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אנחנו נרגשים להזמין אתכם להתפלל איתנו. 
כל אחד בשפתו. 
כל אחת בדרכה. 

וכולם לאלוהים אחד. 

We are excited to invite you to pray with us.
Each in his own language.

Each in its own way.
All to one God.

نحن متحمسون ألدعوكم للصالة معنا.
كل بلغته.

كل بطريقتها الخاصة.
إله واحد والجميع.
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תפילה
היא שפה מיוחדת משותפת בין הנשמה ובין אלוהים

אין לה צורה נתונה או לא נתונה
הכל נכון

הכל מקובל
כל מה שיקרב אותי לאלהים זה תפילה

יש גם  תפילה בלי מילים
הוא מבין את הכל אפילו אם לא אומרים
מבין אוהב עובד לטובה מרגיש את הכל

דמעה אחת יכולה לשנות את הכל
אצלו.

 האחות אסתר סאליב

الصالة
هي لغة خاصة مشتركة بين الروح والله 

ال صورة معطاة أو غير معطاة لها 
الكل صحيح  
الكل مقبول 

كل ما يقربني من الله هو صالة
هناك أيضا صالة بدون كلمات

انه يفهم كل شيء حتى اذا لم نقل شيئا
متفهم ومحب ويعمل لصالحنا ويشعر بكل شيء

دمعة واحدة تستطيع ان تغير كل شيء
عنده

األخت استر صليب

Prayer 
Is a special, shared language between God and the soul
It has no definitive form, given or not  
Everything is right
Everything is acceptable
Anything that draws us closer to God is prayer
Prayer can also be wordless
He understands everything even if it is unspoken
Understands, loves, works for good, and feels everything
One tear can change everything 
For him.

Sister Esther Salib

الصالة التي احبها هي في منتصف الليل
بعد الساعة الواحدة فجرا

انهض لوحدي والجميع نائمون 
اجلس في رقعة الصالة وحدي مع الله

اتكلم معه بمتعة وبدون ضجيج وبدون وجود أحد من حولي
في نظري هو العاشق الذي أترقب مجيئه 

الله دائما ينتظرني ليساعدني عندما أحتاجه
وهو الذي أناجيه

الشيخة ابتسام محاميد

התפילה שאני אוהבת היא באמצע הלילה 
אחרי אחת בבוקר

לקום לבד בזמן שכולם ישנים 
יושבת בשטח של התפילה לבד עם אלוהים

מדברת אותו בכיף בלי רעש בלי אנשים מסביב 
הוא בשבילי המאהב שאני ממתינה לו בסבלנות 
אלוהים תמיד ממתין לי כדי לעזור לי בזמן אמת 

ואותו אני מבקשת
השייחה איבתיסאם מחמיד

The prayers that I like the best are in the middle of the 
night
After one in the morning
To get up alone when everyone else is sleeping
I sit in a place of prayer alone with God
I speak freely with no noise or people around 
He is, for me, the lover whom I have been patiently waiting 
for 
God is always waiting for me to help me when I need him
And it is him that I ask for 

Waida Ibtisam Ma'ameed



-09-

התפילה היא האידיאל של כל עולמים. 
כל ההוויה כולה למקור חייה היא עורגת, כל צמח וכל שיח, כל גרגר חול 

וכל רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני 
היצירה וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי קודש, כל הפרטיות שבכל יש, וכל 

כללותו, הכול הומה, שואף, עורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון, החי, 
הקדוש, הטהור והכביר. והאדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עת ובכל 

שעה, 
והוא מתרומם ומתעלה בתשוקות קדשו, ובא תור הגילוי לתשוקות רוממות-
אל אלה בתפילה, המכה גלי אורה, היוצאת בחופש עזה בהגיון שיח קדשה 

למרחבי אל. מרומם הוא האדם בתפלה את כל היצור, מאחד הוא עמו את כל 
היש, מעלה את הכול, מרומם את הכול למקור הברכה ומקור החיים 

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק
אורות הקודש ג עמוד רכו

الصالة 
ِذي ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن  ُقوُه َوُهَو الَّ الَة َواتَّ َوَأْن َأِقيُموا الصَّ

ُكْم ُتْرَحُموَن ُسوَل َلَعلَّ َكاَة َوَأِطيُعوا الرَّ الَة َوآُتوا الزَّ َوَأِقيُموا الصَّ
َكاَة َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن | الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ الَّ

الَة َواَل َتُكوُنوا ِمَن الُمْشِرِكيَن ُقوُه َوَأِقيُموا الصَّ َواتَّ

ר ַאּתֶם ִמְתּפַּלְלִים ַאל ּתְִהיוּ ּכַּצְבוּעִים, ָהאוֹהֲבִים לְהְִתּפַּלֵל  )אמר ישוע:( 5"ּכֲַאשֶׁ
ל ְרחוֹבוֹת לְַמעַן יֵָראוּ לִבְנֵי ָאָדם. ָאֵמן אוֵֹמר ֲאנִי  ּבְעְָמָדם ּבְבָּתֵי ּכְנֶֶסת וּבְפִנּוֹת שֶׁ

ר ּתְִתּפַּלֵל הִּכָנֵס לְַחְדְרךָ, ְסגֹר ֶאת ַהּדֶלֶת ּבַעְַדךָ  כָָרם ִאּתָם. 6וְַאּתָה ּכֲַאשֶׁ לָכֶם, שְׂ
ר ַאּתֶם  ר ּבַּסֵֶתר, וָאבִיךָ ָהרוֶֹאה ּבַּמְִסּתִָרים יִגְמֹל לְךָ. 7ּכֲַאשֶׁ וְהְִתּפַּלֵל לְָאבִיךָ ֲאשֶׁ
ְמעוּ. 8ַאל  ּבְרֹב ּדִּבוָּרם יִּשָׁ בִים שֶׁ ִמְתּפַּלְלִים הִּמָנְעוּ ִמּלְגַּבֵב ִמּלִים ּכַגּוֹיִים, ַהחוֹשְׁ
ּתְִהיוּ ּדוִֹמים לֶָהם, ּכִי יוֵֹדעַ ֲאבִיכֶם ֶאת צְָרכֵיכֶם ּבְֶטֶרם ּתְבְַקשׁוּ ִמּמֶנּוּ. 9לָכֵן ּכָךְ 

ה ְרצוֹנְךָ  ְמךָ, 10ּתָבוֹא ַמלְכוְּתךָ, יֵעָשֶׂ ַמיִם, יְִתַקּדֵשׁ שִׁ ּבַּשָׁ הְִתּפַּלְלוּ ַאּתֶם: 'ָאבִינוּ שֶׁ
נוּ ּתֵן לָנוּ ַהיּוֹם, 12וְּסלַח לָנוּ עַל ֲחָטֵאינוּ ּכְפִי  ַמיִם ּכֵן ּבָָאֶרץ. 11ֶאת לֶֶחם ֻחּקֵ ּכְבַּשָׁ
ּסוֹלְִחים גַּם ֲאנְַחנוּ לַחוְֹטִאים לָנוּ. 13וְַאל ּתְבִיֵאנוּ לִיֵדי נִּסָיוֹן, ּכִי ִאם ַחּלְצֵנוּ ִמן  שֶׁ
ַמיִם יְִסלַח  ּבַּשָׁ ָהָרע.' 14ּכִי ִאם ּתְִסלְחוּ לִבְנֵי ָאָדם עַל ַחּטֹאֵתיֶהם, גַּם ֲאבִיכֶם שֶׁ
לָכֶם. 15וְִאם לֹא ּתְִסלְחוּ לִבְנֵי ָאָדם, גַּם ֲאבִיכֶם לֹא יְִסלַח לָכֶם עַל ַחּטֹאֵתיכֶם." 

הבשורה על פי מתי
פרק ו' פסוקים 5 - 15

26וְכֵן גַּם ָהרוַּח עוֹזֶֶרת לָנוּ ּבְֻחלְשׁוֵֹתינוּ, ּכִי ֵאין ָאנוּ יוְֹדעִים לְהְִתּפַּלֵל ּכָָראוּי. 

וְאוּלָם ָהרוַּח עַצְָמּה ַמפְגִּיעָה ּבַעֲֵדנוּ ּבֲַאנָחוֹת עֲֻמּקוֹת ִמּמִּלִים. 27וְַהּבוֵֹחן לְבָבוֹת 
ים ּבְֶהְתֵאם לְִרצוֹן  דוֹשִׁ הִיא ַמפְגִּיעָה ּבְעַד ַהּקְ בוֹת ָהרוַּח, ִמּפְנֵי שֶׁ יוֵֹדעַ ֶאת ַמְחשְׁ
ּכָל ַהּדְבִָרים חוֹבְִרים יַַחד לְטוֹבַת  ֱאלֹהִים. 28ָאנוּ יוְֹדעִים ּכִי ֱאלֹהִים גּוֵֹרם לְכָךְ שֶׁ

רוִּאים עַל-ּפִי ּתָכְנִיתוֹ.   אוֹהֲבָיו, ַהּקְ

איגרת שאול השליח אל הרומים פרק ח

בְּתִי וְקוִּמי ּבַנְּתָה לְֵרעִי  לְמנַּצֵַח לְָדוִד ִמזְמוֹר ה' ֲחַקְרּתַנִי וַּתֵָדע: ַאּתָה יָ ַדעְּתָ שִׁ
ֵמָרחוֹק: ָאְרִחי וְִרבְעִי זִֵריָת וְכָל־ּדְָרכַי הְִסּכַנְּתָה: ּכִי ֵאין ִמ ּלָה ּבִלְשׁוֹנִי הֵן ה' יַָדעְּתָ 
גְּבָה לֹא־אוּכַל  ת עָלַי ּכַּפֶכָה: ּפְלִיָאה ַדעַת ִמּמֶנִּי נִשְׂ כֻּלָּה: ָאחוֹר וֶָקֶדם צְַרּתָנִי וַּתָשֶׁ
ם ָאּתָה וְַאּצִיעָה  לָּה: ָא נָה ֵאלֵךְ ֵמרוֶּחךָ וְָאנָה ִמּפָנֶיךָ ֶאבְָרח: ִאם־ֶאּסַק שָׁ ַמיִם שָׁ

ּכְנָה ּבְַאֲחִרית יָם: גַּם־שָׁ ם יְָדךָ ַתנְֵחנִי וְתֹאֲחזֵנִי  ַחר ֶאשְׁ א כַנְפֵי־שָׁ אוֹל הִנֶּּךָ: ֶאּשָׂ ּשְׁ
יךְ ִמּמֶךָ וְ  ךְ לֹא־יְַחשִׁ ךְ יְשׁוּפֵנִי וְלַיְלָה אוֹר ּבַעֲֵדנִי: גַּם־חֹשֶׁ יְִמינֶךָ: וָ אַֹמר ַאךְ־חֹשֶׁ

יכָה ּכָאוָֹרה: ּכִי־א ּתָה ָקנִיָת כִלְיָֹתי ּתְֻסּכֵנִי ּבְבֶֶטן ִאּמִי: אוְֹדךָ  לַיְלָה ּכַיּוֹם יִָאיר ּכֲַחשֵׁ
י יַֹדעַת ְמאֹד: לֹא־נִכְַחד עָצְִמי ִמּמֶּךָ  יךָ וְנַפְשִׁ עַל ּכִי נוָֹראוֹת נִפְלֵיִתי נִפְלִָאים ַמעֲשֶׂ

ְמּתִי ּבְַתְחּתִיוֹת ָאֶרץ: גָּלְִמי ָראוּ עֵינֶיךָ וְעַל־ִספְְרךָ ּכֻּלָם  יִתי בַּסֵֶתר ֻרּקַ ר־עֻּשֵׂ ֲאשֶׁ
יֶהם:  יִּכֵָתבוּ יִָמים יֻּצָרוּ וְלוֹ ֶאָחד ּבֶָהם: וְלִי ַמה־יְָּקרוּ ֵרעֶיךָ ֵאל ֶמה עָצְמוּ ָראשֵׁ

י ָדִמים  ע וְַאנְשֵׁ ֶא ְסּפְֵרם ֵמחוֹל יְִרּבוּן הֱִקיצִֹתי וְעוִֹדי עִּמָךְ: ִאם־ּתְִקטֹל ֱאלוֹּהַ ָרשָׁ
נָא  נְֶאיךָ ה' ֶאשְׂ וְא עֶָריךָ: הֲלוֹא־ְמשַׂ א לַּשָׁ ר יֹ אְמֻרךָ לְִמזִּמָה נָשֻׂ סוּרוּ ֶמנִּי: ֲאשֶׁ

נֵאִתים לְאוֹיְבִים ָהיוּ לִי: ָחְקֵרנִי ֵאל וְַדע  נְָאה שְׂ וּבְִתקוְֹמֶמיךָ ֶאְתקוָֹטט: ּתַכְלִית שִׂ
ְרעַּפָי: וְּרֵאה ִאם־ּדֶֶרךְ־עֹצֶב ּבִי וּנְֵחנִי ּבְֶדֶרךְ עוֹלָם:  לְבָבִי ּבְָחנֵנִי וְַדע שַׂ

תהלים מזמור קלט   

Psalms 139 O Lord, You have searched me and known me. You know 

my sitting down and my rising up; You understand my thought afar 

off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted 

with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O 

Lord, You know it altogether. You have hedged me behind and before, 

and laid Your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me; 

It is high, I cannot attain it. Where can I go from Your Spirit? Or where 

can I flee from Your presence?  If I ascend into heaven, You are there; 

If I make my bed in hell, behold, You are there. If I take the wings of 

the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea, even there 

Your hand shall lead me, and Your right hand shall hold me.  If I say, 

“Surely the darkness shall fall on me,”even the night shall be light 

about me; Indeed, the darkness shall not hide from You, but the night 

shines as the day;The darkness and the light are both alike to You. For 



You formed my inward parts;You covered me in my mother’s womb.  I 

will praise You, for I am fearfully and wonderfully made;  Marvelous 

are Your works, and that my soul knows very well. My frame was not 

hidden from You, when I was made in secret, and skillfully wrought in 

the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance, being yet 

unformed. And in Your book they all were written, the days fashioned 

for me,When as yet there were none of them. How precious also are 

Your thoughts to me, O God! How great is the sum of them! If I should 

count them, they would be more in number than the sand; When I 

awake, I am still with You. Oh, that You would slay the wicked, O God! 

Depart from me, therefore, you bloodthirsty men. For they speak 

against You wickedly; Your enemies take Your name in vain. Do I not 

hate them, O Lord, who hate You? And do I not loathe those who rise 

up against You? I hate them with perfect hatred; I count them my 

enemies. Search me, O God, and know my heart;Try me, and know my 

anxieties; And see if there is any wicked way in me, and lead me in the 

way everlasting.



אחד
صالة

ONENESS
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واحد.
من كلمة حيدا )لغز(

لغز الخيوط الشفافة التي تنسج الكل وتصنع منه واحدا.
كيف نفهم هذه الكثرة

كيف نفسر العلقات الفظيعة بين كّل ما فك وربط من جديد
المكوث هناك. أن تشعر بها. أن تلح عليها.

أن تصرخ بها. أن تلتقط بها. أن تصلي.
إلى أن يرتبط كّل من الخيطان مع آخر ولتشكل واحدا.

                                 
الرابة تمار العاد ابلبوم

אחד.

לשון חידה. 

חידת החוטים השקופים הרוקמים את הכל לאחד. 

איך להבין את הריבוי הזה

איך לפרש את הקשרים הנוראים בין כל מה שנפרם ונקשר מחדש

לשהות בה. לחוש בה. להפציר בה. 

לזעוק בה. ללקט בה. להתפלל. 

עד שייעשו החוטים רוקמים זה את זה לאחד. 

הרבה תמר אלעד-אפלבום

Oneness.

The language of mystery.

The mystery of transparent threads that weave everything 

together into oneness.

How can we understand this multiplicity?

How can we interpret the unraveling and restoration of these 

intricate ties? 

To live within the mystery. To touch it. To urge it. 

To shout at it. To collect it. To pray.

Until these threads are entwined in oneness. 

- Rabba Tamar Elad-Appelbaum
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ָראֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶָחד  מַע יִׂשְ שְׁ

 דברים ו ד 

ואלוהינו ברוך שמו, הואיל וכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, שהרי הגלגל סובב תמיד, 

אין כוחו כוח גוף. והואיל ואינו גוף, לא יארעו מאורעות הגופות כדי שיהא נחלק ונפרד 

מאחר; לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד. 

וידיעת דבר זה - מצות עשה, שנאמר "ה' אלוהינו, ה' אחד". 

 

רבי משה בן מימון / משנה תורה 

ספר המדע הלכות יסודי תורה א ז

ולא תשיגהו לא הוויה ולא הפסד ולא תכלה, ולא ייעתק ולא ינוע ולא ידמה אל דבר, 

ולא ידמה אליו דבר, ולא ישתתף עמו דבר. כי הוא על כל פנים אחד אמת, והוא שורש 

לכל מתרבה כאשר עבר מדברינו. 

 רבינו בחיי אבן-פקודה / חובות הלבבות

שער ראשון פרק ח

احد 
ال اله إال الله 

اللُه ال إلَه إاّل ُهَو الحيُّ القّيوُم ال تأُخُذُه ِسَنٌة وال نوٌم لُه ما في السمواِت 
وما في األرِض مْن ذا الذي يشفُع عندُه إاّل بإذِنِه يعَلُم ما بيَن أيديِهم 

وما َخْلَفُهْم 
و ال ُيحيطوَن بشيٍء مْن ِعْلِمِه إاّل بما شاء 

العليُّ  ُهو  و  ِحْفُظهما  يؤوُدُه  ال  و  واألرَض  السمواِت  ُه  ُكْرِسيُّ وِسَع 
العظيم 

ه ال إله إال هو والمالئكُة وأولوا العلم قائمًا بالقسِط  َشهَد اللُه أنَّ
ال إلَه إال هَو العزيُز الحكيُم

وما أِمُروا إاّل لَيْعُبدوا إلهًا واحدًا ال إله إاّل هو سبحاَنُه عّما ُيشِركون

לַה'  ּתַחֲווּ  הִשְׁ מוֹ  שְׁ ּכְבוֹד  לַה'  הָבוּ  וָעֹז:  ּכָבוֹד  לַה'  הָבוּ  אֵלִים  ּבְנֵי  לַה'  הָבוּ  לְָדוִד  מִזְמוֹר 

ּבְהְַדַרת־קֶֹדשׁ: קוֹל ה' עַל־הַּמָיִם אֵל־הַּכָבוֹד הְִרעִים ה' עַל־מַיִם ַרּבִים: קוֹל־ה' ּבַּכַֹח קוֹל 

ְריֹ  ּבֵר ה' אֶת־אְַרזֵי הַּלְבָנוֹן: וַיְַּרִקיֵדם ּכְמוֹ־עֵגֶל לְבָנוֹן וְשִׂ ה' ּבֶהָָדר: קוֹל ה' שֹׁבֵר אֲָרזִים וַיְשַׁ

ן ּכְמוֹ בֶן־ְראֵמִים: קוֹל־ה' חֹצֵ ב לַהֲבוֹת אֵשׁ: קוֹל ה' יָחִיל מְִדּבָר יָחִיל ה' מְִדּבַר ָקֵדשׁ: קוֹל 

ב ה' ֶמלֶךְ  ב וַיֵּשֶׁ ה' יְחוֹלֵל אַיָּלוֹת וַיֶּחֱשֹׂף יְעָרוֹת וּבְהֵיכָלוֹ ּכֻּל וֹ אֹמֵר ּכָבוֹד: ְקֹוָק לַּמַּבוּל יָשָׁ

לוֹם: לְעוֹלָם: ה' עֹז לְעַּמוֹ יִּתֵן ה' יְבֵָרךְ אֶת־עַּמוֹ בַּשָׁ

תהלים מזמור כט  

Psalms 29

A Psalm of David.

Give unto the Lord, O you mighty ones, give unto the Lord glory 

and strength.Give unto the Lord the glory due to His name; worship 

the Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is over the 

waters; the God of glory thunders; the Lord is over many waters. The 

voice of the Lord is powerful; the voice of the Lord is full of majesty. 

The voice of the Lord breaks the cedars, yes, the Lord splinters the 

cedars of Lebanon. He makes them also skip like a calf, Lebanon and 

Sirion like a young wild ox. The voice of the Lord divides the flames 

of fire. The voice of the Lord shakes the wilderness; the Lord shakes 

the Wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the deer give 

birth, and strips the forests bare; and in His temple everyone says, 

“Glory!” The Lord sat enthroned at the Flood, and the Lord sits as King 

forever. The Lord will give strength to His people; the Lord will bless 

His people with peace.

אֶת ִרּבוֹנִי ָראִיִתי ּבְעֵין לִּבִי

אָמְַרּתִי: "מִי אַּתָה?" אָמַר: "אַּתָה."

לָהֵיכַן אֶצְלְךָ אֵין הֵיכַן,

אֵין הֵיכַן ּבַאֲֶשר אַּתָה;

אַּתָה אוֹחֵז ּבְכָל הֵיכַן

אַךְ אֵין הֵיכַן וְאֵי אַּתָה?

הִגַּעְּתִי עַד גְּבוּל הַּקְִרבָה

ָשם הַהֵיכַן אֵינוֹ יוֵֹדעַ אֵי אַּתָה;

ּכְֶשנְִּמָחה ְשמִי עִם ּדְיוַֹקן גּוּפִי

ָשאַלְּתָ עָלַי וְעָנִיִתי: "אַּתָה";

ַרז לִּבִי ָרמַז אֶלֵיךָ עַד ּכִי

ּכָלִיִתי מִּמֶנִּי וְנוַֹתְרּתִי אַּתָה;

אַּתָה ַחיַּי וְַרז לִּבִי

וּבַאֲֶשר הִנְּךָ, אַּתָה אַּתָה;

יְִדיעִָתי מַּקֶפֶת ּכָל ָדבָר

וְכָל אֲֶשר אְֶראֶנּוּ אַּתָה;

ְסלַח ּבְַחְסּדְךָ אֱלוֹהַי

ּכִי אֵינִי ְמבַּקֵש אֶּלָא אוְֹתךָ לְבַּדְךָ.

אל-ַחּלַאג'

הסופים: אנתולוגיה / שרה סבירי 

 עמודים 251-252



 Because of its common origin the human race forms a unity, 360

 for "from one ancestor [God] made all nations to inhabit the whole

 earth" )Acts of the Apostles 17,26( “O wondrous vision, which makes

 us contemplate the human race in the unity of its origin in God. . .

 in the unity of its nature, composed equally in all men of a material

 body and a spiritual soul; in the unity of its immediate end and its

 mission in the world; in the unity of its dwelling, the earth, whose

 benefits all men, by right of nature, may use to sustain and develop

 life; in the unity of its supernatural end: God himself, to whom all

 ought to tend; in the unity of the means for attaining this end;. . . in

 “the unity of the redemption wrought by Christ for all

 This law of human solidarity and charity", without excluding the" 361

 rich variety of persons, cultures and peoples, assures us that all men

.are truly brethren

Catechism of the Catholic Church )n° 360-361(



בקשה
الطلب

SUPPLICATIONS
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When I ask and receive I am humbled before my fellow man.

When I ask and do not receive, I learn how to pray. 

No supplication through prayer is lost.

When I am answered, I fill with joy and my faith grows

And when I am not answered…my wishes are put to the test, 

They are purified and strengthened again and again

And I learn to live in the real world and not in my imaginary 

world. 

father rafik 

عندما أطلب وأحصل على ما أريد فإنني أتعامل بدماثة أكبر مع اآلخرين.  
عندما أطلب وال أحصل على ما أريد فإنني أصلي.
ال يمكن أن يذهب أي طلب أدراج الرياح في الصالة

عندما يستجاب طلبي أكون مفعما بالفرح ويتعاظم إيماني
وعندما ال يستجاب طلبي... تكون رغباتي رهن االختبار،

فتتطهر وتتبلور مراًرا وتكراًرا
فأتعلم كيف عيش في عالمي الحقيقي وليس في عالم الخيال

األب رفيق

כשאני מבקש ומקבל אני נהיה יותר עניו ביחס לזולת. 

כשאני מבקש ולא מקבל אני לומד להתפלל. 

אף בקשה בתפילה אינה הולכת לאיבוד 

כשאני נענה, אני מתמלא שמחה ואמונתי גדלה

וכשאינני נענה.... רצונותיי עומדים במבחן, 

הם מיטהרים ומתעצבים שוב ושוב

ואני לומד לחיות בעולם האמיתי ולא בעולמי המדומה. 

האב רפיק 

طلب
وبركة

أعطنا بأي طريقة تختار
رجاء

الرابي دوف زينجر

בקשה

וברכה

תן לנו בכל דרך שתבחר

אנא

הרב דוב זינגר

Supplications 

And blessings

Bestow upon us any way you choose

Please 

Rabbi Dov Zinger
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אמר לו רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרו רבנן:

כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה 

שנאמר וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו

אמר לו: את אמרת מהתם אנא אמרי מהכא 

ויתפלל אברהם אל האלהים [בראשית כ יז] 

וכתיב וה' פקד את שרה כאשר אמר [בראשית כא א] אברהם על אבימלך.

 ילקוט שמעוני

 תורה פרשת וירא רמז צא

שהמתפלל נעשה צינור לשפע עבור חברו ובאשר הוא צריך לאותו דבר פועל השפע 

אצלו תחילה. ויש להוסיף בזה דברים על פי המבואר במקובלים שכל דבר קדושה 

היורד מלמעלה, איננו נעתק מלמעלה למטה באופן שלמעלה נשאר ריקם, אבל הוא 

כמדליק מנר לנר שהאור איננו נעתק מנר לנר אלא מתרבה. ועל כן באשר המתפלל 

נעשה צינור לשפע, איננו נעתק ממנו לחברו אלא מתרבה, ועל כן פועל השפע אצלו 

תחילה שהרי איננו נעתק ממנו כלל. ועל כן מובן אשר ישראל המקריבין עבור שבעים 

האומות וממשיכין להן שפע, בא השפע בראש וראשון לישראל, ומהם נתרבה השפע 

ויורד לאומות העולם. 

 שם משמואל מועדים שמיני עצרת ושמחת תורה

دعاء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في 
بطن الحوت ال اله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ،فإنه لم يدع بها 

رجل مسلم في شيء قط إال استجاب الله له
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يبيت على ذكر الله 
طاهرا ، فيتعار من الليل ، فيسأل الله خيرا من الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه 

*فيعتار = يستيقظ من نومه

חבורה של שלושים איש ויותר נפגשה בכפר אחד והיו ברשותם ככרות לחם ספורות 

וישבו לסעוד.  כיבו את אור המנורה  ּבָצעו את ככרות הלחם,  לכולם.  שלא הספיקו 

כל אחד מהם  כי  כלום,  נטל ממנו  לא  בעינו. איש  נותר  כאשר קמו מצאו שהאוכל 

העדיף את רעיו על עצמו. 

הסופים: אנתולוגיה / שרה סבירי עמוד 144

5הוִֹסיף וְאָמַר לָהֶם: "אִם אֶָחד מִּכֶם יֵלֵךְ אֶל יְִדידוֹ ּבַחֲצוֹת הַּלַיְלָה וְיֹאמַר לוֹ, 'יְִדיִדי, הַלְוֵה 

ּבְתוֹךְ  לוֹשׁ ּכִּכְרוֹת לֶֶחם, 6ּכִי חֲבִֵרי הִגִּיעַ אֵלַי מִן הַּדֶֶרךְ וְאֵין לִי מַה ּלְהַגִּישׁ לוֹ.' 7וְזֶה שֶׁ לִי שָׁ

יב וְיֹאמַר, 'אַל ּתְַטִריד אוִֹתי, הַּדֶלֶת ּכְבָר נְעוּלָה וִילַָדי אִּתִי ּבַּמִּטָה. אֵינֶנִּי יָכוֹל  הַּבַיִת יָשִׁ

לָקוּם וְלֵָתת לְךָ' - 8אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, גַּם אִם לֹא יָקוּם לֵָתת לוֹ עַל הֱיוֹתוֹ יְִדידוֹ, יָקוּם ּבִגְלַל 

ּדִפְקוּ  וְִתְמצְאוּ,  ַחּפְשׂוּ  לָכֶם,  וְיִנֵָּתן  ּבַּקְשׁוּ  לָכֶם,  אוֹמֵר  9וַאֲנִי  צְָרּכוֹ.  ּכְכָל  לוֹ  וְיִּתֵן  הֶעַזָּתוֹ 

וְיִּפַָתח לָכֶם. 10ּכִי ּכָל הְַמבַּקֵשׁ ְמַקּבֵל, וְהְַמַחּפֵשֹׂ מוֹצֵא, וְהַּמְִתּדַּפֵק יִּפַָתח לוֹ. 11וּמִי מִּכֶם 

ּבֵיצָה יִּתֵן לוֹ  ּבְִמקוֹם ּדָג? 12אוֹ אִם יְבַּקֵשׁ  ּדָג וְהוּא יִּתֵן לוֹ נָָחשׁ  יְבַּקֵשׁ מִּמֶנּוּ  ּבְנוֹ  הָאָב שֶׁ

מַיִם  ּבַּשָׁ ּכֵן הָאָב שֶׁ עְַקָרב? 13הֵן אַּתֶם הָָרעִים יוְֹדעִים לֵָתת מַּתָנוֹת טוֹבוֹת לִבְנֵיכֶם, ּכָל שֶׁ

ים מִּמֶנּוּ!"  יִּתֵן אֶת רוַּח הַּקֶֹדשׁ לְַמבְַקשִׁ

לוקס יא

עִי מִּמִי אִיָרא ה' ָמעוֹז־ַחיַּי מִּמִי אֶפְָחד:  ּבְִקרֹב עָלַי ְמֵרעִים לֶאֱכֹל אֶת־ לְָדוִד ה' אוִֹרי וְיִשְׁ

לוּ וְנָפָלוּ: אִם־ּתַחֲנֶה עָלַי מַחֲנֶה לֹא־יִיָרא לִּבִי אִם־ּתָקוּם  ִרי צַָרי וְאֹיְבַי לִי הֵּמָה כָשְׁ ּבְשָׂ

בְּתִי ּבְבֵית־ה'  אַלְּתִי מֵאֵת־ה' אוָֹתּה אֲבַּקֵשׁ שִׁ עָלַי מִלְָחָמה ּבְזֹאת אֲנִי בוֵֹטחַ: אַַחת ׁשָ

ּכָל־יְמֵי ַחיַּי לַחֲזוֹת ּבְנֹעַם־ה' וּלְבַּקֵר ּבְהֵיכָלוֹ: ּכִי יִצְּפְנֵנִי ּבְֻסּכֹה ּבְיוֹם ָרעָה יְַסּתִֵרנִי ּבְֵסֶתר 

י עַל אֹיְבַי ְסבִיבוַֹתי וְאֶזְּבְָחה בְאָהֳלוֹ זִבְחֵי ְתרוּעָה  אָהֳלוֹ ּבְצוּר יְרוְֹממֵנִי: וְעַּתָה יָרוּם רֹאשִׁ

מַע־ה' קוֹלִי אְֶקָרא וְָחנֵּנִי וַעֲנֵנִי: לְךָ אָמַר לִּבִי ּבַּקְשׁוּ פָנָי אֶת־ יָרה וַאֲזַּמְָרה לַה': שְׁ אָׁשִ

נִי  ּפָנֶיךָ ה' אֲבַּקֵשׁ: אַל־ּתְַסּתֵר ּפָנֶיךָ מִּמֶנִּי אַל־ּתַט־ּבְאַף עַבְּדֶךָ עֶזְָרִתי הָיִיָת אַל־ּתִּטְשֵׁ

עִי: ּכִי־אָבִי וְאִּמִי עֲזָבוּנִי וַה' יַאְַספֵנִי: הוֵֹרנִי ה' ּדְַרּכֶךָ וּנְחֵנִי ּבְאַֹרח  וְאַל־ּתַעַזְבֵנִי אֱלֹהֵי יִשְׁ

ֶקר וִיפֵַח ָחָמס: לוּלֵא  מִישׁוֹר לְמַעַן שׁוְֹרָרי: אַל־ּתִּתְנֵנִי ּבְנֶפֶשׁ צָָרי ּכִי ָקמוּ־בִי עֵֵדי־שֶׁ

הֶאֱמַנְּתִי לְִראוֹת ּבְטוּב־ה' ּבְאֶֶרץ ַחיִּים: ַקוֵּה אֶל־ה' חֲזַק וְיַאֲמֵץ לִּבֶךָ וְַקוֵּה אֶל־ה':

תהלים מזמור כז  

Psalm 27

A Psalm of David.

The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is 

the stronghold of my life— of whom shall I be afraid? When the wicked 

advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who 

will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not 

fear; though war break out against me, even then I will be confident. 

One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in 

the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of 

the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble he will 

keep me safe in his dwelling; he will hide me in the shelter of his sacred 

tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above 

the enemies who surround me; at his sacred tent I will sacrifice with 

shouts of joy; I will sing and make music to the Lord. Hear my voice 

when I call, Lord; be merciful to me and answer me.  My heart says of 



you, “Seek his face!” Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face 

from me, do not turn your servant away in anger; you have been my 

helper. Do not reject me or forsake me, God my Savior. Though my 

father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your 

way, Lord; lead me in a straight path because of my oppressors. Do 

not turn me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up 

against me, spouting malicious accusations. I remain confident of this: 

I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the 

Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.



סליחה
الصفح

ATONEMENT
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שלווה ושמחה כי אני ממשיך לאהוב את מי שפגע בי ומאחל לו שמחה והצלחה. 

וליפול כדי שאלמד לסמוך על עזרה ממעל  ונוטה לחטוא  תודה שאני מוגבל 

חמל- לחם-מלחמה,  מחל-מחילה,  בי.  שפגע  מי  את  לבי  בכל  להבין  ואצליח 

חמלה, חלם-חלום. 

במצב של מלחמה מי שמצליח למחול ונוהג חמלה יוצר אפשרות לחלום שוב 

על עתיד שמח.

האב רפיק

طمأنينة وسرور ألنني أواصل في حب من أساء إلّي وأتمنى له الفرح 
والنجاح. 

شكًرا على أنني محدود وأميل الرتكاب اإلثم وأن أسقط لكي أتعلم 
كيف أعتمد على المساعدة من فوق وأنجح في أن أفهم من صميم 
أحلم  شفقة،  أشفق  حربا،  حارب  صفحا،  أصفح  بي.  مس  من  قلبي 

حلما.
في حالة الحرب من يفلح في الصفح ويتصرف بشفقة يخلق الفرصة 

للحلم ثانية بمستقبل سعيد.

األب رفيق

Serenity and happiness because I still love whoever hurt me and 

wish them joy and success.

Thank you for my imperfections and for my tendency to sin 

and to fall so that I learn to rely on assistance from above and 

manage to understand with all my heart the person who

hurt me.

Forgave-forgiveness, battled-battle, gave mercy-merciful, 

dreamed-dream.

At a time of war the person who is merciful and acts with 

compassion makes it possible to dream once again of a

happier future. 

Father Rafik

וַיְהִי ה' אֶת־יוֵֹסף וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיַח וַיְהִי ּבְבֵית אֲדֹנָיו הַּמִצְִרי 

 בראשית לט ב

יוסף, הנער המבודד, הנידח, שנידח לסביבה כזאת, הוא היה זקוק לשמירה אלהית 

מיוחדת. משום כך גלה ה' אתו, וכך היה לאיש מצליח, כפי שהוכשר להיות מעודו, אך 

עדיין היה זקוק למאורעות אלה, כדי להתעורר ולהיטהר מחולשות חמריות קטנות, 

שעוד דבקו בו בימי אושרו. אם ה' היה עם יוסף, אין זה אלא שיוסף היה עם ה'. בשעה 

שמטרות האדם זהות עם מטרות ה', הרי הקדוש ברוך הוא מסייע בידיו להשיג מטרות 

אלה. "צלח" קרוב ל"שלח", ואולי גם ל"סלח". "שלח": להגיע לקראת מטרה. "סלח" 

אולי: לאפשר התקדמות על - ידי סילוק מעצור. החטא שלא נתכפר, הנו מעצור על 

דרך חיי האדם, הוא נעצר ומתעכב; הסליחה מתירה את הקשר ומאפשרת התקדמות 

ללא מעצור. 

הרב שמשון רפאל הירש 

מה דרכי שמים רחום ורחמן על הרשעים ומקבלן בתשובה, כך אתם תהיו רחמנים זה 

על זה. דבר אחר: מה דרכי שמים חנון, נותן מתנות חִנם ליודעין אותו ולשאין יודעין 

אותו, כך אתם תנו מתנות זה לזה.... דבר אחר: מה דרכי שמים רב חסד, מטה כלפי 

חסד, כך אתם תהיו נושאים פנים כלפי טובה לעשותה יותר מן הרעה. 

                                                        

אליהו רבה פרשה כד 

تسامح 
ُه َلُكْم وَن َأْن َيْغِفَر اللَّ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّ

ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن

האל יתעלה אמר: "מחל מחילה נאה" )קוראן 85:15(. 

אבירות נפש, משמע למחול על מעידות האחים. נוהגים הם לקבל כל אדם במאור 

כבודם,  על  לוותר  כעסם,  את  לכבוש  פתוחה,  וביד  לב  ברוחב  רכה,  בלשון  פנים, 

החבורה  בני  להם  שנותנים  מה  מכל  רוח  קורת  ולגלות  זולתם,  כבוד  על  להקפיד 

והאחים. 
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בַע  אַל אוֹתוֹ: "אֲדוֹנִי, ּכַּמָה ּפְעָמִים יֶחֱָטא לִי אָחִי וְאְֶסלַח לוֹ? הַאִם עַד שֶׁ 21ּכֵיפָא נִגַּשׁ וְשָׁ

בַע.  בְעִים וָשֶׁ בַע ּפְעָמִים אֶּלָא עַד שִׁ יב לוֹ יֵשׁוּעַ: "אֵינֶנִּי אוֹמֵר לְךָ עַד שֶׁ ּפְעָמִים?" 22הֵשִׁ

ר  ּבוֹן עִם עֲבָָדיו. 24ּכַאֲשֶׁ ָרצָה לַעֲרֹךְ ֶחשְׁ ר וָָדם שֶׁ מַיִם לְֶמלֶךְ ּבָשָׂ 23עַל ּכֵן דּוָֹמה מַלְכוּת הַּשָׁ

ֹּא הָיָה  ל ֶרת אֲלָפִים ּכִּכְֵרי ּכֶֶסף. 25ּכֵיוָן שֶׁ הָיָה ַחיָּב לוֹ עֲשֶׂ ב הוּבָא לְפָנָיו אִישׁ שֶׁ הֵחֵל לְַחּשֵׁ

ּלַם  יְּשֻׁ ּכְֵדי שֶׁ ר לוֹ  ּבָנָיו וְאֶת ּכָל אֲשֶׁ וְאֶת  ּתוֹ  וְאֶת אִשְׁ ּלֵם צִוָּה אֲדוֹנָיו לְִמּכֹר אוֹתוֹ  לוֹ לְשַׁ

ּלֵם לְךָ אֶת הַּכֹל.'  ּתַחֲוָה לוֹ ּבְאְָמרוֹ, 'אָנָּא, הֱיֵה ַסבְלָן ּכְלַּפַי וַאֲשַׁ הַחוֹב. 26ּכַָרע הָעֶבֶד וְהִשְׁ

יָּצָא הָעֶבֶד  וּוִּתֵר לוֹ עַל הַחוֹב. 28ּכְשֶׁ ַרחֲמֵי הָאָדוֹן עַל הָעֶבֶד הַהוּא, ּפַָטר אוֹתוֹ  27נִכְְמרוּ 

ּבִגְרוֹנוֹ  ּדִינִָרים. ּתָפַס אוֹתוֹ  הָיָה ַחיָּב לוֹ מֵאָה  הַהוּא ָמצָא אֶת אֶָחד מֵחֲבֵָריו הָעֲבִָדים שֶׁ

אַּתָה ַחיָּב!' 29נָפַל חֲבֵרוֹ לְַרגְלָיו וּבִּקֵשׁ מֵאִּתוֹ, 'אָנָּא, הֱיֵה ַסבְלָן ּכְלַּפַי  ּלֵם מַה ּשֶׁ וְאָמַר, 'שַׁ

ּלֵם  ר יְשַׁ לִיךְ אוֹתוֹ לַּכֶלֶא עַד אֲשֶׁ הוּא לֹא הְִסּכִים וְעוֹד הָלַךְ וְהִשְׁ ּלֵם לְךָ'. 30אֶּלָא שֶׁ וַאֲשַׁ
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ה הְִתעַּצְבוּ מְאֹד וּבָאוּ וְִסּפְרוּ לַאֲדוֹנָם אֶת  ָראוּ חֲבֵָריו הָעֲבִָדים אֶת הַנַּעֲשֶׂ אֶת הַחוֹב. 31ּכְשֶׁ

ע, אֶת ּכָל הַחוֹב הַהוּא מָחַלְּתִי לְךָ  ר הָיָה. 32אָז ָקָרא לוֹ אֲדוֹנָיו וְאָמַר לוֹ, 'עֶבֶד ָרשָׁ ּכָל אֲשֶׁ

ם  ּכְשֵׁ הָעֶבֶד  גַּם אַּתָה לְַרחֵם עַל חֲבְֵרךָ  צִָריךְ  מִּמֶנִּי. 33הַאִם לֹא הָיִיָת  ּתָ  ּבִּקַשְׁ מִּשׁוּם שֶׁ

ּלֵם אֶת הַחוֹב  ר יְשַׁ ים עַד אֲשֶׁ אֲנִי ִרַחְמּתִי עָלֶיךָ?' 34וּבְכַעֲסוֹ ָמַסר אוֹתוֹ אֲדוֹנָיו לַנּוֹגְשִׂ שֶׁ

ה לָכֶם אִם לֹא ּתְִמחֲלוּ אִישׁ לְאָחִיו ּבְכָל לְבַבְכֶם."  מַיִם יַעֲׂשֶ ּבַּשָׁ ּכֻּלוֹ. 35ּכָכָה גַּם אָבִי שֶׁ

מתי יח

ًة ُيْخِطُئ ِإَليَّ َأِخي َوَأَنا َأْغِفُر  َم ُبْطُرس ِإَلى َيُسوَع َوَقال: »َيا َربُّ َكْم َمرَّ َتَقدَّ
اٍت َبْل  اٍت؟« َقاَل َلُه َيُسوُع: »اَل َأُقوُل َلَك ِإَلى َسْبِع َمرَّ َلُه؟ َهْل ِإَلى َسْبِع َمرَّ
َماَواِت ِإْنَسانًا َمِلكًا َأَراَد  اٍت. ِلَذِلَك ُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ ًة َسْبَع َمرَّ ِإَلى َسْبِعيَن َمرَّ
َم ِإَلْيِه َواِحٌد َمْدُيوٌن ِبَعْشَرِة  ا اْبَتَدَأ ِفي اْلُمَحاَسَبِة ُقدِّ َأْن ُيَحاِسَب َعِبيَدُه. َفَلمَّ
ُدُه َأْن ُيَباَع ُهَو َواْمَرَأُتُه َوَأْواَلُدُه  آاَلِف َوْزَنٍة. َوِإْذ َلْم َيُكْن َلُه َما ُيوِفي َأَمَر َسيِّ
َعَليَّ  ْل  َتَمهَّ ُد  َسيِّ َيا  َقاِئاًل:  َلُه  َوَسَجَد  اْلَعْبُد  َفَخرَّ  ْيُن.  الدَّ َوُيوَفى  َلُه  َما  َوُكلُّ 
ا َخَرَج  ْيَن. َوَلمَّ ُد َذِلَك اْلَعْبِد َوَأْطَلَقُه َوَتَرَك َلُه الدَّ َن َسيِّ َفُأوِفَيَك اْلَجِميَع. َفَتَحنَّ
َذِلَك اْلَعْبُد َوَجَد َواِحدًا ِمَن اْلَعِبيِد ُرَفَقاِئِه َكاَن َمْدُيونًا َلُه ِبِمَئِة ِديَناٍر َفَأْمَسَكُه 
َوَأَخَذ ِبُعُنِقِه َقاِئاًل: َأْوِفِني َما ِلي َعَلْيَك. َفَخرَّ اْلَعْبُد َرِفيُقُه َعَلى َقَدَمْيِه َوَطَلَب 
ْل َعَليَّ َفُأوِفَيَك اْلَجِميَع. َفَلْم ُيِرْد َبْل َمَضى َوَأْلَقاُه ِفي ِسْجٍن  ِإَلْيِه َقاِئاًل: َتَمهَّ
وا  ا َرَأى اْلَعِبيُد ُرَفَقاُؤُه َما َكاَن َحِزُنوا ِجّدًا. َوَأَتْوا َوَقصُّ ْيَن. َفَلمَّ ى ُيوِفَي الدَّ َحتَّ
يُر ُكلُّ  رِّ َها اْلَعْبُد الشِّ ُدُه َوَقاَل َلُه: َأيُّ ِدِهْم ُكلَّ َما َجَرى. َفَدَعاُه ِحيَنِئٍذ َسيِّ َعَلى َسيِّ
َك َأْنَت َأْيضًا َتْرَحُم  . َأَفَما َكاَن َيْنَبِغي َأنَّ َك َطَلْبَت ِإَليَّ ْيِن َتَرْكُتُه َلَك أَلنَّ َذِلَك الدَّ
ى  َحتَّ ِبيَن  اْلُمَعذِّ ِإَلى  َمُه  َوَسلَّ ُدُه  َوَغِضَب َسيِّ َأَنا؟.  َرِحْمُتَك  َكَما  َرِفيَقَك  اْلَعْبَد 
َماِويُّ َيْفَعُل ِبُكْم ِإْن َلْم َتْتُرُكوا ِمْن  ُيوِفَي ُكلَّ َما َكاَن َلُه َعَلْيِه. َفَهَكَذا َأِبي السَّ

ِتِه«. ُقُلوِبُكْم ُكلُّ َواِحٍد أَلِخيِه َزالَّ
متى 18

ים  הַּפְרוּשִׁ 2הְִתלוֹנְנוּ  אוֹתוֹ,  מֹעַ  לִשְׁ הְִתָקְרבוּ  הַַחּטָאִים  ים  וְהָאֲנָשִׁ הַּמוֹכְִסים  ּכָל  שֶׁ 1ּכֵיוָן 

מִיעַ לָהֶם אֶת  וְהַּסוֹפְִרים לֵאמֹר: "הִנֵּה זֶה ְמַקּבֵל אֶת הַחוְֹטאִים וְאוֹכֵל ּבְֶחבְָרָתם." 3הִשְׁ

נֵי ּבָנִים. 12אָמַר הַּצָעִיר אֶל אָבִיו: 'אַּבָא, ּתֵן לִי אֶת חֵלֶק  ל הַזֶּה: 11"לְאִישׁ אֶָחד הָיוּ שְׁ הַּמָשָׁ

הְָרכוּשׁ הַּמַגִּיעַ לִי.' וְאְָמנָם חִּלֵק לָהֶם אֲבִיהֶם אֶת הַנְּכִָסים. 13לְאַחַר יָמִים לֹא ַרּבִים אַָסף 

ם ּבִזְּבֵז אֶת ְרכוּשׁוֹ ּבְַחיֵּי הוֹלְלוּת.  ר לוֹ וְיָצָא אֶל אֶֶרץ ְרחוָֹקה וְשָׁ הַּבֵן הַּצָעִיר אֶת ּכָל אֲשֶׁ

ּבִזְּבֵז אֶת הַּכֹל ּבָא ָרעָב ָחזָק עַל אוָֹתּה אֶֶרץ וְהוּא הֵחֵל לְִסּבֹל מְַחסוֹר. 15הָלַךְ  14אַחֲֵרי שֶׁ

דוָֹתיו.  ּבִשְׂ לְִרעוֹת חֲזִיִרים  לַח אוֹתוֹ  וְהַּלָה שָׁ בֵי הָאֶָרץ הַהִיא  לְהְִסּתַּפֵַח אֶל אֶָחד מִּתוֹשָׁ

נַָתן לוֹ.  לֹא  אִישׁ  אָכְלוּ הַחֲזִיִרים, אֶּלָא שֶׁ ּבַחֲרוּבִים שֶׁ ּבְִטנוֹ  ּתוֵֹקק לְמַּלֵא אֶת  ם הִשְׁ 16שָׁ

פַע  ל אָבִי יֵשׁ לָהֶם לֶֶחם ּבְשֶׁ כִיִרים שֶׁ ְרִתים שְׂ 'ּכַּמָה ְמשָׁ ּבוֹן נֶפֶשׁ אָמַר,  ה ֶחשְׁ עָשָׂ 17ּכְשֶׁ

מַיִם וּלְךָ. 19אֵינֶנִּי  וַאֲנִי גּוֹוֵעַ ּכָאן ּבָָרעָב! 18אָקוּם וְאֵלֵךְ אֶל אָבִי וְאֹמַר לוֹ: אַּבָא, ָחָטאִתי לַּשָׁ

כִיֶריךָ.' 20הוּא ָקם וְהָלַךְ אֶל אָבִיו. ּבִהְיוֹתוֹ  ים אוִֹתי ּכְאֶָחד מִשְׂ ֵרא ּבִנְךָ. שִׂ ָראוּי עוֹד לְהִּקָ

ק לוֹ. 21אָמַר  עוֹד ָרחוֹק ָראָהוּ אָבִיו וְנִכְְמרוּ ַרחֲָמיו עָלָיו. הוּא ָרץ אֵלָיו וְנָפַל עַל צַוָּאָריו וְנָשַׁ

אָמַר  הָאָב  22אַךְ  ּבִנְךָ.'  ֵרא  לְהִּקָ עוֹד  ָראוּי  וְאֵינֶנִּי  וּלְךָ  מַיִם  לַּשָׁ ָחָטאִתי  'אַּבָא,  הַּבֵן,  לוֹ 

ימוּ ַטּבַעַת עַל יָדוֹ וְנַעֲלַיִם  לַעֲבָָדיו, 'הָבִיאוּ מַהֵר אֶת הַגְּלִימָה הַנָּאָה ּבְיוֵֹתר וְהַלְּבִישׁוּהוּ, ׂשִ

מַח, 24ּכִי ּבְנִי זֶה הָיָה מֵת  וְנֹאכַל וְנִשְׂ חֲטוּ אוֹתוֹ  לְַרגְלָיו, 23הָבִיאוּ אֶת הָעֶגֶל הְַמפֻּטָם וְשַׁ

מֹחַ.  וְהִנֵּה ָחזַר לַַחיִּים, אָבַד וְהִנֵּה נְִמצָא.' וְהֵם הֵחֵּלוּ לִשְׂ

מַע קוֹל נְגִינוֹת וְִרּקוִּדים.  ָחזַר וְהְִתָקֵרב הַּבַיְָתה שָׁ ֶדה. ּכְשֶׁ עָה הָיָה ּבְנוֹ הַגָּדוֹל ּבַשָׂ 25אוָֹתּה שָׁ

יב לוֹ הַנַּעַר, 'אָחִיךָ ּבָא, וְאָבִיךָ  אַל לַָדעַת ָמה הַּדָבָר. 27הֵשִׁ 26הוּא ָקָרא לְאַַחד הַנְּעִָרים וְשָׁ

לֵם.' 28ּכָעַס הַּבֵן הַגָּדוֹל וְלֹא ָרצָה  ָחזַר אֵלָיו ּבִָריא וְשָׁ ַחט אֶת הָעֵגֶל הְַמפֻּטָם מִּפְנֵי שֶׁ שָׁ

נִים ַרּבוֹת אֲנִי עוֹבֵד  לְהִּכָנֵס. אָז יָצָא אָבִיו לְַדּבֵר עַל לִּבוֹ. 29אָמַר הַּבֵן לְאָבִיו, 'הִנֵּה זֶה שָׁ

מַח עִם  אֶשְׂ אֶצְלְךָ וּמֵעוֹלָם לֹא עָבְַרּתִי עַל מִצְוְָתךָ, וְאַּתָה מֵעוֹלָם לֹא נַָתּתָ לִי גְִּדי ּכְֵדי שֶׁ

בִילוֹ אֶת הָעֵגֶל  ַחְטּתָ ּבִשְׁ ךָ עִם זוֹנוֹת, שָׁ ר ּבִזְּבֵז אֶת ְרכוּשְׁ ּבָא ּבִנְךָ זֶה אֲשֶׁ יְִדיַדי. 30אֲבָל ּכְשֶׁ

ּלְךָ הוּא. 32אֲבָל מִן הָָראוּי  ר לִי שֶׁ הְַמפֻּטָם.' 31אָמַר הָאָב, 'ּבְנִי, אַּתָה ּתָמִיד אִּתִי, וְכָל אֲשֶׁ

מַֹח, ּכִי אָחִיךָ זֶה הָיָה מֵת וְהִנֵּה ָחזַר לַַחיִּים, אָבַד וְהִנֵּה נִמְצָא.'"  לָשׂוּשׂ וְלִשְׂ

 לוקס טו

وَن َواْلَكَتَبُة  يِسيُّ َر اْلَفرِّ اِريَن َواْلُخَطاِة َيْدُنوَن ِمْنُه ِلَيْسَمُعوُه. َفَتَذمَّ َوَكاَن َجِميُع اْلَعشَّ
َمُهْم ِبَهَذا اْلَمَثِل: »ِإْنَساٌن َكاَن  َقاِئِليَن: »َهَذا َيْقَبُل ُخَطاًة َوَيْأُكُل َمَعُهْم«. َفَكلَّ
ِذي ُيِصيُبِني ِمَن  َلُه اْبَناِن. َفَقاَل َأْصَغُرُهَما أَلِبيِه: َيا َأِبي َأْعِطِني اْلِقْسَم الَّ
اٍم َلْيَسْت ِبَكِثيَرٍة َجَمَع ااِلْبُن اأَلْصَغُر  اْلَماِل. َفَقَسَم َلُهَما َمِعيَشَتُه. َوَبْعَد َأيَّ
ا  َر َماَلُه ِبَعْيٍش ُمْسِرٍف. َفَلمَّ ُكلَّ َشْيٍء َوَساَفَر ِإَلى ُكوَرٍة َبِعيَدٍة َوُهَناَك َبذَّ
َأْنَفَق ُكلَّ َشْيٍء َحَدَث ُجوٌع َشِديٌد ِفي ِتْلَك اْلُكوَرِة َفاْبَتَدَأ َيْحَتاُج. َفَمَضى 
َخَناِزيَر.  ِلَيْرَعى  ِإَلى ُحُقوِلِه  َفَأْرَسَلُه  اْلُكوَرِة  ِتْلَك  َأْهِل  ِبَواِحٍد ِمْن  َواْلَتَصَق 
ِذي َكاَنِت اْلَخَناِزيُر َتْأُكُلُه َفَلْم  َوَكاَن َيْشَتِهي َأْن َيْمَلَ َبْطَنُه ِمَن اْلُخْرُنوِب الَّ
ُيْعِطِه َأَحٌد. َفَرَجَع ِإَلى َنْفِسِه َوَقاَل: َكْم ِمْن َأِجيٍر أَلِبي َيْفُضُل َعْنُه اْلُخْبُز َوَأَنا 
َماِء  َأْهِلُك ُجوعًا! َأُقوُم َوَأْذَهُب ِإَلى َأِبي َوَأُقوُل َلُه: َيا َأِبي َأْخَطْأُت ِإَلى السَّ
َأْجَراَك.  َكَأَحِد  ِاْجَعْلِني  اْبنًا.  َلَك  ُأْدَعى  َأْن  َبْعُد  ُمْسَتِحّقًا  َوَلْسُت  اَمَك  َوُقدَّ
َن َوَرَكَض َوَوَقَع  َفَقاَم َوَجاَء ِإَلى َأِبيِه. َوِإْذ َكاَن َلْم َيَزْل َبِعيدًا َرآُه َأُبوُه َفَتَحنَّ
اَمَك  َماِء َوُقدَّ َلُه. َفَقاَل َلُه ااِلْبُن: َيا َأِبي َأْخَطْأُت ِإَلى السَّ َعَلى ُعُنِقِه َوَقبَّ
َة  َوَلْسُت ُمْسَتِحّقًا َبْعُد َأْن ُأْدَعى َلَك اْبنًا. َفَقاَل اأَلُب ِلَعِبيِدِه: َأْخِرُجوا اْلُحلَّ
ُموا اْلِعْجَل  اأُلوَلى َوَأْلِبُسوُه َواْجَعُلوا َخاَتمًا ِفي َيِدِه َوِحَذاًء ِفي ِرْجَلْيِه َوَقدِّ
تًا َفَعاَش َوَكاَن َضاالًّ  َن َواْذَبُحوُه َفَنْأُكَل َوَنْفَرَح أَلنَّ اْبِني َهَذا َكاَن َميِّ اْلُمَسمَّ
ا َجاَء َوَقُرَب ِمَن  َفُوِجَد. َفاْبَتَدُأوا َيْفَرُحوَن. َوَكاَن اْبُنُه اأَلْكَبُر ِفي اْلَحْقِل. َفَلمَّ
اْلَبْيِت َسِمَع َصْوَت آاَلِت َطَرٍب َوَرْقصًا َفَدَعا َواِحدًا ِمَن اْلِغْلَماِن َوَسَأَلُه: 
َن  َما َعَسى َأْن َيُكوَن َهَذا؟ َفَقاَل َلُه: َأُخوَك َجاَء َفَذَبَح َأُبوَك اْلِعْجَل اْلُمَسمَّ
ُه َقِبَلُه َساِلمًا. َفَغِضَب َوَلْم ُيِرْد َأْن َيْدُخَل. َفَخَرَج َأُبوُه َيْطُلُب ِإَلْيِه. َفَقاَل  أَلنَّ
َوَجْديًا  َتَك  َوِصيَّ َأَتَجاَوْز  َلْم  َوَقطُّ  َعَدُدَها  َهَذا  ِسِنيَن  َأْخِدُمَك  َأَنا  َها  أَلِبيِه: 
ِذي َأَكَل  ا َجاَء اْبُنَك َهَذا الَّ َلْم ُتْعِطِني َقطُّ أَلْفَرَح َمَع َأْصِدَقاِئي. َوَلِكْن َلمَّ
َن. َفَقاَل َلُه: َيا ُبَنيَّ َأْنَت  َواِني َذَبْحَت َلُه اْلِعْجَل اْلُمَسمَّ َمِعيَشَتَك َمَع الزَّ
َمِعي ِفي ُكلِّ ِحيٍن َوُكلُّ َما ِلي َفُهَو َلَك. َوَلِكْن َكاَن َيْنَبِغي َأْن َنْفَرَح َوُنَسرَّ 

تًا َفَعاَش َوَكاَن َضاالًّ َفُوِجَد«. أَلنَّ َأَخاَك َهَذا َكاَن َميِّ
لوقا 15



ע  הוֹשַׁ אָנִי  ּכִי־ָחִסיד  י  נַפְשִׁ ְמָרה  שָׁ אָנִי:  וְאֶבְיוֹן  ּכִי־עָנִי  עֲנֵנִי  אָזְנְךָ  הַּטֵה־ה'  לְָדוִד  ּתְפִּלָה 

ּמֵַח נֶפֶשׁ עַבְּדֶךָ  עַבְּדְךָ אַּתָה אֱלֹהַי הַּבוֵֹטַח אֵלֶיךָ: ָחנֵּנִי אֲדֹנָי ּכִי אֵלֶיךָ אְֶקָרא ּכָל־הַיּוֹם: שַׂ

א: ּכִי־אַּתָה אֲדֹנָי טוֹב וְַסּלָח וְַרב־ֶחֶסד לְכָל־קְֹראֶיךָ: הַאֲזִינָה ה'  י אֶּשָׂ ּכִי אֵלֶיךָ אֲדֹנָי נַפְשִׁ

יבָה ּבְקוֹל ּתַחֲנוּנוָֹתי: ּבְיוֹם צָָרִתי אְֶקָראֶּךָ ּכִי ַתעֲנֵנִי: אֵין־ּכָמוֹךָ בָאֱלֹהִיםאֲדֹנָי  ּתְפִּלִָתי וְהְַקשִׁ

ֶמךָ: ּכִי־גָדוֹל  ּתַחֲווּ לְפָנֶיךָ אֲדֹנָי וִיכַּבְדוּ לִשְׁ יָת יָבוֹאוּ וְיִשְׁ ר עָשִׂ יךָ: ּכָל־גּוֹיִם אֲשֶׁ וְאֵין ּכְמַעֲשֶׂ

ה נִפְלָאוֹת אַּתָה אֱלֹהִים לְבַּדֶךָ: הוֵֹרנִי ה' ּדְַרּכֶךָ אֲהַּלֵךְ ּבַאֲמִּתֶךָ יַחֵד לְבָבִי לְיְִראָה  אַּתָה וְעֹשֵׂ

וְהִּצַלְּתָ  עָלָי  גָּדוֹל  ּכִי־ַחְסּדְךָ  לְעוֹלָם:  ְמךָ  שִׁ וַאֲכַּבְָדה  ּבְכָל־לְבָבִי  אֱלֹהַי  אֲדֹנָי  אוְֹדךָ  ֶמךָ:  שְׁ

מוּךָ  שָׂ וְלֹא  י  נַפְשִׁ ּבְִקשׁוּ  עִָריצִים  וַעֲַדת  ָקמוּ־עָלַי  זִֵדים  אֱלֹהִים  ּתְַחּתִיָּה:  אוֹל  מִּשְׁ י  נַפְשִׁ

ּתְנָה־ וְָחנֵּנִי  ּפְנֵה אֵלַי  וֶאֱֶמת:  וְַרב־ֶחֶסד  אַּפַיִם  וְַחנּוּן אֶֶרךְ  וְאַּתָה אֲדֹנָי אֵל־ַרחוּם  לְנֶגְּדָם: 

ה־עִּמִי אוֹת לְטוֹבָה וְיְִראוּ שֹׂנְאַי וְיֵבֹשׁוּ ּכִי־אַּתָה ה'  יעָה לְבֶן־אֲָמֶתךָ: עֲשֵׂ עֻזְּךָ לְעַבְּדֶךָ וְהוֹשִׁ

עֲזְַרּתַנִי וְנִַחְמּתָנִי:

תהלים מזמור פו   

Psalm 86

A prayer of David.

Hear me, Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my 

life, for I am faithful to you; save your servant who trusts in you.You 

are my God; have mercy on me, Lord, for I call to you all day long. 

Bring joy to your servant, Lord, for I put my trust in you. You, Lord, are 

forgiving and good, abounding in love to all who call to you. Hear my 

prayer, Lord; listen to my cry for mercy. When I am in distress, I call 

to you, because you answer me. Among the gods there is none like 

you, Lord; no deeds can compare with yours. All the nations you have 

made will come and worship before you, Lord; they will bring glory to 

your name. For you are great and do marvelous deeds; you alone are 

God. Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness; 

give me an undivided heart,  that I may fear your name.  I will praise 

you, Lord my God, with all my heart; I will glorify your name forever. For 

great is your love toward me; you have delivered me from the depths, 

from the realm of the dead. Arrogant foes are attacking me, O God; 

ruthless people are trying to kill me—they have no regard for you. 

But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, 

abounding in love and faithfulness. Turn to me and have mercy on me; 

show your strength in behalf of your servant; save me, because I serve 

you just as my mother did. Give me a sign of your goodness, that my 

enemies may see it and be put to shame, for you, Lord, have helped 

me and comforted me.



אהבה
الحب
LOVE
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And you shall love!You hear!

everything that moves, and love

does not belong in the past, it just seems that way.

But it truly is a command: you heard

and you loved 

everything, even those who don’t fulfill their obligations.

And you loved 

within you and others it doesn’t really matter

!You hear

and you love!

 

Rabbi Dov Zinger

ואהבת! שמעת!

את כל מה שזז, ואהבה

זה לא בעבר זו רק צורה כזו

שנראית בעבר

אבל באמת זה ציווי, שמעת

ואהבת

את הכל, גם את מי 

שלא ממש מקיים

ואהבת

בך ובאחרים זה לא כל כך 

משנה, שמעת!

ואהבת!

הרב דוב זינגר

واحببت!  سمعت!
كّل ما يتحرك، والحب

هذا ليس في الماضي، وإنما مجرد صورة
تبدو في الماضي

لكن، حقا هذا أمر، سمعت
وأحببت

الجميع، وحتى من 
ال يقيم بالفعل

وأحببت
بك وباالخرين هذا ليس مؤثرا 

كثيرا، سمعت!
وأحببت!

الراب دوف زينجر

אהבה
להיות ער ובוער מתשוקה

להיות בחדווה עמוקה
מפגש
ייחוד 

נתינה וקבלה
תודה ופליאה 

הגבול מתמוסס
אני האחר

האחר והאחד 
הכל פתוח

ומחובר
להיות מעבר לעצמי

לנוח
לשכון בתוך

בעומק הדברים
הכל פתוח וזורם

ללא קליפות ומחיצות
מפגש עם הסוד עם הנצח

הרפייה ונוכחות
גוף ונשמה
הכל רוטט

בעדינות ובעוצמה
חי

יאיר הראל

حب
من  ومشتعال  يقظا  أكون  أن 

الشهوة
أن أكون في خشوع عميق

لقاء
تميز

عطاء وأخذ
شكر ودهشة
الحدود تتبدد

أنا االخر
اآلخر والواحد
الكل مفتوح

ومرتبط

أن أتخطى ذاتي
أرتاح

أن استقر داخل
في عمق االشياء

الكل مفتوح ومتدفق
بدون قشور أو حواجز

لقاء السر مع األبد
استرخاء وحضور

الجسد والروح
الكل يرّج

برقة وقوة
حي

المرنم يئير هرئيل

Love
 To be aware and consumed
by compassion
To have a deep sense of joy
 A unique
Encounter
Giving and receiving
Thanks and wonder
The boundary dissolves
 I am the other
The other and the one
 Everything is open
And connected
To go beyond oneself
To rest

To dwell within
In the heart of the things
 Everything is open and
 flowing
 With no outer skin or
partitions
 An encounter with the
secret and eternity
Relaxation and presence
Body and soul
 Everything vibrates
 Gently and powerfully
Live

 Yair Harel



-25-

וְאָהַבְּתָ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ 

ךָ  ּבְכָל־לְבָבְךָ וּבְכָל־נַפְשְׁ

וּבְכָל־ְמאֶֹדךָ:

דברים פרק ו ה

וְאָהַבְּתָ לְֵרעֲךָ ּכָמוֹךָ אֲנִי ה'

ויקרא יט יח

ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחים, 

ויותר מזה עד שיקבע בלבו אהבת בני אדם כולם.

רבי משה קורדוברו

תומר דבורה פרק ב

המעמד היותר עליון באהבת הבריות, צריכה לקחת אהבת האדם, והיא גם כן צריכה 

להתפשט על כל האדם כולו. למרות שינויי דעות בדתות ואמונות, ולמרות החילוקים 

של הגזעים והאקלימים, נכון הדבר לרדת לסוף דעתן של העמים והקיבוצים השונים, 

כמה שאפשר, ללמוד את אופיים ואת תכונותיהם, למען דעת איך לבסס את האהבה 

הבריות  נפש עשירה באהבת  על  רק  כי  יסודות המתקרבים למעשה.  על  האנושית 

הרוחנית  וגדולתה  אצילותה  בגאון  להתנשא  האומה  אהבת  תוכל  אדם,  ואהבת 

המעשית. וצרות העין, הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת... רק 

וטומאה, היא מהמחשכים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב  כיעור 

הרוחני, שכל נפש עדינה מצפה לאורו.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

אורות הקודש ד עמוד תה

حب 
قال رسوِل الله صلى الله عليه وسلم : 'ال ُيؤِمُن أَحُدُكْم حتى ُيِحبَّ ألِخيِه ما 

ُيِحبُّ ِلَنْفسه'. 
ُه َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن وا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَّ َوَعَسٰى َأْن ُتِحبُّ

إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجاللي . اليوم أظلهم في ظلي 
. يوم ال ظل إال ظلي

מהו גביע האהבה? 

ממצב  מתהפך  הלב  כי  חושיו;  ולא  שכלו  לא  האוהב,  של  ליבו  הוא  האהבה  גביע 

למצב כמו שהאל, אשר הוא האהוב, [נמצא] "כל יום בעניין [אַחֵר]" )קוראן 29:55(. 

באהבתו קשור האוהב באהוב; כשהאהוב משתנה מִּפְעילות לִפְעילות, משתנֶה עימו 

וזכה המשתנה בהתאם לנוזל המצוי  גם האוהב; דומה הוא לכוס של זכוכית לבנה 

רבים,  חוקים  לאהבה  לבדו.  ללב  נתון  זה  דבר  האהוב.  גון  הוא  האהבה  גון  בתוכה: 

שונים ומנוגדים זה לזה; רק מי שמתהפך איתה בשונותה יש לו הכוח לקבלה; דבר 

זה ניתן ללב לבדו. 

 אִּבְן עַַרּבִי

הסופים: אנתולוגיה / שרה סבירי עמוד 421

יב לָהֶם הֵיֵטב,  יֵּשׁוּעַ הֵשִׁ מַע אוָֹתם מְִתוַּכְחִים. ּכְִראוֹתוֹ שֶׁ 28אַַחד הַּסוֹפְִרים הְִתָקֵרב וְשָׁ

מַע  'שְׁ הִיא  "הִָראשׁוֹנָה  יֵשׁוּעַ:  29עָנָה  מִּכֹל?"  הִָראשׁוֹנָה  הַּמִצְוָה  "אֵיזוֹהִי  אוֹתוֹ:  אַל  שָׁ

ךָ  וּבְכָל-נַפְשְׁ לְבָבְךָ  ּבְכָל  אֱלֹהֶיךָ  יהוה  אֶת  30וְאָהַבְּתָ  אֶָחד,  יהוה  אֱלֹהֵינוּ  יהוה  ָראֵל  יִשְׂ

נִיָּה הִיא 'וְאָהַבְּתָ לְֵרעֲךָ ּכָמוֹךָ.' אֵין מִצְוָה אֶַחֶרת גְּדוֹלָה  כְלְךָ וּבְכָל-ְמאֶֹדךָ.' 31וְהַּשְׁ וּבְכָל שִׂ

מֵאֵּלֶה." 

מרקוס יב

אֶת  אֶהֱבוּ  לָכֶם,  אוֹמֵר  44וַאֲנִי  אוֹיִבְךָ'.  אֶת  נָא  וּשְׂ ֵרעֲךָ  אֶת  'אֱהַב  נֶאֱמַר  ּכִי  מַעְּתֶם  43"שְׁ

מַיִם, ּכִי הוּא מַזְִריַח  ּבַּשָׁ אוֹיְבֵיכֶם וְהְִתּפַּלְלוּ ּבְעַד רוְֹדפֵיכֶם, 45לְמַעַן ּתִהְיוּ ּבָנִים לַאֲבִיכֶם שֶׁ

עִים. 46הֵן אִם ּתֹאהֲבוּ אֶת  ם עַל צַּדִיִקים וְעַל ְרשָׁ ְמשׁוֹ עַל ָרעִים וְעַל טוֹבִים וּמְַמִטיר גֶּשֶׁ שִׁ

לוֹם אֲחֵיכֶם  אֲלוּ ּבִשְׁ ים זֹאת. 47וְאִם ּתִשְׁ כְַרכֶם? הֲלֹא גַּם הַּמוֹכְִסים עוֹשִׂ אוֹהֲבֵיכֶם מַה ׂשְ

לֵמִים, ּכְמוֹ  ים זֹאת. 48לָכֵן הֱיוּ שְׁ ים? הֲלֹא גַּם הַגּוֹיִים עוֹשִׂ אַּתֶם עוֹשִׂ ּבִלְבַד, מַהוּ הְַמיָֻחד שֶׁ

לֵם הוּא."  מַיִם שָׁ ּבַּשָׁ אֲבִיכֶם שֶׁ שֶׁ

מתי ה

ُه َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن وا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَّ َوَعَسٰى َأْن ُتِحبُّ
إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجاللي . اليوم أظلهم في 

ظلي . يوم ال ظل إال ظلي

מַע ה' אֶת־קוֹלִי ּתַחֲנוּנָי: ּכִי־הִּטָה אָזְנוֹ לִי וּבְיָמַי אְֶקָרא: אֲפָפוּנִי ֶחבְלֵי־ָמוֶת  אָהַבְּתִי ּכִי־יִשְׁ

י: ַחנּוּן ה'  ם־ה' אְֶקָרא אָנָּה ה' מַּלְָטה נַפְשִׁ וְיָגוֹן אְֶמצָא: וּבְשֵׁ אוֹל ְמצָאוּנִי צָָרה  וְּמצֵָרי שְׁ

י לְִמנוָּחיְכִי ּכִי־ה'  יעַ: שׁוּבִי נַפְשִׁ וְצַּדִיק וֵאלֹהֵינוּ ְמַרחֵם: שֹׁמֵר ּפְָתאיִם ה' ּדַּלוִֹתי וְלִי יְהוֹשִׁ

י מִּמָוֶת אֶת־עֵינִי מִן־ּדִמְעָה אֶת־ַרגְלִי מִּדֶחִי: אְֶתהַּלֵךְ לִפְנֵי ה'  גָּמַל עָלָיְכִי: ּכִי חִּלַצְּתָ נַפְשִׁ



מנוחה
الراحة

TRANQUILITY

ּבְאְַרצוֹת הַַחיִּים: הֶאֱמַנְּתִי ּכִי אֲַדּבֵר אֲנִי עָנִיִתי ְמאֹד: אֲנִי אָמְַרּתִי בְָחפְזִי ּכָל־הָאָָדם ּכֹזֵב: 

ּלֵם  ם ה' אְֶקָרא: נְָדַרי לַה' אֲשַׁ א וּבְׁשֵ יב לַה' ּכָל־ּתַגְמוּלוֹהִי עָלָי: ּכוֹס־יְשׁוּעוֹת אֶּשָׂ מָה־אָשִׁ

נֶגְָדה־נָּא לְכָל־עַּמוֹ:

יָָקר ּבְעֵינֵי ה' הַּמָוְָתה לַחֲִסיָדיו: אָנָּה ה' ּכִי־אֲנִי עַבְּדֶךָ אֲנִי־עַבְּדְךָ ּבֶן־אֲָמֶתךָ ּפִּתְַחּתָ לְמוֵֹסָרי:

ּלֵם נֶגְָדה־נָּא לְכָל־עַּמוֹ: ּבְחַצְרוֹת ּבֵית  ם ה' אְֶקָרא: נְָדַרי לַה' אֲשַׁ לְךָ־אֶזְּבַח זֶבַח ּתוָֹדה וּבְשֵׁ

לִָם הַלְלוּ־יָּה: ה' ּבְתוֹכֵכִי יְרוּשָׁ

תהלים מזמור קטז   

 Psalms 116

I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. 

Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live. 

The cords of death entangled me, the anguish of the grave came over 

me; I was overcome by distress and sorrow. Then I called on the name 

of the Lord: “Lord, save me!” The Lord is gracious and righteous; our 

God is full of compassion. The Lord protects the unwary; when I was 

brought low, he saved me. Return to your rest, my soul, for the Lord 

has been good to you. For you, Lord, have delivered me from death, 

my eyes from tears, my feet from stumbling, that I may walk before 

the Lord in the land of the living. I trusted in the Lord when I said, “I 

am greatly afflicted”; in my alarm I said, “Everyone is a liar.” What shall 

I return to the Lord for all his goodness to me?  I will lift up the cup of 

salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the 

Lord in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord 

is the death of his faithful servants. Truly I am your servant, Lord; I 

serve you just as my mother did; you have freed me from my chains.  I 

will sacrifice a thank offering to you and call on the name of the Lord.  I 

will fulfill my vows to the Lord  in the presence of all his people,  in the 

courts of the house of the Lord-in your midst, Jerusalem.



מנוחה
الراحة

TRANQUILITY
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ورغم  اآلخرة.  الدنيا  في  وال  العالم  هذا  في  ال  لهم،  راحة  ال  األتقياء 
ذلك فلهم راحة في كّل ما يفعلون. ال يمكن أن يرتاح اإلنسان اال في 
وعيه الكامل. الراحة موجودة في معرفة الرب الذي فينا. ومن الله معه 
فاألتقياء  مكوتسك  الرابي  قال  وكما  معه.  الطمأنينة  معه.  والراحة 
يسيرون بارتياح. وهناك أتقياء كبار يسأمون من الراحة ألنهم ال يطلبون 
مليء  والعالم  العالم  مع  أنفسهم  يشركون  وإنما  ألنفسهم  فقط 
باالوجاع والعذاب واألتقياء يشعرون بألم اإلنسانية، اإلنسان والعالم. 
ويعيشون نور الرب الذي يتضاءل. والظالم الذي يتعاظم. اسفون هم 
وحيدو الؤاد هؤالء ومرارا ال يحققون طمأنينتهم إلى أن يهيمن الحزن 
والكآبة على صميم قلوبهم فيطفو على مظهرهم الخارجي. والناس 
يعتبرونهم منبعا لنضوب الحياة وأسى الواقع، وبالتالي فإنهم يبدون 
وبشاشة  بسرور  اإلنسان  تلقي  عدم  وخسروا  المتشددين،  بمظهر 
بدافع ألمهم على حالة اإلنسان. الفائقون من بينهم هم من يواصلون 

الرابي دافيد مناحيم 

ובכל זאת יש להם מנוחה  ולא הבא.  צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה 

בכל אשר יעשו. אין לאדם מנוח כי אם אצל הכרתו השלמה. מנוח נמצא בהכרת 

הרבי  שאמר  וכפי  עמו.  שלוה  עמו.  מנוחה   - עמו  שאלוהים  ומי  שבנו.  אלוהים 

מקוצק הצדיקים מתהלכים במנוחה. ויש צדיקים גדולים מואסים במנוחה מפני 

מלא  והעולם  העולם.  עם  עצמם  משתפים  אלא  לעצמם  רק  מבקשים  שאינם 

וחווים  והעולם.  האדם  האנושות,  כאב  את  כואבים  אלו  וצדיקים  ויסורים  כאב 

את אור אלוהים שנתמעט. ואת החושך שנתגבר. מצטערים הם יחידי הלב הללו 

ופעמים שאין נוחם עומד להם עד שהעצב והיגון משתלטים על פנימיותם ועולים 

על פניהם. ובני אדם רואים בהם מקור אכזב ליבושת החיים ולצער המציאות, 

ומתוך כך נראים הם כקפדנים, ויצא שכרם בהפסדם שאינם מקבלים כל האדם 

בשמחה וסבר פנים יפות מתוך כאבם על מצב האדם. מעולים מהם אלו שעם 

צערם וכאב הנ"ל בוטחים בריבונו של עולם שהוא היודע צירוף מהו ותהליך מהו, 

במנוחה  פעולותיהם  כל  פועלים  הם  בטחונם  ומתוך  הודעת"  כזאת  "מראשית 

"גם כי אלך בגיא צלמוות  וכפי שאמר דוד בתהלותיו  באלוהים שהוא משענם. 

לא אירא רע כי אתה עמדי" ראה כמה שלם היה האדון עליו השלום ומה נשגבה 

הכרתו, שידע את לכתו בגיא צלמוות אך לא כאב את כאב הצלמוות כמו בטחונו 

באלוהים משענתו ושבטו. ובו התנחם עליו השלום. 

                             

החכם דוד מנחם

The righteous have no rest, not in this world nor the next.  

However, there is an inherent tranquility in all that they do. A 

person has no tranquility when he is fully conscious of his 

actions. Tranquility lies in the awareness that God is within us. 

And for those who have God with them, tranquility is theirs. 

Peace is theirs. As the Kotzker Rebbe said, the righteous dwell 

in tranquility. There are also righteous people who find no 

peace, because they don’t only ask it for themselves but share 

themselves with the world. The world is full of pain and suffering, 

and these righteous people bear the pain of humanity, mankind, 

and the world. They experience the diminishing light of God and 

the encroaching darkness. They are consumed with love, are 

sometimes unable to find solace, and are overwhelmed with a 

grief that they cannot disguise. They are perceived as a river 

whose waters have dried up and as people who are consumed 

by the harsh realities of life, who appear to have been hardened 

and have thus become inflexible, and whose empathy with the 

suffering of humanity denies them the joy of receiving people 

with an open and joyous heart.  But what is so wonderful is that 

despite this grief and pain, they still feel secure in the love of 

the Almighty who can see beyond the present, is aware of the 

process, and sees them as “prophets.”   They can therefore carry 

out their actions calmly in the knowledge that God is with them.

And as King David said: “Even though I walk through the valley 

of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me.” It 

is apparent that David, our lord, was not afraid because he was 

aware that God was within him and that he was spared the pain 

of death through his faith in God. This is what comforted him. 

Hacham David Menachem 
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ָראֵל גּוי אֶָחד ּבָאֶָרץ.  ְמךָ אֶָחד. וּמִי כְעַּמְךָ ּכְיִשְׂ אַּתָה אֶָחד וְשִׁ

ה לְעַּמְךָ נָָתּתָ.  ּתִפְאֶֶרת גְֻּדּלָה וַעֲֶטֶרת יְשׁוּעָה. יום ְמנוָּחה וְּקֻדּשָׁ

אַבְָרהָם יָגֵל. יִצְָחק יְַרנֵּן. יַעֲקב וּבָנָיו יָנוּחוּ בו. 

ֵקט וָבֶַטח.  לום הַשְׁ ְמנוַּחת אַהֲבָה וּנְָדבָה. ְמנוּחַת אֱֶמת וֶאֱמוּנָה. ְמנוַּחת ׁשָ

אַּתָה הוּא רוצֶה בָּה. יַּכִירוּ בָנֶיךָ וְיְֵדעוּ ּכִי מֵאִּתְךָ הִיא ְמנוָּחָתם לֵמָה שֶׁ ְמנוָּחה שְׁ

ֶמךָ:  וְעַל ְמנוָּחָתם יְַקּדִישׁוּ )יכוין למסור נפשו על קידוש השם( אֶת שְׁ

אֱלהֵינוּ וֵאלהֵי אֲבוֵתינוּ. ְרצֵה נָא בְִמנוָּחֵתנוּ. 

ּבְעֵנוּ מִּטוּבָךְ.  ים ֶחלְֵקנוּ ּבְתוָרָתךְ שַׂ נוּ ּבְמִצְוֶתיךָ שִׂ ַקּדְשֵׁ

נוּ ּבִישׁוּעָָתךְ. וְַטהֵר לִּבֵנוּ לְעָבְּדְךָ ּבֶאֱֶמת.  ּמֵַח נַפְשֵׁ שַׂ

ךָ.  ּבָת ָקְדשֶׁ וְהַנְחִילֵנוּ ה' אֱלהֵינוּ ּבְאַהֲבָה וּבְָרצון שַׁ

ּבָת: ֶמךָ. ּבָרוּךְ אַּתָה ה', ְמַקּדֵשׁ הַּשַׁ י שְׁ ָראֵל ְמַקּדְשֵׁ וְיָנוּחוּ בָּה ּכָל יִשְׂ

מתוך תפילת מנחה של שבת 

שהיה העולם רופף ורועד ובבוא שבת עמד בקיומו, והוא אומרו "וינח ביום השביעי" 

ויום זה מעמיד העולם עוד ששת ימים. ובכל יום ששי לערב, שכלתה תכונת העולם, 

יבוא שבת ויקיים העולם עוד ששת ימים אחרים.

 רבי חיים בן עטר אור החיים

الراحة 
اال بذكر الله تطمئن القلوب

כשהלוט מוסר מעל פניו של ידיד האל וידע אלוהי נגלה לו, נפתח לו פתח אל החביון 

הנשגב והוא צופה במלכות המלכויות. כל זה קורה לו אחרי שמיישרים אותו, מַתקנים 

אותו,  מרחיבים  אותו,  מים  מבַשּׂ אותו,  מטהרים  אותו,  מנקים  אותו,  מחנכים  אותו, 

מלמדים אותו, מעודדים אותו ומרגילים אותו – עד שדרגת ידידותו עם האל מגיעה 

והוא  העליון  במושב  הידידים  מושבי  בין  האל  לפני  מקום  לו  מכינים  אז  למלאותה. 

וחוזר  חוצץ  וללא  בהרחבה  במחיצתו  שוהה  הוא  רעהו;  עם  איש  כדבר  עימו  מדבר 

מאצלו עם עושר עצום לקיים את עבודתו בארץ.

אל-ַחּכִים אל-ִתְרמִִד'י

הסופים: אנתולוגיה / שרה סבירי עמוד 158

ר לִּמְדוּ. 31אָמַר לָהֶם:  ר עָשׂוּ וְכָל אֲׁשֶ לִיחִים אֶל יֵשׁוּעַ וְִסּפְרוּ לוֹ אֶת ּכָל אֲשֶׁ 30נֶאְֶספוּ הַּשְׁ

עַד  וְהַיּוֹצְאִים,  הַּבָאִים  הָיוּ  ַרּבִים  ּכֵן  שֶׁ ְמעַט",  וְנוּחוּ  לְמָקוֹם שׁוֹמֵם  לְבַּדְכֶם  אַּתֶם  "ּבוֹאוּ 

ם ּבַּסִיָרה אֶל ָמקוֹם שׁוֹמֵם לְבַּדָם.  ֹּא הָיָה לָהֶם ּפְנַאי לֶאֱכֹל. 32הֵם הִפְלִיגוּ מִּשָׁ ל ּכְֵדי ּכָךְ שֶׁ

ּבֶָרגֶל  ם  לִיחִים יוֹצְאִים וְהִּכִירוּ אוָֹתם, וּמִּכָל הֶעִָרים ָרצוּ לְׁשָ וְהַּשְׁ 33ַרּבִים ָראוּ אֶת יֵשׁוּעַ 

ר  יָּצָא יֵשׁוּעַ וְָראָה הָמוֹן ַרב נִכְְמרוּ ַרחֲמָיו עֲלֵיהֶם, ּכִי הָיוּ ּכַּצֹאן אֲשֶׁ וְהְִקּדִימוּ אוָֹתם. 34ּכְשֶׁ

אֵין לָהֶם רוֹעֶה. הוּא הֵחֵל לְלַּמֵד אוָֹתם ּדְבִָרים ַרּבִים )עד הערב(

מרקוס ו

2184 Just as God "rested on the seventh day from all his work which he 
had done" )Gen 2,2(, human life has a rhythm of work and rest. The 
institution of the Lord's Day helps everyone enjoy adequate rest and 
leisure to cultivate their familial, cultural, social, and religious lives.
2185 On Sundays and other holy days of obligation, the faithful are to 
refrain from engaging in work or activities that hinder the worship 
owed to God, the joy proper to the Lord's Day, the performance of 
the works of mercy, and the appropriate relaxation of mind and body. 
Family needs or important social service can legitimately excuse 
from the obligation of Sunday rest. The faithful should see to it that 
legitimate excuses do not lead to habits prejudicial to religion, family 
life, and health. The charity of truth seeks holy leisure- the necessity of 
charity accepts just work.
2186 Those Christians who have leisure should be mindful of their 
brethren who have the same needs and the same rights, yet cannot 
rest from work because of poverty and misery. Sunday is traditionally 
consecrated by Christian piety to good works and humble service of 
the sick, the infirm, and the elderly. Christians will also sanctify Sunday 
by devoting time and care to their families and relatives, often difficult 
to do on other days of the week. Sunday is a time for reflection, silence, 
cultivation of the mind, and meditation which furthers the growth of 
the Christian interior life.
2187 Sanctifying Sundays and holy days requires a common effort. Every 
Christian should avoid making unnecessary demands on others that 
would hinder them from observing the Lord's Day. Traditional activities 
)sport, restaurants, etc.(, and social necessities )public services, etc.(, 
require some people to work on Sundays, but everyone should still 
take care to set aside sufficient time for leisure. With temperance 
and charity the faithful will see to it that they avoid the excesses and 
violence sometimes associated with popular leisure activities. In spite 
of economic constraints, public authorities should ensure citizens a 
time intended for rest and divine worship. Employers have a similar 
obligation toward their employees.

 Catechism of the Catholic Church )n° 2184-2187(



י יְשׁוֹבֵב  א יְַרּבִיצֵנִי עַל־מֵי ְמנֻחוֹת יְנַהֲלֵנִי: נַפְשִׁ מִזְמוֹר לְָדוִד ה' רֹעִי לֹא אְֶחָסר: ּבִנְאוֹת ּדֶשֶׁ
עִּמִָדי  ּכִי־אַּתָה  ָרע  צַלְָמוֶת לֹא־אִיָרא  ּבְגֵיא  ּכִי־אֵלֵךְ  גַּם  מוֹ:  יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי־צֶֶדק לְמַעַן שְׁ
י ּכוִֹסי  מֶן רֹאשִׁ נְּתָ בַּשֶׁ לְָחן נֶגֶד צְֹרָרי ּדִּשַׁ עַנְּתֶךָ הֵּמָה יְנַחֲֻמנִי: ּתַעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁ בְְטךָ וּמִשְׁ שִׁ

בְּתִי ּבְבֵית־ה' לְאֶֹרךְ יָמִים: ְרוָיָה: אַךְ טוֹב וֶָחֶסד יְִרּדְפוּנִי ּכָל־יְמֵי ַחיָּי וְׁשַ

תהלים מזמור כג   

Psalms 23
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in 
green pastures,he leads me beside quiet waters, he refreshes my soul. 
He guides me along the right paths for his name’s sake. Even though I 
walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; 
your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before 
me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my 
cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the 
days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.

וְגַם־ נִכְְספָה  צְבָאוֹת:  ה'  ּכְנוֶֹתיךָ  מִשְׁ מַה־יְִּדידוֹת  מִזְמוֹר:  לִבְנֵי־קַֹרח  עַל־הַגִּּתִית  לְַמנַּצֵַח 
ֵקן  וְּדרוֹר  בַיִת  ָמצְאָה  גַּם־צִּפוֹר  אֵל־ָחי:  אֶל  יְַרנְּנוּ  ִרי  וּבְשָׂ לִּבִי  ה'  לְַחצְרוֹת  י  נַפְשִׁ ּכָלְָתה 
בֵי בֵיֶתךָ עוֹד  ֵרי יוֹשְׁ ָתה אֶפְרֶֹחיהָ אֶת־מִזְּבְחוֶֹתיךָ ה' צְבָאוֹת מַלְּכִי וֵאלֹהָי: אַשְׁ ר־שָׁ לָּה אֲשֶׁ
יתוּהוּ  ֵרי אָָדם עוֹז־לוֹ בָךְ ְמִסּלוֹת ּבִלְבָבָם: עֹבְֵרי ּבְעֵֶמק הַּבָכָא מַעְיָן יְׁשִ יְהַלְלוּךָ ּסֶלָה: אַׁשְ
גַּם־ּבְָרכוֹת יַעְֶטה מוֶֹרה: יֵלְכוּ מֵַחיִל אֶל־ָחיִל יֵָראֶה אֶל־אֱלֹהִים ּבְצִיּוֹן: ה' אֱלֹהִים צְבָאוֹת 
יֶחךָ: ּכִי טוֹב־ ְמעָה ְתפִּלִָתי הַאֲזִינָה אֱלֹהֵי יַעֲקֹב ֶסלָה: ָמגִנֵּנוּ ְראֵה אֱלֹהִים וְהַּבֵט ּפְנֵי ְמשִׁ שִׁ
ֶמשׁ וָּמגֵן ה'  ע: ּכִי שֶׁ יוֹם ּבַחֲצֵֶריךָ מֵאָלֶף ּבַָחְרּתִי הְִסּתוֹפֵף ּבְבֵית אֱלֹהַי מִדּוּר ּבְאָהֳלֵי־ֶרשַׁ
ֵרי אָָדם ּבֵֹטַח ּבָךְ: אֱלֹהִים חֵן וְכָבוֹד יִּתֵן ה' לֹא יְִמנַע־טוֹב לַהֹלְכִים ּבְָתמִים: ה' צְבָאוֹת אַשְׁ

תהלים מזמור פד   

Psalm 84
How lovely is your dwelling place, Lord Almighty! My soul yearns, even 
faints, for the courts of the Lord; my heart and my flesh cry out for the 
living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest 
for herself, where she may have her young—a place near your altar, 
Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell 
in your house; they are ever praising you. Blessed are those whose 
strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass 
through the Valley of Baka, they make it a place of springs; the autumn 
rains also cover it with pools. They go from strength to strength, till 
each appears before God in Zion. Hear my prayer, Lord God Almighty; 

listen to me, God of Jacob. Look on our shield, O God; look with 
favor on your anointed one. Better is one day in your courts than a 
thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of 
my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun 
and shield; the Lord bestows favor and honor; no good thing does he 
withhold from those whose walk is blameless. Lord Almighty, blessed 
is the one who trusts in you.



נשמה ועיר הקודש
روح والمدينة المقدسة
THE SOUL AND

HOLY CITY
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الروح التي غرستها بي
ها هي أمامك تهمس لها بالحياة والحب

بأن توجهها للفوز
بأن تلمح لها بأن تضيف المزيد من الخير في المجهول

روح.

الرابي دوف زينجر

נשמה

שנתת בי

הרי היא לפניך

שתלחוש לה, חיים ואהבה

שתדון אותה לזכות

שתרמוז לה שתוסיף עוד טוב בנעלם

נשמה. 

הרב דוב זינגר

The soul

That you gave me 

It is before you

So that you may whisper to it, life and love

So that you will judge it favorably 

So that you will suggest it to add more good in the absence of a 

soul.

Rabbi Dov Zinger

City of God
Of all religions
Everyone is invited to participate. 

Sister Esther Salib

עיר של אלוהים
של כל הדתות

הכל מוזמן להשתתף
האחות אסתר סאליב

مدينة الله لجميع الديانات
الجميع مدعوون لالشتراك

األخت استر صليب

המקום

במקום בו מרחפות השאלות

אתה יכול להתגלות

במרחב של חסד

אהבה וסליחה תשוקה ורוך

מקום מנוחה וחיים

מקום מפגש בסוד קולות רבים

מבקשים את האחד

יאיר הראל

المكان
في المكان الذي تحلق فيه األسئلة

تستطيع االنجالء
في حيز الفضيلة

الحب والصفح والحنين والرقة
مكان راحة وحياة

مكان لقاء بالسر ألصوات كثيرة 
تبتغي الواحد

المرنم يئير هرئيل

The place 

In a place where questions abound

You can discover 

In the presence of grace

Love and atonement, passion and tenderness

A place of rest and of life 

A secret meeting place, multiple voices  

Ask for the One. 

Yair Harel
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נַָּתּתָ ּבִי ְטהוָֹרה הִיא.  ָמה שֶׁ אֱלֹהַי. נְשָׁ

ּמְָרּה ּבְִקְרּבִי.  אַּתָה בְָראָתּה. אַּתָה יְצְַרּתָּה. אַּתָה נְפְַחּתָּה ּבִי. וְאַּתָה ְמשַׁ

וְאַּתָה עִָתיד לִּטְלָּה מִּמֶנִּי. וּלְהַחֲזִיָרּה ּבִי לֶעִָתיד לָבוֹא. 

מָה ּבְִקְרּבִי מוֹדה אֲנִי לְפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוַֹתי הַנְּשָׁ ּכָל זְמַן שֶׁ

מוֹת ים אֲדוֹן ּכָל הַנְּשָׁ ִרּבוֹן ּכָל הַּמַעֲשִׂ

מוֹת לִפְגִָרים מִֵתים: ּבָרוּךְ אַּתָה ה' הַּמַחֲזִיר נְׁשָ

מתוך תפילת שחרית

ְמךָ ה' אֱלֹוהֵינוּ  מַת ּכָל ַחי ּתְבֵָרךְ אֶת שִׁ נִשְׁ

ר ּתְפָאֵר וְּתרוֹמֵם זִכְְרךָ מַלְּכֵנוּ ּתָמִיד  וְרוַּח ּכָל ּבָׂשָ

מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם אַּתָה אֵל 

יעַ  וּמִּבַלְעֶָדיךָ אֵין לָנוּ ֶמלֶךְ גּוֹאֵל וּמוֹשִׁ

ּפוֶֹדה וּמַּצִיל וּמְפְַרנֵס וְּמַרחֵם ּבְכֹל עֵת צָָרה וְצוָּקה 

אֵין לָנוּ ֶמלֶךְ אֶּלָא אָּתָה 

אֱלֹהֵי הִָראשׁוֹנִים וְהָאַחֲרוֹנִים 

אֱלוֹּהַ ּכָל ּבְִריּוֹת אֲדוֹן ּכָל ּתוֹלָדוֹת 

ּבָחוֹת  הַמְהֻּלָל ּבְרֹב הַּתִשְׁ

הְַמנַהֵג עוֹלָמוֹ ּבְֶחֶסד וּבְִריּוָֹתיו ּבְַרחֲמִים 

ן  וַה' לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁ

נִים וְהַּמִֵקיץ נְִרּדָמִים  הַמְעוֵֹרר יְשֵׁ

יַח אִּלְמִים וְהַּמַּתִיר אֲסוִּרים  וְהַּמֵשִׂ

וְהַּסוֹמֵךְ נוֹפְלִים וְהַזּוֵֹקף ּכְפוּפִים 

לְךָ לְבַּדְךָ אֲנְַחנוּ מוִֹדים 

מתוך תפילת שחרית של שבת

אנו.  ישותנו  של  וזו  הזולת  של  זו  הנשמה,  את  בכל  להרגיש  משמע:  כיהודי  לחיות 

ונשמה זו, צורך עליה היא. כל דבר שיש בו רוח חיים מלא כיסופין לתיקון.... 

ללא  להתפזר  הנשמה  לכוחות  ונותן  האלה,  הגעגועים  את  וכובש  שכובל  מי  וכל 

טוב, הרי הוא לא רק מטיל זוהמה בנפשו, אלא נותן יד לחורבן העולם. כי הנשמה 

שהתנוונה היא אם כל חטאת ומקור כל הזדונות.... אין העדינות מצויה אלא במקום 

אשר הפנימיות עולה על החיצוניות, הסוד מרובה על הפשט, העמקות על הרחבות. 

אצילות היא הריווח העולה לנשמה כשהיא מחליפה את הארעי בקבע, את המועיל 

בחשוב. 

 אברהם יהושע השל / פיקוח נשמה

ָראֵל  ּכֹה־אָמַר ה' צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂ

בוָּתם  עוֹד יֹאְמרוּ אֶת־הַּדָבָר הַזֶּה ּבְאֶֶרץ יְהוָּדה וּבְעָָריו ּבְשׁוּבִי אֶת־שְׁ

יְבֶָרכְךָ ה' נְוֵה־צֶֶדק הַר הַּקֶֹדשׁ:

בוּ בָּה יְהוָּדה וְכָל־עָָריו יְַחּדָו אִּכִָרים וְנְָסעוּ ּבַעֵֶדר וְיָשְׁ

ּכִי הְִרוֵיִתי נֶפֶשׁ עֲיֵפָה וְכָל־נֶפֶשׁ ּדָאֲבָה מִּלֵאִתי:

ירמיהו לא כב-כד 

לִָם: עְיָהוּ ּבֶן־אָמוֹץ עַל־יְהוָּדה וִירוּׁשָ ר ָחזָה יְשַׁ הַּדָבָר אֲשֶׁ

וְהָיָה ּבְאַחֲִרית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר ּבֵית־ה' ּבְרֹאשׁ הֶהִָרים 

א מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ אֵלָיו ּכָל־ הַגּוֹיִם: וְנִּשָׂ

וְהָלְכוּ עַּמִים ַרּבִים וְאְָמרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל־הַר־ה' אֶל־ּבֵית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב 

לִָם: וְיֵֹרנוּ מִּדְָרכָיו וְנֵלְכָה ּבְאְֹרחָֹתיו ּכִי מִּצִיּוֹן ּתֵצֵא תוָֹרה וְּדבַר־ה' מִירוּׁשָ

ישעיהו ב א-ג 

الروح
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة َفِإنَّ

דע, כי מצועף אתה מעצמך בעצמך; כי לא באמצעותך תגיע אליו, אלא באמצעותו. 

כשגילה לך במראֶה את ההגעה אליו, ָקָרא לך לחפש אותו. יצאת לחפש אותו, אך 

מתוך שנעשית מודע לחיפוש ולמאמץ להשיג את מבוקשך באמצעות החיפוש, נהיית 

מצועף – כשתחזור בחיפושך להיות נזקק אליו, אז יהיה הוא משענתך נוכח קשיי 

נותן לו את שמגיע לו על-פי כללי החיפוש שבחר עבורך – הוא  החיפוש. כשאתה 

בכיליונך  אותך  המביא  הוא   – חפצך  מחוז  אל  מגיע  כשאתה  מפניך;  עליך  השומר 

מעצמך אל הישארותך בו. כשהמייחד ּכָלֶה, רק אז תהיה אַּתָה אתה, כי אתה אז ללא 

אתה; בהיותך ּכָלֶה, אתה קיים. 

 גֻ'נַיְד 

 הסופים: אנתולוגיה / שרה סבירי עמוד 288
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עֶֹטה־אוֹר  ּתָ:  לָבָשְׁ וְהָָדר  הוֹד  ּמְאֹד  גַָּדלְּתָ  אֱלֹהַי  ה'  אֶת־ה'  י  נַפְשִׁ ּבֲָרכִי 
ם־עָבִים ְרכוּבוֹ  מַיִם ּכַיְִריעָה: הְַמָקֶרה בַּמַיִם עֲלִיּוָֹתיו הַּשָׂ לְמָה נוֶֹטה שָׁ ּכַּשַׂ
ְרָתיו אֵשׁ לֹהֵט: יַָסד־אֶֶרץ  ה מַלְאָכָיו רוּחוֹת ְמשָׁ הַמְהַּלֵךְ עַל־ּכַנְפֵי־רוַּח: עֹשֶׂ
יַעְַמדוּ־ עַל־הִָרים  ּכִּסִיתוֹ  ּכַּלְבוּשׁ  ּתְהוֹם  וָעֶד:  עוֹלָם  ּבַל־ּתִּמוֹט  עַל־מְכוֹנֶיהָ 
מָיִם: מִן־גַּעֲָרְתךָ יְנוּסוּן מִן־קוֹל ַרעְַמךָ יֵָחפֵזוּן: יַעֲלוּ הִָרים יְֵרדוּ בְָקעוֹת אֶל־

הָאֶָרץ:  לְכַּסוֹת  ּבַל־יְשׁוּבוּן  ּבַל־יַעֲבֹרוּן  ְמּתָ  גְּבוּל־שַׂ לָהֶם:  יַָסְדּתָ  זֶה  ְמקוֹם 
ּבְרוּ  יִשְׁ ָדי  שָׂ ּכָל־ַחיְתוֹ  קוּ  יַשְׁ יְהַּלֵכוּן:  הִָרים  ּבֵין  ּבַנְָּחלִים  מַעְיָנִים  ּלֵחַ  הַמְשַׁ
ֶקה  ּכוֹן מִּבֵין עֳפָאיִם יִּתְנוּ־קוֹל: מַשְׁ מַיִם יִשְׁ פְָראִים צְָמאָם: עֲלֵיהֶם עוֹף־הַּשָׁ
ב  ּבַע הָאֶָרץ: מַצְמִיַח ָחצִיר לַּבְהֵָמה וְעֵשֶׂ יךָ ּתִשְׂ הִָרים מֵעֲלִיּוָֹתיו מִּפְִרי מַעֲשֶׂ
לְהַצְהִיל  לְבַב־אֱנוֹשׁ  ּמַח  יְשַׂ וְיַיִן  מִן־הָאֶָרץ:  לֶֶחם  לְהוֹצִיא  הָאָָדם  לַעֲבַֹדת 
ר נָָטע:  ּבְעוּ עֲצֵי ה' אְַרזֵי לְבָנוֹן אֲשֶׁ מֶן וְלֶֶחם לְבַב־אֱנוֹשׁ יְִסעָד: יִשְׂ ּפָנִים מִּשָׁ
לַיְּעֵלִים  הַגְּבֹהִים  הִָרים  ּבֵיָתּה:  ים  ּבְרוֹשִׁ חֲִסיָדה  יְַקנֵּנוּ  צִּפֳִרים  ם  ר־שָׁ אֲשֶׁ
ת־ ּתָשֶׁ ְמבוֹאוֹ:  יַָדע  ֶמשׁ  שֶׁ לְמוֹעֲִדים  יֵָרַח  ה  עָשָׂ פַנִּים:  לַשְׁ ְסלָעִים מְַחֶסה 

ךְ וִיהִי לָיְלָה ּבוֹ־ִתְרמֹשׂ ּכָל־ַחיְתוֹ־יָעַר: הַּכְפִיִרים שֹׁאֲגִים לַּטֶָרף וּלְבַּקֵשׁ  חֹשֶׁ
מֶשׁ יֵאֵָספוּן וְאֶל־מְעוֹנָֹתם יְִרּבָצוּן: יֵצֵא אָָדם לְפָעֳלוֹ  מֵאֵל אָכְלָם: ּתִזְַרח הַּשֶׁ
יָת ָמלְאָה הָאֶָרץ  יךָ ה' ּכֻּלָם ּבְָחכְמָה עָשִׂ וְלַעֲבָֹדתוֹ עֲֵדי־עֶָרב: מָה־ַרּבוּ מַעֲשֶׂ
ְקַטנּוֹת עִם־ ַחיּוֹת  וְאֵין מְִסּפָר  ם־ֶרֶמשׂ  יָָדיִם שָׁ וְּרַחב  גָּדוֹל  ִקנְיָנֶךָ: זֶה הַיָּם 

ּבֵרוּן  יְשַׂ אֵלֶיךָ  ּכֻּלָם  ֶחק־ּבוֹ:  לְשַׂ זֶה־יָצְַרּתָ  לִוְיָָתן  יְהַּלֵכוּן  אֳנִיּוֹת  ם  גְּדֹלוֹת: שָׁ
ּבְעוּן טוֹב: ּתְַסּתִיר ּפָנֶיךָ  לֵָתת אָכְלָם ּבְעִּתוֹ: ּתִּתֵן לָהֶם יִלְקֹטוּן ּתִפְּתַח יְָדךָ יִשְׂ
ּלַח רוּחֲךָ יִּבֵָראוּן וְּתַחּדֵשׁ  יִּבָהֵלוּן ּתֵֹסף רוָּחם יִגְוָעוּן וְאֶל־עֲפָָרם יְשׁוּבוּן: ּתְשַׁ
יו: הַּמַּבִיט לָאֶָרץ וַּתְִרעָד  מַח ה' ּבְמַעֲשָׂ ּפְנֵי אֲָדָמה: יְהִי כְבוֹד ה' לְעוֹלָם יִשְׂ
ּבְעוִֹדי: יֶעֱַרב עָלָיו  ּבְַחיָּי אֲזַּמְָרה לֵאלֹהַי  יָרה לַה'  נוּ: אָשִׁ וְיֶעֱשָׁ ּבֶהִָרים  יִגַּע 
עִים עוֹד אֵינָם ּבֲָרכִי  מַח ּבַה': יִּתַּמוּ חַּטָאִים מִן־הָאֶָרץ וְּרשָׁ יחִי אָנֹכִי אֶשְׂ שִׂ

י אֶת־ה' הַלְלוּ־יָּה: נַפְשִׁ

תהלים פרק קד   

Psalm 104
Praise the Lord, my soul. Lord my God, you are very great; 
you are clothed with splendor and majesty. The Lord 
wraps himself in light as with a garment; he stretches 
out the heavens like a tent and lays the beams of his 
upper chambers on their waters. He makes the clouds 
his chariot and rides on the wings of the wind. He makes 
winds his messengers, flames of fire his servants. He set 
the earth on its foundations; it can never be moved. You 
covered it with the watery depths as with a garment; the 
waters stood above the mountains. But at your rebuke 
the waters fled, at the sound of your thunder they took to 

flight; they flowed over the mountains, they went down 
into the valleys, to the place you assigned for them. You 
set a boundary they cannot cross;never again will they 
cover the earth. He makes springs pour water into the 
ravines;  it flows between the mountains. They give water 
to all the beasts of the field; the wild donkeys quench their 
thirst. The birds of the sky nest by the waters; they sing 
among the branches. He waters the mountains from his 
upper chambers; the land is satisfied by the fruit of his 
work. He makes grass grow for the cattle, and plants for 
people to cultivate- bringing forth food from the earth: 
wine that gladdens human hearts, oil to make their faces 
shine, and bread that sustains their hearts. The trees of 
the Lord are well watered, the cedars of Lebanon that he 
planted. There the birds make their nests; the stork has 
its home in the junipers. The high mountains belong to the 
wild goats; the crags are a refuge for the hyrax. He made 
the moon to mark the seasons, and the sun knows when 
to go down. You bring darkness, it becomes night, and all 
the beasts of the forest prowl. The lions roar for their prey 
and seek their food from God. The sun rises, and they steal 
away; they return and lie down in their dens. Then people 
go out to their work, to their labor until evening. How many 
are your works, Lord! In wisdom you made them all; the 
earth is full of your creatures. There is the sea, vast and 
spacious, teeming with creatures beyond number—living 
things both large and small. There the ships go to and 
fro, and Leviathan, which you formed to frolic there. All 
creatures look to you to give them their food at the proper 
time. When you
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עיר הקודש 
זה שיקוף הנשמה

 THE HOLY CITY IS A
REFLECTION OF THE SOUL

المدينة المقدسة 
هي انعكاس للروح

الروح هي الصالة
الصالة هي طلب
الطلب هو الصفح
الصفح هو الراحة
الراحة هي الوحدة
الوحدة هي الحب

والحب هو كّل شيء 

 الشيخ إيهاب بلحة

The soul is prayer
Prayer is supplication

Supplication is atonement
Atonement is tranquility

Tranquility is unity 
Unity is love

Love is everything

Sheikh Ihab Balha

נשמה זה תפילה
תפילה זו בקשה
בקשה זה סליחה
סליחה זה מנוחה
מנוחה זה אחדות
אחדות זה אהבה
ואהבה זה הכל 

השייח איאהב בלאחה


