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תפלת הק' רבי חיים ויטאל זצ"ל על גלות השכינה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אויבי עלי .עד מתי עשנת בתפלת
עד מתי יי תשכחֵ ני נֶצח .עד אנה תסתיר אֶ ת פנֶיך מ ֶמני .עד אנה ירום ֹ
ע ֶמך .עד מתי לֹא תרחֵ ם אֶ ת ירושלים .עד מתי אֶ שכבה ֵבין תנור וכירים .באנו באֵ ש ובמים.
דון .ובכל יוֹ ם
עו ֶשה ב ֶעברת ז ֹ
יתך .זֶה חוֹ לֵ ב וזֶה גוֹ ֵזז וזֶה ֹ
עד מתי אוֹ יבֵ ינו יעלוֹ זו ,וימרטו ויגוֹ זו בצֹאן מרע ֶ
אויבֵ ינו .אֹכלֵ י עמי אכלו לחֶ ם.
מעלילים עלֵ ינו מחשבוֹ ת ,אֶ ת כל התוֹ ֵעבוֹ ת .פערו עלֵ ינו פיהֶ ם כל ֹ
עד מתי יזעקו ב ֶשבי ב ֵני אמ ֶתך .עד מתי עוזך ב ֶשבי ותפאר ֶתך ביד צר .עד מתי שכינתך בגלות .עד מתי עיר
האֱ לֹקים מבלי בנֶיה היא י ֶֹשבֶ ת בגלות ,ורֹאשה חפוי כאשה עקרה ֶשלֹא ילדה .צי ֹון ב ֶמ ֶרר תב ֶכה ,וירושלים ת ֵתן
מושיע לה ,ואֵ ין מחזיק
עוזֵר לה ,ואֵ ין ֹ
רוש כ ֶפיה כאשה מצֵ ירה ,מדוֹ דה נפר ֶדת ,ואֵ ין ֹ
קוֹ לה .קוֹ ל אהלה תתי ֵפח ,תפ ֹ
בידה מכל בנים ילדה .ראוה בנים ,צחקו על משב ֶתיה.
עד מתי יכנסו ט ֵמאים במקוֹ ם טהוֹ רים ,במקוֹ ם קדֹשים באו ק ֵדשים א ֶשר צוית לֹא יבֹאו בקהל לך ,אֱדוֹ ם
דול כי אם יוֹ ם
קום ֶשלֹא היה נכנס כֹהֵ ן-ג ֹ
וישמ ֵעאלים ,מינים ממינים שוֹ נים ,נכנסים לבֵ ית קוֹ ֶדש-הקדשים ,במ ֹ
אֶ חד בשנה ,באֵ ימה ,ביראה ,ב ֶר ֶתת ובזיע לעבוֹ ד עבוֹ ד ֶתך .ובעו ֹו ֹנות-הרבים ,עתה נכנסים ב ֹו כל זב וכל ט ֵמא
לנֶפֶ ש .ועמך בֵ ית-ישראֵ ל בחוץ ,נבזים ושפלים ,דלים ואומללים.
כי קוֹ ל נהי נשמע מציוֹ ן ,ממי ֶשמש ֶרה שכינתוֹ בציוֹ ן ,ואוֹ ֵמר ,אוי ליֶ ,שהֶ ֱחרבתי אֶ ת ֵביתי ,ושרפתי אֶ ת הֵ יכלי,
כהני
רועי ,בני הֵ יכן הֵ םֹ ,
והגלֵ יתי אֶ ת בני לבֵ ין אומוֹ ת העוֹ לם ,שכינה מה הלשוֹ ן אוֹ ֶמ ֶרת" :קלני ֵמרֹאשי ,קלני מז ֹ
אוי לי על שברי ,נחלה מכתי,
הֵ יכן הֵ ם ,אֵ יכה יעיב באפוֹ יי אֶ ת בת ציוֹ ן ,השליך משמים אֶ ֶרץ תפאֶ ֶרת ישראֵ לֹ .
יעותי,
אוֹ הלי שודד וכל ֵמיתרי נ ֵתקו ,בני יצאוני ואֵ ינם ,ואֵ ין נוֹ טֶ ה עוֹ ד אהלי ו ֵמקים יר ֹ
ועתה יי אֱ ל ֵֹקינו ,ק ֵנא לשמך הגדוֹ ל המחולל ֵבין הג ֹוים ,ק ֵנא לע ֵרי קדשך הח ֵרבים והש ֹו ֵממים .ק ֵנא על בנֶיך
רוע תפאֶ ֶרת עו ֶזך ,ולמען כנה א ֶשר נטעה
א ֶשר אכלום זאֵ בים .די להֶ ם נטושים לרוֹ ב ימים .שוב למענך ולמען ז ֹ
ימינך ,א ֶשר היא שבי לפנֵי צר ,וראו כל אפסֵ י אֶ ֶרץ כי ידך לֹא תקצר ,ופדויֵי יי ישובון ובאו ציוֹ ן ברנה ,ושמחת
עוֹ לם על רֹאשם ,ששוֹ ן ושמחה ישיגו ונסו יגוֹ ן ואנחה,
חון ולרחֵ ם על כל זֶרע
מול ול ֹ
חוס ולח ֹ
בו ֵתינוֶ ,שיגוֹ לו רח ֶמיך על מד ֹו ֶתיך ל ֹ
ויהי רצוֹ ן מלפנֶיך יי ֱאל ֵֹקינו ֵואלֹ ֵקי א ֹ
אֱמת ,וכל
אורה ,והאֵ ר ֵעינֵיהֶ ם ב ֶד ֶרך ה ֶ
ֵבית ישראֵ ל ,ותרגיע להֶ ם במגו ֵריהֶ ם ,ותרחֵ ם עלֵ יהֶ ם ,והוֹ ציאֵ ם ֵמאפֵ ילה ל ֹ
נצוֹ צֵ י הקדושה א ֶשר הֵ ם מפוזרים ומפוֹ רדים תחב ֵרם ותתק ֵנם ,והאֵ ר פנֶיך אלֵ יהֶ ם ,ותקרא לשבו ֵיי אס ֵירי התקוה
רוך הזֶה .ותחזירה לעיר קד ֶשך,
דרוֹ ר ,ולאסורים פקח כֹח ,ותזכוֹ ר אֶ ת יוֹ נתך א ֶשר היא יוֹ ֶשבֶ ת עם בנֶיה בגלות הא ֹ
שנו .ואז תחפוֹ ץ
ותב ֵנהו בידך הרמה ,ותחזקה בקבוץ נפוצוֹ ֵתינו ובביאת משיחֵ נו .יראו ֵעינֵינו וישמח ל ֵבנו ותגֵל נפ ֵ
זבחֵ י צֶ ֶדק עוֹ לה וכליל לאשי ,כי בוֹ חֵ ר אתה בבֶ ן-ישי .יהיו לרצוֹ ן אמ ֵרי פי והֶ ג ֹיון לבי לפ ֶניך ,יי צורי ו ֹגואלי
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אור נפ ֵשנו רוחֵ נו ונשמ ֵתנו ,למען בריתך א ֶ
צון מלפ ֶניך ,אבינו מל ֵכנו אֱ לֹ ֵקינו ,ידידות ֹ
יהי ר ֹ
כור אהב ֵתנו וחב ֵתינו ,ותשיב
עולם מלפ ֶניך .ז ֹ
רות ֵריקם ל ֹ
חוז ֹ
שאֵ ינן ֹ
ידות ֶ
כרת לשלֹש ֶעש ֵרה מ ֹ
ימי ֶק ֶדם .כי קשה פ ֵרידתך מ ֶמנו כפרידת
שע בנו כ ֵ
שנו ,ותח ֹזור להשתע ֵ
שכינתך לבֵ ית קד ֵ
צונך יי
עון קדשך ,ולר ֹ
שנו אֶ ל גאולת שכינתך ואֶ ל מ ֹ
שנו מגופֵ נו .המו ֵמ ֵעינו וכלתה נפ ֵ
נפ ֵ
הושיעה יי שכינתך,
נכספנו .הננו ב ֹוכים ומתחננים לפ ֶניך יי אב הרחמן על גלות השכינהֹ .
עול מל ֵכנו בהֵ יכלֵ יה,
שנו רוחֵ נו ונשמ ֵתנו .ו ֵי ֹ
שנו באהבתך הנעימה והע ֵריבה על נפ ֵ
וד ֵבק נפ ֵ
צון.
א ֵמן ֵכן יהי ר ֹ

