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  ַקֵדׁש 

  
  ְּבַׁשָּבת ַמְתִחיִלים מכאן

י ִ ׁשּ ִ ם.  יֹום ַהׁשּ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאַ   .ַוְיֻכּלּו ַהׁשָ
ה ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ יֹום ַהׁשּ   ַוְיַכל ֱאלִֹקים ּבַ

הוַ  ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ יֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ   .ּיִ
ׁש אֹותוֹ  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ   ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹקים ֶאת יֹום ַהׁשּ

ָרא ֱאלִֹקים ַלֲעׂשֹות ֶ ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ   .ּכִ
  

  :ַּבחֹול ַמְתִחיִלים מכאן

ה מֹוֲעֵדי ְיהָוה ר, י קֶֹדׁש ִמְקָראֵ , ֵאּלֶ ְקְראּו אָֹתם-ֲאׁשֶ מֹוֲעָדם, ּתִ   :ּבְ
ה ר מֹׁשֶ ֵני-ֶאל, מֲֹעֵדי ְיהָוה- ֶאת, ַוְיַדּבֵ ָרֵאל, ּבְ   :ִיׂשְ

  
  )ְלַחִּיים :עונים(ַסְבֵרי ָמָרָנן  

  
  ָּברּו ַאָּתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעוָֹלם

  )ָאֵמן :עונים(. ּבוֵֹרא ְּפִרי ַהֶגֶפן 
  

  ,ֵהינּו ֶמֶל ָהעוָֹלםָּברּו ַאָּתה יי אֱ 
  .ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורוְֹמָמנּו ִמָּכל ָלׁשוֹן ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו

  ,מוֲֹעִדים ְלִׂשְמָחה}ַׁשָּבתוֹת ִלְמנּוָחה ּו :ְּבַׁשָּבת{ַוִּתֶּתן ָלנּו יי ֱאֵהינּו ְּבַאֲהָבה 
  ,ַחג ַהַמצוֹת ַהֶזה }ַהַׁשָּבת ַהֶזה ְוֶאת יוֹם :ְּבַׁשָּבת{ם ֶאת יוֹ , ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשוֹן

  ,ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ְּבַאֲהָבה, ֶאת יוֹם טוֹב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶזה
  ,ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואוָֹתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל  ָהַעִּמים. ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים

  .ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשוֹן ִהְנַחְלָּתנּו },ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצוֹן :ְּבַׁשָּבת{ּומוֲֹעֵדי ָקְדֶש  }תוֹ תּבְ ְוַׁש  :ְּבַׁשָּבת{
  )ָאֵמן(. ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים }ַהַׁשָּבת וְ  :ְּבַׁשָּבת{ְמַקֵּדׁש , ָּברּו ַאָּתה יי

   
   :ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת מֹוִסיִפין

  
  )ָאֵמן( .ּבוֵֹרא ְמאוֵֹרי ָהֵאׁש, ינּו ֶמֶל ָהעוָֹלםָּברּו ַאָּתה יי ֱאהֵ 

  
  ,ּוֵּבין אוֹר ְלחֶׁש, ָּברּו ַאָּתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעוָֹלם ַהַמְבִדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל

  .ּוֵּבין יוֹם ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה, ּוֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים
  .ְוֶאת יוֹם ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת , ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יוֹם טוֹב ִהְבַּדְלָּת  ֵּבין ְקֻדַּׁשת

ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשָת ַאָּתה יי  ַהַּמְבִדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש,. ְוִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַעְּמ ָאֵמן( .ָּברּו(  
  

  )ָאֵמן(. ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזה, ָּתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעוָֹלםָּברּו אַ 
  

   .ׁשֹוֶתה ֹרב ּכֹוס ַהַיִין ְּבַהָסָּבה
  

   ּוְרַחץ
  

ַדִים ְוֵאין ְמָבְרִכין     ".ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים"נֹוְטִלין ֶאת ַהָיַ
  

   ַּכְרַּפס

  
   .ּוְמָבְרִכין, חֹות ִמְכַזִית ְּבֵמי ֶמַלחטֹוְבִלין ַּכְרַּפס ּפָ 

  
  . ּבוֵֹרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה, ָּברּו ַאָּתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעוָֹלם
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   יחץ
  

   .ַּבַעל ַהַּבִית ִיְבַצע ֶאת ַהַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִלְׁשַּתִים ּוַמְצְּפין ֶאת ַהֵחִצי ַהָגדֹול ָלֲאִפיקֹוָמן
  
  

  מגיד
   

   :ַהַמצֹות ַמְגִּביַה ֶאת ַהְקָעָרה ְואֹוֵמר ְּבקֹול ָרם ְמַגֶלה ֶאת
  

  .ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים ֵהא ַלְחָמא
  .ָּכל ִדְצִרי ֵייֵתי ְוִיְפַסח, ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכּול

  .ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל, ָהַׁשָּתא ָהָכא
  . ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל ְּבֵני חוִֹרין, ָּתא ָהָכא ַעְבֵדיָהַׁש 

  
   :מֹוְזגִין כֹוס ֵׁשִני ְוַכאן ַהֵּבן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְמֻסִּבים ׁשֹוֵאל, ֵמִסיר ָהְקָעָרה ֵמַעל ַהֻׁשְלָחן

  

  ? ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילוֹת ַמה ִּנְּׁשַּתָנה
  .ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים -   ,ֵּלילוֹת ֵאין ֶאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחתֶׁשְּבָכל הַ 

  .ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ּכּולוֹ ַמָּצה -   ,ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה
  .ה ָמרוֹרַהַּלְיָלה ַהּזֶ  -   ,ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין ְׁשָאר ְיָרקוֹת

  .ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָלנו ְמֻסִּבין -, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין ְושוִֹתין  ֵּבין יוְֹׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין
  

   .ַהַמצֹות ִּתְהֶייָנה ְמגלֹות ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה. ֵמִניַח ֶאת ַהְקָעָרה ַעל ַהֻׁשְלָחן
  

  ,ְרֹעה ְּבִמְצָרִיםְלפַ  ֲעָבִדים ָהִיינּו
  .ַוּיוִֹציֵאנּו יי ֱאֵהינּו ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה

  ,ְוִאּלּו א הוִֹציא ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ִמִּמְצָרִים
  .ָרִיםֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמצְ 

  ,ֻּכָלנּו יוְֹדִעים ֶאת ַהּתוָֹרה, ֻּכָלנּו ְנבוִֹנים, ַוֲאִפילּו ֻּכָלנּו ֲחָכִמים
  .ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים

  . ְוָכל ַהַמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח
  

ַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרְּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפוֹן ֶשָהיּו ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהוֹשֻ  ַמֲעֶׂשה
ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אוֹתוֹ ַהַּלְיָלה ַעד ֶׁשָּבאּו , ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק

  . ַמע ֶׁשל ַׁשֲחִריתִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁש , ַרּבוֵֹתינּו: ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם
  

ְוא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים , ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה: ָאַמר ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה 
  :ַּבֵּלילוֹת ַעד ֶׁשְּדָרָׁשה ֶּבן זוָֹמא

ל ְיֵמי : ֶׁשֶּנֱאַמר ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרְים ּכָ יךָ ְלַמַען ּתִ    ַחּיֶ

יךָ  יךָ , ַהָיִמים -  ְיֵמי   ַחּיֶ ל ְיֵמי ַחּיֶ   .ַהֵּלילוֹת -   ּכָ
  :ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים

יךָ  יךָ ,ָהעוָֹלם ַהֶּזה -  ְיֵמי ַחּיֶ ל ְיֵמי ַחּיֶ   . ְלָהִביא ִלימוֹת ַהָמִׁשיחַ  -  ּכָ
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  .ָּברּו הּוא, ְׂשָרֵאלָּברּו ֶׁשָּנַתן ּתוָֹרה ְלַעּמוֹ יִ . ָּברּו הּוא, ָּברּו ַהָּמקוֹם
  : ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתוָֹרה

  .ְוֶאָחד ֶׁשֵאינוֹ יוֵֹדַע  ִלְׁשאוֹל, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ֶאָחד ָחָכם
  

ה יי ֱאלֵֹהינּו ? ָמה הּוא אוֵֹמר ָחָכם ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ים ְוַהִמׁשְ ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחּקִ
   ?ֶאְתֶכם

  . ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקוֶֹמן: ַאף ַאָּתה ֱאמוֹר לוֹ ְּכִהְלכוֹת ַהֶּפַסח
  

  ?ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם? ָמה הּוא אוֵֹמר ָרָׁשע
  .ּוְלִפי ֶׁשהוִֹציא ֶאת ַעְצמוֹ ִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר. ְוא לוֹ  -  ָלֶכם

ֵצאִתי : ו ֶוֱאמוֹר לוֹ ַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָּני ה יי ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּבַ
ְצָרִים   .ִמּמִ

  . א ָהָיה ִנְגָאל, ְוִאיּלּו ָהָיה ָׁשם. ְוא לוֹ  -  ִלי
   

   ?ַמה ּזֹאת? ָמה הּוא אוֵֹמר ָּתם

ְצָרִים: ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמּמִ ית ֲעָבִדים, ּבְ   . ִמּבֵ
  

   - יוֵֹדַע ִלְׁשאוֹל ְוֶׁשֵאינוֹ 

יֹום ַההּוא ֵלאמֹר: ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאְּת ְּפַתח לוֹ  ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֲעבּור ֶזה , ְוִהּגַ ּבַ
ְצָרִים ֵצאִתי ִמּמִ ה יי ִלי ּבְ   .ָעׂשָ

  

יֹום ַההּואַּתְלמּוד לוַֹמר ? ָיכוֹל ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש   ,ּבַ
  ?ִאי ַּביוֹם ַההּוא ָיכוֹל ִמְּבעוֹד יוֹם

ֲעבּור ֶזה: ד לוַֹמרַּתְלמּו ַּבֲעבּור ֶזה  א ָאַמְרִּתי ֶאָלא ְּבָׁשָעה ֶׁשַמָצה ּוָמרוֹר  -  ּבַ
ֻמָּנִחים ְלָפֶני .  

  
: ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקוֹם ַלֲעֹבָדתוֹ , ִמְּתִחָּלה עוְֹבֵדי ֲעבוָֹדה ָזָרה ָהיּו ֲאבוֵֹתינּו

ל הָ  ָרֵאל , ָעםַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ּכָ ֵעֶבר : ּכֹה ָאַמר יי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּבְ
בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ָהר ָיׁשְ ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַהּנָ , ּתֶ

ַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים   .ַוּיַ
ָכל  ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם  ֵמֵעֶבר ַהּנָ

ָנַען ן לֹו ֶאת ִיְצָחקוָ , ֶאֶרץ ּכְ ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאּתֵ ן ְלִיְצָחק ֶאת , ַאְרּבֶ ָוֶאּתֵ
יו   .ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעׂשָ

ת אֹתוֹ  ִעיר ָלֶרׁשֶ ֵ ו ֶאת ַהר  ׂשּ ן ְלֵעׂשָ    .ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים, ָוֶאּתֵ
  

הּוא, ׁשוֵֹמר ַהְבָטָחתוֹ ְלִיְׂשָרֵאל ָּברּו ָּברּו.  
ַלֲעׂשוֹת ְּכמוֹ ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית , ָּברּו הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהֵּקץ ֶׁשַהָּקדוֹׁש

  , ֵּבין ַהְּבָתִרים

ֶאֶרץ לֹא , ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם: ֶׁשֶּנֱאַמר י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ָידֹע ּתֵ
ע ֵמאֹות שנה, ָלֶהם   .ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרּבַ

דֹולְוג ְרֻכׁש ּגָ ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ר ַיֲעבֹדּו ּדָ   .ם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ
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   .ְמַכֶסה ֶאת ַהַּמּצֹות ּוַמְגִּביַה ֶאת ַהּכֹוס
  

, ֶׁשא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלוֵֹתנּו, ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבוֵֹתינּו ְוָלנּו
  ,דוֹר עוְֹמִדים ָעֵלינּו ְלַכלוֵֹתנּוֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדוֹר וָ 

  . ְוַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם
  

   .ַיִניַח ַהּכֹוס ִמָידֹו וְיַגֶלה ֶאת ַהַּמּצֹות
  

  .ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשוֹת ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו ֵצא ּוְלַמד
  : ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקוֹר ֶאת ַהֹּכלֶׁשַּפְרֹעה א ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים וְ 

י אֵֹבד ָאִבי ְמֵתי ְמָעט, ֲאַרּמִ ם ּבִ ָגר ׁשָ   ,ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ
דֹול ם ְלגֹוי ּגָ   ָעצּום ָוָרב, ַוְיִהי ׁשָ

  

  . ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור -  ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה

  

ם ָגר  ׁשָ : ֶׁשֶּנֱאַמר, ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור  ָׁשם ְמַלֵּמד ֶׁשא ָיַרד - ַוּיָ

ְרעֹה אנוּ , ַויֹאְמרּו ֶאל ּפַ ָאֶרץ ּבָ   , ָלגּור ּבָ
ר ַלֲעָבֶדיךָ  י ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאׁשֶ ָנַען, ּכִ ֶאֶרץ ּכְ י ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ   . ּכִ

ֶאֶרץ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ּבְ ה ֵיׁשְ    .ּגֶֹשן ְוַעּתָ
  

ְמֵתי ְמָעט ְיָמה : ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר - ּבִ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצַרָ ׁשִ   ,ּבְ
ַמִים ָלרֹב ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ְמָך יי ֱאלֶֹהיָך ּכְ ה ׂשָ    .ְוַעּתָ

  

ם ְלגֹוי   . ְמַלֵמד ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים  ָׁשם - ַוְיִהי  ׁשָ

  

דֹול ְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו : ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר  -  ָעצּוםוְ , ְלגֹוי ּגָ רּו ַוִיׁשְ ָרֵאל ּפָ ּוְבֵני  ִיׂשְ
ְמאֹד ְמאֹד ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם, ּבִ ּמָ   . ַוּתִ

  

יךָ  :ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמוֹ   -  ָוָרב ֶדה ְנַתּתִ ָ ֶצַמח ַהׂשּ   ,ְרָבָבה ּכְ
ֲעִדי ֲעָד  בִֹאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ   ,ִייםַוּתִ

חַ  ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹנּו ּוׂשְ   .ְוַאּתְ ֵערֹם ְוֶעְרָיה, ׁשָ
ָדָמִיךְ    , ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ

ָדַמִיְך ֲחִיי ָדַמִיְך ֲחִייי,  ָואַֹמר ָלך ּבְ   ָואַֹמר ָלך ּבְ



 

6 
 

ְצִרים ַוְיַענּנּונוּ  ֵרעּו אָֹתנּו ַהּמִ נּו ָעֵלינ, ַוּיָ הַוִיּתְ    .ּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ
  

ְצִרים ה: ְּכמוֹ  ֶׁשֶּנֱאַמר  -  וירעו אָֹתנּו ַהּמִ ן ִיְרּבֶ   , ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ּפֶ
נוּ  י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ּבָ   ,ְוָהָיה ּכִ

  . ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ
  

ִסְבלָֹתם: ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר  - ַוְיַעּנּונוּ  ים ְלַמַען ַענֹתֹו ּבְ ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ   . ַוּיָ
נֹות ְלַפְרעֹה ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ   . ֶאת ּפִ

  

ה נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ ָרֵאל : ְּכמוֹ  ֶׁשֶּנֱאַמר  - ַוִיּתְ ֵני  ִיׂשְ ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרים ֶאת ּבְ
ָפֶרךְ     .ּבְ

  
  

צְ  ַמע יי ֶאת קֵֹלנוּ , ַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינוּ ַוּנִ ׁשְ ְרא ֶאת ָעְנֵינּו , ַוּיִ ַוּיַ
   .ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנוּ 

  

ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינוּ  ים ָהֵהם : ְּכמוֹ  ֶׁשֶּנֱאַמר -  ַוּנִ ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ
ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרים   , ַוּיָ

ֵני ְזָעקוּ   ַוֵיָאְנחּו ּבְ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוּיִ   ,ִיׂשְ
ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה ַעל ׁשַ   . ַוּתַ

  

ַמע יי ֶאת קֵֹלנוּ  ׁשְ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם: ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר  -  ַוּיִ ׁשְ   ,ַוּיִ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ְזּכֹור ֱאלִֹהים  ֶאת ּבְ    .ֶאת ִיְצָחק וֶאת ַיֲעקֹב, ַוּיִ

  

ְרא ֶאת ָעְנֵינוּ  ני  : ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר, זוֹ ְּפִריׁשּות ֶּדֶר ֶאֶרץ - ַוּיַ ַוַיְרא ֱאלִֹהים  ֶאת ּבְ
ַדע ֱאלִֹהים  ָרֵאל ַוּיֵ   . ִיׂשְ

  

ִליֻכהּו : ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר. ֵאלּו ַהָּבִנים - ְוֶאת ֲעָמֵלנוּ  ׁשְ ּלֹוד ַהְיאָֹרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּכָ
ַחּיּוןְוָכל ַהבַּ    . ת ּתְ

  

ר ִמְצַרים  : ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֶזה ַהַּדַחק - ְוֶאת ַלֶחֵצנוּ  ַחץ ֲאׁשֶ ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ
  .לֲֹחִצים אָֹתם
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ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה דֹל, ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרים  ּבְ , ּוְבמָֹרא ּגָ
   .ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים

  

, ְוא ַעל ְיֵדי ָׁשִליחַ ,  ְוא  ַעל ְיֵדי ָׂשָרף, א ַעל ְיֵדי ַמְלָא -  יי ִמִמְצַריםַוּיֹוִצֵאנּו 

י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  : ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶאָּלא ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא ִּבְכבוֹדוֹ ּוְבַעְצמוֹ  ְוָעַבְרּתִ
ה ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ֶאֶרץ ִמְצַרים, ּבַ כֹור ּבְ ל ּבְ יִתי ּכָ ֵהָמה  ְוִהּכֵ , ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ

ָפִטים ה ׁשְ   . ֲאִני יי. ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאֱעׂשֶ
  

ְיָלה  ַהּזֶה ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  ּבַ   ֲאִני ְוא ַמְלָא  - ְוָעַבְרּתִ

  

ֶאֶרץ ִמְצַרים ל ְבכֹור ּבְ יִתי ּכָ   ֲאִני ְוא ָׂשָרף   -   ְוִהּכֵ

  

ָפִטיםּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאעֱ  ה ׁשְ   . ֲאִני וא ַהָּׁשִליחַ   - ׂשֶ

  

  . ֲאִני הּוא וא ַאֵחר  -  ֲאִני יי

  
  יש מוסיפים

  

  :לברכה זיכרונם נויאמרו רבות
  ,ירדו עימו תשעת אלפים רבבות.כשירד הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים

  .כי חלחלהומהם מלא, ומהם מלאכי רתת, מהם מלאכי זיע,מהם מלאכי ברד, מהם מלאכי אש
  .ורתת וחלחלה אוחזת למי שהוא רואה אותם

  .ריבונו של עולם: אמרו לפניו
  ,והלא מלך בשר ודם כשהוא יורד למלחמה שריו ועבדיו מקיפים בכבודו

  .ואתה מלך  מלכי המלכים דין עלינו שאנחנו עבדיך והם בני בריתך
  . נרד ונעשה עמם מלחמה

  אני בקדושתי. גדולתיאני ב. בכבודי אין דעתי מתקררת עד שארד אני: אמר להם

  . ֲאִני הּוא וא ַאֵחר  - ֲאִני יי

  

ָיד ֲחָזָקה ֶדה: ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר, זוֹ ַהֶּדֶבר -  ּבְ ָ ׂשּ ר ּבַ ִמְקְנָך ֲאׁשֶ , ִהֵנה יד יי הֹוָיה ּבְ
ּסּוִסים ֲחמִֹרים, ּבַ ַמִלים, ּבַ ּגְ ָקר ּוַבּצֹאן, ּבַ ּבָ ֵבד , ּבַ    .ְמאֹדֶדֶבר ּכָ

  

ָידוֹ : ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר, זוֹ ַהֶחֶרב - ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה לּוָפה ּבְ ְנטּוָיה ַעל , ְוַחְרּבֹו ׁשְ
  . ְירּוָשַלִים

  

דֹל ה ֱאלִֹהים  ָלבֹא ָלַקַחת : ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶזה ִגּלּוי ְׁשִכיָנה - ּוְבמָֹרא ּגָ אֹו ֲהִנּסָ
ַמּסֹת  אֹֹתת ּוְבמֹוְפִתיםלֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ּבְ   ,ּבְ

  , ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה
דִֹלים ִמְצַרים  , ּוְבמֹוָרִאים ּגְ ה ָלֶכם יי ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ ר ָעׂשָ כֹל ֲאׁשֶ ּכְ

   .ְלֵעיֶניךָ 
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ָיְד : ֶׁשֶּנֱאַמרְּכמוֹ ,  ֶזה ַהַּמֶטה - ּוְבאֹתֹות ח ּבְ ּקַ ה ַהּזֶה  ּתִ ּטֶ   ,ךָ ְוֶאת ַהּמַ
ה ּבֹו ֶאת ָהאֹֹתת ֲעׂשֶ ר ּתַ   . ֲאׁשֶ

  
  ו ַּפַעם"ט, ְּבַיַחד, ב"ׁש ְּבַאחַ " ַעַד "ֶעֶׂשר ַהַמּכֹות ְדצַ , ..ַיִטיף ִטָּפה ִמן ַהּכֹוס ַּבֲאִמיַרת ָדם ָוֵאׁש

  

ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶזה ַהָּדם -  ּוְבמְֹפִתים ָ ׁשּ י מֹוְפִתים ּבַ   .ְוָנַתּתִ
  

ן, , , , ָוֵאׁש ָוֵאׁש ָוֵאׁש ָוֵאׁש , , , , םםםםּדָ ּדָ ּדָ ּדָ  ןְוִתיְמרֹות ָעׁשָ ןְוִתיְמרֹות ָעׁשָ ןְוִתיְמרֹות ָעׁשָ   ....ְוִתיְמרֹות ָעׁשָ
  

ָיד ֲחָזָקה: ָדָבר ַאֵחר דֹל, ְׁשַּתִים - ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ְׁשַּתִים -  ּבְ   ,ְׁשַּתִים  - ּוְבמָֹרא ּגָ

  .ְׁשַּתִים  - ּוְבמְֹפִתים, ְׁשַּתִים  - ּוְבאֹתֹות
  : ְוֵאלּו ֵהן, ִרִיים  ְּבִמְצַרים ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכוֹת ֶׁשֵהִביא ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא ַעל ַהִּמצְ 

  

    ָּדם
    ְצֵפְרֵּדעַ 

      ִּכִנים
    ָערוֹב 

    ֶּדֶבר
      ְׁשִחין

  ָּברד
    ַאְרֶּבה
חֶׁש      

   ַמַּכת ְּבכוֹרוֹת
  

  : ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נוֵֹתן ָּבֶהם ִסָּמִנים
  

  . ב"ׁש ְּבַאחַ " ַעדַ "ְּדצַ 
  
  

ִין ַאָּתה אוֵֹמר ֶׁשָלקּו ַהִּמְצִרִיים ְּבִמְצַרים ֶעֶׂשר ַמּכוֹת ְוַעל ַהָים ִמּנַ : ַרִּבי יוֵֹסי ַהְּגִליִלי אוֵֹמר
  ?ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכוֹת

ְרעֹה? ְּבִמְצַרים ַמה הּוא אוֵֹמר ים ֶאל ּפַ ע ֱאלִֹהים : ַויֹאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ ֶאְצּבַ
  ,ִהיא

ָרֵאל ֶאת ַהיָ ? ְוַעל ַהָּים מה הּוא אוֵֹמר ְרא ִיׂשְ ה יי ַוּיַ ר ָעׂשָ דָֹלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ
ִמְצַרים   ,ּבְ

יְראּו ָהָעם ֶאת יי ה ַעְבדוֹ , ַוּיִ יי ּוְבמׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ   .ַוּיַ
  .ֶעֶׂשר ַמּכוֹת? ַּכָמה ָלקּו ְבֶאְצַּבע

  . ְוַעל ַהָּים ָלקּו  ֲחִמִּׁשים  ַמּכוֹת . ְּבִמְצַרים ָלקּו ֶעֶׂשר ַמּכוֹת: ֱאמוֹר ֵמַעָּתה
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ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא ַעל ַהִּמְצִרִיים : יֶעֲזר  אוֵֹמרַרִּבי  ֱאלִ 
  ?ְּבִמְצַרִים  ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע ַמּכוֹת

ם ֲחרֹון ַאּפוֹ : ֶׁשֶּנֱאַמר ח ּבָ ּלַ ַלַחת ַמְלֲאֵכי , ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ְיׁשַ ִמׁשְ
  . ָרִעים

  , ַאַחת - ֶעְבָרה 
  ,ְׁשַּתִים  - ָוַזַעם

  ,ָׁשלׁש - ְוָצָרה

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים   .ַאְרַּבע - ִמׁשְ
  . ְּבִמְצַרים  ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכוֹת  ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכוֹת : ֱאמוֹר ֵמַעָּתה 

  
דוֹׁש ָּברּו הּוא על ַהִּמְצִרִיים  ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה וַמָּכה  שֵהבִיא ַהָּק : ַרִּבי  ֲעִקיֶבא  אוֵֹמר

ם ֲחרֹון ַאּפוֹ : ֶׁשֶּנֱאַמר? ְּבִמְצַרים  ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכוֹת  ח ּבָ ּלַ ׁשַ ֶעְבָרה , ִיְ
ָרה ַלַחת, ָוַזַעם ְוַצָ   . ַמְלֲאֵכי ָרִעים ִמׁשְ

  ,ַאַחת -ֲחרֹון ַאּפוֹ 

  ,ְׁשַּתִים  -  ֶעְבָרה

  , ָׁשלוׁש -ָוַזַעם 

  , ַאְרַּבע -ְוָצָרה 

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים   . ָחֵמׁש -  ִמׁשְ
ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ְוֲחִמִּׁשים , ְּבִמְצַרים  ָלקּו ֲחִמִּׁשים  ַמּכוֹת: ֱאמוֹר ֵמַעָּתה 

  . ַמּכוֹת

  
   !ַּכָמה  ַמֲעלוֹת טוֹבוֹת ַלָּמקוֹם ָעֵלינּו

  

   .ַּדֵיינּו      ,ם ְׁשָפִטיםִאלּו הוִֹציָאנּו ִמִמְצַרים  ְוא ָעָׂשה ָּבהֶ 

   .ַּדֵיינּו      ,  ו א ָעָׂשה ֵבאֵהיֶהם, ִאלּו ָעָׂשה ָּבֶהם ְׁשָפִטים

   .ַּדֵיינּו        ,ְוא ָהַרג ְּבכוֵֹריֶהם, ִאלּו ָעָׂשה ֵבאֵהיֶהם

   .ַּדֵיינּו        ,ִאלּו ָהַרג ְּבכוֵֹריֶהם ְוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָֹנם
  

  ?את ממונםומנין שנתן לנו 

לּו ֶאת ִמְצָרִים :שנאמר   .כמצולה שאין בה דגים הָ אּוָׂש עֲ  - ַוְיַנּצְ
  .כמצודה זו שאין בה דגן הָ אּוָׂש עֲ  -דבר אחר 

  ?למה מחבב הכתוב את ביזת הים יותר מביזת מצרים
  .ומה שהיה בבתי תשוראות נטלו על הים. אלא מה שהיה בבתים נטלו במצרים

  :וכן הוא אומר

ְנֵפי  ֶסף, יֹוָנהּכַ ה ַבּכֶ   .זו בזת מצרים -  ֶנְחּפָ

יַרְקַרק ָחרּוץ, ְוֶאְברֹוֶתיהָ    .זו בזת הים - ּבִ

ִלי ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ בִֹאי , ַוּתִ   .זו בזת מצרים -ַוּתָ

ֲעִדי ֲעָדִיים   .זו בזת הים -  ּבַ
ה ְך  ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ   .זו בזת מצרים - ּלָ

ֶסף   .םזו בזת הי -  ִעם ְנֻקּדֹות ַהּכָ
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   .ַּדֵיינּו      ,ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָֹנם ְוא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים

   .ַּדֵיינּו      ,ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְוא ֶהֱעֵביָרנּו ְּבתוֹכוֹ ֶּבָחָרָבה

   .ַּדֵיינּו      ִאלּו ֶהֱעֵביָרנּו ְּבתוֹכוֹ ֶּבָחָרָבה ְוא ְׁשַקע ָצֵרינּו ְּבתוֹכוֹ 

   .ַּדֵיינּו    ִׁשַקע ָצֵרינּו ְּבתוֹכוֹ ְוא ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה  ִאלּו

   .ַּדֵיינּו    ִאלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה וא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן

   .ַּדֵיינּו      ,ִאלּו  ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ְוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת

  . ַּדֵיינּו      ,ְוא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת

   .ַּדֵיינּו      .ְוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה, ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני

   .ינּוַּדיֵ       ,ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה ְוא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  . ַּדֵיינּו    ִאלּו  ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
  
  

  :טוָֹבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקוֹם ָעֵלינּו,  ַּכָמה  וַּכָמה, ַעל ַאַחת
  ,הוִֹציָאנּו ִמִמְצַרים

  ,ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים
  ,ָעָׂשה ֵבאֵהיֶהם

  ,ת ְּבכוֵֹריֶהםָהַרג אֶ 
  ,ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָֹנם
  ,ָקַרע ָלנּו  ֶאת ַהָּים

  ,ֶהֱעִביֶרנו ִּבתוֹכוֹ ֶּבָחָרָבה
  ,ִׁשַקע ָצֵרנּו ְּבתוֹכוֹ 

  , ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה
  ,ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן

  , ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת
  ,יַניֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִס 

  ,ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה
  , ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל

  . ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעוֹנוֵֹתינּו
  

  ,א ָיָצא ְיֵדי חוָֹבתוֹ ,  ָּכל ֶׁשא ָאַמר ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח:ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה  אוֵֹמר

   .ּוָמרוֹר, ַמָצה, ֶּפַסח:  ֵאלּו ֵהןוְ 
  

   .ַמְרֶאה ַּבָיד ַעל ַהְזרֹוַע ְוִיָזֵהר  ֶׁשא ְלַהְגִּביַה אֹוָתה
  

  ?ַעל ׁשּום ָמה, ֶׁשָהיּו ֲאבוֵֹתינּו אוְֹכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָים ֶּפַסח
  , י ֲאבוֵֹתינּו ְּבִמְצַרים ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּבֵּת 

ַסח הּוא ַליי: ֶׁשֶּנֱאַמר ם ֶזַבח ּפֶ ני  , ַוֲאַמְרּתֶ י ּבְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפֶָ ֲאׁשֶ
ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרים  ִמְצַרים  ּבְ ָרֵאל ּבְ יל, ִיׂשְ ינּו ִהּצִ ּתֵ ּקֹד ָהָעם , ְוֶאת ּבָ ַוּיִ

חווּ  ּתַ ְ ׁשּ    .ַוּיִ
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  : ים ואֹוֵמרַמְראה ֶאת  ַהַּמּצֹות ַלְמֻסּבִ 
  

  ?ַעל ׁשּום מה, זו שאנו אוְֹכִלים ַמָּצה
 א ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל  ֲאבוֵֹתינּו  ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶׁשִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלַעל ׁשּום  ֶׁש

  : ֶׁשֶּנֱאַמר, ּוְגָאָלם ִמָיד, ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא, ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים

ֵצק ר הֹוִציאּו ִמִמְצַרים  ֻעגֹת ַמּצֹות ַוּיֹאפּו ֶאת  ַהּבָ י  לֹא ָחֵמץ, ֲאׁשֶ   , ּכִ
ְצַרים  ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ  י גְֹרׁשּו ִמּמִ ם ֵצָדה  לֹא ָעׂשו ָלֶהם, ּכִ    .ְוּגַ

  
   :ַמְרֶאה ֶאת  ַהָמרֹור ַלְמֻסִּבים ְואֹוֵמר

  

  ?ַעל ׁשּום מה, ֶזה ֶׁשָאנּו אוְֹכִלים ָמרוֹר
  : ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵּמְררּו ַהִּמְצִרים  ֶאת  ַחֵיי  ֲאבוֵֹתינּו  ְּבִמְצַרים ַעל ׁשּום ֶׁש 

ֲעבָֹדה ָקָשה חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה , ַוְיָמֲררּו ֶאת  ַחֵייהם ּבַ ּבְ
ָפֶרךְ  ר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ל  ֲעבָֹדָתם ֲאׁשֶ ֶדה ֶאת  ּכָ ָ ׂשּ    .ּבַ

  

: ֶׁשֶּנֱאַמר, ִלַהְראוֹת ֶאת  ַעְצמוֹ ְּכִאלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים ָודוֹר ַחָיב ָאָדם  ְּבָכל ּדוֹר

יֹום ַההּוא ֵלאמֹר ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֵצאִתי , ְוִהּגַ ה יי ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּבַ
ְצַרים    .ִמּמִ

, ַאל ִעָּמֶהםֶאָּלא ַאף אוָֹתנּו ּגָ , ֶׁשא ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא

ם : ֶׁשֶּנֱאַמר ָלֶתת ָלנּו  ֶאת  , ְלַמַען ָהִביא אָֹתנוּ , ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמׁשָ
ע ַלֲאבֵֹתנוּ  ּבַ ר ִנׁשָ   .ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

  
  

   .ְמַכֶסה ֶאת ַהַּמּצֹות ּוַמְגִּביִהים ֶאת  הּכֹוס  ַעד ַהְללּוָיה
  

ְלַהֵּדר ּוְלַקֵּלס ְלִמי ֶׁשָעָׂשה , ְלרוֵֹמם, ְלָפֵאר, ְלַׁשֵּבחַ , ְלַהֵלל,  ְ ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהוֹדוֹתְלִפיָכך
  :ַלֲאבוֵֹתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִנִּסים ָהֵאלּו

, ּוֵמֵאֶבל ְליוֹם טוֹב, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה ּוִמָּיגוֹן ְלִׂשְמָחה, הוִֹציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות
  . אַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּהְונֹ . ,ּוֵמֲאֵפָלה ְלאוֹר ָּגדוֹל

  

ַעד עוָֹלם. ַהְללּו ֶאת  ֵׁשם יי, ַהְללּו ַעְבֵדי יי ַהְללּוָיּה ִמִּמְזַרח . ְיִהי ֵׁשם יי ְמֹבָר ֵמַעָּתה  ִוְ
ִמי ַּכיי . ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבוֹדוֹ , ָרם ַעל ָּכל  ּגוִֹים יי. ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבוֹאוֹ ְמֻהָּלל ֵׁשם יי

, ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל? ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראוֹת ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבתֱאֵהינּו 
, מוִֹׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית. ִעם ְנִדיֵבי ַעּמוֹ , ְלהוִֹׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים, ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביוֹן

  . ַהְללּוָיּה. ֵאם ַהָּבִנים ִׂשְמָחה
  

ִיְׂשָרֵאל ,  ָהְיָתה ְיהּוָּדה ְלָקְדׁשוֹ , ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֵעז, ִמִּמְצַרים ָרֵאלְּבֵצאת  ִיְׂש 
ֹנס. ַמְמְׁשלוָֹתיו  -ְּגָבעוֹת , ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים. ַהַיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחוֹר, ַהָּים ָרָאה ַוַּיָ

, ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים - ֶהָהִרים , ֹּסב ְלָאחוֹרִּת  -ַהַּיְרֵדן , ַמה ְּל ַהָּים ִּכי ָתנּוס. ִּכְבֵני ֹצאן
ַהֹהְפִכי ַהּצּור . ִמְּלְפֵני  ֱאלוַֹה ַיֲעֹקב, ִמְּלְפֵני ָאדוֹן חּוִלי  ָאֶרץ. ִּכְבֵני ֹצאן -ְּגָבעוֹת 

  . ְלַמְעְינוֹ ָמִים -ַחָּלִמיש , ֲאַגם ָמִים
  

   .ַמְגִּביִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד  ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל
  

  ,ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו  ְוָּגַאל ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ִמִּמְצַרים , רּו אתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל העוָֹלםּבָ 
ֵּכן יי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבוֵֹתינּו ַהִּגיֵענּו .ְוִהִּגיָענּו ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֶלֱאכוֹל ּבוֹ ַמָּצה ּוָמרוֹר

ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶר , ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלוֹם ְלמוֲֹעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים
ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים ֲאֶׁשר ַיִּגיַע ָּדָמם ַעל ִקיר .ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבוָֹדֶת

  ַאָּתה יי  ָּברּו. ְונוֶֹדה ְל ִׁשיר ָחָדש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו וַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו, ִמְזַּבָח ְלָרצוֹן
  . ָּגַאל   ִיְׂשָרֵאל

  
  .ׁשֹוִתין ֶאת  ַהּכֹוס ְּבַהָסַּבת ְׂשֹמאל
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   ַרַחצה

  
   נֹוְטִלים  ֶאת  ַהָיַדִים ּוְמָבְרִכים

  
  . ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים, ָּברּו ַאָּתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעוָֹלם

  

   ַמָּצה ,מוִֹציא
  

  בכונה" המוציא"ויאחז שלשתן בידו ויברך , הפרוסה בין שתי השלמות, ִיַקח ַהַּמּצֹות ְּבֵסֶדר ֶשהניחן
  אחר כך יבצע כזית מן העליונה השלמה וכזית שני מן. בכונה על הפרוסה" על אכילת ַמָּצה"ַעל העליונה ו

  בהסבה  ויאכל את שני הזיתים, הפרוסה ויטבלם במלח
  

ָהעוָֹלם ַהּמוִֹציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ ָּברּו ֵהינּו ֶמֶלַאָּתה יי ֱא .  
  

  . ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה, ָּברּו ַאָּתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעוָֹלם
  
  

   ָמרוֹר

  
   .ְמָבֵר ְואֹוֵכל ְּבִלי  ַהָסָּבה, חֹוֵזר ּוְמַנֵער ַהֲחרֹוֶסת, ַּבֲחרֹוֶסתָּכל  ֶאָחד ֵמַהְמֻסִּבים לֹוֵקַח ְּכַזִית ָמרֹור ּוַמְטִּבלֹו 

  
  . ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרוֹר, ָּברּו ַאָּתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעוָֹלם

  

ּכוֵֹר   

  
  , ה ַהְׁשִליִׁשית ִעם ְּכַזִית ָמרֹור ְוכֹוְרִכם ַיַחדָּכל  ֶאָחד ֵמַהְמֻסִּבים לֹוֵקַח ְּכַזִית ִמן ַהַמּצָ 

   :וִלָפֵני ֲאָכלו  אֹוֵמר. ואֹוְכלם ְּבַהָסָּבה ּוְּבִלי ְּבָרָכה
  

  ַמָּצה ּוָמרוֹר ְּבא ְּבָרָכה ֵזֶכר ְלִמְקָּדׁש ְבָיֵמינּו ְיֻחָּדש ְּכִהֵּלל ַהָּזֵקן ֶׁשָהָיה 
  . ַעל ַמּצוֹת ּוְמֹרִרים ֹיאְכלֻהּו: ְלַקֵיים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ּכוְֹרָכן ְואוְֹכָלן ְּבַבת ַאַחת

  

   עוֵֹר ֻׁשְלָחן

  
  . אֹוְכִלים ְושותים הסעדה הערוכה ונוהגים לאכל תחלה ביצים מבשלות

   .ש א תהיה עליו אכילת אפיקומן אכילה גסה, ו א יאכל יותר מדי
  

   ָצפּון

  
  זית מהַמָּצה שהיתה צפונה לאפיקומן אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כ

   .וצריך לאכלה קדם חצות הלילה. ואוכל ממנה כזית בהסבה
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ָּבֵר   
  

  . מֹוְזִגין ּכֹוס שִליִׁשי ּוְמָבְרִכין ִּבְרַּכת ַהָמזֹון
  

  .ְּבשּוב יי ֶאת  ִׁשיַבת ִציוֹן ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת
  .ּו ּוְלׁשוֵֹננּו ִרָּנהָאז ִיָּמֵלא ְׂשחוֹק ִּפינ

  .ִהְגִּדיל יי ַלֲעׂשוֹת ִעם ֵאֶּלה: ָאז ֹיאְמרּו ַבּגוִֹים
  .ָהִיינּו ְׂשֵמִחים, ִהְגִּדיל יי ַלֲעׂשוֹת ִעָמנּו

  .ׁשּוָבה יי ֶאת  ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב
  .ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו, ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה
  . ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאלֹֻּמָתיו, ֹנֵׂשא ֶמֶש ַהָּזַרעָהלוֹ ֵיֵל ּוָבֹכה 

  
   :ְׁשלָׁשה  ֶׁשָאְכלּו ְּכֶאָחד ֲחָיִבין ְלֵזֵמן ְוַהְמַזֵמן פותח

  ְנָבֵר , ַרּבוַֹתי
  

מֹסוִּבים עֹוִנים    :ַהְ
  . ְיִהי ֵׁשם יי ְמֹבָר ֵמַעָּתה  ְוַעד  עוָֹלם

  
   ַהְמַזֵמן  אֹוֵמר

  . ֶׁשָאכְלנּו  ִמֶּׁשלוֹ ] ֱאֵהינּו :אם יש עשרה מוסיפים[ְנָבֵר , ְמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבוַֹתי ִּבְרׁשּות
  

   :ַהְמֻסִּבים עֹוִנים
 ֵהינּו[ָּברּוִיינּו ] ֱא   ֶׁשָאַכְלנּו  ִמֶּׁשלוֹ ּוְבטּובוֹ ַחָ

  
   ַהְמַזֵמן חֹוֶזר ְואֹוֵמר

 ֵהינּו[ָּברּוִיינּו ֶׁשָאַכְלנּו  ִמ ] ֱא   ֶּׁשלוֹ ּוְבטּובוֹ ַחָ
  

   :ֻּכָלם אֹוְמִרים

 ָהעוָֹלםָּברּו ֵהינּו ֶמֶלָהֵאל ַהָּזן אוָֹתנּו ְוֶאת ָהעוָֹלם ֻּכּלוֹ ְּבטּובוֹ ְּבֵחן ְּבֶחֶסד , ַאָּתה יי ֱא
בוֹ ַהָּגדוֹל ּוְבטּו: ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ . ָּבָׂשר-נֵתן ֶלֶחם ְלָכל. ְּבֶרַוח ּוְבַרֲחִמים ַרִּבים

ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס . ָּתִמיד א ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזוֹן ָּתִמיד ְלעוָֹלם ָוֶעד
ְּבִרּיוָֹתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ְבַרֲחָמיו -ַלּכל ְוֻׁשְלָחנוֹ ָערּו ַלּכל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזוֹן ְלָכל

ַהָּזן , ָּברּו ַאָּתה יי: ַחי ָרצוֹן- ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל. ָיֶד-וֵֹתַח ֶאתּפ. ּוְברוֹב ֲחָסָדיו ָּכָאמּור
 : ֶאת ַהּכל

ֵהינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבוֵֹתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טוָֹבה ּוְרָחָבה ְּבִרית ְותוָֹרה  נוֶֹדה ְּליי ֱא
ְוַעל ְּבִריְת . ְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדיםַעל ֶׁשהוֵֹצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּו. ַחִּיים ּוָמזוֹן

ְוַעל ַחִּיים . ְוַעל ֻחֵּקי ְרצוָֹנ ֶׁשהוַֹדְעָּתנּו. ְוַעל ּתוָֹרְת ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו. ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו
  : ּוָמזוֹן ֶׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוָֹתנּו

. ָל ּוְמָבְרִכים ֶאת ְׁשָמ ָּכָאמּור ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת יי ֱאֵהינּו ֲאַנְחנּו מוִֹדים  ְוַעל ַהּכל
ַעל ָהָאֶרץ , ָּברּו ַאָּתה יי: ָל-ָהָאֶרץ ַהּטוָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן- יי ֱאֶהי ַעל- ּוֵבַרְכָּת ֶאת
  : ְוַעל ַהָּמזוֹן

. ְוַעל ַהר ִצּיוֹן ִמְׁשַּכן ְּכבוָֹד. ִים ִעיָרְוַעל ְירּוָׁשלַ . ֱאֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמ ַרֵחם יי
ְוַעל ֵהיָכָל .ְוַעל ְמעוָֹנ .ְוַעל ְּדִביָר . ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדוֹל ְוַהָּקדוֹׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמ

. ָצרוֵֹתינּו-ֵהָרה ִמָּכלַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמ . ַּכְלְּכֵלנּו. ַּפְרְנֵסנּו. ָאִבינּו ְרֵענּו זּוֵננּו. ָעָליו
ֶאָּלא ְלָיְד . ְוא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו יי ֱאֵהינּו ִליֵדי ַמְּתנוֹת ָּבָׂשר ָוָדם

ְוא . ְיִהי ָרצוֹן ֶׁשּלא ֵנבוֹׁש ָּבעוָֹלם ַהֶּזה. ָהֲעִׁשיָרה ְוַהְּפתּוָחה. ַהְּמֵלָאה ְוָהְרָחָבה
  : ֵמינּוְביָ ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיָח ַּתֲחִזיֶרָּנה ִלְמקוָֹמּה ִּבְמֵהָרה . ָלם ַהָּבאִנָּכֵלם ְלעוֹ 

   :ְּבַׁשַּבת מֹוִסיִפין
  .ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יי ֱאֵהינּו ְּבִמְצוֶֹתי ּוְבִמְצַות יוֹם ַהְׁשִביִעי ַהַׁשָּבת ַהָּגדוֹל ְוַהָקדוֹׂש ַהֶּזה

  .ְרצוֶֹנ ְּכִמְצַות ֻחִּקי  דוֹל ְוָקדוֹׁש הּוא  ִמְלָפֶני ִנְׁשּבוֹת ּבוֹ ְוָננּוַח ּבוֹ ְוִנְתַעֵּנג ּבוִֹּכי יוֹם ֶזה ּגָ 
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ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל   ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּוַהְרֵאנּו ְּבֶנָחַמת ִציוֹן וְ  .ָצָרה ְוָיגוֹן ְּביוֹם ְמנּוָחֵתנּו ְתִהי ְוַאל
  ,נּוְח כַ א ָׁש  ׁשדוֹ ָּק הַ ל וְ דוֹ גָ הַ  ָחְרַּבן ֵּביְת  ָּׁשִתינּווְ  ֶּׁשָאַכְלנּום גַ הֲ וְ  .ַהֶּנָחמוֹת

  :ָאָּתה שדוֹ קָ ל וְ דוֹ ּגָ ִּכי ֵאל ֶמֶל  ד  עַ לָ  נּוחֵ נָ זְ ל ִּת ַאח וְ צַ נֶ לָ  נּוחֵ ּכָ ְׁש ל ִּת ַא

ֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרוֵֹננּו ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבוֵֹתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָר 
ְוִזְכרוֹן ָּכל ַעְּמ . ְוִזְכרוֹן ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבָּד. ִזְכרוֹן ְירּוָׁשַלִים ִעיָר. ְוִזְכרוֹן ֲאבוֵֹתינּו

ים טוִֹבים ְלַחּיִ . ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶני ִלְפֵליָטה ְלטוָֹבה
ְלַרֵחם ּבוֹ ָעֵלינּו . ְּביוֹם טוֹב ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה, ְּביוֹם ַחג ַהַּמּצוֹת ַהֶּזה. ּוְלָׁשלוֹם

ְוהוִֹׁשיֵענּו בוֹ ְלַחִּיים . ּוָפְקֵדנּו בוֹ ִלְבָרָכה. ָזְכֵרנּו יי ֱאֵהינּו ּבוֹ ְלטוָֹבה. ּוְלהוִֹׁשיֵענּו
ְוהוִֹׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶלי . חּוס ְוָחֵּננּו ַוֲחמוֹל ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ַרֲחִמיםִּבְדַבר ְיׁשּוָעה וְ . טוִֹבים
  :ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה. ֵעיֵנינּו

: ואומר בלחש. (ּבוֵֹנה ְירּוָׁשָלִים, ָּברּו ַאָּתה יי: ְוִתְבֶנה ְירּוָׁשַלִים ִעיָר ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו
  ): ָאֵמן

. ּגוֲֹאֵלנּו. ּבוְֹרֵאנּו. ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַאִּדיֵרנּו, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעוָֹלם, ַאָּתה יי רּוּבָ 
יוֹם - ֶׁשְּבָכל. ַהֶּמֶל ַהּטוֹב ְוַהֵּמִטיב ַלּכל. רוֵֹענּו רוֵֹעה ִיְׂשָרֵאל. ְקדוֹׁש ַיֲעקב. ְקדוֵֹׁשנּו

הּוא . הּוא גוְֹמֵלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. ֵמִטיב ָלנּו הּוא. ָויוֹם הּוא ֵהִטיב ָלנּו
  :טוֹב- ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה ְוָכל

  :ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבוֹדוֹ 
  :ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ

  :ן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ָּבנּו ְלדוֹר ּדוִֹריםָהַרֲחמָ 
  :ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמוֹ ָיִרים

  :ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלֶנַצח ְנָצִחים
: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבוֹד ְוא ְבִבּזּוי ְּבֶהֵּתר ְוא ְבִאּסּור ְּבַנַחת ְוא ְבָצַער

  :ן ָׁשלוֹם ֵּביֵנינּוָהַרֲחָמן הּוא ִיֵּת 
  :ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו-ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל

  :ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו
  :ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבוֹר עוֹל ָּגלּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָּואֵרנּו

  :ת ְּבַאְרֵצנּוָהַרֲחָמן הּוא יוִֹליֵכנּו ְמֵהָרה קוְֹמִמּיּו
  :ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף

  :ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַּתח ָלנּו ֶאת ָידוֹ ָהְרָחָבה
ינּו ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּמּנּו ִּבְׁשמוֹ ַהָּגדוֹל ְּכמוֹ ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבוֹתֵ 

ְוֵכן ְיִהי . ֵּכן ְיָבֵר אוָֹתנּו ַיַחד ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה. ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ַּבּכל ִמּכל ּכל
  :ָרצוֹן ְונאַמר ָאֵמן

  : ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרוֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלוֹמוֹ 

   .ָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמיםֶׁשֻּכלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּו עולםָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו  :ְּבַׁשָּבת

  יום שכולו טובל נּוילֵ ִח נְ יַ ָהַרֲחָמן הּוא 

  :ָהַרֲחָמן הּוא ַיִּגיֵענּו ְלמוֲֹעִדים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלוֹם

-ְוִיְהיּו ָכל. ָטאָהַרֲחָמן הּוא ִיַּטע ּתוָֹרתוֹ ְוַאֲהָבתוֹ ְּבִלֵּבנּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתוֹ ַעל ָּפֵנינּו ְלִבְלִּתי ֶנחֱ 
  :ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשָמִים

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּיינּו ִויַזֵּכנּו ִויָקְרֵבנּו ִלימוֹת ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחֵּיי 
: עוָֹלם-ַעד ֶחֶסד ִלְמִׁשיחוֹ ְלָדִוד ּוְלַזְרעוֹ -ְועֶׂשה. ִמְגּדוֹל ְיׁשּועוֹת ַמְלּכוֹ . ָהעוָֹלם ַהָּבא

-ָזַקְנִּתי ְוא- ַנַער ָהִייִתי ַּגם: טוֹב-ַיְחְסרּו ָכל-ְודְרֵׁשי יי א. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו
ַמה : ְוַזְרעוֹ ִלְבָרָכה. ַהּיוֹם חוֵֹנן ּוַמְלֶוה- ָּכל: ָלֶחם- ְוַזְרעוֹ ְמַבֶּקׁש. ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב

ּוַמה ֶּׁשהוַֹתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה . ּוַמה ֶּׁשָּׁשִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה. הֶּׁשָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלָׂשְבעָ 
עוֵֹׂשה ָׁשַמִים . ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליי: ְּכִדְכִתיב ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ַוּיאְכלּו ַוּיוִֹתירּו ִּכְדַבר יי

יי ְיָבֵר . יי עז ְלַעּמוֹ ִיֵּתן: ְבָטחוֹ ְוָהָיה יי ִמ . ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביי: ָוָאֶרץ
  :ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם- ֶאת

ַעּמוֹ ִיְׂשָרֵאל -עוֶֹׂשה ָׁשלוֹם ִּבְמרוָֹמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן
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  .יכווין לפטור בברכה גם את הכוס הרביעית

  .ֶל ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא ְּפִרי ַהָגֶפןָּברּו ַאָּתה יי ֱאֵהינּו מֶ 

  
  . ׁשֹוִתין ְּבַהָסַּבת ְׂשֹמאל

  

ֲחָמְת א ָקָראּו ְׁשֹפ  ְוַעל ַמְמָלכוֹת ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ א ְיָדעּו  ֶאל ַהּגוִֹים ֲאֶׁשר.  
  .ִּכי ָאַכל ֶאת  ַיֲעֹקב ְוֶאת  ָנֵוהּו ֵהַׁשמּו

  .ן ַאְּפ ַיִׂשיֵגםְׁשֹפ  ֲעֵליֶהם ַזְעֶמ ַוֲחרוֹ 
  . ִּתְרֹדף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי יי

  

   הלל
  

  .ַעל ֲאִמֶּת, ַעל ַחְסְּד, ִּכי ְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבוֹד, א ָלנּו ,  יי,  א ָלנּו
. ָחֵפץ  ָעָׂשהֹּכל ֲאֶׁשר , וֱאֵהינּו ַּבָּׁשַמִים ? ַאֵּיה ָנא ֱאֵהיֶהם: ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגוִֹים

  .ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם
  .ֵעיַנִים ָלֶהם ְוא  ִיְראּו, ֶּפה ָלֶהם ְוא ְיַדֵּברּו

  .ַאף ָלֶהם ְוא ְיִריחּון, ָאְזָנִים ָלֶהם ְוא ִיְׁשָמעּו
  .ְגרוָֹנםא ֶיְהּגּו ּבִ ,  ַרְגֵליֶהם ְוא ְיַהֵּלכּו, ְיֵדיֶהם ְוא ְיִמיׁשּון

  .ֹּכל  ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם, ְּכמוֶֹהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם
ִגָּנם הּוא, ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח  ַּביהוה   .ֶעְזָרם ּוַמָ

ִגָּנם הּוא, ֵּבית אהרן בטחו ביהוה   .ֶעְזָרם ּוַמָ
ִגָּנם הּוא, יראי יהוה בטחו ביהוה   .ֶעְזָרם ּוַמָ

  

אֶ .  יי ְזָכָרנּו ְיָבֵר ת  ֵּבית   ִיְׂשָרֵאלְיָבֵר,  
  ,ְיָבֵר ֶאת  ֵּבית  ַאֲהֹרן

  .ַהְּקַטִנים ִעם ַהְּגֹדִלים, ְיָבֵר ִיְרֵאי יי
  .ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם, ֹיֵסף יי ֲעֵליֶכם

  .ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליי
  .ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם

א ָּכל  ֹירֵדי דּוָמהא ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְו.  
  . ַהְללּוָיּה. ַוֲאַנְחנּו  ְנָבֵר ָיּה ֵמַעָּתה  ְוַעד עוָֹלם

  
  .ַּתֲחנּוָני, ִּכי ִיְׁשַמע יי ֶאת  קוִֹלי ָאַהְבִּתי

  .ִּכי ִהָּטה ָאְזנוֹ ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא
  .ָצָרה ְוָיגוֹן ֶאְמָצא, וֹל ְמָצאּוִניֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשא

  !ָאָּנא יי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: ּובֵׁשם יי ֶאְקָרא
  .ֵוֱאֵהינּו ְמַרֵחם, ַחנּון יי ְוַצִדיק

  .ַּדִתי ְוִלי ְיהוִֹׁשיעַ , ֹׁשֵמר ְּפָתִאים יי
  .ִּכי יי ָּגַמל ָעָלְיִכי, ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי

  .ֶאת  ַרְגִלי ִמֶּדִחי, ֶאת  ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה, ְפִׁשי ִמָּמֶותִּכי ִחַּלְצָּת נַ 
  .ֶאְתַהֵל ִלְפֵני יי ְּבַאְרצוֹת ַהַחִּיים

  .ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד,  ֶהֱאַמְנִּתי  ִּכי ֲאַדֵּבר
  . ָּכל  ָהָאָדם ֹּכֵזב: ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי

  

  .ָליֹּכל  ַּתְגמּולוִֹהי עָ  ָמה ָאִׁשיב ַליי
  .ּכוֹס ְיׁשּועוֹת ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם יי ֶאְקָרא
  .ְנָדַרי ַליי ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמוֹ 

  .ָיָקר ְּבֵעיֵני יי ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו
ָאָנא יי ִּכי  ֲאִני ַעְבֶּד  ,ֶּבן ֲאָמֶת ִּפַּתְחָּת ְלמוֵֹסָרי, ֲאִני ַעְבְּד.  
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  .ָדה ּוְבֵׁשם יי ֶאְקָראְל  ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתוֹ 
  .ְנָדַרי ַליי ֲאַׁשֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמוֹ 

  . ַהְללּוָיּה. ְּבתוֵֹכִכי ְירּוָשַלִים, ְּבַחְצרוֹת ֵּבית  יי
  

  .ַׁשְּבחּוהּו ָּכל  ָהֻאִּמים,  ּ ֶאת  יי ָּכל  ּגוִֹיםַהְללו
  . ּהַהְללּויָ . ֶוֱאֶמת יי ְלעוָֹלם, ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדוֹ 

  

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ     ִּכי  טוֹב ַליי הוֹדּו
  . ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ     ֹיאַמר ָנא  ִיְׂשָרֵאל

  . ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ   ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן
  . ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ     ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי

  

  .ב ָיּהָעָּנִני ַבֶמְרחַ , ָקָראִתי ָּיּה ִמן ַהֵּמַצר
  ?ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם -א ִאיָרא ,  יי ִלי

  .יי ִלי ְּבֹעְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְּבׂשְנָאי
  .טוֹב ַלֲחסוֹת ַּביי ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם

  .טוֹב ַלֲחסוֹת ַּביי ִמְּבֹטַח  ִּבְנִדיִבים
  .ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם, ָּכל  ּגוִֹים ְסָבבּוִני

  .ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם, בּוִניַסּבּוִני ַגם ְסבָ 
  .ְּבֵׁשם יי ִּכי ֲאִמיַלם,  ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קוִֹצים, ַסּבּוִני ִכְּדֹבִרים 

  .ַויי ֲעָזָרִני, ָּדֹחה ְּדִחיַתִני ִלְנֹּפל
  .עִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי  ִליׁשּוָעה

  :קוֹל  ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי  ַצִּדיִקים
  .ְיִמין יי ֹעָׂשה ָחִיל, ְיִמין יי רוֵֹמָמה, יי ֹעָׂשה ָחִיל ְיִמין

  .ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה, א ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה
  .ְוַלָּמֶות  א ְנָתָנִני, ַיֹּסר ִיְּסַרִני  ָּיּה

  .אוֶֹדה  ָיּה, ָאֹבא ָבם, ִּפְתחּו ִלי  ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק
  .אּו בוֹ ַצִּדיִקים ָיבֹ , ֶזה  ַהַּׁשַער ַליי

  

  .אוְֹד ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה
  .אוְֹד ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה

  

  .ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִֹנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה
  .ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִֹנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה

  

  .יֵנינּוֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלֹאת ְּבעֵ 
  .ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלֹאת ְּבֵעיֵנינּו

  

  . הוִֹשיָעה ָּנא, ָאָנא יי  . הוִֹשיָעה ָּנא, ָאָנא יי
  . ַהְצִליָחה ָנא, ָאָנא יי  . ַהְצִליָחה ָנא, ָאָנא יי

  

  .ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית  יי, ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם יי
  .ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית  יי, ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם יי

  

  .ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד  ַקְרנוֹת ַהִּמְזֵּבחַ . ֵאל יי ַוָּיֶאר ָלנּו 
  .ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד  ַקְרנוֹת ַהִּמְזֵּבחַ . ֵאל יי ַוָּיֶאר ָלנּו 

  

  .ֲארוְֹמֶמּךָ  -ֱאַהי , ֵאִלי ַאָּתה ְואוֶֹדּךָ 
  .ֲארוְֹמֶמּךָ  -ַהי אֱ , ֵאִלי ַאָּתה ְואוֶֹדּךָ 

  

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ , הוֹדּו ַליי ִּכי טוֹב
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ , הוֹדּו ַליי ִּכי טוֹב
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  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ         הוֹדּו ַליי ִּכי טוֹב 
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       הוֹדּו  ֵלאֵהי ָהֱאִהים  

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ם הוֹדּו  ָלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִני
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ     לֹעֵׂשה ִנְפָלאוֹת ְגֹדלוֹת ְלַבּדוֹ 

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       לֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה 
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ְלרוַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמְים 

  .ַחְסּדוֹ  ִּכי  ְלעוָֹלם      ְלֹעֵׂשה אוִֹרים ְּגֹדִלים 
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ     ֶאת  ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּביוֹם

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ   ֶאת  ַהָּיֵרַח ְוכוָֹכִבים ְלֶמְמְׁשלוֹת ַּבַּלְיָלה 
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ     ְלַמֵּכה ִמְצַרים  ִּבְבכוֵֹריֶהם 

  .עוָֹלם ַחְסּדוֹ ִּכי  לְ       ַויוֵֹצא  ִיְׂשָרֵאל ִמּתוָֹכם 
  .ִכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה 

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ְוהֶ ֱֶעִביר  ִיְׂשָרֵאל ְּבתוֹכוֹ 

  .וֹ ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּד    ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילוֹ ְבַים סּוף 
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ְלמוִֹלי ַעּמוֹ ַּבִּמְדָּבר 

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים 
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ַוָיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים 

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ְלִסיחוֹן ֶמֶל ָהֱאֹמִרי 
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ        ּוְלעוֹג ֶמֶל ַהָּבָׁשן

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ָוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה 
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ָעְבדּו 

ִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו     .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ֶׁשִּבְ
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ         ַוִיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו 

  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       ֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר נֹ 
  .ִּכי  ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ       הוֹדּו ְלֵאל ַהָּׁשַמִים 

  
, ַמְלֵּכנּו, ְורּוַח ָּכל  ָּבָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרוֵֹמם ִזְכְר, יי ֱאֵהינּו, ָּכל  ַחי ְּתַבֵר ֶאת  ִׁשְמ ִנְׁשַמת

ּפוֶֹדה , ּוִמַּבְלָעֶדי ֵאין ָלנּו  ֶמֶל ּגוֵֹאל ּומוִֹשיעַ , ָהעוָֹלם ַאָּתה ֵאל ִמן ָהעוָֹלם ְוַעד . ָּתִמיד
  .ֶאָּלא ַאָּתה עוזר וסומךֵאין  ָלנּו  ֶמֶל . ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה עונהּוַמִּציל ּו

 ַהְּמֻהָלל ְּבכל, דוֹתן ָּכל  ּתוֹלָ ֲאדוֹ , ֱאלוַֹּה ָּכל  ְּבִריוֹת, ָהִראׁשוִֹנים ְוָהַאֲחרוִֹנים ֱאֵהי
א ָינּום  .אלוהים אמת ַויי  . ַהְמַנֵהג עוָֹלמוֹ ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיוָֹתיו ְּבַרֲחִמים, ַהִּתְׁשָּבחוֹת
ורופא חולים  פוקח , מחיה מתים, ַהְּמעוֵֹרר ְיֵׁשִנים ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים -ְו ֹא ִייָׁשן 

  . ְל  ְלַבְּד ֲאַנְחנּו  מוִֹדיםּו ַהֵּמִׂשיַח ִאְּלִמים ְוַהמפענח נעלמים, ִפיםִעורים ְוּזוֵֹקף ְּכפּו
  

, ְוִׂשְפתוֵֹתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיעַ , ּוְלׁשוֵֹננּו ִרָּנה ֲּכַהמוֹן ַּגָּליו, ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּיםִאּלּו וְ 
ְוַרְגֵלינּו ַקּלוֹת , ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשוֹת ְּכִנְׂשֵרי  ָׁשַמִים ,ְוֵעיֵנינּו ְמִאירוֹת ַּכֶׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרחַ 

, ּוְלָבֵר ,יי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ֵאין ֲאַנְחנּו  ַמְסִּפיִקים ְלהוֹדוֹת ְל  -ָּכַאָּילוֹת 
 .ָעִמיםִרֵּבי ְרָבבוֹת ּפְ רוב ַאְלֵפי ֲאָלִפים וְ , ֵמֶאֶלף,  ָ ַעל ַאַחת,מלכנו ֶאת  ִׁשְמך

  .ִעם ֲאבוֵֹתינּוִעָּמנּו ְו ֶׁשָעִׂשיָת  ניסים ונפלאות ַהּטוֹבוֹת
ִדיָתנּו, יי ֱאֵהינּו, ְּגַאְלָּתנּוִמִּמְצַרים  , מלפנים ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו , ִמֵּבית  ֲעָבִדים ִּפְ

. ֵמָחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּוּו, ִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּוֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו , ָּתנּוּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכלְ 
א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיְו ַעד  ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי.  

 -ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפינּו ְוָלׁשוֹן ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפינּו 
  .תמיד ּו ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּושורריַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִויֵהן ֵהם יוֹדּו ִויָבְרכּו וִ 
, ְוָכל ֶּבֶר ְל  ִתְכַרע, הְוָכל עיןְ ְל  ִתצפ 'ְוָכל ָלׁשוֹן ְל  ִּתָּׁשֵּבח ,ִּכי ָכל ֶּפה ְל  יוֶֹדה

, ת ְיַזֵּמרּו ִלִׁשֶמְכָליוֹ וה ֶקֶרבהוְ , ְלָבבוֹת ִייָראּוְוה, ָמה ְלָפֶני ִתְׁשַּתֲחֶוהְוָכל קוֹ 
ִמי ָכמוֹ ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמנּו ְוָעִני , יי: ָּכל ַעְצֹמַתי ֹּתאַמְרָנה :נאמרַּכָדָבר ֶׁש 

  .ְוֶאְביוֹן ִמֹּגְזלוֹ 
  .צעקת הדל תקשיב ותושיע, שועת עניים אתה תשמע

  .הַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהּלָ , ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהוה: ְוָכתּוב
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  ,ִּתְתרוָֹמםְיָׁשִרים  ְּבִפי
ַרשפתּובְ    , י ַצִּדיִקים ִּתְתַּבָ

  ,ִּתְתַקָּדׁשּוִבְלׁשוֹן ֲחִסיִדים 
  . ִּתְתַהָּלל ּוְבֶקֶרב ְקדוִֹׁשים

  

י  יי ֱאֵהינּו ֵואהֵ , ִרבְבוֹת ַעְּמ  ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּכן חוַֹבת ָּכל  ַהְיצּוִרים ְלָפֶני ְקֲהלוֹתְבִמ 
ַעל ָּכל  ִּדְבֵרי ִׁשירוֹת  נצחְלָפֵאר ְלרוֵֹמם ְלַהֵּדר ּולְ , ְלהוֹדוֹת ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבחַ , ֲאבוֵֹתינּו 

ִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּד    :ובכן ְמִׁשיֶחך, ְוִתְׁשְּבחוֹת ַּדָ
  

יי , ִּכי ְל ָנֶאה, ָּׁשַמִים ּוַבָאֶרץָהֵאל ַהֶמֶל ַהָּגדוֹל ְוַהָּקדוֹׁש ּבַ , ִׁשְמ ַלַעד  ַמְלֵּכנּו ִיְׁשַּתַּבח
, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, ִׁשיר ּוְׁשָבָחה,  לעולם ועד ֱאֵהינּו ֵואֵהי  ֲאבוֵֹתינּו

לשמך ְּבָרכוֹת ְוהוָֹדאוֹת , ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות, ְּתִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ֶנַצח
  .והקדוש ומעולם ועד עולם אתה אלגדול ה

  

  ,ַוֲחִסיֶדי ְוַצִּדיִקים עוֵֹׂשי ְרצוֶֹנ,  ָ יי ֱאֵהינּו ָּכל  ַמֲעֶׂשיְיַהְללּוך
  ,ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו, ְוַעְמ ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלם ְּבִרָנה יוֹדּו ִויָבְרכּו

ֶאת  ֵׁשם כבוד.  
  .וֵמעוָֹלם ְוַעד  עוָֹלם ַאָּתה ֵאל, ִׁשְמ ָנעים ְלַזמרִּכי ְל  טוֹב ְלהוֹדוֹת ּולְ 

  .ָּברּוַאָּתה יי מלך מהולל בתשבחות
  

   ְּבַהִסיַּבת ְׂשֹמאלכוס רביעית ללא ברכה  ְוׁשֹוֶתה 
  

ה ְוַעל ֶאֶרץ ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשדֶ  ,ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן , ָּברּוַאָּתה יי ֱאֵהינּו ֶמֶל העוָֹלם
ַרֵחם יי . ֶחְמָּדה טוָֹבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבוֵֹתינּו ֶלֱאכוֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבוַֹע ִמּטּוָבּה

ְוַעל ַהר ִצּיוֹן ִמְׁשַּכן ְּכבוָֹד ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָר ֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְוַעל ִמ . ֱאְזָּבָח .
ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה . ְוַהֲעֵלנּו ְלתוָֹכּה. ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוַעל ֵהיָכָל

  .ּוְנָבְרָכ ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה
  ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה :בשבת

  .יוֹם ַחג ַהַּמּצוֹת ְּביוֹם טוב ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזהְוַׂשְּמֵחנּו ּבְ 
 ֵהינּו(ִּכי ַאָּתה טוֹב ּוֵמִטיב ַלּכל ְונוֶֹדה ְלְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן  ַעל ָהָאֶרץ) יי ֱא.  

  . ָּברּו ַאָּתה יי ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן

  

   נרצה

  
  . ְלָׁשָנה   ַהָּבָאה   ִּבירּוַׁשָלִים

  
  : ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים

  

  . ַהְּבנּוָיה   ְלָׁשָנה   ַהָּבָאה   ִּבירּוַׁשָלִים
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  ַחד ַּגְדָיא ,ַחד ַּגְדָיא
  .ַחד ַּגְדָיא ,ַחד ַּגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי 
   

ְכָלה ְלַגְדָיא   , ֵזיְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּו,  ְוָאָתא  ׁשּוְנָרא ְוַאָ
  .ַחד ַּגְדָיא ,ַחד ַּגְדָיא

  

ְכָלה ְלַגְדָיא, ְוָאָתא ַכְלָּבא ְוָנַׁש ְלׁשּוְנָרא   , ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,  ְּדַאָ
  .ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא

  

ְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְוָאָתא חּוְטָרא  וִהָּכה ְלַכְלָּבא   , ין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזיְּדַזּבִ ,  ְּדַאָ
  .ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא

  

ְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְוָאָתא נּוָרא ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא ְּדַזִּבין ַאָּבא ,  ְּדַאָ
  , ִּבְתֵרי זּוֵזי

  .ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא
  

ְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, אְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָר  ,  ְּדַאָ
  ,ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי

  .ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא
  

, ָנַׁש ְלׁשּוְנָראְּד , ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְוָאָתא תוָֹרא ְוָׁשָתה ְלַמָיא
ְכָלה ְלַגְדָיא   , ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,  ְּדַאָ

  .ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא
  

ְּדִהָּכה , ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְוָאָתא ַהׁשוֵֹחט ְוָׁשַחט ְלתוָֹרא
ְכָלה ְלַגְדָיאְּד , ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְלַכְלָּבא   , ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,  ַאָ

  . ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא
  

ְּדָׂשַרף , ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָׁשַחט ְלתוָֹרא, ְוָאָתא ַמְלָא ַהָּמֶות ְוָׁשַחט ְלׁשוֵֹחט
ְכָלה ְלַגְדָיא, אְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָר , ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְלחּוְטָרא   ,ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,  ְּדַאָ

  . ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא
  

ְּדָּׁשָתה , ְּדָׁשַחט ְלתוָֹרא, ְּדָׁשַחט ְלׁשוֵֹחט, ְוָאָתא ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא ְוָׁשַחט ְלַמְלַא ַהָּמֶות
ְכָלה , ְּדָנַׁש ְלׁשּוְנָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא ,ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְלַמָיא ְּדַאָ

  ,ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ְלַגְדָיא
  . ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא

  

   ?ֶאָחד ִמי יוֵֹדעַ 
  . ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ: ֶאָחד  ֲאִני יוֵֹדעַ 

  

  ?ְׁשַנִים ִמי יוֵֹדעַ 
  .ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית: י יוֵֹדעַ ְׁשַנִים  ֲאנִ 

  . ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ
   

  ?ְׁשלָׁשה ִמי יוֵֹדעַ 
  ,ְׁשלָׁשה ָאבוֹת: ְׁשלָׁשה ֲאִני יוֵֹדעַ 

  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית
  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 

  

  ?ַאְרַּבע ִמי יוֵֹדעַ 
  , ַאְרַּבע ִאָמהוֹת: ֵדעַ ַאְרַּבע  ֲאִני יוֹ 
  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית ,ְׁשלָׁשה ָאבוֹת

  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 
  

  ?ֲחִּמָּׁשה ִמי יוֵֹדעַ 
  ,ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תוָֹרה: ֲחִּמָּׁשה  ֲאִני יוֵֹדעַ 

  ,ְׁשלָׁשה  ָאבוֹת,ַאְרַּבע ִאָמהוֹת
  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית

  ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ ֶאָחד
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  ?ִׁשָׂשה  ִמי יוֵֹדעַ 
  ,ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה: ִׁשָׂשה  ֲאִני יוֵֹדעַ 

  ,ַאְרַּבע ִאָמהוֹת, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תוָֹרה
  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית, ְׁשלָׁשה ָאבוֹת

  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 
  

  ?יוֵֹדעַ ִׁשְבָעה ִמי 
  ,ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא: ִׁשְבָעה ֲאִני יוֵֹדעַ 

  ,ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תוָֹרה, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה
  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית, ְׁשלָׁשה  ָאבוֹת,  ַאְרַּבע ִאָמהוֹת

  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 
   

  ?ְׁשמוָֹנה ִמי יוֵֹדעַ 
  ,ְׁשמוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה: ִני יוֵֹדעַ ְׁשמוָֹנה  אֲ 

  ,ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא
  ,ַאְרַּבע ִאָמהוֹת, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תוָֹרה

  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית, ְׁשלָׁשה  ָאבוֹת
  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 

   

  ? ִּתְׁשָעה ִמי יוֵֹדעַ 
  ,ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה: ה ֲאִני יוֵֹדעַ ִּתְׁשעָ 

  ,ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ְׁשמוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה
  , ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תוָֹרה, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית, ְׁשלָׁשה  ָאבוֹת,  ַאְרַּבע ִאָמהוֹת
  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 

   

  ? ֲעָׂשָרה ִמי יוֵֹדעַ 
  ,ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא:  ֲעָׂשָרה  ֲאִני יוֵֹדעַ 

  ,ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא,ְׁשמוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה
  ,ַאְרַּבע ִאָמהוֹת, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תוָֹרה ,ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

  ,יתְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִר , ְׁשלָׁשה  ָאבוֹת
  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 

   

  ?ַאַחד  ָעָׂשר ִמי יוֵֹדעַ 
  , ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא,ַאַחד ַעָׂשר ּכוְֹכַבָּיא:  ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יוֵֹדעַ 

  ,ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ְׁשמוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה,ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה
  , ִמָׁשה חּוְמֵׁשי תוָֹרהחֲ , ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית, ְׁשלָׁשה ָאבוֹת, ַאְרַּבע ִאָמהוֹת
  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 

   

  ?ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יודע
ָׂשר ִׁשְבַטָיאְׁשנֵ : שנים ָעָׂשר ֲאִני יוֵֹדעַ    ,ים ֶעָ

  , ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, אֲעָׂשָרה ִדְּבַריָ , ָׂשר ּכוְֹכַבָּיאַאַחד עָ 
  ,ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ְׁשמוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה

  ,ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תוָֹרה, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה
  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית, ְׁשלָׁשה  ָאבוֹת,  ַאְרַּבע ִאָמהוֹת

  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 
   

  ? ר ִמי יוֵֹדעַ ְׁשלָׁשה  ָעָׂש  
  .ְׁשלָׁשה  ָעָׂשר ִמַּדָיא:  ְׁשלָׁשה  ָעָׂשר ֲאִני יוֵֹדעַ 

  ,ָׂשר ּכוְֹכַבָּיאַאַחד עָ , ָׂשר ִׁשְבַטָיאְׁשֵנים עָ 
  ,ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא

  ,ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ְׁשמוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה
  , ִמָׁשה חּוְמֵׁשי תוָֹרהחֲ , ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

  ,ְׁשֵני לֻחוֹת ַהְּבִרית, ְׁשלָׁשה ָאבוֹת,  ַאְרַּבע ִאָמהוֹת
  ֶאָחד ֱאֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ 
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   .ִּכי לוֹ ָיֶאה, ִּכי לוֹ ָנֵאה
  

  : ְּגדּוָדיו ֹיאְמרּו לוֹ , ָּבחּור ַּכֲהָלָכה, ַאִדיר ִּבְמלּוָכה
 ּוְל  ּכִ , ְל  ְל י ְל , ַאף ְל  יי ַהַּמְמָלָכה, ְל  ִּכי לוֹ ָיֶאה, ִּכי לוֹ ָנֵאה, ְל .  

  

  : ָוִתיָקיו  ֹיאְמרּו לוֹ , ָהדּור ַּכֲהָלָכה, ָּדגּול ִּבְמלּוָכה
 ּוְל  ְל , ִּכי ְל  ְל , ַאף ְל  יי ַהַּמְמָלָכה, ְל  ִּכי לוֹ ָיֶאה, ִּכי לוֹ ָנֵאה, ְל .  

  

  : ָחִסין ַּכֲהָלָכה ַטְפְסָריו  ֹיאְמרּו לוֹ ,, ַזַּכאי  ִּבְמלּוָכה
 ּוְל  ְל , ִּכי ְל  ְל , ַאף ְל  יי ַהַּמְמָלָכה, ְל  ִּכי לוֹ ָיֶאה, ִּכי לוֹ ָנֵאה, ְל .  

  

  : ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה ִלמּוָדיו  ֹיאְמרּו לוֹ ,, ָיִחיד  ִּבְמלּוָכה
ּוְל  ְל  , ִּכי ְל  ְל , ַאף ְל  יי ַהַּמְמָלָכה, ְל  ִּכי לוֹ ָיֶאה, ִּכי לוֹ ָנֵאה, ְל .  

  

  : נוָֹרא ַּכֲהָלָכה ְסִביָביו  ֹיאְמרּו לוֹ ,, מוֵֹׁשל ִּבְמלּוָכה
 ּוְל  ְל , ִּכי ְל  ְל , ַאף ְל  יי ַהַּמְמָלָכה, ְל  לוֹ ָיֶאהִּכי , ִּכי לוֹ ָנֵאה, ְל .  

  

  : ַצִּדיָקיו  ֹיאְמרּו לוֹ , ּפוֶֹדה ַּכֲהָלָכה, ָעָניו  ִּבְמלּוָכה
 ּוְל  ְל , ִּכי ְל  ְל , ַאף ְל  יי ַהַּמְמָלָכה, ְל  ִּכי לוֹ ָיֶאה, ִּכי לוֹ ָנֵאה, ְל .  

  

   :ַרחּום ַּכֲהָלָכה  ִׁשְנַאָניו  ֹיאְמרּו לוֹ , ָּקדוֹׁש  ִּבְמלּוָכה
 ּוְל  ְל , ִּכי ְל  ְל , ַאף ְל  יי ַהַּמְמָלָכה, ְל  ִּכי לוֹ ָיֶאה, ִּכי לוֹ ָנֵאה, ְל .  

  

  : ּתוֵֹמ ַּכֲהָלָכה ְּתִמיָמיו ֹיאְמרּו לוֹ ,, ַּתִקיף  ִּבְמלּוָכה
 ּוְל  ְל , ִּכי ְל  ְל , ַאף ְל  יי ַהַּמְמָלָכה, ְל  ִּכי לוֹ ָיֶאה, לוֹ ָנֵאהִּכי , ְל .  

  
  

  .ַאִּדיר הּוא ִיְבֶנה ֵּביתוֹ ְּבָקרוֹב
  .ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרוֹב, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה   . ְּבָיֵמינּו ְּבָקרוֹב, ִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה

  

  . ָּדגּול הּוא  ִיְבֶנה ֵּביתוֹ ְּבָקרוֹב, ָּגדוֹל הּוא, ָּבחּור הּוא
  .ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרוֹב, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה  . ְּבָיֵמינּו ְּבָקרוֹב, ֵהָרהִּבְמ ,ִּבְמֵהָרה

  

  . ַזַּכאי הּוא  ִיְבֶנה ֵּביתוֹ ְּבָקרוֹב, ָוִתיק הּוא, ָהדּור הּוא
  .ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרוֹב, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה  . ְּבָיֵמינּו ְּבָקרוֹב, ִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה

  

  . ָיִחיד הּוא  ִיְבֶנה ֵּביתוֹ ְּבָקרוֹב, ָטהוֹר הּוא, הּוא ָחִסיד
  .ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרוֹב, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה  .ְּבָיֵמינּו ְּבָקרוֹב, ִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה

  

  . ֶמֶל הּוא  ִיְבֶנה ֵּביתוֹ ְּבָקרוֹב, ָלמּוד הּוא, ַּכִּביר הּוא
  .ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרוֹב, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה  . ֵמינּו ְּבָקרוֹבְּביָ , ִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה

  

  . ִעּזּוז הּוא  ִיְבֶנה ֵּביתוֹ ְּבָקרוֹב, ַסִּגיב הּוא, נוָֹרא הּוא
  .ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרוֹב, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה  . ְּבָיֵמינּו ְּבָקרוֹב, ִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה

  

  . ָּקדוֹׁש הּוא  ִיְבֶנה ֵּביתוֹ ְּבָקרוֹב, יק הּואַצִד , ּפוֶֹדה הּוא
  .ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרוֹב, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה  .ְּבָיֵמינּו ְּבָקרוֹב, ִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה

  

  . ַּתִּקיף הּוא  ִיְבֶנה ֵּביתוֹ ְּבָקרוֹב, ַׁשַּדי הּוא, ַרחּום הּוא
   .ְּבֵנה ֵּביְת ְּבָקרוֹב, ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה  . ְּבָקרוֹבְּבָיֵמינּו , ִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה
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 שיר השירים פרק א

יִרים א ִ יר ַהׁשּ לֹמֹה, ׁשִ ר ִלׁשְ יהוּ  ב .ֲאׁשֶ יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ י, ִיׁשּ  ּכִ
ִין ָמֶניָך טֹוִבים ג .טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמּיָ ֶמן ּתּוַרק, ְלֵריַח ׁשְ ֶמךָ  ׁשֶ  ַעל; ׁשְ

ן ֵכִני ד .ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוךָ , ּכֵ רּוָצה, ָמׁשְ ֶלְך ; ַאֲחֶריָך ּנָ ֱהִביַאִני ַהּמֶ
ךְ , ֲחָדָריו ְמָחה ּבָ יָרה דֶֹדיָך ִמ  ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ִיןַנְזּכִ ִרים ֲאֵהבּוךָ , ּיַ   .ֵמיׁשָ

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ה ם, ׁשְ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ ָאֳהלֵ ; ּבְ יִריעֹות , י ֵקָדרּכְ ּכִ
לֹמֹה ַחְרחֶֹרת ַאל ו .ׁשְ ֲאִני ׁשְ ְראּוִני ׁשֶ ֶמׁש , ּתִ ָ ָזַפְתִני ַהׁשּ ְ ׁשּ ֵני ; ׁשֶ ּבְ

י ִנֲחרוּ  ֻמִני נֵֹטָרה ֶאת, ִבי ִאּמִ ָרִמים ׂשָ י ַהּכְ ּלִ ְרִמי ׁשֶ י, ּכַ  .לֹא ָנָטְרּתִ
י ז יָדה ּלִ י, ַהּגִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יץ , ְרֶעהֵאיָכה ִת , ׁשֶ ְרּבִ ֵאיָכה ּתַ

ֳהָרִים ּצָ עְֹטָיה; ּבַ ָמה ֶאְהֶיה ּכְ ּלָ   .ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריךָ , ׁשַ
ים, לֹא ֵתְדִעי ָלךְ  ִאם ח ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ִעְקֵבי ַהּצֹאן ְצִאי; ַהּיָ ּוְרִעי , ָלְך ּבְ

ִדּיַֹתִיךְ  ֶאת נֹות ָהרִֹעים, ַעל, ּגְ ּכְ   .ִמׁשְ

ִרכְ  ט יִתיְך ַרְעָיִתי, ֵבי ַפְרעֹהְלֻסָסִתי ּבְ ּמִ ּתִֹרים י .ּדִ , ָנאוּו ְלָחַיִיְך ּבַ
ֲחרּוִזים אֵרְך ּבַ ה יא .ַצּוָ ךְ  ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ֶסף, ּלָ   .ִעם ְנֻקּדֹות ַהּכָ

ֶלךְ  ַעד יב ַהּמֶ ְמִסּבוֹ , ׁשֶ י, ּבִ , ר ּדֹוִדי ִליְצרֹור ַהּמֹ  יג .ָנַתן ֵריחוֹ , ִנְרּדִ
ַדי ָיִלין ין ׁשָ ּכֹל ַהּכֶֹפר ּדֹוִדי ִלי יד .ּבֵ ִדי, ֶאׁשְ ַכְרֵמי ֵעין ּגֶ   .ּבְ

ְך ָיָפה ַרְעָיִתי טו ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים, ִהּנָ ָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף  טז .ִהּנָ ִהּנְ
נּו ַרֲעָנָנה ַאף, ָנִעים ינּו ֲאָרִזיםקֹ  יז .ַעְרׂשֵ ּתֵ רֹוִתים, רֹות ּבָ   .ַרִהיֵטנּו ּבְ

 פרק ב

רֹון א ָ ֶלת ַהׁשּ ת ָהֲעָמִקים, ֲאִני ֲחַבּצֶ ּנַ ין ַהחֹוִחים ב .ׁשֹוׁשַ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ , ּכְ
נֹות ין ַהּבָ ן ַרְעָיִתי ּבֵ ַער ג .ּכֵ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ִנים, ּכְ ין ַהּבָ ן ּדֹוִדי ּבֵ ; ּכֵ

ְד  ִצּלֹו ִחּמַ יּבְ ְבּתִ י ְוָיׁשַ י, ּתִ ית  ֱהִביַאִני ֶאלד  .ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ּבֵ
ִין כּוִני ה .ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ַהּיָ יׁשֹות, ַסּמְ ֲאׁשִ דּוִני ּבָ ּפּוִחים, ַרּפְ ּתַ  :ּבַ
י י ו .ָאִני, חֹוַלת ַאֲהָבה ּכִ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ֵקִני, ׂשְ ַחּבְ  ז .ִויִמינֹו ּתְ

בַּ  םִהׁשְ ַלִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְצָבאֹות, ְעּתִ ֶדה, אוֹ , ּבִ ָ ַאְילֹות ַהׂשּ  :ּבְ
ִעירּו ְוִאם ִאם עֹוְררּו ֶאת ּתָ ץ, ָהַאֲהָבה ּתְ ְחּפָ ּתֶ   .ַעד ׁשֶ

א ִהּנֵה, קֹול ּדֹוִדי ח ג; ֶזה ּבָ ץ ֶהָהִרים ַעל, ְמַדּלֵ  ַעל, ְמַקּפֵ
ָבעֹות ִלים אוֹ , ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי ט .ַהּגְ , ֶזה עֹוֵמד ִהּנֵה; ְלעֶֹפר ָהַאּיָ

ְתֵלנוּ  יַח ִמן ַאַחר ּכָ ּגִ ים ֵמִציץ ִמן, ַהַחּלֹנֹות ַמׁשְ ָעָנה  י .ַהֲחַרּכִ
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י יא .ָלךְ  ּוְלִכי, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי :ְוָאַמר ִלי, דֹוִדי ִהּנֵה  ּכִ
ָתו ם; ָעָבר, ַהּסְ ׁשֶ צָּ  יב .ָחַלף ָהַלְך לוֹ , ַהּגֶ ֵעת , ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץַהּנִ

יעַ  ִמיר ִהּגִ ַאְרֵצנוּ , ְוקֹול ַהּתֹור; ַהּזָ ַמע ּבְ יהָ  יג .ִנׁשְ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ , ַהּתְ
ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריחַ   .ָלךְ  ּוְלִכי, ַרְעָיִתי ָיָפִתי) ָלךְ (קּוִמי לכי ; ְוַהּגְ

ַלע יד ַחְגֵוי ַהּסֶ ְדֵר , יֹוָנִתי ּבְ ֵסֶתר ַהּמַ , ַמְרַאִיךְ  ַהְרִאיִני ֶאת, ָגהּבְ
ִמיִעִני ֶאת י :קֹוֵלךְ  ַהׁשְ , ָלנוּ  ֶאֱחזוּ  טו .ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה, קֹוֵלְך ָעֵרב ּכִ

ָעִלים ים ׁשֻ ָעִלים ְקַטּנִ ָרִמים, ׁשֻ ִלים ּכְ   .ְסָמַדר, ּוְכָרֵמינוּ ; ְמַחּבְ
ים, ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לוֹ  טז ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ פּוַח ַהּיֹוםַעד  יז .ָהרֶֹעה ּבַ ּיָ ְוָנסּו , ׁשֶ

ָלִלים ֵמה :ַהּצְ ִלים, ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי סֹב ּדְ ָהֵרי  ַעל אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
   .ָבֶתר

 פרק ג

ִבי ַעל א ּכָ ילֹות, ִמׁשְ ּלֵ י, ּבַ ּתִ ׁשְ ּקַ י, ּבִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יו; ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ , ּבִ
א ַוֲאסֹוְבָבה  ב .ְולֹא ְמָצאִתיו ָוִקים ּוָבְרחֹבֹות, ָבִעירָאקּוָמה ּנָ ְ ׁשּ  ּבַ

ה י, ֲאַבְקׁשָ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יו; ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ , ְמָצאּוִני ג .ְולֹא ְמָצאִתיו, ּבִ
ְֹמִרים ִעיר, ַהּסְֹבִבים, ַהׁשּ י :ּבָ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ  ד .ְרִאיֶתם, ֵאת ׁשֶ

ְמַעט י ֵמֶהם, ּכִ ָעַבְרּתִ ָצאִתי, ׁשֶ ּמָ ָאֲהָבה , ַעד ׁשֶ יֵאת ׁשֶ ; ַנְפׁשִ
יו ּנוּ , ֲאַחְזּתִ ֲהֵביאִתיו ֶאל ַעד ְולֹא ַאְרּפֶ י ׁשֶ ית ִאּמִ ֶחֶדר  ְוֶאל, ּבֵ
ם ה .הֹוָרִתי ַלִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ְצָבאֹות, ִהׁשְ ַאְילֹות , אוֹ , ּבִ ּבְ
ֶדה ָ ִעירּו ְוִאם ִאם :ַהׂשּ עֹוְררּו ֶאת ּתָ ץ, ָהַאֲהָבה ּתְ ְחּפָ ּתֶ   .ַעד ׁשֶ

ר עָֹלה ִמן, י זֹאתִמ  ו ְדּבָ ִתיְמרֹות, ַהּמִ ן, ּכְ ֶרת מֹר  :ָעׁשָ ְמֻקּטֶ
ה ז .ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל, ּוְלבֹוָנה לֹמֹה, ִהּנֵ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ים  ִמּטָ ִ ׁשּ ׁשִ
ּבִֹרים ּבֵֹרי :ָסִביב ָלהּ , ּגִ ָרֵאל, ִמּגִ ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ח .ִיׂשְ ּלָ ֵדי , ּכֻ ְמֻלּמְ

ילֹות, ְיֵרכוֹ  ֹו ַעלִאיׁש ַחְרבּ ; ִמְלָחָמה ּלֵ ַחד ּבַ ְריֹון ט .ִמּפַ ה , ַאּפִ ָעׂשָ
לֹמֹה ֶלְך ׁשְ ָבנֹון, ֵמֲעֵצי לֹו ַהּמֶ ה ֶכֶסף, ַעּמּוָדיו י .ַהּלְ ְרִפיָדתֹו , ָעׂשָ

ָמן, ָזָהב בֹו ַאְרּגָ ם, ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה; ֶמְרּכָ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ  יא .ִמּבְ
נֹות ִציּ  לֹמֹה, ֹוןְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ ֶלְך ׁשְ ּמֶ ֲעָטָרה ּבַ ָרה, ּבָ ִעּטְ ּלֹו  ׁשֶ

תוֹ  יֹום ֲחֻתּנָ ְמַחת ִלּבוֹ , ּוְביֹום, ִאּמֹו ּבְ    .ׂשִ
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 פרק ד

ְך ָיָפה ַרְעָיִתי א ְך ָיָפה, ִהּנָ ֵתךְ , ֵעיַנִיְך יֹוִנים ִהּנָ ַעד ְלַצּמָ ְעֵרְך ; ִמּבַ ׂשַ
ים ֵעֶדר ָהִעּזִ ְלָעד, ּכְ ְלׁשּו ֵמַהר ּגִ ּגָ צּובֹות ב .ׁשֶ ֵעֶדר ַהּקְ ִיְך ּכְ ּנַ , ׁשִ

ָעלּו ִמן ם :ָהַרְחָצה ׁשֶ ּלָ ּכֻ ָלה, ַמְתִאימֹות, ׁשֶ ּכֻ ֶהם, ְוׁשַ  ג .ֵאין ּבָ
ְפתֹוַתִיךְ  ִני ׂשִ ָ חּוט ַהׁשּ ֵרְך ָנאֶוה, ּכְ ֵתךְ ; ּוִמְדּבָ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ , ּכְ

ֵתךְ  ַעד ְלַצּמָ אֵרךְ  ד .ִמּבַ ִויד ַצּוָ ל ּדָ ִמְגּדַ ּיֹות, ּכְ נּוי ְלַתְלּפִ ֶאֶלף ; ּבָ
לּוי ָעָליו ֵגן ּתָ ּבִֹרים, ַהּמָ ְלֵטי ַהּגִ ֵני ֳעָפִרים ה .ּכֹל ׁשִ ׁשְ ַדִיְך ּכִ ֵני ׁשָ , ׁשְ

ה אֹוֵמי ְצִבּיָ ים, ָהרֹוִעים, ּתְ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ פּוַח ַהּיֹום ו .ּבַ ּיָ ְוָנסּו , ַעד ׁשֶ
ָלִלים בְ  ְוֶאל, ַהר ַהּמֹור ֵאֶלְך ִלי ֶאל ַהּצְ בֹוָנהּגִ ְך ָיָפה  ז .ַעת ַהּלְ ּלָ ּכֻ

ךְ , ַרְעָיִתי ה ח .ּומּום ֵאין ּבָ ּלָ ָבנֹון ּכַ י ִמּלְ בֹוִאי, ִאּתִ ָבנֹון ּתָ י ִמּלְ ; ִאּתִ
ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ִניר ְוֶחְרמֹון, ּתָ עֹנֹות ֲאָריֹות, ֵמרֹאׁש ׂשְ , ִמּמְ

ִני ט .ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים ְבּתִ ה, ִלּבַ ִני באחד ; ֲאחִֹתי ַכּלָ ְבּתִ ַאַחת(ִלּבַ ) ּבְ
רָֹנִיךְ , ֵמֵעיַנִיךְ  ּוְ ַאַחד ֲעָנק ִמּצַ פּו דַֹדִיךְ  ַמה י .ּבְ ה, ּיָ  ַמה; ֲאחִֹתי ַכּלָ

ִין ל, ּטֹבּו דַֹדִיְך ִמּיַ ָמַנִיְך ִמּכָ ִמים ְוֵריַח ׁשְ ׂשָ ּטְֹפָנה  יא .ּבְ נֶֹפת ּתִ
ְפתֹוַתִיךְ  ה, ׂשִ ּלָ ַחת ְלׁש ; ּכַ ַבׁש ְוָחָלב ּתַ ֵריַח , ֹוֵנךְ ּדְ ְלמַֹתִיְך ּכְ ְוֵריַח ׂשַ

ן ָנעּול יב .ְלָבנֹון ה, ּגַ ל ָנעּול; ֲאחִֹתי ַכּלָ ָלַחִיְך  יג .ַמְעָין ָחתּום, ּגַ ׁשְ
ס ִרּמֹוִנים ְרּדֵ ִרי ְמָגִדים, ּפַ ָפִרים :ִעם ּפְ ֵנְרּדְ  יד .ְנָרִדים ִעם, ּכְ

מֹון, ְוַכְרּכֹם ל, ִעם, ָקֶנה ְוִקּנָ ל, ִעם, ַוֲאָהלֹות, מֹר; ָנהֲעֵצי ְלבוֹ  ּכָ  ּכָ
ִמים י ְבׂשָ ים .ָראׁשֵ ּנִ ים, טו ַמְעַין ּגַ ֵאר ַמִים ַחּיִ  .ְלָבנֹון ִמן, ְונְֹזִלים; ּבְ

ָמיו, עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן טז לּו ְבׂשָ י ִיּזְ , ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנוֹ ; ָהִפיִחי ַגּנִ
ִרי ְמָגָדיו   .ְויֹאַכל ּפְ

 פרק ה

אִתי  א יּבָ ה, ְלַגּנִ ִמי ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ֲאחִֹתי ַכּלָ ׂשָ י ַיְעִרי , ּבְ ָאַכְלּתִ
ִתיִתי ֵייִני ִעם ִעם י ׁשָ ְבׁשִ ְכרּו , ִאְכלּו ֵרִעים; ֲחָלִבי ּדִ תּו ְוׁשִ ׁשְ

ָנה ב .ּדֹוִדים י ֵער, ֲאִני ְיׁשֵ ְתִחי, קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק; ְוִלּבִ ִלי ֲאחִֹתי  ּפִ
ִתיַרְעָיִתי יֹוָנִתי  י ִנְמָלא ַתּמָ ּרֹאׁשִ  ג .ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה, ָטל ׁשֶ

י ְטּתִ ׁשַ י ֶאת, ּפָ ְנּתִ ּתָ ה, ֵאיָכָכה ּכֻ ּנָ ׁשֶ י ֶאת; ֶאְלּבָ , ַרְגַלי ָרַחְצּתִ
ֵפם ַלח ָידֹו ִמן, ּדֹוִדי ד .ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ  ה .ָהמּו ָעָליו, ּוֵמַעי, ַהחֹר ׁשָ

י ֲאִני עַֹתי מֹור עֵֹבר, מֹור ְוָיַדי ָנְטפוּ ; דֹוִדיִלְפּתַֹח לְ , ַקְמּתִ , ְוֶאְצּבְ
ְנעּול, ַעל ּפֹות ַהּמַ י ֲאִני ְלדֹוִדי ו .ּכַ ַתְחּתִ ; ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר, ּפָ
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י רוֹ , ַנְפׁשִ יהּו ְולֹא ְמָצאִתיהוּ  ָיְצָאה ְבַדּבְ ּתִ ׁשְ ּקַ ְקָראִתיו ְולֹא , ּבִ
ְֹמִרים ַהּסֹ  ז .ָעָנִני ִעירְמָצֻאִני ַהׁשּ אּו ; ִהּכּוִני ְפָצעּוִני, ְבִבים ּבָ ָנׂשְ
י ֶאְתֶכם ח .ׁשְֹמֵרי ַהחֹמֹות, ְרִדיִדי ֵמָעַלי ֶאת ְעּתִ ּבַ נֹות , ִהׁשְ ּבְ

ם ָלִ ְמְצאוּ  ִאם :ְירּוׁשָ ידּו לוֹ  ַמה ּדֹוִדי ֶאת, ּתִ ּגִ חֹוַלת ַאֲהָבה , ּתַ ׁשֶ
ים, ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ַמה ט .ָאִני ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ָכה , ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד המַ  :ַהּיָ ּכָ ׁשֶ

נוּ  ְעּתָ ּבַ גּול ֵמְרָבָבה, ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום י .ִהׁשְ ז, רֹאׁשוֹ  יא .ּדָ ֶתם ּפָ ; ּכֶ
ים, ְקֻוּצֹוָתיו ּלִ ְלּתַ חֹרֹות, ּתַ עֹוֵרב, ׁשְ יֹוִנים ַעל, ֵעיָניו יב .ּכָ ֲאִפיֵקי  ּכְ

ָחָלב, רֲֹחצֹות; ָמִים בֹות ּבֶ את ַעל, יֹׁשְ ֲערּוַגת  יג .ִמּלֵ ְלָחָיו ּכַ
ם לֹות ֶמְרָקִחים, ַהּבֹׂשֶ ְפתֹוָתיו; ִמְגּדְ ים, ׂשִ ּנִ מֹור , נְֹטפֹות ׁשֹוׁשַ

ִליֵלי ָזָהב יד .עֵֹבר יׁש , ָיָדיו ּגְ ְרׁשִ ּתַ ִאים ּבַ ן; ְמֻמּלָ ת ׁשֵ , ֵמָעיו ֶעׁשֶ
יִרים ֶפת ַסּפִ ׁש  טו .ְמֻעּלֶ ִדים ַעל, ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ׁשֵ ; ָפז ַאְדֵני ְמֻיּסָ

ָבנֹון, ַמְרֵאהוּ  ּלְ חּור ּכַ ֲאָרִזים, ּבָ ים, ִחּכוֹ  טז .ּכָ , ְוֻכּלוֹ , ַמְמַתּקִ
ים ם, ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי; ַמֲחַמּדִ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ   .ּבְ

 פרק ו

ים, ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדךְ  א ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ָנה דֹוֵדךְ ; ַהּיָ ּנּו , ָאָנה ּפָ ּוְנַבְקׁשֶ
ךְ  ם, ַרד ְלַגּנוֹ ּדֹוִדי יָ  ב .ִעּמָ ים, ִלְרעֹות ַלֲעֻרגֹות ַהּבֹׂשֶ ּנִ ּגַ , ְוִלְלקֹט, ּבַ

ים ּנִ ים, ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ג .ׁשֹוׁשַ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ ָיָפה ַאּתְ  ד .ָהרֶֹעה ּבַ
ִתְרָצה ם, ַרְעָיִתי ּכְ ָלִ ירּוׁשָ ה; ָנאָוה ּכִ לֹות, ֲאֻיּמָ ְדּגָ ּנִ י ֵעיַנִיְך  ה .ּכַ ָהֵסּבִ

ְגּדִ  ֵהם ִהְרִהיֻבִני, יִמּנֶ ים; ׁשֶ ֵעֶדר ָהִעּזִ ְעֵרְך ּכְ ְלׁשּו ִמן, ׂשַ ּגָ  ׁשֶ
ְלָעד ֵעֶדר ָהְרֵחִלים ו .ַהּגִ ִיְך ּכְ ּנַ ָעלּו ִמן, ׁשִ ם :ָהַרְחָצה ׁשֶ ּלָ ּכֻ , ׁשֶ

ָלה, ַמְתִאימֹות ּכֻ ֶהם, ְוׁשַ ֵתךְ  ז .ֵאין ּבָ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ַעד , ּכְ ִמּבַ
ֵתךְ  ִ  ח .ְלַצּמָ ׁשּ ה ְמָלכֹותׁשִ ים, ים ֵהּמָ יַלְגׁשִ מִֹנים ּפִ ֵאין , ַוֲעָלמֹות; ּוׁשְ
ר ִתי, ַאַחת ִהיא ט .ִמְסּפָ הּ  יֹוָנִתי ַתּמָ ָרה ִהיא , ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ּבָ

הּ  רּוהָ ; ְליֹוַלְדּתָ ְ ים ַוְיַהְללּוהָ , ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאׁשּ    .ְמָלכֹות ּוִפיַלְגׁשִ
ָקָפה ִמי י ׁשְ ַחר מוֹ כְּ , זֹאת ַהּנִ ָבָנה :ׁשָ ה, ָיָפה ַכּלְ ַחּמָ ָרה ּכַ ה ּבָ , ֲאֻיּמָ

לֹות ְדּגָ ּנִ י ֶאל יא .ּכַ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ַחל, ּגִ י ַהּנָ ִאּבֵ ִלְראֹות ; ִלְראֹות ּבְ
ֶפן י יב .ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים, ֲהָפְרָחה ַהּגֶ ַמְתִני לֹא ָיַדְעּתִ י ׂשָ , ַנְפׁשִ

י ָנִדיב בֹות ַעּמִ   .ַמְרּכְ
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 פרק ז

ית א ּוַלּמִ ךְ  ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה, ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהׁשּ ֱחזוּ  ַמה; ּבָ , ּתֶ
ית ּוַלּמִ ׁשּ ְמחַֹלת, ּבַ ֲחָנִים, ּכִ ָעִלים ַמה ב .ַהּמַ ּנְ פּו ְפָעַמִיְך ּבַ ת, ּיָ  ּבַ

מֹו ֲחָלִאים ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיךְ ; ָנִדיב ן, ּכְ ה ְיֵדי ָאּמָ ְרֵרְך אַ  ג .ַמֲעׂשֵ ן ׁשָ ּגַ
ַהר ֶזג ַאל, ַהּסַ ים; ֶיְחַסר ַהּמָ ְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחּטִ ים, ּבִ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ  ד .סּוָגה ּבַ

ֵני ֳעָפִרים ׁשְ ַדִיְך ּכִ ֵני ׁשָ ה, ׁשְ ֳאֵמי ְצִבּיָ אֵרךְ  ה .ּתָ ן, ַצּוָ ֵ ל ַהׁשּ ִמְגּדַ ; ּכְ
ּבֹון ֶחׁשְ ֵרכֹות ּבְ ת ַעל, ֵעיַנִיְך ּבְ ַער ּבַ ים ׁשַ ִמגְ  ַרּבִ ְך ּכְ ל ַאּפֵ ּדַ

ָבנֹון ק, ַהּלְ ׂשֶ ֵני ַדּמָ ְרֶמל ו .צֹוֶפה ּפְ ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ ְך , רֹאׁשֵ ת רֹאׁשֵ ְוַדּלַ
ָמן ַאְרּגָ ְרָהִטים, ֶמֶלךְ  :ּכָ ִפית ַמה ז .ָאסּור ּבָ ַעְמּתְ  ּוַמה, ּיָ , ַאֲהָבה ּנָ

ֲענּוִגים ּתַ ְמָתה ְלָתָמר ח .ּבַ ּכֹלֹות, זֹאת קֹוָמֵתְך ּדָ ַדִיְך ְלַאׁשְ   .ְוׁשָ
י ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ט יו, ָאַמְרּתִ ַסְנִסּנָ ַדִיְך  ְוִיְהיוּ ; אֲֹחָזה ּבְ ָנא ׁשָ

ֶפן לֹות ַהּגֶ ּכְ ֶאׁשְ ּפּוִחים, ּכְ ּתַ ְך ּכַ ךְ  י .ְוֵריַח ַאּפֵ ֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך , ְוִחּכֵ ּכְ
ִרים ִנים, ּדֹוֵבב; ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ְפֵתי ְיׁשֵ ְוָעַלי , ֲאִני ְלדֹוִדי יא .ׂשִ

ֶדה יב .ׁשּוָקתוֹ ּתְ  ָ ָפִרים, ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהׂשּ ּכְ יָמה יג .ָנִליָנה ּבַ ּכִ , ַנׁשְ
ָרִמים ָמַדר ִנְרֶאה ִאם ַלּכְ ח ַהּסְ ּתַ ֶפן ּפִ ְרָחה ַהּגֶ ; ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים, ּפָ

ן ֶאת ם ֶאּתֵ ל ְוַעל, ֵריחַ  ַהּדּוָדִאים ָנְתנוּ  יד .ָלךְ , ּדַֹדי ׁשָ ָתֵחינּו ּכָ  ּפְ
ים ִדיםְמגָ  ם, ֲחָדׁשִ ִנים ּגַ י ָלךְ , ּדֹוִדי; ְיׁשָ   .ָצַפְנּתִ

 פרק ח

ָאח ִלי א ְנָך ּכְ י, ִמי ִיּתֶ ֵדי ִאּמִ ְקךָ ; יֹוֵנק ׁשְ ָ ם , ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאׁשּ ּגַ
י ֲאִביֲאָך ֶאל, ֶאְנָהְגךָ  ב .ָיֻבזּו ִלי לֹא ית ִאּמִ ֵדִני ּבֵ ַלּמְ ְקָך ; ּתְ ַאׁשְ

ִין ָהֶרַקח י ג .יס ִרּמִֹניֵמֲעִס , ִמּיַ ַחת רֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ֵקִני, ׂשְ ַחּבְ  .ִויִמינֹו ּתְ
י ֶאְתֶכם ד ְעּתִ ּבַ ם, ִהׁשְ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ ִעירּו ּוַמה ַמה :ּבְ עְֹררּו ֶאת ּתָ  ּתְ

ץ, ָהַאֲהָבה ְחּפָ ּתֶ ר עָֹלה ִמן, ִמי זֹאת ה .ַעד ׁשֶ ְדּבָ ֶקת, ַהּמִ , ִמְתַרּפֶ
פּ ; ּדֹוָדהּ  ַעל ַחת ַהּתַ יךָ , ּוחַ ּתַ ךָ  עֹוַרְרּתִ ַלְתָך ִאּמֶ ה ִחּבְ ּמָ ה , ׁשָ ּמָ ׁשָ

ָלה ְיָלַדְתךָ  יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ו .ִחּבְ ךָ  ׂשִ חֹוָתם ַעל, ִלּבֶ י ְזרֹוֶעךָ  ּכַ  ּכִ
ֶות ַאֲהָבה ה ַכּמָ אֹול ִקְנָאה, ַעּזָ ה ִכׁשְ ֶפיהָ  :ָקׁשָ י ְרׁשָ ּפֵ ֵאׁש , ִרׁשְ

ְלֶהֶבְתָיה ים ז .ׁשַ , ָהַאֲהָבה יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאתלֹא , ַמִים ַרּבִ
ְטפּוהָ , ּוְנָהרֹות ן ִאיׁש ֶאת ִאם; לֹא ִיׁשְ ל ִיּתֵ יתוֹ  ּכָ ַאֲהָבה, הֹון ּבֵ  ּבָ
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הח  .ָיבּוזּו לוֹ , ּבֹוז ַדִים ֵאין ָלהּ , ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ ה  ַמה; ְוׁשָ ֲעׂשֶ ּנַ
ר, ַלֲאחֵֹתנוּ  ֻדּבַ ּיְ ּיֹום ׁשֶ הּ  ּבַ ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת , חֹוָמה ִהיא ִאם ט .ּבָ

ֶסף ֶלת ִהיא ְוִאם; ּכָ ַדי , ֲאִני חֹוָמה י .ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז, ּדֶ ְוׁשָ
לֹות ְגּדָ ּמִ לֹום, ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו; ּכַ מֹוְצֵאת ׁשָ   .ּכְ

ַבַעל ָהמֹון יא לֹמֹה ּבְ ֶרם ָהָיה ִלׁשְ ֶרם ַלּנְֹטִרים ָנַתן ֶאת, ּכֶ  :ַהּכֶ
ֶסף, ִפְריוֹ ִאיׁש ָיִבא בְּ  י יב .ֶאֶלף ּכָ ּלִ ְרִמי ׁשֶ ָהֶאֶלף ְלָך ; ְלָפָני, ּכַ

לֹמֹה ְריוֹ  ּוָמאַתִים ְלנְֹטִרים ֶאת, ׁשְ ים יג .ּפִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ֲחֵבִרים , ַהּיֹוׁשֶ
יִבים ְלקֹוֵלךְ  ִמיִעִני ַמְקׁשִ ַרח ּדֹוִדי יד .ַהׁשְ ְלָך ִלְצִבי אֹו  ּוְדֵמה, ּבְ

ִלים ִמים, לעַ  ְלעֶֹפר ָהַאּיָ     .ָהֵרי ְבׂשָ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


