מעוז צור
ַה ֶשׁם שהוא צורי ,המגן עלי כסלע איתן הוא מעוזי ,ומקור ביטחוני וישועתי

רו ׁש ִ ּב ֵ ּק ׁש
קו ַמת ְ ּב ֹ
רות ֹ
ְ ּכ ֹ
ַא ָג ִגי ֶּבן ַה ְּמ ָד ָתא

)על כל הניסים שעשית עמדי( רק אותך נאה וראוי לשבח .ואני מבקש ומתחנן אליך

מו ֵק ׁש וזה שחשב לעשות למרדכי הצדיק נהי' להמן למלכודת שהוא עצמו נלכד בו
לו ְל ַפח ּו ְל ֹ
ְו ִנ ְה ָי ָתה ֹ
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צור ְי ׁש ּו ָע ִתי
עוז ּ
ָמ ֹ
ְל ָך ָנ ֶאה ְל ַׁש ֵּב ַח
ִּת ּכ ֹון ֵּבית ְּת ִפ ּ ָל ִתי
ת ָודה ְנ ַז ֵּב ַח
ְו ָׁשם ּ ֹ
ְל ֵעת ּ ָת ִכין ַמ ְט ֵּב ַח
ִמ ָ ּצר ַה ְמ ַנ ֵּב ַח
ָאז ֶא ְג ֹ
מר ְ ּב ִ ׁשיר ִמ ְז ֹ
מור
ַח ֻנ ַּכת ַה ִּמ ְז ֵּב ַח
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*

כאשר תבנה על מכונו את בית המקדש שבו אני אתפלל
ושם נקריב לפניך קרבן תודה על הניסים ועל פדות נפשינו
כישבוא העת שהקב"ה יעשה טבח כנקמה מ-
מכל שונאינו המנבחים עלינו ככלבים ומגדפים כלפי מעלה
אז אפתח פי ואגמור )אשלים( לפניך שירי מזמור והלל

כות ֶע ְג ָלה
ְ ּב ִ ׁש ְע ּב ּוד ַמ ְל ּ
ּו ְב ָי ֹ
דו ָלה
דו ַה ְ ּג ֹ
הו ִציא ֶאת ַה ְּס ֻג ּ ָלה
ֹ
עו
ֵחיל ּ ַפ ְר ֹעה ְו ָכל ַז ְר ֹ
ָי ְר ּ
צו ָלה
דו ְ ּכ ֶא ֶבן ִ ּב ְמ ּ

נפשי שבעה כבר בהרבה רעות וצרות שבאו עלי
ומרוב צער בכל ויגון כלו )אזלו( שם כוחותינו
המצריים מררו את חיי בכל מיני עבודה קשה כמו שנאמר ‰„Â·Ú· Ì‰ÈÈÁ ˙‡ Â¯¯ÓÈÂ
˜˘) ‰שמות א ,יד(
מלכות מצרים המשולה לעגלה )ירמיהו מו ,כ( הם אשר ,שעבדו אותי אבל הקב"ה
השם שגדלה ידו להושיע הוא
הוציא מארץ מצרים את ישראל הנקראים עם סגולה כמו שנאמר ‰ÏÂ‚Ò ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â
)שמות י"ט ,ה(
כל חילותיו של פרעה הרשע שרדף אחרי בנ"י וכל כוחו
טבעו בים סוף כמו שנאמר ˙Ô·‡ ÂÓÎ ˙ÂÏÂˆÓ· Â„¯È ÂÓÂÈÒÎÈ ˙ÂÓÂ‰
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ְ ּד ִביר ָק ְד ׁש ֹו ֱה ִב ַ
יא ִני
ְו ַגם ָׁשם ל ֹא ָׁש ַק ְט ִּתי
ּו ָבא ֹנו ֵג ׁש ְו ִה ְג ַל ִני
ִ ּכי ָז ִרים ָע ַב ְד ִּתי
ְו ֵיין ַר ַע ל ָמ ַס ְכ ִּתי
ִ ּכ ְמ ַעט ֶׁש ָע ַב ְר ִּתי
ֵקץ ָּב ֶבל ְז ֻר ָּב ֶבל
ְל ֵקץ ִ ׁש ְב ִעים ֹנו ָׁש ְע ִּתי

ֹרב ָּב ָניו ְו ִק ְנ ָי ָניו
ית
ַעל ָה ֵעץ ּ ָת ִל ָ

ביקש זאת המן הרשע הנקרא אגגי
וגאותו נשברה )ונאבדה(
את כבודו של מרדכי הצדיק שנקרא איש ימיני הגדלת והרמת
והאויב )המן הרשע( שמו  -נמחה מן העולם
ולא את עצמו בלבד מחית מן העולם אלא גם את רוב בניו ורכושו
שנתלה הוא על העץ והוא המוקש )המלכודת שהתכוון ללכוד את מרדכי ,בה הוא
ובניו נלכדו(

על חנוכת המזבח שחנכו אותו לעבודה
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עות ָ ֹ
ָר ֹ
ש ְב ָעה ַנ ְפ ִשי
ְ ּב ָי ֹגון ּ ֹכ ִחי ִ ּכ ָלה
ַח ַ ּיי ָמ ַר ּ
רו ְ ּב ֻק ִ ׁשי

תו ְנ ְ ׁש ָּב ָתה
ְו ַג ֲא ָו ֹ
את
ש ָ
אש ְי ִמ ִיני ִנ ּ ֵ ֹ
ֹר ׁ
ית
מו ָמ ִח ָ
או ֵיב ְ ׁש ֹ
ְו ֹ

לכרות קומתו של ברוש ,דהיינו מרדכי הנקרא ברוש )מגילה י ,(:וביקש להורגו

אחר גאולת מצרים הקב"ה הביאני לבית המקדש הנקרא דביר
אולם גם שם אחר שבאתי אל המנוחה ואל הנחלה לא שקטה נפשי לאורך זמן
מפני שבא נוגש ,דהיינו נבוכדנצר מלך בבל ,והגלה אותי לבבל
הגלות הזאת באה עלי כי עבדתי עבודה זרה
ועל ידי מעשי גרמתי שאמזוג לעצמי יין עם רעל
ובחורבן זה כמעט שם ישראל נעלם ועבר מן העולם
ולקץ שנות גלות בבל עליתי לא"י משם ע"י זרובבל שהוא הי' ראש העולים
והישועה באה לאחר קץ שבעים שנות גלות שהיו כנגד שבעים שמיטין שלא שמרו
ישראל )רש"י ויקרא כ"ה ,י"ח(

* מצאנו פירוש קל ונאה והודאה לד' על המציאה ,וברכה לחילו לאורייתא להמסדרו )עדיין בעילום שם( ,ואע"פ
שרוב רובו דברים פשוטים הבאנו כאן להוסיף כוונת הדברים )בפרט דמצינו שהלקט יושר כותב שהתה"ד הי'
שר כל לילה  -ובליל שבת שר שיר זה אצל השולחן שבת ולא מיד סמוך להדלקה ,ע"ש(.
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צו ָע ַלי
ְי ָו ִנים ִנ ְק ְ ּב ּ
ֲא ַזי ִ ּב ְי ֵמי ַח ְ ׁש ַמ ִּנים
מות ִמ ְג ָּד ַלי
חו ֹ
צו ֹ
ּו ָפ ְר ּ
ְו ִט ְּמ ּ
או ָּכל ַה ּ ְ ׁש ָמ ִנים
ּו ִמ ּנ ֹו ַתר ַק ְנ ַק ִ ּנים
ַנ ֲע ֶֹשה ֵנס ַל ּׁש ֹו ַׁש ִ ּנים
ְ ּב ֵני ִב ָינה ְי ֵמי ְׁש ֹ
מו ָנה
עו ִ ׁשיר ּו ְר ָנ ִנים
ָק ְב ּ

היוונים שנאספו על עם ישראל להחטיאם
זה הי' בימי החשמונאים
היוונים פרצו י"ג פירצות בחומות בית המקדש ]ואפשר לרמז שעשו פרצות בחומת
היהדות שהם מגדלי[ ,ונכנסו להיכל בית המקדש
וכל השמנים שהיו בבית המקדש טמאו )לא שפכו רק טמאו כי עיקר כוונתם היתה
להחטיא(
ומהשמן שנשאר ,מיתר הקנקנים שטמאו ,והם לא ראוהו ולא טימאוהו
מהשמן הזה שהי' בו להדליק יום אחד בלבד ועשה נס ודלק שמונה ימים ,הנס הזה
הוא לשושנים ,דהיינו לצדיקים הנקראים שושנה )שיר השירים(
החכמים שבזמן ההוא שהם יודעי בינה שהבינו שהימים האלו ,שמונה הימים ,הם ימי
רצון
קבעו את הימים האלו לשיר והלל ורננים להקב"ה
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שוף ְז ֹ
ֲח ֹ
רו ַע ָק ְד ֶׁש ָך
שו ָעה
ְו ָק ֵרב ֵקץ ַה ְי ּ

ְנ ֹקם ִנ ְק ַמת ַדם ַע ָב ֶד ָ
יך
ֵמ ֻא ּ ָמה ָה ְר ָׁש ָעה

גלה לנו השם את ידך האדירה במעון קדשך
ותקרב לנו את הישועה )הגאולה( שנוושע מן הגלות האחרון הזה
דם עבדך ,בני ישראל ,שדמם נשפך בגלות ,נקום ה' נקמתם
ממלכות אדום הרשעה

נו ַה ְי ׁש ּו ָעה
ִ ּכי ָא ְר ָכה ָל ּ
ועד עכשיו לא זכינו לראות את קץ הרעות הבאים עלינו
ְו ֵאין ֵקץ ִל ְי ֵמי ָה ָר ָעה
מון דחה והדוף את מלכות אדום אל צילו החשוך של המוות )דהיינו גיהנום(
ְ ּד ֵחה ַא ְד ֹ
מון ְ ּב ֵצל ַצ ְל ֹ
כי מצפים אנו כבר זמן רב לישועה הזאת ,שהרי מתעכבת הגאולה לבוא

רו ִעים ִ ׁש ְב ָעה
נו ֹ
ָה ֵקם ָל ּ

והקם לנו לתחי' את שבעת הרועים כימי קדם שהם ינהיגינו )אברהם ,יצחק ,יעקב,
משה ,אהרן ,יוסף ,ודוד(

* חלק זה תקנה מאוחרת נזכר לראשונה בקיצור השל"ה ,ויש כמה נוסחאות.

