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 תפילה על קבר צדיק 
  

ים  ֶׂשיָה ַהּטֹובִ ָאָּנא ֶמֶל ָמֵלא ַרֲחִמים! ִהְנִני ָּבאִתי ַהּיֹום ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ֶקֶבר ָרֵחל ִאֵּמנּו, ֶׁשְּתַזֵּכִני ִּבְזכּות ַמעֲ 
ַרְחָמה, ְּכמֹו   ֶׁשָעְׂשָתה ָּכל ָיֶמיָה, ּוְלַמַען ְזכּוָתּה ְוִצְדָקָתה ּוְתִפָּלָתּה ֶׁשָּזַכְרָּת ָלּה ֶּבֱהיֹוָתה ֲעָקָרה ַוִתְפַּתח ֵאת

ִקים ְוִיְפַּתח ֵאת ַרְחָמה” ּוְלַמַען ִצְדקַ  ִקים ֵאת ָרֵחל ְוִיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱא ת ְלָבָבּה ֲאֶׁשר ֶׁשֶּנֱאַמר “ְוִיְזֹּכר ֱא
א ֵּתבֹוׁש ֵמַרָּמאּות ָלָבן ָאִביָה, ֵכן ִּתְזֹּכר  ָלנּו  ָעְׂשָתה ִעם ֲאחֹוָתּה ֵלָאה, ֶׁשָּמְסָרה ָלּה ַהִּסיָמִנים ְּכֵדי ֶׁש

ָעֵתנּו ַמה ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַבְּקִׁשים  ְזכּוָתּה ְוִצְדָקָתה, ָעַלי ְוַעל ָּכל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּתַקֵּבל ֵאת ְּתִפָּלֵתנּו ְוַתֲאִזין ַׁשוְ 
, ּוְתַמֵּלא ִמְׁשָאלֹות ְלָבֵבנּו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵּמי ֶקֶדם . ְוַהֵּטה ָאְזְנ  ִמְּלָפֶני

ִׁשְמ ָעֶליָה, ִּכי ָהִיינּו ַלַעג ְוֶקֶלס ְּבגֹוִיים, ְואֹוְמִרים ּוְׁשַמע, ְּפַקח ֵעיֶני ְוָרָאה ֹׁשְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא  
א ְלַמֲעֵננּו, ְלַמַעְנ ְּפַעל. ַעד ָמַתי ִיְהֶיה עּוְז ַּבֶּׁשִבי ְוִתְפַאְרְּת ְּביַ   ד ָצר.ֵאין ּתֹוֶחֶלת ְוִתְקָוה. ְוִאם 

א  ְוִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ִקַּבְלנּו ַעל ָיֵדי ֲחָכֵמינּו ִזכְ  רֹוָנם ִלְבָרָכה, ֶׁשָאִבינּו ַיֲעֹקב ֶׁשָּקַבר ֵאת ָרֵחל ִאֵּמנּו ְּבֶדֶר ְו
ן ְוָהיּו עֹוְבִרים  ֵהִביָאה ְלֵבית ֶלֶחם, ָהָיה ַעל ִּפי ַהִּדּבּור ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְלֶעְזָרה ְלָבֶניָה, ְּכֶׁשִהְּגָּלה אֹוָתם ְנבּוַזְרֲאדָ 

ִאֵּמנּו ִמִּקְבָרּה ּוִבְּקָׁשה ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: “קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשַמע, ְנִהי ְּבִכי   ֶּדֶר ָׁשם, ָיְצָאה ָרֵחל
ֵהינּו ֵהַׁשְבּתָ  ָלּה, ְּכמֹו   ַּתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמַאָּנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו” ְוַאָּתה ְיָי ֱא

ץ אֹוֵיב ֱאַמר: “ֹּכה ָאַמר ה’ ִמְנִעי קֹוֵלך ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִי ִמן ִדְמָעה ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפעּוָלֵתך ְנֻאם ְיָי ְוָׁשבּו ֵמֶארֶ ֶׁשּנֶ 
  ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריְתך ְנֻאם ה’ ְוָׁשבּו ָּבִנים ִלְגבּוָלם”

  – ָהָיה ַרק ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ִהְרִעיָׁשה ָרֵחל ִאֵּמנּו ֵאת ָהעֹוָלם ַמה ֹּנאַמר, ַמה ְנַדֵּבר! ִאם ַעל ָּגלּות ִראׁשֹון ׁשֶ 
ֹוָלה ָמה ֹּתאַמר ַעָּתה, ְּבָגלּות ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ֶזה [יֹוֵתר מ]ֶאֶלף ְוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ֶׁשֲאַנְחנּו ְּבג

ְנפֹות ָהָאֶרץ ַּתַחת ֹעל ְמָלִכים ְוָׂשִרים, ַוֲאַנְחנּו ְׁשָפִלים ְוִנְבִזים  ַאַחר ּגֹוָלה, ְמֻפָּזִרים ְוִנָדִחים ְּבַאְרַּבע ּכַ 
נּו ְלַהֲעִביר  ּוְכקֹוִצים ְּכסּוִחים ָאנּו ְּבֵעיֵניֶהם, ּוְבָכל יֹום ִקְלָלתֹו ֵמֻרָּבה ֵמֲחֵברֹו, ְוִעַּקר ַּכָּוָנָתם ַלֲעמֹוד ַעל ַנְפׁשֵ 

א ִיָּזֵכר ָלֶהם ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד. ַּגם ַעל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ָנְתנּו ֵעיֵניֶהם ֵהיַא  ָּדת ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקֻדָּׁשה, ְו
ך? ְלַהֲעִביָרם ֵמֱאמּוָנָתם ַהֻּמְחֶּזֶקת ָלֶהם ֵמֲאבֹוֵתיֶהם. ָמה ֹּתאְמִרי, ָרֵחל ִאֵּמנּו? ֵאי ּתּוְכִלי ָלנּוַח ְּבִקְברֵ 

ְיֵׁשֵני ֶחְברֹון ּוֹמֶׁשה ָרְעָיא ֵמֵהיָמָנא ְוָכל ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים. ִעְמִדי ָנא, ִהְתַיְצִבי ָנא, ַחִּלי ָהִקיִצי ּוְתעֹוְרִרי לִ 
ָפִלים  ְוְׁשדּוִדים, ׁשְ ְּפֵני ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַר ְּבַעד ְׁשֵאִרית ְּפֵליַטת ַעְּמ ֵּבִית ִיְׂשָרֵאל, ַהֶּנֱאָנִחים ְוַהֶּנֱאָנִקים, ְּבדּוִדים  

ִהים ְיָחֵרף ַצר, ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמ ָלֶנַצח! ַעד ָמַתי ְרָׁשעִ  ים  ְוִנְבִזים, ְנתּוִנים ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה. ַעד ָמַתי ֱא
א ְּתַרֵחם ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ ְוַעל ַאְרְצ ְוַעל ְירּוָׁשַלִים  ִעיֶר ְוַעל ִצּיֹון  ַיֲעלֹוזּו ּוָבֶני ּבֹוז ָיבּוזּו! ַעד ָמַתי 

! ִהֵּנה ֹזאת ּתֹוַרת ַהַּבִית, ַהֵהיָכל ְוַהר ַהַּבִית ָהָיה ְלָּׁשִמיר ָוַׁשית. ָעָלה ֻּכּלֹו ִקְּמׁשוֹ  ִנים, ָּכּסּו ִמְׁשַּכן ְּכבֹוְד
ִקים ֶסָלה, ִהֵּנה ִהיא ַעָּתה ַׁשָּמה  ָּפָניו ֲחרֹוִלים, ׁשּוָעִלים ִהְלכּו ּבֹו. ְוָהִעיר ַהְּקֹדָּׁשה ַרַּבת ַהַּמֲעלֹות, ִעיר ֱא

א ַאָּתה ַּבַעל ָהַרֲחמִ  ים, ְוֶׁשִאָיה. ְוִאם ֲאַנְחנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַעוֹונֹות ֲאבֹוֵתינּו ָּגַרְמנּו ֵאת ָּכל ֵאֶּלה, ֲה
  ָנה.ַהְלעֹוָלִמים ִּתְזַנח ְוֶתֶאַנף ָלֶנַצח! ַאָּתה ָּתקּום ְּתַרֵחם ִצּיּון ִּכי ֵעת ְלֶחנְ 

ּו ְזכּות  ָלֵכן ָּבאנּו ְלָפֶני ִּבְכִפיַפת קֹוָמה ּוְבַהְכָנַעת רּוַח ּוְבִׁשְפלּות ַהֶּנֶפׁש ּוִבְׁשִביַרת ַהֵּלב, ֶׁשִּתְזֹּכר ָלנ
נּו ּוְפָׁשֵעינּו,  ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ּוְזכּות ַהִצְדָקִנית ָרֵחל ִאֵּמנּו, ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֵאת ָּכל ַחֹּטאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתי

, ְוַתֲאִרי ָימֵ  , ְוַתַעְזֵרנּו ְלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשְּלָמה ְלָפֶני ינּו ַּבּטֹוב ּוְׁשנֹוֵתינּו  ֶׁשָחָטאנּו ְוֶׁשָעֵוינּו ְוֶׁשָּפַׁשְענּו ְלָפֶני
ד ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ַּתְלמּוד ִּבְנִעיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש, ִּבְכֵדי ֶׁשּנּוַכל ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ 

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִמיֵני  ּתֹוָרְת ּוִמְצֹוֶתי ְּבַכָּוָנה ְׁשֵּלָמה ּוְרצּוָיה, ְּבִּלי ׁשּום ִטְרָּדה, ְוָתִסיר ִמֶּמּנּו ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבִית
ת ַהּגּוף ֶׁשנּוַכל ַלֲעֹבד אֹוְת יֹוָמם ָוַלְיָלה ְּבִּלי ִרְפיֹון.  פב”פ). ְוַתן ָלנּו ֹּכַח ּוְבִריאּו (ובפרט מהחולה חֹוִלי

יֵני ֵּפרֹות ְוַתן ָלנּו ַּפְרָנָסה טֹוָבה ּוְגָׁשִמים ְּבִעיָּתם, ֶׁשְּתֵהא ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְמֹבֶרֶכת ְּבָכל ִמיֵני ְּתבּואֹות ְוָכל מִ 
א ֶיְחַסר ָלנּו ָּכל ְיֵּמי ַחֵּיינּו. ותזכינו ְלַגֵּדל ֵאת ִויָרקֹות, ְוַתן ִסּפּוֵקינּו ְלָכל ֶאָחד ְואֶ  ָחד ֵּדי ַמְחסֹורֹו, ְו

(ובפרט פב”פ) (ומי שיש לו בנים בחו”ל יאמר: ּוְתַזֵּכִני ִלְׁשֹמַע ְּבׁשּורֹות טֹובֹות ִמְּבִני ְוכּו’, ויפרט   בנינו
ה ְיֵדיֶהם ְוִהְנִני ְּבִּלי ֶנֶדר נֹוֵתן ֶׁשֶמן ְלָמאֹור ְלִעּלּוי כל אחד מקרוביו ומיודעיו).ֶׁשַּתְצִליַח ָלֶהם ְּבָכל ַמֲעׂשֶ 

(ולהצלחת ָּבַני  ִנְׁשַמת ָרֵחל ִאֵּמנּו ְוִנְׁשַמת ַרֵּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס, ְּוִנְׁשמֹות ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים
א ָימּות ׁש  פב”פ) ּום ֶאָחד ִמְּבֵניֶהם ְּבַחֵּיי ֲאִביֶהם ְוִאָּמם, ְוִיְזּכּו ְלָבִנים ְׁשַּיֲאִריכּו ְיֵמיֶהם ּוְׁשנֹוֵתיֶהם, ְו

א ִיָׁשַמע   א ֵיָרֶאה ְו ׁשּום ֶׁשֶמץ  ַצִּדיִקים ּוְכֵׁשִרים ְּבָכל ִמּדֹות טֹובֹות, ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזּוּוג ָּכֵׁשר ְוָראּוי ָלֶהם, ְו
ֶּכה ִלְראֹוָתם ַיַחד ְּבִקּבּוץ ָּגֻלּיֹות ּוְגֻאָּלה ְׁשֵלָּמה ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ָאֵמן  ְּפסּול ְּבַזְרֵענּו ּוִמְׁשַּפְחֵּתנּו, ְוִנזְ 

  ֶסָלה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. 
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(לציין את השם הפרטי   יִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ֶׁשָּתחּוס ְוַתְחֹמל ַעל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ֲאָמְת

  בת/בן ________ ִּבְזכּוָתּה ֶׁשל ָרֵחל ִאֵּמנּו.  _________ושם האמא של מי שמבקשים עבורו(
ֵהי ִיְׂשָרֵאל, ְרֵאה נָ  א ְבָעְנֵינּו ְוִתְגָאֵלנּו. ּוְרֵאה ָּכל ֲאֶׁשר עֹוֵבר ָעַלי ַוֲאִני ָמַרת ָנֶפׁש ְועֹוֵבר ָעַלי  ָאָּנא ִמְּמ ֱא

ת ֹּגֶדל ִצְדקּוָתּה  ַצַער. ָאָּנא, ַהֲעֵבר ָּכל ַצַער ְוָצָרה ִמֶּמִּני, ּוְתַזֵּכִני ְלָּקְרָבה ֵאֶלי ִיְתָּבַר ְּכָרֵחל ִאֵּמנּו, ּוְזֹכר אֶ 
, ְוֶאת ֹּגֶדל ְּבִכּיֹוֶתיָה, ִּכי ָרֵחל ְמַבָּכה עַ ְוֹכַח ְקדֻ  ל ַּׁשת ְצִניעּוָתּה ּוַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים ֲאֶׁשר ֵהם ָּתִמיד ְלָפֶני

ְמקֹוִמי  י ּבִ ָּבֶניָה, ְּכמֹו ֶׁשִהְתַּפְּלָלה ְלָפֶני ְוָאְמָרה: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּבָׁשָעה ֶׁשָעַמד ָאִבי ְלַהְכִניס ֶאת ֲאחֹותִ 
א ֵּתֵצא ְלֶחְרָּפה. ּוָמה ֲאִני ֶׁשֲאִני ָּבָׂשר ָוָדם ָעָפר ָוֵאֶפר א ִקֵּנאִתי   ַלֻחָּפה, ָמַסְרִּתי ָלּה ֶאת ַהִּסיָמִנים ְּכֵדי ֶׁש

א הֹוֵצאִתיָה ְלבּוָׁשה ּוְלֶחְרָּפה, ְוַאָּתה ֶמֶל ַחי ְוַקָּים ְוַרֲחָמן, ּוִמּפְ  ֵני ָמה ִקֵּנאָת ַלֲעבֹוַדת ַלָּצָרה ֶׁשִּלי, ְו
  ּכֹוָכִבים ֶׁשֵאין ָּבּה ַמָּמׁש, ְוִהְגֵליָת ֶאת ָּבַני ְוֶנֶהְרגּו ַּבֶחֶרב.

קֹוָמם, ְוֶזה  ִמָּיד ִנְתַּגְלְּגלּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוָאַמר: ִּבְׁשִביֵל ָרֵחל ֲאִני ַמֲחִזיר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִלמְ 
ָאַמר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא: “ֹּכה ָאַמר ה’, קֹול ָּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים, ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה,  ַמה ּׁשֶ 

ֵת ר ִלְפֻעּלָ ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶּננּו. ֹּכה ָאַמר ה’, ִמְנִעי קֹוֵל ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיך ִמִּדְמָעה, ִּכי ֵיׁש ָׂשכָ 
  ְנֻאם ה’ ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב, ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵת ְנֻאם ה’ ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם”.

ּתֹוִׁשיֵענּו ְוִתְגָאֵלנּו ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש, ּוְבֵנה ֵּבית  ָרֵחל ִאֵּמנּו   ּוִבְזכּות ְּתִפָּלָתּה ֶׁשל
ינּו ִּבְזכּות ָרֵחל ְקָּדׁש, ְוִתְׁשֹּכן ְּבתֹו ְירּוָׁשַלִים ִעיְר ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת, ּוְבֵנה אֹוָתּה ִּבְנַין עֹוָלם ִּבְמֵהָרה ְּבָימֵ ַהּמִ 

. ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפּלֹוַתי ְוֶאת ַזֲעַקת ִלּבִ ִאֵּמנּו. ְוִיְהיּו ַרֲחֶמי ִמְתּגֹוְלִלים  י ֲאֶׁשר ֲאִני קֹוֵראת  ַעל ַעם ָקְדֶׁש
, ֵאל ָרם , ְרֵאה ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעַלי ְותֹוִׁשיֵעִני ֵאֶלי   (ְּתָפֵרׁש ְּבִפיָה ָּכל ְלָבָבּה ְוֶאת ַּבָּקׁשֹוֶתיָה).  ְוִנָּׂשא. ָאָּנא ִמְּמ

ַהי, ַקֵּבל ְּתִפּלֹוַתי ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְוְתַׂשּמְ  , ַמְלִּכי ֵוא ֵחִני ְוֶאת ָּכל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל, ְוָתֵגן ָעֵלינּו ְזכּות  ָאָּנא ִמְּמ
ר אֹוִתי  ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּוְזכּות ָהִאָּמהֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ְוִתְזּכֹ 

, ְוֶאְזֶּכה ִלְהיֹות ִאָּׁשה ּכְ  ַהי, ַהָּברּו ְּבָכל  ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶני ֵׁשָרה ּוְצנּוָעה, ּוְלַהֵּלל ּוְלָבֵר ֶאת ִׁשְמ ַמְלִּכי ֵוא
ְּבָכל ִמיֵני  ִמיֵני ְבָרכֹות, ַהָּגדֹול ְּבָכל ִמיֵני ְגֻדָּלה, ַהָּדגּול ְּבָכל ִמיֵני ִדּגּול, ֶהָהדּור ְּבָכל ִמיֵני ִהּדּור, ַהָּוִתיק

ִמיֵני ַזּכּות, ֶהָחִסיד ְּבָכל ִמיֵני ֲחִסידּות, ַהּטֹוב ְּבָכל ִמיֵני טֹובֹות, ְוַהָּיָׁשר ְּבָכל ִמיֵני  ָוִתיקּות, ַהָּז ְּבָכל 
ָכל ִמיֵני  ַיְׁשָרנּות, ַהְמֻכָּבד ְּבָכל ִמיֵני ָכבֹוד, ַהָּלמּוד ְּבָכל ִמיֵני ִלּמּוד, ַהֶּמֶל ְּבָכל ִמיֵני ַמְלכּות, ַהּנֹוָרא ּבְ 

ַּסְבָלן ְּבָכל ִמיֵני ַסְבָלנּות, ֶהָעָנו ְּבָכל ִמיֵני ֲעָנָוה, ַהּפֹוֶדה ְּבָכל ִמיֵני ְפדּות, ַהַּצִּדיק ְּבָכל ִמיֵני נֹוָראֹות, הַ 
ֵני ָכל ִמיְצָדקֹות, ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ִמיֵני ְקֻדּׁשֹות, ָהַרחּום ְּבָכל ִמיֵני ַרֲחָמנּות, ַהַּׂשר ְּבָכל ִמיֵני ְׂשָררֹות, ַהָּתם ּבְ 

.ְתִמימּות. הֹוֵל ָואֹור ַעד ֵאין ֵחֶקר, ּוִביָנה לֹו ַעד ֵאין ַּתְכִלית, ְוֵאין ְּבֹכַח ָהִעּיּון ְוַהֵּׂשֶכל ָלבֹוא ַעד ּתְ    בּוָנֶת
א ִיָּכְׁשלּו ִבי ְּבֵני ָאָדם, ּוְתַתֵּקן ְּבַרֲחֶמי ָּכל ּדָ  ָבר ֶׁשֵאינֹו ַּכּׁשּוָרה  ָאָּנא ִמְּמ ֲעֹזר ִלי, ַוֲעֵׂשה ְבַרֲחֶמי ֶׁש

, ְוֶאְזֶּכה ִלְדֹּבק ְּב   ֶׁשַּנֲעָׂשה ְוִנְתַקְלַקל ַעל ָיִדי אֹו ֶׁשִּנְגַרם ְּבִסָּבִתי, ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ִלי ְּבַרֲחֶמי
, ָאָּנא ַא ֵהי ִיְׂשָרֵאל, ְמַיֶחֶלת ּוְמַצָּפה ִליׁשּוָעְת , ֱא ל ְּתִׁשיֵבִני ֵריָקם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי  ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנ

, ה’ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.   ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני
טו, ֵסֶפר  –(ַהְּתִפָּלה ְמיֶֻּסֶדת ַעל ַמַאְמֵרי ֲחַז”ל ַּבְּגָמָרא, ִמְדַרׁש ַרָּבה ְּפִתיַחת ֵאיָכה, ֵסֶפר ִיְרְמָיה לא, יד 

  ַׁשַער ג’ ְליֹום ְרִביִעי).   –ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון 
   
  


