלִכים. 
ַנְפֵׁשנּו: ָהעֹוֶׂשה גדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר. ִנִּסים וִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר: ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים. ולֹא ָנַתן ַלּמֹוט 
ַרְגֵלנּו: ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמֹות אֹויֵבינּו. ַוָּיֶרם ַקְרֵננּו ַעל ּכל ׂשֹונֵאינּו: ָהעֹוֶׂשה ָּלנּו ִנִּסים ּוְנָקָמה ּבַפְרֹעה. 
אֹותֹות ּומֹופִתים ּבַאְדַמת ּבֵני ָחם. ַהַּמֶּכה בֶעְבָרתֹו ּכל ּבכֹוֵרי ִמְצָרִים. ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם 
לֵחרּות עֹוָלם: ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוף. ֶאת רֹודֵפיֶהם וֶאת ׂשֹונֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע. וָראּו ָבָניו 
ּגבּוָרתֹו. ִׁשּבחּו והֹודּו ִלְׁשמֹו: ּוַמְלכּותֹו ּבָרצֹון ִקּבלּו ֲעֵליֶהם. ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל לָך ָענּו ִׁשיָרה ּבִׂשְמָחה 

ַרָּבה. וָאמרּו ֻכָּלם:

ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלים ְיָי. ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש. נֹוָרא תִהּלֹות ֹעֵׂשה ֶפֶלא: ַמלכּותָך ָראּו ָבֶניָך. ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני ֹמֶׁשה. ֶזה 
 ֵאִלי ָענּו. וָאמרּו: ְיָי ִיְמֹלְך לֹעָלם ָוֶעד: וֶנֱאַמר. ִּכי ָפָדה ְיָי ֶאת ַיֲעֹקב. ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

ַהְׁשִּכיֵבנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו לָׁשלֹום. וַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכנּו לַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ׁשלֹוֶמָך. 
וַתּקֵננּו ּבֵעָצה טֹוָבה ִמּלָפֶניָך. והֹוִׁשיֵענּו מֵהָרה לַמַען ׁשֶמָך. וָהֵגן ַּבֲעֵדנּו: וָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ֶדֶבר וֶחֶרב 
וָרָעב וָיגֹון. וָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו. ּוְבֵצל ּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרנּו. ִּכי ֵאל ׁשֹומֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה. ִּכי ֵאל 
ֶמֶלְך ַחּנּון וַרחּום ָאָּתה. ּוְׁשמֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו לַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה וַעד עֹוָלם: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ׁשֹוֵמר 

ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד:

ואומר הש”צ חצי קדיש:

ִיְתַּגַּדל וִיְתַקַּדׁש ׁשֵמּה ַרָּבא. ּבָעְלָמא ִּדי בָרא ִכְרעּוֵתּה וַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה וַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב מִׁשיֵחּה. 
ּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי דכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. וִאְמרּו ָאֵמן.

יֵהא ׁשֵמּה ַרָּבא מָבַרְך לָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
ִיְתָּבַרְך וִיְׁשַּתַּבח וִיְתָּפֵאר וִיְתרֹוֵמם וִיְתַנֵּׂשא וִיְתַהָּדר וִיְתַעֶּלה וִיְתַהָּלל ׁשֵמּה דֻקְדָׁשא ּבִריְך הּוא אמן. 

לֵעָּלא ִמן ּכל ִּבְרָכָתא וִׁשיָרָתא ֻּתְׁשּבָחָתא וֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ּבָעְלָמא. וִאְמרּו ָאֵמן.

ֲאֹדָני ׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ּתִהָּלֶתָך:
ַהָּגדֹול  ָהֵאל  ַיֲעֹקב.  ֵואֹלֵהי  ִיְצָחק.  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם.  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ִלְבֵני  גֹוֵאל  ּוֵמִביא  ָאבֹות.  ַחְסֵּדי  וזֹוֵכר  ַהֹּכל.  וקֹוֵנה  ֲחָסִדים טֹוִבים.  ּגֹוֵמל  ֶעְליֹון.  ֵאל  וַהּנֹוָרא  ַהִּגּבֹור 

בֵניֶהם לַמַען ׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:

ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ָמֵגן ַאְבָרָהם:

ַאָּתה ִּגּבֹור לעֹוָלם ֲאֹדָני. מַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב להֹוִׁשיַע: מֹוִריד ַהָּטל.

ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ּבֶחֶסד. מַחֶּיה ֵמִתים ּבַרֲחִמים ַרִּבים. סֹוֵמְך נֹופִלים. ורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים. 
ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל ּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָּלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח יׁשּוָעה:

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה לַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. מַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ַאָּתה ָקדֹוׁש וִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ּבכל יֹום יַהּללּוָך ֶּסָלה. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול וָקדֹוׁש ָאָּתה: ָּברּוְך 
ַאָּתה ְיָי. ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:

ַאָּתה חֹוֵנן לָאָדם ַּדַעת. ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה ָחֵּננּו ֵמִאּתָך חְכָמה ִּביָנה ָוָדַעת: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. חֹוֵנן ַהָּדַעת:

איגוד רבני קהילות שם לו למטרה את החיבור 
למסורת ישראל. האיגוד פועל להעצמת רבני 

ורבניות קהילה תוך יצירת קשר קרוב עם מאות 
 קהילות בארץ ובעולם, 

כל זאת ברוח תורת ישראל ולאור דרכו של הרב 
מרדכי אליהו זצוק”ל.

 לפרטים נוספים על פעילויות האיגוד והצטרפות התקשרו 1700555838
 להרשמה לניוזלטר או לקבלת עדכון על האירועים של האגוד 

נא לשלוח הודעה למס’ 053-8585271

מתפלל/ת יקר/ה,

זכינו למה שלא זכו דורות לפנינו -  הקמת מדינת ישראל ראשית 
צמיחת גאולתנו.

לפיכך חובה נעימה עלינו, דור התקומה והגאולה, להודות ולהלל 
לה’ יתברך על גאולתנו ועל פדות נפשנו כדברי חז”ל:

“כשהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים תהיו אומרין שירה” 
)תלמוד ירושלמי, פסחים פ”י ה”ו(

מאחל לך ולכל חברי הקהילה הקדושה חג עצמאות שמח!

קיבוץ גלויות מ-102 מדינות, בנינה של ירושלים, יציאה משיעבוד 
מלכויות של 1900 שנה - כולם נבואות של נביאים שמתגשמות 
בימינו. אשרינו שזכינו לחיות בדור שבו ה' פועל ומיישם את כל 
מה שהבטיח לאבות ולנביאים. אשרינו שנזכה לראות את ילדינו 

ממשיכים את הפעולה המדהימה הזו.

 הרב עמיחי אליהו 
יו"ר איגוד רבני קהילות

הרב שמואל אליהו שליט"א


