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ִמים ְוָנָבר5 ָאַפס ֶבר ּתָ אדם תמים וברור )נקי( ָּכָלה,ּגֶ

ׂש יק ִנְרּפַ ַמר ָחִסיד6 ְוַצּדִ אזלו החסידים, והצדיק נעכר ּגָ
)התלכלך(7,

ׂש8 ֲעֹונֹו ִנְתּפַ ]ולכן[ דור עני נתפס בעוונו,ּדֹור ָעִני ּבַ

ׂש9. יד ִמי ְיֻחּפַ ָבָריו ְלַהּגִ ]שהרי[ לא ימצא מי שיגיד את תפילתו ּדְ
וצרכיו.

בחטאינו המשכנו להבעיר ֵחמה )אצל הֹוַסְפנּו ַבֲחָטֵאינּו ֵחָמה ְלַהְבִעיר10
ה'(

ְבֵני ַבִית12 ְלַהְפִעיר ִבים11 ּכִ ְתַנּדְ ]וכך עשו אף[ המקורבים המתפללים13 ַהּמִ
כבני בית.

ֲעָצר־ּכַֹח14 ַרב ְוָצִעיר15 ]וממילא[ האם יש גדול או קטן שיאסוף ּוַמה ּיַ
כוח

יׁש ָוִעיר. ]כדי[ להתוודות ולהתפלל לה'16?ִוּדּוי ּוֶפֶלל ְלַקּדִ

ַעד ַמַחן י ָוִאיָרא17 ּבְ פחדתי ]להתפלל[ בעד המחנה )עם ָזַחְלּתִ
ישראל(

ֹבַחן18 ולהשמיע זעקה )לה'( החוקר בבחינה,ַזַעק ְלַחּוֹות ְלחֹוֵקר ּבְ

]שהרי אני[ מועט זכויות ומרובה ֲחַסר ֶחֶסד ִויתּור ַצַחן
עבירות,

ַתַחן. ]ועל כן[ איך אמצא חן בתחינה?ֵחן ֵאיְך ֶאְמָצא ּבְ

ֶנֶפׁש ַרַהב20 ]אבל[ אתה טוב למתפללים אליך בכל טֹוב ְלקֹוְרֶאיָך19 ּבְ
כוח נפשם,

ל ַיַהב22 אתה נושא את משאם ומכלכלם.ָטְרָחם ְנׂשֹוא21 ּוְלַכְלּכֵ

ָך23 ָעַלי ֻיְרַהב ]אנא[ חסדך היקר עלי יושפע,ְיַקר ַחְסּדְ

ַאַהב. בכך שאת מענה קולי תשמע באהבה.ַיַען קֹוִלי ְלַהֲאִזין ּבְ

כב,  )ש"ב  ִּתַּתָּפל"  ִעֵּקׁש  ְוִעם  ִּתָּתָבר  ָנָבר  ִעם  ִּתַּתָּמם  ָּתִמים  ִּגּבֹור  ִעם  ִּתְתַחָּסד  ָחִסיד   5. "ִעם 
כו-כז(. 6. "הֹוִׁשיָעה ה' ִּכי ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם" )תהלים יב, ב(. 7. "נרפש" הוא 
"נעכר", "ַמְעָין ִנְרָּפׂש ּוָמקֹור ָמְׁשָחת" )משלי כה, כו(, וראה גם יחזקאל לב, ב. 8. "ְוהּוא ַמְזִּכיר ָעֹון 
ָכֵאׁש  ֵּתֵצא  יב(. 10. "ֶּפן  )משלי כח,  ָאָדם"  ְיֻחַּפׂש  ְרָׁשִעים  )יחזקאל כא, כח(. 9. "ּוְבקּום  ְלִהָּתֵפׂש" 
ֲחָמִתי ּוָבֲעָרה ְוֵאין ְמַכֶּבה ִמְּפֵני רַֹע ַמַעְלֵליֶכם" )ירמיהו ד, ד(, ועוד רבים. 11. "ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם ָּבְרכּו 
ה'" )שופטים ה, ט(. 12. "רבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך" )תענית כג ע"א(, 
וראה גם ברכות לד ע"ב. 13. "להפעיר" משמעו "לפעור פה בתפילה". ייתכן שהשימוש בשורש 
פע"ר רומז שהתפילה אינה רצויה, "ָּפֲערּו ָעַלי ְּבִפיֶהם ְּבֶחְרָּפה ִהּכּו ְלָחָיי" )איוב טז, י(. 14. "ּוִמי ַיֲעָצר 
ּכַֹח ִלְבנֹות לֹו ַבִית..." )דהי"ב ב, ה(. 15. "ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר" )בראשית כה, כג(. 16. "קדיש" ו"עיר" 
ֵּדִעי  ֵמַחּוֹת  ָוִאיָרא  י(. 17. "ָזַחְלִּתי  ד,  )דניאל  ָנִחת"  ְׁשַמָּיא  ִמן  ְוַקִּדיׁש  "ִעיר  פי  על  לה',  כינויים  הם 
 ֶאְתֶכם" )איוב לב, ו(. 18. "ֲאִני ה' חֵֹקר ֵלב ּבֵֹחן ְּכָליֹות ְוָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ִּכְפִרי ַמֲעָלָליו" )ירמיהו 
יז, י(. 19. "טֹוב ה' ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו" )איכה ג, כה(; "ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת" 
)תהלים קמה, יח(. 20. "ְּביֹום ָקָראִתי ַוַּתֲעֵנִני ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי עֹז" )תהלים קלח, ג(. 21. "ֵאיָכה ֶאָּׂשא 
)תהלים  ְיַכְלְּכֶלָך"  ְוהּוא  ְיָהְבָך  ה'  ַעל  יב(. 22. "ַהְׁשֵלְך  א,  )דברים  ְוִריְבֶכם"  ּוַמַּׂשֲאֶכם  ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי 
ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם  נה, כג(, "יהב" הוא "נטל", "משא" )ובהשאלה - "תקווה"(. 23. "ַמה 
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