
PROPHETS AND LOSSES: DISCERNING THE  

MESSAGES WITHIN YONAH’S SILENCE 
 אלול תשע"ח

עקר מציאות הנבואה במין האדם אינה כדי להגיד העתידות ולסדר ענינים  -ספר העקרים ג:יב  1#
פרטיים אישיים כמו שיודע זה על ידי הקוסמים והחוזים בכוכבים, אבל כדי להגיע האומה בכללה או 

 המין אל השלמות האנושי.

י - יח פרק דברים 2# ם כִּ ה ַהּגֹויִּ ר ָהֵאלֶּ ל אֹוָתם יֹוֵרש ַאָתה ֲאשֶּ ים אֶּ ל ְמֹעְננִּ ים ְואֶּ ְשָמעּו ֹקְסמִּ  לֹא ְוַאָתה יִּ
יא.  יָךקֶּ ֱאֹל ה' ְלָך ָנַתן ֵכן ְרְבָך ָנבִּ קִּ יָך מִּ י ֵמַאחֶּ ים ָכֹמנִּ יָך  ה' ְלָך ָיקִּ ְשָמעּון ֵאָליוֱאֹלקֶּ ר ְכֹכל.  תִּ  ָשַאְלָת  ֲאשֶּ

ם יָך ה' ֵמעִּ ְשֹמעַ  ֹאֵסף לֹא ֵלאֹמר ַהָקָהל ְביֹום ְבֹחֵרב ֱאֹלקֶּ ת לִּ ת יָק ֱאֹלה'  קֹול אֶּ  לֹא ַהזֹאת ַהְּגֹדָלה ָהֵאש ְואֶּ
ה ְראֶּ ר.  ָאמּות ְולֹא עֹוד אֶּ יבּו ֵאָלי ה' ַויֹאמֶּ ר ֵהיטִּ ֵברּו ֲאשֶּ  ְוָנַתִתי ָכמֹוָך ֲאֵחיֶהם ִמֶקֶרב ָלֶהם ָאִקים ָנִביא. דִּ
יש ְוָהָיה .ֲאַצֶוּנו ֲאֶשר ָכל ֵאת ֲאֵליֶהם ְוִדֶבר ְבִפיו ְדָבַרי ר ָהאִּ ְשַמע לֹא ֲאשֶּ ל יִּ ר ְדָבַרי אֶּ י ְיַדֵבר ֲאשֶּ ְשמִּ י בִּ  ָאֹנכִּ

ְדֹרש ּמֹו אֶּ יא ַאְך.  ֵמעִּ ר ַהָנבִּ יד ֲאשֶּ י ָדָבר ְלַדֵבר ָיזִּ ְשמִּ ר ֵאת בִּ יו לֹא ֲאשֶּ יתִּ ּוִּ ר ְלַדֵבר צִּ ים ְבֵשם ְיַדֵבר ַוֲאשֶּ  ֱאֹלהִּ
ים יא ּוֵמת ֲאֵחרִּ י. ַההּוא ַהָנבִּ ָך תֹאַמר ְוכִּ ְלָבבֶּ ת ֵנַדע ֵאיָכה בִּ ר ַהָדָבר אֶּ ְברֹו לֹא ֲאשֶּ רה'.   דִּ יא ְיַדֵבר ֲאשֶּ  ַהָנבִּ

ְהיֶּה ְולֹא ה' ְבֵשם ר ַהָדָבר הּוא ָיבֹא ְולֹא ַהָדָבר יִּ ְברֹו לֹא ֲאשֶּ ְברֹו ְבָזדֹון ה' דִּ יא דִּ נּו ָתגּור לֹא ַהָנבִּ ּמֶּ  .מִּ

יב בֹוֵרא -נז:יט  ישעיהו 3# ם נִּ יו ה' ָאַמר ְוַלָקרֹוב ָלָרחֹוק ָשלֹום ָשלֹום ְשָפָתיִּ  .ּוְרָפאתִּ

תוכחות, והוא מגזרת )ישעיה נז כל לשון נבואה אדם המכריז ומשמיע לעם דברי  -רש"י שמות ז:א  4#
 יט( ניב שפתים, )משלי י לא( ינוב חכמה, ויכל מהתנבות דשמואל )א' י יג(.

 חלה הנבואה ואין, האדם בני את מנבא ל-שהא לידע הדת מיסודי -:א ז התורה יסודי 'הל ם"רמב 5#
 מתגבר הוא אלא בעולם בדבר עליו מתגבר יצרו יהא ולא במדותיו גבור בחכמה גדול חכם על אלא

 שלם האלו המדות בכל ממולא שהוא אדם, מאד עד נכונה רחבה דעה בעל והוא תמיד יצרו על בדעתו
 הזמן מהבלי ולא בטלים מדברים באחד כלל מחשבה לו תהיה שלא נפשו ומלמד עצמו ומזרז...בגופו

 ובעת, עליו שורה הקודש רוח מיד...הכסא תחת קשורה למעלה תמיד פנויה דעתו אלא ותחבולותיו
 בדעתו ויבין אחר לאיש ויהפך אישים הנקראים המלאכים במעלת נפשו תתערב הרוח עליו שתנוח
 עמם והתנבית בשאול שנאמר כמו החכמים אדם בני שאר מעלת על שנתעלה אלא שהיה כמות שאינו

 .   אחר לאיש ונהפכת

ם - כג פרק ירמיהו 6# ָסֵתר אִּ יש יִּ ים אִּ ְסָתרִּ י ַבּמִּ נּו לֹא ַוֲאנִּ ְראֶּ ת ֲהלֹוא ה' ְנֻאם אֶּ ם אֶּ ת ַהָשַמיִּ ץ ְואֶּ י ָהָארֶּ  ֲאנִּ
יא..ה'. ְנֻאם ָמֵלא ר ַהָנבִּ תֹו ֲאשֶּ ר ֲחלֹום ְיַסֵפר ֲחלֹום אִּ י ַוֲאשֶּ תֹו ְדָברִּ י ְיַדֵבר אִּ ת ְדָברִּ ן ַמה ֱאמֶּ בֶּ ת ַלתֶּ  ַהָבר אֶּ
י ֹכה ֲהלֹואה'.  ְנֻאם יש ה' ְנֻאם ָכֵאש ְדָברִּ  :ָסַלע ְיֹפֵצץ ּוְכַפטִּ

י - כ פרק ירמיהו 7# יַתנִּ תִּ ָפת ה' פִּ י ָואֶּ י ַותּוָכל ֲחַזְקַתנִּ יתִּ ְשחֹוק ָהיִּ י ֹלֵעג ֻכֹּלה ַהיֹום ָכל לִּ י.  לִּ ֵדי כִּ  ֲאַדֵבר מִּ
ְזָעק ְקָרא ָוֹשד ָחָמס אֶּ י אֶּ י ה' ְדַבר ָהָיה כִּ ְרָפה לִּ ס ְלחֶּ לֶּ י. ַהיֹום ָכל ּוְלקֶּ נּו לֹא ְוָאַמְרתִּ ְזְכרֶּ  עֹוד ֲאַדֵבר ְולֹא אֶּ
ְשמֹו י ְוָהָיה בִּ בִּ ת ְכֵאש ְבלִּ רֶּ י ְבַעְצֹמָתי ָעֻצר ֹבעֶּ ְלֵאיתִּ  .  אּוָכל ְולֹא ַכְלֵכל ְונִּ

. אדם בידי מיתתו ,לו נאמר שלא ומה, שמע שלא מה המתנבא, השקר נביא -. פט סנהדריןמשנה  8#
, שמים בידי מיתתו - עצמו דברי על שעבר ונביא, נביא דברי על והמוותר ,נבואתו את הכובש אבל

 "מעמו אדרש אנכי" שנאמר

 אמיתי בן יונה כגון נבואתו את הכובש -גמ' שם  9#

ר -ד:י  שמות שמות 10# ה ַויֹאמֶּ ל ֹמשֶּ י ה' אֶּ יש לֹא ֹדָני-אֲ  בִּ ים אִּ י ְדָברִּ ְתמֹול ַּגם ָאֹנכִּ ְלֹשם ַּגם מִּ שִּ  ַּגם מִּ
ְרָך ֵמָאז ל ַדבֶּ ָך אֶּ י ַעְבדֶּ ה ְכַבד כִּ י ָלשֹון ּוְכַבד פֶּ  .  ָאֹנכִּ

ֵנה ה' ֹדָני-אֲ  ֲאָהּה ָוֹאַמר -א:ו  ירמיהו 11# י לֹא הִּ י ַדֵבר ָיַדְעתִּ י ַנַער כִּ  ָאֹנכִּ

ַתי ֵלאֹמר: -יונה פרק א  12# ן ֲאמִּ ל יֹוָנה בֶּ י ְדַבר ה' אֶּ  א( ַוְיהִּ
י ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני: יָה כִּ יר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ָעלֶּ יְנֵוה ָהעִּ ל נִּ  )ב( קּום ֵלְך אֶּ

ֵתן ְשכָ  יש ַויִּ ָיה ָבָאה ַתְרשִּ ְמָצא ֳאנִּ ד ָיפֹו ַויִּ ְפֵני ה' ַוֵירֶּ לִּ יָשה מִּ ְבֹרַח ַתְרשִּ ד ָבּה ָלבֹוא )ג( ַוָיָקם יֹוָנה לִּ ָרּה ַוֵירֶּ
ם  ָּמהֶּ ְפֵני ה':עִּ לִּ יָשה מִּ  ַתְרשִּ

ָשֵבר: ְשָבה ְלהִּ ָיה חִּ י ַסַער ָּגדֹול ַבָים ְוָהֳאנִּ ל ַהָים ַוְיהִּ יל רּוַח ְּגדֹוָלה אֶּ  )ד( ַוה' ֵהטִּ



ל ַהָים לְ  ָיה אֶּ ר ָבֳאנִּ ים ֲאשֶּ ת ַהֵכלִּ לּו אֶּ ל ֱאֹלָהיו ַוָיטִּ יש אֶּ ְזֲעקּו אִּ ים ַויִּ יְראּו ַהַּמָלחִּ ם ְויֹוָנה )ה( ַויִּ ָהֵקל ֵמֲעֵליהֶּ
ְשַכב ַוֵיָרַדם: יָנה ַויִּ ל ַיְרְכֵתי ַהְספִּ  ָיַרד אֶּ

ים ָלנ ְתַעֵשת ָהֱאֹלהִּ יָך אּוַלי יִּ ל ֱאֹלהֶּ ְרָדם קּום ְקָרא אֶּ ר לֹו ַמה ְלָך נִּ ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויֹאמֶּ ּו ְולֹא )ו( ַויִּ
 נֹאֵבד:

ל ֵרעֵ  יש אֶּ ֹפל ַהּגֹוָרל ַעל )ז( ַויֹאְמרּו אִּ לּו ּגֹוָרלֹות ַויִּ י ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו ַוַיפִּ ְלמִּ יָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְבשֶּ הּו ְלכּו ְוַנפִּ
 יֹוָנה:

ן ָתבֹוא ָמה אַ  י ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו ַמה ְּמַלאְכְתָך ּוֵמַאיִּ ר ְלמִּ יָדה ָנא ָלנּו ַבֲאשֶּ ה )ח( ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַהּגִּ זֶּ ָך ְוֵאי מִּ ְרצֶּ
 ַעם ָאָתה:

ת ַהַיָבָשה: ת ַהָים ְואֶּ ר ָעָשה אֶּ י ָיֵרא ֲאשֶּ ם ֲאנִּ ת ה' ֱאֹלֵקי ַהָשַמיִּ י ְואֶּ י ָאֹנכִּ ְברִּ ם עִּ ר ֲאֵליהֶּ  )ט( ַויֹאמֶּ
י ָיְדעּו  יָת כִּ ְרָאה ְגדֹוָלה ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַמה זֹאת ָעשִּ ים יִּ יְראּו ָהֲאָנשִּ י )י( ַויִּ ְפֵני ה' הּוא ֹבֵרַח כִּ לִּ י מִּ ים כִּ ָהֲאָנשִּ

ם: יד ָלהֶּ ּגִּ  הִּ
י ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער: ְשֹתק ַהָים ֵמָעֵלינּו כִּ ה ָלְך ְויִּ  )יא( ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ַנֲעשֶּ

ם כִּ  ְשֹתק ַהָים ֵמֲעֵליכֶּ ל ַהָים ְויִּ י אֶּ יֻלנִּ י ַוֲהטִּ ם ָשאּונִּ ר ֲאֵליהֶּ ה )יב( ַויֹאמֶּ י ַהַסַער ַהָּגדֹול ַהזֶּ לִּ י ְבשֶּ י כִּ י יֹוֵדַע ָאנִּ
ם:  ֲעֵליכֶּ

ם: י ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליהֶּ ל ַהַיָבָשה ְולֹא ָיֹכלּו כִּ יב אֶּ ים ְלָהשִּ  )יג( ַוַיְחְתרּו ָהֲאָנשִּ
ש ָהאִּ  פֶּ ל ה' ַויֹאְמרּו ָאָנה ה' ַאל ָנא נֹאְבָדה ְבנֶּ ְקְראּו אֶּ י ַאָתה ה' )יד( ַויִּ יא כִּ ֵתן ָעֵלינּו ָדם ָנקִּ ה ְוַאל תִּ יש ַהזֶּ

יָת: ר ָחַפְצָת ָעשִּ  ַכֲאשֶּ
ַזְעפֹו: ל ַהָים ַוַיֲעֹמד ַהָים מִּ ֻלהּו אֶּ ת יֹוָנה ַוְיטִּ ְשאּו אֶּ  )טו( ַויִּ

ַבח ַלה' ַויִּ  ְזְבחּו זֶּ ת ה' ַויִּ ְרָאה ְגדֹוָלה אֶּ ים יִּ יְראּו ָהֲאָנשִּ ים:)טז( ַויִּ  ְדרּו ְנָדרִּ
 

The word of Hashem came to Jonah son of Amittai: 2 “Go to the great city of Nineveh and preach against 
it, because its wickedness has come up before me.” 
3 But Jonah ran away from Hashem and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a 
ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from 
Hashem. 
4 Then Hashem sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to 
break up. 5 All the sailors were afraid and each cried out to his own god. And they threw the cargo into 
the sea to lighten the ship. 
But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. 6 The captain went to 
him and said, “How can you sleep? Get up and call on your god! Maybe he will take notice of us so that 
we will not perish.” 
7 Then the sailors said to each other, “Come, let us cast lots to find out who is responsible for this 
calamity.” They cast lots and the lot fell on Jonah. 8 So they asked him, “Tell us, who is responsible for 
making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your 
country? From what people are you?” 
9 He answered, “I am a Hebrew and I worship Hashem, the God of heaven, who made the sea and the 
dry land.” 
10 This terrified them and they asked, “What have you done?” (They knew he was running away from 
Hashem, because he had already told them so.) 
11 The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, “What should we do to you to make the 
sea calm down for us?” 
12 “Pick me up and throw me into the sea,” he replied, “and it will become calm. I know that it is my fault 
that this great storm has come upon you.” 
13 Instead, the men did their best to row back to land. But they could not, for the sea grew even wilder 
than before. 14 Then they cried out to Hashem, “Please, HASHEM, do not let us die for taking this man’s 
life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, HASHEM, have done as you 
pleased.” 15 Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. 16 At this the 
men greatly feared Hashem, and they offered a sacrifice to Hashem and made vows to him. 

 אמר יונה אלך לח"ל שאין השכינה נגלית שם -מט ילקוט שמעוני רמז תק 13#



 בורח לים מקום שלא נאמר שם כבודוהריני  - מדרש תנחומא ויקרא ח 14#

 19עמ'  )ר' אברהם ריבלין( ס' יונה נבואה ותוכחה 15#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ים ּוְשֹלָשה ֵלילֹות.  )א( - יונה פרק ב 16# ְמֵעי ַהָדג ְשֹלָשה ָימִּ י יֹוָנה בִּ ת יֹוָנה ַוְיהִּ ְבֹלַע אֶּ  ַוְיַמן ה' ָדג ָּגדֹול לִּ
ְּמֵעי ַהָדָגה.   ל ה' ֱאֹלָקיו מִּ ְתַפֵלל יֹוָנה אֶּ  )ב( ַויִּ

י.  י ָשַמְעָת קֹולִּ ַּוְעתִּ ן ְשאֹול שִּ טֶּ בֶּ י מִּ ל ה' ַוַיֲעֵננִּ י אֶּ ָצָרה לִּ י מִּ ר ָקָראתִּ  )ג( ַויֹאמֶּ
יָך וְ  )ד( ְשָברֶּ י ָכל מִּ ים ְוָנָהר ְיֹסְבֵבנִּ ְלַבב ַיּמִּ י ְמצּוָלה בִּ יֵכנִּ יָך ָעַלי ָעָברּו.  ַוַתְשלִּ  ַגלֶּ
ָך.  )ה( ל ֵהיַכל ָקְדשֶּ יט אֶּ יף ְלַהבִּ יָך ַאְך אֹוסִּ ד ֵעינֶּ גֶּ נֶּ י מִּ ְגַרְשתִּ י נִּ י ָאַמְרתִּ  ַוֲאנִּ

י.  י סּוף ָחבּוש ְלרֹאשִּ ש ְתהֹום ְיֹסְבֵבנִּ פֶּ ם ַעד נֶּ י ַמיִּ  )ו( ֲאָפפּונִּ
יָה  חֶּ ץ ְברִּ י ָהָארֶּ ים ָיַרְדתִּ ְצֵבי ָהרִּ ַשַחת ַחַיי ה' ֱאֹלָקי. )ז( ְלקִּ י ְלעֹוָלם ַוַתַעל מִּ  ַבֲעדִּ

ָך.  ל ֵהיַכל ָקְדשֶּ י אֶּ ָלתִּ יָך ְתפִּ י ַוָתבֹוא ֵאלֶּ ת ה' ָזָכְרתִּ י אֶּ ְתַעֵטף ָעַלי ַנְפשִּ  )ח( ְבהִּ
ים ַהְבֵלי ָשְוא ַחְסָדם ַיֲעֹזבּו.  )ט(  ְמַשְּמרִּ

ְזְבָחה  י ְבקֹול תֹוָדה אֶּ י ֲאַשֵלָמה ְישּוָעָתה ַלה'.)י( ַוֲאנִּ ר ָנַדְרתִּ  ָלְך ֲאשֶּ
ל ַהַיָבָשה. )יא( ת יֹוָנה אֶּ ר ה' ַלָדג ַוָיֵקא אֶּ  ַויֹאמֶּ

 
Now Hashem provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish three days 
and three nights. 
1 [a]From inside the fish Jonah prayed to Hashem  his God. 2 He said: “In my distress I called to Hashem  
    and he answered me. 
From deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry. 
3 You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me; all 
your waves and breakers swept over me. 
4 I said, ‘I have been banished from your sight; yet I will look again toward your holy temple.’ 
5 The engulfing waters threatened me, the deep surrounded me; seaweed was wrapped around my 
head. 
6 To the roots of the mountains I sank down; the earth beneath barred me in forever. But you, HASHEM 

my God, 
    brought my life up from the pit. 
7 “When my life was ebbing away, I remembered you, HASHEM, and my prayer rose to you, to your holy 
temple. 
8 “Those who cling to worthless idols turn away from God’s love for them. 
9 But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. I will 
say, ‘Salvation comes from Hashem.’” 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jonah+2&version=NIV#fen-NIV-22550a


10 And Hashem commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. 
 

 יונה את לבלוע בראשית ימי מששת הדג היה ממונה אומר טרפון רבי -ויקרא ה'  תנחומא מדרש 17#
 גדול דג' ה וימן( ב יונה) שנאמר

 
 אמר התפלל ולא הדג במעי לילות ושלשה ימים שלשה יונה והיה -תקנ  רמז יונה שמעוני ילקוט 18#

 מעוברת דגה מזמן אני מתפלל אינו והוא יצטער שלא כדי זכר דג במעי מקום לו הרחבתי אני ה"הקב
 ...לפני ויתפלל שיצטער כדי קטנים דגים רבבות אלפים ה"שס

 
י ְדַבר  -יונה פרק ג  19# ית ֵלאֹמר ה')א( ַוְיהִּ ל יֹוָנה ֵשנִּ  :אֶּ

יָך י ֹדֵבר ֵאלֶּ ר ָאֹנכִּ יָאה ֲאשֶּ ת ַהְקרִּ יָה אֶּ יר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ֵאלֶּ יְנֵוה ָהעִּ ל נִּ  :)ב( קּום ֵלְך אֶּ
 

שכינה, שלישית לא דברה שנית דברה עמו  -ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר  -מס' יבמות צח.  20#
 עמו שכינה

 
ת  -יונה שם  21# ים ַמֲהַלְך ְשֹלשֶּ יר ְּגדֹוָלה ֵלאֹלקִּ יְנֵוה ָהְיָתה עִּ ְדַבר ה' ְונִּ יְנֵוה כִּ ל נִּ ְך אֶּ )ג( ַוָיָקם יֹוָנה ַוֵילֶּ

ים  :ָימִּ
ְקָרא ַויֹאַמר עֹוד  ָחד ַויִּ יר ַמֲהַלְך יֹום אֶּ ל יֹוָנה ָלבֹוא ָבעִּ ת)ד( ַוָיחֶּ ְהָפכֶּ יְנֵוה נֶּ ים יֹום ְונִּ  ...:ַאְרָבעִּ

 
ביום הכפורים קורין )ויקרא טז( אחרי מות ומפטירין )ישעיהו נז( כי כה אמר רם  -מס' מגילה לא.  22#

 ונשא, ובמנחה קורין בעריות ומפטירין ביונה.
 

לבני העולם והטעם להפטרה זו ללמד  - ספר אבודרהם סדר תפלת יום הכפורים ד"ה תפלת מוסף 23#
 שאין אדם יכול לברוח מפני השם אם עבר עבירות

 
יונה דנחת לספינה דא איהי נשמתא דבר נש, דנחתא להאי עלמא למהוי  -זוהר פרשת ויקהל קצד:  24#

ובר נש כד איהו ...וכדין בר נש אזיל בהאי עלמא כספינה בגו ימא רבא דחשיבת לאתברא...בגופא דב"נ
ק מקמי מאריה, ולא אשגח בההוא עלמא, וכדין אטיל קודשא בריך הוא בהאי עלמא חטי וחשיב דער

כיון דאתפס בר נש על ...רוח סערה תקיפא, דא איהי גזירת דינא דקיימא תדיר קמי קודשא בריך הוא
ידא דההיא סערה בבי מרעיה מה כתיב ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם, אף על גב דבר נש 

לאתבא קמי מאריה למפרק חובוי, מה כתיב ויקרב אליו רב החובל,  אתערתבבי מרעיה נשמתא לא 
מאן רב החובל דא יצר טוב דאיהו מנהיג כלא, ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך וגו', לאו 
שעתא הוא למדמך דהא סלקין לך לדינא על כל מה דעבדת בהאי עלמא תוב מחובך, אסתכל במלין 

אכתך דאת עסקת בה בהאי עלמא ואודי עלה קמי מארך, ומאין תבא אסתכל אלין ותוב למארך, מה מל
מאין באת מטפה סרוחה ולא תתגאי קמיה, מה ארצך אסתכל דהא מארעא אתבריאת ולארעא תיתוב, 

  ל אי אית לך זכו דאבהן דיגין עלךואי מזה עם אתה אסתכ
 

ן ָאָדם ַמה ְלָך -סליחות לימי תשובה ע"פ  נוסח ספרד  25# ְרָדםבֶּ ים,  נִּ יָחה , קּום ְקָרא ְבַתֲחנּונִּ ְשֹפְך שִּ
יָחה ים ְדֹרש ְסלִּ  ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹונִּ

 


