נ ַסח ַהַהְדָר
ְלִסי  ַמֶֶכת
ׁי ִמָ  ַמֶֶכת
ַהְדָר ֲעָל ַמֶֶכת _________ ְוַהְדָר ֲעָלְַ ,עָ ֲעָל ַמֶֶכת _________ ְוַדְעָ ֲעָלָ ,לא ִנְתְנֵש

ְי

ׁי ִמָ ָ ,לא ְ ַעְלָמא ָהֵי ְוָלא ְ ַעְלָמא ְֵתי )ג' פעמי( .
________ ְוָלא ִתְתְנֵש

ִהי ָרצ ִמְ)ָפֶניָ יי ֱאלֵקינ ֵוא&לֵקי ֲאבֵתינ ְֵ!ֶ ,הא ָרְתָ
א ָמנ ֵתנ ָ,עָל ַהֶ.ה ְתֵהא ִעָ-נ ָלעָל ַהָ,א )ע"פ ברכות טז.(:
ֲח ִניָנא ַ,ר ָ0ָ0אָ ,רִמי ַ,ר ָ0ָ0אַ ,נְחָמ ַ,ר ָ0ָ0אֲ ,אַחאי ַ,ר ָ0ָ0א,ָ/ ,א
ָמִרי ַ,ר ָ0ָ0אַ ,רְפָר ַ,ר ָ0ָ0אָ ,רִכי! ַ,ר ָ0ָ0א ,ס ְרָחב ַ,ר ָ0ָ0אֲ ,אָדא
ַ,ר ָ0ָ0אָ ,דר ַ,ר ָ0ָ0א.

ַה

ֲעֶרב ָנא יי ֱא&לֵקינ ֶאת ִדְבֵרי תָרְתָ ְִ,פינ ְבִפיִפית ַעְ,ֵ ָ-ית
ָׂרֵאלְ ,ו ִנְהֶיה ]ָ34לנ ֲ [,אַנְחנ ְוֶצֱאָצֵאינ ] ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינ [
ִיְש
ָׂרֵאלָ 3 ,לנ יְדֵעי ְ!ֶמָ ְולְמֵדי תָרֶתָ ]ִלְ!ָמ[7
ְוֶצֱאָצֵאי ַעְ,ֵ ָ-ית ִיְש
)ברכות י"א.(:

ֵמ

א ְיַבי ְַחְֵ3מ ִני ִמְצֶתיָ3ִ ,י ְלעָל ִהיא ִלי )תהילי קי"ט צ"ח(ְ .יִהי
ִלִ,י ָתִמי ְ4,חֶ8יְָ ,לַמַע לא ֵאב! )תהילי קי"ט פ'(.
ַׁ3ח ִֶ 80דיָ3ִ ,י ָב ִח ִ9יָת ִני )תהילי קי"ט צ"ג(.
ְלעָל לא ֶאְש
ָ,ר  ָ/ה ייַ ,לְֵ-ד ִני 4חֶ8יָ )תהילי קי"ט י"ב(ֵ; .מ ;ֵמ ;ֵמֶ ,סָ)ה ָוֶעד.

מ

ִדי ֲאַנְחנ ְלָפֶניָ יי ֱא&לֵקינ ֵוא&לֵקי ֲאבֵתינ ְ<ַ!ֶ ,מָ
ְׂמָ ֶחְלֵקנ ֵמיְ!ֵבי ְקָרנת,
ֶחְלֵקנ ֵמיְ!ֵבי ֵ,ית ַהְִ-דָר! ְולא ַש
ִׁ3יִמי ְוֵה ַמְ!ִ3יִמי; ,נ ַמְ!ִ3יִמי ְלִדְבֵרי תָרה ְוֵה
ֶ!;נ ַמְש
ַמְ!ִ3יִמי ִלְדָבִרי ְֵ,טִלי; ;נ ֲעֵמִלי ְוֵה ֲעֵמִלי; ,נ ֲעֵמִלי
ָׂכר; ;נ ָרִצי ְוֵה
ָׂכר ְוֵה ֲעֵמִלי ְוֵאיָנ ְמַקְִ,לי ָש
ְמַקְִ,לי ָש
חת )ברכות
ָרִצי; ,נ ָרִצי ְלַחֵיי ָהעָל ַהָ,א ְוֵה ָרִצי ִלְבֵאר ַ! ַ
כחֶ!ֶ ,(:נֱאַמרְ :וָ/ה ֱא&לִקיִ ,ריֵד ִלְבֵאר ַ!ַחתְ / ,נֵ!י ָדִמי
ִמְרָמה לא ֶיֱחצ ְיֵמיֶהַ ,וֲא ִני ֶאְבַטח ָ) ,תהילי נ"ה כ"ד(.

ְי

ִהי ָרצ ִמְ)ָפֶניָ יי ֱא&לֵקנ ֵוא&לֵקי ֲאבֵתינ ֲ!ֶ !ֵ3ְ ,עַזְרָ ִני
ְלַסֵַ 9מֶֶכת ________ֲַ 3ֵ ,עְזֵר ִני ְלַהְתִחיל ְמֶסְכת
ְסָפִרי ֲאֵחִרי ְלַס ְָ9מִ ,לְלמד ְלַלֵ-ד ִלְ!מר ְוַלֲע<ת ְלַקֵֶ 9את
ָ3ל ִדְבֵרי ַתְלמ ד ָרֶתָ ְֲ/,הָבהְ .זכ ת ָ3ל ַהִַָBאי ַוֲאמָרִאי
ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמי ֲַעמד ִלי ְלַזְרִעי!ֶ" ,לא ָמ ! ַהָרה ִמִ0י ִמִ0י
ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עָל" )ע"פ ישעי' נ"ט כ"א ויהושע א' ח'(ְ .וִתְתַקֵי ִ,י:

ְ

ִהְתַהֶ)ְכָ ַ ְנֶחה אָת ְְ!ָ,כְ!ְִ ָ,מר ָעֶליַָ ,וֲהִקיצָת ִהיא
ח ִ9י )משלי
ׁנת ַ
ְתִ<יֶחָ )משלי ו' כ"ב(3ִ .י ִבי ִיְרָ ,יֶמיְָ ,ויִסיפ ְלָ ְש
ׂמאָל 7עֶ!ר ְוָכבד )משלי ג' ט"ז(.
ט' י"א( .אֶר ָיִמי ִ,יִמיָנְ,ִ ,7ש
ׁל )תהלי כ"ט י"א(.
יי עז ְלַעִ -יֵ ,יי ְיָבֵר ֶאת ַעַ -בָD

ֵׁמַ 7רָּבאָ,ְ ,עְלָמא ִEי ה א
ִיְתַEַGל ְו ִיְתַקְַ !Eש
ָעִתיד ְלִאְתַחָָEתאְ ,לֲ/חָי;ה ֵמַתָ9א ְלָּ/סָקא
ֵׁל,
ָיְתה ְלַחֵ9י ָעְלָמאְ ,לִמְבֵני ַקְרָא ִדיר ְש
ְלַ!ְכָלָלא ֵהיָכֵליַ,ְ 7גָ ְ ,7לֶמְעַקר ְ 0לָחָנא
ַׁמָ9א
נ ְכָר;ה ֵמְ/רָעאְ ,לֲאָתָבא ְ 0לָחָנא ִדְש
ׁא ְִ,רי ה א
ְלְ/תֵריְ ,7וַיְמִלי ק ְדָש
ְַ,מְלכ ֵתיִ 7ויָקֵרי] 7נוסח ספרדְ :וַיְצַמח ְ 0רָקֵני7
ׁיֵחיה[ַ,ְ ,חֵ9יכ ְביֵמיכ ְבַחֵ9י ְדָכל
ִויָקֵרב ְמִש
ָׂרֵאלֲ,ַ ,עָגָלא ִבְזַמ ָקִריבְ ,וִאְמר ֵ; :מ.
ֵ,ית ִיְש
ְיֵהא ְ!ֵמַ 7רָ,א ְמָבַר ְלָעַל ְלָעְלֵמי ָעְלַמָ9א.

ׂא
ַַׁ,ח ְו ִיְתָ/0ר ְו ְִ9תרַמ ְו ִיְתַנֵD
ִיְתַָ,ר ְו ִיְש
ׁא ְִ,רי
ֵׁמְ 7ד4קְדָש
ְו ְִ9תַהָEר ְו ִיְתַעֶּלה ְו ִיְתַהָּלל ְD
ה אְ .לֵעָּלא ִמ ָ3ל )בעשי"תְ :לֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָ3ל(
ְָׁ,חָתא ְוֶנֱחָמָתאֲEַ ,אִמיָר
ׁיָרָתא ְ4ש
ְִ,רָכָתא ְוִש
ְָ,עְלָמאְ ,וִאְמר ֵ; :מ.

ָׂרֵאל ְוַעל ַרָָ,נְ ,וַעל ְַלִמיֵדיה ְוַעל ָ3ל
ַעל ִיְש
ְַלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהְ ,וַעל ָ3ל ַמא ְָEעְסִקי
ְ,אַר ְיָתאEִ ,י ְבְ/תָרא )באר ישראלַ :קִEיָ!א(
ָהֵדי ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתרְ ,יֵהא ְלה ְלכ
ְ!ָלָמא ַרָ,א ִחָBא ְוִחְסָEא ְוַרֲחִמי ְוַח ִ9י ֲאִריִכי
ְמזֵני ְר ִויֵחי 4פְרָקָנא ִמ ֳקָד ֲאב ה
ְִEבְ!ַמָ9א ְוְ/רָעאְ ,וִאְמר ֵ; :מ.
]נוסח ספרד:

ְיֵהא ְ!ָלָמא ַרָ,א ִמ ְ!ַמָ9א ְוַח ִ9י
ָׂרֵאלְ ,וִאְמר ֵ; :מ.
טִבי[ ָעֵלינ ְוַעל ָ3ל ִיְש

]נוסח עדות המזרחְִ :תְִ3לי ַחְרָ,א ְוַכְפָנא מָתָנא,
ׁי ַיֲעֵדי ִמָָBנא ִמ ְנכ ֵמַעל ַעֵ7-
ַמְרִעי ִ,יִש
ָׁלָמא ַרָ,א ִמ
ָׂרֵאלְ ,וִאְמר ֵ; :מְ .יֵהא ְש
ִיְש
ָׂבע ִוי! ָעה ְוֶנָחָמה ְוֵ!יָזָבא
ַׁמָ9אַ ,ח ִ9י ְוָש
ְש
ְרפ ;ה ְג4אָ)ה ְסִליָחה ְוַכָָ0רה ְוֶרַוח ְוַהָָIלה,
ָׂרֵאלְ ,וִאְמר ֵ; :מ[.
ָלנ ְלָכל ַעִ -יְש

ׁל( ְִ,מרָמיו ה א
ׂה ָ!ל )בעשי"תַ :הָD
עֶש
ׂה ָ!ל ָעֵלינ ְוַעל ָ3ל
]נוסח ספרדְ :בַרֲחָמיו[ ַיֲעֶש
ָׂרֵאלְ ,וִאְמר ֵ; :מ.
ִיְש
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