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הבית של הצעירים המתחזקים

תפילה נפלאה לתשובה שחיבר רבינו יונה
ׂיתי ִמ ּיוֹם
ׁש ְע ִּתי ,ו ְָכזֹאת ו ְָכזֹאת ָע ִש ִ
ִיתי ו ָּפ ַ
אתי ָעו ִ
ָא ָּנא ֲאדֹנָיָ ,ח ָט ִ
ׂאנִ י ִל ִּבי ְונ ְָד ָבה או ִֹתי
ְע ָּתה נְ ָש ַ
הֱיו ִֹתי ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַעד ַה ּיוֹם ַה ֶּזה .ו ַ
ַפִׁשי,
ׁש ֵלםְּ ,ב ָכל ִל ִּבי ו ְּמא ִֹדי ְונ ְ
יך ָּב ֱא ֶמת ו ְּב ֵלב ָ
רו ִּחי ָלׁשוּב ֵא ֶל ָ
ׂוֹת ִלי ֵלב
ׁש ַעי ,ו ְַל ֲעש
ִל ְהיוֹת מו ֶֹדה וְעוֹזֵב ,ו ְּל ַהְׁש ִל ְיך ֵמ ָע ַלי ָּכל ְּפ ָ
ָהיר ְוז ִָריז ְּבי ְִר ָא ְת ָך.
ׁשה ו ְִל ְהיוֹת ז ִ
ּח ֲח ָד ָ
ָח ָדׁש וְרו ַ
ְע ָּתהֲ ,אדֹנָי ֱאל ַֹקיַ ,ה ּפו ֵֹת ַח יָד ַל ְּתׁשו ָּבה ו ְּמ ַסֵי ַּע ְל ָב ִאים ְל ַט ֵהר,
וַ
ְס ְי ֵּענִ י ְל ִה ְת ַח ֵּזק
ֶיך ,ו ַ
ְק ְּב ֵלנִ י ִּב ְתׁשו ָּבה ְׁש ֵל ָמה ְל ָפנ ָ
ְּפ ַתח י ְָד ָך ו ַ
ׂטןַ ,ה ִּנ ְל ָחם ִּבי ְּב ַת ְח ּבוּלוֹת ו ְּמ ַב ֵּקׁש
ְעזְ ֵרנִ י ֶנגֶד ַה ָּש ָ
ְּבי ְִר ָא ְת ָך ,ו ָ
יקה ּו ֵמ ְר ַמ"ח ֵא ָב ִרים
ְת ְר ִח ֵ
יתנִ יְ ,ל ִב ְל ִּתי י ְִמׁשוֹל ִּבי ,ו ַ
ֲמ ֵ
ַפִׁשי ַלה ִ
נְ
ַעמֹד ַעל י ְִמינִ י
יכה ּו ִּב ְמצוּלוֹת יָם ,ו ְִתגְ ַער ּבוֹ ְל ִב ְל ִּתי י ֲ
ְתְׁש ִל ֵ
ׁש ִּבי ו ַ
ֶ
יך ,ו ְַה ִסירו ָֹת ֵלב ָה ֶא ֶבן ִמ ִּק ְר ִּבי
ׁשר ֵא ֵל ְך ְּב ֻח ֶּק ָ
ׂית ֶאת ֲא ֶ
ְע ִש ָ
ׂטנִ י .ו ָ
ְל ִש ְ
ׂר.
ָת ָּת ִלי ֵלב ָּב ָש
ְונ ַ
ְאל ַּת ֲחנ ּונָיוַ .ק ֵּבל
ׁש ַמע ֶאל ְּת ִפ ַּלת ַע ְב ְּד ָך ו ֶ
ָא ָּנאֲ ,אדֹנָי ֱאל ַֹקיָ ,
ְעוֹן ֶאת ְּת ִפ ָּל ִתי ו ְּתׁשו ָּב ִתיְ ,וי ְִהי ּו
ְאל י ְַע ֵּכב ׁשוּם ֵח ְטא ו ָ
ְּתׁשו ָּב ִתי ו ַ
ֲדי ְל ַה ְכנִ יס ְּת ִפ ָּל ִתי
ֹׁשר ְל ֵה ִליץ ַּבע ִ
יצי י ֶ
ִל ְפנֵי ִּכ ֵּסא ְכבו ֶֹד ָך ְמ ִל ֵ
ֹׁשרֲ ,חתֹר
ֶיך .ו ְִאם ַּב ֲח ָט ַאי ָה ַר ִּבים וַעֲצו ִּמים ֵאין ִלי ֵמ ִליץ י ֶ
ְל ָפנ ָ
יקם
ְק ֵּבל ְּתׁשו ָּב ִתיְ ,ולֹא ָאׁשוּב ֵר ָ
ִלי ַא ָּתה ִמ ַּת ַחת ִּכ ֵּסא ְכבו ֶֹד ָך ו ַ
ֶיךִּ ,כי ַא ָּתה ׁשו ֵֹמ ַע ְּת ִפ ָּלה
ְל ָפנ ָ

