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אור זוהר הנגלה
דף היומי זוהר בלשון הקדוש פרשת השבוע ולימי השבוע

 אור זוהר הנגלה היומי המחולק לפרשת השבוע
פרשת דברים

זוהר לפרשת השבוע בלשון הקודש

מחולקים  שהם  השבוע  פרשת  על  זוהר,  מאמרי  מלוקטים  זה  בספר 
לימי השבוע  והם בבחינת יהלומים המאירים את נפש היהודי, כי אור 
הזוהר מאיר ומרומם הנשמה למקום עליון ונעלם מאד, ועל ידי זה יזכה 

לנחלה בלי מצרים בעולם הזה ובעולם הבא. תשמעו ותחי נפשכם.

 יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי בת ים 0527-65-1911
חודש מנחם אב תש"פ

 * * *

בן  "פנחס  לכבוד  יומיים  שיעורים  ולהגיד  לדפוס  לסדר  התחלנו  ב"ה 
אלעזר בן אהרן הכהן ש"הש'י'ב' א'ת" חמתי מעל בני ישראל בקנאי את 
קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור הנני נותן לו 
את בריתי שלום" )במדבר כה, י - יב(, פנחס זה אליהו הנביא זכור לטוב שמסר 
נפשו להצלת עם ישראל, ועל ידי זה זכה להיות אליהו הנביא זכור לטוב, 
בגלל המסירות נפש שלו, ויקח רומח בידו )כפירוש הנועם אלימלך( להצלת עם 

ישראל, וכל עם ישראל שיש לנו היום זה רק בזכותו. 
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ספר
אור זוהר הנגלה

פרשת דברים יום א' 
זוהר הפסוקים החדש על הפרשיות הנעלמות 

־]פרשת מסעי סידרנו מחדש שלא היה בכלל, דברים, ראה, כי תבא, נצ
בים, וזאת הברכה - שאין זוהר בפרשיות אלו[.

היות ועלה בדעתי לחפש את כל הפסוקים בפרשיות אלו שחסרים בזוהר 
־הקדוש כדי שכל אחד יוכל ללמוד את פרשת השבוע, ולפתע באמצע עבו
־דה נגלה הספר הקדוש מפתחות הזוהר, והמשכתי את שאר העבודה מה

ספר הזה, ולא הצרכתי לטרוח כל כך.

זי"ע  ליקט הצה"ק רבי משה גאלנטי הזקן  מהספר מפתחות הזוהר אשר  מעובד 
והתגלה לנו בחודש תמוז שנה זו, כמו שנדפס לפני 450 שנה בחודש תמוז - המחבר היה 
תלמיד של מרן הבית יוסף בנגלה ובנסתר ]ראה הכתבה בפתח דבר[, וקראנו לזה ספר 
זוהר הפסוקים, שהמחבר ציין את מקומות הזוהר השייכים לפסוקי הפרשה, והוספנו על 
זה גם הזוהר שהמחבר לא ציין כגון פרשת מסעי שלא ציין כלל ועוד, ופתחנו והבאנו 

את כל הזוהר בלשון הקודש עם כותרות למען ירוץ הלומד בו ויבין את מאמרי הזוהר.

הקדמה

הצה"ק מורנו הרב רבי משה גלאנטי הזקן בן הרה"ק מרדכי זיע"א, היה 
תלמיד מרן הבית יוסף, וחיבר שו"ת ונדפס חלק א', ובסימן קכ"ד כתב, 
שמרן נתן לו רשות בהיותו בן כ"ב שנה לעסוק בגיטין וקדושין, )מערכת 
הגדולים להחיד"א מערכת מ' אות קי"א(, הוא בעל מחבר ספר מפתח הזוהר. 

וספר קהלת יעקב על ספר קהלת על פי הקבלה, וספר דרשות וחידושים.

הקדמת המחבר
גאלנטי תנצב"ה,  בן לאדוני אבי כבוד הרב מרדכי  אמר העבד הצעיר משה 
ז"ל,  בראותי קדושת תהילת דברי אמרי הקדוש האלוהי רבי שמעון וחבריו 
ומאמריהם הנעימים מתוקים מדבש ונופת צופים, ואריח את ריח נרדי ודדי 
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מאמריהם החשובים, ודרושיהם הנפלאים, מאבני שיש טהור חצובים, ובבא 
משה אל המשכן משכן העדות, לא ידע לעת מצוא איה מקום כבודם, הדרם 
ונתון אל לבי  ולכן ראיתי  ונלאה למצוא הפתח,  יתגלע,  והודם, בכל תושיה 
לפתח מפתחות מפותחות פתוחי חותם, תבנית באמת וישר עשויות תלויות 
כשרשרות ענקים לגרגרות, ונתתי אל לבי בתחילה להתנהל לרגל המלאכה 
יודע דת  והיצגתים לפני כל  ופרשה, ושמתים  הערוכה, כפי סדר כל פרשה 
ודין, בראש כל ספר וספר ערוכה בכל ושמורה, ומצאת כי תדרשנו, אם ככסף 

תבקשנו וכמטמונים תחפשנו.

בגבורות  לבוא  בטחת  אשר  הזה,  הבטחון  מה  לבי  אל  אני  דיברתי  כן  אחרי 
ספורות כללי מהללי מאמרי הקדוש האלוהי הרשב"י וחבריו זצ"ל כי זה הים 
רחב ידיים, שם אניות יהלכון, כמצולות מבהילות, יעלו שמים ירדו תהומות, 
וסוף סוף המעיין חתום וסתום כחומה גבוה דלתיים ובריח, מבריח מן הקצה 
אל הקצה, ויענני לבי לעבור עליו לכוין ולחונן מפתחות, לפתוח שער שומרי 
גינת אגוז להיכנס בהם כל יוצא ובא לאכול מפריו ולשבוע מטובו, ופתח ואין 
סוגר, אז הבדיל משה עדר עדר לבדו, פסוקי תורה נביאים וכתובים ומאמריהם 
הקדושים על שנים עשר עמודים מוחלקים, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, 
השארות הנפש והנשמה, קדושת שבת ויום טוב, עניני צדקה וגמילות חסדים, 
עניני חתן וכלה ומצות פריה ורביה, ענין חורבן הבית ובנינו, קדושת הארץ 
לקדושים  שאירעו  ואגדות  וסיפורים  תשובה,  עניני  בה,  וימות  לשוכן  וזכות 
אשר בארץ המה, אלה הם שנים עשר עמודים אשר ראינו לייסד הבית עליהם, 
מסודרות על פי דברות אמרות משולבות על כתפי האפוד איש איש על דגלו 

באותות, וזה החלי בעזרת צור מחוללי, עכ"ל ההקדמה.

ספר
זוהר הפסוקים
חומש דברים

זוהר - ספר בראשית-פרשת בראשית )דף כה ע''ב(: דברים פרק ב )יא(: "ְרָפִאים ֵיָחְׁשבּו ַאף ֵהם ַּכֲעָנִקים 
ְוַהֹּמָאִבים ִיְקְראּו ָלֶהם ֵאִמים"

ָהְרָפִאים - ִמין ְרִביִעי

ָהְרָפִאים - ִמין ְרִביִעי, ִאם ִיְראּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבדַחק, 
ִמְתַרִּפים ֵמֶהם, ְוֵיׁש ָלֶהם ְרׁשּות ְלַהִּציָלם ְוֹלא רֹוִצים. 
ּוִמְתַרִּפים ֵמַהּתֹוָרה ּוֵמֵאֶּלה ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ָּבּה ַלֲעׂשֹות 

טֹוב ִעם עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות. ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר )ישעיה 
כו( ְרָפִאים ַּבל ָיֻקמּו. ִּבְזַמן ֶׁשָּתֹבא ְפִקיָדה ְלִיְׂשָרֵאל, 

ֶנֱאָמר ָּבֶהם )שם( ַוְּתַאֵּבד ָּכל ֵזֶכר ָלמֹו.
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פרשת דברים יום ב' 
י ָהָעָנִקים - ִמין ֲחִמיׁשִ

ְלאֹוָתם  ְמַזְלְזִלים  ֶׁשֵהם  ֲחִמיִׁשי,  ִמין   - ָהָעָנִקים 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם )משלי א( ַוֲעָנִקים ְלַגְרְּגֹרֶתיְך, ַוֲעֵליֶהם 
ַּכֲעָנִקים.  ֵהם  ַאף  ֵיָחְׁשבּו  ְרָפִאים  ב(  )דברים  ֶנֱאַמר 
ֶאת  ֶׁשַּמֲחִזיִרים  אֹוָתם  ֵאֶּלה  ָלֶזה.  ֶזה  ְׁשקּוִלים 
ֶנֱחַרב  ַהָּדָבר, ]שבגללם[  ְוסֹוד  ָובהּו.  ְלֹתהּו  ָהעֹוָלם 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ֶׁשִהיא ִעַּקר 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשהּוא  ָהאֹור,  ְּכֶׁשָּיבא  ִמָּיד  ָהעֹוָלם.  ְוִיּׁשּוב 
ַהְּגֻאָּלה  ֲאָבל  ְוֹיאֵבדּו.  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיָּמחּו  הּוא,  ָּברּוְך 

ֶׁשּבֹו  ֶׁשִּיָּמֶחה,  ַעד  ָּבֲעָמֵלק  ֶאָּלא  ְּתלּוָיה  ֵאיָנּה 
בּוָעה, ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה.  ַהּׁשְ

)ריד.(:  ויחי  בראשית-פרשת  ספר   - זוהר 
ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג  ַרק  ִּכי  )יא(:  ג  דברים פרק 
ֶעֶרׂש  ַעְרׂשֹו  ִהֵּנה  ָהְרָפִאים  ִמֶּיֶתר  ִנְׁשַאר 
ֵּתַׁשע  ַעּמֹון  ְּבֵני  ְּבַרַּבת  ִהוא  ֲהֹלה  ַּבְרֶזל 
ְּבַאַּמת  ָרְחָּבּה  ַאּמֹות  ְוַאְרַּבע  ָאְרָּכּה  ַאּמֹות 

ִאיׁש:

ָמְרְך ה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניְך ִלׁשְ ִהּנֵ
ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )שמות כג( ִהֵּנה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניְך 
ִלְׁשָמְרְך ְוגֹו'. ֹלא ְלַדֵּבר ָּכְך, ֶאָּלא ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְּכמֹו 
ִמיָרה ַּבֶּדֶרְך, ֲאִני ִהְׁשֵריִתי  ֶׁשֵּפַרְׁשנּו ִּבְמקֹומֹו ְוִהיא ַהּׁשְ

ָׁשְמָרה  ְוִהיא  ַּבָּגלּות,  ֶאְתֶכם  ִלְׁשֹמר  ֵּביֵניֶכם  ְׁשִכיָנה 
ֶאְתֶכם ַעד ֶׁשָּתִביא ֶאְתֶכם ְלַאְרְצֶכם ְּכמֹו ֶׁשֱהִייֶתם 

ִמֹּקֶדם ָלֶזה. ֲאֶׁשר ֲהִכֹנִתי - מֹוָׁשבֹות ִמֹּקֶדם ָלֶזה. 

לּות, ּגָ ַמר אֹוָתם ּבַ  ׁשָ
ע ַלֲאבֹוֵתיֶכם  ּבַ ׁשְ ּנִ ַיְכִניס ֶאְתֶכם ָלָאֶרץ ׁשֶ ַעד ׁשֶ

זֹו ְׁשִכיָנה ִמן מטטרו''ן, ְוֹגְרָׁשה ַהַּמְלָּכה ֵמַהֶּמֶלְך 
ֶמֶלְך  ַרק עֹוג  ִּכי   - ְוסֹוד  ִלְמקֹוָמּה,  ֶׁשָּתׁשּוב  ַעד 
ֶעֶרׂש  ַעְרׂשֹו  ִהֵּנה  ָהְרָפִאים  ִמֶּיֶתר  ִנְׁשַאר  ַהָּבָׁשן 
ַּבְרֶזל ֲהֹלה ִהוא ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון, ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשנּו 
ִּבְמקֹומֹו. ְוַהֶּדֶרְך, ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַלָּגלּות, ָׁשַמר אֹוָתם 
ֶׁשָּיֹבא  ַעד  ֲעֵליֶכם,  ֶׁשָּתֹבא  ָצָרה  ַעל  ַּבָּגלּות 

ַלֲאבֹוֵתיֶכם  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ָלָאֶרץ  ֶאְתֶכם  ְוַיְכִניס 
ֶׁשִּנְׁשְמָרה. 

)קפ''ג:(:  תצוה  ואתה  שמות-פרשת  ספר   - זוהר 
ֲאֶׁשר  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ּוַבִּמְדָּבר  )לא(:  א  פרק  דברים 
ְּבָכל  ְּבנֹו  ֶאת  ִאיׁש  א  ִיּׂשָ ַּכֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְנָׂשֲאָך 

ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֲהַלְכֶּתם ַעד ֹּבֲאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה.

ר ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ רּוְך הּוא ִהְנִהיג ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ּוַבִּמְדָּבר  א(  )דברים  ְוָאַמר,  ַההּוא  ַהָּזֵקן  ָּפַתח 
א  ִיּׂשָ ַּכֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיְך  ְנָׂשֲאְך ה'  ֲאֶׁשר  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר 
ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ְוגֹו'. ָּפסּוק ֶזה ָּכְך ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר, 
ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ְנָׂשֲאְך. ַמהּו ָרִאיָת? ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש 
ִמְדָּבר  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִהְנִהיג  הּוא  ָּברּוְך 

ְוַעְקָרב  ָׂשָרף  ָנָחׁש  ח(  )דברים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָחָזק, 
ְוגֹו'. 

דברים פרק ח )טו(: ַהּמֹוִליֲכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגֹדל ְוַהּנֹוָרא 
ַהּמֹוִציא  ָמִים  ֵאין  ֲאֶׁשר  ְוִצָּמאֹון  ְוַעְקָרב  ָׂשָרף  ָנָחׁש 

ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש.

ָקה  ים ִרּבֹוא, ִהְתַחזְּ ִ ּשׁ ְלמּו ְלׁשִ ְצַרִים ְוִנׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ָעה ַהִהיא ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ
ה ְוָעְלָתה ַעל ַהּכֹל דֹוׁשָ ְלכּות ַהּקְ ַהּמַ

ְוַעְקָרב  ִמְדָּבר ָחָזק, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )דברים ח( ָנָחׁש ָׂשָרף 
ָּבעֹוָלם.  ִמְדָּבִרּיֹות  ָאר  ִמּׁשְ ָחָזק  ֶׁשהּוא  ּוִמְדָּבר  ְוגֹו'. 

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּיְצאּו  ַהִהיא  ָעה  ֶׁשַּבּׁשָ ִמּשּׁום  ַהַּטַעם?  ָמה 
ַהַּמְלכּות  ִהְתַחְּזָקה  ִרּבֹוא,  ים  ְלִׁשּׁשִ ְוִנְׁשְלמּו  ִמִּמְצַרִים 
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ַהְּקדֹוָׁשה ְוָעְלָתה ַעל ַהּכֹל, ְוֵהִאיָרה ַהְּלָבָנה, ְוָאז ִנְכְנָעה 
ַהָּקדֹוׁש  ְוהֹוִציא אֹוָתם  ָהַאֵחר,  ַהַּצד  ָהְרָׁשָעה,  ַמְלכּות 
ְוִׁשְלטֹון  ְמקֹום  ֶׁשהּוא  ָחָזק,  ְּבִמְדָּבר  ָלֶלֶכת  הּוא  ָּברּוְך 
ָחְזקֹו  ִלְׁשּבֹר  ְּכֵדי  ַמָּמׁש,  ֶׁשּלֹו  ֶׁשהּוא  ָהָרָׁשע,  ָסָמֵא''ל 

ְוכֹחֹו ּוְלַכֵּתת רֹאׁשֹו )ולהורידאותו( ּוְלַהְכִניַע אֹותֹו ֶׁשֹּלא 
ִיְׁשֹלט. ְוִאְלָמֵלא ָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְּבַנֲחָלתֹו  אֹוָתם  ֶהֱעִביר  ֶזה  ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ִמן  ְלַהֲעִבירֹו 

ְוגֹוָרלֹו ְוֶחְלקֹו ַמָּמׁש. 

ָחׁש ְך אֹוָתם ַהּנָ ה ְפָעִמים, ָנׁשַ ַכּמָ ָחְטאּו ּבְ ְגַלל ׁשֶ ּבִ

ִּבְגַלל ֶׁשָחְטאּו ְּבַכָּמה ְפָעִמים, ָנַׁשְך אֹוָתם ַהָּנָחׁש, ְוָאז 
ִהְתַקֵּים )בראשית ג( הּוא ְיׁשּוְפְך רֹאׁש ְוגֹו'. ִיְׂשָרֵאל ִהּכּו 
ֵמר ִמֶּמּנּו, ּוְלַבּסֹוף הּוא  רֹאׁשֹו ַבְּתִחָּלה ְוֹלא ָיְדעּו ְלִהּׁשָ

ְוַאָּתה  ְוִהְתַקֵּים  ַּבִּמְדָּבר,  ֻכָּלם  ְוָנְפלּו  ָבַאֲחרֹוָנה,  ִהָּכה 
ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָלקּו ִמֶּמּנּו, ְּכֶנֶגד ַאְרָּבִעים 

ַמְלקֹות ֶׁשל ֵּבית ִּדין. 

ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום

ְוַעל ֶזה ָּכתּוב ֲאֶׁשר ָרִאיָת, ְּבֵעיֵניֶהם ָהיּו רֹוִאים ֶאת 
ֲאדֹון ַהִּמְדָּבר הֹוֵלְך ָקׁשּור ִלְפֵניֶהם, ְוָלְקחּו ַנֲחָלתֹו 
ִנְבֲהלּו  ָאז  טו(  )שמות  ֶׁשָּכתּוב  ָלנּו?  ִמַּנִין  ְוגֹוָרלֹו. 

ַאּלּוֵפי ֱאדֹום, ְוֵאֶּלה ֵהם )דבריםח( ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב. 
ַוֲאַנְחנּו ַּגם ָּכְך ִנְפַרְדנּו ֵמַהִּיּׁשּוב ַלִּמְדָּבר ֶהָחָזק ְלַעֵּין 

ָׁשם ַּבּתֹוָרה, ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ֶאת ַהַּצד ָהַאֵחר. 

פרשת דברים יום ג' 
ְכבֹודֹו רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֶדֶרְך ָרָעה ְוָעַזב אֹוָתּה, ָאז ִמְתַעּלֶ ן ָאָדם ּבְ ר ִנְכָנס ּבֶ ַכֲאׁשֶ

ִבים ִּדְבֵרי תֹוָרה ֶאָּלא ָׁשם,  ְועֹוד, ֶׁשֹּלא ִמְתַיּׁשְ
ַהֹחֶׁשְך.  ִמּתֹוְך  ַהּיֹוֵצא  אֹותֹו  ֶאָּלא  אֹור  ֶׁשֵאין 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְכָנע ַצד ֶזה, ִמְתַעֶּלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ֲעבֹוַדת  ְוֵאין  ִּבְכבֹודֹו,  ּוִמְתַּכֵּבד  ְלַמְעָלה  הּוא 
ְוֵאין  ַהֹחֶׁשְך,  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֶּבן  ִנְכָנס  ְוַכֲאֶׁשר  ָהָרע.  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ַהּטֹוב 

ִמְתַעֶּלה  ָאז  אֹוָתּה,  ְוָעַזב  ָרָעה  ְּבֶדֶרְך  ָאָדם 
ְׁשֵלמּות  ֶזה  ְוַעל  ִּבְכבֹודֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ָּכְך  ַאַחר  ְוַלֲעלֹות  ְּכֶאָחד,  ָוַרע  טֹוב   - ַהֹּכל 
ִמּתֹוְך  ֶׁשָּיָצא  ַההּוא  ֶאָּלא  טֹוב  ְוֵאין  ְּבטֹוב, 
ָהָרע. ּוְבטֹוב ֶזה ִמְתַעֶּלה ְכבֹודֹו, ְוזֹוִהי ֲעבֹוָדה 

ְׁשֵלָמה. 

ּוב  ה, ָחַזְרנּו ְלִיּשׁ ָ ֻדּשׁ ל ַצד ַהּקְ יַע ְזַמן ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ִהּגִ ו ׁשֶ ַעְכׁשָ

ִּבְכֵדי  ָנה  ַהּׁשָ ְיֵמי  ָּכל  ָׁשם  יֹוְׁשִבים  ַעְכָׁשו  ַעד  ַוֲאַנְחנּו 
ְזַמן  ֶׁשִהִּגיַע  ַעְכָׁשו  ָהַאֵחר.  ַלַּצד  ַּבִּמְדָּבר  ְלַהְכִניַע 
ם  ה, ָחַזְרנּו ְלִיּשּׁוב, ֶׁשּׁשָ ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל ַצד ַהְּקֻדּׁשָ
ָנה ִהִּגיַע ְזַמן  ִהיא ֲעבֹוָדתֹו. ְועֹוד, ֶׁשַעָּתה ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמִּלְפֵני  ִּדין  ִלְתּבַֹע  ַההּוא  ַהָּנָחׁש  ֶׁשל 

ם ּוָבאנּו  הּוא, ְוָׁשם הּוא ׁשֹוֵלט, ּוִמְּפֵני ָּכְך ָיָצאנּו ִמּׁשָ
ְלִיּשּׁוב. 

דברים  )ר''א.(:  ויקהל  שמות-פרשת  ספר   - זוהר 
פרק א )יג(: ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים ִויֻדִעים 

ְלִׁשְבֵטיֶכם ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם

ָרֵאל ְולֹא ָמָצא ְנבֹוִנים ל ִיׂשְ ַחן ֶאת ּכָ ים ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים, ּבָ ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ

ַרִּבי יֹוֵסי ָּפַתח ָּפסּוק ַאֲחָריו ְוָאַמר, ְוָכל ֲחַכם ֵלב ָּבֶכם 
ָיבֹאּו ְוַיֲעׂשּו ְוגֹו'. ָּפסּוק ֶזה ֵּפְרׁשּוהּו. ֲאָבל ּבֹא ּוְרֵאה, 

ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה, )דברים א( 
ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים, ָּבַחן ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
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ָראֵׁשי  ֶאת  ָוֶאַּקח  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ְנבֹוִנים.  ָמָצא  ְוֹלא 
ֹלא  ְנבֹוִנים  ְוִאּלּו  ִויֻדִעים,  ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  ִׁשְבֵטיֶכם 

ֶעְליֹוָנה  יֹוֵתר  ַּדְרָּגה  ִהיא  ֶׁשָּנבֹון  ּתֹאַמר  ְוִאם  ָכתּוב. 
ֵמָחָכם - ָּכְך ֶזה ַוַּדאי! 

פרשת דברים יום ד' 
ל ִיְרַאת ֱאלִֹהים יק מֹוׁשֵ ֶהְמּתֹו, ַצּדִ יק ֶנֶפׁש ּבְ יֹוֵדַע ַצּדִ

ַּתְלִמיד  ֶׁשֲאִפּלּו  ֵּפְרׁשּוָה,  ֲהֵרי  ָחָכם,  ָלֶזה?  ֶזה  ֵּבין  ַמה 
ַהַּמְחִּכים ֶאת ַרּבֹו ִנְקָרא ָחָכם. ָחָכם, ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַעְצמֹו ָּכל 
ַּבּכֹל,  ֶׁשִּמְסַּתֵּכל   - ְדָרגֹות  ַּכָּמה  ֵיׁש  ְּבָנבֹון  ָּצִריְך.  ּׁשֶ ַמה 
ַצִּדיק  יֹוֵדַע  יב(  - )משלי  ְוִסיָמְנְך  ּוַבֲאֵחִרים,  ְּבֶׁשּלֹו  ְויֹוֵדַע 

ֶנֶפׁש ְּבֶהְמּתֹו. )שמואל ב כג( ַצִּדיק מֹוֵׁשל ִיְרַאת ֱאֹלִהים. 
ְוָכאן ֲחַכם ֵלב ַּדְוָקא. ַּבֵּלב ָחָכם, ְוֹלא ְבָמקֹום ַאֵחר, ִמּשּׁום 
ְּבַעְצמֹו  ִמְסַּתֵּכל  ּוְלַמָּטה,  ְלַמְעָלה  ְוָנבֹון  ַּבֵּלב,  ֶׁשעֹוֵמד 

ּוְבֶׁשל ֲאֵחִרים. 

ְבֵטיֶכם ים ֲחָכִמים ִוידּוִעים ְלׁשִ ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ

זוהר - ספר שמות-פרשת יתרו )דף ע'.(: ְּכִתיב )שמות 
יח( ַוִּיְבַחר מֶֹׁשה ַאְנֵׁשי ָחִיל ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו', ְּדִאיּלּו 

ַעל ִאיּנּון ִסיָמִנין ַאֲחָרִנין ָּבָעא ְוָלא ַאְׁשַּכח. ְוֵכן )דברים 

א( ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ִוידּוִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם. ַמאי 

ְידּוִעים. ְּדִאְׁשְּתמֹוְדָעאן ְּבִאיּנּון ִסיָמִנין, וַאְׁשַּכח, ַּבר 
ְנבֹוִנים ְּדָלא ַאְׁשַּכח.

ָבִרים ה ַהּגְ ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך - ֵאּלֶ

)דף  במדבר  במדבר-פרשת  ספר   - זוהר 
ְזָכָרנּו  ה'  קטו(  )תהלים  ָּפַתח,  ִיְצָחק  ַרִּבי  קי''ז.(: 

 - ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ה'  ְוגֹו'.  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 

ַּבִּמְדָּבר,  ַּבֶחְׁשּבֹון  עֹוִלים  ֶׁשָהיּו  ַהְּגָבִרים,  ֵאֶּלה 
ּומֹוִסיף  אֹוָתם  ְמָבֵרְך  ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ֲעֵליֶהם ְּבָכל ְזַמן. 

ְבָרכֹות ַבח ֲחֵברֹו - ָצִריְך ְלָבְרכֹו ּוְלהֹודֹות ָעָליו ּבִ אֹוֵמר ׁשֶ ִמי ׁשֶ

ֶׁשל  אֹו  ָּבָניו,  ֶׁשל  ֲחֵברֹו,  ֶׁשַבח  ֶׁשאֹוֵמר  ִמי  ְרֵאה,  ּבֹא 
ִמַּנִין  ִּבְבָרכֹות.  ָעָליו  ּוְלהֹודֹות  ְלָבְרכֹו  ָצִריְך   - ָממֹונֹו 
ְּככֹוְכֵבי  ַהּיֹום  ְוִהְּנֶכם  )דברים א(  ֶׁשָּכתּוב  ָלנּו? ִמּמֶֹׁשה, 
ַמִים ָלרֹב. ַאַחר ָּכְך ַמה ָּכתּוב? ה' ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם  ַהּׁשָ

יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ְוגֹו'. ְׁשֵּתי ְבָרכֹות ָהיּו: 
ַאַחת - ה' ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם, ֲהֵרי ַאַחת. ַאַחר ָּכְך - ִויָבֵרְך 
ֶאְּתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם, ְּבָרכֹות ַעל 

ְּבָרכֹות. 

פרשת דברים יום ו'
ֵרְך ִמְלַמְעָלה ִאם הּוא ְמָבֵרְך אֹותֹו - הּוא ִמְתּבָ

מֹוֶדה  ְוֹלא  ֲחֵברֹו  ֶׁשַבח  ֶאת  מֹוֶנה  הּוא  ְוִאם 
ָעָליו ְּבָרכֹות - הּוא ִנְתָּפס ַּבְּתִחָּלה ִמְלַמְעָלה. 
ִמְתָּבֵרְך  הּוא   - אֹותֹו  ְמָבֵרְך  הּוא  ְוִאם 
ִמְלַמְעָלה. ְוַהְּבָרָכה ָצִריְך ְלָבֵרְך אֹוָתּה ְּבַעִין 
טֹוָבה, ְוֹלא ְּבַעִין ָרָעה. ּוַבֹּכל רֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש-
ֶׁשְּמָבֵרְך  ִּמי  ּוַמה  ַהֵּלב.  ַאֲהַבת  ָּברּוְך-הּוא 

ֶאת ֲחֵברֹו, רֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶׁשְּיָבֵרְך 
ֶׁשְּמָבֵרְך  ִמי   - טֹוב  ְּבֵלב  טֹוָבה,  ְּבַעִין  אֹותֹו 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ַהֵּלב.  ְוַאֲהַבת  טֹוב  ְוֵלב  טֹוָבה  ַעִין  ֶׁשָּצִריְך 
ִּבְגַלל ֶזה, )שם ו( ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיְך ְּבָכל 

ְלָבְבְך ְוגֹו'. 
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ְמֶנה ּנִ ָבר ׁשֶ ַמְעָלה ׁשֹוָרה ַעל ּדָ ּלְ ָרָכה ׁשֶ ֵאין ַהּבְ

ֹּבא ְרֵאה, ֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה, ֵאין ַהְּבָרָכה ֶׁשְּלַמְעָלה ׁשֹוָרה 
ִנְמנּו?  ֵאיְך  ִיְׂשָרֵאל  ֹּתאַמר,  ְוִאם  ֶׁשִּנְמֶנה.  ָּדָבר  ַעל 
ֹלא  ְוַהֶחְׁשּבֹון  ֵּפְרׁשּוָה,  ַוֲהֵרי  ֵמֶהם,  ָלַקח  ֹּכֶפר  ֶאָּלא 
ַלֶחְׁשּבֹון.  ְוָעָלה  ַהֹּכֶפר  אֹותֹו  ָּכל  ֶׁשֶּנֱאַסף  ַעד  ָהָיה 

ּוַבְּתִחָּלה ְמָבְרִכים ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַאַחר ָּכְך מֹוִנים אֹותֹו 
ֹּכֶפר, ַאַחר ָּכְך חֹוְזִרים ּוְמָבְרִכים ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ִנְמָצא 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְתָּבְרִכים ַּבְּתִחָּלה ּוַבּסֹוף, ְוֹלא עֹוָלה ָבֶהם 

ַמֵּגָפה. 

ַעִין טֹוָבה ּוְבֵלב טֹוב ֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ָהָעם ּבְ ית ַאֲהרֹן, ׁשֶ ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

ֹלא  ֶׁשְּבָרָכה  ִמּשּׁום  ֶאָּלא  ְבִמְנָין?  עֹוָלה  ַהַּמֵּגָפה  ָלָּמה 
ָהַאֵחר  ַהַּצד  ַהְּבָרָכה,  ֶׁשִּמְסַּתֶּלֶקת  ֵּכיָון  ְבִמְנָין.  ׁשֹוָרה 
ׁשֹוֶרה ָעָליו, ְוָיכֹול ְלִהָּנֵזק. ִּבְגַלל ֶזה ְּבִמְנָין לֹוְקִחים ּכֶֹפר 
ּוִפְדיֹון, ְלַסֵּלק אֹותֹו ֵמֶהם. ְיָבֵרָך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל - ֵאּלּו 
ַהָּנִׁשים, ֶׁשֹּלא עֹולֹות ַּבִּמְנָין. ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן - ֶׁשֵהם 
ְמָבְרִכים ֶאת ָהָעם ְּבַעִין טֹוָבה ּוְבֵלב טֹוב ּוְבַאֲהַבת ַהֵּלב. 

ֶׁשִּמְתָּבְרכֹות  )שלהם(,  ַהָּנִׁשים  ַּגם  ָּכְך   - ַאֲהרֹן  ֵּבית  ֶאת 
ַּבְּבָרָכה )שלהם(. 

זוהר - ספר במדבר-פרשת בלק )דף קפ''ח.(: דברים 
פרק ב )ט(: ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל 
ה ִּכי  ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה ִּכי ֹלא ֶאֵּתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרּׁשָ

ה. ִלְבֵני לֹוט ָנַתִּתי ֶאת ָער ְיֻרּׁשָ

ָהיּו ֲעִתיִדים ָלֵצאת ֵמֶהם ְגַלל רּות ְוַנֲעָמה ׁשֶ ַצר ֶאת מֹוָאב, ּבִ ַאל ּתָ

יֹום ֶאָחד ָהיּו ַהֲחֵבִרים יֹוְׁשִבים ּוִמְתַנְּגִחים ֵאֶּלה 
ְוַרִּבי  ַאָּבא  ְוַרִּבי  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָׁשם  ְוָהיּו  ְבֵאֶּלה, 
ֲהֵרי  ָאְמרּו,  ַהֲחֵבִרים.  ּוְׁשָאר  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ִחָּייא 
ָּכתּוב )דברים ב( ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ִּתְתָּגר 
ָּבם ִמְלָחָמה ְוגֹו'. ִּבְגַלל רּות ְוַנֲעָמה ֶׁשָהיּו ֲעִתיִדים 
ָלֵצאת ֵמֶהם. ִצּפֹוָרה ֵאֶׁשת ֹמֶׁשה ֶׁשָהְיָתה ִמִּמְדָין, 

ַצִּדיֵקי  ֻכָּלם  ֶׁשָהיּו  ִמִּמְדָין,  ֶׁשָּיְצאּו  ּוָבָניו  ְוִיְתרֹו 
ֱאֶמת, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. ְועֹוד ֹמֶׁשה ֶׁשִּגְּדלּוהּו 
ְבִמְדָין, ְוָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, )במדבר לא( 
ְנֹקם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים. ִאם ָּכְך, 
ַמּׂשֹוא ָפִנים ֵיׁש ַּבָּדָבר, ֶׁשּיֹוֵתר ְראּוִים ְּבֵני ִמְדָין 

ְלִהָּנֵצל ִמּמֹוָאב. 

פרשת דברים לשבת קודש
ט אֹוָתן ָבר ִלּקֵ ּכְ ֵאִנים ְלִמי ׁשֶ ָעִתיד ִלְלקֹט ּתְ לֹא דֹוֶמה ִמי ׁשֶ

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֹלא דֹוֶמה ִמי ֶׁשָעִתיד ִלְלֹקט 
ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  אֹוָתן.  ִלֵּקט  ֶׁשְּכָבר  ְלִמי  ְּתֵאִנים 
ֶׁשַבח  ָלֶהם,  ִלֵּקט  ֶׁשְּכָבר  ַּגב  ַעל  ַאף  ֶאְלָעָזר, 
ׁשֹוֵמר  ְּתֵאִנים,  ִלֵּקט  ֶׁשֹּלא  ִמי  לֹו,  ָאַמר  הּוא. 
ֶאת ַהְּתֵאָנה ָּתִמיד ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָּבּה ְּפָגם ִּבְׁשִביל 
ֶׁשִּלֵּקט  ֵּכיָון  ְלָהִביא.  ֶׁשֲעִתיָדה  ַהְּתֵאִנים 
ׁשֹוֵמר  ֹלא  ְויֹוֵתר  ַהְּתֵאָנה,  ֶאת  עֹוֵזב  ְּתֵאִנים, 

אֹוָתּה. 
ָׁשַמר  ְּתֵאִנים,  אֹוָתן  ְלָהִביא  ֶׁשֲעִתיָדה  מֹוָאב,  ָּכָך 
ֶאת  ָּתַצר  ַאל  ֶׁשָּכתּוב  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  אֹותֹו 
אֹוָתן,  ְוִלְּקטּו  ְּתֵאִנים  ְּכָבר  ֶׁשָּנַתן  ִמְדָין  מֹוָאב. 
ָּכתּוב )במדבר כה( ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים. ֶׁשֲהֵרי ִמָּכאן 

ָוָהְלָאה ְּתֵאָנה זֹו ֹלא ֲעִתיָדה ְלָהִביא ֵפרֹות, ּוִמּׁשּום 
ַוֹּיאֶמר מֹוָאב  ְוָאַמר,  ִלְׂשֵרַפת ֵאׁש. ָּפַתח  ֶזה ְראּוָיה 
ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו'. מֹוָאב ֵהם ֻמָּתִרים, ּוִמּׁשּום אֹוָתן 
ְּתֵאִנים ֶׁשָעִתיד מֹוָאב ְלהֹוִציא ָלעֹוָלם ִנְּצלּו ֵמֹעֶנׁש. 
ֶאָּלא ֶאת ֹמֶׁשה ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֹּלא ְלַהִּזיק 

ֶאת מֹוָאב
ָּתַצר  ַאל  ֵאַלי  ה'  ַוֹּיאֶמר  ב(  )דברים  ְוָאַמר,  ָּפַתח 
ֹלא  ַעְכָׁשו  ַעד  ְוִכי  ֵאַלי,  ה'  ַוֹּיאֶמר  ְוגֹו'.  מֹוָאב  ֶאת 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְמַדֵּבר  ָהָיה  ֹמֶׁשה  ֶׁשִעם  ָיַדְענּו 
ְוֹלא ִעם ַאֵחר ֶׁשָּכתּוב ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי?! ֵאַלי ָלָּמה? 
ֶאָּלא ֶאת ֹמֶׁשה ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֹּלא ְלַהִּזיק 
ֶאת מֹוָאב, ֲאָבל ְלַאֵחר ֹלא. ְלָדִוד ֹלא ִצָּוה ֶאת ֶזה, 
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ּוִמּׁשּום ֶזה, ֵאַלי ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב, ֲאִפּלּו ִלְתחּום 
ְנָקמֹות  ֶׁשִּיֵּתן  ִמי  ֵיֵצא  ִמֶּכם  ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשָּלֶהם,  ָקָטן 

ְלִיְׂשָרֵאל ְוִיְנֹקם ִנְקמֹוֵתיֶהם, ְוהּוא ָּדִוד ֶׁשָּבא ֵמרּות 
ַהּמֹוֲאִבָּיה. 

ר ה, ֲאָבל ְלַאֵחר ֻמּתָ ה ֶאת מֹׁשֶ ל ֶזה ִצּוָ ם ִמְלָחָמה. ּכָ ר ּבָ ְתּגָ ְוַאל ּתִ

ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה. ָּכל ֶזה ִצָּוה ֶאת ֹמֶׁשה, ֲאָבל 
ֶׁשָהיּו  ְוַלְּזֵקִנים  ִליהֹוֻׁשַע  ְוִאם ֹּתאַמר  ְלַאֵחר ֻמָּתר. 
ֶׁשֶהֱאִריכּו ָיִמים ַאֲחָריו ֻמָּתר - ֹלא ָּכְך, ִמּשּׁום ֶׁשֻּכָּלם 
ְלֹמֶׁשה  ֶּנֱאַסר  ּׁשֶ ּוַמה  ָהיּו,  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ִּדין  ִמֵּבית 
ֶנֱאַסר ָלֶהם. ְועֹוד, ֶׁשֹּלא ָיְצאּו ֲעַדִין אֹוָתן ַמְרָּגִלּיֹות 

ּוַבת  רּות,  ָיְצָאה  ַהּׁשֹוְפִטים  ִּביֵמי  ֶׁשֲהֵרי  טֹובֹות, 
ֶעְגלֹון, ֶׁשָהַרג אֹותֹו  ָהְיָתה. ֵמת  ֶמֶלְך מֹוָאב  ֶעְגלֹון 
ְוָהְיָתה  ְוזֹו ִּבּתֹו ֶׁשִּנְׁשֲאָרה,  ֵאהּוד, ּוִמּנּו ֶמֶלְך ַאֵחר, 
ְּבֵבית אֹוֵמן, ּוִבְׂשֵדי מֹוָאב. ֵּכיָון ֶׁשָּבא ָׁשם ֱאִליֶמֶלְך, 

ְלָקָחּה ִלְבנֹו. 

י ֵואלַֹהִיְך ֱאלַֹהי ְך ַעּמִ ַעּמֵ

ְוִאם ּתֹאַמר ֶׁשֱאִליֶמֶלְך ִּגְּיָרה ָׁשם - ֹלא. ֶאָּלא ָּכל ַּדְרֵכי 
ַאֲחֵרי  ִהְתַּגְּיָרה?  ָמַתי  ָלְמָדה.  ּוִמְׁשֶּתה  ְוֹאֶכל  ַהַּבִית 

ַעִּמי  ַעֵּמְך  א(  )רות  ָאְמָרה  ָאז  ָנֳעִמי,  ִעם  ֶׁשָהְלָכה 
ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלַהי. ַנֲעָמה ָיְצָאה ִּבְבֵני ַעּמֹון ִּביֵמי ָדִוד. 

ָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ָהיּו ִיׂשְ

ְרָתה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל ָּדִוד, ָאַמר לֹו, ָּדִוד, ְּכֶׁשָּמַדְדִּתי  ְּכֶׁשּׁשָ
ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְוִהַּפְלִּתי גֹוָרלֹות, ִיְׂשָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו 
ָעׂשּו מֹוָאב ְּבֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. ַמה ָּכתּוב?  ָהיּו, ָזַכְרִּתי ַמה ּׁשֶ
)שמואל ב ח( ַוְיַמְּדֵדם ַּבֶחֶבל. ְּבאֹותֹו ֶחֶבל ַנֲחַלת ה'. ָּכל 

אֹוָתם ֶׁשָהיּו ֵמאֹותֹו ֶזַרע, אֹותֹו ֶחֶבל ָאַחז ָּבֶהם. 

ָּכתּוב ְמֹלא ַהֶחֶבל. ַמה ֶּזה ְמֹלא ַהֶחֶבל? ֶאָּלא אֹותֹו 
ֶׁשָּכתּוב )ישעיה ו( ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו. ְוָהָיה אֹוֵמר, 
ֶזהּו ְלַהֲחיֹות ְוֶזהּו ְלָהִמית. ְואֹותֹו ֶחֶבל ָאַחז ְּבאֹוָתם 
ִּבְגַלל ֶזה ָאַחז ְּבֶחֶבל, ּוָפַׁשט ֶחֶבל  ֶׁשִּנְראּו ַלֲהָמָתה. 

ָעׂשּו ְּבאֹותֹו ֶחֶבל ַנֲחַלת ה'.  ַעל ַמה ּׁשֶ

י“ג תיקוני

דיקנא
בכל יום

 072-3372-798 

ספר
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‡ור ס‚ול˙ ‰זו‰ר ‰˜„ו˘
 ˘פו˙ח˙ ‡˙ 13 ˆינורו˙ ‰˘פע

‰ס‚ול‰ ‰נ„יר‰ - 13 ˙י˜ונים כנ‚„ 13 ˆינורו˙.
יוˆ‡ ל‡ור מח„˘
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1.    החוברת הזה עשינו גם בשחור לבן A4 בפחות עמודים ובאותיות גדולות כדי להדפיס ולקחת על הדרך.
2.    הספר הזה נחלק בחינם, וכן אלפים ספרים וקונטרסים על הזוהר הקדוש אפשר לקבל בחינם.

3.    מצווה גדולה לזכות הרבים ולהדפיס את הספר, לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל
4.    מי שמעוניין שאנחנו נדפיס לע"נ או לזכות של ישועות ורפואות נא לטלפן 0527-65-1911

5.    מי שמעוניין להדפיס בעצמו יכול לטלפן אלינו שיש לנו קשרים עם דפוסים גדולים הכל בחצי מחיר.
6.    אפשר גם לשמוע את כל סדר התיקון של הי"ג תיקוני דיקנא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי - 

בקו שומרי החומות בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית. טלפון: 072-33-72-978

לרפו‡‰ ˘לימ‰ מיכל ב˙ ‡ס˙ר 

ˆ„˜˙ם עומ„˙ לע„ ‰‡י„ר‡ ‰˜„ו˘ ‰ז‰ נ„פס: 
לע"נ נ˘מ˙ רוז‰ ˘ו˘נ‰ ב˙ חי‰ יוט‡ ויע˜ב, יוסף בן רחל ויטלי, ז‡ב בן ‡רי‰, ל‡ון בן רחל, ‡ס˙ר 

ב˙ רחל, רחל ב˙ „ינ‰. ˙.נ.ˆ.ב.‰.

 דוא"ל להערות וקבלת אלפי ספרי זוהר בחינם והעלונים  אור זוהר הנגלה - יהלומים לשולחן שבת מידי שבוע 
 daatnanach@gmail.com בשבוע

לשמיעת כל השיעורים על זוהר הקדוש ואיך להנצל מהנגיף קורונה: נא לטלפן לקו שומרי החומות 
072-33-72-978  לקבלת ולהורדת אלפי ספרים וקונטרסים על הזוהר בחינם

 HA-ZOHAR.INFO :נא להתקשר 0527-65-1911 או להכנס אל

יותר מ30.000 שיעורים 
בזוהר הקדוש ובכל יסודי 

היהדות לשמיעת 
השיעורים בטל: 
072-33-72-978

 ‡ ָנּ ַּ̇ ָלם ַ‰ ר ָ‰עו… ‡ו… ‰ּו‡ מ∆ ׁ∆̆ ּון י"‚ ˙י˜ונ‡ „י˜נ‡,  ּ̃ ּ ƒ̇ ל  ׁ∆̆  ׁ̆ „ו… ָ̃ ַ‰ר ַ‰ ם זו… ָכל יו… ּ ר…‡ ב¿ ¿̃ ƒָל‰, ל „ו… ּ ‚ּוָל‰ ‚¿ ס¿
ָר‡  ¿̃ ּ ƒי ׁ∆̆ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒָכל ָ‡ָ„ם מ ˙ ל¿ ֲעלו… ן ַ‰ַמּ ּלּו ‰≈ ≈‡ ˘. ו¿ „ו… ַ̃ ָר‡ ַ‰ ¿„ ƒ‡‰ַ ּ יָע"‡ ב¿ ƒַח‡י ז ר יו… ן ַבּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ

:‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ַ‡ַחר ַ‰ ˙ו… ל¿ ם י…‡ַמר ‡ו… ƒ‡ ָרט פ¿ ƒם ּוב י יו… ּ ≈„ ƒמ ‰ ּון ז∆ ּ̃ ּ ƒ̇

 ˙ ַ̇ י ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ƒיו. ל…‡ י ָּ̇ ח¿ ַּ̇ לּו  פ¿ּ ƒָביו י י¿ ל ‡ו… ּיּו˙. ָכּ ƒיס ַוֲענ ּƒן כ רו… ס¿ י ח∆ י„≈ ƒל ‡ ָרָכיו. ל…‡ ָיבו… ּ ָכל „¿ ּ יַח ב¿ ƒל ¿̂ ט. ַי ט≈ מו… ¿̇ ƒל…‡ י ָירּום ַמָזּלו… ו¿
ים  ƒ̃ ַרֲח ¿̇ ƒמ (˙ ָעיו… ּ ַ‰ב¿ ˙ ו¿ רו… ּ ָ̂ ָכל ַ‰ ָכל ָ‰ַרע ּול¿ ר ל¿ ˜ו… ם ַ‰מ¿ּ ר ‰≈ ׁ∆̆ ‡ֲ) ‰‡ָ ˙ ַ‰טּומ¿ חו… . כ…ּ ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒנ ו… רּוחו… ו¿ ׁ̆ ן ַנפ¿ ּ≈̃ ַ̇ ‰ ּומ¿ כ∆ ָניו. זו… ָבּ

ַמֲחַל˙  ּ ‰ ב¿ ל∆ ח¡ ם. ל…‡ י∆ ˙ו… ַ‰ּיו… ‡ו… ּ ָרט ב¿ פ¿ ƒי˙, ּוב ƒר ּ ַ‚ם ַ‰ב¿ ן פ¿ּ ˙ ֲעוו… ן ‡∆ ּ≈̃ ַ̇ ‡…„ ל¿ יל מ¿ ƒע ר. מו… ‰ ל…‡ ָט‰ו… ר∆ ¿̃ ּƒמ ƒל מ ≈̂ ָנּ ƒּנּו. י מ∆ּ ƒמ
.‡ ָלם ַ‰ָבּ עו… ‰ ל¿ כ∆ּ ז¿ ƒים. י ƒנ ָׁ̆ ים ו¿ ƒיכּו˙ ָימ ƒַלֲ‡ר ‰ כ∆ּ ז¿ ƒם. י ƒַמי ָׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ל¿ כ∆ּ ז¿ ƒיָל‰. י ƒפ ּ ַ‰נ¿

‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

ספר
‡ור ס‚ול˙ ‰זו‰ר ‰˜„ו˘

י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ 
עם ˙פילו˙

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.

רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  ‡˙ חכמ˙ו,  יו„ע  ‰מלך,  עם  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿
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1.    החוברת הזה עשינו גם בשחור לבן A4 בפחות עמודים ובאותיות גדולות כדי להדפיס ולקחת על הדרך.
2.    הספר הזה נחלק בחינם, וכן אלפים ספרים וקונטרסים על הזוהר הקדוש אפשר לקבל בחינם.

3.    מצווה גדולה לזכות הרבים ולהדפיס את הספר, לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל
4.    מי שמעוניין שאנחנו נדפיס לע"נ או לזכות של ישועות ורפואות נא לטלפן 0527-65-1911

5.    מי שמעוניין להדפיס בעצמו יכול לטלפן אלינו שיש לנו קשרים עם דפוסים גדולים הכל בחצי מחיר.
6.    אפשר גם לשמוע את כל סדר התיקון של הי"ג תיקוני דיקנא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי - 

בקו שומרי החומות בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית. טלפון: 072-33-72-978

לרפו‡‰ ˘לימ‰ מיכל ב˙ ‡ס˙ר 

ˆ„˜˙ם עומ„˙ לע„ ‰‡י„ר‡ ‰˜„ו˘ ‰ז‰ נ„פס: 
לע"נ נ˘מ˙ רוז‰ ˘ו˘נ‰ ב˙ חי‰ יוט‡ ויע˜ב, יוסף בן רחל ויטלי, ז‡ב בן ‡רי‰, ל‡ון בן רחל, ‡ס˙ר 

ב˙ רחל, רחל ב˙ „ינ‰. ˙.נ.ˆ.ב.‰.

 דוא"ל להערות וקבלת אלפי ספרי זוהר בחינם והעלונים  אור זוהר הנגלה - יהלומים לשולחן שבת מידי שבוע 
 daatnanach@gmail.com בשבוע

לשמיעת כל השיעורים על זוהר הקדוש ואיך להנצל מהנגיף קורונה: נא לטלפן לקו שומרי החומות 
072-33-72-978  לקבלת ולהורדת אלפי ספרים וקונטרסים על הזוהר בחינם

 HA-ZOHAR.INFO :נא להתקשר 0527-65-1911 או להכנס אל

יותר מ30.000 שיעורים 
בזוהר הקדוש ובכל יסודי 

היהדות לשמיעת 
השיעורים בטל: 
072-33-72-978

 ‡ ָנּ ַּ̇ ָלם ַ‰ ר ָ‰עו… ‡ו… ‰ּו‡ מ∆ ׁ∆̆ ּון י"‚ ˙י˜ונ‡ „י˜נ‡,  ּ̃ ּ ƒ̇ ל  ׁ∆̆  ׁ̆ „ו… ָ̃ ַ‰ר ַ‰ ם זו… ָכל יו… ּ ר…‡ ב¿ ¿̃ ƒָל‰, ל „ו… ּ ‚ּוָל‰ ‚¿ ס¿
ָר‡  ¿̃ ּ ƒי ׁ∆̆ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒָכל ָ‡ָ„ם מ ˙ ל¿ ֲעלו… ן ַ‰ַמּ ּלּו ‰≈ ≈‡ ˘. ו¿ „ו… ַ̃ ָר‡ ַ‰ ¿„ ƒ‡‰ַ ּ יָע"‡ ב¿ ƒַח‡י ז ר יו… ן ַבּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ

:‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ַ‡ַחר ַ‰ ˙ו… ל¿ ם י…‡ַמר ‡ו… ƒ‡ ָרט פ¿ ƒם ּוב י יו… ּ ≈„ ƒמ ‰ ּון ז∆ ּ̃ ּ ƒ̇

 ˙ ַ̇ י ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ƒיו. ל…‡ י ָּ̇ ח¿ ַּ̇ לּו  פ¿ּ ƒָביו י י¿ ל ‡ו… ּיּו˙. ָכּ ƒיס ַוֲענ ּƒן כ רו… ס¿ י ח∆ י„≈ ƒל ‡ ָרָכיו. ל…‡ ָיבו… ּ ָכל „¿ ּ יַח ב¿ ƒל ¿̂ ט. ַי ט≈ מו… ¿̇ ƒל…‡ י ָירּום ַמָזּלו… ו¿
ים  ƒ̃ ַרֲח ¿̇ ƒמ (˙ ָעיו… ּ ַ‰ב¿ ˙ ו¿ רו… ּ ָ̂ ָכל ַ‰ ָכל ָ‰ַרע ּול¿ ר ל¿ ˜ו… ם ַ‰מ¿ּ ר ‰≈ ׁ∆̆ ‡ֲ) ‰‡ָ ˙ ַ‰טּומ¿ חו… . כ…ּ ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒנ ו… רּוחו… ו¿ ׁ̆ ן ַנפ¿ ּ≈̃ ַ̇ ‰ ּומ¿ כ∆ ָניו. זו… ָבּ

ַמֲחַל˙  ּ ‰ ב¿ ל∆ ח¡ ם. ל…‡ י∆ ˙ו… ַ‰ּיו… ‡ו… ּ ָרט ב¿ פ¿ ƒי˙, ּוב ƒר ּ ַ‚ם ַ‰ב¿ ן פ¿ּ ˙ ֲעוו… ן ‡∆ ּ≈̃ ַ̇ ‡…„ ל¿ יל מ¿ ƒע ר. מו… ‰ ל…‡ ָט‰ו… ר∆ ¿̃ ּƒמ ƒל מ ≈̂ ָנּ ƒּנּו. י מ∆ּ ƒמ
.‡ ָלם ַ‰ָבּ עו… ‰ ל¿ כ∆ּ ז¿ ƒים. י ƒנ ָׁ̆ ים ו¿ ƒיכּו˙ ָימ ƒַלֲ‡ר ‰ כ∆ּ ז¿ ƒם. י ƒַמי ָׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ל¿ כ∆ּ ז¿ ƒיָל‰. י ƒפ ּ ַ‰נ¿

‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

ספר
‡ור ס‚ול˙ ‰זו‰ר ‰˜„ו˘

י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ 
עם ˙פילו˙

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.

רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  ‡˙ חכמ˙ו,  יו„ע  עם ‰מלך,  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿



‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.

רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  ‡˙ חכמ˙ו,  יו„ע  ‰מלך,  עם  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿

‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.

רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  חכמ˙ו,   ˙‡ יו„ע  ‰מלך,  עם  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿



‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.

רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  ‡˙ חכמ˙ו,  יו„ע  עם ‰מלך,  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿

‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.

רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  ‡˙ חכמ˙ו,  יו„ע  ‰מלך,  עם  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿



‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.

רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  ‡˙ חכמ˙ו,  יו„ע  ‰מלך,  עם  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿

‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.
רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  חכמ˙ו,   ˙‡ יו„ע  עם ‰מלך,  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       



‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.

רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  ‡˙ חכמ˙ו,  יו„ע  ‰מלך,  עם  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿

‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.
רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  ‡˙ חכמ˙ו,  יו„ע  עם ‰מלך,  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       



‡. לפניכם ‰נוסח ‰מל‡ ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡
‰˜„ו˘  מ‰˙נ‡  ‰י˘ועו˙  לכל  ‚„ול‰  ס‚ול‰ 
רבי ˘מעון בן יוח‡י זיע"‡ - ס„ר י"‚ ˙י˜ונים 
ברכ‰  ˘פע  ל‰מ˘כ˙   - ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ˘ל 

ו‰ˆלח‰ וביטול כל ‚זרי „ינים.

מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ ב. כ„‡י רבי̆ 
(ספר  ‰˜„ו˘  מ‰זו‰ר  מפורטו˙  ‰זו  בחובר˙ 
 13 ‰נ˜ר‡ים  „י˜נ‡,  ˙י˜וני  י"‚  רב‡)  ‡„ר‡ 

מי„ו˙ רחמים ˘ב‡מˆעו˙ן מו˘כים ˘פע ˘ל 
ברכ‰ ו‰ˆלח‰ לפרט ולכלל. 

„רך  עובר  ‰עולם  ˘ל  ‰˘פע  כל  כי„וע   .‚
‰ללו  ˆינורו˙)   13  ) ‰˙י˜ונים  ע˘ר‰  ˘לו˘‰ 
˘˙˜ן רבי ˘מעון בר יוח‡י זיע"‡, וכ‡מור כל 

‰מזל ˘י˘ ל‡„ם ב‡ „רך ˆינורו˙ ‡לו.

"מזל" ‰ו‡ מל˘ון נזיל‰, ‰˘פע זורם ומטפטף 
‰‡ל‰  ‰ˆינורו˙  כ‡˘ר  ‰‡„ם.  ‡ל  „רכם 
פ˙וחים ו‡ין ב‰ם חסימו˙ (ב˘ל עבירו˙), ‰˘פע 
מים  כמו  מ‡לי‰ם,  זורמים  ו‰‰ˆלח‰  ‰מזל 
עˆם  למט‰.  ממעל‰  ונ˘פכים  ˘˘ופעים 
˜רי‡˙ ‰˙י˜ונים מ˙˜נ˙ ומפעיל‰ "פו˙ח˙" 
‰‡ור,  יזרום  ˘ב‰ם  ‰˘פע  ‰ˆינורו˙  י"‚   ˙‡
ולכן ‰ם נ˜ר‡ים י"‚ מי„ו˙ רחמים (כי לפעמים 
ו‰כל  זכ‡י,  ‡ינו  ו‡„ם  חסומים  ‰ˆינורו˙  עבירו˙,  ב˘ל 

מ˙נ‰ל ב˜ו˘י רב ומעוכב ‡ˆלו, ‡בל למרו˙ ז‡˙, מטעם 

כח ‰רחמים ‰‚„ולים ב˙י˜ון ˘ל י"‚ ˆנורו˙ ‡לו וע˘יי˙ 

י˘  ‡ם  ‚ם  ולכן   . זוכ‰ ל˘פע)  ‰ו‡  מˆי„ו  ‰˙˘וב‰ 

עˆם  לˆלן,  רחמנ‡  ˜˘ו˙  עבירו˙  ל‡„ם 
 ˙‡ ומבטל˙  מ˙˜נ˙  ‰˙י˜ונים  ˘ל  ‰˜רי‡‰ 
‡ז  לכלל,  ו‰ן  לפרט  ‰ן  ב˘מים  ‰„ין 
‰כל  ב˘מיים,  ‰‚„ולים  ‰רחמים  מ˙עוררים 

נפ˙ח ונ˘פע ל‡„ם ולכלל.

כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ˘לו˘‰ ע˘ר ‰˙י˜ונים 

˘מפעיל  ענף  כמו  ‰ו‡  ‰˜„ו˘,  ‰זו‰ר  ˘ל 
˘„רכם  ‰עליונים,  ‰˘ור˘ים   ˙‡ ומנענע 
ולכל  ‡ליו  ‰נלווים  ו‡ל  ‡ליו  ‰‡ור  נ˘פע 

‰עולם.

‰ם  ‰˙י˜ונים,  ע˘ר  ˘לו˘‰  כ‡מור   .„
כל  ול˘בר  לבטל  ני˙ן  ˘‡מˆעו˙ן  ˙י˜ונים 
ל‡חר  ‚ם  ‰כלל,  ועל  ‡„ם  על  „ינין  ‚זרי 

˘נ‚זרו!!

˙לסר  "ו‡ינון  ‰˜„ו˘:  בזו‰ר  ˘כ˙וב  כמו 
טמיר‡  ˜„י˘‡,  על‡‰  „„י˜נ‡  ˙י˜ונין 
‚זרי  כל  ול‡כפי‡  ל˙בר‡  ˙˜יפין,  „טמרין, 
[ו‡לו ˘לו˘ ע˘ר‰ ˙י˜ונים, ˘ל ‰ז˜ן ‰˜„ו˘  „ינין". 
כל  ולכפו˙  ל˘בור  חז˜ים,  נס˙רים,  ˘ל  נס˙ר  ‰עליון, 

נ‡מר "‡פילו חרב ח„‰  ‚ם  ולכן  ‚זרו˙ ‰„ינים]. 

מן  י˙יי‡˘  ‡ל  ‰‡„ם  ˘ל  ˆוו‡רו  על  מונח˙ 
ל‰˙‰פך  יכול  ‰כל  ‡ח„  ובר‚ע  ‰רחמים", 

לטוב‰ ולברכ‰.

ם ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰. ל¿

פעמים   12 י‡מר  ˜רי‡‰  כל  ל‡חר  יום  ובכל 
ם"  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒָך נ ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… ‰מ˘פט "ל¿
(ס‚ול‰ לעˆיר˙ ‰„ין ו‰‚זר‰ ב˘מים) - ויזכ‰ בעזר˙ 

‰' לי˘וע‰.

ָך  ָבר¿ ּ ָלם י-‰-ו-‰- „¿ עו… (במ˜רים ˜˘ים / „חופים : לומר "ל¿

ם". 5 סטים ˘ל 12 פעמים (כנ‚„ 5 ‰עולמו˙) -  ƒָמי ׁ ָּ̆ ב ַבּ ּ ָ̂ ƒנ

ס‰"כ 60 פעמים. ז‰ מכניע מ‡„ כל ‰ס"‡).

ו. ס‚ול‰ ח˘וב‰ ונ„יר‰ ˘מסו‚ל˙ לזכו˙ ‡˙ 
‰‡„ם בכל ‰י˘ועו˙

ח˘וב‰  ס‚ול‰  מופיע‰  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ב"‰, 
בכל  ‰‡„ם   ˙‡ לזכו˙  ˘מסו‚ל˙  ונ„יר‰ 

‰י˘ועו˙ ˘‰ו‡ ˆריך, ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ‡ך 
‰יו˙   - עלי‰.  ˘מעו  ל‡  ‰‡נ˘ים  מרבי˙ 
ו‰˘פע ˘ל ‰עולם עובר „רך 13 ˆינורו˙, רבי 
 13 ו˙י˜ן  חי„˘  זיע"‡  יוח‡י  בר  ˘מעון 
˙י˜ונים כנ‚„ ‡ו˙ם ˆינורו˙ ור˜ כ˘‰ם נ˜יים 
עובר  ‰ז‰  ‰˘פע  עבירו˙),  („‰יינו  מחסימו˙ 

‡לינו בˆור‰ ˘ל י˘ועו˙.

ז. ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון זיע"‡
י˘ ל‰„לי˜ נר לרבי ˘מעון, ל˙˙ 13 מטבעו˙ 
לˆ„˜‰ ול‡חר מכן ל˜רו‡ ‡˙ ‰ס„ר (˘מכונים 
לי˘וע‰ „חופ‰  „י˜נ‡). מי ˘ז˜ו˜  י"‚ ˙י˜וני  ‚ם 

 ˙‡ ויע˘‰  יחזור  ‡ם  יע˘‰  טוב  ומיי„י˙, 
‰ס‚ול‰ במ˘ך 40 יום רˆוף.

ח. ס„ר נ˙ינ˙ ˆ„˜‰:
וי‡מר:  ימין  בי„  מטבעו˙  ע˘ר‰  ˘לו˘  י˜ח 
˘‰ם  ‡לו  מטבעו˙  י"‚  ל˙˙  מכוון  ‰ריני 
‡נפין  „י˜נ‡ „‡ריך  ˙י˜וני  י"‚  כנ‚„  מכוונים 
(י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים) כ„י ל‰מ˘יך חס„ים עליונים 

ורחמים ‚„ולים על פלוני /˙ בן  פלוני˙ֈ. (ני˙ן 
מ‰י"‚  מי„‰  כנ‚„  מטבע  בכל  ולכוון   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ל˙˙ 

מי„ו˙ כ‚ון ‡-ל, רחום, חנון וכו').

לפני  ‰˙י˜ון,  לס„ר  יעבור  מכן  ל‡חר  ט. 
‰˜רי‡‰ י‡מר:

ו„˘‡ בריך ‰ו‡ ו˘כינ˙י‰ ב„חילו  ל˘ם יחו„̃ 
בו"‰  י"‰  ˘ם  לייח„  ו„חילו  ורחימו  ורחימו 
ביחו„‡ ˘לים ע״י ‰‰ו‡ טמיר ונעלם ב˘ם כל 
י˘ר‡ל ולזכו˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰˜„ו˘ רבי ˘מעון 

בר יוח‡י.
וי‰י נועם „' ‡לו˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ 
ל˜רו‡  נועם  (וי‰י  כוננ‰ו  י„ינו  ומע˘‰  עלינו 

פעמיים).

י. ס„ר ‰˙י˜ון- ‡י„ר‡ זו‰ר „ף  ˜ל:

ַווי  ָ‡ַמר,  ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ח  ַ̇ ָפּ
ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ י  „ו… י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן 
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָסָב‡  ּ ¿„ ,‰‡ָ ָלּ ƒיָר‡ ע ּƒ̃ ַי
 ‡ ָלּ כ…ּ ƒמ יָמ‡  ƒ̇ ּוס¿ יָר‡  ƒמ ט¿
 .‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ י‡  ƒ‰‰ַ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ל  ָכּ ƒמ יר  ּƒ̃ ַי ו¿ ים  ƒ̇ ָס ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין  ƒע ַי„¿ ָל‡  ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ י.  ּונו… ּ̃ ּ ƒ̇

י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ין.  ƒ‡ ָּ̇ ַ̇ ו¿ ין  ƒ‡ ָלּ ƒע
ין.  ƒח ָבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇ ָכל  ּ ¿„  ‡ ָּ̇ ח¿ ַבּ ׁ¿̆ ּו ּ̇
יָ‡‰  ƒב ׁ̆ נ¿ ר ָנ י ַבּ ƒָל‡ ֲ‰ו ּ ָנ‡ „¿ ¿̃ י ּ ƒ„
יּ‰.  י ל≈ מ≈ ח¡ מ≈ ַרב ל¿ ¿̃ ƒי ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ו¿
י  ֲערו… ׂ ַ̆ ּ ב¿ ָיי‡  ל¿ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ּ ¿„ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
וָר‡  ָוּ ƒח  .‡ ָבּ ƒל ּ ¿„ ַטּבּוָר‡  ַע„ 
ין.  ƒיר ּƒ̃ ַי ּ ¿„ יָר‡  ּƒ̃ ַי  ‡ ּ‚ָ ל¿ ַ̇ כ¿ּ
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿

.‡ כ…ָלּ ּ ¿„ ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ּ ƒ„

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡,  ָּ̇
 ‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ַ‰‡י  ּ ¿„
י˙  ƒָנח ו¿ י,  נו… ‡ּו„¿ מ≈ י˜  ƒָנפ  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„
 ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ פּוָמ‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו…
י,  ָחפ≈ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ י˙  ƒָנח ו¿
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
י˙  ƒָנח ו¿ יָר‡.  ּƒ̃ ַי ּ ¿„ וָר‡  ָוּ ƒח
ַטּבּוָר‡.  ַע„  י  ָחפ≈ ו¿ ּוָל‡,  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
יָמָנ‡  ≈‰ מ¿ יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ‰ּו‡ 
י''‚  יּ‰  ּ ב≈ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ּ ¿„ יָמ‡,  ל≈ ׁ¿̆
בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין  ƒַמּבּוע ין,  ƒיע ƒב נ¿
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ ר  ׂ ַ̆ ֲע ַל˙  ¿̇ ּ ƒב ָטָב‡, 

ָנ‡. ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ ָמָ‡‰.  ¿„ ַ̃ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ƒר‡ ָׁ̆ ו¿  ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ּ ƒמ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
יּ‰,  ׁ≈̆ י ַער ר≈ ׂ ¿̆ ּ ƒ„ ‡ּוָנ ּ̃ ּ ƒ̇ ַ‰‰ּו‡  מ≈
 ‡ יָלּ ע≈ ל¿ י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ י˜  ƒָסל ּ ¿„
ָח‡  ¿̇ ּƒי פ מ≈ּ ַּ̃ ƒי˙ מ ƒָנח י, ו¿ נו… ‡ּו„¿ מ≈
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ַח„ חּוָט‡ ב¿ ּ ין, ב¿ ƒנ ‡ּו„¿ ּ ¿„

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ָטָב‡, ַע„ ר≈

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ ָייָנ‡.  נ¿ ּƒ̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַע„  פּוָמ‡  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ פּוָמ‡, ב¿ ּ ‡ ַ‡ֲחָר‡ „¿ ָׁ̆ י ר≈

יל. ƒ̃ ָׁ̆

 ‡ ָ̇ י ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡ ָ‡‰. מ≈ ָ̇ י ƒל ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין  ר≈ ּ¿̇  ˙ חו… ּ¿̇ ƒָטָמ‡, מ ˙ חו… חו… ¿̇ ּ ƒ„
ָח‡,  ר¿ ‡ו… ַח„  י˜  ƒָנפ ין,  ƒב ¿̃ נּו
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ַס˜  פ¿ּ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡  ׂ ַ̆ ו¿
יָס‡,  ּ ƒ‚ ַ‰‡י  מ≈ ָי‡  ּוַמל¿ ָח‡,  ָ‡ר¿
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ֲעָר‡, מ¿ ׂ ַ̆ יָס‡  ּ ƒ‚ י‡‰ַ ּומ≈
ַ‰‰ּו‡  ּ ¿„ יּ‰  ֲחָרנ≈ סו… ים  ƒל ׁ¿̆

ָח‡. ר¿ ‡ו…

ן  ַּ̃ ּ ָ̇ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ƒב ר¿ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
 ‡ ָׁ̆ י ר≈ מ≈ ּפּוָמ‡,   ˙ חו… ּ¿̇ ֲעָר‡  ׂ ַ̆
ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ֲחָ„‡,   ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲחָ„‡ 

ים. ƒל ׁ¿̆
 ˙ חו… ּ¿̇  .‰‡ָ ָׁ̆ י ƒֲחמ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַ‡ֲחָר‡,  ָח‡  ָ‡ר¿ י˜  ƒָנפ ּפּוָמ‡ 
 ,‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ָח‡  ָ‡ר¿ ּ ¿„ ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ב¿
ין ַעל  ƒימ ׁƒ̆ ין ר¿ ƒח ין ָ‡ר¿ ר≈ ּ¿̇ ין  ל≈ּ ƒ‡ ו¿

‡ן. ָכּ ƒן מ‡ ָכּ ƒּפּוָמ‡, מ

ן  ּ≈̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒמ  .‰‡ָ ָ̇ י ּƒ̇ ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ַרע  ל¿ּ ƒמ י˜  ƒָנפ ו¿ י˜  ƒָסל ו¿ ֲעָר‡,  ׂ ַ̆
י  ָחפ≈ ו¿ פּוָמ‡.  ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ יל  ע≈ ל¿
ָמ‡ ָטָב‡, ַע„  בּוס¿ ּ ¿„ ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַּ̇
י˙  ƒָנח ‡. ו¿ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„ ‡פּוָמ ּ ¿„ ‡ ָׁ̆ י ר≈
ָח‡  ¿̇ ƒפ ּ ¿„  ‡ ָׁ̆ י ר≈ ל¿ ֲעָר‡  ׂ ַ̆

פּוָמ‡. ּ ¿„ ‰‡ָ ָּ̇ ּ ַ̇ ָח‡  ר¿ ‡ו… ּ ¿„

י˜  ƒס ָפּ יָעָ‡‰.  ƒב ׁ¿̆ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ין,  ƒּפּוח ַּ̇ ין  ר≈ ּ¿̇ ן  ָחז¿ ¿̇ ƒ‡ ֲעָר‡, ו¿ ׂ ַ̆
ָטָב‡,  ָמ‡  בּוס¿ ּ ¿„  ‡ ָּ̇ רּוב¿ ¿̃ ַ̇ ּ ב¿
ן  י‰ו… ינ≈ ƒ‚ ּ ב¿ י.  חז≈ מ≈ ל¿ ָיָ‡ן  ו¿ יָרן  ּƒפ ַׁ̆
‰ּו‡   ‡„ָ‰ֲ ָמ‡,  ָעל¿ ָיים  ¿̃ ¿̇ ƒ‡

ים. ּ ƒך¿ ַחי ל∆ י מ∆ נ≈ ר פ¿ּ ‡ו… ּ יב ב¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„

ַח„  י˜  ƒָנפ יָנָ‡‰.  ƒמ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
י  ֲחָרנ≈ סו… י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ּ ¿„ חּוָט‡ 
ּוָל‡ ַע„  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ָנ‡, ו¿ ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„

ַטּבּוָר‡.

י  ָער≈ ¿̇ ƒמ יָעָ‡‰.  ׁƒ̆ ּ ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ם  ƒע ָנ‡,  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ ין  ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּומ
ּוָל‡  ּ̃ ׁƒ̆ ּ ָיין ב¿ ל¿ ַ̇ ּ י „¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆ יּנּון  ƒ‡

.‡ ן ָ„ּ ƒמ ‡ י ָ„ּ ≈̃ ָל‡ ַנפ¿ ו¿

ין  ּƒ̇ ַנח¿ יָרָ‡‰.  ׁƒ̆ ֲע ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָיין  ַחפ¿ּ ו¿ ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„  ˙ חו… ּ¿̇ י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ָנ‡. ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ּ¿̇ ָנ‡  רו… ¿‚ ּ ƒב

ין  ƒ̃ ָנפ¿ ָל‡  ּ ¿„ ָסר.  ַח„  ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ָרן  ע¿ ַׁ̆ ¿̇ ƒּומ יָמ‡,  ƒנ ן  ƒמ יָמ‡  ƒנ

ים. ƒל ׁ¿̆ יעּוָר‡  ׁƒ̆ ּ ב¿

ָיין  ל¿ ַּ̇ ָל‡  ּ ¿„ יָסר.  ר≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
ּופּוָמ‡  ּפּוָמ‡,  ַעל  י  ר≈ ע¿ ׂ ַ̆
ָיָ‡ן  ו¿ י.  רו… ט¿ ƒס ל  ָכּ ƒמ י  נ≈ פ¿ּ ¿̇ ƒ‡

יּ‰. ר ל≈ חו… ר ס¿ חו… י ס¿ ר≈ ע¿ ׂ ַ̆

ַעָרן  ׂ ַ̆ ָיין  ל¿ ַ̇ ּ יַסר. „¿ ל≈ ּ¿̇ ּוָנ‡  ּ̃ ּƒ̇
‡ן,  ָכּ ƒן ּומ‡ ָכּ ƒָנ‡, מ ¿̃ י ּ ƒ„ ˙ חו… ¿̇ ּ ƒב
יָר‡.  ּƒפ ַׁ̆ ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב ָיָ‡‰,  ָר‡  ָ̃ י ּ ƒב
ָל‡  ַטּבּוָר‡.  ַע„  ָיין  ַחפ¿ּ מ¿
רּוָב‡  ¿̃ ַּ̇ י  פ≈ּ ַ‡נ¿ ל  ָכּ ƒמ י  ֲחז≈ ¿̇ ƒ‡
ין  ƒּפּוח ַּ̇ יּנּון  ƒ‡ ר  ַבּ ָמ‡,  בּוס¿ ּ ¿„
ין  ּ ƒַחי ין  ƒ̃ ּƒַמפ ּ ¿„ ין,  ƒור ָוּ ƒח ין  ƒיר ּƒפ ַׁ̆
יר  ע≈ ז¿ ƒל „ּו  ח≈ ָיין  ַחז¿ ּומ¿ ָמ‡,  ָעל¿ ל¿

ין. ּƒפ‡ַ

ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ין,  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב

ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„ ין ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ין  ƒ̃ ָנפ¿ ו¿
יּנּון  ƒ‡ ָכל  ל¿ ין  ּ ƒ„ ַנ‚¿ ו¿ בּו˙,  ר¿
ַ‰‰ּו‡  ּ ב¿ ין  ƒר ƒ‰ ּונ¿  .‡ ָּ̇ ּ ַ̇ ל¿ ּ ƒ„
ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒיח ׁƒ̆ ּומ¿ ָח‡.  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ƒב ּ ¿„ ָח‡,  ׁ¿̆ ƒמ
ין  ּ ל≈ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב ין.  ל≈ּ ƒ‡
יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ים  ׁƒ̆ ר¿ ¿̇ ƒ‡
י˜  ּƒ̇ ַע ּ ¿„  ,‡ כ…ָלּ ּ ¿„ יָמָ‡‰  ƒ̇ ס¿

ין. ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„

י,  ּפו… ַ‡נ¿ ּ יָרן „¿ ּƒפ ַׁ̆ ין  ƒּפּוח ַּ̇ י  ר≈ ּ¿̇ ƒמ
ין,  ּƒפ ַ‡נ¿ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒ„ י  ּפו… ַ‡נ¿ ין  ƒיר ƒ‰ נ¿
ן  ָ̆ ּו ׁ̆ ו¿ חיזור)  (ס''‡  ור  יָוּ ƒח ָכל  ו¿
ין  ƒיר ƒ‰ נ¿  ,‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ ָחן  כ¿ ַּ̇ ¿̆ ƒ‡ ּ ¿„
ָר‡  ‰ו… נ¿ ַ‰‰ּו‡  מ≈ ין  ƒַלֲ‰ט ¿̇ ƒּומ
יַסר  ל≈ ּ¿̇ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇  .‡ יָלּ ע≈ ל¿ ּ ƒ„
ָנ‡,  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿ ָכחּו  ּ¿̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ין,  ל≈ּ ƒ‡
י,  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„ ימּו˙  ל≈ ׁ¿̆ ƒּוב
ָכל  ּ ¿„ ָמן.  ¡‡ נ∆  ׁ̆ ָנ ר  ַבּ י  ר≈ ¿̃ ¿̇ ƒ‡
יּ‰  ּ ב≈ י  ל≈ ָּ̇ יּ‰,  נ≈ ¿̃ י ּ ƒ„ י  ָחמ≈ ּ ¿„

 .‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿

ָר‡,  פ¿ ƒס ּ ¿„  ‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ּ ƒב ‡ָנ‡  ָּ̇
ָיין  ל¿ ַ̇ ּ ¿„ ין  ל≈ּ ƒ‡ ין  ƒּונ ּ̃ ּ ƒ̇ יַסר  ל≈ ּ¿̇
יָעָ‡‰  ƒב ׁ¿̆ ּ ƒב יָר‡,  ּƒ̃ ַי ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ב¿
ָמ‡,  ָעל¿ ּ ב¿ י  ח≈ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒמ (מנ‰ון) 

י  ע≈ ר¿ ַּ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב י  ח≈ ּ¿̇ ַפּ ¿̇ ƒּומ
יּ‰  ≈„ י¿ יט  ׁƒ̆ ‡ו… ּ ¿„ ּוַמ‡ן  י.  ַרֲחמ≈ ּ ¿„
י  מ≈ ‡ו… ּ ¿„ ַמ‡ן  כ¿ּ ‡ּוָמָ‡‰,  ל¿
ַ‰‡י  ָנ‡.  ¿̃ י ּ ƒ„ י  ּונ≈ ּ̃ ּ ƒ̇ יָסר  ל≈ ¿̇ ּ ƒב
ין  ּƒפ‡ַ יר  ע≈ ז¿ ּ ƒב ין.  ּƒפ‡ַ יך¿  ƒר‡ֲ ַבּ
ָח˜, ˜ּום  ¿̂ ƒי י ּ ƒב ƒר ‰. ָ‡ַמר ל¿ ַכָמּ ּ ב¿
ָל‡  ס¿ ַסל¿ ּ ב¿ ל  ס≈ ַסל¿ ו¿  , ּיּוָמך¿ ƒ̃ ּ ב¿
ב„י˜נ‡)  (ס''‡   ‡ ָכּ ַמל¿ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ƒ̇ ּ ¿„

נּון.  ּ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ ‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃

ָ‡ַמר,  ו¿ ח  ַ̇ ָפּ ָח˜,  ¿̂ ƒי י  ּ ƒב ƒר ם  ָ̃
ָעו…ן   ‡ ׂ ≈̆ נו… ָך  מו… ָכּ ל  י ‡≈ ƒמ ז)  (מיכ‰ 

ן  ּ≈̇ ּ ƒ̇  ,' ‚ו… ו¿ נּו  ַרֲחמ≈ י¿ ּוב  ׁ̆ ָי  ,' ‚ו… ו¿
‡ָנ‡,  ָּ̇  .' ‚ו… ו¿ ̃…ב  ַיֲע ל¿  ˙ מ∆ ¡‡
ָחזּון ָ‰ָכ‡,  ¿̇ ƒ‡ ין ƒיל ƒכ יַסר מ¿ ל≈ ּ¿̇
ין  ƒיַסר ַמּבּוע ל≈ ּ¿̇ ƒין מ ƒ̃ ‰ּו ָנפ¿ ֻכל¿ּ ו¿
(˜ל''‡:)  י  ּונ≈ ּ̃ י ƒ̇ ּ ¿„ בּו˙  ר¿ ח  ַׁ̆ מ¿ ּ ƒ„
 ‡ ָ̃ י ּƒ̇ ַע  ,‡ ָׁ̆ י ּ ƒ„ ַ̃ ָנ‡  ¿̃ י ּ ƒ„
ין.  ƒיר ƒמ ט¿ ּ ƒ„ יָר‡  ƒמ ט¿ ין.  ƒ̃ י ּƒ̇ ַע ּ ¿„
יר  ƒָטמ ָנ‡  ¿̃ י ƒ„ ּ ¿„ ּוָנ‡  ּ̃ ּ ƒ̇ ָנ‡,  ָּ̇
יר.  ƒָטמ ָל‡  ו¿ יר  ƒָטמ ים,  ƒ̇ ָס ו¿
י  ּונו… ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿ ים.  ƒ̇ ָס ָל‡  ו¿ ים  ƒ̇ ָס

יַע. ƒ„ ָל‡ י¿ יַע ו¿ ƒ„ י¿

י‡. לסיום ‰˙י˜ון י‡מר פסו˜ים ‡לו: 
(יכוין לי"‚ מ„ו˙):

ָך (‡ל). מו… ל ָכּ י ‡≈ ƒמ
…‡ ָעו…ן (רחום). ≈̆ נ…

ע (וחנון). ַׁ̆ ר ַעל פ∆ּ ע…ב≈ ו¿
י˙ ַנֲחָל˙ו… (‡רך). ƒר ≈‡ ׁ¿̆ ƒל

י˜ ָלַע„ ַ‡ּפו… (‡פים). ƒז ח¡ ל…‡ ‰∆
„ ‰ּו‡ (ורב חס„). ס∆ ı ח∆ י ָחפ≈ ּƒכ

נּו (ו‡מ˙). ַרֲחמ≈ ּוב י¿ ׁ̆ ָי
ינּו (נוˆר חס„). ≈̇ ׁ̆ ֲעו…נ… ב…ּ כ¿ ƒי

ם  ָ̇ ‡ ל ַחט…ּ ˙ ָים ָכּ לו… ֻ̂ מ¿ ּ ƒיך¿ ב ƒל ׁ¿̆ ַ̇ ו¿
(ל‡לפים).

̃…ב (נו˘‡ עון). ַיֲע ˙ ל¿ מ∆ ן ‡¡ ּ≈̇ ּ ƒ̇
ָרָ‰ם (ופ˘ע). ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ ח∆

ינּו (וחט‡‰). ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡ב… ע¿ ַבּ ׁ¿̆ ƒר נ ׁ∆̆ ‡ֲ

ם (ונ˜‰).ובזכו˙ ס„ר ולימו„ ˜„ו˘ ז‰,  ∆„ ∆̃ י  ימ≈ ƒמ
נזכ‰ ˘י˜וים בנו "ו‡˙ם ˘לום ובי˙כם ˘לום 

וכל ‡˘ר לכם ˘לום" חיים ע„ ‰עולם, 
נ˙ב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ י˘ועו˙ ונחמו˙.

יב. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים

(יל˜וט ˘מעוני, ˙‰לים פר˜ ˜יט, רמז ˙˙ע"ז, כ"ו-ל"„)
‰˘ר˙  מל‡כי  ב˘מים.  נˆב  „ברך   '‰ לעולם 
‡בר‰ם  ˘‰ו˘לך  ב˘ע‰  ‡ימ˙י  ‡מרו‰ו 
לכב˘ן ‰‡˘ ‰יו ‰מל‡כים מ„יינים ז‰ עם ז‰, 
‚ברי‡ל  ל‰ˆילו,  ‡ר„  ‡ני  ‡ומר  ‰י‰  מיכ‡ל 
‰י‰ ‡ומר ‡ני ‡ר„ ו‡ˆילנו, ‡מר ‰˜ב"‰ ‡ני 
‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר   '‰ ‡ני  ˘נ‡מר  ו‡ˆילנו  ‡ר„ 
‡˙ם  בניו  לבני  ל‰ם  ‡מר  כ˘„ים,  מ‡ור 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰  ˘יר„ו  כיון  מˆילים, 
ב‡ו˙‰  ו‰ˆילם,  ‰מל‡ך  יר„   ˘‡‰ לכב˘ן 
ו‚ו',  ˘ע‰ ‡מרו לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים 
כוננ˙ ‡רı ו˙עמו„ ‡˙‰ ‰ו‡ ˜יומו ˘ל עולם.
רבי ˙נחומ‡ בר ‡ב‡ ‡מר מ‰ו לעולם ‰'. ‡מר 
„ו„ רבון ‰עולמים לעולם ‡ין ‡˙‰ ב‡ עלינו 
ב„ין ‡ל‡ במ„˙ רחמים, ‡לול‡ כך ל‡ ‰יינו 
לעולם  ‡ח˙,  ˘ע‰  ‡פילו  לעמו„  יכולין 
במ‰   ,'‰ לעולם  ‡ל‡  כ‡ן  כ˙יב  ‡ין  ‡ל˜ים 
‡˙‰ „ננו ב‡ו˙‰ מ„‰ ˘ל רחמים ˘נ‡מר ‰' 
ל‡„ם  ‡ף  ‡ל‡  בלב„  לנו  ול‡  רחום,  ‡ל   '‰
מ„˙  ˘˙פ˘˙  ‡לול‡  כפיך  יˆיר  ‰ר‡˘ון 
רחמים ב˘ע‰ ˘„נ˙ ‡ו˙ו ל‡ ‰י‰ עומ„ וכך 

‰˙ני˙ עמו ל„ון לבניו ולזכו˙ם, ‡מר ר' חנני‰ 
כ˘ב˜˘ ‰˜ב"‰ לבר‡ו˙ ‡˙ עולמו ˘˙ף ˘˙י 
‡ל˜ים   '‰ ע˘ו˙  ביום  ˘נ‡מר  ובר‡ו  ‰מ„ו˙ 
 ˙‡ ‡ל˜ים   '‰ וייˆר  ל‡„ם  וכן  ו˘מים,   ıר‡
‰‡„ם, מ‰ו נˆב ˜יים „ברך ˘‰˙˜נ˙ עם ‡„ם 
‰ר‡˘ון ˘כ˘ם ˘„נ˙ ‡ו˙ו ברחמים כך ‡˙‰ 
ו„ור  ל„ור  מ‰ו  ‡חריו,  ‰בריו˙  כל   ˙‡ „ן 
(מ‰ו למ˘פטיך עמ„ו ‰יום), ‡מר ‰˜ב"‰  ‡מונ˙ך 
‡„ם ‰ר‡˘ון ‡ני „נ˙י ‡ו˙ו וזכי˙י ‡ו˙ו ביום 
מ˘לי ‡ף ‡˙ם כ˘˙‰יו ב‡ים לפני ב„ין בר‡˘ 
‰˘נ‰ ‰יו ב‡ים ב˘ופרו˙ ו‡פילו י˘ לכם כמ‰ 
˜טי‚ורים ‡ני ‡זכור ע˜„˙ יˆח˜ ו‡זכ‰ ‡˙כם 

ב„ין:למ˘פטיך עמ„ו ‰יום כי ‰כל עב„יך.
ב˘ע˙  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ˘חרי˙  ב˙פיל˙ 
‰וˆ‡˙ ספר ‰˙ור‰ מן ‰‡רון נו‰‚ים לומר י"‚ 
‡ל   ,'‰  ,'‰" ברˆיפו˙:  פעמים  ˘לו˘  מי„ו˙ 
נוˆר  ורב חס„ ו‡מ˙,  וחנון, ‡רı ‡פים  רחום 
חס„ ל‡לפים נו˘‡ עוון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰".

ניˆב  „ברך   '‰ "לעולם  ‰פסו˜   ˙‡ ומוסיפים 
ב˘מים" 12 פעמים. ‡ומרים ˙פיל‰ ‡י˘י˙ - 
˘ימל‡ ‰' ‡˙ מ˘‡לו˙ינו לטוב‰, ומוˆי‡ים 

˘ני ספרי ˙ור‰. 
פ˙יח˙  בע˙  פעמים   '‚ מי„ו˙  י"‚  לומר  נכון 

נו‰‚ים לומר  ‰‰יכל, וכן פ˘ט ‰מנ‰‚, ו‡ח"ז 
נˆב  „ברך   '‰ "לעולם  פסו˜  פעמים  י"ב 
חזון עוב„י‰ ‰˘לם לר‡˘  - מחזור  ב˘מים" 
‰˘נ‰, ‰וˆ‡˙ ירי„ ספרים, עמו„ 381, ˙˘"ן 

(יל˜ו"י מוע„ים עמו„ כ"ט סעיף כ"ו).

י‚. לעולם ‰' „ברך נˆב ב˘מים
בעל ˘ם טוב בר‡˘י˙, נ׳: מ‡מר מרן ‡לו‰יי 
‰בעל ˘ם טוב זלל‰"‰, לעולם ‰' „ברך נˆב 
ב˘מים, ˘‡ם ‡ומן עו˘‰ כלי ‡זי ‰כלי ‡ינו 
ˆריך ל‡ומן, ‡בל מלך עליון „יבור י‰י ר˜יע 
פעו  ˙מי„ נˆב ב˘מים, ו‰ו‡ ב‰˘‚ח˙ו ובכח̆ 
˘מ˘פיע בכל ר‚ע ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ על י„י 
„"ל  בר‡˘י˙  ‰ברכ‰  (‰יכל  ו˜יימים.  חיים  ‰ם  ז‰ 

ע"ב).

י„. „י˜נ‡ ˜„י˘‡ [ז˜ן ‰˜„ו˘], ˘ל ‰בעל ˘ם 
טוב זי"ע

עניני  על  ל˘ונו:  וז‰  ‰‚נוז  ‡ור  בספר  כ˙ב 
עירו˙ו ר‡וי  ל ‰בע˘"ט ב˘נו˙̂  ‰˙בו„„ו˙ו̆ 
מ˘‰  ר'   ˜"‰‚‰ כ"˜  ˘ל  ממכ˙בו  לˆˆט 
מבי‡‡ן  ‰‡„מו"ר  ‰י"„  זˆו˜"ל  פרי„מן 
˘מע˙י  בל˘"˜,  נפל‡ים  „ברים  ˜ר‡˜‡ 
ממ˜ור נ‡מן, ‡˘ר ‰˜' ונור‡ ‰' ˆבי בנו ˘ל 
בכ˙בי  ‡י˙‡  כי  ‡מר,  זˆ"ל   '˜‰ ‰בע˘"ט 
מי„ו˙  ‰י"‚  ‡מיר˙  ‡˘ר  זˆ"ל   '˜‰ ‰‡ר"י 
מסו‚ל  ‰ו‡  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ˙י˜וני  י"‚  ˘‰ו‡ 
ו‡מר  ‰רחמים,  ממ˜ור  רחמים  ל‰מ˘כ˙ 
‰˜„ו˘ ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] ˘‰ו‡ ר‡‰ ז‡˙ בעˆמו 
‡ביו ‰בע˘"ט  בחי' ומב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜, יען̆ 
‰˜' בע˙ ˘‰י‰ מ˙בו„„ ביערו˙, ו‰˙ענ‰ כל 
ובליל  רב,  זמן  מ˘ך  ל˘ב˙  מ˘ב˙  ‰˘בוע 
˘ב˙ ˜ו„˘ כ˘ב˙ו בבי˙ו לסעו„ סעו„˙ ליל 
עˆומ‰  ב„בי˜ו˙  עˆמו   ˙‡ ‰˙„ב˜   ,˜"˘
מ‡ומ‰,  ‡כל  ל‡  כמעט  ‡˘ר  ע„  ונור‡‰, 
ו‰רבני˙ ‡˘˙ ‰בע˘"ט ˜ר‡‰ ‡ו˙ו ול‡ יכל‰ 

ל‰מ˘יך ‡ו˙ו למט‰.
ופעם ‰ו˘יב‰ ‡˙ בנו ‰ר"ˆ [‰רב ˆבי] על חי˜ 
‰ר"ˆ  ו‰˙חיל  יל„  ˘‰י‰  בע˙   '˜‰ ‡ביו 
[ז˜ן  ˜„י˘‡  „י˜נ‡  ז˜נו  ב˘ערו˙  למ˘מ˘ 
ל יל„, ובז‰  ל כבו„ ‡ביו ‰˜' כ„רכו̆  ‰˜„ו˘],̆ 
ובז‰  ל‡כול,  ו‰˙חיל  למט‰,  ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
י„י ˙י˜וני  נו„ע לו ‡˘ר על  ‡מר ‰ר"ˆ, ‡כן 
למט‰.  מלמעל‰  [יכלו] ל‰מ˘יך  יכולו  „י˜נ‡ 

(ספר „ע˙ מ˘‰ חל˜ ‰מכ˙בים).

טו. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך

בספר ˙י˜ון כ"‰ ‡לול -  ‰בי‡ מ‰בן ‡י˘ חי 
בספרו ל˘ון חכמים (חל˜ ב סימן „). ˘י˘ לומר 
‡˙ ‰י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ לפני ‡מיר˙ ‰˙˘ליך 
(˘כי„וע ‡ומרים ˘ם ‰פסו˜ים מי ‡ל כמוך מספר מיכ‰,  
˘‰ם כנ‚„ 13 מי„ו˙ רחמים), בספר ‰בי‡ ב‡ריכו˙ 
‡˙ ‰זו‰ר ˘ל י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡,  ו‡ח"כ ל˘ם 

יחו„ ‡רוך.

טז. י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"

‰סו„  ‰ם  ‰"˜ו„"  „י˜נ‡-‰ם  ˙י˜וני  י"‚ 
לרחמים   ב˘מים  ‰˘ערים  כל   ˙‡ ˘פו˙ח 
‰„ין,   ˙‡ לחבר  י„ע  ‰זו‰ר  בחיבור  ר˘ב"י 
ול‰פוך ‡ו˙ו לרחמים ב‡מˆעו˙ ‡ו˙יו˙ ˘ל 
‰זו‰ר. י„וע ˘-כ"ב ‡ו˙יו˙ בר‡ו ‡˙ ‰עולם, 
כל ‡ו˙ ז‰ סו‚ ˘ל כח. ור˘ב"י ברוח ˜ו„˘ו 
˘ל  מ„ויי˜  ומ‡ו„  נכון  ˆירוף  לע˘ו˙  י„ע 
˘בחיבורם  ‰‡ו˙יו˙),  (ב‡מˆעו˙  עליונים  כוחו˙ 
„רך  על  לעולם.  וי˘וע‰  מרפ‡  מבי‡ים  ‰ם 
מ˘ל - ˘בכ„י לפ˙וח כספ˙ עם י‰לומים, ל‡ 
ˆריך  ‡ל‡  לפו˙ח‰,  וחבטו˙  מכו˙  יעזרו, 
˘פו˙ח  ‰מספרי  ‰˜ו„   ˙‡ ‰סו„,   ˙‡ ל„ע˙ 
‡ו˙‰. ‡ו˙ו „בר  ˜רי‡˙ ‰‡ו˙יו˙ ˘ל ‰זו‰ר - 
„י˜נ‡-‰ם ‰"˜ו„"- ‰ם ‰סו„  ˙י˜וני  י"‚  ˘ל 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים ב˘מים לרחמים. על 
ו˘ורפ˙ ˘מ˘˜יטים  יו˜„˙   ˘‡ - „רך מ˘ל 
‡ו˙‰ ב‡מˆעו˙ מים ˘‰ם חס„, ל‡˘ נעימ‰ 
˘מחממ˙ ומענ‚˙ ומבי‡‰ ˙ועל˙ וברכ‰. ‡ו, 
˘‰, וחמ˙ ‰מלך ‚„ול‰  י˘ עליו „ין̃  נ‡˘ם̆ 
בחכמ˙ו  ויו„ע  „ינו  עורך  וב‡  עליו,  מ‡„ 
‰נכונו˙  ‰מילים   ˙‡ למˆו‡  בפי˜חו˙ו 
‚ם  (ו‰מילים ‰ם  ליבו ˘ל ‰מלך.  ˘מרככים ‡˙ 
ˆירוף מסויים ˘ל ‡ו˙יו˙ - ˘ל כוחו˙) - ולכן „ע˙ו 
˘ל ‰מלך מ˘˙נ‰ ומוˆי‡‰ ‡˙ ‰נ‡˘ם זכ‡י 

ב„ין.

ל˜ח  כך ‰˜ור‡ ‡˙ י"‚ ‰˙י˜ונים-‰ו‡ כ‡ילו̆ 
יו„ע  ור˘ב"י  ב˘מים,  „ינו  כעורך  ר˘ב"י   ˙‡
יו„ע  חכמ˙ו,   ˙‡ יו„ע  עם ‰מלך,  ל„בר  ‡יך 
חמ˙   ˙‡ ל‰מ˙י˜  ‡יך  יו„ע  ולכן  ליבו,   ˙‡
‰˙י˜ונים,   ‰י"‚  ע"י  בניו,  מעל  ‰מלך 
בפרט  ו‰רחמים  ‰˘פע  ˘ערי   ˙‡ ˘פו˙חים 

ולכלל י˘ר‡ל.

ן  ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב ‰ ן ‰'? ז∆ י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ‰ פ¿ּ י ז∆ ƒיז. מ
ַח‡י יו…

י  ּ ƒַרב ו¿ י‡  ָיּ ƒי ח ּ ƒּו ַרב‡ ָבּ בזו‰ר פר˘˙ ב‡. („ף לח.): 
רּו,  ָ‡מ¿ ו¿ ּוָבכּו   , ָי„ו… ˜ּו  ׁ¿̆ ָנ ו¿ ָפָניו  ל¿ חּו  ט¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ י,  ס≈ יו…
 ׁ̆ ר…‡ ים  ƒימ ƒר מ¿ ים  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ע∆  ˙ י˜ו… ƒ̃ ֲח
ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ׂ ָ̆ ָע  . ך¿ ¿̇ כּו ז¿ ּ ƒב
 ˙ מו… חו… [ר˘ב''י]   ‰ ׂ ָ̆ ָע ָל‰.  ַמע¿ ל¿ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ‰ ַמָטּ ל¿
ָנס  כ¿ ƒנ ל…‡  ָנס,  כ¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒמ יָ‰.  ָער∆ ׁ¿̆ ּו  ‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ
‰ ַע„  ל∆ ‰, ל…‡ עו… ל∆ עו… ׁ∆̆ י  ƒים. מ ƒָער ׁ ּ¿̆ חּו ַ‰ ¿̇ ָפּ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„ 
ל  ָיכו… י  ƒמ  .˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ נּו  ¿̃ ּ ַ̇ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆
ל  ָיכו… י  ƒּומ  ,‰ ָׁ̆ „ו… ּ¿̃ ‰ַ יר  ƒע‰ָ י  ֲער≈ ַׁ̆  ˙ ∆‡ ̇…ַח  פ¿ ƒל
י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?˙ מו… ַ‰חו… ל  ׁ∆̆  ˙ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ַמּ  ˙ ∆‡ ין  ƒ̃ ¿̇ ‰ַ ל¿
ל  ׁ∆̆ ים  ƒָער ׁ¿̆ ַח  ≈̇ ּפו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ַח‡י,  יו… ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆
 .˙ נו… יו… ל¿ ע∆  ˙ ָר‚ו… ּ ¿„ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙ „ו… סו…
ן  י ָ‰ָ‡„ו… נ≈ ˙ פ¿ּ ך¿ ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָכ˙ּוב („ברים טז) י≈ ו¿
ן  ּ ב∆ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒַרב  ‰ ז∆  ?'‰ ן  ָ‰ָ‡„ו… י  נ≈ פ¿ּ  ‰ ז∆ י  ƒמ  .'‰
יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒָּכר ַ‰ז¿ ן  ƒמ ָזָכר  ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ׁ∆̆ ַח‡י,  יו…

ָפָניו.  ˙ ל¿ ָר‡ו… ≈‰ ל¿
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