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הּוא  ה  ַאָתּ יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ קֹוֵלנּו,  ַמע  ְשׁ ָהַרֲחָמן  ָאב 
ר יֹוָחאי:                           אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ יֵענּו, ִבּ מֹוִשׁ

ָיבֹוא  ִוד  ָדּ ן  ֶבּ יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ נּו,  ִלֵבּ ְוָיֵגל  ָיבֹוא  ְמֵהָרה  ִבּ
ר יֹוָחאי:                                    אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ְוִיְגֳאֵלנּו, ִבּ

ֵלָמה  ְשׁ ה  ֻאָלּ ְגּ יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ָעֵלינּו,  ַמְלכּוְתך  בֹוד  ְכּ ה  ֵלּ ַגּ
ר יֹוָחאי:                                   אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ְגֳאֵלנּו, ִבּ ִתּ

ָבְרֵכנּו,  ְתּ ִרים  ְיָשׁ ּדֹור  יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ בּוֵננּו,  ְתּ ל  ֵכּ ְוַהְשׂ ָעה  ֵדּ
ר יֹוָחאי:                                                  אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ִבּ

ַמע  ְשׁ ִתּ ַהּיֹום  יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ִעיֵרנּו,  ְלִצּיֹון  ִכיָנְתָך  ְשׁ ב  ָהֵשׁ
ר יֹוָחאי:                                   אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ְוָעֵתנּו, ִבּ ַשׁ

ִיְזּכּו  ׁשּובֹו  ַבר יֹוָחאי: ּוְלִצּיֹון ְבּ ִהּלּוָלא ְדּ ֵתנּו, ְבּ ִפָלּ ְוֶתֱעַרב ְלָפֶניָך ְתּ
ר יֹוָחאי:                                      אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ֵעיֵנינּו, ִבּ

יֵענּו,  ַבר יֹוָחאי: ֶזה ה' ִקִוינּו ְויֹוִשׁ ִהּלּוָלא ְדּ ְזכּות ָאבֹות ָיֵגן ָעֵלינּו, ְבּ
ר יֹוָחאי:                                                  אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ִבּ

ְוַעל  ָעֵלינּו  ַחמֹל  יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ָעֵלינּו,  ָנא  ְוַרֵחם  חּוס 
ר יֹוָחאי:                                   אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ עֹוָלֵלינּו, ִבּ

ָך ָעֵלינּו,  ַבר יֹוָחאי: טּוְבָך ְוַחְסְדּ ִהּלּוָלא ְדּ ֶרׁש ָלנּו, ְבּ טֹוב ּוֵמיִטיב ִהָדּ
ר יֹוָחאי:                                       אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ִבּ

נּו,  ַבר יֹוָחאי: ְיִהי ה' ֱאלֹוֵקינּו ִעָמּ ִהּלּוָלא ְדּ ְבּ נּו,  ְחֵתּ ים ַתּ ר ַעִמּ ַיְדֵבּ
ר יֹוָחאי:                                                  אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ִבּ

ְוָהָדר  בֹוד  ָכּ יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ינּו,  ְלָראֵשׁ ִהיּלּוִמים  ֶתר  ֶכּ
ר יֹוָחאי:                                  אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ֵרנּו, ִבּ ַעְטּ ְתּ

ַבר יֹוָחאי: ִהּלּוָלא ְדּ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו, ְבּ ַאְשׁ
ר יֹוָחאי: ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ִעים ּגֹוָרֵלנּו, ִבּ ּוַמה ָנּ

נּו ַהְטִריֵפנּו,  ַבר יֹוָחאי: ֶלֶחם ֻחֵקּ ִהּלּוָלא ְדּ ֵננּו, ְבּ ְתּ ה ִתּ ם ְוִלְתִהָלּ ְלֵשׁ
יֹוָחאי:                                 אשרינו… ר  ַבּ ֲאדֹוֵננּו  ְזכּות  ִבּ

א  ַמֵלּ ְרָכְתָך  ִמִבּ יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ַרֲחָמן  ֶמֶלְך 
ר יֹוָחאי:                                        אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ָיֵדינּו, ִבּ

ְלִצּיֹון  ַנֲהֵלנּו  יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ֵחנּו,  ָכּ ְשׁ ִתּ ַאל  יר  ְוַאִדּ ָנאֹור 
ר יֹוָחאי:                                     אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ּגֹוָרֵלנּו, ִבּ

ַלֲעוֹוֵננּו,  ָנא  ְסַלח  יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ָצרֹוֵתנּו,  ְלָכל  ָוֵקץ  סֹוף 
ר יֹוָחאי:                                                  אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ִבּ

ֵענּו,  ִיְשׁ ֱאלֵֹקי  ָעְזֵרנּו  יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ָלנּו,  ַהּיֹום  ָרצֹון  ֵעת 
ר יֹוָחאי:                                                  אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ִבּ

ְרָנָסה  ַבר יֹוָחאי: ַפּ ִהּלּוָלא ְדּ ֵתנּו, ְבּ ֲעֵרי ַרֲחִמים ִלְתִפָלּ ַתח ָלנּו ַשׁ ְפּ
ר יֹוָחאי:                       אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ַפְרְנֵסנּו, ִבּ ֶרַוח ְתּ ְבּ

ה  ַעֵשׂ ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ְלגֹוֲאֵלנּו,  ֶקֶרן  ְצִמיַחת 
ר יֹוָחאי:                                       אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ נּו, ִבּ ִעָמּ

ֲעָדֵתנּו,  ְקַהל  קֹוֵמם  יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ יֵננּו,  ִדּ ַזר  ְגּ רַֹע  ְקַרע 
ר יֹוָחאי:                                                  אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ִבּ

ֵלָמה  ְשׁ ְרפּוָאה  יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ נּו,  ַמְלֵכּ ִלְראֹות  ְרצֹוֵננּו 
ר יֹוָחאי:                                  אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ֵאנּו, ִבּ ַרְפּ ְתּ

בּוֵתנּו,  ַבר יֹוָחאי: ׁשּוָבה ה' ֶאת ְשׁ ִהּלּוָלא ְדּ ָאֳהֵלנּו, ְבּ ֵמָאז ְבּ כֹן ְכּ ְשׁ
ר יֹוָחאי:                                                  אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ ִבּ

ָלנּו  ֶבֶנה  ִתּ יֹוָחאי:  ַבר  ְדּ ִהּלּוָלא  ְבּ ְלַאְרֵצנּו,  ְמָחה  ִשׂ ְבּ ֲעֵלנּו  ַתּ
ר יֹוָחאי:                                 אשרינו… ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ַבּ נּו, ִבּ ֵשׁ ִמְקָדּ



אָת ִציץ  ֶדׁש, ָנָשׂ ת ַהקֹּ ַדּ ְחָתּ ִמִמּ ַחת קֶֹדׁש, ִנְמַשׁ ֶמן ִמְשׁ ר יֹוַחאי, ֶשׁ ַבּ
ר יֹוָחאי… ֵאֶרָך:             ַבּ ָך ְפּ ֶדׁש, ָחבּוׁש ַעל רֹאְשׁ ֵנֶזר ַהקֹּ

ְמָעַרת  , ִבּ ר ָבַרְחָתּ , יֹום ֲאֶשׁ , יֹום ַנְסָתּ ְבָתּ ב טֹוב ָיַשׁ ר יֹוָחאי, מֹוַשׁ ַבּ
ר יֹוָחאי… ם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך:                   ַבּ , ָשׁ ָעַמְדָתּ צּוִרים ֶשׁ

ים עֹוְמִדים, ִלּמּוֵדי ְיָי ֵהם לֹוְמִדים, אֹור ֻמְפֶלא  ִטּ ר יֹוָחאי, ֲעֵצי ִשׁ ַבּ
ר יֹוָחאי… ה יֹורּוָך מֹוֶריָך:              ַבּ אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים, ֲהלֹא ֵהָמּ

ֵדה ַתּפּוִחים, ָעִליָת ִלְלקֹוט ּבֹו ֶמְרָקִחים, סֹוד ּתֹוָרה  ר יֹוָחאי, ְוִלְשׂ ַבּ
ר יֹוָחאי… ֲעבּוֶרָך:                   ַבּ ה ָאָדם ֶנֱאַמר ַבּ ִציִצים ּוְפָרִחים, ַנֲעֶשׂ ְכּ

ְעָרה, ְוֶחֶרב  ת ַהַשׁ ְגבּוָרה, ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש ַדּ ר יֹוָחאי, ֶנֱאָזְרָתּ ִבּ ַבּ
ר יֹוָחאי… ַלְפָתּ ֶנֶגד צֹוְרֶריָך:                            ַבּ ְעָרּה, ָשׁ הֹוֵצאָת ִמַתּ

ת  ַלּ ם ֻגּ ְעָתּ ִלְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש, ַגּ ִיׁש, ִהַגּ ר יֹוָחאי, ִלְמקֹום ַאְבֵני ַשׁ ַבּ
ר יֹוָחאי… י ְיׁשּוֶרָך:                                   ַבּ ׁשּוִרי ּוִמּ ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִיׁש, ָתּ

תֹות  ָבּ ַבע ַשׁ ים, ֶשׁ ׁש ֳחָדִשׁ ים, ַקו ָירֹוק ְמַחֵדּ קֶֹדׁש ַהָקָדִשׁ ר יֹוָחאי, ְבּ ַבּ
ר יֹוָחאי… ֶריָך:                        ַבּ י"ן ְקָשׁ ֵרי ִשׁ ְרָתּ ִקְשׁ ים, ָקַשׁ סֹוד ֲחִמיִשׁ

ַקְפָתּ ִלְכבֹודֹו ְפִניָמה, ֵל"ב ְנִתיבֹות  ר יֹוָחאי, יּו"ד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהְשׁ ַבּ
ר יֹוָחאי… ח ִזיו, אֹוֶרָך:                    ַבּ רּוב ִמְמַשׁ רּוָמה, ַאְתּ ְכּ ית ְתּ ֵראִשׁ

י ַרב ָלּה,  יט ִכּ ר יֹוָחאי, אֹור ֻמְפֶלא רּום ַמְעָלה, ָיְראָת ִמְלַהִבּ ַבּ
ר יֹוָחאי… ֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוָרא ָלּה, ַנְמָתּ ַעִין לֹא ְתׁשּוֶרָך:                  ַבּ ַתּ

ֵרי ָהעֹוְמִדים  ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדָך, ְוַאְשׁ ָך, ַאְשׁ ֵרי יֹוַלְדֶתּ ר יֹוָחאי, ַאְשׁ ַבּ
ר יֹוָחאי… יָך ְואּוֶריָך:                                  ַבּ ֶמּ ן ֻתּ י חֶשׁ ַעל סֹוֶדָך, ְלבּוֵשׁ

יהּו,  יל ִפּ ִכּ ֵרי ַעִין ָרַאְתהּו, ֵלב ָחָכם ַיְשׂ ִאיׁש ֱאלִֹהים ָקדֹוׁש הּוא, ַאְשׁ
ם... ר יֹוָחאי:                                                              ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵננּו ַבּ

ָהֶעְליֹון,  ִליל  ָגּ ְמאֹור  ֵמֵהָריֹון,  הּוא  ָקדֹוׁש  ֶעְליֹון,  י  ִמִפּ הּוא  רּוְך  ָבּ
ם... ר יֹוָחאי:                                                              ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵננּו ַבּ

ְוָחְכָמה,  ע  ַמָדּ ָמֵלא  ִמיָמה,  ְתּ ּתֹוָרה  ַדת  ְבּ ִמְלָחָמה,  ְוִאיׁש  ּבֹור  ִגּ
ם... ר יֹוָחאי:                                                              ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵננּו ַבּ

ֲאדֹוֵננּו  ָרמֹות,  ַמֲעלֹות  ָעָלה  ְוַתֲעצּומֹות,  עֹז  ְבּ ֲעלּומֹות,  ַתּ ל  ָכּ ָדַרׁש 
ם... ר יֹוַחאי:                                                                          ַוֲאַמְרֶתּ ַבּ

ם ָלַמד ִסְתֵרי תֹוָרה, ֲאדֹוֵננּו  ֵזָרה, ָשׁ ֵני ַהְגּ תֹוְך ְמָעָרה, ִמְפּ א ְבּ הּוְחָבּ
ם... ר יֹוַחאי:                                                                          ַוֲאַמְרֶתּ ַבּ

ם ִנְבָרא ַמְעָין לֹו, ְוָחרּוב ְלַמֲאָכלֹו, ַמה טֹוב ֶחְלקֹו ְוֶחְבלֹו, ֲאדֹוֵננּו  ְוָשׁ
ם... ר יֹוַחאי:                                                                          ַוֲאַמְרֶתּ ַבּ

ר  ים ְוָזָכה, ֲאדֹוֵננּו ַבּ ה ַרִבּ יק ִלְבָרָכה, ֵדין ֵריָכא ּוַבר ֵריָכא, ִזָכּ ֵזֶכר ַצִדּ
ם... יֹוַחאי:                                                                                ַוֲאַמְרֶתּ

ַמְמָלכֹות,  יז  ְרִגּ ַהַמּ ֶזה  ֲערּוכֹות,  ָנה  ְשׁ ִמּ ַבּ ֵהם  ֲהָלכֹות,  ה  ָמּ ַכּ ׁש  ִחֵדּ
ם... ר יֹוַחאי:                                                              ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵננּו ַבּ

ַמָיּא, ֲאדֹוֵננּו  ה אֹוָתּה ְנִקָיּה, הֹודּו לֹו ִמְשּׁ ִטֵהר ֶאת ִעיר ְטֶבְרָיה, ָעָשׂ
ם... ר יֹוָחאי:                                                                         ַוֲאַמְרֶתּ ַבּ

ֵזרֹות, ֲאדֹוֵננּו  ה ְגּ ָמּ ל ַכּ ֵטּ רֹות, ִבּ ים ֵפּ ָבָריו עֹוִשׂ רֹות, ְדּ ְסָתּ ל ַהִנּ ָיַדע ָכּ
ם... ר יֹוָחאי:                                                                          ַוֲאַמְרֶתּ ַבּ

י הּוא אֹות עֹוָלם ָהָיה,  ת לֹא ִנְהָיה, ִכּ ֶשׁ ר ַחָיּה, אֹות ַהֶקּ ל-ָיָמיו ֲאֶשׁ ָכּ
ם... ר יֹוָחאי:                                                              ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵננּו ַבּ

ַמְזִהיר,  ה  ַהַחָמּ אֹור  ְכּ ִהיר,  ַהָבּ ּתֹוַרת  סֹוד  ְבּ ֵהִאיר  ָרֵאל  ְלָכל-ִיְשׂ
ם... ר יֹוָחאי:                                                              ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵננּו ַבּ

ר  ַבּ ֵני ֲעִלָיּה, ֲאדֹוֵננּו  ִביא ֲאִחָיּה, ֶזה ִמְבּ ַהָנּ ַמָיא, ִעם  ְשׁ ִבּ ַחר  ָבּ ָמקֹום 
ם... יֹוָחאי:                                                                                ַוֲאַמְרֶתּ

ֶתר ֶעְליֹון לֹו ִנְגָלה, ֲאדֹוֵננּו  ה, ֶכּ ֶנְחָמד ְמאֹד ְלַמְעָלה, ָזָכה ִליָקר ּוְגֻדָלּ
ם... ר יֹוָחאי:                                                                          ַוֲאַמְרֶתּ ַבּ

ר  ֵצא ּתֹוָרה, ֲאדֹוֵננּו ַבּ ּנּו ֵתּ ֲחבּוָרה, ִמֶמּ ַבּ ִסיַני ִסיַני לֹו ִנְקָרא, ֲאִרי ֶשׁ
ם... יֹוָחאי:                                                                                ַוֲאַמְרֶתּ

ן ָהֶעְליֹוִנים. ֲאדֹוֵננּו  ֵקּ ם ִתּ ִניִנים, ָבּ ּקּוִנים, ְיָקִרים ִמְפּ ְבִעים ִתּ ה ִשׁ ָעָשׂ
ם... ר יֹוָחאי:                                                                           ַוֲאַמְרֶתּ ַבּ

ה,  ַחָמּ ָזֳהֵרי  ן  ֵקּ ִתּ ֲעלּוָמה,  ַתּ אֹור  הֹוִציא  ָחְכָמה,  ְבּ יו  ִפּ ֶאת  ַתח  ָפּ
ם... ר יֹוָחאי:                                                              ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵננּו ַבּ

ָהעֹוָלם,  ִלְפטֹור  ָיכֹול  ַהֶנְעָלם,  ִמְדָרׁש  ה  ָלּ ִגּ ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצִדּ
ם... ר יֹוָחאי:                                                             ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵנינּו ַבּ

חּוִצים, ֲאדֹוֵננּו  יל ַהְלּ ר ָעִריִצים, ְוִהְכִרית ֶאת ַהּקֹוִצים, ְוִהִצּ קֹולֹו ִזֵמּ
ם... ר יֹוָחאי:                                                                          ַוֲאַמְרֶתּ ַבּ

ִרים,  ִנְסָתּ סֹוד  ה  ָלּ ִגּ ֵעת  ֲחֵבִרים,  ִעם  ְבתֹו  ִשׁ ְבּ ְמִאיִרים,  ָניו  ָפּ ָרָאה 
ם... ר יֹוָחאי:                                                              ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵננּו ַבּ

ְלָבבֹו,  ִבּ ֱאֶמת  ּדֹוֵבר  ּוַמה-ּטּובֹו,  ַמה-ָיְּפיֹו  בֹו,  ָכּ ִמְשׁ ַעל  ַרב  לֹום  ָשׁ
ם... ר יֹוָחאי:                                                              ַוֲאַמְרֶתּ ֲאדֹוֵננּו ַבּ

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו, הּוא ַיְמִליץ טֹוב ָעֵלינּו, ֲאדֹוֵננּו 
ם... ר יֹוָחאי:                                                                          ַוֲאַמְרֶתּ ַבּ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך: ֶמן ָשׂ ֶריָך, ֶשׁ ְחָתּ ַאְשׁ ר יֹוָחאי, ִנְמַשׁ ר-יֹוָחאי:ַבּ ְמעֹון ַבּ י ִשׁ ה ֶלָחי, ַרִבּ ם כֹּ ַוֲאַמְרֶתּ


