
ַנְפׁשֹו" )דברים יח, ו(. 22. "דאיכא למאן דאמר פותחין בחרטה" )עירובין סד ע"ב(. 23. "וימינו 
פשוטה לקבל שבים" )ספרי דברים ל, עמ' 49(. 24. "זה ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת 
כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה" )פסחים קיט ע"א(. 25. "ְּבִצִּפָּיֵתנּו ִצִּפינּו ֶאל ּגֹוי ֹלא יֹוִׁשַע" 
)איכה ד, יז(. 26. "להיווסד" הוא "להתאסף" "ִּכי ָׁשַמְעִּתי ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב ְּבִהָּוְסָדם ַיַחד 
ָעַלי" )תהלים לא, יד(. 27. "נבצר" הוא "נמעט", "ִיְבצֹר רּוַח ְנִגיִדים" )תהלים עו, יג(. 28. "ֹלא 
ַאְכָזר ִּכי ְיעּוֶרּנּו ּוִמי הּוא ְלָפַני ִיְתַיָּצב" )איוב מא, ב(. 29. "זירים" הם "גבעולים דקים", "השבת 
מתעשרת זרע וירק וזירין" )משנה מעשרות ד, ה(. בהקשר הנוכחי יש להניח שהכוונה לחוטים 
דקים, וכך הפייטן רומז למדרש חז"ל: "יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה 
ַהָּׁשרֹון"  ֲחַבֶּצֶלת  "ֲאִני  לישראל  כינוי  הוא  ע"א(. 30. "חבצלת"  נב  )סוכה  העגלה"  כעבותות 
ששערי  פי  על  ב(. 32. "אף  ה,  )תהלים  ֲהִגיִגי"  ִּביָנה  ה'  ַהֲאִזיָנה  א(. 31. "ֲאָמַרי  ב,  )שה"ש 
)תהלים  ַרֲחֶמיָך"  ְיַקְּדמּונּו  ע"א(. 33. "ַמֵהר  נט  )ב"מ  ננעלו"  לא  דמעות  שערי  ננעלו   תפילה 
עט, ח(. 34. "ֵאין ָּדן ִּדיֵנְך ְלָמזֹור ְרֻפאֹות ְּתָעָלה ֵאין ָלְך" )ירמיהו ל, יג(. 35. "ְיֻבַּקׁש ֶאת ֲעֹון ִיְׂשָרֵאל 
ְוֵאיֶנּנּו" )ירמיהו נ, כ(. 36. "חיק" הוא כינוי ללב על שם מקום משכנו של הלב. 37. "ַלְמַנֵּצַח 
כחלקם"  יפה  חלק  שאין  מפויסים  מודים  ישראל  א(. 38. "אבל  נו,  )תהלים  ֵאֶלם"  יֹוַנת  ַעל 
)ספרי דברים נג, עמ' 121(. 39. "יונת אלם" הוא כינוי לישראל המבוסס על זיהוי ישראל עם 
גם שבת  טו(, ראה  א,  )שה"ש רבה  ישראל"  כך  זו פושטת צוארה לשחיטה  יונה  "מה   היונה, 
 מט ע"א. נראה שהמילה "אלם" נוספה כאן בהשפעת הפסוק "ַלְמַנֵּצַח ַעל יֹוַנת ֵאֶלם" )תהלים 
ם"  נו, א(. 40. ייתכן שכוונת הפייטן היא לתורה, על דרך "ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלִָ
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ֵסד ִהְנִני ֹתאַמר ִהּוָ כאשר יתאספו26 מבקשי החסד - היענה ׁשֹוֵאל ֶחֶסד ּבְ
לבקשתם,

ְסָמר ַבּמַ ֵצר ָקבּוַע ּכְ והמעט27 את שלטון היצר אשר קבוע כמו ָמרּות ֵיֶצר ִהּבָ
מסמרות,

ָמר ל ְלִמׁשְ אר ֻהּטַ מֹו ַסּוָ אר ּכְ מכביד כקורה תלויה על הצוואר לאסור ּוְלַצּוָ
אותנו,

י ְיעּוֶרּנּו28. ]ומלופף סביב האדם[ כחגורה הנארגת חוט ֵאזֹור ָאַזר ֵזר ְלָזר ּוִמי ַאְכָזר ּכִ
אחר חוט29. מי חזק לעורר עליו מלחמה?

יי, ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו.

ַעל ֶלת, ֱאלֹוּהַ ִמּמַ ַתח ּדֶ ֶלת ּפְ ה' השוכן במרומים, פתח דלת לישראל30.ַלֲחַבּצֶ

ְנָעל ַער ַהּנִ תֹוְך ׁשַ יִגי ּבְ יָנה ֲהִגיִגי31 ְלַהּצִ שמע את תפילתי והעבר אותי את השער ּבִ
הנעול32,

ַעל34 ֵמנּו33 ֳצִרי ּוָמזֹור ּתַ הקדם לרחם עלינו והעלה לנו רפואה,ַרֲחֵמנּו ַקּדְ

ׁש ָעֹון ְוֵאיֶנּנּו35. יִקי ְיֻבּקַ ֵרר ֵחיִקי ְלַהְצּדִ נקה את לבי36 ועווני לא יימצא.ּבָ

יי, ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו.

יָעּה ֵלם ֵחֶלק ָיֶפה38 ַהּגִ ָ המצא לישראל39 גמול יפה40 מירושלים41,יֹוַנת ֵאֶלם37 ִמּשׁ

יָעּה ִיְרָאְתָך ְלהֹוׁשִ ק ּבְ ִהְצַטּדֵ וכשהיא מצטדקת ביראה ומבקשת אֹות ֶצֶדק ּבְ
להושיעּה, הראה לה אות צדק42.

ָעה ָ זֹו ַהּשׁ ְחְרָרּה, ָאדֹון, ּבְ אדון, כאשר היא תקרא לך לשחררה ְלָך ִתְקָרא ְלׁשַ
בשעה זו,

יֵננּו43. אֹור ּתֹוִציא ּדִ ק, ּכָ יק ְוַנְרּתֵ ק ּתִ התיק והנרתיק ייפתחו, והוצא את דיננו ֻיּתַ
לאור44.

יי, ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו.
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