
  בדן הריוןוטבילה לאחר א

  הרבה תמר דבדבני

  

  

  פרידה מן העבר :טבילה ראשונה

  :ניתן לבחור באחד מן הקטעים הבאים

  

  .ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ְּתהֹום ְיסְֹבֵבִני. ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו

  )יונה ב פ"ע(. ֶליָך ְּתִפָּלִתיָזָכְרִּתי ַוָּתבֹוא אֵ ' ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת ה

  )14, ירמיהו יז( וארפא' רפאני ה

  

*  

  .כמהתי לסליחתי ולסליחתך. ְּכ5ָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים

  . ָצְמ6ה ַנְפִׁשי ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי להיטהר ממכאובי במימיך

  )4 ,תהלים מב פ"ע(.ם יֹוָמם ָוָלְיָלה ובאתי לשטוף עצמי ולהיטהר לפניךָהְיָתה ִּלי ִדְמָעִתי ֶלחֶ 

  

*  

  

  .ברחמי גדל ניצן  של חיים

  .הוא לא יפרח ולא יוולד לחיים

  .ואני חפצת חיים. ואני חפצת חיים. ואני חפצת חיים

  .אפרד מן הכאב במים חיים

  

  

  התמודדות עם ההווה :טבילה שניה

  :הבאיםניתן לבחור באחד מן הקטעים 

  

  )4,תהלים קמג (ָעַלי רּוִחי ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי  ַוִּתְתַעֵּטף

  )22 ,ידאיוב (. ִיְכ6ב ְוַנְפִׁשי ָעָלי ֶּתֱאָבל ְּבָׂשִרי ָעָלי 

  .וטהר לבי ובשרי לסליחה ולצמיחה ,במי דמעותי שטפני

  

*  

  

  , רגש אשמהמ וְּבטּוְבָך ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך וֶאְהֶיה ְנִקָיה, ָחַדיְּתַרֲחֵמנּי אלֹהי ְוַתְׁשִליְך במים את ָּכל ְּכֵאַבי ּופְ 

  )סדר תשליך פ"ע(. ויזהרו ויזהירו בי ְּבִמַּדת טּוְבךָ , וְַיֲעלּו ָכל ִניצֹוֵצי ַהְּקֻדָׂשה ֲאֶׁשר ִנְתַּפְזרו ִּבּי

  

*  

  



  5רּפה גופי ואטבול במים

  .תרפא נפשי במים חיים

  יישטף גופי בתוך המים

  .תיטהר נפשי במים חיים

  ייעטף גופי בחיבוק של מים

  .תירחב נפשי במים חיים

  

  

  עם הפנים לעתיד :טבילה שלישית

  :ניתן לבחור באחד מן הקטעים הבאים

  

- זּו ֵאֵלְך ִּכי-ִני ֶּדֶרךְ ְבָך ָבָטְחִּתי הֹוִדיעֵ - ֲעֵיָפה ְלָך ַהְׁשִמיֵעִני ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ִּכי-ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפִׁשי ְּכֶאֶרץ' ה

  )תהלים קמג פ"ע(. ְּתַחֵּיִני ְּבִצְדָקְתָך ּתֹוִציא  ִמָּצָרה ַנְפִׁשי' ִׁשְמָך ה-ְלַמַען ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי

קידוש מתוך ברכת (. תן בי הכוח להתחדש כמותה, ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי ָבֶטן, 6ַמְרָת ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ַלְּלָבָנה

  )לבנה

  )קכו פ תהלים"ע(. ַלּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה וחזקני למלא שוב ְׂשחֹק ִּפי ּוְלׁשֹוִני ִרָּנהקיים בי הבטחתך 

  

*  

  

  )12 ,תהלים נא(ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי  ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאלִהים ְורּוַח ָנכֹון

  )נסק'אלימלך מליז' פ תפילת ר"ע(ְוַטֲהֵרנּי ְּב5ֲהָבְתָך ּוְבֶחְמָלְתָך ּוְזרֹק ָעלי ַמִים ְטהֹוִרים , ְוַטֵהר ִלִּבי ְוַקְּדֵׁשני

  

  

*  

  

  זרימת המים תחדש בי חיים

  .ותתן בי הכוח לחזור לחיים

 .")נשמה"מתוך ברכת ( ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא, ֱאלַֹהי

 


