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' חלק ב,'ספר שמואל ב

)'דוד המלך – הקים עּולה של תשובה (חלק א
 ישעיהו פרק מד.5
ִש ָר ֵאל כִּ י עַ ְב ִּדי ָא ָּתה יְ צַ ְר ִּּתיָך עֶּ בֶּ ד לִּ י
ְ (כא) זְ כָר ֵאלֶּה ַי ֲעקֹב וְ י
יתי כָ עָ ב פְ ָשעֶּ יָך וְ כֶּ עָ נָן
ִּ  (כב) ָמ ִּח:ַא ָּתה י ְִּש ָר ֵאל ל ֹא ִּתנ ֵָשנִּ י
:ֹאותיָך שּובָ ה ֵאלַ י כִּ י גְ ַאלְ ִתיָך
ֶּ חַ ט
 ירמיהו פרק ג.6
את ֶּאת ַה ְדבָ ִּרים ָה ֵא ֶּלה צָ פֹונָה וְ ָא ַמ ְר ָּת שּובָ ה
ָ (יב) הָ ֹלְך וְ ָק ָר
 (יד) שּובּו בָ נִים שֹובָ ִבים נְאֻ ם... ִש ָר ֵאל נְאֻ ם יְק ָֹוק
ְ ְמשֻ בָ ה י
ּושנַיִּ ם
ְ יְקֹוָק כִּ י ָאנֹכִּ י בָ עַ ְל ִּּתי בָ כֶּם וְ ָל ַק ְח ִּּתי ֶּא ְת ֶּכם ֶּא ָחד ֵמעִּ יר
 (יח) בַ י ִָּמים ָה ֵה ָמה יֵלְכּו... :אתי ֶּא ְתכֶּם ִציֹון
ִ ִֵּמ ִּמ ְשפָחָ ה וְ ֵהב
ִש ָר ֵאל וְ ָיבֹאּו י ְַח ָדו ֵמ ֶּא ֶּרץ צָ פֹון עַ ל
ְ ְהּודה עַ ל בֵ ית י
ָ בֵ ית י
 (יט) וְ ָאנֹכִּ י ָא ַמ ְר ִּּתי ֵאיְך:בֹותי ֶּכם
ֵ ֲהָ ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר ִּהנ ְַח ְל ִּּתי ֶּאת א
יתְך בַ בָ נִּים וְ ֶּא ֶּּתן לְָך ֶּא ֶּרץ ֶּח ְמ ָּדה נַחֲ לַת ְצ ִבי ִּצ ְבאֹות גֹויִּ ם
ֵ אֲ ִּש
:שּובי
ִּ ּומ ַאחֲ ַרי ל ֹא ָת
ֵ ָואֹמַ ר ָאבִ י ִת ְק ְר ִאי לִי
Targum Yonatan Gen 3:9
And the Lord God called to
Adam, and said to him, Is not
all the world which I have
made manifest before Me; the
darkness as the light? and how
hast thou thought in thine
heart to hide from before
Me? The place where thou art
concealed, do I not see? Where
are the commandments that I
commanded thee?

ט: תרגום יונתן בר' ג.7
ֹלהים ל ְָא ָדם
ִּ ֱּוק ָרא ְי ָי א
ְ )(ט
וַאֲ מַ ר לֵ יּה הֲ ָלא כָל עַ ל ְָמא
יתי גְ לֵ י ֳק ָד ַמי חֲ שֹו ָכא
ִּ ִּדבְ ֵר
ְהֹורא וְ ֵאיְך ַאנ ְְת ְסבַ ר
ָ כִּ נ
יט ְמ ָרא ִמן קֳ ָד ַמי
ַ בְ לִיבָ ְך ל ְִא
הֲ לָא אֲ ַתר ְד ַאנ ְְּת ִּמ ְט ַמר
בֵ יּה אֲ נָא ָח ֵמי וְ ָאן ִּאנּון
:יד ָּתְך
ְ פִּ קּודַ יָא ְדפ ֵַק

Baba Kama 79b
His students asked Rabban
Yoḥanan ben Zakkai: For what
reason was the Torah stricter
with a thief than with a robber?
He said to them: This one, the
robber, equated the honor of
the servant to the honor of his
Master, and that one, the thief,
did not equate the honor of the
servant to the honor of his
Master.

: גמ' ב"ק עט.8
שאלו תלמידיו את רבן
יוחנן בן זכאי מפני מה
החמירה תורה בגנב יותר
מגזלן אמר להן זה השוה
כבוד עבד לכבוד קונו וזה
לא השוה כבוד עבד לכבוד
קונו

9. Guilt, & Shame (Brene Brown)
“Based on my research and the research of other
shame researchers, I believe that there is a profound
difference between shame and guilt. I believe that guilt
is adaptive and helpful – it’s holding something we’ve
done or failed to do up against our values and feeling
psychological discomfort…. I define shame as the
intensely painful feeling or experience of believing that
we are flawed and therefore unworthy of love and
belonging – something we’ve experienced, done, or
failed to do makes us unworthy of connection.”
“It’s the difference between ‘I made a mistake’ and ‘I
am a mistake’”.

Samuel II 23:1
And these are the last words of
David. David the son of Jesse
said, and the man who was
raised up on high, the anointed
of the God of Jacob, and the
sweet singer of Israel, said…

 שמואל ב פרק כג.1
(א) וְ ֵאלֶּה ִּדבְ ֵרי דָ וִּ ד
הָ ַאחֲ רֹנִּ ים נְאֻ ם ָדוִּ ד בֶּ ן יִּשַ י
יח
ַ ּונְאֻ ם הַ גֶּבֶּ ר הֻ ַקם עָ ל ְמ ִּש
_ֹלהי ַי ֲעקֹב ּונְ עִּ ים זְ ִּמרֹות
ֵ ֱא
:יִּ ְש ָר ֵאל

Moed Katan 16b
R. Samuel b. Nahmani citing
R. Jonathan. explained: [And
these tire the last words of
David], The saying of David
the son of Jesse and the saying
of the man raised on high,
[means, it is] the saying of
David the son of Jesse who
established the yoke of
repentance.

: גמ' מועד קטן טז.2
אמר רבי שמואל בר נחמני
 מאי:אמר רבי יונתן
 נְאֻ ם+שמואל ב' כ"ג+ דכתיב
דָ וִּ ד בֶּ ן יִּשַ י ּונְאֻ ם הַ גֶּבֶּ ר
, נאם דוד בן ישי- הֻ ַקם עָ ל
שהקים עּולה של תשובה

Rambam
Laws
of
Repentance
[This text describes] one
mitzvah; that a sinner should
repent from his sin before God
and confess.

 רמב"ם הל' תשובה.3
 מצות.הלכות תשובה
 והוא שישוב,עשה אחת
'החוטא מחטאו לפני ה
.ויתודה

Ch 1:Halacha 1
If a person transgresses any of
the mitzvot of the Torah,
whether a positive command
or a negative command whether
willingly
or
inadvertently - when he
repents, and returns from his
sin, he must confess before
God, blessed be, He as
[Numbers 5:6-7] states: "If a
man or a woman commit any
of the sins of man... they must
confess the sin that they
committed." This refers to a
verbal
confession.
This
confession is a positive
command.
How does one confess: He
states: "I implore You, God, I
sinned, I transgressed, I
committed iniquity before
You by doing the following.
Behold, I regret and am
embarrassed for my deeds. I
promise never to repeat this
act again."

א:פרק א
ּתֹורה בֵ ין
ָ ַכָל ִּמצְ ֹות שֶּ ב
עֲשֵ ה בֵ ין ל ֹא ַּתעֲשֶּ ה ִּאם
עָ בַ ר ָאדָ ם עַ ל ַאחַ ת מֵ הֶּ ן בֵ ין
בְ זָדֹון בֵ ין בִּ ְש ָגגָה כְ שֶּ ַיעֲשֶּ ה
ְתשּובָ ה וְ יָשּוב מֵ חֶּ ְטאֹו חַ יָב
לְה ְתוַ ּדֹות לִּפְ נֵי הָ ֵאל בָ רּוְך
ִ
)הּוא שֶּ נֶּאֱ מַ ר (במדבר ה ו
""איש אֹו ִּאשָ ה כִּ י ַיעֲשּו
ִּ
וְ גֹו' (במדבר ה ז) "וְ ִּה ְתוַדּו ֶּאת
אתם אֲ שֶּ ר עָ שּו" ֶּזה
ָ ָחַ ט
 וִּ דּוי ֶּזה ִּמצְ ַות.וִּ דּוי ְדבָ ִּרים
.עֲשֵ ה

 אֹומֵ ר ָאנָא.כֵיצַ ד ִּמ ְת ַו ִּדין
יתי
ִּ ִּאתי עָ ו
ִּ ָהַ שֵ ם חָ ט
יתי ָכְך
ִּ פָ שַ עְ ִּּתי לְ ָפנֶּיָך וְ עָ ִּש
וְ כְָך וַ הֲ ֵרי נִחַ ְמ ִתי ּוב ְֹש ִתי
בְ מַ עֲשַ י ּולְ עֹולָם ֵאינִּי חֹו ֵזר
.לְדָ בָ ר זֶּה

 הושע פרק יד.4
 (ג) ְקחּו:(ב) שּובָ ה יִ ְש ָר ֵאל עַ ד ְיקֹוָק אֱ ֹלהֶּ יָך כִּ י ָכ ַשל ְָּת בַ עֲֹונֶָּך
... עִּ מָ כֶּם ְּדבָ ִרים וְ שּובּו ֶּאל ְיק ָֹוק

