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 )'פרק לג(יחזקאל  )1
 :ִהי ְדַבר ְיקָֹוק ֵאַלי ֵלאמֹרַוְי) א(
ֶּבן ָאָדם ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ַעְּמָך ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאֶרץ ִּכי ָאִביא ָעֶליָה ָחֶרב ְוָלְקחּו ַעם ָהָאֶרץ ִאיׁש ֶאָחד ִמְקֵציֶהם ְוָנְתנּו אֹתֹו ) ב(

 :ָלֶהם ְלצֶֹפה
 :ּׁשֹוָפר ְוִהְזִהיר ֶאת ָהָעםְוָרָאה ֶאת ַהֶחֶרב ָּבָאה ַעל ָהָאֶרץ ְוָתַקע ַּב) ג(
 :ְוָׁשַמע ַהּׁשֵֹמַע ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ְולֹא ִנְזָהר ַוָּתבֹוא ֶחֶרב ַוִּתָּקֵחהּו ָּדמֹו ְברֹאׁשֹו ִיְהֶיה) ד(
 :ֵאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ָׁשַמע ְולֹא ִנְזָהר ָּדמֹו ּבֹו ִיְהֶיה ְוהּוא ִנְזָהר ַנְפׁשֹו ִמֵּלט) ה(
ה ִּכי ִיְרֶאה ֶאת ַהֶחֶרב ָּבָאה ְולֹא ָתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְוָהָעם לֹא ִנְזָהר ַוָּתבֹוא ֶחֶרב ַוִּתַּקח ֵמֶהם ָנֶפׁש הּוא ַּבֲעֹונֹו ִנְלָקח ְוַהּצֶֹפ) ו(

 ס: ְוָדמֹו ִמַּיד ַהּצֶֹפה ֶאְדרֹׁש
 :ָּדָבר ְוִהְזַהְרָּת אָֹתם ִמֶּמִּניְוַאָּתה ֶבן ָאָדם צֶֹפה ְנַתִּתיָך ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְעָּת ִמִּפי ) ז(
 :ְּבָאְמִרי ָלָרָׁשע ָרָׁשע מֹות ָּתמּות ְולֹא ִדַּבְרָּת ְלַהְזִהיר ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו הּוא ָרָׁשע ַּבֲעֹונֹו ָימּות ְוָדמֹו ִמָּיְדָך ֲאַבֵּקׁש) ח(
 ס: לֹא ָׁשב ִמַּדְרּכֹו הּוא ַּבֲעֹונֹו ָימּות ְוַאָּתה ַנְפְׁשָך ִהַּצְלָּתְוַאָּתה ִּכי ִהְזַהְרָּת ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ָלׁשּוב ִמֶּמָּנה ְו) ט(
 :ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֱאמֹר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵּכן ֲאַמְרֶּתם ֵלאמֹר ִּכי ְפָׁשֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ָעֵלינּו ּוָבם ֲאַנְחנּו ְנַמִּקים ְוֵאיְך ִנְחֶיה) י(
י ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיקִֹוק ִאם ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה ׁשּובּו ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ַח) יא(

 פ: ָהָרִעים ְוָלָּמה ָתמּותּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
 

  פרשת האזינו–מדרש תנחומא ) 2
א = דברי הימים=ה "ד(' ועוזו וגו' ודוד אמר דרשו ה) ישעיה נה (בהמצאו' הצור תמים פעלו ישעיה אמר דרשו ה) ד(
ה יתברך שמו פעמים נראה ופעמים אינו נראה פעמים שומע ופעמים "למה אמר בקשו פניו תמיד ללמדך שהקב, )טז

, יפעמים עונה ופעמים אינו עונה פעמים נדרש ופעמים אינו נדרש פעמים מצוי ופעמים אינו מצו, אינו רוצה לשמוע
 כיצד , פעמים קרוב ופעמים אינו קרוב

יכול , עושה תשובה נושא לו פנים, אשר לא ישא פנים) דברים י(פניו אליך וכתוב אחד אומר ' ישא ה) במדבר ו(וכתיב 
ואם , כבסי מרעה לבך ירושלים למען תושעי אם עשו תשובה) ירמיה ד(ם שנאמר "ל אליך ולא לאומה מעכו"לכל ת

 .בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' לכך אמר ישעיה דרשו ה) ב/ ירמיהו/שם (בנתר לאו כי אם תכבסי 
 

 תפילת תשליך ) 3
ישוב ירחמנו יכבוש : מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפצ חסד הוא

מן המצר : אבותינו מימי קדםתתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת ל: עונותינו ותשליך במצלות ים כל חטאתם
מבטח ' טוב לחסות בד: לי בעוזרי ואני אראה בשנאי' ד: לי לא אירא מה יעשה לי אדם' ד: קראתי יה ענני במרחב יה

 :מבטח בנדיבים' טוב לחדות בד: באדם
 

 )יט:לב(פרשת האזינו ) 4
 :ַוַּיְרא ְיקָֹוק ַוִּיְנָאץ ִמַּכַעס ָּבָניו ּוְבנָֹתיו) יט(
 :אֶמר ַאְסִּתיָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה ָּבִנים לֹא ֵאֻמן ָּבםַוּיֹ) כ(
 :ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ִּכֲעסּוִני ְּבַהְבֵליֶהם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְּבלֹא ָעם ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם) כא(
 :יַקד ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ַוּתֹאַכל ֶאֶרץ ִויֻבָלּה ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִריםִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי ַוִּת) כב(
 :ַאְסֶּפה ָעֵלימֹו ָרעֹות ִחַּצי ֲאַכֶּלה ָּבם) כג(
 

 .)לו( קדושין –גמרא ) 5
 אין -ם אין אתם נוהגים מנהג בני,  אתם קרוים בנים-בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים , אלהיכם' בנים אתם לה: לכדתניא

 בנים סכלים )ירמיה ד(: שנאמר, בין כך ובין כך אתם קרוים בנים: רבי מאיר אומר; יהודה' דברי ר, אתם קרוים בנים
 והיה )הושע ב(: ואומר,  זרע מרעים בנים משחיתים)ישעיהו א(: ואומר,  בנים לא אמון בם)דברים לב(: ואומר, המה

 .ני אל חיבמקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם ב
 

 )כח-כא:כט(פרשת נצבים ) 6
ְוָאַמר ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבֵניֶכם ֲאֶׁשר ָיקּומּו ֵמַאֲחֵריֶכם ְוַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר ָיבֹא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְוָראּו ֶאת ַמּכֹות ָהָאֶרץ ַהִהוא ְוֶאת ) כא(

 :ַּתֲחֻלֶאיָה ֲאֶׁשר ִחָּלה ְיקָֹוק ָּבּה
 ְׂשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה לֹא ִתָּזַרע ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹא ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל ֵעֶׂשב ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ַאְדָמה וצביים ָּגְפִרית ָוֶמַלח) כב(

 :ּוְצבֹוִים ֲאֶׁשר ָהַפְך ְיקָֹוק ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו
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 :את ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול ַהֶּזהְוָאְמרּו ָּכל ַהּגֹוִים ַעל ֶמה ָעָׂשה ְיקָֹוק ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהּזֹ) כג(
 :ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת ְּבִרית ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעָּמם ְּבהֹוִציאֹו אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים) כד(
 :ְיָדעּום ְולֹא ָחַלק ָלֶהםַוֵּיְלכּו ַוַּיַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר לֹא ) כה(
 :ַוִּיַחר ַאף ְיקָֹוק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת ָּכל ַהְּקָלָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה) כו(
 :ֶּזהַוִּיְּתֵׁשם ְיקָֹוק ֵמַעל ַאְדָמָתם ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיֹום ַה) כז(
 ס: ַהִּנְסָּתרֹת ַליקָֹוק ֱאלֵֹהינּו ְוַהִּנְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת) כח(
 

 )ז-א:ל(פרשת נצבים ) 7
י ְלָפֶניָך ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּדיֲחָך ְוָהָיה ִכי ָיבֹאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ֲאֶׁשר ָנַתִּת) א(

 :ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמה
 :ְוַׁשְבָּת ַעד ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶניָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך) ב(
 :ָׁשב ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמהְו) ג(
 :ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך) ד(
 :ֶוֱהִביֲאָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיָך) ה(
 :ן ַחֶּייָךּוָמל ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַע) ו(
 :ְוָנַתן ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶביָך ְוַעל ׂשְֹנֶאיָך ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך) ז(
 

 )שם(פירוש המלבים ) 8
. י השלכה יתקלקל הדבר"שע) ב. בי המשליך וזורק נעשה הדבר רחוק ממנו) א: דברים' וההבדל בין השלבה להדחה בג

י הדחה לא "וע, אבל המדית דבר כל עת שידחה צריך להתקרב אל הדבר,  רוצה לדעת איפה תשכוןשמראה שאינו) ג
 .יתקלקל הדבר

 

 )כב-יט:ה(מגילת איכה ) 9
 :ַאָּתה ְיקָֹוק ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִּכְסֲאָך ְלדֹר ָודֹור) יט(
 :ָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּו ְלאֶֹרְך ָיִמים) כ(
 :יֵבנּו ְיקָֹוק ֵאֶליָך ונשוב ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדםֲהִׁש) כא(
 :ִּכי ִאם ָמאֹס ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת ָעֵלינּו ַעד ְמאֹד) כב(
 

  איכה–מדרש רבה ) 10
ואם קציפה היא אית , כב כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד אמר רבי שמעון בן לקיש אם מאיסה היא לית סבר

 .דכל מאן דכעיס סופיה לאיתרציא, סבר
 

 )טו-יד:מט(ישעיהו ) 11
 :ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ְיקָֹוק ַואדָֹני ְׁשֵכָחִני) יד(
 :ֲהִתְׁשַּכח ִאָּׁשה עּוָלּה ֵמַרֵחם ֶּבן ִּבְטָנּה ַּגם ֵאֶּלה ִתְׁשַּכְחָנה ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחְך) טו(
 

 :)לב(ברכות -גמרא) 12
אמרה ? כלום אשכח עולות אילים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר: אמר הקדוש ברוך הוא, שה עולההתשכח א

 )ט"ישעיהו מ(:  אמר לה-? הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך שמא לא תשכח לי מעשה העגל, רבונו של עולם: לפניו
 אמר -? בודך שמא תשכח לי מעשה סיניהואיל ויש שכחה לפני כסא כ, רבונו של עולם: אמרה לפניו. גם אלה תשכחנה

 זה -מאי דכתיב גם אלה תשכחנה : והיינו דאמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא.  ואנכי לא אשכחך)ט"ישעיהו מ(: לה
 . זה מעשה סיני-ואנכי לא אשכחך , מעשה העגל

 

 )י:לג( ספר יחזקאל –י "פירוש רש) 13
 :תם שלא תועיל לכם תשובה לפיכך אין אתם חפצים לשוב כסבורין א-כן אמרתם 

 

  סוף מסכת יומא–תלמוד בבלי ) 14
 )יחזקאל לו(שנאמר ,  אביכם שבשמים-מי מטהר אתכם , לפני מי אתם מטהרין, אשריכם ישראל: אמר רבי עקיבא

 אף הקדוש -מה מקוה מטהר את הטמאים ) 'ה(מקוה ישראל + ירמיהו יז+וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר 
 .הוא מטהר את ישראלברוך 
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 )יד-י:יט(שמות ) 15
 :ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמלָֹתם) י(
 :ָניְוָהיּו ְנכִֹנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד ְיקָֹוק ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסי) יא(
 :ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע ְּבָקֵצהּו ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת) יב(
 :ֵהָּמה ַיֲעלּו ָבָהרלֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש לֹא ִיְחֶיה ִּבְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל ) יג(
 :ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ִׂשְמלָֹתם) יד(
 

 )יב-ח:מט(בראשית ) 16
 :ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָך ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ָאִביָך) ח(
 : ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּוּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה) ט(
 :לֹא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי ָיבֹא שילה ִׁשילֹו ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים) י(
 :ס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים סותה סּותֹואְֹסִרי ַלֶּגֶפן עירה ִעירֹו ְוַלּׂשֵֹרָקה ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּב) יא(
 פ: ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן ִׁשַּנִים ֵמָחָלב) יב(
 

 )יג-א:נא(ספר תהלים ) 17
 :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד) א(
 :ְּבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָּנִביא ַּכֲאֶׁשר ָּבא ֶאל ַּבת ָׁשַבע) ב(
 :לִֹהים ְּכַחְסֶּדָך ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפָׁשָעיָחֵּנִני ֱא) ג(
 :הרבה ֶהֶרב ַּכְּבֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני) ד(
 :ִּכי ְפָׁשַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָתִמיד) ה(
 :ֶרָך ִּתְזֶּכה ְבָׁשְפֶטָךְלָך ְלַבְּדָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי ְלַמַען ִּתְצַּדק ְּבָדְב) ו(
 :ֵהן ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי) ז(
 :ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני) ח(
 :ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסִני ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין) ט(
 :ְוִׂשְמָחה ָּתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִּדִּכיָתַּתְׁשִמיֵעִני ָׂשׂשֹון ) י(
 :ַהְסֵּתר ָּפֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחה) יא(
 :ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאלִֹהים ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי) יב(
 :ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמִּני) יג(
 

 )שם(דת דוד מצו) 18
 : למאס בי ולעזבני אל המקריים-אל תשליכני ) יג(
 

 )שם(ר הירש על ספר תהלים "פירוש הרש) 19
אל ; מצאת אותי בעבר ראוי ליעוד להיות שליח מפעלך בתוך בני ישראל וכלל האנושות.  'אל תשליכני וגו. יג

 .אל תקח ממני, וד זהורוח קדשך שנתת בי עד עתה למילוי יע, ככלי אין חפץ בו.  תשליכני
 

 )שם(ר הירש על ספר תהלים "פירוש הרש) 20
למעך , אז אוכל אני להשתמש אף בחטא קשה זה אשר בו הושפלתי וממנו התנשאתי מחדש בעזרתך. 'אלמדה וגו. טו

יש בכוחו לזכות , אלמדם כי אף אדם שהגיע לשפל המדרגה.  י כך שאלמדה פושעים דרכיך"ע, יעודי הישע הללו
שהחטא נעשה , אלא חטאים מועדים, לא רק חוטאים. וחטאים). ז-ו, לד; יח, שמות לג: דרכיך: השווה(דך וברצונך בחס

 .גם אלה יכולים לשוב אליך, )'חרש וכו, סבל, על דרך גנב(להם טבע 
 

 קטע מסליחות) 21
ורוח קדשך אל , נו מלפניךאל תשליכ. וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו, חוס ורחם עלינו, שמע קולנו יקוק אלקינו

 .אל תעזבנו יקוק אלקינו אל תרחק ממנו. ככלות כחנו אל תעזבנו, אל תשליכנו לעת זקנה. תקח ממנו
 


