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  עצותל"ג 

 במירון יום ל"ג בעומרחלאקה בל להכין

 

ולקת לזכות רשב"י ונרות שמן להוסיף למדורה הד ונרות. זית שמן. 1

 .להדליק במקום או לזרוק אל המדורה

. אם אחת תתעופף ברוח או תיפול לחתן החלאקה כיפות שתי. 2

שלא ייצא מצב שאבי הבן הולך עם  –מהדחיפות או סתם תלך לאיבוד 

לילד החלאקה  שהיה חייב לתרוםשטריימל/כובע לראשו בלי כיפה 

 המסתפר.

קפידים לתת צדקה כמשקל השערות או . לאלו שמשקית לשערות. 3

 .אותןלגנוז 

)כדאי לבדוק בבית שהמספריים גוזרות  י זוגות מספריים טובותנש. 4

 שיער באופן חלק, כדי שלא להיתקע במירון עם מספריים שלא גוזרות...(

שניסיתם בבית והיא פועלת כמו שצריך.  טובה להביא מכונת תספורת. 5

ון פצפצים כדי שעדיין תפעל כמו שצריך גם רצוי מאוד ללפף אותה בנייל

לאחר טלטולי הדרכים )או בקופסה המקורית(. רצוי נטענת, אם עמדות 

 השקעים יהיו תפוסות.

ברורות. רצוי גם סידור  יואותיותכזה שקטן אבל  ספר תהילים. 6

לתפילת מנחה/מעריב. אמנם יש שפע ספרי קודש במקום, אבל השאלה 

 אליהם.היא אם תצליחו להגיע 

 אם נהוג להלבישו בחלאקה או אם הוא כבר בן שלוש. – ציצית .7

שיתבקשו לספר את חתן השמחה, על מנת שלא  רשימת מכובדים. 8

לגלות בבית שבעצם שכחתם לכבד כמה וכמה חשובים שיכולתם 

 להתכבד בתספורתם את בנכם.

ו לילד ובו שמו הפרטי ושם משפחתו ומספר הסלולרי של אבי 'צמיד'. 9

 ושל אמו.
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, מסוג טוב. תרצו שאנשים יסכימו לעשות כשר מקובל. רצוי בהליקר. 10

'לחיים' ולא שתצטרכו להתחנן שיטעמו מליקר בלתי מזוהה שהשפעתו 

 על הקיבה ועל הראש בלתי ידועה.

. רצוי להדביק אותן ברצועת סלוטייפ לבקבוק חד פעמיות כוסיות. 11

טוטים בנוסח 'איפה הכוסיות? הליקר כדי לחסוך את החיפושים והחי

 אני בטוח ששמתי אותן ליד הליקר!'

. רצוי בלי תוספות וכן עוגיות במרקם מוצק עוגת ספוג/עוגה בחושה. 12

כדי שלא תמצאו את עצמכם מחלקים פירורים  זאת כמו שוקולד צ'יפס.

מומלץ להביא מראש עוגה מתפוררת פחות וכן  או משהו שנמס בחום.

 מיותרים לגמרי. נמסותתוספות וא. כמובן שקרמים להיעזר בסעיף הב

 ליטר לאכסון העוגות 4.5או  3קשיחה בגודל  קופסת פלסטיק. 13

שובע של החוגגים ורך ביותר מקופסת עוגות אחת. ל. אין צוהעוגיות

. קופסה אחת , סמוך לציוןהארגונים למיניהם על ראש ההר ידאגו

קופסת פלסטיק קטנה של רצוי להביא גם  לסמל את שמחתכם.מספיקה 

 ליטר כדי לחלק בנוחות את העוגות בין המחלקים: אבי הילד ואמו.

ליטר. אמנם לכאורה תמצאו ברזי מים בשפע ליד  2של  בקבוק מים. 14

לא בטוח שיהיה. תחסכו  –הציון, אבל בעלייה בהר ובהמתנה לאוטובוס 

 עבודה לארגוני ההצלה ותביאו מים צלולים. בריא גם לשטיפת

הפנים/הידיים של הבוגרים או של ילדון החלאקה אם תיתקעו בשטח 

 שאין בו מים.

טרי שמאוד לא . משהו קטן ואלמנחבילת מגבונים לחיםוטישיו  .15

וגם כדי לשמש כמסיר כתמים שהוא עזרה , נעים להיתקע בלעדיו

 ראשונה לבגדים.

שארו אם תביאו אותם למירון, לפחות שיי .פעקאלאך ארוזים היטב. 16

 .בשלמותם ויהיה נוח לשאת אותם

 –לפחות שעתיים לפני הנסיעה  להאכיל את חתן החלאקהכדאי . 17

. לא עוגות ולא ממתקים. למה? , בבקשהבארוחה מזינה .בהלוך ובחזור

או מיילל מתחושה רעה  כדי שלא תמצאו את עצמכם עם ילד מקיא

 , זה לא נעים.בעקבות הנסיעה הארוכה

אם חתן החלאקה או בני משפחתו ידועים כמקיאים.  .לימון חצוי. 18

במקרה זה כדאי להביא גם שקיות ניילון חדשות ושלמות, בלי חורים 

 לצורך הסדרת העניין במינימום נזקים. ,וסדקים

, אבל במקומו מונחחתן החלאקה כבוד . תינוק בקבוקומוצץ . 19

 .אביזרי הינקות עוזרים לו ביום הגדול הזהלפעמים 

http://likro.top/
http://likro.top/


 

 
 17מתוך  3עמוד 

 

likro.top  
 כל הזכויות שמורות ©

. גם אם הילדון נגמל כליל, עדיין דרך של שלוש שעות טיטולים 3-4. 20

פלוס לכל צד עלולה לזמן תקלות, בפרט אם הוא מתנמנם בדרך. חבל על 

לא  –חליפת החלאקה היפה ועל אי הנעימות שלכם. גם במירון עצמה 

בטוח שיתאים להכניס אותו לאחד מתאי השירותים הניידים למיניהם, 

 חד זמין בלי תור.ולא בטוח שיהיה א

. בין אם נזכרו בטיטול מאוחר מדי ובין אם הילד הקיא או בגד רזרבי. 21

נפל או נשפך עליו משהו. חבל על עגמת הנפש שבהתהלכות עם ילד 

 שבגדיו מוכתמים. אפשר לחסוך זאת עם בגד אחד נוסף. חגיגי, כמובן.

שהכל  וכרטיס זיכרון רזרבי. מומלץ לבדוק בבית מצלמה מוטענת .22

פעיל ולעטוף בניילון פצפצים. חבל שבגלל מכה מזדמנת לא תהיה לכם 

 מזכרת מהחלאקה.

. טיולון פשוט וקל משקל. כמה שהילד גדול ובוגר, עדיין עגלה לילד. 23

להתנייד עם ילד עייף או מרוגש או נבוך  אולא קל לטפס את ההר 

ו לסמוך על ומבולבל. עגלה תעזור לו להגיע ממקום למקום בלי שיצטרכ

 למוקדטיחותי יותר שלא להגיע מצב רוחו הטוב או על רעננותו. גם ב

דות ילדים כשחתן החלאקה בעגלה. לקינוח: על ידיות העגלה או בסל אב

 מתחתה אפשר לשים את הציוד.

 אמו שלאם  בן משפחה מבוגר או עבורמסוג קטנטן  כיסא מתקפל. 24

שעה יש אפשרות לשבת  הילד לפני הרחבת המשפחה וכדומה. לא בכל

במקום, וחבל להזעיק את אנשי 'הצלה' אם אפשר להסתדר בלעדיהם 

 באמצעי פשוט יחסית.

גרם  200. כל תעסוקה קטנה במשקל שלא עולה על צעצוע לילד. 25

אפשר לקנות  מיילאו ב כאן) שיישאר רגועלהעסיק את הילד  היכול

. אפשר להביא גם ממתק קטן, (₪ 3-ערכת קריאה ויצירה לחלאקה ב

אבל רצוי שלא להגזים בכך כדי שלא יתלכלך ויתפרע כתוצאה מרמת 

 הסוכרים הגבוהה מדי.

כשמכינים את הילד ומלבישים . אה בגומיה איכותיתלאסוף כל פ. 26

ת ולבדוק את המיקום חשוב מאוד לשב –ההגעה לחלאקה אותו לפני 

את כל שער פאת ימין  אוספים .המדויק של הפאות ולהשאיר קצת יותר

בגומיה איכותית אחת, ואת כל שער פאת שמאל בגומיה איכותית 

חשוב להקפיד על גומיות איכותיות כדי שלא תמצאו את עצמכם נוספת. 

אות סגור בגומיה את שער הפוב ל. חשעם גומיות שנקרעו ושיער שהתפזר

 !בגלל המהומה והצפיפות כדי שלא יגזרו חלילה משער הפאות עצמם

. את כל השיער הנגזז מלפנים סיכות מתכתיות פשוטות לשיער. 27

ומאחור אפשר לסדר במה שנקרא 'סיכות סבתא'. מומלץ לא לסגור את 
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י שלא וגם כד את הגוזזים, שאר השיער בגומיה, גם כדי שלא לבלבל

 את שערו לשחרריכאיב לילד כשבתוך כל המהומה והלחץ מנסים 

אחת לפי הצורך ולפי -. את הסיכות קל יותר להסיר אחתמהגומיות

 התקדמות התספורת.

בד, -זאת יכולה להיות שקית אל מסוג טוב. גדולה שקית קשיחה. 28

שקית קרטון טובה או שקית פלסטיק עבה. הכלל הוא שאפשר יהיה 

ת השקית על הזרוע כשבתוכה בקבוק הליקר והכוסיות, העוגה לתלות א

יהיה והעוגיות, הטישיו, השקית לשיער והמספריים, כדי שכל הנדרש 

 .הגוזזים את שערועם הילד בין  התהלכותתוך כדי זמין ונוח לשליפה 

 –אם אבי הבן לא יודע איך לספר כהלכה  ?יספר את הילד סופיתמי . 29

יודע מה לגזוז ומה להשאיר, שיספר את הילד יש לסכם עם מישהו ש

אות צת יותר בתספורת הראשונה, עד שהפבמקום. מקובל להשאיר ק

 מקבלות את צורתן.

שתכינו כמה ימים לפני ל"ג בעומר:  רשימת 'מה צריך להביא'. 30

סיכות ביטחון, רשימת המכובדים בתספורת, מספריים  כרטיסי נסיעה,

 ת העוגות וכולי.טובות, מכונת תספורת, קופס

שוב לאחר החלאקה  לסכם מראש באיזו שעה תיפגש המשפחה. 31

והיכן בדיוק )היום יש סימון מספרים בשטח הציון, ומשם והלאה אפשר 

לציין מקום בולט: ליד פתח הכניסה למנהרה, ליד הכיכר וכדומה(. חבל 

על עוגמת הנפש של חיפושים כדי להתאחד בנסיעה חזור, רק כי שכחו 

 כם מראש.לס

מדובר בשעות  במלואו לפני הנסיעה. את הסלולרי הטעיןכדאי ל. 32

וחבל להיתקע  אם הסוללה נגמרת ארוכות שבהן תתנתקו מהעולם כליל

 בלי קשר עם שאר חלקי המשפחה בשל כך.

לכל מה שהולך לקרות באותו  חשוב ממש: להכין את הילד מראש. 33

כלה בחשיבות המקום עשה במהלכה, וייום: החל מהנסיעה ומה י

הרב פלוני יגזור לך תלתל אצל רבי שמעון, שנוסעים אליו ומה יעשו שם )

והרב פלמוני יגזור לך את הפוני ואבא יתן לך עוגה וסבתא תיתן לך 

קרטיב, ואת השיער שיגזרו לך יכניסו לשקית הזאת. הנה, אתה רואה? 

ו 'לחיים' לשקית הזאת. ואבא יחלק ליקר מהבקבוק הזה לאנשים שיגיד

 ו'מזל טוב', וכן הלאה(.

ערכת באפשר להיעזר ) הסבר המתאים לגילורצוי מאוד לתת לילד 

מגיעים למצבים פתאומיים הילדים  .(יצירה לילד החלאקההקריאה וה

רה עלולים להגיב בבכיות ובהשתוללות שמשאי –מוכרים להם  שאינם

הילד עובר חלאקה לראשונה בחייו, זכרו שאת המבוגרים חסרי אונים. 
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גם אם היו חברים שחגגו  .חלאקה של אחים והוא צעיר מכדי לזכור

 לא תמיד הוא מבין איך זה קשור אליו. –חלאקה 

 חתן החלאקהילד שיודע את הצפוי לו הוא רגוע יותר ומשתף פעולה. אם 

הקפיד על אווירה רגועה והכנה נעימה. צריך עוד יותר ל – מטבעורגיש 

לחץ של ההורים )'הוא יעשה לנו בושות מול כולם'...( הוא אחד הגורמים 

 לילד בוכה וצורח.

תכינו את הילד כמו שצריך, שמרו על קור רוח ורוגע, והתפללו לשותף 

שיום קבלת הצורה היהודית תיחקק בלב בנכם  שתכםוהראשון מבין של

 שות.כיום של שמחה והתרג

 

 נ.ב.

אומרים בשם צדיקים שיום החלאקה מסוגל להתפלל לשלמות הפאות מסכנות 

 דורנו ברוחניות ובגשמיות.

 שהילד לא יגזוז פאותיו בהמשך חייו, ר"ל. –ברוחניות 

 נשירת הפאות, ר"ל. שלא יחלה במחלה שאחד מסימניה היא –בגשמיות 
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 הלכות ומנהגיםקובץ 

 לאמרם בחלאקה ושיש שנהגובו תפילות ופסוקים 

 

ְריוֹ " ת פִּ תוֹ אֶּ ְרלָּ ם עָּ ל ַוֲעַרְלתֶּ ל ֵעץ ַמֲאכָּ ם כָּ יש בו פסוק זה רמז  – "ּוְנַטְעתֶּ

 לתינוק "כי האדם עץ השדה". 

י" ם ֲעֵרלִּ כֶּ ְהיֶּה לָּ ים יִּ נִּ ֹלש שָּ  שאין יכול לא להשיח ולא לדבר.  - ם"שָּ

ש" ְריוֹ ֹקדֶּ ל פִּ ה כָּ ְהיֶּ ת יִּ יעִּ ְרבִּ נָּה הָּ  שאביו מקדישו לתורה.  - "ּוַבשָּ

י" ּלּולִּ  מהו הילולים? משעה שמהלל להקב"ה.  - "'הם לַ הִּ

ְריוֹ " ת פִּ ת ֹתאְכלּו אֶּ ישִּ נָּה ַהֲחמִּ משעה שהוא מתחיל לקרות  - "ּוַבשָּ

 בתורה.

ם ְתבּוָאתוֹ " כֶּ יף לָּ בן חמש שנים למקרא, בן מכאן שנו רבותינו  - "ְלהוֹסִּ

בן שמונה  ,בן חמש עשרה לתלמוד ,ותובן שלש עשרה למצ ,עשר למשנה

 .(תנחומא ויקרא יד) עשרה לחופה

ות עשה על האיש ללמד את בנו וואע"פ שבן חמש מכניסו למקרא, מצ

 תורה לפני כן. 

משיתחיל לדבר מתחיל ללמדו:  ומאימתי מתחיל ללמד בנו תורה?

 'אלוקינו ה '"תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" ו"שמע ישראל ה

אז שה או כבן שבעה, וי". ואח"כ מלמדו מעט מעט, עד שיהא כבן שאחד

 . (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמה) מוליכו אצל מלמדי תינוקות

משעה שיודע לעשותן. ולכן "קטן  ומאימתי מתחיל לחנכו במצוות עשה?

וכן "קטן  (שו"ע או"ח יז סעיף ג) התעטף, אביו צריך ליקח לו ציצית"היודע ל

 וות"אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצ -נע לולב כדינו היודע לנע

 . וכן בכל מצווה ומצווה. (שו"ע או"ח תרנז א)

מיום לידתו. ולכן אסור לתת  ומאימתי מתחיל לחנכו במצוות לא עשה?

לילד מאכל איסור מיום לידתו, ומרגע שהוא מבין אסור לתת לו לעשות 

דרבנן, ואפילו שבות  איסור מעשה איסור. ואסור לגרום לו אפילו

שו"ע ) ם ילד קטן אסור להקיף את ראשו. ולכן כשמספריוכדומה ומוקצה

 . (או"ח שמג

  מצות פאה:

"לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את  (ויקרא פרק יט כז) כתוב בתורה

חייב.  -פאת זקנך". ולכן מי שמגלח כל ראשו או שמגלח פאות ראשו 
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לא נתנו בו חכמים שיעור, ושמענו מזקנינו  יםיופאה זו שמניחים בצדע

 . (ע"פ רמב"ם הלכות ע"ז פרק יב) ות מארבעים שערותשאינו מניח פח

  קה בל"ג בעומר:אמנהג החל

כתב מהרח"ו על מנהג האר"י ז"ל ביום ל"ג בעומר: "והרב רבי יונתן 

דם שהלכתי אני ללמוד עם מורי שאגיש העיד לי שבשנה הראשונה קו

את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו  , שהוליךז"ל

 . (שער הכוונות) "ג הידוע. ועשה שם יום משתה ושמחהכמנה

מספרים אותו בקבר  ואזגיל שלוש עד ונוהגים להשאיר שער הילד 

הרשב"י במירון ומשתדלים שיהא בל"ג בעומר אף אם יהיה קודם גיל 

שמואל הנביא. וטוב ליתן שלוש. ובירושלים היו שנהגו לילך לקבר 

והיו שנתנו זהב או כסף )ם או לתלמידי חכמים יבאותו יום צדקה לעני

ושרים בהודאה  ומה. ואח"כ מברכים על מזונות וכד(כמשקל שער הילד

 . 'לה

 

 

 לבישת ציצית:

מלבישים את הילד ציצית חדשה. ואם מלבישים אותו ביום מלמדים את 

 הילד לברך :

ה  רּוְך ַאתָּ םק  ֱאֹל' הבָּ עֹולָּ נּוֲאֶשר  ינּו ֶמֶלְך הָּ שָּ י ִקדְּ וֹתָּ ִמצְּ נּוו בְּ ִצּוָּ  וְּ

ַעט   ִהתְּ  ת:ַבִציִציף לְּ

 :אם הציצית חדשה מלמדים את הילד לברך

ה  רּוְך ַאתָּ םק  ֱאֹל' הבָּ עֹולָּ נּו  ינּו ֶמֶלְך הָּ נּוֶשֶהֱחיָּ מָּ ִקיְּ נּו וְּ ִהִגיעָּ ַמ  וְּ  ן ַהֶזה:ַלזְּ

 אחרי העטיפה יאמרו:

ִׂשיׂש אֹלהבַ  ׂשֹוׂש אָּ ִשי ב  ל ַנפְּ ג  ה ַק ' תָּ קָּ דָּ ִעיל צְּ י ֶיַשע מְּ ד  ִביַשִני ִבגְּ י ִכי ִהלְּ

ֶליהָּ  ֶדה כ  ה ַתעְּ ַכַכלָּ ר וְּ א  ן פְּ ַכה  ן יְּ תָּ ִני ֶכחָּ טָּ עָּ  :יְּ

 

 לילד: ת האבברכ
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ִׂש   ָך ֱאֹליְּ ַנֶש ִק מְּ ִכמְּ ַרִים וְּ ֶאפְּ  ה:ים כְּ

ָך ֶרכְּ בָּ ֶר  ' ה יְּ מְּ ִישְּ ר ָךוְּ א  ֶליָך ִויֻחֶנךָּ | ' ה: יָּ יו א  נָּ א פָּ ם | ' ה: ִישָּ ׂש  יָּ ֶליָך וְּ יו א  נָּ פָּ

לֹו ָך שָּ כ  ם: לְּ רְּ ל ַוֲאִני ֲאבָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ִמי ַעל בְּ מּו ֶאת שְּ ׂשָּ  ם:וְּ

ן  ַמִים ֶשִית  ִבינּו ֶשַבשָּ י אָּ נ  צֹון ִמִלפְּ ָךִויִהי רָּ ִלבְּ ַאת בְּ ֶיה ִירְּ תֹו. וִתהְּ ' ה ַאֲהבָּ

ֶניָך כָּ  מ  ל ַעל פָּ ָךא. ִויִהי ֶתֱחטָּ י ַחֶייָך ֶשֹּלא יְּ קְּ תֹורָּ  ֶחשְּ ָךֹות, וה ּוִמצְּ בְּ  ִלבְּ

ֶגה  בּונָּ ֶיהְּ ַדב  ה, ִפיָך תְּ מֹור יְּ כְּ ָך חָּ שֹונְּ ִחישת ּולְּ נֹות,  ַירְּ נָּ ַעֶפיָךרְּ ִשירּו ַעפְּ  ַייְּ

ֶדָך ה, ֶנגְּ אֹור תֹורָּ ִאירּו ִבמְּ יֶניָך יָּ ִהירּו  ֶניָךּופָּ , ע  זְּ זַֹה יָּ ִקיַע ר כְּ רָּ תֹוֶתיָך, הָּ  ִׂשפְּ

יֹוֶתיָךת, ַדַע  ַיִביעּו ִכלְּ נָּ  וְּ ִריה ַתֲעֹלזְּ ישָּ ֶמיָךם, מ  עָּ רּוצּו  ּופְּ מַֹע יָּ י  ִלשְּ ר  ִדבְּ

ִיֶת ק יֹוִמין, ַעִתי ָךן וְּ ִני לְּ נֹום בָּ ַצִדיקֹות ַצִדיִקים ּובָּ ִקים וְּ תֹורָּ ת עֹוסְּ ה בְּ

יֶה ל כָּ ֹות וּוִמצְּ  מ  ָךי ִויִה ם. יְּ קֹורְּ רּוְך מְּ ִמי. בָּ ַיזְּ ָךן וְּ תְּ סָּ נָּ ָך ַפרְּ ֶרַוח  לְּ ַנַחת ּובְּ בְּ

בָּ  חָּ רְּ דֹו הָּ ֹלה. ִמַתַחת יָּ ד  א ַעל וְּ נַ י יְּ נּוי ַמתְּ ֶיה פָּ ה ֶשִתהְּ סָּ נָּ ם. ַפרְּ דָּ ר וָּ ׂשָּ ת בָּ

ִמי. 'הַלֲעבֹוַדת  ַיתְּ ָך וְּ ִריאּותְּ לַ ד בְּ ִישְּ מָּ וְּ ל  ה שְּ פּואָּ ָך רְּ ֶריָך יה ברמ"ח א  ח לְּ בָּ

ת  ובשס"ה ִגיֶדיָך,  ִתכָּ ַחִייב וְּ ֲאֻרִכים לְּ תֹוְךם טֹוִבים וְּ ל,  בְּ א  רָּ י ִיׂשְּ ל ַצִדיק  כָּ

ן מ   .אָּ

 

 ערישהגזירת 

אחר כך יעשו כן קרובי  ,למידי חכמים לגזור מעט משער הילדמכבדים ת

 המשפחה. וכל אחד מברך את הילד בתורה ויראת שמים כליבו הטוב.

 

 אומרים מזמור זה:יש ער יבשעה שגוזרים הש

ִוד:  דָּ מֹור לְּ ַח ַעל ַהִגִתית ִמזְּ ַנצ  ֶרץ ' הַלמְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ ֲאדֹנ 

ֶריָך  ַמַען צֹורְּ תָּ עֹז לְּ ִקים ִיַסדְּ יֹנְּ ִלים וְּ ִים: ִמִפי עֹולְּ מָּ ָך ַעל ַהשָּ ה הֹודְּ נָּ ֲאֶשר תְּ

ב ּו ִבית אֹוי  ַהשְּ ַח לְּ ר  עֶֹתיָך יָּ בְּ ה ֶאצְּ ֶמיָך ַמֲעׂש  ֶאה שָּ ם: ִכי ֶארְּ ַנק  ִמתְּ

ֶדנּו:  קְּ ם ִכי ִתפְּ דָּ ֶרנּו ּוֶבן אָּ כְּ ה ֱאנֹוש ִכי ִתזְּ ה: מָּ תָּ נְּ ִבים ֲאֶשר כֹונָּ כֹוכָּ וְּ

י יָּ  ַמֲעׂש  הּו בְּ ִשיל  הּו: ַתמְּ ר  ַעטְּ ר תְּ דָּ הָּ בֹוד וְּ כָּ ֱאֹלִהים וְּ ַעט מ  הּו מְּ ר  ַחסְּ ֶדיָך ַותְּ

י:  דָּ ַגם ַבֲהמֹות ׂשָּ ם וְּ ִפים ֻכלָּ יו: צֶֹנה ַוֲאלָּ לָּ ה ַתַחת ַרגְּ ַמִים כֹל ַשתָּ ִצפֹור שָּ

חֹות ַיִמי רְּ ר אָּ ם עֹב  י ַהיָּ ג  ֶרץהם: ּודְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ   .' ֲאדֹנ 
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 ער טוב לומר:יאחרי שגוזרים הש

צֹון יְּ  ֶניָךִהי רָּ פָּ אֹלק  ֱאֹל' ה ִמלְּ ינּו, ק  ינּו ו  ש  י ֲאבֹות  ן ַהֶזה ֶשכְּ ם ֶשִזִכיתָּ ַהב 

ַקי   ל לְּ א  רָּ ַהג ִיׂשְּ דֹוִשים ִמנְּ ְך קְּ הּום כָּ ַזכ  תֹורָּ  תְּ וָּ ה לְּ ִמצְּ ֻחפָּ ה לְּ נ  ה לְּ בָּ י ּולְּ י ַחי 

זֹונ   ִויח  י ּומְּ תּוב, ִויֻקיַ י, רְּ א ֶשכָּ רָּ יֹוִס ם בֹו ִמקְּ ֶמיָך וְּ בּו יָּ נֹות ִכי ִבי ִירְּ ָך שְּ יפּו לְּ

לֹום, ַחִיי שָּ נֹות ַחִיים וְּ ִמים ּושְּ ְך םִכי ֹאֶרְך יָּ ן יְּ יֹוִסיפּו לָּ ן כ  מ  צֹון: , אָּ  ִהי רָּ

ר  ַדב  אמֹ ' הַויְּ יר: ֶאל מֶֹשה ל  נָּ ֶאל בָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן וְּ כּו ֶאת ו ַדב  רְּ בָּ אמֹר כֹה תְּ ל 

ֶה  מֹור לָּ ל אָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ָךם: בְּ ֶרכְּ בָּ ֶרָך' ה יְּ מְּ ִישְּ ר וְּ א  ֶליָך ִויֻחֶנךָּ ' ה: יָּ יו א  נָּ א פָּ : ִישָּ

לֹו' ה ָך שָּ ם לְּ ׂש  יָּ ֶליָך וְּ יו א  נָּ ל ַוֲאִני ם: פָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ִמי ַעל בְּ מּו ֶאת שְּ ׂשָּ וְּ

כ   רְּ  ם: ֲאבָּ

ִמי וְּ  ֶהם שְּ א בָּ ר  ִיקָּ ִרים וְּ עָּ ְך ֶאת ַהנְּ ר  בָּ ע יְּ ל רָּ ל ֹאִתי ִמכָּ ְך ַהגֹא  אָּ ם ַהַמלְּ ש 

ֶר  אָּ ֶקֶרב הָּ רֹב בְּ גּו לָּ ִידְּ ק וְּ חָּ ִיצְּ ם וְּ הָּ רָּ א  ץ: ֲאבַֹתי ַאבְּ ָך -וְּ ְך ֹאתְּ ר  בָּ ל ַשַדי יְּ

ַהל ַעִמי ִייתָּ ִלקְּ הָּ ֶבָך וְּ ַירְּ ָך וְּ רְּ ַיפְּ א  ם: וְּ ת ַש -מ  א  ֶרךָּ וְּ זְּ ַיעְּ ִביָך וְּ ֶכךָּ -ל אָּ רְּ ַדי ִויבָּ

הֹום רֶֹבֶצת תָּ  כֹת תְּ ל ִברְּ עָּ ַמִים מ  כֹת שָּ ַח ִברְּ רָּ ַדִים וָּ כֹת שָּ ִאם ם: ַחת ִברְּ

ֶתָך נָּ ה שְּ בָּ רְּ עָּ תָּ וְּ ַכבְּ שָּ ד וְּ חָּ ַכב ֹלא ִתפְּ מֹר ֶאת ' ה. ִתשְּ ע ִישְּ ל רָּ ָך ִמכָּ רְּ מָּ ִישְּ

ֶשָך ַעד עֹולָּ ' ה: ַנפְּ ה וְּ ַעתָּ ָך ּובֹוֶאָך מ  אתְּ ר צ  מָּ ןִישְּ מ   . ם, אָּ

 

 תפילה על חינוך הילדים מהשל"ה הקדוש בשער האותיות:

ה אתָּ  ֶשֹּלא ַעד ינּוק  ֱאֹל' ה הּוא ַאתָּ רָּ ם בָּ עֹולָּ ה, הָּ ַאתָּ  ינּוק  ֱאֹל הּוא וְּ

אתָּ  רָּ ם ִמֶשבָּ עֹולָּ ם, הָּ עֹולָּ ַעד ּומ  ם וְּ ה עֹולָּ אתָּ . ל-א   ַאתָּ רָּ ָך ּובָּ מְּ ִגין עֹולָּ  בְּ

א עָּ מֹודָּ תְּ ִאשְּ ְך לְּ הּותָּ עּות ֱאלָּ צָּ ֶאמְּ ָך בְּ תְּ ה תֹורָּ דֹושָּ מו, ַהקְּ ר כְּ מְּ  ּוֶשאָּ

ינּו ם ַרבֹות  רֹונָּ ה ִזכְּ כָּ רָּ אִשית, "ִלבְּ ר  ִביל", בְּ ה ִבשְּ ִביל תֹורָּ ל ּוִבשְּ א  רָּ  ִכי, ִיׂשְּ

ם ָך ה  ָך ַעמְּ תְּ ַנֲחלָּ תָּ  ֲאֶשר וְּ ַחרְּ ֶהם בָּ ל בָּ ֻאמֹות ִמכָּ ַתתָּ , הָּ נָּ ֶהם וְּ ָך לָּ תְּ  תֹורָּ

ה דֹושָּ ם, ַהקְּ תָּ ַרבְּ ק  ָך וְּ ִשמְּ דֹול לְּ ַעל. ַהגָּ ם םִקיּו וְּ עֹולָּ ַעל הָּ ה ִקיּום וְּ  ַהתֹורָּ

א נּו בָּ ָך לָּ י ינּוק  ֱאֹל' ה ִממְּ נ  תָּ . ִצּוּוִיים שְּ ַתבְּ ָך כָּ תְּ תֹורָּ רּו" בְּ בּו פְּ תָּ ", ּורְּ ַתבְּ כָּ  וְּ

ָך תְּ תֹורָּ ֶתם" בְּ ִלַמדְּ ם וְּ יֶכם ֶאת ֹאתָּ נ  ה". בְּ נָּ ַהַכּוָּ יֶהן וְּ ת  ת ִבשְּ  ֹלא ִכי, ֶאחָּ
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תֹהּו אתָּ  לְּ רָּ ֶשֶבת םִא  ִכי בָּ ָך, לָּ בֹודְּ ִלכְּ אתָּ  וְּ רָּ תָּ  בָּ ַצרְּ ִשיתָּ  ַאף יָּ י, עָּ ד   כְּ

יֶ  נּו הֶשִנהְּ ינּו ֲאַנחְּ א  ֶצֱאצָּ י וְּ א  ֶצֱאצָּ ל וְּ ָך כָּ ית ַעמְּ ל ב  א  רָּ י ִיׂשְּ ע  ֶמָך יֹודְּ י שְּ ד  לֹומְּ  וְּ

ֶתָך  .תֹורָּ

 

ן כ  בֹוא ּובְּ ֶליָך אָּ י ֶמֶלְך' ה א  כ  ִכים ַמלְּ לָּ ַאִפיל, ַהמְּ ִחנָּ  וְּ יַני, ִתיתְּ ע  ָך וְּ לּויות לְּ  תְּ

ִני ַעד נ  חָּ ַמע ֶשתְּ ִתשְּ ִתי וְּ ִפלָּ ִמין תְּ ַהזְּ ִנים ִלי לְּ נֹות בָּ ַגם. ּובָּ ם וְּ רּו ה  בּו ִיפְּ ִירְּ  וְּ

ם יֶהם ה  נ  י ּובְּ נ  יֶהם ּובְּ נ  ל סֹוף ַעד בְּ ִלית, הדֹורֹות כָּ ַתכְּ ם לְּ נּו ַוֲאִני ֶשה   ֻכלָּ

קּו ָך ַיַעסְּ תְּ תֹורָּ דֹו בְּ הַהקְּ מֹד, שָּ ד ִללְּ ַלמ  מֹר ּולְּ ַלֲעׂשות ִלשְּ ם וְּ ַקי  ל ֶאת ּולְּ  כָּ

י ר  מּוד ִדבְּ ָך ַתלְּ תְּ ה תֹורָּ ַאֲהבָּ ר, בְּ א  הָּ ינּו וְּ ינ  ֶתָך ע  תֹורָּ ק בְּ ַדב  נּו וְּ וֶתיָך ִלב  ִמצְּ  בְּ

ה ַאֲהבָּ ה לְּ אָּ ִירְּ ֶמָך ֶאת ּולְּ  .שְּ

 

ִבינּו ב אָּ ן אָּ ַרֲחמָּ ן, הָּ נּו ת  ֻכלָּ רּוִכים ֻרִכיםֲא  ַחִיים לְּ מֹוָך ִמי, ּובְּ ב כָּ  אָּ

ַרֲחִמים ר הָּ יו זֹוכ  צּורָּ ַחִיים יְּ ַרֲחִמים לְּ נּו, בְּ ר  כְּ ַחִיים זָּ ִחִיים לְּ מֹו, ִנצְּ  כְּ

ל ַפל  ם ֶשִהתְּ הָּ רָּ ִבינּו ַאבְּ ֶיה לּו" אָּ ֶניָך ִיחְּ פָּ שּו", לְּ רְּ ינּו ּופ  ם ַרבֹות  רֹונָּ  ִזכְּ

ה כָּ רָּ ֶתָך, "ִלבְּ אָּ ִירְּ  ".בְּ

 

ן ַעל ִכי אִתי, כ  ש בָּ ַבק  ן לְּ ַחנ  ֶניָך ּולְּ פָּ א ִמלְּ ה  ִעי ֶשיְּ ֶזַרע ַזרְּ ִעי וְּ ם ַעד ַזרְּ  עֹולָּ

ר ֶזַרע ש  ַאל. כָּ א וְּ צ  ִעי ִבי ִימָּ ַזרְּ ֶזַרע ּובְּ ִעי ּובְּ ם ַעד ַזרְּ סּול שּום עֹולָּ ֶשֶמץ פְּ , וָּ

לֹום ַאְך טוב ֶוֱאֶמת שָּ ר וְּ שָּ יָּ י וְּ ינ  ע  י ֱאלִהים בְּ ע  יּובְּ ם נ  דָּ יּו, אָּ ִיהְּ י וְּ ה ַבֲעל  , תֹורָּ

י אר  א מָּ רָּ י, ִמקְּ אר  ה מָּ נָּ י, ִמשְּ אר  מּוד מָּ י, ַתלְּ אר  א מָּ זָּ י, רָּ אר  ה מָּ וָּ י, ִמצְּ אר   מָּ

י ל  ִדים גֹומְּ י, ֲחסָּ אר  רּוִמיות ִמדֹות מָּ דּוָך, תְּ ַיַעבְּ ה וְּ ַאֲהבָּ ה בְּ אָּ ִירְּ ִניִמית ּובְּ , פְּ

ה ֹלא אָּ ן, ִחיצוִנית ִירְּ ת  ל וְּ כָּ הגְּ  לְּ ה ִויָּ ִויָּ ֶהם ּוגְּ י מ  ּה ד  סֹורָּ בֹוד ַמחְּ כָּ ן, בְּ ת   וְּ

ֶהם ִריאּות לָּ בֹוד בְּ כָּ כַֹח  וְּ ֶתן, וָּ ֶהם וְּ ה לָּ יִֹפי קֹומָּ ן וְּ ח  ֶחֶסד וְּ ֶיה, וָּ ִיהְּ ה וְּ  ַאֲהבָּ

ה וָּ ַאחְּ לֹום וְּ שָּ יֶהם וְּ ינ  ִמין, ב  ַתזְּ ֶהם וְּ י ִמֶזַרע ֲהגּוִנים ִזּוּוִגים לָּ ִמיד  ִמים ַתלְּ , ֲחכָּ

ַגם, ַצִדיִקים ִמֶזַרע ם וְּ יּו ִזּוּוגָּ ם ִיהְּ מֹותָּ ל כְּ כָּ ִתי ֲאֶשר כְּ ַפַללְּ יֶהם ִהתְּ  ִכי, ֲעל 

רֹון ד ִזכָּ אן עֹוֶלה ֶאחָּ כָּ אן לְּ כָּ  .ּולְּ
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ה ַע ' ה ַאתָּ ל יֹוד  ֶניָך, ַתֲעלּומות כָּ פָּ לּו ּולְּ י ִנגְּ פּונ  ִתיכַ  ִכי, ִלִבי ַמצְּ נָּ ל ּוָּ כָּ ֶלה בְּ  א 

ַמַען ָך לְּ דֹול ִשמְּ דֹוש ַהגָּ ַהקָּ ַמַען וְּ ָך ּולְּ תְּ ה תֹורָּ דֹושָּ ן ַעל, ַהקְּ ִני כ  ִני' ה ֲענ  , ֲענ 

בֹות ַבֲעבּור אָּ דֹוִשים הָּ ם ַהקְּ הָּ רָּ ק ַאבְּ חָּ ַיֲעֹקב ִיצְּ ם. וְּ לָּ לָּ ִנים תֹוִשיַע  ּוִבגְּ  בָּ

יֹות ִפים ִלהְּ ֲענָּ ם דֹוִמים הָּ שָּ רְּ שָּ ִוד ּוַבֲעבּור, לְּ דְּ  דָּ ִביִעי ֶרֶגל ָךַעבְּ ה רְּ בָּ כָּ , ַבֶמרְּ

ר שֹור  רּוַח  ַהמְּ ֶשָך בְּ דְּ  .קָּ

 

ר   ל יְּ י כָּ ר  ְך' ה אִשיר ַהַמֲעלֹות ַאשְּ יו ַהֹהל  כָּ רָּ ִגיַע : ִבדְּ ל ִכי ַכֶפיָך יְּ  תֹאכ 

ֶריָך טֹוב ַאשְּ ְך וְּ ָך: לָּ תְּ ֶגֶפן ֶאשְּ ה כְּ י פִֹריָּ ת  כְּ ַירְּ יֶתָך בְּ ֶניָך ב  י בָּ ִתל  יִתים ִכשְּ  ז 

ִביב ֶנָך סָּ חָּ ֻשלְּ ה: לְּ ן ִכי ִהנ  בַֹרְך כ  ֶבר יְּ א גָּ ר  ָך': ה יְּ ֶרכְּ בָּ ה ִמִציֹון' ה יְּ א   ּורְּ

טּוב ִים בְּ לָּ רּושָּ י כֹל יְּ מ  ה: ַחֶייָך יְּ א  ִנים ּורְּ ֶניָך בָּ בָּ לֹום לְּ ל ַעל שָּ א  רָּ  :ִיׂשְּ

 

א נָּ ַע ' ה אָּ ה שֹומ  ִפלָּ ֻקַים תְּ נּו יְּ סּוק בָּ ִריִתי זֹאת ִניַוֲא , ַהפָּ ם בְּ ַמר אֹותָּ ', ה אָּ

ֶליָך ֲאֶשר רּוִחי ַרי עָּ בָּ ִתי ֲאֶשר ּודְּ ִפיָך ַׂשמְּ מּושּו ֹלא, בְּ ֲעָך ּוִמִפי ִמִפיָך יָּ  ַזרְּ

ֲעָך ֶזַרע ּוִמִפי ַמר ַזרְּ ה' ה אָּ ַעתָּ ַעד מ  ם וְּ  :עֹולָּ

 

יּו צֹון ִיהְּ רָּ י לְּ ר  יֹון ִפי ִאמְּ ֶהגְּ ֶניָך ִלִבי וְּ פָּ גֹוֲאִלי ִריצּו' ה לְּ  .וְּ

 

 מזמור על הצלחת הבנים

ֹלמֹה ִאם ה יו בֹו ִאם ה 'ִשיר ַהַמֲעלֹות ִלשְּ לּו בֹונָּ מְּ א עָּ וְּ ֶנה ַבִית שָּ ' ֹלא ִיבְּ

ַקד שֹומ   א שָּ וְּ ר ִעיר שָּ מָּ י ֶשֶבת ר: ֹלא ִישְּ ַאֲחר  י קּום מְּ ִכימ  ֶכם ַמשְּ א לָּ וְּ שָּ

ן לִ  ן ִית  ִבים כ  ֲעצָּ י ֶלֶחם הָּ ל  נָּ ֹאכְּ ה ַנֲחַלת הא: יִדידֹו ש  ִרי ' ִהנ  ר פְּ כָּ ִנים ׂשָּ בָּ

ֶט  עּוִרין: ַהבָּ י ַהנְּ נ  ן בְּ ַיד ִגבֹור כ  ִחִצים בְּ א ֶאת ם: כְּ י ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִמל  ר  ַאשְּ

ַע  ִבים ַבשָּ רּו ֶאת אֹויְּ ַדבְּ בֹשּו ִכי יְּ ֶהם ֹלא י  תֹו מ  פָּ  .רַאשְּ
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  א האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"אלכבוד התנ ים וזמירותפיוט

 

ר ְחָת , יֹוָחאי בַּ ְשֶריָך ִנְמשַּ  בר יוחאי :ֵמֲחֵבֶרָך ָששֹון ֶשֶמן, אַּ

  ,יוַֹחאי ַבר

ת ֶמןשֶּ  ְחָת  ,ֹקֶדש ִמְשחַּ ת ִנְמשַּ ֹקֶדש ִמִמדַּ ֹקֶדש ֵנֶזר ִציץ ָנָשאתָ  ,הַּ ל ָחבּוש ,הַּ  עַּ

 בר יוחאי :ְפֵאֶרָך ֹראְשָך

אי ַבר  ,יוֹחָּ

במ ְבָת  טֹוב ֹושַּ ְחָת בָ  ֲאֶשר יֹום, נְַּסָת  יֹום ,ָישַּ ת ,רַּ ְדָת  צּוִרים ִבְמָערַּ  ָשם ,ֶשָעמַּ

ֲהָדֶרָך הֹוְדָך ָקִניתָ   בר יוחאי :וַּ

אי ַבר   ,יוֹחָּ

ְיקֹוד אֹור אֻמְפלָ  אֹור ,לֹוְמִדים ֵהם ְייָ  ִלמּוֵדי ,עֹוְמִדים ִשִטים ֵציעֲ   ֵהם הַּ

 בר יוחאי :מֹוֶריָך יֹורּוָך ֵהָמה ֲהֹלא ,ֹוְקִדיםי

אי ַבר  ,יוֹחָּ

פּוִחים ִלְשֵדהוְ   ,ּוְפָרִחים ְכִציִצים תֹוָרה סֹוד ,ֶמְרָקִחים בוֹ  טִלְלקֹ  ָעִליתָ  ,תַּ

ר ָאָדם נֲַּעֶשה ֲעבּוֶרָך ֶנֱאמַּ  בר יוחאי :בַּ

אי ַבר  ,יוֹחָּ

ת ֵאש ּוְבִמְלֶחֶמת ,ִבְגבּוָרה ְרָת ֱאזַּ נֶּ  ְעָרה דַּ שַּ ְעָרּה הֹוֵצאתָ  ְוֶחֶרב ,הַּ ְפָת  ,ִמתַּ  ָשלַּ

 בר יוחאי :צֹוְרֶריָך ֶנֶגד

אי ַבר  ,יוֹחָּ

ִיש ַאְבֵני ְמקֹוםלִּ  ְעָת  ,שַּ ִיש ַאְרֵיה ִלְפֵני ִהגַּ ם ,לַּ ל כֹוֶתֶרת ֻגלַּת גַּ ִיש עַּ  ָתשּוִרי ,עַּ

 בר יוחאי :ְישּוֶרָך ּוִמי

אי ַבר  ,יוֹחָּ

ָק  ֶדשקֹ בְ  ו ,ָדִשיםהַּ ֵדש קָירֹ  קַּ ע ,ֳחָדִשים ְמחַּ ָבתֹות ֶשבַּ ְרָת  ,םֲחִמִשי סֹוד שַּ  ָקשַּ

 בר יוחאי :ְקָשֶריָך ן"ִשי ִקְשֵרי

אי ַבר  ,יוֹחָּ

ְפָת  ,ְקדּוָמה ָחְכָמה ד"ּוי  ,ְתרּוָמה ֵראִשית ְנִתיבֹות ב"לֵ  ,ִניָמהפְ  ִלְכבֹודוֹ  ִהְשקַּ

ְת  ח ְכרּוב אַּ  בר יוחאי :אֹוֶרָך, ִזיו ִמְמשַּ

אי ַבר  ,יוֹחָּ
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ְעָלה רּום אֻמְפלָ  ֹורא ִביט ָיֵראתָ  ,מַּ ב ִכי ִמְלהַּ ֲעלּוָמה ,ָלּה רַּ  ,ָלּה אקֹוֵר  ְוַאִין תַּ

ִין נְַּמָת   בר יוחאי :ְתשּוֶרָך ֹלא עַּ

אי ַבר  ,יוֹחָּ

ְשֵרי ְדֶתָך אַּ ְשֵרי ,יֹולַּ ְשֵר  ,לֹוְמֶדָך ֵהם ָהָעם אַּ ל ָהעֹוְמִדים יְואַּ  ְלבּוֵשי ,סֹוֶדָך עַּ

 בר יוחאי :ְואּוֶריָך ֻתֶמיָך חֶשן

  רבי שמעון לביא: מחבר

 

  

 

ם י ֹכה ַוֲאַמְרתֶּ חָּ י, לֶּ ְמעוֹן ַרבִּ אי ַבר שִּ  :יוֹחָּ

ם י ֹכה ַוֲאַמְרתֶּ חָּ י, לֶּ ְמעוֹן ַרבִּ א שִּ יקָּ  :יַצדִּ

 

ְשֵרי, הּוא ָקדֹוש יםִק ֱאֹל ישאִּ  ִין אַּ ְשִכיל ָחָכם ֵלב ,ָרַאְתהּו עַּ  ֲאדֹוֵננּו, ִפיהּו יַּ

ר  ואמרתם :יֹוָחאי בַּ

ר ֲאדֹוֵננּו, ָהֶעְליֹון ָגִליל ְמאֹור ,ֵמֵהָריֹון הּוא ָקדֹוש, ֶעְליֹון ִמִפי הּוא רּוְךבָּ   בַּ

 ואמרתם :יֹוָחאי

ת, ִמְלָחָמה ְוִאיש בֹורגִּ  ָדע ָמֵלא ,ְתִמיָמה תֹוָרה ְבדַּ ר ֲאדֹוֵננּו, ְוָחְכָמה מַּ  בַּ

 ואמרתם :יֹוָחאי

שדָּ  ֲעלּומֹות ָכל רַּ ֲעצּומֹות ְבֹעז, תַּ ֲעלֹות ָעָלה ,ְותַּ ר ֲאדֹוֵננּו, ָרמֹות מַּ אי בַּ  :יֹוחַּ

 ואמרתם

ְגֵזָרה ִמְפֵני, ְמָעָרה ְבתֹוְך ְחָבאה   ד ָשם ,הַּ ר ֲאדֹוֵננּו, ֹוָרהת ִסְתֵרי ָלמַּ אי בַּ  :יֹוחַּ

 ואמרתם

ְעָין ִנְבָרא ָשםוְ  ֲאָכלוֹ  ְוָחרּוב, לוֹ  מַּ ה ,ְלמַּ ר ֲאדֹוֵננּו, ְוֶחְבלוֹ  ֶחְלקוֹ  ֹובט מַּ  בַּ

אי  ואמרתם :יֹוחַּ

ִדיק ֶכרזֵ  ר ֵריָכא ֵדין, ִלְבָרָכה צַּ ִבים ִזָכה ,ֵריָכא ּובַּ ר ֲאדֹוֵננּו, ְוָזָכה רַּ אי בַּ  :יֹוחַּ

 ואמרתם

ָמה ֵדשחִּ  ִמְש  ֵהם, ֲהָלכֹות כַּ ְרִגיז ֶזה ,ֲערּוכֹות ָנהבַּ מַּ ְמָלכֹות הַּ ר ֲאדֹוֵננּו, מַּ  בַּ

אי  ואמרתם :יֹוחַּ
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ָיא לוֹ  הֹודּו ,ְנִקָיה אֹוָתּה ָעָשה, ְטֶבְרָיה ִעיר ֶאת ֵהרטִּ  ר ֲאדֹוֵננּו, ִמְשמַּ  בַּ

 ואמרתם :יֹוָחאי

עיָּ  ִנְסָתרֹות ָכל דַּ ָמה ִבֵטל, ֵפרֹות עֹוִשים ְדָבָריו, הַּ ר ֲאדֹוֵננּו, ֵזרֹותגְ  כַּ  :יֹוָחאי בַּ

 ואמרתם

ֶקֶשת אֹות, הָחיָ  ֲאֶשר ָיָמיו לכָּ   ֲאדֹוֵננּו, ָהָיה עֹוָלם אֹות הּוא ִכי, הִנְרָא ֹלא הַּ

ר  ואמרתם :יֹוָחאי בַּ

ת ְבסֹוד ,ֵהִאיר ִיְשָרֵאל ָכללְ  ָבִהיר תֹורַּ ָמה ְכאֹור ,הַּ חַּ ְזִהיר הַּ ר ֲאדֹוֵננּו, מַּ  בַּ

 ואמרתם :אייֹוחָ 

ר קֹוםמָּ  ָיא ָבחַּ ָנִביא ִעם, ִבְשמַּ ר ֲאדֹוֵננּו, ֲעִלָיה ִמְבֵני ֶזה, ֲאִחָיה הַּ  :יֹוָחאי בַּ

 ואמרתם

ְעָלה ְמֹאד ְחָמדנֶּ  ר ֲאדֹוֵננּו, ִנְגָלה לוֹ  ֶעְליֹון ֶכֶתר, ּוְגֻדָלה ִליָקר ָזָכה, ְלמַּ  בַּ

 ואמרתם :יֹוָחאי

י ינַּיסִּ  ֲחבּוָרה ֲאִרי, ִנְקָרא לוֹ  ִסינַּ ר ֲאדֹוֵננּו, תֹוָרה ֵתֵצא ִמֶמנּו, ֶשבַּ  :יֹוָחאי בַּ

 ואמרתם

ר ֲאדֹוֵננּו. ָהֶעְליֹוִנים ִתֵקן ָבם, ִמְפִניִנים ְיָקִרים, ִתקּוִנים ִשְבִעים ָשהעָּ   בַּ

 ואמרתם :יֹוָחאי

חפָּ  ֲעלּוָמה אֹור הֹוִציא, ְבָחְכָמה ִפיו ֶאת תַּ ָמה ָזֳהֵרי ִתֵקן ,תַּ ר ֲאדֹוֵננּו, חַּ  בַּ

 ואמרתם :יֹוָחאי

נֶ  ִמְדָרש ִגָלה, ָהעֹוָלם ְיסֹוד ִדיקצַ  ר נּוֲאדֹונֵ , ָהעֹוָלם רִלְפטֹ  ָיכֹול, ְעָלםהַּ  בַּ

 ואמרתם .יֹוָחאי

קֹוִצים ֶאת ְוִהְכִרית, ָעִריִצים ִזֵמר ֹולוֹ ק ְלחּוִצים ְוִהִציל ,הַּ ר ֲאדֹוֵננּו, הַּ  בַּ

 ואמרתם :אייֹוחָ 

ר ֲאדֹוֵננּו, ִנְסָתִרים סֹוד ִגָלה ֵעת, ֲחֵבִרים ִעם וֹ ְבִשְבת, ְמִאיִרים ָפָניו ָאהרָּ   בַּ

 ואמרתם :יֹוָחאי

ב לֹוםשָּ  ל רַּ ה, ִמְשָכבוֹ  עַּ ה ָיְפיוֹ  מַּ ר ֲאדֹוֵננּו, ִבְלָבבוֹ  ֱאֶמת דֹוֵבר, טּובוֹ  ּומַּ  בַּ

 ואמרתם :יֹוָחאי

ת ִהיא, ָלנּו ָמֵגן ֹוָרתוֹ ת ְמִליץ הּוא ,ֵעיֵנינּו ְמִאירַּ ֲעֵדנּו טֹוב יַּ ר ֲאדֹוֵננּו, בַּ  בַּ

 ואמרתם :יֹוָחאי

 

 רבי יוסף חיים ה'בן איש חי': מחבר
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ְלֵקנּו ּטוֹב ַמה ַאְשֵרינּו ּלּולָּא, חֶּ אי ְדַבר ְבהִּ  :יוֹחָּ

ים ּוַמה ֵלנּו נָּעִּ ְזכּות, גוֹרָּ אי ַבר ֲאדוֵֹננּו בִּ  :יוֹחָּ

 

ֲחָמן באָּ  ע ָהרַּ ר ְבִהלּוָלא, קֹוֵלנּו ְשמַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, מֹוִשיֵענּו הּוא ָתהאַ   אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ִלֵבנּו ְוָיֵגל ָיבֹוא ְמֵהָרהבִּ   :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ְוִיְגָאֵלנּו ָיבֹוא ָדִוד ןבֶּ   אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ְלכּוְתָך ְכבֹוד ֵלהגַ  ר ְבִהלּוָלא, ָעֵלינּו מַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ִתְגָאֵלנּו ְשֵלָמה ֻאָלהגְ   אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ְשֵכל ָעהדֵ  ר ְבִהלּוָלא, ְתבּוֵננּו ְוהַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו כּותִבזְ , ְתָבְרֵכנּו ְיָשִרים ֹורד  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ִעיֵרנּו ְלִציֹון ְשִכיָנְתָך ֵשבהָּ   :יֹוָחאי ְדבַּ

ע יֹוםהַ  ְוָעֵתנּו ִתְשמַּ ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, שַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

בוְ  ר ְבִהלּוָלא, ְתִפָלֵתנּו ְלָפֶניָך ֶתֱערַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ֵעיֵנינּו ִיְזכּו ְבשּובוֹ  ןְלִציוֹ ּו  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ָעֵלינּו ָיֵגן ָאבֹות כּותזְ   :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ְויֹוִשיֵענּו ִקִוינּו' ה הזֶּ   אשרינו: יֹוָחאי בַּ
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ֵחם ּוסח ר ְבִהלּוָלא, ָעֵלינּו ָנא ְורַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ל ָעֵלינּו למֹ חֲ  ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, עֹוָלֵלינּו ְועַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ָלנּו ִהָדֵרש ּוֵמיִטיב ֹובט  :יֹוָחאי ְדבַּ

ְסְדָך ּוְבָךט ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ָעֵלינּו ְוחַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ִמים ְדֵבריַ  ְחֵתנּו עַּ ר לּוָלאְבִה , תַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ִעָמנּו ֵקינּוֱאֹל' ה ִהייְ   אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ְלָראֵשינּו ִהילּוִמים ֶתרכֶּ   :יֹוָחאי ְדבַּ

ְטֵרנּו ְוָהָדר בֹודכָּ  ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ְתעַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ְתֵננּוִת  ְוִלְתִהָלה ֵשםלְ   :יֹוָחאי ְדבַּ

ְטִריֵפנּו ֻחֵקנּו ֶחםלֶּ  ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, הַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ֲחָמן ֶלְךמֶּ  ֵחם רַּ ר ְבִהלּוָלא, ָעֵלינּו רַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ֵלא ִבְרָכְתָךמִּ  ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ָיֵדינּו מַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ִתְשָכֵחנּו ַאל ִדירְואַּ  אֹורנָּ   :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, גֹוָרֵלנּו ְלִציֹון ֲהֵלנּונַ   אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ָצרֹוֵתנּו ְלָכל ָוֵקץ ֹוףס  :יֹוָחאי ְדבַּ

ֲעוֹוֵננּו ָנא לַּחְס  ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, לַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

יֹום ָרצֹון תעֵ  ר ְבִהלּוָלא, ָלנּו הַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ִיְשֵענּו ֱאֹלֵקי ְזֵרנּועָּ   אשרינו: יֹוָחאי בַּ
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חפְ  ֲעֵרי ָלנּו תַּ ֲחִמים שַּ ר ְבִהלּוָלא, ִלְתִפָלֵתנּו רַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ח ְרָנָסהפַ  ְרְנֵסנּו ְבֶרוַּ ר נּוֲאדֹונֵ  ִבְזכּות, ְתפַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

תצְ  ר ְבִהלּוָלא, ְלגֹוֲאֵלנּו ֶקֶרן ִמיחַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ִעָמנּו הֲעשֵ  ָוֶחֶסד ָדָקהצְ   אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

עְק  ר ֹרעַּ  רַּ ר ְבִהלּוָלא, ִדיֵננּו ְגזַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ל ֹוֵמםק ר ֹוֵננּוֲאד ִבְזכּות, ֲעָדֵתנּו ְקהַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ְלֵכנּו ִלְראֹות צֹוֵננּוְר  ר ְבִהלּוָלא, מַּ  :יֹוָחאי ְדבַּ

ְפֵאנּו ְשֵלָמה פּוָאהְר  ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ְתרַּ  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ְבָאֳהֵלנּו ְכֵמָאז ֹכןְש   :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ְזכּותבִ , ְשבּוֵתנּו ֶאת' ה ּוָבהש  אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

ר ְבִהלּוָלא, ְלַאְרֵצנּו ְבִשְמָחה ֲעֵלנּוַת   :יֹוָחאי ְדבַּ

ר ֲאדֹוֵננּו ִבְזכּות, ִמְקָדֵשנּו ָלנּו ֶבֶנהתִּ   אשרינו: יֹוָחאי בַּ

 

  מצפת שפירא יוסף ר': מחבר

 

ַמ  יכֶ א ֲעִקיבָּ י ַרבִ ר אָּ ר  א  ם ַאשְּ רָּ י ּוִמ ן ִמַטֲהִרים ַאֶת י ִמ י נ  ִלפְּ ל, ִיׂשְּ

ַטה   כֶ ר מְּ ַמיִ ם ֲאִביכֶ ם, ֶאתְּ אֹומ  ם. ֶשַבשָּ א  ר וְּ רָּ ה ִיׂשְּ ו  ה ַמ ל ה'. ִמקְּ

וֶ  ַטה  ה ִמקְּ ִאית ֶא ר מְּ מ  דֹושף ַא ם ַהטְּ רּוְך ַהקָּ ַטה  א הּו בָּ ת ֶא ר מְּ

א   רָּ  ל.ִיׂשְּ
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