
 תפלה לכל עת, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים
“ולבי אומר לי שעת רצון לתפילה זו בערב ר”ח סיון הוא החודש שבו נתנה התורה 

ואז נקראים בנים לה’ אלקינו...”

ָראָת  ָבּ ה הּוא ֱאֹלֵהינּו ִמֶשׁ ָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאָתּ ֹלא ָבּ ה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשׁ  ַאָתּ
מוָֹדָעא  ְתּ ְלִהְשׁ ִגין  ְבּ עֹוָלְמָך  ּוָבָראָת  ֵאל,  ה  ַאָתּ עֹוָלם  ְוַעד  ּוֵמעוָֹלם  ָהעוָֹלם, 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  מֹו ֶשׁ ְכּ ה  דֹוָשׁ ַהְקּ ָרְתָך  ֶאְמָצעּות תֹּ ָבּ ֱאָלהּוָתְך 
ַחְרָתּ  ר ָבּ ָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאֶשׁ י ֵהם ַעְמּ ִביל ִיְשָׂרֵאל, ִכּ ִביל ּתוָֹרה ּוִבְשׁ ְשׁ ית”, ִבּ ֵראִשׁ “ְבּ

דֹול. ְמָך ַהָגּ ם ְלִשׁ ה, ְוֵקַרְבָתּ דֹוָשׁ ל ָהֻאּמֹות, ְוָנַתָתּ ָלֶהם ּתֹוָרְתָך ַהְקּ ֶהם ִמָכּ ָבּ

ִצּוּוִיים,  ֵני  ְשׁ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָך  ִמְמּ ָלנּו  א  ָבּ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְוַעל  ָהעֹוָלם  ִקּיּום  ְוַעל 
ֵניֶכם”,  ם ֹאָתם ֶאת ְבּ ְדֶתּ תֹוָרְתָך “ְוִלַמּ ַתְבָתּ ְבּ ְוָכּ רּו ּוְרבּו”,  תֹוָרְתָך “ְפּ ַתְבָתּ ְבּ ָכּ
ָראָת  ָבּ ְוִלְכבֹוְדָך  ֶבת,  ָלֶשׁ י ִאם  ִכּ ָבָראָת  ְלֹתהּו  י ֹלא  ִכּ יֶהן ֶאָחת,  ֵתּ ִבְשׁ ָנה  ָוּ ְוַהַכּ
ית ִיְשָׂרֵאל  ָך ֵבּ ִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאֶצֵאנּו ְוֶצֱאָצֵאי ָכל ַעְמּ ֵדי ֶשׁ ָיַצְרָתּ ַאף ָעִשׂיָת, ְכּ

ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך. יֹוְדֵעי ְשׁ

ִתי, ְוֵעיַני ְלָך ְתלּויֹות  ִחָנּ יל ְתּ ָלִכים, ְוַאִפּ ּוְבֵכן ָאבוֹא ֵאֶליָך ְיֹהָוה ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ
ִנים ּוָבנֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ִויְרּבּו ֵהם  ִפָלִתי ְלַהְזִמין ִלי ָבּ ַמע ְתּ ִני ְוִתְשׁ ָחֵנּ ְתּ ַעד ֶשׁ
ַיֲעְסקּו  נּו  ָלּ ֻכּ ַוֲאִני  ֵהם  ֶשׁ ְלַתְכִלית  ַהּדֹורֹות  ל  ָכּ סֹוף  ַעד  ְבֵניֶהם  ּוְבֵני  ּוְבֵניֶהם 
ְבֵרי  ִדּ ל  ָכּ ֶאת  ם  ּוְלַקֵיּ ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלְשׁ ד  ּוְלַלֵמּ ִלְלֹמד  ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תֹוָרְתָך  ְבּ
ִמְצֹוֶתיָך ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה  נּו ְבּ ק ִלֵבּ תֹוָרֶתָך ְוַדֵבּ ַאֲהָבה, ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבּ תֹוָרְתָך ְבּ

ֶמָך. ֶאת ְשׁ

ָהַרֲחִמים  ָאב  ָכמֹוָך  ִמי  ּוְברּוִכים,  ים  ֲאֻרִכּ ים  ַחִיּ ְלֻכָלנּו  ן  ֵתּ ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו 
ַאְבָרָהם  ֵלל  ִהְתַפּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ִנְצִחִיים,  ְלַחִיים  ָזְכֵרנּו  ַרֲחִמים,  ְבּ ְלַחִיים  ְיצּוָריו  זֹוֵכר 

ִיְרָאֶתָך”. ָאִבינּו “לּו ִיְחֶיה ְלָפֶניָך”, ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, “ְבּ

ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ֶזַרע  ַזְרִעי  ְיֵהא  ּוְלַחֵנן ִמְלָפֶניָך ֶשׁ ׁש  אִתי ְלַבֵקּ ן, ָבּ ֵכּ י ַעל  ִכּ
לוֹם  ֶמץ, ַאְך ָשׁ סּול ָוֶשׁ ֵצא ִבי ּוְבַזְרִעי ּוְבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ׁשּום ְפּ ר, ְוַאל ִיָמּ ֵשׁ ָכּ
ֲעֵלי תוָֹרה, ָמאֵרי ִמְקָרא,  ֵעיֵני ֱאֹלִהים ּוְבֵעיֵני ָאָדם, ְוִיְהיּו ַבּ ר ְבּ ֶוֱאֶמת ְוטֹוב ְוָיָשׁ
גֹוְמֵלי ֲחָסִדים,  ָרָזא, ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי  ָנה, ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי  ִמְשׁ ָמאֵרי 
ַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ְפִניִמית, ֹלא ִיְרָאה ִחצֹוִנית,  רּוִמיֹות, ְוַיֲעְבדּוָך ְבּ ָמאֵרי ִמדוֹת ְתּ
ִריאּות ְוָכבֹוד ְוֹכַח.  ָכבֹוד, ְוֶתן ָלֶהם ְבּ י ַמְחסֹוָרּה ְבּ ה ֵמֶהם ֵדּ ה ּוְגִוָיּ ִוָיּ ְוֵתן ְלָכל ְגּ
יֵניֶהם, ְוַתְזִמין  לֹום ֵבּ ְוֶתן ָלֶהם קֹוָמה ְוֹיִפי ְוֵחן ָוֶחֶסד, ְוִיְהֶיה ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוָשׁ
ִיְהיּו  ִזוּוָגם  ְוַגם  יִקים,  ַצִדּ ַרע  ִמֶזּ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַתּ ַרע  ִמֶזּ ֲהגּוִנים  ִזוּוִגים  ָלֶהם 

רֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן: י ִזָכּ י ֲעֵליֶהם, ִכּ ַלְלִתּ ר ִהְתַפּ ָכל ֲאֶשׁ מֹוָתם ְכּ ְכּ

ָכל ֵאֶלה  ָנִתי ְבּ י ַכָוּ י, ִכּ ֲעלּומוֹת, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ַמְצּפּוֵני ִלִבּ ל ַתּ ה ְיֹהָוה יֹוֵדַע ָכּ ַאָתּ
ֲעבּור  ן ֲעֵנִני ְיֹהָוה ַבּ ה, ַעל ֵכּ דֹוָשׁ דֹול ְוַהָקדֹוׁש ּוְלַמַען ּתֹוָרְתָך ַהְקּ ְמָך ַהָגּ ְלַמַען ִשׁ
ִלְהיֹות  ִנים  ָבּ יַע  ּתֹוִשׁ ּוִבְגָלָלם  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ים  ַהְקדֹוִשׁ ָהָאבוֹת 
ָבה, ַהְמׁשֹוֵרר  ְרָכּ ֶמּ ָך ֶרֶגל ְרִביִעי ַבּ ִוד ַעְבֶדּ ם, ּוַבֲעבּור ָדּ ְרָשׁ ָהֲעָנִפים ּדֹוִמים ְלָשׁ

ָך. רּוַח ָקְדֶשׁ ְבּ

ֹתאֵכל  י  ִכּ יָך  ֶפּ ַכּ ְיִגיַע  ְדָרָכיו:  ִבּ ַהֹהֵלְך  ְיֹהָוה  ְיֵרא  ל  ָכּ ֵרי  ַאְשׁ ֲעלֹות  ַהַמּ יר  ִשׁ
ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב  ְשׁ ֶניָך ִכּ ֵתי ֵביֶתָך ָבּ ַיְרְכּ ִרָיה ְבּ ֶגֶפן ֹפּ ָך ְכּ ְתּ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ֶאְשׁ ַאְשׁ
טּוב  ְבּ ּוְרֵאה  יוֹן  ִמִצּ ְיֹהָוה  ְיָבֶרְכָך  ְיֹהָוה:  ְיֵרא  ֶבר  ָגּ ְיֹבַרְך  ֵכן  י  ִכּ ה  ִהֵנּ ְלָחֶנָך:  ְלֻשׁ

לוֹם ַעל ִיְשָׂרֵאל: ל ְיֵמי ַחֶייָך: ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ָשׁ ָלִים ֹכּ ְירּוָשׁ

ְיֹהָוה רּוִחי  ִריִתי ָאַמר  ְבּ ַוֲאִני ֹזאת  סּוק  ַהָפּ נּו  ָבּ ְיֻקַים  ה  ִפָלּ ְתּ ׁשֹוֵמַע  ְיֹהָוה  ָאָנא 
י ֶזַרע  י ַזְרֲעָך ּוִמִפּ יָך ּוִמִפּ ִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמִפּ י ְבּ ר ַשְׂמִתּ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶשׁ ֲאֶשׁ
ְלָפֶניָך  י  ִלִבּ ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  עֹוָלם:  ְוַעד  ה  ֵמַעָתּ ְיֹהָוה  ָאַמר  ַזְרֲעָך 

718.926.8967ְיהָֹוה צּוִרי ְוגוֲֹאִלי: בארה”ב:   |  07515.645.682 באנגליה:   |  08.688.4352 ישראל:  בארץ 

© למכון אור חדש

בס”ד

                         גדלות היום / ניסים ביום זה:
נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר שאז פסקו מלמות 

וכו'. )שו"ע תצד סעיף ב'(
קצת  ומרבים  ל"ג  ביום  מסתפרין  אלו  ובמדינות 
בשמחה, ואין אומרים בו תחנון. )מהרי"ל מנהגים, ברמ"א שם(

ונענש.  בעומר  בל"ג  גם  ואמר  יום  בכל  נחם  לומר  רגיל  היה  א'  בכוונת שגדול  וכתו' 
)מגן אברהם שם(

ביום זה פסוק מתי מדבר למות. )ביאור הגר"א שם(
ביום זה גילה רשב"י סתרי תורה ונסתלק מן העולם. )חיד"א במורה באצבע אות רכז, כף החיים ס"ק כו(

כשאר  מתו  לא  והם  רשב"י,  וביניהם  תלמידים  חמשה  עקיבא  רבי  הסמיך  זה  ביום 
תלמידי רבי עקיבא. )פרי חדש, וכף החיים שם(

אנו שמחים ביום זה זכר למן שהתחיל לירד ביום זה. )חתם סופר חלק יורה דעה סימן רלג(
ביום זה נעשה נס שניצל רשב"י מיד הקיסר ועלה למרום במיתה בידי שמים, ולא נהרג 

על ידי בשר ודם. )שו"ת שם ארי' לתרץ קושיית החת"ם לבאר ולשמחה מה זו עושה(

קדושת היום
וכשם  רשב"י,  ידי  על  חיזוק  לו  יש  רשב"י  של  קדושת  בגדלות  אמונה  לו  שיש  מי 

שהשי"ת הוא ה' לכל, כך רשב"י לכל ואפילו לפחותים. )בית אהרן(
)המגיד  גוברים.  בעומר שבו הרחמים  ל"ג  ליום  ומצפים  מיחלים  אנו  ימי הספירה  כל 

ממעזריטש(

עד ל"ג בעומר הוא ההארה של יציאת מצרים, מל"ג בעומר מתחיל ההארה של מעמד 
הר סיני וקבלת התורה. )קדושת לוי ויצא(

אש,  בלהט  אמר  בעומר  בל"ג  בשחרית  טבילתו  בשעת  מקאליסק  אברהם  הרה"ק 
'הרינו מקבל עלי קדושת היום'.

טו"ב ימים קודם קבלת התורה היינו ביום ל"ג בעומר בו ביום מתחיל להתנוצץ אור 
הגנוז בתורה, או כי ט וב, ע"כ מנהג ישראל שמדליקין בו נרות. )בני יששכר אייר(

בל"ג בעומר יכולין לזכות ליראת ה' )שפת אמת בשם החידושי הרי"ם(
כי  בתשובה  לשוב  ההוא  היום  לבו  אל  לשום  ה'  לדבר  וחרד  הירא  איש  לכל  וראוי 

רשב"י מסייע לטהרה. )יערת דבש(
כאשר סיפר רבינו הדברי יואל על היותו במירון אמר: 'פעסער אהבה טרערען זענען 
דארט פארגעסן געווארען' והוסיף ואמר, שהרבה צדיקים בחו"ל התנגדו לעשות את 
ל"ג בעומר כמו יו"ט, מחמת שמעולם לא היו במירון, ועל כן לא הרגישו בנפשם גודל 

השמחה שנשפע ביום זה ובודאי שאילו זכו להיות שם לא התנגדו כ"כ ע"ז.
לנו מאנשי אמת אשר השמחה ביום הזה על ציון רשב"י היא שלא כטבע.  נתאמת 

והיינו בהתרוממות הנפש והתלהבות גדולה. )בני יששכר, אייר מאמר ג' אות ג'(

שיר בר יוחאי
כלל  ובעד  בעדינו  יגן  וזכותו  ערב שבת.  בכל  ישראל שמסדרים  נאה מארץ  פזמון 
ישראל כי לו נאה להודות בהלל ושבח לפני מי שנעשה אדם בעבורו שזכה וזיכה את 
הרבים. ושמעתי מחכמים גדולים אנשי שם שבאו מארץ הקדושה כל מי שהאיר ה' 
רוחו עליו אף בחו"ל ינגן פזמון זה להארץ הנשמה, והאותיות מחכימות, והיא מיוסד 
ומסודר דרך המעלות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, מלמטה למעלה עד 
לראש הכתרים. )רבי נפתלי כץ ז"ל בסידורו בית רחל, והובא דבריו בספר ישועות ישראל דף קכא. וכדברים 
האלה בתקוני שבת קראקא, שנת שעב בדברי המהדיר רבי יהודה ב"ר דוד הכהן מאבי מורי עטרת ראשי זכרונו 

לברכה, וגם מחכמים גדולים אנשי שם וכו'(.



הא לכם זרע קדש סדר הבקשה לומר קודם ההדלקה:
הרינו מתנדב שמן למאור לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי ע”ה כדי שהקב”ה 
בזכות רשב”י יצילנו לי ולאשתי ולבני, מכל חולי ומכאוב, ונהיה בריאים דשנים 
ורעננים, ויצלנו מכל צרה וצוקה ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם, 
ידי  שעל  אבותינו  ואלוקי  אלקי  ה’  מלפניך  רצון  ויהי  ושאננים,  שקטים  ונהיה 

הדלקה זו תזכנו לבני חיי אריכי ולמזוני רויחי, ותתן לנו חיים ארוכים.
)מסע מירון עמוד קכ”ב מכתב יד מספר שערי שמעון. כתב הגה”ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משמלוי 

זצ”ל, מ’לך ר’ופא נ’אמן ו’רחום ר”ת מרון שבזכות הצדיק במרון שולח השי”ת רפואה לחולי עמו ישראל(

להרב המקובל האלהי הרב רבי שמעון לביא זיע”א בעהמח”ס כתם פז:

אָת  ָנׂשָ ַהּקֶֹדׁש,  ת  ּדַ ִמּמִ ְחּתָ  ִנְמׁשַ קֶֹדׁש,  ַחת  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ יוָֹחאי  ר  ּבַ )מלכות( 
ֵאֶרָך.                 בר יוחאי: ָך ּפְ ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש, ָחבּוׁש ַעל רֹאׁשְ
 , ַרְחּתָ ּבָ ר  ֲאׁשֶ יוֹם  ַנְסּתָ  יוֹם   , ְבּתָ ָיׁשַ טוֹב  ב  מוֹׁשַ יוָֹחאי  ר  ּבַ )יסוד( 
ַוֲהָדֶרָך.            בר יוחאי: ָקִניָת הוְֹדָך  ם  ׁשָ  , ָעַמְדּתָ ׁשֶ ְמָערוֹת צּוִרים  ּבִ
ְיהָֹוה ֵהם לוְֹמִדים, אוֹר  ִלּמּוֵדי  ים עוְֹמִדים,  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  יוָֹחאי  ר  ּבַ )נצח הוד( 
יוחאי: יוֹרּוָך מוֶֹרָך.      בר  ה  ֵהּמָ ֲהלֹא  יוְֹקִדים,  ֵהם  ַהְיקוֹד  ֻמְפָלא אוֹר 
סוֹד  ֶמְרָקִחים,  ּבוֹ  ִלְלקֹט  ָעִליָת  ּפּוִחים,  ּתַ ֵדה  ְוִלׂשְ יוָֹחאי  ר  ּבַ )תפארת( 
ֲעבּוֶרָך.           בר יוחאי: ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ִציִצים ּוְפָרִחים, ַנֲעׂשֶ ּכְ ּתוָֹרה 
ְעָרה,  ַ ַהּשׁ ת  ֵאׁש-ּדָ ּוְבִמְלֶחֶמת  ְגבּוָרה,  ּבִ ֶנֱאַזְרּתָ  יוָֹחאי  ר  ּבַ )גבורה( 
יוחאי: בר  צוְֹרֶריָך.              ֶנֶגד  ַלְפּתָ  ׁשָ ְעָרּה,  ִמּתַ הוֵֹצאָת  ְוֶחֶרב 
ם  ּגַ ַלִיׁש,  ַאְרֵיה  ּוְפֵני  ְעּתָ  ִהּגַ ִיׁש,  ׁשַ ַאְבֵני  ִלְמקוֹם  יוָֹחאי  ר  ּבַ )חסד( 
יוחאי: בר  ׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך.          ת ּכוֶֹתֶרת ַעל ַעִיׁש, ּתָ ּלַ ּגֻ
ַבע  ׁשֶ ים,  ֳחָדׁשִ ׁש  ְמַחּדֵ ָירוֹק  ַקו  ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ּבְ יוָֹחאי  ר  ּבַ )בינה( 
ֶריָך.                  בר יוחאי: ין ְקׁשָ ֵרי ׁשִ ְרּתָ ִקׁשְ ים, ָקׁשַ ִ תוֹת סוֹד ֲחִמּשׁ ּבָ ׁשַ
ים  לׁשִ ִניָמה, ׁשְ ַקְפּתָ ִלְכבּוָדּה ּפְ ר יוָֹחאי יּוד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהׁשְ )חכמה( ּבַ
ח ִזיו אוֶֹרָך.         בר  יוחאי: רּוב ִמְמׁשַ רּוָמה, ַאּתְ ּכְ ית ּתְ ִים ְנִתיבוֹת ֵראׁשִ ּתַ ּוׁשְ
ָלּה,  ַרב  י  ּכִ יט  ַהּבִ ִמּלְ ָיֵראָת  ַמְעָלה,  רוֹם  ֻמְפָלא  אוֹר  יוָֹחאי  ר  ּבַ )כתר( 
יוחאי: בר  ְתׁשּוֶרָך.            לֹא  ַעִין  ַנְמּתָ  ָלּה,  קוֵֹרא  ְוַאִין  ֲעלּוָמה  ּתַ
ֵרי ָהעוְֹמִדים ַעל  ֵרי ָהָעם ֵהם לוְֹמֶדָך, ְוַאׁשְ ָך, ַאׁשְ ֵרי יוַֹלְדּתֶ ר יוָֹחאי ַאׁשְ ּבַ

יָך ְואּוֶריָך: ּמֶ ן ּתֻ י חׁשֶ סוֶֹדָך, ְלבּוׁשֵ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ּבַ

ָרֵאל, ִלְפֵני  ֵריֶכם ִיׂשְ י ֲעִקיָבא, ַאׁשְ ָאַמר ַרּבִ
ֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם,  ם ִמּטַ ִמי ַאּתֶ

ָרֵאל  ַמִים. ְואוֵֹמר, ִמְקֵוה ִיׂשְ ָ ּשׁ ּבַ ֲאִביֶכם ׁשֶ
ֵמִאים, ַאף  ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ ְיָי, ַמה ּמִ

ָרֵאל: רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ דוֹׁש ּבָ ַהּקָ

יָקאי: ְמעוֹן ַצּדִ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ ר יוָֹחאי: ַוֲאַמְרּתֶ ְמעוֹן ּבַ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ ַוֲאַמְרּתֶ
ר יֹוָחאי.  יהּו, ֲאדוֵֹננּו ּבַ יל ּפִ ּכִ ֵרי ַעִין ָרַאְתהּו, ֵלב ָחָכם ַיׂשְ ִאיׁש ֱאֹלִקים ָקדֹוׁש הּוא, ַאׁשְ

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ָהֶעְליֹון,  ָגִליל  ְמאֹור  ֵמֵהָריֹון,  הּוא  ָקדֹוׁש  ֶעְליֹון,  י  ִמּפִ הּוא  רּוְך  ּבָ

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ְוָחְכָמה,  ע  ַמּדָ ָמֵלא  ִמיָמה,  ּתְ ּתֹוָרה  ַדת  ּבְ ִמְלָחָמה,  ְוִאיׁש  גּבֹור 

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי. ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ָרמֹות,  ַמֲעלֹות  ָעָלה  ְוַתֲעצּומֹות,  ֹעז  ּבְ ֲעלּומֹות,  ּתַ ל  ּכָ ַרׁש   ּדָ

ם:  ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  תֹוָרה,  ִסְתֵרי  ָלַמד  ם  ׁשָ ֵזָרה,  ַהּגְ ֵני  ִמּפְ ְמָעָרה,  תֹוְך  ּבְ א   ֻהְחּבָ

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ְוֶחְבלֹו,  ֶחְלקֹו  ּטֹוב  ַמה  ְלַמֲאָכלֹו,  ְוָחרּוב  לֹו,  ַמְעָין  ִנְבָרא  ם  ְוׁשָ

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ְוָזָכה,  ים  ַרּבִ ה  ִזּכָ ֵריָכא,  ּוַבר  ֵריָכא  ין  ּדֵ ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ  ֵזֶכר 

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ַמְמָלכוֹת,  ְרִגיז  ַהּמַ ֶזה  ֲערּוכֹות,  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ֵהם  ֲהָלכוֹת,  ה  ּמָ ּכַ ׁש  ִחּדֵ

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ַמָיא,  ְ ִמּשׁ לוֹ  הֹודּו  ה,  ְנִקּיָ אֹוָתּה  ה  ָעׂשָ ְטֶבְרָיה,  ִעיר  ֶאת  ִטֵהר 

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ֵזרוֹת,  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ל  ּטֵ ּבִ רוֹת,  ּפֵ ים  עֹוׂשִ ָבָריו  ּדְ רֹות,  ְסּתָ ַהּנִ ל  ּכָ ָיַדע 

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
ר יֹוָחאי.  י הּוא אֹות עֹוָלם ָהָיה, ֲאדוֵֹננּו ּבַ ת ֹלא ִנְהָיה, ּכִ ׁשֶ ר ָחָיה, אֹות ַהּקֶ ל ָיָמיו ֲאׁשֶ ּכָ

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ַמְזִהיר,  ה  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ִהיר,  ַהּבָ ּתֹוָרה  סֹוד  ּבְ ֵהִאיר,  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל 

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ה,  ֲעִלּיָ ֵני  ִמּבְ ֶזה  ֲאִחָיה,  ִביא  ַהּנָ ִעם  א,  ַמּיָ ׁשְ ּבִ ַחר  ּבָ  ָמקֹום 

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ִנְגָלה,  לֹו  ֶעְליֹון  ֶתר  ּכֶ ה,  ּוְגֻדּלָ ִליָקר  ָזָכה  ְלַמֲעָלה,  ְמֹאד  ֶנְחָמד 

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  תוָֹרה,  ֵצא  ּתֵ ּנּו  ִמּמֶ ֲחּבּוָרה,  ּבַ ׁשֶ ֲאִרי  ִנְקָרא,  לֹו  ִסיַני   ִסיַני 

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ָהֶעְליֹוִנים,  ן  ּקֵ ּתִ ם  ּבָ ִניִנים,  ִמּפְ ְיָקִרים  ּקּוִנים,  ּתִ ְבִעים  ׁשִ ה  ָעׂשָ

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ה,  ַחּמָ ָזֳהֵרי  ן  ּקֵ ּתִ ֲעלּוָמה,  ּתַ אֹור  הֹוִציא  ָחְכָמה,  ּבְ יו  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ָהעֹוָלם,  ִלְפטֹור  ָיכֹול  ְעָלם,  ַהּנֶ ִמְדָרׁש  ה  ּלָ ּגִ ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצּדִ

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  חּוִצים,  ַהּלְ יל  ְוִהּצִ ַהּקֹוִצים,  ֶאת  ְוִהְכִרית  ָעִריִצים,  ר  ִזּמֵ קֹולֹו 

ם: ַוֲאַמְרּתֶ
סֹוד  ה  ּלָ ּגִ ֵעת  ֲחֵבִרים,  ִעם  ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ ְמִאיִרים,  ָניו  ּפָ ָרָאה 

ם: ר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרּתֶ ִרים, ֲאדֹוֵננּו ּבַ ִנְסּתָ
ֱאֶמת  ּדֹוֵבר  ּטּובֹו,  ּוַמה  ָיְפיֹו  ַמה  בֹו,  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ָרב  לֹום  ׁשָ

ם: ר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרּתֶ ְלָבבֹו, ֲאדֹוֵננּו ּבַ ּבִ
ֲעֵדנּו,  ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו, הּוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ

ם: ר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרּתֶ ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ר יוָֹחאי: ִהּלּוָלא ְדּבַ ִעים גוָֹרֵלנּו ּבְ ר יוָֹחאי: ּוַמה ּנָ ִהּלּוָלא ְדּבַ ֵרנּו ַמה טוֹב ֶחְלֵקנּו ּבְ ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ יֵענּו, ּבִ ה הּוא מוֹׁשִ ר יוָֹחאי, ַאּתָ ִהּלּוָלא ְדּבַ ַמע קוֵֹלנּו, ּבְ ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ

ֵרנּו: ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ ן ָדִוד ָיבוֹא ְוִיְגָאֵלנּו, ּבִ ר יוָֹחאי, ּבֶ ִהּלּוָלא ְדּבַ נּו, ּבְ ְמֵהָרה ָיבוֹא ְוָיֵגל ִלּבֵ ּבִ

ֵרנּו: ַאׁשְ
ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ְזכּות  ּבִ ְגָאֵלנּו,  ּתִ ֵלָמה  ׁשְ ה  ֻאּלָ ּגְ יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָעֵלינּו,  ַמְלכּוְתָך  בוֹד  ּכְ ה  ּלֵ ּגַ

ֵרנּו: יוָֹחאי. ַאׁשְ
יוָֹחאי.  ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ְזכּות  ּבִ ָבְרֵכנּו,  ּתְ ִרים  ְיׁשָ ּדוֹר  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ בוֵֹנּנּו,  ּתְ ל  ּכֵ ְוַהׂשְ ָעה  ּדֵ

ֵרנּו: ַאׁשְ
ר  ּבַ ְזכּות ֲאדוֵֹננּו  ּבִ ְוָעֵתנּו,  ַמע ׁשַ ׁשְ ּתִ ר יוָֹחאי, ַהיוֹם  ִהּלּוָלא ְדּבַ ּבְ ִכיָנְתָך ְלִצּיוֹן ִעיֵרנּו,  ב ׁשְ ָהׁשֵ

ֵרנּו: יוָֹחאי. ַאׁשְ
ר  ּבַ ְזכּות ֲאדוֵֹננּו  ּבִ ֵעיֵנינּו,  ֶיֱחזּו  ׁשּובוֹ  ּבְ ּוְלִציוֹן  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ֵתנּו,  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  ְוֵתָעֵרב 

ֵרנּו: יוָֹחאי. ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ יֵענּו, ּבִ ינּו ְויוֹׁשִ ר יוָֹחאי, ֶזה ה’ ִקּוִ ִהּלּוָלא ְדּבַ ְזכּות ָאבוֹת ָיֵגן ָעֵלינּו, ּבְ

ֵרנּו: ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ ר יוָֹחאי, ֲחמוֹל ָעֵלינּו ְוַעל עוָֹלֵלינּו, ּבִ ִהּלּוָלא ְדּבַ חּוס ְוַרֵחם ָנא ָעֵלינּו, ּבְ

ֵרנו: ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ ר יוָֹחאי, טּוְבָך ְוַחְסְדָך ָעֵלינּו, ּבִ ִהּלּוָלא ְדּבַ ֶרׁש ָלנּו, ּבְ טוֹב ּוֵמִטיב ִהּדָ

ֵרנּו: ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ נּו, ּבִ ר יוָֹחאי, ְיִהי ה’ ֱאלֵֹקינּו ִעּמָ ִהּלּוָלא ְדּבַ ינּו, ּבְ ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ  ַיְדּבֵ

ֵרנּו: ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ ֵרנּו, ּבִ ַעּטְ בוֹד ְוָהָדר ּתְ ר יוָֹחאי, ּכָ ִהּלּוָלא ְדּבַ נּו, ּבְ ֶתר ִהּלּוִמים ְלׂראׁשֵ ּכֶ

ֵרנּו: ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ נּו ַהְטִריֵפנּו, ּבִ ר יוָֹחאי, ֶלֶחם ֻחּקֵ ִהּלּוָלא ְדּבַ ֵננּו, ּבְ ּתְ ה ּתִ ם ְוִלְתִהּלָ ְלׁשֵ

ֵרנּו: ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ א ָיֵדינּו, ּבִ ְרָכְתָך ַמּלֵ ר יוָֹחאי, ִמּבִ ִהּלּוָלא ְדּבַ ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, ּבְ

ֵרנּו: ַאׁשְ
ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ ר יוָֹחאי, ַנֲהֵלנּו ְלִציוֹן גוָֹרֵלנּו, ּבִ ִהּלּוָלא ְדּבַ ֵחנּו, ּבְ ּכָ ׁשְ יר ַאל ּתִ ָנאוֹר ְוַאּדִ

ֵרנּו: ַאׁשְ
יוָֹחאי.  ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ְזכּות  ּבִ ַלֲעוֵֹננּו,  ָנא  ְסַלח  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָצרוֵֹתינּו,  ְלָכל  ָוֵקץ  סוֹף 

ֵרנּו: ַאׁשְ
יוָֹחאי.  ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ְזכּות  ּבִ ֵענּו,  ִיׁשְ ֱאלֵֹקי  ָעְזֵרנּו  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָלנּו,  ַהיוֹם  ָרצוֹן  ֵעת 

ֵרנּו: ַאׁשְ
ְזכּות  ּבִ ַפְרְנֵסנּו,  ּתְ ֶרַוח  ּבְ ְרָנָסה  ּפַ יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ֵתנּו,  ִלְתִפּלָ ַרֲחִמים  ֲעֵרי  ׁשַ ָלנּו  ַתח  ּפְ

ֵרנּו: ר יוָֹחאי. ַאׁשְ ֲאדוֵֹננּו ּבַ
ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ְזכּות  ּבִ נּו,  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ְלגוֲֹאֵלנּו,  ֶקֶרן  ְצִמיַחת 

ֵרנּו: יוָֹחאי. ַאׁשְ
יוָֹחאי.  ר  ּבַ ֲאדוֵֹננּו  ְזכּות  ּבִ ֲעָדֵתנּו,  ְקַהל  קוֵֹמם  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ יֵננּו,  ּדִ ַזר  ּגְ רוַֹע  ְקַרע 

ֵרנּו: ַאׁשְ
ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ נּו,  ַמְלּכֵ ִלְראוֹת  ְרצוֵֹננּו 

ֵרנּו: ר יוָֹחאי. ַאׁשְ ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ ֵאנּו, ּבִ ְרּפָ ּתִ
ֶאת  ה’  ׁשּוָבה  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָאֳהֵלינּו,  ּבְ ֵמָאז  ּכְ כוֹן  ׁשְ

ֵרנּו: ר יוָֹחאי. ַאׁשְ ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ בּוֵתנּו, ּבִ ׁשְ
ָלנּו  ְבֶנה  ּתִ יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ְלַאְרֵצנּו,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֲעֵלנּו  ּתַ

ֵרנּו: ר יוָֹחאי. ַאׁשְ ְזכּות ֲאדוֵֹננּו ּבַ נּו, ּבִ ׁשֵ ִמְקּדָ


