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קריאת עידוד למתפללי להתאמ ולהתחזק בתשובה ובתפילה
לקראת יו הדי
ב ַעד ָע ֵרי
חזק ונתחזק  שמואל ב י )יב( ֲחזַק וְ ִנ ְת ַחַק ְ ַעד ַע ֵ!נ ְ
ֱאל ֵֹהינ
וקראו אל אלקי בחזקה  על פי יונה ג )ח( וְ יִ ְק ְרא ֶאל ֱאל ִֹהי
ָ(ב ִאי( ִמ ְַ +ר*) ָה ָר ָעה רד"ק בחזקה  בכל לב:
ְ ָחזְ ָקה וְ י '
ַעזֹב ָר ָ(ע ְַ +ר*) וְ ִאי( 2וֶ
איש אוו – איש חוטא .ישעיהו נה )ז( י ֲ
ל)ח:
יר ֲח ֵמה וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ ִ*י י ְַר ֶה ִל ְס ַ
ַמ ְח ְ(ב ָֹתיו .וְ ָי(ֹב ֶאל ה' וִ ַ
לקרוא ללא ינו ולא ייש – לה' .תהלי קכא )ד( ִהֵ5ה לֹא יָנ
()מר יִ ְָ 6ר ֵאל:
י( ֵ
וְ לֹא יִ ָ
י( רד"ק כשאינ7
ערה ָל ָ!ה ִת ַ
עורה למה תיש  תהלי מד )כד( ָ
פונה אלינו ורואה בצרותינו כאילו אתה יש ולא תראה
יתי ֲא ִני
וכשרו מעשה  מעשי כשרי .על פי .קהלת ד )ד( וְ ָר ִא ִ
ֶאת ָ*ל ָע ָמל וְ ֵאת ָ*ל ִ* ְ(ר) ַה ַ! ֲע ֶ6ה
וה' הטוב בעיניו יעשה  על פי המש 7הפסוק שלמעלה :שמואל ב
ַע ֶ6ה ַה)9ב ְ ֵעינָיו:
י וה' י ֲ
הבטיחנו אלקי אמת ,כי לא אחפו במות המת – ולכ כדאי
לשוב בתשובה :יחזקאל יח )לב( ִ*י לֹא ֶא ְח;ֹ ְמ)ת ַה ֵ!ת ְנ 'א ֲא
דֹנָי אלקי וְ ָה ִ(יב וִ ְחי:
בהמצאו דרשוהו – לנצל את ימי התשובה שבה ה' קרוב אלינו,
על פי ישעיהו נה )ו( ְִ +ר( ה' ְ ִה ָ! ְצא) ְק ָר 'אה ִ ְהי)ת) ָקר)ב:

בתח – בתחנוני
רצוהו וחלוהו – עוררו את רצונו ,התפללו
והתחננו
באימה עבדוהו – לעבוד את ה' ביראה ופחד
כל זרע יעקב – כל הע.
יִר ֵאי ה'
כל הבית על פי תהלי פרק כב )כד( ְ
ֶרע
ַעקֹב ַ* ְדה וְ גר ִמ ֶ!*ָ 5ל ז ַ
ֶרע י ֲ
ַה ְללה ָ*ל ז ַ
יִ ְָ 6ר ֵאל:
שקוד דלתות אר 7אפי – לעמוד לפני הדלת
ולבקש רחמי מבעל הרחמי .על פי משלי ח
2ד ( ֵֹמ ַע ִלי ִל ְ(קֹד ַעל ְַ +לת ַֹתי י)
<( ֵרי ָ
)לד( ְ
י) ִל ְ(מֹר ְמזזֹת ְ; ָת ָחי :מצודת דוד לשקוד 
למהר לבוא אל דלתותי בכל יו ולשבת בקבע
במזוזות פתחי
יודע רצות – יודע לרצות ולפייס
ויואל – ויסכי ללהתפלל עבורינו
הכו לקראת – ...לקראת יו כיפור המתקרב
ערכו שווע – הכינו תפילה וצעקה
קדשו צו קראו עצרה – על פי יואל ב )טו(
()פר ְ ִצ>) ַק ְ (+צ) ִק ְרא ֲע ָצ ָרה :מצודת
ִ= ְקע ָ
דוד קדשו צו  הזמינו יו צו:
קראו עצרה  הכריזו להתאס? לבית ה':
יבקש יפלל – יתפלל ,ידו
אלקי עובד – עובד אלוקי ,צדיק
הרצה שי ותשר מהשמ – ה' רוצה בתפילתנו
יותר מחלב )שומ( הקרבנות ,וכ בהמש 7הפיוט
מאל ַה ֵח ֶפ ַלה'
ֹאמר ְ( ֵ
על פי שמואל א טו )כב( ַו> ֶ
ֶבח
ְעֹל)ת זְ ָב ִחי ִ* ְ(מ ַֹע ְק)ל ה' ִהֵ5ה ְ(מ ַֹע ִמ ַ
ילי:
ט)ב ְל ַה ְק ִ(יב ֵמ ֵח ֶלב ֵא ִ
ַח ֵלי
ילי ְ ִר ְבב)ת נ ֲ
<ל ֵפי ֵא ִ
יִר ֶצה ה' ְ ְ
מיכה ו )ז( ֲה ְ
ָ( ֶמ
ועוד
עקוב – מעוות ,חוטא .א רוצי לזכות חוטאי,
יש לזכור את זכות יעקב .בדומה ל תהלי כ )ב(
ַעקֹב:
ֶב ֱָ (ֵ 7אל ֵֹהי י ֲ
ַע ְנ ָ 7ה' ְי) ָצ ָרה יְ ְַ @6
יַ
ושפה בשילו פרי – תפילתינו מועילה לנו
בהעדר הקרבנות.על פי הושע פרק יד פסוק ג
ְקח ִע ָ! ֶכ ְָ +ב ִרי וְ (ב ֶאל ה' ִא ְמר ֵא ָליו ָ*ל
נ ַ( ְָ Bמה ָפ ִרי ְָ 6פ ֵתינ :רד"ק
ִ= ָAא ָע) וְ ַקח ט)ב ְ
במקו פרי נשלמה לפני 7וידוי שפתינו כי אתה
רוצה בדברי תשובה יותר כי אי הקרבנות
מועילות בלא וידוי העו

