בס”ד

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”...

את
את ָהעוֹלָ ם ,וְ ַא ָּתה הוּ א ֱאל ֵֹהינוּ ִמׁ ֶש ָּברָ ָ
ַא ָּתה הוּ א ְיהֹוָ ה ֱאל ֵֹהינוּ עַ ד ׁ ֶשלֹא ָּברָ ָ
את עוֹלָ ְמךָ ְּבגִ ין לְ ִהׁ ְש ְּתמוֹדָ עָ א
ָהעוֹלָ ם ,וּ ֵמעוֹלָ ם וְ עַ ד עוֹלָ ם ַא ָּתה ֵאל ,וּ בָ רָ ָ
ֱאלָ הוּ ָתךְ ָּב ֶא ְמצָ עוּ ת ּתֹרָ ְתךָ ַה ְּקדוׁ ָֹשה ְּכמ ֹו ׁ ֶש ָא ְמרוּ רַ בּ ו ֵֹתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ רָ כָ ה,
אשית”ִּ ,בׁ ְשבִ יל ּתוֹרָ ה וּ בִ ׁ ְשבִ יל י ְִשׂרָ ֵאלִּ ,כי ֵהם עַ ְּמךָ וְ נַ ֲחלָ ְתךָ ֲאׁ ֶשר ָּב ַחרְ ָּת
ְּ“ברֵ ׁ ִ
ָּב ֶהם ִמ ָּכל ָהאֻ ּמוֹת ,וְ נָ ַת ָּת לָ ֶהם ּתוֹרָ ְתךָ ַה ְּקדוׁ ָֹשה ,וְ ֵקרַ בְ ָּתם לְ ׁ ִש ְמךָ ַה ָּגדוֹל.
וְעַ ל ִקיּוּ ם ָהעוֹלָ ם וְ עַ ל ִקיּוּ ם ַה ּתוֹרָ ה ָּבא לָ נוּ ִמ ְּמךָ ְיהֹוָ ה ֱאל ֵֹהינוּ ׁ ְשנֵ י צִ וּ וּ יִים,
ָּכ ַתבְ ָּת ְּבתוֹרָ ְתךָ ְּ“פרוּ וּ רְ בוּ ” ,וְ ָּכ ַתבְ ָּת ְּבתוֹרָ ְתךָ “וְ לִ ַּמדְ ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם”,
את
את ִּכי ִאם לָ ׁ ֶשבֶ ת ,וְ לִ כְ בוֹדְ ךָ ָּברָ ָ
וְ ַה ַּכ ָּונָ ה בִ ׁ ְש ֵּת ֶיהן ֶא ָחתִּ ,כי לֹא לְ תֹהוּ בָ רָ ָ
יָצַ רְ ָּת ַאף עָ ִש ָׂיתְּ ,כדֵ י ׁ ֶשנִ ְהיֶה ֲאנַ ְחנוּ וְ צֶ ֱאצֶ ֵאנוּ וְ צֶ ֱאצָ ֵאי כָ ל עַ ְּמךָ ֵּבית י ְִשׂרָ ֵאל
יוֹדְ עֵ י ׁ ְש ֶמךָ וְ לו ְֹמדֵ י תוֹרָ ֶתךָ .
וּבְ כֵ ן ָאבוֹא ֵאלֶ יךָ ְיהֹוָ ה ֶמלֶ ךְ ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ,וְ ַא ִּפיל ְּת ִח ָּנ ִתי ,וְ עֵ ינַ י לְ ךָ ְתלוּ יוֹת
עַ ד ׁ ֶש ְּת ָח ֵּננִ י וְ ִתׁ ְש ַמע ְּת ִפלָ ִתי לְ ַהזְ ִמין לִ י ָּבנִ ים וּ בָ נוֹת ,וְ גַ ם ֵהם י ְִפרוּ וִ ירְ בּ וּ ֵהם
וּ בְ נֵ ֶיהם וּ בְ נֵ י בְ נֵ ֶיהם עַ ד סוֹף ָּכל ַהדּ וֹרוֹת לְ ַתכְ לִ ית ׁ ֶש ֵהם וַ ֲאנִ י ּ ֻכ ָּלנוּ יַעֲ ְסקוּ
שוֹת וּ לְ ַק ֵיּם ֶאת ָּכל ִּדבְ רֵ י
ְּבתוֹרָ ְתךָ ַה ְּקדוׁ ָֹשה לִ לְ מֹד וּ לְ לַ ֵּמד לִ ׁ ְשמֹר וְ לַ עֲ ׂ
תוֹרָ ְתךָ ְּב ַא ֲהבָ ה ,וְ ָה ֵאר עֵ ינֵ ינוּ ְּבתוֹרָ ֶתךָ וְ דַ ֵּבק לִ ֵּבנוּ ְּב ִמצְ ו ֶֹתיךָ לְ ַא ֲהבָ ה וּ לְ יִרְ ָאה
ֶאת ׁ ְש ֶמךָ .
ָאבִ ינ ּו ָאב ָהרַ ֲח ָמןֵּ ,תן לְ כֻ לָ נוּ ַח ִיּים ֲארֻ ִּכים וּ בְ רוּ כִ יםִ ,מי כָ מוֹךָ ָאב ָהרַ ֲח ִמים
זוֹכֵ ר יְצוּ רָ יו לְ ַחיִים ְּברַ ֲח ִמים ,זָ כְ רֵ נוּ לְ ַחיִים נִ צְ ִחיִיםְּ ,כמ ֹו ׁ ֶש ִה ְת ַּפלֵ ל ַאבְ רָ ָהם
ָאבִ ינוּ “לוּ י ְִחיֶה לְ ָפנֶ יךָ ” ,וּ ֵפרְ ׁשוּ רַ בּ ו ֵֹתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ רָ כָ ה“ְּ ,ביִרְ ָא ֶתךָ ”.
אתי לְ בַ ֵּקׁש וּ לְ ַחנֵ ן ִמלְ ָפנֶ יךָ ׁ ֶשי ְֵהא זַ רְ עִ י וְ זֶ רַ ע זַ רְ עִ י עַ ד עוֹלָ ם זֶ רַ ע
ִּכי עַ ל ֵּכןָּ ,ב ִ
ָּכׁ ֵשר ,וְ ַאל י ִָּמצֵ א בִ י וּ בְ זַ רְ עִ י וּ בְ זֶ רַ ע זַ רְ עִ י עַ ד עוֹלָ ם ׁשוּ ם ְּפסוּ ל וָ ׁ ֶש ֶמץַ ,אךְ ׁ ָשלוֹם
וֶ ֱא ֶמת וְ טוֹב וְ יׁ ָָשר ְּבעֵ ינֵ י ֱאל ִֹהים וּ בְ עֵ ינֵ י ָאדָ ם ,וְ י ְִהיוּ ַּבעֲ לֵ י תוֹרָ הָ ,מארֵ י ִמ ְקרָ א,
ָמארֵ י ִמׁ ְשנָ הָ ,מארֵ י ַתלְ מוּ דָ ,מארֵ י רָ זָ אָ ,מארֵ י ִמצְ וָ הָ ,מארֵ י גו ְֹמלֵ י ֲח ָסדִ ים,
ָמארֵ י ִמדוֹת ְּתרוּ ִמיוֹת ,וְ יַעֲ בְ דוּ ךָ ְּב ַא ֲהבָ ה וּ בְ יִרְ ָאה ְפנִ ִימית ,לֹא יִרְ ָאה ִחצוֹנִ ית,
וְ ֵתן לְ כָ ל ְּגוִ ָיּה וּ גְ וִ ָיּה ֵמ ֶהם ֵּדי ַמ ְחסוֹרָ ּה ְּבכָ בוֹד ,וְ ֶתן לָ ֶהם ְּברִ יאוּ ת וְ כָ בוֹד וְ כ ַֹח.
וְ ֶתן לָ ֶהם קו ָֹמה וְ י ִֹפי וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד ,וְ י ְִהיֶה ַא ֲהבָ ה וְ ַא ְחוָ ה וְ ׁ ָשלוֹם ֵּבינֵ ֶיהם ,וְ ַתזְ ִמין
לָ ֶהם זִ ווּ גִ ים ֲהגוּ נִ ים ִמ ֶּזרַ ע ַּתלְ ִמידֵ י ֲחכָ ִמים ִמ ֶּזרַ ע צַ ִּד ִיקים ,וְ גַ ם זִ ווּ גָ ם י ְִהיוּ
ְּכמו ָֹתם ְּככָ ל ֲאׁ ֶשר ִה ְת ַּפלַ לְ ִּתי עֲ לֵ ֶיהםִּ ,כי זִ ָּכרוֹן ֶא ָחד עוֹלֶ ה לְ כָ אן וּ לְ כָ אן:
ַא ָּתה ְיהֹוָ ה יוֹדֵ עַ ָּכל ַּתעֲ לוּ מוֹת ,וּ לְ ָפנֶ יךָ נִ גְ לוּ ַמצְ ּפוּ נֵ י לִ ִּביִּ ,כי כַ ָּונָ ִתי ְּבכָ ל ֵאלֶ ה
לְ ַמעַ ן ׁ ִש ְמךָ ַה ָּגדוֹל וְ ַה ָקדוֹׁש וּ לְ ַמעַ ן ּתוֹרָ ְתךָ ַה ְּקדוׁ ָֹשה ,עַ ל ֵּכן עֲ נֵ נִ י ְיהֹוָ ה ַּבעֲ בוּ ר
ָה ָאבוֹת ַה ְקדוׁ ִֹשים ַאבְ רָ ָהם יִצְ ָחק וְ יַעֲ קֹב ,וּ בִ גְ לָ לָ ם ּתוׁ ִֹשיעַ ָּבנִ ים לִ ְהיוֹת
ָהעֲ נָ ִפים דּ ו ִֹמים לְ ׁ ָשרְ ׁ ָשם ,וּ בַ עֲ בוּ ר ָּדוִ ד עַ בְ ֶּדךָ רֶ גֶ ל רְ בִ יעִ י ַּב ֶּמרְ ָּכבָ הַ ,ה ְמׁשוֹרֵ ר
ְּברוּ ַח ָקדְ ׁ ֶשךָ .
ׁ ִשיר ַה ַּמעֲ לוֹת ַאׁ ְשרֵ י ָּכל יְרֵ א ְיהֹוָ ה ַההֹלֵ ךְ ִּבדְ רָ כָ יו :יְגִ יעַ ַּכ ֶּפיךָ ִּכי תֹאכֵ ל
ַאׁ ְשרֶ יךָ וְ טוֹב לָ ךְ ֶ :אׁ ְש ְּתךָ ְּכגֶ ֶפן ּ ֹפרִ יָה ְּביַרְ ְּכ ֵתי בֵ ֶיתךָ ָּבנֶ יךָ ִּכׁ ְש ִתלֵ י זֵ ִיתים ָסבִ יב
לְ ׁ ֻשלְ ָחנֶ ךָ ִ :ה ֵּנה ִּכי כֵ ן ְיבֹרַ ךְ ָּגבֶ ר יְרֵ א ְיהֹוָ ה :יְבָ רֶ כְ ךָ ְיהֹוָ ה ִמ ִּציוֹן וּ רְ ֵאה ְּבטוּ ב
יְרוּ ׁ ָשלָ יִם ֹּכל י ְֵמי ַחיֶיךָ  :וּ רְ ֵאה בָ נִ ים לְ בָ נֶ יךָ ׁ ָשלוֹם עַ ל י ְִשׂרָ ֵאל:
ָאנָ א ְיהֹוָ ה ׁשו ֵֹמעַ ְּת ִפ ָּלה יְקֻ יַם ָּבנוּ ַה ָּפסוּ ק וַ ֲאנִ י זֹאת ְּברִ ִיתי ָא ַמר ְיהֹוָ ה רוּ ִחי
ֲאׁ ֶשר עָ לֶ יךָ וּ דְ בָ רַ י ֲאׁ ֶשר ַש ְׂמ ִּתי ְּב ִפיךָ לֹא יָמוּ ׁשוּ ִמ ִּפיךָ וּ ִמ ִּפי זַ רְ עֲ ךָ וּ ִמ ִּפי זֶ רַ ע
זַ רְ עֲ ךָ ָא ַמר ְיהֹוָ ה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עוֹלָ ם :י ְִהיוּ לְ רָ צוֹן ִא ְמרֵ י ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ ִּבי לְ ָפנֶ יךָ
ְיהֹוָ ה צוּ רִ י וְ גו ֲֹאלִ י:

גדלות היום  /ניסים ביום זה:
נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר שאז פסקו מלמות
וכו'( .שו"ע תצד סעיף ב')
ובמדינות אלו מסתפרין ביום ל"ג ומרבים קצת
בשמחה ,ואין אומרים בו תחנון( .מהרי"ל מנהגים ,ברמ"א שם)
וכתו' בכוונת שגדול א' היה רגיל לומר נחם בכל יום ואמר גם בל"ג בעומר ונענש.
(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)
ביום זה הסמיך רבי עקיבא חמשה תלמידים וביניהם רשב"י ,והם לא מתו כשאר
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
מי שיש לו אמונה בגדלות קדושת של רשב"י יש לו חיזוק על ידי רשב"י ,וכשם
שהשי"ת הוא ה' לכל ,כך רשב"י לכל ואפילו לפחותים( .בית אהרן)
כל ימי הספירה אנו מיחלים ומצפים ליום ל"ג בעומר שבו הרחמים גוברים( .המגיד
ממעזריטש)

עד ל"ג בעומר הוא ההארה של יציאת מצרים ,מל"ג בעומר מתחיל ההארה של מעמד
הר סיני וקבלת התורה( .קדושת לוי ויצא)
הרה"ק אברהם מקאליסק בשעת טבילתו בשחרית בל"ג בעומר אמר בלהט אש,
'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)
וראוי לכל איש הירא וחרד לדבר ה' לשום אל לבו היום ההוא לשוב בתשובה כי
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.
נתאמת לנו מאנשי אמת אשר השמחה ביום הזה על ציון רשב"י היא שלא כטבע.
והיינו בהתרוממות הנפש והתלהבות גדולה( .בני יששכר ,אייר מאמר ג' אות ג')

שיר בר יוחאי
פזמון נאה מארץ ישראל שמסדרים בכל ערב שבת .וזכותו יגן בעדינו ובעד כלל
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
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להרב המקובל האלהי הרב רבי שמעון לביא זיע”א בעהמח”ס כתם פז:

את
(מלכות) ַּבר יו ָֹחאי ׁ ֶש ֶמן ִמׁ ְש ַחת קֹדֶ ׁש ,נִ ְמׁ ַש ְח ָּת ִמ ִּמ ַּדת הַ קּ ֹדֶ ׁש ,נָ ָ ׂש ָ
בר יוחאי:
ֹאשךָ ְּפ ֵארֶ ךָ .
צִ יץ נֶ זֶ ר הַ קּ ֹדֶ ׁשָ ,חבוּׁש עַ ל ר ׁ ְ
(יסוד) ַּבר יו ָֹחאי מוׁ ַֹשב טוֹב יׁ ַָשבְ ָּת ,יוֹם נַ ְס ָּת יוֹם ֲאׁ ֶשר ָּברַ ְח ָּת,
בר יוחאי:
ִּב ְמעָ רוֹת צוּרִ ים ׁ ֶשעָ ַמדְ ָּתָ ׁ ,שם קָ נִ ָית הוֹדְ ךָ וַהֲ דָ רֶ ךָ .
(נצח הוד) ַּבר יו ָֹחאי עֲ צֵ י ׁ ִש ִּטים עו ְֹמדִ ים ,לִ ּמוּדֵ י ְיהֹוָה הֵ ם לו ְֹמדִ ים ,אוֹר
מֻ פְ לָ א אוֹר הַ יְקוֹד הֵ ם יוֹקְ דִ ים ,הֲ לֹא הֵ ָּמה יוֹרוּךָ מוֹרֶ ךָ  .בר יוחאי:
(תפארת) ַּבר יו ָֹחאי וְלִ ְ ׂשדֵ ה ַּתפּ ו ִּחים ,עָ לִ ָית לִ לְ קֹט בּ וֹ ֶמרְ קָ ִחים ,סוֹד
בר יוחאי:
ּתוֹרָ ה ְּכצִ יצִ ים וּפְ רָ ִחים ,נַ עֲ ֶ ׂשה ָאדָ ם נֶ ֱא ַמר ַּבעֲ בוּרֶ ךָ .
דת הַ ׁ ַּשעְ רָ ה,(גבורה) ַּבר יו ָֹחאי נֶ ֱאזַ רְ ָּת ִּבגְ בוּרָ ה ,וּבְ ִמלְ ֶח ֶמת ֵאׁש ָּ
בר יוחאי:
את ִמ ַּתעְ רָ הּ ָ ׁ ,שלַ פְ ָּת נֶ גֶ ד צוֹרְ רֶ יךָ .
ו ְֶחרֶ ב הוֹצֵ ָ
(חסד) ַּבר יו ָֹחאי לִ ְמקוֹם ַאבְ נֵ י ׁ ַשיִׁש ,הִ ַּגעְ ָּת וּפְ נֵ י ַארְ יֵה לַ יִׁשַּ ,גם
בר יוחאי:
ּג ַֻּלת כּ ו ֶֹתרֶ ת עַ ל עַ יִׁשָּ ,תׁשוּרִ י ו ִּמי יְׁשוּרֶ ךָ .
(בינה) ַּבר יו ָֹחאי ְּבקֹדֶ ׁש הַ ֳּקדָ ׁ ִשים ,קַ ו יָרוֹק ְמ ַח ֵּדׁש ֳחדָ ׁ ִשיםֶ ׁ ,שבַ ע
בר יוחאי:
ׁ ַש ָּבתוֹת סוֹד ֲח ִמׁ ִּשים ,קָ ׁ ַשרְ ָּת קִ ׁ ְשרֵ י ׁ ִשין קְ ׁ ָשרֶ יךָ .
לשים
(חכמה) ַּבר יו ָֹחאי יוּד ָחכְ ָמה קְ דו ָּמה ,הִ ׁ ְשקַ פְ ָּת לִ כְ בוּדָ הּ ְּפנִ ָימהְ ׁ ,ש ׁ ִ
אשית ְּתרו ָּמהַ ,א ְּת ְּכרוּב ִמ ְמׁ ַשח זִ יו אוֹרֶ ךָ  .בר יוחאי:
וׁ ְּש ַּתיִם נְ ִתיבוֹת רֵ ׁ ִ
את ִמ ְּלהַ ִּביט ִּכי רַ ב לָ הּ ,
(כתר) ַּבר יו ָֹחאי אוֹר מֻ פְ לָ א רוֹם ַמעְ לָ ה ,יָרֵ ָ
בר יוחאי:
ַּתעֲ לו ָּמה ו ְַאיִן קוֹרֵ א לָ הּ  ,נַ ְמ ָּת עַ יִן לֹא ְתׁשוּרֶ ךָ .
ַּבר יו ָֹחאי ַאׁ ְשרֵ י יוֹלַ דְ ֶּתךָ ַ ,אׁ ְשרֵ י הָ עָ ם הֵ ם לו ְֹמדֶ ךָ  ,ו ְַאׁ ְשרֵ י הָ עו ְֹמדִ ים עַ ל
חשן ּ ֻת ֶּמיךָ וְאוּרֶ יךָ :
סוֹדֶ ךָ  ,לְ בוׁ ֵּשי ׁ ֶ
שוֹן ֵמ ֲחבֵ רֶ יךָ :
ש ׂ
ַּבר יו ָֹחאי נִ ְמׁ ַש ְח ָּת ַאׁ ְשרֶ יךָ ׁ ֶש ֶמן ָ ׂ

ָא ַמר רַ ִּבי עֲ קִ יבָ אַ ,א ׁ ְש ֵריכֶ ם ִי ְ ׂשרָ ֵאל ,לִ פְ נֵ י
ִמי ַא ֶּתם ִמ ַּטהֲ רִ יןּ ,ו ִמי ְמ ַט ֵהר ֶא ְתכֶ ם,
ֲאבִ יכֶ ם ׁ ֶש ַּב ׁ ָּש ַמ ִיםְ .ואו ֵֹמרִ ,מקְ ֵוה ִי ְ ׂשרָ ֵאל
ְי ָיַ ,מה ִּמקְ ֶוה ְמ ַטהֵ ר ֶאת הַ ְּט ֵמ ִאיםַ ,אף
הַ ָּקדו ֹׁש ָּבר ּוךְ ה ּוא ְמ ַט ֵהר ֶאת ִי ְ ׂשרָ ֵאל:

וַאֲ ַמרְ ֶּתם כּ ֹה לֶ חָ י ,רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן ַּבר יוֹחָ אי :וַאֲ ַמרְ ֶּתם כּ ֹה לֶ חָ י ,רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן צַ ִּדיקָ אי:
אִ ׁיש אֱ לֹקִ ים קָ דוֹׁש הוּא ,אַ ׁ ְשרֵ י עַ יִן רָ אַ ְתהוּ ,לֵ ב חָ כָ ם ַי ְ ׂש ִּכיל ִּפיהוּ ,אֲ דוֹנֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
ָּברוּךְ הוּא ִמ ִּפי עֶ לְ יוֹן ,קָ דוֹׁש הוּא ֵמהֵ רָ יוֹןְ ,מאוֹר גָ לִ יל הָ עֶ לְ יוֹן ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
גבּ וֹר וְאִ ׁיש ִמלְ חָ ָמהְּ ,בדַ ת ּתוֹרָ ה ְּת ִמ ָימהָ ,מלֵ א ַמ ָּדע וְחָ כְ ָמה ,אֲ דוֹנֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
ָּדרַ ׁש ָּכל ַּתעֲ לוּמוֹתְּ ,בעֹז ו ְַתעֲ צוּמוֹת ,עָ לָ ה ַמעֲ לוֹת רָ מוֹת ,אֲ דוֹנֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
הֻ חְ ָּבא ְּבתוֹךְ ְמעָ רָ הִ ,מ ְּפנֵי הַ ְּגזֵרָ הָ ׁ ,שם לָ ַמד סִ ְתרֵ י תוֹרָ ה ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
וׁ ְָשם נִבְ רָ א ַמעְ יָן לוֹ ,וְחָ רוּב לְ ַמאֲ כָ לוַֹ ,מה ּטוֹב ֶחלְ ק ֹו וְחֶ בְ לוֹ ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
זֵכֶ ר צַ ִּדיק לִ בְ רָ כָ הֵּ ,דין רֵ יכָ א וּבַ ר רֵ יכָ א ,ז ִָּכה רַ ִּבים ְוזָכָ ה ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
חִ ֵּדׁש ַּכ ָּמה הֲ לָ כוֹת ,הֵ ם ַּב ִּמׁ ְשנָה עֲ רוּכוֹת ,זֶה הַ ַּמרְ גִ יז ַמ ְמלָ כוֹת ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
ִטהֵ ר אֶ ת עִ יר ְטבֶ רְ יָה ,עָ ָ ׂשה או ָֹתהּ נְקִ ּיָה ,הוֹד ּו לוֹ ִמׁ ְּש ַמיָא ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
יָדַ ע ָּכל הַ ּנִסְ ָּתרוֹתְּ ,דבָ רָ יו ע ֹו ִ ׂשים ֵּפרוֹתִּ ,ב ֵּטל ַּכ ָּמה ְּגזֵרוֹת ,אֲ דוֹנֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
ָּכל י ָָמיו אֲ ׁ ֶשר חָ יָה ,אוֹת הַ ֶּקׁ ֶשת לֹא נִהְ יָהִּ ,כי הוּא אוֹת עוֹלָ ם הָ יָה ,אֲ דוֹנֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
לְ כָ ל ִי ְ ׂשרָ אֵ ל הֵ אִ ירְּ ,בסוֹד ּתוֹרָ ה הַ ָּבהִ ירְּ ,כאוֹר הַ חַ ָּמה ַמזְהִ יר ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
ָמקוֹם ָּבחַ ר ִּבׁ ְש ַמ ּיָא ,עִ ם הַ ּנָבִ יא אֲ ִחיָה ,זֶה ִמ ְּבנֵי עֲ לִ ּיָה ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
נֶחְ ָמד ְמאֹד לְ ַמעֲ לָ ה ,זָכָ ה לִ יקָ ר וּגְ דֻ ָּלהֶּ ,כ ֶתר עֶ לְ יוֹן ל ֹו נִגְ לָ ה ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
סִ ינַי סִ ינַי ל ֹו נִקְ רָ א ,אֲ רִ י ׁ ֶש ַּב ֲחבּ וּרָ הִ ,מ ֶּמ ּנ ּו ֵּתצֵ א תוֹרָ ה ,אֲ דוֹנֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
עָ ָ ׂשה ׁ ִשבְ עִ ים ִּתקּ ּונִים ,יְקָ רִ ים ִמ ְּפנִינִיםָּ ,בם ִּת ֵּקן הָ עֶ לְ י ֹונִים ,אֲ דוֹנֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
ָּפ ַתח אֶ ת ִּפיו ְּב ָחכְ ָמה ,הוֹצִ יא אוֹר ַּתעֲ לו ָּמהִּ ,ת ֵּקן זָהֳ רֵ י חַ ָּמה ,אֲ דוֹנֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
צַ ִּדיק יְסוֹד הָ עוֹלָ םִּ ,ג ָּלה ִמדְ רָ ׁש הַ ּנֶעְ לָ ם ,יָכוֹל לִ פְ טוֹר הָ עוֹלָ ם ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
קוֹל ֹו ז ִֵּמר עָ רִ יצִ ים ,וְהִ כְ רִ ית אֶ ת הַ קּ וֹצִ ים ,וְהִ ִּציל הַ ְּלחוּצִ ים ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
רָ אָ ה ָּפנָיו ְמאִ ירִ יםְּ ,בׁ ִשבְ ּת ֹו עִ ם ֲחבֵ רִ ים ,עֵ ת ִּג ָּלה סוֹד
נִסְ ָּתרִ ים ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי .וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
ׁ ָשלוֹם רָ ב עַ ל ִמׁ ְש ָּכבוַֹ ,מה יָפְ י ֹו ו ַּמה ּטוּבוֹ ,דּ וֹבֵ ר אֱ ֶמת
ִּבלְ בָ בוֹ ,אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי .וַאֲ ַמרְ ֶּתם:
ּתוֹרָ ת ֹו ָמגֵ ן לָ נוּ ,הִ יא ְמאִ ירַ ת עֵ ינֵינוּ ,הוּא י ְַמלִ יץ טוֹב ַּבעֲ דֵ נוּ,
אֲ ד ֹונֵנ ּו ַּבר יוֹחָ אי .וַאֲ ַמרְ ֶּתם:

ַאׁ ְש ֵרנ ּו ַמה טוֹב חֶ לְ קֵ נ ּו ְּבהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי :ו ַּמה ָּנעִ ים גוֹרָ לֵ נ ּו ְּבהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי:
אָ ב הָ רַ חֲ ָמן ׁ ְש ַמע קוֹלֵ נוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,אַ ָּתה הוּא מוׁ ִֹשיעֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
ִּב ְמהֵ רָ ה יָבוֹא ְויָגֵ ל לִ ֵּבנוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ איֶּ ,בן דָ וִד יָבוֹא ְויִגְ אָ לֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
ַּג ֵּלה ְּכבוֹד ַמלְ כו ְּתךָ עָ לֵ ינוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ איְּ ,גאֻ ָּלה ׁ ְשלֵ ָמה ִּתגְ אָ לֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר
יוֹחָ אי .אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
ֵּדעָ ה וְהַ ְ ׂש ֵּכל ְּתבוֹנֵ נּ וְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,דּ וֹר יׁ ְָשרִ ים ְּתבָ רְ כֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
הָ ׁ ֵשב ׁ ְשכִ ינָ ְתךָ לְ צִ ּיוֹן עִ ירֵ נוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,הַ יוֹם ִּתׁ ְש ַמע ׁ ַשוְעָ ֵתנוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר
יוֹחָ אי .אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
ו ְֵתעָ רֵ ב לְ פָ נֶ יךָ ְּתפִ ָּל ֵתנוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,וּלְ צִ יוֹן ְּבׁשוּבוֹ יֶחֱ ז ּו עֵ ינֵ ינוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר
יוֹחָ אי .אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
זְכוּת אָ בוֹת יָגֵ ן עָ לֵ ינוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,זֶה ה’ קִ ּוִינ ּו וְיוׁ ִֹשיעֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
חוּס וְרַ חֵ ם נָ א עָ לֵ ינוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,חֲ מוֹל עָ לֵ ינ ּו וְעַ ל עוֹלָ לֵ ינוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נו:
טוֹב ו ֵּמטִ יב הִ ָּדרֶ ׁש לָ נוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,טוּבְ ךָ וְחַ סְ דְ ךָ עָ לֵ ינוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
יַדְ ֵּבר עַ ִּמים ַּתחְ ֵּתינוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,יְהִ י ה’ אֱ לֹקֵ ינ ּו עִ ָּמנוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
ׂאשנוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ איָּ ,כבוֹד וְהָ דָ ר ְּתעַ ְּטרֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
ֶּכ ֶתר הִ לּ ו ִּמים לְ ר ׁ ֵ
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
לְ ׁ ֵשם וְלִ ְתהִ ָּלה ִּת ְּתנֵ נוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,לֶ חֶ ם חֻ ֵּקנ ּו הַ טְ רִ יפֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
ֶמלֶ ךְ רַ חֲ ָמן רַ חֵ ם עָ לֵ ינוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ איִ ,מ ִּברְ כָ ְתךָ ַמ ֵּלא יָדֵ ינוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
נָ אוֹר וְאַ ִּדיר אַ ל ִּתׁ ְש ָּכחֵ נוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,נַ הֲ לֵ נ ּו לְ צִ יוֹן גוֹרָ לֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
סוֹף וָקֵ ץ לְ כָ ל צָ רו ֵֹתינוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,סְ לַ ח נָ א לַ עֲ וֹנֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
עֵ ת רָ צוֹן הַ יוֹם לָ נוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,עָ זְרֵ נ ּו אֱ לֹקֵ י יׁ ְִשעֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
ְּפ ַתח לָ נ ּו ׁ ַשעֲ רֵ י רַ חֲ ִמים לִ ְתפִ ָּל ֵתנוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ איַּ ,פרְ נָ סָ ה ְּברֶ וַח ְּתפַ רְ נְ סֵ נוִּּ ,בזְכוּת
אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי .אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
צְ ִמיחַ ת קֶ רֶ ן לְ גוֹאֲ לֵ נוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,צְ דָ קָ ה וָחֶ סֶ ד עֲ ֵ ׂשה עִ ָּמנוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר
יוֹחָ אי .אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
קְ רַ ע רוֹעַ ְּגזַר ִּדינֵ נוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,קו ֵֹמם קְ הַ ל עֲ דָ ֵתנוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי.
אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
רְ צוֹנֵ נ ּו לִ רְ אוֹת ַמלְ ֵּכנוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ אי ,רְ פוּאָ ה ׁ ְשלֵ ָמה
ִּתרְ ָּפאֵ נוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי .אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
ׁ ְשכוֹן ְּכ ֵמאָ ז ְּבאָ הֳ לֵ ינוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ איׁ ,שוּבָ ה ה’ אֶ ת
ׁ ְשבו ֵּתנוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי .אַ ׁ ְשרֵ נוּ:
ַּתעֲ לֵ נ ּו ְּב ִ ׂש ְמחָ ה לְ אַ רְ צֵ נוְּּ ,בהִ לּ וּלָ א דְ ַּבר יוֹחָ איִּ ,תבְ נֶ ה לָ נ ּו
ִמקְ ָּדׁ ֵשנוִּּ ,בזְכוּת אֲ דוֹנֵ נ ּו ַּבר יוֹחָ אי .אַ ׁ ְשרֵ נוּ:

