את התחינה הנפלאה ומרגשת זו ,שמקורה הקדום בספרי התחינות בשפת היידיש והיא מיועדת לאימהות,
אומרים בכל יום מימי חודש אלול ,וכן בראש השנה בעת הוצאת ספר התורה,
נשים באירופה היו נוהגות לומר לפני תקיעת שופר
אָ נָא יְי ָ! סָ מַ כְתִּ י עַ ל ַרחֲ מֶ יָך הָ ַרבִּים ְלבַקֶ שְ ָך שֶ תִּ שְ מַ ע תְ פִּ לָתִּ י הַ קְ טַ נָה ,הַ ּיֹוצֵאת מֵ עִּ מְ קֵ י ְל ָב ִּבי הַ נִּשְ בָר ,ו ַעֲ נֵה נָא לִּקְ ִּריתָתִּ יְְּ ,מֹו
ְתֹורתְ ָך הַ קְ דֻ שָ ה" :ו ֶהֱ י ֵה טֶ ֶרם י ִּקְ ְראּו ו ַאֲ נִּי אֶ עֱ נֶה" .אֵ ל מָ לֵא ַרחֲ מִּ יםַ ,רחֵ ם עָ לַי ו ְקַ בֵל בַקָ שָ ִּתי שֶ אֲ בַקֵ ש מִּ מְ ָך ,ו ְקַ בֵל ו ִּּדּוי ִּי
שֶ ְָּתּוב ב ָ
שֶ אֶ תְ ו ַּדֶ ה לְפָ נֶיָך :אֹודֶ ה לְפָ נֶיָך ו ְאֵ בֹוש מֵ חַ טָ ַאי הַ מָ ִּרים ,שֶ הִּ מְ ֵריתִּ י מִּ צְֹותֶ יָך הַ קְ דֹושֹות ו ְֹלא שָ מַ ְרתִּ י פִּ קּודֶ יָך אֲ שֶ ר ִּצּוִּיתָ נּו .אֲ דֹון ְָּל
הָ עֹולָמִּ ים ,טֶ ֶרם ַאתְ חִּ יל לְהִּ תְ ו ַּדֹות לְפָ נֶיָך ְּ ָָראּוי ,אֶ פ ֹּל עַ ל פָ נַי ו ְאֶ תְ חַ נֵן לְפָ נֶיָך ,שֶ ּיִּ ְגבְרּו ַרחֲ מֶ יָך עַ ל ְַּעֲ סְ ָך ,ו ְתֵ ן לִּי פִּתְ חֹון פֶ ה אֵ יְ
לְהִּ תְ ו ַּדֹות לְפָ נֶיָך ,ו ְקַ בֵל ו ִּּדּוי ִּי בְר ֹּב ַרחֲ מֶ יָך.
ּובֹוראִּ י ,קַ בֵל נָא בַקָ שָ תִּ יְִּּ ,י אֵ ין לִּי מֵ לִּיי י ֹּשֶ ר לְהַ זְְִּּיר זְכֻּיֹותַ י,
ְ
עֲ שֵ ה עִּ מִּ י ְְּחַ סְ דֶ ָך הַ גָדֹול ו ְשָ פְטֵ נִּי בְג ֹּדֶ ל ַרחֲ מֶ יָך .אֲ בַקֶ שְ ָך ,יֹוצ ְֵרי
תֹורתְ ָך הַ קְ דֹושָ ה אֲ שֶ ר נָתַ ָת לְעַ מְ ָך בְחֶ סֶ ד ּוב ְַרחֲ מִּ ים .אֲ בַקֵ ש מִּ מְ ָך ,שֶ ּיַעֲ לֶה ו ִּּדּוי ִּי ְֻּלֹו ל ְָרצֹון לְפָ נֶיָךּ ,ופֶ ַתח לִּי שַ עֲ ֵרי תְ שּובָה.
ַרק ָ
ְתח גַם לָהֶ ם שַ עֲ ֵרי תְ שּובָה .קַ בֵל נָא ּדִּ מְ ַ
תֹורתְ ָך הָ אֲ הּובָה בְסִּ ינַיּ ,ופ ַ
ְת
עֹותי הֲ מָ רֹותְְּ ,שֵ ם שֶ קִּ ַבל ָ
זְכ ֹּר ְל ָבנֶיָך אֲ הּובֶיָך קַ ָבלָתָ ם ָ
הַ ּדְ מָ עֹות שֶ הִּ זִּילּו מַ לְתָכֶיָך הַ קְ דֹושִּ ים בְעֵ ת שֶ עָ קַ ד ַאב ְָרהָ ם תָבִּינּו אֵ ת בְנֹו י ְחִּ ידֹו הֶ חָ בִּיב ,תָז נָפְלּו ּדִּ מְ עֹותֵ יהֶ ם עַ ל חַ ְרבֹו שֶ ל
מַ לְאָ ְ הַ מָ ו ֶת ו ְעִּ ְְּבּוהּו מִּ לִּשְ ח ֹּט אֵ ת תָבִּינּו יִּצְחָ ק ,כֵן י ְעַ ְְּבּו ּדִּ מְ עֹותַ י אֵ ת חַ ְרבֹו שֶ ל מַ לְאַ ְ הַ מָ ו ֶת מִּ ְלכַלֹותֵ נִּי ,חָ לִּילָה ,אֹו אֵ ת אִּ ישִּ י,
אֹו מִּ י מִּ ּיֹוצְאֵ י חַ ָלצַי ,אֹו מִּ י מִּ מֹודָ עֵ ינּו ו ְאֶ נְשֵ י ב ְִּריתֵ נּו .כֵן אֲ בַקֶ שְ ָך ,שֶ תְ ַרחֲ מֵ נּו ,ו ֶהֱ י ֵה אַ ָתה מֵ לִּיי י ֹּשֶ ר בַעֲ דִּ י בְעֵ ת ִּתשְ פְ טֵ נִּי
בְמִּ שְ פָ טְ ָך ,ו ְקַ בֵל נָא תְ ִּפלָתִּ י ּומְ חַ ל ְלכָל חֵ ט ֹּאתָ י.
ַרחֲ מֶ יָך הָ ַרבִּים י ִּהְ יּו לִּי לְמָ גֵןְִּּ ,י י ְֵרתָה אֲ נִּי מֵ חַ טא ַֹּתי הָ ַרבִּים ו ְאֵ ינִּי כְדָ אִּ ית ו ְאֵ ינִּי יֹודַ עַ ת בַמֶ ה ַאתְ חִּ יל ְלבַקֵ ש סְ לִּיחָ ה מִּ לְפָ נֶיָךָ .לכֵן
ְתֹורתְ ָך הַ קְ דֹושָ ה" :ו ְאֶ עֱ שֶ ה חֶ סֶ ד ,ו ְ ָזכ ְַר ִּתי זְכּות תָבֹות ְל ָבנִּים ּו ְבנִּי
קַ בֵל נָא תְ חִּ נ ִָּתי ִּבזְכּות אֲ בֹותֵ ינּו הַ קְ דֹושִּ יםְְּ ,מֹו שֶ ְָּתּוב ב ָ
ָבנִּים" אֱ ֹלהֵ ינּו ו ֵאֹלהֵ י אֲ בֹותֵ ינּו ,נַחֲ מֵ נּו ו ְַרחֵ ם עָ לֵינּו ,תָמֵ ן.
י ְהִּ י נָא חַ סְ ּדְ ָך ְלנַחֲ מֵ נּו מִּ צַעֲ ֵרנּו הָ ַרב ,ו ִּיקֻ ּיַם בָנּו מִּ קְ ָרא שֶ ְָּתּוב" :עֲ שֵ ה עִּ מָ נּו אֹות לְטֹובָה ,וְי ְִּראּו שֹונְאֵ ינּו וְי ֵבֹושּוְִּּ ,י אַ תָ ה יְי ָ
עֲ ז ְַרתָ נּו וְנִּחַ מְ תָ נּו" – ְַּאֲ שֶ ר תַ עֲ שֶ ה עִּ מָ נּו אֹות לְטֹובָה ,י ְִּראּו שֹונְאֵ ינּו ,הֲ ֹלא הֵ ם יֵצֶר הָ ַרע ו ְהַ שָ טָ ן הַ מְ קַ טְ ֵרג ,וְי ֵבֹושּוְִּּ ,י אַ תָ ה אֵ ל
קֹוראִּ ים אֵ לֶיָך ְבלֵב נִּשְ בָר ְְּמֹו שֶ ְָּתּוב" :לֵב נִּשְ בָר וְנִּדְ ְֶּה אֱ ֹלהִּ ים ֹלא תִּ ְב ֶזה" תָמֵ ן.
עֹוזֵר ּומְ נַחֵ ם ְלכָל הַ ְ
לְמִּ שְ פָ טֶ יָך נַעֲ מ ֹּד הַ ּיֹום ְִּּי ְֻּלָנּו עֲ בָדֶ יָךָ ,לכֵן אֶ ְבְֶּה ו ְאֶ צְעַ ק ִּל ְפנֵי שִּ מְ ָך הַ קָ דֹוש :אָ נָא עֲ נֵנִּי בְחֶ סֶ ד ּוב ְַרחֲ מִּ ים ,ו ְשֵ ב אַ תָ ה ְלבַּדְ ָך
אֹותנּו ו ְאֵ ת ז ְַרעֵ ינּו ,מִּ ְגזֵרֹות ַא ְכז ִָּרּיֹות ,ו ְ ַזְֵּנּו ְלגַּדֵ ל ָבנֵינּו בְטֹובָה ,וְכָל צֶאֱ צָאֵ נּו יְגַּדְ לּו צֶאֱ צָאֵ יהֶ ם בְטֹובָה,
ָ
לִּשְ פ ֹּט מִּ שְ פָ טִּ י .שָ מְ ֵרנּו,
ְִּּי כֵן ּדַ ְרְְָּך ל ְַרחֵ ם עַ ל צְעִּ ֵ
ירי צ ֹּאנְָך הָ ַרְִּּים.
בַמֶ ה אֲ קַ ּדֵ ם לְפָ נֶיָך לְהַ עְ תִּ יר ּולְהִּ תְ חַ נֵן לְשִּ מְ ָך הַ קָ דֹוש! יֹודַ עַ ת אֲ נִּי ,שֶ אֵ ין לִּי מִּ י שֶ ּיַמְ לִּיי עֲ בּו ִּריַ ,רק ּדְ מָ עֹות עֵ ינַי הֲ מָ רֹותְְּ ,מֹו
שֶ תָמְ רּו הַ חֲ כָמִּ יםְָּ' :ל הַ שְ עָ ִּרים נִּנְעַ לּו ְלבַד מִּ שַ עֲ ֵרי דִּ מְ עָ ה'ָ .לכֵן ,אֵ ל ַרחּום ,קַ בֵל ּדִּ מְ ַ
עֹותי שֶ אֲ נִּי שֹופֶ כֶת לְפָ נֶיָך ו ְשִּ מָ ן בְנ ֹּאדְ ָך
ַ
וֹונֹותי ,ו ַעֲ בֹור מִּ ְִּּסֵ א ּדִּ ין ו ְשֵ ב עַ ל ְִּּסֵ א ַרחֲ מִּ ים ,תָמֵ ן.
לִּהְ יֹות ,ו ְ ַכבֵס בָהֶ ן אֵ ת נַפְ שִּ י מֵ חַ טָ ַאי ּומֵ עֲ
תִּ קְ ַרב תְ חִּ נָתִּ י לְפָ נֶיָך ,יֹוצ ְִּרי ,שֶ ֹּלא י ַ ְפסִּ יק שּום מְ קַ טְ ֵרג בֵין תְ פִּ לָתִּ י ְלבֵין ְִּּסֵ א ְְּבֹודְ ָךָ .לכֵן אֶ תְ חַ נֵן לְפָ נֶיָך :הָ שֵ ב חֶ ֶרב ּדִּ ינְָך
לְתַ עְ ָרה ,ו ְהָ ֵרם י ָמִּ ין ִּצדְ קֶ ָך עָ לֵינּו ו ְעַ ל י ְ ָלדֵ ינּו הָ ַרְִּּים ,תָמֵ ן.
הַ ט תָזְנְָך לִּתְ ִּפלָתִּ י ,אֵ ל טֹוב ּומֵ טִּ יב ,הַ צִּי ֵלנִּי מֵ חֶ ְרפָ ה ּומִּ ָגזֵל ּומִּ שְ לִּיטַ ת תָדָ ם ּומִּ ְָּל ַרע ,ו ִּיקֻ ּיַם בִּי מִּ קְ ָרא שֶ ְָּתּוב בְסֵ פֶ ר הַ תְ הִּ לִּים
הַ קָ דֹוש" :פֹותֵ חַ אֵ ת י ָדֶ יָך ּומַ שְ בִּיעַ ְלכָל חַ י ָרצֹון" אַ תָ ה ְלבַּדְ ָך תִּ פְתַ ח י ָדֶ יָך הַ ְרחָ בָה ּותְ זּונֵנּו ,ו ְֹלא נִּזֹון וְנִּתְ פַ ְרנֵס מִּ יּדֵ י בָשָ ר ו ָדָ ם,
תָמֵ ן.
ַ
וֹונֹותי ,קַ בֵל תְ חִּ נָתִּ י ו ְהֹושִּ יעֵ נִּי .יֹודַ עַ ת אֲ נִּי ,שֶ אֵ ינִּי כְדָ אִּ ית ִּלפְת ֹּחַ פִּי ּו ְלבַקֵ ש מִּ מְ ָך מְ אּומָ הְִּּ ,י
ְראֵ ה עָ נְי ִּי ו ַעֲ מָ לִּי מֵ חַ טא ַֹּתי ו ַעֲ
חָ טָ אתִּ י בְפִּי בְחַ טָ אִּ ים גְדֹולִּיםַ :לצְתִּ יּ ,דִּ ב ְַרתִּ י ּדִּ ב ְֵרי נִּבּול פֶ ה וְכָל ּדִּ בּור תָסּורַ .רק אַ תָ ה ,אֵ ל ַרחּוםַ ,רחֵ ם עָ לַי ו ְקַ בֵל תְ חִּ נָתִּ י ְְּמֹו
ְת תְ חִּ נָתָ ה שֶ ל חַ נָה ,אֵ ם שְ מּואֵ לּ ,וסְ לַח ְלכָל עֲ וֹונֹותַ י.
שֶ קִּ ַבל ָ
קֹוראֶ ָךְְּ :שֵ ם שֶ עֲ ז ְַר ַתנִּי עַ ד הֵ נָה,
ְבכָל ִּלבִּי אֶ קְ ָראֶ ָךָ .לכֵן אֲ בַקֶ שְ ָך ,תָב הָ ַרחֲ מִּ ים וְצַּדִּ יק – זֹו הִּ יא הַ מִּ ּדָ ה שֶ אַ ָתה עֹונֶה בָּה ְלכָל ְ
אֶ תְ חַ נֵן לְפָ נֶיָך ְְּ ֵבן הַ מִּ תְ חַ טֵ א ִּל ְפנֵי תָבִּיו ,שֶ תַ עַ נֵנּו ּותְ ַרחֲ מֵ נּו ְּ ְַרחֵ ם תָב עַ ל ָבנָיו ,כֵן תְ ַרחֵ ם עָ לֵינּו ,עַ מְ ָך י ִּשְ ָראֵ ל ,תָמֵ ן.
ַ
הַ עֲ בֵר מִּ מֶ נִּי ,יְי ָ אֱ ֹלהַ י ו ֵאֹלהֵ י אֲ ַ
וֹונֹותי ,ו ְשֶ ֹּלא אֹוסִּ יף לַחֲ ט ֹּא
בֹותי ,חֲ רֹון אַ פְ ָך ,ו ְקַ בֵל ב ְַרחֲ מִּ ים בַקָ שָ תִּ י שֶ אֲ נִּי מְ בַקֶ שֶ ת מִּ מְ ָך ְַּפָ ַרת עֲ
מֹותינּו ,ו ְחַ זֵק אֵ ת י ָדִּ י ל ֵ
ְֹותיָך שֶ ִּצּוִּיתָ לְאִּ ֵ
ָתת צְדָ קָ ה
ְֹותיָך .אֲ בַקֶ שְ ָך ,מַ ְלְִּּי ו ֵאֹלהָ י ,שֶ תְ אַ מֵ י ְל ָבבִּי לְקַ ּיֵם מִּ צ ֶ
עֹודַ ,רק תָ מִּ יד אֲ קַ ּיֵם מִּ צ ֶ
תָ מִּ יד ּולְקַ ּיֵם מִּ ְצו ַת הַ דְ לָקַ ת נֵרֹות ִּבזְמַ נָּה ,וְי ַשֵ ר ַר ְגלִּי ָל ֶלכֶת אֶ ל בֵית הַ ְְּנֶסֶ ת לְהֹודֹות לְָך.
מָ ה א ֹּמַ ר ּומָ ה אֲ בַקֵ ש! נַ ְפשִּ י יֹודַ עַ ת ְָּל מַ עֲ שַ י הָ ָרעִּ ים שֶ עָ שִּ יתִּ יָ .לכֵן מְ בַקֶ שֶ ת אֲ נִּי ,שֶ ִּבזְכּות יְלָדַ י הַ צְעִּ ִּ
תֹורתְ ָך
ירים שֶ עֹוסְ קִּ ים ְב ָ
הַ קְ דֹושָ ה ,תֹושִּ יעַ אֹותָ נּו ,שֶ תִּ שְ ר ֹּר הַ שִּ מְ חָ ה תָ מִּ יד בְמַ חֲ נֵנּו ,ו ְַאל י ִּשְ ְררּו י ָגֹון ו ַאֲ נָחָ ה בְתָהֳ ֵלנּו ,תָמֵ ן.
אֹודְ ָך ְבכָל ִּלבִּי ,אֱ ֹלהַ יְִּּ ,י אַ תָ ה טֹוב לְַּ ֹּל ,אַ ָתה מְ ַרחֵ ם אֶ ת ְּ ֹּל ,ו ְאַ תָ ה שֹומֵ עַ תְ ִּפ ַלת ְָּל פֶ ה .אַ ָתה מַ קְ שִּ יב לִּתְ פִּ לַת הָ עֲ נִּּיִּים,
ְנֹורא אַ תָ ה .אַ ְ אֲ בַקֵ ש מִּ שִּ מְ ָך הַ טֹוב ,שֶ ָתשִּ ים מִּ ּדַ ת הָ ַרחֲ מִּ ים בִּמְ קֹום מִּ ּדַ ת
ו ְאַ תָ ה מְ כַפֵ ר לַחֲ טָ אִּ ים שֶ חָ טָ אנּו לְפָ נֶיָךְִּּ ,י קָ דֹוש ו ָ
הַ ּדִּ ין ,ו ְתַ מְ תִּ יק לָנּו הַ ּדִּ ינִּים וְי ִּשַ ר לְפָ נֶיָך מִּ שְ פָ טֵ ינּו ,תָמֵ ן.
ו ְַאל בְאַ ְפָך תֹוכִּיחֵ נִּי ו ְַאל בַחֲ מָ תְ ָך תְ י ַסְ ֵרנִּיְִּּ ,י שִּ מְ ָך נִּקְ ָרא שֹו ֵפט אֱ מֶ ת ּומִּ שְ פָ טֶ יָך אֱ מֶ ת ,ו ְאַ ָתה עֹושֶ ה חֶ סֶ ד ו ֶאֱ מֶ ת ּומְ ַכ ֵפר
ַ
שֹותם ,ו ְעַ ל ְְָּ אֹודְ ָך ְבכָל ִּלבִּי.
וֹונֹותי ,ו ְֹלא אָ שּוב עֹוד ַלעֲ ָ
לַעֲ וֹונֹותֵ ינּוּ .ו ְבזֶה תָגִּיל ו ְאֶ שְ מַ ח ,שֶ מִּ תְ חָ ֶרטֶ ת אֲ נִּי עַ ל עֲ

שֹותם ו ְהִּ מְ ֵריתִּ י מִּ צְֹותֶ יָך הַ קְ דֹושֹות .אֵ ת אֲ שֶ ר מְ נַעְ ָתנּו מִּ לַעֲ שֹות עָ שִּ ִּ
יתי ,ו ַאֲ שֶ ר ִּצּוִּיתָ נּו
ִּרחַ קְ תִּ י הַ מַ עֲ שִּ ים הַ טֹובִּים שֶ לִּמַ דְ תָ לַעֲ ָ
את טִּ הַ ְרתִּ י ּומַ ה שֶ טִּ הַ ְרתָ טִּ מֵ ִּ
אתי .אַ ְ ְבכָל אֵ לֶה ֹלא
לְקַ י ֵם ֹלא קִּ ּיַמְ תִּ י .מַ ה שֶ תָסַ ְרתָ הִּ ַת ְרתִּ י ּומַ ה שֶ הִּ ַת ְרת תָסַ ְרתִּ י; מַ ה שֶ טִּ מֵ ָ
כוונתי לְהַ מְ רֹות ְרצֹונְָך ּולְהַ כְעִּ יסֶ ָך ,אֶ לָא שֶ ֹּלא הָ י ָה בִּי ְּ ֹּחַ לַעֲ מֹוד בפיתויו שֶ ל יִּצ ְִּרי הָ ַרעָ ,לכֵן סְ לַח ּומְ חַ ל עֲ וֹונִּי ,תָמֵ ן.
הָ קֵ ם לַאֲ מָ תְ ָך חַ סְ ּדְ ָךַ .
ְֹּורעַ ת אֲ נִּי ּומִּ שְ ַתחֲ ו ָה לְעֻ מָ תְ ָך ,אֵ ל חֶ סֶ דְִּּ ,י אֵ יְ ֹלא אֶ ְפחַ ד ו ְאֵ יְ ֹלא ת ֹּאחֲ זֵנִּי ְרעָ דָ ה ּופַ לָצּות בְעֵ ת עָ מְ דִּ י
ַ
וֹונֹותי .ו ְאַ ָתהִּ ,רבֹונֹו שֶ ל עֹולָםֹ ,לא ְְּמִּ ּדַ ת בָשָ ר מִּ ּדָ תְ ָךְִּּ ,י ִּל ְפנֵי שֹופֵ ט בָשָ ר
לְמִּ שְ פָ ט בִּפְ נֵי בֵית ּדִּ ין שֶ ל מַ עְ לָה ,לְהִּ תְ נַצֵל עַ ל עֲ
ו ָדָ ם אֵ ין ַרחֲ מִּ ים בְדִּ ינֹו ,אֲ בָל אַ תָ ה יְי ָ עֹושֶ ה פֶ לֶא ּומַ ְראֶ ה ַרחֲ מֶ יָך בְעֵ ת מִּ שְ פָ טָ ,לכֵן ַרחֵ ם עָ לַי ו ְחִּ נֵנִּי בְחַ ּיִּים אֲ ֻרְִּּים ,לִּי ּולְאִּ ישִּ י
וְלִּילָדַ י ,תָמֵ ן.
גַל מֵ עָ לֵי חֲ רֹונֶָךּ ,ופִּי שָ טָ ן הַ מְ קַ טְ ֵרג עָ לֵינּו תָ מִּ יד ,תִּ סְ ת ֹּם בְקֹול הַ שֹופָ ר ,ו ְ ַכ ֵפר לַחֲ טָ אֵ ינּו עַ ל י ְדֵ י קֹול הַ שֹופָ רּ .וכְשֵ ם שֶ תָנּו תֹוקְ עִּ ים
ֵ
וֹונֹותינּו ,וְנִּ ְזְֶּה בְשָ נָה הַ ז ֹּאת לִּשְ מ ֹּעַ קֹול ש ֹּפָ רֹו שֶ ל מְ שִּ יחַ צִּדְ קֵ נּו ,תָמֵ ן.
בְשֹופָ ר ְָּפּוף ,כֵן נכוף ְל ָבבֵנּו לְשּוב אֵ לֶיָך מֵ עֲ
ּדָ בַקְ תִּ י בְתֹועֲ בֹות ּובְמַ עֲ שִּ ים ָרעִּ ים .נָתַ תִּ י עַ צְמִּ י ְבי ַד יִּצ ְִּרי הָ ַרע ְלגָרֹות אֹותִּ י ,ו ְֹלא הִּ תְ בֹונַנ ְִּתי שֶ סֹופִּ י לַעֲ מֹוד בְפָ נֶיָך לְמִּ שְ פָ טַ ,רק
וֹונֹותי – י ָמַ י יִּכְלּו ,ו ְעֲ ַ
ַ
ֹונֹותי הַ מָ ִּרים
הָ ַלכְתִּ י ַאחַ ר מַ אֲ וַּיֵי ִּלבִּיִּ .רבֹונֹו שֶ ל עֹולָם ,אִּ ם אֶ ְרצֶה לְהִּ תְ ו ַּדֹות ִּל ְפנֵי שִּ מְ ָך הַ קָ דֹוש עַ ל עֲ
ו ְהָ עֲ צּומִּ ים ֹלא יִּכְלּו ,עַ ל אֵ לּו עֲ בֵרֹות אֶ תְ ו ַּדֶ ה? אִּ ם עַ ל אֵ לֶה שֶ עָ שִּ יתִּ י ב ְָרצֹון ,אֹו עַ ל אֵ לֶה שֶ עָ שִּ יתִּ י בִּשְ ָגגָה ו ְאֹּנֶסִּ .רבֹונֹו שֶ ל עֹולָם,
ַ
וֹונֹותי ,תָמֵ ן.
י ְהִּ י ָרצֹון מִּ לְפָ נֶי ִָּךְְּ ,שֵ ם שֶ ָרחַ צְתִּ י עַ צְמִּ י בְדִּ מְ עֹותַ י ,כֵן ְת ַכבְסֵ נִּי ותטהרני מִּ ְָּל עֲ
בּורי אֵ לֶיָך ,תָבִּי שְ בַשָ מַ יםְ ,לבַקֵ ש חַ סְ ּדְ ָך ,ו ְאֶ ְפ ַתח בְאֵ ימָ ה ּובְהַ ְכנָעָ ה :אֹוי וַי לִּי! אֵ יְ ֹלא י ֵָר ִּ
ו ְאֶ שָ א ּדִּ ִּ
אתי מִּ פְ נֵי שְ נֵי עֵ דַ י ,הֵ ם שְ נֵי
ֹּאתיו הַ מָ ִּרים בְעֵ ת עָ מְ דֹו לְמִּ שְ פָ טּ ,ומַ ְראִּ ים לֹו חֲ תִּ ימַ ת י ָדֹו עַ ל עַ
וֹונֹותיו .אֹוי! ְֵּיצַד ֹלא
ָ
מַ לְתָכִּים הַ מְ ַלו ִּים לָתָדָ ם ּומְ עִּ ידִּ ים עַ ל חַ ט ָ
ַ
וֹונֹותיָ .לכֵן אֲ בַקֶ שְ ָך שֶ תְ ַרחֵ ם עָ לַי בְר ֹּב חַ סְ ּדְ ָך ,תָמֵ ן.
י ֵָראתִּ י ו ְֹלא ִּרחַ מְ תִּ י עַ ל י ְ ָלדַ י הָ ַרְִּּים ,שֶ עֲ לּולִּים הָ יּו לְהִּ לָקַ ח מִּ מֶ נִּי עֵ קֶ ב עֲ
נֹוראִּ ים ,בָהֶ ם נִּפְ קָ ד ְָּל הַ ּיְצּור ,וְכָל מַ עֲ שֶ ה תָדָ ם
לּולֵא חֲ סָ דֶ יָך הָ עֹומְ דִּ ים לֹו לָתָדָ ם ,עַ ל מָ ה אֶ סְ מ ְֹּ ו ְאֶ שָ עֵ ן ַבּיָמִּ ים אֵ לּו ,י ָמִּ ים ָ
יֹותָך אֵ ת הַ תְ שּובָה
ו ַעֲ לִּילֹותָ יו נִּקְ ָראִּ ים לְפָ נָיו? אֶ ל מִּ י אֶ ְפנֶה ְלי ֵשַ ע לִּי? אֵ ין לִּי אֶ לָא לְהִּ שָ עֵ ן עַ ל רּובֵי ַרחֲ מֶ ְ ,שֶ ב ָָראתָ ִּלב ְִּר ֶ
מֵ חֲ טָ אֵ יהֶ םָ ,לכֵן אֲ קַ בֵל עָ לֵי לָשּוב עַ ל ְָּל חַ טָ ַאי ּולְעָ בְּדְ ָך מֵ עַ תָ ה בְי ֹּשֶ ר ֵלבָב.
ְְּחַ סְ דֶ ָך תְ דִּ ינֵנִּי ,יְי ָ אֱ ֹלהָ י ,עַ מְ ָך צֹועֵ ק ּומְ בַקֵ ש לְפָ נֶיָךָ ,לכֵן ְַּ ֵפר נָא לַעֲ וֹונֹותָ יו ו ְקַ בֵל תְ שּובָתֹו .עּורּו אֲ ֵ
בֹותינּו ,י ְשֵ נֵי מַ ְכפֵל ,לְסַ עֲ דֵ נּו.
בֹוראֵ נּו שֶ ּי ְַרחֵ ם עָ לֵינּוִּ .רבֹונֹו שֶ ל עֹולָם ,הַ שִּ יבֵנּו אֵ לֶיָך ו ְשּוב לִּקְ ר ֹּא
אַ ְ אֵ ין בָנּו מַ עֲ שִּ ים טֹובִּים לְהִּ צְטַ ּדֵ ק בָהֶ םָ ,לכֵן נְבַקֵ ש נָא מִּ ְ
דֹותיָךִּ ,בזְכּות אֲ בֹותֵ ינּו הַ קְ דֹושִּ ים ,תָמֵ ן סֶ לָה.
לָנּו עַ מְ ָך ,י ָגֹולּו חַ סְ ּדְ ָך עַ ל מִּ ֶ
ַ
ַ
וֹונֹותי? אֵ ין לְפָ נַי ּדֶ ֶרְ ל ְַרצֹותְ ָך ְִּּי
בֹוראִּ י ,שֶ ִּתמְ חַ ל לַעֲ
וֹונֹותי הָ ָרעִּ ים ,בְאֵ יזֶה מַ ַתן ו ְש ֹּחַ ד אֶ תְ ַרצֶה לְפָ נֶיָךְ ,
מֵ צַר אֲ נִּי שֹו ֶכנֶת מֵ ר ֹּב עֲ
ַ
אִּ ם תְ שּובָה וְו ִּּדּויָ ,לכֵן אָ שּוב ו ְאֶ ְתו ַּדֶ ה לְפָ נֶיָך :חָ טָ ִּ
וֹונֹותי!
אתי לְפָ נֶיָך! ָלכֵן אֶ ְבְֶּה ו ְאֶ צְעַ קְַּ :פֵ ר לַעֲ
הֵ ן ל ְַרחֲ מֶ יָך ו ְחַ סָ דְ ָך י ִּחָ לְתִּ יַ .אל ָתבֹוא בְמִּ שְ פָ ט עִּ מָ נּוְִּּ ,י מִּ י י ַעֲ מ ֹּד לְפָ נֶיָך בַמִּ שְ פָ ט? חֶ סֶ ד ו ְַרחֲ מִּ ים י ְקַ ּדְ מּו פָ נֶיָך לְהַ מְ תִּ יק מִּ שְ פָ טֵ נּו
ו ְדִּ ינֵנּו .עֵ ינֶיָך ְלצֶדֶ ק יַבִּיטּו ב ְַרחֲ מֶ יָך .תֵ ן לָנּו חַ ּיִּיםְִּּ ,י תָבִּינּו אָ תָ ה ו ַאֲ נַחְ נּו ָבנֶיָך הָ ַרְִּּים .אֵ יְ תּוכַל לִּשְ מ ֹּעַ קֹול ְב ִּכי ֵָתנּוָ ,לכֵן ַרחֶ ם
נָא עָ לֵינּו ו ְקַ בֵל בַקָ שָ תֵ נּו.
אתנּו ָבנִּים – ַרחֲ מֵ נּו ְּ ְַרחֵ ם תָב עַ ל ָבנִּים .ו ְאִּ ם אֵ ינֶנּו ְראּוי ִּים לְהִּ קָ ֵרא אֶ לָא עֲ בָדִּ ים לְפָ נֶיָך
ו ְהִּ תְ מַ לֵא ב ְַרחֲ מִּ ים עַ ל ָבנֶיָךְִּּ .י אַ תָ ה קְ ָר ָ
– עֵ ינֵנּו לְָך תְ לּויֹות עַ ד שֶ תְ חָ נֵנּו ו ְתֹושִּ יעֵ נּו ,תָמֵ ן.
אֹותנּוָ ,לכֵן הֹושִּ יעֵ נּו ְבי ָמֵ ינּו ְִּּי ַרבּו צָרֹותֵ נּו,
ָ
ַרעַ ש ו ְֶרגֶש יֹום מִּ שְ פָ ט תַ שְ קִּ יט ב ְַרחֲ מֶ יָך .עַ ד אָ נָא ִּתשְ ְָּחֵ נּו? זְכ ֹּר ַאהֲ בָתְ ָך שֶ תָהַ בְתָ
ָלכֵן ַרחֵ ם נָא עָ לֵינּו ,תָמֵ ן.
ַרחֲ מֶ יָך י ַעַ מְ דּו בְעַ ד ְרשּומִּ ים ְבכִּסֵ א ְְּבֹודְ ָךּ .וזְכּותֹו שֶ ל יֹוסֵ ף הַ צַּדִּ יק ,שֶ ְִּּבֵד שִּ מְ ָך הַ קָ דֹושַ ,תעֲ מ ֹּד לָנּו ,שֶ ֹּלא נָבֹוא ,חָ לִּילָה
לַעֲ נִּּיּות ּושִּ פְלּות ,תָמֵ ן.
ְֹותיָך ּומִּ מִּ שְ פָ טֶ יָך הַ טֹובִּים .אַ ְ לְשִּ מְ ָך הַ קָ דֹוש אֲ קַ ּוֶה ,שֶ ֹּלא תְ דַ קְ ּדֵ ק עִּ מָ נּו בְדִּ קְ ּדּוק הַ ּדִּ ין ,ו ִּיקֻ ּיַם בִּי
י ָדַ עְ תִּ י ְבנַפְשִּ י ְִּּי סַ ְר ִּתי מִּ מִּ צ ֶ
מַ ה שֶ ְָּתּוב' :מַ עֲ בִּיר ִּראשֹון'ַ ,
ו'רב חֶ סֶ ד ,מַ טֶ ה ְְּ ַלפֵי חֶ סֶ ד' ,תָמֵ ן.
ַ
וֹונֹותי,
עֵ ת תֵ שֵ ב עֲ שֹות מִּ שְ פָ ט ,אֲ בַקֶ שְ ָך ,אֵ לִּי שֶ בַשָ מַ ים ,שֶ תֵ שֵ ב עַ ל ְִּּסֵ א ַרחֲ מִּ ים ו ְתִּ שְ פְטֵ נִּי בְמִּ ּדַ ת הָ ַרחֲ מִּ ים ,ו ְַאל תְ דִּ ינֵנִּי לְפִּי עֲ
ְִּּי מְ קַ ֶבלֶת אֲ נִּי עַ ל עַ צְמִּ י ִּלגְדֹור ִּפ ְר ַ
צֹותי ו ְֹלא אֶ חֱ טָ א עֹוד.
קֹול שַ ו ְעָ תֵ נּו תִּ שְ מַ ע ו ְתַ אֲ זִּין ,ו ְקַ בֵל נָא חֲ ָרטָ ִּתי אֲ שֶ ר מִּ תְ חָ ֶרטֶ ת אֲ נִּי עַ ל ּדְ ָרכַי הָ עֲ קַ לְקַ לֹות ,ו ִּיקּוי ָם בִּי מַ ה שֶ נֶאֱ מַ ר בְדִּ ב ְֵרי חֲ כָמֵ ינּו:
"עָ וֹונֹות נַעֲ שֹות לֹו ְִּּזְכֻּיֹות" תָמֵ ן.
ַ
וֹונֹותי הָ ַרבִּיםְִּּ .י אִּ ם תְ דּונֵנו ְלפִּי ּדְ ָרכֵינּו הָ ָרעִּ ים ,הֲ ֹלא יִּצ ֵַרנּו מְ פַ תֵ נּו לַעֲ שֹות ַרק ַרע
ְבצִּדְ קָ תְ ָך תָ דִּ יחַ ְִּּתְ מֵ י נִּשְ מָ תִּ י ,שֶ נִּכְתְ מָ ה בַעֲ
ְָּל הַ ּיֹום .ו ְאִּ ם נֵצֵא חַ ּיָבִּים בַדִּ ין ,מַ ה תִּ הְ י ֶינָה תֹוצָאֹות מֹותֵ נּו אֹו מֹות יַלְּדֵ נּו הָ ַרְִּּים ,חַ ס ו ְשָ לֹוםְִּּ ,י 'ֹלא הַ מֵ ִּתים י ְהַ לְלּו י ָּה',
קֹורתָיו ְלכָל
ו'בִּשְ אֹול מִּ י יֹודֶ ה לְָך'! אֶ ֹלהֵ ינּו שֶ בַשָ מַ י ִּם ,אַ ָתה חַ י ו ְקַ ּיָםָ ,לכֵן ַרחֵ ם עָ לֵינּו ,ו ִּיקֻ ּיַם בִּי מִּ קְ ָרא שֶ ְָּתּוב" :קָ רֹוב ה' ְלכָל ְ
אֲ שֶ ר י ִּקְ ְראּוהּו בֶאֱ מֶ ת" ו ְַרחֶ ם נָא עַ ל עַ ם מַ מְ לִּיכֶיָךְִּּ ,י תָנּו עַ מְ ָך ו ְצ ֹּאן מַ ְרעִּ יתֶ ָךָ ,לכֵן מַ הֵ ר ל ְַרחֵ ם עָ ֵלינּו ּולְהָ שִּ יב שְ כִּינָתֶ ָך ְלצִּּיֹון
ירָך ,ו ִּיקֻ ּיַם בָנּו מִּ קְ ָרא שֶ ְָּתּובּ" :ובָא ְלצִּּיֹון גֹואֵ ל ּולְשָ בֵי פֶ שַ ע ְבי ַעֲ ק ֹּב" תָמֵ ן סֶ לָה.
עִּ ְ

