
כו, יט( מתקיים דווקא בגויים. 56. תהלים ע, ו. ראה גם תהלים מ, יח. 57. ככל הנראה הכוונה היא 
ֵמַהַּתְחּתֹנֹות  ֵמֵהָּנה  ַאִּתיִקים  יֹוְכלּו  ִּכי  ְקֻצרֹות  ָהֶעְליֹונֹת  "ְוַהְּלָׁשכֹות  בית המקדש,  למקדש. 58. חלקי 
עזרא  ז;  כט,  דהי"א  וראה  מסוים,  מטבע  הוא  ה(. 59. אדרכון  מב,  )יחזקאל  ִּבְנָין"   ּוֵמַהִּתכֹנֹות 
לבריית  קדמו  דברים  יח(. 61. "ו'  לח,  )תהלים  ָתִמיד"  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  כז. 60. "ֲאִני  ח, 
ד,  א  רבה  )בראשית  במחשבה..."  עלה  המשיח  להבראות... שם  במחשבה  שעלו  מהם  ויש   עולם... 
עמ' 6(. ניתן לפרש גם שהפייטן מצר על כך שהגאולה רק עלתה במחשבה ולא יצאה לפועל, "מאי 'יום 

נקם בלבי'... ללבי גיליתי לאבריי לא גליתי" )סנהדרין צט ע"א(. 62. "ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא" )שופטים 

טז, כח(. 63. "ָזְכֵרִני ה' ִּבְרצֹון ַעֶּמָך ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך" )תהלים קו, ד(. 64. "ְוֵאת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְיַקְּלֶעָּנה 

ְּבתֹוְך ַּכף ַהָּקַלע" )ש"א כה, כט(. 65. "ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך" 
)תהלים ה, ח(. 

1. פיוט זה מבוסס על פרק קלט בתהלים, אשר מציג התמודדות דומה, ואכן חלק גדול מהשיבוצים 
בפיוט לקוחים ממזמור זה. 2. "ְּבֵצל ָידֹו ֶהְחִּביָאִני" )ישעיהו מט, ב(. 3. "ָעקֹב ַהֵּלב ִמּכֹל ְוָאֻנׁש הּוא ִמי 
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מֹוֵחל  ֲחִסידּות,  ּבַ ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶמֶלְך  ֵאל 

ִאים  ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

לֹא  ְורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ְצָדקֹות  ה  עֹוׂשֶ ִעים,  ְלפֹוׁשְ ּוְסִליָחה 

ּוְזָכר  ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ לֹוַמר  ָלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם 

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ ַהּיֹום  ָלנּו 

ם יי.  ְקָרא ְבׁשֵ ם, ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יי ּבֶ תּוב, ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ְקָרא ָניו ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

יהוה יהוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון 
ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ֶאֶרְך ַאּפַ

ה.  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ
נּו.  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ

ְענּו,  י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ  ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

ח, ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך. ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ּכִ

סה. פזמון מחבר: יצחק בן שמואל
אנו חרדים מנוכחותו חובקת הכול של ה', אשר אינה מניחה מקום מסתור מפניה1, ובה 

בשעה אנו מוצאים נחמה בנוכחות זו ומבקשים מה' להגן עלינו תחת כנפי השכינה.

ִכיָנה ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ יֵאנּו ֵצל ָידֹו2 ּתַ ה' יגן עלינו בצל ידו, תחת כנפי ַיְחּבִ
השכינה.

י ִיְבֹחן ֵלב ָעֹקב3 ְלָהִכיָנה כאשר יבחן את לבנו העקום, הוא יחון ֹחן ָיֹחן ּכִ
אותנו להכין את לבנו ]לעבודתו[.

י ָנא4 ה ֻעּזִ אלקינו, אנא קום וחזק את כוחנו.קּוָמה ָנא, ֱאלֵֹהינּו, ֻעּזָ

ְוָעֵתנּו ַהֲאִזיָנה5. ה', האזן לשוועתנו.יי, ְלׁשַ
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