
 

ְךלְֵםְנֵרְ אֹולְ  
 יום ההילולא לצדיקים

 להורים ולמורים

 יום ההילולא לצדיקים הוא יום סגולה לברכה והצלחה.
את היום הזה, כמכשיר חינוכי מיוחד במינו, שיחזק יסודות חינוכיים דרך המסר שבכתוב:  אפשר להרוויח בקלות .א

 הם אכן ובאמת מורי הדרך "שלך"."והיו עיניך רואות את מוריך": להכיר, לדעת ולהוקיר תודה למי ש

יסודות של אמונה, ערכים, דרך ארץ ודרכי חיים, דרך אישיותם הגדולה של מי שנודעו בחייהם  ובנוסף, מרוויחים גם .ב
 ולאחר מותם כמורי דרך לעם.

באופן  –להתחקות אחריה מתחזק : ללמוד דרך דמות מובילה, והרצון החוויה וההפנמה החינוכיים קלים יותר .ג
 האישיים. תון דווקא של גילוי הכישרונוהנכ

אחר תאריכי ההילולא בלוח השנה, וההיכרות הישירה עם דמותם של גדולי האומה במהלך הדורות  העקביות  .ד
 יחזקו הרבה את הזהות העצמית ואת ההזדהות העצמית.ובמגוון עדות ישראל, 

  לכן זו ההצעה: יוזמה לפעילות בכתה / במשפחה.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי הילולא?
, ובתרגומה בעברית ארמיתהביטוי "הילולא" בא מהלשון ה

, המתקיימת ביום ה גדולהמציינת שמחפירושה: שמחה. ההילולא 
 פטירת הצדיק.

על הזכות שזכה הצדיק ביום פטירתו, ונשמתו  על מה השמחה?
עדנה במרומים, וממקומה היא פועלת להשפיע ברכה -עלתה לגן
 והצלחה. 

חז"ל הסבירו, כי ביום הפטירה, שהוא יום ההילולא, מתגלה נשמת 
שרות עם הצדיק בעולם במיוחד, יותר מכל יום אחר. לכן, ההתק

זכות הצדיק ביום הזה היא ע"י התכנסות של שמחה, בכיבוד 
 ובשירה, בלימוד דברי תורתו וסיפור נפלאות חייו.

 הילולא של מי?
של כל צדיק שנודע שמו בישראל, מכל עדה וכל קהילה, אשר 
אישיותו נודעה במיוחד: בתורה, בהנהגה, ובמעשי חסד ונפלאות 

 שעשה עבור הזולת.
 מתי יש...איך יודעים 

יש לוחות שנה שפרסמו תאריכי הילולא, וכן ספרים מתאימים 
 המרכזים תאריכים ומידע על כל צדיק.

ומכירים עוד מושגים כמו: מי הוא "צדיק"? אישיות, הנהגות, 
 עבודה עצמית, מהיכן הכוח לעשות "נפלאות"? ועוד.

 
   

 מה עושים בהילולא...

שעת התכנסות. במשפחה ניתן לייחד את  קובעים

 ארוחת ערב, או ערב שבת.

 .מתכוננים בשירה ושמחה וכיבוד מתאים
 

ק, סיפורים על מידע על תולדות חיי הצדי מכינים

 הנהגותיו המיוחדות ועל נפלאות שפעל ועשה.
 

יש המדליקים נר לזכות הצדיק. ובמידת האפשר, 

יש המשתדלים לעלות להתפלל על ציון קבר 

 הצדיק.

על הנהגות הצדיק, ומסכמים לקחים  מספרים

 אישיים.

ומביעים משאלות לב לפני ה' לזכות בהן "בזכות 

ה ולומר / לשלוח ניתן גם לכתוב תפילהצדיק". 

 אל הציון. 

  ,לשלוח בקשה לתפילה על ציון הצדיק

"הנני מתפלל לפני ה'  בנוסח: ,ניתן לכתוב בקשות לזכות בזכות הצדיק

שה' ימלא את  ,____________________  רביומבקש בזכות הצדיק 

 לברכה והצלחה / לרפואה שלימה / עבור... ".... משאלות לבי לטובה

 :ולהעביר

 נו בע"ה נשתדל להעבירן לתפילה על הציון הקדוש.: א1רות פשא

  .ציוןלאחראי במקום ה –פנו ישירות  :2פשרות א

 

 היום..
 הילולא
 לצדיק

 השבוע,
 של מי?תתקיים ההילולא 

 בדקו בלוח שנה מתאים

 היערכו עם חומר:

 על חיי הצדיק. מדברי תורתו.

 הציון למקום קבורתו...

 ותזכו בזכות הצדיק.


