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מבוא

מלאכה ,דבר גדול הוא – א? יש מקו להעשירו בתוכ רוחני .פרקי קריאה
אלו יכולי לשמש מסגרת ה לסעודה ציבורית וה לסעודה משפחתית.
יסוד פרקי קריאה אלה בהצעה מקורית של הרה"ג הרב שלמה גור זצ"ל,
שהוכנה לכבוד יו העצמאות השלושי של מדינת ישראל ,שעה שהרב גור
שימש כרב הראשי לישראל .לשאלתי הטלפונית ,השיב הרב שהמקור שכתב

יאמר 0עוד:
ָמי ִָ -איְ ,נ /א ְי ָי ,וְ לא ְ
ָל ֵכ ִהֵ,ה י ִ
יִָ 3ר ֵאל ֵמ ֶא ֶר ִמ ְצ ָריִ",
" ַחי יְ ָי ֲא ֶ5ר ֶה ֱע ָלה ֶאת ְ-נֵי ְ
ֶרע ֵ-ית
ַא ֶ5ר ֵה ִביא ֶאת ז ַ
ִ8י ִאַ " :חי ְי ָי ֲא ֶ5ר ֶה ֱע ָלה ו ֲ
0מ8ל ָה ֲא ָרצות ֲא ֶ5ר ִה ְַ :ח ִ9י ָ;5
ִָ 3ר ֵאל ֵמ ֶא ֶר ָצפונָה"ִ ,
יְ
<ד ָמ ָת.
ָ5בַ 0על ְ
וְ י ְ
)ירמי' כג ,ז ח(

בעברית אינו מצוי תחת ידו .הצעת הרב גור זצ"ל לא פורסמה בעברית ,א?
עובדה ע"י וועדת רבני בניהולו של הרב יוס לוקשטיי ,ופורסמה באנגלית
ע"י המגבית היהודית המאוחדת בארה"ב .על היסוד ההוא הכנתי בעברית
את הפרקי האלה עבור משפחתי ,לקראת יו העצמאות הארבעי של
מדינת ישראל ,ה' באייר תשמ"ח.
פרקי הקריאה נערכו ברוח דבריו של הרה"ג הרב שאול ישראלי זצ"ל ,שכתב
שעד שלא יקבעו חכמי ימינו הי"ו את ערכ הנצחי של אירועי ימינו וכיצד
לציינ ,שיש לע לנהוג בו "מאליה ,מתו? שחזו והרגישו את גודל הנס"
)הלכות יו העצמאות ויו ירושלי ,בעריכת נחו רקובר ,עמ' פד( .אכ,
אי לחדש חיובי הלכתיי אלא על ידי קביעת גדולי חכמינו ,א? א לא
נפעל כלל ,נחטא ח"ו במידה השפלה של כפיית טובה.
אני מקווה שפרקי אלה ימצאו ח בעיני בני עמי ושיביאו לה תועלת
רוחנית .ה צמחו מתו? ניסיו להגביר בלבי ובלבותיה של בני משפחתי
את ההכרה ביד ה’ שבאירועי תקופתנו הגדולה .תודה לעדינה ,לתמר,
ליאיר ,לעלי ,ליעל ולנילי ,לאחי מורי הרב ד"ר אפרי זאב משלו ,לאפרת
כ ,לבתיה נזרי )רודמ( ,לפרופ' יהודה פרידלנדר ,ליהושפט הראל ,ולגב'
מרי אר ,עבור הערותיה והצעותיה המועילות; כול יעמדו על הברכה!

לא שתיעקר יציאת מצרי ממקומה 
אלא שתהא שעבוד מלכויות עיקר ,ויציאת מצרי טפל לו.
)ברכות יב ע"ב(

פרקי הקריאה המוגשי בזה באי לבטא את הכרתנו בנסי הגדולי
שעשה לנו האלוהי בתקופתנו הגדולה בכלל ,ובנס הגדול שעשה לנו ביו
העצמאות ,ה' באייר תש"ח ,בפרט .אנו מכירי טובה לקדוש ברו? הוא על
שהגדיל חסדו עמנו ונת חלקנו בי החיי באר ישראל בימי ראשית
צמיחת גאולתנו .יציאת מצרי לא תיעקר ממקומה לעול  א? מ הראוי
שתחילת הק של גלותנו הארוכה והמרה ביותר תזכה למקו של כבוד
בתודעתנו.
זה עשרות שני שרבי מבקשי דר? להביע את הכרת בער? היהודי
הרוחני של התקופה הזאת ושל היו הזה .ה רוצי לתת לימי אלה את
מקומ הראוי בי הימי המצויני של ע ישראל ,שה בעלי תוכ רוחני
ייחודי; ה רוצי להעביר לבניה ולבנותיה את ההתרגשות ,ההתפעלות
וההתלהבות שליוו את ימיה הראשוני של מדינת ישראל .אול מבוכת
הדור ,טרדות הזמ ,והשגרה השוחקת היו בעוכרינו .בשני האחרונות
הלכו והתבססו בבתי כנסת רבי בישראל ,וכבר הפכו לשגרה ,סדרי תפילה
מיוחדי ליו זה ,אשר הוכנו על ידי הרבנות הראשית לישראל .אול
המשמעות הרוחנית הייחודית של תפילות אלו כמעט ואינה מורגשת מחו
לכותלי בתי הכנסת .רוב הע מציי את היו בפיקניקי ובטיולי ,באירועי
ספורט וחברה ,ובצפייה בטלוויזיה .יו חג כזה לכלל ישראל ,ללא איסורי
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שלאחריו .בכל מקרה ,מומל לתכנ מראש את שעת הקריאה בתאו ע
כל בני המשפחה ,כדי שהיא תהיה חוויה נעימה לכול.

מטרת פרקי הקריאה ונושאיה
הסעודה שבסדר הקריאה
פרקי הקריאה מוגשי לכ בתקווה שיעשירו את חווייתכ הרוחנית את
יו העצמאות .מטרת להוסי ממד ערכידתי לשאר הדרכי שבה אנו
מצייני את יו העצמאות .לא בבית הכנסת בלבד יש לציי ממד זה ,אלא

פרקי הקריאה מיועדי לקריאה בשילוב ע סעודה חגיגית בחוג המשפחה,
ידידי ,מוסד חינוכי או קהילה .הדלקת עשרה נרות ושתיית חמש כוסות ה

א בחיק המשפחה ובקהילה.

הציר המרכזי שבנוי עליו סדר הקריאה .לכ יש להכי עשרה נרות )א היא
אינה נערכת בשבת( ויי או מי ענבי לשתיית חמש כוסות.
כמו כ ,יש לבר? המוציא על חלה מיוחדת ליו שמחה ,ולטבול את הלח

בפרקי הקריאה אנו מזכירי את הימי הקשי שלפני הקמת המדינה ,וכ
את הדורות הרבי והארוכי של חשכת גלות שקדמו לתקופתנו .אנו

בדבש .אפשר להכי סעודה חלבית .הכל ייעשה לכבודה של אר ישראל,
כמו שנאמר" :אר זבת חלב ודבש" )דברי ו ,ג ,ועוד( ,ולכבוד תורת אר
ישראל ,כמו שנאמר" :דבש וחלב תחת לשונ?" )שה"ש ד ,יא(.
במטרה להקל על משתתפי רעבי ועל ילדי המצפי לאוכל ,פוזרו קטעי
הקריאה בי חלקי הסעודה השוני .ואול ,רצוי שג האחראי על הגשת
האוכל יוכלו להשתת בקריאה ,בלי המתח העלול ללוות אות כאשר ה
צריכי לדאוג לשמירה על אוכל ח להגשה ברגע המתאי .לכ מומל
שבפתיחת הקריאה השולח יהיה ערו? ,ועליה החלה המיוחדת והפיתות
לברכת המוציא ,וסלטי ,כי אלה ייאכלו אחרי המחזור הראשו של קטעי
קריאה .כמו כ יש להכי מראש פרי טרי מפרי העונה ,כמו מלו ,או סלט
פירות וכדומה .הוא ישמש מנה ראשונה שאפשר יהיה להגישה בלי טרדה
מיוחדת ,בסו המחזור השני של קטעי הקריאה .המנה העיקרית תוגש
בסו המחזור השלישי של קטעי הקריאה.

מצייני את השמחה והניצחונות שליוו את הקמת מדינת ישראל ,ואת
האתגרי ,הנפילות וההצלחות המלווי אותנו עד היו הזה .אנו מכירי
בהשגחת הבורא יתבר? המאירה מתו? האירועי ההיסטוריי האלו; אנו
מודי לו על שזיכה אותנו בנטילת חלק במימוש של הבטחות שאבותינו
ואמותינו יכלו רק לחלו עליה במש? דורות רבי .אנו תקווה שבעזרת
קריאה זו נבהיר לדור הצעיר את משמעותה של מדינת ישראל לנו ,וכ נזכיר
אותה לעצמנו .בזכות זאת ,אנו תפילה שנזכה לחזות ביחד בהמש? צמיחת
גאולתנו ,עד לגאולה השלמה ,בב"א.
זמ קריאת פרקי הקריאה
אי לפרקי הקריאה ולסעודה דפוסי קבועי ,כי רצוי שישתלבו בצורה
נוחה בסדר יומכ .אפשר לערו? את הסעודה ביו העצמאות בערב ,בבוקר
או בצהרי .אפשר לערו? אותה בשעת טיול בחיק הטבע .אמנ הפרקי
מיועדי לקריאה בסעודה שביו העצמאות עצמו ,א? א יו העצמאות
מלא וגדוש בפעילויות קהילתיות או משפחתיות ,אפשר ג לקרא את
הפרקי באחת מסעודות השבת ,בשבת שלפני יו העצמאות או בשבת
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מש? זמ הקריאה וחלוקת תפקידי בקריאה
קריאת כל הפרקי ,בקצב מתו ,תימש? כשעה עד שעה וחצי .א יתברר
שזמ זה הוא ארו? מדי ,במיוחד בשביל ילדי קטני ,אפשר לדלג על
שלשה קטעי מסומני .יש לעודד את מעורבות של כל המשתתפי

פתיחה
קורא/ת ראשי/ת:
ביו עצמאות זה התאספנו כדי להודות לה’ וכדי לשמוח ביחד לפניו,
 על ראשית צמיחת גאולתנו
 על שהתחיל להוציא את עמנו מארצות גלויותינו,
להציל אותנו מידי שונאינו,

בקריאה ,מכל דורות הנוכחי ,ואת השלמת קטעי הקריאה הפורמליי על
ידי סיפור חוויותיה האישיות שחוו בהקשר לקטעי הקריאה השוני.
במיוחד חשוב לאפשר לצעירי לשמוע את שעבר על הוריה או על הורי
הוריה בעליית לישראל ,בהתיישבות באר ,או במלחמות ישראל .כמו

לגאול אותנו,
לקחת אותנו אליו לע,
ולהביאנו אל אר ישראל,
 ועל שנת לנו את מדינת ישראל.
כל המשתתפי:
אמר ָדוִ ד:
" ַו ְי ָב ֶר? ָדוִ ד ֶאת יְ ָי ְל ֵעי ֵני ָכל ַה ָק ָהלַ ,וֶ ֹG
ָ-ר9ָ < ?0הְ ,י ָיֱ ,אלֹ ֵהי ִי ְָ 3ר ֵאלִ ,מ ָהעָ Hל וְ ַעד ָהעָ Hל" )דברי הימי א טז ,לו( 
יענַ 0ל ְַ Jמ ַה ֶJה.
ֶש ֶה ֱח ָינ 0וְ ִק ְָ Gמנ 0וְ ִה ִָ I

כ רצוי לשת בסעודה שכני או מכרי שעלו מהגולה ,שיספרו א ה על
חוויית העלייה ומשמעותה לה .יש לתת את הדעת על הפעלת הילדי
והצעירי במהל? הקריאה ,כדי שהיא לא תיראה לה כאירוע נוסטלגי של
זקני.
חלוקת התפקידי ל"קורא/ת ראשי/ת" ,לקוראי ולמשתתפי אינה
מחייבת .אדרבה ,בסעודה משפחתית ייתכ שעדי שפרקי הקריאה כול
ייקראו ויושרו ע"י כול ביחד .בכל מקרה אי הכוונה שאד אחד בלבד
ישמש בתפקיד ה"קורא" ,אלא שהתפקיד יועבר ממשתת למשתת מסביב
לשלח.
קישוט החדר

קורא/ת ראשי/ת :נשתה היו חמש כוסות .על כל כוס נזכיר:
את יציאת מצרי – בימי הה,
את אירועי דורנו – בזמ הזה,
ואת תפילותינו לעתיד.

מומל לקשט את החדר במיני שנשתבחה בה אר ישראל ,בדגל מדינת
ישראל ,ובתמונות מנופי האר.
סגנו פרקי הקריאה
פרקי הקריאה ערוכי בתערובת של סגנו מקראי וסגנו עברי בימינו.
שזורי בה הרבה פסוקי מהתנ"? ,במטרה להגביר את ההכרה בכ?
שאירועי ימינו משתזרי במסורתנו העתיקה .שאיפתנו היא ש"היש
יתחדש ,והחדש יתקדש".

כל המשתתפי :נדליק היו עשרה נרות 
על הנסי ,ועל הנפלאות ,ועל הגבורות,
ועל התשועות ועל המלחמות
שעשית לע ישראל היושב בציו  לאבותינו ולנו -
בימי הה ובזמ הזה.
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)מוזגיםכוסייןאומיץענביםלכלהמשתתפים,וקוראיםביחד,בעמידה(:



נרי כוס

יאת ִמ ְצ ַריִ ם,
יצ ַ
ֵז ֶכר לִ ִ
HKציא ֶא ְת ֶכ ִמ ַַ 9חת ִס ְבלHת ִמ ְצ ָריִ"
יד ְע ֶ8ִ 9י ֲא ִני ְי ָי ַה ִ
כמו שנאמרִ " :ו ַ

כוס היציאה מצרה

)שמות ו ,ו(.

יאת אבותינו,
יצ ַ
נו ,וְ לִ ִ
יצ ָ
נרי את הכוס ֵז ֶכר לִ ִ
יא ֵת ּ
ינו,
ומ ֵמ ָצ ִרים ְּב ַא ְר ֹ
ִמ ָצרות ִ
לו ֹיו ֵת ּ
צות גָּ ּ
ַחל ִמ ְצ ָריִ,
ָהר ַעד נ ַ
Hלת ַהָ ,ַחH-ט ְי ָי ִמ ִֶ 5
כמו שנאמר" :וְ ָהיָה ַG-ו ַהה0א ,י ְ
ִָ 5ר ֵאל" )ישעי' כז ,יב(.
<חד ֶא ָחד-ְ ,נֵי י ְ
L/טְ 0ל ַ
<9ְ 9ל ְ
וְ ֶ

ָאנָ א ,יְ ָי אלהינו ואלהי אבותינו -
אחינו כל בית ישראל הנתוני בצרה ובשביה,
העומדי בי בי ובי ביבשה,
המקו ירח עליה,
ומאפלה לאורה ,ומשעבוד לגאולה,
ֵ
ויוציא מצרה לרוָחה,
לחיי טובי ולשלו באר ישראל.

)יושביםומברכים.בברכת"בוראפריהגפן"מתכווניםלכלהשתייהשעדלברכתהמזון(


ברו? אתהְ ,י ָי אלהינו ,מל? העול ,בורא פרי הגפ.
)שותיםרובכוס,בשמחהעליציאתנוויציאתאבותינוממצריםומשארארצותגלותנו(.
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נר ראשו  הבטחת האר
)כולםאומרים(:נדליק נר ראשו ,זכר להבטחת האר.

)משתתףאחדמדליקנר(

המשתתפי:
ובהגיע אברה וביתו אל האר אשר הראה לו ה’ ,נאמר:
<ח ֵרי ִה ֶָ Oרד לHט ֵמ ִע:HK
<ב ָרֲ ,
Nמר ֶאל ְ
" ַויְ ָי ַ

המשתתפי :ברוך שומר הבטחתו לישראל ,ברוך הוא.
בכל דור ודור  בגלותנו המרה  עמדנו בסכנת ניתוק מעברנו ומעתידנו.
בארצות רבות איימו עלינו ורדפו אותנו,

ָמה;
ָק ְד ָמה ָוי ָ
<9ה ָָ ,5צפHנָה ָונ ְֶג ָ-ה ו ֵ
0ר ֵאה ִמ ַה ָKקֲ Hא ֶ5ר ָ
ָ3א נָא ֵעינֶי ָ? ְ
0לז ְַר ֲע ָ? ַעד ָ
רHאה  ְל ָ? ֶא ְֶ 9ננָהְ ,
<9ה ֶ
Nר ֲא ֶ5ר ָ
ִ8י ֶאת ָ8ל ָה ֶ
עHל".

בגלל נאמנותנו לאלוהינו ,לתורתנו ,לעמנו ולארצנו.
בארצות אחרות הציעו לנו מכל טוב ,א רק נשכח את כל המייחד אותנו.

)בראשית יג ,יד טו(

ֶא ָמנ0יHת האלה,
א? הקדוש ברו? הוא חרט על לוח לבנו את הנ ֱ
למע קיי את בריתו שכרת ע אבותינו,
עHל ְִ -ריתָ ,Hד ָבר ִצָ0ה ְל ֶא ֶל דHר:
ָכר ְל ָ
כמו שנאמר" :ז ַ
יִָ 3ר ֵאל
ַעקב ְלחHקְ ,ל ְ
יד ָה ְלי ֲ
ַע ִמ ֶ
ִָ 3חקַ ,וי ֲ
ב0עתְ Hלי ְ
ָ 50
<ב ָר ָה ְ
ֲא ֶשר ַָ 8רת ֶאת ְ
ַעֶ ,ח ֶבל נ ֲ
עHלֵ ,לאמHרְ :ל ָ? ֶא ֵֶ 9את ֶא ֶר ְ8נ ַ
ְִ -רית ָ
ַח ַל ְת ֶכ) ".תהל' קה ,ח יא(

קורא/ת ראשי/ת :וכ זכרנו את הברית אשר כרת ה’ ע יצחק אבינו:
קורא/ת:
0לז ְַר ֲע ָ? ֶא ֵ9
ַא ָב ְר ֶכ ָ8ִ ,Mי ְל ָ? ְ
Nר ַהJאת וְ ֶא ְהיֶה ִע ְ ?ָ Kו ֲ
"0Iר ֶָ -
Nבי ָ?".
<ב ָר ָה ִ
ב0עה ֲא ֶ5ר ִנ ְְ -ַ 5ע ִ9י ְל ְ
HKתי ֶאת ַה ְָ 5
ַה ִק ִ
ֶאת ָ8ל ָה ֲא ָרצHת ָה ֵאל ,ו ֲ

מכל מקו ומקו שיצאנו ממנו פנה ִל ֵ-נ 0לכיוו אר ישראל.
תמיד ידענו שרק באר ישראל ,בהיותנו בניחורי בה,
נתבר? ונהיה לע גדול ,ונביא ברכה לכל עמי תבל.

המשתתפי:
ָת ִ9י ְלז ְַר ֲע ָ? ֶאת ָ8ל
כHכ ֵבי ַה ַָ 5מ ִי וְ נ ַ
יתי ֶאת ז ְַר ֲע ָ? ְְ 8
" ְו ִה ְר ִֵ -
ָה ֲא ָרצHת ָה ֵאל ,וְ ִה ְת ְָ -רכְ 0בז ְַר ֲע ָ? 8ל גHיֵי ָה ֶ
Nר) ".בראשית כו ,ג ד(



קורא/ת:
וכ הבטיח ה’ יתבר? לאברה אוהבו,
אחרי שהוציאו מאור כשדי ,וציווה עליו להביא את ברכת ה’ לעול:

קורא/ת ראשי/ת :וכ זכרנו את הבטחת ה’ ליעקב:
קורא/ת:
Nבי ָ? וֵאל ֵֹהי י ְִצ ָחק,
<ב ָר ָה ִ
ַיאמרֲ :אנִ י יְ ָי ֱאל ֵֹהי ְ
"וְ ִהֵ,ה יְ ָי ִנ ָPב ָע ָליו ו ַ
0לז ְַר ֶע ָ?".
יה ְלְ ָ? ֶא ְֶ 9ננָה ְ
H5כב ָע ֶל ָ
<9ה ֵ
Nר ֲא ֶשר ָ
ָה ֶ

קורא/ת:
<ר ֶא ָ.M
Nר ֲא ֶ5ר ְ
Nבי ָ? ֶאל ָה ֶ
0מ ֵ-ית ִ
HKל ְד ְִ ?ָ 9
0מ ַ
<ר ְצ ָ? ִ
" ֶל? ְל ָ? ֵמ ְ
ֶהיֵה ְב ָר ָכה) ".בראשית יב ,א ב(
ַָ :לה ְֶ 5מ ָ?  ו ְ
ַאג ְ
ַא ָב ְר ֶכ ָ? ו ֲ
וְ ֶא ֶע ְְ ?ָ 3לגHי גָדHל ו ֲ

המשתתפי:
ָק ְד ָמה ְו ָצפHנָה ָונ ְֶג ָ-ה,
ָמה ו ֵ
0פ ַר ְצ ָ 9י ָ
Nרָ ,
"וְ ָהיָה ז ְַר ֲע ָ? ֲַ 8ע ַפר ָה ֶ
ַר ֶע ָ?) ".בראשית כח ,יג יד(
0בז ְ
וְ ִנ ְב ְרכְ 0ב ָ? ָ8ל ִמ ְOְ 5חHת ָה ֲא ָד ָמה ְ


)אםאריכותהקטעיםקשה,אפשרלדלגלראשעמוד,6
לדבריהקורא/תהראשי/ת"בכלדורודור"(
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קורא/ת ראשי/ת:
בכל דור ודור שמרו אבותינו ואמותינו אמוני לאר ישראל,
ובזכות חזרנו אליה אחרי גלות כה ארוכה.
ובכ ,ביו העצמאות הזה נספר בשבחה של האר:
קורא/ת:
ַח ֵלי ָמיִ,
טHבהֶ ,א ֶר נ ֲ
יא ָ? ֶאל ֶא ֶר ָ
י? ְמ ִב ֲ
" ִ8י ְי ָי ֱאל ֶֹה ָ
0ב ָהר,
יHצ ִאי ְַ -ִ -ק ָעה ָ
0תהHמHת ְ
ֲעיָנHת ְ
0ד ָבש,
0ת ֵאנָה וְ ִרֶ ,HKא ֶר זֵית ֶֶ 5מ ְ
ֶפ ְ
עHרה ְוג ֶ
ָ 30
ֶא ֶר ִח ָQה ְ
9אכל ֶָ R-ל ֶח ,לֹא ְֶ 9ח ַסר 8ל ָ) ".R-דברי ח ,ט(
ַ
ֶא ֶר ֲא ֶ5ר לֹא ְב ִמ ְס ֵ8נ0ת

כוס ההצלה

אHתִ 9ָ ,Rמיד ֵעינֵי יְ ָי ֱאל ֶֹהי ָ? ָ,R-
דHרָ 5
המשתתפיֶ " :א ֶר ֲא ֶ5ר ְי ָי ֱאל ֶֹהי ָ? ֵ
<ח ִרית ָ5נָה) ".דברי יא ,יב(
א5ית ַה ָ5נָה וְ ַעד ֲ
ֵמ ֵר ִ
שירה:

0ד ָב) ".5דברי ו ,ג; יא ,ט; ועוד(
ָבת ָח ָלב ְ
" ֶא ֶר ז ַ

נו לָ ךְ ,י ָי אלהינו ואלהי אבותינו,
כל המשתתפיֹ :
מו ִדים אֲ נַ ְח ּ
על שהוצאתנו ושהוצאת את אבותינו מארצות גלויותינו,
אתנ 0לשמוח לפני? בארצ?,
ַו ֲה ֵב ָ
כולנו יחד  אלה שנולדו בגלות וזכו לעלות מתוכה,
ע אלה שזכו להיוולד באר ישראל.
ַחד" )תהלי קלג ,א(.
<חי  ַIי ַ
ָעי ֶֶ 5בת ִ
0מה נ ִ
שירהִ " :הֵ,ה ַמה טHב ַ

נטילת ידי ,ברכת המוציא ,ואכילת סלטי
)שומריםפרוסותחלהלטבילהבדבשואמירת"יהירצון"לפניאכילתהמנהעיקרית,
אחריקטעיהקריאהשלהכוסהשלישית(.





בשעת האכילה הזאת יש להזמי את אחד המשתתפי ,שעלה מ הגלות לישראל,
לספר על עלייתו.
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נר שני  זכירת הגלות והשואה

הכוס השניה  כוס ההצלה

)מוזגיםכוסייןאומיץענביםלכלהמשתתפים,וקוראיםביחד,בעמידה(:

)כולםאומרים(:נדליק נר שני ,זכר לגלות ולשואה.

)משתתףאחדמדליקנר(

נרי כוס

ֵז ֶכר להצלתנו מעבדות מצרים,

קורא/ת ראשי/ת:
ביו עצמאות זה אנו מצייני את פתיחת התקופה השלישית,

בHד ָת" )שמות ו ,ו(,
כמו שנאמרְ " :ו ִה ְַ Pל ִ9י ֶא ְת ֶכ ֵמ ֲע ָ

מבי שלושת העידני שבתולדות ע ישראל.
בתורתנו ובנביאי נחזו שלושה בתי מקדש:

יִָ 3ר ֵאל
וזכר לקבלתנו את התורה ,מקור החירות ,כמו שכתוב8ִ " :י ִלי ְבנֵי ְ
ֲע ָב ִדי" )וי' כה ,נה( ,והוסיפו חכמינו ,זכרונ לברכה" :וְ לֹא ֲע ָב ִדי ַל ֲע ָב ִדי!"

המשתתפי:
הבית הראשו ִנ ְב ָנה על ידי שלמה המל? ,ועמד על מכונו עד לגלות בבל.

נרי את הכוס ֵז ֶכר להצלתנו ,ולהצלת אבותינו,

הבית השני נוסד על ידי עזרא ונחמיה ,הורחב בימי הורדוס,
ונחרב ע"י לגיוני רומא.
הבית השלישי ֶנ ֱח ָזה על ידי הנביא יחזקאל.

מעבדות הגוף והרוח.
בארצות גלויותינו הוכינו והושפלנו ,נרדפנו ונרצחנו 
היינו עבדי לעובדי עבודה זרה ולתרבויות לא לנו ,כמו שנאמר:
ָט ְר ִ9י" )שה"ש א( 
נHט ָרה ֶאת ַה ְָ 8ר ִמיְ 8ַ ,ר ִמי ֶSִ 5י לֹא נ ָ
מ0ני ֵ
" ִָ 3
והחזירנו לארצנו;
ָ
עד שהצילנו הקדוש ברו? הוא מעבודת,
א בארצנו עמדו עלינו שונאי לכלותנו,
ילנ 0מיד ,לחיותנו כהיו הזה.
והקדוש ברו? הוא ִה ִָ P

קורא/ת ראשי/ת:
בעוונותינו ובעוונות אבותינו ,חרב פעמיי בית מקדשנו  מקו שכינת
אלוהינו ,מרכז עבודת ה’ וסמלו מדור לדור  ועדיי הוא עומד בחורבנו.
המשתתפי:
עברו עלינו כמעט אל ותשע מאות שנות גלות קשה ומרה ,מלאה רדיפות,
עלילות ,פוגרומי ושמד ,וגירוש מאר לאר.
בחמש מאות השני האחרונות בלבד ,הלמו בנו בגירוש ספרד ,בגזירות ת"ח
ות"ט ,בעלילות ד ובפוגרומי ,וברבבות מעשי שנאה ,הפלייה לרעה,
אכזריות ורצח בכל ארצות פזורינו.
בימי השואה הנוראה של שנות ת"ש  תש"ה ,תש כוחו של הקדוש ברו?
הוא ,כביכול .הסתיר פניו מאיתנו ,כמו שכתוב" :ואנכי הסתר אסתיר פני
ביו ההוא )דברי לא,יח( .באו עלינו כל הקללות  הכתובות בתורה

ָאנָ א ,יְ ָי אלהינו ואלהי אבותינו
הצילנו נא מכ כל אויבינוֵ Sְ Oַ ,טנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה,
ַה ֵPל נפשותינו מ השעות הרעות ,ח Hאותנו לפליטת עולמי,
וקב נדחינו מארבע כנפות האר ,חברי כל ישראל.

)יושביםושותיםרובכוסשניה,בשמחהעלהצלתה’אותנומידאויבנו(.

ושאינ כתובות בתורה  עד שהיינו משוגעי למראה עינינו ולמשמע
אוזנינו :שש מאות ריבוא יהודי  זקני וזקנות ,גברי ,נשי וט ע0,/
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ונרצחו בידי הנאצי הארורי ושותפיה ימ"ש .ה כיוונו את מכונות
הרצח ג אל עבר ע ישראל היושב בכל ארצות הי התיכו ,וא אל עבר
איי אנגליה ושאר איי הי.

)כולםאומרים(:נדליק נר שלישי ,זכר לתפנית משואה לתקומה.

קורא/ת:
0מNH5ה,
צ0קה ,יו NH5ה ְ
0מ ָ
"יֶ Hע ְב ָרה ַהַ HGהה0א ,יָ Hצ ָרה ְ

קורא/ת ראשי/ת :אחרי האסו הגדול ביותר שפקד אותנו באחרית הימי,
שוב עלה עמנו על הדר? משואה לתקומה.
0ב ַר ֲח ִמי ְIד ִֹלי ֲא ַק ְֵ -צ ְ?! )ישעיהו פרק נד ,ז(
י?; ְ
ַב ְִ 9
שירֶ -ְ :רגַע ָקטֹ ֲעז ְ

נר שלישי  משואה לתקומה

ַע ָר ֶפל) ".צפניה א ,טו(
0ל /ח ָָ Iְ 8ַ Kל ִלי ,יָ Hענָ ו ֲ
ַא ֵפ ָלה ְ
ח ?ְ 5ו ֲ
יו ֶ

)אחדמדליקנר(



המשתתפי:
לזכר כל אלה שמסרו נפש על קידוש ש ה’ יתבר? ועל קדושת ע ישראל

)אם המשתתפים  /הילדים מגלים סימני חוסר סבלנות ,ניתן לדלג על חזון העצמות
היבשותעדלאמצעעמוד,9ולהמשיךבדבריהקורא/תהראשי":שלוששניםאחרי"(

במרוצת כל הדורות ,ולזיכרו נצח לאבותינו ולאמותינו,
לאחינו ולאחיותינו שנרצחו במלחמת הנאצי  ימח שמ  נגד ע ה’,
חייבי אנו בכל דור ודור לראות את עצמנו
כאילו אנחנו ניצלנו ממוות אכזרי.
כל אחד מאיתנו הוא חוליה בשרשרת החיי היהודיי –
שתימש? לנצח.

קורא/ת ראשי/ת :וכ נמסר לנו דבר ה’ ליחזקאל:
יח ִני ְ-תַ ?Hה ְִ -ק ָעהְ ,ו ִהיא
ר0חְ ,י ָי ,וַיְ ִנ ֵ
יא ִני ְב ַ
ַHGצ ֵ
המשתתפיָ " :היְ ָתה ָע ַלי יַד ְי ָי ו ִ
יה ָס ִביב ָס ִביב ,וְ ִהֵ,ה ַרH-ת ְמאד ַעל ְOנֵי
יר ִני ֲע ֵל ֶ
ְמ ֵלNה ֲע ָצמHת .וְ ֶה ֱע ִב ַ
ַה ְִ -ק ָעה ,וְ ִהֵ,ה יְ ֵבH5ת ְמאד.
Nדֲ ,ה ִת ְחיֶינָה ָה ֲע ָצמHת ָה ֵא ֶלה?
ַGאמר ֵא ַליָ -ֶ :
ו ֶ
ָד ְע ָ!9
<9ה י ָ
ָאHמרְ :י ָיֱ ,אל ִֹהי! ָ
ו ַ
ָבא ַעל ָה ֲע ָצמHת ָה ֵא ֶלה,
ַGאמר ֵא ַליִ :הֵ ,
ו ֶ
ְבH5תְ 5ִ ,מעַ :ְ ,0בר יְ ָי!
יהָ :ה ֲע ָצמHת ַהי ֵ
Nמ ְר ֲָ 9א ֵל ֶ
וְ ַ
יִית!
ר0ח ִו ְח ֶ
Nמר ְי ָי ֱאל ִֹהי ָל ֲע ָצמHת ָה ֵא ֶלהִ :הֵ,ה ֲא ִני ֵמ ִביא ָב ֶכ ַ
8ה ַ
יכ עHר,
יכ ָ3ָ -ר ,וְ ָק ַר ְמ ִ9י ֲע ֵל ֶ
יתי ֲע ֵל ֶ
ידיְ ,ו ַה ֲע ֵל ִ
יכ ִִ I
ָת ִ9י ֲע ֵל ֶ
וְ נ ַ
ִית 
ר0ח ,וִ ְחי ֶ
ָת ִ9י ָב ֶכ ַ
וְ נ ַ
יד ְע ֶ8ִ 9י ֲא ִני יְ ָי.
וִ ַ
ֵיתי,
אתי ֲַ 8א ֶ5ר /צִ 0
וְ ִנ ִֵ -
ְַ 9ק ְרבֲ 0ע ָצמHתֶ ,ע ֶצ ֶאל ֲע ָצמ.H
ָב ִאיְ ,ו ִהֵ,ה ַר ַע ,5ו ִ
וַיְ ִהי קHל ְִ 8הְ ,
יה עHר ִמ ְל ָמ ְע ָלה;
0ב ָ3ר ָע ָלה ,וְַ ִGק ַר ֲע ֵל ֶ
ידיָ ,
יה ִִ I
יתי ,וְ ִהֵ,ה ֲע ֵל ֶ
וְ ָר ִא ִ
ר0ח ֵאי ֶָ -ה.
וְ ַ
ר0ח:
Nמ ְר ֶָ 9אל ָה ַ
Nד! וְ ַ
ָבא ֶב ָ
ר0ח! ִהֵ ,
ָבא ֶאל ָה ַ
ַGאמר ֵא ַליִ :הֵ ,
ו ֶ

שירה:
ע הנצח לא מפחד מדר? ארוכה.
שירה:
אני מאמי באמונה שלמה בביאת המשיח,
ואע"פ שיתמהמה ,ע כל זה אחכה לו בכל יו שיבוא.
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ר0גי ָה ֵא ֶלה – ְוי ְִחי!0
0פ ִחי ַב ֲה ִ
ר0חְ ,
Hאי ָה ַ<ר ַ-ע ר0חHת ִ
Nמר ְי ָי ֱאל ִֹהיֵ :מ ְ
8ה ַ
אתי ֲַ 8א ֶ5ר ִצִָ 0ני,
ִַ -
וְ ִהֵ ,
יהַ ,חיִל ָIדHל ְמאד ְמאד.
ַע ְמדַ 0על ַר ְג ֵל ֶ
ִַGחיַ ,0וַ G
ר0ח ,ו ְ
ַ9בHא ָב ֶה ָה ַ
וָ
ִָ 3ר ֵאל ֵה ָKה;
Nד! ָה ֲע ָצמHת ָה ֵא ֶלה ָ8ל ֵ-ית י ְ
ַGאמר ֵא ַליָ -ֶ :
ו ֶ

כוס הגאולה

ָתנִ ,0נ ְגז ְַרנָ 0לנ.0
Nב ָדה ִת ְקו ֵ
מHתינ 0וְ ְ
אHמ ִרי :י ְָבַ 05ע ְצ ֵ
ִהֵ,ה ְ
Nמר ְי ָי ֱאל ִֹהי:
יה8 :ה ַ
Nמ ְר ֲָ 9א ֵל ֶ
ָבא ְו ַ
ָל ֵכִ ,הֵ ,
יכַ ,ע ִKי;
רHת ֶ
יתי ֶא ְת ֶכ ִמ ְִ Lב ֵ
יכ ,וְ ַה ֲע ֵל ִ
רHת ֶ
פHת ַח ֶאת ִק ְב ֵ
ִהֵ,ה ֲא ִני ֵ
ִָ 3ר ֵאל.
<ד ַמת י ְ
אתי ֶא ְת ֶכ ֶאל ְ
וְ ֵה ֵב ִ
יכ,
רHת ֶ
יד ְע ֶ8ִ 9י ֲא ִני ְי ָיִ -ְ ,פ ְת ִחי ֶאת ִק ְב ֵ
וִ ַ
יכַ ,ע ִKי.
רHת ֶ
לHתי ֶא ְת ֶכ ִמ ְִ Lב ֵ
0ב ַה ֲע ִ
ְ
<ד ַמ ְת ֶכ;
ַח ִ9י ֶא ְת ֶכ ַעל ְ
יִית ,וְ ִהְ ,
ר0חי ָב ֶכ ִו ְח ֶ
ָת ִ9י ִ
וְ נ ַ
יתי!
יד ְע ֶ8ִ 9י ֲא ִני ְי ָי  ְִ -ַ :ר ִ9י ,וְ ָע ִִ 3
וִ ַ
ְנ /א ְי ָי) ".יחזקאל לז(
קורא/ת ראשי/ת:
שלוש שני אחרי השואה הנוראה,
בעוד רודפי ,מעני ורוצחי יהודי בארצות אירופה ובארצות האיסלא,
ִר ָOא ה’ את ֶֶ 5בר ַ-ת ַע ,HKוהשיב את שארית עמו לחיי באר ישראל,
לקיי את דברו ביד נביאו:
קורא/ת:
5רש ְל ָמ ָטה ,וְ ָע ָ3ה ְפ ִרי ְל ָמ ְע ָלה; ִ8י
Nרה ֶ
ְה0דה ַה ִָ 5ְ ,
יטת ֵ-ית י ָ
ָס ָפה ְֵ Oל ַ
"וְ י ְ
יטה ֵמ ַהר ִצGוִ ,ק ְנ<ת יְ ָי ְצ ָבאHת ֲַ 9ע ֶ3ה Jאת".
0פ ֵל ָ
ירַ 50ליִ ֵֵ 9צא ְֵ 5א ִריתְ ,
ִמ ָ
)ישעי' לז ,לא לב(

מנה ראשונה  פרי טרי
)בשעתהאכילהישלהזמיןאחדהמשתתפיםששמעאתהכרזתהמדינה,
לספרעלחוויתו(.
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)מוזגיםכוסייןאומיץענביםלכלהמשתתפים,וקוראיםביחד,בעמידה(:

קורא/ת ראשי/ת:
אל תירא ,אל תדאג  עוד נשתה ג מהכוס השלישית.
הכוס הזאת היא כוס הגאולה ,וגאולתנו לא שלמה עדיי.
גאולתנו באה בשלבי ,בצעדי קטני ,ולאט.

זכר לגאולתנו ולגאולת אבותינו ממצרים,

אנחנו יושבי פה ,באר ישראל ,ברו? ה’ 

הכוס השלישית  כוס הגאולה וההתחדשות
נרי כוס

א? רוב בני ישראל עדיי יושבי בגלות.
אנו שמחי פה היו לפני ה’ –
א? אויבנו עדיי מתכנני מזימות נגדנו,

דHלי" )שמות ו ,ו(.
0ב ְָ 5פ ִטי ִ ְI
רHע ְנט0יָה ִ
ָ<ל ִ9י ֶא ְת ֶכ ִ-זְ ַ
כמו שנאמרְ " :וג ְ

כוס זו היא אות לשמחתנו,

ואי איתנו יודע אילו מאבקי צפויי לנו בעתיד  ישמרנו ה’!
מדינת ישראל חזקה 

על הופעת ראשית צמיחת גאולתנו,

א? עדיי דרושה לה התחזקות רוחנית.
הדר? לגאולה שלמה עדיי לפנינו.
את כוס הגאולה נשתה רק מאוחר יותר.
נדבר קוד על שאירע לנו ביו העצמאות הראשו ,ומאז עד היו.

היא מדינת ישראל ,שזכינו לה בימינו ,כמו שנאמר:
ב0ת ָ? וְ ִר ֲח ֶמ ָ?" )דברי ל ,ג(.
"וְ ָ5ב ְי ָי ֱאל ֶֹהי ָ? ֶאת ְְ 5

ָאנָ א ,יְ ָי אלהינו ואלהי אבותינו


)אתהכוסהשלישיתישלשתותבסעודה,אובתורכוסשלברכתהמזוןבסוףהסעודה(.

יענַ 0ל ְIאָ 0לה השלמה שאנו מיחלי לה זה קרוב לאלפיי שנה,
ַה ִֵ I
ויקויי בנו הכתוב:
יצ ָ? יְ ָי ֱאל ֶֹהי ָ? ָָ 5מה ...
"וְ ָ5ב וְ ִק ְֶ -צ ָ? ִמ ָ8ל ָה ַע ִKי ֲא ֶ5ר ֱה ִפ ְ
0מל ְי ָי ֱאל ֶֹהי ָ? ֶאת ְל ָב ְב ָ? ְו ֶאת ְל ַבב ז ְַר ֶע ָ?,
ָ
ֶי? ...
ַפ ְְ ?ָ 5ל ַמ ַע ַחי ָ
0ב ָכל נ ְ
<ה ָבה ֶאת ְי ָי ֱאל ֶֹהי ָ? ְָ -כל ְל ָב ְב ָ? ְ
ְל ֲ
בHתי ָ?".
י? ְלטHבֲ 8ַ ,א ֶ5ר ַָ 33על ֲא ֶ
ִ8י יָ05ב ְי ָי ָלָ 303ע ֶל ָ
)דברי ל ,ג ו ט(
)יושביםומניחיםאתהכוסותבמקומותיהן,ולאשותיםמהן.



אחדהצעיריםשבחבורהשואל(:

למה לא שתינו את הכוס השלישית? הרי את שאר הכוסות שתינו מיד?
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קורא/ת:
וחתמו על מעשה ההתחדשות הגדולה ההוא בביטוי של אמונה נצחית:

נר רביעי  לידת מדינת ישראל ופתיחת שעריה
)כולםאומרים(:נדליק נר רביעי ,זכר ללידת מדינת ישראל.

)אחדמדליקנר(

המשתתפי:
"מתו? בטחו בצור ישראל,

קורא/ת ראשי/ת:
ביו עצמאות זה נספר על הנפלאות והגבורות של לידת מדינת ישראל,
ועל חידוש חירותו של עמנו בארצנו.
קורא/ת :בשנת תש"ח  כאל ושמונה מאות ושמוני שנה אחרי חורב

הננו חותמי בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו,
במושב מועצת המדינה הזמנית,
על אדמת המולדת ,בעיר תלאביב,
היו הזה ,ערב שבת ה' אייר תש"ח 14 ,במאי ".1948

בית מקדשנו שבירושלי עיר הקודש ...
המשתתפי :הכירו המדינות  חברי ארגו האומות המאוחדות –
כי לע היהודי זכות לחזור לרשת את אר אבותיו,

ילה ְו ִנ ְְ 3מ ָחה ב) !Hתהלי קיח ,כד(
קורא/ת ראשי/ת :זֶה ַהיָ Hע ָ3ה ְי ָי ,נ ִָג ָ

ולייסד לו בה מחדש מדינה יהודית עצמאית.
ע הכרזה זו הותרה סופית שבועתנו העתיקה "שלא לעלות בחומה" –
שלא להשתלט על אר ישראל בהמוני ע ובכוח,
שלא ברצו אומות העול.
קורא/ת:
וביו ששי ,ה' באייר ,היו המיועד הגדול ,התכנסו ראשי הישוב היהודי
החדש בישראל ,בעיר היהודית הראשונה בימינו ,תלאביב .לבשה אות
רוח אומ ,גבורה ודעת מאת ה’ ,והכריזו על הקמת הממשלה היהודית
העצמאית הראשונה באר ישראל מאז ימי רבי עקיבא ושמעו ברכוכבא:
המשתתפי:
"לפיכ? נתכנסנו ,אנו חברי מועצת הע,
נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית,
ביו סיו המנדט הבריטי על ארישראל,
ובתוק זכותנו הטבעית וההיסטורית,
ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות,
אנו מכריזי בזאת על הקמת מדינה יהודית בארישראל,
היא מדינת ישראל".

ילה וְ ִנ ְְ 3מ ָחה ב!H
המשתתפי :זֶה ַהָ HGע ָ3ה ְי ָי ,נ ִָג ָ
בHת ,כמו שנאמר:
מוָ 5
יִָ 3ר ֵאל ָהיָה אHר ְְ -
0ל ָכל ְ-נֵי ְ
קורא/תְ :
המשתתפי:
יקר.
אHרה וְ ְִ 3מ ָחה וְ ָ H33וִ ָ
ְה0די ָהיְ ָתה ָ
" ַלי ִ
ָעיר,
0ב ָכל ִעיר ו ִ
0מ ִדינָה ְ
0ב ָכל ְמ ִדינָה ְ
ְ
יע,
ְמקֲ Hא ֶשר ְד ַבר ַה ֶֶ Kל? וְ ָדתַ Hמ ִַ I
ְה0דיִ ,מ ְ9ֶ 5ה וְ י HטHב".
ְִ 3מ ָחה וְ ַָ H33לי ִ

)אסתר ח ,טז יז(

קורא/ת ראשי/ת:
מיד ע ההכרזה נפתחו לרווחה שערי המדינה,
ונהרו אליה עשרות רבבות יהודי שיצאו מגיא ההריגה שבארצות אירופה,
ועשרות רבבות יהודי שיצאו מעיראק ומבבל ,מצפו אפריקה ומתימ,
ויהודי משאר ארצות תבל ,ששמרו בלב נאמנות נצחית לאר ישראל,
ויצאו מארצותיה ,ממולדותיה ,ומבתי אבותיה אל אר ישראל.
שירה:
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ע ישראל חי.



נר חמישי  מלחמת העצמאות

)כולםאומרים(:נדליק נר חמישי ,זכר למלחמת העצמאות.

)משתתףמדליקנר(

המשתתפי:
כמו בימי החשמונאי ,בני ישראל האמיצי ,בחזית ובעור,

קורא/ת ראשי/ת:
טר עזבו הכוחות הבריטיי את האר,
שכנינו הערבי התייעצו והערימו סוד על ע ה’ ,כמו שכתוב:
קורא/ת:
ִָ 3ר ֵאל עHד) ".תהלי פג ,ה(
ָכר ֵ 5י ְ
יד ִמHIי ,וְלא יִ ֵ J
Nמרְ :0לכ 0וְ נ ְַכ ִח ֵ
" ְ

ִ5חררו את אר ישראל מיד עריצי.
מודי אנחנו ל? ,יְ ָי אלוהינו ואלוהי אבותינו,
על שמסרת רבי ביד מעטי ,גיבורי ביד חלשי,
ו3ונאי אכזריי ביד בני עמ? הרחמני.

המשתתפי:
כוחות צבא של שבע ממדינות ערב פלשו אל גבולות ישראל,
הקימו מצור על ירושלי ותקפו ממזרח ומדרו ,מצפו וממערב.

לעמ? ישראל עשית תשועה גדולה,
בהשיב? אלינו ריבונות ישראלית בארצנו
בפע השלישית ,בהקמת מדינת ישראל.

קורא/ת:

קורא/ת ראשי/ת:
ביו שמחתנו על עצמאות ישראל בארצנו,
אנו זוכרי את גיבורינו הקדושי,
שנפלו במלחמת העצמאות של מדינת ישראל:
המשתתפי:
Hרי!ָפלִ 0ג ִ
מHתי ָ? ָח ָלל! ֵאי? נ ְ
" ַה ְִ Pבי ִי ְָ 3ר ֵאלַ ,על ֶָ -
מHת לֹא ִנ ְפ ָרד,0
0ב ָ
ֵיה ְ
ימי ְַ -חי ֶ
ֶא ָה ִבי וְ ַה ְִ ,ע ִ
ַהֱ ,
ָבר.0
ִמ ְִ 5ָ ,רי ַקֵ ,0Sמ ֲא ָריHת ֵ I
ַGאבדֵ 8ְ 0לי ִמ ְל ָח ָמה) ".שמואל ב א ,יט ,כג וכז(
Hרי ,ו ְָפלִ 0ג ִ
י? נ ְ
ֵא ְ

ַחמל ַעל ַע) ".HKיואל ב ,יח(
<רצַ ,Hוי ְ
"וַיְ ַקֵ,א ְי ָי ְל ְ

המשתתפי:
כל איש בישראל ק והתייצב,
מוכ למסור את נפשו להגנת עמו וארצו.
מוקפי כוחות אויבי המוני פי עשר מה,
השיבו צריה אחור ברוח הבטחת ה’ למשה רבנו:
קורא/ת:
ֵיכ ֶל ָח ֶרב;
ָפלִ 0ל ְפנ ֶ
יכ ,וְ נ ְ
אHיב ֶ
ֵ
0ר ַד ְפ ֶֶ 9את
" ְ
0מNה ִמ ְֶ 8ר ָב ָבה י ְִרדHפ,0
וְ ָר ְדפִ 0מ ֲֶ 8ח ִמ ָ5ה ֵמNהֵ ,
ֵיכ ֶל ָח ֶרב) ".ויקרא כו ,ז ח(
יכ ִל ְפנ ֶ
אHיב ֶ
ֵ
ָפל0
וְ נ ְ
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סעודה חגיגית

עHל -ְ HS/8ט0בH
עHל ַהזָ ֶאת ָה ָ
<9ה יי ֱאל ֵֹהינֶ 0מ ֶל ְ? ָה ָ
רָ ?0
אHמ ִריְ -ָ (:
/ל ְ
)ָ 8
0בט0בַ HהגָדHל
עHל ַח ְסדְ .H
נHת ֶל ֶח ְל ָכל ָ3ָ -ר ִ8י ְל ָ
0ב ַר ֲח ִמי ה0א ֵ
ְֵ -ח ְֶ -ח ֶסד ְ
ָעדֲ -ַ .עב0ר ְ5מַ HהָIדHל8ִ ,י
עHל ו ֶ
ֶח ַסר ָלנָ 0מזְ Hל ָ
ִָ 9מיד לֹא ָח ַסר ָלנ ,0וְ <ל י ְ
HGתיו ֲא ֶ5ר ָָ -רא.
0מ ִכי ָמזְ Hל ָכל ְִ -ר ָ
0מ ִטיב ַלֹ8ל ֵ ,
0מ ַפ ְרנֵס ַלֹ8ל ֵ
ה0א ֵאל זָ ְ
<9ה יי ַהזָ ֶאת ַהֹ8ל.
רָ ?0
ְָ -


)בתחילת הסעודה שותים רוב כוס מהכוס השלישית ,בשמחה ובלב טוב על ראשית
צמיחתגאולתנו,ועלכלהטובאשרגמלה’לנו.אפשרגםלשמורהכוסלברכתהמזון(.


0ר ָח ָבה ,וְ ַעל
טHבה ְ
בHתינֶ 0א ֶר ֶח ְמ ָדה ָ
נHדה ְל ָ? יי ֱאל ֵֹהינַ 0על ִֶ 5ה ְנ ַח ְל ַָ 9ל ֲא ֵ
ֶ
ית ָ?
יתנִ 0מ ֵ-ית ֲע ָב ִדי ,וְ ַעל ְִ -ר ְ
0פ ִד ָ
אתנ 0יי ֱאל ֵֹהינֵ 0מ ֶא ֶר ִמ ְצ ַריְִ ,
הHצ ָ
ֵֶ 5
הHד ְע ָ9נ ,0וְ ַעל ַח ִיי ֵח
י? ֶַ 5
H9ר ְת ָ? ְֶ Kַ Sִ 5ד ָ9נ ,0וְ ַעל /ח ֶָ L
ֶָ 5ח ַת ְמ ְָ -ְ 9ב ֵָ 3רנְ ,0ו ַעל ָ
אHתנִ 9ָ 0מידָ -ְ ,כל יH
0מ ַפ ְרנֵס ָ
<9ה זָ ְ
ילת ָמזָ 5ָ H
ָח ֶסד ֶ5חHנ ְַנ ָ9נ ,0וְ ַעל ֲא ִכ ַ
וֶ
אHת ְ?,
0מ ָב ְר ִכי ָ
מHדי ָל ְ? ְ
ַחנִ 0
0ב ָכל ָָ 5עה :וְ ַעל ַהֹ8ל יי ֱאל ֵֹהינֲ 0אנ ְ
0ב ָכל ֵעת ְ
ְ
Nכ ְל ָ 9וְ ַָ 3ב ְע ֵָ 0 9ב ַר ְכ ֶָ 9את
ָעד8ָ 8ַ :ת0ב ,וְ ַ
עHל ו ֶ
יִ ְת ַָ -ר ְ? ְִ 5מ ָ? ְִ -פי ָ8ל ַחי ִָ 9מיד ְל ָ
Nר וְ ַעל ַה ָמז:H
<9ה יי ַעל ָה ֶ
רָ ?0
ָת ָל ְ? ְ -ָ .
HQבה ֲא ֶUר נ ַ
Nר ַה ָ
י? ַעל ָה ֶ
יי ֱאל ֶֹה ָ


)יקחומפרוסותהחלהשנשמרומברכתהמוציא,טובליםבדבשואוכליםואומריםביחד(:

יהי רצו מלפני?ְ ,י ָי אלוהינו ואלוהי אבותינו,
שתמתיק את כל המרירות שבחיינו,
שתביא את כל ישראל לארצנו  אר זבת חלב ודבש,
ושתשלי את התחלת גאולתנו במהרה בימינו ,אמ.

בHד ָ?
יר ָ? וְ ַעל ִצִ HGמ ְֶ 8ְ 8ַ 5
ְרַ 50ליִ ִע ֶ
יִָ 3ר<ל ַע ֶ ?ָ Kוְ ַעל י ָ
ַר ֵח נָא יי ֱאל ֵֹהינַ 0על ְ
יח ָ? וְ ַעל ַה ַ-יִת ַהגָדHל וְ ַה ָקדְ ,ִ 5ֶ 5Hק ָרא ְִ 5מ ָ? ָע ָליו:
וְ ַעל ַמ ְלכ0ת ֵ-ית ָ:וִ ד ְמ ִֶ 5
יחנ ,0וְ ַה ְרוַח ָלנ 0יי ֱאל ֵֹהינ0
Nבינְ ,0ר ֵענ 0ז0נֵנַ 0פ ְרנְ ֵסנְ 0ו ַכ ְל ְֵ 8לנְ 0ו ַה ְרוִ ֵ
ֱאל ֵֹהינִ 0
ָד
ידי ַמ ְ9נַת ָ3ָ -ר ו ָ
יכנ 0יי ֱאל ֵֹהינ ,0לֹא ִל ֵ
רHתינ .0וְ נָא <ל ְַ 9צ ִר ֵ
ְמ ֵה ָרה ִמ ָ8ל ָצ ֵ
ד5Hה וְ ָה ְר ָח ָבה5ֶ ,לֹא
ת0חה ַה ְָ L
ָאת8ִ ,י ִא ְלי ְָד ָ? ַה ְֵ KלNה ַה ְָ O
ידי ַה ְלו ָ
וְ לֹא ִל ֵ
ָמינ.0
ְרַ 50ליִ ִעיר ַהק ֶֹדְ -ִ 5מ ֵה ָרה ְבי ֵ
0בנֵה י ָ
ָעדְ .
עHל ו ֶ
נֵב 5Hוְ לֹא ִנ ֵָ 8ל ְל ָ
Nמ.
ְרַ 50ליִֵ .
<9ה יי H-נֶה ְַ -ר ֲח ָמיו י ָ
רָ ?0
ְָ -


)אחריהסעודהשריםשירהמעלות,מזמניםעלכוסיין,ומברכיםברכתהמזון.
כולליםבסוףברכתהמזוןגםאתהתפילותשבעמודהבא(.

ִֵ Kלא ְ3חHק ִOינ0
יבת ִציָ Hהיִינ8ְ 0ח ְֹל ִמיN .ז י ָ
ִ5יר ַה ֲַ KעלHת-ְ :ש0ב יי ֶאת ִַ 5
ֹאמרַ 0בHIיִִ :ה ְג ִ:יל יי ַל ֲעH3ת ִע ֵא ֶSהִ .ה ְג ִ:יל יי ַל ֲעH3ת
0לH5נֵנִ 0רָ,הN .ז י ְ
ְ
יקי ַ,ֶ -גֶבַ .הְֹ Jר ִעי ְִ -ד ְמ ָעה,
יתנֲ 8ַ 0א ִפ ִ
05בה יי ֶאת ְִ 5ב ֵ
ִע ָמנָ ,0ה ִיינֵ 3ְ 0מ ִחיָ .
ָרעֹ- ,א ָיבֹא ְב ִרָ,ה נ ֵֹ3א ֲא /לָֹ Kתיו.
ֹ3א ֶמ ֶש ְ? ַהַ J
0בכֹה נ ֵ
ֵל ְ? ָ
ל ?Hי ֵ
ְִ -רָ,ה י ְִקצֹרָ . 0ה ְ

Hר ֵאנֲֹ I 0א ֵלנ0ירנְ 0
<ד ֵ
Nבינַ 0מ ְל ֵ8נִ 0
עHלָ ,ה ֵאל ִ
<9ה יי ֱאל ֵֹהינֶ 0מ ֶל ְ? ָה ָ
רָ ?0
ְָ -
ִָ 3ר<ל ַה ֶֶ Kל ְ? ַהHQב וְ ַה ִֵ Kטיב ַלֹ8ל
רHעה י ְ
רHענֵ 0
ַעקֹב ֵ
ד5Hנְ 0קד 5Hי ֲ
יHצ ֵרנְ 0ק ֵ
ְ
גHמ ֵלנ0
ֵיטיב ָלנ .0ה0א ְג ָמ ָלנ 0ה0א ְ
ֶָ -ְ 5כל י Hוָי Hה0א ֵה ִטיב ,ה0א ֵמ ִטיב ,ה0א י ִ
י05עה
ָ
0ל ֶרוַח ַה ָָ Pלה וְ ַה ְצ ָל ָחהָ -ְ ,ר ָכה וִ
0ל ַר ֲח ִמי ְ
0ל ֶח ֶסד ְ
ה0א יִ ְג ְמ ֵלנָ 0ל ַעד ְ ,ל ֵח ְ
עHל ַעל
0מ ָ8ל ט0ב ְל ָ
ָסה וְ ַכ ְל ָָ 8לה וְ ַר ֲח ִמי וְ ַחִGי ְו ָ5ל Hוְ ָכל טHבִ ,
ֶח ָמה ְַ Oרנ ָ
נָ
יְח ְֵ Vרנ.0
ַ

Hתיְ ,נ ָב ֵר ְ?ַמ פותחַ (:ר ַ
ֵמ; ְַה ְמז ֵ
Nכלֶ 8ְ 0א ָחד ֲחי ִָבי ְלז ֵ
ל5ה ְֶ 5
) ְָ 5
עHל.
עHני (:י ְִהי ֵ 5יי ְמב ָֹר ְ? ֵמ ַע ָ9ה וְ ַעד ָ
) ַה ְמ /ס ִ-י ִ
Nכלנִ 0מ ֶUל.H
Hתיְ ,נ ָב ֵר ְ? ) ֱאל ֵֹהינְ 5ֶ (0וְר ָ-נָ וְ ַר ַ
אHמרְ -ִ (:ר05ת ְמ ָרנָ ַ
ַמ ֵ
) ַה ְמז ֵ

Nר.
0ב ֶ
ָעדָ .ה ַר ֲח ָמ ה0א ִי ְת ַָ -ר ְ? ַַ Uָ -מיִ  ָ
עHל ו ֶ
לָ ?Hע ֵלינְ 0ל ָ
ָה ַר ֲח ָמ ה0א י ְִמ ְ
ֵצח ְנ ָצ ִחיְ ,וי ְִת ַה ַ:ר ָ-נ0
0לנ ַ
H:רי ,וְ י ְִת ָ<Oר ָ-נָ 0ל ַעד ְ
ִ-ַ 9ַ 5ח ְלדHר ִ
ָה ַר ֲח ָמ ה0א י ְ
S/נ0
ִH-5ר ע ֵ
עHל ִמיָ .ה ַר ֲח ָמ ה0א י ְַפ ְר ְנ ֵסנָ -ְ 0כבHדָ .ה ַר ֲח ָמ ה0א י ְ
עHל ֵמי ָ
0ל ְ
ָל ַעד ְ
ִַ 5לח ָלנָ -ְ 0ר ָכה
<ר ֵצנָ .0ה ַר ֲח ָמ ה0א י ְ
קHמ ִמי0ת ְל ְ
יכנְ 0
יHל ֵ
ָארנ, 0וְ ה0א ִ
ֵמ ַעל ֵַ 0P
יִַ 5לח ָלנֶ 0את
Nכ ְלנָ 0ע ָליוָ .ה ַר ֲח ָמ ה0א ְ
-/ה ִַ -ַ -ית ַהֶJה ,וְ ַעל ְ 5/ל ָח זֶה ֶַ 5
ְמר ָ
ֶחמHת.
יב ֶWר ָלנH3-ְ 0רHת טHבHת יְ05עHת ְונ ָ
ָביא זָכ0ר ַלHQב ,וִ ַ
ֵא ִלָGהַ 0הִ ,

0בט0בַ Hחיִ ינ0
Nכ ְלנִ 0מ ֶUלְ H
רֱ ) ?0אל ֵֹהינו( ֶַ 5
עHניְ -ָ (:
) ַה ְמ /ס ִ-י ִ
ַמ חHזֶר ְו ֵ
) ַה ְמז ֵ
0בט0בַ Hחיִינ0
Nכ ְלנִ 0מ ֶUלְ H
רֱ ) ?0אל ֵֹהינַ 5ֶ (0
אHמרְ -ָ (:

13

הרחמ הוא יבר? את מדינת ישראל ,ראשית צמיחת גאולתנו.
הרחמ הוא ישמור את חיילי צבא הגנה לישראל ,העומדי על משמר
ארצנו.
הרחמ הוא יושיע ויגאל את כל אחינו הנרדפי והעשוקי ,בית ישראל
שבחבר העמי ,בסוריה ,באיר ,בעיראק ובכוש ,ובשאר ארצות מצוקה.

כוס הליקוחי

מHר ִתי( ַַ -עלת
מHרי( ַַ -על ַה ַ-יִת ַהֶJה .וְ ֶאת ) ִא ִKי ָ
Nבי ִ
ָה ַר ֲח ָמ ה0א י ְָב ֵר ְ? ֶאת ) ִ
אHתנ 0וְ ֶאת ָ8ל
ית וְ ֶאת ז ְַר ָע וְ ֶאת ָ8ל ֲא ֶ5ר ָל ֶהָ .
אHת ְו ֶאת ֵָ -
ַה ַ-יִ ת ַהֶJהָ ,
ַעקֹב ַֹ8-ל ִמֹ8ל ֹ8ל 8ֵ ,יְ ָב ֵר ְ?
<ב ָר ָה יִ ְצ ָחק ְוי ֲ
בHתינְ 0
ֲא ֶ5ר ָלנ8ְ ,0מְ ִ,5ֶ Hת ְָ -רכֲ 0א ֵ
Nמ.
ֹאמרֵ ,
ַחד ְִ -ב ָר ָכה ְֵ 5ל ָמהְ ,ונ ַ
S/נ 0י ַ
אHתנָ 8 0
ָ
יה וְ ָע ֵלינְ 0זכ0ת ֵֶ 9ְ 5הא ְל ִמ ְֶ 5מ ֶרת ָ5ל .Hוְ ִנ ָ3א ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת
ַָ -מר Hי ְַל ְKדֲ 0ע ֵל ֶ
Nד.
0צ ָד ָקה ֵמאל ֵֹהי יִ ְֵ 5ענ ,0וְ ִנ ְמ ָצא ֵח ְו ֵֶ 3כל טHב ְֵ -עינֵי ֱאל ִֹהי וְ ָ
ייְ ,
0ל ַחֵGי ָהעָ Hל ַה ָ-א.
יח ְ
ַ8נִ 0לימHת ַה ַָ 5ִ K
ָה ַר ֲח ָמ ה0א ְיז ֵ
עHל.
0לז ְַרעַ Hעד ָ
ַמ ְג ִ:יל יְ 05עHת ַמ ְל H8וְ ע ֶֹ3ה ֶח ֶסד ִל ְמ ִ5יחְ Hל ָדוִ ד ְ
Nמ.
ִָ 3ר<ל וְ ִא ְמרֵ ,0
ַע ֶ3ה ָ5לָ Hע ֵלינ 0וְ ַעל ָ8ל י ְ
רHמיו ,ה0א י ֲ
ע ֶֹ3ה ָ5לְ -ִ Hמ ָ
ירNיו.
ד5יו8ִ ,י ֵאי ַמ ְחסHר ִל ֵ
יְ ראֶ 0את יי ְק ָ
ַח ְסרָ 0כל טHב.
ירי ָר 05וְ ָר ֵעב ,0וְ ד ְֹר ֵ5י יי לֹא י ְ
ְִ 8פ ִ
עHל ַח ְס.H:
הHדַ 0ליי ִ8י טHב ִ8י ְל ָ
יע ְל ָכל ַחי ָרצ.H
0מ ְַ -ִ 3
ָד ָ?ַ ,
HOת ַח ֶאת י ֶ
ֵ
ֶבר ֲא ֶ5ר יִ ְב ַטח ַ-יי ,וְ ָהיָה יי ִמ ְב ַטח.H
רַ ?0הֶ I
ְָ -
ֶעזָב ,וְ ז ְַרעְ Hמ ַב ֶָ 5Lל ֶח.
יתי ַצ ִדיק נ ֱ
ָק ְנ ִ9יְ ,ולֹא ָר ִא ִ
ִיתי גַ ז ַ
ַער ָהי ִ
נַ
ִ ,9יי ְי ָב ֵר ְ? ֶאת ַעמַ Hב ָ5ל.H
יי עֹז ְל ַעמ Hי ֵ
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הכוס הרביעית  כוס הליקוחי


נר שישי  מלחמת ששת הימי ואיחוד ירושלי
)כולםאומרים(:נדליק נר שישי ,זכר למלחמת ששת הימי.

)מוזגיםכוסייןאומיץענביםלכלהמשתתפים,וקוראיםביחד,בעמידה(:

קורא/ת ראשי/ת:
ע תו מלחמת השחרור –
נשארו ירושלי שבי החומות והר הבית שבויי בידי ממלכת ירד.
אזורי ההר של יהודה ושומרו היו בידי הירדני ,סגורי בפני ע ישראל.
לקראת החודש המיועד ,אייר תשכ"ז ,בשנה התשעעשרה למדינת ישראל,
הכביד ה’ את לב ראשי מצרי .צבא מצרי הטיל מצור על מפר אילת,

נרי כוס
זכר ללקיחת יְ ָי אותנו ,כאשר הוציאנו ממצרים,
כמו שנאמר:
יכ".
יד ְע ֶ8ִ 9י ֲא ִני יְ ָי ֱאל ֵֹה ֶ
ִיתי ָל ֶכ ֵלאל ִֹהי ,וִ ַ
"וְ ָל ַק ְח ִ9י ֶא ְת ֶכ ִלי ְל ָע ,וְ ָהי ִ

נרי את הכוס זכר לנאמנותו

ומצרי קראה לכל מדינות ערב להילח מלחמת חרמה נגד ישראל.
סוריה וירד נענו לקריאה והצטרפו למערכה נגד ישראל.
המשתתפי:
וצבא ההגנה לישראל ,חיל הגיבורי אשר לישראל,
בעזרת צור ישראל ,המל? העוזר ,המושיע והמג,
השמיד את חיל האוויר של האויב ואת שריונו.
וישחרר את עיר האלוהי ,ירושלי עיר קדשנו ותפארתנו,
ויאחד את כל שכונותיה ואת כל בנותיה בידי מדינת ישראל וממשלתו.
וישיבו לידינו את אדמת הקודש של הר בית ה’ ,ואת הכותל המערבי...
את קבר רחל אמנו ,ואת קברי אבותינו ואמותינו שבמערת המכפלה ...
ואת כל ערי המקרא שביהודה ושבשומרו ..
ויעלו אל רמת הגול ,ויבואו עד ראש הר חרמו...
וישיבו את כבוד ישראל כבימי קד.
ר0רי –
"קHל ְָ -ר ָמה ִנ ְָ 5מע  ְנ ִהיִ -ְ ,כי ַת ְמ ִ
שירה:

של יְ ָי אלוהי ישראל לעמו בכל דור ודור,
יHת ְֶ -ארֶ
שא בגלותנו לא מאס בנו ,כמו שנאמרְ " :ו<  ַIזאתְ -ִ ,ה ָ
יתי ִא ָ8ִ ,9י ֲא ִני ְי ָי
HSתְ ,ל ָה ֵפר ְִ -ר ִ
<ס ִ9י וְ לֹא ְַ Iע ְל ִ9י ְל ַכ ָ
יה  לֹא ְמ ְ
אHיב ֶ
ֵ
יה".
ֱאל ֵֹה ֶ

ָאנָ א ,יְ ָי אלהינו ואלהי אבותינו
ת בלבנו אהבת? ויראת? ,ונל? בדרכי? כמו שנאמר:
0ב ַר ֲח ִמי,
0ב ֶח ֶסד ְ
0ב ִמ ְOָ 5ט ְ
י? ִלי ְב ֶצ ֶדק ְ
עHלְ ,ו ֵא ַר ְְ 9ִ 3
י? ִלי ְל ָ
"וְ ֵא ַר ְְ 9ִ 3
וְ ֵא ַר ְ9ִ 3י? ִלי ֶב ֱאמ0נָה ,וְ י ַ
ָד ַע ְֶ 9את ְי ָי" )הושע ב ,כא כב(.


)בברכת"בוראפריהגפן"ישלהתכווןגםלכוסהחמישית.יושביםומברכים(:

ברו? אתהְ ,י ָי אלהינו ,מל? העול ,בורא פרי הגפ.


)משתתףמדליקנר(

)שותיםרובכוס,בשמחהעלקירבתאלוהינוושכינתובתוכנו(.

ֶיה8ִ ,י ֵאינֶנ.0
ָח ַעל ָ-נ ָ
ֶיה; ֵמ ֲאנָה ְל ִהֵ ,
ָר ֵחל ְמ ַב ָ8ה ַעל ָ-נ ָ
קHל? ִמ ִֶ -כי ,וְ ֵעי ַני ְִ? ִמ ְִ :מ ָעה8ִ ,י יֵָ 3ָ 5כר ִל ְפ /ע ָל ֵת ְ?',
Nמר ְי ָיִ ' :מ ְנ ִעי ֵ
8ה ַ
ְנ /א ְי ָיְ ' ,ו ָ5בֵ 0מ ֶא ֶר אHיֵב!'
ב0ל!'" )ירמי' לא ,טו טז(
ית ְ?ְ ',נ /א ְי ָי' ,וְ ָ5בָ 0ב ִני ִל ְג ָ
<ח ִר ֵ
'וְ יְֵ 9ִ 5קוָה ְל ֲ

ל0לHתי ְִ?,
ָ
<ה ַבת ְ8
ע0רי ְִ?ֲ ,
ָכ ְר ִ9י ָל? ֶח ֶסד ְנ ַ
Nמר ְי ָי :ז ַ
ושרי8" :ה ַ
ר0עה) ".ירמיהו ב ,ב(
<ח ַרי ַב ְִ Kד ָ-רֶ -ְ ,א ֶר לֹא זְ ָ
ֶל ְכ ֲֵ ?ְ 9
5H5נִ י) ".שיר השירי ב ,טז(
רHעה ַב ָ
ַא ִני לָ ,Hה ֶ
דHדי ִלי ו ֲ
שירהִ " :

ָמינֶ 8ְ 0ק ֶד) ".איכה ה ,כא(
ָ05בהַ ,ח ֵ 5:י ֵ
יבנ 0יְ ָי ֵא ֶלי ָ? וְ נ ָ
" ֲה ִש ֵ
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נר שביעי  קול השופר  התחדשות הגו והרוח


)כולםאומרים(:נדליק נר שביעי ,לכבוד התחדשות הגו והרוח.

)אחדמדליקנר(

המשתתפי:
עשרות רבבות של יהודי עלו לישראל –

קורא/ת ראשי/ת:
שוב נשמע קול השופר מהדהד בעול כולו,

ממזרח וממערב ,מצפו ומדרו 
מתו? כמיהה עמוקה להשתת בגורל ע ישראל באר ישראל,
לבנות בה ולהיבנות בה,
ולחדש בה את חיי ישראל השלמי על פי תורת ישראל.

מעל הר קדשנו ועל יד הכותל המערבי.
הוא הצית אש קודש בלב שארית בית ישראל,
ברחבי ברית המועצות ובשאר ארצות צרה וצוקה.
יהודי הדממה חידשו את מאבק הנואש להתאחד ע בני עמ שבציו.

קורא/ת ראשי/ת:
ואכ הע והאר הולכי ונבני ,הולכי ונגאלי,
בעבודה שגרתית יומיומית של כל איש ואשה,
בבית ובשדה ,במשרד ובבית החרושת ,בתעשייה ובמסחר,
בבתי הספר ובישיבות ,בצבא ,באוניברסיטאות ובבתי החולי,
במוסדות הממשלה ובפעילות ציבורית,
ובאלפי ארגוני ועמותות לפעילויות חברה ,חינו?,
מחקר ,חסד ,אמנות ותרבות.

קורא/ת:
מאבק נחזה בדברי הנביא:
H5פר ָIדHל,
ִַ 9קע ְָ -
"וְ ָהיָה ַַ HG-הה0א י ָ
אHב ִדי ְֶ -א ֶר <0Uר ,וְ ַה ִִ :ָ ,חי ְֶ -א ֶר ִמ ְצ ָריִ,
0באָ 0ה ְ
ָ
ירָ 50ליִ!" )ישעי' כז ,יג(
HLדָ -ִ  5
וְ ִה ְֲ 9ַ 5חוַ 0ל ְי ָי ְַ -הר ַה ֶ
המשתתפי:
יHסי יְ ָי ִֵ 5נית יָדִ ,Hל ְקנHת ֶאת ְN5ר ַע,HK
" ְו ָהיָה ַG-ו ַהה0א ִ
0מ,508
0מ ְַ OתרHס ִ
0מ ְִ Kצ ַרִ ,ִG
ִֵ 5אר ֵמ<0Uר ִ
ֲא ֶ5ר י ָ
0מ ִאיֵי ַה.ָG
0מ ֲח ָמתֵ ,
0מ ְִ 5נ ָערֵ ,
יל ִ
0מ ֵע ָ
ֵ
ִָ 3ר ֵאל,
Nס ִנ ְֵ :חי י ְ
ָ3א נֵס ַלHIיִ ,וְ ַ
וְ נ ָ
Nר) ".ישעי' יא ,יא יב(
<ר ַ-ע ְַ 8נפHת ָה ֶ
ְק ֵֵ ,-מ ְ
ְה0דה י ַ
0נפ0צHת י ָ
ְ
פ0צHתינֵ,8ַ 0ס ִמְַ Gר ְֵ 8תי ָהֶ Nר.
ֵ
0נ
ז0רנִ 0מ ֵ-י ַהHIיִיְ ,
שירה :וְ ָק ֵרב ְֵ O

קורא/ת:
ארבעי שנה אחרי קו המדינה נפל מס? הברזל
שהבדיל בינינו ובי יהודי ברית המועצות ,הוחל ש הממשל הכופר,
ועלו מאות אלפי,
בזר אדיר שקיב אלינו רבבות נידחי ע ישראל מדי שנה.
כ עלו לישראל רבבות יהודי מגולת אתיופיה ,במבצעי מרוממי רוח.
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נר שמיני  מלחמות ישראל
)כולםאומרים(:נדליק נר שמיני ,זכר למלחמות ישראל.

קורא/ת ראשי/ת:
ארגוני מרצחי המשיכו בניסיונותיה לרצוח בנו ולהפיל את רוחנו,
05ע ִלי ְק ַט ִני ְמ ַח ְִ -לי ְָ 8ר ִמיְ ,
כמו שכתובָ " :
0כ ָר ֵמינְ 0ס ָמ ָדר")שה"ש ב ,טו(,

)משתתףאחדמדליקנר(

קורא/ת:
יה של מדינת ישראל סירבו לקבל את תקומת ישראל.
א? ְֵ 5כנֶ Hת ָ

וכפו עלינו מלחמות ומאבקי עקובי מד.
המשתתפי:
ביו הכיפורי תשל"ד ,בשנה העשרי ושבע למדינת ישראל,
תקפו שוב את גבולות ישראל  מצרי מדרו וסוריה מצפו.
לוחמי רבי נפלו חללי ,ומבוכה רבה נפלה על ישראל.

כ היה במלחמת שלו הגליל ,במבצע "די וחשבו" ,במבצע "ענבי זע",
ובמבצעי נוספי רבי ,וכ היה בפרעות של ערביי יהודה שומרו וחבל
עזה ,ובמרצחי שנשאו על גופ פצצות.
יהי רצו מלפני ה’ שישמור על כל יושבי ארצנו ,שיאריכו ימי לשלו!

ואול חיילי צבא ההגנה לישראל השיבו מלחמה שערה –
שוב עשה לנו צור ישראל נס גדול ,ויגאלנו ויושיענו מצרינו.

קורא/ת:
בראשית תשנ"ה חתמה ממלכת ירד על הסכ שלו ע ישראל.
יהי רצו מלפני ה’ שלא תחזור א היא לעול לזירת הקרב נגד ישראל.

Nר.
ַַ Pח ִ5יר ִמזְ מHר  ָה ִריעַ 0ל ְי ָי ָ8ל ָה ֶ
שירהַ " :ל ְKנ ֵ
יִָ 3ר ֵאל!" )תהלי סו ,קכא(
H5מר ְ
יֵ 5
ִהנֵה לֹא יָנ 0וְ לֹא יִ ָ
המשתתפי :בעקבות מלחמת יו הכיפורי,
חתמה מצרי על הסכ שלו ע ישראל 
יהי רצו מלפני ה’ שלא תחזור מצרי לעול לזירת הקרב נגד ישראל.

קורא/ת :א? רבה המריבה בינינו על היחסי המתאימי בינינו ובי שכנינו,
וכמה שברירית אחדותנו המתחדשת!
המשתתפי:
יסייע לנו ה’ לשמרה ולטפחה ,כי היא המפתח לתחיית עמנו!
קורא/ת:

יה ע גאולתה.
קורא/ת :א? טר השלימו שונאי ישראל ו ְֵ 5כנֶ Hת ָ
בחור תשנ"א ,בשנת הארבעי וארבע למדינת ישראל,
תקפה אותנו עיראק,
ושיגרה על ערינו שלושי ותשעה טילי "סקאד" קטלניי,
ואנו מצטופפי בחדרי אטומי מחשש להתקפה בגז רעיל.
ויג ה’ עלינו ,ויוציאנו מאפילה לאור גדול ביו פורי,
ולא נהרג בהפצצות אלא אחד.

מראשית תשס"א חזרו פרעות ,מטעני נפ ,מכוניות תופת,
מחבלי מתאבדי ,פצצות מרגמה וטילי; מאז נרצחו מאות
חיילי ואזרחי בכל רחבי האר ,ורב האבל והשכול .אנו נתוני
בלחצי ובמתחי פנימיי וחיצוניי קשי מנשוא .א? לא נישבר!
המשתתפי:
ישמרנו ה’ וישמור את כל חיילי צבא ההגנה לישראל!
לא יהיו עוד נפגעי ממעשי איבה ,וישלי ה' את גאולתנו בקרוב!
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הכוס החמישית  כוס התקוה לגאולה שלמה
)מוזגיםכוסייןאומיץענביםלכלהמשתתפים,וקוראיםביחד,בעמידה(:

נרי כוס זכר להבטחת יְ ָי לנו בזמן יציאת מצרים,
אHתR
אתי ֶאת י ִָדי ָל ֵתת ָ
ִָ 3
Nרֲ ,א ֶ5ר נ ָ
אתי ֶא ְת ֶכ ֶאל ָה ֶ
כמו שנאמר" :וְ ֵה ֵב ִ
אHתָ Rל ֶכ ָ
ָת ִ9י ָ
ַעקב ,וְ נ ַ
0לי ֲ
<ב ָר ָה ְלי ְִצ ָחק ְ
ְל ְ
מHר ָ5הֲ ,א ִני יְ ָי" )שמות ו ,ח(.

כוס התקוה

נרי את הכוס זכר למאות הדורות של ישראל
ששמרו אמונים ליְ ָי ,לתורתו ולארצו,
ולא איבדו מעול את תקוות לגאולה שלמה באר הקודש;
בזכות ניתנה לנו היו האר הזאת ,אר זבת חלב ודבש,
בעת שעינינו רואות את סימני הגאולה הגלויי הראשוני,
ִָ 3ר ֵאלַ ,ע ְנ ְֶ Oכ ִ9ְ 9נ0
<ָ  9ה ֵרי י ְ
וכמו שנאמר" :וְ ֶ
ִָ 3ר ֵאל8ִ ,י ָק ְרבָ 0לבHא" )יחזקאל לו ,ח(.
יכ ִ3ְ 9אְ 0ל ַע ִKי י ְ
0פ ִר ֶ
ְ

ָאנָ א ,יְ ָי אלהינו ואלהי אבותינו
רח נא עלינו ועל פלטתנו בכל מקו שה ,וזכנו לגאולה שלמה בקרוב,
במהרה ובימינו ,ויקוי בנו הכתוב" :וְ ָל ַק ְח ִ9י ֶא ְת ֶכ ִמ ַהHIיִ,
<ד ַמ ְת ֶכ;
אתי ֶא ְת ֶכ ֶאל ְ
וְ ִק ְַ -צ ִ9י ֶא ְת ֶכ ִמ ָ8ל ָה ֲא ָרצHתְ ,ו ֵה ֵב ִ
יכ ֲא ַט ֵהר
ל0ל ֶ
0מ ָ8ל ִֵ I
יכ ִ
אHת ֶ
0ט ַה ְר ִֶ ,9מ ָ8ל /ט ְמ ֵ
הHרי ְ
יכ ַמיִ ְט ִ
ָר ְק ִ9י ֲע ֵל ֶ
וְ ז ַ
ר0ח ֲח ָד ָ5ה ֶא ִֵ -ְ 9ק ְר ְֶ -כ...
ָת ִ9י ָל ֶכ ֵלב ָח ָדְ ,5ו ַ
ֶא ְת ֶכ; וְ נ ַ
ית;
ַע ִֶ 3
0מ ְַ Oָ 5טי ִת ְְ 5מר 0ו ֲ
יתי ֶאת ֲא ֶ5ר ְ/ -ח ַLי ֵת ֵלכִ 0
וְ ָע ִִ 3
יכ,
בHת ֶ
ָת ִ9י ַל ֲא ֵ
Nר ֲא ֶ5ר נ ַ
יְ 5ב ֶֶ -ָ 9
וִ ַ
Nנכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכ ֵלאל ִֹהי) ".יחזקאל לו,כד כח(
ית ִלי ְל ָע ְו ִ
וִ ְהיִ ֶ

)יושבים,שותיםרובכוס,בשמחהעלתקוותנולגאולהשלמהוצפייתנולישועה(
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המשתתפי:
וכמו שהיה בימי קד ,כ? בימינו מרכזי החיי היהודיי הגדולי שבגלות 
באמריקה הצפונית והדרומית ,באפריקה ,באירופה ,באוסטרליה ובכל רחבי
תבל ,יצרו קשרי אהבה ומשפחה ,תמיכה ורעות ,עמנו ,היהודי המתקבצי

נר תשיעי  ראשית הגשמת חזו הנביאי
)כולם אומרים(:

נדליק נר תשיעי ,לכבוד ראשית הגשמת חזו הנביאי.

)משתתףאחדמדליקנר(

קורא/ת ראשי/ת:
ביו עצמאות זה ,אנו עדי לתחילת ההגשמה של חזו הנביאי.

ובאי לישראל ,הבוני מחדש את חיינו הפרטיי ואת חיי כלל ישראל
באר ישראל.
יהי רצו מלפני ה' שיעלו כל בני ישראל לאר ישראל בקרוב ,ושיתחדשו
ויתקדשו חיי ע ישראל כולו באר אבותינו!

שיבת ציו וקיבו גלויות מתרחשי קמעא קמעא מול עינינו,
כמו שהתפללנו  אנו ואבותינו  יויו ודורדור:
המשתתפי )ואפשרלשיר(:

המשתתפי:
חזרנו לציו מארבע כנפות האר ,לרשת את ארצנו ,להפרות את אדמתנו,

05ב ָ? ְל ִציַ -ְ Hר ֲח ִמי,
"וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינְ -ְ 0
מHניHת".
0כ ִָ 5ני ַק ְד ִ
עHל ְ
ימי ָ
ַע ָב ְד ָ? ְבי ְִרNה ִכ ֵ
וְ ָ 5נ ֲ

ליישב אותה ולשבת בתוכה ,ולהג על גבולותיה .ישבנו בה לארכה ולרחבה,
בנינו את עריה ,הפרחנו את שממותיה ,ייסדנו מוסדות חינו? ,תעשיה
ומסחר; ישיבות ,מרכזי מדע ותורה רבו ושגשגו.
מדינת ישראל הפכה למרכז לימודי ליהודי העול כולו ,וכמו שנאמר:

קורא/ת )ואפשרלשיר(:
ַח ָדו י ְַרנֵנ;0
ָ3א 0קHל ,י ְ
וכמו שנאמר" :קHל צ ַֹפי ְִ? נ ְ
ִ8י ַעיִ  ְַ -עיִ  יִ ְרא05-ְ ,0ב ְי ָי ִצ) ".HGישעי' נב ,ח(
יקי ַ,ֶ -גֶב" )תהלי קכו ,ד( –
יתנֲ 8ַ ,0א ִפ ִ
05בה ְי ָי ֶאת ְִ 5ב ֶ
וכ קראנוָ " :
יש והאפיקי בנגב מתמלאי במי ,ושיטפו מצי כל דבר שבדרכו,
ויש והזרימה באפיקי קט וכמעט נעל.

שירה:

ירָ 50ליִ) ".ישעי' ב ,ג(
0ד ַבר ְי ָי ִמ ָ
תHרהְ ,
" ִ8י ִמ ִֵ 9ֵ HGPצא ָ

המשתתפי:
לפיכ? אנחנו חייבי להודות ,להלל ,לשבח ולפאר ,לרומ ,להדר,
לבר? ,לעלה ולקלס ,למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסי האלו:
הוציאנו מעבדות לחירות ,מיגו לשמחה ,מאבל ליו טוב ,מאפלה לאור
גדול ,ולקח אותנו שוב אליו לע  ונאמר לפניו שירה חדשה :הללויה!
ר0עה.
שירהַ " :ה ְSל0הְ 0ב ִצ ְל ְצ ֵלי ַָ 5מעַ ,ה ְSל0הְ 0ב ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
8ל ַה ְָ 5ָ ,מה ְַ 9ה ֵלל יַָ ,Rה ְSל0יָה!" )תהלי קנ ,ה  ו(
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קורא/ת:
ומניי לנו היסוד השלישי  השכנת צדק ,משפט ושלו באר?

נר עשירי  חמשה יסודות לגאולה שלמה
)כולםאומרים(:נדליק נר עשירי ,לזכר יסודות הגאולה השלמה.

)אחדמדליקנר(

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

המשתתפי:
יה ְִ -צ ָד ָקה) ",ישעי' א ,כז(
כמו שנאמרִ " :ציִ -ְ Hמ ְOָ 5ט ִֶ Oָ 9דה ,וְ ֶָ 5ב ָ
ַ 50כ ְב ְֶ 9ו ֵאי ַמ ֲח ִריד,
Nרְ ,
ָת ִ9י ָ5לֶ -ָ H
ונאמרְ " :ונ ַ
<ר ְצ ֶכ) ",ויקר' כו ,ו(
Nר ,וְ ֶח ֶרב לֹֹא ַת ֲעבHר ְְ -
וְ ִה ְ9ִ -ַ 5י ַחָGה ָר ָעה ִמ ָה ֶ

שיבה לאר אבותינו ובניינה;
קיבו נדחי ישראל מארבע כנפות האר;
השכנת צדק ,משפט ושלו באר;
כינו ריבונות ישראל בארצנו;
בניית ירושלי ובית מקדשנו.

יה ְל ַמזְ ֵמרHת;
יתHת ֶ
ַח ִנ ֵ
בHת ְל ִא ִ9י ,ו ֲ
ונאמר" :וְ ִכ ְ9תַ 0ח ְר ָ
ִ3א גHי ֶאל גHי ֶח ֶרבְ ,ולֹא י ְִל ְמד 0עHד ִמ ְל ָח ָמה) ".ישעי' ב ,ד(
לֹא י ָ

)אםאריכותהקטעיםקשהמדי,אפשרלדלגלעמוד,21לשירה"שיבנה"(

יHע ֵצינְ 0כ ַב ְִ 9ח ָSה,
H5פ ֵטינְ 0כ ָב ִראH5נָה ,וְ ֲ
יבה ְ
וכ תפילתנוָ " :ה ִָ 5
ָחה,
ַאנ ָ
וְ ָה ֵסר ִמ ֶ 0,Kיָג Hו ֲ
0ב ִמ ְOָ 5ט".
0ב ַר ֲח ִמי ְו ַצ ְֵ :קנְ 0ב ֶצ ֶדק ְ
<9ה ְי ָיְ ,ל ַב ְד ָ?ֶ -ְ ,ח ֶסד ְ
0מלָ ?Hע ֵלינָ 0
ְ

קורא/ת :מניי לנו היסוד הראשו  שיבה לאר אבותינו ובנייתה מחדש?
המשתתפי:
ָ5ב,0
0בנָ 0ע ִרי נְ ַHK5ת וְ י ָ
ִָ 3ר ֵאלָ ,
אמר הנביא" :וְ ְַ 5ב ִ9י ֶאת ְ5ב0ת ַע ִKי י ְ
יה".
Nכלֶ 0את ְִ Oר ֵ
ָטעְ 0כ ָר ִמי וְ ָ5תֶ 0את יֵינָ; וְ ָע 03גַH,ת וְ ְ
וְ נ ְ

קורא/ת:
ומניי לנו היסוד הרביעי  כינו ריבונות ישראל בארצנו?

)עמוס ט ,יד(

המשתתפי:
יריִ ,נ ְְ -ַ 5ע ִ9י ְל ָדוִ ד ַע ְב ִדי:
בדברי קדשו כתוב לאמרַ 8ָ " :ר ִ9י ְב ִרית ִל ְב ִח ִ
יתי ְלדHר וָדHר ְִ 8ס ֲא ָ? ֶס ָלה) ".תהל' פט ,ד ה(
0ב ִנ ִ
Nכי ז ְַר ֶע ָ?ָ ,
עHל ִ
ַעד ָ

וכ תפילתנו" :בר? עלינו את השנה הזאת ,ואת כל מיני תבואתה לטובה,
ות ברכה על פני האדמה ,ושבענו מטובה"...
קורא/ת :ומניי לנו היסוד השני  קיבו גלויות?

יח,
וכ תפילתנוֶ " :את ֶצ ַמח ָדוִ ד ַע ְב ְד ָ? ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַ
י05ע ְת ָ? ִקוִ ינָ 0כל ַה".HG
י05ע ֶת ָ?8ִ ,י ִל ָ
וְ ַק ְרנָ Hתרָ -ִ 0

המשתתפי :כתוב בתורהִ " :א י ְִהיֶה ִנ ֲַ :ח ָ? ְִ -ק ֵצה ַה ַָ 5מיִ ,
יִֶ Lח ָ?;
0מ ָָ 5
ְק ְֶ -צ ָ? יְ ָי ֱאל ֶֹהי ָ? ִ
ִמ ָ 5י ַ
יר ְ,R9ָ 5
בHתי ָ? ִו ִ
Nר ֲא ֶ5ר י ְָרֲ 05א ֶ
י? ֶאל ָה ֶ
יא ָ? יְ ָי ֱאל ֶֹה ָ
ֶה ִב ֲ
וֱ
בHת ָ
יט ְב ָ? וְ ִה ְר ְֵ ?ָ -מ ֲא ֶ
וְ ֵה ִ
י?) ".דברי ל ,ד ה(
ָל0יHתנ,0
ֵ
ר0תנ ,0וְ ָ3א נֵס ְל ַק ֵ -ג
שHפר ָIדHל ְל ֵח ֵ
וכ תפילתנוַ 9ְ " :קע ְָ -
<ר ֵצנ".0
Nר ְל ְ
<ר ַ-ע ְַ 8נפHת ָה ֶ
ַחד ְמ ֵה ָרה ֵמ ְ
וְ ַק ְֵ -צנ 0י ַ
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קורא/ת:
ומניי לנו היסוד החמישי  בניית ירושלי ובית המקדש?

תפילה לשלו
קורא/ת ראשי/ת:

ביו עצמאות זה תעלה לפני כסא הכבוד תפילתנו

לשלו:

המשתתפי:
ָמי,
<ח ִרית ַהִ G
בדברי הנביאי כתוב לאמרְ " :ו ָהיָה ְב ֲ
נָכ Hי ְִהיֶה ַהר ֵ-ית ְי ָי ְ-ראש ֶה ָה ִריְ ,ו ִנ ָ3א ִמ ְָ IבעHת,
ָהרֵ 0א ָליו ָ8ל ַהHIיִ .
וְ נ ֲ

המשתתפי :מל? שהשלו שלו ישי עלינו ברכה ושלו 
משמאל ומימי על ישראל שלו!
הרחמ הוא יבר? את עמו בשלו
ויזכו לראות בני ובני בני עוסקי בתורה ובמצוות 

ַעקב,
ַע ֶלה ֶאל ַהר יְ ָיֶ ,אל ֵ-ית ֱאל ֵֹהי י ֲ
Nמרְ 0לכ 0וְ נ ֲ
וְ ָה ְלכַ 0ע ִKי ַר ִ-י וְ ְ
חHתיו) "...ישעי' ב ,ב ג(.
אר ֵָל ָכה ְ
יHרנִ 0מ ְָ :ר ָכיוְ ,ונ ְ
וְ ֵ

על ישראל שלו!

יאHתי ֶאל ַהר ָק ְד ִ5י ,וְ ְִ Kַ 3ח ִ9י ְֵ -בית ְִ 9פ ִָ Sתי,
ַה ִב ִ
ונאמר" :ו ֲ
יה ְל ָרצַ Hעל ִמ ְז ְִ -חי;
יה וְ זִ ְב ֵח ֶ
עHל ֵֹת ֶ
יִֵ Lרא ְל ָכל ָה ַע ִKי) ".ישעי' נו ,ז(
יתי ֵבית ְִ 9פ ָSה ָ
ִ8י ֵב ִ

יHע ֵאל ִH-Iרֲ ,א ִבי ַעד3ַ ,ר ָ5ל.H
" ֵ
0ל ָ5לֵ Hאי ֵקַ ,על ִVֵ 8א ָדוִ ד ְו ַעל ַמ ְמ ַל ְכ,H9
ְל ַמ ְר ֵ-ה ַה ִָ 3ְ Kרה ְ
עHל 
0ב ְצ ָד ָקהֵ ,מ ַע ָ9ה וְ ַעד ָ
0ל ַס ֲע ָדִ -ְ Rמ ְOָ 5ט ִ
אHתְ R
ְל ָה ִכי ָ
ִק ְנ<ת יְ ָי ְצ ָבאHת ֲַ 9ע ֶ3ה זאת!" )ישעי' ט ,ו(
ַפנ ,Hוְ ַת ַחת ְֵ 9אנָת ,Hוְ ֵאי ַמ ֲח ִריד,
ָ5בִ 0איַ 9ַ 5חת ְ I
"וְ י ְ
ִ8י ִפי ְי ָי ְצ ָבאHת ִ-ֵ :ר) ".מיכה ד ,ד(

יר ָ? ְַ -ר ֲח ִמי ָ059ב,
ירַ 50ליִ ִע ְ
וכ תפילתנו" :וְ ִל ָ
תHכֲ 8ַ Rא ֶ5ר ְִ -ַ :ר ָ,9
וְ ִת ְָ -ְ H85
עHל,
ָמינְ -ִ 0ניַ ָ
אHתָ -ְ RקרHב ְ-י ֵ
0בנֵה ָ
ְ
תHכִ 9ָ Rכי".
וְ ִכ ֵVא ָדוִ ד ְמ ֵה ָרה ְל ָ


)מסיימיםבברכהאחרונהעלהיין,ושרים(:

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

שירת התקוה

שירה :שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ,ות חלקנו בתורת?.
כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה,
ולפאתי מזרח קדימה עי לציו צופיה,
שירה:

לשנה הבאה בירושלים הבנויה!

עוד לא אבדה תקוותנו  התקווה בת שנות אלפיי 
להיות ע חפשי בארצנו  אר ציו וירושלי!

21

