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 פסולי חיתון ורשימות שחורות
 טומאת הממזר וטהרתו לעתיד לבוא: הלכה, מטאפיזיקה ואסכטולוגיה  – 4מפגש 

 

 שאלות מומלצות:

הרעיונית שבה כל אחד מהן הנחות היסוד של המחלוקת בין ר' מאיר לר' יוסי? ומהי העמדה  – יחידה ב'
 דוגל? מדוע הם פונים ליחזקאל ל"ו ומה משמעות השימוש בפרשייה זו?

 מוסיף לדיון?ה הוא מחלוקת ר' מאיר ור' יוסי? מאיזה פסוק נוסף התלמודים משלבים ב

 ראשונים.בחשבו על משמעות פסיקת ההלכה בשתי הסוגיות, והיעזרו 

ויקרא רבה ואבות  –איך מחלוקת ר' מאיר ור' יוסי באה לידי ביטוי במקורות המאוחרים יותר  - יחידה ג'
 ר?דר' נתן? אילו רכיבים נוספים במדרשים אלו לעיבוי התמונה של אחרית הימים ותפיסת הממז

בין היחס יש להבחין האם לדעתכם  - מניין נובעת טומאת הממזר? רפרפו על פרשת העריות - יחידה ד'
 מהם?שונים ולילדים שנולדים העריות איסורי השלנו ל

מניין היא נובעת? מאיזה רגע היא איזו מין טומאה באה לידי ביטוי במקורות הייחודיים הללו?  – יחידה ה'
 בין טומאה זו לטומאת הממזר. יםחשבו על קשרהטיהור מן הטומאה הזו?  כיצד מתבצעמתחילה? 

 

 פתיחה .א

 בבלי קידושין עא ע"א .1

ר' יהוש' בן לוי אמ'. כסף מטהר את הממזרים. שנ' "וישב מצרף ומטהר כסף ]והיו לי'י מגישי מנחה 
 בצדקה[". 

 טמעה נטמע'.מאי "מגישי מנחה בצדקה". א'ר יצחק. צד' עשה הקב'ה עם ישר' שכל משפחה שנ

 

 משנה קידושין ג, יג .2

ר' טרפון או'. יכולים הם ממזרים ליטהר. כיצד? ממזר נושא שיפחה. הוולד עבד. שיחררו. נימצא הבן בן 
 חורין.  

 ר' אליעזר או'. הרי זה עבד ממזר.   

 

 ממזרים ונתינים טהורים לעתיד לבוא .ב

 ד-תוספתא קידושין ה, ג .3

 בת חלל זכר  פסולה מן הכהונה לעולם. ר' יהוד' אומ'. בת גר זכר כבת חלל זכר ופסולה מן הכהונה. ]ג[ 

 עיסה  פסולה לכהונה. נשאת לישראל. בתה כשירה לכהונה.  חללה פסולה לכהונה. נישאת לישר'. בתה כשירה לכהונה. 

 לכהונה. נישאת לישרא'. בתה כשירה לכהונה.  גיורת פסולה לכהונה. נישאת לישר'. בתה כשירה לכהונה. שבויה פסולה

 שפחה משוחררת פסולה לכהונה. נישאת לישראל. בתה כשירה לכהונה.  

 נמצאו ישראל מקוה לכהנים ושפחה )פסולה( מקוה לכל הפסולין.  

 ר' מאיר אומ'. אין טהורין. ]ד[ נתינין וממזרין טהורין לעתיד לבא. דברי ר' יוסה. 

 והלא כבר נאמ' "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם". אמ' לו ר' יוסה. 

 אמ' לו ר' מאיר. "מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם". 

 אמ' לו ר' יוסה. מה ת'ל "אטהר אתכם". אפי' מן הנתינין ומן הממזרות.  

 

 לב-, טזיחזקאל לו .4

ן [יז] ֵאַלי ֵלאֹמר. ה' ַוְיִהי ְדַבר [טז]  ַאְדָמָתם ַוְיַטְמאּו אֹוָתּה ְבַדְרָכם ּוַבֲעִלילֹוָתם ִיְשָרֵאל ֹיְשִבים ַעלָאָדם ֵבית  בֶּ
ם ַעל [יח] .ְכֻטְמַאת ַהִנָדה ָהְיָתה ַדְרָכם ְלָפָני ְשֹפְך ֲחָמִתי ֲעֵליהֶּ ר ָואֶּ ם  ָשְפכּו ַעל ַהָדם ֲאשֶּ ץ ּוְבִגּלּוֵליהֶּ ָהָארֶּ

ל [כ] ְכַדְרָכם ְוַכֲעִלילֹוָתם ְשַפְטִתים. ּגֹוִים ַוִיָזרּו ָבֲאָרצֹותָוָאִפיץ ֹאָתם בַ  [יט] .ִטְמאּוהָ  ר ַוָיבֹוא אֶּ ָבאּו  ַהּגֹוִים ֲאשֶּ
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ת ם ַעם ֵשם ָקְדִשי ָשם ַוְיַחְּללּו אֶּ ֱאֹמר ָלהֶּ ה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאּו. ה' בֶּ ְחֹמל ַעל [כא] ֵאּלֶּ ר ִחְּלֻלהּו  ָואֶּ ֵשם ָקְדִשי ֲאשֶּ
רבֵ   ָבאּו ָשָמה. ית ִיְשָרֵאל ַבּגֹוִים ֲאשֶּ

ה ֵבית ִיְשָרֵאל אלקיםִיְשָרֵאל ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני  ָלֵכן ֱאֹמר ְלֵבית [כב] ם ֲאִני ֹעשֶּ ר  ְלֵשם ִכי ִאם ֹלא ְלַמַעְנכֶּ ָקְדִשי ֲאשֶּ
ר ם ַבּגֹוִים ֲאשֶּ ם ָשם ִחַּלְלתֶּ ת [כג] .ָבאתֶּ ם ְבתֹוָכם ְוָיְדעּו  ְוִקַדְשִתי אֶּ ר ִחַּלְלתֶּ ְשִמי ַהָּגדֹול ַהְמֻחָּלל ַבּגֹוִים ֲאשֶּ

ם. אלקיםְנֻאם ֲאֹדָני  ה'ֲאִני  ַהּגֹוִים ִכי ם ְלֵעיֵניהֶּ ם ִמן [כד] ְבִהָקְדִשי ָבכֶּ ְתכֶּ ם  ְוָלַקְחִתי אֶּ ְתכֶּ ַהּגֹוִים ְוִקַבְצִתי אֶּ
לָהֲאָרצֹות  ִמָכל ם אֶּ ְתכֶּ ם. ְוֵהֵבאִתי אֶּ ם [כה] ַאְדַמְתכֶּ ם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרתֶּ ִמֹכל ֻטְמאֹוֵתיכֶּם  ְוָזַרְקִתי ֲעֵליכֶּ

ְתכֶּם ּוִמָכל ת [כו] .ִּגּלּוֵליכֶּם ֲאַטֵהר אֶּ ֵתן ְבִקְרְבכֶּם ַוֲהִסֹרִתי אֶּ ן  ְוָנַתִתי ָלכֶּם ֵלב ָחָדש ְורּוַח ֲחָדָשה אֶּ בֶּ ֵלב ָהאֶּ
ת [כז] .ַשְרכֶּם ְוָנַתִתי ָלכֶּם ֵלב ָבָשרִמבְ  ר ְואֶּ ם ְוָעִשיִתי ֵאת ֲאשֶּ ֵתן ְבִקְרְבכֶּ ְבֻחַקי ֵתֵלכּו ּוִמְשָפַטי ִתְשְמרּו  רּוִחי אֶּ

ם. ְהיֶּה לָ  [כח] ַוֲעִשיתֶּ ם ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי אֶּ ם ִוְהִייתֶּ ר ָנַתִתי ַלֲאֹבֵתיכֶּ ץ ֲאשֶּ ם ָבָארֶּ ם ֵלאֹלִהים.ִויַשְבתֶּ  [כט] כֶּ
ל ם ְוָקָראִתי אֶּ ְתכֶּם ִמֹכל ֻטְמאֹוֵתיכֶּ ם ָרָעב ַהָדָגן ְוִהְרֵביִתי ֹאתֹו ְוֹלא ְוהֹוַשְעִתי אֶּ ֵתן ֲעֵליכֶּ ת [ל] .אֶּ ְפִרי  ְוִהְרֵביִתי אֶּ

ה ְרַפת ָרָעב ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהָשדֶּ ר ֹלא ִתְקחּו עֹוד חֶּ ת [לא] ַבּגֹוִים. ְלַמַען ֲאשֶּ ם אֶּ ם ָהָרִעים  ּוְזַכְרתֶּ ַדְרֵכיכֶּ
ר ֹלא ם. ּוַמַעְלֵליכֶּם ֲאשֶּ ם ְוַעל תֹוֲעבֹוֵתיכֶּ ם ַעל ֲעוֺֹנֵתיכֶּ ם ִבְפֵניכֶּ ם ֲאִני [לב] טֹוִבים ּוְנֹקֹטתֶּ ה ְנֻאם  ֹלא ְלַמַעְנכֶּ ֹעשֶּ

 .ם ֵבית ִיְשָרֵאלבֹושּו ְוִהָכְלמּו ִמַדְרֵכיכֶּ  ִיָּוַדע ָלכֶּםאלקים ֲאֹדָני 

 

 בבלי קידושין עב ע"ב "ת"ר ממזירי ונתיני טהורים...צוורני צוורני קולרין". .5

: "ר' מאיר או': אין ממזרין טהורין...עלובין הן 16-22ירושלמי קידושין ג, יג )הלכה טו( שורות  .6
 הדורות".

 

 ח-זכריה ט, א .7

ק ְמנָֻחתוֹ  ה' ַמָשא ְדַבר [א] שֶּ ץ ַחְדָרְך ְוַדמֶּ רֶּ  ָבּה ֹצר ְוִצידֹון ִכי ָחְכָמה ְמֹאד. ֲחָמת ִתְגָבל ְוַגם [ב] ֵעין ָאָדם ְוֹכל ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל. ה'ִכי לַ  ְבאֶּ
ן ֹצר ָמצֹור ָלּה ַוִתְצָבר [ג] ָעָפר ְוָחרּוץ ְכִטיט חּוצֹות. ַוִתבֶּ ף כֶּ סֶּ ָנה ְוִהָכה ַבָים ֵחיָלּה ְוִהיא ָבֵאש ֵתָאֵכל. ִהֵנה ֲאֹדָני [ד] כֶּ א  [ה] יֹוִרשֶּ ֵתרֶּ

ְקרֹון ִכי ְך ֵמַעָזה ְוַאְשְקלֹון ֹלא ֵתֵשב. ַאְשְקלֹון ְוִתיָרא ְוַעָזה ְוָתִחיל ְמֹאד ְועֶּ לֶּ ָבָטּה ְוָאַבד מֶּ ְוָיַשב ַמְמֵזר ְבַאְשדֹוד  [ו] ֹהִביש מֶּ
ְקרֹון ִכיבּוִסי. ַוֲהִסֹרִתי ָדָמיו ִמִפיו ְוִשֻקָציו ִמֵבין ִשָניו ְוִנְשַאר ַּגם [ז] .ן ְפִלְשִתיםְוִהְכַרִתי ְּגאוֹ   הּוא ֵלאֹלֵהינּו ְוָהָיה ְכַאֻּלף ִביהּוָדה ְועֶּ

ם עֹוד ֹנֵגש ְוָחִניִתי ְלֵביִתי ִמָצָבה ֵמֹעֵבר ּוִמָשב ְוֹלא [ח]  ָתה ָרִאיִתי ְבֵעיָני.ִכי עַ  ַיֲעֹבר ֲעֵליהֶּ

 

 הלכתא למשיחא ד"הסנהדרין נא ע"ב תוספות  .8

בפרק ב"ש בזבחים פריך נמי הכי. והא דפסקינן הלכה כר' יוסי בפרק י' יוחסין דעתידי' ממזרים ליטהר נ"מ 
 )נפקא מינה( בזה"ז )בזמן הזה( שלא להתרחק ממשפחות שאינן ידועות דבממזר שאינו ידוע מיירי...

 

 חידושי הרמב"ן קידושין עא ע"א ד"ה הא דתנן .9

אפילו  ...אבל פסול ממזרות ונתינות הא איפסקא הלכתא כרבי יוסי דאמר שהן טהורין לעתיד לבא ומשמע 
בידועים דאלו באותן שנטמעו השתא נמי טהורין הם שאפי' היודעים בהם אין מעידין בהם לפי שהם 

רבי מאיר ורבי יוסי לאו במשפחה שנטמעה פליגי אלא משפחה טהורין מן התורה. וכן משמע כל הסוגיא ד
שנטמעה נטמעה ד"ה )דברי הכל( וממזרי ונתיני טהורין לעתיד לבא פלוגתא אחריתי היא בידועי'. והיינו 

 נמי דמקשינן ומתרצינן וישב ממזר באשדוד. 

ראת לא יבא תבטל. לא שתעקר אלא נוהגת היא כל ימות המשיח אלא הו תוכי מצו )ואם תאמר( וא"ת
שעה לממזרים שהיו בדורות שיכשרו...והראב"ד ז"ל אמר שאליהו בא ומפרישן ואח"כ הן נטהרין כדאמרינן 

 בעלמא עומדין במומן ואח"כ מתרפאין והרחמן יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא ונראה.

 

 מחלוקת ר' יוסי ור' מאיר במדרשי ארץ ישראל .ג

 ויקרא רבה פרשה לב פיסקה ח .10

 זרים. מחנינא חייטא פתר קרייה במ ואראה את כל העשוקים"."ושבתי אני 

 אילו הממזרים.  -"ושבתי ואראה את כל העשוקים" 

יביא מרחקין להון. אביו שלזה לעניין אימותיהן שלאילו עברו עבירה. ואילין ע –"והנה דמעת העשוקים" 
  בא על ערוה. זה מה עשה. ]ו[זה מה איכפת לו.

  .אלא "ומיד עושקיהם כוח" -"ואין להם מנחם" 
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 זה סנהדרין גדולה שליש' שהיא בכוח התורה באה. על שם "לא יבא ממזר בקהל ייי". 

  אמ' הקב'ה. עלי לנחמן. - "ואין להם מנחם"

)אני ראיתיו שכולו  כריסין-לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת. אבל לעתיד לבוא אמ' זכריה. אנא חמיתיה אילו

  נקי.. דדהב זהב(

 "ויאמר אלי מה אתה רואה ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה".

ת :א ,קהלת ד ה אֶּ ְראֶּ ש ְוִהֵנה ִדְמַעת ָהֲעֻשִקים  ָכל ְוַשְבִתי ֲאִני ָואֶּ ר ַנֲעִשים ַתַחת ַהָשמֶּ ָהֲעֻשִקים ֲאשֶּ
ם ֹכַח  ם ְמַנֵחם ּוִמַיד ֹעְשֵקיהֶּ ם ְמַנֵחם.ְוֵאין ָלהֶּ  ְוֵאין ָלהֶּ

ר :ב-א ,זכריה ד ה  ֵיעֹור ִמְשָנתֹו. ַוָיָשב ַהַמְלָאְך ַהֹדֵבר ִבי ַוְיִעיֵרִני ְכִאיש ֲאשֶּ ר ֵאַלי ָמה ַאָתה ֹראֶּ ַוֹיאמֶּ
יָה  ויאמר )ָוֹאַמר( ָרִאיִתי ְוִהֵנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻכָּלּה ְוגָֻּלּה ַעל יהָ ֹראָשּה ְוִשְבָעה ֵנֹרתֶּ ִשְבָעה ְוִשְבָעה  ָעלֶּ

ר ַעל  ֹראָשּה. מּוָצקֹות ַלֵנרֹות ֲאשֶּ

 

 אבות דרבי נתן .11

 (2785פרק כ"ז כז ע"ב )כ"י פארמה  'בסח נו (JTS Rab. 25פרק י"ב כז ע"א )כ"י  'אסח נו

שלמד תורה לתלמידים. והיו התלמידים  וכן ממזר
והיה )(]ה[בלן יוצא עד יושבים ושונים בירושלים 

. כיון ששמע קולן אמר. אוי לי. שמגיע לאשדוד
אילו לא הייתי ממזר כבר הייתי יושב ושונה בין 

 התלמידים מה שלמדתי. 
. שנ' לפי שאין נכנסים לירושלים ממזירים כל עיקר

 ו'[?."וישב ממזר באשדוד" ?]וכ

עתיד להיות שומע  אם היה חכם או תלמיד חכם
קול חברו בירושלם יושבים ושונים בבית המדרש. 
והוא אומ'. מקול בחברה הזו. והם אומ'. בדבר 

הולך פלו'אנו עוסקים ובהלכות פלו' אנו עוסקים. 
. אצל אביו ואומ'. אבא. חבלתה בעצמך וחבלתה בי

ושב שאילמלא כן הייתי אצל חבירי בירושלם י
 ושונה.

שאין ממזר יכול לישב בירושלם. שנ' "וישב ממזר 
 באשדוד".

 

 טומאת הממזר  .ד

 משנה יבמות ד, יג .12

. דברי ר' עקיבה. שמעון ]ה[תימני או'. כל שחייבין עליו כל שאר בשר שהוא ''בל יבוא''זה הוא ממזר. -אי
 מיתת בית דין.כרת בידי שמים. והלכה כדבריו. ר' יהושע או'. כל שחייבים עליו 

  

 ויקרא יח .13

ל ה'א ַוְיַדֵבר  ל אֶּ ה ֵּלאֹמר. ב ַדֵבר אֶּ ם ֲאִני  ֹמשֶּ ץ ה'ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ רֶּ ם. ג ְכַמֲעֵשה אֶּ ם ֱאֹלֵהיכֶּ ר ְיַשְבתֶּ ָבּה ֹלא  ִמְצַרִים ֲאשֶּ
ץ רֶּ ר ֲאִני ֵמִביא  ַתֲעשּו ּוְכַמֲעֵשה אֶּ תְכַנַען ֲאשֶּ ם ֹלא ֵתֵלכּו. ד אֶּ ם ָשָמה ֹלא ַתֲעשּו ּוְבֻחֹקֵתיהֶּ ְתכֶּ ת אֶּ ֻחֹקַתי ִתְשְמרּו  ִמְשָפַטי ַתֲעשּו ְואֶּ

ם ֲאִני  ת ָבהֶּ כֶּ ת ה'ָללֶּ ם אֶּ ם. ה ּוְשַמְרתֶּ ת ֱאֹלֵהיכֶּ ם ֲאִני  ֻחֹקַתי ְואֶּ ה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ָבהֶּ ר ַיֲעשֶּ  . }ס{ ה'ִמְשָפַטי ֲאשֶּ

ל [ו] ְרָוה ָכל ִאיש ִאיש אֶּ   }ס{ .ה'ֲאִני  ְשֵאר ְבָשרֹו ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות עֶּ

ְרַות ִאְמָך ֹלא ְתַגֵּלה ְרַות ָאִביָך ְועֶּ ְרָוָתּה. ז עֶּ ה עֶּ ת }ס{ ִאְמָך ִהוא ֹלא ְתַגּלֶּ ְרַות ֵאשֶּ ְרַות ָאִביָך ִהוא. ָאִביָך ֹלא ְתַגֵּלה ח עֶּ ְרַות  }ס{ עֶּ ט עֶּ
ת חּוץ ָאִביָך אֹו ַבת ְתָך ַבתֲאחוֹ  דֶּ ת ַבִית אֹו מֹולֶּ דֶּ ָך מֹולֶּ ְרָוָתן. ִאמֶּ ה עֶּ ְרַות ַבת }ס{ ֹלא ְתַגּלֶּ ְרָוָתן ִבְנָך אֹו ַבת י עֶּ ה עֶּ ִכי  ִבְתָך ֹלא ְתַגּלֶּ

ְרָוְתָך ֵהָנה. ְרַות ַבת }ס{ עֶּ ת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהוא יא עֶּ דֶּ ת ָאִביָך מֹולֶּ ְרָוָתּה.ֹלא  ֵאשֶּ ה עֶּ ְרַות ֲאחֹות }ס{ ְתַגּלֶּ ְשֵאר  ָאִביָך ֹלא ְתַגֵּלה יב עֶּ
ְרַות ֲאחֹות }ס{ ָאִביָך ִהוא. ְרַות ֲאִחי }ס{ ְשֵאר ִאְמָך ִהוא. ִכי ִאְמָך ֹלא ְתַגֵּלה יג עֶּ ל ָאִביָך ֹלא ְתַגֵּלה יד עֶּ ִאְשתֹו ֹלא ִתְקָרב ֹדָדְתָך  אֶּ

ְרַות כַ  }ס{ ִהוא. ְרָוָתּה. ָּלְתָך ֹלא ְתַגֵּלהטו עֶּ ה עֶּ ת ִבְנָך ִהוא ֹלא ְתַגּלֶּ ת }ס{ ֵאשֶּ ְרַות ֵאשֶּ ְרַות ָאִחיָך ִהוא. ָאִחיָך ֹלא ְתַגֵּלה טז עֶּ יז  }ס{ עֶּ
ְרַות ִאָשה ּוִבָתּה ֹלא ְתַגֵּלה ת עֶּ ת ַבת אֶּ ְרָוָתּה ַבת ְבָנּה ְואֶּ ל ָנה ִזָמה ִהוא.ַשֲאָרה הֵ  ִבָתּה ֹלא ִתַקח ְלַגּלֹות עֶּ  ֲאֹחָתּה ֹלא ִתָקח יח ְוִאָשה אֶּ
יהָ  ְרָוָתּה ָעלֶּ ל ְבַחיֶּיָה. ִלְצֹרר ְלַגּלֹות עֶּ ְרָוָתּה. ִאָשה ְבִנַדת ֻטְמָאָתּה יט ְואֶּ ל ֹלא ִתְקַרב ְלַגּלֹות עֶּ ת ֲעִמיְתָך כ ְואֶּ  ִתֵתן ְשָכְבְתָך ְלָזַרע ֹלא ֵאשֶּ

ת ּוִמַזְרֲעָך ֹלאכא  ָבּה. ְלָטְמָאה ְך ְוֹלא ְתַחֵּלל אֶּ יָך ֲאִני  ִתֵתן ְלַהֲעִביר ַלֹמלֶּ ת .ה'ֵשם ֱאֹלהֶּ תֹוֵעָבה  ֹלא ִתְשַכב ִמְשְכֵבי ִאָשה ָזָכר כב ְואֶּ
ל הּוא. ְבָעּהַתֲעֹמד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִר  ָבּה ְוִאָשה ֹלא ִתֵתן ְשָכְבְתָך ְלָטְמָאה ְבֵהָמה ֹלא כג ּוְבָכל ִהוא. בֶּ   תֶּ

ה ִתַטְמאּו ְבָכל ַאל [כד] ר ִכי ְבָכל ֵאּלֶּ ה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאשֶּ ְפֹקד  [כה] ֲאִני ְמַשֵּלַח ִמְפֵניכֶּם. ֵאּלֶּ ץ ָואֶּ ַוִתְטָמא ָהָארֶּ
ת ץ אֶּ יָה ַוָתִקא ָהָארֶּ יָה. ֲעוָֺנּה ָעלֶּ ת [כו] ֹיְשבֶּ ם אֶּ ם ַאתֶּ תֻחֹקַתי וְ  ּוְשַמְרתֶּ ִמְשָפַטי ְוֹלא ַתֲעשּו ִמֹכל ַהתֹוֵעֹבת  אֶּ

ה ם. ָהֵאּלֶּ ְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְבתֹוְככֶּ ת [כז] ָהאֶּ ר ִלְפֵניכֶּם ַוִתְטָמא  ַהתֹוֵעֹבת ָהֵאל ָעשּו ַאְנֵשי ָכל ִכי אֶּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ
ץ. ְתכֶּם  ְוֹלא [כח] ָהָארֶּ ץ אֶּ תָתִקיא ָהָארֶּ ר ָקָאה אֶּ ם. ְבַטַמֲאכֶּם ֹאָתּה ַכֲאשֶּ ר ִלְפֵניכֶּ ר  ִכי ָכל [כט] ַהּגֹוי ֲאשֶּ ֲאשֶּ

ה ה ִמֹכל ַהתֹוֵעֹבת ָהֵאּלֶּ ב ַעָמם. ַיֲעשֶּ רֶּ ת [ל] ְוִנְכְרתּו ַהְנָפשֹות ָהֹעֹשת ִמקֶּ ם אֶּ ִמְשַמְרִתי ְלִבְלִתי ֲעשֹות  ּוְשַמְרתֶּ
םֵמֻחקֹות ַהתֹוֵעֹבת אֲ  ר ַנֲעשּו ִלְפֵניכֶּם ְוֹלא ִתַטְמאּו ָבהֶּ  .ֱאֹלֵהיכֶּם ה'ֲאִני  שֶּ
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 טומאת האנושות .ה

 יד-, אתהילים נא .14

ל ַבת ָשַבע.  [ב]ַלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד.  [א] ר ָבא אֶּ  ְבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָנִביא ַכֲאשֶּ

יָך [ג] ָך ְכֹרב ַרֲחמֶּ ב[ ַכְבֵסִני ֵמֲעו [ד] ְמֵחה ְפָשָעי.  ָחֵנִני ֱאֹלִהים ְכַחְסדֶּ רֶּ  . ַטֲהֵרִני ּוֵמַחָטאִתי ִֹניהרבה ]הֶּ

ְגִדי ְוַחָטאִתי ֵאָדע ֲאִני ְפָשַעי ִכי [ה]  . ָתִמיד נֶּ

יָך ְוָהַרע ָחָטאִתי ְלַבְדָך ְלָך [ו] ָך ִתְצַדק ְלַמַען ָעִשיִתי ְבֵעינֶּ ה ְבָדְברֶּ ָך ִתְזכֶּ  . ְבָשְפטֶּ

ת ָחַפְצָת ַבֻטחֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני.  [ח]  י ּוְבֵחְטא יֱֶּחַמְתִני ִאִמי. חֹוָלְלתִ  ְבָעוֹון ֵהן [ז]  ֵהן ֱאמֶּ

ג ַאְלִבין.  [ט] לֶּ ְטָהר ְתַכְבֵסִני ּוִמשֶּ  ַתְשִמיֵעִני ָששֹון ְוִשְמָחה ָתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִדִכיָת.  [י] ְתַחְטֵאִני ְבֵאזֹוב ְואֶּ

יָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעו [יא]  . ְבִקְרִבי שַחדֵ  ָנכֹון ְורּוחַ  ֱאֹלִהים ִלי ְבָרא ָטהֹור ֵלב [יב]  . ְמֵחה ֹֹנַתיַהְסֵתר ָפנֶּ

ִני ִתַקח ַאל ָקְדְשָך ְורּוחַ  ִמְּלָפנֶּיָך ַתְשִליֵכִני ַאל [יג] ָך ְששֹון ִּלי ָהִשיָבה [יד] . ִממֶּ  . ִתְסְמֵכִני ְנִדיָבה ְורּוחַ  ִיְשעֶּ

 

 68מהד' קימרון עמ'  ,מגילת ההודיות .15
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