
סדר תפילות
ליום העצמאות

prayer service for

Yom HaAtzma’ut

Dedicated in memory of our chairman
• MR. JACK KAHN ז"ל •

An incredibly gifted leader who devoted the better part of his life 
to the State of Israel and the Jewish people.
He will be sorely missed by our community.
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Introduction to Tefillah

חְֹלִמים יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ה’ ֶאת ׁשִ ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ  ׁשִ
תהלים קכו:א

We are like dreamers.
We are living the dreams of generations of Jews, who, for two millennia 

could only dream to return to our historic homeland — the Land of 
Israel.

However, during the long years of exile, these dreams were not in vain. 
The words of our prophets said thousands of years ago, that we will one 

day return and build our land, gave hope and strength to generations 
of dreamers. We are living the unfolding of these prophecies; they are 

coming true before our very eyes.

 הקב"ה מבטיח ועושה
רש"י על בראשית כא:ז

This dream came true over seventy years ago, a lifetime. 

ָנה ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ  ְיֵמי־ׁשְ
תהלים קכו:י

Most of us alive now were born into a world where the State of Israel 
already existed, a fact of life. How fortunate are we to have been born 

into such a time! 
However, we must be wary of the pitfalls before us. We cannot allow 

ourselves to become complacent, and we must not forget to appreciate 
the wondrous nature of our State.

Tefillah, prayer, is a singular and exceptional way to show our 
appreciation. Through tefila we can praise Hashem for all He has done 

for us and express our gratitude for all of His miracles.

We therefore present the Mizrachi Canada Tefillon for Yom HaAtzma’ut.

Rabbi Elan Mazer  
National Director, Mizrachi Canada
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טקס יום הזיכרון

The Israeli flag is lowered to half-mast.

The Memorial Prayer in memory of Israel’s Fallen Soldiers and 
Victims of Terror is recited:

רֹוִמים, ּמְ  ֵא־ל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ
ִכיָנה ְ ְנֵפי ַהּשׁ  ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ּכַ
ים, ְטהֹוִרים ְוִגּבֹוִרים, ֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ּמַ  ּבַ

זַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים,  ּכְ
ָרֵאל, ָכל ַמַעְרכֹות ִיׂשְ ְלֲחמּו ּבְ ּנִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ  ְלִנׁשְ

ם ִמְלַחְמּתָ ְפלּו ּבְ ּנָ ָרֵאל ְוׁשֶ ֶרת ּוִבְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיׂשְ ְחּתֶ ּמַ  ּבַ
ם, ֵ ת ַהּשׁ ַ ם ַעל ְקֻדּשׁ  ּוָמְסרּו ַנְפׁשָ

מֹוֵתיֶהם. ִלים ְלִעּלּוי ִנׁשְ ּלְ ָאנּו ִמְתּפַ ֲעבּור ׁשֶ  ָהָעם ְוָהָאֶרץ ּבַ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים ֵסֶתר ּכְ יֵרם ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ  ָלֵכן ּבַ

מֹוֵתיֶהם, ים ֶאת ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ  ְוִיְצרֹר ּבִ
ַגן ֵעֶדן ְמנּוָחָתם  ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ּבְ

ָרֵאל בֹוָתם ְוַתֲעמֹד ְלָכל ִיׂשְ ּכְ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ  ְוָינּוחּו ּבְ
ִמין, ְונֹאַמר ָאֵמן.  ְזכּוָתם ְוַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ ַהּיָ
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סדר תפילות ליום העצמאות

The Israeli flag is raised to full-mast.

תהלים קז

ד  ָאָלם ִמּיַ ר ּגְ אּוֵלי ה’ ֲאׁשֶ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ּגְ י טֹוב ּכִ הֹדּו ַלה’ ּכִ
ר  ְדּבָ עּו ַבּמִ ם. ּתָ פֹון ּוִמּיָ ֲעָרב ִמּצָ ְזָרח ּוִמּמַ ָצם ִמּמִ ָצר. ּוֵמֲאָרצֹות ִקּבְ
ֶהם  ם ּבָ ם ְצֵמִאים ַנְפׁשָ ב ֹלא ָמָצאּו. ְרֵעִבים ּגַ ֶרְך ִעיר מֹוׁשָ ימֹון ּדָ יׁשִ ּבִ
ְדִריֵכם  יֵלם. ַוּיַ צּוקֹוֵתיֶהם ַיּצִ ר ָלֶהם ִמּמְ ּצַ ְצֲעקּו ֶאל ה’ ּבַ ף. ַוּיִ ְתַעּטָ ּתִ
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַלה’  יֹודּו  ב.  מֹוׁשָ ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת  ָרה  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ
ֵבי  א טֹוב. יֹׁשְ יַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמּלֵ ּבִ י ִהׂשְ ִלְבֵני ָאָדם. ּכִ
י ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵא־ל ַוֲעַצת ֶעְליֹון  ְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל. ּכִ חֹׁשֶ
ר ָלֶהם  ּצַ ְזֲעקּו ֶאל ה’ ּבַ לּו ְוֵאין עֵֹזר. ַוּיִ ׁשְ ם ּכָ ָעָמל ִלּבָ ְכַנע ּבֶ ָנָאצּו. ַוּיַ
ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות  ְך  ֵמחֹׁשֶ יֹוִציֵאם  יֵעם.  יֹוׁשִ ֻצקֹוֵתיֶהם  ִמּמְ
ְלתֹות  ּדַ ר  ּבַ ׁשִ י  ּכִ ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַלה’  יֹודּו  ק.  ְיַנּתֵ
ּוֵמֲעֹונֵֹתיֶהם  ָעם  ׁשְ ּפִ ֶרְך  ִמּדֶ ֱאִוִלים  ַע.  ּדֵ ּגִ ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ת  ְנחֹׁשֶ
ְזֲעקּו ֶאל  ַוּיִ ֲעֵרי ָמֶות.  ׁשַ יעּו ַעד  ּגִ ַוּיַ ם  ַנְפׁשָ ַתֵעב  ּתְ ל אֶֹכל  ּכָ ִיְתַעּנּו. 
ט  ֵאם ִויַמּלֵ ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ יֵעם. ִיׁשְ ֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ר ָלֶהם ִמּמְ ּצַ ה’ ּבַ
חּו ִזְבֵחי  ִחיתֹוָתם. יֹודּו ַלה’ ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. ְוִיְזּבְ ְ ִמּשׁ
ְמָלאָכה  י  עֹׂשֵ ֳאִנּיֹות  ּבָ ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי  ה.  ִרּנָ ּבְ יו  ַמֲעׂשָ רּו  ִויַסּפְ תֹוָדה 
ַוּיֹאֶמר  ְמצּוָלה.  ּבִ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה’  י  ַמֲעׂשֵ ָראּו  ה  ֵהּמָ ים.  ַרּבִ ַמִים  ּבְ
ם  ַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפׁשָ יו. ַיֲעלּו ׁשָ ּלָ רֹוֵמם ּגַ ֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַוּתְ ַוּיַ
ְצֲעקּו  ע. ַוּיִ ּלָ ְתּבַ ּכֹור ְוָכל ָחְכָמָתם ּתִ ִ ּשׁ ָרָעה ִתְתמֹוָגג. ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ּכַ ּבְ
ִלְדָמָמה  ְסָעָרה  ָיֵקם  יֹוִציֵאם.  צּוקֵֹתיֶהם  ּוִמּמְ ָלֶהם  ר  ּצַ ּבַ ה’  ֶאל 
יֹודּו  ֶחְפָצם.  ְמחֹוז  ֶאל  ְנֵחם  ַוּיַ ּתֹקּו  ִיׁשְ ִכי  ְמחּו  ׂשְ ַוּיִ יֶהם.  ּלֵ ּגַ ֱחׁשּו  ַוּיֶ
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ב  ּוְבמֹוׁשַ ָעם  ְקַהל  ּבִ ִוירְֹממּוהּו  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַלה’ 
ֶאֶרץ  אֹון.  ְלִצּמָ ַמִים  ּומָֹצֵאי  ר  ְלִמְדּבָ ְנָהרֹות  ם  ָיׂשֵ ְיַהְללּוהּו.  ְזֵקִנים 
ה  ר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצּיָ ם ִמְדּבָ ֵבי ָבּה. ָיׂשֵ ִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹׁשְ ּפְ
דֹות  ְזְרעּו ׂשָ ב. ַוּיִ ם ְרֵעִבים ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ ב ׁשָ ְלמָֹצֵאי ָמִים. ַוּיֹוׁשֶ
ם  ּוְבֶהְמּתָ ְמאֹד  ְרּבּו  ַוּיִ ַוְיָבֲרֵכם  ְתבּוָאה.  ִרי  ּפְ ֲעׂשּו  ַוּיַ ְכָרִמים  עּו  ּטְ ַוּיִ
ׁשֹחּו ֵמעֶֹצר ָרָעה ְוָיגֹון. ׁשֵֹפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים  ְמֲעטּו ַוּיָ ֹלא ַיְמִעיט. ַוּיִ
חֹות.  ּפָ ּצֹאן ִמׁשְ ם ּכַ ׂשֶ ב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני ַוּיָ ּגֵ תֹהּו ֹלא ָדֶרְך. ַוְיׂשַ ְתֵעם ּבְ ַוּיַ
ה  ָמר ֵאּלֶ יָה. ִמי ָחָכם ְוִיׁשְ ָמחּו ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ּפִ ִרים ְוִיׂשְ ִיְראּו ְיׁשָ

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה’.

תהלים צז 

ים. ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק  ים ַרּבִ ְמחּו ִאּיִ ֵגל ָהָאֶרץ ִיׂשְ ה’ ָמָלְך ּתָ
ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו. ֵהִאירּו  ֵלְך  ּתֵ ְלָפָניו  ְסאֹו. ֵאׁש  ּכִ ט ְמכֹון  ּפָ ּוִמׁשְ
ה’  ְפֵני  ִמּלִ ָנַמּסּו  ּדֹוַנג  ּכַ ָהִרים  ָהָאֶרץ.  ֵחל  ַוּתָ ָרֲאָתה  ֵבל  ּתֵ ְבָרָקיו 
ים  ָהַעּמִ ָכל  ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַמִים  ָ ַהּשׁ ידּו  ִהּגִ ָהָאֶרץ.  ל  ּכָ ֲאדֹון  ְפֵני  ִמּלִ
לֹו  ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ ֱאִליִלים  ּבָ ְתַהְלִלים  ַהּמִ ֶפֶסל  עְֹבֵדי  ל  ּכָ ֵיבֹׁשּו  בֹודֹו.  ּכְ
ְלַמַען  ְיהּוָדה  נֹות  ּבְ ֵגְלָנה  ַוּתָ ִצּיֹון  ַמח  ׂשְ ַוּתִ ְמָעה  ׁשָ ֱאֹלִהים.  ל  ּכָ
ל  ל ָהָאֶרץ ְמאֹד ַנֲעֵליָת ַעל ּכָ ה ה’ ֶעְליֹון ַעל ּכָ י ַאּתָ ֶטיָך ה’. ּכִ ּפָ ִמׁשְ
ִעים  ְרׁשָ ד  ִמּיַ ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ׁשֵֹמר  ָרע  ְנאּו  ׂשִ ה’  אֲֹהֵבי  ֱאֹלִהים. 
ה’  יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ְמָחה. ׂשִ ֵרי ֵלב ׂשִ ּוְלִיׁשְ יק  ּדִ ַלּצַ ָזֻרַע  יֵלם. אֹור  ַיּצִ

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו.

תהלים צח 

ְיִמינֹו  ּלֹו  יָעה  הֹוׁשִ ה  ָעׂשָ ִנְפָלאֹות  י  ּכִ ָחָדׁש  יר  ׁשִ ַלה’  ירּו  ׁשִ ִמְזמֹור 
ה ִצְדָקתֹו. ָזַכר ַחְסּדֹו  ּלָ ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו. הֹוִדיַע ה’ ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ּגִ
ֱא־ֹלֵהינּו.  ְיׁשּוַעת  ָאֶרץ ֵאת  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו 
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ִכּנֹור  ּבְ ִכּנֹור  ּבְ ַלה’  רּו  ַזּמְ רּו.  ְוַזּמֵ נּו  ְוַרּנְ ְצחּו  ּפִ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ַלה’  ָהִריעּו 
ם  ֶלְך ה’. ִיְרַעם ַהּיָ ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ ְוקֹול ִזְמָרה. ּבַ
נּו. ִלְפֵני ה’  ֵבי ָבּה. ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵ ֵבל ְויֹׁשְ ּוְמֹלאֹו ּתֵ

ִרים. ֵמיׁשָ ים ּבְ ֶצֶדק ְוַעּמִ ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ּפֹט ָהָאֶרץ ִיׁשְ י ָבא ִלׁשְ ּכִ

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי
י ָבא אֹוֵרְך ֽקּוִמי ֽאֹוִרי ּכִ

ִרי ֽ ּבֵ יר ּדַ ֽעּוִרי ֽעּוִרי ׁשִ
ִיְך ִנְגָלה. בֹוד ה’ ָעַלֽ ּכְ

ְמָחה בֹו. ה ה’ ָנִגיָלה ְוִנׂשְִ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ

ְלִמי י ְוֹלא ִתּכָ ֹלא ֵתֽבֹוׁשִ
ֱהִמי ּתֹוֲחִחי ּוַמה ּתֶ ׁשְ ַמה ּתִ

י י ַעּמִ ְך ֶיֱחסּו ֲעִנּיֵ ּבָ
ּה. ּלָ ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ּתִ

ְמחה בֹו. ה ה’ ָנִגיָלה ְוִנׂשְִ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ

ְפֽרֹוִצי מֹאל ּתִ ָיִמין ּוׂשְ
יִצי ֲעִרֽ ְוֶאת ה’ ּתַ

ְרִצי ן ּפַ ַעל ַיד ִאיׁש ּבֶ
יָלה. ְמָחה ְוָנִגֽ ְוִנׂשְ

ְמָחה בֹו. ה ה’ ָנִגיָלה ְוִנׂשְִ ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ

ִחית, ר ָעֹון ְולאֹ ַיׁשְ  ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
ל ֲחָמתֹו. יב ַאּפֹו ְוֹלא ָיִעיר ּכָ ה ְלָהׁשִ  ְוִהְרּבָ

נּו. ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום ָקְרֵאֽ ֽ יָעה ַהּמֶ ֽ ה’ הֹוׁשִ
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ְרכּו ֶאת ה' ַהְמבֹוָרְך חזן:  ּבָ

רּוְך ה’ ַהְמבֹוָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד קהל:  ּבָ

ְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים,  ר ּבִ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ה’, ֱא־ֹלֵהֽ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶאת  ּוַמֲחִליף  ים,  ִעּתִ ה  ּנֶ ְמׁשַ ּוִבְתבּוָנה  ָעִרים,  ׁשְ ַח  ּפֹוֵתֽ ָחְכָמה  ּבְ
ְרצֹונֹו.  ּכְ יַע  ָרִקֽ ּבָ ְמרֹוֵתיֶהם  ִמׁשְ ּבְ ַהּכֹוָכִבים,  ֶאת  ר  ּוְמַסּדֵ ים,  ַמּנִ ַהּזְ
ֵני אֹור. ּוַמֲעִביר  ְך ִמּפְ ְך, ְוֽחׁשֶ ֵני ֽחׁשֶ ְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ ּבֹוֵרא יֹום ָוָלֽ
מֹו.  ׁשְ ְצָב־אֹות  ה’  ְיָלה,  ָלֽ ּוֵבין  יֹום  ין  ּבֵ יל  ּוַמְבּדִ ְיָלה,  ָלֽ ִביא  ּוֵמֽ יֹום 
ה’,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ינּו  ָעֵלֽ ִיְמלֹוְך  ִמיד  ּתָ ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֵא־ל 

ַהַמֲעִריב ֲעָרִבים.

ים  ֻחּקִ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה   , ְבּתָ ָאָהֽ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׁשְ ית  ּבֵ עֹוָלם  ַאֲהַבת 
נּו  ּוְבקּוֵמֽ נּו  ְכֵבֽ ׁשָ ּבְ ינּו,  ֱא־ֹלֵהֽ ה’  ן  ּכֵ ַעל  ְדּתָ  ִלַמֽ נּו  אֹוָתֽ ִטים,  ּפָ ּוִמׁשְ
י  ּכִ ָוֶעד.  יָך ְלעֹוָלם  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ָך  ִדְבֵרי תֹוָרֶתֽ ּבְ ַמח  ְוִנׂשְ יָך,  ֻחּקֶ ּבְ יַח  ֽ ָנׂשִ
ִסיר  ְיָלה, ְוַאֲהָבְתָך ַאל ּתָ ה יֹוָמם ָוָלֽ ינו, ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ ֶרְך ָיֵמֽ ֽינּו ְואֹֽ ֵהם ַחּיֵ

ָרֵאל. ה ה’, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָָ ּנּו ְלעֹוָלִמים. ּבָ ֽ ִמּמֶ

יחיד אומר: ֵאל ֶמֶלְך ֶנֶאָמן

ַמע ִישָרֵאל ה’ ֱא־לֵהינּו ה’ ֶאָחד ׁשְ
בוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

ָך.  ּוְבָכל־ְמאֶֹדֽ ָך,  ּוְבָכל־ַנְפׁשְ ְבָך,  ָכל־ְלָבֽ ּבְ ֱא־ֹלֶהיָך,  ה’  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ם  ְנּתָ ּנַ ָך. ְוׁשִ ָך ַהּיֹום, ַעל־ְלָבֶבֽ נִֹכי ְמַצּוְ ר ָאֽ ה, ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ
ָך,  ְכּבְ ְבׁשָ ּוֽ ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶתָך,  ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ ְלָבֶניָך, 
ֵעיֶנֽיָך,  ין  ּבֵ ְלֹטָטפֹת  ְוָהיּו  ַעל־ָיֶדָך,  ְלאֹות  ם  ְרּתָ וְקׁשַ ָך.  ּוְבקּוֶמֽ

יָך. ָעֶרֽ יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹת ּבֵ ּוְכַתְבּתָ
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ֶאְתֶכם  ה  ְמַצּוֶ ָאנִֹכי  ר  ֲאׁשֶ ֶאל־ִמְצֹוַתי,  ְמעּו  ׁשְ ּתִ מַֹע  ִאם־ׁשָ ְוָהָיה 
ּוְבָכל  ָכל־ְלַבְבֶכם  ּבְ ּוְלָעְבדֹו  ֱא־ֹֽלֵהיֶכם,  ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום, 
ַסְפּתָ  ְוָאֽ ּוַמְלקֹוׁש,  יֹוֶרה  ִעּתֹו,  ּבְ ר־ַאְרְצֶכם  ְמַטֽ י  ְוָנַֽתּתִ ֶכם.  ַנְפׁשְ
ַכְלּתָ  ְוָאֽ ָך,  ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ֽ ׂשָ ּבְ ב  ֵעׂשֶ י  ְוָנַֽתּתִ ָך.  ְוִיְצָהֶרֽ ָך  ְוִתיֽרׁשְ ְדָגֶנָך 
ֱא־ ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם,  ה  ן־ִיְפּתֶ ּפֶ ָלֶכם  ְמרּו  ֽ ָ ִהּשׁ  . ְעּתָ ָבֽ ְוׂשָ
ֶכם, ְוָעַצר ֶאת־ ֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוָחָרה ַאף־ ה’ ּבָ ּתַ ֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ

ם  ן ֶאת־ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ַמִים ְוֹלא־ִיְהֶיה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתּתֵ ָ ַהּשׁ
ָבַרי  ּדְ ם ֶאת  ְמּתֶ ְוׂשַ ר ה’ נֵֹתן ָלֶכם.  ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ
ַעל־ֶיְדֶכם,  ְלאֹות  אָֹתם  ם  ְרּתֶ ּוְקׁשַ ֶכם  ְוַעל־ַנְפׁשְ ַעל־ְלַבְבֶכם  ה  ֵאּלֶ
ם,  ר ּבָ ֵניֶכם, ְלַדּבֵ ם אָֹתם ֶאת־ּבְ ְדּתֶ ין ֵעיֵניֶכם. ְוִלּמַ ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ּבֵ
ם ַעל־ ָך. ּוְכַתְבּתָ ָך ּוְבקּוֶמֽ ְכּבְ ֶרְך, ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך, ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ

ֲאָדָמה  יָך. ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֽ ָעֶרֽ יֶתָך ּוִבׁשְ ְמזּוזֹות ּבֵ
ֶרץ. ַמִים ַעל־ָהָאֽ ָ יֵמי ַהּשׁ ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם, ּכִ ע ה’ ַלֲאבֹֽ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

ַמְרּתָ ֲאֵלֶהם.  ְוָאֽ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ר ֶאל־ּבְ ּבֵ ּדַ ר.  אמֹֽ ה ּלֵ ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל־מֹׁשֶ
ַעל־ִציִצת  ְוָנְֽתנּו  רָֹתם,  ְלדֹֽ ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַעל־ּכַ ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו 
ם ֶאת־ ֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ ֵכֽ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ַהּכָ

ֲחֵרי  ְוַאֽ ְלַבְבֶכם  ֲחֵרי  ַאֽ ָתתּורּו  ְוֹלא  אָֹתם,  יֶתם  ַוֲֽעׂשִ ה’,  ל־ִמְצֹות  ּכָ
ֶאת־ יֶתם  ַוֲעׂשִ רּו  ְזּכְ ּתִ ְלַמַען  ם.  ַאֲחֵריֶהֽ זִֹנים  ם  ר־ַאּתֶ ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם, 

ר  ֲאׁשֶ ֱאֹֽלֵהיֶכם,  ה’  ֲאִני  ם.  ֵלא־ֹֽלֵהיֶכֽ ְקדִֹשים  ִוְהִייֶתם  ל־ִמְצֹוָתי,  ּכָ
הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־ֹלִהים, ֲאִני ה’ ֱא־

ֹלֵהיֶכם. ֱאֶמת. ה’ ֱא־לֵהיֶכם ֱאֶמת:

זּוָלתֹו,  ְוֵאין  ינּו  ֱאֹלֵהֽ ה’  הּוא  י  ּכִ ינּו,  ָעֵלֽ ם  ְוַקּיָ זֹאת,  ל  ּכָ ֶוֱאמּוָנה 
ל  ף ּכָ נּו ִמּכַ נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ ֽ ד ְמָלִכים,ַמְלּכֵ נּו ִמּיַ ָרֵאל ַעּמֹו. ַהּפֹוֵדֽ ַוֲאַנְֽחנּו ִיׂשְ
ֹאיֵבי  ְלָכל  מּול  ּגְ ם  ּלֵ ׁשַ ְוַהּמְ ינּו,  ֵרֽ ִמּצָ נּו  ָלֽ ְפָרע  ַהּנִ ָהֵא־ל  ֶהָעִריִצים. 
ר. ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ְוִנְפָלאֹות  ֶקר,  ֵחֽ ֵאין  ַעד  ְגדֹולֹות  ה  נּו,ָהעֹׂשֶ ֽ ַנְפׁשֵ
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מֹות  ּבָ נּו ַעל  ְדִריֵכֽ נּו, ַהּמַ ַרְגֵלֽ ָנַתן ַלּמֹוט  ים, ְוֹלא  ַחּיִ ּבַ נּו  ֽ ַנְפׁשֵ ם  ַהּשָׂ
ּוְנָקָמה  ים  ִנּסִ נּו  ֽ ּלָ ה  ׂשֶ ָהעֹֽ נּו,  ׂשֹוְנֵאֽ ל  ּכָ ַעל  ַקְרֵנֽנּו,  ֶֽרם  ַוּיָ ינּו,  אֹויֵבֽ
ל  ּכָ ֶעְבָרתֹו  ּבְ ה  ּכֶ ַהּמַ ָחם.  ֵני  ּבְ ַאְדַמת  ּבְ ּומֹוְפִתים  ַפְרעֹה, אֹותֹות  ּבְ
עֹוָלם.  ְלֵחרּות  ִמּתֹוָכם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ֶאת  ַוּיֹוֵצא  ִים,  ִמְצָרֽ כֹוֵרי  ּבְ
ׂשֹוְנֵאיֶהם,  ְוֶאת  רֹוְדֵפיֶהם  ֶאת  סּוף,  ַים  ְזֵרי  ּגִ ין  ּבֵ ָניו  ּבָ ֲעִביר  ַהּמַ
מֹו. ּוַמְלכּותֹו  חּו ְוהֹודּו ִלׁשְ ּבְ בּוָרתֹו. ׁשִ ע, ְוָראּו ָבָניו ּגְ ְתהֹומֹות ִטּבַ ּבִ
ְמָחה  ׁשִ ּבְ יָרה  ׁשִ ָענּו  ְלָך  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  מׁשֶ ַעֵליֶהם,  לּו  ִקּבְ ָרצֹון  ּבְ

ם, ה, ְוָאְמרּו ֻכּלָ ַרּבָ

ה  ׂשֵ יּלֹת, עֹֽ ֶדׁש, נֹוָרא ְתִהִ ּקֹֽ ר ּבַ ָכה ֶנְאּדָ מֹֽ ֵא־ִלים ה’, ִמי ּכָ ָכה ּבָ ִמי ָכמֹֽ
ה, ֶזה ֵא־ִלי ָענּו ְוָאְמרּו: ַע ָים ִלְפֵני מׁשֶ ֶלא. ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶנֽיָך,ּבֹוֵקֽ ֶפֽ

ד  ִמּיַ ּוְגָאלֹו  ַיֲעקֹב,  י ָפָדה ה’ ֶאת  ּכִ ְוֶנֱאַמר:  ָוֶעד.  ם  ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלֶ ה’ 
ָרֵאל. ַאל ִיׂשְ ה ה’ ּגָ רּוְך ַאּתָ ּנּו. ּבָ ֽ ָחָזק ִמּמֶ

ינּו  ים ּוְפרֹוׂש ָעֵלֽ נּו ְלַחּיִ ֽ נּו ַמְלּכֵ לֹום,ְוַהֲעִמיֵדֽ ינּו ְלׁשָ יֵבנּו ה’ ֱא־ֹלֵהֽ ּכִ ַהׁשְ
ָך,  ֶמֽ ַען ׁשְ נּו ְלַמֽ יֵעֽ ֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפֶנֽיָך, ְוהֹוׁשִ ֵנֽנּו ּבְ ָך ְוַתּקְ לֹוֶמֽ ת ׁשְ ֻסּכַ
ָטן  ֶרב, ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוָהֵסר ׂשָ ֶבר, ְוֶחֽ ינּו אֹוֵיב, ֶדֽ נּו, ְוָהֵסר ֵמָעֵלֽ ַעֵדֽ ְוָהֵגן ּבַ
נּו  יֵלֽ נּו ּוַמּצִ י ֵא־ל ׁשֹוְמֵרֽ נּו. ּכִ יֵרֽ ְסּתִ יָך ּתַ ָנֶפֽ נּו, ּוְבֵצל ּכְ ינּו ּוֵמַאֲחֵרֽ ִמְלָפֵנֽֽ
ים  נּו, ְלַחּיִ נּו ּובֹוֵאֽ מֹור ֵצאֵתֽ ה. ּוׁשְ ּתָ ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ י ֵא־ל ֶמֽ ה, ּכִ ּתָ ָאֽ
ה  רּוְך ַאּתָ ָך. ּבָ לֹוֶמֽ ת ׁשְ ינּו ֻסּכַ ה ְוַעד עֹוָלם. ּוְפרֹׂש ָעֵלֽ לֹום, ֵמַעּתָ ּוְלׁשָ

ָרֵאל ָלַעד.  ה’, ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂשְ

א. ָאֵמן. ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ  ִיְתּגַ
י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ָעְלָמא ּדִ  ּבְ
ָרֵאל ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ  ּבְ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ּבַ
א. א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ  ְיֵהא ׁשְ
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א ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח, ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ  ִיְתּבָ
ִריְך הּוא. ִריְך הּוא. ּבְ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ  ְוִיְתַהּדָ

ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּבְ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ּלָ  ְלֵעֽ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן. ֲאִמיָרן ּבְ ּדַ

ֶתָך. ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

ָהם, ֱא־ֹלֵהי  ינּו, ֱא־ֹלֵהי ַאְבָרְ ינּו ֵוא־ֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ה ה’ ֱא־ֹלֵהֽ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶעְליֹון,  ֵא־ל  ְוַהּנֹוָרא,  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָהֵא־ל  ַיֲעקֹב.  ֵוא־ֹלֵהי  ִיְצָחק, 
ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל 
רּוְך  ּבָ ּוָמֵגן.  יַע  ֽ ּומֹוׁשִ ֶלְך עֹוֵזר  ֶמֽ ַאֲהָבה.  ּבְ מֹו  ׁשְ ְלַמַען  ם  ְבֵניֵהֶ ִלְבֵני 

ה ה’, ָמֵגן ַאְבָרָהם. ַאּתָ

ל  ְמַכְלּכֵ יַע.  ֽ ְלהֹוׁשִ ַרב  ה,  ּתָ ַאֽ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ה',  ְלעֹוָלם  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ
ים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶסד, ְמַחּיֵ ֶחֽ ים ּבְ ַחּיִ
ָכֽמֹוָך  ִמי  ָעָפר,  ֵני  ִליׁשֵ ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקּיֵ ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמּתִ חֹוִלים, 
יַח ְיׁשּוָעה.  ה ּוַמְצִמֽ ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ְך, ֶמֽ בּורֹות ּוִמי ֽדֹוֶמה ּלָ ַעל ּגְ ֽ ּבַ

ִתים. ה ַהּמֵ ה ה’, ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

רּוְך  ָלה. ּבָ ֽ ָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך, ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ
דֹוׁש. ֵא־ל ַהּקָ ה ה’, ָהֵ ַאּתָ

ָעה,  ּדֵ ָך  ֽנּו ֵמִאּתְ ָחּנֵ יָנה.  ּבִ ֶלֱאנֹוׁש  ד  ּוְמַלּמֵ ַעת,  ֽ ּדַ ה חֹוֵנן ְלָאָדם  ַאּתָ
ַעת. ה ה’, חֹוֵנן ַהּדָ רּוְך ַאּתָ ל. ּבָ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ּבִ

נּו  ְוַהֲחִזיֵרֽ ָך,  ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו  ֽ ַמְלּכֵ נּו  ְוָקְרֵבֽ ָך,  ְלתֹוָרֶתֽ ינּו  ָאִבֽ נּו  יֵבֽ ֲהׁשִ
ְתׁשּוָבה. ה ה’, ָהרֹוֶצה ּבִ רּוְך ַאּתָ ֵלָמה ְלָפֶנֽיָך. ּבָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ

י מֹוֵחל  ְענּו, ּכִ ֽ י ָפׁשָ נּו ּכִ ֽ נּו, ַמְלּכֵ אנּו, ְמַחל ָלֽ י ָחָטֽ ינּו, ּכִ נּו, ָאִבֽ ְסַלח ָלֽ
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ה ִלְסֹֽלַח.  ְרּבֶ ה ה’, ַחנּון ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ ַח ָאֽ ְוסֹוֵלֽ

ּגֹוֵאל  י  ּכִ ָך,  ֶמֽ ׁשְ ַען  ְלַמֽ ְמֵהָרה  נּו  ּוְגָאֵלֽ נּו,  ִריֵבֽ יָבה  ְוִרֽ ְבָעְנֵיֽנּו,  ְרֵאה 
ָרֵאל. ה ה’, ּגֹוֵאל ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ ָחָזק ָאֽ

ְוַהֲעֵלה  ה,  ּתָ ָאֽ נּו  ֵתֽ ְתִהּלָ י  ּכִ ָעה,  ֽ ׁשֵ ְוִנּוָ נּו  יֵעֽ הֹוׁשִ ְוֵנָרֵפא,  ה’,  נּו  ְרָפֵאֽ
ְוַרֲחָמן  ֶנֱאָמן  רֹוֵפא  ֶלְך  ֶמֽ ֵא־ל  י  ּכִ ינּו.  ַמּכֹוֵתֽ ְלָכל  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה 

ָרֵאל. ה ה’, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ָאּתָ

ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה  ָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ּכָ ָ ינּו, ֶאת ַהּשׁ ינּו, ה’ ֱא־ֹלֵהֽ ֵרְך ָעֵלֽ ּבָ
נּו  ָנֵתֽ ָך, ּוָבֵרְך ׁשְ נּו ִמטּוֶבֽ ֵעֽ ּבְ ֵני ָהֲאָדָמה, ְוׂשַ ָרָכה ַעל ּפְ ְלטֹוָבה ְוֵתן ּבְ

ִנים. ָ ה ה’, ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ִנים ַהּטֹובֹות. ּבָ ָ ּשׁ ּכַ

נּו ַיַֽחד  ֵצֽ ינּו, ְוַקּבְ ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ נּו, ְוׂשָ דֹול ְלֵחרּוֵתֽ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ
ָרֵאל. ץ ִנְדֵחי ַעמֹו ִיׂשְ ה ה’, ְמַקּבֵ רּוְך ַאּתָ ֶרץ. ּבָ ְנפֹות ָהָאֽ ע ּכַ ֵמַאְרּבַ

נּו ָיגֹון  ה, ְוָהֵסר ִמּמֶ ִחּלָ ַבּתְ ינּו ּכְ ָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצֽ ינּו ּכְ יָבה ׁשֹוְפֵטֽ ֽ ָהׁשִ
נּו  ֵקֽ ְוַצּדְ ּוְבַרֲחִמים,  ֶחֶסד  ּבְ ָך  ְלַבּדְ ה’,  ה,  ַאּתָ ינּו  ָעֵלֽ ּוְמלֹוְך  ַוֲאָנָחה, 

ט. ּפָ ֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ ה ה’, ֶמֽ רּוְך ַאּתָ ט. ּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

יָך  ַגע ּתֹאֵבד, ְוָכל אֹוְיֶבֽ ֶרֽ ָעה ּכְ ִהי ִתְקָוה, ְוָכל ָהִרׁשְ יִנים ַאל ּתְ ְלׁשִ ְוַלּמַ
ְמֵהָרה  ר ְוַתְכִנֽיַע ּבִ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ִדים ְמֵהָרה ְתַעּקֵ תּו, ְוַהּזֵ ֵרֽ ְמֵהָרה ִיּכָ

ה ה’, ׁשֵֹבר אְֹיִבים ּוַמְכִנֽיַע ֵזִדים. רּוְך ַאּתָ ינּו. ּבָ ְבָיֵמֽ

ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ִזְקֵני  ְוַעל  ַהֲחִסיִדים  ְוַעל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל 
יָך, ה’ ֱא־ ינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמֽ ֶדק ְוָעֵלֽ ֽ ֵרי ַהּצֶ ֵליַטת סֹוְפֵריֶהם, ְוַעל ּגֵ ּפְ

נּו  ים ֶחְלֵקֽ ֱאֶמת, ְוׂשִ ְמָך ּבֶ ׁשִ ָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ּבְ ינּו, ְוֵתן ׂשָ ֹלֵהֽ
ָען  ִמׁשְ ה’,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְחנּו.  ָטֽ ּבָ ְבָך  י  ּכִ ֵנבֹוׁש  ְוֹלא  ְלעֹוָלם,  ֶהם  ִעּמָ

יִקים. ּדִ ּוִמְבָטח ַלּצַ
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 , ְרּתָ ֽ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ תֹוָכּה ּכַ ּכֹון ּבְ ׁשּוב, ְוִתׁשְ ַרֲחִמים ּתָ ִים ִעיְרָך ּבְ ַלֽ ְוִלירּוׁשָ
ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה  א  ְוִכּסֵ ְנַין עֹוָלם,  ּבִ ינּו  ָיֵמֽ ּבְ ָקרֹוב  ּבְ ּוְבֵנה אֹוָתּה 

ִים. ָלֽ ה ה’, ּבֹוֵנה ְירּוׁשַָ רּוְך ַאּתָ ִכין. ּבָ ּתָ

י  ּכִ ָך,  יׁשּוָעֶתֽ ּבִ רּום  ּתָ ְוַקְרנֹו  יַח,  ַתְצִמֽ ְמֵהָרה  ָך  ַעְבּדְ ִוד  ּדָ ַמח  ֶצֽ ֶאת 
ֶרן ְיׁשּוָעה.  ֽ יַח ֶקֵֵ ה ה’, ַמְצִמֽ רּוְך ַאּתָ ל ַהּיֹום. ּבָ ינּו ּכָ ֽ ּוִ ִליׁשּוָעְתָך ּקִ

ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון  ל ּבְ ינּו, ְוַקּבֵ נּו, ה’ ֱא־ֹלֵהינּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ ַמע קֹוֵלֽ ׁשְ
ָפֶנֽיָך,  ּוִמּלְ ה,  ּתָ ָאֽ ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות  ּתְ ׁשֹוֵמע  ֵא־ל  י  ּכִ נּו,  ֵתֽ ִפּלָ ּתְ ֶאת 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ת  ִפּלַ ּתְ ַע  ׁשֹוֵמֽ ה  ַאּתָ י  ּכִ נּו.  יֵבֽ ׁשִ ּתְ ַאל  ֵריָקם  נּו,  ֽ ַמְלּכֵ

ה. ִפּלָ ַע ּתְ ה ה’, ׁשֹוֵמֽ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים . ּבָ ּבְ

ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה  ָתם, ְוָהׁשֵ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ינּו, ּבְ ְרֵצה, ה’ ֱא־ֹלֵהֽ
ָרצֹון, ּוְתִהי  ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ּבְ ָרֵאל, ּוְתִפּלָ י ִיׂשְ ֵ ָך, ְוִאּשׁ יֶתֽ ִלְדִביר ּבֵ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ְלָרצֹון ּתָ

ֲחִזיר  ַהּמַ ה’,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנֽינּו  ְוֶתֱחֶזֽיָנה 
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ׁשְ

ינּו, ְלעֹוָלם  ינּו ֵוא־ֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ה הּוא, ה’ ֱא־ֹלֵהֽ ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך, ׁשָ
ר  ָך ּוְנַסּפֵֵ ה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ּלְ נּו, ַאּתָ ֵעֽ ֽינּו, ָמֵגן ִיׁשְ ָוֶעד, צּור ַחּיֵ
קּודֹות ָלְך,  ינּו ַהּפְ מֹוֵתֽ ָך, ְוַעל ִנׁשְ ָיֶדֽ סּוִרים ּבְ ֽינּו ַהּמְ ָך. ַעל ַחּיֵ ֶתֽ ִהּלָ ּתְ
ָכל ֵעת,  ּבְ יָך ׁשֶ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ ֽ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ ֽ ְוַעל ִנּסֶ
ּמּו  י ֹלא ַתֽ יָך, ְוַהְמַרֵחם ּכִ י ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ִים, ַהּטֹוב ּכִ ֶקר ְוָצֳהָרֽ ֶרב ָובֹֽ ֽ ֶעֵ

ינּו ָלְך. ֽ יָך ֵמעֹוָלם ִקּוִ ֲחָסֶדֽ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוכֹל  נּו, ּתָ ֽ ְמָך, ַמְלּכֵ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם ׁשִ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ
נּו  ְיׁשּוָעֵתֽ ָהֵא־ל  ֱאֶמת,  ּבֶ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ִויַהְללּו  ָלה,  ֽ ּסֶ יֹוֽדּוָך  ים  ַהַחּיִ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות.  ה ה’, ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ָלה. ּבָ נּו ֶסֽ ְוֶעְזָרֵתֽ
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ֶלְך ָאדֹון  ה הּוא ֶמֽ י ַאּתָ ים ְלעֹוָלם, ּכִ ׂשִ ָרֵאל ַעְמָך ּתָ לֹום ָרב ַעל ִיׂשְ ׁשָ
ּוְבָכל  ָכל ֵעת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ֵעיֶניָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמְ ּבְ לֹום. ְוטֹוב  ָ ְלָכל ַהּשׁ

לֹום. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ה ה’, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ לֹוֶמָך. ּבָ ׁשְ ָעה ּבִ ׁשָ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

י  ַנְפׁשִ ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה.  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע.  ְלׁשֹוִני  ְנצֹור  ֱא־ֹלַהי, 
יָך  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ָך,  תֹוָרֶתֽ ּבְ י  ִלּבִ ַתח  ּפְ ְהֶיה.  ּתִ ַלּכֹל  ָעָפר  ּכֶ י  ְוַנְפׁשִ ִתּדֹם, 
ִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל  י. ְוָכל ַהחֹוׁשְ ְרּדֹוף ַנְפׁשִ ּתִ
ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְיִמיֶנָֽך,  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָך,  ֶמֽ ׁשְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ
יָעה  ֽ הֹוׁשִ יָך,  ְיִדיֶדֽ ֵיָחְלצּון  ַען  ַלַמֽ ָך.  ּתֹוָרֶתֽ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָך.  ֶתֽ ָ ְקֻדּשׁ
י ְלָפֶנֽיָך, ה’ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִֽני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  לֹום ָעֵלינּו,  ה ׁשָ ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו, הּוא  ּבִ לֹום  ה ׁשָ עֹׂשֶ
ְוִאְמרּו. ָאֵמן.

ית  ּבֵ ֶנה  ִיּבָ ׁשֶ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ א־ֹלֵהי  ֵוִ ינּו  ֱא־ֹלֵהֽ ה’  ִמְלָפֶנֽיָך,  ָרצֹון  ְיִהי 
ַנֲעָבְדָך  ם  ְוׁשָ ָך,  תֹוָרֶתֽ ּבְ נּו  ֶחְלֵקֽ ְוֵתן  ינּו,  ְבָיֵמֽ ְמֵהָרה  ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ְוָעְרָבה ַלה’ ִמְנַחת ְיהּוָדה  יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ּבְ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִים ּכִ ָלֽ ִוירּוׁשָ

א. ָאֵמן. ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ  ִיְתּגַ
י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ָעְלָמא ּדִ  ּבְ
ָרֵאל ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ  ּבְ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ּבַ
א. א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ  ְיֵהא ׁשְ

א ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח, ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ  ִיְתּבָ
ִריְך הּוא. ִריְך הּוא. ּבְ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ  ְוִיְתַהּדָ

ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּבְ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ּלָ  ְלֵעֽ
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ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן. ֲאִמיָרן ּבְ  ּדַ
י  ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ָכל ִיׂשְ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבֵ ּתִ

א ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן. ַמּיָ  ִבׁשְ
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ינּו ְוַעל ּכָ ים ָעֵלֽ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

 ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן.
ל  ינּו ְוַעל ּכָ לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן. ִיׂשְ

The Ark is opened and the following is said responsively by 
the Leader and congregation:

ַמע ִישָרֵאל ה’ ֱא־לֵהינּו ה’ ֶאָחד ׁשְ
The following is said three times responsively:

ה’ הּוא ָהֱא־ֹלִהים
The Leader says the following which is repeated by  

the congregation:

ים ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ּוְגָאָלנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ה ִנּסִ ָעׂשָ  ִמי ׁשֶ
ע  ץ ּניָדֵחנּו ֵמַאְרּבַ ָקרֹוב, ַוְיַקֵבּ ֵלָמה ְבּ אּוָלה ׁשְ הּוא ִיְגָאֵלנּו ְגּ

ָרֵאל, ְונֹאַמר ָאֵמן. ל ִיְשׂ ְנפֹות ָהָאֶרץ, ֲחֵבִרים ּכָ ּכַ

The Leader continues:

במדבר י

ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם  ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצַ ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ּבְ
ם ֵמֹאְיֵביֶכם.  ְעּתֶ ְונֹוׁשַ ִלְפֵני ה' ֱא־ֹלֵהיֶכם  ם  ְרּתֶ ְוִנְזּכַ ֲחצְֹצרֹות  ּבַ
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ם  יֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ ּוְביֹום ׂשִ
רֹון  ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ֲחצְֹצרֹת ַעל עֹֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ּבַ

ִלְפֵני ֱא־ֹלֵהיֶכם ֲאִני ה’ ֱא־ֹלֵהיֶכם.

The Shofar is sounded with a Tekia Gedola and  
the following is sung aloud:

נּוָיה ָלִים ַהְבּ ירּוׁשַָ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ְלׁשָ
All:

ָפֶניָך ה' ֱא־ֹלֵהינּו ֵוא־ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
א ִדְגאּוָלה ָזִּכינּו ְלַאְתַחְלּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ ְכּ  ׁשֶ

יַח ִצְדֵקנּו  ל ָמׁשִ מֹוַע קֹול ׁשֹוָפר ׁשֶ ה ִלׁשְ ן ִנְזּכֶ  ּכֵ
ָיֵמנּו. ְמֵהָרה ְבּ ִבּ

תהלים קכו

חְֹלִמים. ָאז  יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ה’ ֶאת ׁשִ ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ׁשִ
יל ה’  ה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ִיּמָ
ֵמִחים.  נּו ָהִיינּו ׂשְ יל ה’ ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה. ִהְגּדִ ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ
ִדְמָעה  ּבְ ַהּזְֹרִעים  ֶגב.  ּנֶ ּבַ ֲאִפיִקים  ּכַ ִביֵתנּו  ׁשְ ֶאת  ה’  ׁשּוָבה 
ָיבֹוא  ּבֹא  ַרע  ַהּזָ ְך  ֶמׁשֶ א  נֹׂשֵ ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו.  ה  ִרּנָ ּבְ

א ֲאֻלּמָֹתיו. ה נֹׂשֵ ְבִרּנָ
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Some communities recite Hallel at this point, 
as well as at Shacharit on the morning of Yom HaAtzma’ut.

ִמְצֹוָתיו,  נּו ּבְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ה’ ֱא־ֹלֵהֽ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ֶמר. ֽנּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֹֽ ְוִצּוָ

ָעה ְוַאְרּבָ בּועֹות  ֵני ׁשָ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ר יֹום  ָעׂשָ מֹוָנה   ג’ באייר ַהּיֹום ׁשְ

ֶמר.     ָיִמים ָלעֹֽ

ה ָ ַוֲחִמּשׁ בּועֹות  ׁשָ ֵני  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ יֹום  ר  ָעׂשָ ָעה  ׁשְ ּתִ באייר ַהּיֹום   ד’ 

ֶמר.     ָיִמים ָלעֹֽ

ָיִמים ה  ָ ּשׁ ְוׁשִ בּועֹות  ׁשָ ֵני  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ יֹום  ִרים  ֶעׂשְ באייר ַהּיֹום   ה’ 

ֶמר.     ָלעֹֽ

ֶמר.  בּועֹות ָלעֹֽ ה ׁשָ ֹלׁשָ ֵהם ׁשְ ִרים יֹום ׁשֶ ו’ באייר ַהּיֹום ֶאָחד ְוֶעׂשְ

ׁש ִלְמקֹוָמּה,  ְקּדָ ית ַהּמִ נּו ֲעבֹוַדת ּבֵ  ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲחִזיר ָלֽ
ָלה. ינּו ָאֵמן ֶסֽ ְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ּבִ

ית,  ֵראׁשִ ּבְ ְליֹוֵצר  ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֵתת  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ֽ ּבֵ ְלׁשַ ינּו  ָעֵלֽ
חֹות ָהֲאָדָמה,  ּפְ ִמׁשְ ּכְ נּו  ָמֽ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוֹלא ׂשָ ּכְ נּו  ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ
ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְֽחנּו  ֲהמֹוָנם  ָכל  ּכְ נּו  ְוגָֹרֵלֽ ֶהם,  ּכָ נּו  ֶחְלֵקֽ ם  ׂשָ ֹלא  ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֶלְך, ַמְלֵכי ַהּמְ ֲחִוים ּומֹוִדים, ִלְפֵני ֶמֽ ּתַ ּוִמׁשְ
ִים  ַמֽ ָ ּשׁ ּבַ ְיָקרֹו  ב  ּומֹוׁשַ ֶרץ,  ָאֽ ְויֵֹסד  ִים  ַמֽ ׁשָ נֹוֶטה  הּוא  ׁשֶ הּוא. 
ינּו ֵאין עֹוד.  ָגְבֵהי ְמרֹוִמים, הּוא ֱא־ֹלֵהֽ ּבְ ֻעּזֹו  ִכיַנת  ּוׁשְ ַעל,  ֽ ִמּמַ
ַהּיֹום  ְוָיַדְעּתָ  תֹוָרתֹו.  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ זּוָלתֹו,  ֶפס  ֶאֽ נּו  ֽ ַמְלּכֵ ֱאֶמת 
ַעל, ְוַעל  ֽ ים ִמּמַ ַמֽ ָ ּשׁ י ה’ הּוא ָהֱא־ֹלִהים ּבַ ָך, ּכִ בָֹת ֶאל ְלָבֶבֽ ַוֲהׁשֵ

ַחת, ֵאין עֹוד. ֽ ֶרץ ִמּתָ ָהָאֽ
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ֶרת  ִתְפֶאֽ ּבְ ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ינּו,  ֱא־ֹלֵהֽ ה’  ְלָך  ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ַעל 
ֵרתּון.  רֹות ִיּכָ ֶרץ ְוָהֱאִליִלים ּכָ ָך, ְלַהֲעִביר ִגלּוִלים ִמן ָהָאֽ ֻעּזֶ
ָך.  ֶמֽ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י, ְוָכל ּבְ ־ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ ְלַתּקֵ
ֵבי  יֹוׁשְ ל  ּכָ ְוֵיְדעּו  ירּו  ֽ ַיּכִ ֶרץ.  ָאֽ ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכָ יָך  ֵאֶלֽ ְלַהְפנֹות 
ל ָלׁשֹון. ְלָפֶנֽיָך ה’ ֱא־ ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ֽ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ְלָך ּתִ ֵתֵבל, ּכִ

ם  לּו ֻכּלָ נּו. ִויַקּבְ ֽ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֹלּו. ְוִלְכבֹוד ׁשִ ינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֽ ֹלֵהֽ
י  ָך. ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֽ
תּוב  ּכָ ָכבֹוד. ּכַ ְמלֹוְך ּבְ ְלכּות ֶשְלָך ִהיא, ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ַהּמַ
ֶלְך ַעל  ָך, ה’ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר, ְוָהָיה ה’ ְלֶמֽ תֹוָרֶתֽ ּבְ

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה’ ֶאָחד, ּוְשמֹו ֶאָחד. ֶרץ, ּבַ ל ָהָאֽ ּכָ

קדיש יתום

א. ָאֵמן. ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ  ִיְתּגַ
י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ָעְלָמא ּדִ  ּבְ
ָרֵאל ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ  ּבְ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ּבַ
א. א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ  ְיֵהא ׁשְ

א ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח, ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ  ִיְתּבָ
ִריְך הּוא.  א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ  ְוִיְתַהּדָ

ִריְך הּוא.  ּבְ

ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּבְ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ּלָ  ְלֵעֽ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן. ֲאִמיָרן ּבְ  ּדַ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ינּו ְוַעל ּכָ ים ָעֵלֽ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן.

ל  ינּו ְוַעל ּכָ לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן. ִיׂשְ
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All sing:

יַח,  ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ  ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
בֹוא. ּיָ ָכל יֹום ׁשֶ ה ּלֹו ּבְ ל ֶזה ֲאַחּכֶ , ִעם ּכָ ְתַמְהֵמּהַ ּיִ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

The Prayer for the State of Israel is recited:

ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו,  ַמִים, צּור ִיְשׂ ָשּׁ ַבּ ָאִבינּו  ֶשׁ
ֵתנּו . ֻאָלּ ית ְצִמיַחת ְגּ ָרֵאל, ֵראִשׁ ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשׂ ָבּ
לֹוֶמָך , ת ְשׁ ָך, ּוְפרֹׁש ָעֶליָה ֻסַכּ ֶאְבַרת ַחְסֶדּ ָהֵגן ָעֶליָה ְבּ
ֶריָה ְויֹוֲעֶציָה , יָה, ָשׂ ָך ְלָראֶשׁ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְתּ ּוְשׁ

ָפֶניָך . ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵנם ְבּ ְוַתְקּ
נּו , י ֶאֶרץ ָקְדֵשׁ ַחֵזּק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵנּ

ֵרם , ַעְטּ חֹון ְתּ ְוַהְנִחיֵלם ֱא־ֹלֵהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנָצּ
ֶביָה . ְמַחת עֹוָלם ְליֹוְשׁ ָאֶרץ ְוִשׂ לֹום ָבּ ְוָנַתָתּ ָשׁ

זּוֵריֶהם , ָכל ַאְרצֹות ְפּ ָקד ָנא ְבּ ָרֵאל ְפּ ית ִיְשׂ ל ֵבּ ְוֶאת ַאֵחינּו ָכּ
ֶמָך , ן ְשׁ ַכּ ַלִים ִמְשׁ ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָשׁ
ַמִים , ְקֵצה ַהָשּׁ ֲחָך ִבּ ְך, ִאם ִיְהֶיה ִנַדּ ה ַעְבֶדּ תֹוַרת מֶשׁ תּוב ְבּ ָכּ ַכּ

ֶחָך . ם ִיָקּ ְצָך ה' ֱא־ֹלֶהיָך ּוִמָשּׁ ם ְיַקֶבּ ִמָשּׁ
ּה , ָתּ ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרְשׁ ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱא־ֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

ָך ֵמֲאבֶֹתיָך . ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבּ
ֶמָך , ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשׁ

ְבֵרי ּתֹוָרֶתָך . ל ִדּ מֹר ֶאת ָכּ ְוִלְשׁ
יַח ִצְדֶקָך , ִוד ְמִשׁ ן ָדּ ַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶבּ ּוְשׁ

י ֵקץ ְיׁשּוָעֶתָך . ִלְפּדות ְמַחֵכּ
ֵבל ַאְרֶצָך , ֵבי ֵתּ ל יֹוְשׁ אֹון ֻעֶזָּך ַעל ָכּ ֲהַדר ְגּ הֹוַפע ַבּ

ָרֵאל ֶמֶלְך , ַאּפֹו, ה' ֱא־ֹלֵהי ִיְשׂ ָמה ְבּ ר ְנָשׁ ל ֲאֶשׁ ְויֹאַמר כֹּ
ָלה. ָאֵמן ֶסָלה. ּכל ָמָשׁ ּוַמְלכּותו ַבּ
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Rise for the singing of Hatikvah, followed by  
the blowing of the Shofar:

ִניָמה ָבב ּפְ ּלֵ ל עֹוד ּבַ  ּכָ
ה,  ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמּיָ

 ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה
ה.  ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפּיִ

ְקָוֵתנּו,  עֹוד ֹלא ָאְבָדה ּתִ
ִים, נֹות ַאְלּפַ ת ׁשְ ְקָוה ּבַ  ַהּתִ
ַאְרֵצנּו י ּבְ  ִלְהיֹות ָעם ָחְפׁשִ

ַלִים. ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוׁשָ



Jack Kahn’s involvements and activities were many 
and widespread. He supported Israel and Zionism with 
distinction, including roles as Vice Chairman of World 
Mizrachi, Chairman of Mizrachi Canada, Vice Chairman 
of the Canadian Zionist Federation, the founding Board 
member of Yeshiva University Torah MiTzion Beit Midrash 
in Toronto, Membership of the Board of Governors of the 
Jewish Agency and Member of the Presidium of the World 
Zionist Organization and of the Zionist General Council. 
He was an incredibly gifted leader who devoted the better 
part of his life to the State of Israel and the Jewish people. 
רּוְך .ְיִהי ִזְכרֹו ָבּ
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