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 בשר לאכול שלא בישראל פרושין רבו ,בשניה הבית כשחרב :ר"ת
  .יין לשתות ושלא
 בשר אוכלין אתם אי מה מפני ,בני :להן אמר ,יהושע' ר להן נטפל
  ?יין שותין אתם ואין

 ?בטל ועכשיו ,מזבח גבי על מקריבין שממנו בשר נאכל :לו אמרו
  ?בטל ועכשיו ,המזבח גבי על שמנסכין יין נשתה
 .בפירות אפשר !מנחות בטלו שכבר ,נאכל לא לחם ,כ"א :להם אמר

 לא מים .אחרים בפירות אפשר !בכורים בטלו שכבר ,נאכל לא פירות
  !המים ניסוך בטל שכבר ,נשתה
  .שתקו

 -אפשר  עיקר אי כל להתאבל שלא :לכם ואומר בואו ,בני :להן אמר
 גוזרין שאין - אפשר אי מדאי יותר ולהתאבל ,גזרה נגזרה שכבר
ֵאָרה" דכתיב ,בה לעמוד יכולין צבור רוב כ"אא הצבור על גזירה  ַבמְּ
אִֹתי ֵנָאִרים ַאֶתם ִעים ַאֶתם וְּ  כך אאל(. ט, מלאכי ג" )ֺכּלֹו ַהּגֹוי קֹבְּ
 ?וכמה .מועט דבר בו ומשייר ,בסיד ביתו את אדם סד :חכמים אמרו
 עושה .הפתח כנגד :חסדא רב אמר .אמה על אמה :יוסף רב אמר
 :פפא רב אמר ?היא מאי .מועט דבר ומשייר ,סעודה צרכי כל אדם
 מאי .מועט דבר ומשיירת ,תכשיטיה כל אשה עושה .דהרסנא כסא
ָכֵחךְּ  ִאם" רשנאמ ,צדעא בת :רב אמר ?היא רּוָשָלִם  ֶאשְּ ַכח יְּ ִמיִני ִתשְּ , יְּ

ַבק שֹוִני ִתדְּ ִחִכי לְּ  (.ו-ה, תהלים קלז) 'וגו "לְּ

  ב/ס דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד
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 ִעמי אבי ואמי
 חיים ופרידה
 ואחי ואחיותי

 בלה ויהושע וברוניה
 משה וׂשרה ואסתר

 
 

 אמיר גלבע

ַמת יֹוִסי ֶבן ָיהֲאחֹו-ִנשְּ רֹנְּ  ִתי בְּ
 
 

לּו כֹוָכִבים ֶאל ֵחיִקי .1 ָלה ָנפְּ  ָכל ַהַּליְּ
ֺאָשר .2 ָלה מְּ ִתי ָיִחיד ֶאל תֹוךְּ ַהַּליְּ פֹור ָצַחקְּ ֵלֶאה ִמסְּ  .וְּ
ָכךְּ ָרדּום .3 חּו ָלֲעָמִקים, וְּ ָשִרים ָצנְּ עּו ֵעיַני ּונְּ ִקיִעים ָצבְּ ָכךְּ הֹוֵזה רְּ  .וְּ
ִתי ֵעיַני ֶאל ַהֲחלֹום .4 ָגַאל ֶאת ַהִשיר. ָאז ָעַקחְּ ָהָיה. ָבא יֹוִסי ַהָפָטן וְּ  וְּ
ָשר                                                                                              .5 ַרֵחף וְּ  .מְּ
 
ַמע ָבָאֶרץ .6 ַעל ִאֵבי ַהבֶֹקר ֶּגֶשם כ. קֹול ַהתֹור ִנשְּ יֹוֵרדֹווְּ  .ֵחל וְּ
לֹות הַ  .7 ּגְּ ַמרְּ זֹוֵכר-ֶטֶרם-רלְּ זֹוֵכר וְּ זֹוֵכר וְּ  .ֶשֶמש ֲאִני כֹוֵרַע וְּ
ֺרִפים ֶשל ַהֲחלֹום ָהָרֶוה ַהָכֵבד .8 ִליִלים יְּ ִלים ִבצְּ ָבִהים נֹופְּ  .רֹאִשי ַבַמִים ֶשִמּגְּ
 .יֹוִסי ֶהָהרּוג ֶבֱאֶמת. ַהּזֹוֵרחַ , יֹוִסי ַהָפָטן. יֹוִסי, ֲאִני שֹוֵמַע ֶאת ָכל ִשיֶריךָ  .9

ָך ַהףֹוֵחק .10 ָבֶייָך ַהתֹוִעים ַעל ָכל ֶדֶרךְּ ָצִדים ֵהד קֹולְּ  .צְּ
 

אּו ָאז ַמִים, ֱאלִֹהים, ֱאלִֹהים .11 ָקִעים ָמלְּ  .ָכל ַהבְּ
ָעֵדינּו .12 ִשֵכר צְּ ָטָפנּו ַהָירֹק וְּ ַאַחר ַהֶּגֶשם שְּ  .וְּ
לֹוא .13 ִסעּור ַאָּגָדה ֶשרֹוֵמ -ּומְּ ִריֹות כְּ ִוירּו ִעטְּ ָבבֹות ֶשל ֶאֶלף ֵעיַנִיםַכַעִים ֶהחְּ  . ז בְּ
בֹוֵדנּו .14 ָמשֹות ַבֲאִמיֵריֶהם ִלכְּ ִליקּו שְּ ָכל ָהֵעִצים ִהדְּ  .וְּ
 

ֵני ָהֲאַגם! הֹו יֹוִסי, הֹו יֹוִסי .15 ָלה ֶאל עְּ ִתי ִעם מֹוָצֵאי ַהַּליְּ  ֶאת ַלֲחִשי ָשַלחְּ
ַהֲעלֹות .16 ָמם לְּ לּו ַעצְּ ּגְּ ַבִנים ִּגלְּ ַבנְּ ָוֶזיָך ַהּלְּ וֹותּוַברְּ  .ֹו ֶכֶתר ָלַאדְּ
ָּגה... ַאךְּ ִעם ֶשֶמש ֶשעֹוָלה ַּגם ֲאִני עֹוֶלה ָכִליל .17  ּובֹוֵער ֵמֵאש ֶערְּ
ִחיר ָהֲאָהבֹות .18 ַנֵשק ֶהָעָפר ֶשל בְּ  .לְּ
 

 אמיר גלבע

הֹוֺשעַ  ֵני יְּ  עְּ
 
 ּוָפָניו ָזָהב. ִויהֹוֺשַע ֵמָעל ֶאל ָעַני ַמִביט .1
 .ָחנּוט ֲחלֹום. ֲחלֹום ַקר. ָשחּוט .2
ָצִחים ֶאל ַהחֹוף .3 ַלי ַהָים ַמֶכה נְּ ַרגְּ  .ּולְּ
ִהָיתֹו .4  . ֲאִני עֹוֵמד ָלמּות, דֹוֶמה. ֲאִני חֹוֵלה נְּ
ַרֲחִני .5 ַרֲחִני, ַאךְּ ֺמכְּ ַחכֹות ַחי ֺמכְּ  לְּ
 .ָתִמיד-ֶאל .6
 ָאִחי ֵמָעל ָעָניו עֹוִלים ָבָעב .7
ָטף .8 בֹוַתי ַבחֹול ַהִנשְּ ַהִּגיד ִעקְּ  .לְּ
 
ָנסֹוגַהָים ַמ  .9 ָנסֹוג. ֶכה וְּ  .ַמֶכה וְּ

נֹות ַבחֹק .10 ָחמֹות ֵאיָתִנים ֺמתְּ  .ִמלְּ
 .ָרחֹוק. בֹוֵרחַ . ַאֵחר. ָברּוחַ . ֲאִני .11
ָחמֹות .12 ָשו ָנח ִמִמלְּ הֹוֺשַע ַעכְּ  .ַּגם יְּ
ַעמֹו .13 ִחיל ַנֲחָלה לְּ  ,ֶשִהנְּ
 ֲאָבל ֶקֶבר לֹא ָחַצב לֹו .14
ַרִים .15 ָהֵרי ֶאפְּ  .בְּ
ָלה .16 ָלה ַליְּ  הּוא יֹוֵצא ַעל ֵכן ַליְּ
 .ָלׂשּוַח ַבָשַמִים .17
 דֹוֶמה עֹוֵמד ָלמּות, ַוֲאִני חֹוֶלה .18
חֹול ָיֵרַח ַקר .19 ַיֵחף בְּ  מְּ
שּוֵלי ַהַמִים .20  בְּ
הֹוֶמה ִבי .21  הֹוֶמה ִבי סֹוף, וְּ
ַלי ֶאת מֹוִתי .22 ַרגְּ  ַהַמֶכה לְּ
  -ַּגל ַאַחר ָּגל  .23
 

ֵני ַחִיים ַרִבים .24  ַעל עְּ
ַּגַדל .25 ִיתְּ רֹוַמם וְּ  .ִיתְּ
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 "נשמת יוסי בן אחותי ברוניה"מקורות ל
 
 

 סדר קידוש לשלוש רגלים -נוסח אשכנז  –סידור התפילה 
 :לזכר
רֹוִמים שֹוֵכן ַרֲחִמים ָמֵלא ֵאל ֵצא ַבמְּ נּוָחה ַהמְּ כֹוָנה מְּ ֵפי ַעל נְּ ִכיָנה ַכנְּ ַמֲעלֹות ַהשְּ דֹוִשים בְּ הֹוִרים קְּ זַֹהר ּוטְּ  כְּ

ִהיִרים ָהָרִקיעַ  עֹוָלמֹו ֶשָהַלךְּ ( פ"פב) ְלִנְשַמת ַמזְּ ִלי ַבֲעבּור לְּ ָדָקה ֶאֵתן ֶנֶדר ֶשבְּ ַעד צְּ ָכַרת בְּ ָמתֹו ַהזְּ ַגן, ִנשְּ  ֵעֶדן בְּ
ֵהא נּוָחתֹו תְּ ִתיֵרהּו ָהַרֲחִמים ַבַעל ָלֵכן, מְּ ֵסֶתר ַיסְּ ָנָפיו בְּ עֹוָלִמים כְּ רֹר לְּ ִיצְּ רֹור וְּ ָמתֹו ֶאת ַהַחִיים ִבצְּ הָֹוה ִנשְּ  יְּ
ָינּוחַ  ַנֲחָלתֹו הּוא ָשלֹום וְּ ָכבֹו ַעל בְּ נֹאַמר ִמשְּ  :ָאֵמן וְּ

 
 
 

 "כל הלילה"
 

  י פרק יהושע ספר
פּו( ה) ֵכי ֲחֵמֶשת ַוַיֲעלּו ַוֵיָאסְּ רּוָשַלִם  ֶמֶלךְּ  ָהֱאמִֹרי ַמלְּ רֹון ֶמֶלךְּ  יְּ מּות ֶמֶלךְּ  ֶחבְּ לֹון ֶמֶלךְּ  ָלִכיש ֶמֶלךְּ  ַירְּ ָכל ֵהם ֶעגְּ  וְּ

עֹון ַעל ַוַיֲחנּו ַמֲחֵניֶהם חּו( ו) :ָעֶליהָ  ַוִיָּלֲחמּו ִּגבְּ לְּ ֵשי ַוִישְּ עֹון ַאנְּ הֹוֺשעַ  ֶאל ִגבְּ ָּגָלה ַהַמֲחֶנה ֶאל יְּ  ַאל ֵלאמֹר ַהִּגלְּ
ֵהָרה ֵאֵלינּו ֲעֵלה ֵמֲעָבֶדיךָ  ָיֶדיךָ  ֶתֶרף הֹוִשיָעה מְּ ֵרנּו ָּלנּו וְּ ָעזְּ צּו ִכי וְּ בְּ ֵכי ָכל ֵאֵלינּו ִנקְּ ֵבי ָהֱאמִֹרי ַמלְּ ( ז) :ָהָהר ישְּ
הֹוֺשעַ  ַוַיַעל ָּגל ִמן יְּ ָכל הּוא ַהִּגלְּ ָחָמה ַעם וְּ כֹל ִעמֹו ַהִמלְּ הָוה ַויֹאֶמר( ח) :ֶהָחִיל ִּגבֹוֵרי וְּ הֹוֺשעַ  ֶאל יְּ  ִתיָרא ַאל יְּ

ךָ  ִכי ֵמֶהם ָידְּ ַתִתים בְּ ָפֶניךָ  ֵמֶהם ִאיש ַיֲעמֹד לֹא נְּ הֹוֺשעַ  ֲאֵליֶהם ַוָיבֹא( ט) :בְּ אֹם יְּ ל ִעתְּ ה כָּ  ִמן ָעָלה ַהַלְילָּ
ָּגל ֺהֵמם( י) :ַהִּגלְּ הָוה ַויְּ ֵני יְּ ָרֵאל ִלפְּ דֹוָלה ַמָכה ַוַיֵכם ִיׂשְּ עֹון גְּ ִגבְּ ֵפם בְּ דְּ  ֲעֵזָקה ַעד ַוַיֵכם חֹורֹן ֵבית ַמֲעֵלה ֶדֶרךְּ  ַוִירְּ

ַעד  :ַמֵפָדה וְּ
 

  זט פרק שופטים ספר
שֹון ַוֵיֶלךְּ ( א) א ַעָּזָתה ִשמְּ שֹון ָבא ֵלאמֹר ָלַעָּזִתים( ב) :ֵאֶליהָ  ַוָיבֹא זֹוָנה ִאָשה ָשם ַוַירְּ בּו ַוָיסֹבּו ֵהָנה ִשמְּ  ַוֶיֶארְּ

ל לֹו ה כָּ ַשַער ַהַלְילָּ שּו ָהִעיר בְּ ָחרְּ ָלה ָכל ַוִיתְּ ֺנ ַהבֶֹקר אֹור ַעד ֵלאמֹר ַהַּליְּ  :הּוַוֲהַרגְּ
 

  טו פרק א שמואל ספר
ִהי( י) ַבר ַויְּ הָֹוה דְּ מּוֵאל ֶאל יְּ ִתי( יא) :ֵלאמֹר שְּ ִתי ִכי ִנַחמְּ ַלכְּ ֶמֶלךְּ  ָשאּול ֶאת ִהמְּ ֶאת ֵמַאֲחַרי ָשב ִכי לְּ ָבַרי וְּ  לֹא דְּ

מּוֵאל ַוִיַחר ֵהִקים ַעק ִלשְּ הָֹוה ֶאל ַוִיזְּ ל יְּ ה כָּ ְילָּ  :ַהלָּ
 

  אל פרק א שמואל ספר
עּו( יא) מְּ ֵבי ֵאָליו ַוִישְּ ָעד ָיֵביש יֹשְּ ִתים ָעׂשּו ֲאֶשר ֵאת ִּגלְּ ִלשְּ ָשאּול פְּ כּו ַחִיל ִאיש ָכל ַוָיקּומּו( יב) :לְּ ל ַוֵילְּ  כָּ

ה חּו ַהַלְילָּ ִוַית ֶאת ַוִיקְּ ֵאת ָשאּול ּגְּ ִויֹת וְּ פּו ָיֵבָשה ַוָיבֹאּו ָשן ֵבית ֵמחֹוַמת ָבָניו ּגְּ רְּ  :ָשם אָֹתם ַוִיׂשְּ
 
 
 
 
 ..."וכך הוזה רקיעים"...
 

  א פרק בראשית ספר
ִהי ֱאלִֹהים ַויֹאֶמר( ו) ִקיעַ  יְּ תֹוךְּ  רָּ ִדיל ִויִהי ַהָמִים בְּ ֵדל ָהָרִקיעַ  ֶאת ֱאלִֹהים ַוַיַעׂש( ז) :ָלָמִים ַמִים ֵבין ַמבְּ  ַוַיבְּ

ִהי ָלָרִקיעַ  ֵמַעל ֲאֶשר ַהַמִים ּוֵבין ָלָרִקיעַ  ִמַתַחת ֲאֶשר ַהַמִים ֵבין  :ֵכן ַויְּ
 

  א פרק יחזקאל ספר
מּות( כב) ִקיעַ  ַהַחָיה ָראֵשי ַעל ּודְּ ֵעין רָּ ָלה ָראֵשיֶהם ַעל ָנטּוי ַהנֹוָרא ַהֶפַרח כְּ ָמעְּ ַתַחת( כג) :ִמלְּ  ָהָרִקיעַ  וְּ

ֵפיֶהם ָשרֹות ַכנְּ ִאיש ֲאחֹוָתּה ֶאל ִאָשה יְּ ַת  לְּ ַכסֹות ִיםשְּ ִאיש ָלֵהָנה מְּ ַתִים ּולְּ ַכסֹות שְּ ִויֵֹתיֶהם ֵאת ָלֵהָנה מְּ  :ּגְּ
ַמע( כד) ֵפיֶהם קֹול ֶאת ָוֶאשְּ קֹול ַכנְּ קֹול ַרִבים ַמִים כְּ ָתם ַשַדי כְּ ֶלכְּ קֹול ֲהֺמָּלה קֹול בְּ ָדם ַמֲחֶנה כְּ ָעמְּ ַרֶעיָנה בְּ  תְּ

ֵפיֶהן ִהי( כה) :ַכנְּ ִקיעַ  ַעלֵמ  קֹול ַויְּ רָּ ָדם רֹאָשם ַעל ֲאֶשר לָּ ָעמְּ ַרֶעיָנה בְּ ֵפיֶהן תְּ ִקיעַ  ּוִמַמַעל( כו) :ַכנְּ רָּ  ַעל ֲאֶשר לָּ
ֵאה רֹאָשם ַמרְּ מּות ַסִעיר ֶאֶבן כְּ ַעל ִכֵסא דְּ מּות וְּ מּות ַהִכֵסא דְּ ֵאה דְּ ַמרְּ ָלה ָעָליו ָאָדם כְּ ָמעְּ ֵעין ָוֵאֶרא( כז) :ִמלְּ  כְּ
ַמל ֵאהכְּ  ַחשְּ ֵאה ָסִביב ָלּה ֵבית ֵאש ַמרְּ ָניו ִמַמרְּ ָלה ָמתְּ ָמעְּ ֵאה ּולְּ ָניו ּוִמַמרְּ ַמָטה ָמתְּ ֵאה ָרִאיִתי ּולְּ ַמרְּ נַֹגּה ֵאש כְּ  וְּ

ֵאה( כח) :ָסִביב לֹו ַמרְּ ֶיה ֲאֶשר ַהֶפֶשת כְּ יֹום ֶבָעָנן ִיהְּ ֵאה ֵכן ַהֶּגֶשם בְּ ֵאה הּוא ָסִביב ַהנַֹגּה ַמרְּ בֹוד מּותדְּ  ַמרְּ  כְּ
הָוה ֶאה יְּ ַמע ָעַני ַעל ָוֶאעֹל ָוֶארְּ ַדֵבר קֹול ָוֶאשְּ  :מְּ
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 "...ונשרים צנחו לעמקים"
 

  יט פרק שמות ספר
ִליִשי ַבחֶֹדש( א) ֵצאת ַהשְּ ֵני לְּ ָרֵאל בְּ ָרִים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְּ ַבר ָבאּו ַהֶּזה ַביֹום ִמצְּ עּו( ב) :ִסיָני ִמדְּ ִפיִדי ַוִיסְּ  ַוָיבֹאּו םֵמרְּ

ַבר ָבר ַוַיֲחנּו ִסיַני ִמדְּ ָרֵאל ָשם ַוִיַחן ַבִמדְּ ָרא ָהֱאלִֹהים ֶאל ָעָלה ּומֶשה( ג) :ָהָהר ֶנֶגד ִיׂשְּ הָֹוה ֵאָליו ַוִיקְּ  ָהָהר ִמן יְּ
ֵבית תֹאַמר כֹה ֵלאמֹר ַתֵּגיד ַיֲעקֹב לְּ ֵני וְּ ָרֵאל ִלבְּ ִאיֶתם ַאֶתם( ד) :ִיׂשְּ ָרִים יִתיָעִׂש  ֲאֶשר רְּ ִמצְּ ֶכם ָוֶאָשא לְּ  ַעל ֶאתְּ

ֵפי ִרים ַכנְּ ֶכם ָוָאִבא ְנשָּ ַעָתה( ה) :ֵאָלי ֶאתְּ עּו ָשמֹועַ  ִאם וְּ מְּ קִֹלי ִתשְּ ֶתם בְּ ַמרְּ ִריִתי ֶאת ּושְּ ִייֶתם בְּ ֺגָּלה ִלי ִוהְּ  סְּ
 :ָהָאֶרץ ָכל ִלי ִכי ָהַעִמים ִמָכל

 
 
 
 

 "קול התור נשמע בארץ"
 

  ב פרק יריםהש שיר ספר
ַדֵּלג ָבא ֶזה ִהֵנה דֹוִדי קֹול( ח) ַקֵעץ ֶהָהִרים ַעל מְּ ָבעֹות ַעל מְּ ִבי דֹוִדי דֹוֶמה( ט) :ַהּגְּ עֶֹפר אֹו ִלצְּ  ִהֵנה ָהַאָיִלים לְּ

ֵלנּו ַאַחר עֹוֵמד ֶזה ִּגיַח  ָכתְּ ָאַמר דֹוִדי ָעָנה( י) :ַהֲחַרִכים ִמן ֵמִציץ ַהֲחּלֹנֹות ִמן ַמשְּ ָיִתי ָלךְּ  קּוִמי ִלי וְּ  ָיָפִתי ַרעְּ
ִכי ָתו ִהֵנה ִכי( יא) :ָלךְּ  ּולְּ ָתיו}\ ַהסְּ אּו ַהִנָףִנים( יב) :לֹו ָהַלךְּ  ָחַלף ַהֶּגֶשם ָעָבר{ \ַהסְּ  ִהִּגיעַ  ַהָּזִמיר ֵעת ָבָאֶרץ ִנרְּ
 :ְבַאְרֵצנּו ִנְשַמע ַהּתֹור ְוקֹול

 
 
 
 

 "צבייך התועים"
 

  א פרק ב שמואל ספר
קֵֹנן( יז) ַעל ָשאּול ַעל ַהּזֹאת ַהִפיָנה ֶאת ָדִוד ַויְּ הֹוָנָתן וְּ נֹו יְּ ַלֵמד ַויֹאֶמר( יח) :בְּ ֵני לְּ הּוָדה בְּ תּוָבה ִהֵנה ָקֶשת יְּ  כְּ

ָרֵאל ַהְצִבי( יט) :ַהָיָשר ֵסֶפר ַעל לּו ֵאיךְּ  ָחָלל ָבמֹוֶתיךָ  ַעל ִיׂשְּ  :ִגבֹוִרים ָנפְּ
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 "ושעפני יה"מקורות ל
 
 

 "פני יהושע"
 

  א/עה דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד
 לה אוי בושה לאותה לה אוי ,לבנה כפני יהושע פני ,חמה כפני משה פני :אמרו הדור שבאותו זקנים

  .כלימה לאותה
 
 

 "שחוט /זהב"
 
  י פרק א מלכים ספר

ִהי( יד) ַקל ַויְּ לֹמֹה ָבא ֲאֶשר ַהָּזָהב ִמשְּ ָשָנה ִלשְּ ַבד( טו) :ָזָהב ִכַכר ָוֵשש ִשִשים ֵמאֹות ֵשש ָחתֶא  בְּ ֵשי לְּ  ֵמַאנְּ
ַחר ַהָתִרים ִלים ּוִמסְּ ָכל ָהרֹכְּ ֵכי וְּ לֹמֹה ַהֶמֶלךְּ  ַוַיַעׂש( טז) :ָהָאֶרץ ּוַפחֹות ָהֶעֶרב ַמלְּ ב ִצָנה ָמאַתִים שְּ חּוט זָּהָּ  שָּ

לֹש( יז) :ָהֶאָחת ַהִףָנה ַעל ַיֲעֶלה ָזָהב ֵמאֹות ֵשש לֶֹשת ָשחּוט ָזָהב ָמִגִנים ֵמאֹות ּושְּ  ַהָמֵגן ַעל ַיֲעֶלה ָזָהב ָמִנים שְּ
ֵנם ָהֶאָחת ָבנֹון ַיַער ֵבית ַהֶמֶלךְּ  ַוִיתְּ  :ַהּלְּ

 
 

 "בהרי אפרים/ אבל קבר לא חצב לו"
 
  ב פרק שופטים ספר

הֹוֺשעַ  ַוָיָמת( ח) הָֹוה ֶעֶבד נּון ִבן יְּ בּול אֹותֹו ַוִיְקְברּו( ט) :ָשִנים ָוֶעֶׂשר הֵמָא ֶבן יְּ ַנת ַנֲחָלתֹו ִבגְּ ִתמְּ ַהר ֶחֶרס בְּ  בְּ
ָרִים פֹון ֶאפְּ ַהר ִמףְּ  :ָּגַעש לְּ

 
 

 "מים רבים"
 

  מג פרק יחזקאל ספר
ִהֵנה( ב) בֹוד וְּ ָרֵאל ֱאלֵֹהי כְּ קֹולֹו ַהָפִדים ִמֶדֶרךְּ  ָבא ִיׂשְּ קֹול וְּ ָה  ַרִבים ַמִים כְּ בֹדֹו ֵהִאיָרה ָאֶרץוְּ  :ִמכְּ

 
  כט פרק תהילים ספר

הָֹוה קֹול( ג) ִעים ַהָכבֹוד ֵאל ַהָמִים ַעל יְּ הָֹוה ִהרְּ הָֹוה קֹול( ד) :ַרִבים ַמִים ַעל יְּ הָֹוה קֹול ַבכֹחַ  יְּ  :ֶבָהָדר יְּ
 

  ח פרק השירים שיר ספר
רֹועֶ  ַעל ַכחֹוָתם ִלֶבךָ  ַעל ַכחֹוָתם ִׂשיֵמִני( ו) אֹול ָקָשה ַאֲהָבה ַכָמֶות ַעָּזה ִכי ךָ זְּ ָאה ִכשְּ ָשֶפיהָ  ִקנְּ ֵעי רְּ  ֵאש ִרשְּ

ָיה ֶהֶבתְּ לּו לֹא ַרִבים ַמִים( ז) :ַשלְּ ַכבֹות יּוכְּ ָהרֹות ָהַאֲהָבה ֶאת לְּ פּוָה  לֹא ּונְּ טְּ  ֵביתֹו הֹון ָכל ֶאת ִאיש ִיֵתן ִאם ִישְּ
 :לֹו ָיבּוזּו בֹוז ָבַאֲהָבה

 
 

 "תרומם ויתגדלי"
 

 סדר ברכות –נוסח ספרדי  –סידור תפילה 
 :ישראל על קדיש ואומרים

ַּגַדל ַקַדש ִיתְּ ִיתְּ ֵמיּה וְּ ָמא (:אמן. )ַרָבא שְּ ָעלְּ ָרא ִדי בְּ עּוֵתיּה בְּ ִליךְּ . ִכרְּ ַימְּ כּוֵתיּה וְּ ַמח. ַמלְּ ַיצְּ ָקֵניּה וְּ  ִויָקֵרב. ֺערְּ
ִשיֵחּה ַחֵייכֹון (:אמן. )מְּ יֹוֵמיכֹוןּו בְּ ַחֵיי בְּ כֹל ּובְּ ָרֵאל ֵבית דְּ ַמן ַבֲעָגָלא ִיׂשְּ רּו ָקִריב ּוִבזְּ ִאמְּ ֵהא (:אמן. )ָאֵמן וְּ  יְּ

ֵמיּה ָבַרךְּ  ַרָבא שְּ ָעַלם מְּ ֵמי לְּ ָעלְּ ַמָיא לְּ ָבַרךְּ  ָעלְּ ַתַבח. ִיתְּ ִישְּ ָעַאר. וְּ ִיתְּ רֹוַמם. וְּ ִיתְּ ַנֵשא. וְּ ִיתְּ ַהָדר. וְּ ִיתְּ ַעּלֶ . וְּ ִיתְּ . הוְּ
ַהָּלל ִיתְּ ֵמיּה וְּ ָשא שְּ ֺקדְּ ִריךְּ  דְּ ֵעיָּלא (:אמן. )הּוא בְּ ָכָתא ָכל ִמן לְּ ָחָתא. ִשיָרָתא. ִברְּ בְּ ֶנָחָמָתא ִתשְּ  ַדֲאִמיָרן. וְּ
ָמא ָעלְּ רּו בְּ ִאמְּ ָרֵאל ַעל (:אמן. )ָאֵמן וְּ ַעל ִיׂשְּ ַעל ַרָבָנן וְּ ִמיֵדיהֹון וְּ ַעל ַתלְּ ִמיֵדי ָכל וְּ ִמ  ַתלְּ ִקין. יֵדיהֹוןַתלְּ ָעסְּ  דְּ

ָתא אֹוַריְּ ָתא בְּ ָרא ִדי. ַקִדשְּ ַאתְּ ִדי ָהֵדין בְּ ָכל וְּ ָאָתר ָאָתר בְּ ֵהא. וְּ הֹון ָלָנא יְּ כֹון ּולְּ ָדא ִחָנא ּולְּ ִחסְּ ַרֲחֵמי וְּ  ִמן. וְּ
ַמָיא ָמאֵרי ֳקָדם ָעא שְּ ַארְּ רּו וְּ ִאמְּ ֵהא (:אמן. )ָאֵמן וְּ ָלָמא יְּ ַמָיא ִמן ַרָבא שְּ ָׂשָבע ַחִיים .שְּ ֶנָחָמה ִוישּוָעה וְּ  וְּ

ֵשיָזָבא פּוָאה וְּ ֺאָּלה ּורְּ ִליָחה ּוגְּ ַכָעָרה ּוסְּ ֶרַוח וְּ ַהָףָלה וְּ ָכל ָלנּו. וְּ ָרֵאל ַעמֹו ּולְּ רּו ִיׂשְּ ִאמְּ  (:אמן. )ָאֵמן וְּ
רֹוָמיו ָשלֹום עֹוֶׂשה ַרֲחָמיו הּוא. ִבמְּ ַעל. ָעֵלינּו ָשלֹום ַיֲעֶׂשה בְּ ָרֵאל ַעמֹו ָכל וְּ רּו ִיׂשְּ ִאמְּ  (:אמן. )ָאֵמן וְּ
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