
ל ָיֶמיָה, ּוְלַמַען  ָתה ָכּ ָעְשׂ יָה ַהּטֹוִבים ֶשׁ ְזכּות ַמֲעֶשׂ ִני ִבּ ַזֵכּ ְתּ נּו, ֶשׁ ַח ַעל ֶקֶבר ָרֵחל ִאֵמּ ֵטּ ַתּ אִתי ַהּיֹום ְלִהשְׁ ִהְנִני ָבּ

ח ֵאת ַרְחָמה ֱהיֹוָתה ֲעָקָרה ַוִתְפַתּ ָזַּכְרָתּ ָלּה ֶבּ ָתּה ֶשׁ ְזכּוָתּה ְוִצְדָקָתה ּוְתִפָלּ

ַהּטֹוִבים  יָה  ְזכּות ַמֲעֶשׂ ִבּ ִני  ַזֵכּ ְתּ ֶשׁ נּו,  ִאֵמּ ַח ַעל ֶקֶבר ָרֵחל  ֵטּ ַתּ ַהּיֹום ְלִהשְׁ אִתי  ָבּ ִהְנִני  א ֶמֶלְך ָמֵלא ַרֲחִמים!  ָאָנּ

מֹו  ְכּ ַרְחָמה,  ח ֵאת  ַוִתְפַתּ ֲעָקָרה  ֱהיֹוָתה  ֶבּ ָלּה  ָזַּכְרָתּ  ֶשׁ ָתּה  ּוְתִפָלּ ְוִצְדָקָתה  ְזכּוָתּה  ּוְלַמַען  ָיֶמיָה,  ל  ָכּ ָתה  ָעְשׂ ֶשׁ

ָתה  ר ָעְשׂ ח ֵאת ַרְחָמה” ּוְלַמַען ִצְדַקת ְלָבָבּה ֲאֶשׁ ַמע ֵאֶליָה ֱאלִֹקים ְוִיְפַתּ ר ֱאלִֹקים ֵאת ָרֵחל ְוִישְׁ ֱאַמר “ְוִיְזכֹּ ֶנּ ֶשׁ

ר ָלנּו ְזכּוָתּה ְוִצְדָקָתה,  ְזכֹּ אּות ָלָבן ָאִביָה, ֵכן ִתּ בֹוׁש ֵמַרָמּ א ֵתּ לֹּ ֵדי ֶשׁ יָמִנים ְכּ ְסָרה ָלּה ַהִסּ ָמּ ִעם ֲאחֹוָתּה ֵלָאה, ֶשׁ

א  ּוְתַמֵלּ ָפֶניָך,  ִמְלּ ים  ִשׁ ְמַבְקּ ֲאַנְחנּו  ֶשׁ ַמה  ְוָעֵתנּו  ַשׁ ְוַתֲאִזין  ֵתנּו  ִפָלּ ְתּ ֵאת  ל  ַקֵבּ ְתּ ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ְוַעל  ָעַלי 

ַקח ֵעיֶניָך  ַמע, ְפּ ה ָאְזְנָך ּושְׁ י ֶקֶדם. ְוַהֵטּ ֵמּ ֵמי שְׁ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְשּׁ ְפֻקַדּ ָאלֹות ְלָבֵבנּו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו ִבּ ִמשְׁ

גֹוִיים, ְואֹוְמִרים ֵאין ּתֹוֶחֶלת ְוִתְקָוה.  י ָהִיינּו ַלַעג ְוֶקֶלס ְבּ ִכּ ְמָך ָעֶליָה,  ר ִנְקָרא ִשׁ ְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶשׁ ְוָרָאה שֹׁ

ַיד ָצר. ָך ְבּ ִבי ְוִתְפַאְרְתּ ֶשּׁ ַעל. ַעד ָמַתי ִיְהֶיה עּוְזָך ַבּ ְוִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו, ְלַמַעְנָך ְפּ

ֶדֶרְך ְולֹא ֵהִביָאה  נּו ְבּ ַבר ֵאת ָרֵחל ִאֵמּ ָקּ ָאִבינּו ַיֲעקֹב ֶשׁ ְלנּו ַעל ָיֵדי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֶשׁ ר ִקַבּ ֲאֶשׁ ה ַכּ ְוִהֵנּ

ם,  ֶרְך שָׁ ה אֹוָתם ְנבּוַזְרֲאָדן ְוָהיּו עֹוְבִרים ֶדּ ָלּ ִהְגּ ֶשׁ ְהֶיה ְלֶעְזָרה ְלָבֶניָה, ְכּ ִתּ ֵדי ֶשׁ ּבּור ְכּ י ַהִדּ ְלֵבית ֶלֶחם, ָהָיה ַעל ִפּ

ְמרּוִרים ָרֵחל  ִכי ַתּ ַמע, ְנִהי ְבּ ָרָמה ִנשְׁ ֱאַמר: “קֹול ְבּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ה ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ְכּ שָׁ ְבָרּה ּוִבְקּ נּו ִמִקּ ָיְצָאה ָרֵחל ִאֵמּ

ה ָאַמר ה’ ִמְנִעי  ֱאַמר: “כֹּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ְבָתּ ָלּה, ְכּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵהַשׁ י ֵאיֶנּנּו” ְוַאָתּ ֶניָה ִכּ ֵחם ַעל ָבּ ה ְלִהָנּ ֶניָה ֵמַאָנּ ה ַעל ָבּ ְמַבָכּ

ְקָוה ְלַאֲחִריְתך ְנֻאם ה’  בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב ְוֵיׁש ִתּ ָכר ִלְפעּוָלֵתך ְנֻאם ְיָי ְושָׁ י ֵיׁש שָׂ ִכי ְוֵעיַנִיְך ִמן ִדְמָעה ִכּ קֹוֵלך ִמֶבּ

ִנים ִלְגבּוָלם” בּו ָבּ ְושָׁ

נּו ֵאת ָהעֹוָלם – ָמה  ה ָרֵחל ִאֵמּ ָנה ִהְרִעישָׁ ְבִעים שָׁ ָהָיה ַרק ְלִשׁ לּות ִראׁשֹון ֶשׁ ר! ִאם ַעל ָגּ אַמר, ַמה ְנַדֵבּ ַמה נֹּ

גֹוָלה ַאַחר ּגֹוָלה,  ֲאַנְחנּו ְבּ ָנה ֶשׁ ע ֵמאֹות שָׁ ר ֶזה ]יֹוֵתר מ[ֶאֶלף ְוְתַשׁ ְמָהר ַהֶזּה, ֲאֶשׁ ר ְוַהִנּ ָגלּות ַהַמּ ה, ְבּ אַמר ַעָתּ תֹּ

סּוִחים ָאנּו  ָפִלים ְוִנְבִזים ּוְכקֹוִצים ְכּ ִרים, ַוֲאַנְחנּו שְׁ ַחת עֹל ְמָלִכים ְושָׂ ְנפֹות ָהָאֶרץ ַתּ ע ַכּ ַאְרַבּ ְמֻפָזִּרים ְוִנָדִחים ְבּ
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ה, ְולֹא  ֻדָשּׁ ת ּתֹוָרֵתנּו ַהְקּ נּו ְלַהֲעִביר ָדּ ָנָתם ַלֲעמֹוד ַעל ַנְפֵשׁ ָוּ ר ַכּ ה ֵמֲחֵברֹו, ְוִעַקּ ֵעיֵניֶהם, ּוְבָכל יֹום ִקְלָלתֹו ֵמֻרָבּ ְבּ

ְחֶזֶּקת  ן ָנְתנּו ֵעיֵניֶהם ֵהיַאְך ְלַהֲעִביָרם ֵמֱאמּוָנָתם ַהֻמּ ית ַרָבּ ל ֵבּ ינֹוקֹות ֶשׁ ם ַעל ִתּ ָרֵאל עֹוד. ַגּ ם ִיְשׂ ִיָזֵּכר ָלֶהם ֵשׁ

ה  ֵני ֶחְברֹון ּומֶֹשׁ ִקְבֵרך? ָהִקיִצי ּוְתעֹוְרִרי ִלְיֵשׁ נּו? ֵאיְך ּתּוְכִלי ָלנּוַח ְבּ אְמִרי, ָרֵחל ִאֵמּ ָלֶהם ֵמֲאבֹוֵתיֶהם. ָמה תֹּ

ֵליַטת  ֵאִרית ְפּ ַעד שְׁ ַרְך ְבּ בֹודֹו ִיְתָבּ ֵני ְכּ י ְפּ ים. ִעְמִדי ָנא, ִהְתַיְצִבי ָנא, ַחִלּ דֹוִשׁ ָרְעָיא ֵמֵהיָמָנא ְוָכל ֲאבֹוֵתינּו ַהְקּ

ְדֵרָגה. ַעד ָמַתי  ֵסֶתר ַהַמּ ָפִלים ְוִנְבִזים, ְנתּוִנים ְבּ דּוִדים, שְׁ דּוִדים ְושְׁ ֱאָנִקים, ְבּ ֱאָנִחים ְוַהֶנּ ָרֵאל, ַהֶנּ ִית ִיְשׂ ָך ֵבּ ַעְמּ

ַרֵחם ַעל  ְתּ ָיבּוזּו! ַעד ָמַתי לֹא  ּבֹוז  ּוָבֶניָך  ַיֲעלֹוזּו  ִעים  ָלֶנַצח! ַעד ָמַתי ְרשָׁ ְמָך  ִשׁ ְיָנֵאץ אֹוֵיב  ְיָחֵרף ַצר,  ֱאלִֹהים 

ִית  ִית, ַהֵהיָכל ְוַהר ַהַבּ ה זֹאת ּתֹוַרת ַהַבּ בֹוְדָך! ִהֵנּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמשְׁ ָך ְוַעל ַאְרְצָך ְוַעל ְירּושָׁ ָרֵאל ַעְמּ ִיְשׂ

ֲעלֹות,  ת ַהַמּ ה ַרַבּ דָֹשּׁ ָניו ֲחרֹוִלים, ׁשּוָעִלים ִהְלכּו ּבֹו. ְוָהִעיר ַהְקּ ּסּו ָפּ ׁשֹוִנים, ָכּ ּלֹו ִקְמּ ית. ָעָלה ֻכּ ִמיר ָוַשׁ ָהָיה ְלָשּׁ

ה,  ל ֵאֶלּ ַרְמנּו ֵאת ָכּ ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַעוֹונֹות ֲאבֹוֵתינּו ָגּ ִאָיה. ְוִאם ֲאַנְחנּו ַבּ ה ְוֶשׁ ָמּ ה ַשׁ ה ִהיא ַעָתּ ִעיר ֱאלִֹקים ֶסָלה, ִהֵנּ

י ֵעת ְלֶחְנָנה. ַרֵחם ִצּיּון ִכּ קּום ְתּ ה ָתּ ְזַנח ְוֶתֶאַנף ָלֶנַצח! ַאָתּ ַעל ָהַרֲחִמים, ַהְלעֹוָלִמים ִתּ ה ַבּ ֲהלֹא ַאָתּ

ר ָלנּו ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו  ְזכֹּ ִתּ ב, ֶשׁ ִביַרת ַהֵלּ ֶפׁש ּוִבשְׁ ְפלּות ַהֶנּ ְכִפיַפת קֹוָמה ּוְבַהְכָנַעת רּוַח ּוְבִשׁ אנּו ְלָפֶניָך ִבּ ָלֵכן ָבּ

ָעֵוינּו  ְוֶשׁ ָחָטאנּו  ֶשׁ ֵעינּו,  ּוְפשָׁ ַוֲעֹונֹוֵתינּו  אֵתינּו  ל ַחטֹּ ָכּ ָלנּו ֵאת  ר  ּוְתַכֵפּ נּו,  ִאֵמּ ָרֵחל  ַהִצְדָקִנית  ּוְזכּות  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ

ְנִעיִמים ַעל ָהֲאָדָמה  נֹוֵתינּו ִבּ ּטֹוב ּושְׁ ָמה ְלָפֶניָך, ְוַתֲאִריְך ָיֵמינּו ַבּ ְלּ ְתׁשּוָבה ֶשׁ ְענּו ְלָפֶניָך, ְוַתַעְזֵרנּו ְלׁשּוב ִבּ ַשׁ ָפּ ְוֶשׁ

ָנה  ַכָוּ ְבּ ּוִמְצֹוֶתיָך  ּתֹוָרְתָך  ְלמּוד  ַתּ ְבֵרי  ִדּ ל  ָכּ ֵאת  ְוַלֲעׂשֹות  מֹר  ִלשְׁ ד  ּוְלַלֵמּ ִלְלמֹד  ּנּוַכל  ֶשׁ ְכֵדי  ִבּ ֶדׁש,  ַהקֹּ ַאְדַמת 

ל ִמיֵני חֹוִלי )ובפרט מהחולה פב”פ(.  ָרֵאל ָכּ ִית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ּנּו ּוִמָכּ ה, ְוָתִסיר ִמֶמּ י ׁשּום ִטְרָדּ ִלּ ָמה ּוְרצּוָיה, ְבּ ֵלּ שְׁ

ם,  ִעיָתּ ִמים ְבּ ְרָנָסה טֹוָבה ּוְגשָׁ י ִרְפיֹון. ְוַתן ָלנּו ַפּ ִלּ נּוַכל ַלֲעבֹד אֹוְתָך יֹוָמם ָוַלְיָלה ְבּ ַח ּוְבִריאּות ַהּגּוף ֶשׁ ְוַתן ָלנּו כֹּ

י  ֵדּ ְוֶאָחד  ְלָכל ֶאָחד  ִסּפּוֵקינּו  ְוַתן  ִויָרקֹות,  רֹות  ֵפּ ִמיֵני  ְוָכל  בּואֹות  ְתּ ִמיֵני  ָכל  ְבּ ַהזֹּאת ְמבֶֹרֶכת  ָנה  ַהָשּׁ ֵהא  ְתּ ֶשׁ

ל ֵאת בנינו )ובפרט פב”פ( )ומי שיש לו בנים בחו”ל יאמר:  ינּו. ותזכינו ְלַגֵדּ י ַחֵיּ ל ְיֵמּ ַמְחסֹורֹו, ְולֹא ֶיְחַסר ָלנּו ָכּ

ה  ַמֲעֶשׂ ָכל  ְבּ ָלֶהם  ְצִליַח  ַתּ ְוכּו’, ויפרט כל אחד מקרוביו ומיודעיו(.ֶשׁ ִני  ִמְבּ ׁשּורֹות טֹובֹות  ְבּ מַֹע  ִני ִלשְׁ ּוְתַזֵכּ

ל  מֹות ָכּ ִנשְׁ ְוּ ס,  ַעל ַהֵנּ י ֵמִאיר ַבּ ַמת ַרֵבּ נּו ְוִנשְׁ ַמת ָרֵחל ִאֵמּ ֶמן ְלָמאֹור ְלִעּלּוי ִנשְׁ י ֶנֶדר נֹוֵתן ֶשׁ ִלּ ְבּ ְוִהְנִני  ְיֵדיֶהם 

י  ַחֵיּ ֵניֶהם ְבּ נֹוֵתיֶהם, ְולֹא ָימּות ׁשּום ֶאָחד ִמְבּ ֲאִריכּו ְיֵמיֶהם ּושְׁ ַיּ ַני פב”פ( שְׁ יִקים ְוַהֲחִסיִדים )ולהצלחת ָבּ ִדּ ַהַצּ

ר ְוָראּוי ָלֶהם, ְולֹא ֵיָרֶאה  ֵשׁ ָכל ִמּדֹות טֹובֹות, ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזּוּוג ָכּ ִרים ְבּ יִקים ּוְכֵשׁ ם, ְוִיְזּכּו ְלָבִנים ַצִדּ ֲאִביֶהם ְוִאָמּ

ֲעָגָלא  ַבּ ה  ֵלָמּ ה שְׁ ּוְגֻאָלּ ֻלּיֹות  ָגּ ִקּבּוץ  ְבּ ה ִלְראֹוָתם ַיַחד  ְוִנְזֶכּ נּו,  ְחֵתּ ַפּ ַזְרֵענּו ּוִמשְׁ ְבּ סּול  ֶמץ ְפּ ַמע ׁשּום ֶשׁ ְולֹא ִישָׁ

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּוִבְזַמן ָקִריב, ָאֵמן ֶסָלה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ
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