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 ז״ק םיליהת
ֹי )ב( ׃ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ בֹו֑ט־יִּכ 'הַל ּו֣דֹה )א(  םָ֥צְּבִ֫ק תֹו֗צָרֲאֵמּֽו )ג( ׃רָֽצ־דַּיִמ םָ֗לָאְּ֝ג רֶׁ֥שֲא 'ה יֵ֣לּואְּג ּורְמא֭

ֹל בָׁ֗שֹו֝מ ריִ֥ע Wֶרָּ֑ד ןֹו֣מיִׁשיִּב רָּבְדִּמַ֭ב ּו֣עָּת )ד( ׃םָּֽיִמּו ןֹו֥פָּצִמ בָ֑רֲעַּמִֽמּו חָ֥רְזִּמִמ ־םַּג םיִ֥בֵעְר )ה( ׃ּואָֽצָמ א֣
 Wֶרֶ֣דְּב םֵכיִרְדַּֽיַ֭ו )ז( ׃םֵֽליִּצַי םֶ֗היֵתֹוקּוֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב 'ה־לֶא ּו֣קֲעְצִּיַו )ו( ׃ףָּֽטַעְתִּת םֶ֥הָּב םָׁ֗שְפַ֝נ םיִ֑אֵמְצ
 הָ֑קֵקֹׁש ׁשֶפֶ֣נ ַעיִּבְׂשִ֭ה־יִּכ )ט( ׃םָֽדָא ֥יֵנְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח 'הַל ּו֣דֹוי )ח( ׃בָֽׁשֹומ ריִ֥ע־לֶא תֶכֶ֗לָ֝ל הָ֑רָׁשְי
 ןֹו֣יְלֶע תַ֖צֲעַו לֵ֑א־יֵרְמִא ּו֥רְמִה־יִּֽכ )אי( ׃לֶֽזְרַבּו יִ֣נֳע יֵ֖ריִסֲא תֶוָ֑מְלַצְו Wֶׁשֹ֣ח יֵבְׁשֹ֭י )י( ׃בֹוֽט־אֵּלִמ הָבֵעְ֝ר ׁשֶפֶ֥נְו
 ׃םֵֽעיִׁשֹוי םֶ֗היֵתֹוקֻֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב 'ה־לֶא ּו֣קֲעְזִּיַו )גי( ׃רֵֽזֹע ןיֵ֣אְו ּו֗לְׁשָּ֝כ םָּ֑בִל לָ֣מָעֶּב עַ֣נְכַּיַו )בי( ׃ּוצָֽאָנ
 )זט( ׃םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח 'הַל ּו֣דֹוי )וט( ׃קֵּֽתַנְי םֶ֣היֵתֹו֖רְסֹומּו תֶוָ֑מְלַצְו Wֶׁשֹ֣חֵמ םֵאיִצֹוֽ֭י )די(

 לֶכֹ֭א־לָּכ )חי( ׃ּוּֽנַעְתִי םֶ֗היֵתֹנֹֽוֲעֵמּֽ֝ו םָ֑עְׁשִּפ Wֶרֶּ֣דִמ םיִלִוֱ֭א )זי( ׃ַעֵּֽדִּג לֶ֣זְרַב יֵ֖חיִרְבּו תֶׁשֹ֑חְנ תֹו֣תְלַּד רַּבִׁ֭ש־יִּֽכ
 חַ֣לְׁשִי )כ( ׃םֵֽעיִׁשֹוי םֶ֗היֵתֹוקֻֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב 'ה־לֶא ּו֣קֲעְזִּיַו )טי( ׃תֶוָֽמ יֵרֲעַׁ֥ש־דַע ּועיִּ֗גַּיַ֝ו םָׁ֑שְפַנ בֵ֣עַתְּת
 ּוחְּבְזִיְ֭ו )בכ( )׆( ׃םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח 'הַל ּו֣דֹוי )אכ( )׆( ׃םָֽתֹותיִחְּׁשִמ טֵּ֗לַמיִֽ֝ו םֵ֑אָּפְרִיְו ֹורָבְּ֭ד
 הָּמֵ֣ה )דכ( )׆( ׃םיִּֽבַר םִיַ֣מְּב הָ֗כאָלְ֝מ יֵׂ֥שֹע תֹוּ֑יִנֳאָּב םָּיַ֭ה יֵ֣דְרֹוי )גכ( )׆( ׃הָּֽנִרְּב ויָׂ֣שֲעַמ ּו֖רְּפַסיִֽו הָ֑דֹות יֵ֣חְבִז
ֹּיַו )הכ( )׆( ׃הָֽלּוצְמִּב ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו 'ה יֵׂ֣שֲעַמ ּואָ֭ר ַֽו רֶמא֗  ּו֣לֲעַי )וכ( )׆( ׃ויָּֽלַּג םֵ֥מֹורְּתַו הָ֑רָעְס ַחּו֣ר דֵמֲעַּי֭
 )חכ( ׃עָּֽלַּבְתִּת םָ֗תָמְכָ֝ח־לָכְו רֹוּ֑כִּׁשַּכ ּועּונָיְ֭ו ּוּגֹו֣חָי )זכ( ׃גָֽגֹומְתִת הָ֥עָרְּב םָׁ֗שְפַ֝נ תֹו֑מֹוהְת ּו֣דְרֵי םִיַמָׁ֭ש
 )ל( ׃םֶֽהיֵּלַּג ּוׁ֗שֱחֶּיַ֝ו הָ֑מָמְדִל הָרָעְ֭ס םֵ֣קָי )טכ( ׃םֵֽאיִצֹוי םֶ֗היֵתֹקּוֽצְּמִמּֽ֝ו םֶ֑הָל רַּ֣צַּב 'ה־לֶא ּו֣קֲעְצִּיַו
 )בל( ׃םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח 'הַל ּו֣דֹוי )אל( ׃םָֽצְפֶח זֹו֥חְמ־לֶא םֵ֗חְנַּיַ֝ו ּוקֹּ֑תְׁשִי־יִֽכ ּו֥חְמְׂשִּיַו
ִֽו  )דל( ׃ןֹוֽאָּמִצְל םִיַ֝֗מ יֵאָ֥צֹמּו רָּ֑בְדִמְל תֹו֣רָהְנ םֵׂ֣שָי )גל( ׃ּוהּוֽלְלַהְי םיִ֣נֵקְז בַׁ֖שֹומְבּו םָ֑ע־לַהְקִּב ּוהּומְמֹרי֭

 בֶׁשֹוּ֣יַו )ול( ׃םִיָֽמ יֵאָ֥צֹמְל הָּ֗יִ֝צ ץֶרֶ֥אְו םִיַ֑מ־םַגֲאַֽל רָּבְדִ֭מ םֵׂ֣שָי )הל( ׃ּהָֽב יֵבְׁשֹ֣י תַ֗עָרֵ֝מ הָ֑חֵלְמִל יִרְּ֭פ ץֶרֶ֣א
 םֵ֣כֲרָבְיַו )חל( ׃הָאּוֽבְת יִ֣רְּפ ּוׂ֗שֲעַּיַ֝ו םיִ֑מָרְכ ּו֣עְּטִּיַו תֹודָׂ֭ש ּו֣עְרְזִּיַו )זל( ׃בָֽׁשֹומ ריִ֣ע ּו֗נְנֹוכְיַ֝ו םיִ֑בֵעְר םָׁ֣ש
ֹל םָּ֗תְמֶהְבּ֝ו דֹ֑אְמ ּוּ֣בְרִּיַו  םיִ֑ביִדְנ־לַע זּוּ֭ב Wֵ֣פֹׁש )מ( )׆( ׃ןֹוֽגָיְו הָ֣עָר רֶצֹ֖עֵמ ּוחֹׁ֑שָּיַו ּו֥טֲעְמִּיַו )טל( ׃טיִֽעְמַי א֣
ֹּצַּ֝כ םֶׂ֥שָּיַו יִנֹו֑עֵמ ןֹו֣יְבֶא בֵּ֣גַׂשְיַו )אמ( ׃Wֶרָֽד־ֹאל ּוהֹ֣תְּב םֵ֗עְתַּיַ֝ו  ּוחָ֑מְׂשִיְו םיִ֣רָׁשְי ּו֣אְרִי )במ( ׃תֹוֽחָּפְׁשִמ ןא֗
 :׳ה יֵ֥דְסַֽח ּו֗נְנֹוּֽבְתִיְ֝ו הֶּלֵ֑א־רָמְׁשִיְו םָ֥כָח־יִמ )גמ( ׃ָהיִּֽפ הָצְפָ֣ק הָ֗לְוַ֝ע־לָכְו
 

 
 ז״צ םיליהת
 ׁשֵ֭א )ג( ׃ֹוֽאְסִּכ ןֹו֣כְמ טָּ֗פְׁשִמּ֝ו קֶדֶ֥צ ויָ֑ביִבְס לֶ֣פָרֲעַו ן֣ ָנָע )ב( ׃םיִּֽבַר םיִּ֥יִא ּו֗חְמְׂשִ֝י ץֶרָ֑אָה לֵ֣גָּת Wָלָ֭מ 'ה )א(
 ּוּסַמָ֭נ גַ֗נֹוּדַּכ םיִ֗רָה )ה( ׃ץֶרָֽאָה לֵ֣חָּתַו הָ֖תֲאָר לֵ֑בֵּת ויָ֣קָרְב ּוריִ֣אֵה )ד( ׃ויָֽרָצ ביִ֣בָס טֵ֖הַלְתּו Wֵ֑לֵּת ויָ֣נָפְל
־לָּכ ׀ ּוׁשֹ֤בֵי )ז( ׃ֹוֽדֹובְּכ םיִּ֣מַעָה־לָכ ּו֖אָרְו ֹו֑קְדִצ םִיַ֣מָּׁשַה ּודיִּ֣גִה )ו( ׃ץֶרָֽאָה־לָּכ ןֹו֣דֲא יֵ֗נְפִּלִ֝מ 'ה ֣יֵנְפִּלִמ
 תֹו֣נְּב הָנְלֵגָּתַ֭ו ןֹוּ֗יִצ ׀ חַ֨מְׂשִּתַו הָ֬עְמָׁש )ח( ׃םיִֽקoֱא־לָּכ ֹו֝ל־ּווֲחַּתְׁשִה םיִ֑ליִלֱאָּב םיִ֥לְלַהְתִּֽמַה לֶסֶ֗פ יֵדְבֹ֬ע
 'ה יֵ֥בֲהֹא )י( ׃םיִֽקoֱא־לָּכ־לַע ָתיֵ֗לֲעַ֝נ דֹ֥אְמ ץֶרָ֑אָה־לָּכ־לַע ןֹו֥יְלֶע 'ה הָּ֤תַא־יִּֽכ )ט( 'ה qיֶ֣טָּפְׁשִמ ןַעַ֖מְל הָ֑דּוהְי

 )בי( ׃הָֽחְמִׂש בֵ֥ל־יֵרְׁשִיְלּֽו קיִּ֑דַּצַל ַעֻ֣רָז רֹו֭א )אי( ׃םֵֽליִּצַי םיִ֗עָׁשְ֝ר דַּ֥יִמ ויָ֑דיִסֲח תֹוׁ֣שְפַנ רֵמֹׁ֭ש עָ֥ר ּו֫אְנִׂש
 ׃ֹוֽׁשְדָק רֶכֵ֣זְל ּו֗דֹוהְ֝ו 'הַּֽב םיִקיִּדַ֭צ ּו֣חְמִׂש
 
 ח״צ םיליהת
 'ה ַעיִ֣דֹוה )ב( ׃ֹוֽׁשְדָק ַעֹו֥רְזּו ֹו֗ניִמְ֝י ֹוּ֥ל־הָעיִֽׁשֹוה הָׂ֑שָע תֹו֣אָלְפִנ־יִּֽכ ׁשָדָ֭ח ריִׁ֣ש ׀ 'הַֽל ּוריִׁ֤ש רֹו֡מְזִמ )א(
 תֵ֝֗א ץֶרָ֑א־יֵסְפַא־לָכ ּו֥אָר לֵ֥אָ֫רְׂשִי תיֵ֪בְל ֹ֮ותָנּומtאֶֽו ׀ ֹוּ֨דְסַח רַ֤כָ֘ז )ג( ׃ֹוֽתָקְדִצ הָּ֥לִּג םִ֗יֹוּגַ֝ה ֥יֵניֵעְל ֹו֑תָעּוׁשְי
 ׃הָֽרְמִז לֹו֣קְו רֹוּ֗נִכְּ֝ב רֹוּ֑נִכְּב 'הַל ּו֣רְּמַז )ה( ׃ּורֵּֽמַזְו ּו֣נְּנַרְו ּו֖חְצִּפ ץֶרָ֑אָה־לָּכ 'הַֽ֭ל ּועיִ֣רָה )ד( ׃ּוניֵֽקoֱא תַ֥עּוׁשְי
 תֹו֥רָהְנ )ח( ׃ּהָֽב יֵבְׁשֹ֣יְו לֵ֗בֵּ֝ת ֹוֹ֑אלְמּו םָּיַ֭ה םַ֣עְרִי )ז( 'ה Wֶלֶּ֬מַה ׀ ֤יֵנְפִל ּועיִ֗רָ֝ה רָ֑פֹוׁש לֹו֣קְו תֹורְצֹ֣צֲחַּ֭ב )ו(
 ׃םיִֽרָׁשיֵמְּב םיִּ֗מַעְ֝ו קֶדֶ֑צְּב לֵ֥בֵּת־טֹּֽפְׁשִי ץֶרָ֥אָ֫ה טֹּ֪פְׁשִל ֮אָב יִּ֥כ 'ה־יֵנְֽפִֽל )ט( ׃ּונֵּֽנַרְי םיִ֥רָה דַחַ֝֗י ףָ֑כ־ּואֲחְמִי
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We sing six verses from Lekha Dodi replacing the chorus with the verse from 

tehillim - ׃ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ 'ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז  
 

 .הָכּולְמ ריִע Wֶלֶמ שַּדְקִמ
 .הָכֵפֲהַה Wוּתִמ יִאְצ יִמּוק

 .אָכָּבַה קֶמֵעְּב תֶבש Wָל בַר
 .הָלְמֶח Wִיַלָע לומֲחַי אּוהְו

 ׃ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ 'ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
 
 .יִמּוק רָפָעֵמ יִרֲעַנְתִה
 .יִּמַע Wֵּתְרַאְפִת יֵדְגִּב ישְבִל

 .יִמְחַּלַה תיֵּב ישִי ןֶּב דַי לַע
 .ּהָלָאְג ישְפַנ לֶא הָבְרָק

 ׃ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ 'ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
 
 .יִרְרועְתִה יִרְרועְתִה
 .יִרוא יִמּוק Wֵרוא אָב יִּכ

 .יִרֵּבַּד ריש יִרּוע יִרּוע
 .הָלְגִנ Wִיַלָע 'ה דובְּכ

 ׃ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ 'ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
 
 .יִמְלָּכִת אלְו ישובֵת אל
 .יִמֱהֶּת הַמּו יִחֲחוּתשִּת הַמ

 .יִּמַע יֵּיִנֲע ּוסֱחֶי Wָּב
 .ּהָּלִּת לַע ריִע הָתְנְבִנְו

 ׃ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ 'ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
 
 .Wִיָסאש הָּסשְמִל ּויָהְו
 .Wִיָעְּלַבְמ לָּכ ּוקֲחָרְו

 .Wִיָקלֱא Wִיַלָע שישָי
 .הָּלַּכ לַע ןָתָח שושְמִּכ

 ׃ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ 'ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
 

 .יִצורְפִּת לאמשּו ןיִמָי
 .יִציִרֲעַּת 'ה תֶאְו

 .יִצְרַּפ ןֶּב שיִא דַי לַע
 .הָליִגָנְו הָחְמשִנְו

 ׃ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ 'ה הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז
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We continue with Arvit for weeknights in festive tunes. 
 לוחה ימיל תיברע תליפת
 
 לָכְד יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב .ּהֵחיִׁשְמ בֵרָקיִו ,הֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,הֵתּוכְלַמ Wיִלְמַיְו ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 .םַמֹורְתִיְו .רַאָּפְתִיְו .חַּבַּתְׁשִיְו .Wַרָּבְתִי .אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל Wַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי .ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב
 ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב לָּכ ןִמ אָּלֵעְל .אּוה Wיִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו .הֶּלַעְתִיְו .רָּדַהְתִיְו .אֵּׂשַנְתִיְו
 :ןֵמָא ּורְמִאְו
 

Some omit םּוחַר אּוהְו on festive occasions. 
 
 :ּונֵאְרָק םֹויְב ּונֵנֲעַי Wֶלֶּמַה ,הָעיִׁשֹוה 'ה :ֹותָמֲח לָּכ ריִעָי ֹאלו ,ֹוּפַא ביִׁשָהְל הָּבְרִהְו ,תיִחְׁשַי ֹאלְו ןֹוָע רֵּפַכְי םּוחַר אּוהְו

 
 :Wָרֹבְּמַה 'ה תֶא ּוכְרָּב :ןזח
 :דֵעָו םָלֹועְל Wָרֹבְּמַה 'ה Wּורָּב :ןזחו להק

 
 ,םיִּתִע הֶּנַׁשְמ הָנּובְתִּבּו ,םיִרָעְׁש ַחֵתֹוּפ הָמְכָחְּב ,םיִבָרֲע ביִרֲעַמ ֹורָבְדִּב רֶׁשֲא ,םָלֹועָה Wֶלֶמ ּוניֵקoֱא ,'ה הָּתַא 6ּורָּב
 Wֶׁשֹח יֵנְּפִמ רֹוא לֵלֹוּג ,הָלְיַלָו םָמֹוי אֵרֹוּב .ֹונֹוצְרִּכ ,ַעיִקָרָּב םֶהיֵתֹורְמְׁשִמְּב םיִבָכֹוּכַה תֶא רֵּדַסְמּו ,םיִּנַמְּזַה תֶא ףיִלֲחַמּו
 Wֹולְמִי דיִמָּת םָּיַקְו יַח לֵא .ֹומְׁש תֹואָבְצ 'ה .הָלְיָל ןיֵבּו םֹוי ןיֵּב ליִּדְבַמּו ,הָלְיַל איִבֵמּו םֹוי ריִבֲעַמּו ,רֹוא יֵנְּפִמ Wֶׁשֹחְו
 :םיִבָרֲע ביִרֲעַּמַה ,'ה הָּתַא 6ּורָּב :דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵלָע

 
 ,ּוניֵקoֱא 'ה ןֵּכ לַע .ָּתְדַּמִל ּונָתֹוא םיִטָּפְׁשִמּו םיִּקֻח תֹוְצִמּו הָרֹוּת ,ָּתְבַהָא qְּמַע לֵאָרְׂשִי תיֵּב  )םָלֹוע תַבֲהַא(  הָּבַר הַבֲהַא
 םֶהָבּו ,ּוניֵמָי Wֶרֹאְו ּוניֵּיַח םֵה יִּכ ,דֶעָו םָלֹועְל qיֶתֹוְצִמְבּו ,qֶתָרֹוּת דּומְלַת יֵרְבִדְּב חַמְׂשִנְו ,qיֶּקֻחְּב ַחיִׂשָנ ּונֵמּוקְבּו ּונֵבְכָׁשְּב
 :לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע בֵהֹוא ,'ה הָּתַא 6ּורָּב ,םיִמָלֹועְל ּוּנֶּמִמ רּוסָת לַא qְתָבֲהַאְו .הָלְיָלָו םָמֹוי הֶּגְהֶנ

 
 :ןָמֱאֶנ Wֶלֶמ לֵא :רמוא דיחי
 

 :דָחֶא 'ה ּוניֵקoֱא 'ה לֵאָרְׂשִי עַמְׁש
 

 :דֶעָו םָלֹועְל ,ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵּׁש ,Wּורָּב :שחלב
 

 .qֶבָבְל לַע םֹוּיַה qְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה ּויָהְו .qֶדֹאְמ לָכְבּו qְׁשְפַנ לָכְבּו qְבָבְל לָכְּב qיֶקoֱא 'ה תֵא ָּתְבַהָאְו
 ןיֵּב תֹפָטֹטְל ּויָהְו qֶדָי לַע תֹואְל םָּתְרַׁשְקּו .qֶמּוקְבּו qְּבְכָׁשְבּו Wֶרֶּדַב qְּתְכֶלְבּו qֶתיֵבְּב qְּתְבִׁשְּב םָּב ָּתְרַּבִדְו qיֶנָבְל םָּתְנַּנִׁשְו
 :qיֶרָעְׁשִבּו qֶתיֵּב תֹזּוזְמ לַע םָּתְבַתְכּו .qיֶניֵע

 
 לָכְבּו םֶכְבַבְל לָכְּב ֹודְבָעְלּו םֶכיֵקoֱא 'ה תֶא הָבֲהַאְל םֹוּיַה םֶכְתֶא הֶּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא יַתֹוְצִמ לֶא ּועְמְׁשִּת ַעֹמָׁש םִא הָיָהְו
 ָּתְלַכָאְו qֶּתְמֶהְבִל qְדָׂשְּב בֶׂשֵע יִּתַתָנְו .qֶרָהְצִיְו qְׁשֹריִתְו qֶנָגְד ָּתְפַסָאְו ׁשֹוקְלַמּו הֶרֹוי ֹוּתִעְּב םֶכְצְרַא רַטְמ יִּתַתָנְו .םֶכְׁשְפַנ
 רַצָעְו םֶכָּב 'ה ףַא הָרָחְו .םֶהָל םֶתיִוֲחַּתְׁשִהְו םיִרֵחֲא םיִקoֱא םֶּתְדַבֲעַו םֶּתְרַסְו םֶכְבַבְל הֶּתְפִי ןֶּפ םֶכָל ּורְמָּׁשִה .ָּתְעָבָׂשְו

 .םֶכָל ןֵתֹנ 'ה רֶׁשֲא הָבֹּטַה ץֶרָאָה לַעֵמ הָרֵהְמ םֶּתְדַבֲאַו ּהָלּובְי תֶא ןֵּתִת ֹאל הָמָדֲאָהְו רָטָמ הֶיְהִי ֹאלְו םִיַמָּׁשַה תֶא
 םֶּתְדַּמִלְו .םֶכיֵניֵע ןיֵּב תֹפָטֹוטְל ּויָהְו םֶכְדֶי לַע תֹואְל םָתֹא םֶּתְרַׁשְקּו םֶכְׁשְפַנ לַעְו םֶכְבַבְל לַע הֶּלֵא יַרָבְּד תֶא םֶּתְמַׂשְו

 .qיֶרָעְׁשִבּו qֶתיֵּב תֹוזּוזְמ לַע םָּתְבַתְכּו .qֶמּוקְבּו qְּבְכָׁשְבּו Wֶרֶּדַב qְּתְכֶלְבּו qֶתיֵבְּב qְּתְבִׁשְּב םָּב רֵּבַדְל םֶכיֵנְּב תֶא םָתֹא
 :ץֶרָאָה לַע םִיַמָּׁשַה יֵמיִּכ םֶהָל תֵתָל םֶכיֵתֹבֲאַל 'ה עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע םֶכיֵנְב יֵמיִו םֶכיֵמְי ּוּבְרִי ןַעַמְל

 
 לַע ּונְתָנְו םָתֹרֹדְל םֶהיֵדְגִב יֵפְנַּכ לַע תִציִצ םֶהָל ּוׂשָעְו םֶקֵלֲא ָּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא רֵּבַּד .רֹמאֵּל הֶׁשֹמ לֶא 'ה רֶמֹאּיַו
 יֵרֲחַא ּורֻתָת ֹאלְו םָתֹא םֶתיִׂשֲעַו 'ה תֹוְצִמ לָּכ תֶא םֶּתְרַכְזּו ֹותֹא םֶתיִאְרּו תִציִצְל םֶכָל הָיָהְו .תֶלֵכְּת ליִתְּפ ףָנָּכַה תִציִצ
 .םֶכיֵקoאְל םיִׁשֹדְק םֶתיִיְהִו יָתֹוְצִמ לָּכ תֶא םֶתיִׂשֲעַו ּורְּכְזִּת ןַעַמְל .םֶהיֵרֲחַא םיִנֹז םֶּתַא רֶׁשֲא םֶכיֵניֵע יֵרֲחַאְו םֶכְבַבְל
 תֶמֱא :םֶכיֵקoֱא 'ה יִנֲא םיִקoֱאֵל םֶכָל תֹויְהִל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ םֶכְתֶא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא םֶכיֵקoֱא 'ה יִנֲא

 
 :תֶמֱא םֶכיֵקoֱא 'ה :ןזחה רזוחו

 
 ּונֵלֲאֹּגַה ּונֵּכְלַמ ,םיִכָלְמ דַּיִמ ּונֵדֹוּפַה ,ֹוּמַע לֵאָרְׂשִי ּונְחַנֲאַו ,ֹותָלּוז ןיֵאְו ּוניֵקoֱא 'ה אּוה יִּכ ,ּוניֵלָע םָּיַקְו תֹאז לָּכ הָנּומֱאֶו

 )םיִּסִנ( .רֶקֵח ןיֵא דַע תֹולֹודְג הֵׂשֹועָה ,ּונֵׁשְפַנ יֵבְיֹוא לָכְל לּומְּג םֵּלַׁשְמַה ,ּוניֵרָּצִמ ּונָל עָרְפִּנַה לֵאָה ,םיִציִרָעֶה לָּכ ףַּכִמ
 לָּכ לַע ּונֵנְרַק םֶרָּיַו ,ּוניֵבְיֹוא תֹומָּב לַע ּונֵכיִרְדַּמַה ,ּונֵלְגַר טֹוּמַל ןַתָנ ֹאלְו ,םיִּיַחַּב ּונֵׁשְפַנ םָּׂשַה :רָּפְסִמ ןיֵא דַע תֹואָלְפִנְו

 אֵצֹוּיַו ,םִיָרְצִמ יֵרֹוכְּב לָּכ ותָרְבֶעְב הֶּכַּמַה .םָח יֵנְּב תַמְדַאְּב םיִתְפֹומּו תֹותֹוא ,הֹעְרַפְּב הָמָקְנּו םיִּסִנ ּונָל הֶׂשֹעָה ,ּוניֵאְנֹוׂש
 .עַּבִט תֹומֹוהְתִּב םֶהיֵאְנוׂש תֶאְו םֶהיֵפְדֹור תֶאְו ,ףּוס םַי יֵרְזִּג ןיֵּב ויָנָּב ריִבֲעַּמַה ,םָלֹוע תּורֵחְל םָכֹוּתִמ לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע תֶא
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 הָחְמִׂשְב הָריִׁש ּונָע Mְל ,לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו הֶׁשֹמ .םֶהיֵלֲע ּולְּבִק ןֹוצָרְב ֹותּוכְלַמּו ,ֹומְׁשִל ּודֹוהְו ּוחְּבִׁש ,ֹותָרּובְּג ויָנָב ּואָרְו
 .םָּלֻכ ּורְמָאְו ,הָּבַר

 
 הֶז הֶׁשֹמ יֵנְפִל ,םָי ַעֵקֹוּב Mיֶנָב ּואָר Mְתּוכְלַמ :אֶלֶפ הֵׂשֹע ,ת{ִהְּת אָרֹונ ,ׁשֶדֹּקַּב רָּדְאֶנ הָכֹמָּכ יִמ ,'ה םִלֵאָּב הָכֹמָכ יִמ
 :ּורְמָאְו ּונָע יִלֵא

 
 :דֶעָו םָלֹועְל P6ְמִי 'ה

 
 :לֵאָרְׂשִי לַאָּג ,'ה הָּתַא 6ּורָּב :ּוּנֶּמִמ קָזָח דַּיִמ ֹולָאְגּו ,בֹקֲעַי תֶא 'ה הָדָפ יִּכ :רַמֱאֶנְו

 
 הָבֹוט הָצֵעְּב ּונֵנְּקַתְו ,qֶמֹולְׁש תַּכֻס ּוניֵלָע ׂשֹרְפּו ,םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִּיַחְל ּונֵּכְלַמ ּונֵדיִמֲעַהְו ,םֹולָׁשְל ּוניֵקPֱא 'ה ּונֵביִּכְׁשַה
 ּוניֵנָפְּלִמ ןָטָּׂש רֵסָהְו ,ןֹוגָיְו בָעָרְו ,בֶרֶחְו ,רֶבֶּד ,בֵיֹוא ּוניֵלָעֵמ רֵסָהְו ,ּונֵדֲעַּב ןֵגָהו ,qְמְׁש ןַעַמְל הָרֵהְמ ּונֵעיִׁשֹוהְו ,qיֶנָפְּלִמ
 הָּתַעֵמ םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִּיַחְל ּונֵאֹובּו ּונֵתאֵצ רֹמְׁשּו .הָּתָא םּוחַרְו ןּוּנַח Wֶלֶמ לֵא יִּכ ,ּונֵריִּתְסַּת qיֶפָנְּכ לֵצְבּו ,ּוניֵרֲחַאֵמּו
 .דַעָל לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע תֶא רֵמֹוׁש ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .םָלֹוע דַעְו

 
 :שידק יצח ינפל וז הכרב םיפיסומ ץראל ץוחב

 
 תֹואָלְפִנ הֵׂשֹע לֵאָרְׂשִי יֵקoֱא םיִקoֱא 'ה Wּורָּב :ּהָיּולְלַה םִיָלָׁשּורְי ןֵכׁש ןֹוּיִּצִמ 'ה Wּורָּב :ןֵמָאְו ןֵמָא םָלֹועְל 'ה Wּורָּב
 יִהְי :ויָׂשֲעַמְּב 'ה חַמְׂשִי .םָלֹועְל 'ה דֹובְכ יִהְי :ןֵמָאְו ןֵמָא ץֶרָאָה לָּכ תֶא ֹודֹובְכ אֵלָּמִיְו םָלֹועְל ֹודֹובְּכ םֵׁש Wּורָבּו :ֹוּדַבְל
 :םָעְל ֹול םֶכְתֶא תֹוׂשֲעַל 'ה ליִאֹוה יִּכ .לֹודָּגַה ֹומְׁש רּובֲעַּב וּמַע תֶא 'ה ׁשּטִי ֹאל יִּכ :םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ .Wָרֹבְמ 'ה םֵׁש
 אּוהַה םֹוּיַּב .ץֶרָאָה לָּכ לַע Wֶלֶמְל 'ה הָיָהְו :םיִקoֱאָה אּוה 'ה םיִקoֱאָה אּוה 'ה ּורְמֹאּיַו םֶהיֵנְּפ לַע ּולְּפִּיַו םָעָה לָּכ אְרַּיַו
 םֵׁשְל תֹודֹוהְל םִיֹוּגַה ןִמ ּונֵצְּבַקְו ּוניֵקoֱא 'ה ּונֵעיִׁשֹוה :Wָל ּונְלַחִי רֶׁשֲאַּכ .ּוניֵלָע 'ה qְּדְסַח יִהְי :דָחֶא ֹומְׁשּו דָחֶא 'ה הֶיְהִי

 הֵׂשֹעְו הָּתַא לֹודָג יִּכ :qֶמְׁשִל ּודְּבַכיִו .םשודא qיֶנָפְל ּווֲחַּתְׁשִיְו ּואֹבָי ָתיִׂשָע רֶׁשֲא םִיֹוּג לָּכ :qֶתָּלִהְתִּב ַחֵּבַּתְׁשִהְל qֶׁשְדָק
 .םֹוּיַּב 'ה Wּורָּב :qֶתָּלִהְּת רֵּפַסְנ רֹודָו רֹודְל םָלֹועְל qְל הֶדֹונ qֶתיִעְרַמ ןֹאצְו qְּמַע ּונְחַנֲאַו :qֶּדַבְל םיִקoֱא הָּתַא .תֹואָלְפִנ
 לָּכ ַחּורְו יָח לָּכ ׁשֶפֶנ ֹודָיְּב רֶׁשֲא םיִתֵּמַהְו םיִּיַחַה תֹוׁשְפַנ qְדָיְב יִּכ .ּונֵמּוקְּב 'ה Wּורָּב .ּונֵבְכָׁשְּב 'ה Wּורָּב .הָלְיָּלַּב 'ה Wּורָּב
 oWְמּו דיִמָּת qְתּוכְלַמ םֵּיַקְו qְמִׁש דֵחַי םִיַמָּׁשַּבֶׁש ּוניֵקoֱא :תֶמֱא לֵא 'ה יִתֹוא הָתיִדָּפ יִחּור דיִקְפַא qְדָיְּב :ׁשיִא רָׂשְּב
 Wָלָמ 'ה Wֶלֶמ 'ה :Wִיָקoֱא Wַלָמ ןֹוּיִצְל רֹמֱאֶּב תֶמֱאֶּב qְתָעּוׁשיִּב ּונֵׁשְפַנ לֵגָתְו ּונֵּבִל חַמְׂשִיְו ּוניֵניֵע ּואְרִי :דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵלָע
 .'ה הָּתַא 6ּורָּב :הָּתָא אָּלֶא Wֶלֶמ ּונָל ןיֵא יִּכ דֹובָכְּב Wלְמִּת דַע יֵמְלֹועְלּו איִה qְּלֶׁש תּוכְלַּמַה יִּכ :דֶעָו םָלֹועְל oWְמִי 'ה
 :ויָׂשֲעַמ לָּכ לַעְו דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵלָע P6ְמִי דיִמָּת ֹודֹובְכִּב 6ֶלֶּמַה

 
 :שידק יצח
 לָכְד יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב .ּהֵחיִׁשְמ בֵרָקיִו ,הֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,הֵתּוכְלַמ Wיִלְמַיְו ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 .םַמֹורְתִיְו .רַאָּפְתִיְו .חַּבַּתְׁשִיְו .Wַרָּבְתִי .אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל Wַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי .ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב
 אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב לָּכ ןִמ )לָּכִמ אָּלֵעְלּו ת"ישעב ( אָּלֵעְל .אּוה Wיִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו .הֶּלַעְתִיְו .רָּדַהְתִיְו .אֵּׂשַנְתִיְו
 :ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו

 
 הרשע הנומש תליפת

 
 :qֶתָּלִהְּת דיִּגַי יִפּו חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,ינדא
 לֵמֹוּג ,ןֹויְלֶע לֵא ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה ,לֹודָּגַה לֵאָה .בֹקֲעַי יֵקoאֵו קָחְצִי יֵקoֱא ,םָהָרְבַא יֵקoֱא ,ּוניֵתֹובֲא יֵקoאֵו ּוניֵקoֱא ,'ה הָּתַא 6ּורָּב
 ,'ה הָּתַא 6ּורָּב ,ןֵגָמּו ַעיִׁשֹומּו רֵזֹוע Wֶלֶמ.הָבֲהַאְּב ,ֹומְׁש ןַעַמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל לֵאֹוג איִבֵמּו ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוזְו ,לֹּכַה הֵנֹוקְו ,םיִבֹוט םיִדָסֲח
 :םָהָרְבַא ןֵגָמ
 Wֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,דֶסֶחְּב םיִּיַח לֵּכְלַכְמ לָּטַה דיִרֹומ .ַעיִׁשֹוהְל בַר ,הָּתַא םיִתֵמ הֵּיַחְמ .םשודא ,םָלֹועְל רֹוּבִּג הָּתַא
 ַחיִמְצַמּו הֶּיַחְמּו תיִמֵמ Wֶלֶמ ,Wָּל הֶמֹוד יִמּו ,תֹורּובְּג לַעַּב qֹומָכ יִמ .רָפָע יֵנֵׁשיִל ֹותָנּומֱא םֵּיַקְמּו ,םיִרּוסֲא ריִּתַמּו ,םיִלֹוח אֵפֹורְו ,םיִלְפֹונ
 :םיִתֵּמַה הֵּיַחְמ ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .םיִתֵמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןָמֱאֶנְו  .הָעּוׁשְי

 :ׁשֹודָּקַה לֵאָה ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .הָּתָא ׁשֹודָקְו לֹודָג Wֶלֶמ לֵא יִּכ .הָלֶּס qּולְלַהְי םֹוי לָכְּב םיִׁשֹודְקּו ,ׁשֹודָק qְמִׁשְו ,ׁשֹודָק הָּתַא
 :תַעָּדַה ןֵנֹוח ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .תַעָדָו הָניִּב הָמְכָח qְּתִאֵמ ּונֵּנָח .הָניִּב ׁשֹונֱאֶל דֵּמַלְמּו ,תַעַּד םָדָאְל ןֵנֹוח הָּתַא
 :הָבּוׁשְתִב הֶצֹורָה ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .qיֶנָפְל הָמֵלְׁש הָבּוׁשְתִב ּונֵריִזֲחַהְו ,qֶתָדֹובֲעַל ּונֵּכְלַמ ּונֵבְרָקְו ,Mֶתָרֹותְל ּוניִבָא ּונֵביִׁשֲה
 :ַחPְסִל הֶּבְרַּמַה ןּוּנַח ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .הָּתָא חָּלַסְו בֹוט לֵא יִּכ ,ּונְעַׁשָפ יִּכ ּונֵּכְלַמ ּונָל לַחְמ ,ּונאָטָח יִּכ ּוניִבָא ּונָל חַלְס
 :לֵאָרְׂשִי לֵאֹוּג ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .הָּתָא קָזָח לֵאֹוּג לֵא יִּכ ,qֶמְׁש ןַעַמְל הָרֵהְמ הָמֵלְׁש הָּלֻאְּג ּונֵלָאְגּו .ּונֵביִר הָביִרְו ,ּונֵיְנָעְב אָנ הֵאְר
 ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .הָּתָא ןָמֲחַרְו ןָמֱאֶנ אֵפֹור לֵא יִּכּֿוניֵתֹוּכַמ לָכְל הָמֵלְׁש הָאּופְר ,הָּתָא ּונֵתָּלִהְת יִּכ ,הָעֵׁשָּוִנְו ּונֵעיִׁשֹוה ,אֵפָרֵנְו 'ה ּונֵאָפְר
 :לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע יֵלֹוח אֵפֹור
 ּונֵתָנְׁש Wֵרָבּו .ּהָבּוּטִמ ּונֵעְּבַׂשְו .הָמָדֲאָה יֵנְּפ לַע הָכָרְּב ןֵתְו .הָבֹוטְל ּהָתָאּובְּת יֵניִמ לָּכ תֶאְו .תֹאּזַה הָנָּׁשַה תֶא ּוניֵקPֱא 'ה ּוניֵלָע 6ֵרָּב
 :םיִנָּׁשַה 6ֵרָבְמ ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .םיִנָּׁשַה Wֵרָבְמּו הָּתַא ביִטֵמּו בֹוט לֵא יִּכ .הָכָרְבִל תֹובֹוּטַה םיִנָּׁשַּכ
 יֵחְדִנ ץֵּבַקְמ ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .ּונֵצְרַאְל ץֶרָאָה תֹופְנַּכ עַּבְרַאֵמ הָרֵהְמ דַחַי ּונֵצְּבַקְו ,ּוניֵתֹוּיֻלָּג ץֵּבַקְל סֵנ אָׂשְו ,ּונֵתּורֵחְל לֹודָּג רָפֹוׁשְּב עַקְּת
 :לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע
 ,םיִמֲחַרְבּו דֶסֶחְּב ,qְּדַבְל 'ה הָּתַא הָרֵהְמ ּוניֵלָע oWְמּו ,הָחָנֲאַו ןֹוגָי ּונֶּמִמ רֵסָהְו .הָּלִחְּתַבְּכ ּוניֵצֲעֹויְו ,הָנֹוׁשאִרָבְּכ ּוניֵטְפֹוׁש הָביִׁשָה
 :טָּפְׁשִמּו הָקָדְצ בֵהֹוא 6ֶלֶמ ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .טָּפְׁשִמְבּו קֶדֶצְּב ּונֵקְּדַצְו
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 םֵּלַכְתּו רֵּגַמְתּו רֵּבַׁשְתּו רֵּקַעְת הָרֵהְמ םיִדֵּזַהְו ,ּותֵרָּכִי הָרֵהְמ qְּמַע יֵבְיֹוא לָכְו ,ּודֵבֹאי עַגֶרְּכ םיִניִמַה לָכְו ,הָוְקִת יִהְּת לַא םיִניִׁשְלַּמַלְו
 :םיִדֵז ַעיִנְכַמּו םיִבְיֹוא רֵבֹוׁש ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .ּוניֵמָיְב הָרֵהְמִּב םֵעיִנְכַתְו םֵליִּפְׁשַתְו
 'ה qיֶמֲחַר אָנ ּומֱהֶי ,ּוניֵלָעְו קֶדֶּצַה יֵרֵּג לַעְו םֶהיֵרְפֹוס תיֵּב תַטֵלְּפ לַעְו לֵאָרְׂשִי תיֵּב qְּמַע תיִרֵאְׁש יֵנְקִז לַעְו םיִדיִסֲחַה לַעְו םיִקיִּדַּצַה לַע
 תֶמֱאֶּב לֹודָּגַה qְּדְסַח לַעְו ,ונְחָטָב qְב יִּכ ׁשֹובֵנ ֹאל םָלֹועְלּו ,םֶהָּמִע ּונֵקְלֶח םיִׂשְו ,תֶמֱאֶב qְמִׁשְּב םיִחְטֹוּבַה לָכְל בֹוט רָכָׂש ןֵתְו ,ּוניֵקoֱא
 :םיִקיִּדַּצַל חָטְבִמּו ןָעְׁשִמ ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .ּונְנָעְׁשִנ םיִמָתְבּו
 ּהָכֹותְל הָרֵהְמ ,qְּדְבַע דִוָד אֵּסִכְו ,םָלֹוע ןַיְנִּב ּוניֵמָיְב בֹורָקְּב ּהָתֹוא הֵנְבּו ,ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲאַּכ ּהָכֹותְּב ןֹּכְׁשִּתְו בּוׁשָּת םיִמֲחַרְּב Mְריִע םִיַלָׁשּוריִלְו

 :םִיָלָׁשּורְי הֵנֹוּב ,'ה הָּתַא 6ּורָּב ,ןיִכָּת
 ַחיִמְצַמ ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .הָעּוׁשְיִל )qְל( םיִּפַצְמּו .םֹוּיַה לָּכ ּוניִּוִק qְתָעּוׁשיִל יִּכ .qֶתָעּוׁשיִּב םּורָת ּונְרַקְו ,ַחיִמְצַת הָרֵהְמ Mְּדְבַע דִוָּד חַמֶצ תֶא
 :הָעּוׁשְי ןֶרֶק
 ,הָּתָא םיִנּונֲחַתְו תֹוּלִפְּת ַעֵמֹוׁש לֵא יִּכ ,ּונֵתָּלִפְּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לֵּבַקְו ,ּוניֵלָע םֵחַרְו סּוח ,ּוניֵקPֱא 'ה ּונֵלֹוק עַמְׁש ןָמֲחַרָה בָא
 ,'ה הָּתַא 6ּורָּב ,םיִמֲחַרְּב לֵאָרְׂשִי qְּמַע הֶּפ לָּכ תַּלִפְת ַעֵמֹוׁש הָּתַא יִּכ .ּונֵתָּלִפְּת עַמְׁשּו ּונֵנֲעַו ּונֵּנָח .ּונֵביִׁשְּת לַא םָקיֵר ,ּונֵּכְלַמ qיֶנָפְּלִמּו

 :הָּלִפְּת ַעֵמֹוׁש
 ,ןֹוצָרְּב לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב הָרֵהְמ םָתָּלִפְתּו לֵאָרְׂשִי יֵּׁשִאְו ,qֶתיֵּב ריִבְדִל הָדֹובֲעָה תֶא בֵׁשָהְו ,הֵעְׁש םָתָּלִפְתִלְו ,לֵאָרְׂשִי Mְּמַעְּב ּוניֵקPֱא 'ה הֵצְר
 :ןֹוּיִצְל ֹותָניִכְׁש ריִזֲחַּמַה ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .םיִמֲחַרְּב ןֹוּיִצְל qְבּוׁשְּב ּוניֵניֵע הָניֶזֱחֶתְו :qֶּמַע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע דיִמָּת ןֹוצָרְל יִהְתּו

 רֵּפַסְנּו qְּל הֶדֹונ .רֹדָו רֹדְל אּוה הָּתַא ּונֵעְׁשִי ןֵגָמ ּוניֵּיַח רּוצ ּונֵרּוצ ,דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵתֹובֲא יֵקoאֵו ּוניֵקoֱא 'ה אּוה הָּתַאָׁש ,6ָל ּונְחַנֲא םיִדֹומ
 בֶרֶע ,תֵע לָכְּבֶׁש qיֶתֹובֹוטְו qיֶתֹואְלְפִנ לַעְו ,ּונָּמִע םֹוי לָכְּבֶׁש qיֶּסִנ לַעְו ,Wָל תֹודּוקְּפַה ּוניֵתֹומְׁשִנ לַעְו ,qיֶדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֵּיַח לַע ,qֶתָּלִהְּת
 :Wָל ּוניִּוִק םָלֹועֵמ יִּכ ,qיֶדָסֲח ּוּמַת ֹאל יִּכ ,םֵחַרְּמַהְו ,qיֶמֲחַר ּולָכ ֹאל יִּכ ,בֹוּטַה .םִיָרֳהָצְו רֶקֹבָו

 
 :הפ רמוא םיסינה לע ףיסוהל גהונה

 
 ,תֶמֱאֶּב ,לֹודָּגַה qְמִׁש תֶא ּוכְרָביִו ּולְלַהיִו :הָלֶּס qּודֹוי םיִּיַחַה לֹכְו .דֶעָו םָלֹועְל דיִמָת ּונֵּכְלַמ qְמִׁש אֵּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו Wַרָּבְתִי םָּלֻּכ לַעְו
 :תֹודֹוהְל הֶאָנ Mְלּו Mְמִׁש בֹוּטַה ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .בֹוּטַה לֵאָה ,הָלֶס ּונֵתָרְזֶעְו ּונֵתָעּוׁשְי לֵאָה ,בֹוט יִּכ םָלֹועְל

 רֹואְב יִּכ ,qיֶנָּפ רֹואְּב )דַחַי( דָחֶאְּכ ּונָּלֻּכ ,ּוניִבָא ּונֵכְרָּב .qֶּמַע לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלָע ,םיִמֲחַרְו ,דֶסֶחָו ןֵח ,םיִּיַח ,הָכָרְבּו הָבֹוט םֹולָׁש םיִׂש
 ּונֵכְרָבְל qיֶניֵעְּב הֶיְהִי בֹוטְו )בּוט לָכְו( .םֹולָׁשְו םיִּיַחְו ,םיִמֲחַרְו הָכָרְבּו הָקָדְצּו ,דֶסֶח תַבֲהַאְו ,םיִּיַח תַרֹוּת ,ּוניֵקoֱא 'ה ּונָּל ָּתַתָנ qיֶנָּפ
 :םֹולָּׁשַּב לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע תֶא 6ֵרָבְּמַה ,'ה הָּתַא 6ּורָּב .םֹולָׁשְו זֹע בֹרְּב ,qֶמֹולְׁשִּב הָעָׁש לָכְבּו תֵע לָכְּב לֵאָרְׂשִי qְּמַע לָּכ תֶא Wֵרָבְלּו

 
 :יִלֲאֹגְו יִרּוצ 'ה qיֶנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי

 ףֹּדְרִּת qיֶתֹוְצִמ יֵרֲחַאְו .qֶתָרֹותְּב יִּבִל חַתְּפ .הֶיְהִּת לֹּכַל רָפָעֶּכ יִׁשְפַנְו .םֹּדִת יִׁשְפַנ יַלְלַקְמִלְו .הָמְרִמ רֵּבַּדִמ יַתָפְׂשּו עָרֵמ יִנֹוׁשְל רֹצְנ .יַקoֱא
 :םָּתְבַׁשֲחַמ לֵקְלַקְו םָתָצֲע רֵפָה הָרֵהְמ .הָעָרְל יַלָע םיִבְׁשֹוחַהְו םיִמָּקַה לָכְו .יִׁשְפַנ
 :וז הליפת ןאכ םירמוא שי
 .qֶסיִעְכַא ֹאּלֶׁשְו םֹוּיַה סֹועְכֶא ֹאּלֶׁשְו .םיִרֵחֲא לַע יִתָאְנִק ֹאלְו יַלָע םָדָא תַאְנִק הֶלֲעַת ֹאּלֶׁש .יַתֹובֲא יֵקoאֵו יַקoֱא 'ה qיֶנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי
 .qֶלָכיֵה לֵלְכַׁשְו qֶתיֵּב דֵּסַי qֶריִע הֵנְּב qֶמָלֹועְּב qְמִׁש דֵחַי .רָׂשָּב לָּכ ַּהoֱא ּוניֵקoאֵו ּונֵּכְלַמ .הָוָנֲעַו הָעָנְכַה יִּבִלְּב ןֵתְו .עָרָה רֶצֵּיִמ יִנֵליִּצַתְו
 :qֶתָדֲע חַּמַׂשְו qֶנֹאצ הֵדְפּו תֹוּיֻלָּג ץּוּבִק ץֵּבַקְו
 :יִנֵנֲעַו qְניִמְי הָעיִׁשוה qיֶדיִדְי ןּוצְלָחֵי ןַעַמְל .qֶתָּׁשֻדְק ןַעַמְל הֵׂשֲע .qֶתָרֹוּת ןַעַמְל הֵׂשֲע .qֶניִמְי ןַעַמְל הֵׂשֲע .qֶמְׁש ןַעַמְל הֵׂשֲע
 :יִלֲאֹגְו יִרּוצ 'ה qיֶנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי
 :ןֵמָא ּורְמִאְו .לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה .ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹע
 יֵמיִּכ הָאְרִיְּב qְדָבֲעַנ םָׁשְו :qֶתָרֹותְּב ּונֵקְלֶח ןֵתְו .ּוניֵמָיְב הָרֵהְמִּב ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב הֶנָּבִּיֶׁש .ּוניֵתֹובֲא יֵקoאֵו ּוניֵקoֱא 'ה qיֶנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי
 :תֹויִנֹומְדַק םיִנָׁשְכּו םָלֹוע יֵמיִּכ .םִיָלָׁשּוריִו הָדּוהְי תַחְנִמ 'הַל הָבְרָעְו :תֹויִנֹומְדַק םיִנָׁשְכּו םָלֹוע

 
  



Luach Torat Israel is the only orthodox luach for the diaspora with prayer for Israeli National 
Holidays. www.luachtoratisrael.com to support or purchase. 

 :ןוראה תא םיחתופ
We sing: 

 ׃ּהָֽי הֶ֥דֹוא םָ֝ב־ֹאבָֽא קֶדֶ֑צ־יֵרֲעַׁש יִ֥ל־ּוחְתִּפ
 

The prayer leader says the verse aloud and the congregation repeats: 
 

 ׃דָֽחֶא ׀ 'ה ּוניֵ֖קoֱא 'ה לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖מְׁש
 

The prayer leader says the verse aloud three times and the congregation repeats: 
 
 ׃םיִֽקoֱאָה אּו֥ה 'ה םיִ֔קoֱאָה אּו֣ה 'ה
 

The prayer leader continues: 
 
 :דֶעָו םָלֹועְל oWְמִי | 'ה Wָלָמ 'ה Wֶלֶמ 'ה

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

In some communities the prayer leader reads the verses with cantillation. 
 
 

 ׳י רבדמב
 םֶ֔כיֵקoֱֽא 'ה ֙יֵנְפִל םֶּ֗תְרַּכְזִנֲו תֹו֑רְצֹצֲחַּב םֶ֖תֹעֵרֲהַו םֶ֔כְתֶא רֵ֣רֹּצַה ֙רַּצַה־לַע םֶ֗כְצְרַאְּב הָ֜מָחְלִמ ּואֹ֨בָת־יִֽכְו
 לַ֚ע תֹ֗רְצֹֽצֲחַּב םֶּ֣תְעַקְתּו ֒םֶכיֵׁשְדָח יֵׁ֣שאָרְבּו ֮םֶכיֵדֲעֹומְבּֽו םֶ֥כְתַחְמִׂש םֹו֨יְבּו ׃םֶֽכיֵבְיֹאֵמ םֶּ֖תְעַׁשֹונְו
 ׃םֶֽכיֵהoֱא 'ה יִ֖נֲא םֶ֔כיֵקoֱֽא ֣יֵנְפִל ֙ןֹורָּכִזְל םֶ֤כָל ּו֨יָהְו םֶ֑כיֵמְלַׁש יֵ֣חְבִז לַ֖עְו םֶ֔כיֵתoֹ֣ע
 

We sound one tekiah: 
 העיקת
 

We sing: 
 
 .הָיּונְּבַה םִיָלָשּוריִּב הָאָּבַה הָנָׁשְל
 

The prayer leader continues: 
 
 עומשל הכזנ ןכ ,הלואגד אתלחתאל וניכזש םשכש ,וניתובא יקולאו וניקולא ‘ה ךינפלמ ןוצר יהי

 .ונמיב הרהמב ונקדצ חישמ לש רפוש לוק
 

 ןוראה תא ןירגוס
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There is a custom to sing Tehillim 126 to the tune of HaTikvah: 
 ו״כק םיליהת
 זָ֭א הָּ֥נִ֫ר ּונֵ֪נֹוׁשְלּו ּ֮וניִּפ קֹו֡חְׂש אֵ֪לָּמִי זָ֤א )ב( ׃םיִֽמְלֹחְּכ ּוניִ֗יָ֝ה ןֹוּ֑יִצ תַ֣ביִׁש־תֶא 'ה בּוׁ֣שְּב תֹו֥לֲעַּ֫מַֽה ריִׁ֗ש )א(
־תֶא 'ה הָ֣בּוׁש )ד( ׃םיִֽחֵמְׂש ּוניִ֥יָה ּונָּ֗מִע תֹוׂ֥שֲעַל 'ה ליִּ֣דְגִה )ג( ׃הֶּלֵֽא־םִע תֹוׂ֥שֲעַל 'ה ליִּ֥דְגִה םִ֑יֹוּגַב ּו֣רְמֹאי

־Wֶׁשֶֽמ אֵׂ֪שֹנ ֮הֹכָבּו ׀ Wֵ֨לֵי Wֹו֤לָ֘ה )ו( ׃ּורֹֽצְקִי ֥הָּנִרְּב הָ֗עְמִדְּב םיִ֥עְרֹּזַה )ה( ׃בֶג ֶּֽנַּב םיִ֥קיִפֲאַּכ ]ּונֵ֑תיִבְׁש[ ונתובש
ֹּב עַר ָּ֥זַ֫ה  ׃ויָֽתֹּמֻלֲא אֵׂ֗שֹ֝נ הָּ֑נִרְב אֹו֥בָי־אֽ֬
 

Services conclude as usual. 
 
 ןֹוכיֵּיַחְּב .ּהֵחיִׁשְמ בֵרָקיִו ,הֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,הֵתּוכְלַמ Wיִלְמַיְו ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל Wַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי .ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְד יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו
 ת"ישעב( אָּלֵעְל .אּוה Wיִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו .הֶּלַעְתִיְו .רָּדַהְתִיְו .אֵּׂשַנְתִיְו .םַמֹורְתִיְו .רַאָּפְתִיְו .חַּבַּתְׁשִיְו .Wַרָּבְתִי
 ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לֵּבַקְתִּת:ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב לָּכ ןִמ )לָּכִמ אָּלֵעְלּו
 לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םיִבֹוט םיִּיַחְו אָּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אֵהְי:ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָּיַמְׁשִב יִּד ןֹוהּובֲא םָדֳק לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְד
 :ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב  )םֹולָּׁשַה ת"ישעב(  םֹולָׁש הֶׂשֹע:ןֵמָא ּורְמִאְו

 
 רמועה תריפס
 יִנְנִה לֵאָרְׂשִי לָּכ םֵׁשְּב םיִלְׁש אָדּוחִיְּב ה"וב ה"י םֵׁש דֵחַיְל .ּומיִחְרּו ּוליִחְדִּב ּהיֵּתְניִכְׁשּו אּוה Wיִרְּב אָׁשְדּוק דּוחִי םֵׁשְל
 םֶכֲאיִבֲה םֹויִמ תָּבַּׁשַה תַרֳחָּמִמ םֶכָל םֶּתְרַפְסּו .הָרֹוּתַּב בּותָּכֶׁש ומְּכ .רֶמֹועָה תַריִפְס לֶׁש הֵׂשֲע תַוְצִמ םֵּיַקְל ןָמּוזְמּו ןָכּומ
 םֶּתְבַרְקִהְו .םֹוי םיִּׁשִמֲח ּורְּפְסִּת תיִעיִבְּׁשַה תָּבַּׁשַה תַרֳחָּמִמ דַע .הָניֶיְהִּת תֹומיִמְּת תֹותָּבַׁש עַבֶׁש .הָפּונְּתַה רֶמֹוע תֶא
 :'הַל הָׁשָדֲח הָחְנִמ

 
 :ּוהֵנְנֹוּכ ּוניֵדָי הֵׂשֲעַמּו .ּוניֵלָע הָנְנֹוּכ ּוניֵדָי הֵׂשֲעַמּו .ּוניֵלָע ּוניֵקoֱא םשודא םַעֹונ יִהיִו

 
 :רֶמֹעָה תַריִפְס לַע ּונָּוִצְו ,ויָתֹוְצִמְּב ּונָׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה Wֶלֶמ ּוניֵקoֱא  'ה הָּתַא Wּורָּב
 

 רייא ד
 :רֶמֹעָל םיִמָי הָּׁשִמֲחַו תֹועּובָׁש יֵנְׁש םֵהֶׁש ,םֹוי רָׂשָע הָעְׁשִּת םֹוּיַה
 תראפתבש דוה
 

 :הָלֶס ןֵמָא .ּוניֵמָיְּב הָרֵהְמִּב ּהָמֹוקְמִל ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב תַדֹובֲע ּונָל ריִזֲחַי אּוה .ןָמֲחַרָה
 

 qּודֹוי :qֶתָעּוׁשְי םִיֹוּג לָכְּב qֶּכְרַּד ץֶרָאָּב תַעַדָל :הָלֶס ּונָּתִא ויָנָּפ רֵאָי ּונֵכְרָביִו ּונֵּנָחְי םיִקoֱא :ריִׁש רֹומְזִמ תֹניִגְנִּב חֵּצַנְמַל
 qּודֹוי :הָלֶס םֵחְנַּת ץֶרָאָּב םיִּמֻאְלּו רֹוׁשיִמ םיִּמַע טֹּפְׁשִת יִּכ םיִּמֻאְל ּונְּנַריִו ּוחְמְׂשִי :םָּלֻּכ םיִּמַע qּודֹוי םיִקoֱא םיִּמַע
 יֵסְפַא לָּכ ֹותֹא ּואְריִיְו םיִקoֱא ּונֵכְרָבְי :ּוניֵקoֱא םיִקoֱא ּונֵכְרָבְי ּהָלּובְי הָנְתָנ ץֶרֶא :םָּלֻּכ םיִּמַע qּודֹוי םיִקoֱא םיִּמַע
 :ץֶרָא

 
 ץ"תי ג"בא :הָרּורְצ ריִּתַּת ,qְניִמְי תַלּודְּג ,ַחֹכְּב אָּנָא
 ן"טש ע"רק :אָרֹונ ּונֵרֲהַט ,ּונֵבְּגַׂש .qְּמַע ,תַּנִר לֵּבֳק
 ש"כי ד"גנ :םֵרְמָׁש תַבָבְּכ ,qֶדּוחִי יֵׁשְרֹוּד ,רֹוּבִּג אָנ
 ג"תצ ר"טב :םֵלְמָּג דיִמָּת ,qְתָקְדִצ יֵמֲחַר ,םֵרֲהַט םֵכְרָּב
 ע"נט ב"קח :qֶתָדֲע לֵהַנ ,qְבּוט בֹרְּב ,ׁשֹודָק ןיִסָח
 ק"זפ ל"גי :qֶתָּׁשֻדְק יֵרְכֹוז ,הֵנְפ qְּמַעְל ,הֶאֵּג דיִחָי

 ת"יצ ו"קש :תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ,ּונֵתָקֲעַצ עַמְׁשּו ,לֵּבַק ּונֵתָעְוַׁש
 :דֶעָו םָלֹועְל ,ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ,Wּורָּב

 
 ֹומְּכ .ּוניֵתֹואְמּוּטִמּו ּוניֵתֹוּפִלְקִמ ּונֵרֲהַטְל יֵדְּכ רֶמֹועָה תַריִפְס רֹוּפְסִל qֶּדְבַע הֶׁשֹמ יֵדְי לַע ּונָתיִּוִצ הָּתַא .םָלֹוע לֶׁש ֹונֹוּבִר
 .הָניֶיְהִּת תֹומיִמְּת תֹותָּבַׁש עַבֶׁש הָפּונְּתַה רֶמֹוע תֶא םֶכֲאיִבֲה םֹויִמ תָּבַּׁשַה תַרֳחָּמִמ םֶכָל םֶּתְרַפְסּו .qֶתָרֹותְּב ָּתְבַתָּכֶׁש
 :םָתָמֲהֻּזִמ לֵאָרְׂשִי qְּמַע תֹוׁשְפַנ ּורֲהָּטִּיֶׁש יֵדְּכ .םֹוי םיִּׁשִמֲח ּורְּפְסִּת תיִעיִבְּׁשַה תָּבַּׁשַה תַרֳחָּמִמ דַע

 
  הָריִפְסִּב יִּתְמַגָּפֶׁש הַמ ןַּקֻתְי םֹוּיַה יִּתְרַפָּסֶׁש רֶמֹועָה תַריִפְס תּוכְזִּבֶׁש ּוניֵתֹובֲא יֵקoאֵו ּוניֵקoֱא 'ה qיֶנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי ןֵכְבּו

 ּוניֵתֹוׁשְפַנ תֶא ןֵּקַתְלּו תֹומָלֹועָה לָכְּב בַר עַפֶׁש עַּפְֻׁשי הֶז יֵדְי לַעְו .הָלְעַמ לֶׁש הָּׁשֻדְקִּב ׁשֵּדַקְתֶאְו רֵהָּטֶאְו תראפתבש דוה
 :הָלֶס ןֵמָא .הָנֹויְלֶעָה qְתָׁשֻדְקִּב ּונֵׁשְּדַקְלּו ּונֵרֲהַטְלּו .םַגְפּו גיִס לָּכִמ ּוניֵתֹומְׁשִנְו ּוניֵתֹוחּורְו
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 ֹאּלֶׁש .הָמָדֲאָה תֹוחְּפְׁשִמְּכ ּונָמָׂש ֹאלְו ,תֹוצָרֲאָה יֵיֹוגְּכ ּונָׂשָע ֹאּלֶׁש ,תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויְל הָּלֻדְּג תֵתָל ,לֹּכַה ןֹודֲאַל ַחֵּבַׁשְל ּוניֵלָע
 םיִעְרֹוּכ ּונְחַנֲאַו .ַעיִׁשֹוי ֹאל לֵא לֶא םיִלְּלַּפְתִמּו ,קיִרָו לֶבֶהְל םיִוֲחַּתְׁשִמ םֵהֶׁש ,םָנֹומֲה לָכְּכ ּונֵלָרֹוגְו ,םֶהָּכ ּונֵקְלֶח םָׂש
 םִיַמָּׁשַּב ֹורָקְי בַׁשֹומּו ,ץֶרָא דֵסֹיְו םִיַמָׁש הֶטֹונ אּוהֶׁש ,אּוה Wּורָּב ׁשֹודָּקַה םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ Wֶלֶמ יֵנְפִל ,םיִדֹומּו םיִוֲחַּתְׁשִמּו

 םֹוּיַה ָּתְעַדָיְו :ֹותָרֹותְּב בּותָּכַּכ .ֹותָלּוז סֶפֶא ,ּונֵּכְלַמ תֶמֱא ,דֹוע ןיֵא ּוניֵקoֱא אּוה .םיִמֹורְמ יֵהְבָגְּב ֹוּזֻע תַניִכְׁשּו ,לַעַּמִמ
 :דֹוע ןיֵא תַחָּתִמ ץֶרָאָה לַעְו לַעַּמִמ םִיַמָּׁשַּב םיִקoֱאָה אּוה 'ה יִּכ ,qֶבָבְל לֶא ָתֹבֵׁשֲהַו

 
 ןֵּקַתְל ,ןּותֵרָּכִי תֹורָּכ םיִליִלֱאָהְו ,ץֶרָאָה ןִמ םיִלּוּלִּג ריִבֲעַהְל ,qָּזֻע תֶרֶאְפִתְּב הָרֵהְמ תֹואְרִל ,ּוניֵקoֱא 'ה qְּל הֶּוַקְנ ןֵּכ לַעְו
 qְל יִּכ ,לֵבֵת יֵבְׁשֹוי לָּכ ּועְדֵיְו ּוריִּכַי .ץֶרָא יֵעְׁשִר לָּכ qיֶלֵא תֹונְפַהְל ,qֶמְׁשִב ּואְרְקִי רָׂשָב יֵנְּב לָכְו ,יַּדַׁש תּוכְלַמְּב םָלֹוע
 ,qֶתּוכְלַמ לֹע תֶא םָּלֻכ ּולְּבַקיִו ,ּונֵּתִי רָקְי qְמִׁש דֹובְכִלְו ,ּולֹּפִיְו ּועְרְכִי ּוניֵקoֱא 'ה qיֶנָפְל .ןֹוׁשָל לָּכ עַבָּׁשִּת ,Wֶרֶּב לָּכ עַרְכִּת
 םָלֹעְל oWְמִי 'ה :qֶתָרֹותְּב בּותָּכַּכ .דֹובָכְּב oWְמִּת דַע יֵמְלֹועְלּו ,איִה qְּלֶׁש תּוכְלַּמַה יִּכ .דֶעָו םָלֹועְל הָרֵהְמ םֶהיֵלֲע oWְמִתְו
 :דָחֶא ֹומְׁשּו דָחֶא 'ה הֶיְהִי אּוהַה םֹוּיַּב ץֶרָאָה לָּכ לַע Wֶלֶמְל 'ה הָיָהְו :רַמֱאֶנְו :דֶעָו

 
 :םותי שידק
 ןֹוכיֵּיַחְּב .ּהֵחיִׁשְמ בֵרָקיִו ,הֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,הֵתּוכְלַמ Wיִלְמַיְו ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל Wַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי .ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְד יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו
 לָּכ ןִמ אָּלֵעְל .אּוה Wיִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו .הֶּלַעְתִיְו .רָּדַהְתִיְו .אֵּׂשַנְתִיְו .םַמֹורְתִיְו .רַאָּפְתִיְו .חַּבַּתְׁשִיְו .Wַרָּבְתִי
 ּוניֵלָע םיִבֹוט םיִּיַחְו אָּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אֵהְי :ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב
 :ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹע :ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו
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 ספדוהו ,1949 ט"שת תנשב גוחנש ןושארה תואמצעה םוי דובכל בתכנ( ל"צז דמלמ ןויצ ארזע פורפ ברה תאמ
 :)ו"טשת תנשב רוא הארש "הכלהו גהנמ יקרפ" ורפסב הנושארל

 ָתיִׂשָעֶׁש תֹומָחֶּנַה לַעְו תֹואָלְפִּנַה לַעְו תֹועּוׁשְּתַה לַעְו תֹורּובְּגַה לַעְו ןָקְרֻּפַה לַעְו םיִּסִּנַה לַע
 .הֶּזַה ןַמְּזַּב םֵהָה םיִמָּיַּב ּוניֵתֹובֲאַל
 ָהיֶתֹוסיִרֲה-תֶא םֵמֹוקְלּו ּהָּב תֶבֶׁשָל ,qְתָלֲחַנ-רַהְל בּוׁשָל ּוניֵתֹובֲא בֵל-תֶא ָּתְרַרֹוע ,לֵאָה הָּתַא
 .ּהָתָמְדַא-תֶא דֹבֲעַלְו
 יִרָזְכַא בֵיֹוא בֶרֶחֵמ םיִטָלְמִּנַה ּוניֵחַא יֵנְפִּב ּונֵצְרַא יֵרֲעַׁש-תֶא רֹּגְסִיַו עַׁשֶר ןֹוטְלִׁש ּוניֵלָע דֹמֲעַבּו
-תֶא רֵרְחַׁשְּתַו ֹואְסִּכ-תֶא ָּתְרַּגִמ qְּזֹעְב הָּתַא ,םיִחָּדִנ םיִפֹוחְלּו םָּיַה יֵּיִאְל תֹוּיִנֳאָּב םֵביִשְיַו

 .ֹודָּיִמ ץֶרָאָה
 הָתָמיֵא םֶהיֵלֲע ָּתְלַּפִה qְתָרּובְגִב הָּתַא ,ּונֵדיִמְשַהְל ּונָל ּולְּכַנְתִּיַו תִיַּבִמ םיִבְיֹוא ּוניֵלָע םּוקְבּו
 .ּונֵצְרַא תֹולּובְגִל ץּוחִמ-לֶא ןֹוזָּפִחְבּו הָלָהֶבְּב ּוסּונָּיַו םֶהָל רֶׁשֲא-לָּכ-תֶא ּובְזַעַּיַו דַחַפָו
 ןיִמיִל ָּתְדַמָע qיֶמֲחַרְב הָּתַא ,דֵבֹוע סַמְל ּונֵמּוׂשְלּו ּונֵצְרַא-תֶא ׁשֹּבְכִל םִיֹוּג הָעְבִׁש ּוניֵלָע אֹובְבּו

-דַיְּב םיִעָׁשְרּו םיִּטַעְמ-דַיְּב םיִּבָרְו םיִׁשָּלַח-דַיְּב םיִרֹוּבִּג ָּתְרַסָמּו לֵאָרְׂשִיְל הָּנַגֲהַה אָבְצ
 תֹולֲעַהְלּו ּוניֵתֹובְשֹומ תֹולּובְּג-תֶא ביִחְרַהְל לֵאָרְׂשִי יֵרּוחַבְל ָּתְרַזָע הָיּוטְּנַה qֲעֹורְזִבּו ,םיִקיִּדַצ
 .רֵּגְסֶהַה תֹונֲחַּמִמ ּוניֵחַא-תֶא
 ,ׁשֹאר תַפיִפְכִּב ,ּוניֵקoֱא 'ה ,qְל םיִדֹומ ּונְחַנֲא לֹּכַה-לַע
 ,םיִרּוזְּפַה ּוניֵחַא לַע םיִנְּנַחְתִמּו ּוניֵּפַּכ-תֶא םיִׂשְרֹופ ּונְחַנֲא ,ּונֵתָחְמִׂשְו ּונֵּגַח םֹוי ,הֶז םֹויְבּו
 הָוְלַׁשְו םֹולָׁשְב ֹוּב םָתֹוא ןֵּכְׁשַהְו qְׁשְדֹק-הֵוְנִל הָרֵהְמִּב םֵצְּבַק ,ּונֵעֹור ּוניִבָא ,אָּנָא :םיִרְמֹואְו
 .חַטֶבָו טֵקְׁשַהְבּו

 לַחַנ דַעְו תָרְּפ רַהְּנִמ םָעְרַזְל תֵתָל ּוניֵתֹובֲאַל ָּתְחַטְבִה רֶׁשֲאַּכ ּונֵצְרַא תֹולּובְּג-תֶא אָנ בֵחְרַה
 .םִיָרְצִמ
 .הֹמoְׁש יֵמיִּכ qְׁשָדְקִמ-תיֵּב תֶא ןֵנֹוכְּת ּהָבּו לֵאָרְׂשִי תַריִּב םִיַלָׁשּורְי qְׁשְדֹק ריִע-תֶא אָנ הֵנְּב
 ּוניֵניֵע הָניֶזֱחֶתְו ּונֵּיַחּת ןֵּכ - ּונֵׁשְפַנ תּודְפּו ּונֵתָּלֻאְּג תיִׁשאֵר-תֶא תֹואְרִל ּונָתיִּכִז רֶׁשֲאַכְו
 !ןֵמָא ,םֶדֶקְּכ ּוניֵמָי ׁשֵּדַחְו ,הָמֵלְּׁשַה לֵאָרְׂשִי תַּלֻאְגִב
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English Translation by Rabbi Nati Helfgot 
 

And [we thank You] for the miracles, for the redemption, for the 
mighty deeds, for the saving acts, and for the wonders which You have 

wrought for our ancestors in those days, and in our days. 
  

In the days of the ingathering of the exiles and the beginning of the 
rebirth of the nation, when the Arab nations attacked the Jewish people 
to kill and dispossess them from Your land, including those remnants of 
the Holocaust and war, “the brands plucked from the fire” (Zech. 3:2), 
You, in your great mercy strengthened their hand and inspired their 

courage, You went amongst them and fought their battles, causing their 
enemies to flee before them, and you redeemed them from the hand of 

those who were stronger than them. At that point Your children 
gathered and established the state of Israel in Your land, built houses, 
planted fields and helped Torah grow, living securely as stated in Your 
words. And they established this Yom Ha-Atzmaut, Independence Day 

to offer thanksgiving and praise on the redemption and rebirth.  
 


