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  ַקֵד� 

  
  ְ�ַ�ָ�ת ַמְתִחיִלי� מכא

ייֹום  ּשִ ַׁהּשִ ם.  ׁ ַׁוְיֻכּלו ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאַ ּ.  
ִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה יֹום ַהּשְ ַׂוְיַכל ֱאלִֹקים ּבַ ׁ ּׁ  
ִביִעי ִמָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה יֹום ַהּשְ ַׂוִיְשּבֹת ּבַ ׁ ׁ ׁ ּּ ּ.  

ִביִעי ַוְיַקֵדש אֹותֹו ַׁוְיָבֶרך ֱאלִֹקים ֶאת יֹום ַהּשְ ּׁ ְ  
ָרא ֱאלִֹקים ַלֲעשֹותִּכ ֶ ׂי בֹו ָשַבת ִמָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ּבָ ׁ ּׁ ּ.  

  
  :ַ�ח�ל ַמְתִחיִלי� מכא

ה מֹוֲעֵדי ְיהָוה ִּתְקְראו אָֹתם-ֲׁאֶשר, ִׁמְקָרֵאי קֶֹדש, ֵאּלֶ מֹוֲעָדם, ּ   :ּבְ
ר מֶֹשה ֵני-ֶאל, מֲֹעֵדי ְיהָוה-ֶאת, ַׁוְיַדּבֵ   :ִׂיְשָרֵאל, ּבְ

  
  )ְלַחִ�י� :עוני�( ַסְבֵרי ָמָרָנ� 

  
  ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�

  )%ֵמ� :עוני�(.   �ֵרא ְ#ִרי ַהֶגֶפ�
  

  ,ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�
  .ֲאֶ�ר ָ ַחר ָ נ� ִמָ+ל ָע� ְור�ְמָמנ� ִמָ+ל ָל��� ְוִקְ*ָ�נ� ְ ִמְצ�ָתיו

�� ָלֶ�  ,מ�ֲעִדי� ְלִ-ְמָחה}ַ�ָ ת�ת ִלְמנ�ָחה � :ְ�ַ�ָ�ת{נ� יי ֱאלֵֹהינ� ְ �ֲהָבה ַוִ
  , ַחג ַהַמצ�ת ַהֶזה}ַהַ�ָ ת ַהֶזה ְוֶאת י�� :ְ�ַ�ָ�ת{ֶאת י�� , ַח0ִי� �ְזַמִ.י� ְלָ--��

  ,ִמְקָרא קֶֹד�, ְזַמ� ֵחר�ֵתנ� ְ �ֲהָבה, ֶאת י�� ט�ב ִמְקָרא קֶֹד� ַהֶזה
  ,ִ+י ָבנ� ָבַחְרָ� ְוא�ָתנ� ִקַ*ְ�ָ� ִמָ+ל  ָהַע4ִי�. ֵזֶכר ִליִצי�ת ִמְצָרִי�

  . ְ ִ-ְמָחה �ְבָ--�� ִהְנַחְלָ�נ�},ְ �ֲהָבה �ְבָרצ�� :ְ�ַ�ָ�ת{ �מ�ֲעֵדי ָקְדֶשָ� }ת�תְ ְוַ� :ְ�ַ�ָ�ת{
  )!ֵמ(.  ִיְ-ָרֵאל ְוַה7ְַמִ.י�}ַהַ�ָ ת ְו :ְ�ַ�ָ�ת{� ְמַקֵ*, ָ ר�ְ� �ָ�ה יי

   
   :ְ�מ�ָצֵאי ַ�ָ�ת מ�ִסיִפי

  
  )!ֵמ (. �ֵרא ְמא�ֵרי ָהֵא�, ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�

  
  ,�ֵ י� א�ר ְלחֶ�ְ�, חֹלָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל� ַהַמְבִדיל ֵ י� קֶֹד� ְל

  .�ֵ י� י�� ַה8ְִביִעי ְלֵ�ֶ�ת ְיֵמי ַה4ֲַעֶ-ה, �ֵ י� ִיְ-ָרֵאל ָלַע4ִי�
�  .ְוֶאת י�� ַה8ְִביִעי ִמ8ֵֶ�ת ְיֵמי ַה4ֲַעֶ-ה ִקַ*ְ�ָ�, ֵ י� ְקד8ַ9ת ַ�ָ ת ִלְקד8ַ9ת י�� ט�ב ִהְבַ*ְלָ

  )!ֵמ( .ָ ר�ְ� �ָ�ה יי  ַה4ְַבִדיל ֵ י� קֶֹד� ְלקֶֹד�,. ִקַ*ְ�ָ� ֶאת ַע4ְָ� ִיְ-ָרֵאל ִ ְקד8ָ9ָתְ�ְוִהְבַ*ְלָ� ְו
  

  )!ֵמ(. ֶ�ֶהֱחָינ� ְוִקְ�ָמנ� ְוִה0ִיָענ� ַל7ְַמ� ַהֶזה, ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�
  

�ְ    .ַהָסָ�ה��ֶתה רֹב %�ס ַהַיִי
  

   �ְרַח:
  

    ".ַעל ְנִטיַלת ָיַדִי�"נ�ְטִלי ֶאת ַהָיַַדִי� ְוֵאי ְמָבְרִכי
  

   ַ+ְרַ#ס
  

   .,ְמָבְרִכי, ט�ְבִלי ַ%ְרַ+ס ָ+ח�ת ִמְכַזִית ְ�ֵמי ֶמַלח
  

  .  �ֵרא ְ#ִרי ָהֲאָדָמה, ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�
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   יח:
  
�ַ   .ַעל ַהַ�ִית ִיְבַצע ֶאת ַהַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִל0ַ�ְִי� ,ַמְצְ+י ֶאת ַהֵחִצי ַהָגד�ל ָלֲאִפיק�ָמ
  
  

  מגיד
   

   :ְמַגֶלה ֶאת ַהַמצ�ת ַמְגִ�יַה ֶאת ַהְקָעָרה ְוא�ֵמר ְ�ק�ל ָר�
  

  . ַעְנָיא ִדי ֲאָכל� �ְבָהָתָנא ְ �ְרָעא ְדִמְצָרִי�ֵהא ַלְחָמא
  .ָ+ל ִדְצִריְ� ֵייֵתי ְוִיְפַסח, ל ִדְכִפי� ֵייֵתי ְוֵיכ�לָ+

  .ְלָ�ָנה ַהָ %ה ְ �ְרָעא ְדִיְ-ָרֵאל, ָהַ�ָ�א ָהָכא
  . ְלָ�ָנה ַהָ %ה ְ �ְרָעא ְדִיְ-ָרֵאל ְ ֵני ח�ִרי�, ָהַ�ָ�א ָהָכא ַעְבֵדי

  
ְלָח ִ�י� ��ֵאלמ�ְזגִי כ�, ֵמִסיר ָהְקָעָרה ֵמַעל ַה�1    :ס ֵ�ִני ְוַכא ַהֵ� א� ֶאָחד ִמ ַהְמס1

  

  ?  ַהַ;ְיָלה ַה7ֶה ִמָ+ל ַהֵ;יל�תַמה ִ.8ְַ�ָנה
  . ַהַ;ְיָלה ַה7ֶה ְ�ֵ�י ְפָעִמי�=   ,ֶ�ְ ָכל ַהֵ;יל�ת ֵאי� ֶאנ� ַמְטִ יִלי� ֲאִפיל� ַ#ַע� ֶאָחת

  . ַהַ;ְיָלה ַה7ֶה +�ל� ַמָ<ה=   ,י� ָחֵמ: �ַמָ<הֶ�ְ ָכל ַהֵ;יל�ת %נ� א�ְכִל
  . ַהַ;ְיָלה ַה7ֶה ָמר�ר=   ,ֶ�ְ ָכל ַהֵ;יל�ת %נ� א�ְכִלי� ְ�%ר ְיָרק�ת

ִ י� ִ =, ֶ�ְ ָכל ַהֵ;יל�ת %נ� א�ְכִלי� ְוש�ִתי�  ֵ י� י�ְ�ִבי� �ֵבי� ְמס9   .י� ַהַ;ְיָלה ַה7ֶה +9ָלנו ְמס9
  

ְלָח    .ַהַמצ�ת 0ְִהֶייָנה ְמגל�ת ִ�ְ�ַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה. ֵמִניַח ֶאת ַהְקָעָרה ַעל ַה�1
  

  , ְלַפְרעֹה ְ ִמְצָרִי�ֲעָבִדי� ָהִיינ�
  .ַו��ִציֵאנ� יי ֱאלֵֹהינ� ִמ�8ָ ְ ָיד ֲחָזָקה �ִבְזר�ַע ְנט�ָיה

  ,ר�ְ� ה�א ֶאת ֲאב�ֵתינ� ִמ4ְִצָרִי�ְוִא;� לֹא ה�ִציא ַהָ?ד�� ָ 
ְעָ ִדי� ָהִיינ� ְלַפְרעֹה ְ ִמְצָרִי�   .ֲעַדִי� ֲאַנְחנ� �ָבֵנינ� �ְבֵני ָבֵנינ� ְמ�9

  ,+9ָלנ� י�ְדִעי� ֶאת ַה��ָרה, +9ָלנ� ְנב�ִני�, ַוֲאִפיל� +9ָלנ� ֲחָכִמי�
  . ִמְצַרִי�ִמְצָוה ָעֵלינ� ְלַסֵ#ר ִ יִצי�ת

ָ ח   . ְוָכל ַהַמְרֶ ה ְלַסֵ#ר ִ יִצי�ת ִמְצַרִי� ֲהֵרי ֶזה ְמ�9
  

ַע ְוַרִ י ֶאְלָעָזר ֶ � ֲעַזְרָיה ְוַרְ י ֲעִקיָבא ְוַרִ י ַטְרפ�� ֶשָהי� ַמֲעֶ-ה  ְ ַרִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרִ י ְיה�ש9
ִ י� ִ ְבֵני ְבַרק יִצי�ת ִמְצַרִי� ָ+ל א�ת� ַהַ;ְיָלה ַעד ֶ�ָ א� ְוָהי� ְמַסְ#ִרי� ִ , ְמס9

  . ִה0ִיַע ְזַמ� ְקִרי�ת ְ�ַמע ֶ�ל ַ�ֲחִרית, ַר �ֵתינ�: ַתְלִמיֵדיֶה� ְו%ְמר� ָלֶה�
  

ִמְצַרי� ְולֹא ָזִכיִתי ֶ�ֵ�%ֵמר ְיִצי�ת , ֲהֵרי ֲאִני ְכֶב� ִ�ְבִעי� ָ�ָנה: %ַמר ֶאְלָעָזר ֶ � ֲעַזְרָיה 
  :ַ ֵ;יל�ת ַעד ֶ�ְ*ָרָ�ה ֶ � ז�ָמא

ְָלַמַען ִתְזכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרְים ָכל ְיֵמי ַחֶייך: ֶ�ֶ.ֱאַמר ָּ ּ ּ ּ   

ְָיֵמי   ַחֶייך ָָכל ְיֵמי ַחֶייך,  ַהָיִמי�=  ּ ּ   . ַהֵ;יל�ת=   ּ
  :ַוֲחָכִמי� א�ְמִרי�

ְָיֵמי ַחֶייך ָָכל ְיֵמי ַחֶייך,ה ָהע�ָל� ַה7ֶ=  ּ ּ   .  ְלָהִביא ִלימ�ת ַהָמִ�יַח=  ּ
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  .ָ ר�ְ� ה�א, ָ ר�ְ� ֶ�ָ.ַת� ��ָרה ְלַע�4 ִיְ-ָרֵאל. ָ ר�ְ� ה�א, ָ ר�ְ� ַה4ָק��
  : ְ+ֶנֶגד �ְרָ ָעה ָבִני� ִ*ְ ָרה ��ָרה

  .ינ� י�ֵדַע  ִלְ�א�לְוֶאָחד ֶ�ֵא, ְוֶאָחד ָ��, ְוֶאָחד ָרָ�ע, ֶאָחד ָחָכ�
  

ַּמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשפִטים ֲאֶשר ִצָוה יי ֱאלֵֹהינו ?  ָמה ה�א א�ֵמרָחָכ� ּ ׁ ׁ ָּ ּ
   ?ֶאְתֶכם

�ה ֱאמ�ר ל� ְ+ִהְלכ�ת ַהֶ#ַסחָ� A� :ַחר ַהֶ#ַסח ֲאִפיק�ֶמ��ֵאי� ַמְפִטיִרי�  .  
  

  ?ּה ַהזֹאת ָלֶכםָמה ָהֲעבָֹד?  ָמה ה�א א�ֵמרָרָ�ע
  .�ְלִפי ֶ�ה�ִציא ֶאת ַעְצמ� ִמ� ַהְ+ָלל ָ+ַפר ְ ִעָ?ר.  ְולֹא ל�=  ָלֶכם

�ה ַהְקֵהה ֶאת ִשָ.יו ֶוֱאמ�ר ל�ָ� A� : ֵצאִתי ֲעבור ֶזה ָעָשה יי ִלי ּבְ ּׂבַ ּ
  .ִּמִמְצָרִים

  . לֹא ָהָיה ִנְג%ל, ְוִאי;� ָהָיה ָ��.  ְולֹא ל�=  ִלי
   

��   ?ַּמה זֹאת?  ָמה ה�א א�ֵמרָ

חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנו יי ִמִמְצָרִים: ְּוָאַמְרָת ֵאָליו ּּבְ ית ֲעָבִדים, ּ   . ִמּבֵ
  

   = ְוֶ�ֵאינ� י�ֵדַע ִלְ�א�ל

יֹום ַההוא ֵלאמֹר: ֶ�ֶ.ֱאַמר, �ְ� ְ#ַתח ל� ְּוִהַגְדָת ְלִבְנך ּבַ ָ ּ ֲעבור ֶזה , ּ ּּבַ
  .ֵּצאִתי ִמִמְצָרִיםָׂעָשה יי ִלי ּבְ

  

יֹום ַההואַ�ְלמ�ד ל�ַמר ? ָיכ�ל ֵמרֹא� חֶֹד�   ,ּּבַ
  ?ִאי ַ י�� ַהה�א ָיכ�ל ִמְ ע�ד י��

ֲעבור ֶזה: ַ�ְלמ�ד ל�ַמר  ַ ֲעב�ר ֶזה  לֹא %ַמְרִ�י ֶאָלא ְ ָ�ָעה ֶ�ַמָצה �ָמר�ר =  ּּבַ
ָ.ִחי� ְלָפֶניָ�   . מ9

  
: ֶ�ֶ.ֱאַמר, ְוַעְכָ�יו ֵקְרָבנ� ַה4ָק�� ַלֲעבָֹדת�, ְבֵדי ֲעב�ָדה ָזָרה ָהי� ֲאב�ֵתינ�ִמְ�ִחָ;ה ע�

ׂכֹה ָאַמר יי ֱאלֵֹהי ִיְשָרֵאל , ַּויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָכל ָהָעם ֵעֶבר : ּ ּבְ
ַּהָנָהר ָיְשבו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ׁ  ,ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ּ

ַּוַיַעְבדו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּ.  
ָכל  ְָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם  ֵמֵעֶבר ַהָנָהר ָואֹוֵלך אֹותֹו ּבְ ּ

ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ֶּאֶרץ ְכָנַען ָּוֶאֵתן ְלִיְצָחק ֶאת , ָּוַאְרּבֶ
  .ַׂיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָשיו

ִעיר ָׂוֶאֵתן ְלֵעָשו ֶאת ַהר  ּשֵ ׂ ְּוַיֲעקֹב וָבָניו ָיְרדו ִמְצָרִים, ׁ ָלֶרֶשת אֹתֹוּ ּ.   
  

  .ָ ר�ְ� ה�א,  ��ֵמר ַהְבָטָחת� ְלִיְ-ָרֵאלָ ר�ְ�
ַלֲע-�ת ְ+מ� %8ֶַמר ְל�ְבָרָה� %ִבינ� ִ ְבִרית , ֶ�ַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א ִח8ַב ֶאת ַהֵ?:

  , ֵ י� ַהְ ָתִרי�

ֶאֶרץ לֹא , ּיֹאֶמר ְלְ◌ַאְבָרםַו: ֶ�ֶ.ֱאַמר ָָידֹע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ ּ ּ
ע ֵמאֹות שנה, ָלֶהם ַּוֲעָבדום ְוִענו אָֹתם ַאְרּבַ ּּ.  

ְרֻכש ָגדֹול ְּוגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעבֹדו ָדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו ּבִ ׁ ׁ ּּ ּּ.  
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   .%�סְמַכֶסה ֶאת ַה�23ַת ,ַמְגִ�יַה ֶאת ַה
  

ֶ�;ֹא ֶאָחד ִ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינ� , ְוִהיא ֶ�ָעְמָדה ַלֲאב�ֵתינ� ְוָלנ�
  ,ֶאָ;א ֶ�ְ ָכל *�ר ָוד�ר ע�ְמִדי� ָעֵלינ� ְלַכל�ֵתנ�, ְלַכ;�ֵתנ�

  . ְוַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א ַמִ<יֵלנ� ִמָ�ָד�
  

   .�23ַתַיִניַח ַה%�ס ִמָיד� וְיַגֶלה ֶאת ַה
  

  . ַמה ִ ֵ?ש ָלָב� ָהֲאַרִמי ַלֲע-�ת ְלַיֲעקֹב %ִבינ�ֵצא �ְלַמד
  : ֶ�ֶ.ֱאַמר, ֶ�ַ#ְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאָ;א ַעל ַה7ְָכִרי� ְוָלָב� ִ ֵ?� ַלֲעק�ר ֶאת ַה+ֹל

ְמֵתי ְמָעט, ֲּאַרִמי אֵֹבד ָאִבי ַׁוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם ּבִ ּ,  
ִּהי ָשם ְלגֹוי ָגדֹולַוְי   ָּעצום ָוָרב, ׁ

  

  .  %נ�ס ַעל ִ#י ַהִ* �ר=  ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה

  

ַׁוָיָגר  ָשם : ֶ�ֶ.ֱאַמר,  ְמַל4ֵד ֶ�לֹא ָיַרד ַיֲעקֹב %ִבינ� ְלִהְ�ַ�ֵקַע ְ ִמְצַרִי� ֶאָ;א ָלג�ר  ָ��= ּ

ַַויֹאְמרו ֶאל פְרעֹה ּ אנו, ּ ָאֶרץ ּבָ ָּלגור ּבָ ּ ,  
ִָכי ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹאן ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיך ׁ ּ ֶאֶרץ ְכָנַען, ּ ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ ּ .  
ֶאֶרץ גֶֹשן ְּוַעָתה ֵיְשבו ָנא ֲעָבֶדיך ּבְ ָׁ ּ ּ.   

  

ְמֵתי ְמָעט ְיָמה :  ְ+מ� ֶ�ֶ.ֱאַמר- ּבִ ִשְבִעים ֶנפש ָיְרדו ֲאבֹוֶתיך ִמְצַרָ ָּבְ ּ ׁ ֶׁ,  
ְָוַעָתה ָשְמך יי ֱאלֶֹה ׂ ַמִים ָלרֹבּ ׁיך ְככֹוְכֵבי ַהּשָ ּ ָ.   

  

  .  ְמַלֵמד ֶ�ָהי�  ִיְ-ָרֵאל ְמצ9ָ�ִני�  ָ��= ַׁוְיִהי  ָשם ְלגֹוי

  

ּוְבֵני  ִיְשָרֵאל פרו ַוִיְשְרצו ַוִיְרּבו ַוַיַעְצמו :   ְ+מ� ֶ�ֶ.ֱאַמר=  ְּוָעצום, ְּלגֹוי ָגדֹול ּ ּ ּ ּׁ ָ ּ ׂ
ְמאֹד ְמאֹד ַּוִתָמֵלא ָהָאֶר, ּבִ   . ץ אָֹתםּ

  

ֶדה ְנַתִתיך: ֶ�ֶ.ֱאַמר ְ+מ�  =  ָוָרב ָ ְרָבָבה ְכֶצַמח ַהּשָ ּ ׂ ּ,  
ֲעִדי ֲעָדִיים י ַוִתְגְדִלי ַוָתבִֹאי ּבַ ַּוִתְרּבִ ּ ּּ,  

ָּשַדִים ָנכֹנו וְשָעֵרך ִצֵמַח ְׁ ׂ ּ   .ְּוַאְת ֵערֹם ְוֶעְרָיה, ּ
ָדָמִיך ְָוֶאֱעבֹר ָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ְ ְ ,  

ָדַמִיך ֲחִיי ָדַמִיך ֲחִייי,  ְָואַֹמר ָלך ּבְ   ְָואַֹמר ָלך ּבְ
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ַּוָיֵרעו אָֹתנו ַהִמְצִרים ַוְיַענּנונו ּ ּ ּּ ַׁוִיְתנו ָעֵלינו ֲעבָֹדה ָקָשה, ּ ּ ּ ּ.   
  

ּוירעו אָֹתנו ַהִמְצִרים ה:   ְ+מ�  ֶ�ֶ.ֱאַמר=  ּ ֶָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו פן ִיְרּבֶ ּ ,  
נוְּוָהָיה ִכי ִתְק ֶּראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הוא ַעל שְנֵאינו ְוִנְלַחם ּבָ ּ ּׂ,  

  . ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ
  

ַּוְיַעּנונו ִסְבלָֹתם:   ְ+ָמה  ֶ�ֶ.ֱאַמר= ּ ים ְלַמַען ַענֹתֹו ּבְ ַׂוָיִשימו ָעָליו ָשֵרי ִמּסִ ּׂ ּ .  
ַַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסְכנֹות ְלפְרעֹה ִֶאת פֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵס. ּ   . סּ

  

ַׁוִיְתנו ָעֵלינו ֲעבָֹדה ָקָשה ּ ּ ֵני  ִיְשָרֵאל :   ְ+מ�  ֶ�ֶ.ֱאַמר= ּ ַׂוַיֲעִבדו ִמְצַרים ֶאת ּבְ ּ
פֶרך ְּבְ ָ.   

  
  

ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו ַּוִיְשַמע יי ֶאת קֵֹלנו, ַּוּנִ ׁ ַּוַיְרא ֶאת ָעְנֵינו , ּ ּ
ְּוֶאת ֲעָמֵלנו ְוֶאת ַלֲחֵצנו ּ.   

  

ְצַע ים ָהֵהם :  ְ+מ�  ֶ�ֶ.ֱאַמר= ּק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינוַוּנִ ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ
ְַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַרים ּ ,  

ֵני  ִיְשָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיְזָעקו ַּוֵיָאְנחו ּבְ ּּ ׂ,  
ַׁוַתַעל ַשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה ּ .  

  

ַּוִיְשַמע יי ֶאת קֵֹלנו ׁ ַׁוִיְשַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם: מ� ֶ�ֶ.ֱאַמר  ְ+= ּ ּ,  
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַּוִיְזכֹור ֱאלִֹהים  ֶאת ּבְ    .ֶאת ִיְצָחק וֶאת ַיֲעקֹב, ּ

  

ַּוַיְרא ֶאת ָעְנֵינו ני  : ְ+מ� ֶ�ֶ.ֱאַמר,  ז� ְ#ִרי��ת ֶ*ֶרְ� ֶאֶר:= ּ ַוַיְרא ֱאלִֹהים  ֶאת ּבְ
ִּיְשָרֵאל ַוֵיַד   . ע ֱאלִֹהים ׂ

  

ן ַהִיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַתְשִליֻכהו : ְ+מ� ֶ�ֶ.ֱאַמר.  ֵאל� ַהָ ִני�= ְּוֶאת ֲעָמֵלנו ָּכל ַהּבֵ ׁ ּ ּ ּ
ת ְתַחיון ְּוָכל ַהּבַ ּ ּ .  

  

ַחץ ֲאֶשר ִמְצַרים  : ְ+ָמה  ֶ�ֶ.ֱאַמר,   ֶזה ַהַ*ַחק= ְּוֶאת ַלֶחֵצנו ְׁוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ
ָת   .םלֲֹחִצים אֹ
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ָיד ֲחָזָקה וִבְזרַֹע ְנטוָיה ַּויֹוִצֵאנו יי ִמִמְצַרים  ּבְ ּ ּ ּוְבמָֹרא ָגדֹל, ּ ּ ,
ְוְבאֹתֹות וְבמֹפִתים ּ ּ.   

  

ַּויֹוִצֵאנו יי ִמִמְצַרים , ְולֹא ַעל ְיֵדי ָ�ִליַח,  ְולֹא  ַעל ְיֵדי ָ-ָרA,  לֹא ַעל ְיֵדי ַמְל%ְ�=  ּ

ְּוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  : ֶ�ֶ.ֱאַמר, ְכב�ד� �ְבַעְצמ�ֶאָ;א ַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א ִ 
ְיָלה ַהֶזה ּלַ ֵהָמה, ּּבַ ֶאֶרץ ִמְצַרים  ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ כֹור ּבְ ְּוִהֵכיִתי ָכל ּבְ ּ ,

ָוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאֱעֶשה ְשפִטים ׁ ׂ   . ֲאִני יי. ּ
  

ַלְיָלה  ְּוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  ּבַ    ֲאִני ְולֹא ַמְל%ְ� = ּ ַהֶזהּ

  

ֶאֶרץ ִמְצַרים ְּוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור ּבְ ּ   = Aֲאִני ְולֹא ָ-ָר    

  

ָוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאֱעֶשה ְשפִטים ׁ ׂ   .   ֲאִני ולֹא ַה8ִָליַח= ּ

  

  .   ֲאִני ה�א ולֹא �ֵחר=  ֲאִני יי

  
  יש מוסיפי�

  

  : לברכהזיכרונ� נויאמרו רבות
  ,ירדו עימו תשעת אלפי� רבבות. הקדוש ברו� הוא על המצריי� במצרי�כשירד

  .ומה� מלאכי חלחלה, ומה� מלאכי רתת, מה� מלאכי זיע,מה� מלאכי ברד, מה� מלאכי אש
  .ורתת וחלחלה אוחזת למי שהוא רואה אות�

  .ריבונו של עול�: אמרו לפניו
  ,י� בכבודווהלא מל� בשר וד� כשהוא יורד למלחמה שריו ועבדיו מקיפ

  .ואתה מל�  מלכי המלכי� די� עלינו שאנחנו עבדי� וה� בני ברית�
  . נרד ונעשה עמ� מלחמה

  אני בקדושתי. אני בגדולתי. אי� דעתי מתקררת עד שארד אני בכבודי: אמר לה�

  .   ֲאִני ה�א ולֹא �ֵחר= ֲאִני יי

  

ָיד ֲחָזָקה ֶדהִהֵנה: ְ+מ� ֶ�ֶ.ֱאַמר,  ז� ַהֶ*ֶבר=  ּבְ ּשָ ִמְקְנך ֲאֶשר ּבַ ׂ יד יי הֹוָיה ּבְ ׁ ָ ,
ּסוִסים ֲחמִֹרים, ּּבַ ְגַמִלים, ּבַ ָקר וַבצֹאן, ּּבַ ּבָ ּּבַ    .ֶּדֶבר ָכֵבד ְמאֹד, ּ

  

ּוִבְזרַֹע ְנטוָיה ָידֹו: ְ+מ� ֶ�ֶ.ֱאַמר,  ז� ַהֶחֶרב= ּ ְָוַחְרּבֹו ְשלופה ּבְ ּ ְּנטוָיה ַעל , ׁ
  . ְּירוָשַלִים

  

ּוְבמָֹרא ָג ה ֱאלִֹהים  ָלבֹא ָלַקַחת : ְ+מ� ֶ�ֶ.ֱאַמר,  ֶזה ִג;�י ְ�ִכיָנה= דֹלּ אֹו ֲהִנּסָ
אֹֹתת וְבמֹופִתים ַמּסֹת ּבְ ְלֹו גֹוי ִמֶקֶרב גֹוי ּבְ ּ ּ,  

ּוְבִמְלָחָמה וְבָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה ּ ּ ּ ,  
ּוְבמֹוָרִאים ְגדִֹלים ְׂככֹל ֲאֶשר ָעָשה ָלֶכם יי ֱאלֵֹה, ּ ׁ ִמְצַרים  ּ יֶכם ּבְ

   .ְָלֵעיֶניך
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ָיְדך: ֶ�ֶ.ֱאַמרְ+מ� ,   ֶזה ַה4ֶַטה=  ּוְבאֹתֹות ה ַהֶזה  ִתַקח ּבְ ְָוֶאת ַהַמּטֶ ּ ּּ ּ,  
ֲׂאֶשר ַתֲעֶשה ּבֹו ֶאת ָהאֹֹתת ּ ׁ .  

  
  ו ַ+ַע�"ט,  ְ�ַיַחד,ב"� 8�ְַח"7ְ ַעַד"ֶע6ֶר ַהַמ%�ת ְדַצ, ..ַיִטי5 ִטָ+ה ִמ ַה%�ס ַ�ֲאִמיַרת ָד� ָוֵא�

  

ְוְבמֹפִתים ַמִים וָבָאֶרץ: ְ+מ� ֶ�ֶ.ֱאַמר,  ֶזה ַהָ*�= ּ ּשָ ְּוָנַתִתי מֹופִתים ּבַ ׁ ְ ּ.  
  

ָׁׁוֵאשָוֵאשָוֵאשָוֵאש, , , , ָּּּּדםָדםָדםָדם ְׁׁוִתיְמרֹות ָעָשןְוִתיְמרֹות ָעָשןְוִתיְמרֹות ָעָשןְוִתיְמרֹות ָעָשן, , , , ׁׁ ׁׁ....  
  

ָיד ֲחָזָקה: ָדָבר �ֵחר ּוִבְזרַֹע ְנטוָיה,  ְ�ַ�ִי�=  ּבְ ּוְבמָֹרא ָגדֹל,  ְ�ַ�ִי�= ּ �ִי�= ַּ�ְ  ,  

ְוְבמֹפִתים,   ְ�ַ�ִי�= ּוְבאֹתֹות �ִי�= ַּ�ְ  .  
  : ְוֵאל� ֵה�, ֵא;� ֶעֶ-ר ַמ+�ת ֶ�ֵהִביא ַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א ַעל ַה4ְִצִרִיי�  ְ ִמְצַרי� 

  

�*ָ    
    ְצֵפְרֵ*ַע
     ִ+ִני�
   ָער�ב 
    ֶ*ֶבר
    ְ�ִחי�
  ָ רד

   �ְרֶ ה
     חֶ�ְ�

   ַמַ+ת ְ כ�ר�ת
  

  : ַרִ י ְיה�ָדה ָהָיה נ�ֵת� ָ ֶה� ִס4ִָני�
  

  . ב"� ְ �ַח"ְ� ַעַד"ְ*ַצ
  
  

ִמַ.ִי� �ָ�ה א�ֵמר ֶ�ָלק� ַה4ְִצִרִיי� ְ ִמְצַרי� ֶעֶ-ר ַמ+�ת ְוַעל ַהָי� : ַרִ י י�ֵסי ַה0ְִליִלי א�ֵמר
  ?ָלק� ֲחִמ8ִי� ַמ+�ת

ַַויֹאְמרו ַהַחְרֻטִמים ֶאל פְרעֹה? ְ ִמְצַרי� ַמה ה�א א�ֵמר ּ ּ ע ֱאלִֹהים : ּ ֶאְצּבַ
  ,ִהיא

ַׂוַיְרא ִיְשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגדָֹלה ֲאֶשר ָעָשה יי ? ְוַעל ַהָ�� מה ה�א א�ֵמר ׁׂ ּ ּ
ִמְצַרים   ,ּבְ

ַּוִייְראו ָהָעם ֶאת יי יי וְבמֶשה ַעְבדֹו, ּ ַׁוַיֲאִמינו ּבַ ּ ּ ּ.  
  .ר ַמ+�תֶעֶ-? ַ+ָמה ָלק� ְבֶאְצַ ע

  . ְוַעל ַהָ�� ָלק�  ֲחִמ8ִי�  ַמ+�ת . ְ ִמְצַרי� ָלק� ֶעֶ-ר ַמ+�ת: ֱאמ�ר ֵמַעָ�ה



 

9 
 

ִמַ.ִי� ֶ�ָ+ל ַמָ+ה �ַמָ+ה ֶ�ֵהִביא ַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א ַעל ַה4ְִצִרִיי� : ַרִ י  ֱאִליֶעֲזר  א�ֵמר
  ?ע ַמ+�תְ ִמְצַרִי�  ָהְיָתה ֶ�ל �ְרַ 

ם ֲחרֹון ַאפֹו: ֶ�ֶ.ֱאַמר ח ּבָ ְּיַשּלַ ִׁמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי , ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ׁ
  . ָרִעים

  ,  �ַחת= ֶעְבָרה 
�ִי�= ָוַזַעםַ�ְ  ,  

  , ָ�ל�= ְוָצָרה

  . �ְרַ ע= ִׁמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים
  . ַמ+�ת  ְוַעל ַהָ�� ָלק� ָמאַתִי� ַמ+�ת ְ ִמְצַרי�  ָלק� �ְרָ ִעי� : ֱאמ�ר ֵמַעָ�ה 

  
ִמַ.ִי� ֶ�ָ+ל ַמָ+ה וַמָ+ה  שֵהבִיא ַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א על ַה4ְִצִרִיי�  : ַרִ י  ֲעִקיֶבא  א�ֵמר

ם ֲחרֹון ַאפֹו: ֶ�ֶ.ֱאַמר? ְ ִמְצַרי�  ָהְיָתה ֶ�ל ָחֵמ� ַמ+�ת  ח ּבָ ִּיְ◌ַשּלַ ֶעְבָרה , ׁ
ָרהָו    .ַמְלֲאֵכי ָרִעים ִׁמְשַלַחת, ַזַעם ְוַצָ

  , �ַחת=ֲּחרֹון ַאפֹו

�ִי�=  ֶעְבָרהַ�ְ  ,  

  ,  ָ�לו�=ָוַזַעם 

  ,  �ְרַ ע=ְוָצָרה 

  .  ָחֵמ�=  ִׁמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים
 ְוֲחִמ8ִי� ְוַעל ַהָ�� ָלק� ָמאַתִי�, ְ ִמְצַרי�  ָלק� ֲחִמ8ִי�  ַמ+�ת: ֱאמ�ר ֵמַעָ�ה 

  . ַמ+�ת

  
   !ַ+ָמה  ַמֲעל�ת ט�ב�ת ַל4ָק�� ָעֵלינ�

  

   .ַ*ֵיינ�      ,ִאל� ה�ִצי%נ� ִמִמְצַרי�  ְולֹא ָעָ-ה ָ ֶה� ְ�ָפִטי�

   .ַ*ֵיינ�      ,  ו לֹא ָעָ-ה ֵבאלֵֹהיֶה�, ִאל� ָעָ-ה ָ ֶה� ְ�ָפִטי�

   .ַ*ֵיינ�        ,ג ְ כ�ֵריֶה�ְולֹא ָהַר, ִאל� ָעָ-ה ֵבאלֵֹהיֶה�

   .ַ*ֵיינ�        ,ִאל� ָהַרג ְ כ�ֵריֶה� ְולֹא ָנַת� ָלנ� ֶאת ָממ�ָנ�
  

  ?ומני� שנת� לנו את ממונ�

ַּוְיַנְצלו ֶאת ִמְצָרִים :שנאמר   . כמצולה שאי� בה דגי�ָהא�ָ-ֲע = ּ
  .כמצודה זו שאי� בה דג� ָהא�ָ-ֲע =דבר אחר 

  ?את ביזת הי� יותר מביזת מצרי�למה מחבב הכתוב 
  .ומה שהיה בבתי תשוראות נטלו על הי�. אלא מה שהיה בבתי� נטלו במצרי�

  :וכ� הוא אומר

ֵַכְנפי יֹוָנה ֶּנְחפה ַבֶכֶסף, ּ ָ   .זו בזת מצרי� - ּ

יַרְקַרק ָחרוץ, ְוֶאְברֹוֶתיָה   . זו בזת הי�- ּּבִ

י ַוִתְגְדִלי ַּוִתְרּבִ ּ   . מצרי�זו בזת -ַּוָתבִֹאי , ּ

ֲעִדי ֲעָדִיים   . זו בזת הי�- ּבַ
ׂתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשה ך  ּ   .זו בזת מצרי� -ְּלָ
ִּעם ְנֻקדֹות ַהָכֶסף   . זו בזת הי�- ּ
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   .ַ*ֵיינ�      ,ִאל� ָנַת� ָלנ� ֶאת ָממ�ָנ� ְולֹא ָקַרע ָלנ� ֶאת ַהָ��

   .ַ*ֵיינ�      , ֶ ָחָרָבהִאל� ָקַרע ָלנ� ֶאת ַהָ�� ְולֹא ֶהֱעֵביָרנ� ְ ת�כ�

   .ַ*ֵיינ�      ִאל� ֶהֱעֵביָרנ� ְ ת�כ� ֶ ָחָרָבה ְולֹא ְ�ַקע ָצֵרינ� ְ ת�כ�

   .ַ*ֵיינ�   ִאל�  ִ�ַקע ָצֵרינ� ְ ת�כ� ְולֹא ִסֵ#ק ָצְרֵ+נ�  ִמְדָ ר �ְרָ ִעי� ָ�ָנה

   .ַ*ֵיינ�    י� ָ�ָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנ� ֶאת ַה�4ִָאל� ִסֵ#ק ָצְרֵ+נ�  ִמְדָ ר �ְרָ ִע

   .ַ*ֵיינ�      ,ִאל�  ֶהֱאִכיָלנ� ֶאת ַה�4ָ ְולֹא ָנַת� ָלנ� ֶאת ַהַ�ָ ת

  . ַ*ֵיינ�      ,ְולֹא ֵקְרָבנ� ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ִאל� ָנַת� ָלנ� ֶאת ַהַ�ָ ת

   .ַ*ֵיינ�      .ָנַת� ָלנ� ֶאת ַה��ָרהְולֹא , ִאל� ֵקְרָבנ� ִלְפֵני ַהר ִסיַני

   .ַ*ֵיינ�      ,ִאל� ָנַת� ָלנ� ֶאת ַה��ָרה ְולֹא ִהְכִניָסנ� ְלֶאֶר: ִיְ-ָרֵאל

  . ַ*ֵיינ�    ִאל�  ִהְכִניָסנ� ְלֶאֶר: ִיְ-ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנ� ֶאת ֵ ית ַה4ְִקָ*�
  
  

  : ְכפ�ָלה �ְמכ#ֶ9ֶלת ַל4ָק�� ָעֵלינ�ט�ָבה , ַ+ָמה  וַ+ָמה, ַעל �ַחת
  ,ה�ִצי%נ� ִמִמְצַרי�

  ,ָעָ-ה ָבֶה� ְ�ָפִטי�
  ,ָעָ-ה ֵבאלֵֹהיֶה�

  ,ָהַרג ֶאת ְ כ�ֵריֶה�
  ,ָנַת� ָלנ� ֶאת ָממ�ָנ�
  ,ָקַרע ָלנ�  ֶאת ַהָ��

  ,ֶהֱעִביֶרנו ִ ת�כ� ֶ ָחָרָבה
  ,ִ�ַקע ָצֵרנ� ְ ת�כ� 

  , ְרֵ+נ�  ִמְדָ ר �ְרָ ִעי� ָ�ָנהִסֵ#ק ָצ
  ,ֶהֱאִכיָלנ� ֶאת ַה�4ָ
  , ָנַת� ָלנ� ֶאת ַהַ�ָ ת

  ,ֵקְרָבנ� ִלְפֵני ַהר ִסיַני
  ,ָנַת� ָלנ� ֶאת ַה��ָרה

  , ִהְכִניָסנ� ְלֶאֶר:  ִיְ-ָרֵאל
  . �ָבָנה ָלנ� ֶאת ֵ ית ַהְ ִחיָרה ְלַכֵ#ר ַעל ָ+ל ֲע�נ�ֵתינ�

  
  ,לֹא ָיָצא ְיֵדי ח�ָבת�,  ָ+ל ֶ�;ֹא %ַמר ְ�לָ�ה ְ*ָבִרי� ֵא;� ַ ֶ#ַסח:ַרָ � 0ְַמִליֵאל ָהָיה  א�ֵמר

   .�ָמר�ר, ַמָצה, ֶ#ַסח:  ְוֵאל� ֵה�
  

   .ַמְרֶאה ַ�ָיד ַעל ַהְזר�ַע ְוִיָזֵהר  ֶ�לֹא ְלַהְגִ�יַה א�ָתה
  

  ?ַעל ��� ָמה, א�ְכִלי� ִ ְזַמ� ֶ�ֵ ית ַה4ְִקָ*� ַקָי� ֶ�ָהי� ֲאב�ֵתינ� ֶ#ַסח
  , ַעל ��� ֶ�ָ#ַסח ַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א ַעל ָ ֵ�י ֲאב�ֵתינ� ְ ִמְצַרי� 

ַּוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח הוא ַליי: ֶ�ֶ.ֱאַמר ֶ ּ ני  , ּ ֵתי ּבְ ֲּאֶשר פַסח ַעל ּבָ ֶָ ּ ׁ
ִמְצַרים  ּבְ ֵתינו ִהִציל, ָּנְגפֹו ֶאת ִמְצַרים ִׂיְשָרֵאל ּבְ ְּוֶאת ּבָ ּ ַּוִיקֹד ָהָעם , ּ ּ

ַתחוו ַּוִיּשְ ּ ׁ ּ.   
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ִ�י� וא�ֵמר   : ַמְראה ֶאת  ַה�23ַת ַלְמס1
  

  ?ַעל ��� מה,  זו שאנו א�ְכִלי�ַמָ<ה
 ֲעֵליֶה� ֶמֶלְ� ַעל ���  ֶ�לֹא ִהְסִ#יק ְ ֵצָק� ֶ�ל  ֲאב�ֵתינ�  ְלַהֲחִמי: ַעד ֶ�ִ.ְגָלה

  : ֶ�ֶ.ֱאַמר, �ְג%ָל� ִמָיד, ַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א, ַמְלֵכי ַה4ְָלִכי�

ֵצק ֲאֶשר הֹוִציאו ִמִמְצַרים  ֻעגֹת ַמצֹות ַּויֹאפו ֶאת  ַהּבָ ּׁ ּ   , ִּכי  לֹא ָחֵמץ, ּ
ִּכי גְֹרשו ִמִמְצַרים  ְולֹא ָיְכלו ְלִהְתַמְהֵמַה ּ ּּ ׁ    .ׂ ָעשו ָלֶהםְּוַגם ֵצָדה  לֹא, ּ

  
ִ�י� ְוא�ֵמר    :ַמְרֶאה ֶאת  ַהָמר�ר ַלְמס1

  

  ?ַעל ��� מה,  ֶזה ֶ�%נ� א�ְכִלי�ָמר�ר
  : ֶ�ֶ.ֱאַמר, ַעל ��� 4ֵ�ְֶרר� ַה4ְִצִרי�  ֶאת  ַחֵיי  ֲאב�ֵתינ�  ְ ִמְצַרי� 

ֲעבָֹדה ָקָשה חֶֹמר וִבְלֵבִנ, ַּוְיָמֲררו ֶאת  ַחֵייהם ּבַ ּים וְבָכל ֲעבָֹדה ּּבְ
פֶרך ֶדה ֶאת  ָכל  ֲעבָֹדָתם ֲאֶשר ָעְבדו ָבֶהם ּבְ ּשָ ְּבַ ָ ּ ׁ ּ ׂ.   

  

: ֶ�ֶ.ֱאַמר,  ָוד�ר ַחָיב %ָד� ִלַהְרא�ת ֶאת  ַעְצמ� ְ+ִאל� ה�א ָיָצא ִמ4ְִצַרִי� ְ ָכל *�ר

יֹום ַההוא ֵלאמֹר ְּוִהַגְדָת ְלִבְנך ּבַ ָ ּ ֲעבור ֶזה ָעָשה , ּ ּׂבַ ֵצאִתי ּ יי ִלי ּבְ
  .ִּמִמְצַרים 

, ֶאָ;א �A א�ָתנ� 0ָ�ל ִע4ֶָה�, ֶ�לֹא ֶאת ֲאב�ֵתינ� ִ ְלָבד 0ָ�ל ַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א

ְׁואֹוָתנו הֹוִציא ִמָשם : ֶ�ֶ.ֱאַמר ָּלֶתת ָלנו  ֶאת  , ְּלַמַען ָהִביא אָֹתנו, ּ
ע ַלֲאבֵֹתנו ָּהָאֶרץ ֲאֶשר ִנָשּבַ ׁ ׁ.  

  
  

   .ְמַכֶסה ֶאת ַה�23ַת ,ַמְגִ�יִהי� ֶאת  ה%�ס  ַעד ַהְלל,ָיה
  

ְלַהֵ*ר �ְלַקֵ;ס ְלִמי ֶ�ָעָ-ה , ְלר�ֵמ�, ְלָפֵאר, ְלַ�ֵ ַח, ְלַהֵלל, ְ ֲאַנְחנ� ַחָיִבי� ְלה�ד�תְלִפיָכ�
  :ַלֲאב�ֵתינ� ְוָלנ� ֶאת ָ+ל ַהִנDִי� ָהֵאל�

ָ;ה �ִמָ�ג�� ְלִ-ְמָחה, ת ְלֵחר�תה�ִצי%נ� ֵמַעְבד� , �ֵמֵאֶבל ְלי�� ט�ב, �ִמ8ְִע �ד ִלְגא9
  . ְונֹאַמר ְלָפָניו ַהְלל�ָיE. ,�ֵמֲאֵפָלה ְלא�ר 0ָד�ל

  

Eה  ִוְַעד ע�ָל�. ַהְלל� ֶאת  ֵ�� יי,  ַהְלל� ַעְבֵדי ייַהְלל�ָי�ַרח ִמ4ְִז. ְיִהי ֵ�� יי ְמבָֹרְ� ֵמַעָ
ָ;ל ֵ�� יי ִמי ַ+יי . ַעל ַה8ַָמִי� ְ+ב�ד�, ָר� ַעל ָ+ל  �0ִי� יי. ֶ�ֶמ� ַעד ְמב�א� ְמה9

, ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָ*ל? ַה#ִ�ְ4ַיִלי ִלְרא�ת ַ 8ַָמִי� �ָב%ֶר:, ֱאלֵֹהינ� ַה4ְַגִ יִהי ָלָ�ֶבת
מ�ִ�יִבי ֲעֶקֶרת . ִע� ְנִדיֵבי ַע�4,  ִע� ְנִדיִבי�ְלה�ִ�יִבי, ֵמ�ְ�#ֹת ָיִרי� ֶאְבי��

  . ַהְלל�ָיE. ֵא� ַהָ ִני� ִ-ְמָחה, ַהַ ִית
  

ִיְ-ָרֵאל ,  ָהְיָתה ְיה�ָ*ה ְלָקְד��, ֵ ית ַיֲעקֹב ֵמַע� לֵֹעז,  ִמ4ְִצַרי�ְ ֵצאת  ִיְ-ָרֵאל
 =0ְָבע�ת , ֶהָהִרי� ָרְקד� ְכֵאיִלי�. � ִיDֹב ְל%ח�רַהַיְרֵ*, ַהָ�� ָר%ה ַוַ�ָנֹס. ַמְמְ�ל�ָתיו
�ְרְקד� = ֶהָהִרי� ,  ִ�Dֹב ְל%ח�ר=ַהַ�ְרֵד� , ַמה ְ;ָ� ַהָ�� ִ+י ָתנ�ס. ִ+ְבֵני צֹא�ִ 
 ַההְֹפִכי .ִמְ;ְפֵני  ֱאל�ַה ַיֲעקֹב, ִמְ;ְפֵני %ד�� ח�ִלי  %ֶר:.  ִ+ְבֵני צֹא�=0ְָבע�ת , ְכֵאיִלי�

  .  ְלַמְעְינ� ָמִי�= ַחָ;ִמיש , ַה<�ר ֲאַג� ָמִי�
  

   .ַמְגִ�יִהי� ֶאת ַה%�ס ַעד  89ָל ִי6ְָרֵאל
  

  ,ֲאֶ�ר %0ְָלנ�  ְו0ָ�ל ֶאת ֲאב�ֵתינ� ִמ4ְִצַרי� , ָ ר�ְ� אתה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� הע�ָל�
ֵ+� יי ֱאלֵֹהינ� ֵואלֵֹהי ֲאב�ֵתינ� ַה0ִיֵענ� .ל  � ַמָ<ה �ָמר�רְוִה0ִיָענ� ַהַ;ְיָלה ַה7ֶה ֶלֱאכ�

ְ-ֵמִחי� ְ ִבְנַי� ִעיֶרָ� , ְלמ�ֲעִדי� ְוִלְרָגִלי� ֲאֵחִרי� ַהָ ִאי� ִלְקָראֵתנ� ְלָ�ל��
יַע ָ*ָמ� ַעל ִקיר ְונֹאַכל ָ�� ִמ� ַה7ְָבִחי� �ִמ� ַהְ#ָסִחי� ֲאֶ�ר ַי0ִ.ְוָ-ִ-י� ַ ֲעב�ָדֶתָ�

ָ;ֵתנ� וַעל ְ#ד�ת ַנְפֵ�נ�, ִמְזַ ָחְ� ְלָרצ�� ָ ר�ְ�  �ָ�ה יי  . ְונ�ֶדה ְלָ� ִ�יר ָחָדש ַעל 0ְא9
  . 0ָ�ל   ִיְ-ָרֵאל

  
  .��ִתי ֶאת  ַה%�ס ְ�ַהָסַ�ת 6ְמֹאל
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   ַרַחצה

  
   נ�ְטִלי�  ֶאת  ַהָיַדִי� ,ְמָבְרִכי�

  
  . ֲאֶ�ר ִקְדָ�נ� ְ ִמְצ�ָתיו ְוִצָ�נ� ַעל ְנִטיַלת ָיַדִי�, ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�ָ ר�
  

   ַמָ<ה ,מ�ִציא
  

  בכונה" המוציא"ויאחז שלשת בידו ויבר7 , הפרוסה בי שתי השלמות, ִיַקח ַה�23ַת ְ�ֵסֶדר ֶשהניח
  אחר כ7 יבצע כזית מ העליונה השלמה וכזית שני מ. ונה על הפרוסהבכ" על אכילת ַמ2ָה"ַעל העליונה ו

  בהסבה  ויאכל את שני הזיתי�, הפרוסה ויטבל� במלח
  

  . ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל� ַה�4ִציא ֶלֶח� ִמ� ָה%ֶר:
  

  . ִמְצ�ָתיו ְוִצָ�נ� ַעל ֲאִכיַלת ַמָ<הֲאֶ�ר ִקְ*ָשנ� ְ , ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�
  
  

   ָמר�ר

  
ִ�י� ל�ֵקַח ְ%ַזִית ָמר�ר ,ַמְטִ�ל� ַ�ֲחר�ֶסת    .ְמָבֵר7ְ ְוא�ֵכל ְ�ִלי  ַהָסָ�ה, ח�ֵזר ,ְמַנֵער ַהֲחר�ֶסת, ָ%ל  ֶאָחד ֵמַהְמס1

  
  . ָשנ� ְ ִמְצ�ָתיו ְוִצָ�נ� ַעל ֲאִכיַלת ָמר�רֲאֶ�ר ִקְ*, ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�

  

   +�ֵרְ�

  
ִ�י� ל�ֵקַח ְ%ַזִית ִמ ַהַמ2ָה ַהְ�ִליִ�ית ִע� ְ%ַזִית ָמר�ר ְוכ�ְרִכ� ַיַחד   , ָ%ל  ֶאָחד ֵמַהְמס1

   :וִלָפֵני ֲאָכלו  א�ֵמר. וא�ְכל� ְ�ַהָסָ�ה ,ְ�ִלי ְ�ָרָכה
  

ָ*ש ְ+ִהֵ;ל ַה7ֵָק� ֶ�ָהָיה ַמָ<ה �ָמר�   ר ְ לֹא ְ ָרָכה ֵזֶכר ְלִמְקָ*� ְבָיֵמינ� ְיח9
  . ַעל ַמ<�ת �ְמרִֹרי� יֹאְכל9ה�: ְלַקֵיי� ַמה ֶ�ֶ.ֱאַמר, +�ְרָכ� ְוא�ְכָל� ְ ַבת �ַחת

  

ְלָח�    ע�ֵרְ� �9

  
  .  מבשלותא�ְכִלי� ְושותי� הסעדה הערוכה ונוהגי� לאכל תחלה ביצי�

   .ש לֹא תהיה עליו אכילת אפיקומ אכילה גסה, ו לֹא יאכל יותר מדי
  

   ָצפ��

  
   אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבי� כזית מהַמ2ָה שהיתה צפונה לאפיקומ

   .וצרי7 לאכלה קד� חצות הלילה. ואוכל ממנה כזית בהסבה
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   ָ ֵרְ�
  

�ִ   . ְרַ%ת ַהָמז�מ�ְזִגי %�ס שִליִ�י ,ְמָבְרִכי
  

  .ְ ש�ב יי ֶאת  ִ�יַבת ִצי�� ָהִיינ� ְ+חְֹלִמי�: ִ�יר ַה4ֲַעל�ת
  .%ז ִי4ֵָלא ְ-ח�ק ִ#ינ� �ְל��ֵננ� ִרָ.ה

  .ִהְגִ*יל יי ַלֲע-�ת ִע� ֵאֶ;ה: %ז יֹאְמר� ַב�0ִי�
  .ָהִיינ� ְ-ֵמִחי�, ִהְגִ*יל יי ַלֲע-�ת ִעָמנ�

  .�ָבה יי ֶאת  ְ�ִביֵתנ� ַ+ֲאִפיִקי� ַ ֶ.ֶגב�
  .ְ ִרָ.ה ִיְקצֹר�, ַה7ְֹרִעי� ְ ִדְמָעה

  .  ֹא ָיבֹא ְבִרָ.ה נֵֹ-א ֲאל49ָֹתיו, ָהל�ְ� ֵיֵלְ� �ָבכֹה נֵֹ-א ֶמֶשְ� ַה7ַָרע
  

   :ְ�לָ�ה  ֶ�!ְכל, ְ%ֶאָחד ֲחָיִבי ְלֵזֵמ ְוַהְמַזֵמ פותח
  ְנָבֵרְ� , ַתיַר �

  
   :ַהְמסֹוִ�י� ע�ִני�

  . ְיִהי ֵ�� יי ְמבָֹרְ� ֵמַעָ�ה  ְוַעד  ע�ָל�
  

   ַהְמַזֵמ  א�ֵמר
  . ֶ�%כְלנ�  ִמ8ֶל�]  ֱאלֵֹהינ�:א� יש עשרה מוסיפי�[ְנָבֵרְ� , ִ ְר��ת ְמָרָנ� ְוַרָ ָנ� ְוַר �ַתי

  
ִ�י� ע�ִני�    :ַהְמס1

  ֶ�%ַכְלנ�  ִמ8ֶל� �ְבט�ב� ַחִָיינ� ] ינ�ֱאלֵֹה[ָ ר�ְ� 
  

   ַהְמַזֵמ ח�ֶזר ְוא�ֵמר
  ֶ�%ַכְלנ�  ִמ8ֶל� �ְבט�ב� ַחִָיינ� ] ֱאלֵֹהינ�[ָ ר�ְ� 

  
   :1%ָל� א�ְמִרי�

;� ְ ט�ב� ְ ֵח� ְ ֶחֶסד ָהֵאל ַה�7ָ א�ָתנ� ְוֶאת ָהע�ָל� +9, �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�ָ ר�ְ� 
�ְבט�ב� ַה0ָד�ל : ִ+י ְלע�ָל� ַחְס*�. ָ ָ-ר=נֵת� ֶלֶח� ְלָכל. ְ ֶרַוח �ְבַרֲחִמי� ַרִ י�

ִ+י ה�א ֵאל ָז� �ְמַפְרֵנס . ָ�ִמיד לֹא ָחַסר ָלנ� ְו�ל ֶיְחַסר ָלנ� ָמז�� ָ�ִמיד ְלע�ָל� ָוֶעד
ְלָחנ� ְ ִר��ָתיו ֲאֶ�ר ָ ָרא ְבַרֲחָמיו = ָער�ְ� ַל+ל ְוִהְתִקי� ִמְחָיה �ָמז�� ְלָכלַל+ל ְו�9

ַה�7ָ , ָ ר�ְ� �ָ�ה יי: ַחי ָרצ��= �ַמְ-ִ יַע ְלָכל. ָיֶדָ�=#�ֵתַח ֶאת. �ְבר�ב ֲחָסָדיו ָ+%מ�ר
 : ֶאת ַה+ל

ֲאב�ֵתינ� ֶאֶר: ֶחְמָ*ה ט�ָבה �ְרָחָבה ְ ִרית ְות�ָרה  יי ֱאלֵֹהינ� ַעל ֶ�ִהְנַחְלָ� ַלנ�ֶדה ְ;ָ�
ְוַעל ְ ִריְתָ� . ַעל ֶ�ה�ֵצאָתנ� ֵמֶאֶר: ִמְצַרִי� �ְפִדיָתנ� ִמֵ ית ֲעָבִדי�. ַחִ�י� �ָמז��

ֵ?י ְרצ�ָנְ� ֶ�ה. ְוַעל ��ָרְתָ� ֶ�ִ;4ְַדָ�נ�. ֶ�ָחַתְמָ� ִ ְבָ-ֵרנ� ְוַעל ַחִ�י� . �ַדְעָ�נ�ְוַעל ח9
  : �ָמז�� ֶ��ָ�ה ָז� �ְמַפְרֵנס א�ָתנ�

.  יי ֱאלֵֹהינ� ֲאַנְחנ� מ�ִדי� ָלְ� �ְמָבְרִכי� ֶאת ְ�ָמְ� ָ+%מ�ר ְו%ַכְלָ� ְוָ-ָבְעָ�ְוַעל ַה+ל
ַעל ָה%ֶר: , ר�ְ� �ָ�ה ייָ : ָלְ�=ָה%ֶר: ַה�Hָבה ֲאֶ�ר ָנַת�=יי ֱאלֶֹהיָ� ַעל= �ֵבַרְכָ� ֶאת
  : ְוַעל ַה4ָז��

. ְוַעל ַהר ִצ��� ִמְ�ַ+� ְ+ב�ָדְ�. ְוַעל ְיר�ָ�ַלִי� ִעיָרְ�.  ֱאלֵֹהינ� ָעֵלינ� ְוַעל ִיְ-ָרֵאל ַע4ְָ�ַרֵח� יי
ד�� ֶ�ִ.ְקָרא ִ�ְמָ� ְוַעל ַהַ ִית ַה0ָד�ל ְוַהָ?. ְוַעל ְ*ִביָרְ�. ְוַעל ְמע�ָנְ�. ְוַעל ֵהיָכָלְ�

. ָצר�ֵתינ�=ַהְרִויֵחנ� ַהְרַוח ָלנ� ְמֵהָרה ִמָ+ל. ַ+ְלְ+ֵלנ�. ַ#ְרְנֵסנ�. %ִבינ� ְרֵענ� ז�ֵננ�. ָעָליו
 ֶאָ;א ְלָיְדָ�. ְולֹא ִליֵדי ַהְלָו%ָת�. ְוָנא �ל ַ�ְצִריֵכנ� יי ֱאלֵֹהינ� ִליֵדי ַמְ�נ�ת ָ ָ-ר ָוָד�

ְולֹא . ְיִהי ָרצ�� ֶ�;א ֵנב�� ָ ע�ָל� ַה7ֶה. ָהֲעִ�יָרה ְוַהְ#ת�ָחה. ַה4ְֵל%ה ְוָהְרָחָבה
  : ֵמינ�ְבָי�ַמְלכ�ת ֵ ית ָ*ִוד ְמִ�יָחְ� ַ�ֲחִזיֶרָ.ה ִלְמק�ָמE ִ ְמֵהָרה . ִנָ+ֵל� ְלע�ָל� ַהָ א

   :ְ�ַ�ַ�ת מ�ִסיִפי
  .נ� יי ֱאלֵֹהינ� ְ ִמְצ�ֶתיָ� �ְבִמְצַות י�� ַהְ�ִביִעי ַהַ�ָ ת ַה0ָד�ל ְוַהָקד�- ַה7ֶהְרֵצה ְוַהֲחִליֵצ

ִ?י ִ+י י�� ֶזה 0ָד�ל ְוָקד�� ה�א  ִמְלָפֶניָ� ִנְ� �ת  � ְוָננ�ַח  � ְוִנְתַעֵ.ג  �   .ְרצ�ֶנָ�  ְ+ִמְצַות ח9
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ִ+י �ָ�ה ה�א ַ ַעל   ִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינ�ַהְרֵאנ� ְ ֶנָחַמת ִצי�� ְו .� ְ י�� ְמנ�ָחֵתנ� ָצָרה ְוָיג�ְתִהי ְו�ל
  ,נ�ְחַכא ָ� לֹ�ד�ָ?ַהל ְוד�ָג ַהָ�ָחְרַ � ֵ יְת 8ִָתינ�ְו %8ֶַכְלנ�� ַגֲהְו .ַהֶ.ָחמ�ת

���השד�ָקל ְוד�0ָ ִ+י ֵאל ֶמֶלְ� ד  ַע ָלנ�ֵחָנְזל ִ��ח ְוַצֶנ ָלנ�ֵחָ+ְ�ל ִָ% :  

ֱאלֵֹהינ� ֵואלֵֹהי ֲאב�ֵתינ� ַיֲעֶלה ְוָיבא ְוַי0ִיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִי8ַָמע ְוִיָ#ֵקד ְוִי7ֵָכר ִזְכר�ֵננ� 
ְוִזְכר�� ָ+ל ַע4ְָ� . ד ַעְבָ*ְ�ְוִזְכר�� ָמִ�יַח ֶ � ָ*ִו. ִזְכר�� ְיר�ָ�ַלִי� ִעיָרְ�. ְוִזְכר�� ֲאב�ֵתינ�

ְלַחִ�י� ט�ִבי� . ְלֵח� ְלֶחֶסד �ְלַרֲחִמי�. ֵ ית ִיְ-ָרֵאל ְלָפֶניָ� ִלְפֵליָטה ְלט�ָבה
ְלַרֵח�  � ָעֵלינ� . ְ י�� ט�ב ִמְקָרא קֶד� ַה7ֶה, ְ י�� ַחג ַה4ַ<�ת ַה7ֶה. �ְלָ�ל��

ְוה�ִ�יֵענ� ב� ְלַחִ�י� . �ָפְקֵדנ� ב� ִלְבָרָכה. נ� יי ֱאלֵֹהינ�  � ְלט�ָבהָזְכֵר. �ְלה�ִ�יֵענ�
ְוה�ִ�יֵענ� ִ+י ֵאֶליָ� . ח�ס ְוָחֵ.נ� ַוֲחמ�ל ְוַרֵח� ָעֵלינ�. ִ ְדַבר ְי��ָעה ְוַרֲחִמי�. ט�ִבי�
  :ִ+י ֵאל ֶמֶלְ� ַח.�� ְוַרח�� %ָ�ה. ֵעיֵנינ�

: ואומר בלחש. ( �ֵנה ְיר�ָ�ָלִי�, ָ ר�ְ� �ָ�ה יי: ְבֶנה ְיר�ָ�ַלִי� ִעיָרְ� ִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינ�ְוִת
  ): %ֵמ�

. �0ֲאֵלנ�.  �ְרֵאנ�. ָלַעד ָהֵאל %ִבינ� ַמְלֵ+נ� �ִ*יֵרנ�, ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�,  �ָ�ה ייָ ר�ְ�
י�� = ֶ�ְ ָכל. ַה4ֶֶלְ� ַה�Hב ְוַה4ִֵטיב ַל+ל. ר�ֵענ� ר�ֵעה ִיְ-ָרֵאל. ַיֲעקבְקד�� . ְקד�ֵ�נ�

ה�א . ה�א ג�ְמֵלנ�. ה�א ְגָמָלנ�. ה�א ֵייִטיב ָלנ�. ה�א ֵמִטיב ָלנ�. ָוי�� ה�א ֵהִטיב ָלנ�
  :ט�ב= לִיְגְמֵלנ� ָלַעד ֵח� ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמי� ְוֵריַוח ְוַהָ<ָלה ְוָכ

  :ָהַרֲחָמ� ה�א ִיְ�ַ�ַ ח ַעל ִ+Dֵא ְכב�ד�
  :ָהַרֲחָמ� ה�א ִיְ�ַ�ַ ח ַ 8ַָמִי� �ָב%ֶר:
  :ָהַרֲחָמ� ה�א ִיְ�ַ�ַ ח ָ נ� ְלד�ר *�ִרי�

  :ָהַרֲחָמ� ה�א ֶקֶר� ְלַע�4 ָיִרי�
  :ָהַרֲחָמ� ה�א ִיְתָ#�ר ָ נ� ָלֶנַצח ְנָצִחי�

: ָמ� ה�א ְיַפְרְנֵסנ� ְ ָכב�ד ְולֹא ְבִב�7י ְ ֶהֵ�ר ְולֹא ְבִא�Dר ְ ַנַחת ְולֹא ְבָצַערָהַרֲח
  :ָהַרֲחָמ� ה�א ִיֵ�� ָ�ל�� ֵ יֵנינ�

  :ַמֲעֵ-ה ָיֵדינ�=ָהַרֲחָמ� ה�א ִיְ�ַלח ְ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְ ָכל
  :ינ�ָהַרֲחָמ� ה�א ַיְצִליַח ֶאת ְ*ָרֵכ

  :ָהַרֲחָמ� ה�א ִיְ� �ר ע�ל 0ָל�ת ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָ�אֵרנ�
  :ָהַרֲחָמ� ה�א י�ִליֵכנ� ְמֵהָרה ק�ְמִמ��ת ְ �ְרֵצנ�

A�0ת ַה�ת ַהֶ.ֶפ� �ְרפ��ָהַרֲחָמ� ה�א ִיְרָ#ֵאנ� ְרפ�%ה ְ�ֵלָמה ְרפ�:  
  :ד� ָהְרָחָבהָהַרֲחָמ� ה�א ִיְפַ�ח ָלנ� ֶאת ָי

ָהַרֲחָמ� ה�א ְיָבֵרְ� ָ+ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמ4ֶ.� ִ ְ�מ� ַה0ָד�ל ְ+מ� ֶ�ִ.ְתָ ְרכ� ֲאב�ֵתינ� 
ְוֵכ� ְיִהי . ֵ+� ְיָבֵרְ� א�ָתנ� ַיַחד ְ ָרָכה ְ�ֵלָמה. �ְבָרָה� ִיְצָחק ְוַיֲעקב ַ +ל ִמ+ל +ל

  :ָרצ�� ְונאַמר %ֵמ�
ַ+ת ְ�ל�מ�ָהַרֲח   : ָמ� ה�א ִיְפר�- ָעֵלינ� ס9

   . 1%�ֶל� ַ�ָ�ת ,ְמנ,ָחה ְלַחֵ:י ָהע�ָלִמי�עול�ָהַרֲחָמ ה,א ַיְנִחיֵלנ,  :ְ�ַ�ָ�ת

  יו� שכולו טובל נ�יֵלִחְנַיָהַרֲחָמ� ה�א 

  :� ְלָ�ל��ָהַרֲחָמ� ה�א ַי0ִיֵענ� ְלמ�ֲעִדי� ֲאֵחִרי� ַהָ ִאי� ִלְקָראֵתנ

=ְוִיְהי� ָכל. ָהַרֲחָמ� ה�א ִיHַע ��ָרת� ְו�ֲהָבת� ְ ִלֵ נ� ְוִתְהֶיה ִיְר%ת� ַעל ָ#ֵנינ� ְלִבְלִ�י ֶנֱחָטא
  :ַמֲעֵ-ינ� ְלֵ�� ָ�ָמִי�

 ַה4ְִקָ*� �ְלַחֵ�י ָהַרֲחָמ� ה�א ְיַחֵ�ינ� ִויַזֵ+נ� ִויָקְרֵבנ� ִלימ�ת ַה4ִָ�יַח �ְלִבְנַי� ֵ ית
: ע�ָל�=ֶחֶסד ִלְמִ�יח� ְלָדִוד �ְלַזְרע� ַעד=ְועֶ-ה. ִמְג*�ל ְי��ע�ת ַמְל+�. ָהע�ָל� ַהָ א

= ָזַקְנִ�י ְולֹא=ַנַער ָהִייִתי �0ַ: ט�ב=ַיְחְסר� ָכל=ְודְרֵ�י יי לֹא. ְ+ִפיִרי� ָר�� ְוָרֵעב�
ַמה : ְוַזְרע� ִלְבָרָכה. ַה��� ח�ֵנ� �ַמְלֶוה= ָ+ל: ָלֶח�= ְוַזְרע� ְמַבֶ?�. בָרִאיִתי ַצִ*יק ֶנֱעָז

�ַמה 8ֶה�ַתְרנ� ִיְהֶיה ִלְבָרָכה . �ַמה 8ָ8ִֶתינ� ִיְהֶיה ִלְרפ�%ה. %8ֶַכְלנ� ִיְהֶיה ְלָ-ְבָעה
ע�ֵ-ה ָ�ַמִי� . ְ ר�ִכי� �ֶ�� ַליי:  ִ+ְדַבר ייְ+ִדְכִתיב ַוִ�ֵ�� ִלְפֵניֶה� ַו�אְכל� ַו��ִתיר�

יי ְיָבֵרְ� . יי עז ְלַע�4 ִיֵ��: ְוָהָיה יי ִמְבָטח�. ָ ר�ְ� ַה0ֶֶבר ֲאֶ�ר ִיְבַטח ַ יי: ָו%ֶר:
  :ַע�4 ַב8ָל��= ֶאת

ַע�4 ִיְ-ָרֵאל =ְוַעל ָ+לע�ֶ-ה ָ�ל�� ִ ְמר�ָמיו ה�א ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶ-ה ָ�ל�� ָעֵלינ� 
  :ְוִאְמר� %ֵמ�
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  .יכווי לפטור בברכה ג� את הכוס הרביעית

  .ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע�ָל�  �ֵרא ְ#ִרי ַהָגֶפ�

  
  . ��ִתי ְ�ַהָסַ�ת 6ְמֹאל

  

  .ת ֲאֶ�ר ְ ִ�ְמָ�  לֹא ָקָרא� ֶאל ַה�0ִי� ֲאֶ�ר  לֹא ְיָדע�ָ� ְוַעל ַמְמָלכ�ְ�פְֹ� ֲחָמְתָ�
  .ִ+י %ַכל ֶאת  ַיֲעקֹב ְוֶאת  ָנֵוה� ֵהַ�מ�

  .ְ�פְֹ�  ֲעֵליֶה� ַזְעֶמָ� ַוֲחר�� �ְ#ָ� ַיִ-יֵג�
�ְרד ְ Aֹ�A ְוַתְ�ִמיֵד� ִמַ�ַחת ְ�ֵמי ייִ .  

  

   הלל
  

  .ַעל ֲאִמֶ�ָ�, ל ַחְסְ*ָ�ַע, ִ+י ְלִ�ְמָ� ֵ�� ָ+ב�ד, לֹא ָלנ� ,  יי , לֹא ָלנ�
. +ֹל ֲאֶ�ר ָחֵפ:  ָעָ-ה, וֱאלֵֹהינ� ַ 8ַָמִי� ? �ֵ�ה ָנא ֱאלֵֹהיֶה�: ָל4ָה יֹאְמר� ַה�0ִי�

  .ֲעַצֵ יֶה� ֶ+ֶסA ְוָזָהב ַמֲעֵ-ה ְיֵדי %ָד�
  .ֵעיַנִי� ָלֶה� ְולֹא  ִיְרא�, ֶ#ה ָלֶה� ְולֹא ְיַדֵ ר�

  .�A ָלֶה� ְולֹא ְיִריח��, � ְולֹא ִיְ�ָמע�%ְזָנִי� ָלֶה
  .לֹא ֶיְה�0 ִ ְגר�ָנ�,  ַרְגֵליֶה� ְולֹא ְיַהֵ;כ�, ְיֵדיֶה� ְולֹא ְיִמי���

  .+ֹל  ֲאֶ�ר  ֵֹטַח ָ ֶה�, ְ+מ�ֶה� ִיְהי� עֵֹ-יֶה�
  .ֶעְזָר� �ַמִָגָ.� ה�א, ִיְ-ָרֵאל ְ ַטח  ַ יהוה

  .ֶעְזָר� �ַמִָגָ.� ה�א, ו ביהוהֵ ית אהר� בטח
  .ֶעְזָר� �ַמִָגָ.� ה�א, יראי יהוה בטחו ביהוה

  

  ,ְיָבֵרְ� ֶאת  ֵ ית   ִיְ-ָרֵאל . יי ְזָכָרנ� ְיָבֵרְ�
  ,ְיָבֵרְ� ֶאת  ֵ ית  �ֲהרֹ�

  .ַהְ?ַטִני� ִע� ַה0ְדִֹלי�, ְיָבֵרְ� ִיְרֵאי יי
  .ְ ֵניֶכ�ֲעֵליֶכ� ְוַעל , יֵֹסA יי ֲעֵליֶכ�

  .עֵֹ-ה ָ�ַמִי� ָו%ֶר:, ְ ר�ִכי� �ֶ�� ַליי
  .ַה8ַָמִי� ָ�ַמִי� ַליי ְוָה%ֶר: ָנַת� ִלְבֵני %ָד�
  .לֹא ַה4ִֵתי� ְיַהְלל�ָיE ְולֹא ָ+ל  יֹרֵדי ד�ָמה

  . ַהְלל�ָיE. ַוֲאַנְחנ�  ְנָבֵרְ� ָיE ֵמַעָ�ה  ְוַעד ע�ָל�

  
�ֲחנ�ָני, ְ�ַמע יי ֶאת  ק�ִלי ִ+י ִי%ַהְבִ�יַ.  

  .ִ+י ִהHָה %ְזנ� ִלי �ְבָיַמי ֶאְקָרא
  .ָצָרה ְוָיג�� ֶאְמָצא, ֲאָפפ�ִני ֶחְבֵלי ָמֶות �ְמָצֵרי ְ�א�ל ְמָצא�ִני

  !%ָ.א יי ַמְ;ָטה ַנְפִ�י: �בֵ�� יי ֶאְקָרא
  .ֵוֱאלֵֹהינ� ְמַרֵח�, ַחנ�� יי ְוַצִדיק

  .ַ*לִֹתי ְוִלי ְיה�ִ�יַע, ְ#ָתִאי� יי�ֵֹמר 
  .ִ+י יי 0ַָמל ָעָלְיִכי, ��ִבי ַנְפִ�י ִלְמנ�ָחְיִכי
  .ֶאת  ַרְגִלי ִמֶ*ִחי, ֶאת  ֵעיִני ִמ� ִ*ְמָעה, ִ+י ִחַ;ְצָ� ַנְפִ�י ִמ4ֶָות

  .ֶאְתַהֵלְ� ִלְפֵני יי ְ �ְרצ�ת ַהַחִ�י�
  .ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד,  רֶהֱאַמְנִ�י  ִ+י ֲאַדֵ 
  . ָ+ל  ָה%ָד� +ֵֹזב: ֲאִני %ַמְרִ�י ְבָחְפִזי

  

  . +ֹל  ַ�ְגמ�ל�ִהי ָעָליָמה %ִ�יב ַליי
  .+�ס ְי��ע�ת ֶאKָא �ְבֵ�� יי ֶאְקָרא
  .ְנָדַרי ַליי ֲאַ�ֵ;� ֶנְגָדה ָ.א ְלָכל ַע�4

  .ָדיוָיָקר ְ ֵעיֵני יי ַה4ְָוָתה ַלֲחִסי
�ְחָ� ְלמ�ֵסָרי, ֲאִני ַעְבְ*ָ� ֶ � ֲאָמֶתָ�,  %ָנא יי ִ+י  ֲאִני ַעְבֶ*ָ�ַ#ִ.  
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  .ְלָ�  ֶאְזַ ח ֶזַבח ��ָדה �ְבֵ�� יי ֶאְקָרא
  .ְנָדַרי ַליי ֲאַ�ֵל� ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמ�

  . ַהְלל�ָיE. ְ ת�ֵכִכי ְיר�ָשַלִי�, ְ ַחְצר�ת ֵ ית  יי
  

4ִי�, ּ ֶאת  יי ָ+ל  �0ִי�ְללוַה   .ַ�ְ ח�ה� ָ+ל  ָהא9
  . ַהְלל�ָיE. ֶוֱאֶמת יי ְלע�ָל�, ִ+י ָגַבר ָעֵלינ� ַחְסד�

  

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�     ִ+י  ט�בַליי ה�ד�
  . ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�   יֹאַמר ָנא  ִיְ-ָרֵאל

  . ְלע�ָל� ַחְס*�ִ+י    יֹאְמר� ָנא ֵבית �ֲהרֹ�
  . ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�   יֹאְמר� ָנא ִיְרֵאי יי

  

  .ָעָ.ִני ַבֶמְרַחב ָיE,  ָקָראִתי E�ִָמ� ַה4ֵַצר
  ? ַמה ַ�ֲעֶ-ה ִלי %ָד�=לֹא ִאיָרא ,  יי ִלי

  .יי ִלי ְ עְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְ -ְנ%י
  .�ט�ב ַלֲחס�ת ַ יי ִמְ טַֹח ָ %ָד

  .ט�ב ַלֲחס�ת ַ יי ִמְ טַֹח  ִ ְנִדיִבי�
  .ְ ֵ�� יי ִ+י ֲאִמיַל�, ָ+ל  �0ִי� ְסָבב�ִני
  .ְ ֵ�� יי ִ+י ֲאִמיַל�, ַס �ִני ַג� ְסָבב�ִני
  .ְ ֵ�� יי ִ+י ֲאִמיַל�,  *ֲֹעכ� ְ+ֵא� ק�ִצי�, ַס �ִני ִכְ*בִֹרי� 

  .ַויי ֲעָזָרִני, ָ*חֹה ְ*ִחיַתִני ִלְנ#ֹל
  .ע7ִי ְוִזְמָרת ָיE ַוְיִהי ִלי  ִלי��ָעה

  :ק�ל  ִרָ.ה ִוי��ָעה ְ %ֳהֵלי  ַצִ*יִקי�
  .ְיִמי� יי עָֹ-ה ָחִיל, ְיִמי� יי ר�ֵמָמה, ְיִמי� יי עָֹ-ה ָחִיל

  .ַוֲאַסֵ#ר ַמֲעֵ-י ָיE, לֹא %מ�ת ִ+י ֶאְחֶיה
E�ָ  ַרִניDְֹר ִיDְוַל4ֶָות  לֹא ְנָתָנִני,ַי .  

  .א�ֶדה  ָיE, %בֹא ָב�, ִ#ְתח� ִלי  ַ�ֲעֵרי ֶצֶדק
  .ַצִ*יִקי� ָיבֹא� ב�, ֶזה  ַה8ַַער ַליי

  

  .א�ְדָ� ִ+י ֲעִניָתִני ַוְ�ִהי ִלי ִלי��ָעה
  .א�ְדָ� ִ+י ֲעִניָתִני ַוְ�ִהי ִלי ִלי��ָעה

  

  .ָתה ְלרֹא� ִ#ָ.הֶאֶב� ָמֲאס� ַה �ִני� ָהְי
  .ֶאֶב� ָמֲאס� ַה �ִני� ָהְיָתה ְלרֹא� ִ#ָ.ה

  

  .ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה 7ֹאת ִהיא ִנְפָלאֹת ְ ֵעיֵנינ�
  .ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה 7ֹאת ִהיא ִנְפָלאֹת ְ ֵעיֵנינ�

  

  . ה�ִשיָעה ָ.א, %ָנא יי  . ה�ִשיָעה ָ.א, %ָנא יי
  . ַהְצִליָחה ָנא, %ָנא יי  .  ָנאַהְצִליָחה, %ָנא יי

  

  .ֵ ַרְכנ�ֶכ� ִמֵ ית  יי, ָ ר�ְ� ַהָ א ְ ֵ�� יי
  .ֵ ַרְכנ�ֶכ� ִמֵ ית  יי, ָ ר�ְ� ַהָ א ְ ֵ�� יי

  

  .ִאְסר� ַחג ַ ֲעבִֹתי� ַעד  ַקְרנ�ת ַה4ְִזֵ ַח. ֵאל יי ַוָ�ֶאר ָלנ� 
  .ג ַ ֲעבִֹתי� ַעד  ַקְרנ�ת ַה4ְִזֵ ַחִאְסר� ַח. ֵאל יי ַוָ�ֶאר ָלנ� 

  

Nָה ְוא�ֶד�  . ֲאר�ְמֶמNָ= ֱאלַֹהי , ֵאִלי �ָ
Nָה ְוא�ֶד�  . ֲאר�ְמֶמNָ= ֱאלַֹהי , ֵאִלי �ָ

  

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�, ה�ד� ַליי ִ+י ט�ב
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�, ה�ד� ַליי ִ+י ט�ב
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  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�        ט�ב ה�ד� ַליי ִ+י 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ה�ד�  ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהי�  
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ה�ד�  ָלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹני� 

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�    לעֵֹ-ה ִנְפָלא�ת ְגדֹל�ת ְלַב*� 
  .�ָל� ַחְס*�ִ+י  ְלע      לעֵֹ-ה ַה8ַָמִי� ִ ְתב�ָנה 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ְלר�ַקע ָה%ֶר: ַעל ַה4ְָי� 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ְלעֵֹ-ה א�ִרי� 0ְדִֹלי� 

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�    ֶאת  ַה8ֶֶמ� ְלֶמְמֶ�ֶלת ַ י��
  .ָל� ַחְס*�ִ+י  ְלע�  ֶאת  ַהָ�ֵרַח ְוכ�ָכִבי� ְלֶמְמְ�ל�ת ַ ַ;ְיָלה 

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�    ְלַמֵ+ה ִמְצַרי�  ִ ְבכ�ֵריֶה� 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ַוי�ֵצא  ִיְ-ָרֵאל ִמ��ָכ� 

  .ִכי  ְלע�ָל� ַחְס*�      ְ ָיד ֲחָזָקה �ִבְזר�ַע ְנט�ָיה 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ְלגֵֹזר ַי� ס�A ִלְגָזִרי�

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ֱֶעִביר  ִיְ-ָרֵאל ְ ת�כ�ְוֶה
 Aי  ְלע�ָל� ַחְס*�    ְוִנֵער ַ#ְרעֹה ְוֵחיל� ְבַי� ס�+ִ.  

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ְלמ�ִליְ� ַע�4 ַ 4ְִדָ ר 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ְלַמֵ+ה ְמָלִכי� 0ְדִֹלי� 

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      �ִדיִרי� ַוָיֲהרֹג ְמָלִכי� 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ְלִסיח�� ֶמֶלְ� ָהֱאמִֹרי 

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      �ְלע�ג ֶמֶלְ� ַהָ ָ�� 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ָוָנַת� �ְרָצ� ְלַנֲחָלה 

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ַנֲחָלה ְלִיְ-ָרֵאל ָעְבד� 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ֶ�ִ ְִ�ְפֵלנ� ָזַכר ָלנ�  

  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�        ַוִיְפְרֵקנ� ִמָ<ֵרינ� 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      נֵֹת� ֶלֶח� ְלָכל ָ ָ-ר 
  .ִ+י  ְלע�ָל� ַחְס*�      ה�ד� ְלֵאל ַה8ַָמִי� 

  
, ַמְלֵ+נ�, ְור�ַח ָ+ל  ָ ָ-ר ְ�ָפֵאר �ְתר�ֵמ� ִזְכְרָ�, יי ֱאלֵֹהינ�,   ִ�ְמָ� ָ+ל  ַחי ְ�ַבֵרְ� ֶאתִנְ�ַמת

#�ֶדה , �ִמַ ְלָעֶדיָ� ֵאי� ָלנ�  ֶמֶלְ� �0ֵאל �מ�ִשיַע, ִמ� ָהע�ָל� ְוַעד  ָהע�ָל� �ָ�ה ֵאל. ָ�ִמיד
  . ֶאָ;א �ָ�העוזר וסומ�ֵאי�  ָלנ�  ֶמֶלְ� .  �ְמַרֵח� ְ ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ�ָקהעונה�ַמִ<יל �

ָלל ְ כל, ד�תֲאד�� ָ+ל  ��ָל, ֱאל�Eַ ָ+ל  ְ ִרי�ת,  ָהִרא��ִני� ְוָה�ֲחר�ִני�ֱאלֵֹהי  ַה4ְה9
  לֹא ָינ��.אלוהי� אמת ַויי  . ַהְמַנֵהג ע�ָלמ� ְ ֶחֶסד �ְבִר��ָתיו ְ ַרֲחִמי�, ַהִ�ְ�ָ ח�ת
ורופא חולי�  פוקח , מחיה מתי�,  ַה4ְע�ֵרר ְיֵ�ִני� ְוַה4ִֵקי: ִנְרָ*ִמי�= ְולֹֹא ִייָ�� 

  . ְלָ�  ְלַבְ*ָ� ֲאַנְחנ�  מ�ִדי�� ַה4ִֵ-יַח ִאְ;ִמי� ְוַהמפענח נעלמי�, ִעורי� ְו�7ֵקA ְ+פ�ִפי�
  

, ְוִ-ְפת�ֵתינ� ֶ�ַבח ְ+ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ִרָ.ה ֲ+ַהמ�� 0ַָ;יו�ְל��ֵננ� , ִפינ� ָמֵלא ִ�יָרה ַ+ָ��ִא;� ְו
ְוַרְגֵלינ� ַק;�ת , ְוָיֵדינ� ְפר�-�ת ְ+ִנְ-ֵרי  ָ�ַמִי�, ְוֵעיֵנינ� ְמִאיר�ת ַ+ֶ�ֶמ� ְוַכָ�ֵרַח

, �ְלָבֵרְ� ,נ� ֵואלֵֹהי ֲאב�ֵתינ�יי ֱאלֵֹהי,  ֵאי� ֲאַנְחנ�  ַמְסִ#יִקי� ְלה�ד�ת ְלָ� =ָ+�ָ�ל�ת 
 .ִרֵ י ְרָבב�ת ְ#ָעִמי�רוב �ְלֵפי ֲאָלִפי� ְו, ֵמֶאֶלA, ָ ַעל �ַחת, מלכנוֶאת  ִ�ְמ�
  .ִע� ֲאב�ֵתינ�ִע4ָנ� ְו  ֶ�ָעִ-יָת  ניסי� ונפלאותַה�Hב�ת
ְ ָרָעב ַזְנָ�נ� , ָבִדי� ִ#ְִדיָתנ�ִמֵ ית  ֲע, יי ֱאלֵֹהינ�, 0ְ�ְלָ�נ�ִמ4ְִצַרי�  , מלפני�

. �ֵמָחָלִי� ָרִעי� ְוֶנֱאָמִני� ִ*ִ;יָתנ�, ִמֶ*ֶבר ִמַ;ְטָ�נ�ֵמֶחֶרב ִהַ<ְלָ�נ� , ָ�נ��ְבָ-ָבע ִ+ְלַ+ְל
  .ַעד  ֵהָ.ה ֲעָזר�נ� ַרֲחֶמיָ� ְולֹא ֲעָזב�נ� ֲחָסֶדיָ�

 � =ָ נ� ְור�ַח �ְנָ�ָמה ֶ�ָ.ַפְחָ� ְ �ֵ#ינ� ְוָל��� ֲאֶ�ר ַ-ְמָ� ְ ִפינ� ַעל ֵ+� ֵאָבִרי� ֶ�ִ#ַ;ְגָ
  . תמיד� ֶאת ִ�ְמָ� ַמְלֵ+נ�שוררֵה� ֵה� י�ד� ִויָבְרכ� ִויַ�ְ ח� ִויָפֲאר� ִוי

, ְוָכל ֶ ֶרְ� ְלָ�  ִתְכַרע, ה  ִתצפְוָכל עיְ� ְלָ� ' ְוָכל ָל��� ְלָ�  ִ�8ֵָ ח,ִ+י ָכל ֶ#ה ְלָ�  י�ֶדה
, ְכָלי�ת ְיַז4ֵר� ִלִ�ֶמָ� והֶקֶרבהְו, ְלָבב�ת ִייָרא�ָ�ְוה, ָמה ְלָפֶניָ� ִתְ�ַ�ֲחֶוהְוָכל ק�

ִמי ָכמ�ָ� ַמִ<יל ָעִני ֵמָחָזק ִמ4ֶנ� ְוָעִני , יי:  ָ+ל ַעְצמַֹתי �ֹאַמְרָנה:נאמרַ+ָדָבר ֶ�
  .0ְֹזל�ְוֶאְבי�� ִמ

  .צעקת הדל תקשיב ותושיע, שועת עניי� אתה תשמע
  .ַלְיָ�ִרי� ָנאָוה ְתִהָ;ה, ַרְ.נ� ַצִ*יִקי� ַ יהוה: ְוָכת�ב
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�ְתר�ָמ� ְיָ�ִרי� ְ ִפיִ,  
  , י ַצִ*יִקי� ִ�ְתַ ַָרְ�שפת�ְב

�ְתַקָ*��ִבְל��� ֲחִסיִדי� ִ,  
  . לִ�ְתַהָ; �ְבֶקֶרב ְקד�ִ�י�

  

יי ֱאלֵֹהינ� ,  ִרבְב�ת ַע4ְָ�  ֵ ית  ִיְ-ָרֵאל ֶ�ֵ+� ח�ַבת ָ+ל  ַהְיצ�ִרי� ְלָפֶניָ�ְקֲהל�תְבִמ
 ַעל ָ+ל  ִ*ְבֵרי נצחְלָפֵאר ְלר�ֵמ� ְלַהֵ*ר �ְל, ְלה�ד�ת ְלַהֵ;ל ְלַ�ֵ ַח, ֵואלֵֹהי  ֲאב�ֵתינ� 

   : ובכ�ְמִ�יֶח�,  ִיַ�י ַעְבְ*ָ�ִ�יר�ת ְוִתְ�ְ ח�ת ַ*ִָוד ֶ �
  

יי , ִ+י ְלָ� ָנֶאה, ָהֵאל ַהֶמֶלְ� ַה0ָד�ל ְוַהָ?ד�� ַ 8ַָמִי� �ַב%ֶר:,  ִ�ְמָ� ַלַעד  ַמְלֵ+נ�ִיְ�ַ�ַ ח
, עֹז �ֶמְמָ�ָלה, ַהֵ;ל ְוִזְמָרה, ִ�יר �ְ�ָבָחה ,  לעול� ועדֱאלֵֹהינ� ֵואלֵֹהי  ֲאב�ֵתינ�

לשמ� ְ ָרכ�ת ְוה�ָדא�ת , ְקד8ָ9ה �ַמְלכ�ת, ְ�ִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, 0ְד9ָ;ה �ְגב�ָרה, ֶנַצח
  .הגדול והקדוש ומעול� ועד עול� אתה אל

  

  ,ַוֲחִסיֶדיָ� ְוַצִ*יִקי� ע�ֵ-י ְרצ�ֶנָ�, ָ יי ֱאלֵֹהינ� ָ+ל  ַמֲעֶ-יָ�ְיַהְלל��
  ,ִויַ�ְ ח� ִויָפֲאר�, +9ָ;� ְ ִרָנה י�ד� ִויָבְרכ�ְוַעְמָ� ֵ ית  ִיְ-ָרֵאל 

  .ֶאת  ֵ�� כבודָ�
  .וֵמע�ָל� ְוַעד  ע�ָל� �ָ�ה ֵאל, ִ+י ְלָ�  ט�ב ְלה�ד�ת �ְלִ�ְמָ� ָנעי� ְלַזמר
  .ָ ר�ְ��ָ�ה יי מל� מהולל בתשבחות

  
   ְ�ַהִסיַ�ת 6ְמֹאלכוס רביעית ללא ברכה  ְו��ֶתה 

  

ְוַעל ְ�נ�ַבת ַהKֶָדה ְוַעל ֶאֶר:  ,ַעל ַה0ֶֶפ� ְוַעל ְ#ִרי ַה0ֶֶפ� , ָ ר�ְ��ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� הע�ָל�
Eָב�Hְוִלְ- �ַע ִמ Eַלֲאב�ֵתינ� ֶלֱאכ�ל ִמִ#ְרָי �ַרֵח� יי . ֶחְמָ*ה ט�ָבה �ְרָחָבה ֶ�ָרִציָת ְוִהְנַחְלָ

ְוַעל . ֵלינ� ְוַעל ִיְ-ָרֵאל ַע4ְָ� ְוַעל ְיר�ָ�ַלִי� ִעיָרְ� ְוַעל ַהר ִצ��� ִמְ�ַ+� ְ+ב�ָדְ�ֱאלֵֹהינ� ָע
ְוַ-4ְֵחנ� . ְוַהֲעֵלנ� ְלת�ָכE. �ְבֵנה ְיר�ָ�ַלִי� ִעיר ַה?ֶד� ִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינ�. ְוַעל ֵהיָכָלְ�. ִמְזָ ָחְ�

  .ְ� ָעֶליָה ִ ְקד8ָ9ה �ְבָטֳהָרהְ ִבְנָיָנE �ְנָבְרָכ
  ,ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנ, ְ�י�� ַהַ�ָ�ת ַהֶ;ה :בשבת

  .ְוַ-4ְֵחנ� ְ י�� ַחג ַה4ַ<�ת ְ י�� טוב ִמְקָרא קֶד� ַה7ֶה
  .ֶפ�  ְוַעל ְ#ִרי ַה0ֶַעל ָה%ֶר:) יי ֱאלֵֹהינ�(ִ+י �ָ�ה ט�ב �ֵמִטיב ַל+ל ְונ�ֶדה ְלָ� 

  . ָ ר�ְ� �ָ�ה יי ַעל ַה0ֶֶפ� ְוַעל ְ#ִרי ַה0ֶֶפ�

  

   נרצה

  
  . ְלָ�ָנה   ַהָ %ה   ִ יר�ַ�ָלִי�

  
  : ְ�ֶאֶר>  ִי6ְָרֵאל א�ְמִרי�

  

  . ַהְ נ�ָיה   ְלָ�ָנה   ַהָ %ה   ִ יר�ַ�ָלִי�
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  ַחד 0ְַדָיא ,ַחד 0ְַדָיא
  .ַחד 0ְַדָיא ,ַחד 0ְַדָיא, ֵזי ְ*ַזִ י� �ָ א ִ ְתֵרי ז�

   

  , ְ*ַזִ י� �ָ א ִ ְתֵרי ז�ֵזי,  ְו%ָתא  ��ְנָרא ְוָ�ְכָלה ְלַגְדָיא
  .ַחד 0ְַדָיא ,ַחד 0ְַדָיא

  

  , ְ*ַזִ י� �ָ א ִ ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ*ָ�ְכָלה ְלַגְדָיא, ְו%ָתא ַכְלָ א ְוָנַ�ְ� ְל��ְנָרא
  .ַחד 0ְַדָיא,ַחד 0ְַדָיא

  

  , ְ*ַזִ י� �ָ א ִ ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ*ָ�ְכָלה ְלַגְדָיא, ְ*ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְו%ָתא ח�ְטָרא  וִהָ+ה ְלַכְלָ א
  .ַחד 0ְַדָיא,ַחד 0ְַדָיא

  

ְ*ַזִ י� �ָ א ,  ה ְלַגְדָיאְ*ָ�ְכָל, ְ*ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ*ִהָ+ה ְלַכְלָ א, ְו%ָתא נ�ָרא ְוָ-ַרA ְלח�ְטָרא
  , ִ ְתֵרי ז�ֵזי

  .ַחד 0ְַדָיא,ַחד 0ְַדָיא
  

,  ְ*ָ�ְכָלה ְלַגְדָיא, ְ*ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ*ִהָ+ה ְלַכְלָ א, ְ*ָ-ַרA ְלח�ְטָרא, ְו%ָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנ�ָרא
  ,ְ*ַזִ י� �ָ א ִ ְתֵרי ז�ֵזי

  .ְדָיאַחד 0ַ,ַחד 0ְַדָיא
  

, ְ*ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ*ִהָ+ה ְלַכְלָ א, ְ*ָ-ַרA ְלח�ְטָרא, ְ*ָכָבה ְלנ�ָרא, ְו%ָתא ת�ָרא ְוָ�ָתה ְלַמָיא
  , ְ*ַזִ י� �ָ א ִ ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ*ָ�ְכָלה ְלַגְדָיא

  .ַחד 0ְַדָיא,ַחד 0ְַדָיא
  

ְ*ִהָ+ה , ְ*ָ-ַרA ְלח�ְטָרא, ְ*ָכָבה ְלנ�ָרא, 8ָָתה ְלַמָיאְ*, ְו%ָתא ַה��ֵחט ְוָ�ַחט ְלת�ָרא
  , ְ*ַזִ י� �ָ א ִ ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ*ָ�ְכָלה ְלַגְדָיא, ְ*ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְלַכְלָ א

  . ַחד 0ְַדָיא,ַחד 0ְַדָיא
  

ְ*ָ-ַרA , ְ*ָכָבה ְלנ�ָרא, ְ*8ָָתה ְלַמָיא, ָראְ*ָ�ַחט ְלת�, ְו%ָתא ַמְל%ְ� ַה4ֶָות ְוָ�ַחט ְל��ֵחט
  ,ְ*ַזִ י� �ָ א ִ ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ*ָ�ְכָלה ְלַגְדָיא, ְ*ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ*ִהָ+ה ְלַכְלָ א, ְלח�ְטָרא

  . ַחד 0ְַדָיא,ַחד 0ְַדָיא
  

ְ*8ָָתה , ְ*ָ�ַחט ְלת�ָרא, ְ*ָ�ַחט ְל��ֵחט, ֶותְו%ָתא ַהָ?ד�� ָ ר�ְ� ה�א ְוָ�ַחט ְלַמְל�ְ� ַה4ָ
ְ*ָ�ְכָלה , ְ*ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ*ִהָ+ה ְלַכְלָ א, ְ*ָ-ַרA ְלח�ְטָרא, ְ*ָכָבה ְלנ�ָרא, ְלַמָיא
  ,ְ*ַזִ י� �ָ א ִ ְתֵרי ז�ֵזי, ְלַגְדָיא

  . ַחד 0ְַדָיא,ַחד 0ְַדָיא
  

   ?ַעֶאָחד ִמי י�ֵד
  . ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר:: ֶאָחד  ֲאִני י�ֵדַע

  

  ?ְ�ַנִי� ִמי י�ֵדַע
  .ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית: ְ�ַנִי�  ֲאִני י�ֵדַע

  . ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר:
   

  ?ְ�לָ�ה ִמי י�ֵדַע
  ,ְ�לָ�ה %ב�ת: ְ�לָ�ה ֲאִני י�ֵדַע

  ,ֵני ל9ח�ת ַהְ ִריתְ�
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 

  

  ?�ְרַ ע ִמי י�ֵדַע
  , �ְרַ ע ִאָמה�ת: �ְרַ ע  ֲאִני י�ֵדַע
  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית ,ְ�לָ�ה %ב�ת

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 
  

  ?ֲח8ָ4ִה ִמי י�ֵדַע
  ,ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה: ֲאִני י�ֵדַעֲח8ָ4ִה  

  ,ְ�לָ�ה  %ב�ת,�ְרַ ע ִאָמה�ת
  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר:
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  ?ִ�ָ-ה  ִמי י�ֵדַע
  ,8ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה: ִ�ָ-ה  ֲאִני י�ֵדַע

  ,ָמה�ת�ְרַ ע ִא, ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה
  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית, ְ�לָ�ה %ב�ת

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 
  

  ?ִ�ְבָעה ִמי י�ֵדַע
  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ ָתא: ִ�ְבָעה ֲאִני י�ֵדַע

  ,ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה, 8ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה
  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית, תְ�לָ�ה  %ב�,  �ְרַ ע ִאָמה�ת

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 
   

  ?ְ�מ�ָנה ִמי י�ֵדַע
  ,ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה: ְ�מ�ָנה  ֲאִני י�ֵדַע
  ,8ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה, ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ ָתא

  ,�ְרַ ע ִאָמה�ת, ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה
  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית, ב�תְ�לָ�ה  %

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 
   

�ְ�ָעה ִמי י�ֵדַעִ ?  
�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה: ִ�ְ�ָעה ֲאִני י�ֵדַעִ,  

  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ ָתא, ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה
  , ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה, 8ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה

  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית, ְ�לָ�ה  %ב�ת,  �ְרַ ע ִאָמה�ת
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 

   

  ? ֲעָ-ָרה ִמי י�ֵדַע
  ,ֲעָ-ָרה ִדְ ַרָיא:  ֲעָ-ָרה  ֲאִני י�ֵדַע
  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ ָתא,ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִ�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה

  ,�ְרַ ע ִאָמה�ת, ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה ,ה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה8ָ�ִ
  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית, ְ�לָ�ה  %ב�ת

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 
   

  ?�ַחד  ָעָ-ר ִמי י�ֵדַע
  , אֲעָ-ָרה ִדְ ַרָי,�ַחד ַעָ-ר +�ְכַבָ�א:  �ַחד ָעָ-ר ֲאִני י�ֵדַע
  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ ָתא, ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה,ִ�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה

  , ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה, 8ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה
  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית, ְ�לָ�ה %ב�ת, �ְרַ ע ִאָמה�ת

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 
   

  ?י יודעְ�ֵני� ָעָ-ר ִמ
  ,י� ֶעָָ-ר ִ�ְבַטָיאְ�ֵנ: שני� ָעָ-ר ֲאִני י�ֵדַע

�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ֲעָ-ָרה ִדְ ַרָיא, ָ-ר +�ְכַבָ�א�ַחד ָעִ ,  
  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ ָתא, ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה
  ,ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה, 8ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה

  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית, ְ�לָ�ה  %ב�ת,  �ת�ְרַ ע ִאָמה
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 

   

  ?  ְ�לָ�ה  ָעָ-ר ִמי י�ֵדַע
  .ְ�לָ�ה  ָעָ-ר ִמַ*ָיא:  ְ�לָ�ה  ָעָ-ר ֲאִני י�ֵדַע

  ,ָ-ר +�ְכַבָ�א�ַחד ָע, ָ-ר ִ�ְבַטָיאְ�ֵני� ָע
�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ָיאֲעָ-ָרה ִדְ ַרִ,  

  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ ָתא, ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה
  , ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה, 8ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה

  ,ְ�ֵני ל9ח�ת ַהְ ִרית, ְ�לָ�ה %ב�ת,  �ְרַ ע ִאָמה�ת
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ 8ַָמי� �ָב%ֶר: 
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   .ִ+י ל� ָיֶאה, ִ+י ל� ָנֵאה
  

  : 0ְד�ָדיו יֹאְמר� ל�, ָ ח�ר ַ+ֲהָלָכה, �ִדיר ִ ְמל�ָכה
  . ִ+י ל� ָיֶאה, ִ+י ל� ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה4ְַמָלָכה, ְלָ�  �A ְלָ� , ְלָ�  ִ+י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ָוִתיָקיו  יֹאְמר� ל�, ָהד�ר ַ+ֲהָלָכה, ָ*ג�ל ִ ְמל�ָכה
  . ִ+י ל� ָיֶאה, ִ+י ל� ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה4ְַמָלָכה, ְלָ�  �A ְלָ� , ְלָ�  ִ+י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ָחִסי� ַ+ֲהָלָכה ַטְפְסָריו  יֹאְמר� ל�,, ַזַ+אי  ִ ְמל�ָכה
  . ִ+י ל� ָיֶאה, ל� ָנֵאהִ+י , ְלָ�  יי ַה4ְַמָלָכה, ְלָ�  �A ְלָ� , ְלָ�  ִ+י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ַ+ִ יר ַ+ֲהָלָכה ִלמ�ָדיו  יֹאְמר� ל�,, ָיִחיד  ִ ְמל�ָכה
  . ִ+י ל� ָיֶאה, ִ+י ל� ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה4ְַמָלָכה, ְלָ�  �A ְלָ� , ְלָ�  ִ+י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : אְמר� ל�נ�ָרא ַ+ֲהָלָכה ְסִביָביו  יֹ,, מ�ֵ�ל ִ ְמל�ָכה
  . ִ+י ל� ָיֶאה, ִ+י ל� ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה4ְַמָלָכה, ְלָ�  �A ְלָ� , ְלָ�  ִ+י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ַצִ*יָקיו  יֹאְמר� ל�, #�ֶדה ַ+ֲהָלָכה, ָעָניו  ִ ְמל�ָכה
  . ִ+י ל� ָיֶאה, ִ+י ל� ָנֵאה, ָכהְלָ�  יי ַה4ְַמָל, ְלָ�  �A ְלָ� , ְלָ�  ִ+י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ַרח�� ַ+ֲהָלָכה  ִ�ְנ�ָניו  יֹאְמר� ל�, ָ?ד��  ִ ְמל�ָכה
  . ִ+י ל� ָיֶאה, ִ+י ל� ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה4ְַמָלָכה, ְלָ�  �A ְלָ� , ְלָ�  ִ+י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ָכה ְ�ִמיָמיו יֹאְמר� ל���ֵמְ� ַ+ֲהָל,, ַ�ִקיA  ִ ְמל�ָכה
  . ִ+י ל� ָיֶאה, ִ+י ל� ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה4ְַמָלָכה, ְלָ�  �A ְלָ� , ְלָ�  ִ+י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  
  

  .�ִ*יר ה�א ִיְבֶנה ֵ ית� ְ ָקר�ב
  . ֵ יְתָ� ְ ָקר�בְ ֵנה, ֵאל ְ ֵנה, ֵאל ְ ֵנה   . ְ ָיֵמינ� ְ ָקר�ב, ִ ְמֵהָרה,ִ ְמֵהָרה

  

  . ָ*ג�ל ה�א  ִיְבֶנה ֵ ית� ְ ָקר�ב, 0ָד�ל ה�א, ָ ח�ר ה�א
  .ְ ֵנה ֵ יְתָ� ְ ָקר�ב, ֵאל ְ ֵנה, ֵאל ְ ֵנה  . ְ ָיֵמינ� ְ ָקר�ב, ִ ְמֵהָרה,ִ ְמֵהָרה

  

  . ַזַ+אי ה�א  ִיְבֶנה ֵ ית� ְ ָקר�ב, ָוִתיק ה�א, ָהד�ר ה�א
  .ְ ֵנה ֵ יְתָ� ְ ָקר�ב, ֵאל ְ ֵנה, ֵאל ְ ֵנה  . ְ ָיֵמינ� ְ ָקר�ב, ִ ְמֵהָרה,ִ ְמֵהָרה

  

  . ָיִחיד ה�א  ִיְבֶנה ֵ ית� ְ ָקר�ב, ָטה�ר ה�א, ָחִסיד ה�א
  .ָקר�בְ ֵנה ֵ יְתָ� ְ , ֵאל ְ ֵנה, ֵאל ְ ֵנה  .ְ ָיֵמינ� ְ ָקר�ב, ִ ְמֵהָרה,ִ ְמֵהָרה

  

  . ֶמֶלְ� ה�א  ִיְבֶנה ֵ ית� ְ ָקר�ב, ָלמ�ד ה�א, ַ+ִ יר ה�א
  .ְ ֵנה ֵ יְתָ� ְ ָקר�ב, ֵאל ְ ֵנה, ֵאל ְ ֵנה  . ְ ָיֵמינ� ְ ָקר�ב, ִ ְמֵהָרה,ִ ְמֵהָרה

  

  . ִע�7ז ה�א  ִיְבֶנה ֵ ית� ְ ָקר�ב, ַס0ִיב ה�א, נ�ָרא ה�א
  .ְ ֵנה ֵ יְתָ� ְ ָקר�ב, ֵאל ְ ֵנה, ֵאל ְ ֵנה  . ְ ָיֵמינ� ְ ָקר�ב, ִ ְמֵהָרה,הִ ְמֵהָר

  

  . ָ?ד�� ה�א  ִיְבֶנה ֵ ית� ְ ָקר�ב, ַצִדיק ה�א, #�ֶדה ה�א
  .ְ ֵנה ֵ יְתָ� ְ ָקר�ב, ֵאל ְ ֵנה, ֵאל ְ ֵנה  .ְ ָיֵמינ� ְ ָקר�ב, ִ ְמֵהָרה,ִ ְמֵהָרה

  

�ִ?יA ה�א  ִיְבֶנה ֵ ית� ְ ָקר�ב, ַ�ַ*י ה�א, ַרח�� ה�אַ .  
   .ְ ֵנה ֵ יְתָ� ְ ָקר�ב, ֵאל ְ ֵנה, ֵאל ְ ֵנה  . ְ ָיֵמינ� ְ ָקר�ב, ִ ְמֵהָרה,ִ ְמֵהָרה
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 שיר השירי� פרק א
יִריםא ׁ ִשיר ַהּשִ ֲׁאֶשר ִלְשלֹמֹה, ׁ ֵקִנב .ׁ ִשיקֹות פיהוׁ ִיּשָ ּי ִמּנְ ִ ּ  ִּכי, ׁ

ּטֹוִבים דֶֹדיך ִמָיִין ָ ָ ְלֵריַח ְשָמֶניך טֹוִביםג .ּ ֶָשֶמן תוַרק ְשֶמך, ׁ ׁ ּׁ  ַעל; ּ
ֲָעָלמֹות ֲאֵהבוך, ֵּכן רוָצה, ׁ ָמְשֵכִניד .ּ ַּאֲחֶריך ּנָ ְֱהִביַאִני ַהֶמֶלך ; ָ ּ

ך, ֲחָדָריו ְָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה ּבָ ֵָמיָשִרים ֲאֵהבוך, ַּיִיןָָרה דֶֹדיך ִמַּנְזִכי ׂ ּ ׁ.  

ם, ׁ ְשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוהה נֹות ְירוָשָלִ ּׁבְ ִּכיִריעֹות , ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר; ּ
ִׁתְראוִני ֶשֲאִני ְשַחְרחֶֹרת  ַאלו .ְׁשלֹמֹה ׁ ּ ֶמש, ּ ָזפְתִני ַהּשָ ֶׁשּשְ ׁ ׁ ֵני ; ַׁ ּבְ

ִּאִמי ִנֲחרו ַּכְרִמי ֶשִלי ַּהְכָרִמים ָרה ֶאתָׂשֻמִני נֵֹט, ִבי ּ ׁ  .ּלֹא ָנָטְרִתי, ּ
ּ ַהִגיָדה ִליז ֶׁשָאֲהָבה ַנפִשי, ּ יץ , ֵאיָכה ִתְרֶעה, ְׁ ֵּאיָכה ַתְרּבִ

ָצֳהָרִים ַּשָלָמה ֶאְהֶיה ְכעְֹטָיה; ּּבַ ּ   .ַָעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריך, ׁ
ִשים, ְלֹא ֵתְדִעי ָלך  ִאםח ּנָ ַׁהָיפה ּבַ ָ ִעְקֵבי ַהצֹאן יְצִא; ּ ָּלך ּבְ ּוְרִעי , ְ

ְְגִדיַֹתִיך ֶאת ּ ִּמְשְכנֹות ָהרִֹעים, ַעל, ּ ׁ.  

ִרְכֵבי פְרעֹהט ְִדִמיִתיך ַרְעָיִתי, ַ ְלֻסָסִתי ּבְ ּ ֹתִריםי .ּ ּ ָנאוו ְלָחַיִיך ּבַ ְ ּ ,
ֲחרוִזים ַּצָואֵרך ּבַ ׂ תֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשהיא .ְּ ְָלך ּ ְּנֻקדֹות ַהָכֶסףִעם , ּ ּ.  

ְֶשַהֶמֶלך  ַעדיב ּ ְמִסּבֹו, ׁ ּ ְצרֹור ַהמֹר דֹוִדי ִלייג .ָנַתן ֵריחֹו, ִּנְרִדי, ּבִ ּ ,
ין ָשַדי ָיִלין ּ ֶאְשכֹל ַהכֹפר דֹוִדי ִלייד .ּׁבֵ ֶ ּ ּ ַכְרֵמי ֵעין ֶגִדי, ׁ   .ּּבְ

ך ָיפה ַרְעָיִתיטו ָ ִהּנָ ך , ְ ְָיפה ֵעיַנִיך יֹוִניםְִהּנָ ך ָיפה דֹוִדי ַאף טז .ָ ֶ ִהּנְ ָ
ַּעְרֵשנו ַרֲעָנָנה ַאף, ָנִעים ֵתינו ֲאָרִזיםיז .ׂ ּ קֹרֹות ּבָ ַּרִהיֵטנו , ּ

רֹוִתים   .ּבְ

 פרק ב

רֹוןא ׁ ֲאִני ֲחַבֶצֶלת ַהּשָ ת ָהֲעָמִקים, ּ ׁשֹוַשּנַ ין ַהחֹוִחיםב .ׁ ה ּבֵ ׁ ְכשֹוַשּנָ ׁ ּ ,
נֹותֵּכן ין ַהּבָ ֲעֵצי ַהַיַערג . ַרְעָיִתי ּבֵ ּ ְכַתפוַח ּבַ ּ ּ ִנים, ּ ין ַהּבָ ֵּכן דֹוִדי ּבֵ ּ ;

ִצלֹו ִחַמְדִתי ְוָיַשְבִתי ּּבְ ּׁ ּ ּופְריֹו ָמתֹוק ְלִחִכי, ּ ִ ית  ֱהִביַאִני ֶאלד  .ּ ּבֵ
ּ ַסְמכוִניה .ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ַּהָיִין ֲאִשישֹות, ּ ּׁבָ ַּרפדוִני ׁ ְ ַתפוִחים, ּ ּּבַ ּ ּ: 
ׁ ְשמֹאלֹו ַתַחת ְלרֹאִשיו .ָאִני, חֹוַלת ַאֲהָבה ִּכי ּ ֵקִני, ׂ  ז .ִּויִמינֹו ְתַחּבְ

ם נֹות ְירוָשַלִ ְעִתי ֶאְתֶכם ּבְ ִׁהְשּבַ ּׁ ְצָבאֹות, ּ ֶדה, אֹו, ּבִ ַאְילֹות ַהּשָ  :ּׂבְ
ָּתִעירו ְוִאם ִאם ְּתעֹוְררו ֶאת ּ ַָעד ֶשֶתְחפץ, ָהַאֲהָבה ּ ּ ּ ׁ.  

ה, ּל דֹוִדי קֹוח א ִהּנֵ ְֵמַקפץ ֶהָהִרים ַעל, ְּמַדֵלג; ֶזה ּבָ  ַעל, ּ
ּאֹו ְלעֹפר ָהַאָיִלים, ּ דֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִביט .ַּהְגָבעֹות ה; ֶ ֶזה  ִהּנֵ
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ַּאַחר ָכְתֵלנו, עֹוֵמד ַּמְשִגיַח ִמן ּ  י .ַּהֲחַרִכים ֵמִציץ ִמן, ַּהַחלֹנֹות ׁ
ָך ַרְעָיִתי ָיפִתיּקוִמי ָל :ְוָאַמר ִלי, ָעָנה דֹוִדי ִהּנֵה  ּ ִכייא .ְָלך ּוְלִכי, ְ

ָתו ַׁהֶגֶשם; ָעָבר, ַהּסְ ָצִנים ִנְראו ָבָאֶרץיב .ְָחַלף ָהַלך לֹו, ּ ּ ַהּנִ ֵעת , ּ
ַּהָזִמיר ִהִגיַע ַאְרֵצנו, ְּוקֹול ַהתֹור; ּ ִּנְשַמע ּבְ ּ ַהְתֵאָנה ָחְנָטה פֶגיָהיג .ׁ ַ ּ ,

ְּוַהְגפִנים ְסָמַדר ָנְתנו  ָ  .ְָלך ּוְלִכי, ַָרְעָיִתי ָיפִתי) ְָלך(ּקוִמי לכי ; ֵריַחּ
ַלעיד ַחְגֵוי ַהּסֶ ֵסֶתר ַהַמְדֵרָגה,  יֹוָנִתי ּבְ , ְַמְרַאִיך ַהְרִאיִני ֶאת, ּּבְ

ְוַמְרֵאיך ָנאֶוה, ְקֹוֵלך ָעֵרב ִּכי :ְקֹוֵלך ַׁהְשִמיִעִני ֶאת , ָּלנו ּ ֶאֱחזוטו .ּ
ים ֻׁשָעִלים ִלים ְכָרִמים,ֻׁשָעִלים ְקַטּנִ ּוְכָרֵמינו; ּ ְמַחּבְ   .ְסָמַדר, ּ

ים, ּ דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹוטז ּשֹוַשּנִ ָׁהרֶֹעה ּבַ ּ ַעד ֶשָיפוַח ַהיֹוםיז .ׁ ּּ ְּוָנסו , ׁ
ּאֹו ְלעֹפר ָהַאָיִלים, ְָלך דֹוִדי ִלְצִבי ּסֹב ְדֵמה :ַּהְצָלִלים ָהֵרי  ַעל ֶ

   .ָבֶתר

 פרק ג

ִּמְשָכִבי  ַעלא ֵלי, ׁ ַקְשִתי, לֹותּּבַ ּּבִ ׁ ֵׁאת ֶשָאֲהָבה ַנפִשי, ּ ַקְשִתיו; ְׁ ּּבִ ׁ ּ ,
א ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעירב .ְולֹא ְמָצאִתיו ָוִקים וָבְרחֹבֹות, ּ ָאקוָמה ּנָ ּשְ ּּבַ ׁ 

ֵׁאת ֶשָאֲהָבה ַנפִשי, ֲׁאַבְקָשה ַקְשִתיו; ְׁ ּּבִ ׁ , ּ ְמָצאוִניג .ְולֹא ְמָצאִתיו, ּ
ֵׁאת ֶשָאֲהָבה ַנפִשי :ִעירּבָ, ַהּסְֹבִבים, ַׁהּשְֹמִרים  ד .ְרִאיֶתם, ְׁ
ֶּשָעַבְרִתי ֵמֶהם, ִּכְמַעט ַּעד ֶשָמָצאִתי, ׁ ֵׁאת ֶשָאֲהָבה ַנפִשי, ׁ ְׁ ;
ְּולֹא ַאְרפּנו, ֲּאַחְזִתיו ֶ ית ִאִמי ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל ַעד ּ ֶחֶדר  ְוֶאל, ּּבֵ
םה .הֹוָרִתי נֹות ְירוָשַלִ ְעִתי ֶאְתֶכם ּבְ ׁ ִהְשּבַ ּׁ ַאְילֹות , אֹו, ְצָבאֹותּבִ, ּ ּבְ
ֶדה ָּתִעירו ְוִאם ִאם :ַׂהּשָ ְּתעֹוְררו ֶאת ּ ַָעד ֶשֶתְחפץ, ָהַאֲהָבה ּ ּ ּ ׁ.  

ר עָֹלה ִמן,  ִמי זֹאתו ְּמֻקֶטֶרת מֹר  :ָׁעָשן, ְּכִתיְמרֹות, ַּהִמְדּבָ
ִׁמָטתֹו ֶשִלְשלֹמֹה,  ִהּנֵהז .ִּמכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל, ּוְלבֹוָנה ּׁ ים  ּ ִׁשּשִ ׁ

ּ ֻכָלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרבח .ִׂיְשָרֵאל, ִּמִגּבֵֹרי :ָּסִביב ָלה, ּבִֹריםִּג ְּמֻלְמֵדי , ּ
ֵלילֹות, ְיֵרכֹו ִׁאיש ַחְרּבֹו ַעל; ִמְלָחָמה ִּמפַחד ּבַ ַ ִ ַאפְריֹוןט .ּ ָׂעָשה , ּ

ׁלֹו ַהֶמֶלך ְשלֹמֹה ְ ּ ַעמוָדיוי .ַּהְלָבנֹון, ֵמֲעֵצי ּ ְִרפיָדתֹו , ָׂעָשה ֶכֶסף, ּ
ֶּמְרָכבֹו ַאְרָגָמן, בָזָה ּתֹוכֹו ָרצוף ַאֲהָבה; ּ ם, ּ נֹות ְירוָשָלִ ִׁמּבְ  יא .ּ

נֹות ִציֹון ְּצֶאָנה וְרֶאיָנה ּבְ ֶמֶלך ְשלֹמֹה, ּ ּׁבַ ְ ֲעָטָרה ּ ֶּשִעְטָרה, ּבָ ּלֹו  ׁ
תֹו יֹום ֲחֻתּנָ    .ִׂשְמַחת ִלּבֹו, ּוְביֹום, ִּאמֹו ּבְ
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 פרק ד

ך ָיפה ַרְעָיִתיא ָ ִהּנָ ָך ָיפהִהּנָ, ְ ַעד ְלַצָמֵתך, ְֵעיַנִיך יֹוִנים ְ ְִמּבַ ְַשְעֵרך ; ּ ׂ
ְּכֵעֶדר ָהִעִזים ֶּשָגְלשו ֵמַהר ִגְלָעד, ּ ּּ ׁ ִיך ְכֵעֶדר ַהְקצובֹותב .ׁ ּ ִשּנַ ּ ּ ְ ׁ ,

ֶּשָעלו ִמן ֶּשֻכָלם :ָהַרְחָצה ׁ ּ ְּוַשֻכָלה, ַמְתִאימֹות, ׁ ֶהם, ׁ  ג .ֵאין ּבָ
ִני ִשפתֹוַתִיך ְְכחוט ַהּשָ ְ ׂ ׁ ּ ֵרך ָנאֶוה, ּ ְוִמְדּבָ ְְכפַלח ָהִרמֹון ַרָקֵתך; ּ ּ ּ ֶּ ,

ַעד ְלַצָמֵתך ְִמּבַ ְ ְכִמְגַדל ָדִויד ַצָואֵרךד .ּ ּ ּ ּ נוי ְלַתְלפיֹות, ּ ּּבָ ִ ּ ֶאֶלף ; ּ
ַּהָמֵגן ָתלוי ָעָליו ּ ּכֹל ִשְלֵטי ַהִגּבִֹרים, ּ ָ ְשֵני ָשַדִיך ִכְשֵני ֳעפִריםה .ּׁ ׁ ׁ ּׁ ְ ,
ְּתאֹוֵמי ְצִבָיה ים, יםָהרֹוִע, ּ ּשֹוַשּנִ ּׁבַ ּ ַעד ֶשָיפוַח ַהיֹוםו .ׁ ּּ ְּוָנסו , ׁ

ִּגְבַעת ַהְלבֹוָנה ְוֶאל, ַּהר ַהמֹור ְֵאֶלך ִלי ֶאל ַּהְצָלִלים ָ ֻכָלך ָיפה ז .ּ ְ ּ ּ
ך, ַרְעָיִתי ְומום ֵאין ּבָ ּ ּ ִאִתי ִמְלָבנֹון ַכָלהח .ּ ּּ ִּאִתי ִמְלָבנֹון ָתבֹוִאי, ּ ּּ ;

ָׁתשוִרי ֵמרֹאש ֲאָמ ּׁ ֵׂמרֹאש ְשִניר ְוֶחְרמֹון, ָנהּ , ִּמְמעֹנֹות ֲאָריֹות, ׁ
ְבִתִניט .ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים ְבִתִני באחד ; ֲּאחִֹתי ַכָלה, ּ ִלּבַ ַאַחת(ִּלּבַ ) ּבְ

ַאַחד ֲעָנק ִמַצְורָֹנִיך, ְֵמֵעיַנִיך ְּבְ ּ ְָיפו דַֹדִיך  ַמהי .ּ ּ  ַמה; ֲּאחִֹתי ַכָלה, ּ
ּטֹבו דַֹדִיך ִמַיִין ְ ּ ּיַח ְשָמַנִיך ִמָכלְוֵר, ּ ְ ָשִמים ׁ ְ נֹפת ִתטֹפָנה יא .ּׂבְ ֶּ ּ

ְִשפתֹוַתִיך ְ ַּכָלה, ׂ ְְדַבש ְוָחָלב ַתַחת ְלשֹוֵנך; ּ ׁ ּׁ ְּוֵריַח ַשְלמַֹתִיך ְכֵריַח , ּ ְ ׂ
ּ ַגן ָנעוליב .ְלָבנֹון ַּגל ָנעול; ֲּאחִֹתי ַכָלה, ּ ְ ְשָלַחִיך יג .ַּמְעָין ָחתום, ּ ׁ

ּפְרֵדס ִרמֹוִנים ּ ַ ְִעם פִרי ְמָגִדים, ּ ְָכפִרים :ּ ּ ֵנְרְד יד .ְנָרִדים ִעם, ּ
מֹון, ְּוַכְרכֹם , ִעם, ַוֲאָהלֹות, מֹר; ֲעֵצי ְלבֹוָנה ָּכל, ִעם, ָקֶנה ְוִקּנָ

ָׂראֵשי ְבָשִמים ָּכל ים .ׁ ֵאר ַמִים ַחִיים, ּטו ַמְעַין ַגּנִ  ִמן, ְונְֹזִלים; ּּבְ
ּ עוִרי ָצפֹון ובֹוִאי ֵתטז .ְלָבנֹון י ִיְזלו ְבָשָמיו, יָמןּ ָׂהפיִחי ַגּנִ ּ ּ ָיבֹא ; ִ

ְְויֹאַכל פִרי ְמָגָדיו, דֹוִדי ְלַגּנֹו ּ.  

 פרק ה

יא אִתי ְלַגּנִ ָשִמי ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ֲּאחִֹתי ַכָלה,  ּבָ ָּאַכְלִתי ַיְעִרי , ּׂבְ
ִׁדְבִשי ָשִתיִתי ֵייִני ִעם ִעם ׁ ְׁשתו ְוִשְכ, ִּאְכלו ֵרִעים; ֲחָלִבי ּ ּרו ּׁ

י ֵער, ׁ ֲאִני ְיֵשָנהב .ּדֹוִדים ֵקֹול דֹוִדי דֹופק; ְוִלּבִ ִלי ֲאחִֹתי  ִּפְתִחי, ּ
ֶׁשרֹאִשי ִנְמָלא ַּרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָמִתי  ג .ְּקֻוצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה, ָטל ּׁ

ּפַשְטִתי ׁ ָ ֻּכָתְנִתי ֶאת, ּ ּ ה, ֵאיָכָכה ּ ֶשּנָ , ַרְגַלי ָּרַחְצִתי ֶאת; ֶׁאְלּבָ
פםֵא  ה .ָּהמו ָעָליו, ּוֵמַעי, ַהחֹר ָׁשַלח ָידֹו ִמן, ּ דֹוִדיד .ֵיָכָכה ֲאַטּנְ

ִּלפֹתַח ְלדֹוִדי, ַּקְמִתי ֲאִני עַֹתי מֹור עֵֹבר, מֹור ְּוָיַדי ָנְטפו; ְ , ְוֶאְצּבְ
ַּכפֹות ַהַמְנעול, ַעל ּ ּ פַתְחִתי ֲאִני ְלדֹוִדיו .ּּ ָ ; ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר, ּ
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ַׁנפִשי רֹוָי, ְ ַקְשִתיהו ְולֹא ְמָצאִתיהו ְצָאה ְבַדּבְ ּּבִ ּ ּ ׁ ְקָראִתיו ְולֹא , ּ
ִעירז .ָעָנִני ִּהכוִני פָצעוִני, ׁ ְמָצֻאִני ַהּשְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ּבָ ְּ ָּנְשאו ; ּ ׂ
ְעִתי ֶאְתֶכםח .ׁשְֹמֵרי ַהחֹמֹות, ְרִדיִדי ֵמָעַלי ֶאת ּ ִהְשּבַ נֹות , ׁ ּבְ

ם ְׁירוָשָלִ ַּתִגידו לֹו ַמה ּדֹוִדי ֶאת, ּוִּתְמְצא ִאם :ּ ּ ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה , ּ
ּדֹוֵדך ִמדֹוד  ַמהט .ָאִני ִשים, ְּ ּנָ ַׁהָיפה ּבַ ָ ּדֹוֵדך ִמדֹוד ַמה :ּ ֶּשָכָכה , ְּ ׁ

ְעָתנו ִּהְשּבַ ּ ָּדגול ֵמְרָבָבה, ּ דֹוִדי ַצח ְוָאדֹוםי .ׁ ֶָכֶתם פז, ׁ רֹאשֹויא .ּ ּ ּ ;
ַּתְלַתִלים, ְּקֻוצֹוָתיו ּ ֲִאפיֵקי  ְּכיֹוִנים ַעל,  ֵעיָניויב .ָּכעֹוֵרב, חֹרֹותְׁש, ּ

ָחָלב, רֲֹחצֹות; ָמִים ּ ְלָחָיו ַכֲערוַגת יג .ִּמֵלאת ַעל, ׁיְֹשבֹות ּבֶ ּ
ְִשפתֹוָתיו; ִּמְגְדלֹות ֶמְרָקִחים, ַׂהּבֶֹשם ים, ׂ ׁשֹוַשּנִ מֹור , נְֹטפֹות ׁ
ַת, ּ ָיָדיו ְגִליֵלי ָזָהביד .עֵֹבר ְּמֻמָלִאים ּבַ ְׁרִשישּ ֵׁמָעיו ֶעֶשת ֵשן; ׁ ׁ ,

ְִמֻעֶלפת ַספיִרים ֶּ ׁ שֹוָקיו ַעמוֵדי ֵששטו .ּ ׁ ּׁ ִדים ַעל, ּ ; ָפז ַאְדֵני ְמֻיּסָ
ַּכְלָבנֹון, ַּמְרֵאהו חור ּ , ְּוֻכלֹו, ַּמְמַתִקים, ּ ִחכֹוטז .ָּכֲאָרִזים, ּּבָ

ם, ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי; ַּמֲחַמִדים נֹות ְירוָשָלִ ּׁבְ ּ.  

 ופרק 

ְ ָאָנה ָהַלך דֹוֵדךא ִשים, ְּ ּנָ ַׁהָיפה ּבַ ָ ְָאָנה פָנה דֹוֵדך; ּ ָ ּוְנַבְקֶשּנו , ּ ּׁ
ְִעָמך ים, ִלְרעֹות ַׂלֲעֻרגֹות ַהּבֶֹשם, ּ דֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹוב .ּ ַגּנִ , ְוִלְלקֹט, ּּבַ

ים ׁשֹוַשּנִ ים,  ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִליג .ׁ ּשֹוַשּנִ ָׁהרֶֹעה ּבַ ַּאְת ָ ָיפה ד .ׁ
ם, ַּרְעָיִתי ְכִתְרָצה ָׁנאָוה ִכירוָשָלִ ּ ְדָגלֹות, ֲּאֻיָמה; ּ ַּכּנִ י ֵעיַנִיך ה .ּ ְ ָהֵסּבִ

ְגִדי ַּשְעֵרך ְכֵעֶדר ָהִעִזים; ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבִני, ִּמּנֶ ּ ְ ֶּשָגְלשו ִמן, ׂ ׁ ּׁ 
ִיך ְכֵעֶדר ָהְרֵחִליםו .ַּהִגְלָעד ּ ִשּנַ ְ ֶּשָעלו ִמן, ׁ ֶּשֻכ :ָהַרְחָצה ׁ , ָּלםׁ

ְּוַשֻכָלה, ַמְתִאימֹות ֶהם, ׁ ְ ְכפַלח ָהִרמֹון ַרָקֵתךז .ֵאין ּבָ ּ ּ ַעד , ֶּ ִמּבַ
ְְלַצָמֵתך ים ֵהָמה ְמָלכֹותח .ּ ּ ִשּשִ ׁ ׁוְשמִֹנים פיַלְגִשים, ׁ ִׁ ּ ֵאין , ַוֲעָלמֹות; ּ
ִָמְספר ַּאַחת ִהיא ְלִאָמה ּיֹוָנִתי ַתָמִתי,  ַאַחת ִהיאט .ּ ָרה ִהיא , ּ ּבָ
ָּתהְליֹוַלְד רוָה; ּ ָּראוָה ָבנֹות ַוְיַאּשְ ְּמָלכֹות ופיַלְגִשים ַוְיַהְללוָה, ּׁ ּׁ ִ.   

ְשָקפה  ִמיי ָזֹאת ַהּנִ ָּיפה ַכְלָבָנה :ָׁשַחר ְּכמֹו, ׁ ָרה ַכַחָמה, ָ ּּבָ , ֲּאֻיָמה ּ
ְדָגלֹות ַּכּנִ ת ֱאגֹוז ָיַרְדִתי  ֶאליא .ּ ִּגּנַ ַחל, ּ י ַהּנָ ִאּבֵ ִלְראֹות ; ִלְראֹות ּבְ

ֶפְרָחה ַהֶגפןֲה ֵּהֵנצו ָהִרמִֹנים, ָּ ַׂנפִשי ָשַמְתִני ּ לֹא ָיַדְעִתייב .ּ ׁ ְ ,
ַּמְרְכבֹות ַעִמי ָנִדיב ּ.  
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 פרק ז

ּ שוִבי שוִבי ַהּשוַלִמיתא ּ ּ ּׁ ׁ ּשוִבי שוִבי ְוֶנֱחֶזה, ׁ ּׁ ך ׁ ֶּתֱחזו ַמה; ְּבָ ּ ,
ּשוַלִמית ּּבַ ּ ְָיפו פָעַמ  ַמהב .ַּהַמֲחָנִים, ִּכְמחַֹלת, ׁ ּ ָעִליםּ ּנְ ת, ְִיך ּבַ  ּבַ

ְַחמוֵקי ְיֵרַכִיך; ָנִדיב ּ ַּמֲעֵשה ְיֵדי ָאָמן, ְּכמֹו ֲחָלִאים ּ ּ ָשְרֵרך ַאַגן ג .ׂ ְ ׁ
ַהר ְטֵנך ֲעֵרַמת ִחִטים; ֶּיְחַסר ַהָמֶזג ַאל, ַהּסַ ּּבִ ים, ְ ּשֹוַשּנִ ׁסוָגה ּבַ ׁ  ד .ּ

ְָשֵני ָשַדִיך ִכְשֵני ֳעפִרים ׁ ׁ ּׁ ָּתֳאֵמי ְצִבָיה, ְ ְ ַצָואֵרךה .ּ ן, ּ ְׁכִמְגַדל ַהּשֵ ּ ּ ;
ֶחְשּבֹון ֵרכֹות ּבְ ֵׁעיַנִיך ּבְ ת ַעל, ְ ים ַׁשַער ּבַ ַּאפך ְכִמְגַדל  ַרּבִ ּ ְ ֵ ּ

ׂצֹופה פֵני ַדָמֶשק, ַּהְלָבנֹון ּ ְ ּ רֹאֵשך ָעַלִיך ַכַכְרֶמלו .ֶּ ּ ְ ְ ְְוַדַלת רֹאֵשך , ׁ ׁ ּ
ָּכַאְרָגָמן ְרָהִטים, ְֶמֶלך :ּ ִָיפ  ַמהז .ָּאסור ּבָ ַעְמְת ּוַמה, יתּ , ַאֲהָבה ּּנָ

ַתֲענוִגים ּּבַ ּ זֹאת קֹוָמֵתך ָדְמָתה ְלָתָמרח .ּ ְּוָשַדִיך ְלַאְשכֹלֹות, ְ ׁ ְׁ.  
יו, ּ ָאַמְרִתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמרט ַסְנִסּנָ ְָנא ָשַדִיך  ְּוִיְהיו; אֲֹחָזה ּבְ ׁ

ְֶכֶאְשְכלֹות ַהֶגפן ּ ּ ְּוֵריַח ַאפך ַכַתפוִחים, ּׁ ּ ּּ ּ ְ ְ ְוִחֵכךי .ֵ ְְכֵיין ַהטֹוב הֹוֵלך , ּ ּ ּ
ִׁשפֵתי ְיֵשִנים, ּדֹוֵבב; ְׁלדֹוִדי ְלֵמיָשִרים ְ ְוָעַלי ,  ֲאִני ְלדֹוִדייא .ׂ

ְּתשוָקתֹו ׁ ֶדהיב .ּ ְכפִרים, ׂ ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהּשָ ָָנִליָנה ּבַ ּ ַנְשִכיָמהיג .ּ ׁ ,
ָמַדר ִנְרֶאה ִאם ַּלְכָרִמים ּפְרָחה ַהֶגפן פַתח ַהּסְ ִ ֶ ָּ ֵּנצו ָהִרמֹוִניםֵה, ּּ ּ ;

ָּשם ֶאֵתן ֶאת ּ ַהדוָדִאים ָנְתנויד .ְָלך, ּדַֹדי ׁ ּ ּפָתֵחינו ָכל ְוַעל, ֵריַח ּ ּ ְ ּ 
ְָצפְנִתי ָלך, ּדֹוִדי; ְׁיָשִנים ַּגם, ֲׁחָדִשים ְמָגִדים ּ ַ.  

 פרק ח

ּ ִמי ִיֶתְנך ְכָאח ִליא ָ ּיֹוֵנק ְשֵדי ִאִמי, ּ ְקך; ׁ ֶָאְמָצֲאך ַבחוץ ֶאּשָ ָׁ ם ַּג, ּ
ית ִאִמי ֲָאִביֲאך ֶאל, ָ ֶאְנָהְגךב .ָּיֻבזו ִלי לֹא ְּתַלְמֵדִני ּּבֵ ַָאְשְקך ; ּ ׁ

ׁ ְשמֹאלֹו ַתַחת רֹאִשיג .ֵּמֲעִסיס ִרמִֹני, ִּמַיִין ָהֶרַקח ּ ֵקִני, ׂ  .ִּויִמינֹו ְתַחּבְ
ְעִתי ֶאְתֶכםד ּ ִהְשּבַ ם, ׁ נֹות ְירוָשָלִ ּׁבְ ָּתִעירו וַמה ַמה :ּ ּ ְּתעְֹררו ֶא ּ  תּ

ַָעד ֶשֶתְחפץ, ָהַאֲהָבה ּ ּ ר עָֹלה ִמן,  ִמי זֹאתה .ׁ ִֶמְתַרפֶקת, ַּהִמְדּבָ ּ ,
ּדֹוָדה ַעל ַּתַחת ַהַתפוַח; ּ ּ ּ ָעֹוַרְרִתיך, ּ ַלְתך ִאֶמך ּ ָָשָמה ִחּבְ ָּ ּ ָּשָמה , ׁ ׁ

ָלה ְיָלַדְתך ך ׂ ִשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעלו .ִָחּבְ  ִּכי ְָזרֹוֶעך ַּכחֹוָתם ַעל, ִָלּבֶ
ָׁקָשה ִכְשאֹול ִקְנָאה, ַּכָמֶות ַאֲהָבהַּעָזה  ְֶרָשפיָה :ׁ ִֵרְשפי ׁ ּ ֵׁאש , ׁ

יםז .ַׁשְלֶהֶבְתָיה ּלֹא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת,  ַמִים ַרּבִ , ָהַאֲהָבה ּ
ּלֹא ִיְשְטפוָה, ּוְנָהרֹות ִׁיֵתן ִאיש ֶאת ִאם; ׁ יתֹו ָּכל ּ , הֹון ּבֵ
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ַאֲהָבה ָּיבוזו לֹו, ּבֹוז ּבָ הָאחֹות ָלנח  .ּ ְּוָשַדִים ֵאין ָלה, ּו ְקַטּנָ  ַמה; ׁ
ֲעֶשה ַלֲאחֵֹתנו ּּנַ ר, ׂ יֹום ֶשְיֻדּבַ ּּבַ ה ּׁ ִנְבֶנה ָעֶליָה , חֹוָמה ִהיא  ִאםט .ּּבָ

ָּנצור ָעֶליָה לוַח ָאֶרז, ֶּדֶלת ִהיא ְוִאם; ִּטיַרת ָכֶסף ,  ֲאִני חֹוָמהי .ּ
ְּוָשַדי ַכִמְגָדלֹות ּ ּ   .ׁמֹוְצֵאת ָשלֹוםְּכ, ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו; ׁ

ַבַעל ָהמֹוןיא ׁ ֶכֶרם ָהָיה ִלְשלֹמֹה ּבְ  :ַּהֶכֶרם ַלּנְֹטִרים ָנַתן ֶאת, ּ
פְריֹו ִִאיש ָיִבא ּבְ ּ ַכְרִמי ֶשִלייב .ֶּאֶלף ָכֶסף, ׁ ׁ ָָהֶאֶלף ְלך ; ְָלפָני, ּ

יםיג .ִּפְריֹו ּוָמאַתִים ְלנְֹטִרים ֶאת, ְׁשלֹמֹה ַגּנִ ּ ַהיֹוֶשֶבת ּבַ ׁ ים ֲחֵבִר, ּ
ְַמְקִשיִבים ְלקֹוֵלך ַרח דֹוִדייד .ַׁהְשִמיִעִני ׁ ְָלך ִלְצִבי אֹו  ּוְדֵמה, ּ ּבְ
ְּלעֹפר ָהַאָיִלים    .ָׂהֵרי ְבָשִמים, ַעל ֶ
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