
 
      

 

,   ָהַרִּבים  ְלַקֵּים  ִמְצַות  ְסִפיַרת  ָהעֹוֶמר  ִּבְקֻדָּשה  ּוְבָטֳהָרהְּבַרֲחֶמי
ִעם ָּכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכָּונֹוֶתיָה , ּוְבֵלב  טֹוב  ּוְבִׂשְמָחה  ְּגדֹוָלה

 ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִנְזֶּכה  ְלַהְכִניַע  ּוְלַׁשֵּבר  ְוַלֲעקֹור,  ִיים  ָּבּהג  ִמְצוֹות  ַהְּתלּו"ְוַתְרַי
 .ּוְלַבֵּטל ְקִלַּפת ָהָמן ֲעָמֵלק ִמן ָהעֹוָלם 

,   ְלַקֵּים  ּוְלַקֵּבל  ֶאת  ְיֵמי  ַהּפּוִרים  ְּבִׂשְמָחה  ְּגדֹוָלהְּבַרֲחֶמי
ְקֻדַּׁשת  ָמְרֳּדַכי  ְוֶאְסֵּתר ,  ִרים  ְקֻדַּׁשת  ֶהָאַרת  ּפּוְוִנְזֶּכה  ֶׁשֻּיְמַׁש

ְוִנְזֶּכה  ְלַקֵּים  ָּכל  ַהִּמְצוֹות ,    ֵּבית  ִיְׂשָרֵאלָעֵלינּו  ְוַעל  ַזְרֵענּו  ְוַעל  ָּכל  ַעְּמ
ְוִתֵּתן ,  ַהּנֹוֲהגֹות  ְּבפּוִרים  ִּבְקֻדָּׁשה  ּוְבָטֳהָרה  ּוְבֵלב  טֹוב  ּוְבִׂשְמָחה  ְּגדֹוָלה

 ְוִנְזֶּכה  ָאז,    ֶׁשִּתְתַּפֵּׁשט  ַהִּׂשְמָחה  ְּבָיֵדינּו  ְוַרְגֵלינּוִׂשְמָחה  ְּבִלֵּבנּו  ַעד
 . ֶּבֱאֶמתְלַהְמָחַאת ַּכף ְוִרּקּוִדין ִּדְקֻדָּׁשה ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְלִׁשְמ 

 )'א תפלה י"ח(

ת  ָהָמן ְלַהְכִניַע  ּוְלַׁשֵּבר  ּוְלַבֵּטל  ְוִלְמחֹות  ּוְלַכּלֹות  ְוַלֲעקֹור  ְקִלַּפ
ּוְלהֹוִציא  ָּכל  ַחּיּות ,  ֶׁשהּוא  ַתֲאַות  ָממֹון,  ֲעָמֵלק  ִמן  ָהעֹוָלם

ַהְּקֻדָּׁשה  ִמֶּמּנּו  ּוְלָהִׁשיב  ּוְלַהֲחִזיר  ָּכל  ַהִּניצֹוצֹות  ַהְּקדֹוִׁשים  ְוָכל  ַחּיּות 
  ּתֹוָרה ְוַלֲחזֹור  ְוַלֲעׂשֹות  ֵמֶהם,  ַהְּקֻדָּׁשה  ְלָׁשְרָׁשם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה

  ָעֵלינּו  ָתִמיד  ְקֻדַּׁשת  ָמְרְּדַכי  ַהְּיהּוִדי  ְוֶאְסֵּתר ְוִנְזֶּכה  ְלַהְמִׁשי,  ַהְּקדֹוָׁשה
ַהַּגְוִנין  ִעָּלִאין  ֶׁשֵּיׁש  ְּבֶכֶסף  ְוַתַעְזֵרנּו  ּוְתַזֵּכנּו  ְלַגּלֹות  ּוְלָהִאיר  ָּכל,  ַהַּמְלָּכה

ְוַתְחמֹול  ָעֵלינּו ,    ַהּטֹוב  ְגדֹוָלה  ִּכְרצֹוְנְוָזָהב  ּוְנחֹוֶׁשת  ִּבְקֻדָּׁשה  ּוְבָטֳהָרה
ְוִנְזֶּכה ְלַרֵחם ַעל , ְוַתְׁשִּפיַע  ָעֵלינּו ִמַּדת ָהַרֲחָמנּות ֶּבֱאֶמת,    ָהַרִּביםְּבַרֲחֶמי

  ָלנּו ְוַתְמִׁשי,  ְוַאָּתה  ְתַרֵחם  ָעֵלינּו  ִמן  ַהָּׁשַמִים,  ַהְּבִרּיֹות  ּוְלַהְרּבֹות  ִּבְצָדָקה
ָסה  ְוֶׁשַפע  טֹוָבה  ּוְצָדָקה  ּוְבָרָכה  ְוַרֲחִמים  ְוַחִּיים  ְוָׁשלֹום  ְוַדַעת  ָׁשֵלם ַפְרָנ

 )ו"א תפלה נ"ח(.                                                        ִּדְקֻדָּׁשה ְוָכל טֹוב

 
עֹוֶׂשה  ִנִּסים  ְוִנְפָלאֹות ,  ֵהי  ֲאבֹוֵתינּוֵהינּו  ֵוא  ְיהָֹוה  ֱאָרצֹון  ִמְּלָפֶני

, ָהָרב  ֶאת ִריֵבנּו ְוַהָּדן ֶאת ִּדיֵננּו ְוַהּנֹוֵקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו,  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור
ֶׁשְּתַרֵחם  ָעֵלינּו ,  ְוַהְמַׁשֵּלם  ְּגמּול  ְלָכל  אֹוְיֵבי  ַנְפֵׁשנּו  ְוַהִּנְפָרע  ָלנּו  ִמָּצֵרינּו

ֶׁשִּנְזֶּכה ,    ַהּנֹוָראֹות  ְוִנְפְלאֹוֶתיְוַתֲעזֹור  ָלנּו  ִּביׁשּוָעְת,  ים  ָהַרִּבְּבַרֲחֶמי
ֶׁשִּנְזֶּכה ,  ָּכָראּוי"  ְלַקֵּים  ֶאת  ְיֵמי  ַהּפּוִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ִּבְזַמֵּניֶהם"ְלַקֵּבל  ּו

, ָטֳהָרה  ְגדֹוָלהְלַקֵּים  ָּכל  ַהִּמְצֹות  ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהּנֹוֲהגֹות  ַּבּפּוִרים  ִּבְקֻדָּׁשה  ּוְב
 ,ְּבִגיָלה ְּבִרָּנה ְּבִדיָצה ְוֶחְדָוה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד,  "ְּבִׂשְמָחה  ּוְבטּוב  ֵלָבב"
 .ג ִמְצֹות ַהְּתלּויֹות ָּבֶהם"ִעם ָּכל ְּפָרֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם ְוַכָּונֹוֵתיֶהם ְוַתְרַי 

ינּו  ֶׁשָּכל  ַהִּנִּסים  ְוַהִּנְפָלאֹות  ֶׁשָעִׂשיָת ְּכָבר  ִּגִּליָת  ָאְזֵנ,  ֶׁשל  עֹוָלם
ֻּכָּלם ,  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֲאֶׁשר  ֲעֵליֶהם  ִנְקְּבעּו  ַהָּיִמים  טֹוִבים  ַהְּקדֹוִׁשים
ְוָאנּו ,  ַנֲעִׂשים  ְוִנְתַּגִּלים  ּוְמִאיִרים  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  ְּבָכל  ָאָדם  ּוְבָכל  ְזַמן

ְוֶהָאַרת ַהִּנִּסים , ת  ּפּוִרים ּוְקֻדַּׁשת ָּכל ַהָּיִמים טֹוִבים  ְקֻדַּׁשְצִריִכין  ְלַהְמִׁשי
ְּבָכל  ָׁשָנה  ְוָׁשָנה  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  ּוְבָכל  ָאָדם  ְוָאָדם ,  ְוִנְפָלאֹות  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ָאז

ּוְבָכל ,    עֹוֶׂשה  ִנִּסים  ְוִנְפָלאֹות  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹורּוְבֵכן  ָּבאִתי  ְלָפֶני.  ִּבְפָרִטּיּות
ַלְּמֵדִני  ְוהֹוֵרִני  ְוָחֵּנִני  ְוַזֵּכִני  ֶׁשֶאְזֶּכה  ְלִׂשְמַחת ,  יֹום  ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  ָׁשָעה

ֶׁשֶאְזֶּכה  ִלְׂשמַֹח  ְמאֹד  ְמאֹד  ְּבָכל  ֵלב  ָוֶנֶפׁש  ִּביֵמי ,  ּפּוִרים  ִּבְׁשֵלמּות  ֶּבֱאֶמת
ַעד  ֶׁשֶאְזֶּכה ,  ְמָחה  ֶׁשֵאין  ָלּה  ֵקץַהּפּוִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּבָכל  ָׁשָנה  ְוָׁשָנה  ְּבִׂש

  ָעַלי  ְוַעל  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל ַעל  ְיֵדי  ַהִּׂשְמָחה  ְוַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ּפּוִרים  ְלַהְמִׁשי
ֲאֶׁשר , ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה ַהִּנְמֶׁשֶכת ֵמַהָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶׁשְּמַטֶהֶרת ִמֻּטְמַאת ֵמת

, ְקִריַאת  ַהַּפְרָׁשה  ַהּזֹאת ֶׁשל ָּפָרה ֲאֻדָּמה ַאַחר ּפּוִריםִצִּויָת  ָעֵלינּו  ַלֲעסֹוק  ִּב

 ְלַמַען  ִנְזֶּכה,  ְוִגִּליָת  ָלנּו  ֶׁשַעל  ְיֵדי  ּפּוִרים  זֹוִכין  ְלָטֳהַרת  ַהָּפָרה  ֲאֻדָּמה
 .ִלְהיֹות ְטהֹוִרים ְלַקֵּבל ְקֻדַּׁשת ַהָּקְרַּבן ֶּפַסח ִּבְזַמּנֹו 

ָּתה  יֹוֵדַע  ֶׁשְּבעֹוֶצם  ְיִריָדֵתנּו  ּוְנִפיָלֵתנּו  ְּבעֹוֶמק ַא,  ֶׁשל  עֹוָלם
ְועֹוֶצם  ְוִרּבּוי  ָצרֹות  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשעֹוְבִרים  ַעל  ָּכל ,  ַהָּגלּות  ַהַּמר  ַהֶּזה

ְועֹוֶצם  ְוִרּבּוי  ַהְּמצּולֹות  ָים  ַהּׁשֹוְטִפים ,  ֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוָעַלי  ִּבְפָרִטּיּות
ּוְבָצָרה  ְגדֹוָלה  ֲאִני  ְמאֹד ,  ִפים  אֹוִתי  ְמאֹד  ְמאֹד  ִמָּכל  ַהְּצָדִדיםְורֹוְד,  ָעַלי

ְוֵאיִני  יֹוֵדַע  ׁשּום  ֶּפַתח  ִּתְקָוה  ְלַתֵּקן  ּוְלִהָּנֵצל  ִמָּכל ,  ְמאֹד  ְּבִלי  ִׁשעּור  ָוֵעֶר
ֹות   ַעָּתה  ִנִּסים  ִנְפָלִאים  ִויׁשּועֹות  ְּגדֹולֵהן  ַעל  ָּכל  ֵאֶּלה  ֲאִני  ָצִרי,  ֶזה

ַּכֲאֶׁשר  ָעִׂשיָת  ִעם  ְּכַלל  ִיְׂשָרֵאל  ְלדֹורֹות  עֹוָלם  ִנִּסים  ִנְפָלִאים ,  ְונֹוָראֹות
ִּביֵמי  ָמְרְּדַכי  ְוֶאְסֵּתר  ְּכֶׁשָעַמד  ֲעֵליֶהם  ָהָמן ,  ְונֹוָרִאים  ֲאֶׁשר  לא  ָהיּו  ְּכמֹוָתם

ים  ָּגדֹול  ִמָּכל  ַהִּנִּסים ֲאֶׁשר  ֵנס  ֶזה  ֶׁשל  ּפּוִר',  ָהָרָׁשע  ִיַּמח  ְׁשמֹו  ְוִזְכרֹו  ְוכּו
  ַהְּקדֹוִׁשים ַּכֲאֶׁשר  הֹוַדְעָּת  ָלנּו  ַעל  ְיֵדי  ֲחָכֶמי,  ֶׁשָעִׂשיָת  ִעָּמנּו  ֵמעֹוָלם

, א  ִנְבָטִליםְוָכל  ַהּמֹוֲעִדים  ִיְהיּו  ְּבֵטִלים  ִויֵמי  ַהּפּוִרים  ,  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה
 ִּכי  ָּכל  ַהּמֹוֲעִדים  ֵהם  ֵזֶכר  ִליִציַאת,  ַסחּוַבְּתִחָּלה  ָהיּו  ָּכל  ַהַהְתָחלֹות  ִמֶּפ

 .'ְוכּו ְוַעְכָׁשו, ִמְצַרִים 

ַמְצִמיַח ,  ֲאדֹון  ַהִּנְפָלאֹות,  ָמֵריּה  ְדָעְלָמא  ּכָֹּלא,  ֶׁשל  עֹוָלם
ֶׁשָּכל  ַהִּנִּסים  ְוַהִּנְפָלאֹות  ֶׁשָעִׂשיָת ,  ַאָּתה  יֹוֵדַע  ָהֱאֶמת,  ְיׁשּועֹות

, יִציַאת ִמְצַרִים ּוְבִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ִּביֵמי מֶׁשה ּוִביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתרִעָּמנּו ִּב
ִעַּקר ַהֵּנס , ְוָכל ַהִּנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמנּו ִּביֵמי ֲחֻנָּכה ּוְבָכל ּדֹור ָודֹור

ִּׂשְנָאה  ֶׁשל  ָּכל  ָצֵרינּו ִּכי  ִעָּקר  ַהִּקְנָאה  ְוַה,  ְוַהְיׁשּוָעה  הּוא  ְיׁשּוַעת  ַהֶּנֶפׁש
  ְיהָֹוה הּוא  ַרק  ַעל  ֲאֶׁשר  ָאנּו  ַמֲאִמיִנים  ְּב,  ְורֹוְדֵפינּו  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְורּוָחִנּיּות

,  ַהּנֹוָראֹות ַהְּקדֹוִׁשים ּוְלַקֵּים ִמְצוֹוֶתי ִּבְדָרֶכיּוִמְׁשּתֹוְקִקים ֵליֵל, ֵהינּוֱא
,   ָּבעֹוָלם  ּוֶמְמַׁשְלְּת  ְוַהְׁשָּגָחְתת  ֱאמּוַנת  ֱאָלהּוְתּוְלַגּלֹות  ּוְלַפְרֵסם  ֲאִמַּת

ֶאָּלא  ֶׁשְּבָכל ,  א  ֶאָחד  ִּבְלָבד  ָעַמד  ָעֵלינּו  ְלַכּלֹוֵתנּוַרק  ִּבְׁשִביל  ֶזה   ֲאֶׁשר
,   הּוא  ַמִּציֵלנּו  ִמָּיָדםְוַהָּקדֹוׁש  ָּברּו,  ּדֹור  ָודֹור  עֹוְמִדים  ָעֵלינּו  ְלַכּלֹוֵתינּו

 ל  ֵּכן  ִעָּקר  ַהֵּנס  ְוַהְיׁשּוָעה  ִמָּכל  ַהָּצרֹות  הּוא  ַמה  ֶּׁשַאָּתה  ְמַקֵּנא  ִקְנָאְתְוַע
ְּכֵדי ְלַקֵּים ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ְלַבל ִיְתַּבְּטלּו ִמן , ְוַאָּתה  עֹוֶׂשה  ִנִּסים  ְוִנְפָלאֹות

 ֶׁשֻּכָּלם  ֵהם,  ִיַּמח  ְׁשָמם  ָהעֹוָלם  ַחס  ְוָׁשלֹום  ִּכְרצֹון  ַהּׂשֹוְנִאים  ְוַהּכֹוְפִרים
 .ִמִּסְטָרא ְדָהָמן ַוֲעָמֵלק ִיַּמח ְׁשמֹו 

,   ׁשֹוֵכן  ְׁשָחִקיםּוָמה  ֲאַסֵּפר  ְלָפֶני,    יֹוֵׁשב  ָמרֹוםָמה  אֹוַמר  ְלָפֶני
ִאם  ַאֲחֵרי  ָּכל  ַהִּנִּסים  ְוַהִּנְפָלאֹות  ָהֵאֶּלה  ֲאִני  ְּבַעְצִמי  רֹוֵדף  ֶאת 

ַאף  ַּגם ,  א  ִהְתַּגַּבְרִּתי  ֶנֶגד  ַּתֲאוֹוַתיִּכי  ,  ר  ִמָּכל  ַהּׂשֹוְנִאיםַעְצִמי  יֹוֵת
ַעד  ֲאֶׁשר  ֵהֵבאִתי ,  ְוָעִׂשיִתי  ַמה  ֶּׁשָעִׂשיִתי,  ִהְמַׁשְכִּתי  ָעַלי  ֶאת  ַהֵּיֶצר  ָהָרע

ל ֲאֶׁשר  ֵהם  ָקִׁשים  ּוָמִרים  ִמָּכ,  ַעְצִמי  ְּבָיַדִים  ְּבָצרֹות  ָהֵאֶּלה  ָצרֹות  ַנְפִׁשי
 ִּכי  ֶזהּו  ָהַרֲחָמנּות  ַהָּגדֹול  ִמָּכל,  ִּכי  ֵאין  ָצָרה  ְּכָצרֹות  ַהֶּנֶפׁש,  ַהָּצרֹות

 .ֵמֲעוֹונֹות ּוְפָגִמים ָהַרֲחָמנּות ְלהֹוִציא ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל 

ַאָּתה  ְלַבד ,  "ִהים  ֱאֶמתְיהָֹוה  ֱא",  ָיִחיד  ַקְדמֹון,  ְדָעְלָמא  ּכָֹּלא
א  ֵאָדע ִּכי  ֶּבֱאֶמת  ַּבַער  ֲאִני  ְו,  יָכן  נֹוְגִעים  ְּדָבַרי  ֵאֶּלהיֹוֵדַע  ְלֵה

   ִלְזּכֹות  ְלַהְמִׁשיּוִּבְפָרט  ֵאי,  ּתֹוֶקף  ַהֵּנס  ֶׁשל  ּפּוִרים  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְורּוָחִנּיּות
ה ְמַרֵּמז ְוַאָּת, ֲאָבל  ַאָּתה ְלַבד יֹוֵדַע ַהּכֹל,  ָעַלי  ּתֹוֶקף  ַהֵּנס  ְוַהְיׁשּוָעה  ַהּזֹאת

ְּבַכָּמה ִמיֵני ִהְתנֹוְצצּות ּוְרָמִזים ַרִּבים ,    ְּבָכל  ֵעתִלי  ֵמָרחֹוק  ְלִהְתָקֵרב  ֵאֶלי
ֲאָבל זֹאת , ַׁשְבִּתי ִמָּטעּוִתי ַוֲאִני ְּבעֹוֶצם ַקְׁשיּות ָעְרִּפי ֲעַדִין לא, ְּבִלי ִׁשעּור

 ְוַזֵּכִני

 ְוַתַעְזֵרִני

 ְוִנְזֶּכה

 ְיִהי

 ִרּבֹונֹו

 ִרּבֹונֹו

 ִרּבֹונֹו

 ְוַעָּתה

 ִרּבֹונֹו



 ַעֵּקׁש  עֹוד  ְלַדֵּבר  ִּדּבּוִרים  ָּכֵאֶּלהַמה  ֶּׁשֲעַדִין  ֲאִני  ִמְת,  ֶנָחָמִתי  ְבָעְנִיי  ַהַּמר
 . ִויׁשּוָעֶתּוְלַצּפֹות ֲעַדִין ְלַרֲחֶמי, ֵמָעָפר ֵאֶלי ּוְלַצְפֵצף ִאְמָרִתי, ְלָפֶני 

ַאָּתה  ְלַבד  יֹוֵדַע  ּתֹוֶקף  ַהֵּנס  ֶׁשָהָיה  ָאז  ִּביֵמי  ָמְרְּדַכי ,  ֶׁשל  עֹוָלם
ִלְמחֹות  ְׁשָמם  ְוִזְכָרם ,  ֵּצַח  ִמְלֶחֶמת  ָהָמן  ֲעָמֵלקֶׁשָּזכּו  ְלַנ,  ְוֶאְסֵּתר

  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ֶהָאָרה  ִנְפָלָאה  ִויׁשּוָעה  נֹוָרָאה   ָזכּו  ְלַהְמִׁשיְוֵאי,  ִמן  ָהעֹוָלם
  ַעָּתה  ָּכל  ַחּיּוֵתנּו  ְוִתְקָוֵתנּו  ָלֵצאת  ִמָּגלּוֵתנּו  ְּבגּוף ְוֵאי,  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור

ִּכי  ָאנּו  עֹוְמִדים  ּוְמַצִּפים ,  א  ַרק  ַעל  ְיֵדי  ּתֹוֶקף  ַהֵּנס  ַהֶּזההּו,  ָוֶנֶפׁש
ַלֲעקֹור ,  ַּכֲאֶׁשר  ֲעַזְרָּתם  ָאז  ְלַהְכִניַע  ּוְלַׁשֵּבר  ְקִלַּפת  ָהָמן  ֲעָמֵלק,  ִליׁשּוָעֶת

, ָלם  ָּבעֹוּוְלַגּלֹות  ֱאמּוַנת  ַהְׁשָּגָחְת,  ּוְלַבֵּטל  ּוְלַהְכִניַע  ֻזֲהָמתֹו  ַהְּגדֹוָלה
ֵּכן  ַּתֲעמֹוד ,    ַהְּקדֹוָׁשהְוַלֲחזֹור  ּוְלַקֵּים  ּוְלַקֵּבל  ֵמָחָדׁש  ְקֻדַּׁשת  ּתֹוָרְת

, ַעד  ֲאֶׁשר  ְּתַנֵּצַח  ַהִּמְלָחָמה  ִּבְׁשֵלמּות,  ְּבֶעְזָרֵתנּו  ֶסָלה  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור
ְוַלֲהִׁשיֵבנּו ,  ָהָאֶרץּוְלַהֲעִביר  רּוַח  ַהֻּטְמָאה  ִמן  ,  ִלְמחֹות  ֵזֶכר  ֲעָמֵלק  ְלַגְמֵרי

  ֲאדֹון ַעל  ֵּכן  ָּבאִתי  ְלָפֶני.  ּוְלהֹוִציֵאנּו  ִמָּגלּוֵתנּו  ַהַּמר  ְמֵהָרה,    ֶּבֱאֶמתֵאֶלי
ְוַאל , ְוַתִּביט ְּבָעְנֵינּו ַוֲעָמֵלנּו,  ְלגֹוֶדל ָצרֹות ַנְפֵׁשנּוִלְּב ֶׁשָּתִׂשים, ַהִּנְפָלאֹות

, ִנִּסים  ֶׁשל  ּפּוִרים,  ֶׂשה  ִעָּמנּו  ִנִּסים  ִנְפָלִאים  ְונֹוָרִאיםְוַתֲע,  ַּתִּביט  ְּבַמֲעָלֵלנּו
 ְּבַחֵּיינּו  ִחיׁש  ַקל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָלׁשּוב  ֵאֶלי,  ְּבאֹוֶפן  ֶׁשְּתַסֵּבב  ִסּבֹות  ְלטֹוָבה

 .א ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלהְו, ְמֵהָרה 

ַרֵחם ,  "  עֹוָלם  ּוֶמֶלִהים  ַחִּייםֱא",  ְמַחֵּיה  ֵמִתים,  ֶׁשל  עֹוָלם
ְוַקְּדֵׁשנּו ְוַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמַאת ֵמת ֶׁשִהיא ֲאִבי , ָעֵלינּו  ְוַהֲחֵיינּו  ְוַקְּיֵמנּו

, ֶׁשֵהם  ִהְרהּוֵרי  ִנאּוף  ֶׁשִהְתַּגְּברּו  ְוִהְתַּפְּׁשטּו  ָּבעֹוָלם  ְמאֹד,  ֲאבֹות  ַהֻּטְמָאה
ָּבאנּו ְּבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשּבֹוֶלת , "ָמֳעָמדָטַבְענּו ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין "ַעד ֲאֶׁשר 
  ָעֵלינּו ֶׁשִּנְזֶּכה  ְלַקֵּבל  ּוְלַהְמִׁשי,  ַזֵּכנּו  ְּבּכַֹח  ְקֻדַּׁשת  ִמְצַות  ּפּוִרים,  ְׁשָטָפְתנּו

ְלַטֲהֵרנּו ֶּבֱאֶמת ִמֻּטְמַאת ֵמת ָּבעֹוָלם , ְקֻדַּׁשת ְוָטֳהַרת ַהָּפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה
ְזַמן ,  ְוֶאְזֶּכה  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ְלַקֵּבל  ַחג  ַהֶּפַסח  ַהָּקדֹוׁש,  ה  ּוָבעֹוָלם  ַהָּבאַהֶּז

  ְלַקֵּים ְוִנְזֶּכה  ְּבַרֲחֶמי,  ִּבְקֻדָּׁשה  ְגדֹוָלה  ּוְבִׂשְמָחה  ַרָּבה  ַוֲעצּוָמה,  ֵחרּוֵתנּו
ְוַתַעְזֵרנּו ,  ה  ַרָּבהָּכל  ַהִּמְצוֹות  ֶׁשל  ֶּפַסח  ִּבְקֻדָּׁשה  ְגדֹוָלה  ּוְבִׂשְמָחה  ְוֶחְדָו

ֶׁשּלא  ִיָּמֵצא ,  ִמַמֶּׁשהּו  ָחֵמץ  ּוְׂשאֹור,    ָהַרִּביםְותֹוִׁשיֵענּו  ְוִתְׁשְמֵרנּו  ְּבַרֲחֶמי
ִּכי  ָגלּוי ,  ִּבְגבּוֵלנּו  ּוִבְרׁשּוֵתנּו  ַמֶּׁשהּו  ְּדַמֶּׁשהּו  ְׂשאֹור  ְוָחֵמץ  ָּכל  ְיֵמי  ַהֶּפַסח

 ֶׁשִאי  ֶאְפַׁשר  ְלָּבָׂשר  ָוָדם  ְּבַעְצמֹו  ִלְהיֹות,  ְלָמא  ּכָֹּלא  ִרּבֹונֹו  ְדַעְוָידּוַע  ְלָפֶני
 . ְוַרֲחֶמיְיׁשּוָעֶת א ַעל ְיֵדיִאם , ִנְזָהר ִמַּמֶּׁשהּו ָחֵמץ 

ְוָׁשְמֵרנּו ,  ַרֲחָמן  ֲאִמִּתי,  ּגֹוֵאל  ָחָזק,    ָהַרִּביםָעֵלינּו  ְּבַרֲחֶמי
ְוַתַעְזֵרנּו ּוְתַזֵּכנּו , ל  ְיֵמי ַהֶּפַסח ַהְּקדֹוִׁשיםְוַהִּציֵלנּו  ִמַּמֶּׁשהּו  ָחֵמץ  ָּכ

ֵמֵאֶבל  ְליֹום  טֹוב  ֵמֲאֵפָלה  ְלאֹור ,  ָלֵצאת  ֵמַעְבדּות  ְלֵחרּות  ִמָּיגֹון  ְלִׂשְמָחה
ְוִנְזֶּכה  ְלַסֵּדר  ַהֵּסֶדר  ֶׁשל  ֶּפַסח ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ּוְבִהְתַלֲהבּות ִנְפָלא ,  ָּגדֹול

 ְוִנְזֶּכה ֶׁשָּיבֹואּו ָעֵלינּו ְוָיִאירּו ָּבנּו ְּבֶהָאָרה ִנְפָלָאה, ָחה  ַרָּבה ַוֲעצּוָמהּוְבִׂשְמ
 .ָּכל ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ְוַקְטנּות ַהְּמִאיִרין ַּבֶּפַסח ְּבאֹור ָּגדֹול ְוִנְפָלא ְונֹוָרא 

ל  ּפּוִרים  ִּבְקֻדָּׁשה ָעְזֵרנּו  ְוהֹוִׁשיֵענּו  ְלַקֵּים  ַהִּמְצֹות  ֶׁש,  ַרֲחִמים
ַעד  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִלְהיֹות  ִנְזָהִרים ,  ּוְבִׂשְמָחה  ְגדֹוָלה  ָּכל  ָּכ
ּוְלַקֵּים  ָּכל  ַהִּמְצֹות  ַהּנֹוָראֹות  ֶׁשל  ֶּפַסח ,  ֶּבֱאֶמת  ִמַּמֶּׁשהּו  ָחֵמץ  ַּבֶּפַסח

ְוַזֵּכנּו ,    ַרֵחם  ָעֵלינּו  ְלַמַען  ְׁשֶמ.ִּבְקֻדָּׁשה  ְגדֹוָלה  ּוְבִׂשְמָחה  נֹוָרָאה  ַוֲעצּוָמה
ָעְזֵרנּו  ְוהֹוִׁשיֵענּו  ַעל  ִּפי  ַהּתֹוָרה ,  ַעָּתה  ִלְפעֹול  ַּבָּקָׁשֵתינּו  ְּבַרֲחִמים  ֶאְצְל

הֹוִׁשיֵענּו  ִמּכַֹח  ְקֻדַּׁשת  ַהֵּנס ,    ְמֵהָרה  ֶּבֱאֶמתַהּזֹאת  ָלׁשּוב  ּוְלִהְתָקֵרב  ֵאֶלי
 ,  ֵמַעָּתה  ֵמַרע  ְלטֹובֶׁשִּנְזֶּכה  ְלִהְתַהֵּפ,  ָאה  ֶׁשל  ּפּוִריםְוַהְיׁשּוָעה  ַהִּנְפָל

 .ְוִנְזֶּכה ָלֵצאת ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול 

ְוהֹוִׁשיֵענּו  ְלִהְתַעּנֹות  ַּתֲעִנית  ֶאְסֵּתר  קֹוֶדם  ּפּוִרים  ִּבְקֻדָּׁשה 
 ְוִלְצעֹוק  ְוִלְזעֹוק  ֵאֶלי,  ַכָּוָנה  ְגדֹוָלהְולֹוַמר  ְסִליחֹות  ְּב,  ְגדֹוָלה

ְוִתְפַּתח  ֶאת  ְלָבִבי  ֶׁשֶאְזֶּכה  ְלַהְרִּגיׁש  ְּכֵאב  ֲעוֹונֹוַתי  ֶּבֱאֶמת ,  ְמאֹד  ְמאֹד

ַעד  ֶׁשֶאְזֶּכה  ִלְזעֹוק  ְזָעָקה ,  ְועֹוֶצם  ָצַרת  ַנְפִׁשי  ֲאֶׁשר  ֵאין  ְלַׁשֵער,  ְּבִלִּבי
ּוְפָגַמי , י ִלְזעֹוק ְלִפי ִרּבּוי ֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ָהֲעצּוִמיםְגדֹוָלה ּוָמָרה ָּכָראּוי ִל

ּוְתַמֵהר ,    ָעַלי  ֶּבֱאֶמתַעד  ֲאֶׁשר  ִיְתעֹוְררּו  ַרֲחֶמי,  ַהְּגדֹוִלים  ְוָהַרִּבים  ְמאֹד
 ת  ְוֶא  ֵאֵלְוַתֲעֶׂשה  ֶאת  ֲאֶׁשר  ְּבֻחֶּקי,  ְלהֹוִׁשיֵעִני  ּוְלָגֳאֵלִני  ִמֶּמִּני  ְּבַעְצִמי

 . ֶאְׁשמֹור ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלםִמְצֹוֶתי 

   ְלַהְתִחיל  ִמְּבִחיַנת  ֵאיהֹוֵרִני  ַהֶּדֶר,  ַמְלִּכי  יֹוְצִרי  ּובֹוְרִאי  ְועֹוִׂשי
ָעְזֵרִני ,    ַהְּקדֹוִׁשיםַּכֲאֶׁשר  ָרַמְזָּת  ָלנּו  ַעל  ְיֵדי  ֲחָכֶמי,  ְקֻדַּׁשת  ּפּוִרים

ְּבאֹוֶפן ,    ִחּדּוׁש  ִנְפָלא  ְונֹוָראְּבֶדֶר,  ִנְפָלָאה  ְונֹוָרָאה  ֵנס  ִויׁשּוָעה  ְּבֶדֶר
ְוֶאְזֶּכה  ְלַהְתִחיל ,    ִּבְתׁשּוָבה  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאֶמתֶׁשֶאְזֶּכה  ֵמַעָּתה  ָלׁשּוב  ֵאֶלי

ְותֹוֵרִני ,  ֶּבֱאֶמתֵמָחָדׁש ַהְתָחָלה ְׁשֵלָמה ַוֲאִמִּתִּיית ְּבָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש ַּבֲעבֹוָדְת
   ְוֵעָצה  ֶאְזֶּכה  ָלׁשּוב  ֵאֶליּוְתַלְּמֵדִני  ֶּבֱאֶמת  ִמַּמה  ְלַהְתִחיל  ּוְבֵאיֶזה  ֶדֶר

 .ֶּבֱאֶמת 

ַּתְּקֵנִני  ְּבֵעָצה  טֹוָבה ,  "ְּגדֹול  ָהֵעָצה  ְוַרב  ָהֲעִליִלָּיה",  ֶׁשל  עֹוָלם
ֶאְזֶּכה  ֵמַעָּתה ְּבאֹוֶפן  ֶׁש,  ְוהֹוִׁשיֵעִני  ְמֵהָרה  ְלַמַען  ְׁשֶמ,  ִמְּלָפֶני

ָיִמין  א  ָאסּור  ֵמַעָּתה  ֵמְרצֹוְנְו,  ִלְּתׁשּוָבה  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאֶמת  ָּכל  ְיֵמי  ַחַּיי
ְוֶאְזֶּכה  ִלְלמֹוד  ּוְלַלֵּמד  ִלְׁשמֹור  ְוַלֲעׂשֹות  ּוְלַקֵּים  ֶאת  ָּכל  ִּדְבֵרי ,  ּוְׂשמֹאל

, ֹות  ְוָכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשִּבְּקֻדָּׁשהּוְלַקֵּים  ָּכל  ַהִּמְצ,    ְּבַאֲהָבהתֹוָרֶת]  ַתְלמּוד[
ְוַהּכֹל ֶאֱעֶׂשה ָיֶפה ְּבִעּתֹו ִּבְקֻדָּׁשה , ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר ְּבמֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו

ְוֶאְזֶּכה  ְּבּכַֹח  ַהַּצִּדיִקים ,  ּוְתַחְּזֵקִני  ְּבִׂשְמָחה  ְוֶחְדָוה  ָּתִמיד,  ּוְבָטֳהָרה  ְגדֹוָלה
 ,ִּיים ְלָגֵרׁש ּוְלַבֵּטל ִמֶּמִּני ּוִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ְקִלַּפת ָהָמן ֲעָמֵלק ִיַּמח ְׁשמֹוָהֲאִמִּת

 . ָעַלי ְקֻדַּׁשת ַהֵּנס ְוַהְיׁשּוָעה ֶׁשל ּפּוִריםּוְלַהְמִׁשי 

ֶׁשִּנְזֶּכה  ִלְׂשמַֹח  ְמאֹד ,  ָעֵלינּו  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  ּוְבָכל  ָׁשָנה  ְוָׁשָנה
, אֹד  ִּביֵמי  ַהּפּוִרים  ְּבִׂשְמָחה  ְגדֹוָלה  ְוֶחְדָוה  ַרָּבה  ַוֲעצּוָמהְמ

ְוִנְזֶּכה  ְלַקֵּים  ִמְצַות  ְקִריַאת  ַהְּמִגָּלה  ִּבְקֻדָּׁשה  ּוְבָטֳהָרה  ְגדֹוָלה  ּוְבִׂשְמָחה 
ָעה ַהּנֹוָרָאה ְוִנְזֶּכה ְלִהְתּבֹוֵנן ּגֹוֶדל עֹוֶצם ַהֵּנס ַהִּנְפָלא ְוַהְיׁשּו, ַרָּבה ַוֲעצּוָמה

ְוִנְזֶּכה  ְלַקֵּים  ִמְצַות ,  ּוְלִפְרסּוֵמי  ִנָּסא  ִּבְפֵני  ָּכל  ַעם  ְוֵעָדה,  ְוָהֲעצּוָמה  ַהּזֹאת
, ּוִמְצַות  ְסעּוַדת  ּפּוִרים,  "ִמְׁשלֹוַח  ָמנֹות  ִאיׁש  ְלֵרֵעהּו  ּוַמָּתנֹות  ָלֶאְביֹוִנים"

ְוִנְזֶּכה  ְלַקֵּים  ִמְצַות  ַהִּׁשְכרּות  ֶׁשל ,  הִּבְׁשֵלמּות  ָּגדֹול  ּוְבִׂשְמָחה  ַרָּבה  ַוֲעצּוָמ
א ְוַתַעְזֵרנּו  ְוִתְׁשְמֵרנּו  ֶׁש,  ּפּוִרים  ַּכֲאֶׁשר  ִצּוּונּו  ֲחָכֵמינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה
א ְו,  א  ַּבֶּנֶפׁשא  ַּבּגּוף  ְוַיִּזיק  ָלנּו  ַהְּׁשִתָּיה  ְוַהִּׁשְּכרּות  ֶׁשל  ּפּוִרים  ְּכָלל  

ַרק ִנְזֶּכה ַעל ְיֵדי ַהִּׁשְּכרּות , א ׁשּום ָּדָבר ַעל ְיֵדי ַהִּׁשְּכרּותם ָאָדם ְוַנִּזיק ׁשּו
 ְלּתֹו,    ִׂשְמָחה  ְגדֹוָלה  ְוֶחְדָוה  ַרָּבה  ַוֲעצּוָמה  ְמאֹדֶׁשל  ּפּוִרים  ָלבֹוא  ְלּתֹו

 א  ֶהָאַרתֲאֶׁשר  ָאז  ֵמִאיר  ֶהָאָרה  ִנְפָלָאה  ַוֲעצּוָמה  ֶׁשהּו,  ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ּפּוִרים
 .ֲאֶׁשר ֵאין ֻּדְגָמָתּה ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשָנה, ָמְרְּדַכי 

ְלַׂשֵּמַח  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל ,  ּוְלַׂשֵּמַח  ַּגם  ֲאֵחִרים,  ִלְהיֹות  ָׂשֵמַח  ְּבָכל  ֵלב
ָנִגיָלה ,    ְּבִׂשְמַחת  ּפּוִרים  ְּבֶחְדָוה  ַרָּבה  ַוֲעצּוָמה  ְמאֹד  ְמאֹדַעֶּמ

,   ְלַנַחת  ּוְלָרצֹוןְּבאֹוֶפן  ֶׁשִּיְהֶיה  ְל,    ְּבִׂשְמָחה  ֲאִמִּתִּייתה  ִּביׁשּוָעֶתְוִנְׂשְמָח
ְוִנְזֶּכה , ּוְתַקֵּבל ַׁשֲעׁשּוִעים ְּגדֹוִלים ִמְּׁשִתָּיֵתינּו ְוִׂשְמחֹוֵתינּו ַּבּפּוִרים ַהָּקדֹוׁש

, ּוָעה  ַהִּנְפָלָאה  ֶׁשל  ּפּוִריםַּגם  ַעָּתה  ְּבָכל  ָׁשָנה  ְוָׁשָנה  ְלַהֵּנס  ַהָּגדֹול  ְוַהְיׁש
ְלַהְכִניַע  ּוְלָגֵרׁש  ְוַלֲעקֹור  ּוְלַבֵּטל  ֵמִאָּתנּו  ְקִלַּפת  ָהָמן  ֲעָמֵלק  ְוֻזֲהָמתֹו 

ּוְלַטֵהר  ַעְצֵמנּו  ִמֻּזֲהָמתֹו ,  ְוִלְמחֹות  ְׁשמֹו  ְוִזְכרֹו  ִמן  ָהעֹוָלם,  ַהְּגדֹוָלה
ְוִנְזֶּכה ,    ָעֵלינּו  ְקֻדַּׁשת  ָמְרְּדַכי  ְוֶאְסֵּתרִׁשיּוְלַהְמ,  ִּבְקֻדָּׁשה  ּוְבָטֳהָרה  ְגדֹוָלה

  ְּבִׂשְמָחה ִלְׂשמַֹח  ָּתִמיד  ְּב,    ִׂשְמַחת  ּפּוִרים  ַעל  ָּכל  ַהָּׁשָנה  ֻּכָּלּהְלַהְמִׁשי
, ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִנְזֶּכה  ִלְקֻדַּׁשת  ְוָטֳהַרת  ַהָּפָרה  ֲאֻדָּמה,  ְוֶחְדָוה  ַרָּבה  ֶּבֱאֶמת

ִויֻקַּים  ָּבנּו  ִמְקָרא ,  ְוִנְזֶּכה  ִלְהיֹות  ְּבִׂשְמָחה  ָּתִמיד,  ת  ֶּפַסח  ֶּבֱאֶמתְוִלְקֻדַּׁש
ִיְהיּו  ְלָרצֹון  ִאְמֵרי ,  "ִּכי  בֹו  ִיְׂשַמח  ִלֵּבנּו  ִּכי  ְבֵׁשם  ָקְדׁשֹו  ָבָטְחנּו:  "ֶׁשָּכתּוב

 )ז"ב תפלה ל"ח(           .              ְיהָֹוה צּוִרי ְוגֹוֲאִליִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני

 ִרּבֹונֹו

 ִרּבֹונֹו

 ַרֵחם

 ָמֵלא

 ְוָעְזֵרנּו

 ָאִבי

 ִרּבֹונֹו

 ּוְתַרֵחם

 ְוֶאְזֶּכה


