ָ
לְ ך ֵאלִ י ִּתְקוָ ִתי

עבד לאלקי ישראל
משה חיים לוצאטו

וָתי  /רמח"ל הקדוש.
ְל ָך אֵ ִלי ִּת ְק ִ

ּומיּוחָ ד
אֶ חָ ד י ִָחיד ְ

אֵ לֶ י ִּתקְ ו ִָתי:

ְל אֶ יּכַ ף וְ אֶ ְפרֹוׂש ּכַ ףְׁ ,שמַ ע נָא ְת ִחיּנ ִָתי:

אַ ּתָ ה ִראׁשֹון וְ אַ ּתָ ה אַ חֲרֹון וְ אִ ְּת ֶעז ְָר ִתי:

יחי וְ תּוג ִָתי:
ְל אֶ ְבּכֶ ה לֵ ב נִ ְדּכֶ ה ְּברֹוב ִׂש ִ

אַ ּתָ ה ׁשַ ִּליט ,אַ ּתָ ה מֹוׁשֵ ל ,וְ אַ ּתָ ה הּוא ׁשַ וְ ָע ִתי:

ְל חֶ סֶ ד ְל חֶ ְמלָ ה ,חֲמֹול עַל ּכָ ל ְּתלָ אָ ִתי:

אַ ּתָ ה ּכָ ל יָכֹול וְ אֵ ין ִּב ְלּתֶ ְּ ,ול אָ נּוס ְּב ֵעת צָ ָר ִתי.

ָלּותי:
ּלֹותי וְ ג ִ
וְ הַ ּבֵ ט נָא ְּברֹוב צַ ע ֲִרי וְ ַד ִ

ּומ ֹּכחֲ ּכָ ל ָיכ ְֹל ִּתי:
אַ ּתָ ה ּכָ לּ ,ובְ  הַ ּכֹלִ ,

וְ ִצ ִירי ּג ַָדל ַעד ִּכי אַ ְׂשחֶ ה ּכָ ל ִמּטָ ִתי ְּב ִד ְמ ָע ִתי:

יֹוד ַע ּכָ לְּ ,ולפָ נֶי ּכָ ל אַ נְ חָ ִתי:
אַ ּתָ ה ֵ

וְ צַ ר וְ אֹויֵב ֶנ ְג ִּדי וְ לֵ ּׂשָ טָ ן הּוא ְלעּוּמָ ִתי:

ֲבֹוד ִתי:
ִּכי ְל אֲנִ יְּ ,ול עֵינַי וְ ָע ֶדי ּכָ ל ע ָ

ָילּותי:
אי ִ
צּורי ִּב ְלּתֶ ִּ ,כי אַ ּתָ ה הּוא ֱ
מָ נֹוס אֵ ין ִלי ִ

ְל אֶ ְתּפַ ּלָ ל וָאֶ ְתחַ ּנַןְּ ,ול אֶ ְׁשּפֹו +אֶ ת ִׂשיחָ ִתי:

בּור ִתי:
וְ ִאם ְּב ִמ ְׁשּפָ ט אֶ ת ַע ְב ֶּד ּתָ ִביא ,מַ ה ִהיא ְּג ָ

הַ ִּצילֵ נִ י ִמּפֹועֲלֵ י אָ וֶן וְ אַ ל אֶ ְראֶ ה ְּב ָר ָע ִתי:

יתי:
ָׂש ִ
ִּכי מַ ה אֲנִ י ּומַ ה חַ ּיַי ּומַ ה הּוא ּכָ ל אֲׁשֶ ר ע ִ

או ִָתי:
ִּכי מַ ה אֶ עֱׂשֶ ה ,אַ ְ +ל חֶ ְפ ִצי ,אַ ְ +ל ּכָ ל ּתַ ֲ

ֲהל ֹא ֶנאֱלַ ְמ ִּתי וְ נִ ְכלַ ְמ ִּתי וְ ִכּסָ ְתנִ י ְּכ ִליּמָ ִתי:

יּפּי ִָתי:
הֵ ן ִּב ְלּתֶ  ל ֹא אֲצַ ּפֶ ה ל ֹא אָ ִׁשית אֶ ל זָר ִצ ִ
יתי וְ ל ֹא אֶ ְפנֶה ,וְ ַעד אֶ ְג ַוע ל ֹא אַ ִּסיר ּתּוּמָ ִתי:
ל ֹא ּפָ נִ ִ

לָ כֵ ן ְרצֹונֶ אֶ ְׁשאַ לְ ,למַ ְּלאֹות אֶ ת ְׁשאֵ לָ ִתי הֶ ֶרב ּכַ ְּבסֵ נִ י מֵ ֲעוֹנִ י
אתי:
וְ טַ ה ֲֵרנִ י מֵ חַ ּטָ ִ

יתי:
איַחֵ ל ִּכי ִליׁשּו ָע ְת קִ ּוִ ִ
הֵ ן ִּתקְ ְטלֵ נִ י ְל ֲ

אַ ל נָא ּתַ עְ לֵ ם אָ ְזנֶ ִל ְׁשמֹו ַע ְלׁשַ וְ ָע ִתי:

יתי:
ְּבכָ ל ִמ ְׁשּבָ ר וְ גַּלֵ י יָםִ ,מ ַּד ְרּכֵ  +ל ֹא נ ִָט ִ

ָערֹוב ַע ְב ֶּד ְלטֹובָ ה ֶואֱמֹור ַּדי ְלצָ ָר ִתי:

ּוככ ִֹחי אָ ז ּכ ִֹחי ַעּתָ ה וְ אֵ לֶ י אָ הַ ְב ִּתי:
ְ

מֵ אֵ ת יֹוקְ ִׁשי נָא הַ ִּצילֵ נִ י ְסמֹו +נָא אֶ ת נְ ִפילָ ִתי:

רּוחי וְ נִ ְׁשמָ ִתי:
ּגּופי ִ
צּורי ִ
וְ אֵ לֶ י אַ ְפקִ יד ִ

ִּכי לַ ֲענָה ׂשָ ְבעָ ה נ ְַפ ִׁשי עֵ ֵדי קַ ְצ ִּתי ְבחַ ּי ִָתי:

חּודְּ ,בכָ ל אֵ יבָ ַרי ּוגְוִ ָּי ִתי:
ִּכי ְל אֲנִ יְּ ,ול ִי ְ

עֲׂשֵ ה עִ ִּמי ְלטֹובָ ה אֹות ,וְ קּומָ ה ּנָא ְל ֶעז ְָר ִתי:

יתי:
צּור ִתי וְ תַ ְבנִ ִ
ֹאׁשי ְל עֵינַי וְ ָ
ְל ר ִ

גֹורלִ י וְ חֶ ְמ ָּד ִתי:
ִּכי אַ ּתָ ה הּוא ְמנָת חֶ ְלקִ י וְ ָ

ְל ִּפי ְל ִל ִּבי ְל ִכ ְליֹותָ י ַועֲצָ ִתי:

ִילי ּומָ עּוזִי וְ ִׂשּמַ ְח ִּתי:
ּומַ הֲלָ ִלי וְ כָ ל ּג ִ

ְל י ַָדי ְל ַרגְלָ י ְּול ַד ְר ְּכ ּכָ ל ה ֲִליכָ ִתי:

ּומנּוחָ ִתי:
ְׂשׂשֹון ִל ִּבי מָ אֹור עֵינַי ּומַ ְר ִגיעִ י ְ

ְל עֲצָ ִתי ְל ָּד ִמי ְּכאֵ ׁש לֹוהֵ ט ְּבאָ הַ ְב ִּתי:

ֲבֹוד ִתי:
ֲבֹוד ְת ו ִַּת ְׁשלַ ם לְ  ע ָ
ה ֲִבינֵנִ י ע ָ

עֹורי ְל חֶ ְל ִּבי ְּכׂשֶ ה אַ קְ ִריב אֶ ת ִמנְ חָ ִתי:
ְל ִ

הֹורנִ י נָא אֶ ת ְּד ָרכֶ י יַּׁשֵ ר לְ  נְ ִתיבָ ִתי:
ֵ

ְל ּכ ִֹחי וְ ַרעְ יֹונִ י ּומַ ְחׁשַ ְב ִּתי:

ִּכי ְּבכֹל לֵ ב ְד ַר ְׁש ִּתי ,מַ ּלֵ א נָא אֶ ת ּבַ ּקָ ׁשָ ִתי:

ּתֹודה י ְִח ָיד ִתי:
ְל י ִָחיד וְ אֵ ין ׁשֵ נִ יְ ,ל ֶ

חָ ּנֵנִ י וְ ַרחֲמֵ נִ י וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת ְּפעּוּלָ ִתי:

ְל מַ ְלכּות ְל ּגֵאּות לְ  נָאָ ה ְּת ִהיּלָ ִתי:

ּות ִהי ז ֹאת נֶחָ מָ ִתי:
אֹור ְ
וְ אֶ ְת ַע ֵּדן ְּב ְ

אֹוחיל ְּב ֵעת אֶ ְז ַעק ּכַ ּיֹולֵ ָדה ְּבאַ נְ חָ ִתי:
ְל ִ

ִּת ְׁשּפֹו +רּוחֲ עַל ּכָ ל ּבָ ׂשָ ר וְ אַ ל ְּת ִהי לָ ִריק ְיגִי ָע ִתי:

ְל ִׂש ְב ִרי ְרפָ א ִׁש ְב ִרי וְ צַ ע ֲִרי ּומַ ּכָ ִתי:

ּתֹוד ִתי:
ּובנֵה[ עִ ְיר ִּבנְ יָן עֹולָ ם ,וְ אֶ זְּבַ ח ׁשָ ם אֶ ת ָ
וְ ִהּנֵה ]אצ"ל ְ

ְל ֶעז ְָרה ְּב ֵעת צָ ָרה ֱהיֵה נָא ְּב ֶעז ְָר ִתי:

יתי:
ִּכי ְּב ְלבַ ד ּבָ טַ ְח ִּתי וְ ִליׁשּו ָע ְת קִ ּוִ ִ

ְל אֶ הֱמֶ ה ְּבקֹול מַ ר ,ע ֲֵדי ּתָ ִאיר אֲפֵ ילָ ִתי:

יתי ה' ּבֶ אֱמֶ ת ּובְ תָ ִמיםִּ ,כי אַ ּתָ ה אֶ חָ ד י ִָחיד
ִליׁשּו ָע ְת קִ ּוִ ִ
ִׂש ָראֵ ל ה' אֱ@קֵ ינּו ה' אֶ חָ ד .ל ֹא
ּומיּוחָ ד ,הָ יָה ֹה ֶוה וְ ִי ְהיֶהְׁ .שמַ ע י ְ
ְ
יֵבֹוׁשּו ֹקוֶי ְלעֹולָ ם:

ׁשּובי ְלאַ ְדמָ ִתי:
ְל אֶ ְז ַעק ְּב אֶ ְדּבַ ק ע ֲֵדי ִ
ִׁשעִ י ְסלַ ח ִּפ ְׁשעִ י וְ אַ ְׁשמָ ִתי וְ ִר ְׁש ָע ִתי:
ְל י ְ

לך אלי תקותי  /הרמח"ל הקדוש
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ְל אֵ ִלי ִּתקְ ו ִָתי

 /מבוא מאת דויד שלם.

תפילה יחודית ונדירה בעוצמתה שכתב וערך רבנו עט"ר הרמח"ל הקדוש ,החושפת את מצוקת נפשו מכל הקמים עליו,
את עוצמת תקוותו ואמונתו האדירה והמוחלטת בה' יתברך ,כי ממנו הכל ,ואליו הכל ,ואין עוד מלבדו.
כל התפילות הידועות לנו ובמיוחד מספר "תקט"ו תפילות" ,נוגעות לכלל ישראל ,לשכינה ,לגילוי יחודו ית' .עוצמת תפילה
זו דווקא בכך שהיא תפילתו האישית ,צעקת לבו אל ה' .ניתן לשמוע מתוך האותיות ,התיבות והמשפטים את מנגינת בכיית
נשמתו רוחו וצרת נפשו הנאנקת תחת רדיפותיו ותלאותיו מצד מאיסתה ְ ּבנסיונות רודפיו להרחיקו מדבקות בה' ,ולהביאו
לכפור ח"ו בכל עיקרי תורתו ,ידיעותיו ואמונתו.

כותרת התפילה:

הצעתי בעוניי לקרא לתפילה " ְל ָך אֵ לַ י ִּת ְקוָ ִתי" ,ושם זה מורכב משורת הפתיחה של תפילת רבנו " אֵ לֶ י ִּת ְקוָ ִתי" ,ומכותרת
הפיוט הידוע " ְל ָך אֵ לַ י ְּת ׁשוּקָ ִתי" לר' יהודה הלוי זצ"ל וכפי שיבואר להלן.

זמן חיבור התפילה ומקורה:

תאריך כתיבת התפילה לא מצוין בכתב-יד .אולם ,מצויה בידנו אגרת מיום י"ח אייר ת"ץ שתוכנה מעיד שכנראה במקביל
אליה נכתבה התפילה ,ועקבותיה רמוזות בבהירות גדולה בשורות האגרת.
בשנת ה'תפז ,כשלוש שנים קודם האגרת ,החל רבנו משה עלות למרום וזכה לגילוים עליונים ,ולהיות בן בית וחבר של
קבע במתיבתא דרקיעא .עד למחצית שנת ה'תץ חיבר נפלאות בתורת הסוד וגולת כותרת :זוהר קהלת ,זוהר תניינא ושבעים
שיחַ לתומו חשף גדולת משה איש
תקוני זוהר תניינא .בתחילת שנת ה'תץ ,שלח תלמידו נאמן ביתו אגרת למיודעו ,וּכְ מֵ ִ ׂ
האלקים ומהלכיו במרומים .האגרת הגיעה לידי רפים ומיד החלו חרחורי מלחמה וצרת קנאים ,ורצתה הס"א בכל מחיר
לבלום את כיליונה ,ומצאה לה קרקע פוריה ,והגמוניה רבנית שנהרה בשיטת העדר ,להעביר העשירי תחתם בשבט ,לטבוח
טבח ולכלות טפחיים .שמועות זדון ואמרי שקרים הגיעו לפתחו של הרב ישעיה באסאן זצ"ל מורו ורבו וּכְ אָ ב לו .אמנם
הרב הכיר מקרוב את תלמידו ,אך עדיין לא היה מבורר אצלו טיב מקור קנקנו ,ובתגובתו לשמועות הצליף לתלמידו בשבט
לשונו:
כועָ ִרים ,וַ אֲנִ י אָ נָה אֲנִ י ָּבאּ ְ ,בכַ נְ פֵ י ֹיונָה נֶחְ ָּבא? מַ ה א ֲַד ֶּבר וּמַ ה אֶ ְצטָ ַ ּדק
הובַ ְ ׁש ּ ָת אֶ ת ּ ָפנַי ִ ּב ְדבָ ִרים ְמ ֹ
" ֹיום ָּב ְצ ָרה הַ ּי ֹום הַ זֶּהִּ ,כי ֹ
ֹש ְך עָ נָן וַ ע ֲָרפֶ לִּ ,כי ִא ּ ָת ְך סָ ָר ִבים וְ סַ לּ ֹונִ ים ּ ַתחַ ת נִ ְטעֵ י ֶנאֱמָ נִ ים! וְ עַ ל ּ ָכ ְרחִ י
אור ִמ ְּמ ָך וְ הִ ּנֵה ח ֶׁ
יתי ְל ֹ
עִ ם הַ דּ ֹו ְב ִרים עָ ָתק? ִּכי ִקי ִּו ִ
ָ
לות וְ לַ ּ ִפ ִידים...
קו ֹ
ֲשי ִלהְ ֹיות לַ אֲחָ ִדים ,עִ ם הַ ּ ֶנח ֱִרים ְ ּבך ְ ּב ֹ
טובָ ִתי אֶ הְ יֶה מוּכְ ַרח ְ ּבמַ ע ַׂ
ֶׁשלּ ֹא ְ ּב ֹ
הוכַ חְ ִּת ָ
יך ְ ּב ֵׁשבֶ "ט
אומֵ ר ֶׁש ִ ּנ ְתקָ ְר ָרה אֱמ ּונ ִָתי ְ ּבעִ נְ יָנְ ָך ...הִ ּנֵה ֹ
אומָ ר ֶׁשנִ ְת ּ ַפ ּ ְשׁ ָרה – אֲבָ ל ֹ
עות הָ אֵ ּ ֶלה ִמ ְּמ ָך ,לֹא ֹ
וְ עַ ּ ָתה ְ ּב ָׁש ְמעִ י הָ ָר ֹ
הולֵ ךְ
ְ
ְ
ָ
ְ
אור ֹנגַ ּה ֹ
יקיםָ ּ ,כ ֹ
יש ֹור ְלמַ עַ ן ֵתלֵ ך ְ ּבא ַֹרח צַ דִּ ִ
דו ִ ׁשים ,הוּא יִ ְת ָּב ַרך י ְַד ִריכְ ך ְ ּבדֶ ֶרך ִמ ׁ
יתי ִאם אֶ ל וְ עִ ם ְק ֹ
ָשיםִּ ,כי ּכֵן ֵּב ִ
ֲאנ ִ ׁ
ָכון הַ ּי ֹום") .אגרת ס"א(.
אור עַ ד נ ֹ
וְ ֹ

אמנם ,מהר מאוד התברר למהר"י באסאן כי חפאו עליו דברי בלע שקר ותעתועים ,אבל באותו הזמן בעת שקמו על עט"ר
בחרב ובסער ,חש שעומד הוא להתייתם מאב .באגרת תגובה )אגרת סב( מאלפת בעוצמתה ,שם מבטחו בבורא עולם ,ונפשו
כאפר שרוף בתקרת אנוש.
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אגרת ס"בַ :ר ְמחַ "ל ְל ַר ִ ּבי יְ ַׁשעְ יָה ָּבאסַ אן
פאדובה ֹיום ו' ְ ּב ַׁש ָּבת )יח אייר( ,ג"ל ִל ְספִ ָירה )העומר( הת"ץ.

ֵר"ו.
מו ִרי וְ ַר ִ ּבי נ ֹ
ֹאשהֹ ,
ָשאִ ּ ,פ ּנַת יְ קָ רֹת אֶ בֶ ן הָ ר ָׁ
דול יָרוּם וְ נ ָׂ
הָ הָ ר הַ ָ ּג ֹ
מו הַ ּי ֹום הַ זֶּה ְ ּב ָק ְר ִאי ִא ֶּג ֶרת הַ ְד ַרת
תו ָדה נ ַָת ִּתי ִל ְ ׁש ֹ
ֲשר ָּבחַ ר ִ ּבי ְלהַ ע ֲִמידֵ נִ י ְלפָ נָיוִּ ,כי ֶׁשבַ ח וְ ֹ
ש ָראֵ ל א ֶׁ
אות ֱאלֹקֵ י יִ ְ ׂ
חַ י ה' ְצבָ ֹ
יתי ּ ָכ ְך
דו .וְ לֹא הָ יִ ִ
בו ֹ
ֲבו ָד ִתי ְרצ ּויָה ִלפְ נֵי ִּכ ּ ֵסא ְּכ ֹ
ִש ָראֵ ל ,וַ ע ֹ
ֲשר אֲנִ י ֶעבֶ ד לֶ ֱאל ֵֹקי י ְׂ
תו – ִּכי י ַָדעְ ִּתי הַ ּי ֹום הַ זֶּה א ֶׁ
בוד ּת ֹו ָר ֹ
ְּכ ֹ
שאֵ י עַ ל ּ ַכ ּ ַפיִ ם נֶפֶ שׁ  ,וְ עַ ד ַ ּד ּ ָכה לֹא יִ ּ ָפ ֵרדוּ.
בוד בּ ֹוחֵ ר ה'ִּ ,כי ְ ּב ֹנו ְ ׂ
רו ְדפֵ י כָ ֹ
שכָ ר וְ ֹ
אוהֲבֵ י ָׂ
 ִאם עַ ּ ָתה לֹא ִה ַּגעְ ִּתי עַ ד כּ ֹהִּ .כי לֹא ְ ּב ֹאונִ ים עָ ְצמָ ה י ְַר ֶּבה.
דות ְלפָ נָיו יִ ְת ָּב ַר ְך ,הַ נ ֹּו ֵתן ִלי כּ ֹחַ לַ עֲשׂ ֹות חָ יִ ל ו ְּלאֵ ין ֹ
הו ֹ
וְ ִאלּ ּו ּ ִפי מַ ּ ֵלא ִ ׁש ָירה כַ ָ ּים לֹא אַ ְס ּ ִפיק ְל ֹ
עוזֵר ִלי ,ה' ְ ּבס ְֹמכֵי נַפְ ִ ׁשי?
ִּכי ַמה אֲ נִ י ו ַּמה חַ יַּיִ ,אם לֹא ה' ֹ
סוף ָ ּדבָ ר :י ַֹדע ה' אֶ ת
...אַ ְך ּ ְפעו ּ ָּל ִתי אֶ ת הַ שּׁ ֵ ם אֱמֶ ת ,ו ְּב ִצ ְד ָק ִתי אָ חַ זְ ִּתי וְ לֹא אַ ְר ּ ֶפנַהַ ,עד אֶ גְ וַ ע  -לֹא אַ ִּסיר ּתו ּ ָּמ ִתי ִמ ּ ֶמ ִ ּני .וְ ֹ
ֲבוד אֶ ת
ֲשה לַ ע ֹ
בוד ה'ִּ ,כי לֹא אֶ פְ ּ ַתח ַׁשע ֲֵרי ּ ֵתירו ִּציםִּ ,כי ִמשּׁ ֶ קֶ ר לֶ אֱמֶ ת יוּמַ ר ָ ּדבָ ר ,אָ ז י ְֵדע ּו בַ ג ֹּויִ ם מַ ה ַנע ֶׂ
לו וְ נִ גְ לָ ה ְּכ ֹ
ֲשר ֹ
א ֶׁ
ה'.
ֲשר חָ ַׁשק
ש ָראֵ ל א ֶׁ
מו ְס ֵדי אָ ֶרץ :אַ ְב ָרהָ ם ,יִ ְצחָ ק וְ יִ ְ ׂ
יתנִ ים ֹ
ֲבו ַתי הָ אֵ ָ
יאַ ְּמצֵ נִ י ֱאלֹקַ י וְ אֶ ְז ּכֶה ְּכזָהָ ב ְלהִ ָּבחֵ ן ,וְ אֵ ְדעָ ה ִּכי ֶּבן אָ נֹכִ י לַ א ֹ
ָּבהֶ ם.
עולָ ם ,הוּא חַ ּנַנִ י וְ הוּא יַנְ חֵ נִ יִּ .כי ִאם מַ ִ ּגיד ָׁשלַ ח ִלי
יתן ִמ ְ ׂש ַּג ִ ּביֱ ,אל ִֹקים חַ ִ ּיים וּמֶ לֶ ְך ֹ
וַ אֲנִ י ַׂש ְמ ִּתי אֵ ָ
דושׁ ֹות
ּשאָ ר נְ ַׁש ּמ ֹות ְק ֹ
עַ ְבדּ ֹו ו ְ ׁ
ֲשר הִ ְס ּ ַת ְר ִּתי
א ֶׁ

–

–

–

הוּא ָׁשלַ ח ִלי ,וְ ִאם אֵ ִל ּיָה ּו

הו ִציא לַ ָּגלּ ּוי אֶ ת
יתי .וְ ִאם הוּא ֹ
ש ִ
ֲשר עָ ִ ׂ
יתי ּ ָכל הַ דְּ בָ ִרים א ֶׁ
ש ִ
ֲהלֹא הוּא הַ שּׁ ֹולֵ חַ  ,ו ְּב ִד ְב ֵריהֶ ם עָ ִ ׂ

תו.
רו לַ עֲשׂ ֹו ֹ
קול דְּ בָ ֹ
מועַ ְ ּב ֹ
עומֵ ד ִל ְ ׁש ֹ
ש ָתה .וַ אֲנִ י ,אֵ ינִ י אֶ ּ ָלא ֹ
ָדו עָ ָׂ
הוּא הָ יָה הַ ְּמגַ ּ ֶלהָ ּ .כל אֵ ּ ֶלה י ֹ

ֹאשם ִּכי יַעַ ְמד ּו ְ ּבחֶ ֶרב וּבַ חֲנִ ית ו ְּבכָ ל ְּכלֵ י קָ ַרב ִ -אם ְל ַנ ֵ ּצ ַ
מֵ עָ ּ ָתה מַ ה אֶ ְחשׁ ֹוב? וְ לָ ּ ָמה אֶ חְ שׁ ֹוב? ּ ָכל ג ֹּויֵי הָ אָ ֶרץ וּמַ ְלכֵיהֶ ם ְ ּבר ָׁ
וְ ִאם ְל ִה ּנָצַ ח

–

ֶעבֶ ד ה' אָ נ ִֹכי.

רוף הָ יִ ִ
ש ֹ
וְ ִאם אֵ פֶ ר ָׂ
יתי עַ ל ַּג ּ ֵפי ְמרֹמֵ י קָ ֶרת

)משלי ט ,ג( –

אָ ז י ַָדעְ ִּתי ִּכי ֱאל ִֹקים ִלי.

שר ִלי?
ֲשה בָ ָׂ
יתי ,וְ לֹא אֶ ְבטַ ח וְ לֹא אֶ ְפנֶהִּ ,כי ָּבה' ָּבטַ ְח ִּתי לֹא ִא ָירא ,מַ ה ַיע ֶׂ
יש ָּבטַ ְח ִּתי וְ אֶ ל ָא ָדם לֹא ּ ָפנִ ִ
וְ לֹא ְּב ִא ׁ
ֲמון ִ ּגבּ ֹו ִרים לֹא אֵ חַ ת וְ לֹא אֲעַ ּנֶה.
לות וְ כָ ל לַ ּ ִפ ִידים לֹא יְ ֵיראוּנִ י ,ו ִּמקּ ֹול ה ֹ
קו ֹ
ּ ָכל ֹ
ש ָראֵ לִ .מי ְ ּבמֹא ְזנֵי צֶ ֶדק
לום עַ ל יִ ְ ׂ
שכּ ו ְּר ּת ֹו ,וְ הַ ּ ַמ ִּטים עַ קַ ְלקַ לּ ֹו ָתם ֹיו ִלי ֵכם ה' אֶ ת ּפ ֹועֲ לֵ י הָ אָ ֶוןָׁ ,ש ֹ
טוב  -יְ הִ י מה' מַ ְ ׂ
שה ֹ
עו ֶׂ
ּ ָכל ֹ
ֲשי
קול מַ ע ַׂ
יִ ְרצֶ ה ִל ְ ׁש ֹ

–

יה )יבמות קה,ב(.
י ְֵדע ּו ִּכי ְּתהִ ּ ָלה לָ אֵ ל ְרצוּיִ ם הֵ ם .ו ִּמי ְ ּבעַ יִ ן ָרעָ ה יִ ְ ׁשק ֹול הַ ו ֹּותְ -ל ָׁ
יה ְל ִמ ְט ֶר ּ ְפסֵ ּ
יש ְקלֵ ּ

תו הוּא קֵ ְרבַ ִ ּניְ ,להַ ע ֲִמיד עַ ל ִמישׁ ֹור ַרגְ ִלי ,ו ְּלהַ ע ֲִביר עַ ל ִמישׁ ֹור
לו ו ְּב ִצ ְד ָק ֹ
ש ָראֵ ל ,יְ צַ ָרנִ י בַ ֶּבטֶ ן ְלעֶ בֶ ד ֹ
ה' ֱאל ִֹקיםֱ ,אלֹקֵ י יִ ְ ׂ
רו ִמים ִתפְ אַ ְר ּת ֹוּ ִ ,כי אֵ לָ יו ְלבָ ִבי וְ כָ ל רו ִּחי ,ו ְּברֹב
שה ֲִדי ַּב ּ ְמ ֹ
דו ַּב ּׁ ָשמַ יִ ם עֵ ִדי ,וְ ָׂ
בו ֹ
ַרגְ לָ י ,ו ְּלהַ ע ֲִביר נַפְ ִ ׁשי מֵ ָרעָ ה .וְ עַ ּ ָתה ִה ּנֵה עֵ ין ְּכ ֹ
יתי ,ו ְּבמַ ְע ְ ּגלֵ י קָ ְדשׁ ֹו הַ ְד ִריכֵנִ י
חַ ְסדּ ֹו וַ א ֲִמ ּת ֹו הִ ּנֵה נַפְ ִ ׁשי לֹא ְמטו ּ ָּמאָ ה ,וְ תֹם ְלבָ ִבי וְ נִ ְק ֹיון ּ ַכ ּ ַפי ְלפָ נָיוִּ .כי ִ ּב ְד ָרכָ יו ִהנְ חַ נִ י וְ לֹא מָ ִר ִ
או ָתיו וְ יִ ְּס ַרנִ י ִמ ּ ֶלכֶת ְ ּבדֶ ֶרך
ֲשר ִ ּג ּ ָלה עֵ ינַי ְלהַ ִ ּביט נִ פְ ְל ֹ
תו ָדה ,א ֶׁ
וְ אֶ ָּק ֵדשׁ ָּבם .הֵ ן לֹא ְל ִ ׁש ְבחִ י אַ ִ ּגיד זֹאתִּ ,כי לָ ֵתת ְלפָ נָיו ֶׁשבַ ח וְ ֹ
אור.
עו ְל ִלים לֹא ָרא ּו ֹ
ֹש ְך ְּכ ֹ
הו ְלכִ ים ַּבח ֶׁ
הָ עָ ם הַ ֹ
תו ְי ַנח ֲֵמנִ י ִעם ּ ָכל
תו וְ לֹא אֶ ּמ ֹוט ,ו ְּב ִׂש ְמחַ ת ַנחֲלָ ֹ
ֲבו ָד ֹ
שכָ ִרי מֵ ִא ּת ֹוְ :לחַ זֵּק ְלבָ ִבי ֶּבאֱמ ּונַת ע ֹ
ֱלוקַ  ,וְ זֶה יִ הְ יֶה ְ ׂ
ָשיב ִלי א ֹ
ְּכבֹר י ַָדי י ִ ׁ
עוד אַ חֵ ר ,וְ נִ ְקדָּ ׁש
תו ֹיו ִסיף לָ נוִּּ .כי חֶ ְל ֵקנ ּו הוּא וְ אֵ ין ֹ
צו ֹנו נִ ָיר ׁש ,ו ְּמחִ יר חֶ ְר ּ ָפ ֵתנ ּו  -אַ הֲבָ ֹ
הַ בּ ֹו ְטחִ ים בּ ֹו .וְ ַתחַ ת ְּכ ִל ּ ָמ ֵתנ ּו ְ -ר ֹ
בו ֹ
ִ ּבכְ ֹ
דו ה' וּבַ עֲ בָ ָדיו י ְִת ּ ָפאָ ר.
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ֹאשיִ .אם נִ ָּגשׂ וְ ִאם נְ עַ ּנֶה
וַאֲ נִ י ּ ַכ ּ ׁש ֹור לָ ע ֹול ו ְּכ ׂ ֶשה לַ ּ ֶטבַ ח יוּבָ לּ ,כֵן ְלכָ ל גָל אֲ נ ְַענ ֵַע ר ִׁ

–

ָּבה' ֱאל ַֹקי אֶ ְׂש ַמח ,אָ גִ ילָ ה ּ ֵבאלֹהֵ י

ִש ִעי....
ְׁ
תו ְך עַ ּמ ֹו יְ ָדעֲנִ יֲ ,הלֹא זֹאת ִהיא ֶׁשעָ ְמ ָדה לַ אֲב ֹו ֵתינ ּו וְ לָ נוּ ,וַ ֲהלֹא ּ ַתעֲמ ֹוד
ֲשר ְ ּב ֹ
רו ִמים ,א ֶׁ
ּשכִ ינַת ֻעז ּ ֹו ְ ּבגָ ְבהֵ י ְמ ֹ
ה' ֱאל ִֹקים אֱמֶ ת ו ְ ׁ
יתו.
חוטֶ ר ִמ ֶּגזַע נֶאֶ ְמנֵי ְ ּב ִר ֹ
אוהֲבָ יו וְ ֹ
עוד הַ ּי ֹום ִלנְ צֹר ִמשּׁ ָ ְר ֵׁשי ֹ
ֹ
תו
ֹאשי - ,אַ ְך אַ הֲבָ ֹ
מון ר ִ ׁ
עוד י ֵַדעִּ ,כי ָׁשמַ ְר ִּתי ַ ּד ְר ֵכי ה' וְ לֹא ָר ַׁש ְע ִּתי מֵ ֱאלֹקַ י .וְ ִאם אֶ ל ּ ַתחַ ת ָׁשקֶ ר ה ֱִביאַ נִ י הַ ּי ֹום לָ כ ֹוף ְּכהֶ גְ ֹ
ֹ
ימה לָ ה' ָּכ ִליל ּ ָת ְקטָ ר.
עולָ ה ְת ִמ ָ
שה ְלפָ נָיו ,וְ חוֹ זֶק ְלבָ ִבי ְל ֹ
יִ ְ ׁשמֹר ִלי ,וְ הָ י ְָתה נ ְַפ ִׁשי ְל ָק ְר ַּבן ִא ּ ׁ ֶ
הו ִדיעֵ נִ י אֶ ת ֲא ֶׁשר הֶ ע ֱִתיק ִמ ְ ּב ִר ּי ֹו ָתיו
תו וְ ֹ
ֲשר ַר ָּבה עָ לַ י אַ הֲבָ ֹ
ְעוף עַ ל ה' ,חָ ִלילָ ה ִלי! ּ ַתחַ ת א ֶׁ
ִּכי לֹא עַ ל ָׁשוְ א יִ הְ יֶה נִ פְ ּ ֶתה ִלז ֹ

–

לו.
חוכֵי ֹ
ש ְמח ּו בּ ֹו ּ ָכל ֹ
שמַ ח אָ נֹכִ י ָּבה' ,וַ ִ ּי ְ ׂ
אֶ ְ ׂ
ש ָראֵ ל,
עֶ בֶ ד לֶ ֱאלֹקֵ י יִ ְ ׂ
אטו
ֹשה חַ ִ ּיים לוּצָ ֹ
מ ֶׁ

בכל האגרות לרבו למעט הנוכחית היה עט"ר חותם "שׁ ֹו ֶתה דְּ בָ ָריו ַּב ָ ּצמָ א" אולם כאן חתימתו מעידה על יתמותו בבחינת
"כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני" .על שינוי החתימה נזף בו מהר"י באסאן באגרת התגובה:
ֹאמר ּו עָ לֶ ָ
ש ָראֵ ל אַ ּ ָתה – אֶ ת ּ ְפנֵי ה' ֱאלֹקֶ ָ
יך ִּכי גָ אֹה
ֹאמ ֵרהוִּּ .כי לֹא יִ כּ ֹון ֶׁש ְּתחַ ֵ ּד ׁש ע ֲִדי ח ֲִתימָ הֶ ּ ,פן י ְ
יך ּת ְ
"וְ ִאם עֶ בֶ ד לֶ ֱאלֹקֵ י יִ ְ ׂ
יתי ,וְ עַ ל ּ ָכל ּ ָפנִ ים ְלאָ ב אֲנִ י ְל ָך ,וְ אָ ִב ָ
או ַרחְ מָ ן
חותֹ ,
ַיסר ְמלֹא ּת ֹוכְ ֹ
או הַ ְּמי ּ ֵ
עולָ םֹ .
יך אֶ הְ יֶה לָ עַ ד ו ְּל ֹ
ית .אָ ְמנָם אָ נֹכִ י לֹא ָׁשנִ ִ
ָּג ִא ַ
שעָ ה") .אגרת סה(.
צו ֶר ְך הַ ּׁ ָ
מַ ּ ֵלא ַרח ֲִמיםְּ ,כפִ י ֹ
אכן ,עט"ר חזר לחתום כמנהגו "שותה בצמא דבריו" .עם ברור האמת ודברי הימים מכירו רבו כיחיד בדורו וכתלמיד
שעלה על רבו.
אגרת סחַ .ר ְמחַ "ל ְל ַר ִ ּבי יְ ַׁשעְ יָה ָּבאסַ אן.
מו ִרי וְ ַר ִ ּבי נר"ו.
ֹאשהֹ ,
דול יָרוּם וְ נִ שּׂ ָ אִ ּ ,פ ּנַת יִ ְק ַרת אֶ בֶ ן הָ ר ָׁ
הָ הָ ר הַ ָ ּג ֹ
תו .הִ יא הַ נ ֹּו ֶתנֶת ִלי מָ ֹנוחַ ּ ְ ,ב ָׁש ְמ ִעי הַ ְ ׁשקֵ ט ִלבּ ֹו עַ ל הָ אֱמֶ ת וְ הַ ֶ ּצדֶ ק,
בוד ּת ֹו ָר ֹ
אתי ִא ֶּג ֶרת הַ ְד ַרת כָ ֹ
ש ְמחָ ה ַר ָּבה ִק ַּב ְל ִּתי וְ קָ ָר ִ
" ְ ּב ִ ׂ
ְּתהִ ּ ָלה לֶ ֱאל ִֹקים :וּכְ בָ ר מו ַּדעַ ת זֹאתִּ ,כי ִ ׁש ְק ָרא לֹא קָ אֵ י".

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:
שר ִלי?".
ֲשה ָּב ָׂ
יתי ,וְ לֹא אֶ ְבטַ ח וְ לֹא אֶ ְפנֶהִּ ,כי ָּבה' ָּבטַ ְח ִּתי לֹא ִא ָירא ,מַ ה ַיע ֶׂ
יש ָּבטַ ְח ִּתי וְ אֶ ל ָא ָדם לֹא ּ ִפ ִ ּנ ִ
"וְ לֹא ְּב ִא ׁ
בתעלומת סתרי כתיבתו לרבו צפן תשוקתו:
תו ְי ַנח ֲֵמנִ י עִ ם
תו וְ לֹא אֶ ּמ ֹוט ,ו ְּב ִׂש ְמחַ ת ַנחֲלָ ֹ
ֲבו ָד ֹ
ֱלוקַ  ,וְ זֶה י ְִהיֶה ְׂשכָ ִרי ֵמ ִא ּת ֹוְ :לחַ זֵּק ְלבָ ִבי ֶּבאֱמ ּונַת ע ֹ
ָשיב ִלי א ֹ
" ְּכבֹר י ַָדי י ִ ׁ
עוד אַ חֵ ר ,וְ נִ ְקדָּ ׁש
תו ֹיו ִסיף לָ נוִּּ .כי חֶ ְלקֵ נ ּו הוּא וְ אֵ ין ֹ
צו ֹנו נִ ָירשׁ  ,ו ְּמחִ יר חֶ ְר ּ ָפ ֵתנ ּו  -אַ הֲבָ ֹ
ּ ָכל הַ בּ ֹו ְטחִ ים בּ ֹו .וְ ַתחַ ת ְּכ ִל ּ ָמ ֵתנ ּו ְ -ר ֹ
דו ה' וּבַ עֲבָ ָדיו יִ ְת ּ ָפאֵ ר".
בו ֹ
ִ ּבכְ ֹ
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בתפילתו לה' מתגלה עומק רצונו:

ִּכי ְּבכֹל לֵ ב ְד ַר ְׁש ִּתי ,מַ ּלֵ א נָא אֶ ת ּבַ ּקָ ׁשָ ִתי:
חָ ּנֵנִ י וְ ַרחֲמֵ נִ י וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת ְּפעּוּלָ ִתי:
ּות ִהי ז ֹאת נֶחָ מָ ִתי:
אֹור ְ
וְ אֶ ְתעַ ֵּדן ְּב ְ
ִיעָתי:
ִּת ְׁשּפֹו +רּוחֲ עַ ל ּכָ ל ּבָ ׂשָ ר וְ אַ ל ְּת ִהי לָ ִריק יְ ג ִ
ּתֹוד ִתי:
ּוב ֵנה[ עִ ְיר ִּבנְ יָן עֹולָ ם ,וְ אֶ זְּבַ ח ׁשָ ם אֶ ת ָ
וְ ִהּנֵה ]אצ"ל ְ
ָשֹב אַ ּ ְפ ָך ו ְּת ַנחֲמֵ נִ י" )ישעיהו יב ,א(.
או ְד ָך יְ הֹוָ "ה ִּכי אָ נַפְ ּ ָת ִ ּבי י ׁ
לעלות לארץ ישראל ולזבוח קרבן תודה" ,וְ אָ מַ ְר ּ ָת ַּב ּי ֹום הַ הוּא ֹ

מקור הכתב-יד.

תפילה זו נמצאת בקובץ חבורי רמח"ל "כתב יד גינצבורג  "745בספריית המדינה של רוסיה ,מוסקבה,

 Ms. Guenzburg 745ותודתנו להם על האישור והרשות לפרסמה .כמו כן ניתן לעיין באתר כתיב ,החל מע'  85בקובץ
הסריקה שכתובתה:

http://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/ManuScript/Pages/Item.aspx?ItemID=PNX_MANUSCRIPTS000087938
תפילה זו חמקה מתחת ידם של המפענחים ,כנראה מתוך שסברו שאינה כ"כ חשובה כיון שנראית על פניה כתקציר
לכאורה של הפיוט .וב"ה הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב ,וזיכני לפענחה ,לעמוד על זמנה ותוכנה ,וסיפק תאוותי
רבת השנים למצא ולהתחבר בנימי נפשו של עטרת ראשי מורי ורבי בוצינא קדישא הרמח"ל הקדוש בהשתפכות נפשו
בשעותיו הארציות הקשות ,ורוממות דבקות נשמתו במרום.
להלן הבאתי בראשי פרקים בלבד את הרעיונות האדירים שטמן בראשית התפילה וכן טבלת השוואות והקבלות לקטעים
מהפיוט "לך אלי".
שותה בצמא דבריו.
לישועתך קויתי ה'.
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מבנה התפילה:

מספור השורות נמצא בטבלת השוואות.
שורות  ,1-6גילוי אורו ית' במציאות הקווי.

בתחילת התפילה ,שזר הרמח"ל את עיקרי תורת היחוד ודרך השתלשלות הרצון העליון יתב' – בתלותו המוחלט ביחודו
ית' .תקוותו שהיא סוד הקווי ,סוד המשכת קו האין סוף ב"ה ,מחוברת בכריכה בגילוי התקשרותו במציאותו שלו.
שורות  ,7-15גילוי רצון העליון.

המלכת רצונו ית' .עיקר משנת תורת הרצון" ,הוא ורצונו אחד" ואין מלבדו רצון אחר .בשורות אלה מצהיר שכל העובר
עליו מקורו ברצונו ית' היחיד אשר אין זולתו .ע"כ אליו הוא מפנה בקשותיו ותקוותו ,ומעיד שלא נטה ליבו מאחורי ה'.
שורות  16-25מסירת נפש.

מסירת נפש בסבר פנים יפות ,בשיר ופיוט על יחודו יתב' "כשה אקריב את מנחתי".
באופן כללי ,בשורות  18-52בחר לשלב קטעים מסויימים מפיוט "לך אלי תשוקתי" לרבי יהודה הלוי ע"ה .השורות
המיובאות מצוטטות לרוב כמשפט שלם ,ורובם עם שנויים כנראה מתוך התאמה למצבו האישי ,וכנראה גם מתוך רצון
להתאימם לתורת הסוד.
שורות  26-38זעקה אדירה.

זעקת כאב אדירה ,תוגה ,בכיה ,צער ותחינה לבורא עולם שיציל אותו מכף אויב ושטן העומד כנגדו ,כיון שכל הצלתו,
נחמתו ורפואתו רק בידו ית' ואין בלתו.
שורות  ,39-42צידוק הדין.
שורות  ,43-46מאיסה בסיטרא אחרא.

שורות קשות במיוחד .שביעה מהצרות והרדיפות ,עד כדי "קצתי בחייתי" .שורות אלו אינן נוגדות את אמונתו המוחלטת
ו"תקות האמת" אלא מביעות את מאיסתו המוחלטת בכל ההפרעות והרדיפות שנפלו בחלקו ושניסו להפרידו ולהרחיקו
מדבקותו בה' יתברך.
שורות  ,47-50צפייה לגילוי טובו.

ההפך הגמור לתוכן לשלוש השורות הקודמת להן .בשורות אלו מביע את רצונו לגילוי טובו יתב' עליו שממנו המנוחה
והשמחה האמיתיות.
שורות  ,51-56הודעני נא את דרכיך.

בשורות שעד לכאן ,דבק ביחוד רצונו ולא מאס ח"ו בחלקו .סוד החזרת הרע לטוב הוא מעמודי התווך של תורתו .בחלק
זה ,מביע את רצונו שלו שתתגלה אליו מחשבתו יתב' ויזכה לראות בחיה חיותו שהכל היה לטובה ,בגילוי בפועל של
הידיעה שלהשגתה עמל כל חייו .מנמק הוא בקשתו :שלא תהיה יגיעתו הרבה בעניין זה ח"ו לריק ,דהיינו שלא תשאר
בגדר אמונה וידיעה בלבד  -אלא ראיה.
שורות  ,57-58קרבן תודה בציון.

שורות
"אודך
האדם,
אַ ְק ִריב

מיוחדות ביותר .ביטוי מפורש לרצונו לעלות לירושלים ,שם יזבח זבח תודה על כל הבא עליו להודות ולהלל
עולָ ם ,וְ אֶ ז ְַּבח ָׁשם אֶ ת ּת ֹו ָד ִתי" .קרבן תודה מובא לרצונו של
ה' כי אנפת בי"" .וְ הִ ּנֵה ]אצ"ל ו ְּבנֵה[ עִ ְיר ָך ִ ּבנְ יָן ֹ
עו ִרי ְל ָך חֶ ְל ִ ּבי ּ ַכשּׂ ֶ ה
"ל ָך ֹ
וכהודאה על נסים שנעשו לו .על השאלה הנעלמת "איה השה לעולה"? ענה בעצמו ְ
אֶ ת ִמנְ חָ ִתי".

שורה  59חתימה .התפילה מסתיימת כפי שמסתיימות כל תפילותיו :בצפיה ,קווי ויחוד.
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ראשי פרקים ומפתחות להבנת השורות.

ּומיּוחָ ד אֵ לֶ י ִּתקְ ו ִָתי.
אֶ חָ ד י ִָחיד ְ

יֹוד ַע ּכָ ל ְּולפָ נֶי ּכָ ל אַ נְ חָ ִתי:
אַ ּתָ ה ֵ

אחד יחיד ומיוחד ,סוד גילוי הַ ּ ָמצ ּוי .סוד יחוד ה'  -אֶ חָ ד,

שׁכֵן אֶ ת ַדּכָּא
וּמיֻחָ ד .אַ ָתּה הוּא " ֹ
סוד ההשגחה" ,אֵ ל אֶ חָ ד י ִָחיד ְ
וּשׁפַ ל רוּחַ " ,וְ אֵ לֶּה הֵ ם כֵּלִ ים ִנ ְשׁבָּ ִרים ֶשׁאַ ָתּה ִמ ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ הֶ ם.
ְ
וְ לָמָּ ה הֵ ם נִ ְשׁבָּ ִרים? אֶ לָּא כְּ דֵ י ֶשׁהַ ס"א ֶשׁ ִהיא גַּסּוּת הָ רוּחַ י ְִרחַ ק
מֵ הֶ ם ,וְ ָלכֵן ִמ ַדת הַ ִדין ֶשׁלְּ ִ 9היא הַ שּׁוֹבֶ ֶרת או ָֹתם .וּבְ כַמָּ ה אֲ נָחוֹת
ֶשׁהֵ ם נֶאֱ נ ִָחים ִמצַּ ד ֵשׁם אֲ ֹדנָי בַּ ִדּי"ן ֶשׁלּ ֹו כְּ ִמנְ יַן אֲ נָחָ "ה הֲ ֵרי הֵ ם
ידים ַקשׁ וָ ֶתבֶ ן מֵ הֶ ם ,וְ זֶה "רוּחַ ִנ ְשׁבָּ ָרה לֵב נִ ְשׁבָּ ר וְ ִנ ְדכֶּה"".
מַ פְ ִר ִ

בראש תוך וסוף ,היה הווה ויהיה.

"תּ ְקוַ ת אֱ מֶ ת ֶשׁהוּא הַ בִּ טָּ חוֹן ֶשׁל אֱ מֶ ת
לך תקותי ,סוד הַ ִ ּק ּו ּויִ :
ֶשׁבּו ְֹט ִחים בַּ הַ ְשׁגָּחָ ה .וְ ָכל ְשׁאָר בִּ ְטחוֹנוֹת בַּ ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת – הֵ ם
בִּ ְטחוֹנוֹת ֶשׁל ֶשׁ ֶקר .וּבִ טָּ חוֹן בְּ ה' הוּא בִּ טָּ חוֹן אֱ מֶ ת ...וְ ִאם
י ְִתמַ ְהמַ הּ – חַ כֵּה לוֹ .וְ ִאם אֵ ינ ֹו בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה – הוּא לְ ע ֹולָם הַ בָּ א...
אשׁית הַ כֹּל ,צָ ִריֶ -שׁ ִתּ ְהיֶה הַ ִתּ ְקוָ ה ,וְ +א
ָלזֶה הַ ֵשּׁם הֲ וָ יָ"ה ֶשׁהוּא ֵר ִ
לְ שׁוּם כִּ נּוּי.
הַ ְמּ ַקוֶּה ָתּ ִמיד בְּ ִשׂ ְמחָ ה בְּ לִ י צַ עַ ר .כִּ י הַ ִמּ ְצטַ עֵ ר – ָתּ ִמיד הוּא בְּ יָגוֹן
וַ אֲ נָחָ ה וְ חו ֵֹשׁב ֶשּׁאֵ ין ל ֹו ְתּרוּפָ ה .אֲ בָ ל ְמ ַקוֶּה אֵ ינ ֹו ִמ ְצטַ עֵ ר כִּ י הוּא
ְמ ַקוֶּה ָתּ ִמיד ,וַ אֲ פִ ילוּ ִאם י ְִתמַ ְהמַ הּ – ְמחַ כֶּה .נִ ְמצָ א הַ ִתּ ְקוָ ה מֵ חַ יָּה
וּמי ֶשׁאֵ ינ ֹו ְמ ַק ֶוּה – ִמיָּד מֵ ת ,וְ נִ ְשׁאַר ָרחוֹק מֵ הַ ֵשּׁם – עַ ל
אוֹתוִֹ .
וּמי ֶשׁהוּא ְמ ַקוֶּה נֶאֱ מַ ר בּוַֹ ,גּם "כִּ י אֵ ֵשׁב
ֶשׁאֵ ינ ֹו ְמ ַקוֶּה לַיהֹוָ "הִ .
יתי ְיהֹוָ ה...
ְיקא ,לִ ישׁוּעָ ְתִ 9קוִּ ִ
בַּ ֹח ֶשְׁ -יהֹוָ "ה אוֹר לִ י"ְ ,יהֹוָ "ה דָּ י ָ
הַ ְמּ ַקוֶּה הוּא מַ מָּ שׁ בּו ֵֹקעַ בְּ ַקו ִתּ ְקוָ תוֹ ,וְ עו ֶֹשׂה נ ֶֶקב וְ סֶ דֶ ק לַעֲ לוֹת
יתי ְיהֹוָ "ה) .מתוך מאמר הקווי(.
ַתּחַ ת כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד ,וְ זֶה ,לִ ישׁוּעָ ְתִ 9קוִּ ִ
כל התפילה מנוסחת כמדבר לנוכח "אתה"" ,לך" "הצלני"
וכו' בסוד המקוה רק לה'

)תקט"ו תפילות תפילה קסה(.

ֲבֹוד ִתי:
ִּכי ְל אֲנִ יְּ ,ול עֵי ַני וְ ָע ֶדי ּכָ ל ע ָ
"עֵ ינַיִ ם" הן סוד ההבטה ,סוד דבקות המאציל בנפרדים ,ע"כ
"וְ עָ ֶד ָ
יך" הוא סוד הדבקות.

ְל אֶ ְתּפַ ּלָ ל וָאֶ ְתחַ ַּנןְּ ,ול אֶ ְׁשּפֹו .אֶ ת ִׂשיחָ ִתי,
התפילות עולות בסוד המלכות דקדושה ,להבדיל מהס"א
שׂיחָ ה בְּ טֵ לָה") .ע"פ פירוש על תהילים(.
"מַ לְ כוּת חַ יַּיבְ ָתּא ֶשׁ ִהיא ִ

הַ ִּצילֵ נִ י ִמּפֹועֲלֵ י אָ ֶון וְ אַ ל אֶ ְראֶ ה ְּב ָרע ִָתי:

וְ ָכל הַ ְמּ ַקוֶּה ְתּפִ לָּת ֹו ע ֹולָה בְּ לִ י אֶ ְמצָ ִעי+ ,א עַ ל יְדֵ י מַ לְ אַ  ,-אֶ לָּא,
ְיקא ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר לְ נ ֹוכֵחַ + ,א עַ ל יְדֵ י ָשׁלִ יחַ  ,כִּ י
"לִ ישׁוּעָ ְתָ "9דּי ָ
הוּא ַקו הַ בּו ֵֹקעַ וְ נו ֵֹקב וְ ע ֹולֶה עַ ד ה' מַ מָּ שׁ) .מתוך מאמר הקווי(.

פועלי און הם אלה שמציאותם בפירוד ואינם מצד הקדושה.

" ָתּ ַשׁשׁ כֹּח ֹו ֶשׁל מֹ ֶשׁה כַּנְּ ֵקּבָ הֶ ,שׁהֶ ְראָהוּ הקב"ה ֻפּ ְרעָ נוּת ֶשׁהוּא
עָ ִתיד לְ הָ בִ יא עֲ לֵיהֶ ם עַ ל זֹאת .אָמַ ר לְ פָ נָיוִ :אם כֵּן הָ ְרגֵנִ י ְתּ ִחילָּה.
וְ אַל אֶ ְראֶ ה – 'בְּ ָרעָ ָתם' הָ יָה לִ י ָכּ ֵתב" )רש"י במדבר יא ,טו(.

אַ ּתָ ה ִראׁשֹון וְ אַ ּתָ ה אַ חֲרֹון וְ אִ ְּת ֶעז ְָר ִתי:
ִחוּד 9אָנֹ כִ י
סוד יחוד המאציל ית"ש ,ממנו העזרהִ " :מלִּ פְ נֵי י ְ
תּ) "9תקט"ו תפילות
ְמבַ ֵקּשׁ עֶ זְ ָרה וִ ישׁוּעָ ה ֶשׁתּו ִֹשׁיעֵ נוּ וְ ַתעֲ נֵנוּ בַּ אֲ ִמ ְ

או ִָתי:
ִּכי מַ ה אֶ עֱׂשֶ ה ,אַ ְ .ל חֶ ְפ ִצי ,אַ ְ .ל ּכָ ל ּתַ ֲ
אָמנָם כְּ בָ ר י ַָדעְ ָתֶּ ,שׁהַ נִּ ְרצֶ ה יו ֵֹתר בַּ עֲ בו ַֹדת הַ בּו ֵֹרא ,י ְִתבָּ ַרְ -שׁמוֹ,
"וְ ְ
שׁוּקת הַ נְּ ָשׁמָ ה" )מסילת ישרים פרק ז(ָ " .רצוֹן יו ֶֹרה
וּת ַ
הוּא חֵ פֶ ץ הַ לֵּב ְ
עַ ל חֵ פֶ ץ וְ חֵ ֶשׁק" )אדיר במרום עמ' רט( צפיה לגילוי רצונו יתב'.

תפילה תץ(.

" ִמי ֶשׁאוֹהֵ ב אֶ ת חֲ בֵ יר ֹו ִאי אֶ פְ ָשׁר ל ֹו לִ ְסבּוֹל ֶשׁיּ ְִראֶ ה מַ כִּ ים אֶ ת
חֲ בֵ יר ֹו א ֹו ְמחָ ְרפִ ים אוֹת ֹו וּבְ וַ ַדּאי ֶשׁיֵּצֵ א לְ עֶ זְ ָרת ֹו".

שׁוּקה ,אֶ לָּא ֶשׁהָ אוֹרוֹת ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם כֹּחַ
"וְ ִהנֵּה הַ ַתּאֲ וָ ה ִהיא סוֹד הַ ְתּ ָ
תּאֲ וָ ה" )אדיר
שׁוּקה ,לָהֶ ם נִ ְק ָרא ַ
הַ זֶּה לְ הַ ְמ ִשׁי -הָ אֲ חֵ ִרים בְּ סוֹד הַ ְתּ ָ

)מסילת ישרים פרק

יט(.

במרום עמ' קעז(.

אַ ּתָ ה ׁשַ ִּליט אַ ּתָ ה מֹוׁשֵ ל וְ אַ ּתָ ה הּוא ׁשַ וְ ע ִָתי:
סוד יחוד רצונו ית' ,שאין מי שיכול לעכב רצונו ,ולעשות היפך
רצונו .יחוד השליטה.

יּפּי ִָתי:
הֵ ן ִּב ְלּתֶ  ל ֹא אֲצַ ּפֶ ה ל ֹא אָ ִׁשית אֶ ל ָזר ִצ ִ
אשׁית הַ בְּ ִריאָה בַּ ִתּ ְקוָ הֶ ,שׁכָּל הַ ַתּ ְחתּוֹנִ ים ְמצַ פִּ ים לְ ִשׁפְ עַ ת
" ֵר ִ
עֶ לְ יוֹנִ ים עַ ל יְדֵ י ְתּפִ לָּה א ֹו ִשׁיר") .מתוך מאמר הקווי(" .וּבִ זְ מַ ן ֶשׁהֵ ם
ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים בְּ ִציפּוּי לְ פָ נֶי - 9כָּ -יִחוּד ֶזה ִמ ַתּ ֵקּף לְ מַ עְ לָה וּלְ מַ טָּ ה".
)תקט"ו תפילות  -תפילה קכב(.

אַ ּתָ ה ּכָ ל יָכֹול וְ אֵ ין ִּב ְלּתֶ ְּ ,ול אָ נּוס ְּב ֵעת צָ ָר ִתי.
סוד גילוי אין סוף ב"ה ,שהוא כל יכול ואין בלתו ,ע"כ אין מי
שיכול לעמוד כנגדו.

יתי וְ ל ֹא אֶ ְפ ֶנה ,וְ ַעד אֶ ְגוַע ל ֹא אַ ִּסיר ּתּוּמָ ִתי:
ל ֹא ּפָ נִ ִ

ּומ ֹּכחֲ ּכָ ל ָיכ ְֹל ִּתי:
ּוב הַ ֹּכל ִ
אַ ּתָ ה ּכָ לְ ,
סוד הרצון העליון הכולל אין סוף כוחות העומדים בו בשלמות
אחת ללא חילוקים.

לך אלי תקותי  /הרמח"ל הקדוש

קהילת הרמח"ל

לא פניתי ממך ,ולא אפנה ממך" ,מַ הוּ סוד ְמצָ ִרים? זֶה ֵקץ
הַ יּ ִָמים ,לִ ילִ י' ִשׁפְ חָ ה ָרעָ ה ֶשׁנַּעֲ ֵשׂית מֵ צְ ָרנִית לִ ְקדֻ ָשּׁה ִהיא וְ כָל
אַרבַּ ע מֵ אוֹת פַּ ְרסָ ה ֶשׁל ִמ ְצ ַריִםֻ ,כּלָּם הֵ ם
חֵ ילו ֶֹתיהָ  ,וְ אֵ לֶּה הֵ ם ת' ְ
ְמצָ ִרים ֶשׁל הַ ְשּׁכִ ינָה ,וְ הֵ ם ְרהָ בִ ים ִמצַּ ד קליפת ַרהַ ב ֶשׁשּׁ ֹולֶטֶ ת
בְּ ִמ ְצ ַריִם בָּ הֶ ם "וְ +א פָ נָה אֶ ל ְרהָ בִ ים" )תהלים מ ,ה( וכו' ,וְ ָשׁם עו ְֹמ ִדים
ָכּל ִמינֵי ְר ָשׁפִ ים ְקסָ ִמים וּנְ חָ ִשׁים ִמצַּ ד ֶשׁ ֶקר ֶשׁ ִנּ ְתלָה בָּ ַר ְג ַליִם .וְ +א
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אָדם עַ ְצמ ֹו עַ ל ִקידּוּשׁ הַ ֵשּׁם בְּ פוֹעַ ל ,י ְַמ ִשׁי-
"הַ ְמּ ִס ָירה ֶשׁיּ ְִמ ֹסר ָ
ית ֵקּן בַּ בְּ ִריאָה ִתּיקּוּן עָ צוּם ,וְ י ְַרבֶּ ה
אָרה ְגּד ֹו ָלה וַ חֲ ז ָָקה ְמאֹ ד ,וִ ַ
הֶ ָ
בָּ הּ הַ ִקּידּוּשׁ וְ הַ בְּ ִהירוּת ִריבּוּי גָּד ֹול .וְ הַ ְמּ ִס ָירה בַּ מַּ ְח ָשׁבָ הְ ,דּהַ יְינוּ
בִּ גְמ ֹור בְּ לִ בּ ֹו לְ ִהמָּ סֵ ר ,י ְַמ ִשׁיַ -גּם ֵכּן הַ ְשׁפָּ עָ ה ִמ ִמּין הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה
זֹאת") .דרך ה' – ד ,ד(.

"תּ ֵתּן אֱ מֶ ת לְ יַעֲ קֹ ב" ...הֲ ֵרי כַּמָּ ה
בְּ אֵ לֶּה חֵ לֶק יַעֲ קֹ ב ֶשׁנֶאֱ מַ ר בּ ֹו ִ
ְמצַ פִּ ים לִ ישׁוּעָ ְת 9י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ְמֶּ 9שׁנֶאֱ מַ ר בָּ הֶ ם "לִ ישׁוּעָ ְתִ 9קוִּ ינוּ כָּל
הַ יּוֹם" ,לְ הַ עֲ בִ יר ֶשׁ ֶקר זֶה מֵ עַ ל ַר ְג ַליִםֶ .שׁ ָכּ -יַעֲ קֹ ב כְּ ֶשׁהָ יָה רוֹאֶ ה
נָחָ שׁ ֶשׁהוּא ֶשׁ ֶקר רוֹדֵ ף אַחַ ר הָ ַר ְג ַליִם הָ אֵ לֶּה ָשׂם נָחָ שׁ אַחֵ ר
לְ עֻמָּ ת ֹו ֶשׁנֶאֱ מַ ר בּ ֹו "י ְִהי ָדּן נָחָ שׁ" וכו' ,אֲ בָ ל כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִתחַ זֵּק נָחָ שׁ
זֶה הַ ָקּדוֹשׁ עַ ל אוֹת ֹו הַ נָּחָ שׁ הַ טָּ מֵ א לְ הַ עֲ בִ יר אוֹת ֹו + -א מָ צָ א כֹּחַ
יתי יְה ָ ֹוה") .תקט"ו תפילות
יו ֵֹתר כְּ מ ֹו ִקוּוּי ,פָּ ַתח וְ אָמַ ר "לִ ישׁוּעָ ְתִ 9קוִּ ִ

"וּמֹ ֶשׁה הָ רוֹעֶ ה הַ נֶּאֱ מָ ן ִה ְת ִקין הַ ָדּבָ ר ִמ ְתּ ִחי ָלּה לִ זְמַ ן ֶשׁיּ ְִצטָ ֵר.-
וְ ִאם ִתּ ְשׁאַל ,מָ ַתי ִה ְת ִקין לָהּ? אֶ ָלּא בִּ זְ מַ ן ֶשׁ ָכּתוּב "וְ עַ ָתּה ִי ְג ַדּל ָנא
כֹּחַ אֲ ֹד ָנ"י" ) ַּב ִּמ ְד ָּבר ָיד ,יז( וְ כוּ' ֶשׁהֲ ֵרי בְּ אוֹת ֹו הַ זְּ מַ ןָ ,קמָ ה הַ ִסּ ְט ָרא
אַחֲ ָרא לְ ַק ְט ֵרג כְּ ֶנ ֶגד הַ ְשּׁכִ י ָנה ,עַ ד ֶשׁכִּ בְ יָכ ֹול נ ְֶחלְ שׁוּ הַ כֹּח ֹות
הָ עֶ לְ יוֹנִ ים ,וּמֹ ֶשׁה ָקם בְּ ח ֹו ֶזק גָּד ֹול לְ חַ ֵזּק או ָֹתהּ כְּ ֶנגְדָּ ם .לְ פִ י ָכ,-
יתה
" ִי ְג ַדּל ָנא כֹּחַ אֲ ֹד ָני" ) ַּב ִּמ ְד ָּבר ָיד ,יז( .בְּ מַ ה? אֶ ָלּא ֶשׁמָּ סַ ר נַפְ שׁ ֹו ל ִַמּ ָ
בוּרהּ ,לְ הַ לֵּ -בְּ תוֹ -אֵ לּוּ הַ ְקּלִ פּ ֹות הַ ָקּשׁ ֹות וּלְ עו ְֹק ָרם ִמ ְמּקוֹמָ ם,
בַּ עֲ ָ
"תּחַ ת אֲ ֶשׁר הֶ ע ֱָרה לַמָּ ֶות נַפְ שׁ ֹו וְ אֶ ת פֹּ ְשׁ ִעים נ ְִמנָה"
וְ זֶהוּ ֶשׁכָּתוּבַ ,
שׁ ִעים יַפְ גִּיעַ " )ישעיהו נג ,יב(") .תרגום זוהר תנינא -
)ישעיהו נג ,יב( וְ כוּ' "וְ לַפֹּ ְ
תיקונא תליתאה(.

 -תפילה ח"ן(

ועל כן אמר "וְ עַ ד אֶ גְוַ ע"

)איוב כז,

ה( ,בכל עת שנשמתי בגופי,

אָסיר תֻּ מָּ ִתי" )שם(+" ,א אוֹדֶ ה
אסיר את אחיזת הנחש ממני+" ,א ִ
לְ ִדבְ ֵרי ֶכם לוֹמַ ר ֶשׁאֵ ינִ י ָתּם" )רש"י שם(" .לוֹמַ ר ֶשׁאֲ נִ י ֶר ַשׁע וְ חוֹטֵ א
כְּ מ ֹו ֶשׁאַ ֶתּם או ְֹמ ִרים עָ ַלי" )רלב"ג שם(.

יתי:
איַחֵ ל ִּכי ִליׁשּו ָע ְת קִ ּוִ ִ
הֵ ן ִּתקְ ְטלֵ נִ י ְל ֲ
""יַחֵ ל י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל ְיהֹוָ "ה כִּ י ִעם ְיהֹוָ ה הַ חֶ סֶ ד" )תהלים קל ,ז( ,בְּ מָ קוֹם
ֶשּׁ ִמּ ְת ַגּלֶּה ְיהֹוָ "ה ִמ ְת ַגּלֶּה חֶ סֶ ד ,וְ אֵ ין פְּ גַם ְמעַ כֵּב .וּכְ מ ֹו ֶשׁ ִקּוָּ ה
בְּ חַ יָּיו לַיהֹוָ "ה ,כֵּן לְ אַחַ ר ]מוֹתוֹ[ כְּ ְשׁ ִמ ְתגַּבְּ ִרים כְּ ֶנגְדּ ֹו הַ ִדּינִ ים ,הוּא
וּמ ְס ַתּלֵּק בְּ ֶרגַע .וְ זֶה,
ִמ ְתחַ זֵּק בְּ ִת ְקוָ ת ֹו עַ ד ְיהֹוָ "ה וְ נִ ְק ָשׁר בּוִֹ ,
יתי –
יתי ,אֵ ינ ֹו אוֹמֵ ר לִ ישׁוּעָ ְת 9אֲ ַקוֶּה ,אֶ לָּא ִקוִּ ִ
לִ ישׁוּעָ ְתִ 9קוִּ ִ
בְּ חַ יָּי ,כֵּן אַחַ ר הַ מָּ ֶות +א יֵבוֹשׁוּ הָ קֹ וִּ ים" )מתוך מאמר הקווי(.

לָ כֵ ן ְרצֹונֶ אֶ ְׁשאַ לְ ,למַ ְּלאֹות אֶ ת ְׁשאֵ לָ ִתי הֶ ֶרב ּכַ ְּבסֵ נִ י מֵ ֲעוֹנִ י
אתי:
וְ טַ ה ֲֵרנִ י מֵ חַ ּטָ ִ
הַ ְמּ ַקוֶּה אע"פ ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו ְמעַ ט מַ עֲ ִשׂים טוֹבִ ים +א יֵבוֹשֶׁ ,שּׁנֶּאֱ מַ ר,
"וְ י ַָדעַ ְתּ כִּ י אֲ נִ י ְיהֹוָ ה אֲ ֶשׁר +א ֵי ֹבשׁוּ קֹ וָ י" )ישעיהו מט ,כג( .וְ זֶה כִּ י יֵשׁ
וּמי ֶשׁהוּא ָדּל ִממַּ עֲ ִשׂים טוֹבִ ים יֵשׁ ל ֹו ִתּ ְקוָ ה ,כִּ י הַ ֵשּׁם
ל ַָדּל ִתּ ְקוָ הִ ,
ִמ ְת ַגּלֶּה עָ לָיו וּמַ עֲ בִ יר ָכּל פְּ ָשׁ ִעים .וְ זֶה סוֹף הַ ִתּקּוּן – ִמגֹּ דֶ ל ִתּ ְקוַ ת
ָכּל י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ אֹ ֶר -הַ גָּלוּת וּבו ְֹט ִחים בֶּ אֱ מוּנָה ֶשׁ ִיּגָּאֲ לוּ .וְ סוֹף
יתי.
אָרץ" )זכריה ג ,ט( ,וְ זֶה ,לִ ישׁוּעָ ְתִ 9קוִּ ִ
הַ ִתּ ְקוָ ה" ,וּמַ ְשׁ ִתּי אֶ ת עֲ וֹן הָ ֶ
ידה עַ ל אַחַ ת׃
כִּ י זֶהוּ כְּ בוֹד הַ מֶּ לֶֶ -שׁבּו ְֹט ִחים בּוֹ .בָּ א חֲ בַ קּוּק וְ הֶ ע ֱִמ ָ
אֱ מוּנָה – ִתּ ְקוָ ה) .מתוך מאמר הקווי(

יתי.
ְּבכָ ל ִמ ְׁשּבָ ר וְ גַּלֵ י ָיםִ ,מ ַּד ְרּכֵ  .ל ֹא נ ִָט ִ
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.

עֲׂשֵ ה עִ ִּמי ְלטֹובָ ה אֹות ,וְ קּומָ ה ּנָא ְל ֶעז ְָר ִתי:

ּוככ ִֹחי אָ ז ּכ ִֹחי עַּתָ ה וְ אֵ לֶ י אָ הַ ְב ִּתי.
ְ

""עֲ ֵשׂה ִע ִמּי אוֹת לְ טוֹבָ ה" )תהלים פו ,יז(ֶ ,שׁרוֹצֶ ה לוֹמַ ר ֶשׁיַּעֲ ֶשׂה ִעמּ ֹו
אשׁיִּי ָלזֶה.
זִ יוּוּג ֶשׁל הַ ְנּ ָשׁמוֹת עִ ם כְּ נֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ הוּא י ְִהיֶה הָ ָר ִ
וְ זֶהוּ" ,עֲ ֵשׂה עַ ִמּי אוֹת לְ טוֹבָ ה"ֶ ,שׁהוּא ִחיבּוּר הַ יְּסוֹד ִעמּוֶֹ ,שׁהוּא
קב"ה ֶשׁ ִמּזְ ַדּוֵּג עִ ם כְּ נֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אָז" ,וְ י ְִראוּ שֹׂנְ אַי וְ ֵי ֹבשׁוּ כִּ י
אַ ָתּה ה' עֲ ז ְַר ַתּנִ י וְ נִ חַ ְמ ָתּנִ י" )תהלים פו ,יז(") .אוצרות רמחל עמ' קנט(.

סוד היחוד "וְ אָהַ בְ ָתּ אֵ ת ְיהֹוָ ה אֱ +הֶ י 9בְּ ָכל לְ בָ בְ  9וּבְ ָכל נַפְ ְשׁ 9וּבְ כָל
ְמאֹ דֶ ) "9דברים ו ,ה( .אהבתו וקוויו הם עדות שלמרות הכל  -בשלוה
ובסער – באמת לא תשש כחו.

רּוחי וְ נִ ְׁשמָ ִתי:
ּגּופי ִ
צּורי ִ
וְ אֵ לֶ י אַ ְפקִ יד ִ
בסוד הפקדון עולה התעוררות לשכינה – מ"ן ,ומכוחו נעשה
יחוד קבו"ש.

ּתֹוד ִתי:
ּובנֵה[ עִ ְיר ִּבנְ ָין עֹולָ ם ,וְ אֶ זְּבַ ח ׁשָ ם אֶ ת ָ
וְ ִה ֵּנה ]אצ"ל ְ

חּודְּ ,בכָ ל אֵ יבָ ַרי ּו ְגוִ ּי ִָתי:
ִּכי ְל אֲנִ יּ ,ולְ ִי ְ
"כָּאן ס ֹוד הַ יִּחוּד ,לִ ְמס ֹור נֶפֶ שׁ לְ גַבָּ יו ,לְ ִה ְת ַדּבֵּ ק בּ ֹו בִּ ְדבֵ יקוּת אֶ חָ ד,
וְ ל ַָדעַ ת ֶשּׁאֵ ין ְשׁלִ יטָ ה חוּץ ִממֶּ נּוּ") .אוצרות רמחל רלו(.

לך אלי תקותי  /הרמח"ל הקדוש

קהילת הרמח"ל

אָמנָם כְּ בָ ר ָשׁם דֶּ ֶר -לְ הַ נְ הָ גָת ֹו י ְִת' לִ ְהיוֹת ְמגַלְ גֵּל בִּ ְמ ִסיבּו ָֹתיו אֶ ת
" ְ
ָכּל אֲ ֶשׁר בָּ ָרא לִ כְ בוֹד ֹו לְ ִה ְשׁ ַתּלֵּם בִּ ְשׁלֵמוּתוֹ ,לְ מַ עַ ן אֲ ֶשׁר י ִָאיר
לְ ע ֹולָמ ֹו אוֹר גָּדוֹל ַרב וְ עָ צוּם ,וְ ִת ְהיֶה תּ ֹול ְַדתּ ֹו הַ ִקּיּוּם הַ נִּ צְ ִחי
אָרץ .וְ +א
וְ הַ ְשׁלֵם .וְ אַ ְדּ ַרבָּ א ,הָ ַרע הַ זֶּה אֲ ֶשׁר בָּ ָרא  -יַעֲ בִ יר ִמן הָ ֶ
עוֹד ,אֶ לָּא שיודוהו הַ נִּ ְמצָ אוֹת כּוּלָם כִּ י י ִֵטיב לָהֶ ם גַּם אֲ ֶשׁר פָּ עַ ל
וְ עָ ָשׂה בַּ יּ ִָמים הָ ִראשׁוֹנִ ים ,הֲ +א זֶה הָ ִענְ יָן "או ְֹד 9ה' כִּ י אָנַפְ ָתּ ִבּי"
)ישעיהו יב ,א(") .דעת תבונות(.
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טבלת השוואות
טבלת השוואות בין תפילת "לך אלי תקותי" והפיוט "לך אלי תשוקתי" לר' יהודה הלוי  /אבן עזרא  /ע"ה זי"ע.
בשורה  13משולב משפט "מכתר מלכות" לרבי שלמה אבן גבירול.

שורה לך אלי תקותי
1

לך אלי תשוקתי

ּומיּוחָ ד אֵ לֶ ָ
יך ִּת ְקוָ ִתי.
אֶ חָ ד י ִָחיד ְ
ֲרון וְ ִא ְּת ָך עֶ ז ְָר ִתי:
אַ ּתָ ה ִראשׁ ֹון וְ אַ ּ ָתה אַ ח ֹ
מו ֵׁשל וְ אַ ּ ָתה ה ּוא ַׁשוְ עָ ִתי:
אַ ּתָ ה ַׁש ִּליט אַ ּ ָתה ֹ
ָכול וְ אֵ ין ִ ּב ְל ּ ֶת ָך ,ו ְּל ָך אָ נ ּוס ְ ּבעֵ ת צָ ָר ִתי.
אַ ּתָ ה ּ ָכל י ֹ
אַ ּתָ ה ּ ָכל ,ו ְּב ָך הַ כּ ֹל ו ִּמכּ ֹח ֲָך ּ ָכל ָיכ ְֹל ִּתי:

7

אַ ּתָ ה ֹיו ֵדעַ ּ ָכל ו ְּלפָ נ ָ
ֶיך ּ ָכל אַ נְ חָ ִתי:
ִּכי ְל ָך אֲנִ י ,ו ְּל ָך עֵ י ַני וְ עָ ֶד ָ
ֲבו ָד ִתי:
יך ּ ָכל ע ֹ
ְל ָך אֶ ְת ּ ַפ ּ ָלל וָ אֶ ְתחַ ַּנן ,ו ְּל ָך אֶ ְ ׁש ּפ ֹו ְך אֶ ת ִ ׂשיחָ ִתי,
הַ ִ ּצילֵ נִ י ִ 1מ ּפ ֹועֲלֵ י אָ וֶ ן וְ אַ ל אֶ ְראֶ ה ְ ּב ָרעָ ִתי:
ֱשה ,אַ ְך ְל ָך חֶ פְ ִצי ,אַ ְך ְל ָך ּ ָכל ּ ַתאֲוָ ִתי:
ִּכי מַ ה אֶ ע ֶׂ
יפ ּי ִָתי:
הֵ ן ִ ּב ְל ּ ֶת ָך ֹלא אֲצַ ּ ֶפה ֹלא אָ ִ ׁשית אֶ ל ָזר ִצ ּ ִ

13

יתי וְ ֹלא אֶ פְ ֶנה ,וְ עַ ד אֶ גְ וַ ע ֹלא אַ ִּסיר ּתו ּ ָּמ ִתי:
ֹלא ּ ָפנִ ִ
יתי:
הֵ ן ִּת ְק ְטלֵ נִ י ְל ָך ֲ 2איַחֵ ל ִּכי לִ ישׁ וּעָ ְת ָך ִק ִּו ִ

ִאם ִּת ְק ְטלֵ נִ יְ .ל ָך ֲאיַחֵ ל.

יתי.
ּ ְ 3בכָ ל ִמ ְ ׁש ָּבר וְ גַ ּ ֵלי ָיםִ ,מדַּ ְר ּכ ְֵך ֹ 4לא נ ִָט ִ
5וּכְ כֹחִ י אָ ז כּ ֹחִ י עַ ּ ָתה וְ אֵ לֶ ָ
יך אָ הַ בְ ִּתי.
16

וְ אֵ לֶ ָ
יך
ִּכי ְל ָך

אַ פְ ִקיד צו ִּרי ּגוּפִ י רוּחִ י וְ נִ ְ ׁשמָ ִתי:
אֲנִ י ,ו ְּליִ חו ְּד ָךּ ְ ,בכָ ל אֵ יבָ ַרי וּגְ וִ ּי ִָתי:

יתי:
ֹאשי ְל ָך עֵ י ַני וְ צו ָּר ִתי וְ ַתבְ נִ ִ
ְל ר ִ ׁ
ְל ּ ִפי ְל ָך ִל ִ ּבי ְל ָך כִ ְל ֹיו ָתי וַ עֲצָ ִתי:
ְל י ַָדי ְל ָך ַרגְ לָ י ו ְּל ַד ְר ְּכ ָך ּ ָכל ה ֲִליכָ ִתי:
לוהֵ ט ְ ּבאָ הַ ְב ִּתי:
ְל עֲצָ ִתי ְל ָך דָּ ִמי ְּכאֵ שׁ ֹ
עו ִרי ְל ָך חֶ ְל ִ ּבי ְּכׂשֶ ה אַ קְ ִריב אֶ ת ִמנְ חָ ִתי:
ְל ֹ
ְל כּ ֹחִ י וְ ַרעְ ֹיונִ י וּמַ חְ ַׁש ְב ִּתי:
יד ִתי:
ְל יָחִ יד וְ אֵ ין ֵׁשנִ יְ ,ל ָך ּת ֹו ֶדה יְ חִ ָ
ְל מַ ְלכ ּות ְל ָך ֵּגא ּות ְל ָך נָאָ ה ְּתהִ י ּ ָל ִתי:

ְל ָך רוּחִ י וְ נִ ְ ׁשמָ ִתי
ְל ָך עֵ ינַי וְ ַרעְ יוֹ נַי
ְל ָך ִל ִ ּבי וְ כִ ְליוֹ ַתי
ְל ָך
ְל ָך

יתי
וְ צו ָּר ִתי וְ ַתבְ נִ ִ

י ַָדי ְל ָך ַרגְ לַ י ו ִּמ ּ ָמ ְך הִ יא ְּתכ ּונ ִָתי
עַ ְצ ִמי ְל ָך ָד ִמי

עולָ ִתי
ְל ָך ִל ִ ּבי וְ ַדם חֶ ְל ִ ּבי ְּכ ֶׂשה אַ ְק ִריב וְ ֹ
ְל ָך
ְל ָך

יָחִ יד ְ ּב ִלי ֵׁשנִ י
מַ ְלכוּת ְל ָך גֵאוּת

יד ִתי
תו ֶדה יְ חִ ָ
ְל ָך ֹ
ְל ָך ֵתאוֹ ת ְּתהִ ּ ָל ִתי

 1ע"פ "הַ ִצּילֵנִ י ִמפֹּ עֲ לֵי אָוֶן וּמֵ אַנְ ֵשׁי ָד ִמים הו ִֹשׁיעֵ נִ י" )תהלים נט ,ג(.

 2גמ' ברכות י' א'" :אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים שנא' "הֵ ן י ְִק ְטלֵנִ י ל ֹו אֲ יַחֵ ל"" )איוב יג ,טו(.
"תּהוֹם אֶ ל ְתּהוֹם קו ֵֹרא לְ קוֹל ִצנּו ֶֹרי 9כָּל ִמ ְשׁבָּ ֶרי 9וְ ַגלֶּי 9עָ לַי עָ בָ רוּ" )תהלים מב ,ח(.
 3ע"פ ְ
 4ע"פ מספר מקומות בתהלים.
 5ע"פ "עוֹדֶ נִּ י הַ יּוֹם חָ זָק כַּאֲ ֶשׁר בְּ יוֹם ְשׁ+חַ או ִֹתי מֹ ֶשׁה כְּ כ ִֹחי אָז וּכְ כ ִֹחי עָ ָתּה ל ִַמּלְ חָ מָ ה וְ לָצֵ את וְ ָלבוֹא" )יהושע יד ,יא(.
לך אלי תקותי  /הרמח"ל הקדוש
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אוחִ יל ְ ּבעֵ ת אֶ זְעַ ק ּ ַכ ּיוֹ לֵ ָדה ְ ּבאַ נְ חָ ִתי:
ְל ֹ

אוחִ יל ְ ּבעֵ ת אָ חִ יל
ְל ָך ֹ
ְל ָך ִ ׂש ְב ִרי ְרפָ א ִ ׁש ְב ִרי

ְל עֶ ז ְָרה ְ ּבעֵ ת צָ ָרה ֱה ֵיה ָנא ְ ּבעֶ ז ְָר ִתי:

ְל ָך עֶ ז ְָרה ְ ּבעֵ ת צָ ָרה
ְל ָך אֶ הֱמֶ ה וְ לֹא אֶ ְדמֶ ה ע ֲֵדי ּ ָת ִאיר אֲפֵ לָ ִתי
ְל ָך אֶ זְעַ ק ְ ּב ָך אֶ ְד ַּבק ע ֲֵדי שׁ ו ִּבי ְלאַ ְדמָ ִתי
ְל ָך יִ ְ ׁשעִ י ְסלַ ח ִר ְ ׁשעִ י וְ אֶ ת ּ ִפ ְ ׁשעִ י וְ אַ ְ ׁשמָ ִתי
ְל ָך ִא ּ ַכף וְ אֶ פְ רֹשׁ ּ ַכף ְ ׁשמַ ע נָא אֶ ת ְּתחִ נ ִָתי

ְל ִ ׂש ְב ִרי ְרפָ א ִ ׁש ְב ִרי וְ צַ ע ֲִרי וּמַ ּ ָכ ִתי.

ְל יִ ְ ׁשעִ י ְסלַ ח ּ ִפ ְ ׁשעִ י וְ אַ ְ ׁשמָ ִתי וְ ִר ְ ׁשעָ ִתי:
רושׂ ּ ַכףׁ ְ ,שמַ ע ָנא ְתחִ י ּנ ִָתי:
ְל ִאי ּ ַכף וְ אֶ פְ ֹ
רוב ִ ׂשיחִ י וְ תוּגָ ִתי:
ְל אֶ ְב ּ ֶכה לֵ ב נִ ְד ּ ֶכה ְ ּב ֹ
ְל חֶ סֶ ד ְל ָך חֶ ְמלָ ה ,חֲמ ֹול עַ ל ּ ָכל ְּתלָ א ִֹתי:

ְל ָך
ְל ָך

רוב צַ ע ֲִרי וְ ַדלּ ֹו ִתי וְ גָ לו ִּתי:
וְ הַ ֵּבט ָנא ְ ּב ֹ

או ַתי
וְ הַ ֵּבט רֹב ְתלָ ֹ
ֲאנ ּ ֵַס ָך אֶ ת דְּ מָ עַ י לָ ך

וצ ִירי ָ ּג ַדל עַ ד ִּ 6כי אַ ְ ׂשחֶ ה ּ ָכל ִמ ּ ָט ִתי ְ ּב ִד ְמעָ ִתי:
ִ
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וְ אֶ ת ִצ ִירי וּמַ ּ ָכ ִתי
ֱהיֵה עֶ זְ ִרי ְ ּבצָ ָר ִתי

קול מַ ר ,ע ֲֵדי ּ ָת ִאיר אֲפֵ ילָ ִתי:
ְל אֶ הֱמֶ ה ְ ּב ֹ
ְל אֶ זְעַ ק ְ ּב ָך אֶ ְד ַּבק ע ֲֵדי שׁ ו ִּבי ְלאַ ְדמָ ִתי:
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ְּכ ֹיולֵ ָדה ְ ּבאַ נְ חָ ִתי

אֶ ְב ּכֶה ְ ּבלֵ ב נִ ְד ּכֶה ָּברֹב ִ ׂשיחִ י וְ תוּגָ ִתי
ֲחמֹל עַ ל ּ ָכל ְּתלָ אוֹ ִתי
חֶ סֶ ד ְל ָך חֶ ְמלָ ה

צו ְר ִרי ָת ִמיד
וְ יִ ְצ ִרי ֹ
ְל ָך נֶצַ ח ְ ּב ָך אֶ ְבטַ ח

וְ ַדלו ִּתי ְ ּבגָ לו ִּתי
ְמחֵ ה חֶ ְט ִאי ְב ִד ְמעָ ִתי

או ֵיב נֶגְ דִּ י וְ לֵ שּׂ ָ טָ ן ה ּוא ְלעו ּ ָּמ ִתי:
וצַ ר וְ ֹ
מָ ֹנוס אֵ ין ִלי צו ִּרי ִ ּב ְל ּ ֶת ָך ִּכי אַ ּ ָתה 7ה ּוא ֱאיָילו ִּתי:
8וְ ִאם ְ ּב ִמ ְ ׁש ּ ָפט אֶ ת עַ ְב ֶ ּד ָך ּ ָת ִביא ,מַ ה הִ יא ְ ּגבו ָּר ִתי:

וְ אַ ּ ָתה הוּא ֱאיָלו ִּתי
ואם ּ ָת ִביא ְ ּב ִמ ְ ׁש ּ ָפט עַ ְבדְּ ָך מַ ה הִ יא גְ בו ָּר ִתי
ִ

יתי:
ֲשר עָ ִ ׂש ִ
ִּכי 9מַ ה אֲנִ י וּמַ ה חַ ַ ּיי וּמַ ה ה ּוא ּ ָכל א ֶׁ

וּמָ ה אֲנִ י וּמַ ה חַ ּיָי וּמַ ה כּ ֹחִ י וְ עָ ְצמָ ִתי

ֲה ֹלא ֶנאֱלַ ְמ ִּתי וְ נִ כְ לַ ְמ ִּתי וְ כִ ּ ָס ְתנִ י ְּכ ִלי ּ ָמ ִתי:
אות אֶ ת ְ ׁשאֵ לָ ִתי 10הֶ ֶרב ּ ַכ ְ ּבסֵ נִ י מֵ ע ֲֹונִ י
לָ ֵכן ְרצוֹ נ ֶָך אֶ ְ ׁשאַ לְ ,למַ ְּל ֹ

וְ ֶנאֱלַ ְמ ִּתי וְ נִ כְ לַ ְמ ִּתי וְ כִ ּ ַס ְתנִ י כְ ִל ּ ָמ ִתי

אתי:
וטַ ה ֲֵרנִ י מֵ חַ ּ ָט ִ
מועַ ְל ַׁשוְ עָ ִתי:
11אַ ל ָנא ּ ַתעְ לֵ ם אָ ְזנ ֶָך ִל ְ ׁש ֹ
טובָ ה 13וֶ אֱמ ֹור דַּ י ְלצָ ָר ִתי:
רוב עַ ְב ֶ ּד ָך ְל ֹ
12עָ ֹ

מו ָ ׂשטָ ן ְלעֻמָ ִתי
ְּכ ֹ

אות אֶ ת ְ ׁשאֵ לָ ִתי וְ הֶ ֶרב ּ ַכ ְ ּבסֵ נִ י
צונָך אֶ ְ ׁשאֲלָ ה ּ ָת ִמיד ְלמַ ְּל ֹ
ְר ֹ
אתי
ֵ ע ֲֹו ֹנו ַתי וְ חַ ּ ָט ִ

מֵ אֵ ת ֹ 14יו ְק ִ ׁשי ָנא הַ ִ ּצילֵ נִ יְ 15 ,סמ ֹו ְך ָנא אֶ ת נְ פִ ילָ ִתי:

ואַ ל נָא ּ ַתעְ לֵ ם אָ ְזנָך ְל ַרוְ חָ ִתי ְל ַׁשוְ עָ ִתי
ֱאמֹר נָא ַדי ְלצָ ָר ִתי
טובָ ה ַּגם
ֲערֹב עַ ְבדָּ ְך ְל ֹ
מו ְק ִ ׁשי ְסמ ְֹך נָא אֶ ת נְ פִ ילָ ִתי
ָפלי ְ ּבפַ ח ֹ
וְ ֹיום נ ִ

ִּכי 16לַ ֲע ָנה ָ ׂש ְבעָ ה נַפְ ִ ׁשי ע ֲֵדי קַ ְצ ִּתי ְבחַ ּי ִָתי:

ולַ ֲענָה ָ ׂש ְבעָ ה נַפְ ִ ׁשי ע ֲֵדי קַ ְצ ִּתי ְבחַ ּי ִָתי

אות ,וְ קוּמָ ה ּנָא ְלעֶ ז ְָר ִתי:
טובָ ה ֹ
ֲשה עִ ִּמי ְל ֹ
17ע ֵׂ

אות וְ קוּמָ ה ּנָא ְלעֶ ז ְָר ִתי
טובָ ה ֹ
ֲשה עִ ִּמי ְל ֹ
ע ֵׂ

אַמסֶ ה" )תהלים ו ,ז(.
 6ע"פ " ָיג ְַע ִתּי בְּ אַנְחָ ִתי אַ ְשׂחֶ ה בְ כָל ַל ְילָה ִמטָּ ִתי בְּ ִד ְמעָ ִתי עַ ְר ִשׂי ְ
חוּשׁה" )תהלים כב ,כ(.
ָ
ָלוּתי לְ עֶ זְ ָר ִתי
 7ע"פ "וְ אַ ָתּה ה' אַל ִתּ ְרחָ ק אֱ י ִ
 8ע"פ "וְ אַל ָתּבוֹא בְ ִמ ְשׁפָּ ט אֶ ת עַ בְ דֶּ  9כִּ י +א י ְִצ ַדּק לְ פָ נֶיָ 9כל חָ י" )תהלים קמג ,ב(.
 9ע"פ תפילת שחרית "מַ ה אֲ נ ְַחנוּ ,מַ ה חַ יֵּינוּ".
אתי טַ הֲ ֵרנִ י" )תהלים נא ,ד(.
 10ע"פ "הֶ ֶרב כַּבְּ סֵ נִ י מֵ עֲ וֹנִ י וּמֵ חַ טָּ ִ
 11ע"פ "קוֹלִ י ָשׁמָ עְ ָתּ אַל ַתּעְ לֵם אָ ְזנְ  9לְ ַרוְ חָ ִתי לְ ַשׁוְ עָ ִתי" )איכה ג ,נו(.
 12ע"פ "עֲ רֹב עַ בְ ְדּ 9לְ טוֹב אַל יַעַ ְשׁקֻ נִ י ז ִֵדים" )תהלים קיט ,קכב(.
 13ע"פ תפילות יום כיפורים.

 14ע"פ "כִּ י הוּא י ִַצּילְ ִ 9מפַּ ח יָקוּשׁ ִמדֶּ בֶ ר הַ וּוֹת" )תהלים צא ,ג(.
 15ע"פ "סוֹמֵ  -ה' לְ כָל הַ נֹּ פְ לִ ים וְ זו ֵֹקף לְ ָכל הַ כְּ פוּפִ ים" )תהלים קמה ,יד(.
"ה ְשׂבִּ יעַ נִ י בַ ְמּרו ִֹרים ִה ְרוַ נִ י לַעֲ נָה" )איכה ג ,טו(.
 16ע"פ ִ
 17ע"פ "עֲ ֵשׂה ִע ִמּי אוֹת לְ טוֹבָ ה וְ י ְִראוּ שֹׂנְ אַי וְ ֵי ֹבשׁוּ כִּ י אַ ָתּה ה' עֲ ז ְַר ַתּנִ י וְ נִ חַ ְמ ָתּנִ י" )תהלים פו ,יז(.
לך אלי תקותי  /הרמח"ל הקדוש

קהילת הרמח"ל
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גו ָר ִלי וְ חֶ ְמדָּ ִתי:
ִּכי אַ ּ ָתה ה ּוא ְ 18מ ָנת חֶ ְל ִקי וְ ֹ

טובָ ִתי
הֲכִ י אַ ּ ָתה ְמנַת חֶ לְ ִקי וְ ִר ּנ ִָתי וְ ֹ

ילי וּמָ ע ּו ִזי וְ ִ ׂש ּ ַמחְ ִּתי:
וּמַ הֲלָ ִלי וְ כָ ל ִ ּג ִ

ילי וְ ִ ׂש ְמחָ ִתי
גו ָר ִלי וּמַ הֲלָ ִלי וְ כָ ל ִ ּג ִ
וְ ֹ

אור עֵ י ַני וּמַ ְרגִ יעִ י ו ְּמנוּחָ ִתי:
ְ ׂששׂ ֹון ִל ִ ּבי 19מָ ֹ

אור עֵ ינַי וּמָ ֻעזִי וְ חֶ ְמ ָד ִתי
ְ ׂששׂ ֹון ִל ִ ּבי וְ ֹ
וּמַ ְרג ֹּועִ י וְ ַׁשעֲשׁ וּעִ י ְמנוּחָ ִתי וְ ַׁש ְלוָ ִתי
ֲבו ָד ִתי
ֲבו ָד ְת ָך וְ לָ ְך ִתהְ יֶה ע ֹ
ה ֲִבינֵנִ י ע ֹ

ֲבו ָד ִתי:
ֲבו ָד ְת ָך וַ ִּת ְ ׁשלַ ם ְל ָך ע ֹ
ה ֲִבינֵנִ י ע ֹ
הו ֵרנִ י ָנא אֶ ת דְּ ָרכ ָ
ֶיך יַשּׁ ֵ ר ְל ָך נְ ִתיבָ ִתי:
ֹ 20

ֲשיבֵ נִ י וְ אָ שׁ וּבָ ה וְ ִת ְרצֶ ה אֶ ת ְתשׁ וּבָ ִתי
ה ִׁ
הו ֵרנִ י ְד ָרכ ָ
ֶיך וְ יַשּׁ ֵ ר אֶ ת נְ ִתיבָ ִתי
וְ ֹ
ְ ּבכָ ל ִל ִ ּבי דְּ ַר ְ ׁש ִּת ָ
יש ִתי
יך ֲענֵנִ י י ָּה דְּ ִר ָׁ
צונ ְֶך ְּתנָה ְ ׂשכַ ר ּ ְפע ּ ָֻל ִתי
עו ֵׂשי ְר ֹ
ועִ ם ֹ

ִּכי ּ ְ 21ב ֹכל לֵ ב ְד ַר ְ ׁש ִּת ָ
יך ,מַ ּ ֵלא ָנא אֶ ת ַּב ָּק ָׁש ִתי.
חָ ּנֵנִ י וְ ַרחֲמֵ נִ י וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת ּ ְפעו ּ ָּל ִתי.
או ְר ָך ו ְּתהִ י 22זֹאת נֶחָ מָ ִתי:
וְ אֶ ְתעַ ֵ ּדן ְ ּב ֹ

בוד ְמנוּחָ ִתי
או ֶר ָך וְ ִ ׂשים ּ ָכ ֹ
וְ אֶ ְתעַ ֵ ּדן ְ ּב ֹ
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ִּ 23ת ְ ׁש ּפ ֹו ְך ר ּוח ֲָך עַ ל ּ ָכל ָּב ָ ׂשר וְ אַ ל ְּתהִ י לָ ִריק יְ גִ יעָ ִתי:
ּתֹוד ִתי:
עולָ ם24 ,וְ אֶ זְּבַ ח ׁשָ ם אֶ ת ָ
וְ הִ ֵּנה עִ ְיר ָך ִ ּבנְ ָין ֹ
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יתי:
ִּכי ְ ּב ָך ְ 25לבַ ד ָּבטַ חְ ִּתי וְ ִלישׁ וּעָ ְת ָך ִק ִּו ִ
יתי ה' ֶּ 27באֱמֶ ת ו ְּב ָת ִמיםִּ ,כי אַ ּ ָתה 28אֶ חָ ד יָחִ יד
ִ 26לישׁ וּעָ ְת ָך ִק ִּו ִ
הווֶ ה וְ יִ הְ ֶיהׁ ְ 30 .שמַ ע יִ ְ ׂש ָראֵ ל ה' ֱאלֹקֵ ינ ּו ה' אֶ חָ ד.
ו ְּמיוּחָ ד29 ,הָ ָיה ֹ
ֵבושׁ ּו ק ָ
עולָ ם:
ֹוֶיך ְל ֹ
ֹ 31לא י ֹ

 18ע"פ "ה' ְמנָת חֶ לְ ִקי וְ כו ִֹסי אַ ָתּה תּו ִֹמי -גּו ָֹרלִ י" )תהלים טז ,ה(.
"מא ֹור עֵ י ַניִם י ְַשׂמַּ ח לֵב ְשׁמוּעָ ה טוֹבָ ה ְתּ ַד ֶשּׁן עָ צֶ ם" )משלי טו ,ל(.
 19ע"פ ְ
 20ע"פ "הו ֵֹרנִ י ה' ַדּ ְרכֶּ 9אֲ הַ לֵּ -בַּ אֲ ִמ ֶתּ 9יַחֵ ד לְ בָ בִ י לְ י ְִראָה ְשׁמֶ ) "9תהלים פו ,יא(.
 21ע"פ "בְּ ָכל לִ בִּ י ְד ַר ְשׁ ִתּי 9אַל ַתּ ְשׁגֵּנִ י ִמ ִמּ ְצ ֹו ֶתי) "9תהלים קיט ,י(.
 22ע"פ "זֹאת נֶחָ מָ ִתי בְ עָ נְ יִי כִּ י ִא ְמ ָר ְתִ 9חיּ ְָתנִ י" )תהלים קיט ,נ(.
חוּריכֶם חֶ זְ יֹנוֹת י ְִראוּ" )יואל ג ,א(.
רוּחי עַ ל ָכּל בָּ ָשׂר וְ נִ בְּ אוּ בְּ נֵיכֶם וּבְ נו ֵֹתיכֶם זִ ְקנֵיכֶם חֲ +מוֹת יַחֲ +מוּן בַּ ֵ
 23ע"פ "וְ הָ יָה אַחֲ ֵרי כֵן אֶ ְשׁפּוֹ -אֶ ת ִ
 24ע"פ "לְ  9אֶ זְ בַּ ח זֶבַ ח תּו ָֹדה וּבְ ֵשׁם ה' אֶ ְק ָרא" )תהלים קטז ,יז(.
 25ע"פ "אֱ +הַ י בְּ  9בָ טַ ְח ִתּי אַל אֵ בו ָֹשׁה אַל יַעַ לְ צוּ א ֹויְבַ י לִ י" )תהלים כה ,ב(.
יתי ְיהֹוָ ה" )בראשית מט ,יח(.
 26ע"פ "לִ ישׁוּעָ ְתִ 9קוִּ ִ
 27ע"פ "וְ עַ ָתּה יְראוּ אֶ ת ְיהֹוָ ה וְ ִעבְ דוּ אֹ ת ֹו בְּ ָת ִמים וּבֶ אֱ מֶ ת" )יהושע כד ,יד( ,וכן ע"פ שופטים ט' י"ט.
וּמיוּחָ ד" עץ חיים  -שער כו פרק א מ"ב.
נִק ָרא אֱ +הוּת גָּמוּר אֶ חָ ד י ִָחיד ְ
 28ראה "כִּ י בָּ אֲ ִצילוּת ָכּל הָ אוֹרוֹת וְ ָכל הַ ְצּל ִָמים וְ כָל הַ כֵּלִ ים ְ
"וּשׁמ ֹו י ְִתבָּ ַר -מֵ ִעיד עָ לָיו ,סוֹד ְמ ִציאוּתוֹ ,וַ אֲ ִמ ַתּת הֲ וָ יָתוֹ ,קוֹדֵ ם ֶשׁנִּ בְ ָרא הָ ע ֹו ָלם ,וּבִ ְמ ִציאוּת הָ ע ֹולָם ,וְ אַחַ ר ְמ ִציאוּת
 29ראה גינת אגוז עמ' כו' ְ
+שׁה
הָ ע ֹולָם ,כְּ או ְֹמרוֹ ,ה' מֶ לֶ) -תהלים י טז( ה' מָ לַ) -שם צג א( ה' י ְִמלוֹ) -שמות טו יח( הֲ ֵרי לְ  9מֶ לֶֹ - -ה ֶוה ,מָ לַ - -וְ הָ ָיה ,י ְִמלוֹ - -וְ י ְִהיֶה .וּמַ ה ֶשׁאָמַ ר ְשׁ ָ
פְּ עָ ִמים בָּ זֶה הַ פָּ סוּק ,יהו"ה יהו"ה יהו"ה ,סו ָֹדם הו"ה והי"ה ויהי"ה ,כְּ ֶנגֶד מֶ לֶ -מָ לַ -י ְִמלוֹ .-הֲ ֵרי לְ  9כִּ י ְשׁמ ֹו הוּא הַ מֵּ ִעיד עָ לָיו קוֹדֵ ם זְ מַ ן ,וּבִ זְ מַ ן,
וְ אַחַ ר זְ מַ ןֶ ,שׁהוּא אֵ ינ ֹו ִמ ְשׁ ַתּנֶּה מֵ הֲ וָ יָת ֹו י ְִתבָּ ַר) ."-גינת אגוז עמ' כ"ו( וכן ,הי"ה הוו"ה ויהי"ה הוא ג' הוויו"ת.
 30דברים ו' ד'.
 31ע"פ "וְ הָ יוּ ְמלָכִ ים אֹ ְמ ַנ ִי -וְ ָשׂרו ֵֹתיהֶ ם מֵ ינִ יקֹ ַתיִ -אַ פַּ יִם אֶ ֶרץ י ְִשׁ ַתּחֲ ווּ לָ -וַ עֲ פַ ר ַר ְג ַליְִ -ילַחֵ כוּ וְ י ַָדעַ ְתּ כִּ י אֲ נִ י ה' אֲ ֶשׁר +א ֵי ֹבשׁוּ קֹ וָ י" )ישעיהו מט ,כג(.
תודות:
לרב דניאל טויטו יצ"ו ,על הגהותיו החשובות.
לר' נחום קגנוף יצ"ו בסיוע איתור הקשרי הפסוקים.
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