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ידו ַהר ַּבת ִציּון
עוד ַהיּום ְּבנב ַל ֲעמד ְינ ֵפף ָ
ּש ִָלםִ :ה ּנ ֵה ָה ָאדון ה‘ ְצ ָבאות
ׁ
ירו ָ
ּג ְִב ַעת ְ
ומה ּג ְדו ִּעים
ור ֵמי ַה ּק ָ
ארה ְּב ַמ ֲע ָר ָצה ְָ
ְמ ָס ֵעף ֻּפ ָ
זל
ּער ַּב ַּב ְר ֶ
יש ָּפלוְּ :ונ ִַּקף ִס ְב ֵכי ַהי ַ
וה ּג ְב ִהים ְִׁ
ְַ
ישי
ׁ
ֶע ִָ
חטר ִמ ּגז ַ
ְצא ֶ
יפול :וי ָ
וה ְּל ָבנון ְּב ַא ִּדיר ִּ
ְַ
ּח
ּח ה‘ רו ַ
יפ ֶרהְ :ונ ָחה ָע ָליו רו ַ
ׁשיו ְִ
ׁש ָר ָ
ְונ ֵֶצר ִמ ָּ
ּח ַּד ַעת
ּרה רו ַ
ּגבו ָ
ּח ֵע ָצה ו ְ
ינה רו ַ
ָח ְכ ָמה ו ִּב ָ
ולא ְל ַמ ְר ֵאה
יר ַאת ה‘ ְ
וה ִריחו ְּב ְִ
וי ְְִר ַאת ה‘ֲַ :
וש ַפט
ׁ
יחְָ :
יוכ ַ
זניָו ִ
ולא ְל ִמְׁש ַמע ָא ְ
יש ּפוט ְ
ֵעיניָו ְִׁ
ישור ְל ַענ ְוֵי ָא ֶרץ
יח ְּב ִמ ׁ
וכ ַ
וה ִ
ְּב ֶצ ֶדק ַּד ִּלים ְ
ימית
ׂ ָפ ָתיו ִָ
ּח ְש
ׁש ֶבט ִּפיו ו ְּברו ַ
וה ָּכה ֶא ֶרץ ְּב ֵ
ְִ
ּנה ֵאזור
וה ֱאמו ָ
יה ֶצ ֶדק ֵאזור ָמ ְתניָו ְָ
וה ָ
ׁשעְָ :
ָר ָ
יר ָּבץ
ׂ ְונ ֵָמר ִעם ּג ְִדי ְִ
זאב ִעם ֶּכ ֶבש
ֲח ָל ָציוְ :וג ָר ְֵ
נהג ָּבם:
יח ָּדו ְונ ַער ָקטן ֵ
גל ו ְּכ ִפיר ו ְּמ ִריא ְַ
וע ֶ
ְֵ
יה
וא ְר ֵ
יהן ְַ
יל ֵד ֶ
יר ְּבצ ּו ְַ
יח ָּדו ְִ
ינה ְַ
ודב ִּת ְר ֶע ָ
ּפ ָרה ָ
וָ
יונק ַעל ֻחר ָּפ ֶתן
ׁשע ֵ
וש ֲע ַ
יאכל ֶּת ֶבןְִׁ :
ַּכ ָּב ָקר ַ
ירע ּו
ידו ָה ָדה :לא ֵָ
ּרת ִצ ְפעונ ִי ּג ָמוּל ָ
ועל ְמאו ַ
ְַ
יש ִחית ּו ְּב ָכל ַהר ָק ְדִׁשי ִּכי ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ
ולא ְַׁ
ְ
ּם ְמ ַכ ִּסים:
ים ַלי ָ
ֵּד ָעה ֶאת ה‘ ַּכ ַּמ ִ
נס
עמד ְל ֵ
ׁשר ֵ
ישי ֲא ֶ
ׁ
יה ַּביּום ַההוּא ׁש ֶרׁש ִַ
וה ָ
ְָ

ּמ ֲח ָמת
נער ו ֵ
ילם ו ִּמִׁש ְָ
ּמ ֵע ָ
ּש ו ֵ
ו ִּמ ַּפ ְתרוס ו ִּמ ּכוׁ
נד ֵחי
וא ַסף ְִ
וים ְָ
נס ַל ּג ִ
ׂא ֵ
ּםְ :ונ ָש
ּמ ִא ּיֵי ַהי ָ
וֵ
נפות
יק ֵּבץ ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכ ְ
ּדה ְַ
יהו ָ
ּנפצות ְ
ׂ ָר ֵאל ו ְֻ
יש
ְִ
ּדה
יהו ָ
וצ ְר ֵרי ְ
ים ְ
נאת ֶא ְפ ַר ִ
וס ָרה ִק ְַ
ָה ָא ֶרץְָ :
ּדה
ּדה ויִהו ָ
יהו ָ
יק ּנ ֵא ֶאת ְ
ים לא ְַ
יכ ֵרת ּו ֶא ְפ ַר ִ
ִָּ
ועפ ּו ְב ָכ ֵתף ְּפ ִלְׁש ִּתים
יםְָ :
יצר ֶאת ֶא ְפ ָר ִ
לא ָ
ּמואב
יב ּז ּו ֶאת ְּבנֵי ֶק ֶדם ֱאדום ו ָ
יח ָּדו ָ
ימה ְַ
ָּ
וה ֱח ִרים
ידם ו ְּבנֵי ַע ּמון ִמְׁש ַמ ְע ָּתםְֶ :
לוח ָ
ִמְׁש ַ
ידו ַעל ַה ּנ ָהר
והניִף ָ
ים ְֵ
ים ִמ ְצ ַר ִ
ה‘ ֵאת ְלׁשון ָ
יך
וה ְד ִר ְ
נח ִלים ְִ
וה ָּכה ּו ְלִׁש ְב ָעה ְָ
ים רוּחו ְִ
ַּב ְע ָ
ׁשר
יתה ְמ ִס ָּלה ִלְׁש ָאר ַע ּמו ֲא ֶ
וה ְָ
ַּב ּנ ְָע ִליםְָ :
ׂ ָר ֵאל ְּביום
יש
יתה ְל ְִ
ׁשר ָה ְָ
יש ֵאר ֵמ ַאּׁשוּר ַּכ ֲא ֶ
ׁ
ִָּ
ים:
ֲעלתו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִ
ישב
ׁ
נפ ָּת ִּבי ָ
אוד ָך ה‘ ִּכי ָא ְַ
וא ַמ ְר ָּת ַּביּום ַההוּא ְ
ְָ
ולא
ּע ִתי ֶא ְב ַטח ְ
ישו ָ
נח ֵמניִִ :ה ּנ ֵה ֵאל ְׁ
ַא ְּפ ָך ו ְּת ֲַ
ּעה:
ישו ָ
ַהי ִלי ִל ׁ
יה ה‘ וי ְִ
ֶא ְפ ָחד ִּכי ָע ּז ִי ְוז ְִמ ָרת ָּ
ּעה:
ישו ָ
ׂון ִמ ַּמ ַע ְינֵי ַה ְׁ
ׂש
ים ְּב ָש
ּש ַא ְב ֶּתם ַמ ִ
וְׁ
וא ַמ ְר ֶּתם ַּביּום ַההוּא הוד ּו לה‘ ִק ְרא ּו ִבְׁשמו
ֲַ
ׂ ּג ָב
נש
זכיר ּו ִּכי ְִ
ילתיו ַה ְִּ
הודיע ּו ָב ַע ִּמים ֲע ִל ָ
ִ
ּד ַעת זאת
ׂה מו ַ
גאוּת ָע ָש
זמר ּו ה‘ ִּכי ֵ
ְׁשמוְַּ :
גדול
יוש ֶבת ִציּון ִּכי ָ
ׁ
ור ּנ ִי ֶ
ְּב ָכל ָה ָא ֶרץַ :צ ֲה ִלי ָ
ׂ ָר ֵאל:
יש
דוש ְִ
ְּב ִק ְר ֵּב ְך ְק ׁ
תפילה לשלום המדינה ,אזכרה לחללי צה“ל ,אב
הרחמים ,אשרי ובא לציון וכו‘.
ושרים אני מאמין :

נחתו ָּכבוד :אני מאמין באמונה שלמה בביאת
יתה ְמ ָֻ
וה ְָ
רש ּו ְָ
יד ׁ
וים ְִ
ַע ִּמים ֵא ָליו ּג ִ
ידו ִל ְקנות המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל
ׁשניִת ָ
יוסיף ֲאדנָי ֵ
יה ַּביּום ַההוּא ִ
וה ָ
ְָ
ׁ
ׁשר ִָּ
ֶאת ְׁש ָאר ַע ּמו ֲא ֶ
יש ֵאר ֵמ ַאּׁשוּר ו ִּמ ִּמ ְצ ַר ִים זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

שר
פירות ארץ י אל מחקלאות יהודית
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סדר תפילות יום העצמאות
ׂ ָר ֵאל ְוגו ֲֹאלוֹ,
יש
ים ,צוּר ְִ
ׁש ַמ ִ
ׁש ַּב ָּ
ָא ִבינ ּו ֶ
יחת ּג ְֻא ָּל ֵתנוּ.
אשית ְצ ִמ ַ
ׁ
ׂ ָר ֵאל ֵר ִ
יש
ינת ְִ
ָּב ֵר ְך ֶאת ְמ ִד ַ
יה,
אש ָ
ׁ
וא ִמ ְּת ָך ְל ָר ֶ
ּש ַלח או ְֹר ָך ֲַ
יה ֻס ַּכת ְׁשלו ֶֹמ ָך וְׁ
ׂ ָע ֶל ָ
יה ְּב ֶא ְב ַרת ַח ְס ֶּד ָך ו ְּפרֹש
ָהגֵן ָע ֶל ָ
ילם
נח ֵ
וה ְִ
ׁשנ ּו ְַ
גנֵי ֶא ֶרץ ָק ְד ֵ
ידי ְמ ִּ
ֶךַ .ח ּז ֵק ֶאת ְֵ
נם ְּב ֵע ָצה טו ָֹבה ִמ ְּל ָפני ָ
ות ְּק ֵ
יה ְַ
ׂ ֶריה ,ו ְיו ֲֹע ֶצ ָ
ָש
יה.
ׂ ְמ ַחת עו ָֹלם ְליוְֹׁש ֶב ָ
וש
ׁשלוֹם ָּב ָא ֶרץ ְִ
נצחוֹן ְּת ַע ְּט ֵרםְ ,ונ ַָת ָּת ָ
וע ֶט ֶרת ִָּ
ּעה ֲַ
ישו ָ
ֱאל ֵֹהינ ּו ְׁ
יכם ְמ ֵה ָרה קו ְֹמ ִמ ּיוּת
ותו ִֹל ֵ
יהם ְ
נא ְּב ָכל ַא ְרצוֹת ְּפזו ֵּר ֶ
ׂ ָר ֵאל ְּפ ָקד ָ
יש
ואת ַא ֵחינ ּו ָּכל ֵּבית ְִ
ְֶ
נד ֲח ָך
יה ִַּ
יה ֶ
“אם ְִ
ים ִמְׁש ַּכן ְׁש ֶמ ָךַּ ,כ ָּכתוּב ְּבתו ַֹרת מ ֶֹשה ַע ְב ֶּד ָךִ :
ּש ַל ִ
ׁ
ולירו ָ
יר ָך ְִ
ְל ִצ ּיוֹן ִע ְ
ׁשר
יך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶ
יא ָך י ְי ֱאל ֶֹה ָ
וה ִב ֲ
יק ֶח ָךֱֶ ,
ׁשם ִָּ
יך ו ִּמ ָּ
יק ֶּב ְצ ָך י ְי ֱאל ֶֹה ָ
ׁשם ְַ
ים ִמ ָּ
ׁש ַמ ִ
ִּב ְק ֵצה ַה ָּ
ולְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּד ְב ֵרי
יר ָאה ֶאת ְׁש ֶמ ָך ְִ
ְחד ְל ָב ֵבנ ּו ְל ַא ֲה ָבה ו ְּל ְִ
יך וי ִִרְׁש ָּתה “...וי ֵַ
ירׁש ּו ֲאב ֶֹת ָ
ְָ
יך .הו ַֹפע ַּב ֲה ַדר ּג ְאוֹן
ּע ֶת ָ
ישו ָ
יך ִל ְפ ּדוֹת ְמ ַח ֵּכי ְׁ
יח ִצ ְד ֶק ָ
וד ְמִׁש ַ
ּש ַלח ָלנ ּו ֶּבן ָּד ִ
תו ָֹר ֶת ָך ,וְׁ
ׂ ָר ֵאל ֶמ ֶל ְך
יש
נש ָמה ְב ַא ּפוֹ“ :י ְי ֱאל ֵֹהי ְִ
ׁ
ׁשר ְָ
ְֹאמר ּכֹל ֲא ֶ
ֻע ּז ֶָך ַעל ָּכל יוְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצ ָך ,וי ַ
ׁש ָלה“ָ .א ֵמן ֶס ָלה.
ּמ ְלכוּתוֹ ַּב ּכֹל ָמ ָ
וַ

תהילים פרק קז

יהוה ִּכי-טוֹב ִּכי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ.
א הֹד ּו ַל ָ
צר.ּד ָ
ׁשר ּג ְָא ָלםִ ,מי ַ
ּלי ה‘ ֲא ֶ
ֹאמרוּּ ,ג ְאו ֵ
בי ְ
זרח ו ִּמ ַּמ ֲע ָרב; ִמ ָּצפוֹן
ּמ ֲא ָרצוֹתִ ,ק ְּב ָצם ִמ ִּמ ְָ
גוֵ
ּם.
ו ִּמי ָ
ֹשב ,לֹא
ׁ
ישימוֹן ָּד ֶר ְך ִעיר מו ָ
ד ָּתע ּו ַב ִּמ ְד ָּברִּ ,ב ִׁ
ָמ ָצאוּ.
ׁשםָּ ,ב ֶהם ִּת ְת ַע ָּטף.
נפ ָ
צ ֵמ ִאים ְַה ְר ֵע ִבים ּג ַם ְ
יהם,
ו וַי ְִּצ ֲעק ּו ֶאל-ה‘ַּ ,ב ַּצר ָל ֶהם ִמ ְּמצוּקו ֵֹת ֶ
ילם.
יצ ֵ
ִַּ

ל-עיר
יש ָרה ָל ֶל ֶכתֶ ,א ִ
ׁ
יכםְּ ,ב ֶד ֶר ְך ְָ
ּד ִר ֵ
ז וַי ְַ
ֹשב.
ׁ
מו ָ
יהוה ַח ְס ּדוֹ ְונ ְִפ ְלאו ָֹתיוִ ,ל ְבנֵי ָא ָדם.
ח יוֹד ּו ַל ָ
נפׁש ׁש ֵֹק ָקה ְונ ֶפׁש ְר ֵע ָבה,
יעֶ ,
ׂ ִּב ַ
י-ה ְש
ט ִּכ ִ
ִמ ֵּלא-טוֹב.
זל.
ּב ְר ֶ
ירי ֳענ ִי ו ַ
ות ֲא ִס ֵ
וצ ְל ָמ ֶ
ֹש ְך ְַ
ׁ
י יְֹׁש ֵבי ,ח ֶ
נאצוּ.
וע ַצת ֶע ְליוֹן ָ
י-אל ֲַ
י-ה ְמר ּו ִא ְמ ֵר ֵ
יא ִּכ ִ
ֹזר.
ואין ע ֵ
נע ֶּב ָע ָמל ִל ָּבם ָּכְׁשלוְֵּ ,
יב וַי ְַּכ ַ
יהם,
יג וַי ִּז ְֲעק ּו ֶאל-ה‘ַּ ,ב ַּצר ָל ֶהם ִמ ְּמ ֻצקו ֵֹת ֶ
יעם.
יוִֹׁש ֵ
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יהם
ות וּמו ְֹסרו ֵֹת ֶ
וצ ְל ָמ ֶ
ֹש ְך ְַ
ׁ
יאםֵ ,מח ֶ
יד יו ִֹצ ֵ
ְינ ֵַּתק.
יהוה ַח ְס ּדוֹ ְונ ְִפ ְלאו ָֹתיוִ ,ל ְבנֵי ָא ָדם.
טו יוֹד ּו ַל ָ
זל
יחי ַב ְר ֶ
ֹשת ו ְּב ִר ֵ
ׁ
נח ֶ
י-ש ַּברַּ ,ד ְלתוֹת ְ
טז ִּכ ִׁ
ּג ִֵּד ַע.
ית ַע ּנוּ.
יהםְִ ,
ּמ ֲע וֹנ ֵֹת ֶ
וליםִ ,מ ֶּד ֶר ְך ִּפְׁש ָעם ו ֵ
יז ֱא ִ
ד-ש ֲע ֵרי
ׁ
ׁשם ו ַּי ַּגיִעוַּ ,ע ַ
נפ ָ
יח ָּכל-א ֶֹכלְּ ,ת ַת ֵעב ְַ
ות.
ָמ ֶ
יהם
יט וַי ִּז ְֲעק ּו ֶאל-ה‘ַּ ,ב ַּצר ָל ֶהם ִמ ְּמ ֻצקו ֵֹת ֶ
יעם.
יוִֹׁש ֵ
ִמ ֵּלטִ ,מְּׁש ִחיתו ָֹתם.
יש ַלח ְּד ָברוֹ ,וי ְְִר ָּפ ֵאם וי ַ
כ ְִׁ
יהוה ַח ְס ּדוֹ ְונ ְִפ ְלאו ָֹתיוִ ,ל ְבנֵי ָא ָדם.
כא יוֹד ּו ַל ָ
ׂיו ְּב ִר ּנ ָה.
ִס ְּפר ּו ַמ ֲע ָש
זב ֵחי תו ָֹדה וי ַ
כב וי ְִז ְּבחוְִּ ,
ים
אכהְּ ,ב ַמ ִ
ׂי ְמ ָל ָ
ּםָּ ,ב ֳאנ ִּיוֹת עֹ ֵש
כג יו ְֹר ֵדי ַהי ָ
ַר ִּבים.
ּלה.
ׂי ה‘ ְונ ְִפ ְלאו ָֹתיוִּ ,ב ְמצו ָ
כד ֵה ָּמה ָראוַּ ,מ ֲע ֵש
ותרו ֵֹמם ּג ַָּליו.
ּח ְס ָע ָרה ְַּ
ּע ֵמד ,רו ַ
ֹּאמר--וַי ֲַ
כה וַי ֶ
ׁשםְּ ,ב ָר ָעה
נפ ָ
ירד ּו ְתהוֹמוֹת ְַ
יםְֵ ,
ׁש ַמ ִ
יעל ּו ָ
כו ֲַ
ִת ְתמוֹגגָ.
ל-ח ְכ ָמ ָתם,
וכ ָ
יחו ֹּג ּו ו ְי ָנוּעוַּּ ,כִּׁש ּכוֹר ְָ
כז ָ
ִּת ְת ַּב ָּלע.
יהם,
כח וַי ְִּצ ֲעק ּו ֶאל-ה‘ַּ ,ב ַּצר ָל ֶהם ו ִּמ ְּמצ ּוק ֵֹת ֶ
יאם.
יו ִֹצ ֵ
יהם.
ּחׁשוּּ ,ג ֵַּל ֶ
יקם ְס ָע ָרהִ ,ל ְד ָמ ָמה וַי ֱֶ
כט ֵָ
ל-מחוֹז
ַחםֶ ,א ְ
י-יש ּתֹק ּו ו ַּינ ְֵ
ׂ ְמח ּו ִכ ְִׁ
ּש
ל וַי ְִ
ֶח ְפ ָצם.
יהוה ַח ְס ּדוֹ ְונ ְִפ ְלאו ָֹתיוִ ,ל ְבנֵי ָא ָדם.
לא יוֹד ּו ַל ָ
זקניִם
ֹשב ְֵ
ׁ
ל-עם ו ְּבמו ַ
לב ויִרו ְֹממוּהוִּּ ,ב ְק ַה ָ
יה ְללוּהוּ.
ְַ
יםְ ,ל ִצ ָּמאוֹן.
נהרוֹת ְל ִמ ְד ָּבר ּומ ָֹצ ֵאי ַמ ִ
ׂם ְָ
יש
לג ֵָ
לד ֶא ֶרץ ְּפ ִריִ ,ל ְמ ֵל ָחה ֵמ ָר ַעת ,יוְֹׁש ֵבי ָב ּה.
ּה,
וא ֶרץ ִצי ָ
ים ְֶ
מ ִגם ַ
ׂם ִמ ְד ָּברַ ,ל ֲא ַ
יש
לה ֵָ
ים.
ְלמ ָֹצ ֵאי ָמ ִ
ֹשב.
ׁ
ֹננוִּ ,עיר מו ָ
ׁשם ְר ֵע ִבים וי ְַכו ְ
ֹשב ָ
ׁ
לו ו ַּיו ֶ
ׂוְּּ ,פ ִרי
ּעש
ׂדוֹת ,וַי ְִּּטע ּו ְכ ָר ִמים וַי ֲַ
לז וַי ִּז ְרע ּו ָש
ּאה.
ְתבו ָ
ימ ִעיט.
ַב ְר ֵכם וַי ְִּר ּב ּו ְמאֹד ו ְּב ֶה ְמ ָּתם ,לֹא ְַ
לח וי ְָ
ּשֹח ּו ֵמע ֶֹצר ָר ָעה ו ְי ָגוֹן.
ׁ
לט וַי ְִּמ ֲעט ּו וַי ָ

ּת ֵעםְּ ,בתֹה ּו לֹא-
יבים וַי ְַ
ל-נד ִ
מ ׁש ֵֹפ ְך ּבוּזַ ,ע ְִ
ָד ֶר ְך.
ׂם ַּכ ּצֹאן,
ּש
ׂ ּג ֵב ֶא ְביוֹן ֵמעוֹנ ִי וַי ֶָ
ַש
מא וי ְַ
ִמְׁש ָּפחוֹת.
ולהָ ,ק ְפ ָצה
ל-ע ְָ
וכ ַ
ׂ ָמח ּו ְָ
ְש
יש ִרים וי ְִ
ׁ
ירא ּו ְָ
מב ְִ
יה.
ִּפ ָ
ֹננוַּ ,ח ְס ֵדי ה‘.
ר-א ֶּלה וי ְְִת ּבו ְ
ְש ָמ ֵ
י-ח ָכם ויְִׁ
מג ִמ ָ
תהילים פרק צז

ׂ ְמחוִּ ,א ּייִם ַר ִּבים.
יש
גל ָה ָא ֶרץ ְִ
א ה‘ ָמ ָל ְךָּ ,ת ֵ
יביו ֶצ ֶדק ו ִּמְׁש ָּפטְ ,מכוֹן
וע ָר ֶפל ְס ִב ָ
ב ָענָן ֲַ
ִּכ ְסאוֹ.
ג ֵאׁשְ ,ל ָפניָו ֵּת ֵל ְך ו ְּת ַל ֵהט ָס ִביב ָצ ָריו.
ות ֵחל ָה ָא ֶרץ.
ד ֵה ִאיר ּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה ַָּ
נמ ּס ּו ִמ ִּל ְפנֵי ה‘ ִמ ִּל ְפניֵ,
ים--כ ּדוֹנגַַָ ,
ַּ
ה ָה ִר
ל-ה ָא ֶרץ.
ֲאדוֹן ָּכ ָ
ל-ה ַע ִּמים
ורא ּו ָכ ָ
ים ִצ ְדקוֹ ְָ
ׁש ַמ ִ
ו ִה ּגיִד ּו ַה ָּ
ְּכבוֹדוֹ.
ֹשוָּּ ,כל-ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַה ְל ִלים
יבׁ
ז ֵ
ל-אל ִֹהים.
יליםִ .הְׁש ַּת ֲחווּ-לוָֹּ ,כ ֱ
ָּב ֱא ִל ִ
ּדה.
יהו ָ
נהְּ ,בנוֹת ְ
גל ָ
ות ְֵ
ׂ ַמחִ ,צ ּיוֹן ַָּ
ות ְש
ׁש ְמ ָעה ִַּ
ח ָ
יך ה‘.
ְל ַמ ַען ִמְׁש ָּפ ֶט ָ
ל-ה ָא ֶרץְ .מאֹד
ל-כ ָ
י-א ָּתה ה‘ ֶע ְליוֹן ַע ָּ
ט ִּכ ַ
ל-אל ִֹהים.
ל-כ ֱ
יתַ ,ע ָּ
נע ֵל ָ
ֲַ
ידיו
נפׁשוֹת ֲח ִס ָ
ּ-רעׁ .ש ֵֹמרְַ ,
נאו ָ
ׂ ְ
י א ֲֹה ֵבי ה‘ ִש
ילם.
יצ ֵ
ׁש ִעיםִַּ ,
ּד ְר ָ
ִמי ַ
ׂ ְמ ָחה.
י-לב ִש
יש ֵר ֵ
ֻע ַל ַּצ ִּדיק ו ְּל ְִׁ
זר ַ
יא אוֹרָ ,
זכר ָק ְדׁשוֹ.
והוֹדוְּ ,ל ֵֶ
יהוה ְ
יקיםַּ ,ב ָ
ׂ ְמח ּו ַצ ִּד ִ
יב ִש
תהילים פרק צח

י-נפ ָלאוֹת
יהוה ִׁשיר ָח ָדׁש ִּכ ְִ
זמוֹרִׁ ,שיר ּו ַל ָ
א ִמ ְ
ּזרו ַֹע ָק ְדׁשוֹ.
ימינוֹ ו ְ
ה-לוֹ ְִ
יע ּ
ׂה .הוִֹׁש ָ
ָע ָש
ֹיםּ ,ג ִָּלה
ּעתוֹ ְל ֵעינֵי ַה ּגו ִ
ישו ָ
יע ה‘ְׁ ,
ב הו ִֹד ַ
ִצ ְד ָקתוֹ.
ׂ ָר ֵאל.
יש
ּנתוֹ ְל ֵבית ְִ
ואמו ָ
זכר ַח ְס ּדוֱֶֹ ,
ג ַָ
ּעת ֱאל ֵֹהינוּ.
ישו ַ
י-א ֶרץ ֵאתְׁ ,
ל-א ְפ ֵס ָ
ָרא ּו ָכ ַ
ור ּנ ְנ ּו
ל-ה ָא ֶרץ ִּפ ְצח ּו ְַ
יהוהָּ ,כ ָ
ד ָה ִריע ּו ַל ָ
ְוז ֵַּמרוּ.

זמ ָרה.
וקוֹל ְִ
יהוה ְּב ִכ ּנוֹר ְּב ִכ ּנוֹרְ ,
זמר ּו ַל ָ
ה ְַּ
וקוֹל ׁשו ָֹפר ָה ִריעוִּ ,ל ְפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך
ו ַּב ֲחצ ְֹצרוֹתְ ,
ה‘.
ְֹש ֵבי ָב ּה.
ּם ,ו ְּמלֹאוֹ ֵּת ֵבל ,ויְׁ
יר ַעם ַהי ָ
ז ְִ
יר ּנ ֵנוּ.
יחדָ ,ה ִרים ְַ
ּ-כף ַ
ימ ֲחאו ָ
נהרוֹת ְִ
ח ְָ
ֹט-ת ֵבל
יש ּפ ֵּ
ט ִל ְפנֵי ה‘ ִּכי ָבאִ ,לְׁש ּפֹט ָה ָא ֶרץְִׁ .
יש ִרים.
ׁ
וע ִּמיםְּ ,ב ֵמ ָ
ְּב ֶצ ֶדק ְַ
ואומרים פסוק בפסוק:

אורי
אור ְך קו ִּמי ִ
עור ִרי ִּכי ָבא ֵ
עור ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
עו ִּרי עו ִּרי ִׁשיר ַּד ֵּב ִרי
נג ְָּל ּה
יך ִ
ְּכבוד ה‘ ָע ַל ְִ
ׂ ְמ ָחה בוֹ
ִלה ְונ ְִש
ׂה ה‘ נ ָגי ָ
זה ַה ּיוֹם ָע ָש
ֶ
ולא ִת ָּכ ְל ִמי
בושי ְ
לא ֵת ִׁ
ּמה ֶּת ֱה ִמי
וח ִחי ו ַ
ַמה ִּתְׁש ּת ֲ
יחס ּו ֲענ ִּיֵי ַע ִּמי
ָּב ְך ֱֶ
תלה
נתה ִעיר ַעל ָּ
ְונ ְִב ְָ
ׂ ְמ ָחה בוֹ
ִלה ְונ ְִש
ׂה ה‘ נ ָגי ָ
זה ַה ּיוֹם ָע ָש
ֶ
רוצי
ּשמאל ִּת ְפ ִ
ימין וְּׁ
ִָ
יצי
ואת ה‘ ַּת ֲע ִר ִ
ְֶ
יש ֶּבן ַּפ ְר ִצי
יד ִא ׁ
ַעל ַ
ְונְִּׁש ְמ ָחה ְונ ָגי ִָלה
ׂ ְמ ָחה בוֹ
ִלה ְונ ְִש
ׂה ה‘ נ ָגי ָ
זה ַה ּיוֹם ָע ָש
ֶ

הש“ץ אומר:
במדבר פרק י

ל-ה ַּצר
י-תבֹא ּו ִמ ְל ָח ָמה ְּב ַא ְר ְצ ֶכםַ ,ע ַ
וכ ָ
ט ְִ
וה ֵרע ֶֹתםַּ ,ב ֲחצ ְֹצרֹת; ְונ ִז ְַּכ ְר ֶּתם,
ַה ּצ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ֲַ
יכם .י ו ְּביוֹם
ֹיב ֶ
ֹש ְע ֶּתםֵ ,מא ְֵ
ׁ
יכםְ ,ונו ַ
ִל ְפנֵי ה‘ ֱאל ֵֹה ֶ
יכם
ׁש ֶ
אשי ָח ְד ֵ
ׁ
יכם ,ו ְּב ָר ֵ
ׂ ְמ ַח ְת ֶכם ו ְּבמו ֲֹע ֵד ֶ
ִש
זב ֵחי
ועל ְִ
יכםְַ ,
ו ְּת ַק ְע ֶּתם ַּב ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ
יכם,
זכרוֹן ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ
והי ּו ָל ֶכם ְל ִָּ
יכם; ְָ
ׁש ְל ֵמ ֶ
ַ
יכם.
ֲאנ ִי ה‘ ֱאל ֵֹה ֶ
תוקעים תקיעה גדולה ,ואומרים בכל רם:

ּיה.
ים ַה ְּבנו ָ
ּש ָל ִ
ׁ
נה ַה ָּב ָאה ִּבירו ַָ
ׁש ָ
ְל ָ
כל הקהל אומר:

יהי רצון מלפניך ה‘ אלוקינו ואלוקי
אבותינו ,שכשם שזכינו לאתחלתא
דגאולה ,כן נזכה לשמוע קול שופר
של משיח צדקנו במהרה בימנו.
ושרים במנגינת “התקוה“:
תהילים פרק קכו

יבת ִצ ּיוֹן
ת-ש ַ
א ִׁשירַ ,ה ַּמ ֲעלוֹת ְּבׁשוּב ה‘ֶ ,א ִׁ
ָהייִנוְּּ ,כח ְֹל ִמים.
ׂחוֹקִּ ,פינ ּו ו ְּלׁשוֹנ ֵנ ּו ִר ּנ ָהָ .אז,
ימ ֵלא ְש
ב ָאז ִָּ
ם-א ֶּלה.
ׂוֹת ִע ֵ
גדיל ה‘ַ ,ל ֲעש
ֹים ִה ְִּ
ֹאמר ּו ַב ּגו ִ
מתפללים תפילת ערבית בנעימה חגיגית ,אומרים י ְ
ׂ ֵמ ִחים.
ׂוֹת ִע ָּמנ ּו ָהייִנ ּו ְש
גדיל ה‘ַ ,ל ֲעש
יש הנוהגים לאומרו בברכה (אחרי קדיש תתקבל ג ִה ְִּ
פותחים את הארון ,והש“ץ אומר והקהל עונה:
יקים
יתנוּ( ַּכ ֲא ִפ ִ
)ש ִב ֵ
ּבה ה‘ֶ ,את-שבותנו ְׁ
ד ׁשו ָ
ֶב.
ַּב ּנג ֶ
ׂ ָר ֵאל :ה‘ ֱאל ֵֹקינוּ ,ה‘ ֶא ָחד.
יש
ְׁש ַמעְִ ,
יקצֹרוּ.
ה ַהז ְֹּר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִר ּנ ָה ְִ
ֹהים :שלוש פעמים
ה‘ הוּא ָה ֱאל ִ
ה ּז ַָרע.ׁש ְך ַ
ׂא ֶמ ֶ
ּבכֹה נֹ ֵש
יל ְך ,ו ָ
ו ָהלו ְֹך ֵ
ֻמ ָֹתיו.
ׂאֲ ,אל ּ
ֹא-יבֹא ְב ִר ּנ ָה נֹ ֵש
ּב ָ
הש“ץ אומר והקהל חוזר אחריו:

מי שעשה ניסים לאבותינו ולנו וגאלנו
מעבדות לחרות ,הוא יגאלנו גאולה שלמה
בקרוב ,ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ ,אני מאמין באמונה שלמה בביאת
המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל
חברים כל ישראל ,ונאמר אמן.
ספירת העומר ,עלינו לשבח ,ושרים “אני מאמין“:

זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

