
 ~סגולות, ת, הלכוחודש, מעלת העובדות, הנהגות~
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 א

 חודש מסוגל לגאולה

)בספרו בן איש חיל ח"ד דרוש כתב מורינו הבא"ח      .א

שחודש סיון מסוגל לגאולה כמו לשבת כלה א'(, 

חודש ניסן, משום שבניסן נגאלו 'גאולת הגוף' 

ועל כן מסוגל לגאולה. כך חודש סיון שנגאלו בו 

גאולת הנפש בקבלת התורה, מסוגל לגאולה 

 ממש.

 אמירת תחנון

מראש חודש סיון ועד י"ב בו, אין אומרים        .ב

תחנון והטעם הוא משום דמיום ב' בסיון אמר 

משה רבינו לישראל להתקדש לקראת מתן תורה, 

ולאחר מכן חלים ג' ימי ההגבלה, ואחר חג 

השבועות גם כן אין אומרים, שחג השבועות יש 

)כ"כ הפוסקים. וכ"ה מו"ר לו תשלומין כל שבעה. 

והרב טוב עמ' שכג, וכן הוא המנהג בארץ ישראל. בחזו"ע יום 

מר תחנון עד י"ג ושיורי כנה"ג סי' תצד, כתב שמנהגו שלא ל

ועי' בדברי הפר"ח סי' תצד ס"ג, ויש להסתפק אם כוונתו בו. 

גם על י"ג, ומשום ספיקא דיומא, ויש שנוהגים שלא לומר עד 

 ח' בו, והמהרי"ל במנהגים הל' שבועות כתב שיש שנוהגים

 לומר תחנון עד ג' סיון ועי"ש הטעם(. 

 

טעם קריאת פרשת במדבר קודם חג 

 השבועות

עולם קוראין בתורה בפרשת 'במדבר' קודם ל      .ג

חג שבועות, וזאת שלא יהיה לשטן פתחון פה 

לקטרג על ישראל אחר קריאת הקללות, ועוד 

שמשום שחג השבועות הוא יום הדין לפירות 

כלה שנה האילן, ועל כן קוראים במדבר שת

שהשנה מעוברת( כוקללותיה. ויש שנים )

הטעם הא' שקוראים גם פרשת 'נשא' קודם החג. )

כ"כ הלבוש סימן תכח, וכ"ה הביאור הלכה ד"ה ולעולם. 

והטעם הב' הובא במג"א שם ס"ק ד', ומה"ט קוראין פרשת 

ניצבים קודם ר"ה. ויש שנים שקוראים נשא, כ"כ הביאור 

 (.הלכה שם ד"ה במדבר עיי"ש

 

 לימוד הלכות חג השבועות החל מר"ח ואילך

שואלין ודורשין בהלכות חג בחג, וזמן הלימוד  .ד

יש אומרים שלושים יום קודם חג השבועות, וי"א 

)עי' בב"י סי'  שדורשין בהלכות החג מא' סיון ואילך.

תכט דמשמע דאין דין זה נוהג בעצרת, וכ"כ הלבוש שם. 

קט כדעת הב"ח, ואומנם מדברי המשנ"ב סק"א, משמע שנ

והמג"א ס"ק א', והא"ר ס"ק א', והפר"ח, דיש ללמוד ל' יום 

קודם. עיי"ש. ועי' שעה"צ שם. ודעת הגר"א שבעצרת סגי 

 מא' סיון. ועי' שו"ע הרב סימן תכט ס"ג(.

 

 אמירת תפילת השל"ה בער"ח סיון ומקורה

)ח"ב מסכת תמיד פרק נר מצווה, עמ' של"ה הקדוש ה .ה

וביותר צריך זירוז להתפלל  כתב,תקיב' אות קלב( 

ואגב כל צרכיהם  ,שיהיה לו זרע כשר עד עולם

ולבי אומר שעת רצון  ,וזיווגם מה' יצא הדבר

הוא החודש  ,יוןסלתפילה זו בערב ראש חודש 

 .ואז נקראים בנים לה' אלהינו .שבו נתנה התורה

 ,וראוי לישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו

 ,י הביתויתעוררו בתשובה ויתקנו כל עניינ

 ,הרה וכל הענייניםטומאה וטו ,איסור והיתר

ואם אפשר לבעל  ,ויתנו צדקה לעניים הגונים

ועל כל  ,וב ומה נעיםטלהתענות אז הפסקה מה 

. פנים יהיה תענית גמור בכל דיני תענית צבור

 .)חג השבועות פ"א אות י'( הרב חמדת ימים וכ"כע"כ. 

 הביא השל"ה הק' נוסח תפילה הנהוג כיוםושם  

מקור התפילה נמצאה בסידור ר' שבתי לאומרו. ו

סופר ז"ל תלמיד הלבוש, שחיברה עוד קודם 

השל"ה הק'. )והובאה בסידור ר' שבתי ליקוטים, 

מבוא, מילואים, הוצאת נר ישראל עמ' עט 
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הבאנו תפילה זו לתועלת הקוראים ו עיי"ש(.

 יש לקוראה בשבת קודש.השנה ו וף הקובץ.בס

 

 להתענות בערב ר"ח סיון המנהג

הובא, שהיה )עמ' רנג( בספר מנהגי ורימזא       .ו

)וכן הביא הב"י סי' "ח סיון. מנהגם להתענות בערב ר

תקעט, ובמג"א סי' תיח ס"ק א'. והמשנ"ב שם. וע"ע שות 

מנהגו ש ת"ס' תלמידי החכושבות יעקב ח"ב סי' ו'(. 

יחד עם כל בני הישיבה בער"ח  היה להתענות

', משום שעם ויחל' בתורה קריאת וקראו ,סיון

ל מה ז"ואמרו ח ,ח סיוןר"בהר סיני ב ישראל חנו

אף נסיעתם מרפידים  תשובה,בחנייתם 

וזה היה בער"ח סיון הרי שהיה צריך  .בתשובה

וכ"כ במנהגי  .הכנה מיוחדת לכך מער"ח סיון

)כ"ה בספר הלכות חג בחג, חג  .ם אש ועודר"מה

 השבועות עמ' קה(.

 

דברי האר"י ז"ל שג' ימים קודם חג 

 השבועות הוא זמן מסוגל לטהרה

שער ספר אל זלה"ה, בטכתב רבינו חיים וי      .ז

אמר בזה"ל,  )עמ' תקיז הוצאת אהבת שלום(הגלגולים 

כי בהיותי קטן קללתי ז"ל(,  הקדוש )רבו האר"ילי 

וצוה אותי להתענות שלשה  ,פעם א' את אמי ע"ה

ולכוין שהם ע"ב שעות  ,ימים רצופים לילה ויום

והוא כנגד תרין עיטרין דחו"ג דאו"א הגנוזים בג' 

ב הוא כי שם ע" ,והם ע"ב כנודע ,אבות חג"ת

ולפי שגרמתי לסלק אלו התרין עיטרין  .בחג"ת

לכן אכוין להחזירם אליו ע"י אלו  ,מן הבן העליון

ואמר לי  .הע"ב שעות שיש בג' תעניות אלו

שלשה ימים  ,שאתענה אלו השלשה ימים הנז'

ואכוין גם כן בסוד פסוק היו  ,קודם יום שבועות

נשמות י"ט ט"ו כי אז  ,נכונים לשלשת ימים

ועל ידי התענית הזה  ,ן של ישראלפסקה זוהמת

כדי  ,יפסק גם כן ממני זוהמת החומר אשר בי

לקבל כח ידיעת סודות התורה בליל שבועות 

ובליל שבועות למדתי עמו כל אותה הלילה  ,עמו

 .ולא ישנתי כלל כל אותה הלילה ,כסודות התורה

כי אלו השלשה התעניות יועילו  ,וגם אמר לי

רב מגיד משנה לבטל גזרת המ"ד שנים שחסרו מה

 .כנז' לעיל וע"ש

 

)סי' ח אות המהר"ח פלאג'י בספרו מועד לכל חי וכתב 

לפיכך אנחנו חייבים להתקדש בזה"ל, 'ה'( 

ולהטהר עצמינו בכל שנה ושנה בקרב הימים 

האלה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור 

להעביר גלולי טומאת זוהמת הנחש אשר  ,ודור

ותטמא בה את  ,נתן בנפשותינו את שכובתו

 ,נפשותינו והולדנו כוחות הטומאה באשמותינו

כמשפט לכל עושי רשעה אשר בכל עון ואשמה 

 בורא משחית כטומאת גילולי מצרים.קונה ו

)חג השבועות פ"א אות חמדת ימים וכבר כתב כן הרב 

והוסיף שמעשה אבות סימן לבנים, ועל כן ו'(, 

 ימצא עזר משמים בימים אלה להיטהר.

 

והזהירות  -זלו של חודש סיון יש 'פה' למ

 מדברים בטלים בחודש זה

)סי' ח כתב הגר"ח פלאג'י בספרו מועד לכל חי       .ח

שחודש )דף צ"ב ע"ג(, בשם הילקוט ראובני אות ד'(, 

סיון מזלו הוא אריאל, וכל החודשים אין להם פה 

ולשון, חוץ מחודש סיון שיש לו פה ולשון ומשום 

מצוות והגית בו יומם  שניתנה בו תורה, לקיים

ולילה. ועל כן יזהר מאוד בחודש זה מדיבורים 
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בטלים, ומלשון הרע, ושקר, ודבורי חול בשבת, 

שאיסורם תמיד, ובחודש זה יגדל עונשו מאוד 

 מאוד. ובפרט לומדי התורה דיש להם ליזהר בזה. 

 

אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה 

 אלו הימים מר"ח סיון –

שכוונת ( ויקרא פרק כג) הקדוש אלשיךהכתב        .ט

לפני הר סיני ולא נתן  המגיד באומרו 'אילו קרבנו

', לכאורה לא מובנים, דמה לנו את התורה דיינו

המעלה בקירבה ל'הר סיני' אילו לא היינו 

מקבלים את התורה. וביאר האלשיך הק', 

שהכוונה לימים הללו מר"ח סיון ועד מתן תורה 

זיככנו עד בלי די, עד שבו קרבנו הקב"ה ו

שהגיעו לדרגה שראו דברים שאין אדם יוכל 

לראות, עד היותם כאלקים להנבא פנים אל 

פנים, ועל זה אומר המגיד אילו קרבנו להר סיני 

ולבסוף לא היינו מקבלים אותה, 'דיינו'. ודפח"ח. 

 מרןוראיתי שכבר כתב כן בספר המכתם והביאו 

 החיד"א בספרו לב דוד.

 

בימים אלו מעמד הר סיני  יצייר בדעתו

 ויעשה תורתו קבע

)חג השבועות פ"א אות ז'( כתב הרב חמדת ימים       .י

ותמיד בקרב הימים האלה לא ימוש מנגד בזה"ל, '

ויצייר בשכלו איך  ,עיניו לחשוב במעמד הר סיני

היו ישראל בטהרה ופרישות בהיותם נצבים נגד 

 ,באימה וביראה ברתת ובזיע ,ההר מול האלהים

אשר ירד עליו ה' ברבבות מלאכים, ומשה מפני 

היה בקרב  ,רבינו עליו השלום אדון כל הנביאים

אלה הימים השכם והערב בין המלך ובין העם 

לקבל תשובתם ולהביא את הדברים אל 

מתעלסים באהבים כל העדה כולם  ,האלהי''ם

זה יעלה  קדושים ובתוכם ה', כי על ידי זכרון

מורא על ראשו ויראה ורעד יבא בו להתקדש 

עצמו במותר לו להראות בעצמו כאילו הוא עומד 

במעמד ההוא, ולא יפנה ימין ושמאל בעסקי 

העולם הזה ויעשה תורתו קבע ומלאכתו עראי 

מראש חדש סיון עד יום השישי אף כי אין דרכו 

בכך ביתר הימים, וכן נהגו רבים מתלמידי הרב 

 . זלה''ה

 

בפרט בער''ח ומנהג האר''י לטבול בער''ח, 

 סיון

עוד כתב הרב חמד"י שם, שמנהגו של  .יא

האר"י ז"ל היה לטבול בכל ערב ר"ח כמו בערב 

שבת, וכל שכן בערב ר"ח סיון, לקראת ימי 

הקודש הבאים להיות בטהרה ופרישות, ועל ידי 

כך יזכה לקבל תוספת קדושה שהייתה לאבותינו 

 הזה.בימים האלה בזמן 

 

סגולה נפלאה לבנים ת"ח ושלא תשתכח 

 תורה מזרעו

וראוי  בזה"ל,)סי"א( כתב שם הרב חמד"י       .יב

להבין ולהתענות הוא ואשתו בערב ראש חדש 

הקדוש הזה, ויתעוררו בתשובה לפשפש 

במעשיהם ומעשה בני ביתם לישר ולתקן ולהסיר 

מכשול מקרב ביתם ולהרבות צדקה לעמלי 

ואם אי אפשר להם מכל מקום יתענו וכו', תורה, 

ביום ערב ראש חדש סיון תענית גמור בכל דיני 

מפסיקים מבעוד יום, והוא תענית צבור ויהיו 
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 ד

סגולה נפלאה להיות לו זרע אנשים חכמים 

 וידועים יראי אלהים ואין תורה פוסקת מזרעו. 

 

מפני  – הטעם שנתנה תורה בסיון דווקא

 שיש לו פה

הובא ( פ' מתן תורה -פסיקתא רבתי פיסקא כ )במדרש      .יג

משל נפלא לבאר הטעם שנתנה תורה בחודש 

תורה בסיון ולא בשאר  ולמה ניתנהסיון, בזה"ל, '

למלך שעשה חופה , למה הדבר דומה ?ירחים

ואמר אדם אחד מגדולי המלך נאה לה לבת  ,לבתו

המלך להרכיבה על הפיל כשהיא יושבת באפריון 

פיל  ,ואמר אחרולסלסלה בכל גדולי מלכות, ענה 

ונאה להרכיבה על  ,יופי גבוה ואין לו הדר ואין לו

דולי המלכות, ענה ולהראות יופיה בכל ג ,הסוס

ואין להם פה  ,וסוס נאה ,פיל גבוה -אדם אחד 

 להרכיבהו ,ורגלים לרקוד ,וידים לספוק ,לדבר

על כתיפים להראות את יופיה, כך הקדוש ברוך 

מפני  ,הוא לא נתן התורה לא בניסן ולא באייר

אין נאה להם  ,ומזל אייר שור ,שמזל ניסן טלה

לכך נתן הקדוש ברוך הוא התורה  ,לקלס ולשבח

ותאומים אדם  ,מפני שמזל סיון תאומים ,בסיון

ואדם יש לו פה לדבר וידים לספוק ורגלים  ,הוא

 לרקוד.

 

שאם עשיו הרשע ירצה  -טעם נוסף 

 להתגייר אני מקבלו

פסיקתא דרב כהנא וטעם נוסף מצאנו ב       .יד

למה בחדש בזה"ל, ( בחדש השלישי -פיסקא יב )

 ,שלא ליתן לאומות העולם פתחון פה ?שלישיה

ו את התורה היינו עושים לומר אילו נתן אף לנ

להם הקדוש ברוך הוא, ראו באיזה  ראותה. אמ

חודש נתתי את התורה, בחדש השלישי, במזל 

תאומים, שאם ביקש עשו הרשע להתגייר 

ולעשות תשובה ולבוא וללמוד תורה יבוא וילמד 

 ה בחדש השלישי.ומקבלו אני, לפיכך נתנ

 

 לרמז על אחדות הלבבות -טעם נוסף 

)כללים ח"ג עמ' כז ע"א, ילקוט הגרשוני והרב  .טו

 טעם אחר לשבח  כתבריש אות ת' בערך תאומים(, 

תנה התורה ני כךכתבו המפורשים של'בזה"ל, 

לרמז דמבלעדי אחדות  יכד ,מזל תאומים בחודש

לכל איש כי א"א , רהוא לקיים הת"ושלום א

התאחדות רק ע"י  ,תומצו תרי"גלקיים  ישראל

ונחשב  .אחד כנפשהלבבות חשוב כל בית ישראל 

כ וע" כאילו קיים את כל התורה כולה,לכל אחד 

רמז לישראל ל תאומים למזניתנה תורה ב

ן יחד כולש ,אומיםתשישתדלו להיות כאחים 

כאיש  יווהיו תואמים יחד עות,ור אחווהבאהבה ו

 חדא כל כליו כועי" .אחד בלב אחד כגוףאחד 

 ע"כ. תורה כולה.לקיים כל ה

 

ימים  חג השבועות חודש סיון ועדמראש 

 מסוגלים מאוד

עמ' סא' ) לב דוד ובספר א"מרן החידכתב  .טז

הלא לאמונה מודעת זאת  (פרק אחד ושלשים לשבועות

י הימים טובים מדי שנה בשנה כ ,בכל הארץ

ומתגלים  ,מעין מלאכתן כימים הראשונים ןעושי

והשפיע בצחצחות  ,אורות עליונים בשמים ממעל

לעיל  ,כאשר פי המדבר אליכם ,ועל ישראל עמ

כי בא מועד ימים  ,כל קבל דנא .פ' כ"ט באורך

 ,לפני ההר הגדול במעלה ,אשר נחו להם היהודים
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 ה

ההר חמד  ,הלא מזער כמדתו לכל רוח נשברה

 ,זה שם ישבנו והיינו לאחדים ,אלקים הר סיני

ועי"ז פסקה  ,ויחן שם ישראל כאיש אחד

לאה ומן הוא וה ,זוהמתינו וזכינו לקבל התורה

כמ"ש  ,הימים הללו קדש הם ומסוגלים ליטהר

 לקנות ,בפרקין דלעיל ואף גם זאת ימים טובים

כאשר היה לימים  ,ענוה ואחדות עם ישראלי

 ,ראשונים במעמד המופלא והנורא לפני הר סיני

א "ה, כוונת החיד"א) .ואף גם להבין ולהשכיל בתורה

ביום הזה החודש  הק' על ראש חודש סיון ואילך, שהרי על ראש

יתרו פרק יט )פסיקתא זוטרתא ב שהובאוכמו  באו מדבר סיני.

 .(, ועל יום זה נאמר ויחן שם ישראל וכו'י"וכן ברש (סימן א

~~~~~~~ 

 

הקדוש לאומרה תמיד  ה "השלפילת ת
   ובפרט בערב ראש חודש סיון

 (יש לקוראה בשבת קודשהשנה ו)

~~~ 

ם,  עֹולָּ אתָּ הָּ רָּ ֹלא בָּ ה הּוא ה' ֱאֹלֵהינּו ַעד שֶׁ ַאתָּ

ם  ם, ּוֵמעֹולָּ עֹולָּ אתָּ הָּ רָּ בָּ ה הּוא ֱאֹלֵהינּו ִמשֶׁ ְוַאתָּ

ְמךָּ ְבִגין  אתָּ עֹולָּ רָּ ה ֵאל. ּובָּ ם ַאתָּ ְוַעד עֹולָּ

ְתךָּ  עּות תֹורָּ ְמצָּ ְך ְבאֶׁ הּותָּ א ֱאלָּ עָּ ְלִהְשְתמֹודָּ

ְמרּו אָּ ה, ְכמו שֶׁ ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם  ַהְקדֹושָּ

ה ּוִבְשִביל  ה, "ְבֵראִשית", ִבְשִביל תֹורָּ כָּ ִלְברָּ

ם  הֶׁ ַחְרתָּ בָּ ר בָּ ְתךָּ ֲאשֶׁ ֵאל, ִכי ֵהם ַעְמךָּ ְוַנֲחלָּ ִיְשרָּ

ה,  ְתךָּ ַהְקדֹושָּ ם תֹורָּ הֶׁ ֻאמֹות, ְונַָּתתָּ לָּ ל הָּ ִמכָּ

ם ְלִשְמךָּ ַהגָּדֹול.  ְוֵקַרְבתָּ

נּו ִמְמךָּ ְוַעל ִקּיּום  א לָּ ה בָּ ם ְוַעל ִקּיּום ַהתֹורָּ עֹולָּ הָּ

ְתךָּ "ְפרּו  ´ה ַתְבתָּ ְבתֹורָּ ֱאֹלֵהינּו ְשֵני ִצּוּוִיים. כָּ

ת  ם אֶׁ ם ֹאתָּ ְתךָּ "ְוִלַמְדתֶׁ ַתְבתָּ ְבתֹורָּ ּוְרבּו", ְוכָּ

ת, ִכי ֹלא ְלֹתהּו  חָּ ן אֶׁ ם". ְוַהַכּוָּנָּה ִבְשֵתיהֶׁ ְבֵניכֶׁ

אתָּ ִכי ִאם רָּ אתָּ יַָּצְרתָּ ַאף  בָּ רָּ ת, ְוִלְכבֹוְדךָּ בָּ בֶׁ שֶׁ לָּ

ֵאי  ֱאצָּ ֵאינּו ְוצֶׁ ֱאצָּ ִנְהיֶׁה ֲאַנְחנּו ְוצֶׁ , ְכֵדי שֶׁ ִשיתָּ עָּ

ךָּ ְולֹוְמֵדי  ֵאל יֹוְדֵעי ְשמֶׁ ל ַעְמךָּ ֵבית ִיְשרָּ כָּ

. ךָּ תֶׁ  תֹורָּ

יךָּ ה בֹוא ֵאלֶׁ ִכים,  ´ּוְבֵכן אָּ ְך ַמְלֵכי ַהְמלָּ לֶׁ מֶׁ

ֵנִני ְוַאִפיל ְתִחנִָּת  ְתחָּ י, ְוֵעיַני ְלךָּ ְתלּויות ַעד שֶׁ

נֹות. ְוַגם ֵהם  ִנים ּובָּ ִתי ְלַהְזִמין ִלי בָּ ְוִתְשַמע ְתִפלָּ

ל  ם ַעד סֹוף כָּ ם ּוְבֵני ְבֵניהֶׁ ִיְפרּו ְוִיְרבּו ֵהם ּוְבֵניהֶׁ

נּו ַיַעְסקּו  ֵהם ַוֲאִני ֻכלָּ הּדֹורֹות, ְלַתְכִלית שֶׁ

ְתךָּ ַהְקדֹושָּ  ה, ִלְלֹמד ּוְלַלֵמד ִלְשֹמר ְבתֹורָּ

ְתךָּ  ל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד תֹורָּ ת כָּ ְוַלֲעשות ּוְלַקֵּים אֶׁ

ךָּ ְוַדֵבק ִלֵבנּו  תֶׁ ֵאר ֵעיֵנינּו ְבתֹורָּ ה, ְוהָּ ְבַאֲהבָּ

. ךָּ ת ְשמֶׁ ה אֶׁ ה ּוְלִיְראָּ יךָּ ְלַאֲהבָּ  ְבִמְצותֶׁ

נּו ַחִּיים ֲאֻרכִ  ן, ֵתן ְלֻכלָּ ַרֲחמָּ ב הָּ ִבינּו אָּ ים אָּ

יו  ַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּורָּ ב הָּ מֹוךָּ אָּ ּוְברּוִכים, ִמי כָּ

ְלַחִּיים ְבַרֲחִמים, זְָּכֵרנּו ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים, ְכמֹו 

ִהְתַפֵלל ַאְברָּ  ִבינּו "לּו שֶׁ ם אָּ עֵאליִ הָּ ִיְחיֶׁה  ְשמָּ

ה,  כָּ ", ּוֵפְרשּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ נֶׁיךָּ ְלפָּ

ךָּ  תֶׁ  "."ְבִיְראָּ
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ְּיֵהא  נֶׁיךָּ שֶׁ אִתי ְלַבֵקש ּוְלַחֵנן ִמְלפָּ ִכי ַעל ֵכן, בָּ

ֵצא  ֵשר. ְוַאל ִימָּ ם זֶַׁרע כָּ ַזְרִעי ְוזֶַׁרע ַזְרִעי ַעד עֹולָּ

ם שּום ְפסּול  ִבי ּוְבַזְרִעי ּוְבזֶַׁרע ַזְרִעי ַעד עֹולָּ

ר ְבֵעיֵני  ת ְוטוב ְויָּשָּ לֹום וֱֶׁאמֶׁ ץ, ַאְך שָּ מֶׁ וָּשֶׁ

אֵרי ֱאלִהי ה, מָּ ם, ְוִיְהיּו ַבֲעֵלי תֹורָּ דָּ ם ּוְבֵעיֵני אָּ

זָּא,  אֵרי רָּ אֵרי ַתְלמּוד, מָּ אֵרי ִמְשנָּה, מָּ א, מָּ ִמְקרָּ

אֵרי ִמדֹות  ִדים, מָּ אֵרי גֹוְמֵלי ֲחסָּ אֵרי ִמְצוָּה, מָּ מָּ

ה ְפִניִמית,  ה ּוְבִיְראָּ ְתרּוִמּיות, ְוַיַעְבדּוךָּ ְבַאֲהבָּ

ה ִחיצוִנית, ְותֵ  ם ֵּדי ֹלא ִיְראָּ ל ְגִוּיָּה ּוְגִוּיָּה ֵמהֶׁ ן ְלכָּ

בֹוד,  ּה ְבכָּ בֹוד וָֹּכַח, ַמְחסֹורָּ ם ְבִריאּות ְוכָּ הֶׁ ְוֵתן לָּ

ה  ד, ְוִיְהיֶׁה ַאֲהבָּ סֶׁ ה ְוֹיִפי ְוֵחן וָּחֶׁ ם קֹומָּ הֶׁ ן לָּ ְותֶׁ

ם ִזּוּוִגים  הֶׁ ם, ְוַתְזִמין לָּ לֹום ֵביֵניהֶׁ ְוַאְחוָּה ְושָּ

ִמים, ִמזֶַׁרע ַצִּדיִקים, ֲהגּוִנים ִמזֶַׁרע ַתְלִמיֵדי חֲ  כָּ

ר ִהְתַפַלְלִתי  ל ֲאשֶׁ ם ְככָּ ְוַגם ִזּוּוגָּם ִיְהיּו ְכמֹותָּ

אן. אן ּוְלכָּ ה ְלכָּ ד עֹולֶׁ חָּ רֹון אֶׁ ם, ִכי ִזכָּ  ֲעֵליהֶׁ

ה ה נֶׁיךָּ ִנְגלּו  ´ַאתָּ ל ַתֲעלּומות, ּוְלפָּ יֹוֵדַע כָּ

ה  ל ֵאלֶׁ ְלַמַען ִשְמךָּ ַמְצפּוֵני ִלִבי, ִכי ַכּוָּנִָּתי ְבכָּ

ה, ַעל ֵכן  ְתךָּ ַהְקדֹושָּ דֹוש ּוְלַמַען תֹורָּ ַהגָּדֹול ְוַהקָּ

בֹות ַהְקדֹוִשים  ´ֲעֵנִני ה אָּ ֲעֵנִני, ַבֲעבּור הָּ

ִנים  ם תֹוִשיַע בָּ לָּ ק ְוַיֲעֹקב. ּוִבְגלָּ ם ִיְצחָּ הָּ ַאְברָּ

ִוד  ם, ּוַבֲעבּור ּדָּ ְרשָּ ֲענִָּפים ּדֹוִמים ְלשָּ ִלְהיֹות הָּ

ה, ַהְמשֹוֵרר ְברּוַח  בָּ ְרכָּ גֶׁל ְרִביִעי ַבמֶׁ ַעְבְּדךָּ רֶׁ

. ךָּ ְדשֶׁ  קָּ

ל ְיֵרא ה יו:  ´ִשיר ַהַמֲעלֹות ַאְשֵרי כָּ כָּ ַהֹהֵלְך ִבְדרָּ

ְשְתךָּ  ְך: אֶׁ יךָּ ְוטֹוב לָּ יךָּ ִכי תֹאֵכל ַאְשרֶׁ ְיִגיַע ַכפֶׁ

נֶׁיךָּ ִכְש  ךָּ בָּ ן ֹפִרּיָּה ְבַיְרְכֵתי ֵביתֶׁ ִתֵלי ֵזיִתים ְכגֶׁפֶׁ

ר ְיֵרא ה : ִהֵנה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך גָּבֶׁ נֶׁךָּ ִביב ְלֻשְלחָּ : ´סָּ

ְכךָּ ה רֶׁ ִים ֹכל ְיֵמי  ´ְיבָּ לָּ ִמִצּיֹון ּוְרֵאה ְבטּוב ְירּושָּ

ֵאל: לֹום ַעל ִיְשרָּ נֶׁיךָּ שָּ ִנים ְלבָּ : ּוְרֵאה בָּ  ַחּיֶׁיךָּ

נָּא ה סּוק ´אָּ נּו ַהפָּ ה ְיֻקַּים בָּ , ַוֲאִני שֹוֵמַע ְתִפלָּ

ַמר ה ם אָּ יךָּ ´ֹזאת ְבִריִתי אֹותָּ לֶׁ ר עָּ , רּוִחי ֲאשֶׁ

, ֹלא יָּמּושּו ִמִפיךָּ ּוִמִפי  ר ַשְמִתי ְבִפיךָּ ַרי ֲאשֶׁ ּוְדבָּ

ַמר ה ה ְוַעד  ´ַזְרֲעךָּ ּוִמִפי זֶַׁרע ַזְרֲעךָּ אָּ ֵמַעתָּ

ם:  עֹולָּ

נֶׁיךָּ ה ְגיֹון ִלִבי ְלפָּ צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוהֶׁ צּוִרי  ´ִיְהיּו ְלרָּ

 ְוגֹוֲאִלי.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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