נס להתנוסס
מגש הכסף /

נתן אלתרמן

והארץ תשקוט ,עין שמים אודמת
תעמעם לאיטה על גבולות עשנים
ואומה תעמוד  -קרועת לב אך נושמת לקבל את הנס האחד,
אין שני.
היא לטקס תיכון .היא תקום למול סהר ועמדה,
טרם-יום ,עוטה חג ואימה.
אז מנגד יצאו נערה ונער ואט אט יצעדו הם אל מול האומה.
לובשי חול וחגור ,וכבדי נעליים בנתיב יעלו הם הלוך והחרש.
לא החליפו בגדם ,לא מחו עוד במים את עקבות יום הפרך
וליל קו האש.
עייפים עד בלי קץ ,נזירים ממרגוע ,ונוטפים טללי נעורים עבריים
דום השניים ייגשו ,ועמדו לבלי נוע.
ואין אות אם חיים הם או אם ירויים.
אז תשאל האומה ,שטופת דמע וקסם ,ואמרה:
מי אתם? והשניים שוקטים,
יענו לה :אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים,
כך ויאמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל ,והשאר יסופר בתולדות ישראל.
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הנפת דגל המדינה
מניפים את דגל המדינה בראשי הבתים בערב יום העצמאות לפני שקיעת החמה.
במקומות ציבוריים בהם מונף הדגל ,ראוי לומר פסוקים אלו:

אִיׁש עַל ִדּג ְלֹו בְ ֹאתֹת לְבֵית ֲא ֹבתָם יַחֲנּו בְּנ ֵי יִשְָראֵל ִמנֶּג ֶד ָסבִיב ל ְ ֹאהֶל מֹועֵד יַחֲנּו:
במדבר ב
שאֲלֹותֶיָך:
נְַרנְּנ ָה בִּיׁשּועָתֶָך ּובְשֵם אֱֹלהֵינּו נ ְִד ֹג ּל ,י ְ ַמל ֵּא יְי ָ כָּל ִמ ְ
תהלים כ
נ ָ ַת ָתּה לִּיֵראֶיָך נ ֵּס לְהִתְנֹוסֵס ִמפְּנ ֵי ֹקשֶט ֶסלָה:
תהלים ס
שּא אֶל ּגֹוי ִם יִָדי וְאֶל עַ ִמּים אִָרים נ ִ ִסּי וְהֵבִיאּו בָנַיְִך בְּ ֹחצֶן ּובְ ֹנ ַתיְִך עַל כָּתֵף ִּתנָּשֶאנ ָה:
ישעיה מט ֹכ ּה ָאמַר אֲֹדנ ָי יְי ָ הִנ ֵּה ֶא ָ
ישעיה יא וְנָשָא נ ֵס לַּגֹוי ִם ו ְ ָאסַף נ ְִדחֵי יִשְָראֵלּ ,ונְפ ֻצֹות י ְהּודָה י ְַקבֵּץ ֵמאְַרבַּע כַּנ ְפֹות הָאֶָרץ:
שאִָריםּ ,ו ְתלֵַקט נִפְזִָרים כִּ ְמלֵַקט שִ בֳּלִים:
ר' יהודה הלוי ְדּגָלַי כֵּן ָתִּרים עַל הַנ ִּ ְ

סדר תפילות חג העצמאות
לובשים בגדי חג .לפני תפילת ערבית אומרים:

תהלים קז

הֹודּו ל ַיי ָּכִי טֹובּ ,כִי ל ְעֹול ָם ַחסְּדֹו :יֹאמְרּו ּג ְאּול ֵי י ְיָ ,אֲׁשֶר ּג ְ ָאל ָם מִּי ַד צָרּ :ו ֵמאֲָרצֹות ִקּבְצָםִ ,מּמִזְָרח ּו ִמ ַּמעֲָרב ִמּצָפֹון
ּומִּי ָםּ :תָעּו בַּמְִדּבָר ּבִיׁשִימֹון ּדֶָרְך ,עִיר מֹוׁשָב ֹלא ָמצָאּוְ :רעֵבִים ּג ַם צְ ֵמאִים ,נַפְׁשָם ּבָהֶם ִּת ְתעַּטָף :וַּיִצְעֲקּו אֶל
י ְי ָ ּבַּצַר לָהֶםִ ,מּמְצּוקֹותֵיהֶם יַּצִיל ֵם :וַּיְַדִריכֵם ּבְֶדֶרְך י ְׁשָָרה ,לָלֶכֶת אֶל עִיר מֹוׁשָב :יֹודּו ל ַיי ָ ַחסְּדֹו ,וְנִפְל ְאֹותָיו לִבְנ ֵי
ָאדָםּ :כִי הִׂשְ ּבִיעַ נֶפֶׁש ׁשֵֹקָקה ,וְנֶפֶׁש ְרעֵבָה ִמּל ֵא טֹוב :יֹׁשְ בֵי חׁשְֶך וְצַל ְ ָמו ֶתֲ ,אסִיֵרי עֳנ ִי ּובְַרז ֶלּ :כִי הִמְרּו ִאמְֵרי אֵל,
וַעֲצַת ֶעל ְיֹון נָאָצּו :וַּיַכְנ ַע ּבֶעָמָל לִּבָםּ ,כָׁשְלּו וְאֵין עֹז ֵר :וַּי ִזְעֲקּו אֶל י ְי ָ ּבַּצַר לָהֶםִ ,מּמְצּוקֹותֵיהֶם יֹוׁשִיעֵם :יֹוצִיאֵם
מֵחׁשְֶך וְצַל ְ ָמו ֶתּ ,ומֹוסְרֹותֵיהֶם יְנַּתֵק :יֹודּו ל ַיי ָ ַחסְּדֹו ,וְנִפְל ְאֹותָיו לִבְנ ֵי ָאדָםּ :כִי ׁשִ ּבַר ּדַל ְתֹות נ ְחׁשֶתּ ,ובְִריחֵי בְַרז ֶל
ּגִּדֵעֱַ :או ִילִים ִמּדֶֶרְך ּפִׁשְ עָםּ ,ו ֵמעֲֹונֹותֵיהֶם י ִ ְתעַּנּוּ :כָל ֹאכֶל ְּת ַתעֵב נַפְׁשָם ,וַּיַּג ִיעּו עַד ׁשַ עֲֵרי ָמו ֶת :וַּי ִזְעֲקּו אֶל י ְי ָ ּבַּצַר
לָהֶםִ ,מּמְצּוקֹותֵיהֶם יֹוׁשִיעֵם :י ִׁשְ ל ַח ּדְבָרֹו וְיְִרּפָאֵם ,ו ִי ַמּל ֵט מִּׁשְ חִיתֹותָם :יֹודּו ל ַיי ָ ַחסְּדֹו ,וְנִפְל ְאֹותָיו לִבְנ ֵי ָאדָם:
וְי ִזְּבְחּו זִבְחֵי תֹודָה ,ו ִי ַסּפְרּו ַמעֲׂשָיו ּבְִרּנ ָה :יֹוְרֵדי הַּי ָם ּבָ ֳאנִּיֹות ,עֹוׂשֵי ְמל ָאכָה ּבְ ַמי ִם ַרּבִים :הֵּמָה ָראּו ַמעֲׂשֵי י ְיָ,
וְנִפְל ְאֹותָיו ּבִמְצּול ָה :וַּיֹאמֶר וַּיַעֲמֵד רּו ַח ְסעָָרה ,וַּתְרֹומֵם ּגַּל ָיו :יַעֲלּו ׁשָ ַמי ִם יְֵרדּו תְהֹומֹות ,נַפְׁשָם ּבְָרעָה ִתתְמֹוג ָג:
י ָחֹוּגּו ו ְי ָנּועּו ּכַּׁשִּכֹור ,וְכָל ָחכְ ָמתָם ִּת ְתּבַּל ָע :וַּיִצְעֲקּו אֶל י ְי ָ ּבַּצַר לָהֶםּ ,ו ִמּמְצּוקֹותֵיהֶם יֹוצִיאֵם :י ֵָקם ְסעָָרה לְִד ָממָה,
וַּיֶחֱׁשּו ּגַּל ֵיהֶם :וַּי ִׂשְ מְחּו כִי י ִׁשְ ּתֹקּו ,וַּיַנְחֵם אֶל מְחֹוז ֶחפְצָם :יֹודּו ל ַיי ָ ַחסְּדֹו ,וְנִפְל ְאֹותָיו לִבְנ ֵי ָאדָם :ו ִירֹומְמּוהּו
ּבְִקהַל עָםּ ,ובְמֹוׁשַב ז ְֵקנ ִים יְהַל ְלּוהּו :יָׂשֵם נְהָרֹות לְמְִדּבָרּ ,ומֹוצָאֵי ַמי ִם לְצִּמָאֹון :אֶֶרץ ּפְִרי לִ ְמלֵחָה ,מֵָרעַת יֹוׁשְ בֵי
בָּה :יָׂשֵם מְִדּבָר ל ַ ֲאג ַם ַמי ִם ,וְאֶֶרץ צִּי ָה ל ְ ֹמצָאֵי ָמי ִם :וַּיֹוׁשֶב ׁשָם ְרעֵבִים ,ו ַי ְכֹונ ְנּו עִיר מֹוׁשָב :וַּי ִזְְרעּו ׂשָדֹות וַּיִּטְעּו
ׁשפְֵך
כְָרמִים ,וַּיַעֲׂשּו ּפְִרי תְבּואָה :ו ַיְבְָרכֵם וַּיְִרּבּו ְמאֹדּ ,ובְהֶ ְמּתָם ֹלא י ַ ְמעִיט :וַּי ִ ְמעֲטּו וַּיָׁשֹחּוֵ ,מ ֹעצֶר ָרעָה ו ְי ָגֹוןֹ :
ׂשמָחּו ,וְכָל
ּבּוז עַל נ ְִדיבִים ,וַּי ַ ְתעֵם ּבְתֹהּו ֹלא דֶָרְך :ו ַי ְׂשַ ּג ֵב ֶאבְיֹון מֵעֹונ ִי ,וַּי ָׂשֶם ּכַּצֹאן מִׁשְ ּפָחֹות :יְִראּו י ְׁשִָרים וְי ִ ְ
עַוְל ָה ָקפְצָה ּפִיהָ :מִי ָחכָם וְי ִׁשְ מָר ֵאּלֶה ,וְיִתְּבֹונ ְנּו ַח ְסּדֵי י ְיָ:
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תהלים צז

ׁשּפָט מְכֹון ּכִסְאֹו :אֵׁש לְפָנ ָיו ֵּתל ְֵך,
י ְי ָ ָמל ְָך ָּתג ֵל הָאֶָרץ ,י ִׂשְ מְחּו אִּי ִים ַרּבִים :עָנ ָן וַעֲָרפֶל ְסבִיבָיו ,צֶֶדק ּו ִמ ְ
ּו ְתלַהֵט ָסבִיב צָָריו :הֵאִירּו בְָרָקיו ֵּתבֵלָ ,ר ֲאתָה ו ַ ָּתחֵל הָאֶָרץ :הִָרים ּכַּדֹונ ַג נָמַּסּו ִמּלִפְנ ֵי י ְיִָ ,מּלִפְנ ֵי אֲדֹון ּכָל
הָאֶָרץ :הִּג ִידּו הַּׁשָ מַי ִם צְִדקֹו ,וְָראּו כָל הָעַּמִים ּכְבֹודֹו :י ֵבׁשּו ּכָל ֹעבְֵדי פֶסֶל הַ ִּמ ְתהַלְלִים ּבָ ֱאלִילִים ,הִׁשְ ַּתחֲוּו
ׁשּפָטֶיָך י ְי ָּ :כִי ַאּתָה י ְי ָ ֶעל ְיֹון עַל ּכָל הָאֶָרץ,
לֹו ּכָל אֱֹלהִיםׁ :שָ ְמעָה וַּתִׂשְ מַח צִּיֹון ו ַ ָּתגֵלְנ ָה ּבְנֹות י ְהּודָה ,ל ְ ַמעַן ִמ ְ
ׁשמֵר נַפְׁשֹות ֲחסִידָיו מִּי ַד ְרׁשָ עִים יַּצִיל ֵם :אֹור זָֻרעַ לַּצַּדִיק,
ְמאֹד נַעֲל ֵי ָת עַל ּכָל אֱֹלהִיםֹ :אהֲבֵי י ְי ָ ׂשִ נ ְאּו ָרעֹ ,
ּול ְי ִׁשְֵרי ל ֵב ׂשִ ְמחָהׂ :שִ מְחּו צַּדִיִקים ּבַייָ ,ו ְהֹודּו ל ְזֵכֶר ָקְדׁשֹו:
תהלים צח

מִז ְמֹור ׁשִירּו ל ַיי ָ ׁשִיר ָחדָׁש ּכִי נִפְל ָאֹות עָׂשָה ,הֹוׁשִיעָה ּלֹו יְמִינֹו ּוז ְרֹועַ ָקְדׁשֹו :הֹוִדיעַ י ְי ָ י ְׁשּועָתֹו ,לְעֵינ ֵי הַּגֹוי ִם ּגִּל ָה
צְִדָקתֹו :זָכַר ַחסְּדֹו וֶאֱמּונ ָתֹו לְבֵית יִׂשְָראֵלָ ,ראּו כָל ַאפְסֵי אֶָרץ אֵת י ְׁשּועַת אֱֹלהֵינּו :הִָריעּו ל ַיי ָ ּכָל הָאֶָרץּ ,פִצְחּו וְַרּנ ְנּו
ו ְזַּמֵרּו :זַמְרּו ל ַיי ָ ּבְכִּנֹורּ ,בְכִּנֹור ו ְקֹול זִמְָרהּ :בַ ֲח ֹצצְרֹות ו ְקֹול ׁשֹופָר ,הִָריעּו לִפְנ ֵי הַ ֶּמלְֶך י ְיָ :יְִרעַם הַּי ָם ּומְֹלאֹוֵּ ,תבֵל
ׁשּפֹט ֵּתבֵל ּבְצֶֶדק וְעַּמִים ּבְמֵיׁשִָרים:
ׁשּפֹט הָאֶָרץ ,י ִ ְ
ׁשבֵי בָּה :נְהָרֹות י ִ ְמחֲאּו כָף ,יַחַד הִָרים יְַרּנ ֵנּו :לִפְנ ֵי י ְי ָ ּכִי בָא לִ ְ
ו ְ ֹי ְ
שרים במנגינת התקוה פסוק בפסוק קהל וחזן

מְִקּדַׁש ֶמלְֶך ִעיר מְלּוכָה ,קּומִי צְאִי מִּתֹוְך הַהֲפֵכָהַ ,רב ל ְָך ׁשֶ בֶת ּבְֵמֶק הַּבָכָא ,ו ְהּוא י ַ ֲחמֹל עָלַיְִך ֶח ְמל ָה:
ז ֶה הַּיֹום עָׂשָ ה י ְיָ ,נָג ִיל ָה וְנ ִׂשְ ְמחָה בֹו:
הִתְעֹוְרִרי הִתְעֹוְרִריּ ,כִי בָא אֹוֵרְך קּומִי אֹוִרי ,עּוִרי עּוִרי ׁשִ יר ּדַּבִֵריּ ,כְבֹוד י ְי ָ עָלַיְִך נִגְל ָה:
ז ֶה הַּיֹום עָׂשָ ה י ְיָ ,נָג ִיל ָה וְנ ִׂשְ ְמחָה בֹו:
ֹלא תֵבֹוׁשִ י וְֹלא ִתּכָלְמִי ,מַה ּתִׁשְּתֹו ֲחחִי ּומַה ֶּתהֱמִיּ ,בְָך יֶחֱסּו עֲנִּי ֵי עַּמִי ,וְנִבְנְתָה עִיר עַל ִּתּל ָּה:
ז ֶה הַּיֹום עָׂשָ ה י ְיָ ,נָג ִיל ָה וְנ ִׂשְ ְמחָה בֹו:
ׂש ְמחָה וְנָג ִיל ָה:
יָמִין ּוׂשְ מֹאל ִּתפְרֹוצִי ,וְאֶת י ְי ָ ַּתעֲִריצִי ,עַל י ַד אִיׁש ּבֶן ּפְַרצִי ,וְנ ִ ְ
ז ֶה הַּיֹום עָׂשָ ה י ְיָ ,נָג ִיל ָה וְנ ִׂשְ ְמחָה בֹו:

קֹול ִרּנ ָה ו ִיׁשּועָה ּבְ ָאהֳל ֵי צַּדִיִקים יְמִין י ְי ָ ֹעׂשָה ָחי ִל :יְמִין י ְי ָ רֹו ֵממָה יְמִין י ְי ָ ֹעׂשָה ָחי ִל:
יש נוהגים לברך ברכת שהחיינו בשם ובמלכות

 החיינ וקי ימנ ו הגיענ ל זמן הזה:
בָּרּוְך ַא ָתּה יְי ָ אֱלהֵינּו ֶמלְֶך הָעולָם .
חזן:
קהל וחזן:

ּבְָרכּו אֶת יְי ָ הַ ְמבָֹרְך:

ּבָרּוְך יְי ָ הַ ְמבָֹרְך לְעֹולָם וָעֶד:

ׁשּנ ֶה ִעּתִים ּו ַמ ֲחלִיף
ׁשעִָריםּ .ובִתְבּונ ָה ְמ ַ
ּבָרּוְך ַאּתָה יְיָ .אֱֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָםֲ .אׁשֶר ּבְִדבָרֹו ַמעֲִריב עֲָרבִיםּ .בְ ָחכְמָה ּפֹו ֵת ַח ְ
ׁשמְרֹותֵיהֶם ּבָָרִקיעַ ּכְִרצֹונֹוּ .בֹוֵרא יֹום וָלָיְלָהּ .גֹול ֵל אֹור ִמּפְנ ֵי חׁשְֶך ו ְחׁשְֶך ִמּפְנ ֵי
אֶת הַּז ְ ַמּנ ִיםּ .ו ְמ ַסּדֵר אֶת הַּכֹוכָבִים ּבְ ִמ ְ
אֹורּ .ו ַמעֲבִיר יֹום ּו ֵמבִיא לָיְלָהּ .ו ַמבְּדִיל ּבֵין יֹום ּובֵין לָיְלָה .יְי ָ צְבָאֹות ׁשְמֹו :אֵל חַי ו ְַקּי ָם ָּתמִיד יִמְלֹוְך עָל ֵינּו לְעֹולָם וָעֶד:
ּבָרּוְך ַאּתָה יְיָ .הַ ַּמעֲִריב עֲָרבִים:
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ׁשכְבֵנּו ּובְקּומֵנּו
ׁשּפָטִים אֹותָנּו לִּמְַדּתָ .עַל ּכֵן יְי ָ אֱֹלהֵינּו ּבְ ָ
ַאהֲבַת עֹולָם ּבֵית יִׂשְָראֵל עַּמְָך ָאהָבְּתָּ .תֹוָרה ּו ִמצְֹות חֻּקִים ּו ִמ ְ
ׂשמַח ּבְִדבְֵרי ַתלְמּוד תֹוָרתֶָך ּובְ ִמצְֹותֶיָך לְעֹולָם וָעֶדּ :כִי הֵם ַחּי ֵינּו וְאֶֹרְך יָמֵינּו ּובָהֶם נֶהְּג ֶה יֹומָם וָלָיְלָה:
נָׂשִי ַח ּבְחֻּקֶיָך .וְנ ִ ְ
ו ְ ַאהֲבָתְָך אַל ָּתסִיר ִמּמֶּנּו לְעֹולָמִיםּ :בָרּוְך ַאּתָה יְיָ .אֹוהֵב עַּמֹו יִׂשְָראֵל:
יחיד אומר:

אֵל ֶמלְֶך נ ֶ ֱאמָן:

ׁשמַע יִׂשְָראֵל .יְי ָ אֱֹלהֵינּו .יְי ָ ֶאחָד:
ְ
בלחשּ :בָרּוְך ׁשֵם ּכְבֹוד ַמלְכּותֹו לְעֹולָם וָעֶד:

ו ְ ָאהַבְ ָּת אֵת יְי ָ אֱֹלהֶיָך ּבְכָל לְבָבְָך ּובְכָל נַפְׁשְָך ּובְכָל ְמאֶֹדָך :וְהָיּו הַּדְבִָרים הָ ֵאּלֶה ֲאׁשֶר ָא ֹנכִי ְמצַּוְָך הַּיֹום .עַל לְבָבֶָך :ו ְ ִׁשּנַנְּתָם
ׁשכְּבְָך ּובְקּומֶָךּ :וְקׁשְַרּתָם לְאֹות עַל יֶָדָך .וְהָיּו לְ ֹט ָטפֹת ּבֵין עֵינ ֶיָך:
לְבָנ ֶיָך וְִדּבְַר ָּת ּבָםּ .בְ ִׁשבְּתְָך ּבְבֵיתֶָך ּובְלֶכְּתְָך בַּדֶֶרְך ּובְ ָ
ׁשעֶָריָך:
ּוכְ ַתבְּתָם עַל מְזֻזֹות ּבֵיתֶָך ּובִ ְ
ׁשמְעּו אֶל ִמצְֹותַיֲ .אׁשֶר ָא ֹנכִי ְמצַּו ֶה ֶא ְתכֶם הַּיֹום .לְ ַאהֲבָה אֶת יְי ָ אֱֹלהֵיכֶם ּולְעָבְדֹוּ .בְכָל לְבַבְכֶם ּובְכָל
ׁש ֹמעַ ִּת ְ
וְהָי ָה אִם ָ
ׁשכֶם :וְנ ָ ַתּתִי ְמטַר אְַרצְכֶם ּבְעִּתֹו .יֹוֶרה ּו ַמלְקֹוׁש .ו ְ ָא ַספְ ָּת ְדגָנֶָך וְתִיֹרׁשְָך וְיִצְהֶָרָך :וְנ ָ ַתּתִי עֵׂשֶב ּבְׂשְָדָך לִבְהֶ ְמּתֶָך .ו ְ ָאכַלְ ָּת
נַפְ ְ
ׁש ַּת ֲחו ִיתֶם לָהֶם :וְחָָרה אַף יְי ָ ּבָכֶם .וְעָצַר אֶת
ּׁשמְרּו לָכֶם ּפֶן יִפְּתֶה לְבַבְכֶם .וְסְַרּתֶם וַעֲבְַדּתֶם אֱֹלהִים ֲאחִֵרים וְהִ ְ
ׂשבָעְּתָ :הִ ָ
וְ ָ
ׂש ְמּתֶם אֶת
ּׁש ַמי ִם וְֹלא יִהְי ֶה ָמטָר .וְהָ ֲאדָמָה ֹלא ִתּתֵן אֶת י ְבּולָּה .ו ַ ֲאבְַדּתֶם ְמהֵָרה ֵמעַל הָאֶָרץ הַ ֹּטבָהֲ .אׁשֶר יְי ָ ֹנתֵן לָכֶם :ו ְ ַ
הַ ָ
ׁשכֶםּ .וְקׁשְַרּתֶם ֹאתָם לְאֹות עַל יְֶדכֶם .וְהָיּו לְטֹו ָטפֹת ּבֵין עֵינ ֵיכֶם :וְלִּמְַדּתֶם ֹאתָם אֶת ּבְנ ֵיכֶם
ּדְבַָרי ֵאּלֶה עַל לְבַבְכֶם וְעַל נַפְ ְ
ׁשעֶָריָך:
ׁשכְּבְָך ּובְקּומֶָךּ :וכְ ַתבְּתָם עַל מְזּוזֹות ּבֵיתֶָך ּובִ ְ
לְַדּבֵר ּבָםּ .בְ ִׁשבְּתְָך ּבְבֵיתֶָךּ .ובְלֶכְּתְָך בַּדֶֶרְךּ .ובְ ָ
ּׁש ַמי ִם עַל הָאֶָרץ:
ׁשּבַע יְי ָ לַ ֲא ֹבתֵיכֶם לָתֵת לָהֶםּ .כִימֵי הַ ָ
לְ ַמעַן יְִרּבּו יְמֵיכֶם ו ִימֵי בְנ ֵיכֶם עַל הָ ֲאדָמָה ֲאׁשֶר נ ִ ְ
וַּיֹאמֶר יְי ָ אֶל מׁשֶה ּל ֵאמֹרּ :דַּבֵר אֶל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ו ְ ָאמְַר ָּת ֲאלֵהֶם .וְעָׂשּו לָהֶם צִיצִת עַל ּכַנְפֵי בִג ְֵדיהֶם לְֹדֹרתָם .וְנ ָ ְתנּו עַל צִיצִת
הַּכָנ ָף ּפְתִיל ְּתכֵלֶת :וְהָי ָה לָכֶם לְצִיצִתּ .וְראִיתֶם ֹאתֹוּ .וזְכְַרּתֶם אֶת ּכָל ִמצְֹות יְי ָ וַעֲׂשִיתֶם ֹאתָם .וְֹלא ָתתּורּו ַאחֲֵרי לְבַבְכֶם ו ְ ַאחֲֵרי
עֵינ ֵיכֶםֲ .אׁשֶר ַאּתֶם ֹזנ ִים ַאחֲֵריהֶם :לְ ַמעַן ּתִזְּכְרּו וַעֲׂשִיתֶם אֶת ּכָל ִמצְֹותָי .וִהְי ִיתֶם ְקדׁשִים ל ֵאֹלהֵיכֶםֲ :אנ ִי יְי ָ אֱֹלהֵיכֶםֲ .אׁשֶר
הֹוצֵאתִי ֶא ְתכֶם ֵמאֶֶרץ ִמצְַרי ִם .לִהְיֹות לָכֶם ל ֵאֹלהִיםֲ .אנ ִי יְי ָ אֱֹלהֵיכֶםֱ :אמֶת .החזן חוזר ואומר :יְי ָ אֱֹלהֵיכֶם ֱאמֶת:
וֶאֱמּונ ָה ּכָל זֹאת ו ְַקּי ָם עָל ֵינּוּ .כִי הּוא יְי ָ אֱֹלהֵינּו וְאֵין זּולָתֹו .ו ַ ֲאנַחְנּו יִׂשְָראֵל עַּמֹו :הַּפֹוֵדנּו ִמּי ַד ְמלָכִיםַ .מלְּכֵנּו הַּגֹו ֲאל ֵנּו ִמּכַף
ׁשּל ֵם ּג ְמּול לְכָל אֹויְבֵי נַפְׁשֵנּו :הָעֹוׂשֶה ג ְדֹולֹות עַד אֵין חֵֶקר .נִּסִים וְנִפְלָאֹות עַד
ּכָל הֶעִָריצִים .הָאֵל הַּנִפְָרע לָנּו ִמּצֵָרינּו .וְהַ ְמ ַ
אֵין ִמ ְסּפָר :הַּׂשָם נַפְׁשֵנּו ּבַ ַחּי ִים .וְֹלא נָתַן לַּמֹוט ַרגְל ֵנּו :הַּמְַדִריכֵנּו עַל ּבָמֹות אֹויְבֵינּו .וַּיֶָרם ַקְרנ ֵנּו עַל ּכָל ׂשֹונְאֵינּו :הָעֹוׂשֶה
ּלָנּו נִּסִים ּונ ְָקמָה ּבְפְַרעֹה .אֹותֹות ּומֹופְתִים ּבְאְַדמַת ּבְנ ֵי חָם .הַ ַּמּכֶה בְ ֶעבְָרתֹו ּכָל ּבְכֹוֵרי ִמצְָרי ִם .וַּיֹוצֵא אֶת עַּמֹו יִׂשְָראֵל
מִּתֹוכָם לְחֵרּות עֹולָם :הַ ַּמעֲבִיר ּבָנ ָיו ּבֵין ּג ִזְֵרי י ַם סּוף .אֶת רֹוְדפֵיהֶם וְאֶת ׂשֹונְאֵיהֶם ּבִתְהֹומֹות ִטּבַע .וְָראּו בָנ ָיו ּג ְבּוָרתֹו.
ִׁשּבְחּו ו ְהֹודּו לִׁשְמֹוּ :ו ַמלְכּותֹו ּבְָרצֹון ִקּבְלּו עֲל ֵיהֶםֹ .מׁשֶה ּובְנ ֵי יִׂשְָראֵל לְָך עָנּו ׁשִיָרה ּבְ ִׂש ְמחָה ַרּבָה .ו ְ ָאמְרּו כֻּלָם:

מִי כָ ֹמכָה ּבָ ֵאלִים יְיָ .מִי ּכָ ֹמכָה נ ֶ ְאּדָר ּבַּקֶֹדׁש .נֹוָרא ְתהִּלֹות ֹעׂשֵה פֶלֶאַ :מלְכּותְָך ָראּו בָנ ֶיָךּ .בֹוֵקעַ י ָם לִפְנ ֵי מׁשֶה .ז ֶה
ֵאלִי עָנּו .ו ְ ָאמְרּו :יְי ָ יִמְֹלְך לְ ֹעלָם וָעֶד :וְנ ֶ ֱאמַרּ .כִי פָדָה יְי ָ אֶת יַעֲֹקבּ .וגְאָלֹו ִמּי ַד ָחז ָק ִמּמֶּנּוּ :בָרּוְך ַאּתָה יְיָּ .גָאַל יִׂשְָראֵל:
ׁשּכִיבֵנּו יְי ָ אֱֹלהֵינּו לְׁשָלֹום .וְהַעֲמִיֵדנּו ַמלְּכֵנּו לְ ַחּי ִים טֹובִים ּולְׁשָלֹוםּ .ופְרֹוׂש עָל ֵינּו סֻּכַת ׁשְלֹומֶָך .ו ְ ַת ְּקנ ֵנּו ּבְעֵצָה
הַ ְ
ׂשטָן
ׁשמֶָך .וְהָג ֵן ּבַעֲֵדנּו :וְהָסֵר ֵמעָל ֵינּו אֹוי ֵב ֶדבֶר וְחֶֶרב וְָרעָב וְי ָגֹון .וְהָסֵר ָ
טֹובָה ִמּלְפָנ ֶיָך .ו ְהֹוׁשִיעֵנּו ְמהֵָרה לְ ַמעַן ְ
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ִמלְפָנ ֵינּו ּו ֵמ ַאחֲֵרינּוּ .ובְצֵל ּכְנָפֶיָך ַּת ְסּתִיֵרנּוּ .כִי אֵל ׁשֹומְֵרנּו ּו ַמּצִיל ֵנּו ָאּתָהּ .כִי אֵל ֶמלְֶך חַּנּון וְַרחּום ָאּתָהּ .וׁשְמֹור
צֵאתֵנּו ּובֹואֵנּו לְ ַחּי ִים ּולְׁשָלֹום ֵמעַּתָה וְעַד עֹולָםּ :בָרּוְך ַאּתָה יְי ָ ׁשֹומֵר עַּמֹו יִׂשְָראֵל לָעַד:
ׁשמֵּה ַרּבָא .אמן
י ִ ְתּגַּדַל וְיִתְַקּדַׁש ְ
ּבְעָלְמָא ּדִי בְָרא כְִרעּותֵּה וְי ַ ְמלִיְך ַמלְכּותֵּה וְיַצְמַח ּפ ְֻרָקנ ֵּה ו ִיָקֵרב ְמׁשִיחֵּה .אמן
ּבְ ַחּי ֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְ ַחּי ֵי ְדכָל ּבֵית יִׂשְָראֵל ּבַעֲגָלָא ּובִזְמַן ָקִריב .ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
ׁשמֵּה ַרּבָא ְמבַָרְך לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְ ַמּי ָא:
יְהֵא ְ
ׁשמֵּה ְדֻקְדׁשָא ּבְִריְך הּוא.
ׁש ַּתּבַח וְי ִ ְתּפָאֵר וְיִתְרֹומֵם וְי ִ ְתנַּׂשֵא וְי ִ ְתהַּדָר וְי ִ ְתעַּלֶה וְי ִ ְתהַּלָל ְ
י ִ ְתּבַָרְך וְי ִ ְ
ׁשּבְ ָחתָא וְנ ֶ ֱח ָמתָא ּדַ ֲאמִיָרן ּבְעָלְמָא .ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
לְעֵּלָא מִן ּכָל ּבְִרכָתָא וְׁשִיָרתָא ּתֻ ְ

בָּרּוְך

תהִלָּתֶָך:
תפְ ָתּח ּופִי יַג ִּיד ְּ
כִּי שֵם י ְי ָ אְֶקָרא ,הָבּו גֶֹדל ל ֵאֹלהֵינּו :אֲֹדנ ָי שְ פָתַי ִּ

ַא ָתּה י ְי ָ אֱֹלהֵינּו ו ֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו .אֱֹלהֵי ַאבְָרהָם .אֱֹלהֵי יִצְחָק .ו ֵאֹלהֵי יַעֲֹקב .הָאֵל
הַג ָּדֹול הַג ִּּבֹור וְהַּנֹוָרא אֵל ֶעל ְיֹוןּ .גֹומֵל ֲחסִָדים טֹובִים .ו ְקֹונ ֵה הַ ֹכ ּל .ו ְזֹוכֵר ַח ְסֵדּי אָבֹות.
ּו ֵמבִיא גֹואֵל לִבְנ ֵי בְנ ֵיהֶם ל ְ ַמעַן שְמֹו בְּ ַאהֲבָהֶ :מלְֶך עֹוז ֵר ּומֹושִ יעַ ּו ָמג ֵן :בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָָ .מג ֵן ַאבְָרהָם:

תּה ג ִּּבֹור ל ְעֹול ָם אֲֹדנ ָי ְמחַי ֵּה ֵמתִים ַא ָתּה ַרב ל ְהֹושִ יעַ:
ַא ָ
מֹוִריד הַ ָטּלְ :מכַלְכֵּל ַחי ִּים בְּ ֶחסֶדְ .מחַי ֵּה ֵמתִים בְַּר ֲחמִים ַרבִּים .סֹומְֵך נֹופְלִים ו ְרֹופֵא חֹולִים ּו ַמ ִתּיר
שנ ֵי עָפָר .מִי כָמֹוָך בַּעַל ג ְּבּורֹות ּומִי דֹומֶה ל ְָּךֶ .מלְֶך ֵממִית ּו ְמחַי ֶּה ּו ַמצְמִי ַח
אֲסּוִריםּ .ומְַקי ֵּם אֱמּונ ָתֹו לִי ֵ
י ְׁשּועָה :וְנ ֶ ֱאמָן ַא ָתּה לְהַחֲיֹות ֵמתִים :בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיְָ .מחַי ֵּה הַ ֵּמתִים:
תּה ָקדֹוׁש ו ְשִ מְָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹושִ ים בְּכָל יֹום יְהַל ְּלּוָך ֶּסל ָה .כִּי אֵל ֶמלְֶך ג ָּדֹול ו ְָקדֹוׁש ָא ָתּה:
ַא ָ
בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .הָאֵל הַָקּדֹוׁש:
תּה חֹונ ֵן ל ְ ָאדָם ַדּעַתּ .ו ְמל ַ ֵמּד לֶאֱנֹוׁש בִּינ ָהָ :חנ ֵּנּו ֵמ ִא ְתָּך ָחכְמָה בִּינ ָה וָדָעַת:
ַא ָ
בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .חֹונ ֵן הַדָּעַת:
הֲשִ יב ֵנּו ָאבִינּו ל ְתֹוָרתֶָך .ו ְָקְרבֵנּו ַמלְכֵּנּו לַעֲבֹודָתֶָך וְהַחֲז ִיֵרנּו בִּתְׁשּובָה שְ לֵמָה לְפָנ ֶיָך:
בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .הָרֹוצֶה בִּתְׁשּובָה:
סל ַח ל ָנּו ָאבִינּו כִּי ָחטָאנּוְ .מחַל ל ָנּו ַמלְכֵּנּו כִּי פָשָ עְנּו .כִּי אֵל טֹוב ו ְ ַסל ָּח ָא ָתּה:
ְ
בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .חַּנּון הַ ַמְּרבֶּה לִסְֹלחַ:
ְראֵה נ ָא בְעָנ ְי ֵנּו .וְִריבָה ִריבֵנּוּ .וג ְ ָאל ֵנּו גְאֻל ָּה שְ לֵמָה ְמהֵָרה ל ְ ַמעַן שְ מֶָך .כִּי אֵל ּגֹואֵל חָז ָק ָא ָתּה:
בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָּ .גֹואֵל י ִשְָראֵל:
תחֲלּואֵינּו ּולְכָל
שעָה כִּי ְתהִלָּתֵנּו ָא ָתּה .וְהַעֲל ֵה (אֲרּוכָה ּומְַרפֵּא לְכָל ַּ
ְרפָאֵנּו י ְי ָ וְנֵָרפֵא .הֹושִ יעֵנּו וְנ ִו ָּ ֵ
ַמכְאֹובֵינּו ּולְכָל מַּכֹותֵינּו) ְרפּואָה שְ לֵמָה לְכָל מַּכֹותֵינּו .כִּי אֵל ֶמלְֶך רֹופֵא נ ֶ ֱאמָן וְַר ֲחמָן ָא ָתּה:
בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .רֹופֵא חֹול ֵי עַּמֹו י ִשְָראֵל:
ַשנ ָה הַ ֹז ּאת וְאֶת כָּל מִינ ֵי תְבּו ָאתָּה ל ְטֹובָה .וְתֵן בְָּרכָה עַל פְּנ ֵי הָ ֲאדָמָה
בֵָּרְך עָל ֵינּו י ְי ָ אֱֹלהֵינּו אֶת ה ָּ
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ַשנ ִים:
ּשנ ִים הַּטֹובֹות לִבְָרכָה .כִּי אֵל טֹוב ּו ֵמטִיב ָא ָתּהּ .ו ְמבֵָרְך ה ָּ
שנָתֵנּו כַ ָּ
ו ְשַ בְּעֵנּו מִּטּובָּהּ .ובֵָרְך ְ
ַשנ ִים:
בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיְָ .מבֵָרְך ה ָּ
תַּקע ב ְּׁשֹופָר ג ָּדֹול לְחֵרּותֵנּו .ו ְשָ א נ ֵס ל ְַקבֵּץ גָּלֻּיֹותֵינּו .ו ְַקבְּצֵנּו יַחַד ְמהֵָרה ֵמאְַרבַּע כַּנ ְפֹות הָאֶָרץ
ְ
לְאְַרצֵנּו :בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .מְַקבֵּץ נ ְִדחֵי עַּמֹו י ִשְָראֵל:
ת ִחל ָּה .וְהָסֵר ִמ ֶמּּנּו י ָגֹון ו ַ ֲאנָחָהּ .ומְֹלְך עָל ֵינּו ְמהֵָרה ַא ָתּה י ְי ָ
הָשִ יבָה ׁשֹופְטֵינּו כְּבִָראׁשֹונ ָה .ו ְיֹועֲצֵינּו כְּבַ ְּ
לְבְַדָּך בְּ ֶחסֶד ּובְַר ֲחמִים .וְצְַדֵּקנּו בְּצֶֶדק ּובְמִשְ פָּט :בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיֶָ .מלְֶך אֹוהֵב צְדָָקה ּומִשְ פָּט.
תהִי תְִקו ָה .וְכָל הַ ִמּינ ִים כְֶּרג ַע יֹאבֵדּו .וְכָל אֹויְבֵי עַ ְמָּך ְמהֵָרה יִכֵָּרתּו .וְהַזִֵדים ְמהֵָרה
מל ְשִינ ִים אַל ְּ
וְל ַ ַּ
ְתעֵַקּר ּותְשַ בֵּר ּו ְת ַמג ֵּר ֹ ּו ְתכַל ֵּם וְתַשְ פִּיל ֵם ו ְ ַתכְנ ִיעֵם בִּ ְמהֵָרה בְיָמֵינּו:
בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָׁ .שֹובֵר אֹויְבִים ּו ַמכְנ ִיעַ זִֵדים:
עַל הַצִַּדּיִקים וְעַל הַ ֲחסִיִדים .וְעַל ז ְִקנ ֵי שְ אִֵרית עַ ְמָּך בֵּית י ִשְ ָראֵל .וְעַל פְּל ֵיטַת סֹופְֵריהֶם .וְעַל ג ֵֵּרי
הַצֶֶּדק .וְעָל ֵינּו .יֶהֱמּו נ ָא ַר ֲחמֶיָך י ְי ָ אֱֹלהֵינּו .וְתֵן שָ כָר טֹוב לְכָל הַּבֹו ְטחִים בְּשִ מְָך בֶּ ֱאמֶת .ו ְשִ ים ֶחל ְֵקנּו
ִע ָּמהֶםּ .ול ְעֹול ָם ֹלא נ ֵבֹוׁש כִּי בְָך בָ ָטחְנּו .וְעַל ַח ְסְדָּך הַג ָּדֹול בֶּ ֱאמֶת (ּובְ ָתמִים) נ ִשְ עָנ ְנּו:
בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .מִשְ עָן ּו ִמבְטָח לַצִַּדּיִקים:
וְל ִירּוׁשָ ל ַיִם עִיְרָך בְַּר ֲחמִים ָתּׁשּוב .וְתִשְ ֹכ ּן בְּתֹוכָּה כַּאֲשֶ ר ִדּבְַּר ָתּּ .ובְנ ֵה אֹותָּה בְָּקרֹוב בְּיָמֵינּו בִּנ ְי ַן
תכִין :בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָּ .בֹונ ֵה י ְרּושָ ל ָי ִם:
עֹול ָם .וְכִ ֵסּא דָו ִד עַבְְדָּך ְמהֵָרה ל ְתֹוכָּה ָּ
אֶת צֶמַח דָּו ִד עַבְְדָּך ְמהֵָרה ַתצְמִיחַ .ו ְַקְרנֹו ָתּרּום בִּיׁשּועָתֶָך .כִּי לִיׁשּועָתְָך ִקו ִּינּו כָּל הַּיֹום ּו ְמצַפִּים
לִיׁשּועָה :בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיַָ .מצְמִי ַח ֶקֶרן י ְׁשּועָה:
תפִלָּתֵנּו .כִּי אֵל
שמַע קֹול ֵנּו .י ְי ָ אֱֹלהֵינּו חּוס וְַרחֵם עָל ֵינּו .ו ְַקבֵּל בְַּר ֲחמִים ּובְָרצֹון אֶת ְּ
חמָן ְ
אָב הַָר ֲ
תפִלָּתֵנּו:
תפִּלֹות ו ְ ַתחֲנּונ ִים ָא ָתּהּ .ו ִמלְּפָנ ֶיָך ַמלְכֵּנּוֵ .ריָקם אַל ְתּשִ יבֵנּוָ .חנ ֵּנּו וַעֲנ ֵנּו ּושְ מַע ְּ
ׁשֹו ֵמעַ ְּ
תפִל ָּה:
תפִל ַּת כָּל פֶּה עַ ְמָּך י ִשְָראֵל בְַּר ֲחמִים .בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָׁ .שֹו ֵמעַ ְּ
כִּי ַא ָתּה ׁשֹו ֵמעַ ְּ
שּי יִשְָראֵל
ְרצֵה י ְי ָ אֱֹלהֵינּו בְּעַ ְמָּך יִשְָראֵל וְלִ ְתפִלָּתָם שְ עֵה .וְהָשֵב אֶת הָעֲבֹודָה לְִדבִיר בֵּיתֶָך .ו ְ ִא ֵ
תמִיד עֲבֹוַדת י ִשְָראֵל עַ ֶמָּך:
ּו ְתפִלָּתָםְ .מהֵָרה בְּ ַאהֲבָה תְַקבֵּל בְָּרצֹוןּ .ו ְתהִי ל ְָרצֹון ָּ
תחֱז ֶינ ָה עֵינ ֵינּו בְּׁשּובְָך לְצִּיֹון בְַּר ֲחמִים :בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .הַ ַּמחֲז ִיר שְ כִינ ָתֹו לְצִּיֹון:
וְ ֶ
שעֵנּו
מֹוִדים ֲאנַחְנּו ל ְָך .שָ ַא ָתּה הּוא י ְי ָ אֱֹלהֵינּו ו ֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו ל ְעֹול ָם וָעֶד .צּוֵרנּו צּור חַי ֵּינּוָ .מג ֵן י ִ ְ
תהִלָּתֶָך עַל חַי ֵּינּו הַ ְמּסּוִרים בְּי ֶָדָך .וְעַל נ ִשְמֹותֵינּו הַפְּקּודֹות ל ְָך.
ַא ָתּה הּוא ל ְדֹור ו ָדֹור .נֹוֶדה ל ְָּך ּונ ְ ַספֵּר ְּ
וְעַל נ ִ ֶסּיָך שֶ בְּכָל יֹום ִע ָמּנּו .וְעַל נִפְל ְאֹותֶיָך ו ְטֹובֹותֶיָך שֶ בְּכָל עֵת .עֶֶרב וָבֶֹקר וְצָהֳָרי ִם .הַּטֹוב כִּי ֹלא כָלּו
ַר ֲחמֶיָך .וְהַמְַרחֵם כִּי ֹלא תַּמּו ֲחסֶָדיָך .כִּי מֵעֹול ָם ִקו ִּינּו ל ְָך:
וְכֹל הַחַי ִּים יֹודּוָך ֶּסל ָה .ו ִיהַל ְלּו ו ִיבְָרכּו אֶת שִ מְָך הַג ָּדֹול בֶּ ֱאמֶת ל ְעֹול ָם כִּי טֹוב .הָאֵל י ְׁשּועָתֵנּו
וְעֶזְָרתֵנּו ֶסל ָה .הָאֵל הַּטֹוב :בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .הַּטֹוב שִ מְָך ּול ְָך נָאֶה ל ְהֹודֹות:

16

שִים שָלֹום טֹובָה ּובְָרכָהַ .חי ִּים חֵן ו ָ ֶחסֶד וְַר ֲחמִים עָל ֵינּו וְעַל כָּל י ִשְָראֵל עַ ֶמָּך .בְָּרכֵנּו ָאבִינּו כ ּ ֻל ָּנּו
ת ל ָּנּו י ְי ָ אֱֹלהֵינּו ּתֹוַרת ַחי ִּים ו ְ ַאהֲבַת ֶחסֶדּ .וצְדָָקה ּובְָרכָה
כְּ ֶאחָד (יַחַד) בְּאֹור פָּנ ֶיָך .כִּי בְאֹור פָּנ ֶיָך נ ָ ַת ָּ
וְַר ֲחמִים ו ְ ַחי ִּים ו ְשָלֹום .ו ְטֹוב יִהְי ֶה בְּעֵינ ֶיָך לְבְָרכֵנּו ּולְבֵָרְך אֶת כָּל עַ ְמָּך י ִׂשָראֵל
ּשּלֹום:
בְּכָל עֵת ּובְכָל שָ עָה בִּשְלֹומֶָך .בְֹּרב עֹז ו ְשָלֹום :בָּרּוְך ַא ָתּה י ְיָ .הַ ְמבֵָרְך אֶת עַּמֹו י ִשְָראֵל בַ ָ
יִהְיּו ל ְָרצֹון ִאמְֵרי פִי וְהֶג ְיֹון לִבִּי לְפָנ ֶיָך .י ְי ָ צּוִרי ו ְגֹו ֲאלִי:
תהְי ֶה .פְּתַח לִבִּי בְּתֹוָרתֶָך .ו ְ ַאחֲֵרי ִמצְֹותֶיָך
שפָתַי ִמַדּבֵּר מְִרמָה .וְלִמְַקלְל ַי נַפְשִ י ִתֹדּם .וְנַפְשִ י כֶּעָפָר ל ַ ֹכ ּל ִּ
אֱֹלהַי .נְצֹר ל ְׁשֹונ ִי מֵָרע ּו ְ
ִתְּרֹדּף נַפְשִ י .וְכָל הַָקּמִים וְהַחֹושְ בִים עָל ַי ל ְָרעָהְ .מהֵָרה הָפֵר עֲצָתָם ו ְַקל ְֵקל ַמחֲׁשבְ ָתּם:
יְהִי ָרצֹון ִמלְּפָנ ֶיָך י ְי ָ אֱֹלהַי ו ֵאֹלהֵי אֲבֹותַי .שֶ ֹּלא ַתעֲל ֶה ִקנְאַת ָאדָם עָל ַי וְֹלא ִקנ ְ ָאתִי עַל ֲאחִֵרים .ו ְשֶ ֹּלא ֶאכְעֹוס הַּיֹום ו ְשֶ ֹּלא ַאכְעִיסֶָך.
ו ְ ַתצִּילֵנ ִי מִיֵּצֶר הָָרע .וְתֵן בְּלִבִּי הַכְנָעָה וַעֲנ ָו ָהַ .מלְכֵּנּו ו ֵאֹלהֵינּו יַחֵד שִ מְָך בְּעֹולָמֶָך בְּנ ֵה עִיֶרָך י ַ ֵסּד בֵּיתֶָך ו ְשַ כְל ֵל הֵיכָלֶָך .ו ְַקבֵּץ ִקּבּוץ
ְקֻדשתֶָך .ל ְ ַמעַן י ֵ ָחל ְצּון
ָּ
גָּלֻּיֹות ּופְֵדה צֹאנ ֶָך ו ְשַ ַמּח עֲדָתֶָך :עֲשֵה ל ְ ַמעַן שְ מֶָך .עֲשֵה ל ְ ַמעַן יְמִינ ֶָך .עֲשֵה ל ְ ַמעַן ּתֹוָרתֶָך .עֲשֵה ל ְ ַמעַן
י ְִדיֶדיָך הֹושִ יעָה יְמִינ ְָך וַעֲנֵנ ִי :יִהְיּו ל ְָרצֹון ִאמְֵרי פִי וְהֶג ְיֹון לִבִּי לְפָנ ֶיָך .י ְי ָ צּוִרי ו ְגֹו ֲאלִי:
עֹשֶ ה שָ לֹום בִּמְרֹומָיו .הּוא יַעֲשֶ ה שָ לֹום עָל ֵינּו וְעַל כָּל י ִשְָראֵל .ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
יְהִי ָרצֹון ִמלְּפָנ ֶיָך י ְי ָ אֱֹלהֵינּו ו ֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו .שֶ יִּבָּנ ֶה בֵּית הַ ִמְּקדָּׁש בִּ ְמהֵָרה בְיָמֵינּו .וְתֵן ֶחל ְֵקנּו בְּתֹוָרתֶָך :ו ְשָ ם נַעֲבְָדָך בְּיְִראָה כִּימֵי
עֹול ָם ּוכְשָ נ ִים ַקְדמֹונ ִיֹות :וְעְָרבָה ל ַיהֹו ָה ִמנְחַת י ְהּודָה ו ִירּושָ ל ָי ִם .כִּימֵי עֹול ָם ּוכְשָ נ ִים ַקְדמֹונ ִיֹות:

יש נוהגים לומר הלל גם בערב יום העצמאות בשם ובמלכות.

ׁשעֲֵרי צֶֶדקָ .אבֹא בָם אֹוֶדה יָּה:
ּפִתְחּו לִי ַ
אחרי פותחים את הארון ,והש"ץ אומר והקהל עונה:

ׁשמַע יִׂשְָראֵל יְי ָ אֱֹלהֵינּו יְי ָ ֶאחָד:
ְ

יְי ָ הּוא הָאֱֹלהִים
הש"ץ אומר והקהל חוזר אחריו

ׁשלֵמָה ּבְָקרֹוב ו ִיַקּבֵץ נִּדָחֵינּו ֵמאְַרּבַע ּכַנ ְפֹות
ׁשעָׂשָה נִּסִים לַאֲבֹותֵינּו וְלָנּו ּוג ְ ָאלָנּו ֵמעַבְדּות לְחֵרּות ,הּוא יִג ְ ָאל ֵנּו ּגְאֻלָה ְ
מִי ֶ
הָאֶָרץֲ ,חבִֵרים ּכָל יִׂשְָראֵל ,וְנֹאמַר ָאמֵן:
הש"ץ אומר:

ׁשעְּתֶם ֵמ ֹאיְבֵיכֶם:
וְכִי ָתבֹאּו ִמלְ ָחמָה ּבְאְַרצְכֶם ,עַל הַצַר הַּצֵֹרר ֶא ְתכֶם וַהֲֵר ֹעתֶם ּבַ ֲח ֹצצְֹרת ,וְנ ִזְּכְַרּתֶם לִפְנ ֵי יְי ָ אֶֹלהֵיכֶם ו ְנֹו ַ
ׁשלְמֵיכֶם ,וְהָיּו לָכֶם לְזִּכָרֹון
ּובְיֹום ִׂש ְמ ַח ְתכֶם ּובְמֹועֲֵדיכֶם ּובְָראׁשֵי חְָדׁשֵיכֶםּ ,ותְַקעְּתֶם ּבַ ֲח ֹצצְֹרת עַל עֹֹלתֵיכֶם וְעַל זִבְחֵי ַ
לִפְנ ֵי אֱֹלהֵיכֶםֲ ,אנ ִי יְי ָ אֱֹלהֵיכֶם:
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תוקעים תקיעה גדולה ,ואומרים בקול רם:

ׁשלַי ִם הַּבְנּוי ָה:
ׁשנ ָה הַּבָאָה ּבִירּו ָ
לְ ָ
כל הקהל אומר

ׁש ֹמעַ קֹול ׁשֹופָרֹו ׁשֶל ָמׁשִיחַ:
ׁשּזָכִינּו לְ ַא ְת ַחלְּתָא ִדגְאֻלָה ,כְַך נ ִזְּכֶה לִ ְ
ׁשּכְׁשֵם ֶ
יְהִי ָרצֹון ִמּלְפָנ ֶיָך יְי ָ אֱֹלהֵינּו ו ֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּוֶ ,

ּׂשאֵם עַד הָעֹולָם:
הֹוׁשִיעָה אֶת עַּמֶָך ּובֵָרְך אֶת נ ַ ֲחלָתֶָךּ .וְרעֵם וְנ ַ ְ
ישעיה נב

ׁשמִיעַ י ְׁשּועָהֹ ,אמֵר לְצִיֹון ָמלְַך אֱֹלהַיְִך:
ׁשמִיעַ ׁשָלֹום ְמבַּׂשֵר טֹוב ַמ ְ
מַה־ּנ ָאוּו עַל־הֶהִָרים ַרגְל ֵי ְמבַּׂשֵרַ ,מ ְ
ָאחֵינּו ּבֵית יִׂשְָראֵל ִׁשמְעּו :הַּיֹוםָׁ ...שנ ִים לִ ְת ִחּלַת ּגְאֻּלָתֵנּו ּבַהֲָקמַת מְִדינָתֵנּו ּבְאֶֶרץ אֲבֹותֵינּו .הַָר ֲחמָן הּוא י ְכֹונְנ ָּה עַד עֹולָם ֶסלָה

ׂש ְמחָה בֹו:
ז ֶה הַּיֹום עָׂשָה יְיָ ,נָג ִילָה וְנ ִ ְ
ושרים במנגינת "התקוה"

ׁשִיר הַ ַּמעֲלֹותּ ,בְׁשּוב יְי ָ אֶת ׁשִיבַת צִּיֹון הָי ִינּו ּכְ ֹחלְמִים :אָז י ִ ָּמל ֵא ׂשְחֹוק ּפִינּו ּולְׁשֹונ ֵנּו ִרּנ ָה ,אָז יֹאמְרּו בַּגֹוי ִם הִגְּדִיל יְי ָ
ׁשבִיתֵנּו ּכַ ֲאפִיִקים ּבַּנֶג ֶב :הַּזְֹרעִים ּבְִד ְמעָה ּבְִרּנ ָה
ׂש ֵמחִיםׁ :שּובָה יְי ָ אֶת ְ
לַעֲׂשֹות עִם ֵאּלֶה :הִגְּדִיל יְי ָ לַעֲׂשֹות ִעּמָנּו ,הָי ִינּו ְ
י ְִקצֹרּו :הָלֹוְך יֵל ְֵך ּובָכֹה ֹנׂשֵא ֶמׁשְֶך הַּזַָרעּ ,בֹא יָבֹא בְִרּנ ָהֹ ,נׂשֵא ֲאל ֻ ֹּמתָיו:
ׁשמֵּה ַרּבָאּ .בְעָלְמָא ּדִי בְָרא כְִרעּותֵּה וְי ַ ְמלִיְך ַמלְכּותֵּה וְיַצְמַח ּפ ְֻרָקנ ֵּה ו ִיָקֵרב ְמׁשִיחֵּה.
י ִ ְתּגַּדַל וְיִתְַקּדַׁש ְ
ּבְ ַחּי ֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְ ַחּי ֵי ְדכָל ּבֵית יִׂשְָראֵל ּבַעֲגָלָא ּובִזְמַן ָקִריב ,ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
ׁשמֵּה ַרּבָא ְמבַָרְך לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְ ַמּי ָא
יְהֵא ְ
ׁשמֵּה ּדְֻקְדׁשָאּ .בְִריְך הּוא.
ׁש ַּתּבַח וְי ִ ְתּפָאֵר וְיִתְרֹומֵם וְי ִ ְתנַּׂשֵא וְי ִ ְתהַּדָר וְי ִ ְתעַּלֶה וְי ִ ְתהַּלָל ְ
י ִ ְתּבַָרְך :וְי ִ ְ
ׁשּבְ ָחתָא וְנ ֶ ֱח ָמתָא ּדַ ֲאמִיָרן ּבְעָלְמָא .ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
לְעֵּלָא מִן ּכָל ּבְִרכָתָא וְׁשִיָרתָא ּתֻ ְ
ׁש ַמּי ָא ,ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
ִּתתְַקּבֵל צְלֹותְהֹון ּובָעּותְהֹון ְדכָל ּבֵית יִׂשְָראֵל ֳקדָם אֲבּוהֹון ּדִי בִ ְ
ׁש ַמּי ָא ו ְ ַחּי ִים טֹובִים עָל ֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל .ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
ׁשלָמָא ַרּבָא מִן ְ
יְהֵא ְ
עֹוׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו הּוא יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָל ֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
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סדר ספירת העומר
ׁשלִים ּבְׁשֵם ּכָל יִׂשְָראֵל הִנְנ ִי מּוכָן ּומְזּומָן לְַקּי ֵם ִמצְו ַת עֲׂשֵה
ׁשכִינְּתֵיּה ּבְִדחִילּו ּוְרחִימּו .לְיַחֵד ׁשֵם י"ה בו"ה ּבְי ִחּודָא ְ
לְׁשֵם י ִחּוד קּוְדׁשָא ּבְִריְך הּוא ּו ְ
ׁשּבָתֹות ְּתמִימֹות ִּתהְי ֶינ ָה .עַד
ׁשבַע ַ
ּׁשּבָת מִיֹום הֲבִי ֲאכֶם אֶת עֹומֶר הַּתְנּופָהֶ .
ׁשּכָתּוב ּבַּתֹוָרהּ .ו ְספְַרּתֶם לָכֶם ִמ ָּמחֳַרת הַ ַ
ׁשֶל ְספִיַרת הָעֹומֶרּ .כְמֹו ֶ
ּׁשבִיעִית ִּת ְסּפְרּו ֲח ִמּׁשִים יֹום .וְהְִקַרבְּתֶם ִמנְחָה ֲחדָׁשָה לַי ֹהו ָה:
ּׁשּבָת הַ ְ
ִמ ָּמחֳַרת הַ ַ
ו ִיהִי נֹועַם אֲֹדנ ָי אֱֹלהֵינּו עָל ֵינּוּ .ו ַמעֲׂשֵה יֵָדינּו ּכֹונְנ ָה עָל ֵינּוּ .ו ַמעֲׂשֵה יֵָדינּו ּכֹונְנ ֵהּו:
ּבָרּוְך ַאּתָה יְי ָ אֱֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָםֲ .אׁשֶר ִקּדְׁשָנּו ּבְ ִמצְֹותָיו וְצִּו ָנּו עַל ְספִיַרת הָעֹומֶר:
ׁשנ ֵי ׁשָבּועֹות וְאְַרּבָעָה יָמִים ,ל ָעֹומֶר( :נצח שבתפארת)
ׁשהֵם ְ
ג' אייר הַּיֹום ׁשְמֹונ ָה עָׂשָר יֹום ֶ
מּׁשָה יָמִים ,ל ָעֹומֶר( :הוד שבתפארת)
ׁשנ ֵי ׁשָבּועֹות ו ַ ֲח ִ
ׁשהֵם ְ
ׁשעָה עָׂשָר יֹום ֶ
ד' אייר הַּיֹום ִּת ְ
ׁשּׁשָה יָמִים ,ל ָעֹומֶר( :יסוד שבתפארת)
ׁשנ ֵי ׁשָבּועֹות ו ְ ִ
ׁשהֵם ְ
ה' אייר הַּיֹום ֶעׂשְִרים יֹום ֶ
אחָד ,ל ָעֹומֶר( :חסד שבמלכות)
ׁשהֵם ִׁשּׁשָה ׁשָבּועֹות ו ְיֹום ֶ
כ"ח אייר הַּיֹום ׁשְלׁשָה וְאְַרּבָעִים יֹום ֶ

הַָר ֲחמָן .הּוא י ַ ֲחז ִיר לָנּו עֲבֹוַדת ּבֵית הַּמְִקּדָׁש לִמְקֹומָּה ּבִ ְמהֵָרה ּבְיָמֵינּוָ .אמֵן ֶסלָה:
לַ ְמנַּצֵ ַח ּבִנְג ִינֹות מִז ְמֹור ׁשִיר :אֱֹלהִים י ְ ָחּנ ֵנּו ו ִיבְָרכֵנּו יָאֵר ּפָנ ָיו ִאּתָנּו ֶסלָה :לַָדעַת ּבָאֶָרץ ּדְַרּכֶָך ּבְכָל ּגֹוי ִם י ְׁשּועָתֶָך :יֹודּוָך
ׁשּפֹט עַּמִים מִיׁשֹר ּולְאֻּמִים ּבָאֶָרץ ַּתנְחֵם ֶסלָה :יֹודּוָך עַּמִים
ׂשמְחּו ו ִיַרּנ ְנּו לְאֻּמִים ּכִי ִת ְ
עַּמִים אֱֹלהִים יֹודּוָך עַּמִים ּכֻּלָם :י ִ ְ
אֱֹלהִים יֹודּוָך עַּמִים ּכֻּלָם :אֶֶרץ נ ָ ְתנ ָה י ְבּולָּה יְבְָרכֵנּו אֱֹלהִים אֱֹלהֵינּו :יְבְָרכֵנּו אֱֹלהִים וְי ִיְראּו אֹותֹו ּכָל ַאפְסֵי אֶָרץ:
ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָםַ .אּתָה צִּו ִיתָנּו עַל יְֵדי מׁשֶה עַבְּדֶָך לִסְּפֹור ְספִיַרת הָעֹומֶר ּכְֵדי לְ ַטהֲֵרנּו מְִקלִּפֹותֵינּו ּומִּטּומְאֹותֵינּוּ .כְמֹו
ׁשּבָתֹות ְּתמִימֹות ִּתהְי ֶינ ָה .עַד
ׁשבַע ַ
ּׁשּבָת מִיֹום הֲבִי ֲאכֶם אֶת עֹומֶר הַּתְנּופָה ֶ
ׁשּכָ ַתבְ ָּת ּבְתֹוָרתֶָךּ .ו ְספְַרּתֶם לָכֶם ִמ ָּמחֳַרת הַ ַ
ֶ
ׁשּי ִ ָּטהֲרּו נַפְׁשֹות עַּמְָך יִׂשְָראֵל מִּזֻהֲ ָמתָםּ :ובְכֵן יְהִי ָרצֹון ִמּלְפָנ ֶיָך יְי ָ
ּׁשבִיעִית ִּת ְסּפְרּו ֲח ִמּׁשִים יֹוםּ .כְֵדי ֶ
ּׁשּבָת הַ ְ
ִמ ָּמחֳַרת הַ ַ
ׁשּפָג ַ ְמּתִי ּבִ ְספִיָרה (השייך לאותו הלילה).
ׁש ָּספְַרּתִי הַּיֹום יְתֻּקַן מַה ֶ
ׁשּבִז ְכּות ְספִיַרת הָעֹומֶר ֶ
אֱֹלהֵינּו ו ֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו ֶ
ׁשפַע ַרב ּבְכָל הָעֹולָמֹות ּולְ ַתּקֵן אֶת נַפְׁשֹותֵינּו ו ְרּוחֹותֵינּו
ׁשּפַע ֶ
ו ְ ֶא ָּטהֵר ו ְ ֶאתְַקּדֵׁש ּבְִקֻדּׁשָה ׁשֶל ַמעְלָה .וְעַל יְֵדי ז ֶה י ֻ ְ
ׁשתְָך הָ ֶעלְיֹונ ָהָ .אמֵן ֶסלָה:
וְנִׁשְמֹותֵינּו ִמּכָל סִיג ּופְג ַםּ .ולְ ַטהֲֵרנּו ּולְַקּדְׁשֵנּו ּבְִקֻד ָ

ׁשּפְחֹות
ׂשמָנּו ּכְ ִמ ְ
ח לַאֲדֹון הַּכֹל .לָתֵת ּג ְֻדּלָה לְיֹוצֵר ּבְֵראׁשִיתׁ .שֶֹּלא עָׂשָנּו ּכְגֹוי ֵי הָאֲָרצֹות .וְֹלא ָ
ׁשּבֵ ַ
עָל ֵינּו לְ ַ
ׁש ַּת ֲחו ִים לְהֶבֶל וִָריק ּו ִמ ְתּפַלְלִים אֶל אֵל ֹלא יֹוׁשִיעַ]:
ׁשהֵם ִמ ְ
הָ ֲאדָמָהׁ .שֶֹּלא ׂשָם ֶחלְֵקנּו ּכָהֶם ו ְגֹוָרל ֵנּו ּכְכָל הֲמֹונ ָםֶ [ :
ׁש ַמי ִם ו ְיֹוסֵד אֶָרץ.
ׁש ַּת ֲחו ִים ּומֹוִדים לִפְנ ֵי ֶמלְֶך ַמלְכֵי הַ ְּמלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּואׁ .שֶהּוא נֹוטֶה ָ
ו ַ ֲאנַחְנּו ּכֹוְרעִים ּו ִמ ְ
ׁשכִינ ַת עֻּזֹו ּבְגָבְהֵי מְרֹומִים .הּוא אֱֹלהֵינּו אֵין עֹודֱ .אמֶת ַמלְּכֵנּוֶ .אפֶס זּולָתֹוּ .כַּכָתּוב
ּׁש ַמי ִם ִמ ַּמעַלּ .ו ְ
ּומֹוׁשַב י ְָקרֹו ּבַ ָ
ּׁש ַמי ִם ִמ ַּמעַל וְעַל הָאֶָרץ ִמ ָּתחַת .אֵין עֹוד:
ׁש ֹב ָת אֶל לְבָבֶָךּ .כִי יְי ָ הּוא הָאֱֹלהִים ּבַ ָ
ּבְתֹוָרתֹו .וְיַָדעְ ָּת הַּיֹום וַהֲ ֵ
וְעַל ּכֵן נ ְַקּו ֶה ּלְָך יְי ָ אֱֹלהֵינּו לְִראֹות ְמהֵָרה ּבְ ִתפְאֶֶרת עֻּזֶָך .לְהַעֲבִיר ּג ִּלּולִים מִן הָאֶָרץ .וְהָ ֱאלִילִים ּכָרֹות יִּכֵָרתּון .לְ ַתּקֵן
ׁשבֵי ֵתבֵלּ .כִי לְָך
ׁשעֵי אֶָרץ .יַּכִירּו וְיְֵדעּו ּכָל יֹו ְ
ׁשמֶָך לְהַפְנֹות ֵאלֶיָך ּכָל ִר ְ
ׁשּדַי .וְכָל ּבְנ ֵי בָׂשָר י ְִקְראּו בִ ְ
עֹולָם ּבְ ַמלְכּות ַ
ּׁשבַע ּכָל לָׁשֹון .לְפָנ ֶיָך יְי ָ אֱֹלהֵינּו יִכְְרעּו וְיִּפֹלּו .וְלִכְבֹוד ִׁשמְָך י ְָקר יִּתֵנּו .ו ִיַקּבְלּו כֻּלָם אֶת עֹל ַמלְכּותֶָך.
ִּתכְַרע ּכָל ּבֶֶרְךִּ .ת ָ
ׁשּלְָך הִיא ּולְעֹולְמֵי עַד ִּתמְֹלְך ּבְכָבֹודּ .כַּכָתּוב ּבְתֹוָרתֶָך .יְי ָ יִמְֹלְך לְעֹולָם
ו ְ ִתמְֹלְך עֲל ֵיהֶם ְמהֵָרה לְעֹולָם וָעֶדּ .כִי הַ ַּמלְכּות ֶ
וָעֶד :וְנ ֶ ֱאמַר .וְהָי ָה יְי ָ לְ ֶמלְֶך עַל ּכָל הָאֶָרץּ .בַּיֹום הַהּוא יִהְי ֶה יְי ָ ֶאחָד ּוׁשְמֹו ֶאחָד:
ׁשעִים ּכִי ָתבֹא :ע ֻצּו עֵצָה וְתֻפָרּ .דַּבְרּו דָבָר וְֹלא י ָקּוםּ .כִי ִעּמָנּו אֵל :וְעַד ז ְִקנ ָה ֲאנ ִי הּוא .וְעַד ׂשֵיבָה ֲאנ ִי ֶא ְסּבֹל.
ּׁשאַת ְר ָ
אַל ּתִיָרא ִמּפַחַד ּפִ ְתאֹם ּו ִמ ֹ
ֲאנ ִי עָׂשִיתִי ו ַ ֲאנ ִי ֶאּׂשָא ו ַ ֲאנ ִי ֶא ְסּבֹל ו ַ ֲא ַמּל ֵט:
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ׁשמֵּה ַרּבָאּ .בְעָלְמָא ּדִי בְָרא כְִרעּותֵּה וְי ַ ְמלִיְך ַמלְכּותֵּה וְיַצְמַח ּפ ְֻרָקנ ֵּה ו ִיָקֵרב ְמׁשִיחֵּה.
י ִ ְתּגַּדַל וְיִתְַקּדַׁש ְ
ּבְ ַחּי ֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְ ַחּי ֵי ְדכָל ּבֵית יִׂשְָראֵל ּבַעֲגָלָא ּובִזְמַן ָקִריב .ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
ׁשמֵּה ַרּבָא ְמבַָרְך לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְ ַמּי ָא
יְהֵא ְ
ׁשּבְ ָחתָא וְנ ֶ ֱח ָמתָא
ׁשמֵּה ּדְֻקְדׁשָאּ .בְִריְך הּוא .לְעֵּלָא מִן ּכָל ּבְִרכָתָא וְׁשִיָרתָא ּתֻ ְ
ׁש ַּתּבַח וְי ִ ְתּפָאֵר וְיִתְרֹומֵם וְי ִ ְתנַּׂשֵא וְי ִ ְתהַּדָר וְי ִ ְתעַּלֶה וְי ִ ְתהַּלָל ְ
י ִ ְתּבַָרְך :וְי ִ ְ
ּדַ ֲאמִיָרן ּבְעָלְמָא .ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
ׁש ַמּי ָא ו ְ ַחּי ִים טֹובִים עָל ֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל .ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:
ׁשלָמָא ַרּבָא מִן ְ
יְהֵא ְ
עֹוׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו הּוא יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָל ֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן:

חזן:
קהל וחזן:

ּבְָרכּו אֶת יְי ָ הַ ְמבָֹרְך:

ּבָרּוְך יְי ָ הַ ְמבָֹרְך לְעֹולָם וָעֶד:

ׁשי ָבֹוא:
ׁשי ִ ְת ַמהְ ֵמּהַ ,עִם ּכָל ז ֶה ֲא ַחּכֶה ּלֹו ּבְכָל יֹום ֶ
ׁשלֵמָה ּבְבִיאַת הַ ָּמׁשִיחַ ,וְאַף עַל ּפִי ֶ
ֲאנ ִי ַמ ֲאמִין ּבֶאֱמּונ ָה ְ
ׁשלֵמָה
מברכים איש את רעהו בברכת :מֹועֲִדים לְ ִׂש ְמחָה לִגְאֻּלָה ְ

תפילת שחרית ליום העצמאות
מתפללים פסוקי דזמרה של יום טוב ,שירת הים אומרים פסוק פסוק אחרי חזרת הש”ץ אומרים חזן וקהל:

בָּרּוְך ַא ָתּה יְי ָ אֱלהֵינּו ֶמלְֶך הָעולָםֲ .אשֶר ִקְדּשָנּו בְּ ִמצְותָיו וְצִו ָּנּו לְִקרא אֶת הַהַל ֵּל:
הַלְלּויָּה הַלְלּו עַבְֵדי יְיָ .הַלְלּו אֶת שֵם יְיָ :יְהִי שֵם יְי ָ מְבוָרְךֵ .מעַ ָתּה וְעַד עולָםִ :מ ִּמזְַרח ֶשמֶׁש עַד מְבואוְ .מהֻלָּל שֵם יְיָָ :רם עַל
כָּל ּגוי ִם יְיָ .עַל הַ ָּש ַמי ִם כְּבודו :מִי כיְי ָ אֱלהֵינּו הַ ַּמגְבִּיהִי לָ ָשבֶת :הַ ַּמ ְשפִּילִי לְִראות בַּ ָּש ַמי ִם ּובָאֶָרץ :מְִקימִי ֵמעָפָר דָּלֵ .מ ַאשְּפת
יִָרים ֶאבְיון :לְהושִיבִי עִם נְִדיבִים .עִם נְִדיבֵי עַּמו :מושִיבִי עֲֶקֶרת הַבַּי ִת .אֵם הַבָּנ ִים ש ֵמחָה .הַלְלּויָּה:
בְּצֵאת י ִשָראֵל ִמ ִּמצְָרי ִם .בֵּית יַעֲקב ֵמעַם לועֵז :הָיְתָה י ְהּודָה לְָקְדׁשו י ִשָראֵל ַמ ְמשְלותָיו :הַי ָּם ָראָה וַי ָּנס .הַיְַּרֵדּן י ִּסב
לְאָחור :הֶהִָרים ָרְקדּו כְאֵילִים .גְּבָעות כִּבְנ ֵי צאן :מַה לְָּך הַי ָּם כִּי תָנּוס .הַיְַּרֵדּן ִתּּסב לְאָחור :הֶהִָרים ִתְּרְקדּו כְאֵילִים .גְּבָעות
כִּבְנ ֵי צאןִ :מלִּפְנ ֵי אָדון חּולִי אֶָרץִ .מלִּפְנ ֵי אֱלוהַּ יַעֲקב :הַהפְכִי הַצּור ֲאג ַם ָמי ִםַ .חלָּמִיׁש לְ ַמעְי ְנו ָמי ִם:
לא לָנּו יְי ָ לא לָנּו .כִּי לְ ִשמְָך ֵתּן כָּבוד .עַל ַח ְסְדָּך עַל ֲא ִמ ֶתָּך :לָ ָמּה יאמְרּו הַּגוי ִםַ .אי ֵה נ ָא אֱלהֵיהֶם:
ש ָמי ִםּ .כל ֲאשֶר ָחפֵץ עָשה :עֲצַבֵּיהֶם כֶּסֶף וְזָהָבַ .מעֲשה יְֵדי ָאדָם :פֶּה לָהֶם ו ְלא יְַדבֵּרּו .עֵינַי ִם לָהֶם ו ְלא יְִראּו:
ו ֵאלהֵינּו בַ ָּ
שמָעּו .אַף לָהֶם ו ְלא יְִריחּון :יְֵדיהֶם ו ְלא יְמִיׁשּוןַ .רגְל ֵיהֶם ו ְלא יְהַל ֵּכּו .לא יֶהְּגּו בִּג ְרונ ָם:
אָזְנַי ִם לָהֶם ו ְלא י ִ ְ
כְּמוהֶם יִהְיּו עשיהֶםּ .כל ֲאשֶר ּב ֵט ַח בָּהֶם :י ִשָראֵל בְּטַח ביְיָ .עֶזְָרם ּו ָמגִנ ָּם הּוא:
בֵּית ַאהֲרן בִּטְחּו ביְיָ .עֶזְָרם ּו ָמגִנ ָּם הּוא :יְִראֵי יְי ָ בִּטְחּו ביְיָ .עֶזְָרם ּו ָמגִנ ָּם הּוא:
יְי ָ זְכָָרנּו יְבֵָרְך .יְבֵָרְך אֶת בֵּית י ִשָראֵל .יְבֵָרְך אֶת בֵּית ַאהֲרן :יְבֵָרְך יְִראֵי יְיָ .הְַקּ ַטנ ִּים עִם הַג ְּדלִים :יסֵף יְי ָ עֲל ֵיכֶם .עֲל ֵיכֶם וְעַל
ש ַמי ִם ליְיָ .וְהָאֶָרץ נָתַן לִבְנ ֵי ָאדָם :לא הַ ֵּמתִים יְהַלְלּו יָּה .ו ְלא כָּל
ש ַמי ִם ָ
ש ַמי ִם וָאֶָרץ :הַ ָּ
בְּנ ֵיכֶם :בְּרּוכִים ַא ֶתּם ליְיָ .עשה ָ
יוְרֵדי דּומָה :ו ַ ֲאנַחְנּו נְבֵָרְך יָּהֵ .מעַ ָתּה וְעַד עולָם .הַלְלּויָּה:
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שמַע יְי ָ אֶת קולִי ַּתחֲנּונ ָי :כִּי הִ ָטּה אָז ְנו לִיּ .ובְיָמַי אְֶקָראֲ :אפָפּונ ִי ֶחבְל ֵי ָמו ֶתּ .ו ְמצֵָרי שְאול ְמצָאּונ ִי .צָָרה וְי ָגון
ָאהַבְ ִתּי כִּי י ִ ְ
ֶא ְמצָאּ :ובְשֵם יְי ָ אְֶקָראָ .אנ ָּה יְי ָ ַמלְּטָה נַפְשִי :חַּנּון יְי ָ וְצִַדּיק .ו ֵאלהֵינּו מְַרחֵםׁ :שמֵר פְּתָאי ִם יְיַָ .דּּלותִי וְלִי י ְהושִיעַ:
ׁשּובִי נַפְשִי לִמְנּו ָחיְכִי .כִּי יְי ָ גָּמַל עָלָיְכִי :כִּי ִחלַּצְ ָּת נַפְשִי ִמ ָּמו ֶת .אֶת עֵינ ִי מִן ִדּ ְמעָה .אֶת ַרגְלִי ִמֶדּחִי:
ֶא ְתהַל ְֵך לִפְנ ֵי יְיָ .בְּאְַרצות הַ ַחי ִּים :הֶ ֱא ַמנ ְ ִתּי כִּי אֲַדבֵּרֲ .אנ ִי עָנ ִיתִי מְאדֲ :אנ ִי ָאמְַר ִתּי בְ ָחפְז ִי .כָּל הָ ָאדָם ּכז ֵב:
של ֵם .נֶגְדָּה נ ָּא לְכָל עַּמו:
מָה ָאשִיב ליְיָ .כָּל ַּתג ְמּולוהִי עָלָיּ :כוס י ְׁשּועות אֶּשאּ .ובְשֵם יְי ָ אְֶקָרא :נְדַָרי ליְי ָ ֲא ַ
י ָָקר בְּעֵינ ֵי יְיָ .הַ ָּמוְתָה לַ ֲחסִידָיוָ :אנ ָּה יְי ָ כִּי ֲאנ ִי עַבְֶדָּךֲ .אנ ִי עַבְְדָּך בֶּן ֲא ָמתֶָך פִּ ַּת ְח ָּת לְמוסֵָרי :לְָך אֶזְבַּח זֶבַח ּתודָהּ .ובְשֵם יְי ָ
שבְּחּוהּו
שלָי ִם .הַלְלּויָּה :הַלְלּו אֶת יְי ָ כָּל ּגוי ִםַ .
של ֵּם .נֶגְּדָּה נ ָּא לְכָל עַּמו :בְּ ַחצְרות בֵּית יְיָ .בְּתוכֵכִי י ְרּו ָ
אְֶקָרא :נְדַָרי ליְי ָ ֲא ַ
כָּל הָא ֻ ִמּים :כִּי גָבַר עָל ֵינּו ַחסְּדו .ו ֶ ֱאמֶת יְי ָ לְעולָם .הַלְלּויָּה:
הודּו ליְי ָ כִּי טוב .כִּי לְעולָם ַחסְּדו:
יאמְרּו נ ָא בֵּית ַאהֲרן .כִּי לְעולָם ַחסְּדו:

יאמַר נ ָא י ִשָראֵל .כִּי לְעולָם ַחסְּדו:
יאמְרּו נ ָא יְִראֵי יְיָ .כִּי לְעולָם ַחסְּדו:

מִן הַ ֵּמצַר ָקָראתִי יָּה .עָנָנ ִי בַּ ֶמְּרחַב יָּה :יְי ָ לִי לא אִיָרא .מַה יַעֲשה לִי ָאדָם :יְי ָ לִי בְּעוזְָרי .ו ַ ֲאנ ִי אְֶראֶה בְשנְאָי:
טוב לַחֲסות ביְיִָ .מבְּט ַח בָּ ָאדָם :טוב לַחֲסות ביְיִָ .מבְּט ַח בִּנ ְִדיבִים :כָּל ּגוי ִם ְסבָבּונ ִי .בְּשֵם יְי ָ כִּי ֲאמִילַם:
סַּבּונ ִי ג ַם ְסבָבּונ ִי .בְּשֵם יְי ָ כִּי ֲאמִילַם :סַּבּונ ִי כְִדבוִריםּ .דעֲכּו כְּאֵׁש קוצִים .בְּשֵם יְי ָ כִּי ֲאמִילַם:
דָּחה ְדחִי ַתנ ִי לִנ ְּפל .ויְי ָ עֲזָָרנ ִי :עָז ִּי וְזִמְָרת יָּה .וַיְהִי לִי לִיׁשּועָה :קול ִרנ ָּה ו ִיׁשּועָה בְּ ָאהֳל ֵי צִַדּיִקים .יְמִין יְי ָ עשה ָחי ִל:
יְמִין יְי ָ רו ֵממָה .יְמִין יְי ָ עשה ָחי ִל :לא אָמּות כִּי ֶא ְחי ֶה .ו ַ ֲא ַספֵּר ַמעֲשי יָּה :י ַּסור י ִ ְסַּרנ ִּי יָּה .וְלַ ָּמו ֶת לא נ ְ ָתנָנ ִי:
שעַר ליְיָ .צִַדּיִקים י ָבאּו בו:
שעֲֵרי צֶֶדק .אָבא בָם אוֶדה יָּה :ז ֶה הַ ַּ
פִּתְחּו לִי ַ
אוְדָך כִּי עֲנ ִי ָתנ ִי .ו ַ ְּתהִי לִי לִיׁשּועָה.
ֶאבֶן ָמאֲסּו הַּבונ ִים .הָיְתָה לְראׁש פִּנ ָּה.
ֵמאֵת יְי ָ הָיְתָה זאת .הִיא נִפְלָאת בְּעֵינ ֵינּו.
ז ֶה הַּיום עָשה יְיָ .נָג ִילָה וְנ ִש ְמחָה בו:

אוְדָך כִּי עֲנ ִי ָתנ ִי .ו ַ ְּתהִי לִי לִיׁשּועָה.
ֶאבֶן ָמאֲסּו הַּבונ ִים .הָיְתָה לְראׁש פִּנ ָּה.
ֵמאֵת יְי ָ הָיְתָה זאת .הִיא נִפְלָאת בְּעֵינ ֵינּו.
ז ֶה הַּיום עָשה יְיָ .נָג ִילָה וְנ ִש ְמחָה בו:

ָאנ ָּא יְי ָ הושִיעָה נ ָּאָ :אנ ָּא יְי ָ הושִיעָה נ ָּא:
ָאנ ָּא יְי ָ הַצְלִיחָה נ ָּאָ :אנ ָּא יְי ָ הַצְלִיחָה נ ָּא:
בָּרּוְך הַבָּא בְּשֵם יְיָ .בֵַּרכְנּוכֶם ִמבֵּית יְיָ:
אֵל יְי ָ וַיָּאֶר לָנּוִ .אסְרּו חַג בַּעֲבותִים .עַד ַקְרנות הַ ִמּזְבֵּחַ:

בָּרּוְך הַבָּא בְּשֵם יְיָ .בֵַּרכְנּוכֶם ִמבֵּית יְיָ:
אֵל יְי ָ וַיָּאֶר לָנּוִ .אסְרּו חַג בַּעֲבותִים .עַד ַקְרנות הַ ִמּזְבֵּחַ:

ֵאלִי ַא ָתּה ו ְאוֶדָך ּ .אֱלהַי אֲרו ְמ ֶמָך ּ:

ֵאלִי ַא ָתּה ו ְאוֶדָך ּ .אֱלהַי אֲרו ְמ ֶמָך ּ:

הודּו ליְי ָ כִּי טוב .כִּי לְעולָם ַחסְּדו:

הודּו ליְי ָ כִּי טוב .כִּי לְעולָם ַחסְּדו:

21

שבְּחּו ו ִיפָאֲרּו
יְהַלְלּוָך יְי ָ אֱלהֵינּו עַל כָּל ַמעֲשיָך .ו ַ ֲחסִיֶדיָך צִַדּיִקים עושי ְרצונֶָך .וְכָל עַ ְמָּך בֵּית י ִשָראֵל .בְִּרנ ָּה יודּו ו ִיבְָרכּו ו ִי ַ
ו ִיׁשוְררּו ו ִירומְמּו וְיַעֲִריצּו וְי ְַקִדּיׁשּו וְי ַ ְמלִיכּו אֶת ִשמְָך ַמלְכֵּנּו ָּתמִיד .כִּי לְָך טוב לְהודותּ .ולְ ִשמְָך נָּאֶה לְז ַ ֵמּר .כִּי מֵעולָם
שבָּחות:
וְעַד עולָם ַא ָתּה אֵל :בָּרּוְך ַא ָתּה יְי ָ ֶמלְֶך ְמהֻלָּל בַּ ִּת ְ
ההפטרה נאמרת בלא ברכה

עֹוד הַּיֹום ּבְנֹב לַעֲמֹד י ְ ֹנפֵף י ָדֹו הַר ּבַת צִּיֹון ּגִבְעַת י ְרּוׁשָ לָי ִם :הִּנ ֵה הָאָדֹון י ְי ָ צְבָאֹות ְמ ָסעֵף ּפ ֻאָרה ּבְ ַמעֲָרצָה
וְָרמֵי הַּקֹומָה ּג ְדּועִים וְהַּג ְ ֹבהִים י ִׁשְ ּפָלּו :וְנִּקַף ִסבְכֵי הַּיַעַר ּבַּבְַרז ֶל וְהַּלְבָנֹון ּבְ ַאּדִיר י ִּפֹול :ו ְיָצָא ֹחטֶר ִמּג ֶז ַע י ִׁשָ י
וְנֵצֶר מִּׁשָ ָרׁשָ יו יִפְֶרה :וְנָחָה עָל ָיו רּו ַח י ְי ָ רּו ַח ָחכְמָה ּובִינ ָה רּו ַח עֵצָה ּוג ְבּוָרה רּו ַח ּדַעַת וְיְִראַת י ְי ָ :וַהֲִריחֹו ּבְיְִראַת
י ְי ָ וְֹלא לְמְַראֵה עֵינ ָיו י ִׁשְּפֹוט וְֹלא לְמִׁשְ מַע אָזְנ ָיו יֹוכִיחַ :ו ְׁשָ פַט ּבְצֶֶדק ּדַּלִים ו ְהֹוכִי ַח ּבְמִיׁשֹור לְעַנ ְו ֵי אֶָרץ וְהִּכָה
ׁשבֶט ּפִיו ּובְרּו ַח שְ פָתָיו יָמִית ָרׁשָ ע :וְהָי ָה צֶֶדק אֵזֹור ָמ ְתנ ָיו וְהָאֱמּונ ָה אֵזֹור ֲחלָצָיו :וְג ָר זְאֵב עִם ּכֶבֶש
אֶֶרץ ּבְ ֵ
וְנָמֵר עִם ּג ְִדי יְִרּבָץ וְעֵג ֶל ּוכְפִיר ּומְִריא י ַ ְחּדָו וְנַעַר ָקטֹן ֹנהֵג ּבָםּ :ופָָרה ו ָֹדב ּתְִרעֶינ ָה י ַ ְחּדָו יְִרּבְצּו יַל ְֵדיהֶן וְאְַרי ֵה
ׁשחִיתּו ּבְכָל
ּכַּבָָקר יֹאכַל ֶּתבֶן :ו ְׁשִ עֲׁשַ ע יֹונ ֵק עַל ח ֻר ּפָתֶן וְעַל מְאּוַרת צִפְעֹונ ִי ּג ָמּול י ָדֹו הָדָהֹ :לא יֵָרעּו וְֹלא י ַ ְ
הַר ָקְדׁשִ י ּכִי ָמלְאָה הָאֶָרץ ּדֵעָה אֶת י ְי ָ ּכַ ַּמי ִם לַּי ָם ְמכַּסִים :וְהָי ָה ּבַּיֹום הַהּוא ׁשֶֹרׁש י ִׁשַי אֲׁשֶ ר ֹעמֵד לְנ ֵס עַּמִים
ׁשאָר עַּמֹו אֲׁשֶ ר
ׁשנ ִית י ָדֹו לְִקנֹות אֶת ְ
ֵאל ָיו ּגֹוי ִם י ְִדֹרׁשּו וְהָיְתָה מְנֻחָתֹו ּכָבֹוד :וְהָי ָה ּבַּיֹום הַהּוא יֹוסִיף אֲֹדנ ָי ֵ
י ִּׁשָ אֵר ֵמאַּׁשּור ּו ִמ ִּמצְַרי ִם ּו ִמּפַתְרֹוס ּומִּכּוׁש ּו ֵמעֵיל ָם ּומִּׁשִ נְעָר ּו ֵמ ֲחמָת ּו ֵמאִּי ֵי הַּי ָם :וְנ ָשָ א נ ֵס ל ַּגֹוי ִם ו ְ ָאסַף
נ ְִדחֵי י ִשְָראֵל ּונְפ ֻצֹות י ְהּודָה י ְַקּבֵץ ֵמאְַרּבַע ּכַנ ְפֹות הָאֶָרץ :וְסָָרה ִקנְאַת ֶאפְַרי ִם וְצְֹרֵרי י ְהּודָה יִּכֵָרתּו ֶאפְַרי ִם ֹלא
ׁשּתִים יָּמָה י ַ ְחּדָו יָבֹּזּו אֶת ּבְנ ֵי ֶקֶדם אֱדֹום ּומֹואָב
י ְַקּנ ֵא אֶת י ְהּודָה ו ִיהּודָה ֹלא יָצֹר אֶת ֶאפְָרי ִם :וְעָפּו בְכָתֵף ּפְלִ ְ
מִׁשְלֹוח יָדָם ּובְנ ֵי עַּמֹון מִׁשְ ַמעְּתָם :וְהֶחֱִרים י ְי ָ אֵת ל ְׁשֹון י ָם ִמצְַרי ִם וְהֵנ ִיף י ָדֹו עַל הַּנָהָר ּבַעְי ָם רּוחֹו וְהִּכָהּו
ׁשאָר עַּמֹו אֲׁשֶ ר י ִּׁשָ אֵר ֵמאַּׁשּור ּכַאֲׁשֶ ר הָיְתָה לְיִשְָראֵל ּבְיֹום
ל ְׁשִ בְעָה נ ְ ָחלִים וְהְִדִריְך ּבַּנְעָלִים :וְהָיְתָה ְמ ִסּל ָה לִ ְ
עֲֹלתֹו ֵמאֶֶרץ ִמצְָרי ִם :ו ְ ָאמְַר ָּת ּבַּיֹום הַהּוא אֹוְדָך י ְי ָ ּכִי ָאנַפְ ָּת ּבִי יָׁשֹב ַאּפְָך ּו ְתנ ַ ֲח ֵמנ ִי :הִּנ ֵה אֵל י ְׁשּועָתִי ֶאבְטַח
ׁש ַאבְּתֶם ַמי ִם ּבְשָ שֹון ִמ ַּמעַיְנ ֵי הַי ְׁשּועָה :ו ַ ֲאמְַרּתֶם ּבַּיֹום
וְֹלא ֶאפְחָד ּכִי עָּז ִי ו ְזִמְָרת י ָּה י ְי ָ ו ַיְהִי לִי לִיׁשּועָהּ :ו ְ
שּג ָב ׁשְמֹו :זַּמְרּו י ְי ָ ּכִי ג ֵאּות עָשָ ה מּוַדעַת
הַהּוא הֹודּו ל ַיי ָ ִקְראּו בִׁשְמֹו הֹוִדיעּו בָעַּמִים עֲלִיֹלתָיו הַזְּכִירּו ּכִי נ ִ ְ
זֹאת ּבְכָל הָאֶָרץ :צַהֲלִי וָֹרּנ ִי יֹוׁשֶ בֶת צִּיֹון ּכִי ג ָדֹול ּבְִקְרּבְֵך ְקדֹוׁש יִשְָראֵל:
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שמַי ִם ,צּור יִשְָראֵל וְגֹואֲלֹו,
שבַּ ָּ
אבִינּו ֶ
ָ

בֵָּרְך אֶת מְִדינ ַת יִשְָראֵלֵ ,ראשִית צְמִיחַת גְּאֻלָּתֵנּו.

שלֹומֶָך,
סֶדָּךּ ,ופְֹרׂש עָל ֶיהָ סֻכ ַּת ְ
אבְַרת חַ ְ
הָג ֵן עָל ֶיהָ בְּ ֶ
מל ְּפָנֶיָך.
תְקּנ ֵם בְּעֵצָה טֹובָה ִ
תָּך ל ְָראשֶיהָ ,שֶָריהָ וְיֹועֲצֶיהָ ,ו ְ ַ
מ ְ
של ַח אֹוְרָך וַאֲ ִ
ּו ְ
טֵּרם,
תעַ ְ
שנּו ,וְהַנְחִיל ֵם אֱֹ-להֵינּו יְׁשּועָה וַעֲטֶֶרת נִצָּחֹון ְּ
מג ִנ ֵּי אֶֶרץ ָקְד ֵ
חַז ֵּק אֶת יְֵדי ְ
שבֶיהָ.
מחַת עֹול ָם לְיֹו ְ
ש ְ
שלֹום בָּאֶָרץ ,ו ְ ִ
ת ָ
ת ָּ
ו ְנ ָ ַ
פזּוֵריהֶם,
פָּקד נ ָא בְּכ ָל אְַרצֹות ְּ
אחֵינּו כ ָּל בֵּית יִשְָראֵלְ ,
וְאֶת ַ
שמֶָך ,כ ַּכ ָּתּוב בְּתֹוַרת מֹשֶה עַבְֶדְּך:
שכ ַּן ְ
מ ְ
של ַי ִם ִ
מּיּות לְצִּיֹון עִיֶרָך וְל ִירּו ָ
מ ִ
מהֵָרה קֹו ְ
וְתֹול ִיכ ֵם ְ
ָקחֶָך( .דברים ל/ד)
שּם י ִ ּ
מ ָ
שּם י ְַקבֶּצְָך יְי ָאֱֹ-להֶיָך ּו ִ
מ ָ
שמָי ִם ִ
אִם יִהְי ֶה נִַדּחֲָך בְִּקצֵה הַ ָּ
מאֲבֹתֶיָך( .דברים ל/ה)
טבְָך וְהְִרבְָּך ֵ
תּּה וְהֵי ִ
ש ָ
וֶהֱבִיאֲָך יְי ָאֱֹ-להֶיָך אֶל הָאֶָרץ אֲשֶר יְָרׁשּו אֲבֹתֶיָך וִיִר ְ
אהֲבָה אֶת יְי ָאֱֹ-להֶיָך
ּומָל יְי ָאֱֹ-להֶיָך אֶת לְבָבְָך וְאֶת לְבַב זְַרעֶָך ל ְ ַ
מעַן חַי ֶּיָך( .דברים ל/ו)
פשְָך ל ְ ַ
בְּכ ָל לְבָבְָך ּובְכ ָל נ ַ ְ
שמֹר אֶת כ ָּל ִדּבְֵרי ּתֹוָרתֶָך,
שמֶָך ,וְל ִ ְ
אהֲבָה ּול ְיְִראָה אֶת ְ
וְיַחֵד לְבָבֵנּו ל ְ ַ
מחַכ ֵּי ֵקץ יְׁשּועָתֶָך.
פּדֹות ְ
משִיחַ צְִדֶקָך ,ל ִ ְ
מהֵָרה בֶּן דָּו ִד ְ
של ַח לָנּו ְ
ּו ְ
אּפֹו:
שמָה בְּ ַ
תבֵל אְַרצֶָך ,וְיֹאמַר כֹּל אֲשֶר נ ְ ָ
שבֵי ֵּ
הֹופַע בַּהֲַדר ג ְּאֹון ע ֻז ֶָּך עַל כ ָּל יֹו ְ
סל ָה.
אמֵן ֶ
של ָהָ ,
מ ָ
מלְכּותֹו בַּכֹּל ָ
מל ְֶך ּו ַ
יְי ָאֱֹ-להֵי יִשְָראֵל ֶ

אבְָרהָם יִצְחָק וְיַעֲֹקב
שבֵַּרְך אֲבֹותֵינּו ַ
מִי ֶ

הּוא יְבֵָרְך אֶת ַחי ָּיל ֵי צְבָא הֲגַנ ָּה לְי ִׂשָראֵל,

מצְַרי ִם
מג ְּבּול הַל ְּבָנֹון וְעַד מְִדבַּר ִ
שמַר אְַרצֵנּו וְעֵָרי אֱלהֵינּו ִ
מ ְ
הָעֹומְִדים עַל ִ
ּומִן הַי ָּם הַג ָּדֹול עַד לְבֹוא הָעֲָרבָה בַּי ַּבָּשָה בָּאֲוִיר ּובַי ָּם.
ָקמִים עָל ֵינּו נִג ָּפִים לִפְנֵיהֶם.
תּן יְי ָאֶת אֹויְבֵינּו הַ ּ
יִ ֵ
חל ָה
מ ְ
מכ ָּל נֶג ַע ּו ַ
מכ ָּל צָָרה וְצּוָקה ּו ִ
שמֹר וְיַצִּיל אֶת חַיָיל ֵינּו ִ
ָקדֹוׁש בָּרּוְך הּוא י ִ ְ
הַ ּ
מעֲשֵה יְֵדיהֶם.
של ַח בְָּרכ ָה וְהַצְלָחָה בְּכ ָל ַ
וְי ִ ְ
תּיהֶם וִיעַטְֵרם בְּכֶתֶר יְׁשּועָה ּובְעֲטֶֶרת נִצָּחֹון .וִיֻקי ַּם בָּהֶם הַכ ָּתּוב:
ח ֵ
ת ְ
יְַדבֵּר ׂשֹונְאֵינּו ַּ
מכ ֶם לְהִל ָּחֵם לָכ ֶם
כ ִּי יְי ָאֱֹ-להֵיכ ֶם הַהֹל ְֵך עִ ָּ
תכ ֶם:
א ְ
עִם איבֵיכ ֶם לְהֹושִיעַ ֶ
אמֵן:
ו ְנאמַר ָ
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ּכל עוד בַּלֵּבָב פְּנ ִימָה
נֶפֶׁש י ְהּוִדי הֹומִי ָּה
ּולְפַ ֲאתֵי מִזְָרח ָקִדימָה
עַי ִן לְצִּיֹון צֹופִי ָּה.
עֹוד ֹלא ָאבְדָה ִתְּקוָתֵנּו
הַ ִתְּקו ָה בַּת שְנֹות ַאלְפַּי ִם
לִהְיֹות עַם ָחפְשִ י בְּאְַרצֵנּו
אֶֶרץ צִּיֹון ו ִי ְרּושָ לַי ִם.
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