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  :בר יוחאיניגון 
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ ָ ּ:  

ר  ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךּבַ ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ָיֹוָחאי ִנְמׁשַ ָ ּ:  

ר יֹוָחאי  ַחת ֹקֶדׁשּבַ ֶמן ִמׁשְ ְחָת ִמִמַדת ַהֹקֶדׁש, ׁשֶ ִּנְמׁשַ ּ ּ ּ ,
אָת ִציץ ֶנֶזר ַהֹקֶדׁש ך ְפֵאֶרך, ָּנׂשָ ָָחבוׁש ַעל ֹראׁשְ ָּ ּ:   

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶר ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ   :ָיךּ

ר יֹוָחאי  ְבָתּבַ ב טֹוב ָיׁשַ ַרְחָת, ּמֹוׁשַ ר ּבָ ּיֹום ַנְסָת יֹום ֲאׁשֶ ּ ,
ָעַמְדָת ְמָערֹות צוִרים ׁשֶ ּּבִ ם ָקִניָת הֹוְדך ַוֲהָדֶרך, ּ ָׁשָ ָ:  

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ ָ ּ:  

ים עֹוְמִדים ּטִ ר יֹוָחאי ֲעֵצי ׁשִ , ּוֵדי ְיֹדָוד ֵהם לֹוְמִדיםִּלמ, ּבַ
ֲָהלֹא ֵהָמה יֹורוך , אֹור ֻמְפָלא אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים ּ ּ

  :ָמֹוֶרך
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ ָ ּ:  

ֵדה ַתפוִחים ר יֹוָחאי ְוִלׂשְ ּּבַ ּ , ָעִליָת ִלְלֹקט ּבֹו ֶמְרָקִחים, ּ
ִצ ה ָאָדם ֶנֱאַמר , ּיִצים וְפָרִחיםּסֹוד תֹוָרה כְּ ַנֲעׂשֶ

ֲעבוֶרך ָּבַ ּ:  
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ ָ ּ:  

ְגבוָרה ר יֹוָחאי ֶנֱאַזְרָת ּבִ ּּבַ ָּדת - ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש, ּ
ְעָרה ְּוֶחֶרב הֹוֵצאָת ִמַתְעָרה, ַּהׁשַ ַלְפָת ֶנֶגד צֹוְרֶריך, ּ ָׁשָ ּ:  

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ ָ ּ:  
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ִיׁש ר יֹוָחאי ִלְמקֹום ַאְבֵני ׁשַ ִּהַגְעָת וְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש, ּבַ ּ ּ ,
ַּגם ֻגַלת ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִיׁש ּ ָָתׁשוִרי וִמי ְיׁשוֶרך, ּ ּ ּ ּ ּ:  

ׂשֹון ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ   :ָ ֵמֲחֵבֶריךּ

ים ֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ר יֹוָחאי ּבְ ים, ּּבַ , ַּקו ָירֹוק ְמַחֵדׁש ֳחָדׁשִ
ים תֹות סֹוד ֲחִמׁשִ ּבָ ַבע ׁשַ ֶריך, ּׁשֶ ין ְקׁשָ ֵרי ׁשִ ְרָת ִקׁשְ ָָקׁשַ ּ:  

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ ָ ּ:  

ר יֹוָחאי יוד ָחְכָמה ְקדוָמה ּּבַ ַקְפָת ִלְכבוָדה ְפִניָמה, ּ ִּהׁשְ ּ ּ ּ ,
ית ְתרוָמה ַתִים ְנִתיבֹות ֵראׁשִ ים וׁשְ לׁשִ ּׁשְ ּּ רוב , ּ ַּאְת כְּ ּ

ח ִזיו אֹוֶרך   :ִָמְמׁשַ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ ָ ּ:  

ר יֹוָחאי אֹור ֻמְפָלא רֹום ַמְעָלה יט כִּ, ּבַ י ַרב ָּיֵראָת ִמְלַהּבִ
ַּתֲעלוָמה ְוַאִין קֹוֵרא ָלה, ָּלה ּ ַָנְמָת ַעִין לֹא ְתׁשוֶרך, ּ ּ ּ:  

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ ָ ּ:  

ֵרי יֹוַלְדֶתך ר יֹוָחאי ַאׁשְ ָּבַ ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדך, ּ , ַָאׁשְ
ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדך י חׁשֶ, ְָוַאׁשְ ָן ֻתֶמיך ְואוֶריךְּלבוׁשֵ ָּ ּ ּ:  

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ְחָת ַאׁשְ ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ָּבַ ָ ּ:  

ֵרי יֹוַלְדֶתך ר יֹוָחאי ַאׁשְ ָּבַ ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדך, ּ , ַָאׁשְ
ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדך ן ֻתֶמיך ְואוֶריך, ְָוַאׁשְ י חׁשֶ ְָלבוׁשֵ ָּ ּּ ּ:  

ְחָת ר יֹוָחאי ִנְמׁשַ ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךּּבַ ֶמן ׂשָ ֶריך ׁשֶ ָ ַאׁשְ ָ:  
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  :ניגון ואמרתם כה לחי
ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   :ַרּבִ

ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי י ׁשִ   :ַּרּבִ
ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ֵרי ַעִין ָרַאְתהו, ִּאיׁש ֱאלִֹקים ָקדֹוׁש הוא יל , ַּאׁשְ כִּ ֵלב ָחָכם ַיׂשְ
ִּפיהו ר יֹוָחאי, ּ   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

רוך ְּבָ ּ הוא ִמִפי ֶעְליֹוןּ , ְמאֹור ָגִליל ָהֶעְליֹון, ָּקדֹוׁש הוא ֵמֵהָריֹון, ּ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ַדת תֹוָרה ְתִמ, ּבֹור ְוִאיׁש ִמְלָחָמהִג ּּבְ , ָּמֵלא ַמָדע ְוָחְכָמה, יָמהּ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ל ַתֲעלומֹות ָּדַרׁש כָּ ּ עֹז ְוַתֲעצומֹות, ּ , ָעָלה ַמֲעלֹות ָרמֹות, ּּבְ
ר יֹו   :ָחאיֲּאדֹוֵננו ּבַ
ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

תֹוך ְמָעָרה א ּבְ ִּמְפֵני ַהְגֵזָרה, ְֻהְחּבָ ם ָלַמד ִסְתֵרי תֹוָרה, ּ , ׁשָ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ְמעֹו, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי י ׁשִ ר יֹוָחאיַרּבִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ן ּבַ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ם ִנְבָרא ַמְעָין לֹו , ַמה ּטֹוב ֶחְלקֹו ְוֶחְבלֹו, ְּוָחרוב ְלַמֲאָכלֹו, ְוׁשָ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ
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ֵּדין ֵריָכא וַבר ֵריָכא, ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ים ְוָזָכה, ּ ה ַרּבִ , ִזכָּ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִד, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :יָקאיַּרּבִ

ָמה ֲהָלכֹות ִּחֵדׁש כַּ ָנה ֲערוכֹות, ּ ִמׁשְ ֵּהם ּבַ ֶּזה ַהַמְרִגיז , ּ
ר יֹוָחאי, ַמְמָלכֹות   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ּה אֹוָתה ְנִקָיהָעׂשָ, ִטֵהר ֶאת ִעיר ְטֶבְרָיה ַמָיא, ּ ּהֹודו לֹו ִמׁשְ ּ ,
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ל ַהִנְסָתרֹות ָּיַדע כָּ ים ֵפרֹות, ּ ְּדָבָריו עֹוׂשִ ָמה ְגֵז, ּ ל כַּ ּטֵ ּּבִ , רֹותּ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ר ָחָיה ל ָיָמיו ֲאׁשֶ ת לֹא ִנְהָיה, כָּ י הוא אֹות עֹוָלם , ּאֹות ַהֶקׁשֶ ּכִּ
ר יֹוָחאי, ָהָיה   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ
ר יֹוָחאי, ֶּתם ּכֹה ֶלָחיַוֲאַמְר ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ָרֵאל ֵהִאיר ִהיר, ְלָכל ִיׂשְ סֹוד תֹוָרה ַהּבָ אֹור ַהַחָמה ַמְזִהיר, ּּבְ , ּכְּ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹו, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ָחאיַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ַמָיא ׁשְ ַחר ּבִ ֵני ֲעִלָיה, ִּעם ַהָנִביא ֲאִחָיה, ָּמקֹום ּבָ ֲּאדֹוֵננו , ֶּזה ִמּבְ
ר יֹוָחאי   :ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹו, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ּן ַצִדיָקאיַרּבִ

ָּזָכה ִליָקר וְגֻדָלה, ֶנְחָמד ְמֹאד ְלַמֲעָלה ֶתר ֶעְליֹון לֹו ִנְגָלה, ּ , כֶּ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ
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ֲחּבוָרהֲא, ִסיַני ִסיַני לֹו ִנְקָרא ּבַ ִּמֶמנו ֵתֵצא תֹוָרה, ִּרי ׁשֶ ּ ּ ֲּאדֹוֵננו , ּ
ר יֹוָחאי   :ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ְבִעים ִתקוִנים ה ׁשִ ָּעׂשָ ּ ם ִתֵקן ָהֶעְליֹו, ְּיָקִרים ִמְפִניִנים, ּ ּּבָ , ִניםּ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ָחְכָמה ָּפַתח ֶאת ִפיו ּבְ ּהֹוִציא אֹור ַתֲעלוָמה, ּ ִּתֵקן ָזֳהֵרי ַחָמה, ּ ּ ּ ,
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ם ּכֹה ֶלָחיַּוֲאַמְרֶת ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ִּגָלה ִמְדָרׁש ַהֶנְעָלם, ַּצִדיק ְיסֹוד ָהעֹוָלם ּ , ָיכֹול ִלְפטֹור ָהעֹוָלם, ּ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָח, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :איַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ְּוִהִציל ַהְלחוִצים, ְּוִהְכִרית ֶאת ַהקֹוִצים, ּקֹולֹו ִזֵמר ָעִריִצים ּ ּ ,
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹו, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ּן ַצִדיָקאיַרּבִ

ְבתֹו ִעם ֲחֵבִרים, ָּרָאה ָפָניו ְמִאיִרים ׁשִ ֵּעת ִגָלה סֹוד , ּּבְ ּ
ר יֹוָחאי, ִּנְסָתִרים   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ב כָּ לֹום ָרב ַעל ִמׁשְ ַּמה ָיְפיֹו וַמה ּטובֹו, ֹוׁשָ ְלָבבֹו, ּ , ּדֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו ֲעֵדנוּהוא ַיְמִליץ טֹו, ִּהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינו, ּ , ּב ּבַ
ר יֹוָחאי   :ֲּאדֹוֵננו ּבַ

ר יֹוָחאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמעֹון ַצִדיָקאי, ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה ֶלָחי :ַרּבִ י ׁשִ   :ַּרּבִ
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  :אמר רבי עקיבאניגון 
  

י ֲעִקיָבא , ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל ֵריֶכם ִיׂשְ ִלְפֵני , ַאׁשְ

ֲהִרין  ּוִמי, ִּמי ַאֶתם ִמּטַ
ֲאִביֶכם , ְמַטֵהר ֶאְתֶכם

ַמִים ׁשָ ּבַ ִמְקֵוה , ְואֹוֵמר. ּׁשֶ
ָרֵאל ְיָי ַּמה ִמְקֶוה , ִיׂשְ

ֵמִאים ַאף , ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ
רוך הוא ְמַטֵהר  ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ָרֵאל   :ֶאת ִיׂשְ
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