תפילה נפלאה לל"ג בעומר
תפילה זאת מיוסדת על פי הסוד הנורא שגילה רבי נחמן מברסלב (בתורה "לכו חזו" בתחילת חלק א' של ליקוטי
מוהר"ן) על גדולת רבי שמעון בר יוחאי ז"ל ,שהבטיח לישראל שלא תשכח התורה על ידו כי בזוהר דא יפקון מן
גלותא ,עיין שם ,ומה טוב לאומרה על קברו הקדוש של רשב"י ז"ל ,מי שזוכה לבוא לשם ,אך גם מי שלא הגיע
לקבר הרשב"י כדאי שי אמרה ,כי התפשטות נשמת הצדיק הוא בכל העולם כמובא בזוהר הקדוש:

יש ִּמן ְׁשמַ יָא נָחִּ ית,
ַר ִּבי ִּׁש ְמעוֹ ן ֶּבן יוֹ חָ ִּאי ִּעיר וְ ַק ִּד ׁ

אתי לְ סַ ֵפר
ׁ ֶּשל יִּ ְש ָראֵ ל ְבאַ ח ֲִּרית הַ י ִָּמים הָ אֵ לֶּה אַ ְך ָב ִּ

ישא ,בוֹ ִּצינָ א ִּעלָאָ ה ,בוֹ ִּצי ָנא ַר ָבא,
בוֹ ִּצינָ א ַק ִּד ָׁ

וְ לִּ ְצעק ָעלַי וְ ַעל נ ְַפ ִּׁשיַ ,על עצֶּ ם ִּרחו ִּקי מֵ הַ ׁ ֵשם
יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ עצֶּ ם ְפגָ מַ י ו ֲַעווֹ נוֹ ַתי הָ ַר ִּבים ו ְפ ָׁש ַעי
"על אֵ לֶּה אֲ נִּ י בוֹ כִּ יָה ֵעינִּ י ֵעינִּ י יוֹ ְר ָדה
הָ ֲעצו ִּמים ,וְ ַ
מַ יִּ ם"ִּ ,כי אֵ ינִּ י יוֹ ֵדע ׁשום ֶּד ֶּר ְך אֵ ְ
יך לְ הַ חֲזִּ יר לִּ י הַ כחַ
ַ
יך לִּ זְ כוֹ ת לִּ ְת ׁשובָ ה ְׁש ֵל ָמה ,ו ְבאֵ יזֶּה ֶּד ֶּרךְ
ִּד ְקדֻ ָׁשה ,וְ אֵ ְ
אַ ְתחִּ יל לַעזוֹ ב ַד ְר ִּכי הָ ָרע ומַ ְח ְׁשבוֹ ַתי הַ ְמגֻנוֹ ת ,וְ אֵ ְ
יך
ֲ
ובַ ֶּמה אֶּ זְ ֶּכה לְ ַת ֵקן ִּקלְ קולִּ ים ו ְפגָ ִּמים ָכאֵ לֶּה "לֹא
י ַָדע ִּתי נ ְַפ ִּׁשי ,אָ ָנה אֲ נִּ י בָ א" ,אָ נָ ה אוֹ לִּ ְ
יך אֶּ ת חֶּ ְר ָפ ִּתי
ְ
הָ ֲעצו ָמה ,אָ נָ ה אֶּ ְב ַרח ,אָ נָ ה אֶּ ָטמֵ ן ִּמ ְפנֵי בָ ְׁש ִּתי

בוֹ ִּצינָ א י ִַּק ָירא ,אַ ֶּתם ִּה ְב ַט ְח ֶּתם לְ יִּ ְש ָראֵ ל ׁ ֶּשלֹא
ִּת ְׁש ַת ַכח הַ תוֹ ָרה ִּמ ִּי ְש ָראֵ ל ַעל י ְֶּדכֶּ םִּ ,כי ְבזהַ ר ָדא
יִּ ְפקון ִּמן ָגלו ָתאַ ,ו ֲא ִּפלו ְבת ֶֹּקף הַ הַ ְס ָת ָרה ׁ ֶּש ְבתוֹ ְך
הַ ְס ָת ָרה ְב ִּע ְקבוֹ ת ְמ ִּׁשיחָ א ְבאַ ח ֲִּרית הַ י ִָּמים הָ אֵ לֶּה,
ִּה ְב ַט ְח ֶּתם ׁ ֶּשאַ ף ַעל ִּפי כֵ ן לֹא ִּת ָׁשכַ ח הַ תוֹ ָרה ִּמ ִּפי
ז ְַר ֵענוְ ,כמוֹ ׁ ֶּש ָכתוב" :וְ אָ נכִּ י הַ ְס ֵתר אַ ְס ִּתיר ָפ ַני ַביוֹ ם
הַ הוא ַעל ָכל אֲ ׁ ֶּשר ָע ָשה ,וְ ָענְ ָתה הַ ִּׁש ָירה הַ זאת
לְ פָ ָניו לְ ֵעד ִּכי לֹא ִּת ָׁשכַ ח ִּמ ִּפי ז ְַרעוֹ " וְ ִּהנֵה ַע ָתה
ִּה ִּגיעו הַ י ִָּמים אֲ ׁ ֶּשר אֵ ין לָנו ָבהֶּ ם חֵ פֶּ ץִּ ,כי אָ ַר ְך
ָעלֵינו הַ גָלות ו ָמ ַׁש ְך ָעלֵינו הַ ִּׁש ְעבוד ,ו ְבכָ ל יוֹ ם אָ נו
"כי אָ זְ לַת יָד וְ אֶּ פֶּ ס
הוֹ לְ כִּ ים וְ ַד ִּלים ,ו ָמ ָטה י ֵָדינו ְמאד ִּ
ָעצור וְ ָעזוב" ִּכי נִּ ְׁשאַ ְרנו ִּכיתוֹ ִּמים וְ אֵ ין אָ ב ,וְ אֵ ין ִּמי
י ֲַעמוֹ ד ַב ֲע ֵדנו וְ ִּהנֵה ְבת ֶֹּקף סוֹ ף הַ ָגלות הַ ַמר הַ זֶּה,
וכְ בָ ר ִּה ְתחִּ יל לְ ִּה ְתנוֹ צֵ ץ ִּה ְתנוֹ ְצצות ָמ ִּׁשיחַ ִּמימֵ י
הָ ֱאל ִָּהי הָ ֲא ִּר"י זֵכֶּ ר צַ ִּדיק לִּ ְב ָרכָ ה ,וְ ַע ְמ ָך ֵבית יִּ ְש ָראֵ ל
ִּמ ְׁשתוֹ ְק ִּקים ו ִּמ ְתג ְַע ְג ִּעים ְמאד לְ הַ ׁ ֵשם יִּ ְת ָב ַר ְך ,וְ הַ כל
חֲפֵ ִּצים לְ יִּ ְראָ ה אֶּ ת ְׁשמֶּ ָך ְב ִּה ְׁשתוֹ ְקקות נִּ ְמ ָרץ וְ נִּ פְ לָא
אֲ ׁ ֶּשר לֹא הָ יְ ָתה ָכזאת ִּמימֵ י קֶּ ֶּדם "ה ֱִּקיצוֹ ִּתי וְ עוֹ ִּדי
אתי ַעד ֵקץ ָכל הַ דוֹ רוֹ ת וְ עוֹ ִּדי ִּע ָמ ְך ֲע ַדיִּ ן
ִּע ָמ ְך"ָ ,ב ִּ
אָ נו אֲ חוזִּ ים ָב ְך ,ו ִּמ ְׁשתוֹ ְק ִּקים ל ֲַעבוֹ ָד ְת ָך ִּבכְ לוֹ ת
הַ נֶּפֶּ ׁש אֲ בָ ל אַ ף ַעל ִּפי כֵ ן ,גַם ג ֶּדל ִּרחוקֵ נו ִּמ ְמ ָך
ָב ִּע ִּתים הַ לָלו הוא ַגם ֵכן ְבלִּ י ִּׁשעורִּ ,כי ָטבַ ְענו ִּביוֵן
ְמצולָה וְ אֵ ין ָמ ֳע ָמד ָבאנו ְבמַ ֲעמַ ֵקי מַ יִּ ם וְ ִּׁשבלֶּת
ְׁש ָטפָ ְתנו ו ְראֵ ה אֶּ ת ַע ְמ ָך יִּ ְש ָראֵ ל ְמרו ִּדים ְמאד,
אֲ ׁ ֶּשר ִּאי אֶּ ְפ ַׁשר לְ בָ אֵ ר ולְ סַ ֵפר ג ֶּדל ִּה ְתגָרות הַ ַב ַעל
ָדבָ ר אֲ ׁ ֶּשר ִּה ְת ָג ָרה ָבנו ְמאדַ ,עד אֲ ׁ ֶּשר ִּה ִּפיל אוֹ ָתנו
ְמאד וְ ִּהנֵה אָ נכִּ י ְב ָענְ יִּ י ִּמי אָ נכִּ י לְ סַ ֵפר צָ רוֹ ת
יִּ ְש ָראֵ לַ ,רק אַ ֶּתם לְ בַ ד יְ ַד ְע ֶּתם אֶּ ת ָכל הַ ַמ ֲע ָמד ומַ ָצב

וכְ לִּ ָמ ִּתי ,וָ אמַ ר לֶּהָ ִּרים ַכסונִּ י וְ ל ְַגבָ עוֹ ת נִּ פְ לו ָעלָי ,אוֹ י
"על ֵכן אָ מַ ְר ִּתי ְׁשעו
מֶּ ה הָ יָה לִּ י ,אוֹ י מֶּ ה הָ יָה לִּ יַ ,
ִּמ ִּני אֲ ָמ ֵרר ַב ֶּבכִּ י" ,אולַי יָחוֹ ס אולַי יְ ַרחֵ םִּ ,כי אֵ ין
יע ַגם אוֹ ִּתי ָב ֵעת הַ זאתִּ ,כי
מַ ְעצוֹ ר לַיהוָ ה לְ הוֹ ִּׁש ַ
הַ ְר ֵבה ֶּר ַוח וְ הַ ָצלָה לְ פָ ָניוְ ,כמוֹ ׁ ֶּש ָכתוב.
"הֵ ן כל תוכָ ל וְ לֹא יִּ ָבצֵ ר ִּמ ְמ ָך ְמזִּ ָמה ,ו ִּמי יאמַ ר לְ ָך
מַ ה ַת ֲע ֶּשה"
וְ אֶּ ְביוֹ ן ,נָ גו ַע
לִּ ְצעק וְ לִּ זְ עוֹ ק

אתי ְכ ָענִּ י ַב ֶּפ ַתחָ ,ר ׁש ַדל
ַעל ֵכן ָב ִּ
טרף ָענִּ י וְ כוֹ אֵ ב,
ו ְמ ֻענֶּהְ ,מבֻ לְ ָבל ו ְמ ָ
לִּ ְפנֵי הַ ְד ַרת ְקדֻ ַׁש ְתכֶּ םַ :ר ִּבי ַר ִּבי ַר ִּבי

"אָ ִּבי אָ ִּבי ֶּרכֶּ ב יִּ ְש ָראֵ ל ופָ ָר ָׁשיו" ,נְ ִּהירו ְדבוֹ ִּצינָ א
ישן" ,אֵ ְ
יך תוכְ לו לִּ ְסבוֹ ל
יתא" ,עו ָרה ל ָָמה ִּת ַׁ
ְדאוֹ ַריְ ָ
צָ רוֹ ת יִּ ְש ָראֵ ל ,קומו וְ ִּה ְתעוֹ ְררו ִּעם ָכל הַ ַצ ִּדיקֵ י ֱאמֶּ ת
לְ ִּה ְס ַת ֵכל וְ לִּ ְראוֹ ת ִּב ְמ ִּרירות צָ רוֹ ת נ ְַפ ׁ ֵשנו" ,הָ ִּקיצו
יקי
וְ ַר ְננו ׁשוֹ כְ נֵי ָעפָ ר" ,קומו יְ ׁ ֵשינֵי מַ כְ ֵפל לְ סַ ֲע ֵדינו צַ ִּד ֵ
יְ סוֹ ֵדי עוֹ לָם ,קומו ְב ֶּעזְ ָר ֵתנו ְב ֵעת צָ ָרה הַ זאת ,חוסו
וְ ִּח ְמלו ַעל ָכל ֲע ַדת ְבנֵי יִּ ְש ָראֵ ל ,ו ְבתוֹ כָ ם ָעלַי הַ חוֹ טֵ א
ראש אַ ֶּתם
ׁ
וְ הַ ָפגום הַ ָמלֵא ,חַ ָט ִּאים ִּמ ַכף ֶּרגֶּל וְ ַעד
יְ ַד ְע ֶּתם "אֶּ ת ָכל הַ ְתלָאָ ה אֲ ׁ ֶּשר ְמצָ אָ ְתנו" ִּמיוֹ ם ְגלוֹ ת
הָ אָ ֶּרץ ַעד הֵ ָנהָ ,כל מַ ה ׁ ֶּש ָעבַ ר ַעל ְכלָל יִּ ְש ָראֵ ל

ִּבכְ לָלִּ יות ,ו ִּב ְפ ָר ִּטיות מַ ה ׁ ֶּש ָעבַ ר ַעל ָכל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד
ו ִּבפְ ַרט מַ ה ׁ ֶּש ָעבַ ר ָעלַי ִּמיוֹ ם ׁ ֶּשנֶּאֶּ ְצלו וְ נִּ ְב ְראו וְ נוֹ ְצרו

על י ְֶּדכֶּ ם ,וְ אֵ ְ
משה ַר ֵבנו ָעלָיו הַ ָׁשלוֹ ם נִּ ָבא ַעל זֶּה
יך ׁ ֶּ
ַ
אתי לְ הַ זְ ִּכיר ,נָ א
ְבתוֹ ָרתוֹ הַ ְקדוֹ ָׁשה ִּמק ֶּדם ַעל ֵכן ָב ִּ

וְ נ ֲַעשו נִּ ְׁש ָמ ִּתי וְ רוחִּ י וְ נ ְַפ ִּׁשי וְ גופִּ יָ ,כל מַ ה ׁ ֶּש ָעבַ ר ָעלַי
ְבכָ ל ִּגלְ גול וְ גִּ לְ גול ,ו ִּבפְ ָרט מַ ה ׁ ֶּש ָעבַ ר ָעלַי ַבגוף הַ זֶּה,

ַרבוֹ ַתי הַ ְקדוֹ ִּׁשיםִּ ,ח ְמלו ָעלַי וְ אַ ל ִּת ְס ַת ְכלו ַעל ָכל
ֲשבָ ה ִּדבור
יתי מֵ עוֹ ִּדי ַעד הַ יוֹ ם הַ זֶּהְ ,במַ ח ָׁ
הָ ַרע ׁ ֶּש ָע ִּש ִּ

ָכל מַ ה ׁ ֶּש ָעבַ ְר ִּתי מֵ עוֹ ִּדי ַעד הַ יוֹ ם הַ זֶּה ,מַ ה ׁ ֶּשאֲ נִּ י

יתי ִּא ְמ ֵרי אֵ ל ו ֲַעצַ ת ֶּעלְ יוֹ ן
ומַ ֲע ֶּשה ,אֲ ׁ ֶּשר ִּה ְמ ֵר ִּ

זוֹ כֵ ר ֲע ַדיִּ ן ומַ ה ׁ ֶּש ִּנ ְׁש ַכח ִּמ ֶּמ ִּניֲ ,הי ְַס ִּפיקו ָכל אֵ ילֵי

נִּ אָ ְצ ִּתי אַ ל ַת ִּביטו ְבמַ ֲע ַשי הָ ָר ִּעים ,וְ אַ ל ַת ֲעשו ִּע ִּמי

נְ בָ יוֹ ת לְ בָ אֵ ר ולְ סַ ֵפר אֶּ פֶּ ס ָקצֶּ ה מֵ הַ ְפגָ ִּמים ׁ ֶּש ָפ ַג ְמ ִּתי

ַכח ֲָטאַ י ,וְ אַ ל אָ קוץ ְב ֵעינֵיכֶּ םַ ,על אֲ ׁ ֶּשר זֶּה ַכ ָמה אֲ ׁ ֶּשר

ְביוֹ ם אֶּ חָ ד ְכפִּ י מַ ה ׁ ֶּשנוֹ גְ ִּעים הַ ְפגָ ִּמים ְב ָמקוֹ ם

ְמעוֹ ְר ִּרים

ְר ָמזִּ ים

ׁ ֶּשנוֹ גְ ִּעים ְכפִּ י ׁש ֶּר ׁש נִּ ְׁש ָמ ִּתי ,ו ִּמ ָכל ׁ ֶּש ֵכן וְ כָ ל ׁ ֶּש ֵכן מַ ה
ׁ ֶּש ָפ ַג ְמ ִּתי ְבכָ ל הַ י ִָּמים ׁ ֶּש ָע ְברו ָעלַי ִּמיוֹ ם הֱיוֹ ִּתי ַעד

וְ ִּה ְתעוֹ ְררות ,ו ְבכַ ָמה ִּמינֵי ֵעצוֹ ת נְ כוֹ נוֹ ת ְבכָ ל יוֹ ם
ו ְבכָ ל ֵעת ,לְ ִּה ְת ָק ֵרב לְ הַ ׁ ֵשם יִּ ְת ָב ַר ְךַ ,ואֲנִּ י ְבעצֶּ ם

הַ יוֹ ם הַ זֶּה( ,ו ִּבפְ ָרט וְ כו') ִּמי יוכַ ל לְ סַ ֵפרִּ ,מי יוכַ ל

יתי
ַק ְׁשיות ָע ְר ִּפי ִּקלְ ַקלְ ִּתי ופָ ַג ְמ ִּתי ְבכָ ל זֶּה ,וְ לֹא ִּה ֵט ִּ

לְ ַׁש ֵערָ ,מה ֲא ַד ֵבר ָמה אֶּ ְתאוֹ נֵןָ ,מה אוֹ מַ ר ָמה ֲא ַד ֵבר
ו ָמה אֶּ ְצ ַט ָדק.

אָ זְ ַני וְ לִּ ִּבי לְ כָ ל זֶּה חוסו ָעלַי וְ אַ ל ָת ִּׁשיתו לֵב לְ כָ ל זֶּה,
ֲשבוֹ ת עוֹ ד
וְ אַ ל יִּ חַ ר אַ ְפכֶּ ם ִּבי חָ לִּ ילָהַ ,רק ַת ְח ְׁשבו מַ ח ָׁ
מֵ ַע ָתה לְ בַ ל אֶּ ְהיֶּה נִּ ְדחֶּ ה מֵ הַ ׁ ֵשם יִּ ְת ָב ַר ְך ו ִּמ ֶּכם
יע" גַם
חָ לִּ ילָה ִּכי ֲע ַדיִּ ן "אֵ ין מַ ְעצוֹ ר לַיה ָוה לְ הוֹ ִּׁש ַ

ִּרבוֹ נוֹ ׁ ֶּשל עוֹ לָםֵ ,תן ְבלֵב הַ ַצ ִּדיק הַ ָקדוֹ ׁש וְ הַ נוֹ ָרא
הַ זֶּה

(אם יזכה להיות על קבר רשב"י יאמר:

הַ ׁשוֹ כֵ ן פה)

ו ְבלֵב ָכל הַ ַצ ִּד ִּיקים אֲ ִּמ ִּת ִּיים לְ בַ ל י ְַס ִּתירו ְפנֵיהֶּ ם
ישרַ ,להֲפוֹ ְך ִּבזְ כו ִּתי
ִּמ ֶּמ ִּני ,וְ י ַַע ְמדו ַב ֲע ִּדי לִּ ְמלִּ יצֵ י ׁ ֶּ
ולְ בַ ֵק ׁש וְ לִּ ְמצא ִּבי נְ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ,וְ י ְַמלִּ יצו טוֹ ב ַב ֲע ִּדי
ׁ ֶּש ְת ָק ְרבֵ נִּ י אֵ ל ָ
ֶּיך ְב ַרח ֲִּמים ,וְ ִּת ֵתן ִּבי לֵב חָ ָד ׁש וְ רוחַ
ח ֲָד ָׁשה ִּת ֵתן ְב ִּק ְר ִּביֶּ ׁ ,שאֶּ זְ ֶּכה לְ ִּה ְתעוֹ ֵרר מֵ ַע ָתה
ֶּב ֱאמֶּ ת ל ָׁשוב אֵ ל ָ
ֶּיך ֶּב ֱאמֶּ ת ו ְבלֵב ָׁשלֵם ִּאי ָׁשמַ יִּ ם
הַ ְפ ִּגינו ַב ֲע ִּדיָ ,כל ַב ֲעלֵי ַרח ֲִּמים וְ חֶּ ְמלָה ִּח ְמלו ָעלַי ָכל
"ביוֵן ְמצולָה וְ אֵ ין
ׁשוֹ כְ נֵי ָעפָ ר הַ ְע ִּתירו ְב ַעד מֻ ְט ָבע ִּ
מַ ֲע ָמד" ָכמוֹ נִּ י.

אוֹ ִּתי

ַבאֲ לָפִּ ים

ו ְרבָ בוֹ ת

ָב ֵעת הַ זאת ִּכי אֵ ין לִּ י ׁשום כחַ ַע ָתה אֶּ לָא ְבפִּ י לְ בַ ד,
וְ ַגם זֶּה מֵ ִּאתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך אֲ ׁ ֶּשר לֹא ָעזַב חַ ְסדוֹ ַואֲ ִּמתוֹ
מֵ ִּע ִּמי ,וְ נָ ַתן כחַ לְ י ֵָעף ָכמוֹ נִּ י ,לְ ַד ֵבר ַע ָתה ְמ ַעט
ְדבָ ִּרים הָ אֵ לֶּה וְ ַעל זֶּה ָתמַ כְ ִּתי יְ ֵתדוֹ ַתיֶּ ׁ ,ש ְת ַרחֲמו ָעלַי
וְ ַת ֲעשו אֶּ ת אֲ ׁ ֶּשר אֶּ זְ ֶּכה ל ָׁשוב ֶּב ֱאמֶּ ת לְ הַ ׁ ֵשם
יִּ ְת ָב ַר ְך(וְ לָבא לְ אֶּ ֶּרץ יִּ ְש ָראֵ ל ְמהֵ ָרה ְב ָׁשלוֹ ם ,ולְ ַד ֵבר
ָכל זֶּה וְ יוֹ ֵתר ִּמזֶּה ָׁשם ַעל ִּציון ׁ ֶּשלָכֶּ ם הַ ָקדוֹ ׁש)ַ ,ויה ָוה
יע
הַ טוֹ ב ְב ַרח ֲָמיו יִּ ְׁשמַ ע ְתפִּ ל ְַתכֶּ ם וְ י ֲַעזר וְ ָיגֵן וְ יוֹ ִּׁש ַ
אוֹ ִּתי וְ אֶּ ת ָכל יִּ ְש ָראֵ ל לְ מַ ַענְ כֶּ ם ,וְ ַיחֲזִּ ֵירנִּ י ִּב ְת ׁשובָ ה
ְׁשלֵמָ ה לְ פָ נָיו ְמהֵ ָרה ,וְ יא ֲחזֵנִּ י וְ לֹא י ְַר ֵפנִּ י ,וְ אַ ל י ַַעזְ בֵ נִּ י

ַר ִּבי ַר ִּבי ִּׁש ְמעוֹ ן ֶּבן יוֹ חַ אי ,זִּ כְ רו זאת וְ ָת ִּשימו ַעל

וְ אַ ל יִּ ְט ׁ ֵשנִּ י ְב ׁשום אפֶּ ןַ ,עד ׁ ֶּשאֶּ זְ ֶּכה ל ָׁשוב אֵ לָיו

מע נִּ ְפלְ אוֹ ת נוֹ ְראוֹ ת
לֵבֶּ ׁ ,שזָכִּ ינו ַבדוֹ רוֹ ת הַ לָלו לִּ ְׁש ַ
ְגדֻ ל ְַתכֶּ ם אֵ ְ
יך ְמ ֻר ָמז ַבתוֹ ָרה ׁ ֶּש ַעל י ְֶּדכֶּ ם לֹא ִּת ָׁשכַ ח

ֶּב ֱאמֶּ ת ,וְ לִּ ְהיוֹ ת ִּכ ְרצוֹ נוֹ הַ טוֹ ב מֵ ַע ָתה וְ ַעד עוֹ לָם,

אתם ְראָ יָה ִּמ ֶּמנוֶּ ׁ ,שהוא ִּכי'
הַ תוֹ ָרהִּ ,כי הַ ָפסוק ׁ ֶּשהֲ בֵ ֶּ
לֹא' ִּת ָׁשכַ ח' ִּמ ִּפי' ז ְַרעוֹ ' הוא סוֹ פֵ י ֵתבוֹ ת יוֹ חַ א"י,
יש
"ע'יר וְ ַ'ק ִּד ׁ
וְ ִּׁש ְמכֶּ ם הַ ָקדוֹ ׁש ְב ַע ְצמוֹ ְמ ֻר ָמז ַב ָפסוק ִּ
ִּמ'ן ְׁש'מַ יָא נָ 'חִּ ית" אֲ ׁ ֶּשר אַ ֶּתם לְ בַ ד יוֹ ְד ִּעים סוֹ ד
ְדבָ ִּרים הָ אֵ לֶּה ,אַ ֶּתם לְ בַ ד יוֹ ְד ִּעים ְגדֻ לַת הַ הַ ְב ָטחָ ה
ׁ ֶּש ִּה ְב ַט ְח ֶּתם לְ יִּ ְש ָראֵ ל ׁ ֶּשהַ תוֹ ָרה לֹא ִּת ָׁשכַ ח ִּמ ִּי ְש ָראֵ ל

ולְ ַת ֵקן ְבחַ יַי אֶּ ת ָכל אֲ ׁ ֶּשר ָפ ַג ְמ ִּתיְ ,בכחַ וזְ כות
הַ ַצ ִּד ִּיקים אֲ ִּמ ִּת ִּיים ,אֲ ׁ ֶּשר ֲעלֵיהֶּ ם לְ בַ ד אֲנִּ י נִּ ְׁש ָען
לְ סַ ֵדר ְדבָ ַרי אֵ לֶּה לִּ ְפנֵיהֶּ ם וְ לִּ פְ נֵי הַ ׁ ֵשם יִּ ְת ָב ַר ְךַ ,ב ַעל
הָ ַרח ֲִּמים יוֹ ֵד ַע ַת ֲעלומוֹ ת "יְ ה ָוה יִּ גְ מר ַב ֲע ִּדי ,יְ הוָ ה
חַ ְס ְד ָך לְ עוֹ לָם מַ ע ֵשי י ֶָּד ָ
יך אַ ל ֶּת ֶּרף ,הוֹ ִּציאָ ה ִּמ ַמ ְסגֵר
ֲ
נ ְַפ ִּׁשי לְ הוֹ דוֹ ת אֶּ ת ְׁשמֶּ ָךִּ ,בי יַכְ ִּתירו צַ ִּד ִּיקים ִּכי
ִּתגְ מל ָעלָי"
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אָ נָא ה׳ לְ מַ עַ ן אוֹתִ ּיוֹת הַ שֵּׁ ם הַ קָ דוֹׁש (אל"ף כ"ף דל"ת טי"ת מי"ם) ׁשֶׁ הּוא סוֹד ח ֲִמשָ ה גְ בּורוֹת ְדג ְַדלּות ׁשֶׁ הֵּׁ ם סוֹד
הַ שֵּׁ ם הַ קָ דוֹׁש הָ רָ מּוז בְ סוֹד הַ כָתּוב בִּטְחּו בּה' עֲדֵי עד ,אֲׁשֶׁ ר אוֹתִ ּיוֹתָ יו אֵּׁ ּלּו בְ ִמילּוָאם עוֹלִ ים ִמסְ פָ ר שָׁלוֹם בְרָׁכָׁה
טוֹבָׁה חיִּים חֵן ֶחסֶד רחֲמִּים ֶחדְוָׁה ,תַ ׁשְ פִ יעַ לִ י וְ לִ בְ נֵּׁי בֵּׁ יתִ י ּולְ כָל יִשְ רָ אֵּׁ ל ׁשָ לוֹם ,בְ רָ כָה טוֹבָ ה ,חַ ּיִ ים ,חֵּׁ ן ,חֶׁ סֶׁ ד,
רַ ח ֲִמים ,חֶׁ ְדוָה .עֲשֵּׁ ה לְ מַ עַ ן א ֲִמתָ ְך עֲשֵּׁ ה לְ מַ עַ ן כְ בו ְֹדָך ,עֲשֵּׁ ה לְ מַ עַ ן ָדתְ ָך ,עֲשֵּׁ ה לְ מַ עַ ן טּובָ ְך ,עֲשֵּׁ ה לְ מַ עַ ן מַ לְ כּותְ ָך.
וִ יהִ י רָ צוֹן ִמּלְ פָ נֶׁיָך ה׳ אֱֹלקֵּׁ ינּו ֶׁואֱֹלקֵּׁ י אֲבוֹתֵּׁ ינּו ׁשֶׁ תַ עֲשֶׁ ה לְ מַ עַ ן רַ חֲמֶׁ יָך וַחַ סָ דֶׁ יָך ּולְ מַ עַ ן זְ כּות עַ בְ ְדָך רַ בִ י עַ ִקיבָ ה בֶׁ ן
יוֹסֵּׁ ף ּולְ מַ עַ ן זְ כּות עַ בְ ְדָך רבִּי ִּשמְעוֹן בֶן יוֹחאי ּולְ מַ עַ ן זְ כּות עַ בְ ְדָך רַ בִ י מֵּׁ אִ יר בַ עַ ל הַ נֵּׁס ּולְ מַ עַ ן זְ כּות עַ בְ ְדָך רַ בִ י
ְהּודה בֶׁ ן רַ בִ י אִ לְ עָ אי ּולְ מַ עַ ן זְ כּות עַ בְ ְדָך רַ בִ י אֶׁ לְ עָ זָר בֶׁ ן ׁשַ ּמּועַ ּולְ מַ עַ ן זְ כּות עַ בְ ְדָך רַ בִ י נֶׁחֶׁ ְמיָא ,תְ רַ חֲמֵּׁ נּו ּותְ חַ יֵּׁינּו
י ָ
חַ ּיִ ים אֲרֻ כִ ים ,חַ ּיִ ים ׁשֶׁ ל ׁשָ לוֹם ,חַ ּיִ ים ׁשֶׁ ל טוֹבָ ה ,חַ ּיִ ים ׁשֶׁ ל בְ רָ כָה ,חַ ּיִ ים ׁשֶׁ ל פַ ְרנָסָ ה טוֹבָ ה ,חַ ּיִ ים ׁשֶׁ ל ִחּלּוץ עֲצָ מוֹת,
חַ ּיִ ים ׁשֶׁ ּיֵּׁׁש בָ הֶׁ ם י ְִרַאת חֵּׁ ְטא ,חַ ּיִ ים ׁשֶׁ אֵּׁ ין בָ הֶׁ ם בּוׁשָ ה ּוכְ לִ ימָ ה ,חַ ּיִ ים ׁשֶׁ ל עֹ ׁשֶׁ ר וְ כָבוֹד ,חַ ּיִ ים ׁשֶׁ תְ הֵּׁ א בָ נּו ַאהֲבַ ת תוֹרָ ה
וְ י ְִרַאת ׁשָ מַ יִם ,חַ ּיִ ים ׁשֶׁ תְ מַ ּלֵּׁא כָל ִמׁשְ ָאלוֹת לִ בֵּׁ נּו לְ טוֹבָ ה ַלעֲבו ָֹדתְ ָך ּולְ י ְִרָאתֶׁ ָך וְ תִ פְ תַ ח לָנּו ׁשֲעַ רֵּׁ י אוֹרָ הׁ ,שַ עֲרֵּׁ י כַלְ ָכלָה,
ׁשַ עֲרֵּׁ י ַדעַ תׁ ,שַ עֲרֵּׁ י טוֹבָ הׁ ,שַ עֲרֵּׁ י מָ גֵּׁן.
ָׁאנָא ה׳ הוֹׁשִ יעָ ה נָא ,אָ נָא ה׳ הַ צְ לִ יחָ ה נָא.
כִּי עִ ּמְ ָך ְמקוֹר חַ ּיִ ים בְ או ְֹרָך נ ְִראֶׁ ה אוֹר.
דְרָ כֶׁיָך ה׳ הו ִֹדיעֵּׁ נִי או ְֹרחוֹתֶׁ יָך ל ְַמדֵּׁ נִי.
טוֹב ה׳ לַכוֹל וְ רַ חֲמָ יו עַ ל כָל מַ עֲשָ יו.
ָאדם.
ָׁמה רַ ב טּובְ ָך אֲׁשֶׁ ר צָ פַ נְתָ ּלִ ירֵּׁ אֶׁ יָך פָ עַ לְ תָ לַחוֹסִ ים בָ ְך ֶׁנגֶׁד בְ נֵּׁי ָ
אָׁנָׁא ה' לְמען זְכּות עבְדְךָׁ הצדִּיק רבִּי ִּשמְעוֹן בֶן יוֹחאי אֲׁשֶׁ ר הָ יָה בְ ִחינַת יְסוֹד יוֹסֵּׁ ף צַ ִדיק ה׳ וְ ע ֹולֶׁה מִ סְ פָ ר ׁשְ מ ֹו
כְ ִמסְ פָ ר יְסוֹד יוֹסֵּׁ ף צַ ִדיק ה׳ְ ,יתֻקַ ן מָ ה ׁשֶׁ פָ ג ְַמנּו בְ מִ ַדת יְסוֹד צַ ִדיק ה׳ וְ כָל נִיצוֹצֵּׁ י הַ ְקדֻ שָ ה אֲׁשֶׁ ר פִ ז ְַרנּו יִתְ בָ ְררּו וְ ַיעֲלּו
אֶׁ ל יְסוֹד יוֹסֵּׁ ף צַ ִדיק ה׳ וְ יִּמָ ׁשֵּׁ ְך לָנּו ׁשֶׁ פַ ע טוֹב וְ חֵּׁ ן ָוחֶׁ סֶׁ ד וְ ׁשָ לוֹם מִ ן יְסוֹד יוֹסֵּׁ ף צַ ִדיק ה׳.
אָׁנָׁא ה' לְמען זְכּות עבְדְךָׁ הצדִּיק רבִּי ִּשמְעוֹן בֶן יוֹחאי ׁשֶׁ ע ֹולֶׁה ִמסְ פָ ר ׁשְ מ ֹו כְ ִמסְ פָ ר ע ֹולָם הַ ּיְ צִ ירָ ה ְיתֻקַ ן מַ ה
ׁשֶׁ פָ גַמְ נּו בְ ע ֹולָם הַ ּיְ צִ ירָ ה וְ יִּמָ ׁשֵּׁ ְך לָנּו ׁשֶׁ פַ ע טוֹבָ ה ּובְ רָ כָה וְ ׁשָ לוֹם ִמשָ ם אֶׁ ל ה׳ הַ ּמֵּׁ אִ יר בְ ע ֹולָם הַ ּיְ צִ ירָ ה וְ יִהְ יֶׁה לָנּו כֹ חַ
ּומשָ ם אֶׁ ל ה׳ וְ יָאֵּׁ ר לָנּו ַועֲשֵּׁ ה עִ ּמָ נּו אוֹת לְ טוֹבָ ה וְ י ְִראּו
וְ אֹ מֶׁ ץ ׁשֶׁ תַ ֲעלֶׁה נַפְ ׁשֵּׁ ינּו ִמן ע ֹולָם הָ עֲשִ ּיה אֶׁ ל ע ֹולָם הַ ּיְ צִ ירָ ה ִ
ש ֹונְאֵּׁ ינּו וְ יֵּׁבוֹׁשּוֶׁ ,יחֱזּו א ֹויְבֵּׁ ינּו וְ ִיכָלְ מּו כִ י אַ תָ ה ה׳ ֲעז ְַרתָ נּו וְ נִחַ ְמתָ נּו.
אָׁנָׁא ה' לְמען זְכּות עבְדְךָׁ הצדִּיק רבִּי ִּשמְעוֹן בֶן יוֹחאי ׁשֶׁ ע ֹולֶׁה ִמסְ פָ ר ׁשְ מ ֹו כְ ִמסְ פָ ר כִ סֵּׁ א ׁשְ כִ ינָה ְיתֻקַ ן מָ ה ׁשֶׁ פָ גַמְ נּו
בְ כִ סֵּׁ א ׁשְ כִ ינָה ּותְ ַזכְֵּׁך וְ תָ אִ יר נַפְ ׁשֵּׁ ינּו וְ נִזְ כֶׁה לִ הְ יוֹת מָ דוֹר וְ כִ סֵּׁ א אֶׁ ל אוֹר ׁשְ כִ ינָה.
ַארבַ ע מֵּׁ אוֹת וְ ׁשִ שִ ים וְ ׁשִ שָ הְ ,יתֻקַ ן מָ ה
אָׁנָׁא ה' לְמען זְכּות עבְדְךָׁ הצדִּיק רבִּי ִּשמְעוֹן בֶן יוֹחאי ׁשֶׁ ע ֹולֶׁה ִמסְ פָ ר ׁשְ מ ֹו ְ
ַארבַ ע מֵּׁ אוֹת
ַארבַ ע מֵּׁ אוֹת וְ ׁשִ שִ ים וְ ׁשִ שָ ה וְ נִהְ יֶׁה מּוצָ ּלִ ים מִ ן מַ כוֹת ׁשֶׁ הֵּׁ ם ִמסְ פָ ר ְ
הּורים ׁשֶׁ ע ֹולֶׁה ִמסְ פָ ר ְ
ׁשֶׁ פָ גַמְ נּו בְ הִ ְר ִ
ַארבַ ע מֵּׁ אוֹת וְ ׁשִ שִ ים וְ ׁשִ שָ ה וְ יִּמָ ׁשֵּׁ ְך לָנּו מֵּׁ הֶׁ ם עֵּׁ צָ ה טוֹבָ ה
וְ ׁשִ שִ ים וְ ׁשִ שָ ה וִ ית ְֻקנּו וְ יִזְ ַדכְ כּו הַ כְ לָיוֹת ׁשֶׁ ּלָנּו ׁשֶׁ הֵּׁ ם ִמסְ פָ ר ְ
צּורי וְ ג ֹואֲלִ י.
וִ יׁשָ רָ ה ּונְכ ֹונָה תָ ִמיד .יִהְ יּו לְ רָ צוֹן אִ ְמרֵּׁ י פִ י וְ הֶׁ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶׁיָך ה׳ ִ
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