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ֵמחח אב ּּ תחַבחּוְש - -ּ ֵחצחּו ְחּבֹרתב ּש ְּ

ַחְברוָּתא 1

ׁשוָּבה -  ְיֵמי ּתְ
ְמָחה?   ׂשִ ֶעֶצב אֹו ּבְ ּבְ

ּ ּ ּ ּ

ם קֶֹדם?  ְבּתֶ ם ַוֲחׁשַ ּתֶ ׁשְ ִהְרּגַ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ֶאְצְלֶכם ֶאת ּכָ ּנָ הּו ׁשִ יׁשֶ ּמִ ַעם ׁשֶ ָקָרה ָלֶכם ּפַ

י.  ּלִ ּפּור ׁשֶ ּסִ ף ֶאְתֶכם ּבַ ּתֵ ִלי ֶזה ָקָרה ַוֲאִני ֻמְכָרח ְלׁשַ

ַחת,  ר, ְסִביבֹו ָחֵצר ְמֻטּפַ דֹול ּוְמֻהּדָ ר, ִמְתנֹוֵסס ִמְבֶנה ּגָ ְנָין ּבֹו ֲאִני ּגָ ָסמּוְך ְמאֹד ַלּבִ
ְרּתֹו  ַצּמַ ַעל  א  ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ֶקל  ּדֶ ֵעץ  ִאים,  ַהּבָ ֵני  ּפְ ֶאת  ִמים  ְמַקּדְ ים  ּנִ ְוׁשֹוׁשַ ֲהַדס  ֲעֵצי 
ֵאָנה ְוֵעץ ַזִית.   ם ֵעץ ִרּמֹון, ֵעץ ּתְ ים, ְלִצּדֹו צֹוְמִחים ָלֶהם ְלִתְפָאָרה ּגַ ָמִרים ְצֻהּבִ ּתְ

ְמַעט ָצמּוד ְלַחּלֹון  ל ַחְדִרי ּכִ כּוָנִתי. ַהַחּלֹון ׁשֶ ְ ֶנֶסת ַהּשׁ ית ַהּכְ ם ָנכֹון. ֶזהּו ּבֵ ּתֶ ִנַחׁשְ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ רֹוְממֹות  ַהּמְ ינֹות  ְנּגִ ַהּמַ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ָיכֹול  ֲאִני  ׁשֶ ְך  ּכָ ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ

ֳהַרִים.  ת ַאַחר ַהּצָ ּבָ ׁשַ אֹוֵמר ָהַרב ּבְ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ֶאת ּדִ

ֹוָפר ַהּבֹוֵקַע  ֶמת ֲאִני ִמְתעֹוֵרר ְלקֹול ַהּשׁ ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ׁשְ ָיִמים ֵאּלּו, ְיֵמי  ֱאלּול, ּבִ ּבְ
יִמים  ּכִ ׁשְ ִלים ַהּמַ ּלְ ְתּפַ ל ַהּמִ ב ִעם קֹוָלם ׁשֶ ֹוָפר ִמְתַעְרּבֵ ל ַהּשׁ ֶאל ַחְדִרי. קֹולֹו ׁשֶ
ְלָפֶניָך!  ָחָטאנּו  ֲעֻמּקֹות,  ּגֹוֶלה  ְלָבבֹות,  ּבֹוֵחן  ִליחֹות  ַהּסְ "ֲאדֹון  ִליחֹות.  ַלּסְ קּום 
ְכיֹו ַמְרִעיד  ִכי, ּבִ ָנק ִמּבֶ ן ִנׁשְ ל ַהַחּזָ ַרֵחם ָעֵלינּו!" ִלְפָעִמים ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹולֹו ׁשֶ
לּו 'ָיִמים  ִמים ַהּלָ ים ֶאת ַהּיָ יׁש ְקָצת ָעצּוב. 'לֹא ְסָתם ְמַכּנִ ב ַוֲאִני ַמְרּגִ ִלי ֶאת ַהּלֵ
ה' ִיְסַלח ָלנּו. 'ּוָמה  ן ׁשֶ ְתׁשּוָבה, ִלְבּכֹות ּוְלִהְתַחּנֵ ֱאֶמת נֹוָרא ַלֲחזֹר ּבִ נֹוָרִאים': ֶזה ּבֶ

ָתה אֹוִתי. ל ֶעֶצב ִלּוְ ה ׁשֶ י  ְלַעְצִמי, ּוְתחּוׁשָ ְבּתִ ִאם הּוא לֹא ִיְסַלח?' ָחׁשַ

ם, קּום ְקָרא  ָך ִנְרּדָ ן ָאָדם, ַמה ּלְ ְנִעיָמה: "ּבֶ ר ּבִ ָהל ׁשָ ַהּקָ ֲאָבל ֶאְתמֹול, ַאֲחֵרי ׁשֶ
ָהַרב  ל  ׁשֶ קֹולֹו  ֶאת   - ְרָגִעים  ה  ּמָ ּכַ ּוְלַאַחר  ֶקט,  ׁשֶ ְלֶפַתע  י  ַמְעּתִ ׁשָ ַתֲחנּוִנים",  ּבְ
ר:  ָבָריו, ְוָכְך ִסּפֵ מַֹע ֶאת ּדְ י ֶאת ָאְזָני ִלׁשְ ְצּתִ ִלים ִסּפּור. ִאּמַ ּלְ ְתּפַ ר ִלְקַהל ַהּמִ ְמַסּפֵ

ׁש  ּקֵ ָנה. הּוא ּבִ ָ ה ָיִמים ִלְפֵני רֹאׁש ַהּשׁ ּמָ ַעם ְלִעיר ַאַחת ּכַ א ּפַ ם טֹוב ּבָ ַעל ׁשֵ "ַהּבַ
ֵאּלּו  ם טֹוב ּבְ ַעל ׁשֵ ַאל אֹותֹו ַהּבַ ִמים ַהּנֹוָרִאים. ׁשָ ל ְתִפּלֹות ַהּיָ ן ׁשֶ ר ִעם ַהַחּזָ ְלַדּבֵ

מקום למדבקת 
ערך החודש
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ִלימוּ :	  ַהׁשְ

ִליחֹות.  יֵמי ַהּסְ ר ּבִ ַסּפֵ ֶלד ַהּמְ ל ַהיֶּ תֹו ׁשֶ ׁשָ ֲארוּ ֶאת ַהְרּגָ ּתַ

ַמע ֵמָהָרב?  ָ ּשׁ ִעְקבֹות ַמה ׁשֶּ ֶלד ּבְ ַמה ֵהִבין ַהיֶּ

ִעְקבֹות זֹאת? ּנוּי ָחל ּבֹו ּבְ ֵאיֶזה ׁשִ

ים ַעל ַהֲחָטִאים  ּה ִמְתַוּדִ ּבָ ה ׁשֶ ִפּלָ ּדּוי" )ַהּתְ ל ַה"ּוִ ּגּון ׁשֶ ן ֶאת ַהּנִ ִנּגּוִנים הּוא ְמַנּגֵ
ֵמַח".  יז ְוׂשָ ִנּגּון ַעּלִ ן ּבְ ן: "ֲאִני ְמַנּגֵ יב לֹו ַהַחּזָ ּפּוִרים(. ֵהׁשִ יֹום ַהּכִ ּבְ

ה זֹו ֲאַנְחנּו ְמָפְרִטים ֶאת ַהֲחָטִאים  ְתִפּלָ ם טֹוב, "ֲהֵרי ּבִ ַעל ׁשֵ ַאל ַהּבַ "ַמּדּוַע?" ׁשָ
ְוָהֲעוֹונֹות, ּוְמַיֲחִלים ִלְסִליָחה". 

ִנְקיֹון ֲחַצר ָהַאְרמֹון  ֶלְך ֶהָעסּוק ּבְ ל ַהּמֶ יֹוֵתר ׁשֶ ׁשּוט ּבְ ם ָהֶעֶבד ַהּפָ ן: "ּגַ יב ַהַחּזָ ֵהׁשִ
זֹאת  ה  ַיֲעׂשֶ ִלְכלּוְך,  ְלַנּקֹות  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְיַבּקֵ ּוְבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ִאם  ֲהֵרי   -
ים  ר ָאנּו ְמַנּקִ ֲאׁשֶ ּפּוִרים: ּכַ יֹום ַהּכִ ם ּבְ ְך ּגַ יָרה ְוִזְמָרה. ָכּ ה ּוִמּתֹוְך ׁשִ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ּבְ

ה".  ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ים ֶאת ֶזה ּבְ ֶלְך, ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ הֹוָרַאת ַהּמֶ ְכלּוְך ּבְ ֶאת ַהּלִ

י  ְבּתִ ָחׁשַ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ֶאְצִלי  ה  ּנָ ׁשִ הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ָקָרה  ֵאיְך  ְמִביִנים  ם  ַאּתֶ ו  ַעְכׁשָ
י קֶֹדם?  ּתִ ׁשְ ְוִהְרּגַ
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ִליחֹות:   	  ֶנֶסת ַאֲחֵרי ֲאִמיַרת ַהּסְ ֵבית ַהּכְ ר ָהַרב ּבְ ּפֵ ּסִ ּפוּר ׁשֶ ִלימוּ ֶאת ַהּסִ ַהׁשְ

ְרִמילֹון.  ַתּ ֵהָעְזרוּ ּבַ

א ה     ה ָיִמים ִלְפֵני   ה ּבָ ּמָ ַעם , ּכַ ּפַ

ָלִעיר ַאַחת. 

 . ל ה ּגוּן ׁשֶ ן ֶאת ַהּנִ ֵאיֶזה ִנּגוִּנים הוּא ְמַנּגֵ ַאל אֹותֹו ּבְ ן ְוׁשָ ר ִעם ַהַחּזָ ּבֵ  הוּא ּדִ

ם  ַעל ׁשֵ ַאל ַהּבַ ו . ַמּדוַּע? ׁשָ ִנּגוּן  ן ּבְ ן :"ֲאִני ְמַנּגֵ יב לֹו ַהַחּזָ ֵהׁשִ

 . ה זֹו ֲאַנְחנוּ ְמָפְרִטים ֶאת ַהֲחָטִאים ָוה וְּמַיֲחִלים ל ְתִפּלָ טֹוב. ֲהֵרי ּבִ

ִנְקיֹון ֲחַצר  ל ה ֶהָעסוּק ּבְ יֹוֵתר ׁשֶ ׁשוּט ּבְ ם ָהֶעֶבד ַהּפָ ן: ּגַ יב ַהַחּזָ ֵהׁשִ

ה זֹאת  ּנוּ ְלַנּקֹות ִלְכלוְּך, ַיֲעׂשֶ ׁש ִמּמֶ ְכבֹודֹו וְּבַעְצמֹו ְיַבּקֵ ֶלְך ּבִ ָהַאְרמֹון , ֲהֵרי ִאם ַהּמֶ

ר ָאנוּ  ֲאׁשֶ : ּכַ יֹּום ה ם ּבְ ו ְוָכְך ּגַ ה וִּמּתֹוְך  ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ּבְ

ה. ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ים ֶאת ֶזה ּבְ ֶלְך, ֲאַנְחנוּ עֹוׂשִ הֹוָרַאת ַהּמֶ ְכלוְּך ּבְ ים ֶאת ַהּלִ ְמַנּקִ

ם טֹוב/ ֲעוֹונֹות/  ַעל ׁשֵ ֵמַח/ֶמֶלְך/ ַהּבַ יז ְוׂשָ ּפוִּרים/  ַעּלִ ְרִמילֹון: ְסִליָחה/ּכִ ּתַ

ָנה/ִוּדוּי ָ יָרה ְוִזְמָרה/רֹאׁש ַהּשׁ ׁשִ

ל: ְמׁשָ ִלימוּ ֶאת ַהּנִ ל. ַהׁשְ ם הוּא ָמׁשָ ַלְמּתֶ ִהׁשְ ּפוּר ׁשֶ ַהּסִ

ל לָמׁשָ ִנְמׁשָ

ֶמֶלְך

ֶעֶבד

ְכלוְּך ַהּלִ

ֶלְך הֹוָרַאת ַהּמֶ ִנְקיֹון ֲחַצר ָהַאְרמֹון ּבְ

ָרֵאל ְתׁשוָּבה, הקב"ה, ַהֲחָטִאים, ַעם ִיׂשְ ְרִמילֹון: לֹוַמר ִוּדוּי ְוַלֲחזֹר ּבִ ּתַ
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כֹוָנה:	  ׁשוָּבה ַהּנְ יפוּ ֶאת ַהּתְ ַהּקִ

ם טֹוב ש...  ַעל ׁשֵ ד ֶאת ַהּבַ ן ִלּמֵ ַהַחּזָ

ֶלְך. . 1 ל ַהּמֶ ה ִלְהיֹות ֶעֶבד ׁשֶ ֶזה ְמֹאד ָקׁשֶ

ה אֹוָתנוּ ְלַנּקֹות ֶאת ַעְצֵמנוּ ֵמַהֲחָטִאים. . 2 ה' ְמַצוֶּ ַח ְמֹאד ׁשֶ ּמֵ ֶזה ְמׂשַ

ָצִריְך ִלְבּכֹות וְּלִהְצַטֵער וְּלִהְתַוּדֹות ַעל ַהֵחְטא.. 3

ה. . 4 ׁשָ יָנה ְלִוּדוּי ְלִפי ַהַהְרּגָ ן ּבֹוֵחר לֹו ַמְנּגִ ל ַחּזָ ּכָ

יַצד 	  ִמים ַהּנֹוָרִאים? ּכֵ קוַּפת ַהיָּ רוּ ֶזה ְלֶזה ֵאּלוּ ֲחָויֹות אֹו ִזְכרֹונֹות ֵיׁש ָלֶכם ִמּתְ ַסּפְ

ָיִמים ֵאּלוּ?  ים ּבְ יׁשִ ם ַמְרּגִ ַאּתֶ

ּדוּי? 	  ְזַמן ֲאִמיַרת ַהוִּ ם ּבִ ְמָחה ּגַ ׂשִ ֶכם ָחׁשוּב ִלְהיֹות ּבְ ַמּדוַּע ְלַדְעּתְ

ִוּדּוי: 
ָידֹו ּבְ ְתָחֵרט ְורֹוֶצה ַלֲחזֹר ִמן ַהֲחָטִאים ׁשֶ אֹוֵמר ָאָדם ַהּמִ ָבִרים ׁשֶ  ּדְ

ָפָתיו ַעל ַהֵחְטא ׂשְ ה, ִלְהיֹות מֹוֶדה ּבִ ּפֶ ּדוּי הוּא ּבַ ר ַהוִּ  ִעּקַ

ֲעִמיָדה וִּבְכִפיַפת רֹאׁש   ים ּבַ  ִמְתַוּדִ

יר ַהֵחְטא ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ֶאְגרֹופֹו ַעל  ִלּבֹו ּכְ ְנָהג ְלַהּכֹות ּבְ  ַהּמִ

ה  ִפּלָ ָכל ּתְ ּפוּר אֹוֵמר ֲהִוּדוִּיים ּבְ יֹום ּכִ  ּבְ

עוָּדה  ִמְנָחה ִלְפֵני ַהּסְ ֶעֶרב יוה"כ ּבְ ם ּבְ ה ּגַ  ִמְתַוּדֶ

ג ֵיׁש ִלי ֻמּשָׂ

ֵדי ְלִהְתַנּקֹות  גוּף ָהָאָדם ּכְ ֹוִנים ּבְ ֵאָבִרים ַהּשׁ ּדוּי ָאנוּ ֶנֱעָזִרים ּבָ ַעת ַהוִּ ׁשְ ּבִ

ֵמַהֲחָטִאים. 
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ֵמחח אב ּּ תחַבחּוְש - -ּ ֵחצחּו ְחּבֹרתב ּש ְּ

ן.  ֻסּמָ קֹום ַהּמְ ּמָ יקוּ ּבַ ר 1 ְוַהְדּבִ קֹות ִמְסּפָ קֹות ֶאת ַמְדּבֵ ְדּבֵ ף ַהּמַ הֹוִציאוּ ִמּדַ

ְתִאים.   יקוּ אֹוָתם ַעל ַיד ָהֵאָבר ַהּמַ ִטים ְוַהְדּבִ ּפָ ׁשְ ח 1 )עמוד 45( ֶאת ַהּמִ ְסּפָ ְזרוּ ִמּנִ ּגִ

ה.  ְתַוּדֶ ל ָהָאָדם ַהּמִ ִנים ׁשֶ רוּ ֶאת ַהּפָ ַציְּ

ֵמַח? ָעצוּב? ְמֻהְרָהר? ְמֻמְרָמר? ָאִדיׁש? ְמֹיָאׁש? יׁש ? ַהִאם הוּא ׂשָ יַצד הוּא ַמְרּגִ ּכֵ

1

1
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ֵמחח אב ּּ תחַבחּוְש - -ּ ֵחצחּו ְחּבֹרתב ּש ְּ

ָעִויִתיָחָטאִתי
ְּכֶׁשָחב אֹוֵמר: "ָחָטאִתי"

 הּוא ִמְתַּכֵּון ְלַמֲעִׂשים 
ָרִעים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבִלי ַּכָּוָנה

 ְּכֶׁשָחב אֹוֵמר:"ָעִויִתי הּוא 
 ִמְתַּכֵּון ְלַמֲעִׂשים ָרִעים ֶׁשָעָׂשה 

ַלְמרֹות ֶׁשָּיַדע ֶׁשֵהם
ֲאסּוִרים.

ָּפַׁשְעִּתי

מממ...

אאא...

 ְּכֶׁשָחב אֹוֵמר: "ָּפַׁשְעִּתי"
הּוא ִמְתַּכֵּון ֶׁשָעָׂשה ַמֲעִׂשים
ָרִעים ְּכֵדי ְלַהְכִעיס ֶאת ה'.

ְּכֶׁשָחב אֹוֵמר:
"מממ..." הּוא ִמְתַּכֵּון 

ֶׁשְּכַדאי ִלי ְלִהְתַרֵחק ִמָּכאן
ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר.

ַחְברוָּתא ַהֲחֵבִרים 'ַחב' ְו'רוָּתא' לֹוְמִדים ַיַחד ּבְ
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ֵמחח אב ּּ תחַבחּוְש - -ּ ֵחצחּו ְחּבֹרתב ּש ְּ

ים ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ָהַרב ִיְצָחק ִנּסִ

ים ל ָהַרב ִיְצָחק ִנּסִ ֵקרּוב ְרחֹוִקים ׁשֶ

מּוֵאל.  ׁשְ ן  ּגַ ִקּבּוץ  ַחְבֵרי  ּבְ ָאֲחָזה  ה  ַרּבָ ׁשּות  ִהְתַרּגְ
ֻיֶחֶדת  ת ַהּמְ ְלּבֹׁשֶ ּתִ בּוׁש ּבַ בֹוד ַהּלָ ַעל ַהְדַרת ַהּכָ ָהַרב ּבַ
ָהיּו  ּבּוץ  ַהּקִ ַחְבֵרי  ְלִבּקּור.  יַע  ַמּגִ ְלִצּיֹון  ָהִראׁשֹון  ל  ׁשֶ
ָהַרב  ַחר  ּבָ אֹוָתם  ְוַדְוָקא  ָרֵאל,  ִיׂשְ סֶֹרת  ִמּמָ ְרחֹוִקים 
ִנים ָיפֹות, ְוַחְבֵרי  ֵסֶבר ּפָ ל ּבְ נַֹעם ּוִבְרִגיׁשּות. ָהַרב ִהְתַקּבֵ ים ְלָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ה' ּבְ ִנּסִ
ְרּבּות ִהְבִחין ָהַרב  ית ַהּתַ ְכַנס ְלאּוַלם ּבֵ ּנִ ׁשֶ דֹול. ּכְ ָכבֹוד ּגָ ק ָיְצאּו ִלְקָראתֹו ּבְ ׁשֶ ַהּמֶ
ל  יבּוָתּה ׁשֶ ּבּוץ ַעל ֲחׁשִ ה ִעם ַחְבֵרי ַהּקִ ְתִחּלָ ר ּבִ ַתח ְוֶהֱחִליט ְלַדּבֵ ּפֶ ֵאין ְמזּוָזה ּבַ ׁשֶ
ה ָעָליו", ָאַמר.  ִית ַהְיהּוִדי, ִהיא ְמִגּנָ ל ַהּבַ זּוָזה ִהיא חֹוָתמֹו ׁשֶ ִמְצַות ְמזּוָזה. "ַהּמְ
י ָיָקר ְמאֹד.  ל ִמיִדידֹו ׁשַ י ְיהּוָדה ִקּבֵ ְלמּוד: "ַרּבִ ּתַ ּפּור ַהּמּוָבא ּבַ ר ֶאת ַהּסִ עֹוד ִסּפֵ
ִדיד  ַעס ַהּיָ יק. ּכָ תֹוְך ַנְרּתִ י ְיהּוָדה ִליִדידֹו ְמזּוָזה ּבְ ַלח ַרּבִ אֹות הֹוָקָרה ְותֹוָדה ׁשָ ּכְ
י  יב לֹו ַרּבִ ה?! ֵהׁשִ ַלְחּתָ ִלי ַאּתָ ָ ּשׁ ָנה ְיָקָרה' ְוֶזה ַמה ׁשֶ י ְלָך ַמּתָ ַלְחּתִ ְוָאַמר :"ֲאִני ׁשָ
י  ַלְחּתִ מֹר ָעֶליָה, ְוִאּלּו ֲאִני ׁשָ ֲאִני ֶאְצָטֵרְך ִלׁשְ ָנה ׁשֶ ַלְחּתָ ִלי ַמּתָ ה ׁשָ ְיהּוָדה: "ַאּתָ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָרצֹון  ּבְ ימּו  ִהְסּכִ ּבּוץ  ַהּקִ ַחְבֵרי  ָעֶליָך".  מֹר  ׁשְ ּתִ יָך  ַחּיֶ ל  ּכָ ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ְלָך 
ְרּבּות.    ית ַהּתַ ל ּבֵ ֶלת ׁשֶ ֶפַתח ַהּדֶ ַלח ָלֶהם ָהַרב ְוִהְבִטיחּו ְלָקְבָען ּבְ ׁשְ ּיִ זּוזֹות ׁשֶ ַהּמְ

ֵאלֹות:  ׁשְ

ּבוּץ? . 1 ר ֶאת ַחְבֵרי ַהּקִ ַמּדוַּע ָהַלְך ָהַרב ְלַבּקֵ

ְרּבוּת? . 2 ית ַהּתַ ֶפַתח ּבֵ יַח ְמזוָּזה ּבְ יַע ָהַרב ַעל ַהֲחֵבִרים ְלַהּנִ ּפִ יַצד ִהׁשְ ּכֵ

ָראֶתם? . 3 ּקְ ּפוּר ׁשֶ ים ֵמַהּסִ ן ִלְלֹמד ַעל ָהַרב ִנּסִ ּתָ ַמה ּנִ
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ֵמחח אב ּּ תחַבחּוְש - -ּ ֵחצחּו ְחּבֹרתב ּש ְּ

…

ָלַמְדנוּ ְוֵנֱהֵנינוּ! 
ֲחִתיַמת ַחְברוָּתא ּבֹוֵגר___________ ֲחִתיַמת ַחְברוָּתא ָצִעיר___________

ְתׁשוָּבה  ה ַלֲחָזָרה ּבִ ִפּלָ ְמִכיִנים ּתְ

ֶהֳחָמִרים: 

ִריְסטֹול ּבְ

ֶבק  ּדֶ

ַרִים ִמְסּפָ

ְצָבִעים 

ֵאיְך ְמִכיִנים? 

ח 2 )ַעּמוּד 46( ְסּפָ ּנִ ּבְ ה ׁשֶ ִפּלָ ְזרוּ ֶאת ַהּתְ ּגִ

ִריְסטֹול.  יקוּ ַעל ּבְ ַהְדּבִ

טוּ ְוִצְבעוּ. ְ ַקּשׁ

ְמָחה. ׂשִ ָכל ֵעת ֲאָבל ִזְכרוּ לֹוַמר אֹוָתּה ּבְ ה ּבְ ִפּלָ ּתוְּכלוּ לֹוַמר ֶאת ַהּתְ



43

ְאְנ ּב ְיּח

ִחים ִנְסּפָ
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ְאְנ ּב ְיּח

ח 1 ְסּפָ ְמָחה?  ּנִ ׂשִ ֶעֶצב אֹו ּבְ ׁשוָּבה - ּבְ ְיֵמי ּתְ

אֹוֵמר ְּבִפיו: "ָחָטאִתי, 
ָעִויִתי, ָּפַׁשְעִּתי"

ִמְצַטֵער ְּבִלּבֹו ַעל ַמה 
ֶּׁשָהָיה ְוָׂשֵמַח ַלֲחֹזר 

ִּבְתׁשּוָבה. 

ָּכפּוף - חֹוֵׁשב ַעל ַמה ֶּׁשָהָיה 
ּוְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלֵהיִטיב 

ֶאת ְּדָרָכיו. 

ַמֶּכה ְּבֶאְגרֹופֹו

עֹוֵמד ּוִמְתַוֶּדה
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ְאְנ ּב ְיּח

ח 2 ְסּפָ ְמָחה?  ּנִ ׂשִ ֶעֶצב אֹו ּבְ ׁשוָּבה - ּבְ ְתׁשוָּבה ְיֵמי ּתְ ה ַלֲחָזָרה ּבִ ִפּלָ ּתְ

ְוָעְז<ֵרִני 
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ים ָלׁשּוב ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ

ַעי,  ל ֲחָטַאי ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ְלָפֶניָך ַעל ּכָ

ִני  ְוַז<ּכֵ
ה  ֵהר", ְוַאּתָ א ִלּטָ ְכַלל "ַהּבָ ֶאְהֶיה ּבִ ׁשֶ

ַמִים ְלַטֲהֵרִני ֵמֲעוֹונֹוַתי,  ָ ֵעִני ִמן ַהּשׁ ְתַסּיְ

ֱאֶמת ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ ֶאְזּכֶ  ׁשֶ

ל ֲעוֹונֹוַתי. ַעל ּכָ

]ליקוטי תפילות, ו[
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