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  מבוא

  
  

  :ְולא יאְמרּו עוד, ְנֻאם ְיָי, ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים    
  ",י ְיָי ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםַח"    
  ַחי ְיָי ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ַוֲאֶׁשר ֵהִביא ֶאת ֶזַרע ֵּבית: "ִּכי ִאם    
  ;ּוִמּכל ָהֲאָרצות ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתים ָׁשם, "ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפוָנה    
  ) ח-ז , כג' ירמי(            .ַאְדָמָתם- ְוָיְׁשבּו ַעל    

  
   - עקר יציאת מצרים ממקומה ילא שת    
  . ויציאת מצרים טפל לו, יות עיקרואלא שתהא שעבוד מלכ    

  )ב"ברכות יב ע(               
  

  

  

  

  

פרקי הקריאה המוגשים בזה באים לבטא את הכרתנו בנסים הגדולים שעשה  

ובנס הגדול שעשה לנו ביום , בכללהגדולה בתקופתנו האלוהים לנו 

ה לקדוש ברוך הוא על טוב יםכירמ אנו.  בפרט, ח" באייר תש'ה, העצמאות

שהגדיל חסדו עמנו ונתן חלקנו בין החיים בארץ ישראל בימי ראשית צמיחת 

לת י אך מן הראוי שתח-יציאת מצרים לא תיעקר ממקומה לעולם .  גאולתנו

  .הקץ של גלותנו הארוכה והמרה ביותר תזכה למקום של כבוד בתודעתנו

ערך היהודי הרוחני בת שנים שרבים מבקשים דרך להביע את הכרתם זה עשרו

 ם את מקומימים אלהם לתת ליצורהם .  היום הזהשל  התקופה הזאת ושל

הם  ;שהם בעלי תוכן רוחני ייחודי, הראוי בין הימים המצוינים של עם ישראל

ההתפעלות וההתלהבות , להעביר לבניהם ולבנותיהם את ההתרגשותרוצים 

טרדות , אולם מבוכת הדור.  ת ישראל את ימיה הראשונים של מדינשליוו

בשנים האחרונות הלכו והתבססו .  היו בעוכרינווהשגרה השוחקת , הזמן

, סדרי תפילה מיוחדים ליום זה, וכבר הפכו לשגרה, בבתי כנסת רבים בישראל

אולם המשמעות הרוחנית .  אשר הוכנו על ידי הרבנות הראשית לישראל

 .תלי בתי הכנסתוית של תפילות אלו כמעט ואינה מורגשת מחוץ לכהייחוד

, רועי ספורט וחברהיבא,  ובטיוליםרוב העם מציין את היום בפיקניקים

דבר גדול , ללא איסורי מלאכה, יום חג כזה לכלל ישראל.  זיהוויובצפייה בטל

 פרקי קריאה אלו יכולים לשמש.   אך יש מקום להעשירו בתוכן רוחני–הוא 

  .בורית והן לסעודה משפחתיתי הן לסעודה צמסגרת

, ל"זצג הרב שלמה גורן "הצעה מקורית של הרהב יסוד פרקי קריאה אלה

שעה שהרב גורן , שהוכנה לכבוד יום העצמאות השלושים של מדינת ישראל

 שהמקור שכתב השיב הרב, לשאלתי הטלפונית  .שימש כרב הראשי לישראל

 אך,  לא פורסמה בעבריתל"זצהצעת הרב גורן .  בעברית אינו מצוי תחת ידו

ופורסמה באנגלית , י וועדת רבנים בניהולו של הרב יוסף לוקשטיין"עובדה ע

את בעברית הכנתי   על היסוד ההוא .ב"י המגבית היהודית המאוחדת בארה"ע

לקראת יום העצמאות הארבעים של מדינת , עבור משפחתי הפרקים האלה

    .ח" באייר תשמ'ה, ישראל

שכתב , ל"ג הרב שאול ישראלי זצ" נערכו ברוח דבריו של הרהפרקי הקריאה

רועי ימינו וכיצד יו את ערכם הנצחי של א"שעד שלא יקבעו חכמי ימינו הי

 "מתוך שחזו והרגישו את גודל הנס, מאליהם"שיש לעם לנהוג בו , לציינם

אין  ,אכן  ).פד' עמ, בעריכת נחום רקובר, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים(

אם לא נפעל אך , נולחדש חיובים הלכתיים אלא על ידי קביעת גדולי חכמי

  .דה השפלה של כפיית טובהיו במ" חנחטא ,כלל

 תועלת הם לו ושיביא בני עמי חן בעיניאני מקווה שפרקים אלה ימצאו

סיון להגביר בלבי ובלבותיהם של בני משפחתי את ינמתוך  צמחו הם.  רוחנית

, ליאיר, לתמר,  תודה לעדינה. רועי תקופתנו הגדולהישבא’ רה ביד הההכ

לבתיה , לאפרת כץ, ר אפרים זאב משלוף"לאחי מורי הרב ד, ליעל ולנילי, לעלי

עבור , מרים ארן' ולגב, ליהושפט הראל, יהודה פרידלנדר' לפרופ, )רודמן(נזרי 

  !כולם יעמדו על הברכה; הערותיהם והצעותיהם המועילות
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  הנחיות לקוראים

  

  

  מטרת פרקי הקריאה ונושאיהם

  

יום את תכם הרוחנית ייווה שיעשירו את חוופרקי הקריאה מוגשים לכם בתק

דתי לשאר הדרכים שבהן אנו מציינים - מטרתם להוסיף ממד ערכי.  העצמאות

אלא אף בחיק , לא בבית הכנסת בלבד יש לציין ממד זה.  את יום העצמאות

  .המשפחה ובקהילה

  

וכן את , בפרקי הקריאה אנו מזכירים את הימים הקשים שלפני הקמת המדינה

 אנו מציינים . הדורות הרבים והארוכים של חשכת גלות שקדמו לתקופתנו

 ,ואת האתגרים, קמת מדינת ישראלהצחונות שליוו את יאת השמחה והנ

אנו מכירים בהשגחת .  ות המלווים אותנו עד היום הזההצלחוההנפילות 

 אנו מודים לו על ;סטוריים האלוירועים ההי האמאירה מתוךרא יתברך ההבו

ואמותינו יכלו  שאבותינו הבטחותמימושם של  חלק בבנטילתשזיכה אותנו 

וה שבעזרת קריאה זו נבהיר ואנו תק.   עליהם במשך דורות רביםוםחלרק ל

  .וכן נזכיר אותה לעצמנו, לדור הצעיר את משמעותה של מדינת ישראל לנו

עד , אנו תפילה שנזכה לחזות ביחד בהמשך צמיחת גאולתנו, בזכות זאת

  .א"בב, לגאולה השלמה

  

  

  זמן קריאת פרקי הקריאה

  

כי רצוי שישתלבו בצורה נוחה , אין לפרקי הקריאה ולסעודה דפוסים קבועים

בוקר או ב, ערבביום העצמאות ב הסעודאפשר לערוך את ה.  בסדר יומכם

הפרקים אמנם   .ך אותה בשעת טיול בחיק הטבעאפשר לערו.  צהריםב

 אם יום העצמאות מלא אך, מיועדים לקריאה בסעודה שביום העצמאות עצמו

לקרא את הפרקים גם אפשר , יות או משפחתיותוגדוש בפעילויות קהילת

.  בשבת שלפני יום העצמאות או בשבת שלאחריו, באחת מסעודות השבת

שעת הקריאה בתאום עם כל בני מומלץ לתכנן מראש את , בכל מקרה

  . לכולםכדי שהיא תהיה חוויה נעימה, המשפחה

  

  הסעודה שבסדר הקריאה

, פרקי הקריאה מיועדים לקריאה בשילוב עם סעודה חגיגית בחוג המשפחה

שהן , יש להכין יין או מיץ ענבים לשתיית חמש כוסות.  ידידים או קהילה

כמו כן יש לברך .   סדר הקריאהל את"ה הרב גורן זצהציר המרכזי שעליו בנ

אפשר להכין .  ולטבול את הלחם בדבש, המוציא על חלה מיוחדת ליום שמחה

ארץ זבת : "כמו שנאמר, הכל ייעשה לכבודה של ארץ ישראל.  סעודה חלבית

דבש : "כמו שנאמר, ולכבוד תורת ארץ ישראל, )ועוד, ג, דברים ו( "חלב ודבש

  .)יא, ש ד"שה(" וחלב תחת לשונך

פוזרו קטעי , במטרה להקל על משתתפים רעבים ועל ילדים המצפים לאוכל

רצוי שגם האחראים על הגשת , ואולם.  הקריאה בין חלקי הסעודה השונים

בלי המתח העלול ללוות אותם כאשר הם , האוכל יוכלו להשתתף בקריאה

לכן מומלץ .  ג לשמירה על אוכל חם להגשה ברגע המתאיםוצריכים לדא

ועליה החלה המיוחדת והפיתות , לחן יהיה ערוךוחת הקריאה הששבפתי

כי אלה ייאכלו אחרי המחזור הראשון של קטעי , וסלטים, לברכת המוציא

או סלט , כמו מלון, כמו כן יש להכין מראש פרי טרי מפרי העונה.  קריאה

הוא ישמש מנה ראשונה שאפשר יהיה להגישה בלי טרדה .  רות וכדומהיפ

המנה העיקרית תוגש בסוף .  וף המחזור השני של קטעי הקריאהבס, מיוחדת

  .המחזור השלישי של קטעי הקריאה
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  משך זמן הקריאה וחלוקת תפקידים בקריאה

אם יתברר .   עד שעה וחציתימשך כשעה, בקצב מתון, קריאת כל הפרקים

אפשר לדלג על שלשה , במיוחד בשביל ילדים קטנים, שזמן זה הוא ארוך מדי

מכל , יש לעודד את מעורבותם של כל המשתתפים בקריאה.  ם מסומניםקטעי

פור יואת השלמת קטעי הקריאה הפורמליים על ידי ס, דורות הנוכחים

במיוחד חשוב .  חוויותיהם האישיות שחוו בהקשר לקטעי הקריאה השונים

לאפשר לצעירים לשמוע את שעבר על הוריהם או על הורי הוריהם בעלייתם 

  כמו כן רצוי לשתף .או במלחמות ישראל, ישבותם בארץיהתב, לישראל

שיספרו אף הם על חוויית העלייה , בסעודה שכנים או מכרים שעלו מהגולה

 הלך  יש לתת את הדעת על הפעלת הילדים והצעירים במ.ומשמעותה להם

  .כדי שהיא לא תיראה להם כאירוע נוסטלגי של זקנים, הקריאה

.  לקוראים ולמשתתפים אינה מחייבת, "ת/ ראשית/קורא"חלוקת התפקידים ל

בסעודה משפחתית ייתכן שעדיף שפרקי הקריאה כולם ייקראו ויושרו , אדרבה

- בכל מקרה אין הכוונה שאדם אחד בלבד ישמש בתפקיד ה.  י כולם ביחד"ע

  .אלא שהתפקיד יועבר ממשתתף למשתתף מסביב לשלחן, "קורא"

  קישוט החדר

אם היא אינה נערכת (ת להדלקה במקום הסעודה מומלץ להכין שבעה נרו

בדגל מדינת , ולקשט את החדר במינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, )בשבת

  .ובתמונות מנופי הארץ, ישראל

  סגנון פרקי הקריאה

והרבה , ימינו-פרקי הקריאה ערוכים בתערובת של סגנון מקראי וסגנון עברי בן

רועי ימינו יר את ההכרה בכך שאבמטרה להגבי, ך שזורים בהם"פסוקים מהתנ

והחדש , הישן יתחדש"- שאיפתנו היא ש.  משתזרים במסורתנו העתיקה

  ."יתקדש

  
  פרקי הקריאה והסעודה

  הדלקת הנרות

נרות( שבעה מדליקים משתתפים בקול,שבעה קוראים המשתתפים :)וכל

  הנרות הללו אנו מדליקים 

  ת ועל המלחמותעל הנסים ועל הנפלאות ועל הגבורות ועל התשועו

  . בימים ההם ובזמן הזה-  לאבותינו ולנו- שעשית לעם ישראל היושב בציון

  :  ת/ת ראשי/קורא

  , וכדי לשמוח ביחד לפניו’ ביום עצמאות זה התאספנו כדי להודות לה

     על ראשית צמיחת גאולתנו -    

  ,    על שהתחיל להוציא את עמנו מארצות גלויותינו-    

  , מידי שונאינולהציל אותנו         

  ,לגאול אותנו        

  , לקחת אותנו אליו לעם        

  , ולהביאנו אל ארץ ישראל        

  .   ועל שנתן לנו את מדינת ישראל-    

   :כל המשתתפים

  : דִור ָדאֶמּיַֹו, לָהָקל ַהי ָכיֵנֵעת ְיָי ְלד ֶאִוך ָדֶרָבְיַו "

   - )לו, דברי הימים א טז(" םָלעֹוד ָהַע ְוםָלעֹון ָהִמ, לֵאָרְׂשי ִיֵהלֱֹא, ְיָי, הָּתך ַארּוָּב

  .הֶּזן ַהַמְּז ַלנּויָעִּגִה ְונּוָמְּיִק ְונּוָיֱחֶהֶש

  

  : על כל כוס נזכיר.  נשתה היום חמש כוסות:  ת/ת ראשי/קורא

  ,  בימים ההם– את יציאת מצרים

  ,  בזמן הזה– נודוררועי יאת א  

  . ואת תפילותינו לעתיד  

  
  



  

4  

 

  מצרהוס היציאה  כ-הכוס הראשונה 

המשתתפים( לכל ענבים מיץ או יין כוס ביחד,מוזגים :)בעמידה,וקוראים

  

  כוס זו אנו מרימים 

  , םִיַרְצת ִמיַאיִצר ִלֶכֵז
  " ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיָי ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים: "כמו שנאמר

  .)ו,  ומותש(

  ת אבותינו יַאיִצִל ְוּנוֵתיָאיִצר ִלֶכֵזאנו מרימים את הכוס גם  

  ,ּינוֵתיֹוּלוּת ָגצֹוְרַאּבְים ִרָצֵמוִמרות ָצִמ
  , ַנַחל ִמְצָרִים  ְוָהָיה ַּבּיום ַההּוא ַיְחּבֹוט ְיָי ִמִׁשּבֹוֶלת ַהָּנָהר ַעד: "כמו  שנאמר

  .)יב, כז' ישעי("  ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני ִיְׁשָרֵאל  

  - ְיָי אלהינו ואלהי אבותינו ,ָאָנא
  - י הגלות בארבע כנפות תבלִבְׁש על אחינו כל בית ישראל הנתונים ִּב נארחם

  , י הגוףִבְׁשִּבאלה ֶׁש

   -של קסם חיי מותרות ושאננות   - ואלה שבשבי הרוח

  , ומשעבוד לגאולה, מאפלה לאורה, ה לרווחהָרָּצם ִמיֵאִצֹוה

  .בארץ ישראללחיים טובים ולשלום 

ומברכים( הגפן"בברכת.יושבים פרי המזוןהשתייהלכלניםתכוומ"בורא לברכת )שעד

  .בורא פרי הגפן, מלך העולם, ְיָי אלהינו, ברוך אתה  

כוס( רוב אבותינו,שותים ויציאת יציאתנו על גלותנובשמחה ארצות ומשאר .)ממצרים

  

  הבטחת הארץ

  

    .ברוך הוא, תו לישראלברוך שומר הבטח:   המשתתפים
  .  תוק מעברנו ומעתידנויעמדנו בסכנת נ, הבגלותנו המר, בכל דור ודור

   נאמנותנו בגללנו  אותבארצות רבות איימו עלינו ורדפו

  .לעמנו ולארצנו, לתורתנו, הינוולאל

  . בתנאי שנשכח את כל המייחד אותנו, בארצות אחרות הציעו לנו מכל טוב

  , אלההֶנֱאָמנּויֹות  את העל לוח לבנוחרט אך הקדוש ברוך הוא 

  , שכרת עם אבותינו למען קיים את בריתו

  :ָדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף דֹור, ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו: "כמו שנאמר

ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית , ַוַיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקב ְלחֹוק, ֲאֶשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק

  )יא-ח,  קה'תהל(." ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם, ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען: ֵלאמֹור, עֹוָלם

  .  מכל מקום ומקום שיצאנו ממנו פנה ִלֵּבנּו לכיוון ארץ ישראל

  , חורין בה-בהיותנו בני, תמיד ידענו שרק בארץ ישראל

  .ונביא ברכה לכל עמי תבל, נתברך ונהיה לעם גדול

קשה( הקטעים אריכות ל,אם לדלג בעמודעמודהראשאפשר השמאלית ,5ה

הקורא ודור"ת/הראשית/לדברי דור  ")בכל

    : המשתתפים

  , יתברך לאברהם אוהבו’ וכן הבטיח ה

  : לעולם’ וציווה עליו להביא את ברכת ה, אחרי שהוציאו מאור כשדים

  

  : ת/קורא

  .   ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּךְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך-ֶלך "

  )ב-א, בראשית יב(."   ֶוְהֵיה ְבָרָכה-ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָגדֹול ַוֲאָבְרֶכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך 
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  : המשתתפים

  : נאמר,’ובהגיע אברהם וביתו אל הארץ אשר הראה לו ה

  : ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו, ְיָי ָאַמר ֶאל ַאְבָרםַו"

  ; ָצפֹוָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָמה, א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשםָׂש

    ".ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם,  ְלָך ֶאְּתֶנָנה- ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה רֹוֶאה 

  )טו-יד,  יגאשיתבר(

  

  : יצחק אבינועם’ וכן זכרנו את הברית אשר כרת ה  : ת/ת ראשי/קורא

  

  :  ת/קורא

  ִּכי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן , ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ַוֲאָבְרֶכָּך"

  ."ַוֲהִקּמֹוִתי ֶאת ַהְׁשבּוָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָך ,ָהֵאל ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹות

  

  : המשתתפים

  ֹוְכֵבי ַהָׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲעָך ֶאת ָּכל ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּככ"

  )ד-ג, בראשית כו(."  ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעָך ּכל גֹוֵיי ָהָאֶרץ ,ָהֲאָרצֹות ָהֵאל

  

  :ליעקב’ וכן זכרנו את הבטחת ה: ת/ת ראשי/קורא

  

  : ת/קורא

  ,ָאִביָך ֵואלֵֹהי ִיְצָחקֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם : ְוִהֵּנה ְיָי ִנָּצב ָעָליו ַויאַמר"

  ."ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָּתה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה ְלְָך ֶאְּתֶנָנה ּוְלַזְרֶעָך

  

  : המשתתפים

  , ּוָפַרְצָּת ָיָמה ָוֵקְדָמה ְוָצפֹוָנה ָוֶנְגָּבה, ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ"

  )יד-יג, בראשית כח(." ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך

  

  

  

  

  ,בכל דור ודור שמרו אבותינו ואמותינו אמונים לארץ ישראל: ת/ת ראשי/קורא

   . ובזכותם חזרנו אליה אחרי גלות כה ארוכה

  : ביום העצמאות הזה נספר בשבחה של הארץ,ובכן

  

  : ת/קורא

  , ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, י ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבהִּכ"

  , ֲעָינֹות ּוְתהֹומֹות יֹוְצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר

  , ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבש ֶאֶרץ, ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון

  )ט, דברים ח(."  ֶּתְחַסר ּכל ָּבּה לֹא, ָּבּה ֶלֶחם  ֶאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכנּות ּתאַכל

  

  , ָּתִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ָּבּה, ֱאלֶֹהיָך דֹוֵרׁש אֹוָתּהֶאֶרץ ֲאֶׁשר ְיָי : "המשתתפים

  )יב, דברים יא(."  ֵמֵראִׁשית ַהָׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה  

  

  )ועוד; ט, יא; ג, דברים ו(."  ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:    "שירה

  

  , וְיָי אלהינו ואלהי אבותינ, ך ָלּנוְחַנים ֲאִדמֹו:   כל המשתתפים

  , על שהוצאתנו ושהוצאת את אבותינו מארצות גלויותינו

  ,  לשמוח לפניך בארצךנּואָתֵבֲהַו

  ,  אלה שנולדו בגלות וזכו לעלות מתוכה- לנו יחד וכ  

  .עם אלה שזכו להיוולד בארץ ישראל

  ).א, תהלים קלג(" ִהֵּנה ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ַיַחד"  :שירה

  

  

  ואכילת סלטים, ברכת המוציא, יםנטילת יד

ואמירת( בדבש לטבילה חלה פרוסות רצון"שומרים המנה"יהי אכילת ,עיקריתלפני

השלישית הכוס של הקריאה קטעי   בשעת האכילה הזאת .)אחרי

  .ספר על עלייתול,  שעלה מן הגלות לישראל,יש להזמין את אחד המשתתפים
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   כוס ההצלה-הכוס השניה 
המשתתפיםמ( לכל ענבים מיץ או יין כוס ביחד,וזגים :)בעמידה,וקוראים

  

  כוס זו אנו  מרימים 
  

  , להצלתנו מעבדות מצריםר ֶכֵז
   ,)ו, שמות ו(" ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעבֹוָדָתם: "כמו שנאמר

ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל : "כמו שכתוב, מקור החירות, קבלתנו את התורהזכר לו

  !"ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים: " והוסיפו חכמינו זכרונם לברכה,)נה, כה' וי(" יםֲעָבִד

  

  להצלתנו ולהצלת אבותינו ר ֶכֵזאנו מרימים את הכוס גם  

  מעבדות הגוף והרוח 
   - נרדפנו ונרצחנו, הוכינו והושפלנושבהן , בארצות גלויותינו  

  :  כמו שנאמר,היינו עבדים לעובדי עבודה זרה ולתרבויות לא לנו  

  - )ש א"שה(" ַּכְרִמי ֶׁשִּלי לֹא ָנָטְרִּתי, ָׂשמּוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהְּכָרִמים"  

  ;נו לארצנווהחזיָר, עד שהצילנו הקדוש ברוך הוא מעבודתם  

  , אף בארצנו עמדו עלינו שונאים לכלותנו  

  .לחיותנו כהיום הזה, והקדוש ברוך הוא הצילנו מידם  

  

   ואלהי אבותינו ְיָי אלהינו ,ָאָנא
  , ַּפְּלֵטנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה,  מכף כל אויבינו נאצילנו        ה

  , ן אותנו לפליטת עולמיםחֹו ,ציל נפשותינו מן השעות הרעותה  

  .חברים כל ישראל, וקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ  

שניה( כוס רוב ושותים ה,יושבים הצלת על אוי’בשמחה מיד .)בנואותנו
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  זכירת הגלות והשואה

  

  : ת/ת ראשי/קורא

  , ביום עצמאות זה אנו מציינים את פתיחת התקופה השלישית

  .  מבין שלושת העידנים שבתולדות עם ישראל

  :בתורתנו ובנביאים נחזו שלושה בתי מקדש

  

  : המשתתפים

  .   ועמד על מכונו עד לגלות בבל, הבית הראשון נבנה על ידי שלמה המלך

  , הורחב בימי הורדוס,  השני נוסד על ידי עזרא ונחמיההבית

  .י לגיוני רומא"ונחרב ע

  .הבית השלישי נחזה על ידי הנביא יחזקאל
  

  :  ת/ת ראשי/קורא

 מקום שכינת -חרב פעמיים בית מקדשנו , בעוונותינו ובעוונות אבותינו

  .נו ועדיין הוא עומד בחורב-וסמלו מדור לדור ’ מרכז עבודת ה ,הינוואל

  

  : המשתתפים

 ,מלאה רדיפות, עברו עלינו כמעט אלף ותשע מאות שנות גלות קשה ומרה

  .  וגירוש מארץ לארץ, פוגרומים ושמד, עלילות

ח "בגזירות ת, הלמו בנו בגירוש ספרד, בלבד בחמש מאות השנים האחרונות

, הפלייה לרעה, וברבבות מעשי שנאה ,בעלילות דם ובפוגרומים, ט"ות

  .ורצח בכל ארצות פזורינואכזריות 

ה שתינו עד תום את ֻקַּבַעת ּכֹוס " תש- ש "בימי השואה הנוראה של שנות ת

 ושאינן הכתובות בתורה -  באו עלינו כל הקללות .)יז, נא' ישעי(ַהַּתְרֵעָלה 

שש : זנינוו עד שהיינו משוגעים למראה עינינו ולמשמע א- כתובות בתורה 

  נשים וטף ֻעּנּו ונרצחו בידי , גברים, וזקנות  זקנים- בוא יהודיםימאות ר

 כיוונו את מכונות הרצח גם אל עבר  הם .ש"ארורים ושותפיהם ימההנאצים 

ואף אל עבר איי אנגליה ושאר איי , עם ישראל היושב בכל ארצות הים התיכון

  .הים

  

  :   ת/קורא

  , ָאה ּוְמׁשֹוָאהיום ׁשֹו, יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה, יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא"

  )טו, צפניה א(." יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל, יום חֶׁשְך ַוֲאֵפָלה ּוְלֻחָּמם ַּכְּגָלִלים

  

  : המשתתפים

יתברך ועל קדושת עם ישראל ’ לזכר כל אלה שמסרו נפשם על קידוש שם ה

  , כרון נצח לאבותינו ולאמותינויולז, במרוצת כל הדורות

  , ’ נגד עם ה- ימח שמם -חמת הנאצים לאחינו ולאחיותינו שנרצחו במל

  בכל דור ודור לראות את עצמנו חייבים אנו 

   .כאילו אנחנו ניצלנו ממוות אכזרי

   – תנו הוא חוליה בשרשרת החיים היהודייםיכל אחד מא

  .ימשך לנצחתש

  
  :    שירה

  , אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח

 .או שיבעם כל זה אחכה לו בכל יום, פ שיתמהמה"ואע
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  משואה לתקומה

  

,  באחרית הימיםתנוואחרי האסון הגדול ביותר שפקד א  :ת/ת ראשי/קורא

  .נו על הדרך משואה לתקומהעמ השוב על

  

המשתתפים( סבלנות/אם חוסר סימני מגלים על,הילדים לדלג היבשותניתן העצמות חזון

הקוראולהמשיך,הבאההעמודהאמצעלעד "הראשית/בדברי אחרי: שנים ")שלוש

  :ליחזקאל’ וכן נמסר לנו דבר ה:   ת/ת ראשי/קורא
 

ְוִהיא , ַוְיִניֵחִני ְּבתֹוך ַהִּבְקָעה, ְיָי, ָהְיָתה ָעַלי ַיד ְיָי ַוּיֹוִציֵאִני ְברּוַח: "המשתתפים

, ל ְּפֵני ַהִּבְקָעהְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמאד ַע, ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב. ְמֵלָאה ֲעָצמֹות

  .ְוִהֵּנה ְיֵבׁשֹות ְמאד

  

  ?  ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה, ֶּבן ָאָדם: ַוּיאֶמר ֵאַלי

  

  !ַאָּתה ָיָדְעָּת!   ֱאלִֹהים,ְיָי: ָואֹוַמר
  

  , ִהָּנֵבא ַעל ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה: ַוּיאֶמר ֵאַלי

  !ְּדַבר ְיָי, ְמעּוִׁש, ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות: ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם

  !ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם: ּכה ָאַמר ְיָי ֱאלִֹהים ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶלה

  , ְוָקַרְמִּתי ֲעֵליֶכם עֹור, ְוַהֲעֵליִתי ֲעֵליֶכם ָּבָׂשר, ְוָנַתִּתי ֲעֵליֶכם ִּגיִדים

  -ִוְחִייֶתם , ְוָנַתִּתי ָבֶכם רּוַח

  .ִני ְיָיִויַדְעֶּתם ִּכי ֲא  

  

  ,ְוִנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי

  . ֶעֶצם ֶאל  ֲעָצמֹו, ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות, ְוִהֵּנה ַרַעׁש, ַוְיִהי קֹול ְּכִהָּנְבִאי

  ; ַוִּיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה, ּוָבָׂשר ָעָלה, ְוִהֵּנה ֲעֵליֶהם ִּגיִדים, ְוָרִאיִתי

  .ְורּוַח ֵאין ָּבֶהם

  

  :ָהרּוַח ְוָאַמְרָּת ֶאל!  ִהָּנֵבא ֶבן ָאָדם!  ִהָּנֵבא ֶאל ָהרּוַח: ר ֵאַליַוּיאֶמ

  –ּוְפִחי ַבֲהרּוִגים ָהֵאֶלה , ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ּבֹוִאי ָהרּוַח: ָאַמר ְיָי ֱאלִֹהים ּכה

  !ְוִיְחיּו

  

  , ְוִהַּנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוִני

  .ַחִיל ָּגדֹול ְמאד ְמאד, ַּיַעְמדּו ַעל ַרְגֵליֶהםַו, ַוִּיְחיּו, ַוָּתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח

  
  ; ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה! ֶּבן ָאָדם: ַוּיאֶמר ֵאַלי

  .ִנְגַזְרנּו ָלנּו, ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו: ִהֵּנה אֹוְמִרים

  : ָאַמר ְיָי ֱאלִֹהיםּכה: ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם, ָלֵכן

  ;ַעִּמי, ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם, ִהֵּנה ֲאִני פֹוֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם

  .ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל

  , ְּבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם, ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיָי

  .יַעִּמ, ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם

  ; ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם, ְוָנַתִּתי רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם

  )יחזקאל לז(." ְנֻאם ְיָי!  ְוָעִׂשיִתי,  ִּדַּבְרִּתי-ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיָי 

 

 

  : ת/ת ראשי/קורא

  , שלוש שנים אחרי השואה הנוראה

  , םאסליופה ובארצות האמענים ורוצחים יהודים בארצות איר ,בעוד רודפים

  , והשיב את שארית עמו לחיים בארץ ישראל, ַעּמֹו-את ֶׁשֶבר ַּבת’ ִרָּפא ה

  :לקיים את דברו ביד נביאו

  

  :    ת/קורא

ִּכי ; ְוָעָׂשה ְפִרי ְלָמְעָלה, ְוָיְסָפה ְּפֵליַטת ֵּבית ְיהּוָדה ַהִּנְׁשָאָרה ׁשֶרש ְלָמָטה"

  ."ִקְנַאת ְיָי ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ּזאת, ּוְפֵליָטה ֵמַהר ִצּיון, יתִמירּוָׁשַלִים ֵּתֵצא ְׁשֵאִר

  ) לב-לא , לז' ישעי( 

  
  

   פרי טרי-מנה ראשונה 
    

המדינה( הכרזת את ששמע המשתתפים אחד להזמין יש האכילה ,בשעת
חוויתול על .)ספר
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   כוס הגאולה וההתחדשות-הכוס השלישית 

ענבים( מיץ או יין כוס המשתתפיםמוזגים ביחד,לכל :)בעמידה,וקוראים

  

   כוס זואנו  מרימים 

  , זכר לגאולתנו ולגאולת אבותינו ממצרים
  .)ו, שמות ו(" ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדֹוִלים: "כמו שנאמר

  

  אות לשמחתנו על הופעת כוס זו היא  

  ,ראשית צמיחת גאולתנו
  : כמו שנאמר, שזכינו לה בימינו, ישראלהיא מדינת   

  .)ג, דברים ל (" ְוָׁשב ְיָי ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך"  

  

  ְיָי אלהינו ואלהי אבותינו  ,ָאָנא
  , אלפיים שנהקרוב לה השלמה שאנו מיחלים לה זה ָלאּוְּג ַלנּויֵעִּגַה

  : ויקויים בנו הכתוב

  ... ִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיָי  ֱאלֶֹהיָך ָׁשָמה ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַע"  

  , ּוָמל ְיָי ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך  

  ...ְלַאֲהָבה ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶייָך   

  ." ל ֲאבֹוֶתיָךַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַע, ִּכי ָיׁשּוב ְיָי ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב  

  ) ט- ו -ג ,  לבריםד(

במקומותיהן( הכוסות את ומניחים מהן,יושבים שותים    .ולא

שואל שבחבורה הצעירים :)אחד

  ?הרי את שאר הכוסות שתינו מיד?  למה לא שתינו את הכוס השלישית

  

  :   ת/ת ראשי/קורא

  .   עוד נשתה גם מהכוס השלישית-אל תדאג , אל תירא

  , את היא כוס הגאולההכוס הז

  .ולאט, בצעדים קטנים, בשלביםבאה היא .  לא שלמה עדייןוגאולתנו 

  , ’ברוך ה, אנו יושבים פה בארץ ישראל

  .  אך רוב בני ישראל עדיין יושבים בגלות

  , אך אויבנו עדיין מתכננים מזימות נגדנו-’ אנו שמחים פה היום לפני ה

  !  ’ ה ישמרנו-ואין איתנו יודע אילו מאבקים צפויים לנו בעתיד 

  .  אך עדיין דרושה לה התחזקות רוחנית, מדינת ישראל חזקה

  . את כוס הגאולה נשתה רק מאוחר יותר.  עדיין לפנינושלמה הדרך לגאולה 

  .עד היוםמאז  ו,יום העצמאות הראשוןבנדבר קודם על שאירע לנו 

השלישית( הכוס לשתותאת הסעודה,בסעודהיש בסוף המזון ברכת של כוס בתור .)או
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  לידת מדינת ישראל ופתיחת שעריה

  : ת/ת ראשי/קורא

  , ביום עצמאות זה נספר על הנפלאות והגבורות של לידת מדינת ישראל

  . בארצנוועל חידוש חירותו של עמנו

 חורבן בית אלף ושמונה מאות ושמונים שנה אחריכ -ח "בשנת תש:    ת/קורא

  ...בירושלים עיר הקודש  שמקדשנו

כי לעם  - ארגון האומות המאוחדות  חברי -המדינות  כירוה: המשתתפים

ולייסד לו בה מחדש מדינה יהודית , ארץ אבותיו היהודי זכות לחזור לרשת את

  .  עצמאית

   –" שלא לעלות בחומה"עם הכרזה זו הותרה סופית שבועתנו העתיקה 

  .  שלא ברצון אומות העולם, חוארץ ישראל בהמוני עם ובכ על שתלטשלא לה

  

  :  ת/קורא

ראשי הישוב היהודי התכנסו , היום המיועד הגדול,  באייר'ה, ששיביום ו

לבשה אותם רוח  . אביב-תל, עיר היהודית הראשונה בימינוב ,בישראלהחדש 

ית והכריזו על הקמת הממשלה היהודית העצמא, ’ה גבורה ודעת מאת, אומץ

  :כוכבא-  ברשמעוןרבי עקיבא והראשונה בארץ ישראל מאז ימי 

  
  : המשתתפים

  , אנו חברי מועצת העם, לפיכך נתכנסנו"

  , נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית

  , ישראל-ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ

  , בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטוריתו

  כריזים בזאת אנו מ, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות

  ."היא מדינת ישראל, ישראל-על הקמת מדינה יהודית בארץ

  

  :   ת/קורא

  :תנצחי  של אמונהביטוי מעשה ההתחדשות הגדולה ההוא בעלחתמו ו

  
  : המשתתפים

  ,  הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו,מתוך בטחון בצור ישראל"

  ,אביב-בעיר תל,  על אדמת המולדת,במושב מועצת המדינה הזמנית

  ."1948 במאי 14, ח" אייר תש'הערב שבת , היום הזה

  
  )כד, תהלים קיח(  ! ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו, ֶזה ַהיֹום ָעָׂשה ְיָי : ת/ת ראשי/קורא

  
  !ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו, ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי  :   המשתתפים

  
  :כמו שנאמר, ה אֹור ְּבמוְׁשבֹוָתםּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָי:   ת/קורא

  
  .  ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ִויָקר"  :  המשתתפים

  , ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר

  ."ֹובט - ִמְׁשֶּתה ְויֹום, ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְיהּוִדים, ְמקֹום ֲאֶשר ְדַבר ַהֶּמֶלך ְוָדתֹו ַמִּגיַע

  )יז-טז, אסתר ח( 

  : ת/ת ראשי/קורא

 ונהרו אליה עשרות רבבות ,מיד עם ההכרזה נפתחו לרווחה שערי המדינה

 ויצאשועשרות רבבות יהודים , מגיא ההריגה שבארצות אירופה יהודים שיצאו

ששמרו , ויהודים משאר ארצות תבל, תימןמצפון אפריקה ומ, בבלמק ואעירמ

ומבתי , תיהםוממולד, מארצותיהם ויצאו , ישראלבלבם נאמנות נצחית לארץ

  .אבותיהם אל ארץ ישראל

  

  .עם ישראל חי:    שירה

  
  

  מלחמת העצמאות
  

  : ת/ת ראשי/קורא

  , חות הבריטיים את הארץוטרם עזבו הכ

  : כמו שכתוב, ’והערימו סוד על עם ה עצוישכנינו הערבים התי

  



  

11  

 
  :    ת/קורא

  )ה, תהלים פג(." ְולא ִיָּזֵכר ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד, ּגֹויְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמ: ָאְמרּו"

  

  : המשתתפים

  , חות צבא של שבע ממדינות ערב פלשו אל גבולות ישראלוכ

  .מצפון וממערב, הקימו מצור על ירושלים ותקפו ממזרח ומדרום

  
  )יח, יואל ב(."  ַוַיְחמל ַעל ַעּמֹו, ַוְיַקֵּנא ְיָי ְלַאְרצֹו:    "ת/קורא
  : שתתפיםהמ

  .מוכן למסור את נפשו להגנת עמו וארצו, יצביכל איש בישראל קם והת

  , חות אויבים המונים פי עשר מהםומוקפים כ

  :למשה רבנו’ השיבו צריהם אחור ברוח הבטחת ה

  

  :   ת/קורא

  , ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָׁשה ֵמָאה; ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב, ּוְרַדְפֶּתם ֶאת אֹויֵביֶכם"

  ) ח-ז , ויקרא כו(."  ְוָנְפלּו אֹויֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב, ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרדֹופּו

  

  : המשתתפים

     ,בחזית ובעורף, בני ישראל האמיצים, כמו בימי החשמונאים

  .  ִׁשחררו את ארץ ישראל מיד עריצים

  , בים ביד מעטיםעל שמסרת ר, ְיָי אלוהינו ואלוהי אבותינו, מודים אנחנו לך

  .  וׂשונאים אכזריים ביד בני עמך הרחמנים, בורים ביד חלשיםיג

  , לעמך ישראל עשית תשועה גדולה

  בהשיבך אלינו ריבונות ישראלית בארצנו 

  .בהקמת מדינת ישראל, בפעם השלישית

  

  : ת/ת ראשי/קורא

  , ונביום שמחתנו על עצמאות ישראל בארצ

  , שיםבורינו הקדויאנו זוכרים את ג

  :שנפלו במלחמת העצמאות של מדינת ישראל

  :  המשתתפים

  !ֵאיך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים!  ַעל ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל, ַהְּצִבי ִיְׂשָרֵאל"

  , ַהֶּנֱאָהִבים ְוַהְּנִעיִמים ְּבַחֵייֶהם ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדּו

  .ֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו, ִמְּנָׁשִרים ַקּלּו

  )כז-כג ו, יט, שמואל ב א."  (ַוּיאְבדּו ְּכֵלי ִמְלָחָמה, ִריםיְך ָנְפלּו ִגּבֹוֵא

  

  

  סעודה חגיגית

השלישיתיבתח( מהכוס כוס רוב שותים הסעודה צמיחת,לת ראשית על טוב ובלב בשמחה

ה,גאולתנו גמל אשר הטוב כל המזון.לנו’ועל לברכת הכוס לשמור גם .)אפשר

מברכת( שנשמרו החלה מפרוסות ביחד,המוציאיקחו ואומרים ואוכלים בדבש :)טובלים

  

  , הינו ואלוהי אבותינווְיָי אל, יהי רצון מלפניך

  , שתמתיק את כל המרירות שבחיינו

  ,  ארץ זבת חלב ודבש-שתביא את כל ישראל לארצנו 

  .אמן, ושתשלים את התחלת גאולתנו במהרה בימינו

ברכת( ומברכים המעלות שיר שרים הסעודה התפילות,המזוןאחרי את גם בסופה וכוללים

:)האלו

  .ראשית צמיחת גאולתנו,  הוא יברך את מדינת ישראלהרחמן

  .העומדים על משמר ארצנו, חיילי צבא הגנה לישראלאת  הוא ישמור הרחמן

  , הוא יושיע ויגאל את כל אחינו הנרדפים והעשוקים הרחמן

  ,  ובכושעיראקב, באירן, בסוריה, שבחבר העמים בית ישראל

  .ובשאר ארצות מצוקה
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  קוחיןי כוס הל-הכוס הרביעית 

המשתתפים( לכל ענבים מיץ או יין כוס ביחד,מוזגים :)בעמידה,וקוראים

  כוס זו אנו מרימים 

  , זכר ללקיחת ְיָי אותנו כאשר הוציאנו ממצרים

  : כמו שנאמר

  ."ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם, יםְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹה, ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם"

  

  זכר לנאמנותו של ְיָי אלוהי ישראל אנו מרימים את הכוס גם  

  , לעמו בכל דור ודור
 - ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אֹויֵביֶהם  ,זאת ְוַאף ַּגם: "כמו שנאמר, שאף בגלותנו לא מאס בנו

."ִּכי ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶהם,  ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם,ְמַאְסִּתים ְולֹא ְּגַעְלִּתים ְלַכּלֹוָתם לֹא

   ְיָי אלהינו ואלהי אבותינו ,ָאָנא
  :  ונלך בדרכיך כמו שנאמר,שים בלבנו אהבתך ויראתך  

  , ּוְבַרֲחִמים ְבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט ּוְבֶחֶסד ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי, ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְלעֹוָלם"  

  .) כב-כא , הושע ב(" ְוָיַדַעְּת ֶאת ְיָי, י ֶבֱאמּוָנהְוֵאַרְׂשִּתיך ִל  

ה"בברכת( פרי להי"פןגבורא החמישיתש לכוס גם ומברכים.תכוון ):יושבים

  

  .בורא פרי הגפן, מלך העולם, ְיָי אלהינו, ברוך אתה

כוס( רוב בתוכנו,שותים ושכינתו אלוהינו קירבת על .)בשמחה

  , ַאֲהַבת ְּכלּולֹוָתִיְך, ָזַכְרִּתי ָלך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך: ּכה ָאַמר ְיָי:  "ושרים

  )ב, ירמיהו ב(."  ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה, ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַבִּמְדָּבר  

  ) טז, שיר השירים ב (." ָהרֹוֶעה ַבׁשֹוָׁשִנים, דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו:   "שירה

  



  

13  

 
  מלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים

  

  :  ת/ית ראש/קורא

 והר הבית שבויים שבין החומותנשארו ירושלים , עם תום מלחמת השחרור

,  היו בידי הירדניםאזורי ההר של יהודה ושומרוןכן ו, בידי ממלכת ירדן

  . סגורים בפני עם ישראל

  , עשרה למדינת ישראל-תשעבשנה ה, ז"אייר תשכ, חודש המיועדלקראת ה

  , מפרץ אילתעלמצור הטיל ים צבא מצר  .מצריםראשי את לב ’ הכביד ה

  .   לכל מדינות ערב להילחם מלחמת חרמה נגד ישראלהקראמצרים ו

  .ירדן נענו לקריאה והצטרפו למערכה נגד ישראלוסוריה 

  

  :   המשתתפים

  , בורים אשר לישראליחיל הג, וצבא ההגנה לישראל

  , המושיע והמגן, המלך העוזר ,בעזרת צור ישראל

  .ר של האויב ואת שריונויוהשמיד את חיל האו

  , ירושלים עיר קדשנו ותפארתנו, וישחרר את עיר האלוהים

  .ויאחד את כל שכונותיה ואת כל בנותיה בידי עם ישראל וממשלתו

  ...ואת הכותל המערבי, ’וישיבו לידינו את אדמת הקודש של הר בית ה

  ...ואת קברי אבותינו ואמותינו שבמערת המכפלה , את קבר רחל אמנו

  ..ואת כל ערי המקרא שביהודה ושבשומרון 

  ...ויבואו עד ראש הר חרמון, ויעלו אל רמת הגולן

  .  וישיבו את כבוד ישראל כבימי קדם

  

  :       שירה

  ;  ָּבֶניָה  ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל- ְּבִכי ַתְמרּוִרים ,  ְנִהי-קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע "

  . ֵאיֶננּוִּכי , ָּבֶניָה  ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל

  ,'ִּכי ֵיׁש  ָׂשָכר ִלְפֻעָלֵתְך, ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה, ִמְנִעי קֹוֵלך ִמֶּבִכי': ּכה ָאַמר ְיָי

  ' !ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב, 'ְיָי ְנֻאם

  )טז-טו, לא' ירמי (" '!ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם, 'ְיָי ְנֻאם,' ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְוֵיׁש'

  

  )כא, איכה ה(." ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם,  ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבהֲהִשיֵבנּו"

  

  

  

   התחדשות הגוף והרוח-קול השופר 
  

  : ת/ת ראשי/קורא

  ,כולושוב נשמע קול השופר מהדהד בעולם 

    .מעל הר קדשנו ועל יד הכותל המערבי

  ,צית אש קודש בלב שארית בית ישראלהוא ה

  .רצות צרה וצוקהשאר אבברחבי ברית המועצות ו

  .בציוןש םיהודי הדממה חידשו את מאבקם הנואש להתאחד עם בני עמ

  

  :  מאבקם נחזה בדברי הנביא     :ת/קורא

  ,ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול"

  ,ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ּוָבאּו ָהאֹוְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור

  )יג, כז' ישעי(!"  ִּבירּוָׁשָלִים- ַלְיָי ְּבַהר ַהּקֹוֶדׁש ְוִהְׁשַּתֲחוּו

   

  :המשתתפים 

  , ְׁשָאר ַעּמֹו ִלְקנֹות ֶאת, ְוָהָיה ַּבּיום ַההּוא יֹוִסיף ְיָי ֵׁשִנית ָידֹו"

  , ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש, ֲאֶׁשר ִיָׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִּים

  .ּוֵמִאֵיי ַהָּים, ֲחָמתּוֵמ, ּוֵמֵעיָלם ּוִמִׁשְנָער

  , ְוָאַסף ִנְּדֵחי ִיְׂשָרֵאל, ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים

  ) יב-יא , יא' ישעי(." ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ, ּוְנפּוצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ

  

  . ּוְנפּוצֹוֵתינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָהָאֶרץ,ְוָקֵרב ְּפזּוֵרנּו ִמֵּבין ַהּגֹוִיים  :שירה
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    :המשתתפים

   –עשרות רבבות של יהודים עלו לישראל 

   -מצפון ומדרום , ממזרח וממערב

  , מתוך כמיהה עמוקה להשתתף בגורל עם ישראל בארץ ישראל

  , ולהיבנות בה לבנות בה

  .ולחדש בה את חיי ישראל השלמים על פי תורת ישראל

  

    :ת/ת ראשי/קורא

  , נגאליםהולכים ו, ואכן העם והארץ הולכים ונבנים

  , יומיומית של כל איש ואשה בעבודה שגרתית

  , ובמסחר יהיבתעש ,במשרד ובבית החרושת, בבית ובשדה

   ,באוניברסיטאות ובבתי החולים, בצבא, בבתי הספר ובישיבות

  , בוריתיבמוסדות הממשלה ובפעילות צ

  , חנוך, חברה ובאלפי ארגונים ועמותות לפעילויות

  .אמנות ותרבות, חסד, מחקר

  

    :ת/קורא

  נפל מסך הברזלארבעים שנה אחרי קום המדינה 

  , הוחלף שם הממשל הכופר, שהבדיל בינינו ובין יהודי ברית המועצות

  , ועלו מאות אלפים

  .  דחי עם ישראל מדי שנהי אלינו רבבות נשקיבץבזרם אדיר 

  .במבצעים מרוממי רוח, כן עלו לישראל רבבות יהודים מגולת אתיופיה

  

  

  

  

  מות ישראלמלח

  

  :  ת/קורא

  ,אחרי מלחמת ששת הימים,  של מדינת ישראליָהֶתנֹוֵכאך ְׁש

    . עת גאולת ישראלהסירבו להבין כי הגיע

   - תקפו שוב את גבולות ישראל , בהמון רב של כלי נשק ושריון

  –וסוריה מצפון   מצרים מדרום

  

  :  המשתתפים

  , פוריםייום הכ, בחללם את היום הקדוש

    .    למדינת ישראלבעעשרים ושבשנה ה ,ד"נת תשלשבראשית 

  . ומבוכה רבה נפלה על ישראל, לוחמים רבים נפלו חללים

  , ואולם חיילי צבא ההגנה לישראל גויסו מהגולן ועד למפרץ שלמה

   –שערה   והשיבו מלחמה 

  , חצו את תעלת סואץ ממזרח למערב, חיילנו רדפו אחרי הפולשים ממצרים

  ...שם כיתרו צבא מצרי גדול , גושןוהגיעו עד לארץ 

חות ישראל ורדפו אחרי צבאות סוריה ובנות בריתה עד לשערי וובצפון ניצחו כ

  .מצרינו ויגאלנו ויושיענו, שוב עשה לנו צור ישראל נס גדול. ..דמשק 

  

  .   ָהִריעּו ַלְיָי ָּכל ָהָאֶרץ-ַלְּמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור :     "שירה

  )קכא, תהלים סו (!" ם ְולֹא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאלִהֵנה לֹא ָינּו  

  

  , פוריםיבעקבות מלחמת יום הכ: המשתתפים

   - חתמה מצרים על הסכם שלום עם ישראל 

  .שלא תחזור מצרים לעולם לזירת הקרב נגד ישראל’ יהי רצון מלפני ה
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  .תה עם גאוליָהֶתנֹוֵכְׁשו ישראל ונאיאך טרם השלימו ש     :ת/קורא

  ,  תקפה אותנו עיראק, למדינת ישראלארבעשנת הארבעים וב, א"בחורף תשנ

  ,  קטלניים"סקאד"ט טילי "ושיגרה על ערינו ל

  .  ואנו מצטופפים בחדרים אטומים מחשש להתקפה בגז רעיל

  , והוציאנו מאפילה לאור גדול ביום פורים, עלינו’  ההגןו

  .ולא נהרג בהפצצות אלא אחד

  

    :ת/ת ראשי/קורא

  , סיונותיהם לרצוח בנו ולהפיל את רוחנויארגוני מרצחים המשיכו בנ

   ,)טו, ש ב"שה("ּוְכָרֵמינּו ְסָמָדר, ׁשּוָעִלים ְקַטִנים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים: "כמו שכתוב

  .  וכפו עלינו מלחמות ומאבקים עקובים מדם

  , "עםענבי ז"במבצע , "דין וחשבון"במבצע , לום הגלילכן היה במלחמת ש

 ,עזהוחבל שומרון  וכן היה בפרעות של ערביי יהודה,  רביםובמבצעים נוספים

  .  פצצות ים שנשאו על גופםרצחובמ

  !שיאריכו ימים לשלום, שישמור על כל יושבי ארצנו’ יהי רצון מלפני ה

  

כי הם ירו נציגי אויבינו המרצחים לראשונה צהד ה"בשלהי תשנ   :ת/קורא

 ה המדינהמיוהסכ, בקיומה של מדינת ישראלת מצטרפים להכרת האומו

  . להעביר אליהם אחריות על עצמם במקומות מגוריהם בישראל

  

      :ת/קורא

   . ה חתמה ממלכת ירדן על הסכם שלום עם ישראל"בראשית תשנ

  .שלא יחזרו אף הם לעולם לזירת הקרב נגד ישראל’ יהי רצון מלפני ה

  

  

  

  

 לוותר זמנית על מלוא ה אותהכריחו  מדינת ישראלאך הסכמי   :ת/קורא

ורבה המריבה בינינו על , רבה המבוכה בתוכנו  .ארצנוחלקים מ בהעצמאות

  . ואף בין קבוצות שונות שבתוכנו, היחסים המתאימים בינינו ובין שכנינו

 רצח יהודי את ראש , למדינת ישראלבשנת הארבעים ושמונה, ו"בראשית תשנ

  !   יד המעשה האסור שעשהמה נורא ומחר!  ממשלת ישראל

  ! אחדותנו המתחדשתתכמה שברירי

  : המשתתפים

   !כי היא המפתח לתחיית עמנו, לשמרה ולטפחה’ יסייע לנו ה

  . אכן הפעם לא התפוררה מדינתנו אחרי הרצח

  !עמדנו במבחן, שלא כמו בימי גדליה בן אחיקם

    :ת/קורא

,  מחבלים מתאבדים,תמכוניות תופ, מטעני נפץ, א חזרו פרעות"מראשית תשס

  ;  יליםפצצות מרגמה וט

  .  ורב האבל והשכול, מאז נרצחו מאות חיילים ואזרחים בכל רחבי הארץ

  .  אנו נתונים בלחצים ובמתחים פנימיים וחיצוניים קשים מנשוא

  !אך לא נישבר

  :  ת/ת ראשי/קורא

אזרחים לפצצות מלאים בא הפכו מחבלים ארבעה מטוסים "ג באלול תשס"בכ

, ב"ובמשרד ההגנה בארה" מגדלי התאומים"כאשר ריסקו אותם בכוונה ב, ענק

, ב בעל כרחה למלחמה במחבלים ובתומכיהם"כך נגררה ארה.  ו אלפיםרצחו

תוך , במבצע צבאי אדיר, ממשלת הרשע שבעיראקראש , וחיסלה את אויבנו

  !איש מלחמה' ה.   ספיגת אבדות מחייליה

  :    המשתתפים

   ,שמור את כל חיילי צבא ההגנה לישראלוי’ ישמרנו ה

  !את גאולתנו בקרוב' ה וישלים ,לא יהיו עוד נפגעים ממעשי איבה
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   כוס התקוה לגאולה שלמה-הכוס החמישית 

המשתתפים( לכל ענבים מיץ או יין כוס ביחד,מוזגים :)בעמידה,וקוראים

  כוס זו  אנו מרימים 

  , זכר להבטחת ְיָי לנו בזמן יציאת מצרים
  , ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ: "כמו שנאמר

  , ָיִדי ָלֵתת אֹוָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקב ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת

   .)ח, שמות ו (" ֲאִני ְיָי, ְוָנַתִּתי אֹוָתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה

  זכר למאות הדורות של ישראל אנו מרימים את הכוס גם  

  ,  לתורתו ולארצו,ששמרו אמונים לְיָי
  ; תם לגאולה שלמה בארץ הקודשוולא איבדו מעולם את תקו  

  , ארץ זבת חלב ודבש, תהזאבזכותם ניתנה לנו היום הארץ   

  , בעת שעינינו רואות את סימני הגאולה הגלויים הראשונים  

  ,  ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל-ְוַאֶּתם : "וכמו שנאמר  

  , ְׂשאּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאלַעְנְּפֶכם ִּתְּתנּו ּוְפִריֶכם ִּת  

  .  )ח, יחזקאל  לו("  ִּכי ָקְרבּו ָלבֹוא  

   ְיָי אלהינו ואלהי אבותינו ,ָאָנא
  , וזכנו לגאולה שלמה בקרוב, עלינו ועל פלטתנו בכל מקום שהםנא רחם 

  : ויקוים בנו הכתוב, במהרה ובימינו

  , ָהֲאָרצֹות ְתֶכם ִמָּכלְוִקַּבְצִּתי ֶא, ַהּגֹוִים ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן"

  , ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם; ַאְדַמְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל

  ; ִּגלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם ִמָּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל

  ... ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם, ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש

  ; ְּבֻחַּקי ֵתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם י ֶאת ֲאֶׁשרְוָעִׂשיִת

  , ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם

  ) כח-כד ,יחזקאל לו(."  ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים

  

כוס,יושבים( רוב תקו,שותים על שלמהובשמחה לגאולה לישועהתנו )וצפייתנו
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  הגשמת חזון הנביאיםראשית 

  

  

  : ת/ת ראשי/קורא

  .לתחילת ההגשמה של חזון הנביאיםאנו עדים , ביום עצמאות זה

  ,מתרחשים קמעא קמעא מול עינינו שיבת ציון וקיבוץ גלויות

  :דור-יום ודור- יום- אנו ואבותינו - כמו שהתפללנו 

  

לשיר( המשתתפים   :)ואפשר

  , ָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִציֹון ְּבַרֲחִמיםְוֶתֱחֶזי "

  ."ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְבִיְרָאה ִכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִניֹות

  

לשיר( ת /קורא   : )ואפשר

  ;ַיְחָדו ְיַרֵננּו, קֹול צַֹפִיְך ָנְׂשאּו קֹול: "וכמו שנאמר

  )ח, נב' ישעי(   ."ְּבׁשּוב ְיָי ִצּיֹון, ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו

   –) ד, תהלים קכו(" ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב, ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ְׁשִביֶתנּו: "וכן קראנו

  , ושיטפון מציף כל דבר שבדרכו, יש והאפיקים בנגב מתמלאים במים

  .ויש והזרימה באפיקים קטן וכמעט נעלם

  

  :  המשתתפים

 - בגלות שדיים הגדולים כך בימינו מרכזי החיים היהו, וכמו שהיה בימי קדם

באוסטרליה ובכל רחבי , באירופה, באפריקה, באמריקה הצפונית והדרומית

המתקבצים  יהודים ה,מנוע ,תמיכה ורעות, יצרו קשרי אהבה ומשפחה, תבל

 הפרטיים ואת חיי כלל ישראל בארץ נוהבונים מחדש את חיי ,ובאים לישראל

  . ישראל

ו חדשושית,  בקרובשראל לארץ ישראלעלו כל בני ישי' מלפני היהי רצון 

  !וץ אבותינ חיי עם ישראל כולו בארויתקדשו

  

  

  : המשתתפים

, נואדמת להפרות את, נולרשת את ארצ, ו לציון מארבע כנפות הארץנחזר

, ו בה לארכה ולרחבהנישב  .יהותולהגן על גבול, ליישב אותה ולשבת בתוכה

; תעשיה ומסחר, חינוךמוסדות  וייסדנ, ו את שממותיהנפרחה, ו את עריהינבנ

  .מרכזי מדע ותורה רבו ושגשגו, ישיבות

  :וכמו שנאמר, מדינת ישראל הפכה למרכז לימודי ליהודי העולם כולו

  

  )ג, ב' ישעי (." ּוְדַבר ְיָי ִמירּוָׁשָלִים, ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה:     "שירה

  

  :  המשתתפים

  ,להדר, לרומם,  לשבח ולפאר,להלל, לפיכך אנחנו חייבים להודות

  : למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו, לעלה ולקלס, לברך

  מאפלה לאור, מאבל ליום טוב, מיגון לשמחה, הוציאנו מעבדות לחירות

  !הללויה:  ונאמר לפניו שירה חדשה-ולקח אותנו שוב אליו לעם , גדול

  

  .לּוהּו ְבִצְלְצֵלי ְתרּוָעהַהְּל, ָׁשַמע ַהְּללּוהּו ְבִצְלְצֵלי: "שירה

  ) ו-ה , תהלים קנ!"  (ַהְּללּוָיה, ּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵלל ָיּה  
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  חמשה יסודות לגאולה שלמה

  

  :חמשה הם היסודות לגאולתנו השלמה:   ת/ת ראשי/קורא

  

  ;הנשיבה לארץ אבותינו ובניי  :ת/קורא

  ;קיבוץ נדחי ישראל מארבע כנפות הארץ    

  ;שפט ושלום בארץמ, השכנת צדק    

  ;ונבונות ישראל בארציכינון ר    

  .בניית ירושלים ובית מקדשנו    

  

מדי( קשה הקטעים אריכות לדלג,אם שבסוףלאפשר הימנית ,19'עמהעמודה

")שיבנה"לשירה

  

  ? שיבה לארץ אבותינו ובנייתה מחדש- מניין לנו היסוד הראשון    :ת/קורא

  

  : המשתתפים

   ,ּוָבנּו ָעִרים ְנַׁשּמֹות ְוָיָׁשבּו, ִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאלְוַׁשְב: "אמר הנביא

  ." ְּפִריֵהם  ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת; ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת ֵייָנם

  )יד, עמוס ט(

  ...ואת כל מיני תבואתה לטובה , ברך עלינו את השנה הזאת: "וכן תפילתנו

  "...ושבענו מטובה

  

  ? קיבוץ גלויות-ומניין לנו היסוד השני    :ת/קורא

  

  , ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָׁשַמִים: "הכתוב בתור:  המשתתפים

  ; ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּוִמָׁשם ִיָּקֶחָך ִמָׁשם ְיַקֶּבְצָך

   ,ִויִרְׁשָּתּה ֶוֱהִביֲאָך ְיָי ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֹוֶתיָך  

  )   ה-ד , דברים ל(."  ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֹוֶתיָך  

  ,ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָגלּויֹוֵתנּו, ְּתַקע ְּבשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו:  "וכן תפילתנו

  ."ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו  

  

      :ת/קורא

  ?משפט ושלום בארץ,  השכנת צדק- שי ומניין לנו היסוד השלי

  

  : המשתתפים

  )כז, א' ישעי(" ,ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה, ִציֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה: "כמו שנאמר

  , ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד, ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ: "ונאמר  

  )ו,  כו'ויקר (" ,ֹור ְּבַאְרְצֶכםַתֲעב ְוֶחֶרב לֹֹא, ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן  

  

  ; ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים: "ונאמר

  )ד, ב' ישעי(."  ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה, לֹא ִיָׂשא גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב  

  

  , ְכַבְּתִחָּלהְויֹוֲעֵצינּו , ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו ְכָבִראׁשֹוָנה: "וכן תפילתנו

  , ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה  

  ."ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ְוַצְּדֵקנּו ְבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט, ְלַבְדָך, ּוְמלֹוך ָעֵלינּו ַאָּתה ְיָי  

  

      :ת/קורא

  ? ונבונות ישראל בארצי כינון ר-ומניין לנו היסוד הרביעי 

  

  :  המשתתפים

  :ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִדי, ָּכַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי:  "בדברי קדשו כתוב לאמר

  ) ה-ד ,  פט'תהל(."  ּוָבִניִתי ְלדֹור ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה, ַעד עֹוָלם ָאִכין ַזְרֶעָך

  

  , ֶאת ֶצַמח ָדִוד ַעְבְדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח: "וכן תפילתנו

  ."ׁשּוָעְתָך ִקִוינּו ָכל ַהּיֹוםִּכי ִלי, ְוַקְרנֹו ָתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך  
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    :ת/קורא

  ?  בניית ירושלים ובית המקדש- ומניין לנו היסוד החמישי 

  

  : המשתתפים

  , ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים: "בדברי הנביאים כתוב לאמר

  , ְוִנָׂשא ִמְּגָבעֹות, ְיָי ְּבראש ֶהָהִרים ֵּבית ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר  

  .ַהּגֹוִים לְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכ

  ,ֵּבית ֱאלֵֹהי ַיֲעקב ֶאל, ְיָי  ַהר  ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל  

  ).ג-ב, ב' ישעי (..."ְוֵנְלָכה ּבאְרחֹוָתיו, ְויֹוֵרנּו ִמְּדָרָכיו  

  

  , ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי, ַהר ָקְדִׁשי ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל: "ונאמר

  ; עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי  

  )ז, נו' ישעי(."  ָהַעִּמים ִּכי ֵביִתי ֵבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל  

  

  , ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב:  "וכן תפילתנו

  ,ְוִתְׁשּכֹון ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת  

  , רֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עֹוָלםּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָק  

  ."ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָתִּכין  

  

****************  

  

  .ותן חלקנו בתורתך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו:  שירה

  

  

  !לשנה הבאה בירושלים הבנויה   :שירה
  

  

  תפילה לשלום

  :פילתנו לשלוםביום עצמאות זה תעלה לפני כסא הכבוד ת:  ת/ת ראשי/קורא

  

   -מלך שהשלום שלו ישים עלינו ברכה ושלום   : המשתתפים

  !משמאל ומימין על ישראל שלום    

  הרחמן הוא יברך את עמו בשלום     

   -ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות     

  !על ישראל שלום    

  

  .ַׂשר ָׁשלֹום, ֲאִבי ַעד, יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור"    

  ,ַמְמַלְכּתֹו ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל, ה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץְלַמְרֵּב    

  -ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם , ְלָהִכין אֹוָתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה    

  )ו, ט' ישעי(!"  ִקְנַאת ְיָי ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה זאת    

  ,ְוֵאין ַמֲחִריד,  ְּתֵאָנתֹוְוַתַחת, ְוָיְׁשבּו ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו"    

  )ד, מיכה ד(." ִפי  ְיָי ְצָבאֹות ִּדֵּבר  ִּכי    

היין( על אחרונה בברכה :)ושרים,מסיימים

  

  

  שירת התקוה

  

  ,כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה    

  ,ולפאתי מזרח קדימה עין לציון צופיה    

  -וה בת שנות אלפיים ו התק-ותנו ועוד לא אבדה תק    

  ! ארץ ציון וירושלים-  בארצנו חפשילהיות עם     


