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  וסיום כל ספר הזוהר וסיום משניות
  ביומא דהילולא של מחבר המשניות
  רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא זיע"א

  בקבר רחל
  ט"ו כסליו תשע"א

רּוִכים ִאים ּבְ ם ַהּבָ ׁשֵ  ה' ּבְ

ֶקֶבר ָרֵחל ָרֵאל  ִנְתַאַסְפנּו ּבְ ָלל ִיׂשְ ל ּכְ ְעּגּוִעים ׁשֶ ִפיָלה ְוַהּגַ ָמקֹום ַהּתְ
ָניֹות דֹוׁש ְוִסּיּום ִמׁשְ   ַלֲעׂשֹות ִסּיּום זֹוַהר ַהּקָ

ַעל ְיֵדי  ֶ ה ַרֲעָיא ַהּזַֹה ד ִלּמוּ ׁשּ דֹוׁש ִהְבִטיחּו ָלנּו מֹׁשֶ ּבָ ר ַהּקָ ִביא ְוָהַרׁשְ הּו ַהּנָ ָד "י ְמֵהיְמָנא ְוֵאִלּיָ ן ִמן ִיְפקוּ א ּבְ
ִביא ִיְרְמָיה , ָגלּוָתא ָאַמר ַהּנָ ְמֵהָרה ַמה ׁשֶ נּו ּבִ ֶרק (ְוִיְתַקֵיים ּבָ ָמע "י"ד ט"ז): א "לּפֶ ָרָמה ִנׁשְ ּכֹה ָאַמר ה' קֹול ּבְ

ֶניָה  ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ י ֵאיֶנּנוּ ְנִהי ּבְ ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ ִכי ְוֵעיַנִיְך . ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ּכֹה ָאַמר ה' ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ
בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב ֵתְך ְנֻאם ה' ְוׁשָ ָכר ִלְפֻעּלָ י ֵיׁש ׂשָ ְמָעה ּכִ בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם. ִמּדִ ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה' ְוׁשָ . "ְוֵיׁש ּתִ

ּפֵ  מֹו ׁשֶ יּכְ ְלּבִ ְקָוה ְלַאֲחִריֵתךְ " ,"םרׁש ַהּמַ ָאז  -  "ֵיׁש ּתִ ֵעת ֵקץ ׁשֶ ִמים ּבְ ְקָוה ַעל ַאֲחִרית ַהּיָ ִנים "ֵיׁש ּתִ בּו ּבָ ְוׁשָ
ֵהם ַעְצָמם לֹא ָיׁשּובוּ ר"ל  -  "ִלְגבּוָלם ֵהם ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון, ֲהַגם ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ּלָ ִנים ׁשֶ   .ָיׁשּובּו ִלְגבּוָלם, ַהּבָ

יַטת ַהַרְמַח ֵיׁש ב"ה  ׁשִ דֹוׁש ּכְ ּלֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ יָבה ׁשֶ ֶקֶבר ָרֵחל ְיׁשִ אן ּבְ ָבר ּכָ ָמה ַעד ֵמָהֵנץ ַהַח "ל ָלנּו ּכְ
ִקיָעה ְ זוֹ , ַהׁשּ ְמָחה ּכָ ׁש ׂשִ ּיֵ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּזֹו ַהּפַ ב ׁשֶ ָניֹות ,ּוְבָכל זֹאת ֲאִני חֹוׁשֵ יֹוָמ  ִסּיּום ִמׁשְ ל ׁשֶ א ִהּלּולָ ּדְ  אּבְ

נֶ ר ְמַחּבֵ  ׁשְ נוּ ה ַהּמִ דֹוׁש  ַרּבֵ יה ְיהּוָד י ַרּבִ  ַהּקָ ׂשִ ַיַחדר ַה ַהּזַֹה ם ְוִסּיוּ  ,ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמןא ַהּנָ דֹוׁש ּבְ ֶקֶבר , ּקָ ּבְ
ְמָחה ּפֹה. ָרֵחל ַעם ׂשִ ל .אּוַלי ַהֲחִסיִדים ָעׂשּו ּפַ ּלֵ אן ְלִהְתּפַ אּו ּוָבִאים ּכָ ִמיד ּבָ נּו ָהְיָתה . ִלְבּכֹות ,ּתָ ָרֵחל ִאּמֵ

ָלה. ּבֹוֶדֶדת ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ רּו ּבִ ּה ִנְקּבְ ַבּדָ ל ָהֲאָמהֹות ִמּלְ ְקבוּ  ילוּ ְוִא . ּכָ תּוב ּבִ ית (ַרת ָרֵחל ּכָ ֵראׁשִ ַעד ל"ה, כ'): "ּבְ
ה ל ". ַהּיֹום ַהּזֶ רּוׁש ׁשֶ ה"ַמהּו ַהּפֵ תּוב ֵאֶצל ַאף ֶאָחד - "ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ּלֹא ּכָ ח ׁשֶ ַתְרּגּום יֹוָנָתן?! ֶזהּו ֻנּסָ תּוב ּבְ ַעד : ּכָ

יַח  ׁשִ יַח  - ַעד ַהּיֹום. ַהּמָ ׁשִ ׂשֹוַר . ַעד ַהּמָ ל ּבְ ָמקֹום ׁשֶ אּוָלה יֵ ּבְ דֹוָלהׁשְ ת ּגְ ִדידּות ּגְ   .ָנה ּבְ

ְבִכי ָיבֹואּו ּוְבַתֲחנּוִנים ַאִביָלם"   ֶפֶרק ֶזה ׁשַ ל"א). ִיְרְמָיהּו " (ּבִ תּוב ּבְ ּכָ ל ַמה ׁשֶ ְך ִלְנבּוָאה ַעל ָרֵחל יַ ּכָ
נוּ  ֶאְמָרה יַ ַהּכֹל ׁשַ . ִאּמֵ ּנֶ ֻיֶחֶדת ׁשֶ ִנים ִלגְ "ְך ִלְבָרָכה ַהּמְ בּו ּבָ אן". בּוָלםְוׁשָ ֶקֶבר ָרֵחל, ּכָ ִפיָלה , ּבְ ל ּתְ ָמקֹום ׁשֶ

נוּ . ְוַתֲחנּוִנים אּוָלה הּוא ַהּכֹל ֵמָרֵחל ִאּמֵ ִעְנַין ַהּגְ ָרֵאל ּבְ ָלל ִיׂשְ ל ּכְ ְעּגּוִעים ׁשֶ ָהָיה ּגַ   .ְוָכל ַמה ׁשֶ

ת ַוְיִחי  ָפָרׁשַ ית (ָאנּו רֹוִאים ּבְ ֵראׁשִ ֲעקֹב ָאִבינּו ִנְרָא מ"ח) ּבְ ּיַ ִמְצַטֵדק ִלְפֵני יֹוֵס ׁשֶ בֹוִאי " :נוֹ ף ּבְ ה ּכְ ַוֲאִני ּבְ
ּדָ  ְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה וָ ּדֶ ָנַען ּבַ ֶרץ כְּ ֶא ן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבְ ִמּפַ עֹוד ּכִ ֶר ֶרְך ּבְ ֶדֶרְך ֶאְפָרת ִה  ָה ֶאְקּבְ ם ּבְ ית ׁשָ וא ּבֵ

ם ַרׁשִ   ."ֶחםלָ  ֶר וָ "  :"יְוָכַתב ׁשָ ם ָה ֶאְקּבְ ׁש , ץָלָאֶר ְולֹא הֹוַלְכִתיה ֲאִפילּו ְלֵבית ֶלֶחם ְלַהְכִניָסּה  -" ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ְוָיַדְעּתִ
ְרעֶֹמת[ָעַלי  ךָ ְבִלּבְ  ע לְ ], ּתַ ּבּור ְק  ךָ ֲאָבל ּדַ י ַהּדִ ַעל ּפִ ֶ יַּ ִת ְר ַב ׁשּ ׁשֶ ֵהא ְלֶעְזָרה ְלָבֶניָה ּכְ ּתְ ם ׁשֶ ה אֹוָת גְ יָה ׁשָ  םּלֶ

םְוָהיּו עֹוְבִר , ְנבּוַזְרֲאָדן ֶרְך ׁשָ ת ֲעֵליֶהם ַרֲחִמיםָיָצאת ָרֵחל ַעל ְקָבָרּה ּובֹוכָ , ים ּדֶ ׁשֶ ֱאַמר , ה ּוְמַבּקֶ ּנֶ ִיְרְמָיה (ׁשֶ
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ֶניָה ְוגֹו'): "יד, לא ה ַעל ּבָ ַמע ָרֵחל ְמַבּכָ ָרָמה ִנׁשְ ּבָ " קֹול ּבָ יָבה "ה ְוַהּקָ ָכר ): "טו, ִיְרְמָיהּו לא(ְמׁשִ ֵיׁש ׂשָ
ֵתְך ְנֻאם  ִנים ִלְגבּוָלם' הִלְפֻעּלָ בּו ּבָ   ."ְוׁשָ

ׁש ֶמ  ינוּ ע"ה ָרֵחל  ינוּ ֶמ ִא ְנַבּקֵ ה ַרּבֵ ֵלְך ְותֹוִדיַע ְלמֹׁשֶ ּתֵ ִביא ,ׁשֶ הּו ַהּנָ י ֶאְלָעָזר ,ֵאִלּיָ ן יֹוָחאי ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ  ְוַרּבִ
רּוךְ "ע, ְזיָ  נוֹ ּבְ  ּבָ ל ַאֵחי ה' ׁשֶ יעּוִרים ׁשֶ ָבר ֲאָלִפים ׁשִ ׁש ּכְ ּיֵ דֹוׁש ָזִכינּו ׁשֶ ּלֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְוֵהם , נּו ּבְ

ָד "ִהְבִטיחּו ָלנּו  ָבר ְלַהְבָטָחָתם, "א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתאּבְ ים ּכְ יַח ּוִב  ,ְוָאנּו ְמַחּכִ ׁשִ ׁש יַ נְ ְלִביַאת ַהּמָ ְקּדָ ית ַהּמִ , ן ּבֵ
ֲחזַ כִ  נּו ָרֵחל ְזכ"ל ְמבֹוָאר ּבַ ָהְיָתה ָלְך ִאּמֵ ׁש  -ּות ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ְקּדָ ׁש . ִלְהיֹות ָסמּוְך ְלֵבית ַהּמִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵחֶלק ִמּבֵ

ְנָיִמין ל ּבִ ֶחְלקֹו ׁשֶ נּוי ּבְ ל ְיהּוָדה ְוֵחֶלק ָהָיה ּבָ ֶחְלקֹו ׁשֶ נּוי ּבְ ל יֹוֵס . ָהָיה ּבָ ֶחְלקֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ תּוב ׁשֶ ילֹה ּכָ י ׁשִ . ףּוְלַגּבֵ
ֶכת ְזָבִחים  ל יֹוֵס "ח ע"ב) ף קיּדַ (ּוְבַמּסֶ ֶחְלקֹו ׁשֶ ְנֶהְדִרין ֵהם ּבְ ַהּסַ ָמָרא אֹוֶמֶרת ׁשֶ ֶחְלקֹו . ףַהּגְ ִמיד ּבְ ִכיָנה ּתָ ּוׁשְ

ְנָיִמין ל ּבִ ים  .ׁשֶ ךְ ָלֵכן ָאנּו ְמַבְקׁשִ דֹוׁש ֶאְצלֵ  ִמּמֵ יּמּוד ְוִסּיּום ַהזֹוַהר ַהּקָ ְזכּות ּלִ ּבִ נּו ָרֵחל ׁשֶ ָבר לְ  ךְ ִאּמֵ ה ּכְ ה ִנְזּכֶ ּמָ
ִיְרְמָיה  ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֶניָה ְוגֹו'): "יד, לא(ׁשֶ ה ַעל ּבָ ַמע ָרֵחל ְמַבּכָ ָרָמה ִנׁשְ ּבָ  ,"קֹול ּבָ יָבה "ה ְוַהּקָ : )טוּ , ִיְרְמָיהּו לֹא(ְמׁשִ

ֵתְך ְנֻאם " ָכר ִלְפֻעּלָ ִנים ִלְגבּוָלם' הֵיׁש ׂשָ בּו ּבָ   ".ְוׁשָ

ל ַעל ֲעְצ  ל ֶאָח ּבֹואּו ּוְנַקּבֵ ַבכָּ ְוֶאָח ד ֵמינּו ּכָ ּמְ נּו ׁשֶ דֹוָלה ְוַלֲעזֹר ְלָרֵחל ִאּמֵ ה ּגְ ֻעּלָ נּו ַלֲעׂשֹות ּפְ ה ַעל ד ֵמִאּתָ
סּוק  ה ְלסֹוף ַהּפָ ֶניָה ְוִנְזּכֶ ִנים ִלְגבּוָלם"ּבָ בּו ּבָ   ."ְוׁשָ

ָר  ְבֵרי ַהּגְ ֵלי "א ְידּוִעים ּדִ ִמׁשְ כוּ , יד), בי ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ(ּבְ בָֹאר גֹוֶדל ַהּזְ ּמְ ים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברוֹ ׁשֶ י ָהַרּבִ ׁש ִלְמַזּכֵ ּיֵ ִאם , ת ׁשֶ
ַמע ה ְלדֹורֹות, ׁשָ ֲעׂשֶ ּיַ ל ַמה ׁשֶ ָכר ַעל ּכָ ל ׂשָ ַמע, ְמַקּבֵ ל ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוַגם ִאם לֹא ׁשָ ל ּכָ ַמע , ָאז ְמַקּבֵ ּלֹא ׁשָ ְוֶזה ׁשֶ

ּלוֹ  יִהּנֹום ׁשֶ ּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהּגֵ   .לֹוֵקַח ִמּמֶ

ה ָיכֹול לִ ? ְעּתָ ֲהָיַד  ֶרַגע ַאַחת ַאּתָ ָיְדָך  -.." ַעִין לֹא ָרֲאָתה! "עֹוָלמֹות ֵנַצחּכֹות לְ זְ ּבְ ה ַהּכֹל ּבְ ה ָיכֹול  –ַעּתָ ַאּתָ
ָעה"ֶלק ֵסֶפר ְלַח  ל ׁשָ ְמעֹוֵדד ּוְמעֹוֵרר ִלְלמֹוד זֹוַה ", ָעְרָכה ׁשֶ ָכל יֹום"ק ׁשְ ָעה זֹוַה ְוָכל . ּבְ ׁשַ "ק ַהּלֹוֵמד ׁשָ ת ּבְ ּבָ

ָנה ּתֹוָרהְלֵמָא עֹוָלה לֹו  ָנה וְ , ה ִמְליֹון ׁשָ ָ תֹות ַהׁשּ ּבָ ָכל ׁשַ יל ּבְ ְכּפִ יו"ט, יוְוִאם ּתַ יַע , ְלָכל ְיֵמי ַחּיָ  640-לַתּגִ
ָנה ּתֹוָרה יעּור . ִמְלָיאְרד ׁשָ ְזכּוְתָך ִיְתַאְרֵגן ׁשִ יַע , םְיהּוִדיר ְלֶעׂשֶ ְוִאם ּבִ ּגִ ָנה  400-וְטִריְליֹון  6- ל ּתַ ִמְלָיאְרד ׁשָ

ֵצא "ק (פ' ובזוה -. ּתֹוָרה תּובקס"א) ַוּיֵ ּנֹוְתִנים ִמ : ּכָ ל ַמה ׁשֶ ּכָ ֶאֶלףיִ ַמ ׁשָ ׁשֶ ל , ם הּוא ּבְ דּוַע ּכָ ּיָ ָר ְועֹוד ּכַ יּה ֲעׂשָ ה ּבֵ
ִכיָנה ׁשַ  ל ִמנְּ , ָיהְר ׁשְ יל ּכָ ה ַמְכּפִ ֶאֶלףיַ ַאּתָ יַע . ן ְיהּוִדים ּבְ ָנה ּתֹוָרה 400-וִזיְליֹון  6- לַתּגִ ּוִמי יּוַכל  - . ְטִריְליֹון ׁשָ

ׁש לְ ְלַח  ּיֵ ְצִחי ׁשֶ ָכר ַהּנִ ב ֶאת גֹוֶדל ַהׂשָ ַווָדאֹותכַּ ִמ  ךָ ׁשֶ ִחיָנם ַלֲחלּוָקּה !!! [ְך ּבְ ַלת ְסָפִרים ּבְ , 0548436784:  ְלַקּבָ
  "].ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"

ׁש לֹו ֵחֶלק  ּיֵ ה ּוִבְפָרט ְלָהַרב ָאנּו מֹוִדים ְלָכל ִמי ׁשֶ דֹוׁש ַהּזֶ ִלימּוד ַהּקָ ַכי ַאְלִפָייהּבְ ִליָט  ָמְרּדְ יַבת "א ׁשְ ּוְלְיׁשִ
ל ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי ַהְמלּוָב  "ָיִאיר ָנִתיב" י "ן ִמיסֹודֹו ׁשֶ ִלים "ע ְזיָ  ִיְצָחק ַאְלִפָייהַרּבִ ים ּוְמֻקּבָ ל ְקדֹוׁשִ ָנן ׁשֶ ּבְ

ְלִמיֵדי ָהַרׁשַ  ית  דֹוׁש ַהּקָ "ש ּתַ יַבת ּבֵ יׁשִ ָרֵאל ל תובב"א, ֵא ּבִ ָלל ִיׂשְ יל ֶאת ּכְ ים ּוְלַהּצִ ַעל ַרּבֹות ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ ּפָ ׁשֶ
ֵזרֹות ָקׁשֹות  ר רֹאׁש ַהל(ִמּגְ ְסּתָ יק ַהּנִ ּדִ יִדידּות ֻמְפָלָאה ִעם ַהְמקּוָבל ַהּצַ י "ו ְוָהָיה ּבִ הַרּבִ ֶ ַעל "ע ְזיָ  ְמַנֵחם ְמַנׁשּ ּבַ

יםַאֲה  י , ַבת ַחּיִ יק ַרּבִ ּדִ ַעל ַהִהילּוָלא ַהּצַ ן ָאַמר ָעָליו ּבַ ּכֵ יׁשֶ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ ה ּוּבִ "ע), ְזיָ  ָמְרּדְ ִנּיָ ְ ַמן ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהׁשּ ּזְ
ֵבי ֶאֶרץ ַהקֹוֶדׁש ּוּבִ  ל יֹוׁשְ ּכָ ַמן ׁשֶ דֹול ּזְ ַפַחד ּגָ יקוּ  ,ָהיּו ּבְ ל ְוַלֲעׂשֹות ּתִ ּלֵ יִקיםִקְבֵר ִנים ַעל ָהַלְך ְלִהְתּפַ    .י ַצּדִ

ְמִקידּוׁש !!! מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ים ׁשְ דֹול ַהּיֹוֵצא  ֲאַנְחנּו ְמַיֲחִלים ּוְמַצּפִ ם ַהּגָ ֵ הַהׁשּ ּבּוץ ַהּזֶ נּו , ִמן ַהּקִ ִהְתַאְרּגְ ׁשֶ
ם ַהזֹוַה  ּיוּ  "קְלַהְתִחיל ּוְלַסּיֵ א ֵאֶצל ּצִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ יְעּתָ ִסּיַ ָניֹות ּבְ נּו ָרֵחל  ָנהּוִמׁשְ ל ִאּמֵ ַרְך  ע"ה,ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָיִביא ָלנּו ַהׁשּ

ְמֵהָרה ֶאת  ּבּוץּבִ ֻלּיֹות ַהּקִ ָ  ּגָ יַח ִצְדֵקינּו בבם לֶּ ַהׁשּ ִביַאת ָמׁשִ   ."אּבְ
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אּוָלה  ן ּבֹואּו ְוִנְתַמֵסר ְלַמַען ַהּגְ ּתֹוָרה ,ַעל ּכֵ ׁש ּבַ ָר  ,ְוִנְתַקּדֵ ָכל יֹוםְוָכל ִיׂשְ דֹוׁש ּבְ ְוִאם  ,ֵאל ִיְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ
ן ה ּכֵ ה עֹוׂשֶ ה, ַאּתָ עֹוָלם ַהּזֶ ֶריָך ּבָ א, ַאׁשְ ֶכף ִנגָ , ְוטֹוב ָלְך ְלעֹוָלם ַהּבָ אי ּתֵ זֹוַהר ַרֲעָיא , לֶא ּוְבַוּדַ ְדִאיָתא ּבְ ּכִ

ת ָנׂשֹא  ָרׁשַ ף (ְמֵהיְמָנא ּפָ ָאֶרץּוְקָראֶתם "ְדְבִגיֵניה : קכד, ב)ּדַ רֹור ּבָ ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין "ה' ּוִבְזכּוֵתיה ִיְתַקֵיים ", ּדְ ּבָ
יּה ּוְבְסגּולָ  ".ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר ַהאי ִאְתַגְלְיא ּבֵ ָרא ּדְ ָאה ּדָ "י "ַזּכָ ּבִ נּו ְנבּוַאת ָהַרׁשְ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ה ׁשֶ נּו ְכֶאָחד ִנְזּכֶ תֹו ְוֻכּלָ

רֹור"   ."ּוְקָראֶתם ּדְ

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו ן צוֹ י ָר ִה יְ וְ  יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ ִרים, ׁשֶ ָ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהְמֻאׁשּ ְזּכֶ ּנִ ְזכּוְתָך  –ׁשֶ "ּבִ
ִכיָנה ַה  ְ ַמִים, ַהְקִריבּו ִמַדּקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהׁשּ ם ׁשָ נּו ִלּמּוד ְלׁשֵ ן, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ּתְ י". ַעל ּכֵ ְעּתִ דוֹ ִהּגַ ה, ַלֲעׂשֹות ּקְ ׁשָ

ֶא  נּו ּכְ ּלָ דֹוׁש ְוָכְך ֵנֵלְך ּכֻ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דּו ּבְ נּו, ְוִלּמְ ל ֶאת ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו, ִלְגרֹם ִלְפדּות ַנְפׁשֵ ָחד ַיַחד ְלַקּבֵ
יַח. ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ָקרֹוב אֹור ּפְ נּו ּבְ ְיקּוָיים ּבָ ַרֲחִמיםְוֶתְחֶזָנה ֵע , ִויִהי ָרצֹון ׁשְ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ָיֵמינּו  ,יֵנינּו ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

  .ָאֵמן

ִפיָלהוְ  ּתְ ם יֹאְמרוּ  ַנְתִחיל ּבִ ַיַחד ְוֻכּלָ ל עֹוָלם ֱאלֵֹה ": ּבְ רִרּבֹונֹו ׁשֶ ב ַהּכְ ָבאֹות יֹוׁשֵ אִתי , ּוִביםי ַהּצְ ה ּבָ ִהּנֵ
ִנים לִ כְּ  בּו ּבָ ְזכּוָתּה ְוׁשָ ּבִ ר ִהְבַטְחּתָ ָלנּו ׁשֶ נּו ֲאׁשֶ ל ַעל ֶקֶבר ָרֵחל ִאּמֵ ּלֵ ַח ּוְלִהְתּפַ ּטֵ ּתַ יל , ְגבּוָלםַהּיֹום ְלִהׁשְ ְוָלֵכן ַאּפִ

ִתי ְלָפֶניךָ  ֱאַמר , ְתִחּנָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִכּיֹוֶתיָה ּכְ ַמע ְלקֹול ּבְ ׁשְ ּתִ ה ַעל , יד): "ְרְמָיה לאיִ (ׁשֶ ַמע ָרֵחל ְמַבּכָ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבָ
ֶניָה ְוגֹו' ּבָ " ּבָ יָבה "ה ְוַהּקָ ֵתְך ְנֻאם ): "טו, ִיְרְמָיהּו לא(ְמׁשִ ָכר ִלְפֻעּלָ ִנים ִלְגבּוָלםה' ֵיׁש ׂשָ בּו ּבָ   ".ְוׁשָ

ִפלָּ וְ  ם ֶאת ּתְ ים ּגַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יב ּבְ ְקׁשִ ֲאִזין ְוּתַ ן ּתַ ל ּפֹה ַעל ִקְבָר ּכֵ ּלֵ ִני ִמְתּפַ ר ִהּנְ ִתי ֲאׁשֶ ". ה...ִתי ְוֶאת ְתִחּנָ
ַרֲחִמים חּוׁש ִלְגאּוֵלינּו ּבְ ים ּתָ ִפיַלת ַרּבִ   .ּוִבְזכּות ּתְ

א ֶמֶלְך ָמֵלא ַרֲחִמים   ,ָאּנָ

נוּ  ַח ַעל ֶקֶבר ָרֵחל ִאּמֵ ּטֵ ּתַ אִתי ַהּיֹום ְלִהׁשְ ִני ּבָ   .ִהּנְ

ל ָיֶמיָה ַזכֵּ ּתֶ ׁשֶ  ָתה ּכָ ָעׂשְ יָה ַהּטֹוִבים ׁשֶ ְזכּות ַמֲעׂשֶ   ִני ּבִ

ַכְרּתָ ָלּה  ּזָ ָתּה ׁשֶ   ּוְלַמַען ְזכּוָתּה ְוִצְדָקָתּה ּוְתִפּלָ

ח ֶאת ַרְחָמּה  ְפּתַ ְהיֹוָתּה ֲעָקָרה ַוּתִ ֱאַמר, ּבִ ּנֶ מֹו ׁשֶ   ,ּכְ

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת" ַמע ֵאֶליָה ֱאלִֹהים ,ָרֵחל ַוּיִ ׁשְ ח ֶאת ,ַוּיִ ְפּתַ ית ( "ַרְחָמּה  ַוּיִ ֵראׁשִ   ).כבל, ּבְ

ר ָעׂשְ    .ם ֲאחֹוָתּה ֵלָאהָתה ִע ּוְלַמַען ִצְדַקת ְלָבָבּה ֲאׁשֶ

בֹוׁש ֶמ  ּלֹא ּתֵ יָמִנים ְכֵדי ׁשֶ ְסָרה ָלּה ַהּסִ ּמָ   .ת ָלָבן ָאִביָה אוּ ָמ ַר ׁשֶ

ל ַע  ְזּכֹור ָלנּו ְזכּוָתּה ְוִצְדָקָתּה ָעַלי ְוַעל ּכָ ן ּתִ ָרֵאלּכֵ ָך ִיׂשְ   .ּמְ

ֵתנּו וְ  ִפּלָ ל ֶאת ּתְ ַקּבֵ ּתְ ֶ ָפֶניךָ זִ ַא ַת ׁשּ ים ִמּלְ ֲאַנְחנּו ְמַבְקׁשִ ְוָעֵתנּו ַמה ׁשֶ   ,ין ׁשַ

ֲאלֹות ְלָבֵבנּו ְלטֹוָבהּתֶ וְ  ֵלא ִמׁשְ ֵמ , ּמָ ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמׁשּ ְפֻקּדַ   ,י ֶקֶדםּוָפְקֵדנּו ּבִ

ר ִנְקָרא ׁשִ ֶא ְר ח ֵעיֶניָך וּ ּקַ ְפ , ַמעׁשְ ה ָאְזֶנָך וּ ּטֶ ְוַה    ,ָך ָעֶליָה ְמ ה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

י ָהִיינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ַבּגֹוִיים   .ְואֹוְמִרים ֵאין ּתֹוֶחֶלת ְוִתְקָוה, ּכִ

ךָ ַעד ָמַתי ִיְהֶיה , ַעלְלַמַעְנָך ּפְ , ְוִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ  ִבי ּבַ  ֻעּזְ ךָ ׁשְ יָ  ְוִתְפַאְרּתְ   .רצָ ד ּבְ
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ְלנּו ַעל ְיֵדי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ר ִקּבַ ֲאׁשֶ ה ּכַ   ,ְוִהּנֵ

ָאִבינּו ַיֲעקֹב ׁשֶ  נּו ּבַ ׁשְ ּבּור, ֶדֶרְך ְולֹא ֵהִביָאה ְלֵבית ֶלֶחםָקַבר ֶאת ָרֵחל ִאּמֵ י ַהּדִ   .ָהָיה ַעל ּפִ

ְהֶיה ְלֶעְזָרה ְלָבֶניָה  ּתִ ֵדי ׁשֶ ִהְגָלה אֹוָת , ּכְ םְכׁשְ ֶרְך ׁשָ   ,ם ְנבּוַזְרֲאָדן ְוָהיּו עֹוְבִרים ּדֶ

נּו ִמִקְבָרה  ׁשָ ָיְצָאה ָרֵחל ִאּמֵ ּקְ נֶּ , ה ֲעֵליֶהם ַרֲחִמיםּוּבִ מֹו ׁשֶ   :אַמרּכְ

ִכי ַתְמרּוִרים ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ה ַעל ָרֵחל "קֹול ּבְ ֵחם ַעל ְמַבּכָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ י ֵאיֶנּנוּ  ּבָ ֶניָה ּכִ      ."ּבָ

ה  ְבּתָ ָלּה , ֱאלֵֹהינוּ ה' ְוַאּתָ מוֹ , ֵהׁשַ ֱאַמר ּכְ ּנֶ   :ׁשֶ

ְמָעה:ה'"ּכֹה ָאַמר  ִכי, ְוֵעיַנִיְך, ִמּדִ י  , ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ ָכר ֵיׁש  ּכִ ֵתְך ְנֻאם ׂשָ בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיׁש ה' ִלְפֻעּלָ  , ְוׁשָ

ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנֻאם בּו ָבִנים לִ ה' ּתִ   ). טז - יד, לא, ִיְרְמָיהְגבּוָלם (; ְוׁשָ

ר ַדּבֵ נָ , ַמה נֹאַמר ַמה ּנְ ְבִעים ׁשָ ָהָיה ַרק ְלׁשִ לּות ִראׁשֹון ׁשֶ נּו ֶאת ָהעֹוָלםִאם ַעל ּגָ ה ָרֵחל ִאּמֵ ַמה , ה ִהְרִעיׁשָ
ָגלּות ָהַמ  ה ּבְ ר ְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ּוְתׁשַ ּתֹאַמר ַעּתָ ה ֲאׁשֶ ְמָהר ַהּזֶ ּגֹוָלה ַאַחר ּגֹולָ ֵמאֹות  ער ְוַהּנִ ֲאַנְחנּו ּבַ ָנה ׁשֶ ה ׁשָ

ְנפֹות ָהָאֶרץ ע ּכַ ַאְרּבַ ִרים ְוִנְדִחים ּבְ ִרים, ְמֻפּזָ ַחת עֹל ְמָלִכים ְוׂשָ   ,ּתַ

ֵעיֵניֶהם סּוִחים ָאנּו ּבְ ָפִלים ְוִנְבִזים ּוְכקֹוִצים ּכְ   ,ַוֲאַנְחנּו ׁשְ

ָנָתםְוִעּקָ , ִקְלָלתֹו ְמרּוָבה ֵמֲחֵברוֹ , ּוְבָכל יֹום ּוָ ה, ר ּכַ דֹוׁשָ נּו ְלַהֲעִביר ָדת ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ְולֹא , ַלֲעמֹוד ַעל ַנְפׁשֵ
כֵ  ָרֵאל עֹודׁשֵ ר ָלֶהם ִיּזָ   ,ם ִיׂשְ

ן ָנְתנּו ֵעיֵניֶהם ֵהיַאְך ְלַהֲעִביָרם ֵמֱאמּוָנָתם  ית ַרּבָ ל ּבֵ ם ַעל ִתנֹוקֹות ׁשֶ ְחֶזֶק ּגַ ֶהם ֵמֲאבֹוֵתיֶהםַהּמֻ   ,ת ּלָ

נוּ ֵמה ּתֹאְמ  ִקְבֵרךְ ל ָלנּוַח ּתּוכַ ֵאיְך , ִרי ָרֵחל ִאּמֵ ה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ְוָכל , ּבְ ֵני ֶחְברֹון ּומֹׁשֶ ָהִקיִצי ְוְתעֹוְרִרי ִליׁשֵ
ים דֹוׁשִ נֹו ְזכּוָתם ָיֵגן ָעלֵ , ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ר יֹוָחאי ְוַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִביא ְוַרּבִ הּו ַהּנָ   .ינוּ ְוֵאִלּיָ

אִעְמִד  ַר , ִהְתַיְצִבי ָנא, י ּנָ בֹודֹו ִיְתּבָ ֵני ּכְ ָרֵאלֳחִלי ּפְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵליַטת ַעּמְ ֵאִרית ּפְ ַעד ׁשְ   ,ְך ּבְ

ֱאָנִקים ֱאָנִחים ְוַהּנֶ דּוִדיםּבְ , ַהּנֶ ָפִלים ְוִנְבִזים, ּדּוִדים ּוׁשְ ְדֵרָגה, ׁשְ ֵסֶתר ַהּמַ   ,ְנתּוִנים ּבְ

ְמךָ , רצָ ם ְיָחֶרף ַעד ָמַתי ֱאלִֹהי ִעים ַיֲעלֹזוּ , ָלֶנַצח ְיָנֵאץ אֹוֵיב ׁשִ   .ַעד ָמַתי ְרׁשָ

ן , ּוָבֶניָך ּבּוז ּובֹוזוּ  ּכַ ַלִים ִעיְרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ַאְרֶצָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמְ ַעד ָמַתי לֹא ְתַרֵחם ַעל ִיׂשְ
בֹוֶדךָ  ִית, ּכְ ה זֹאת ּתֹוַרת ַהּבַ   .ִהּנֵ

ִית ִמיר ָוׁשָ ָ ִית ָהָיה ַלׁשּ ָניו ֲחרּוִליםכָּ . ִקְמׁשֹוִנים וֹ לּ ָעָלה כֻ . ַהֵהיָכל ְוַהר ַהּבַ ְואֹוְיֵבינּו (ׁשּוָעִלים ָהְלכּו ּבֹו , ּסּו ּפָ
ִליִלים יֶ , ּפְ ִריִצים ּוַ ִפיָלה, הוּ לוּ לְ ַח ּוָבאּו ּבֹו ּפָ ַבִית ּתְ ִפיָלה, ּבְ ל ֲעַרל ְוָטֵמא נֹוֵתן ּתְ   ).ּכָ

ת ה ַרּבַ דֹוׁשָ ֲעלֹות ִעיר ֱאלִֹהים ֶסלָ  ְוָהִעיר ַהּקְ ה, הַהּמַ ִאּיָ א ּוׁשְ ּמָ ה ׁשַ ה ִהיא ַעּתָ   ,ִהּנֵ

ה ל ֵאּלֶ ַרְמנּו ֶאת ּכָ ֲעֹונֹוֵתינּו ַוֲעֹונֹות ֲאבֹוֵתינּו ּגָ ַעל ָהַרֲחִמים, ְוִאם ֲאַנְחנּו ּבַ ה ּבַ ְזַנח , ֲהלֹא ַאּתָ ַהְלעֹוָלִמים ּתִ
ה ָתקּום , חף ָלֶנצַ ְוֶתֱאנַ  ַרֵח ַאּתָ י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּתְ   .ם ִצּיֹון ּכִ

ְכִפיַפת  אנּו ְלָפֶניָך ּבִ ִביַרת ֵלבקֹוָמ ָלֵכן ּבָ ֶפׁש ּוִבׁשְ ְפלּות ַהּנֶ ְזּכֹר ָלנּו ְזכּות . ה ּוְבַהְכָנַעת רּוַח ּוְבׁשִ ּתִ ׁשֶ
נוּ  ְדָקִנית ָרֵחל ִאּמֵ ים ּוְזכּות ַהּצִ דֹוׁשִ ֵעינוּ ּוְת , ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ל ַחּטֹאֵתינּו ַוַעוֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ר ָלנּו ֶאת ּכָ ָחָטאנּו , ַכּפֵ ׁשֶ

ָעִוינּו ְוׁשֶ  ְע ְוׁשְ   ,נּו ְלָפֶניךָ ָפׁשַ
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ֵלָמה ְלָפֶניךָ ְוּתַ  ְתׁשּוָבה ׁשְ ִעיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ַאְדַמת  ינוּ ֶמ ְוַתֲאִריְך יָ , ַעְזֵרנּו ָלׁשּוב ּבִ ּנְ נֹוֵתינּו ּבַ טֹוב ּוׁשְ ּבְ
  .ַהקֹוֶדש

ִלים אֹוָתנּו ֵמֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש  ִניעֹות ַהְמַבְלּבְ ל ַהּמְ נּו ּכָ   . ְוָתִסיר ֵמִאּתָ

ּנּוַכל לִ  ְכֵדי ׁשֶ ָנה , דֶמ לַ לְ ד וּ ּמוֹ לְּ ּבִ ַכּוָ ְלמּוד תֹוָרֶתָך ּוִמְצוֹוֶתיָך ּבְ ְבֵרי ּתַ ל ּדִ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיים ֶאת ּכָ ִלׁשְ
ֵלָמה ּוְרצּוָיה ִלי ׁש  ,ׁשְ ה ּבְ   ּום ִטְרּדָ

ל ִמיֵני חוֹ  ָרֵאל ּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ּנּו ּוִמּכֹל ַעּמְ   ...פב"פ).ה חֹולֶ ּוִבְפָרט ִמ (ִלי ְוָתִסיר ִמּמֶ

ּנּוַכל ַלֲעבֹוד אֹוְתָך יֹוָמם ָוַלְיָלה ְבִלי ִרְפיֹון. ְוֶתן ָלנּו ּכַֹח ּוְבִריאּות ַהּגּוף ְרָנָסה טֹוָבה , ׁשֶ ִמים ְוֶתן ָלנּו ּפַ ּוְגׁשָ
ם ִעּתָ רֹות, ּבְ בּואֹות ְוָכל ִמיֵני ּפֵ ָכל ִמיֵני ּתְ ָנה ַהּזֹאת ְמבֶֹרֶכת ּבְ ָ ֵהא ַהׁשּ ּתְ י ְיָרקֹות, ׁשֶ   ,ְוָכל ִמּנֵ

י ַמְחסֹורוֹ  ינוּ , ְוֶתן ִסּפּוֵקנּו ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחד ּדֵ ל ְיֵמי ַחּיֵ   ,ְולֹא ֶיְחַסר ָלנּו ּכָ

ּנוּ  ל ֶאת ּבָ  ְוַזּכֵ חּוָצה לָ ...פב"פ) (ּוִבְפָרט (ֵנינּו ְלַגּדֵ ִנים ּבְ ׁש לֹו ּבָ ּיֵ ׁשּורֹות : יֹאַמר, ֶרץָא ּוִמי ׁשֶ מֹוַע ּבְ ִני ִלׁשְ ּוְתַזּכֵ
ָעיוט ֵר ַפ יֶ ) (וְ י ְוכּו'נַ טֹובֹות ִמּבָ  רֹוָביו ּוְמֻיּדָ ל ֶאָחד ִמּקְ ה ְיֵדיֶהם). ּכָ ָכל ַמֲעׂשֵ ְצִליַח ָלֶהם ּבְ ּתַ   .ׁשֶ

לִ  נוּ ְוִהְנִני ּבְ ַמת ָרֵחל ִאּמֵ אֹור ְלִעּלּוי ִנׁשְ ֶמן ַלּמָ ס ,י ֶנֶדר נֹוֵתן ׁשֶ ַעל ַהּנֵ י ֵמִאיר ּבַ ַמת ַרּבִ ל , ְוִנׁשְ מֹות ּכָ ּוְנׁשָ
יִקים ְוַהֲחִסיִדים  ּדִ נִ (ַהּצַ נֹוֵתיֶהםפב"פ וכו'), י ּוְלַהְצָלַחת ּבְ ֲאִריכּו ְיֵמיֶהם ּוׁשְ ּיַ מּות ׁשּום ֶאָחד ִמּבְ , ׁשֶ ֵניֶהם ְולֹא ּיָ

ַחיֵּ  םּבְ   .י ֲאִביֶהם ְוִאּמָ

ִניְוִיְזּכּו  ָכל ִמּדֹותְלּבָ ִרים ּבְ יִקים ּוְכׁשֵ   .ם ַצּדִ

ר ְוָראּוי ָלֶהם ׁשֵ ַמ ָרֶא יִ ְולֹא , ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזּוּוג ּכָ ָ ֶמץ ּפְ  םע ׁשוּ ה ְולֹא ִיׁשּ ַזְרֵענּו ׁשֶ נוּ ּסּול ּבְ ְחּתֵ ּפַ ה , ּוִמׁשְ ְוִנְזּכֶ
ִקּבּוץ גָּ  דַיַח ִלְראֹוָתם  ֵלָמהּבְ ה ׁשְ   ,לּויֹות ּוְגֻאּלָ

ַעָגָלא   ,ָאֵמן ֶסָלה, ּוִבְזַמן ָקִריב  ּבַ

י ְלָפֶניךָ    .צּוִרי ְוגֲֹאִלי, ה' ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

 תהילים פרק קלנגיד ביחד 

יר  א ֲעלֹות ׁשִ ים ַהּמַ ֲעַמּקִ   .'ה ְקָראִתיךָ  ִמּמַ

ֲחנּוָני.ׁשִ , ֲאֹדָני  ב בֹות ְלקֹול, ּתַ ֻ   ְמָעה ְבקֹוִלי ִתְהֶייָנה ָאְזֶניָך, ַקׁשּ

ָמר ֲעֹונֹות-ִאם  ג ׁשְ   .ַיֲעמֹד ִמי, ֲאֹדָני ָיּה  ּתִ

י  ד ךָ - ּכִ ִליָחה ִעּמְ ֵרא, ְלַמַען ַהּסְ ּוָ   .ּתִ

יִתי  ה י.'ה ִקּוִ י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ָתה ַנְפׁשִ   , ִקּוְ

י  ו ֹ ַלאֹדָני ַנְפׁשִ   ְמִרים ַלּבֶֹקר, ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר.ִמׁשּ

ָרֵאל ַיֵחל  ז י ִעם ה 'ה ֶאל, ִיׂשְ ה ִעּמֹו ְפדּות. 'ּכִ   ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ

ה, ְוהּוא  ח ָרֵאל ֶאת ִיְפּדֶ   .ֲעֹונָֹתיו, ִמּכֹל ִיׂשְ


