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ת ַוְיִחי ַיֲעקֹבפָּ   ָרׁשַ
 

ָנה א               א                ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ י  .'ְוגוֹ ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ ָאַמר ַרּבִ
בּוָאה, יֹוֵסי ּנְ ב רֹוֶאה ּבַ ִמְצַרִים, ַהּלֵ ה ָגֻלּיֹות, ּבְ ַכּמָ ְהיּו ָבָניו ּבְ ּיִ אן, ׁשֶ , ַעד ּכָ

יחַ  ׁשִ ל ֵקץ ַהּמָ ן ׁשֶ   .ְוַעד ִעּדָ
ִמְצַרִים                              בב א ּבְ ל ַוְיִחי ֶאּלָ בּוָאה ׁשֶ יָעה ַלּנְ ְוִהיא , ְולֹא ִהּגִ

אּו  ִהְתַנּבְ ֶ ה ִמׁשּ בּוָאה ַהְמֻעּלָ אוּ [ַהּנְ ּלֹא ִהְתַנּבְ יָעה ְלׁשּום  ]ׁשֶ מֹוָתּה ְולֹא ִהּגִ ּכְ
ִביִאים ֵני ַהּנְ ה, ִאיׁש ִמּבְ א הּוא ּומֹׁשֶ תּוב . ֶאּלָ ה ּכָ מֹׁשֶ י לֹא  )שמות לג(ּבְ ּכִ

תּוב ַוְיִחי ַיֲעקֹב. ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי ַיֲעקֹב ּכָ ְרָדה , ַוְיִחי. ּבְ ּיָ ְנבּוָאה ׁשֶ
ְקַלְרָיה  ִאיָרה ]ְמִאיָרה[ֵמָהַאְסּפַ  .ַהּמְ

ְקֶרה  ]ֵחֶפץ ַההּוא ָהָיה ְבֵעיָניו[, ָרָצה לֹוַמר                              גג ּתִ לּות ׁשֶ ְנבּוַאת ַהּגָ
ב ָבהּ ְלָבָניו  ֵ ַנַען ּוְבָכל ֶאֶרץ ִהְתַיׁשּ ֶאֶרץ ּכְ בּור , ּבְ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ָהָיה ׁשָ

ִמְצַרִים, ִלּבוֹ  ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ תּוב ּכִ ּכָ  .ׁשֶ

ִמְצַרִים                              דד יַע ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ ן ִהּגִ ֵמחַ , ְוַעל ּכֵ י , ְולֹא ָהָיה ׂשָ ּכִ
ל הָ  ָרם ׁשֶ ָאֶרץ ַהִהיא ִקׁשְ יםּבָ בֹוד, ַעּמִ א ַהּכָ ּסֵ ל ּכִ יִרים ׁשֶ יַע , ַסּפִ ְולֹא ִהּגִ

ְחּתֹוִנים, ָלֶהם ׁשּום ִאיׁש  א חַ , לֹא ֵמָהֶעְליֹוִנים ְולֹא ִמן ַהּתַ  -ְוסֹוד ֶזה , י"ֶאּלָ
י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי  . ּכִ

ה                              הה סּוק ַהּזֶ ּפָ ה הּוא סֹוד ֶעְליֹון ּבַ ּמָ ֵמִהים ְוָאנּו , ּכַ ַהֲחֵבִרים ּתְ
יר ִעּמֹו ַיֲעקֹב, ֲעֵליֶהם ְזּכִ ּמַ ָרֵאל, ַעל ַוְיִחי ׁשֶ . ָהָיה לֹו לֹוַמר ְלָפָניו ִיׂשְ

ִין ָרֵאל ִמּנַ תּוב ? ִיׂשְ ּכָ ָרֵאל ַלה )ירמיה ב(ׁשֶ ית ' קֶֹדׁש ִיׂשְ  )שמות ד( .'ְוגוֹ ֵראׁשִ
ָרֵאל ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ נֹו ׁשֶ . ּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ָאַמרַרּבִ י ׁשִ ְוִכי לֹא ָאַמר , ל ַרּבִ

תּוב  כָֹרתֹו ְלַיֲעקֹב )בראשית כה(ַהּכָ ְמּכֹר ֶאת ּבְ  ?ַוּיִ

ְמעֹון ָאִביו                              וו י ׁשִ ים , ָאַמר ַרּבִ ּיִ ָרֵאל ֲאִמּתִ ָהיּו ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ָראֵ  ים ְזֻכּיֹות ְולֹא ָהיּו פֹוֲחִדים ִיׂשְ יִקים ְועֹוׂשִ א ַיֲעקֹב ְלַבּדוֹ , לְוַצּדִ . ֶאּלָ

ֶזה ָעׂשּו ָהָיה ַלֲעׂשֹות ָלֶהם טֹובֹות ַרּבֹות ֶזה ּבָ ּום ַהּטֹובֹות ׁשֶ  .ִמׁשּ

יֶהם ָהָרִעים                              זז ָחְטאּו ְוֻהְגלּו ַעל ֲחָטֵאיֶהם ְוַעל ַמֲעׂשֵ ֶ לֹא , ִמׁשּ
ֱאֶמת עֹוָלם ּבֶ ֲארּו ּבָ ָ ּלֹא ִיׁשּ ְוַעל ֶזה , ַעל ֲחָטֵאיֶהם ָהיּו סֹוְבִלים אֹותֹו ׁשֶ

ין ְלחּוד ת ָהַרֲחִמים ְוַהּדִ ָאה ִמּדַ ָרֵאל, ּבָ לּוָתם, ִיׂשְ ֶאֶרץ ּגָ  . ְוָנְתָנה אֹוָתם ּבְ
ַאְלּתָ                               חח ִני, ָיֶפה ׁשָ ל ְויֹוֵדַע אֹותוֹ , ּבְ ּכֵ ְסּתַ ַיֲעקֹב , ֲאָבל ִאיׁש ַהּמִ

ר ִעם ַוְיִחי הּוא קֶֹדׁש  ַחר אֹותֹו , סֹוד ֶזה אֹוְמִרים ְוַעל, ַהְמֻחּבָ ַיֲעקֹב ּבָ
בֹוד א ַהּכָ ִכּסֵ יר ּבְ  .ִלְהיֹות ַסּפִ
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ַתח ְוָאַמר                              טט ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ַפל רּוַח  )ישעיה נז(, ַרּבִ א ּוׁשְ ּכָ ְוֶאת ּדַ
ִאים ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ִאים . ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ , ֶזה ַיֲעקֹב -ֵלב ִנְדּכָ

ֱאַמר ּנֶ מֹו ׁשֶ ִמְצַרִים, ּכְ ה ָיְרָדה ָעָליו ְנבּואֹות ּוְבָרכֹות ּבְ ְרּגָ ַחת ֵמַהּדַ  . ּתַ
ִנינוּ                               יי א, ׁשָ י ַאּבָ ב רֹוֶאה, ָאַמר ַרּבִ ִמְצַרִים , ַהּלֵ ָהָיה ַיֲעקֹב ּבְ ׁשֶ

ה נּוָאה[. ֵאין ְנבּוָאתֹו ְמֻעּלָ ָהָאֶרץ ׂשְ דֹוָלה .]ׁשֶ  .ֶאֶרץ ּגְ

ָניו ְולֹא ָהְיָתה , ּבֹא ְרֵאה                              יאיא לֹא ָזָכה ְלָבֵרְך ֶאת ֶאָחד ִמּבָ
ִמְצַרִים א ּבְ ָידֹו רּוַח ְלָבֵרְך ֶאּלָ סֹוד, ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ַרְך אֹוָתם ּכָ ּבֵ ׁשֶ , ּכְ

ִמְצַרִים ַוּיֹאֶמר ַיעֲ  )בראשית מב( -ְוסֹוד  ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ ְרא ַיֲעקֹב ּכִ קֹב ַוּיַ
ב בּוֵרי ַהּלֵ א ִלׁשְ בּוָאה ֶאּלָ ָנה ַהּנְ ּלֹא ִנּתְ ְתָראּו ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ ה ּתִ , ְלָבָניו ָלּמָ

ם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ָ ְברּו ָלנּו ִמׁשּ ה ְוׁשִ ּמָ ֱאַמר ְרדּו ׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ  .ּכְ

י יֹוֵסי                              יביב דֹוׁש , ָאַמר ַרּבִ בֹוד ַהּקָ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ יריַ , ּתַ , ֲעקֹב ַסּפִ
ין ְלִצּדוֹ  ת ַהּדִ ִהיא ִמּדַ א ְוָאַמר. ׁשֶ ְמָך  )שם לב(, ּבָ לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ

ים ַוּתּוָכל ִריָת ִעם ֱאלִֹהים ְוִעם ֲאָנׁשִ י ׂשָ ָרֵאל ּכִ י ִאם ִיׂשְ ה מֹוֵצא . ּכִ ַאּתָ
ין ת ַהּדִ ֲעקֹב ָרָאה ְלִצּדֹו ִמּדַ ּיַ ֶ . ׁשֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ נּוֵאל ַוּיִ ר ָעַבר ֶאת ּפְ ֲאׁשֶ ֶמׁש ּכַ

ָבר ', ְוגוֹ  טּו ִצְלֵלי ָעֶרב )ירמיה ו( -ְוסֹוד ַהּדָ י ִיּנָ י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ  .אֹוי ָלנּו ּכִ

ְמעֹון ָאַמר                              יגיג י ׁשִ ִמיד, ַרּבִ ַלִים ְוהּוַסר ַהּתָ ֻהְגלּו ִמירּוׁשָ ׁשֶ , ּכְ
ֹוֵנא ֶאת ַהֵהיָכל א ַהׂשּ ָרֵאל בַּ , ְוִטּמֵ ְלכּות ֶאת ִיׂשְ ַמן ַההּוא לֹא ָסְבָלה ַהּמַ ּזְ

ּום ֲחָטֵאיֶהם ָרֵאל, ִמׁשּ א ִיׂשְ ֵני ְצָדִדים , ֶאּלָ ְ ִהיא ִמׁשּ ּום ׁשֶ ַרֲחִמים  -ִמׁשּ
 .ְוִדין

ָרֵאל                              ידיד י ִאם ִיׂשְ ְמָך ּכִ ל לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ה ׁשֶ ּלָ , ְוַהּמִ
אֵ  ר ִמְתּבָ ֲאׁשֶ סָבָראּכַ ָרֵאל ְוַיֲעקֹב . ר ּבִ ה -ִיׂשְ ּוִבְגָלָלם ָהָיה , ֶזה ֶעְליֹון ִמּזֶ

דֹוׁש  מֹו ַהּקָ ְ ֵני ְצָדָדיו ִמׁשּ ְ ה ָחקּוק ִמׁשּ ה מֹׁשֶ ִדין, ַמּטֵ ְוֶאָחד , ֶאָחד ַרֲחִמים ּבְ
ִדין ין ּבְ  .ּדִ

ַיֲעקֹב ְולֹא ָר  )במדבר כג(ְוסֹוד                               טוטו יט ָאֶון ּבְ ָאה ָעָמל לֹא ִהּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ין ׂשֹוְנִאים -ּבְ חּוִקים ּבֵ לּות ּדְ ּגָ ָאנּו ּבַ ֶ ה ִמן , ִמׁשּ ְלּכָ ָקה ַהּמַ ּלְ ְוִהְסּתַ

ּנוּ  ֶלְך ְוִהְתַרֲחָקה ִמּמֶ יֵנינּו ְוִיְגָאֵלנוּ , ַהּמֶ ִכיָנתֹו ּבֵ ֶרה ׁשְ ל , הּוא ַיׁשְ ְוַהּסֹוד ׁשֶ
ָרֵאל וְ ' ּכֹה ָאַמר ה )ישעיה מד( ּכֹה ָאַמר , ַוְיִחי ַחי. ְצָבאֹות' גֲֹאלֹו הֶמֶלְך ִיׂשְ

ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי' ה ַמִים ּכִ ָ  .ַהׁשּ

ּתֵ                               טזטז ְנָין ָהֶעְליֹון ׁשְ ּבִ דֹוָלה י' ְלי, י ַרְגַלִים ַחי"ּבַ ה' ְלח' ּגְ ' ח, ְקַטּנָ
ּיֹוֵצא ֵמָהֶעְליוֹ ', ְלד' ו', ְלו' ְוי, ו"ְלָתי ֶ  . ןֶזה ַמה ׁשּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים                              יזיז בֹוד ֵמֶאֶבן טֹוָבה ּבְ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ ַהְינּו ַמה , ּתַ
תּוב ְוָנַגף ה ּכָ ֶ י ֲחֻלּקֹות', ֶאת ִמְצַרִים ְוגוֹ ' ׁשּ ּתֵ ָך . ׁשְ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ  -ּכִ

ה ַאַחת ּום ֲחֻלּקָ  .ִמׁשּ
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ֶאָחד                              יחיח ִפים ּכְ לּות' ב. ְוָלֵכן ִמְתַחּלְ רּוׁש ַעל ַהּגָ רּוׁש ' א, ַהּפֵ ַהּפֵ
תּוב. ָהִראׁשֹון ּכָ ֶ אֹור ה, ּבֹא ְרֵאה ַמה ׁשּ ית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ּבְ ', ּבֵ

לּות ּגָ ְגַזר ֲעֵליֶהן ַעל ֲחָטֵאיֶהם, ּבַ ּנִ ִדין ָהיוּ , ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ּתֹוָרה . ּבֶ ּבַ
ָנה ּקָ יטְוֵתְצאּו ֵמחֹמֶ , ֵיׁש ּתַ ִהיא ָגלּות, ר ַהּטִ  .'הְוֵתְלכּו ְלאֹור , ׁשֶ

ָאֶרץ', א                              יטיט ְגֵזַרת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ְרצֹונֹו לֹוַמר ּבָ ָאה ּבִ , ִנְרֵאית ּבָ
ְגֵזַרת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ה מֹוֵצא ּבִ ָאֶרץ ַאּתָ ָאֶרץ ּבָ ִקים ּבָ ץ "ר, ְוֵהם ִמְתַחּלְ

לּות ֶאָחד ּגָ ִרים ּכְ לּות ִמְצַרִיםמַ . ִמְתַחּבְ ָנה ָהָיה ? ִהי ּגָ ע ֵמאֹות ׁשָ ַאְרּבַ
ִמְצַרִים ְהֶיה ָגלּות ְלָבָניו ּבְ ּתִ ָהִייָת מֹוֶנה אֹוָתם, אֹוֵמר ְלַאְבָרָהם ׁשֶ , ּוְכׁשֶ

ִנים ָהיוּ  ִעים ׁשָ  .ָמאַתִים ְוִתׁשְ

ִנים, ּבֹא ְרֵאה                              ככ ר ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ָמת יֹוֵסף ּבֶ ְמעֹון ַרבִּ . ַוּיָ י ׁשִ
ַתח ְוָאַמר נּוֵאל )ישעיה ז(, ּפָ מֹו ִעּמָ ן ְוָקראת ׁשְ ה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ּבֵ . ִהּנֵ
ִנים ָרִעים, ֵהָריֹון ְוֵלָדה אּו ְלָגֻלּיֹות ּוְלָצרֹות ַרּבֹות ְוִעּדָ ְתַמּלְ ּנִ ב . ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ
נוּ  ְהֶיה ִעּמָ ּיִ ְעַזַעת , ׁשֶ ה ִמְזּדַ ְלּכָ ְעָלהּ ַהּמַ לּות, ּוִמְתַרֶחֶקת ִמּבַ ּגָ נּו ּבַ ְהֶיה ִעּמָ , ּתִ

ּתֹוְסָפה ּנִ ר ָהְיָתה ַהֲחִקיָקה ׁשֶ ן ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ָהָיה עֹוֵבר ִמן . ּבֶ ִיְרֶצה לֹוַמר ׁשֶ
ִעים ִנים ּוָמאַתִים ְוִתׁשְ ר ׁשָ לּות ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ָנה, ַהּגָ ע ֵמאֹות ׁשָ . ְוִיְהיּו ַאְרּבַ

ת יֹוֵסףְולֹא ִנְמֵנית גָּ  ּמֵ ֶ א ִמׁשּ ל ַיֲעקֹב ֶאּלָ  .לּותֹו ׁשֶ

ִעים ּוְמַאת א               א               ככ ִנים ְוַאְרּבָ ַבע ׁשָ יו ׁשֶ ֵני ַחּיָ ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ׁשְ
ָנה ִמְנָין. ׁשָ לּות ּבְ ּגָ אן סֹוד ּבַ ין , ּכָ ת ַהּדִ ִמּדַ ִנים ּבְ ְהיּו ַהּבָ ּיִ ֻלּיֹות ׁשֶ ּקּוֵני ַהּגָ ּתִ

לֻ  לֹׁש ּגָ ל ִמְצַרִים. ּיֹותׁשָ ִנים, ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַבע ׁשָ ׁשֶ ל ּבְ ְמׁשַ ּנִ יא . ׁשֶ י ִחּיָ ַרּבִ
ַתח ְוָאַמר ַאְילֹות  )שיר ב(, ּפָ ְצָבאֹות אֹו ּבְ ם ּבִ ַלִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ

 .'ְוגוֹ 
ְמעֹון ָאַמר                              כבכב י ׁשִ אן , ַרּבִ ִנְרָאה ִלי ' ֵמָרחֹוק ה )ירמיה לא(ִמּכָ

יְך  לּות .'ְוגוֹ ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ אן סֹוד ַהּגָ ָרֵאל , ּכָ ֵני ִיׂשְ ְהיּו ּבְ ּיִ ָנה ׁשֶ ּקָ ַהּתַ
ֻלּיֹות ְחָרִרים ִמּגָ ים, ְמׁשֻ דֹוׁשִ ִנים ַהּקְ ְהיּו ַהּבָ ּיִ ה לֹוַמר ׁשֶ ֻהְגלּו ַעל , ְוִיְתַרּצֶ ׁשֶ

ִדין ִנים ַרּבֹות ִיהְ , ֲחָטֵאיֶהם ּבְ ַחּטֹאֵתיֶכם )ויקרא כו(, ֶיהׁשָ ַבע ּכְ בראשית (, ׁשֶ

ם ָקִין )ד ְבָעַתִים ֻיּקַ י ׁשִ ה, ּכִ ִהיא ְקַטּנָ ל ִמְצַרִים ׁשֶ לּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּגָ  .ּבַ

ִנית                               כגכג ִנים -ׁשֵ ִעים ׁשָ ָלה ְלַאְרּבָ ְמׁשְ ּנִ ֹוְפִטים ׁשֶ לּות ַהׁשּ , ּגָ
ים ִממֶּ  ֵהם ַרּבִ ַבע ׁשֶ ׁשֶ  . ּנוּ ּבְ

ית                               כדכד ִליׁשִ הּ  -ׁשְ ָאנּו ּבָ לּות ׁשֶ ה, ַהּגָ ָלה ְלֵמָאה , ֲאֻרּכָ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ
ִנים ִעים, ׁשָ ָאַמר . ְלַאְרּבָ ה ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּלָ ּגִ ּוֵמֵעת הּוַסר  )דניאל יב(ְוַהְינּו ׁשֶ

ּקּוץ ׁשֵֹמם  ִמיד ְוָלֵתת ׁשִ  .'ְוגוֹ ַהּתָ
ְקְר                               כהכה ָרֵאל ָלמּותַוּיִ י ִחְזִקּיָה ָאַמר. בּו ְיֵמי ִיׂשְ ָרָאה ָצָרה , ַרּבִ

ָהְיָתה קֹוֵראת ְלָבָניו ִקְרָבה ַעל ַנְפׁשֹו ְוָדֲחָקה ָלמּות לּות ׁשֶ ל ַהּגָ לֹא , זֹו ׁשֶ
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ַאר ַחי ָרֵאל. ִנׁשְ ּום ֲחָטֵאי ִיׂשְ ָרגֹות ִמׁשּ ָהָיה יֹוֵרד ִמּדְ ׁשֶ ם , ּכְ לֹא ָיַרד ִעּמָ
לוּ  ּגָ ֵרי ֶחְלָקם. תּבַ לּות. ַאׁשְ ּגָ ם ּבַ ִאם לֹא ָיַרד ִעּמָ ים, ׁשֶ ין ָהַעּמִ ֲארּו ּבֵ ָ , ִיׁשּ

ה ָאַמְרּתָ  אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה )ישעיה נ(ְוַאּתָ ְוֵאין . ַמּדּוַע ּבָ
ָרֵאל -עֹוֶנה  אִתי ְוֵאין ִאיׁש . ֶזה ִיׂשְ ִכיָנה -ּבָ ָיִדי  ֲהָקצֹור ָקְצָרה. זֹו ׁשְ

ים ְנָהרֹות  ַגֲעָרִתי ַאֲחִריב ָים ָאׂשִ יל ֵהן ּבְ י כַֹח ְלַהּצִ דּות ְוִאם ֵאין ּבִ ִמּפְ
ר דֹול ַאֵחר . ִמְדּבָ לֹט ּגָ ּלֹא ִיׁשְ ָרֵאל ׁשֶ רּוְך הּוא ָנַתן ֵחֶלק ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
לּות . ֲעֵליֶהם ֶהם -ָיְרדּו ַלּגָ ִכיָנה ִעּמָ הְוהּוא ָרחֹוק ִמן הַ , ׁשְ ְלּכָ  .ּמַ

ֵעיֶניךָ                               כוכו ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ . ַוּיִ
ם ְוָאַמר ָלֶהם ּלָ ָניו ּכֻ דֹולֹות ,ָצרֹות ַרּבֹות: ָחַקר ֶאת ּבָ ֲאִני רֹוֶאה , ְ◌ָרעֹות ּגְ

 .ָלבֹא ַעל ּדֹורֹוֵתיֶכם ִנְמְצאּו ַרֲחִמים ֶעְליֹוִנים

ל ָצָרה                              כזכז ם רֹוִצים ָלֵצאת ִמּכָ ְבעּו ִלי ּוְתנּו ֵביֵנינּו , ְוִאם ַאּתֶ ָ ִהׁשּ
ָכל ּדֹור ָודֹור , ְוִתְהיּו ַכֲאבֹוֵתיֶכם, ְוַתֲעׂשּו ֱאֶמת ְוִדין, ִרּבֹון ָהעֹוָלם ְוַצּוּו ּבְ

ְלכּו ַאֲחֵריֶהם ּיֵ ךְ . ׁשֶ ם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ּכָ ְצאּו ִמ , ְוִאם ַאּתֶ בֹא ּתֵ ּתָ ל ָצָרה ׁשֶ ּכָ
 .ֲעֵליֶכם

ְמעֹון ָאַמר                              כחכח י ׁשִ ט אּוַלי  )עמוס ה(, ַרּבִ ּפָ ַער ִמׁשְ ַ יגּו ַבׁשּ ְוַהּצִ
ֵאִרית יֹוֵסף' ֶיֱחַנן ה  ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ׁשְ

 . כאןחסר ........................................
ךְ                               כטכט ֲעׂשּו ּכָ ַנילֹ , ְוִאם ּתַ רּו ֶאָחד ִמן ּבָ י , א ִתְקּבְ א ִאּתִ ֶאּלָ

לֹום ׁשָ ׁשּובּו ְלַאְרְצֶכם ּבְ  .ּתָ

תּוב                               לל ּכָ ַחת ְיֵרִכי )בראשית כד(ֶזהּו ׁשֶ ים ָנא ָיְדָך ּתַ ַמהּו . ׂשִ
ַתח ְוָאַמר? ָיְדךָ  ּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ  )תהלים מה(, ּפָ ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ  .ֲחגֹור ַחְרּבְ

ּה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ׁש ּבָ ּיֵ י ְסִפירֹות, ֶחֶרב ׁשֶ ּתֵ ְוָלֵכן . ְולֹא עֹוְזִבים ֶזה ֶאת ֶזה, ׁשְ
מּו ָפֶניךָ  ֵני ה )איכה ד(, ָאַמר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ָקם' ּפְ ְוִאם ִיְהיּו ָבָניו . ִחּלְ
עוּ  ּבְ ׁשְ ּנִ ֶ ים ַמה ׁשּ ִמצְ , טֹוִבים ְועֹוׂשִ ֵניֶהם ּבְ ל , ַרִיםלֹא ֵמת ֶאָחד ִמּבְ ּכָ ׁשֶ

ים ם ָהֱאלֹוּהַ ַעל ֲאָנׁשִ ַזר ׁשֵ ּגָ ְהיּו טֹוִבים, טֹוב ְוטֹוב ׁשֶ ּיִ א ַעל ׁשֶ , ֵאינֹו ֶאּלָ
ִוד , לֹא -ְוִאם לֹא  ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ָברֹו ' ְלַמַען ָיִקים ה )א ב-מלכים(ּכְ ֶאת ּדְ

ם  ְרּכָ ְמרּו ָבֶניָך ֶאת ּדַ ר ָעַלי ֵלאמֹר ִאם ִיׁשְ ּבֶ ר ּדִ ֱאֶמתֲאׁשֶ . ָלֶלֶכת ְלָפַני ּבֶ
 לֹא -ְוִאם לֹא 

.......................................... 

ן                              אאלל ה הּוא ָעִדיף רּוַח ָהָאב ֵמרּוַח ַהּבֵ ּמָ רּוַח , ּבֹא ְרֵאה ּכַ ׁשֶ
ן רּוחַ . רּוַח ֵמרּוַח עֹוֶלה, ָהָאב הּוא רּוַח ַהּבֵ ָעה ֲאִויר ַאֶחֶרת ּבָ לֹא , ְוִאם ִסּיְ

ֵלם הׁשֶ , יֹוֵצא ׁשָ ֲאִויר ַהּזֶ ד  )ירמיה ב(ְוַהְינּו , ֲהֵרי הּוא ָחֵסר ּבָ ֶרא ִלּמֻ ּפֶ
ֲאָפה רּוחַ  ּה ׁשָ ת ַנְפׁשָ ַאּוַ ר ּבְ  .ִמְדּבָ
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ֵקן ָהַלְך ְלַקּפֹוְטִקּיָא, ָלַמְדנוּ                               בבלל ִנְכַנס ִלְפֵניֶהם . ַרב ַהְמנּוָנא ַהּזָ
ֵקן ה ֲעַסְק , ָאַמר לוֹ . ַרב ֵייָסא ַהּזָ ּמָ םּבַ ְלָפה ? ּתֶ אֹוי לֹו אֹוי ְלַנְפׁשֹו ִאם ִנׁשְ

ְמֵצאת ִעּמֹו ְוהֹוִריׁש אֹוָתּה ִלְבנוֹ  ּנִ רּוְך . רּוַח ֻטְמָאה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְוֶזהּו ׁשֶ
ֵמד ִמן ָהעֹוָלם , הּוא ֵאין לֹו ֵחֶלק ָ ִאיר אֹותֹו ְלִהׁשּ ִאיר לֹו ֵחֶלק ּוַמׁשְ ַמׁשְ

א ִין ְלךָ , ָאַמר לוֹ . ַהּבָ י, ָאַמר לוֹ ? ֶזה ִמּנַ ְך ָלַמְדּתִ ה ָהָרָעה ַהּזֹו , ּכָ ָ ַהְיֻרׁשּ ׁשֶ
ָניו ִאם לֹא ָיׁשּובוּ  ל ּבָ ים ּכָ ׁשּוָבה, יֹוְרׁשִ ְפֵני ַהּתְ ָבר ָהעֹוֵמד ּבִ ֲהֵרי ֵאין ּדָ                           .ׁשֶ

י ְך ָלַמְדּתִ ָהִייִת , ַוֲאִני ּכָ ַעם ַאַחת ׁשֶ ֲהֵרי ְרפּוָאה זֹו ָנְתנּו ִלי ּפַ י ָרׁשּום ׁשֶ
ָפַני יק ֶאָחד, ּבְ י ַצּדִ ּתִ ֶרְך ּוָפַגׁשְ ּדֶ ְוַעל ָידֹו ָעַבר , ְויֹום ֶאָחד ָהִייִתי הֹוֵלְך ּבַ

ם י אֹותֹו ָהרֹׁשֶ ּנִ ְמךָ , ָאַמר לוֹ . ִמּמֶ ִ ְוָקָראִתי לֹו , ֶאְלָעָזר, ָאַמר לוֹ ? ַמה ׁשּ
ָרִאיִתי, ָאַמר לוֹ . ֶאְלָעָזר ַאֵחר רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ ֵרי ֶחְלְקָך , אֹוְתךָ  ּבָ ַאׁשְ

א ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ  .ּבָ

ְבָעה ִלי                               לגלג ָ ַתח ְוָאַמר .'ְוגוֹ ַוּיֹאֶמר ִהׁשּ י ִחְזִקּיָה ּפָ  )ישעיה סב(, ַרּבִ
ע ה ּבַ יִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזוֹ ' ִנׁשְ ּיֹוִציא ֶאת . ּבִ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ִנׁשְ

ֶהםיִ  ּלָ לּות ׁשֶ ָרֵאל ֵמַהּגָ ּלֹא ַיֲעזֹב אֹוָתם , ׂשְ בּוָעה ׁשֶ ע ָלֶהם ׁשְ ּבַ ְוֶזה ִנׁשְ
ֶאֶרץ ׂשֹוְנֵאיֶהם  . ּבְ

י ִאם                               לדלד ֲחָך ּכִ ּלֵ ַחר ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאׁשַ ָ י ָעָלה ַהׁשּ ֵחִני ּכִ ּלְ ַוּיֹאֶמר ׁשַ
ִני  ַרְכּתָ נִ . )בראשית לב(ּבֵ ַרְכּתָ ה ּבֵ לּות? יַמה ּזֶ ע ָלֶהם , ָנַתן ָלֶהם ּגָ ּבַ ְוִנׁשְ

ה ּנָ ְצאּו ִמּמֶ ּיֵ  .ׁשֶ

ִנינוּ                               להלה ל , ׁשָ ְהיּו ּכָ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ רּוְך הּוא ִלְבֵני ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ
ל ָהֶעְליֹוִנים ים ִמּכָ ְסאֹו ְוִיְהיּו ְמֻעּלִ ַחת ּכִ ְמָצא. ֶאָחד ְוֶאָחד ּתַ ִביל ֶזה ּתִ ׁשְ  ּבִ

ה"ָוא ה דֹורֹות. ו ֲאֻרּכָ ָ ׁשּ ל ׁשִ ֵלמּות ׁשֶ ְ רּוְך הּוא ַלׁשּ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ , ִנׁשְ
ה ּטָ ָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהּמִ חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ׁש ַוּיִ ִביל ׁשֵ ּיָבֹא . ּוִבׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ֲחָוה ִיׂשְ ּתַ ִהׁשְ
ם ִכיָנה ִעּמָ ֶרה ׁשְ ה ְוִתׁשְ ְנָין ַהּזֶ סֹוף ַהּמִ יַח ּבְ ׁשִ  .ַהּמָ

ה ָאִביָך חֹוֶלה                               וולל ה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ָנה .'ְוגוֹ  י ִחְזִקּיָה, ִמׁשְ ה, ָאַמר ַרּבִ ָעׂשָ ֶ ִמיֵענּו ַמה ׁשּ תּוב ְלַהׁשְ , לֹא ָבא ַהּכָ

ל  לּות ּכָ סֹוף ַהּגָ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֶ תּוב ְלָהִביא ַמה ׁשּ א ַהּכָ א ּבָ ְנָין ֶאּלָ ה ְלסֹוף ַהּמִ ֵאּלֶ
ְמֶנה ּנִ יחַ . ׁשֶ ׁשִ ּיָבֹא ַהּמָ ַמִים ְמַמֵהר , ְויֹאַמר לוֹ , רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ ָאִביָך ׁשֶ

יחַ  ׁשִ ֶניָך ַהּצֹופֹות ְלֵקץ ַהּמָ ל ּפָ א ָבָניו . ְלַקּבֵ ָ ׂשּ ּיִ ַמִים ׁשֶ ָ ְיִהי ָרצֹון ֵמֱאלֵֹהי ַהׁשּ
נִּ  ֶ לּות ּוִמׁשּ ִהְרּבּו ַבּגָ חּו ָבֶהםׁשֶ ּכְ רּוְך הּוא , ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַכח אֹוָתם ַהּקָ ָ ׁשּ ׁשֶ

ֱאֶמת ֲחָטֵאיֶהם ּבֶ  .ּבַ

א                              לזלז י ַאּבָ א ַרּבִ ּבָ ׁשֶ אִתי, ָאַמר, ּכְ ה ּבָ ֲחׁשֹב סֹוד , לֹא ִלְדָרׁשָ
ָבר  ן ַאֵחר' יֵֹסף ה )שם ל(ַהּדָ נּו ְלֵעיל, ִלי ּבֵ ַרׁשְ ּפֵ ִפי ׁשֶ מֹו הַ . ּכְ דֹוׁש ֲהֵרי ׁשְ ּקָ
יֹוֵסף א ַלֲעׂשֹות טֹוב ְלָבָניו , ו יֹאַמר"יה, ּבְ ּבָ ֲהֵרי ָאִביָך ִרּבֹון ָהעֹוָלם ׁשֶ
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ֶהם ּלָ לּות ׁשֶ ְצאּו ֵמַהּגָ ּיֵ ךָ , ׁשֶ ֲאִמּתְ ד ֶאָחד "ָהִרּבּוַע ידו, ְוִאם ֵאיְנָך רֹוֶצה ּבַ
ה אֹוְתךָ  ה ִלְמקֹוָמהּ , ַיֲעׂשֶ ְלּכָ ׁשּוב ַהּמַ ּתָ  .ְויֹוְדִעים ׁשֶ

ַמְעָלה                              לחלח ּלְ בֹות ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו ֵהם ֶמְרּכָ ַעל ֱאלִֹהים ֵמַעל , ׁשֶ ַוּיַ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד  )מיכה ז(, ָהָאבֹות ׁשֹוֵקי ָהעֹוָלם, ַאְבָרָהם ּתֵ ּתִ

יחַ . ְלַאְבָרָהם ׁשִ ּיָבֹא ַהּמָ ִנינּו ׁשֶ  .ׁשָ

ַתח ְוָאַמר                              לטלט י יֹוֵסי ּפָ ַדע  )זכריה יד( ,ַרּבִ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ
ֵני , רֹוֶצה לֹוַמר. לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור' ַלה ׁשְ

ֶאֶרץ ׂשֹוְנֵאיֶהם לּות ּבְ ּגָ אּו ְלָבָניו ִלְהיֹות ּבַ ּבָ ל , ִמְקִרים ָרִעים ׁשֶ ּכֵ ְולֹא ִיְסּתַ
ִנים ַרּבֹות  ה ׁשָ ּמָ ֶהם ּכַ ֱאֶמתּבָ ֶאֶרץ , ַעל ֲחָטֵאיֶהם ּבֶ ן ִיְזַנח אֹוָתם ּבְ ּכֵ

לוּ , ׂשֹוְנֵאיֶהם ֵאְרעּו ָלֶהם ָהָרעֹות ַהּלָ א ָבָניו ׁשֶ ָ ְוַיְנִהיֵגם ְלֶאֶרץ טֹוָבה , ְוִיׂשּ
תּוב ֵפרּוׁש ַהּכָ  .ּכְ

ַחת כִּ                               ממ ים ָהיּו דֹוְפִקים ּתַ ים ְמֻעּלִ ֵני ְגדֹוִלים ַרּבִ א ְוָהָיה ׁשְ ּסֵ
בֹוד ית, ַהּכָ ה ֲחִמיׁשִ ָרֵאל ִמּדָ ל ִיׂשְ ֶאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ לּות , ׁשֶ ּגָ ּום ֱהיֹוָתם ּבַ ִמׁשּ

ה ַמן ַהּזֶ ל ַהּזְ ֶאֶרץ ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּכָ ח אֹוָתם ּבְ ּכַ ׁשְ ּיִ  .ְוָקָרה ׁשֶ

י ֲחֻלּקֹותא               א               ממ ּתֵ ׁשְ י ִמּדֹות ּבִ ּתֵ ָרה ָיְצָאה ַאַחת ְוִדבְּ . ְוהּוא ׁשְ
ֶנֶגד ִרּבֹון ָהעֹוָלם ְרֶצה, ּכְ ּתִ ֶ ל ַמה ׁשּ ר ּכָ ְוָרֲאָתה , ְוָנַתן ָלּה ְרׁשּות ְלַדּבֵ

ְזכּות ֲאבֹוֵתיֶהם לּות ּבִ ּיְֵצאּו ֵמַהּגָ ָרֵאל ׁשֶ ד ֶאָחד ִלְגזֹר ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ִמּצַ ִיׂשְ , ּבְ
ִביל ֲחָטֵאיֶהם כְּ  ׁשְ ד ַאֵחר ָרְצָתה ִלְגזֹר ֲעֵליֶהם ּבִ ָאְמרּו ֲעֵליֶהם ּוִמּצַ ׁשֶ

ע ִמּדֹות, ָרָעה ְגדֹוָלה ית , ֲהֵרי ַאְרּבַ ה ֲחִמיׁשִ ְולֹא ָהְיָתה ָבֶהם ִמּדָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ָרצוּ , ֶאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ רּו ּכָ  .ְוִדּבְ

ית                              מבמב ה ַהֲחִמיׁשִ ּדָ יָעה ָלֶהם ַהּמִ ִהּגִ א , ַעד ׁשֶ ִכּסֵ ְוָהָיה ּבְ
בֹוד  דֹוׁש ַהּכָ ם ַהּקָ ֵ ָרֵאל טֹוב, ִמן ַהׁשּ ֵני ִיׂשְ ְולֹא ָהיּו פֹוֲחדֹות , ְוָאְמָרה ַעל ּבְ

ר ְלָפָניו י ִמּדֹות ָהִראׁשֹונֹות ְלַדּבֵ ּתֵ ָלה , ׁשְ ְמׁשְ ּנִ ית ׁשֶ ה ַהֲחִמיׁשִ ּדָ ְזכּות ַהּמִ ּבִ
ַתח. ְוָיְצָאה ְלָהִאיר ָלֶהם, ְלַלְיָלה ַדע ַלהְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוּ , ְוָלֵכן ּפָ ' א ִיּוָ

 .לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

ִנינוּ                               מגמג ְך ָקָרא  )בראשית א(, ׁשָ ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֹׁשֶ ַוּיִ
ֵני ְתהֹום. ָלְיָלה ְך ַעל ּפְ ם ָאַמר ְוחֹׁשֶ ּלוֹ . ְוׁשָ ּלֹו ַעל ׁשֶ ה ׁשֶ י . ְוָקׁשֶ א ַרּבִ ּבָ

ְמעֹון ָאִביו ְוָאַמר לוֹ אֶ  י ׁשִ ה, ָאִבי מֹוִרי, ְלָעָזר ְלַרּבִ , ָאַמר לוֹ ? ַמה ּזֶ
ית ַעד ו ֵראׁשִ ָרא ידו' ִמּבְ מֹו ָנַתן ' ו, רֹוֶצה לֹוַמר, ד ֶאָחד"ּדֹורֹות ּבָ ל ׁשְ ׁשֶ

ךְ . ּבֹו רּוַח ָחְכָמה אן לֹא ָהָיה יֹוֵדַע ַמהּו חֹׁשֶ י ֶאְלָעָזר ְונָ . ַעד ּכָ ק ָקם ַרּבִ ׁשַ
ל ָאִביו  .ָידֹו ׁשֶ

ַאל                              מדמד א ְוׁשָ י ַאּבָ ךְ , ָקם ַרּבִ ה חֹׁשֶ ָסְבבּו ַהֲחֵבִרים ְולֹא ? ַמה ּזֶ
ַאל ָ ׁשּ ֶ יעּו ְלַמה ׁשּ ה. ִהּגִ ָפסּוק , ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ ְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלם ּבְ יַע קֹול ִמּלִ ְוִהּגִ
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מֹו אֶֹפלַצְלָמוֶ ', ֶאֶרץ ֵעָפָתה ְוגוֹ  )איוב י(, ֶזה יִהּנֹם . ת ְולֹא ְסָדִרים ַוּתַֹפע ּכְ ּגֵ
ִעים ְבָרא ָהעֹוָלם ָהָיה ָגנּוז ָלְרׁשָ ּנִ ְפֵני ׁשֶ ה . ִמּלִ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְהיּו ּכְ ּיִ ִעים ׁשֶ אֹוי ָלְרׁשָ

ה ים  )ישעיה ס(, ָהֱאלֹוּהַ ֶאת ֵאּלֶ ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ ְך ְיַכּסֶ ה ַהחֹׁשֶ י ִהּנֵ ּכִ
דֹוׁש . ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה' ִיְזַרח הְוָעַלִיְך  ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ַאׁשְ

רּוְך הּוא לֹא ָבָרא ָלֶהם ֶזה ֵרי  )תהלים קמד(. ּבָ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ
ה  .ֱאלָֹהיו' ָהָעם ׁשֶ

ְנךָ                               מהמה ה ּבִ ד ְלַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ּגֵ א ֵאֶליךָ  ַוּיַ י יֹוֵסי . יֹוֵסף ּבָ ַרּבִ
ׁשּובּו , ָאַמר ּיָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ָהָיה ָעִתיד לֹוַמר טֹוב ַעל ּבְ ַמְלָאְך הּוא ׁשֶ

דֹוׁש  רּוךְ -ַלּקָ ָכל ָצָרָתם-ּבָ יחַ , הּוא ּבְ ׁשִ בֹא ֵקץ ַהּמָ ּיָ ׁשֶ ָכל ָצָרה . ּכְ ּבְ
ה ּדָ בֹא ֲעֵליֶהם יֹאְמרּו ַלּמִ ּתָ ַנִיךְ : ׁשֶ ִאים ֵאַלִיךְ  ּבָ ֲאלּו ַהּטֹוִבים. ּבָ  . ְוִיּגָ

רּוְך                               מומו דֹוׁש ּבָ ֵני ַהּקָ ְקְראּו ּבְ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ַאׁשְ
מֹו ַמְלָאִכים, הּוא ֵהם ּכְ ֵני ֱאלִֹהים )איוב לח(. ׁשֶ ל ּבְ ִריעּו ּכָ  ?ה ָמה"הוי. ַוּיָ

רּוְך הּוא ְלַיֲעקֹב ֵאלִמנַּ , ּבֹא ְרֵאה                              מזמז דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּקָ ? ִין ׁשֶ
ֶעְליֹוִנים ה ּבָ ְחּתֹוִנים, ַאּתָ ּתַ ְחּתֹוִנים[, ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּבַ ּתַ ְהֶיה ּבַ ה ּתִ ַוֲאִני ֶאְהֶיה , ַאּתָ

ֶעְליֹוִנים ה אֹוֵמר .]ֱאלֹוּהַ ּבָ ַעל ֱאלִֹהים ֵמַעל ַאְבָרָהם )בראשית יז(? ַמה ּזֶ . ַוּיַ
רּוְך הּואָהאָ  דֹוׁש ּבָ בֹות ַהּקָ ִנינּו . בֹות ֵהם ֶמְרּכְ ן ֱאֶמת  )מיכה יז(ׁשָ ּתֵ ּתִ

דֹולֹות . ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם בֹות ּגְ י ֶמְרּכָ ּתֵ ׁשְ י ְסִפירֹות ּבִ ּתֵ ֲהֵרי ׁשְ
 .ֶעְליֹונֹות

י ִיְצָחק                              מחמח ִליׁשִ ה . ׁשְ ַבע ַיעֲ  )בראשית לא(ַמה ּזֶ ָ ׁשּ ַפַחד ַוּיִ קֹב ּבְ
ָהָיה ְסִפיָרה. ָאִביו ִיְצָחק ַחד ִיְצָחק ׁשֶ ּום ּפַ רּוְך הּוא , ּוִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

א ָכבֹוד ּסֵ הּוא ּכִ ָבה ֶעְליֹוָנה, ׁשֶ ל ִיְצָחק ִהיא ֵמֶעְליֹוִנים, ֶמְרּכָ , ּוְסִפיָרה ׁשֶ
ל ָהָאבֹות ִפירֹות ׁשֶ ל ַהּסְ ת יֹוֵתר ִמּכָ כָּ . ְמפֶֹרׁשֶ ַבע ַיֲעקֹב ֶזהּו ׁשֶ ָ ׁשּ תּוב ַוּיִ

ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק  .ּבְ

ַתח ְוָאַמר                              מטמט א ּפָ י ַאּבָ ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור , ַרּבִ
ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק ַבע ַיֲעקֹב ּבְ ָ ׁשּ טּו ֵביֵנינּו ֱאלֵֹהי ֲאִביֶהם ַוּיִ ּפְ סּוק ֶזה . ִיׁשְ ִמּפָ

ה ָיכֹול ָלַדַעת זֶ   .הַאּתָ
ה                              ננ ּטָ ב ַעל ַהּמִ ׁשֶ ָרֵאל ַוּיֵ ק ִיׂשְ ְתַחּזֵ תּוב . ַוּיִ  )דניאל יב(ְוסֹוד ַהּכָ

ָך ְוָהְיָתה ֵעת  ֵני ַעּמֶ דֹול ָהעֵֹמד ַעל ּבְ ר ַהּגָ ַ ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהׂשּ
ְמעֹון ָאַמר. ָצָרה י ׁשִ דֹול, ַרּבִ בּוַרת ַיד ִמיָכֵאל ַהּגָ ָהָיה , זֹו ּגְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֲחֶוה ָלּה ִמּקֶֹדם ָלֵכן ּתַ ֲחֶוה. ִמׁשְ ּתַ ה? ְלִמי ָהָיה ִמׁשְ ּטָ ֲחֶוה ַלּמִ ּתַ ָהְיָתה . ִמׁשְ
תּוָחה ָפֶניהָ  ה ּפְ ּטָ ֲחֶוה. ַהּמִ ּתַ יָלה ָהָיה ִמׁשְ ֲהֵרי ָהְיָתה ֲחִביָבה ָעָליו, ַלּמִ  .ׁשֶ

ל ְיהּוָדה קֶֹדׁש הא               א               ננ י ִחּלֵ ת ֵאל ֵנָכר אֲ ' ּכִ ר ָאֵהב ּוָבַעל ּבַ ׁשֶ
ּנּו ַעל ֲחָטֵאיֶהם. )מלאכי ב( ק ִזיוֹו ִמּמֶ ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ְולֹא ָהָיה ָלּה ַלֲעמֹד , ּכְ
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ֶניָה , ְלָפָניו ִאיר ֶאת ּבָ ּלֹא ָיְכָלה ְלַהׁשְ ּום ׁשֶ ֶלְך ִמׁשּ ה ִמן ַהּמֶ ְלּכָ ה ַהּמַ ְוגְֹרׁשָ
ים ַלֲהרֹג אֹוָתם ין ָהַעּמִ הְוהוּ , ּבֵ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ים , א ָהָיה ּבָ ְהיּו ַעּמִ ּיִ ֶזה ׁשֶ ּבָ

ּלֹא , רֹוֶצה לֹוַמר. ָנְכִרים ִמן ַעּמוֹ  לּות ּוִבְזַמן ׁשֶ ּגָ יֵניֶהם ּבַ ִכיָנה ּבֵ ִהְכִניס ׁשְ
ָאֶרץ ים , ָהְיָתה ּבָ ְמרּו ָהַעּמִ ָרֵאל ִנׁשְ ל ִיׂשְ יו ׁשֶ ּזִ ים ּבַ ֶאֶרץ ָהַעּמִ ְוִהיא ּבְ

ִביבֹותֵ  ּסְ  .יֶהםׁשֶ

י יֹוֵסי, ָלַמְדנוּ                               נבנב א , ָאַמר ַרּבִ ּסֵ ַחת ּכִ ֵני ְגדֹוִלים ָהיּו ּתַ ׁשְ
דֹוׁש  בֹוד ַהּקָ ה, ַהּכָ מֹו ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ִמּטָ אֹוָצר , ַוֲהֵרי ׁשְ ָהָיה ׁשֹוֶרה ּבָ ׁשֶ

ל ַהֵהיָכל לּות. ׁשֶ ּגָ א זֶ , ַוֲהֵרי ָאנּו ּבַ יֵנינּו ֶאּלָ ָאר ּבֵ ַע לֹא ִנׁשְ הּוא ַמְטּבֵ ה ׁשֶ
ּלוֹ  רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְ  .ְוהּוא ָחתּום ִמׁשּ

תּוב                               נגנג ּכָ ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך  )שמות כג(ֶזהּו ׁשֶ ִהּנֵ
ָמְרָך  ךְ  .'ְוגוֹ ִלׁשְ ר ּכָ א, לֹא ְלַדּבֵ עֹוָלם ַהּבָ א ּבָ נוּ , ֶאּלָ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ְמקֹומֹו  ּכְ ּבִ

ֶרךְ  ּדֶ ִמיָרה ּבַ ְ מֹר ֶאְתֶכם , ְוִהיא ַהׁשּ יֵניֶכם ִלׁשְ ִכיָנה ּבֵ ֵריִתי ׁשְ ֲאִני ִהׁשְ
לּות ּגָ ֱהִייֶתם , ּבַ מֹו ׁשֶ ִביא ֶאְתֶכם ְלַאְרְצֶכם ּכְ ּתָ ְמָרה ֶאְתֶכם ַעד ׁשֶ ְוִהיא ׁשָ

ר ֲהִכנִֹתי . ִמּקֶֹדם ָלֶזה בֹות ִמּקֶֹדם ָלֶזה -ֲאׁשֶ  .מֹוׁשָ

ִכיָנה ִמן מטטרו                              נדנד ֶלְך ַעד , ן"זֹו ׁשְ ה ֵמַהּמֶ ְלּכָ ה ַהּמַ ְוגְֹרׁשָ
ׁשּוב ִלְמקֹוָמהּ  ּתָ ַאר ִמּיֶֶתר ָהְרָפִאים  -ְוסֹוד , ׁשֶ ן ִנׁשְ ׁשָ י ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ּכִ

ֵני ַעּמֹון ת ּבְ ַרּבַ ְרֶזל ֲהלֹה ִהוא ּבְ ה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ּבַ פֵּ , ִהּנֵ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ַרׁשְ
ְמקֹומוֹ   . ּבִ

ֶרךְ                               נהנה לּות, ְוַהּדֶ ָלה ַלּגָ ְמׁשְ ּנִ לּות ַעל ָצָרה , ׁשֶ ּגָ ַמר אֹוָתם ּבַ ׁשָ
בֹא ֲעֵליֶכם ּתָ ע ַלֲאבֹוֵתיֶכם , ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ בֹא ְוַיְכִניס ֶאְתֶכם ָלָאֶרץ ׁשֶ ּיָ ַעד ׁשֶ

ְמָרה ׁשְ ּנִ  .ׁשֶ

 חסר קטע נוחסר קטע נו......................................נו נו 
ַתח ְוָאַמר                              נזנז ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ְיָלה ְוָהָיה ַבּבֶֹקר  )רות ג(, ַרּבִ ִליִני ַהּלַ

י יֹוֵסי. ִאם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל ין, ָאַמר ַרּבִ ִליט ַרֲחִמים ַעל ַהּדִ בראשית (. ִהׁשְ

י טֹוב )א ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ִוים. ַוּיַ הּוא ַמבּ , אֹור ְוטֹוב ׁשָ ּוֵעי ׁשֶ
עֹוָלם ּבָ ַחל ׁשֶ ם ְוַהּנַ ּיֹוֵצא ֵמֶהם ַהּיָ ָחִלים ׁשֶ  .ַהּנְ

ִנינוּ                               נחנח ְמעֹון, ׁשָ י ׁשִ י ְלָהִאיר , ָאַמר ַרּבִ ַעם ַאַחת ָעִליִתי ְוָיַרְדּתִ ּפַ
ָחִלים ַמּבּוֵעי ַהּנְ א, ּבְ י ַאּבָ ם, ָאַמר ִלי. ְוָעָלה ַאֲחַרי ַרּבִ ה ֲעַסְקּתֶ ּמָ ? ּבַ

י לוֹ ָאַמְר  ה , ּתִ סּוק ַהּזֶ ּפָ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָם ְוַהּיָם  )קהלת א(ּבַ ל ַהּנְ ּכָ ׁשֶ
ן ָהעֹוָלם. ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ּמִ דֹוִלים ׁשֶ ל ַהּגְ יוֹו ִנְבְראּו ּכָ ל , ִמּזִ יוֹו נֹוְבִעים ּכָ ּוִמּזִ

ָחִלים לוּ , ַהּנְ ּגָ ה ְנמּוִכים ּבַ סּוק ַהּזֶ ּפָ ֵהם ּבַ ָחִלים ׁשֶ ְך , ת ַהּזֹאתַהּנְ ֲהֵרי חֹׁשֶ ׁשֶ
ה ָלֶהם, ַוֲאֵפָלה ת ָהֵאם ָעׂשָ ה ְלִבּתוֹ , ְוִאם לֹא, ִחּבַ ַחל עֹוׂשֶ ה . ַהּנַ ֻדּלָ ּגְ

ִנּיָה הּוא י ַהֵהיָכל, ׁשְ ּנֵ ֹוֵכב ַעל ּגַ ׁשּ דֹוׁש ׁשֶ ַחת ַהּקָ ל , הּוא ּתַ ר ׁשֶ ַ ֲהֵרי ַהׂשּ ׁשֶ
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ה ֲעֵליֶהם ָהָיה ְמֻמּנֶ ָרֵאל ׁשֶ ָכל , ִיׂשְ ֶלךְ ּבְ ִביָרה ִעם ַהּמֶ ָהְיָתה ַהּגְ , ְזַמן ׁשֶ
דֹוׁש וְ  ,ן"ָהָיה יֹוֵצא ּוָבא ִלְפֵניֶהם מטטרו הּוא ַמְקִריב ֲעבֹוָדָתם ְלַהּקָ

ֵאׁש  רּוְך הּוא ּכְ ָלה ָהֵאׁש ְוָגלוּ . ּבָ ּטְ ר ִהְתּבַ ֲאׁשֶ ק ִזיָוהּ , ּכַ ּלֵ ָקה , ִהְסּתַ ּלְ ְוִהְסּתַ
ֶלךְ  ִביָרה ִמן ַהּמֶ ּלֹא ָהָיה ֶזה לֹ . ַהּגְ ּיָבֹא ַצד ַאֵחר ׁשֶ ֵלם ַעד ׁשֶ א ָהָיה ׁשָ

לּות  .ִנְמֶנה ַבּגָ

ְקָרִאים ָיד                              נטנט ּנִ מֹות ׁשֶ ֵ ְוִתְמָצא ַיד , ִהיא ַמּבּוַע ַלּכֹל, ְוַהׁשּ
ם , ֵהן לֹא ָקְצָרה ַיד ְיהָֹוה )ישעיה נט(, ה"הוי ֵ א ַבׁשּ ר ָיד ֶאּלָ ּלֹא ִנְזּכַ ׁשֶ

 .ֶאָחד

ְמעֹון ָאִביו                              סס י ׁשִ ַאל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוׁשָ א ַרּבִ , ּוָבָכה ְוָאַמר לוֹ , ּבָ
ה ִלי ֶזה ַהּסֹוד ָאִבי מֹוִרי ּלֵ ה ְלךָ , ָאַמר לוֹ . ּגַ ּלֶ סּוק ִיְתּגַ ֶזה ַהּפָ  )שמות יז(, ּבְ

ס ָיּה ִמְלָחָמה לַ  י ָיד ַעל ּכֵ ּום הוי .'הּכִ ס ִמׁשּ ִמים ַעל ׁשֹוְלִטים ַרחֲ , ה"ּכֵ
ין בּוָרה ַיד ה, רֹוֶצה לֹוַמר. ּדִ ְמקֹום ַהּגְ ְהֶיה ָלעֹוָלם ּבִ ּיִ ' ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ִמְצַרִים ָהְיָתה ּבְ דֹוָלה ִמְלָחָמה ׁשֶ  .ָהיּו ְבִדיִנים, ְוִאם לֹא, ַהּגְ

יחַ א               א               סס ׁשִ ּיָבֹא ַהּמָ דֹוָלה וְ , ּוְכׁשֶ ָיד ּגְ ׁשּות ּבְ ִהְתַחּדְ ַיֲערְֹך ָיבֹא ּבְ
ֲעָמֵלק חֶֹזק ָיד הֹוִציֲאָך ה. ְקָרב ּבַ ְצַרִים' ּבְ ל ָיד . ִמּמִ ם ׁשֶ ּיָבֹא ׁשֵ ּוְכׁשֶ

חֶֹזק ָיד ְלַבּדוֹ  ֲעָמֵלק, ּבְ ֲערְֹך ְקָרב ּבַ ּיַ ְזַמן ׁשֶ יחַ , הּוא ּבִ ׁשִ י . ָיבֹא ַהּמָ ַרּבִ
ּגֹוִים הָ ' ְוָיָצא ה )זכריה יד(, ֶאְלָעָזר ְמַסּיֵעַ  יֹום ְוִנְלַחם ּבַ ֲחמֹו ּבְ יֹום ִהּלָ ֵהם ּכְ

ִביל יהו"כ. ְקָרב ׁשְ  .ה"ס ּבִ
יָעה ַלּיָד ַהּזֹו , ּבֹא ְרֵאה                              סבסב ּלֹא ַמּגִ דֹוָלה ׁשֶ ה ִהיא ָיד ַהּגְ ּמָ ּכַ

דֹוָלה לֹא ֲאְגִנים, ָהֶעְליֹוָנה ּום . ָלָאבֹות ַהּגְ ְצַרִים ִמׁשּ ּוְבזֹו ַהּיָד ָיְצאּו ִמּמִ
ְנָינָ  ּמִ ֶוהׁשֶ ִוים ֶזה ָלֶזה', ְלד' ד', ְלי' מֹוֶנה י, ם ׁשָ דֹוָלה , ׁשָ ל ַהּיָד ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ

אֹוִתּיֹוֵתיֶהם ִוים ּבְ ָצא ֵמֶהם ׁשָ ּיָ ִמְנָיָנם, ׁשֶ ְנָיָנם ּכְ ּמִ י ָיַדִים, ׁשֶ ּתֵ ָלה ׁשְ ּבְ ּקִ , ׁשֶ
ִים ּתַ  .ׁשְ

ה                              סגסג יַצד לֹא ִנְמְנעּו ֶזה ִמּזֶ ה ? ִויםְולֹא ׁשָ , ּכֵ ֵני ֵאּלֶ ֵאר ׁשְ ִנְתּבָ
ִעְנָין ִוים ּבָ אֹוִתּיֹוֵתיֶהם ָיד ֵהם ׁשָ ּבְ ֵאר, ׁשֶ ַנִים לֹא ְבֵעיֵניֶהם ִמְתּבָ ֵמֵאּלּו . ׁשְ

ֶהם ִעּמָ ַמִים ָוָאֶרץ ְוׁשֶ ִהיא ֶכֶתר ֶעְליֹון, ְוֵאּלּו ְסִפיָרה ִראׁשֹוָנה. ִנְבְראּו ׁשָ . ׁשֶ
ָכל ָמקֹום ֵעיֵני ה )משלי טו( ם ֶאָחד . צֹפֹות ָרִעים ְוטֹוִבים 'ּבְ ֵ עֹות ַלׁשּ ֵהן ְמַסּיְ

ֶאֶרץ ' אֹות ו ה אֹותֹות ּבְ ּמָ ה ּכַ ָעׂשָ ׁשֶ
ראה ( חסר הרבה קטעים.................................................ִמְצַרִים

                               (ציור למעלה

ָנַעןַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ׁשַ                               סדסד ֶאֶרץ ּכְ י ִנְרָאה ֵאַלי ְבלּוז ּבְ א . ּדַ י ַאּבָ ִרּבִ
ַלִים ָהֶעְליֹוָנה, ָאַמר ִכיָנה ְבתֹוָכהּ , לּוז זֹו ְירּוׁשָ ֹוָרה ׁשְ ׁשּ ה. ׁשֶ ן ִלי , ָאַמר ַיֲעקֹב ָהֶעְליֹון ְלַמּטָ ּתֵ

הּוא רֹוֶצה ַלִים . ֵניֶכםְוָלֵתת ֶאת ָהָאֶרץ ִלבְ , ְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ֲאִני, ְבָרָכה ׁשֶ לּוז זֹו ְירּוׁשָ
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רּוְך הּוא, ָהֶעְליֹוָנה דֹוׁש ּבָ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש , ַהּקָ ָרָכה זֹו ַעל ָידֹו ּבְ ָהיּו ּבְ ר ׁשֶ ַ ֲאָבל ִמחּוץ , ָנַתן ַהׂשּ
ָרָכה  .ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת לֹא ִתְהֶיה ּבְ

ַתח ְוָאַמר                              סהסה י ֶאְלָעָזר ּפָ ּבֶֹקר  ְמָבֵרךְ  )משלי כז(, ַרּבִ דֹול ּבַ קֹול ּגָ ֵרֵעהּו ּבְ
ב לוֹ  ָחׁשֶ ים ְקָלָלה ּתֵ ּכֵ ָרֵאל ַאִחים . ַהׁשְ רּוְך הּוא ָקָרא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ַחת ָידוֹ ? ֵאיזֹו ְבָרָכה ָנַתן ָלֶהם. ְוֵרִעים ְהיּו ַעם ֶזה ָטהֹור ּתַ ּיִ ְוִלְהיֹות , ׁשֶ
 .ֲעֵליֶהם ׁשֹוֵמר

ֵרי חֶ                               סוסו הּוא ֲעֵליֶהםַאׁשְ ה ׁשֶ הֹור ַהּזֶ ל ָהָעם ַהּטָ , ְלקֹו ׁשֶ
ִנים ֲחִביִבים יֹוֵתר ֵמָהֶעְליֹוִנים ֶעְליֹוִנים ּבָ ְקָרִאים ּבָ ּנִ תּוב . ׁשֶ  )דברים יד(ּכָ

ם ַלה ִנים ַאּתֶ ִביל ֶזה', ּבָ ׁשְ ם ? ַמה הּוא. ַמהּו ַהּכֹל ּבִ ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ
הֶ  ּלָ חֹוָתם ׁשֶ ם ּבַ ֵ ֵהם ְמהּוִלים, םַהׁשּ  .ׁשֶ

רּוְך הּוא, ּבֹא ְרֵאה                              סזסז דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְפֵני ָהָאָדם ׁשְ , ּבִ
ּנּו ְולֹא ִנְתָקן"ְוָחֵסר יוֹ  רּוְך הּוא. ד ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ ב ֶאת ַהּקָ א ַאְבָרָהם ְוִחּבֵ , ּבָ

ם, ְוָאַמר לוֹ  ֵ ן ַהׁשּ ָך ְיֻתּקַ ּיוֹ ְוִנְתַקן , ְוִנּמֹול, ּבְ ם ּבַ ֵ יָלה"ַהׁשּ ל ַהּמִ ְפֵני . ד ׁשֶ ּבִ
י ּדַ "ָהָאָדם ׁשִ ל ׁשַ ּיוֹ , ד"ָחֵסר יוֹ ', י ְוד"ן ׁשֶ יָלה"ִנְתַקן ּבַ ל ַהּמִ ְוָאז ִנְקְראּו , ד ׁשֶ
ִנים ַלה ים', ּבָ ִנים ְקדֹוׁשִ  .ּבָ

ה ּוַמְכִניסוֹ                               סחסח דֹוׁשָ ִרית ַהּקְ ִאים ֶאת אֹות ַהּבְ ַטּמְ ּמְ ְלָרׁשּות  ּוְכׁשֶ
ת ַהחֹוָתם, ַאֶחֶרת ַ ּנּו ְקֻדׁשּ ֶהֱחִריב עֹוָלם, עֹוָלה ִמּמֶ מֹו ׁשֶ א , ְוהּוא ּכְ ְוִטּמֵ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְתָקן ּבֹו ׁשְ ּנִ ַוֲהֵרי הּוא ֶהֱחִריב , ֶאת ַהחֹוָתם ׁשֶ
 .ֶאת ָהעֹוָלם

פּ                               סטסט א ָהָיה הֹוֵלְך ִמּקַ י ַאּבָ אַרּבִ י יֹוֵסי, ֹוְטִקּיָ . ְוָהָיה ִעּמֹו ַרּבִ
ָהיּו הֹוְלִכים ָפָניו, ַעד ׁשֶ ם ֶאָחד ּבְ א ְורֹׁשֶ ָהָיה ּבָ ֲאָבל . ָראּו ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ

ִלי ְתׁשּוָבה מּותּו ּבְ ּיָ ִעים ׁשֶ ם לֹא , אֹוי ָלֶהם ָלְרׁשָ ּנּו ָהרֹׁשֶ ּלֹא ָיזּוז ִמּמֶ ׁשֶ
עֹוָלם הַ  ה ְולֹא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ אּבָ  .ּבָ

יִתךָ                               עע ַתח ְוָאַמר. ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרָך ְוִהְרּבִ א ּפָ י ַאּבָ , ַרּבִ
סּוק ֶזה  ָניו ֶיֱחָורוּ  )ישעיה כט(ּפָ ה ּפָ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ְולֹא ַעּתָ ְוִכי ִאיׁש , לֹא ַעּתָ

מֹותוֹ  אֹוֵמר טֹוב ְלֶבן ָאָדם ּכְ ִלים ַמה , ׁשֶ ָאַמרִאם לֹא ַיׁשְ ֶ ָניו , ׁשּ ּפָ
ׁשֹות ּיְ ה ֵמָהֶעְליֹוִנים ִלְבֵני ָאָדם, ִמְתּבַ ה ְוַכּמָ ּמָ ִאם לֹא , ַעל ַאַחת ּכַ ׁשֶ

ָניו ָאַמר ַעל ּבָ ל טֹוב ׁשֶ ׁשֹות, ֵמִביא ּכָ ּיְ ָניו ִמְתּבַ  .ּפָ

רּוְך הּואא               א               עע דֹוׁש ּבָ ֲאנִ , ָאַמר לֹו ַהּקָ ָרֵאל ָהֶעְליֹון ׁשֶ י ֲאִני ִיׂשְ
ְלךָ  ָך ּוְמַגּדֶ ַתן ִלי, ַמְרּבְ ּנָ ָרָכה ַהּזֹו ׁשֶ ן ֶאֶרץ זֹו ִלְבֵניֶכם לֹא ָהְיָתה , ַהּבְ ְוֶאּתֵ

ָאֶרץ ן, ּבָ יַח ִויֻתּקַ ׁשִ ּיָבֹא ֵקץ ַהּמָ ׁשֶ ם ּכְ רּוְך . לֹא ָהָיה ִעּמָ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ
ה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב , הּוא ֵעת  -לֹא ַעּתָ ֵני ַיֲעקֹ  )לֹא(ּכָ ַמְעָלה לֹא ּפְ ּלְ ב ׁשֶ
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ן ָאַמר ָלֶהם ֶאּתֵ ֶ ים ִמׁשּ ׁשִ ּיְ ו לֹא ָהיּו ְבָידוֹ , ִמְתּבַ ְוָהיּו ָפִנים , ֲהֵרי ַעד ַעְכׁשָ
ׁשֹות ַמִים ְוָהָאֶרץ. ְמֻבּיָ ָ ְפֵני ִרּבֹון ַהׁשּ ַע ִמּלִ ּיֵ ּלֹו ִמְסּתַ ֵעת ׁשֶ  .ּכָ

ָאַמְרנוּ                               עבעב מֹו ׁשֶ ֲעמָ , ּכְ ץִנְלָחִמים ּבַ ם ַהּקֵ ּלֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְולֹא , ֵלק ּכְ
חֶֹזק ָיד א ּבְ יֹום ְקָרב, ִיְהֶיה ֶאּלָ ָהִייָת ּבְ מֹו ׁשֶ ּגֹוִים ' ְוָיָצא ה, ּכְ ְוִנְלַחם ּבַ

ּלֹו ְולֹא ַאֵחר, ָהֵהם  .ׁשֶ

ֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך                               עגעג ה ׁשְ ה  -ְוַעּתָ ַמּטָ ּלְ ָרֵאל ׁשֶ ֶזה ִיׂשְ
ק ּמְ לּותׁשֶ ּגָ ים, ֹוָמם ּבַ ין ָהַעּמִ ּנֹוְלדּו ּבֵ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל  ַהּקָ ָניו ׁשֶ . ּבָ

י יֹוֵסי, ָלַמְדנוּ  ָרֵאל, ָאַמר ַרּבִ ָרֵאל , ִיׂשְ ל ִיׂשְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ְהיּו ּבָ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ָאֶרץ ִרים ּבָ לָּ , ּדָ ּיִ יַח ִיְהיּו ִעם ֲאֵחיֶהם ׁשֶ ׁשִ ּיָבֹא ַהּמָ ׁשֶ ּלֹא , וּו ַאֲחֵריֶהםּכְ ׁשֶ

ה ֶאֶרץ ָנְכִרּיָ הּוא ָדר ּבְ א ְלִמי ׁשֶ  .ֵהם ִנְקָרִאים ּגֹוִלים, ִנְקָרא ָגלּות ֶאּלָ

ִרית ַיֲעקֹוב                               עדעד י ֶאת ּבְ בֹא ָוא. ו ְיֵתָרה"ָוא, )ויקרא כו(ְוָזַכְרּתִ ו "ּתָ
ִית ָחַרב ַהּבַ ׁשֶ ָקה ּכְ ּלְ ִהְסּתַ ה ִיְהֶיהְוִתְהֶיה ִסּיוּ , ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ ְוִיְהֶיה ְלֵבן , ַע ְלַיֲעקֹב ּכְ
ת עֹוָלם ַ ַאְרָצם, ָקדֹוׁש ֶאֶרץ ְיֻרׁשּ רּו ָבּה ִמּקֶֹדם ָלֶזה , ְוִיְהיּו ָבָניו ּבְ ּגָ ׁשֶ

ַאְרָצם ֵרי ֶחְלָקם. ּבְ  .ַאׁשְ

ִנים                              עהעה ֵעת ּבָ ָרה ָלֶהם , ּכָ ּקָ דֹוִלים[ׁשֶ ְהיּו הֹוְלִכים ּגְ הֻ  ]ּתִ ְגלּו ְלחּוץ ׁשֶ
חוּ  ּכְ ְחּתֹון, ְוִהְתַרּבוּ , ָלָאֶרץ ְוִנׁשְ ֵהם : ְויֹאַמר ַיֲעקֹב ָהֶעְליֹון ַלּתַ ָך ׁשֶ ּלְ ִנים ׁשֶ ּבָ

ָכל ֶאֶרץ ְוֶאֶרץ לּות ּבְ ּגָ ּנֹוְלדּו ּבַ חּוץ ָלָאֶרץ ׁשֶ ֵנס ְלִמְצַרִים , ּבְ ֲאִני ֶאּכָ ַעד ׁשֶ
ין ַעל ֲחָטֵאיֶהם ה ָבֶהם ּדִ לּות ֵאינִ , ְוֶאֱעׂשֶ ּגָ ְבְראּו ּבַ ּנִ ֶניָך ׁשֶ י ַמֲעֶלה ֶאת ּבָ

ֶאֶרץ ְרחֹוָקה חּוץ ָלָאֶרץ ּבְ י, ּבְ ּלִ חּו ֵהם ׁשֶ ּכְ ים ְוִנׁשְ ֵהם ַרּבִ ב ׁשֶ , ְוַאף ַעל ּגַ
י ֶאת קֹוָלם ַמְעּתִ ֵאֵביֶכם ְוׁשָ אִתי ֶאת ּכְ ֶהם ְוִרּפֵ ּלָ לּות זֹו ׁשֶ ָרִאיִתי ּגָ ׁשֶ . ּכְ

ְמעֹון . ֶאת ָעְנִיי' י ָרָאה הכִּ  )בראשית כט( -ְראּוֵבן  ַמע ה -ׁשִ י ׁשָ י ' ּכִ ּכִ
נּוָאה ָאנִֹכי ִאּלּו ִיְהיּו ְלָפַני ֵהם. ׂשְ ָך ּכְ ִלּבְ ְבּתָ ּבְ ְצַרִים , ְוָחׁשַ ׁשּוב ִמּמִ ּנָ ֶ ּוִמׁשּ
ין ֲעׂשֹות ּדִ לּוָתםלֶ ַנעֲ , ִמּלַ  .ה אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ּגָ

א ָאַמר                              עועו י ַאּבָ אן מִ , ַרּבִ ל ֲאֵחיֶכם  )ישעיה סו(ּכָ ְוֵהִביאּו ֶאת ּכָ
ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה לַ  ִדין , רֹוֶצה לֹוַמר .'הִמּכָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְהֶיה ַהּקָ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ִמְצַרִים ל , ּבְ מּוָעה ׁשֶ ְמעּו ׁשְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ים ִמְנָחה ּכְ ל ָהַעּמִ אֹותֹו ְזַמן ָיִביאּו ּכָ ּבְ
רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ל ַהּגֹוִים )שם ב(ַהְינּו , ּואַהּקָ  .ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ

ִנינוּ                               עזעז ְמעֹון, ׁשָ י ׁשִ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות , ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ
ַלִים ירּוׁשָ ה ּבִ יק ֻחּפָ יק ְוַצּדִ ְמָחה  )ירמיה טז(, ְלָכל ַצּדִ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ קֹול ׂשָ

הקֹול ָחָתן ְוקֹול כַּ  ה ָלּה ֵארּוִסין, ּלָ ֶלְך ְוַיֲעׂשֶ ה ַלּמֶ ְלּכָ ׁשּוב ַהּמַ ּתָ ׁשֶ ֶזהּו . ּכְ
תּוב  ּכָ ְמַחת ִלּבוֹ ' ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְוגוֹ  )שיר ג(ׁשֶ תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ יֹום . ּבְ ּבְ
תֹו  ן ּתֹוָרה -ֲחֻתּנָ ְמַחת ִלּבֹו . ֶזה ַמּתַ ית הַ  -ּוְביֹום ׂשִ ְנַין ּבֵ ׁש ֶזה ּבִ ְקּדָ , ּמִ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ  ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ  .ׁשֶ
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ר הֹוַלְדּתָ ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיוּ                               עחעח ָך ֲאׁשֶ ָרֵאל , ּומֹוַלְדּתְ ֶזה ִיׂשְ
ה ּנֹוְלדּו ְלַאַחר , ְלַמּטָ סֹוד ׁשֶ מֹוֵתיֶהם ּבְ בֹות ִיְהיּו ׁשְ ֵהם ֶמְרּכָ ָלָאבֹות ׁשֶ

ן ֲאֵחיֶהם , ִמּכֵ ם ׁשֶ ֶהםַעל ׁשֵ ּלָ ה ׁשֶ ָ ְיֻרׁשּ  .ִיְהיּו ַמְקִריִבים ּבַ

ְמעֹון, ָלַמְדנוּ                               עטעט י ׁשִ ָך , ָאַמר ַרּבִ ל  -ּומֹוַלְדּתְ ַלִים ׁשֶ זֹו ְירּוׁשָ
ה ִית )ויקרא יח(, ַמּטָ ת ֲעָריֹות, מֹוֶלֶדת ּבַ ָפָרׁשַ ה. ּבְ ַלִים ְלַמּטָ ָבִרים . ְירּוׁשָ ּגְ

ַליִ  ּנֹוְלדּו זֹו ְירּוׁשָ ַלִים. םׁשֶ ירּוׁשָ ַמִים ּבִ ָ ׁשּובּו ָהעֹוָלם ְלִרּבֹון ַהׁשּ ּיָ , ַאַחר ֶזה ׁשֶ
ָמם א ַעל ׁשְ רּו לֹא ִנְקְראּו ֶאּלָ ּיְ ִהְתּגַ ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ן ִיׂשְ הּוא ּבֶ ְראּו , ׁשֶ ְולֹא ִיּקָ

ֲאבֹוֵתיֶהם מֹו ׁשֶ ּפֹוְטִקּיָא, ּכְ ר ִמּקַ ָרֵאל, ּגֵ ֶזה ִיׂשְ א ּבְ  .ֶאּלָ

ְראוּ  -ְלָך ִיְהיּו                               פפ ָרֵאל ֵהם ִיּקָ ם ִיׂשְ ם , ָצִריְך לֹוַמר ַעל ׁשֵ ַעל ׁשֵ
ְראּו ְבַנֲחָלָתם ָרֵאל , ֲאֵחיֶהם ִיּקָ ה ֵאּלּו ִעם ִיׂשְ ָ לּו ְיֻרׁשּ ׁשּובּו  לֹא ְיַקּבְ ּיָ ּוְכׁשֶ

ָאֶרץ ּלוֹ , ּבָ ֶבט ֶאת ׁשֶ ֶבט ְוׁשֵ ל ׁשֵ ּנוּ , ְוִיּטֹל ּכָ ים ִמּמֶ ל ֶאָחד ְלִפי , ְוָהֲאָנׁשִ ּכָ
 .ִמְנָינוֹ 

ֶרְך א               א               פפ ּדֶ ן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבַ ּדַ בִֹאי ִמּפַ א  .'ְוגוֹ ַוֲאִני ּבְ י ַאּבָ ַרּבִ
ַתח ָמע ' ּכֹה ָאַמר ה )ירמיה לא(, ּפָ ָרָמה ִנׁשְ תּוב ַאֲחָריו .'ְוגוֹ קֹול ּבְ ? ַמה ּכָ

ִכי ְוֵעיַניִ ' ּכֹה ָאַמר ה ֵתְך ְוגוֹ ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ ָכר ִלְפֻעּלָ י ֵיׁש ׂשָ ְמָעה ּכִ ' ְך ִמּדִ
בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם בוּ , לֹא ָאַמר ְוָיׁשּובוּ . ְוׁשָ א ְוׁשָ בוּ , ֶאּלָ ָבר ׁשָ  .ּכְ

י ֶאְלָעָזר, ּבֹא ְרֵאה                              פבפב ְהֶיה ִדין ַעל , ָאַמר ַרּבִ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִביָרה ַעל הָ , ָהָהר ר ַהּגְ ְתַעּטֵ ין, ָהרּתִ ּדִ ֵניֶהם אֹוְבִדים ּבַ ּבְ , ְוִהיא ְסבּוָרה ׁשֶ

ה ְוַצֲהִלי  )ישעיה נד( -ְוסֹוד  ְצִחי ִרּנָ י ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה ּפִ , ָלַמְדנוּ  .'ְוגוֹ ָרּנִ
הּ  ּלָ ֶ א ִמׁשּ ּסֵ ֵני ַהּכִ ים ִיְהיּו ּבְ ֵני , ַרּבִ ֵני ׁשֹוֵמָמה ִמּבְ ים ּבְ י ַרּבִ תּוב ּכִ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ִביָרה ְלַבְעָלהּ . הְבעּולָ  ׁשּוב ַהּגְ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה )זכריה יד(, ּתָ ֶאָחד ' ּבַ
מֹו ֶאָחד  .ּוׁשְ

דֹוׁש                               פגפג ִביָרה ַלּקָ רּוךְ -ִמּקֶֹדם ָלֵכן ּתֹאַמר ַהּגְ ֵאיפֹה , הּוא-ּבָ
י ּלִ ִנים ׁשֶ ִדין, הּוא יֹאַמר ָלהּ ? ַהּבָ ֵהם אֹובְ . ֵהם ּבְ ִדים ִהיא ַתְחׁשֹב ׁשֶ

ין ּדִ ֶניהָ , ּבַ ל ּבָ ין ׁשֶ י , ּובֹוָכה ַעל ַהּדִ ּנִ ה ֵיׁש ְלָך ָלַקַחת ִמּמֶ י ֲהֵרי ַהְרּבֵ ּכִ
ֶהם ּלָ ׁשֶ ם, ּבְ ָהְיָתה ִעּמָ בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב, ׁשֶ  .ַוֲהֵרי ׁשָ

ִאּמֹו ֵמָתה                              פדפד ָתה? ְוִכי לֹא ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ ה ּכְ ם ָהָיה ִעּמָ . ׁשָ
ָרֵאל ָהֶעְליֹוןאֶ  א יֹאַמר ִיׂשְ ָרֵאל, ּלָ ת ִיׂשְ ֻאּלַ בֹא ּגְ ּתָ ׁשֶ ִביָרה, ּכְ ְתעֹוֵרר ַהּגְ , ּתִ

ים ָרֵאל ְוַתֲערְֹך ְקָרב ִעם ָהַעּמִ ֶנֶסת ִיׂשְ , ְוָימּותֹו ֵמֶהם, ְוִתְתעֹוֵרר ּכְ
ְמַעט ָלבֹא ַאְרָצה רּוְך הּוא. ְוִיְתָקְרבּו ּכִ דֹוׁש ּבָ ִהיא כְּ , יֹאַמר ָלּה ַהּקָ ׁשֶ

ַפֲחִדי: ּבֹוָכה ִמי, ַאל ּתְ תּו ַעל ׁשְ ּמֵ ִנים ׁשֶ ָכר ַלּבָ בוּ , ֵיׁש ׂשָ , ָהֲאֵחִרים ֲהֵרי ׁשָ
ִתים  .ֵאּלּו ָיׁשּובּו ִלְתִחּיַת ַהּמֵ
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רּוְך . ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל                              פהפה דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ֵמָתה ַעל ִיחּוד ׁשְ
עֹוד. הּוא ְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ּבְ ל , ּכִ מֹו ׁשֶ תּו ַעל ִיחּוד ׁשְ ּמֵ ׁשֶ

רּוְך הּוא ִמחּוץ ָלָאֶרץ דֹוׁש ּבָ ֶאֶרץ זֹו לֹא ָימּות ֶאָחד ֵמֶהם, ַהּקָ  .ּבְ

ִנינוּ                               פופו א, ׁשָ י ַאּבָ ָרֵאל ַלֲערֹב ְקָרב , ָאַמר ַרּבִ ֲעִתיִדים ִיׂשְ
ֶרְך ֶאְפָרת ְוָימּותּו ֵמֶהם עַ  ּדֶ ִתים, ם ַרבּבַ ְתִחּיַת ַהּמֵ ְך ָיקּומּו ּבִ . ְוַאַחר ּכָ

ָהָיה ִלְפֵניֶהם  ל ׁשֶ ֶדֶרְך זֹו ִמּכָ תּו ּבְ ּמֵ ְלטֹון ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשֶ יֹוֵתר ׁשִ
ַלִים ירּוׁשָ  .ּבִ

ל ָמקֹום ֶזה ֶלֶחם                              פזפז דֹוׁש ׁשֶ קֹום ַהּקָ ם ַהּמָ ה ִנְקָרא ׁשֵ ? ְוָלּמָ
 ֵ הּוא ִמׁשּ ּום ׁשֶ ּבוֹ ִמׁשּ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ מֹו י, ם ַהּקָ ם ַעל ׁשְ ּיָמּותּו ׁשָ , ד"ׁשֶ

מֹו י ם ַעל ׁשְ מּותּו ׁשָ ּיָ לּות, ה"ׁשֶ ּגָ ל , ֶלֶחם ּבַ מֹו ׁשֶ ְ הּוא ִמׁשּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ  .ַהּקָ

ֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאלֶּ                               פחפח ָרֵאל ֶאת ּבְ ְרא ִיׂשְ א . הַוּיַ י ַאּבָ ַרּבִ
ַתח ה )ישעיה מט(, ּפָ ְלָבֵבְך ִמי ָיַלד ִלי ֶאת ֵאּלֶ ֶזה. ְוָאַמְרּתְ ּבִ ? ָמה ָרָצה ּבָ

ָרֵאל ְלָפָניו ֵני ִיׂשְ ּיָבֹאּו ּבְ ה ָרָאה ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ָרֵאל ׁשֶ ּיָבֹאּו , ִיׂשְ ׁשֶ  )שם יא(ּכְ
י ַהּיָם ְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאּיֵ ִ יםְוִיְת , ֵמֵעיָלם ּוִמׁשּ ם ְוִיְהיּו ַרּבִ סּו ֻכּלָ ּנְ ּתֹאַמר , ּכַ

ִכיָנה ְ ה: ַהׁשּ ל ֵאּלֶ ֵני ָנְכִרים, ֵמֵאיפֹה ּכָ סּול ִמּבְ ֶהם ּפְ , יֹאְמרּו לוֹ ? ְוֵאין ּבָ
נוּ  נּו ָנְכִרי ִעּמָ ֶניָך ְוֵאין ּבָ נּו ִמּבָ ּלָ ה ְוִיְכרֹות אֹוָתם , ֲאַנְחנּו ּכֻ ְרדּו ֶזה ִמּזֶ ּפָ ּיִ ׁשֶ

ֶאָחד רוּ ְויִ , ּכְ ּיְ ֶאָחד, ְתּגַ ָרֵאל ְוִיְהיּו ּכְ  .ְוָיׁשּובּו ֵגִרים ִעם ִיׂשְ

ִנינוּ                               פטפט עֹור ַהַחי, ׁשָ ַחת ּבְ ַסּפַ ָרֵאל ּכְ ִרים ְלִיׂשְ ים ּגֵ , ָקׁשִ
תּוב . ְלַאְרָצם י ְיַרֵחם ה )שם יד(ּכָ ָרֵאל ' ּכִ ִיׂשְ  ]'ְוגוֹ [ֶאת ַיֲעקֹב ּוָבַחר עֹוד ּבְ

ית ַיֲעקֹבְוִנְלָוה ַהגֵּ  חּו ַעל ּבֵ ִנים . ר ֲעֵליֶהם ְוִנְסּפְ ׁשּובּו ְלַאְרָצם ַהּבָ ּיָ ׁשֶ ּכְ
מֹו ֶאָחד' ִיְהֶיה ה, ְוִתְהֶיה ֵביֵניֶהם ַאֲהָבה ִיְתַלּוּו ֵגִרים ִעם , ֶאָחד ּוׁשְ

ָרם ְבׂשָ ַחת ּבִ ַסּפַ ָרֵאל ְוִיְהיּו ָלֶהם ּכְ  .ִיׂשְ

ה                              צצ ְך ָלּמָ ַמעּבֹ ? ְוָכל ּכָ ְמעֹון, א ׁשְ י ׁשִ חּוֵמי , ָאַמר ַרּבִ ַעל ּתְ
ִרים  ּיָ ָרֵאל ְוִיְתָראּו ַהּדַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָכל ֶאָחד ִיְהֶיה ָרצֹון ָלדּור ּבְ ּלְ ָהָאֶרץ ׁשֶ

תּוב  ִקי )שם נד(ּכָ ְך , רֹוֶצה לֹוַמר. ִויֵתדַֹתִיְך ַחּזֵ ָהיּו ִעּמָ ַהְיֵתדֹות ׁשֶ
ִקי אֹוָתם, ֵמַהַהְתָחָלה ְבָיכֹולוַ , ַחּזְ ים ּכִ ָאר ָהַעּמִ ְ , ֲעזֹר ָלֶהם יֹוֵתר ִמׁשּ

ים ָהֲאֵחִרים ָכל ָהַעּמִ ק אֹוָתם ּבְ ְלּתָ ְלַחּזֵ ּכַ ה ִהְסּתַ ַאּתָ ים, ׁשֶ  .ְוִיְהיּו ַרּבִ

ֶזהא               א               צצ ר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ . ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ּבָ
ָנה ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ אן , ַרּבִ ֵני  )דברים ד(ִמּכָ ה ִלְפֵני ּבְ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

ָרֵאל ה. ִיׂשְ ָרֵאל ְלַמּטָ ָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמְלַמְעָלה, יֹאַמר ִיׂשְ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַני ֵהם, ּכְ , ּבָ
רּוְך הּוא ּתֹוָרה דֹוׁש ּבָ ַתן ִלי ַהּקָ ּנָ ים, ׁשֶ ּיִ ָתם ּוִמְנֲהֵגיֶהם ֲאִמּתִ ּדָ ה ׁשֶ ּמָ  ּכַ

ַהְנָהגֹות ַהּתֹוָרה  י ָלֶהם[ּבְ ַתּתִ ּנָ  .ׁשֶ
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ִכיָנה, ּבֹא ְרֵאה                              צבצב ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ָרֵאל ּתַ ְהיּו ִיׂשְ ּיִ ׁשֶ ֶהם ִנְקֵראת  ]ַהּתֹוָרה, ּכְ ּלָ ׁשֶ
תּוב , ֶזה ּכָ ּלֹא ָהָיה ָדִוד . ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ  )שמות טו(ֶזהּו ׁשֶ ּוְבָכל ְזַמן ׁשֶ

ָבר ֶזהְמַדבֵּ  ִכיָנה ּדָ ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ְהֶיה, ר ּתַ ּיִ ֶ א ַמה ׁשּ א ִמְתַנּבֵ ִנְקֵראת , ֶאּלָ
 .זֹאת

אן                              צגצג ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא  )תהלים כז(, ַרב ַנְחָמן ָאַמר ִמּכָ ִאם ּתַ
י ְוגוֹ  זֹאת ֲאִני ּבֹוֵטחַ ' ִייָרא ִלּבִ ְהֶיה לִ  -זֹאת , ּבְ יחַ זֹו ּתֹוָרה ּתִ ׁשִ ּיָבֹא ַהּמָ , ְכׁשֶ

ַאְרֵצנוּ  )שיר ב(ְוָלֵכן  ַמע ּבְ ָלה ַהּתֹוָרה ְלגֹוָזל. ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ה ִנְמׁשְ ? ָלּמָ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה קֹוָלם ָעֵרב -ַמה ּגֹוָזל קֹולֹו ָעֵרב  ה ִיְהֶיה , ַאף ּדִ ְוַהּקֹול ַהּזֶ

ין יַח ְליֹום ַהּדִ ׁשִ ּיָבֹא ַהּמָ ׁשֶ  .ּכְ

יַע ְוקֹול ַהּתֹור , ָלַמְדנוּ                               צדצד ִמיר ִהּגִ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהּזָ ּצָ ַהּנִ
ַאְרֵצנוּ  ַמע ּבְ ִנים . ִנׁשְ ּצָ ן ָהעֹוָלם ֵהם  -ַהּנִ ּמִ ָבה ׁשֶ ְרּכָ ל ַהּמֶ ֵאּלּו ָהָאבֹות ׁשֶ
יַע . ָיקּומּו ְוִיְתָראוּ  ִמיר ִהּגִ ח -ֵעת ַהּזָ ּבְ ׁשַ ּיְ חֹות ׁשֶ ּבָ ׁשְ ׁשּובּו ַהּתִ ּיָ ׁשֶ ם ּכְ ּו ַהְלִוּיִ

ה ִחּלָ ַבּתְ ֶזה -ְוקֹול ַהּתֹור . ַלֲעבֹוָדָתם ּכְ ר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ּבָ ְבֵרי , ֲאׁשֶ ּדִ
ה קֹול ַהּתֹור ַהּזֶ ֵהם ֲעֵרִבים ּכְ ִוים"ה ְוזֹא"זֶ , תֹוָרה ׁשֶ  .ת ּתֹור ׁשָ

ָבר ? ָמה רֹוֶצה לֹוַמר                              צהצה ְזמַ  -ְוסֹוד ַהּדָ ַחת ּבִ ּלֹא ִתְהיּו ּתַ ן ׁשֶ
ִכיָנה ְ ְנֵפי ַהׁשּ ל זֹאת יֹוֵרד' א, ּכַ ַחת ַלּכֹל, ׁשֶ ל ֶזה ֶאל ' ְועֹוָלה ה, ְוהּוא ִמּתַ ׁשֶ

ִית ָחַרב ַהּבַ ֶ הֵ , ְוַאְנֵוהּו ִמׁשּ ים ָנְכִרים"ׁשֶ ין ַעּמִ , א לֹא ָיְכָלה ָלדּור ְוִלְהיֹות ּבֵ
הֵ  ם"ׁשֶ ֵ ה ֲחתּוָכה ִמן ַהׁשּ ה"הֵ : א ָאֶלף"הֵ . א ְקדֹוׁשָ ָ ֻדׁשּ ּקְ ' א, א ֲעִדיָפה ּבַ

ָרֵאל ְלַאְרָצם. ֲעִדיָפה ָלאֹוִתּיֹות ׁשּובּו ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ִהיא ֲחתּוָכה "הֵ , ּכְ ה ׁשֶ א ְקדֹוׁשָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ם ׁשֶ ֵ ן, ִמן ַהׁשּ ֶזה ְוֵיֵצא ִמְנָין ְמֻתּקָ ׁשּוב ּבָ  .ּתָ

תַ                               צוצו א ּפָ י ַאּבָ ֳעלֹו ַמִים  )ישעיה מ(, ח ְוָאַמרַרּבִ ׁשָ ִמי ָמַדד ּבְ
ן ּכֵ ֶרת ּתִ ּזֶ ַמִים ּבַ ְבָיכֹול ז, ֶזה ּתֹור. ְוׁשָ ִוין ּכִ ל ', ְלה' ו', ְלת' ר', ְלר' ׁשָ ֶזֶרת ׁשֶ

ִנים ְבִעים ׁשָ ׁש ֵמאֹות ׁשִ ׁשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַמִים ְוַעד . ַהּקָ ָ אן ִמן ַהׁשּ ִמּכָ
יַצד, ָהָאֶרץ ָמה ה. ז"ו תר"ה ה"ת ו"ֶזֶר , ר"ּתוֹ  ?ּכֵ ָמה ו' ְלו' ֻהְקּדְ ', ְלת' ְוֻהְקּדְ

פּול )שמות כח(', ְלז' ר', ְלר' ת פּול ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו ּכָ  .ָרבּוַע ִיְהֶיה ּכָ

ִקים , יֹאַמר. ַוּיֹאַמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם                              צזצז ָהיּו ִמְתַעּסְ ֶ ִמׁשּ
ין ַחְכֵמיֶהםבְּ  ה זֹו ּבֵ  -ְוַהּסֹוד , ֲאָבֵרְך אֹוָתם, ִדְבֵרי תֹוָרה ְוָהְיָתה ִמּדָ
ֶמָך ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב )בראשית לב( ְ ַאל . ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה ׁשּ ׁשְ ה ּתִ ה ּזֶ ַוּיֹאֶמר ָלּמָ

ִמי ָפָניו, ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב. ִלׁשְ ּלְ ְנָין ָהִראׁשֹון ׁשֶ נּו כְּ , ִמְנָין ֶזה ַלּמִ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ
ְמקֹומוֹ   .ּבִ

ַאל ַיֲעקֹב ְוגוֹ  -ְוסֹוד ַאֵחר                               צחצח ׁשְ ַאל ', ַוּיִ ׁשְ ה ּתִ ה ּזֶ ַוּיֹאֶמר ָלּמָ
ם ִמי ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ׁשָ ל ֶזה ְלָבֵרְך אֹוָתם, ֶזה לֹא ָעִתיד. ִלׁשְ ְזכּותֹו ׁשֶ א ּבִ  . ֶאּלָ
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נִ                               צטצט דֹול ׁשֵ הְוסֹוד ּגָ סּוק ַהּזֶ ל ַהּפָ קֹום ׁשֶ ּמָ ֲאָבל לֹא ָבאִתי , י ּבַ
ַהּתֹוָרה  י ְלָך ׁשֶ ָאַמְרּתִ ְפֵני ׁשֶ י ִמּלִ ָאַמְרּתִ סּוק ֶזה ׁשֶ ִמיַע ּפָ א ְלַהׁשְ ְלָפֶניָך ֶאּלָ

תּוב . ִנְקֵראת ֶזה ֵני ה )שופטים ה(ּכָ ָרֵאל' ֶזה ִסיַני ִמּפְ ָנה , ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּתְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
הּתֹוָרה ַעל  ה ָהִאיׁש  )שמות לב(, ְיֵדי מֹׁשֶ י ֶזה מֹׁשֶ ֶזה ֵאִלי  )שמות טו(, ּכִ

ָרֵאל. ְוַאְנֵוהוּ  ְפֵני ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  .ַהּתֹוָרה ָהְיָתה יֹוֶרֶדת ִמּלִ

ְבדּו ִמּזֶֹקן                               קק ָרֵאל ּכָ , ְוָלֵכן ֵאיְנָך מֹוֵצא ְכמֹותוֹ  .'ְוגוֹ ְוֵעיֵני ִיׂשְ
גָּ  ְהיּו ּבַ ּיִ הּוְכׁשֶ ן ַהּזֶ ל ְזַמן ַהֻחְרּבָ נוּ , לּות ּכָ ּקְ ֵני , ִיְזּדַ ְולֹא יּוְכלּו ִלְראֹות ּפְ

בֹא ָבֶהם רּוַח ַאֶחֶרת ּתָ ִכיָנה ַעד ׁשֶ  .ׁשְ

ַדְרֵכי                               אאקק ים ְולֹא ָהיּו ּבְ ֶאֶרץ ָהַעּמִ ִמּקֶֹדם ָלֵכן ִנְטְמאּו ּבְ
ָהיּו ְצִריִכים ָלֶלֶכת מֹו ׁשֶ ין ָנְכִרים ּדֹור ַאֲחֵרי , ַהּתֹוָרה ּכְ בּו ְזַמן ַרב ּבֵ ְוָיׁשְ

ְרֵכיֶהם ִכיָנה ְלַאְרָצם. דֹור ְוָלְמדּו ִמּדַ ְ ֵני ַהׁשּ ׁשּובּו ּפְ ּיָ ׁשֶ ה לֹא , ּכְ ִחּלָ ּתְ ּבַ
רּוְך הּוא רּוחֹו ָלֶהם דֹוׁש ּבָ ן ַהּקָ ּתֵ ּיִ ִכיָנה ַעד ׁשֶ ֵני ׁשְ  .יּוְכלּו ִלְראֹות ּפְ

ַתחַרבִּ                               קבקב יא ּפָ ֶכם )יחזקאל לו(, י ִחּיָ ִקְרּבְ ן ּבְ . ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ
ךְ  יֶתם, ְוַאַחר ּכָ ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ . ְוָעׂשִ

ה ָ ֶכם ְוַגם ְקֻדׁשּ ן רּוחֹות ּבָ ּתֵ ּיִ כוּ , ֵמַאַחר ׁשֶ ֵלכּו ְוִתְתַהּלְ ְדָרַכי ּתֵ  .ּבִ

ַתח ְוָאַמר. לֹא יּוַכל ִלְראֹות                              קגקג א ּפָ י ַאּבָ אֹור  )משלי יז(, ַרּבִ ּבְ
ָעב ַמְלקֹוׁש  ים ּוְרצֹונֹו ּכְ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ דֹוׁש . ּפְ ל ַהּקָ ִכיָנתֹו ׁשֶ ֵני ׁשְ לּו ּפְ ַקּבְ ּיְ ׁשֶ ּכְ

רּוְך הּוא ֶהן ַחּיֹות ָהעוֹ , ּבָ ּמֵ בֹות ׁשֶ אֹוָתן ֶמְרּכָ קּו ּבְ  .ָלםְוִיְתַעּסְ

א , ּבֹא ְרֵאה                              קדקד ם ָלׁשֹון ֶאּלָ ּלָ לּו ּכֻ סּוִקים ַהּלָ ּפְ לֹא ִתְמָצא ּבַ
ים ה ִצְדָקֶתךָ  )תהלים עא(, ָלֲאָנׁשִ ְהּגֶ ל ַהּיֹום ּתֶ ם ְלׁשֹוִני ּכָ ְולֹא ִתְמָצא . ּגַ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ּקָ לּו ּבַ סּוִקים ַהּלָ ּפְ ְך ָיׁשּובוּ , ּבַ ּום ּכָ ן  ּוִמׁשּ ְלַאְרָצם ְוִיּתֵ
רּוְך הּוא רּוַח ָחְכָמה דֹוׁש ּבָ ֶהם ַהּקָ ִמיד, ּבָ ְהֶיה ּתָ  )ת"סעד כאן (. ְלׁשֹוָנם ּתִ

ַתח ְוָאַמר .'ְוגוֹ ַוְיִחי ַיֲעקֹב                               קהקה יא ּפָ י ִחּיָ ְך  )ישעיה ס(, ַרּבִ ְוַעּמֵ
יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ  ם ַצּדִ ּלָ ל ַאׁשְ  .'ְוגוֹ ּכֻ ָרֵאל יֹוֵתר ִמּכָ ֵריֶהם ִיׂשְ
לֹות רּוְך הּוא ָקָרא אֹוָתם , ֻאּמֹות עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

א עֹוָלם ַהּבָ ת עֹוָלִמים ּבָ ַ יִקים ְלהֹוִריׁש ָלֶהם ְיֻרׁשּ אֹותֹו , ַצּדִ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ
תּוב , עֹוָלם ּכָ מֹו ׁשֶ ג ַעל ָאז ּתִ  )ישעיה נח(ּכְ ַעם .'הְתַעּנַ ְגַלל ? ָמה ַהּטַ ּבִ

ֶלךְ  ל ַהּמֶ ּגּוף ׁשֶ ִקים ּבַ ְדּבָ ּנִ תּוב , ׁשֶ ּכָ ה )דברים ד(ׁשֶ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ' ְוַאּתֶ
ֶכם ַהּיֹום ּלְ ים ּכֻ  .ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ

ַתח ְוָאַמר                              קוקו י ִיְצָחק ּפָ יִקים ְלעֹוָלם יִ , ַרּבִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ יְרׁשּו ְוַעּמֵ
ֶדה, ָאֶרץ ָ ין קֹוְצֵרי ַהׂשּ סּוק ֶזה הּוא סֹוד ֶעְליֹון ּבֵ ָדה , ּפָ סֹוד ָהַאּגָ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ

ל אֹוָתּה ֶאֶרץ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ָ ת ַהְיֻרׁשּ ַ ֻרׁשּ ּיְ ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ ָנה ַרּבִ ֵאין ִמי , ׁשָ
יק ְקָרא ַצּדִ ּנִ ָרט ְלאֹותֹו ׁשֶ ּיֹוֵרׁש אֹותֹו ּפְ ל הָ [. ׁשֶ ּיֹוֵרׁש , ָאֶרץ ַהּזֹאתׁשֶ ְוֵאין ִמי ׁשֶ
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יק ְקָרא ַצּדִ ּנִ ָרט ְלאֹותֹו ׁשֶ אי, אֹוָתּה ּפְ ִביָרה ַוּדַ יק יֹוֵרׁש ֶאת ַהּגְ ּדִ ֲהֵרי ַהּצַ ֲהֵרי  ]ׁשֶ ׁשֶ
ם ֵ ׂשּ ֶקת ּבֹו ְלִהְתּבַ ִביָרה ִנְדּבֶ ִביָרה ַהּזוֹ , ַהּגְ אי ֶאת ַהּגְ יק יֹוֵרׁש ַוּדַ ּדִ  .ְוַהּצַ

אן                              קזקז ָרֵאל , ַאף ּכָ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֲחִביבּותֹו ׁשֶ ּבַ
יִקים ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְראּוִיים ִליַרׁש ֶאת , ְוָלֵכן ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ. ָאַמר ְוַעּמֵ

ִביָרה יִקים. ַהּגְ ַעם ִנְקְראּו ַצּדִ ִביָרה, ָמה ַהּטַ ים ֶאת ַהּגְ ַעם יֹוְרׁשִ ? ּוָמה ַהּטַ
ּמֹולוּ  ּנִ ּום ׁשֶ ִנינוּ , ִמׁשּ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ּמֹול ְוִנְכַנס , ּכְ ּנִ ל ִמי ׁשֶ זוֹ [ּכָ ְבִרית ַהּקֶֹדׁש ְוִנְכַנס ּבְ  ]ּבִ

ִרית ַהּזוֹ  ַמר ֶאת ַהּבְ ה זֹו ְוׁשָ ָ יֻרׁשּ ֶלְך ְוִנְכָנס , ּבִ גּוף ַהּמֶ ק ּבְ ִנְכָנס ְוִנְדּבָ
יק ֶזה ַצּדִ יִקים, ּבְ ְך ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ְוָלֵכן ִנְקְראּו ַצּדִ ? ֵאיזֹו ֶאֶרץ. ְוַעל ּכָ

ים  .זֹו ֶאֶרץ ַהַחּיִ

ֵאר, ָחַזר ְוָאַמר                              קחקח ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ ַעי . ֵנֶצר ַמּטָ ֵנֶצר ַמּטָ
ָרא ֶאת ָהעֹוָלם - ּבָ ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַטע ַהּקָ ּנָ , ָעָנף ֵמאֹוָתם ֲעָנִפים ׁשֶ

כָּ  ע ה )בראשית ב(תּוב ׁשֶ ּטַ ֶדם' ַוּיִ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ְוֶאֶרץ זֹו ִהיא ֶאָחד , ֱאלִֹהים ּגַ
ֵאר, ֵמֶהם ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ ְך ֵנֶצר ַמּטָ ּום ּכָ  .ּוִמׁשּ

יִקים                               קטקט ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ָבר ַאֵחר ְוַעּמֵ ְרדּו  -ּדָ ּיָ ֶזה ַיֲעקֹב ּוָבָניו ׁשֶ
י עֶֹרףִמְצַריְ  ין ַעם ְקׁשֵ יִקים, ָמה ּבֵ ם ַצּדִ תּוב ְלעֹוָלם , ְוִנְמְצאּו ֻכּלָ ְוָלֵכן ּכָ

ה, ִייְרׁשּו ָאֶרץ דֹוׁשָ ת ֶאת ָהָאֶרץ ַהּקְ ם ָעלּו ָלֶרׁשֶ ָ ׁשּ ּמִ  .ׁשֶ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים                              קיקי ה זֹו ְסתּוָמה. ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ ָרׁשָ ה ּפָ י ? ָלּמָ ַרּבִ
ת ַיֲעקֹב, ַמרַיֲעקֹב אָ  ּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרֵאל, ּבְ ל ִיׂשְ מּו ֵעיֵניֶהם ׁשֶ י . ִנְסּתְ ַרּבִ

דּו ָבֶהם, ְיהּוָדה ָאַמר ְעּבְ ּתַ לּות ְוִהׁשְ ָאז ָיְרדּו ַלּגָ  .ׁשֶ

ְמעֹון ָאַמרא               א               קיקי י ׁשִ תּוב ְלַמְעָלה, ַרּבִ ָרֵאל ? ַמה ּכָ ב ִיׂשְ ׁשֶ ַוּיֵ
ֶאֶר  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ְרּבּו ְמאֹדּבְ ְפרּו ַוּיִ ָאֲחזּו ָבּה ַוּיִ ן ַוּיֵ ְוָכתּוב ַוְיִחי , ץ ּגֹׁשֶ

ין ֶזה ָלֶזה, ַיֲעקֹב ּלֹא ָראּוי ְלַהְפִריד ּבֵ ל . ׁשֶ ַתְפנּוִקים ׁשֶ ַמה ֵהם עֹוְמִדים ּבְ
ִלים ְלַעְצָמם עֶֹנג ְוִכּסּוִפים ַתְפנּוֵקי , ְמָלִכים ּוְמַקּבְ ם עֹוֵמד ּבְ ַאף ַיֲעקֹב ּגַ

עֶֹנג ְוִכּסּוף ְלַעְצמוֹ   .לֹא ִנְפָרד ֶזה ִמּזֶה, ְמָלִכים ּבְ

ל ָיָמיו לֹא ִנְקָרא ַוְיִחי, ְוָכאן ִנְקָרא ַוְיִחי                              קיבקיב ֲהֵרי ּכָ ּום , ׁשֶ ִמׁשּ
ל ָיָמיו ָהיּו ְבַצַער ּכָ ַצַער ִנְמְצאוּ , ׁשֶ תּוב ָעָליו , ּבְ י ְולֹא  )איוב ג(ּכָ ַלְוּתִ לֹא ׁשָ

ַק  י ַוּיָבֹא רֶֹגזׁשָ י ְולֹא ָנְחּתִ ַרד ְלִמְצַרִים ִנְקָרא ַוְיִחי. ְטּתִ ּיָ ָרָאה ֶאת . ַאַחר ׁשֶ
נֹו ֶמֶלךְ  ַתְפנּוֵקי ְוַתֲענּוגֹות ָהעֹוָלם, ּבְ ם ּבְ יִקים ְוֻכּלָ ָניו ַצּדִ ל ּבָ , ָרָאה ֶאת ּכָ

ָמָריו ֹוֵקט ַעל ׁשְ ׁשּ ַיִין טֹוב ׁשֶ יֵניֶהם ּכְ ב ּבֵ , ְוָאז ִנְקָרא ַוְיִחי ַיֲעקֹב ,ְוהּוא יֹוׁשֵ
ְרּבּו ְמאֹד ְלֵבין ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְפרּו ַוּיִ ין ַוּיִ  .ְוָכְך ָראּוי, ְולֹא ִהְפִריד ּבֵ

ָנה                              קיגקיג ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ָנה. ׁשְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ַעם ׁשְ א ? ָמה ַהּטַ ֶאּלָ
ְמעֹון י ׁשִ ל ְיֵמי ַיֲעקֹב ָהיּו , ָאַמר ַרּבִ ַצַער ָעַבר אֹוָתם . ְבַצַערּכָ ּבְ

ַהְתָחָלה ָרָאה ֶאת יֹוֵסף ְוָהָיה עֹוֵמד ְלָפָניו. ּבַ יָון ׁשֶ ל , ּכֵ ּכֵ ֲעקֹב ִמְסּתַ ּיַ ׁשֶ ּכְ
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יֹוֵסף ל יֹוֵסף, ּבְ ִאּלּו ָרָאה ֶאת ִאּמֹו ׁשֶ ַנְפׁשֹו ּכְ ָלם ּבְ ל יֹוֵסף , ָהָיה ִנׁשְ ְפיֹו ׁשֶ ּיָ ׁשֶ
ל ָרֵחל ּלֹא ָעַבר ָעָליו ַצַער , ּדֹוֶמה ְלָיְפָיּה ׁשֶ מֹו ׁשֶ ה ְבַעְצמֹו ּכְ ְוָהָיה ְמַדּמֶ

ָיָמיו  .ּבְ

ּנוּ                               קידקיד ּיֹוֵסף ִנְפַרד ִמּמֶ י ְולֹא , ָאז ִהְתַקּיֵם ּבוֹ , ּוְכׁשֶ ַלְוּתִ לֹא ׁשָ
י ַוּיָבֹא רֶֹגז י ְולֹא ָנְחּתִ ַקְטּתִ ֶ , ׁשָ ל ַמה ׁשּ ה ְלַיֲעקֹב ִמּכָ ה ָהָיה ָקׁשֶ ּזֶ . ָעַברׁשֶ

תּוב ּנּו ַמה ּכָ ּיֹוֵסף ִנְפַרד ִמּמֶ ֵרה  )בראשית לז(? ּוִבְזַמן ׁשֶ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ יֹוֵסף ּבֶ
ָנה ָהָיה רֶֹעה  ֶזה .'ְוגוֹ ׁשָ ל , ְוָכל ְיֵמי ַיֲעקֹב לֹא ָהָיה לֹו ַצַער ּכָ ְוָהָיה ּבֹוֶכה ּכָ

ל יֹוֵסף ָנה ׁשֶ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ  .יֹום ַעל אֹוָתן ׁשְ

יבּו לוֹ                               קטוקטו ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ  )שם מו(? ַמה ֵהׁשִ ֲהֵרי . ְויֹוֵסף ָיׁשִ
ִעּנּוִגים ְוַתְפנּוִקים ַוֲהָנאֹות ְוִכּסּוִפים ִנים ֲאֵחרֹות ּבְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶזהּו . ְלָך ׁשְ

ָנה  ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ תּוב ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ ּכָ ל , ִנינוּ ׁשָ  .'ְוגוֹ ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
רּוְך הּוא ִנְמְצָאה ִעּמוֹ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בֹודֹו ׁשֶ ִכיַנת ּכְ ִנים ׁשְ ְוָלֵכן ֵאּלּו , אֹוָתן ׁשָ

ים  .ִנְקְראּו ַחּיִ

ִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם, ּבֹא ְרֵאה                              קטזקטז תּוב ַוּתְ ִנְרֶאה ָהָיה . ּכָ
ה ֵמָתה ָהְיָתה אֹוָתהּ  ִחּלָ ּתְ ּבַ ל רּוַח  ׁשֶ ן ְלַקּבֵ ּוֵ ּלֹו ְולֹא ָהָיה ִמְתּכַ ָהרּוַח ׁשֶ

ֵריָקנּות, ַאֶחֶרת ַמְעָלה לֹא ׁשֹוָרה ּבְ ּלְ ֲהֵרי רּוַח ׁשֶ י יֹוֵסי. ׁשֶ , ָאַמר ַרּבִ
ֵלם ָמקֹום ׁשָ א ּבְ ִכיָנה לֹא ׁשֹוָרה ֶאּלָ ָמקֹום ָחֵסר, ׁשְ ָמקֹום , ְולֹא ּבְ ְולֹא ּבְ

גּום ָמקֹום ָעצ, ּפָ ן, ּובְולֹא ּבְ ּוֵ ִהְתּכַ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ְמָחה, ֶאּלָ ְמקֹום ׂשִ ְוָלֵכן , ּבִ
ּיֹוֵסף ִנְפַרד ֵמָאִביו ְוַיֲעקֹב ָהָיה ָעצּוב ִנים ׁשֶ ָכל אֹוָתן ׁשָ ְרָתה ּבֹו , ּבְ לֹא ׁשָ

ִכיָנה  .ׁשְ

ִנינוּ                               קיזקיז א, ׁשָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרּבִ תּוב , ָאַמר ַרּבִ  )ק תהלים(ּכָ
ְרָנָנה' ִעְבדּו ֶאת ה ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ דֹוׁש , ְלהֹוִציא. ּבְ ֵאין ֲעבֹוַדת ַהּקָ ׁשֶ

א ִמּתֹוְך ֶחְדָוה רּוְך הּוא ֶאּלָ י ֶאְלָעָזר. ּבָ ָאַמר ַרּבִ ִכיָנה ׁשֹוָרה , ׁשֶ ֵאין ׁשְ
תּוב , ִמּתֹוְך ַעְצבּות ּכָ ן )ב ג-מלכים(ׁשֶ ה ְקחּו ִלי ְמַנּגֵ ן ְוַעּתָ ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ . ְוָהָיה ּכְ

ם ָמה ָעִמים ְלׁשֵ לֹׁש ּפְ ן ׁשָ ן ְמַנּגֵ ֵלמּות ַהּכֹל? ְמַנּגֵ ְ ֵדי ְלעֹוֵרר רּוַח ִמׁשּ , ּכְ
ֵלם הּוא רּוַח ׁשָ  .ׁשֶ

א                              קיחקיח י ַאּבָ ִנינוּ , ָאַמר ַרּבִ ם ׁשָ ָעה , ׁשָ ַהּכֹל ִנְמָצא ֵמַאְרּבָ
ים, ְצָדִדים ָרׁשִ ָ ֶהם ֲאחּוִזים ְוָכל ַהׁשּ ְחּתֹוִנים ּבָ ל ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ ִנינוּ . ׁשֶ , ְוׁשָ

ֲחֵברוֹ , ֶזה ָסתּום ְוֶזה ְמפָֹרׁש , ֶזה ִנְכָנס ְוֶזה יֹוֵצא ְוֵהם ֲאבֹות , ָאחּוז ֶאָחד ּבַ
 .ַהּכֹל

ְמעֹון ָאַמר                              קיטקיט י ׁשִ ק  )דברים י(, ַרּבִ ֲאבֶֹתיָך ָחׁשַ תּוב  .'הַרק ּבַ ּכָ
ֲאבֶֹתיךָ  ה, ּבַ לֹׁשָ ׁש ׁשְ תּוב ַרק , ַמּמָ ּכָ ָמע ׁשֶ ׁש  -ּוַמׁשְ ה , ַרק ַמּמָ ּוֵמֵאּלֶ

ר ם ְלִהְתַעּטֵ ֵ ָאר ָהֲאֵחִרים ְועֹוִלים ַהׁשּ ל ׁשְ  .ִנְפָרִדים ְוֶנֱאָחִזים ּכָ
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ִנינוּ                               קכקכ י יֹוֵסי, ׁשָ ְמעֹון , ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ה ַרּבִ ִהְתַעּלָ ִמן ַהּיֹום ׁשֶ
ָעָרה ּסּו ִמן ַהֲחֵבִרים ּוְבסֹודֹות ֶעְליֹוִנים ָהיּו , ֵמַהּמְ לּו לֹא ִנְתּכַ ָבִרים ַהּלָ ַהּדְ

יֵניֶהם ים ִמּבֵ ּלִ ִלים ּוִמְתּגַ ּכְ ַהר ִסיַני, ִמְסּתַ ָעה ּבְ אֹוָתּה ׁשָ נּו ּבְ ּתְ ּנִ ִאּלּו ׁשֶ , ּכְ
תּוב  ת ּכָ ּמֵ ְכרּו ַמְעְינֹות ּתְ  )בראשית ה(ַאַחר ׁשֶ ּסָ ַמִיםַוּיִ ָ , הֹום ַוֲאֻרּבֹות ַהׁשּ

ָבִרים ים ּדְ ֶהם, ְוָהיּו ַהֲחֵבִרים ְמַרֲחׁשִ ִמים ּבָ  .ְולֹא ִמְתַקּיְ

ל א               א               קכקכ ְתָחּה ׁשֶ י ְיהּוָדה ַעל ּפִ ב ַרּבִ ּיֹום ֶאָחד ָהָיה יֹוׁשֵ ׁשֶ
ְגֵדי ֶצֶמר ֵמַעל ַהכְּ  ֲעִלים ּבִ ּמַ ים ׁשֶ ֵני ְגַמּלִ ָנַפל . ֵתַפִיםְטֶבְרָיה ְוָרָאה ׁשְ

ֶמר ְגֵדי ַהּצֶ ל ּבִ א ׁשֶ ָ ׂשּ ִרים, ַהּמַ יעּו ֲעֵליֶהם, ּוָבאּו ִצּפֳ ּלֹא ִהּגִ , ְוַעד ׁשֶ
עוּ  ּקְ  .ִהְתּבַ

ִרים                              קכבקכב ה ִצּפֳ ּמָ אּו ּכַ ְך ּבָ , ְוָהיּו הֹוְלִכים ַאֲחֵריֶהם, ַאַחר ּכָ
הּו  ֶסַלע ]ְוָזְרקוּ [ְוׁשָ עוּ ְולֹא ִהְתבַּ , אֹוָתם ּבְ ְוָהיּו צֹוְוִחים ָלֶהם ְולֹא ָהיּו , ּקְ

ָעִלים . ִנְפָרִדים ָכה ְוַהּבְ ֲחׁשֵ ְמעּו קֹול ֶאָחד ֲעֶטֶרת ָהֲעָטרֹות ׁשֹוֶרה ּבַ ׁשָ
חּוץ  .ּבַ

ב                              קכגקכג ָהָיה יֹוׁשֵ ֶהם ְוָאַמר, ָעַבר ִאיׁש ֶאָחד, ַעד ׁשֶ יַח ּבָ ּגִ , ִהׁשְ
תּוב  ּכָ ֶ ב אָֹתם  )בראשית טו(לֹא ִקּיֵם ֶזה ַמה ׁשּ ֵ ׁשּ ָגִרים ַוּיַ ַוּיֵֶרד ָהַעִיט ַעל ַהּפְ

י ְיהּוָדה. ַאְבָרם ְרדוּ , ָאַמר ַרּבִ ינּו ְולֹא ִהְתּפָ ֶהֱחִזיר רֹאׁשֹו אֹותֹו . ַוֲהֵרי ָעׂשִ
ל ֲאדֹוָניו ַוֲעַדִין לֹא ִהְקִריַח ֶאת , ָהִאיׁש ְוָאַמר ֲעַדִין לֹא ָמַרט ֶזה רֹאׁשֹו ׁשֶ

ִביָר  ה ִמיִלין ְולֹא ָאַמר לוֹ . הַהּגְ לֹׁשָ י . ָרץ ַאֲחָריו ׁשְ ל ַרּבִ ה ַדְעּתֹו ׁשֶ ָחְלׁשָ
 .ְיהּוָדה

ָנָפִים                               קכדקכד ע ּכְ ֲחלֹומֹו ַאְרּבַ ַחת ֵעץ ְוָרָאה ּבַ ם ּתַ יֹום ֶאָחד ִנְרּדַ
ְמעֹון ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּמוֹ  י ׁשִ נֹות ְועֹוֶלה ֲעֵליֶהן ַרּבִ ל  ְולֹא, ְמֻתּקָ ִאיר ּכָ ִהׁשְ

ּלֹא ֶהֱעָלה אֹוָתם ִעּמוֹ  ָדה ׁשֶ ְוֶהֱעָלה אֹוָתם , ִסְפֵרי ַהּסֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוַאּגָ
ה, ָלָרִקיעַ  ]ְוֶהֱעלּו אֹותוֹ [ ּלָ ה ֵמָהֵעיַנִים ְולֹא ִהְתּגַ ּסֶ הּוא ִמְתּכַ  .ְוָרָאה ׁשֶ

ִהְתעֹוֵרר                              קכהקכה ׁשֶ מֵּ , ָאַמר, ּכְ ֶ אי ִמׁשּ ְמעֹוןַוּדַ י ׁשִ ַהָחְכָמה , ת ַרּבִ
ָקה ִמן ָהָאֶרץ ּלְ ָהֶאֶבן ַהּטֹוָבה ַהּזוֹ . ִהְסּתַ ָהיּו ִנְרִאים , אֹוי ְלדֹור ׁשֶ ׁשֶ

ה ְוסֹוְמִכים ָעֶליָה ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ]ִמְתַאֲחִדים[ ּנָ  .ֶנֶאְבָדה ֵמֶהם, ִמּמֶ

א                              קכוקכו י ַאּבָ א ֶאל ַרּבִ ר, ּבָ א ֶאת ָיָדיו . לוֹ  ִסּפֵ י ַאּבָ ֵהִרים ַרּבִ
ל , ַעל רֹאׁשֹו ּוָבָכה ְוָאַמר ּנּו ָמן טֹוב ּכָ ּטֹוֲחנֹות ִמּמֶ ְמעֹון ֵרַחִים ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ

תּוב , יֹום ְולֹוְקִטים אֹותוֹ  ּכָ ָרה ֳחָמִרים )במדבר יא(ּכַ ְמִעיט ָאַסף ֲעׂשָ , ַהּמַ
קוּ  ּלְ ן ִהְסּתַ ו ָהֵרַחִים ְוַהּמָ עֹוָלם ְוַעְכׁשָ ּנּו ּבָ ָאר ִמּמֶ ָרט ְלַמה , ְולֹא ִנׁשְ ּפְ

תּוב  ּכָ ֶ ח אֹותֹו  )שמות טז(ׁשּ ה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן ְוַהּנַ ּמָ ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ
ֶמֶרת' ִלְפֵני ה ֶמֶרת. ְלִמׁשְ א ְלִמׁשְ ּלּות לֹא ָכתּוב ֶאּלָ ִהְתּגַ . ְלַהְצָנָעה, ְוִאּלּו ּבְ

ו ִמי ָיכֹול   .ְלַגּלֹות סֹודֹות ּוִמי ֵיַדע אֹוָתםַעְכׁשָ
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ַלַחׁש                               קכזקכז י ְיהּוָדה ּבְ א[, ָלַחׁש לֹו ְלַרּבִ י ַאּבָ אי  ]ָאַמר לֹו ַרּבִ ַוּדַ
הוּ  ָרִאיָת ָהָיה ֵאִלּיָ ַדע ֶאת , אֹותֹו ִאיׁש ׁשֶ ּתֵ ֵדי ׁשֶ ְולֹא ָרָצה ְלַגּלֹות סֹודֹות ּכְ

ְמעֹון ׁשֶ  י ׁשִ ל ַרּבִ ְבחֹו ׁשֶ ָיָמיו ְוִיְבּכּו ַהּדֹור ָעָליוׁשִ יק , ָאַמר לוֹ . ָהָיה ּבְ ַמְסּפִ
ִכּיָה ָעָליו  .ִלְבּכֹות ּבְ

ל יֹום ָעָליו                              קכחקכח י ְיהּוָדה ָהָיה ּבֹוֶכה ּכָ ׁש ִעּמֹו , ַרּבִ ֲהֵרי ִנְפּגַ ׁשֶ
ָאר ַהֲחֵבִרים ְמעֹון ּוׁשְ י ׁשִ ל ַרּבִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִאְדָרא ַהּקְ ּלֹא , ר לוֹ ָאמַ . ּבָ אֹוי ׁשֶ
קוּ  ּלְ ִהְסּתַ ה ׁשֶ לֹׁשָ י אֹותֹו יֹום ִעם אֹוָתם ׁשְ ְקּתִ ּלַ , ְולֹא ִלְראֹות ּדֹור ֶזה, ִהְסּתַ

ךְ  ֲהֵרי ִמְתַהּפֵ  .ׁשֶ

י, ָאַמר לוֹ                               קכטקכט תּוב , ֱאמֹר ִלי, ַרּבִ ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת  )שם כח(ּכָ
ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְר  ָהב ְוֶאת ַהּתְ ׁש ַהּזָ ֵ ִני ְוֶאת ַהׁשּ ָ ָמן ְוֶאת ּתֹוַלַעת ַהׁשּ ְוִאּלּו , ּגָ

ֶסף לֹא ָכתּוב תּוב ָזָהב ָוֶכֶסף, ּכֶ ת, ָאַמר לוֹ ? ַוֲהֵרי ּכָ ם ְנחֹׁשֶ ֶסף , ַוֲהֵרי ּגַ ּכֶ ׁשֶ
ּבֹון ֶחׁשְ ת ָהיּו ּבַ ה . ְוָכאן לֹא, ּוְנחֹׁשֶ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ה ַהּמְ ּלָ ּגִ א ִאם לֹא ׁשֶ ֶאּלָ

ְמקֹומ י ְלַגּלֹות -ֹו ּבִ  .לֹא ִהְצָטַרְכּתִ

ַתח ְוָאַמר                              קלקל ָהב ְנֻאם  )חגי ב(, ּפָ ֶסף ְוִלי ַהּזָ ַהְינּו  .'הִלי ַהּכֶ
תּוב  ּכָ ַמִים לַ  )תהלים קטו(ׁשֶ ַמִים ׁשָ ָ   .'הַהׁשּ

לוּ                               קלאקלא ְכֵלי ַהּקֶֹדׁש ַהּלָ י ּבִ ְלּתִ ּכַ ה ְמקֹומֹות ִהְסּתַ ַכּמָ  ,ּבְ
תּוב  ּכָ ְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם )ויקרא טז(ׁשֶ ְגֵדי קֶֹדׁש  )שמות כח(ְוָכתּוב , ּבִ . ְוָעׂשּו ּבִ

אן ה ּכָ ָ ִנינוּ ? ֵאיזֹו ְקֻדׁשּ ְך ׁשָ א ּכָ ָכל ָמקֹום, ֶאּלָ ה ֵהם ּבְ ָ ְגֵדי , ְקֻדׁשּ ְוָכתּוב ּבִ
ְגֵדי קֶֹדׁש . קֶֹדׁש ֵהם יָת ּבִ ַמְעָלה, ְוָעׂשִ ּלְ מֹו ׁשֶ  .ּכְ

ַמְדנוּ                               קלבקלב ּלָ דֹול ְלַמְעָלה, ׁשֶ ה, ּכֵֹהן ּגָ דֹול ְלַמּטָ י . ּכֵֹהן ּגָ ְלבּוׁשֵ
ה, ָכבֹוד ְלַמְעָלה י ָכבֹוד ְלַמּטָ ת. ּוְלבּוׁשֵ ֶסף ּוְנחֹׁשֶ ּלֹא ָאַמר ּכֶ ֶ , ּוַמה ׁשּ

תּוב , ְלָמקֹום ַאֵחר ֵהם ִהְתַעּלוּ  ּכָ ל ַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב  )שם כז(ׁשֶ ּכָ
 ָ ֶסף ְוגוֹ ְמֻחׁשּ ת', ִקים ּכֶ ּמּוׁש , ְוָכתּוב ְוַאְדֵניֶהם ְנחֹׁשֶ ִלים ְלׁשִ ֵהם ּכֵ ׁשֶ

ֶהם ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ן ִיׁשְ ּכָ ׁשְ ַהּמִ  .ׁשֶ

ׁש                               קלגקלג ּמֵ ּתַ י ָכבֹוד ָהֵאּלּו לֹא ָצִריְך ְלִהׁשְ ְלבּוׁשֵ אן ּבִ ֲאָבל ּכָ
ֶהם ָאָדם ַאֵחר דֹול ׁשֶ , ּבָ ָרט ַלּכֵֹהן ַהּגָ ַחת קֶֹדׁש ַעל רֹאׁשוֹ ּפְ ֶמן ִמׁשְ ֶ , ׁשּ

תּוב  ּכָ ְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת )שם כח(ׁשֶ יָת ּבִ , ְוָעׂשִ
ַמְעָלה ּלְ ֶון ׁשֶ ים הּוא דֹוֶמה ַלּגָ אֹוָתם ְלבּוׁשִ ּבְ  .ׁשֶ

 השלמה מההשמטות 

ָהב                               ֶסף ְוִלי ַהּזָ ָהבַמה ּזֶה לִ . ִלי ַהּכֶ ֶסף ְוִלי ַהּזָ ָבר ּדֹוֶמה? י ַהּכֶ ל ְלָמה ַהּדָ ? ָמׁשָ
ֵני אֹוָצרֹות ָהיּו לֹו ׁשְ ל ָזָהב, ְלֶמֶלְך ׁשֶ ֶסף ְוֶאָחד ׁשֶ ל ּכֶ יִמינוֹ , ֶאָחד ׁשֶ ֶסף ּבִ ל ּכֶ ם ׁשֶ ל ָזָהב , ׂשָ ְוׁשֶ

מֹאלוֹ  ׂשְ ן ְוַקל ְלהֹוָצָאה, ָאַמר. ּבִ ה ְדָבָריו. ֶזה ִיְהֶיה ְמֻזּמָ ַנַחת ְועֹוׂשֶ ְוהּוא ִיְהֶיה ָדֵבק ִעם , ּבְ
ַנַחת ים ּוַמְנִהיָגם ּבְ ָאַמְרנּו ְיִמיְנָך ה, ָהֲעִנּיִ אֹוָתּה ׁשֶ ּכֹחַ ' ּכְ ִרי ּבַ  .ֶנְאּדָ
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ֶחְלקֹו                                ֵמַח ָאָדם ּבְ ְרַעץ אֹוֵיב' ְיִמיְנָך ה -ְוִאם ָלאו , טֹוב -ְוִאם ׂשָ ה ְיִמיְנָך . ּתִ ַמה ּזֶ
ְרַעץ' ה ָהב, ָאַמר לוֹ ? אֹוֵיב ּתִ ָהב, ֶזה ַהּזָ ֶסף ְוִלי ַהּזָ תּוב ִלי ַהּכֶ ּכָ מֹו ָזָהב. ׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשְ ? ְוָלּמָ

לֹׁש ִמּדֹות לּולֹות ׁשָ ּבֹו ּכְ ַבע ִמּדֹות -' ַהז. ׁשֶ ' ַהב, ]ַאֲחרֹוָנה[ָחֵמׁש ֲאָחדֹות ַאֲחרֹונֹות  -' ַהה, ׁשֶ
מָ . ָחְכָמה ּוִביָנה - ם ֲאִצילּותְוִנְקֵראת ְנׁשָ מֹות , ָחֵמׁש ְסִפירֹות ַאֲחרֹונֹות, ה זֹו ַעל ׁשֵ ְוָחֵמׁש ׁשֵ

ָמה  ׁשָ יָמן "ן ח"נר[ַלּנְ ה ְיִחיָדה -י ַהּסִ ָמה ַחּיָ ָמה ֶנֶפׁש  -] ֶנֶפׁש רּוַח ְנׁשָ  .רּוַח ַחּיָה ְיִחיָדה ְנׁשָ

הוּ          ֲעׂשֵ א ִהיא ה? ַמה ּמַ ּסֵ י ָגבֹּהַ מֵ ', ְלז', ּכִ תּוב ּכִ ּכָ בֹּהַ ׁשֵֹמר ּוְגבִֹהים ֲעֵליֶהםׁשֶ ' ּוב, ַעל ּגָ
ית, ִהיא ִקּיּוָמם ְבֵראׁשִ ֱאַמר ּבִ ּנֶ מֹו ׁשֶ אן. ּכְ הּו ּכָ ֲעׂשֵ ָבר ּדֹוֶמה? ּוַמה ּמַ ל ְלָמה ַהּדָ ְלֶאָחד ? ָמׁשָ

ֵלָמה ְוָנָאה ת טֹוָבה ּוְנִעיָמה ּוׁשְ ָהָיה לֹו ּבַ יָאּה ְלֶבן ֶמֶלךְ , ׁשֶ ִ יׁשָ , ְוִהׂשּ ָטהּ ְוִהְלּבִ ְ ָרּה ְוִקׁשּ , ּה ְוִעּטְ
יתוֹ , ָאַמר. ּוְנָתָנּה לֹו ִעם ָממֹון ַרב ֶבת חּוץ ִמּבֵ ר ְלֶמֶלְך ֶזה ָלׁשֶ ר לֹו . ָאַמְרּתָ לֹא? ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ

הּ  ִמיד ִעּמָ ל ַהּיֹום ּתָ ֶבת ּכָ יַצד. ָאַמְרּתָ לֹא? ָלׁשֶ ינֹו ְלֵביָנהּ ? ָהא ּכֵ ם ַחּלֹון ּבֵ ָעה , ׂשָ ְוָכל ׁשָ
ת ְלָאִביָה אֹו ָהָאב ְלִבּתוֹ  ִריָכה ַהּבַ ּצְ ַחּלֹון, ׁשֶ ִרים ַיַחד ּבַ ה ַבת . ִמְתַחּבְ בּוּדָ ל ּכְ תּוב ּכָ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ּה  צֹות ָזָהב ְלבּוׁשָ ּבְ ׁשְ ִניָמה ִמּמִ ֶסףָווֵ ] [ְוָכתּוב. [ֶמֶלְך ּפְ ת] יֶהם ּכָ ֵלי , ְוַאְדֵניֶהם ְנחֹׁשֶ ֵהם ּכְ ׁשֶ

ׁשְ  ַהּמִ ּמּוׁש ׁשֶ ֶהםׁשִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ן ִיׁשְ  .ּכָ

ָרט ּכֵֹהן                            ֶהם ִאיׁש ַאֵחר ּפְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ לּו לֹא ָצִריְך ְלִהׁשְ בֹוד ַהּלָ י ַהּכָ ְלבּוׁשֵ אן ּבִ ֲאָבל ּכָ
דֹול] ֵמַהּכֵֹהן[ ַחת קֶֹדׁש ַעל רֹאׁשוֹ , ַהּגָ ֶמן ִמׁשְ ֶ ׁשּ תּוב , ׁשֶ ּכָ יתָ [ׁשֶ ְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאהֲ ] ְוָעׂשִ רֹן ָאִחיָך ּבִ

ים ּדֹוֶמה ְלָגֶון ֶעְליֹון, ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת אֹוָתם ְלבּוׁשִ  כ מההשמטות"ע: ּבְ

ָרֵאל ָלמּות, ָלַמְדנוּ                               קלדקלד ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ י ְיהּוָדה. ַוּיִ , ָאַמר ַרּבִ
ֵני ָאָדם לֹא רֹוִאים ְולֹא ׁשֹוְמִעים ְולֹ , אֹוי ָלעֹוָלם ֲהֵרי ּבְ ֲהֵרי , א יֹוְדִעיםׁשֶ ׁשֶ

ים עֹוָלמֹות ִ ָמאַתִים ֲחִמׁשּ ָמע ּבְ רֹוז ִנׁשְ ל יֹום ָויֹום קֹול ַהּכָ  .ּכָ

ִנינוּ                               קלהקלה רֹוז יֹוֵצא, עֹוָלם ֶאָחד נֹוַדע ְלַמְעָלה, ׁשָ ַהּכָ אֹותֹו , ּוְכׁשֶ
ִרים ׁשֶ  י ִצּפֳ ּתֵ ְעֵזַע ּוִמְתַחְלֵחל יֹוְצאֹות ׁשְ , עֹולֹות ֵמאֹותֹו ָהעֹוָלםָהעֹוָלם ִמְזּדַ

ֶות ים ְוַהּמָ ּבֹו ַמְרֵאה ַהַחּיִ ַחת ָהֵעץ ׁשֶ דֹוָרם ּתַ ּמְ  .ׁשֶ

רֹום                              קלוקלו , ְוִצּפֹור ַאַחת ְלַצד ָצפֹון, יֹוֵצאת ִצּפֹור ַאַחת ְלַצד ּדָ
ִאיר ַהּיֹום ּמֵ ׁשֶ ְך ַהּיֹום, ְוִצּפֹור ַאַחת ּכְ ְחׁשַ ּנֶ ׁשֶ ַאַחת ְוַאַחת  ְוָכל, ְוַאַחת ּכְ

רֹוז ֹוְמִעים ֵמאֹותֹו ּכָ ׁשּ ֶ  .קֹוֵראת ּוַמְכִריָזה ַמה ׁשּ

ְך רֹוצֹות ְלִהְתַעּלֹות ִלְמקֹוָמן                              קלזקלז ָמטֹות ַרְגֵליֶהן , ַאַחר ּכָ ְוִנׁשְ
ה הֹום ַרּבָ ֶנֶקב ּתְ ְיָלה, ּבְ ֱחָלק ַהּלַ ּנֶ תֹוָכּה ַעד ׁשֶ דֹות ּבְ ֱחַלק. ְוִנְלּכָ ּנֶ  ּוְכׁשֶ

ְיָלה רֹוז קֹוֵרא, ַהּלַ ים  )קהלת ט(: ַהּכָ ֵהם יּוָקׁשִ ח ּכָ ּפָ ִרים ָהֲאֻחזֹות ּבַ ּפֳ ְוַכּצִ
ֵני ָהָאָדם  .ּבְ

י ְיהּוָדה                              קלחקלח ֵני ָהָאָדם , ָאַמר ַרּבִ דֹות ַרְגֵלי ּבְ ְלּכָ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִנינוּ . יב רּוחֹו ֵאָליוְלָהׁשִ ' אֹותֹו יֹום ִנְקָרא יֹום ה, ְוָיָמיו ִמְתָקְרִבים , ׁשָ

דֹוׁש ַעל רּוחוֹ  ֶתר ַהּקָ ָעה ּפֹוֵקד אֹותֹו ַהּכֶ אֹוָתּה ׁשָ תּוב ? ּוִמיהוּ , ּבְ ּכָ ׁשֶ
ָנה )תהלים צ( ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ל . ְיֵמי ׁשְ ִביִעי ׁשֶ ל ׁשְ ֶתר ׁשֶ ְוִהיא ּכֶ

 .ַהּכֹל

בּוָרה הוּ                               קלטקלט ד ַהּגְ א ְוִאם ִמּצַ ְגבּורֹות  -א ּבָ תּוב ְוִאם ּבִ ּכָ
ָנה מִֹנים ׁשָ ִמיִני, ׁשְ בּוָרה הּוא ֲהֵרי ׁשְ ֶתר ַהּגְ ּכֶ אן ָוָהְלָאה ֵאין ָמקֹום . ׁשֶ ִמּכָ
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ךְ  ׁשֵ ם ָעָמל ָוָאֶון, ְלִהּמָ ֱאַמר ְוָרְהּבָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ְיסֹוד. ּכְ ָמקֹום ׁשֶ ְנָין , ּבְ ַהּבִ
 .לֹא עֹוֵמד

י ְיהּוָדה                              קמקמ יִקים, ָאַמר ַרּבִ ּדִ ֵריֶהם ַהּצַ רּוְך , ַאׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ
אֹב אֹוָתּה רּוַח ְלתֹוכוֹ  יב ֵאָליו ֶאת רּוחֹו ֵאָליו ְוִלׁשְ . הּוא רֹוֶצה ְלָהׁשִ

ִנינוּ  ָ ׁשּ יב ֵאָליו ֶאת רּוחוֹ , ׁשֶ רּוְך הּוא ְלָהׁשִ דֹוׁש ּבָ רֹוֶצה ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִאם , ּבְ
יקרוּ  ל ַצּדִ תּוב, ַח זֹו ִהיא ׁשֶ ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים  )קהלת יב(? ַמה ּכָ ְוָהרּוַח ּתָ

ר ְנָתָנהּ   .ֲאׁשֶ

יקא               א               קמקמ ִריָכה ִלְרחֹץ , ְוִאם לֹא ִנְמָצא ַצּדִ ּצְ אֹוי ְלאֹוָתּה רּוַח ׁשֶ
לֶ  ֵאב ְלגּוף ַהּמֶ ָ ֵדי ְלִהׁשּ ן ּכְ ּקֵ ּדֹוֶלֶקת ּוְלִהּתַ ֵאׁש ׁשֶ אֹוי , ְוִאם לֹא ִנְתֶקֶנת. ךְ ּבְ

ַלע ַכף ַהּקֶ ֶאֶבן ּבְ ֶלת ּכְ ְלּגֶ ְתּגַ ּמִ תּוב , ְלאֹוָתּה רּוַח ׁשֶ ּכָ ְוֶאת  )א כה-שמואל(ׁשֶ
ַלע ף ַהּקָ תֹוְך ּכַ ה ּבְ ֶעּנָ ִנינוּ . ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְיַקּלְ ה , ִאם אֹוָתּה רּוַח זֹוָכה, ׁשָ ּמָ ּכַ

אֹותֹו  נּוִזים ָלּה ּבְ תּוב טֹובֹות ּגְ ּכָ ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים  )ישעיה סד(עֹוָלם ׁשֶ
ה לוֹ  ה ִלְמַחּכֵ  .זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

י יֹוֵסי                              קמבקמב ְתָקְרִבים ְיֵמי אֹותֹו ָהִאיׁש , ָאַמר ַרּבִ ּמִ ׁשֶ ים , ּכְ לֹׁשִ ׁשְ
עֹוָלם ַמִים ַמְכִר , יֹום ַמְכִריִזים ָעָליו ּבָ ָ ֵרי ַהׁשּ ְוִאם . יִזים ָעָליוַוֲאִפּלּו ִצּפֳ

יק הּוא ַגן ֵעֶדן, ַצּדִ יִקים ּבְ ּדִ ין ַהּצַ ים יֹום ַמְכִריִזים ָעָליו ּבֵ לֹׁשִ  .ׁשְ

ִנינוּ                               קמגקמג ּנּו , ׁשָ ָמתֹו יֹוֵצאת ִמּמֶ ים ָיִמים ִנׁשְ לֹׁשִ ל אֹוָתם ׁשְ ּכָ
ָכל ַלְיָלה אֹותֹו ָהעֹולָ , ּבְ ְואֹותֹו ָאָדם לֹא , םְועֹוָלה ְורֹוָאה ֶאת ְמקֹוָמּה ּבְ

ָהָיה  מֹו ׁשֶ ים יֹום ּכְ לֹׁשִ ל אֹוָתם ׁשְ ָמתֹו ּכָ ִנׁשְ יַח ְולֹא ׁשֹוֵלט ּבְ ּגִ יֹוֵדַע ְולֹא ַמׁשְ
ה ִחּלָ ּתְ תּוב , ּבַ ּכָ רּוַח ִלְכלֹא ֶאת ָהרּוַח  )קהלת ח(ׁשֶ יט ּבָ ּלִ  .'ְוגוֹ ֵאין ָאָדם ׁשַ

י ְיהּוָדה ְתִחיִלים א, ָאַמר ַרּבִ ּמַ ׁשֶ ים יֹוםִמּכְ לֹׁשִ ֶצֶלם ָהָאָדם , ֹוָתם ׁשְ
ךְ  ָאֶרץ ִנְמַנַעת, ֶנְחׁשָ ְרֵאית ּבָ ּנִ מּות ׁשֶ  .ְוַהּדְ

י                               קמדקמד ל ַרּבִ ְתחֹו ׁשֶ ב יֹום ֶאָחד ַעל ּפִ י ִיְצָחק ָהָיה יֹוׁשֵ ַרּבִ
ּלוֹ . ְיהּוָדה ְוָהָיה ָעצּוב ַער ׁשֶ ַ ׁשּ י ְיהּוָדה ּוָמָצא אֹותֹו ּבַ ב  ָיָצא ַרּבִ ָהָיה יֹוׁשֵ ׁשֶ

ָאר ָיִמים, ָאַמר לוֹ . ְוָעצּוב ְ  ?ַמה ּיֹום ֶזה ִמׁשּ

ה ְדָבִרים, ָאַמר לוֹ                               קמהקמה לֹׁשָ ָך ׁשְ ׁש ִמּמְ אִתי ֵאֶליָך ְלַבּקֵ . ּבָ
ֲאִני  -ֶאָחד  ָבִרים ׁשֶ יר ֵמאֹוָתם ּדְ ְבֵרי תֹוָרה ְוַתְזּכִ ר ּתֹאַמר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

י ּתֹ , ָאַמְרּתִ ִמיׁשֶ ׁשְ ִמי, אַמר אֹוָתם ּבִ יר ֶאת ׁשְ ֵדי ְלַהְזּכִ ה  -ְוֶאָחד . ּכְ ַזּכֶ ּתְ ׁשֶ
ּתֹוָרה ִני ּבַ ׁש  -ְוֶאָחד . ֶאת יֹוֵסף ּבְ ִמים ּוְתַבּקֵ ְבַעת ַהּיָ ל ׁשִ ֵלְך ְלִקְבִרי ּכָ ּתֵ ׁשֶ

ְתָך ָעַלי ׁשָ ּקָ  .ּבַ

ִין ְלךָ , ָאַמר לוֹ                               קמוקמו י  ֲהֵרי, ָאַמר לוֹ ? ִמּנַ ּנִ ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ָמִתי ִמְסּתַ ִנׁשְ
ָכל ַלְיָלה ה, ּבְ ִחּלָ ּתְ ָהְיָתה ּבַ מֹו ׁשֶ ֲחלֹום ּכְ , ְועֹוד. ְולֹא ְמִאיָרה ִלי ּבַ

ה ִפּלָ יַע ְלׁשֹוֵמַע ּתְ ל ּוַמּגִ ּלֵ ר ֲאִני ִמְתּפַ ֲאׁשֶ ּכַ ּכֶֹתל , ׁשֶ ּבַ ַצְלִמי ׁשֶ יַח ּבְ ּגִ ֲאִני ַמׁשְ
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יְוָאַמְר , ְולֹא רֹוֶאה אֹותוֹ  ֶלם ָהֳעַבר ְולֹא ִנְרֶאה, ּתִ ֲהֵרי , הֹוִאיל ְוַהּצֶ ׁשֶ
רֹוז יֹוֵצא ּוַמְכִריז תּוב , ַהּכָ ּכָ ְך ִאיׁש  )תהלים לט(ׁשֶ ֶצֶלם ִיְתַהּלֵ ל  -ַאְך ּבְ ּכָ

ּנוּ  ֶלם ָהָאָדם לֹא ַיֲעבֹר ִמּמֶ ּצֶ תֹוכוֹ , ְזַמן ׁשֶ ְך ִאיׁש ְורּוחֹו עֹוֶמֶדת ּבְ . ִיְתַהּלֵ
ָהֳעַבר צֶ  ׁשֶ ה, ֶלם ָהָאָדם ְולֹא ִנְרֶאהּכְ  .ָאז הּוא ָמֳעָבר ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ

אן, ָאַמר לוֹ                               קמזקמז תּוב , ּוִמּכָ ּכָ י ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ )איוב ח(ׁשֶ . ּכִ
ה, ָאַמר לוֹ  ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ה רֹוֶצה ׁשֶ ַאּתָ לּו ׁשֶ ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ ׁש , ּכָ ֲאָבל ֲאַבּקֵ

ךָ  עֹוָלם ׁשֶ , ִמּמְ ָהִייִתי ּבָ מֹו ׁשֶ ָבֵרר ֶאת ְמקֹוִמי ֶאְצְלָך ּכְ אֹותֹו עֹוָלם ּתְ ּבְ
ה י ִיְצָחק ְוָאַמר. ַהּזֶ ָכה ַרּבִ ל , ּבָ י ּכָ ּנִ ֵרד ִמּמֶ ּלֹא ִתּפָ ָך ׁשֶ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

לוּ  ִמים ַהּלָ  .ַהּיָ

ְמעֹון                              קמחקמח י ׁשִ ָהָיה י, ָהְלכּו ְלַרּבִ ב ְועֹוֵסק ְמָצאּוהּו ׁשֶ ֹוׁשֵ
ּתֹוָרה י ִיְצָחק. ּבַ ְמעֹון ְוָרָאה ֶאת ַרּבִ י ׁשִ ְוָרָאה ֶאת ַמְלַאְך , ָזַקף ֵעיָניו ַרּבִ

ָרץ ְלָפָניו ְורֹוֵקד ְלָפָניו ֶות ׁשֶ ְמעֹון. ַהּמָ י ׁשִ י ִיְצָחק, ָקם ַרּבִ ַיד ַרּבִ . ְוָאַחז ּבְ
ֵנס , ָאַמר ָרִגיל ְלִהּכָ י ׁשֶ ּמִ ֵנסיִ  -ּגֹוְזַרִני ׁשֶ ֵנס , ּכָ ּלֹא ָרִגיל ְלִהּכָ לֹא  -ּוִמי ׁשֶ
ֵנס י ְיהּוָדה. ִיּכָ י ִיְצָחק ְוַרּבִ חּוץ, ִנְכְנסּו ַרּבִ ֶות ּבַ ר ֶאת ַמְלַאְך ַהּמָ  .ָקׁשַ

ְמעֹון                              קמטקמט י ׁשִ יַע ְזַמן, ִהְתּבֹוֵנן ַרּבִ ו ֶטֶרם ִהּגִ ַעד ַעְכׁשָ , ְוָרָאה ׁשֶ
מֶֹנה ׁשָ  ֲהֵרי ַעד ׁשְ ל ַהּיֹום ָהָיה ְזַמןׁשֶ ְמעֹון . עֹות ׁשֶ י ׁשִ יבֹו ִלְפֵני ַרּבִ הֹוׁשִ

ּתֹוָרה דֹו ּבַ נוֹ . ְוָהָיה ְמַלּמְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלַרּבִ י ׁשִ ב ַעל , ָאַמר ַרּבִ ׁשֵ
ַתח ר ִעּמוֹ  ]ּוִמי[ּוַמה , ַהּפֶ ַדּבֵ ְרֶאה ַאל ּתְ ּתִ ֶ ֵנס ְלָכאן. ׁשּ , ִאם ִיְרֶצה ְלִהּכָ
בִּ  ׁשְ ֵנסּתַ ּלֹא ִיּכָ בּוָעה ׁשֶ  .יַע אֹותֹו ׁשְ

י ִיְצָחק                              קנקנ ְמעֹון ְלַרּבִ י ׁשִ מּות ָאִביָך , ָאַמר ַרּבִ ָרִאיָת ֶאת ּדְ
ִנינוּ ? ַהּיֹום אֹו לֹא ֲהֵרי ׁשָ ק ִמן ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּלֵ ָאָדם ִמְסּתַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָאִביו , ּבְ

ם ְהֶיה , ָתם ְונֹוָדע ָלֶהםְורֹוֶאה אוֹ , ּוְקרֹוָביו ִנְמָצִאים ׁשָ ּיִ ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ
ה ַאַחת ַדְרּגָ אֹותֹו עֹוָלם ּבְ ּבְ ם ׁשֶ ִסים ְוִנְמָצִאים , ְמדֹורֹו ִעּמָ ּנְ ם ִמְתּכַ ּלָ ּכֻ

ֶרה ִבְמקֹוָמהּ , ִעּמוֹ  ׁשְ ּתִ קֹום ׁשֶ ָמתֹו ַעד ַהּמָ ַעד , ָאַמר. ְוהֹוְלִכים ִעם ִנׁשְ
ו לֹא ָרִאיִתי  .ַעְכׁשָ

ְמעֹון ְוָאַמר                              קנאקנא י ׁשִ ְך ָקם ַרּבִ ין ּכָ י , ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ּבֵ נֹוָדע ַרּבִ
אן, ִיְצָחק ֶאְצֵלנוּ  ל ּכָ ַבע ֵעיַנִים ׁשֶ י אֹותֹו ְוֵתן ִלי. ְוהּוא ֵמאֹוָתן ׁשֶ . ֲהֵרי ָאַחְזּתִ

ְמעֹון: ָיָצא קֹול ְוָאַמר י ׁשִ ַכְנֵפי ַרּבִ א ֲאדֹוֵננּו ָקְרָבה ּבְ ּסֵ ָך , ּכִ ּלְ ֲהֵרי הּוא ׁשֶ
ִכְסֲאךָ  רֹות ּבְ ֵנס ִלׁשְ ּכָ ּתִ ְזַמן ׁשֶ ָך ָיבֹא ּבִ ְמעֹון. ְוִעּמְ י ׁשִ אי, ָאַמר ַרּבִ  .ַוּדַ

ֶות                              קנבקנב ק ַמְלַאְך ַהּמָ ּלֵ ָהָיה ִמְסּתַ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ ְך ָרָאה ַרּבִ ין ּכָ , ּבֵ
צּוי ַר , ְוָאַמר ּמָ ָמקֹום ׁשֶ ין ּבְ ַזר ּדִ ר יֹוַחאיֵאין ּגְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ י . ּבִ ָאַמר ַרּבִ

נוֹ  י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלַרּבִ י ִיְצָחק, ׁשִ ַרּבִ ֵנס ְלָכאן ֶוֱאחֹז ּבְ ּכָ ֲהֵרי ָרִאיִתי , ּתִ ׁשֶ

http://dailyzohar.com/


לשון קודש  -זוהר ויחי      Zohar Vayechi - Hebrew translation. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

הּוא ּפֹוֵחד י ֶאְלָעָזר ְוָאַחז ּבוֹ . בֹו ׁשֶ ָניו , ִנְכַנס ַרּבִ ְמעֹון ֶהֱחִזיר ּפָ י ׁשִ ְוַרּבִ
 .ְוָלַמד ּתֹוָרה

י ִיְצָחק ְוָרָאה ֶאת ָאִביו                              נגנגקק ם ַרּבִ ִני, ָאַמר לוֹ . ִנְרּדַ ֵרי , ּבְ ַאׁשְ
א עֹוָלם ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ים , ֶחְלְקָך ּבָ ל ֵעץ ַהַחּיִ ין ֶהָעִלים ׁשֶ ֲהֵרי ּבֵ ׁשֶ

ַגן ֵעֶדן ָנתּון  ּבְ ב[ׁשֶ ה יֹוׁשֵ ֵני עֹוָלמֹות ]ַאּתָ ׁשְ דֹול ְוָחָזק ּבִ י , ֵעץ ּגָ ְוהּוא ַרּבִ
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ ֲעָנָפיו, ׁשִ ֲהֵרי הּוא אֹוֵחז אֹוְתָך ּבַ ִני. ׁשֶ ֵרי ֶחְלְקָך ּבְ  .ַאׁשְ

א, ָאַמר לוֹ                               קנדקנד ם, ַאּבָ ה ָיִמים ָהיּו , ָאַמר לוֹ ? ּוָמה ֲאִני ׁשָ לֹׁשָ ׁשְ
ְבךָ  ּכָ ּסּו ֶאת ֲחַדר ִמׁשְ ּכִ נּו ְלָך ַחּלֹונוֹ , ׁשֶ תּוִחים ְלָהִאיר ְלָך ְוִתּקְ ת ּפְ

ַעת ִצְדֵדי העֹוָלם י, ֵמַאְרּבַ ַמְחּתִ ֵרי , ַוֲאִני ָרִאיִתי ְמקֹוְמָך ְוׂשָ י ַאׁשְ ָאַמְרּתִ ׁשֶ
ִני ּתֹוָרה, ֶחְלְקָך ּבְ ְנָך ּבַ ו לֹא ָזָכה ּבִ ַעד ַעְכׁשָ  .ִמחּוץ ָלֶזה ׁשֶ

ו ָהיּו ֲעִתיִדים ָלבֹא                               קנהקנה יִקים ַוֲהֵרי ַעְכׁשָ ר ַצּדִ ֵנים ָעׂשָ ֵאֶליָך ׁשְ
ָכל ָהעֹוָלמֹות, ֵמַהֲחֵבִרים ָהיּו יֹוְצִאים ִהְתעֹוֵרר קֹול ּבְ ִמי ֵהם : ְוַעד ׁשֶ
ִביִלים[ַהֲחֵבִרים  ְ אן ]ַהׁשּ עֹוְמִדים ּכָ ְמעֹון? ׁשֶ י ׁשִ ִביל ַרּבִ ׁשְ רּו ּבִ , ִהְתַעּטְ

ָנה לוֹ  ׁש ְוִנּתְ ּקֵ ה ּבִ ׁשָ ּקָ  .ּבַ

אן , ְולֹא ֶזה ְלַבּדוֹ                               קנוקנו ִרים ּכָ ְבִעים ְמקֹומֹות ִמְתַעּטְ ֲהֵרי ׁשִ ׁשֶ
ִבילוֹ  ׁשְ ְבִעים עֹוָלמֹות, ּבִ ָתִחים ְלׁשִ תּוִחים ּפְ ְוָכל , ּוְבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ּפְ

ְבִעים ָרִצים ח ְלׁשִ ָתִרים , עֹוָלם ְועֹוָלם ִנְפּתָ ְבִעים ּכְ ח ְלׁשִ ְוָכל ָרץ ְוָרץ ִנְפּתָ
יק, יֹוִניםֶעלְ  חּו ְדָרִכים ְלַעּתִ ם ִנְפּתְ ָ ר ַהּכֹל, ּוִמׁשּ אֹוָתּה , ִנְסּתַ ִלְראֹות ּבְ

ה ַלּכֹל ִאיָרה ּוְמַהּנָ ּמְ ֱאַמר , ְנִעימּות ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַלֲחזֹות  )תהלים פז(ּכְ
נַֹעם ה ֵהיָכלוֹ ' ּבְ ר ּבְ ֵהיָכלוֹ . ּוְלַבּקֵ ר ּבְ ה ּוְלַבּקֵ תּוב  ַהְינוּ ? ַמה ּזֶ ּכָ במדבר (ׁשֶ

יִתי ֶנֱאָמן הּוא )יב ָכל ּבֵ  .ּבְ

א, ָאַמר לוֹ                               קנזקנז ה, ַאּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ה ְזַמן ָנְתנּו ִלי ּבָ ּמָ , ָאַמר לוֹ ? ּכַ
ְמעֹון , ֵאין ְרׁשּות ְולֹא מֹוִדיִעים ְלָאָדם י ׁשִ ל ַרּבִ דֹוָלה ׁשֶ ִהּלּוָלא ַהּגְ ֲאָבל ּבַ

ְהֶיה עֹוֵרְך ׁשֻ  ֶלְך , ְלָחנוֹ ּתִ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ֱאַמר ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְמַחת ִלּבוֹ  תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ ָרה לֹו ִאּמֹו ּבְ ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹמֹה ּבָ  .ׁשְ

י ִיְצָחק                              קנחקנח ְך ִהְתעֹוֵרר ַרּבִ ין ּכָ ָניו ְמִאיִרים, ּבֵ . ְוָהָיה צֹוֵחק ּוּפָ
ְמעֹון י ׁשִ ָפָניו, ָרָאה ַרּבִ ל ּבְ ּכֵ ַמְעּתָ , ָאַמר לוֹ . ְוִהְסּתַ ָבר ָחָדׁש ׁשָ ָאַמר ? ּדָ

אי, לוֹ  ְמעֹון. ָאַמר לוֹ . ַוּדַ י ׁשִ ח ִלְפֵני ַרּבִ ּטַ ּתַ  .ִהׁשְ

ָידֹו , ָלַמְדנוּ                               קנטקנט נֹו ּבְ י ִיְצָחק אֹוֵחז ֶאת ּבְ ֵמאֹותֹו יֹום ָהָיה ַרּבִ
י . ְולֹא ָהָיה עֹוֵזב אֹותוֹ , ד אֹותֹו ּתֹוָרהּוְמַלמֵּ  ָהָיה ִנְכַנס ִלְפֵני ַרּבִ ׁשֶ ּכְ

ְמעֹון חּוץ, ׁשִ נֹו ּבַ יב ֶאת ּבְ ְמעֹון, הֹוׁשִ י ׁשִ ב ִלְפֵני ַרּבִ , ְוָהָיה קֹוֵרא ְלָפָניו, ְוָיׁשַ
ָקה ִלי ָעְרֵבִני' ה )ישעיה לח(  .ָעׁשְ
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אֹותֹו , ָלַמְדנוּ                               קסקס ל ָהָאָדםּבְ יף ּוַמְפִחיד ׁשֶ ּקִ יַע , יֹום ּתַ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ק ֵמָהעֹוָלם ּלֵ ה, ְזַמּנֹו ְלִהְסּתַ ׁשֶ ין ַהּקָ ּדִ ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם עֹוְמִדים ּבַ , ַאְרּבַ

ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם יִנים ֵמַאְרּבַ ִרים ִניִצים, ּוִמְתעֹוְרִרי ּדִ ָעה ְקׁשָ , ְוַאְרּבָ
ל ֶאָחד ְלִצּדוֹ , יֵניֶהםּוְקָטָטה ִנְמֵצאת בֵּ   .ְורֹוִצים ְלַהְפִריד ּכָ

אֹותֹו ָהעֹוָלםא               א               קסקס רֹוז יֹוֵצא ּוַמְכִריז ּבְ ָמאַתִים , ַהּכָ ָמע ּבְ ְוִנׁשְ
ְבִעים עֹוָלמֹות יק הּוא . ׁשִ ֶנְגּדוֹ  -ִאם ַצּדִ ֵמִחים ּכְ ל ָהעֹוָלמֹות ׂשְ ְוִאם , ּכָ

 .ְלֶחְלקוֹ אֹוי ְלאֹותֹו ָהִאיׁש וּ  -לֹא 

רֹוז ַמְכִריז, ָלַמְדנוּ                               קסבקסב ַהּכָ ַמן ׁשֶ אֹותֹו ַהּזְ ָאז יֹוֵצאת , ּבְ
ד ָצפֹון ְלֶהֶבת ִמּצַ ינּור, ׁשַ ְנַהר ּדִ ַעת , ְוהֹוֶלֶכת ּובֹוֶעֶרת ּבִ ְוִנְפֶרֶדת ְלַאְרּבַ

ִעים, ִצְדֵדי ָהעֹוָלם מֹות ָהְרׁשָ  . ְוׂשֹוֶרֶפת ֶאת ִנׁשְ
עֹוָלם                              קסגקסג ְלֶהֶבת ְועֹוָלה ְויֹוֶרֶדת ּבָ ְואֹוָתּה , ְויֹוֵצאת אֹוָתּה ׁשַ

חֹר ָ ְרְנגֹול ַהׁשּ יָעה ְלַכְנֵפי ַהּתַ ְלֶהֶבת ַמּגִ ין , ׁשַ ַתח ּבֵ ְכָנָפיו ְוקֹוֵרא ַבּפֶ ה ּבִ ּוַמּכֶ
ָעִרים ְ  .ַהׁשּ

ַעם ִראׁשֹוָנה קֹוֵרא ְואֹוֵמר                              קסדקסד א הִ  )מלאכי ג(, ּפַ ּנֵה ַהּיֹום ּבָ
ּנּור  ּתַ ִנּיָה קֹוֵרא ְואֹוֵמר .'ְוגוֹ ּבֵֹער ּכַ ַעם ׁשְ ה יֹוֵצר ָהִרים  )עמוס ד(, ּפַ י ִהּנֵ ּכִ

חוֹ  ֵ יד ְלָאָדם ַמה ׂשּ יו . ּובֵֹרא רּוַח ּוַמּגִ ַמֲעׂשָ ן ָאָדם ּבְ ב ּבֶ ָעה יֹוׁשֵ ְואֹוָתּה ׁשָ
ִעיִדים ְלָפָניו ּמְ ית .ְוהּוא מֹוֶדה ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ִליׁשִ ַעם ׁשְ רֹוִצים ְלהֹוִציא , ּפַ ׁשֶ ּכְ

ָמתוֹ  ּנּו ֶאת ִנׁשְ ְרְנגֹול ְואֹוֵמר, ִמּמֶ ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך  )ירמיה י(, קֹוֵרא ַהּתַ
י ְלָך ָיָאָתה   .'ְוגוֹ ַהּגֹוִים ּכִ

י יֹוֵסי                              קסהקסה ה יֹוֵצא, ָאַמר ַרּבִ חֹר ָלּמָ ְרְנגֹול ׁשָ י ָאַמר לֹו ַר ? ּתַ ּבִ
ָאֶרץ, ְיהּוָדה רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָחְכָמה, ּכָ , ַהּכֹל ָרמּוז ּבַ

ֵני ָאָדם לֹא יֹוְדִעים ּבְ תּוב . ַרק ׁשֶ ּכָ יָך ה )תהלים קד(ֶזהּו ׁשֶ ' ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנךָ  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ נַּ . ּכֻ ּום ׁשֶ ם , ֲעׂשּו ְבָחְכָמהּוִמׁשּ ּלָ ּכֻ

ָחְכָמה  .ְרמּוִזים ּבַ

חֹר                              קסוקסו ָ ְרְנגֹול ַהׁשּ ִנינוּ , ְוַהּתַ ָמקֹום , ׁשָ א ּבְ ין ׁשֹוֶרה ֶאּלָ ֵאין ּדִ
הּוא ִמינוֹ  ין, ׁשֶ ד ַהּדִ א ִמּצַ חֹר ּבָ ׁש . ְוׁשָ ְיָלה ַמּמָ ֲחצֹות ַהּלַ , ְוָלֵכן ּבַ

ל ְתעֹוֶרֶרת רּוַח ׁשֶ ּמִ ׁשֶ ְנֵפי , ַצד ָצפֹון ּכְ ַחת ּכַ ה ּתַ ְלֶהֶבת ַאַחת יֹוֵצאת ּוַמּכָ ׁשַ
ְרְנגֹול ְוהּוא קֹוֵרא חֹר. ַהּתַ ַתְרְנגֹול ׁשָ ן ּבְ ּכֵ ן יֹוֵתר ֵמַאֵחר, ְוָכל ׁשֶ ּוֵ ְתּכַ ּמִ  .ׁשֶ

אן                              קסזקסז ין ָהָאָדם ִיְתעֹוֵרר, ַאף ּכָ ּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַמְתִחיל ְוקֹוֵרא , ּבְ
ֶזהְוֵאי, לוֹ  ּיֹוֵדַע ּבָ ֹוֵכב, ן ִמי ׁשֶ ׁשּ ָרט ְלאֹותֹו ִאיׁש ׁשֶ ִנינוּ . ּפְ ָ ׁשּ ָעה , ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ה רּוי ָעָליו ְלהֹוִציא ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ ין ׁשָ ָהִאיׁש ׁשֹוֵכב ְוַהּדִ ִמּתֹוֶסֶפת ּבֹו רּוַח , ׁשֶ
ָיָמיו ּלֹא ָהָיה ּבְ ֶ ֹוָרה ָעָליו ְוִנְד , ֶעְליֹוָנה ַמה ׁשּ ׁשּ ֶקת ּבוֹ ְוֵכיָון ׁשֶ רֹוֶאה ַמה , ּבֶ

ָיָמיו ּלֹא ָזָכה ּבְ ֶ ִהּתֹוְסָפה ּבֹו אֹוָתּה ָהרּוחַ , ׁשּ ּום ׁשֶ ּתֹוֶסֶפת ּבֹו . ִמׁשּ ּמִ ּוְכׁשֶ
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ה, ְורֹוֶאה תּוב . ָאז יֹוֵצא ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ ּכָ ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל  )שם(ֶזהּו ׁשֶ
תּוב . ֲעָפָרם ְיׁשּובּון י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי )שמות לג(ָאז ּכָ יֶהם לֹא . ּכִ ַחּיֵ ּבְ

ִמיָתָתם זֹוִכים, זֹוִכים  .ּבְ

ָאָדם ֵמת, ָלַמְדנוּ                               קסחקסח ָעה ׁשֶ ׁשָ ָנה לֹו ְרׁשּות ִלְראֹות, ּבְ , ִנּתְ
ם ֲחקּוִקי, ְונֹוָדע ָלֶהם, ְורֹוֶאה ֶאְצלֹו ְקרֹוָביו ַוֲחֵבָריו ֵמאֹותֹו ָהעֹוָלם ם ְוֻכּלָ

עֹוָלם ַהּזֶה ָהיּו ּבָ מֹו ׁשֶ ְדֻמּיֹוֵתיֶהם ּכְ יק אֹותֹו ָהִאיׁש . ּבִ ם , ִאם ַצּדִ ּלָ ּכֻ
לֹום יִמים לֹו ׁשָ ֵמִחים ְלָפָניו ּוַמְקּדִ  .ׂשְ

יק                              קסטקסט ָרט ְלאֹוָתם . לֹא נֹוָדִעים ֵאָליו, ְוִאם ֵאינֹו ַצּדִ ּפְ
ָכל י ּטֹוְרִדים אֹוָתם ּבְ ִעים ׁשֶ יִהּנֹםָהְרׁשָ ּגֵ ם ֲעצּוִבים ּופֹוְתִחים , ֹום ּבַ ְוֻכּלָ

ַוי ִמים ּבְ ַוי ּוְמַסּיְ עֹוֶלה ֵמָהֵאׁש , ּבְ מֹו ֵגץ ׁשֶ ַאף . ּוֵמִרים ֵעיָניו ְורֹוֶאה אֹוָתם ּכְ
ְך הּוא ּפֹוֵתַח ַוי  .ּכָ

ַמת ָהָאָדם, ָלַמְדנוּ                               קעקע ּיֹוֵצאת ִנׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל , ּבְ הֹוְלִכים ּכָ
מתוֹ ְק  אֹותֹו עֹוָלם ִעם ִנׁשְ ּבְ ּוַמְרִאים לֹו ְמקֹום ָהִעּדּון , רֹוָביו ַוֲחֵבָריו ׁשֶ

יק. ּוְמקֹום ָהעֶֹנׁש  ן , רֹוֶאה ֶאת ְמקֹומוֹ , ִאם הּוא ַצּדִ ב ּוִמְתַעּדֵ ְועֹוֶלה ְויֹוׁשֵ
ל אֹותֹו עֹוָלם ִעּדּון ֶעְליֹון ׁשֶ יק. ּבְ ֶאֶרת אֹוָתהּ , ְוִאם ֵאינֹו ַצּדִ ָמה  ִנׁשְ ְנׁשָ

ְרַקע ּקַ ְטָמן ַהּגּוף ּבַ ּנִ ה ַעד ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ְטָמן. ּבָ ּנִ יָון ׁשֶ ה ׁשֹוְמֵרי , ּכֵ ּמָ ּכַ
יַע ְלדּומָ  ּגִ ּמַ ים אֹוֲחִזים ּבֹו ַעד ׁשֶ ל , ה"ַהֻחּקִ ּלֹו ׁשֶ דֹור ׁשֶ ּמָ ּוַמְכִניִסים אֹותֹו ּבַ

יִהּנֹם  .ַהּגֵ

י ְיהּוָדהא               א               קעקע ָמה הֹוֶלֶכת  ,ָאַמר ַרּבִ ׁשָ ִמים ַהּנְ ְבַעת ַהּיָ ל ׁשִ ּכָ
ִית ְברֹו ַלּבַ ִית ְלִקְברֹו ּוִמּקִ ֶלת ָעָליו ַעל ַהּגּוף, ֵמַהּבַ תּוב , ּוִמְתַאּבֶ ּכָ איוב (ׁשֶ

ֱאָבל )יד רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ׂשָ ֵביתוֹ . ַאְך ּבְ ֶבת ּבְ , הֹוֶלֶכת ְויֹוׁשֶ
ם ּלָ  .ֲעצּוִבים ַוֲאֵבִלים ְורֹוָאה ֶאת ּכֻ

ָהָיה, ָלַמְדנוּ                               קעבקעב מֹו ׁשֶ ְבָעה ָיִמים ַהּגּוף ִנְהָיה ּכְ , ַאַחר ׁשִ
ָמתֹו עֹוָלה ִלְמקֹוָמהּ  ָלה. ְוִנׁשְ ְכּפֵ רֹוָאה, ִנְכֶנֶסת ִלְמָעַרת ַהּמַ ֶ , רֹוָאה ַמה ׁשּ

ְכֶנֶסת ּנִ יָעה ְלגַ , ְוִנְכֶנֶסת ְלָמקֹום ׁשֶ ּגִ ּמַ רּוִבים , ן ֵעֶדןַעד ׁשֶ ת ֶאת ַהּכְ ּופֹוֶגׁשֶ
ה ַמּטָ ּלְ ַגן ֵעֶדן ׁשֶ ּבְ ִנינּות ַהֶחֶרב ׁשֶ ֵנס. ּוׁשְ ּכָ ּתִ יק הּוא ׁשֶ  .ִנְכֶנֶסת, ִאם ַצּדִ

ִנינוּ                               קעגקעג ָעה ַעּמּוִדים ְזִמיִנים, ׁשָ ל ַהּגּוף , ַאְרּבָ ּוְדמּות ַאַחת ׁשֶ
יֵדיֶהם חֶ , ּבִ ת ּבֹו ּבְ ׁשֶ ן ֵעֶדן ִמְתַלּבֶ ל ּגַ אֹותֹו ָמדֹור ׁשֶ ֶבת ּבְ ְדָוה ְויֹוׁשֶ

ְגָזר ָעֶליהָ  ּנִ ה ַעד ְזַמן ׁשֶ ַמּטָ ּלְ רֹוז קֹוֵרא, ׁשֶ ְך ַהּכָ  .ַאַחר ּכָ

ן                              קעדקעד ּמֵ ה ְגָוִנים ִמְזּדַ לֹׁשָ ל ׁשְ ְואֹותֹו ָהַעּמּוד ִנְקָרא , ְוַעּמּוד ׁשֶ
תּוב , ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ּכָ ל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ' ּוָבָרא ה )דישעיה (ׁשֶ ַעל ּכָ

ן  ּיֹון  .'ְוגוֹ ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ ּצִ ל ֶצֶדק ׁשֶ אֹותֹו ָהַעּמּוד ְלֶפַתח ׁשֶ עֹוָלה ּבְ
ַלִים ּבוֹ   .ִוירּוׁשָ
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ֵבק  -ִאם ָזָכה ַלֲעלֹות יֹוֵתר                               קעהקעה טֹוב ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו ְלִהּדָ
תֹוךְ  ֶלךְ  ּבְ ל ַהּמֶ תּוב  -ְוִאם לֹא זֹוֶכה ַלֲעלֹות יֹוֵתר , ַהּגּוף ׁשֶ ְוָהָיה  )שם(ּכָ

ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לוֹ  ַלִ ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ְוִאם ָזָכה ַלֲעלֹות יֹוֵתר . ַהּנִ
יק הּוא - ִעּדוּ , ַצּדִ ן ּבְ ֶלְך ּוְלִהְתַעּדֵ ל ַהּמֶ בֹוד ׁשֶ ּזֹוֶכה ַלּכָ ן ֶעְליֹון ׁשֶ

ַמִים ְקָרא ׁשָ ּנִ קֹום ׁשֶ ַמְעָלה ִמּמָ ּלְ תּוב , ׁשֶ ּכָ ג ַעל  )שם נח(ׁשֶ ְתַעּנַ ַעל  .'הָאז ּתִ
ְוָקא' ה ה. ּדַ ּזֹוֶכה ַלֶחֶסד ַהּזֶ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ תּוב , ַאׁשְ ּכָ י  )תהלים קח(ׁשֶ ּכִ

ךָ  ַמִים ַחְסּדֶ  .ָגדֹל ֵמַעל ׁשָ

ַמִים הּואְוִכי עַ                               קעוקעו ָ תּוב , ל ַהׁשּ י ָגדֹל ַעד  )שם נז(ַוֲהֵרי ּכָ ּכִ
ךָ  ַמִים ַחְסּדֶ י יֹוֵסי? ׁשָ ֶחֶסד ֶעְליֹון ְוֶחֶסד , ֵיׁש ֶחֶסד ְוֵיׁש ֶחֶסד, ָאַמר ַרּבִ

ְחּתֹון ַמִים. ּתַ ָ תּוב , ֶחֶסד ֶעְליֹון הּוא ֵמַעל ַהׁשּ ּכָ ְחּתֹון הּוא ׁשֶ ישעיה (ְוֶחֶסד ּתַ

ֱאָמִניםַחְסֵדי ָדוִ  )נה ַמִים, ד ַהּנֶ תּוב ַעד ׁשָ ה ּכָ  .ּוְבֵאּלֶ

י ִיְצָחק, ָלַמְדנוּ                               קעזקעז תּוב , ָאַמר ַרּבִ ִנים  )תהלים קיג(ּכָ ֵאם ַהּבָ
ֵמָחה ַהְללּוָיהּ  ִנים ִמי ֵהם. ָהֵאם ַהְידּוָעה. ׂשְ ְמעֹון? ַהּבָ י ׁשִ ֲהֵרי , ָאַמר ַרּבִ

ֵני ָבִני ׁש ׁשְ ּיֵ ִנינּו ׁשֶ דֹוׁש ׁשָ רּוךְ -ם ַלּקָ ָכר . ֶאָחד ָזָכר ְוֶאָחד ְנֵקָבה, הּוא-ּבָ ַהּזָ
תּוב , ָנַתן אֹותֹו ְלַיֲעקֹב ּכָ ָרֵאל )שמות ד(ׁשֶ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ  )ישעיה מט(ְוָכתּוב , ּבְ

ָאר ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ת ָנַתן ְלַאְבָרָהם. ִיׂשְ תּוב , ּבַ ּכָ ' ַוה )בראשית כד(ׁשֶ
ַרְך ֶאת ּכֹל ּבֵ ת ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם. ַאְבָרָהם ּבַ ָמהּ , ּבַ  .ּוַבּכֹל ׁשְ

יִניָקה אֹוָתם, ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ֲעֵליֶהם                              קעחקעח ּמֵ תּוב , ׁשֶ ְוַעל ֶזה ּכָ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִנינוּ . לֹא ִתּקַ ה, ְוׁשָ ה ָהָאָדם ֲחָטָאיו ְלַמּטָ ֵדי , ַאל ַיְרּבֶ ּכְ

ְסּתַ  ּתִ ִניםׁשֶ ק ָהֵאם ֵמַעל ַהּבָ ה  )ויקרא יח(ְוָכתּוב , ּלֵ ָך ִהוא לֹא ְתַגּלֶ ִאּמְ
ה ֶעְרָוָתהּ . ֶעְרָוָתהּ  ַגּלֶ ּמְ  .אֹוי ְלִמי ׁשֶ

דֹוׁש                               קעטקעט ְזֻכּיֹות ִלְפֵני ַהּקָ ים ּבִ ֵני ָהעֹוָלם ּוַמְרּבִ ִבים ּבְ ָ ׁשּ ּוְכׁשֶ
רּוְך הּוא ה, ּבָ ָבה ּוְמַכּסָ ִנים ְוָהֵאם ׁשָ ַמה . ָאז ֶזה ִנְקָרא ְתׁשּוָבה, ַעל ַהּבָ
ׁשּוָבה ה ּתְ ִקּיּוָמהּ ? ּזֶ ָבה ּבְ ָ ׁשּ ל ָהֵאם ׁשֶ ִנים , זֹו ְתׁשּוָבה ׁשֶ תּוב ֵאם ַהּבָ ְוָאז ּכָ

ֵמָחה אי. ׂשְ ִנים ַוּדַ ה ּוְרִבּיָה ַעד . ֵאם ַהּבָ ִרּיָ ֵטר ָהָאָדם ִמּפְ ְוָלֵכן לֹא ִיּפָ
ן ּוַבת ּמֹוִליד ּבֵ  .ׁשֶ

ִנינוּ                               קפקפ י ִיְצָחק, ׁשָ תּוב , ָאַמר ַרּבִ נַֹעם ה )תהלים כז(ּכָ ' ַלֲחזֹות ּבְ
ֵהיָכלוֹ  ר ּבְ יִקים ִלְראֹות ֶאת ֶזה. ּוְלַבּקֵ ּדִ ׁשּוַקת ַהּצַ ה ָאַמְרּתָ ַעל ה, ּתְ '? ְוַאּתָ

ְמעֹון י ׁשִ תּוב נַֹעם ה, ַהּכֹל ֶאָחד, ָאַמר ַרּבִ ּכָ ָמע ׁשֶ בָּ ', ַמׁשְ יק ׁשֶ א ֵמָהַעּתִ
ַמִים ַהּזֶה ָ דֹוׁש ַלׁשּ אי, ַהּקָ ְך ִהיא ַוּדַ יִקים ּכָ ּדִ ְוָכתּוב ַעל . ּוְתׁשּוַקת ַהּצַ

ַמִים ָ ג ַעל , ַהׁשּ ְתַעּנַ ּזֹוֶכה .'הָאז ּתִ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ים . ַאׁשְ אי ְמַעּטִ ַוּדַ
 .ֵהם
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ִנינוּ א               א               קפקפ ְמעֹון, ׁשָ י ׁשִ תּוב  ,ָאַמר ַרּבִ י ִנֲחרּו ִבי  )שיר א(ּכָ ֵני ִאּמִ ּבְ
ָרִמים ֻמִני נֵֹטָרה ֶאת ַהּכְ י. ׂשָ ֵני ִאּמִ תּוב , ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִליְך  )איכה ב(ּכְ ִהׁשְ

ַמִים ֶאֶרץ ָ ה . ִמׁשּ ַמּטָ ּלְ יתֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ְלַהֲחִריב ּבֵ דֹוׁש ּבָ ָרָצה ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ָרֵאל ְלֵבין  יםּוְלַהְגלֹות ֶאת ִיׂשְ ָפָניו , ָהַעּמִ רּוְך הּוא ִמּלְ דֹוׁש ּבָ ֶהֱעִביר ַהּקָ

ּנוּ , ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזוֹ  תּוב , ְוִהְתַרֲחָקה ִמּמֶ ּכָ ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק )שמות ב(ּכַ ַתּצַ . ַוּתֵ
ַמְעָלה ּלְ ַמִים ׁשֶ ָ ֶאֶרץ זֹו ִהְתַרֲחָקה ִמׁשּ ה ֶנְחְרָבה, ּוְכׁשֶ ַמּטָ ּלְ , ָהָאֶרץ ַהּזֹו ׁשֶ

ָראֵ  יםְוִיׂשְ ין ָהַעּמִ רּו ּבֵ ּזְ ָרֵאל. ל ִהְתּפַ ֶנֶסת ִיׂשְ ִמי ָגַרם ִלי ֶאת ֶזה : ָאְמָרה ּכְ
ה ִלי ֶאת ֶזה י? ּוִמי ָעׂשָ ּנִ ֲחרּו ִבי ְוִהְתַרֲחקּו ִמּמֶ ּנִ י ׁשֶ ֵני ִאּמִ אי, ּבְ י ַוּדַ ֵני ִאּמִ  .ּבְ

ֶרךְ                               קפבקפב ּדֶ י יֹוֵסי ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ר ְוָהָיה עִ , ַרּבִ יא ּבַ י ִחּיָ ּמֹו ַרּבִ
ָהיּו הֹוְלִכים. ַרב יא, ַעד ׁשֶ י ִחּיָ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ָרִאיִתי, ָאַמר ַרּבִ ֶ ? ָרִאיָת ַמה ׁשּ

ָהר, ָאַמר לוֹ  ּנָ ִפי , ְוִצּפֹור ַאַחת ַעל רֹאׁשוֹ , ָרִאיִתי ֶגֶבר ֶאָחד ּבַ ְוָעֶלה ּבְ
ּפֹור ַרְגֶליהָ , ַהּצִ ְולֹא , אֹותֹו ֶגֶבר ֵמִרים קֹולֹות ְוצֹוֵוחַ וְ , ְואֹוֶכֶלת ְורֹוֶמֶסת ּבְ

י ָמה ָאַמר  .ָיַדְעּתִ

ַמע, ָאַמר                              קפגקפג . ֲאִני ּפֹוֵחד ְלִהְתָקֵרב, ָאַמר. ִנְקַרב ֵאָליו ְוִנׁשְ
ָמקֹום ֶזה, ָאַמר לוֹ  ן ָאָדם הּוא ּבְ ָרַמז ָלנּו ? ְוִכי ּבֶ ל ָחְכָמה ׁשֶ א ֶרֶמז ׁשֶ ֶאּלָ

דֹוׁש בָּ  ָהָיה אֹוֵמר. ָקְרבּו ֵאָליו. רּוְך הּואַהּקָ ְמעּו ׁשֶ ֶתר: ׁשָ ֶתר, ּכֶ ֵני , ּכֶ ׁשְ
חּוץ  רּוִיים ּבַ ח , לֹא ָנח ְולֹא ְמנּוָחה .]ְזרּוִקים ְלַבחּוץ[ָבִנים ׁשְ ּפַ ּפֹור ּבַ ַהּצִ ַעד ׁשֶ

ּפֹל  .ּתִ

י יֹוֵסי ְוָאַמר                              קפדקפד ָכה ַרּבִ נֵ , ּבָ ִנינּו ּבְ ָ ׁשּ י ִנֲחרּו ִביֶזהּו ׁשֶ ָמה . י ִאּמִ
ַעם י? ַהּטַ י לֹא ָנָטְרּתִ ּלִ ְרִמי ׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ  . ִמׁשּ

ךְ , ָאַמר                              קפהקפה לּות ִנְמׁשָ אי ַהּגָ ַמִים לֹא ]ׁשֶ [ְוַעל ֶזה , ַוּדַ ָ ֵרי ַהׁשּ ִצּפֳ
לֹות ַיעֲ  ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ְלטֹון ָהַעּמִ ִ ׁשּ בֹר ָזזֹות ַעד ׁשֶ

יָניו ? ּוָמַתי, ֵמָהעֹוָלם רּוְך הּוא ְמעֹוֵרר ּדִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יַע ַהּיֹום ׁשֶ ּגִ ּיַ ַעד ׁשֶ
עֹוָלם תּוב , ּבָ ּכָ ַדע ַלה )זכריה יד(ׁשֶ לֹא יֹום ְולֹא ' ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ

 .ָלְיָלה

ָהיּו הֹוְלִכים                              קפוקפו ְמעּו קֹול ֶאָחד ׁשֶ , ַעד ׁשֶ : ָהָיה אֹוֵמרׁשָ
ִדיָניו יָעה ּבְ ין ִהּגִ ְלֶהֶבת ַהּדִ ְרָפה ֶאת אֹוָתּה . ׁשַ ְלֶהֶבת ַאַחת ְוׂשָ ָיְצָאה ׁשַ

ּפֹור תּוב , ָאַמר. ַהּצִ ּכָ מֹו ׁשֶ אי ּכְ ֵרַפת ָהֵאׁש  )דניאל ז(ַוּדַ ָנה ִלׂשְ  .ְוִנּתְ

י יֹוֵסי                              קפזקפז רוּ , ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ְך הּוא ֶאת לֹא ִהְגָלה ַהּקָ
ּלֹא ִנְמְצָאה ֵביֵניֶהם ֱאמּוָנה ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ָרֵאל ֶאּלָ ְמְנָעה ֵביֵניֶהם , ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ְבָיכֹול, ָהֱאמּוָנה ּכֹל, ּכִ ְך ִנְמָצא ּבַ תּוב , ּכָ ּכָ ִריְתֶכם  )ישעיה כח(ׁשֶ ר ּבְ ְוֻכּפַ
 .ֶאת ָמֶות
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יא                              קפחקפח י ִחּיָ ֶות ָלֶנַצחַמהּו ׁשֶ , ָאַמר ַרּבִ ע ַהּמָ ּלַ תּוב ּבִ ָאַמר ? ּכָ
רּוְך הּוא ֶאת ְיִמינוֹ , לוֹ  דֹוׁש ּבָ עֹוֵרר ַהּקָ ּיְ ׁשֶ ַנע ָמֶות ֵמָהעֹוָלם, ּכְ ְולֹא , ִיּמָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יִמינֹו ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ְתעֹוְררּו ִיׂשְ ּיִ ׁשֶ א ּכְ ִתְתעֹוֵרר ָיִמין זֹו ֶאּלָ
ה, הּוא ּה ּתֹוָרה ׁשֶ ? ּוַמה ּזֶ תּוב ּבָ ת ָלמוֹ  )דברים לג(ּכָ אֹותֹו . ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ּבְ
ה ָחִיל ְוגוֹ ' ְיִמי ה )תהלים קיח(ְזַמן  י ', עֹׂשָ ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ לֹא ָאמּות ּכִ

 .ָיהּ 

ה ּבוֹ , ָלַמְדנוּ                               קפטקפט רּוְך הּוא ִמְתַרּצֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יק ׁשֶ ּדִ , אֹותֹו ַהּצַ
ן ָהֵעֶדןוְ  יֵקי ּגַ ין ַצּדִ ים ָיִמים ּבֵ לֹׁשִ רֹוז קֹוֵרא ָעָליו ׁשְ יִקים , ַהּכָ ּדִ ל ַהּצַ ּכָ

ֵמִחים יק ַעד , ׂשְ ּדִ ל אֹותֹו ַהּצַ ִרים ְמקֹומֹו ׁשֶ ִאים ּוְמַעּטְ יִקים ּבָ ּדִ ל ַהּצַ ּכָ
יֵניֶהם ּיּורֹו ּבֵ ר ֶאת ּדִ ּיָבֹא ְלַמּדֵ  . ׁשֶ

ע                               קצקצ ים יֹום , הּואְוִאם ָרׁשָ לֹׁשִ יִהּנֹם ׁשְ ּגֵ רֹוז קֹוֵרא ָעָליו ּבַ ַהּכָ
ם ֲעצּוִבים, ]ָעָליו[ ּלָ ִעים ּכֻ  .ְוָכל ָהְרׁשָ

ם ּפֹוְתִחים                              אאקצקצ ּלָ ְגָללֹו , ַוי: ּכֻ ֵעת ּבִ ין ָחָדׁש ִמְתעֹוֵרר ּכָ ֲהֵרי ּדִ ׁשֶ
לֹוִני ל ּפְ ִנים . ׁשֶ ּמְ ה ׁשֹוְמֵרי ַהחֹק ִמְזּדַ ּמָ יִמים לוֹ ּכַ ֶנְגּדֹו ּוַמְקּדִ אֹוי , ַוי: ּכְ

ֵכנוֹ  ע אֹוי ִלׁשְ ם ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים. ָלָרׁשָ י ְגמּול ָיָדיו : ְוֻכּלָ ע ָרע ּכִ אֹוי ְלָרׁשָ
ה ּלוֹ  ה . ֵיָעׂשֶ מּול ָיָדיו ]ַטַעם[ַמה ּזֶ י ִיְצָחק? ּגְ ִמי  ]ְלהֹוִציא[ִלְכלֹל , ָאַמר ַרּבִ

ּזֹוֶנה ְבָידֹו ְלהוֹ  ִחית ַזְרעֹו ָלִריקׁשֶ  .ִציא ּוְלַהׁשְ

ִנינוּ                               קצבקצב ֲהֵרי ׁשָ ּמֹוִציא ַזְרעֹו ָלִריק ִנְקָרא ָרע, ׁשֶ ל ִמי ׁשֶ ְולֹא , ּכָ
ִכיָנה ֵני ׁשְ תּוב , רֹוֶאה ּפְ ּכָ ה לֹא  )תהלים ה(ׁשֶ ע ָאּתָ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ּכִ

כֹור ְיהּוָדה ַרעַוְיִהי עֵ  )בראשית לב(ְוָכתּוב , ְיֻגְרָך ָרע אן. ר ּבְ אֹוי , ַאף ּכָ
ע ָרע  הּוא ָרע -ְלָרׁשָ ע ׁשֶ ה ַעְצמֹו ָרע, אֹוי ְלאֹותֹו ָרׁשָ ָעׂשָ י ְגמּול ָיָדיו , ׁשֶ ּכִ
ה ּלֹו  ִחית ַזְרעֹו ָלִריק -ֵיָעׂשֶ ּזֹוֶנה ְבָידֹו ְלהֹוִציא ּוְלַהׁשְ ְוָלֶזה , ִלְכלֹל ִמי ׁשֶ

אֹותֹו ָהע םטֹוְרִדים אֹותֹו ּבְ ּלָ  .ֹוָלם יֹוֵתר ִמּכֻ

ע , ּבֹא ִתְראה                              קצגקצג תּוב אֹוי ְלָרׁשָ ֲהֵרי ּכָ תּוב  .]ָרע[ׁשֶ ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ע ה ָרע, אֹוי ְלָרׁשָ ָאַמְרנוּ ? ָלּמָ מֹו ׁשֶ א ּכְ ה ַעְצמֹו ָרע, ֶאּלָ ָעׂשָ ְוָכתּוב לֹא , ׁשֶ

ם עֹוִלים ְוֶזה לֹא עֹוֶלה, ְיֻגְרָך ָרע ָהְרגּו , ם ּתֹאַמרְואִ   .ְוֻכּלָ ִעים ׁשֶ ָאר ְרׁשָ ׁשְ
ֵני ָאָדם ם עֹוִלים ְוהּוא לֹא עֹוֶלה, ּבֹא ְרֵאה? ּבְ ּלָ ַעם. ּכֻ ֵהם ָהְרגּו ? ָמה ַהּטַ

ֵני ָאָדם ֲאֵחִרים ׁש , ּבְ ָניו ַמּמָ ים, ְוֶזה ָהַרג ּבָ ִמים ַרּבִ ַפְך ּדָ , ּבֹא ְרֵאה  .ׁשָ
ֵעי ָהעֹוָלם לֹא ָכתּוב וַ  ָאר ִרׁשְ ׁשְ ַרע ְבֵעיֵני הּבִ ֵעיֵני ', ּיֵ ַרע ּבְ תּוב ַוּיֵ ְוָכאן ּכָ

ה' ה ר ָעׂשָ ַעם. ֲאׁשֶ ֵחת ַאְרָצה? ָמה ַהּטַ תּוב ְוׁשִ ּכָ ּום ׁשֶ  .ִמׁשּ

ִנינוּ                               קצדקצד י ְיהּוָדה, ׁשָ ֵאין לֹו , ָאַמר ַרּבִ עֹוָלם ׁשֶ ֵאין ְלָך ֵחְטא ּבָ
ָרט ָלֶזה ׁשּוָבה ּפְ ָרט ָלֶזהְוֵאין ְלָך ָרׁשָ , ּתְ ִכיָנה ּפְ ֵני ׁשְ ּלֹא רֹוֶאה ּפְ , ע ׁשֶ

תּוב לֹא ְיֻגְרָך ָרע ּכָ ַלל, ׁשֶ י ִיְצָחק. ּכְ עֹוָלם , ָאַמר ַרּבִ יִקים ּבָ ּדִ ֵרי ַהּצַ ַאׁשְ
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א ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ תּוב , ַהּזֶ יִקים ְלעֹוָלם  )ישעיה ס(ֲעֵליֶהם ּכָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ
ה. ִייְרׁשּו ָאֶרץ י ְיהּוָדה? ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ַמה ּזֶ תּוב , ָאַמר ַרּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ְך ִלְפֵני ה )תהלים קטז( ים' ֶאְתַהּלֵ ַאְרצֹות ַהַחּיִ  .ּבְ

תֹוָכם, ַוְיִחי ַיֲעקֹב                              קצהקצה ּלֹא ְלָעֵרב . ּבְ ָלֵכן ָצִריְך ְלָאָדם ׁשֶ
ל עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ֶצֶלם ׁשֶ ּלֹו ּבְ לֹות ֶצֶלם ׁשֶ ה ָקדֹוׁש ְוֶזה , ּוַמּזָ ּזֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

 .ָטֵמא

ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים                               קצוקצו ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ּבֹא ְרֵאה ַמה ּבֵ
לֹות ְמָצא ָאָדם ֵמת, ּוַמּזָ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ּיִ ל ַהּגּוף, ׁשֶ א ֶאת ּכָ ִית , הּוא ְמַטּמֵ ְוַהּבַ

ל עֹוְבֵדי . ָטֵמא הּו ַאֵחרְוגּוף ׁשֶ א ִמיׁשֶ לֹות לֹא ְמַטּמֵ ְוגּופֹו , כֹוָכִבים ּוַמּזָ
הּוא ֵמת ]ּוֵביתוֹ [ ׁשֶ ַעם. לֹא ָטֵמא ּכְ  ?ָמה ַהּטַ

הּוא ֵמת                              קצזקצז ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרֵאל ּבְ ל ִרּבֹונֹו , ִיׂשְ ֹות ׁשֶ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ּכָ
ּנוּ  דֹוׁש , עֹוְברֹות ִמּמֶ ֶלם ַהּקָ ּנּו ַהּצֶ ה ְועֹוֵבר ִמּמֶ ּנּו רּוַח , ַהּזֶ ְועֹוֶבֶרת ִמּמֶ

ה ַהּזוֹ  ָ ֻדׁשּ ָאר ַהּגּוף ָטֵמא, ַהּקְ  .ִנׁשְ

לֹות עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה לֹא                               קצחקצח ֲאָבל עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ
ךְ  ִדים, ּכָ ָכל ַהּצְ יו ָטֵמא ּבְ ַחּיָ ּבְ כָּ , ַצְלמֹו ָטֵמא ְורּוחֹו ְטֵמָאה, ׁשֶ ּום ׁשֶ ל ּוִמׁשּ

תֹוכוֹ  רּויֹות ּבְ לּו ׁשְ ְמאֹות ַהּלָ ת. ָאסּור ִלְקַרב ֵאָליו, ַהּטֻ ּמֵ יָון ׁשֶ יֹוְצאֹות , ּכֵ
לוּ  ְמאֹות ַהּלָ ל ַהּטֻ א, ּכָ ִלי ֻטְמָאה ְלַטּמֵ ָאר ּגּוף ּבְ  .ְוִנׁשְ

ּגּוָפם ָטֵמא                              קצטקצט ב ׁשֶ ִמיָתָתם, ְוַאף ַעל ּגַ ַחּיֵיֶהם ּוֵבין ּבְ ין ּבְ , ּבֵ
ְמָצאֹות ֶאְצָלֶהםאֲ  ּנִ ְמאֹות ׁשֶ ל אֹוָתן ַהּטֻ ּכָ ַחּיֵיֶהם ׁשֶ ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח , ָבל ּבְ

א ֲאֵחִרים ְמאֹות ֵמֶהם, ּוְבִמיָתָתם. ְלַטּמֵ ל אֹוָתן ַהּטֻ ר יֹוְצאֹות ּכָ ֲאׁשֶ לֹא , ּכַ
א א ֲאֵחִרים, ְיכֹוִלים ְלַטּמֵ ָרֵאל ָיכֹול ְלַטּמֵ ל ִיׂשְ ֻד , ְוׁשֶ ל ַהּקְ י ּכָ ֹות ּכִ ׁשּ

ּנוּ   .ְוׁשֹוֶרה ָעָליו ַצד ָהַאֵחר, יֹוְצאֹות ִמּמֶ

ה, ּבֹא ְרֵאה                              רר דֹוׁש ַהּזֶ ֶלם ַהּקָ ל , ַהּצֶ ּדֵ הֹוֵלְך ָאָדם ּוִמְתּגַ ׁשֶ ּכְ
ּלוֹ  מּות ׁשֶ ה ַהּדְ ְרצּוף ַהּזֶ ית ֵמַהּפַ ה ֶצֶלם ַאֵחר, ְוַנֲעׂשֵ ִרים , ַנֲעׂשֶ ּוִמְתַחּבְ

ֶאָחד מּור הּוא . ֹוֵטל ֶאת ֶזהְוֶזה נ, ּכְ ֵני ְצָלִמים ׁשָ ְמָצִאים ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִקּיּום, ָהָאָדם רּוָיה ְבתֹוכוֹ , ְוגּופֹו ּבְ  . ְורּוַח ׁשְ

ֵרִבים ָיָמיו                              רארא ּקְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּנוּ , ּבְ , ְוֶזה עֹוֶלה ָלֶזה, ֵהם עֹוְבִרים ִמּמֶ
ִמיָרה ִלי ׁשְ ָאר ָאָדם ּבְ ָלִלים )שיר ב(ָאז , ְוִנׁשְ פּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהּצְ ּיָ , ַעד ׁשֶ

ַנִים  .ׁשְ

עֹוָלם, ּבֹא ְרֵאה                              בברר ין ּבָ ְתעֹוֵרר ּדִ ּמִ ׁשֶ רּוְך , ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ
א ִדין ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם ּסֵ ב ַעל ּכִ ִדין[ָצִריְך ָאָדם ְלעֹוֵרר , הּוא יֹוׁשֵ  ]ּבְ

יָּ  ׁשּוָבה ׁשֶ ע ּתְ ָתִקים, ]ֵמֲחָטָאיו[ׁשּוב ֵמָהֶרׁשַ ִבים ּפְ ֲהֵרי אֹותֹו יֹום ִנְכּתָ , ׁשֶ
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תּוִבים ִתיק ּכְ ם ִנְמָצִאים ּבְ ׁשּוב ִלְפֵני ִרּבֹונוֹ . ְוֻכּלָ ּיָ , ִאם ָזָכה ָאָדם ׁשֶ
ָעָליו ָתִקים ׁשֶ  .קֹוְרִעים ֶאת ַהּפְ

רּוְך הּוא מַ                               רגרג דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ְזִמין ִלְפֵני ָהָאָדם ֶאת יֹום ַאַחר ּכָ
ּפּוִרים ׁשּוָבה, ַהּכִ ב ֵמֲחָטָאיו . יֹום ַהּתְ ה  -ִאם לֹא . טֹוב -ִאם ׁשָ ְמַצּוֶ

ָתִקים ֶלְך ַלְחּתֹם ּפְ ּנוּ . ַהּמֶ ק ִמּמֶ ּלֵ ׁשּוָבה רֹוָצה ְלִהְסּתַ י ַהּתְ  .אֹוי ּכִ

ֵלָמה כָּ                               רדרד ְתׁשּוָבה ְולֹא ׁשְ ּתֹוִלים לֹו ַעד  -ָראּוי ִאם ָזָכה ּבִ
ל ֲעֶצֶרת ִמיִני ֶלָחג, אֹותֹו יֹום ַאֲחרֹון ׁשֶ הּוא ׁשְ ֵלָמה . ׁשֶ ה ְתׁשּוָבה ׁשְ ִאם ָעׂשָ

ית  -ְוִאם לֹא זֹוֶכה . ִנְקָרִעים -ִלְפֵני ִרּבֹונֹו  ָתִקים יֹוְצִאים ִמּבֵ אֹוָתם ּפְ
ין יֵדי ַמְלַאְך ַהּדִ ֶלְך ְוִנְמָסִרים ּבִ הְוהַ , ַהּמֶ ין ַנֲעׂשֶ ּוְפָתִקים יֹוֵתר לֹא , ּדִ

ֶלךְ   .חֹוְזִרים עֹוד ְלֵבית ַהּמֶ

ּנּו ְולֹא ִנְמָצִאים ִעּמוֹ                               רהרה ָלִמים ִמּמֶ יָון . ָאז ָמֳעָבִרים ַהּצְ ּכֵ
ּנוּ  ָעְברּו ִמּמֶ ֶות, ׁשֶ ֶלְך ַיֲעבֹר ָעָליו ְוִיְטַעם ִמּכֹוס ַהּמָ עֶֹנׁש ַהּמֶ אי ׁשֶ  .ֲהֵרי ַוּדַ

ל ַחג ָהַאֲחרֹון ִנים, ּוְבאֹותֹו ַלְיָלה ׁשֶ ים ְמֻזּמָ ֲעִניׁשִ ְלָאִכים ַהּמַ ְונֹוְטִלים , ַהּמַ
ָתִקים ְטלּו אֹוָתם. ֶאת ַהּפְ ּנָ ָלִמים, ְוַאַחר ׁשֶ ְוִאם [ְולֹא ִנְמָצִאים , ָמֳעָבִרים ַהּצְ

גּוִמים ֶהם ָיַדיִ  ]'ַיֲעבֹר ָעָליו ַמֲחלֹות ְוכוּ , ִנְמָצִאים ּפְ ֶהם ָיַדִים . םּבָ  -ְוִאם ִנְמָצִאים ּבָ
רּועַ  ין ּגָ ֶהם, ּדִ ּלָ ָגם ׁשֶ ּפְ ל ַמֲחלֹות ָרעֹות ּבַ ין ׁשֶ ַוֲהֵרי , אֹו ַיֲעבֹר ָעָליו ּדִ

ַאְרנּו ֶאת ֶזה  .ּבֵ

ְדמֹוִנים אֹוְמִרים יֹוֵתר                              רורו ֵצא , ּוְבִסְפִרי ַהּקַ ָהרֹאׁש ִנְגָרע ְוִיּמָ ׁשֶ ּכְ
ְצאוּ בְּ  -ַהּגּוף  ּתֹו ִיּמָ ק, נֹו אֹו ִאׁשְ ּלֵ ל . ְוהּוא ִיְסּתַ ּלֹא ָחַזר ּכָ ׁשֶ ר ּכְ ְוֶזה ְמֻדּבָ

ְתׁשּוָבה א, ֲאָבל ִאם ָחַזר. אֹותֹו ְזַמן ּבִ ֶות ִיְטַעם ְוִיְתַרּפֵ  .ַטַעם ַהּמָ

ֵצא ָהרֹאׁש                               רזרז ִקים ְוהוּ  -ְוִאם ַהּגּוף לֹא ִנְרֶאה ְוִיּמָ ּלְ א ֵהם ִמְסּתַ
ְרׁשּותוֹ , ִמְתַקּיֵם ָטן ּבִ נֹו ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ר ּכְ  . ְוֶזה ְמֻדּבָ

גּוִמים                              רחרח גּוִמים, ְוִאם ָיָדיו ּפְ ה ָיָדיו ּפְ ַמֲחלֹות  -ַרְגָליו , ַמֲעׂשֵ
ֶלם ְוחֹוֵזר. רֹוְדפֹות אֹותוֹ  תּוב , ּבֹוֵרַח ְוחֹוֵזר, ּבֹוֵרַח ַהּצֶ  )דברים כח(ָעָליו ּכָ

ּבֶֹק  ן ֶעֶרבּבַ ן . ר ּתֹאַמר ִמי ִיּתֵ ְיָלה ְמֻתּקָ ָבָנה ְמִאיָרה ְוַהּלַ ַהּלְ ׁשֶ ְוֶזה ּכְ
אֹור  .ּבְ

יִקים ֲחִסיִדים                              רטרט ם , ֲאָבל ַצּדִ ִלּבָ ִלים ּבְ ּכְ ל יֹום ָויֹום ִמְסּתַ ּכָ
ִקים ֵמָהעֹוָלם ּלְ ִאּלּו אֹותֹו יֹום ִמְסּתַ ֵלמָ , ּכְ ׁשּוָבה ׁשְ ים ּתְ ה ִלְפֵני ְועֹוׂשִ

ה ּוָבעֹוָלם . ְולֹא ִיְצָטְרכּו ְלָדָבר ַאֵחר, ִרּבֹוָנם עֹוָלם ַהּזֶ ֵרי ֶחְלָקם ּבָ ַאׁשְ
א  .ַהּבָ

ִמי , ּבֹא ְרֵאה                              רירי ְקָרא ִבׁשְ י  -ּכֹל ַהּנִ ה ֶעְליֹוִנים ַמֲעׂשֵ ּמָ ּכַ
דֹוׁש  ֶלְך ַהּקָ ים , ַהּמֶ אֹוָתם ַמֲעׂשִ ֲהֵרי ּבְ ִרּיֹות[ׁשֶ ה ]ּבְ ה ְלַמּטָ הּוא עֹוׂשֶ , ׁשֶ

ַמְעָלה ּלְ ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ ר אֹוָתם ּבִ ה , קֹוׁשֵ ּנֹוְטִלים אֹוָתם ְלַמּטָ ּוְכׁשֶ
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ה ֶהם ַמֲעׂשֶ ים ּבָ ׁשּור ּבוֹ , ְועֹוׂשִ ּקָ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ גֹון , ִמְתעֹוֵרר אֹותֹו ַמֲעׂשֶ ּכְ
ָבִר , ֵאזֹוב ְוֵעץ ֶאֶרז ַאְרנּו ַהּדְ  .יםַוֲהֵרי ּבֵ

דֹוׁש א               א               רירי ם ַהּקָ ֵ ׁשּ ֲאחּוִזים ּבַ מֹו לּוָלב, ְוֵיׁש ֵמֶהם ׁשֶ , ְוֶאְתרֹוג, ּכְ
דֹוׁש ְלַמְעָלה, ַוֲעָרָבה, ֲהַדס ם ַהּקָ ֵ ׁשּ ם ֲאחּוִזים ּבַ ּלָ ּכֻ ִנינוּ . ׁשֶ ְך ׁשָ , ְוַעל ּכָ

ֵדי ְלעֹוֵרר ֶחְדָוה ה ּכְ ֶהם ַמֲעׂשֶ אֹוֵחז ּבוֹ  ֶלֱאחֹז אֹוָתם ְוַלֲעׂשֹות ּבָ . אֹותֹו ׁשֶ
ִנינוּ  ָבר , ְוַעל ֶזה ׁשָ ֵדי ְלעֹוֵרר ּדָ ָבר ּכְ ה ָצִריְך ְלַהְראֹות ּדָ ְדָבִרים ּוַמֲעׂשֶ ּבִ

 .ַאֵחר

ִמי ְוִלְכבֹוִדי                               ריבריב ְקָרא ִבׁשְ תּוב ּכֹל ַהּנִ ּכָ ָראִתיו[ֶזהּו ׁשֶ  - ]ּבְ
בֹוִדי ָראִתיו . ְלעֹוֵרר ּכְ יו . ְלַיֵחד ִלי -ּבְ ה  -ְיַצְרּתִ  .]ּכֹחַ [ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמֲעׂשֶ

יִתיו  ַמְעָלה -ַאף ֲעׂשִ ּלְ  .ְלעֹוֵרר ּבֹו ּכַֹח ׁשֶ

ִמי                               ריגריג ְקָרא ִבׁשְ ָבר ַאֵחר ּכֹל ַהּנִ תּוב  -ּדָ ּכָ  )ויקרא כג(ַהְינּו ׁשֶ
ִרי ֵעץ ָהָדר ָראִתיו . ּפְ ָמִר  -ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ּפֹת ּתְ יו . יםַהְינּו ּכַ ַהְינּו  -ְיַצְרּתִ
יִתיו . ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת  .ַהְינּו ְוַעְרֵבי ָנַחל -ַאף ֲעׂשִ

ּיֹום                               רידריד ם ָלֶכם ּבַ תּוב ּוְלַקְחּתֶ ָאַמר ַהּכָ ל ֶזה ׁשֶ ְוִתּקּון ׁשֶ
י ַעל ָעׂשֹור, ָהִראׁשֹון הּוא ֲחִמיׁשִ ְוָקא ׁשֶ  . ּדַ

ּיֹום                              רטורטו א יֹום ? אֹותֹו יֹום ִראׁשֹון ִמי הּוא, ָהִראׁשֹון ֲאָבל ּבַ ֶאּלָ
ָצא ִראׁשֹון ִלְנסַֹע  ּיָ ל ַמִים נֹוְבִעים ]ְלָכל[ׁשֶ ַמְעָיָניו ׁשֶ ְוָאנּו רֹוִצים , ּבְ

יכֹו ָלעֹוָלם  .ְלַהְמׁשִ

ַמֲאָסר                              רטזרטז ֵני ָאָדם ּבְ ר ּבְ ׁשַ ּקָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ָאה ִאּמֹו . ָמׁשָ ּבָ
בֹוָדּה ְוָנַתן אֹוָתם , ִביָרה ְוהֹוִציָאה אֹוָתם ַלֵחרּותַהגְּ  יַח ַעל ּכְ ּגִ ֶלְך ַמׁשְ ְוַהּמֶ

ָיֶדיהָ  ֲהֵרי הֹוֵצאִתי אֹוָתם , ָאְמָרה. ָמְצָאה אֹוָתם ְרֵעִבים ּוְצֵמִאים. ּבְ
ֶקה, ַלֵחרּות ִביא ָלֶהם אֶֹכל ּוַמׁשְ  .ּתָ

ּפּוִרים                               ריזריז ְך יֹום ַהּכִ ם ַלֵחרּותּכָ ּלָ ְוָאנּו , ַהּזֶה מֹוִציא ֶאת ּכֻ
ה ִתּיָ ַעְטרֹוָתיו. ְרֵעִבים ְלָמזֹון ּוְצֵמִאים ִלׁשְ ֶלְך ּבְ ֶרת ֶאת ַהּמֶ . ִהיא ְמַעּטֶ

הּ  ִים נֹוְבִעים ׁשֹוִרים ִעּמָ ּמַ ה ָיַדְענּו ׁשֶ ּיֹום ַהּזֶ ּתֹות ְלִמי , ּבַ ׁשֹוֲאִלים ִלׁשְ
הֹוִציא אֹוָתם ַלֵחרּות יֹום ִראׁשֹוןְועַ , ׁשֶ ְך קֹוְרִאים לֹו ּבְ  .ל ּכָ

ָדה                              ריחריח ֵסֶפר ָהַאּגָ ה. ְוהּוא ָיֶפה, ֶזה ּבְ ּיֹום ַהּזֶ ְלַאְבָרָהם , ֲאָבל ּבַ
ית ַהּכֹל הּוא ֵראׁשִ ַמִים הּוא , ׁשֶ ית אֹו ּבְ ַעְנֵני ָכבֹוד הּוא ָהֵראׁשִ ִאם ּבְ

ית ַאְבָרָהם ִהְתִחיל ַלְחּפֹר, ָהֵראׁשִ  .ּבֹורֹות ַמִים ׁשֶ

ִרי ֵעץ ָהָדר                               ריטריט ל ִיְצָחק -ּפְ ֵאר ׁשֶ ר ֶאת , זֹו ּבְ ְצָחק ִהּדֵ ּיִ ׁשֶ
רּוְך הּוא ְוָקָרא לֹו ֵעץ ָהָדר דֹוׁש ּבָ ה ָידּועַ . ַהּקָ ל ֵעץ ֶהָהָדר ַהּזֶ ְריֹו ׁשֶ . ּפִ

ָמִרים  ּפֹת ּתְ תּוב  -ּכַ ּכָ ָמר ִיפְ  )תהלים צב(ׁשֶ ּתָ יק ּכַ ְולֹא ִנְמָצא , ָרחַצּדִ
רּוד יֵניֶהם ּפֵ ּפֹת, ְוָלֵכן לֹא ָכתּוב ְוַכּפֹת. ּבֵ א ּכַ ּלֹא עֹוֶלה ֶזה , ֶאּלָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
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ִלי ֶזה ֵאר ַהּזֹאת. ּבְ את ַהּבְ ּנֹוְבִעים, ּוָבֶזה ִמְתַמּלֵ ֵאר ַמִים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ . ִמּבְ
ה ִחּלָ ּתְ א ּבַ ּנּו ִמְתַמלֵּ , ַההּוא ִמְתַמּלֵ ּנֹוַבַעת ַלּכֹלּוִמּמֶ ֵאר ַעד ׁשֶ  .את ַהּבְ

ק  -ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת                               רכרכ ִהְתַחּזֵ דֹול ׁשֶ ל ִאיָלן ַהּגָ ֶזה ָעָנף ׁשֶ
ְרׁשוֹ  ׁשָ ַרׁש ּבְ ה ִאיָלן ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל, ְוִנׁשְ ּלוֹ , ַנֲעׂשָ ָדִדים ׁשֶ ָכל ַהּצְ ָאחּוז ּבְ , ׁשֶ

הּוא ֵעץ ָעבֹת אוֹ , ָעָנף ׁשֶ ה נֹוֵטל ְיסֹוד , ֵחז ֶאת ֶהָעבֹותֵעץ ׁשֶ ֲהֵרי ִמּזֶ ׁשֶ
ֵאר ּבְ ֵדי ְלָהִריק ּבַ א ּכְ ָקָאה, ָהעֹוָלם ּוִמְתַמּלֵ  .ֶזהּו עֹוַלם ֶאֶרץ ַהַהׁשְ

ַנִים ֵהם -ְוַעְרֵבי ָנַחל א               א               רכרכ ִסים , ׁשְ ּנְ ֵני ַנֲחֵלי ַמִים ִמְתּכַ ׁשְ
יק ּדִ ָבר אַ . ְלתֹוָכם ְלָהִריק ַלּצַ בּורֹות  -ֵחר ְוַעְרֵבי ָנַחל ּדָ ה ֵהם ּגְ ֵאּלֶ

ִיְצָחק ֲאחּוזֹות ּבְ ד ָהָאב, ׁשֶ ד אֹותֹו ַנַחל ֶעְליֹון ְולֹא ִמּצַ ִאים ִמּצַ ּבָ ָלֵכן . ׁשֶ
רֹות, ַהּכֹל ָנֶאה ם ַלּפֵ ָ רֹות, ְולֹא ְמֻבׂשּ ה ּפֵ  . ְולֹא עֹוׂשֶ

ֵני ַעּמּוִדים ׁשֶ  -ְוַעְרֵבי ָנַחל                               רכברכב ֲאָבל . ַהּגּוף עֹוֵמד ֲעֵליֶהםׁשְ
אי ֵאר, ְוַעְרֵבי ָנַחל ַוּדַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֵאר, ּכְ ם ְלרֹוֵקן ַמִים ַלּבְ ּלָ ה ֵהם ּכֻ  .ְוֵאּלֶ

 השלמה מההשמטות 

ִרי ֵעץ ָהָדר יִרים, ָהָדר ַעל ַהּכֹל? ּוַמהּו ָהָדר. ֵעץ ָהֶאְתרֹוג? ַמהּו ּפְ ִ יר ַהׁשּ ל ׁשִ , ְוַהְינּו ָהָדר ׁשֶ
ַחרׁשֶ  מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ תּוב ּבֹו ִמי זֹאת ַהּנִ ם ְנֵקָבה. ּכָ ָמּה ִנְלְקָחה ְנֵקָבה , ְוַהְינּו ַעל ׁשֵ ְוַעל ׁשְ

לֹא ְנֵקָבה ְחּתֹון ּבְ ר ְלִהְתַקּיֵם עֹוָלם ַהּתַ ִאי ֶאְפׁשָ ַעם ִנְקֵראת ְנֵקָבה. ֵמָאָדם ׁשֶ ַעל ? ּוָמה ַהּטַ
ָקֶביָה ְרָחִבים ּנְ ם ׁשֶ ָקִבים, ׁש ָלּה ְנָקִבים ְיֵתִרים ַעל ָהִאיׁש ְויֵ , ׁשֵ ַדִים ָוֶרֶחם : ּוַמה ֵהם ַהּנְ ׁשָ

ָלד  .ּוֵבית ִקּבּול ַהּוָ

ָאְמרוּ  הּוא ָהָדר ְלָכל ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש , ּוַמה ׁשֶ יִרים ׁשֶ ִ יר ַהׁשּ ן -ׁשִ י יֹוָחָנן. ּכֵ ָאַמר ַרּבִ ל , ׁשֶ ּכָ
ָפִרים קֶֹדׁש  יִרים, ַהּסְ ִ יר ַהׁשּ ים ְוׁשִ ים. קֶֹדׁש ָקָדׁשִ הּוא קֶֹדׁש ? ּוַמהּו קֶֹדׁש ָקָדׁשִ א קֶֹדׁש ׁשֶ ֶאּלָ

ים ים. ְלָקָדׁשִ ָאָדם? ּוַמה ֵהם ָקָדׁשִ ּבָ ׁש ְקָצוֹות ׁשֶ ֶנֶגד ׁשֵ ּכְ ְוקֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶהם קֶֹדׁש , ֵאּלּו ׁשֶ
ם  .ְלֻכּלָ

הּוא ָהָדר ַלּכֹל, ֶזה ֶאְתרֹוג? ּוַמהּו קֶֹדׁש  ה . ׁשֶ מֹו ָהָדרְוָלּמָ א ה? ִנְקָרא ׁשְ ְקֵרי ָהָדר ֶאּלָ ' ַאל ּתִ
ר הּוא ִנְפָרד ֵמֶאֶגד ַהּלּוָלב, ּדָ א ּבוֹ , ֶזה ֶאְתרֹוג ׁשֶ ן , ְוֵאין ִמְצַות לּוָלב ַקּיֶֶמת ֶאּלָ ם ּכֵ ְוהּוא ּגַ

ל ֶאָחד הּוא, ָאגּוד ִעם ַהּכֹל ִעם ּכָ ם ַיַחד הּוא, ׁשֶ ּלָ  .ְוִעם ּכֻ

ְדָרהכְּ ? ּוַמהּו ַהּלּוָלב ִ ֲעָנָפיו חֹוִפים ֶאת ֻרּבוֹ  -ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת . ֶנֶגד חּוט ַהׁשּ ְוִאם ֵאין ֲעָנָפיו , ׁשֶ
ֵני ָמה. ֵאינֹו ְכלּום -חֹוִפים ֶאת ֻרּבֹו  ְזרֹועֹוָתיו ָיֵגן ַעל רֹאׁשוֹ ? ִמּפְ ּבִ ל ְלָאָדם ׁשֶ ֲהֵרי , ָמׁשָ

ה לֹׁשָ ַנִים ְורֹאׁשֹו ׁשְ מֹאלְוַהְינ, ְזרֹועֹוָתיו ׁשְ ֶאְמַצע, ָעבֹת ְלָיִמין, ּו ָעָנף ִלׂשְ ה . ְוִנְמָצא ֵעץ ּבָ ְוָלּמָ
הּוא ׁשֶֹרׁש ָהִאיָלן? ֶנֱאַמר ּבֹו ֵעץ  .ׁשֶ

ה ַעְרֵבי ָנַחל ִים? ּוַמה ּזֶ ּתַ ֵהם ׁשְ ל ַעְרֵבי ָנַחל. ׁשֹוֵקי ָהָאָדם ׁשֶ דֹול ? ּוַמהּו ָלׁשֹון ׁשֶ ּגָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֲעָרב ֶהם הּוא ַלּמַ ּבָ ם יֹוֵנק ּכֹחוֹ , ׁשֶ ָ ָנה, ּוִמׁשּ ּנּו ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ל ָצפֹון הּוא ָקָטן ִמּמֶ , ְוׁשֶ

רּוַח ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית מוֹ , ְוהּוא ּבְ ֵניֶהם ֵעִצים, ּובֹו פֹוֵעל ְוִנְקָרא ַעל ׁשְ ָבר ַאֵחר ַעְרֵבי . ְוֵהם ׁשְ ּדָ
ָתם ֶזה ִעם - ֻעּלָ ָעִמים ְמָעְרִבים ּפְ ּפְ ֵהם ? ַמה ּזֶה ַעְרֵבי ָנַחל. ֶזה ׁשֶ קֹום ׁשֶ ם ַהּמָ ַנַחל הּוא ַעל ׁשֵ

מֹו ַנַחל ְ ׁשּ ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהּיָם, ְקבּוִעים ּבֹו ׁשֶ ל ַהּנְ תּוב ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ  .ּכְ

ְבָעה . ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ֶאְתרֹוג? ַמהּו ָים ִ ה ֵמֵאּלּו ַהׁשּ ה ּוִמּדָ ל ִמּדָ ּכָ ִין ָלנּו ׁשֶ ? ִנְקֵראת ַנַחלּוִמּנַ
ָנה ַנֲחִליֵאל ּתָ ֱאַמר ּוִמּמַ ּנֶ א ַנֲחֵלי ֵאל, ׁשֶ ְקֵרי ַנֲחִליֵאל ֶאּלָ ם. ַאל ּתִ ב, ְועֹוד ׁשָ ִרי , ָמה ּלֵ ָהָדר ּפְ

ִרי ֵעץ ָהָדר, ַהּגּוף ָרֵאל ּפְ ָמר. ַאף ִיׂשְ ֶאְמַצע, ָמה ִאיַלן ּתָ ָרֵאל , ֲעָנָפיו ְסִביָביו ְולּוָלבֹו ּבָ ַאף ִיׂשְ
הּוא ִלּבוֹ ָנְט  ה ׁשֶ ר ַהּגּוף, לּו גּוף ָהִאיָלן ַהּזֶ הּוא ִעּקַ ָאָדם ׁשֶ ְדָרה ּבָ ִ ּוַמה . ּוְכֶנֶגד ַהּגּוף חּוט ַהׁשּ
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תּוב לֹו ֵלב ִים ְנִתיבֹות ָחְכָמה ּבוֹ . ַאף ֵלב ָמסּור לוֹ , ּלּוָלב ֶזה ּכָ ּתַ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ב ֶזה ׁשְ ַאף , ּוַמה ּלֵ
ָכל ָנִתיב ֵמֶהן צּוָרה ים, ׁשֹוֶמֶרת ּבְ ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ מֹר ֶאת ּדֶ ֱאַמר ִלׁשְ ּנֶ  כ מההשמטות"ע: ׁשֶ

 

ָבר ַאֵחר                              רכגרכג ִרי ֵעץ ָהָדר , ּדָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ָמִרים . ֶזה ַאְבָרָהם - ּפֹת ּתְ . ֶזה ַיֲעקֹב -ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת . ֶזה ִיְצָחק -ּכַ

ָאַמְרנוּ  -ַחל ְוַעְרֵבי נָ  ָרגֹות ׁשֶ י ַהּדְ ּתֵ ה ֵהן ׁשְ  .ֵאּלֶ

ֹוֶנה ֶזה                              רכדרכד ׁשּ ֵעץ ָעבֹת ֶזה ַיֲעקֹב, ּוִמי ׁשֶ ּום ׁשֶ אֹוֵחז ֶאת , ִמׁשּ ׁשֶ
ל ַהֲחָלִקים אי ֶזה ַיֲעקֹב, ּכָ ַאְרנוּ . ַוּדַ ִרי ֵעץ ָהָדר , ֲאָבל ֲהֵרי ּבֵ ֵאר  -ּפְ זֹו ּבְ

בּוָרה, ִיְצָחק ָמִרים . ַתְחּתֹוָנה זֹו ּגְ ּפֹת ּתְ ּפֹת ָחֵסר -ּכַ ר , ּכַ ְקׁשָ ּנִ ר ׁשֶ ֶקׁשֶ
ֵאר ּבְ ֱאַמר , ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵליֶהם )דניאל ג(ּכְ ַסְרּבְ פּוִתים ּבְ ה לֹא , ּכְ ֵאּלֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ִלי ֶזה ה ֵעץ ָעבֹות , ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת. עֹוִלים ֶזה ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ָעָנף הּוא ֶעְליֹון ׁשֶ
ֱאַמר, ְלָכל ַצד ְואֹוֵחז ּנֶ מֹו ׁשֶ ָדִדים , ֶזה ִיְצָחק -ַעְרֵבי ָנַחל . ּכְ ָכל ַהּצְ ּבְ

ַצד ָהָאב ַחל ְולֹא ּבְ ַצד ַהּנַ ֲאחּוִזים ּבְ ִנינוּ . ׁשֶ ָ ׁשּ ה , ׁשֶ ַחל ַהּזֶ ּנַ ּבַ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
יִנים, לֹא ִנְמָצא ִדין ּנּו ּדִ  .ִמְתעֹוְרִרים ִמּמֶ

ַרׁש ְוַרב ַהְמ                               רכהרכה ֵקן ּפֵ ֵני  -ְוַעְרֵבי ָנַחל , נּוָנא ַהּזָ ֵאּלּו ׁשְ
ּיֹוְצִאים ֵמֶהם ַמִים ָאַמְרנּו ׁשֶ ֲהֵרי , ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה. ְוָיֶפה, ָהַעּמּוִדים ׁשֶ

יק ל ַצּדִ ה ׁשֶ ְרּגָ עֹוְמדֹות ַעל ּדַ ה ׁשֶ י ְדָרגֹות ֵאּלֶ ּתֵ ְ ׁשּ ִרי ְוִכּנּוס , ָרִאינּו ׁשֶ ּפְ
דֹול  ָרכ[ּגָ ְוַעְרֵבי ַנַחל לֹא יֹוְצִאים ֵמֶהם לֹא ְפִרי ְולֹא , יֹוְצִאים ֵמֶהם ]ֹותַהּבְ

ַאְרנוּ , ַטַעם ְולֹא ֵריחַ   .ְוַהּכֹל ָיֶפה, ַוֲהֵרי ּבֵ

מֹאל                              רכורכו ׂשְ ן ֶאְתרֹוג ּבִ ב, ְוַעל ּכֵ ֶנֶגד ַהּלֵ ָיִמין. ּכְ ּפֹת . לּוָלב ּבְ ּכַ
ּכֹל ּכֹל, ּבַ ֲהֵר , ְוָקׁשּור ּבַ ּכֹלׁשֶ ָדִדים ְוָקׁשּור ּבַ ָכל ַהּצְ ּפֹות הּוא ּבְ יק ּכַ , י ַצּדִ

ר ָהֱאמּוָנה  .ְוֶזהּו ֶקׁשֶ

ה ֵהם אֹוְרִחים                               רכזרכז ל ֵאּלֶ ּכָ ָדה ׁשֶ ֵסֶפר ָהַאּגָ ְוָיֶפה ָאַמר ּבְ
ה ּיֹום ַהּזֶ דֹוׁש ּבַ ְזִמיִנים ָהָעם ַהּקָ ּמַ ִריִכים ִלְמצֹא אֹוָתם, ׁשֶ ּצְ יוָ , ׁשֶ ִהְזִמין ּכֵ ן ׁשֶ

ֶלךְ , אֹוָתם תֹו ַלּמֶ ׁשָ ּקָ ׁש ָאָדם ּבַ ּיֹוְדִעים . ּוָבֶהם ְמַבּקֵ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ ַאׁשְ
דֹוׁש  ֶלְך ַהּקָ ְרֵכי ַהּמֶ ֶדֶרְך ֱאֶמת, ּדַ ְרֵכי ַהּתֹוָרה ָלֶלֶכת ּבְ ִלְזּכֹות , ְויֹוְדִעים ּדַ

א ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ֶהם ּבָ  .ּבָ

ִסיָמִנים ְרׁשּוִמים ִמּתֹוְך                               רכחרכח ָרֵאל ּבְ ה יֹוְצִאים ִיׂשְ ּיֹום ַהּזֶ ּבַ
ֶלךְ  ין, ַהּמֶ חּו ַבּדִ ֵהם ִנּצְ ּום ׁשֶ יָמִנים, ִמׁשּ חֹוַתם , ִסיָמֵני ָהֱאמּוָנה? ּוָמֵהם ַהּסִ

ֶלְך ָהֶעְליֹון ֶלְך ְלִדי. ַהּמֶ ְכְנסּו ִלְבֵני ַהּמֶ ּנִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵני ּבְ ּוָבעֹוָלם לֹא , ןִלׁשְ
ח ֶלךְ . יֹוְדִעים ִמי ֵמֶהם ִנּצַ ית ַהּמֶ ֲאלּו אֹותֹו ִמי , ָיָצא ִלְגיֹון ֶאָחד ִמּבֵ ְוׁשָ

ח ֶלךְ , ָאַמר ָלֶהם? ִנּצַ ֵצא ּוְבָידֹו ִסיָמֵני ַהּמֶ ּיֵ ח, ִמי ׁשֶ ּצַ ּנִ  .הּוא ׁשֶ
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ל ָהעֹוָלם ִנְכָנִסים ְלִדין ִלְפֵני הַ                               רכטרכט ְך ּכָ ֶלְך ָהֶעְליֹוןּכָ ְוהּוא , ּמֶ
ּפּוִרים ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ן אֹוָתם ִמּיֹום ׁשֶ ֵרה יֹום , ּדָ ַעד ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְתׁשּוָבה, ַלחֶֹדׁש  יִקים ּבִ ם ַצּדִ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ְך ִנְמְצאּו ִיׂשְ ה , ּוֵבין ּכָ ּכָ ּסֻ טֹוְרִחים ּבַ
יןְולֹא יֹוְדִעים ִמי נִ , ְולּוָלב ְוֶאְתרֹוג ּדִ ח ּבַ ְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֹוֲאִלים. ּצַ , ַהּמַ
ין ּדִ ח ּבַ רּוְך הּוא? ִמי ִנּצַ דֹוׁש ּבָ יֵדיֶהם , אֹוֵמר ָלֶהם ַהּקָ ּמֹוִציִאים ּבִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ

י ּלִ יָמִנים ׁשֶ ין, ֶאת ַהּסִ חּו ַבּדִ  .ֵהם ִנּצְ

רֹׁשֶ                               רלרל ָרֵאל ּבְ ה יֹוְצִאים ִיׂשְ ּיֹום ַהּזֶ ֶלךְ ּבַ חֹות , ם ַהּמֶ ּבְ ִתׁשְ ּבְ
ל ה, ַהַהּלֵ ּכָ מֹאל, ִנְכָנִסים ַלּסֻ ׂשְ ָיִמין, ֶאְתרֹוג ּבִ ם רֹוִאים . לּוָלב ּבְ ּלָ ּכֻ

דֹוׁש  ֶלְך ַהּקָ ּוֵמי ַהּמֶ ִרׁשּ ָרֵאל ְרׁשּוִמים ּבְ ׂשְ ּיִ תהלים (, ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים, ׁשֶ

ֵרי הָ  )קמד ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ הַאׁשְ  .ֱאלָֹהיו' ָעם ׁשֶ

אן ֶחְדַות ַהּכֹלא               א               רלרל ַוֲאִפּלּו ֻאּמֹות , ֶחְדַות ָהאֹוְרִחים, ַעד ּכָ
ה ּנָ ְרִכים ִמּמֶ ֶחְדָוה ּוִמְתּבָ ֵמִחים ּבַ ָכל יֹום , ָהעֹוָלם ׂשְ ְוָלֵכן ַמְקִריִבים ּבְ

לֹום יל ֲעֵליֶהם ׁשָ נוּ , ֲעֵליֶהם ְלַהּטִ ְרכּו ֵמִאּתָ אן ָוָהְלָאה יֹום ֶאָחד . ְוִיְתּבָ ִמּכָ
ָרֵאל ִיׂשְ ֶהם ּבְ ֵמַח ּבָ ָ ׂשּ ֶלְך ָהֶעְליֹון ׁשֶ ל ַהּמֶ תּוב , ׁשֶ ּכָ ּיֹום  )במדבר כט(ׁשֶ ּבַ

ְהֶיה ָלֶכם ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ ְ ְלַבּדֹו ֶחְדָותֹו . ַהׁשּ ֶלְך ּבִ ֲהֵרי יֹום ֶזה ִמן ַהּמֶ ׁשֶ
ָרֵאל ִהְזִמין א. ְלִיׂשְ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ  .'ְוכוּ ֹוְרִחים ָמׁשָ

ַתח ְוָאַמר                              רלברלב ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ת , ַרּבִ ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ָ ֶלת ַהׁשּ ֲאִני ֲחַבּצֶ
רּוְך הּוא. ָהֲעָמִקים דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ה ֲחִביָבה ּכְ ּמָ , ּכַ

ַח אֹוָתהּ  ּבֵ רּוְך הּוא ְמׁשַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ חַ , ׁשֶ ּבַ ִמידְוִהיא ְמׁשַ ה . ת אֹותֹו ּתָ ְוַכּמָ
דֹוׁש  ִמיד ַלּקָ ִרים ַמְזִמיָנה ּתָ ִחים ּוְמַזּמְ ּבְ רּוךְ -ְמׁשַ ל . הּוא-ּבָ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ַאׁשְ

דֹוׁש  גֹוַרל ַהֵחֶלק ַהּקָ ֲאחּוִזים ּבֹו ּבְ ָרֵאל ׁשֶ תּוב , ִיׂשְ ּכָ י ֵחֶלק  )דברים לב(ּכַ ּכִ
  .'ְוגוֹ ַעּמֹו ' ה

רֹון ֲאִני                               רלגרלג ָ ֶלת ַהׁשּ ָרֵאל -ֲחַבּצֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ּיִֹפי , זֹו ּכְ עֹוֶמֶדת ּבַ ׁשֶ
ַגן ֵעֶדן ל נֹוי ּבְ רֹון . ׁשֶ ָ ֶלְך ָהֶעְליֹון -ַהׁשּ ַחת ֶאת ַהּמֶ ּבַ ָרה ּוְמׁשַ ִהיא ׁשָ  .ׁשֶ

ָבר ַאֵחר                              רלדרלד רֹון , ּדָ ָ ֶלת ַהׁשּ רֹוָצה ִלְהיֹות  -ֲאִני ֲחַבּצֶ ׁשֶ
ָקה ֵמהַ  ַחל ֶהָעמֹקֻמׁשְ ָקַית ַהּנַ ָחִלים, ׁשְ ָרב , ְמקֹור ַהּנְ ָ ֱאַמר ְוָהָיה ַהׁשּ ּנֶ ּכַ

ֲעָרָבה )ישעיה לג(א "נ. [ַלֲאַגם רֹון ּכָ ָ ת ָהֲעָמִקים ] ְוָהָיה ַהׁשּ ּנַ  -ׁשֹוׁשַ
עֶֹמק ַהּכֹל עֹוֶמֶדת ּבְ ֱאַמר ? ִמי ֵהם ָהֲעָמִקים. ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ  )תהלים קל(ּכְ

ים ְקָר  ֲעַמּקִ רֹון .'האִתיָך ִמּמַ ָ ֶלת ַהׁשּ ֶלת . ֲחַבּצֶ ל  -ֲחַבּצֶ ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ
ּיֹוְצִאים ְולֹא פֹוְסִקים ְלעֹוָלִמים ָחִלים ׁשֶ ָקַאת ַהּנְ ת ָהֲעָמִקים . ַהׁשְ ּנַ  -ׁשֹוׁשַ

ְקָרא עֶֹמק ַהּכֹל ּנִ ה ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ּנָ ָדִדים, ׁשֹוׁשַ ל ַהּצְ ר ִמּכָ  .ִנְסּתָ
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ֶלת, ּבֹא ְרֵאה                              רלהרלה ֲחַבּצֶ ה ּכַ ה ְיֻרּקָ ִחּלָ ּתְ ּה , ּבַ ּלָ ֶהָעִלים ׁשֶ ׁשֶ
ים ְגָוִנים ְלָבִנים, ְיֻרּקִ ה ּבִ ה ֲאֻדּמָ ּנָ ְך ׁשֹוׁשַ ה ָעִלים. ַאַחר ּכָ ָ ׁשּ ׁשִ ה ּבְ ּנָ . ׁשֹוׁשַ

ת  ּנַ ָוֶניהָ  -ׁשֹוׁשַ ה ֶאת ּגְ ּנָ ֶון ְלָגֶון ּוְמׁשַ ית ִמּגָ ּנֵ ּתַ ׁשְ ּמִ  .ׁשֶ

ת                               רלורלו ּנַ ֶלת -ׁשֹוׁשַ ה ֲחַבּצֶ ִחּלָ ּתְ ֶלְך . ּבַ ּמֶ ג ּבַ ּוֵ רֹוָצה ְלִהְזּדַ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ֶלת יקֹות ִהיא ִנְקֵראת , ִנְקֵראת ֲחַבּצֶ אֹוָתן ְנׁשִ ֶלְך ּבְ ָקה ִעם ַהּמֶ ְדּבְ ּנִ ַאַחר ׁשֶ

ת ּנַ תּוב , ׁשֹוׁשַ ּכָ ּום ׁשֶ ים )שיר ה(ִמׁשּ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ת ָהֲעָמִקים ׁש . ׂשִ ּנַ  -ֹוׁשַ
ָוֶניָה ִלְפָעִמים ְלטֹוב ְוִלְפָעִמים ְלַרע ה ֶאת ּגְ ּנָ ִהיא ְמׁשַ ִלְפָעִמים , ׁשֶ

 .ְלַרֲחִמים ְוִלְפָעִמים ְלִדין

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא                               רלזרלז ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאׁשּ ַוּתֵ
ִלים ְולֹא ׁשֶ , ּבֹא ְרֵאה. )בראשית ב(ָלֵעיַנִים  ּכְ ֵני ָאָדם לֹא ִמְסּתַ ֲהֵרי ּבְ

רּוְך הּוא ֶאת ָהָאָדם  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ יִחים ּבְ ּגִ יֹוְדִעים ְולֹא ַמׁשְ
ָכבֹוד ֶעְליֹון ד אֹותֹו ּבְ ֵצא ְיִחיִדי, ְוִכּבֵ ּמָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֵבק ּבֹו ּכְ ּנּו ְלִהּדָ , ָרָצה ִמּמֶ

ב ְיִחיִדי ְך ּוְבָמק, ּוַבּלֵ ה ְולֹא ִמְתַהּפֵ ּנֶ ּתַ ּלֹא ִמׁשְ ֵבקּות ְיִחיָדה ׁשֶ ל ּדְ ֹום ׁשֶ
ר ּבוֹ  ַהּכֹל ִנְקׁשָ ר ָיִחיד ׁשֶ אֹותֹו ֶקׁשֶ ים . ְלעֹוָלִמים ּבְ תּוב ְוֵעץ ַהַחּיִ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ן תֹוְך ַהּגָ  .ּבְ

ֶרְך ָהֱאמּוָנה ְוָעְזבּו ֶאת ָהֵעץ הַ                               רלחרלח ְך ָסטּו ִמּדֶ , ְיִחיִדיַאַחר ּכָ
ל ָהִאיָלנֹות ֶון , ָהֶעְליֹון ִמּכָ ְך ִמּגָ ה ּוִמְתַהּפֵ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּמִ ָמקֹום ׁשֶ ֵבק ּבְ ּוָבאּו ְלִהּדָ

ה, ְלָגֶון ּוִמּטֹוב ְלַרע ּוֵמַרע ְלטֹוב ה , ְוָיְרדּו ִמְלַמְעָלה ַמּטָ קּו ְלַמּטָ ְוִנְדּבְ
ים ּנּוִיים ַרּבִ ׁשִ ל ָהִאיָלנֹותְוָעְזבּו ֶאת ָהִאיָלן ַהְיחִ , ּבְ ֶזהּו . יִדי ָהֶעְליֹון ִמּכָ

תּוב  ּכָ ר  )קהלת ז(ׁשֶ ה ָהֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ ר ָעׂשָ  .'ְוגוֹ ֲאׁשֶ
ׁש                               רלטרלט ד ַמּמָ אֹותֹו ַהּצַ ם ּבְ ְך ִלּבָ ָאז ִהְתַהּפֵ אי ׁשֶ ִלְפָעִמים , ַוּדַ

ָבר ַהּזֶה . ִמים ְלִדיןִלְפָעִמים ְלַרֲחִמים ִלְפעָ , ְלטֹוב ִלְפָעִמים ְלַרע ּדָ ּבַ
אי קּו בֹו ַוּדַ קּו ָבֶהם, ִנְדּבְ ים ְוִנְדּבְ בֹונֹות ַרּבִ ְ ְקׁשּו ִחׁשּ  .ּבִ

רּוְך הּוא                              רמרמ דֹוׁש ּבָ ְקּתָ , ָאָדם, ָאַמר לֹו ַהּקָ ים ְוִנְדּבַ ָעַזְבּתָ ַחּיִ
ֶות ּמָ ים . ּבַ תֹוְך  -ַחּיִ ים ּבְ תּוב ְוֵעץ ַהַחּיִ ּכָ ןׁשֶ ים, ַהּגָ ְקָרא ַחּיִ ּנִ אֹוֵחז , ׁשֶ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ֵעץ ַאֵחר . ּבֹו לֹא טֹוֵעם ָמֶות ְלעֹוָלִמים ְקּתָ ּבְ ֶות  -ִנְדּבַ אי ַהּמָ ֲהֵרי ַוּדַ
ךָ  ֶנְגּדְ תּוב . ּכְ ּכָ ּומֵֹצא  )קהלת ז(ְוָכתּוב , ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות )משלי ה(ֶזהּו ׁשֶ

 ָ ֶות ֶאת ָהִאׁשּ ֶות ְוָעַזב ְמקֹום . הֲאִני ַמר ִמּמָ ְמקֹום ַהּמָ ק ּבִ ְדּבַ ּנִ אי ׁשֶ ַוּדַ
ים ל ָהעֹוָלם ָמֶות. ַהַחּיִ ְך ִנְגַזר ָעָליו ְוַעל ּכָ ּום ּכָ  .ִמׁשּ

ל ָהעֹוָלם, ִאם הּוא ָחָטאא               א               רמרמ ִאם ּתֹאַמר ? ֶמה ָחְטאּו ּכָ
ה ְוֶזה ָקָרא ְלֻכלָּ  ל ָהעֹוָלם ָאְכלּו ֵמָהֵעץ ַהּזֶ ּכָ ךְ  -ם ׁשֶ ָעה ! לֹא ּכָ ׁשָ א ּבְ ֶאּלָ

ָאָדם ָעַמד ַעל ַרְגָליו ָפָניו, ׁשֶ ִרּיֹות ּוָפֲחדּו ִמּלְ ל ַהּבְ ְוָהיּו , ָראּו אֹותֹו ּכָ
ֶלךְ  ֲעָבִדים ַאַחר ַהּמֶ ם : ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם, נֹוְסִעים ַאֲחָריו ּכַ תהלים (ֲאִני ְוַאּתֶ
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ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  )צה ּתַ ם ָהְלכּו ַאֲחָריו .'ְוגוֹ ּבֹאּו ִנׁשְ ָאָדם . ְוֻכּלָ ָראּו ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ
ק ּבוֹ  ֲחֶוה ְלָמקֹום ֶזה ְוִנְדּבָ ּתַ כּו ַאֲחָריו, ִמׁשְ ם ִנְמׁשְ ּלָ ְוָגַרם ָמֶות ְלָכל , ּכֻ

 .ָהעֹוָלם

ה ְגָוִנים                              רמברמב ה ָהָאָדם ְלַכּמָ ּנָ ּתַ ין ִלְפָעִמים , ְוָאז ִהׁשְ ִלְפָעִמים ּדִ
ים, ִמיםַרחֲ  ֶאָחד , ִלְפָעִמים ָמֶות ִלְפָעִמים ַחּיִ ִמיד ּבְ ִקּיּום ּתָ ְולֹא עֹוֵמד ּבְ

ַרם לוֹ , ֵמֶהם אֹותֹו ָמקֹום ּגָ ּום ׁשֶ ֶכת, ִמׁשּ ְתַהּפֶ , ְוָלֵכן ִנְקָרא ֶחֶרב ַהּמִ
ד ֶזה ְלַצד ֶזה ֶכת ִמּצַ ְתַהּפֶ לֹום , ֵמַרֲחִמים ְלִדין, ִמּטֹוב ְלַרע, ַהּמִ ָ ִמׁשּ

ּכֹל, בִלְקָר  ֶכת ִהיא ּבַ תּוב , טֹוב ָוַרע, ִמְתַהּפֶ ּכָ ַעת  )בראשית ב(ׁשֶ ְוֵעץ ַהּדַ
 .טֹוב ָוָרע

ֶלְך ָהֶעְליֹון                              רמגרמג יו, ְוַהּמֶ הֹוִכיַח אֹותֹו ְוָאַמר , ְלַרֵחם ַעל ַמֲעׂשָ
ּנּו , לוֹ  ַעת טֹוב ָוָרע לֹא ֹתאַכל ִמּמֶ ּנּו ְוהּוא לֹא ִק  .'ְוגוֹ ּוֵמֵעץ ַהּדַ ל ִמּמֶ ּבֵ

ּתוֹ  ְך ַאַחר ִאׁשְ ה עֹוָלה ְלָמקֹום , ְוגַֹרׁש ְלעֹוָלִמים, ְוִנְמׁשַ ָ ֲהֵרי ִאׁשּ ְלָמקֹום [ׁשֶ

ה ָגְרָמה ָמֶות ַלּכֹל, ְולֹא יֹוֵתר ]ֶזה ָ  .ְוָהִאׁשּ

תּוב , ּבֹא ְרֵאה                              רמדרמד א ּכָ יֵמי ָהֵעץ  )ישעיה סה(ָלעֹוָלם ַהּבָ י ּכִ ּכִ
יֵמי ָהֵעץ . יְיֵמי ַעּמִ  ַמן -ּכִ אֹותֹו ַהּזְ ּנֹוַדע ּבְ תּוב . אֹותֹו ׁשֶ ע  )שם כה(ּכָ ּלַ ּבִ

ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה ת ַעּמֹו ָיִסיר ' ַהּמָ ִנים ְוֶחְרּפַ ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֱאלִֹהים ּדִ
ל ָהָאֶרץ   .'ְוגוֹ ֵמַעל ּכָ

ָרֵאל ָלמּות                              רמהרמה ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ יא, ִנינוּ ׁשָ . ַוּיִ י ִחּיָ תּוב , ָאַמר ַרּבִ ּכָ
ָנה ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ ִקּיּומֹו ַיֲעקֹב. ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ ם ּבְ ְוָכאן , ׁשָ

ָרֵאל ִמיָתתֹו ִיׂשְ ָרֵאל ָלמּות, ּבְ ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ תּוב ַוּיִ ּכָ י יֹוֵסי. ׁשֶ ְך , ָאַמר ַרּבִ ּכָ
אי ֲהֵרי , הּוא ַוּדַ ָרֵאל ָלמּותׁשֶ ְקַרב יֹום ִיׂשְ א ְיֵמי, לֹא ָכתּוב ַוּיִ ְוִכי , ֶאּלָ

ן ָאָדם ה ָיִמים ֵמת ּבֶ ַכּמָ ָעה ַאַחת? ּבְ ׁשָ ֶרַגע ֶאָחד ֵמת ְויֹוֵצא ִמן , ַוֲהֵרי ּבְ ּבְ
 .ָהעֹוָלם

ְך ָלַמְדנוּ                               רמורמו א ּכָ יב , ֶאּלָ רּוְך הּוא רֹוֶצה ְלָהׁשִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ
ה ִנְפָקִדים , ֵאָליו ֶאת רּוחוֹ  עֹוָלם ַהּזֶ ן ָאָדם ּבָ עֹוֵמד ּבֶ ל אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ ּכָ

ּבֹון ֶחׁשְ ּבֹון, ְלָפָניו ְוִנְכָנִסים ּבְ ֶחׁשְ ֵנס ּבְ ְקָרִבים ְלָפָניו ְלִהּכָ ּנִ ֵמת , ּוְכׁשֶ
רּוְך הּוא ֵאָליו ֶאת רּוחוֹ , ָהָאָדם דֹוׁש ּבָ יב ַהּקָ הֹוִציא אֹותֹו ַההֶ . ּוֵמׁשִ ֶבל ׁשֶ

יב אֹותֹו ֵאָליו, ְוָנַפח ּבוֹ   .ֵמׁשִ

ֶלְך                               רמזרמז ָמיו ִהְתָקְרבּו ֶאל ַהּמֶ ּיָ ל אֹותֹו ָאָדם ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ
ה ִלי בּוׁשָ אֹותֹו יֹום , ּבְ ּבְ ֵצא ׁשֶ ּמָ ּיִ ְולֹא ִנְדָחה יֹום ֶאָחד ֵמֶהם ַהחּוָצה ׁשֶ

ה ּבֹו ֵחְטא ֲעׂשָ ּנַ יִקים ְקִריָבהלָ , ׁשֶ ַצּדִ תּוב ּבְ ּום  ]ְוֵאיְך ִיְקְרבוּ [. ֵכן ּכָ ִמׁשּ
ה ִלי בּוׁשָ ֶלְך ּבְ ֵרִבים ָיָמיו ִלְפֵני ַהּמֶ ּקְ  .ׁשֶ
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ִעים                              רמחרמח ֶהם ְקִריָבה, אֹוי ָלְרׁשָ ּלֹא ָכתּוב ּבָ ְוֵאיְך ִיְקְרבּו , ׁשֶ
ֶלךְ  ִמים ִלְפֵני ַהּמֶ ל ָיָמיו נִ , ַהּיָ ֲהֵרי ּכָ ֲחָטֵאי ָהעֹוָלםׁשֶ ְוָלֵכן לֹא , ְמְצאּו ּבַ

ְכרּו ְלַמְעָלה נּו ְלָפָניו ְולֹא ִיּזָ ֶלְך ְולֹא ִיּמָ א ֵהם , ִיְקְרבּו ִלְפֵני ַהּמֶ ֶאּלָ
ים ִמּתֹוָכם ּלִ תּוב . ִמְתּכַ ֲאֵפָלה לֹא ָיְדעּו  )משלי ד(ֲעֵליֶהם ּכָ ִעים ּכָ ֶרְך ְרׁשָ ּדֶ

לוּ  ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ  .ּבַ

אי                              רמטרמט ָרֵאל ָלמּות ַוּדַ ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ ה, ְוָכאן ַוּיִ ִלי בּוׁשָ , ּבְ
ֵלמּות ׁשְ ֵלָמה, ּבִ ֶחְדָוה ׁשְ ָרֵאל, ּבְ ְך ְיֵמי ִיׂשְ ּום ּכָ ָרֵאל יֹוֵתר , ּוִמׁשּ ָהָיה ִיׂשְ ׁשֶ

ֲעקֹב ֵלם ִמּיַ תּוב , ְוִאם ּתֹאַמר. ׁשָ ם )בראשית כה(ֲהֵרי ּכָ , ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ
ֵלם ָהָיה? ֵלםׁשָ  ָרֵאל, ׁשָ מֹו ִיׂשְ ה ֶעְליֹוָנה ּכְ ַדְרּגָ ֵלם ּבְ  .ֲאָבל לֹא ׁשָ

ִנינוּ                               רנרנ י יֹוֵסי, ׁשָ ֵמי ָהָאָדם ִנְפָקִדים ִלְפֵני , ָאַמר ַרּבִ ּיְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ֶלךְ  ְפָקִדים ָיָמיו, ַהּמֶ ּנִ יק ׁשֶ ְפֵני ַהמֶּ , ֵיׁש ַצּדִ ים ִמּלִ יק , ֶלךְ ְוֵהם ְרחֹוּקִ ְוֵיׁש ַצּדִ

ר ִנְפָקִדים ָיָמיו ֲאׁשֶ ּכַ ֶלְך ְולֹא ְמֻרָחִקים, ׁשֶ , ֵהם ְקרֹוִבים ּוְסמּוִכים ַלּמֶ
ֶלךְ  ה ּוְקֵרִבים ַלּמֶ ִלי בּוׁשָ ֵרי ֶחְלָקם. ִנְכָנִסים ּבְ ְקְרבּו . ַאׁשְ תּוב ַוּיִ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ָרֵאל ָלמּות  .ְיֵמי ִיׂשְ

ְקָראא               א               רנרנ י ִיְצָחק. ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיִ ָבִטים , ָאַמר ַרּבִ ְ ָאר ַהׁשּ ְוִכי ׁשְ
א? לֹא ָבָניו ֵהם א, ֶאּלָ י ַאּבָ ם, ָאַמר ַרּבִ ּלָ ִנינוּ , יֹוֵסף ָהָיה ְבנֹו יֹוֵתר ִמּכֻ ָ ׁשּ , ׁשֶ

ֲחָקה ֶאת יֹוֵסף ת ּפֹוִטיַפר ּדָ ֵאׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ תּוב, ּבְ ְיָתה ? ַמה ּכָ ַוּיָבֹא ַהּבַ
ִיתַלֲעׂשוֹ  י ַהּבַ סּוק ֶזה ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב . ת ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ ּפָ

ִית ּבַ ִית, ְוֵאין ִאיׁש ּבַ י ַהּבַ ה ֵמַאְנׁשֵ ל ? ַמה ּזֶ מּותֹו ׁשֶ א ְלַהְכִליל ֶאת ּדְ ֶאּלָ
ם ם ְוִנְמְצָאה ׁשָ ָהְיָתה ׁשָ ִית, ַיֲעקֹב ׁשֶ י ַהּבַ ְך ֵמַאְנׁשֵ ּום ּכָ ָבל ִאיׁש אֲ , ּוִמׁשּ

ם מּות ָאִביו. ַאֵחר ָהָיה ׁשָ ֵהִרים יֹוֵסף ֵעיָניו ְוָרָאה ֶאת ּדְ יָון ׁשֶ ב , ּכֵ ָיׁשַ
ע ְלָאחֹור ִקּיּומֹו ְוִנְרּתַ  .ּבְ

תּוב                              רנברנב ת ֲאדָֹניו, ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ ָאַמר . ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה, לֹו ַהּקָ יָך ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר , ָאַמְרּתָ ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ַאּתָ ַחּיֶ

ְרכּו בוֹ  ֶניָך ְוִיְתּבָ תּוב ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר , ַאֵחר ָיבֹא ְלָבֵרְך ֶאת ּבָ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
י י ְבִני ָיַדְעּתִ  .ָיַדְעּתִ

י ְבִני                              רנגרנג ָאַמר ָיַדְעּתִ יָון ׁשֶ ה ָאַמר יָ , ּכֵ י ַאֵחרָלּמָ א ? ַדְעּתִ ֶאּלָ
י ְבִני רּור, ָאַמר ָיַדְעּתִ ה ּבָ ַאּתָ גּוְפָך ׁשֶ ָעַמְדּתָ ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָרִאיָת ֶאת , ּבִ ׁשֶ ּכְ

ִקּיּוְמךָ  ְבּתָ ּבְ מּוִתי ְוׁשַ י, ּדְ י ְבִני ָיַדְעּתִ תּוב ָיַדְעּתִ ְך ּכָ ּום ּכָ ַעל ַמה , ּוִמׁשּ
כֹור הּו ַהּבְ ּזֶ ָאַמְרּתָ ׁשֶ ֶ ם ה, ׁשּ לּגַ ָעם ְוַגם הּוא ִיְגּדָ ּום , ּוא ִיְהֶיה ּלְ ְוָכאן ִמׁשּ

ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף תּוב ַוּיִ ְך ּכָ ׁש , ּכָ  .ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַמּמָ

ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף                               רנדרנד ָבר ַאֵחר ַוּיִ ְדמּות ַאַחת ָהיּו  -ּדָ ּבִ ׁשֶ
ָרָאה ֶאת יֹוֵסף. ִנְרִאים ל ִמי ׁשֶ ּכָ ל ַיֲעקֹב ָהָיההָ , ׁשֶ נֹו ׁשֶ ּבְ י . ָיה ֵמִעיד ׁשֶ ַרּבִ
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ְך הּוא, יֹוֵסי ָאַמר ִזְקנּותוֹ , ְועֹוד, ַהּכֹל ּכָ ָניו ּבְ ּיֹוֵסף ָזן אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ְוָלֵכן , ׁשֶ
ם ּלָ ׁש יֹוֵתר ִמּכֻ נֹו ַמּמָ ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף. ּבְ ה ְליֹוֵסף ְולֹא ְלַאֵחר, ַוּיִ ? ָלּמָ

ָהיְ  ּום ׁשֶ םִמׁשּ ָ ָידֹו ְלַהֲעלֹותֹו ִמׁשּ  .ָתה ְרׁשּות ּבְ

י יֹוֵסי ָאַמר                              רנהרנה דּו , ַרּבִ ְעּבְ ּתַ ָניו ִיׁשְ ּבָ ֲעקֹב ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ּיַ יָון ׁשֶ ּכֵ
ִמְצַרִים ם ּבְ לּות ׁשָ ָניו, ַבּגָ ֵגן ַעל ּבָ כּותֹו ּתָ ּזְ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ ר ׁשָ ה לֹא ִנְקּבַ ? ָלּמָ

ה ָרָצה ַלעֲ  םָלּמָ ָ תּוב , לֹות ִמׁשּ ִנים )תהלים קג(ַוֲהֵרי ּכָ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ , ּכְ
 ?ֵאיפֹה ָהַרֲחָמנּות

א                              רנורנו ִנינוּ , ֶאּלָ ְך ׁשָ ָהָיה יֹוֵרד ַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים, ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָהָיה , ּבְ
ים: ְוָהָיה אֹוֵמר, פֹוֵחד ין ָהַעּמִ דֹוׁש וְ , ַחס ְוָחִליָלה ִיְכלּו ָבַני ּבֵ אּוַלי ַהּקָ

ה ִחּלָ ַבּתְ י ּכְ ּנִ ִכיָנתֹו ִמּמֶ ק ׁשְ רּוְך הּוא ְיַסּלֵ תּוב. ּבָ ַוּיֵָרא ֱאלִֹהים ֶאל ? ַמה ּכָ
ָרֵאל[', ַיֲעקֹב ְוגוֹ  דֹול  ]ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיׂשְ י ְלגֹוי ּגָ יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ּכִ ַאל ּתִ

ם יְמָך ׁשָ ָאַמְרּתָ אוּ . ֲאׂשִ ֶ יְנָך ּוַמה ׁשּ ִכיָנִתי ִמּבֵ ק ׁשְ ָאנִֹכי ֵאֵרד  -ַלי ֲאַסּלֵ
ָך ִמְצַרְיָמה  .ִעּמְ

ה ִעם , ָאַמר עֹוד                              רנזרנז ם ְולֹא ֶאְזּכֶ ֵבר ׁשָ א ֶאּקָ ּמָ ּפֹוֵחד ֲאִני ׁשֶ
ם ָעלֹה, ָאַמר לוֹ . ֲאבֹוַתי ְצַרִים -ֲאַעְלָך . ְוָאנִֹכי ֲאַעְלָך ּגַ ם ָעלֹה . ִמּמִ  -ּגַ
בֵ  ֶקֶבר ֲאבֹוֶתיךָ ְלִהּקָ  .ר ּבְ

ְצַרִים                              רנחרנח ְך ָרָצה ְלַהֲעלֹות ַעְצמֹו ִמּמִ ּום ּכָ ֵדי  -ֶאָחד : ִמׁשּ ּכְ
ּנּו ִיְרָאה ּלֹא ַיֲעׂשּו ִמּמֶ ַרע , ׁשֶ רּוְך הּוא ְלִהּפָ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ֲהֵרי ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ

ְרָאָתם ִכיָנה ּתָ  -ְוֶאָחד . ִמּיִ ְ ׁשּ ָרָאה ׁשֶ לּותׁשֶ ּגָ ָניו ּבַ ין ּבָ ים ְמדֹוָרּה ּבֵ . ׂשִ
יֵניֶהם -ְוֶאָחד  ֵלל ּבֵ ין ּגּופֹות ֲאבֹוָתיו ְלִהּכָ ְהֶיה גּופֹו ָדר ּבֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְולֹא , ּכְ

ֵעי ִמְצַרִים ֶנה ִעם ִרׁשְ  .ִיּמָ

ִנינוּ                               רנטרנט ל ָאָדם הָ , ְוׁשָ ְפיֹו ׁשֶ ְך ִמּיָ ל ַיֲעקֹב ִנְמׁשַ , ִראׁשֹוןַהּגּוף ׁשֶ
ה ל ַיֲעקֹב ְדמּות ֶעְליֹוָנה ּוְקדֹוׁשָ א , ְוָהְיָתה ְדמּותֹו ׁשֶ ּסֵ ל ַהּכִ מּות ׁשֶ ּדְ

דֹוׁש  ִעים, ַהּקָ ין ְרׁשָ ֵבר ּבֵ ָבר. ְולֹא ָרָצה ְלִהּקָ ָאבֹות ֵאין , ְוסֹוד ַהּדָ ּבָ ׁשֶ
רּוד ָלל ּפֵ י ִעם ֲאבַֹתי, ּכְ ַכְבּתִ תּוב ְוׁשָ  .ְוַעל ֶזה ּכָ

ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף                              רסרס נֹו . ַוּיִ ִנים -ּבְ ל ַהּפָ ְדמּות ַאַחת ׁשֶ , ּבִ
ם ּבֹא ְרֵאה ַמה  ּלָ ב הֹוִליד אֹותֹו יֹוֵתר ִמּכֻ ְרצֹון ָהרּוַח ְוַהּלֵ ּבִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

תּוב י )בראשית ל(, ּכָ ְך ֶאת ִאיׁשִ ל ַיֲעקֹב ָהָיה , ַהְמַעט ַקְחּתֵ ל ְרצֹונֹו ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף, ְבָרֵחל ְך ַוּיִ ּום ּכָ  .ּוִמׁשּ

ִנינוּ א               א               רסרס ַתח ְוָאַמר, ׁשָ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ רֹת ַלה )דברים כט(, ַרּבִ ְסּתָ ' ַהּנִ
רֹת ַלה .'ְוגוֹ ֱאלֵֹהינּו  ְסּתָ ֵהר , ֱאלֵֹהינוּ ' ַהּנִ ה ֵיׁש ָלָאָדם ְלִהּזָ ּמָ ּבֹא ְרֵאה ּכַ

כֵּ  ּלֹא ַיֲעבֹר ַעל ִמְצַות ִרּבֹונוֹ ֵמֲחָטָאיו ּוְלִהְסּתַ ִנינוּ , ל ׁשֶ ָ ׁשּ ָאָדם , ׁשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ
ה עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ּבֹון , עֹוׂשֶ ֶחׁשְ ֶפר ְוִנְכָנִסים ּבְ ּסֵ תּוִבים ּבַ ים ּכְ אֹוָתם ַמֲעׂשִ
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דֹוׁש  ֶלְך ַהּקָ לּוי ְלָפָניו, ִלְפֵני ַהּמֶ תּוב . ְוַהּכֹל ּגָ ּכָ ֵתר  ִאם )ירמיה כג(ֶזהּו ׁשֶ ִיּסָ
ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה ְסּתָ ּמִ ךְ ! '?ִאיׁש ּבַ ֵמר ָאָדם , ִאם ּכָ ָ ֵאיְך לֹא ִיׁשּ

ֲחטֹא ִלְפֵני ִרּבֹונוֹ  ִנינוּ . ִמּלַ ב ָאָדם ְוָעָלה  ]ִמי[ֲאִפּלּו אֹותֹו , ְוׁשָ ָחׁשַ ֶ ַמה ׁשּ
רּוְך הּוא, ִבְרצֹונוֹ  דֹוׁש ּבָ ּנוּ  ַהּכֹל ִנְמָצא ִלְפֵני ַהּקָ  .ְולֹא ֶנֱאָבד ִמּמֶ

ְכְנָסה ֵלָאה ֶאל ַיֲעקֹב ְוָנְתָנה , ּבֹא ְרֵאה                              רסברסב ּנִ אֹותֹו ַלְיָלה ׁשֶ ּבְ
ַתן ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ּנָ ׁש , לֹו אֹוָתם ִסיָמִנים ׁשֶ ּמֵ ִהיא ָרֵחל ְוׁשִ ָעָלה ִבְרצֹונֹו ׁשֶ

ִמיׁש  ׁשְ ּה ּתַ ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ , ּבָ תּוב , ל ַיֲעקֹב ָהְיָתהְואֹוָתּה ִטּפָ ּכָ בראשית (ׁשֶ

ית אֹוִני )מט ִהיא ָרֵחל, ּכִֹחי ְוֵראׁשִ הּוא . ְוָסַבר ׁשֶ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָכה ֲחׁשֵ ּבַ ֶ רֹות ְויֹוֵדַע ַמה ׁשּ ה ֲעֻמּקֹות ְוִנְסּתָ , ֶהֱעָלה אֹותֹו ָרצֹון ִלְמקֹומוֹ , ְמַגּלֵ

ַעם. ףּוְבכֹוַרת ְראּוֵבן ָעְלָתה ְליֹוסֵ  ל ָרֵחל ָהְיָתה ? ָמה ַהּטַ ֲהֵרי ׁשֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֲעקֹב ְצָאה ִמּיַ ּיָ ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ הּ , אֹוָתּה ִטּפָ ּלָ ָהְיָתה ׁשֶ ּום ׁשֶ אֹוָתּה , ִמׁשּ

ל ְראּוֵבן ָיַרׁש יֹוֵסף ׁש ׁשֶ כֹוָרה ַמּמָ הּ , ּבְ ּלָ ה ֶאת ׁשֶ  .ְוָרֵחל ָיְרׁשָ

ךְ                               רסגרסג ּום ּכָ ָבר ,ּוִמׁשּ ם , סֹוד ַהּדָ ֵ ׁשּ ה ְראּוֵבן ּבַ לֹא ִהְתַעּלָ
ָבִטים ְ ָאר ַהׁשּ ׁשְ א ְראּוֵבן, ּכִ לֹוַמר ְראּו ֵבן, ֶאּלָ ה . ְראּו ֵבן ְסָתם. ּכְ ן ַהּזֶ ְוַהּבֵ

מוֹ  ה. לֹא נֹוַדע ׁשְ ם ַהּזֶ ֵ ׁשּ ִני ּבַ ן לֹא ָקְרָאה ֵלָאה ּבְ ְולֹא ִנְקָרא ְראּו , ְוַעל ּכֵ
ֲהֵרי ֵלאָ , ְבִני הׁשֶ ֲעׂשֶ  .ה ָיְדָעה ֶאת ַהּמַ

ִנינוּ                               רסדרסד ֵאין ְרצֹון ַיֲעקֹב , ְוׁשָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ לּוי ִלְפֵני ַהּקָ ּגָ
ָעה  אֹוָתּה ׁשָ ה ַאֶחֶרת ּבְ ָ ִאׁשּ ָרצֹון ּבְ ל ּבְ ּכֵ ֶזה ְולֹא ִהְסּתַ ָהָיה ַלֲחטֹא ְלָפָניו ּבָ

ֵעי ָהעֹוָלם ָאר ִרׁשְ ׁשְ ךְ , ּכִ תּוב  ְוַעל ּכָ ֵנים  )שם לה(ּכָ ֵני ַיֲעקֹב ׁשְ ְהיּו ּבְ ַוּיִ
ר ה, ָעׂשָ ים אֹותֹו ַמֲעׂשֶ עֹוׂשִ עֹוָלם ׁשֶ ִעים ּבָ ָאר ָהְרׁשָ ל ׁשְ ֵניֶהם ׁשֶ ֲהֵרי ּבְ , ׁשֶ

ם ַאֵחר ׁשֵ ין ַהֲחֵבִרים, ִנְקָרִאים ּבְ ָבר ֶזה ָידּוַע ּבֵ ְך , ַוֲהֵרי ּדָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוסֵ  ׁש , ףַוּיִ נֹו ַמּמָ ּיּום , ּבְ ית ְוַעד ַהּסִ נוֹ [ֵמָהֵראׁשִ  .ָהָיה ְבנוֹ  ]ּבְ

ִנינוּ                               רסהרסה י יֹוֵסי, ׁשָ יַע ַיֲעקֹב ֶאת יֹוֵסף, ָאַמר ַרּבִ ּבִ ה ִהׁשְ ּמָ , ּבַ
ַחת ְיֵרִכי ים ָנא ָיְדָך ּתַ תּוב ׂשִ ּכָ ָהָיה ָרׁשּום ? ׁשֶ ִרית ׁשֶ אֹותֹו אֹות ַהּבְ א ּבְ ֶאּלָ

רוֹ בִּ  יבּות ָהָאבֹות יֹוֵתר ֵמַהּכֹל, ְבׂשָ ּזֹו ֲחׁשִ ל יֹוֵסף, ׁשֶ  .ּוְבִרית זֹו ִהיא סֹוד ׁשֶ

ְמעֹון                              רסורסו י ׁשִ ים ָנא ָיְדָך , ָאַמר ַרּבִ תּוב ׂשִ ַאְבָרָהם ּוְבַיֲעקֹב ּכָ ּבְ
ַחת ְיֵרִכי ַחת ְיֵרִכי. ּתַ ָרמּוז בַּ , ּתַ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ לֹוַמר ּבְ דֹוׁש ּכְ ם ַהּקָ ֵ ׁשּ

ִיְצָחק לֹא ָכתּוב. ּומֹוִציא ֶזַרע קֶֹדׁש ֶנֱאָמן ָלעֹוָלם ו, ּבְ ּנּו ֵעׂשָ י ָיָצא ִמּמֶ  .ּכִ

ַחת ְיֵרִכי, עֹוד                              רסזרסז ים ָנא ָיְדָך ּתַ ַעם ׂשִ ַאל ָנא , ָמה ַהּטַ
ִמְצָרִים ֵרִני ּבְ א ָאַמר לֹו ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף? ִתְקּבְ רֹׁשֶ , ֶאּלָ ה ּבָ דֹוׁש ַהּזֶ ם ַהּקָ

ַבע ִלי ָ הֹוִציא ֶזַרע ָקדֹוׁש ֶנֱאָמן ָלעֹוָלם, ִהׁשּ ָמר ְולֹא ִנְטָמא , ׁשֶ ְוִנׁשְ
ְמרּו אֹותֹו ְלעֹוָלִמים, ְלעֹוָלִמים ּלֹא ׁשָ ֵמִאים ׁשֶ ין אֹוָתם ַהּטְ ֵבר ּבֵ ּלֹא ִיּקָ , ׁשֶ
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ֶהם  תּוב ּבָ ּכָ שָׂ  )יחזקאל כג(ׁשֶ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ רם ְוִזְרַמת סּוִסים ֲאׁשֶ
 .ִזְרָמָתם

ַמר אֹותֹו ֵמַעל ַהּכֹל, ֲהֵרי יֹוֵסף, ְוִאם ּתֹאַמר                              רסחרסח ָ ׁשּ ה , ׁשֶ ָלּמָ
יֵניֶהם ר ּבֵ ִנינוּ ? ִנְקּבַ א ׁשָ תּוב , ֶאּלָ ֶאל ְיֶחְזֵקאל ' ָהיֹה ָהָיה ְדַבר ה )שם א(ּכָ

ים ַעל ּדִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבּוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ָבר ּבֶ ִכיָנה לֹא . ְנַהר ּכְ ְ ׁשּ ִנינּו ׁשֶ ַוֲהֵרי ׁשָ
ָרֵאל, ׁשֹוָרה ֶאֶרץ ִיׂשְ ִכיָנה, ַרק ּבְ אן ׁשְ ה ּכָ תּוב ַעל ְנַהר ? ָאז ָלּמָ א ּכָ ֶאּלָ
ָבר ם ַיד , ּכְ ִהי ָעָליו ׁשָ אן .'הְוָכתּוב ַוּתְ תֹוְך , ַאף ּכָ ַלְך ּבְ ל יֹוֵסף ִנׁשְ ֲארֹונֹו ׁשֶ

ִים רּוְך הּואָאַמר ַהּקָ . ַהּמַ אן, דֹוׁש ּבָ לּות לֹא , ִאם יֹוֵסף ַיֲעֶלה ִמּכָ ַהּגָ
ּלֹא ִנְטָמא, ִתְתַקּיֵם ָמקֹום ׁשֶ ְהֶיה ְקבּוָרתֹו ּבְ א ּתִ ָרֵאל , ֶאּלָ ֵני ִיׂשְ לּו ּבְ ְוִיְסּבְ

לּות  .ֶאת ַהּגָ

ִנינוּ                               רסטרסט י יֹוֵסי, ׁשָ ּכֹל , ָאַמר ַרּבִ ֲהֵרי ּבַ ִנְתַקן ָרָאה ַיֲעקֹב ׁשֶ
ָאבֹות  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּסֵ ָאבֹות[ַלּכִ ךְ , ָאַמר .]ּכָ ֵבר, ִאם ּכָ ֵאיְך ַהּגּוף ַהּזֶה , ִיּקָ

ָאבֹות ָלה. ִיְתַאֵחד ּבָ ם ִנְקֵראת ַמְכּפֵ ר ׁשָ ְקּבַ ּנִ ָעָרה ׁשֶ ּום , ַוֲאִפּלּו ַהּמְ ִמׁשּ
ַנִים ְוֶאָחד ָלה הּוא ׁשְ ל ַמְכּפֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ עָ , ׁשֶ ַנִים ְוֶאָחדַאף ַהּמְ  .ָרה ׁשְ

ם ֵהם ְוִזּוּוֵגיֶהם, ּובֹא ּוְרֵאה                              רערע ֵבר ׁשָ ַיֲעקֹב . ָהָאבֹות ָזכּו ְלִהּקָ
ַעם ָרֵחל לֹא. הּוא ְוֵלָאה - תּוב ְוָרֵחל ֲעָקָרה, ָמה ַהּטַ ִהיא , ַוֲהֵרי ּכָ ׁשֶ

ִית ר ַהּבַ ה? ִעּקַ ָ ׁשּ א ֵלָאה ָזְכָתה ּבֹו ְלהֹוִציא ׁשִ ַזע ָקדֹוׁש  ֶאּלָ ָבִטים ִמּגֶ ׁשְ
עֹוָלם יֹוֵתר ָעָרה, ּבָ ּמְ ָנה ִעּמֹו ְלִזּוּוג ּבַ ְך ִהיא ִנּתְ ּום ּכָ  .ּוִמׁשּ

י ְיהּוָדהא               א               רערע ל ָיֶמיָה ָהְיָתה ֵלָאה עֹוֶמֶדת , ָאַמר ַרּבִ ּכָ
ָרִכים ת ּדְ ָפָרׁשַ ִביל ַיֲעקֹב, ּבְ ׁשְ ְמָעה ׁשֶ , ּוָבְכָתה ּבִ ָ ׁשּ ׁשֶ יקּכְ , הּוא ַצּדִ

יָמה לוֹ  ה ִהיא ִהְקּדִ תּוב , ּוְתִפּלָ ּכָ , ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות )בראשית כט(ְוַהְינּו ׁשֶ
אֹל ָרִכים ִלׁשְ ת ּדְ ָפָרׁשַ ֶבת ּבְ יָמה ְויֹוׁשֶ ְקּדִ ּמַ ַאְרנּו ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ  .ּכְ

ָרִכים ְלעֹוָלם                              רעברעב ךְ , ָרֵחל לֹא ָיְצָאה ַלּדְ ּום ּכָ ָזְכָתה ֵלָאה  ִמׁשּ
ֵבר ִעּמוֹ  ם, ְלִהּקָ ָרה ׁשָ ָרִכים ְוִנְקּבְ ת ּדְ ָפָרׁשַ ֶזהּו . ְוָרֵחל ְקבּוָרָתּה עֹוֶמֶדת ּבְ

ן ֲאָרם ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּדַ בִֹאי ִמּפַ תּוב ַוֲאִני ּבְ ּכָ ה ָעַלי. ׁשֶ אי? ַמה ּזֶ , ָעַלי ַוּדַ
ְגָלִלי לֹוַמר ּבִ ֶרְך . ּכְ ּדֶ ַנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְ ֶרךְ  -ּבְ ּדֶ ְגָלִלי ֵמָתה ּבַ ּלֹא ָיְצָאה , ּבִ ׁשֶ

מֹו ֲאחֹוָתהּ  ִביִלי ְלעֹוָלִמים ּכְ ׁשְ  .ּבִ

ךְ                               רעגרעג ּום ּכָ ָרִכים , ִמׁשּ ת ּדְ ָפָרׁשַ ְצָאה ּוָבְכָתה ּבְ ּיָ ֵלָאה ׁשֶ
ִביל ַיֲעקֹב ׁשְ ֵבר ִעּמוֹ , ּבִ ּלֹא ָרְצָתה ָלֵצאת ְוִלׁשְ . ָזְכָתה ְלִהּקָ אֹל ָרֵחל ׁשֶ

ִבילוֹ  ׁשְ ָרִכים, ּבִ ת ּדְ ָפָרׁשַ ְך ְקבּוָרָתּה ּבְ ּום ּכָ ַאְרנּו , ִמׁשּ ָבר ֲהֵרי ּבֵ ְוסֹוד ַהּדָ
ֵאר ר, ְוִנְתּבָ ִנְסּתָ ָגלּוי ְוֶזה ּבְ  .ֶזה ּבְ

ִנינוּ , ּובֹא ּוְרֵאה                              רעדרעד ָ ׁשּ ְפָכה אֹוָתּה ֵלָאה , ׁשֶ ָמעֹות ַרּבֹות ׁשָ ּדְ
ֵדי ֶקת ּכְ ּדֶ ע ַהּצַ ו ָהָרׁשָ ל אֹותֹו ֵעׂשָ ל ַיֲעקֹב ְולֹא ׁשֶ ְוַהְינּו . ִלְהיֹות ֶחְלקֹו ׁשֶ
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ִנינוּ  ָ ׁשּ ֶ רּוְך הּוא, ַמה ׁשּ דֹוׁש ּבָ ָמעֹות ִלְפֵני ַהּקָ ֹוֵפְך ּדְ ׁשּ ל ָאָדם ׁשֶ ַאף ַעל , ּכָ
ְגַזר ָעָליו עֶֹנׁש  ּנִ ב ׁשֶ ַרע -ּגַ לֹט , הּוא ִיּקָ ִין . ּבוֹ ְולֹא יּוַכל אֹותֹו עֶֹנׁש ִלׁשְ ִמּנַ

ָאה. ָלנוּ  ו, ִמּלֵ ל ֵעׂשָ ֲהֵרי ִנְגַזר ַעל ֵלָאה ִלְהיֹות ֶחְלקֹו ׁשֶ ָתּה , ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ִהיא ּבְ
ו ָנה ְלֵעׂשָ יָמה ְלַיֲעקֹב ְולֹא ִנּתְ  .ִהְקּדִ

יא                              רעהרעה י ִחּיָ י ִעם ֲאבַֹתי, ָאַמר ַרּבִ ַכְבּתִ ַתח . ְוׁשָ י ִיְצָחק ּפָ ַרּבִ
ֶמׁש  )קהלת א(, ְוָאַמר ָ ַחת ַהׁשּ ֲעמֹל ּתַ ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ . ַמה ּיִ

ָבָריו  ּדְ לֹמֹה ְוִנְרָאה ׁשֶ ִדְבֵרי ׁשְ ְלנּו ּבְ ּכַ ִהְסּתַ ֵאר ׁשֶ ה ְמקֹומֹות ִנְתּבָ ַכּמָ ּבְ
לֹמֹה, ְסתּוִמים ְבֵרי ׁשְ ל ּדִ ם ִנְקְראּו ְבָחְכָמה, ֲאָבל ּכָ ּלָ  .ּכֻ

ִנינוּ                               רעורעו ָ ׁשּ לֹמֹה, ׁשֶ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ תּוב ַוּתֵ ֶלְך . ּכָ לֹמֹה ַהּמֶ יֵמי ׁשְ ּבִ
ֵלמּות ׁשְ ָבָנה ּבִ תּוב , ָעְמָדה ַהּלְ ּכָ ֶרב ָחְכַמת  )א ה-מלכים(ְוַהְיינּו ׁשֶ ַוּתֵ

ֵני ֶקֶדם ל ּבְ לֹמֹה ֵמָחְכַמת ּכָ ִנינוּ . ׁשְ ם ׁשָ ֵני ֶקֶדם, ׁשָ ֲהֵרי ? ִמי ֵהם ּבְ
ְרׁשּוהָ  ְרׁשּו ֵמַאְבָרָהם ,ּפֵ ּיָ ֵני ֶקֶדם ִהיא ָחְכָמה ׁשֶ  .ֲאָבל ָחְכַמת ּבְ

ִנינוּ                               רעזרעז ָ ׁשּ תּוב , ׁשֶ ר  )בראשית כה(ּכָ ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ּתֵ ַוּיִ
ר לוֹ . לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ ם ? ַמה ּזֶה ֶאת ּכָ ֵ ׁשּ ָהָיה יֹוֵדַע ּבַ זֹו ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ

ד רּוְך הּואַהּקָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָמע ֶאת. ֹוׁש ׁשֶ ר לֹו , ּוַמׁשְ ל ֲאׁשֶ ָהָיה  -ֶאת ּכָ ׁשֶ
ּלוֹ  ִנינוּ . ׁשֶ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ָהְיָתה ְלַאְבָרָהם, ּכְ ת ׁשֶ אֹוָתּה ּבַ ָמהּ , ּבְ  .ּוַבּכֹל ׁשְ

ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ                               רעחרעח ים ֲאׁשֶ יַלְגׁשִ נֹת ְוִלְבֵני ַהּפִ
ְחּתֹוִנים .'ְוגוֹ  ָתִרים ַהּתַ ּכְ ָבִרים ְידּוִעים ּבַ ַתן ָלֶהם ּדְ ּנָ ּוְבֵאיֶזה ָמקֹום . ׁשֶ

ָרה אֹוָתם ֵני ֶקֶדם ָחְכָמה, ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם? ִהׁשְ ם ָיְרׁשּו ּבְ ָ ְוַהְינּו , ּוִמׁשּ
ֵני ֶקֶדם ל ּבְ תּוב ֵמָחְכַמת ּכָ ּכָ  .ׁשֶ

ִנינוּ                               רעטרעט ּפֹוְטִקּיָא ְללֹודיֹום אֶ , ׁשָ ְמעֹון ִמּקַ י ׁשִ א ַרּבִ , ָחד ָהָיה ּבָ
י ְיהּוָדה א ְוַרּבִ י ַאּבָ י . ְוָהָיה ִעּמֹו ַרּבִ א ָהָיה ָעֵיף ְוָרץ ַאֲחֵרי ַרּבִ י ַאּבָ ַרּבִ

ְמעֹון ָהָיה רֹוֵכב, ׁשִ א. ׁשֶ י ַאּבָ אי , ָאַמר ַרּבִ ֵיֵלכּו ' ַאֲחֵרי ה )הושע יא(ַוּדַ
ַאְרֵיה ִיׁשְ   .ָאגּכְ

ְמעֹון                              רפרפ י ׁשִ תּוב , ָאַמר לוֹ , ָיַרד ַרּבִ אי ּכָ ב  )דברים ט(ַוּדַ ָוֵאׁשֵ
ִעים ַלְיָלה ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ א . ּבָ ֶבת ֶאּלָ ֶ ָחְכָמה לֹא ִמְתַיׁשּ אי ׁשֶ ַוּדַ

ב ְולֹא הֹוֵלךְ  ָאָדם יֹוׁשֵ ׁשֶ ִקּיּומוֹ , ּכְ א עֹוֵמד ּבְ ַאְרנּו ֶאת ַוֲהֵרי בֵּ . ֶאּלָ
ב תּוב ָוֵאׁשֵ ָבִרים ַעל ַמה ּכָ לּוי. ַהּדְ ָבר ּתָ ְמנּוָחה ַהּדָ ו ּבִ בוּ . ַעְכׁשָ  .ָיׁשְ

אא               א               רפרפ י ַאּבָ למֹה ֵמָחְכַמת , ָאַמר ַרּבִ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ תּוב ַוּתֵ ּכָ
ל ָחְכַמת ִמְצַרים ֵני ֶקֶדם ּוִמּכָ ל ּבְ לֹמֹה. ּכָ ַמה ִהיא וּ , ַמה ִהיא ָחְכַמת ׁשְ

ֵני ֶקֶדם, ָחְכַמת ִמְצַרִים ל ּבְ , ּבֹא ְרֵאה, ָאַמר לוֹ ? ּוַמה ִהיא ָחְכַמת ּכָ
ם אֹותֹו ׁשֵ ְרׁשּוָה ּבְ ה ְמקֹומֹות ּפֵ ַכּמָ ֶרֶכת ֵמַהּכֹל . ּבְ ְתּבָ ּמִ ׁשֶ ָבָנה ּכְ ַהּלְ ׁשֶ

ֶרב תּוב ַוּתֵ לֹמֹה, ּכָ יֵמי ׁשְ ְרָכה ְוָעְמָדה, ּבִ ָתה ְוִהְתּבָ ִהְתַרּבְ ֵלמּות ׁשֶ ׁשְ  .ּבִ
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ִנינוּ                               רפברפב ִלים ְלָפֶניהָ , ְוׁשָ ּדְ ם ָהיּו ְלָפֶניָה , ֶאֶלף ָהִרים ִמְתּגַ ְוֻכּלָ
ִאיָבה ַאַחת דֹוִלים ָלהּ , ׁשְ ְגִמיָעה , ְוֶאֶלף ְנָהרֹות ּגְ ם ּבִ ּלָ ְוגֹוַמַעת ֶאת ּכֻ

 . ַאַחת
ֶאֶלף וְ                               רפגרפג ְרֶניָה אֹוֲחזֹות ּבְ ְבִעים ֲעָבִריםִצּפָ ָיֶדיָה ֲאחּוזֹות . ׁשִ

ָעה  ִרים ְוַאְרּבָ ה[ְלֶעׂשְ ָ ה ְלַצד ֶזה, ֶאֶלף ֲעָבִרים ]ַוֲחִמׁשּ ּנָ ְוֵאין , ֵאין יֹוֵצא ִמּמֶ
ה ְלַצד ַאֵחר ּנָ ֲערֹוֶתיהָ . יֹוֵצא ִמּמֶ ׂשַ ים ֲאחּוִזים ּבְ ה ַאְלֵפי ָמִגּנִ ה ְוַכּמָ ּמָ  .ּכַ

ָאְרּכֹו ֵמרֹאׁש ָהעֹוָלם ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם ֶעֶלם ֶאָחד                               רפדרפד ׁשֶ
ין ַרְגֶליהָ  ים ַמּכֹות ֵאׁש , יֹוֵצא ּבֵ ִ ׁשּ ׁשִ ׁש ּבְ ה ַעל , ִמְתַלּבֵ ְגָוִנים ֵאּלּו ִהְתַמּנָ ּבִ

ְחּתֹוִנים  ַחת[ַהּתַ ָעה ְצָדֶדיהָ  ]ִמּתַ לֹׁש . ֵמַאְרּבָ ׁש ֵמאֹות ּוׁשְ אֹוֵחז ׁשֵ ֶזהּו ַנַער ׁשֶ
ֵרה ַמְפּתְ  ד ָהֵאםֶעׂשְ ַלַהט , חֹות ֶעְליֹוִנים ִמּצַ חֹות ָהֶעְליֹוִנים ּבְ ְפּתְ ְוָכל ַהּמַ

לּוִיים ָמְתָניו ּתְ חֹוֵגר ּבְ  .ַהֶחֶרב ׁשֶ

ן ֶיֶרד                              רפהרפה ַרְיתֹות, ְלאֹותֹו ַנַער קֹוְרִאים ֲחנֹוְך ּבֶ אֹוָתן ּבָ , ּבְ
תּוב  ּכָ י ַדְרכּ  )משלי כב(ׁשֶ ַער ַעל ּפִ ָנה ִהיא ְולֹא , ְוִאם ּתֹאַמר. וֹ ֲחנְֹך ַלּנַ ִמׁשְ
ַרְיָתא  ָבִרים -ּבָ ַאְרנּו ֶאת ַהּדְ ָנֵתנּו ּבֵ ִמׁשְ ֵאר, ּבְ ָבר , ַוֲהֵרי ִנְתּבָ ְוַהּכֹל ּדָ

לּו  ּכְ ֶדה .]ִנְתְקנוּ [ֶאָחד ִהְסּתַ ָ יו ּתֹוְפסֹות ַחּיֹות ַהׂשּ ְחּתָ ִנינּו , ּתַ ָ ׁשּ ּבֹא ְרֵאה[ׁשֶ , ]ׁשֶ
ָר  ׂשְ ּיִ מֹו ׁשֶ ן ְלִאּמוֹ ּכְ דֹוׁש ָהֶעְליֹון ִנְקָרא ּבֵ תּוב , ֵאל ַהּקָ ּכָ ן  )שם ד(ׁשֶ י ּבֵ ּכִ

י ָרֵאל )שמות ד(ְוָכתּוב , ָהִייִתי ְלָאִבי ַרְך ְוָיִחיד ִלְפֵני ִאּמִ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ ְך , ּבְ ּכָ
ה ֶזה ִנְקָרא ַנַער ְלִאּמוֹ  ם ְלַמּטָ תּוב , ּגַ ּכָ ָר  )הושע יא(ׁשֶ י ַנַער ִיׂשְ ֵאל ּכִ

ן ֶיֶרד. ָואֲֹהֵבהוּ  ה ְגָוִנים ִנְקָרא ּבֶ ַאְרנוּ , ּוְבַכּמָ ן , ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה  ..ַוֲהֵרי ּבֵ ּבֶ
ׁש  ִנינוּ , ֶיֶרד ַמּמָ ָ ׁשּ ִכיָנה ָאֶרץ, ׁשֶ ר ְיִרידֹות ָיְרָדה ׁשְ ֲארּו , ֶעׂשֶ ם ּבֵ ּלָ ְוֶאת ּכֻ

ֵאר ה ַחּיֹות עֹוְמדוֹ . ַהֲחֵבִרים ְוִנְתּבָ ּמָ ֶדה , תְוַתַחת ֶזה ּכַ ָ ְקָראֹות ַחּיֹות ַהׂשּ ּנִ ׁשֶ
ׁש   .ַמּמָ

ְקָראֹות                               רפורפו ּנִ ָבָנה ׁשֶ ֲערֹות ַהּלְ ַחת אֹוָתן ַהַחּיֹות ֶנֱאָחזֹות ׂשַ ּתַ
ְרִביט ׁש , ּכֹוְכֵבי ׁשַ ְרִביט ַמּמָ ל ׁשַ ֲעֵלי ִדין, ׁשֶ ָקל, ּבַ ֲעֵלי ִמׁשְ ין  , ּבַ ֲעֵלי ַהּדִ ּבַ

ה ׁשֶ ֲעֵלי ֻחְצפָּ , ַהּקָ ֲעֵלי , הּבַ ם ִנְקָרִאים ּבַ ֲערֹות[ְוֻכּלָ ָמן ]ׂשַ ָיֶדיָה ְוַרְגֶליָה . ַאְרּגָ
מֹו ַאְרֵיה  ֶזה ּכְ ִטְרּפוֹ  ]ָקדֹוׁש [ֲאחּוזֹות ּבָ אֹוֵחז ּבְ תּוב , ָחָזק ׁשֶ מיכה (ְוַעל ֶזה ּכָ

יל )ה  .ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ

ְרֶניָה                               רפזרפז ְזכִּ  -ִצּפָ ּמַ ל אֹוָתם ׁשֶ ֵני ָהָאָדם ּכָ יִרים ֶאת ֲחָטֵאי ּבְ
ה ׁשֶ ין ַהּקָ ֹתֶקף ַהּדִ ִמים ֶאת ֲחָטֵאיֶהם ּבְ תּוב , ְוכֹוְתִבים ְורֹוׁשְ ירמיה (ְוָלֵכן ּכָ

ִמיר )טז ִצּפֶֹרן ׁשָ ְרֶזל ּבְ ֵעט ּבַ תּוָבה ּבְ את ְיהּוָדה ּכְ ִמיר. ַחּטַ ה ׁשָ אֹותֹו ? ַמה ּזֶ
ֶאֶבן ְוחֹוֵתְך  ם ְונֹוֵקב ּבָ רֹוׁשֵ  .אֹוָתּה ְלָכל ַצדׁשֶ

ְרַנִים                               רפחרפח ּפָ ֶלְך  -ֻזֲהַמת ַהּצִ גּוף ַהּמֶ ִקים ּבְ ּלֹא ִנְדּבָ ל ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ
ֵגם ָבָנה ְלִהּפָ ְתִחיָלה ַהּלְ ּמַ ׁשֶ ְמָאה ּכְ ד ַהּטֻ  .ְויֹוְנִקים ִמּצַ
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ָבנָ                               רפטרפט ֶלְך ָיַרׁש ֶאת ַהּלְ לֹמֹה ַהּמֶ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ֵלמּוָתהּ ּוִמׁשּ ׁשְ , ה ּבִ
ְפִגיָמָתהּ  ַעת , ָצִריְך ִליַרׁש אֹוָתּה ּבִ ל ָלַדַעת ֶאת ּדַ ּדֵ ּתַ  ]ְרצֹון[ְוָלֵכן ִהׁשְ

ִדים ֵ ָכל ְצָדֶדיהָ , ָהרּוחֹות ְוַהׁשּ ָבָנה ּבְ ֵדי ִליַרׁש ֶאת ַהּלְ  .ּכְ

ָבָנה                              רצרצ ּכֹל ֵהִאיָרה ַהּלְ ֶלְך ּבַ לֹמֹה ַהּמֶ תּוב זֶ . ּוִביֵמי ׁשְ ּכָ הּו ׁשֶ
לֹמֹה )א ה-מלכים( ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ְוָקא. ַוּתֵ ֶרב ּדַ ֵני ֶקֶדם. ַוּתֵ ל ּבְ , ֵמָחְכַמת ּכָ

תּוב , סֹוד ֶעְליֹון הּוא ּכָ ֶאֶרץ  )בראשית לו(ּכַ ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ְוֵאּלֶ
ֵני ֶקֶדם', ֱאדֹום ְוגוֹ  ה ִנְקָרִאים ּבְ ם לֹא הִ , ְוֵאּלֶ ּלָ ּכֻ מוּ ׁשֶ ָרט ָלֶזה , ְתַקּיְ ּפְ

לּול ָזָכר ּוְנֵקָבה ּכָ ְקָרא ֲהַדר, ׁשֶ ּנִ יו ֲהַדר , ׁשֶ ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ תּוב ַוּיִ ּכָ  .'ְוגוֹ ׁשֶ
ִנינוּ א               א               רצרצ ָמה , ְוׁשָ ִהְתַקּיְ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ָבָנה[ׁשֶ ֵהִאיָרה ַהּלְ לֹא , ]ׁשֶ

ֵלמּות ׁשְ למֹה , ֵהִאיָרה ּבִ א ׁשְ ּבָ הּ ַעד ׁשֶ ֶנְגּדָ ָראּוי ּכְ ַאְרנוּ , ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ , ּכְ
ַבע ת ׁשֶ ְך ִאּמֹו ָהְיָתה ּבַ ּום ּכָ ׁשּ ּמִ  .ׁשֶ

ל ָחְכַמת ִמְצַרִים                               רצברצב ְקֵראת  -ּוִמּכָ ּנִ ְחּתֹוָנה ׁשֶ זֹו ַהָחְכָמה ַהּתַ
ַאַחר ָהֵרַחִים ְפָחה ׁשֶ לֹמֹה , ׁשִ ל ׁשְ ְלָלה ָחְכָמה זֹו ׁשֶ ֵני  -ְוַהּכֹל ּכָ ָחְכַמת ּבְ
א. ֶקֶדם ְוָחְכַמת ִמְצַרִים י ַאּבָ י ָדָבר ֶזה , ָאַמר ַרּבִ ַאְלּתִ ָ ׁשּ רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ ּבָ

לּו , ְלָפֶניךָ  ָבִרים ַהּלָ ָכל ַהּדְ ֲהֵרי ּבְ ָבר ֶזה[ׁשֶ ְמעֹון. ָזִכיִתי ]ּדָ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
ַאְרנּום ָבִרים ֵאּלּו ֲהֵרי ּבֵ  .ַוֲהֵרי ֶנֶאְמרוּ , ּדְ

ִנינוּ                               רצגרצג ָכל ֲעָמלוֹ  )קהלת א(, ׁשָ ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ָיכֹול ַאף . ַמה ּיִ
ְלמּוד לֹוַמר? ֲעַמל ַהּתֹוָרה ֶמׁש , ּתַ ָ ַחת ַהׁשּ ֲעמֹל ּתַ ּיַ תּוב[ׁשֶ ׁשֹוֶנה ֲעָמָלּה  .]ּכָ

ל ּתֹוָרה ֶמׁש , ׁשֶ ֶ הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהׁשּ יא ָאַמר. ׁשֶ י ִחּיָ ל  ַאף, ַרּבִ ֲעָמָלּה ׁשֶ
בֹודוֹ , ּתֹוָרה ִביל ּכְ ׁשְ ֵני ָאָדם אֹו ּבִ ְגַלל ּבְ הּוא ָעָמל ּבִ תּוב . ׁשֶ ַעל ֶזה ּכָ

ֶמׁש  ָ ַחת ַהׁשּ ּזֶה לֹא עֹוֶלה ְלַמְעָלה, ּתַ ִנינוּ . ׁשֶ י ֶאְלָעָזר, ׁשָ ֲאִפּלּו , ָאַמר ַרּבִ
ִנים ק ִמ , ִאם ָאָדם עֹוֵמד ֶאֶלף ׁשָ ּלֵ ְסּתַ ּמִ ן ָהעֹוָלם ּדֹוֶמה לֹו אֹותֹו יֹום ׁשֶ

ִאּלּו לֹא ִהְתַקּיֵם  .ַרק יֹום ֶאָחד, ּכְ

י ִעם ֲאבַֹתי                              רצדרצד ַכְבּתִ ל ָהָאבֹות . ְוׁשָ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ַאׁשְ
ה  ה ְלַמְעָלה ְוִהְתַרּצָ ָבה ְקדֹוׁשָ ה אֹוָתם ֶמְרּכָ רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ֶהם ר ִעּמָ תּוב  .ָבֶהם ְלִהְתַעּטֵ ּכָ ק ה )דברים י(ֶזהּו ׁשֶ ֲאבֶֹתיָך ָחׁשַ  .'ְוגוֹ ' ַרק ּבַ
י ֶאְלָעָזר ֲאבֹוָתיו, ָאַמר ַרּבִ ּלֹו הּוא ּבַ ָהִעּטּור ׁשֶ ֲהֵרי , ַיֲעקֹב ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ

ל ָהָאבֹות הּוא ִעּמוֹ  ֶהם, ָהִעּטּור ׁשֶ אֹוִתּיֹות ֲחקּוקֹות . ְוהּוא ִעּמָ ְוַעל ֶזה ּבְ
ִנינוּ  ִרים ,ׁשָ ה ְקׁשָ לֹׁשָ ִרים , ש ׁשְ ֵני ְקׁשָ ד ֶזה -ׁשְ ד ֶזה ְוֶאָחד ִמּצַ , ֶאָחד ִמּצַ

ּכֹוֵלל אֹוָתם ִנינוּ . ְוֶאָחד ׁשֶ ָ ׁשּ תֹוְך  )שמות כו(, ְוֶזהּו ׁשֶ יכֹן ּבְ ִריַח ַהּתִ ְוַהּבְ
ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ ים ַמְבִרַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ ֶאְמַצע ָאחוּ . ַהּקְ ּבָ ר ׁשֶ ז ְלַצד ְואֹותֹו ֶקׁשֶ

י ִעם ֲאבַֹתי, ֶזה ּוְלַצד ֶזה ַכְבּתִ תּוב ְוׁשָ אי, ְוַעל ֶזה ּכָ  .ַוּדַ
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י ִעם ֲאבַֹתי                               רצהרצה ַכְבּתִ ַתח ְוָאַמר .'ְוגוֹ ְוׁשָ י ְיהּוָדה ּפָ ישעיה (, ַרּבִ

יטּו ִלְראֹות )מב ָמעּו ְוַהִעְוִרים ַהּבִ ים ׁשְ ָמעּו . ַהֵחְרׁשִ ים ׁשְ ֵני  ֵאּלוּ  -ַהֵחְרׁשִ ּבְ
מַֹע ֶאת  יִבים ְלִדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ְולֹא פֹוְקִחים ָאְזֵניֶהם ִלׁשְ ּלֹא ַמְקׁשִ ָאָדם ׁשֶ

ִלים ָלַדַעת ַעל ָמה ֵהם עֹוְמִדים -ְוַהִעְוִרים . ִמְצוֹות ִרּבֹוָנם ּכְ ּלֹא ִמְסּתַ , ׁשֶ
רֹוז יֹוֵצא ְוקֹוֵרא ָכל יֹום ָויֹום ַהּכָ ֲהֵרי ּבְ יחַ ְוֵאין ִמי ׁשֶ , ׁשֶ ּגִ ׁשְ  .ּיַ

ַמְדנוּ                               רצורצו ּלָ ְבָרא ָהָאָדם, ׁשֶ ּנִ אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ אֹותֹו יֹום , ּבְ ּבְ
ּיֹוֵצא ָלעֹוָלם עֹוָלם, ׁשֶ ִקּיּוָמם ְוהֹוְלִכים ְוָטִסים ּבָ ם עֹוְמִדים ּבְ ּלָ יֹוְרִדים , ּכֻ

ל יֹום ָויֹום ְלַבּדוֹ  א. ּוַמְזִהיִרים ֶאת ָהָאָדם ּכָ א ּוַמְזִהיִרים ּוְכׁשֶ ֹותֹו יֹום ּבָ
אֹותֹו יֹום ֵחְטא ִלְפֵני ִרּבֹונֹו , אֹותוֹ  ה ּבְ אֹותֹו יֹום עֹוֶלה  -ּוֶבן ָאָדם עֹוׂשֶ

ה ּוֵמִעיד ֵעדּות בּוׁשָ חּוץ, ּבְ  .ְועֹוֵמד ְלַבּדֹו ּבַ

ִנינוּ                               רצזרצז עֹוֵמד ְלַבּדוֹ , ְוׁשָ ב, ַאַחר ׁשֶ ָאָדם עֹושֶׂ , יֹוׁשֵ ה ַעד ׁשֶ
ּנּו ְתׁשּוָבה ב אֹותֹו יֹום ִלְמקֹומוֹ  -ָזָכה . ִמּמֶ אֹותֹו יֹום יֹוֵרד  -לֹא ָזָכה . ׁשָ

חּוץ ּבַ ף ִעם אֹוָתּה רּוַח ׁשֶ ּתֵ ּתַ ב ְלֵביתוֹ , ּוִמׁשְ ְדמּות אֹותֹו ָאָדם , ְוׁשָ ְוִנְתָקן ּבִ
ֵדי ְלָהַרע לוֹ  ׁש ּכְ ִית, ַמּמָ ּבַ ּיוּ . ְוָדר ִעּמֹו ּבַ ּדִ . ִאם הּוא זֹוֶכה, רֹו ְלטֹובְוֵיׁש ׁשֶ

ר ִעּמֹו ְלַרע, ְוִאם ָלאו  .הּוא ּדָ

ְך ִנְפָקִדים אֹוָתם ָיִמים ַוֲחֵסִרים                              רצחרצח ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ְולֹא , ּבֵ
ֲארוּ  ׁשְ ּנִ ל אֹוָתם ׁשֶ ּבֹון ׁשֶ ֶחׁשְ ּגֹוֵרַע ָיָמיו . ִנְכָנִסים ּבְ אֹוי ְלאֹותֹו ָהָאָדם ׁשֶ

דֹוׁש ִלְפֵני הַ  ֶלְך ַהּקָ אֹותֹו , ּמֶ ֶהם ּבְ ר ּבָ ִאיר ְלַמְעָלה ָיִמים ְלִהְתַעּטֵ ְולֹא ִהׁשְ
דֹוׁש  ֶלְך ַהּקָ ם ִלְפֵני ַהּמֶ  .ָהעֹוָלם ּוְלִהְתָקֵרב ִעּמָ

דֹוׁש , ּבֹא ְרֵאה                              רצטרצט ֶלְך ַהּקָ ֵרִבים אֹוָתם ָיִמים ִלְפֵני ַהּמֶ ּקְ ׁשֶ , ּכְ
יק אֹוָתם ָיִמיםֶזה הָ , ִאם הּוא ַצּדִ ּיֹוֵצא ִמן ָהעֹוָלם ְוִנְכָנס ּבְ ְוֵהם , ָאָדם ׁשֶ

ֶהם ת ּבָ ׁשֶ ָמתֹו ִמְתַלּבֶ ׁשְ ּנִ י ָכבֹוד ׁשֶ יק ָהָיה , ְלבּוׁשֵ ּדִ ּצַ ְוֵהם אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ
ֶהם יַע ּבָ  .ָבֶהם ְולֹא ִהְרׁשִ

ּגֹוֵרַע ָיָמיו ְלַמְעָלה                              שש אֲ , אֹוי ְלאֹותֹו ׁשֶ ּכַ יׁש ׁשֶ ר רֹוִצים ְלַהְלּבִ ׁשֶ
ָיָמיו ֲחָטָאיו ֲחֵסִרים ֵמאֹותֹו ְלבּוׁש , אֹותֹו ּבְ ַגם ּבַ ּפָ ׁש , אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ ּוִמְתַלּבֵ
ֶבֶגד ָחֵסר ים. ּבְ ן ִאם ֵהם ַרּבִ ּכֵ ל ׁשֶ אֹותֹו , ּכָ ׁש ּבְ ה ְלִהְתַלּבֵ ּמֶ ְוֵאין ָלָאָדם ּבַ

יִהּנֹם ַעל אֹוָתם ָיִמים, ֲאַזי אֹוי לֹו ְואֹוי ְלַנְפׁשוֹ , ָהעֹוָלם ּגֵ ִנים אֹותֹו ּבַ ּדָ , ׁשֶ
ַנִים, ָיִמים ַעל ָיִמים ל ֶאָחד ׁשְ ה. ָיִמים ַעל ּכָ ר יֹוֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֲאׁשֶ ּכַ , ׁשֶ

ֶהם ׁש ּבָ ּסֹות, ֵאינֹו מֹוֵצא ָיִמים ְלִהְתַלּבֵ ה ְלִהְתּכַ ּמֶ . ְולֹא ִיְהֶיה לֹו ְלבּוׁש ּבַ
י ּדִ ֵרי ַהּצַ דֹוׁש ַאׁשְ ֶלְך ַהּקָ מּוִרים ֵהם ֵאֶצל ַהּמֶ ל ְיֵמיֶהם ׁשְ ּכָ ים , ִקים ׁשֶ ְוַנֲעׂשִ

א עֹוָלם ַהּבָ ֶהם ּבָ ׁש ּבָ י ָכבֹוד ְלִהְתַלּבֵ  .ֵמֶהם ְלבּוׁשֵ

ָנהא               א               שש ׁשְ סֹוד ַהּמִ ִנינּו ּבְ תּוב , ׁשָ ּכָ ֶ י  )בראשית ג(ַמה ׁשּ ַוּיְֵדעּו ּכִ
ם ֵהם  ׁש ָיְדעוּ ְיִדיָעה מַ  -ֵעיֻרּמִ ה , ּמָ ֲעׂשָ ּנַ בֹוד ׁשֶ ל ּכָ אֹותֹו ְלבּוׁש ׁשֶ ׁשֶ
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ׁש ּבוֹ , ֵמאֹוָתם ָיִמים ִנְגַרע ֵמֶהם ַאר יֹום ֵמאֹוָתם ָיִמים ְלִהְתַלּבֵ . ְולֹא ִנׁשְ
תּוב  ּכָ ֵתבּו ָיִמים  )תהלים קלט(ֶזהּו ׁשֶ ם ִיּכָ ּלָ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ ּגָ

רוּ  איָיִמי. ֻיּצָ רּו ַוּדַ ֶהם. ם ֻיּצָ ַאר ֶאָחד , ְולֹא ֶאָחד ּבָ ֲהֵרי לֹא ִנׁשְ ׁשֶ
ׁש ּבוֹ  ה ְתׁשּוָבה, ְלִהְתַלּבֵ ל ָאָדם ְוָעׂשָ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ רּוְך הּוא , ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ִלי ְלבּוׁש ֲאֵחִרים ה לֹו ּכְ ל אֹותֹו ְוָעׂשָ ּלוֹ , ִקּבֵ ִמים ׁשֶ ֶזהּו . ְולֹא ִמן ַהּיָ
תוּ  ּכָ ַעׂש ה )בראשית ג(ב ׁשֶ ְתנֹות עֹור ' ַוּיַ ּתֹו ּכָ ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ

ם ׁשֵ ְלּבִ  .ַוּיַ

תּוב, ּבֹא ְרֵאה                              שבשב ָכה ַמה ּכָ ּזָ ַאְבָרָהם ׁשֶ א  )שם כד(? ּבְ ּבָ
ִמים ּיָ ָכה, ּבַ ּזָ ּום ׁשֶ ה. ִמׁשּ ק ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּלֵ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ אוֹ , ּכַ ׁש ּבְ ָתם ַמּמָ

ּלוֹ  ֶהם, ָיִמים ׁשֶ ׁש ּבָ לּום, ִנְכַנס ְוִהְתַלּבֵ בֹוד ּכְ , ְולֹא ִנְגַרע ֵמאֹותֹו ְלבּוׁש ּכָ
ִמים ּיָ א ּבַ תּוב ּבָ ּכָ תּוב. ׁשֶ ִאּיֹוב ַמה ּכָ ֶטן  )איוב א(? ּבְ ַוּיֹאֶמר ָערֹם ָיָצִתי ִמּבֶ

ה ּמָ י ְוָערֹם ָאׁשּוב ׁשָ ַאר ְלבּוׁש לְ , ִאּמִ ֲהֵרי לֹא ִנׁשְ ׁש ּבוֹ ׁשֶ  .ִהְתַלּבֵ

ִנינוּ                               שגשג יִקים, ׁשָ ּדִ ֵריֶהם ַהּצַ יִקים, ַאׁשְ ֵמיֶהם ַצּדִ ּיְ ֲארּו , ׁשֶ ְוִנׁשְ
א  יִקים[ָלעֹוָלם ַהּבָ ר יֹוְצִאים, ]ַצּדִ י , ְוַכֲאׁשֶ ים ְלבּוׁשֵ ִרים ְוַנֲעׂשִ ם ִמְתַחּבְ ּלָ ּכֻ

ׁש ּבוֹ  אּוְבאֹותֹו ְלבּוׁש זוֹ , ָכבֹוד ְלִהְתַלּבֵ ג ֵמעֶֹנג ָהעֹוָלם ַהּבָ , ִכים ְלִהְתַעּנֵ
ּיֵׁש ָלֶהם ְלבּוׁש , ּוְבאֹותֹו ְלבּוׁש ֲעִתיִדים ָלקּום ִלְתִחּיָה ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ

תּוב . ָיקּומוּ  ּכָ מֹו ְלבּוׁש  )איוב לח(ֶזהּו ׁשֶ בּו ּכְ ְתַיּצְ ל . ַוּיִ ִעים ׁשֶ אֹוי ְלאֹוָתם ְרׁשָ
ֲחָטאֵ  ֵמיֶהם ּבַ ּיְ ַמה , ֲחֵסִרים ]עֹוָלמֹות[יֶהם ָהעֹוָלם ׁשֶ ָאר ֵמֶהם ּבְ ְולֹא ִנׁשְ

ּיְֵצאּו ִמן ָהעֹוָלם ׁשֶ ּסּו ּכְ ְתּכַ ּיִ ֶ  .ׁשּ

ִנינוּ                               שדשד בֹוד , ׁשָ ְלבּוׁש ּכָ ׁש ּבִ כּו ְלִהְתַלּבֵ ּזָ יִקים ׁשֶ ל אֹוָתם ַצּדִ ּכָ
יֵמיֶהם אֹותֹו עֹוָלם , ּבִ ִרים ּבְ ִרים ֵמָהִעּט  ]ְלבּוׁש [ִמְתַעּטְ ֶהם ִמְתַעּטְ ּבָ ּוִרים ׁשֶ
ּיֹוֵצא ְוׁשֹוֵפַע ְלַגן ֵעֶדן, ָהָאבֹות תּוב ְוָנֲחָך ה. ֵמאֹותֹו ַנַחל ׁשֶ ּכָ ִמיד ' ֶזהּו ׁשֶ ּתָ

ָך  ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ׁש  .'ְוגוֹ ְוִהׂשְ ּלֹא ָזכּו ְלִהְתַלּבֵ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ ְואֹוָתם ִרׁשְ
ל ְיֵמיֶהם בּוׁש ׁשֶ ּלְ תּוב , ּבַ ֲעָרָבה ְולֹא  )ירמיז יז(ֲעֵליֶהם ּכָ ַעְרָער ּבָ ְוָהָיה ּכְ

ר ְדּבָ ּמִ ַכן ֲחֵרִרים ּבַ י ָיבֹא טֹוב ְוׁשָ  .ִיְרֶאה ּכִ

י ִיְצָחק                              שהשה חֹון ָיֵתר , ָאַמר ַרּבִ ּטָ ּבִ ל ַיֲעקֹב ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ
י ִעם ֲאבַֹתי, ָהָיה לוֹ  ַכְבּתִ תּוב ְוׁשָ ּכָ ה ָבֶהם ְולֹא ְבַאֵחר, ׁשֶ ֶאְזּכֶ ה . ׁשֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ֶהם ּלָ ִמים ׁשֶ ּלֹו ּוַבּיָ ִמים ׁשֶ ּיָ ׁש ּבַ  .ָבֶהם ְלִהְתַלּבֵ

י ְיהּוָדה ָאַמר                              שושו תּוב , ַרּבִ ָגָדיו  )בראשית כז(ּכָ ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ַוּיָ
ָגָדיו. ַוְיָבֲרֵכהוּ  ו ָהָיה ָצִריְך לִ ? ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ּלוֹ , ְכּתֹבּבִ ֲהֵרי לֹא ָהיּו ׁשֶ א , ׁשֶ ֶאּלָ

ו ָהיּו ְבָגִדים ֵאּלוּ  ל ֵעׂשָ תּוב , ׁשֶ ּכָ ָנּה  )שם(ׁשֶ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ּקַ ַוּתִ
דֹל ַהֲחֻמדֹת תּוב ? ַהּגָ ו ּכָ ְגֵדי ֵעׂשָ אן[ּבִ ָגָדיו, ]ּכָ ל ַיֲעקֹב , ְוָכאן ֵריַח ּבְ ׁשֶ

ָמע  .ַמׁשְ
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ַאְרנוּ                               שזשז ְך ּבֵ א ּכָ ַרח, ֶאּלָ ל ָהְלָאה, ַוּיָ ּכֵ ִהְסּתַ לֹוַמר ׁשֶ ְוֵהִריַח , ּכְ
ְרכוֹ  ל אֹותֹו ָהעֹוָלם ְוָאז ּבֵ ִני , ֶאת ֵריַח ְלבּוׁשֹו ׁשֶ תּוב ְרֵאה ֵריַח ּבְ ְוַעל ֶזה ּכָ

ֶדה ֵריַח ׂשָ ים, ּכְ דֹוׁשִ ּפּוִחים ַהּקְ ֵדה ַהּתַ אֹוָתם הֹוִאיל ְוָזכִ , ְוָאַמר. ֶזהּו ׂשְ יָת ּבְ
י ָכבֹוד  ַמִים -ְלבּוׁשֵ ָ ל ַהׁשּ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמּטַ ִמיעַ . ְוִיּתֶ ׁשְ ּום ? ַמה ּמַ ִמׁשּ

ְקָרא  ּנִ ל יֹום ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ים נֹוֵטל ַטל ּכָ ֵדה ַתּפּוִחים ְקדֹוׁשִ אֹותֹו ׂשְ ּבְ ׁשֶ
ַמִים ַמִים, ׁשָ ָ ל ַהׁשּ תּוב ִמּטַ ּכָ  .ׁשֶ

י יֹוֵסיָאמַ                               שחשח ּכֹל , ר ַרּבִ ַרְך אֹותֹו ּבַ י  -ּבֵ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהׁשּ ִמּטַ
ַעם. ָהָאֶרץ ָגָדיו? ָמה ַהּטַ ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ּיָ ּוַ ּום ׁשֶ ׁש , ִמׁשּ ָגָדיו ַמּמָ מֹו , ּבְ ּכְ

ַאְרנוּ  ּבֵ ִנינוּ . ׁשֶ ן ֵעֶדן, ׁשָ ָכל יֹום ִמּגַ , ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֵריחֹות עֹוִלים ּבְ
ִרים  ְתַעּטְ ּמִ ל אֹותֹו עֹוָלם ׁשֶ י ָכבֹוד ׁשֶ ִמים אֹוָתם ְלבּוׁשֵ ְ ׂשּ ֶהם ִמְתּבַ ּבָ ׁשֶ

ן ָאָדם ל ּבֶ ָמיו ׁשֶ  .ִמּיָ

י ְיהּוָדה                              שטשט ים ֵהם, ָאַמר ַרּבִ ה ְלבּוׁשִ ּמָ י ֶאְלָעָזר? ּכַ , ָאַמר ַרּבִ
ל ָהעֹוָלם ה ֵהםֲאָבל ׁשְ , ַעל ֶזה ֶנְחְלקוּ , ֶהָהִרים ׁשֶ ים : לֹׁשָ ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ ֶאָחד ׁשֶ

בּוׁש  אֹותֹו ַהּלְ ָאֶרץ, ּבְ ּבָ ַגן ֵעֶדן ׁשֶ ּבְ ד ֵמַהּכֹל. ָהרּוַח ׁשֶ , ְוֶאָחד ִנְכּבָ
ֶלךְ  ֶרת ַהּמֶ ין ַאּדֶ ים ּבֵ תֹוְך ְצרֹור ַהַחּיִ ָמה ּבְ ׁשָ ת ּבֹו ַהּנְ ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ ְוֶאָחד . ׁשֶ

חּוץ ל ּבַ עֹוֵמד ְולֹא , ְלבּוׁש ׁשֶ ת , ִנְרֶאה ְולֹא ִנְרֶאה, עֹוֵמדׁשֶ ׁשֶ ֶזה ִמְתַלּבֶ ּבָ
עֹוָלם ֶפׁש ְוהֹוֶלֶכת ּוְמׁשֹוֶטֶטת ּבָ  .ַהּנֶ

ָנה[ּוְבָכל רֹאׁש חֶֹדׁש                               שישי רּוַח  ]ׁשָ ֶרת ּבָ ת הֹוֶלֶכת ְוִנְקׁשֶ ּבָ ְוׁשַ
ד ְרּגֹוד ִנְכּבָ ין ּפַ עֹוֶמֶדת ּבֵ ָאֶרץ ׁשֶ ּבָ ַגן ֵעֶדן ׁשֶ ּבְ ּנּו לֹוֵמד ְויֹוֵדַע ַמה ּומִ , ׁשֶ ּמֶ

ּיֹוֵדעַ  ֶ עֹוָלם, ׁשּ  .ּוְמׁשֹוֵטט ּומֹוִדיַע אֹותֹו ּבָ

ָכל רֹאׁש חֶֹדׁש , ָלַמְדנוּ א               א               שישי ֶפׁש ּבְ ֶרת ַהּנֶ ִרים ִנְקׁשֶ ֵני ְקׁשָ ׁשְ ּבִ
ת ּבָ ַגן ֵעֶדן , ְוׁשַ ּבְ ִמים ׁשֶ ׂשָ ין ֵריחֹות ַהּבְ ּבֵ ל ָהרּוַח ׁשֶ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ָאֶרץּבַ ּבָ , ׁשֶ

ם הֹוֵלְך ּוְמׁשֹוֵטט ָ ְצרֹור , ּוִמׁשּ רּוָרה ּבִ ּצְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ּנְ ר ִעם ָהרּוַח ּבַ ְוִנְקׁשָ
ים ל ַצד ֶזה, ַהַחּיִ ל ַצד ֶזה ְוׁשֶ ד ׁשֶ ְכּבָ ֶזהּו . ְוִנְרֵוית ְוִנּזֹוֵנית ֵמאֹותֹו ִזיו ַהּנִ

תּוב ְוָנֲחָך ה ּכָ ִמיד' ׁשֶ ְוָקא, ּתָ ִמיד ּדַ  .ּתָ

ךָ                               שיבשיב ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ַצְחָצחֹות. ְוִהׂשְ ה ּבְ א ? ַמה ּזֶ ֶאּלָ
ה, ַצחּות ַאַחת ַמּטָ ּלְ ן ׁשֶ ּגַ ּבַ ֶרת ִעם ָהרּוַח ׁשֶ ְקׁשֶ ּנִ ׁשֶ ְפִנים ִמן , ּכְ ּלִ ַצחּות ׁשֶ

חּות ים, ַהּצַ ְצרֹור ַהַחּיִ ַמְעָלה ּבִ ּלְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ּנְ ִרים ּבַ ְקׁשָ ּנִ ׁשֶ ַצח ְוהַ . ּכְ  -ְינּו ּבְ
ַנִים -ָצחֹות , ֶאָחד ֵהם ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ׁשְ אי, ׁשֶ ָמה ַוּדַ ׁשָ ְכבֹוד ַהּנְ . ּבִ

לֹוַמר ךָ ? ִמי יֹוֵרׁש ֶאת ֶאת ֶזה, ַצְחָצחֹות, ּכְ ׁש , ַנְפׁשֶ ָך ַמּמָ ֵרי . ַנְפׁשֶ ַאׁשְ
יִקים ּדִ ל ַהּצַ  .ֶחְלָקם ׁשֶ

ְמעֹון                              שיגשיג י ׁשִ ֶבל ,ָאַמר ַרּבִ ין אֹוָתם ַהֲחֵבִרים ִמּבָ ֲאִני ּבֵ ׁשֶ , ּכְ
ִסים ֵאַלי ּנְ ְגֶלה, ִמְתּכַ ּנִ ָבִרים ּבַ חֹוַתם , ְולֹוְמִדים ּדְ ְוֵהם ַמְכִניִסים אֹוָתם ּבְ
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ְרֶזל ָחָזק ָדִדים, ּבַ ל ַהּצְ ת . ָסתּום ִמּכָ ּנַ ְרֵכי ּגִ י אֹוָתם ּדַ ְדּתִ ה ְפָעִמים ִלּמַ ּמָ ּכַ
ֶלךְ  ְרֵכי הַ , ַהּמֶ ֶלךְ ּדַ דֹוׁש [. ּמֶ ֶלְך ַהּקָ ל ַהּמֶ ְרֵכי ַהּתֹוָרה ׁשֶ י ָלֶהם ּדַ ה ְפָעִמים ָאַמְרּתִ ּמָ ּכַ

 .]ּוְדָרִכים ֶעְליֹוִנים
יִקים                               שידשיד ּדִ ְרגֹות ַהּצַ ל אֹוָתן ּדַ י אֹוָתם ּכָ ְדּתִ ה ְפָעִמים ִלּמַ ּמָ ּכַ

אֹותֹו עֹוָלם ּבְ ם ּפֹוֲחִדים לֹוַמר ּדְ , ׁשֶ לוּ ְוֻכּלָ א לֹוְמִדים , ָבִרים ַהּלָ ֶאּלָ
ִגְמּגּום ְבֵדי ָלׁשֹון, ּבְ ְך ִנְקָרִאים ּכִ ּום ּכָ ם , ִמׁשּ ַגְמּגֵ ּמְ ַבד ָלׁשֹון ׁשֶ מֹו אֹותֹו ּכְ ּכְ

ִפיו  .ּבְ

ֲהֵרי ֲאִויר , הֹוִאיל ּופֹוֲחִדים, ֲאָבל ִלְזכּות ֲאִני ָדן אֹוָתם                              שטושטו ׁשֶ
דֹוׁש ְורּוַח ַהּקֹ  ל ָרׁשּות ַאֶחֶרת, ֶדׁש ָעְבָרה ֵמֶהםַהּקָ . ְויֹוְנִקים ֲאִויר ְורּוַח ׁשֶ

ת, ְולֹא עֹוד ְרֵאית ֲעֵליֶהם ֶקׁשֶ ּנִ א ׁשֶ ָניו , ֶאּלָ ָדִאים ִלְראֹות ֵסֶבר ּפָ ְוֵאיָנם ּכְ
הוּ [ ל ֵאִלּיָ ִנים ֲאֵחרֹות, ]ׁשֶ ן ֵסֶבר ּפָ ּכֵ ל ׁשֶ  .ּכָ

עֹוָלם ַוֲאִני ִסיָמן ֲאָבל ֶזה מֹוִעיל ָלהֶ                               שטזשטז ֲאִני ָמצּוי ּבָ ם ׁשֶ
עֹוָלם ]תֹוֵמךְ [ ַצַער, ּבָ ב ָהעֹוָלם ּבְ י לֹא ָיׁשַ ַחּיַ ֲהֵרי ּבְ ין , ׁשֶ ּדִ ְולֹא ִנּדֹון ּבַ

ַמְעָלה ּלְ ה, ׁשֶ מֹו ַהּדֹור ַהּזֶ ּלֹא . ַאֲחַרי לֹא ָיקּום ּדֹור ּכְ ְוָעִתיד ָהעֹוָלם ׁשֶ
ֵגן ֲעֵליהֶ  ּיָ ֵצא ִמי ׁשֶ ין , םִיּמָ ין ְלַמְעָלה ּבֵ ְצאּו ּבֵ ִנים ַהֲחצּופֹות ִיּמָ ְוָכל ַהּפָ

ה ֶהם -ְלַמְעָלה . ְלַמּטָ ּלָ ה ׁשֶ ְחּתֹוִנים ְוַהֻחְצּפָ ֲחָטֵאי ַהּתַ  .ּבַ

ֵני ָהעֹוָלם ִלְצוֹוחַ                               שיזשיז יַח ֲעֵליֶהם, ַוֲעִתיִדים ּבְ ּגִ ׁשְ ּיַ . ְוֵאין ִמי ׁשֶ
ל ָהעֹוָלםַיֲחִזירּו רֹאׁש ְלָכל הָ  ֲאָבל . ְולֹא ָיׁשּובּו ִעם ְרפּוָאה, רּוחֹות ׁשֶ

עֹוָלם ְולֹא יֹוֵתר ְצאּו , ְרפּוָאה ַאַחת ָמָצאִתי ָלֶהם ּבָ ּמָ ּיִ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
ּתֹוָרה עֹוְסִקים ּבַ ֶקר, אֹוָתם ׁשֶ ֵאין ּבֹו ׁשֶ , ְוִנְמָצא ֵביֵניֶהם ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

ּמֹוִציִאים אֹותוֹ  ׁשֶ ְגָללֹו ִמְתעֹוְרִרים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ּכְ ן ִאם . ּבִ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ָראּוי דֹוׁש ּכָ ם ַהּקָ ֵ ב ּבֹו ַהׁשּ ָבר, ִנְכּתַ ָבר ָלַמְדנּו ֶאת ַהּדָ  .ַוֲהֵרי ּכְ

ה ֵביֵניֶהם ֵסֶפר ּתֹוָרה                              שיחשיח ּלָ ִהְתּגַ ְולֹא , אֹוי ְלדֹור ׁשֶ
הִמְתעֹוְרִרים ָעָליו ְלמַ  ָהעֹוָלם . ְעָלה ּוְלַמּטָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִמי ִמְתעֹוֵרר ָעָליו ּבְ

ַצַער ָיֵתר ְוָצִריְך ְלַהְגלֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה יֹוֵתר , ְוָהעֹוָלם ָצִריְך ְלָמָטר, ּבְ
ַצַער ָהעֹוָלם  .ּבְ

ֵני ָאָדם ַרֲחִמים ַעל                              שיטשיט ים ּבְ ַצַער ּוְמַבְקׁשִ ר ָהעֹוָלם ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ  ׁשֶ
ָבִרים ִתים ִמְתעֹוְרִרים ָעָליו, ַהּקְ ל ַהּמֵ יָמה ּומֹוִדיָעה , ּכָ ֶפׁש ַמְקּדִ ֲהֵרי ַהּנֶ ׁשֶ

לּות, ָלרּוחַ  ֲהֵרי ֵסֶפר ּתֹוָרה ִנְמָצא ַבּגָ ֻהְגָלה ְבַצַער ָהעֹוָלם, ׁשֶ ים , ׁשֶ ְוַהַחּיִ
ים ַרֲחִמים ִאים ּוְמַבְקׁשִ  .ּבָ

ָמהְוָאז ָהרּוַח מֹוִדיעָ                               שכשכ ׁשָ דֹוׁש , ה ַלּנְ ָמה ַלּקָ ׁשָ רּוךְ -ְוַהּנְ -ּבָ
רּוְך הּוא ִמְתעֹוֵרר ְוָחס ַעל ָהעֹוָלם, הּוא דֹוׁש ּבָ לּות , ְוָאז ַהּקָ ְוֶזה ַעל ּגָ

קֹומוֹ  ִתים, ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמּמְ ׁש ַרֲחִמים ַעל ִקְבֵרי ַהּמֵ ִאים ְלַבּקֵ ים ּבָ . ְוַהַחּיִ
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קֹום ְלָמקֹוםאֹוי ַלּדֹור ִאם ָצִריְך ֵסֶפר  ית , ּתֹוָרה ְלַהְגלֹותֹו ִמּמָ ַוֲאִפּלּו ִמּבֵ
ֶנֶסת ֶנֶסת ְלֵבית ּכְ יחּו ֲעֵליֶהם, ּכְ ּגִ ׁשְ ֲהֵרי לֹא ִנְמָצא ֵביֵניֶהם ַעל ַמה ּיַ  .ׁשֶ

ֵני ָהעֹוָלםא               א               שכשכ ל ּבְ ִכיָנה, ְוֶאת ֶזה לֹא יֹוְדִעים ּכָ ֲהֵרי ׁשְ , ׁשֶ
ְלָתה ָגלּות אַ  ּגָ ׁשֶ תּוב, ֲחרֹוָנהּכְ ּלֹא ָעְלָתה ְלַמְעָלה ַמה ּכָ  )ירמיה ט(? ַעד ׁשֶ

ר ְמלֹון אְֹרִחים ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ ּדַֹחק ַרב ִנְמָצא ָבעֹוָלם. ִמי ִיּתְ ְזַמן ׁשֶ ְך ּבִ , ַאַחר ּכָ
ם ם ִהיא, ִהיא ִנְמֵצאת ׁשָ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשָ לּות ׁשֶ ְוַהּכֹל ִמְתעֹוְרִרים , ּוַבּגָ

 .ְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִניםעֶ , ָעֶליהָ 

ְמעֹון                              שכבשכב י ׁשִ לּו ֵיְדעּו , ָאַמר ַרּבִ ים ַהּלָ ׁשִ ּפְ ְבִלים ַהּטִ ִאם ַהּבַ
ל סֹודֹות ַהָחְכָמה ַעל ָמה עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְותֹוְמָכיו ַעל ַמה , ְדָבִרים ׁשֶ

הּוא ִנְמָצא ְבַצַער ׁשֶ ים ּכְ ׁשִ ְתַרּגְ ְבחוֹ , ּמִ ל ַרב  ָאז ֵיְדעּו ׁשִ ֵייָבא  ]ַהְמנּוָנא[ׁשֶ
ְבחוֹ  ר ָהָיה ָמצּוי ֵביֵניֶהם ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ׁשִ ֲאׁשֶ ֵקן ּכַ ַוֲהֵרי ָמָצאנּו . ַהּזָ

ל ַהָחְכָמה סֹוד ֶעְליֹון ׁשֶ ֶלְך ּבְ לֹמֹה ַהּמֶ ּלֹו ְקׁשּוִרים ְלִדְבֵרי ׁשְ , ְדָבִרים ׁשֶ
ְבחוֹ   .ְוֵהם לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ׁשִ

ְבֵרי ָחְכָמה                              שכגשכג ו הֹוְלִכים ַאַחר ּדִ עֹוֵמד , ְוַעְכׁשָ ְוֵאין ִמי ׁשֶ
ּקֹוֵרא ָנה , ָעֶליָה ְוֵאין ִמי ׁשֶ ִעּבּור ׁשָ ְקִחים ּבְ יֵניֶהם ּפִ ל ֶזה ֵיׁש ּבֵ ְוִעם ּכָ

ים יֵדיֶהם, ּוְקִביַעת ֶהֳחָדׁשִ ן ָלֶהם ְולֹא ִנְמַסר ּבִ ּלֹא ִנּתַ ב ׁשֶ  .ַאף ַעל ּגַ

ִנינוּ                               שכדשכד ּגּוף , ׁשָ ֶרת ּבַ ֶ ֶפׁש ַהּזֹו ִמְתַקׁשּ ר חֶֹדׁש ַהּנֶ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
ֶבר ּקֶ ִדין ֶאָחד, ּבַ יִקים, ְוִנּדֹוִנים ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ָרט ְלאֹוָתּה ֶנֶפׁש ׁשֶ מֹו , ּפְ ּכְ

ֲארּוהָ  ּבֵ ּלוֹ , ׁשֶ ַער ׁשֶ ּצַ ֶבר ְויֹוַדַעת ּבַ ּקֶ ים יֹוַדַעת ּוְבַצעַ , ְוִנְמֵצאת ּבַ לֹא [ר ַהַחּיִ

ֶלת ֲעֵליֶהם, ]יֹוַדַעת ּדֶ ּתַ  .ְולֹא ִמׁשְ

ְלבּוׁש ֶאָחד                              שכהשכה ת ּבִ ׁשֶ ר חֶֹדׁש ִמְתַלּבֶ ֵנים ָעׂשָ , ְוַאַחר ׁשְ
עֹוָלם ִהיא יֹוַדַעת, ְוהֹוֶלֶכת ּוְמׁשֹוֶטֶטת ּבָ ֶ , ְויֹוַדַעת ִמן ָהרּוַח ַמה ׁשּ

ֶלת ַעל ַהצַּ  ּדֶ ּתַ ל ָהעֹוָלםּוִמׁשְ ׁש ַרֲחִמים, ַער ׁשֶ ְוָלַדַעת ֶאת ַצֲעָרם , ּוְלַבּקֵ
ים ל ַהַחּיִ  .ׁשֶ

ּמֹוִדיַע לֹו ? ּוִמי ִמְתעֹוֵרר ְלָכל ֶזה                              שכושכו יק ׁשֶ ׁש ַצּדִ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ָראּוי יֵניֶהם, ּכָ יק נֹוָדע ּבֵ ִנינוּ . ְואֹותֹו ַצּדִ ָ ׁשּ ָאר בָּ , ׁשֶ יק ֶאָחד ִנׁשְ , עֹוָלםַצּדִ

ִתים הּוא נֹוָדע ים ּוֵבין ַהּמֵ ין ַהַחּיִ יֵניֶהם, ּבֵ ל יֹום ַמְכִריִזים ָעָליו ּבֵ ֲהֵרי ּכָ , ׁשֶ
עֹוָלם ְוהּוא לֹא ָיכֹול ְלָהֵגן ַעל ַהּדֹור ּיֵׁש יֹוֵתר ַצַער ּבָ הּוא מֹוִדיַע , ּוְכׁשֶ

 .ָלֶהם ֶאת ַצַער ָהעֹוָלם

ּלֹא ִנְמצָ                               שכזשכז יֵניֶהםּוְכׁשֶ ְכִריִזים ָעָליו ּבֵ ּמַ עֹוָלם ׁשֶ יק ּבָ , א ַצּדִ
א ֵסֶפר  ]ֵביֵניֶהם[ְולֹא ִנְמָצא  ל ָהעֹוָלם ֶאּלָ ַער ׁשֶ ּצַ עֹוֵרר אֹוָתם ּבַ ּיְ ִמי ׁשֶ

ֵצא , ָאז ִמְתעֹוְרִרים ָעָליו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ּתֹוָרה ם ְלִהּמָ ּלָ ּוְצִריִכים ּכֻ
ְת  אֹותֹו ְזַמן ּבִ ין, ְוִאם לֹא ִנְמָצִאים. ׁשּוָבהּבְ ֲעֵלי ַהּדִ , ִמְתעֹוְרִרים ֲעֵליֶהם ּבַ
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ּום ֵסֶפר ּתֹוָרה ן ֵעֶדן ִמְתעֹוְרִרים ֲעֵליֶהם ִמׁשּ ל ּגַ מֹו , ַוֲאִפּלּו רּוַח ׁשֶ ּכְ
ֵאר ְתּבָ ּנִ  .ׁשֶ

ִנינוּ                               שכחשכח י ִעם ֲאבַֹתי , ׁשָ ַכְבּתִ גּוף -ְוׁשָ ֶנֶפׁש , ּבְ ר, ּבְ , ּוחַ ּבְ
ָמה ְנׁשָ ָבה ַאַחת, ּבִ ֶמְרּכָ ה ֶעְליֹוָנה, ּבְ ַדְרּגָ י ְיהּוָדה. ּבְ ה , ָאַמר ַרּבִ ּמָ ּכַ

יִחים ְולֹא ׁשֹוְמִעים ְולֹא  ּגִ ּלֹא יֹוְדִעים ְולֹא ַמׁשְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֲאטּוִמים ֵמַהּכֹל ּבְ
ִדְבֵרי ָהעֹוָלם ִלים ּבְ ּכְ רּוְך הּוא, ִמְסּתַ דֹוׁש ּבָ ִנְמָצא ֲעֵליֶהם  ְוֵאיְך ַהּקָ

ן ָכל ְזַמן ְוִעּדָ ַרֲחִמים ּבְ יחַ , ּבְ ּגִ ׁשְ ּיַ  .ְוֵאין ִמי ׁשֶ

יֹום ִנְכֶנֶסת רּוַח ַאַחת ִלְמָעַרת                               שכטשכט ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ ׁשָ
ָלה ְכּפֵ ִקְבֵרי ָהָאבֹות, ַהּמַ ֶבת ּבְ ל ָהֲעָצמֹות ְועֹוְמִדים , ְונֹוׁשֶ ִאים ּכָ ּוִמְתַרּפְ

ִקיּ  ֶלךְ , ּוָמםּבְ יָעה ַטל ִמְלַמְעָלה ֵמרֹאׁש ַהּמֶ ּפִ ָמקֹום , ְואֹוָתּה רּוַח ַמׁשְ
ְמָצִאים ָהָאבֹות ָהֶעְליֹוִנים ּנִ יַע  . ׁשֶ ּגִ ּמַ ְתעֹוֵרר[ּוְכׁשֶ ּמִ ל ֵמֶהם ]ּוְכׁשֶ , אֹותֹו ַהּטַ
ה ַמּטָ ּלְ  .ִמְתעֹוְרִרים ָהָאבֹות ׁשֶ

ּיֹוֵרד אוֹ                               שלשל ְדָרגֹות ְידּועֹותְוָלַמְדנּו ׁשֶ ל ּבִ ה ַאַחר , תֹו ַהּטַ ְרּגָ ּדַ
ה ְרּגָ ה, ּדַ ַמּטָ ּלְ יַע ְלַגן ָהֵעֶדן ׁשֶ ן , ּוַמּגִ ל ּגַ ִמים ׁשֶ ְבׂשָ ל רֹוֲחִצים ּבִ ּוֵמאֹותֹו ַהּטַ

י ֲאֵחרֹות, ֵעֶדן ּתֵ ׁשְ לּוָלה ּבִ ּכְ ְועֹוָלה ּוְמׁשֹוֶטֶטת , ּוִמְתעֹוֶרֶרת רּוַח ַאַחת ׁשֶ
שָׂ  ין ַהּבְ ָעָרה, ִמיםּבֵ ֶפַתח ַהּמְ ֵהם , ְוָאז ִמְתעֹוְרִרים ָהָאבֹות, ְוִנְכֶנֶסת ּבְ

ֵניֶהם, ְוִזּוּוֵגיֶהם ים ַרֲחִמים ַעל ּבְ  .ּוְמַבְקׁשִ

עֹוָלםא               א               שלשל ר ִנְמָצא ַצַער ּבָ ִנים ַעל , ְוַכֲאׁשֶ ֵהם ְיׁשֵ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ְתעֹוֵרר ֵסֶפר , ְולֹא ִנְמָצאְואֹותֹו ַטל לֹא ׁשֹוֵפַע , ֲחָטֵאי ָהעֹוָלם ּמִ ַעד ׁשֶ

עֹוָלם ָראּוי ּבָ ֶפׁש מֹוִדיָעה ָלרּוחַ , ּתֹוָרה ּכָ ָמה, ְוַהּנֶ ׁשָ ָמה , ְוָהרּוַח ַלּנְ ׁשָ ְוַהּנְ
דֹוׁש  רּוךְ -ַלּקָ א ַרֲחִמים. הּוא-ּבָ ּסֵ ֶלְך ַעל ּכִ ב ַהּמֶ יק , ָאז יֹוׁשֵ ְוׁשֹוֵפַע ֵמָהַעּתִ

פַ  דֹוׁש ָהֶעְליֹון ׁשֶ דֹוַלחַהּקָ ל ַטל ַהּבְ ֶלךְ , ע ׁשֶ יַע ְלרֹאׁש ַהּמֶ , ּוַמּגִ
ְרִכים ָהָאבֹות ִנים. ּוִמְתּבָ ם , ְוׁשֹוֵפַע אֹותֹו ַטל ְלאֹוָתם ְיׁשֵ ּלָ ְוָאז ּכֻ

ִרים  ְרִכים[ִמְתַחּבְ רּוְך הּוא ַעל ָהעֹוָלם .]ִמְתּבָ דֹוׁש ּבָ לֹא , ְוָלַמְדנוּ   ..ְוָחס ַהּקָ
רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ּמֹוִדיַע ָלָאבֹותָחס ַהּקָ ִביָלם , א ַעל ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ ּוִבׁשְ

ֵרךְ  י יֹוֵסי. ָהעֹוָלם ִמְתּבָ ְך ֶזה, ָאַמר ַרּבִ אי ּכָ ַוֲהֵרי ָמָצאנּו ְדָבִרים , ַוּדַ
ֶלךְ  לֹמֹה ַהּמֶ ל ׁשְ ִסְפרֹו ׁשֶ ל ָחְכָמה , אֹותֹו ֶעְליֹון, ּבְ ּקֹוְרִאים לֹו ֵעָצה ׁשֶ ׁשֶ

ל ַהּכֹל  .ׁשֶ

ה ְוָאַמר, ְוַרב ַהְמנּוָנא                              שלבשלב ּלָ ְך ּגִ ָרֵחל , ּכָ ֲהֵרי ֶהְראּו לֹו ׁשֶ ׁשֶ
ָתה יֹוֵתר ָהעֹוָלם ָצִריךְ , ָעׂשְ ָכל ְזַמן ׁשֶ ָרִכים ּבְ ת ּדְ ָפָרׁשַ עֹוֶמֶדת ּבְ , ׁשֶ

ם ּלָ ָבר , ִמּכֻ ְנָיִמין -ְוסֹוד ַהּדָ ל ּבִ ֶחְלקֹו ׁשֶ ּנֹוַלד בַּ , ָארֹון ְוַכּפֶֹרת ּבְ ֶרךְ ׁשֶ , ּדֶ
ִכיָנה ַעל ַהּכֹל  .ּוׁשְ
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ה                              שלגשלג ּטָ ָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהּמִ חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ה. ַוּיִ ּטָ ה רֹאׁש ַהּמִ ? ַמה ּזֶ
ִכיָנה ְ ְמעֹון. זֹו ַהׁשּ י ׁשִ ֲחָוה, ַחס ְוָחִליָלה, ָאַמר ַרּבִ ּתַ ַרע ְוִהׁשְ א ֵאָליו ּכָ . ֶאּלָ

א ּבֹא ְרֵאה ִכי, ֶאּלָ ה זֹו ׁשְ תּוב , ָנהִמּטָ ּכָ לֹמֹה )שיר ג(ׁשֶ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ . ִהּנֵ
ה ַמה ּזֶה ּטָ ה, ֶזה ְיסֹוד ָהעֹוָלם? רֹאׁש ַהּמִ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ּטָ הּוא רֹאׁש ַהּמִ . ׁשֶ

ה -ַעל רֹאׁש  ּטָ עֹוֵמד ַעל רֹאׁש ַהּמִ ָרֵאל ׁשֶ ָרֵאל , ֶזה ִיׂשְ ְך ִיׂשְ ּום ּכָ ִמׁשּ
ֲחָוה ּתַ ּלֹו הּוא ִהׁשְ  .ְלׁשֶ

אֹותֹו ְזַמן הּוא לֹא ָהָיה חֹוֶלה, ְוִאם ּתֹאַמר                              לדלדשש ֲהֵרי , ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ
ה ָאִביָך  ה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ תּוב ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ ְך ּכָ ַאַחר ּכָ

ֲחָוה לֹא ָהָיה חֹוֶלה, חֹוֶלה ּתַ ִהׁשְ ָעה ׁשֶ ֲהֵרי בְּ , ּוְבׁשָ ַדע ׁשֶ ּיָ ַמן ְוַעל ׁשֶ אֹותֹו ַהּזְ
ֵלם א ׁשָ ּסֵ ה ּכִ ה ֶעְליֹוָנה ְקדֹוׁשָ ֲחָוה ְלאֹוָתּה , ָעָלה ְלַדְרּגָ ּתַ ְך ִהׁשְ ּום ּכָ ִמׁשּ

ָבה א ֶעְליֹון, ֶמְרּכָ ּסֵ מוֹ , ּכִ ְקָרא ַעל ׁשְ ּנִ דֹול ְוֶהָחָזק ׁשֶ ֵלמּות ָהִאיָלן ַהּגָ , ׁשְ
טָּ  ָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהּמִ חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ה. הְוַעל ֶזה ַוּיִ ּטָ אי ַעל רֹאׁש ַהּמִ ֲהֵרי , ַוּדַ ׁשֶ

דֹוׁש  ֶלְך ַהּקָ ַעְטרֹות ַהּמֶ ר ּבְ  .ָעָלה ִלְמקֹומֹו ְוִהְתַעּטֵ

ָרֵאל ַעל רֹאׁש                               שלהשלה חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ַבע לֹו ַוּיִ ָ ׁשּ ְבָעה ִלי ַוּיִ ָ ַוּיֹאֶמר ִהׁשּ
ה ּטָ ַתח ְוָאַמר. ַהּמִ יא ּפָ י ִחּיָ י כָּ  )קהלת ז(, ַרּבִ יִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרּתִ ל זֹה ִנּסִ

י ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ ִנינוּ . ֶאְחּכָ ָבָנה , ֲהֵרי ׁשָ ֶלְך ָיַרׁש ֶאת ַהּלְ לֹמֹה ַהּמֶ ׁשְ
ל ְצָדֶדיהָ  ְרָכה ֵמַהּכֹל, ִמּכָ ִהְתּבָ ָבָנה ׁשֶ ֵלמּות אֹוָתּה ַהּלְ ׁשְ , ּוְבָיָמיו ָעְמָדה ּבִ

ָרָצה ַלֲעמֹד ַעל הַ  ָמה , ְנָהגֹות ַהּתֹוָרה ָאַמרּוְכׁשֶ י ֶאְחּכָ  .'ְוגוֹ ָאַמְרּתִ
י ְיהּוָדה                              שלושלו י ִעם ֲאבַֹתי , ָאַמר ַרּבִ ַכְבּתִ ַיֲעקֹב ָאַמר ְוׁשָ

ְקֻבָרָתם ִני ּבִ ְצַרִים ּוְקַבְרּתַ אַתִני ִמּמִ ִנינוּ . ּוְנׂשָ ם ׁשָ ָמתֹו , ׁשָ ְצָאה ִנׁשְ ּיָ ִמי ׁשֶ
ָרׁשּות ַאֶחֶרת ה, ּבְ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ר ּבָ תּוב ָעָליו , ְוגּופֹו ִנְקּבָ בֹאּו  )ירמיה כ(ּכָ ַוּתָ

ם ְלתֹוֵעָבה ְמּתֶ אּו ֶאת ַאְרִצי ְוַנֲחָלִתי ׂשַ ַטּמְ ִני . ַוּתְ ְוַיֲעקֹב ָאַמר ּוְקַבְרּתַ
ְקֻבָרָתם ָרׁשּות ַאֶחֶרת, ּבִ ָמתֹו ָיְצָאה ּבְ  !?ְוִנׁשְ

י יְ                               שלזשלז ִכיָנה ָהְיָתה ֲאחּוָזה , ׁשֹוֶנה ַיֲעקֹב, הּוָדהָאַמר ַרּבִ ְ ַהׁשּ ׁשֶ
תּוב . ּבֹו ּוְדבּוָקה ּבוֹ  ּכָ ָך ִמְצַרְיָמה  )בראשית מז(ֶזהּו ׁשֶ  -ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעּמְ

לּות ּגָ ָך ּבַ ם ָעלֹה , ָלדּור ִעּמְ ָמְתָך ְוִלְקּבֹר  -ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ּגַ י ֶאת ִנׁשְ ג ּבִ ְלַזּוֵ
ִקְבֵרי ֲאבֹוֶתיךָ ֶאת ּגּופְ  ב ׁשֶ [? ַמה ּזֶה אֹוֵמר. ָך ּבְ ֲהֵרי לֹא[ ]ַאף ַעל ּגַ ָיְצָאה  ]ׁשֶ

ָרׁשּות ַאֶחֶרת ָמתֹו ּבְ תּוב[. ִנׁשְ ם ָעלֹה ּכָ  .]ְוַעל ֶזה ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ּגַ

ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ                               שלחשלח אי. ְויֹוֵסף ָיׁשִ כ, יֹוֵסף ַוּדַ ֲהֵרי הּוא ּבְ ֹור ׁשֶ
ב ל ִהְרהּור ַהּלֵ ה ִראׁשֹוָנה ָהָיה, ׁשֶ ל ִטּפָ כֹור ׁשֶ ֵאר, ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּום , ּכְ ּוִמׁשּ

רּוְך הּוא ֵסֶתר ֶזה דֹוׁש ּבָ ַדע ַהּקָ ּיָ יֹוֵסף, ׁשֶ ר לֹו ּבְ ֵ ׂשּ ל , ִהְתּבַ ֲהֵרי ּכָ ׁשֶ
 .ַאֲהָבתֹו ּבֹו ָהְיָתה ְתלּוָיה
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ית ָידֹו ַעל עֵ                               שלטשלט י ֵייָסא? ַמה ּזֶה אֹוֵמר, יֶניךָ ָיׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
בֹוד ַיֲעקֹב ִביל ּכְ ׁשְ ִמיָתתוֹ , ּבִ ֵצא ֶאְצלֹו ּבְ ם ְוִיּמָ ֲהֵרי יֹוֵסף ַקּיָ ר לֹו ׁשֶ ֵ . ּוְלַבׂשּ

י ִחְזִקּיָה ָאַמר י ָדָבר, ַרּבִ י ָהעֹוָלם , ַוֲאִני פֹוֵחד ְלַגּלֹותוֹ , ָלַמְדּתִ ּוְבַמֲעׂשֵ
א .ִנְמֵצאת ָחְכָמה י ַאּבָ א ַרּבִ קוֹ [, ּבָ ה ּבוֹ  ]ּוְנׁשָ ָבֶריָך , ָאַמר לוֹ . ְוִהּכָ ֱאמֹר ּדְ
ֵלי ֵזיֶניךָ  ים. ַוֲחגֹר ּכְ ּלִ ָבִרים ִמְתּגַ ְמעֹון ּדְ י ׁשִ יֵמי ַרּבִ  .ּבִ

ַהְנָהגֹות ָהעֹוָלם, ָאַמר                              שמשמ ֵקן ּבְ י ֵייָסא ַהּזָ ְרֵקי ַרּבִ י ִמּפִ , ָלַמְדּתִ
ן ָאָדם ׁשֶ  הּבֶ עֹוָלם ַהּזֶ ר, ּזֹוֶכה ְלֵבן ּבָ ְקּבָ ּנִ ׁשֶ ים ָעָפר ַעל ֵעיָניו ּכְ , ָצִריְך ָלׂשִ
בֹודוֹ  ּנוּ , ְוֶזהּו ּכְ ר ִמּמֶ ָהעֹוָלם ִנְסּתָ עֹוָלם , ְלַהְראֹות ׁשֶ ְוהּוא יֹוֵרׁש אֹותֹו ּבָ

יו ְחּתָ  .ּתַ

ֵעיֵני ָהָאָדםא               א               שמשמ ּום ׁשֶ ְוָכל , ְרֶאה ָבֶהםַמְרֵאה ָהעֹוָלם נִ , ִמׁשּ
ִביבוֹ  ּסְ ְך ֵהם ׁשֶ ָוִנים ּכָ דֹול אֹוְקָינֹוס: ַהּגְ ּבֹו הּוא ַהּיָם ַהּגָ ָבן ׁשֶ יף , ַהּלָ ּקִ ּמַ ׁשֶ

ָדִדים ָכל ַהּצְ ל ָהעֹוָלם ּבְ ה . ֶאת ּכָ ׁשָ ּבָ ֶון ַאֵחר הּוא ַהּיַ ֶפת[ּגָ ּקֶ ּמֻ ּמֹוִציָאה  ]ׁשֶ ׁשֶ
ין הַ , ַמִים ה עֹוֶמֶדת ּבֵ ׁשָ ּבָ ִיםְוַהּיַ ִים, ּמַ ין ַהּמַ ֶון ּבֵ ְך הּוא ַהּגָ  .ּכָ

ּלוֹ                               שמבשמב ֶאְמַצע ׁשֶ י הּוא ּבָ ִליׁשִ ֶון ַאֵחר ׁשְ ַלִים, ּגָ ִהיא , זֹו ְירּוׁשָ ׁשֶ
ל ָהַעִין. ֶאְמַצע ָהעֹוָלם ל ּכָ ֶון ְרִביִעי הּוא ַמְרֶאה ׁשֶ ת ַעִין, ּגָ , ְוִנְקָרא ּבַ

ת ַעִין ִנְראֶ  אֹותֹו ּבַ ּבְ ְרצּוףׁשֶ ד ִמּכֹל זֹו ִצּיֹון, ה ַהּפַ ְכּבָ ְרֶאה ַהּנִ ִהיא , ְוַהּמַ ׁשֶ
ל ַהּכֹל ה ֶאְמַצע ׁשֶ ם, ְנֻקּדָ ל ָהעֹוָלם ִנְרֶאה ׁשָ ְרֵאה ּכָ ּמַ ם ׁשֹוָרה , ׁשֶ ְוׁשָ

ל ַהּכֹל ל ַהּכֹל ּוַמְרֶאה ׁשֶ ִהיא ַהּיִֹפי ׁשֶ ִכיָנה ׁשֶ ְ ת , ַהׁשּ ַ ְוָהַעִין ַהּזֹו ִהיא ְיֻרׁשּ
 .ְוָלֵכן ֶזה עֹוֵזב אֹוָתּה ְוֶזה נֹוֵטל אֹוָתּה ְויֹוֵרׁש אֹוָתהּ . םָהעֹולָ 

ר יֹוֵתר הּוא, ָיֶפה ָאַמְרּתָ , ָאַמר לוֹ                               שמגשמג ָבר ִנְסּתָ ּוְבֵני , ֲאָבל ּדָ
ִלים ּכְ ן ָאָדם יֹוֵצא , ָהעֹוָלם לֹא יֹוְדִעים ְולֹא ִמְסּתַ ּבֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ

ֶרת ִעּמוֹ  ,ֵמָהעֹוָלם ּלֹא יֹוֵצאת, ַנְפׁשֹו ִנְסּתֶ ֵעיֵני ָהָאָדם רֹואֹות ַמה , ְוַעד ׁשֶ
רֹואֹות ֶ ַאְרנּו , ׁשּ ּבֵ מֹו ׁשֶ י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי  )שמות לג(ּכְ יֶהם לֹא  -ּכִ ַחּיֵ ּבְ

ִמיָתָתם רֹוִאים, רֹוִאים  .ֲאָבל ּבְ

קּוחֹות ֵמאֹות                              שמדשמד ָרָאהְוֵעיָניו ּפְ עֹוְמִדים , ֹו ַמְרֶאה ׁשֶ ְואֹוָתם ׁשֶ
ים ָיד ַעל ֵעיָניו ְוִלְסּגֹר אֹוָתם סֹוד , ָעָליו ְצִריִכים ָלׂשִ ַמְדנּו ּבְ ּלָ ֶ ּום ַמה ׁשּ ִמׁשּ

ד , ִנימּוֵסי ָהעֹוָלם קּוחֹות ֵמאֹותֹו ַמְרֶאה ִנְכּבָ ָארֹות ּפְ ֵעיָניו ִנׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ
ָרָאה  ים ָידֹו ַעל ֵעיָניו ְוִלְסּגֹר אֹוָתם, ןִאם ָזָכה ְלבֵ  -ׁשֶ ים ָלׂשִ ן ַמְקּדִ , ַהּבֵ

ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ  תּוב ְויֹוֵסף ָיׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲהֵרי ַמְרֶאה ַאֵחר לֹא . ּכְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֶנְגּדוֹ  ן ּכְ ּמֵ ֵעת ַמְרֶאה ָקדֹוׁש ֶעְליֹון, ָקדֹוׁש ִמְזּדַ ָרֲאָתה ּכָ לֹא , ְוָהַעִין ׁשֶ

כֵּ  ַמְרֶאה ַאֵחרִתְסּתַ  .ל ּבְ

ִית, ְועֹוד                              שמהשמה ּבַ ֶנְגּדֹו ּבַ אֹוָתּה ֶנֶפׁש ְסמּוָכה ּכְ ְוִאם ָהַעִין , ׁשֶ
ֶרה ַעל ֵעיָניו  קּוָחה ְואֹותֹו ַמְרֶאה ַאֵחר ִיׁשְ ֶאֶרת ּפְ ָכל ַמה  -ִנׁשְ ּבְ

http://dailyzohar.com/


לשון קודש  -זוהר ויחי      Zohar Vayechi - Hebrew translation. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

ל ִמְתַקְלֵקל ּכֵ ְסּתַ ּמִ ֶ בֹוד ָהַעִין, ׁשּ רֹוָביוְוָכל ׁשֶ , ְוֵאין ֶזה ּכְ ן ִמּקְ ן , ּכֵ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ת רֹות ַעל ֵעיָניו , ִמן ַהּמֵ ּלֹא ָצִריְך ּוְלַהׁשְ ֶ ַמה ׁשּ ל ּבְ ּכֵ בֹודֹו ְלִהְסּתַ ֵאין ּכְ ׁשֶ

ָבר ַאֵחר ָעָפר. ּדָ ה ּבְ ּסֶ ְך ִמְתּכַ ין , ְלַאַחר ּכָ ַוֲהֵרי ִהְתעֹוְררּו ַהֲחֵבִרים ַעל ּדִ
ֶבר ַמהוּ  יִּ , ַהּקֶ ִאיר ְוָכבֹוד הּוא ׁשֶ ִהׁשְ ְסּתֹם ָהַעִין ֵמַהּכֹל ַעל ְיֵדי ְבנֹו ׁשֶ

עֹוָלם  .ּבָ

ִמים, ּבֹא ְרֵאה                              שמושמו ְבַעת ַהּיָ ל ׁשִ ִית , ּכָ ֶפׁש הֹוֶלֶכת ֵמַהּבַ ַהּנֶ
ֶבר ִית, ַלּקֶ ֶבר ַלּבַ ֶלת ָעָליו, ּוֵמַהּקֶ ּיֹום ִנּדֹוִנים , ּוִמְתַאּבֶ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ְוׁשָ

ֶאָחד הַ  ֶפׁש ְוַהּגּוףּכְ ב, ּנֶ יַח ְלעֹוֵרר ֶאת ַהּלֵ ּגִ עֹוָלם ְוַיׁשְ ּיֹוֵדַע ּבָ  .ְוֵאין ִמי ׁשֶ

ְך ַהּגּוף ִנְטָרד                              שמזשמז ֶפׁש הֹוֶלֶכת ּוִמְתַרֶחֶצת , ַאַחר ּכָ ְוַהּנֶ
יִהּנֹם ּגֵ ֶרת ֶאת ִקְברוֹ , ּבַ עֹוָלם ּוְמַבּקֶ ְת , ְויֹוֵצאת ּוְמׁשֹוֶטֶטת ּבָ ּמִ ת ַעד ׁשֶ ׁשֶ ַלּבֶ

ת ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ ֶ ַמה ׁשּ  .ּבְ

ם ָנִחים                              שמחשמח ּלָ ר חֶֹדׁש ּכֻ ֵנים ָעׂשָ ָאר . ַאַחר ׁשְ  ]ָנח[ַהּגּוף ִנׁשְ
ָעָפר רּוחַ . ּבֶ ֶפׁש ִנְצֶרֶרת ּוְמִאיָרה ּבָ ת, ַהּנֶ ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ ְלּבּוׁש ׁשֶ ּמַ ָהרּוַח . ּבַ

ַגן ֵעֶדן ֶגת ּבְ ָמה , ִמְתַעּנֶ ׁשָ ל ָהִעּנּוִגיםְוַהּנְ ל עֶֹנג ּכָ ְוַהּכֹל , עֹוָלה ִלְצרֹור ׁשֶ
ים ְידּוִעים ֶזה ִלְזַמּנִ ר ֶזה ּבָ  .ִנְקׁשָ

ִלים ְולֹא , ּבֹא ְרֵאה                              שמטשמט ּכְ ּלֹא ִמְסּתַ אֹוי ָלֶהם ִלְבֵני ָאָדם ׁשֶ
ח ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ִמ , יֹוְדִעים ְולֹא מּוָדִעים ַעל ָמה עֹוְמִדים ּכָ ְצוֹות ְוִנׁשְ

ד ְלַמְעָלה. ַהּתֹוָרה עֹוׂשֹות ְלבּוׁש ִנְכּבָ ּיֵׁש ִמְצוֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ְוֵיׁש ִמְצוֹות , ׁשֶ
ה ד ְלַמּטָ עֹוׂשֹות ְלבּוׁש ִנְכּבָ עֹוׂשֹות ְלבּוׁש , ּתֹוָרה ׁשֶ ְוֵיׁש ִמְצוֹות ּתֹוָרה ׁשֶ

ה ד ָלעֹוָלם ַהּזֶ מָ , ְוַהּכֹל ָצִריְך לֹו ָלָאָדם, ִנְכּבָ ם ִנְתָקִניםּוִמּיָ ּלָ ׁש ּכֻ , יו ַמּמָ
ַאְרנוּ  ּבֵ מֹו ׁשֶ  .ּכְ

ַדְעּתֹו יֹום ֶאָחד                              שנשנ ׁש ּבְ ֵקן ִהְתַרּגֵ י ְיהּוָדה ַהּזָ ְוֶהְראּו לֹו , ַרּבִ
ּלוֹ  מּות ַאַחת ֵמאֹור ׁשֶ ֲחלֹומֹו ּדְ ָעה ְצָדִדים, ֲחָזָקה, ּבַ ּזֹוֶהֶרת ְלַאְרּבָ ָאַמר . ׁשֶ

ה, ָלֶהם ה, ָאְמרּו לוֹ ? ַמה ּזֶ דֹור ַהּזֶ ָך ַלּמָ ּלְ ּוֵמאֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה , ְלבּוׁש ׁשֶ
ֵמחַ   .ׂשָ

י ְיהּוָדהא               א               שנשנ ִבים , ָאַמר ַרּבִ יִקים יֹוׁשְ ּדִ ל יֹום ָויֹום רּוחֹות ַהּצַ ּכָ
רוּ  דֹוׁש ּבָ ִחים ֶאת ַהּקָ ּבְ ַגן ֵעֶדן ּוְמׁשַ יֶהם ׁשּורֹות ׁשּורֹות ּבְ ְלבּוׁשֵ ְך הּוא ּבִ

ָכבֹוד ֶעְליֹון תּוב . ּבְ ּכָ בּו  )תהלים קמ(ֶזהּו ׁשֶ ֶמָך ֵיׁשְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ ַאְך ַצּדִ
ֶניךָ  ִרים ֶאת ּפָ א. ְיׁשָ י ַאּבָ תּוב, ָאַמר ַרּבִ ה ַמה ּכָ ִחּלָ ּתְ ָרֵאל ? ּבַ חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ַוּיִ

ַאְרנוּ ', ְוגוֹ  ּבֵ מֹו ׁשֶ ה. ּכְ ּטָ ֶנֶסת ִיׂשְ ? ִמי ַהּמִ ה . ָרֵאלזֹו ּכְ ּטָ ֶזה  -רֹאׁש ַהּמִ
יק ה . ַצּדִ ּטָ דֹוׁש  -ַעל רֹאׁש ַהּמִ ֶלְך ַהּקָ ּלוֹ , ֶזה ַהּמֶ ל ַהּכֹל ׁשֶ לֹום ׁשֶ ָ ַהׁשּ , ׁשֶ

תּוב  ּכָ לֹמֹה )שיר ג(ׁשֶ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ֲחָוה, ִהּנֵה ִמּטָ ּתַ ּלֹו ִהׁשְ ֲעקֹב ְלׁשֶ ּיַ ְלאֹותֹו , ׁשֶ
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ה ּטָ עֹוֵמד ַעל רֹאׁש ַהּמִ מוֹ ִיׂשְ , ׁשֶ ָרֵאל ַעל , ָרֵאל ׁשְ חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ן ַוּיִ ּום ּכֵ ִמׁשּ
ה ּטָ  .רֹאׁש ַהּמִ

ךְ                               שנבשנב ֲעקֹב ָיַדע, ַאַחר ּכָ ּיַ יָון ׁשֶ ה ֶעְליֹוָנה , ּכֵ ַדְרּגָ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ
ם ּלֵ ּתַ תֹו ִהיא ְלַמְעָלה ִעם ָהָאבֹות, ִהׁשְ ֵלם, ְוַדְרּגָ ּקּון ׁשָ , ְוהּוא ְלַבּדֹו ּתִ

ַמחהִ  ק ִלּבֹו ְוׂשָ רּוְך הּוא ּבוֹ , ְתַחּזֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָרצֹון ֶעְליֹון ׁשֶ ק ּבְ ַמה , ְוִהְתַחּזֵ
תּוב ּבוֹ  ה? ּכָ ּטָ ב ַעל ַהּמִ ׁשֶ ָרֵאל ַוּיֵ ק ִיׂשְ ְתַחּזֵ ׁש , ַוּיִ ה ַמּמָ ּטָ ֲהֵרי , ַעל ַהּמִ ׁשֶ

ם ּלֵ ּתַ ה ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר ִהׁשְ ַדְרּגָ ֵרי ֶחְלקוֹ . ּבְ  .ַאׁשְ

ִנינוּ                               שנגשנג י ְיהּוָדה, ׁשָ ַאְרנוּ , ָאַמר ַרּבִ ָנֵתנּו ּבֵ ִמׁשְ ִנינּו , ּבְ ָ ׁשּ ֲהֵרי ׁשֶ
ָנה ָהעֹוָלם ִנּדֹון ׁשָ ָעה ְפָרִקים ּבְ ַאְרּבָ בּוָאה: ּבְ ֶפַסח ַעל ַהּתְ ֲעֶצֶרת ַעל , ּבְ ּבַ

רֹות ָהִאיָלן ֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִר , ּפֵ ל ּבָ ָנה ּכָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ְבֵני ָמרֹוןּבְ , ים ְלָפָניו ּכִ
ִים ַאְרנּו ְדָבִרים. ּוֶבָחג ִנּדֹוִנים ַעל ַהּמַ ַאְרנוּ , ֲהֵרי ּבֵ ָנה ּבֵ ׁשְ , ְוסֹוד ַהּמִ
בּוָאה ְוכוּ  ֶפַסח ַעל ַהּתְ ָבה ָהֶעְליֹוָנה', ּבְ ְרּכָ ֶנֶגד ַהּמֶ ְוָדִוד , סֹוד ָהָאבֹות, ּכְ

ֶלךְ  בּוָאה  .ַהּמֶ ֶפַסח ַעל ַהּתְ כָּ , ּבְ ׁש ׁשֶ ַאְרנּו ָדָבר ֶזה, ְך ֶזה ַמּמָ ַעל , ַוֲהֵרי ּבֵ
ֶפַסח ה ּבְ ָאה ַמּצָ ין הּוא, ַמה ּבָ ין, ַוֲהֵרי ּדִ ְלכּות ּדִ ין ַהּמַ ית , ּדִ ְוזֹו ָהֵראׁשִ

רּוְך הּוא ּוְלַבֵער  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ דֹוׁש ׁשֶ ֵחֶלק ַהּקָ ֵנס ּבַ ָרֵאל ְלִהּכָ ִהְתִחילּו ִיׂשְ ׁשֶ
ִהי, ֵמֶהם ָחֵמץ ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ׁשֶ ים ַעל ַעּמִ ֻמּנִ ּמְ א ָטֻעּיֹות ֲאֵחרֹות ׁשֶ

ְקָרִאים ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּנִ לֹות ׁשֶ , ֵיֶצר ָהָרע, ְוִנְקָרִאים ָחֵמץ, ֱאלֵֹהי ֵנָכר, ּוַמּזָ
ה ּצָ ּמַ ֵנס ּבַ רּוְך הּוא, ּוְלִהּכָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ דֹוׁש ׁשֶ בּוָאה. ֵחֶלק ַהּקָ ה ּתְ ? ָלּמָ

מ[ הֵ ּכְ בּוָאֹתה ּבְ ֱאַמר ּתְ ּנֶ דֹוׁש "ֶרֶמז ְלהֵ , א"ֹו ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ ֶפַסח  ]א ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָלֵכן ּבְ
בּוָאה ל הֵ , ִנּדֹוִנים ַעל ַהּתְ ין ׁשֶ ָהעֹוָלם ִנּדֹון ַעל ּדִ  .א"ּוֵבַאְרנּו ׁשֶ

רֹות ָהִאיָלן                              שנדשנד ֲעֶצֶרת ַעל ּפֵ רֹות ָהִאיָלן. ּבַ רוֹ ! ?ּפֵ ת ָהִאיָלנֹות ּפֵ
רֹות ָהִאיָלן! ָצִריְך ִלְהיֹות ה ּפֵ דֹול ְוֶהָחָזק ? ַמה ּזֶ א ֶזהּו ָהִאיָלן ַהּגָ ֶאּלָ

רֹות ָהִאיָלן. ְלַמְעָלה תּוב , ּפֵ ּכָ מֹו ׁשֶ י  )הושע יד(ּכְ ּנִ ְברֹוׁש ַרֲעָנן ִמּמֶ ֲאִני ּכִ
ְרְיָך ִנְמָצא  .ּפֶ

ָנה עֹוְבִר                               שנהשנה ָ רֹאׁש ַהׁשּ ְבֵני ָמרֹוןּבְ ִנינוּ . ין ְלָפָניו ּכִ רֹאׁש , ׁשָ
ֶלךְ  ל ַהּמֶ ָנה ׁשֶ ָ ָנה ֶזהּו רֹאׁש ַהׁשּ ָ ָנה. ַהׁשּ ָ ֶזה ִיְצָחק ? ּוִמי הּוא רֹאׁש ַהׁשּ

ְקָרא רֹאׁש  ּנִ ֶלְך , ׁשֶ ל ַהּמֶ הּוא רֹאׁש ֶאָחד ׁשֶ ְקָרא , ]ְלַמְעָלה[ׁשֶ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ
ָנה ֵאי עֹוָלם עוֹ , ׁשָ ל ּבָ ְבֵני ָמרֹוןָלֵכן ּכָ רֹאׁש , ְבִרים ְלָפָניו ּכִ ִנינּו ּבְ ְוַעל ֶזה ׁשָ

ָנה ָ ָנה ׁשֹוֶרה ִיְצָחק, ַהׁשּ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ֲהֵרי ּבְ  .ׁשֶ

ִים                              שנושנו ית , ּוֶבָחג ִנּדֹוִנים ַעל ַהּמַ ל רֹאׁש [זֹוִהי ֵראׁשִ ל ְיִמין  ]ׁשֶ ׁשֶ
ֶלךְ  ִים ִנְמצֵ , ַהּמֶ ְמַחת ַהּמַ ִכים ַמִים ְוַעל ֶזה ׂשִ ַנּסְ ּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּכֹל ּבְ את ּבַ

ִים ֶזה ָידּועַ , ְוׁשֹוֲאִבים אֹוָתם ּמַ ּום ׁשֶ ָעה ְפָרִקים ֵאּלּו , ִמׁשּ ַאְרּבָ ְוַעל ֶזה ּבְ
 .ַהּכֹל ִנְמָצִאים
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י יֹוֵסי                              שנזשנז ָבִרים, ָאַמר ַרּבִ ּדְ לּו ּבַ ּכְ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ַהּכֹל ִנְמָצא , ּכְ
ָרִקים ּפְ לוּ  ּבַ ֶלךְ , ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַאְבָרָהם, ַהּלָ ִוד ַהּמֶ ה ָהעֹוָלם , ּדָ ּוְבֵאּלֶ

עֹוָלם, ִנּדֹון ְמָצִאים ּבָ ּנִ ִמים ׁשֶ ּיָ ֵני ָאָדם ִנּדֹוִנים ּבַ ָעה ְפָרִקים ּבְ , ּוְבַאְרּבָ
ִבים ים ִנְכּתָ ֲעׂשִ ִחים ְוַהּמַ ָפִרים ִנְפּתָ ים ְוֵאין ִמי , ּוְבָכל יֹום ָויֹום ַהּסְ ׂשִ ּיָ ׁשֶ

ין ָאְזַנִים, ֵלב ְרּכִ ּיַ ָכל יֹום. ְוֵאין ִמי ׁשֶ ְוקֹול קֹוֵרא , ְוַהּתֹוָרה ְמִעיָדה ּבֹו ּבְ
ה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה ּלוֹ  )משלי ט(, ְבַחִיל יב , ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהּנָ ְקׁשִ ּיַ ְוֵאין ִמי ׁשֶ
 .ְלקֹולוֹ 

ן ָאָד , ָלַמְדנוּ                               שנחשנח ּבֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֶֹקרּבְ ֵעִדים עֹוְמִדים , ם ָקם ּבַ
ֶנְגּדֹו ּוְמִעיִדים ּבוֹ  יחַ , ּכְ ּגִ ָכל ְזַמן . ְוהּוא ֵאינֹו ַמׁשְ ָמה ְמִעיָדה ָעָליו ּבְ ׁשָ ַהּנְ

ָעה יב . ּוְבָכל ׁשָ תּוִחים  -ְוִאם לֹא , ָיֶפה -ִאם ִהְקׁשִ ָפִרים ּפְ ֲהֵרי ַהּסְ
ִבים ים ִנְכּתָ ֲעׂשִ י חִ . ְוַהּמַ יאָאַמר ַרּבִ ֵאיָנם ּפֹוֲחִדים ִמן , ּיָ יִקים ׁשֶ ּדִ ֵרי ַהּצַ ַאׁשְ

א עֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ין לֹא ּבָ תּוב . ַהּדִ ּכָ יִקים  )שם כח(ֶזהּו ׁשֶ ְוַצּדִ
ְכִפיר ִיְבָטח יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ )תהלים לז(ְוָכתּוב . ּכִ  .ַצּדִ

ַתח                               שנטשנט ה ּפָ י ִחְזִקּיָ ֶמׁש ָלבֹא  )בראשית טו(, ְוָאַמרַרּבִ ֶ ַוְיִהי ַהׁשּ
ָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם  ֲארּוהוּ  .'ְוגוֹ ְוַתְרּדֵ סּוק ֶזה ּבֵ ין , ּפָ ֲאָבל ֶזה יֹום ַהּדִ

ה ּמֹוִציִאים ֶאת ָהָאָדם ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ ה ׁשֶ ׁשֶ ִנינוּ . ַהּקָ ָ ׁשּ ַמן  ]אֹותֹו יֹום[, ׁשֶ ַהּזְ
ָהָאָדם יוֹ  יַע ׁשֶ ּגִ ּמַ הׁשֶ דֹול ]יֹום[אֹותֹו , ֵצא ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ ין ַהּגָ , ְזַמן יֹום ַהּדִ

ָבָנה ֶמׁש ִמן ַהּלְ ֶ ְך ַהׁשּ ְחׁשָ ּנֶ תּוב , ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְך  )קהלת יב(ּכְ ר לֹא ֶתְחׁשַ ַעד ֲאׁשֶ
ֶמׁש  ֶ ים יֹום ַעד , ַהׁשּ לֹׁשִ ן ָהָאָדם ׁשְ ְמַנַעת ִמּבֶ ּנִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ זֹו ַהּנְ

ּלֹ  ּנּו ְולֹא ִנְרֶאה, א ָיָצא ִמן ָהעֹוָלםׁשֶ ְמָנע ִמּמֶ ּנִ ֶלם ׁשֶ ַהּצֶ  .ְורֹוֶאה  ׁשֶ

ּנוּ                               שסשס ַעם ִנְמָנע ִמּמֶ ה עֹוָלה ? ָמה ַהּטַ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ַהּנְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ּנּו ְולֹא ִנְרֵאית ּלֹא ֹתאַמר. ּוָמֳעֶבֶרת ִמּמֶ ת ָאָדם ְוֶנֱחלָ , ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ ּכְ ָמה , ׁש ׁשֶ ְנׁשָ

ּנוּ  כֹחוֹ , זֹו ָמֳעֶבֶרת ִמּמֶ יו ּבְ ַחּיָ הּוא ּבְ ׁשֶ א ּכְ ּנּו , ֶאּלָ ת[ָמֳעֶבֶרת ִמּמֶ  ]ְוֶנֱחֶלׁשֶ
ָמה זֹו ְולֹא ְמִאיָרה ָלרּוחַ  ֶפׁש , ְנׁשָ ּנּו , ְוָהרּוַח לֹא ְמִאיָרה ַלּנֶ ְוָאז ָמֳעָבר ִמּמֶ

ֶלם ְולֹא ֵמִאיר לוֹ  א[. ַהּצֶ ם ַמְכִריִזים ָעָליוֵמאֹותֹו ַהיּ  ]ֶאּלָ ּלָ ַוֲאִפּלּו , ֹום ּכֻ
ַמִים ָ ֵרי ַהׁשּ ַעם. ִצּפֳ ּנוּ ? ָמה ַהּטַ ָמה זֹו ָעְלָתה ִמּמֶ ׁשָ ּנְ ּום ׁשֶ ְוָהרּוַח לֹא , ִמׁשּ
ֶפׁש  ת, ְמִאיָרה ַלּנֶ ֶפׁש ֶנֱחֶלׁשֶ ֲאוֹות ַהּגּוף עֹוִלים , ְוָאז ַהּנֶ ֲאָכל ְוָכל ּתַ ְוַהּמַ

ּנּו ּוָמֳעָבִרים  .ִמּמֶ

י ְיהּוָדהא               א               שסשס ֵבית , ְוָאַמר ַרּבִ ּנֹוֵפל ִאיׁש ּבְ ַעם ׁשֶ ל ּפַ ַוֲאִפּלּו ּכָ
ל ּלֵ ּנוּ , ָחְליֹו ְולֹא ָיכֹול ְלִהְתּפַ ָמה ָמֳעֶבֶרת ְועֹוָלה ִמּמֶ ׁשָ ְוָאז ָהרּוַח לֹא , ַהּנְ

ֶפׁש  ל ָהָאָדם, ְמִאיָרה ַלּנֶ ינֹו ׁשֶ ִנים ּדִ ּדָ ִני. ַעד ׁשֶ , ם ֶאת ָהִאיׁש ְלטֹובְוִאם ּדָ
ָמה חֹוֶזֶרת ִלְמקֹוָמּה ּוְמִאיָרה ַלּכֹל ׁשָ ָבר . ָאז ַהּנְ עֹוֵמד ַהּדָ ְזַמן ׁשֶ ֲהֵרי ּבִ
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ִדין ִדין, ּבְ ָבר ּבְ ּלֹא עֹוֵמד ַהּדָ ָמה , ּוִבְזַמן ׁשֶ ׁשָ יָמה ַהּנְ ים יֹום ַמְקּדִ לֹׁשִ ׁשְ
ּנוּ , ַלּכֹל ֶלם ָמֳעָבר ִמּמֶ  .ְוַהּצֶ

ִנינוּ                               שסבשסב ִנים ֶאת ָהָאָדם ְלַמְעָלה, ׁשָ ּדָ ְזַמן ׁשֶ ַמֲעִלים ֶאת , ּבִ
י ְדָבֶריהָ  ין ְוָדִנים אֹוָתּה ַעל ּפִ ָמתֹו ְלֵבית ּדִ ּכֹל , ִנׁשְ ְוִהיא ְמִעיָדה ּבַ

ָכל ַרְעיֹונֹות ָהָאָדם ים לֹא ְמִעיָדה, ּוְמִעיָדה ּבְ ֲעׂשִ ם , ּוַבּמַ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ ׁשֶ
ּסְ  תּוִבים ּבַ ִנים ֶאת ָהָאָדם, ָפִריםּכְ ם ּדָ ִנים ֶאת . ְוֻכּלָ ּדָ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ

ים, ָהָאָדם ְלַמְעָלה ַמּנִ ָאר ַהּזְ ְ  .ָאז ּדַֹחק ַהּגּוף ִנְמָצא יֹוֵתר ִמׁשּ

ִנים אֹותֹו ְלטֹוָבה                              שסגשסג ּנוּ , ִאם ּדָ ים ִמּמֶ ְוֵזָעה ִנְבַקַעת , ָאז ַמְרּפִ
ְך ּוְמִאיָרה ַלּכֹלְוהַ , ַעל ַהּגּוף ָמה חֹוֶזֶרת ַאַחר ּכָ ׁשָ ְולֹא עֹוֶלה ָאָדם , ּנְ

ינֹו ְלַמְעָלה ִנים ּדִ ּדָ ית ָחְליֹו ְלעֹוָלִמים ַעד ׁשֶ ה , ְוִאם ּתֹאַמר. ִמּבֵ ּמָ ֲהֵרי ּכַ
ֵבי עֹוָלם ִקּיּוָמם, ַחּיָ ֵעי עֹוָלם עֹוְמִדים ּבְ ה ִרׁשְ ּמָ רּוְך ? ּכַ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ֶאּלָ

ִדין ָהָאָדםהוּ  יַח ּבְ ּגִ ֵעת לֹא זֹוֶכה, א ַמׁשְ ּכָ ב ׁשֶ ְוהּוא רֹוֶאה , ַאף ַעל ּגַ
ה  ְך ִיְזּכֶ ַאַחר ּכָ ן אֹותֹו ְלטֹוָבה -ׁשֶ ְהֶיה . ּדָ ּיִ ן ׁשֶ ּמֹוִליד ּבֵ אֹו ִלְפָעִמים ׁשֶ

עֹוָלם יק ּבָ ן אֹותֹו ְלטֹוָבה, ַצּדִ רּוְך הּוא ּדָ דֹוׁש ּבָ  .ְוַעל ֶזה ַהּקָ

רּוְך הּוא ְלטֹוָבה                              שסדשסד דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יו ְוִדיָניו ׁשֶ , ְוָכל ַמֲעׂשָ
ַהּכֹל יַח ּבְ ּגִ תּוב , ּוַמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִאם ֶאְחּפֹץ ' ְוגוֹ ' ַחי ָאִני ְנֻאם ה )יחזקאל לג((ּכְ

ְרּכוֹ  ע ִמּדַ ׁשּוב ָרׁשָ י ִאם ּבְ ע ּכִ מֹות ָהָרׁשָ ל אֹוָתם ִרׁשְ . ּבְ ֵעי ּוִבְגַלל ֶזה ּכָ
ְמקֹוָמם עֹוְמִדים ּבִ ן אֹוָתם ְלטֹוָבה, ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך הּוא ּדָ דֹוׁש ּבָ  .ַהּקָ

ם                              שסהשסה רֹות ׁשָ ׁשְ ם ִמּלִ ַלם ְזַמּנָ , ְוִלְפָעִמים אֹוָתם ֶהֳחָלִאים ִנׁשְ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָעׂשּו ֱאמּוָנה, ָוֳחָלִאים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים )דברים מב(ּכְ , ׁשֶ

םׁשֶ  ִלימּו ְזַמּנָ ִהׁשְ ּנּו ְלַאַחר ׁשֶ ִקים ִמּמֶ ּלְ ֹוִרים ַעל ָהָאָדם ִמְסּתַ ׁשּ ׁשֶ ין , ּכְ ּבֵ
יִקים ִעים, ְלַצּדִ ין ִלְרׁשָ ה ְבִדין, ּבֵ ַאְרנוּ , ְוַהּכֹל ַנֲעׂשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ  .ּכְ

ה                              שסושסו ֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאּלֶ ָרֵאל ֶאת ּבְ ְרא ִיׂשְ י ָאמַ . ַוּיַ ר ַרּבִ
ה, ִיְצָחק סּוק ֶזה ָקׁשֶ ָרֵאל, ּפָ ְרא ִיׂשְ תּוב ַוּיַ ּכָ ְבדּו , ׁשֶ ָרֵאל ּכָ ְוָכתּוב ְוֵעיֵני ִיׂשְ

ָרֵאל, ִאם לֹא יּוַכל ִלְראֹות. ִמּזֶֹקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות ְרא ִיׂשְ ה ַוּיַ ? ָאז ַמה ּזֶ
ֵני יֹוֵסף רּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוָתם ּבְ ָרָאה ּבְ א ׁשֶ , ֵהם ָיָרְבָעם ַוֲחֵבָריוׁשֶ , ֶאּלָ

ֵני ֶעְגֵלי ָזָהב ְוָאַמר  ה ׁשְ ָרְבָעם ָעׂשָ ּיָ ָרֵאל )א יב-מלכים(ׁשֶ ה ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ . ֵאּלֶ
ה ה ֱאלֶֹהיָך ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָלֵכן ִמי ֵאּלֶ ָעִתיד לֹוַמר ֵאּלֶ ְוָלֵכן , ִמי הּוא ׁשֶ

ֵני יֹוֵסף ָרֵאל ֶאת ּבְ ְרא ִיׂשְ  .ַוּיַ

ה ְלֵמָרחֹוק                              שסזשסז יִקים רֹוִאים ַמֲעׂשֶ ּדִ ּצַ אן ׁשֶ דֹוׁש , ִמּכָ ְוַהּקָ
ֲעַטְרּתוֹ  ר אֹוָתם ּבַ רּוְך הּוא ְמַעּטֵ רּוְך הּוא רֹוֶאה . ּבָ דֹוׁש ּבָ ָמה ַהּקָ

תּוב , ְלֵמָרחֹוק ּכָ מֹו ׁשֶ ה ְוִהּנֵה  )בראשית א(ּכְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ַוּיַ
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ים , דטֹוב ְמאֹ  ּלֹא עֹוׂשִ ים ַעד ׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ רּוְך הּוא רֹוֶאה ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ם עֹוְבִרים ְלָפָניו, אֹוָתם  .ְוֻכּלָ

ל ּדֹורֹות ָהעֹוָלם ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹוף                               שסחשסח מֹו ֶזה ּכָ ּכְ
ּלֹא , ָהעֹוָלם בּו ְוָעְמדּו ְלָפָניו ַעד ׁשֶ ם ִהְתַיּצְ ּלָ תּוב . ָיבֹאּו ָלעֹוָלםּכֻ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, קֵֹרא ַהּדֹרֹות ֵמרֹאׁש  )ישעיה מא( ל . ַעד ׁשֶ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ּיֹוְרדֹות ָלעֹוָלם מֹות ׁשֶ ׁשָ ּלֹא ָיְרדוּ , ַהּנְ דֹוׁש , ַעד ׁשֶ ם עֹוְמִדים ִלְפֵני ַהּקָ ּלָ ּכֻ

עוֹ  עֹוְמִדים ּבָ מּות ׁשֶ ּדְ רּוְך הּוא ּבַ הּבָ מֹות, ָלם ַהּזֶ ׁשֵ תּוב , ְוִנְקָרִאים ּבְ ּכָ ׁשֶ
ם ִיְקָרא )שם מ( ׁשֵ ם ּבְ  .ְלֻכּלָ

יִקים                              שסטשסט ּדִ ְך ַהּצַ ם ּכָ ל , ּגַ רּוְך הּוא ַמְרֶאה ָלֶהם ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְצאּו ָבעֹוָלם ּלֹא ָיבֹאּו ְוִיּמָ ִין ָלנוּ . ּדֹורֹות ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ  ]ֶזה ָאָדם[ֵמָאָדם ? ִמּנַ

ָהָיה ִראׁשֹון ל אֹוָתם ּדֹורֹות ַעד , ׁשֶ רּוְך הּוא ֶהְרָאה לֹו ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ּלֹא ָיבֹאוּ  תּוב , ׁשֶ ּכָ ִנינוּ , ]ָאָדם[ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת  )בראשית ה(ּכַ ָ ׁשּ ֶהְרָאה לֹו , ׁשֶ

ֲעִתיִדים ָלבֹא ָלעֹוָלם ל אֹוָתם ּדֹורֹות ׁשֶ ה. ּכָ תּוב , ְוֵכן ְלמֹׁשֶ ּכָ  )דברים לד(ׁשֶ
ְרֵאהּו ה ל ָהָאֶרץ' ַוּיַ ל ּדֹורֹות , ֶאת ּכָ רּוְך הּוא ֶהְרָאה לֹו ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ּלֹא ָיבֹאּו  ִביִאים ַעד ׁשֶ ָאר ַהּנְ ָהעֹוָלם ְוכל אֹוָתם ַמְנִהיֵגי ָהעֹוָלם ְוָכל ׁשְ
 .ָלעֹוָלם

אן                              שעשע ם ּכָ ָרֵאל , ּגַ ְרא ִיׂשְ ֵני יֹוֵסףַוּיַ ָרָאה ְלֵמָרחֹוק , ֶאת ּבְ
ְעַזע ה, ְוִהְזּדַ ֵני ְצָדִדים? ְוָאַמר ִמי ֵאּלֶ ִלים ִלׁשְ ְלַצד ֶזה ּוְלַצד , ּוָפסּוק ֶזה ַמׁשְ

יב יֹוֵסף ְוָאַמר. ֶזה ֶזה, ְוָלֵכן ֵהׁשִ ר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ ִין ָלנּו . ּבָ ּוִמּנַ
דֹוׁש  ֶהְרָאה לֹו ַהּקָ רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ ה ֶהְרָאה אִֹתי ? ּבָ תּוב ְוִהּנֵ ּכָ ׁשֶ

ם ֶאת ַזְרֶעךָ  ם . ֱאלִֹהים ּגַ ּנוּ  -ּגַ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ָאַמְרנוּ , ְלַרּבֹות אֹוָתם ׁשֶ ִפי ׁשֶ  .ּכְ

ר א               א               שעשע סּוק ַהזֶּ  .'ְוגוֹ ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ּפָ ה ּבַ
ַרְך ֶאת , ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף, ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּבוֹ  ּבֵ ָרָכה ׁשֶ אן ּבְ ּלֹא ָמָצאנּו ּכָ ׁשֶ

ָניו, יֹוֵסף א ֶאת ּבָ תּוב ַוְיָבֲרֵכם, ִאם ְלָבָניו. ֶאּלָ ָאז ַמה , ָאז ָצִריְך ִלְהיֹות ּכָ
ה ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ּיֹוֵסף ִהְתבָּ , ּזֶ אן ׁשֶ  ?ֵרךְ ְולֹא ָמָצאנּו ּכָ

י יֹוֵסי                              שעבשעב ְוָקא ֶאת, ָאַמר ַרּבִ תּוב ֶאת יֹוֵסף, ּדַ ָרָכה , ּכָ ַהּבְ
ָניו ָהְיָתה ל ּבָ ָניו, ׁשֶ ְרִכים ּבָ ר ִמְתּבָ ֵרךְ , ְוַכֲאׁשֶ ל . הּוא ִמְתּבָ ָרָכה ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ְרָכתֹו ִהיא ל ָאָדם ּבִ ָניו ׁשֶ  .ּבָ

י ֶאְלָעזָ                               שעגשעג ְוָקא ֶאת, ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף, רָאַמר ַרּבִ ַרְך , ּדַ ּבֵ ׁשֶ
ִרית ֶזה[סֹוד , ֶאת אֹות ַהּבְ ר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ ָאַמר ּבָ יָון ׁשֶ ּכֵ ּום ׁשֶ ִרית ִמׁשּ , ַהּבְ

ַרְך ְלאֹותֹו ָמקֹום סֹוד ַמר ]ָאז ּבֵ ּיֹוֵסף ׁשָ ִרית ׁשֶ יק, ַהּבְ ל ֶאת ׁשֶ . ְוָלֵכן ִנְקָרא ַצּדִ
עֹוֶמֶדת ִעם יֹוֵסף, יֹוֵסף ִרית ׁשֶ  .סֹוד ַהּבְ
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כּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו                              שעדשעד ר ִהְתַהּלְ ֶזה  -ָהֱאלִֹהים . ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ
ה דֹוׁשָ ִרית ַהּקְ ִרית קֶֹדׁש , סֹוד ַהּבְ ְוָקא ְלָפָניו -ֲאבַֹתי ְלָפָניו . ּבְ אֹוָתם , ּדַ ׁשֶ
נוּ ִראׁשֹוִנים ֶעְליֹוִנים ִמלִּ  ּלָ ֲהֵרי ֵמֶהם ִנּזֹון , ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְפֵני סֹוד ׁשֶ ׁשֶ

 .ָמקֹום ]ֵמאֹותוֹ [ְויֹוֵנק אֹותֹו 

ַעם ַאֶחֶרת , ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי                              שעהשעה ַעם ּפַ ָמה ַהּטַ
א סֹוד ֶעְליֹון הּוא? ָהֱאלִֹהים סֹוד ׁשֶ , ֶאּלָ ַרְך ֶאת אֹותֹו ָמקֹום ּבְ ל ְוָכאן ּבֵ

ים ָרכֹות, ֱאלִֹהים ַחּיִ ּנּו יֹוְצאֹות ּבְ ּמֶ ּמִ ים ׁשֶ יר ַעְצמֹו , ְמקֹור ַהַחּיִ ְוָלֵכן ִהְזּכִ
ה ְוָאַמר ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי קֹום ַהּזֶ ּמָ ָרכֹות , ּבַ ל ַהּבְ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ים ַיֲעקֹב ָלַקח אֹוָתן קֹור ַהַחּיִ ֹוְפעֹות ִמּמְ ׁשּ הּוא ָלַק , ׁשֶ , ח אֹוָתןְוֵכיָון ׁשֶ

ָרכֹות לּוי , ָמקֹום ֶזה ָלַקח ּבְ ָכר[ְוַהּכֹל ּתָ ּזָ ּבּור ]ּבַ ּדִ ְוַעל ֶזה ַוְיָבֶרְך ֶאת , ּבַ
תּוב  .יֹוֵסף ּכָ

ָרכֹות                              שעושעו ִריְך ְלָבֵרְך ּבְ ּצָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ דֹוׁש , ָלֵכן ּבְ ָצִריְך ַהּקָ
ַהְתָחָלה ֵרְך ּבַ רּוְך הּוא ְלִהְתּבָ ְרִכים ָהֲאֵחִריםְואַ , ּבָ ְך ִמְתּבָ ְוִאם . ַחר ּכָ

ַהְתָחָלה ֵרְך ּבַ רּוְך הּוא לֹא ִמְתּבָ דֹוׁש ּבָ מֹות, ַהּקָ ָרכֹות לֹא ִמְתַקּיְ  .אֹוָתן ּבְ

ַרְך אֹותֹו ָאִביו ְולֹא ֵבַרְך , ֲהֵרי ַיֲעקֹב, ְוִאם ּתֹאַמר                              שעזשעז ּבֵ ׁשֶ
ַהְת  רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ַרְך ִיְצָחק ֶאת , ּבֹא ְרֵאה -ָחָלה ֶאת ַהּקָ ּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ַהְתָחָלה, ַיֲעקֹב רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ַרְך ֶאת ַהּקָ ּבֵ יָון . לֹא ֵבְרכֹו ַעד ׁשֶ ּכֵ
ַהְתָחָלה רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ַרְך ֶאת ַהּקָ ּבֵ ַרְך ֶאת ַיֲעקֹב, ׁשֶ ִין ָלנוּ . הּוא ּבֵ ? ִמּנַ

תּוב  ּכָ ֲרכֹו  )זבראשית כ(ׁשֶ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ  .'הַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ
דֹוׁש  ָרָכה ַלּקָ אן עֹוֶמֶדת ּבְ רּוךְ -ּכָ ֲרכֹו , הּוא-ּבָ ר ּבֵ תּוב ֲאׁשֶ ּכָ  .'הׁשֶ

ָרכֹות ִקּיּום ַהּבְ ֵרְך ּבְ ן ְלָך , ִהְתּבָ ְך ַאֲחָריו ְוִיּתֶ אֹותֹו  .'ְוגוֹ ְוַאַחר ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ֶדה הִ  ָרכֹותׂשָ ֲעִמיַדת ַהּבְ ִבְרכֹוָתיו[, ְתַקּיֵם ּבַ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים. ּבְ ְרכֹו ְוִיּתֶ ד ּבֵ , ִמּיָ

ֶדה סֹוד אֹותֹו ׂשָ ָרכֹות ]ׁשֶ ּנּו ּבְ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ִבְרכֹוָתיואַ  ,ׁשֶ הּוא ִהְתַקּיֵם ּבְ   .ַחר ׁשֶ
רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ה ֶאת ַהּקָ ִחּלָ ּתְ ַרְך ַיֲעקֹב ּבַ ַרְך ֶאת , אְכמֹו ֶזה ּבֵ ְך ּבֵ ְוַאַחר ּכָ

ָניו דֹוׁש , ּבֹא ְרֵאה. ּבָ ָרכֹות ַלּקָ ים ּבְ ּבֶֹקר ָצִריְך ָאָדם ְלַהְקּדִ רּוךְ -ּבַ -ּבָ
ֵני ָהעֹוָלם, הּוא ָאר ּבְ ְך ִלׁשְ ּבֶֹקר יֹאַכל ַעד , ְוַאַחר ּכָ  .'ְוגוֹ ַוֲהֵרי ֵהַקְמנּו ּבַ

ָרָצה ַיעֲ , ּובֹא ְרֵאה                              שעחשעח ׁשֶ ֵני יֹוֵסףּכְ , קֹב ְלָבֵרְך ֶאת אֹוָתם ּבְ
ן ְנָבט ָעִתיד ָלֵצאת ֵמֶאְפַרִים ָיָרְבָעם ּבֶ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ַתח ְוָאַמר . ָרָאה ּבְ ּפָ

ה ָמע ? ִמי ֵאּלֶ ֹוֶנה[ַמׁשְ ה  ]ַמה ׁשּ ל ַצד ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵאּלֶ ֲעבֹוָדה זֹו ׁשֶ ָאַמר ּבַ ׁשֶ
ָרֵאל א סֹוד? ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ ָחׁש , הּוא ֶאּלָ ל אֹותֹו ַהּנָ ָדִדים ׁשֶ ל אֹוָתם ַהּצְ ּכָ

ָחׁש , ָהָרע ד אֹוָתּה רּוַח ֻטְמָאה אֹותֹו ַהּנָ רֹוֵכב ָעָליו, ּוִמּצַ , ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ
ה ִגים ִנְקָרִאים ֵאּלֶ ּוְ ְזּדַ ּמִ ָכל אֹוָתם ְצָדִדים , ּוְכׁשֶ עֹוָלם ּבְ ִנים ּבָ ּמְ ְוֵהם ִמְזּדַ

ֶהם ּלָ  .ׁשֶ
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ִרית, ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִנְקֵראת זֹאת                              שעטשעט הּוא סֹוד ַהּבְ ם , ׁשֶ רֹׁשֶ
ָאָדם ְמָצא ָתִמיד ּבָ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ֲאָבל  ]'הּוא ה[ .'הֶזה  -ְוֵכן ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו . ַהּקָ

ה ה ִנְקָרִאים ֵאּלֶ תּוב , ֵאּלֶ ָרֵאל )שמות לח(ְוַעל ֶזה ּכָ ה ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ  .ֵאּלֶ

תּוב                               שפשפ ְחָנה )ישעיה מט(ְוָלֵכן ּכָ ּכַ ׁשְ ה ּתִ ם ֵאּלֶ סֹוד  -ְוָאנִֹכי , ּגַ
ל זֹאת  ֵחךְ  -ׁשֶ ּכָ ה ֲאִני בֹוִכּיָה )איכה א(ְוָכתּוב , לֹא ֶאׁשְ אֹותֹו , ַעל ֵאּלֶ ׁשֶ

ה ְבִכּיֹות ּמָ ַרם ָלֶהם ִלְבּכֹות ּכַ ה ֲאִני . ַהֵחְטא ּגָ ָבר ַאֵחר ַעל ֵאּלֶ ָמה  -ּדָ
ָרֵאל ּוְלַהֲחִריב ? ַעםַהּטַ  לֹט ַעל ִיׂשְ ָנה ְרׁשּות ְלָמקֹום ֶזה ִלׁשְ ּתְ ּנִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ לֹט, ֶאת ּבֵ ָנה ָלֶהם ְרׁשּות ִלׁשְ ּתְ ּנִ ּום ׁשֶ ה ֲאִני [, ּוִמׁשּ תּוב ַעל ֵאּלֶ ּכָ

ה ָבר . בֹוִכּיָ ָנה ָלֶהם ְרׁשוּ  -סֹוד ַהּדָ ּתְ ּנִ ְמָאה ׁשֶ לֹטֶזה ַצד ַהּטֻ זֹו רּוַח , ֲאִני בֹוִכּיָה ]ת ִלׁשְ
ְקֵראת ֲאִני ּנִ  .ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

תּוב , ְוִאם ּתֹאַמרא               א               שפשפ ִרית  )דברים כח(ֲהֵרי ּכָ ְבֵרי ַהּבְ ה ּדִ ֵאּלֶ
אי - ַוּדַ ְך ֶזה ּבְ ל , ּכָ ם ּכָ ָ ׁשּ ה ׁשֶ א ִמּתֹוְך ֵאּלֶ ִמים ֶאּלָ ה לֹא ִמְתַקּיְ ל ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ

ָללוֹ  רּויֹותַהּקְ הּוא ָארּור, ת ׁשְ ַאְרנּו ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ים ְוָאַמר ֵאּלֶ , ְוָלֵכן ִהְקּדִ
ִרית ְבֵרי ַהּבְ עֹוֵבר ַעל ּדִ עֹוֵמד ְלִמי ׁשֶ  .ׁשֶ

ה ה                              שפבשפב ר ִצּוָ ְצֹות ֲאׁשֶ ה ַהּמִ ל ִמְצָוה , )ויקרא כו(' ֵאּלֶ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ל ַהּתֹוָרה ְלַטֵהר ֶאת ָהאָ  ֶרְך זוֹ , ָדםׁשֶ ֵרד , ְולֹא ִיְסֶטה ִמּדֶ ם ְוִיּפָ ָ ֵמר ִמׁשּ ָ ְוִיׁשּ

ה ּתֹוְלדֹת נַֹח  )בראשית ו(, ְוִאם ּתֹאַמר. ֵמֶהם אי -ֵאּלֶ ְך הּוא ַוּדַ ֲהֵרי , ּכָ ׁשֶ
הּוא ֲאִבי ְכַנַען, ָיָצא ָחם ָנַען )שם ט(ְוָכתּוב , ׁשֶ ל , ָארּור ּכְ ְוהּוא סֹוד ֶזה ׁשֶ

ה  .ֵאּלֶ

ָהב(ְוָלֵכן                               שפגשפג סֶֹלת ַהּזָ ה ִהּתּוְך ּפְ ה, ְוָכל ֵאּלֶ תּוב ִמי ֵאּלֶ ָרֵאל , ְוַעל ֶזה ּכָ ִיׂשְ

ר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ֲאׁשֶ ָרֵאל )ּכַ ה ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ תּוב ַוּיֹאְמרּו ֵאּלֶ ה ִהּתּוְך , ּכָ ְוָכל ֵאּלֶ
ָהב סֶֹלת ַהּזָ הּוא ַצד . ּפְ חֶֹזק ַאֲהרֹן ִהְקִריב ָזָהב ׁשֶ לּול הּוא ּבְ ּכָ ּלֹו ׁשֶ ׁשֶ

יר[. ְוַצד ֶזה ָזָהב ְוֵאׁש , ְוַהּכֹל ֶאָחד, ָהֵאׁש  ְמֵצאת  ]ְלַהְגּבִ ּנִ רּוַח ֻטְמָאה ׁשֶ
ר ְדּבָ ּמִ ִמיד ּבַ אֹותֹו ְזַמן ְלַהֲחִזיק ּבוֹ , ּתָ  .ָמְצָאה ָמקֹום ּבְ

ָרֵאל ְטהֹוִרים ֵמאֹוָתהּ                               שפדשפד ָהיּו ִיׂשְ ֶ ֻזֲהָמה ִראׁשֹוָנה  ּוַמה ׁשּ
עֹוָלם יל ּבָ ִהּטִ ַרם ָמֶות ָלעֹוָלם, ׁשֶ ּגָ ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני, ׁשֶ ׁשֶ ְך , ּכְ ַאַחר ּכָ

ק ֲעֵליֶהם, ָחְזרוּ  א אֹוָתם ּוְלִהְתַחּזֵ מֹו ִמּקֶֹדם ְלַטּמֵ ְוָגַרם , ְוָגַרם ָלֶהם ּכְ
תּוב זֶ . ָלֶהם ָמֶות ּוְלָכל ָהעֹוָלם ְלדֹורֹוֵתיֶהם ַאֲחֵריֶהם ּכָ  )תהלים פג(הּו ׁשֶ

ם ְוגוֹ  י ֱאלִֹהים ַאּתֶ ָאָדם ', ֲאִני ָאַמְרּתִ  .'ְוגוֹ ָאֵכן ּכְ
עֹוֵבד , ְוַעל ֶזה                              שפהשפה ן ְנָבט ׁשֶ ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת ָיָרְבָעם ּבֶ ׁשֶ ּכְ

ה ֱאלֶֹהיךָ  לֹות ְוָאַמר ֵאּלֶ ה, ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ְעַזע ְוָאַמר ִמי ֵאּלֶ ָרָצה . ִהְזּדַ ׁשֶ ּכְ
ְך ְלָבְרָכם ַרְך ֶאת , ַאַחר ּכָ ה[ּבֵ ִחּלָ ּתְ ִכיָנה ּבַ ְ ַרְך  ]ַהׁשּ ְך ּבֵ ָניו ]ֶאת[ְוַאַחר ּכָ . ּבָ

ה ִחּלָ ּתְ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ַרְך ֶאת ַהּקָ ּבֵ יָון ׁשֶ ְך ֵמאֹותֹו ָמקֹום , ּכֵ ַאַחר ּכָ
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ַרְך אֹוָתם ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ַרְך ּבַ ּבֵ תוּ . ׁשֶ ּכָ ל ַרע ֶזהּו ׁשֶ ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ ב ַהּמַ
 .'ְוגוֹ 

ַתח ְוָאַמר                              שפושפו י ְיהּוָדה ּפָ ָניו ֶאל  )ישעיה לח(, ַרּבִ ב ִחְזִקּיָהּו ּפָ ּסֵ ַוּיַ
ל ֶאל  ּלֵ ְתּפַ יר ַוּיִ ל ָאָדם ַרק ָסמּוְך ַלּכֶֹתל .'הַהּקִ ּלֵ ּלֹא ִיְתּפַ ְרׁשּוָה ׁשֶ , ֲהֵרי ּפֵ

ינֹו ְלֵבין ַהּכֶֹתלְולֹא ִיְהֶיה  ָניו ֶאל , ָדָבר חֹוֵצץ ּבֵ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ תּוב ַוּיַ ּכָ ׁשֶ
יר ה. ַהּקִ ְללּו ְתִפּלָ ִהְתּפַ ם ׁשֶ ֻכּלָ ֹוֶנה ּבְ ָניו , ַמה ׁשּ ב ּפָ ּסֵ ֶהם ַוּיַ ּלֹא ָכתּוב ּבָ ׁשֶ

יר ל ֶאל ה? ֶאל ַהּקִ ּלֵ ְתּפַ י לֹו לֹוַמר ַוּיִ ֲהֵרי ּדַ ֲהֵרי ִמי ', ׁשֶ ל ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ
ה ִפּלָ ָראּוי, ּתְ ְעּתֹו ּכָ ן ּדַ ה , הּוא ְמַכּוֵ מֹׁשֶ תּוב ּבְ ֲהֵרי ּכָ ל  )במדבר כב(ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ

ה ֶאל ה ה ֶאל ה', מֹׁשֶ ְצַעק מֹׁשֶ ָניו', ַוּיִ ב ּפָ ּסֵ הּו . ְולֹא ָכתּוב ַוּיַ ִחְזִקּיָ אן ּבְ ּכָ
ָניו ֶאל  ה ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ַעם ַוּיַ לָמה ַהּטַ ּלֵ ְתּפַ ְך ַוּיִ יר ְוַאַחר ּכָ  ?ַהּקִ

ָבר הּוא                              שפזשפז א סֹוד ַהּדָ ִנינוּ , ֶאּלָ ָ ׁשּ אֹותֹו ְזַמן לֹא , ׁשֶ ִחְזִקּיָה ּבְ
ִנים, ָהָיה ָנׂשּוי ה ְולֹא הֹוִליד ּבָ ָ תּוב, ְולֹא ָהְיָתה לֹו ִאׁשּ ַוּיָבֹא ֵאָליו ? ַמה ּכָ

ה ְולֹא ִתְחיֶ ' ְוגוֹ  י ֵמת ַאּתָ ִנינוּ . הּכִ ה , ְוׁשָ י ֵמת ַאּתָ ה -ּכִ עֹוָלם ַהּזֶ ְולֹא , ּבָ
א -ִתְחֶיה  עֹוָלם ַהּבָ ַעם. ּבָ ִנים? ָמה ַהּטַ ּלֹא הֹוִליד ּבָ ּום ׁשֶ  .ִמׁשּ

ה                              שפחשפח עֹוָלם ַהּזֶ ִנים ּבָ ל ְלהֹוִליד ּבָ ּדֵ ּתַ ּלֹא ִמׁשְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ לֹא , ׁשֶ
א עֹוָלם ַהּבָ אֹותֹו ָהעֹוָלםוְ , ִמְתַקּיֵם ּבָ ת , לֹא ִיְהֶיה לֹו ֵחֶלק ּבְ ֶרׁשֶ ּוִמְתּגָ

עֹוָלם  ָמתֹו ּבָ א[ִנׁשְ עֹוָלם, ]ַהּבָ ָמקֹום ּבָ ְוֶזהּו ָהעֶֹנׁש , ְולֹא מֹוֵצאת ְמנּוָחה ּבְ
ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ּכָ לֹא ָוָלד, ֲעִריִרים ָימּותוּ  )ויקרא כ(ׁשֶ ִמים ּבְ ּום , ּוְמַתְרּגְ ִמׁשּ

הוּ  י ׁשֶ ּמִ ִלי ָוָלדׁשֶ ם, א ּבְ הֹוֵלְך ְלאֹותֹו ָהעֹוָלם ֵמת הּוא ׁשָ ׁשֶ עֹוָלם , ּכְ ֵמת ּבָ
א ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ִתְחֶיה, ַהּזֶ י ֵמת ַאּתָ תּוב ּכִ  .ְוָלֵכן ּכָ

ָלל, ְולֹא עֹוד                              שפטשפט ִכיָנה לֹא ׁשֹוָרה ָעָליו ּכְ ְ ׁשּ א ׁשֶ ָאז , ֶאּלָ
ב ִחְזִק  ּסֵ תּוב ַוּיַ ירּכָ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ָניו . ּיָ ן ֶאת ּפָ ם ַרְעיֹונֹוָתיו ְוִכּוֵ ָ ׂשּ ָלַמְדנּו ׁשֶ

ה ָ את ִאׁשּ ִכיָנה, ָלׂשֵ ְ ֶרה ָעָליו ַהׁשּ ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ יר, ּכְ ל ַהּקִ  .סֹוד ׁשֶ

ל ֶאל                               שצשצ ּלֵ ְתּפַ ְך ַוּיִ תּוב ַאַחר ּכָ אן ָלַמְדנוּ  .'הְוָלֵכן ּכָ י , ִמּכָ ּמִ ׁשֶ
ׁש ַרֲחִמים ָעָליוׁשֶ  ׁש ּבֹו ֵחְטא ְוָצִריְך ְלַבּקֵ ן , ּיֵ ָניו ְוַרְעיֹונֹוָתיו ְלַתּקֵ ן ּפָ ְיַכּוֵ

ל, ַעְצמֹו ֵמאֹותֹו ֵחְטא ּלֵ ׁש ְלִהְתּפַ ְך ְיַבּקֵ ֱאַמר , ְוַאַחר ּכָ ּנֶ מֹו ׁשֶ  )איכה ג(ּכְ
ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה  ׂשָ ה -ַנְחּפְ ִחּלָ ּתְ ְך , ּבַ אן. ְוָנׁשּוָבה -ְוַאַחר ּכָ ם ּכָ יָון , ּגַ ּכֵ

ַדע ִחְזִקּיָה ֶחְטאוֹ  ּיָ תּוב, ׁשֶ יר? ַמה ּכָ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ָניו . ַוּיַ ם ּפָ ׂשָ
ִכיָנה ְ ן ֶאל ַהׁשּ ה ָחָטא, ְלַתּקֵ קֹום ַהּזֶ ֲהֵרי ֶאל ַהּמָ  .ׁשֶ

ִכיָנהא               א               שצשצ ְ ַהׁשּ ּום ׁשֶ ל ְנֵקבֹות , ִמׁשּ הּ ּכָ ִצּדָ . ָהעֹוָלם עֹוְמדֹות ּבְ
ּיֵׁש לֹו ְנֵקָבה ֵאין לוֹ . ׁשֹוָרה ִהיא ָעָליו, ִמי ׁשֶ ְוַעל . לֹא ׁשֹוָרה ָעָליו, ּוִמי ׁשֶ

ן ן ַעְצמֹו ֵאֶליָה ְלַתּקֵ ּקֵ א, ֶזה ּתִ ׂשֵ ל ָעָליו ְלִהּנָ ל ֶאל , ְוִקּבֵ ּלֵ ְתּפַ ְך ַוּיִ ְוַאַחר ּכָ
 .'ה
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ל ָהָאֶרץ ֶזהוּ  -ִקיר                               שצבשצב ִכיָנה, ֲאדֹון ּכָ ְ ֱאַמר , ְוזֹו ַהׁשּ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ל ָהָאֶרץ )יהושע ג( ִרית ֲאדֹון ּכָ ֱאַמר  -ִקיר . ִהּנֵה ֲארֹון ַהּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ישעיה (ּכְ

הּוא ָאדֹון, ְמַקְרַקר ִקר ְוׁשֹועַ  )כב יר ׁשֶ ית , ִקְרקּור ּוְנִהיַמת ַהּקִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ׁשֶ ּכְ
ׁש  ְקּדָ ֱאַמר  ,ַהּמִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶניהָ  )ירמיה לא(ּכְ ה ַעל ּבָ ַאְרנוּ , ָרֵחל ְמַבּכָ . ַוֲהֵרי ּבֵ

יר ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ  .ְוָלֵכן ַוּיַ

תּוב, ּבֹא ְרֵאה                              שצגשצג ה ַמה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ה? ּבַ ר ' ָאּנָ ְזָכר ָנא ֵאת ֲאׁשֶ
י ְלָפֶניךָ  ְכּתִ א. ִהְתַהּלַ א אֹותוֹ ָרַמז ּכָ ִרית ַהּקֶֹדׁש ְולֹא ִטּמֵ ַמר ּבְ ָ ׁשּ ַמר , ן ׁשֶ ְוׁשָ

ָראּוי י ְלָפֶניךָ . אֹותֹו ּכָ ְכּתִ אן ִהְתַהּלַ תּוב ּכָ ם , ּכָ  )בראשית יז(ְוָכתּוב ׁשָ
יִני ּוֵביֶניךָ  ָנה ְבִריִתי ּבֵ ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ְוֶאּתְ ִרית , ִהְתַהּלֵ ַמר ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ

ָרא ֵלם, ּויַהּקֶֹדׁש ּכָ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ָכל אֹוָתם סֹודֹות ָהֱאמּוָנה , ּבֶ ן ּבְ ּוֵ ִהְתּכַ ׁשֶ
ֱאֶמת לּוִלים ּבֶ ּכְ  .ׁשֶ

יִתי                              שצדשצד ֵעיֶניָך ָעׂשִ ה, ְוַהּטֹוב ּבְ ה ִלְתִפּלָ ֻאּלָ ַמְך ּגְ ּסָ ַוֲהֵרי , ׁשֶ
ַאְרנוּ  ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים. ּבֵ ה ּפֵ ן לְ , ְוִהּנֵ ּוֵ ִהְתּכַ ָראּויׁשֶ ְבּךְ , ַיֵחד ִיחּוד ּכָ ְוָלֵכן ַוּיֵ

ִכי ָגדֹול הּו ּבְ עֹוֵמד ִלְפֵני ְדָמעֹות, ִחְזִקּיָ ַער ׁשֶ ֵאין ׁשַ ה . ׁשֶ ֻאּלָ ֶזה  -ּגְ
ְלָאְך ַהּגֵֹאל עֹוָלם, ַהּמַ ּבָ ה ׁשֶ ֻאּלָ ָכל ּגְ הּו ִנְמָצא ּבְ ּזֶ ַאְרנוּ , ׁשֶ  .ַוֲהֵרי ּבֵ

ְלָאְך ַהּגֹ                               שצהשצה ל ָרעַהּמַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ֵאל אִֹתי ִמּכָ יָון , ַרּבִ ּכֵ
ה ְלַמְעָלה ַמּטָ ן ִמּלְ ּוֵ ַרְך ַיֲעקֹב ְוִהְתּכַ ּבֵ ה, ׁשֶ יְך ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ , ָאז ִהְמׁשִ

תּוב ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי ּכָ הּוא ָלַקח. ׁשֶ יָון ׁשֶ ָרכֹות ְלָמקֹום ֶזה, ּכֵ . ָנַתן ּבְ
יעַ  ִהּגִ יָון ׁשֶ ה ּכֵ קֹום ַהּזֶ ָרכֹות ַלּמָ ְלָאְך ַהּגֵֹאל , ֶאת ַהּבְ ַתח ְוָאַמר ַהּמַ ָאז ּפָ

 .'ְוכוּ 
ַתח ְוָאַמר                              שצושצו ָנַפִים ֶאל  )א ח-מלכים(, ּפָ ים ּכְ רּוִבים ּפְֹרׂשִ י ַהּכְ ּכִ

אֹות ּוְבֵנס ָהיּו עֹוְמִדים, ּבֹא ְרֵאה .'ְוגוֹ ְמקֹום ָהָארֹון  רּוִבים ּבְ לֹׁש ׁשָ , ַהּכְ
ה ְנֵפיֶהם ְוסֹוְכִכים ַעל ָהָארֹון ְלַמּטָ ים ּכַ יֹום ָהיּו פֹוְרׂשִ ָעִמים ּבְ תּוב , ּפְ ּכָ ׁשֶ

י ְכָנַפִים )כ, שמות כה( י ְכָנַפִים לֹא ָכתּוב. ּפְֹרׂשֵ רּוׂשֵ י, ּפְ א ּפְֹרׂשֵ  .ֶאּלָ

ה ְלַמּטָ , ּובֹא ּוְרֵאה                              שצזשצז רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ מֹו ַהּקָ ה ּכְ
ַמְעָלה ּלְ ַמְרֵאה ִתינֹוקֹות. ׁשֶ מּוָתם ּכְ רּוִבים ּדְ ַחת ָמקֹום ֶזה , ּכְ ְועֹוְמִדים ּתַ

מֹאל ְ ִמין ּוִמׂשּ ֹוְפעֹות , ִמּיָ ׁשּ ָרכֹות ׁשֶ ה ֵמאֹוָתן ּבְ ִחּלָ ּתְ ְרִכים ּבַ ה ִמְתּבָ ְוֵאּלֶ
ה, ִמְלַמְעָלה ָרכֹות ְלַמּטָ אן ׁשֹוְפעֹות ַהּבְ  .ּוִמּכָ

ל ָרע                              שצחשצח ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ תּוב ַהּמַ ַטל  -אִֹתי . ְוָלֵכן ּכָ ּנָ ׁשֶ
ַמְעָלה ּלְ ָוִנים ׁשֶ ָרכֹות ִמּגְ הּוא ָנַטל. ּבְ ָעִרים, ְוֵכיָון ׁשֶ ֶזהּו סֹוד , ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ

רּוִבים ְחּתֹונִ , ַהּכְ ָרכֹות ֵמָהֶעְליֹוִנים ַלּתַ ֶהם ׁשֹוְפעֹות ּבְ ּמֵ  .]ְוַתְחּתֹוִנים[ים ׁשֶ
ָעִרים                               שצטשצט ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ  .'ְוגוֹ ַהּמַ

ַתח ְוָאַמר יא ּפָ י ִחּיָ ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות )משלי יט(, ַרּבִ ְוִכי ַנֲחַלת ָאבֹות . ּבַ
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רּוְך הּוא נֹוֵתן ַהּכֹל לִ , ֵהם דֹוׁש ּבָ א? ְבֵני ָאָדםַוֲהֵרי ַהּקָ ּמֹוִריׁש , ֶאּלָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ִית ּוָממֹון ְלֶבן ָהָאָדם ת ָהָאבֹות, ִלְפָעִמים יֹוִריׁש ַהּכֹל ִלְבנוֹ , ּבַ ַ , ְוִיְהֶיה ְיֻרׁשּ

ֶלת' ֲאָבל ּוֵמה ּכָ ה ַמׂשְ ָ ה, ִאׁשּ ָ ָהִאׁשּ ּום ׁשֶ ן ָאָדם, ִמׁשּ ּיֹוֵרׁש אֹוָתּה ַהּבֶ ׁשֶ , ּכְ
רּוְך הּואהּוא יֹוֵרׁש אֹוָתּה מֵ  דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי לֹא יֹוִריׁש אֹוָתּה , ִעם ַהּקָ ׁשֶ

ָרִקיעַ  ְכִריִזים ָעָליו ּבָ ּמַ ׁשֶ א ּכְ רּוְך הּוא ְלֶבן ָהָאָדם ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ  .ַהּקָ

ּלֹא ָבאּו ָלעֹוָלם                              תת ג ִזּוּוִגים ַעד ׁשֶ רּוְך הּוא ְמַזּוֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ . ׁשֶ
נֵ  כּו ּבְ ּזָ יֶהםּוְכׁשֶ ה, י ָאָדם ְלִפי ַמֲעׂשֵ ָ ְך נֹוְתִנים ָלֶהם ִאׁשּ לּוי ִלְפֵני , ּכָ ְוַהּכֹל ּגָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ג ִזּוּוִגים, ַהּקָ ְך ְמַזּוֵ יִקים ּכָ ל ַצּדִ ים ׁשֶ  .ּוְלִפי ַמֲעׂשִ

מֹאְזַנִיםא               א               תת עֹוִלים ּבְ ְר , ְוִלְפָעִמים ׁשֶ , ּכוֹ ּוַמְסֶטה אֹותֹו ָהִאיׁש ּדַ
יו יר ַמֲעׂשָ ְכׁשִ ּיַ יַע , עֹוֶלה ִזּוּוגֹו ְלַאֵחר ַעד ׁשֶ ּגִ ּמַ יו אֹו ׁשֶ יר ַמֲעׂשָ ְכׁשִ ּיַ ּוְכׁשֶ

ֵני ִאיׁש , ְזַמּנוֹ  ּלוֹ , ִנְדֶחה ִאיׁש ִמּפְ ה ִלְפֵני . ּוָבא ֶזה ְולֹוֵקַח ֶאת ׁשֶ ְוֶזה ָקׁשֶ
רּוְך הּוא ֵמַהּכֹל דֹוׁש ּבָ נֵ , ַהּקָ דֹוׁש , י ִאיׁש ַאֵחרִלְדחֹות ִאיׁש ִמּפְ ְוָלֵכן ַהּקָ

ה ְלֶבן ָהָאָדם ָ רּוְך הּוא הּוא נֹוֵתן ִאׁשּ ּוּוִגים, ּבָ ִאים ַהּזִ ּנּו ּבָ ' ְוָלֵכן ּוֵמה. ּוִמּמֶ
ֶלת ּכָ ה ַמׂשְ ָ  .ִאׁשּ

רּוְך הּוא נֹוֵתן ַהּכֹל ְלֶבן ָהָאָדם                              תבתב דֹוׁש ּבָ ְוִאם . ָלֵכן ַהּקָ
ה מַ , ּתֹאַמר ָ ֶלת ְולֹא ַאֶחֶרת ִאׁשּ ּכֶ דֹוׁש , ּבֹא ְרֵאה -ׂשְ ַהּקָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

רּוְך הּוא ַמְזִמין טֹוב ָלָאָדם ָלֵתת לוֹ  דֹוׁש , ּבָ ְוהּוא ַמְסֶטה ַדְרּכֹו ֵמִעם ַהּקָ
רּוְך הּוא ְלַצד ַאֵחר  ּיָבֹא -ּבָ ֶ ק ּבֹו ָיבֹא לֹו ַמה ׁשּ ְדּבַ ּנִ , ֵמאֹותֹו ַצד ַאֵחר ׁשֶ

ָכל  ל[ּבְ ְטרּוִגים ְוָכל ָהָרעֹות ]ּכָ רּוְך , ַהּקִ דֹוׁש ּבָ ְולֹא ָבִאים ֵאָליו ִמן ַהּקָ
ה ָעׂשָ ים ׁשֶ אֹוָתם ַמֲעׂשִ ק ּבֹו ּבְ ְדּבַ ּנִ א ֵמאֹותֹו ַצד ָרע ׁשֶ  .הּוא ֶאּלָ

ֶלת, ְוַעל ֶזה                              תגתג ּכֶ ֵאיָנּה ַמׂשְ ה ׁשֶ ָ לֹמֹה, ִאׁשּ , ָקָרא ַעל ֶזה ׁשְ
הּומֵֹצא  )קהלת ז( ָ ֶות ֶאת ָהִאׁשּ ֲחָטֵאי ָהָאָדם הּוא , ֲאִני ַמר ִמּמָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ה ָעׂשָ ים ׁשֶ אֹוָתם ַמֲעׂשִ ְך ָעָליו ּבְ רּוְך הּוא , ְוָלֵכן. מֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ
ִרים ׁשֵ יו ַהּכְ ּום ַמֲעׂשָ ָאָדם ִמׁשּ ה ּבָ ִהיא , ִמְתַרּצֶ ה ׁשֶ ָ הּוא ַמְזִמין לֹו ִאׁשּ

ֶלת ּכֶ ד ָהַאֵחרוּ , ַמׂשְ ְפדּות ִמּתֹוְך ַהּצַ  .פֹוֵדהּו ּבִ

ל ָרע                              תדתד ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ ַמה ֶזה . ְוַעל ֶזה ָאַמר ַיֲעקֹב ַהּמַ
ל ָרע ד ָהַאֵחר? ִמּכָ ִהיא ִמּתֹוְך ַהּצַ ה ׁשֶ ָ ָנה ִלי ִאׁשּ ּמְ ּלֹא ִהְזּדַ ְולֹא ָקָרה , ׁשֶ

ַזְרִעי  ִתי[ְפסּול ּבְ ִמּטָ ֵלמּות, ]ּבְ ׁשְ ֵלִמים ּבִ יִקים ּוׁשְ ם ַצּדִ ּלָ ּכֻ ה , ׁשֶ ְפּדָ ּנִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ל ָרע ָלל, ִמּכָ אֹותֹו ַצד ָהַאֵחר ּכְ ק ּבְ  .ְוַיֲעקֹב לֹא ִנְדּבַ

ָעִרים                              תהתה ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ . ְוַעל ֶזה ַהּמַ
ַעם ִנְראּו ִלְבָרָכה ִרית ? ָמה ַהּטַ ַמר יֹוֵסף ֶאת אֹות ַהּבְ ָ ׁשּ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ה דֹוׁשָ ֶזה, ְוַעל ֶזה ָאַמר יֹוֵסף, ַהּקְ ר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ ֶהְרָאה . ּבָ
ַמר אֹותוֹ  ָ ׁשּ ִרית ׁשֶ ַמר אֹותוֹ , לֹו סֹוד ַהּבְ ָ ׁשּ ּום ׁשֶ ֵרְך , ּוִמׁשּ ְראּוִיים ְלִהְתּבָ
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ָרָכה ַאַחת. ַרּבֹותְוָראּוי הּוא ִלְבָרכֹות  ם ָנַתן ּבְ ְך ְלֻכּלָ ּום ּכָ ּוְליֹוֵסף , ִמׁשּ
ָרכֹות ַרּבֹות ְרכֹת הֹוַרי ְוגוֹ , ּבְ ְברּו ַעל ּבִ ְרכֹת ָאִביָך ּגָ תּוב ּבִ ּכָ ָמע ׁשֶ ', ַמׁשְ

ַדִים ָוָרַחם ְרכֹת ׁשָ ְהֶייןָ◌ ְלרֹאׁש יֹוֵסף, ּבִ  .ּתִ

ַתח ְואָ                               תותו י ְיהּוָדה ּפָ אִתי ֶאת ֵעיַני  )תהלים קכג(, ַמרַרּבִ ֵאֶליָך ָנׂשָ
ָמִים ָ ׁשּ ִבי ּבַ ֲארּוהוּ . ַהּיֹׁשְ סּוק ֶזה ּבֵ ן ָאָדם , ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה, ּפָ ל ּבֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

הּ  ן ּבָ ּוֵ ְתּכַ ּמִ ָרכֹות , ׁשֶ ל ַהּבְ ם ׁשֹוְפעֹות ּכָ ָ ׁשּ ּמִ הּוא ְלַמְעָלה ָלעֶֹמק ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ם יֹוְצִאים ְלַקּיֵם ֶאת ַהּכֹלוּ , ְוָכל ַהֵחרּות ָ  .ִמׁשּ

ּיוֹ , ד"ְוַעל ֶזה ָיֵתר יוֹ                               תזתז ּום ׁשֶ ה "ִמׁשּ קֹום ַהּזֶ ד לֹא פֹוֵסק ִמּמָ
ָמִים, ְלעֹוָלִמים ָ ׁשּ ִבי ּבַ תּוב ַהּיֹׁשְ סֹוד ַהָחְכָמה , ְוָלֵכן ּכָ ָאחּוז ְלַמְעָלה ּבְ
ּיוֹ , ָהֶעְליֹוָנה ה ׁשֶ א ָהָאבֹותְוָאחּוז ְלַמּטָ ּסֵ ב ַעל ּכִ א , ׁשֵ ּסֵ ב ַעל ַהּכִ יֹוׁשֵ

ַמִים ְקָרא ׁשָ ּנִ ָמִים, ׁשֶ ָ ׁשּ ִבי ּבַ תּוב ַהּיֹׁשְ  .ְוָלֵכן ּכָ

אן                              תחתח ה, ּוִמּכָ ָרכֹות ׁשֹוְפעֹות ִמְלַמְעָלה ֵמָהעֶֹמק ַהּזֶ ּבְ ׁשֶ ֶאת , ּכְ
ַמִים ְקָרא ׁשָ ּנִ ה ׁשֶ קֹום ַהּזֶ ן נֹוֵטל ַהּמָ ּלָ ה, ּכֻ ה ׁשֹוְפִעים ְלַמּטָ ַעד , ּוִמּזֶ

יק ַעּמּוד ָהעֹוָלם יִעים ְלַצּדִ ּגִ ּמַ ל אֹוָתם ַהֲחָילֹות , ׁשֶ ְרִכים ּכָ אן ִמְתּבָ ּוִמּכָ
ֲחנֹות ְלִמיֵניֶהם ְרׁשּוהָ , ְוָכל אֹוָתם ַהּמַ  .ַוֲהֵרי ּפֵ

ַנִים ְמאֹורֹות עֹוָלה ֲעטֶ , ּבֹא ְרֵאה                              תטתט ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ ל ּבְ ֶרת ּכָ
ֲחנֹות ְבִעים ְמקֹומֹות, ִעּגּול ָהעֹוָלם, ַהּמַ ׁשִ ם, ּבְ תֹוְך . ִעּגּול ֶאָחד ְלֻכּלָ ּבְ

ֶאְמַצע עֹוֶמֶדת ּבָ ה ַאַחת ׁשֶ ל אֹותֹו ִעּגּול. אֹותֹו ִעּגּול ְנֻקּדָ ה זֹו ִנּזֹון ּכָ ֻקּדָ , ִמּנְ
ים ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקֳ ל, ּבֵ ל [, ָהרּוחֹות הּוא ָמקֹום ְלאֹוָתּה רּוַח ּכָ מֹו סֹוד ׁשֶ ּכְ

ל ַהּסֹודֹות תֹוכוֹ  ]ּכָ ר ּבְ תֹוְך ֵחילֹוֶתיהָ . ִנְסּתָ ָטִמיר הּוא ִלְפַני , ֵסֶתר ֶזה הּוא ּבְ
עֹוָלה זוֹ . ְוִלְפִנים ׁשֶ ם ַאֲחֶריהָ , ּכְ ּלָ תּוב . עֹוִלים ּכֻ ּכָ ֵכִני  )שיר א(ֶזהּו ׁשֶ ָמׁשְ

 .ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה

ֶרךְ ַר                               תיתי ּדֶ י ְיהּוָדה ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ה ְוַרּבִ י ִחְזִקּיָ . ּבִ
י יֹוֵסי ְבֵרי תֹוָרה, ָאַמר ַרּבִ נּו יֹאַמר ּדִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאּתָ י . ּכָ ַתח ַרּבִ ּפָ

מּונּו  )תהלים עט(, ְיהּוָדה ְוָאַמר ר ָלנּו ֲעֹונֹת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ְיַקּדְ ְזּכָ  .'גוֹ וְ ַאל ּתִ
רּוְך הּוא, ּבֹא ְרֵאה דֹוׁש ּבָ ָרֵאל אֹוֵהב אֹוָתם, ַהּקָ ַאֲהַבת ִיׂשְ ֵהם , ּבְ ׁשֶ

תוֹ  ָ ִדיָנם, ּגֹוָרלֹו ִויֻרׁשּ ל ַאֵחר ּבְ ּכֵ ָרט לֹו ְלַבּדוֹ , לֹא ִמְסּתַ הּוא   .ּפְ ְוֵכיָון ׁשֶ
ִדיָנם ל ּבְ ּכֵ א ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ִמְסּתַ הּוא כְּ , ִמְתַמּלֵ ּום ׁשֶ ַרֵחם ִמׁשּ ּמְ ָאב ׁשֶ

ִנים ֱאַמר , ַעל ַהּבָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִנים ִרַחם ה )שם קג(ּכְ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ְוֵכיָון  .'ְוגוֹ ' ּכְ
ְמָצִאים ָלֶהם ֲחָטִאים ּנִ ֲעִביר , ַמֲעִביר אֹוָתם ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ׁשֶ ּמַ ַעד ׁשֶ

ָפָניו ם ִמּלְ ּלָ ָפָניו. ּכֻ ם ִמּלְ ּלָ ֶהֱעִביר ּכֻ ָאִרים ֲעֵליֶהם ֲחָטִאים , ְוֵכיָון ׁשֶ לֹא ִנׁשְ
ין ֲעֵליֶהם ל ּדִ ד ָהַאֵחר ׁשֶ ְלטֹון ַלּצַ  .ָלֵתת ׁשִ
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ה א               א               תיתי ִחּלָ ַבּתְ א ַלֲחטֹא ְלָפָניו ּכְ אֹוָתם ֲחָטִאים ִראׁשֹוִנים  -ּבָ
ָפָניו ֶהֱעִביר ִמּלְ ב ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ר ָלנּו ֲעֹונֹת, ָחׁשַ ְזּכָ תּוב ַאל ּתִ ִראׁשִֹנים  ְוָלֵכן ּכָ

מּונּו ַרֲחֶמיָך  ָרֵאל .'ְוגוֹ ַמֵהר ְיַקּדְ ימּו ַעל ִיׂשְ ִאם ַרֲחֶמיָך לֹא ַיְקּדִ לֹא , ׁשֶ
עֹוָלם ה. יּוְכלּו ַלֲעמֹד ּבָ ׁשֶ ין ַהּקָ ֲעֵלי ַהּדִ ה ֵהם ּבַ ּמָ ּכַ ּום ׁשֶ ֲעֵלי , ִמׁשּ ּבַ

ים ִיׂשְ , ָמִגּנִ ּלְ עֹוְמִדים ֲעֵליֶהם ׁשֶ יִנים ׁשֶ ה ַמְלׁשִ ְוִאְלָמֵלא , ָרֵאל ְלַמְעָלהְוַכּמָ
ָרֵאל רּוְך הּוא ַרֲחִמים ַעל ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ ִהְקּדִ יַח , ׁשֶ ּגִ ּלֹא ַיׁשְ ַעד ׁשֶ

ִדיָנם עֹוָלם, ּבְ י ַדּלֹונּו . לֹא יּוְכלּו ַלֲעמֹד ּבָ מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ְוַעל ֶזה ַמֵהר ְיַקּדְ
ים טֹוִבים, ְמאֹד ל ַמֲעׂשִ ּלּות ׁשֶ ִרים , ּדַ ׁשֵ ים ּכְ ל ַמֲעׂשִ ּלּות ׁשֶ דֹוׁש [ּדַ ִלְפֵני ַהּקָ

רּוְך הּוא  .]ּבָ
ִרים ִלְפֵני , ּבֹא ִתְרֶאה                              תיבתיב ׁשֵ ים ּכְ ָרֵאל ַמֲעׂשִ לּו ִיׂשְ ִאְלָמֵלא ְיַסּגְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ לֹות , ַהּקָ ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ לֹא ָהיּו עֹוְמדים ַעּמִ
עֹולָ  לֹות , םּבָ ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ָרֵאל ֵהם ּגֹוְרִמים ִלׁשְ ֲאָבל ִיׂשְ

עֹוָלם יֶהם ּבָ ָרֵאל לֹא ָהיּו חֹוְטִאים ִלְפֵני . ִלְזקֹף ָראׁשֵ ִאְלָמֵלא ִיׂשְ ׁשֶ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ים ִלְפֵניהֶ , ַהּקָ לֹות ִנְכּפִ ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ  .םׁשְ

ים ָרִעים , ּובֹא ְרֵאה                              תיגתיג ַמֲעׂשִ ָרֵאל ּבְ יכּו ִיׂשְ ִהְמׁשִ ִאְלָמֵלא ׁשֶ
ה דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ֵאר, ְלַצד ַאֵחר ּבָ ים עֹוְבֵדי , ֲהֵרי ִנְתּבָ ְלטּו ַעּמִ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ

ה דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ לֹות ּבָ תּוב ְועַ , ְולֹא ֻהְגלּו ֵמַעל ָהָאֶרץ, כֹוָכִבים ּוַמּזָ ל ֶזה ּכָ
י ַדּלֹונּו ְמאֹד ָראּוי, ּכִ ִרים ּכָ ׁשֵ ים ּכְ ֵאין ָלנּו ַמֲעׂשִ י ַדּלֹונּו ְמאֹד , ׁשֶ ְוָלֵכן ּכִ

מּונּו ַרֲחֶמיךָ   .ַמֵהר ְיַקּדְ

ַתח ְוָאַמר                              תידתיד י יֹוֵסי ּפָ ִיְרָאה ְוִגילּו ' ִעְבדּו ֶאת ה )שם ב(, ַרּבִ ּבְ
ְרָעָדה ְרָנָנה' ִעְבדּו ֶאת ה )ם קש(ְוָכתּוב , ּבִ ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ ּבֹא . ּבְ

דֹוׁש , ְרֵאה א ַלֲעבֹד ַלּקָ ּבָ ל ָאדם ׁשֶ רּוךְ -ּכָ ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב ָצִריְך , הּוא-ּבָ ּבַ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ  .ַלֲעבֹד ֶאת ַהּקָ

ּבֶֹקר                              תטותטו עֹוֶלה ָהאֹור, ּבַ ׁשֶ ִמין ְוִהְתעֹוְררּות , ּכְ ַצד ַהּיָ
עֹוָלם רּוְך הּוא , ִמְתעֹוֶרֶרת ּבָ דֹוׁש ּבָ יִמין ַהּקָ ר ּבִ ֵ ָאז ָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַקׁשּ

ה ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ה ַמֲחֶזֶקת ּתֶֹקף ְלַמְעָלה, ְוַלֲעבֹד ְלָפָניו ּבַ ִפּלָ ּתְ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ
ָרכֹות ֵמָהעֶֹמק ָהֶעְליֹון ְלָכל ָהעֹולָ  יָכה ּבְ יְך , מֹותּוַמְמׁשִ ם ַמְמׁשִ ָ ּוִמׁשּ

ְחּתֹוִנים ה ַלּתַ ָרכֹות ְלַמּטָ אֹוָתּה , ּבְ ְרִכים ּבְ ְוִנְמְצאּו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ִמְתּבָ
ה ִפּלָ  .ֲעבֹוַדת ַהּתְ

ה                              תטזתטז ִפּלָ דֹוׁש , ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִריְך ָאָדם ַלֲעבֹד ִלְפֵני ַהּקָ ּצָ ׁשֶ
ְמ  ׂשִ רּוְך הּוא ּבְ יֵניֶהםּבָ ָרֵאל ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ְוַאַחר , ָחה ּוִבְרָנָנה ְלַהְכִליל ֶאת ּכְ

ָראּוי חּוד ּכָ ְך ְלַיֵחד ַהּיִ י ה, ּכָ עּו ּכִ תּוב ּדְ ּכָ חּוד . הּוא ֱאלִֹהים' ׁשֶ ֶזהּו סֹוד ַהּיִ
סֹוד ָהֲעבֹוָדה  .ּבְ
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ל ֶזה ָצִריְך ָאָדם ַלֲעבֹד ִלְפֵני ַהּקָ                               תיזתיז רּוְך הּוא ְוִעם ּכָ דֹוׁש ּבָ
ֲעבֹוָדתוֹ  ֶחְדָוה ּוְלַהְראֹות ֶחְדָוה ּבַ ה , ּבְ ֵני ֵאּלֶ ְמָחה ּוְרָנָנה  -ּוׁשְ ֶנֶגד  -ׂשִ ּכְ

ה ֵני ֵאּלֶ י ְתִפּלֹות. ׁשְ ּתֵ ה, ׁשְ ֵני ֵאּלֶ ֶנֶגד ׁשְ נֹות ְליֹום ּכְ ֵני ָקְרּבָ ְמָחה , ׁשְ ֵהם ׂשִ ׁשֶ
ּבֶֹקר. ּוְרָנָנה ְמָחה ּבַ ְיָלהּוְרָנָנה , ׂשִ ּלַ ֶבׂש  )במדבר כח(ְוַעל ֶזה . ּבַ ֶאת ַהּכֶ

ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ  .ֶאָחד ּתַ

ת ַעְרִבית ִהיא ְרׁשּות                              תיחתיח ִפּלַ ָעה , ְוַעל ֶזה ּתְ אֹוָתּה ׁשָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֶקת ֶטֶרף ְלָכל ֵחילֹוֶתיהָ  יר ְולֹ , ְמַחּלֶ ָעה ְלַהְזּכִ ֵרךְ [א ׁשָ א ָלֵתת , ]ְלִהְתּבָ ֶאּלָ

לוּ . ָמזֹון ָדִדים ַהּלָ ֵני ַהּצְ ְ ֶרֶכת ִמׁשּ ּיֹום ַההּוא ִמְתּבָ ְיָלה, ּבַ ּבֶֹקר ּוַבּלַ ִמּתֹוְך , ּבַ
ְמָחה ּוְרָנָנה ָראּוי, ׂשִ ֶקת ַלּכֹל ּכָ ְיָלה ְמַחּלֶ תּוב . ּוַבּלַ ּכָ  )משלי לא(ֶזהּו ׁשֶ

ע ָקם ּבְ ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ַוּתָ ּתֵ  .'ְוגוֹ ֹוד ַלְיָלה ַוּתִ
י ִחְזִקּיָה ְוָאַמר                              תיטתיט ַתח ַרּבִ ִתי ְקטֶֹרת  )תהלים קמא(, ּפָ ִפּלָ ּכֹון ּתְ ּתִ

י ִמְנַחת ָעֶרב ּפַ ַאת ּכַ ת ַהּבֶֹקר. ְלָפֶניָך ַמׂשְ ִפּלַ ה ִמְנַחת ָעֶרב ְולֹא ּתְ , ָלּמָ
פִ  ּכֹון ּתְ ּלֹא ָכתּוב ּתִ ּבֶֹקרׁשֶ ִתי ּבַ ֵאר? ּלָ ְך ִנְתּבָ א ּכָ ִתי ְקטֶֹרת , ֶאּלָ ִפּלָ ּכֹון ּתְ ּתִ

א ַרק ַעל ֶחְדָוה. ְלָפֶניךָ  תּוב . ְקטֶֹרת לֹא ָבָאה ֶאּלָ ּכָ ֶמן  )משלי כז(ֶזהּו ׁשֶ ׁשֶ
ח ֵלב ּמַ ְדִליק ֵנרֹות. ּוְקטֶֹרת ְיׂשַ ּמַ ׁשֶ , ָהָיה ַמְקִריב ְקטֶֹרת, ְוָלֵכן ַהּכֵֹהן ּכְ

מוֹ  ֱאַמר  ּכְ ּנֶ ה ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ֶאת  )שמות ל(ׁשֶ רֹת ַיְקִטיֶרּנָ ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵ ּבְ
ה ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ רֹת ּבֵ ּבֶֹקר ַעל ֶחְדָוה. ַהּנֵ ֶעֶרב , ּבַ ָעה ּגֹוֶרֶמת ּבָ ָ ַהׁשּ ׁשֶ

מֹאל ַח ַצד ׂשְ ּמֵ א ַעל ֶחְד , ְוָכְך ָראּוי, ְלׂשַ  .ָוהּוְלעֹוָלם לֹא ָבא ֶאּלָ

ִרים ְואֹוֶחֶזת ְלַמְעָלה , ּובֹא ְרֵאה                              תכתכ ֶרת ְקׁשָ ֶ ְקטֶֹרת ְמַקׁשּ
ה עֹוָלם, ְוֶזה ַמֲעִביר ָמֶות ְוִקְטרּוג ְורֶֹגז, ּוְלַמּטָ לֹט ּבָ ּלֹא יּוְכלּו ִלׁשְ מֹו , ׁשֶ ּכְ

תּוב  ּכָ ה וְ  )במדבר יז(ׁשֶ ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ים ְקטֶֹרת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה  ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ָרץ ְוגוֹ  .'ְוגוֹ ֵמַעל ַהּמִ תּוב ַוּיָ ', ַאַחר ֶזה ּכָ

ר ַעל ָהָעם ָפה, ַוְיַכּפֵ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ים ַוּתֵ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ . ְוָכתּוב ַוּיַ
ָדִדים ל ַהּצְ ּלֹא ְיכֹוִלים ּכָ ּום ׁשֶ ָהָרִעים ְוָכל ַהְמַקְטְרִגים ַלֲעמֹד ִלְפֵני  ִמׁשּ

טֶֹרת ּור ַהּכֹל ]ֶחְדַות[ְוַעל ֶזה ִהיא סֹוד , ַהּקְ  .ַהּכֹל ְוִקׁשּ

ְנָחהא               א               תכתכ ַעת ַהּמִ עֹוָלם, ּוִבׁשְ רּוי ּבָ ין ׁשָ ַהּדִ ׁשֶ ִוד , ּכְ ן ּדָ ּוֵ ִהְתּכַ
ה ִפּלָ אֹוָתּה ּתְ ִפלָּ , ּבְ ּכֹון ּתְ תּוב ּתִ ּכָ ה זֹו  .'ְוגוֹ ִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ׁשֶ ּוְתִפּלָ

אֹוָתּה ְקטֶֹרת ה ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ֵעת ּבַ ֹוֵלט ּכָ ׁשּ ה ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקָ ֲעִביר רֶֹגז ּדִ עֹוָלה ּתַ , ׁשֶ
ל רֶֹגז  ָפָניו ּכָ ּדֹוָחה ּוַמֲעִביָרה ִמּלְ אֹוָתּה ְקטֶֹרת [ׁשֶ ָעה זֹו ּבְ ׁשָ ֵעת ּבְ עֹוֶלה ּכָ ׁשֶ

ֲעִביָר  ּמַ ל רֶֹגזׁשֶ עֹוָלם ]ה ּכָ ּבָ תּוב[, ְוָכל ִקְטרּוג ׁשֶ ּכָ ֶ ַעם[ ]ַהְינּו ַמה ׁשּ ּום ? ָמה ַהּטַ ִמׁשּ

ִהיא עֹוָלם, ִמְנַחת ָעֶרב ]ׁשֶ לּוי ּבָ ין ּתָ ַהּדִ ׁשֶ  .ּכְ

ׁש , ּבֹא ְרֵאה                              תכבתכב ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ׁשֶ ַרף, ּכְ ׂשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ , ּבְ
תּוב , הָהָיה ְזַמן ִמְנחָ  טּו ִצְלֵלי  )ירמיה ו(ְוַעל ֶזה ּכָ י ִיּנָ י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ אֹוי ָלנּו ּכִ
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ה ִצְלֵלי ָעֶרב. ָעֶרב יִנים ? ַמה ּזֶ ל ָהעֹוָלם ְוָרְגֵזי ַהּדִ אֹוָתם ְמַקְטְרִגים ׁשֶ
ָעה ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ִנים ּבְ ֻזּמָ ּמְ ן ּדַ . ׁשֶ ִריְך ָאָדם ְלַכּוֵ ּצָ ִנינּו ׁשֶ ְעּתֹו ְוַעל ֶזה ׁשָ

ְנָחה ת ַהּמִ ְתִפּלַ ְעּתוֹ . ּבִ ן ּדַ ִפּלֹות ָצִריְך ָהָאָדם ְלַכּוֵ ָכל ַהּתְ ה זֹו , ּבְ ּוִבְתִפּלָ
ן ּלָ עֹוָלם, יֹוֵתר ִמּכֻ רּוי ּבָ ין ׁשָ ַהּדִ ּום ׁשֶ ְנָחה , ִמׁשּ ת ַהּמִ ִפּלַ ְוַעל ֶזה ְזַמן ּתְ

ן אֹוָתהּ  ּקֵ ְרׁשּוהָ , ִיְצָחק ּתִ  .ַוֲהֵרי ּפֵ

ָהיּו הֹוְלִכים                              תכגתכג ַהר ֶאָחד, ַעד ׁשֶ י יֹוֵסי. ָעלּו ּבְ , ָאַמר ַרּבִ
ה ַמְפִחיד אן, ָהָהר ַהּזֶ ב ּכָ הּו ַהר ַמְפִחיד, ֵנֵלְך ְולֹא ִנְתַעּכֵ ּזֶ ּום ׁשֶ ָאַמר . ִמׁשּ

י ְיהּוָדה ךְ  -ִאם ָהָיה ֶאָחד , ַרּבִ הוֹ , ָהִייִתי אֹוֵמר ּכָ י ׁשֶ ּמִ ִנינּו ׁשֶ ֲהֵרי ׁשָ ֵלְך ׁשֶ
ַנְפׁשוֹ  ֶרְך ִמְתַחּיֵב ּבְ ּדֶ ה לֹא, ְיִחיִדי ּבַ לֹׁשָ נוּ , ֲאָבל ׁשְ , ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִעּמָ

ִכיָנה ְ נּו ַהׁשּ ּלֹא ָתזּוז ֵמִעּמָ  .ִנְרֶאה ׁשֶ

י יֹוֵסי                              תכדתכד ּלֹא ִיְסמְֹך ָאָדם ַעל ֵנס, ָאַמר ַרּבִ ִנינּו ׁשֶ , ֲהֵרי ׁשָ
ִין ָלנוּ  מּוֵאלמִ ? ִמּנַ ְ אּול ַוֲהָרָגִני, ׁשּ ַמע ׁשָ תּוב ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ ּכָ ַוֲהֵרי , ׁשֶ

נוּ  מּוֵאל ָראּוי יֹוֵתר ֵמִאּתָ ךְ , ָאַמר לוֹ . ׁשְ ק , הּוא ָהָיה ֶאָחד, ֲאִפּלּו ּכָ ְוֶהּזֵ
ה, ִנְמָצא ָלַעִין לֹׁשָ ק לֹא ִנְמָצא ָלַעִין, ֲאָבל ָאנּו ׁשְ י. ְוֶהּזֵ ּום ַמּזִ ִאם ִמׁשּ ִקים ׁשֶ

יִקים - ה לֹא ִנְרִאים ְולֹא ַמּזִ לֹׁשָ ׁשְ ּלִ ִנינּו ׁשֶ ּום ִלְסִטים , ֲהֵרי ׁשָ  -ְוִאם ִמׁשּ
אן ּוב, לֹא ִנְמָצִאים ּכָ ׁשּ ה ָרחֹוק ִמּיִ ֲהֵרי ָהָהר ַהּזֶ ּוְבֵני ָאָדם לֹא ִנְמָצִאים , ׁשֶ

אן ַחד הּוא, ּכָ ַרם ּפַ א, ּבְ ְמָצאֹות ּכָ ּנִ ֶדה ׁשֶ ָ ַחּיֹות ַהׂשּ  .ןׁשֶ
ַתח ְוָאַמר                              תכהתכה ל ָרע, ּפָ ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ ָפסּוק ֶזה . ַהּמַ ּבְ

תּוב[, ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּבוֹ  ֲהֵרי ּכָ ַאל ָצִריְך ָהָיה ִלְכּתֹב! ?ַהּגֵֹאל ]ׁשֶ ר ּגָ ַמה ! ֲאׁשֶ
ה ַהּגֵֹאל ֵני ָאָדם? ּזֶ הּוא ָתִמיד ִנְמָצא ֵאֶצל ּבְ ּום ׁשֶ לֹא ָזז ֵמָאָדם וְ , ִמׁשּ

יק ְלעֹוָלִמים ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי , ּבֹא ְרֵאה. ַצּדִ הֹוֶלֶכת  -ַהּמַ ִכיָנה ׁשֶ ְ זֹו ַהׁשּ
ִמיד ן ָהָאָדם ּתָ ן ָהָאָדם ׁשֹוֵמר ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ִעם ּבֶ ּבֶ ׁשֶ ּנּו ּכְ . ְולֹא ָזָזה ִמּמֶ

ּלֹא ֵיֵצא ְיִחיִדי בַּ  ן ָאָדם ׁשֶ ֵהר ּבֶ ֶרךְ ְוַעל ֶזה ִיּזָ ה ְיִחיִדי. ּדֶ ן ? ַמה ּזֶ ֵהר ּבֶ ּזָ ּיִ ׁשֶ
ִכיָנה ּנּו ׁשְ ּלֹא ָתזּוז ִמּמֶ ֵדי ׁשֶ מֹר ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ּכְ ְוִיְצָטֵרְך ָלֶלֶכת , ָאָדם ִלׁשְ

ִכיָנה ְ ִלי ִזּוּוג ַהׁשּ  .ְיִחיִדי ּבְ

ֶרךְ , ּבֹא ְרֵאה                              תכותכו ן ָאָדם ַלּדֶ ּיֹוֵצא ּבֶ ׁשֶ ה ִלְפֵני ְיַסּדֵ , ּכְ ִפּלָ ר ּתְ
ִכיָנה יְך ָעָליו ׁשְ ֵדי ְלַהְמׁשִ ֶרךְ , ִרּבֹונֹו ּכְ ְך ֵיֵצא ַלּדֶ ְוִיְמָצא ִזּוּוג , ְוַאַחר ּכָ

ְצָטֵרךְ  ּיִ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ילֹו ּבְ ֶרְך ּוְלַהּצִ ּדֶ ִכיָנה ִלְגאֹל אֹותֹו ּבַ ְ  .ַהׁשּ

ַיֲעקֹב                              תכזתכז תּוב ּבְ ִדי ִאם )בראשית כח(? ַמה ּכָ , ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעּמָ
ִכיָנה ְ ה. ֶזה ִזּוּוג ַהׁשּ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ָמַרִני ּבַ ְוַיֲעקֹב ָהָיה . ִלְפּדֹות אֹוִתי ֵמַהּכֹל, ּוׁשְ
אֹותֹו ְזַמן ִכיָנה הֹוֶלֶכת ְלָפָניו, ְיִחיִדי ּבְ יֵניֶהם , ּוׁשְ ׁש ּבֵ ּיֵ ן ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְבֵרי תֹוָרה ַעל ַאַחת  הּדִ ה ְוַכּמָ ּמָ י יֹוֵסי[. ּכַ ְך הּוא, ָאַמר ַרּבִ אי ּכָ ְך . ַוּדַ יְנַתִים ָחׁשַ ּבֵ
ֶמׁש ְלַהֲעִריב ֶ  .]ַהׁשּ
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י יֹוֵסי                              תכחתכח ה, ָאַמר ַרּבִ ֲעׂשֶ אן? ַמה ּנַ ב ּכָ ֲהֵרי ַהּיֹום , ִאם ִנְתַעּכֵ
יךְ  ֶדה  ,ָהָהר הּוא ָגדֹול, ִאם ֵנֵלְך ְלַמְעָלה. ִנְכָנס ְלַהֲחׁשִ ָ ַחד ַחּיֹות ַהׂשּ ּוִמּפַ

י ְיהּוָדה. ָאנּו פֹוֲחִדים י יֹוֵסי, ָאַמר ַרּבִ ֵמַהִני ָעֶליָך ַרּבִ ֲהֵרי , ָאַמר לוֹ . ּתְ
ס ן ָאָדם ַעל ַהּנֵ ּלֹא ִיְסמְֹך ּבֶ ִנינּו ׁשֶ רּוְך הּוא לֹא ַיְרִחיׁש לֹו , ׁשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ָעה ָכל ׁשָ יִחיִדיֶזה ְמֻדבָּ , ָאַמר לוֹ . ֵנס ּבְ ה, ר ּבִ לֹׁשָ ּוֵביֵנינּו , ֲאָבל ֲאַנְחנּו ׁשְ
נוּ  ִכיָנה ִעּמָ ְ ְבֵרי תֹוָרה ְוַהׁשּ  .לֹא ִנְפַחד, ּדִ

ָהר ֶסַלע ֶאָחד                               תכטתכט ָהיּו הֹוְלִכים ָראּו ְלַמְעָלה ּבָ ַעד ׁשֶ
תֹוכוֹ  י ְיהּוָדה. ּוְמָעָרה ּבְ ַלעֵנֵלְך ְוַנֲעֶלה ְלאֹותֹו הַ , ָאַמר ַרּבִ ָאנּו , ּסֶ ׁשֶ

ם ָעָרה. רֹוִאים ְמָעָרה ַאַחת ׁשָ ם ְוָראּו אֹוָתּה ַהּמְ י יֹוֵסי. ָעלּו ְלׁשָ , ָאַמר ַרּבִ
אן עּו ָבנּו ּכָ ל ַחּיֹות ִהיא ְולֹא ִיְפּגְ י אּוַלי אֹוָתּה ְמָעָרה ָמקֹום ׁשֶ ַחְדּתִ  .ּפָ

י ִחְזִקּיָה                              תלתל י ְיהּוָדה ְלַרּבִ י יֹוֵסי , ָאַמר ַרּבִ ַרּבִ ֲהֵרי ָרִאיִתי ׁשֶ
הּוא חֹוֵטא. ּפֹוֵחד ּום ׁשֶ ּפֹוֵחד הּוא חֹוֵטא, ִאם ּתֹאַמר ִמׁשּ ל ִמי ׁשֶ ּכָ , ׁשֶ

תּוב  ּכָ ִאים )ישעיה לג(ׁשֶ ֲחדּו ְבִצּיֹון ַחּטָ ְוָכתּוב  ]ַוֲהֵרי[, ֲהֵרי ֵאינֹו חֹוֵטא, ּפָ
ְכִפיר ִיְבָטח )משלי כח( יִקים ּכִ י יֹוֵסיָאַמר . ְוַצּדִ ֶזק ָמצּוי, ַרּבִ ַהּנֶ ּום ׁשֶ  .ִמׁשּ

ֶזק ָמצּוי , ָאַמר לוֹ א               א               תלתל ְך הּוא -ִאם ַהּנֶ אן לֹא , ּכָ ֲאָבל ּכָ
ָעָרה, ִנְמָצא ֶנֶזק ֵנס ַלּמְ ָאנּו ִנּכָ ֶזק ְלַצֵער אֹוָתנוּ , ְוַאַחר ׁשֶ ֵנס ַהּנֶ . לֹא ִיּכָ

ָעָרה י ְיהוּ . ִנְכְנסּו ַלּמְ ָמרֹות, ָדהָאַמר ַרּבִ לֹׁש ִמׁשְ ְיָלה ְלׁשָ ק ֶאת ַהּלַ , ְנַחּלֵ
ְיָלה הּוא ַהּלַ ת . ׁשֶ לֹׁשֶ ׁשְ נּו ַיֲעמֹד ַעל ָעְמּדֹו ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִעּמָ ּכָ

ן ְיָלה ְולֹא ִניׁשַ ל ַהּלַ לּו ׁשֶ ָדִדים ַהּלָ  .ַהּצְ

י ְיהּוָדה ְוָאַמר                              תלבתלב ַתח ַרּבִ כִּ  )תהלים פט(, ּפָ יל ְלֵאיָתן ַמׂשְ
ֲעבֹוַדת . ָהֶאְזָרִחי ָעַסק ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַחת ַהּזֹו ַאְבָרָהם ָאַמר אֹוָתּה ּבְ ּבַ ׁשְ ַהּתִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ דֹוׁש , ַהּקָ ם ַלּקָ ְדעּו ֻכּלָ ּוָ ּיִ ֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ ה ֶחֶסד ִעם ּבְ -ְוָעׂשָ
רּוךְ  רּוְך הּוא ׁשֹוֵלט ַעל ָהעוֹ , הּוא-ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום , ָלםׁשֶ ְוִנְקָרא ֵאיָתן ִמׁשּ

דֹוׁש  ּקָ ֹתֶקף ּבַ ק ּבְ ִהְתַחּזֵ רּוךְ -ׁשֶ  .הּוא-ּבָ

יָרה' ַחְסֵדי ה                              תלגתלג ִאים , ְלעֹוָלם ָאׁשִ ד ַהֲחָסִדים ּבָ ְוִכי ִמּצַ
ר ִמין? ְלַזּמֵ ּיָ מֹאל ּבַ ְ אן ִנְכַלל ַצד ַהׂשּ א ּכָ רּוְך הּוא , ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ְוָלֵכן ַהּקָ

ה ֶאת ַאְבָרָהם ּוָבַחן אֹותוֹ נִ  ַבע . ּסָ ים ְוׁשֶ לֹׁשִ ן ׁשְ ְצָחק ּבֶ ּיִ ֵאר ׁשֶ ַוֲהֵרי ִנְתּבָ
ַמן אֹותֹו ַהּזְ ִנים ָהָיה ּבְ ה ֶאת ַאְבָרָהם, ׁשָ ה ִנּסָ ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב ? ַמה ּזֶ

ה ֶאת ִיְצָחק ין ּוְלִהכָּ ! ִנּסָ ֵצא ַבּדִ ּמָ ּיִ ה ֶאת ַאְבָרָהם ׁשֶ א ִנּסָ ין ֶאּלָ ּדִ ֵלל ּבַ
ָראּוי ֵלם ּכָ ֵצא ׁשָ ּמָ ּיִ יָרה' ְוַעל ֶזה ַחְסֵדי ה, ׁשֶ  .עֹוָלם ָאׁשִ

ָבר ַאֵחר ַחְסֵדי ה                              תלדתלד יָרה ' ּדָ אֹוָתם ֲחָסִדים  -עֹוָלם ָאׁשִ
ה ִעם ָהעֹוָלם רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִפי . ׁשֶ ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ

ה ִעם ַהּכֹלטוֹ  - עֹוׂשֶ זֹו ֱאמּוַנת  -ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך . ב ֶוֱאֶמת ׁשֶ
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ִרּיֹות ל ַהּבְ ִפי ּכָ ירֹו ּבְ עֹוָלם ְוִהְזּכִ הֹוִדיַע ַאְבָרָהם ּבָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ , ַהּקָ
ִפי  .ְוַעל ֶזה אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ

רּוךְ                               תלהתלה דֹוׁש ּבָ , הּוא הֹוִדיַע ְלַאְבָרָהם סֹוד ָהֱאמּוָנה ְוַהּקָ
ַדע סֹוד ָהֱאמּוָנה ּיָ ר ְוִקּיּום ָהעֹוָלם, ּוְכׁשֶ הּוא ִעּקַ ְגָללֹו ִנְבָרא , ָיַדע ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ֶנה . ָהעֹוָלם ְוִהְתַקּיֵם י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י ָאַמְרּתִ תּוב ּכִ ּכָ ָרא  .'ְוגוֹ ֶזהּו ׁשֶ ּבָ ׁשֶ ּכְ
רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ּלֹא ָיכֹול ַלֲעמֹד, הּוא ֶאת ָהעֹוָלם ַהּקָ יט , ָרָאה ׁשֶ הֹוׁשִ ַעד ׁשֶ

יט ָיִמין ָעָליו, ָיִמין ָעָליו ְוִהְתַקּיֵם הֹוׁשִ ּום , לֹא ָהָיה ִמְתַקּיֵם, ְוִאם לֹא ׁשֶ ִמׁשּ
ה ִנְבָרא ְבִדין ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַאְרנוּ , ׁשֶ  .ְוָכְך ּבֵ

ית                              תלותלו ֵראׁשִ ָלל ֶאָחד ,ְוֶנֱאַמר ּבְ אן, ְוסֹוד ּכְ ֵני ְגָוִנים ּכָ , ׁשְ
ית ֵראׁשִ ה ְלַמְעָלה. ּבְ ַמּטָ ית ִמּלְ ָאַמְרנּו ֵראׁשִ ב ׁשֶ ם , ַאף ַעל ּגַ ְך ּגַ ית ּכָ ֵראׁשִ

ה ַמְעָלה ְלַמּטָ ית' ְוָאַמְרנּו ב, ִמּלְ ית קֶֹדׁש , ֵראׁשִ ָאַמְרנּו ּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ים ָדׁשִ ָנה , ַהּקֳ ֲהֵרי ִנּתְ ית ]ִיתִהיא בַ [ׁשֶ לּול הּוא , ְלאֹוָתּה ֵראׁשִ ָבר ּכָ ְוַהּדָ

ֶאָחד  .ּכְ

י                              תלזתלז ָיִמין"ּוַבּבֵ א ּבְ ה ְולֹא ִהְתַקּיֵם ֶאּלָ , ת ַהּזֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם ַהּזֶ
ְרָאם  ִהּבָ ְרׁשּוָה ּבְ ַאְבָרָהם -ַוֲהֵרי ּפֵ תּוב ּבְ ךְ , ּכָ ּום ּכָ י עֹוָלם , ּוִמׁשּ ָאַמְרּתִ

ֶנהֶחֶסד יִ  ל ָהעֹוָלם . ּבָ ל ַהּיֹום , ]אֹותֹו ָהעֹוָלם[ּוִבְנָין ָהִראׁשֹון ׁשֶ אֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ
מֹאל, ָהִראׁשֹון ָהָיה ּבֹו ְלַקּיֵם ׂשְ ִני ּבִ ֵ ּיֹום ַהׁשּ ְך ּבַ ן . ְוַאַחר ּכָ ּקֵ ה ּתִ ּוְבֵאּלֶ

ַמִים ֶהם, ׁשָ ִכין ֱאמּוָנְתָך ּבָ ַמִים ּתָ  .ְוָכתּוב ׁשָ

ֶהם                               תלחתלח ִכין ֱאמּוָנְתָך ּבָ ַמִים ּתָ ָבר ַאֵחר ׁשָ ַמִים ִנְתְקנּו  -ּדָ ׁשָ
אֹוָתם ֲחָסִדים א ִמּתֹוְך , ְוסֹוד ָהֱאמּוָנה ִהְתִקיָנה ָבֶהם, ּבְ ּקּוֶניָה ֶאּלָ ֵאין ּתִ ׁשֶ

ַמִים ִרית ִלְבִחיִרי . ׁשָ י ּבְ ַרּתִ  .ֶזהּו סֹוד ָהֱאמּוָנה -ּכָ

ָבר                               תלטתלט ָרכֹות ְלָכל , ַאֵחרּדָ ּנּו יֹוְצאֹות ּבְ ּמֶ ּמִ יק ׁשֶ ֶזהּו ַצּדִ
ְחּתֹוִנים דֹוׁשֹות ]אֹוָתן[ְוָכל , ַהּתַ ַפע , ַהַחּיֹות ַהּקְ ֶ ְרכֹות ֵמאֹותֹו ַהׁשּ ן ִמְתּבָ ּלָ ּכֻ

ְחּתֹוִנים ֹוֵפַע ַלּתַ ׁשּ ִרית ִלְבִחיִרי, ׁשֶ י ּבְ ַרּתִ תּוב ּכָ  .ְוָלֵכן ּכָ

י ִנׁשְ                               תמתמ י ְלָדִוד ַעְבּדִ ְעּתִ הּוא עֹוֵמד  -ּבַ ֶזה סֹוד ָהֱאמּוָנה ׁשֶ
ה יק ַהּזֶ ּדִ ּצַ ִמיד ּבַ ַמן , ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּתָ רּו ְלעֹוָלִמים חּוץ ִמּזְ ּזְ ּלֹא ִיְתּפַ ׁשֶ

ָרכֹות ַפע ַהּבְ ְמָנע ׁשֶ ּנִ לּות ׁשֶ ַלם, ַהּגָ ְוָכל ַהֶחְדוֹות , ְוסֹוד ָהֱאמּוָנה לֹא ֻהׁשְ
ְיָלה. עוּ ִנְמנְ  ְכָנס ַהּלַ ּנִ ֶלךְ , ּוְכׁשֶ ַמן ַהֶחְדוֹות לֹא ִנְכְנסּו ִלְפֵני ַהּמֶ  .ֵמאֹותֹו ַהּזְ

ַהֶחְדוֹות לֹא ִהְתעֹוְררוּ א               א               תמתמ ב ׁשֶ חּוץ , ְוַאף ַעל ּגַ ֲאָבל ּבַ
יָרה ִרים ׁשִ ְיָלה ְוִהְתעֹוְררּות עֹוָלה, עֹוְמִדים ּוְמַזּמְ ֱחָלק ַהּלַ ּנֶ ה  ּוְכׁשֶ ַמּטָ ִמּלְ

ַמִים ִלְבִכּיָה, ְלַמְעָלה ָ ל ֵחילֹות ַהׁשּ רּוְך הּוא ְמעֹוֵרר ּכָ דֹוׁש ּבָ , ָאז ַהּקָ
ָרִקיעַ  ְעְזִעים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ּובֹוֵעט ּבָ  .ּוִמְזּדַ
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ה , ְוֵאין ְמנּוָחה ְלָפָניו                              תמבתמב ְתעֹוְרִרים ְלַמּטָ ּמִ ַמן ׁשֶ ָרט ַלּזְ ּפְ
יִקים , ּתֹוָרהבַּ  ּדִ מֹות ַהּצַ רּוְך הּוא ְוָכל אֹוָתן ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ִעּמוֹ [ָאז ַהּקָ ם , ]ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ֵמִחים ְלאֹותֹו קֹול יִבים ּוׂשְ מֹות , ְלָפָניו[. ְוָאז ְמנּוָחה, ַמְקׁשִ ּוָבָאה ְמנּוָחה ְלָכל ִנׁשְ

ִעּמוֹ  יִקים ׁשֶ ּדִ מִּ  .]ְלָפָניו ִנְמֵצאת[ ]ַהּצַ ּום ׁשֶ הִמׁשּ ׁש ְלַמּטָ ְקּדָ ֱחַרב ַהּמִ ּנֶ , ּיֹום ׁשֶ
ל ַמְעָלה ַעד  ַלִים ׁשֶ ֵנס ְלתֹוְך ְירּוׁשָ ּלֹא ִיּכָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ִנׁשְ

ה ל ַמּטָ ַלִים ׁשֶ ָרֵאל ִלירּוׁשָ ְנסּו ִיׂשְ ּכָ ּיִ תּוב , ׁשֶ ּכָ ָך ָקדֹוׁש  )הושע יא(ׁשֶ ִקְרּבְ ּבְ
ִעיר ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִריםַוֲהֵר , ְולֹא ָאבֹוא ּבְ  .י ּפֵ

יָרה                               תמגתמג חּוץ ְואֹוְמִרים ׁשִ ִרים עֹוְמִדים ּבַ ְוָכל אֹוָתם ְמַזּמְ
ְיָלה ת ֶחְלֵקי ַהּלַ לֹׁשֶ ׁשְ חֹות ְידּועֹות, ּבִ ּבָ ִתׁשְ ִחים ּבְ ּבְ ם ְמׁשַ ְוָכל ֵחילֹות , ְוֻכּלָ

ַמִים ָ ְיָלה, ַהׁשּ ּלַ ם ִמְתעֹוְרִרים ּבַ ּלָ ּיֹוםְויִ , ּכֻ ָרֵאל ּבַ ים , ׂשְ ׁשִ ה לֹא ְמַקּדְ ָ ּוְקֻדׁשּ
ה ים ְלַמּטָ ׁשִ ָרֵאל ְמַקּדְ ׂשְ ּיִ ַמִים , ְלַמְעָלה ַעד ׁשֶ ָ ל ֵחילֹות ַהׁשּ ְוָאז ּכָ

ֶאָחד דֹוׁש ּכְ ם ַהּקָ ֵ ים ֶאת ַהׁשּ ׁשִ ים . ְמַקּדְ ׁשִ ים ִמְתַקּדְ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ְוַעל ֶזה ִיׂשְ
רּוְך הּוא לֹא עֹוָלה ִמ [ֵמֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ל ׁשְ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ּום ׁשֶ ׁשּ

ה ַמּטָ א ִמְלַמְעָלה ּוִמּלְ ֶאָחד ]ֶאּלָ תּוב . ּכְ ּכָ י  )ויקרא יט(ֶזהּו ׁשֶ ְהיּו ּכִ ים ּתִ ְקדֹׁשִ
 .ֱאלֵֹהיֶכם' ָקדֹוׁש ֲאִני ה

י יֹוֵסי ְוָאַמר                              תמדתמד ַתח ַרּבִ עוּ  )חאיוב ל(, ּפָ . ַעל ָמה ֲאָדֶניָה ָהְטּבָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ סּוק ֶזה ָאַמר אֹותֹו ַהּקָ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ּפָ ּבָ ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ

א ַעל ַעּמּוִדים ְבַעת ַעּמּוֵדי ָהעֹוָלם, לֹא ָבָרא אֹותֹו ֶאּלָ ֵהם ׁשִ מֹו , ׁשֶ ּכְ
ֱאַמר  ּנֶ ְבָעה )משלי ט(ׁשֶ ְואֹוָתם ַעּמּוִדים לֹא נֹוָדע ַעל  ,ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ

 .ָמה עֹוְמִדים

הּוא סֹוד ָעמֹק                              תמהתמה ּום ׁשֶ ִרים, ִמׁשּ ְסּתָ ל ַהּנִ ר ּכָ ְוָהעֹוָלם , ִנְסּתַ
ַטל ֶאֶבן ַאַחת ּנָ ִתּיָה, לֹא ִנְבָרא ַעד ׁשֶ ְקֵראת ֶאֶבן ׁשְ ּנִ ְוָלַקח , ְוִהיא ֶאֶבן ׁשֶ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ הֹום אֹוָתּה ַהּקָ ְוִנְנֲעָצה ִמְלַמְעָלה , הּוא ְוָזַרק אֹוָתּה ְלתֹוְך ַהּתְ
ה ל ָהעֹוָלם, ְלַמּטָ ּתַ ה ִנׁשְ ּנָ ֶאְמַצע ָהעֹוָלם, ּוִמּמֶ ה ּבְ ה זֹו , ְוִהיא ְנֻקּדָ ּוִבְנֻקּדָ

ים ָדׁשִ תּוב . עֹוֵמד קֶֹדׁש ַהּקֳ ּכָ ָתהּ  )איוב לח(ֶזהּו ׁשֶ ּנָ מֹו , אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן ּפִ ּכְ
ֱאַמר ׁשֶ  ת ִיְקַרת )ישעיה כח(ּנֶ ּנַ ֶאֶבן ָמֲאסּו  )תהלים קיח(ְוָכתּוב , ֶאֶבן ּבַֹחן ּפִ

ה ּנָ  .ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ

ִים, ּבֹא ְרֵאה                              תמותמו ְוִנְגְלָדה , ֶאֶבן זֹו ִנְכְרָתה ֵמֵאׁש ּוֵמרּוַח ּוִמּמַ
ם ּלָ ָתה ֶאֶבן ַאַחת, ִמּכֻ הֹומֹותְועוֹ , ְוֶנֶעׂשְ ְוִלְפָעִמים נֹוְבִעים , ֶמֶדת ַעל ַהּתְ

הֹומֹות ִאים ַהּתְ ּנּו ַמִים ּוִמְתַמּלְ ֶאְמַצע ָהעֹוָלם, ִמּמֶ , ְוֶאֶבן זֹו עֹוֶמֶדת ְלאֹות ּבְ
ִתיַלת ְוִקּיּום ָהעֹוָלם יל ַיֲעקֹב ׁשְ ּתִ ֶהֱעִמיד ְוִהׁשְ תּוב . ְוזֹוִהי ֶאֶבן ׁשֶ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ּקַ  )בראשית לא( ָבהַוּיִ  .ח ַיֲעקֹב ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ַמּצֵ
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ָבה                               תמזתמז י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ם  .'ְוגוֹ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ְוִכי ֶאֶבן זֹאת ׂשָ
הַוֲהֵרי ֶאֶבן ַהּזֹ , לֹו ַיֲעקֹב ִחּלָ ּתְ רּוְך הּוא , את ִנְבְרָאה ּבַ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ם אֹוָתּה ? ֶאת ָהעֹוָלם ָ ׂשּ א ׁשֶ ם אֹוָתּה ַיֲעקֹב[ֶאּלָ ֵעת ׂשָ ּלֹא ִנְבָרא ? ְוִכי ּכָ ַוֲהֵרי ַעד ׁשֶ

ם אֹוָתהּ . ָהעֹוָלם ָהְיָתה ֲעקֹב ׂשָ ּיַ א  ׁשֶ ה ]ֶאּלָ ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלְ ר וְ , ִקּיּום ׁשֶ ַעל ֶזה ֲאׁשֶ
תּוב ָבה ּכָ י ַמּצֵ ְמּתִ י. ׂשַ ְמּתִ ר ׂשַ ה ֲאׁשֶ ית ֱאלִֹהים? ַמה ּזֶ תּוב ִיְהֶיה ּבֵ ּכָ , ׁשֶ

אן ַמְעָלה ּכָ ּלְ ם ָמדֹור ׁשֶ ָ ׂשּ  .ׁשֶ

ְבָעה ֵעיַנִים, ּבֹא ְרֵאה                              תמחתמח ֱאַמר , ַעל ֶאֶבן זֹו ֵיׁש ׁשִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְבָעה ֵעיָנִיםַעל ֶאֶבן ַאַחת  )זכריה ג( ִתּיָה. ׁשִ ְקֵראת ׁשְ  -ֶאָחד ? ַעל ַמה ּנִ

ל ָהעֹוָלם ּתַ ה ֻהׁשְ ּנָ ּמֶ ּמִ ִתּיָה , ׁשֶ ת ָיהּ  -ְוֶאָחד ׁשְ דֹוׁש , ׁשָ ם אֹוָתּה ַהּקָ ָ ׂשּ ׁשֶ
ה ָהעֹוָלם ּנָ ֵרְך ִמּמֶ רּוְך הּוא ְלִהְתּבָ ֵרְך ָהעֹוָלם, ּבָ ה ִמְתּבָ ּנָ ּמֶ ּמִ ִביל ׁשֶ ׁשְ  .ּבִ

ֶמׁש , ּובֹא ּוְרֵאה                              תמטתמט ֶ ְכָנס ַהׁשּ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ לּו , ּבְ רּוִבים ַהּלָ ַהּכְ
אֹות ִבים ּבָ ה ְוָהיּו יֹוׁשְ קֹום ַהּזֶ ּמָ עֹוְמִדים ּבַ ְנֵפיֶהם , ׁשֶ ים ּכַ יׁשִ ָהיּו ַמּקִ

ים אֹוָתם ָנַפִים ְלַמְעָלה, ְלַמְעָלה ּופֹוְרׂשִ ָמע קֹול ִנּגּון ַהּכְ ְוָאז , ְוִנׁשְ
ְיָלהַמְתחִ  ית ַהּלַ ֵראׁשִ יָרה ּבְ אֹוְמִרים ׁשִ ְלָאִכים ׁשֶ ן אֹוָתם ַהּמַ , יִלים ְלַנּגֵ

ה ְלַמְעָלה ַמּטָ רּוְך הּוא ִמּלְ דֹוׁש ּבָ בֹוד ַהּקָ ֲעֶלה ּכְ ּיַ ִביל ׁשֶ ׁשְ יָרה . ּבִ ְוֵאיזֹו ׁשִ
רּוִבים? ָהיּו אֹוְמִרים ְנֵפי ַהּכְ ְר  )תהלים קלד(, אֹותֹו ִנּגּון ּכַ ה ּבָ ' כּו ֶאת הִהּנֵ
ל ַעְבֵדי ה אּו ְיֵדיֶכם קֶֹדׁש ְוגוֹ ', ְוגוֹ ' ּכָ יָרה ְלאֹוָתם  ]ֵהם[ְוָאז ', ׂשְ ִהיא ׁשִ

ר  .ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְלַזּמֵ

ְנֵפיֶהם                               תנתנ ים ּכַ יׁשִ לּו ַמּקִ רּוִבים ַהּלָ ִנּיָה ַהּכְ ְ ֶמֶרת ַהׁשּ ׁשְ ּמִ ּבַ
ָמע קֹול ִנגּ , ְלַמְעָלה ְלָאִכים , ּוָנםְוִנׁשְ ן אֹוָתם ַהּמַ ְוָאז ַמְתִחיִלים ְלַנּגֵ

ה ִנּיָ ְ ֶמֶרת ַהׁשּ ׁשְ ּמִ עֹוְמִדים ּבַ ָעה ַהּזוֹ . ׁשֶ ָ ׁשּ יָרה ָהיּו אֹוְמִרים ּבַ ִנּגּון ? ְוֵאיזֹו ׁשִ
רּוִבים ְנֵפי ַהּכְ ה )תהלים קכה(, ּכַ ַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ' ַהּבְֹטִחים ּבַ ְוָאז  .'ְוגוֹ ּכְ

יָרה[ִהיא  ]הּ אֹותָ [ ן ]ׁשִ ִנּיָה ַהּזֹו ְלַנּגֵ ְ ֶמֶרת ַהׁשּ ְ ׁשּ ּמִ ה ְלאֹוָתם ָהעֹוְמִדים ּבַ ִחּלָ  .ּתְ

ים א               א               תנתנ יׁשִ לּו ַמּקִ רּוִבים ַהּלָ ית ַהּכְ ִליׁשִ ְ ֶמֶרת ַהׁשּ ׁשְ ּמִ ּבַ
יָרה ַכְנֵפיֶהם ְואֹוְמִרים ׁשִ ' ְבֵדי הַהְללּוָיּה ַהְללּו עַ  )שם קיג(? ּוַמה ִהיא, ּבְ

ם ה', ְוגוֹ  ֶמׁש ', ְמבָֹרְך ְוגוֹ ' ְיִהי ׁשֵ ְזַרח ׁשֶ ָאז אֹוָתם ַמְלָאִכים  .'ְוגוֹ ִמּמִ
ית ִליׁשִ ְ ֶמֶרת ַהׁשּ ׁשְ ּמִ עֹוְמִדים ּבַ יָרה, ׁשֶ ם אֹוְמִרים ׁשִ ּלָ  .ּכֻ

יָרה                              תנבתנב ׁשִ לֹות ָהָרִקיַע ּפֹוְתִחים ּבְ מוֹ , ְוָכל ַהּכֹוָכִבים ּוַמּזְ  ּכְ
תּוב  ּכָ ֵני ֱאלִֹהים )איוב לח(ׁשֶ ל ּבְ ִריעּו ּכָ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֶֹקר ַוּיָ ְוָכתּוב , ּבְ

ל ּכֹוְכֵבי אֹור )תהלים קמח( ִנים , ַהְללּוהּו ּכָ ֲהֵרי אֹוָתם ּכֹוְכֵבי ָהאֹור ְמַנּגְ ׁשֶ
יָרה[. ַעל אֹור ִ ים ַעל ַהׁשּ ֻמּנִ ּמְ  .]ׁשֶ

גִּ                               תנגתנג ּמַ ׁשֶ ָרֵאל , יַע ַהּבֶֹקרּכְ יָרה ַאֲחֵרי ִיׂשְ ְוָאז לֹוְקִחים ׁשִ
ה ה ּוִמְלַמְעָלה, ְלַמּטָ ַמּטָ רּוְך הּוא ִמּלְ דֹוׁש ּבָ בֹוד ַהּקָ ָרֵאל . ְועֹוֶלה ּכְ ִיׂשְ
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ּיֹום ה ּבַ ְיָלה, ְלַמּטָ ּלַ ם , ּוַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה ּבַ ֵ ם ַהׁשּ ּלֵ ּתַ ְוָאז ִנׁשְ
כָ  דֹוׁש ּבְ ָדִדיםַהּקָ  .ל ַהּצְ

ָאַמר                              תנדתנד ָרֵאל , ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ׁשֶ ְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים ְוִיׂשְ ל ַהּמַ ּכָ
ה ֶאֶבן ַהּזֹאת, ְלַמּטָ ם ַמֲחִזיִקים ּבָ ּלָ ר , ּכֻ ְוִהיא עֹוָלה ְלַמְעָלה ְלִהְתַעּטֵ

ּיֹום תֹוְך ָהָאבֹות ּבַ רּוְך הוּ , ּבְ דֹוׁש ּבָ ְיָלה ַהּקָ ַע ִעם ּוַבּלַ ֲעׁשֵ ּתַ א ְלִהׁשְ א ּבָ
ַגן ֵעֶדן יִקים ּבְ ּדִ  .ַהּצַ

ּתֹוָרה                               תנהתנה ִקּיּוָמם ְועֹוְסִקים ּבַ ל ָהעֹוְמִדים ּבְ ֵריֶהם ּכָ ַאׁשְ
ְיָלה ּלַ ַגן ֵעֶדן , ּבַ ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ רּוְך הּוא ְוָכל אֹוָתם ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ּתֹוָרהׁשֹוְמִעים קֹולֹות בְּ  תּוב , ֵני ָהָאָדם אֹוָתם ָהעֹוְסִקים ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ  )שיר ח(ּכְ
ים  ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ  .'ְוגוֹ ַהּיֹוׁשֶ

תּוב , ֶאֶבן זֹו ִהיא ֶאֶבן טֹוָבה, ּבֹא ְרֵאה                              תנותנו שמות (ְוֶזהּו סֹוד ַהּכָ

ָעה טּוִרים ָאֶבן )כח ַאת ֶאֶבן ַאְרּבָ אָת בֹו ִמּלֻ ל [ה ֵהם ְסָדִרים ְוֵאלֶּ . ּוִמּלֵ ׁשֶ

ֵלמּות ל ָהֶאֶבן ַהּטֹוָבה ]ׁשְ ל ֶאֶבן ְיָקָרה, ׁשֶ ֵלמּות ׁשֶ ְ ׁש , ַהׁשּ ּיֵ ּום ׁשֶ ֵלמּות[ִמׁשּ  ]ׁשְ
תּוב , ֶאֶבן ַאֶחֶרת ּכָ  )שם(ְוָכתּוב ', ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ְוגוֹ  )יחזקאל לו(ׁשֶ

ֶכם ִקְרּבְ ן ּבְ ת ִיְקַרת )ה כחישעי(ְוֶזהּו . ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ ּנַ  .ּוֵבֲארּוהָ , ֶאֶבן ּבַֹחן ּפִ

תּוב                               תנזתנז ֵהם לּוחֹות , ֻלחֹת ָהֶאֶבן )שמות כד(ְוַעל סֹוד ֶזה ּכָ ׁשֶ
אן ְגְזרּו ִמּכָ ּנִ ל ָהֶאֶבן ַהּזֹאת, ׁשֶ ָמּה ׁשֶ תּוב , ְוָלֵכן ִנְקְראּו ַעל ׁשְ ְוֶזהּו סֹוד ַהּכָ

ם רֶֹעה אֶ  )בראשית מט( ָ ָרֵאלִמׁשּ ָרֵאל ִנְקֵראת[, ֶבן ִיׂשְ אי ֶאֶבן ִיׂשְ מֹו  ]ֲהֵרי ַוּדַ ּכְ
ֵאר ְתּבָ ּנִ  .ׁשֶ

י ִחְזִקּיָה ְוָאַמר                              תנחתנח ַתח ַרּבִ ְהֶייןָ◌ ַעל  )שמות כח(, ּפָ ְוָהֲאָבִנים ּתִ
ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ֵאּלּו ֲאָבִנים ְיָקרֹות ֶעְליֹונֹות  -ׁשְ

קֹוםׁשֶ  ְקָראֹות ַאְבֵני ַהּמָ ֱאַמר , ּנִ ּנֶ מֹו ׁשֶ קֹום )בראשית כח(ּכְ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ , ַוּיִ
ְרׁשּוהָ  ָרֵאל. ַוֲהֵרי ּפֵ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ר , ְוָהֲאָבִנים ַעל ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁש ׁשְ ּיֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה ָבִטים ְלַמּטָ ָבִטים, ׁשְ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ם ְלַמְעָלה ׁשְ ְך ּגַ ֵרה  ,ּכָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ְוֵהם ׁשְ
ָבִטים  )תהלים קכב(ְוָכתּוב , ֲאָבִנים ְיָקרֹות ם ָעלּו ׁשְ ָ ׁשּ ֵעדּות  .'ְוגוֹ ׁשֶ

ָרֵאל  ָרֵאל -ְלִיׂשְ ַמְעָלה, ֶזה ִיׂשְ ּלְ ם ה, סֹוד ׁשֶ ם ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ְוַעל ֶזה ', ְוֻכּלָ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְהֶייןָ◌ ַעל ׁשְ  .ְוָהֲאָבִנים ּתִ

ּיֹום                              תנטתנט עֹות ּבַ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ּיֵׁש ׁשְ ים , ּוְכמֹו ׁשֶ ּתֵ ְך ֵיׁש ׁשְ ּכָ
ְיָלה ּלַ עֹות ּבַ ֵרה ׁשָ ּיֹום ְלַמְעָלה. ֶעׂשְ ה, ּבַ ְיָלה ְלַמּטָ ֶנֶגד ֶזה. ּוַבּלַ . ַהּכֹל ֶזה ּכְ

קֹות ִלׁשְ  לּו ִמְתַחּלְ ְיָלה ַהּלָ ל ַהּלַ עֹות ׁשֶ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ְ ה ֲחָלִקיםַהׁשּ , לֹׁשָ
ָרגֹות ָרגֹות ַעל ּדְ יֶהם ּדְ ְחּתֵ ים עֹוְמִדים ּתַ י ָמִגּנִ ה ְמֻמּנֵ ים , ְוַכּמָ ם ְמֻמּנִ ּלָ ּכֻ

ְיָלה ּלַ ַהְתָחָלה, ּבַ  .ְונֹוְטִלים ֶטֶרף ּבַ
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ְיָלה                              תסתס ֱחָלק ַהּלַ ּנֶ ׁשֶ ֵני , ְוָאז ּכְ ד  ]ְסָתִרים[עֹוְמִדים ׁשְ ְסָדִרים ִמּצַ
ד ַאֵחרֶזה וּ  ֵני ְסָדִרים ִמּצַ ֶבת[ְורּוַח ֶעְליֹוָנה יֹוֵצאת  ]ְוזוֹ [, ׁשְ יֵניֶהם ]נֹוׁשֶ ְוָאז , ּבֵ

ַגן ֵעֶדן ּבְ ל אֹוָתם ָהִאיָלנֹות ׁשֶ יָרה, ּכָ ׁשִ ם ּפֹוְתִחים ּבְ ּלָ רּוְך , ּכֻ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ַגן ֵעֶדן נּו ֲעֵצי הַ . הּוא ִנְכָנס ּבְ תּוב ָאז ְיַרּנְ ּכָ ְפֵני הֶזהּו ׁשֶ ַער ִמּלִ י ָבא ' ּיָ ּכִ
ּפֹט ֶאת ָהָאֶרץ תּוב , ִלׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ים )ישעיה יא(ּכְ ּלִ ֶצֶדק ּדַ ַפט ּבְ ּום . ְוׁשָ ִמׁשּ

ה  ּנָ א ִמּמֶ יֵניֶהם ּוִמְתַמּלֵ ט ִנְכָנס ּבֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ּנוּ [ׁשֶ ן ֵעֶדן ]ִמּמֶ  .ּגַ

עֹוָלםא               א               תסתס ֶבת , ְוֶחְדָוה ִנְמֵצאת ,ְורּוַח ָצפֹון ִמְתעֹוֶרֶרת ּבָ ְונֹוׁשֶ
ִמים ׂשָ אֹוָתם ּבְ ִרים , ְועֹוִלים ֵריחֹות ְלַמְעָלה, אֹוָתּה ָהרּוַח ּבְ ּוִמְתַעּטְ

ְקַלְרָיה  ]ּוִמְתעֹוְרִרים[ ַעְטרֹוֵתיֶהם ְוֶנֱהִנים ִמּתֹוְך ִזיו ָהַאְסּפַ יִקים ּבְ ּדִ ַהּצַ
ִאיָרה  .ַהּמְ

ֵריֶהם ַהצַּ                               תסבתסב ּזֹוִכים ְלאֹותֹו ָהאֹור ָהֶעְליֹוןַאׁשְ יִקים ׁשֶ ְואֹותֹו , ּדִ
ָדִדים ִאיָרה ֵמִאיר ְלָכל ַהּצְ ְקַלְרָיה ַהּמְ ל ָהַאְסּפַ ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד , ָהאֹור ׁשֶ

ָראּוי לוֹ  לּו נֹוֵטל ֶאת ֶחְלקֹו ּכָ יִקים ַהּלָ ּדִ ל  ]ְוָכְך ֵמִאיר[ְוָהָיה נֹוֵטל , ֵמַהּצַ ּכָ
ה ֶאָחד ְוֶאָחד עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ָעׂשָ יו ׁשֶ ִפי ַמֲעׂשָ ים . ּכְ ׁשִ ּיְ ְתּבַ ּמִ ֵיׁש ֵמֶהם ׁשֶ

ַטל ֲחֵבָרם יֹוֵתר ּוֵמִאיר ּנָ ְרׁשּוהָ , ֵמאֹותֹו אֹור ׁשֶ  .ַוֲהֵרי ּפֵ

ְיָלה                              תסגתסג ל ַהּלַ ֵנס, ֶחְלקֹו ׁשֶ ְיָלה ְלִהּכָ אן ַמְתִחיל ַהּלַ ה . ִמּכָ ּמָ ּכַ
גּוִריםׁשֹוְמֵרי ַהחֹק ִמ  עֹוָלם ּופֹוְתִחים ַהּסְ ְוַאַחר , ְתעֹוְרִרים ּוְמׁשֹוְטִטים ּבָ

ה ִמיִנים ְלִמיֵניֶהם ּמָ ְך ּכַ ַאְרנוּ , ּכָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ְיָלה, ְוָאז. ּכְ ֱחַלק ַהּלַ ּנֶ ׁשֶ ַצד ָצפֹון , ּכְ
ה ]ֵמִאיר ֶהָאָרה[יֹוֵרד  ֵני ֲחָלִק , ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ְיָלה ַעד ׁשְ ּלַ ל ְואֹוֵחז ּבַ ים ׁשֶ

ְיָלה  .ַהּלַ

רֹום                              תסדתסד ְך ִמְתעֹוֵרר ַצד ּדָ יַע ַהּבֶֹקר, ַאַחר ּכָ ּגִ ּמַ , ַעד ׁשֶ
פֹון אֹוֲחִזים ּבוֹ  רֹום ְוַהּצָ יַע ַהּבֶֹקר ָאז ַהּדָ ּגִ ּמַ ָרֵאל , ּוְכׁשֶ ִאים ִיׂשְ ְוָאז ּבָ

ה ׁשֹוֵתיהֶ , ְלַמּטָ ְתִפּלֹוֵתיֶהם ּוַבּקָ עֹוָלה , ם ְלַמְעָלהַמֲעִלים אֹוָתּה ּבִ ַעד ׁשֶ
יֵניֶהם ָרכֹות ֵמָהרֹאׁש , ְוִנְגֶנֶזת ּבֵ ֶלךְ [ְונֹוֶטֶלת ּבְ ל ַהּמֶ ים ]ׁשֶ ל ָהָראׁשִ ל ּכָ  .ׁשֶ

ְך ִמְלַמְעָלה                              תסהתסה ְמׁשָ ּנִ ל ׁשֶ ֶרֶכת ֵמאֹותֹו ַהּטַ ּוֵמאֹותֹו , ּוִמְתּבָ
ה ְצָדִדים ל ֶנֱחָלק ְלַכּמָ ה ְרָבב, ַהּטַ לְוַכּמָ ּנּו , ֹות ִנּזֹוִנים ֵמאֹותֹו ַהּטַ ּוִמּמֶ

ִתים תּוב . ֲעִתיִדים ְלַהֲחיֹות ַהּמֵ ּכָ נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר  )ישעיה כז(ֶזהּו ׁשֶ ָהִקיצּו ְוַרּנְ
ךָ  י ַטל אֹרֹות ַטּלֶ ִאיִרים ְלַמְעָלה, ּכִ ּמְ  .ַטל ֵמאֹוָתם ָהאֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ

ָהיוּ                               תסותסו ִבים ַעד ׁשֶ ְיָלה, יֹוׁשְ י ְיהּוָדה . ֶנֱחַלק ַהּלַ ָאַמר לֹו ַרּבִ
י יֹוֵסי ְיָלה ֶנֱחָלק, ְלַרּבִ ו רּוַח ָצפֹון ִמְתעֹוֶרֶרת ְוַהּלַ ַמן , ַעְכׁשָ ְוָכֵעת ַהּזְ

ה עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ יִקים ׁשֶ ּדִ ה ְלקֹול ַהּצַ רּוְך הּוא ִמְתַאּוֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אֹוָתם , ׁשֶ
ּת  עֹוְסִקים ּבַ יב . ֹוָרהׁשֶ רּוְך הּוא ַמְקׁשִ דֹוׁש ּבָ ֵעת ַהּקָ ְבֵריֶהם[ּכָ ָלנּו  ]ְלקֹול ּדִ

ה קֹום ַהּזֶ ּמָ ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ּבַ  .לֹא ַנְפִסיק ּבְ
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ַתח ְוָאַמר                              תסזתסז ל ָרע, ּפָ ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ ֵאר . ַהּמַ ֲהֵרי ִנְתּבָ
ת, ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה, ּוֵפְרׁשּוהָ  ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְוגוֹ  )שמות כג(ּוב ּכָ ֶזהּו ', ִהּנֵ

ֵני ָהָאָדם, ַמְלָאְך ּגֹוֵאל ָהעֹוָלם ל ּבְ ִמיָרָתם ׁשֶ ָרכֹות , ׁשְ ְזִמין ּבְ ּמַ ְוֶזהּו ׁשֶ
ַהְתָחָלה, ְלָכל ָהעֹוָלם הּוא נֹוֵטל אֹוָתם ּבַ ּום ׁשֶ ן , ִמׁשּ ְך הּוא ְמַזּמֵ ְוַאַחר ּכָ

ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניךָ  ,אֹוָתם ָלעֹוָלם תּוב ִהּנֵ  )שם לו(. ְוָלֵכן ּכָ
י ְלָפֶניָך ַמְלָאךְ  ַלְחּתִ  .ְוׁשָ

ְפָעִמים ָזָכר ְוִלְפָעִמים ְנֵקָבה                              תסחתסח ּלִ , ְוָכְך הּוא, ְוֶזהּו ַמְלָאְך ׁשֶ
ָרכֹות ָלעֹוָלם  הּוא ַמְזִמין ּבְ ַמן ׁשֶ ּזְ ּבַ . ז הּוא ָזָכר ְוִנְקָרא ָזָכראָ , ]ְלַמְעָלה[ׁשֶ

ָרכֹות  ְזִמין ּבְ ּמַ ָכר ׁשֶ ּזָ ֵקָבה ]ְלַמְעָלה[ּכַ ָרכֹות ָלעֹוָלם, ַלּנְ ְך הּוא ַמְזִמין ּבְ . ּכָ
ִדין ַעל ָהעֹוָלם עֹוֵמד ּבְ ֶרת, ָאז ִנְקָרא ְנֵקָבה, ּוִבְזַמן ׁשֶ ְנֵקָבה ַהְמֻעּבֶ ְך , ּכִ ּכָ

ין א ִמן ַהּדִ ְוַעל ֶזה ִלְפָעִמים ִנְקָרא ָזָכר . ִנְקָרא ְנֵקָבה ְוָאז, הּוא ִמְתַמּלֵ
 .ְוַהּכֹל סֹוד ֶאָחד, ְוִלְפָעִמים ִנְקָרא ְנֵקָבה

תּוב                               תסטתסט מֹו ֶזה ּכָ ֶכת )בראשית ג(ּכְ ְתַהּפֶ . ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ
ה ְגוָ  ִכים ְלַכּמָ ְתַהּפְ ּמִ עֹוָלם ׁשֶ לּוִחים ּבָ ִלְפָעִמים ְנֵקבֹות , ִניםֵיׁש ַמְלָאִכים ׁשְ

ין ִלְפָעִמים ַרֲחִמים, ִלְפָעִמים ְזָכִרים ָגֶון ֶאָחד, ִלְפָעִמים ּדִ מֹו . ְוַהּכֹל ּבְ ּכְ
ים ְגָוִנים ַרּבִ ְלָאְך ַהּזֶה הּוא ּבִ קֹום , ֶזה ַהּמַ ּמָ ָנם ּבַ עֹוָלם ֶיׁשְ ּבָ ָוִנים ׁשֶ ְוָכל ַהּגְ

ה ַמְראֵ  )יחזקאל א(ְוסֹוד ֶזה , ַהּזֶ ם ּכְ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ה ַהּקֶ
בֹוד  מּות ּכְ ן ַמְרֵאה ַהּנַֹגּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ּדְ ל  .'הּכֵ ּיֵׁש ּבֹו ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ָוִנים ל ָהעֹוָלם, ֵאּלּו ַהּגְ ם ַמְנִהיג ֶאת ּכָ ְך ּגַ  .ּכָ

 
א  ּתֹוֶסְפּתָ

בּוָנה ,ֲאהּוִבים ֶעְליֹוִנים                              תעתע ֲעֵלי ַהּתְ ִלים . ִהְתּבֹוְננוּ , ּבַ מֹוׁשְ
ָטה ִהְתָקְרבּו ָלַדַעת ַאת ַהַהּבָ ַהּכָ ֲעֵלי ֵעיַנִים , ַהּיֹוְדִעים ּבְ ם ּבַ ִמי ִמּכֶ

בּוָנה ּתְ ה , ּבַ לֹׁשָ ל סֹוד ַהּסֹודֹות ְלהֹוִציא ׁשְ עֹוֶלה ְבָרצֹון ׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְויֹוֵדַע ּבְ
ֶאחָ  לּוִלים ּכְ ִבים , ְוֵהם ָלָבן ָאדֹם ְוָירֹק, דְגָוִנים ּכְ ּלָ ה ְגָוִנים ְמׁשֻ לֹׁשָ ׁשְ

ֶזה ֶאָחד ֶזה ּבָ ַעת ְויֹוֵצאת . ִמְתַיֲחִדים ֶזה ִעם ֶזה, ּכְ ַמְגֵרָפה ַתְחּתֹוָנה ִנְצּבַ
לוּ  ָוִנים ַהּלָ  .ִמּתֹוְך ַהּגְ

ֶזהא               א               תעתע ָוִנים ָהֵאּלּו ִנְרִאים ּבָ לַמְרֶאה הוּ , ְוָכל ַהּגְ ּכֵ , א ְלִהְסּתַ
ָעה דַֹלח ִנְרֶאה ְבׁשָ ֵעין ַהּבְ ה ְבתֹוָכהּ . ּכְ ּכֶ ּמַ מֹו ׁשֶ חּוץ, ּכְ ְך ִנְרֶאה ּבַ . ּכָ

לּו סֹוְבִבים ֶאת ֶזה ָוִנים ַהּלָ ת ַהּגְ לֹׁשֶ ֶון הֹוֵלךְ , ׁשְ ֵהיְכלֹות . עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ְוַהּגָ
ָגֶון  ר ְקבּוִעים ּבְ ׁשֶ תֹוָכהּ [ַהּקֶ  .]ּבְ

יִפים                               תעבתעב ָוִנים ַמּקִ ָוִנים[ּגְ ֶאָחד ]ּגְ לּוִלים ּכְ ַמֲעִלים אֹוָתּה , ּכְ
ְיָלה ּלַ ּיֹום ּומֹוִריִדים ּבַ ְיָלה. ְלַמְעָלה ּבַ ּלַ ּדֹוֵלק ִנְרֶאה ּבַ ר . ֵנר ׁשֶ ּיֹום ִנְסּתָ ּבַ
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מֹוָנה עֹוָלמֹות ִעים ּוׁשְ ָמאַתִים ַאְרּבָ א ּבְ ם , ָהאֹור ּוִמְתַחּבֵ ּלָ ּכֻ הֹוְלִכים ׁשֶ
ִביָלהּ [ְלתֹוָכּה  ׁשְ ה  ]ּבִ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ׁשִ תֹוְך ׁשְ ה ּבְ ַמְעָלה ְלַמּטָ ִמּלְ

נּוָזה ה, ֵאיָבִרים ּגְ  .ּוְמכּוָסה ְלַמּטָ

ׂש ִלְמצֹא אֹוָתהּ                               תעגתעג ַחּפֵ ּמְ רֹות , ִמי ׁשֶ ָנַפִים ְקִלּפֹות ִנְסּתָ ּבֹר ּכְ ִיׁשְ
ח ׁשְ  ּזֹוֶכה ִלְראֹות. ָעִריםְוִיְפּתַ ִמי , ִמי ׁשֶ ִיְרֶאה ּתֹוְך ְיִדיָעה ּוְתבּוָנה ּכְ

רֹוֶאה ַאַחר ַהּכֶֹתל ָהָיה רֹוֶאה , ׁשֶ ֱאָמן ָהֶעְליֹון ׁשֶ ִביא ַהּנֶ ה ַהּנָ ָרט ְלמֹׁשֶ ּפְ
ַעִין ּלֹא ָידּועַ , אֹוָתּה ַעִין ּבְ ָמקֹום ׁשֶ  .ְלַמְעָלה ּבְ

ּלֹא                               תעדתעד ה ְקבּוצֹות . ּדֹוִחים אֹותֹו ַהחּוָצה, זֹוֶכהִמי ׁשֶ ּמָ ּכַ
ְמִנים ֵאָליו ֲעֵלי ִדין ִמְזּדַ ִנים ְויֹוְצִאים ָעָליו, ּבַ ּמְ ּלֹא , ִמְזּדַ ּומֹוִציִאים אֹותֹו ׁשֶ

ֶלךְ  עֶֹנג ַהּמֶ ל ּבְ ּכֵ ּלֹא זֹוִכים . ִיְסּתַ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ִעים ׁשֶ אֹוי ָלֶהם ְלאֹוָתם ָהְרׁשָ
כֵּ  ע ֶאת ַהּקֶֹדׁש , לְלִהְסּתַ ַבּלַ ֱאַמר ְולֹא ָיבֹאּו ִלְראֹות ּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ  .'ְוגוֹ ּכְ

י ְיהּוָדה                              תעהתעה ל, ָאַמר ַרּבִ ּכֵ ָהִרים , ָהִייִתי ִמְסּתַ ַוֲהֵרי ִמּתֹוְך ַהּזְ
יִקים ּדִ מֹות ַהּצַ לֹות ִנׁשְ ּכְ לּו ִמְסּתַ ה, ַהּלָ קֹום ַהּזֶ ּמָ קּו ּבַ ְדּבְ ּנִ ׁשֶ ִמּתֹוְך . ּכְ

יִקים ּדִ מֹות ַהּצַ לֹות ִנׁשְ ּכְ לּו ִמְסּתַ ָהִרים ַהּלָ ָוִנים עֹוִלים ְוִנְכָלִלים . ַהּזְ אֹוָתם ּגְ
ֶאָחד ֶאָחד. ּכְ ם ּכְ ּלָ ּיֹוֵדַע ְלַהְכִליל ּוְלַיֵחד ֶאת ּכֻ ֵרי ִמי ׁשֶ ן ַהּכֹל , ַאׁשְ ְלַתּקֵ

ִריְך ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּצָ ָמקֹום ׁשֶ ה ּוָבעֹוָלם ְוָאז ִנׁשְ , ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ָמר ָהָאָדם ּבָ
א  )כ תוספתא"ע(. ַהּבָ

י יֹוֵסי ְוָאַמר                              תעותעו ַתח ַרּבִ ט ָאֵהב  )תהלים צט(, ּפָ ּפָ ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ
ִרים  ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ט ָאֵהב  .'ְוגוֹ ַאּתָ ּפָ רּוְך  -ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ

ט -ֶלְך ְועֹז מֶ . הּוא ּפָ ִמׁשְ א ּבְ רּוְך הּוא ֵאינֹו ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ק ַהּקָ ַחּזֵ ּמְ , ּתֶֹקף ׁשֶ
ט עֹוֶמֶדת ָהָאֶרץ ּפָ ִמׁשְ ֲהֵרי ּבְ ֱאַמר , ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ט  )משלי כט(ּכְ ּפָ ִמׁשְ ֶמֶלְך ּבְ

 .ַיֲעִמיד ָאֶרץ

ךְ                               תעזתעז ּום ּכָ ט ָאֵהב, ּוִמׁשּ ּפָ ֶקת[ ְולֹא, ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ ִנְתֶקֶנת  ]ִמְתַחּזֶ
ט ּפָ ִמׁשְ א ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ֶנֶסת ִיׂשְ ם ִנּזֹוֵנית, ּכְ ָ ׁשּ ּמִ ּום ׁשֶ ָרכֹות , ִמׁשּ ְוָכל ַהּבְ

ּנֹוֶטֶלת ם, ׁשֶ ָ ט ָאֵהב , ִהיא נֹוֶטֶלת ִמׁשּ ּפָ ׁשּוָקה  -ְוָלֵכן ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ ל ַהּתְ ּכָ
פָּ  ׁשְ ֶנֶגד ַהּמִ ּה ּכְ ּלָ ִרים . טְוָכל ָהַאֲהָבה ׁשֶ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ֵני  -ַאּתָ ל ׁשְ סֹוד ׁשֶ

ה רּוִבים ְלַמּטָ ּוב ָהעֹוָלם, ַהּכְ ּקּון ְוִיׁשּ ֵהם ּתִ ֵאר, ׁשֶ  .ַוֲהֵרי ִנְתּבָ

ַתח ְוָאַמר                              תעחתעח י ִחְזִקּיָה ּפָ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי  )תהלים קיג(, ַרּבִ
ם ' ה ָפסוּ  .'הַהְללּו ֶאת ׁשֵ ָאַמר ַהְללּוָיהּ . ק ֶזה ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּבוֹ ּבְ יָון ׁשֶ ָאז , ּכֵ

ה ַהְללּו ַעְבֵדי ה ם ה', ָלּמָ ְך ַהְללּו ֶאת ׁשֵ ִנינוּ '? ְוַאַחר ּכָ ְך ׁשָ א ּכָ ִמי , ֶאּלָ
ַח ֶאת  ּבֵ ׁשַ ּמְ חֹו ְלִפי ְכבֹודוֹ , ָהַאֵחר ]ָהֶאָחד[ׁשֶ ּבְ ְך , ָצִריְך ְלׁשַ ּוְלִפי ְכבֹודֹו ּכָ

ְבחוֹ ָצִר  ִנינוּ . יְך ׁשִ ֵאין ּבֹו , ְוׁשָ ַבח ׁשֶ ׁשֶ ַח ֶאת ָהַאֵחר ּבְ ּבֵ ׁשַ ּמְ הּוא  -ִמי ׁשֶ
ה  ב[ְמַגּלֶ נּותוֹ  ]ִגּלּוי ּוְמַסּבֵ ה . ְורֹוֶצה ְלַגּלֹות אֹותוֹ , ֶאת ּגְ עֹוׂשֶ ְוַעל ֶזה ִמי ׁשֶ
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ן ָאָדם ִפי ְכבֹודֹו ְולֹא יֹוֵתר, ֶהְפֵסד ַעל ּבֶ ּת , ָצִריְך ּכְ ּמִ א ׁשֶ ְבחֹו ּבָ ֹוְך ׁשִ
ַבח ָצִריְך ְלִפי ְכבֹודוֹ , ִלְגנּותוֹ   .ּוְבָכל ׁשֶ

ל ִרּבֹון ַהּכֹל, ַהְללּוָיהּ , ּבֹא ְרֵאה                              תעטתעט ַבח ֶעְליֹון ׁשֶ אן ֵיׁש ׁשֶ , ּכָ
ֵאין ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו ָלַדַעת ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ל , ]ָמקֹום[ָמקֹום ׁשֶ הּוא ָטִמיר ׁשֶ ׁשֶ

ִמיִריםכָּ  ם ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל, הּ "יָ ? ּוִמיהוּ , ל ַהּטְ  .ׁשֵ

ְך ַהְללּוָיהּ                               תפתפ ּום ּכָ ֶאָחד, ּוִמׁשּ ם ּכְ ַבח ְוׁשֵ ֶאָחד, ׁשֶ לּוִלים ּכְ , ּכְ
ָאַמר ַהְללּוָיּה ְולֹא ָאַמר ִמי ַהְללּוָיהּ  ָבר ׁשֶ ר ַהּדָ ְלִמי ָאְמרּו , ְוָכאן ִנְסּתָ

א ? ַהְללוּ  יָּ ֶאּלָ מֹו ׁשֶ ר"ּכְ ִרים, ּה ִנְסּתָ ִחים ֵהם ִנְסּתָ ּבְ ׁשַ ּמְ ַבח ׁשֶ ְך ׁשֶ , ּכָ
ִחים לֹא ָיַדְענּו ִמי ֵהם ּבְ ׁשַ ּמְ סֹוד ֶעְליֹון, ׁשֶ ר ּבְ . ְוָכְך ָצִריְך ַהּכֹל ִלְהיֹות ִנְסּתָ

סֹוד ֶעְליֹון ר ּבְ ְסּתָ ּנִ ה ְוָאַמר ַהְללּו ַעְבֵדי ה, ְוַאַחר ׁשֶ ּלָ ם הַהְללּו אֶ ' ּגִ ', ת ׁשֵ
ר ּלֹא ִנְסּתָ הּו ָמקֹום ׁשֶ ּזֶ ּום ׁשֶ ִמיִרים, ִמׁשּ ל ַהּטְ ל ּכָ ִמיר ׁשֶ אֹותֹו ֶעְליֹון ַהּטָ . ּכְ

ם ְקָרא ׁשֵ ּנִ ֱאַמר , ֶזהּו ָמקֹום ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ם  )ב ו-שמואל(ּכְ ם ׁשֵ ר ִנְקָרא ׁשֵ ֲאׁשֶ
 .'ה

ֵאינֹו                               תפאתפא ר ׁשֶ ִני[. ּויָגל ]ֶזה[ָהִראׁשֹון ִנְסּתָ ֵ ר ְוָגלּוי ]ַהׁשּ . ִנְסּתָ
ּלּות ָאַמר ִהְתּגַ עֹוֵמד ּבְ ּום ׁשֶ ִחים ְלאֹותֹו ָמקֹום ִמי ֵהם, ּוִמׁשּ ּבְ ׁשַ ּמְ ? אֹוָתם ׁשֶ

ֵהם ַעְבֵדי ה ה' ְוָאַמר ׁשֶ קֹום ַהּזֶ ַח ֶאת ַהּמָ ּבֵ  .ָהְראּוִיים ְלׁשַ

ם ה                              תפבתפב ֹוֶנה ׁשֶ , ְמבָֹרךְ ' ְיִהי ׁשֵ א ְיִהי ? ָאַמר ְיִהיַמה ׁשּ  -ֶאּלָ
ָכה ֵמאֹותֹו ָמקֹום ֶעְליֹון ר, סֹוד ַהַהְמׁשָ הּוא ִנְסּתָ ָאַמְרנוּ , ׁשֶ מֹו ׁשֶ הּוא , ּכְ ׁשֶ

הּוא יוֹ , הּ "יָ  ִרית ׁשֶ ְחּתֹוָנה"ַעד סֹוד ַהּבְ ּיוֹ , ד ּתַ מֹו ׁשֶ , ד ָהֶעְליֹוָנה"ּכְ
ּסֹוף ית ּכַ  .ָהֵראׁשִ

ּום                               תפגתפג ְך ְיִהיּוִמׁשּ ל , ּכָ ל ּכָ ִמיר ׁשֶ ָכה ִמּטָ סֹוד ַהַהְמׁשָ
ְחּתֹוָנה ה ַהּתַ ְרּגָ ִמיִרים ַעד ַהּדַ ה , ַהּטְ ל ַמֲעׂשֵ ה ִמְתַקּיֵם ּכָ ָבר ַהּזֶ ּוַבּדָ

ית ֱאַמר ְיהִ , ְבֵראׁשִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָכל אֹוָתם . י אֹור"ְיהִ , י ְמאֹרֹת"ְיהִ , י ָרִקיעַ "ּכְ ּבְ
ַמְעָלה  ּלְ ים ׁשֶ ֲעׂשִ תּוב ְיִהיַהּמַ  .ּכָ

ה לֹא ָכתּוב ְיִהי                              תפדתפד ַמּטָ ּלְ ים ׁשֶ ָכל אֹוָתם ַמֲעׂשִ ּום , ּבְ ִמׁשּ
הּוא  ּסֹוד ֶזה ׁשֶ ָכה[ׁשֶ ִרים, ִמּסֹוד ֶעְליֹון ]ַהְמׁשָ ְסּתָ ל ַהּנִ ר ּכָ לֹא ִמְתַקּיֵם , ִנְסּתַ

ַמְעָלה ּלְ ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ א ּבִ ְחּתֹוִנים ְולֹא ֶנֱאַמר בְּ , ֶאּלָ ָבִרים ּתַ אֹוָתם ּדְ
ה ַמּטָ ּלְ  .ׁשֶ

ּכֹל                              תפהתפה דֹוׁש ּבַ ם ַהּקָ ֵ ֵרְך ַהׁשּ תּוב ְיִהי , ּוָבֶזה ִמְתּבָ ְוַעל ֶזה ּכָ
ם ה ֶמׁש ַעד ְמבֹואוֹ ', ְמבָֹרְך ְוגוֹ ' ׁשֵ ְזַרח ׁשֶ ִאיָרה . ִמּמִ ּמְ ֶזה ָמקֹום ֶעְליֹון ׁשֶ

ֶמׁש ּוֵמִאיר ֶ ּנּו ַהׁשּ ר, ַלּכֹל ִמּמֶ ְסּתָ ל ָהרֹאׁש ָהֶעְליֹון ַהּנִ  .ְוֶזהּו ָמקֹום ׁשֶ

ֶרת ּבֹו ָהֱאמּוָנה  -ְוַעד ְמבֹואֹו                               תפותפו ְקׁשֶ ּנִ ר ׁשֶ ׁשֶ ֶזהּו ְמקֹום ַהּקֶ
ָראּוי ָרכֹות ַלּכֹל, ּכָ ם יֹוְצאֹות ּבְ ָ אן ִנּזֹון, ּוִמׁשּ ֵאר, ְוָהעֹוָלם ִמּכָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ , ּכְ
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םּוִמׁשּ  ָ ֵרְך ִמׁשּ ְך עֹוֵמד ָמקֹום ֶזה ְלִהּזֹון ִמְלַמְעָלה ּוְלִהְתּבָ ְוַהּכֹל , ּום ּכָ
עֹוְרִרים אֹוָתם ַעְבֵדי ה ּמְ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות ַהּתַ ָבְרִכים ' עֹוֵמד ּבַ ּמְ ׁשֶ ּכְ

דֹוׁש  ם ַהּקָ ֵ ָאַמְרנוּ , ֶאת ַהׁשּ ִפי ׁשֶ ִהְתגַּ . ּכְ ִהיא ּבְ ְך ׁשֶ ּום ּכָ תּוב , ּלּותּוִמׁשּ ּכָ
ם ' ַהְללּו ַעְבֵדי ה  .'הַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ָעָרה                              תפזתפז יְנַתִים ֵהִאיר ַהּבֶֹקר ְוָיְצאּו ֵמַהּמְ ְיָלה , ּבֵ ּוְבאֹותֹו ַהּלַ
נוּ  ֶרךְ . לֹא ָיׁשְ ּדֶ ְצאּו ֵמאֹוָתם ֶהָהִרים. ָהְלכּו ּבַ ּיָ ׁשֶ ה, ּכְ ְללּו ְתִפּלָ בּו ְוִהְתּפַ . ָיׁשְ

יע ל אֹותֹו ַהּיֹוםִהּגִ ם ּכָ בּו ׁשָ נּו ַעד . ּו ִלְכָפר ֶאָחד ְוָיׁשְ ְיָלה ָיׁשְ אֹותֹו ַהּלַ ּבְ
ְיָלה ָהָיה ֲחצֹות ַהּלַ ּתֹוָרה, ׁשֶ ק ּבַ  .ְוָקמּו ְלִהְתַעּסֵ

י ְיהּוָדה ְוָאַמר                              תפחתפח ַתח ַרּבִ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור , ּפָ ַוְיָבֲרֵכם ּבַ
ָר  ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ּיֹום ַההּוא .'ְוגוֹ ֵאל ּבְ ּיֹום ַההּוא, ַוְיָבֲרֵכם ּבַ ה ּבַ ֲהֵרי ? ַמה ּזֶ ׁשֶ

ָאַמר ַוְיָבֲרֵכם יק ׁשֶ תּוב ָחֵסר, ְועֹוד. ַמְסּפִ ל ֵלאמֹר ּכָ ְוָכאן ֵלאמֹור , ּכָ
אֹות ָוי תּוב"ּבְ ִלי אֹות ו[, ו ּכָ תּוב ֵלאמֹר ּבְ ם ּכָ ֻכּלָ ּבְ תּוב ֵלאמֹור', ׁשֶ ה ָלמָּ  ]ְוָכאן ּכָ

ּנּוי ִ  ?ַהׁשּ

א סֹוד הּוא                              תפטתפט ּיֹום ַההּוא, ֶאּלָ ּיֹום . ַוְיָבֲרֵכם ּבַ ה ּבַ ַמה ּזֶ
ָרכֹות ְלַמְעָלה? ַההּוא ה ַעל ַהּבְ ה ַהְמֻמּנָ ְרּגָ יֹום  -יֹום ַההּוא . סֹוד ַהּדַ

ְקָרא הּוא ּנִ ר, ֵמאֹותֹו ָמקֹום ֶעְליֹון ׁשֶ ֵאין ּפֵ ה ׁשֶ ין יֹום ְויֹום ַההּוא ַהּזֶ ּוד ּבֵ
י ְדָרגֹות  ]הּוא[ֶזה , ּוְבָכל ָמקֹום ַהּיֹום ַההּוא, ְלֵבין הּוא ּתֵ ה , ]ֶעְליֹונֹות[ׁשְ ְרּגָ ּדַ

ַאַחת, ֶעְליֹוָנה ְוַתְחּתֹוָנה ֵהן ּכְ  .ׁשֶ

ךְ                               תצתצ ּום ּכָ ֵני יֹוֵסף, ּוִמׁשּ ָרָצה ַיֲעקֹב ְלָבֵרְך ֶאת ּבְ ׁשֶ ְרָכם , ּכְ ּבֵ
חוּ  ּיִ ֶאָחדּבַ ם ּכְ ּלָ ה ּכֻ ַמְעָלה ּוַמּטָ ּלְ ָוא[, ד ׁשֶ ְכָלל ָוא, ו"ֵלאמֹור ּבְ ּנִ יֵניֶהם"ׁשֶ ַעל ֶזה . ו ּבֵ

ֶאָחד ם ּכְ ּלָ ַמְעָלה ּכֻ ּלְ חּוד ׁשֶ ּיִ ְרָכָתם ]ִיֵחד אֹוָתם ּבַ ְתַקּיֵם ּבִ ּתִ ֵדי ׁשֶ ְך , ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ָר  ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ֶאָחד ְוָאַמר ּבְ ַלל ַהּכֹל ּכְ ךָ  .]ֵלאמֹר[ֵאל ּכָ ה ּבְ אי ֶזה ? ַמה ּזֶ ַוּדַ

חּוד ה ְלַמְעָלה , סֹוד ַהּיִ ַמּטָ ה ִמּלְ ִחּלָ ּתְ ה ְלַמְעָלה[ּבַ ַמּטָ ְך , ]יֹום ַההּוא ִמּלְ ְוַאַחר ּכָ
ה ָוא -ֵלאמֹור . יֹוֵרד ָלֶאְמַצע ּוְלַמּטָ ְך יֹוֵרד . ֲהֵרי ָהֶאְמַצע, ו"ּבְ ְוַאַחר ּכָ

ךָ  ה ּבְ ָראּויְוָכְך ה, ְלַמּטָ ה ְלַמְעָלה, ּוא ָיֶפה ּכָ ַמּטָ ה, ִמּלְ ְעָלה ְלַמּטָ  .ּוִמּמַ

ָרֵאלא               א               תצתצ ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ָרֵאל, ּבְ ה ִיׂשְ ֵקן? ַמה ּזֶ ָרֵאל ַהּזָ לֹא . ִיׂשְ
ָרֵאל א ְיָבֵרךְ , ָכתּוב ְיבַֹרְך ִיׂשְ ָרכֹות ִמְלַמְעָלה, ֶאּלָ ָרֵאל נֹוֵטל ּבְ ֲהֵרי ִיׂשְ , ׁשֶ

ְוָקאְואַ  ְחּתֹוָנה ַהּזֹו ּדַ ה ַהּתַ ְרּגָ ּדַ ְך הּוא ְמָבֵרְך ֶאת ַהּכֹל ּבַ ָך , ַחר ּכָ ָאַמר ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל ֵלאמֹר  .ְיָבֵרְך ִיׂשְ

ה                              תצבתצב ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנׁשּ ְמָך ֱאלִֹהים ּכְ ים ֶאת ֶאְפַרִים . ְיׂשִ ִהְקּדִ
ה ִחּלָ ּתְ ֶאְפַרִים ַעל ׁשֵ , ּבַ ּום ׁשֶ ל יֹוֵסף[ם ִמׁשּ ָרֵאל ]ׁשֶ ִין ָלנוּ . ִיׂשְ ה ? ִמּנַ ִמּזֶ

ֶבט ֶאְפַרִים ָיָצא ׁשֵ ּכְ ְעּבּוד ִמְצַרִים, ׁשֶ ַלם ְזַמן ׁשִ ּלֹא ֻהׁשְ ֲחקּו ֶאת , ַעד ׁשֶ ּדָ
לּות ָעה ְוָיְצאּו ֵמַהּגָ ָ ן , ָקמּו ֲעֵליֶהם ׂשֹוְנֵאיֶהם ְוָהְרגּו אֹוָתם, ַהׁשּ ְוָכתּוב ּבֶ
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הָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהאֵ  ָרֵאל ֵהּמָ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ה ּכָ תּוב , ּלֶ ּכָ ָמע ׁשֶ  )יחזקאל לז(ַמׁשְ
ה ָרֵאל ֵהּמָ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ה, ּכָ ֶ ים ֶאת ֶאְפַרִים קֶֹדם ְמַנׁשּ ְוָלֵכן , ְוָלֵכן ִהְקּדִ

אֹו ְלַצד ַמֲעָרב ָ עֹו ָהָיה, ֶאְפַרִים ַמׂשּ  .ּוַמּסָ

ַר , ּבֹא ְרֵאה                              תצגתצג ּבֵ ָרָכה ׁשֶ ֵני יֹוֵסףַהּבְ ים , ְך ֶאת ּבְ ה ִהְקּדִ ָלּמָ
ָניו ּלֹא ְיָבֵרְך ֶאת ּבָ ָרכֹות ַעד ׁשֶ ֵני ָבָניו ? ָלֶהם ּבְ ֲחִביבּות ּבְ אן ׁשֶ א ִמּכָ ֶאּלָ

ָניו ל ָאָדם ֲחִביָבה ָעָליו יֹוֵתר ִמּבָ ֵני ְבנֹו קֶֹדם , ׁשֶ ים ֲחִביבּות ּבְ ְוָלֵכן ִהְקּדִ
חִ  ּתְ הִלְבנֹו ְלָבֵרְך אֹוָתם ּבַ  .ּלָ

ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור                              תצדתצד ַתח ְוָאַמר. ַוְיָבֲרֵכם ּבַ י יֹוֵסי ּפָ , ַרּבִ
ָרֵאל ' ה )תהלים קטו( ית ִיׂשְ  -ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ' ה .'ְוגוֹ ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

ָבִרים ָרֵאל . ֵאּלּו ַהּגְ ית ִיׂשְ ים -ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ׁשִ ָכִרים . ֵאּלּו ַהּנָ ּזְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ה ִחּלָ ּתְ ֵרְך ּבַ ים, ְצִריִכים ְלִהְתּבָ ְך ָנׁשִ א , ְוַאַחר ּכָ ְרכֹות ֶאּלָ ים לֹא ִמְתּבָ ְוָנׁשִ

ָכִרים ת ַהּזְ ְרּכַ ְרִכים, ִמּבִ ָכִרים ִמְתּבָ ּזְ ׁשֶ ּכְ ים, ׁשֶ ׁשִ ְרכֹות ַהּנָ ְוִאם . ָאז ִמְתּבָ
תּוב  ּכָ ה ׁשֶ יתוֹ ְוכִ  )ויקרא טז(ּתֹאַמר ִמּזֶ ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר ּבַ ר , ּפֶ ִריְך ְלַכּפֵ ּצָ ׁשֶ

יתוֹ  ְך ַעל ּבֵ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ּנוּ , ָעָליו ּבַ ֵרְך ִמּמֶ ְתּבָ ּמִ ּום ׁשֶ  .ִמׁשּ

ָבִרים                              תצהתצה א ַרק ִמּגְ ְרכֹות ֶאּלָ ים לֹא ִמְתּבָ ׁשִ ּנָ , ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ
חִ  ּתְ ְרִכים ֵאּלּו ּבַ ְתּבָ ּמִ ׁשֶ ּכְ הׁשֶ ְרכֹות, ּלָ ָרָכה זֹו ִמְתּבָ ה . ּוִמּבְ ּמֶ א ּבַ ֶאּלָ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ַאְרנּו ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ רּוְך הּוא ָנַתן ּתֹוֶסֶפת ? ּבֵ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ֶאּלָ
א ּנֹוׂשֵ ָכר ׁשֶ ָרכֹות ַלּזָ ה, ּבְ ָ ּנּו ָהִאׁשּ ֶרֶכת ִמּמֶ ְתּבָ ּמִ ּום ׁשֶ ָכל ָמקֹום , ִמׁשּ ְוֵכן ּבְ

ד אנֹוֵתן ַהּקָ ּנֹוׂשֵ ָכר ׁשֶ ָרכֹות ַלּזָ רּוְך הּוא ּתֹוֶסֶפת ּבְ ֵרְך , ֹוׁש ּבָ ְתּבָ ּמִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ּתוֹ [ ּנּו ִאׁשְ ֵדי . ִמּמֶ א ּכְ ָ ׂשּ ּנִ ָכר ׁשֶ ָרכֹות ַלּזָ רּוְך הּוא ּתֹוֶסֶפת ּבְ דֹוׁש ּבָ ָכל ָמקֹום נֹוֵתן ַהּקָ ְוֵכן ּבְ

ֵקָבה ּנּו ַהּנְ ֵרְך ִמּמֶ ְתּבָ ּתִ ָרכֹותֵמאֹוָתּה  ]ׁשֶ א ָהָאָדם. ּתֹוֶסֶפת ַהּבְ ָ ׂשּ ּנִ יָון ׁשֶ נֹוֵתן , ּכֵ
ֵני ֲחָלִקים  ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק -ְוהּוא נֹוֵטל ַהּכֹל , ֶאָחד לֹו ְוֶאָחד ִלְנֵקָבתוֹ , לֹו ׁשְ

 .ָבתוֹ ְנֵק 
ּיֹום ַההּוא , ּבֹא ְרֵאה                              תצותצו ָרכֹות . ֵלאמֹור[ַוְיָבֲרֵכם ּבַ ַרְך אֹוָתם ּבְ ּבֵ

ְצאּו ֵמֶהםוּ  ּיָ ָוא, ]ְלָכל ֵאּלּו ׁשֶ ְך ֵלאמֹור ּבְ כֹור. ו"ַאַחר ּכָ ן ּבְ אן ִנְרַמז ּבֵ שמות (, ּכָ

ָרֵאל )ד ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ כֹוִרי הּוא )ירמיה לא(ְוָכתּוב , ּבְ ְוַעל ֶזה , ְוֶאְפַרִים ּבְ
 .ו"ּתֹוֶסֶפת ָוא

ַתח                              תצזתצז י ִחְזִקּיָה ּפָ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל  )תהלים קלט(, ַרּבִ ּגָ
ֵתבּו  ם ִיּכָ ּלָ ה ְמקֹומֹות .'ְוגוֹ ִסְפְרָך ּכֻ ַכּמָ ֲארּוהּו ּבְ סּוק ֶזה ּבֵ ֲאָבל ּבֹא . ּפָ

ְבָרא ָהעֹוָלם, ְרֵאה ּנִ ָהיּו ִמּיֹום ׁשֶ מֹות ׁשֶ ׁשָ ל אֹוָתן ַהּנְ ן עֹוְמדֹות ִלְפֵני , ּכָ ּלָ ּכֻ
ּלֹ  רּוְך הּוא ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְרִאים ַהּקָ ּנִ ׁש ׁשֶ מּות ַמּמָ אֹוָתּה ּדְ א ָיְרדּו ָלעֹוָלם ּבְ

עֹוָלם ְך ּבָ ה, ַאַחר ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ עֹוֵמד ּבָ ל  ּגּוף ָהָאָדם ׁשֶ , ְואֹותֹו ַמְרֶאה ׁשֶ
ְך עֹוֵמד ְלַמְעָלה  .ּכָ
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ֶנת ָלֶרֶדת ָלעֹוָלם                              תצחתצח ָמה זֹו ְמֻזּמֶ ׁשָ ּנְ ָעה ׁשֶ ָמה אֹוָתּה נְ , ּוְבׁשָ ׁשָ
ה עֹוָלם ַהּזֶ עֹוֶמֶדת ּבָ ׁש ׁשֶ מּות ַמּמָ אֹוָתּה ּדְ ְך עֹוֶמֶדת , ּבְ ִלְפֵני  ]ְלַמְעָלה[ּכָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ מֹר ִמְצוֹות , ַהּקָ ׁשְ ּתִ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ יַע אֹוָתּה ַהּקָ ּבִ ּוַמׁשְ
ִריתֹות  .ַהּתֹוָרה ְולֹא ַלֲעבֹר ַעל ַהּבְ

עֹוֶמֶדת ְלָפָניווּ                               תצטתצט ִין ָלנּו ׁשֶ תּוב ? ִמּנַ ּכָ ' ַחי ה )א יז-מלכים(ׁשֶ
י ְלָפָניו ר ָעַמְדּתִ אי. ֲאׁשֶ י ַוּדַ ְרׁשּוהָ , ָעַמְדּתִ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניךָ . ַוֲהֵרי ּפֵ , ְוָלֵכן ּגָ
ּלֹא ִיְתָרֶאה  ֶלם[ַעד ׁשֶ עֹוָלם ]ַהּצֶ ֵתבוּ . ּבָ ם ִיּכָ ּלָ ֲהֵר , ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ ל ׁשֶ י ּכָ

ֶהם ּלָ מּות ׁשֶ אֹוָתּה ּדְ מֹות ּבְ ׁשָ תּוִבים, ַהּנְ ֶפר ּכְ ּסֵ ם ּבַ ּלָ רוּ . ּכֻ ֲהֵרי , ָיִמים ֻיּצָ
אי רּו ַוּדַ ְרׁשּוָה ֻיּצָ ֶהם. ּפֵ ִקּיּום ִרּבֹוָנם , ְולֹא ֶאָחד ּבָ ה ַלֲעמֹד ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ָראּוי  .ּכָ

ן ָהָאָד , ּבֹא ְרֵאה                              תקתק ים ְיֵמי ּבֶ ַמֲעׂשִ עֹוָלם ַהּזֶה ּבְ ּזֹוֶכה ּבָ ׁשֶ ם ּכְ
ת ָיָמיו, טֹוִבים הּוא ִמּדַ ים ְלַמְעָלה ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ּלֹו ִמְתַרּבִ ִמים ׁשֶ . ַהּיָ

ַתח ְוָאַמר ת ָיַמי ַמה ִהיא ' הֹוִדיֵעִני ה )תהלים לט(, ּפָ י ּוִמּדַ סּוק ֶזה  .'ְוגוֹ ִקּצִ ּפָ
ֲארּוהוּ  י , ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה. ּבֵ ִמין -ִקּצִ ָדִוד, ֶזה ֵקץ ַהּיָ ר ּבְ ְקׁשַ ּנִ ת ָיַמי . ׁשֶ ּוִמּדַ

ה  -ַמה ִהיא  ְתַמּנֶ ּמִ ה[ֶזהּו ׁשֶ ׁש ְמֻמּנֶ ּיֵ ׁש ַעל ָיָמיו ]ׁשֶ  .ַמּמָ

י ְיהּוָדהא               א               תקתק סּוק ֶזה , ָאַמר ַרּבִ ּפָ ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ י ֵמַרּבִ ַמְעּתִ ֲהֵרי ׁשָ
ְגְזרּו ָעָליו ֵמָאָדם ָהִראׁשֹוןֶנֱאַמר ַעל אֹוָתם ַהיָּ  ּנִ ְבִעים, ִמים ׁשֶ ֵהם ׁשִ , ׁשֶ

ְכָלל לֹא ָהיּו לוֹ  ים ּבִ ַחּיִ ֲהֵרי ֶנֱאַמר ׁשֶ ָאָדם ָנַתן לֹו ֵמאֹוָתם ָיִמים , ׁשֶ א ׁשֶ ֶאּלָ
ִנים ְבִעים ׁשָ ּלֹו ׁשִ  .ׁשֶ

לּום, ְוסֹוד ֶזה                              תקבתקב ׁש ּכְ ּמֵ בָ , ִוילֹון לֹא ְמׁשַ ָנה לֹא ְמִאיָרה ְוַהּלְ
ָלל ֵמַעְצָמהּ  ָכל ְצָדֶדיהָ , ּכְ ִנים ְמִאירֹות ָלּה ּבְ ְבִעים ׁשָ י ָדִוד , ְוׁשִ ְוֵהם ַחּיֵ

רּוְך הּוא ָלַדַעת סֹוד ֶזה. ְסָתם דֹוׁש ּבָ ִוד ֵמַהּקָ ְוַעל ָמה , ְוַעל ֶזה ָרָצה ּדָ
ָבָנה ֵמַעְצָמהּ  ים ַלּלְ ר ׁשֶ , ֵאין ַחּיִ הּ ְוָלַדַעת ֶאת ָהִעּקָ  .ּלָ

ת ָיַמי ַמה ִהיא                               תקגתקג ה  -ּוִמּדַ ל ָהעֹוָלם[זֹוִהי ַדְרּגָ ֶעְליֹוָנה  ]ׁשֶ
הּ  ּלָ ים ׁשֶ ֵהם ַחּיִ ִמים ׁשֶ ל אֹוָתם ַהּיָ עֹוֶמֶדת ַעל ּכָ ֶרת ׁשֶ ִאיר , ִנְסּתֶ ּמֵ ָמקֹום ׁשֶ

ִוד -ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני . ַלּכֹל ִני אֹור ֵאַדע ַעל ֶמה ָחֵדל אֲ , ָאַמר ּדָ
ׁש ָלֶהם  ּיֵ ל אֹוָתם ָהאֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ָאר ּכָ ׁשְ י ּכִ ּנִ ֵמַעְצִמי ְוִנְמָנע ִמּמֶ

ים ם ַחּיִ י, ְלֻכּלָ ּנִ ְמָנע ִמּמֶ ָרָצה . ַוֲאִני ַעל ָמה ֲאִני ָחֵדל ְוַעל ַמה ּנִ ֶ ְוֶזהּו ַמה ׁשּ
ָנה לֹו ְרׁשּות ָלַדַעת, ָדִוד ָלַדַעת  .ְולֹא ִנּתְ

ָרכֹות ָהֶעְליֹונֹות, ּבֹא ְרֵאה                              תקדתקד ל ַהּבְ ה , ּכָ ְרּגָ ן ִנְמְסרּו ַלּדַ ּלָ ּכֻ
ֵאין ָלּה אֹור ֵמַעְצָמהּ . ַהּזֹו ְלָבֵרְך ֶאת ַהּכֹל ב ׁשֶ ָרכֹות , ְוַאף ַעל ּגַ ל ַהּבְ ּכָ

ְמָחה ְוָכל ַהּטּוב ִ ה , ְוָכל ַהׂשּ ּנָ ּה ּוִמּמֶ ם עֹוְמִדים ּבָ ּלָ ְוַעל , יֹוְצִאים ]עֹוְמִדים[ּכֻ
ָרָכה ל ּבְ ׁש , ֶזה ִנְקֵראת ּכֹוס ׁשֶ ָרָכה ַמּמָ תּוב , ְוִנְקֵראת ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ  )משלי י(ּכְ
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ת ה ְרּכַ יר' ּבִ תּוב . ִהיא ַתֲעׁשִ ת ה )דברים לג(ְוַעל ֶזה ּכָ ְרּכַ ָים ' ּוָמֵלא ּבִ
ה  .ְוָדרֹום ְיָרׁשָ

ם ׁשִ                               תקהתקה ֻכּלָ ם , ּיּורְוָלֵכן ֵיׁש ָלּה ּבְ ּלָ את ּוִמּכֻ ם ִמְתַמּלֵ ּלָ ּוִמּכֻ
הּ  ָרכֹות ֶעְליֹונֹות, ֵיׁש ּבָ ל אֹוָתן ּבְ ֶרֶכת ִמּכָ ָרכֹות , ּוִמְתּבָ ְוִנְמְסרּו ָלּה ּבְ
ִין ָלנוּ . ְלָבֵרךְ  י ִיְצָחק? ִמּנַ ָאַמר ַרּבִ קֹום ֶזה , ׁשֶ ֵני יֹוֵסף ִמּמָ ַרְך ֶאת ּבְ ַיֲעקֹב ּבֵ

ָרכֹות נִ  ל ַהּבְ ּכָ ֱאַמר , ְמְסרּו ְבָידֹו ְלָבֵרךְ ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶוְהֵיה  )בראשית יב(ּכְ
ָרָכה ָרכֹות ִנְמְסרּו ְבָיְדךָ . ּבְ אן ָוָהְלָאה ַהּבְ  .ִמּכָ

ם , ּבֹא ְרֵאה                              תקותקו ֵ ִחים ֶאת ַהׁשּ ּבְ מֹו ֶזה ָאנּו ְמָבְרִכים ּוְמׁשַ ּכְ
ה ל, ַהּזֶ אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ , ְוַעל ֶזה ַהּלֵ לׁשֶ יא. אֹוְמִרים ַהּלֵ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ , ׁשֶ

ָרגֹות לֹׁש ּדְ ל ְצִריִכים ׁשָ ַהּלֵ יִקים, ֲחִסיִדים: ּבְ ְרֵאִלים, ַצּדִ ּום [. ְוִיׂשְ ִמׁשּ

ָרגֹות ֵאּלּו ַהּדְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ בֹוד ַהּקָ ה ּכְ ְתַעּלָ ּנִ ִמין ]ׁשֶ ד ַהּיָ יִקים , ֲחִסיִדים ִמּצַ ַצּדִ
 ְ ד ַהׂשּ ָדִדים, מֹאלִמּצַ ל אֹוָתם ַהּצְ ָרֵאל ִמּכָ ּום , ְוִיׂשְ ִרים[ִמׁשּ ַהְיׁשָ  ]ׁשֶ

ם ּלָ לּוִלים ִמּכֻ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ּיִ רּוְך הּוא , ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַחת ַהּקָ ּבַ ׁשְ ְוַעל ֶזה עֹוָלה ּתִ
רּוְך הּוא , ֵמַהּכֹל דֹוׁש ּבָ ִחים ֶאת ַהּקָ ּבְ ָרֵאל ְמׁשַ ׂשְ ּיִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְוֵכן ּבְ

הִמלְּ  ּכֹל, ַמּטָ  .עֹוֶלה ְכבֹודֹו ּבַ
 

א  ּתֹוֶסְפּתָ

ה ְלַמְעָלה                              תקזתקז ּטָ ל ִמּמַ ְלּגֵ ל ִמְתּגַ ְלּגַ בֹוֶתיָה ְסגּורֹות, קֹול ּגַ , ַמְרּכְ
לֹות ְלּגְ עֹוָלם, קֹול ְנִעימּות עֹוֶלה ְויֹוֵרד. הֹוְלכֹות ּוִמְתּגַ . הֹוֵלְך ּוְמׁשֹוֵטט ּבָ

ה  קֹול ׁשֹוָפר ׁשֹוֵפעַ  ְרּגָ ָרגֹות ְמסֹוֵבב ּדַ ָעְמֵקי ַהּדְ ל[ּבְ ְלּגַ  . ְסִביָבהּ  ]ּגַ
מֹאל                              תקחתקח ְ ִמין ּוִמׂשּ י ַמְגֵרפֹות ִמּיָ ּתֵ בֹות ׁשְ ֵני ְגָוִנים , יֹוׁשְ ׁשְ ּבִ

ֶזה ָאִבים ֶזה ּבָ ל ְלַמְעָלה, ֶזה ָלָבן ְוֶזה ָאדֹם, ִנׁשְ ְלּגַ ֵניֶהם סֹוְבִבים ּגַ , ּוׁשְ
מֹאל , ָלָבן עֹוֶלה -ָיִמין סֹוֵבב לְ  ל סֹוֵבב , ָאדֹם יֹוֵרד -ְוסֹוֵבב ִלׂשְ ְלּגַ ְוַהּגַ

ִמיד ְולֹא ׁשֹוֵכךְ   .ּתָ

ִרים עֹולֹות                              תקטתקט י ִצּפֳ ּתֵ ַצְפְצפֹות, ׁשְ ּמְ רֹום , ׁשֶ ַאַחת ְלַצד ּדָ
ֲאִויר ִצְפצּוף. ְוַאַחת ְלַצד ָצפֹון ִרים ְוקֹול ְנִעיַמת , ּפֹוְרִחים ּבָ ל ִמְתַחּבְ ְלּגַ ַהּגַ

ֶאָחד ת )תהלים צד(ְוָאז , ּכְ ּבָ ַ יר ְליֹום ַהׁשּ ָרכֹות ׁשֹוְפעֹות . ִמְזמֹור ׁשִ ְוָכל ַהּבְ
ִעימּות ַהּזֹו  ּנְ ַלַחׁש ּבַ ֹוָפר, ]ִמּקֹול[ּבְ  . ִמּתֹוְך ַאֲהַבת קֹול ַהׁשּ

ָרכֹות יֹוְרדֹות ִמְלַמְעלָ                               תקיתקי ֶנֶגד אֹוָתן ּבְ הּכְ ְוִנְגְנזּו , ה ְלַמּטָ
ֵאר תֹוְך עֶֹמק ַהּבְ ֶאָחד ּבְ ַלַחׁש , ּכְ ּלֹא פֹוֶסֶקת ּבְ ֵאר ׁשֶ ַעד , ְנִביַעת ַהּבְ
ל סֹוֵבב א אֹותֹו ַגְלּגַ ְתַמּלֵ ּמִ  .ׁשֶ

י ַמְגֵרפֹות סֹוְבבֹות                              תקיאתקיא ּתֵ קֹוֵראת , ַאַחת ַהְיָמִנית, אֹוָתן ׁשְ
ַחִיל ְואֹוֶמֶרת עֹוֶלה ְויֹוֵרד זַֹהר: ּבְ ּזֹוֲהִרים ׁשֶ ֵני ַאְלֵפי עֹוָלמוֹ , ׁשֶ . ת ָהִאירוּ "ׁשְ
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זַֹהר ִרּבֹוְנךָ  תֹוָכם ָהֵאר ּבְ ֲעֵלי ָהֵעיַנִים . עֹוַלם ָהֶאְמַצע ּבְ ל אֹוָתם ּבַ ּכָ
לּו ּוִפְקחּו ֵעיֵניֶכם ּכְ ה, ִהְסּתַ ה, ְוִתְזּכּו ָלאֹור ַהּזֶ ָרכֹות. ָלִעּדּון ַהּזֶ  ֵאּלּו ֵהן ּבְ

ֹוְפעֹות ִמְלַמְעָלה ׁשּ ּזֹוֶכה, ׁשֶ ל עֹוֶלה סֹוֵבב ָיִמיָנה, ִמי ׁשֶ ְלּגַ ְך , ּגַ ְוׁשֹוֵפַע ּומֹוׁשֵ
ָרכֹות ֵאּלּו ָהֶעְליֹונֹות ַהּזֹוֲהרֹות, ְלאֹותֹו ַהּזֹוֶכה ן ִמּבְ ֵריֶהם . ּוִמְתַעּדֵ ַאׁשְ

ֶהם ּזֹוִכים ּבָ  .אֹוָתם ׁשֶ

ּלֹא זֹוכֶ                               בבתקיתקי ל סֹוֵבב, הּוְכׁשֶ ְלּגַ ל ַצד , ּגַ ְואֹוָתּה ַמְגֵרָפה ׁשֶ
ה מֹאל סֹוֶבֶבת ְויֹוֶרֶדת ְלַמּטָ ּלֹא זֹוֶכה, ׂשְ יָכה ִדין ַעל ֶזה ׁשֶ ְוקֹול , ּוַמְמׁשִ

ּלֹא ָזכוּ : יֹוֵצא ִעים ׁשֶ ְלֶהֶבת . אֹוי ְלאֹוָתם ְרׁשָ ל ׁשַ ֵמאֹותֹו ַצד יֹוֵצאת ֵאׁש ׁשֶ
ּדֹוֶלֶקת ֹוָרה ַעל, ׁשֶ ׁשּ ִעים ׁשֶ י ָהְרׁשָ ל אֹוָתם . ָראׁשֵ ֵריֶהם אֹוָתם ּכָ ַאׁשְ

ה ִלְזּכֹות ְלאֹותֹו אֹור ֶעְליֹון עֹוָלם ַהּזֶ ֶדֶרְך ֱאֶמת ּבָ ָהְלכּו ּבְ ָרכֹות , ׁשֶ ּבְ
ֱאַמר , ְמֻצְחָצחֹות ּנֶ מֹו ׁשֶ ךָ  )ישעיה נח(ּכְ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ עד כאן . ְוִהׂשְ
 התוספתא

ָניו ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו                               תקיגתקיג ְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ּבָ א  .'ְוגוֹ ַוּיִ י ַאּבָ ַרּבִ
ַתח ְוָאַמר ָתם )תהלים קכ(, ּפָ ִפּלָ ת ָהַעְרָער ְולֹא ָבָזה ֶאת ּתְ ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ . ּפָ

ֲארּוהוּ  סּוק ֶזה ּבֵ ּו בֹו ַהֲחֵבִרים, ּפָ ִציּוִרי(. ְוִהְתַקׁשּ א עֹוד ֵיׁשּ ּבֹו ַצד ּבְ יםֶאּלָ  )ם ַרּבִ
ָנה יב ָהָיה ָצִריךְ ! ?ּפָ ַמע, ִהְקׁשִ ָנה. אֹו ׁשָ ה ּפָ  ?ַמה ּזֶ

ִפּלֹות ָהעֹוָלם                               תקידתקיד ל ּתְ א ּכָ ִפּלֹות -ֶאּלָ ִחיד לֹא , ּתְ ת ַהּיָ ּוְתִפּלַ
כַֹח ָחָזק א ּבְ דֹוׁש ֶאּלָ ֶלְך ַהּקָ ּלֹא ִנְכֶנֶסת אֹוָתהּ . ִנְכֶנֶסת ִלְפֵני ַהּמֶ ַעד ׁשֶ  ׁשֶ

ְמקֹוָמהּ  ר ּבִ ה ְלִהְתַעּטֵ ִפּלָ ל , ּתְ ּכֵ רּוְך הּוא ּוִמְסּתַ דֹוׁש ּבָ ּה ַהּקָ יַח ּבָ ּגִ ַמׁשְ
הּ  ֲחָטֵאי ּוִבְזכּות אֹותֹו ָהָאָדם, ּבָ ל ּבַ ּכֵ ת , ּוִמְסּתַ ְתִפּלַ ן ּבִ ה ּכֵ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ֶ ַמה ׁשּ

ים אֵ , ָהַרּבִ ִפּלֹות ׁשֶ ה ֵהן ּתְ ּמָ ים ּכַ ת ָהַרּבִ ִפּלַ ּתְ ֵני[יָנן ׁשֶ יִקים ]ִמּבְ ּדִ ן , ִמּצַ ְוֻכּלָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ֲחָטֵאיֶהם, ִנְכָנסֹות ִלְפֵני ַהּקָ יַח ּבַ ּגִ  .ְולֹא ַמׁשְ

ת ָהַעְרָער                              תקטותקטו ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ ְך ּפָ ּום ּכָ ל , ִמׁשּ ּכֵ ְך ּוִמְסּתַ ְמַהּפֵ
הּ  ל , ּבָ ּכֵ ְזכּותוֹ [ּוִמְסּתַ ה ָרצוֹ  ]ּבִ ּמָ הּבַ ל , ן ַנֲעׂשֶ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ּוִמי אֹותֹו ָהִאיׁש ׁשֶ

יו ה זֹו ּוָמֵהם ַמֲעׂשָ ִפּלָ ה . ּתְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ְך ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתּפַ ּום ּכָ ִמׁשּ
ִצּבּור ַעם. ּבְ ָתם? ָמה ַהּטַ ִפּלָ ּלֹא ָבָזה ֶאת ּתְ ּום ׁשֶ ּלֹא , ִמׁשּ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

ָנה ּוְרצֹון הַ  ַכּוָ ם ּבְ ּלָ בּכֻ  .ּלֵ

ת ָהַעְרָער                               תקטזתקטז ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ ָבר ַאֵחר ּפָ ְכָלל  -ּדָ ּנִ ֶזה ְיִחיִדי ׁשֶ
ים ַרּבִ ים. ּבְ ַרּבִ ְכָלל ּבְ ּנִ לּול , ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ַיֲעקֹב? ּוִמיהּו ְיִחיִדי ׁשֶ הּוא ּכָ ׁשֶ

ֵני ְצָדִדים ׁשְ תֹו , ְוָקָרא ְלָבָניו, ּבִ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ה . ֲעֵליֶהםְוִהְתּפַ ֵאיזֹו ְתִפּלָ
ֵלמּות ְלַמְעָלה ׁשְ לּו ּבִ ְתַקּבְ ּיִ לּות? ׁשֶ ְמדּו ַבּגָ ּלֹא ֻיׁשְ ה ׁשֶ ִפּלָ  .ּתְ

ָרא ָלֶהם ַיֲעקֹב                              תקיזתקיז ּקָ ָעה זֹו ׁשֶ ׁשָ ִכיָנה, ּבְ ּנּו ׁשְ ָקה ִמּמֶ ּלְ , ִהְסּתַ
ְרׁשּוהָ  ֲעקֹ , ּובֹא ּוְרֵאה. ַוֲהֵרי ּפֵ ּיַ ָעה ׁשֶ ׁשָ נּו , ב ָהָיה קֹוֵרא ְלָבָניוּבְ ּמְ ִהְזּדַ
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ם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק יֶהם, ְלׁשָ ּבֵ ִכיָנה ַעל ּגַ ֵמָחה . ּוׁשְ ִכיָנה ָהְיָתה ׂשְ ְ ְוַהׁשּ
ָאבֹות ר ּבָ ַיֲעקֹב ְלִהְתַחּבֵ ֶאָחד, ּבְ ר ִעם ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ּכְ ֵ ִלְהיֹות , ְלִהְתַקׁשּ

ָבה  .ֶמְרּכָ

ָעה ׁשֶ                               תקיחתקיח ׁשָ ַתח ַיֲעקֹב ְוָאַמרּבְ יָדה ָלֶכם ֵאת , ּפָ ֵהָאְספּו ְוַהּגִ
ִמים ַאֲחִרית ַהּיָ ר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ּבְ ַאֲחִרית , ֲאׁשֶ ִכיָנה -ּבְ ְ ְבָיכֹול , זֹו ַהׁשּ ּכִ

ק, ָנַתן ּבֹו ַעְצבּות ּלֵ ָבִרים . ְוִהְסּתַ ִיחּוד ַהּדְ ָניו ּבְ ְך ֶהֱחִזירּו אֹוָתּה ּבָ ְוַאַחר ּכָ
ֶהם ּלָ ָרֵאל  )דברים ו(ּוָפְתחּו ְוָאְמרּו , ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ָעה ֶהֱעִמיָדּה  .'ְוגוֹ ׁשְ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַיֲעקֹב ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ִכיָנה , ְוָאַמר ּבָ ְ ָבה ַהׁשּ ְ ְוִהְתַיׁשּ

ְמקֹוָמהּ  ְקָרא ַיֲעקֹב. ּבִ אן, ַוּיִ ִריָאה ּכָ א ְקִריָאה? ַמה ּקְ , ַקּיֵם ְמקֹוָמםלְ , ֶאּלָ
ה  .ְלַקּיֵם אֹוָתם ְלַמְעָלה ּוַמּטָ

ָגֶון ֶזה, ּבֹא ְרֵאה                              תקיטתקיט ָכל ָמקֹום ְקִריָאה ּבְ תּוב , ּבְ ּכָ ׁשֶ
עַ  )במדבר יג( ן נּון ְיהֹוׁשֻ ַע ּבִ ה ְלהֹוׁשֵ ְקָרא מֹׁשֶ ָמקֹום , ַוּיִ ְלַקּיֵם ְמקֹומֹו ּבְ

ר אֹותוֹ  ֵ ִריְך ּוְלַקׁשּ ּצָ מֹו ַיֲעקֹב )בראשית כה(ֵכן וְ . ׁשֶ ְקָרא ׁשְ ְקָרא . ַוּיִ ְוָכתּוב ַוּיִ
ָרֵאל ם ֶזה. לֹו ֵאל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ׁשֵ רּוְך הּוא ֶהֱעִמידֹו ְלָמקֹום ֶזה ּבְ דֹוׁש ּבָ . ַהּקָ
ָאה ְלִקּיּום ִריָאה ּבָ  .ַהּקְ

ָר , ִאם ּתֹאַמר ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאלִֹהים                              תקכתקכ ה ִלי ֶאל ָקָראִתי ִמּצָ
אי -' ה ְך הּוא ַוּדַ ר ּוְלַקּיֵם ִקּיּום ָהֶעְליֹון, ּכָ ֵ ַבח ? ּוַמהוּ , ְלַקׁשּ ל ׁשֶ ִסּדּור ׁשֶ

ִריִכים ִלְפֵני ִרּבֹונוֹ , ִרּבֹונוֹ  ּצְ ָבִרים ׁשֶ ִקּיּום נֹוֵתן לֹו ְלִרּבֹונֹו , ְוָכל אֹוָתם ּדְ
ָמקֹום אַ  לּוי ּבֹו ְולֹא ּבְ ַהּכֹל ּתָ ְרֶאה ׁשֶ ּמַ . ֲהֵרי ַהּכֹל ַמֲעִמיד ִקּיּום, ֵחרׁשֶ

ָניו ְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ּבָ מֹו ֶזה ַוּיִ ֵלם, ּכְ ִקּיּום ׁשָ ְקָרא ֶאל . ֶהֱעִמיָדם ּבְ מֹו ֶזה ַוּיִ ּכְ
ה ִקּיּומוֹ , מֹׁשֶ  .ִהְתַקּיֵם ּבְ

י ִיְצָחק                              תקכאתקכא ה' א, ָאַמר ַרּבִ ה ִהיא ְקַטּנָ ְקָרא ָלּמָ ל ַוּיִ ? ׁשֶ
ֵלמּות, לוֹ ָאַמר  ׁשְ ה ּבִ ּכֹל, ִהְתַקּיֵם מֹׁשֶ ּתוֹ , ְולֹא ּבַ ק ֵמִאׁשְ ּלֵ ֲהֵרי ִהְסּתַ . ׁשֶ

ַבח ְדמֹוִנים ָאְמרּו ְלׁשֶ ִסְפֵרי ַהּקַ ִנינוּ , ּבְ ְך ׁשָ ה ְלַמְעָלה: ְוָאנּו ּכָ ְתַעּלָ ּנִ ֶ , ַמה ׁשּ
ה ר ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ֵ ֵלם, ִיְתַקׁשּ ה ָהְיָתה ף ְקטַ "ָאלֶ , עֹוד. ְוָאז הּוא ׁשָ ּנָ

קֹום ָקָטן רּותֹו ְלַמְעָלה, ִמּמָ ִהְתַחּבְ הּוא ָגדֹול ּבְ ה ְוָאז [. ָקָטן ׁשֶ ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ
ָלם  .]ִנׁשְ

ה ַוּיֹאֶמר, ַוּיֹאֶמר                              תקכבתקכב ְרׁשּוהָ ? ַמה ּזֶ ֱאַמר ַוּיֹאֶמר [, ֲהֵרי ּפֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִלּבוֹ  ְלָבֶבָך  ]ּבְ אי -ְוָאַמְרּתָ ּבִ ֲחׁשַ , ִאְספּו ָהָיה ָצִריךְ ! ?ֵהָאְספוּ . ֲאִמיָרה ּבַ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ א . ִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי )תהלים נ(ּכְ ֵהָאְספּו , ַקּיָם ָלנוּ  ]ֵהִקים ָלֶהם[ֶאּלָ

ַמְעָלה הּוא ּלְ קֹום ׁשֶ ִיחּוד ֶאָחד, ֵהָאְספוּ . ִמּמָ ֵלם ּבְ ּור ׁשָ ִקׁשּ יָדה . ּבְ ְוַאּגִ
יָדה ָלֶכםַמה זֶּ , ָלֶכם  .סֹוד ָחְכָמה הּוא? ה ְוַאּגִ
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ְמעֹון                              תקכגתקכג י ׁשִ ַאל ֶאת ַרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ יָדה, ָאַמר לוֹ . ַרּבִ אֹו , ְוַאּגִ
ד ידוּ , ְוַיּגֵ ם, אֹו ְוַיּגִ ּלָ ּסֹוד ַהָחְכָמה ִהיא, ְוֵכן ּכֻ ִנינּו ׁשֶ ָ ׁשּ ָדָבר ֶזה , ׁשֶ ה ּבְ ָלּמָ

ם[ ֻכּלָ סֹוד  ]ּבְ ִגימֶ , ָאַמר לוֹ ? ַהָחְכָמההּוא ּבְ א ּבְ ּבָ ָבר ׁשֶ הּוא ּדָ ּום ׁשֶ ל "ִמׁשּ
לֶ  ִלי ֵפרּוד"ּדָ סֹוד . ְוֶזהּו סֹוד ַהָחְכָמה, ת ּבְ ֵלמּות ּבְ ׁשְ א ּבִ ּבָ ָבר ׁשֶ ּדָ

ָחְכָמה ֵהם ּבַ ׁשֶ ְך הּוא ּכְ לֶ , ָהאֹוִתּיֹות ּכָ ִלי ִגימֶ "ֲאָבל ּדָ ֵלמּות"ת ּבְ , ל ֵאינֹו ׁשְ
ימֶ  ִלי ָדלֶ ל "ְוֵכן ּגִ ִלי ֵפרּוד, ת"ּבְ רּו ּבְ ֶזה ִנְקׁשְ ֲהֵרי ֶזה ּבָ ְפִריָדם, ׁשֶ ּמַ , ּוִמי ׁשֶ

ל ָאָדם, ּגֹוֵרם ְלַעְצמֹו ָמֶות  .ְוסֹוד ֶזה הּוא ֶחְטאֹו ׁשֶ

ל סֹוד ָחְכָמה                              תקכדתקכד ָבר ׁשֶ ְך הּוא ּדָ ּום ּכָ ב . ִמׁשּ ְוַאף ַעל ּגַ
ׁש יוֹ  ּיֵ ין "ׁשֶ ימֶ ד ִלְפָעִמים ּבֵ רּוד, ת"ל ְלָדלֶ "ּגִ ר ֶאָחד, ֵאין ּפֵ ְוַעל . ְוַהּכֹל ֶקׁשֶ

אי ְך הּוא ַוּדַ ָבר ֶזה ּכָ יָדה ָלֶכם , ֶזה ּדָ ָרָצה ְלַגּלֹות , סֹוד ַהָחְכָמה -ְוַאּגִ ׁשֶ
ָרֵאל ל ִיׂשְ יֶהם ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ  .ֶאת סֹוף ּכָ

ָרָצה                              תקכהתקכה ֶ ה ַמה ׁשּ ּלֹא ִגּלָ ְך ָאז , ְלַגּלֹות ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ִאם ּכָ
ֵלם ָ ל ַיֲעקֹב ַהׁשּ ָבר ׁשֶ ּתֹוָרה ּדָ תּוב ּבַ ה ּכָ ם, ָלּמָ ְך ִנְפּגַ ְולֹא , ְוַאַחר ּכָ

ָבר ם ַהּדָ ּלֵ ּתַ ם? ִהׁשְ ּלֵ ּתַ ִהׁשְ אי ׁשֶ א ַוּדַ ה , ֶאּלָ ּלָ ִריְך ְלַגּלֹות ּגִ ּצָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ
יר חּוץ ְוִהְס , ְוִהְסּתִ ה ּבַ ָבר ְוִגּלָ יר ִלְפִניםָאַמר ּדָ ם . ּתִ ּוְדַבר ּתֹוָרה לֹא ִנְפּגָ

 .ְלעֹוָלִמים

ּתֹוָרה                              תקכותקכו ר ּבַ ַהּתֹוָרה ִהיא , ְוַהּכֹל הּוא ִנְסּתָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֵלמּות ַהּכֹל ה, ׁשְ ל ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ֵלמּות ׁשֶ ּתֹוָרה , ׁשְ ְוֵאין אֹות אֹו ָדָבר ּבַ

גּום ֶ , ְוַיֲעקֹב, ּפָ ל ַמה ׁשּ יר, ִהְצָטֵרְך לֹוַמר ָאַמרּכָ ה ְוִהְסּתִ ּלָ ְולֹא , ֲאָבל ּגִ
ָרָצה ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ֶ ל ַמה ׁשּ  .ָפַגם ִמּכָ

ַתח                               תקכזתקכז ִבים יֹום ֶאָחד ַעל ּפֶ י יֹוֵסי ָהיּו יֹוׁשְ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ
י ְיהּוָדה. לֹוד י יֹוֵסי ְלַרּבִ ָרִאי, ָאַמר ַרּבִ ָניוֶזה ׁשֶ ַרְך ֶאת ּבָ ֲעקֹב ּבֵ ּיַ , נּו ׁשֶ

תּוב ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ּכָ ֶ ה ׁשּ ֶהם, ָרִאינּו ִמּמַ ּלָ ָרָכה ׁשֶ ָאַמר ? ֲאָבל ֵאיפֹה ַהּבְ
ַרְך אֹוָתם, לוֹ  ּבֵ ָרכֹות ֵהם ׁשֶ ל ַהּבְ ה יֹודּוָך ַאֶחיךָ , ּכָ מֹו ְיהּוָדה ַאּתָ ן , ּכְ ּדָ

ֵמָנה ַלְחמוֹ , ָיִדין ַעּמוֹ  ר ׁשְ ם, ֵמָאׁשֵ ּלָ  .ְוֵכן ּכֻ

ה                              תקכחתקכח ָרָצה ְלַגּלֹות ָלֶהם לֹא ִגּלָ ֶ ָרָצה ְלַגּלֹות , ֲאָבל ַמה ׁשּ ׁשֶ
ץ מֹאל, ָלֶהם ֶאת ַהּקֵ ְ ִמין ְוֵיׁש ֵקץ ַלׂשּ ּיֵׁש ֵקץ ַלּיָ ְרׁשּוָה ׁשֶ ְוָרָצה , ַוֲהֵרי ּפֵ

ֵהר מֵ  ֵמר ּוְלִהּטָ ָ ֵדי ְלִהׁשּ ץ ּכְ ה ָלֶהם . ָעְרָלהְלַגּלֹות ָלֶהם ֶאת ַהּקֵ ּלָ ּגִ ֶ ּוַמה ׁשּ
ה דֹוׁשָ ְכְנסּו ָלָאֶרץ ַהּקְ ּנִ ה ַעד ׁשֶ ּלָ ָבִרים ֲאֵחִרים ֵאיָנם , נֹוַדע ְוִהְתּגַ ֲאָבל ּדְ

ָגלּוי ָרכֹות, ּבְ ל ַיֲעקֹב ּוְבאֹוָתן ַהּבְ ה ַהּזֹו ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ּתֹוָרה ּבַ ִרים ּבַ  .ְוֵהם ִנְסּתָ

ַתח ְוָאַמר                              תקכטתקכט ית אֹוִני, ּפָ ה ּכִֹחי ְוֵראׁשִ כִֹרי ַאּתָ . ְראּוֵבן ּבְ
ְראּוֵבן יהּוָדה? ָמה ָרָאה ַיֲעקֹב ִלְפּתַֹח ּבִ ח ּבִ ְפּתַ ּיִ הּוא ִראׁשֹון ְלָכל , ׁשֶ ׁשֶ

ֲחנֹות ּנוּ , ְוהּוא ֶמֶלךְ , ַהּמַ ָרכֹות ִמּמֶ ק ּבְ ּלֹא ֵבַרְך אֹותֹו ְוִסּלֵ ַעד , ְוָרִאינּו ׁשֶ
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ה ְוהִ  א מֹׁשֶ ּבָ ה ָעָליוׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ֱאַמר , ְתּפַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל  )דברים לג(ּכְ
 .ָימֹות

ְרכוֹ                               תקלתקל אי ּבֵ ָרָכה ִלְמקֹוָמהּ , ֲאָבל ַוּדַ . ְוָעְלָתה אֹוָתּה ּבְ
ן ָהָיה לֹו ּבֵ ק ִמן ָהעֹוָלם. ְלָאָדם ׁשֶ ּלֵ יַע ְזַמּנֹו ְלִהְסּתַ ִהּגִ ׁשֶ א ַהמֶּ , ּכְ ֶלְך ּבָ

מּור ִלְבִני, ָאַמר. ֵאָליו ֶלְך ׁשָ ַיד ַהּמֶ ל ָממֹוִני ִיְהֶיה ּבְ ָרָאה . ֲהֵרי ּכָ ׁשֶ ּכְ
נֹו ָראּוי ּבְ ֶלְך ׁשֶ ְך ַיֲעקֹב ָאַמר. ָאז ָנַתן לוֹ , ַהּמֶ  .ּכָ

הא               א               תקלתקל כִֹרי ַאּתָ ה, ְראּוֵבן ּבְ ָרכֹות , ֲאהּוב ֵמַעי ַאּתָ ֲאָבל ַהּבְ
ָך ַיעֲ  ּלְ ְרֶאה אֹוְתךָ ׁשֶ ּיִ דֹוׁש ַעד ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ יֵדי ַהּמֶ ֶנֶגד , לּו ּבִ ָהַלְכּתָ ּכְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ָך ְוגוֹ  ַתְרּגּומוֹ ', ַאּפְ ה . ּכְ כִֹרי ַאּתָ ַתח ְוָאַמר .'ְוגוֹ ְראּוֵבן ּבְ י ֶאְלָעָזר ּפָ , ַרּבִ

ֵבא ֶאל ָהרּוַח  )יחזקאל לז( ה ֲאט .'ְוגוֹ ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ ּמָ ֵני ָאָדם ּכַ ּוִמים ֵהם ּבְ
ֶלךְ  ְכבֹוד ַהּמֶ יִחים ּבִ ּגִ ּלֹא יֹוְדִעים ְולֹא ַמׁשְ ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ַמְכִריָזה , ׁשֶ ׁשֶ

ָכל יֹום הּ , ֲעֵליֶהם ּבְ ֶנְגּדָ ָאְזָניו ּכְ יב ּבְ ְקׁשִ ּמַ ה. ְוֵאין ִמי ׁשֶ סּוק ֶזה ָקׁשֶ יָון , ּפָ ּכֵ
ֵבא ֶאל ָהרּוחַ  תּוב ִהּנָ ּכָ ן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל ַמּדּוַע , ׁשֶ ֵבא ּבֶ ַעם נֹוֶסֶפת ִהּנָ ּפַ

 ?ָהרּוחַ 

אן ָלַמְדנּו סֹוד ַהָחְכָמה                              תקלבתקלב א ִמּכָ אן , ֶאּלָ ַנִים עֹוְמִדים ּכָ ׁשְ
ה ְלַמְעָלה - ַמּטָ ה לֹא , ֶאָחד ְלעֹוֵרר ִמּלְ ִאם לֹא ִמְתעֹוְרִרים ְלַמּטָ ׁשֶ

ה ִמְתעֹוֵרר ְלַמְעָלהּוַבִהְת , ִמְתעֹוְרִרים ְלַמְעָלה ַמּטָ ּלְ ֵבא . עֹוְררּות ׁשֶ ִהּנָ
ה ְלַמְעָלה -ֶאל ָהרּוַח  ַמּטָ ן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל ָהרּוַח , ִמּלְ ֵבא ּבֶ  -ִהּנָ

ה  .ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ

ֲהֵרי ֲאִפּלּו ְלַמְעָלה                              תקלגתקלג ה לֹוֵקַח , ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ּבַ
ּנוּ אֹותֹו ֶעלְ  סּוק ֶזה. יֹון ֵמָהֶעְליֹון ִמּמֶ מֹו ּפָ ע רּוחֹות ' ּכֹה ָאַמר ה, ּכְ ֵמַאְרּבַ

ע רּוחֹות . ּבִֹאי ָהרּוחַ  רֹום ּוִמְזָרח ְוָצפֹון ּוַמֲעָרב -ֵמַאְרּבַ ָאה , ֶזה ּדָ ְורּוַח ּבָ
ה ָהֲאֵחִרים ל ֵאּלֶ רּות ׁשֶ ִהְתַחּבְ ֲעָרב ּבְ ֱאַמר , ִמּמַ ּנֶ מֹו ׁשֶ רּוָה  )אבמדבר כ(ּכְ ּכָ

 .'ְוגוֹ ְנִדיֵבי ָהָעם 
מֹות ִלְבֵני ָהעֹוָלם ְלִהְצַטּיֵר                               תקלדתקלד אן יֹוְצאֹות רּוחֹות ּוְנׁשָ ּוִמּכָ
ֶהם ִבים, ּבָ ֱאַמר , ְונֹוׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ים )בראשית ב(ּכְ ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ ּבֹא . ַוּיִ
ד ֶזה ְונֹוֵתן בְּ , ְרֵאה ָחִלים  )קהלת א(ְוַעל ֶזה , ַצד ַאֵחרלֹוֵקַח ִמּצַ ל ַהּנְ ּכָ

ם ְוַהּיָם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ה ֵאיֶנּנּו ָמֵלא. הְֹלִכים ֶאל ַהּיָ ּלֹוֵקַח ְונֹוֵתן? ָלּמָ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ
 .ַמְכִניס ּומֹוִציא

ְמעֹון                              תקלהתקלה י ׁשִ ֵאָלה ֶאת ַרּבִ ַאל ׁשְ י ֶאְלָעָזר ׁשָ , ָאַמר. ַרּבִ
ֵני ָאָדם ָימּותוּ הֹואִ  ּבְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה הֹוִריד , יל ְוָגלּוי ִלְפֵני ַהּקָ ָלּמָ

מֹות ָלעֹוָלם ה הּוא ָצִריְך ֶאת ֶזה, ְנׁשָ ָנן , ָאַמר לוֹ ? ְוָלּמָ ֵאָלה זֹו ִלְפֵני ַרּבָ ׁשְ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ֲאלּו ּכַ רּוְך הּוא נֹוֵתן , ּוֵבֲארּוהָ , ׁשָ דֹוׁש ּבָ מֹות ֲאָבל ַהּקָ ְנׁשָ
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בֹודוֹ  ּיֹוְרדֹות ָלעֹוָלם ַהּזֶה ְלהֹוִדיַע ֶאת ּכְ ךְ , ׁשֶ ְך . ְולֹוקַח אֹוָתן ַאַחר ּכָ ִאם ּכָ
ה ָיְרדוּ   ?ָלּמָ

ְך הּוא                              תקלותקלו א סֹוד ֶזה ּכָ ַתח ְוָאַמר. ֶאּלָ ֵתה ַמִים  )משלי ה(, ּפָ ׁשְ
ֵאֶרךָ  ּלֹא נֹוֵבַע  -ּבֹור , ְרׁשּוהָ ֲהֵרי פֵּ . ִמּבֹוֶרָך ְונְֹזִלים ִמּתֹוְך ּבְ ָמקֹום ׁשֶ

לוּ . ֵמַעְצמוֹ  ִים ַהּלָ עֹוָלם ? ּוָמַתי נֹוְבִעים ַהּמַ ָמה ּבָ ׁשָ ָמה ַהּנְ ּלְ ּתַ ִהׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ה ָרה ּבוֹ , ַהּזֶ ְקׁשְ ּנִ עֹוָלה ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ׁשֶ ָדִדים, ּכְ ל ַהּצְ ֵלם ִמּכָ , ָאז הּוא ׁשָ

ְעָלה ה ּוִמּמַ ּטָ ָדִדים[ ִמּמַ ל ַהּצְ  .]ּוִמּכָ
ָמה עֹוָלה                              תקלזתקלז ׁשָ ּנְ ָכר, ּוְכׁשֶ ֵקָבה ַלּזָ ׁשּוַקת ַהּנְ , ָאז ִמְתעֹוֶרֶרת ּתְ

ה ְלַמְעָלה ַמּטָ ֵאר, ְוָאז נֹוְבִעים ַמִים ִמּלְ ה ּבְ ְוָאז , ַמִים נֹוְבִעים, ּובֹור ַנֲעׂשֶ
רּות ְוִיחּוד  ַמת  ]ָלֶזה[, ָרצֹון ִנְמָצִאיםּוְתׁשּוָקה וְ  ]ִויסֹוד[ִהְתַחּבְ ִנׁשְ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ

יק ִנְתָקן אֹותֹו ָמקֹום ּדִ ִרים , ַהּצַ ּוִמְתעֹוֶרֶרת ֲחִביבּות ְוָרצֹון ְלַמְעָלה ּוִמְתַחּבְ
ֶאָחד  .ּכְ

ה                              תקלחתקלח כִֹרי ַאּתָ אי. ְראּוֵבן ּבְ ְך הּוא ַוּדַ ל , ּכָ ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִטּפָ
ָמקֹום ַאֵחר ָהָיה, ַיֲעקֹב ָהְיָתה ֵאר, ּוְרצֹונֹו ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְראּוֵבן , ּבֹא ְרֵאה. ּכְ

ָבִטים ְ ר ַהׁשּ ֵנים ָעׂשָ ִכיָנה, ְוָכל ׁשְ ְ ׁשּ ם ֲאחּוִזים ּבַ ּלָ ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת , ּכֻ ּוְכׁשֶ
ִכיָנה ָעָליו ְ הּ , ַהׁשּ ר ִעּמָ ָניו ְלִהְתַחּבֵ ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ  .ָקָרא ִלׁשְ

ְבָרא , ּובֹא ּוְרֵאה                              תקלטתקלט ּנִ ֵלָמה לֹא ִנְמְצָאה ִמּיֹום ׁשֶ ה ׁשְ ִמּטָ
ק ִמן ָהעֹוָלם ּלֵ ָרָצה ַיֲעקֹב ְלִהְסּתַ ָעה ׁשֶ ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ַאְבָרָהם . ָהעֹוָלם ּכְ

מֹאלֹו , ִמיִמינוֹ  ְ ין(ִיְצָחק ִמׂשּ יֵניֶהם, )ּדִ ִכיָנה ְלָפָניו, ַיֲעקֹב ָהָיה ׁשֹוֵכב ּבֵ . ׁשְ
ְך ַיֲעקֹבכֵּ  ָרָאה ּכָ ִכיָנה, ָקָרא ְלָבָניו, יָון ׁשֶ ְ ר , ְוָאַחז אֹוָתם ְסִביב ַהׁשּ ְוִסּדֵ

ֵלם ִסּדּור ׁשָ  .אֹוָתם ּבְ

ִכיָנה                              תקמתקמ ְ ָרם ְסִביב ַהׁשּ ּדְ ּסִ ִין ָלנּו ׁשֶ תּוב ֵהָאְספוּ ? ִמּנַ ּכָ ְוָאז , ׁשֶ
ֵלמּות ַהּכֹל ם ׁשְ ה מֶ , ִנְמְצָאה ׁשָ בֹות ֶעְליֹונֹות ְסִביָבםְוַכּמָ ְתחּו . ְרּכָ ּפָ

בּוָרה ' ְלָך ה, ְוָאְמרוּ  ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ָבָנה .'ְוגוֹ ַהּגְ ֶמׁש ֶאל ַהּלְ ֶ ס ַהׁשּ ּנֵ , ָאז ִהְתּכַ
ֲעָרב ה. ְוִהְתָקֵרב ִמְזָרח ַלּמַ ּטָ תּוב ַוּיֱֶאסֹף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ּכָ ּוְמִאיָרה , ֶזהּו ׁשֶ

ָבָנה ֵלמּותְוִנְמֵצאת , ַהּלְ ׁשְ ִנינוּ . ּבִ אי ׁשָ יָון . ַיֲעקֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת, ְוָאז ַוּדַ ּכֵ
ָרָאה ַיֲעקֹב  ֵלם ]ֵסֶדר[ׁשֶ ְך ְלֶבן ָאָדם ַאֵחר, ַצד ׁשָ ּלֹא ִנְמָצא ּכָ ֶ ַמח , ַמה ׁשּ ׂשָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ח ֶאת ַהּקָ ּבַ ָניו, ְוׁשִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד , ּוָפַתח ּוֵבַרְך ֶאת ּבָ ּכָ
ָר   .אּוי לוֹ ּכָ

ֶדֶרךְ                               תקמאתקמא י ֵייָסא ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י יֹוֵסי ְוַרּבִ י , ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
ִנינוּ , ֵייָסא אי ׁשָ ל , ֲהֵרי ַוּדַ ְרכּו ּכָ ֵלם ְוִהְתּבָ ֵסֶדר ׁשָ ֵני ַיֲעקֹב ִנְתְקנּו ּבְ ל ּבְ ּכָ

ָראּוי לוֹ  סּוק ַהזֶּ , ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ ּפָ ֵמָנה , הַמה ּנֹאַמר ּבַ ר ׁשְ תּוב ֵמָאׁשֵ ּכָ ׁשֶ
י, ָאַמר לוֹ '? ַלְחמֹו ְוגוֹ  ה, לֹא ָיַדְעּתִ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ י ֵמַהּמְ ַמְעּתִ י לֹא ׁשָ , ּכִ
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ה דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ה ַוֲאִני ֵנֵלְך ַלּמְ א ַאּתָ ְמעֹון. ָהְלכוּ . ֶאּלָ י ׁשִ יעּו ְלַרּבִ ִהּגִ ׁשֶ , ּכְ
ֵאלָ  ֲאלּו ׁשְ אי סֹוד ַהָחְכָמה הּוא, ָאַמר ָלֶהם. הָאְמרּו ָדָבר ְוׁשָ  .ַוּדַ

ַתח ְוָאַמר                              תקמבתקמב ים ְוַעל  )שופטים ה(, ּפָ ב ְלחֹוף ַיּמִ ר ָיׁשַ ָאׁשֵ
ּכֹון ם. ִמְפָרָציו ִיׁשְ ב ׁשָ ה ָיׁשַ ַפת ַהּיָם? ָלּמָ ב ַעל ׂשְ ּיֹוׁשֵ א ִמי ׁשֶ ׁש , ֶאּלָ ּמֵ ּתַ ִמׁשְ

ַתְפנּוֵקי ָהעֹוָלם יק  ְוָכאן. [ּבְ ל ַצּדִ ַתח ֶעְליֹון ׁשֶ ר ֶזהּו ּפֶ ל ֶצֶדק(ָאׁשֵ , )ׁשֶ
ָרכֹות ָלעֹוָלם ֵרְך ְלהֹוִריק ּבְ ְתּבָ ּמִ ׁשֶ ר . ּכְ ה ֵמָאׁשֵ סּוק ַהּזֶ ְוָכאן ָסַמְך ַלּפָ

ֵמָנה ַתח ָהֶעְליֹון, ׁשְ ָרכֹות ָלעֹוָלם, ַלּפֶ ם מֹוִריִקים ּבְ ָ ׁשּ ּמִ ּוֶפַתח ֶזה נֹוָדע ] ׁשֶ
ָרכ ּבְ ִמיד ּכַ ל ָהעֹוָלםּתָ ר, ֹות ׁשֶ ְוֶזהּו ַעּמּוד ֵמאֹוָתם ַעּמּוִדים , ְוִנְקָרא ָאׁשֵ

ָהעֹוָלם עֹוֵמד ֲעֵליֶהם  .ׁשֶ

ְקָרא ֶלֶחם עִֹני                              תקמגתקמג ּנִ קֹום ׁשֶ  .]ַההּוא[ֵמאֹותֹו ָמקֹום ִנְתָקן , ְוַהּמָ
ֵמָנה ַלְחמוֹ  ר ׁשְ תּוב ֵמָאׁשֵ ּכָ ָהָיה ֶלֶחם . ֶזהּו ׁשֶ ֶ ָהַפְך ִלְהיֹות ֶלֶחם , עִֹניַמה ׁשּ

ג  ]עִֹני[ ּנַ ֵמָנה[ּפַ ָרכֹות ְוַתְפנּוִקים, ]ׁשְ ֵהִריק ְוָזַרק ּבֹו ּבְ ּום ׁשֶ סּוק , ִמׁשּ ְוסֹוף ַהּפָ
י ֶמֶלךְ  -מֹוִכיַח  ן ַמֲעַדּנֵ ֶלךְ . ְוהּוא ִיּתֵ ָרֵאל? ִמי ַהּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ה ִנּזֹון , זֹו ּכְ ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ַתְפנּוֵקי עֹולָ  ָרכֹות, םּבְ ל ַהּבְ ֶלְך ַהּזֶה ּכָ ְמָחה ְוָכל טּוב , ְוֶזה נֹוֵתן ַלּמֶ ל ׂשִ ּכָ
ה יֹוְצִאים, הּוא נֹוֵתן ּנָ א ַרק ָלַדַעת , ָאְמרוּ . ּוִמּמֶ ִאם לֹא ָבאנּו ָלעֹוָלם ֶאּלָ

 .טֹוב ָלנוּ  -ֶאת ֶזה 

ל ַיֲעקֹב                              תקמדתקמד כֹור ׁשֶ י חִ . ְראּוֵבן ָהָיה ּבְ לֹו ָראּוי , ּיָיאָאַמר ַרּבִ
ּנוּ , ַהּכֹל ְלכּות ִליהּוָדה, ְוַהּכֹל ָהֳעַבר ִמּמֶ ָנה ַהּמַ כֹוָרה ְליֹוֵסף, ְוִנּתְ , ַהּבְ

ה ְלֵלִוי ֻהּנָ ִים ַאל ּתֹוַתר. ְוַהּכְ ּמַ ַחז ּכַ תּוב ּפַ ּכָ ֶהם, ֶזהּו ׁשֶ ֵאר ּבָ ָ ּוַמה . לֹא ִתׁשּ
ית אֹוִני ָאַמר ּכִֹחי ְוֵראׁשִ ֶ ְר , ׁשּ אן ּבֵ רּוְך הּואּכָ דֹוׁש ּבָ  .כֹו ְוִהְפִקידֹו ֵאֶצל ַהּקָ

ֶלךְ                               תקמהתקמה ֶלְך ַלֲעׂשֹות לֹו טֹוָבה[, ַלֲאהּוב ַהּמֶ ׁש ֵמַהּמֶ ּקֵ ּבִ ָהָיה לֹו [ ]ׁשֶ ׁשֶ

ה לֹו טֹוָבה ֶלְך ַיֲעׂשֶ ַהּמֶ ן ְוָרָצה ׁשֶ ּוק ]ּבֵ ׁשּ נֹו ּבַ ֶלךְ . יֹום ֶאָחד ָעַבר ּבְ ֶזה , ָאַמר ַלּמֶ
נִ  י, יּבְ אי ֲאהּוב ַנְפׁשִ ֶלךְ . ַוּדַ ַמע ַהּמֶ נוֹ , ׁשָ ׁש ַעל ּבְ ּקֵ ה ּבִ ּזֶ ְך ַיֲעקֹב . ְוָיַדע ׁשֶ ּכָ

ה ּכִֹחי , ָאַמר כִֹרי ַאּתָ ֶלךְ  .'ְוגוֹ ְראּוֵבן ּבְ ה ֶאת ַהּמֶ אן ִצּוָ  .ּכָ

ִים ַאל ּתֹוַתר                              תקמותקמו ּמַ ַחז ּכַ ֵאַרע לוֹ . ּפַ ֶ אן ָאַמר ַמה ׁשּ ּלֹא ׁשֶ , ּכָ
ַאר  ָאֶרץ ְוִנְזַרק ְלחּוץ ָלָאֶרץ ]לוֹ [ִנׁשְ ה . ּבָ ֶנֶגד ֶזה ְמֻמּנֶ חּום[ּכְ ד  ]ּתְ ֶאָחד ִמּצַ

ַחת ַיד ִמיָכֵאל ה ּתַ ֻמּנֶ ּמְ ן ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּכָ ׁשְ ְבִריֵאל, ַהּמִ ַחת ַיד ּגַ . ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּתַ
ל ַהֶחסֶ  ד ׁשֶ ָכל ָמקֹום ִמּצַ ל  ,ד"ּוִמיָכֵאל הּוא רֹאׁש ּבְ ד ׁשֶ ְוַגְבִריֵאל ִמּצַ

בּוָר  ל ּגְ מֹאל ׁשֶ בּוָרה, ִויהּוָדה עֹד ָרד ִעם ֵאל, ה"ׂשְ ית , ַצד ַהּגְ ִנְקָרא ּבֵ
ין ל ְיהּוָדה. ְוָסמּוְך לֹו ְראּוֵבן, ּדִ ְלכּות ָהְיָתה ׁשֶ ּמַ ב ׁשֶ ְראּוֵבן , ְוַאף ַעל ּגַ

ֶנְגּדֹו ָהָיה  .ָסמּוְך ּכְ

ְמעֹוןָאַמר ַרבִּ                               תקמזתקמז ֵני ְראּוֵבן ְלעֹוֵרר , י ׁשִ ֲעִתיִדים אֹוָתם ּבְ
תֹוְך ָהָאֶרץ ֵני ְקָרבֹות ּבְ תּוב ּכִֹחי , ּבֹא ְרֵאה. ׁשְ ָגלּות ִמְצַרִים -ּכָ . ּבְ
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ית אֹוִני  ָרב -ְוֵראׁשִ ֵהם ָהיּו ִראׁשֹוִנים ַלֲאֵחיֶהם ַלּקְ ֵאת . ׁשֶ ְלָגלּות  -ֶיֶתר ׂשְ
ּור ל, ַאׁשּ ם ּגָ ָ ׁשּ ּמִ םׁשֶ ּלָ ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִראׁשֹוִנים ִמּכֻ ה , ּו ּבְ ּמָ ְוָסְבלּו ּכַ
ה ִעּנּוִיים ָסְבלוּ , ָרעֹות ֵעת, ְוַכּמָ בּו ַעד ּכָ  .ְולֹא ׁשָ

עֹוָלם -ְוֶיֶתר ָעז                               תקמחתקמח יַח ִיְתעֹוֵרר ּבָ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ּמֶ ַמן ׁשֶ ֵהם , ַלּזְ
חוּ ֵיְצאּו ְוַיַעְרכּו ְקָרבֹות בָּ  ים, עֹוָלם ִויַנּצְ קּו ַעל ָהַעּמִ ּוְבֵני ָהעֹוָלם , ְוִיְתַחּזְ

ְלכּות ּמַ ר ּבַ ּבֵ בּו ְלִהְתּגַ תּו ִלְפֵניֶהם ְוַיְחׁשְ ֲארּו , ִיְפֲחדּו ֵמֶהם ְוִיְרּתְ ָ ְולֹא ִיׁשּ
ִים ַאל ּתֹוַתר. ָבהּ  ּמַ ַחז ּכַ תּוב ּפַ ּכָ ֲארּו ָבהּ . ֶזהּו ׁשֶ ָ ּלֹא ִיׁשּ ַעם ׁשֶ  ָמה ַהּטַ

ל ָהעֹוָלם ַצד ֶאָחד ׁשֶ ֵבי ָאִביךָ ? ַוֲאִפּלּו ּבְ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ּום ּכִ ֲעִתיִדים , ִמׁשּ ׁשֶ
ה דֹוׁשָ תֹוְך ָהָאֶרץ ַהּקְ ֵנס ְוַלֲערְֹך ְקָרבֹות ּבְ ְוָקא, ְלִהּכָ ֵבי ָאִביָך ּדַ ּכְ זֹו , ִמׁשְ

ַלִים  .ְירּוׁשָ

ַעת ִצְד , ּבֹא ְרֵאה                              תקמטתקמט ֵני ְראּוֵבן ְלַאְרּבַ רּו ּבְ ּזְ ֵדי ָהעֹוָלם ִהְתּפַ
לּות ּגָ ע רּוחֹות , ּבַ ַאְרּבַ ָעִמים ּבְ ע ּפְ לּות ַאְרּבַ לּו ַלּגָ ּגָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ֶנֶגד ּכָ ּכְ
תּוב ּכִֹחי . ָהעֹוָלם ּכָ ית אֹוִני , ֶאָחד -ֶזהּו ׁשֶ ַנִים -ְוֵראׁשִ ֵאת , ׁשְ  -ֶיֶתר ׂשְ
ה לֹׁשָ ָעהַאְר  -ְוֶיֶתר ָעז , ׁשְ ע . ּבָ ַאְרּבַ מֹו ֵכן ֲעִתיִדים ֵהם ַלֲערְֹך ְקָרב ּבְ ּכְ

ם ַעל ַהּכֹל ִקְרּבָ לֹט ּבְ ְלטּו , רּוחֹות ָהעֹוָלם ְוִלׁשְ ים ְוִיׁשְ ים ַרּבִ חּו ַעּמִ ִויַנּצְ
 .ֲעֵליֶהם

ֵבי ָאִביךָ                               תקנתקנ ּכְ י ָעִליָת ַעל ִמׁשְ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ַחז ּכַ אן . ּפַ ּכָ
ָרֵחלנִ  ה ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ּפָ ּטִ ָהָיה ְלַיֲעקֹב ּבַ , ְרָמז ַעל ִהְרהּור ִראׁשֹון ׁשֶ

ְמקֹוָמהּ  ה ָהָיה ּבִ ל אֹוָתּה ִטּפָ ִאְלָמֵלא ִהְרהּור ׁשֶ ָאר ָהָיה ְראּוֵבן , ׁשֶ ִנׁשְ
ּכֹל ֵבי ָאִביךָ , ּבַ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ַחז ּכַ  -ָעִליָת . ֲאָבל ּפַ

ְלּתָ , ִהְרהּור ַאֵחרבְּ   .'ְוגוֹ ָאז ִחּלַ
ִים ַאל ּתֹוַתר א               א               תקנתקנ ּמַ ַחז ּכַ ָבר ַאֵחר ּפַ ר  -ּדָ ֲאׁשֶ ֲהֵרי ּכַ ׁשֶ

ים ים ַרּבִ חּו ַעּמִ עֹוָלם ִויַנּצְ ֵני ְראּוֵבן ּבָ ְלכּות, ַיַעְרכּו ְקָרב ּבְ ּמַ ֲארּו ּבַ ָ , לֹא ִיׁשּ
ַעם י ָעִליָת ִמׁשְ ? ָמה ַהּטַ ֵבי ָאִביךָ ּכִ ָאֶרץ , ּכְ ֲעִתיִדים ַלֲערְֹך ְקָרב ּבָ ׁשֶ

ְוָקא ה ּדַ דֹוׁשָ ֵבי ָאִביךָ , ַהּקְ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ תּוב ּכִ ּכָ ַלִים[, ׁשֶ ֵבי. זֹו ְירּוׁשָ ּכְ  !]?ִמׁשְ
ב ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב ּכָ א ָאִביךָ ! ִמׁשְ ֵקן, ֶאּלָ ָרֵאל ַהּזָ ֵבי ָאִביָך . ֶזה ִיׂשְ ּכְ ִמׁשְ

ב ְולֹא ּכָ ַלִים, ִמׁשְ ֲעַמִים ִנְבְנָתה ְירּוׁשָ ֲהֵרי ּפַ ּום ׁשֶ ית , ִמׁשּ ִליׁשִ ּוַפַעם ׁשְ
יחַ  ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ֵבי ָאִביךָ , ִלְזַמּנֹו ׁשֶ ּכְ ָרָכה. ְוָלֵכן ִמׁשְ ָתה ּבְ ּלְ , ְוָכאן ִהְתּגַ

אֹותֹו ְזַמן ָהָיה ּבְ ֶ ָראֵ , ּוַמה ׁשּ ְכְנסּו ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ ָהָיה ּכְ ֶ ְהֶיה , ל ָלָאֶרץּוַמה ׁשּ ּיִ ֶ ּוַמה ׁשּ
יחַ  ׁשִ ְזַמן ֶמֶלְך ַהּמָ ה ְראּוֵבןבְּ  ּבִ  .ַמֲעׂשֵ

ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים                              תקנבתקנב י ִיְצָחק. ׁשִ אן ִאֵחד אֹוָתם , ָאַמר ַרּבִ ּכָ
ִכיָנה ְ ל ַהׁשּ מֹאל ׁשֶ ַצד ׂשְ ּלֹא ָיכֹול , ּבְ ה ׁשֶ ין ָקׁשֶ ל ּדִ ים ׁשֶ ָרָאה ַמֲעׂשִ ׁשֶ

י יֹוֵסי. ֹוָלם ִלְסּבֹלָהע ֶהם ֵאיפֹה ִהיא, ָאַמר ַרּבִ ּלָ ָרָכה ׁשֶ י ? ַהּבְ ָאַמר ַרּבִ

http://dailyzohar.com/


לשון קודש  -זוהר ויחי      Zohar Vayechi - Hebrew translation. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

ְמעֹון לֹא ָראּוי ָלֶזה, ִיְצָחק ים ָרִעים, ׁשִ ה ַמֲעׂשִ ּמָ ָרָאה לֹו ּכַ א , ׁשֶ ּבָ ְוֵלִוי ׁשֶ
ה ׁשֶ ין ַהּקָ ד ַהּדִ א מֹׁשֶ , ּוְבָרָכה לֹא ְתלּוָיה ּבוֹ , ִמּצַ ּבָ ׁשֶ ה לֹא ָתָלה ַוֲאִפּלּו ּכְ

ְרָכתוֹ  תּוב , ּבֹו ּבִ ּכָ ֵרְך ה )דברים לג(ׁשֶ ְרֶצה' ּבָ לּוי . ֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו ּתִ ּתָ
דֹוׁש  ּקָ רּוךְ -ּבַ  .הּוא-ּבָ

תּוב , ּבֹא ְרֵאה                              תקנגתקנג דֹול ּוְרַחב ָיַדִים  )תהלים קד(ּכָ ֶזה ַהּיָם ּגָ
ר ַחּיֹות ְקטַ  ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ דֹולֹותׁשָ דֹול . ּנֹות ִעם ּגְ ם ּגָ זֹו  -ֶזה ַהּיָ

עֹוֶמֶדת ַעל ַיֲעקֹב ִכיָנה ׁשֶ ְ ק ֵמָהעֹוָלם, ַהׁשּ ּלֵ ָרָצה ְלִהְסּתַ ׁשֶ ּוְרַחב ָיַדִים . ּכְ
ם - ָלם ּוִמְצַטְמֵצם ׁשָ א ְוִנׁשְ ל ָהעֹוָלם ִמְתַמּלֵ ֲהֵרי ּכָ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין . ׁשֶ ׁשָ

ר  ה ַמְלָאִכי -ִמְסּפָ ּמָ ּכַ םׁשֶ ים ִנְמְצאּו ׁשָ ַחּיֹות ְקַטּנֹות . ם ֶעְליֹוִנים ּוְקדֹוׁשִ
דֹולֹות  ָבִטים -ִעם ּגְ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ְמְצאּו ָבֶהם , ֵאּלּו ֵהם ׁשְ ּנִ ֵני ַיֲעקֹב ׁשֶ ּבְ

ֵלמּות ׁשְ ָלה, ּבִ י . ְוֶאָחד ָטֶלה, ְוֶאָחד ֲאִרי, ְוֶאָחד ְזֵאב, ֶאָחד ַאּיָ ָאַמר ַרּבִ
ִדי, ֶאָחד ְזֵאב, ְוָטֶלה ֶאָחד, ָחדַאְרֵיה אֶ , ִיְצָחק ם, ְוֶאָחד ּגְ ּלָ , ְוֵכן ּכֻ

דֹולֹות ֵצא ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ  .ְלִהּמָ

י ְיהּוָדה ָאַמר                              תקנדתקנד ֲאָבל ְיהּוָדה ַאְרֵיה , ַהּכֹל ָיֶפה, ַרּבִ
ְמעֹון ׁשֹור גִּ , ְוׁשִ ָהיּו ַמׁשְ ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ֶנֶגד ֶזהַוֲהֵרי ּפֵ ֶזה , יִחים ֶזה ּכְ

מֹאל ְ ִמין ְוֶזה ִמׂשּ יו ָרִעים. ִמּיָ ֲעׂשָ ּמַ ל ַאְרֵיה , ְלׁשֹור ׁשֶ מּות ׁשֶ ָאְמרּו ְנַצּיֵר ּדְ
ּלוֹ  ֶרֶפת ׁשֶ ּנוּ , ּבָ ֶזה ְוִיְפַחד ִמּמֶ ל ּבָ ּכֵ ְמעֹון ׁשֹור. ְוִיְסּתַ ְך ׁשִ  .ְיהּוָדה ַאְרֵיה, ּכָ

ְמעֹון לֹ                               תקנהתקנה ה , א ָזָכה ִלְבָרכֹותׁשִ יק אֹותֹו מֹׁשֶ א ִהְדּבִ ֶאּלָ
אן . ִליהּוָדה תּוב ּכָ ַמע ה )דברים לג(ּכָ ם , קֹול ְיהּוָדה' ׁשְ בראשית (ְוָכתּוב ׁשָ

ַמע ה )כט י ׁשָ נּוָאה ָאנִֹכי' ּכִ י ׂשְ י ְיהּוָדה. ּכִ ְמעֹון ְוֵלִוי, ָאַמר ַרּבִ ֲאִביֶהם , ׁשִ
ה י יֹוֵסיָאַמר לֹו . ֶהֱעָלם ְלמֹׁשֶ ה, ַרּבִ ַעם ֲאִביֶהם ֶהֱעָלם ְלמֹׁשֶ ? ָמה ַהּטַ

ה ָהֶעְליֹוָנה, ָאַמר לוֹ  דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ  .ַאף ָאנּו ַנֲעֵלהּו ַלּמְ

ְמעֹון                              תקנותקנו י ׁשִ ֲאלּו ֶאת ַרּבִ אּו ְוׁשָ ה ֲחִביִבים , ָאַמר. ּבָ ּמָ ּכַ
ָבִרים ֵאּלוּ  ָידֹו ּוָבָכה. ּדְ דֹוׁש , ָאַמר. ָטַפח ּבְ ה אֹוְתָך ֶנֱאָמן ַהּקָ ? ִמי ְיַגּלֶ

ֵני ָאָדם יָך ַעל ּבְ ַחּיֶ יָת ּבְ ָרה ְדמּוְתךָ , ִהְתַעּלֵ ְפִטיָרְתָך ְוִנְסּתְ ית ּבִ . ִהְתַעּלֵ
ִמיד חֹות ִרּבֹוְנָך ִנְמְסרּו ְבָיְדָך ּתָ  .ַמְפּתְ

ים, ּבֹא ְרֵאה                              תקנזתקנז ע ָנׁשִ ִנים ְוה, ְלַיֲעקֹב ָהיּו ַאְרּבַ ֹוִליד ּבָ
ן ּלָ ה , ִמּכֻ ְנׁשֹוָתיו ]ְוִנְתַקן[ְוִהְתַעּלֶ ק. ּבִ ּלֵ ָרָצה ַיֲעקֹב ְלִהְסּתַ ׁשֶ ָעְמָדה ָעָליו , ּכְ

ִכיָנה ה ְולֹא ָיכֹל. ׁשְ ַחד, ָרָצה ְלָבֵרְך ֶאת ֵאּלֶ ּפָ ִכיָנה ׁשֶ ְ ְפֵני ַהׁשּ , ָאַמר. ִמּלִ
ה ד, ֵאיְך ֶאֱעׂשֶ אּו ִמּצַ ֵניֶהם ּבָ ֲהֵרי ׁשְ ה ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקָ ִכיָנה ? ַהּדִ ְ ׁשּ ִאם ַאֲחִזיק ּבַ

י - י ָבֶהן, לֹא ָיכְֹלּתִ ים ְוִנְתַקְנּתִ ע ָנׁשִ ֲהֵרי ָהיּו ִלי ַאְרּבַ א ַאֲעֶלה אֹוָתן , ׁשֶ ֶאּלָ
ִית ֲהֵרי , ְלַבַעל ַהּבַ ְרׁשּותוֹ  ]ּבוֹ [ׁשֶ ִית עֹוֵמד ּבִ ְרֶצה , ַהּבַ ּיִ ֶ ה -ּוַמה ׁשּ  .ַיֲעׂשֶ
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ְך ַיֲעקֹב ָאַמר                              תקנחתקנח י , ּכָ ים ּוָבִנים ֲהֵרי ָלַקְחּתִ ל ָנׁשִ ֲחָלִקים ׁשֶ
י ַלְמּתִ ה ְוִנׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ ִביָרה יֹוֵתר, ּבָ ּגְ ק ּבַ א ַאֲעֶלה ? ְוֵאיְך ֶאְתַחּזֵ ֶאּלָ

ִביָרה ָבִרים ְלַבַעל ַהּגְ ְרֶצה, ַהּדְ ּיִ ֶ ה ַמה ׁשּ  .ְולֹא ִיְפַחד, ְוהּוא ַיֲעׂשֶ

תּוב                              תקנטתקנט ר  )דברים לג(, ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ ָרָכה ֲאׁשֶ ְוזֹאת ַהּבְ
ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַרְך מֹׁשֶ ִית, ּבֵ ַעל ַהּבַ ִביָרה, ּבַ ַעל ַהּגְ תּוב , ּבַ ּכָ  )במדבר ל(ּכַ

ּה ְיֵפֶרּנוּ  ּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיׁשָ ֲהֵרי , ִאיׁשָ תּוב )שם ז(ׁשֶ ה ּכָ ּלֹות מֹׁשֶ ן . ּכַ ְוַעל ּכֵ
ִלי ַפַחדמֹׁשֶ  רֹוֶצה ּבְ ַאְרנוּ , ה ְמָבֵרְך ֶאת ִמי ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ , ְוָלֵכן ָאַמר ַיֲעקֹב. ּכְ

ה ׁשֶ ין ַהּקָ ַצד ַהּדִ ה ֵהם ּבְ ַני ֵאּלֶ ּבָ ִית  ]ְיִביאוֹ [, ֲהֵרי ָרִאיִתי ׁשֶ ַעל ַהּבַ ָיבֹא ּבַ
 .ִויָבֵרְך אֹוָתם

אי ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָהיָ                               תקסתקס ה ַוּדַ ֵביתוֹ , המֹׁשֶ ה ּבְ , ּוְרצֹונֹו עֹוׂשֶ
ּה ְיִקיֶמּנוּ  ֱאַמר ִאיׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ תּוב , ּכְ ּכָ ה קּוָמה  )שם י(ֶזהּו ׁשֶ  .'הַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

ּה ְיֵפֶרּנוּ  תּוב ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּוָבה , ְוִאיׁשָ ּכָ ִית  .'הֶזהּו ׁשֶ ַעל ַהּבַ ּבַ אי ׁשֶ ַוּדַ
ה ֶאת ְרצֹונֹו ְוֵאין מֹוחֶ  ּתוֹ , ה ְבָידוֹ עֹוׂשֶ ּגֹוֵזר ַעל ִאׁשְ מֹו ְלָאָדם ׁשֶ ְוִהיא , ּכְ

ה ְרצֹונוֹ  ְך ַיֲעקֹב. עֹוׂשָ ים, ְוַעל ּכָ ֵעץ ַהַחּיִ ָהָיה ָאחּוז ּבְ ב ׁשֶ לֹא , ַאף ַעל ּגַ
ה א ְלַמּטָ ִית ֶאּלָ ַעל ַהּבַ ה הּוא ְלַמְעָלה. ָהָיה ּבַ ְוָלֵכן ֶהֱעָלה אֹוָתם , מֹׁשֶ

ִית  .ְלַבַעל ַהּבַ

י                               אאתקסתקס בֹא ַנְפׁשִ סֹוָדם ַאל ּתָ ַתח ְוָאַמר .'ְוגוֹ ּבְ א ּפָ י ַאּבָ , ַרּבִ
ל  -ִליֵרָאיו ' סֹוד ה .'ְוגוֹ ִליֵרָאיו ' סֹוד ה )תהלים כה( ַהּסֹוד ָהֶעְליֹון ׁשֶ

א ְלאֹוָתם ִיְרֵאי ֵחְטא רּוְך הּוא ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ֵהם , ַהּתֹוָרה לֹא ָנַתן ַהּקָ ּוִמי ׁשֶ
ל ּתֹוָרה, ֵאי ֵחְטאִיְר  ה ָלֶהם סֹוד ֶעְליֹון ׁשֶ ּלֶ ל . ִמְתּגַ ּוִמיהּו סֹוד ָהֶעְליֹון ׁשֶ

ִרית קֶֹדׁש ? ַהּתֹוָרה ְקֵראת סֹוד ה, ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו אֹות ּבְ ּנִ ִרית קֶֹדׁש ' ׁשֶ  .ּבְ

י ׁשְ                               תקסבתקסב ַאְנׁשֵ ְמעֹון ְוֵלִוי ִהְטִריחּו ַעְצָמם ַעל סֹוד ֶזה ּבְ ֶכם ׁשִ
לּו ֲעֵליֶהם סֹוד ֶזה ּמֹולּו ַעְצָמם ִויַקּבְ ּיִ ִמְרָמה, ׁשֶ ּבְ סּוק ֵמִעיד ׁשֶ , ְועֹוד. ְוַהּפָ

ה ַסל ֶאת ַהּסֹוד ַהּזֶ ּפָ ן ָסלּוא ׁשֶ ה ִזְמִרי ּבֶ ַמֲעׂשֵ סֹוָדם ַאל , ְוַיֲעקֹב ָאַמר. ּבְ ּבְ
י בֹא ַנְפׁשִ י. ּתָ ְכֶנֶסת וְ ? ִמי זֹו ַנְפׁשִ ּנִ ִרית ָהֶעְליֹוָנה זֹו ֶנֶפׁש ׁשֶ ּבְ ֶנֱאֶחֶזת ּבַ

ים, ְלַמְעָלה  .ְוִנְקֵראת ֶנֶפׁש ְצרֹור ַהַחּיִ

בֹוִדי                              תקסגתקסג ַחד ּכְ ְקָהָלם ַאל ּתֵ ְרׁשּוהָ , ּבִ ֱאַמר , ֲהֵרי ּפֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְקֵהל ֲעֵליֶהם קַֹרח )במדבר טז( בֹוִדי . ַוּיַ ַחד ּכְ ָרֵאל  -ַאל ּתֵ בֹוד ִיׂשְ ֶזה ּכְ

ה, ְוָלֵכן לֹא ֵבַרְך אֹוָתם ֲאִביֶהם. ָתםְס  ֶהֱעָלה אֹוָתם ְלמֹׁשֶ ּום ׁשֶ י . ִמׁשּ ַרּבִ
יא ָאַמר לּו , ִחּיָ סּוִקים ַהּלָ ךְ [ֵמַהּפְ ּום ּכָ ָמע[ ]ּוִמׁשּ ֶזה ]ַמׁשְ ּלֹא ֶנֱאָחז ֶזה ּבָ , ׁשֶ

ךְ  עֹוָלם, ְוָלֵכן ֵיׁש ּבֹו ַהּכֹל. ְוִהְצָטֵרְך ּכָ ין  ְוֵאין ְלָך ּדֹור ּבָ ּלֹא יֹוֵרד ּדִ ׁשֶ
עֹוָלם ֶהם ְלַקְטֵרג ּבָ ּלָ ֵני ָאָדם, ׁשֶ ל ּבְ ָתִחים ׁשֶ ִרים ַעל ַהּפְ ים ַהְמַחּזְ . ּוִמְתַרּבִ

ה ְלָך ַהּכֹל  ֶנֶגד ֶזה[ִהּנֵ  .]ֶזה ּכְ
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עֶֹרף אְֹיֶביָך                               תקסדתקסד ה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ּבְ י  .'ְוגוֹ ְיהּוָדה ַאּתָ ַרּבִ
ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים  )תהלים קד(, ַתחיֹוֵסי פָּ  ה ָיֵרחַ  .'ְוגוֹ ָעׂשָ ׁש ּבֹו , ָעׂשָ ֵדי ְלַקּדֵ ּכְ

ִנים י ׁשָ ים ְוָראׁשֵ י ֳחָדׁשִ ֶמׁש . ָראׁשֵ ֶ ָבָנה ְמִאיָרה ַרק ִמן ַהׁשּ , ּוְלעֹוָלִמים ַהּלְ
ֶמׁש  ֶ ֹוֶלֶטת ַהׁשּ ׁשּ ָבָנה -ּוְכׁשֶ סֶ , לֹא ׁשֹוֶלֶטת ַהּלְ ּנֶ ְתּכַ ּמִ ֶמׁש ּוְכׁשֶ ֶ ָאז , ת ַהׁשּ

ָבָנה ֶמׁש , ׁשֹוֶלֶטת ַהּלְ ֶ ֶסת ַהׁשּ ּנֶ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ א ַרק ּכְ ָבָנה ֶאּלָ ּבֹון ַלּלְ  .ְוֵאין ֶחׁשְ

רּוְך הּוא ְלָהִאיר                              תקסהתקסה דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֵניֶהם ָעׂשָ תּוב , ּוׁשְ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ָ  )בראשית א( ְרִקיַע ַהׁשּ ן אָֹתם ֱאלִֹהים ּבִ ּתֵ ְוָהיּו  .'ְוגוֹ ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ַוּיִ

תֹות -ְלאֹֹתת  ּבָ תּוב , ֵאּלּו ׁשַ ּכָ י אֹות ִהיא )שמות לא(ׁשֶ ֵאּלּו  -ּוְלמֹוֲעִדים . ּכִ
ים -ּוְלָיִמים . ָיִמים טֹוִבים י ֳחָדׁשִ ִנים . ֵאּלּו ָראׁשֵ ִנים -ּוְלׁשָ י ׁשָ . ֵאּלּו ָראׁשֵ

ְהיּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ע ּיִ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ּבֹון ַלׁשּ ים ֶחׁשְ ָבָנה, ֹוׂשִ ָרֵאל ַלּלְ  .ְוִיׂשְ

י ֶאְלָעָזר                              תקסותקסו ָאַמר ַרּבִ מֹו ׁשֶ תּוב , ְוֶזה הֹוֵלְך ּכְ  )ישעיה ט(ּכָ
ְמָחה ִ ְלּתָ ַהׂשּ יָת ַהּגֹוי לֹו ִהְגּדַ יָת ַהּגֹוי . ִהְרּבִ ָרֵאל -ִהְרּבִ תּוב , ֵאּלּו ִיׂשְ ּכָ ׁשֶ

ֶהם  דֹול )דברים ד(ּבָ י ִמי גֹוי ּגָ ָאֶרץ, ּכִ ִבילוֹ  -לֹו . ְוָכתּוב ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ׁשְ . ּבִ
ְמָחה  ִ ְלּתָ ַהׂשּ ׁש [ִהְגּדַ ָרֵאל - ]ַמּמָ ִביל ִיׂשְ ׁשְ אֹור ּבִ ֶלת ּבָ ּדֶ ְתּגַ ּמִ ָבָנה ׁשֶ . זֹו ַהּלְ

ֶמׁש  ֶ ָבָנה, ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַלׁשּ ָרֵאל ַלּלְ ָבָנה ַוּדַ ? ֵאיֶזה ֵמֶהם ָעִדיף, ְוִיׂשְ אי ַהּלְ
ָבָנה הּוא, ְלַמְעָלה ַחת ַהּלְ ל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּתַ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ֶמׁש , ְוַהׁשּ ֶ ְואֹותֹו ַהׁשּ

ד[ִמּזֹו  ָבָנה ֵמִאיר ]ַהּצַ ָרֵאל  .ַהּלְ יָנם ְלֵבין ִיׂשְ ָרֵאל ֲאחּוִזים . ְרֵאה ַמה ּבֵ ִיׂשְ
ָבָנה ּלְ ֶמׁש ָהֶעְליֹוָנה, ּבַ ֶ ׁשּ לּו ּבַ ְלׁשְ ּתַ ָמקֹום , ְוִהׁשְ ֶמׁש [ ]ּבוֹ [ְוֶנֶאְחזּו ּבְ ֶ ִאיר ַלׁשּ ּמֵ  ]ׁשֶ

ִקים ּבוֹ  ֶמׁש ָהֶעְליֹון ְוִנְדּבָ ֶ ִאיָרה ֵמַהׁשּ ּמְ תּוב , ׁשֶ ּכָ ם  )דברים ד(ׁשֶ ְוַאּתֶ
ה ֵבִקים ּבַ ֶכם ַהּיֹום' ַהּדְ ּלְ ים ּכֻ  .ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ

ה                               תקסזתקסז ְמעֹון  .'ְוגוֹ ְיהּוָדה ַאּתָ י ׁשִ ָמה , ָאַמרַרּבִ ַמְלכּות ִהְתַקּיְ
ָאַמְרנוּ , ִליהּוָדה ֶ תּוב , ְוַהְינּו ַמה ׁשּ ּכָ ֶ ַעם אֹוֶדה ֶאת  )בראשית כט(ַמהּו ׁשּ ַהּפַ

הּוא ְרִביִעי אֹוֶדה ֶאת ה', ה ּום ׁשֶ א', ִמׁשּ ּסֵ הּוא ֶרֶגל ְרִביִעי ַלּכִ ּום ׁשֶ . ִמׁשּ
ם ָהֶעְליֹון"יה ֵ ל ַהׁשּ ם ׁשֶ ה, ו ֶזה רֹׁשֶ ָלם ּוַבּמֶ הֵ ? ִנׁשְ ָדלֶ [א "ּבְ א "ְוַהְינּו הֵ , ]ת"ּבְ

דֹוׁש  ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ אֹוִתּיֹוָתיו, ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ָלם ּבְ דֹוׁש ִנׁשְ ם ַהּקָ ֵ ר , ַהׁשּ ְוֶקׁשֶ
אֹוֵחז אֹוָתן ְך יֹודּוָך ַאֶחיךָ , ׁשֶ אי, ַעל ּכָ ְלכּות ְלָך ְראּוָיה ְלִהְתַקּיֵם ַוּדַ ַהּמַ . ׁשֶ

ים ֶנֱאָמןִויהּוָדה עֹ  )הושע יד( ים. ד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוׁשִ דֹוׁשִ ֵאּלּו ? ִמי ַהּקְ
ים ֶעְליֹוִנים מּו אֹותֹו ֶנֱאָמן, ְקדֹוׁשִ ם מֹוִדים לֹו ְוׂשָ ּלָ ּכֻ ָלֵכן הּוא ִראׁשֹון , ׁשֶ

ּכֹל ם, ּבַ ּלָ  .הּוא ֶמֶלְך ַעל ּכֻ

ַתח ְוָאַמר                              תקסחתקסח ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ה ַבת  )תהלים מה(, ַרּבִ בּוּדָ ל ּכְ ּכָ
ִניָמה ה . ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ ָרֵאל -ּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ה . זֹו ּכְ בּוּדָ הּוא  -ּכְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

בֹוד ה, ]זֹו ְנֵקָבה[ֶזה ָזָכר ְוזֹו ְנֵקָבה . ֶזה ַעל ֶזה, ּכָ בּוּדָ ת ֶמֶלְך . ְוִנְקֵראת ּכְ ּבַ
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ַבע - ת ׁשֶ הּוא קֹול גָּ , ַהְינּו ּבַ ת קֹול ׁשֶ ִניָמה . ְוֶזהּו ֶמֶלְך ָהֶעְליֹון, דֹולּבַ  -ּפְ
מֹותוֹ  ֵאינֹו ִלְפִנים ּכְ ׁש ֶמֶלְך ׁשֶ ּיֵ ּום ׁשֶ ה ַבת ֶמֶלךְ , ִמׁשּ בּוּדָ  .ְוזֹו ּכְ

הּ                               תקסטתקסט צֹות ָזָהב ְלבּוׁשָ ּבְ ׁשְ ה ְוֶנֶאְחֶזה , ִמּמִ ׁשָ ִהְתַלּבְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ְגבּוָרה ֶעְליֹוָנה ִביָלּה עֹוֶמֶדת ָהָאֶרץ, ְקָרא ֶמֶלךְ ְוַגם ֶזה נִ , ּבִ ? ָמַתי, ּוִבׁשְ

ט ּפָ ִמׁשְ ֱאֶחֶזת ּבְ ּנֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֱאַמר , ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ט ַיֲעִמיד  )משלי כט(ּכְ ּפָ ִמׁשְ ֶמֶלְך ּבְ
ַמִים. ָאֶרץ ָ הּ , ְוָלזֹו קֹוְרִאים ַמְלכּות ַהׁשּ ְלכּות , ִויהּוָדה ֶנֱאַחז ּבָ ְוָיַרׁש ַהּמַ

ָאֶרץ ּבָ  .ׁשֶ

י                               תקעתקע א[ַרּבִ ֶרךְ  ]ַאּבָ ּדֶ י ִיְצָחק ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ ָאַמר . ְיהּוָדה ְוַרּבִ
י ִיְצָחק ִדְבֵרי תֹוָרה ְוֵנֵלךְ , ַרּבִ ח ּבְ י ִיְצָחק ְוָאַמר. ִנְפּתַ ַתח ַרּבִ  )בראשית ג(, ּפָ

ֶדם ְלַגן ֵעֶדן  ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ ֲארּוהּו ַהֲחֵבִריםפָּ  .'ְוגוֹ ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוּיַ , סּוק ֶזה ּבֵ
ּתוֹ , ֲאָבל ַוְיָגֶרׁש  ָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ּמְ ן ָאָדם ׁשֶ מֹו ּבֶ ְוָקא, ּכְ  .ֶאת ָהָאָדם ּדַ

ָבר                              תקעאתקעא ָחָטא, ּבֹא ְרֵאה סֹוד ַהּדָ ֶ ַמה ׁשּ ס ּבְ ְוָגַרם , ָאָדם ִנְתּפַ
יםְוָגַרם ְלאֹותֹו ֵעץ ׁשֶ , ָמֶות לֹו ּוְלָכל ָהעֹוָלם רּוׁשִ ֵרׁש ּבֹו , ָחָטא ּבֹו ּגֵ ְלִהּגָ

ָבָניו ְלעֹוָלִמים ֵרׁש ּבְ תּוב ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם. ּוְלִהְתּגָ ּכָ ְוָקא, ֶזהּו ׁשֶ , ֶאת ּדַ
תּוב  ּכָ אן ֶאת ָהָאָדם .'הָוֶאְרֶאה ֶאת  )ישעיה ו(ּכַ  .ַאף ּכָ

ֶדם ְלַגן ֵעֶדן ְוגוֹ                               בבתקעתקע ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ ה -' ַוּיַ מֹו . ֶזה ְלַמּטָ ּכְ
רּוִבים ְלַמְעָלה ּכְ ה, ׁשֶ רּוִבים ְלַמּטָ ה ֲעֵליֶהם, ֵיׁש ּכְ ָרה ָהֵעץ ַהּזֶ ְוֶאת . ְוִהׁשְ

ל ֵאׁש ֵמאֹוָתּה ַהֶחֶרב  ְלֶהֶבת ׁשֶ ְגַמת ׁשַ ֶכת ֵאּלּו ּדֻ ְתַהּפֶ ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ
ְתַלֶהֶטת ּמִ ֶכת . ׁשֶ ְתַהּפֶ ֵני ְצָדִדים ,זֹו ַהֶחֶרב ַהּזוֹ  -ַהּמִ ׁשְ ּיֹוֶנֶקת ּבִ , ׁשֶ

ד ֶזה ְלַצד ַאֵחר ֶכת ִמּצַ ָבר ַאֵחר    ..ּוִמְתַהּפֶ ֶכת , ּדָ ְתַהּפֶ זֹו ַלַהט אֹוָתן  -ַהּמִ
ְלֶהֶבת  ַ ְלכּות[צּורֹות ַהׁשּ ל ַהּמַ ָאַמְרנוּ  ]ׁשֶ ָבִרים , ׁשֶ כֹות ִלְפָעִמים ּגְ ְתַהּפְ ּמִ ׁשֶ

ים כֹות מִ , ְוִלְפָעִמים ָנׁשִ קֹוָמם ַלּכֹלּוִמְתַהּפְ מֹר ֶאת , ּמְ ֵדי ִלׁשְ ְוָכל ֶזה ּכְ
ים ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ ֱאַמר ? ֵאיזֹו ֶדֶרךְ . ּדֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶרךְ  )שם מג(ּכְ ּיָם ּדָ  .ַהּנֹוֵתן ּבַ

י ְיהּוָדה                              תקעגתקעג ַרם ָאָדם , ָיֶפה, ָאַמר ַרּבִ ּגָ אי ׁשֶ ְוָכְך ֶזה ַוּדַ
ָחָטא ּבֹו ְלהִ  ֵרׁש ְלאֹותֹו ֵעץ ׁשֶ ֵני ָהעֹוָלם, ְתּגָ ָאר ּבְ ֱאַמר , ְוַגם ִלׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֶכם )שם נ( ָחה ִאּמְ ּלְ ֵעיֶכם ׁשֻ קֹומֹו , ֲאָבל ָיֶפה ָאַמְרּתָ , ּוְבִפׁשְ ֲהֵרי ִמּמְ ׁשֶ
ָמע תּוב ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם, ַמׁשְ ּכָ ֵלמּות ָהָאָדם, ׁשֶ ּזֹוִהי ׁשְ ּום ׁשֶ  .ִמׁשּ

ָבָנהּומֵ                               תקעדתקעד ָמה ַהּלְ א נַֹח ְוִנְכַנס  , אֹותֹו יֹום ִנְפּגְ ּבָ ַעד ׁשֶ
ְתׁשּוָבה  ָבה[ּבִ ם .]ַלּתֵ ִעים ְוִנְפּגַ אּו ָהְרׁשָ א ַאְבָרָהם . ּבָ ּבָ ְוָעַמד  ]ְוָעְמדוּ [ַעד ׁשֶ

ל ַיֲעקֹב ּוָבָניו ֵלמּות ׁשֶ ְ ׁשּ הּ . ּבַ ְלכּות, ּוָבא ְיהּוָדה ְוָאַחז ּבָ ּמַ ק ּבַ , ְוִהְתַחּזֵ
ָניו ַאֲחָריווְ  ת עֹוָלִמים הּוא ְוָכל ּבָ ַ תּוב ְיהּוָדה . ָיַרׁש אֹוָתּה ְיֻרׁשּ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ה יֹודּוָך ַאֶחיךָ  ּלֹו ֲעֵליֶהם. [ַאּתָ ְלכּות ׁשֶ ַהּמַ ּום ׁשֶ ֱאַמר , ִמׁשּ ּנֶ מֹו ׁשֶ דברי (ּכְ
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ֶאָחיו )א ה-הימים ַבר ּבְ י ְיהּוָדה ּגָ אי בְּ ] יֹודּוָך ַאֶחיךָ . ּכִ ָעְמדּו ַוּדַ ָעה ׁשֶ ׁשָ
ָרֵאל ַעל ַהּיָם ם הֹודּו לֹו ְוָיְרדּו ַאֲחָריו ַלּיָם, ִיׂשְ ּלָ ּכֻ  .ׁשֶ

עֶֹרף אְֹיֶביךָ                               תקעהתקעה ֱאַמר , ָיְדָך ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְיהּוָדה  )שופטים א(ּכְ
ה[ַיֲעֶלה  ִחּלָ ּתְ ֵני ָאִביךָ  .]ּבַ ֲחוּו ְלָך ּבְ ּתַ ל אֹותָ , ִיׁשְ ל ּכָ ָלל ׁשֶ ָאר ּכְ ם ׁשְ

ָבִטים ְ ךָ , ַהׁשּ ֵני ִאּמֶ ֵני ָאִביָך ְולֹא ּבְ ּום ֶזה ּבְ ֵני ָאִביָך . ִמׁשּ ל  -ּבְ ֲהֵרי ּכָ
ָבִטים ְ ָאר ַהׁשּ ב . ׁשְ ַאף ַעל ּגַ ֵהם ֶנְחְלקוּ [ׁשֶ י ַמְלֻכּיֹות ]ׁשֶ ּתֵ ְחְלקּו ִלׁשְ ּנֶ , ׁשֶ

חֲ  ּתַ ַלִים ָהיּו כֹוְרִעים ּוִמׁשְ ָהיּו עֹוִלים ִלירּוׁשָ ׁשֶ ַלִיםּכְ ירּוׁשָ ּבִ ֶלְך ׁשֶ , ִוים ַלּמֶ
ה דֹוׁשָ ְלכּות ַהּקְ ַלִים ִמּמַ ְלכּות ְירּוׁשָ ּמַ ּום ׁשֶ ּנּו ָהְיָתה ]ׁשֹוֶלֶטת[. ִמׁשּ  ִמּמֶ

ֲחוּו ְלךָ                               תקעותקעו ּתַ ֲחווּ , ִיׁשְ ּתַ ֲחוּו , ְולֹא ָכתּוב ְוִיׁשְ ּתַ תּוב ְוִיׁשְ ִאם ּכָ ׁשֶ
ָאר ָהַעּמִ  - בֹא ֶמֶלְך . יםְלהֹוִסיף ֶאת ׁשְ ּיָ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ֲחוּו ֶאּלָ ּתַ לֹא ָכתּוב ְוִיׁשְ

יחַ  ׁשִ תּוב , ַהּמָ ּכָ ֲחווּ  )ישעיה מט(ׁשֶ ּתַ ִרים ְוִיׁשְ ֲחווּ . ׂשָ ּתַ ָאַמר ִיׁשְ ו ׁשֶ , ַעְכׁשָ
ם ָרֵאל ְלַבּדָ ל ִיׂשְ ּכָ ם ַיַעְבדּו ְלרֹאׁש ַהּגֹוָלה, ְלַהְראֹות ׁשֶ ּלָ ל , ּכֻ ָלרֹאׁש ׁשֶ

ֶבל ים ,ּבָ ָאר ָהַעּמִ  .ְולֹא ׁשְ

ְך ַאְרֵיה, ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה                              תקעזתקעז ה ּגּור ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ְוסֹוד . ּבַ
ָבר  ְך ִאיׁש  -ַהּדָ ה ַנַער ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ֶרף . ִאיׁש ִמְלָחָמה' ה )שמות טו(, ּבַ ִמּטֶ

ִני ָעִליתָ  ֶרף, ּבְ ה ִמּטֶ ֶות ְלַהְכִליל ֶאת? ַמה ּזֶ הּוא עֹוֵמד ַעל , ַמְלַאְך ַהּמָ ׁשֶ
יל ֵני ָהעֹוָלם ְולֹא ַמּצִ ֱאַמר , ֶטֶרף ְלַכּלֹות ֶאת ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוָטַרף ְוֵאין  )מיכה ה(ּכְ

יל ִכיָנה ]ּוַמהוּ [. ַמּצִ ְ ֶקת ַהׁשּ ּלֶ  .ּוֵמאֹותֹו ֶטֶרף ִמְסּתַ

ַרע                               תקעחתקעח ֶבל -ּכָ ָגלּות ּבָ גָ  -ָרַבץ . ּבְ ַאְרֵיה . לּות ֱאדֹוםּבְ  -ּכְ
הּוא ָחָזק הּוא יֹוֵתר ָחָזק -ּוְכָלִביא . ׁשֶ ָרֵאל ֵהם ֲחָזִקים, ׁשֶ ְך ִיׂשְ ֵני , ּכָ ּבְ ׁשֶ

ים ְודֹוֲחִקים אֹוָתם לֹות ְמַפּתִ ְוֵהם עֹוְמִדים , ָהעֹוָלם עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ
ַאְרֵיה ּוְכָלִביא ָדָתם ּוְבִמְנֲהֵגיֶהם ּכְ  .ּבְ

ִכיָנה                              תקעטתקעט ְך ׁשְ תּוב , ּכָ ּכָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ָנְפָלה לֹא  )עמוס ה(ׁשֶ
ָרֵאל תּוַלת ִיׂשְ ִפיָלה ַהּזוֹ , תֹוִסיף קּום ּבְ ּנְ ַאְרֵיה ּוְכָלִביא ּבַ . ִהיא ֲחָזָקה ּכְ

לֹט ֵדי ִלְטרֹף ֶטֶרף ְוִלׁשְ א ּכְ ֲהֵרי , ָמה ַאְרֵיה ְוָלִביא לֹא נֹוְפִלים ֶאּלָ ׁשֶ
ִריַח נֹוֵפל, ָרחֹוק ֵמִריַח ֶאת ַטְרּפוֹ מֵ  ּמֵ ָעה ׁשֶ ָ ּקֹוֵפץ ַעל , ּוִמׁשּ ְולֹא ָקם ַעד ׁשֶ

ַאְרֵיה ּוְכָלִביא, ַטְרּפֹו ְואֹוְכלוֹ  א ּכְ ִכיָנה לֹא נֹוֶפֶלת ֶאּלָ ְך ׁשְ ֵדי ִלְנקֹם , ּכָ ּכְ
לֹות ְוִלְקּפֹץ ֲעֵליֶהם ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ֱאַמר , ֵמַעּמִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

רֹב ּכֹחוֹ  )ישעיה סג(  .צֶֹעה ּבְ

ה -ִמי ְיִקיֶמּנּו                               תקפתקפ , הּוא לֹא ָיקּום ִלְנקֹם ֵמֶהם ְנָקָמה ְקַטּנָ
א ִמי ְיִקיֶמּנוּ  ֱאַמר , י"ִמ . ֶאּלָ ּנֶ מֹו ׁשֶ א ָלךְ  )איכה ב(ּכְ ְוהּוא עֹוָלם , ִמי ִיְרּפָ

ְלטֹון ּבֹו ׁשִ ק ַלּכֹל ָהֶעְליֹון ׁשֶ ַרח )איוב לח(ְוָכתּוב , ְלַחּזֵ ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקָ , ִמּבֶ
 .ּוֵבֲארּוהָ 
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ֶבט ִמיהּוָדה ְוגוֹ א               א               תקפתקפ ֲארּו ַהֲחֵבִרים', לֹא ָיסּור ׁשֵ ֲאָבל ַעד , ּבֵ
ילֹ  י ָיבֹא ׁשִ הֵ , ה"ּכִ ו, א"ּבְ ָאר ּבְ ְ ׁשּ ּבַ ּום ׁשֶ אן ֶאת סֹוד ', ִמׁשּ א[ְלַהְראֹות ּכָ  ]ןּכָ

דֹוׁש י ם ַהּקָ ֵ ִלי הֵ . ה"ַהׁשּ ילֹו ּבְ ָמקֹום ַאֵחר ׁשִ לֹה , א"ּבְ ּוְבָמקֹום ַאֵחר ׁשִ
ִלי יוֹ  ילֹ , ד"ּבְ יוֹ "ְוָכאן ׁשִ דֹוׁש ָהֶעְליֹון, א"ד הֵ "ה ּבְ ם ַהּקָ ֵ ִכיָנה , סֹוד ַהׁשּ ְ ׁשּ ׁשֶ

ם  ֵ ׁשּ קּום ּבַ ל י ]ֶזה[ּתָ ל י, ה"ׁשֶ אָ , ]י"ִמ [' ְוהּוא סֹוד ׁשֶ ִפי ׁשֶ  .ַמְרנוּ ּכְ
 השלמה מההשמטות 

ִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים סּוֹתה  ּיַ ס ּבַ ּבֵ ִני ֲאֹתנֹו ּכִ ֵרָקה ּבְ ֶפן ִעירֹה ְוַלׂשּ מֹוֶנה ְדָרגֹות . אְֹסִרי ַלּגֶ ׁשְ
ָפסּוק ֶזה לּולֹות ּבְ ע ֵמֶהן ּדֹומֹות זֹו ָלזוֹ . ּכְ ִים ֵמֶהן ּדֹומֹות זֹו ָלזוֹ , ַאְרּבַ ּתַ יִ , ׁשְ ּתַ ם ֲאֵחרֹות ּוׁשְ

ֶפן ׂשֵֹרָקה. ּדֹומֹות זֹו ָלזוֹ  ּדֹומֹות זֹו ָלזֹו ֵהן ּגֶ ע ׁשֶ ֶהם יֹוְצִאים , ַהְינּו ֶגֶפן ַהְינּו ׂשֵֹרָקה, ַאְרּבַ ּמֵ ׁשֶ
ְקָרא ַיִין ּנִ ה ַיִין ׁשֶ ֶֹרׁש ֶאָחד יֹוְצאֹות ְוׁשֹוְפעֹות, ֲעָנִבים ּוֵמֶהם ַנֲעׂשֶ ן סֹוד ֶאָחד ּוִמׁשּ ּתַ . ְוֻכּלָ ִים ּוׁשְ

ּדֹומֹות זֹו ָלזֹו  לּולֹות , ְוסֹוד ֶאָחד ֵהם, ַהְינּו ִעירֹה ַהְינּו ֲאֹתנוֹ , ִעירֹה ֲאֹתנוֹ  -ׁשֶ ה ַאַחת ּכְ ּוְבַדְרּגָ
 .ּוִמּסֹוד ֶאָחד ׁשֹוְפעֹות

ָבר ֶאָחד ְוסֹוד ֶאָחד ְמָלתֹו ְלעֹרוֹ ,  ְלֻבׁשֹו סּוֹתה ֶזה ּדָ ּה ִהיא ׂשִ י ִהיא ְכסּוֹתה ְלַבּדָ ַעם פַּ . ּכִ
סּות ְמָלה, ּוַפַעם ַאֶחֶרת קֹוְרֵאהּו ְלבּוׁש , קֹוֵרא לֹו ּכְ ֶֹרׁש , ּוַפַעם ַאֶחֶרת קֹוְרֵאהּו ׂשִ ם ִמׁשּ ְוֻכּלָ

ים ֶהם סֹודֹות ֶעְליֹוִנים, ֶאָחד ׁשֹוְפִעים ְוָדָבר ֶאָחד עֹוׂשִ לּוִלים ּבָ מֹות ּכְ ֵ ּיֵק , ְוִחּלּוף ַהׁשּ ּדִ ּוִמי ׁשֶ
הוּ  ֶ ּלֹא ִדּיֵק וּ , ָטַעם ַמׁשּ הוּ  -ִמי ׁשֶ ֶ ֶהן . לֹא ָטַעם ְולֹא ַמׁשּ לּו ְרמּוִזים ּבָ ָרגֹות ַהּלָ מֹוֶנה ַהּדְ ּוׁשְ

ְפׁשּוטוֹ , סֹודֹות ֶעְליֹוִנים סּוק עֹוֵמד ּכִ  .ֲאָבל ַהּפָ

ָאבֹות ָהָיה, ּבֹא ְרֵאה ּבָ ֵלם ׁשֶ ָ ם ְוגוֹ , ַיֲעקֹב ַהׁשּ ֱאַמר  ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ ּנֶ מֹו ׁשֶ םמַ . 'ּכְ ה ִאיׁש ּתָ ? ה ּזֶ
ה ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה ּוֵמַהָחְכָמה ׁשֶ ּלְ ְתַקן ִמן ַהָחְכָמה ׁשֶ ּנִ ב אָֹהִלים, ׁשֶ תּוב יֹׁשֵ ּכָ ֵני אָֹהִלים . ְוַהְינּו ׁשֶ ׁשְ

ְרּגֹוד -ֵהם  ְקָרא ִלְפִנים ִמן ַהּפַ ּנִ ְרּגֹוד, אֶֹהל ׁשֶ ְקָרא ֲאחֹוֵרי ַהּפַ ּנִ ְ , ְואֶֹהל ׁשֶ ֵני ְוָכלּול ָהָיה ִמׁשּ
ים -ְצָדִדים  ים ִחיצֹוִנּיִ ּתִ ים ּוִמּבָ ִניִמּיִ ים ּפְ ּתִ ל ֶזה, ִמּבָ ד ֶאת ַיֲעקֹב ּכָ  ?ּוִמי ִלּמֵ

ם ָוֵעֶבר, ּבֹא ְרֵאה ָהָיה ָטמּון ְוָגנּוז ִעם ׁשֵ ִנים ׁשֶ ֲהֵרי אֹוָתן ׁשָ ד אֹותֹו ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה , ׁשֶ ם ִלּמֵ ׁשֵ
ים ִניִמּיִ ים ּפְ ּתִ ל ּבָ פּות ְוֵעבֶ . ׁשֶ ׁשְ ד אֹותֹו ּכִ ְחּתֹוָנה] ָחְכָמה[ר ִלּמֵ ָבר , ּתַ ֵעֶבר   -ְוִסיָמן ַלּדָ ּבְ

בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ָהר ָיׁשְ ָהר. ַהּנָ ֵעֶבר ַהּנָ ה ּבְ א סֹוד הּוא? ַמה ּזֶ ל , ֶאּלָ ל ְיֵמיֶהם ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ְחּתֹוָנה  א ָחְכָמה ּתַ ְקָרִאים אֹוָתם ַקְדמֹוִנים לֹא ָהיּו לֹוְמִדים ֶאּלָ ּנִ ים ׁשֶ ים ִחיצֹוִנּיִ ּתִ ָאה ִמּבָ ּבָ ׁשֶ

ְרּגֹוד ְרּגֹוד ָהיּו ְדֵבִקים, ֲאחֹוֵרי ַהּפַ ֲאחֹוֵרי ַהּפַ ָבִרים , ּוְבאֹוָתם ׁשֶ ְוָהיּו מֹוִדיִעים ָלֶהם ּדְ
ֲעִתיִדים ָלבֹא ָלעֹוָלם ל אֹוָתם ּדֹורֹות, טֹוב אֹו ַרע, ׁשֶ א אֹותֹו , ְוָאז ָהיּו ּכָ ּבָ ה ַעד ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַצד ַהּקְ

כִ  ְמׁשָ ּנִ ל ׁשֶֹרׁש ׁשֶ יְך לֹו ְלַאְבָרָהם ְוהֹוִדיעֹו ְדָבִרים ׁשֶ ים יְוִהְמׁשִ ּתִ ֶהם ִמּבָ ּלָ ם ָלעֹוָלם ׁשֶ
ים ִניִמּיִ ים, ּפְ ים ִחיצֹוִנּיִ ּתִ ְקָרִאים ּבָ ּנִ ל ֵאּלּו ׁשֶ ם ׁשֹוֲאִבים ּכָ ָ ָבִרים, ּוִמׁשּ ים ְקָצת ּדְ ם ִמְתַהּוִ ָ , ּוִמׁשּ

ָבר , ַהּכֹללֹא  ָרֵאל ָהעֹוָלם ׁשֹוֶתה -ְוִסיָמן ַלּדָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְמִצית ּגּוָפּה ׁשֶ  .ִמּתַ

ָעַמד ַאְבָרָהם ָאִבינוּ  ָעה זֹו ׁשֶ ָ לֹום, ּוִמׁשּ ָ ה, ָעָליו ַהׁשּ ָ ֻדׁשּ ּנּו ַהּכֹל יֹוֵצא , ַעל אֹותֹו ַצד ַהּקְ ּמֶ ּמִ ׁשֶ
לּוי ָהרָיָצא לֹו ִלׁשְ , ְוׁשֹוֵפַע ּובֹו ַהּכֹל ּתָ ֵני ֵעֶבר ַהּנָ ֵהם ּבְ ד ֶזה ׁשֶ ַע , ָעתֹו ִמּצַ ֲעׁשֵ ּתַ ּוָבא לֹו ְלִהׁשְ

ה דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו . ּבָ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ תּוב  ָוֶאּקַ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ָנַען ָכל ֶאֶרץ ּכְ ׁש , ּבְ ַנַען ַמּמָ ָאר ַהחֲ , ֶאֶרץ ּכְ ְ ׁשּ םֶאֶרץ ׁשֶ יָה ׁשָ ְחּתֶ ִרים ּתַ ּבָ , ָילֹות ָהֶעְליֹוִנים ִנׁשְ

הּ   כ מההשמטות"ע: ְוֵאין ָלֶהם ִקּיּום ִעּמָ

ִני ֲאֹתנֹו                               תקפבתקפב ֵרָקה ּבְ ֶפן ִעירֹה ְוַלׂשּ יא  .'ְוגוֹ אְֹסִרי ַלּגֶ י ִחּיָ ַרּבִ
ַתח ךָ ' ה )תהלים קכא(, ּפָ מֹר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ָאַמר ה. ִיׁשְ יָון ׁשֶ ' ּכֵ

ל ָרע ָמְרָך ִמּכָ ךָ , ִיׁשְ מֹר ֶאת ַנְפׁשֶ ם ָמה ִיׁשְ א ה? ְלׁשֵ ל ָרע ' ֶאּלָ ָמְרָך ִמּכָ ִיׁשְ
ה - עֹוָלם ַהּזֶ ָך , ּבָ מֹר ֶאת ַנְפׁשֶ אֹותֹו עֹוָלם -ִיׁשְ  .ּבְ
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ל ָהעֹוָלם ַהּזֶה הּוא                              תקפגתקפג ִמיָרה ׁשֶ מוּ , ׁשְ ר ִלְהיֹות ָהָאָדם ׁשָ
עֹוָלם  ֵני ָהָאָדם ּבָ הֹוְלִכים ְלַקְטֵרג ּבְ ה ִמיִנים ָרִעים ְמַקְטְרִגים ׁשֶ ּמָ ִמּכַ

ֶהם אֹותֹו ָהעֹוָלם ַמה ּזֶה. ְוִלְדּבֹק ּבָ ָאַמְרנוּ ? ּבְ מֹו ׁשֶ ּיֹוֵצא ָאָדם ִמן , ּכְ ׁשֶ ּכְ
ה ְמק -ִאם הּוא זֹוֶכה , ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֶרת ּבִ ָמתֹו עֹוָלה ּוִמְתַעּטֶ ְוִאם , ֹוָמהּ ִנׁשְ

יִהּנֹם ְוִלְמסֹר  -לֹא  ִנים ִלְמׁשְֹך אֹותֹו ַלּגֵ ִלים ְמֻזּמָ ל ְמַחּבְ ה ְקבּוצֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ
יֵדי דּוָמה יִהּנֹם, אֹותֹו ּבִ ה ַעל ַהּגֵ ְמָסר ַלְמֻמּנֶ ּנִ ֵרה ֶאֶלף , ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ּוׁשְ
ים ִעּמוֹ  ִנים ַעל ַנְפׁשֹות, ִרּבֹוא ְמֻמּנִ ם ְמֻזּמָ ִעים ְוֻכּלָ  .ָהְרׁשָ

יִהּנֹם, ּבֹא ְרֵאה                              תקפדתקפד ּגֵ ְבָעה ְמדֹוִרים ֵיׁש ּבַ ְבָעה , ׁשִ ְוׁשִ
ע ִנְכֶנֶסת. ְפָתִחים ַמת ָהָרׁשָ ָלה, ְוִנׁשְ ה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ׁשֹוְמֵרי , רּוחֹות, ְוַכּמָ

ָעִרים ְ ַער, ַהׁשּ ַער ְוׁשַ ָכל ׁשַ ה ֶאָחד ּבְ מ, ַוֲעֵליֶהם ְמֻמּנֶ ִעים ְוִנׁשְ ֹות ָהְרׁשָ
ים ַעל ְיֵדי דּוָמה יֵדיֶהם. ִנְמָסרֹות ְלאֹוָתם ְמֻמּנִ ְמָסרֹות ּבִ ּנִ יָון ׁשֶ סֹוְתִמים , ּכֵ

ל ֵאׁש לֹוֵהט ָעִרים ׁשֶ  .ׁשְ

ָעִרים                              תקפהתקפה ָעִרים ַאַחר ׁשְ ֲהֵרי ֵיׁש ׁשְ ָעִרים . ׁשֶ ְ ל ַהׁשּ ּכָ
תּוִחים ּוְסתּוִמים ים פְּ , ּפְ ים ְסתּוִמיםַהִחיצֹוִנּיִ ִניִמּיִ ת , תּוִחים ְוַהּפְ ּבָ ּוְבָכל ׁשַ

תּוִחים ם ּפְ ּלָ ת ּכֻ ּבָ ים, ְוׁשַ ָעִרים ַהִחיצֹוִנּיִ ְ ִעים ַעד ְלאֹוָתם ַהׁשּ , ְויֹוְצִאים ָהְרׁשָ
ים ָתִחים ַהִחיצֹוִנּיִ ּפְ בֹות ּבַ ְתַעּכְ ּמִ מֹות ֲאֵחרֹות ׁשֶ ים ְנׁשָ ּיֹוֵצאת . ּופֹוְגׁשִ ּוְכׁשֶ

ת ּבָ ַתח ּוֶפַתח ְואֹוֵמר ,ׁשַ ָכל ּפֶ רֹוז עֹוֵמד ּבְ ִעים  )תהלים ט(: ַהּכָ ָיׁשּובּו ְרׁשָ
אֹוָלה  רּוְך הּוא ׁשֹוֵמר , ּבֹא ְרֵאה  .'ְוגוֹ ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ יִקים ַהּקָ ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ

ְסרּו ִליֵדי דּוָמה ּלֹא ִיּמָ ה, אֹוָתן ׁשֶ הּוא ַהְמֻמּנֶ מֹר . ׁשֶ תּוב ִיׁשְ ּכָ ֵצאְתָך ֶזהּו ׁשֶ
ךָ , ּובֹוֶאךָ  מֹר ֶאת ַנְפׁשֶ  .ְוָכתּוב ִיׁשְ

ֶפן ִעירֹה                              תקפותקפו ֶפן. אְֹסִרי ַלּגֶ ָרֵאל? ַמִהי ַהּגֶ ֶנֶסת ִיׂשְ מֹו , זֹו ּכְ ּכְ
ֱאַמר  ּנֶ יעַ  )תהלים פ(ׁשֶ ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶפן ִמּמִ ֶגֶפן  )שם קכח(ְוָכתּוב , ּגֶ ָך ּכְ ּתְ ֶאׁשְ

ךָ . ּפִֹרּיָה ּתְ ה ַהּזוֹ  ֶאׁשְ דֹוׁשָ ֶפן ַהּקְ ּגֶ י יֹוֵסי. ּכַ ָבְרִכים , ָאַמר ַרּבִ ּמְ ֶפן ׁשֶ זֹו ַהּגֶ
ֶפן ִרי ַהּגֶ ּה ּבֹוֵרא ּפְ תּוב  -ּבֹוֵרא . ּבָ ּכָ ִרי )בראשית א(ַהְינּו ׁשֶ ה ּפְ ִרי . ֵעץ עֹׂשֶ ּפְ

ֶפן  ִרי -ַהּגֶ ִרי . ֶזה ֵעץ ּפְ ה ּפְ ִרי . ָזָכר -עֹׂשֶ ְך ִמ . זֹו ְנֵקָבה -ֵעץ ּפְ ּום ּכָ ׁשּ
ֶפן ִרי ַהּגֶ ֶאָחד, ּבֹוֵרא ּפְ ֶפן[. ֶזה ָזָכר ּוְנֵקָבה ּכְ ִרי ַהּגֶ יִקים ֵהן ּפְ ּדִ מֹות ַהּצַ מֹו , ִנׁשְ ּכְ

ֶפן ִרי ַהּגֶ ָאַמר ּבֹוֵרא ּפְ  .]ׁשֶ
ֶפן ִעירֹה                               תקפזתקפז לֹט  -אְֹסִרי ַלּגֶ ָעִתיד ִלׁשְ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ

ל ֵחיל יםַעל ּכָ ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים , ֹות ָהַעּמִ ים ַעל ַעּמִ ַהֲחָילֹות ַהְמֻמּנִ
לֹות ק, ּוַמּזָ ֶהם ְלִהְתַחּזֵ ּלָ ר , ְוֵהם חֶֹזק ׁשֶ ּבֵ יַח ְלִהְתּגַ ׁשִ ְוָעִתיד ֶמֶלְך ַהּמָ
 .ֲעֵליֶהם

ָתִרים                               תקפחתקפח ל אֹוָתם ַהּכְ ֶפן זֹו ׁשֹוֶלֶטת ַעל ּכָ ּגֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
חְ  לֹותַהּתַ ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ֶהם ַעּמִ ֹוְלִטים ּבָ ׁשּ זֹו , ּתֹוִנים ׁשֶ
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ַחת ְלַמְעָלה ָרֵאל. ְמַנּצַ ֵהם ׂשֵֹרָקה, ִיׂשְ חּו ַהֲחָילֹות ָהֲאֵחִרים , ׁשֶ ְיַכּלּו ִויַנּצְ
ה יחַ , ְלַמּטָ ׁשִ ר ֶמֶלְך ַהּמָ ּבֵ ם ִיְתּגַ ּלָ תּוב . ְוַעל ּכֻ ּכָ ָעִני ְורֵֹכב  )ריה טזכ(ֶזהּו ׁשֶ

ים . ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶהם ַעּמִ ֹוְלִטים ּבָ ׁשּ ֵני ְכָתִרים ׁשֶ ַעִיר ַוֲחמֹור ֵהם ׁשְ
לֹות מֹאל, עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ְ ד ַהׂשּ  .ַצד ַהחֹל, ְוֵהם ִמּצַ

ָאַמר ָעִני                               תקפטתקפט ֶ יַח  -ּוַמה ׁשּ ׁשִ א ? ִנְקָרא ָעִניְוִכי ֶמֶלְך ַהּמָ ֶאּלָ
ְמעֹון י ׁשִ ְך ָאַמר ַרּבִ ּלוֹ , ּכָ ֶ ֵאין לֹו ִמׁשּ ּום ׁשֶ יחַ , ִמׁשּ ׁשִ . ְוקֹוְרִאים לֹו ֶמֶלְך ַהּמָ

ֶמׁש  ֶ א ִמן ַהׁשּ ֵאין ָלּה אֹור ֶאּלָ ה ְלַמְעָלה ׁשֶ דֹוׁשָ ָבָנה ַהּקְ  .זֹוִהי ַהּלְ

לֹט                               תקצתקצ ה ִיׁשְ יַח ַהּזֶ ׁשִ ְלטֹונוֹ ֶמֶלְך ַהּמָ ׁשִ ְמקֹומוֹ , ּבְ ְוָאז , ִיְתַיֵחד ּבִ
ְך ָיבֹוא ָלךְ  )שם( ה ַמְלּכֵ ה . ְסָתם, ִהּנֵ ַצד , ָעִני הּוא -ִאם ְלַמּטָ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ

ָבָנה הּוא ֵאיָנּה ְמִאיָרה, ָעִני -ִאם ְלַמְעָלה . ַהּלְ ְקַלְרָיה ׁשֶ . ֶלֶחם עִֹני, ַאְסּפַ
ל ֶזה ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ַעל ַעִיררֵֹכב ַעל ֲחמֹור וְ , ְוִעם ּכָ ל ַעּמִ ָחְזָקם ׁשֶ

יו ְחּתָ לֹות ִלְכּפֹוָתם ּתַ ְמקֹומוֹ , ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ק ַהּקָ  .ְוִיְתַחּזֵ

ִין ְלבּוׁשוֹ א               א               תקצתקצ ּיַ ס ּבַ ּבֵ ֱאַמר , ּכִ ּנֶ מֹו ׁשֶ א  )ישעיה סג(ּכְ ִמי ֶזה ּבָ
ְצָרהֵמֱאדֹום ֲחמּוץ בְּ  י , ָגִדים ִמּבָ י ְלַבּדִ ַרְכּתִ ִין  .'ְוגוֹ ְוָכתּוב ּפּוָרה ּדָ ּיַ ס ּבַ ּבֵ ּכִ

בּוָרה - ל ּגְ ד ׁשֶ ה, ֶזה ַהּצַ ׁשֶ ין ַהּקָ ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ּדִ ִלְהיֹות ַעל ַעּמִ
לֹות ה -ּוְבַדם ֲעָנִבים סּוֹתה . ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ נִּ , ֶזה ָהֵעץ ְלַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ ְקָרא ּבֵ

ִין ִנְמָסר , ֲעָנִבים ָמר[ְוַהּיַ ֵניֶהם ]ִנׁשְ ׁשְ ׁש ּבִ ֵדי ְלִהְתַלּבֵ ַדם ֲעָנִבים ּכְ ּבֹר , ּבְ ִלׁשְ
לֹות ּוַמְלֵכי ָהעֹוָלם ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ יו ּכָ ְחּתָ  .ּתַ

ַתח ְוָאַמר                              תקצבתקצב י יֹוֵסי ּפָ ֶפן ִעירֹהאְֹס , ַרּבִ ְוָכתּוב , ִרי ַלּגֶ
הּ  )בראשית מ( ִריִגם ְוִהוא ְכפַֹרַחת ָעְלָתה ִנּצָ ה ׂשָ לֹׁשָ ֶפן ׁשְ ּבֹא ְרֵאה . ּוַבּגֶ

ְכבֹוד ִרּבֹוָנם  יִחים ּבִ ּגִ ּלֹא יֹוְדִעים ְולֹא ַמׁשְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ה ֲאטּוִמים ֵהם ּבְ ּמָ ּכַ
ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְולֹ  ִלים ּבְ ּכְ ְפסוּ ְולֹא ִמְסּתַ ה ִיּתָ ּמֶ ְרֵכיֶהם ּבַ , א יֹוְדִעים ּדַ

תּוב  ּכָ לוּ  )משלי ד(ׁשֶ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה לֹא ָיְדעּו ּבַ ִעים ּכָ ֶרְך ְרׁשָ  .ּדֶ

ֵני ָאָדם                              תקצגתקצג ְזַמן ַקְדמֹון ָהְיָתה ְנבּוָאה ׁשֹוָרה ַעל ּבְ ְוָהיּו , ּבִ
ב ּכָ ְסָקה ֵמֶהם ְנבּוָאה. ֹוד ָהֶעְליֹוןיֹוְדִעים ּוִמְתּבֹוְנִנים ָלַדַעת ּבַ ּפָ יָון ׁשֶ , ּכֵ

ַבת קֹול ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ת קֹול. ָהיּו ִמׁשְ ְסָקה ְנבּוָאה ּוָפְסָקה ּבַ ו ּפָ ְולֹא , ַעְכׁשָ
ֲחלֹום א ּבַ ֵני ָאָדם ֶאּלָ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ  .ִמׁשְ

ה ַתְחּתֹוָנה ִהיא ִחיצוֹ                               תקצדתקצד ְרּגָ ִנינוּ , ָנהַוֲחלֹום הּוא ּדַ ֲהֵרי ׁשָ , ׁשֶ
ל ְנבּוָאה ים ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ַעם, ֲחלֹום הּוא ֶאָחד ִמׁשּ ה ? ָמה ַהּטַ ְרּגָ א ִמּדַ ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ה ית ְלַמּטָ ִ ׁשּ ֵאר, ׁשִ ם, ּבֹא ְרֵאה. ַוֲהֵרי ִנְתּבָ ּום , ַהֲחלֹום ִנְרָאה ְלֻכּלָ ִמׁשּ
מֹאל ְ ד ַהׂשּ א ִמּצַ ֲחלֹום ּבָ ה ְד , ׁשֶ ַכּמָ ֲאִפּלּו , ְוִנְרֶאה ֲחלֹום, ָרגֹותְויֹוֵרד ּבְ

לֹות ִבים ַוֲאִפּלּו ְלעֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ  .ְלַחּיָ
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ְפָעִמים לֹוְקִחים ֲחלֹום ְוׁשֹוְמִעים אֹוָתם                               תקצהתקצה ּלִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
יִנים ָהָרִעים ּצֹוֲחִקים . ּומֹוִדיִעים ִלְבֵני ָאָדם, ַהּמִ ֶהם[ֵמֶהם ׁשֶ ֵני ַעל בְּ  ]ּבָ

ָבִרים ּכֹוְזִבים ְבֵרי ֱאֶמת, ָאָדם ּומֹוִדיִעים ָלֶהם ּדְ , ְוִלְפָעִמים ׁשֹוְמִעים ּדִ
ָבִרים ֶעְליֹוִנים ִעים ּומֹוִדיִעים ָלֶהם ּדְ לּוִחים ָלְרׁשָ ֵהם ׁשְ  .ְוִלְפָעִמים ׁשֶ

ה                              תקצותקצו ע ַהּזֶ ָרׁשָ תּוב ּבָ תוּ , ָרָאה ֲחלֹום ֱאֶמת? ַמה ּכָ ּכָ ב ׁשֶ
ִריִגם ה ׂשָ לֹׁשָ ֶפן ׁשְ ָרֵאל? ַמִהי ֶגֶפן. ּוַבּגֶ ֶנֶסת ִיׂשְ תּוב , זֹו ּכְ ּכָ  )תהלים פ(ׁשֶ

ֶפן זֹאת ַמִים ּוְרֵאה ּוְפקֹד ּגֶ ָ ט ִמׁשּ ַמִים. ַהּבֵ ָ קֹום ֶזה ִנְזְרָקה, ִמׁשּ ֲהֵרי ִמּמָ , ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ַמִים ֶאֶרץ )איכה ב(ּכְ ָ ִליְך ִמׁשּ ִהיא , ֶפן זֹאתּוְפקֹד גֶּ . ִהׁשְ ֶפן ׁשֶ ּגֶ

אי, זֹאת  .ַוּדַ

ִריִגם                               תקצזתקצז ה ׂשָ לֹׁשָ ֱאַמר  -ׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ה  )בראשית כט(ּכְ לֹׁשָ ׁשְ
תּוב  -ְוִהיא ְכפַֹרַחת . ֶעְדֵרי צֹאן רְֹבִצים ָעֶליהָ  ּכָ ֶרב  )א ה-מלכים(ׁשֶ ַוּתֵ

לֹמֹה ָבָנה, ָחְכַמת ׁשְ ֵהִאיָרה ַהּלְ ּה ָעְלָתה נִ . ׁשֶ ה -ּצָ ל ַמּטָ ַלִים ׁשֶ   .זֹו ְירּוׁשָ
ּה  ָבר ַאֵחר ָעְלָתה ִנּצָ עֹוֶמֶדת ָעֶליָה ּוֵמיִניָקה , ְלַמְעָלה -ּדָ ה ׁשֶ ְרּגָ אֹוָתּה ּדַ

ֱאַמר , אֹוָתהּ  ּנֶ מֹו ׁשֶ ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ )בראשית א(ּכְ ילּו . ֲאׁשֶ ִהְבׁשִ
לֶֹתיָה ֲעָנִבים  ּכְ הֶ  -ַאׁשְ מֹר ּבָ רִלׁשְ ּמָ  .ם ַיִין ַהְמׁשֻ

ע                              תקצחתקצח ה ָרָאה אֹותֹו ָרׁשָ ּמָ תּוב. ְרֵאה ּכַ ְוכֹוס  )שם מ(? ַמה ּכָ
ַחט אָֹתם ח ֶאת ָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ ָיִדי ָוֶאּקַ ְרעֹה ּבְ אן ָרָאה אֹוָתּה ּכֹוס . ּפַ ּכָ

ְרֵעָלה ין, ַהּתַ ית ַהּדִ ּיֹוֵצאת ֵמאֹוָתם ֲעָנִבים , ְיִניַקת ּבֵ ְתנּו ְלַפְרעֹה ׁשֶ ּנָ ׁשֶ
ָתה אֹותוֹ  ָרֵאל, ְוׁשָ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ַמע ֶאת ֶזה יֹוֵסף. ּכְ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ַמח , ּכֵ ׂשָ

ה ֲחלֹום ַהּזֶ ַבר ֱאֶמת ּבַ ר ֶאת . ְוָיַדע ּדְ ֵ ׂשּ ּבִ ַתר לֹו ֲחלֹום ְלטֹוב ַעל ׁשֶ ָלֵכן ּפָ
ֶזה  .יֹוֵסף ּבָ

ֶפן ִעירֹה , ּבֹא ְרֵאה                              תקצטתקצט ֶפן  -אְֹסִרי ַלּגֶ ַחת ַהּגֶ ים ּתַ ְכּפִ ּנִ ׁשֶ
ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ל ַעּמִ ל אֹוָתם ֲחָילֹות ֲחָזִקים ׁשֶ מֹו , ַהּזֹאת ּכָ ּכְ

ָאַמְרנוּ  ֶהם, ׁשֶ ּלָ ה אֹותֹו ַהּכַֹח ׁשֶ ר ְוִנְכּפֶ ֶפן זֹאת ִנְקׁשָ ִביל ּגֶ ׁשְ ֵאר, ּבִ  .ְוִנְתּבָ

ְמעֹון ָאַמרַרבִּ                               תרתר ֶפן, י ׁשִ ֶפן ְוֵיׁש ּגֶ ה . ֵיׁש ּגֶ ֶפן ְקדֹוׁשָ ֵיׁש ּגֶ
ְקֵראת , ֶעְליֹוָנה ּנִ ֶפן ׁשֶ ֶפן ְסדֹום )דברים לב(ְוֵיׁש ּגֶ ֶפן ָנְכִרּיָה  )ירמיה ב(ְוֵיׁש , ּגֶ ּגֶ

ת ֵאל ֵנָכר ֶפן זֹאת. ּבַ תּוב ּגֶ ְך ּכָ ּום ּכָ ּלֹה ֶזַרע, ִמׁשּ ְקֵראת ּכֻ ּנִ . ֱאֶמת אֹוָתּה ׁשֶ
ֶפן ַהּזוֹ  -ׂשֹוֵרק  ּיֹוְצִאים ֵמַהּגֶ ָרֵאל ׁשֶ ָרֵאל ְוָעְזבּו ֶאת . ֵאּלּו ִיׂשְ ָחְטאּו ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

ֶפן ַהּזוֹ  תּוב, ַהּגֶ ְפָנם ְוגוֹ ? ַמה ּכָ ֶפן ְסדֹום ּגַ י ִמּגֶ ֶפן', ּכִ ֶפן ְוֵיׁש ּגֶ  .ְוָלֵכן ֵיׁש ּגֶ

י יִ א               א               תרתר י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ֶרךְ ַרּבִ ּדֶ י . ְצָחק ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ ָאַמר ַרּבִ
י ִיְצָחק ה, ְיהּוָדה ְלַרּבִ ֶדה ַהּזֶ ָ ׂשּ ָרה, ֵנֵלְך ּבַ ֶרְך יֹוֵתר ְיׁשָ הּוא ּדֶ . ָהְלכוּ . ׁשֶ

ָהְלכוּ  י ְיהּוָדה, ַעד ׁשֶ תּוב , ָאַמר ַרּבִ ֶלג  )משלי לא(ּכָ ָ לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ
יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ  י ָכל ּבֵ ֵאר ּבוֹ . ִניםּכִ י ִחְזִקּיָה ֲחֵבֵרנּו ּבֵ סּוק ֶזה ַרּבִ ָאַמר, ּפָ , ׁשֶ
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ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ יִהּנֹם ׁשְ ּגֵ ִעים ּבַ ין ָהְרׁשָ ה ַוֲחִצי ֵמֶהם , ּדִ ַחּמָ ֲחִצי ֵמֶהם ּבַ
ֶלג ֶ ׁשּ  .ּבַ

ְכָנִסים ָלֵאׁש                               תרבתרב ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ אי גֵּ : ֵהם אֹוְמִרים, ּבְ . יִהּנֹםֶזהּו ַוּדַ
ֶלג ֶ רּוְך הּוא ]ַהּקֹר[זֹו ֲחִריפּות ַהחֶֹרף : אֹוְמִרים, ִנְכָנִסים ַלׁשּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ . ׁשֶ

ְך אֹוְמִרים, ָוה: ַמְתִחיִלים ְואֹוְמִרים  )תהלים מ(, ְוָדִוד ָאַמר. ַוי: ְוַאַחר ּכָ
ֶקם  ֵון ַוּיָ יט ַהּיָ אֹון ִמּטִ ֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ אֹוְמִרים ָוהִממָּ  .'ְוגוֹ ַוּיַ ְך , קֹום ׁשֶ ְוַאַחר ּכָ

 .ַוי

ם                              תרגתרג ֶלג? ְוֵהיָכן ִנְתָקנֹות ַנְפׁשָ ֶ ׁשּ ֱאַמר , ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ  )תהלים סח(ּכְ
ַצְלמֹון ֵלג ּבְ ׁשְ ּה ּתַ י ְמָלִכים ּבָ ּדַ ָפֵרׂש ׁשַ ן. ּבְ ָרֵאל ּכֵ ְלמּוד ? ָיכֹול ַאף ִיׂשְ ּתַ

ֶלג לֹא ִתיָרא ְלֵביָתהּ , לֹוַמר ָ ַעם. ִמׁשּ יָתּה ָלֻבׁש ? ָמה ַהּטַ ל ּבֵ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ִנים ַנִים. ׁשָ א ׁשְ ִנים ֶאּלָ ְקֵרי ׁשָ מֹו ִמיָלה ּוְפִריָעה, ַאל ּתִ ין, ּכְ , ִציִצית ּוְתִפּלִ

ה   .'ְוכוּ ְמזּוָזה ְוֵנר ֲחֻנּכָ
ֶלג , ּבֹא ְרֵאה                              תרדתרד ָ נֶ  -לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ ָרֵאלזֹו ּכְ , ֶסת ִיׂשְ

ִנים יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ ל ּבֵ ִהיא ּכָ ָאַמְרנוּ , ׁשֶ מֹו ׁשֶ תּוב , ּכְ ּכָ ֲחמּוץ  )ישעיה סג(ׁשֶ
ָגִדים ְוגוֹ  ה', ּבְ ׁשֶ ין ַהּקָ ל ַהּדִ ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְלבּוׁש ׁשֶ ַרע ֵמַעּמִ , ְלִהּפָ

רּוְך הּוא ִלְלּבֹׁש ְלבּוׁש ָאדֹ  דֹוׁש ּבָ ַרע ְוָעִתיד ַהּקָ ה ּוְלִהּפָ ם ְוֶחֶרב ֲאֻדּמָ
ָגִדים, ְלבּוׁש ָאדֹם. ֵמָהָאדֹם תּוב ֲחמּוץ ּבְ ּכָ ַמּדּוַע ָאדֹם  )שם(ְוָכתּוב , ׁשֶ
ךָ  ה. ִלְלבּוׁשֶ ִיף ֲאֻדּמָ תּוב , ַהּסַ ּכָ ַרע . ָמְלָאה ָדם' ֶחֶרב ַלה )שם לד(ׁשֶ ּוְלִהּפָ

י ֶזַבח ַלה, ִמן ָהָאדֹם תּוב ּכִ ּכָ ָבְצָרה' ׁשֶ יָתּה ָלֻבׁש  .'ְוגוֹ  ּבְ י ָכל ּבֵ עֹוד ּכִ
ִנים  ה -ׁשָ ׁשֶ ין ַהּקָ ל ַהּדִ ד ׁשֶ א ִמּצַ ֲהֵרי ֶזה ּבָ  .ׁשֶ

י ִיְצָחק                              תרהתרה ךְ , ָאַמר ַרּבִ אי ֶזה ּכָ יָתּה ָלֻבׁש , ַוּדַ ל ּבֵ א ּכָ ֶאּלָ
ִנים ִנים, ׁשָ ָ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות? ָמֵהם ַהׁשּ הִ , ֵאּלּו ׁשָ ּום ׁשֶ ם ִמׁשּ ּלָ יא ִנְכֶלֶלת ִמּכֻ

ָדִדים ל ַהּצְ תּוב , ְויֹוֶנֶקת ִמּכָ ּכָ ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהּיָם )קהלת א(ּכַ ל ַהּנְ  .ּכָ

ָהיּו הֹוְלִכים                              תרותרו ָהָיה הֹוֵלְך , ַעד ׁשֶ אֹותֹו ִתינֹוק ׁשֶ ְגׁשּו ּבְ ּפָ
ָאַמר אֹותֹו ָזֵקן ְלאֹותֹו . בְוָזֵקן ֶאָחד רֹוכֵ , ְלַקּפֹוְטִקּיָא ֵמַאֲחֵרי ַהֲחמֹור

ִני, ִתינֹוק סּוְקךָ , ּבְ סּוִקי ֵאינֹו ֶאָחד, ָאַמר לוֹ . ֱאמֹר ִלי ֶאת ּפְ א ֵרד , ּפְ ֶאּלָ
ב ְלָפֶניָך ְואַֹמר ְלךָ  ה אֹו ֶאְרּכַ ה , לֹא רֹוֶצה, ָאַמר לוֹ . ְלַמּטָ ֲאִני ָזֵקן ְוַאּתָ

ךָ , ִתינֹוק קֹל ֶאת ַעְצִמי ִעּמְ ֶאׁשְ ךְ , ר לוֹ ָאמַ . ׁשֶ ַאְלּתָ , ִאם ּכָ ה ׁשָ ָאז ָלּמָ
סּוק ֶרךְ , ָאַמר לוֹ ? ּפָ ּדֶ ֵלְך ּבַ ּנֵ ֵדי ׁשֶ ל אֹותֹו ָזֵקן, ָאַמר. ּכְ ח רּוחֹו ׁשֶ ּפַ , ּתִ

ָבר הּוא רֹוֵכב ְולֹא יֹוֵדַע ּדָ י, ׁשֶ קּול ִעּמִ ּלֹא ִיְהֶיה ׁשָ ִנְפַרד ֵמאֹותֹו . ְוָאַמר ׁשֶ
ֶרךְ  ּדֶ  .ָזֵקן ְוָהַלְך לֹו ּבַ

י ִיְצָחק                              תרזתרז י ְיהּוָדה ְוַרּבִ יעּו ַרּבִ ִהּגִ ׁשֶ ֲאלּו . ָקַרב ֲאֵליֶהם, ּכְ ׁשָ
ה ֲעׂשֶ י ְיהּוָדה. אֹותֹו ְוָסח ָלֶהם ֶאת ַהּמַ יתָ , ָאַמר לֹו ַרּבִ נּו , ָיֶפה ָעׂשִ ֵלְך ִעּמָ
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יךָ  ָבר ִמּפִ ַמע ּדָ אן ְוִנׁשְ ב ּכָ י ַהּיֹום ׁשֶ , ֲאִני ָעֵיף, ָאַמר ָלֶהם. ְוֵנׁשֵ ּלֹא ָאַכְלּתִ
ה יק . הֹוִציאּו ֶלֶחם ְוָנְתנּו לוֹ . ַהּזֶ ּקִ ִהְתַרֵחׁש ָלֶהם ֵנס ּוָמְצאּו ַמְעַין ַמִים ּדַ

ַחת ֵעץ ּנוּ . ּתַ תּו ִמּמֶ בוּ , ׁשָ תּו ְוָיׁשְ  .ְוֵהם ׁשָ

ַתח אֹותֹו ִתינֹוק ְוָאַמר                              תרחתרח ְתַחר  )תהלים לז(, ּפָ ְלָדִוד ַאל ּתִ
י ַעְוָלהבַּ  עֹׂשֵ ַקּנֵא ּבְ ֵרִעים ַאל ּתְ יָרה , ְלָדִוד. ּמְ ִאם , לֹא ָאַמר -ִאם ׁשִ

ה  ִפּלָ ָכל ָמקֹום ְלָדִוד ְסָתם. לֹא ָאַמר -ּתְ א ּבְ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָאַמר ֶאת , ֶאּלָ
 .ֶזה

ֵרִעים                              תרטתרט ּמְ ְתַחר ּבַ ֵרִעים, ַאל ּתִ ּמְ ְתַחר ּבַ ה ַאל ּתִ ָיה הָ ? ַמה ּזֶ
ר )ִלְכּתֹב(ָצִריְך  ְתַחּבֵ ֵרִעים! ַאל ּתִ ּמְ ה ַתֲחרּות ּבַ ֲעׂשֶ א ַאל ּתַ י לֹא , ֶאּלָ ּכִ

ּלֹא ֶנֱעָקר ְלעֹוָלִמים , ָיַדְעּתָ ְיסֹוד ַעְצְמָך ְולֹא תּוַכל לוֹ  אּוַלי הּוא ֵעץ ׁשֶ
ָפָניו ֶחה ִמּלְ  .ְוִתּדָ

י ַעְוָלה                              תריתרי עֹׂשֵ א ּבְ ַקּנֵ יֶהם ְולֹא , ְוַאל ּתְ ַמֲעׂשֵ יַח ּבְ ּגִ ּלֹא ַתׁשְ ׁשֶ
א ָבֶהם דֹוׁש , ָתבֹא ְלַקּנֵ א ַלּקָ יֶהם ְולֹא ְמַקּנֵ רֹוֶאה ֶאת ַמֲעׂשֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ -ׁשֶ

רּוךְ  ה ָלאִוים, הּוא-ּבָ לֹׁשָ תּוב , עֹוֵבר ַעל ׁשְ ּכָ לֹא ִיְהֶיה ְלָך  )שמות כ(ׁשֶ
ָני ה לְ . ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ מּוָנהלֹא ַתֲעׂשֶ ֲחֶוה . ָך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ּתַ לֹא ִתׁשְ

י ָאנִֹכי ה א' ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ּכִ  .ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקּנָ

ְרּכֹו ֵמֶהםא               א               תריתרי ֵרד ֵמֶהם ְוִלְסטֹות ּדַ , ָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהּפָ
י ְרּכִ י ְוָסִטיִתי ֶאת ּדַ אן ָוָהְלָאה ׁשֶ . ָלֵכן ִנְפַרְדּתִ ָצאִתי ֶאְתֶכםִמּכָ ֲאִני , ּמָ

לּו ִלְפֵניֶכם סּוִקים ַהּלָ ַתח ְוָאַמר  .אֹוֵמר ּפְ ה, ּפָ ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ אן ָאלֶ , ַוּיִ ף "ּכָ
ה ה ָלּמָ ֵלמּות. ְקַטּנָ ׁשְ ִריָאה זֹו לֹא ָהְיָתה ּבִ ּקְ ּום ׁשֶ ַעם. ִמׁשּ ּזֶה ? ָמה ַהּטַ ׁשֶ

ן ּכָ ׁשְ ּמִ א ּבַ א  ּוְבֶאֶרץ ַאֶחֶרת, לֹא ָהָיה ֶאּלָ ֵלמּות לֹא ִנְמֵצאת ֶאּלָ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ה דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ  .ּבָ

ִכיָנה, עֹוד                              בבתריתרי אן ׁשְ ם[, ּכָ ל ָזָכר  ]ְנֵקָבה, ׁשָ ֵלמּות ׁשֶ ם ׁשְ ׁשָ
ת ֱאנֹוׁש , ּוְנֵקָבה ֵלמּות ָזָכר ּוְנֵקָבה -ָאָדם . ָאָדם ׁשֵ אן ְנֵקָבה. ׁשְ , עֹוד. ּכָ

סּוק ר הוַ , סֹוף ַהּפָ ְך ָאלֶ , ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר' ְיַדּבֵ ּום ּכָ ף "ִמׁשּ
ה  .ְקַטּנָ

ה"עֹוד ָאלֶ                               תריגתריג ִכְסאֹו , ף ְקַטּנָ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ָמׁשָ
ְלכּות ָעָליו ּיֹוֵרד ְוהֹוֵלְך ְלֵבית ַעְבּדוֹ . ִנְקָרא ֶמֶלְך ֶעְליֹון, ְוֶכֶתר ַהּמַ ׁשֶ , ּכְ

רּוְך הּוא. ָרא ֶמֶלְך ָקָטןִנְק  דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ הּוא ְלַמְעָלה ַעל , ּכָ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ
ה. ִנְקָרא ֶמֶלְך ֶעְליֹון, ַהּכֹל הּוַרד ְמדֹורֹו ְלַמּטָ יָון ׁשֶ ֲאָבל לֹא , הּוא ֶמֶלךְ , ּכֵ

מֹו ִמּקֶֹדם ה"ְוָלֵכן ָאלֶ , ֶעְליֹון ּכְ  .ף ְקַטּנָ

ְקָר                               תרידתריד ִנינוּ , אַוּיִ ְך ׁשָ ן אֹותֹו ְלֵהיָכלוֹ , ּכָ ַמה , ֵמאֶֹהל מֹוֵעד. ִזּמֵ
ה אֶֹהל מֹוֵעד ת ִלְמנֹות? ּזֶ ּבָ ּבֹו ְתלּוִיים מֹוֵעד ְוַחג ְוׁשַ מֹו , ָהאֶֹהל ׁשֶ ּכְ
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ֱאַמר  ּנֶ נֹות. ְוָהיּו ְלאֹֹתת ּוְלמֹוֲעִדים )בראשית א(ׁשֶ ּבֹון ְלִהּמָ , ּבֹו ַמְתִחיל ַהֶחׁשְ
ָבָנההַ ? ּוִמיהוּ  ֱאַמר , ּלְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ע ְיֵתדֹוָתיו  )ישעיה לג(ּכְ ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ אֶֹהם ּבַ
 .ָלֶנַצח

ה ֵלאמֹר, ֵלאמֹר                              תרטותרטו ֵדי ְלַגּלֹות ? ַמה ּזֶ ֲאָבל ַהּכֹל ֶאָחד ְוָיֶפה [ּכְ

ֵלמּות ְוַהּיִֹפי הּוא ָמקֹום ְלַגּלֹות, הּוא ְ ַהׁשּ ּום ׁשֶ הָ  ]ִמׁשּ ֶ ִניָמהַמה ׁשּ ר ּפְ ּוְבָכל . ָיה ִנְסּתָ
ר ה, ָמקֹום ֵלאמֹר ֱאַמר ַוְיַדּבֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ ה ֵלאמֹר' ּכְ ָנה ְרׁשּות , ֶאל מֹׁשֶ ּתְ ּנִ ׁשֶ

ָבר , ְוָיֶפה הּוא, ֲאָבל ַהּכֹל ֶאָחד, ְלַגּלֹות ָבָנה ַהּדָ ֲהֵרי ִנְמָנה ַלּלְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ה עֹוֵמד, ַההּוא ּמֹׁשֶ קֹום ׁשֶ  .ִמּמָ

ר ה                              תרטזתרטז ה . ְלַמְעָלה -' ַוְיַדּבֵ ֶאְמַצע -ֶאל מֹׁשֶ  -ֵלאמֹר . ּבָ
ׁש ְרׁשּות ְלַגּלֹות, ַאֲחרֹון ּיֵ ה. ָמקֹום ׁשֶ ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ תּוב , ְועֹוד ַוּיִ ַמה ּכָ

ה  )שמות טל(? ְלַמְעָלה ן ֶאל מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ ה .'ְוגוֹ ַוּיָ ה ֶאל מֹׁשֶ ? ָלּמָ
ְך אָ  ָהר, ְמרוּ ּכָ ה ָרָאה אֹותֹו ּבֶ ּמֹׁשֶ ּום ׁשֶ רּוְך הּוא ֶהְרָאה , ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ַמְרֵאה ָהַעִין ֱאַמר , לֹו ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָהר )שם כז(ּכְ ר ֶהְרָאה אְֹתָך ּבָ ֲאׁשֶ ְוָכתּוב . ּכַ
ר ֶהְרָאה ה )המדבר ח(, ּוְכִתיב ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ה ְוגו' ּכַ  )שמות כה(. 'ֶאת מֹׁשֶ

ָהרוּ  ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ ֵדי . ְרֵאה ַוֲעׂשֵ ו ֵהִביאּו לֹו ּכְ ַעְכׁשָ
ְרֶאה ּיִ ָרָאה, ׁשֶ ן ׁשֶ ּכָ מֹו אֹותֹו ִמׁשְ  .ִאם הּוא ּכְ

ה                              תריזתריז ן ֶאל מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ ה ַוּיָ א? ֲאָבל ָלּמָ ְלֶמֶלְך , ֶאּלָ
לְ  ָרָצה ִלְבנֹות ּפַ ִביָרהׁשֶ ִנים, ֵטִרין ַלּגְ ה ֶאת ָהֻאּמָ ָמקֹום : ִצּוָ ֵהיָכל ֶזה ּבְ

לֹוִני לֹוִני, ּפְ ָמקֹום ּפְ ה, ְוֵהיָכל ֶזה ּבְ ּטָ אן ָמקֹום ַלּמִ . ְוָכאן ָמקֹום ִלְמנּוָחה, ּכָ
ִנים ָעׂשּו אֹוָתם ָהֻאּמָ יָון ׁשֶ ֶלךְ , ּכֵ ן ֶאל. ֶהְראּו ַלּמֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ ְך ַוּיָ  ּכָ

ה ִית, מֹׁשֶ ַעל ַהּבַ ַלם ַהֵהיָכל. ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ּבַ ׁשְ ּנִ יָון ׁשֶ ִהְזִמיָנה , ּכֵ
ֶלְך ַלֵהיָכל ִביָרה ֶאת ַהּמֶ הּ , ַהּגְ ְעָלּה ִאּתָ ְקָרא , ִהְזִמיָנה ֶאת ּבַ ְך ַוּיִ ּום ּכָ ִמׁשּ

ה  .ֶאל מֹׁשֶ

ִית                              תריחתריח ַעל ַהּבַ ה הּוא ּבַ ּמֹׁשֶ ּום ׁשֶ תּוב ,ּוִמׁשּ  )שמות לג(? ַמה ּכָ
ֲחֶנה ח ֶאת ָהאֶֹהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלּמַ ה ִיּקַ ִית . ּומֹׁשֶ ַעל ַהּבַ הּוא ּבַ ה ׁשֶ מֹׁשֶ

ךְ  ה ּכָ ךְ , ָעׂשָ ֵאין ְרׁשּות ְלִאיׁש ַאֵחר ַלֲעׂשֹות ּכָ ֶ  .ַמה ׁשּ

ר ה                              תריטתריט ה ַאֶחֶרת ֶעְליֹוָנה -ֵאָליו ' ַוְיַדּבֵ ְרּגָ ָעה , זְואָ . ּדַ ׁשָ ּבְ
ֵנס ה ְלִהּכָ ן מֹׁשֶ ּמֵ ִהְזּדַ ַתח ְוָאַמר, ׁשֶ ם, ָאז ּפָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָמה ָאָדם . ָאָדם ּכִ

אן ה ּכָ ֶאָחד? עֹוׂשֶ ֶמׁש ּוְלָבָנה ּכְ רּו ׁשֶ ִהְתַחּבְ ׁשֶ א ּכְ ַתח ְוָאַמר ָאָדם, ֶאּלָ , ּפָ
תּוב  ּכָ ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה )חבקוק ג(ּכַ  .לֹא ָעְמדוּ וְ , ָעַמד. ׁשֶ

ם                               תרכתרכ י ַיְקִריב ִמּכֶ אן ִנְרָמז -ּכִ ן , ּכָ ה ֲעבֹוַדת ָקְרּבָ ֲעׂשֶ ּיַ ִמי ׁשֶ
ֵלם ָ ֵצא ָזָכר ּוְנֵקָבה, ַהׁשּ ּמָ ּיִ ם. ׁשֶ תּוב ִמּכֶ ּכָ ָמע ׁשֶ ְרֶאה , ַמׁשְ ּמַ ֵצא ּבַ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ֶכם ּלָ ן ַלה. ׁשֶ ְקִריב ַהּכֹל ְלֵהָאֵחז כְּ  -' ָקְרּבָ ּמַ ה, ֶאָחדׁשֶ  .ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ
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ֵהָמה א               א               תרכתרכ ֶאָחד -ִמן ַהּבְ . ְלַהְראֹות ָאָדם ּוְבֵהָמה ַהּכֹל ּכְ
ָקר ּוִמן ַהּצֹאן  הֹורֹות -ִמן ַהּבָ בֹות ַהּטְ ְרּכָ ָאַמר ִמן . ֵאּלּו ַהּמֶ יָון ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ֵהָמה ין ְטהֹורֹות ּוֵבין ְט , ָיכֹול ִמן ַהּכֹל, ַהּבְ ָקר ? ֵמאֹותּבֵ ָחַזר ְוָאַמר ִמן ַהּבָ
 .ּוִמן ַהּצֹאן

ְנֶכם                              תרכבתרכב ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ִני ָהָיה ָצִריְך , ּתַ ַמה ! )ִלְכּתֹב(ָקְרּבָ
ְנֶכם ה ָקְרּבַ ן ַלה? ּזֶ ה ָקְרּבָ ִחּלָ ּתְ א ּבַ ְנֶכם', ֶאּלָ ו ָקְרּבַ ן ַלה. ְוַעְכׁשָ ' ָקְרּבָ

ְנֶכם ִמן. ָאָדם ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ָקְרּבַ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ְלַהְראֹות ִיחּוד , ַהּבְ
ה ה ְלַמְעָלה ּוִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ַמּטָ ן לַ . ִמּלְ ה ְלַמְעָלה ַהְינּו ָקְרּבָ ַמּטָ  .'הִמּלְ

ְנֶכם ה ַהְינּו ָקְרּבַ  .ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ

ב ַעל ַהר ֶעְליֹון                              תרכגתרכג ּיֹוׁשֵ א , ָלה ְלַמְעָלהְלַמעְ , ְלֶמֶלְך ׁשֶ ְוִכּסֵ
ֶלךְ . ּוֶמֶלְך ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל, ֻמְתָקן ַעל אֹותֹו ַהר ְקִריב ּדֹורֹון ַלּמֶ ּמַ , ָאָדם ׁשֶ

ה ְלַמְעָלה ַמּטָ עֹוֶלה ִמּלְ ה ַעד ׁשֶ ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ קֹום , ָצִריְך ַלֲעלֹות ִמּדַ ַלּמָ
ב ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל ֶלְך יֹוׁשֵ ַהּמֶ ֶלךְ ְוָאז יֹוְד , ׁשֶ ֲהֵרי ַמֲעִלים ּדֹורֹון ַלּמֶ , ִעים ׁשֶ

ֶלךְ  ל ַהּמֶ ה. ְואֹותֹו דֹורֹון הּוא ׁשֶ ֲהֵרי יֹוְדִעים , יֹוֵרד ַהּדֹורֹון ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ
ה הּוא ְלַמּטָ ֶלְך ׁשֶ ֶלְך יֹוֵרד ִמְלַמְעָלה ַלֲאהּוב ַהּמֶ ל ַהּמֶ אֹותֹו דֹורֹון ׁשֶ  .ׁשֶ

ּתְ                               תרכדתרכד ְך ּבַ הּכָ ה ְלַמְעָלה, ִחּלָ ַמּטָ ַדְרגֹוָתיו ִמּלְ , ָאָדם עֹוֶלה ּבְ
ן לַ  ָקר .'הְוָאז ָקְרּבָ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ה, ִמן ַהּבְ ַדְרגֹוָתיו ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ , יֹוֵרד ּבְ

ְנֶכם תּוב . ְוָאז ֶזה ָקְרּבַ ְך ּכָ ּום ּכָ י  )שיר ה(ּוִמׁשּ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ ָאַכְלּתִ
ִתיִתי יֵ  ן לַ , יִני ִעם ֲחָלִביׁשָ ַהְינּו ִמן , ִאְכלּו ֵרִעים .'הַהְינּו ָאָדם ְוָקְרּבָ

ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ֵהָמה ִמן ַהּבָ ְנֶכם, ַהּבְ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ  .ְוָאז ּתַ

קּוהּו ַעל רֹאׁשוֹ                               תרכהתרכה י ְיהּוָדה ּוְנׁשָ י ִיְצָחק ְוַרּבִ אּו ַרּבִ . ּבָ
רּוךְ , ָאְמרוּ  מַֹע ֶאת ֶזה ּבָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ּלֹא ֶנֶאְבדּו , ָהַרֲחָמן ׁשֶ ּוָברּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ

אֹותֹו ָזֵקן לּו ּבְ ָבִרים ַהּלָ ָהיּו הֹוְלִכים. ָקמּו ְוָהְלכוּ . ַהּדְ ָראּו ֶגֶפן , ַעד ׁשֶ
ה ַאַחת ִגּנָ  .ַאַחת ְנטּוָעה ּבְ

ַתח אֹותֹו ִתינֹוק ְוָאַמר                              תרכותרכו ֵרָקה אֹ , ּפָ ֶפן ִעירֹה ְוַלׂשּ ְסִרי ַלּגֶ
סּוק ֶזה הּוא סֹוד ֶעְליֹון. ְבִני ֲאתֹונוֹ  ! ָאַסר ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב! ?אְֹסִרי. ּפָ

ֵבית ! ַעִיר ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב! ?ִעירֹה ֵהם ּבְ ים ׁשֶ ּקִ ְרּדַ א סֹוד הּוא ַלּדַ ֶאּלָ
ל ַעִיר ֵמר ֵמאֹותֹו ַהֵחץ ׁשֶ ָ ן ְלִהׁשּ ם י, ַרּבָ דֹוׁש ִנְכָלל ׁשָ ם ַהּקָ ֵ  .ה"ְוַהׁשּ

דֹוׁש                               תרכזתרכז ם ַהּקָ ֵ אן ָרמּוז ַהׁשּ ּכָ ֵרָקה, ּוְכמֹו ׁשֶ ם ְוַלׂשּ ְך ּגַ , ּכָ
ה ו! ׂשֹוֵרק ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב ּמָ ִני. ה"ִנְכָלל ׁשָ ן ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב! ?ּבְ ! ּבֵ

תּוב , ׂשֹוֵרק ּכָ יְך ׂשֹוֵרקְוָאנֹכִ  )ירמיה ב(ּכַ ן. י ְנַטְעּתִ תּוב , ּבֵ ּכָ ן  )זכריה ט(ּכַ ּבֶ
ה ׂשֵֹרָקה. ֲאֹתנֹות ִני, ָלּמָ ה ּבְ  ?ְוָלּמָ
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א                              תרכחתרכח ם ָקדֹוׁש ִלְכּפֹות ֶאת ָהַעִיר, ֶאּלָ ּיֵׁש ׁשֵ מֹו ׁשֶ ם , ּכְ ְך ּגַ ּכָ
ם ָקדֹוׁש ִלְכּפֹות ּכַֹח ַאֵחר הּוא ֲחמֹור, ֵיׁש ׁשֵ ִאְלמָ , ׁשֶ דֹוׁש ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ֵלא ַהׁשּ

אן כַֹח ֶזה"י, ָהיּו ַמֲחִריִבים עֹוָלם, ָרמּוז ּכָ כַֹח ֶזה"ו ]ה"ְוי[, ה ּבְ מֹר , ה ּבְ ִלׁשְ
עֹוָלם, ֵמֶהם ֶאת ָהעֹוָלם ְלטּו בֹו ּבָ ּלֹא ִיׁשְ מֹר ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ  .ְוִלׁשְ

ֶפן                              תרכטתרכט ֶנֶסת יִ ? ֵאיזֹו ֶגֶפן, ָאְסִרי ַלּגֶ ָרֵאלזֹו ּכְ ה ִנְקֵראת . ׂשְ ְוָלּמָ
ֶפן ֶלת ָעֶליָה ְנִטיָעה ַאֶחֶרת? ּגֶ ֶפן לֹא ְמַקּבֶ א ַמה ּגֶ ֶנֶסת , ֶאּלָ ם ּכְ ְך ּגַ ּכָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ א ֶאת ַהּקָ ֶלת ָעֶליָה ֶאּלָ ָרֵאל לֹא ְמַקּבֶ ֶנֶסת , ִיׂשְ ּום ּכְ ּוִמׁשּ
ל ַהּכֹחֹות ָהאֲ  ים ְלָפֶניָה ּכָ ָרֵאל ִנְכּפִ לֹט ִיׂשְ ֵחִרים ְולֹא ְיכֹוִלים ְלָהַרע ְוִלׁשְ

עֹוָלם ַצד ֶזה ּוְבַצד , ּבָ יֵניֶהם ּבְ דֹוׁש ּבֵ ם ַהּקָ ֵ תּוב ֶאת ַהׁשּ יל ַהּכָ ְוָלֵכן ִהּטִ
ִני ֲאֹתנוֹ . ֶזה ּום אֹותֹו ׂשֹוֵרק, ּבְ ֱעַקר ִמׁשּ ּנֶ יְך , ׁשֶ ֱאַמר ְוָאנִֹכי ְנַטְעּתִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

 .'ְוגוֹ ׂשֹוֵרק 
ִין ְלֻבׁשֹו                               תרלתרל ּיַ ס ּבַ ּבֵ ס .'ְוגוֹ ּכִ ּבֵ ! ּכֹוֵבס ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב! ?ּכִ

ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ ס ִמּיֹום ׁשֶ ּבֵ א ּכִ יחַ ? ּוִמיהוּ , ֶאּלָ ׁשִ ִין . ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ ּיַ ַצד  -ּבַ
מֹאל ְ מֹאל -ּוְבַדם ֲעָנִבים . ַהׂשּ ְ ה, ַצד ַהׂשּ יַח ְוָעִתיד ֶמֶלְך . ְלַמּטָ ׁשִ ַהּמָ

ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת  ל ָהַעּמִ ל ַהּכֹחֹות ָהֲאֵחִרים ׁשֶ לֹט ְלַמְעָלה ַעל ּכָ ִלׁשְ
לֹות ה, ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ַמּטָ ּבֹר ֶאת ּכָֹחם ִמְלַמְעָלה ּוִמּלְ  .ְוִלׁשְ

ִין ְלֻבׁשֹו א               א               תרלתרל ּיַ ס ּבַ ּבֵ ָבר ַאֵחר ּכִ ה -ּדָ ִין ַהּזֶ מֹו ַהּיַ ֶאה ַמְר , ּכְ
ְמָחה ין , ׂשִ לֹות[ְוֻכּלֹו ּדִ ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ יחַ  .]ָלַעּמִ ׁשִ ם ֶמֶלְך ַהּמָ ְך ּגַ , ּכָ

ָרֵאל ְמָחה ְלִיׂשְ ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ַיְרֶאה ׂשִ ין ָלַעּמִ ְוֻכּלֹו ּדִ
לֹות תּוב . ּוַמּזָ ִיםְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחפֶ  )בראשית א(ּכָ ֵני ַהּמָ זֹו רּוחֹו , ת ַעל ּפְ

יחַ  ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ִין ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ּיַ ְבָרא ָהעֹוָלם הּוא רֹוֵחץ ְלבּוׁשֹו ּבַ ּנִ  .ּוִמּיֹום ׁשֶ

תּוב ַאֲחָריו                              תרלבתרלב ִים , ְרֵאה ַמה ּכָ ּנַ ִין ּוְלֶבן ׁשִ ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמּיָ
ל ַהּתֹוָרה[, ןֶזה ַיִין ָהֶעְליוֹ . ֵמָחָלב ְרֶוה ׁשֶ ּמַ ְרֶוה ]ׁשֶ ּמַ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּנּו , ׁשֶ ִמּמֶ
ִים ֵמָחָלב. ׁשֹוֶתה ּנַ ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ַיִין ְוָחָלב, ּוְלֶבן ׁשִ ְכָתב , ׁשֶ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ

ה ַעל ּפֶ ּבְ  .ְותֹוָרה ׁשֶ

תּוב                               תרלגתרלג ח ְלַבב ֱאנֹוׁש  )תהלים קד(ּכָ ּמַ ה[ְוַיִין ְיׂשַ ּום ? ָלּמָ ִמׁשּ

א ְמָחה הּוא ּבָ ל ׂשִ קֹום ׁשֶ ּמָ ּמִ סּוק, ׁשֶ ֶמן ]?ּוַמהּו סֹוף ַהּפָ ָ ִנים ִמׁשּ אי , ְלַהְצִהיל ּפָ ַוּדַ
ֶמן ְקָרא ׁשָ ּנִ קֹום ׁשֶ ִין ֶחְדָוה, ּבֹא ְרֵאה. ִמּמָ יַרת ַהּיַ ל , ׁשִ ּכָ הּוא ָמקֹום ׁשֶ

ּנוּ  ְמָחה יֹוֵצאת ִמּמֶ ין, ׂשִ ַעםָמה , ְוסֹופֹו ּדִ ּנּוס ? ַהּטַ ּסֹופֹו ְמקֹום ּכִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ל ַהּכֹל ין הּוא, ׁשֶ ית ֶחְדָוה, ּובֹו ִנּדֹון ָהעֹוָלם, ּדִ ין, ְוָלֵכן ֵראׁשִ . ְוסֹוף ּדִ

ֶמן ָ ִנים ִמׁשּ ְך ְלַהְצִהיל ּפָ ּום ּכָ ּנוּ , ִמׁשּ ל ֶחְדָוה יֹוֵצאת ִמּמֶ ּכָ קֹום ׁשֶ  .ִמּמָ

א ֶלֶחם סֹוֵעד ? ֵאיֶזה ֶלֶחם, ב ֱאנֹוׁש ִיְסָעדְוֶלֶחם ְלבַ                               תרלדתרלד ֶאּלָ
ּבֹו ָתלּוי ְלַבּדֹו ַסַעד ָהעֹוָלם . ֶאת ָהעֹוָלם ]סֹוֵמךְ [ ךְ  -ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ , לֹא ּכָ
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ִלי יֹום לֹא ִנְמָצא ֲהֵרי ַלְיָלה ּבְ ְפִריָדם . ְולֹא ָצִריְך ְלַהְפִריָדם, ׁשֶ ּמַ ּוִמי ׁשֶ
ים ֵרד ֵמַהַחּיִ תּוב , ִיְתּפָ ּכָ ֶחם  )דברים ח(ְוַהְינּו ׁשֶ י לֹא ַעל ַהּלֶ ְלַמַען הֹוִדיֲעָך ּכִ

ּלֹא ָצִריְך ְלַהְפִריד, ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ּום ׁשֶ  .ִמׁשּ
ִוד ֵאיְך ָאַמר ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד, ְוִאם ּתֹאַמר ל , ּדָ הֹוִאיל ְולֹא ָתלּוי ּבֹו ְלַבּדֹו ַסַעד ּכָ

ָבר ְוֶלֶחם? ָהעֹוָלם ּיּוק ַהּדָ א ּדִ מֹו ַוה, ו ִהּתֹוֵסף"ָוא, ֶאּלָ ֶאָחד', ּכְ  .ְוַעל ֶזה ַהּכֹל ִנְמָצא ּכְ

זֹון, ּבֹא ְרֵאה ָבֵרְך ַעל ַהּמָ ּמְ ְלָחן ֵריק, ִמי ׁשֶ ְלָחן , לֹא ְיָבֵרְך ַעל ׁשֻ ֻ ֵצא ֶלֶחם ַעל ַהׁשּ ְוָצִריְך ְלִהּמָ
ָיִמין ל ַיִין ּבְ ִמין? ַעםָמה ַהטַּ , ְוכֹוס ׁשֶ ּיָ מֹאל ּבַ ר ׂשְ ֵ ִביל ְלַקׁשּ ׁשְ ֵרְך ֵמֶהם , ּבִ ְתּבָ ּיִ ְוֶלֶחם ׁשֶ

ֶהם ר ּבָ ֵ ר ֶאָחד, ּוְלִהְתַקׁשּ ָראּוי, ְוִלְהיֹות ַהּכֹל ֶקׁשֶ דֹוׁש ּכָ ם ַהּקָ ֵ ֲהֵרי ֶלֶחם . ְלָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ ׁשֶ
ַיִין ר ּבְ ָיִמין, ִנְקׁשָ ָרכֹות ׁשֹורֹות, ְוַיִין ּבְ עֹוָלם ְוָאז ַהּבְ ָראּוי, ּבָ ְלָחן ִנְתָקן ּכָ ֻ  .ְוַהׁשּ

י ִיְצָחק לּו , ָאַמר ַרּבִ ָבִרים ַהּלָ מַֹע ַהּדְ א ִלׁשְ ֶרְך זֹו ֶאּלָ ָנה ָלנּו ּדֶ ּמְ י ָלנוּ  -ִאְלָמֵלא לֹא ִהְזּדַ . ּדַ
י ְיהּוָדה ל ֶזה, ָאַמר ַרּבִ ּלֹא ֵיַדע ּכָ עֹוָלם ַוֲאִני ּפֹוֵחד ָעלָ , ָנֶאה הּוא ְלִתינֹוק ֶזה ׁשֶ יו ִאם ִיְתַקּיֵם ּבָ

ּום ֶזה י ִיְצָחק. ִמׁשּ ה, ָאַמר ַרּבִ ֵאין , ָאַמר לוֹ ? ְוָלּמָ ָמקֹום ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ינֹוק ֶזה ָיכֹול ְלִהְסּתַ ּתִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ל ּבוֹ  ּכֵ יַח , ַוֲאִני ּפֹוֵחד ָעָליו, ְרׁשּות ְלָאָדם ְלִהְסּתַ ּגִ יַע ְלִפְרקֹו ַיׁשְ ּלֹא ַיּגִ ַעד ׁשֶ ל ְוַיֲעִניׁשּו ׁשֶ ּכֵ ְוִיְסּתַ

 .אֹותוֹ 

ינֹוק ַמע אֹותֹו ַהּתִ ק ִמן , ֵאיִני ּפֹוֵחד ֵמעֶֹנׁש ְלעֹוָלִמים, ָאַמר. ׁשָ ּלֵ א ִהְסּתַ ַאּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ
ל ָעַלי, ָהעֹוָלם ּלֵ ַרְך אֹוִתי ְוִהְתּפַ ֵגן ָעַלי, ּבֵ כּות ָאִבי ּתָ ּזְ י ׁשֶ ? ִמי הּוא ָאִביךָ וּ , ָאְמרּו לוֹ . ְוָיַדְעּתִ

י ְיהּוָדה[, ָאַמר ֵקן ]ֵאין ַרּבִ ל ַרב ַהְמנּוָנא ַהּזָ נֹו ׁשֶ ְתֵפיֶהם . ּבְ יבּו אֹותֹו ַעל ּכִ ָלְקחּו אֹותֹו ְוִהְרּכִ
ה ִמיִלין לֹׁשָ  .ׁשְ

, ִתינֹוקָאַמר ָלֶהם אֹותֹו . 'ֵמָהאֵֹכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק ְוגוֹ  )שופטים יד(, ָקְראּו ָעָליו
א ִליֵדיֶכם ָבר ּבָ ְרׁשּו אֹותוֹ , ּדָ ים, ָאְמרּו לוֹ . ּפָ ֶרְך ַהַחּיִ ן ָלנּו ֶאת ּדֶ רּוְך הּוא ִזּמֵ דֹוׁש ּבָ ֱאמֹר , ַהּקָ

ה  .ַאּתָ

ַתח ְוָאַמר סּוק ֶזה ֵיׁש ָלנּו ּבֹו ֶסֶמךְ , ֵמָהאֵֹכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק, ּפָ ֶזה  -ֵמָהאֵֹכל . ּפָ
תּוב , יקַצּדִ  ּכָ יק אֵֹכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשוֹ  )משלי יג(ׁשֶ אי ְונֹוֵטל ַהּכֹל. ַצּדִ יק אֹוֵכל ַוּדַ ה, ַצּדִ ? ָלּמָ

ִוד, ְלׂשַֹבע ַנְפׁשוֹ  ְקָרא ֶנֶפׁש ּדָ ּנִ ִאְלָמֵלא אֹותֹו  -ָיָצא ַמֲאָכל . ָלֵתת ׂשַֹבע ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ׁשֶ
יק לֹא ֵיֵצא ָמזֹון ְלעֹוָלִמים וְ  ֶזה ִיְצָחק  -ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק . ]ּבוֹ [לֹא יּוַכל ָהעֹוָלם ַלֲעמֹד ַצּדִ

ַרְך ֶאת ַיֲעקֹב  ּבֵ י ָהָאֶרץ )בראשית כז(ׁשֶ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ַטל ַהׁשּ  .ּבְ

ַהּכֹל ֶאָחד, עֹוד ב ׁשֶ ה, ַאף ַעל ּגַ ׁשֶ ין ַהּקָ ַבׁש . לֹא יֹוֵצא ְדַבׁש , ִאּלּוֵלא ֹתֶקף ַהּדִ  זוֹ ? ִמי ַהּדְ
ה ַעל ּפֶ ּבְ תּוב , תֹוָרה ׁשֶ ּכָ ַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים )תהלים יט(ׁשֶ ְכָתב -ּוֵמַעז . ּוְמתּוִקים ִמּדְ ּבִ , זֹו תֹוָרה ׁשֶ

תּוב  ּכָ ן' ה )שם כט(ׁשֶ ה -ָיָצא ָמתֹוק . עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ַעל ּפֶ ּבְ  .זֹו תֹוָרה ׁשֶ

ה ָיִמים לֹׁשָ ֶאָחד ׁשְ יעוּ , ָהְלכּו ּכְ ִהּגִ ל ִאּמוֹ  ַעד ׁשֶ יר ׁשֶ ל ַהּקִ בֹוי ׁשֶ ָרֲאָתה אֹותוֹ . ַלּמָ יָון ׁשֶ , ּכֵ
ִית ָרה ֶאת ַהּבַ ה ָיִמים ֲאֵחִרים, ִסּדְ לֹׁשָ ם ׁשְ בּו ׁשָ ְרכּו אֹותֹו ְוָהְלכוּ . ְוָיׁשְ רּו ְדָבִרים ִלְפֵני , ּבֵ ְוִסּדְ

ְמעֹון י ׁשִ ת ַהּתֹוָרה ָיַרׁש , ָאַמר. ַרּבִ ַ אי ְיֻרׁשּ ֲאָבל . א ְזכּות ָאבֹות ֵיָעֵנׁש ִמְלַמְעָלהְוִאְלָמלֵ , ַוּדַ
הֹוְלִכים ַאַחר ַהּתֹוָרה רּוְך הּוא ְלאֹוָתם ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ים אֹוָתּה ֵהם ּוְבֵניֶהם ְלעֹוָלִמים, ַהּקָ . יֹוְרׁשִ

תּוב  ּכָ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה )ישעיה נט(ֶזהּו ׁשֶ ר ָעֶליָך ְוגוֹ ' ַוֲאִני זֹאת ּבְ  .'רּוִחי ֲאׁשֶ
ּכֹן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹת ְוַיְרָכתֹו ְוגוֹ ְזבוּ  ים ִיׁשְ ַתח. 'ֻלן ְלחֹוף ַיּמִ א ּפָ י ַאּבָ ָך  )תהלים מה(, ַרּבִ ֲחגֹור ַחְרּבְ

ּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ  ֶזה. ַעל ָיֵרְך ּגִ ֵרז ּבָ ֵלי ַזִין ּוְלִהְזּדָ ל ? ְוִכי ֶזה הֹוד ְוָהָדר ַלֲחגֹר ּכְ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ִמי ׁשֶ
ּת  ּה ּבַ ּתֹוָרה ּוְמָזֵרז ַעְצמֹו ּבָ ַבח  -ֹוָרה ְועֹוֵרְך ְקָרב ּבַ ל ִרּבֹונוֹ [ֶזהּו ׁשֶ ה , ֶזהּו הֹוד ְוָהָדר, ]ׁשֶ ְוַאּתָ

ךָ   ?אֹוֵמר ֲחגֹור ַחְרּבְ

ָבר ר ַהּדָ ִעּקַ אי ׁשֶ א ַוּדַ ְבנֵ , ֶאּלָ ם אֹותֹו ּבִ רּוְך הּוא ְוָרׁשַ דֹוׁש ּבָ ִרית ַהּקֶֹדׁש ָנַתן ַהּקָ י ָאָדם אֹות ּבְ
ה ֶלְך ַהּזֶ ם ַהּמֶ ְפָגם ֶאת רֹׁשֶ מּו אֹותֹו ּבִ ְמרּו אֹותֹו ְולֹא ִיְפּגְ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּפֹוֵגם אֹותוֹ , ּכְ ֲהֵרי , ּוִמי ׁשֶ
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ִרית )ויקרא כו(עֹוֶמֶדת ֶנְגּדֹו  ם ּבוֹ , ֶחֶרב נֶֹקֶמת ְנַקם ּבְ ְרׁשָ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ִרית ַהּקָ , ִלְנקֹם ִנְקַמת ַהּבְ
 .ם אֹותוֹ ְוהּוא ּפֹוגֵ 

מֹר ָמקֹום ֶזה רֹוֶצה ִלׁשְ ַהּיֵֶצר ּתֹוֵקף אֹותֹו ֶאת , ּוִמי ׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶנְגּדֹו ּבְ ים ּכְ ן ַעְצמֹו ְוָיׂשִ ֵרז ִויַתּקֵ ִיְזּדָ
ֵרךְ  עֹוֶמֶדת ַעל ַהּיָ ּפֹוֵגם ָמקֹום ֶזה, ַהֶחֶרב ׁשֶ י ׁשֶ ַרע ִמּמִ ּבוֹ , ְלִהּפָ ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ . רְוָאז ֲחגֹור ַחְרּבְ

ּבֹור הּוא ְך הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ . ְוִגּבֹור ִנְקָרא, ּגִ  .ְוַעל ּכָ

ּבֹור  ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ ָבר ַאֵחר ֲחגֹור ַחְרּבְ ֶרךְ  -ּדָ ּיֹוֵצא ַלּדֶ ל ִרּבֹונֹו , ִמי ׁשֶ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ן ַעְצמֹו ּבִ ְיַתּקֵ
ה ֶדק ַהּזֶ ּצֶ ֵרז ּבַ ה ּובַ , ֶחֶרב ֶעְליֹוָנה, ְוִיְזּדָ ְתִפּלָ ֶרךְ ּבִ ּלֹא ֵיֵצא ַלּדֶ ׁשֹות ַעד ׁשֶ תּוב , ּקָ ּכָ  )תהלים פה(ּכַ

ָעָמיו ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיׂשֵ  .ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ

ִביִלים ְוָעַרְך ְקָרבֹות, ּבֹא ְרֵאה ְ ָרִכים ְוַלׁשּ ִמיד ָיָצא ַלּדְ ֶחֶרב ָהֶעְליֹוָנה ַהּזֹו , ְזבּולּון ּתָ ֵרז ּבַ ְוִהְזּדָ
ה ּובַ  ְתִפּלָ ֶרךְ ּבִ ּלֹא ָיָצא ַלּדֶ ׁשֹות ַעד ׁשֶ ר ֲעֵליֶהם, ּקָ ּבֵ ים ְוִהְתּגַ ח ֶאת ָהַעּמִ , ְוִאם ּתֹאַמר. ְוָאז ִנּצַ

ֶחֶרב ַהּזוֹ  ה ְזבּולּון, ְיהּוָדה ֲהֵרי ִנְתַקן ָלֶזה ַלֲערְֹך ְקָרבֹות ְוִתּקּוִנים ּבַ  ?ָלּמָ

א לוּ , ּבֹא ְרֵאה. ֶאּלָ ָבִטים ַהּלָ ְ ר ַהׁשּ ֵנים ָעׂשָ ה ֵהם ,ׁשְ ְלּכָ ל ַהּמַ ּקּון ׁשֶ ם ּתִ ּלָ ל . ּכֻ ֵני ִתּקּוִנים ׁשֶ ׁשְ
יִרים ִ יר ַהׁשּ ׁשִ לֹמֹה ּבְ ה , יֹוֵבל -ֶאָחד ָלרֹוֶעה ָהֶעְליֹון , ְנֵקבֹות ָאַמר ׁשְ ּלָ ַנת  -ְוֶאָחד ַלּכַ ׁשְ

ה ִמּטָ ְ ּקּון ֶאָחד ְלַמְעָלה. ַהׁשּ ה, ּתִ ה ְבֵר . ְוִתּקּון ֶאָחד ְלַמּטָ ם ַמֲעׂשֵ ךְ ּגַ ית הּוא ּכָ ֵני , אׁשִ ׁשְ ּבִ
לוּ  קֹומֹות ַהּלָ ה ֶאָחד ְלַמְעָלה. ַהּמְ ה, ַמֲעׂשֶ ה ֶאָחד ְלַמּטָ ב, ּוַמֲעׂשֶ ָחה ַהּתֹוָרה ּבְ ', ְוָלֵכן ִנְפּתְ

ַמְעָלה ּלְ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ה ּכְ ַמּטָ ּלְ ה ׁשֶ ה עֹוָלם ָהֶעְליֹון. ַמֲעׂשֶ ְחּתֹון, ֶזה עֹוׂשֶ ה עֹוָלם ַהּתַ מֹו . ְוֶזה עֹוׂשֶ ּכְ
 .ֶזה

לֹמֹה ל ְנֵקבֹות ָאַמר ׁשְ ֵני ִתּקּוִנים ׁשֶ ה, ׁשְ ִתּקּון  -ֶאָחד ְלַמְעָלה . ֶאָחד ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמּטָ ּבְ
דֹוׁש  ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ ה . ֶעְליֹון ׁשֶ ַמְעָלה -ֶאָחד ְלַמּטָ ּלְ מֹו ׁשֶ ְחּתֹון ּכְ ִתּקּון ּתַ  .ּבְ

ל ַיעֲ , ּבֹא ְרֵאה ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ָכה ָלֶזהַאׁשְ ּזָ דֹוׁש ׁשֶ ֵאר. קֹב ַהּקָ ְבָרא ָהעֹוָלם , ַוֲהֵרי ִנְתּבָ ּנִ ִמּיֹום ׁשֶ
ל ַיֲעקֹב תֹו ׁשֶ מֹו ִמּטָ ֵלָמה ּכְ ה ׁשְ ק ִמן ָהעֹוָלם, לֹא ִנְמְצָאה ִמּטָ ּלֵ ָרָצה ְלִהְסּתַ ָעה ׁשֶ ָאז , ּוְבׁשָ

ָכל ְצָדָדיו ֵלם ּבְ ְ , ַאְבָרָהם ִמיִמינוֹ . ָהָיה ׁשָ ֶאְמַצע, מֹאלוֹ ִיְצָחק ִמׂשּ ִכיָנה ְלָפָניו, הּוא ּבָ יָון . ׁשְ ּכֵ
ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת ֶזה ַמְעָלה , ָקָרא ְלָבָניו ְוָאַמר ָלֶהם ֵהָאְספוּ , ׁשֶ ּלְ ֵצא ִתּקּון ׁשֶ ּמָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ה ַמּטָ ּלְ  .ְוׁשֶ

ָבר ם. ּבֹא ְרֵאה ֶאת סֹוד ַהּדָ ֵני ִתּקּוִנים ִנְמְצאּו ׁשָ ְחּתֹוןֶאָחד ֶעְליוֹ , ׁשְ ְהֶיה ַהּכֹל , ן ְוֶאָחד ּתַ ּיִ ׁשֶ
ָראּוי ֵלם ּכָ ּקּון ֶעְליֹון. ׁשָ ר ְוִנְגֶלה, ּתִ ּקּון ִנְסּתָ ל ַהּיֹוֵבל הּוא, ּתִ ּקּון ׁשֶ ֲהֵרי ּתִ ָאַמר , ׁשֶ אֹותֹו ׁשֶ

יִרים ִ יר ַהׁשּ ׁשִ לֹמֹה ּבְ ָאַמְרנוּ , ׁשְ מֹו ׁשֶ ה כָּ , ּכְ ּלָ ּלֹא ִהְתּגַ ר ׁשֶ ְסּתָ . אן ְולֹא ָיֶפה ְלַגּלֹותוֹ ָהרֹאׁש ַהּנִ
ּלוּ  רֹועֹות ְוַהּגּוף ִהְתּגַ ּלוּ . ְוֵהם ְידּוִעים, ַהּזְ רּו ְולֹא ִהְתּגַ ַעם. ׁשֹוַקִים ִנְסּתְ בּוָאה ? ָמה ַהּטַ ּנְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ה דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ י ִאם ּבָ ר ְוִנְגֶלה, לֹא ׁשֹוָרה ּכִ  .ְוִתּקּון ֶזה ִנְסּתָ

ּקּון ַאֵחר ְלַמּטָ  יִרים -ה ּתִ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ לֹמֹה ּבְ ָאַמר ׁשְ ה ׁשֶ ּלָ ּקּון ַהּכַ ה יֹוֵתר, ּתִ ּלָ ִהְתּגַ ּקּון ׁשֶ , ֶזהּו ּתִ
ָבִטים ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ יהָ , ְוִתּקּון ֶזה ּבִ ְחּתֶ ֵהם ּתַ הּ , ׁשֶ ּלָ  .ְוִתּקּון ַהּגּוף ׁשֶ

א ְוָאַמר י ַאּבָ ַתח ַרּבִ ם )א ז-מלכים(, ּפָ ַעׂש ֶאת ַהּיָ ָקר . 'מּוָצק ְוגוֹ  ַוּיַ ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ְוָכתּוב עֵֹמד ַעל ׁשְ
ה ְוגוֹ  ה ּפִֹנים ֶנְגּבָ לֹׁשָ ה ּוׁשְ ה פִֹנים ָיּמָ לֹׁשָ ה פִֹנים ָצפֹוָנה ּוׁשְ לֹׁשָ . 'ְוַהּיָם ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה ְוגוֹ ' ׁשְ

ם  ַחת ַהּיָ ר ּתַ ֵנים ָעׂשָ ָקר ׁשְ ָקרעֵֹמד ַעל ׁשְ . ]'ְוגוֹ [ְוָכתּוב ְוֶאת ַהּבָ ר ּבָ אי, ֵני ָעׂשָ ְך הּוא ַוּדַ , ּכָ
ֵני עֹוָלמֹות ׁשְ ר ּבִ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ן ּבִ ה ְמֻתּקָ ם ַהּזֶ ַהּיָ בֹות ְמֻמּנֹות , ׁשֶ ר ְלַמְעָלה ֶמְרּכָ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ּבִ

ר ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ָבִטים, ְלַמְעָלה ּבִ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ה ׁשְ קּ . ְלַמּטָ ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת ַהּתִ יָון ׁשֶ ּון ָהֶעְליֹון ּכֵ
ִכיָנה עֹוֶמֶדת מּולוֹ  ּקּוֶניהָ , ְוָרָאה ׁשְ ִלים ּתִ ָניו. ָרָצה ְלַהׁשְ ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ְוָאַמר ָלֶהם , ָקָרא ִלׁשְ

ִלים ֶאת ָהֱאמּוָנה, ֵהָאְספוּ   .ַהְתִקינּו ַעְצְמֶכם ְלַהׁשְ

ַאְרבָּ , ּבֹא ְרֵאה ָעה ְדָגִלים ּבְ ַאְרּבָ ָבִטים ּבְ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ה פֹוִנים ָצפֹוָנה, ָעה ְצָדִדיםׁשְ לֹׁשָ , ׁשְ
ה ה פֹוִנים ַיּמָ לֹׁשָ ה, ּוׁשְ ה פֹוִנים ֶנְגּבָ לֹׁשָ ה פֹוִנים ִמְזָרָחה, ּוׁשְ לֹׁשָ ְוָכְך הּוא . ְוַהּיָם ֲעֵליֶהם, ּוׁשְ

אי ָבִטים ְלָכל ַצד, ַוּדַ ה ׁשְ לֹׁשָ ָעה רּוחֹות ָהעֹוָלם, ׁשְ ָבִטים, ְלַאְרּבָ ה ׁשְ לֹׁשָ , ִלְזרֹוַע ָיִמין ּוׁשְ
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מֹאל ָבִטים ִלְזרֹוַע ׂשְ ה ׁשְ לֹׁשָ ָבִטים ְלֶיֶרְך ָיִמין, ּוׁשְ ה ׁשְ לֹׁשָ מֹאל, ּוׁשְ ָבִטים ְלֶיֶרְך ׂשְ ה ׁשְ לֹׁשָ , ּוׁשְ
ִכיָנה ֲעֵליֶהם ְ תּוב ְוַהּיָם ֲעֵליֶהם. ְוגּוף ַהׁשּ ּכָ  .ֶזהּו ׁשֶ

 

ָבִטי                              תרנדתרנד ה ׁשְ לֹׁשָ ַעם ׁשְ ָבִטים ָמה ַהּטַ ה ׁשְ לֹׁשָ ם ִלְזרֹוַע ּוׁשְ
ָבר ? ְלָיֵרְך ְוֵכן ַלּכֹל א סֹוד ַהּדָ ְזרֹוַע ָיִמין -ֶאּלָ ִרים ֵהם ּבִ ה ְקׁשָ לֹׁשָ , ׁשְ

מֹאל ׂשְ ה ּבִ לֹׁשָ ֶיֶרְך ָיִמין, ּוׁשְ ה ּבְ לֹׁשָ מֹאל, ּוׁשְ ֶיֶרְך ׂשְ ִרים ּבְ ה ְקׁשָ לֹׁשָ . ּוׁשְ
ִרים ְלאַ  ר ְקׁשָ ֵנים ָעׂשָ ָעה ְצָדִדיםִנְמְצאּו ׁשְ ִנְמְצאּו . ְוַהּגּוף ֲעֵליֶהם, ְרּבָ

ַמְעָלה ּלְ מֹו ׁשֶ ר ִעם ַהּגּוף ּכְ ֵנים ָעׂשָ ִין ָלנוּ . ׁשְ תּוב ? ִמּנַ ּכָ ל  )בראשית מט(ׁשֶ ּכָ
ר ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ּבֹון, ְוזֹאת, ֵאּלֶ ם ַהֶחׁשְ ּלֵ ּתַ ּה ִהׁשְ ּבָ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ

ֱאמַ  ּנֶ מֹו ׁשֶ  .ר ְוַהּיָם ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלהּכְ

ְבָעה ֵעיֵני ה                              תרנהתרנה ְבָעה ֵעיֵני ָהֵעָדה - )זכריה ז(' ׁשִ , ֵהם ׁשִ
ְבִעים ַסְנֶהְדִרין ֲערֹוֶתיהָ . ׁשִ תּוב , ׂשַ ּכָ מֹו ׁשֶ קּוִדים  )במדבר ב(ּכְ ל ַהּפְ ּכָ

קּוִדים לְ  .'ְוגוֹ ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף  ל ַהּפְ ם, ַמֲחֵנה ְראּוֵבןּכָ  .ְוֵכן ְלֻכּלָ

קּות ַיֲעקֹב ֵמָהעֹוָלם, ְוִאם ּתֹאַמר                              תרנותרנו ּלְ ִהְסּתַ ִמְצַרִים ּבְ , ּבְ
ָעה אֹוָתּה ׁשָ ֵלמּות ּבְ ְמְצָאה ׁשְ ּנִ ל ֶזה ֵאיפֹה הּוא, ׁשֶ ְבִעים ? ּכָ אי ׁשִ ַוּדַ

ַבע עֶ , ְנָפׁשֹות ָהיוּ  ׁשְ הֹוִלידּו ּבִ ּבֹוןְוָכל אֹוָתם ׁשֶ ֵאין ָלֶהם ֶחׁשְ ִנים ׁשֶ ֵרה ׁשָ , ׂשְ
תּוב  ּכָ ְמאֹד ְמאֹד )שמות א(ּכַ ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ , ּוְבֵני ִיׂשְ
י )תהלים מ(ְוָכתּוב  ֲערֹות רֹאׁשִ ַ ֵלם. ָעְצמּו ִמׂשּ ָ ל ַיֲעקֹב ַהׁשּ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ , ַאׁשְ

ם לְ  ּלֵ ּתַ הּוא ִהׁשְ הׁשֶ  .ַמְעָלה ּוְלַמּטָ

י ֶאְלָעָזר                              תרנזתרנז ְך הּוא, ָאַמר ַרּבִ אי ּכָ ּקּון ָהֶעְליֹון , ַוּדַ ּתִ ֲאָבל ּבַ
ל ֶזה ל ַהּיֹוֵבל ֵאיְך ִנְמָצא ּכָ ֵנס , ַאְרֵיה, ָאַמר לוֹ ? ׁשֶ ר ַרְגָליו ְלִהּכָ ּדֵ ּסִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ֶרם ֵנס ִעּמוֹ , ַלּכֶ ּכָ ּיִ  ?ִמיהּו ׁשֶ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר                              תרנחתרנח ַתח ַרּבִ ְוהּוא ְבֶאָחד ּוִמי  )איוב כג(, ּפָ
ַעשׂ  ָתה ַוּיָ יֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאּוְ ה. ְיׁשִ ּקּון ָהֶעְליֹון ַהּזֶ לֹא , הּוא ַהּכֹל ֶאָחד, ֶזה ּתִ

ְחּתֹון ַהּזֶה ּתַ רּוד ּכַ תּוב , ָהָיה ּבֹו ּפֵ ֲהֵרי ּכָ ם ִיפָּ  )בראשית ב(ׁשֶ ָ ֵרד ְוָהָיה ּוִמׁשּ
ים ָעה ָראׁשִ רּוד. ְלַאְרּבָ ׁש ּבֹו ּפֵ ּיֵ ב ׁשֶ ָבִרים, ְוַאף ַעל ּגַ ְתּבֹוְננּו ַבּדְ ּיִ ׁשֶ , ּכְ
 .ַהּכֹל עֹוֶלה ְלֶאָחד

ר                              תרנטתרנט ֵנים ָעׂשָ ה עֹוֵמד ַעל ׁשְ ּקּון ַהּיֹוֵבל ַהּזֶ מֹו , ֲאָבל ּתִ ּכְ
ה ְחּתֹון ַהּזֶ ב ׁשֶ , ַהּתַ ִלים ְלָכל ַצד, הּוא ֶאָחדְוַאף ַעל ּגַ , ָהֶאָחד ַהּזֶה ַמׁשְ

ַצד ֶזה ּוְבַצד ֶזה ר. ּבְ ֵנים ָעׂשָ ה ְצָדִדים ֶעְליֹוִנים ֵהם ׁשְ ָ ׁשּ ל , אֹוָתם ׁשִ ּכָ ׁשֶ
ּנוּ  ר, ֶאָחד ַמְלֶוה ַלֲחֵברֹו ְוִנְכָלל ִמּמֶ ֵנים ָעׂשָ ְוַהּגּוף ְוַהּכֹל עֹוֵמד , ְוִנְמְצאּו ׁשְ

ר ֵנים ָעׂשָ ֵאר, ֶזה ַיֲעקֹב? ִמי ַהּגּוף. ַעל ׁשְ א רֹאׁש ְוגּוף , ַוֲהֵרי ִנְתּבָ ֶאּלָ
ֶאָחד עֹוְמִדים  .ּבְ
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ר                               תרסתרס ֵנים ָעׂשָ ל ְזרֹוַע ָיִמין -עֹוד ׁשְ ִרים ׁשֶ ה ְקׁשָ לֹׁשָ ד "ֶחסֶ , ׁשְ
מֹאל. ֲחָסִדים ל ְזרֹוַע ׂשְ ִרים ׁשֶ ה ְקׁשָ לֹׁשָ בּוָר , ׁשְ בּורֹות"ּגְ לֹׁשָ . ה ּגְ ה ׁשְ

ֶיֶרְך ָיִמין ִרים ּבְ מֹאל. ח ְנָצִחים"ֵנצַ , ְקׁשָ ֶיֶרְך ׂשְ ִרים ּבְ ה ְקׁשָ לֹׁשָ ד "הוֹ , ׁשְ
ר -ְוהֹודֹות  ֵנים ָעׂשָ ר -ְוַהּגּוף עֹוֵמד ֲעֵליֶהם . ֲהֵרי ׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ . ֲהֵרי ׁשְ

ת, עֹוד ֶרׁשֶ ֵרה ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ִמְתּפָ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ ְלַמְעָלה ִמ , ְוַהּכֹל ֶאָחד, ּבִ
ִיחּוד ה ּבְ רּוד, ְלַמּטָ עֹוֵמד ַעל ּפֵ  .ַעד אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

ְבָעה ֵעיַנִים ֶעְליֹוִניםא               א               תרסתרס תּוב , ׁשִ ּכָ ה ׁשֶ ' ֵעיֵני ה )זכריה ד(ֵאּלֶ
ה ְמׁשֹוְטִטים ל ָזָכר הּוא, ְזָכִרים, ֵהּמָ ֲהֵרי ֶזהּו ָמקֹום ׁשֶ אן ֵעיֵני ה. ׁשֶ ' ּכָ

ה, תְמׁשֹוְטטוֹ  ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ִתּקּון ַהׁשּ ֵקָבה , ּבְ ל ַהּנְ ַבע  .]עֹוֶמֶדת[ָמקֹום ׁשֶ ׁשֶ
תּוב ְלָך ה ּכָ ֶנֶגד ֶזה ׁשֶ בּוָרה ' ֵעיַנִים ֶעְליֹונֹות ּכְ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ָמקֹום ֶזה  .'ְוגוֹ ַהּגְ

ִלים ְלָכל ַצד  .ַמׁשְ

ָער                              תרסבתרסב ֵ תּוב , עֹוד ַהׂשּ ּכָ בּורֹות ִמ  )תהלים קו(ּכַ ל ּגְ  .'הי ְיַמּלֵ
תּוב  ּכָ י )שם מ(ֶזהּו ׁשֶ ֲערֹות רֹאׁשִ ַ י ' ַחְסֵדי ה )איכה ג(ְוָכתּוב . ָעְצמּו ִמׂשּ ּכִ

קֹום[ְוִתּקּוִנים ֵאּלּו ִהְתַעּלּו  .'ְוגוֹ לֹא ָתְמנּו  ב . ְלָמקֹום ַאֵחר ]ִמּמָ ְוַאף ַעל ּגַ
אן ֶנֱאַמר יֹוֵתר ּכָ ָקל עֶ , ׁשֶ ִמׁשְ ֶלְך ֲאָמָרם , ְליֹון ְוַתְחּתֹוןְוָעָלה ּבְ לֹמֹה ַהּמֶ ּוׁשְ

ם יִקים יֹוֵתר. ְוִהְצָטַרְכנּו ְלָפְרׁשָ ּדִ ל ַהּצַ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ֶרְך , ַאׁשְ ּיֹוְדִעים ּדֶ ׁשֶ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ְליֹוְדֵעי ִמּדֹות, ַהּקָ ּלָ  .ְוָכאן ַהּכֹל ִהְתּגַ

י ְיהּוָדה                              תרסגתרסג ַנאי ָעׂשוּ  ,ָאַמר ַרּבִ שָכר ּתְ ָ ֶאָחד . ְזבּוֻלן ְוִיׂשּ
ּתֹוָרה ב ְועֹוֵסק ּבַ ה ִמְסָחר, יֹוׁשֵ שָכר, ְוֶאָחד יֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ָ ִיׂשּ , ְותֹוֵמְך ּבְ

תּוב  ּכָ ר )משלי ג(ׁשֶ ָ ים ַלֲעׂשֹות ִמְסָחר. ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאׁשּ ּמִ , ְוָהָיה ּפֹוֵרׁש ַלּיַ
ְך ָהָיה ֲהֵרי הַ , ְוֶחְלקֹו ּכָ תוֹ ׁשֶ ָ  . ּיָם ָהָיה ְיֻרׁשּ

ֵנס. ְוָלֵכן קֹוֵרא לֹו ָיֵרךְ                               תרסדתרסד ֵרְך ָלֵצאת ּוְלִהּכָ ֶרְך ַהּיָ ֶזהּו . ּדֶ
תּוב  ּכָ אָֹהֶליךָ  )דברים לג(ׁשֶ שָכר ּבְ ָ ֵצאֶתָך ְוִיׂשּ ַמח ְזבּוֻלן ּבְ ים . ׂשְ ְלחֹוף ַיּמִ

ּכֹן  אֹוָתם יֹוְרֵדי ַהּיָם ַלֲעׂשֹות  -ִיׁשְ ים . ִמְסָחרּבְ ּיָם  -ְלחֹוף ַיּמִ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
תוֹ  ָ יֻרׁשּ ים הּוא ׁשֹוֶרה, ֶאָחד ָהָיה ּבִ ֵני ַיּמִ ׁשְ  .ּבִ

י יֹוֵסי ָאַמר                              תרסהתרסה ים ְסחֹוָרה , ַרּבִ ׂשִ ים ָהיּו ְמַחּפְ ּמִ ָאר ַהּיַ ל ׁשְ ּכָ
ּלוֹ  ּיָם ׁשֶ ם נִ , ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹת. ּבַ ָ ׁשּ ל ָהֳאִנּיֹות ַלֲעׂשֹות ָמקֹום ׁשֶ ְמָצאֹות ּכָ

י ִחְזִקּיָה, ְוַיְרָכתוֹ . ְסחֹוָרה בּול ִצידֹון, ָאַמר ַרּבִ יָעה ַעד ּגְ ּוְתחּום , ַיְרָכתֹו ַמּגִ
ּלֹו ִנְפָרד ַעד אֹותֹו ָמקֹום חֹוָרה סֹוְבִבים, ׁשֶ ֲעֵלי ַהּסְ ל ּבַ ל ּכָ , ּוְסחֹוָרה ׁשֶ
ְסחֹוָרָתם ְלאֹותֹו מָ  ִבים ּבִ  .קֹוםְוׁשָ

י ָאָחא ָאַמר                              תרסותרסו תּוב , ַרּבִ ית ֶמַלח  )ויקרא ב(ּכָ ּבִ ְולֹא ַתׁשְ
ְקִריב ֶמַלח ְנָך ּתַ ל ָקְרּבָ ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ ה . ּבְ ְוִכי ָלּמָ

ר ָלֵתת לֹו ַטַעם? ֶמַלח ם ֶאת ַהּמַ ֵ הּוא ְמָמֵרק ּוְמַבׂשּ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ם ְואִ , ֶאּלָ
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ּום[לֹא ָהָיה  ר, ֶמַלח ]ִמׁשּ תּוב . לֹא ָיכֹול ָהעֹוָלם ִלְסּבֹל ֶאת ַהּמַ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ֵבי ֵתֵבל )ישעיה כו( ֶטיָך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדּו יֹׁשְ ּפָ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ְוָכתּוב . ּכִ
ְסֶאךָ  )תהלים פט( ט ְמכֹון ּכִ ּפָ  .ֶצֶדק ּוִמׁשְ

ָהעֹוָלם עֹוֵמד ּבוֹ ּוֶמַלח ִהיא בְּ                               תרסזתרסז תּוב , ִרית ׁשֶ ּכָ  )ירמיה לג(ׁשֶ
י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ ְוָלֵכן ִנְקָרא . ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

ִרית ֱאלֶֹהיךָ  ַלח, ּבְ מוֹ , ְוִנְקָרא ָים ַהּמֶ  .ְוַהּיָם ִנְקָרא ַעל ׁשְ

יא ָאַמר                              תרסחתרסח י ִחּיָ תּוב , ַרּבִ יק ה )תהלים יא(ּכָ י ַצּדִ ְצָדקֹות ' ּכִ
ּיָם , ָאֵהב ַלח ּבַ ִים[ֶזה ַהּמֶ ּמַ ְפִריָדם ּגֹוֵרם ְלַעְצמֹו ִמיָתה, ]ּבַ ּמַ ָלֵכן , ּוִמי ׁשֶ

ית ֶמַלח ּבִ תּוב לֹא ַתׁשְ ִלי ֶזה, ּכָ ֲהֵרי ֶזה לֹא הֹוֵלְך ּבְ  .ׁשֶ

י ָאָחא                              תרסטתרסט ים, אָים ֶאָחד הוּ , ָאַמר ַרּבִ א ֵיׁש . ְוִנְקָרא ַיּמִ ֶאּלָ
הּוא ַמִים ְצלּוִלים ּיָם ׁשֶ ּבֹו ַמִים ְמתּוִקים, ָמקֹום ּבַ ְוֵיׁש ָמקֹום , ְוֵיׁש ָמקֹום ׁשֶ

ים, ּבֹו ַמִים ָמִרים ים, ְוָלֵכן קֹוְרִאים ַיּמִ א. ְוַעל ֶזה ְלחֹוף ַיּמִ י ַאּבָ , ָאַמר ַרּבִ
ֶבט ְוָכל ֶאָחד וְ  ֶבט ְוׁשֵ ל ׁשֵ ִרים ּכָ ר ֶאָחד ֵמאֹוָתם ְקׁשָ ֶאֶחד ֶקׁשֶ

ּגּוף ִרים ּבַ ְתַחּבְ ּמִ  .ׁשֶ

ב ַלְיָלה ֶאָחד                              תרעתרע א ָהָיה יֹוׁשֵ י ַאּבָ ּתֹוָרה, ַרּבִ . ְוָקם ַלֲעסֹק ּבַ
ב ָהָיה יֹוׁשֵ ַתח, ַעד ׁשֶ ּפֶ ה ּבַ י יֹוֵסי ְוִהּכָ א ַרּבִ ִרים , ָאַמר. ּבָ ָ ֵתַבת ַהׂשּ ּבְ

כְ  יִטיםְמצּוִיים ּתַ  .ׁשִ

ּתֹוָרהא               א               תרעתרע בּו ְוָעְסקּו ּבַ ב . ָיׁשְ ן ַהְמָאֵרַח ְוָיׁשַ ְך ָקם ּבֶ ין ּכָ ּבֵ
תּוב , ָאַמר ָלֶהם. ִלְפֵניֶהם ּכָ ֶ י  )יהושע ב(ַמה ׁשּ ְוַהֲחִייֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאּמִ

ם ִלי אֹות ֱאֶמת', ְוגוֹ  א ָאַמר? ָמה ָרְצָתה ֵמֶהם, ְוָכתּוב ּוְנַתּתֶ י ַאּבָ ָיֶפה , ַרּבִ
ַאְלּתָ  ַמְעּתָ ָדָבר , ׁשָ ִני -ֲאָבל ִאם ׁשָ ֵאָלה, ָאַמר. ֱאמֹר ּבְ ֲהֵרי , עֹוד ׁשְ ׁשֶ

ּלֹא ָרְצָתה ֵמֶהם ֶ ִני ַהּזֶה , ֵהם ָנְתנּו ָלּה ַמה ׁשּ ָ ְקַות חּוט ַהׁשּ תּוב ֶאת ּתִ ּכָ ׁשֶ
ֲחלֹום  ִרי ּבַ ְקׁשְ  .'ְוגוֹ ּתִ

א כָּ                               תרעבתרעב ים, ְך ָלַמְדנוּ ֶאּלָ תּוב , ִהיא ָרְצָתה ִסיַמן ַחּיִ ּכָ ׁשֶ
אֹות ֱאֶמת, ְוָאְמָרה', ְוַהֲחִייֶתם ֶאת ָאִבי ְוגוֹ  א ּבְ ים ֵאינֹו ׁשֹוֶרה ֶאּלָ , ִסיַמן ַחּיִ

ים', זֹו אֹות ו? ּוַמִהי אֹות ֱאֶמת רּוִיים ַחּיִ ּבֹו ׁשְ ּום ׁשֶ ְך ָלַמְדנוּ . ִמׁשּ ִסיָמן , ּכָ
ה  ל מֹׁשֶ הׁשֶ ְקׁשָ ִני, ּבִ ָ ְקַות חּוט ַהׁשּ ה ָנְתנּו ָלּה ּתִ  ?ְוֵהם ָלּמָ

א                              תרעגתרעג ק ִמן ָהעֹוָלם, ֵהם ָאְמרוּ , ֶאּלָ ּלֵ ה ֲהֵרי ִהְסּתַ ֲהֵרי , מֹׁשֶ ׁשֶ
ֶמׁש  ֶ ס ַהׁשּ ּנֵ לֹט, ִהְתּכַ ָבָנה ִלׁשְ יַע ְזַמן ַהּלְ ָבָנה ֵיׁש ָלנּו , ַוֲהֵרי ִהּגִ ל ַהּלְ ִסיָמן ׁשֶ

ה? ּוַמהוּ , ת ָלךְ ָלתֵ  ִני ַהּזֶ ָ ְקַות חּוט ַהׁשּ ֱאַמר , ּתִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִני  )שיר ד(ּכְ ָ חּוט ַהׁשּ ּכְ
ְפתֹוַתִיךְ  ַע ִיְהֶיה ֶאְצֵלךְ . ׂשִ ל ְיהֹוׁשֻ ָבָנה, ִסיָמן ׁשֶ ְלטֹון ַהּלְ ֵעת ׁשִ ּכָ ּום ׁשֶ . ִמׁשּ

קּוהוּ  י יֹוֵסי ּוְנׁשָ א ְוַרּבִ י ַאּבָ ה ִלְהיֹות רֹאׁש ַוּדַ , ָאְמרוּ . ָקמּו ַרּבִ אי ָעִתיד ַאּתָ
ָרֵאל ִיׂשְ דֹול ּבְ יָבה אֹו ִאיׁש ּגָ י ּבֹון? ּוִמיהוּ , ְיׁשִ  .ַרּבִ
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ַאל ְוָאַמר                              תרעדתרעד ָבִטים, עֹוד ׁשָ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ֵני ַיֲעקֹב ׁשְ ל ּבְ , ּכָ
ַמְעָלה ּלְ מֹו ׁשֶ ה ּכְ רּו ְלַמּטָ ּדְ ָר , ִהְסּתַ ּבְ ים ּבַ ה ִהְקּדִ כֹות ֶאת ְזבּולּון ָלּמָ

ִמיד שָכר ּתָ ָ ּתֹוָרה, ְלִיׂשּ לּותֹו ּבַ ּדְ ּתַ שָכר ִהׁשְ ָ יָמה , ַוֲהֵרי ִיׂשּ ְותֹוָרה ַמְקּדִ
ָכל ָמקֹום ָרכֹות? ּבְ ּבְ ים ֶאת ְזבּולּון ּבַ ה ִהְקּדִ ים אֹותוֹ ? ָלּמָ , ָאִביו ִהְקּדִ

ים אֹותוֹ  ה ִהְקּדִ  ?מֹׁשֶ

א ְזבּולּון                              תרעהתרעה ל  ֶאּלָ יו ְוָנַתן ְלִפיו ׁשֶ ת ִמּפִ הֹוִציא ּפַ ָזָכה ַעל ׁשֶ
שָכר ָ ָרכֹות, ִיׂשּ ּבְ ימֹו ּבַ ְך ִהְקּדִ ּום ּכָ אן ָלַמְדנוּ . ִמׁשּ ּסֹוֵעד ֶאת , ִמּכָ ִמי ׁשֶ

ַעל ַהּתֹוָרה ה, ּבַ ָרכֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּזֹוֶכה , ְולֹא עֹוד, נֹוֵטל ּבְ א ׁשֶ ֶאּלָ
ְלָחנֹות ֵני ׁשֻ ן ָאָדם ַאֵחרמַ , ִלׁשְ ּלֹא זֹוֶכה ּבֶ ֶ ֵרְך . ה ׁשּ ְתּבָ ּיִ ר ׁשֶ זֹוֶכה ְלעֹׁשֶ

ה עֹוָלם ַהּזֶ א, ּבָ עֹוָלם ַהּבָ תּוב ְזבּוֻלן . ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות לֹו ֵחֶלק ּבָ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ּכֹן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹת ים ִיׁשְ ים. ְלחֹוף ַיּמִ תּוב ְלחֹוף ַיּמִ ּכָ יָון ׁשֶ ה , ּכֵ ָאז ָלּמָ

ים ? הּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹתוְ  א ְלחֹוף ַיּמִ ה -ֶאּלָ עֹוָלם ַהּזֶ עֹוָלם  -ְלחֹוף ֳאִנּיֹת , ּבָ ּבָ
א ֱאַמר , ַהּבָ ּנֶ מֹו ׁשֶ כּון  )תהלים קד(ּכְ ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ ַפע  .'ְוגוֹ ׁשָ ם הּוא ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ

א  .ָהעֹוָלם ַהּבָ

ַתח ְוָאַמר                              תרעותרעו עְ  )שיר ה(, ּפָ ּבַ ַלִים ִהׁשְ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ּתִ
חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני ידּו לֹו ׁשֶ ּגִ ְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ּתַ ְוִכי ִמי ָקרֹוב . ִאם ּתִ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ מֹו ּכְ ֶלְך ּכְ ִהיא אֹוֶמֶרת, ַלּמֶ ְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה , ׁשֶ ִאם ּתִ
ידּו לוֹ  ּגִ ַלִים אֵ ? ּתַ נֹות ְירּוׁשָ א ּבְ יִקיםֶאּלָ ּדִ מֹות ַהּצַ ִמיד , ּלּו ֵהם ִנׁשְ ֵהם ּתָ ׁשֶ

ֶלךְ  ִביָרה, ְקרֹוִבים ַלּמֶ ָכל יֹום ֶאת ִעְסֵקי ַהּגְ ֶלְך ּבְ  .ּומֹוִדיִעים ַלּמֶ

ְך ָלַמְדנוּ                               תרעזתרעז ּכָ ָמה יֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶנֶסת , ּבְ ּכְ
ִק  ָרֵאל ִנְכֶנֶסת ָעֶליָה ּבְ בּוָעהִיׂשְ ל ׁשְ ֶלְך ְותֹוִדיַע לֹו , ּיּום ׁשֶ יד ַלּמֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ּיֵס ִעּמוֹ , ַאֲהָבָתּה ֵאָליו ֵדי ְלִהְתּפַ  .ּכְ

ה                              תרעחתרעח ם ? ּוַבּמֶ ֵ ן ָאָדם ְלַיֵחד ֶאת ַהׁשּ ִחּיּוב ַעל ּבֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ה ּפֶ דֹוׁש ּבַ ֵלב ָוֶנֶפׁש , ַהּקָ ְלהֶ , ּבְ ׁשַ ֶחֶלתְוִלְקׁשֹר ַהּכֹל ּכְ ּגַ ׁשּוָרה ּבַ , ֶבת ַהּקְ

ה עֹוׂשֶ חּוד ׁשֶ ִביָרה, ּוְבאֹותֹו ַהּיִ ֶלְך ִעם ַהּגְ ֶלְך , ּגֹוֵרם ְלַפּיֵס ַהּמֶ ּומֹוִדיַע ַלּמֶ
 .ַאֲהָבָתּה ֵאָליו

ַלִים                               תרעטתרעט נֹות ְירּוׁשָ ָבר ַאֵחר ּבְ ָבִטים -ּדָ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ , ֵאּלּו ׁשְ
ִנינוּ  ָ ׁשּ ר ָהִריםְירוּ , ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ַלִים עֹוֶמֶדת ַעל ׁשְ ְבָעה. ׁשָ ָאַמר ַעל ׁשִ , ּוִמי ׁשֶ

ֵלמּות ִלים ׁשְ ַהּכֹל ֶאָחד. לֹא ָאַמר ְלַהׁשְ ב ׁשֶ ְבָעה ְוֵיׁש , ְוַאף ַעל ּגַ ּיֵׁש ׁשִ ׁשֶ
ר ֵנים ָעׂשָ ָעה ְוֵיׁש ׁשְ  .ְוַהּכֹל ֶאָחד, ַאְרּבָ

ֵנים ָעשָׂ                               תרפתרפ אי ַעל ׁשְ ה ָהִרים ְלַצד , ר ָהִרים עֹוֶמֶדתַוּדַ לֹׁשָ ׁשְ
ה ָהִרים ְלַצד ֶזה, ֶזה לֹׁשָ ע ָזִוּיֹות, ּוׁשְ מֹו , ְוָאז ִנְקֵראת ַחּיָה, ְוֵכן ְלַאְרּבַ ּכְ

ֱאַמר  ּנֶ ָרֵאל )יחזקאל י(ׁשֶ ַחת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ר ָרִאיִתי ּתַ ה ֲאׁשֶ ה . ִהיא ַהַחּיָ ְוֵאּלֶ
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ַליִ  נֹות ְירּוׁשָ עֹוֶמֶדת ֲעֵליֶהן, םִנְקָראֹות ּבְ ּום ׁשֶ ְוֵהן ְמִעידֹות ֵעדּות , ִמׁשּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ֶלְך ַעל ּכְ תּוב . ַלּמֶ ּכָ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות  )תהלים קכב(ֶזהּו ׁשֶ ׁשִ

ם  ָרֵאל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ י ְיהּוָדה .'הְלִיׂשְ ָרֵאל , ָאַמר ַרּבִ ל ִיׂשְ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ַאׁשְ
ְרֵכי  ּיֹוְדִעים ּדַ רּוְך הּואׁשֶ דֹוׁש ּבָ תּוב , ַהּקָ י ַעם  )דברים יד(ֲעֵליֶהם ּכָ ּכִ
ה ַלה ַחר ה' ָקדֹוׁש ַאּתָ  .'ְוגוֹ ' ֱאלֶֹהיָך ּוְבָך ּבָ

ָתִים                              תרפאתרפא ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ ֶרם רֵֹבץ ּבֵ שָכר ֲחמֹר ּגָ ָ י . ִיׂשּ ָאַמר ַרּבִ
שָכר ִנְקָרא ֲחמֹור, ֶאְלָעָזר ָ ּתֹוָרהִאם ִמׁשּ ? ְוִכי ִיׂשּ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ִנְקָרא , ּום ׁשֶ

ה ֲחמֹור, לֹו סּוס אֹו ַאְרֵיה אֹו ָנֵמר א ָאְמרוּ ? ָלּמָ א , ֶאּלָ ֲחמֹור נֹוׂשֵ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
א ָ ֵהמֹות, ַמׂשּ ָאר ַהּבְ מֹו ׁשְ ֲאדֹונֹו ּכְ ּסּות ָהרּוחַ , ְולֹא בֹוֵעט ּבַ ְולֹא , ְוֵאין ּבֹו ּגַ

ָמקֹום ב ּבְ ּכַ ׁש ִלׁשְ ן חֹוׁשֵ שָכר. ְמֻתּקָ ָ ְך ִיׂשּ ּתֹוָרה, ַאף ּכָ לּותֹו ּבַ ּדְ ּתַ ִהׁשְ , ׁשֶ
א ַהּתֹוָרה ָ דֹוׁש , נֹוֵטל ַמׂשּ ּקָ רּוךְ -ְולֹא בֹוֵעט ּבַ ּסּות , הּוא-ּבָ ְוֵאין ּבֹו ּגַ

א ִלְכבֹוד ִרּבֹונֹו , ָהרּוחַ  ׁש ִלְכבֹודֹו ֶאּלָ ּלֹא חֹוׁשֵ מֹו ַהֲחמֹור ׁשֶ רֵֹבץ  .]ַרּבוֹ [ּכְ
ין הַ  ָתִיםּבֵ ּפְ ׁשְ ָאַמְרנּו , ּמִ מֹו ׁשֶ ן )ו"אבות פ(ּכְ יׁשַ י ַצַער , ְוַעל ָהָאֶרץ ּתִ ְוַחּיֵ
ְחֶיה ה ָעֵמל, ּתִ  .ּוַבּתֹוָרה ַאּתָ

ֶרם רֵֹבץ ְוגוֹ                               תרפבתרפב שָכר ֲחמֹר ּגָ ָ ָבר ַאֵחר ִיׂשּ ַתח ְוָאַמר -' ּדָ , ּפָ
י ' ְלָדִוד ה )תהלים כז( ִעי ִמּמִ י ֶאְפָחד' ִאיָרע האֹוִרי ְוִיׁשְ י ִמּמִ ה . ָמעֹוז ַחּיַ ּמָ ּכַ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ּתֹוָרה , ֲחִביִבים ֵהם ּדִ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ה ֲחִביִבים אֹוָתם ׁשֶ ּמָ ּכַ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ּתֹוָרה, ִלְפֵני ַהּקָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְגֵעי , ׁשֶ לֹא פֹוֵחד ִמּפִ

מּור הוּ , ָהעֹוָלם ה, א ְלַמְעָלהׁשָ מּור הּוא ְלַמּטָ ּכֹוֵפת , ְולֹא עֹוד. ׁשָ א ׁשֶ ֶאּלָ
ה הֹום ַרּבָ ְגֵעי ָהעֹוָלם ּומֹוִריד אֹוָתם ְלעֶֹמק ּתְ ל ּפִ  .ּכָ

ְיָלה, ּבֹא ְרֵאה                              תרפגתרפג ְכָנס ַהּלַ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִמים, ּבְ ָתִחים ִנְסּתָ , ַהּפְ
עֹוָלםּוְכָלִבים ַוֲחמֹוִרים ׁשֹוִרים ּוְמ  ִחית, ׁשֹוְטִטים ּבָ ֶנת ְרׁשּות ְלַהׁשְ , ְוִנּתֶ

ִמּטֹוֵתיֶהם ִנים ּבְ ֵני ָהעֹוָלם ְיׁשֵ ג , ְוָכל ּבְ יִקים עֹולֹות ְלִהְתַעּנֵ ּדִ מֹות ַהּצַ ְוִנׁשְ
ְיָלה. ְלַמְעָלה ְתעֹוֶרֶרת רּוַח ָצפֹון ְוֶנֱחָלק ַהּלַ ּמִ ׁשֶ ה , ּכְ ָ ִהְתעֹוְררּות ְקֻדׁשּ

ה ְמקֹומֹות, עֹוָלםִמְתעֹוֶרֶרת בָּ  ַכּמָ  .ְוֶזה ֶנֱאַמר ּבְ

ָעה                               תרפדתרפד אֹוָתּה ׁשָ עֹוֵמד ּבְ ל אֹותֹו ָאָדם ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ
ּתֹוָרה ל ּבַ ּדֵ ּתַ ּתֹוָרה. ּוִמׁשְ הּוא ּפֹוֵתַח ּבַ יָון ׁשֶ יִנים , ּכֵ ל אֹוָתם ַהּמִ ֶאת ּכָ

הֹום ַר  הָהָרִעים הּוא ַמְכִניס ְלֶנֶקב ּתְ ּומֹוִרידֹו , ְוכֹוֵפת ֶאת ַהֲחמֹור, ּבָ
ר ׁשֶ ל ֻזֲהַמת ַהּקֶ ַחת ֶהָעָפר ׁשֶ ּתַ ִרים ׁשֶ ָ ׂשּ  .ּבַ

שָכר                              תרפהתרפה ָ ְך ִיׂשּ ּום ּכָ ּתֹוָרה, ִמׁשּ לּותֹו ּבַ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּכֹוֵפת ֶאת , ׁשֶ
ֲעלֹות ֶרם ַהּמַ הּוא עֹוֶלה, ַהֲחמֹור ּומֹוִריד אֹותֹו ֵמאֹותֹו ּגֶ יק ָלעֹוָלם ׁשֶ , ְלַהּזִ

ָתִים ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ ם ְמדֹורֹו ּבֵ ָעָפר, ְוׂשָ ּבֶ ִרים ׁשֶ ָ ין ֻזֲהַמת ַהׂשּ  .ּבֵ
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תּוב                              תרפותרפו י טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ , ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ ְרא ְמֻנָחה ּכִ ַוּיַ
ְכמֹו ִלְסּבֹל ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד י ָנֵעָמה ַוּיֵט ׁשִ ְרא ְמֻנחָ . ּכִ י טֹוב ַוּיַ זֹו  -ה ּכִ

ְכָתב ּבִ י ָנֵעָמה . ּתֹוָרה ׁשֶ ה -ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ ַעל ּפֶ ּבְ ְכמֹו . זֹו ּתֹוָרה ׁשֶ ַוּיֵט ׁשִ
ּה ָיִמים ְוֵלילֹות -ִלְסּבֹל   -ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד . ִלְסּבֹל עֹל ַהּתֹוָרה ְוִלְדּבֹק ּבָ

רּוְך הּוא ְוִלְדּבֹ  דֹוׁש ּבָ הּ ִלְהיֹות עֹוֵבד ֶאת ַהּקָ יׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבָ  .ק ּבֹו ּוְלַהּתִ

ִליל                               תרפזתרפז יא ָהיּו הֹוְלִכים ֵמַהּגָ י ִחּיָ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ
ְמעֹון. ָהֶעְליֹון ִלְטֶבְרָיה י ׁשִ רה, ָאַמר ַרּבִ ּתֹוָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ל ִמי , ֵנֵלְך ְוִנׁשְ ּכָ ׁשֶ
ּדֵ  ּתַ ּיֹוֵדַע ְלִהׁשְ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ּתֹוָרה ְולֹא ִמׁשְ ַנְפׁשוֹ  -ל ּבַ , ְולֹא עֹוד, ִמְתַחּיֵב ּבְ

ְעּבּוד ַרע א נֹוְתִנים ָעָליו עֹל ָהָאֶרץ ְוׁשִ ְכמֹו , ֶאּלָ שָכר ַוּיֵט ׁשִ ָ ִיׂשּ תּוב ּבְ ּכָ ׁשֶ
ה ַוּיֵט. ִלְסּבֹל ֱאַמר , ָסָטה? ַמה ּזֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ צַ  )א ח-שמואל(ּכְ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ . עַוּיִ

ּלֹא ִלְסּבֹל עֹל ּתֹוָרה ּסֹוֶטה ַדְרּכֹו ְוַעְצמֹו ׁשֶ ד ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד, ִמי ׁשֶ  .ִמּיָ

ְמעֹון ְוָאַמר                              תרפחתרפח י ׁשִ ַתח ַרּבִ ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש  )משלי ח(, ּפָ
א ֵני ָהעֹוָלם. ְואְֹצרֵֹתיֶהם ֲאַמּלֵ ֵריֶהם ּבְ ּדְ , ַאׁשְ ּתַ ׁשְ ּמִ ּתֹוָרהאֹוָתם ׁשֶ , ִלים ּבַ

ּתֹוָרה ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ה, ׁשֶ ָכל , ֶנֱאָהב ְלַמְעָלה ְוֶנֱאָהב ְלַמּטָ ְויֹוֵרׁש ּבְ
א ת ָהעֹוָלם ַהּבָ ַ תּוב ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש . יֹום ְיֻרׁשּ ּכָ ה ֵיׁש . ֶזהּו ׁשֶ ֶזהּו ? ַמה ּזֶ

ּלֹא פֹוְסִקים ֵמיָמיו ְלעֹוָלִמ  א ׁשֶ ּלֹא עֹוָלם ַהּבָ ָכר טֹוב ֶעְליֹון ׁשֶ ים ְונֹוֵטל ׂשָ
שָכר . ׁש "יֵ ? ּוִמיהוּ , זֹוֶכה ּבֹו ָאָדם ַאֵחר ָ ל ִיׂשּ מֹו ׁשֶ ׁשְ ְך ָרַמז ָלנּו ּבִ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ּתֹוָרה  ל ּבַ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ָכר -ׁשֶ ִלים . ֵיׁש ׂשָ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ל אֹוָתם ׁשֶ ָכר ׁשֶ ֶזהּו ׂשָ
ּתֹוָרה  .ׁש "יֵ , ּבַ
תּוב                               תרפטתרפט יק  )דניאל ז(ּכָ י ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעּתִ ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ּדִ

י ָכְרָסָון ְרִמיו ' יֹוִמין ְיִתב ְוגוֹ  ׁש  -ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ּדִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ׁשֶ , ּכְ
ֵני ִכְסאֹות ָנְפלוּ  ה, ׁשְ ַנִים ְלַמּטָ ַנִים ְלַמְעָלה ּוׁשְ ַנִים ְלַמְעָלה. ׁשְ י  ,ׁשְ ּכִ

ְחּתֹוָנה ֵמָהֶעְליֹוָנה א ָדִוד. ִהְתַרֲחָקה ַהּתַ ּסֵ ל ַיֲעקֹב ִהְתַרֵחק ִמּכִ א ׁשֶ ּסֵ , ּכִ
א ָדִוד ָנַפל תּוב . ְוִכּסֵ ּכָ ַמִים ֶאֶרץ )איכה ב(ֶזהּו ׁשֶ ָ ִליְך ִמׁשּ ֵני ִכְסאֹות . ִהׁשְ ׁשְ

ה  ַלִים -ְלַמּטָ ֲעֵלי ַהּתֹוָרה, ְירּוׁשָ ְסא. ְואֹוָתם ּבַ מֹו ְוַהּכִ ה ּכְ ַמּטָ ּלְ ֹות ׁשֶ
ַמְעָלה ּלְ ְסאֹות ׁשֶ ֲעֵלי ַהּתֹוָרה, ַהּכִ ל ַיֲעקֹב, ּבַ א ׁשֶ ּסֵ ַלִים ַהְינּו . ַהְינּו ּכִ ְירּוׁשָ

ִוד ל ּדָ א ׁשֶ ּסֵ י ָכְרְסָון. ּכִ תּוב ַעד ּדִ א, ְוַעל ֶזה ּכָ ים . ְולֹא ִכּסֵ ְסאֹות ַרּבִ ּכִ
א ֵמֶעלְ , ָנְפלוּ  ם לֹא ָנְפלּו ֶאּלָ ל ּתֹוָרה הּ ּבֹונָ ְוֻכּלָ  .ׁשֶ

ּתֹוָרה, ּבֹא ְרֵאה                              תרצתרצ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ יֵקי ֱאֶמת ִמׁשְ אֹוָתם ַצּדִ ׁשֶ , ּכְ
ים ָאר ָהַעּמִ ל אֹוָתם ּכֹחֹות ׁשְ ָאר ַהֲחָילֹות, ּכָ ל ׁשְ ֶהם , ׁשֶ ּלָ ל ַהֲחָילֹות ׁשֶ ּכָ

עֹוָלם ים ְולֹא ׁשֹוְלִטים ּבָ ָרֵאל , ִנְכּפִ ִנים ֲעֵליֶהם ְלַהֲעלֹוָתם  ]ְוֵיׁש [ְוִיׂשְ ְמֻזּמָ
ים , ְוִאם לֹא. ַעל ַהּכֹל ין ָהַעּמִ לּות ְוִלּפֹל ּבֵ ָרֵאל ָלֶלֶכת ַלּגָ ֲחמֹור ּגֹוֵרם ְלִיׂשְ

לֹט ֲעֵליֶהם ה, ְוִלׁשְ י טֹוב? ְוָכל ֶזה ָלּמָ ְרא ְמֻנָחה ּכִ ּום ַוּיַ ן ְלָפָניו, ִמׁשּ , ּוְמֻתּקָ
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ְגלָ  ה ִכּסּוִפיםְוָיכֹול ְלַהְרִויַח ּבִ ה טֹובֹות ְוַכּמָ ּמָ ּלֹא , ָלּה ּכַ ה ַדְרּכֹו ׁשֶ ְוִהּטָ
ְך ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד, ִלְסּבֹל עֹל ּתֹוָרה ּום ּכָ  .ִמׁשּ

תּוב א               א               תרצתרצ ל  )שיר ז(ּכָ ָתֵחינּו ּכָ ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ּפְ
ִנים  ם ְיׁשָ ים ּגַ ֵאּלּו  ]ַהּדּוָדִאים[ -ּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ַהדּ  .'ְוגוֹ ְמָגִדים ֲחָדׁשִ

ָצא ְראּוֵבן ּמָ ֱאַמר , אֹוָתם ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶדה )בראשית ל(ּכְ ָ ׂשּ ְמָצא דּוָדִאים ּבַ , ַוּיִ
ָרֵאל ִיׂשְ א ַעל ָיָדיו ּבְ ְבֵרי תֹוָרה ֶאּלָ ׁשּו ּדִ ֵני , ְולֹא ִהְתַחּדְ ֱאַמר ּוִמּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

שָכר יֹוְדֵעי ָ ים  ִיׂשּ  .'ְוגוֹ ִביָנה ָלִעּתִ
ל ְמָגִדים                               תרצבתרצב ָתֵחינּו ּכָ ָתֵחינוּ  -ְוַעל ּפְ ְרמּו ִלְהיֹות ַעל ּפְ , ֵהם ּגָ

י ִמְדָרׁשֹות י ְכֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ ּתֵ ְתֵחי ּבָ ל ְמָגִדים, ַעל ּפִ ִנים . ּכָ ם ְיׁשָ ים ּגַ  -ֲחָדׁשִ
יִקים ׁשֶ  ים ְוַעּתִ ה ְדָבִרים ֲחָדׁשִ ּמָ ּלּו ַעל ְיֵדיֶהםּכַ ִהְתּגַ ְלָקֵרב , ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ַמְעָלה ּלְ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ָרֵאל. ֶאת ִיׂשְ ה ִיׂשְ ֲעׂשֶ תּוב ָלַדַעת ַמה ּיַ ּכָ  .ֶזהּו ׁשֶ

י ָלְך                               תרצגתרצג אן ָלַמְדנוּ  - )שיר ז(ּדֹוִדי ָצַפְנּתִ ל ִמי , ִמּכָ ּכָ ׁשֶ
ּתֹוָרה כָּ  ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ָראּויׁשֶ ָבִרים ּכָ ד ּדְ ָבִרים ּוְלַחּדֵ ׁש ּדְ , ָראּוי ְויֹוֵדַע ְלַחּדֵ

ֶלךְ  א ַהּמֶ ּסֵ ָבִרים עֹוִלים ַעד ּכִ ָרֵאל ּפֹוַתַחת ָלֶהם , אֹוָתם ַהּדְ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ
ָעִרים ְוגֹוֶנֶזת אֹוָתם ַע . ׁשְ ֲעׁשֵ ּתַ רּוְך הּוא ְלִהׁשְ דֹוׁש ּבָ ְכָנס ַהּקָ ּנִ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ

ַגן ֵעֶדן ִעם יִקים ּבְ ּדִ רּוְך הּוא , מֹוִציָאה אֹוָתם ְלָפָניו, ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ֵמחַ  ֶהם ְוׂשָ ל ּבָ ּכֵ ֲעָטרֹות ֶעְליֹונֹות . ִמְסּתַ ר ּבַ רּוְך הּוא ִמְתַעּטֵ דֹוׁש ּבָ ָאז ַהּקָ

ִביָרה ּגְ ֵמַח ּבַ ִנים ּדֹוִדי ָצַפנְ . ְוׂשָ ם ְיׁשָ ים ּגַ תּוב ֲחָדׁשִ ּכָ י ָלךְ ֶזהּו ׁשֶ ּוֵמאֹוָתּה . ּתִ
ֶפר ּסֵ תּוִבים ּבַ ָבָריו ּכְ ָעה ּדְ תּוב , ׁשָ ּכָ רֹון  )מלאכי ג(ֶזהּו ׁשֶ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ַוּיִ

 .ְלָפָניו

ָראּוי                              תרצדתרצד ּתֹוָרה ּכָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ָריו , ַאׁשְ ַאׁשְ
עוֹ  ָריו ּבָ ה ְוַאׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ אּבָ ְלטֹון ְיהּוָדה. ָלם ַהּבָ אן ׁשִ ְזרֹוַע , ַעד ּכָ

ּכֹל ְכֶלֶלת ּבַ ּנִ ָדִדים, ׁשֶ ל ַהּצְ ל ּכָ ּכַֹח ׁשֶ רֹוַע , ּבַ ל ַהּזְ ִרים ׁשֶ ה ְקׁשָ לֹׁשָ ׁשְ
ר ַעל ַהּכֹל ּבֵ  .ְלִהְתּגַ

ָרֵאל                              תרצהתרצה ְבֵטי ִיׂשְ ַאַחד ׁשִ ן ָיִדין ַעּמֹו ּכְ יא ָאַמר. ּדָ י ִחּיָ , ַרּבִ
ְך ֵיׁש לֹו לֹוַמר סּוק ֶזה ּכָ ָרֵאל, ּפָ ְבֵטי ִיׂשְ ן ָיִדין ְלׁשִ ְבֵטי , ּדָ ן ָיִדין ְלׁשִ אֹו ּדָ

ֶאָחד ָרֵאל ּכְ ן ָיִדין ַעּמוֹ . ִיׂשְ ָרֵאל, ַמהּו ּדָ ְבֵטי ִיׂשְ ַאַחד ׁשִ ְך ּכְ א ? ְוַאַחר ּכָ ֶאּלָ
ן תּוב ּבֹו , ּדָ ּכָ חֲ  )במדבר י(הּוא ׁשֶ ף ְלָכל ַהּמַ מֹאל, נֹותְמַאּסֵ הּוא ֶיֶרְך ׂשְ , ׁשֶ

ּסֹוף  .ְוהֹוֵלְך ּבַ

הּוָדה ּוְראּוֵבן נֹוְסִעים, ּבֹא ְרֵאה                              תרצותרצו ּיְ יָון ׁשֶ ם ְוָהָארֹון , ּכֵ ַהְלִוּיִ
ָגִלים ים ּדְ הּוא ְלַמֲעָרב, ּפֹוְרׂשִ ֶגל ֶאְפַרִים ׁשֶ ֶיֶרְך ָיִמין נֹוַסַעת . ְונֹוֵסַע ּדֶ

ּדָ  הּוא ִנְכָנס ְויֹוֵצא, ְוִאם ּתֹאַמר. הֵמֻחְליֹות ַהּמִ תּוב ּבֹו , ְזבּולּון ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
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ֵצאֶתךָ  )דברים לג( ַמח ְזבּוֻלן ּבְ אי ְיהּוָדה  .'ְוגוֹ ְוָכתּוב ְוַיְרָכתֹו , ׂשְ א ַוּדַ ֶאּלָ
 .ִנְכָלל ֵמַהּכֹל

יהּוָדה וִ , ַמְלכּות ָהֶעְליֹוָנה ִנְכֶלֶלת ֵמַהּכֹל, ּבֹא ְרֵאה                              תרצזתרצז
ְחּתֹוָנה ְלכּות ֶעְליֹוָנה ִנְכֶלֶלת ֵמַהּכֹל. הּוא ַמְלכּות ּתַ ּמַ מֹו ׁשֶ ם , ּכְ ְך ּגַ ּכָ

ְחּתֹוָנה ִנְכֶלֶלת ֵמַהּכֹל ֵרךְ , ִמּגּוף, ַמְלכּות ּתַ כֹחוֹ , ִמּיָ ר ּבְ ּבֵ ֵדי ְלִהְתּגַ  .ּכְ

תּוב ִמיִמינ                              תרצחתרצח ד ּתֹוָרה . ת ָלמוֹ "ׁש ּדָ "ֹו אֵ "ּכָ ָנה ִמּצַ ִנּתְ
בּוָרה ָיִמין ּוַבּגּוף ְוָיֵרְך ּוַבּכֹל, ַהּגְ ֶדר . ּוְגבּוָרה ִנְכֶלֶלת ּבְ ם ַהּסֵ ְך ּגַ ּכָ

ִמין, ָהִראׁשֹון הּוא ְיהּוָדה ּיָ בּוָרה ְוִנְכֶלֶלת ּבַ ל ּגְ ד ׁשֶ ָאה ִמּצַ ּבָ , ַמְלכּות ׁשֶ
ֵרךְ  ּגּוף ּוַבּיָ ַהמַּ , ּוַבּכֹל ִנְכֶלֶלת, ּבַ מֹו ׁשֶ  .ְלכּות ָהֶעְליֹוָנה ִנְכֶלֶלת ֵמַהּכֹלּכְ

ִני ְראּוֵבן                              תרצטתרצט רֹום, ֵסֶדר ׁשֵ הּוא ְלַצד ּדָ . ְוָדרֹום הּוא ָיִמין, ׁשֶ
ִמין ָנַטל ְיהּוָדה ל ּכַֹח ַהּיָ ּום , ֶאת ּכָ ָתה[ִמׁשּ ֶעׂשְ ּנֶ ְלכּות  ]ׁשֶ ָהָעְבָרה ַהּמַ ׁשֶ

חַ , ֵמְראּוֵבן ֱאַמר ּפַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִים ַאל ּתֹוַתרּכְ ּמַ , ְוָנַטל אֹוָתּה ְיהּוָדה, ז ּכַ
ָהָיה ֵמְראּוֵבן ִמין ׁשֶ ֹתֶקף ַהּיָ ר ּבְ ּבֵ ָדִוד, ְוִהְתּגַ תּוב ּבְ ְנֻאם  )תהלים קיא(, ְוָכְך ּכָ

ב ִליִמיִני' ה כֹחוֹ , ַלאדִֹני ׁשֵ ק ּבְ ִמין ּוִמְתַחּזֵ ּיָ מֹאל ִנְכֶלֶלת ּבַ ְ ׂשּ ּום ׁשֶ ֶזהּו . ִמׁשּ
תוּ  ּכָ ה ָחִיל ' ְיִמין ה )שם קיח(ב ׁשֶ י ְזרֹועֹות .'ְוגוֹ עֹׂשָ ּתֵ  .ְיהּוָדה ּוְראּוֵבן ָהיּו ׁשְ

י ֶאְפַרִים                              תשתש ִליׁשִ הּוא ֶיֶרְך ָיִמין, ֵסֶדר ׁשְ ְונֹוֵסַע ִלְפֵני , ׁשֶ
ִמיד מֹאל ּתָ ְ מֹאל, ]ֶזה[ְוָדן . ַהׂשּ הּוא ֶיֶרְך ׂשְ ּסֹוף, ׁשֶ ְך הּוא ְוַעל כָּ , נֹוֵסַע ּבַ

ּסֹוף ֲחנֹות ְלִצְבאֹוָתם ְוהֹוֵלְך ּבַ ף ְלָכל ַהּמַ  .ַהְמַאּסֵ

י ְזרֹועֹותא               א               תשתש ּתֵ ׁשְ ְראּוֵבן, ְיהּוָדה נֹוֵטל ּכַֹח ּבִ ּום ׁשֶ הּוא , ִמׁשּ ׁשֶ
כֹוָרה ]ָהָעְבָרה[, ָיִמין ּנּו ַהּבְ ְלכּות, ָאְבָדה ִמּמֶ ה ְוַהּמַ ֻהּנָ תוּ , ַהּכְ ב ְוַעל ֶזה ּכָ

יהּוָדה  ְהֶיה )דברים לג(ּבִ ָריו ּתִ  .ָיָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמּצָ

תּוב , ּבֹא ְרֵאה                              תשבתשב א  )א י-מלכים(ּכָ ּסֵ לֹמֹה ּכִ ֶלְך ׁשְ ַעׂש ַהּמֶ ַוּיַ
דֹול ן ּגָ ַמְעָלה. ׁשֵ ּלְ מֹו ׁשֶ ה אֹותֹו ּכְ לֹמֹה ָעׂשָ ל ׁשְ א ׁשֶ ּסֵ יֹוְקָנאֹות , ַהּכִ ְוָכל ַהּדְ

אןׁשֶ [ ךְ  ]ל ּכָ ה ּכָ ַמְעָלה ָעׂשָ ּלְ א ה. ׁשֶ ּסֵ לֹמֹה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁשֶ תּוב ַוּיֵ ' ְוַעל ֶזה ּכָ
ָבר ָסתּום הּוא, ְלֶמֶלךְ  א  )א ב-מלכים(ְוֵכן . ֶמֶלְך ּדָ ּסֵ ב ַעל ּכִ לֹמֹה ָיׁשַ ּוׁשְ

ּכֹן ַמְלֻכתֹו ְמאֹד ִוד ָאִביו ַוּתִ ֵלמּות, ּדָ ׁשְ ָבָנה ּבִ ָעְמָדה ַהּלְ  .ׁשֶ

ן ָיִדין ַעּמֹו                               תשגתשג ַהְתָחָלה -ּדָ ָרֵאל , ּבַ ְבֵטי ִיׂשְ ְך ׁשִ ְוַאַחר ּכָ
ַאַחד ל עֹוָלם, ּכְ ִיחּודֹו ׁשֶ ְמׁשֹון, ּכְ ׁשִ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ה ִדין , ּכְ הּוא ְיִחיִדי ָעׂשָ ׁשֶ
עֹוָלם ֶאָחד, ּבָ  .ְולֹא ִהְצָטֵרְך ֶסֶמךְ , ְוָדן ְוָהַרג ּכְ

י ִיְצָחק ָאַמר. ן ָיִדין ַעּמוֹ ּדָ                               תשדתשד ן, ַרּבִ אֹוֵרב ַעל , ַהְינּו ָנָחׁש , ּדָ
ִביִלים ָרִכים ּוׁשְ ְמׁשֹון ְלַבּדֹו הּוא. ּדְ ם , ְוִאם ּתֹאַמר ַעל ׁשִ ְך ּגַ ַאף ּכָ

ֲחנֹות ]ָנָחׁש ָקָטן[ֶזהּו ֶנֶפׁש ַאֶחֶרת , ְלַמְעָלה ף ְלָכל ַהּמַ ָרִכים , ְמַאּסֵ ּדְ ְואֹוֵרב ּבַ
ִביִליםוּ  ְ אן יֹוְצִאים ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות. ַבׁשּ ְך ִמּכָ אֹוְרִבים , ַאַחר ּכָ אֹוָתם ׁשֶ
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ים ַעל ֲחָטִאים ּזֹוְרִקים אֹוָתם ְלָאחֹור ַאֲחֵרי ִכְתֵפיֶהם, ָלֲאָנׁשִ י . ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
יא ְדמֹוִני ְלַמְעָלה, ִחּיָ ל ׂשִ , ָנָחׁש ַהּקַ ַיִין ׁשֶ ם ּבְ ּסֵ ּלֹא ִיְתּבַ  .ְמָחהַעד ׁשֶ

ֶרְך ְלַמְעָלה, ּבֹא ְרֵאה. ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרךְ                               תשהתשה ׁש ּדֶ ּיֵ מֹו ׁשֶ ְך , ּכְ ּכָ
ה ֶרְך ְלַמּטָ ם ֵיׁש ּדֶ ָכל ַצד, ּגַ ה ְדָרִכים ּבְ ֶרְך ַאַחת . ְוַהּיָם ִנְפָרד ְלַכּמָ ְוֵיׁש ּדֶ

ם יָלה ֶאת ַהּיָ ָאה ּוַמְגּדִ ּבָ ִגים ָרִעי, ׁשֶ ל ּדָ הֹוִציאּו . ם ְלִמיֵניֶהםּוְמַגּדֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה ִגים טֹוִבים, ַמִים ְלַמּטָ ִגים ָרִעים, ּדָ עַ , ּדָ ֵגי ְצַפְרּדֵ ִגים ָרִעים , ּדְ מֹו ֶזה ּדָ ּכְ

 .ְלִמיֵניֶהם

ֶרְך ַהּיָם                              תשותשו ִטים ִמּדֶ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִנְרִאים רֹוְכִבים ַעל , ּוְכׁשֶ
חָ . סּוֵסיֶהם הְוִאְלָמֵלא ַהּנָ ֲחנֹות, ׁש ַהּזֶ ל ַהּמַ הּוא ּכֹוֵנס ֶאת ּכָ אֹוֵרב , ׁשֶ

ר אֹוָתם ְלָאחֹור ָרִכים ּוְמַפּזֵ סֹוף ַהּדְ ד . ָהיּו ַמֲחִריִבים ֶאת ָהעֹוָלם, ּבְ ִמּצַ
ִפים ָלעֹוָלם ְ ה יֹוְצִאים ְמַכׁשּ ל ֵאּלֶ תּוב, ּבֹא ְרֵאה. ׁשֶ ִבְלָעם ּכָ במדבר (, ּבְ

ַפַעם בְּ  )כד יםְולֹא ָהַלְך ּכְ ֵהם עֹוְמִדים , ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֵפי ָהעֹוָלם ִכׁשְ  .ִלְלחֹׁש ּבְ

תּוב                              תשזתשז ה ֲעֵלי . ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרךְ ? ְרֵאה ַמה ּכָ ַמה ּזֶ
א ָנָחׁש ? ֶדֶרךְ  ל ַאֲחָריו, ֶאּלָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ַמְעָלה, ִמי ׁשֶ ַמְלָיה ׁשֶ , ַמְכִחיׁש ּפָ

ּיֹוֵצאת ִמְלַמְעָלה? ִמיהוּ וּ  ֶרְך ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ֱאַמר , אֹוָתּה ּדֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ  )ישעיה מג(ּכְ
ֶרְך  ּיָם ּדָ ל ַאֲחָריו, ָנָחׁש  .'ְוגוֹ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ִאּלּו הֹוֵלְך ַעל אֹוָתּה , ִמי ׁשֶ ּכְ

ֶרְך ֶעְליֹוָנה ְלַהְכִחיׁשוֹ  ֶר , ּדֶ אֹוָתּה ּדֶ ּמֵ ּום ׁשֶ ְך ִנּזֹוִנים ָהעֹוָלמֹות ִמׁשּ
 .ָהֶעְליֹוִנים

ה ַהּזוֹ , ְוִאם ּתֹאַמר                              תשחתשח ְרּגָ ּדַ ה הּוא ּבַ ן ָלּמָ תּוב ? ּדָ ּכָ א ּכַ ֶאּלָ
ים )בראשית ג( ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ מֹר ֶאת ּדֶ ֶכת ִלׁשְ ְתַהּפֶ ְך . ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּכָ

ֵבי סּוס ְוגוֹ  ְך ִעּקְ ם ַהּנֹׁשֵ ֲחנֹות ',ּגַ מֹר אֹותֹו ְלָכל ַהּמַ ֵדי ִלׁשְ י . ּכְ ָאַמר ַרּבִ
א הּוא, ֶאְלָעָזר ּסֵ ּקּון ַהּכִ ֶלךְ , ּבֹא ְרֵאה. ּתִ לֹמֹה ַהּמֶ ל ׁשְ א ׁשֶ ּסֵ ָנָחׁש ֶאָחד , ּכִ

ַמְעָלה ֵמָהֲאָריֹות ּלְ ְרִביט ׁשֶ ַ ֵרי ַהׁשּ ִקׁשְ  .ְמַנֲעֵנַע ּבְ

תּוב                               תשטתשט ַמֲחֵנה ָדן ' ֶחל רּוַח הַוּתָ  )שופטים ג(ּכָ  .'ְוגוֹ ְלַפֲעמֹו ּבְ
ְמׁשֹון ָהָיה ְנִזיר עֹוָלם, ּבֹא ְרֵאה ר ּבֹו , ּוָפרּוׁש ִמן ָהעֹוָלם הּוא, ׁשִ ּבֵ ְוִהְתּגַ
ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ּכַֹח ָחָזק ֶנֶגד ַעּמִ ה ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ ְוהּוא ָהָיה ָנָחׁש ּבָ

לֹות ֲהֵרי , ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ן ָאִביו ָיַרׁש ׁשֶ ת ּדָ ְרּכַ ת ֵחֶלק ּבִ ַ תּוב ְיִהי ָדן , ְיֻרׁשּ ּכָ ׁשֶ
 .'ְוגוֹ ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך 

יא                              תשיתשי י ִחּיָ ִפיפֹון ַמהוּ , ָנָחׁש ָידּועַ , ָאַמר ַרּבִ סֹוד , ָאַמר לוֹ ? ׁשְ
ִפיפֹון ָחׁש הּוא ׁשְ ּנָ ִפים ׁשֶ ְ ל ְמַכׁשּ ּקּון ׁשֶ ם אוֹ , ַהּתִ ְך ּגַ עּכָ ְלָעם ָהָרׁשָ , תֹו ּבִ

ּכֹל ָהָיה יֹוֵדעַ  תּוב , ּבֹא ְרֵאה. ּבַ ִפי )במדבר כג(ּכָ ֶלְך ׁשֶ ֶזה , ַוּיֵ ִלְפָעִמים ּבָ
ֶזה  .ְוִלְפָעִמים ּבָ
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ֶזה , ְוִאם ּתֹאַמרא               א               תשיתשי תֹו ּבָ ְרּגָ ן ֵאין ּדַ אי -ּדָ ְך ֶזה ַוּדַ א , ּכָ ֶאּלָ
ה זֹו  ְרּגָ ה ַעל ּדַ ּלוֹ , ִלְהיֹות ַצד ַאֲחרֹון ]אֹותוֹ לְ [ִהְתַמּנָ ַבח הּוא ׁשֶ ים , ְוׁשֶ ְמֻמּנִ

ֶזה ֶלְך ּבָ ל ַהּמֶ ה ַעל ֶזה, ׁשֶ ים, ּוְמֻמּנֶ א . ְוָכבֹוד הּוא ְלָכל אֹוָתם ַהְמֻמּנִ ְוִכּסֵ
ים ָכל אֹוָתם ַהְמֻמּנִ ֶלְך ִנְתָקן ּבְ יֶהם , ַהּמֶ ְחּתֵ ּתַ ים ׁשֶ ָכל אֹוָתם ַהְמֻמּנִ ּבְ

ִתּקּוֵני , ֵהן ְלטֹוב ְוֵהן ְלַרע, ָרִכים ּוְדָרגֹותִנְפָרדֹות ּדְ  ם ֶנֱאָחִזים ּבְ ְוֻכּלָ
לוּ  א ַהּלָ ּסֵ ן ְלַצד ָצפֹון. ַהּכִ ה, ְוָלֵכן ּדָ הֹום ַרּבָ ֶנֶקב ּתְ ה . ּבְ ּמָ ַצד ָצפֹון ּכַ ּבְ ׁשֶ

ם נּו ְלׁשָ ּמְ ִלים ִהְזּדַ ים ְלָהַרע אֶ , ְקבּוצֹות ְמַחּבְ ִרים ְמֻמּנִ ם ׂשָ ת ְוֻכּלָ
 .ָהעֹוָלם

יִתי ה                              תשיבתשיב ל ַיֲעקֹב ְוָאַמר ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ ּלֵ ָכל ', ָלֵכן ִהְתּפַ ּבְ
ֶזה א ּבָ ָבִטים לֹא ָאַמר ִליׁשּוָעְתָך ֶאּלָ ְ ל , ַהׁשּ ָרָאה לֹו ּתֶֹקף ָחָזק ׁשֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ָחׁש  ר, ַהּנָ ּבֵ ין ְלִהְתּגַ  .ְמַרֵחׁש ּדִ

י ַרבִּ                               תשיגתשיג י ִחְזִקּיָה ָהיּו הֹוְלִכים ִלְראֹות ֶאת ַרּבִ י יֹוֵסי ְוַרּבִ
ַקּפֹוְטִקּיָא ְמעֹון ּבְ ר ָאָדם . ׁשִ ָאַמְרנּו ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ י ִחְזִקּיָה ֶזה ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ

תוֹ  ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ְך ִיְתּפַ ל ִרּבֹונֹו ְוַאַחר ּכָ ְבחֹו ׁשֶ ּבֹו ָטרּוד ְורֹוֶצה . ׁשִ ּלִ ִמי ׁשֶ
תוֹ לְ  ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ָראּוי, ְוהּוא ְבָצָרה, ִהְתּפַ ַבח ִרּבֹונֹו ּכָ ר ֶאת ׁשֶ , ְולֹא ָיכֹול ְלַסּדֵ

 ?ַמה הּוא

ן ִלּבֹו ּוְרצֹונוֹ , ָאַמר לוֹ                               תשידתשיד ּלֹא ָיכֹול ְלַכּוֵ ב ׁשֶ , ַאף ַעל ּגַ
ַרע ּגָ ּיִ ה ׁשֶ ל ִרּבֹונֹו ָלּמָ ַבח ׁשֶ א ְיַסּדֵ ? ִסּדּור ְוׁשֶ ַבח ִרּבֹונֹו ַאף ַעל ֶאּלָ ר ֶאת ׁשֶ

ן ּלֹא ָיכֹול ְלַכּוֵ ב ׁשֶ תוֹ , ּגַ פּלָ ל ּתְ ּלֵ ְמָעה ה. ְוִיְתּפַ ה ְלָדִוד ׁשִ ִפּלָ תּוב ּתְ ּכָ ' ֶזהּו ׁשֶ
ִתי יָבה ִרּנָ ְמָעה ה. ֶצֶדק ַהְקׁשִ ה -ֶצֶדק ' ׁשִ ִחּלָ ּתְ הּוא ִסּדּור , ּבַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ַבח ִרּבֹונוֹ  ל ׁשֶ ִתיְוַאַחר כָּ . ׁשֶ ִפּלָ ִתי ַהֲאִזיָנה ּתְ יָבה ִרּנָ ּיָכֹול . ְך ַהְקׁשִ ִמי ׁשֶ
ה ַבח ִרּבֹונֹו ְולֹא עֹוׂשֶ ר ׁשֶ תּוב , ְלַסּדֵ ה  )ישעיה א(ָעָליו ּכָ י ַתְרּבּו ְתִפּלָ ם ּכִ ּגַ

י ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶכם   .'ְוגוֹ ֵאיֶנּנִ
תּוב                               תשטותשטו עֲ  )שמות כט(ּכָ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ֶאת ַהּכֶ ׂשֶ

ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ נּום. ַהּכֶ ּקְ ִמיִדין ּתִ ֶנֶגד ּתְ ִפּלֹות ּכְ ּבֹא . ּתְ
ם ְלַמְעָלה, ְרֵאה ה ִמְתעֹוֵרר ּגַ ַמּטָ ּלְ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ּוַבִהְתעֹוְררּות , ּבַ

ּנוּ  ְך ְלַמְעָלה ִמּמֶ ם ּכָ ַמְעָלה ּגַ ּלְ מַּ , ׁשֶ יָעה ַהִהְתעֹוְררּות ְלָמקֹום ַעד ׁשֶ ּגִ
ֵלק ְוִנְדָלק ר ְלִהּדָ ִריְך ַהּנֵ ּצָ ה ִנְדָלק ֵנר , ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ן ׁשֶ ּוְבִהְתעֹוְררּות ֶהָעׁשָ

ה ִנְדָלק , ְלַמְעָלה ּזֶ נֹורֹות ָהֲאֵחרֹות ּדֹוְלקֹות, ]ְמנֹורֹות[ּוְכׁשֶ ל ַהּמְ , ּכָ
ל ָהעֹוָלמֹות ּנּו ּכָ ְרִכים ִמּמֶ ּקּון . ּוִמְתּבָ ן ּתִ ְרּבָ ִהְתעֹוְררּות ַהּקָ ִנְמָצא ׁשֶ

ל ָהעֹוָלמֹות ל ּכָ ָרכֹות ׁשֶ  .ָהעֹוָלם ְוַהּבְ

יַצד                              תשטזתשטז ן ַלֲעלֹות? ֲהֵרי ּכֵ יֹוְקָנאֹות , ַמְתִחיל ֶהָעׁשָ אֹוָתם ּדְ
ים ַעל ָהעֹוָלם ֶנֱהִנים  ֻמּנִ ּמְ ים ׁשֶ ְרִרים ֶאת ּוְמעוֹ , ְלִהְתעֹוֵרר ]ִנְתָקִנים[ְקדֹוׁשִ
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ְתׁשּוָקה ֶעְליֹוָנה ָרגֹות ּבִ ֱאַמר , ַהּדְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִפיִרים ׁשֲֹאִגים  )תהלים קד(ּכְ ַהּכְ
ֶרף  ֲעֵליֶהן ַעד  .'ְוגוֹ ַלּטָ ּמֵ ה ְמעֹוְרִרים ִלְדָרגֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ ֵאּלֶ

יָעה ַהִהְתעֹוְררּות ַמּגִ בִ , ׁשֶ ּגְ ר ּבַ ּבֵ ֶלְך ְלִהְתּגַ רֹוֶצה ַהּמֶ  .יָרהַעד ׁשֶ

ֶנֶגד ַמִים                               תשיזתשיז ְחּתֹוִנים ּכְ ה נֹוְבִעים ַמִים ּתַ ַמּטָ ּלְ ׁשּוָקה ׁשֶ ּוַבּתְ
ׁשּוָקה , ֶעְליֹוִנים ל ּתְ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ א ּבַ ֲהֵרי לֹא נֹוְבִעים ַמִים ֶעְליֹוִנים ֶאּלָ ׁשֶ

ה ַמּטָ ּלְ ֶקת, ׁשֶ ׁשּוָקה ִנְדּבֶ ֶנֶגד ַמִים ְונֹוְבִעים ַמִים ּתַ , ְוָאז ַהּתְ ְחּתֹוִנים ּכְ
ְרִכים, ֶעְליֹוִנים נֹורֹות ּדֹוְלקֹות, ְוָהעֹוָלמֹות ִמְתּבָ ְוֶעְליֹוִנים , ְוָכל ַהּמְ

ְבָרכֹות  .ְוַתְחּתֹוִנים ִנְמָצִאים ּבִ

מֹאל , ּבֹא ְרֵאה                              תשיחתשיח ר ׂשְ ם ִמְתעֹוְרִרים ְלַחּבֵ ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ
ָיִמין י ִחְזִקּיָהָאַמר ַר . ּבְ אי, ּבִ ְך הּוא ַוּדַ י, ַהּכֹל ּכָ ַמְעּתִ ְך ׁשָ ּכֲֹהִנים , ֲאָבל ּכָ
ם מֹאל, ּוְלִוּיִ רּות ָזָכר ֶאל , ְוֶזה ְמעֹוֵרר ָיִמין, ֶזה ְמעֹוֵרר ׂשְ ִהְתַחּבְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

מֹאל ְוָיִמין ׂשְ א ּבִ ֵקָבה ֵאינֹו ֶאּלָ ֱאַמר , ַהּנְ ּנֶ מֹו ׁשֶ מֹאלֹו ּתַ  )שיר ב(ּכְ ַחת ׂשְ
ֵקִני ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ֵקָבה. ְלרֹאׁשִ ּנְ ָכר ּבַ ר ַהּזָ , ּוְתׁשּוָקה ִנְמֵצאת, ְוָאז ִמְתַחּבֵ

ְרִכים ְמָחה, ְוָהעֹוָלמֹות ִמְתּבָ ׂשִ  .ְוֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ּבְ

ה                              תשיטתשיט ָבר ְלַמּטָ ר ְלעֹוֵר , ְוָלֵכן ּכֲֹהִנים ּוְלִוִים ְמעֹוְרִרים ּדָ
ׁשּוָקה ַוֲחִביבּות ְלַמְעָלה מֹאל, ּתְ ְ ִמין ּוַבׂשּ ּיָ לּוי ּבַ ַהּכֹל ּתָ ן . ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ ִנְמָצא ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם, ְיסֹוד ָהעֹוָלם ּקּון ׁשֶ ל ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ּתִ ְמָחה ׁשֶ ָאַמר . ׂשִ
י יֹוֵסי אי ָיֶפה ָאַמְרּתָ , ַרּבִ מַ , ְוָכְך הּוא, ַוּדַ י ְוָכְך ׁשָ ַכְחּתִ ָבר ְוׁשָ י ַהּדָ ְעּתִ

י ֶזה, אֹותוֹ  ַמְעּתִ ֶאָחד עֹוֶלה, ַוֲאִני ׁשָ  .ְוַהּכֹל ּבְ

ן                              תשכתשכ ְמקֹום ָקְרּבָ ה ּבִ ִפּלָ ו ּתְ ַבח , ַעְכׁשָ ר ׁשֶ ְוָצִריְך ָאָדם ְלַסּדֵ
ָראּוי ר, ִרּבֹונֹו ּכָ ה, ְוִאם לֹא ְיַסּדֵ ִפּלָ תֹו ּתְ ִפּלָ ֵלם , הּבֹא ְראֵ . ֵאין ּתְ ִסּדּור ׁשָ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְבחֹו ׁשֶ ל ׁשִ דֹוׁש  -ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ּיֹוֵדַע ְלַיֵחד ֶאת ַהׁשּ ִמי ׁשֶ
ָראּוי ָרכֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות, ּכָ עֹות ּבְ ּפָ ֶזה ִמְתעֹוְררֹות ְוִנׁשְ ּבָ  .ׁשֶ

י ִחְזִקּיָהא               א               תשכתשכ דֹוׁש , ָאַמר ַרּבִ ָרה ַהּקָ רּוְך הּוא ֶאת  לֹא ִהׁשְ ּבָ
ְגָלָלם ים ּבִ ָאר ָהַעּמִ ְרכּו ׁשְ ְתּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ים ֶאּלָ ין ָהַעּמִ לּות ּבֵ ּגָ ָרֵאל ּבַ , ִיׂשְ

ָכל יֹום ה ּבְ ָרכֹות ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ יִעים ּבְ ּפִ ֲהֵרי ֵהם ַמׁשְ  .ׁשֶ

ָהיּו הֹוְלִכים. ָהְלכוּ                               תשכבתשכב ָהָיה ָראּו ָנָחׁש אֶ , ַעד ׁשֶ ָחד ׁשֶ
ד[ִמְסּתֹוֵבב  ֶרךְ  ]ּוְמַצּדֵ ּדֶ ֶרךְ , ּבַ א ֲאֵליֶהם ִאיׁש ֶאָחד. ְוָסטּו ִמן ַהּדֶ ָהַרג . ּבָ

ָחׁש  ת. אֹותֹו ַהּנָ ּמֵ יֶהם ְוָראּו ֶאת אֹותֹו ִאיׁש ׁשֶ אי , ָאְמרוּ . ֶהֱחִזירּו ָראׁשֵ ַוּדַ
ִליחּות ִרּבֹונוֹ  ה ֶאת ׁשְ רּוְך ָהַר . אֹותֹו ָנָחׁש ָעׂשָ יָלנוּ ּבָ ִהּצִ  .ֲחָמן ׁשֶ

י יֹוֵסי ְוָאַמר                              תשכגתשכג ַתח ַרּבִ ָמַתי ָהָיה , ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרךְ , ּפָ
ן ָנָחׁש  יֵמי ָיָרְבָעם? ּדָ תּוב , ּבִ ּכָ ָדן )א יב-מלכים(ׁשֶ ה . ְוֶאת ָהֶאָחד ָנַתן ּבְ ָלּמָ

ם ֲעֵלי ֶדֶרךְ  ן ׁשָ ֶרךְ , ִנּתַ עֹוִלים[ֵדי ִלְמנַֹע כְּ ? ַעל אֹותֹו ַהּדֶ ּלֹא  ]אֹותֹו ֶדֶרְך ׁשֶ ׁשֶ

http://dailyzohar.com/


לשון קודש  -זוהר ויחי      Zohar Vayechi - Hebrew translation. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

ַלִים  ם[ַיֲעלּו ִלירּוׁשָ ָרֵאל ֲעֵלי ֶדֶרךְ  .]ְולֹא ַיֲעלּו ׁשָ ן ָהָיה ָלֶהם ָנָחׁש ְלִיׂשְ , ְוֶזה ּדָ
אי ֶלְך , ֲעֵלי ֶדֶרְך ַוּדַ ַעץ ַהּמֶ ּוָ ֱאַמר ַוּיִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִפיפֹן ֲעֵלי אַֹרח .'ְוגוֹ ּכְ ָעַקץ , ׁשְ ׁשֶ

ָרֵאלאֶ  א ֲעֵלי ֶדֶרְך ַוֲעֵלי אַֹרח. ת ִיׂשְ ָרֵאל , ְוַהּכֹל לֹא ָהָיה ֶאּלָ ׂשְ ִלְמנַֹע ִמּיִ
נֹות ְועֹולֹות ְוַלֲעבֹד  יֶהם ּוְלַהְקִריב ָקְרּבָ ַלִים ַלְחּגֹג ַחּגֵ ּלֹא ַיֲעלּו ִלירּוׁשָ ׁשֶ

ם  .ׁשָ

ָרכוֹ , ּבֹא ְרֵאה                              תשכדתשכד יעּו ַהּבְ ִהּגִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ְלָבֵרְך ּבְ ת ְלַיד מֹׁשֶ
ָבִטים ְ ל ַהׁשּ ָנָחׁש , ֶאת ּכָ ָהָיה ָקׁשּור ּבְ ן ׁשֶ ר אֹותֹו , ָרָאה ֶאת ּדָ ָחַזר ְוָקׁשַ

ַאְרֵיה תּוב , ּבְ ּכָ ן )דברים לג(ֶזהּו ׁשֶ ׁשָ ק ִמן ַהּבָ ן ּגּור ַאְרֵיה ְיַזּנֵ . ּוְלָדן ָאַמר ּדָ
ַעם ֵדי ? ָמה ַהּטַ הּוא[ּכְ ְהֶיה ֵראׁשִ  ]ׁשֶ ּיִ ָגִלים , ית ָוסֹוףׁשֶ ָעה ַהּדְ ל ַאְרּבָ ׁשֶ

יהּוָדה הּוא ֶמֶלךְ , ָקׁשּור ּבִ ֱאַמר ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה, ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוהּוא , ּכְ
ָגִלים ית ַהּדְ ן, ֵראׁשִ ָגִלים הּוא ּדָ ן ּגּור ַאְרֵיה ְוגוֹ , ְוסֹוף ַהּדְ תּוב ּדָ ּכָ ', ׁשֶ

ית ָוסֹוף ְקׁשּוִרים בְּ   .ָמקֹום ֶאָחדִלְהיֹות ֵראׁשִ

יִתי                               תשכהתשכה יא ָאַמר .'הִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ י ִחּיָ ֱאַמר , ַרּבִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ים )שופטים יג( ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ ָרֵאל ִמּיַ יַע ֶאת ִיׂשְ י ָאָחא[ָאַמר . ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוׁשִ , ]ַרּבִ

יִתי ה ִקּוִ ק ַיֲעקֹב ִמן הָ , ְוִכי ָלּמָ ּלֵ ְפֵני ַוֲהֵרי ִהְסּתַ ַמן ִמּלִ אֹותֹו ַהּזְ עֹוָלם ּבְ
ִנים ה ְלאֹוָתּה ַהְיׁשּוָעה? ׁשָ הּוא ְמַחּכֶ ה ָאַמר ׁשֶ אי[? ָלּמָ א ַוּדַ , ָאַמר לוֹ  ]ֶאּלָ

תּוב  ּכָ ָבר ּכַ אי סֹוד ַהּדָ ה ָידֹו ְוָגַבר  )שמות יז(ַוּדַ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּכַ
ָרֵאל ָרֵאל ְסָתם, ִיׂשְ אן . ִיׂשְ ָרֵאל ַאף ּכָ יַע ֶאת ִיׂשְ  -ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוׁשִ

ָרֵאל ְסָתם יִתי . ִיׂשְ יא  .'הָלֵכן ָאַמר ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ י ִחּיָ ְך , ָאַמר ַרּבִ אי ּכָ ַוּדַ
ֵדי . ְוָיֶפה, הּוא ּתֹוָרה ּכְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ּיֹוְדִעים ְלִהׁשְ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ַאׁשְ

ַחיִּ  ּה ּבַ ַמְעָלהִלְזּכֹות ּבָ ּלְ ֱאַמר , ים ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ יָך ְואֶֹרְך  )דברים ל(ּכְ י הּוא ַחּיֶ ּכִ
ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה   .'ְוגוֹ ָיֶמיָך ָלׁשֶ

דּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב                              תשכותשכו ד ּגְ י ֵייָסא ָאַמר. ּגָ ד , ַרּבִ ִמּגָ
ֲהֵרי ֲחָילֹות ֵיְצאּו ַלֲערְֹך ְקָר  ָמע ׁשֶ ד, בִנׁשְ תּוב ּגָ ּכָ ָמע ׁשֶ ָכל ָמקֹום . ַמׁשְ ּבְ

ימֶ  לֶ "ּגִ ימֶ , ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות יֹוְצִאים ֵמֶהם, ת"ל ּדָ ֲהֵרי ּגִ ת "ל נֹוֵתן ְוָדלֶ "ׁשֶ
אן , לֹוֵקחַ  ֶכת[ּוִמּכָ ֶהם ]ּומֹוׁשֶ לּוִיים ּבָ ה ַמֲחנֹות ּתְ ה ֲחָילֹות ְוַכּמָ ּמָ  .ּכַ

ֹוֵפַע ְויֹוֵצא ֵמֵעֶדן אֹותוֹ , ּבֹא ְרֵאה                              תשכזתשכז ׁשּ לֹא פֹוְסִקים , ָנָהר ׁשֶ
ים, ֵמיָמיו ְלעֹוָלִמים ִלים ָלֲעִנּיִ ה , ְוהּוא ַמׁשְ ה ֲחָילֹות ְוַכּמָ ּמָ ְוָלֵכן עֹוְמִדים ּכַ

אן ד. ַמֲחנֹות ְוִנּזֹוִנים ִמּכָ , ְוֶזה לֹוֵקט ְולֹוֵקחַ , ֶזה מֹוִציא ְונֹוֵתן, ְוַעל ֶזה ּגָ
ִיתְוִנּזֹוִנים ַהבַּ  י ַהּבַ  .ִית ְוָכל ַאְנׁשֵ

י ִיְצָחק                              תשכחתשכח ָפחֹות, ָאַמר ַרּבִ ְ ֵני ַהׁשּ ד ִמּבְ ָהָיה ּגָ , ִאְלָמֵלא ׁשֶ
ִלים יֹוֵתר ֵמַהּכֹל ָעה ָעְמָדה לֹו ְלַהׁשְ ָ תּוב . ַהׁשּ ּכָ ד )בראשית ל(ֶזהּו ׁשֶ א ּגָ , ּבָ

ָגד ָחֵסר ָאלֶ , ְקִרי ֲהֵרי הַ , ף"ְוָכתּוב ּבָ ֵלמּותׁשֶ ׁשְ ָעה עֹוֶמֶדת ּבִ ָ , ׁשּ
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ּנוּ  ָקה ִמּמֶ ּלְ תּוב . ְוִהְסּתַ ּכָ ְגדּו ְכמֹו ָנַחל )איוב ו(ֶזהּו ׁשֶ אֹותֹו , ַאַחי ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ָעה אֹוָתּה ׁשָ ק ּבְ ּלֵ ֹוֵפַע ִהְסּתַ ׁשּ ָגד ָחֵסר ָאלֶ , ָנָהר ׁשֶ ְוָלֵכן לֹא , ף"ְוָכתּוב ּבָ

ה ְוהִ  דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ הָזָכה ּבְ ּנָ ק ִמּמֶ ּלֵ  .ְסּתַ

י ְיהּוָדה ָאַמר                              תשכטתשכט ֶזה, ַרּבִ ָהָיה ּכָ ִין ִלְראּוֵבן ׁשֶ תּוב ? ִמּנַ ּכָ ּכַ
ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ ַחז ּכַ ְפעוּ , ּפַ ִים ְולֹא ׁשָ קּו ַהּמַ ּלְ ִהְסּתַ ה , ׁשֶ ּמֶ ֵאר ּבַ ַוֲהֵרי ִנְתּבָ

ַגם דוֹ , ּפָ ָאֶרץ ַהּקְ ֵניֶהם לֹא ָזכּו ּבָ הּוׁשְ ָרֵאל , ׁשָ ַוֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות ְלַהְנִחיל ְלִיׂשְ
ָגד, ּבֹא ְרֵאה. ֶאת ָהָאֶרץ ם ּבְ ְפּגַ ּנִ ֶ ר, ַמה ׁשּ ָאׁשֵ ם ּבְ ּלֵ ּתַ תּוב . ִהׁשְ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

י ֶמֶלךְ  ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ ימֶ . ֵמָאׁשֵ ִלים ּגִ ו ִהׁשְ ל "ַעְכׁשָ
 .ת"ְלָדלֶ 
ְמָעַרת לֹוד                              תשלתשל ְמטּו ּבִ א ִנׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ְכְנסּו , ַרּבִ ּנִ ׁשֶ

ֶמׁש  ֶ ֵני ֹתֶקף ַהׁשּ ֶרךְ , ִמּפְ ּדֶ ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ א. ׁשֶ י ַאּבָ ְנסֹוֵבב ֶאת , ָאַמר ַרּבִ
ִדְבֵרי תֹוָרה ָעָרה ַהּזֹו ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר. ַהּמְ ַתח ַרּבִ חוֹ , ּפָ יֵמִני ּכַ ָתם ַעל ׂשִ
ָך ַכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ְוגוֹ  ְלֶהֶבת ָיהּ ', ִלּבֶ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ָפסּוק ֶזה . ְרׁשָ ּבְ

י , ֲאָבל ַלְיָלה ֶאָחד ָהָיה, ִהְתעֹוַרְרנוּ  ַמְעּתִ א ְוׁשָ ָהִייִתי עֹוֵמד ִלְפֵני ַאּבָ ׁשֶ ּכְ
ָבר ּנּו ּדָ ֵלמּות ְוָרצֹון ּוְתׁשּוַקת , ִמּמֶ ֵאין ׁשְ דֹוׁש ׁשֶ ּקָ ָרֵאל ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ רּוךְ -ּכְ -ּבָ

יִקים ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ א ּבְ ְחּתֹוִנים , הּוא ֶאּלָ ִים ַהּתַ ֵהם ְמעֹוְרִרים ְנִביַעת ַהּמַ ׁשֶ
ֶנֶגד ָהֶעְליֹוִנים ְדֵבקּות ַאַחת , ּכְ ׁשּוָקה ּבִ ֵלמּות ָהָרצֹון ְוַהּתְ ָעה ׁשְ ּוְבאֹוָתּה ׁשָ

רֹות  .ַלֲעׂשֹות ּפֵ

ָלה ָרצֹון, ּבֹא ְרֵאה                      א    א    תשלתשל ֶזה ְוִהיא ִקּבְ קּו ֶזה ּבָ ְדּבְ ּנִ , ַאַחר ׁשֶ
ךָ , ִהיא אֹוֶמֶרת יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ חֹוָתם. ׂשִ ה ּכַ ל ? ָלּמָ א ַדְרּכֹו ׁשֶ ֶאּלָ

ָמקֹום ֶאָחד, חֹוָתם ק ּבְ ְדּבָ ּנִ יָון ׁשֶ ּנוּ , ּכֵ ז ִמּמֶ ּזָ ב ׁשֶ אָ , ַאף ַעל ּגַ ר ֲהֵרי ִנׁשְ
ּנוּ  אֹותֹו ָמקֹום ְולֹא ָזז ִמּמֶ ם ּבְ ָאר , רֹׁשֶ ּלֹו ִנׁשְ מּות ׁשֶ ם ְוָכל ַהּדְ ל ָהרֹׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל. ּבוֹ  ֶנֶסת ִיׂשְ ְך ָאְמָרה ּכְ ךָ , ּכָ י ּבְ ְקּתִ ָך , ֲהֵרי ִנְדּבַ י ִמּמְ ְזּתִ ּזַ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
לּות י ַלּגָ ךָ , ְוָהַלְכּתִ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ָך כְּ , ׂשִ מּוִתי ּבְ ל ּדְ ֵאר ּכָ ָ ׁשּ ּיִ ֵדי ׁשֶ

ק ּבוֹ  ְדּבַ ּנִ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ מּותֹו ּבְ ל ּדְ ֵאר ּכָ ָ ׁשּ ּיִ ה ׁשֶ חֹוָתם ַהּזֶ  .ּכַ

ֶות ַאֲהָבה                              תשלבתשלב ה ַכּמָ י ַעּזָ ְפֵרַדת ָהרּוַח , ֲחָזָקה ִהיא, ּכִ ּכִ
ִנינוּ . ֵמַהּגּוף ָ ׁשּ י, ׁשֶ ָאָדם ַמּגִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ק ִמן ָהעֹוָלם ְורֹוֶאה ַמה ּבְ ּלֵ ַע ְלִהְסּתַ

רֹוֶאה ֶ ים עֹוִלים, ׁשּ ּלִ ָכל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ְוַהּגַ הֹוֵלְך , ָהרּוַח הֹוֶלֶכת ּבְ ִמי ׁשֶ ּכְ
ִלי ְמׁשֹוִטים ּיָם ּבְ ל ֵאיְבֵרי . עֹוֶלה ְויֹוֵרד ְולֹא מֹוִעיל לוֹ , ּבַ א ְוִנְפָרד ִמּכָ ּבָ

ְפֶרֶדת ָהרּוַח ֵמַהּגּוףקֹׁשִ  ]ָלֶהם[ְוֵאין , ַהּגּוף ּנִ מֹו ַהּיֹום ׁשֶ ְך חֶֹזק . י ּכְ ּכָ
דֹוׁש  ָרֵאל ַלּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ּכְ רּוךְ -ָהַאֲהָבה ׁשֶ ָעה -ּבָ ׁשָ ֶות ּבְ חֶֹזק ַהּמָ הּוא ּכְ

ֵרד ֵמַהּגּוף רֹוָצה ָהרּוַח ְלִהּפָ  .ׁשֶ
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אֹול ִקְנָאה                              תשלגתשלג ׁשְ ה ּכִ אֹוֵהב, ָקׁשָ ל ִמי ׁשֶ ר ִעּמֹו  ּכָ ְולֹא קֹוׁשֵ
א. ֵאין ַאֲהָבתֹו ַאֲהָבה, ִקְנָאה ּנֵ ּקִ יָון ׁשֶ ְלָמה, ּכֵ אן . ֲהֵרי ָהַאֲהָבה ֻהׁשְ ִמּכָ

ֵלָמה ּה ַאֲהָבה ׁשְ ר ִעּמָ ֵ ְתַקׁשּ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּתֹו ּכְ א ְלִאׁשְ ִריְך ָאָדם ְלַקּנֵ ּצָ , ָלַמְדנּו ׁשֶ
אִ  ן ֵעינֹו ּבְ ְך לֹא ִיּתֵ ֲהֵרי ִמּתֹוְך ּכָ ה ַאֶחֶרתׁשֶ ָ אֹול. ׁשּ ׁשְ ה ּכִ ה ָקׁשָ א ? ַמה ּזֶ ֶאּלָ

ִעים ָלֶרֶדת ֵאָליו ֵעיֵני ָהְרׁשָ ה ּבְ אֹול ָקׁשֶ ְ ֵעיֵני ִמי , ַמה ׁשּ ה ּבְ ְך ִקְנָאה ָקׁשָ ּכָ
ֵרד ֵמַאֲהָבה א ְלִהּפָ אֹוֵהב ּוְמַקּנֵ  .ׁשֶ

אֹול ִקְנָאה                               תשלדתשלד ׁשְ ה ּכִ ָבר ַאֵחר ָקׁשָ אוֹ  -ּדָ ְ ָעה , לַמה ׁשּ ׁשָ ּבְ
ִעים ּמֹוִריִדים ֵאֶליָה ֶאת ָהְרׁשָ מֹוִדיִעים ָלֶהם ֲחָטֵאיֶהם ַעל ָמה הֹוִרידּו , ׁשֶ

ה ָלֶהם, אֹוָתם א, ְוָקׁשֶ ַקּנֵ ּמְ ְך ִמי ׁשֶ ב , ּכָ ֵ הּוא ּתֹוֵבַע ַעל ֶחְטאֹו ּוְמַחׁשּ
ד[ ים ]ְוחֹוׁשֵ ה ַמֲעׂשִ ּמָ ר ָהַאֲהָבה, ּכַ ר ּבֹו ֶקׁשֶ  .ְוָאז ִנְקׁשָ

ְלֶהֶבת ָיהּ                               שלהשלהתת י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ְלֶהֶבת ָיהּ , ְרׁשָ ה ׁשַ ? ַמה ּזֶ
הּוא ִמְתעֹוֵרר ְוׂשֹוֵרף ּבֹוֶעֶרת ְויֹוֵצאת ִמּתֹוְך ׁשֹוָפר ׁשֶ ְלֶהֶבת ׁשֶ ? ּוִמיהוּ , זֹו ׁשַ

מֹאל ְ תּוב . ַהׂשּ ּכָ י )שיר ב(ֶזהּו ׁשֶ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ְלֶהֶבת ֶזה ׂשֹוֵר , ׂשְ ף ׁשַ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ֶאל ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ּכְ ל ָהַאֲהָבה ׁשֶ  .ׁשֶ

ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה )שם ח(ְוָלֵכן                               תשלותשלו . ַמִים ַרּבִ
הּוא ַמִים ִמין ׁשֶ א ַהּיָ ּבָ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ֵרַפת ָהַאֲהָבה, ׁשֶ ָתה ְולֹא ִנְכבְּ , מֹוִסיף ׂשְ

מֹאל ְ ְלֶהֶבת ַהׂשּ ֵקִני, ׁשַ ַחּבְ ֱאַמר ִויִמינֹו ּתְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ים לֹא יּוְכלּו , ּכְ ֶזהּו ַמִים ַרּבִ
ה, ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ֶון ַהּזֶ ּגָ  .ְוֵכן ַהּכֹל ּכַ

ִבים                              תשלזתשלז ָהיּו יֹוׁשְ ְמעֹון , ַעד ׁשֶ י ׁשִ ל ַרּבִ ְמעּו ֶאת קֹולֹו ׁשֶ ׁשָ
ָהָיה בָּ  ֶרךְ ׁשֶ ּדֶ י ִיְצָחק, א ּבַ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ָעָרה. הּוא ְוַרּבִ ָיְצאּו , ִהְתָקֵרב ַלּמְ

א י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ְמעֹון. ַרּבִ י ׁשִ ָעָרה ָרִאיִתי , ָאַמר ַרּבִ ְתֵלי ַהּמְ ִמּכָ
אן ִכיָנה ּכָ ְ ׁשּ בוּ . ׁשֶ ְמעֹון. ָיׁשְ י ׁשִ ם, ָאַמר ַרּבִ ה ֲעַסְקּתֶ ּמָ א ָאַמר? ּבַ י ַאּבָ , ַרּבִ

דֹוׁש  ָרֵאל ַלּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ַאֲהַבת ּכְ רּוךְ -ּבְ סּוק ֶזה , הּוא-ּבָ ַרׁש ּפָ י ֶאְלָעָזר ּפֵ ְוַרּבִ
ָרֵאל ְכֶנֶסת ִיׂשְ ָך , ּבִ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ַאֲהָבה , ֶאְלָעָזר, ָאַמר לוֹ  .'ְוגוֹ ׂשִ ּבְ

ְלּתָ  ּכַ ר ַהֲחִביבּות ִהְסּתַ  .ֶעְליֹוָנה ְוֶקׁשֶ

ָעה                              תשלחתשלח ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ַתק ַרּבִ ָכל ָמקֹום ָצִריְך , ָאַמר. ׁשָ ּבְ
ִתיָקה ל ַהּתֹוָרה, ׁשְ ִתיָקה ׁשֶ ְ נּוָזה. חּוץ ִמׁשּ ִניָזה ַאַחת ֵיׁש ִלי ּגְ ְוֵאיִני רֹוֶצה , ּגְ

ם ּתֹאַבד ִמּכֶ ָבר ֶעְליֹון, ׁשֶ ל ַר , ְוִהיא ּדָ ִסְפרֹו ׁשֶ ב ַהְמנּוָנא ּוָמָצאִתי אֹותֹו ּבְ
ֵקן  .ַהּזָ

ֵקָבה , ּבֹא ְרֵאה                              תשלטתשלט ָכר רֹוֵדף ַאַחר ַהּנְ ָכל ָמקֹום ַהּזָ ּבְ
ִהיא ְמעֹוֶרֶרת ַאֲהָבה ְורֹוֶדֶפת , ּוְמעֹוֵרר ֵאֶליָה ַאֲהָבה ְוָכאן ָמָצאנּו ׁשֶ

ֵקָבה ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי הַ , ַאֲחָריו ַבח ַהּנְ ֵאין ׁשֶ ָכרְוֶדֶרְך ָהעֹוָלם ׁשֶ ָבר , ּזָ א ּדָ ֶאּלָ
ר הּוא ֶלךְ , ִנְסּתָ ְנֵזי ַהּמֶ ית ּגִ  .ְוָדָבר ֶעְליֹון ִמּבֵ
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מֹות ֵהן, ּבֹא ְרֵאה                              תשמתשמ לֹׁש ְנׁשָ ְדָרגֹות , ׁשָ ְוֵהן עֹולֹות ּבִ
לֹׁש , ֶעְליֹונֹות ְידּועֹות ֵהן ׁשָ ע -ְוַעל ׁשֶ ּלֹא . ֵהן ַאְרּבַ ָמה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ַאַחת ְנׁשָ

ר נִ  ְזּבָ ּה ַהּגִ ֶסת ְולֹא ִמְתעֹוֵרר ּבָ ַזע[ְתּפֶ ל ָהאֹוָצר ָהֶעְליֹון ]ַהּגֶ ן , ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ְחּתֹון מֹות. ַהּתַ ׁשָ ָמה ְלָכל ַהּנְ ֶרת ְולֹא ִנְגֵלית ְלעֹוָלִמים , ְוזֹו ְנׁשָ ְוִהיא ִנְסּתֶ

לּויֹות, ְולֹא נֹוַדַעת ּה ּתְ ם ּבָ  .ְוֻכּלָ

ְרֶמל  ְוזוֹ א               א               תשמתשמ ל זַֹהר ַהּכַ ִעּטּוף ׁשֶ ֶפת ּבְ דֹוַלח[ִמְתַעּטֶ ל ַהּבְ  ]ׁשֶ
תֹוְך ַהּזַֹהר ִלּיֹות, ּבְ ֶאָחד, ְונֹוֵטף ִטּפֹות ִטּפֹות ַמְרּגָ ם ּכְ ּלָ ִרים ּכֻ מֹו , ְוִנְקׁשָ ּכְ

ל ֵאיְבֵרי ּגּוף ֶאָחד ִרים ׁשֶ ׁשָ יו, ַהּקְ . ְוהּוא ִנְכָנס ְלתֹוָכם ּוַמְרֶאה ָבֶהם ַמֲעׂשָ
ֶהם ַהְפָרָדה, הּוא ְוֵהם ֶאָחד ֵהם ל . ְוֵאין ּבָ ָמה ֶעְליֹוָנה ְטִמיָרה ׁשֶ זֹו ְנׁשָ

 .ַהּכֹל

תֹוְך ֵחילֹוֶתיהָ                               תשמבתשמב ֶרת ּבְ ָמה ַאֶחֶרת ְנֵקָבה ִנְסּתֶ ְוִהיא , ְנׁשָ
ָמה ָלֶהם יָה ְלָכל ָהעוֹ , ְנׁשָ ֶהם ַמֲעׂשֶ מֹו , ָלםּוֵמֶהם ָאחּוז ַהּגּוף ְלַהְראֹות ּבָ ּכְ

ה ָמה ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמֲעׂשֶ ׁשָ ִלי ַלּנְ הּוא ּכְ ִרים , גּוף ׁשֶ ׁשָ מֹו אֹוָתם ַהּקְ ה ּכְ ְוֵאּלֶ
ַמְעָלה ּלְ ִמיִרים ׁשֶ  .ַהּטְ

ה                              תשמגתשמג יִקים ְלַמּטָ ּדִ ַמת ַהּצַ ָמה ַאֶחֶרת ִהיא ִנׁשְ מֹות . ְנׁשָ ִנׁשְ
מוֹ  אֹות ֵמאֹוָתן ְנׁשָ יִקים ּבָ ּדִ ַמת , ת ֶעְליֹונֹותַהּצַ ׁשְ ֵקָבה ּוִמּנִ ַמת ַהּנְ ׁשְ ִמּנִ

ָכר ל אֹוָתם ַהֲחָילֹות , ַהּזָ יִקים ֵהן ֶעְליֹונֹות ַעל ּכָ ּדִ מֹות ַהּצַ ְוָלֵכן ִנׁשְ
ַמְעָלה ּלְ ֲחנֹות ׁשֶ  .ְוַהּמַ

ֵני ְצָדִדים, ְוִאם ּתֹאַמר                              תשמדתשמד ְ ה , ֲהֵרי ֵהם ֶעְליֹוִנים ִמׁשּ ָלּמָ
ּנוּ  ָיְרדוּ  קּו ִמּמֶ ּלְ ה ִהְסּתַ ה ְוָלּמָ ן? ָלעֹוָלם ַהּזֶ ּנֹוַלד לֹו ּבֵ ַלח אֹותֹו , ְלֶמֶלְך ׁשֶ ׁשָ

לוֹ  ל , ִלְכָפר ֶאָחד ְלַגּדְ ְגּדַ ּיִ ל אֹותֹו ַעד ׁשֶ ְרֵכי , ]לוֹ [ּוְלַגּדֵ דּו אֹותֹו ּדַ ִויַלּמְ
ֶלךְ  ַדל ְוִהְתגַּ . ֵהיַכל ַהּמֶ נֹו ּגָ ֲהֵרי ּבְ ֶלְך ׁשֶ ַמע ַהּמֶ לׁשָ ַאֲהַבת , ּדֵ ה ּבְ ֶמה ָעׂשָ

נוֹ  ִבילוֹ ? ּבְ ׁשְ ִביָרה ִאּמֹו ּבִ ֵמַח ִעּמֹו , ּוַמְכִניסֹו ְלֵהיָכלוֹ , ׁשֹוֵלַח לֹו ֶאת ַהּגְ ְוׂשָ
ל ַהּיֹום  .ּכָ

ִביָרה                              תשמהתשמה ן ֵמַהּגְ רּוְך הּוא הֹוִליד ּבֵ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ? ּוִמיהוּ , ּכָ
ָמה ֶעְליֹוָנה  הזֹו ְנׁשָ ַלח אֹוָתּה ִלְכָפר. ְקדֹוׁשָ ה, ׁשָ ל ּבֹו , ָלעֹוָלם ַהּזֶ ּדֵ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ

ֶלךְ  ְרֵכי ֵהיַכל ַהּמֶ דּו אֹוָתּה ּדַ ַדל . ִויַלּמְ נֹו ּגָ ֲהֵרי ּבְ ֶלְך ׁשֶ ּיֹוֵדַע ַהּמֶ יָון ׁשֶ ּכֵ
יַע ַלֲהִביאֹו ְלֵהיָכלוֹ  ה ּוְזַמן ִהּגִ ָפר ַהּזֶ ּכְ נ, ּבַ ַאֲהַבת ּבְ ה ּבְ ׁשֹוֵלַח ? וֹ ֶמה ָעׂשָ

ִבילֹו ּוַמְכִניס אֹותֹו ְלֵהיָכלוֹ  ׁשְ ִביָרה ּבִ ָמה לֹא עֹוָלה ִמן . ֶאת ַהּגְ ׁשָ ַהּנְ
ִביָלהּ  ׁשְ ִביָרה ּבִ ָאה ַהּגְ ּבָ ה ַעד ׁשֶ ּוַמְכִניָסה אֹוָתּה ְלֵהיַכל , ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ֶלךְ  ם ְלעֹוָלִמים, ַהּמֶ ֶבת ׁשָ  .ְויֹוׁשֶ

ל                              תשמותשמו ָפר ּבֹוִכים , ֶזה ְוִעם ּכָ ֵני ַהּכְ אֹוָתם ּבְ ֶרְך ָהעֹוָלם ׁשֶ ּדֶ
ֶלְך ֵמֶהם ן ַהּמֶ ֵרַדת ּבֶ ם. ַעל ּפְ ַח ֶאָחד ָהָיה ׁשָ ּקֵ ַעל ָמה , ָאַמר ָלֶהם, ּפִ
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ם ּבֹוִכים ֶלְך הּוא, ַאּתֶ ן ַהּמֶ יֵניֶכם , ְוִכי לֹא ּבֶ ְולֹא ִנְרֶאה יֹוֵתר ָלדּור ּבֵ
ל ָאִביו ֵהיָכל ׁשֶ א ּבַ ה? ֶאּלָ ְך מֹׁשֶ חַ , ּכָ ּקֵ ָהָיה ּפִ ָהיּו , ׁשֶ ֵני ְכָפר ׁשֶ ָרָאה ּבְ

ם ַלה )דברים יד(ְוַעל ֶזה ָאַמר , בֹוִכים ִנים ַאּתֶ  .ֱאלֵֹהיֶכם לֹא ִתְתּגֲֹדדוּ ' ּבָ

יִקים, ּבֹא ְרֵאה                              תשמזתשמז ּדִ ל ַהּצַ ָהיּו , ִאּלּו ָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ֶזה ּכָ
ֵמִחים אֹותֹו יוֹ  ק ִמן ָהעֹוָלםׂשְ ּלֵ יַע ָלֶהם ְלִהְסּתַ ּגִ ּמַ בֹוד ֶעְליֹון , ם ׁשֶ ְוִכי לֹא ּכָ

ִביָלם ׁשְ ָאה ּבִ ִביָרה ּבָ ַהּגְ ַמח , הּוא ׁשֶ ׂשְ ּיִ ֶלְך ׁשֶ ּוְלהֹוִביל אֹוָתם ְלֵהיַכל ַהּמֶ
ל יֹום ֶלְך ּכָ ֶהם ַהּמֶ א? ּבָ ַע ֶאּלָ ֲעׁשֵ ּתַ רּוְך הּוא לֹא ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ  ׁשֶ

יִקים ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ  .ּבְ

ָרֵאל , ּבֹא ְרֵאה                              תשמחתשמח ֶנֶסת ִיׂשְ ל ּכְ ִהְתעֹוְררּות ָהַאֲהָבה ׁשֶ
דֹוׁש  רּוךְ -ַלּקָ ה ְמעֹוְרִרים אֹוָתהּ , הּוא-ּבָ יִקים ְלַמּטָ ּדִ מֹות ַהּצַ ּום , ִנׁשְ ִמׁשּ

ֶלךְ  ד ַהּמֶ ִאים ִמּצַ ֵהם ּבָ ָכר, ׁשֶ ד ַהּזָ ֵקָבה ְוִהְתעוֹ , ִמּצַ יָעה ַלּנְ ְררּות זֹו ַמּגִ
ָכר ל ַהּזָ ד ׁשֶ ָכר ְמעֹוֵרר ֲחִביבּות . ּוִמְתעֹוֶרֶרת ַאֲהָבה, ִמּצַ ּזָ ִנְמָצא ׁשֶ
ֵקָבה ָכר, ְוַאֲהָבה ַלּנְ ַאֲהָבה ַלּזָ ֶרת ּבְ ֵקָבה ִנְקׁשֶ  .ְוָאז ַהּנְ

ּפְֹך ַמִים                               תשמטתשמט ֵקָבה ִלׁשְ ׁשּוַקת ַהּנְ מֹו ֶזה ּתְ ֶנֶגד ּכְ ְחּתֹוִנים ּכְ ּתַ
יִקים ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ א ּבְ עֹוָלם . ַמִים ֶעְליֹוִנים ֵאיָנּה ֶאּלָ יִקים ּבָ ּדִ ֵרי ַהּצַ ַאׁשְ

א ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ִמים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ַהּזֶ ֲעֵליֶהם ַקּיָ  )משלי ח(ְוַעל ֶזה , ׁשֶ
יק ְיסֹוד עֹוָלם תּוב ְסָתם, ְוַצּדִ  .ּכָ

יק -ְוסֹוד ַהּכֹל                               תשנתשנ ַמְעָלה, ַצּדִ ּלְ ְוהּוא ְיסֹוד , הּוא ְיסֹוד ׁשֶ
ה ה, ְלַמּטָ ּטָ ַמְעָלה ּוִמּמַ יק ִמּלְ ּדִ ָרֵאל ִנְכֶלֶלת ִמּצַ ד ֶזה . ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ יק ִמּצַ ַצּדִ

ים אֹוָתהּ  ד ֶזה יֹוְרׁשִ יק ִמּצַ תּוב . ְוַצּדִ ּכָ יִקים )תהלים לז(ֶזהּו ׁשֶ ִייְרׁשּו  ַצּדִ
אי, ָאֶרץ יק יֹוֵרׁש ֶאֶרץ זֹו ּומֹוִריק ָעֶליָה , ּבֹא ְרֵאה  .ִייְרׁשּו ָאֶרץ ַוּדַ ַצּדִ

ָכל יֹום ָרכֹות ּבְ ֹוֵפַע , ּבְ ׁשּ ַפע ֶעְליֹון ׁשֶ ׁשֶ ְפנּוִקים ְוִעּדּוִנים ּבְ ְונֹוֵתן ָלּה ּתַ
ָבר, ָעֶליהָ  ַאְרנּו ֶאת ַהּדָ  .ַוֲהֵרי ּבֵ

תּוב וְ                               שנאשנאתת ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא  )בראשית מט( -סֹוד ַהּכָ ר ׁשְ ֵמָאׁשֵ
י ֶמֶלךְ  ן ַמֲעַדּנֵ ָבר ַאֵחר. ִיּתֵ ל ֶזה ּדָ תּוב , ְוִעם ּכָ ּכָ נֹות  )שיר ו(ׁשֶ ָראּוָה ּבָ

רּוהָ  ְ נֹות )בראשית ל(, ְוַעל ֶזה ָאְמָרה ֵלָאה, ַוְיַאׁשּ רּוִני ּבָ ְ י ִאׁשּ ִרי ּכִ ָאׁשְ , ּבְ
ה ָלֵתת , ּובֹא ְרֵאה  .ֶפהְוַהּכֹל יָ  יק ַהּזֶ ּדִ ְך ְוׁשֹוֵפַע ָלּצַ א ִנְמׁשָ ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ

ְפנּוִקים ְוִעּדּוִנים ָלָאֶרץ ַהּזוֹ  ִהיא ֶלֶחם עִֹני, ּתַ ג, ׁשֶ ה ֶלֶחם ְמֻעּנָ ֶזהּו . ְוַנֲעׂשֶ
י ֶמֶלךְ  ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ תּוב ֵמָאׁשֵ ּכָ אי, ׁשֶ ַאְרנוּ , ַוּדַ  .ַוֲהֵרי ּבֵ

ֵמָנה ַלְחמוֹ , ּבֹא ְרֵאה                              תשנבתשנב ר ׁשְ ַהּכֹל , ֵמָאׁשֵ ֶזהּו ָמקֹום ׁשֶ
ִרים אֹותוֹ  ְ א? ּוִמיהוּ , ְמַאׁשּ ִרים , ָהעֹוָלם ַהּבָ ְ ְחּתֹוִנים ְמַאׁשּ ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ ׁשֶ

ּתֹוְקִקים ֵאָליו ֵמָנה ַלְחמוֹ . אֹותֹו ּוִמׁשְ אן לֹא ֵפַרׁש ִמי הּוא עַ ? ִמי, ׁשְ ד ּכָ
קֹום א. ַהּמָ ּיֵׁש ִאיָלן ְוֵיׁש ִאיָלן, ֵיׁש ֶלֶחם ְוֵיׁש ֶלֶחם, ֶאּלָ מֹו ׁשֶ ֵיׁש ֵעץ . ּכְ
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ים ֶות, ַהַחּיִ לּוי ּבֹו ַהּמָ ּתָ ְקָרא ֶלֶחם עִֹני. ְוֵיׁש ֵעץ ׁשֶ ּנִ ְוֵיׁש ֶלֶחם , ֵיׁש ֶלֶחם ׁשֶ
ג ְקָרא ֶלֶחם ְמֻעּנָ ּנִ ְוַעל ֶזה ', ם ו"ֶלחֶ , וֹ "ְוֶזה הּוא ַלְחמ', ֶזה ו? ]ֶחםלֶ [ּוִמיהּו . ׁשֶ

תּוב  ָמִים )שמות טז(ּכָ ָ אי, ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ַמִים ַוּדַ ָ  .ִמן ַהׁשּ

ֵמָנה ַלְחמוֹ , ְוַעל ֶזה                              תשנגתשנג ר ׁשְ ּנּו ִנּזֹון ', ֶלֶחם ו, ֵמָאׁשֵ ֲהֵרי ִמּמֶ ׁשֶ
ה ר אֹותוֹ וְ , ָהֵעץ ַהּזֶ תּוב , הּוא ְמַעּטֵ ּכָ ָרה לֹו ִאּמוֹ  )שיר ג(ּכַ ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ . ּבָ

הּוא לֹוֵקחַ  י ֶמֶלךְ , ּוְכׁשֶ ן ַמֲעַדּנֵ אי הּוא ִיּתֵ ֶלךְ . ַוּדַ ָרֵאל? ּוִמי ַהּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ , זֹו ּכְ
ּנּו ִנּזֹוֵנית ֲהֵרי ִמּמֶ ה, ׁשֶ ְרּגָ יק ּדַ ּדִ ה אֹות  ְוהּוא נֹוֵתן ָלּה ַעל ַיד ַהּצַ ְקדֹוׁשָ

ִרית ה, ַהּבְ ַמּטָ ּלְ ָרגֹות ׁשֶ ָאר ַהּדְ אן ִלׁשְ ַמְעָלה, ּוִמּכָ ּלְ מֹו ׁשֶ ם ּכְ  .ְוֻכּלָ

ךְ                               תשנדתשנד ֵקן ָאַמר ּכָ ל ַרב ַהְמנּוָנא ַהּזָ ִסְפרֹו ׁשֶ ֵמָנה : ּבְ ר ׁשְ ֵמָאׁשֵ
ת -ַלְחמֹו  ּבָ ג, ֶזה ֶלֶחם ׁשַ הּוא ְמֻעּנָ ַניִ , ׁשֶ תּוב ָלְקטּו , םַעל ֶאָחד ׁשְ ּכָ ּכַ

ֶנה ֶנה. ֶלֶחם ִמׁשְ ה ֶלֶחם ִמׁשְ ֵני ֶלֶחם? ַמה ּזֶ א ׁשְ ַמִים , ֶאּלָ ָ ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ
ת ִנְכָלל ֶלֶחם . ְוֶזהּו ֶלֶחם עִֹני, ֶזהּו ֶלֶחם עֶֹנג. ְוֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ ּבָ ּוְבׁשַ

ֶחם ָהֶעְליֹון ּלֶ ְחּתֹון ּבַ ּום , ַהּתַ ֵרְך ֶזה ִמׁשּ ֶנה, ֶזהּוִמְתּבָ  .ְוהּוא ֶלֶחם ִמׁשְ

ת , ְועֹוד ָהָיה אֹוֵמר                              תשנהתשנה ּבָ ַ ת לֹוֵקַח ִמׁשּ ּבָ ל ׁשַ ֶנה ׁשֶ ֶלֶחם ִמׁשְ
ֹוַפַעת ּוְמִאיָרה ַלּכֹל ׁשּ ֶלֶחם, ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ר ֶלֶחם ּבְ ֶנה, ּוִמְתַחּבֵ . ְוהּוא ִמׁשְ

ל ֶלֶחם ְנֵקָבה ִהיא תּוב ְולֹא ִמׁשּ , ּוְבָכל ָמקֹום סֹוד ׁשֶ ֵמָנה ּכָ ְך ׁשְ ּום ּכָ
ֵמן ר הּוא אֹוֵכל )בראשית לט(ְוָכתּוב , ׁשָ ֶחם ֲאׁשֶ י ִאם ַהּלֶ ּתוֹ , ּכִ  .זֹו ִאׁשְ

ֵלינוּ  )א ט-שמואל(, ְוִאם ּתֹאַמר                              תשנותשנו ֶחם ָאַזל ִמּכֵ ְולֹא , ְוַהּלֶ
זֹון קֹוְרִאים ֶלֶחם? ָכתּוב ָאְזָלה ָאר ַהּמָ ָבִרים ְידּוִעים ַמה הּוא ְוַהּדְ , ִלׁשְ

ׁש  זֹון ּוַמה הּוא ֶלֶחם ַמּמָ ָאר ַהּמָ ָכל ָמקֹום ָזָכר. ׁשְ ַמְעָלה ּבְ ּלְ ֶלֶחם , ֶלֶחם ׁשֶ
ָכל ָמקֹום ְנֵקָבה ְחּתֹון ּבְ תּוב ָזָכר ְוִלְפָעִמים . ּתַ ְפָעִמים ּכָ ּלִ ְוָאנּו ָמָצאנּו ׁשֶ

ָבר ֶאָחד, ְנֵקָבה מֹו זֶ , ְוַהּכֹל ּדָ  .ְוַהּכֹל ָיֶפה, הֶזהּו ּכְ

ִתּקּוֵני , ּבֹא ְרֵאה                              תשנזתשנז ה ּבְ ר ָרׁשּום ְלַמְעָלה ְוָרׁשּום ְלַמּטָ ָאׁשֵ
ה ֶהם, ַכּלָ ָבִטים ַהּיָם עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ְוִנְתָקן ּבָ ְ ר ַהׁשּ ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ֶזהּו . ְוַעל ּכָ

תּוב  ּכָ ָבר . ְוַהּיָם ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה )א ז-מלכים(ׁשֶ ִנְתָקן ְלַמְעָלה  -ְוסֹוד ַהּדָ
ָאֶרץ ה ּבָ ל ָהעֹוָלם . ְוִנְתָקן ְלַמּטָ מֹו ׁשֶ ִתּקּוִנים ְידּוִעים ּכְ ִנְתָקן ְלַמְעָלה ּבְ

ַמְעָלה, ָהֶעְליֹון ּלְ מֹו ׁשֶ לּו ּכְ ָבִטים ַהּלָ ְ ר ַהׁשּ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ה ּבִ ְוַעל , ְוִנְתָקן ְלַמּטָ
ִכיָנה ְלַמְעָלה ּוׁשְ  ְך ׁשְ ִביל ּכָ ׁשְ ה ּבִ ל[ִכיָנה ְלַמּטָ תֹוָכם ׁשֶ ָרֵאל ]ּבְ ֵנים , ִיׂשְ ּוִבׁשְ

ָבִטים  ר ׁשְ ָבִטים[ָעׂשָ ֵני ׁשְ ֵני ְצָדִדים[ ]ּוִבׁשְ ִתּקּוֶניָה . ִנְכֶלֶלת ְוִנְתֶקֶנת ]ּוִבׁשְ ר ּבְ ָאׁשֵ
ָבִטים ְ ָאר ַהׁשּ ׁשְ  .עֹוֵמד ּכִ

ה                               תשנחתשנח ה מֹׁשֶ ּלָ ּגִ תּוב , לֹא נֹוַדע -ְוִאם לֹא ׁשֶ ּכָ  )דברים לג(ׁשֶ
ֶמן ַרְגלוֹ  ֶ ׁשּ ְמקֹומוֹ , ְוטֵֹבל ּבַ ּלֹו ּבִ ר ׁשֶ ׁשֶ יַע , ְלַהְראֹות ֵאיפֹה ַהּקֶ ּפִ הּוא ַמׁשְ ׁשֶ

ָחה ִמְלַמְעָלה ֶמן ִמׁשְ ר . אֹותֹו ׁשֶ ִנים ָאׁשֵ רּוְך ִמּבָ תּוב ּבָ ְך ּכָ ּום ּכָ  .'ְוגוֹ ִמׁשּ
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ְמ                               תשנטתשנט י ׁשִ ַתח ְוָאַמרַרּבִ ֻלָחה ַהּנֵֹתן , עֹון ּפָ ָלה ׁשְ ִלי ַאּיָ ַנְפּתָ
ֶפר ל ָזָכר. ִאְמֵרי ׁשָ ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון הּוא עֹוָלם ׁשֶ יָון . ֲהֵרי ֶנֱאַמר ׁשֶ ּכֵ

ָרֵאל ָוַמְעָלה ֶנֶסת ִיׂשְ עֹוֶלה ָדָבר ִמּכְ ִין ָלנוּ . ַהּכֹל הּוא ָזָכר, ׁשֶ . ֵמעֹוָלה? ִמּנַ
ה ִנְקֵראת עוֹ  ֵקָבה? ָלהָלּמָ עֹוָלה ֵמַעל ַהּנְ ּום ׁשֶ ְך , ִמׁשּ ּום ּכָ  )ויקרא א(ּוִמׁשּ

ִמים ַיְקִריֶבּנּו   .'ְוגוֹ עָֹלה ָזָכר ּתָ
ִמים                              תשסתשס ה ּתָ אֹוֵמר ? ָלּמָ ְוִכי ֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות ָצִריְך אֹותֹו ׁשֶ
ִמים ִמים! ?ּתָ ה ּתָ תּוב? ַמה ּזֶ ּכָ א ּכַ ְך , ֶאּלָ ָמַתי . ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםִהְתַהּלֵ
ִמים ָעה ? ּתָ ׁשָ ָמקֹום[ּבְ ּמֹול ]ּבְ ּנִ ָכר ֵאינוֹ , ׁשֶ ֲהֵרי ַהּזָ א ַרק , ׁשֶ ְולֹא נֹוָדע ֶאּלָ

ְקָרא ָתִמים ּנִ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ִרית? ּוַמהוּ , ּבְ ָכר ִמן , זֹו אֹות ַהּבְ ּה נֹוָדע ַהּזָ ּבָ ׁשֶ
ֵקָבה תּוב , ַהּנְ ּכָ ִמים ָהָיהִאיׁש צַ  )שם י(ּכַ יק ּתָ ִמים. ּדִ ְך ָזָכר ּתָ ּום ּכָ , ִמׁשּ

ּנֹוָדע ּבֹו ֵאיָבר ֶזה ְולֹא ְיָסְרסּו אֹותוֹ   .ׁשֶ

תּוב , ְוִאם ּתֹאַמרא               א               תשסתשס ְך ? ְנֵקָבה ְתִמיָמה )ויקרא ד(ֲהֵרי ּכָ ּכָ
אי ִמים. הּוא ַוּדַ יק ּתָ ְקָרא ַצּדִ ּנִ מֹו ׁשֶ ְך ִנְקָרא ֶצֶדק ּתְ , ּכְ ּום , ִמיָמהּכָ ִמׁשּ

ּנוּ  ַהּכֹל ָנְטָלה ִמּמֶ ְך עֹוָלה. ׁשֶ ּום ּכָ ָכר, ִמׁשּ ֵקָבה ַלּזָ עֹוָלה ִמן ַהּנְ קֹום , ׁשֶ ּוִמּמָ
ה ַהּכֹל הּוא ְנֵקָבה, ֶזה ָוַמְעָלה ַהּכֹל הּוא ָזָכר ֵקָבה ָוַמּטָ ַוֲהֵרי , ּוִמן ַהּנְ

ַאְרנוּ   .ּבֵ

ךְ , ְוִאם ּתֹאַמר                              תשסבתשסב ַמְעָלה ּכָ ּלְ ֵקָבה ׁשֶ ם ַהּנְ א ִסּיּום . ּגַ ֶאּלָ
הּוא ָזָכר ל ַהּגּוף ׁשֶ ּיֹוֵרד , רֹאׁש ַהּגּוף ְנֵקָבה, ַהּגּוף ַמְרֶאה ַעל ּכָ ַעד ׁשֶ

ּיּום ּיּום ִנְרֶאה, ַלּסִ ַהּסִ ה ַהּכֹל ָזָכר, ּוְכׁשֶ אן רֹאׁש ָוסֹוף . ֲהֵרי עֹוׂשֶ ֲאָבל ּכָ
ּקוּ , ְנֵקָבה ל ּתִ ֲהֵרי ּכָ  .ן ַהּגּוף ְנֵקָבהׁשֶ

ָדָבר ֶזה, ּבֹא ְרֵאה                              תשסגתשסג ֲהֵרי ָרִאינּו , סֹוד ֶעְליֹון ֶאָחד ֵיׁש ּבְ ׁשֶ
תֹוְך ֶאָחיו ַרְך ֶאת יֹוֵסף ּבְ ֲעקֹב ּבֵ ּיַ רּוְך הּוא . ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּוָ ּצִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ִכיָנה ְ ׁשּ ָעה ְדָגִלים ּבַ בָ , ַאְרּבָ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ֶהםּבִ ן ּבָ ּקֵ ַרע ֵמֶהם , ִטים ְלִהּתַ ּגָ
ְמקֹומֹו ֶאת ֶאְפַרִים, ֶאת יֹוֵסף ם ּבִ ק ֵמֶהם יֹוֵסף. ְוׂשָ ּלֵ ַעם ִהְסּתַ ִאם ? ָמה ַהּטַ

ּום ֶחְטאֹו  ךְ  -ּתֹאַמר ִמׁשּ יק, לֹא ּכָ ֲהֵרי הּוא ַצּדִ  .ׁשֶ

ָבר                               תשסדתשסד א סֹוד ַהּדָ ל  -ֶאּלָ ם ׁשֶ תּוב , ָזָכריֹוֵסף ָהָיה רֹׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין ן ּפָֹרת יֹוֵסף ּבֵ ָרֵאל, ּבֵ ם רֶֹעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ם , ְוָכתּוב ִמׁשּ ָ ִמׁשּ

ָרֵאל ַהּזֹאת ָרֵאל -ֶאֶבן . ִנּזֹוֵנית ֶאֶבן ִיׂשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִוד , זֹו ּכְ ְוָעֶליָה ָאַמר ּדָ
ה ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש  )תהלים קיח( ּנָ ּיֹוֵסף הּוא . ּפִ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ

ל ָזָכר ם ׁשֶ יק, רֹׁשֶ ּדִ יק, ִנְקָרא יֹוֵסף ַהּצַ אי ַצּדִ ֲהֵרי הּוא ַוּדַ ם רֶֹעה , ׁשֶ ָ ִמׁשּ
ָרֵאל  .ֶאֶבן ִיׂשְ

ִכיָנה ֵהן ְנֵקבֹות                              תשסהתשסה ְ ּקּוֵני ַהׁשּ ל ּתִ ּכָ ּום ׁשֶ ק יֹוֵסף , ּוִמׁשּ ּלֵ ִהְסּתַ
ם ְוִהְתמַ  ָ יו ֶאְפַרִיםִמׁשּ ְחּתָ ה ּתַ ךְ . ְוהּוא ְנֵקָבה ְלִתּקּוֶניהָ , ּנָ הּוא ּכָ ּום ׁשֶ , ּוִמׁשּ
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ה ְלַצד ַמֲעָרב ֵקָבה, ִהְתַמּנָ ֹוָרה ַהּנְ ׁשּ הּוא ָזָכר , ָמקֹום ׁשֶ ם ׁשֶ ְואֹותֹו רֹׁשֶ
ּקּוֶניהָ  ק ִמּתִ ּלֵ ל זָ , ִהְסּתַ ל ְנֵקָבה ְולֹא עֹוָלם ׁשֶ הּוא עֹוָלם ׁשֶ ּום ׁשֶ , ָכרִמׁשּ

ים ְנֵקבֹות ּקּוֶניָה ּדֹוְרׁשִ  .ְוָכל ּתִ

ךְ                               תשסותשסו ּום ּכָ יק, ּוִמׁשּ הּוא ַצּדִ ּקּוֶניהָ , יֹוֵסף ׁשֶ ק ִמּתִ ּלֵ , ִהְסּתַ
יו ְחּתָ ה ֶאְפַרִים ּתַ ּקּוִנים . ְוִהְתַמּנָ ָבִטים ֵהם ּתִ ְ ר ַהׁשּ ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ן ּכָ ְוַעל ּכֵ

ִכיָנה ל ׁשְ ם צְ , ׁשֶ ַמְעָלהְוֻכּלָ ּלְ מֹו ׁשֶ הּוא , ִריִכים ּכְ יק ׁשֶ ּדִ ת ַהּצַ ְרּגַ חּוץ ִמּדַ
ל ָהֵאיָבִרים ָזָכר ה ּכָ  .]אֹותוֹ [ְולֹא ָצִריְך ְלַהְכִחיׁש , עֹוׂשֶ

ֶפר                              תשסזתשסז ֻלָחה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ׁשָ ָלה ׁשְ ִלי ַאּיָ ַהְינּו ַמה , ַנְפּתָ
תּוב  ּכָ ֶ ֵרְך נָ  )שיר ד(ׁשּ ּבּור. אֶוהּוִמְדּבָ ּקֹול ַמְנִהיג ֶאת ַהּדִ ּום ׁשֶ ְוֵאין , ִמׁשּ

ִלי ִדּבּור ַמְעָלה. קֹול ּבְ ּלְ קֹום ָעמֹק ׁשֶ ָלח ִמּמָ לּוַח , ְואֹותֹו ַהּקֹול ִנׁשְ ְוׁשָ
ּבּור ָפָניו ְלַהְנִהיג ַהּדִ ִלי ִדּבּור, ִמּלְ ֵאין קֹול ּבְ ִלי קֹול, ׁשֶ ְוֶזה . ְולֹא ִדּבּור ּבְ

ִר  ּצָ ָלל ׁשֶ ָרטּכְ ָלל, יְך ֶאת ַהּפְ ִריְך ֶאת ַהּכְ ּצָ ּיֹוֵצא , ּוְפָרט ׁשֶ ְוֶזה קֹול ׁשֶ
ֲעָרב רֹום ּוַמְנִהיג ֶאת ַהּמַ ֵני ְצָדִדים, ִמּדָ תּוב . יֹוֵרׁש ִלׁשְ ּכָ  )דברים לג(ְוֶזהּו ׁשֶ

ִלי ָאַמר ְוגוֹ  ה', ּוְלַנְפּתָ ה ְנֵקָבה, ְלַמְעָלה ָזָכר. ָים ְוָדרֹום ְיָרׁשָ ּום . ְלַמּטָ ִמׁשּ
ֻלָחה ָלה ׁשְ ִלי ַאּיָ ְך ַנְפּתָ ה, ּכָ מֹו ֶזה ָזָכר ְלַמְעָלה. ְנֵקָבה ְלַמּטָ תּוב , ּכְ ּכָ ׁשֶ

ֶפר תּוב. ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ׁשָ  .ֹוֶתֶנתנּ ְולֹא הַ , ַהּנֵֹתן ּכָ
ית ַהּכֹל, ּבֹא ְרֵאה                              תשסחתשסח ָבה ֵראׁשִ ִהיא , ַמֲחׁשָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ

ָבה ֶרת ְולֹא נֹוַדַעתהִ , ַמֲחׁשָ ְפִנים ִנְסּתֶ ָבה זֹו , יא ּבִ ֶטת ַמֲחׁשָ ֶ ׁשּ ר ִמְתּפַ ֲאׁשֶ ּכַ
ֹוָרה ָהרּוחַ , יֹוֵתר ׁשּ ָאה ְלָמקֹום ׁשֶ יָעה ְלאֹותֹו ָמקֹום ִנְקֵראת , ּבָ ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ
ינָ  ה, ה"ּבִ ִחּלָ ַבּתְ ר ּכְ ר. ְוֶזה לֹא ִנְסּתָ הּוא ִנְסּתָ ב ׁשֶ רּוַח זֹו , ְוַאף ַעל ּגַ

לּול ֵמֵאׁש ַמִים ְורּוחַ  ֶטת ּומֹוִציָאה קֹול ּכָ ֶ ׁשּ רֹום ּוִמְזָרח, ִמְתּפַ ֵהם ָצפֹון ּדָ . ׁשֶ
ָאר ַהֲחָילֹות ל ׁשְ ל ּכָ ָלל ׁשֶ ה ּכְ ּבּור, ְוַהּקֹול ַהּזֶ ְוֶזה , ְוקֹול ֶזה ַמְנִהיג ֶאת ַהּדִ

ן ָבר ְמֻתּקָ קֹום ָהרוּ , נֹוֵתן ּדָ ַלח ִמּמְ ּקֹול ִנׁשְ ּום ׁשֶ ּוָבא ְלַהְנִהיג , חַ ִמׁשּ
ּבּור ִרים, ַהּדִ  .ְלהֹוִציא ְדָבִרים ְיׁשָ

ָרגֹות                              תשסטתשסט ּדְ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּתִ ָבה, ּוְכׁשֶ יָנה, הּוא ַמֲחׁשָ הּוא , הּוא ּבִ
ּבּור, קֹול ָבה. ְוַהּכֹל ֶאָחד, הּוא ּדִ ֲחׁשָ ית ַהּכֹל, ְוִהיא ִהיא ַהּמַ ְולֹא , ֵראׁשִ

רּוד ר ֶאָחדאֶ , ָהָיה ּפֵ א ַהּכֹל ֶאָחד ְוֶקׁשֶ ׁש , ּלָ ָבה ַמּמָ ִהיא ַמֲחׁשָ ׁשֶ
ַאִין ְולֹא ִנְפָרד ְלעֹוָלִמים ָרה ּבְ ְקׁשְ ּנִ מֹו ' ה )זכריה יד(ְוֶזה הּוא , ׁשֶ ֶאָחד ּוׁשְ

תּוב. ֶאָחד ֶפר ּכָ  .ֶזה ַהּגּוף, ְוַעל ֶזה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ׁשָ

ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִיןֶזה ׁשֶ , ִסּיּום ַהּגּוף                              תשעתשע ן ּפָֹרת יֹוֵסף ּבֵ תּוב ּבֵ . ּכָ
ֲעַמִים ה ּפַ ן ּפָֹרת ְלַמְעָלה? ָלּמָ א ּבֵ ה, ֶאּלָ ן ּפָֹרת ְלַמּטָ ן . ּבֵ ה ֵאינֹו ּבֵ ְוָלּמָ

ה ְלּכָ ִתּקּוֵני ַהּמַ ה ּבְ נֹות ָצֲעָדה ִלְהיֹות ֲעֵלי ׁשּור? ּפָֹרת ְלַמּטָ ּבָ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ
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נוֹ  ִריִכים ּבָ ּצְ ֱאַמר , ת ְלִתּקּוֶניָה ְולֹא ָבִניםׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ נֹות   )משלי לא(ּכְ ַרּבֹות ּבָ
נֹות ָעׂשּו ָחִיל .'ְוגוֹ ָעׂשּו ָחִיל  ָבִטים, ַרּבֹות ּבָ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ  .ֵאּלּו ׁשְ

ֶלת ַמְלכּות , ּבֹא ְרֵאה                              תשעאתשעא ה לֹא ְמַקּבֶ דֹוׁשָ ַמְלכּות ַהּקְ
ֵלָמה ה ׁשְ ָאבֹות ְקדֹוׁשָ ֶרת ּבָ ְתַחּבֶ ּמִ ָאבֹות, ַעד ׁשֶ ֶרת ּבָ ְתַחּבֶ ּמִ ִנְבֶנה , ּוְכׁשֶ

ֵלם ֵמָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְנָין ׁשָ ָכר, ּבִ הּוא עֹוַלם ַהּזָ ְועֹוָלם ָהֶעְליֹון ִנְקָרא , ׁשֶ
ִנים ַבע ׁשָ ִנים ּבוֹ , ׁשֶ ָ ַבע ַהׁשּ י ָכל ׁשֶ  .ּכִ

ָבר                               תשעבתשעב ִנים )א ו-כיםמל( -ְוִסיָמן ַלּדָ ַבע ׁשָ ְבֵנהּו ׁשֶ ֶזה , ַוּיִ
ִנים, עֹוָלם ָהֶעְליֹון ַבע ׁשָ ׁשֶ ֱאַמר , ְולֹא ָכתּוב ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ת  )שמות לא(ּכְ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ

ה ה ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ָיִמים ָעׂשָ ָ ת, ֶאת ַהׁשּ ׁשֶ ׁשֵ ְוָכתּוב , ְולֹא ָכתּוב ּבְ
ַמִים )בראשית ב( ָ ה תֹוְלדֹות ַהׁשּ ְרָאם ֵאּלֶ ִהּבָ ַאְבָרָהם, ְוָהָאֶרץ ּבְ . ּבְ

ְבָעה ָיִמים ַבע [ּובֹו ִנְבָנה ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון , ְוַאְבָרָהם ִנְקָרא ׁשִ ְבֵנהּו ׁשֶ מֹו ֶזה ַוּיִ ּכְ

ִנים ָכר , ]ׁשָ ה ִנְקָרִאים עֹוַלם ַהּזָ ה[ְוֵאּלֶ ַמּטָ ּלְ  .]ּובֹו ִנְבָנה ָהעֹוָלם ׁשֶ
מֹו זֶ                               תשעגתשעג ִניםּכְ ַבע ׁשָ ה ֵיׁש ׁשֶ ְחּתֹון, ה ְלַמּטָ , סֹוד ָהעֹוָלם ַהּתַ

תּוב  ּכָ ר  )א ח-מלכים(ְוסֹוד ֶזה ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ְבַעת ָיִמים ַאְרּבָ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ׁשִ
ְבַעת ָיִמים. יֹום ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ָאַמר ׁשִ יָון ׁשֶ ּכֵ ָעה , ׁשֶ ֵהם ַאְרּבָ לֹא ָיַדְענּו ׁשֶ

ר א לְ ? ָעׂשָ ְחּתֹוןֶאּלָ ְבַעת ָיִמים , ַהְראֹות עֹוָלם ֶעְליֹון ְועֹוָלם ּתַ ְוֵהם ׁשִ
ְבַעת ָיִמים ה . ֵאּלּו ְזָכִרים ְוֵאּלּו ְנֵקבֹות. ְוׁשִ ֵקבֹות ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֵאּלּו ַהּנְ

תּוב , ֲעֵליֶהם ּכָ נֹות ָעׂשּו ָחִיל )משלי לא(ׁשֶ ר , ַרּבֹות ּבָ ֵנים ָעׂשָ ֵאּלּו ׁשְ
ֵהם ָבִטים ׁשֶ תּוב , ָעׂשּו ַחִיל ׁשְ ּכָ קּוִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה  )במדבר ב(ּכַ ל ַהּפְ ּכָ

ם', ְוגוֹ  ּלָ  .ְוֵכן ּכֻ

ר ְולֹא יֹוֵתר, ְוִאם ּתֹאַמר ַרּבֹות                              תשעדתשעד ֵנים ָעׂשָ , ַוֲהֵרי ֵהם ׁשְ
ָעׂשוּ  ה ַרּבֹות, חּוץ ֵמאֹותֹו ַהַחִיל ׁשֶ תּוב ? ַמה ּזֶ ּכָ מֹו ׁשֶ א ּכְ  )בראשית יח(ֶאּלָ

ה י ָרּבָ מֹו ָגְדָלה, ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ּכִ דֹולֹות. ּכְ ֶעְליֹוִנים , ְוֵכן ַרּבֹות ּגְ
דֹלֹות )תהלים קד(ְוֵאּלּו ִנְקָרִאים , ּוְגדֹוִלים ַעל ַהּכֹל  -ָעׂשּו ָחִיל . ַחּיֹות ּגְ

מּוִכים ֲעֵליֶהם ִנְקָרִאים ַחּיֹות  ּסְ ָעׂשּו ׁשֶ דֹולֹותאֹותֹו ַחִיל ׁשֶ , ְקַטּנֹות ִעם ּגְ
ֶאָחד ר ּכְ ה, ְלִהְתַחּבֵ ְלּכָ ֶהם ֶאת ַהּמַ ן ּבָ ֶהם ֶעְליֹוִנים , ְלַתּקֵ ַח ּבָ ּמֵ ְלׂשַ

ֱאַמר , ְוַתְחּתֹוִנים ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶחק ּבוֹ  )שם(ּכְ ְך ַרּבֹות . ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ּום ּכָ ִמׁשּ
נֹות ָעׂשּו ָחִיל ָנהְוַאּתְ ָעִלית ַעל . [ּבָ ּלָ ֱאַמר , ּכֻ ּנֶ מֹו ׁשֶ עֵֹמד ַעל  )א ז-מלכים(ּכְ

ה וְ  לֹׁשָ ה פִֹנים ָצפֹוָנה ּוׁשְ לֹׁשָ ָקר ׁשְ ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ְוָכתּוב ְוַהּיָם ֲעֵליֶהם ', גוֹ ׁשְ
ָנה. ִמְלָמְעָלה ּלָ  .]ַהְינּו ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ

נֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור                              תשעהתשעה נֹות ָצֲעָדה. ְוַעל ֶזה ּבָ צֹוֲעדֹות ! ?ּבָ
תּוָבה ְלַמְעָלה! ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב ּכְ א אֹוָתּה ָהַעִין ׁשֶ ֵעין ? ּוִמיהוּ , ֶאּלָ

ט ּפָ נֹות , ְוהּוא ַעִין, ְוהּוא עֹוֵמד ֲעֵלי ַעִין, ִמׁשְ ָצֲעָדה ּופֹוַסַעת ָלַקַחת ּבָ
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נֹות ָצֲעָדה, ְלִתּקּוֶניהָ  ָלה ְלִתּקּוֶניהָ , נֹות ָצֲעָדהבָּ . ְולֹא ָבִנים, ְוֶזהּו ּבָ ּכְ , ִהְסּתַ
ל ַאֲהָבה ֵאָליו -ַוְיָמֲררּוהּו ָורֹּבּו . ְולֹא ָבִנים לּות ׁשֶ ּכְ ִהְסּתַ תּוב , ּבְ ּכָ שיר (ּכַ

ֵהם ִהְרִהיֻבִני )ו י ׁשֶ ְגּדִ י ֵעיַנִיְך ִמּנֶ ים. ָהֵסּבִ ֲעֵלי ִחּצִ ְטֻמהּו ּבַ ׂשְ  .ְוַעל ֶזה ַוּיִ

ּתוֹ                               תשעותשעו ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ת, ַוּתֵ ת. זֹו ֶקׁשֶ ה ֶקׁשֶ ת ? ַמה ּזֶ זֹו ּבַ
ֵאיָתן . זּוגוֹ  ה ָעָליו -ּבְ יׁשָ ּלֹא ֶנֱחַלׁש ּכָֹחהּ , חֶֹזק ִהְלּבִ ֲהֵרי ָיְדָעה , ׁשֶ ׁשֶ

מֹאל ּלֹו ְלָיִמין ְוִלׂשְ ִרית ׁשֶ ל אֹות ַהּבְ ה ׁשֶ ְרּגָ אֹוָתּה ּדַ ּיֹוֵסף לֹא ִיְסֶטה ּבְ  .ׁשֶ

פֹּזוּ                               שעזשעזתת פֹּזוּ , ַוּיָ ה ַוּיָ תּוב ? ַמה ּזֶ ּכָ מֹו ׁשֶ א ּכְ  )תהלים יט(ֶאּלָ
ז ָרב ָהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמּזָ ִלי ָפז )איוב כח(ְוָכתּוב , ַהּנֶ דּו . ּוְתמּוָרָתּה ּכְ ּבְ ִהְתּכַ

ִלית ֶעְליֹוָנה ַמְרּגָ ֵני ְצָדִדים ֵמאֹותָ  -ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב . ְזרֹועֹוָתיו ּבְ ם ׁשְ
ֶהם ַיֲעקֹב ק ּבָ ִהְתַחּזֵ ָרֵאל . ׁשֶ ם רֶֹעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ם ִנּזֹוֵנית אֹוָתּה ֶאֶבן  -ִמׁשּ ָ ִמׁשּ

ָאַמְרנוּ , ְיָקָרה מֹו ׁשֶ ר ְצָדִדים ִנּזֹוֵנית אֹוָתּה ֶאֶבן , עֹוד. ּכְ ֵנים ָעׂשָ ֵמאֹוָתם ׁשְ
ֵהם ָצפֹון ְוָדרֹום, ְיָקָרה ָנה, ׁשֶ ְרָכה ֵמֶהם ְוִהיא ִנּתְ ְוִנּזֹוָנה , ֵביֵניֶהם ְוִהְתּבָ

ה[ֵמֶהם ַעל  ְרּגָ יק ]ּדַ  .ְיֵדי ַצּדִ

ָרָכה ַאֶחֶרת, ּבֹא ְרֵאה                              תשעחתשעח ֱאַמר , ְליֹוֵסף נֹוְסָפה ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה .'ְוגוֹ ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרּךָ  סּוק ֶזה ָקׁשֶ ָאִביָך  ֵאל, ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרךָּ . ּפָ
ְך ְוַיְעְזֶרךָּ ! ַיַעְזֶרּךָ ָצִריְך ִלְהיֹות ה ֵמֵאל ָאִביָך ְוַאַחר ּכָ י? ַמה ּזֶ ּדַ , ְוֵאת ׁשַ

י ָצִריְך ִלְהיֹות ּדַ תּוב , ְוֵאל ׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ן ָלֶהם  )בראשית מג(ּכְ י ִיּתֵ ּדַ ְוֵאל ׁשַ
 !ְהיֹותְיָבֶרְכָך ָצִריְך לִ , ִויָבֲרֶכךָּ . ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש 

ה                              תשעטתשעט א הֹוִריׁשֹו ִמְלַמְעָלה ּוַמּטָ ַמְעָלה. ֶאּלָ , הֹוִריׁשּו ִמּלְ
ה ֶעְליֹוָנה, ֵמֵאל ָאִביךָ  ָ הּוא ְיֻרׁשּ ַמִים, ׁשֶ ְקָרא ׁשָ ּנִ ֵדי , ְוַיְעְזֶרךָּ . ָמקֹום ׁשֶ ּכְ

ּלֹא ַיֲחִליף ָמקֹום ֶזה ְלָמקֹום ַאֵחר ּיּועֹו ִיְהֶיה , ׁשֶ ּסִ קֹום ֶזה ְולֹא ְוׁשֶ ִמּמָ
 .ֵמַאֵחר

י                              תשפתשפ ּדַ י, ְוֵאת ׁשַ ּדַ ה ְוֵאת ׁשַ ה ַאֶחֶרת ? ַמה ּזֶ ְרּגָ א זֹו ּדַ ֶאּלָ
ְחּתֹוָנה ִנינוּ , ּתַ ֲהֵרי ׁשָ ָכל ָמקֹום ֶאת ה, ׁשֶ ִכיָנה -' ּבְ ְ מֹו , זֹו ַהׁשּ  )ישעיה ו(ּכְ

יֹום ְלַהְכִליל -ְוֶאת . ֶאת ְלַרּבֹות', ָוֵאֶרא ֶאת ה ַלְיָלה ְוַלְיָלה ּבְ , יֹום ּבְ
ּדַ  תּוב ְוֵאת ׁשַ ּכָ ָרכֹות ְלָבֵרְך ֶאת ָהעֹוָלמֹות, י"ּכַ ם יֹוְצאֹות ּבְ ָ ֲהֵרי ִמׁשּ  .ׁשֶ

י, עֹוד                              תשפאתשפא ּדַ ה לֹא ָאַמר ְוֵאל ׁשַ ָמע , ָלּמָ ן ַמׁשְ ם ּכֵ ֲהֵרי ּגַ ׁשֶ
ָאַמְרנוּ  מֹו ׁשֶ י, ּכְ ּדַ תּוב ְוֵאל ׁשַ ּכָ ן ָלֶכם ַרֲחִמים ׁשֶ ַהּכֹל ָמקֹום ֶאָחד , ִיּתֵ

ִאיר ל, הּוא ה ִהׁשְ א ֶזהּו סֹוד'? ְוָכַתב ת' ָלּמָ ִביִלים , ֶאּלָ אֹוָתם ׁשְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ל ַהּתֹוָרה, יֹוְצִאים ִמְלַמְעָלה ָלל ׁשֶ ַמִים, ּכְ ָ ֱאַמר , מֹוִריׁש ֶאת ַהׁשּ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַמִים  ָ ִר  -ֵאת ַהׁשּ ל ֶעׂשְ ָלל ׁשֶ ִים אֹוִתּיֹותּכְ ּתַ אן יֹוְצִאים ַלּתֹוָרה . ים ּוׁשְ ּוִמּכָ
ְקֵראת ֶאֶרץ ּנִ ה ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ָאַמְרנּו ְוֵאת ָהָאֶרץ , ׁשֶ מֹו ׁשֶ ִרים  -ּכְ ל ֶעׂשְ ָלל ׁשֶ ּכְ
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ִים אֹוִתּיֹות ּתַ ֶאָחד. ּוׁשְ ַמִים ּכֹוְלִלים ַהּכֹל ּכְ ָ ָבָנה , ְוַהׁשּ ֶרת ַהּלְ ְוָאז ִמְתַעּטֶ
ּכֹל וְ  ֵלמּותּבַ ׁשְ ֶבת ּבִ ם, יֹוׁשֶ ָ ָרכֹות ׁשֹוְפעֹות ָאז ִמׁשּ י, ְוַהּבְ ּדַ  .ְוַעל ֶזה ְוֵאת ׁשַ

ִמיד ִקּיּום ְויֹוֵתר, ִויָבֲרֶכךָּ                               תשפבתשפב ְהֶיה לֹו ּתָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֲהֵרי , ּכְ ׁשֶ
ּיֵׁש ּבֹו ָוא ָכל ָמקֹום ׁשֶ אן כְּ . ֵיׁש לֹו ּתֹוֶסֶפת ְוִקּיּום, ו"ּבְ ְך , ָללַעד ּכָ ְוַאַחר ּכָ

ָרט ה ּפְ ַמִים , ָעׂשָ ְרכֹת ׁשָ תּוב ּבִ ּכָ  .'ְוגוֹ ׁשֶ
ְרכֹת הֹוַרי                              תשפגתשפג ְברּו ַעל ּבִ ְרכֹת ָאִביָך ּגָ ְרכֹת . ּבִ ּבִ אי ׁשֶ ַוּדַ

ְברוּ  ל ַהּכֹל יֹוֵתר ֵמָהָאבֹות, ָאִביָך ּגָ ַבח ׁשֶ ֲהֵרי ַיֲעקֹב הֹוִריׁש ׁשֶ ֲהֵרי , ׁשֶ ׁשֶ
ּכֹלהּוא ָהיָ  ֵלם ּבַ ַעם. ְוַהּכֹל ָנַתן ְליֹוֵסף, ה ׁשָ ְך ָראּוי? ָמה ַהּטַ ּכָ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ

ֶאָחד יק נֹוֵטל ַהּכֹל ְויֹוֵרׁש ַהּכֹל ּכְ ֲהֵרי ַצּדִ רּויֹות ּבוֹ , ׁשֶ ָרכֹות ׁשְ . ְוָכל ַהּבְ
ָרכֹות ֵמָהרֹאׁש ְלַמְעָלה ם ִנְת , הּוא מֹוִריק ּבְ ּלָ ְקנּו ְוָכל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ּכֻ

ָרכֹות ּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן, ְלהֹוִריק ּבֹו ּבְ ה ָנָהר ׁשֶ  .ְוָאז ַנֲעׂשָ

ה ֵמֵעֶדן                              תשפדתשפד ל ָהֵאיָבִרים ? ַמה ּזֶ ּכָ ָעה ׁשֶ ָכל ׁשָ א ּבְ ֶאּלָ
ר ֶאָחד ֶקׁשֶ ִבים ּבְ ּתֹוְקקּות ֵמָהרֹאׁש ְלַמְעָלה , יֹוׁשְ ל ִהׁשְ ִעּדּון ׁשֶ ְוֵהם ּבְ

ה ֶהם ְמִריִקים ּבוֹ ְוֻכלָּ , ּוְלַמּטָ ּלָ ּתֹוְקקֹות ׁשֶ ה ָנָהר , ם ֵמִעּדּון ְוִהׁשְ ְוַנֲעׂשָ
אי ֹוֵפַע ְויֹוֵצא ֵמֵעֶדן ַוּדַ ׁשּ ֵמָחְכָמה ֶעְליֹוָנה ׁשֹוֵפַע ַהּכֹל  -עֹוד ֵמֵעֶדן . ׁשֶ

ךְ  ׁשֵ ה ָנָהר, ְלִהּמָ ה ַהּזוֹ , ְועֹוׂשֶ ְרּגָ יַע ַלּדַ ּגִ ּמַ ְך ַעד ׁשֶ  ְוָאז ַהּכֹל, ְוִנְמׁשָ
ְבָרכֹות  .ְוַהּכֹל ֶאָחד, ּבִ

ְבעֹת עֹוָלם                              תשפהתשפה ֲאַות ּגִ ְבעֹות  ]ֶזה ַעד[, ַעד ּתַ ׁשּוַקת אֹוָתן ּגִ ּתְ
י ְנֵקבֹות? ּוִמי ֵהם, עֹוָלם ּתֵ ה, ׁשְ ל ַאַחת , ַאַחת ְלַמְעָלה ְוַאַחת ְלַמּטָ ּכָ ׁשֶ

ל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף בְּ . ִנְקֵראת עֹוָלם הֹותּוְתׁשּוַקת ּכָ י ִאּמָ ּתֵ ׁשּוָקה . אֹוָתן ׁשְ ּתְ
יָנה(ִלינֹק ֵמָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה  ְחּתֹוָנה, )ּבִ ֵאם ַהּתַ ר ּבָ ׁשֵ ּוְתׁשּוַקת , ּוְתׁשּוָקה ְלִהּקָ

ם . ַהּכֹל ֶאָחד ּלָ ְך ּכֻ ּום ּכָ ָראּוי[ִמׁשּ ְהֶייןָ◌ ְלרֹאׁש יֹוֵסף ְוגוֹ  .]ּכָ ֵרְך ', ּתִ ְלִהְתּבָ
ל  ה ׁשֶ ְרּגָ ָראּויאֹוָתּה ּדַ יק ְוִלּטֹל ַהּכֹל ּכָ  .ַצּדִ

יִקים                              תשפותשפו ְקָרִאים ַצּדִ ּנִ ֵרי אֹוָתם ׁשֶ יק לֹא , ַאׁשְ ֲהֵרי ַצּדִ ׁשֶ
ה זוֹ  ְרּגָ ֹוֵמר ּדַ ׁשּ א ִמי ׁשֶ ה ַהּזוֹ , ִנְקָרא ֶאּלָ דֹוׁשָ ִרית ַהּקְ ֵריֶהם , אֹות ַהּבְ ַאׁשְ

א ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָעָרהָיְצאּו . ּבָ ְמעֹון. ִמן ַהּמְ י ׁשִ ל , ָאַמר ַרּבִ ּכָ
ָבר ֶרךְ , ֶאָחד ְוֶאָחד יֹאַמר ּדָ ּדֶ  .ְוֵנֵלְך ּבַ

סּוק ַאֲחָריו                              תשפזתשפז י ֶאְלָעָזר ּפָ ַתח ַרּבִ ְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף , ּפָ  .'ְוגוֹ ּבִ
ְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ה ְזֵאב, ּבִ ְך ? ָלּמָ ּכָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ אֶאּלָ ּסֵ ּכִ ם ּבַ ֲהֵרי , ִנְרׁשָ ׁשֶ

ל ַהַחּיֹות ם, ְקַטּנֹות ּוְגדֹולֹות, ּכָ תּוב , ְרׁשּומֹות ׁשָ ּכָ ַחּיֹות  )תהלים קד(ּכַ
דֹלֹות ם, ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ְך ִנְרׁשָ לֹמֹה ּכָ ה ׁשְ ָעׂשָ א ׁשֶ ּסֵ ַמְעָלה, ְוַהּכִ ּלְ מֹו ׁשֶ  .ּכְ

ֲהֵר , עֹוד ְזֵאב ִיְטָרף                              תשפחתשפח ֶחְלקוֹ ׁשֶ ַח ָהָיה ּבְ ְזּבֵ ַח , י ַהּמִ ּוִמְזּבֵ
ְנָיִמין הּוא ְזֵאב . הּוא ְזֵאב ּבִ ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ךְ  -ׁשֶ ַח , לֹא ּכָ ְזּבֵ א ַהּמִ ֶאּלָ
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ֶחְלקֹו הּוא ְזֵאב ָהָיה ּבְ ל יֹום, ׁשֶ ר ּכָ ׂשָ ָהָיה אֹוֵכל ּבָ ּוִבְנָיִמין ָהָיה ָזן , ׁשֶ
ֲהֵרי ָהָיה בְּ . אֹותוֹ  ּום ׁשֶ ֵאב , ֶחְלקוֹ ִמׁשּ ְבָיכֹול הּוא ְמַפְרֵנס ְוָזן ֶאת ַהּזְ ּכִ
ה עֹוְמִדים ? ּוִמיהוּ , ְזֵאב ָיזּון -עֹוד ְזֵאב ִיְטָרף . ַהּזֶ ֲעֵלי ְיִריבֹות ׁשֶ ה ּבַ ֵאּלֶ

ן, ְלַמְעָלה ְלַקְטֵרג ְרּבָ ם ֶנֱהנּו ְוִנְתְקנּו ֵמַהּקָ ּוְמעֹוְרִרים ִהְתעֹוְררּות , ְוֻכּלָ
ַמְעָלה ּלְ  .ׁשֶ

ָלל                              שפטשפטתת ק ׁשָ ּבֶֹקר יֹאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ ּבֶֹקר . ּבַ ה ּבַ ַמה ּזֶ
ק ַעד ּבֶֹקר? ְיַחּלֵ א ּבַ ַעת , ֶאּלָ עֹוָלם ְוִנְמֵצאת ׁשְ ַאְבָרָהם ִמְתעֹוֵרר ּבָ ׁשֶ

ה ִהְתעֹוְררּות ְוַנַחת רּוַח ְועֹוָלה ַעד עַ , ָרצֹון ן עֹוׂשֶ ְרּבָ ם אֹותֹו ָמקוֹ , ד"ַהּקָ
תּוב  ּכָ ְבּתָ ַעד ה )דברים ל(ׁשֶ  .ֱאלֶֹהיךָ ' ְוׁשַ

ּבֶֹקר                              תשצתשצ ּבֶֹקר, עֹוד ּבַ ָאַמְרנוּ , ֶזה ַאְבָרָהם? ַמה ּזֶה ּבַ מֹו ׁשֶ , ּכְ
תּוב  ּכָ ּבֶֹקר )בראשית כב(ׁשֶ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ְמָצא ָרצֹון. ַוּיַ ּנִ ְזַמן ׁשֶ אֹוָתּה , ּבִ ּבְ

ָעה לֹא ָהָיה  ן ַאֵחרׁשָ ְקָרא ? ּוֶמה ָהָיה אֹוֵכל, אֹוֵכל ָקְרּבָ ּנִ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ
א ֶעְליֹון, ד"עַ  ּסֵ הּוא ֲעֵדי ַעד, ְוהּוא ּכִ תּוב ֲעֵדי ַעד , ׁשֶ ּכָ   .'ְוגוֹ ּכַ

ל עַ                               תשצאתשצא ּבֶֹקר ׁשֶ ה "ְוָהעַ , ד הּוא"ּוְזַמן ֲאִכיָלה ּבַ ם [ד ַהּזֶ ְך ּגַ ּכָ

ן ְך ִנְקָרא[ְלַמְעָלה  ]ּכֵ תּוב , ]ּכָ ּכָ ה )ישעיה כו(ׁשֶ ְטחּו ּבַ , ּוַבּבֶֹקר. ֲעֵדי ַעד' ּבִ
ן ַלה אי' ַהְינּו ָקְרּבָ  .ְולֹא ַאֵחר, יֹאַכל ַעד. ַוּדַ

ן                              בבתשצתשצ ֶרת, עֹוֶלה ָעׁשָ ּוִמְתעֹוֶרֶרת , ְוִהְתעֹוְררּות ָהַאֲהָבה ִנְקׁשֶ
ֶנֶגד זֶ  ִהְתעֹוְררּות  ]ְוֵנר[ְוֵאׁש , הְלַמְעָלה ְועֹוְמִדים ֶזה ּכְ ּדֹוֶלֶקת ּוְמִאיָרה ּבַ

ה ַמּטָ ּלְ ְמָחה, ְוכֵֹהן ִמְתעֹוֵרר, ַהּזֹו ׁשֶ ִחים ּוַמְרִאים ׂשִ ּבְ ם ְמׁשַ ְוָאז , ּוְלִוּיִ
ִים ּמַ ר ּבַ ֵ ִין ְלִהְתַקׁשּ ְך ַהּיַ ְמָחה, ִמְתַנּסֵ ִין ֵמִאיר ּוַמְרֶאה ׂשִ ךְ . ְוַהּיַ ּום ּכָ ַיִין , ִמׁשּ

ַמְעָלהטוֹ  ּלְ ְמָחה ְלַיִין ַאֵחר ׁשֶ ה ְלַהְראֹות ׂשִ ְוַהּכֹל ִמְתעֹוֵרר , ב ְלַמּטָ
ִמין ּיָ מֹאל ּבַ ר ׂשְ  .ְלֶקׁשֶ

הּוא סֶֹלת                              תשצגתשצג עֹוֶרֶרת ִהְתעֹוְררּות, ְוֶלֶחם ׁשֶ ּמְ , ַמְלכּות ׁשֶ
ִמין ּיָ מֹאל ּבַ ג, לֹוְקִחים אֹוָתּה ׂשְ ִרים אֹוָתּה ּבְ ְ ֶמן , ּוףּוְמַקׁשּ ְוָאז ׁשֹוֵפַע ׁשֶ

י, ֶעְליֹון ּדִ ְוַעל ֶזה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִהְתעֹוְררּות . ק"ְולֹוֶקֶטת אֹותֹו ַעל ַיד ַהּצַ
ֶמן ׁשֶ ל סֶֹלת ּבְ ֶאָחד, ׁשֶ ר ַהּכֹל ּכְ ל ִיחּוד ֶאָחד, ְוִנְקׁשָ , ְוָאז ִעּדּון ְוַנַחת ׁשֶ

ל חּוד ּכָ ל ַהּיִ ָתִרים ְולֹוְקִטים ִעּדּון ְוַנַחת ׁשֶ ֶזה, אֹוָתם ּכְ ִרים ֶזה ּבָ , ְוִנְקׁשָ
ָבָנה ְמִאיָרה ֶמׁש , ְוַהּלְ ֶ ׁשּ ֶרת ּבַ ִעּדּון, ְוִנְקׁשֶ ב ַהּכֹל ּבְ  .ְויֹוׁשֵ

ן ַלה                              תשצדתשצד ּבֶֹקר יֹאַכל ַעד, ְולֹא ְלַאֵחר', ְוָאז ָקְרּבָ , ְוַעל ֶזה ּבַ
ן וְ  .]ַעד[ְולֹא ְלַאֵחר  היֹאַכל ַעד ְוִיְתַעּדֵ ִחּלָ ּתְ רֹו ּבַ ִקׁשְ ר ּבְ ֵ ? ָמַתי. ִיְתַקׁשּ

ּבֶֹקר ה, ּבַ ִחּלָ ּתְ דֹוׁש ּבַ ם ַהּקָ ֵ ֵרְך ַהׁשּ ִריְך ְלִהְתּבָ ּצָ ְרכּו , ׁשֶ ְך ִיְתּבָ ְוַאַחר ּכָ
 .ָהֲאֵחִרים
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ּבֶֹקר ַעד                               תשצהתשצה ְך ָאסּור לֹו ָלָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ֲחֵברֹו ּבַ ְוַעל ּכָ
ָבֵרְך ֶאת ּיְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִראׁשֹוָנה, ַהּקָ ֵרְך ּבָ הּוא ָצִריְך ְלִהְתּבָ ְוַהְינּו , ׁשֶ

ּבֶֹקר יֹאַכל ַעד ְרכּו ָהֲאֵחִרים, ּבַ ָלל. ְוַאַחר ִיְתּבָ ק ׁשָ ֲהֵרי , ְוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ ׁשֶ
ּבֶֹקר ָהיּו ּבַ נֹות ׁשֶ ְרּבָ רּוְך הּוא, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ עֹוְררּות ְוַהִהְת , ַהּכֹל ִנְקַרב ַלּקָ

ם ֵרךְ . עֹוָלה ְלׁשָ הּוא ִהְתּבָ ּום ׁשֶ ָאר , ּוִמׁשּ ִרים ְלָכל ׁשְ ר ְקׁשָ ָהָיה קֹוׁשֵ
ָראּוי, ַהֲחָילֹות ָהֶעְליֹוִנים ָרכֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ ק ָלֶהם ּבְ ְוָנֶאה , ּוְמַחּלֵ

ִמים, לוֹ  ְ ׂשּ ְרִכים ֶעְליֹוִנים ְוַתחְ , ְוָהעֹוָלמֹות ִמְתּבַ  .ּתֹוִניםּוִמְתּבָ

תּוב                               תשצותשצו י ְוגוֹ  )שיר ה(ְוַהְינּו סֹוד ַהּכָ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ ', ָאַכְלּתִ
ה ִחּלָ ּתְ ם. ּבַ ק ְלֻכּלָ ְך ִחּלֵ ְכרּו ּדֹוִדים, ְוָאַמר, ַאַחר ּכָ תּו ְוׁשִ . ִאְכלּו ֵרִעים ׁשְ

ם ָרכֹות ְלֻכּלָ ק ָלֶהם ְלָכל ֶאָחד , מֹוִריק ּבְ ָראּוי לוֹ ּוְמַחּלֵ ְוָלֵכן , ְוֶאָחד ּכָ
ָלל ק ׁשָ ה, ְוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ ִחּלָ ּתְ ֵרְך ּבַ דֹוׁש ִיְתּבָ ם ַהּקָ ֵ ֲהֵרי ַהׁשּ ק , ׁשֶ ְוָכֵעת ְמַחּלֵ

ָרכֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ן ִנְקָרב ָלֶהם ְולֹא ְלׁשּום . ּבְ ְרּבָ ַהּקָ ּלֹא ֹתאַמר ׁשֶ ׁשֶ
א ַהּכֹל ִנְקָרב ַלּקָ , ּכַֹח ַאֵחר רּוךְ -דֹוׁש ֶאּלָ ָרכֹות , הּוא-ּבָ ְוהּוא מֹוִריק ּבְ

ָרכֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ק ּבְ ן ַלה, ּוְמַחּלֵ ְך ָקְרּבָ ּום ּכָ  .ְולֹא ְלַאֵחר', ּוִמׁשּ

ְמעֹון                              תשצזתשצז י ׁשִ ִני, ָאַמר ַרּבִ ִהְתעֹוְררּות , עֹוד. ָיֶפה ָאַמְרּתָ , ּבְ
ן ְרּבָ ל ַהּקָ ָרכֹות ]ַהּכֹל[, ַאֶחֶרת ׁשֶ ָרכֹות ּוְלעֹוֵרר ּבְ ֵדי ִלְמׁשְֹך ּבְ , ּכְ

ל ָהעֹוָלמֹות ְרכּו ּכָ ְתּבָ ּיִ ן ַלה. ׁשֶ ה ָקְרּבָ ִחּלָ ּתְ ְקִריבּו . ְולֹא ְלַאֵחר', ּבַ ו ּתַ ַעְכׁשָ
ְנֶכם ֶאָחד, ֶאת ָקְרּבַ ל ָהעֹוָלמֹות ּכְ רּו ּכָ ְ ְתַקׁשּ ּיִ ְרכּו , ׁשֶ רּו ְוִיְתּבָ ְוִיְתַחּבְ

 .ְחּתֹוִניםֶעְליֹוִנים ְותַ 

סּוק ַאֲחָריו                              תשצחתשצח א ְוָאַמר ּפָ י ַאּבָ ַתח ַרּבִ ְבֵטי , ּפָ ה ׁשִ ל ֵאּלֶ ּכָ
ר  ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ָרֵאל .'ְוגוֹ ִיׂשְ ְבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ל ֵאּלֶ  )ִלְכּתֹב(ָהָיה ָצִריְך ! ?ּכָ
ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ה, ֵאּלֶ ל ֵאּלֶ ה ּכָ א ְלַחבֵּ ? ַמה ּזֶ אֹוָתם  ]ַלְחּתֹם[ר ֶאּלָ

ר ֵנים ָעׂשָ ם ׁשְ ָרכֹות מֹוִריִקים ְלׁשָ ל ַהּבְ ּכָ אי. ְלָמקֹום ׁשֶ ר ַוּדַ ֵנים ָעׂשָ , ׁשְ
ִביָרה ּקּוֵני ַהּגְ ל ּתִ ִרים ׁשֶ ם, ְקׁשָ ֶרת ִעּמָ ֵנים . ְוִהיא ִמְתַחּבֶ תּוב ׁשְ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ר ר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך . ָעׂשָ ּבֶ ר ּדִ ָמקֹום ֶזה , אֹוָתםְוזֹאת ֲאׁשֶ ֲהרֵי ּבְ ׁשֶ
ּבּור ׁשֹוֶרה  .ַהּדִ

ר                              תשצטתשצט ּבֶ ר ּדִ ה , ֲאׁשֶ ַמּטָ ר ִמּלְ ר ֶאָחד ְלִהְתַחּבֵ אן ֶקׁשֶ ּכָ
ה, ְלַמְעָלה לוּ . ּוִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ָבִטים ַהּלָ ְ ר ַהׁשּ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ה ּבִ ַמּטָ , ִמּלְ

ם ָרה ִעּמָ ר ּדִ . ְוזֹאת ִהְתַחּבְ רֲאׁשֶ ֵני , ּבֶ ֲהֵרי ִחּבּור ָזָכר ּוְנֵקָבה ָקׁשּור ִלׁשְ
ה ּוִמְלַמְעָלה, ְצָדִדים ַמּטָ ַמְעָלה. ִמּלְ ּלְ קֹום ׁשֶ ּמָ ר אֹוָתם ּבַ ָזָכר , ַלּסֹוף ָקׁשַ

ֶאָחד ִבְרָכתֹו , ּוְנֵקָבה ּכְ ר ּכְ תּוב ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכָ ִבְרָכתוֹ  .'ְוגוֹ ֶזהּו ׁשֶ ? ַמה ּזֶה ּכְ
ת ִבְרּכַ א ּכְ ת זּוגוֹ  ֶאּלָ ִבְרָכתוֹ . ּבַ ר ּכְ ֶאָחד, ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵניֶהם ּכְ  .ׁשְ
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ַתח ְוָאַמר                              תתתת טּוב ' ְיָבֶרְכָך ה )תהלים קכח(, ּפָ ּיֹון ּוְרֵאה ּבְ ִמּצִ
ם  ָלִ ּיֹון' ְיָבֶרְכָך ה .'ְוגוֹ ְירּוׁשָ ן, ִמּצִ קֹות ֶאת ַהּגָ ָרכֹות ְלַהׁשְ ּנּו יֹוְצִאים ּבְ ּמֶ ּמִ , ׁשֶ

ָרכֹות ְונֹוֵתן ָלהּ ְוהוּ  ל ַהּבְ ם. א ּכֹוֵלל ּכָ ָלִ טּוב ְירּוׁשָ ְך ּוְרֵאה ּבְ , ְוַאַחר ּכָ
ָכר ּוְנֵקָבה אֹות ִמּזָ ָרכֹות ּבָ ל ַהּבְ ּכָ מֹו ֶזה . ְלַהְראֹות ׁשֶ ְיָבֶרְכָך  )במדבר ו(ּכְ

ְמֶרךָ ' ה ָכר -' ְיָבֶרְכָך ה. ְוִיׁשְ ְמֶרָך , ִמּזָ ֵקָבה -ְוִיׁשְ כֹור -' ְכָך הְיָבֶר . ִמּנְ , ִמּזָ
ְמֶרָך  מֹור -ְוִיׁשְ ָ ָבר ֶאָחד, ִמׁשּ ָרכֹות , ְוַהּכֹל ּדָ ֵניֶהם יֹוְצאֹות ּבְ ְ ׁשּ ּמִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ַרְך אָֹתם, ְוַעל ֶזה. ָלעֹוָלמֹות ִבְרָכתֹו ּבֵ ר ּכְ  .ִאיׁש ֲאׁשֶ

סּוק ְוָאַמרא               א               תתתת ַתח ּפָ י ְיהּוָדה ּפָ ְלַצּוֹת ֶאת  ַוְיַכל ַיֲעקֹב, ַרּבִ
ָניו  ָניו .'ְוגוֹ ּבָ ! ְלָבֵרךְ  )ִלְכּתֹב(ָהָיה ָצִריְך ? ְלַצּוֹת, ַוְיַכל ַיֲעקֹב ְלַצּוֹת ֶאת ּבָ

ר ֵאֶליהָ  ֵ ִכיָנה ְלִהְתַקׁשּ ְ ה אֹוָתם ֶאל ַהׁשּ ּוָ ּצִ א ׁשֶ ה אֹוָתם ַעל , עֹוד. ֶאּלָ ּוָ ּצִ ׁשֶ
ָעָרה ִהיא ְקרֹוָבה ְלַגן ֵעֶדן, ִעְסֵקי ַהּמְ ם ָקבּור ָאָדם ָהִראׁשֹון, ׁשֶ ָ ׁשּ  .ׁשֶ

ע, ּבֹא ְרֵאה                              תתבתתב ַעם. אֹותֹו ָמקֹום ִנְקָרא ִקְרַית ַאְרּבַ ? ָמה ַהּטַ
ָעה זּוגֹות רּו ַאְרּבָ ם ִנְקּבְ ָ ׁשּ ּום ׁשֶ ה: ִמׁשּ ָרה, ָאָדם ְוַחּוָ ִיְצָחק , ַאְבָרָהם ְוׂשָ

אן   .ַיֲעקֹב ְוֵלָאה, ְוִרְבָקה ָיאֲהֵרי ֵיׁש ּכָ ִנינוּ , ֻקׁשְ ָ ׁשּ ָבה , ׁשֶ ָהָאבֹות ֵהם ֶמְרּכָ
ה ָעה, ְקדֹוׁשָ ָבה לֹא ָפחֹות ֵמַאְרּבָ רּוְך הּוא , ּוֶמְרּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִנינּו ׁשֶ ְוׁשָ

ֵלָמה ָבה ׁשְ ֶהם ְוַנֲעׂשּו ֶמְרּכָ ֶלְך ִעּמָ ִוד ַהּמֶ ר ֶאת ּדָ תּוב , ִחּבֵ ּכָ תהלים (ֶזהּו ׁשֶ

ָבה ', ִנים ְוגוֹ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוֹ  )קיח ר ִלְהיֹות ֶמְרּכָ ֶלְך ִהְתַחּבֵ ִוד ַהּמֶ ּדָ ׁשֶ
ֶהם ֵלָמה ִעּמָ ךְ . ׁשְ ִוד ָצִריְך , ִאם ּכָ ר[ּדָ ֵ תֹוְך ָהָאבֹות ]ְלִהְתַקׁשּ ֵבר ּבְ , ְלִהּקָ

ע ִעּמוֹ  ֶהם, ְוִיְהֶיה ִקְרַית ַאְרּבַ ר ִעּמָ ַעם לֹא ִנְקּבַ  ?ָאז ָמה ַהּטַ

א                              תתגתתג ָראּוי, ֶאּלָ ן ָהָיה לֹו ּכָ ֶלְך ָמקֹום ְמֻתּקָ ִוד ַהּמֶ ? ּוִמיהוּ , ּדָ
ֶאָחד, ִצּיֹון ר אֹותֹו ּכְ תֹוְך ָהָאבֹות. ְלַחּבֵ ר ּבְ ְקּבַ ּנִ רּו , ְוָאָדם ׁשֶ ֲהֵרי ֵהם ִנְקּבְ
הּוא ָהָיה ֶמֶלְך ִראׁשֹון, ִעּמוֹ  ּום ׁשֶ ָנה , ִמׁשּ ְלכּות ְוִנּתְ ּנּו ַהּמַ ְוֶנֶעְבָרה ִמּמֶ
ֶלךְ ְלָד  ֶלךְ , ִוד ַהּמֶ ִוד ַהּמֶ ל ָאָדם ִהְתַקּיֵם ּדָ ָמיו ׁשֶ ַעל ָאָדם ִנְגְזרּו , ּוִמּיָ ׁשֶ

ִנים ִנים, ֶאֶלף ׁשָ ְבִעים ׁשָ ּנּו ׁשִ ֶלךְ , ְוָהָעְברּו ִמּמֶ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ְוהּוא ָנַתן , ָיָמיו ׁשֶ
ֶלךְ , אֹוָתם ּיָבֹא ָדִוד ַהּמֶ א ָזָכה ִלְמקֹומֹו אֶ ? ְוָהָאבֹות ֵאיְך ָיקּומּו ַעד ׁשֶ ּלָ

ָראּוי לוֹ  ר ִעם ָהָאבֹות, ּכָ ְך לֹא ִנְקּבַ ּום ּכָ  .ִמׁשּ

ל ָזָכר, זֹאת ְועֹוד                              תתדתתד ָמקֹום ׁשֶ רּוִיים ּבְ ְוָדִוד , ָהָאבֹות ׁשְ
ל ְנֵקָבה ָמקֹום ׁשֶ ֵקבֹות, ּבְ ם ַהּנְ רּו ִעּמָ ר, ְוָהָאבֹות ִנְקּבְ ר ְוִהְתַחּבֵ  ְוָדִוד ִנְקּבַ

ל ָזָכר ָמקֹום ׁשֶ ָראּוי לוֹ , ּבְ ָבר ּכָ  .ּדָ

ה                              תתהתתה ּטָ ֱאסֹף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ב , ַוּיֶ ֲהֵרי הּוא יֹוׁשֵ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ים ל ַחּיִ ָמקֹום ׁשֶ ק ֵמָהעֹוָלם. ּבְ ּלֵ ָרָצה ְלִהְסּתַ ׁשֶ הֹוִריד ַרְגָליו ֶאל , ּכְ

ה ּטָ ק ִמן הָ , ַהּמִ ּלֵ ס ְוִהְסּתַ ּנֵ יו. עֹוָלםְוִהְתּכַ ָאֶסף ֶאל ַעּמָ ְגַוע ַוּיֵ תּוב ַוּיִ ּכָ . ֶזהּו ׁשֶ
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ַתח ְוָאַמר י ְלַחְצרֹות  )שם פב(, ּפָ ְלָתה ַנְפׁשִ ָבר ֶזה ֲהֵרי  .'הִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ּדָ
ֲארּוהּו ַהֲחֵבִרים  .ּבֵ

ְחּתֹוִנים ְוֵיׁש ְמדֹוִרים, ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה                              תתותתו  ֵיׁש ְמדֹוִרים ּתַ
ֶעְליֹוִנים לֹא . ֶעְליֹוִנים ם ]ְמדֹוִרים[ּבָ ים ? ּוִמי ֵהם, ׁשֹוִרים ׁשָ ּתִ אֹוָתם ּבָ

ים ֵהם ִנְקָרִאים ַחְצרֹות ה ים ִחיצֹוִנּיִ ים ּוָבּתִ ִניִמּיִ ֵהם עֹוְמִדים ', ּפְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֵקָבה ַאֲהָבה ּוְתׁשּוָקה ֶאל ַהּנְ ם ּבְ ָמה עֹולָ , ּבֹא ְרֵאה. ׁשָ ׁשָ ּנְ ׁשֶ ַהּכֹל , הּכְ

ֵקָבה ֶרת ּבוֹ , ִמְתעֹוֵרר ַלּנְ ֵלָמה ְוִנְקׁשֶ ְתׁשּוָקה ׁשְ ֲהֵרי ִהיא ֲאחּוָזה ּבִ  .ׁשֶ

ְך לֹא ֶנֱאַמר ּבֹו ָמֶות, ַיֲעקֹב לֹא ֵמת                              תתזתתז ּום ּכָ ְגַוע , ִמׁשּ א ַוּיִ ֶאּלָ
יו ָאֶסף ֶאל ַעּמָ תּוב. ַוּיֵ הַוּיֱֶאסֹף ַרְגָליו ֶאל , ְרֵאה ַמה ּכָ ּטָ ס , ַהּמִ ּנֵ ִהְתּכַ ׁשֶ

ָבָנה ֶמׁש ֶאל ַהּלְ ֶ ֶמׁש לֹא ֵמת. ַהׁשּ ֶ ס ִמן ָהעֹוָלם ְוהֹוֵלְך , ַהׁשּ ּנֵ א ִמְתּכַ ֶאּלָ
ָבָנה  .ַלּלְ

ס ַיֲעקֹב, ּבֹא ְרֵאה                              תתחתתח ּנֵ ִהְתּכַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָבָנה, ּבְ , ֵהִאיָרה ַהּלְ
ֶמׁש ָהֶעְליֹון ִהְתעֹוְרָר  ֶ ֶמׁש עֹוֶלה, ה ֵאָליוּוְתׁשּוַקת ַהׁשּ ֶ ר ַהׁשּ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ

ֶמׁש ַאֵחר ָבָנה ְמִאיָרה, ִמְתעֹוֵרר ׁשֶ ֶזה ְוַהּלְ ִקים ֶזה ּבָ  .ְוִנְדּבָ

ְמעֹון                              תתטתתט י ׁשִ ֵאר , ָיֶפה ָאַמְרּתָ , ָאַמר ַרּבִ ֲאָבל ֲהֵרי ִנְתּבָ
ָהֶעְליֹון ָכר, ׁשֶ חְ , עֹוַלם ַהּזָ ּתַ ר ּבַ ֵקָבה, ּתֹוןִנְקׁשָ הּוא עֹוַלם ַהּנְ ְחּתֹון , ׁשֶ ְוַהּתַ

ר ָלֶעְליֹון מֹו ֶזה, ִנְקׁשָ  .ְוַהּכֹל ֶזה ּכְ

ֵני עֹוָלמֹות ֵהם                              תתיתתי תּוב ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד , ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר ׁשְ ּכָ ּכַ
י ְנֵקבֹות ֵהן . ָהעֹוָלם ּתֵ ְ ׁשּ ב ׁשֶ כָ  -ְוַאף ַעל ּגַ ּזָ ן ּבַ ר ְוֶאָחד ֶאָחד ְמֻתּקָ
ֵקָבה ּנְ ַבע . ּבַ ת[ֶזה ׁשֶ ּבָ ַבע, ]ׁשַ ת ׁשֶ זֹו ִנְקֵראת ֵאם . זֹו ֵאם ְוזֹו ֵאם. ְוֶזה ּבַ
ִנים לֹמֹה, ַהּבָ תּוב , ְוזֹו ִנְקֵראת ֵאם ׁשְ ּכָ נֹות ִצּיֹון  )שיר ג(ּכַ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ

לֹמֹה  ֶלְך ׁשְ ּמֶ לֹמֹה  .'ְוגוֹ ּבַ ֶלְך ׁשְ ּמֶ ֶלךְ  -ּבַ ּמֶ ּלוֹ  ּבַ לֹום ׁשֶ ָ ל ַהׁשּ ּכָ זֹו ֵאם , ׁשֶ
לֹמֹה תּוב , ׁשְ ּכָ לֹמֹה )א יא-מלכים(ּכַ ַבע ֵאם ׁשְ ת ׁשֶ  .ּבַ

לֹמֹה )שם ה(ְוָכתּוב                               תתיאתתיא ֶרב ָחְכַמת ׁשְ לֹמֹה . ַוּתֵ זֹו  -ָחְכַמת ׁשְ
לֹמֹה תּוב , ֵאם ׁשְ ּכָ ר )משלי לא(ׁשֶ א ֲאׁשֶ ָ ְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלְך ַמׂשּ ַרּתּו  ּדִ ִיּסְ

ְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלךְ . ִאּמוֹ  ּלוֹ , ּדִ ֶתר ׁשֶ סּוק ֶזה לֹא נֹוָדע ַמהּו ַהּסֵ א , ּפָ ֶאּלָ
ְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלְך  הּוא ֶמֶלךְ  -ּדִ ּום ֵאל ׁשֶ ֶאְמרּו ִמׁשּ ּנֶ ָבִרים ׁשֶ ֶזה ? ּוִמיהוּ . ּדְ

ָכל יֹום )תהלים ז( י. ְוֵאל זֵֹעם ּבְ ּדַ נִּ , ְוֵאל ׁשַ מֹו ׁשֶ ֵארּכְ  . ְתּבָ
ֱאַמר , ְלמּוֵאל                              תתיבתתיב ּנֶ מֹו ׁשֶ , ְלמּוֵאל ֶמֶלךְ . ְלמֹו ִפי )איוב מ(ּכְ

ַבע ת ׁשֶ ִהיא ּבַ ַרּתּו ִאּמוֹ . ׁשֶ ר ִיּסְ א ֲאׁשֶ ָ ִגְבעֹון , ַמׂשּ ה ָעָליו ּבְ ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ּכְ
ְיָלה ֲחלֹום ַהּלַ  .ּבַ

רֹות ַיֲעקֹב ִהְת , ּבֹא ְרֵאה                              תתיגתתיג ּה ּפֵ ה ּבָ ָבָנה ְוָעׂשָ ס ַלּלְ ּנֵ ּכַ
ל ַיֲעקֹב, ָלעֹוָלם ִרי ׁשֶ ֵאין ּבֹו ּפְ עֹוָלם ׁשֶ ֲהֵרי הּוא , ְוֵאין ְלָך ּדֹור ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
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ה, עֹוֵרר ִהְתעֹוְררּות ְלַמְעָלה ּטָ תּוב ַוּיֱֶאסֹף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ּכָ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ
ל ַיֲעקֹב וַ  תֹו ׁשֶ ִהיא ִמּטָ איׁשֶ  .ּדַ

ל ַיֲעקֹב                              תתידתתיד ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ם ְלַמְעָלה , ַאׁשְ ּלֵ ּתַ ֲהֵרי ִהׁשְ ׁשֶ
ה תּוב , ּוְלַמּטָ ּכָ י ַיֲעקֹב ְנֻאם ה )ירמיה ל(ׁשֶ יָרא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ י ' ְוגוֹ ' ְוַאּתָ ּכִ

ָך ָאִני ה לֹא ֶנֱאַמר. ִאּתְ י ַאּתָ י ִאּתִ ָך ָאִני, ּכִ י ִאּתְ א ּכִ ֵארוַ , ֶאּלָ  .ֲהֵרי ִנְתּבָ

ַתח ְוָאַמר                              תטותטותת י ִיְצָחק ּפָ ', ַוּיָבֹאּו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד ְוגוֹ , ַרּבִ
גֶֹרן ָהָאָטד  ַנֲעִני ֶאת ָהֵאֶבל ּבְ ב ָהָאֶרץ ַהּכְ ְרא יֹוׁשֵ סּוִקים  .'ְוגוֹ ְוָכתּוב ַוּיַ ּפְ ּבַ

ֶהם לּו ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּבָ ת לָ , ַהּלָ אּו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטדָמה ִאְכּפַ ֵהם ּבָ ּוָמה ? נּו ׁשֶ
ּנּו ֲאֵבלּות זֹו ְלִמְצַרִים ַעם ּכִ ָרֵאל, ַהּטַ ָמה , ֲהֵרי ָצִריְך ָהָיה ִלְכּתֹב ֵאֶבל ִיׂשְ

ַעם ְלִמְצַרִים  ?ַהּטַ

ְך ָאְמרוּ                               תתטזתתטז א ּכָ ִמְצַרִים, ֶאּלָ ָהָיה ַיֲעקֹב ּבְ ל אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ , ּכָ
ְגָללוֹ ִהְתבָּ  ֶקה ֶאת ָהָאֶרץ, ְרָכה ָהָאֶרץ ּבִ , ְועֹוד. ְוִנילּוס ָהָיה יֹוֵצא ּוַמׁשְ

ְגַלל ַיֲעקֹב ַסק ָהָרָעב ּבִ ּפָ ְצִרים ָעׂשּו ֵאֶבל, ׁשֶ ְך ַהּמִ ה , ְוַעל ּכָ ּנָ ְוִהְתּכַ
 .ֲעֵליֶהם

ַתח ְוָאַמר                              תתיזתתיז בּורֹות ה )תהלים קו(, ּפָ ל ּגְ ל ַיׁשְ ' ִמי ְיַמּלֵ ִמיַע ּכָ
תוֹ  ִהּלָ ֲארּוהוּ . ּתְ סּוק ֶזה ּבֵ ל, ּפָ ה ְיַמּלֵ ר ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב? ֲאָבל ַמה ּזֶ ! ְיַדּבֵ

תּוב ֶרְך ַהּכָ ּזֹו ּדֶ ְך , ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ סּוִקים ֵהם ּכָ ֲהֵרי ַהּפְ ם , לֹא -ׁשֶ ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ָבר ִאים ְלַהְראֹות ּדָ א ְלַהְראֹות ּדָ , ּבָ אן ּבָ ל . ָברַאף ּכָ בּורֹות ה[ִמי ְיַמּלֵ , ]'ּגְ

תּוב  ּכָ בּורֹות ה. ְוָקַטְפּתָ ְמִלילֹת )דברים כג(ּכַ ים', ּגְ ֵהם ַרּבִ ּום ׁשֶ ֲהֵרי , ִמׁשּ ׁשֶ
ם ָ ָאה ִמׁשּ ין ּבָ ֵזַרת ַהּדִ ל ּגְ ֵזָרה ַאַחת , ּכָ ק ְוַיֲעִביר ּגְ ַסּלֵ ּיְ ְוָלֵכן ִמי הּוא ׁשֶ
ה ַהּקָ  עֹוׂשֶ בּורֹות ׁשֶ רּוְך הּואֵמאֹוָתן ּגְ  ?דֹוׁש ּבָ

ר, עֹוד                              תתיחתתיח ל ִויַדּבֵ ר. ַהּכֹל ֶאָחד, ִמי ְיַמּלֵ ה , ְיַדּבֵ ּמָ ֲהֵרי ּכַ ׁשֶ
ּבֹון ֵאין ָלֶהם ֶחׁשְ ה ְגבּורֹות ֵהן ׁשֶ ֲעֵלי ִדיִנים, ְוַכּמָ ה ּבַ ּמָ ֲעֵלי , ּכַ ה ּבַ ּמָ ּכַ

ים ים, ָמִגּנִ ה ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ ּמָ ּבוּ , ּכַ ר ָלֶהםְוַהּדִ  .ר לֹא ָיכֹול ְלַדּבֵ

ה ְידּועֹות                              תתיטתתיט ָדה? ּוַבּמֶ ַהּגָ ם ּבְ ּלָ ּה סֹוד ַהָחְכָמה, ּכֻ ׁש ּבָ ּיֵ , ׁשֶ
ר ָלֶהם ְוָלַדַעת אֹוָתם ִדּבּור ּוַבֲאִמיָרה לֹא ָיכֹול ְלַדּבֵ ֲהֵרי ּבְ ֲאָבל , ׁשֶ

ָדה ֵהן ְידּועֹות ַהּגָ תּוב , ּבְ ּכָ יָך ּדוֹ  )תהלים קמה(ּכַ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ר ְלדֹור ְיׁשַ
ידוּ  סֹוד ֶזה יֹוְדִעים. ּוְגבּורֶֹתיָך ַיּגִ בּוָרֶתךָ , ּבְ בּוָרה , ֲאָבל ּגְ ִהיא ּגְ ׁשֶ

רוּ , ַתְחּתֹוָנה רוּ , ְיַדּבֵ תּוב ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכָ  .ׁשֶ

תוֹ                               תתכתתכ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ים ֵהם , ַיׁשְ ַרּבִ ָרגֹות[ׁשֶ יִנים  ]ַהּדְ ַהּדִ
ה ְתִהּלָ ִרים ּבִ ּנֹוָדִעים ּוְמֻחּבָ ִרים , ׁשֶ ְתַחּבְ ּמִ ה ַמֲחנֹות ׁשֶ ה ֲחָילֹות ְוַכּמָ ְוַכּמָ

הּ  תּוב , ּבָ ּכָ ר ִלְגדּוָדיו )איוב כה(ּכַ ל , ֲהֵיׁש ִמְסּפָ ִמיַע ּכָ ְוַעל ֶזה ִמי ָיכֹול ְלַהׁשְ
תוֹ  ִהּלָ  ?ּתְ
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ְצִרי, ּבֹא ְרֵאה                              תתכאתתכא ם ָהיּו ֲחָכִמיםַהּמִ ּלָ בּוָרה , ם ּכֻ ד ַהּגְ ּוִמּצַ
ָרגֹות, ָיְצאוּ  ה ְדָרגֹות ַעל ּדְ ה ַמֲחנֹות ְוַכּמָ ה ֲחָילֹות ְוַכּמָ ּמָ יִעים , ּכַ ּגִ ּמַ ַעד ׁשֶ

ְחּתֹונֹות ָרגֹות ַהּתַ ֶהם, ַלּדְ ִפים ַוֲחָכִמים ּבָ ְ ְצִרים ָהיּו ְמַכׁשּ ְויֹוְדִעים , ְוַהּמִ
רֹות ָהעֹוָלם לוּ , ִנְסּתְ ּכְ עֹוָלם, ְוִהְסּתַ ֲעקֹב ַקּיָם ּבָ ּיַ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ֲהֵרי ׁשֶ ֵאין ַעם , ׁשֶ
ָניו לֹט ַעל ּבָ ׁשְ ּיִ ים, ׁשֶ ים ַרּבִ ָרֵאל ְזַמּנִ דּו ְבִיׂשְ ְעּבְ ּתַ ֲהֵרי ִיׁשְ  .ְוָיְדעּו ׁשֶ

ֲעקֹב ֵמת                              תתכבתתכב ּיַ יָון ׁשֶ ְמחוּ , ּכֵ ְהֶיה בַּ . ׂשָ לּו ַמה ּיִ ּכְ , ּסֹוףִהְסּתַ
יעּו ְלגֶֹרן ָהָאָטד ִהּגִ ֹוֵלט, ַעד ׁשֶ ין ַהׁשּ הּוא ְגֵזַרת ַהּדִ ִגיַמְטִרּיָא "ָאטָ . ׁשֶ ד ּבְ

ֱאַמר , ָיד ּנֶ מֹו ׁשֶ דָֹלה  )שמות יד(ּכְ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ יָון  .'ְוגוֹ ַוּיַ ּכֵ
יעּו ְלָמקֹום ֶזה ִהּגִ ּיֹוְצאֹות מֵ , ׁשֶ בּורֹות ׁשֶ הָראּו ַהּגְ ה ִנְקָרא . ָהָאָטד ַהּזֶ ְוָלּמָ

א ָמה ָאָטד יֹוְצִאים קֹוִצים ְלַצד ֶזה ּוְלַצד ֶזה? ָאָטד ם יָ , ֶאּלָ ְך ּגַ ד "ּכָ
עֹות ְלַצד ֶזה ּוְלַצד ֶזה ה ֶאְצּבָ ּנָ ע עֹוָלה , יֹוְצאֹות ִמּמֶ ע ְוֶאְצּבַ ְוָכל ֶאְצּבַ

ה ְגבּורֹות ַכּמָ ה ִדיִנים, ּבְ ַכּמָ ה ַהנְ , ּבְ ַכּמָ ד , ָהגֹותּבְ ם ִמְסּפֵ דּו ׁשָ ְסּפְ ָאז ַוּיִ
ָמּה ָאֵבל ִמְצָרִים ן ָקָרא ׁשְ דֹול ְוָכֵבד ְמאֹד ַעל ּכֵ ֵבד ֶזה . ּגָ אי ֵאֶבל ּכָ ַוּדַ

 .ְולֹא ְלַאֵחר, ְלִמְצַרִים

ה                              תתכגתתכג ַרׁש ֶאת ַהָפָרׁשָ ְמעֹון ּפֵ י ׁשִ ָעָרה. ַרּבִ . ָיְצאּו ִמּתֹוְך ַהּמְ
ִעירָרִאי, ָאַמר ִית ּבָ ּיֹום ֶזה ִיּפֹל ּבַ ֵני , ִתי ׁשֶ ֵני[ְוֵיָעְדרּו ׁשְ רֹוָמִאים  ]ּבְ

ִעיר. ְמַקְטְרִגים ִית, ִאם ֲאִני ּבָ בוּ . לֹא ִיּפֹל ַהּבַ ָעָרה ְוָיׁשְ  .ָחְזרּו ְלתֹוְך ַהּמְ

ְמעֹון ְוָאַמר                              תתכדתתכד י ׁשִ ַתח ַרּבִ ת  )ישעיה י(, ּפָ ַצֲהִלי קֹוֵלְך ּבַ
ים גַּ  ָרֵאל, ַצֲהִלי קֹוֵלךְ  .'ְוגוֹ ּלִ סּוק ֶזה ֶנֱאַמר ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ִהיא , ּפָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ח ּבָ קֹול ְמׁשֻ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַחת ֶאת ַהּקָ ּבַ ְך ַצֲהִלי קֹוֵלךְ , ְמׁשַ . ְוַעל ּכָ
אן ָלַמְדנוּ  רּוְך הוּ , ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ַח ֶאת ַהּקָ ּבֵ רֹוֶצה ְלׁשַ ל ִמי ׁשֶ קֹולּכָ ָצִריְך , א ּבְ

ֹוְמִעים אֹותוֹ  ׁשּ ֱעַרב ָלֲאֵחִרים ׁשֶ ּיֶ לֹא ָיקּום  -ְוִאם לֹא , לֹו קֹול ָנִעים ׁשֶ
 .ְלָהִרים קֹול

ד ֶזה, ּבֹא ְרֵאה                              תתכהתתכה אּו ִמּצַ ּבָ ם ׁשֶ תּוב , ְלִוּיִ ּכָ  )במדבר ח(ׁשֶ
ָבא ָהֲעבָֹדה ָנה ָיׁשּוב ִמּצְ ים ׁשָ ִ ן ֲחִמׁשּ ַעם .ּוִמּבֶ ּקֹולֹו ? ָמה ַהּטַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

תוֹ [ ְרּגָ ָאר ֲחֵבָריו, ָנמּוךְ  ]ְוִאם, ּדַ ׁשְ ָבא , ְולֹא ֶיֱעַרב ָלָאְזַנִים ּכִ ָאז ַמֲעִביִרים ִמּצְ
ה  ִלים[ָהֲעבֹוָדה ַהּזֶ ל ַמְעָלה ]ֵמַהַחּיָ ד , ׁשֶ ן ָלֲעבֹוָדה ַהּזֹו ּוְלַכּבֵ עֹוְמִדים ְלַנּגֵ ׁשֶ

דֹוׁש  ם ַהּקָ ֵ ָראּוי ֶאת ַהׁשּ  .ּכָ

ַמְעָלה                              תתכותתכו ּלְ ְחּתֹוִנים, ַהֲחָילֹות ׁשֶ ֶנֶגד ַהּתַ , ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות ּכְ
ר ָלֶהם דֹוׁש ּוְלַזּמֵ ם ַהּקָ ֵ ַח ֶאת ַהׁשּ ּבֵ ָבא , ְלׁשַ ְך ָיׁשּוב ִמּצְ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ַחת ֶאת ַהּקָ . ָהֲעבָֹדה ּבַ ָרֵאל ְמׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּום ׁשֶ רּוְך הּואּוִמׁשּ ָאַמר , דֹוׁש ּבָ
ים ּלִ ת ּגַ תּוב ַצֲהִלי קֹוֵלְך ּבַ ת ָהָאבֹות, ַהּכָ  .ּבַ
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ים                               תתכזתתכז ּלִ ת ּגַ ים -עֹוד ּבַ ּלִ א ִנְקָרא ּגַ ּום , ָהעֹוָלם ַהּבָ ִמׁשּ
ַהּכֹל עֹוֵמד ּבוֹ  ים, ׁשֶ י ִתּלִ ּלֵ ּנּו ַלּכֹל, ְוִנְכָלל ּבֹו ּתִ ים עֹוד בַּ . ְויֹוֵצא ִמּמֶ ּלִ ת ּגַ

תּוב  - ּכָ ל ָנעּול )שיר ד(ּכַ ים ּוַמְעָינֹות, ּגַ ּלִ ם יֹוְצִאים , ְוָכל אֹוָתם ּגַ ּלָ ּכֻ
א ים, ֵמָהעֹוָלם ַהּבָ ּלִ ת ּגַ ָרֵאל ִהיא ּבַ  .ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ

ה, ּבֹא ְרֵאה                              תתכחתתכח סּוק ֶזה ָקׁשֶ תּוב ַצֲהִלי קֹוֵלךְ . ּפָ ה ּכָ ִחּלָ ּתְ , ּבַ
הּוא  ר ּוְלָהִרים קֹולׁשֶ ֵדי ְלַזּמֵ יִבי, ּכְ תּוב ַהְקׁשִ ְך ּכָ ךְ . ְוַאַחר ּכָ ָאז , ִאם ּכָ

ה ַצֲהִלי קֹוֵלךְ  יִבי, ָלּמָ תּוב ַהְקׁשִ ּכָ יָון ׁשֶ ַח ? ּכֵ ּבֵ ֵדי ְלׁשַ א ַצֲהִלי ּכְ ֶאּלָ
ר דֹוׁש , ּבֹא ְרֵאה  .ּוְלַזּמֵ ר ַלּקָ ַח ּוְלַזּמֵ ּבֵ ָרֵאל ַמְתִחיִלים ְלׁשַ רּוךְ -ִאם ִיׂשְ -ּבָ

יִבי, הּוא תּוב ַהְקׁשִ ַעם, ָאז ּכָ ִחים ? ָמה ַהּטַ ּבְ ָרֵאל ְמׁשַ ׂשְ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ִביָלּה ַלּקָ ׁשְ ִרים ּבִ תּוב ַצֲהִלי קֹוֵלךְ , ּוְמַזּמְ , ְוַעל ֶזה ּכָ

יִבי  .ְוָכתּוב ַהְקׁשִ

ה                               תתכטתתכט ָאה ִמצַּ  -ַלְיׁשָ ּבָ ּום ׁשֶ בּוָרהִמׁשּ ֱאַמר , ד ַהּגְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵהָמה )משלי ל( ּבְ ּבֹור ּבַ בּוָרה. ַלִיׁש ּגִ ה זֹו ּגְ ּבֹר ּכֹחֹות ָוֳחָזִקים, ְוַלְיׁשָ . ִלׁשְ

ּלֹא ְמִאיָרה  -ֲעִנּיָה ֲעָנתֹות  ְקַלְרָיה ׁשֶ ִהיא ַאְסּפַ ּום ׁשֶ ֲעִניָּה , ]ָעֶליהָ [ִמׁשּ
אי ָבָנה אֹור , ַוּדַ ל ַעְצָמהּ ֵאין ָלּה ַלּלְ ֶ ּנֹוֵתן ָלּה , ִמׁשּ ֶ א ַרק ַמה ׁשּ ֶאּלָ

ֶמׁש  ֶ  .ַהׁשּ

ֶדה                              תתלתתל ָפר ֶאָחד, ֲעָנתֹות הּוא ׂשָ ים , ּכְ ְוׁשֹוִרים ּבֹו ּכֲֹהִנים ֲעִנּיִ
ָתִחים  ִרים ַעל ַהּפְ ַחּזְ ּמְ ם[ׁשֶ ל ַהְלִוּיִ ֶהם, ]ׁשֶ יַח ּבָ ּגִ ׁשְ ּיַ ל , ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ָפר א ֵני אֹותֹו ּכְ ים[ֹוָתם ּבְ ֵעיֵני ָהָעם, ]ַקּלִ זּוִיים ָהיּו ּבְ ּוֵביָתם יֹוֵתר ֵריק , ּבְ
ל ָהָעם ּנֹוְתִנים ָלֶהם, ִמּכָ ֶ ָרט ְלַמה ׁשּ ים , ּפְ מֹו ֲעִנּיִ ים[ּכְ זּוֵיי ַעם ]ַקּלִ ּום . ּבְ ִמׁשּ

ל ַעְצָמהּ  ֶ ָבָנה ֵאין אֹור ִמׁשּ ְך ַלּלְ ָעה ׁשֶ , ּכָ ׁשָ א ּבְ ֶמׁש ֶאּלָ ֶ ּה ַהׁשּ ר ִעּמָ ְתַחּבֵ ּמִ
 .ִהיא ְמִאיָרה

תּוב , ּבֹא ְרֵאה                              תתלאתתלא ּכָ ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ָאַמר  )א ב-מלכים(ׁשֶ
ה י ִאיׁש ָמֶות ָאּתָ ֶדיָך ּכִ ֶלְך ֲעָנֹתת ֵלְך ַעל ׂשָ ִהְזִמין ֶאת . ַהּמֶ ְוִכי ַעל ׁשֶ

קֹום ָעִניֶאלָּ ? ֲאדֹוִנּיָהּו ִנְקָרא ִאיׁש ָמֶות ָהָיה ִמּמָ ּום ׁשֶ ָקה ּבֹו , א ִמׁשּ ְדּבְ ּנִ ׁשֶ
ָבָנה ִהיא ֲעִנּיָה ֲעָנתֹות, ַהּלְ  .ׁשֶ

ה  )שם(, ְוִאם ּתֹאַמר                              תתלבתתלב ר ִהְתַעּנָ כֹל ֲאׁשֶ יָת ּבְ ְוִכי ִהְתַעּנִ
ּלֹא ָהַרג אֹותוֹ , ָאִבי יק ׁשֶ ְך ַצּדִ ּום ּכָ א ֶאְבָיָתר? ִמׁשּ ָהָיה ִמׁשּ , ֶאּלָ ּום ׁשֶ

קֹום ָעִני ְלכּות, ִמּמָ ּלֹא ָעָלה ַלּמַ ִוד ַעד ׁשֶ ָהָיה אֹוֵרב לֹו , ָזָכה ּבֹו ּדָ ׁשֶ ּכְ
אּול ָעִני, ְלׁשָ ךְ [, ְוָהָיה ַדְרּכֹו ּכְ מֹו ֶזה ֶאְבָיָתר ]ַאַחר ּכָ ַלט . ּכְ ָ ׁשּ ְוִלְזַמן ׁשֶ
לֹמֹה ֵלמּות, ׁשְ ׁשְ ָבָנה ּבִ ֶחְד , ָעְמָדה ַהּלְ רְוָהְיָתה ּבְ ל עֹׁשֶ ַהּכֹל ָהָיה , ָוה ׁשֶ ׁשֶ

ֶאְבָיָתר, לוֹ   .לֹא ָזָכה ּבְ
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ָבר ָהָיה                              תתלגתתלג ֵדה ֲעָנתֹות סֹוד ַהּדָ אי ׂשְ ָנה , ַוּדַ ּקָ ְוִיְרְמָיה ׁשֶ
ת סֹוד ֶעְליֹון, אֹותוֹ  ִביל ָלֶרׁשֶ ׁשְ ֹוֶלֶטת , ּבֹא ְרֵאה. ַהּכֹל ָהָיה ּבִ ׁשּ ׁשֶ ּכְ

ָבָנה ֵדה ַתּפּוִחיםִהיא ִנְקֵר , ַהּלְ עִֹני. את ׂשְ ִהיא ּבְ ׁשֶ ֵדה ֲעָנתֹות, ּכְ ּום . ׂשְ ִמׁשּ
ֵלמּות ר ּוׁשְ ה ָלּה עֹׁשֶ ה עֹוׂשָ ַמּטָ ּלְ ַחת ׁשֶ ּבַ ׁשְ ְך ּתִ  .ּכָ

ִוד                              תתלדתתלד ּדָ מֹו ׁשֶ ֵלמּות , ּכְ ל ַלֲעׂשֹות ָלּה ׁשְ ּדֵ ּתַ ל ָיָמיו ִהׁשְ ּכָ
ר וּ  ן ִמיֵני ֶזֶמר ְלַזּמֵ הּוְלַנּגֵ ַח ְלַמּטָ ּבֵ ק ֵמָהעֹוָלם, ְלׁשַ ּלֵ ִוד ִהְסּתַ ּדָ , ּוְכׁשֶ
ֵלמּות ׁשְ ִאיר אֹוָתּה ּבִ ר, ִהׁשְ עֹׁשֶ לֹמֹה ָלַקח אֹוָתּה ּבְ ֵלמּות, ּוׁשְ ׁשְ ֲהֵרי , ּבִ ׁשֶ

ר ָבָנה ָיְצָאה ֵמָהעִֹני ְוִנְכְנָסה ָלעֹׁשֶ ל ַמְלֵכי , ַהּלְ ַלט ַעל ּכָ ה ׁשָ ר ַהּזֶ עֹׁשֶ ּבָ ׁשֶ
 .ָהָאֶרץ

ֶסף  )שם י(, ְוַעל ֶזה                              תלהתלהתת לֹמֹה ]לֹא[ֵאין ּכֶ יֵמי ׁשְ ב ּבִ א . ֶנְחׁשָ ֶאּלָ
ָהב, ַהּכֹל ָזָהב ה ַהּזָ ִהְתַרּבָ תּוב , ׁשֶ ַמן ּכָ ְוַעְפרֹת ָזָהב  )איוב כח(ּוְבאֹותֹו ַהּזְ

ֶמׁש , לוֹ  ֶ ל ּבֹו ַהׁשּ ּכֵ ַמְעָלה ָהָיה ִמְסּתַ ּלְ ֲהֵרי ָעָפר ׁשֶ ל ּוַבִהְס , ׁשֶ לּות ׁשֶ ּכְ ּתַ
ֶמׁש ְוָתְקּפוֹ  ֶ ָהב, ַהׁשּ ה ַהּזָ ה ּוִמְתַרּבֶ  .ֶהָעָפר ַנֲעׂשֶ

ם, ּבֹא ְרֵאה                              תתלותתלו ֶמׁש ֵמִאיר ׁשָ ֶ ּכַֹח ַהׁשּ ֲעַפר , ִמן ֶהָהִרים ׁשֶ
ים ָזָהב ם עֹוׂשִ ּלָ ין ֶהָהִרים ּכֻ ּבֵ ַרּבֹות , ָהָאֶרץ ׁשֶ ְוִאְלָמֵלא ַחּיֹות ָרעֹות ׁשֶ

ם ים ,ׁשָ ים ֲעִנּיִ ָהב, לֹא ָהיּו ֲאָנׁשִ ה ֶאת ַהּזָ ֶמׁש ַמְרּבֶ ֶ ּתֶֹקף ַהׁשּ ּום ׁשֶ  .ִמׁשּ

ב ִלְמאּוָמה                              תתלזתתלז ֶסף ֶנְחׁשָ לֹמֹה ֵאין ּכֶ יֵמי ׁשְ ְך ּבִ ּום ּכָ , ִמׁשּ
ָהב ה ֶאת ַהּזָ ָעָפר ּוַמְרּבֶ ל ּבֶ ּכֵ ֶמׁש ִמְסּתַ ֶ ֲהֵרי ּתֶֹקף ַהׁשּ אוֹ , ְועֹוד. ׁשֶ תֹו ׁשֶ

ין ֶמׁש . ָעָפר הּוא ַצד ַהּדִ ֶ ל ּבֹו ַהׁשּ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ה ָזָהב, ּכְ . נֹוֵטל ּתֶֹקף ּוִמְתַרּבֶ
הּ  לֹמֹה ּבָ ל ׁשְ ּכֵ ִהְסּתַ יָון ׁשֶ ח ְוִהְכִריז ְוָאַמר, ּכֵ ּבַ ַהּכֹל ָהָיה ִמן  )קהלת ג(, ׁשִ

 .'ְוגוֹ ֶהָעָפר 
לֹמֹה לֹא ִהְצָטֵר                               תתלחתתלח מֹו ָדִודְוַעל ֶזה ׁשְ ן ּכְ א , ְך ְלַנּגֵ ֶאּלָ

ר ל עֹׁשֶ ִהיא ַאֲהָבה ׁשֶ יָרה ׁשֶ ל , ׁשִ חֹות ׁשֶ ּבָ ׁשְ ל ַהּתִ ּכָ ִהיא אֹור ְוַאֲהָבה ׁשֶ ׁשֶ
ֶלְך , ָהעֹוָלם ָהיּו ָבהּ  ֶנֶגד ַהּמֶ א ּכְ ּסֵ ּכִ ֶבת ּבַ ּיֹוׁשֶ ׁשֶ ִביָרה ּכְ ל ַהּגְ ַבח ׁשֶ ֶ ַהׁשּ

 .הּוא ָאַמר

תּוב                              תתלטתתלט ם  )א י-מלכים( ּכָ ַלִ ירּוׁשָ ֶסף ּבִ ֶלְך ֶאת ַהּכֶ ן ַהּמֶ ּתֵ ַוּיִ
ֲאָבִנים ַהּכֹל ָהָיה ָזָהב, ּכַ ּום ׁשֶ ַצד ָהַאֲהָבה, ִמׁשּ מֹאל ּבְ ְ ׂשּ ר ּבַ , ְוֶהָעָפר ִנְקׁשָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ י )שיר ב(ּכְ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ּה ְולֹא ָזז , ׂשְ ק ִעּמָ ֶמׁש ִנְדּבָ ֶ ְוַהׁשּ
נָּ   .הִמּמֶ
ֶזה                              תתמתתמ לֹמֹה ָטָעה ּבָ ָבָנה ָקְרָבה , ׁשְ ַהּלְ ֲהֵרי ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ

ֶמׁש  ֶ ֶקת, ַלׁשּ ִמין ְמַחּבֶ ַחת ָהרֹאׁש , ְוַהּיָ מֹאל ּתַ ְ ִהְתָקְרבּו ֶזה ָלזוֹ . ְוַהׂשּ יָון ׁשֶ , ּכֵ
ֶאָחד, ָאַמר ה, ֲהֵרי ִהְתָקְרבּו ּכְ אן עֹוׂשָ ֲהֵרי ָיִמ , ָיִמין ַמה ּכָ א ׁשֶ ין ֵאיָנּה ֶאּלָ
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ֵדי ְלָקֵרב ֶזה? ּכְ ְרבּו ֶזה ּבָ ּקָ יָון ׁשֶ ה ָצִריךְ , ּכֵ ֶסף ? ָלּמָ ב  ]לֹא[ִמּיָד ֵאין ּכֶ ֶנְחׁשָ
לֹמֹה יֵמי ׁשְ  .ּבִ

רּוְך הּוא                              תתמאתתמא דֹוׁש ּבָ ִמין : ָאַמר לֹו ַהּקָ ִחיָת ֶאת ַהּיָ ה ּדָ  -ַאּתָ
יךָ  ְצָטֵרְך ְלֶחסֶ , ַחּיֶ ה ּתִ ֵני ָאָדם ְולֹא ִתְמָצאַאּתָ ֶמׁש . ד ּבְ ֶ ד ָסָטה ַהׁשּ ִמּיָ

ָבָנה ֶנֶגד ַהּלְ ךְ , ִמּכְ ָבָנה ִהְתִחיָלה ְלֵהָחׁשֵ ר ַעל , ְוַהּלְ לֹמֹה ְמַחּזֵ ְוָהָיה ׁשְ
ָתִחים ְואֹוֵמר  ה ִעּמֹו ֶחֶסד, ֲאִני קֶֹהֶלת )קהלת א(ַהּפְ ֲעׂשֶ ּיַ . ְולֹא ָהָיה ִמי ׁשֶ

ַעם ּום ׁשֶ ? ָמה ַהּטַ יב אֹותוֹ ִמׁשּ ִמין ְולֹא ֶהְחׁשִ ָחה ֶאת ַהּיָ תּוב , ּדָ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ֶסף  )א י-מלכים( לֹמֹה ִלְמאּוָמה ]לֹא[ֵאין ּכֶ יֵמי ׁשְ ב ּבִ  .ֶנְחׁשָ

דֹוׁש                               תתמבתתמב חֹות ַלּקָ ּבָ ה ִתׁשְ ְרּבֶ ל ַהּמַ רּוךְ -ְוָלֵכן ּכָ , הּוא-ּבָ
לֹום ְלַמְעָלה ה ׁשָ ךְ , ַמְרּבֶ ּום ּכָ ה )ישעיה י( ִמׁשּ יִבי ַלְיׁשָ תּוב . ַהְקׁשִ  )איוב ד(ּכָ

ִלי ֶטֶרף  ה -ַלִיׁש  .'ְוגוֹ ַלִיׁש אֵֹבד ִמּבְ ה, ַהְינּו ַלְיׁשָ תּוב חֹק ֻחּקָ ּכָ  -אֵֹבד . ּכַ
תּוב  ּכָ ִלי ֶטֶרף . ּוָבאּו ָהאְֹבִדים )ישעיה כז(ּכַ ה  -ִמּבְ ְקׁשָ ִהיא ּבִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ה[ תּוב כַּ , ָעֶליָה ָלֵתת ]ִסּבָ ן ֶטֶרף  )משלי לא(ּכָ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ַוּתָ
 .ְלֵביָתהּ 

ָרדּו                               תתמגתתמג ל ַהֲחָיִלים -ּוְבֵני ָלִביא ִיְתּפָ ּכָ ּום ׁשֶ ִהיא , ִמׁשּ ׁשֶ ּכְ
ֶאָחד, נֹוֶתֶנת ָלֶהם ֶטֶרף ֶאָחד ְויֹוְנִקים ּכְ ִרים ּכְ ם ִמְתַחּבְ ּלָ ִהיא . ּכֻ ּוְכׁשֶ

בֶ  ִלי ֶטֶרףיֹוׁשֶ לּות ּגֹוֵרם, ת ִמּבְ ַהּגָ ָרדוּ , ׁשֶ ֵני ָלִביא ִיְתּפָ אי ּבְ ם , ַוּדַ ּלָ ּכֻ
ין ֵדי ִלְמצֹא ַלֲעׂשֹות ּדִ ה ְצָדִדים ּוְדָרִכים ּכְ ְוָלֵכן . ִנְפָרִדים ְלַכּמָ

ה ן ַנֲעׂשֶ ְרּבָ ַהּקָ ׁשֶ ֶאָחד, ּכְ ִנים ּוִמְתָקְרִבים ּכְ ָאַמְרנוּ , ַהּכֹל ְמֻתּקָ מֹו ׁשֶ  .ּכְ
ה ן לֹא ַנֲעׂשֶ ְרּבָ ּקָ ו ׁשֶ ָרדוּ , ַעְכׁשָ ֵני ָלִביא ִיְתּפָ ּבְ אי ׁשֶ ְך ֵאין ָלנּו , ַוּדַ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ין ּלֹא ִנְמָצא ּבֹו ּדִ ֲהֵרי לֹא ִמְתעֹוְרִרים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים , יֹום ׁשֶ ׁשֶ
ָאַמְרנוּ  מֹו ׁשֶ ֵלמּות ֶעְליֹוָנה ּכְ ׁשְ  .ּבִ

ֵלמּות , א ְרֵאהּבֹ                               תתמדתתמד ת ָהָאָדם ְמעֹוֶרֶרת ׁשְ ִפּלַ ו ּתְ ַעְכׁשָ
ה ְרִכים , ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ רּוְך הּוא ִמְתּבָ דֹוׁש ּבָ ָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ּמְ ָרָכה ׁשֶ ּוַבּבְ

ְרִכים ָהעֹוָלמֹות, ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ָרֵאל ִמְתּבָ ל ִיׂשְ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ִמי . ְוָלֵכן ּבַ
ָבֵר  ּמְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵרךְ  -ְך ֶאת ַהּקָ דֹוׁש . ִיְתּבָ ּלֹא ְמָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ִמי ׁשֶ

רּוְך הּוא  ֵרךְ  -ּבָ תּוב . לֹא ִמְתּבָ ּכָ ד  )א ב-שמואל(ֶזהּו ׁשֶ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ּכִ
 .ּובַֹזי ֵיָקּלוּ 

ָר                               תתמהתתמה ל ּבְ ֵקן לֹא ָנַתן ּכֹוס ׁשֶ ָכה ְלָאָדם ַאֵחר ַרב ַהְמנּוָנא ַהּזָ
ָרָצה ִלּטֹל[, ְלָבֵרךְ  ים ְוָנַטל אֹותֹו  ]ׁשֶ א הּוא ִהְקּדִ מֹאל[ֶאּלָ ָיִמין ּוִבׂשְ י  ]ּבְ ּתֵ ׁשְ ּבִ

ָיִמין . ָיָדיו ּוְמָבֵרךְ  ִריְך ִלּטֹל אֹותֹו ּבְ ּצָ מֹאל[ַוֲהֵרי ָאַמְרנּו ׁשֶ  ]ְולֹא ִבׂשְ
מֹאל ם ִהְתעוֹ , ּוִבׂשְ ּלָ ּכֻ ב ׁשֶ ל   .ָיֶפה הּוא -ְררּו בֹו ְוַאף ַעל ּגַ ֲאָבל ּכֹוס ׁשֶ

ְך ָצִריְך ּכֹוס ָרָכה ּכָ תּוב , ּבְ ּכָ א )תהלים קטז(ׁשֶ ָ ֲהֵרי , ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ ׁשֶ
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ַמְעָלה ּלְ ָרכֹות ֵמאֹוָתן ְיׁשּועֹות ׁשֶ כֹוס זֹו ׁשֹוְפעֹות ַהּבְ ְוהּוא נֹוֵטל אֹוָתם , ּבְ
ם ִנׁשְ , ְוכֹוֵנס אֹוָתם ֵאָליו אֹותֹו ּכֹוס ]ָלֶהם[ָמר ְוׁשָ ס ּבְ ּנֵ , ַיִין ָהֶעְליֹון ּוִמְתּכַ

ָיִמין  מֹאל[ּוְצִריִכים ְלָבֵרְך אֹותֹו ּבְ מֹאל ]ּוִבׂשְ נּוס , ְולֹא ִבׂשְ הּוא ּכָ ִין ׁשֶ ְוַהּיַ
ּכֹוס ַהּזֹאת ֶאָחד, ּבַ ְרכּו ּכְ ְתּבָ ּיִ ּלֹא ִיְהֶיה , ׁשֶ ְלָחן ׁשֶ ֻ ּוְצִריִכים ְלָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ

ֶחם ְוַיִיןֵר  ֶאָחד ]ֶאָחד[ַהּכֹל , יק ִמּלֶ  .ּכְ

ָרָכה, ּבֹא ְרֵאה                              תתמותתמו ל ּבְ ָרֵאל ִנְקֵראת ּכֹוס ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ְוֵכיָון , ּכְ
ָרָכה ל ּבְ ִהיא ּכֹוס ׁשֶ מֹאל , ׁשֶ ְואֹוָתּה , ִלּטֹל אֹוָתהּ  ]ְוָצִריךְ [ָצִריְך ָיִמין ּוׂשְ

ין ָיִמין  ֶנת ּבֵ מֹאלּכֹוס ִנּתֶ ִביל ֵיין ַהּתֹוָרה , ִלׂשְ ׁשְ א ַיִין ּבִ ּוְצִריָכה ְלִהְתַמּלֵ
א ּיֹוֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ  .ׁשֶ

ָרָכה, ּובֹא ְרֵאה                              תתמזתתמז ל ּבְ אן[, ּכֹוס ׁשֶ ּלּו ְדָבִרים  ]ּכָ ֶזה ִהְתּגַ ּבָ
ָעָרה ּמְ ָאנּו ּבַ אן ׁשֶ ה סוֹ , ֶעְליֹוִנים ּכָ ּלָ אן ִנְתּגַ האֹוֵמר ּכָ דֹוׁשָ ָבה ַהּקְ ְרּכָ , ד ַהּמֶ

מֹאל ָיִמין ּוִבׂשְ ָלּה ּבְ ָרָכה ָצִריְך ְלַקּבְ ל ּבְ ל , ֶזה ָצפֹון ְוָדרֹום, ּכֹוס ׁשֶ ְוכֹוס ׁשֶ
ָרָכה ֵמֶהם ְהֶיה נֹוֵטל ּבְ ּיִ ָרָכה ׁשֶ ָרָכה  .ּבְ ל ּבְ תֹו  )שיר ג(זֹו ? ִמי זֹו ּכֹוס ׁשֶ ִמּטָ

לֹמֹה ׁשְ ּלִ נָּ , ׁשֶ ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ין ָצפֹון ְוָדרֹוםׁשֶ ָיִמין, ֵתן ּבֵ יָחּה ּבְ ְוַהּגּוף , ְוָצִריְך ְלַהּנִ
ֶהם ן ִעּמָ ּקֵ ְתּתַ ּיִ ע , ׁשֶ ַאְרּבַ ָרָכה ְלָבֵרְך אֹוָתּה ּבְ ל ּבְ אֹוָתּה ּכֹוס ׁשֶ יַח ּבְ ּגִ ְוַיׁשְ

ָרכֹות תּוב , ּבְ ּכָ ּום ׁשֶ ִמיד ֵעיֵני ה )דברים יא(ִמׁשּ ּה ' ּתָ ִנְמָצא  .'ְוגוֹ ֱאלֶֹהיָך ּבָ
ָרָכה סֹוד ָהֱאמּוָנה ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ֲהֵרי , ָצפֹון ְוָדרֹום ּוִמְזָרח ּוַמֲעָרב, ּבְ

ָראּוי לוֹ  ה ּכָ ָבה ְקדֹוׁשָ  .ֶמְרּכָ

ֶלֶחם                              תתמחתתמח ְלָחן ּבְ ה , ְוׁשֻ ַמּטָ ּלְ ֵרְך אֹותֹו ֶלֶחם ׁשֶ ְתּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ֵרְך ֶלֶחם עִֹני ַאְרנוּ , ם עֶֹנגְוִיְהֶיה ֶלחֶ , ְוִיְתּבָ ָרֵאל . ַוֲהֵרי ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ֵצא ׁשֶ ְוִיּמָ

ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם ַאְרּבַ ֶרֶכת ּבְ ה, ִמְתּבָ אֹותֹו ֶלֶחם [ְלַמְעָלה , ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּבְ

ָרָכה ל ּבְ ָרָכה .]ׁשֶ ל ּבְ ָאבֹות, ְוכֹוס ׁשֶ ֶלְך ּבָ ִוד ַהּמֶ ר ּדָ ה, ְלַחּבֵ ֵרְך ְלַמּטָ , ְוִיְתּבָ
ֵרְך  ְתּבָ ּיִ ָדִדים[ׁשֶ ל ַהּצְ ֵרְך ִמּכָ ְתּבָ ּיִ ּום ׁשֶ ֶלֶחם ִמׁשּ ְלָחן ּבְ ֻ ה ְלַמְעָלה , ְוַהׁשּ ַמּטָ ִמְלַמְעָלה ּוִמּלְ

ָרָכה ל ּבְ סֹוד ּכֹוס ׁשֶ ה, ּבְ ֵרְך ְלַמּטָ ָאבֹות ְוִיְתּבָ ֶלְך ּבָ ִוד ַהּמֶ ר ּדָ ְתַחּבֵ ּיִ ֵרְך ֶלֶחם עִֹני , ׁשֶ ְתּבָ ּיִ ׁשֶ

ַאְרנוּ , ֶחם עֶֹנגְוִיְהֶיה לֶ  ֵרךְ . ַוֲהֵרי ּבֵ ל ָהָאָדם ]ְוִיְתּבָ ְלָחנֹו ׁשֶ ֵצא בֹו ָמזֹון , ׁשֻ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ִמיד  .ּתָ

קּו ָידוֹ                               תתמטתתמט ם ְוָנׁשְ ְכַנְסנּו , ָאְמרוּ . ָקמּו ֻכּלָ ּנִ רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ ּבָ
ַמְענּו ְדָבִרים ֵאּלוּ  ָעָר . ְלָכאן ְוׁשָ ְכְנסּו ָלִעיר. ה ְוָהְלכוּ ָיְצאּו ִמן ַהּמְ ּנִ ׁשֶ , ּכְ
תוּ  ּמֵ ים ׁשֶ ִית, ָראּו ְקבּוַצת ֲאָנׁשִ ַפל ֲעֵליֶהם ּבַ ּנָ בוּ . ׁשֶ ּסֹוְפִדים , ָיׁשְ ְוָראּו ׁשֶ

תּו ִעם אֹוָתם ָהרֹוָמִאים ּמֵ  .ְלאֹוָתם ׁשֶ

ְמעֹון ְוָאַמר                              תתנתתנ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ַמה ּזֶה , ַוּיָבֹאּו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד, ּפָ
ֳעַבר? ּגֶֹרן ָהָאָטד ּיָ ְלטֹון ִמְצַרִים ׁשֶ אן ָרמּוז ׁשִ א ּכָ ֶזה  -ּגֶֹרן ָהָאָטד . ֶאּלָ

ָרֵאל ְלטֹון ִיׂשְ ְפֵני ׁשִ ֲעַבר ִמּלִ ּיָ ל ִמְצַרִים ׁשֶ ְלטֹון ׁשֶ ִ ה ַהׁשּ ֲהֵרי ָראּו , ְמֻמּנֵ ׁשֶ
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ֱאַמר , ]גֶֹרן[ ּנֶ מֹו ׁשֶ גָ  )א כב-מלכים(ּכְ ים ּבְ ׁשִ גֶֹרןְמֻלּבָ דּו . ִדים ּבְ ְסּפְ ְוַעל ֶזה ַוּיִ
דֹול ְוָכֵבד ְמאֹד  ד ּגָ ם ִמְסּפֵ  .'ְוגוֹ ׁשָ

ה                              תתנאתתנא ָמּה ָאֵבל ִמְצָרִים ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ן ָקָרא ׁשְ אי , ַעל ּכֵ ּדַ ּוַ ׁשֶ
ְצַרִים ה ּבֹוִכים. ָהָיה ִמּמִ ל ְיהּוִדים ֵהם ֵאּלֶ אן לֹא ׁשֶ ב, ַאף ּכָ  ַאף ַעל ּגַ

תּו בֹו ְיהּוִדים ּמֵ ה ְיהּוִדים, ׁשֶ ִאְלָמֵלא ָהיּו ְיהּוִדים לֹא ֵמתוּ , ְוֵאּלֶ ְוֵכיָון , ׁשֶ
תוּ  ּמֵ ר ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ׁשֶ רּוְך הּוא ְמַכּפֵ דֹוׁש ּבָ  .ַהּקָ

ְמעֹון                              תתנבתתנב י ׁשִ ֲעקֹב, ּבֹא ְרֵאה, ָאַמר ַרּבִ ּיַ ב , ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
ְצָאה ִנׁשְ  ּיָ ִמְצַרִיםׁשֶ ָרׁשּות ַאֶחֶרת, ָמתֹו ּבְ ַעם, לֹא ָיְצָאה ּבְ מֹו ? ָמה ַהּטַ ּכְ

ֵאר ְתּבָ ּנִ ל , ׁשֶ תֹו ׁשֶ מֹו ִמּטָ ֵלָמה ּכְ ה ׁשְ ְבָרא ָהעֹוָלם לֹא ָהְיָתה ִמּטָ ּנִ ִמּיֹום ׁשֶ
ָהָיה עֹוֶלה ִמן ָהעֹוָלם. ַיֲעקֹב ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרה ִלְמקֹומָ , ּבְ ָמתֹו ִמּיָד ִנְקׁשְ , הּ ִנׁשְ

ַאְרנוּ   .ַוֲהֵרי ּבֵ

ָעָרה, ּבֹא ְרֵאה                              תתנגתתנג ָהָיה ַיֲעקֹב ִנְכָנס ַלּמְ ׁשֶ ִנְמְצאּו , ּכְ
ן ֵעֶדן ל ּגַ ל ָהֵריחֹות ׁשֶ ָעָרה ּכָ ּמְ ָעָרה ֶהֶעְלָתה אֹור, ּבַ ְוֵנר ֶאָחד , ְוַהּמְ

צֵ . ּדֹוֵלק ְכְנסּו ָהָאבֹות ְלַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים ְלִהּמָ ּנִ ר, א ִעּמוֹ ּוְכׁשֶ . ָעָלה אֹור ַהּנֵ
ָעָרה ְכַנס ַיֲעקֹב ַלּמְ ּנִ יָון ׁשֶ ר ִלְמקֹומוֹ , ּכֵ ָעָרה , ָחַזר ַהּנֵ ָמה ַהּמְ ּלְ ּתַ ְוָאז ִהׁשְ

ִריךְ  ּצָ ֶ ל ַמה ׁשּ  .ִמּכָ

ָעָרה ִאיׁש ַאֵחר ְולֹא                               תתנדתתנד ָלה ַהּמְ ְוַעד ְיֵמי ָהעֹוָלם לֹא ִקּבְ
ל מֹות , ְתַקּבֵ ָעָרהּוְנׁשָ ֵבית ַהּמְ ּזֹוכֹות עֹוְברֹות ִלְפֵניֶהם ּבְ ְתעֹוְררּו , ׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

עֹוָלם ִאירּו ּבָ ִהׁשְ ַרע ׁשֶ רּוְך הּוא, ְוִיְראּו ֶאת ַהּזֶ דֹוׁש ּבָ ְמחּו ִלְפֵני ַהּקָ  . ְוִיׂשְ
א                              תתנהתתנה י ַאּבָ ל ַיֲעקֹב ַמה ִהיא, ָאַמר ַרּבִ  ,ָאַמר לוֹ ? ֲחִניָטה ׁשֶ

ַאל ֶאת ָהרֹוֵפא תּוב ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת ֲעָבָדיו ֶאת , ּבֹא ְרֵאה  .ֵלְך ׁשְ ּכָ
ָרֵאל ַחְנטּו ָהרְֹפִאים ֶאת ִיׂשְ ֲהַתֲעֶלה ַעל . ָהרְֹפִאים ַלֲחנֹט ֶאת ָאִביו ַוּיַ

ֵני ָאָדם ָאר ּבְ ל ׁשְ מֹו ׁשֶ ֲחִניָטה זֹו ָהְיָתה ּכְ ָך ׁשֶ ְעּתְ ִביל? ּדַ ׁשְ ּבִ  ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ָעׂשוּ  ֶרְך הּוא ׁשֶ ן ְוגוֹ , ַהּדֶ ָמת יֹוֵסף ּבֶ תּוב ַוּיָ ִמְצָרִים' ֲהֵרי ּכָ ָארֹון ּבְ ם ּבָ יׂשֶ , ַוּיִ

ֶרךְ  ּדֶ ר, ֲהֵרי לֹא ָהְלכּו ִעּמֹו ּבַ ם ִנְקּבַ ֲהֵרי ׁשָ ַחְנטּו אֹתוֹ , ׁשֶ  ?ְוָכתּוב ַוּיַ

ָלִכים                              תתנותתנו ְרֵכי ַהּמְ א ֵהם ּדַ ֵדי ְלהַ , ֶאּלָ ֲעִמיד ֶאת ּגּוָפם ּכְ
ָחה ֶמן ִמׁשְ ׁשֶ ָמִנים, חֹוְנִטים אֹוָתם ּבְ ְ ל ַהׁשּ ִמים, ֶעְליֹון ַעל ּכָ ְבׂשָ , ְמעָֹרב ּבִ

ִעים יֹום ֶמן טֹוב ַאְרּבָ אֹותֹו ׁשֶ , ְוׁשֹוֲאִבים אֹותֹו ַלּגּוף יֹום ַאַחר יֹום ּבְ
ן ִיְמלְ  י ּכֵ ִעים יֹום ּכִ ְמְלאּו לֹו ַאְרּבָ תּוב ַוּיִ ּכָ ּזֶה . אּו ְיֵמי ַהֲחֻנִטיםׁשֶ ַאַחר ׁשֶ

ַלם ֵלם ְזַמן ַרב, ֻהׁשְ  .עֹוֵמד ַהּגּוף ׁשָ

ַנַען ְוֶאֶרץ ִמְצַרִים ְמַכּלֹות                               תתנזתתנז ל אֹוָתּה ֶאֶרץ ּכְ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ָאר ָהֲאָרצֹות ל ׁשְ ְזַמן ָקָצר ִמּכָ ִביל ְלַקּיֵם אֶ , ּוַמְרִקיבֹות ֶאת ַהּגּוף ּבִ ת ּוִבׁשְ

ים ֶאת ֶזה חּוץ, ַהּגּוף עֹוׂשִ ְפִנים ּוִמּבַ ים ֲחִניָטה זֹו ִמּבִ ִמים . ְועֹוׂשִ ָ ׂשּ ִמּתֹוְך ׁשֶ
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ּבּור ֶמן ַעל ַהּטַ ּבּור, אֹותֹו ׁשֶ ָאב ִלְפִנים ִמן ַהּטַ ָאב ְלֵמָעיו, הּוא ִנׁשְ , ְוִנׁשְ
חּוץ ְזַמן ַרב ְפִנים ּוִמּבַ  .ּוַמֲעִמיד ֶאת ַהּגּוף ִמּבִ

ִקּיּום ַהּגּוף                              תתנחתתנח ְך ָהָיה ּבְ ּגּוף ָהָאבֹות , ְוָכְך ָצִריךְ , ְוַיֲעקֹב ּכָ ׁשֶ
ּגּוף ָוֶנֶפׁש , הּוא ִקּיּום ּבַ ְגַמת ַהּגּוף. ְוָהָיה ּבְ הּוא ּדֻ מֹו ֶזה ְליֹוֵסף ׁשֶ ְוהּוא , ּכְ

ל ּגּוף ָוֶנֶפׁש  ִקּיּום ׁשֶ ִקּיּום ַהּגּוף. ּבְ ַחְנטוּ , ּבְ תּוב ַוּיַ ּכָ ֶפׁש . אֹתוֹ  ׁשֶ , ּוְבִקּיּום ַהּנֶ
ִמְצָרִים ָארֹון ּבְ ם ּבָ יׂשֶ תּוב ַוּיִ ּכָ  .ׁשֶ

ִנינוּ                               תתנטתתנט ֵני יֹוִדי, ְוׁשָ ם ָמה ׁשְ ַמר ֶאת ? ם"ְלׁשֵ א יֹוֵסף ׁשָ ֶאּלָ
ה ִרית ְלַמּטָ ַמְעָלה, ַהּבְ ּלְ ִרית ׁשֶ ְמרּו אֹוָתּה ַהּבְ ק ֵמָהעֹוָלם. ְוׁשָ ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ  ,ּכְ

ֵני ֲארֹונֹות ׁשְ ם ּבִ ה ּוָבָארֹון ְלַמְעָלה ]ָמקֹום[, הּוׂשַ ָארֹון ְלַמּטָ ָארֹון . ּבָ
ַמְעָלה ַמהוּ  ּלְ א? ׁשֶ ֱאַמר , ֶאּלָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ל  )יהושע ג(ּכְ ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ ִהּנֵ

ִרית, ָהָאֶרץ ַמְעָלה ִנְקָרא ֲארֹון ַהּבְ ּלְ ָארֹון ׁשֶ ֲהֵרי לֹא יוֹ , ׁשֶ ֵרׁש אֹותֹו ׁשֶ
ִרית ַמר ּבְ ָ ׁשּ א ִמי ׁשֶ ִרית, ֶאּלָ ַמר ֶאת ַהּבְ ּיֹוֵסף ׁשָ ּום ׁשֶ ֵני , ּוִמׁשּ ׁשְ ם ּבִ הּוׂשַ

 .ֲארֹונֹות

ִמְצָרִים                              תתסתתס ָארֹון ּבְ ם ּבָ יׂשֶ אי, ַוּיִ ְך ֶזה ַוּדַ סּוק מֹוִכיַח . ּכָ ְוַהּפָ
מָ , סֹוד ַאֵחר ְצָאה ִנׁשְ ּיָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ָרׁשּות ַאֶחֶרתׁשֶ ִכיָנה, תֹו ּבְ ְ ׁשּ ר ּבַ . ִנְקׁשַ

ָארֹון ם ּבָ יׂשֶ תּוב ַוּיִ ּכָ ה, ֶזהּו ׁשֶ יק, ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ָהָיה ַצּדִ ּום ׁשֶ ל , ִמׁשּ ּכָ ׁשֶ
ה ָהֶעְליֹוָנה דֹוׁשָ יק יֹוֵרׁש ֶאֶרץ ַהּקְ יִקים , ַצּדִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ֱאַמר ְוַעּמֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵארְלעֹוָלם ִייְרׁש  ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ רּוְך ה. ּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ ְלעֹוָלם ' ּבָ
 .ָאֵמן ְוָאֵמן

 
ית ֵראׁשִ  ְסִליק ֵסֶפר ּבְ
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