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א( )שמות ג' י"א( ויאמר משה אל האלהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי
אוציא את בני ישראל ממצרים):י"ב( ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות
כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים
על ההר הזה:
)רש"י( מי אנכי .מה אני חשוב לדבר עם המלכים :וכי אוציא את בני ישראל .ואף אם חשוב אני,
מה זכות יש לישראל שתעשה להם נס ואוציאם ממצרים :ויאמר כי
אהיה עמך .....וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים,

דבר גדול יש לי על
הוצאה זו ,שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה
לסוף שלשה חדשים שיצאו מצרים .דבר אחר כי אהיה
עמך ,וזה שתצליח בשליחותך ,לך האות על הבטחה
אחרת שאני מבטיחך ,שכשתוציאם ממצרים תעבדון
אותי על ההר הזה ,שתקבלו התורה עליו ,והיא הזכות
העומדת לישראל .ודוגמת לשון זה מצינו ,וזה לך האות אכול השנה ספיח

וגו') ,ישעי' לז ,ל (.מפלת סנחריב תהיה לך לאות על הבטחה אחרת ,שארצכם חריבה
מפירות ואני אברך הספיחין

ב( )אסתר פרק ט'( }כ'{ ויכתב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר
בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים} :כ"א{ לקים עליהם להיות עשים את יום
ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה} :כ"ב{ כימים אשר נחו
בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב

לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות
לאביונים:
ג( }ל"א{ לקים את ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר
המלכה וכאשר קימו על נפשם ועל זרעם דברי הצמות וזעקתם:

יתי
ְאַר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם .כָּל דּ ְִכ ִפין יֵ ֵ
אַב ָה ָתנָ א בּ ְ
ָ (1הא ַל ְח ָמא ַענְ יָ א דִּי ֲא ָכלוּ ְ
ְאַר ָעא
יתי וְ יִ ְפ ַסחָ .השַׁתָּא ָה ָכאְ ,לשָׁנָ ה ַהבָּאָה בּ ְ
וְ יֵ יכוֹל .כָּל דּ ְִצ ִר ְיך יֵ ֵ
חוֹרין:
ְדיִ שֹ ְָר ֵאלָ .השַׁתָּא ַע ְבדֵּיְ ,לשָׁנָ ה ַהבָּאָה בְּנֵ י ִ
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ָרוּך הוּא.
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ יִ שֹ ְָר ֵאל ,בּ ְ
ָרוּך שֶׁנּ ַָתן ָ
ָרוּך הוּא ,בּ ְ
ָרוּך ַהמָּקוֹם ,בּ ְ
 (2בּ ְ
תוֹרה:
אַרבּ ָָעה ָבנִ ים דִּבּ ְָרה ָ
כְּנֶ גֶ ד ְ
יוֹד ַע ִלשְׁאוֹל:
ֶא ָחד ָח ָכם .וְ ֶא ָחד ָרשָׁע .וְ ֶא ָחד תָּם .וְ ֶא ָחד שׁ ֵֶאינוֹ ֵ
אוֹמרָ .מה ָה ֵעדוֹת וְ ַה ֻחקִּים וְ ַהמִּשְׁפּ ִָטים ֲאשֶׁר ִצוָּה יְ דֹוָ ד
ָח ָכם ָמה הוּא ֵ
אַחר
ֱאל ֵֹהינוּ ֶא ְת ֶכם .וְ אַף אַתָּה ֱאמוֹר לוֹ כּ ְִה ְלכוֹת ַהפּ ֶַסח ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַ
יקוֹמן:
ַהפּ ֶַסח ֲא ִפ ָ
וּל ִפי
בוֹדה ַהזֹּאת ָל ֶכםָ .ל ֶכם וְ לֹא לוְֹ .
אוֹמרָ .מה ָה ֲע ָ
ָרשָׁע ָמה הוּא ֵ
ֶהוֹציא ֶאת ַע ְצמוֹ ִמן ַהכּ ְָלל כּ ַָפר בּ ְִעקָּר .וְ אַף אַתָּה ַה ְק ֵהה ֶאת שִׁנָּיו
שׁ ִ
אתי ִממּ ְִצ ָריִ םִ .לי וְ לֹא לוִֹ .אלּוּ ָהיָ ה
וֶ ֱאמוֹר לוֹ .בּ ֲַעבוּר זֶ ה ָעשָֹה יְ י ִלי בּ ְֵצ ִ
שָׁם לֹא ָהיָ ה נִ גְ אָל:
הוֹציאָנוּ יְ י
אוֹמרַ .מה זֹּאת .וְ אָ ַמ ְרתָּ ֵא ָליו בְּחוֹזֶ ק יָ ד ִ
תָּם ָמה הוּא ֵ
ִממּ ְִצ ַריִ ם ִמבֵּית ֲע ָב ִדים:
יוֹד ַע ִלשְׁאוֹל אַתְּ פּ ְַתח לוֹ .שֶׁנּ ֱֶא ַמר ,וְ ִהגּ ְַדתָּ ְל ִבנְ ָך בַּיּוֹם ַההוּא
וְ שׁ ֵֶאינוֹ ֵ
אתי ִממּ ְִצ ָריִ ם:
ֵלאמֹר בּ ֲַעבוּר זֶ ה ָעשָֹה יְ י ִלי בּ ְֵצ ִ
לוֹמר בַּיּוֹם ַההוּאִ .אי בַּיּוֹם ַההוּא יָ כוֹל
יָ כוֹל ֵמרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ,תּ ְַלמוּד ַ
אָמ ְרתִּי ֶאלָּא
לוֹמר בּ ֲַעבוּר זֶ ה .בּ ֲַעבוּר זֶ ה לֹא ַ
ִמבְּעוֹד יוֹם ,תּ ְַלמוּד ַ
יך:
וּמרוֹר ֻמנּ ִָחים ְל ָפנֶ ָ
בְּשׁ ָָעה שֶׁיֵ שׁ ַמצָּה ָ
בוֹתינוּ ,וְ ַע ְכשָׁיו ֵק ְר ָבנוּ ַהמָּקוֹם
בוֹדה זָ ָרה ָהיוּ ֲא ֵ
עוֹב ֵדי ֲע ָ
ִ (3מתּ ְִחלָּה ְ
אָמר יְ י ֱאל ֵֹהי יִ שֹ ְָר ֵאל,
ֹאמר יְ הוֹשׁ ַֻע ֶאל כָּל ָה ָעם כֹּה ַ
בוֹדתוֹ .שֶׁנּ ֱֶא ַמר ,וַ יּ ֶ
ַל ֲע ָ
אַב ָר ָהם וַ ֲא ִבי נָ חוֹר
עוֹלם תּ ֶַרח ֲא ִבי ְ
בוֹת ֶיכם ֵמ ָ
בּ ְֵע ֶבר ַהנּ ָָהר יָ שְׁבוּ ֲא ֵ
וַ יּ ַַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים:
אוֹל ְך אוֹתוֹ בּ ְָכל ֶא ֶרץ כְּנָ ַען
אַב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהנּ ָָהר וָ ֵ
וָ ֶאקַּח ֶאת ֲא ִב ֶיכם ֶאת ְ
אַרבֶּה ֶאת זַ ְרעוֹ וָ ֶאתֵּן לוֹ ֶאת יִ ְצ ָחק ,וָ ֶאתֵּן ְליִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת ֵעשָֹו,
וָ ְ
וּבנָ יו יָ ְרדוּ ִמ ְצ ָריִ ם:
וָ ֶאתֵּן ְל ֵעשָֹו ֶאת ַהר שֹ ִֵעיר ָל ֶרשֶׁת אוֹתוֹ ,וְ יַ ֲעקֹב ָ
ָרוּך הוּא ִחשַּׁב
ָרוּך הוּא ,שׁ ֶַהקָּדוֹשׁ בּ ְ
שׁוֹמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְליִ שֹ ְָר ֵאל ,בּ ְ
ָרוּך ֵ
 (4בּ ְ
אָבינוּ בּ ְִב ִרית בֵּין ַהבּ ְָת ִרים.
אַב ָר ָהם ִ
ֶאָמר ְל ְ
ֶאת ַהקֵּץ ַל ֲעשֹוֹת .כּ ְָמה שׁ ַ
אַב ָרם יָ ד ַֹע תּ ֵַדע כִּי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲע ָך בּ ְֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם
ֹאמר ְל ְ
שֶׁנּ ֱֶא ַמר ,וַ יּ ֶ
אַרבַּע ֵמאוֹת שָׁנָ ה .וְ גַ ם ֶאת ַהגּוֹי ֲאשֶׁר יַ ֲעבֹדוּ דָּן אָנ ִֹכי
וַ ֲע ָבדוּם וְ ִענּוּ א ָֹתם ְ
אַח ֵרי ֵכן יֵ ְצאוּ בּ ְִרכוּשׁ גָּדוֹל:
וְ ֲ
לּוֹתנוּ
בוֹתינוּ וְ ָלנוּ .שֶׁלֹּא ֶא ָחד בּ ְִל ָבד ָע ַמד ָע ֵלינוּ ְל ַכ ֵ
וְ ִהיא שׁ ֶָע ְמ ָדה ַל ֲא ֵ
ָרוּך הוּא
לּוֹתנוּ ,וְ ַהקָּדוֹשׁ בּ ְ
עוֹמ ִדים ָע ֵלינוּ ְל ַכ ֵ
ֶאלָּא שֶׁבּ ְָכל דּוֹר וָ דוֹר ְ
ִילנוּ ִמיּ ָָדם:
ַמצּ ֵ
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 (5וַ יְ ִהי שָׁם ְלגוֹיְ ,מ ַלמֵּד שׁ ֶָהיוּ יִ שֹ ְָר ֵאל ְמ ֻציָּנִ ים שָׁם:
וּבנֵ י יִ שֹ ְָר ֵאל פָּרוּ וַ יִּשׁ ְְרצוּ וַ יּ ְִרבּוּ וַ יּ ַַע ְצמוּ בּ ְִמאֹד
גָּדוֹל ָעצוּם ,כּ ְָמה שֶׁנּ ֱֶא ַמרְ ,
אָרץ א ָֹתם:
ְמאֹד וַ תִּמּ ֵָלא ָה ֶ
ִיך וַ תּ ְִרבִּי וַ תִּגְ דּ ְִלי וַ תָּב ִֹאי
 (6וָ ָרב ,כּ ְָמה שֶׁנּ ֱֶא ַמרְ ,ר ָב ָבה כּ ְֶצ ַמח ַהשּ ֶָדה נְ ַתתּ ְ
בּ ֲַע ִדי ֲע ָדיִ ים שׁ ַָדיִ ם נָ כֹנוּ וּשֹ ְָע ֵר ְך ִצמּ ֵַח וְ אַתְּ ֵערֹם וְ ֶע ְריָ ה:
בּוֹס ֶסת בּ ְָד ָמיִ ְך וָ א ַֹמר ָל ְך בּ ְָד ַמיִ ְך ֲחיִ י וָ א ַֹמר ָל ְך
וָ ֶא ֱעבוֹר ָע ַליִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְת ֶ
בּ ְָד ַמיִ ְך ֲחיִ י:
 (7וַ יִּשׁ ְַמע יְ דֹוָ ד ֶאת ק ֵֹלנוּ ,כּ ְָמה שֶׁנּ ֱֶא ַמר ,וַ יִּשׁ ְַמע ֱאל ִֹהים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם
אַב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת יַ ֲעקֹב:
וַ יִ זְ כֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת בּ ְִריתוֹ ֶאת ְ
מוֹרא גָּדוֹל ,זוֹ גִּלּוּי שׁ ְִכינָ ה .כּ ְָמה שֶׁנּ ֱֶא ַמר ,אוֹ ֲהנִ סָּה ֱאל ִֹהים ָלבֹא
וּב ָ
ְ (8
וּביָ ד
וּב ִמ ְל ָח ָמה ְ
מוֹפ ִתים ְ
וּב ְ
ָל ַק ַחת לוֹ גּוֹי ִמקּ ֶֶרב גּוֹי בּ ְַמסּוֹת בְּאֹתֹת ְ
וֹלים כְּכֹל ֲאשֶׁר ָעשָֹה ָל ֶכם יְ י
מוֹר ִאים גְּד ִ
וּב ָ
רוֹע נְ טוּיָ ה ְ
וּבזְ ַ
ֲחזָ ָקה ִ
ֱאל ֵֹה ֶיכם בּ ְִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינֶ ָיך:
(אלּוּ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַהשַּׁבָּת ,וְ לֹא ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י דַּיֵּנוּ:
ִ 9
תּוֹרה דַּיֵּנוּ:
ִאלּוּ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י ,וְ לֹא נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ָ
יסנוּ ְל ֶא ֶרץ יִ שֹ ְָר ֵאל דַּיֵּנוּ:
תּוֹרה ,וְ לֹא ִה ְכנִ ָ
ִאלּוּ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ָ
ירה דַּיֵּנוּ:
יסנוּ ְל ֶא ֶרץ יִ שֹ ְָר ֵאל ,וְ לֹא ָבנָ ה ָלנוּ ֶאת בֵּית ַהבּ ְִח ָ
ִאלּוּ ִה ְכנִ ָ
וּמ ֻכפּ ֶֶלת ַלמָּקוֹם ָע ֵלינוּ.
ְפוּלה ְ
טוֹבה כּ ָ
אַחת כַּמָּה וְ ַכמָּה ָ
ַ (10על ַ
יהם .וְ ָה ַרג ֶאת
ֶהוֹציאָנוּ ִממּ ְִצ ַריִ ם .וְ ָעשָֹה ָב ֶהם שׁ ְָפ ִטים .וְ ָעשָֹה ֵבאלֹ ֵה ֶ
שׁ ִ
יהם .וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָ ם .וְ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם .וְ ֶה ֱע ִב ָירנוּ בְּתוֹכוֹ
ְכוֹר ֶ
בּ ֵ
אַרבּ ִָעים שָׁנָ ה.
בּ ֶָח ָר ָבה .וְ שִׁקַּע ָצ ֵרינוּ בְּתוֹכוֹ .וְ ִספֵּק ָצ ְר ֵכנוּ בַּמּ ְִדבָּר ְ
וְ ֶה ֱא ִכ ָילנוּ ֶאת ַהמָּן .וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַהשַּׁבָּת .וְ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י .וְ נָ ַתן ָלנוּ
ירה ְל ַכפֵּר
וּבנָ ה ָלנוּ ֶאת בֵּית ַהבּ ְִח ָ
יסנוּ ְל ֶא ֶרץ יִ שֹ ְָר ֵאלָ .
תּוֹרה .וְ ִה ְכנִ ָ
ֶאת ַה ָ
וֹנוֹתינוּ:
ַעל כָּל ֲע ֵ
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אָמר שְׁלֹשָׁה ְד ָב ִרים ֵאלּוּ בַּפּ ֶַסח
אוֹמר ,כָּל שֶׁלֹּא ַ
יאל ָהיָ ה ֵ
ַ (11רבָּן גּ ְַמ ִל ֵ
חוֹבתוֹ ,וְ ֵאלּוּ ֵהן:
לֹא יָ ָצא יְ ֵדי ָ
וּמרוֹר:
פּ ֶַסחַ .מצָּהָ .
אוֹכ ִלים בִּזְ ַמן שֶׁבֵּית ַהמּ ְִקדָּשׁ ָהיָ ה ַקיָּם ַעל שׁוּם
בוֹתינוּ ְ
פּ ֶַסח שׁ ֶָהיוּ ֲא ֵ
בוֹתינוּ בּ ְִמ ְצ ַריִ ם.
ָרוּך הוּא ַעל בָּתֵּי ֲא ֵ
ָמהַ .על שׁוּם שֶׁפּ ַָסח ַהקָּדוֹשׁ בּ ְ
שֶׁנּ ֱֶא ַמר ,וַ ֲא ַמ ְרתֶּם זֶ ַבח פּ ֶַסח הוּא ַליי ֲאשֶׁר פּ ַָסח ַעל בָּתֵּי ְבנֵ י יִ שֹ ְָר ֵאל
בּ ְִמ ְצ ַריִ ם בְּנָ גְ פּוֹ ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת בָּתֵּינוּ ִהצִּיל וַ יִּקֹּד ָה ָעם וַ יִ שְׁתּ ֲַחווּ:
אָדם ִל ְראוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ כּ ְִאלּוּ הוּא יָ ָצא
 (12בּ ְָכל דּוֹר וָ דוֹר ַחיָּב ָ
ִממּ ְִצ ָריִ ם .שֶׁנּ ֱֶא ַמר ,וְ ִהגּ ְַדתָּ ְל ִבנְ ָך בַּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר בּ ֲַעבוּר זֶ ה ָעשָֹה יְ י
ִלי
ָרוּך הוּאֶ ,אלָּא
בוֹתינוּ בּ ְִל ָבד גָּאַל ַהקָּדוֹשׁ בּ ְ
אתי ִממּ ְִצ ָריִ ם .לֹא ֶאת ֲא ֵ
בּ ְֵצ ִ
אוֹתנוּ
הוֹציא ִמשָּׁם ְל ַמ ַען ָה ִביא ָ
אוֹתנוּ ִ
אוֹתנוּ גָּאַל ִעמּ ֶָהם .שֶׁנּ ֱֶא ַמר ,וְ ָ
אַף ָ
בוֹתינוּ:
אָרץ ֲאשֶׁר נִ שְׁבַּע ַל ֲא ֵ
ָל ֶתת ָלנוּ ֶאת ָה ֶ
רוֹמם ְל ַהדֵּר
ְ (13ל ִפ ָיכ ְך ֲאנַ ְחנוּ ַחיּ ִָבים ְלהוֹדוֹת ְל ַהלֵּל ְלשַׁבּ ֵַח ְל ָפ ֵאר ְל ֵ
בוֹתינוּ וְ ָלנוּ ֵאת כָּל ַהנִּסִּים ָה ֵאלּוּ.
וּל ַקלֵּס ְל ִמי שׁ ֶָעשָֹה ַל ֲא ֵ
ְל ָב ֵר ְך ְל ַעלֵּה ְ
וּמ ֲא ֵפ ָלה
וּמ ֵא ֶבל ְליוֹם טוֹבֵ ,
הוֹציאָנוּ ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּתִ ,מיָּגוֹן ְלשֹ ְִמ ָחהֵ ,
ִ
ִירה ֲח ָדשָׁה ַה ְללוּיָ הּ:
ֹאמר ְל ָפנָ יו שׁ ָ
וּמשּׁ ְִעבּוּד ִלגְ ֻאלָּה ,וְ נ ַ
ְלאוֹר גָּדוֹלִ ,
ַ (14ה ְללוּיָ הּ ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי יְ יָ ,
ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ יָ .
עוֹלם.
יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ִמ ִמּזְ ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד ְמבוֹאוֹ ְמ ֻה ָלּל ֵשׁם יְ יָ .
ָרם ַעל ָכּל גּוֹיִ ם יְ יָ ,
ַעל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְכּבוֹדוֹ.
יהי ָל ָשׁ ֶבת,
ִמי ַכּיְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ ַה ַמּגְ ִבּ ִ
אָרץ?
וּב ֶ
ַה ַמּ ְשׁ ִפּ ִילי ִל ְראוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ימי ֵמ ָע ָפר ָדּל,
ְמ ִק ִ
אַשׁפֹּת יָ ִרים ֶא ְביוֹן,
ֵמ ְ
הוֹשׁ ִיבי ִעם נְ ִד ִיבים,
ְל ִ
ִעם נְ ִד ֵיבי ַעמּוֹ.
מוֹשׁ ִיבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַבּיִ ת,
ִ
ֵאם ַה ָבּנִ ים ִשׂ ְמ ָחהַ .ה ְללוּיָ הּ
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ְ (15בּ ֵצאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַרָֽיִ ם,
ֵבּית יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם ל ֵֹעז,
לוֹתיו.
הוּדּה ְל ָק ְדשׁוֹ ,יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ְשׁ ָ
ָהיְ ָתה יְ ָ
ַהיָּ ם ָראָה וַ יַּ ָנֹסַ ,היַ ְר ֵדּן יִ סֹּב ְלאָחוֹר.
ֶה ָה ִרים ָר ְקדוּ ְכ ֵא ִילים ,גְּ ַבָעוֹת ִ -כּ ְבנֵ י צֹאן.
ַמה ְלּ ָך ַהיָּ ם ִכּי ָתנוּסַ ,היַּ ְר ֵדן ִ -תּסֹּב ְלאָחוֹר,
ֶה ָה ִרים ִ -תּ ְר ְקדוּ ְכ ֵא ִילים ,גְּ ַבָעוֹת ִ -כּ ְבנֵ י צֹאן.
לוֹה יַ ֲעקֹב.
אָרץִ ,מ ְלּ ְפנֵ י ֱא ַ
חוּלי ֶ
ִמ ְלּ ְפנֵ י אָדוֹן ִ
ַהה ְֹפ ִכי ַהצּוּר ֲאגַ ם ָמיִ ם,
ַח ָלּ ִמיש ְ -ל ַמ ְעיְ נוֹ ָמיִ ם.
בוֹתינוּ
ְאָלנוּ וְ גָ אַל ֶאת ֲא ֵ
עוֹלםֲ ,אשֶׁר גּ ָ
ָרוּך אַתָּה יְ י ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
 (16בּ ְ
וּמרוֹר .כֵּן יְ י ֱאל ֵֹהינוּ
ִיענוּ ַהלַּיְ ָלה ַהזֶּה ֶל ֱא ָכל בּוֹ ַמצָּה ָ
ִממּ ְִצ ַריִ ם ,וְ ִהגּ ָ
אתנוּ
מוֹע ִדים וְ ִל ְרגָ ִלים ֲא ֵח ִרים ַהבּ ִָאים ִל ְק ָר ֵ
ִיענוּ ְל ֲ
בוֹתינוּ יַ גּ ֵ
וֵ אל ֵֹהי ֲא ֵ
ֹאכל שָׁם ִמן
בוֹד ֶת ָך ,וְ נ ַ
יר ָך ,וְ שָֹשִֹים בּ ֲַע ָ
ְלשָׁלוֹם ,שֹ ְֵמ ִחים בּ ְִבנְ יַ ן ִע ֶ
נוֹדה ְל ָך
ִיע דּ ָָמם ַעל ִקיר ִמזְ בּ ֲַח ָך ְל ָרצוֹן וְ ֶ
וּמן ַהפּ ְָס ִחים ֲאשֶׁר יַ גּ ַ
ַהזּ ְָב ִחים ִ
ָרוּך אַתָּה יְ י גָּאַל יִ שֹ ְָר ֵאל:
שִׁיר ָח ָדשׁ ַעל גּ ְֻאלּ ֵָתנוּ וְ ַעל פְּדוּת נַ ְפשֵׁנוּ :בּ ְ
וֹתיו וְ ִצוָּנוּ ַעל
עוֹלם ֲאשֶׁר ִקדְּשָׁנוּ בּ ְִמ ְצ ָ
ָרוּך אַתָּה יְ י ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
 (17בּ ְ
נְ ִט ַילת יָ ָדיִ ם:
 (18לֹא ָלנוּ ,יְ יָ  ,לֹא ָלנוִּ ,כּי ְל ִשׁ ְמ ָך ֵתּן ָכּבוֹד,
ֹאמרוּ ַהגּוֹיִ ם:
ַעל ַח ְס ְדּ ָךַ ,על ֲא ִמ ֶתּ ָךָ .ל ָמּה י ְ
ואל ֵֹהינוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ,
יהםֱ .
אַיֵּ ה נָ א ֱאל ֵֹה ֶ
כֹּל ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ָע ָשׂה.
אָדם.
יהם ֶכּ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵשׂה יְ ֵדי ָ
ֲע ַצ ֵבּ ֶ
ֶפּה ָל ֶהם וְ לֹא יְ ַד ֵבּרוֵּ ,עינַ יִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְראוּ.
יהם וְ לֹא יְ ִמישׁוּן,
אָזְ נָ יִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְשׁ ָמעוּ ,אַף ָל ֶהם וְ לֹא יְ ִריחוּן .יְ ֵד ֶ
יהם וְ לֹא יְ ַה ֵלּכוּ,
ַרגְ ֵל ֶ
יהם,
מוֹהם יִ ְהיוּ ע ֵֹשׂ ֶ
לֹא יֶ ְהגּוּ ִבּגְ רוֹנָ םְ .כּ ֶ
כֹּל ֲא ֶשׁר בּ ֵֹט ַח ָבּ ֶהם .יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַטח ַבּיי,
וּמָגִ נָּ ם הוּאֵ .בּית אהרן בטחו ביי,
ֶעזְ ָרם ַ
וּמָגִ נָּ ם הוּא .יראי יהוה בטחו ביי,
ֶעזְ ָרם ַ
וּמָגִ נָּ ם הוּא.
ֶעזְ ָרם ַ
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 (19יְ יָ זְ ָכ ָרנוּ יְ ָב ֵר ְך .יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל,
אַהרֹן ,יְ ָב ֵר ְך יִ ְר ֵאי יְ יָ ,
יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵבּית ֲ
ַה ְקּ ַטנִ ים ִעם ַהגְּ ד ִֹלים .י ֵֹסף יְ יָ ֲע ֵל ֶיכם,
אַתּם ַליְ יָ ,
רוּכים ֶ
ֲע ֵל ֶיכם וְ ַעל ְבּנֵ ֶיכםְ .בּ ִ
אָרץַ .ה ָשּׁ ַמיִ ם ָשׁ ַמיִ ם ַליְ יָ
ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם וָ ֶ
אָדם.
אָרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָ
וְ ָה ֶ
לֹא ַה ֵמּ ִתים יְ ַה ְללוּיָ הּ
דוּמה.
ֹרדי ָ
וְ לֹא ָכּל י ֵ
עוֹלם.
וַ ֲאנַ ְחנוּ נְ ָב ֵר ְך יָ הּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ַה ְללוּיָ הּ.
מוּלוֹהי ָע ָלי.
ִ
אָשׁיב ַליְ יָ כֹּל ַתּגְ
ָ (20מה ִ
וּב ֵשׁם יְ יָ ֶא ְק ָרא.
כּוֹס יְ שׁוּעוֹת ֶא ָשּׂא ְ
נְ ָד ַרי ַליְ יָ ֲא ַשׁ ֵלּם נֶ גְ ָדה נָּ א ְל ָכל ַעמּוֹ.
ידיו.
יָ ָקר ְבּ ֵעינֵ י יְ יָ ַה ָמּוְ ָתה ַל ֲח ִס ָ
אָנָ א יְ יָ ִכּי ֲאנִ י ַע ְב ֶדּ ָך,
מוֹס ָרי.
ֲאנִ י ַע ְב ְדּ ָך ֶבּן ֲא ָמ ֶת ָךִ ,פּ ַתּ ְח ָתּ ְל ֵ
וּב ֵשׁם יְ יָ ֶא ְק ָרא.
תּוֹדה ְ
ְל ָך ֶאזְ ַבּח זֶ ַבח ָ
נְ ָד ַרי ַליְ יָ ֲא ַשׁ ֵלם נֶ גְ ָדה נָ א ְל ָכל ַעמוֹ.
ְבּ ַח ְצרוֹת ֵבּית יְ יָ ,
רוּש ַליִ םַ .ה ְללוּיָ הּ.
תוֹכ ִכי יְ ָ
ְבּ ֵ
נוּכם ִמ ֵבּית יְ יָ .
רוּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ יָ ֵ ,בּ ַר ְכ ֶ
ָ (21בּ ְ
ֵאל יְ יָ וַ יָּ ֶאר ָלנוּ ִ .א ְסרוּ ַחג ַבּ ֲעב ִֹתים
ַעד ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.
רוֹמ ֶמ ָךּ.
אוֹד ָךֱּ ,אל ַֹהי ֲ -א ְ
אַתּה וְ ֶ
ֵא ִלי ָ
עוֹלם ַח ְסדּו
הוֹדוּ ַליְ יָ ִכּי טוֹבִ ,כּי ְל ָ
לוּך יְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָיך,
 (22יְ ַה ְל ָ
עוֹשׂי ְרצוֹנֶ ָך,
יקים ֵ
יך ַצ ִדּ ִ
יד ָ
וַ ֲח ִס ֶ
וְ ָכל ַע ְמ ָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרנָ ה יוֹדוּ וִ ָיב ְרכוּ,
ירוֹממוּ וְ יַ ֲע ִריצוּ,
יפ ֲארוּ ,וִ ְ
ישׁ ְבּחוּ וִ ָ
וִ ַ
וְ יַ ְק ִדּישׁוּ וְ יַ ְמ ִליכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָךַ ,מ ְל ֵכּנוּ.
וּל ִשׁ ְמ ָך נָ ֱאְה ְלזַ ֵמּר,
ִכּי ְל ָך טוֹב ְלהוֹדוֹת ְ
אַתּה ֵאל.
עוֹלם ָ
עוֹלם וְ ַעד ָ
ִכּי ֵמ ָ
אַתּה יְ יָ ֶ ,מ ֶֽל ְך ְמ ֻה ָלּל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת(.
רוּך ָ
) ָבּ ְ
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 (23נִ ְשׁ ַמת ָכּל ַחי ְתּ ַב ֵר ְך ֶאת ִשׁ ְמ ָך,
רוּח ָכּל ָבּ ָשׂר ְתּ ָפ ֵאר
יְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ ,וְ ַ
רוֹמם זִ ְכ ְר ָךַ ,מ ְל ֵכּנוָּ ,תּ ִמיד.
וּת ֵ
ְ
אַתּה ֵאל,
עוֹלם ָ
עוֹלם וְ ַעד ָה ָ
ִמן ָה ָ
וּמוֹשׁ ַיע,
ִ
גּוֹאל
וּמ ַבּ ְל ָע ֶד ָיך ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך ֵ
ִ
וּמ ַפ ְרנֵ ס
וּמ ִצּיל ְ
פּוֹדה ַ
ֶ
צוּקה.
וּמ ַר ֵחם ְבּ ָכל ֵעת ָצ ָרה וְ ָ
ְ
אַתּה.
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּא ָ
אַחרוֹנִ ים,
ֱאל ֵֹהי ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ ָה ֲ
תּוֹלדוֹת
לוֹהּ ָכּל ְבּ ִריוֹתֲ ,אדוֹן ָכּל ָ
ֱא ַ
ַה ְמּ ֻה ָלל ְבּרֹב ַה ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת,
יּוֹתיו ְבּ ַר ֲח ִמים.
וּב ִר ָ
עוֹלמוֹ ְבּ ֶח ֶסד ְ
ַה ְמנַ ֵהג ָ
עוֹרר יְ ֵשׁנִ ים
ישׁן ַ -ה ְמּ ֵ
וַ יְ יָ לֹא יָ נוּם וְ לֹֹא יִ ָ
וְ ַה ֵמּ ִקיץ נִ ְר ָדּ ִמים,
סוּרים
יח ִא ְלּ ִמים וְ ַה ַמּ ִתּיר ֲא ִ
וְ ַה ֵמּ ִשׂ ַ
פוּפים.
זּוֹקף ְכּ ִ
נוֹפ ִלִים וְ ַה ֵ
סּוֹמ ְך ְ
וְ ַה ֵ
מוֹדים.
ְל ָך ְל ַב ְדּ ָך ֲאנַ ְחנוּ ִ
ִאלּוּ ִפינוּ ָמ ֵלא ִשׁ ָירה ַכּיָּ ם,
וּלשׁוֹנֵ נוּ ִרנָּ ה ֲכּ ַהמוֹן גַּ ָלּיו,
ְ
תוֹתינוּ ֶשׁ ַבח ְכּ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַיע,
וְ ִשׂ ְפ ֵ
וְ ֵעינֵ ינוּ ְמ ִאירוֹת ַכּ ֶשׁ ֶמשׁ וְ ַכיָּ ֵר ַח,
וְ יָ ֵדינוּ ְפרוּשׂוֹת ְכּנִ ְשׂ ֵרי ָשׁ ַמיִ ם,
וְ ַרגְ ֵלינוּ ַקלּוֹת ָכּאַיָּ לוֹת –
יקים ְלהוֹדוֹת ְל ָך,
ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִ
וּל ָב ֵר ְך,
בוֹתינוְּ ,
יְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ וֵ אל ֵֹהי ֲא ֵ
אַחתֵ ,מ ֶא ֶלף,
ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַעל ַ
אַל ֵפי ֲא ָל ִפים וְ ִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ְפּ ָע ִמים,
ְ
בוֹתינוּ וְ ִע ָמּנוּ.
ית ִעם ֲא ֵ
ַהטּוֹבוֹת ֶשׁ ָע ִשׂ ָ
אַל ָתּנוּ ,יְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ,
ִמ ִמּ ְצ ַרים גְּ ְ
יתנוּ,
וּמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ְפּ ִד ָ
ִ
וּב ָשׂ ָבע ִכּ ְל ַכּ ְל ָתּנוּ,
ְבּ ָר ָעב זַ נְ ָתּנוּ ְ
וּמ ֶדּ ֶבר ִמ ַלּ ְט ָתּנוּ,
ֵמ ֶח ֶרב ִה ַצּ ְל ָתּנוּ ִ
יתנוּ.
וּמ ָח ָליִ ם ָר ִעים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ִדּ ִלּ ָ
ֵ
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ַעד ֵהנָּ ה ֲעזָ רוּנוּ ַר ֲח ֶמ ָיך וְ לֹא ֲעזָ בוּנוּ ֲח ָס ֶד ָיך,
וְ אַל ִתּ ְטּ ֵשׁנוּ ,יְ יָ ֱאל ֵֹהינוָּ ,לנֶ ַצח.
ַעל ֵכּן ֵא ֶב ִָרים ֶשׁ ִפּ ַלּגְ ָתּ ָבּנוּ
אַפּינוּ
רוּח וּנְ ָשׁ ָמה ֶשׁנָּ ַפ ְח ָתּ ְבּ ֵ
וְ ַ
וְ ָלשׁוֹן ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ָתּ ְבּ ִפינוּ ֵ -הן ֵהם יוֹדוּ
ירוֹממוּ וְ יַ ֲע ִריצוּ
יפ ֲארוּ וִ ְ
ישׁ ְבּחוּ וִ ָ
וִ ָיב ְרכוּ וִ ַ
וְ יַ ְק ִדּישׁוּ וְ יַ ְמ ִליכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ.
יוֹדה ,וְ ָכל ָלשׁוֹן ְל ָך ִתּ ָשּׁ ַבע,
ִכּי ָכל ֶפּה ְל ָך ֶ
וְ ָכל ֶבּ ֶר ְך ְל ָך ִת ְכ ַרע,
יך ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה,
קוֹמה ְל ָפנֶ ָ
וְ ָכל ָ
אוּך,
יר ָ
וְ ָכל ְל ָבבוֹת יִ ָ
וּכ ָליוֹת יְ זַ ֵמּרוּ ִל ְשׁ ֶמ ָך,
וְ ָכל ֶק ֶרב ְ
ֹאמ ְרנָ ה:
ַכּ ָד ָבר ֶשׁ ָכּתוּבָ ,כּל ַע ְצמ ַֹתי תּ ַ
מוֹך ַמ ִצּיל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶמּנוּ
יְ יָ ִ ,מי ָכ ָ
וְ ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן ִמגֹּזְ לוֹ.
וּמי יִ ְשׁוֶ ה ָלּ ְך
ִמי יִ ְד ֶמה ָלּ ְך ִ
נּוֹרא,
וּמי יַ ֲער ְֹך ַל ְָך ָה ֵאל ַהגָּ דוֹלַ ,הגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
ִ
אָרץ.
ֵאל ֶע ְליוֹן ,קֹנֵ ה ָשׁ ַמיִ ם וָ ֶ
נְ ַה ֶלּ ְל ָך וּנְ ַשׁ ֵבּ ֲח ָך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך
וּנְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָךָ ,כּאָמוּר:
ְל ָדוִ דָ ,בּ ְר ִכי נַ ְפ ִשׁי ֶאת יְ יָ
וְ ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ.
ָה ֵאל ְבּ ַת ֲע ֻצמוֹת ֻעזֶּ ָךַ ,הגָּ דוֹל ִבּ ְכבוֹד ְשׁ ֶמ ָך,
אוֹת ָיך,
נוֹר ֶ
נּוֹרא ְבּ ְ
ַהגִּ בּוֹר ָלנֶ ַצח וְ ַה ָ
יּושׁב ַעל ִכּ ֵסּא ָרם וְ נִ ִשָּׂא.
ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ֵ
שׁוֹכן ַעד ָמּרוֹם וְ ָקּדוֹשׁ ְשׁמוֹ .וְ ָכתוּב:
ֵ
יקים ַבּיהוהַ ,ליְ ָשׁ ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ָלּה.
ַרנְּ נוּ ַצ ִדּ ִ
ְבּ ִפי יְ ָשׁ ִרים ִתּ ְת ַה ָלּל,
יקים ִתּ ְת ַבּ ַָר ְך,
וּב ִד ְב ֵרי ַצ ִדּ ִ
ְ
רוֹמם,
ידים ִתּ ְת ָ
וּב ְלשׁוֹן ֲח ִס ִ
ִ
דוֹשׁים ִתּ ְת ַק ָדּשׁ.
וּב ֶק ֶרב ְק ִ
ְ
בבוֹת ַע ְמּ ָך
וּב ַמ ְק ֲהלוֹת ִר ְ
ְ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרנָּ ה יִ ְת ָפּ ֵאר ִשׁ ְמ ָך,
ַמ ְל ֵכּנוְּ ,בּ ָכל דּוֹר וָ דוֹר,
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צוּרים ְל ָפנֶ ָיך,
חוֹבת ָכּל ַהיְ ִ
ֶשׁ ֵכּן ַ
בוֹתינוּ,
יְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ וֵ אל ֵֹהי ֲא ֵ
ְלהוֹדוֹת ְל ַה ֵלּל ְל ַשׁ ֵבּ ַח,
רוֹמם ְל ַה ֵדּר ְל ָב ֵר ְך,
ְל ָפ ֵאר ְל ֵ
וּל ַק ֵלּס ַעל ָכּל ִדּ ְב ֵרי ִשׁירוֹת
ְל ַע ֵלּה ְ
יח ָך.
וְ ִת ְשׁ ְבּחוֹת ַדָּוִ ד ֶבּן יִ ַשׁי ַע ְב ְדּ ָךְ ,מ ִשׁ ֶ
 (24יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ִשׁ ְמ ָך ַל ַָעד ַמ ְל ֵכּנוּ,
ָה ֵאל ַה ֶמ ֶל ְך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ
ָאָרץ,
וּב ֶ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ַ
בוֹתינוּ,
ִכּי ְל ָך נָ ֶאה ,יְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ וֵ אל ֵֹהי ֲא ֵ
וּמ ְמ ָשׁ ָלה,
וּשׁ ָב ָחהַ ,ה ֵלּל וְ זִ ְמ ָרה ,עֹז ֶ
ִשׁיר ְ
בוּרהְ ,תּ ִה ָלה וְ ִת ְפ ֶא ֶרת,
נֶ ַצח ,גְּ ֻד ָלּה וּגְ ָ
וּמ ְלכוּת,
ְק ֻד ָשּׁה ַ
עוֹלם.
הוֹדאוֹת ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ְבּ ָרכוֹת וְ ָ
אַתּה יְ יָ ֵ ,אל ֶמ ֶל ְך גָּ דוֹל ַבּ ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת,
רוּך ָ
ָבּ ְ
הוֹדאוֹתֲ ,אדוֹן ַהנִ ְפ ָלאוֹת,
ֵאל ַה ָ
בּוֹחר ְבּ ִשׁ ֵירי זִ ְמ ָרה,
ַה ֵ
עוֹל ִמים.
ֶמ ֶל ְך ֵאל ֵחי ָה ָ

מלכות!!
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