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הפיוט מבוסס על תהילי� קלט ומרמז ג� לסיפורו  הפיוט מבוסס על תהילי� קלט ומרמז ג� לסיפורו  הפיוט מבוסס על תהילי� קלט ומרמז ג� לסיפורו  הפיוט מבוסס על תהילי� קלט ומרמז ג� לסיפורו  
        של יונה הנביאשל יונה הנביאשל יונה הנביאשל יונה הנביא

 ָיד� ְ�ֵצל      ב ב ב במטמטמטמט    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו על פי – ידוידוידוידו צלצלצלצל יחביאנויחביאנויחביאנויחביאנו
  :לי להרע יוכלו שלא $     ::::יייי""""רשרשרשרש. ֶהְחִ�י�ִני

 ואשא –כמו ) ?עלעלעלעלל "אולי צ  ($ השכינההשכינההשכינההשכינה כנפיכנפיכנפיכנפי תחתתחתתחתתחת
  נשרי�אתכ� על כנפי 

  יחנו(,  ית( חנינה– יחו(יחו(יחו(יחו( חו(חו(חו(חו(
  בוח( כליות ולב'  ה– כי יבחו(כי יבחו(כי יבחו(כי יבחו(

על פי .  ליישר את הלב העקו�– לב עקוב להכינהלב עקוב להכינהלב עקוב להכינהלב עקוב להכינה
) י:(ֵיָדֶע23 ִמי ה2א ְו�נ01 ִמ/ֹל ַהֵ-ב ָעקֹב) ט(    יזיזיזיז    ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו

   ְ/ָלי�ת �ֵֹח( ֵלב חֵֹקר 'ה ֲאִני
 ְוַעל ָדִוד ִ/5ֵא ַעל    טטטט    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו.  לתק(– להכינהלהכינהלהכינהלהכינה

   2ְלַסֲעָד7 אָֹת7 ְלָהִכי( ַלְכ6�ַמְמ 
לחזור ( בבקשה תאמ8 את גבורתי – נאנאנאנאזי וווו עעוזהעוזהעוזהעוזה

  )בתשובה
 ֵמר2ֶח9ָ  ֵאֵל9ְ  �ָנה) ז(    קלטקלטקלטקלט    פרקפרקפרקפרק    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי� $... אל9אל9אל9אל9 אנהאנהאנהאנה

 �6ָה �0ָ 0ַָמִי� ֶא5ַק ִא�) ח( :ֶאְבָרח ִמָ:ֶני9ָ  ְו�ָנה
 ֶא0ְְ/ָנה 0ַָחר ֵפיַכנְ  ֶאָ?א) ט( :ִה3ֶ<ָ  ְ=א�ל ְו>ִ;יָעה
  :ָי� ְ�>ֲחִרית

 ִ�ינִֹתי Aִָנֵ@אל ֲאִני בבבב        טטטט    דניאלדניאלדניאלדניאל. הבנתי,  חקרתי– בינותיבינותיבינותיבינותי
   5ְ�ַָפִרי�
   נמשכתי אחרי9– אחרי9אחרי9אחרי9אחרי9 גולגלתיגולגלתיגולגלתיגולגלתי
   לבקש את קרבת9– לשחר9לשחר9לשחר9לשחר9

        היהודי� כל – יחד כגר כאזרחיחד כגר כאזרחיחד כגר כאזרחיחד כגר כאזרח
 הסתכל ימינה ושמאלה – והימינהוהימינהוהימינהוהימינה אילהאילהאילהאילהלצדקתי השמלצדקתי השמלצדקתי השמלצדקתי השמ
  לחפש זכויות

      ממממ    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו. הרקיע,  השמי�– 9999שמישמישמישמי דוקדוקדוקדוק
  )יריעה דקה,  קרו�–דוק ( 0ַָמִי� ַכAֹק ַה3�ֶטה...) כב(

   הנקודה הרחוקה ביותר– בסוB השמי� – בירכתיה�בירכתיה�בירכתיה�בירכתיה�
 ֵאֵל9ְ  �ָנה) ז(    קלטקלטקלטקלט    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�.  א� אעלה– אסקאסקאסקאסק א�א�א�א�

 �0ָ 0ַָמִי� ֶא5ַק ִא�) ח( :ֶאְבָרח ִמָ:ֶני9ָ  ְו�ָנה ֵמר2ֶח9ָ 
   �6ָה

   כבוד9– ד9ד9ד9ד9הוהוהוהו
  )ומרמז ג� לעושק( כל המעשי� שלי – הנעסקהנעסקהנעסקהנעסק כלכלכלכל עלעלעלעל

  טיעוני להגנתי,  דברי– והגיגיוהגיגיוהגיגיוהגיגי
   בגלל כמות חטאי– שגגישגגישגגישגגי בבבבברוברוברוברו

על .  אש המוסק ומתחמ�כור כמו – ככיור אש הניסקככיור אש הניסקככיור אש הניסקככיור אש הניסק
 ִתְבַער ַ�ֲהִגיִגי ְ�ִקְרִ�י ִלִ�י ַח�) ד(    לטלטלטלט    פרקפרקפרקפרק    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�פי 
   ֵא0

  שמור,  שמרה– נצרהנצרהנצרהנצרה
    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�על פי . תפילת שפתינו הדלות – שפתינושפתינושפתינושפתינו דלדלדלדל

      דודדודדודדוד    מצודתמצודתמצודתמצודת: Cְָפָתי Aַל ַעל ִנְ;ָרה ::::    גגגג    קמאקמאקמאקמא
   לדבר ירומו למע( שפתי הרמת על שמירה ת( $ נצרהנצרהנצרהנצרה
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  הרחוקה ביותר) זוית(הפינה ,  תחתית השאול– זוי שאולזוי שאולזוי שאולזוי שאול
א�  "–'  במקומות הנסתרי� כביכול מעיני ה–במחתרתו 

  "במחתרת יממצא הגנב
על פי .  אציע מיטתי ואש(–ג� א� ש� אהיה  – אB כי אציעהאB כי אציעהאB כי אציעהאB כי אציעה

 ְו>ִ;יָעה �6ָה �0ָ 0ַָמִי� ֶא5ַק ִא�    חחחח    פסוקפסוקפסוקפסוק    קלטקלטקלטקלט    פרקפרקפרקפרק    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�
 ש� אתה הלא השמי� אל אעלה א�    דודדודדודדוד    מצודתמצודתמצודתמצודת :ִה3ֶ<ָ  ְ=א�ל

  :ש� ג� הנ9 הלא לאר8 מתחת בשאול משכב לי אעשה וא�
   ראיתי את נוכחות9 בכל מקו�– ש�ש�ש�ש� והנ9והנ9והנ9והנ9 חזיתיחזיתיחזיתיחזיתי

    קלטקלטקלטקלט    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�.  להתחבר אלי ולהאיר עלי–  ולהפציעה ולהפציעה ולהפציעה ולהפציעהלחברהלחברהלחברהלחברה
  : ָ/א�ָרה ַ/ֲח0ֵיָכה ָיִאיר ַ/@�� ְוַלְיָלה ִמ9Eֶָ  ַיְח0ִי9ְ  לֹא ח�Dַ  ְ90ֶֹ) יב(

   נהייתי כטפש מרוב פחד– לבילבילבילבי טפשטפשטפשטפש
   נתמלא חרדה– והוחרדוהוחרדוהוחרדוהוחרד

  האוקינוס,  הי� הגדול– באחריתובאחריתובאחריתובאחריתו גדולגדולגדולגדול י�י�י�י�
ג� מבחינת (ת יונה  אולי מזכיר א– אשכונהאשכונהאשכונהאשכונה א�א�א�א� בתוכובתוכובתוכובתוכו
  ..)החרוז

BכBכBכBלהצילי– תאחזניתאחזניתאחזניתאחזני ימינ9ימינ9ימינ9ימינ9 כ   
   אי9 אחזק ואעמיד את עצמי– כונהכונהכונהכונהומה לנפשי אומה לנפשי אומה לנפשי אומה לנפשי א

      קלטקלטקלטקלט    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�כל הבית על פי 
  :ֶאְבָרח ִמָ:ֶני9ָ  ְו�ָנה ֵמר2ֶח9ָ  ֵאֵל9ְ  �ָנה) ז(
  :ִה3ֶ<ָ  ְ=א�ל ְו>ִ;יָעה �6ָה �0ָ 0ַָמִי� ֶא5ַק ִא�) ח(
  :ָי� ְ�>ֲחִרית ֶא0ְְ/ָנה 0ַָחר ַכְנֵפי ֶאָ?א) ט(
  :ְיִמיֶנ9ָ  ְותֹאֲחֵזִני ַתְנֵחִני ָיְד�Dַ �0ָ  ָ9) י(

   לא אוכל ללכת בדרכי– אסכונהאסכונהאסכונהאסכונה דרכי לאדרכי לאדרכי לאדרכי לא
 ְוִצְדָקְת9ָ  ְליְֹדֶעי9ָ  ַחְס9Aְָ  ְמ9ֹ0ְ ) יא(    לולולולו    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי� על פי – חסדחסדחסדחסד משו9משו9משו9משו9
  :ֵלב ְלִי0ְֵרי

   נתוני� תחת יד נוגשי�– לניגשי�לניגשי�לניגשי�לניגשי�
    חחחח        מזמזמזמז    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו    דודדודדודדוד    מצודתמצודתמצודתמצודתעל פי . בבל\ מלכות אדו�– עדינהעדינהעדינהעדינה
  :המפונקת בבל את $ עדינהעדינהעדינהעדינה

  )הגלות( זמ( לילה – לילהלילהלילהלילה מדתמדתמדתמדת
   מכה בי חוש9 הצרות– אז ישופני חוש9אז ישופני חוש9אז ישופני חוש9אז ישופני חוש9

  יכה"... הוא ישופ9 ראש "– ישופניישופניישופניישופני
   הנסתרות מוארות לפני9 – האפלותהאפלותהאפלותהאפלות ל9ל9ל9ל9 נגוהותנגוהותנגוהותנגוהות
  מלשו( נוגה– נגוהותנגוהותנגוהותנגוהות

  היר ויציב כאור ב– ומוש9ומוש9ומוש9ומוש9 יהליהליהליהל כאורכאורכאורכאור
 ְבCִָרי ִמַ:ְח9Aְָ  ָסַמר) קכ(    קיטקיטקיטקיט    פרקפרקפרקפרק    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי� $ בשריבשריבשריבשרי סמרסמרסמרסמר

 ועמדה נתקשה בשרי כי $ סמר    מצודתמצודתמצודתמצודת: ָיֵראִתי 2ִמ0ְEִָ:ֶטי9ָ 
   הרב מפחד9 כמסמר

   כמו מפני נחש ארסי– כשו9 נחש הנוש9כשו9 נחש הנוש9כשו9 נחש הנוש9כשו9 נחש הנוש9
  )החוורתי( הד� הסתלק מגופי – ועל הד�ועל הד�ועל הד�ועל הד�

   מזכיר את יונה– כמו נרד� בירכתי הספינהכמו נרד� בירכתי הספינהכמו נרד� בירכתי הספינהכמו נרד� בירכתי הספינה
    קלטקלטקלטקלט    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�על פי .  בבריאה– שמת את יד9 – עלי שתה כפ9עלי שתה כפ9עלי שתה כפ9עלי שתה כפ9

      דודדודדודדוד    מצודתמצודתמצודתמצודת : ַ/ֶ:ָכה ָעַלי ַו0ֶ6ָת ַצְר6ִָני ָוֶקֶד� �ח�ר    הההה

 עלי ושמת אברח לבל ומקד� מאחור מסביב עלי צרת 
 מנוס לי ואי( ביד9 תמיד אני ל"ר בי להכות כפ9

 לבלי מסביב עיר על הצרי� חיל לאנשי הדבר והמשיל
  :כרצונ� בה� ומכי� יוצא תת

 לכל מקו� ולכל כיוו( שארצה – פנה אפנה אנה ואנהפנה אפנה אנה ואנהפנה אפנה אנה ואנהפנה אפנה אנה ואנה
   –ללכת בו 

 �ְרִחי) ג(    קלטקלטקלטקלט    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי� על פי – זריתניזריתניזריתניזריתני ארחי ורבעיארחי ורבעיארחי ורבעיארחי ורבעי
 כל כלומר    קקקק""""רדרדרדרד :ִהְסַ/ְנ6ָה Aְָרַכי ְוָכל ֵזִריתָ  ְוִרְבִעי

 וסביב גופי סביב אתה כי, ידעת ומחשבות תנועות
   מחשבי

המחמ� ומטהר את המתכות  כצורB –צרפתני 
 ְצַרְפ6ָנ2 ֱאלִֹהי� ְבַחְנ6ָנ2 ִ/י) י(    סוסוסוסו    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�. היקרות

Bְצָר/ִ Bֶס/ָ:  
        אי אפשר למצוא את צדקתי    ––––תמצא תמצא תמצא תמצא  בלבלבלבל

   –אח ואחות וצחצחות 
 Cָָפה ְ�ַלֲעֵגי ִ/י) יא(    כחכחכחכח    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו על פי – בלעגי שפהבלעגי שפהבלעגי שפהבלעגי שפה

)�  :ַהHֶה ָהָע� ֶאל ְיַדֵ�ר >ֶחֶרת 2ְבָל0
משמעות הדברי� כנראה שהפייט( אומר שכל דברינו 

  ה� פטפוטי� והבל
   תפעיל את מדת הרחמי� בהקד�– קדמה רחמי9קדמה רחמי9קדמה רחמי9קדמה רחמי9

   צעקת הע�– גדיי9גדיי9גדיי9גדיי9 שוועתשוועתשוועתשוועת רצהרצהרצהרצה
 עבודת התשובה והמצוות של – עובדותעובדותעובדותעובדות צא(צא(צא(צא( עמלעמלעמלעמל

   ִהְתע�2 רֵֹעיֶה� ַעEִי ָהי2 אְֹבד�ת צֹא() ו(    ננננ    ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהוהע� 
 ִלי ֱהֵיה ַהִ;יֵלִני) ) ) ) גגגג((((    לאלאלאלא    י�י�י�י�תהלתהלתהלתהלעל פי .  תצילנו– תפלטנותפלטנותפלטנותפלטנו

  :ְלה�0ִיֵעִני ְמצ2ד�ת ְלֵבית ָמע�ז ְלצ2ר
   סלע מבטחי�– צור מעוזצור מעוזצור מעוזצור מעוז

 גבוה מקו�: : : : עזראעזראעזראעזרא    אב(אב(אב(אב(.  מבצר הגנה– בית מצודותבית מצודותבית מצודותבית מצודות
  :מהאויב בו יפחד שלא

 2ְלָכה Dְב2ָרֶת9ָ  ֶאת ע�ְרָרה    גגגג    פפפפ    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי� $לכה לנו לישועהלכה לנו לישועהלכה לנו לישועהלכה לנו לישועה
ָעָתה    ָ-נ2 ִלי10
הציל ושמר על יעקב '  שה– י אחי דינהי אחי דינהי אחי דינהי אחי דינה ולו ולו ולו ולו((((כלשמעוכלשמעוכלשמעוכלשמעו

  אביה� ג� אחרי מעשיה� בשכ�
  
  
  
  
  
  
 


