עמ“י עש“ו

בס“ד

תפילת השב לרבינו יונה ע“ה
ׂיתי
וּפ ַש ְׁע ִתּי ,וְ כָ זֹאת וְ כָ זֹאת ָע ִש ִ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ָאנָ ּא ֲאדֹנָ יָ ,ח ָט ִ
יוֹתי ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַעד ַהיּוֹם ַהזֶ ּה .וְ ַע ָתּה נְ ָש ַׂאנִ י לִ ִבּי
ִמיּוֹם ֱה ִ
וּבלֵ ב ָשׁלֵ םְ ,בּכָ ל
רוּחי לָ שׁוּב ֵאלֶ יָ ב ֱּא ֶמת ְ
אוֹתי ִ
ִ
וְ נָ ְד ָבה
מוֹדה וְ עוֹזֵ ב ,וּלְ ַה ְשׁלִ יֵ מ ָעלַ י כָ ּל
וּמא ִֹדי וְ נַ ְפ ִשׁי ,לִ ְהיוֹת ֶ
לִ ִבּי ְ
רוּח ֲח ָד ָשׁה וְ לִ ְהיוֹת זָ ִהיר
ְפ ָּש ַׁעי ,וְ לַ ֲעשׂוֹת לִ י לֵ ב ָח ָדשׁ וְ ַ
בי ְִר ָא ְת.
וְ זָ ִריז ְ ּ
וּמ ַס ֵי ַּע לְ ָב ִאים
ּשׁוּבה ְ
פּוֹת ַח יָד לַ ְת ָ
היַ ,ה ֵ
וְ ַע ָתּהֲ ,אדֹנָ י ֱא ַ
שׁוּבה ְשׁלֵ ָמה לְ ָפנֶ י ,וְ ַס ְי ֵּענִ י
לְ ַט ֵהרְ ,פ ַּתח י ְָד וְ ַק ְבּלֵ נִ י ִב ְּת ָ
ש ָׂטןַ ,הנִ ּלְ ָחם ִבּי
בי ְִר ָא ְת ,וְ ָעזְ ֵרנִ י נֶ גֶ ד ַה ָ ּ
לְ ִה ְת ַחזֵ ּק ְ ּ
יתנִ י ,לְ ִבלְ ִתּי י ְִמשׁוֹל ִבּי,
וּמ ַב ֵקּשׁ נַ ְפ ִשׁי לַ ֲה ִמ ֵ
ְב ַּת ְחבּוּלוֹת ְ
וְ ַת ְר ִח ֵיקהוּ ֵמ ְר ַמ“ח ֵא ָב ִרים ֶש ִׁבּי וְ ַת ְשׁלִ יכֵ הוּ ִב ְּמצוּלוֹת יָם,
ׂית ֶאת ֲא ֶשׁר
וְ ִתגְ ַער בּוֹ לְ ִבלְ ִתּי י ֲַעמֹד ַעל י ְִמינִ י לְ ִש ְׂטנִ י .וְ ָע ִש ָ
ירוֹת לֵ ב ָה ֶא ֶבן ִמ ִק ְּר ִבּי וְ נָ ַת ָתּ לִ י לֵ ב ָב ָּשׂר.
ֵאלֵ ְ ב ֻּח ֶקּי ,וְ ַה ִס ָ
היָ ,ש ַׁמע ֶאל ְת ִּפלַ ּת ַע ְב ְדּ וְ ֶאל ַת ֲּחנוּנָ יו.
ָאנָ ּאֲ ,אדֹנָ י ֱא ַ
ּשׁוּב ִתי וְ ַאל י ְַעכֵ ּב שׁוּם ֵח ְטא וְ ָעוֹן ֶאת ְת ִּפלָ ִּתי
ַק ֵבּל ְת ָ
יצי י ֶֹשׁר לְ ֵהלִ יץ
בוֹדְ מלִ ֵ
שׁוּב ִתי ,וְ י ְִהיוּ לִ ְפנֵ י כִ ֵּסּא כְ ֶ
וּת ָ
ְ
ַב ֲּע ִדי לְ ַהכְ נִ יס ְת ִּפלָ ִּתי לְ ָפנֶ י .וְ ִאם ַב ֲּח ָט ַאי ָה ַר ִבּים
צוּמים ֵאין לִ י ֵמלִ יץ י ֶֹשׁרֲ ,חתֹר לִ י ַא ָתּה ִמ ַת ַּחת כִ ֵּסּא
וַ ֲע ִ
ּשׁוּב ִתי ,וְ א ָאשׁוּב ֵר ָיקם לְ ָפנֶ י ,כִ ּי ַא ָתּה
בוֹד וְ ַק ֵבּל ְת ָ
כְ ֶ
שׁוֹמ ַע ְת ִּפלָ ּה.
ֵ
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