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 2  קהילת הרמח"ל לך אלי תקותי / הרמח"ל הקדוש

ְקָוִת י ֵאלִ  ְלךָ   .רמח"ל הקדוש י /ּתִ

  :ִּתְקָוִתי ֵאֶליָך    ּוְמיּוָחד ָיִחיד ֶאָחד

  ִראׁשֹון ְוַאָּתה ַאֲחרֹון ְוִאְּתָך ֶעְזָרִתי: ַאָּתה

  ְוַאָּתה הּוא ַׁשְוָעִתי: ,ַאָּתה מֹוֵׁשל ,ַׁשִּליט ַאָּתה

  ָּכל ָיכֹול ְוֵאין ִּבְלֶּתָך, ּוְלָך ָאנּוס ְּבֵעת ָצָרִתי. ַאָּתה

  ּוִמֹּכֲחָך ָּכל ָיֹכְלִּתי: ,ָּכל, ּוְבָך ַהֹּכל ַאָּתה

  ּוְלָפֶניָך ָּכל ַאְנָחִתי: ,ליֹוֵדַע ּכָ  ַאָּתה

  ִּכי ְלָך ֲאִני, ּוְלָך ֵעיַני ְוָעֶדיָך ָּכל ֲעבֹוָדִתי:

  י:ְלָך ֶאְתַּפָּלל ָוֶאְתַחַּנן, ּוְלָך ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת ִׂשיָחתִ 

  ה ְּבָרָעִתי:ִמּפֹוֲעֵלי ָאֶון ְוַאל ֶאְראֶ  ַהִּציֵלִני

  י:ַּתֲאָותִ ִּכי ַמה ֶאֱעֶׂשה, ַאְך ְלָך ֶחְפִצי, ַאְך ְלָך ָּכל 

  ֵהן ִּבְלֶּתָך לֹא ֲאַצֶּפה לֹא ָאִׁשית ֶאל ָזר ִציִּפָּיִתי:

  לֹא ַאִּסיר ּתּוָּמִתי: עֶאְגוַ לֹא ָּפִניִתי ְולֹא ֶאְפֶנה, ְוַעד 

  ֵהן ִּתְקְטֵלִני ְלָך ֲאַיֵחל ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי:

  י:ָכל ִמְׁשָּבר ְוַגֵּלי ָים, ִמַּדְרֵּכְך לֹא ָנִטיתִ ּבְ 

  י:ּוְכֹכִחי ָאז ֹּכִחי ַעָּתה ְוֵאֶליָך ָאַהְבּתִ 

  ְוֵאֶליָך ַאְפִקיד צּוִרי ּגּוִפי רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי:

  ִתי:ִּכי ְלָך ֲאִני, ּוְלִיחּוְדָך, ְּבָכל ֵאיָבַרי ּוְגִוּיָ 

  רֹאִׁשי ְלָך ֵעיַני ְוצּוָרִתי ְוַתְבִניִתי: ְלָך

  ִּפי ְלָך ִלִּבי ְלָך ִכְליֹוָתי ַוֲעָצִתי: ְלָך

  ָיַדי ְלָך ַרְגָלי ּוְלַדְרְּכָך ָּכל ֲהִליָכִתי: ְלָך

  ֲעָצִתי ְלָך ָּדִמי ְּכֵאׁש לֹוֵהט ְּבָאַהְבִּתי: ְלָך

  ִמְנָחִתי:ה ַאְקִריב ֶאת ְּכׂשֶ עֹוִרי ְלָך ֶחְלִּבי  ְלָך

  ֹּכִחי ְוַרְעיֹוִני ּוַמְחַׁשְבִּתי: ְלָך

  ָיִחיד ְוֵאין ֵׁשִני, ְלָך ּתֹוֶדה ְיִחיָדִתי: ְלָך

  ַמְלכּות ְלָך ֵּגאּות ְלָך ָנָאה ְּתִהיָּלִתי: ְלָך

  אֹוִחיל ְּבֵעת ֶאְזַעק ַּכּיֹוֵלָדה ְּבַאְנָחִתי: ְלָך

  :ִתיִׂשְבִרי ְרָפא ִׁשְבִרי ְוַצֲעִרי ּוַמּכָ  ְלָך

  ֶעְזָרה ְּבֵעת ָצָרה ֱהֵיה ָנא ְּבֶעְזָרִתי: ְלָך

  ֶאֱהֶמה ְּבקֹול ַמר, ֲעֵדי ָּתִאיר ֲאֵפיָלִתי: ְלָך

  ׁשּוִבי ְלַאְדָמִתי:ֲעֵדי ֶאְזַעק ְּבָך ֶאְדַּבק  ְלָך

  ִיְׁשִעי ְסַלח ִּפְׁשִעי ְוַאְׁשָמִתי ְוִרְׁשָעִתי: ְלָך

  ְוֶאְפרֹוׂש ַּכף, ְׁשַמע ָנא ְתִחיָּנִתי: ֶאיַּכף ְלָך

  ֶאְבֶּכה ֵלב ִנְדֶּכה ְּברֹוב ִׂשיִחי ְותּוָגִתי: ְלָך

  ֶחֶסד ְלָך ֶחְמָלה, ֲחמֹול ַעל ָּכל ְּתָלָאִתי: ְלָך

  ְוַהֵּבט ָנא ְּברֹוב ַצֲעִרי ְוַדּלֹוִתי ְוָגלּוִתי:

  ְמָעִתי:ְוִציִרי ָּגַדל ַעד ִּכי ַאְׂשֶחה ָּכל ִמָּטִתי ְּבִד 

  ן הּוא ְלעּוָּמִתי:ְוֵלָּׂשטָ ְוַצר ְואֹוֵיב ֶנְגִּדי 

  ִּכי ַאָּתה הּוא ֱאָיילּוִתי: ,ָמנֹוס ֵאין ִלי צּוִרי ִּבְלֶּתָך

  ְוִאם ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך ָּתִביא, ַמה ִהיא ְּגבּוָרִתי:

  ִּכי ַמה ֲאִני ּוַמה ַחַּיי ּוַמה הּוא ָּכל ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי:

  לֹא ֶנֱאַלְמִּתי ְוִנְכַלְמִּתי ְוִכָּסְתִני ְּכִליָּמִתי:הֲ 

ֶאת ְׁשֵאָלִתי ֶהֶרב ַּכְּבֵסִני ֵמֲעֹוִני ְלַמְּלאֹות ָלֵכן ְרצֹוֶנָך ֶאְׁשַאל, 

  ְוַטֲהֵרִני ֵמַחָּטאִתי:

  ל ָנא ַּתְעֵלם ָאְזֶנָך ִלְׁשמֹוַע ְלַׁשְוָעִתי:אַ 

  ְלָצָרִתי: ָערֹוב ַעְבֶּדָך ְלטֹוָבה ֶוֱאמֹור ַּדי

  ֵמֵאת יֹוְקִׁשי ָנא ַהִּציֵלִני ְסמֹוְך ָנא ֶאת ְנִפיָלִתי:

  ִּכי ַלֲעָנה ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי ֵעֵדי ַקְצִּתי ְבַחָּיִתי:

  ֲעֵׂשה ִעִּמי ְלטֹוָבה אֹות, ְוקּוָמה ָּנא ְלֶעְזָרִתי:

  ִּכי ַאָּתה הּוא ְמָנת ֶחְלִקי ְוגֹוָרִלי ְוֶחְמָּדִתי:

  ָכל ִּגיִלי ּוָמעּוִזי ְוִׂשַּמְחִּתי:ּוַמֲהָלִלי וְ 

  ְׂשׂשֹון ִלִּבי ָמאֹור ֵעיַני ּוַמְרִגיִעי ּוְמנּוָחִתי:

  ֲהִביֵנִני ֲעבֹוָדְתָך ַוִּתְׁשַלם ְלָך ֲעבֹוָדִתי:

  הֹוֵרִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכיָך ַיֵּׁשר ְלָך ְנִתיָבִתי:

  י:תִ ַמֵּלא ָנא ֶאת ַּבָּקׁשָ  ִּכי ְּבֹכל ֵלב ְדַרְׁשִּתיָך,

  י:י ְוֶאְרֶאה ֶאת ְּפעּוָּלתִ ְוַרֲחֵמנִ ָחֵּנִני 

  ְוֶאְתַעֵּדן ְּבאֹוְרָך ּוְתִהי זֹאת ֶנָחָמִתי:

  ל ְּתִהי ָלִריק ְיִגיָעִתי:ְואַ ִּתְׁשּפֹוְך רּוֲחָך ַעל ָּכל ָּבָׂשר 

  ְוֶאְזַּבח ָׁשם ֶאת ּתֹוָדִתי: ִעיְרָך ִּבְנָין עֹוָלם,[אצ"ל ּוְבֵנה] ְוִהֵּנה 

  י ְּבָך ְלַבד ָּבַטְחִּתי ְוִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי:ּכִ 

ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה' ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ִּכי ַאָּתה ֶאָחד ָיִחיד 

ה ְוִיְהֶיה. ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד. לֹא ֹהוֶ ּוְמיּוָחד, ָהָיה 

  ֵיבֹוׁשּו ֹקֶויָך ְלעֹוָלם:
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דויד שלם.מבוא מאת /     ְלָך ֵאִלי ִּתְקָוִתי

תפילה יחודית ונדירה בעוצמתה שכתב וערך רבנו עט"ר הרמח"ל הקדוש, החושפת את מצוקת נפשו מכל הקמים עליו, 

  עוד מלבדו.את עוצמת תקוותו ואמונתו האדירה והמוחלטת בה' יתברך, כי ממנו הכל, ואליו הכל, ואין 

ת'. עוצמת תפילה יכל התפילות הידועות לנו ובמיוחד מספר "תקט"ו תפילות", נוגעות לכלל ישראל, לשכינה, לגילוי יחודו 

זו דווקא בכך שהיא תפילתו האישית, צעקת לבו אל ה'. ניתן לשמוע מתוך האותיות, התיבות והמשפטים את מנגינת בכיית 

נסיונות רודפיו להרחיקו מדבקות  הת רדיפותיו ותלאותיו מצד מאיסתנשמתו רוחו וצרת נפשו הנאנקת תח ה', ולהביאו בּבְ

  לכפור ח"ו בכל עיקרי תורתו, ידיעותיו ואמונתו.

 :התפילה כותרת

ְקָותִ י ֵאלַ  ְלךָ לקרא לתפילה " בעונייהצעתי  ְקָותִ  ֵאֶליָך ת רבנו "של תפיל משורת הפתיחהמורכב שם זה ו, י"ּתִ ", ומכותרת יּתִ

ׁשּוָקתִ י ֵאלַ  ְלךָ "הידוע הפיוט    .לר' יהודה הלוי זצ"ל וכפי שיבואר להלן י"ּתְ

: ומקורה ן חיבור התפילהזמ

במקביל נראה אייר ת"ץ שתוכנה מעיד שכ ח"מצויה בידנו אגרת מיום י ,. אולםיד-כתבב לא מצוין התפילה כתיבת תאריך

  האגרת. בבהירות גדולה בשורות נכתבה התפילה, ועקבותיה רמוזותאליה 

עליונים, ולהיות בן בית וחבר של גילוים משה עלות למרום וזכה לרבנו  החל האגרת,כשלוש שנים קודם בשנת ה'תפז, 

זוהר קהלת, זוהר תניינא ושבעים  :וגולת כותרתבתורת הסוד  . עד למחצית שנת ה'תץ חיבר נפלאותמתיבתא דרקיעאקבע ב

יחַ ודעו, ישלח תלמידו נאמן ביתו אגרת למתץ, ה'תחילת שנת . בתקוני זוהר תניינא גדולת משה איש  ףחשלתומו  ּוְכֵמׂשִ

כל מחיר הס"א ברצתה ו, צרת קנאיםהחלו חרחורי מלחמה והאגרת הגיעה לידי רפים ומיד  ומהלכיו במרומים. האלקים

, להעביר העשירי תחתם בשבט, לטבוח העדרלבלום את כיליונה, ומצאה לה קרקע פוריה, והגמוניה רבנית שנהרה בשיטת 

ב לו. אמנם ּוְכאָ שמועות זדון ואמרי שקרים הגיעו לפתחו של הרב ישעיה באסאן זצ"ל מורו ורבו  טבח ולכלות טפחיים.

שבט בתלמידו להצליף  ורר אצלו טיב מקור קנקנו, ובתגובתו לשמועותהרב הכיר מקרוב את תלמידו, אך עדיין לא היה מב

  לשונו:

ְצרָ יֹום " א? ּבָ ַכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּבָ א, ּבְ ְדָבִרים ְמכֹוָעִרים, ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ּבָ ַני ּבִ ּתָ ֶאת ּפָ י הֹוַבׁשְ ק ה ַהּיֹום ַהזֶּה, ּכִ ר ּוַמה ֶאְצָטּדַ ַמה ֲאַדּבֶ

ְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל,  ָך ְוִהּנֵה ֹחׁשֶ יִתי ְלאֹור ִמּמְ י ִקיּוִ י ִעם ַהּדֹוְבִרים ָעָתק? ּכִ ךְ ּכִ ְרִחי  ִאּתָ ַחת ִנְטֵעי ֶנֱאָמִנים! ְוַעל ּכָ ָסָרִבים ְוַסּלֹוִנים ּתַ

יִדים... קֹולֹות ְוַלּפִ ָך ּבְ ֱחִרים ּבְ י ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים, ִעם ַהּנֶ ַמֲעׂשַ טֹוָבִתי ֶאְהֶיה מּוְכַרח ּבְ ּלֹא ּבְ   ׁשֶ

ָך, ֹלא  ה ִמּמְ ְמִעי ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ ׁשָ ה ּבְ ָרה ר שֶׁ אֹומָ ְוַעּתָ ְ ׁשּ ֶב"ט  –ִנְתּפַ ׁשֵ יָך ּבְ ִעְנָיְנָך... ִהּנֵה הֹוַכְחּתִ ְתָקְרָרה ֱאמּוָנִתי ּבְ ּנִ ֲאָבל אֹוֵמר ׁשֶ

ֹארַ  ֶדֶרְך ִמיׁשֹור ְלַמַען ֵתֵלְך ּבְ ַרְך ַיְדִריְכָך ּבְ ים, הּוא ִיְתּבָ יִתי ִאם ֶאל ְוִעם ְקדֹוׁשִ ן ּבֵ י ּכֵ ים, ּכִ אֹור נֹ ֲאָנׁשִ יִקים, ּכָ ַגּה הֹוֵלְך ח ַצּדִ

  .(אגרת ס"א) ."ְואֹור ַעד ָנכֹון ַהּיֹום

אמנם, מהר מאוד התברר למהר"י באסאן כי חפאו עליו דברי בלע שקר ותעתועים, אבל באותו הזמן בעת שקמו על עט"ר 

מאלפת בעוצמתה, שם מבטחו בבורא עולם, ונפשו  (אגרת סב)בחרב ובסער, חש שעומד הוא להתייתם מאב. באגרת תגובה 

  כאפר שרוף בתקרת אנוש.
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ְעָיה  יְלַרבִּ ַרְמַח"ל אגרת ס"ב:  אַסאְיׁשַ   ןּבָ

ת ּבָ ׁשַ   .הת"ץ (העומר) ג"ל ִלְסִפיָרה (יח אייר), פאדובה יֹום ו' ּבְ

י ֵנר"ֹו. ה, מֹוִרי ְוַרּבִ ת ְיָקֹרת ֶאֶבן ָהֹראׁשָ ּנַ א, ּפִ דֹול ָירּום ְוָנׂשָ   ָהָהר ַהּגָ

מֹו ַהּיֹום י ִלׁשְ ַבח ְותֹוָדה ָנַתּתִ י ׁשֶ י ְלַהֲעִמיֵדִני ְלָפָניו, ּכִ ַחר ּבִ ר ּבָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֶרת ַהְדַרת  ַחי ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵקי ִיׂשְ ָקְרִאי ִאּגֶ ַהזֶּה ּבְ

בוֹ  ר ֲאִני  –ד ּתֹוָרתֹו ּכְ י ַהּיֹום ַהזֶּה ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ ָרֵאלּכִ ךְ  ,ֶעֶבד ֶלֱאלֵֹקי ִיׂשְ בֹודֹו. ְוֹלא ָהִייִתי ּכָ א ּכְ ּסֵ  ַוֲעבֹוָדִתי ְרצּוָיה ִלְפֵני ּכִ

יִ  - ּפַ ֵאי ַעל ּכַ נֹוׂשְ י ּבְ ָכר ְורֹוְדֵפי ָכבֹוד ּבֹוֵחר ה', ּכִ אֹוֲהֵבי ׂשָ י ֹלא ּבְ י ַעד ּכֹה. ּכִ ְעּתִ ה ֹלא ִהּגַ ֵרדּו.  ,ם ֶנֶפשׁ ִאם ַעּתָ ה ֹלא ִיּפָ ּכָ ְוַעד ּדַ

יָרה  א ׁשִ י ַמּלֵ ַרְך, ַהּנֹותֵ ַכיָּ ְוִאּלּו ּפִ יק ְלהֹודֹות ְלָפָניו ִיְתּבָ   ה.ַיְרבֶּ ן ִלי ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ם ֹלא ַאְסּפִ

י ַמה ֲאִני ּוַמה ַחיַּי י?ּכִ ֹסְמֵכי ַנְפׁשִ   , ִאם ֹלא ה' עֹוֵזר ִלי, ה' ּבְ

ם ֱאֶמת... ֵ ִתי ֶאת ַהׁשּ עּוּלָ ַנה,  ,ַאְך ּפְ י ְוֹלא ַאְרּפֶ ִת  -ַעד ֶאְגַוע ּוְבִצְדָקִתי ָאַחְזּתִ יר ּתּוּמָ ילֹא ַאּסִ ּנִ ָבר: ֹיַדע ה' ֶאת  .י ִמּמֶ ְוסֹוף ּדָ

ֲעֵרי תֵּ  ח ׁשַ י ֹלא ֶאְפּתַ בֹוד ה', ּכִ ר לֹו ְוִנְגָלה ּכְ ה ַלֲעבֹוד ֶאת יֲאׁשֶ ָבר, ָאז ֵיְדעּו ַבּגֹוִים ַמה ַנֲעׂשֶ ֶקר ֶלֱאֶמת יּוַמר ּדָ ֶ י ִמׁשּ רּוִצים, ּכִ

  ה'.

ֵצִני ֱאֹלַקי ן ָאֹנִכי ַלֲאבֹוַתי ָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ: ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוִישְׂ  יַאּמְ י ּבֶ ֵחן, ְוֵאְדָעה ּכִ ָזָהב ְלִהּבָ ה ּכְ ק ְוֶאְזּכֶ ר ָחׁשַ ָרֵאל ֲאׁשֶ

ֶהם.     ּבָ

ִני ְוהּוא ַיְנחֵ  ים ּוֶמֶלְך עֹוָלם, הּוא ַחּנַ י, ֱאֹלִקים ַחּיִ ּבִ ּגַ י ֵאיָתן ִמׂשְ ְמּתִ ַלח ִלי ַוֲאִני ׂשַ יד ׁשָ י ִאם ַמּגִ ַלח ִלי –ִני. ּכִ הּו ,הּוא ׁשָ ְוִאם ֵאִלּיָ

ּמֹות ְקדֹוׁשֹות  ָאר ְנׁשַ יִתי. ְוִאם הּוא הֹוִציא  –ַעְבּדֹו ּוׁשְ ר ָעׂשִ ָבִרים ֲאׁשֶ ל ַהּדְ יִתי ּכָ ֹוֵלַח, ּוְבִדְבֵריֶהם ָעׂשִ ּלוּ ֲהֹלא הּוא ַהׁשּ י ֶאת ַלּגָ

י  ְרּתִ ר ִהְסּתַ ה הּוא –ֲאׁשֶ ַגּלֶ ָתה .ָהָיה ַהּמְ ה ָידֹו ָעׂשָ ל ֵאּלֶ ָברֹו ַלֲעׂשֹותֹו.  ,ַוֲאִני .ּכָ קֹול ּדְ מֹוַע ּבְ א עֹוֵמד ִלׁשְ ֵאיִני ֶאּלָ

ה ַמה ֶאְחשׁ  ה ֶאְחשׁ  ?בוֹ ֵמָעּתָ ֵלי ָקַרב ?בוֹ ְוָלּמָ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבָכל ּכְ י ַיַעְמדּו ּבְ ם ּכִ ֹראׁשָ ל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ּוַמְלֵכיֶהם ּבְ ַ - ּכָ ִאם ְלַנּצֵ

ַצח    ֶעֶבד ה' ָאֹנִכי.–ְוִאם ְלִהּנָ

י ְמֹרֵמי ָקֶרת ּפֵ רֹוף ָהִייִתי ַעל ּגַ י ֱאֹלִקים ִלי. – (משלי ט, ג) ְוִאם ֵאֶפר ׂשָ י ּכִ   ָאז ָיַדְעּתִ

י ְוֶאל ָאָדם לֹא  ַטְחּתִ ִאיׁש ּבָ ִניִת ְולֹא ּבְ י לֹא ִאיָרא,ּפָ ַטְחּתִ ה' ּבָ י ּבָ ה  י, ְולֹא ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפֶנה, ּכִ   ר ִלי?ָבשָׂ ַמה ַיֲעׂשֶ

ּבֹוִרים יִדים ֹלא ְייֵראּוִני, ּוִמּקֹול ֲהמֹון ּגִ ל קֹולֹות ְוָכל ַלּפִ   ֹלא ֵאַחת ְוֹלא ֲאַעּנֶה. ּכָ

ה טֹוב  ל עֹוׂשֶ ים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ה' ֶאת  -ּכָ ּטִ ּכּוְרּתֹו, ְוַהּמַ ֹמאְזֵני ֶצֶדק  ּפֹוֲעֵלי ָהָאֶון,ְיִהי מה' ַמׂשְ ָרֵאל. ִמי ּבְ לֹום ַעל ִיׂשְ ׁשָ

י  קֹול ַמֲעׂשַ ה  ֵיְדעוּ  –ִיְרֶצה ִלׁשְ ִהּלָ י ּתְ ק ל ְרצּוִים ֵהם.ָלאֵ ּכִ ַעִין ָרָעה ִיׁשְ ֵסיהּ  -ל ַהּוֹותוֹ ּוִמי ּבְ ְקֵליּה ְלִמְטֶרּפְ   . (יבמות קה,ב) ְליׁשָ

י, ְלַהֲעִמיד ַעל ִמיׁשֹור ַרְגלִ  ֶטן ְלֶעֶבד לֹו ּוְבִצְדָקתֹו הּוא ֵקְרַבּנִ ָרֵאל, ְיַצָרִני ַבּבֶ ּוְלַהֲעִביר ַעל ִמיׁשֹור  ,יה' ֱאֹלִקים, ֱאֹלֵקי ִיׂשְ

רֹוִמים ִתְפַאְרּתֹו, ּוְלהַ  ,ַרְגָלי ּמְ ֲהִדי ּבַ ַמִים ֵעִדי, ְוׂשָ ָ ׁשּ בֹודֹו ּבַ ה ִהּנֵה ֵעין ּכְ י ֵמָרָעה. ְוַעּתָ י ֵאָליו ְלָבִבי ְוָכל רּוִחיֲעִביר ַנְפׁשִ , ּוְבֹרב ּכִ

י ְלָפָניו. כִּ  ּפַ ָאה, ְוֹתם ְלָבִבי ְוִנְקיֹון ּכַ י ֹלא ְמטּוּמָ ֵלי ָקְדׁשֹו ַהְדִריֵכִני ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ִהּנֵה ַנְפׁשִ ְדָרָכיו ִהְנַחִני ְוֹלא ָמִריִתי, ּוְבַמְעּגְ י ּבִ

ֵדשׁ  יט ִנְפְלאֹוָתיו ְויִ  ְוֶאּקָ ה ֵעיַני ְלַהּבִ ּלָ ר ּגִ ַבח ְותֹוָדה, ֲאׁשֶ י ָלֵתת ְלָפָניו ׁשֶ יד ֹזאת, ּכִ ְבִחי ַאּגִ ם. ֵהן ֹלא ְלׁשִ ֶדֶרךּבָ ֶכת ּבְ ַרִני ִמּלֶ ּסְ

עֹוְלִלים ֹלא ָראּו אֹור. ָהָעם ַההֹולְ  ְך ּכְ ֹחׁשֶ ִכים ּבַ

ֱאמּוַנת ֲעבֹוָדתֹו ְוֹלא ֶאּמֹוט,  ָכִרי ֵמִאּתֹו: ְלַחזֵּק ְלָבִבי ּבֶ יב ִלי ֱאלֹוַק, ְוֶזה ִיְהֶיה ׂשְ ֹבר ָיַדי ָיׁשִ ְמַחת ַנֲחָלתֹו ְיַנֲחֵמִני ּכְ ל ּוְבׂשִ ִעם ּכָ

ֵתנּו  ִלּמָ ֵתנּו ְרצֹונֹו ִניָרשׁ  -ַהּבֹוְטִחים ּבֹו. ְוַתַחת ּכְ י ֶחְלֵקנּו הּוא ְוֵאין עֹוד ַאֵחרַאֲהָבתֹו יֹוִסיף ָלנּו.  -, ּוְמִחיר ֶחְרּפָ ׁש ּכִ , ְוִנְקּדָ

ְכבֹודֹו ה'  אָ ּוַבֲעָבָדיו ּבִ    ר.ִיְתּפָ
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ֹור ָלע ׁשּ ַבח יּוָבלוֹ ַוֲאִני ּכַ ה ַלּטֶ ן ל ּוְכׂשֶ י., ּכֵ שׂ  ְלָכל ָגל ֲאַנְעֵנַע רֹאׁשִ ה  ִאם ִנּגָ אלֵֹהי –ְוִאם ְנַעּנֶ ַמח, ָאִגיָלה ּבֵ ה' ֱאלַֹקי ֶאׂשְ ּבָ

ִעי ׁשְ ִ....  

ָעְמָדה ַלֲאב תֹוְך ַעּמֹו ְיָדֲעִני, ֲהֹלא ֹזאת ִהיא ׁשֶ ר ּבְ ָגְבֵהי ְמרֹוִמים, ֲאׁשֶ ִכיַנת ֻעזֹּו ּבְ ֲעמה' ֱאֹלִקים ֱאֶמת ּוׁשְ ד וֹ ֹוֵתינּו ְוָלנּו, ַוֲהֹלא ּתַ

ִריתֹו. עֹוד ַהּיֹום ִלְנֹצר  ַזע ֶנֶאְמֵני ּבְ י אֹוֲהָביו ְוחֹוֶטר ִמּגֶ ְרׁשֵ ָ   ִמׁשּ

י  ְעּתִ ְרֵכי ה' ְוֹלא ָרׁשַ י ּדַ ַמְרּתִ י ׁשָ ֶקר ֱהִביַאִני ַהּיֹום ָלכֵמֱאֹלקַ עֹוד ֵיַדע, ּכִ ַחת ׁשָ י, וֹ י. ְוִאם ֶאל ּתַ ֶהְגמֹון ֹראׁשִ ַאְך ַאֲהָבתֹו  -ף ּכְ

ֹמר ִלי,  ה ְלָפָניו, ְוח ְוָהְיָתהִיׁשְ ֶ ן ִאׁשּ י ְלָקְרּבַ ְקָטר.וֹ ַנְפׁשִ ִליל ּתָ   ֶזק ְלָבִבי ְלעֹוָלה ְתִמיָמה ָלה' ּכָ

ה ָעַלי ַאֲהָבתֹו ְוהֹוִדיֵעִני ֶאת אֲ  ר ַרּבָ ַחת ֲאׁשֶ ה ִלְזעֹוף ַעל ה', ָחִליָלה ִלי! ּתַ ְוא ִיְהֶיה ִנְפּתֶ י ֹלא ַעל ׁשָ ִרּיֹוָתיו ּכִ ר ֶהֱעִתיק ִמּבְ –ׁשֶ

ל חֹוֵכי לֹו.אֶ  ְמחּו ּבֹו ּכָ ׂשְ ה', ַוּיִ ַמח ָאֹנִכי ּבָ   ׂשְ

ָרֵאל   ,ֶעֶבד ֶלֱאֹלֵקי ִיׂשְ

ים לּוָצאטוֹ  ה ַחּיִ   ֹמׁשֶ

ָבָריה ׁשֹותֶ בכל האגרות לרבו למעט הנוכחית היה עט"ר חותם " מָ ו ּדְ ּצָ  בבחינת א" אולם כאן חתימתו מעידה על יתמותוּבַ

  נזף בו מהר"י באסאן באגרת התגובה:שינוי החתימה ני וה' יאספני". על ועזב ואמי "כי אבי

ה " ָרֵאל ַאּתָ י ָגֹאה  –ְוִאם ֶעֶבד ֶלֱאֹלֵקי ִיׂשְ ן ֹיאְמרּו ָעֶליָך ּכִ ׁש ֲעִדי ֲחִתיָמה, ּפֶ ַחּדֵ ּתְ י ֹלא ִיּכֹון ׁשֶ ֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ּתֹאְמֵרהּו. ּכִ ֶאת ּפְ

ִאיַת. ָאְמָנם ָאֹנִכי ֹלא  ר ְמֹלא ּתֹוְכחֹות, אֹו רַ ּגָ ַייּסֵ ִנים ְלָאב ֲאִני ְלָך, ְוָאִביָך ֶאְהֶיה ָלַעד ּוְלעֹוָלם. אֹו ַהּמְ ל ּפָ ִניִתי, ְוַעל ּכָ ְחָמן ׁשָ

ָעה ָ ִפי צֹוֶרְך ַהׁשּ א ַרֲחִמים, ּכְ   .(אגרת סה) ."ַמּלֵ

כתלמיד רבו כיחיד בדורו ו מכירו ודברי הימים אכן, עט"ר חזר לחתום כמנהגו "שותה בצמא דבריו". עם ברור האמת

  שעלה על רבו.

אַסאן יַרְמַח"ל ְלַרבִּ  סח.אגרת  ְעָיה ּבָ   .ְיׁשַ

י נר"ו. ה, מֹוִרי ְוַרּבִ ת ִיְקַרת ֶאֶבן ָהֹראׁשָ ּנַ א, ּפִ ָ דֹול ָירּום ְוִנׂשּ   ָהָהר ַהּגָ

קֵ " ְמִעי ַהׁשְ ׁשָ ֶרת ַהְדַרת ָכבֹוד ּתֹוָרתֹו. ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת ִלי ָמנֹוַח, ּבְ י ְוָקָראִתי ִאּגֶ ְלּתִ ה ִקּבַ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ֶדק, ּבְ ט ִלּבֹו ַעל ָהֱאֶמת ְוַהּצֶ

ְקָרא ֹלא ָקֵאי י ׁשִ ה ֶלֱאֹלִקים: ּוְכָבר מּוַדַעת ֹזאת, ּכִ ִהּלָ   ."ּתְ

הימים הקשים אמנם הולידו אגרות קשות, אך גם תפילות נפלאות. שורות דמעת "לך אלי תקותי" מגלות אמונה ובטחון 

בלתי מעורער, במי שמסובב ומנהיג תהפוכות גלגלי תבל. ומול עומדו איתן כנגד פרץ האשמות בשר ודם, מקבל ומצדיק 

  :עליו דין מלך העולם

יִתי, ְולֹא ֶאְבַטח וְ " ּנִ י ְוֶאל ָאָדם לֹא ּפִ ַטְחּתִ ִאיׁש ּבָ י לֹא ִאיָרא,ְולֹא ּבְ ַטְחּתִ ה' ּבָ י ּבָ ר ִלי? לֹא ֶאְפֶנה, ּכִ ׂשָ ה ּבָ   ".ַמה ַיֲעׂשֶ

  בתעלומת סתרי כתיבתו לרבו צפן תשוקתו:

יב ִלי ֱאלֹוַק, " ֹבר ָיַדי ָיׁשִ ָכִרי ֵמִאּתֹו:ּכְ ֱאמּוַנת ֲעבֹוָדתֹו ְוֹלא ֶאּמֹוט,  ְוֶזה ִיְהֶיה ׂשְ ְמַחת ַנֲחָלתֹו ְיַנֲחֵמִני ְלַחזֵּק ְלָבִבי ּבֶ ִעם ּוְבׂשִ

ֵתנּו  ִלּמָ ל ַהּבֹוְטִחים ּבֹו. ְוַתַחת ּכְ ֵתנּו  -ּכָ ׁש  -ְרצֹונֹו ִניָרׁש, ּוְמִחיר ֶחְרּפָ י ֶחְלֵקנּו הּוא ְוֵאין עֹוד ַאֵחר, ְוִנְקּדָ ַאֲהָבתֹו יֹוִסיף ָלנּו. ּכִ

ֵאר ְכבֹודֹו ה' ּוַבֲעָבָדיו ִיְתּפָ   . "ּבִ
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  לה' מתגלה עומק רצונו: בתפילתו

  ַמֵּלא ָנא ֶאת ַּבָּקָׁשִתי: ִּכי ְּבֹכל ֵלב ְדַרְׁשִּתיָך,

  ָחֵּנִני ְוַרֲחֵמִני ְוֶאְרֶאה ֶאת ְּפעּוָּלִתי:

  ְוֶאְתַעֵּדן ְּבאֹוְרָך ּוְתִהי זֹאת ֶנָחָמִתי:

  ל ְּתִהי ָלִריק ְיִגיָעִתי:ְואַ ִּתְׁשּפֹוְך רּוֲחָך ַעל ָּכל ָּבָׂשר 

  ִעיְרָך ִּבְנָין עֹוָלם, ְוֶאְזַּבח ָׁשם ֶאת ּתֹוָדִתי:ה] ּוְבנֵ  אצ"ל[ְוִהֵּנה 

ּיֹום ַההּוא אֹוְדָך ְיֹהוָ לעלות לארץ ישראל ולזבוח קרבן תודה,  ָך ּוְתַנֲחֵמִני"""ְוָאַמְרּתָ ּבַ י ָיׁשֹב ַאּפְ י ָאַנְפּתָ ּבִ   .(ישעיהו יב, א) ה ּכִ

 .יד-הכתב מקור

 ספריית המדינה של רוסיה, מוסקבה,ב" 745בקובץ חבורי רמח"ל "כתב יד גינצבורג  מצאתנתפילה זו 

Ms. Guenzburg 745 בקובץ 85ו להם על האישור והרשות לפרסמה. כמו כן ניתן לעיין באתר כתיב, החל מע' נותודת

http://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/ManuScript/Pages/Item.aspx?ItemID=PNX_MANUSCRIPTS000087938  : ההסריקה שכתובת
  

ו שאינה כ"כ חשובה כיון שנראית על פניה כתקציר תפילה זו חמקה מתחת ידם של המפענחים, כנראה מתוך שסבר
פק תאוותי יתוכנה, וסו זמנה לעמוד על ,זיכני לפענחהטובות שגמלני כל טוב, ו לכאורה של הפיוט. וב"ה הגומל לחייבים

נימי נפשו של עטרת ראשי מורי ורבי בוצינא קדישא הרמח"ל הקדוש בהשתפכות נפשו ב ולהתחבר רבת השנים למצא
  ., ורוממות דבקות נשמתו במרוםהקשות הארציות בשעותיו

ת לקטעים טבלת השוואות והקבלולהלן הבאתי בראשי פרקים בלבד את הרעיונות האדירים שטמן בראשית התפילה וכן 
  מהפיוט "לך אלי".

  שותה בצמא דבריו.

  לישועתך קויתי ה'.
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מבנה התפילה: 

.מספור השורות נמצא בטבלת השוואות

 גילוי אורו ית' במציאות הקווי., 1-6שורות 

בתלותו המוחלט ביחודו  –בתחילת התפילה, שזר הרמח"ל את עיקרי תורת היחוד ודרך השתלשלות הרצון העליון יתב' 
  .ית'. תקוותו שהיא סוד הקווי, סוד המשכת קו האין סוף ב"ה, מחוברת בכריכה בגילוי התקשרותו במציאותו שלו

 העליון.גילוי רצון , 7-15שורות 

עובר הרצון אחר. בשורות אלה מצהיר שכל  מלבדו איןו , "הוא ורצונו אחד"המלכת רצונו ית'. עיקר משנת תורת הרצון
אין זולתו. ע"כ אליו הוא מפנה בקשותיו ותקוותו, ומעיד שלא נטה ליבו מאחורי ה'.אשר היחיד ית' עליו מקורו ברצונו 

 מסירת נפש. 16-25שורות 

  ר פנים יפות, בשיר ופיוט על יחודו יתב' "כשה אקריב את מנחתי".מסירת נפש בסב

מפיוט "לך אלי תשוקתי" לרבי יהודה הלוי ע"ה. השורות  מסויימים קטעיםבחר לשלב  18-52באופן כללי, בשורות 
ן כנראה מתוך התאמה למצבו האישי, וכנראה גם מתוך רצו שנויים עם , ורובםהמיובאות מצוטטות לרוב כמשפט שלם

   להתאימם לתורת הסוד.

 זעקה אדירה. 26-38שורות 

ותחינה לבורא עולם שיציל אותו מכף אויב ושטן העומד כנגדו, כיון שכל הצלתו,  זעקת כאב אדירה, תוגה, בכיה, צער
  לתו.דו ית' ואין בנחמתו ורפואתו רק בי

  צידוק הדין., 39-42שורות 

 מאיסה בסיטרא אחרא., 43-46שורות 

במיוחד. שביעה מהצרות והרדיפות, עד כדי "קצתי בחייתי". שורות אלו אינן נוגדות את אמונתו המוחלטת שורות קשות 
אלא מביעות את מאיסתו המוחלטת בכל ההפרעות והרדיפות שנפלו בחלקו ושניסו להפרידו ולהרחיקו  "תקות האמת"ו

  מדבקותו בה' יתברך.

 צפייה לגילוי טובו., 47-50שורות 

שלוש השורות הקודמת להן. בשורות אלו מביע את רצונו לגילוי טובו יתב' עליו שממנו המנוחה לההפך הגמור לתוכן 
  .יותוהשמחה האמית

 הודעני נא את דרכיך., 51-56שורות 

א מעמודי התווך של תורתו. בחלק ובשורות שעד לכאן, דבק ביחוד רצונו ולא מאס ח"ו בחלקו. סוד החזרת הרע לטוב ה
שהכל היה לטובה, בגילוי בפועל של בחיה חיותו שתתגלה אליו מחשבתו יתב' ויזכה לראות שלו ה, מביע את רצונו ז

תשאר שלא ה ח"ו לריק, דהיינו שלא תהיה יגיעתו הרבה בעניין ז :בקשתומנמק הוא עמל כל חייו.  שלהשגתההידיעה 
  אלא ראיה. - בגדר אמונה וידיעה בלבד

 דה בציון.קרבן תו, 57-58שורות 

שורות מיוחדות ביותר. ביטוי מפורש לרצונו לעלות לירושלים, שם יזבח זבח תודה על כל הבא עליו להודות ולהלל 
ם ֶאת ּתֹוָדִתי[אצ"ל ּוְבֵנה] ְוִהּנֵה " "אודך ה' כי אנפת בי". ח ׁשָ ְנָין עֹוָלם, ְוֶאְזּבַ לרצונו של ובא בן תודה מ. קר"ִעיְרָך ּבִ

ה לנעשו שהאדם, וכהודאה על נסים  ֶ ׂשּ י ּכַ ו. על השאלה הנעלמת "איה השה לעולה"? ענה בעצמו "ְלָך עֹוִרי ְלָך ֶחְלּבִ
  ".ַאְקִריב ֶאת ִמְנָחִתי

 ד.י ויחוובצפיה, קו :תפילותיו כלפי שמסתיימות התפילה מסתיימת כחתימה.  59שורה 
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  .שורותהראשי פרקים ומפתחות להבנת 

  

  ִּתְקָוִתי. ֵאֶליָך ֶאָחד ָיִחיד ּוְמיּוָחד 

צוּ סוד גילוי  ,דיד ומיוחחחד יא ד,ֶאחָ  -יחוד ה'  סודי. ַהּמָ

  בראש תוך וסוף, היה הווה ויהיה.

ּווּ לך תקותי, סוד  ֶׁשל ֱאֶמת  "ִּתְקַות ֱאֶמת ֶׁשהּוא ַהִּבָּטחֹוןי: ַהּקִ

ֵהם  –ֶׁשּבֹוְטִחים ַּבַהְׁשָּגָחה. ְוָכל ְׁשָאר ִּבְטחֹונֹות ַּבִהְׁשַּתְּדלּות 
ִּבְטחֹונֹות ֶׁשל ֶׁשֶקר. ּוִבָּטחֹון ְּבה' הּוא ִּבָּטחֹון ֱאֶמת... ְוִאם 

הּוא ְלעֹוָלם ַהָּבא...  –ַחֵּכה לֹו. ְוִאם ֵאינֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  –ִיְתַמְהַמּה 
ַהֵּׁשם ֲהָוָי"ה ֶׁשהּוא ֵראִׁשית ַהֹּכל, ָצִרי- ֶׁשִּתְהֶיה ַהִּתְקָוה, ְו+א  ָלֶזה

  ְלׁשּום ִּכּנּוי. 

ָּתִמיד הּוא ְּבָיגֹון  –ַהְּמַקֶּוה ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה ְּבִלי ַצַער. ִּכי ַהִּמְצַטֵער 
ְצַטֵער ִּכי הּוא ַוֲאָנָחה ְוחֹוֵׁשב ֶּׁשֵאין לֹו ְּתרּוָפה. ֲאָבל ְמַקֶּוה ֵאינֹו מִ 

ְמַחֶּכה. ִנְמָצא ַהִּתְקָוה ֵמַחָּיה  –ְמַקֶּוה ָּתִמיד, ַוֲאִפילּו ִאם ִיְתַמְהַמּה 
ַעל  –ִמָּיד ֵמת, ְוִנְׁשַאר ָרחֹוק ֵמַהֵּׁשם  –אֹותֹו. ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַקֶּוה 

ם "ִּכי ֵאֵׁשב ֶׁשֵאינֹו ְמַקֶּוה ַליֹהָו"ה. ּוִמי ֶׁשהּוא ְמַקֶּוה ֶנֱאַמר ּבֹו, ּגַ 
ה אֹור ִלי", ְיֹהָו"ה ָּדְייָקא, ִליׁשּוָעְת9 ִקִּויִתי ְיֹהָוה... "ַּבֹחֶׁש- ְיֹהוָ 

ַהְּמַקֶּוה הּוא ַמָּמׁש ּבֹוֵקַע ְּבַקו ִּתְקָותֹו, ְועֹוֶׂשה ֶנֶקב ְוֶסֶדק ַלֲעלֹות 
  .(מתוך מאמר הקווי) ַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ְוֶזה, ִליׁשּוָעְת9 ִקִּויִתי ְיֹהָו"ה.

כל התפילה מנוסחת כמדבר לנוכח "אתה", "לך" "הצלני" 

  וכו' בסוד המקוה רק לה' 

ְוָכל ַהְּמַקֶּוה ְּתִפָּלתֹו עֹוָלה ְּבִלי ֶאְמָצִעי, +א ַעל ְיֵדי ַמְלַא-, ֶאָּלא, 
יַח, ִּכי "ִליׁשּוָעְת9" ָּדְייָקא, ְּכמֹו ֶׁשְּמַדֵּבר ְלנֹוֵכַח, +א ַעל ְיֵדי ָׁשלִ 

  .(מתוך מאמר הקווי) הּוא ַקו ַהּבֹוֵקַע ְונֹוֵקב ְועֹוֶלה ַעד ה' ַמָּמׁש.

  י:ֶעְזָרתִ  ְוִאְּתָךן ַאֲחרֹוה ְוַאּתָ ן ִראׁשֹוה ַאּתָ 

ִמִּלְפֵני ִיחּוְד9 ָאֹנִכי "סוד יחוד המאציל ית"ש, ממנו העזרה: 

תקט"ו תפילות( "ְוַתֲעֵננּו ַּבֲאִמְּת9ְמַבֵּקׁש ֶעְזָרה ִויׁשּוָעה ֶׁשּתֹוִׁשיֵענּו 

  . )תפילה תץ

ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ֲחֵבירֹו ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלְסּבֹול ֶׁשִּיְרֶאה ַמִּכים ֶאת "
מסילת ישרים פרק( ."ֲחֵבירֹו אֹו ְמָחְרִפים אֹותֹו ּוְבַוַּדאי ֶׁשֵּיֵצא ְלֶעְזָרתוֹ 

  .)יט

  י:ַׁשְוָעתִ א הּוה ְוַאּתָ ל מֹוׁשֵ ה ַאּתָ ט ַׁשִּליה ַאּתָ 

סוד יחוד רצונו ית', שאין מי שיכול לעכב רצונו, ולעשות היפך 

  רצונו. יחוד השליטה.

  י.ָצָרתִ ת ְּבעֵ ס ָאנּו ּוְלָך, ִּבְלֶּתָךן ְוֵאיל ָיכֹול ּכָ ה ַאּתָ 

אין מי הוא כל יכול ואין בלתו, ע"כ , שגילוי אין סוף ב"הסוד 

  .מוד כנגדושיכול לע

  י:ָיֹכְלּתִ ל ּכָ  ּוִמֹּכֲחָךל ַהּכֹ  ּוְבָךל, ּכָ ה ַאּתָ 

העומדים בו בשלמות  כוחות אין סוףסוד הרצון העליון הכולל 

  אחת ללא חילוקים.

  י:ַאְנָחתִ ל ּכָ  ּוְלָפֶניָךל ּכָ  יֹוֵדעַ ה ַאּתָ 

. ַאָּתה הּוא "ֹׁשֵכן ֶאת ַּדָּכא ֵאל ֶאָחד ָיִחיד ּוְמיָֻחד"סוד ההשגחה, 

ּוְׁשַפל רּוַח", ְוֵאֶּלה ֵהם ֵּכִלים ִנְׁשָּבִרים ֶׁשַאָּתה ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. 
ְוָלָּמה ֵהם ִנְׁשָּבִרים? ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשַהס"א ֶׁשִהיא ַּגּסּות ָהרּוַח ִיְרַחק 

ֹוָתם. ּוְבַכָּמה ֲאָנחֹות ֵמֶהם, ְוָלֵכן ִמַדת ַהִדין ֶׁשְּל9 ִהיא ַהּׁשֹוֶבֶרת א
ֶׁשֵהם ֶנֱאָנִחים ִמַּצד ֵׁשם ֲאֹדָני ַּבִּדי"ן ֶׁשּלֹו ְּכִמְנַין ֲאָנָח"ה ֲהֵרי ֵהם 

 ."ַמְפִריִדים ַקׁש ָוֶתֶבן ֵמֶהם, ְוֶזה "רּוַח ִנְׁשָּבָרה ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה"
  .)תקט"ו תפילות תפילה קסה(

  י:ֲעבֹוָדתִ ל ּכָ  ְוָעֶדיָךי ֵעינַ  ּוְלָךי, ֲאנִ  ְלָךי ּכִ 

סוד ההבטה, סוד דבקות המאציל בנפרדים, ע"כ  ןם" הֵעיַניִ "

  הוא סוד הדבקות. "ְוָעֶדיךָ "

  י,ִׂשיָחתִ ת אֶ  ֶאְׁשּפֹוְך ּוְלָךן, ָוֶאְתַחּנַ ל ֶאְתַּפּלָ  ְלָך

 התפילות עולות בסוד המלכות דקדושה, להבדיל מהס"א

  (ע"פ פירוש על תהילים).. "ֶׁשִהיא ִׂשיָחה ְּבֵטָלה ַמְלכּות ַחַּייְבָּתא"

  י:ְּבָרָעתִ ה ֶאְראֶ ל ְואַ ן ָאוֶ י ִמּפֹוֲעלֵ י ַהִּציֵלנִ 

פועלי און הם אלה שמציאותם בפירוד ואינם מצד הקדושה. 
ֶׁשהּוא  ָּתַׁשׁש ֹּכחֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַּכְּנֵּקָבה, ֶׁשֶהְרָאהּו הקב"ה ֻּפְרָענּות"

 ָּלה.יָעִתיד ְלָהִביא ֲעֵליֶהם ַעל ֹזאת. ָאַמר ְלָפָניו: ִאם ֵּכן ָהְרֵגִני ְּתחִ 
  .(רש"י במדבר יא, טו) "ָּכֵתבי'ְּבָרָעָתם' ָהָיה לִ  –ְוַאל ֶאְרֶאה 

  י:ַּתֲאָותִ ל ּכָ  ְלָך ַאְךי, ֶחְפצִ  ְלָך ַאְךה, ֶאֱעׂשֶ ה מַ י ּכִ 

ֶׁשַהִּנְרֶצה יֹוֵתר ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ִיְתָּבַר- ְׁשמֹו, ְוָאְמָנם ְּכָבר ָיַדְעָּת, "
ָרצֹון יֹוֶרה ". )מסילת ישרים פרק ז( ה"הּוא ֵחֶפץ ַהֵּלב ּוְתׁשּוַקת ַהְּנָׁשמָ 

   .צפיה לגילוי רצונו יתב' )רט(אדיר במרום עמ'  "ַעל ֵחֶפץ ְוֵחֶׁשק

ִהיא סֹוד ַהְּתׁשּוָקה, ֶאָּלא ֶׁשָהאֹורֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֹּכַח  ְוִהֵּנה ַהַּתֲאָוה"
(אדיר "ַהֶּזה ְלַהְמִׁשי- ָהֲאֵחִרים ְּבסֹוד ַהְּתׁשּוָקה, ָלֶהם ִנְקָרא ַּתֲאָוה

  .במרום עמ' קעז)

ֹ  ִּבְלֶּתָךן הֵ  ֹ ה ֲאַצּפֶ א ל   י:ִציִּפָּיתִ ר זָ ל אֶ ת ָאִׁשיא ל

ַּבִּתְקָוה, ֶׁשָּכל ַהַּתְחּתֹוִנים ְמַצִּפים ְלִׁשְפַעת ֵראִׁשית ַהְּבִריָאה "
ם ֶׁשהֵ ן ּוִבְזמַ ". (מתוך מאמר הקווי) ."ֶעְליֹוִנים ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה אֹו ִׁשיר

."ּוְלַמָּטה ה ִמַּתֵּקף ְלַמְעָלהזֶ ד ִיחּו ָּכ- - ְלָפֶני9י ּפּויְּבצִ ם ִמְתַקְּׁשִרי
  .)תפילה קכב -תקט"ו תפילות (

 ֹ ֹ י ָּפִניתִ א ל ֹ ֶאְגַוע ד ְועַ ה, ֶאְפנֶ א ְול   י:ּתּוָּמתִ ר ַאִּסיא ל

ְמָצִרים? ֶזה ֵקץ  סודַמהּו "לא פניתי ממך, ולא אפנה ממך, 

ִׁשְפָחה ָרָעה ֶׁשַּנֲעֵׂשית ֵמְצָרִנית ִלְקֻדָּׁשה ִהיא ְוָכל  'ִליִלי ,ַהָּיִמים
ֵחילֹוֶתיָה, ְוֵאֶּלה ֵהם ת' ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה ֶׁשל ִמְצַרִים, ֻּכָּלם ֵהם 

ַרַהב ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת  קליפתְמָצִרים ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה, ְוֵהם ְרָהִבים ִמַּצד 
וכו', ְוָׁשם עֹוְמִדים  (תהלים מ, ה) ֶאל ְרָהִבים" ָפָנהָפָנהָפָנהָפָנהְּבִמְצַרִים ָּבֶהם "ְו+א 

ְו+א  .ָּכל ִמיֵני ְרָׁשִפים ְקָסִמים ּוְנָחִׁשים ִמַּצד ֶׁשֶקר ֶׁשִּנְתָלה ָּבַרְגַלִים
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ֲהֵרי ַּכָּמה ... ְּבֵאֶּלה ֵחֶלק ַיֲעֹקב ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו "ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב"
ל ַעְּמ9 ֶׁשֶנֱאַמר ָּבֶהם "ִליׁשּוָעְת9 ִקִּוינּו ָּכל ְמַצִּפים ִליׁשּוָעְת9 ִיְׂשָראֵ 

ֶׁשָּכ- ַיֲעֹקב ְּכֶׁשָהָיה רֹוֶאה  .ִביר ֶׁשֶקר ֶזה ֵמַעל ַרְגַלִיםַהּיֹום", ְלַהעֲ 
ָנָחׁש ֶׁשהּוא ֶׁשֶקר רֹוֵדף ַאַחר ָהַרְגַלִים ָהֵאֶּלה ָׂשם ָנָחׁש ַאֵחר 

ָנָחׁש" וכו', ֲאָבל ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַחֵּזק ָנָחׁש ְלֻעָּמתֹו ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו "ְיִהי ָּדן 
+א ָמָצא ֹּכַח  -ֶזה ַהָּקדֹוׁש ַעל אֹותֹו ַהָּנָחׁש ַהָּטֵמא ְלַהֲעִביר אֹותֹו 

ה". תקט"ו תפילות( יֹוֵתר ְּכמֹו ִקּוּוי, ָּפַתח ְוָאַמר "ִליׁשּוָעְת9 ִקִּויִתי ְיהֹוָ

  )ח"ןתפילה  -

נשמתי בגופי, , בכל עת ש(איוב כז, ה) "ֶאְגַועְוַעד "ועל כן אמר 

ה אֹודֶ א +", )שם( "+א ָאִסיר ֻּתָּמִתי", ממניאסיר את אחיזת הנחש 

א ְוחֹוטֵ ע ֶרׁשַ י ֶׁשֲאנִ ר לֹומַ " (רש"י שם). " םּתָ י ֶׁשֵאינִ ר לֹומַ ם ְלִדְבֵריכֶ 

  .)שם (רלב"ג" יָעלַ ם אֹוְמִרים ֶׁשַאּתֶ  ְּכמוֹ 

  י:ִקִּויתִ  ִליׁשּוָעְתָךי ּכִ ל ֲאַיחֵ  ְלָךי ִּתְקְטֵלנִ ן הֵ 

, ְּבָמקֹום (תהלים קל, ז) ה ִּכי ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד"""ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיֹהוָ "
ה ִמְתַּגֶּלה ֶחֶסד, ְוֵאין ְּפַגם ְמַעֵּכב. ּוְכמֹו ֶׁשִּקָּוה "ֶּׁשִּמְתַּגֶּלה ְיֹהוָ 
ְׁשִמְתַּגְּבִרים ְּכֶנְגּדֹו ַהִּדיִנים, הּוא ה, ֵּכן ְלַאַחר [מֹותֹו] ּכְ "ְּבַחָּייו ַליֹהוָ 

ה ְוִנְקָׁשר ּבֹו, ּוִמְסַּתֵּלק ְּבֶרַגע. ְוֶזה, "ִמְתַחֵּזק ְּבִתְקָותֹו ַעד ְיֹהוָ 
 –ִליׁשּוָעְת9 ִקִּויִתי, ֵאינֹו אֹוֵמר ִליׁשּוָעְת9 ֲאַקֶּוה, ֶאָּלא ִקִּויִתי 

  .(מתוך מאמר הקווי) " ּו ָהֹקִּויםְּבַחָּיי, ֵּכן ַאַחר ַהָּמֶות +א ֵיבֹוׁש

ֹ  ִמַּדְרֵּכְךם, יָ י ְוַגּלֵ ר ִמְׁשּבָ ל ְּבכָ    י.ָנִטיתִ א ל

ג' בחינות שבס"א, כבד טחול ומרה, מסעירים את הלב, 

ומאיימים להטביע את התיבה, ובכל אשר התתקפו עליו, לא 

  נטה מדרך הישרה לדרך החשבונות רבים.

  י.ָאַהְבּתִ  ְוֵאֶליָךה ַעּתָ י ֹּכחִ ז אָ י ּוְכֹכחִ 

ְלָבְב9 ּוְבָכל ַנְפְׁש9 ּוְבָכל  "ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיֹהָוה ֱא+ֶהי9 ְּבָכלסוד היחוד 

בשלוה  - הם עדות שלמרות הכל ווקווי ו. אהבת(דברים ו, ה) ְמֹאֶד9"

  .באמת לא תשש כחו –ובסער 

  י:ְוִנְׁשָמתִ י רּוחִ י ּגּופִ י צּוִר ד ַאְפִקי ְוֵאֶליָך

מ"ן, ומכוחו נעשה  –בסוד הפקדון עולה התעוררות לשכינה 

  יחוד קבו"ש.

  י:ּוְגִוָּיתִ י ֵאיָבַר ל ְּבכָ , ּוְלִיחּוְדָךי, ֲאנִ  ְלָךי ּכִ 

ד, ֶאחָ ת קּויִּבְדבֵ  ּבוֹ ק ְלִהְתַּדּבֵ ו, ְלַגָּבי ֶנֶפׁשר וֹ ִלְמסד, ַהִּיחּוד סוֹ ן ָּכא"
  .(אוצרות רמחל רלו) ".ִמֶּמּנּוץ חּוה ְׁשִליטָ ן ֶּׁשֵאית ְוָלַדעַ 

 ַיְמִׁשי-ל, ְּבפֹועַ ם ַהּׁשֵ  ּדּוׁשיקִ ל עַ  ַעְצמוֹ ם ָאדָ ר ֶׁשִּיְמסֹ ה ַהְּמִסירָ "
ה ְוַיְרּבֶ ם, ָעצּון ִּתיּקּוה ַּבְּבִריָאן ִויַתּקֵ ד, ְמאֹ ה ַוֲחָזקָ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ 
 ְּדַהְיינּוה, ַּבַּמְחָׁשבָ ה ְוַהְּמִסירָ ל. ָּגדוֹ י ִריּבּות ְוַהְּבִהירּו ַהִּקיּדּוׁש ָּבּה

ה ַהַהְׁשָּפעָ ן ִמִּמיה ַהְׁשָּפעָ ן ּכֵ ם ּגַ  ַיְמִׁשי-ר, ְלִהָּמסֵ  ְּבִלּבוֹ ר ִּבְגמוֹ 
).ד, ד –דרך ה' ( ".תֹזא

. ֶׁשִּיְצָטֵר-ן ִלְזמַ ה ּלָ יִמְּתחִ ר ַהָּדבָ ן ִהְתִקין ַהֶּנֱאמָ ה ָהרֹועֶ ה ּוֹמׁשֶ "
א נָ ל ִיְגּדַ ה ְוַעּתָ ב "ֶׁשָּכתּון ִּבְזמַ א ֶאּלָ ? ָלּהן ִהְתִקיי ָמתַ ל, ִּתְׁשַאם ְואִ 
ְדבָּ ("י" ֲאֹדנָ  ֹּכחַ  ּמִ א ַהִּסְטרָ ה ָקמָ ן, ַהְּזמַ  ְּבאֹותוֹ י ֶׁשֲהרֵ ' ְוכּו ד, יז)יָ ר ּבַ
ת ַהֹּכחוֹ  ֶנְחְלׁשּול ֶׁשִּכְבָיכוֹ ד עַ ה, ַהְּׁשִכינָ ד ְּכֶנגֶ ג ְלַקְטרֵ א ַאֲחרָ 

, ְלִפיָכ-ם. ְּכֶנְגּדָ  אֹוָתּהק ְלַחּזֵ ל ָּגדוֹ ק זֶ וֹ ְּבחם קָ ה ּוֹמׁשֶ ם, ָהֶעְליֹוִני
ְדבָּ (י" ֲאֹדנָ  ֹּכחַ א נָ ל ִיְגּדַ " ּמִ ה ַלִּמיתָ  ַנְפׁשוֹ ר ֶׁשָּמסַ א ֶאּלָ ה? ְּבמַ . ד, יז)יָ ר ּבַ

ם, ִמְּמקֹומָ ם ּוְלעֹוְקרָ ת ַהָּקׁשוֹ ת ַהְּקִלּפוֹ  ֵאּלּו ְּבתֹו- ְלַהֵּל-, ַּבֲעבּוָרּה
ב, "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמֶות ַנְפׁשֹו ְוֶאת ֹּפְׁשִעים ִנְמָנה" ֶׁשָּכתּו ְוֶזהּו

- (תרגום זוהר תנינא. "(ישעיהו נג, יב)ְוכּו' "ְוַלֹּפְׁשִעים ַיְפִּגיַע"  (ישעיהו נג, יב)

  .)תיקונא תליתאה

י ֵמֲעֹונִ י ַּכְּבֵסנִ ב ֶהֶר י ְׁשֵאָלתִ ת אֶ ְלַמְּלאֹות ל, ֶאְׁשאַ  ְרצֹוֶנָךן ָלכֵ 

  י:ֵמַחָּטאתִ י ְוַטֲהֵרנִ 

ַהְּמַקֶּוה אע"פ ֶׁשֵּיׁש לֹו ְמַעט ַמֲעִׂשים טֹוִבים +א ֵיבֹוׁש, ֶּׁשֶּנֱאַמר, 
. ְוֶזה ִּכי ֵיׁש (ישעיהו מט, כג)"ְוָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ְיֹהָוה ֲאֶׁשר +א ֵיֹבׁשּו ֹקָוי" 

א ָּדל ִמַּמֲעִׂשים טֹוִבים ֵיׁש לֹו ִּתְקָוה, ִּכי ַהֵּׁשם ַלָּדל ִּתְקָוה, ּוִמי ֶׁשהּו
ִמֹּגֶדל ִּתְקַות  –ִמְתַּגֶּלה ָעָליו ּוַמֲעִביר ָּכל ְּפָׁשִעים. ְוֶזה סֹוף ַהִּתּקּון 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֹאֶר- ַהָּגלּות ּובֹוְטִחים ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשִּיָּגֲאלּו. ְוסֹוף 
ְוֶזה, ִליׁשּוָעְת9 ִקִּויִתי. , (זכריה ג, ט) י ֶאת ֲעֹון ָהָאֶרץ"ַהִּתְקָוה, "ּוַמְׁשּתִ 

ִּכי ֶזהּו ְּכבֹוד ַהֶּמֶל- ֶׁשּבֹוְטִחים ּבֹו. ָּבא ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדה ַעל ַאַחת׃ 
  (מתוך מאמר הקווי) ִּתְקָוה. –ֱאמּוָנה 

   :ְוקּוָמה ָּנא ְלֶעְזָרִתי ,ֲעֵׂשה ִעִּמי ְלטֹוָבה אֹות

ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעּמֹו  רלֹומַ ה ֶׁשרֹוצֶ , (תהלים פו, יז)""ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה" 
ִזיּוּוג ֶׁשל ַהְּנָׁשמֹות ִעם ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ִיְהֶיה ָהָראִׁשִּיי ָלֶזה. 
ְוֶזהּו, "ֲעֵׂשה ַעִּמי אֹות ְלטֹוָבה", ֶׁשהּוא ִחיּבּור ַהְּיסֹוד ִעּמֹו, ֶׁשהּוא 

"ה ֶׁשִּמְזַּדֵּוג ִעם ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ְוָאז, "ְוִיְראּו ֹׂשְנַאי ְוֵיֹבׁשּו ִּכי קב
  .(אוצרות רמחל עמ' קנט). "(תהלים פו, יז) ַאָּתה ה' ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני"

   י:ּתֹוָדתִ ת אֶ ם ׁשָ ח ְוֶאְזּבַ ם, עֹולָ ן ִּבְניָ  ִעיְרָך[אצ"ל ּוְבֵנה] ה ְוִהּנֵ 

ָאְמָנם ְּכָבר ָׁשם ֶּדֶר- ְלַהְנָהָגתֹו ִיְת' ִלְהיֹות ְמַגְלֵּגל ִּבְמִסיּבֹוָתיו ֶאת "
ָּכל ֲאֶׁשר ָּבָרא ִלְכבֹודֹו ְלִהְׁשַּתֵּלם ִּבְׁשֵלמּותֹו, ְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִאיר 
ְלעֹוָלמֹו אֹור ָּגדֹול ַרב ְוָעצּום, ְוִתְהֶיה ּתֹוַלְדּתֹו ַהִּקּיּום ַהִּנְצִחי 

ַיֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ. ְו+א  -ַהְׁשֵלם. ְוַאְּדַרָּבא, ָהַרע ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבָרא וְ 
עֹוד, ֶאָּלא שיודוהו ַהִּנְמָצאֹות ּכּוָלם ִּכי ֵיִטיב ָלֶהם ַּגם ֲאֶׁשר ָּפַעל 

, ֲה+א ֶזה ָהִעְנָין "אֹוְד9 ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי"םְוָעָׂשה ַּבָּיִמים ָהִראׁשֹוִני

  .)דעת תבונות( ."(ישעיהו יב, א)
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ְקָותִ ֵאֶליָך     דּוְמיּוחָ ד ָיִחיד ֶאחָ  י.ּתִ

ךָ ן ַאֲחרוֹ ה ְוַאתָּ ן ִראׁשוֹ  הַאּתָ    י:ֶעְזָרתִ  ְוִאּתְ

י הַאּתָ  ּלִ ְוָעתִ א הוּ ה ְוַאתָּ ל מֹושֵׁ ה ַאתָּ ט ׁשַ   י:ׁשַ

ךָ ן ְוֵאיל ָיכוֹ ל כָּ  הַאּתָ  ְלּתֶ עֵ ס ָאנוּ  ּוְלךָ , ּבִ   י.ָצָרתִ ת ּבְ

  י:ָיֹכְלתִּ ל כָּ  ּוִמּכֲֹחךָ ל ַהּכֹ ּוְבךָ ל, כָּ  הַאּתָ 

  י:ַאְנָחתִ ל כָּ  ּוְלָפֶניךָ ל כָּ  יֹוֵדעַ  הַאּתָ 

  י:ֲעבֹוָדתִ ל כָּ  ְוָעֶדיךָ י ֵעינַ  ּוְלךָ י, ֲאנִ  ְלךָ י כִּ 

לָּ  ְלךָ  ּפֹוךְ  ּוְלךָ ן, ָוֶאְתַחנַּ ל ֶאְתּפַ יָחתִ ת אֶ  ֶאׁשְ   י,ׂשִ

יֵלנִ  ָרָעתִ ה ֶאְראֶ ל ְואַ ן ָאוֶ י ִמּפֹוֲעלֵ 1י ַהּצִ   י:ּבְ

ֲאָותִ ל כָּ  ְלךָ  ַאךְ י, ֶחְפצִ  ְלךָ  ַאךְ ה, ֶאֱעשֶׂ ה מַ י כִּ    :יּתַ

ךָ ן הֵ  ְלּתֶ יא לֹ ה ֲאַצפֶּ א לֹ  ּבִ תִ ר זָ ל אֶ ת ָאׁשִ ּיָ   י:ִציּפִ

ִניתִ א לֹ  יא לֹ ֶאְגַוע ד ְועַ ה, ֶאְפנֶ א ְולֹ י ּפָ תִ ר ַאּסִ   י:ּתּוּמָ

ְקְטֵלנִ ן הֵ  יתִ  ִליׁשּוָעְתךָ י כִּ ל ֲאַיחֵ 2 ְלךָ י ּתִ   י:ִקּוִ

כָ 3 בָּ ל ּבְ ךְ ם, יָ י ְוַגלֵּ ר ִמׁשְ ְרּכֵ   י.ָנִטיתִ א לֹ 4 ִמּדַ

  י.ָאַהְבתִּ  ְוֵאֶליךָ ה ַעתָּ י ּכֹחִ ז אָ י ּוְכֹכחִ 5

ָמתִ י רּוחִ י ּגּופִ י צּוִר ד ַאְפִקי ְוֵאֶליךָ    י:ְוִנׁשְ

כָ , ּוְלִיחּוְדךָ י, ֲאנִ  ְלךָ י כִּ  תִ י ֵאיָברַ ל ּבְ   י:ּוְגִוּיָ

י:ְוַתְבִניתִ י ְוצּוָרתִ י ֵעינַ  ְלךָ י ֹראשִׁ  ְלָך

י:ַוֲעָצתִ י ִכְליֹותָ  ְלךָ י ִלבִּ  ְלךָ י פִּ  ְלָך

ךָ י ַרְגלָ  ְלךָ י ָידַ  ְלָך י:ֲהִליָכתִ ל כָּ  ּוְלַדְרּכְ

מִ  ְלךָ י ֲעָצתִ  ְלָך ֵאשׁ י ּדָ ָאַהְבתִּ ט לֹוהֵ  ּכְ י:ּבְ

י:ִמְנָחתִ ת אֶ ב ַאְקִריה ְּכׂשֶ י ֶחְלבִּ  ְלךָ י עֹוִר  ְלָך

ְבתִּ י ְוַרְעיֹונִ י ּכֹחִ  ְלָך   י:ּוַמְחׁשַ

נִ ן ְוֵאיד ָיִחי ְלָך י:ְיִחיָדתִ ה ּתֹודֶ  ְלךָ י, ׁשֵ

אוּ  ְלךָ ת ַמְלכוּ  ְלָך הִ ה ָנאָ  ְלךָ ת ּגֵ תִ יּתְ י:ּלָ

ְקְטֵלִני. ְלָך ֲאַיֵחל.   ִאם ּתִ

ָמִתי   ְלָך רּוִחי ְוִנׁשְ

  ְלָך ֵעיַני ְוַרְעיֹוַני   ְוצּוָרִתי ְוַתְבִניִתי

י ְוִכְליֹוַתי   ְלָך ִלּבִ

כּוָנִתי  ַרְגַליְלָך ָיַדי ְלָך  ְך ִהיא ּתְ   ּוִמּמָ

  ְלָך ַעְצִמי ְלָך ָדִמי

ה ַאְקִריב ְועֹוָלִתי ׂשֶ י ּכְ י ְוַדם ֶחְלּבִ   ְלָך ִלּבִ

ִני      ְלָך תֹוֶדה ְיִחיָדִתי ִלי ׁשֵ   ְלָך ָיִחיד ּבְ

ִתי ִהּלָ   ְלָך ַמְלכּות ְלָך ֵגאּות   ְלָך ֵתאֹות ּתְ

 .(תהלים נט, ג) ע"פ "ַהִּציֵלִני ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון ּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵעִני" 1

.(איוב יג, טו) גמ' ברכות י' א': "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים שנא' "ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל"" 2

  .(תהלים מב, ח) ִצּנֹוֶרי9 ָּכל ִמְׁשָּבֶרי9 ְוַגֶּלי9 ָעַלי ָעָברּו"ע"פ "ְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול  3

  ע"פ מספר מקומות בתהלים. 4

  .(יהושע יד, יא) בֹוא"ע"פ "עֹוֶדִּני ַהּיֹום ָחָזק ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ְׁש+ַח אֹוִתי ֹמֶׁשה ְּכֹכִחי ָאז ּוְכֹכִחי ָעָּתה ַלִּמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְולָ  5
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39  

43  

47  

עֵ ל אֹוִחי ְלָך ּיֹוֵלדָ ק ֶאְזעַ ת ּבְ ַאְנָחתִ ה ּכַ   י:ּבְ

ְבִר  ְלָך ְבִר א ְרפָ י ׂשִ תִ י ְוַצֲעִר י ׁשִ   י.ּוַמּכָ

עֵ ה ֶעְזרָ  ְלָך ֶעְזָרתִ א נָ ה ֱהיֵ ה ָצרָ ת ּבְ   י:ּבְ

קוֹ ה ֶאֱהמֶ  ְלָך ִאיי ֲעדֵ ר, מַ ל ּבְ   י:ָלתִ יֲאפֵ ר ּתָ

ךָ ק ֶאְזעַ  ְלָך י:ְלַאְדָמתִ י ׁשּובִ ֲעֵדי ק ֶאְדבַּ  ּבְ

עִ  ְלָך עִ ח ְסלַ י ִיׁשְ ׁשְ ָמתִ י ּפִ ָעתִ י ְוַאׁשְ   י:ְוִרׁשְ

ף יאִ  ְלָך ַמעף, כַּ  ְוֶאְפרֹושׂ ּכַ תִ יְתחִ א נָ  ׁשְ   י:ּנָ

רוֹ ה ִנְדכֶּ ב לֵ ה ֶאְבכֶּ  ְלָך יחִ ב ּבְ   י:ְותּוָגתִ י ׂשִ

ָלֹאִתיל כָּ ל עַ ל וֹ ֲחמה, ֶחְמלָ  ְלךָ ד ֶחסֶ  ְלָך :ּתְ

רוֹ א נָ ט ְוַהבֵּ    י:ְוָגלּותִ י ְוַדּלֹותִ י ַצֲעִר ב ּבְ

דַ י וִציִר  חֶ י כִּ 6ד עַ ל ּגָ תִ ל כָּ ה ַאׂשְ ִדְמָעתִ י ִמּטָ   י:ּבְ

טָ י ֶנְגדִּ ב ְואֹויֵ ר וצַ  ָ תִ א הוּ ן ְוֵלׂשּ   י:ְלעּוּמָ

ךָ י צּוִר י לִ ן ֵאיס ָמנוֹ  ְלּתֶ   י:ֱאָיילּותִ א הוּ 7ה ַאתָּ י כִּ  ּבִ

פָּ ם ְואִ 8 ִמׁשְ ךָ ת אֶ ט ּבְ ִבי ַעְבּדֶ בּוָרתִ א ִהיה מַ א, ּתָ   י:ּגְ

יתִ ר ֲאשֶׁ ל כָּ א הוּ ה ּומַ י ַחיַּ ה ּומַ י ֲאנִ ה מַ 9י כִּ    י:ָעׂשִ

ְתנִ י ְוִנְכַלְמתִּ י ֶנֱאַלְמתִּ א ֲהלֹ  לִ י ְוִכּסָ תִ יּכְ   י:ּמָ

אַ  ְרצֹוֶנךָ ן ָלכֵ  אֹות ל, ֶאׁשְ ֵאָלתִ ת אֶ ְלַמּלְ ֵסנִ ב ֶהרֶ 10י ׁשְ ּבְ י ֵמֲעֹונִ י ּכַ

אתִ י וַטֲהֵרנִ    י:ֵמַחּטָ

ְעלֵ א נָ ל אַ 11 מֹועַ  ָאְזֶנךָ ם ּתַ ְוָעתִ  ִלׁשְ   י:ְלׁשַ

ךָ ב ָערוֹ 12   י:ְלָצָרתִ י דַּ ר וֹ ֶוֱאמ13ה ְלטֹובָ  ַעְבּדֶ

יֵלנִ א נָ י יֹוְקשִׁ 14ת ֵמאֵ  י:ְנִפיָלתִ ת אֶ א נָ  ךְ וֹ ְסמ15 ,יַהּצִ

ְבעָ ה ַלֲענָ 16י כִּ    י ַקְצִּתי ְבַחָּיִתי:ֲעֵד  יַנְפשִׁ ה ׂשָ

י ְלטֹוָבה אֹות17 ה ִעּמִ א ְלֶעְזָרִתי ,ֲעׂשֵ   :ְוקּוָמה ּנָ

ֵעת ָאִחיל   ַאְנָחִתי ְלָך אֹוִחיל ּבְ יֹוֵלָדה ּבְ   ּכְ

ִתי ְבִרי   ְוֶאת ִציִרי ּוַמּכָ ְבִרי ְרָפא ׁשִ   ְלָך ׂשִ

ָצָרִתי ֵעת ָצָרה    ֱהֵיה ֶעְזִרי ּבְ   ְלָך ֶעְזָרה ּבְ

ִאיר ֲאֵפָלִתי   ְלָך ֶאֱהֶמה ְוֹלא ֶאְדֶמה  ֲעֵדי ּתָ

ק    ֲעֵדי ׁשּוִבי ְלַאְדָמִתי ָך ֶאְדּבַ   ְלָך ֶאְזַעק ּבְ

ִעי ָמִתי ְלָך ִיׁשְ ִעי ְוַאׁשְ ׁשְ ִעי   ְוֶאת ּפִ   ְסַלח ִרׁשְ

ף   ף ְוֶאְפֹרׁש ּכַ ִחָנִתיְלָך ִאּכַ ַמע ָנא ֶאת ּתְ   ׁשְ

יִחי ְותּוָגִתי ֹרב ׂשִ ה  ּבָ ֵלב ִנְדּכֶ ה ּבְ   ְלָך ֶאְבּכֶ

ָלאֹוִתי ל ּתְ   ְלָך ֶחֶסד ְלָך ֶחְמָלה    ֲחֹמל ַעל ּכָ

ט ֹרב ְתָלאֹוַתי       ְוַדלּוִתי בְּ    ָגלּוִתיְוַהּבֵ

ָמַעי ָלך ְמֵחה ֶחְטִאי ְבִדְמָעִתי ָך ֶאת ּדְ   ֲאַנּסֵ

ָטן ְלֻעָמִתי מֹו ׂשָ ּכְ   ְוִיְצִרי צֹוְרִרי ָתִמיד 

ה הּוא ֱאָילּוִתי ָך ֶאְבַטח  ְוַאּתָ   ְלָך ֶנַצח ּבְ

ָך ַמה ִהיא ְגבּוָרִתי ט ַעְבּדְ ּפָ ִמׁשְ ִביא ּבְ   וִאם ּתָ

י   ה ּכִֹחי ְוָעְצָמִתיּומַ  ּוָמה ֲאִני ּוַמה ַחּיָ

י  י ְוִנְכַלְמּתִ ִתיְוֶנֱאַלְמּתִ ְתִני ְכִלּמָ   ְוִכּסַ

ֵאָלִתי אֹות ֶאת ׁשְ ִמיד  ְלַמּלְ ֲאָלה ּתָ ֵסִני  ְרצֹוָנך ֶאׁשְ ּבְ ְוֶהֶרב ּכַ

אִתי ֲעֹונֹוַתי ְוַחּטָ ֵ  

ְוָעִתי ְעֵלם ָאְזָנך ְלַרְוָחִתי ְלׁשַ   וַאל ָנא ּתַ

ְך ְלטֹוָבה  ם   ֱאֹמר ָנא ַדי ְלָצָרִתיֲעֹרב ַעְבּדָ   ּגַ

י  ְסֹמְך ָנא ֶאת ְנִפיָלִתי ַפח מֹוְקׁשִ   ְויֹום ָנפִלי ּבְ

ִתי י ְבַחּיָ י ֲעֵדי ַקְצּתִ ְבָעה ַנְפׁשִ   וַלֲעָנה ׂשָ

א ְלֶעְזָרִתי י ְלטֹוָבה אֹות ְוקּוָמה ּנָ ה ִעּמִ   ֲעׂשֵ

 .)(תהלים ו, ז ַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה"ע"פ "יָ  6

 .(תהלים כב, כ) ע"פ "ְוַאָּתה ה' ַאל ִּתְרָחק ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה" 7

  .(תהלים קמג, ב) ָחי" ע"פ "ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד9 ִּכי +א ִיְצַּדק ְלָפֶני9 ָכל 8

 ע"פ תפילת שחרית "ַמה ֲאַנְחנּו, ַמה ַחֵּיינּו". 9

 .(תהלים נא, ד) ע"פ "ֶהֶרב ַּכְּבֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני" 10

 .(איכה ג, נו) ע"פ "קֹוִלי ָׁשָמְעָּת ַאל ַּתְעֵלם ָאְזְנ9 ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי" 11

  .(תהלים קיט, קכב) ע"פ "ֲעֹרב ַעְבְּד9 ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים" 12

 ע"פ תפילות יום כיפורים. 13

  .תהלים צא, ג)( ע"פ "ִּכי הּוא ַיִּציְל9 ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות" 14

 .(תהלים קמה, יד) ע"פ "סֹוֵמ- ה' ְלָכל ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים" 15

 .(איכה ג, טו) ע"פ "ִהְׂשִּביַעִני ַבְּמרֹוִרים ִהְרַוִני ַלֲעָנה" 16

 .(תהלים פו, יז) ע"פ "ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ֹׂשְנַאי ְוֵיֹבׁשּו ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני" 17



 12  קהילת הרמח"ל לך אלי תקותי / הרמח"ל הקדוש
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תִ י ְוגֹוָרלִ י ֶחְלקִ ת ְמנָ 18א הוּ ה ַאתָּ י כִּ    י:ְוֶחְמּדָ

ילִ ל ְוכָ י ּוַמֲהָללִ  ְחתִּ י ּוָמעּוזִ י ּגִ ּמַ   י:ְוׂשִ

ׂשוֹ    י:ּוְמנּוָחתִ י ּוַמְרִגיעִ י ֵעינַ ר ָמאוֹ 19י ִלבִּ ן ׂשְ

לַ  ֲעבֹוָדְתךָ י ֲהִביֵננִ  ׁשְ   י:ֲעבֹוָדתִ  ְלךָ ם ַוּתִ

ָרֶכיךָ ת אֶ א נָ י הֹוֵרנִ 20   י:ְנִתיָבתִ  ְלךָ ר ַישֵּׁ  ּדְ

כֹ 21י כִּ  יךָ ב לֵ ל ּבְ ּתִ תִ ת אֶ א נָ א ַמלֵּ , ְדַרׁשְ ׁשָ ּקָ   י.ּבַ

נִ  תִ ת אֶ ה ְוֶאְראֶ י ְוַרֲחֵמנִ י ָחּנֵ עּוּלָ   י.ּפְ

אֹוְרךָ ן ְוֶאְתַעדֵּ    י:ֶנָחָמתִ ת ֹזא22י ּוְתהִ  ּבְ

פּ 23 ׁשְ שָׂ ל כָּ ל עַ  רּוֲחךָ  ךְ וֹ ּתִ הִ ל ְואַ ר ּבָ   י:ְיִגיָעתִ ק ָלִריי ּתְ

ְניָ  ִעיְרךָ ה ְוִהנֵּ    י:ּתֹוָדתִ ת אֶ ם ׁשָ ח ְוֶאְזּבַ 24ם, עֹולָ ן ּבִ

ךָ י כִּ  ַטְחתִּ ד ְלבַ 25 ּבְ יתִ  ְוִליׁשּוָעְתךָ י ּבָ   י:ִקּוִ

יתִ  ִליׁשּוָעְתךָ 26 ֱאמֶ 27' הי ִקּוִ ד ָיִחיד ֶאחָ 28ה ַאתָּ י כִּ ם, ּוְבָתִמית ּבֶ

ַמע30ה. ְוִיְהיֶ ה הֹווֶ ה ָהיָ 29ד, ּוְמיּוחָ  ָראֵ  ׁשְ ד. ֶאחָ ' ה ֱאֹלֵקינוּ ' הל ִיׂשְ

  ם:ְלעֹולָ  ֹקֶויךָ  ֵיבֹוׁשוּ א לֹ 31

ִתי ְוטֹוָבִתי ה ְמַנת ֶחְלִקי  ְוִרּנָ   ֲהִכי ַאּתָ

ְמָחִתיְוגֹוָרלִ  יִלי ְוׂשִ   י ּוַמֲהָלִלי  ְוָכל ּגִ

י ְואֹור ֵעיַני ּוָמֻעִזי ְוֶחְמָדִתי ׂשֹון ִלּבִ   ׂשְ

ְלָוִתי ֲעׁשּוִעי ְמנּוָחִתי ְוׁשַ   ּוַמְרּגֹוִעי ְוׁשַ

  ֲהִביֵנִני ֲעבֹוָדְתָך ְוָלְך ִתְהֶיה ֲעבֹוָדִתי

יֵבִני ְוָאׁשּוָבה ְוִתְרֶצה ֶאת ְתׁשּוָבִתי   ֲהׁשִ

ר ֶאת ְנִתיָבִתיְוהֹוֵרִני ְדָרֶכיָך   ֵ   ְוַיׁשּ

ִתי ִריׁשָ יָך  ֲעֵנִני ָיּה ּדְ ּתִ ַרׁשְ י ּדְ ָכל ִלּבִ   ּבְ

ִתי ֻעּלָ ַכר ּפְ ָנה ׂשְ י ְרצֹוֶנְך   ּתְ   וִעם עֹוׂשֵ

בֹוד ְמנּוָחִתי ים ּכָ אֹוֶרָך ְוׂשִ ן ּבְ   ְוֶאְתַעּדֵ

  .(תהלים טז, ה) ע"פ "ה' ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמי- ּגֹוָרִלי" 18
.(משלי טו, ל)ֵעיַנִים ְיַׂשַּמח ֵלב ְׁשמּוָעה טֹוָבה ְּתַדֶּׁשן ָעֶצם"  ר"ְמאוֹ ע"פ 19
  .(תהלים פו, יא) ע"פ "הֹוֵרִני ה' ַּדְרֶּכ9 ֲאַהֵּל- ַּבֲאִמֶּת9 ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמ9" 20

  .(תהלים קיט, י) ֶתי9"ִמִּמְצוֹ ע"פ "ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתי9 ַאל ַּתְׁשֵּגִני  21

 .(תהלים קיט, נ) ע"פ "ֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ִּכי ִאְמָרְת9 ִחָּיְתִני" 22

 .(יואל ג, א) ְזֹינֹות ִיְראּו"מּון ַּבחּוֵריֶכם חֶ ע"פ "ְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן ֶאְׁשּפֹו- ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ִזְקֵניֶכם ֲח+מֹות ַיֲח+ 23

 .(תהלים קטז, יז) ע"פ "ְל9 ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ה' ֶאְקָרא" 24

  .(תהלים כה, ב) ע"פ "ֱא+ַהי ְּב9 ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ַאל ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי" 25

 .(בראשית מט, יח) ע"פ "ִליׁשּוָעְת9 ִקִּויִתי ְיֹהָוה" 26

 .וכן ע"פ שופטים ט' י"ט, (יהושע כד, יד) "ְוַעָּתה ְיראּו ֶאת ְיֹהָוה ְוִעְבדּו ֹאתֹו ְּבָתִמים ּוֶבֱאֶמת" ע"פ 27

  .שער כו פרק א מ"ב -עץ חיים ראה "ִּכי ָּבֲאִצילּות ָּכל ָהאֹורֹות ְוָכל ַהְּצָלִמים ְוָכל ַהֵּכִלים ִנְקָרא ֱא+הּות ָּגמּור ֶאָחד ָיִחיד ּוְמיּוָחד"  28

ם, ּוִבְמִציאּות ָהעֹוָלם, ְוַאַחר ְמִציאּות ראה גינת אגוז עמ' כו' "ּוְׁשמֹו ִיְתָּבַר- ֵמִעיד ָעָליו, סֹוד ְמִציאּותֹו, ַוֲאִמַּתת ֲהָוָיתֹו, קֹוֵדם ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹולָ  29
ְוִיְהֶיה. ּוַמה ֶׁשָאַמר ְׁש+ָׁשה  - ה, ִיְמלֹו-ְוָהיָ  - ָמַל-ה, ֹהוֶ  - ֶמֶל-ֲהֵרי ְל9  ות טו יח)(שמה' ִיְמלֹו-  (שם צג א) ָמַל-ה'  (תהלים י טז)ָהעֹוָלם, ְּכאֹוְמרֹו, ה' ֶמֶל- 

ִיְמלֹו-. ֲהֵרי ְל9 ִּכי ְׁשמֹו הּוא ַהֵּמִעיד ָעָליו קֹוֵדם ְזַמן, ּוִבְזַמן,  ָמַל- ֶמֶל-ְּפָעִמים ָּבֶזה ַהָּפסּוק, יהו"ה יהו"ה יהו"ה, סֹוָדם הו"ה והי"ה ויהי"ה, ְּכֶנֶגד 
 ה הוא ג' הוויו"ת."ה ויהי"ה הוו"וכן, הי (גינת אגוז עמ' כ"ו) ְוַאַחר ְזַמן, ֶׁשהּוא ֵאינֹו ִמְׁשַּתֶּנה ֵמֲהָוָיתֹו ִיְתָּבַר-".

  דברים ו' ד'. 30

.(ישעיהו מט, כג) ר +א ֵיֹבׁשּו ֹקָוי"- ְוָׂשרֹוֵתיֶהם ֵמיִניֹקַתִי- ַאַּפִים ֶאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ָל- ַוֲעַפר ַרְגַלִי- ְיַלֵחכּו ְוָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ה' ֲאׁשֶ ע"פ "ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַניִ  31

  ות:תוד

  לרב דניאל טויטו יצ"ו, על הגהותיו החשובות.

 סוקים.לר' נחום קגנוף יצ"ו בסיוע איתור הקשרי הפ




