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 'בראשית פרק ג( 1
עו ֶאת ( ח) מְׁ תֹוְךַוִטשְׁ ֹקָוק ֱאֹלִהים בְׁ ֵני יְׁ ּתֹו ִמןְׁ ִאשְׁ ַחֵבא ָהָאָדם וְׁ רוַח ַהטֹום ַוִטתְׁ ַהֵכְך ַבָגן לְׁ ֹקָוק ֱאֹלִהים ִמתְׁ  ֵעץ קֹול יְׁ

ֹקָוק ֱאֹלִהים ֶאל ָהָאָדם ַוֹטאֶמר לֹו ַאֶטָךה( ט) :ַהָגן ָרא יְׁ ִּתי ַבָגן ָואִ ( י) :ַוִטקְׁ ָך ָשַמעְׁ יָרא ִךי ֵעיֹרם ָאֹנִכי ַוֹטאֶמר ֶאת ֹקלְׁ
ּתָ ( יא) :ָוֵאָחֵבא ִּתי ֲאָכל ִמֶלםו ָאָכלְׁ ִבלְׁ ָך ִךי ֵעיֹרם ָאָּתה ֲהִמן ָהֵעץ ֲאֶשר ִצִויִתיָך לְׁ ַוֹטאֶמר ( יב) :ַוֹטאֶמר ִמי ִהִגיד לְׁ

ָנה ִכי ִמן ָהֵעץ ָוֹאֵכל ֹקָוק ֱאֹלִהים ָלִאָשה ַמה ֹזאת ָעִשית  (יג) :ָהָאָדם ָהִאָשה ֲאֶשר ָנַתָּתה ִעָלִדי ִהוא ָנתְׁ ַוֹטאֶמר יְׁ
 :ַוֹּתאֶמר ָהִאָשה ַהָםָחש ִהִשיַאִני ָוֹאֵכל

 
 'פרק ג –ן בראשית "רמב( 2

היא נתנה לי מן , לעזראתה בכבודך נתת אותה לי האשה אשר , כלומר –וטעם האשה אשר נתת עמדי ( יב
לפרש שענה אותו אתה גרמת לי המכשול . יהיה לי לעזר ולהועיל והייתי חושב שכל אשר תאמר אלי, העץ
שלא היית , "כי שמעת לקול אשתך"שנתת לי אשה לעזר והיא יעצתני להרשיע וזהו מה שאמר בענשו , הזה

 .קורין אותו בזה כפוי טובה( ז ה א"במסכת ע)ורבותינו . ראוי לעבור על מצותי בעבור עצתה
 
 'בראשית פרק ד( 3
אֶ ( ה) לו ָןָניווְׁ ֹאד ַוִטןְׁ ַקִין מְׁ ָחתֹו ֹלא ָשָעה ַוִטַחר לְׁ ֶאל ִמנְׁ לו ( ו) :ל ַקִין וְׁ ָלָלה ָנפְׁ ֹקָוק ֶאל ָקִין ָלָלה ָחָרה ָלְך וְׁ ַוֹטאֶמר יְׁ

ַאּתָ ( ז) :ָפֶניָך שוָקתֹו וְׁ ֵאֶליָך ּתְׁ ִאם ֹלא ֵתיִטיב ַלֶןַתח ַחָחאת ֹרֵבץ וְׁ ֵאת וְׁ ָשל בוֹ ֲהלֹוא ִאם ֵּתיִטיב שְׁ ַוֹטאֶמר ( ח) :ה ִּתמְׁ
ֵגהו יֹוָתם ַבָשֶדה ַוָטָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַטַהרְׁ ִהי ִבהְׁ ֶאל ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך  'הַוֹטאֶמר ( ט) :ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַויְׁ

ִּתי ֲהֹשֵמר ָאִחי ָאֹנִכי ֵמי ָאִחיָך ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמהַוֹטאֶמר ֶמה ָעִשיָת ( י) :ַוֹטאֶמר ֹלא ָיַדעְׁ ַעָּתה ( יא) :קֹול דְׁ וְׁ
ֵמי ָאִחיָך ִמָטֶדָך ָתה ֶאת ִןיָה ָלַקַחת ֶאת דְׁ ִךי ַתֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ֹלא ֹתֵסף ֵּתת ( יב) :ָארור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָןצְׁ

ֶיה ָבָאֶרץ ֹשא 'הֶמר ַקִין ֶאל ַוֹטא( יג) :ֹךָחה ָלְך ָנע ָוָנד ִּתהְׁ ֵני ָהֲאָדָמה ( יד) :ָגדֹול ֲעֹוִני ִמםְׁ ָּת ֹאִתי ַהטֹום ֵמַעל ןְׁ ֵהן ֵגַרשְׁ
ֵגִני ִאי ַיַהרְׁ ָהָיה ָכל ֹמצְׁ ָהִייִתי ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ וְׁ  :וִמָןֶניָך ֶאָמֵתר וְׁ

 
 'בראשית פרק ד –ן "רמב( 4

 שלום
י מבראשית רבה "לשון רש, וןועוני אי אפשר לטע, נים ותחתוניםאתה טוען עליו, בתמיה -גדול עוני מנשוא 

 :(אכב י)
אף על פי , וישר משפטיך' וצדיק אתה ה, אמת כי עוני גדול מלסלוח, אמר. והנכון בפשט שהוא וידוי
כי בהיותי נע ונד ולא אוכל לעמוד  -והנה גרשת אותי היום מעל פני האדמה . שענשת אותי הרבה מאד

כי לא אוכל לעמוד לפניך  -ומפניך אסתר , ה אנכי מגורש מן האדמה ואין מקום למנוחתיבמקום אחד הנ
אבל מה אעשה כי כל . כי בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי, להתפלל או להקריב קרבן ומנחה

 ואתה בחסדך הרבים לא חייבת אותי מיתה -מוצאי יהרגני 
 
 'פרק לח –בראשית ( 5
ִמ ( כד) ִהי ךְׁ הוָדה הֹוצִ ַויְׁ נוִנים ַוֹטאֶמר יְׁ ַגם ִהֵםה ָהָרה ִלזְׁ ָתה ָּתָמר ַךָכֶתָך וְׁ ֹלש ֳחָדִשים ַוטַֺגד ִליהוָדה ֵלאֹמר ָזנְׁ יאוָה שְׁ

ִתָשֵרף ִאיש ֲאֶשר ֵאֶכה כֹו ָאֹנִכי ָהָרה ַוֹּתאֶמר ַהֶךר( כה) :וְׁ ָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמר לְׁ ִהיא ָשלְׁ ִמי  ִהוא מוֵצאת וְׁ ָנא לְׁ
ַהַלֶחה ָהֵאֶכה ִתיִלים וְׁ ַהןְׁ ִני( כו) :ַהֹחֶתֶמת וְׁ ֵשָלה בְׁ ַתִּתיָה לְׁ ָקה ִמֶלִםי ִךי ַעל ֵךן ֹלא נְׁ הוָדה ַוֹטאֶמר ָצדְׁ ֹלא ָיַסף  ַוַטֵךר יְׁ וְׁ

ָּתה ַדעְׁ  :עֹוד לְׁ
 
 (שם)ן "רמב( 6
שיצאה בת קול ואמרה ( סוטה י ב)דרשו ורבותינו . היא מעוברת, ממני. בדבריה, צדקה -צדקה ממני  (וכ

ויאמר אל דוד , (א ב לב"מ)והנכון שהוא כמו צדיקים וטובים ממנו . י"לשון רש, ממני ומאתי יצאו הדברים
כי היא , צדקה במעשיה יותר ממני ,(א כד יז"ש)צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה 

 לשלה בניהצדקת ואני החוטא אליה שלא נתתיה 
 
 
 



 

WWW.KOLLELYOMRISHON.ORG 
A project of Yeshiva University Center for the Jewish Future – Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary 

3 

 'פרק מב –בראשית ( 7
נֹו ֵאֵלינו וְׁ ( כא) ַחנְׁ ִהתְׁ שֹו בְׁ נו ַעל ָאִחינו ֲאֶשר ָרִאינו ָצַרת ַנפְׁ רו ִאיש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵשִמים ֲאַנחְׁ נו ַוֹטאמְׁ ֹלא ָשָמעְׁ

 :ַעל ֵךן ָבָאה ֵאֵלינו ַהָנָרה ַהֹזאת
 
 (שם)ן "רמב( 8

כי היה , חשבו להם האכזריות לעונש גדול יותר מן המכירה -ו בהתחננו אלינו אשר ראינו צרת נפש( כא
או מפני שהדבר ידוע בטבע כי , והכתוב לא סיפר זה שם, אחיהם בשרם מתחנן ומתנפל לפניהם ולא ירחמו

או , יתחנן אדם לאחיו בבואו לידם להרע לו וישביעם בחיי אביהם ויעשה כל אשר יוכל להציל נפשו ממות
 או מדרך הכתובים שמקצרים במקום אחד ומאריכים בו במקום אחר, צה הכתוב לקצר בסורחנםשיר

 
 'פרק נ –בראשית ( 9
ָהֵשב ָיִשיב ָלנו ֵאת ָךל ָהָרָעה ֲאֶשר ( טו) ֵמנו יֹוֵסף וְׁ טְׁ רו לו ִישְׁ או ֲאֵחי יֹוֵסף ִךי ֵמת ֲאִביֶהם ַוֹטאמְׁ נו ֹאתוֹ ַוִטרְׁ  :ָגַמלְׁ
ֵני מֹותֹו ֵלאֹמרַויְׁ ( טז) ַחָחאָתם ( יז) :ַצוו ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִביָך ִצָוה ִלפְׁ יֹוֵסף ָאָםא ָשא ָנא ֶןַשע ַאֶחיָך וְׁ רו לְׁ ֹךה ֹתאמְׁ

ָרם ֵאָליו ַדבְׁ יְׁ יֹוֵסף בְׁ ֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ַוֵטבְׁ ֶפַשע ַעבְׁ ַעָּתה ָשא ָנא לְׁ ָמלוָך וְׁ ָפָניו ַוֵטלְׁ ( יח) :ִךי ָרָעה גְׁ לו לְׁ כו ַגם ֶאָחיו ַוִטןְׁ
ָך ַלֲעָבִדים רו ִהֶםםו לְׁ ֶּתם ָעַלי ( כ) :ַוֹטאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראו ִךי ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני( יט) :ַוֹטאמְׁ ַאֶּתם ֲחַשבְׁ וְׁ

ַהֲחֹית עַ  ַמַען ֲעֹשה ַךטֹום ַהֶזה לְׁ ֹטָבה לְׁ  :ם ָרבָרָעה ֱאֹלִהים ֲחָשָבה לְׁ
 

 'פרק לב –שמות ( 11
ַריִ ( יא) ַעֶלָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ָך בְׁ ֹקָוק ֶיֱחֶרה ַאןְׁ ֹקָוק ֱאֹלָהיו ַוֹטאֶמר ָלָמה יְׁ ֵני יְׁ ַחל ֹמֶשה ֶאת ןְׁ ֹכַח ָגדֹול ַויְׁ ם בְׁ

ָיד ֲחָזָקה ָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהרֹ ( יב) :ובְׁ ַרִים ֵלאֹמר בְׁ רו ִמצְׁ ֵני ָהֲאָדָמה שוב ָלָלה ֹיאמְׁ ַכֹּלָתם ֵמַעל ןְׁ ג ֹאָתם ֶבָהִרים ולְׁ
ַעֶלָך ִהָםֵחם ַעל ָהָרָעה לְׁ ַדֵבר ( יג) :ֵמֲחרֹון ַאֶןָך וְׁ ָּת ָלֶהם ָבְך ַוּתְׁ ַבעְׁ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר ִנשְׁ ִישְׁ ָחק ולְׁ ִיצְׁ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ ֹכר לְׁ זְׁ

בֵ  כֹוכְׁ ֲעֶכם ךְׁ ֶבה ֶאת ַזרְׁ ֹעָלםֲאֵלֶהם ַארְׁ ָנֲחלו לְׁ ֲעֶכם וְׁ ַזרְׁ ִּתי ֶאֵּתן לְׁ ָכל ָהָאֶרץ ַהֹזאת ֲאֶשר ָאַמרְׁ ַוִטָםֶחם ( יד) :י ַהָשָמִים וְׁ
ַעלוֹ  ֹקָוק ַעל ָהָרָעה ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשֹות לְׁ  פ: יְׁ

 
 (שם)ן "רמב( 11
כענין אנא חטא  ,נההנה בחטא הגדול הזה היה ראוי משה שיתפלל דרך וידוי ותח -יחרה אפך ' למה ה( יא

ואין טעם (. עזרא י א)וכהתפלל עזרא וכהתודותו על מעל הגולה , (להלן פסוק לא)העם הזה חטאה גדולה 
מתעוררים בזה על דרך ההגדות להזכיר כמה טעמים למעט ( ר מג ז ט"בשמו)ורבותינו . 'שיאמר למה ה

כי אתה הוצאת אותם , שולטת בעמך ועל דרך האמת יאמר למה תתן רשות למדת הדין להיות. החטא לפניו
  ובמדת הדין על שונאיהם, לשמך מארץ מצרים במדת רחמים בהם

רק שאמר , לא שנתרצה להם, והנה התפלל עליהם ונחם השם על הרעה אשר דבר להרוג אותם ולכלותם
ם אעלה וכיון שהיה לו פנאי ירד משה ושרף את העגל והרג עובדיו ואחר כן אמר לע. נחמתי לא אעשה כלה

  שימחול לכם, (פסוק ל)אולי אכפרה בעד חטאתכם ' אל ה
 
 'פרק לב –שמות ( 21
ָרה ( ל) ֹקָוק אוַלי ֲאַכןְׁ ַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל יְׁ ֹדָלה וְׁ ִהי ִמָלֳחָרת ַוֹטאֶמר ֹמֶשה ֶאל ָהָעם ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה גְׁ ַעד ַויְׁ בְׁ

ֶכם קֹ ( לא) :ַחַחאתְׁ ֹדָלה ַוַטֲעשו ָלֶהם ֱאֹלֵהי ָזָהבַוָטָשב ֹמֶשה ֶאל יְׁ ( לב) :ָוק ַוֹטאַמר ָאָםא ָחָטא ָהָעם ַהֶזה ֲחָטָאה גְׁ
ּתָ  ָך ֲאֶשר ָךָתבְׁ רְׁ ֵחִני ָנא ִמִמפְׁ ִאם ַאִין מְׁ ַעָּתה ִאם ִּתָשא ַחָחאָתם וְׁ ֹקָוק ֶאל ֹמֶשה ִמי ֲאֶשר ָחָטא ִלי ( לג) :וְׁ ַוֹטאֶמר יְׁ

ִר  ֶחםו ִמִמפְׁ  :יֶאמְׁ
 

 'פרק ז –' שמואל א( 13
ִרים ָשָנה ַוִטָםהו ָךל ֵבית ( ב) יו ֶעשְׁ בו ַהָטִמים ַוִטהְׁ ָעִרים ַוִטרְׁ ַית יְׁ ִקרְׁ ִהי ִמטֹום ֶשֶבת ָהָארֹון בְׁ ֹקָוקַויְׁ ָרֵאל ַאֲחֵרי יְׁ  ס: ִישְׁ
בַ ( ג) ָכל לְׁ ָרֵאל ֵלאֹמר ִאם בְׁ מוֵאל ֶאל ָךל ֵבית ִישְׁ ֹקָוק ָהִסירו ֶאת ֱאֹלֵהי ַהֵםָכר ַוֹטאֶמר שְׁ ֶכם ַאֶּתם ָשִבים ֶאל יְׁ בְׁ

ִּתים ִלשְׁ ֶכם ִמַטד ןְׁ ַיֵנל ֶאתְׁ ַבדֹו וְׁ ֺדהו לְׁ ִעבְׁ ֹקָוק וְׁ ֶכם ֶאל יְׁ ַבבְׁ ָהִכינו לְׁ ָּתרֹות וְׁ ָהַעשְׁ ֶכם וְׁ ָרֵאל ( ד) :ִמּתֹוכְׁ ֵני ִישְׁ ַוָטִסירו בְׁ
ָּתֹרת  ֶאת ָהַעשְׁ ָעִלים וְׁ ַבדוֹ ֶאת ַהבְׁ ֹקָוק לְׁ דו ֶאת יְׁ ָןָתה ( ה) פ: ַוַטַעבְׁ ָרֵאל ַהִלצְׁ צו ֶאת ָךל ִישְׁ מוֵאל ִקבְׁ ַוֹטאֶמר שְׁ
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ֹקָוק ֶכם ֶאל יְׁ ַןֵכל ַבַעדְׁ ֶאתְׁ ֹקָוק ַוָטצומו ַבטֹום ַההוא ַוטֹ ( ו) :וְׁ ֵני יְׁ כו ִלפְׁ ןְׁ ֲאבו ַמִים ַוִטשְׁ ָןָתה ַוִטשְׁ צו ַהִלצְׁ רו ָשם ַוִיָסבְׁ אמְׁ
ָןה ָרֵאל ַבִלצְׁ ֵני ִישְׁ מוֵאל ֶאת בְׁ ֹןט שְׁ  :ָחָטאנו ַליֹקָוק ַוִטשְׁ

 
 (שם)ק "רד( 14

ויתכן לפרש ששפכו ' תרגום יונתן ושפיכו לבהון בתיובתא כמיא קדם ה -' וישאבו מים וישפכו לפני ה( ו)
 :סימן לכפרת עונות על דרך כמים עברו תזכור' מים לפני ה

 :שמואל העניש כל אחד לפי עונו כי שם התודו עונותיהם -שמואל  וישפט
 

 'פרק יג –' שמואל א( 15
ָגל ַוָטֶפץ ָהָעם ֵמָעָליו( ח) מוֵאל ַהִגלְׁ ֹלא ָבא שְׁ מוֵאל וְׁ ַעת ָיִמים ַללֹוֵעד ֲאֶשר שְׁ ַוֹטאֶמר ָשאול ( ט) :וייחל ַוטֹוֶחל ִשבְׁ

ַהשְׁ  ָראתֹו ( י) :ָלִמים ַוַטַעל ָהֹעָלהַהִגשו ֵאַלי ָהֹעָלה וְׁ מוֵאל ָבא ַוֵטֵצא ָשאול ִלקְׁ ִהֵםה שְׁ ַהֲעלֹות ָהֹעָלה וְׁ ַכֹּלתֹו לְׁ ִהי ךְׁ ַויְׁ
ָבֲרכוֹ  מֹוֵעד הַ ( יא) :לְׁ ַאָּתה ֹלא ָבאָת לְׁ מוֵאל ֶמה ָעִשיָת ַוֹטאֶמר ָשאול ִךי ָרִאיִתי ִכי ָנַפץ ָהָעם ֵמָעַלי וְׁ ָטִמים ַוֹטאֶמר שְׁ

ָמש ִּתים ֶנֱאָסִפים ִמכְׁ ִלשְׁ ַאַןק ָוַאֲעֶלה ( יב) :ופְׁ ֹקָוק ֹלא ִחִכיִתי ָוֶאתְׁ ֵני יְׁ ָגל ופְׁ ִּתים ֵאַלי ַהִגלְׁ ִלשְׁ דו פְׁ ָוֹאַמר ַעָּתה ֵירְׁ
ֹקָוק ֱאֹל( יג) ס: ָהֹעָלה ַות יְׁ ָּת ֶאת ִמצְׁ ָּת ֹלא ָשַמרְׁ ָךלְׁ מוֵאל ֶאל ָשאול ִנסְׁ ֹקָוק ַוֹטאֶמר שְׁ ֶהיָך ֲאֶשר ִצָוְך ִךי ַעָּתה ֵהִכין יְׁ

ָרֵאל ַעד עֹוָלם ָך ֶאל ִישְׁ ּתְׁ ַלכְׁ ָנִגיד ( יד) :ֶאת ַממְׁ ֹקָוק לְׁ ַצֵוהו יְׁ ָבבֹו ַויְׁ ֹקָוק לֹו ִאיש ִךלְׁ ָך ֹלא ָתקום ִבֵסש יְׁ ּתְׁ ַלכְׁ ַעָּתה ַממְׁ וְׁ
ֹקוָ  ָך יְׁ ָּת ֵאת ֲאֶשר ִצוְׁ  פ: קַעל ַעלֹו ִךי ֹלא ָשַמרְׁ

 
 (שם)ק "רד( 16

 :ידע בדרך נבואה כי העלה העולה -מה עשית ( יא)
 :י העולות היתה תפלתם ברוב"ע -לא חליתי ( יב)

 :התחזקתי ועברתי על רצוני ועל מצותך כי כל לשון התאפקות לחזק לבו לעבור על רצונו -ואתאפק        
יים ועתה כי לא האמנת שאבא בזמני כפרת בי כי כבר ראית מה שאמרתי לך ולישראל הכל מתק -נסכלת ( יג)

אלהיך אשר צוך על ידי שאני אמרתי לך ולישראל בשמו ולא תמרו את פי ' ובנבואתי ולא שמרת את מצות ה
והנה אתה מרית את פיו כי מה שאני אומר פיו ודברו הוא ואני אמרתי לך שתוחל לי להעלות העולות ' ה

וסלקת בטחונו מלבך כי חשבת שלא תושע אתה ' מרית את פי ה וכאשר לא עשית כן ופחדת כדבריך הנה
 :וישראל אם תוחיל עוד

 
 'פרק טו –' שמואל א( 17

ַהָבָקר( ט) ַעל ֵמיַטב ַהֹנאן וְׁ ָהָעם ַעל ֲאָגג וְׁ ֹמל ָשאול וְׁ ֹלא ָאבו ַהֲחִריָמם  ַוַטחְׁ ַעל ָךל ַהחֹוב וְׁ ַעל ַהָךִרים וְׁ ִנים וְׁ ַהִלשְׁ וְׁ
ָכל ַהלְׁ  ָנֵמס ֹאָתה ֶהֱחִרימווְׁ ָזה וְׁ ִמבְׁ מוֵאל ֵלאֹמר( י) פ: ָלאָכה נְׁ ֹקָוק ֶאל שְׁ ַבר יְׁ ִהי דְׁ ִּתי( יא) :ַויְׁ ִּתי ֶאת  ִנַחמְׁ ַלכְׁ ִךי ִהמְׁ

ָלה ֹקָוק ָךל ַהָכיְׁ ַעק ֶאל יְׁ מוֵאל ַוִטזְׁ ָבַרי ֹלא ֵהִקים ַוִטַחר ִלשְׁ ֶאת דְׁ ֶמֶלְך ִךי ָשב ֵמַאֲחַרי וְׁ מוֵאל ( יב) :ָשאול לְׁ ֵךם שְׁ ַוַטשְׁ
ִהֵםה ַמִניב לֹו ָיד ַוִטֹמב ַוַטֲעבֹ  ֶמָלה וְׁ מוֵאל ֵלאֹמר ָבא ָשאול ַהַךרְׁ ַראת ָשאול ַבֹבֶקר ַוטַֺגד ִלשְׁ ָגלִלקְׁ ( יג) :ר ַוֵטֶרד ַהִגלְׁ

מוֵאל ֶאל ָשאול ַוֹטאֶמר לֹו ָשאול ָברוְך ַאָּתה ַלי ֹקָוקַוָטֹבא שְׁ ַבר יְׁ מוֵאל וֶמה קֹול ( יד) :ֹקָוק ֲהִקיֹמִתי ֶאת דְׁ ַוֹטאֶמר שְׁ
קֹול ַהָבָקר ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹשֵמעַ  ָני וְׁ ָאזְׁ ַעל ֵמיַטב  ֲאֶשר ָחַמל ָהָעםַוֹטאֶמר ָשאול ֵמֲעָמֵלִקי ֱהִביאום ( טו) :ַהֹנאן ַהֶזה בְׁ

ַהָבָקר  ֹבַח ַליֹקָוקַהֹנאן וְׁ ַמַען זְׁ נו ֱאֹלֶהיָך לְׁ ֶאת ַהטֹוֵתר ֶהֱחַרמְׁ ָך ( טז) ס: וְׁ ַאִגיָדה כְׁ מוֵאל ֶאל ָשאול ֶהֶרף וְׁ ַוֹטאֶמר שְׁ
ָלה ויאמרו ַוֹטאֶמר לֹו ַדֵבר ֹקָוק ֵאַלי ַהָכיְׁ ֵעיֶניָך ֹראש ( יז) ס: ֵאת ֲאֶשר ִדֶבר יְׁ מוֵאל ֲהלֹוא ִאם ָקֹטן ַאָּתה בְׁ ַוֹטאֶמר שְׁ

ֵטי יִ  ָרֵאלִשבְׁ ֶמֶלְך ַעל ִישְׁ ֹקָוק לְׁ ָשֲחָך יְׁ ָרֵאל ָאָּתה ַוִטמְׁ ָּתה ֶאת ( יח) :שְׁ ַהֲחַרמְׁ ָדֶרְך ַוֹטאֶמר ֵלְך וְׁ ֹקָוק בְׁ ָלֲחָך יְׁ ַוִטשְׁ
ָּת בֹו ַעד ַךכֹוָתם ֹאָתם ַחמְׁ ִנלְׁ ֹקָוק ַוַּתַעט אֶ ( יט) :ַהַחָחִאים ֶאת ֲעָמֵלק וְׁ קֹול יְׁ ָּת בְׁ ָלָלה ֹלא ָשַמעְׁ ל ַהָשָלל ַוַּתַעש ָהַרע וְׁ

ֹקָוק ֵעיֵני יְׁ ֹקָוק( כ) ס: בְׁ ָלַחִני יְׁ ֹקָוק ָוֵאֵלְך ַבֶדֶרְך ֲאֶשר שְׁ קֹול יְׁ ִּתי בְׁ מוֵאל ֲאֶשר ָשַמעְׁ ָוָאִביא ֶאת  ַוֹטאֶמר ָשאול ֶאל שְׁ
ִּתי ֶאת ֲעָמֵלק ֶהֱחַרמְׁ ֹבַח ַליֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ַוִטַסח ָהָעם ֵמַהשָ ( כא) :ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק וְׁ ָלל ֹצאן וָבָקר ֵראִשית ַהֵחֶרם ִלזְׁ

ָגל ִשיב( כב) :ַבִגלְׁ ַהקְׁ ֹמַע ִמֶזַבח טֹוב לְׁ ֹקָוק ִהֵםה שְׁ קֹול יְׁ ֹמַע בְׁ ָבִחים ִךשְׁ ֹעלֹות וזְׁ מוֵאל ַהֵחֶפץ ַליֹקָוק בְׁ  ַוֹטאֶמר שְׁ
ָך ִמֶלֶלְך ִךי ַחַחאת ֶקֶסם ֶמִרי( כג) :ֵמֵחֶלב ֵאיִלים ָאסְׁ ֹקָוק ַוִטמְׁ ַבר יְׁ ָּת ֶאת דְׁ ַצר ַיַען ָמַאסְׁ ָרִפים ַהפְׁ ָאֶון ותְׁ ( כד) ס: וְׁ

ַמע ָבֶריָך ִךי ָיֵראִתי ֶאת ָהָעם ָוֶאשְׁ ֶאת דְׁ ֹקָוק וְׁ ִּתי ֶאת ִןי יְׁ מוֵאל ָחָטאִתי ִךי ָעַברְׁ קֹוָלם ַוֹטאֶמר ָשאול ֶאל שְׁ ( כה) :בְׁ
ַעָּתה ָשא ָנא אֶ  ַּתֲחֶוה ַליֹקָוקוְׁ ֶאשְׁ שוב ִעִלי וְׁ ָּתה ( כו) :ת ַחָחאִתי וְׁ מוֵאל ֶאל ָשאול ֹלא ָאשוב ִעָלְך ִךי ָמַאסְׁ ַוֹטאֶמר שְׁ

ָרֵאל יֹות ֶמֶלְך ַעל ִישְׁ ֹקָוק ִמהְׁ ָך יְׁ ָאסְׁ ֹקָוק ַוִטמְׁ ַבר יְׁ ַנף מְׁ ( כז) ס: ֶאת דְׁ מוֵאל ָלֶלֶכת ַוַטֲחֵזק ִבכְׁ  :ִעילֹו ַוִטָסַרעַוִטֹמב שְׁ
ֵרֲעָך ַהחֹוב ִמֶליָ ( כח) ָתָנה לְׁ ָרֵאל ֵמָעֶליָך ַהטֹום ונְׁ כות ִישְׁ לְׁ ֹקָוק ֶאת ַממְׁ מוֵאל ָקַרע יְׁ ַגם ֵנַצח ( כט) :ַוֹטאֶמר ֵאָליו שְׁ וְׁ
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ִהָםֵחם ֹלא ִיָםֵחם ִךי ֹלא ָאָדם הוא לְׁ ַשֵסר וְׁ ָרֵאל ֹלא יְׁ ֶנֶגד ַוֹטאֶמר ָחטָ ( ל) :ִישְׁ ֵני ַעִלי וְׁ ֵדִני ָנא ֶנֶגד ִזקְׁ אִתי ַעָּתה ַךבְׁ
ַּתֲחֵויִתי ַליֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ִהשְׁ שוב ִעִלי וְׁ ָרֵאל וְׁ ַּתחו ָשאול ַליֹקָוק( לא) :ִישְׁ מוֵאל ַאֲחֵרי ָשאול ַוִטשְׁ  ס: ַוָטָשב שְׁ

 
 (שם)ק "רד( 18

ף על פי שאמר לו זה בגלגל כשהעלה העולה ממלכתך לא וא -את ממלכות ישראל מעליך היום ' קרע ה( כח)
י תשובה ומעשים טובים וכיון ששנה בחטא "תקום ועתה אמר לו היום אפשר שהחטא ההוא היה נמחל לו ע

ויש לפרש עוד כי בחטא הראשון אמר לו ממלכתך לא תקום כלומר , אמר לו היום נקרעה הממלכה ממך
שר כי הוא יאריך ימים במלכותו ועתה אמר לו כי גם הוא לא יאריך שלא תתקיים לו ולבניו אחריו אבל אפ

' את הממלכה מידיך וגו' מעליך וכן אמר לו שמואל כשהעלהו באוב ויקרע ה' בממלכתו וזהו שאמר קרע ה
 :ולא עשית חרון אפו בעמלק הנה כי בדבר עמלק נגמר דינו

ח לאדם מפני כעסו עליו אם נשתנה לבבו כי האדם ינחם על טובה שיבטי -כי לא אדם הוא להנחם ( כט)
ה אין בו שנוי חפץ וכיון שהבטיח את ישראל לא "שלא יהיה שלם לבו עמו כמו שהיה מתחילה אבל הקב

אבל  ישקר להם הבטחתו הטובה אף על פי שחטאו ייסרם כפי חטאם אבל הטובה קיימת אחרי קבלם ענשם
כ ולבניו אחריו "היה מאריך לו המלוכה ג' מצות הלשאול לא הבטיחו על המלוכה לעולם ואם היה שומר 

פ "אבל לדוד שהבטיחו על המלוכה לעולם לא תסור ממנו המלוכה לעולם אע' אם ישמרו את מצות ה
שתפסק מבניו זמן כפי עונם הטובה והמלוכה קיימת להם לעולם ותשוב להם אחרי קבלם ענשם כמו שכתוב 

' ת הפסוק כן ואם תימר אתוב מחובי וגו"וחסדי לא יסור ממנו וי' וגו' אשר בהעוותו והוכחתיו בשבט אנשי
 :כבעמוד

 
 'פרק יב –' שמואל ב( 19

אֶ ( א) ִעיר ֶאָחת ֶאָחד ָעִשיר וְׁ ֵני ֲאָנִשים ָהיו בְׁ ֹקָוק ֶאת ָנָתן ֶאל ָדִוד ַוָטֹבא ֵאָליו ַוֹטאֶמר לֹו שְׁ ַלח יְׁ ( ב) :ָחד ָראשַוִטשְׁ
ָעִשיר ָהָיה ֹצאן  ֹאדלְׁ ֵבה מְׁ ִעם ( ג) :וָבָקר ַהרְׁ ַדל ִעלֹו וְׁ ַחֶטָה ַוִּתגְׁ ַטָםה ֲאֶשר ָקָנה ַויְׁ ָשה ַאַחת קְׁ ָלָרש ֵאין ֹךל ִךי ִאם ִךבְׁ וְׁ

ַבת ִהי לֹו ךְׁ ָךב ַוּתְׁ ֵחיקֹו ִתשְׁ ֶּתה ובְׁ ָדו ִמִןּתֹו ֹתאַכל וִמֹךסֹו ִתשְׁ ִאיש ( ד) :ָבָניו ַיחְׁ ֹמל ָלַקַחת ַוָטֹבא ֵהֶלְך לְׁ ֶהָעִשיר ַוַטחְׁ
ַשת ָהִאיש ָהָראש ַוַטֲעֶשָה ָלִאיש ַהָבא ֵאלָ  ָקרֹו ַלֲעשֹות ָלֹאֵרַח ַהָבא לֹו ַוִטַסח ֶאת ִךבְׁ ַוִטַחר ַאף ָדִוד ( ה) :יוִמֹנאנֹו וִמבְׁ

ֹקָוק ִךי ֶבן ָמֶות ָהִאיש ָהעֹ  ֹאד ַוֹטאֶמר ֶאל ָנָתן ַחי יְׁ ָּתִים ֵעֶקב ֲאֶשר ( ו) :ֶשה ֹזאתָבִאיש מְׁ ַבעְׁ ַשֵכם ַארְׁ ָשה יְׁ ֶאת ַהִךבְׁ וְׁ
ַעל ֲאֶשר ֹלא ָחָמל ָרֵאל ָאֹנִכי ( ז) :ָעָשה ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה וְׁ ֹקָוק ֱאֹלֵהי ִישְׁ ַוֹטאֶמר ָנָתן ֶאל ָדִוד ַאָּתה ָהִאיש ֹךה ָאַמר יְׁ

ָא ָרֵאל וְׁ ֶמֶלְך ַעל ִישְׁ ִּתיָך לְׁ ַשחְׁ ִּתיָך ִמַטד ָשאולמְׁ ֵחיֶקָך ( ח) :ֹנִכי ִהַנלְׁ ֵשי ֲאֹדֶניָך בְׁ ֶאת נְׁ ָך ֶאת ֵבית ֲאֹדֶניָך וְׁ ָנה לְׁ ָוֶאּתְׁ
ָכֵהָםה ָך ָךֵהָםה וְׁ ֹאִסָפה כְׁ ָעט וְׁ ִאם מְׁ ָרֵאל ִויהוָדה וְׁ ָך ֶאת ֵבית ִישְׁ ָנה לְׁ ֹקָוק ַלֲעשוֹ ( ט) :ָוֶאּתְׁ ַבר יְׁ ת ַמדוַע ָבִזיָת ֶאת דְׁ

ָּת בְׁ  ֹאתֹו ָהַרגְׁ ִאָשה וְׁ ָך לְׁ ָּת כְׁ ּתֹו ָלַקחְׁ ֶאת ִאשְׁ ֵעיַני ֵאת אוִרָטה ַהִחִּתי ִהִךיָת ַבֶחֶרב וְׁ ֵני ַעלֹוןָהַרע בעינו בְׁ ( י) :ֶחֶרב בְׁ
ָך ַעד עֹוָלם ַעָּתה ֹלא ָתסור ֶחֶרב ִמֵביתְׁ ִזָתִני ַוִּתַסח ֶאת ֵאֶשת אוִרָטה הַ  וְׁ ִאָשהֵעֶקב ִךי בְׁ ָך לְׁ יֹות לְׁ ֹךה ( יא) ס: ִחִּתי ִלהְׁ

ָשַכב ִעם  ֵרֶעיָך וְׁ ָנַתִּתי לְׁ ֵעיֶניָך וְׁ ִּתי ֶאת ָנֶשיָך לְׁ ָלַקחְׁ ִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמֵביֶתָך וְׁ ֹקָוק ִהנְׁ ֵעיֵני ַהֶשֶמש ָאַמר יְׁ ָנֶשיָך לְׁ
ֶנֶגד ַהָשֶמשִךי ַאָּתה ָעִשיָת ַבָמֶתר ַוֲאִני ֶאֱעשֶ ( יב) :ַהֹזאת ָרֵאל וְׁ ַוֹטאֶמר ָדִוד ֶאל ( יג) ס: ה ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ֶנֶגד ָךל ִישְׁ

ָך ֹלא ָתמות ֹקָוק ֶהֱעִביר ַחָחאתְׁ ֵבי ( יד) :ָנָתן ָחָטאִתי ַליֹקָוק ס ַוֹטאֶמר ָנָתן ֶאל ָדִוד ַגם יְׁ ָּת ֶאת ֹאיְׁ ֶאֶפס ִךי ִנֵאץ ִנַאצְׁ
ֹקָוק ַבָדָבר ַהזֶ  ָך מֹות ָימותיְׁ  :ה ַגם ַהֵבן ַהִטכֹוד לְׁ

  
 (שם)ק "רד( 21

 :כמו שאתה מתודה כן הוא גם כן קבל תשובתך והתודותיך' על וידויו כלומ' גם לרבו -העביר ' גם ה( יג)
ואף על פי שאתה חייב מיתה האל קבל התודותיך ותשובותיך ולא תמות אתה כלומר לא  -לא תמות       

כי עונש הבעילה  תמות מות רשעים שתרד נפשך בגיהנם כמשפט החוטאין אבל תענש בעולם הזה בעון הזה
ושכב עם נשיך ובכלל זה המרד שמרד בו אבשלום כי לא יוכל שישכב עם נשיו אם לא מרד בו בתחלה 

 :הריגה לא תסור חרב מביתך עד עולם ועוד זה הבן הילוד לך שנולד בעון מות ימותועונש ה
 

 'פרק נא –תהלים ( 21
ָדִוד( א) מֹור לְׁ ַנֵנַח ִמזְׁ בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָםִביא ַךֲאֶשר ָבא ֶאל ַבת ָשַבע( ב) :ַלמְׁ ֹרב ( ג) :בְׁ ֶדָך ךְׁ ַחסְׁ ָחֵםִני ֱאֹלִהים ךְׁ

ֵחה פְׁ  ֵסִני ֵמֲעֹוִני וֵמַחָחאִתי ַטֲהֵרִני( ד) :ָשָעיַרֲחֶמיָך מְׁ ִדי ָתִמיד( ה) :הרבה ֶהֶרב ַךבְׁ ַחָחאִתי ֶנגְׁ ָשַעי ֲאִני ֵאָדע וְׁ  :ִךי פְׁ
ֶטָך( ו) ָשפְׁ ֶךה בְׁ ֶרָך ִּתזְׁ ָדבְׁ ַדק בְׁ ַמַען ִּתצְׁ ֵעיֶניָך ָעִשיִתי לְׁ ָהַרע בְׁ ָך ָחָטאִתי וְׁ ַבדְׁ ָך לְׁ ָעווֹ ( ז) :לְׁ א ֵהן בְׁ ֵחטְׁ ִּתי ובְׁ ן חֹוָללְׁ
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ִני ִאִלי ָמה תֹוִדיֵעִני( ח) :ֶיֱחַמתְׁ ָסֺתם ָחכְׁ ָּת ַבֺחחֹות ובְׁ ֵסִני וִמֶשֶלג ( ט) :ֵהן ֱאֶמת ָחַפצְׁ ַכבְׁ ָהר ּתְׁ ֶאטְׁ ֵאזֹוב וְׁ ֵאִני בְׁ ַחחְׁ ּתְׁ
ִבין ָנה ֲעָצמֹות ִדִךיתָ ( י) :ַאלְׁ ָחה ָּתֵגלְׁ ִשמְׁ ִמיֵעִני ָששֹון וְׁ ֵחה( יא) :ַּתשְׁ ָכל ֲעֹוֹנַתי מְׁ ֵּתר ָןֶניָך ֵמֲחָטָאי וְׁ ֵלב ( יב) :ַהסְׁ

ִבי ִקרְׁ רוַח ָנכֹון ַחֵדש בְׁ ָרא ִלי ֱאֹלִהים וְׁ ָך ַאל ִּתַסח ִמֶלִםי( יג) :ָטהֹור בְׁ שְׁ רוַח ָקדְׁ ָפֶניָך וְׁ ִליֵכִני ִמכְׁ ( יד) :ַאל ַּתשְׁ
ִדיבָ  רוַח נְׁ ֶעָך וְׁ שֹון ִישְׁ ֵכִניָהִשיָבה ִכי שְׁ מְׁ ַחָחִאים ֵאֶליָך ָישובו( טו) :ה ִתסְׁ ָרֶכיָך וְׁ ִעים דְׁ ָדה ֹפשְׁ ַהִניֵלִני ( טז) :ֲאַללְׁ

ָקֶתָך שֹוִני ִצדְׁ ַרֵםן לְׁ שוָעִתי ּתְׁ ִהָכֶתָך( יז) :ִמָדִמים ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ּתְׁ ָּתח וִפי ַיִגיד ּתְׁ ָפַתי ִּתפְׁ ֹןץ ( יח) :ֲאֹדָני שְׁ ִךי ֹלא ַתחְׁ
ֶצה ֶאֵּתָנה עֹוָלה ֹלא ִתרְׁ ֶזה( יט) :ֶזַבח וְׁ ֶךה ֱאֹלִהים ֹלא ִתבְׁ ִנדְׁ ָבר וְׁ ָבָרה ֵלב ִנשְׁ ֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנשְׁ ֵהיִטיָבה ( כ) :ִזבְׁ

ם רוָשָלִ ֶנה חֹומֹות יְׁ ָך ֶאת ִצטֹון ִּתבְׁ צֹונְׁ ָכִליל ָאז ַיֲעלו עַ ( כא) :ִברְׁ ֵחי ֶצֶדק עֹוָלה וְׁ ֹןץ ִזבְׁ ַבֲחָך ָפִריםָאז ַּתחְׁ  :ל ִמזְׁ
 

 (שם)ק "רד( 22
ַוָדה ואמר , בבוא אליו נתן הנביא( ב) אבל זאת התפלה אחר שהלך נתן ', חטאתי לה(: יג, ב יב"ש)כי אז ִהתְׁ

 :אל ביתו אמרה
ולא אכפור בחטא כמו שאמר קין אכיר ואדע כי חטאתי , אני אדע. כמו שפירשתי, רבים. כי פשעי( ה)
 :שאני תמיד בחרטה ובכאב לב על חטאתי זאת, נגדי תמיד. ידעתי לא(: ט, בראשית ד)
, הלא אם תיטיב שאת(: ז, בראשית ד)כלומר שתשא חטאתי כמו שאמרת לקין , למען תצדק בדברך( ו)

  ...נושא עון ופשע וחטאה(: ז, שמות לד)ואמרת למשה בהודיעך אותו את דרכיך 
על אותם העונשים כי ראוי היה לקבלם לכפרת עונו ולא  ולא התפלל הוא ..., תשמיעני ששון ושמחה( י)

 .אם כן טוב יהיה לו העונש ההוא, יכול להתכפר בלתם
ֵנה אלי בעין רחמים ואהבה, כאדם השנאוי והמתועב, אל תשליכני( יג) , או פירושו על רוח הקודש. אלא ןְׁ

ובאותה , יבר בי ומלתו על לשוניד' רוח ה( ב, ב כג"ש)כמו שאמר , והפסוק כפול כי רוח הקודש היתה בו
ועתה כשחטא נסתלקה ממנו רוח הקודש והתפלל , הרוח היה אומר המזמורים כמו שפירשנו בתחילת הספר

 :וזהו שאמר. אבל ישיבנה לו, י שלקחה ממנו זאת העת"אעפ, שלא יקחנה ממנו לעולם
תי כי אתה רוצה יותר בלב נשבר אבל ידע, אם ידעתי שתחפוץ זבח על העון אתן אותו, כי לא תחפץ( יח)

לא צוה בקרבנות אלא על , י שצוה האל בקרבנות עם ַהִודוי והתשובה"ואעפ. והנני שב בלב נשבר לפניך
ובחטא שבין אדם . אבל הוא מזיד היה ואין בחטא המזיד קרבן אלא התשובה בלב נשבר ונדכא, השוגג

האל עליהם אלא לשבר הלב ולבטל תאות הגוף ועיקר טעם הקרבנות לא צוה . ההשלמה עמו -לחבירו 
כי האל הוא , וצוה בחטא הנעשה בשוגג. ובשריפת האימורים דמיון ששורף גם כן התאוות הבהמיות, מלבו

 :היודע הלבבות אם הוא שוגג או מזיד ולו מקריב הקרבן
 

 'כדפרק  –' שמואל א( 23
ֹקָוק ַהֲעֶבר ַוַטְך ֵלב ָדִוד ֹאתֹו ַאֲחֵרי ֵכן ָסַפר ֶאת הָ ( י) ַעָּתה יְׁ ֹאד ֲאֶשר ָעִשיִתי וְׁ ֹקָוק ָחָטאִתי מְׁ ָעם ס ַוֹטאֶמר ָדִוד ֶאל יְׁ

ֹאד ִּתי מְׁ ַךלְׁ ָך ִךי ִנסְׁ דְׁ ֹקָוק ָהָיה ֶאל ָגד ַהָםִביא ֹחֵזה ָדִוד ֵלאֹמר( יא) :ָנא ֶאת ֲעֹון ַעבְׁ ַבר יְׁ ( יב) :ַוָטָקם ָדִוד ַבֹבֶקר פ ודְׁ
ִדבַ  ֶאֱעֶשה ָכְךָהלֹוְך וְׁ ָך ַאַחת ֵמֶהם וְׁ ַחר לְׁ ֹקָוק ָשֹלש ָאֹנִכי נֹוֵטל ָעֶליָך בְׁ ָּת ֶאל ָדִוד ֹךה ָאַמר יְׁ ַוָטֹבא ָגד ֶאל ָדִוד ( יג) :רְׁ

ֵני ָצֶר  ָך ִלפְׁ ֹלָשה ֳחָדִשים נֺסְׁ ֶצָך ִאם שְׁ ַארְׁ ָך ֶשַבע ָשִנים ָרָעב בְׁ ִאם ֱהיֹות ַוַטֶגד לֹו ַוֹטאֶמר לֹו ֲהָתבֹוא לְׁ ֶפָך וְׁ הוא ֹרדְׁ יָך וְׁ
ִחי ָדָבר ֵאה ָמה ָאִשיב ֹשלְׁ ֶצָך ַעָּתה ַדע ורְׁ ַארְׁ ֹלֶשת ָיִמים ֶדֶבר בְׁ ָלה ָםא ( יד) ס: שְׁ ֹאד ִנןְׁ ַוֹטאֶמר ָדִוד ֶאל ָגד ַצר ִלי מְׁ

ַיד ָאָדם ַאל ֶאֹןָלה ֹקָוק ִךי ַרִבים רחמו ַרֲחָמיו ובְׁ ַיד יְׁ ַעד ֵעת מֹוֵעד ַוָטָמת וַ ( טו) :בְׁ ָרֵאל ֵמַהֹבֶקר וְׁ ִישְׁ ֹקָוק ֶדֶבר בְׁ ִטֵּתן יְׁ
ִעים ֶאֶלף ִאיש ֵאר ֶשַבע ִשבְׁ ַעד בְׁ ֹקָוק ֶאל ָהָרָעה ( טז) :ִמן ָהָעם ִמָדן וְׁ ַשֲחָתה ַוִטָםֶחם יְׁ ם לְׁ רוָשַלִ ָאְך יְׁ ַלח ָידֹו ַהַללְׁ ַוִטשְׁ

ָאְך ַהַלשְׁ  ֺבִסיַוֹטאֶמר ַלַללְׁ ָנה ַהיְׁ ֹקָוק ָהָיה ִעם ֹגֶרן האורנה ָהֲאַרוְׁ ַאְך יְׁ ַוֹטאֶמר ( יז) ס: ִחית ָבָעם ַרב ַעָּתה ֶהֶרף ָיֶדָך וַמלְׁ
ֵאֶכה ָאֹנִכי ֶהֱעֵויִתי וְׁ ָאְך ַהַלֶךה ָבָעם ַוֹטאֶמר ִהֵםה ָאֹנִכי ָחָטאִתי וְׁ ֹאתֹו ֶאת ַהַללְׁ ֹקָוק ִברְׁ ִהי  ַהֹנאן ֶמה ָדִוד ֶאל יְׁ ָעשו ּתְׁ

ֵבית ָאִבי ָך ִבי ובְׁ ָנה ( יח) פ: ָנא ָידְׁ ֹגֶרן ארניה ֲאַרוְׁ ֵבַח בְׁ ַוָטֹבא ָגד ֶאל ָדִוד ַבטֹום ַההוא ַוֹטאֶמר לֹו ֲעֵלה ָהֵקם ַליֹקָוק ִמזְׁ
ֺבִסי  :ַהיְׁ

ָלִמים ַוֵטָעתֵ ( כה) ֵבַח ַליֹקָוק ַוַטַעל ֹעלֹות ושְׁ ָרֵאלַוִטֶבן ָשם ָדִוד ִמזְׁ ֹקָוק ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר ַהַלֵגָפה ֵמַעל ִישְׁ  :ר יְׁ
 

 'פרק יט –' מלאכים ב( 24
ֹקָוק( א) ַךס ַבָשק ַוָטֹבא ֵבית יְׁ ָגָדיו ַוִטתְׁ ַרע ֶאת בְׁ ִקָטהו ַוִטקְׁ ֹמַע ַהֶלֶלְך ִחזְׁ ִהי ִךשְׁ ָיִקים ֲאֶשר ַעל ( ב) :ַויְׁ ַלח ֶאת ֶאלְׁ ַוִטשְׁ

שֶ  ָיהו ַהָםִביא ֶבן ָאמֹוץַהַבִית וְׁ ַשעְׁ ַךִמים ַבַשִסים ֶאל יְׁ ֵני ַהֹךֲהִנים ִמתְׁ ֵאת ִזקְׁ ָנא ַהֹמֵפר וְׁ רו ֵאָליו ֹךה ָאַמר ( ג) :בְׁ ַוֹטאמְׁ
ֵלָדה ֹכַח ַאִין לְׁ ֵבר וְׁ ָאָצה ַהטֹום ַהֶזה ִךי ָבאו ָבִנים ַעד ַמשְׁ תֹוֵכָחה ונְׁ ִקָטהו יֹום ָצָרה וְׁ ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ( ד) :ִחזְׁ ַמע יְׁ אוַלי ִישְׁ
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ָבִרים ֲאֶשר שָ  הֹוִכיַח ַבדְׁ ָחֵרף ֱאֹלִהים ַחי וְׁ ָלחֹו ֶמֶלְך ַאשור ֲאֹדָניו לְׁ ֵרי ַרב ָשֵקה ֲאֶשר שְׁ ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ֵאת ָךל ִדבְׁ ַמע יְׁ
ָצָאה ֵאִרית ַהִםמְׁ ַעד ַהשְׁ ִפָכה בְׁ ָנָשאָת תְׁ  :וְׁ

 
 'רק כפ –' מלכים ב( 25

קֹ ( א) ָיהו ֶבן ָאמֹוץ ַהָםִביא ַוֹטאֶמר ֵאָליו ֹךה ָאַמר יְׁ ַשעְׁ ִקָטהו ָלמות ַוָטֹבא ֵאָליו יְׁ ֵביֶתָך ִךי ַבָטִמים ָהֵהם ָחָלה ִחזְׁ ָוק ַצו לְׁ
ֶיה ֹלא ִתחְׁ ֹקָוק ֵלאֹמר( ב) :ֵמת ַאָּתה וְׁ ַןֵכל ֶאל יְׁ ָכר ָנא ֵאת ֲאֶשר ( ג) :ַוַטֵמב ֶאת ָןָניו ֶאל ַהִסיר ַוִטתְׁ ֹקָוק זְׁ ָאָםה יְׁ

ִכי ָגדֹול ִקָטהו בְׁ יְׁ ִחזְׁ ֵעיֶניָך ָעִשיִתי ַוֵטבְׁ ַהחֹוב בְׁ ֵלָבב ָשֵלם וְׁ ָפֶניָך ֶבֱאֶמת ובְׁ ִּתי לְׁ ַהַככְׁ  ס: ִהתְׁ
ר( יד) ִקָטהו ַוֹטאֶמר ֵאָליו ָמה ָאמְׁ ָיהו ַהָםִביא ֶאל ַהֶלֶלְך ִחזְׁ ַשעְׁ ו ָהֲאָנִשים ָהֵאֶכה וֵמַאִין ָיֹבאו ֵאֶליָך ַוֹטאֶמר ַוָטֹבא יְׁ

חֹוָקה ָבאו ִמָבֶבל ִקָטהו ֵמֶאֶרץ רְׁ ֵביִתי ָראו ֹלא ָהָיה ( טו) :ִחזְׁ ִקָטהו ֵאת ָךל ֲאֶשר בְׁ ֵביֶתָך ַוֹטאֶמר ִחזְׁ ַוֹטאֶמר ָמה ָראו בְׁ
ֹרָתי ֹאצְׁ ִאיִתם בְׁ ֹקָוקוַ ( טז) :ָדָבר ֲאֶשר ֹלא ִהרְׁ ַבר יְׁ ַמע דְׁ ִקָטהו שְׁ ָיהו ֶאל ִחזְׁ ַשעְׁ ִנָשא ( יז) :ֹטאֶמר יְׁ ִהֵםה ָיִמים ָבִאים וְׁ

ֹקָוק רו ֲאֹבֶתיָך ַעד ַהטֹום ַהֶזה ָבֶבָלה ֹלא ִיָוֵתר ָדָבר ָאַמר יְׁ ֵביֶתָך ַוֲאֶשר ָאצְׁ ָך ( יח) :ָךל ֲאֶשר בְׁ או ִמלְׁ וִמָבֶניָך ֲאֶשר ֵיצְׁ
ֵהיַכל ֶמֶלְך ָבֶבלֲאשֶ  ָהיו ָסִריִסים בְׁ ֹקָוק ֲאֶשר ( יט) :ר ּתֹוִליד יקח ִיָסחו וְׁ ַבר יְׁ ָיהו טֹוב דְׁ ַשעְׁ ִקָטהו ֶאל יְׁ ַוֹטאֶמר ִחזְׁ

ָיָמי ֶיה בְׁ ָּת ַוֹטאֶמר ֲהלֹוא ִאם ָשלֹום ֶוֱאֶמת ִיהְׁ  :ִדַברְׁ
 

 'פרק לג –' דברי הימים ב( 26
ֵּתים עֶ ( א) םֶבן שְׁ ָחֵמש ָשָנה ָמַלְך ִבירוָשָלִ כֹו ַוֲחִמִשים וְׁ ָמלְׁ ַנֶשה בְׁ ֵרה ָשָנה מְׁ ֹקָוק ( ב) :שְׁ ֵעיֵני יְׁ ַוַטַעש ָהַרע בְׁ

ָרֵאל ֵני ִישְׁ ֵני בְׁ ֹקָוק ִמןְׁ תֹוֲעבֹות ַהגֹוִים ֲאֶשר הֹוִריש יְׁ ִחזְׁ ( ג) :ךְׁ ִקָטהו ָאִביו ַוָטֶקם ַוָטָשב ַוִטֶבן ֶאת ַהָבמֹות ֲאֶשר ִנַּתץ יְׁ
ָבא ַהָשַמִים ַוַטֲעֹבד ֹאָתם ָכל צְׁ ַּתחו לְׁ ָעִלים ַוַטַעש ֲאֵשרֹות ַוִטשְׁ חֹות ַלבְׁ בְׁ ֹקָוק ֲאֶשר ( ד) :ִמזְׁ ֵבית יְׁ חֹות בְׁ בְׁ וָבָנה ִמזְׁ

עֹוָלם ִמי לְׁ ֶיה שְׁ ם ִיהְׁ ֹקָוק ִבירוָשַלִ כָ ( ה) :ָאַמר יְׁ חֹות לְׁ בְׁ ֹקָוקַוִטֶבן ִמזְׁ רֹות ֵבית יְׁ ֵּתי ַחצְׁ ָבא ַהָשָמִים ִבשְׁ הוא ( ו) :ל צְׁ וְׁ
ָבה ַלֲעשֹות ָהַר  עֹוִני ִהרְׁ ִידְׁ ָעָשה אֹוב וְׁ ִכֵשף וְׁ ִנֵחש וְׁ עֹוֵנן וְׁ ֵגי ֶבן ִהֹםם וְׁ ֹקָוק ֶהֱעִביר ֶאת ָבָניו ָבֵאש בְׁ ֵעיֵני יְׁ ע בְׁ

ִעיסוֹ  ַהכְׁ נֹו ַבַבִית ַוָטֶשם ֶאת ֶןֶסל ַהמֶ ( ז) :לְׁ ֹלֹמה בְׁ ֶאל שְׁ ֵבית ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָאַמר ֱאֹלִהים ֶאל ָדִויד וְׁ ֶמל ֲאֶשר ָעָשה בְׁ
ֵעילֹום ִמי לְׁ ָרֵאל ָאִשים ֶאת שְׁ ֵטי ִישְׁ ִּתי ִמֹךל ִשבְׁ ם ֲאֶשר ָבַחרְׁ ָרֵאל ( ח) :ַהֶזה וִבירוָשַלִ ָהִסיר ֶאת ֶרֶגל ִישְׁ ֹלא אֹוִסיף לְׁ וְׁ

ַהֺחִסיֵמַעל  ָכל ַהּתֹוָרה וְׁ רו ַלֲעשֹות ֵאת ָךל ֲאֶשר ִצִויִתים לְׁ מְׁ ִּתי ַלֲאֹבֵתיֶכם ַרק ִאם ִישְׁ ם ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ֶהֱעַמדְׁ
ַיד ֹמֶשה ָןִטים בְׁ ַהִלשְׁ ם ַלֲעשֹות ָרע ִמן ַהגֹוִים ֲאֶשר הִ ( ט) :וְׁ רוָשָלִ ֵבי יְׁ ֹישְׁ הוָדה וְׁ ַנֶשה ֶאת יְׁ ֹקָוק ַוֶטַתע מְׁ ִמיד יְׁ שְׁ

ָרֵאל ֵני ִישְׁ ֵני בְׁ ִשיבו( י) פ: ִמןְׁ ֹלא ִהקְׁ ֶאל ַעלֹו וְׁ ַנֶשה וְׁ ֹקָוק ֶאל מְׁ ַדֵבר יְׁ ֹקָוק ֲעֵליֶהם ֶאת ָשֵרי ַהָנָבא ( יא) :ַויְׁ ַוָטֵבא יְׁ
ּתַ  ֺחשְׁ ֺרהו ַבנְׁ ַנֶשה ַבֹחִחים ַוַטַאסְׁ דו ֶאת מְׁ ךְׁ ֶמֶלְך ַאשור ַוִטלְׁ ֵני ( יב) :ִים ַוטֹוִליֺכהו ָבֶבָלהֲאֶשר לְׁ ָהֵצר לֹו ִחָכה ֶאת ןְׁ וכְׁ

ֵני ֱאֹלֵהי ֲאֹבָתיו ֹאד ִמִכפְׁ ֹקָוק ֱאֹלָהיו ַוִטָךַנע מְׁ ם ( יג) :יְׁ רוָשַלִ ִשיֵבהו יְׁ ִחָםתֹו ַויְׁ ַמע ּתְׁ ַןֵכל ֵאָליו ַוֵטָעֶתר לֹו ַוִטשְׁ ַוִטתְׁ
ַנֶשה כותֹו ַוֵטַדע מְׁ ַמלְׁ ֹקָוק הוא ָהֱאֹלִהים לְׁ ִגיחֹון ַבַםַחל ( יד) :ִךי יְׁ ָרָבה לְׁ ִעיר ָדִויד ַמעְׁ ַאֲחֵרי ֵכן ָבָנה חֹוָמה ִחיצֹוָנה לְׁ וְׁ

ֺצרֹות ִביהוָד  ָכל ֶהָעִרים ַהבְׁ ֹאד ַוָטֶשם ָשֵרי ַחִיל בְׁ ִביֶהָה מְׁ ָסַבב ָלֹעֶפל ַוַטגְׁ ַשַער ַהָדִגים וְׁ ָלבֹוא בְׁ ַסר ֶאת ַוטָ ( טו) :הוְׁ
ם ַוטַ  ֹקָוק וִבירוָשָלִ ַהר ֵבית יְׁ חֹות ֲאֶשר ָבָנה בְׁ בְׁ ָכל ַהִלזְׁ ֹקָוק וְׁ ֶאת ַהֶמֶמל ִמֵבית יְׁ ֵלְך חוָצה ָלִעירֱאֹלֵהי ַהֵםָכר וְׁ ( טז) :שְׁ

תֹוָדה ַוֹטאֶמר לִ  ָלִמים וְׁ ֵחי שְׁ ַבח ָעָליו ִזבְׁ ֹקָוק ַוִטזְׁ ַבח יְׁ ָרֵאלויכן ַוִטֶבן ֶאת ִמזְׁ ֹקָוק ֱאֹלֵהי ִישְׁ ( יז) :יהוָדה ַלֲעבֹוד ֶאת יְׁ
ִחים ַבָבמֹות ַרק ַליֹקָוק ֱאֹלֵהיֶהם ֵרי ַהֹחִזים ( יח) :ֲאָבל עֹוד ָהָעם ֹזבְׁ ִדבְׁ ִפָכתֹו ֶאל ֱאֹלָהיו וְׁ ַנֶשה ותְׁ ֵרי מְׁ ֶיֶתר ִדבְׁ וְׁ

ָרֵאל ִהָםם  ֹקָוק ֱאֹלֵהי ִישְׁ ֵשם יְׁ ִרים ֵאָליו בְׁ ַדבְׁ ָרֵאלַהמְׁ ֵכי ִישְׁ ֵרי ַמלְׁ ָכל ַחָחאתֹו ( יט) :ַעל ִדבְׁ ֵהָעֶתר לֹו וְׁ ִפָכתֹו וְׁ ותְׁ
תוִבים עֹו ִהָםם ךְׁ ֵני ִהָךנְׁ ִסִלים ִלפְׁ ַהןְׁ ֶהֱעִמיד ָהֲאֵשִרים וְׁ ֹקמֹות ֲאֶשר ָבָנה ָבֶהם ָבמֹות וְׁ ַהלְׁ לֹו וְׁ ֵרי חֹוָזי וַמעְׁ  :ַעל ִדבְׁ

 
 .(צ)ן סנהדרי' מס –תלמוד בבלי ( 27

רבי . ומנשה, אחאב, ירבעם: שלשה מלכים. שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם הבא
ויתפלל אליו וישמע תחנתו  (ג"ל' דברי הימים ב)שנאמר , מנשה יש לו חלק לעולם הבא: יהודה אומר

 .וולא לחיי העולם הבא השיב, למלכותו השיבו: אמרו לו. וישיבהו ירושלים למלכותו
 

 'פרק ג –יונה ( 28
ֹלֶשת ָיִמים( ג) דֹוָלה ֵלאֹלִהים ַמֲהַלְך שְׁ ָתה ִעיר גְׁ ֵוה ָהיְׁ ִנינְׁ ֹקָוק וְׁ ַבר יְׁ ֵוה ִךדְׁ ַוָטֶחל יֹוָנה ( ד) :ַוָטָקם יֹוָנה ַוֵטֶלְך ֶאל ִנינְׁ

ֵוה ִנינְׁ ָבִעים יֹום וְׁ ָרא ַוֹטאַמר עֹוד ַארְׁ ָןֶכת ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד ַוִטקְׁ ֵוה ֵבאֹלִהים ( ה) :ֶנהְׁ ֵשי ִנינְׁ ַוַטֲאִמינו ַאנְׁ
ַטָםם ַעד קְׁ דֹוָלם וְׁ שו ַשִסים ִמגְׁ בְׁ או צֹום ַוִטלְׁ רְׁ ּתֹו ֵמָעָליו ( ו) :ַוִטקְׁ אֹו ַוַטֲעֵבר ַאַדרְׁ ֵוה ַוָטָקם ִמִךסְׁ ַוִטַגע ַהָדָבר ֶאל ֶמֶלְך ִנינְׁ

ַכס ַשק ַוֵטֶשב ַעל ָהאֵ  ַהֹנאן ַאל ( ז) :ֶפרַויְׁ ֵהָמה ַהָבָקר וְׁ ַהבְׁ ֹדָליו ֵלאֹמר ָהָאָדם וְׁ ֵוה ִמַחַעם ַהֶלֶלְך וגְׁ ִנינְׁ ֵעק ַוֹטאֶמר בְׁ ַוַטזְׁ
ּתו עו וַמִים ַאל ִישְׁ אוָמה ַאל ִירְׁ ֲעמו מְׁ ָחזְׁ ( ח) :ִיטְׁ או ֶאל ֱאֹלִהים בְׁ רְׁ ִיקְׁ ֵהָמה וְׁ ַהבְׁ ַךמו ַשִסים ָהָאָדם וְׁ ִיתְׁ ָיֺשבו וְׁ ָקה וְׁ
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ַכֵןיֶהם ךֹו ָהָרָעה וִמן ֶהָחָמס ֲאֶשר בְׁ ֹלא ֹנאֵבד( ט) :ִאיש ִמַדרְׁ ָשב ֵמֲחרֹון ַאןֹו וְׁ ִנַחם ָהֱאֹלִהים וְׁ ( י) :ִמי יֹוֵדַע ָישוב וְׁ
ָךם ָהָרָעה ַוִטָםֶחם ָהֱאֹלִהים ַעל  א ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֵשיֶהם ִךי ָשבו ִמַדרְׁ ֹלא ָעָשהַוַטרְׁ  :ָהָרָעה ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשֹות ָלֶהם וְׁ

 
 (שם)ק "רד( 29

ל מי שגזל מריש ובנאו "כלל כל הרעות ומן החמס שבו בתשובה שלמה כמו שאמרו רז -מדרכם הרעה , יראו
 :בבירה גדולה מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו

ם בתנאי אם לא ישובו אבל אם ישובו יסלח וזו המדה כי כל דבריו שאמר להרע לבני האד -וינחם האלהים 
וכן אמר יחזקאל ובשוב רשע מרשעתו ' כמו שאמר בתורה וכן אמר ירמיהו רגע אדבר וגו' היא ממדותיו ית

 :וגומר
 

 'פרק ט –דניאל ( 31
ַלְך ַעל מַ ( א) ֵורֹוש ִמֶזַרע ָמָדי ֲאֶשר ָהמְׁ ָיֶוש ֶבן ֲאַחשְׁ ָדרְׁ ַנת ַאַחת לְׁ ִדיםִבשְׁ כות ַךשְׁ כֹו ֲאִני ( ב) :לְׁ ָמלְׁ ַנת ַאַחת לְׁ ִבשְׁ

בוֹ  ָחרְׁ ַמֹּלאות לְׁ ָיה ַהָםִביא לְׁ מְׁ ֹקָוק ֶאל ִירְׁ ַבר יְׁ ַןר ַהָשִנים ֲאֶשר ָהָיה דְׁ ָפִרים ִמסְׁ ִעים ָדִנֵטאל ִביֹנִתי ַבמְׁ ם ִשבְׁ רוָשַלִ ת יְׁ
ָנה ֶאת ָןַני ֶאל ֲאֹדָני ָהאֱ ( ג) :ָשָנה ַשק ָוֵאֶפרָוֶאּתְׁ צֹום וְׁ ַתֲחנוִנים בְׁ ִפָכה וְׁ ַבֵסש ּתְׁ ָלה ַליֹקָוק ( ד) :ֹלִהים לְׁ ַןלְׁ ָוֶאתְׁ

ֵרי  ֹשמְׁ ֹאֲהָביו ולְׁ ַהֶחֶסד לְׁ ִרית וְׁ ַהםֹוָרא ֹשֵמר ַהבְׁ ָרה ָאָםא ֲאֹדָני ָהֵאל ַהָגדֹול וְׁ ַוֶדה ָוֹאמְׁ ֹוָתיוֱאֹלַהי ָוֶאתְׁ ָחָטאנו ( ה) :ִמצְׁ
ָעִוינו וה ָןֶטיָךוְׁ ֹוֶתָך וִמִלשְׁ סֹור ִמִלצְׁ נו וְׁ נו וָמָרדְׁ ַשעְׁ רו ( ו) :רשענו ִהרְׁ ִביִאים ֲאֶשר ִדבְׁ נו ֶאל ֲעָבֶדיָך ַהםְׁ ֹלא ָשַמעְׁ וְׁ

ֶאל ָךל ַעם ָהָאֶרץ ָלֵכינו ָשֵרינו ַוֲאֹבֵתינו וְׁ ָך ֶאל מְׁ ִשמְׁ ָלנו ֹבֶשת הַ ( ז) :בְׁ ָדָקה וְׁ ָך ֲאֹדָני ַהנְׁ ִאיש לְׁ ָןִנים ַךטֹום ַהֶזה לְׁ
ָּתם ָשם בְׁ  ָכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר ִהַדחְׁ ֹחִקים בְׁ ָהרְׁ ֹרִבים וְׁ ָרֵאל ַהסְׁ ָכל ִישְׁ ם ולְׁ רוָשַלִ ֵבי יְׁ יֹושְׁ הוָדה ולְׁ ַמֲעָלם ֲאֶשר ָמֲעלו יְׁ

ַלֲאֹבתֵ ( ח) :ָבְך ָשֵרינו וְׁ ָלֵכינו לְׁ ֹקָוק ָלנו ֹבֶשת ַהָןִנים ִלמְׁ ַלאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָהַרֲחִמים ( ט) :ינו ֲאֶשר ָחָטאנו ָלְךיְׁ
נו בוֹ  ִלחֹות ִךי ָמַרדְׁ ַהמְׁ ַיד ֲעָבָדיו ( י) :וְׁ ָפֵנינו בְׁ תֹוֹרָתיו ֲאֶשר ָנַתן לְׁ ֹקָוק ֱאֹלֵהינו ָלֶלֶכת בְׁ קֹול יְׁ נו בְׁ ֹלא ָשַמעְׁ וְׁ

ִביִאים רו ֶאת ּת( יא) :ַהםְׁ ָרֵאל ָעבְׁ ָכל ִישְׁ ֺבָעה ֲאֶשר וְׁ ַהשְׁ ֹקֶלָך ַוִּתַּתְך ָעֵלינו ָהָאָלה וְׁ מֹוַע בְׁ ִּתי שְׁ ִבלְׁ סֹור לְׁ ֹוָרֶתָך וְׁ
תֹוַרת ֹמֶשה ֶעֶבד ָהֱאֹלִהים ִךי ָחָטאנו לוֹ  תוָבה בְׁ   :ךְׁ

ֶשָך( טז) ם ַהר ָקדְׁ רוָשַלִ ָך יְׁ ָך ֵמִעירְׁ ָך ַוֲחָמתְׁ ֹקֶתָך ָיָשב ָנא ַאןְׁ ָכל ִצדְׁ ם  ֲאֹדָני ךְׁ רוָשַלִ ִךי ַבֲחָטֵאינו וַבֲעֹונֹות ֲאֹבֵתינו יְׁ
ִביֹבֵתינו ָכל סְׁ ָןה לְׁ ֶחרְׁ ָך לְׁ ַעלְׁ ָך ( יז) :וְׁ ָדשְׁ ָהֵאר ָןֶניָך ַעל ִמקְׁ ֶאל ַּתֲחנוָניו וְׁ ָך וְׁ דְׁ ִפַכת ַעבְׁ ַמע ֱאֹלֵהינו ֶאל ּתְׁ ַעָּתה שְׁ וְׁ

ַמַען ֲאֹדָני ָך ַהֵחה ֱאֹלַהי ָא( יח) :ַהָשֵמם לְׁ ָרא ִשמְׁ ָהִעיר ֲאֶשר ִנקְׁ ֹמֵתינו וְׁ ֵאה ֹשמְׁ ַקח ֵעיֶניָך ורְׁ ָך וֲשָמע פקחה ןְׁ נְׁ זְׁ
ָפֶניָך ִךי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים נו ַמִןיִלים ַּתֲחנוֵנינו לְׁ ֹקֵתינו ֲאַנחְׁ ָלָחה ( יט) :ָעֶליָה ִךי ֹלא ַעל ִצדְׁ ָמָעה ֲאֹדָני סְׁ ֲאֹדָני שְׁ

ַעל ַעֶלָךֲאֹדָני ַהֲקִשי ָך וְׁ ָרא ַעל ִעירְׁ ָך ִנקְׁ ָך ֱאֹלַהי ִךי ִשמְׁ ַמַענְׁ ַאַחר לְׁ ַןֵכל ( כ) :ָבה ַוֲעֵשה ַאל ּתְׁ ַדֵבר וִמתְׁ עֹוד ֲאִני מְׁ וְׁ
ֹקָוק ֱאֹלַהי ַעל ַהר ֹקֶדש ֱאֹלָהי ֵני יְׁ ִחָםִתי ִלפְׁ ָרֵאל וַמִןיל ּתְׁ ַחַחאת ַעִלי ִישְׁ ַוֶדה ַחָחאִתי וְׁ  :וִמתְׁ

 
 תשובה' הקדמה להל –ם "רמב( 13

 .ויתודה' והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה, מצות עשה אחת
 

 (ד:ב)תשובה ' הל –ם "רמב( 32
מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה 

שה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שע
 .שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח, לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו

 
 :(פו)יומא ' מס –תלמוד בבלי ( 33

אלהיך כי כשלת ' שובה ישראל עד ה (הושע יד)שנאמר , שזדונות נעשות לו כשגגות, גדולה תשובה: אמר ריש לקיש
, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות: והאמר ריש לקיש? איני. וקא קרי ליה מכשול, הא עון מזיד הוא. ונךבע

, מאהבה -כאן ; לא קשיא -! יחיה [הוא]( חיה)ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם  (יחזקאל לג)שנאמר 
 .המירא –כאן 

 
 'פרק טז –ויקרא ( 34

ָתה ָלֶכם לְׁ ( כט) ָהיְׁ ָרח וְׁ וְׁ ָלאָכה ֹלא ַתֲעשו ָהֶאזְׁ ָכל מְׁ ֹשֵתיֶכם וְׁ ַעםו ֶאת ַנפְׁ ִביִעי ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ּתְׁ ַהֵגר ַהָגר ֺחַסת עֹוָלם ַבֹחֶדש ַהשְׁ
ֶכם תֹוכְׁ ָהרו( ל) :בְׁ ֹקָוק ִּתטְׁ ֵני יְׁ ֶכם ִמֹךל ַחֹחאֵתיֶכם ִלפְׁ ַטֵהר ֶאתְׁ ַכֵןר ֲעֵליֶכם לְׁ  :ִךי ַבטֹום ַהֶזה יְׁ


