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 )א( ְלָדִוד ְיֹדָוד אֹוִרי ְוִיְשִעי ִמִמי ִאיָרא ְיֹדָוד ָמעֹוז ַחַיי ִמִמי ֶאְפָחד:
 )ב( ִבְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְבָשִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָמה ָכְשלּו ְוָנָפלּו:

 ִלִבי ִאם ָתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְבֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח:)ג( ִאם ַתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא ִייָרא 
 ְלַבֵקר ְבֵהיָכלֹו: )ד( ַאַחת ָשַאְלִתי ֵמֵאת ְיֹדָוד אֹוָתּה ֲאַבֵקש ִשְבִתי ְבֵבית ְיֹדָוד ָכל ְיֵמי ַחַיי ַלֲחזֹות ְבֹנַעם ְיֹדָוד ּו

 ִתֵרִני ְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְבצּור ְירֹוְמֵמִני: )ה( ִכי ִיְצְפֵנִני ְבֻסֹכה ְביֹום ָרָעה ַיסְ 
 )ו( ְוַעָתה ָירּום ֹראִשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִשיָרה ַוֲאַזְמָרה ַליֹדָוד:

 )ז( ְשַמע ְיֹדָוד קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵנִני ַוֲעֵנִני:
 שּו ָפָני ֶאת ָפֶניָך ְיֹדָוד ֲאַבֵקש: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִבי ַבקְ 

 ִיְשִעי: )ט( ַאל ַתְסֵתר ָפֶניָך ִמֶמִני ַאל ַתט ְבַאף ַעְבֶדָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל ִתְטֵשִני ְוַאל ַתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי 
 )י( ִכי ָאִבי ְוִאִמי ֲעָזבּוִני ַויֹדָוד ַיַאְסֵפִני: 

 ד ַדְרֶכָך ּוְנֵחִני ְבֹאַרח ִמישֹור ְלַמַען שֹוְרָרי:)יא( הֹוֵרִני ְיֹדוָ 
 )יב( ַאל ִתְתֵנִני ְבֶנֶפש ָצָרי ִכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶשֶקר ִויֵפַח ָחָמס:

 )יג( לּוֵלא ֶהֱאַמְנִתי ִלְראֹות ְבטּוב ְיֹדָוד ְבֶאֶרץ ַחִיים: 
 ְוַקֵּוה ֶאל ְיֹדָוד:)יד( ַקֵּוה ֶאל ְיֹדָוד ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך 

 
 

 קיצור שולחן ערוך .2

חודש אלול עד  עוד נוהגין במדינות אלו, מיום ב' דראש..
שמיני עצרת אומרים בבוקר ובערב לאחר התפילה את  
המזמור 'לדוד ה' אורי וישעי', והוא על פי המדרש: 'ה' אורי'  

ביום הכיפורים, 'כי יצפנני בסוֹכה'   -בראש השנה, 'וישעי'    -
 רמז לסוכות.  -

 ר' שבתי מראשקוב , ל'סדר התפילה עם כוונות האר"י' .3

ות הוי"ה, ולכך אומרים אותו מר"ח מזמור זה יש בו י"ג שמ 
 .אלול, שאז נפתחים י"ג מכילין של רחמים

 
 רד"ק על תהילים פרק כז פסוק ג   .4

)ג( אם תחנה עלי מחנה. אפילו תחנה עלי מחנה גדול, ואני 
לבי ושכלי הוא המבטיחי במעט עם, לא יירא לבי, כי 

 באלהים. 
כי ה' אורי    בזאת האמירה שאמרתיאם תקום עלי מלחמה,  

 וישעי ומעוז חיי אני בוטח:  
 רש"י תהילים פרק כז פסוק ג   .5

 :במה שאמר למעלה ה' מעוז חיי -)ג( בזאת אני בוטח 
 חלק באור הענין    -מלבי"ם על תהילים פרק כז פסוק ג   .6

בזאת בכ"ז  -שגם אם המחנה הזאת תקום עלי למלחמה 
 '..( , והוא, כי )אחת שאלתי מאת הבמה שיאמר  -אני בוטח  

 פי' האלשייך .7
כאשר תחנה עלי ועל דרך זה תהיה כוונת דוד באומרו הנה  

אין  שחונה נגדי מרחוק, אני רואה שלא יירא לבי כי  מחנה
מורא נופלת בלבי, אז אני מתחזק באומרי כי אין עלי חטא 

ועל כן כשתקום עלי מלחמה מהמחנה ההוא,   להפחיד לבי,
ראות המחנה בזאת אני בוטח, בהוראה זו שראיתי שמ 

 ...חונה עלי אין יראה בלבי אני בוטח שאנצח המלחמה. 
ולבך חזק בלתי  כי יש לך סימן כי כאשר תחנה עליך מחנה,  

הפך )ברכות ס א( ההוא תלמיד דהוה מרתת    ירא, כי ה' עמך,
 ואמרו לו חטאה את כי )ישעיה לג יד( פחדו בציון חטאים.

 
 רש"י תהילים פרק כז פסוק ד   .8

כך פירשו   בקר ובקר ליראות שם בכל  - )ד( ולבקר בהיכלו 
לרע )ויקרא כ"ו(,  לא יבקר בין טובדונש, ומנחם חברו עם 

 אבל דונש פתר לשון בוקר:  
 מצודות דוד על תהילים פרק כז פסוק ד   .9

לדרוש בהיכלו  -. ולבקר  בנעימות תורת ה'לראות   -לחזות 
 : בדבר מצות ה'

 ילקוט שמעוני תהלים כ"ז  .10

אחת א אחת שאלתי, א"ל הקב"ה דוד בתחלה אתה אומר  ד"
שנאמר שבתי בבית    כמה שאלותואח"כ אתה שאל    שאלתי

ה' וגו', א"ל רבש"ע ממך למדתי לא יהא העבד שוה לרבו, 
כי בתחלה אמרת ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך 

שנאמר ללכת  פתחת להם מצות הרבהואח"כ  אם ליראה
 ד שיהא כרבו. בכל דרכיו הוי דיו לעב

 מלבי"ם אסתר ה' .11

המפרשים הבדילו בין שאלה ובקשה, כי בכל   –מה שאלתך  
והתכלית הנרצה אל  –מבוקש מה שישאל תקרא שאלה 

כמשל המבקש אלף זהובים כדי  –השואל תקרא בקשה 
לקנות בעדם נחלת שדה וכרם, יהיה האלף זהובים 

 השאלה, והשדה והכרם הבקשה.
 חלק באור הענין   - על תהילים פרק כז פסוק ד  מלבי"ם   .12

איני שואל דברים רבים לפי   -)ד( אחת שאלתי מאת ה' 
התחדש הצרכים, שיתחדש לכל אדם בכל עת שאלה 
אחרת, רפואה, מזונות, הצלה מהאויב וכדומה, רק שאלה 
אחת שאלתי בעבר, ואותה אבקש תמיד בעתיד, כי בשאלה 

   –בתי בבית ה' כל ימי חיי זו כלולים כל השאלות, והוא ש
השאלה ששאלתי אודות שבתי בבית ה' רק אותה אבקש, 
שעל ידה אגיע לכל הצרכים הפרטיים, גם ר"ל שלא שאל 
שאלה זאת כדי שעל ידי זה ישיג תכליתים אחרים, דהיינו  
שלא כיון בשאלתו שישב בבית ה' שעי"ז ינצל מאויביו  

 , וימצא כל צרכיו, שא"כ השאלה אינה הבקשה
בקשת לבו הוא שימצא צרכיו הגם ששאלת פיו הוא כי 

, והוא ששאלה זאת היא עצמה הבקשה, רק  שבתו בבית ה'
וגם אותה   -אחת שאלתי  גוף התכלית הנרצה אצלו, ועז"א 

שהוא ג"כ הבקשה, כי מה שאשאל שבתי בבית ה'   - אבקש
הוא על הכוונה כדי לחזות בנועם ה' ולבקר   -כל ימי חיי 

ואין בלבי כונה אחרת, כי מה שימצא ע"י זה גם  -בהיכלו 
יתר הצרכים הם ג"כ ישיבו אמצעים אל התכלית הזה, ר"ל 
שמה שע"י שישב בבית ה' ינצל מאויבים ומעיקים וימצא 

לישב בבית ה' תמיד שהוא כל צרכיו, עי"כ יהיה לבו פנוי 
   התכלית העקרי אצלו:

 הענין  חלק באור  - מלבי"ם על תהילים פרק כז פסוק ה   .13
שאחר  - זה סיום דבריו שאמר בזאת אני בוטח  -)ה( כי 

שאחת שאלתי מאת ה' שאשב בביתו א"כ בזאת אני בוטח 
  - מה שאסתר בסתר אהלו כי  - כי יצפנני בסוכה ביום רעה 

עד   -כאלו בצור ירוממני  יהיה מעוז ומגדל עוז מפני אויב
 שלא יוכל שום אויב לעלות אלי 

 
 סוק ח  רש"י תהילים פרק כז פ  .14

אומר )לי(  בשבילך בשליחותיך  - )ח( לך אמר לבי בקשו פני 
לבי בקשו כלכם ישראל את פני ואני שומע לו, את פניך ה'  

כמו )איוב ל"ג( הן אני כפיך לאל, במקומו, אם  - אבקש. לך 
לאל תריבון )איוב י"ג(, במקומו, אף כאן לך אמר לבי 

 : במקומך בא אלי לבי לומר כן
 הילים פרק כז פסוק ח  אבן עזרא על ת  .15
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2 
כמו אמרי לי אחי   לך בעבורךאמר רבי משה כי  -)ח( לך 

הוא. והטעם: אני אומר מה שצוו לנו ביד שלוחיך ואמרת 
 לנו בקשו פני, על כן את פניך ה' אבקש: 

 רד"ק על תהילים פרק כז פסוק ח    .16
, בקשו פני, כמו לבי אומר תמיד בעבורך)ח( לך אמר לבי. 
לבי יסרני ז(, אף לילות יסרוני כליותי,  שאמר )מזמור טז,

, ואמר לפני שיבקשוך ותהיה מגמתם אליך, ובעבור  בעבורך
וזו היא השאלה ששאלתי כי  זה אמר, את פניך ה' אבקש, 

 : לבי יעצני כן
 מלבי"ם ביאור המילות תהלים כ"ז ח  .17

שדבר אל פניו )הפנים מצייר פנית האדם   –בקשו פני 
 ם אתם פני, בקשו פני ה'. וכוונתו העקרית(, ואמר לה

 מלבי"ם ביאור הענין תהלים כ"ז )ח(   .18

ר"ל הגם שבפי אני מבקש ענינים אחרים, הצלה   – לך אמר לבי 

אמר   מהאויב וכדומה, הלא לבי כבר אמר לך את עיקר בקשתי, לבי

  זאת  רק –  אבקש  זאת – '  לך, כי "בקשו פני את פניך ה" 
שפני לא   –בקשו את פניך  י   שפני  בקשתי  עיקר  והיא   אבקש

יבקשו שום דבר רק השגת פניך, שהוא הדבקות וההשגה 
 -, והיא כל מגמתי, וא"כשל פני ה'

 
 חלק באור הענין   - מלבי"ם על תהילים פרק כז פסוק ט  .19

  בין מצדך ר"ל שלא יהיה עכוב  -)ט( אל תסתר פניך ממני 
פני ממך ע"י   - ע"י שתט  ולא מצדישתסתיר פניך ממני, 

שהיא הסתרת  עומק המושג)ור"ל שלא יעכבהו לא  -האף 
או החטא וכדומה שהיא  קוצר המשיגפנים מצדך, ולא 

בדברים   - ההטיה מצד המשיג(, והלא תמיד עזרתי היית 
 שאין כחי מספיק וצריך אני לעזר, וא"כ גם עתה אל תטשני:  

 תרגום כתובים תהלים כ"ז )ט(   .20

ָלא ְתַסֵלק ְשִכְנָתְך ִמִני ָלא ַתְצֵלי ְברּוְגָזא ְלַעְבָדְך ִסיּוִעי ֲהֵויָתא  
 ָלא ְתַטְלֵטל ָיִתי ְוָלא ִתְשְבִקַנִני ֱאָלָהא ְדפּוְרָקִני.

 
 אבן עזרא על תהילים פרק כז פסוק י   .21

עזבוני  שהיו סבות בואי בעולם הזה  -)י( כי אבי ואמי 
 במותם ואתה אספתני תמיד

 ד"ק על תהילים פרק כז פסוק י  ר .22
אחר שיצאתי מגבולם  )י( כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני. 

. ואחר שאני אספתני אתה, כלומר, זימנת לי מחייתי וצרכי
 מעשה ידיך ואספתני עד הלום, הורני ה' דרכך:

 פי' האלשייך .23
הלא שלשה שותפין יש באדם אביו ואמו והקב"ה )קידושין  

ואמי שהוא הגוף בהיותי עתיד להיות   ל ב(, והנה חלק אבי 
מאז נתן כל נפל מה יכלו לעשות בחלקם הלא עזבוני, כי 

 . , וה' יאספניאחד חלקו עזבוני כי אין לאל ידם
 

 רד"ק על תהילים פרק כז פסוק יא   .24
, כמו למען שוררי, הם האויבים המביטים אותו בעין רעה

, ט(, ויהי שאול עוין את דוד, והם חושבים כי אין )ש"א יח
 לו חלק בה':  

 
 רש"י תהילים פרק כז פסוק יב   .25

להיות תאותם מתקיימת   בתאות שונאי -)יב( בנפש צרי 
 דוברי רעה לשון אחר לשון מוקש )סא"א(:  -עלי. ויפח חמס  

 כמו יפיח:  מדבר חמס  -ויפח 
 רד"ק על תהילים פרק כז פסוק יב    .26

תתנני בנפש צרי. ברצון אויבי ותאותם, כמו )יב( אל 
 )בראשית כג, ח(, אם יש את נפשכם, 

 חלק באור הענין   - מלבי"ם על תהילים פרק כז פסוק יב   .27

כי הלא לולא האמנתי לראות   - יג( אל תתנני בנפש צרי  -)יב
לולא ר"ל    - בטוב ה' בארץ חיים קמו בי עדי שקר ויפח חמס  

י בהבטחת ה' שהבטיח האמונה הגדולה שיש לי שהאמנת
לי את המלוכה, והאמנתי שעוד אשוב אראה בטוב ה' בארץ  

, לולא האמונה הזאת, חיים היינו בא"י, שעוד אשוב לארץ
שקר שהעידו עלי שקר לפני שאול הלא כבר קמו נגדי עדי 

והפיחו חמס כדי להרגני, רק זכות האמונה הגדולה שהיה 
קתי בכל פעם,  וגם שע"י גודל אמונתי התחז לי עמדה לי

 , אומץ הלב באמונתי נמלטתי מידםוע"י 
ולדעת חז"ל )ברכות ד'( כיום במ"ש בארץ חיים על שכר  

העוה"ב, ולדעתם מ"ש כי קמו בי עדי שקר היינו הדעות  
החיצונות שנולדו בלבו ע"י שראה צדיק אובד בצדקו, 
שמזה יעמדו טענות נגד ההשגחה כמו שהתבאר בספר  

ל טענות אלה היה דוד בעצמו עניו איוב, והעד המעיד א 
ומכאוביו, רק ע"י האמונה בעוה"ב יתבטלו כל טענות  
האלה, כי תחת יסורי הצדיקים בעוה"ז בארץ החיים משנה 
יירשו לעוה"ב, ובזה בטלה העדות השקר הזה מיסורי  

לולא האמנתי הצדיקים להעיד בזה נגד ההשגחה, אולם 
קמים בי בלבי   לראות בטוב ה' בארץ חיים לעוה"ב, היו

ובמחשבתי עדי שקר ויפח חמס לכפור בהשגחה ובשכר 
, ולכן אבקש הורני ה' דרכך, וכמ"ש משה רבינו עליו  ועונש

 השלום על שאלה זו הראני נא את כבודך:
 

 רש"י תהילים פרק כז פסוק יג   .28

אם לא שהאמנתי בהקב"ה כבר   -)יג( לולא האמנתי וגו' 
, לולא נקוד עליו למדרש וכלוניקמו בי אותם עדי שקר 

שכר לצדיקים לעולם  שדרשו רבותינו יודע אני שאתה נותן  
 אבל איני יודע אם יש לי חלק עמהם אם לאו:   הבא 

 רד"ק על תהילים פרק כז פסוק יג   .29
( לולא האמנתי לראות בטוב ה'. הם היו בי עדי שקר  )יג

ומדברי חמס, וכמעט אבדתי מדבריהם לולא שהאמנתי בך  
ואראה ולא חששתי לדבריהם. והאמנתי שיש לי תקוה בה'  

 .  בטובו לעולם הבא. וזהו בארץ חיים
 מצודות דוד על תהילים פרק כז פסוק יג   .30

י אם לא כאומר הנה כמעט היו מאבדים אות -)יג( לולא 
שהאמנתי בדבר ה' אשר הבטיחני עמדה לי זכות האמנה 

 לראות בטובו בזה העולם:  
 

חלק באור   - מלבי"ם לספר תהילים פרק כז פסוק יד  .31

 המלים  
לולא האמנתי ואמרתי לנפשי קוה ציווי. ויל"פ  -)יד( קוה 

 אל ה':
 רש"י תהילים פרק כז פסוק יד   .32

 חזור וקוה:  ואם לא תתקבל תפלתך -)יד( וקוה אל ה' 
 תרגום כתובים תהלים כ"ז )יד(   .33

 ְסבֹור ַעל ְיָי ְתקֹוף ְוַעֵלם ִלָבְך ּוְסבֹור ַעל ְיָי.
 רד"ק על תהילים פרק כז פסוק יד   .34

אני אומר כנגד )יד( קוה אל ה'. ומרוב בטחוני ואמונתי בה'  
, קוה אל ה', אל תחוש לדברי האויבים. חזק עצמי כל היום

בדרכיו הוא יאמץ לבך שלא יחלש  ויאמץ לבך, אם תחזק
לדברי האויבים ותמצא חוזק ואומץ בלבבך. וקוה אל ה', 
פעם שנית, רצונו לומר, שתהיה בו התקוה תמיד ולא 

 תמוש מלבבו:  
 חלק באור הענין   - מלבי"ם על תהילים פרק כז פסוק יד  .35

עפמ"ש שבזכות האמונה שהאמין בהבטחת ה'  –)יד( קוה 
ה אל ה' שישוב לראות בטוב ה', עפ"ז  ניצול מאויביו כי קו

 יאמר ויצוה לקוות אל ה'.
 מן התקוה לב"ו בשני דברים,  התקוה לה' נבדלתומבאר כי  

א. שהתקוה לזולתו הלא תוחלת ממושכה מחלה לב, אבל 
 ע"י הקווי לה' חזק ויאמץ לבך שהיא תתן חוזק ואומץ לב, 

רק תכלית   אין התקוה תכלית לעצמהב. הקווי לזולתו 
תכלית הקווי הוא שלא קווי הוא שימצא מבוקשו, וא"כ ה

, ר"ל שישיג תקותו ולא יצטרך עוד לקוות, אבל יקוה עוד
, עד שתכלית הקווי הוא  הקווי לה' היא תכלית לעצמה

 , עז"א קוה חזק וקוה אל ה'. שיחזק לבו ויחזור ויקוה
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ֶאל מֶשה ִהְנָך ֹשֵכב ִעם ֲאֹבֶתיָך ְוָקם ָהָעם   )טז( ַוֹיאֶמר ְיֹדָוד
ַהֶזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא ָבא ָשָמה ְבִקְרבֹו 

  ְוָחָרה ַאִפי ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר ֶאת ְבִריִתי ֲאֶשר ָכַרִתי ִאתֹו:    )יז( 
 ְוָהָיה ֶלֱאֹכלֵמֶהם  ְרִתי ָפַניְוִהְסתַ  ַוֲעַזְבִתיםבֹו ַביֹום ַההּוא 

ְוָאַמר ַביֹום ַההּוא ֲהֹלא ַעל ִכי   ְוָצרֹות ַרבֹות  ָרעֹותּוְמָצֻאהּו 
ַהְסֵתר ֵאין ֱאֹלַהי ְבִקְרִבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶלה:    )יח( ְוָאֹנִכי  

ִכי ָפָנה ֶאל  ַביֹום ַההּוא ַעל ָכל ָהָרָעה ֲאֶשר ָעָשה ַאְסִתיר ָפַני
 ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים: 

 שמות פרק לג   .37
)יב( ַוֹיאֶמר מֶשה ֶאל ְיֹדָוד ְרֵאה ַאָתה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם  
ַהֶזה ְוַאָתה ֹלא הֹוַדְעַתִני ֵאת ֲאֶשר ִתְשַלח ִעִמי ְוַאָתה ָאַמְרָת 

( ְוַעָתה ִאם ָנא ָמָצאִתי  ְיַדְעִתיָך ְבֵשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיָני: )יג
ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן  הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְדָרֶכָךֵחן ְבֵעיֶניָך 

ָפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנֹחִתי  ְבֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִכי ַעְמָך ַהּגֹוי ַהֶזה: )יד( ַוֹיאַמר  
ֲעֵלנּו ִמֶזה: ֹהְלִכים ַאל תַ  ָפֶניָך: )טו( ַוֹיאֶמר ֵאָליו ִאם ֵאין ָלְך

)טז( ּוַבֶמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִכי ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעֶמָך ֲהלֹוא 
ְבֶלְכְתָך ִעָמנּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְמָך ִמָכל ָהָעם ֲאֶשר ַעל ְפֵני  

ר ָהֲאָדָמה: )יז( ַוֹיאֶמר ְיֹדָוד ֶאל מֶשה ַּגם ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ֲאשֶ 
ִדַבְרָת ֶאֱעֶשה ִכי ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְבֵשם: )יח( ַוֹיאַמר 

ָכל טּוִבי ַעל  : )יט( ַוֹיאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְכֹבֶדָך
ְוִרַחְמִתי   ְוַחֹנִתי ֶאת ֲאֶשר ָאֹחן  ָקָראִתי ְבֵשם ְיֹדָוד ְלָפֶניָךוְ   ָפֶניָך

ִכי ֹלא  ִלְרֹאת ֶאת ָפָניֲאַרֵחם: )כ( ַוֹיאֶמר ֹלא תּוַכל  ֶאת ֲאֶשר
ְוִנַצְבָת  ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי: )כא( ַוֹיאֶמר ְיֹדָוד ִהֵנה ָמקֹום ִאִתי 

  ְוַשְמִתיָך ְבִנְקַרת ַהצּור : )כב( ְוָהָיה ַבֲעֹבר ְכֹבִדי ַעל ַהצּור
ָעֶליָך ַעד ָעְבִרי: )כג( ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ַכִפי ְוָרִאיָת ֶאת   ְוַשֹכִתי ַכִפי

 ֲאֹחָרי ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו: 
 רש"י על שמות פרק לג פסוק יט   .38

לפי שאני רוצה וצריך ..  -וגו'    כל טובי  )יט( ויאמר אני אעביר
ללמדך סדר תפלה שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל 
הזכרת לי זכות אבות כסבור אתה שאם תמה זכות אבות  
אין עוד תקוה אני אעביר כל מדת טובי לפניך על הצור  

 ואתה צפון במערה:
בקשת רחמים אף אם  ללמדך סדר    - בשם ה' לפניך  וקראתי   

)ר"ה יז( וכסדר זה שאתה רואה אותי  תכלה זכות אבות
מעוטף וקורא י"ג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות כן  
 וע"י שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כי רחמי לא כלים:

עד כאן לא הבטיחו אלא עתים אענה עתים לא אענה אבל  ..
בשעת מעשה א"ל הנה אנכי כורת ברית הבטיחו שאינן  

 חוזרות ריקם )ר"ה שם(:
 

 ויקרא רבה כ"א:א' .39
)א( ְבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן )ויקרא טז, ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )תהלים 

 כז, א(: ְלָדִוד ה' אֹוִרי ְוִיְשִעי ִמִמי ִאיָרא, 
ַבָים, ֶשֶנֱאַמר )שמות יד,  אֹוִרי , ָפַתר ְקָרָיא ַבָיםַרִבי ֶאְלָעָזר 

ְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת )שמות יד, יג(: הִ   ְוִיְשִעי כ(: ַוָיֶאר ֶאת ַהָלְיָלה.  
)שמות יד, כ(: ַוֹיאֶמר מֶשה ]אל העם[   ִמִמי ִאיָרא ְישּוַעת ה'.  

)שמות טו, ב(: ָעִזי   ה' ָמעֹוז ַחַיי ַאל ִתיָראּו. )תהלים כז, א(: 
(: ִתֹפל  )שמות טו, טז ִמִמי ֶאְפָחד ְוִזְמָרת ָיּה. )תהלים כז, א(:  

,  (: ִבְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד. )תהלים כז, ב
ֶלֱאֹכל ֶאת  )שמות יד, י(: ּוַפְרֹעה ִהְקִריב. )תהלים כז, ב(: 

תֹוִריֵשם  ..וגו'. ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרֹדף ַאִשיג )שמות טו, ט(:  ְבָשִרי 
מֹוִריש ֲאִני ָעְשִרי ּוְכבֹוִדי  ָיִדי ֵאינֹו אֹוֵמר, ֶאָלא תֹוִריֵשמֹו, 

, )תהלים קלו, טז(: ְוִנֵער  ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ָלֶהם. )תהלים כז, ב(:  
ִאם  ַפְרֹעה ְוֵחילֹו, ִמָכאן ָוֵאיָלְך ָאְמרּו ִיְשָרֵאל )תהלים כז, ג(: 

ִאם ָתקּום ָעַלי   ֹלא ִייָרא ִלִבי, ֶשל ִמְצַרִים,  ַתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה 
, ְבֹזאת ֶשִהְבַטְחָתִני  ְבֹזאת ֲאִני בֹוֵטחַ ֶשל ִמְצַרִים,  ְלַחְמָתן מִ 

 ֶשֶנֱאַמר )שמות יד, יד(: ה' ִיָלֵחם ָלֶכם.
, ִבְקֹרב ָעַלי  ָפַתר ְקָרא ַבְפִלְשִתים)ב( ַרִבי ְשמּוֵאל ַבר ַנְחָמן 

 ..ְמֵרִעים, ֶזה ָּגְלַית

, ִבְקרֹוב ָעַלי  ָפַתר ְקָרא ָבֲעָמֵלִקיםִוי )ג( ַרִבי ְיהֹוֻשַע ֶבן לֵ 
 ..ְמֵרִעים, ֵאלּו ֲעָמֵלִקים

  אֹוִרי , ָפְתִרין ְקָרא ְבֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהִכפּוִרים)ד( ַרָבָנן 
)שמות טו,  ִמִמי ִאיָרא ְביֹום ַהִכפּוִרים,  ְוִיְשִעיְבֹראש ַהָשָנה 

, ֵאלּו ָשֵרי ֻאמֹות  ִבְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים . ב(: ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה
, ְלִפי ֶשָשֵרי ֻאמֹות ָהעֹוָלם ָבִאין  ֶלֱאֹכל ֶאת ְבָשִרי ָהעֹוָלם. 

ּוְמַקְטְרִגין ַעל ִיְשָרֵאל ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְואֹוְמִרים ְלָפָניו, 
ָזָרה ְוֵאלּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה   ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ֵאלּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה

ָזָרה, ֵאלּו ְמַגֵלי ֲעָריֹות ְוֵאלּו ְמַגֵלי ֲעָריֹות, ֵאלּו שֹוְפֵכי ָדִמים 
ְוֵאלּו שֹוְפֵכי ָדִמים, ִמְפֵני ָמה ֵאלּו יֹוְרִדין ַלֵּגיִהֹנם ְוֵאלּו ֵאיָנן 

ת ַהַחָמה ְשלש ֵמאֹות , ִבימוֹ ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלייֹוְרִדין ַלֵּגיִהֹנם. 
ִשִשים ַוֲחִמָשה יֹום, ַהָשָטן ִּגיַמְטִרָיא ְשלש ֵמאֹות ִשִשים 
ְוַאְרָבָעה, ֶשָכל ְימֹות ַהָשָנה ַהָשָטן ְמַקְטֵרג ּוְביֹום ַהִכפּוִרים 

ם  אִ ֵאינֹו ְמַקְטֵרג, ָאְמרּו ִיְשָרֵאל ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, 
, ֶשל סמא"ל, ֹלא ִייָרא ִלִבי, ֶשִהְבַטְחַתִני ַתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה 

 ְבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹקֶדש. 
 

 ילקוט שמעוני שמות כ"ד:י"ז  .40
( ּוַמְרֵאה ְכבֹוד ה' ְכֵאש ֹאֶכֶלת. ַרִבי ִשְמעֹון ֶבן יֹוַחאי אֹוֵמר. )יז

 בֹוא ּוְרֵאה ַכָמה ֹכַח ֲעֵבָרה ָקֶשה, 
ַמה ֶנֱאַמר ָבֶהן, ּוַמְרֵאה ְכבֹוד   ֶשַעד ֶשֹּלא ָפְשטּו ְיֵדיֶהם ָבֲעֵבָרה

ִעין, ּוִמֶשָפְשטּו ְיֵדיֶהן ה' ְכֵאש ֹאֶכֶלת, ֹלא ְיֵרִאין ְוֹלא ִמְזַדְעזְ 
ַבֲעֵבָרה ַמה ֶנֱאַמר ָבֶהן "ַוַיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ֹמֶשה 

 ַוִייְראּו ִמֶּגֶשת ֵאָליו".
ִנַתן ֵאיָמתֹו  ַעד ֶשֹּלא ָחָטא ָאָדם ָהִראשֹוןָתֵני ַרִבי ִיְשָמֵעאל. 

ף, ְוֵכיַון ֶשָחָטא ִנַתן ֵאיָמָתן ָעָליו. ַעד ַעל ָכל ְבֵהָמה ַחָיה ָועוֹ 
ֶשֹּלא ָחָטא ָהָיה שֹוֵמַע ֶאת ַהקֹול ִאיִמירּון, ְוֵכיַון ֶשָחָטא ָהָיה  
שֹוֵמַע ֶאת ַהקֹול ֲאַגְריּון. ַעד ֶשֹּלא ָחָטא ָהָיה שֹוֵמַע ֶאת ַהקֹול  

 ֶאת קֹול ה' ִמְתַהֵלְך"  ְועֹוֵמד ַעל ַרְגָליו, ָהָדא ִדְכִתיב "ַוִיְשְמעּו
ְוגֹו', ֲאַמר ַרִבי ַאָבא ַבר ַכֲהָנא, "ְמַהֵלְך" ֵאין ְכִתיב ַכאן ֶאָלא 
ִמְתַהֵלְך, ְמַקֵפץ ְוָסִליק, ְוֵכיָון ֶשָחָטא ָהָיה שֹוֵמַע ֶאת ַהקֹול  

 ּוִמְתַחֵבא ָהָאָדם ְוִאְשתֹו. 
ַמה ְכִתיב, )תהלים כז, א(   ְלָדִוד  ֶשֹּלא ֵאַרע אֹותֹו ַמֲעֶשה. ַעד  .

"ה' אֹוִרי ְוִיְשִעי ִמִמי ִאיָרא ה' ָמעֹוז ַחַיי ִמִמי ֶאְפָחד", ְוֵכיַון  
ֶשֵאַרע אֹותֹו ַמֲעֶשה ְלָדִוד ַמה ְכִתיב "ְוָאבֹוא ָעָליו ְוהּוא ָיֵגַע  

 ּוְרֵפה ָיַדִים ְוֶהֱחַרְדִתי ֹאתֹו".  
 

 עבודה זרה דף ד/ב   .41
בי יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ואמר ר

ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שנאמר מי יתן והיה לבבם  
זה להם ליראה אותי כל הימים וגו' והיינו דאמר רבי יוחנן  
משום רבי שמעון בן יוחאי לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא 
ישראל ראוין לאותו מעשה לא דוד ראוי לאותו מעשה 

בקרבי ולא ישראל ראוין לאותו מעשה  דכתיב ולבי חלל 
דכתיב מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים 
אלא למה עשו לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך 

 לכו אצל צבור  ןאצל יחיד ואם חטאו צבור אומרים לה
והיינו דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב  ..

נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי  
   שהקים עולה של תשובה

 רש"י עבודה זרה דף ד/ב   .42
כלומר גבורים ושליטים ביצרם    -לא עשו ישראל את העגל  

היו ולא הי' ראוי להתגבר יצרם עליהן אלא גזירת מלך  
כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שאם  היתה לשלוט בם 

יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים לו צא ולמד 
מי יתן והיה      ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה:

בסיני נאמר אלמא גבורים ואמיצי לבב  -לבבם זה וגו' 
לבי חלל      דבת שבע[: -]לאותו מעשה       ביראתם היו:

לומר          לו כח לשלוט בקרבי:   יצר הרע חלל בקרבי ואין  -
 גזירת מלך היתה ליתן פתחון פה לשבים:  -לך 
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 תנחומא אמור ט"ז  .44

)טז( שֹור אֹו ֶכֶשב אֹו ֵעז. ֶזה ֶשָאַמר ַהָכתּוב: ְוַעָתה ָירּום  
ה. ֵכיָון ֹראִשי ַעל אֹוְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּועָ 

ֶשָעשּו ִיְשָרֵאל אֹותֹו ַמֲעֶשה, ָהיּו ֻאמֹות ָהעֹוָלם אֹוְמִרין, ֵאין  
ֵכיָון ֶשָשְמעּו ִיְשָרֵאל ָלֶהם ְתקּוָמה ְוֵאינֹו חֹוֵזר ֲעֵליֶהם ְלעֹוָלם.  

ֶשַיְקִריבּו ָקְרַבן שֹור, ָרָמה ֹראָשם, ֶשֶנֱאַמר: ְוַעָתה ָירּום  
ַעְכָשו ָאנּו יֹוְדִעין ְוָהיּו ְמַהְלִכין ַבֲהָרַמת ֹראש ְואֹוְמִרין,  .  ֹראִשי

, ֶשֶנֱאַמר: ְוֶאְזְבָחה ְבָאֳהלֹו ֶשִנְתַרָצה ָלנּו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא 
 ִזְבֵחי ְתרּוָעה ֲאִשיָרה ַוֲאַזְמָרה ַלה'.

 

 חומת אנך  .45
, באלוללולא האמנתי. לולא אותיות אלול וכו' קוה אל ה' 

ביום  , וקוה אל ה' בעשרת ימי תשובהחזק ויאמץ וכו' 
 . ארץ החיים: הכפורים

 

 / עט. ברכות לב/ב  עין איה / ברכות א / פרק חמישי .46

אר"ח בר"ח, אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור  

 ויתפלל, שנאמר קוה אל ד' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ד'.  
והנה כך היא המדה באדם כשהוא עושה פעולות ואינו  ...

בא למטרתו מתחלש לבבו, אבל כשיודע שכל פעולה  
רתו אלא שלפי רוממות המטרה צריך המון תקרבהו למט 

פעולות, לבבו מתאמץ להוסיף בעבודתו. ע"כ אמר "קוה 
, ויסוד התקוה היא  והתקוה היא שלימות בעצמהאל ד'", 

השלימות הראוי' להמשך מכשרון המעשים המוקדמים לה 
וזהו כל יסוד ההנהגה ותכלית פעולת התפילה. ע"כ נאמנה 

 ..ד' נתקרבת אל המטרהבכל ציור של תקוה לתדע כי 
 

 קנב. ברכות י/ב  עין איה / ברכות א / פרק ראשון .47

אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך  

 ויתפלל, שנאמר ממעמקים קראתיך ד'.  
לבד ההערה הפשוטה, של שברון רוח גאות האדם הראוי'  
לתפילה, יש בזה הערה נגד הדמיון הבא מציור הכוזב של  

שידע האדם שאין חילוק בקרבתו לאלקים בין  ההגשמה, 
כדברי הרמב"ם   אם יהי' במרומי השמים או בתחתית ארץ,

תלויה רק ע"פ הכרתו וידיעתו   קרבת אלהיםבמו"נ. ועיקר 
 לות הטובות שהם דרכי השם ית'.  עם קנין המע

עוד יש מקום גבוה ומקום נמוך גם ברגשות הנפש ורוממות 
',  ד נועם, שלפעמים האדם מרגיש מעלה גבוהההדעת. יש 

יעתו  דומתגברת עליו רגשות הדר כבוד עליון עם י
שאינו חפץ בשום ענין כ"א ברוממותו כפי השגתו, עד 

ופסים אצלו מקום  להיות מתענג על ד' וכל הצרכים אינם ת
. ובשעה רוממה כזאת אינו מרגיש איך שהדברים  כלל

לא המעיקים הם בכל אופן מונעים אל השלמות, כי 
, כ"א צריך להשיג ההרגשה הרוממה לבדה מספקת לשלמות

ג"כ האמצעיים כולם לגדל ולרומם את השלמות הפרטי 
לצורך תפילה יעמוד במקום נמוך ברגשותיו,  והכללי. ע"כ 

, וישפך שיחו לד' שיעזרהו, ועי"ז יוכל גיש את החסרער שיר
באמת להתרומם, כי ישכיל שזהו חפץ ד' ותכלית ההטבה,  
שתהי' נפש האדם מרגשת את החסר לה ובעטוף עליו נפשו 

שיכוין האדם . עכ"פ למדנו טובואת ד' יזכר ויכיר כי ממנו 
רגשותיו באופן המקביל אל עבודתו שעליו לעסוק בשעה  

 . כךהראויה ל
ומעמקים יורו על שני ענינים בציורם, על שפלות המצב  
בניגוד לרוממות, ועל עומק הדעת בניגוד לשטחיות 
ההבנה, כאמור: "מים עמוקים עצה בלב איש". כי ההרגשה 

לעומת המעלה העליונה,  שישפיל האדם עצמוהזאת, 
שעמה אין הרגש של שום חסרון כלל שאינה ראויה למצב 

להבין שתכלית  עומק הדעתיחד נלוה עת התפילה, עמה 
הרגש הגבוה אינו נגמר, כיון שסוף כל סוף החסרונות ישנם 
במציאות, והאדם בפרטו, ומכש"כ בכללו, סובל מהם 

דעתו עמוקה, יותר מההרגש הרבה. ע"כ צריך שתהי' 

. ואמר "ממעמקים המרומם הגורם לשכחו כל חסרון
קראתיך ד'", "ותפילה לעני כי יעטוף", שידע עניו וצרת  
נפשו, וכי רק לד' ית' עיניו נשואות, שיתמכהו וימלא את  

 כל מחסוריו הגשמיים והרוחניים. 
 

 ליקוטי מוהר"ן תנינא, ק״א:א׳   .48
מֹו ְוֵכן ֲאִמיַרת ְתִהִלים ְוַכיֹוֵצא ָצִריְך ִלְראֹות, ֶשִיְמָצא ֶאת ַעצְ 

ְבתֹוְך ָכל ִמְזמֹוֵרי ְתִהִלים ּוְבתֹוְך ָכל ַהְתִחנֹות ּוַבָקשֹות  
ּוְסִליחֹות ְוַכיֹוֵצא. ּוְבַקל ִבְפִשיטּות ְבִלי ָחְכמֹות ְיכֹוִלין ִלְמֹצא 
ֶאת ַעְצמֹו ְבתֹוְך ָכל ַהְתִחנֹות ּוַבָקשֹות, ּוִבְפָרט ִבְתִהִלים,  

 ִביל ְכַלל ִיְשָרֵאל, ִבְשִביל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִבְפָרט.ֶשֶנֱאַמר ִבשְ 
ְוָכל ָאָדם, ָכל ִמְלֲחמֹות ַהֵיֶצר ֶשֵיש ָעָליו ְוָכל ַמה ֶשַנֲעֶשה ִעמֹו, 
ַהֹכל ְמֹבָאר ּוְמֹפָרש ִבְתִהִלים, ִכי ִעָקרֹו ֶנֱאַמר ַעל ִמְלֲחמֹות 

, ֶשֵהם ִעָקר ָהאֹוְיִבים ְוַהשֹוְנִאים ֶשל  ַהֵיֶצר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיו
ָהָאָדם, ֶשרֹוִצים ְלָמְנעֹו ִמֶדֶרְך ַהַחִיים ּוְלהֹוִרידֹו ִלְשאֹול 

 ַתְחִתיֹות, ַחס ְוָשלֹום, ִאם ֹלא ִיְשֹמר ַעְצמֹו ֵמֶהם.
ִעָקר  ְוַרק ַעל ִעְנַין ִמְלָחָמה ֹזאת ִנְתַיֵסד ָכל ֵסֶפר ְתִהִלים. ִכי

ְכָלל ְוֹשֶרש ִויסֹוד ֶשל ָכל ָהֵעצֹות ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵשם ִיְתָבַרְך,  
הּוא ַרק ֲאִמיַרת ְתִהִלים ּוְשָאֵרי ְתִחנֹות ּוַבָקשֹות ְוִהְתבֹוְדדּות  
ְלָפֵרש ִשיָחתֹו ֵבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ְלַבֵקש ִמְלָפָניו ֶשְיָקְרֵבהּו  

תֹו ִיְתָבַרְך, ְוַרק ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ְלַנֵצַח ַהִמְלָחָמה; ִאם ַלֲעבֹודָ 
ִיְהֶיה ָחָזק ְוַאִמיץ ְמֹאד ָתִמיד ְלַהְעִתיר ּוְלִהְתַפֵלל ּוְלִהְתַחֵנן 
ִלְפֵני ַהֵשם ִיְתָבַרְך ָתִמיד, ִיְהֶיה ֵאיְך ֶשִיְהֶיה, ָאז ְבַוַדאי ְיַנֵצח  

 ַאְשֵרי לֹו. ַהִמְלָחָמה.
 ָכְך ֵהַבנּו ִמִדְבֵרי ַרֵבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה:

ִכי ַאף־ַעל־ִפי ֶשִנְמָצִאים ַכָמה ֵעצֹות טֹובֹות ְבִסְפֵרי ַרֵבנּו 
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶשֵהם ְמֵלִאים ֵעצֹות ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵשם ִיְתָבַרְך,  

ב ָקֶשה ְלָהָאָדם ְלַקֵים ָהֵעָצה ְבַעְצָמּה. ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ַעל־ִפי־רֹ 
ַעל־ֵכן ָהִעָקר הּוא ְתִפלֹות ּוְתִחנֹות ּוַבָקשֹות, ִיְהֶיה ֵאיְך ֶשִיְהֶיה,  
ַעל־ָכל־ָפִנים ְיַדֵבר ְבִפיו ְבֵאיֶזה ְבִחיָנה ֶשהּוא, ִויַבֵקש ֵמַהֵשם  

תֹו ֵמֹחֶשְך ְלאֹור ְוַיֲחִזיֵרהּו ִבְתשּוָבה  ִיְתָבַרְך ָתִמיד, ֶשיֹוִציא אוֹ 
 ְשֵלָמה ֶבֱאֶמת, ְוַאל ִיֵתן ֳדִמי לֹו ַעד ֶשַיֲעֵנהּו.

ְוַאף־ַעל־ִפי ֶשהּוא קֹוֵרא ְוצֹוֵעק ְלַהֵשם ִיְתָבַרְך ֶזה ְזַמן ַרב ְמֹאד, 
ה ָחָזק ַוֲעַדִין הּוא ָרחֹוק ְמֹאד ְמֹאד, ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ִאם ִיְהיֶ 

ְוַאִמיץ ִבְתִפלֹות ּוַבָקשֹות, ְבַוַדאי סֹוף ָכל סֹוף ַיֲעֵנהּו ַהֵשם  
ִיְתָבַרְך ִויָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו ֶבֱאֶמת, ְבַוַדאי ְבִלי ָסֵפק, ַרק ֲחַזק  
ֶוֱאָמץ. ּוְכמֹו ֶשָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות לב(, 

ָצִריְך ִחזּוק, ְכמֹו ֶשָכתּוב )תהילים כ״ז:י״ד(: ַקֵּוה ֶאל   ֶשְתִפָלה
ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך ְוַקֵּוה ֶאל ה', ּוֵפֵרש ַרִש"י: ְוִאם ֹלא 
ִתְתַקֵבל ְתִפָלְתָך, ֲחֹזר ְוַקֵּוה. ְוֵכן ְלעֹוָלם, ַעד ַיְשִקיף ְוֵיֶרא ה'  

 ִמָשָמִים:
ְדָבֵרינּו ַכָמה ְפָעִמים. ַאְך ְצִריִכין ִלְכֹפל ּוְכָבר ְמֹבָאר ֹזאת בִ 

ְוִלְשנֹות ֹזאת ְוִלְזֹכר ֹזאת ְבָכל יֹום ָויֹום, ִכי ֵיש ַכָמה ְוַכָמה 
ִמיֵני ֲחִלישּות ּוִבְלבּוִלים ַעל ֶזה ְבִלי ִשעּור, ַמה ֶשֵאין ַהֶפה 

ְצִריִכין ַלֲחֹזר ֹזאת ֲאָלִפים  ָיכֹול ְלַדֵבר ְוַהֵלב ַלֲחֹשב. ַעל־ֵכן 
ְפָעִמים, ְכֵדי ֶשִיְתַחֵזק ְוִיְתַאֵמץ ַלֲעֹמד ַעל ָעְמדֹו, ְלִהְתַפֵלל 
ּוְלִהְתַחֵנן ִלְפֵני ַהֵשם ִיְתָבַרְך ָתִמיד, ֶשְיָקְרֵבהּו ַלֲעבֹוָדתֹו, ִיְהֶיה  

 ֵאיְך ֶשִיְהֶיה. 
ִכי ֹלא ִיֹטש ה' ֶאת ַעמֹו   ל ֵאל ַבָשָמִים.ִנָשא ְלָבֵבנּו ֶאל ַכָפִים אֶ 

 ַחְסֵדי ה' ִכי ֹלא ָתְמנּו, ִכי ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו: ְוַנֲחָלתֹו ֹלא ַיֲעֹזב.


