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 קכ"א פרק

ִין    א ַא֗ ים ֵמ֝ ָהִר֑ ֲע֥לֹות ֶאָּׂש֣א ֵע֭יַני ֶאל־ֶהֽ ַּמ֫ יר ַלֽ ִׁש֗
י׃   א ֶעְזִרֽ ֹ֥ ֑   בָיב ה   יאהדונהי  ל ֶעְ֭זִרי ֵמִע֣ם ְיֹהָו ֵׂש֗ ֹ֝ ע

ֶרץ׃   ִים ָוָאֽ ַאל־ִיֵּת֣ן ַלּ֣מֹוט ַרְגֶלָך ַאל־ָי֝֗נּום    ג ָׁשַמ֥
ָך׃ ׁשֹֽ  ר   דְמֶרֽ א ִייָׁש֑ן ׁ֝שֹוֵמ֗ ֹ֣ א־ָי֭נּום ְול ֹֽ ִהֵּנ֣ה ל

ל׃ ָך ְיֹהָו֥  יאהדונהי לְיֹהָו֥  ה ִיְׂשָרֵאֽ ְמֶר֑   לֹׁשֽ

ְּלָך ַעל־ַי֥ד ְיִמיֶנֽ ָך׃  יאהדונהי ֶמׁש   וִצ֝ ם ַהֶּׁש֥ יֹוָמ֗
ְיָלה׃  ַח ַּבָּלֽ ָּכה ְוָיֵר֥ א־ַיֶּכ֗ ֹֽ ֹהוָ֗  זל  יאהדונהי לְיֽ

ָך׃ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל־ ר ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ע ִיְׁ֝שֹמ֗  ָר֑
ֹהוָ֗  ח אְתָך֥ ִיְׁשמָ  יאהדונהי ל ְיֽ ּובֹוֶאָ֑ך   ר־ֵצֽ

ם׃ ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗   ֵמֽ֝

   פרק כ"ז

י  יאהדונהי לְלָדִו֨ד ׀ ְיֹהוָ  א י ְוִ֭יְׁשִעי ִמִּמ֣ ׀ אֹוִר֣
ד׃   יאהדונהי  לִאיָר֑א ְיֹהָו֥  י ֶאְפָחֽ י ִמִּמ֥ ַּי֗ עֹוז־ַח֝ ָמֽ

י   ב י ָצַר֣ ִר֥ ל ֶאת־ְּבָׂש֫ ֱאֹכ֪ י ׀ ְמֵרִעים֮ ֶלֽ ב ָעַל֨ ִּבְקֹר֤
לּו׃  ְׁש֣לּו ְוָנָפֽ ָּמה ָכֽ י ֵה֖ ְיַב֣י ִל֑ ֲחֶנ֬ה  גְוֹאֽ ִאם־ַּתֽ

י ִאם־ָּת֣קּום ָעַ֭לי  ִּב֥ א־ִייָר֪א ִל֫ ֹֽ ֲחֶנה֮ ל י ׀ ַמֽ ָעַל֨
ֹ֗את   ז ַח׃  ִמְלָחָמ֑ה ְּב֝ ַאַח֤ת ׀ ָׁשַאְ֣לִּתי    ד ֲאִנ֣י בֹוֵטֽ

ֵאת־ְיֹהוָ  י  יאהדונהי לֵמֽ ׁש ִׁשְבִּת֣ ֵּק֥ אֹוָתּ֪ה ֲאַב֫
ֲח֥זֹות  יאהדונהי ל ְּבֵבית־ְיֹ֭הוָ  ָּכל־ְיֵמ֣י ַחַּי֑י ַלֽ
ַעם־ְיֹ֝הוָ֗  יָכֽלֹו׃  יאהדונהי לְּבֹנֽ ר ְּבֵהֽ י  הּוְלַבֵּק֥ ִּכ֤

ִני ׀ ְּבֻסֹּכה֮ ְּב֪יֹום ָר֫  ָע֥ה ַיְ֭סִּתֵרִני ְּבֵסֶ֣תר ִיְצְּפֵנ֨
ִני׃  ֗צּור ְיֽרֹוְמֵמֽ ֳה֑לֹו ְּב֝ י   וָאֽ ה ָי֪רּום רֹאִׁש֡ ְוַעָּת֨

ֳהלֹו ִזְבֵח֣י  י ְוֶאְזְּבָח֣ה ְבָ֭אֽ ִביבֹוַת֗ י ְסֽ ְיַב֬ ַע֤ל ֹאֽ
יֹהוָ  ה ַלֽ ֲ֝אַזְּמָר֗ יָרה ַוֽ  ז׃ יאהדונהי לְתרּוָע֑ה ָאִׁש֥

 ֖ י ֶאְקָר֗  יאהדונהי ל ְׁשַמע־ְיֹהָו א ְוָחֵּנִ֥ני קֹוִל֥
ֲעֵנִֽני׃   ְלָך ׀ ָאַמ֣ר ִלִּ֭בי ַּבְּקׁ֣שּו ָפָנ֑י ֶאת־ָּפֶנ֖יָך   חַוֽ

ׁש׃  יאהדונהי לְיֹהוָ  יָך ׀   טֲאַבֵּקֽ ר ָּפֶנ֨ ַאל־ַּתְסֵּת֬
י ָהִי֑יָת  ָך ֶעְזָרִת֥ ְבֶּד֥ ף ַע֫ ל ַּתט־ְּבַא֗ ֮ ַא֥ ִמֶּמִּני

י   ִני ֱאֹלֵה֥ ַעְזֵב֗ ִני ְוַאל־ַּתֽ֝ ל־ִּתְּטֵׁש֥ י׃  ַאֽ י־  יִיְׁשִעֽ ִּכֽ
יֹהוָ  י ֲעָז֑בּוִני ַוֽ י ְוִאִּמ֣ ִני׃ יאהדונהי לָאִב֣  ַיַֽאְסֵפֽ

ִני ְיֹהוָ֗  יא ַרח  יאהדונהי ל֤הֹוֵר֥ ְרֶּכָ֥ך ּוְ֭נֵחִני ְּבֹא֣ ַּד֫
י׃  ַען ֽׁשֹוְרָרֽ ַמ֗ ל־ִּתְּ֭תֵנִני ְּבֶנֶ֣פׁש  יבִמיׁ֑שֹור ְל֝ ַאֽ

ֶקר וִ  ֗ ֵדי־ֶׁש֝ י ֵעֽ מּו־ִב֥ י ָקֽ י ִּכ֥ ס׃ָצָר֑ ַח ָחָמֽ  יֵפ֥
טּוב־ְיֹהוָ֗  יג ׄא ֶהֱ֭אַמְנִּתי ִלְר֥אֹות ְּבֽ ׄ   ל ׄלּׄוֵל֗

ים׃  יאהדונהי ָו֥  יד ְּבֶאֶ֣רץ ַחִּיֽ   ל ַקֵּו֗ה ֶאל־ְיֹה֫
  ל ֲחַ֭זק ְוַיֲֽאֵמ֣ץ ִלֶּבָ֑ך ְוַ֝קֵּו֗ה ֶאל־ְיֹהוָ  יאהדונהי
  ׃יאהדונהי

   צ"א פרק

י ִיְתלֹוָנֽ ן׃  א ַּד֗ ל ַׁש֝   ב יֵֹׁ֭שב ְּבֵסֶ֣תר ֶעְל֑יֹון ְּבֵצ֥
֭יֹהוָ  ר ַלֽ י    יאהדונהי  ל ֹאַמ֗ ֹלַה֗ י ֱא֝ י ּוְמֽצּוָדִת֑ ַמְחִס֣

יְלָך ִמַּפ֥ח ָי֗קּוׁש   גֶאְבַטח־ּֽבֹו׃  י ֣הּוא ַיִּ֭צֽ ִּכ֤
ֶבר ַהּֽוֹות׃  ַחת־ ד ִמֶּד֥ ְּבֶאְבָר֨תֹו ׀ ָיֶ֣סְך ָלְך ְוַתֽ

ֵחָר֣ה ֲאִמּֽתֹו׃  ְחֶס֑הְּכָנָפ֣יו ּתֶ  א־  הִצָּנ֖ה ְוֹסֽ ֹֽ ל
ץ ֵח֗ ם׃  ִת֭יָרא ִמַּפַ֣חד ָלְ֑יָלה ֵמ֝   וָי֥עּוף יֹוָמֽ

ִים׃  ֳהָרֽ ֶטב ָיׁ֥שּוד ָצֽ ֶּק֗ ֶפל ַיֲֽהֹלְך ִמ֝  זִמֶּ֭דֶבר ָּבֹא֣
א  ֹ֣ יָך ל ֶל֗ ֑ ָך ֵא֝ יִמיֶנ ֶלף ּוְרָבָב֥ה ִמֽ ל ִמִּצְּדָך ׀ ֶא֗ ִיֹּפ֤

ק ְּבעֵ  חִיָּגֽׁש׃  יט ְוִׁשֻּלַמ֖ת ְרָׁשִע֣ים   יֶנ֣יָךַר֭ ַתִּב֑
ה׃  י־ַאָּת֣ה ְיֹהוָ  טִּתְרֶאֽ י  יאהדונהי לִּכֽ ַמְחִס֑

ְל֗יֹון ַׂשְ֣מָּת ְמעֹוֶנֽ ָך׃   א־ְתֻאֶּנ֣ה ֵאֶל֣יָך ָרָע֑ה   יֶע֝ ֹֽ ל
ָך׃  ֳהֶלֽ ב ְּבָאֽ א־ִיְקַר֥ ֹֽ ַגע ל י ַמְ֭לָאָכיו   יא ְוֶ֝נ֗ ִּכ֣

ְׁשָמְרָך ְּבכָ  יָך׃ְיַצֶּוה־ָּלְך ִל֝ ַעל־ יב ל־ְּדָרֶכֽ
ָך ִים ִיָּׂש֑אּוְנָך ֶּפן־ִּתֹּג֖ף ָּבֶאֶ֣בן ַרְגֶלֽ ׃ יג ַעל־ַּכַּפ֥

ין׃   יר ְוַתִּנֽ ס ְּכִפ֣ ְך ִּתְרֹמ֖ י   ידַׁשַ֣חל ָוֶפֶ֣תן ִּתְדֹר֑ ִּכ֤
י׃  ע ְׁשִמֽ י־ָיַד֥ הּו ִּכֽ ַׂשְּגֵב֗ ֲאַפְּלֵט֑הּו ֲא֝ י ָחַׁ֭שק ַוֽ ִב֣

הּו טו ֶאֱעֵנ֗ ִני ׀ ְוֽ ה  ִיְקָרֵא֨ י ְבָצָר֑ ִעּֽמֹו־ָאֹנִכ֥
הּו׃   ֲאַכְּבֵדֽ הּו ַוֽ ַחְּלֵצ֗ ֶרְך ָיִ֭מים אַ   טזֲא֝ ְׂשִּביֵע֑הּו  ֹא֣
י׃ הּו ִּביֽׁשּוָעִתֽ   ְוַ֝אְרֵא֗
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ד׃א ְלָדִוֽ ִמְז֥מֹור ַח לְיֹ֭הָוַחְּלֵצִ֣ניבַלְמַנֵּצ֗
ִני׃יאהדונהי ִּתְנְצֵרֽ ים ֲחָמִס֣ יׁש ֵמִא֖ ע ָר֑ ָאָד֣ם גֵמֽ

ָי֥גּורּו ָּכל־֗יֹ֝ום ְּבֵל֑ב ָר֣עֹות ְׁש֣בּו ָחֽ ֲאֶׁש֤ר
תדִמְלָחֽמֹות׃ ֲחַמ֥ ׁש ָח֥ מֹו־ָנ֫ ְּכֽ ְלׁשֹוָנם֮ ְנ֣נּו ָׁשֽ

ָלה׃ ֶסֽ ְׂשָפֵת֣ימֹו ַחת ַּת֖ ִניהַעְכׁ֑שּוב ָׁשְמֵר֤
יםיאהדונהילְיהָֹו֨ ֲחָמִס֣ יׁש ֵמִא֣ ע ָרָׁש֗ י יֵד֤ ִמ֘ ׀

י׃ ְּפָעָמֽ ִלְד֥חֹות ְׁש֗בּו ָחֽ֝ ר ֲאֶׁש֥ ִני ְמֽנּווִּתְנְצֵר֑ ָט֥
ְלַיד־ ֶׁשת ֶר֭ ָּפְ֣רׂשּו ים ֲחָבִל֗ ַוֽ י ִל֗ ח ַּפ֡ ׀ ים ֵגִא֨

ָלה׃ ֶסֽ תּו־ִל֣י ָׁשֽ ים ְקִׁש֖ ֹמֽ ָאַמְ֣רִּתיזַמְעָּג֑ל
֭יֹהָו ָאָּ֑תיאהדונהילַלֽ ְיֹ֝הָוֵ֗אִ֣לי ֲאִז֥יָנה ַהֽ לה

ֲחנּוָנֽי׃יאהדונהי ַּתֽ ֲאֹ֭דָניםֱאֹלִהי] היֱהִֹו[ח֣קֹול
ָנֶֽׁשק׃ ְּב֣יֹום י רֹאִׁש֗ ְל֝ ָתה ַסֹּכ֥ י ְיֽׁשּוָעִת֑ ז ַאל־טֹע֣

ְיֹ֭הָו ַאל־יאהדונהילִּתֵּת֣ן ְזָמ֥מֹו ָרָׁש֑ע ֲאַוֵּי֣י ַמֽ
ֵפ֗ ָלה׃קָּת֝ ֶסֽ ליָי֥רּומּו ֲעַמ֖ ְמִסָּב֑י אׁש ֹ֥ ר

ימֹו׃ ְיַכֵּסֽ יםיאְׂשָפֵת֣ימֹו ִל֥ ָח֫ ֶּגֽ ם ֲעֵליֶה֗ ִיּ֥מֹוטּו
ַּבל־ָיֽקּומּו׃ ֲהֹמ֗רֹות ַמֽ ְּב֝ ַיִּפֵל֑ם ׁש יׁשיבָּבֵא֥ ִא֥

ּנּו ְי֝צּוֶד֗ ע ָר֑ ס ִאיׁש־ָחָמ֥ ֶרץ ָא֥ ָּב֫ ַּבל־ִיּ֪כֹון ָלׁשֹון֮
ת׃ ְיֹ֭הָויגְלַמְדֵחֹפֽ י־ַיֲעֶׂש֣ה ִּכֽ ְעִּתי לָיַד֗

ים׃יאהדונהי ֶאְבֹיִנֽ ט ְׁשַּפ֗ ִמ֝ ָעִנ֑י ין ַאְךידִּד֣
ֶאת־ָּפֶנֽיָך׃ ים ְיָׁ֝שִר֗ ֵיְֽׁש֥בּו ִלְׁשֶמָ֑ך יֹו֣דּו ַצִּ֭דיִקים

קטפרק

ְלָדא ַאלַלְמַנֵּצַח ְתִהָּלִתי ֱאֹלֵהי ִמְזמֹור ִוד
ָּפָתחּוב׃ֶּתֱחַרׁש ָעַלי ִמְרָמה ּוִפי ָרָׁשע ִפי ִּכי

ָׁשֶקר ְלׁשֹון ִאִּתי ִׂשְנָאהג׃ִּדְּברּו ְוִדְבֵרי
ִחָּנם ַוִּיָּלֲחמּוִני ַאֲהָבִתיד׃ְסָבבּוִני ַּתַחת
ְתִפָּלה ַוֲאִני ָעַליה׃ִיְׂשְטנּוִני ָרָעהַוָּיִׂשימּו

ַאֲהָבִתי ַּתַחת ְוִׂשְנָאה טֹוָבה ַהְפֵקדו׃ַּתַחת
ְיִמינֹו ַעל ַיֲעֹמד ְוָׂשָטן ָרָׁשע ְּבִהָּׁשְפטֹוז׃ָעָליו

ַלֲחָטָאה ִּתְהֶיה ּוְתִפָּלתֹו ָרָׁשע ִיְהיּוח׃ֵיֵצא
ַאֵחר ִיַּקח ְּפֻקָּדתֹו ְמַעִּטים ָבָניוט׃ָיָמיו ִיְהיּו

ְוִאְׁשּת ַאְלָמָנהְיתֹוִמים ָבָניוי׃ֹו ָינּועּו ְונֹוַע
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם ְוָדְרׁשּו נֹוֶׁשהיא׃ְוִׁשֵאלּו ְיַנֵּקׁש
ְיִגיעֹו ָזִרים ְוָיֹבּזּו לֹו ֲאֶׁשר לֹויב׃ְלָכל ְיִהי ַאל

ִליתֹוָמיו חֹוֵנן ְיִהי ְוַאל ָחֶסד ְיִהייג׃מֵֹׁשְך
ִיַּמ ַאֵחר ְּבדֹור ְלַהְכִרית ְׁשָמםַאֲחִריתֹו ׃ח

ֶאליד ֲאֹבָתיו ֲעֹון יאהדונהילֹהָוְיִיָּזֵכר

ִּתָּמח ַאל ִאּמֹו ֶנֶגדטו׃ְוַחַּטאת לֹהָוְיִיְהיּו
ִזְכָרםיאהדונהי ֵמֶאֶרץ ְוַיְכֵרת ַיַעןטז׃ָּתִמיד

ָעִני ִאיׁש ַוִּיְרֹּדף ָחֶסד ֲעׂשֹות ָזַכר לֹא ֲאֶׁשר
ְלמֹוֵתת ֵלָבב ְוִנְכֵאה ְקָליז׃ְוֶאְביֹון ָלהַוֶּיֱאַהב

ִמֶּמּנּו ַוִּתְרַחק ִּבְבָרָכה ָחֵפץ ְולֹא ׃ַוְּתבֹוֵאהּו
ְּבִקְרּבֹויח ַכַּמִים ַוָּתבֹא ְּכַמּדֹו ְקָלָלה ַוִּיְלַּבׁש

ְּבַעְצמֹוָתיו ַיְעֶטהיט׃ְוַכֶּׁשֶמן ְּכֶבֶגד לֹו ְּתִהי
ַיְחְּגֶרָה ָּתִמיד ֹׂשְטַניכ׃ּוְלֵמַזח ְּפֻעַּלת זֹאת

ַעליאהדונהילֹהָוְיֵמֵאת ָרע ְוַהֹּדְבִרים
ֲעֵׂשהםֱאֹלִהי] היֱהִֹו[ְוַאָּתהכא׃ַנְפִׁשי ֲאֹדָני

ַהִּציֵלִני ַחְסְּדָך טֹוב ִּכי ְׁשֶמָך ְלַמַען ׃ִאִּתי
ְּבִקְרִּביכב ָחַלל ְוִלִּבי ָאֹנִכי ְוֶאְביֹון ָעִני ׃ִּכי
ָּכַאְרֶּבהכג ִנְנַעְרִּתי ֶנֱהָלְכִּתי ִּכְנטֹותֹו ׃ְּכֵצל
ִמָּׁשֶמןִּבְרַּככד ָּכַחׁש ּוְבָׂשִרי ִמּצֹום ָּכְׁשלּו ׃י
ְיִניעּוןכה ִיְראּוִני ָלֶהם ֶחְרָּפה ָהִייִתי ַוֲאִני

ֱאֹלָהייאהדונהילֹהָוְיָעְזֵרִניכו׃רֹאָׁשם
ְכַחְסֶּדָך ּזֹאתכז׃הֹוִׁשיֵעִני ָיְדָך ִּכי ְוֵיְדעּו

ְיַקְללּוכח׃ֲעִׂשיָתּהיאהדונהילֹהָוְיַאָּתה
ְת ְוַאָּתה ְוַעְבְּדָךֵהָּמה ַוֵּיבֹׁשּו ָקמּו ָבֵרְך

ְוַיֲעטּוכט׃ִיְׂשָמח ְּכִלָּמה ׂשֹוְטַני ִיְלְּבׁשּו
ָּבְׁשָּתם ְמֹאדיאהדונהילֹהָוְיאֹוֶדהל׃ַכְמִעיל

ֲאַהְלֶלּנּו ַרִּבים ּוְבתֹוְך ַיֲעֹמדלא׃ְּבִפי ִּכי
ַנְפׁשֹו ִמֹּׁשְפֵטי ְלהֹוִׁשיַע ֶאְביֹון ׃ִליִמין
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ִיןא ַא֗ ֵמ֝ ים ָהִר֑ ֶאל־ֶהֽ ֵע֭יַני ֶאָּׂש֣א ֲע֥לֹות ַּמ֫ ַלֽ יר ִׁש֗
י׃ ֶעְזִרֽ א ֹ֥ ֑בָיב ְיֹהָו ֵמִע֣ם היאהדונהילֶעְ֭זִרי ֵׂש֗ ֹ֝ ע

ֶרץ׃ ָוָאֽ ִים ַאל־ָי֝֗נּוםגָׁשַמ֥ ַרְגֶלָך ַלּ֣מֹוט ַאל־ִיֵּת֣ן
ָך׃ֹׁשֽ רדְמֶרֽ ׁ֝שֹוֵמ֗ ִייָׁש֑ן א ֹ֣ ְול א־ָי֭נּום ֹֽ ל ִהֵּנ֣ה

ל׃ ְיֹהָו֥יאהדונהילְיֹהָו֥הִיְׂשָרֵאֽ ָך ְמֶר֑ לֹׁשֽ

ְיִמיֶנֽ ָך׃יאהדונהי ַעל־ַי֥ד ְּלָך ֶמׁשוִצ֝ ַהֶּׁש֥ ם יֹוָמ֗
ְיָלה׃ ַּבָּלֽ ַח ְוָיֵר֥ ָּכה א־ַיֶּכ֗ ֹֽ ֹהָו֗זל יאהדונהילְיֽ

ִמָּכל־ ָך׃ִיְׁשָמְרָך ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ר ִיְׁ֝שֹמ֗ ע ָר֑
ֹהָו֗ח אְתָךִיְׁשָמיאהדונהילְיֽ ּובֹוֶאָ֑ךר־ֵצֽ

ם׃ ְוַעד־עֹוָלֽ ה ַעָּת֗ ֵמֽ֝

כ"ז פרק

ְיֹהָוא ׀ ד ייאהדונהילְלָדִו֨ ִמִּמ֣ ְוִ֭יְׁשִעי י אֹוִר֣ ׀
ְיֹהָו֥ א ד׃יאהדונהילִאיָר֑ ֶאְפָחֽ י ִמִּמ֥ י ַּי֗ עֹוז־ַח֝ ָמֽ

יב ָצַר֣ י ִר֥ ֶאת־ְּבָׂש֫ ל ֱאֹכ֪ ֶלֽ ְמֵרִעים֮ ׀ י ָעַל֨ ב ִּבְקֹר֤
לּו׃ ְוָנָפֽ ְׁש֣לּו ָכֽ ָּמה ֵה֖ י ִל֑ ְיַב֣י הגְוֹאֽ ֲחֶנ֬ ִאם־ַּתֽ

ָעַ֭לי ִאם־ָּת֣קּום י ִּב֥ ִל֫ א א־ִייָר֪ ֹֽ ל ֲחֶנה֮ ַמֽ ׀ י ָעַל֨
את ֹ֗ ז ְּב֝ ַח׃ִמְלָחָמ֑ה בֹוֵטֽ ָׁשַאְ֣לִּתידֲאִנ֣י ׀ ַאַח֤ת

ֵאת־ְיֹהָו ייאהדונהילֵמֽ ִׁשְבִּת֣ ׁש ֵּק֥ ֲאַב֫ אֹוָתּ֪ה
ֲח֥זֹותיאהדונהילְּבֵבית־ְיֹ֭הָו ַלֽ ַחַּי֑י ָּכל־ְיֵמ֣י
ַעם־ְיֹ֝הָו֗ יָכֽלֹו׃יאהדונהילְּבֹנֽ ְּבֵהֽ ר יהּוְלַבֵּק֥ ִּכ֤

ָר֫ ְּב֪יֹום ְּבֻסֹּכה֮ ׀ ִני ְּבֵסֶ֣תרִיְצְּפֵנ֨ ַיְ֭סִּתֵרִני ָע֥ה
ִני׃ ְיֽרֹוְמֵמֽ ֗צּור ְּב֝ ֳה֑לֹו יוָאֽ רֹאִׁש֡ ָי֪רּום ה ְוַעָּת֨

ִזְבֵח֣י ֳהלֹו ְבָ֭אֽ ְוֶאְזְּבָח֣ה י ִביבֹוַת֗ ְסֽ י ְיַב֬ ֹאֽ ַע֤ל
יֹהָו ַלֽ ה ֲ֝אַזְּמָר֗ ַוֽ יָרה ָאִׁש֥ ז׃יאהדונהילְתרּוָע֑ה

ֶאְקָר֗יאהדונהילְׁשַמע־ְיֹהָו֖ י ְוָחֵּנִ֥ניקֹוִל֥ א
ֲעֵנִֽני׃ ֶאת־ָּפֶנ֖יָךחַוֽ ָפָנ֑י ַּבְּקׁ֣שּו ִלִּ֭בי ָאַמ֣ר ׀ ְלָך
ׁש׃יאהדונהילְיֹהָו ׀טֲאַבֵּקֽ יָך ָּפֶנ֨ ר ַאל־ַּתְסֵּת֬

ָהִי֑יָת י ֶעְזָרִת֥ ָך ְבֶּד֥ ַע֫ ף ַּתט־ְּבַא֗ ל ַא֥ ִמֶּמִּני֮
י ֱאֹלֵה֥ ִני ַעְזֵב֗ ְוַאל־ַּתֽ֝ ִני ל־ִּתְּטֵׁש֥ י׃ַאֽ י־יִיְׁשִעֽ ִּכֽ

יֹהָו ַוֽ ֲעָז֑בּוִני י ְוִאִּמ֣ י ִני׃יאהדונהילָאִב֣ ַיַֽאְסֵפֽ
ְיֹהָו֗יא ִני ַרחיאהדונהיל֤הֹוֵר֥ ְּבֹא֣ ּוְ֭נֵחִני ְרֶּכָ֥ך ַּד֫

י׃ ֽׁשֹוְרָרֽ ַען ַמ֗ ְל֝ ְּבֶנֶ֣פׁשיבִמיׁ֑שֹור ל־ִּתְּ֭תֵנִני ַאֽ
ִו ֶקר ֗ ֵדי־ֶׁש֝ ֵעֽ י מּו־ִב֥ ָקֽ י ִּכ֥ י ס׃ָצָר֑ ָחָמֽ ַח יֵפ֥

טּוב־ְיֹהָו֗יג ְּבֽ ִלְר֥אֹות ֶהֱ֭אַמְנִּתי ׄא ׄ לׄלּׄוֵל֗
ים׃יאהדונהי ַחִּיֽ ָו֥ידְּבֶאֶ֣רץ ֶאל־ְיֹה֫ ה לַקֵּו֗
ֶאל־ְיֹהָויאהדונהי ה ְוַ֝קֵּו֗ ִלֶּבָ֑ך ְוַיֲֽאֵמ֣ץ לֲחַ֭זק
׃יאהדונהי

צ"אפרק

ִיְתלֹוָנֽ ן׃א י ַּד֗ ַׁש֝ ל ְּבֵצ֥ ֶעְל֑יֹון ְּבֵסֶ֣תר ביֵֹׁ֭שב

֭יֹהָו ַלֽ ר ייאהדונהילֹאַמ֗ ֹלַה֗ ֱא֝ י ּוְמֽצּוָדִת֑ י ַמְחִס֣
ָי֗קּוׁשגֶאְבַטח־ּֽבֹו׃ ח ִמַּפ֥ יְלָך ַיִּ֭צֽ ֣הּוא י ִּכ֤
ַהּֽוֹות׃ ֶבר ַחת־דִמֶּד֥ ְוַתֽ ָלְך ָיֶ֣סְך ׀ ְּבֶאְבָר֨תֹו

ֶּת ֲאִמּֽתֹו׃ְחֶס֑הְּכָנָפ֣יו ֵחָר֣ה ְוֹסֽ א־הִצָּנ֖ה ֹֽ ל
ץ ֵח֗ ֵמ֝ ָלְ֑יָלה ִמַּפַ֣חד ם׃ִת֭יָרא יֹוָמֽ וָי֥עּוף

ִים׃ ֳהָרֽ ָצֽ ָיׁ֥שּוד ֶטב ֶּק֗ ִמ֝ ַיֲֽהֹלְך ֶפל ָּבֹא֣ זִמֶּ֭דֶבר

א ֹ֣ ל יָך ֶל֗ ֵא֝ ֑ ָך יִמיֶנ ִמֽ ה ּוְרָבָב֥ ֶלף ֶא֗ ׀ ִמִּצְּדָך ל ִיֹּפ֤
ְּבֵעחִיָּגֽׁש׃ ק ְרָׁשִע֣יםיֶנ֣יָךַר֭ ת ְוִׁשֻּלַמ֖ יט ַתִּב֑

ה׃ ְיֹהָוטִּתְרֶאֽ י־ַאָּת֣ה ייאהדונהילִּכֽ ַמְחִס֑

ְמעֹוֶנֽ ָך׃ ַׂשְ֣מָּת ְל֗יֹון ָרָע֑היֶע֝ ֵאֶל֣יָך א־ְתֻאֶּנ֣ה ֹֽ ל
ָך׃ ֳהֶלֽ ְּבָאֽ ב א־ִיְקַר֥ ֹֽ ל ַגע ַמְ֭לָאָכיויאְוֶ֝נ֗ י ִּכ֣
ְּבָכ ְׁשָמְרָך ִל֝ יָך׃ְיַצֶּוה־ָּלְך ַעל־יבל־ְּדָרֶכֽ

ָך ַרְגֶלֽ ָּבֶאֶ֣בן ֶּפן־ִּתֹּג֖ף ִיָּׂש֑אּוְנָך ִים ַעל־ַּכַּפ֥ יג ׃
ין׃ ְוַתִּנֽ יר ְּכִפ֣ ס ִּתְרֹמ֖ ְך ִּתְדֹר֑ ָוֶפֶ֣תן יידַׁשַ֣חל ִּכ֤

י׃ ְׁשִמֽ ע י־ָיַד֥ ִּכֽ הּו ַׂשְּגֵב֗ ֲא֝ ֲאַפְּלֵט֑הּו ַוֽ ָחַׁ֭שק י ִב֣
הּוטו ֶאֱעֵנ֗ ְוֽ ׀ ִני הִיְקָרֵא֨ ְבָצָר֑ י ִעּֽמֹו־ָאֹנִכ֥

הּו׃ ֲאַכְּבֵדֽ ַוֽ הּו ַחְּלֵצ֗ ַאטזֲא֝ ָיִ֭מים ֶרְך ְׂשִּביֵע֑הּוֹא֣
י׃ ִּביֽׁשּוָעִתֽ הּו ְוַ֝אְרֵא֗
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ד׃  א ַח ִמְז֥מֹור ְלָדִוֽ  לְיֹ֭הוָ  ַחְּלֵצִ֣ני בַלְמַנֵּצ֗
ִני׃  יאהדונהי ים ִּתְנְצֵרֽ יׁש ֲחָמִס֣ ע ֵמִא֖ ָאָד֣ם ָר֑  גֵמֽ

ְׁש֣בּו ָר֣עֹות ְּבֵל֑ב ָּכל־֗יֹ֝ום ָי֥גּורּו   ֲאֶׁש֤ר ָחֽ
ָחׁ֥ש ֲחַמ֥ת   ד ִמְלָחֽמֹות׃  מֹו־ָנ֫ ְנ֣נּו ְלׁשֹוָנם֮ ְּכֽ ָׁשֽ

ָלה׃  ַחת ְׂשָפֵת֣ימֹו ֶסֽ ִני  הַעְכׁ֑שּוב ַּת֖ ָׁשְמֵר֤
ים   יאהדונהי לְיהֹוָ֨  ע ֵמִא֣יׁש ֲחָמִס֣ י ָרָׁש֗ יֵד֤ ׀ ִמ֘

י׃  ְׁש֗בּו ִלְד֥חֹות ְּפָעָמֽ ר ָחֽ֝ ִני ֲאֶׁש֥ ְמֽנּו  וִּתְנְצֵר֑ ָט֥
ֶׁשת ְלַיד־ ים ָּפְ֣רׂשּו ֶר֭ ֲחָבִל֗ י ַוֽ ח ִל֗ ים ׀ ַּפ֡ ֵגִא֨

ָלה׃  תּו־ִל֣י ֶסֽ ים ָׁשֽ ְקִׁש֖ ָאַמְ֣רִּתי   זַמְעָּג֑ל ֹמֽ
֭יֹהוָ  ֲאִז֥יָנה ְיֹ֝הוָ֗ ֵאִ֣לי ָאּ֑תָ  יאהדונהי לַלֽ  לה ַהֽ

ֲחנּוָנֽי׃  יאהדונהי ֲאֹ֭דָני  םֱאֹלִהי] היֱהֹוִ [ ח֣קֹול ַּתֽ
י ְּב֣יֹום ָנֶֽׁשק׃   רֹאִׁש֗ ָתה ְל֝ י ַסֹּכ֥ ז ְיֽׁשּוָעִת֑ ַאל־   ט ֹע֣

ֲאַוֵּי֣י ָרָׁש֑ע ְזָמ֥מֹו ַאל־ יאהדונהי לִּתֵּת֣ן ְיֹ֭הוָ  ַמֽ
פֵ֗  ָלה׃  קָּת֝ ל   יָי֥רּומּו ֶסֽ אׁש ְמִסָּב֑י ֲעַמ֖ ֹ֥ ר

ימֹו׃  ים   יא ְׂשָפֵת֣ימֹו ְיַכֵּסֽ ִל֥ ָח֫ ם ֶּגֽ ִיּ֥מֹוטּו ֲעֵליֶה֗
ֲהֹמ֗רֹות ַּבל־ָיֽקּומּו׃  ַמֽ יׁש   יבָּבֵאׁ֥ש ַיִּפֵל֑ם ְּב֝ ִא֥

ּנּו  ע ְי֝צּוֶד֗ ֶרץ ִאיׁש־ָחָמ֥ס ָר֑ ָא֥ ָלׁשֹון֮ ַּבל־ִיּ֪כֹון ָּב֫
ת׃  י־ַיֲעֶׂש֣ה ְיֹ֭הוָ   יגְלַמְדֵחֹפֽ ְעִּתי ִּכֽ  לָיַד֗

ים׃  יאהדונהי ט ֶאְבֹיִנֽ ְׁשַּפ֗ ין ָעִנ֑י ִמ֝ ַאְך   ידִּד֣
ים ֶאת־ָּפֶנֽיָך׃   ַצִּ֭דיִקים יֹו֣דּו ִלְׁשֶמָ֑ך ֵיְֽׁש֥בּו ְיָׁ֝שִר֗

  קטפרק 

ִוד ִמְזמֹור ֱאֹלֵהי ְתִהָּלִתי ַאל  ַלְמַנֵּצַח ְלָד  א
ִּכי ִפי ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו    ב  ׃ֶּתֱחַרׁש

ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה  ג ׃ִּדְּברּו ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר
ַּתַחת ַאֲהָבִתי   ד ׃ְסָבבּוִני ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם
ָרָעה  ַוָּיִׂשימּו ָעַלי  ה  ׃ִיְׂשְטנּוִני ַוֲאִני ְתִפָּלה

ַהְפֵקד   ו  ׃ַּתַחת טֹוָבה ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי
ְּבִהָּׁשְפטֹו    ז  ׃ָעָליו ָרָׁשע ְוָׂשָטן ַיֲעֹמד ַעל ְיִמינֹו

ִיְהיּו   ח ׃ֵיֵצא ָרָׁשע ּוְתִפָּלתֹו ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה
ִיְהיּו ָבָניו   ט ׃ָיָמיו ְמַעִּטים ְּפֻקָּדתֹו ִיַּקח ַאֵחר

ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו  י ׃ֹו ַאְלָמָנהְיתֹוִמים ְוִאְׁשּת 
ְיַנֵּקׁש נֹוֶׁשה  יא ׃ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם
ַאל ְיִהי לֹו   יב  ׃ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו ְוָיֹבּזּו ָזִרים ְיִגיעֹו

ְיִהי   יג ׃ מֵֹׁשְך ָחֶסד ְוַאל ְיִהי חֹוֵנן ִליתֹוָמיו
 ׃ח ְׁשָמםַאֲחִריתֹו ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר ִיּמַ 

 יאהדונהי לֹהוָ יְ ִיָּזֵכר ֲעֹון ֲאֹבָתיו ֶאל  יד
 לֹהוָ יְ ִיְהיּו ֶנֶגד  טו ׃ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח

ַיַען   טז ׃ָּתִמיד ְוַיְכֵרת ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם יאהדונהי
ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות ָחֶסד ַוִּיְרֹּדף ִאיׁש ָעִני 

ָלה ַוֶּיֱאַהב ְקלָ   יז   ׃ְוֶאְביֹון ְוִנְכֵאה ֵלָבב ְלמֹוֵתת

  ׃ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו
ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו ַוָּתבֹא ַכַּמִים ְּבִקְרּבֹו   יח

ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה  יט ׃ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו
זֹאת ְּפֻעַּלת ֹׂשְטַני  כ ׃ּוְלֵמַזח ָּתִמיד ַיְחְּגֶרהָ 

ְוַהֹּדְבִרים ָרע ַעל  יאהדונהי ל ֹהוָ יְ ֵמֵאת 
ֲאֹדָני ֲעֵׂשה  םֱאֹלִהי] ה יֱהֹוִ [ְוַאָּתה  כא  ׃ַנְפִׁשי

 ׃ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ַהִּציֵלִני
 ׃ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי כב
 ׃ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה כג
  ׃ י ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמןִּבְרּכַ  כד
ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון   כה 

ֱאֹלָהי  יאהדונהי לֹהוָ יְ ָעְזֵרִני  כו  ׃רֹאָׁשם
ְוֵיְדעּו ִּכי ָיְדָך ּזֹאת  כז ׃הֹוִׁשיֵעִני ְכַחְסֶּדָך

ְיַקְללּו  כח ׃ֲעִׂשיָתּה יאהדונהי ל ֹהוָ יְ ַאָּתה 
ָבֵרְך ָקמּו ַוֵּיבֹׁשּו ְוַעְבְּדָך ֵהָּמה ְוַאָּתה תְ 

ִיְלְּבׁשּו ׂשֹוְטַני ְּכִלָּמה ְוַיֲעטּו  כט ׃ִיְׂשָמח
ְמֹאד   יאהדונהי  ל ֹהוָ יְ אֹוֶדה    ל  ׃ ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם

ִּכי ַיֲעֹמד   לא  ׃ ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו
׃ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו



 3"אעזיבוצינא חסידא קדישא כמוהר"ר הרמח"ל מ אדירהתפילה תהלים ו

תפילה ה"ר מתוך תקט"ו תפילות לרמח"ל

 ,יחיד ברצונו ידחִ יָ  מאציל יחיד ית', ָחד אֶ ֵאל 

ֲהֵרי "ָבאּו ַמִים ַעד  .יחיד בשליטתו דּוְמֻיחָ 

ָטַבְענּו "ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין  (תהלים סט, ב) ָנֶפׁש"

. "ָאָּנא ְיֹהָוװ הֹוִׁשיָעה (תהלים סט, ג) ָמֳעָמד"

! ֶׁשֲהֵרי ַמִים ָהֵאֶּלה ֵהם (תהלים קיח, כה) ָּנא"

ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר  ,ַמִים ְסרּוִחים ,ַמִים ַהֵּזדֹוִנים

ַלֲעֹמד ֲעֵליֶהם. ְועֹוד ֵהם ַמִים רֹוְתִחים ֶׁשֵּכן 

ְצִריִכים ֶׁשֵּיְרדּו ָׁשם ַהְּנָׁשמֹות ַהְּגדֹולֹות, ְוֶזה 

ּוַמִים ֵמי ַהְגָעָלה ֶׁשּפֹוְלִטים ָׁשם ָּכל ָהָרע 

ָהֵאֶּלה ּבֹוְלִעים אֹוָתם, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבְלעֹו ָּכְך  

ּפֹוְלטֹו, ֶׁשֵהם ְּברֹוְתִחין ִקְלְקלּו ְּבַכָּמה 

ֲעוֹונֹות ֶׁשַּמְרִּתיִחין ּגּופֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכגֹון ַּכַעס  

ְוֵיׁש ֶׁשֶהְכֵׁשָרם ָּתלּוי ָּבֵאׁש, ְוֶזה  ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו.

ֵאׁש ִמְתַלַּקַחת. ֲאָבל "ְוֹכל  ,ֵאׁש ֶׁשל ֵּגִהיֹּנם

(במדבר  ֲאֶׁשר לֹא ָיבֹא ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים"

, ֶׁשֲהֵרי ַמְדֵרגֹות ַמְדֵרגֹות ֵיׁש, ֶׁשֶנֱאַמר לא, כג)

ְוֶזה  ,(תהלים סו, יב) ּבֹו "ָּבאנּו ָבֵאׁש ּוַבַּמִים"

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְוָכל ַההֹוְלִכים ַאַחר ַהְּׁשִכיָנה 

ַּבָּגלּות ִנּדֹוִנים ָּבֶהם ְולֹוְקִחים ַמָּׂשא ֶׁשל ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ֲעֵליֶהם. ֲאָבל, ַהַּמִים ָהֵאֶּלה 

ֵהם ְּכִלי ִראׁשֹון ֶׁשַהָּיד סֹוֶלֶדת ּבֹו ֶׁשהּוא 

ַהַּמְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר ָקָׁשה ֶׁשַּבְּקִלּפֹות ֶׁשִהיא 

ה ְּגדֹוָלה, ֶׁשִאם ִׁשְפָחה ָרָעה, ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ַסָּכנָ 

ִנְׁשָאִרים ָׁשם ַהְרֵּבה חֹוְזִרים ּובֹוְלִעים ח"ו 

ַמה ֶּׁשָּפְלטּו, ְוָאסּור ְלַהִּניַח ָׁשם יֹוֵתר ִמְּזַמן  

ָהָראּוי ֶׁשהּוא ַעד ֶׁשַהֶּנֶפׁש ָיכֹול ַלֲעֹמד ּבֹו, 

ּוִמָּיד ָצִריְך ְלהֹוִציא אֹותֹו ַלחּוץ, ַוֲהֵרי "ָבאּו 

, "ָטַבְענּו ִּביֵון (תהלים סט, ב) ֶפׁש" ַמִים ַעד נָ 

  ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד" ַוַּדאי. 

ֵאין ָּבנּו ֹּכַח ַלֲעֹמד ָׁשם יֹוֵתר. "ָאָּנא ְיֹהָוװ 

  !(תהלים קיח, כה) הֹוִׁשיָעה ָּנא"

ֶׁשֲהֵרי ִׁשְמָך ַהָּקדֹוׁש ְיֹהָוװ ײ ב"ה 

ְמַקֵּבל  ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים הּוא ֵאינֹו 

ּבֹו. "ֲאִני  רֻטְמָאה ְּבׁשּום ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאמַ 

. ֵׁשם ֶזה ָיכֹול (מלאכי ג, ו) ְיֹהָוװ לֹא ָׁשִניִתי"

ֵליֵרד ָׁשם ְלהֹוִציא ִמָּׁשם, ִּכי ְלָך ְיֹהָוװ 

ְּבִׁשְמָך  ,ײ ַהְיׁשּוָעה ְּבָך ּתֹוַחְלֵּתנּו

ַהָּקדֹוׁש ְיֹהָוװ ײ ב"ה. "ָאָּנא ְיֹהָוװ 

  ְיהָֹוה ַּדְיָקא. -ָעה ָנא"! הֹוִׁשי

ֲהֵרי ֲאַנְחנּו  -ֶׁשֵאין ְזכּות ָּבנּו  ,ְוִאם תֹאַמר

ַּדִּלים ַוֲעִנִּיים ְוֶאְביֹוִנים. ִאם ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים 

ְצָדָקה ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמָך, ֶׁשֵּכן ַאָּתה -

  ִלְפָעִמים ְּבִמְׁשָּפט  -אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט 

ִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע" (תהלים   ִלְפָעִמים ִּבְצָדָקה, "ַּד

 - , ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּדָּלה ֲאִני ִמן ַהִּמְצוֹות  קטז, ו)

  ִלי ָנֶאה ְלהֹוִׁשיַע.

ר, ֶׁשַּכָּמה ִקְטרּוִגים ְמַקְטְרִגים  ּתֹאמַ ְוִאם 
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ְּבָך ָמַרְדנּו ִּכי ֶחְטֵאנּו, ַנְחנּו,-ָעֵלינּו ָיַדְענּו

ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֹּכֲהֵנינּו, ַמְלֵּכנּו, ָׂשֵרינּו, ְזֵקֵנינּו

ַעְּמָך. ֲאָבל,

בשליטהֶמֶלְך ְצָדָקהיחיד , ֲהָיְדָךאֹוֵהב

ַיד ָקְצָרה לֹא ְּבָך "ֵהן ִּתְקַצר? ֶׁשֶנֱאַמר

ֵמהֹוִׁשיַע" נט, א)ְיֹהָוװ ֵּתן?(ישעיהו ַּבֵּסֶתר ַמַּתן

ַמ ַאָּתה ָאָדםָלנּו, ֶׁשֵּכן ִמְּבֵני אֹוָתם ְסִּתיר

ֲחָרפֹות ְּבַכָּמה אֹוָתנּו ֶׁשְּיַבְּיׁשּו ְּכֵדי

ֶׁשָּלנּו ַהִּתּקּוִנים ִהְסַּתְרָּת ְוִגּדּוִפים, ְוָכְך

ָלנּו. ֵּתן ְצָדָקה ַּבֵּסֶתר ָהָרָׁשע, ֵּכן ִמס"מ

ִלְתֹּבַעְלָפֶניָךַעְצֵמנּוהֶׁשְּנַבֶּזןְזַמיַוֲהֵר

דַלֲעמֹוֹּכַחדעֹוָּבנּוןֵאייִּכה, ֶּפַּבהְצָדָק

ֹ ּבֹוןְזַמאהּויֶׁשֲהֵרה, ְצָדָקאְּבל ֶׁשֶנֱאַמר

ַיֲעֹקב" ְּכבֹוד יז, ד)ַו"ִיַּדל , ַּבֲעבּור(ישעיהו

ִמְתַגֶלה, "ִּתֵּתן ֶׁשֵאינֹו ַיֲעֹקב ֶׁשל ָהֶאֶמת

ְלַיֲעֹקב" ז, כ)ֱאֶמת ָיקּום(מיכה ּבֹו "ִמי ֶׁשֶנֱאַמר

הּוא" ָקֹטן ִּכי ז, ב)ַיֲעֹקב ָּבַחְרָּת(עמוס , ֶׁשֵּכן

ַיֲעֹקב""ְּבַדִלים, ַו ְּכבֹוד יז, ד)ִּיַּדל ַוַּדאי, (ישעיהו

ֵאֶּלה, ִּכי ְלַדִּלים ְצָדָקה ֶׁשִּתֵּתן ָצִריְך ְוֵכן

ִּבְטֵנ ָלָאֶרץ ָּדְבָקה ַנְפֵׁשנּו ֶלָעָפר נּו""ָׁשָחה

מד, כו) ָּלנּו"(תהלים ֶעְזָרָתה , כז)שם(, "קּוָמה

ָּדל" ֵמָעָפר ְּבָך "ְמִקיִמי ב' משיחיןֶׁשֶנֱאַמר

קיג, ז) .(תהלים

ֱאֶמת ֱאֶמתיהְותֹוָרְתָךוהַאָּתה ּתֹוַרת

ֲחמֹוריהוה ִתְרֶאה ְּבתֹוָרְתָך "ִּכי ֶׁשָּכַתְבָּת

ַּתַחת ֹרֵבץ לֹוֹׂשַנֲאָך ֵמֲעֹזב ְוָחַדְלָּת ַמָּׂשאֹו

ִעּמֹו" ַּתֲעֹזב כג, ה)ָעֹזב ַאָּתה(שמות , ַוֲהֵרי

ְּבָך "ָאַהְבִּתי ֶׁשֶנֱאַמר ַוַּדאי ִיְׂשָרֵאל אֹוֵהב

ְיֹהָוװ" ָאַמר א, ב)ֶאְתֶכם ֶׁשִּבְזַמן(מלאכי , ֶאָּלא

ַאּלּוף" ַמְפִריד טז, כח)ַהָּגלּות "ִנְרָּגן , (משלי

ִּבְזַמןְוִנְר ֶׁשהּוא אֹוָתנּו ׂשֹוֵנא ֶׁשַאָּתה ָאה

ֶׁשֶקר ּבֹו "ֹאַרח ׁשֹוֵלט, ְוֶנֶאַמר ֶׁשַהֶּׁשֶקר

קיט, קכח)ָׂשֵנאִתי" ַּבְּזַמן(תהלים ַאִפילּו . ַוֲהֵרי

ַמָּׂשאֹו,  ַּתַחת רֹוֵבץ ֶזה ֶׁשֲחמֹור ִּבְזַמן ַהֶּזה

ְוִנְסיֹונֹות ַהִּיּסּוִרין ָצִריְך ֶמֶלְך-ֶׁשַּכָּמה ְוֶזה

ַּתֲעֹזב אֹותֹו. "ָעֹזב ַלֲעֹזר ְלָך ַהָּמִׁשיַח, ֵיׁש

כג, ה)ִעּמֹו" לֹו(שמות ְלָכל,ַוַּדאי. ָעֹזב ַּתֲעֹזב

ִעּמֹו ְּבָצָרה ַהְּנתּוִנים ֵאיןֶׁשֲהֵרי-ֲאֵחִרים

ִלְסֹּבל ֹּכַח עֹוד ַהֶּזהָלֶהם ַהָּכֵבד ַהַּמָּׂשא

ּבֹו "ְּכַמ ִמֶּמִּני"ֶׁשֶנֱאַמר ִיְכְּבדּו ָכֵבד ָּׂשא

לח, ה) .(תהלים

ֹּכַחּתֹאַמְוִאם ְלָך ִלֵּתן ֶׁשְּיעֹוֵרר ִמי ֶׁשֵאין ר

ַהֲחׁשּוִכים ְּבָכל הּוא-ִלְבֹקַע ִיחּוְדָך ֲהֵרי

ַיֲעֹמד ִמי ְוֵאין ַהֹּכל ּובֹוֵקַע ַהֹּכל ַעל ׁשֹוֵלט

הּו ֲאִני ּבֹו "ֲאִני ֶׁשֶנֱאַמר 'ְוכּואְלֶנְגּדֹו

ַמִּציל" ִמָּיִדי ְוֵאין ֶאְרָּפא ַוֲאִני (דבריםָמַחְצִּתי

רֹוֵפלב, לט) ְזַמןי◌ׂה◌ׂו◌ׂה◌ׂא. ַאָּתה ָּבָׂשר, ֲהֵרי ָּכל

ְוסֹוְבֵלי ּוֻמִּכים ַהְמֻנָּגִעים ְלָכל ֶׁשְּתַרֵּפא

ּבֹו "ְוהּוא ֶׁשֶנֱאַמר ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך ִעם ִיּסּוִרין

ִמְּפָׁש ֵמֲעֹוֹנֵתינּו"ְמֹחָלל ְמֻדָּכא נג, ֵענּו (ישעיהו

הֹוִׁשיֵענּו", ה) ְיֹהָוװײְוֵנָרֵפא ְרָפֵאנּו

ַאָּתה ְתִהָּלֵתנּו ִּכי עמידה)"ְוִנָּוֵׁשָעה .(תפילת
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לרמח"ל תפילות תקט"ו מתוך ה"ר תפילה

ית',ָחדֶאֵאל יחיד ברצונוידִחָימאציל ,יחיד

בשליטתודּוְמֻיָח ַעד.יחיד ַמִים ֲהֵרי "ָבאּו

סט, ב)ָנֶפׁש" ְוֵאין(תהלים ְמצּוָלה ָטַבְענּו "ִּביֵון

סט, ג)ָמֳעָמד" הֹוִׁשיָעה(תהלים ְיֹהָוװ . "ָאָּנא

קיח, כה)ָּנא" ֵהם(תהלים ָהֵאֶּלה ַמִים ! ֶׁשֲהֵרי

ַהֵּזדֹוִנים ְסרּוִחים,ַמִים ֶאְפָׁשר,ַמִים ֶׁשִאי

ֶׁשֵּכן רֹוְתִחים ַמִים ֵהם ֲעֵליֶהם. ְועֹוד ַלֲעֹמד

ַהְּגדֹולֹות, ְוֶזה ַהְּנָׁשמֹות ָׁשם ֶׁשֵּיְרדּו ְצִריִכים

ָהָרע ָּכל ָׁשם ֶׁשּפֹוְלִטים ַהְגָעָלה ּוַמִיםֵמי

ָּכְך ְּכָבְלעֹו אֹוָתם, ֶׁשֲהֵרי ּבֹוְלִעים ָהֵאֶּלה

ְּבַכָּמה ִקְלְקלּו ְּברֹוְתִחין ּפֹוְלטֹו, ֶׁשֵהם

ַּכַעס ְּכגֹון ָאָדם ֶׁשל ּגּופֹו ֶׁשַּמְרִּתיִחין ֲעוֹונֹות

ּבֹו. ָּבֵאׁש, ְוֶזהְוַכּיֹוֵצא ָּתלּוי ֶׁשֶהְכֵׁשָרם ְוֵיׁש

ֵּגִהיֹּנם ֶׁשל ִמְתַלַּקַחת. ֲאָבל "ְוֹכל,ֵאׁש ֵאׁש

ַבָּמִים" ַּתֲעִבירּו ָּבֵאׁש ָיבֹא לֹא (במדברֲאֶׁשר

ֵיׁש, ֶׁשֶנֱאַמרלא, כג) ַמְדֵרגֹות ַמְדֵרגֹות , ֶׁשֲהֵרי

ּוַבַּמִים" ָבֵאׁש סו, יב)ּבֹו "ָּבאנּו ְוֶזה,(תהלים

ַהְּׁשִכיָנה ַאַחר ַההֹוְלִכים ְוָכל ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך

ָּכל ֶׁשל ַמָּׂשא ְולֹוְקִחים ָּבֶהם ִנּדֹוִנים ַּבָּגלּות

ָהֵאֶּלה ֲעֵליֶהם. ֲאָבל, ַהַּמִים ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשהּוא ּבֹו סֹוֶלֶדת ֶׁשַהָּיד ִראׁשֹון ְּכִלי ֵהם

ֶׁשִהיא ֶׁשַּבְּקִלּפֹות ָקָׁשה ַהּיֹוֵתר ַהַּמְדֵרָגה

ַסָּכָנ ֵיׁש ָרָעה, ֶׁשָּׁשם ְּגדֹוָלה, ֶׁשִאםִׁשְפָחה ה

ח"ו ּובֹוְלִעים חֹוְזִרים ַהְרֵּבה ָׁשם ִנְׁשָאִרים

ִמְּזַמן יֹוֵתר ָׁשם ְלַהִּניַח ֶּׁשָּפְלטּו, ְוָאסּור ַמה

ּבֹו,  ַלֲעֹמד ָיכֹול ֶׁשַהֶּנֶפׁש ַעד ֶׁשהּוא ָהָראּוי

ַלחּוץ, ַוֲהֵרי "ָבאּו אֹותֹו ְלהֹוִציא ָצִריְך ּוִמָּיד

ָנ ַעד סט, ב)ֶפׁש"ַמִים ִּביֵון(תהלים , "ָטַבְענּו

ָמֳעָמד" ַוַּדאי.  ְוֵאין ְמצּוָלה

ְיֹהָוװ יֹוֵתר. "ָאָּנא ָׁשם ַלֲעֹמד ֹּכַח ָּבנּו ֵאין

ָּנא" קיח, כה)הֹוִׁשיָעה !(תהלים

ב"ה ײ ְיֹהָוװ ַהָּקדֹוׁש ִׁשְמָך ֶׁשֲהֵרי

ֵאינֹו הּוא עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי ְמַקֵּבלְלעֹוָלם

ֶׁשֶּנֱאַמ ָמקֹום ְּבׁשּום ּבֹו. "ֲאִנירֻטְמָאה

ָׁשִניִתי" לֹא ג, ו)ְיֹהָוװ ָיכֹול(מלאכי ֶזה . ֵׁשם

ְיֹהָוװ ְלָך ִמָּׁשם, ִּכי ְלהֹוִציא ָׁשם ֵליֵרד

ּתֹוַחְלֵּתנּו ְּבָך ַהְיׁשּוָעה ְּבִׁשְמָך,ײ

ְיֹהָוװ ְיֹהָוװײב"ה. "ָאָּנא ַהָּקדֹוׁש

ָנא"! הֹוִׁשי ַּדְיָקא.-ָעה ְיהָֹוה

תֹאַמר ָּבנּו,ְוִאם ְזכּות ֲאַנְחנּו-ֶׁשֵאין ֲהֵרי

ַמֲעִׂשים ָּבנּו ֵאין ְוֶאְביֹוִנים. ִאם ַוֲעִנִּיים ַּדִּלים

ַאָּתה- ְׁשֶמָך, ֶׁשֵּכן ְלַמַען ִעָּמנּו ֲעֵׂשה ְצָדָקה

ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה ְּבִמְׁשָּפט-אֹוֵהב ִלְפָעִמים

ְיהֹוִׁשיַע" ְוִלי ִתי ִּבְצָדָקה, "ַּד (תהליםִלְפָעִמים

ַהִּמְצוֹותקטז, ו) ִמן ֲאִני ֶׁשַּדָּלה ִּפי ַעל -, ֶׁשַאף

ְלהֹוִׁשיַע. ָנֶאה ִלי

ְמַקְטְרִגיםּתֹאַמְוִאם ִקְטרּוִגים ר, ֶׁשַּכָּמה
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 ָיַדְענּו ֶחְטֵאנּו, ַנְחנּו, -ָעֵלינּו ִּכי ָמַרְדנּו ְּבָך 

ֹּכֲהֵנינּו, ַמְלֵּכנּו, ָׂשֵרינּו, ְזֵקֵנינּו ְוָכל ִיְׂשָרֵאל 

  ַעְּמָך. ֲאָבל,

, ֲהָיְדָך אֹוֵהב ְצָדָקה יחיד בשליטהֶמֶלְך 

ִּתְקַצר? ֶׁשֶנֱאַמר ְּבָך "ֵהן לֹא ָקְצָרה ַיד 

ַמַּתן ַּבֵּסֶתר ֵּתן   ?(ישעיהו נט, א)  ְיֹהָוװ ֵמהֹוִׁשיַע"

ְסִּתיר אֹוָתם ִמְּבֵני ָאָדם  ָלנּו, ֶׁשֵּכן ַאָּתה מַ 

ְּכֵדי ֶׁשְּיַבְּיׁשּו אֹוָתנּו ְּבַכָּמה ֲחָרפֹות 

ְוִגּדּוִפים, ְוָכְך ִהְסַּתְרָּת ַהִּתּקּוִנים ֶׁשָּלנּו 

  ִמס"מ ָהָרָׁשע, ֵּכן ַּבֵּסֶתר ְצָדָקה ֵּתן ָלנּו.

 ִלְתֹּבעַ  ְלָפֶניָך ַעְצֵמנּוה ֶׁשְּנַבּזֶ ן ְזמַ י ַוֲהֵר 

ד  ַלֲעמֹו ֹּכחַ ד עֹו ָּבנּון ֵאיי ּכִ ה, ּפֶ ּבַ ה ְצָדקָ 

 ֹ ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו  ן ְזמַ א הּוי ֶׁשֲהֵר ה, ְצָדקָ א ְּבל

, ַּבֲעבּור (ישעיהו יז, ד) ַו"ִיַּדל ְּכבֹוד ַיֲעֹקב"

ָהֶאֶמת ֶׁשל ַיֲעֹקב ֶׁשֵאינֹו ִמְתַגֶלה, "ִּתֵּתן 

ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו "ִמי ָיקּום   (מיכה ז, כ)  ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב"

, ֶׁשֵּכן ָּבַחְרָּת (עמוס ז, ב) ַיֲעֹקב ִּכי ָקֹטן הּוא"

ַוַּדאי,   (ישעיהו יז, ד)  ִּיַּדל ְּכבֹוד ַיֲעֹקב""ְּבַדִלים, וַ 

ְוֵכן ָצִריְך ֶׁשִּתֵּתן ְצָדָקה ְלַדִּלים ֵאֶּלה, ִּכי 

 נּו""ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו ָּדְבָקה ָלָאֶרץ ִּבְטנֵ 

 , כז)שם( , "קּוָמה ֶעְזָרָתה ָּלנּו"(תהלים מד, כו)

ב' משיחין ֶׁשֶנֱאַמר ְּבָך "ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל"

  .(תהלים קיג, ז)

 ּתֹוַרת ֱאֶמת   יהְותֹוָרְתָך   וה ַאָּתה ֱאֶמת

ֶׁשָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרְתָך "ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור   יהוה

ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעֹזב לֹו ֹׂשַנֲאָך ֹרֵבץ ַּתַחת 

, ַוֲהֵרי ַאָּתה (שמות כג, ה) ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמֹו"

אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל ַוַּדאי ֶׁשֶנֱאַמר ְּבָך "ָאַהְבִּתי 

, ֶאָּלא ֶׁשִּבְזַמן (מלאכי א, ב)  ֶאְתֶכם ָאַמר ְיֹהָוװ"

, (משלי טז, כח) ַהָּגלּות "ִנְרָּגן ַמְפִריד ַאּלּוף"

ָאה ֶׁשַאָּתה ׂשֹוֵנא אֹוָתנּו ֶׁשהּוא ִּבְזַמן ְוִנְר 

ֶׁשַהֶּׁשֶקר ׁשֹוֵלט, ְוֶנֶאַמר ּבֹו "ֹאַרח ֶׁשֶקר 

. ַוֲהֵרי ַאִפילּו ַּבְּזַמן (תהלים קיט, קכח) ָׂשֵנאִתי"

ַהֶּזה ִּבְזַמן ֶׁשֲחמֹור ֶזה רֹוֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו, 

ְוֶזה ֶמֶלְך  - ֶׁשַּכָּמה ָצִריְך ַהִּיּסּוִרין ְוִנְסיֹונֹות

ַהָּמִׁשיַח, ֵיׁש ְלָך ַלֲעֹזר אֹותֹו. "ָעֹזב ַּתֲעֹזב  

ַּתֲעֹזב ְלָכל  ,ַוַּדאי. ָעֹזב לֹו (שמות כג, ה) ִעּמֹו"

ֵאין ֶׁשֲהֵרי  -ֲאֵחִרים ַהְּנתּוִנים ְּבָצָרה ִעּמֹו 

ַהַּמָּׂשא ַהָּכֵבד ַהֶּזה  ָלֶהם עֹוד ֹּכַח ִלְסֹּבל

 ָּׂשא ָכֵבד ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני" ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו "ְּכמַ 

  .(תהלים לח, ה)

ר ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשְּיעֹוֵרר ִלֵּתן ְלָך ֹּכַח ּתֹאמַ ְוִאם 

ֲהֵרי ִיחּוְדָך הּוא  - ִלְבֹקַע ְּבָכל ַהֲחׁשּוִכים

ׁשֹוֵלט ַעל ַהֹּכל ּובֹוֵקַע ַהֹּכל ְוֵאין ִמי ַיֲעֹמד 

 'ְוכּו אְלֶנְגּדֹו ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו "ֲאִני ֲאִני הּו

(דברים  ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא ְוֵאין ִמָּיִדי ַמִּציל"

ָּכל ָּבָׂשר, ֲהֵרי ְזַמן    י◌ׂה◌ׂו◌ׂה◌ׂ   א. ַאָּתה רֹופֵ לב, לט)

ֶׁשְּתַרֵּפא ְלָכל ַהְמֻנָּגִעים ּוֻמִּכים ְוסֹוְבֵלי 

ִיּסּוִרין ִעם ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו "ְוהּוא 

(ישעיהו נג, ֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו"ְמֹחָלל ִמְּפׁשָ 

ְרָפֵאנּו ְיֹהָוװ ײ ְוֵנָרֵפא הֹוִׁשיֵענּו ", ה)

  .(תפילת עמידה) "ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ַאָּתה
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ְוִאם ִלְתׁשּוַבת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ַמְמִּתין, 

ְּבד'  ֲהֵרי ֶזה ָקֶׁשה ַעד ְמֹאד ֶׁשֵהם ְּפזּוִרים 

, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַיֵחד אדני ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

ְלָבָבם ֵאֶליָך ִּבְתׁשּוָבה ְּבַפַעם ֶאָחד. ֶאָּלא 

ַאָּתה ָראּוי ְלָך ְלעֹוֵרר ְּתׁשּוָבה ְּבֵלב ָּבֶניָך  -

  ִּבְזַמן ֶׁשִּתְזֹרק ֲעֵליֶהם ַמִים ְטהֹוִרים

 , ואו הא וד הא י י,  ואו ה  י וד הי   י,ו היו י וד המי"ם = י
וד הה וו הה י

ֶׁשֶנֱאַמר ְּבָך "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים 

  . (יחזקאל לו, כה) אלף הה יוד הה  תצמ"ץ  "ּוְטַהְרֶּתם

ֶׁשַאִפילּו ְּכִניְׁשָּתא ְיעֹוֵרר  ְועֹוד, ֲהֵרי ֶנֱאַמר 

ִּבְתׁשּוָבה ְלָפֶניָך ְּתַקְּבֵלם ְּבַעד ָּכל 

ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ַעָּתה ָלׁשּוב  ַוֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל,

  ! ֵאֶליָך ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה

"ֲהִׁשיֵבנּו ְיֹהָוװ ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו 

, ְוֵאין ָלנּו ִּכי ִאם  (איכה ה, כא) ְּכֶקֶדם"

 ְוָעֶליָך -ָׁשֵלם  ְּתׁשּוָבה ְּבֵלבִהְתעֹוְררּות 

ְלָהִׁשיב אֹוָתנּו ֵאֶליָך, ְוִנְדבֹות ְלָבֵבנּו  

ֶׁשֵאין ֹּכַח   -ְּתַקֵּבל, ֶׁשֲהֵרי ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך  

ְּבָיֵדינּו ַלֲעֹרְך ִמְלָחָמה ִעם ַהס"מ ָהָרָׁשע 

ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ַאָּתה עֹוֵזר ָלנּו ֶׁשֵּכן ֶנֶאָמר 

. (תהלים ל, ח) "ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל"

ְוִאם ָּבֲאָרִזים ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת ַמה ַּיֲעׂשּו '

ֵהן ִּבְקדֹוֶׁשיָך לֹא ַּתֲאִמין ', 'ֲאזֹוֵבי ַהִּקיר

,דתהלים ע"פ איוב (' ּוְבַמְלָאֶכיָך ָּתִׂשים ָּתֳהָלה

, ַאְך ִּכי ֲאַנְחנּו ָעָפר ָוֵאֶפר, ַחְסֵרי ַמָּדע, ח)י

ֹּכַח, ַחְסֵרי ַחִיל  ַחְסֵרי ְּתבּוָנה, ַחְסֵרי

    דבי"ע  תפארת ָמה ָאנּו?         ּוְגבּוָרה,

 חסד דבי"ע  ַמה ַחְסֵּדנּו?  דבי"ע  נצח?  ֶמה ַחֵּיינּו

 מל' דבי"ע  ַמה ִּיְׁשֵענּו?    יסוד דבי"ע  ַמה ִּצְדֵקנּו?

גבורה ּוַמה ְּגבּוָרֵתנּו?   הוד דבי"ע ַמה ֹּכֵחנּו?

  דבי"ע

ּוַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך ְיֹהָוװ ײ ֱאֹלֵהינּו 

ֲהלֹא ָּכל 'ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו?  ײ

   ְּכַאִין ְלָפֶניָך, דבי"עשנאחזו בז"א ַהִּגּבֹוִרים 

 ְּכלֹא ָהיּו,  דבי"ע בנוק'ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם 

  ִּכְבִלי ַמָּדע ּוְנבֹוִנים     דבי"ע  באבאַוֲחָכִמים  

  ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל.  דבי"ע באמא

ַאל  "  .  יהוה  ִּבְתׁשּוָבה     װ   ָהרֹוֶצה   יהו  ֶמֶלְך  

, ִּכי (תהלים קמג, ב) ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך "

לֹא ִנְצַּדק ְלָפֶניָך ֶאָּלא ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים 

ְּתעֹוֵרר ָעֵלינּו ֶׁשֵּכן ֶנֶאַמר ְּבָך "ַרֲחֶמיָך ַרִּבים 

ָּפֶטיָך ַחֵּיִני", ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַאָּתה ְיֹהָוװ ְּכִמׁשְ 

ָּכל ַהִּדיִנים ִמְתַמְּתִקים   -ַרֲחֶמיָך  ִמְתעֹוֵרר

ְוַהִּמְׁשָּפט ְּבֶחֶסד ָּגדֹול יֹוֵצא, ֶׁשֲהֵרי ַהֹּכל 

ֲאָבל ְּבִמְׁשָּפט ַהְמֻמָּתק  -ְּבִמְׁשָּפט 

ְּבַרֲחִמים. ְוֶזה "ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ָאִׁשיָרה"

, ִּבְזַמן ֶׁשֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  (תהלים קא, א)

ָאז ָאִׁשיָרה. "ַאל ְּבַאְּפָך   -ִמְתַחְּבִרים ְּבַיַחד  

, (תהלים ו, ב) תֹוִכיֵחִני ְוַאל ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני"

? (נחום א, ו)  ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו ְו"ִלְפֵני ַזְעמֹו ִמי ַיֲעמֹוד"

 ָך ֶּפן ַּתְמִעֵטִני" ְוֵכן ָאַמר ַהָּנִביא "ַאל ְּבַאּפְ 

, ַוֲהֵרי ֲאַנְחנּו ְמַעִּטים, ְמֵתי (ירמיהו י, כד)

ו6 הרמח"למאדירהתפילהתהלים כמוהר"ר קדישא חסידא "אעזיבוצינא

ַּתְמִעיֵטנּו עֹוד ְוִנְבִזים, ַמה ִמְסָּפר, ְׁשֵפִלים

ַּתְמִעיֵטנּו.  ֶּפן ְּבַאְּפָך ח"ו? ַאל

. אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ְנִביֲא. יוהה ְיֵדי ַעל ָך "ׁשּוָבהֶׁשָאַמְרָּת

ָכַׁשְלָּת ִּכי ֱאֹלֶהיָך ְיֹהָוװ ַעד ִיְׂשָרֵאל

יד, ב)ַּבֲעֹוֶנָך" ֶשס"מ(הושע יֹוֵדַע , ֶׁשַאָּתה

ִמְכׁשֹול צּור ֶנֶגף ֶאֶבן הּוא ָהָרָׁשע

ִּבְתׁשּוָבה רֹוֶצה ַאָּתה ּבֹו, ְוָלֵכן ֶׁשִּנְכָׁשִלים

ִנְכָׁשִלים ֶׁשֵהם ְזכּות ְלַכף ָּדן ְוַאָּתה

ָׁשִבים ַוֲהֵרינּו ִנְכַׁשְלנּו ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ַוֲהֵרי

ְלָעְזֵרנּו. ְּבָך ְיׁשּוָעְתָך ּוְּמַבְקִׁשים ְלָפֶניָך

ְולֹא ֵנבֹוׁש ְסִליחֹות, ֶׁשּלֹא ֱאֹלֵהי ּתֹוַחְלֵּתנּו

ַאְך ָנא ְוַחְּזֵקנּו ְלָפֶניָך. ָזְכֵרנּו עֹוד ִנָּכֵלם

ַּתְסִּתיר ְּבָךַהַּפַעם, ְולֹא ִמֶּמּנּו, ִּכי עֹוד ָּפֶניָך

ַאֲחֶריָך.  ָלֶלֶכת ָּבַחְרנּו ָחַפְצנּו, ּוְבִיחּוְדָך

אֹוָתנּו. ְּגַער ַהּסֹוְבִבים ַהּקֹוִצים ָּכל ָהֵסר

ֵּביְנָך ַהַּמְפִסיִקים ַהֵּזִדים ְּבָכל ַהָּגדֹול ְּבֹכֲחָך

ִּתְקָוה, ְּתִהי ַאל ִּכיְלֵביֵנינּו. ְוַלַּמְלִׁשיִנים

יֹאֵבדּו ְּכֶרַגע ִרְׁשָעה עֹוֵׂשי ְוָכל ְּבָך ִתְקָוֵתנּו

לֹא ֹקֶויָך ָּכל ָעד, "ַּגם ְלעֹוְלֵמי ְוִיָּכְלמּו ֵיבֹׁשּו

ֵריָקם" ַהּבֹוְגִדים ֵיבֹׁשּו כה, ג)ֵיבֹׁשּו .(תהלים

ִנְדבֹות ְרצֹוֵננּו, ַקֵּבל ְּתׁשּוָבֵתנּו, ַקֵּבל ַקֵּבל

ְמַעטְלָבֵבנּו, ַקֵּבל ֵאֶליָך, ַקֵּבל ַמֲחַׁשְבֵּתנּו

ְוצּוָקה,  ְּבָצָרה ֲעבֹוָדֵתנּו ְמַעט ֵחיֵלנּו, ַקֵּבל

ַּתָּמה ַּבֲעבֹוָדה ְלָפֶניָך ַלֲעֹבד ָלנּו ְרָוָחה ֵּתן

ִּבְנִתיב ִּכְרצֹוְנָך, ַהְדִריֵכנּו ּוְתִמיָמה

ָחַפְצנּו. ּבֹו ִּכי ִמְצוֹוֶתיָך

.אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ִהְקַּדְמָּת.יההו ִּבְתׁשּוָבֵתנּו, ֶׁשָּכְך ָנא ְרֵצה

ְּבִׁשְמָך עֹוָלְמָך ֶׁשָּבָראָת ֹקֶדם ְּתׁשּוָבה

מ"ב ְונֹוָרא :ַהָּגדֹול

יתץֹוְרֵרינּו,צְׁשֹּברִּתִחידָיבּורֹותְּגַעלַּביֹוםָא ֶיֶהֶוֶהאבג

שטןְדָבֵתנּו,ִנֳהַרתָטֵעהְׁשָבֶדיָךֲעצֹוןְרֵּבלַק ְיְהְוְהקרע

יכשֶמָך,ְׁשַחֹּכְגַּדלִיְרֵּכנּוַּדֹדרְּגאָנ ֹיה◌ֹׂוֹהנגד

צתגדֹולֹות,ְּגִמידָּתרֹוֵתינּוָצֵאהְרֵהרַטֶניָךָּב ִיִהִוִהבטר

טנעֶליָך,ָעְפׁשֹוֵתנּוַנַהְרָּתִטֹכֲחָךְּבָטִניםְקֵּזקַח ֻיֻהֻוֻהחקב

פזקֶׁשה,ָקדֹוןָזֵּזרַּפץֵלֵרׁשָּגּהָי יּוהּווּוהּויגל

ציתִהָּלְתָך.ְּתֹוֵדַעיָדָקהְצֲעֵׂשהַוֵּבלַקִביםָׁש ְיָהֹוהשקו
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ַמְמִּתין,  ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ִלְתׁשּוַבת ְוִאם

ְּפזּוִרים ֶׁשֵהם ְמֹאד ַעד ָקֶׁשה ֶזה ְּבד' ֲהֵרי

ָהָאֶרץ ְלַיֵחדאדניַּכְנפֹות ֶאְפָׁשר , ְוִאי

ֶאָחד. ֶאָּלא ְּבַפַעם ִּבְתׁשּוָבה ֵאֶליָך ְלָבָבם

ָּבֶניָך- ְּבֵלב ְּתׁשּוָבה ְלעֹוֵרר ְלָך ָראּוי ַאָּתה

ְטהֹוִרים ַמִים ֲעֵליֶהם ֶׁשִּתְזֹרק ִּבְזַמן

המי"ם = י היויוד היי,ו היוד האיי,  ואו האוד , ואו
ההי וו הה וד

ְטהֹוִרים ַמִים ֲעֵליֶכם ְּבָך "ְוָזַרְקִּתי ֶׁשֶנֱאַמר

ההתצמ"ץ"ּוְטַהְרֶּתם יוד הה לו, כה)אלף . (יחזקאל

ֶנֱאַמר ְיעֹוֵררְועֹוד, ֲהֵרי ְּכִניְׁשָּתא ֶׁשַאִפילּו

ָּכל ְּבַעד ְּתַקְּבֵלם ְלָפֶניָך ִּבְתׁשּוָבה

ָלׁשּובַוֲהֵריִיְׂשָרֵאל, ַעָּתה ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו

ְׁשֵלָמה ִּבְתׁשּוָבה !ֵאֶליָך

ָיֵמינּו ַחֵּדׁש ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ְיֹהָוװ "ֲהִׁשיֵבנּו

ה, כא)ְּכֶקֶדם" ִאם(איכה ִּכי ָלנּו , ְוֵאין

ְּבֵלבִהְתעֹוְררּות ְוָעֶליָך-ָׁשֵלםְּתׁשּוָבה

ְלָבֵבנּו ֵאֶליָך, ְוִנְדבֹות אֹוָתנּו ְלָהִׁשיב

ְלָפֶניָך ְוָידּוַע ָּגלּוי ֹּכַח-ְּתַקֵּבל, ֶׁשֲהֵרי ֶׁשֵאין

ָהָרָׁשע ַהס"מ ִעם ִמְלָחָמה ַלֲעֹרְך ְּבָיֵדינּו

ֶנֶאָמר ֶׁשֵּכן ָלנּו עֹוֵזר ַאָּתה ֶׁשֵאין ִּבְזַמן

ִנְבָהל" ָהִייִתי ָפֶניָך ל, ח)"ִהְסַּתְרָּת . (תהלים

ַּיֲעׂשּו' ַמה ַׁשְלֶהֶבת ָנְפָלה ָּבֲאָרִזים ְוִאם

ַהִּקיר ַּתֲאִמין', 'ֲאזֹוֵבי לֹא ִּבְקדֹוֶׁשיָך ֵהן

ָּתֳהָלה ָּתִׂשים איוב(' ּוְבַמְלָאֶכיָך , דתהליםע"פ

ַמָּדע, ח)י ָוֵאֶפר, ַחְסֵרי ָעָפר ֲאַנְחנּו ִּכי , ַאְך

ְּתבּוָנה, ַחְסֵרי ַחִילַחְסֵרי ֹּכַח, ַחְסֵרי

ָאנּו?ּוְגבּוָרה, דבי"עתפארתָמה

ַחֵּיינּו ַחְסֵּדנּו?דבי"ענצח? ֶמה דבי"עַמה חסד

ִּצְדֵקנּו? דבי"עַמה ִּיְׁשֵענּו?יסוד מל' דבי"עַמה

ֹּכֵחנּו? דבי"עַמה ְּגבּוָרֵתנּו?הוד גבורהּוַמה

דבי"ע

ְיֹהָוװײֱאֹלֵהינּו ְלָפֶניָך ּנֹאַמר ּוַמה

ֲאבֹוֵתינּו? ײ ָּכל'ֵואֹלֵהי ֲהלֹא

בז"אַהִּגּבֹוִרים ְלָפֶניָך,דבי"עשנאחזו ְּכַאִין

ַהֵּׁשם ָהיּו,דבי"עבנוק'ְוַאְנֵׁשי ְּכלֹא

ּוְנבֹוִניםדבי"עבאבאַוֲחָכִמים ַמָּדע ִּכְבִלי

ַהְׂשֵּכל.דבי"עבאמא ִּכְבִלי

ַאל". יהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיהוֶמֶלְך

ַעְבֶּדָך " ֶאת ְבִמְׁשָּפט קמג, ב)ָּתבֹוא , ִּכי(תהלים

ְּגדֹוִלים ְּבַרֲחִמים ֶאָּלא ְלָפֶניָך ִנְצַּדק לֹא

ַרִּבים ְּבָך "ַרֲחֶמיָך ֶנֶאַמר ֶׁשֵּכן ָעֵלינּו ְּתעֹוֵרר

ְּכִמְׁש ֶׁשַאָּתהְיֹהָוװ ַחֵּיִני", ֶׁשִּבְזַמן ָּפֶטיָך

ִמְתַמְּתִקים-ַרֲחֶמיָךִמְתעֹוֵרר ַהִּדיִנים ָּכל

ַהֹּכל יֹוֵצא, ֶׁשֲהֵרי ָּגדֹול ְּבֶחֶסד ְוַהִּמְׁשָּפט

ַהְמֻמָּתק-ְּבִמְׁשָּפט ְּבִמְׁשָּפט ֲאָבל

ָאִׁשיָרה" ּוִמְׁשָּפט ְּבַרֲחִמים. ְוֶזה "ֶחֶסד

קא, א) ּוִמְׁשָּפט(תהלים ֶׁשֶחֶסד , ִּבְזַמן

ְּבַיַחד ְּבַאְּפָך-ִמְתַחְּבִרים ָאִׁשיָרה. "ַאל ָאז

ְתַיְּסֵרִני" ַּבֲחָמְתָך ְוַאל ו, ב)תֹוִכיֵחִני , (תהלים

ַיֲעמֹוד" ִמי ַזְעמֹו ְו"ִלְפֵני ּבֹו א, ו)ֶׁשֶנֱאַמר ? (נחום

ְּבַאְּפ ַהָּנִביא "ַאל ָאַמר ַּתְמִעֵטִני"ְוֵכן ֶּפן ָך

י, כד) ְמַעִּטים, ְמֵתי(ירמיהו ֲאַנְחנּו , ַוֲהֵרי
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ִמְסָּפר, ְׁשֵפִלים ְוִנְבִזים, ַמה עֹוד ַּתְמִעיֵטנּו  

  ח"ו? ַאל ְּבַאְּפָך ֶּפן ַּתְמִעיֵטנּו. 

. אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה   װ ָהרֹוֶצה  יה"ו ֶמֶלְך 

ָך "ׁשּוָבה ֶׁשָאַמְרָּת ַעל ְיֵדי ְנִביאֲ  . יוהה

ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיֹהָוװ ֱאֹלֶהיָך ִּכי ָכַׁשְלָּת 

, ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ֶשס"מ (הושע יד, ב) ַּבֲעֹוֶנָך"

ָהָרָׁשע הּוא ֶאֶבן ֶנֶגף צּור ִמְכׁשֹול 

ֶׁשִּנְכָׁשִלים ּבֹו, ְוָלֵכן ַאָּתה רֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה 

 ְוַאָּתה ָּדן ְלַכף ְזכּות ֶׁשֵהם ִנְכָׁשִלים

ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ַוֲהֵרי ִנְכַׁשְלנּו ַוֲהֵרינּו ָׁשִבים 

ְלָפֶניָך ּוְּמַבְקִׁשים ְיׁשּוָעְתָך ְלָעְזֵרנּו. ְּבָך 

ּתֹוַחְלֵּתנּו ֱאֹלֵהי ְסִליחֹות, ֶׁשּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא 

ִנָּכֵלם עֹוד ְלָפֶניָך. ָזְכֵרנּו ְוַחְּזֵקנּו ָנא ַאְך  

ָּפֶניָך עֹוד ִמֶּמּנּו, ִּכי ְּבָך    ַהַּפַעם, ְולֹא ַּתְסִּתיר

ָחַפְצנּו, ּוְבִיחּוְדָך ָּבַחְרנּו ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך. 

ָהֵסר ָּכל ַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים אֹוָתנּו. ְּגַער 

ְּבֹכֲחָך ַהָּגדֹול ְּבָכל ַהֵּזִדים ַהַּמְפִסיִקים ֵּביְנָך 

ִּכי  ְלֵביֵנינּו. ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִּתְקָוה,

ִתְקָוֵתנּו ְּבָך ְוָכל עֹוֵׂשי ִרְׁשָעה ְּכֶרַגע יֹאֵבדּו 

ֵיבֹׁשּו ְוִיָּכְלמּו ְלעֹוְלֵמי ָעד, "ַּגם ָּכל ֹקֶויָך לֹא 

  .(תהלים כה, ג) ֵיבֹׁשּו ֵיבֹׁשּו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם"

ַקֵּבל ְּתׁשּוָבֵתנּו, ַקֵּבל ְרצֹוֵננּו, ַקֵּבל ִנְדבֹות  

ַמֲחַׁשְבֵּתנּו ֵאֶליָך, ַקֵּבל ְמַעט ְלָבֵבנּו, ַקֵּבל 

ֵחיֵלנּו, ַקֵּבל ְמַעט ֲעבֹוָדֵתנּו ְּבָצָרה ְוצּוָקה, 

ֵּתן ְרָוָחה ָלנּו ַלֲעֹבד ְלָפֶניָך ַּבֲעבֹוָדה ַּתָּמה 

ּוְתִמיָמה ִּכְרצֹוְנָך, ַהְדִריֵכנּו ִּבְנִתיב 

  ִמְצוֹוֶתיָך ִּכי ּבֹו ָחַפְצנּו.

 .אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה  װ ָהרֹוֶצה יה"ו ֶמֶלְך 

ְרֵצה ָנא ִּבְתׁשּוָבֵתנּו, ֶׁשָּכְך ִהְקַּדְמָּת   .יההו

ְּתׁשּוָבה ֹקֶדם ֶׁשָּבָראָת עֹוָלְמָך ְּבִׁשְמָך 

: ַהָּגדֹול ְונֹוָרא מ"ב

  ֶיֶהֶוהֶ   אבג יתץ  ֹוְרֵרינּו,צְׁשֹּבר ּתִ ִחיד יָ בּורֹות ּגְ ַעל ּבַ יֹום אָ 

  ְיְהְוהְ   קרע שטן ְדָבֵתנּו, נִ ֳהַרת טָ ֵעה ׁשְ ָבֶדיָך עֲ צֹון ְר ֵּבל קַ 

  ֹיה◌ֹׂוהֹ   נגד יכש ֶמָך,ׁשְ ַח ּכֹ ְגַּדל יִ ְרֵּכנּו ַּד ֹדר ּגְ א נָ 

  ִיִהִוהִ   בטר צתג דֹולֹות,ּגְ ִמיד ּתָ רֹוֵתינּו צָ ֵאה ְר  ֵהרטַ ֶניָך ּבָ 

  ֻיֻהֻוהֻ   חקב טנע ֶליָך,עָ ְפׁשֹוֵתנּו נַ ַהְרָּת טִ ֹכֲחָך ּבְ ָטִנים קְ ֵּזק חַ 

  יּוהּווּוהּו   יגל פזק ֶׁשה,קָ דֹון זָ ֵּזר ּפַ ץ לֵ ֵרׁש ּגָ ּה יָ 

  ְיָהֹוה  שקו צית ִהָּלְתָך.ּתְ ֹוֵדַע יָדָקה צְ ֲעֵׂשה וַ  ֵּבלקַ ִבים ׁשָ 
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.אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה  װ ָהרֹוֶצה יה"ו ֶמֶלְך 

. ֲחֹתר ֲחִתיָרה ִמַּתַחת ִּכֵּסא ְּכבֹוְדָך  הוהי

ְלַקְּבֵלנּו ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשֵּכן ָחַתְרָּת ְלֶמֶלְך 

ְיהּוָדה ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּכָּמה ְמַקְטְרִגים ָהיּו 

עֹוְמִדים ְלַקְטֵרג ָעָליו ֶׁשּלֹא ְּתַקְּבֵלהּו ֵמֹרב 

ִתיָרה, ָחַתְרָּת לֹו חֲ  -ֲעוֹונֹות ֶׁשָחָטא ְלָפֶניָך 

ְלַהְראֹות ֶׁשֵאין ָּדָבר עֹוֵמד ִלְפֵני ַהְּתׁשּוָבה, 

ַוֲאִפילּו ֶׁשָהָיה ָטֵמא ְּבָכל ַהֻּטְמאֹות, ִקַּבְלָּת 

ְלַהְראֹות ֶׁשַאָּתה ַּתְכִלית ַהּטֹוב ְּתִפָּלתֹו 

. ּוִבְזַמן ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ְוִיחּוְדָך ׁשֹוֵלט ַעל ַהֹּכל

ןה ְוֵאין ׁשּום ְזמַ ֵאין ׁשּום ְמקֹום ֻטְמאָ  -

ֶׁשָּיכֹול ְלַעֵּכב ַעל ָיְדָך ְלַגּלֹות אֹוְרָך, ֶׁשֵּכן 

ֶנֱאַמר "ִאם ָחָטאָת ַמה ִּתְפָעל ּבֹו ְוַרּבּו 

, ֶׁשֵאין ׁשּום (איוב לה, ו) ְפָׁשֶעיָך ַמה ַּתֲעֶׂשה"

 ֶאָּלא ְלִאיׁש ָּכמֹוָך ִרְׁשֶעָך  ְּפָגם ַמִּגיַע ח"ו ְלָך,

 יד ַעְצמֹו ִמְּקֻדָּׁשְתָך ְּבֶחְטאֹו., ֶׁשַּמְפִר ס"מ

ְוִעם ֹכל ֶזה, ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשָּׁשב ַהחֹוֵטא ְלָפֶניָך 

ְּבֵלב ָּתִמים ִמָּיד ַאָּתה ָקרֹוב ֵאָליו, ֶׁשֵּכן 

ֶנֱאַמר "ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיֹהָוװ ֱאֹלֶהיָך"

ֱאֹלֶהיָך   ֹהָוװ ײיְ  , ַעד(הושע יד, ב)

 ,ֵּכן ְּתַקְּבֵלנּו ַהּיֹום ַהֶּזה - ַוַּדאי ײ

ְוַדְּבֵקנּו ְּבָך. ַּדְּבֵקנּו ְּבִיְרָאְתָך, ַּדְּבֵקנּו 

ְּבַאֲהָבְתָך, ַּדְּבֵקנּו ְּבִמְצוֹוֶתיָך ִּכי ַעל ֶזה 

ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם  -ָּבאנּו ַהּיֹום ְלָפֶניָך 

  ִמְּלָפֶניָך.

  . אחדיהוה  הִּבְתׁשּובָ   װ ָהרֹוֶצה יה"ו ֶמֶלְך 

  ָלנּו  ַאֲהָבהְּתעֹוֵרר ְרצֹוְנָך ַהּיֹום ַהֶּזה ּבְ   ההיו

  .ֹדָניאֲ   ֹלִהיםאֱ   לאֵ   הָֹוהיְ 

  דניא םלהיא  לא  הוװ י >יאאא  >אהבה 

 .אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה  װ ָהרֹוֶצה יה"ו ֶמֶלְך 

כ"ב אֹוִתּיֹות ּתֹוָרְתָך ַיַעְמדּו ְלָפֶניָך    .היוה

ִלְמִליֵצי יֶֹׁשר ַּבֲעֵדנּו ַהְמַבְּקִׁשים ְּבֹכַח ָלׁשּוב 

ֵאֶליָך ְוִלְבֹקַע ְּבָכל ָהְרִקיִעים ּוְבָכל 

ַהְּמִחּצֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ַהַּמְפִסיקֹות, "ַוֲאַנְחנּו  

(דברי  לֹא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂשה ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו"

ְוַאָּתה ִּתְגֹמר    ִּכי ַאָּתה ֹּכל ָיכֹול!  הימים ב' כ, יב)

ַּבֲעֵדנּו ִלְבֹקַע ְּבָכל ַהֲחׁשּוִכים ְלַקְּבֵלנּו ְולֹא 

  ַּתַעְזֵבנּו עֹוד ְלעֹוָלִמים.

ַקְּבֵלנּו, וְ ּיֹום  הַ ְרֵׁשנּו  ָּד   ,בּוָרְתָךּגְ ֹרב  ּבְ דֹון  אָ 

ִׁשְמָך, לְ ָּלנּו ּכֻ ֵחד יַ ֲהֵרנּו, טַ ְסֵּדנּו חַ ְכֵרנּו זָ 

ְּדֵקנּו צַ ַתח, ּפְ יֵנינּו עֵ  ֹמְךסְ ִפיָלֵתנּו נְ  ֶלְךמֶ 

  ִפָּלֵתנּו.ּתְ ַמע ׁשְ ֵחם ַר דֹוׁש קָ 

  אנקתם   ַבְּקֶׁשיָך.מְ ׁשּוַבת ּתְ ֵּבל קַ א נָ ל אֵ 

  פסתם  ֵהָרה.מְ ְפַּתח ּתִ גּור סָ ַתח ּפֶ 

  פספסים  ַקֶּויָך.מְ ִּכירּו יַ ָלה סֶ ָלֶאיָך ּפְ ַלח סְ ָׁשִעים ּפְ 

  דיונסים  ָּפֶניָך.מִ ִחיד יָ ָלה סֶ בֹוׁש נֵ לֹא וְ ֵּׁשר יַ ְרֵּכנּו ַּד 
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. אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ַּבֲעֵדנּו.והיה ַּתְמִליץ ַהְּקדֹוָׁשה ְׁשִכיָנְתָך

ִּתְזֹּכר ְּגדֹוָלה, ְוַאל ְּבַאֲהָבה ֵאֶליָך ְלָקְרֵבנּו

ַרֲחֶמיָך ְיַקְּדמּונּו ַמֵהר ִראׁשֹוִנים ֲעוֹונֹות ָלנּו

ְּבַאֲהָבה ִלְקָראָתּה ְמֹאד. ְּתעֹוֵרר נּו ַּד ִּכי

ְוַקֵּבל ְּגדֹוָלה ְּבֶחְמָלה ְמִליָצָתּה,ַרָּבה

ֵחן, ַאֲהָבה, ְמִליַצת ְיָׁשָרה, ְמִליַצת ְמִליָצה

ָּבֶניָה ַעל ַרְחָמִנית ֵאם ַאל-ְמִליַצת ָנא

ִמְּלָפֶניָך ֵריָקם . ְּתִׁשיֵבם

.אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ַהּיֹום.ויהה ָיִאירּו ֵנרֹוֶתיָה ְלָפֶניָך, ֶׁשַבע

ַאֲהֹרן מֶֹׁשה ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ֶׁשֵהם

ַּבֲעֵדנּו ְלַהְמִליץ ְלָפֶניָך ְוָדִוד, ְוַיַעְמדּו ִּפְנָחס

ְלעֹוָלם עֹוד ַּתֲעְזֵבנּו ְולֹא ֵאֶליָך ֶׁשְּתָקְרֵבנּו

ָלֶזהלְוַא יֹוְקִׁשים, ִּכי ְּבַפח עֹוד ִּתְּתֵננּו

ָּת ְמַקִּוים ֵריָקם-ִמידֲאַנְחנּו ְּתִׁשיֵבם ַאל ָנא

ִמְּלָפֶניָך.

. אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ַמֲחנֹות.וההי ְלָכל ַהֶּזה ַהּיֹום ְרׁשּות ֵּתן

ְלַהְמִליץ ְלָפֶניָך ְוַיַעְמדּו ָיקּומּו ְקדֹוִׁשים

ִיְׂשָרֵאל, ִויעֹוְררּו ַעְּמָך ָּכל ּוְבַעד ַּבֲעֵדנּו

ּוַמָּטה,  ַמְעָלה ַמְלֲאֵכי ָּכל ַהֶּזה ַהּיֹום ַרֲחֶמיָך

ַהֹּקֶד ְוַחּיֹות ְואֹוַפִּנים ֹקֶדׁש ֻּכָּלם-ׁשַׂשְרֵפי

ֵּבית ַעְּמָך ִצְדקֹות ְוַיִּגידּון ְיִעידּון ֶאָחד ֶּפה

ַהּיֹום-ִיְׂשָרֵאל, ּוְזֻכּיֹוָתם ָּתִׁשיֵבם ַאל ָנא

ִמְּלָפֶניָך.  ֵריָקם

.אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ְיַעֵּכב.היהו ִמי רֹוִצים ַוֲאַנְחנּו רֹוֶצה ַאָּתה

ְּתִפָּלֵתנּוָעֵלינּו ְלַעֵּכב ָּגְרמּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ? ְוִאם

ַאָּתה- ָעוֲֹהלֹא ֙נֵֹׂש֤א ַׁשען ֶּפ֔ ַעל ְוֹעֵב֣ר

ַנֲֽחָל֑תֹו ית ַאּ֔פֹוִלְׁשֵאִר֖ ָלַעד֙ ֶהֱחִז֤יק א ֹֽ יל ִּכֽ

ֽהּוא׃ ֶסד ֶח֖ ץ נּוָחֵפ֥ ֲחֵמ֔ ְיַרֽ ׁשָיׁ֣שּוב ֹ֖ ִיְכּב

ֹנֵת֑ינּו יְךֲעֹוֽ ם׃ָּכלָי֖םִּבְמֻצ֥לֹותְוַתְׁשִל֛ ַחּטֹאוָתֽ

ב ְלַיֲֽעֹק֔ ֱאֶמת֙ ן ְלַאְבָרָה֑םִּתֵּת֤ ֶסד ֲאֶׁשרֶח֖

ינּו ֲאֹבֵת֖ ַלֽ ְעָּת ֶדם׃ִנְׁשַּב֥ ֶקֽ יֵמי ָנאִמ֥ "ְסַלח

ְוַכֲאֶׁשר ַחְסֶּדָך ְּכֹגֶדל ַהֶּזה ָהָעם ַלֲעֹון

ֵהָּנה" ְוַעד ִמִּמְצַרִים ַהֶּזה ָלָעם ָנָׂשאָתה

ִּכְדָבֶרָך"יד, יט)(במדבר ּתֹאַמר "ָסַלְחִּתי , ּוִמָּיד

יד, כ) ִמְּלָפֶניָך, -(במדבר ֵריָקם ְּתִׁשיֵבנּו ַאל ָנא

ָנֶפׁש""הֹוִׁשיֵענּו ַעד ַמִים ָבאּו סט, ב)ִּכי . (תהלים

ָּנא" הֹוִׁשיָעה ְיֹהָוװ קיח, כה)"ָאָּנא ! (תהלים

. אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ּוְלִהְתַחֵּנן.ההוי ְלַבֵּקׁש ִאם ִּכי ֹּכַח ָּבנּו ֵאין

ַלֲעבֹוָדְתָך ּוְתָקְרֵבנּו ֶׁשְּתַקְּבֵלנּו ְלָפֶניָך

ְמַקְטְרֵגינּו. "ְוַעָּתה ָּכל ֶנֶגד ַהָּגדֹול ּוְבֹכֲחָך

ֵלאֹמר" ִּדַּבְרָּת ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדָני ֹּכַח ָנא ִיְגַּדל

יד, יז) ְּג(במדבר ֶאת ּוְלָכה, "עֹוְרָרה בּוָרֶתָך

ָּלנּו" פ, ג)ִליֻׁשָעָתה ְּתִׁשיֵבנּו-(תהלים ַאל ָנא

ִמְּלָפֶניָך. ֵריָקם

.אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ְּכַחְסֶּדָך".הויה ֱאֹלִהים ַרֲחֶמיָךָחֵּננּו ְּכֹרב

ֵמֲעוֹוֵננּו ַּכְּבֵסנּו ְּפָׁשֵעינּו", "ֶהֶרב ְמֵחה

ַטֲהֵרנּו"ּו נא, גע"פ(ֵמַחָּטאֵתנּו , "ְׁשַמע), דתהלים
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.אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ְּכבֹוְדָךהוהי ִּכֵּסא ִמַּתַחת ֲחִתיָרה . ֲחֹתר

ְלֶמֶלְך ָחַתְרָּת ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשֵּכן ְלַקְּבֵלנּו

ָהיּו ְמַקְטְרִגים ֶׁשַּכָּמה ִּפי ַעל ֶׁשַאף ְיהּוָדה

ֵמֹרב ְּתַקְּבֵלהּו ֶׁשּלֹא ָעָליו ְלַקְטֵרג עֹוְמִדים

ְלָפֶניָך ֶׁשָחָטא ֲח-ֲעוֹונֹות לֹו ִתיָרה, ָחַתְרָּת

ַהְּתׁשּוָבה,  ִלְפֵני עֹוֵמד ָּדָבר ֶׁשֵאין ְלַהְראֹות

ַהֻּטְמאֹות, ִקַּבְלָּת ְּבָכל ָטֵמא ֶׁשָהָיה ַוֲאִפילּו

ַהּטֹובְּתִפָּלתֹו ַּתְכִלית ֶׁשַאָּתה ְלַהְראֹות

ַהֹּכל ַעל ׁשֹוֵלט רֹוֶצהְוִיחּוְדָך ֶׁשַאָּתה . ּוִבְזַמן

ֻטְמָא- ְמקֹום ׁשּום ְזַמֵאין ׁשּום ְוֵאין ןה

אֹוְרָך, ֶׁשֵּכן ְלַגּלֹות ָיְדָך ַעל ְלַעֵּכב ֶׁשָּיכֹול

ְוַרּבּו ּבֹו ִּתְפָעל ַמה ָחָטאָת ֶנֱאַמר "ִאם

ַּתֲעֶׂשה" ַמה לה, ו)ְפָׁשֶעיָך ׁשּום(איוב , ֶׁשֵאין

ְלָך, ח"ו ַמִּגיַע ִרְׁשֶעָךְּפָגם ָּכמֹוָך ְלִאיׁש ֶאָּלא

ְּבֶחְטאֹו., ֶׁשַּמְפִרס"מ ִמְּקֻדָּׁשְתָך ַעְצמֹו יד

ְלָפֶניָך ַהחֹוֵטא ֶׁשָּׁשב ֶזה, ִּבְתׁשּוָבה ֹכל ְוִעם

ֵאָליו, ֶׁשֵּכן ָקרֹוב ַאָּתה ִמָּיד ָּתִמים ְּבֵלב

ֱאֹלֶהיָך" ְיֹהָוװ ַעד ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאַמר "ׁשּוָבה

יד, ב) ײְי, ַעד(הושע ֱאֹלֶהיָךֹהָוװ

ַהֶּזה-ַוַּדאיײ ַהּיֹום ְּתַקְּבֵלנּו ,ֵּכן

ְּבִיְרָאְתָך, ַּדְּבֵקנּו ְּבָך. ַּדְּבֵקנּו ְוַדְּבֵקנּו

ֶזה ַעל ִּכי ְּבִמְצוֹוֶתיָך ְּבַאֲהָבְתָך, ַּדְּבֵקנּו

ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֵריָקם-ָּבאנּו ְּתִׁשיֵבנּו ַאל ָנא

ִמְּלָפֶניָך.

. אחדיהוההִּבְתׁשּוָבװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ְּבההיו ַהֶּזה ַהּיֹום ְרצֹוְנָך ָלנּוַאֲהָבהְּתעֹוֵרר

.ֹדָניֲאֹלִהיםֱאלֵאהָֹוהְי

דניאםלהיאלאהוװי>יאאא>אהבה

.אחדיהוהִּבְתׁשּוָבהװָהרֹוֶצהיה"וֶמֶלְך

ְלָפֶניָך.היוה ַיַעְמדּו ּתֹוָרְתָך אֹוִתּיֹות כ"ב

ָלׁשּוב ְּבֹכַח ַהְמַבְּקִׁשים ַּבֲעֵדנּו יֶֹׁשר ִלְמִליֵצי

ּוְבָכל ָהְרִקיִעים ְּבָכל ְוִלְבֹקַע ֵאֶליָך

ַהַּמְפִסיקֹות, "ַוֲאַנְחנּו ַּבְרֶזל ֶׁשל ַהְּמִחּצֹות

ֵעיֵנינּו" ָעֶליָך ִּכי ַּנֲעֶׂשה ַמה ֵנַדע (דברילֹא

ב' כ, יב) ָיכֹול!הימים ֹּכל ַאָּתה ִּתְגֹמרִּכי ְוַאָּתה

ְולֹא ְלַקְּבֵלנּו ַהֲחׁשּוִכים ְּבָכל ִלְבֹקַע ַּבֲעֵדנּו

ְלעֹוָלִמים. עֹוד ַּתַעְזֵבנּו

ַקְּבֵלנּו, ְוּיֹוםַהְרֵׁשנּוָּד,בּוָרְתָךְּגֹרבְּבדֹוןָא

ִׁשְמָך, ְלָּלנּוֻּכֵחדַיֲהֵרנּו, ַטְסֵּדנּוַחְכֵרנּוָז

ְּדֵקנּוַצַתח, ְּפיֵנינּוֵעֹמְךְסִפיָלֵתנּוְנֶלְךֶמ

ִפָּלֵתנּו.ְּתַמעְׁשֵחםַרדֹוׁשָק

אנקתםַבְּקֶׁשיָך.ְמׁשּוַבתְּתֵּבלַקאָנלֵא

פסתםֵהָרה.ְמְפַּתחִּתגּורָסַתחֶּפ

פספסיםַקֶּויָך.ְמִּכירּוַיָלהֶסָלֶאיָךְּפַלחְסָׁשִעיםְּפ

דיונסיםָּפֶניָך.ִמִחידָיָלהֶסבֹוׁשֵנלֹאְוֵּׁשרַיְרֵּכנּוַּד
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. אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה װ ָהרֹוֶצהיה"ו ֶמֶלְך 

ְׁשִכיָנְתָך ַהְּקדֹוָׁשה ַּתְמִליץ ַּבֲעֵדנּו  .והיה

ְלָקְרֵבנּו ֵאֶליָך ְּבַאֲהָבה ְּגדֹוָלה, ְוַאל ִּתְזֹּכר 

ָלנּו ֲעוֹונֹות ִראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך 

נּו ְמֹאד. ְּתעֹוֵרר ִלְקָראָתּה ְּבַאֲהָבה  ִּכי ַּד

  ְמִליָצָתּה,ַרָּבה ְּבֶחְמָלה ְּגדֹוָלה ְוַקֵּבל 

ְמִליָצה ְיָׁשָרה,   ְמִליַצת ַאֲהָבה, ְמִליַצת ֵחן,

ָנא ַאל  -ְמִליַצת ֵאם ַרְחָמִנית ַעל ָּבֶניָה 

  . ְּתִׁשיֵבם ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך

 .אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה  װ ָהרֹוֶצה יה"ו ֶמֶלְך 

ְלָפֶניָך, ֶׁשַבע ֵנרֹוֶתיָה ָיִאירּו ַהּיֹום   .ויהה

ֶׁשֵהם ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב מֶֹׁשה ַאֲהֹרן 

ִּפְנָחס ְוָדִוד, ְוַיַעְמדּו ְלָפֶניָך ְלַהְמִליץ ַּבֲעֵדנּו 

ֶׁשְּתָקְרֵבנּו ֵאֶליָך ְולֹא ַּתֲעְזֵבנּו עֹוד ְלעֹוָלם 

ִּתְּתֵננּו עֹוד ְּבַפח יֹוְקִׁשים, ִּכי ָלֶזה  לְואַ 

ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבם ֵריָקם   -ִמיד  ֲאַנְחנּו ְמַקִּוים ּתָ 

  ִמְּלָפֶניָך.

 . אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה װ ָהרֹוֶצהיה"ו ֶמֶלְך 

ֵּתן ְרׁשּות ַהּיֹום ַהֶּזה ְלָכל ַמֲחנֹות  .וההי

ְקדֹוִׁשים ָיקּומּו ְוַיַעְמדּו ְלָפֶניָך ְלַהְמִליץ 

ַּבֲעֵדנּו ּוְבַעד ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ִויעֹוְררּו 

ַרֲחֶמיָך ַהּיֹום ַהֶּזה ָּכל ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ּוַמָּטה, 

ֻּכָּלם  -ׁש ַׂשְרֵפי ֹקֶדׁש ְואֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהֹּקֶד 

ֶּפה ֶאָחד ְיִעידּון ְוַיִּגידּון ִצְדקֹות ַעְּמָך ֵּבית 

ָנא ַאל ָּתִׁשיֵבם ַהּיֹום   -ִיְׂשָרֵאל, ּוְזֻכּיֹוָתם 

  ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך. 

.אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה  װ ָהרֹוֶצה  יה"וֶמֶלְך 

ַאָּתה רֹוֶצה ַוֲאַנְחנּו רֹוִצים ִמי ְיַעֵּכב  .היהו

? ְוִאם ֲעוֹונֹוֵתינּו ָּגְרמּו ְלַעֵּכב ְּתִפָּלֵתנּו  ָעֵלינּו

֙ נֵֹׂש֤א ָעוֹ  ֲהלֹא ַאָּתה - ַׁשע ן ְוֹעֵב֣ר ַעל ֶּפ֔

ית ַנֲֽחָל֑תֹו א ֶהֱחִז֤יק ָלַעד֙ ַאּ֔פֹו ִלְׁשֵאִר֖ ֹֽ י  ל ִּכֽ

ֶסד ֽהּוא׃ ץ ֶח֖ נּו ָחֵפ֥ ֲחֵמ֔ ׁש  ָיׁ֣שּוב ְיַרֽ ֹ֖ ִיְכּב

ֹנֵת֑ינּו יְך    ֲעֹוֽ ם׃  ָּכל  ָי֖ם  ִּבְמֻצ֥לֹותְוַתְׁשִל֛  ַחּטֹאוָתֽ

ב ן ֱאֶמת֙ ְלַיֲֽעֹק֔ ֶסד ְלַאְבָרָה֑ם ִּתֵּת֤ ֲאֶׁשר  ֶח֖

ינּו ֲאֹבֵת֖ ְעָּת ַלֽ ֶדם׃ ִנְׁשַּב֥ יֵמי ֶקֽ "ְסַלח ָנא   ִמ֥

ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר 

ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה"

 , ּוִמָּיד ּתֹאַמר "ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך"יד, יט)(במדבר  

ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך,   -  (במדבר יד, כ)

. (תהלים סט, ב)  ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש""  הֹוִׁשיֵענּו

  ! (תהלים קיח, כה) "ָאָּנא ְיֹהָוװ הֹוִׁשיָעה ָּנא"

  . אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה  װ ָהרֹוֶצה  יה"וֶמֶלְך 

ֵאין ָּבנּו ֹּכַח ִּכי ִאם ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַחֵּנן  .ההוי

ְלָפֶניָך ֶׁשְּתַקְּבֵלנּו ּוְתָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדְתָך 

ּוְבֹכֲחָך ַהָּגדֹול ֶנֶגד ָּכל ְמַקְטְרֵגינּו. "ְוַעָּתה 

ִיְגַּדל ָנא ֹּכַח ֲאֹדָני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאֹמר"

בּוָרֶתָך ּוְלָכה , "עֹוְרָרה ֶאת ּגְ (במדבר יד, יז)

ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו  - (תהלים פ, ג) ִליֻׁשָעָתה ָּלנּו"

  ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך.

 .אחדיהוה  ִּבְתׁשּוָבה   װ ָהרֹוֶצה  יה"ו ֶמֶלְך 

ְּכֹרב ַרֲחֶמיָך   ָחֵּננּו ֱאֹלִהים ְּכַחְסֶּדָך"  .הויה

ְמֵחה ְּפָׁשֵעינּו", "ֶהֶרב ַּכְּבֵסנּו ֵמֲעוֹוֵננּו  

, "ְׁשַמע ), דתהלים נא, גע"פ ( ֵמַחָּטאֵתנּו ַטֲהֵרנּו"ּו
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קֹוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים 

. ּוַמה (תפילת עמידה) ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו"

ֶּׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְמֹחק ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ְולֹא 

ָוֳחָלִאים ָרִעים, ְולֹא ֶנֱחָטא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין 

עֹוד ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם, ֶׁשֲהֵרי ַהְרֵּבה ְּפָעִמים 

ְועֹוד ִנְכַׁשְלנּו  - ִנְתעֹוַרְרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְלָפֶניָך

  ְּבַפח יֹוְקִׁשים. 

מאציל יחיד  ָחד  אֶ ֵאל  ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים.  

 .ליטתויחיד בש ד ּוְמֻיחָ  ,יחיד ברצונו ידחִ יָ  ית',

ָׁשְמֵרנּו ֶׁשּלֹא עֹוד ִנֹּפל ִּבְמצּוָדה ָרָעה 

ֶׁשִהיא ִליִלית ִׁשְפָחה ָרָעה, ֶקֶבר ָּפתּוַח  

ִלֹּפל ְּבתֹוָכּה, ַוֲאַנְחנּו ְמַקִּוים ְלָך ֶׁשּלֹא ִנֹּפל 

עֹוד ְּבַׁשַחת ָּכרּו, ּוַבַּׁשַחת ֲאֶׁשר ָטְמנּו ָלנּו. 

, (תהלים סט, ב)  ָנֶפׁש"הֹוִׁשיֵענּו "ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד  

(תהלים סט, ָטַבְענּו "ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד"

, ְוֵאין ָלנּו ֹּכַח ַלֲעֹמד ֶנְגָּדם, ֶאָּלא ֹּכַח ִיחּוְדָך ג)

ַיֲעֹמד ָלנּו ְּבֵעת ָצָרה ַהּזֹאת ֶׁשֶנֱאַמר ָּבּה 

(ירמיהו "ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע"

ָאָּנא ְיהָֹוה "ֶׁשּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָּכֵלם עֹוד.    -  ל, ז)

! ֶׁשֲהֵרי ַלְיׁשּוָעה ַהּזֹאת ֲאַנְחנּו "הֹוִׁשיָעה ָנא

ְמַקִּוים. "ַּגם ָּכל ֹקֶויָך לֹא ֵיבֹׁשּו ֵיבֹׁשּו 

, "ָחֵּננּו ְיֹהָוװ (תהלים כה, ג) ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם"

", ֲעֵננּו (תהלים קכג, ג) נּו בּוז"ָחֵּננּו ִּכי ַרב ָׂשַבעְ 

ִּבְתִפּלֹוֵתנּו ִּכי ְלָך   ֲעֵננּו ֹהָוװ ײיְ 

ָּבַטְחנּו. ַקֵּנא ְלִׁשְמָך ַהְמֻחָּלל, ָלָּמה "ְיָחֶרף 

? "ִּכי (תהלים עד, י)  ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח"

לֹא ָלֶנַצח ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון ִּתְקַות ֲעָנִוים ּתֹאַבד  

, ַּתְסִּתיֵרנּו ְּבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך  (תהלים ט, יט) ד"ָלעַ 

ֶׁשּלֹא ִיְמָצא ָלנּו ַהס"מ ָהָרָׁשע ְלַהְכִׁשיֵלנּו. 

ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ַּדִּלים ְוֵריִקים. ַרֵחם ָעֵלינּו 

ְלַמַען ְּבִריְתָך. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ְׁשִכיָנְתָך 

ְׂשַמח ָּבנּו ְוִנְׂשַמח  יֹוָנְתָך ַּתָּמְתָך ַרְעָיְתָך ֶׁשּתִ 

  ָּבּה. 

ֱאֹלֵהי   ײֱאֹלִהים  ֹהָוװ ײיְ 

, ַרֵחם ַעל ֱאֹמר ַּדי ְלָצרֹוֵתינּו - ִיְׂשָרֵאל

לֹא  - ְׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָאה. ִאם ִהְקַרְבָּתנּו 

לֹא ִּתְמַאס ָּבנּו,   -ַּתְרִחיֵקנּו, ִאם ָּבַחְרָּת ָּבנּו  

ּוְדָך ַיֲעֹמד ָלנּו, ִיח -ִאם ֶעַמְּדַתנּו ְּבִיחּוְדָך 

ֵּתן ָּבנּו   -ִאם ִּבַּקְׁשנּו ְלָעְבֶדָך ְּבֵלָבב ָּתִמים 

ִּכי ַאָּתה ֱאֹלִהים ֱאֶמת 'ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת. 

, (תפילות ימים נוראים)' ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד

ְוֵאין ָלנּו ֱאלֹוַּה ַאֵחר ִמִּבְלָעֶדיָך ֶׁשֶנֱאַמר ְּבָך 

ׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין "ֲאִני ִרא

  .(ישעיהו מד, ו) ֱאֹלִהים"

  ד ּוְמֻיחָ ,   יחיד ברצונויד  חִ יָ   מאציל יחיד ית',ָחד  אֶ 

ָהָיה הֹו וֶה ְוִיְהֶיה, "ְׁשַמע  .יחיד בשליטתו

(דברים ו, ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוװ ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוװ ֶאָחד"

, ֵּתן ָלנּו ִּתְקָוֵתנּו ְולֹא ֵנבֹוׁש, "ְיֹהָוװ ַאל ד)

"ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיֹהָוװ" ,(תהלים ע, ו) ְּתַאַחר"

  .(בראשית מט, יח)

ו10 הרמח"למאדירהתפילהתהלים כמוהר"ר קדישא חסידא "אעזיבוצינא

לרמח"ליַהִּקּוּורַמֲאָמ

ִקִּויִתי ַהַּתְחּתֹוִנים–ִליׁשּוָעְתָך ַּבִּתְקָוה, ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה ֵראִׁשית
ִׁשיר. ְּכִתיב, "ְּבֵראִׁשית אֹו ְּתִפָּלה ְיֵדי ַעל ֶעְליֹוִנים ְלִׁשְפַעת ְמַצִּפים

ֱאֹלִהים"  א, א)ָּבָרא ַהִּצְמצּום(בראשית ִּתְקָוה. ֵאין ֶאָּלא ֵראִׁשית , ֵאין
ַקוָעׂשּו ב"ה, ְוֶזה סֹוף ֵאין ַקו ּבֹו ְּׁשִיְכנֹוס ְלַצּפֹות ִאם ִּכי ְלׁשֹון–י

ּוְתׁשּוָקה. ִקּוּוי

ְׁשֵלימּות, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֲאֶׁשר ְּבלֹא ִנְבְראּו ַהְּבִרּיֹות ּוְרֵאה, ָּכל ּבֹא
ַלֲעׂשֹות"  ֱאֹלִהים ב, ג)ָּבָרא ְּבַהְמ–(בראשית ָּכְך ַאַחר םָׁשָכָתֶׁשַּיֲעׂשּו

ִלְׁשֵל ְּבִׁשיר.יַהֶּׁשַפע אֹו ִּבְתִפָּלה אֹו טֹוִבים ְּבַמֲעִׂשים מּוָתם: אֹו

ָּבָרא ֻמְׁשֶלֶמת, ְוֶזה, "ְּבֵראִׁשית ִּבְלִּתי ִמְּתִחָּלה ָיְצָאה ַהְּׁשִכיָנה
א, א)ֱאֹלִהים"  ְיהָֹוה" (בראשית ִיְרַאת ָחְכָמה ָּדְייָקא, "ֵראִׁשית , ֱאֹלִהים

קיא, י)(תהל ָצִריְךים ֶׁשֵאינֹו לֹו, ּוִמי ֶׁשָּצִריְך ִמי ִמְּפֵני ֶאָּלא ִיְרָאה . ֵאין
הּוא ב"ה ַהַּמֲאִציל ָחְכַמת ִמֶּמּנּו. ֵראִׁשית ָיֵרא ֵאינֹו ַלֲאֵחִרים
הּוא ָלֶעְליֹוִנים. ְוֶזה, "ְיהָֹוה ַהִּתְקָוה ֶׁשהּוא ַהִּיְרָאה ַלֲעׂשֹות

ד,ָהֱאֹלִהים"  ְלהֹוִציאלה)(דברים ֶׁשָרָצה ֶאָחד. ַאְך ַהֹּכל ַמָּמׁש, ִּכי
ֵמיהָֹוה. ְלַקֵּבל ְּכֵדי ֱאֹלִהים ְּתִחָּלה

ֲעֵליֶהם ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעד ָיְצאּו ְוָלא ַהַּקְרַקע ֶּפַתח ַעל ָעָמדּו ַהְּדָׁשִאים
ֵמֶאֶר ַהָּׁשֶמׁש. "ֱאֶמת ִמן ְמַקֶּבֶלת ָהִראׁשֹון. ַהְּלָבָנה ִּתְצָמחָאָדם ץ

ִנְׁשָקף"  ִמָּׁשַמִים פה, יב)ְוֶצֶדק ּוַמְמִּתין(תהלים ִמְלַמְעָלה ִנְׁשָקף , ֶׁשַהֶּׁשַפע
ָהָאֶרץ. ִמן ִמְּלַמָּטה ֶׁשִּתְצַמח ַלִּתְקָוה

ַּבַהְׁשָּגָחה. ְוָכל ֶׁשּבֹוְטִחים ֱאֶמת ֶׁשל ַהִּבָּטחֹון ֶׁשהּוא ֱאֶמת ִּתְקַות
ַּב ִּבְטחֹונֹות ַּבה' ְׁשָאר ֶׁשֶקר. ּוִבָּטחֹון ֶׁשל ִּבְטחֹונֹות ִהְׁשַּתְּדלּות, ֵהם

ֵיבֹׁשּו לֹא ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֲאִני ִּכי ֱאֶמת, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ְוָיַדַעְּת ִּבָּטחֹון הּוא
מט, כג)ֹקָוי"  ִויַכֵּזב" (ישעיהו ֵאל ִאיׁש כג, יט), "לֹא ִיְתַמְהַמּה(במדבר –, ְוִאם

לֹו. ְוִא ַהֶּזהַחֵּכה ָּבעֹוָלם ֵאינֹו ֲעִנִּיים–ם ַהָּבא. "ִּתְקַות ָלעֹוָלם הּוא
ָלַעד"  ט, יט)ּתֹאַבד ְיהָֹוה" –(תהלים ִקִּויִתי ֶאְפָׁשר! ְוֶזה, "ִליׁשּוָעְתָך ִאי ֶזה

מט, יח) ַהֵּׁשם(בראשית ֶׁשִּתְהֶיהיהו"ה, ָלֶזה ַהֹּכל, ָצִריְך ֵראִׁשית ֶׁשהּוא
ֶאְמָצִעי,  ְּבִלי עֹוָלה ְּתִפָּלתֹו ַהְּמַקֶּוה ִּכּנּוי. ְוָכל ׁשּום ַהִּתְקָוה, ְולֹא

ַמְלַאְך, ֶאָּלא, "ִליׁשּוָעְתָך" ָּדְייָקא, ְּכִמ ְיֵדי ַעל ְלנֹוֵכַח, ילֹא ֶׁשְּמַדֵּבר
הּו ָׁשִליַח, ִּכי ְיֵדי ַעל ה' ַמָּמׁש.לֹא ַעד ְועֹוֶלה ְונֹוֵקב ַהּבֹוֵקַע ַקו א

ָהִעּגּולאהּוהִהֵּנַהִקיוּוי ַהִּמְׁשָּפט, משא"כ ַהִהְתַּפְּׁשטּות, ַקו סֹוד
ִקִּויִתי" ַצד. ְוֶזה, "ִליׁשּוָעְתָך ִמָּכל ָסתּום ָּדָבר ַקִּוים. –הּוא ַלֲעׂשֹות

ָׁש ַהֵּׁשם ֶׁשִּיְהֶיה ֵלם."ְיהָֹוה" ִּבְזַמן

ְּבָיגֹון הּוא ָּתִמיד ַהִּמְצַטֵער ַצַער. ִּכי ְּבִלי ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד ַהְּמַקֶּוה
הּוא ִּכי ִמְצַטֵער ֵאינֹו ְמַקֶּוה ְּתרּוָפה. ֲאָבל לֹו ֶּׁשֵאין ְוחֹוֵׁשב ַוֲאָנָחה
ֵמ ַהִּתְקָוה ְמַחֶּכה, ִנְמָצא ִיְתַמְהַמּה ִאם ָּתִמיד, ַוֲאִפילּו ַחָּיהְמַקֶּוה

ְמַקֶּוה ֶׁשֵאינֹו ֵמַהֵּׁשם–אֹותֹו. ּוִמי ָרחֹוק ֵמת, ְוִנְׁשַאר ַעל[]–ִמָּיד
ַל ְמַקֶּוה ַּבחֶֹׁשְךה'ֶׁשֵאינֹו ֵאֵׁשב ּבֹו, ַּגם "ִּכי ֶנֱאַמר ְמַקֶּוה ֶׁשהּוא . ּוִמי

ְיהָֹוה. ִקִּויִתי ָּדְייָקא, ִליׁשּוָעְתָך ִלי" ְיהָֹוה אֹור ְיהָֹוה

ֵיבֹוׁש, ֶּׁשֶּנֱאַמר, ַהְּמ לֹא טֹוִבים ַמֲעִׂשים ְמַעט לֹו ֶׁשֵּיׁש אע"פ ַקֶּוה
ֹקָוי"  ֵיבֹׁשּו לֹא ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֲאִני ִּכי מט, כג)"ְוָיַדַעְּת ִּכיםְלעֹוָל(ישעיהו . ְוֶזה

ִּתְקָוה"  ה, טז)ֵיׁש "ַלַּדל לֹו.(איוב ֵיׁש טֹוִבים ִמַּמֲעִׂשים ָּדל ֶׁשהּוא ִמי
ַהִּתּקּון סֹוף ְּפָׁשִעים. ְוֶזה ָּכל ּוַמֲעִביר ָעָליו ִמְתַּגֶּלה ַהֵּׁשם ִּתְקָוה, ִּכי

ֶּבֱאמּוָנה– ּובֹוְטִחים ַהָּגלּות ְּבֹאֶרְך ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִּתְקַות ִמֹּגֶדל
ָהָאֶרץ"  ֲעֹון ֶאת ַהִּתְקָוה, "ּוַמְׁשִּתי ג, ט)ֶׁשִּיָּגֲאלּו. ְוסֹוף ֶזה, , ְו(זכריה

ֲחַבּקּוק ּבֹו. ָּבא ֶׁשּבֹוְטִחים ַהֶּמֶלְך ְּכבֹוד ֶזהּו ִקִּויִתי. ִּכי ִליׁשּוָעְתָך
ַאַחת ַעל ִּתְקָוה.–ֱאמּוָנה–ְוֶהֱעִמיָדה

ְיהָֹוה ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ְוקֹוֵי יֹוֵצא ַּבֵּגיִהֹּנם ִנְכַנס ֲאִפילּו ַהְּמַקֶּוה
ֵא ַיֲעלּו ֹכַח מ, לא)ֶבר" ַיֲחִליפּו ַמְלָאִכים(ישעיהו ָעָליו. ְוַכָּמה ֵמִאיר , ְיהָֹוה

ַהְּמַקֶּוה אֹותֹו ַמֲעִלים ַּכְּנָׁשִרים" –ֶעְליֹוִנים מ, לא)"ֵאֶבר , (ישעיהו
ָטֳהָרתֹו ִהיא ְלַמְעָלה, ְוִתְקָותֹו ִעּמֹו ִיְׂשָרֵאל" ,ּוִמְסַּתְּלִקים "ִמְקֵוה

יד, ח) ְּפַגםַמָּמׁש, ִּכ(ירמיהו בֹו עֹוֶׂשה ֶּׁשֵאין ֶעְליֹוָנה ְּבַמְדֵרָגה הּוא –י
ִּתְפָעל"  ַמה ָחָטאָת לה, ו)"ִאם ַמָּמׁש(איוב ֶׁשהּוא ַהְּתׁשּוָבה סֹוד . ְוֶזהּו

לֹו. ְוֶנֱאַמר, "ׁשּוָבה ְיכֹוָלה לֹא ַאֲחָרא ְמקֹורֹו, ְוַהִּסְטָרא ֶאל ָׁשב
ְיהָֹוה"  ַעד יד, ִיְׂשָרֵאל ִּתְקָותֹו, ב)(הושע ְּבַקו ּבֹוֵקַע ַמָּמׁש הּוא ַהְּמַקֶּוה . ֵּכן

ִקִּויִתי ַהָּכבֹוד, ְוֶזה, ִליׁשּוָעְתָך ִּכֵּסא ַּתַחת ַלֲעלֹות ְוֶסֶדק ֶנֶקב ְועֹוֶׂשה
ַהֶחֶסד"  ְיהָֹוה ִעם ִּכי ְיהָֹוה ֶאל ִיְׂשָרֵאל קל, ז)ְיהָֹוה. ְוֶזה, "ַיֵחל , (תהלים

ֶּׁשִּמ ְמַעֵּכב. ּוְכמֹוְּבָמקֹום ְּפַגם ֶחֶסד, ְוֵאין ִמְתַּגֶּלה ְיהָֹוה ְתַּגֶּלה
ַהִּדיִנים, הּוא ְּכֶנְגּדֹו ְּכְׁשִמְתַּגְּבִרים ְלַאַחר ַליהָֹוה, ֵּכן ְּבַחָּייו ֶׁשִּקָּוה

ְּבֶרַגע. ְוֶזה,  ּבֹו, ּוִמְסַּתֵּלק ְוִנְקָׁשר ְיהָֹוה ַעד ְּבִתְקָותֹו ִמְתַחֵּזק
ִקִּויִתיִליׁשּוָע ֲאַקֶּוה, ֶאָּלא ִליׁשּוָעְתָך אֹוֵמר ִקִּויִתי, ֵאינֹו ְּבַחָּיי, –ְתָך

ָהֹקִּוים. ֵיבֹוׁשּו לֹא ַהָּמֶות ַאַחר ֵּכן

ְבָצָרה"  ָאֹנִכי ֶנֱאַמר, "ִעּמֹו ְּבָצָרה ֶׁשַהַּצִּדיִקים צא, טו)ִּבְזַמן , (תהלים
ִמ יֹוֵצא ַהִּתְקָוה ַהָּצָרה, הּוא, ְוִכְבָיכֹול [ִּכְבָיכֹול. ּוְבֹכַח ] יֹוֵצאה'ן

ְיהָֹוה"  ִצְבאֹות ָּכל ְּבִמְצַרִים, "ָיְצאּו ֶׁשֶּנֱאַמר יב, מא)ִעּמֹו. ְּכמֹו ִעם(שמות
ִקִּויִתי ְיהָֹוה–ַהְּׁשִכיָנה. ְוֶזה, ִליׁשּוָעְתָך ַמָּמׁש, ְיׁשּוַעת ִליׁשּוָעְתָך

ַּבָּצָרה, ִקִּוי ִעּמֹו ִליׁשּוָעְתָךֶׁשָהָיה ְיהָֹוה .ַמָּמׁשִתי

ַהֶּמֶלְך, ֶׁשֶּנֱאַמר ְלָאְזֵני ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ַמֲעִלים ּוְרֵאה, ַהַּצִּדיִקים ,ּבֹא
ה ֶאל ב' ד, לג)" '"ַוִּיְתַּפֵּלל ה(מלכים ֶאל טו, כה)" ', "ַוִּיְצַעק ֶׁשֵּיׁש(שמות ּוִבְזַמן

ּוְמַעְּכִביםַהְר ַמְפִסיִקים ֵהם ְמַקְטְרִגים ִמַּלֲעלֹות, ֵּבה ַהְּתִפָּלה
ְּתִפָּלה"  ֵמֲעבֹור ָלְך ֶבָעָנן ּבֹו: "ַסּכֹוָתה ג, מד)ֶׁשֶּנֱאַמר . ֲאָבל(איכה

ֲעָנִנים, ְוהַּבַּצִּדיִקים ְּבתֹוְך ּוְבִקיָעה ְנִתיב ְועֹוִׂשים ב״הקַהְמַקִּוים
ֶזה ַהְּמַקֶּוה, סֹוד ֶׁשל ִמִּפיו ְּתִפָּלתֹו ִלְׁשמֹוַע יֹוֵרד "ַקֹּוה,ִּכְבָיכֹול

ַׁשְוָעִתי"  ַוִּיְׁשַמע ֵאַלי ה' ַוֵּיט מ, ב)ִקִּויִתי ִקִּויִתי" , . ְוֶזה(תהלים "ִליׁשּוָעְתָך
מט, יח) ְיׁשּוָעֶת(בראשית ֶׁשָּתבֹוא עֹוֶׂשה ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֲאִני ַהֶּזה, ַמה ְּבֵׁשם , ָך

ְיֵד ַעל ֶּׁשִּיְתַעְּכבּו ַהְּמַקְטְרִגיםיְּבִלי




