
רֹות  - י מערכות ישראל יום הזכרון לחלל ָך ֶאת ַהנֵּ ַהֲעלֹותְּ  פיוטים   -מחלקי המים   בְּ

 1מתוך  1עמ'   אתר מחלקי המים מקור דף זה ב 

ת  רֹו נֵּ ת ַה ָך ֶא תְּ לֹו ֲע ַה  בְּ
 

רֹות   ָך ֶאת ַהנֵּ ַהֲעלֹותְּ  בְּ

הֹורֹות  מֹות ַהטְּ שָּ ל ַהנְּ  ֶשל כָּ

חֹות  ה ִלמְּ עָּ ה ֱאֹלִהים ַהִדמְּ אֵּ  רְּ

ים  ָך אֹוָתּה ָתשִׂ נֹאדְּ ָך ּובְּ יקְּ חֵּ  בְּ

 

מָּ  בּוַע עָּ ַלף שְּ אֹותל  חָּ לָּ    ּותְּ

ה  נֹות ַהַחמָּ ִאילָּ רֹאש הָּ ר בְּ בָּ  כְּ

ִקי ן ֱערּוְך דֹולְּ חָּ לְּ רֹות  םַהשֻּׁ  ַהנֵּ

ים .... רִׂ  ַרק ַאֶתם ָכאן ֲחסֵּ

 

נֹות  ִלבְּ ֹעד וְּ ִשיְך ִלצְּ ַהמְּ נּו לְּ ַטחְּ  ִהבְּ

צֹות  ִביִעי ִלרְּ  ַבֹחל ַלֲעׂשֹות ּוַבשְּ

כֹות   נּו לֹא ִלבְּ ַטחְּ  ַאְך לֹא ִהבְּ

י בַ  כִׂ ים, בְּ ָתרִׂ סְּ י ַבמִׂ כִׂ יםבְּ ָתרִׂ סְּ  מִׂ

 

מֹות  שָּ ל נְּ א כָּ ֶדיָך בֹורֵּ אנּו עָּ  בָּ

ָך ַלֲחסֹות  ִצלְּ ת בְּ ַשת ַשבָּ דֻּׁ  קְּ

ַהֲעלֹות  ֶניָך לְּ פָּ ה לְּ וָּ ִתקְּ  אֹור וְּ

ים  יחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחמִׂ לִׂ י ַאָתה ַרב סְּ  כִׂ

 

כֹות  אּוִיים ִלזְּ נּו רְּ ה אֹותָּ  ֲעׂשֵּ

ל ַהּקֹורֹות  ֶשר כָּ נּו פֵּ  ֲהִבינֵּ

הֹורֹות  מֹות טְּ שָּ ן נְּ כּות אֹותָּ  ִבזְּ

ים ירִׂ הִׂ ים ּוַמזְּ ירִׂ אִׂ ָנֶזיָך מְּ גְּ  ֲאֶשר בִׂ

 

שֹות  מָּ ין ַהשְּ נּו ַשַער בֵּ ַתח לָּ  פְּ

ינּו ַבל ִנמֹוט  דֹותֵּ תֵּ מֹוְך יְּ  תְּ

חֹות  תְּ נּו ֶאת ַהַמפְּ ב לָּ שֵּ א הָּ נָּ  אָּ

ים  ים ֶנֱאָמנִׂ ָברִׂ זְּ ֶיה גִׂ הְּ לּוא נִׂ  וְּ

 

רֹות  ָך ַהנֵּ ַהֲעלֹותְּ ִתילֹות ּובְּ ָך ַהפְּ יִטיבְּ הֵּ  בְּ

כּו עֹו  מֹות ֶשלֹא ִיזְּ שָּ ל ַהנְּ אֹות ד ֶשל כָּ  ִלרְּ

ַהֲעלֹות  ן יֹוִסיפּו אֹור לְּ הֵּ ֶבה וְּ ר ִיכְּ  ַהנֵּ

ים ץ ַהָימִׂ קֵּ  ַעד סֹוף ָכל ַהּדֹורֹות וְּ
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