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 אתר קהילת הרמח"ל     פסוקי הקיווי 

א'פסוקי הקווי ליום  

ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּוָבַטְחִּתי �ַהי ְּב� אֱ 
 . (תהלים כה, ב) אֹוְיַבי ִלי

ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹהוָ לְ 

 .(תהלים כו, א) לֹא ֶאְמָעדָּבַטְחִּתי   יֹהוָ ּובַ 

ָל�ִיַחְלנּו ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  ְיֹהוָ ִהי ַחְסְּד� יְ   
.(תהלים לג, כב)

ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם ַהָּׁשַמִיםהֲ 

ֱא�ֵהינּו  ְיֹהוָ ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 

ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ֵאֶּלהָּל� ִּכי  ּוְנַקֶּוה  
.(ירמיהו יד, כב)

 , ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי ָאָּתהְיֹהוָ ָבַטְחִּתי ֲאִני ָעֶלי� וַ 

.(תהלים לא, טו)
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ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ֶאְבַטח ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי הִ 

. ב) (ישעיהו יב,               ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ְיֹהוָ ְוִזְמָרת ָיּה 

, לֹא יֹום ְולֹא יֹהוָ הּוא ִיָּוַדע לַ  ֶאָחדְוָהָיה יֹום 

 .(זכריה יד, ז)                 ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

ֱא�ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ְיֹהוָ ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 

. (דברים ו, ה)                                                    ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְמֹאֶד�

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ּוֶמֶל� ֱאֶמת ֱא�ִהים   יֹהוָ וַ 

עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא ָיִכלּו גֹוִים 

 . (ירמיהו י, י) ַזְעמֹו

ְולֹא ָפָנה ִמְבַטחֹו ְיֹהוָ ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָׂשם 

. (תהלים מ, ה)                                             ֶאל ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב

הֹוַדְעִּתי� ַהּיֹום ַאף  ִמְבַטֶח�  יֹהוָ ִלְהיֹות ּבַ 
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. (משלי כב, יט) ָאָּתה

ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת� ָבַטְחִּתיַוֲאִני ְּבַחְסְּד� 

 .(תהלים יג, ו)                          ִּכי ָגַמל ָעָלי  יֹהוָ ָאִׁשיָרה לַ 

הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתיַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד� ִּכי ְב� 

 .(תהלים קמג, ח)     ֶּדֶר� זּו ֵאֵל� ִּכי ֵאֶלי� ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי

ְב� יֹוְדֵעי ְׁשֶמ� ִּכי לֹא ָעַזְבָּת ֹדְרֶׁשי�  ְוִיְבְטחּו

 .(תהלים ט, יא) ְיֹהוָ 

ַוִּיֵּתן ְּבִפי ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלא�ֵהינּו ִיְראּו

 .(תהלים מ, ד)                          יֹהוָ ּבַ  ְוִיְבְטחּוַרִּבים ְוִייָראּו 

ְבֶחֶסד ָּבַטְחִּתים ַוֲאִני ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבֵבית ֱא�ִהי

 .(תהלים נב, י) ֱא�ִהים עֹוָלם ָוֶעד

ְוַאָּתה ֱא�ִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁשי

 ָּב� ֶאְבַטחָדִמים ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני 
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.(תהלים נה, כד)

 .(בראשית מט, יח) ְיֹהוָ  ִקִּויִתיִליׁשּוָעְת� 

ה ְצָבאֹות ַאלוִ יֱה◌ֲׂאֹדָני  ֹקֶוי�ַאל ֵיבֹׁשּו ִבי 

. (תהלים סט, ז)             ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשי� ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל

ִׁשְמ� ִכי טֹוב ַוֲאַקֶּוהאֹוְד� ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת 

 . (תהלים נב, יא) ֶנֶגד ֲחִסיֶדי�

ְקָוִתיּתִ ַא� ֵלא�ִהים ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי ִּכי ִמֶּמּנּו   

.(תהלים סב, ו)

 ַׁשע ָל�ְוי◌ׂ  יֹהוָ לַ  ַקֵּוהַאל ּתֹאַמר ֲאַׁשְּלָמה ָרע, 

.(משלי כ, כב)

ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלְּבָקִרים ַאף  ִקִּוינּוָחֵּננּו ְל�  ְיֹהוָ 

 . (ישעיהו לג, ב) ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבֵעת ָצָרה

ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ֹּבֶקר ֶאֱעָר� ְל� ְיֹהוָ 

 . (תהלים ה, ד) ַוֲאַצֶּפה
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ֶאָחד ְיֹהוָ ֱא�ֵהינּו  ְיֹהוָ ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל   

.(דברים ו, ד)

ה ִהֵּנה ֲאִני �ֵקַח וִ יֱה◌ֲׂאֹדָני ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֹּכה ָאַמר 

ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּבַיד ֶאְפַרִים ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל 

ֲחֵבָרו ְוָנַתִּתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה

 .(יחזקאל לז, יט)        ְּבָיִדי ֶאָחדַוֲעִׂשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו 

 ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא  יֹהוָ בַ  ִּבְטחּו ְיֹהוָ ִיְרֵאי 

.(תהלים קטו, יא)

ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי ְיֹהוָ  ִקִּויִתי  

.(תהלים קל, ה)

 ְיֹהוָ ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב� ְוַקֵּוה ֶאל  ְיֹהוָ ֶאל  ַקֵּוה
.(תהלים כז, יד)

 ּוְׁשֹמר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמ� ָלֶרֶׁשת ְיֹהוָ ֶאל  ַקֵּוה

 .(תהלים לז, לד)                       ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה

ַאֲהָבהֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלֹו ָעַלי 
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.(שיר השירים ב, ד)

ְלֵריַח ְׁשָמֶני� טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ� ַעל ֵּכן 

 .(שיר השירים א, ג) ֲאֵהבּו�ֲעָלמֹות 

ֱא�ֶהי� ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו ְיֹהוָ ֶאת  ְלַאֲהָבה

ּוְלָדְבָקה בֹו ִּכי הּוא ַחֶּיי� ְוֹאֶר� ָיֶמי� ָלֶׁשֶבת 

ַלֲאֹבֶתי� ְיֹהוָ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 

 .(דברים ל, כ)       ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם

ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ֶׁשָאֲהָבהַהִּגיָדה ִּלי 

ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכֹעְטָיה ַעל

 .(שיר השירים א, ז) ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי�

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַל� ִּבְצָבאֹות אֹו 

ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו ֶאת 

 .(שיר השירים ב, ז) ד ֶׁשֶּתְחָּפץעַ  ָהַאֲהָבה

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָל� ַמה ָּתִעירּו ּוַמה 
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.(שיר השירים ח, ד)       ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ ָהַאֲהָבהְּתֹעְררּו ֶאת   

 ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶק�ֱאֶמת רֹאׁש ְּדָבְר� 

.(תהלים קיט, קס)

ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֱאֶמתִּתֵּתן 

 .(מיכה ז, כ)                              ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם

 ְמַיֵחלָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי ִנַחר ְּגרֹוִני ָּכלּו ֵעיַני 

 . (תהלים סט, ד) ֵלא�ָהי

ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ִּכי

 . (תהלים קיט, מג) ִיָחְלִּתיָּפֶט� ְלִמׁשְ 

ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקףֱאֶמת   

.(תהלים פה, יב)

 ָהַאֲהָבהַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת 

ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הֹון 

. (שיר השירים ח, ז)                         ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו ָּבַאֲהָבהֵּביתֹו 
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ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים ֹׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶני�, 

 .(תהלים טז, יא) ְנִעמֹות ִּביִמיְנ� ֶנַצח
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'פסוקי הקווי ליום ב 

ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּוָבַטְחִּתי �ַהי ְּב� אֱ 
 . (תהלים כה, ב) אֹוְיַבי ִלי

ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹהוָ לְ 

 .(תהלים כו, א)                           לֹא ֶאְמָעדָּבַטְחִּתי   יֹהוָ ּובַ 

ָל�ִיַחְלנּו ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  ְיֹהוָ ִהי ַחְסְּד� יְ   
.(תהלים לג, כב)

ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם ַהָּׁשַמִיםהֲ 

ֱא�ֵהינּו  ְיֹהוָ ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 

ָּל� ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ּוְנַקֶּוה  
.(ירמיהו יד, כב)

 , ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי ָאָּתהְיֹהוָ ָבַטְחִּתי ֲאִני ָעֶלי� וַ 

.(תהלים לא, טו)
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ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ֶאְבַטח ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי הִ 

. (ישעיהו יב, ב)               ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ְיֹהוָ ְוִזְמָרת ָיּה 

, לֹא יֹום ְולֹא יֹהוָ הּוא ִיָּוַדע לַ  ֶאָחדְוָהָיה יֹום 

 .(זכריה יד, ז)                  ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

ֱא�ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ְיֹהוָ ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 

 . (דברים ו, ה) ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְמֹאֶד�

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ּוֶמֶל� ֱאֶמת ֱא�ִהים   יֹהוָ וַ 

עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא ָיִכלּו גֹוִים 

 . (ירמיהו י, י) ַזְעמֹו

ַוֲעֵׂשה טֹוב ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה  יֹהוָ ּבַ  ְּבַטח

 .(תהלים לז, ג) ֱאמּוָנה

ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום 
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. (תהלים כז, ג)            בֹוֵטחַ ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני 

ֶחֶסד  יֹהוָ ּבַ  ְוַהּבֹוֵטחַ ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע 

 . (תהלים לב, י) ְיסֹוְבֶבּנּו

.(תהלים כב, ה)       ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו ָּבְטחּוְּב� 

ְולֹא בֹוׁשּו ָבְטחּוֵאֶלי� ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ְּב�   
.(תהלים כב, ו)

 ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם

.(תהלים קמה, יט)

ּוְׁשֹמר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמ� ָלֶרֶׁשת ְיֹהוָ ֶאל  ַקֵּוה

. (תהלים לז, לד)                       ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה

ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּת� ְוַלְּמֵדִני ִּכי ַאָּתה ֱא�ֵהי ִיְׁשִעי

. (תהלים כה, ה)                       ָּכל ַהּיֹום ִקִּויִתיאֹוְת� 

 ְלָכל ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים ְיֹהוָ סֹוֵמ� 

.(תהלים קמה, יד)
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) מֹוִׁשיעֹו ְּבֵעת ָצָרה ָלָּמה ְיֹהוָ ִיְׂשָרֵאל ( ִמְקֵוה

 .(ירמיהו יד, ח) ִתְהֶיה ְּכֵגר ָּבָאֶרץ ּוְכֹאֵרַח ָנָטה ָללּון

 ָעָליו ְוהּוא ַיֲעֶׂשה ּוְבַטחַּדְרֶּכ�  ְיֹהוָ ּגֹול ַעל 

).(תהלים לז, ה

. (תהלים כה, כא)              ִקִּויִתי�ֹּתם ָויֶֹׁשר ִיְּצרּוִני ִּכי 

לֹא ֵיבֹׁשּו ֵיבֹׁשּו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם ֹקֶוי�ַּגם ָּכל 
.(תהלים כה, ג)

בֹו ְבָכל ֵעת ָעם ִׁשְפכּו ְלָפָניו ְלַבְבֶכם ִּבְטחּו

. (תהלים סב, ט)                                      ֱא�ִהים ַמֲחֶסה ָּלנּו ֶסָלה

ּתֹוַחְלִּתי ְל� ִהיא ֲאֹדָני ִּקִּויִתיְוַעָּתה ַמה   
.(תהלים לט, ח)

 ְרֵאה ֹאְיַבי ִּכי ָרּבּו ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני
.(תהלים כה, יט)

ְלַחְסּדֹו ַלְמַיֲחִליםֶאל ְיֵרָאיו  ְיֹהוָ ִהֵּנה ֵעין 
.(תהלים לג, יח)
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ֵלא�ֵהי ִיְׁשִעי אֹוִחיָלהֲאַצֶּפה   יֹהוָ ַוֲאִני ּבַ 

 . (מיכה ז, ז)  ִיְׁשָמֵעִני ֱא�ָהי

ְוהֹוַסְפִּתי ַעל ָּכל ְּתִהָּלֶת� ֲאַיֵחלַוֲאִני ָּתִמיד   

.)(תהלים עא, יד

ְוָנַתִּתי ָלּה ֶאת ְּכָרֶמיָה ִמָּׁשם ְוֶאת ֵעֶמק ָעכֹור 

ְוָעְנָתה ָּׁשָּמה ִּכיֵמי ְנעּוֶריָה ּוְכיֹום ִּתְקָוהְלֶפַתח 

 .(הושע ב, יז)                                               ֲעלֹוָתּה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ְוַאָּתה ֵּבא�ֶהי� ָתׁשּוב ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ְׁשֹמר

 .(הושע יב, ז)                                            ֶאל ֱא�ֶהי� ָּתִמיד ְוַקֵּוה

ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ַעְבּדֹו ֲאֶׁשר ,ְיֹהוָ ִמי ָבֶכם ְיֵרא 

 ְיֹהוָ ְּבֵׁשם  ִיְבַטח ,ָהַל� ֲחֵׁשִכים ְוֵאין ֹנַגּה לֹו

 .(ישעיהו נ, י)                                                                   ְוִיָּׁשֵען ֵּבא�ָהיו

 ְיֹהוָ ְוָהָיה  יֹהוָ ָּברּו� ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ּבַ 

 .(ירמיהו יז, ז) ִמְבַטחֹו
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 הֹוִחִליַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי 

 .(תהלים מב, ו) ֵלא�ִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו

הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתיַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד� ִּכי ְב� 

 .)(תהלים קמג, ח ֶּדֶר� זּו ֵאֵל� ִּכי ֵאֶלי� ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי

 הֹוִחיִליַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה ֶּתֱהִמי ָעָלי 

 ֵלא�ִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵוא�ָהי
)(תהלים מב, יב

ֶאָחד ְיֹהוָ ֱא�ֵהינּו  ְיֹהוָ ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל   
.(דברים ו, ד)  

ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה ַוָּיַעׂש ְבֶאָחדְוהּוא   
.(איוב כג, יג)

ְל� ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחדֶאל  ֶאָחדְוָקַרב ֹאָתם 

 .(יחזקאל לז, יז) ְּבָיֶד� ַלֲאָחִדים

ָּבָאֶרץ ְּבָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ֶאָחדְוָעִׂשיִתי ֹאָתם ְלגֹוי 

ִיְהֶיה ְלֻכָּלם ְלֶמֶל� ְולֹא ִיְהיּו עֹוד  ֶאָחדּוֶמֶל� 
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 ִלְׁשֵני גֹוִים ְולֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות עֹוד

.(יחזקאל לז, כב)

ִיְהֶיה ֶאָחדְוַעְבִּדי ָדִוד ֶמֶל� ֲעֵליֶהם ְורֹוֶעה 

ְלֻכָּלם ּוְבִמְׁשָּפַטי ֵיֵלכּו ְוֻחּקֹוַתי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו 

 .(יחזקאל לז, כד) אֹוָתם

ֱא�ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ְיֹהוָ ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 

 ., ה)(דברים ו ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְמֹאֶד�

ִּכי ִאם ָׁשֹמר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת 

ֶאת  ְלַאֲהָבהֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעֹׂשָתּה 

 ֱא�ֵהיֶכם ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלָדְבָקה בֹו ְיֹהוָ 

.(דברים יא, כב)

ֱא�ֶהי� ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו ְיֹהוָ ֶאת  ְלַאֲהָבה

ּוְלָדְבָקה בֹו ִּכי הּוא ַחֶּיי� ְוֹאֶר� ָיֶמי� ָלֶׁשֶבת 

ַלֲאֹבֶתי� ְיֹהוָ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
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 .(דברים ל, כ)      ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם

 ַמֲעָׂשיוּבְ  ְיֹהוָ ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח  ְיֹהוָ ְיִהי ְכבֹוד 

.)(תהלים קד, לא

ִּכי ,ַסְּמכּוִני ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים

 .(שיר השירים ב, ה) ָאִני ַאֲהָבהחֹוַלת 

ְלֵריַח ְׁשָמֶני� טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ� ַעל ֵּכן 

 .(שיר השירים א, ג) ֲאֵהבּו�ֲעָלמֹות 

ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ֶׁשָאֲהָבהַהִּגיָדה ִּלי 

ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכֹעְטָיה ַעל

 .(שיר השירים א, ז) ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי�

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ּוֶמֶל�  ֱאֶמתֱא�ִהים   יֹהוָ וַ 

עֹוָלם ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא ָיִכלּו גֹוִים ַזְעמֹו
.י, י) (ירמיהו

ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף ֱאֶמת  
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.(תהלים פה, יב)

עֶֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם 

 .(תהלים קמו, ו) ְלעֹוָלם ֱאֶמתַהֹּׁשֵמר 

ַׁשְבִּתי ֶאל ִצּיֹון ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו�  ְיֹהוָ ֹּכה ָאַמר 

ְוַהר ָהֱאֶמתְירּוָׁשָל� ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשַל� ִעיר 

 .(זכריה ח, ג) ְצָבאֹות ַהר ַהֹּקֶדׁש ְיֹהוָ 
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'פסוקי הקווי ליום ג 

ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּוָבַטְחִּתי �ַהי ְּב� אֱ 
 . (תהלים כה, ב) אֹוְיַבי ִלי

ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹהוָ לְ 

 .(תהלים כו, א)                           לֹא ֶאְמָעדָּבַטְחִּתי   יֹהוָ ּובַ 

ָל�ִיַחְלנּו ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  ְיֹהוָ ִהי ַחְסְּד� יְ   
.(תהלים לג, כב)

ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם ַהָּׁשַמִיםהֲ 

ֱא�ֵהינּו  ְיֹהוָ ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 

ָּל� ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ּוְנַקֶּוה  
.(ירמיהו יד, כב)

 , ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי ָאָּתהְיֹהוָ ָבַטְחִּתי ֲאִני ָעֶלי� וַ 

.(תהלים לא, טו)
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ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ֶאְבַטח ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי הִ 

. (ישעיהו יב, ב)               ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ְיֹהוָ ְוִזְמָרת ָיּה 

, לֹא יֹום ְולֹא יֹהוָ הּוא ִיָּוַדע לַ  ֶאָחדְוָהָיה יֹום 

 .(זכריה יד, ז)                  ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

ֱא�ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ְיֹהוָ ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 

 . (דברים ו, ה) ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְמֹאֶד�

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ּוֶמֶל� ֱאֶמת ֱא�ִהים   יֹהוָ וַ 

עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא ָיִכלּו גֹוִים 

 . (ירמיהו י, י) ַזְעמֹו

ַעל ְׁשֵדי ִאִּמי ַמְבִטיִחיי ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ּכִ   
.(תהלים כב, י)

ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת� ָבַטְחִּתיֲאִני ְּבַחְסְּד� וַ 
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 .(תהלים יג, ו)                            ִּכי ָגַמל ָעָלי  יֹהוָ ָאִׁשיָרה לַ 

. (תהלים ד, ו)        ְיֹהוָ ֶאל  ּוִבְטחּוְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק זִ 

 ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי ָאָּתה ְיֹהוָ  ָבַטְחִּתיֲאִני ָעֶלי� וַ 

.(תהלים לא, טו)

ִלִּבי ְוֶנֱעָזְרִּתי ַוַּיֲע�ז  ָבַטחֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו  ְיֹהוָ 
 .(תהלים כח, ז)                                                ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו

 לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי ָּבַטְחִּתיֵּבא�ִהים 

.(תהלים נו, יב)

 יֹהוָ ּבַ  ָּבֻטחַ ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון ִלּבֹו 
.(תהלים קיב, ז)

 יֹהוָ ּבַ  ּובֹוֵטחַ ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב 
 . (משלי טז, כ) ַאְׁשָריו

הֹוַדְעִּתי� ַהּיֹום ַאף  ִמְבַטֶח�  יֹהוָ ִלְהיֹות ּבַ 

 .(משלי כב, יט) ָאָּתה
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ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ַעְבּדֹו ֲאֶׁשר ְיֹהוָ ִמי ָבֶכם ְיֵרא 

 ְיֹהוָ ְּבֵׁשם  ִיְבַטחָהַל� ֲחֵׁשִכים ְוֵאין ֹנַגּה לֹו 

 .(ישעיהו נ, י) ֵּבא�ָהיוְוִיָּׁשֵען 

ְּכַהר ִצּיֹון לֹא   יֹהוָ ּבַ  ַהֹּבְטִחיםִׁשיר ַהַּמֲעלֹות 

 . (תהלים קכה, א) ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב

. (תהלים עא, ז) ְּכמֹוֵפת ָהִייִתי ְלַרִּבים ְוַאָּתה ַמֲחִסי ֹעז

ָּבטּוחַ ֵיֶצר ָסמּו� ִּתֹּצר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְב� 
.(ישעיהו כו, ג)

ּוִמְׁשָּפֶטי� ַלְּמֵדִני ְיֹהוָ ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא   

.(תהלים קיט, קח)

ֲהֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם ַהָּׁשַמִים

ֱא�ֵהינּו  ְיֹהוָ ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 

ֵאֶּלהָּל� ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ָּכל  ּוְנַקֶּוה  

.(ירמיהו יד, כב)
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ִמְנִעי קֹוֵל� ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִי� ְיֹהוָ ֹּכה ָאַמר 

 ְיֹהוָ ִמִּדְמָעה ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵת� ְנֻאם 

ְלַאֲחִריֵת� ְנֻאם  ִּתְקָוהְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיׁש 

 .טז)-(ירמיהו לא, טו                           ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם ְיֹהוָ 

ְלַחְסּדֹו ַלְמַיֲחִליםֶאל ְיֵרָאיו  ְיֹהוָ ִהֵּנה ֵעין 
.(תהלים לג, יח)

. (תהלים כה, כא)                           ִקִּויִתי�ֹּתם ָויֶֹׁשר ִיְּצרּוִני ִּכי 

ֶאָחד ְיֹהוָ ֱא�ֵהינּו  ְיֹהוָ ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל   
.(דברים ו, ד)  

ְוֶדֶר� ֶאָחד ְלִיְרָאה אֹוִתי  ֶאָחדְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב 

ָּכל ַהָּיִמים ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם
.(ירמיהו לב, לט)

ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ֶׁשָאֲהָבהַהִּגיָדה ִּלי 

ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכֹעְטָיה ַעל
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 .(שיר השירים א, ז) ֲחֵבֶרי�ֶעְדֵרי 

 ָהַאֲהָבהַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת 

ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הֹון 

 .(שיר השירים ח, ז)                          ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו

ֹוָתם ַעל ְזרֹוֶע� ִּכי ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּב� ַּכח

ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה ְרָׁשֶפיָה  ַאֲהָבהַעָּזה ַכָּמֶות 

 .(שיר השירים ח, ו)                                     ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָל� ִאם ִּתְמְצאּו

ָאִני ַאֲהָבהלֹו ֶׁשחֹוַלת ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַּתִּגידּו   

.(שיר השירים ה, ח)

ֵאל , ְיֹהוָ , ְיֹהוָ ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא  ְיֹהוָ ַוַּיֲעֹבר 

. ֹנֵצר ֶוֱאֶמתַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר� ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד 

ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה
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.ז)-(שמות לד, ו

 ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶק� ֱאֶמתרֹאׁש ְּדָבְר� 

.(תהלים קיט, קס)

ָל� ִיַחְלנּוָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ְיֹהוָ ְיִהי ַחְסְּד� 
.(תהלים לג, כב)
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'פסוקי הקווי ליום ד 

ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּוָבַטְחִּתי �ַהי ְּב� אֱ 
 . (תהלים כה, ב) אֹוְיַבי ִלי

ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹהוָ לְ 

 .(תהלים כו, א)              לֹא ֶאְמָעדָּבַטְחִּתי   יֹהוָ ּובַ 

ָל�ִיַחְלנּו ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר  ְיֹהוָ ִהי ַחְסְּד� יְ   
.(תהלים לג, כב)

ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם ַהָּׁשַמִיםהֲ 

ֱא�ֵהינּו  ְיֹהוָ ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא 

ָּל� ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ּוְנַקֶּוה  
.(ירמיהו יד, כב)

 , ָאַמְרִּתי ֱא�ַהי ָאָּתהְיֹהוָ ָבַטְחִּתי ֲאִני ָעֶלי� וַ 

.(תהלים לא, טו)
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ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ֶאְבַטח ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי הִ 

. (ישעיהו יב, ב)        ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ְיֹהוָ ְוִזְמָרת ָיּה 

, לֹא יֹום ְולֹא יֹהוָ הּוא ִיָּוַדע לַ  ֶאָחדְוָהָיה יֹום 

 .(זכריה יד, ז)                 ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

ֱא�ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ְיֹהוָ ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 

 . (דברים ו, ה) ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְמֹאֶד�

הּוא ֱא�ִהים ַחִּיים ּוֶמֶל� ֱאֶמת ֱא�ִהים   יֹהוָ וַ 

עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא ָיִכלּו גֹוִים 

 . (ירמיהו י, י) ַזְעמֹו

לֹא  ָּבַטְחִּתיא�ִהים ֲאַהֵּלל ְּדָברֹו ֵּבא�ִהים ּבֵ 

. (תהלים נו, ה)                                    ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי

 יֹהוָ ּבַ  ּובֹוֵטחַ ְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב מַ 
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 . (משלי טז, כ) ַאְׁשָריו

ָבָטְחנּוִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו 
.(תהלים לג, כא)

. (תהלים נו, ד)                             ֶאְבָטחיֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶלי� 

 ִמְּנעּוָרי ִמְבַטִחיה וִ יֱה◌ֲׂאֹדָני ִתְקָוִתי ִּכי ַאָּתה 

.(תהלים עא, ה)

 .(תהלים פד, יג)      ָּב� ֹּבֵטחַ ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם  ְיֹהוָ 

ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּד� ַאָּתה 

. (תהלים פו, ב)                                                  ֵאֶלי� ַהּבֹוֵטחַ ֱא�ַהי 

 ּבֹו ֶאְבַטח ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱא�ַהי  יֹהוָ ֹאַמר לַ 

.(תהלים צא, ב)

הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתיַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד� ִּכי ְב� 

 .(תהלים קמג, ח) ֶּדֶר� זּו ֵאֵל� ִּכי ֵאֶלי� ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי
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ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא  יֹהוָ בַ  ִּבְטחּוֵּבית ַאֲהֹרן   

.(תהלים קטו, י)

ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא יֹהוָ בַ  ִּבְטחּו ְיֹהוָ ִיְרֵאי 
.(תהלים קטו, יא)

 .(תהלים קיח, ח)     ָּבָאָדם ִמְּבֹטחַ  יֹהוָ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ 

 (תהלים קיח, ט) ִּבְנִדיִבים ִמְּבֹטחַ  יֹהוָ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ 

ִּבְדָבֶר� ָבַטְחִּתיְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדָבר ִּכי   

.(תהלים קיט, מב)

ְּבָכל ִלֶּב� ְוֶאל ִּביָנְת� ַאל  ְיֹהוָ ֶאל  ְּבַטח

 . (משלי ג, ה) ִּתָּׁשֵען

 ְיֻׂשָּגב יֹהוָ ּבַ  ּובֹוֵטחַ ֶחְרַּדת ָאָדם ִיֵּתן מֹוֵקׁש 

.(משלי כט, כה)

. (משלי לא, יא) ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה ְוָׁשָלל לֹא ֶיְחָסר ָּבַטח

http://www.ramhal.net/
http://www.ramhal.net/


 אתר קהילת הרמח"ל     פסוקי הקיווי 

. (איוב ה, טז) ְוֹעָלָתה ָקְפָצה ִּפיהָ  ִּתְקָוהַוְּתִהי ַלַּדל 

צּור  ְיֹהוָ ֲעֵדי ַעד ִּכי ְּבָיּה  יֹהוָ בַ  ִּבְטחּו
 .(ישעיהו כו, ד) עֹוָלִמים

ִּכי ַמֵּלט ֲאַמֶּלְט� ּוַבֶחֶרב לֹא ִתֹּפל ְוָהְיָתה ְל�

ְיֹהוָ ִּבי ְנֻאם  ָבַטְחּתָ ַנְפְׁש� ְלָׁשָלל ִּכי   
.(ירמיהו לט, יח)

 (איוב ו, ח) ִיֵּתן ֱאלֹוּהַ  ְוִתְקָוִתיִמי ִיֵּתן ָּתבֹוא ֶׁשֱאָלִתי 

 .(איוב ז, ב)       ָפֳעלֹו ְיַקֶּוהְּכֶעֶבד ִיְׁשַאף ֵצל ּוְכָׂשִכיר 

לֹא ֵיבֹׁשּו ֵיבֹׁשּו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם ֹקֶוי�ַּגם ָּכל 
.(תהלים כה, ג)

 ְיֹהוָ ֶאל  ְוַקֵּוהֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב�  ְיֹהוָ ֶאל  ַקֵּוה
.(תהלים כז, יד)

 ֵהָּמה ִייְרׁשּו ָאֶרץ ְיֹהוָ  ְוֹקֵויִּכי ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 

.(תהלים לז, ט)
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ּוְׁשֹמר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמ� ָלֶרֶׁשת ְיֹהוָ ֶאל  ַקֵּוה

 .(תהלים לז, לד)                    ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה

ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי ְיֹהוָ  ִקִּויִתי ַקֹּוה  

.(תהלים מ, ב)

ִׁשְמ� ִכי טֹוב ַוֲאַקֶּוהאֹוְד� ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת 

 .(תהלים נב, יא) ֶנֶגד ֲחִסיֶדי�

ִּתְקָוִתיַא� ֵלא�ִהים ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי ִּכי ִמֶּמּנּו   

.(תהלים סב, ו)

 (משלי כג, יח) לֹא ִתָּכֵרת ְוִתְקָוְת�ִּכי ִאם ֵיׁש ַאֲחִרית 

ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית ַיֲעֹקב  יֹהוָ ְוִחִּכיִתי לַ 

 .(ישעיהו ח, יז) לֹו ְוִקֵּויִתי

ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי ִקְּוָתה ְיֹהוָ  ִקִּויִתי  

.(תהלים קל, ה)
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ֶאָחד ְיֹהוָ ֱא�ֵהינּו  ְיֹהוָ ַמע ִיְׂשָרֵאל ׁשְ   

.(דברים ו, ד)

ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה ַוָּיַעׂש ְבֶאָחדְוהּוא 
.(איוב כג, יג)

ַנְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ֶׁשָאֲהָבהַהִּגיָדה ִּלי 

ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכֹעְטָיה ַעל

 .(שיר השירים א, ז) ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי�

ַּבַּתֲענּוִגים ַאֲהָבהַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת   

.(שיר השירים ז, ז)

 ֶׁשָאֲהָבהַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת 

 .(שיר השירים ג, א)                   ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִתיו

ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרֹחבֹות 

ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ֶׁשָאֲהָבהֲאַבְקָׁשה ֵאת 
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 .(שיר השירים ג, ב)   ְמָצאִתיו

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַל� ִּבְצָבאֹות אֹו 

ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו ֶאת 

 .(שיר השירים ב, ז) ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ ָהַאֲהָבה

ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ִמי ֵאל ָּכמֹו� נֵֹׂשא ָעֹון 

ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: 

ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַתְׁשִלי� ִּבְמֻצלֹות 

ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ֱאֶמתָים ָּכל ַחּטֹאוָתם: ִּתֵּתן 

 ִמיֵמי ֶקֶדםְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו 

.כ)-(מיכה ז, יח

 .(תהלים קיט, קמב) ֱאֶמתִצְדָקְת� ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְת� 

ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי  ְיֹהוָ ִיְרַאת 

 .(תהלים יט, י) ָצְדקּו ַיְחָּדו ֱאֶמת ְיֹהוָ 
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ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא לֹא יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל 

ּוְפֵליַטת ֵּבית ַיֲעֹקב ְלִהָּׁשֵען ַעל ַמֵּכהּו ְוִנְׁשַען ַעל 

 .(ישעיהו י, כ) ֶּבֱאֶמתְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל  ְיֹהוָ 
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'פסוקי הקווי ליום ה 

אֱ 
ַהי ְּב� ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה, ַאל ַיַעְלצּו 
אֹוְיַבי ִלי (תהלים כה, ב).   

לְ ָדִוד, ָׁשְפֵטִני ְיֹה ָו$ ִּכי ֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי 

ּובַ יֹה ָו$  ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמָעד                          (תהלים כו, א). 

 יְ ִהי ַחְסְּד� ְיֹה ָו$ ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָל.

(תהלים לג, כב).

הֲ ֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים?! ְוִאם ַהָּׁשַמִים 
ִיְּתנּו ְרִבִבים?! ֲהלֹא ַאָּתה הּוא ְיֹה ָו$ אֱ 
ֵהינּו 
 ּוְנַקֶּוה ָּל. ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה
(ירמיהו יד, כב).

 ַוֲאִני ָעֶלי� ָבַטְחִּתי ְיֹה ָו$, ָאַמְרִּתי ֱא
ַהי ָאָּתה 
(תהלים לא, טו).
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הִ ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי 
ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹה ָו$ ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה               (ישעיהו יב, ב). 

ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע לַ יֹה ָו$, לֹא יֹום ְולֹא 

ָלְיָלה. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור                  (זכריה יד, ז). 

ְוָאַהְבּתָ  ֵאת ְיֹה ָו$ ֱא
ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל 
ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְמֹאֶד� (דברים ו, ה).   

 ַויֹה ָו$  ֱא
ִהים ֱאֶמת הּוא ֱא
ִהים ַחִּיים ּוֶמֶל. 
עֹוָלם, ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְולֹא ָיִכלּו גֹוִים 

ַזְעמֹו (ירמיהו י, י).   

ַאף ֹאַרח ִמְׁשָּפֶטי� ְיֹה ָו$ ִקִּוינּו� ְלִׁשְמ� 
ּוְלִזְכְר� ַּתֲאַות ָנֶפׁש                                                  (ישעיהו כו, ח). 

ֵּכן ְּדֶעה ָחְכָמה ְלַנְפֶׁש� ִאם ָמָצאָת ְוֵיׁש ַאֲחִרית 

ְוִתְקָוְת� לֹא ִתָּכֵרת                         (משלי כד, יד). 
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ַאל ּתֹאַמר ֲאַׁשְּלָמה ָרע ַקֵּוה ַליֹה ָו$  ְויCַׁׂשע ָל.

(משלי כ, כב).

ְיֹה ָו$ ָחּנֵ נּו ְל� ִקִּוינּו ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלְּבָקִרים ַאף 

ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבֵעת ָצָרה                                                 (ישעיהו לג, ב). 

ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱא
ֵהינּו ֶזה ִקִ ּוינּו לֹו 

ְויֹוִׁשיֵענּו ֶזה ְיֹה ָו$ ִקִּוינּו לֹו ָנִגיָלה ְונִ ְׂשְמָחה 

ִּביׁשּוָעתֹו (ישעיהו כה, ט).  

ְיֹה ָו$ ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטחַ  ָּב.    (תהלים פד, יג). 

ְּכמֹוֵפת ָהִייִתי ְלַרִּבים ְוַאָּתה ַמֲחִסי ֹעז (תהלים עא, ז). 

 ֵיֶצר ָסמּו. ִּתֹּצר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְב� ָּבטּוחַ 
(ישעיהו כו, ג).

ְוקֹויֵ  ְיהֹ  ָו$ ַיֲחִליפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים 
 ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפּו                (ישעיהו מ, לא).
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ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַנִי. ְוָׂשרֹוֵתיֶהם ֵמיִניֹקַתִי. 
ַאַּפִים ֶאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ָל. ַוֲעַפר ַרְגַלִי. ְיַלֵחכּו 
ְוָיַדַעּתְ  ִּכי ֲאִני ְיֹה ָו$ ֲאֶׁשר לֹא ֵיבֹׁשּו ֹקָוי

(ישעיהו מט, כג).

ְוַאָּתה ֵּבא
ֶהי� ָתׁשּוב ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ְׁשֹמר 
ְוַקֵּוה ֶאל ֱא
ֶהי� ָּתִמיד                                             (הושע יב, ז) 

ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ְיֹה ָו$ ָּכל ֹעְזֶבי� יֵ בCׁׂשּו ְוסּוַרי 
ָּבָאֶרץ ִיָּכֵתבּו ִּכי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ֶאת 
ְיֹה ָו$                                           (ירמיהו יז, יג). 

ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַהַּמֲחָׁשֹבת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
חCֵׁׂשב ֲעֵליֶכם ְנֻאם ְיֹה ָו$ ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְולֹא 
 ְלָרעָ ה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה           (ירמיהו כט, יא).

ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי 
 ֵלא
ִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵוא
ָהי
(תהלים מג, ה).
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טֹוב ְיֹה ָו$ ְלֹקָוו ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו          (איכה ג, כה). 

 ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל ַהְמַיֲחִלים לַ יֹה ָו$

(תהלים לא, כה).

 ְיִהי ַחְסְּד� ְיֹה ָו$ ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָל.

(תהלים לג, כב).

ּדֹום לַ יֹה ָו$  ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל ִּתְתַחר ְּבַמְצִליַח 

ַּדְרּכֹו ְּבִאיׁש עֶֹׂשה ְמִזּמֹות                                   (תהלים לז, ז). 

ִּכי ְל� ְיֹה ָו$ הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱא
ָהי 
(תהלים לח, טז).

ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּד� ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני (תהלים קיט, מט).  

ְיֵרֶאי� ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְר� ִיָחְלִּתי
(תהלים קיט, עד).

ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיֹה ָו$ ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
(תהלים קלא, ג).
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ְיֹה ָו$ ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ֹּבֶקר ֶאֱעָר. ְל� 

ַוֲאַצֶּפה (תהלים ה, ד).   

ַוֲאִני ּבַ יֹה ָו$  ֲאַצֶּפה אֹוִחיָלה ֵלא
ֵהי ִיְׁשִעי 

ִיְׁשָמֵעִני ֱא
ָהי (מיכה ז, ז).   

ְׁשַמע ִיְׂשָראֵ ל ְיֹה ָו$ ֱא
ֵהינּו ְיֹה ָו$ ֶאָחד
(דברים ו, ד).

ִּכי ָאז ֶאְהֹּפ. ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא 

ֻכָּלם ְּבֵׁשם ְיֹה ָו$ ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד      (צפניה ג, ט).  

ַרק ִׁשְמרּו ְמֹאד ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֶאת 

ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם מֹׁשֶ ה ֶעֶבד ְיֹה ָו$ 

ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹה ָו$ ֱא
ֵהיֶכם ְוָלֶלֶכת ְּבָכל 

ְּדָרָכיו ְוִלְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ּוְלָדְבָקה בֹו ּוְלָעְבדֹו 

ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם                           (יהושע כב, ה). 
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ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי� ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל. ֲחָדָריו 

ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב. ַנְזִּכיָרה ֹדֶדי� ִמַּיִין ֵמיָׁשִרים 

ֲאֵהבּו� (שיר השירים א, ד).  

ְוָאַהְבּתָ  ֵאת ְיֹה ָו$ ֱא
ֶהי� ְוָׁשַמְרָּת ִמְׁשַמְרּתֹו 

ְוֻחֹּקָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ּוִמְצֹוָתיו ָּכל ַהָּיִמים (דברים יא, א).  

ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמעַ  ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 

ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹה ָו$ 

ֱא
ֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם
(דברים יא, יג).

ְוָהָיה ְיֹה ָו$ ְלֶמֶל. ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא 

ִיְהֶיה ְיֹה ָו$ ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאחָ ד (זכריה יד, ט).   

ְלֵריַח ְׁשָמֶני� טֹוִבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ� ַעל ֵּכן 

ֲעָלמֹות ֲאֵהבּו� (שיר השירים א, ג).   
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ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף ְרִפיָדתֹו ָזָהב ֶמְרָּכבֹו ַאְרָּגָמן 

Eּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשָל 
(שיר השירים ג, י).

ַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים
(שיר השירים ז, ז).

ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה 

ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְולֹא ְמָצאִתיו                     (שיר השירים ג, א). 

ָּכל ָאְרחֹות ְיֹה ָו$ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו 

ְועֵ ֹדָתיו (תהלים כה, י).  

ַוַּיֲעֹבר ְיֹה ָו$ ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא ְיֹה ָו$, ְיֹה ָו$, ֵאל 
ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר. ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר 
ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה

(שמות לד, ו-ז).

ְּבָיְד� ַאְפִקיד רּוִחי ָּפִדיָת אֹוִתי ְיֹה ָו$ ֵאל 
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ֱאֶמת (תהלים לא, ו). 

ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיֹה ָו$ ְלעֹוָלם 
ַהְללּוָיּה (תהלים קיז, ב).  

ֹּכה ָאַמר ְיֹה ָו$ ַׁשְבִּתי ֶאל ִצּיֹון ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו. 
ְירּוָׁשָלE ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשַלE ִעיר ָהֱאֶמת ְוַהר 
ְיֹה ָו$ ְצבָ אֹות ַהר ַהֹּקֶדׁש                                     (זכריה ח, ג). 

ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוָׁשְכנּו ְּבתֹו. ְירּוָׁשָלE ְוָהיּו ִלי 
ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלא
ִהים ֶּבֱאֶמת 

ּוִבְצָדָקה  (זכריה ח, ח).  

ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר 

נִ ְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם                              (מיכה ז, כ). 

תושלב״ע 
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 מאמר פסוקי הקיווי

 הקדמה:

פסוקי הקיווי הובאו בנספחי ספר "קיצור הכוונות" 
לרמח"ל והם קובץ פסוקים המחולקים לחמישה ימי 

ה'. קובץ זה בנוי מתשעה פסוקים  -השבוע א' 
הם מצטרפים בסיסיים הנאמרים בכל יום ואלי

 הפסוקים האחרים המיוחדים לכל יום.

מבאר עט"ר ומשבח את מעלת  ,מאמר הקיוויב
 דרגת הקיווי:

"ראשית הבריאה בתקוה... המקוה תפלתו עולה בלי 

אמצעי, לא על ידי מלאך, אלא, "לישועתך" דייקא, כמו 

ח, כי הוא קו הבוקע ונוקב שמדבר לנוכח, לא על ידי שלי

ועולה עד ה' ממש... ומי שהוא דל ממעשים טובים יש לו 

כי השם מתגלה עליו ומעביר כל פשעים...  המקוה  ,תקוה

הוא ממש בוקע בקו תקותו, ועושה נקב וסדק לעלות 

תחת כסא הכבוד...  המקוה, אפילו נכנס בגהינם יוצא 

 ממנו". 
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 פסוקי הקיווי 
    

  אתר קהילת הרמח"ל     
 

ניתן לרכוש את  ממאמר הקיווי לא ניתן להבין איך
מידת הקיווי. למרות שמושג הקיווי הוא מאבני 

עדיין יתקשה הלומד  -היסוד בכל תורת הרמח"ל  
לגבש ולהעמיד את עיקרי עמודי התקוה. כדרכו 
בקודש, השאיר לנו עט"ר בחסד גדול, את "פסוקי 
הקיווי" הטומנים בחובם את הבנת עיקרי מידת 

מים בנפשנו הקיווי מחד, וכלי אדיר לחציבת תל
 המכוונים אותנו לרכישתו מאידך.

בניתוח מבנה הפסוקים ניתן למצוא בתוכנם ששה 
 נושאים עיקרים:

 .אמת , אהבה , אחד  ,יחול , קיווי  ,בטחון

ששת התוכנות הנ"ל, הן מעין ששה אבות המידות 
המצויות בכל חלקי תורת עט"ר בהתייחסויות 

אחד שהוא  ובנושאים שונים, וכולן מכוונות לכיוון
 :סוד הקיווי המביא לתכלית הבריאה שהיא אחת

 .דבקות
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הבנת כל אחד מהנושאים כמובן אינה אפשרית 
קבץ  ,עט"רכבוד . כן נראה לומר, שרבנו זהבמאמר 

את הפסוקים במבנה בסיסי המיועד לנתב ולקשר 
המידות, תחת ששת אבות ו העבודהאת כל 
ת רצון להיות המקווה מעורר ופועל לתכלי המידות,

 הבורא ולהיות שותף של ממש בתיקון הבריאה.
בנשמת  עצומה בקריאתם תמשך הארהאין ספק ש

לתכלית  - לקו רצון המאציל שיכונו אותו מקווהה
אחת.ה

 ואלו הן ו' המידות: 

 

 קיווי

תכלית הקיווי הוא החיבור הישיר בין המקוה לה' 
ועיקרה  ,ללא תנאיםיתברך ללא אמצעים ו

חל יהתעוררות התחתון לחיבור ככלי המצפה ומי
היא יסודית  ויחיהו. תכונת הקיווי ולשפע שימלא

 :מ. הקיווי) (מושרשת בראשית הבריאהו וקדומה

"אין ראשית אלא תקוה. אין הצמצום עשוי כי אם לצפות 

 .לשון קווי ותשוקה" –שיכנוס בו קו אין סוף ב"ה, וזה קו 
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 על מנתם האין סוף ב"ה את כל כוחו בעת שצמצ
שתתאפשר הבריאה ויהיה מקום לנפרדים, היה 

ריק וחשוך ביחס לאין סוף חלל שנוצר  "מקום"ה
(ואור עצום ובלתי נתפס  ממנושהסתלק ב"ה 

שעדיין אינו מאפשר קיום לנפרדים מבחינתנו) 
תשוקה עצומה מצד "המקום" שישוב  ההיית ,אולם

תגלה רצונו יתב' כדי שי וב ויאירב"ה קו האין סוף 
 . בהתהוות העולמות בחללו -לברוא 

"השפע נשקף מלמעלה, וממתין לתקוה שתצמח מלמטה 

 .(שם)מן הארץ" 

שישוב קו  היא תקוותו מאז ועד עתה, תשוקת הכלי
וממתין השפע העליון ליחולו השפע ויכנוס לתוכו, 

מתפשט ההנהגה שפע וכשם ששל התחתון. 
חסד דין ורחמים, כך   -קווים מלמעלה למטה בג' 

בצפייה  יםישר ויםרצון התחתון בקוהצריך שיעלה 
 אליך כל והוא סוד הכתוב "עיני .לטובתו יתב'

 את להם נותן "ואתה ישברו" והיא תקוות התחתון
  .ובעתו" משפיע אליהם טובת אכלם
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 וסדק נקב ועושה, תקותו בקו בוקע ממש הוא "המקוה

 .שם)( הכבוד" כסא תחת לעלות

אשרי הזוכה להשתלם במידה זו שכל מציאותו 
וקיומו מעידה על בוראו ומקיים בגופו ורוחניותו 

 את רצון מאצילו.

 .בטחון

 -כתב עט"ר במאמר הקיווי בענין בטחון של אמת 
 בטחון האמונה, בב' בחינות: גשמיות ורוחניות.

תקות אמת שהוא הבטחון של אמת שבוטחים "

נות בהשתדלות, הם בטחונות בהשגחה. וכל שאר בטחו

 .(שם) "של שקר

כל פעולה שאדם עושה צריכה להבחן האם היא 
יעשה  –הכרחית אם לאו. בחר האדם לפעול 

הפעולה מצד הכרחה ולא שיחשוב שמתוקף 
טח בעצמו, וההשתדלות הוא פועלה, כי אז הוא ב
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שיג את חפצו, ובלעדיה הכרחית לההפעולה זאת ש
ועל זה אמר הכתוב "בטח  .לא ימלא ה' את חסרונו

אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען". על כן, יעשה 
את אשר צריך מצד ההכרח והידיעה שהשגחתו 
יתברך לבדה היא הפועלת במחשבתו ובמעשיו, 

שהשגחתו בלבד היא הפועלת, ותנחה  ,ויבטח בה'
 ו כרצונה ולא כרצונו.יאת פעולת

תך קויתי וזה, לישוע... ובטחון בה' הוא בטחון אמת"

לזה השם הויה שהוא ראשית הכל, צריך שתהיה   - ה"יהו

תפלתו עולה בלי  - וכל המקוה ..התקוה, ולא לשום כנוי.

אמצעי, לא על ידי מלאך, אלא, "לישועתך" דייקא, כמו 

שמדבר לנוכח, לא על ידי שליח, כי הוא קו הבוקע ונוקב 

 .(שם) ."ועולה עד ה' ממש

' לכל קוראיו לכל אשר והוא שאמר הפסוק "קרוב ה
יקראוהו באמת". שיהיה הקשר בין האדם לבוראו 
קשר ישיר ובלתי אמצעי, ויהיה בטוח שה' שומע, 
מקשיב ומאזין למוצא פיו, ליבו ומחשבותיו כאשר 
ידבר איש אל רעהו פנים אל פנים. ולא יחפש 
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תחבולות, סגולות, התקשרויות וכיוצ"ב ויחשוב 
. לא תתקבל תפילתו או שבלעדיהן לא ישמע קולו

אלא ידע ויבטח שתפילתו, צעקתו ושועתו עולה 
ובוקעת את כל הרקיעים, ונכנסת ונשמעת כבן 

אביו. ואם לא התקבלה בקשתו  -יחיד בהיכל המלך 
 מחשבותי לא ידע, שהכל הוא אך ורק לטובתו "כי

 גבהו ה'. כי נאם דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם
 ומחשבתי יכםמדרכ דרכי גבהו כן מארץ, שמים

 ממחשבתיכם".

 .אחד

 ה"שליטתו. הקב ויחוד' ית מציאותו יחוד הוא ענין
 היא לבדה ועצתו, באמת הכל את המנהג הוא

 לפי ברואיו. אל ושלימותו טובו הגיע שהיא, תקום
 בגלגולים להתגלגל הדברים צריכים הענין אמתת

 והטוב הנפלאה החכמה יסודות פי על אלה
 ש"ית הוא כי הגלגולים כל בסוף ודעווי, האמיתי
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 האלה המסיבות כל סיבב והוא, דחוומי ידחי חדא
 הטוב שהוא, האמיתי התכלית אל לבא בדרכיהם
 האמיתי.

 ברא שהנה, הוא בעולם הסובבות המסיבות כל כלל
 ויקבעו, האדם בני לשיעבירוהו הרע את' ית הבורא
 .הטוב את ובבריאה בעצמם

, ושליטתו ותיופעול, הרע מציאות כל שרש ואמנם
 מתגלה שאינו, יחודו את' ית הבורא העלים הוא

 הוא כך ההעלם שיעור וכפי, לכל אמתתו בעוצם
 הרע ביטול כל ושרש. הרע של מציאותו כח שיעור

 גילוי הוא, בטוב הבריאה כל והקבע והעברתו
 עתה ראו, הכתוב שאמר מה והוא'. ית יחודו אמתת

 ותאמינו תדעו למען, וכתוב', וכו הוא אני אני כי
 . יהיה לא ואחרי ,אל נוצר לא לפני ,'וכו

 יחודו בגילוי תלוי הבריאה כל תיקון שסוף ונמצא
 ידחי חדא תמיד ויהיה והוה היה הוא והנה'. ית

, כראוי לכל מגולה אינו שעכשיו אלא, דחוומי
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ו כמ, הברואים לכל לגמרי יתגלה לבא ולעתיד
 ."אחד ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביום", שכתוב

 אמתת על להעיד ישראל בני אנחנו נתחייבנו ואולם
 המצוי לבדו שהוא, המציאות בבחינת בין' ית יחודו

 ובו נמצאים הם ממנו הנמצאים וכל המוכרח
 ש"ית לבדו שהוא, השליטה בבחינת בין. יםיתלו

 מכח אלא - שיפעל פועל ואין ,המיוחד השליט
  .ממנו לו שניתן ורשות

 הנה באמת עתה גלוי זה ברד שאין ואף על פי
הכל.  בסוף ויודע יגלה וכן, היא כך הדבר אמתת

 . (דרך ה', ד' ד')

וזהו תקות המייחלים לגילוי יחודו ית'. ומקוים 
 ומיד, באמת מקוים שאנו כמו שלך יחוד "שיתעורר

 אחרים אלהים לך יהיה לא" הטמאים באלה יאמר
 לא אחר אל - בעולם שישלוט באחד, "פני על

 ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביום אלא כלל! יםיתקי
 .(תקט"ו תפילה חצ"ר) ,אחד
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 אהבה

 ,המקווה דבק בה אמת אהבת היא' יתב' ה אהבת
וכל תהפוכות העולם וכל , טוב הוא שהכל היודע

מה שנראה רע, מקבל אותם עליו המקוה באהבה 
גמורה שאינה תלויה בדבר. סמוך ליבו ובטוח בה' 

 לטוב רע כל ויחזור האמת תתגלה היחוד בגילויש
, ויתברר שהכל היה לברכות הדינים ויתהפכו

 תפילהכן כתב בו. בעצה עמוקה לתכלית הטוב
 : ן"גר

 שנות עניתנו כימות וזה שאמר הכתוב "שמחנו
 לטוב רע כל מחזיר שאתה שלך ביחוד", רעה ראינו

 בכמה עלינו שעברו הקשות המדרגות אותם כל
 פתוחים שערים חזרוי עצמם אותם, קשה דין תקף

 אנפת כי יהוה אודך" הזמן באותו, עלינו ברכות של
 ". ותנחמני אפך ישוב בי
 אלא זה לעשות יכול לא. דחוומי ידחי חדא אל

 כך שבעבור' וכו" אלהינו יהוה ישראל שמע, "יחודך
 אנחנו שיודעים ומדה מדה בכל אותך אוהבים אנו
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 את ואהבת" לגבך מעידים אנו וכך, הוא טוב שהכל
", מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך יהוה

, מקוים אנו שלך ליחוד, בוטחים אנחנו שלך באמת
 ".יהוה קויתי לישועתך, בך בטחנו כי נבוש לא

 אמת

ראשית בריאת העולם במידת אמת כדכתיב 
ונחתמה  אמת. ס"ת – "םאלהי' אבר' תבראשי'"

, "תלעשו' םאלהי' אבר'אשר "במידת אמת כדכתיב 
ואת הראש והסוף, מה שהיה הוא שיהיה. בסוד השו

" יהוה אלהים"ביום עשות  שם מלאוכשם שהזכיר 
על עולם מלא כך ייחד שם מלא על מידת אמת 

 ". יהוה אלהים אמת"ו

 ,בעולםוהתפשט בחטא עץ הדעת התפרץ השקר 
הם כל הסטרא ארחא עלמא דשיקרא, ועתה צריך 

שכל  ,כל כך זמן כדי להעבירו מן העולם ולגלות
ברצונו בראו וברצונו  !א מציאות נבראהרע הו
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 כוח עוצמתו ושליטתו יתב' כדי להראות ,יבטלו
התפשטות שהופכו אינו זולתו. מידת קצבת ימי 

השקר נקראת תקופת האמצע, תקופת ה"תוך" 
ואפשרית רק בעת שהנהגת מידת אמת נסתרת, 

מיד יתבטל השקר ויתברר  - זו תתגלה בעולםשוכ
שקר שלט אינו אלא שגם שהיה נראה לכאורה שה

 ,להיות פועל ונשלט ע"י מידת האמת וכפי שהותר ל
"ראש תוך סוף" ב שליטתו המוחלטת יתברך בסוד

הרמוז באותיות אמת. זו היא תקות המקוים 
האוחזים במידת אמת ומייחלים שיתגלה יחודו 

ויתברר שמלכותו בכל  ,ויעביר את השקר ,בעולם
 אפילו, שלט לעולם ה"שהקב יכירו שכלם, משלה

שולטות. וכן כתב  שהקליפות נראה שהיה בזמן
  :(מבואר)בתפילה ע' 

 יהוה מזכיר אני קדשך בשם ,דחוומי ידחי חדא אל
 - (שהוא הקיווי העולה מישראל)ישראל  אלהי שדי
 על (היחוד היורד) קדשך שם מזכיר אתה תהיה שכן
 ישתברו (פעולת שפע הקיווי) ומיד בריותיך, כל
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 למען, צאן כבני וגבעות הרים קדויר, סלעים מפניו
 אנחנו שלאמתך אמת אל, והנורא הנשגב יחודך
קויתי  לישועתך, ועננו הושיעה אמת אל, מקוים
 יהו"ה.

 .יחול

המייחל הוא המצפה מתוך בטחון אמת ותפילה 
בעת שהחושך מכסה ארץ ושכינה  ,בזמן הגלות

עולם" מצד  כמתי במחשכים צועקת "הושיבני
ם את עיני השגחה ונראה שח"ו הדינים הסותמי

מייחל המקווה  , בעת הזו,שעזב אלהים את הארץ
 -אריך אנפין  לגילוי עיני ההשגחה העליונה מצד

 ולא ינום לא "הנה בו שנאמר פקיחא עינא של אור
וימין  ,ישראל" שאין בו דינים ואין שינה שומר ישן

ים עליונים, ומייחל ושמאל חוזרים להיות ימין חסד
ו למטה ויסירו את הדינים שכבר התפשטו שיתפשט

 .ביחוד העינים התחתונים והעליונים להיות אחדים
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 בחשך הולכים העם"על המקוים לגילוי זה נאמר 
, לך שמקוה למי אלא זה? נפקח למי ."גדול אור ראו

, לחסדו" למיחלים יריאיו אל' ה עין "הנה דכתיב
 הרי העינים, לסגור שלט החשך שאף על פי שלמטה

 "העם, שרא עמיה ונהורא אלא חשך אין למעלה
 - תפילות ו"תקטגדול".  אור ראו בחשך ההולכים

 .מבואר קמא תפילה

האריך  גילוי עין דהיינו, יראיו" אל' ה עין וזה "הנה
. הרוממות יראת ממנו שיראים למי, יראיו אל אנפין
 בו אין כי, לחסדו" "למיחלים ופירש חזר ולכן

 מי אדרבא אלא, מהם אושייר (בא"א) גבורות
 עין אור שאין ונמצא. מרוממותו ירא לחסדו שמיחל

 בזעין אנפין אלא היטב מתדבק האריך אנפין
 לאחד חוזרין הם עינים' שהב -זו  יראה בבחינת

 . אדיר במרום עמ' שכ. לחסד הדין החזרת בסוד

"בזמן שתעלה (מתורגם ומבואר) ולעתיד לבא, 
יה יתוקן העולם השכינה עד הכתר העליון אחר

 למוט יתן תיקון כראוי. באותו הזמן יתקיים "אל

http://www.ramhal.net/
http://www.ramhal.net/


 אתר קהילת הרמח"ל     פסוקי הקיווי 

בזמן  אלא אימתי?. על משיח בן יוסף וזה -רגליך" 
, קדישא יאיר עליו עתיקא זה -שומרך"  ינום ש"אל

משיח בן  והוא יראיו" אל' ה עין שעליו נאמר "הנה
 יוסף, וכולם שהם היראים תלויים בו, "למיחלים

וכמו שלמעלה מתחברים ימין לחסדו" של עתיקא. 
ושמאל כאחד, כך יהיה באותו הזמן למטה להציל 
את משיח בן יוסף ח"ו ממיתה בחיבור שיתחבר 

 .תיקון מ"ד דף קכחתיקוני זוהר תניינא במשיח בן דוד". 

סדר פסוקי הקיווי לכל יום. צבעי המידות הודגשו ב
פסוק כדי לתת הדגש למידה אליה מכוון  בכל

מידה הלא נזכרה מספר פסוקים בודדים בהפסוק. 
 .מתוקף פירושםהובאו שוכנראה באופן מפורש 
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