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 הסדרה "מפתחות לשמיים", בית אריאלה.

 האם לאלוהים יש חוש הומור?

 קובץ מקורות – 15.3.2020, יונתן יבין

 ו"תהילים קכ

יר ַהַמֲעלֹות  א הָוה ֶאת שִׁ שּוב יְּ ים בְּ מִׁ ֹחלְּ ינּו כְּ ּיֹון ָהיִׁ יַבת צִׁ  .שִׁ

ינּו  ב חֹוק פִׁ ָמֵלא שְּ ָנה ָאז יִׁ שֹוֵננּו רִׁ רּו : ּולְּ םָאז ֹיאמְּ ם ַבּגֹויִׁ הָוה ַלֲעשֹות עִׁ יל יְּ דִׁ גְּ  .ֵאֶלה הִׁ

ָמנּו  ג הָוה ַלֲעשֹות עִׁ יל יְּ דִׁ גְּ ים  הִׁ ֵמחִׁ ינּו שְּ  .ָהיִׁ

הָוה ֶאת  ד ים ַבֶנֶגב שּוָבה יְּ יקִׁ  .שבותנו ַכֲאפִׁ

ֹצרּו  ה קְּ ָנה יִׁ רִׁ ָעה בְּ מְּ דִׁ ים בְּ עִׁ  .ַהֹזרְּ

ָנה ֹנֵשא ֲאלֹֻמָתיו-ֹבא עַהָזַר -ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵשא ֶמֶשְך  ו רִׁ  .ָיֹבא בְּ

 בראשית ג

ים ַוֹּיאֶמר ֶאל א הָוה ֱאֹלהִׁ ֹכל ַחַּית ַהָשֶדה ֲאֶשר ָעָשה יְּ ַהָנָחש ָהָיה ָערּום מִׁ י וְּ ָשה ַאף כִׁ ים ֹלא  ָהאִׁ ָאַמר ֱאֹלהִׁ

ֹכל ֵעץ ַהָּגן לּו מִׁ ָשה ֶאל ב ֹתאכְּ י ֵעץ  ַהָנָחש ַוֹתאֶמר ָהאִׁ רִׁ פְּ תֹוְך ג ַהָּגן ֹנאֵכל מִׁ י ָהֵעץ ֲאֶשר בְּ רִׁ פְּ ָאַמר  ַהָּגן ּומִׁ

עּו בוֹ  ּגְּ ֹלא תִׁ ֶמנּו וְּ לּו מִׁ ים ֹלא ֹתאכְּ ֻמתּון ֶפן  ֱאֹלהִׁ ָשה-ַוֹּיאֶמר ַהָנָחש ֶאל ד תְּ ֻמתּון ֹלא  ָהאִׁ י ֹיֵדַע  ה  .מֹות תְּ כִׁ

ֶמנּו ֶכם מִׁ יֹום ֲאָכלְּ י בְּ ים כִׁ ֵעי טֹוב ָוָרע ֱאֹלהִׁ ים ֹידְּ יֶתם ֵכאֹלהִׁ יִׁ הְּ חּו ֵעיֵניֶכם וִׁ קְּ פְּ נִׁ י טֹוב  ו  .וְּ ָשה כִׁ ַוֵתֶרא ָהאִׁ

י ַתֲאָוה כִׁ ַמֲאָכל וְּ ֵתן ַּגם ָהֵעץ לְּ יֹו ַוֹתאַכל ַותִׁ רְּ פִׁ ַקח מִׁ יל ַותִׁ כִׁ ַהשְּ ָמד ָהֵעץ לְּ ֶנחְּ ם וְּ ָמּה  הּוא ָלֵעיַניִׁ יָשּה עִׁ אִׁ לְּ

ֵאָנה ַוַּיֲעשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרתַותִׁ  ז  .ַוֹּיאַכל רּו ֲעֵלה תְּ פְּ תְּ ם ֵהם ַוּיִׁ י ֵעיֻרמִׁ עּו כִׁ ֵניֶהם ַוֵּידְּ ָנה ֵעיֵני שְּ עּו ֶאת ח  .ָפַקחְּ מְּ שְּ  ַוּיִׁ

ַהֵלְך ַבָּגן תְּ ים מִׁ הָוה ֱאֹלהִׁ ים  קֹול יְּ הָוה ֱאֹלהִׁ ֵני יְּ פְּ תֹו מִׁ שְּ אִׁ ַחֵבא ָהָאָדם וְּ תְּ רּוַח ַהּיֹום ַוּיִׁ תֹוְך ֵעץ לְּ בְּ

ים ֶאל ט  .ַהָּגן הָוה ֱאֹלהִׁ ָרא יְּ קְּ י ַוֹּיאֶמר ֶאת י  .ָהָאָדם ַוֹּיאֶמר לֹו ַאֶּיָכה-ַוּיִׁ יָרא כִׁ י ַבָּגן ָואִׁ תִׁ ָך ָשַמעְּ ֵעיֹרם  ֹקלְּ

י ָוֵאָחֵבא ן ַוֹּיאֶמר יא  .ָאֹנכִׁ י ֵעיֹרם ָאָתה ֲהמִׁ ָך כִׁ יד לְּ ּגִׁ י הִׁ בִׁ  מִׁ יָך לְּ יתִׁ ּוִׁ י ֲאָכלָהֵעץ ֲאֶשר צִׁ תִׁ ֶמנּו לְּ  מִׁ

ָת  ָנה ַוֹּיאֶמר ָהָאָדם יב  .ָאָכלְּ וא ָנתְּ י הִׁ ָמדִׁ ָשה ֲאֶשר ָנַתָתה עִׁ ן ָהאִׁ י מִׁ ים  יג  .ָהֵעץ ָוֹאֵכל-לִׁ הָוה ֱאֹלהִׁ ַוֹּיאֶמר יְּ

ָשה ַמה י ָוֹאֵכל ָלאִׁ יַאנִׁ שִׁ ָשה ַהָנָחש הִׁ ית ַוֹתאֶמר ָהאִׁ  .ֹזאת ָעשִׁ

 דבראשית 

ן ֶאל ח ן ֶאל ַוֹּיאֶמר ַקיִׁ יֹוָתם ַבָשֶדה ַוָּיָקם ַקיִׁ הְּ י בִׁ הִׁ יו ַויְּ ֵגהּו ֶהֶבל ָאחִׁ יו ַוַּיַהרְּ הָוה ֶאל ט  .ֶהֶבל ָאחִׁ ן  ַוֹּיאֶמר יְּ ַקיִׁ

י י ָאֹנכִׁ י ֲהֹשֵמר ָאחִׁ תִׁ יָך ַוֹּיאֶמר ֹלא ָיַדעְּ יָך י  .ֵאי ֶהֶבל ָאחִׁ ֵמי ָאחִׁ יָת קֹול דְּ ן ַוֹּיאֶמר ֶמה ָעשִׁ ים ֵאַלי מִׁ -ֹצֲעקִׁ

ן יא  .ָהֲאָדָמה ַעָתה ָארּור ָאָתה מִׁ ָתה ֶאת וְּ יָה ָלַקַחת ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפצְּ ָּיֶדָך פִׁ יָך מִׁ ֵמי ָאחִׁ י ַתֲעֹבד  יב  .דְּ כִׁ

ֶיה ָבָאֶרץ ֹתֵסף ֵתת ָהֲאָדָמה ֹלא ֶאת הְּ  .ֹכָחּה ָלְך ָנע ָוָנד תִׁ
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 יונה ב

הָוה ָדג  א ַמן יְּ ֹלַע ֶאתַויְּ בְּ ֹלָשה ֵלילֹות ָּגדֹול לִׁ ים ּושְּ ֹלָשה ָימִׁ ֵעי ַהָדג שְּ מְּ י יֹוָנה בִׁ הִׁ ַפֵלל יֹוָנה ֶאל ב .יֹוָנה ַויְּ תְּ  ַוּיִׁ

ֵעי ַהָדָגה מְּ הָוה ֱאֹלָהיו מִׁ ָצָרה ַוֹּיאֶמר ג .יְּ י מִׁ י ָקָראתִׁ הָוה ֶאל לִׁ ָת  יְּ י ָשַמעְּ תִׁ ַּועְּ אֹול שִׁ ֶבֶטן שְּ י מִׁ  ַוַּיֲעֵננִׁ

י י ָכל ד  .קֹולִׁ ֵבנִׁ ֹסבְּ ָנָהר יְּ ים וְּ ַבב ַימִׁ לְּ צּוָלה בִׁ י מְּ יֵכנִׁ לִׁ ַגֶליָך ָעַלי ָעָברּו-ַוַתשְּ ָבֶריָך וְּ שְּ י  ה .מִׁ תִׁ ַרשְּ גְּ י נִׁ תִׁ י ָאַמרְּ ַוֲאנִׁ

יט ֶאל ַהבִׁ יף לְּ ֶנֶגד ֵעיֶניָך ַאְך אֹוסִׁ ֶשָך מִׁ ם ַעד ו .ֵהיַכל ָקדְּ י ַמיִׁ הוֹ -ֲאָפפּונִׁ י סּוף ָחבּוש ֶנֶפש תְּ ֵבנִׁ ֹסבְּ ם יְּ

י ֹראשִׁ הָוה ֱאֹלָהי ז .לְּ ַשַחת ַחַּיי יְּ עֹוָלם ַוַתַעל מִׁ י לְּ ֶחיָה ַבֲעדִׁ רִׁ י ָהָאֶרץ בְּ תִׁ ים ָיַרדְּ ֵבי ָהרִׁ צְּ קִׁ ַעֵטף ָעַלי  ח .לְּ תְּ הִׁ בְּ

י ֶאת שִׁ י ֶאל ַנפְּ ָלתִׁ פִׁ י ַוָתבֹוא ֵאֶליָך תְּ תִׁ הָוה ָזָכרְּ ֶשָך-יְּ שַ  ט .ֵהיַכל ָקדְּ יםמְּ רִׁ ֵלי מְּ א ַהבְּ ָדם ַיֲעֹזבּו ָשוְּ י  י .ַחסְּ ַוֲאנִׁ

ָחה בְּ קֹול תֹוָדה ֶאזְּ י ֲאַשֵלָמה בְּ תִׁ שּוָעָתה ָלְך ֲאֶשר ָנַדרְּ הָוה ַלָדג יא ַליהָוה. יְּ  יֹוָנה ֶאל ַוָּיֵקא ֶאת ַוֹּיאֶמר יְּ

 .ַהַּיָבָשה

 יונה ד
ַחר ַוֵּיַרע ֶאל א דֹוָלה ַוּיִׁ ַפֵלל ֶאל ב  .לוֹ  יֹוָנה ָרָעה גְּ תְּ הָוה ֲהלֹוא ַוּיִׁ הָוה ַוֹּיאַמר ָאָנה יְּ י ַעד יְּ ָברִׁ י ַעל ֶזה דְּ  ֱהיֹותִׁ

י ָמתִׁ יָשה ַעל ַאדְּ שִׁ ֹרַח ַתרְּ בְּ י לִׁ תִׁ ַדמְּ י ַאָתה ֵאל  ֵכן קִׁ י כִׁ תִׁ י ָיַדעְּ ַרב כִׁ ם וְּ ַרחּום ֶאֶרְך ַאַפיִׁ ָחם ַעל ַחנּון וְּ נִׁ  ֶחֶסד וְּ

הָוה ַקח ג  .ָהָרָעה ַעָתה יְּ י ָנא ֶאת וְּ ֶמנִׁ י מִׁ שִׁ י ֵמַחָּיי.  ַנפְּ י טֹוב מֹותִׁ הָוה ַהֵהיֵטב ָחָרה ָלְך ד   כִׁ ַוֵּיֵצא  ה  .ַוֹּיאֶמר יְּ

ן ֶאה ַמה יֹוָנה מִׁ רְּ ֶתיָה ַבֵצל ַעד ֲאֶשר יִׁ יר ַוַּיַעש לֹו ָשם ֻסָכה ַוֵּיֶשב ַתחְּ ֶקֶדם ָלעִׁ יר ַוֵּיֶשב מִׁ ֶיה ּיִׁ  ָהעִׁ הְּ

יר הָוה ו  .ָבעִׁ ַמן יְּ יֹות ֵצל ַעל ַויְּ הְּ יֹוָנה לִׁ יָקיֹון ַוַּיַעל ֵמַעל לְּ ים קִׁ ַמח יֹוָנה ַעל ֱאֹלהִׁ שְּ יל לֹו ֵמָרָעתֹו ַוּיִׁ ַהצִׁ  ֹראשֹו לְּ

דֹוָלה ָחה גְּ מְּ יָקיֹון שִׁ ים תֹוַלַעת ַבֲעלֹות ַהַשַחר ַלָמֳחָרת ַוַתְך ֶאת ז  .ַהקִׁ ַמן ָהֱאֹלהִׁ יָבש ַויְּ יָקיֹון ַוּיִׁ י  ח  .ַהקִׁ הִׁ ַויְּ

ית ַוַתְך ַהֶשֶמש ַעל ישִׁ ים ֲחרִׁ ים רּוַח ָקדִׁ ַמן ֱאֹלהִׁ ֹרַח ַהֶשֶמש ַויְּ זְּ ַאל ֶאת כִׁ שְּ ַעָלף ַוּיִׁ תְּ שֹו ָלמּות  ֹראש יֹוָנה ַוּיִׁ ַנפְּ

י ֵמַחָּיי ים ֶאל ט  .ַוֹּיאֶמר טֹוב מֹותִׁ ָך ַעל-ָרהיֹוָנה ַהֵהיֵטב חָ -ַוֹּיאֶמר ֱאֹלהִׁ יָקיֹון ַוֹּיאֶמר ֵהיֵטב ָחָרה-לְּ י ַעד ַהקִׁ  לִׁ

הָוה י  .ָמֶות ָת ַעל ַוֹּיאֶמר יְּ יָקיֹון ֲאֶשר ֹלא ַאָתה ַחסְּ תוֹ  ַהקִׁ ַדלְּ ֹלא גִׁ ָת בֹו וְּ ן  ָעַמלְּ ן-ֶשבִׁ ָלה ָהָיה ּובִׁ ָלה -ַליְּ ַליְּ

י ֹלא ָאחּוס ַעל יא  .ָאָבד דֹולָ  ַוֲאנִׁ יר ַהּגְּ ֵוה ָהעִׁ ינְּ ֵתים ֲאֶשר ֶיש הנִׁ שְּ ֵבה מִׁ בֹו ָאָדם ֲאֶשר ֹלא ָבּה ַהרְּ ֵרה רִׁ ָיַדע  ֶעשְּ

ֵהָמה ֵבין ֹמאלֹו ּובְּ שְּ ינֹו לִׁ מִׁ  ַרָבה. יְּ

  בראשית יח

ָרָהם כב ַאבְּ ֹדָמה וְּ כּו סְּ ים ַוֵּילְּ ָשם ָהֲאָנשִׁ נּו מִׁ פְּ הָוה ַוּיִׁ ֵני יְּ פְּ ַּגש  כג  .עֹוֶדנּו ֹעֵמד לִׁ ָרָהם ַוֹּיאַמרַוּיִׁ ֶפה  ַאבְּ סְּ ַהַאף תִׁ

ם יק עִׁ ֹלא כד  .ָרָשע ַצדִׁ ֶפה וְּ סְּ יר ַהַאף תִׁ תֹוְך ָהעִׁ ם בְּ יקִׁ ים ַצדִׁ שִׁ ים  אּוַלי ֵיש ֲחמִׁ שִׁ ַמַען ֲחמִׁ ָשא ַלָמקֹום לְּ תִׁ

ָבּה רְּ קִׁ ם ֲאֶשר בְּ יקִׁ ית . הכ .ַהַצדִׁ ָהמִׁ ָך ֵמֲעשֹת ַכָדָבר ַהֶזה לְּ ָלה לְּ םָחלִׁ יק עִׁ ָלה  ַצדִׁ יק ָכָרָשע ָחלִׁ ָהָיה ַכַצדִׁ ָרָשע וְּ

ָפט ֲהֹשֵפט ָכל ָלְך שְּ ם כו  .ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶשה מִׁ הָוה אִׁ יר ַוֹּיאֶמר יְּ תֹוְך ָהעִׁ ם בְּ יקִׁ ים ַצדִׁ שִׁ ֹדם ֲחמִׁ סְּ ָצא בִׁ  ֶאמְּ

י ָנָשאתִׁ ָכל וְּ ָרָהם ַוֹּיא כז  .ַהָמקֹום ַבֲעבּוָרם לְּ ֵנה ַמרַוַּיַען ַאבְּ ַדֵבר ֶאל הִׁ י לְּ תִׁ י ָעָפר  ָנא הֹוַאלְּ ָאֹנכִׁ ֲאֹדָני וְּ

ָשה כח  .ָוֵאֶפר ם ֲחמִׁ יקִׁ ים ַהַצדִׁ שִׁ רּון ֲחמִׁ סְּ ָשה ֶאת אּוַלי ַיחְּ ית ַבֲחמִׁ חִׁ ם ָכל ֲהַתשְּ ית אִׁ חִׁ יר ַוֹּיאֶמר ֹלא ַאשְּ  ָהעִׁ

ָשה ים ַוֲחמִׁ ָבעִׁ ָצא ָשם ַארְּ ים ַוֹּיאֶמר ֹלא ַוֹּיֶסף עֹוד  כט  .ֶאמְּ ָבעִׁ אּון ָשם ַארְּ ָמצְּ ַדֵבר ֵאָליו ַוֹּיאַמר אּוַלי יִׁ לְּ

ים ָבעִׁ ַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדֵבָרה ַוֹּיאֶמר ַאל ל  .ֶאֱעֶשה ַבֲעבּור ָהַארְּ ים ַוֹּיאֶמר ֹלא ֶאֱעֶשה  ָנא יִׁ ֹלשִׁ אּון ָשם שְּ ָמצְּ אּוַלי יִׁ

ם ים אִׁ ֹלשִׁ ָצא ָשם שְּ ֵנהַוֹּיא לא  .ֶאמְּ ַדֵבר ֶאל ֶמר הִׁ י לְּ תִׁ ים ַוֹּיאֶמר ֹלא  ֲאֹדָני ָנא הֹוַאלְּ רִׁ אּון ָשם ֶעשְּ ָמצְּ אּוַלי יִׁ
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ים רִׁ ית ַבֲעבּור ָהֶעשְּ חִׁ ָרה ַאְך ַוֹּיאֶמר ַאל לב  .ַאשְּ ַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדבְּ אּון ָשם ֲעָשָרה ַוֹּיאֶמר  ַהַפַעם ָנא יִׁ ָמצְּ אּוַלי יִׁ

ית ַבֲעב חִׁ הָוה לג  .ּור ָהֲעָשָרהֹלא ַאשְּ ַדֵבר ֶאל ַוֵּיֶלְך יְּ ָלה לְּ ֹקמוֹ  ַכֲאֶשר כִׁ מְּ ָרָהם ָשב לִׁ ַאבְּ ָרָהם וְּ  .ַאבְּ

 ז שמות

ֶשה ֶאת י ַאקְּ ֹעה ַוֲאנִׁ י ֶאת ֵלב ַפרְּ ֵביתִׁ רְּ הִׁ ֶאת וְּ ם ֹאֹתַתי וְּ ָריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ַתי בְּ ֹלא ד  .מֹופְּ ֹעה  וְּ ַמע ֲאֵלֶכם ַפרְּ שְּ יִׁ

י  ָנַתתִׁ י ֶאת ֶאתוְּ הֹוֵצאתִׁ ם וְּ ָריִׁ צְּ מִׁ י בְּ ֹאַתי ֶאת ָידִׁ בְּ ֵני צִׁ י בְּ ים ַעמִׁ ֹדלִׁ ים ּגְּ ָפטִׁ שְּ ם בִׁ ַריִׁ צְּ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ מִׁ שְּ עּו  ה  .יִׁ ָידְּ וְּ

י ם כִׁ ַריִׁ צְּ י ֶאת מִׁ ֹטתִׁ נְּ הָוה בִׁ י יְּ י ַעל-ֲאנִׁ י ֶאת-ָידִׁ הֹוֵצאתִׁ ם וְּ ָריִׁ צְּ ֵני מִׁ תֹוכָ  בְּ ָרֵאל מִׁ שְּ  ם.יִׁ
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ֵרחוֹ א.  ֵדן יְּ ַירְּ בֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר לְּ ַערְּ ָרֵאל ַוַּיֲחנּו בְּ שְּ ֵני יִׁ עּו בְּ סְּ פֹור ֵאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ַוּיַ  ב ַוּיִׁ א ָבָלק ֶבן צִׁ רְּ

י ָרֵאל ָלֱאֹמרִׁ שְּ ָרֵאלַוָּיָגר מֹוָאב מִׁ  ג .יִׁ שְּ ֵני יִׁ ֵני בְּ פְּ י ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב מִׁ ֹאד כִׁ ֵני ָהָעם מְּ ָאב ֶאל ַוֹּיאֶמר מוֹ  ד .פְּ

פֹור  ֹחְך ַהשֹור ֵאת ֶיֶרק ַהָשֶדה ּוָבָלק ֶבן צִׁ לְּ יֹבֵתינּו כִׁ בִׁ ַלֲחכּו ַהָקָהל ֶאת ָכל סְּ ָין ַעָתה יְּ דְּ ֵני מִׁ קְּ מֹוָאב זִׁ ֶמֶלְך לְּ

וא ֹרא לֹו ֵלאֹמר  ה .ָבֵעת ַההִׁ קְּ ֵני ַעמֹו לִׁ תֹוָרה ֲאֶשר ַעל ַהָנָהר ֶאֶרץ בְּ עֹור פְּ ָעם ֶבן בְּ לְּ ים ֶאל בִׁ ָאכִׁ ַלח ַמלְּ שְּ ַוּיִׁ

ָסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ וְּ  ֵנה כִׁ ם הִׁ ַריִׁ צְּ מִׁ ֵנה ַעם ָיָצא מִׁ יהִׁ ֻמלִׁ י  ו .הּוא ֹיֵשב מִׁ י ֶאת ָהָעם ַהֶזה כִׁ ָכה ָנא ָאָרה לִׁ ַעָתה לְּ וְּ

ֹבָרְך ַוֲאֶשר ָתֹאר יָעצּום הּוא מִׁ  ָבֵרְך מְּ י ֵאת ֲאֶשר תְּ תִׁ י ָיַדעְּ ן ָהָאֶרץ כִׁ ֶשנּו מִׁ י אּוַלי אּוַכל ַנֶכה בֹו ַוֲאָגרְּ  .ּוָארֶמנִׁ

ָמְך ט ... ים ָהֵאֶלה עִׁ י ָהֲאָנשִׁ ָעם ַוֹּיאֶמר מִׁ לְּ ים ֶאל בִׁ  .ַוָּיֹבא ֱאֹלהִׁ

ם ָשֵרי מֹוָאב כא  ... ָעם ַבֹבֶקר ַוַּיֲחֹבש ֶאת ֲאֹתנֹו ַוֵּיֶלְך עִׁ לְּ ַיֵצב  כב .ַוָּיָקם בִׁ תְּ י הֹוֵלְך הּוא ַוּיִׁ ים כִׁ ַחר ַאף ֱאֹלהִׁ ַוּיִׁ

הָוה ַבֶדֶרְך לְּ  ַאְך יְּ מוֹ ַמלְּ ָעָריו עִׁ ֵני נְּ הּוא ֹרֵכב ַעל ֲאֹתנֹו ּושְּ ָצב ַוֵתֶרא ָהָאתֹון אֶ  כג .ָשָטן לֹו וְּ הָוה נִׁ ַאְך יְּ ת ַמלְּ

הַ  ָעם ֶאת ָהָאתֹון לְּ לְּ ן ַהֶדֶרְך ַוֵתֶלְך ַבָשֶדה ַוַּיְך בִׁ ָידֹו ַוֵתט ָהָאתֹון מִׁ לּוָפה בְּ בֹו שְּ ַחרְּ  .ַהָדֶרְך ֹטָתּהַבֶדֶרְך וְּ

ֶזה כד ָגֵדר מִׁ ֶזה וְּ ים ָּגֵדר מִׁ ָרמִׁ עֹול ַהכְּ שְּ מִׁ הָוה בְּ ַאְך יְּ ָלֵחץ  כה .ַוַּיֲעֹמד ַמלְּ הָוה ַותִׁ ַאְך יְּ ַוֵתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמלְּ

ַחץ ֶאת ֶרֶגל לְּ יר ַותִׁ ַהֹכָתּה ֶאל ַהקִׁ יר ַוֹּיֶסף לְּ ָעם ֶאל ַהקִׁ לְּ הָוה ֲעבֹור ַוּיַ  כו .בִׁ ַאְך יְּ ָמקֹום ָצר ַוּיֹוֶסף ַמלְּ ֲעֹמד בְּ

ֹמאול ין ּושְּ טֹות ָימִׁ נְּ ָעם ַוֵתֶרא ָהָא כז .ֲאֶשר ֵאין ֶדֶרְך לִׁ לְּ ַחר ַאף בִׁ ָעם ַוּיִׁ לְּ ַבץ ַתַחת בִׁ רְּ הָוה ַותִׁ ַאְך יְּ תֹון ֶאת ַמלְּ

י ֶזה ָשֹלש  כח .ַוַּיְך ֶאת ָהָאתֹון ַבַמֵקל יַתנִׁ כִׁ י הִׁ ָך כִׁ י לְּ יתִׁ ָעם ֶמה ָעשִׁ לְּ בִׁ י ָהָאתֹון ַוֹתאֶמר לְּ הָוה ֶאת פִׁ ַתח יְּ פְּ ַוּיִׁ

ים ָגלִׁ יְך כט .רְּ תִׁ י ַעָתה ֲהַרגְּ י כִׁ ָידִׁ י לּו ֶיש ֶחֶרב בְּ תְּ בִׁ ַעַללְּ תְּ י הִׁ ָעם ָלָאתֹון כִׁ לְּ ַוֹתאֶמר ָהָאתֹון ֶאל  ל .ַוֹּיאֶמר בִׁ

ָך  י ַלֲעשֹות לְּ תִׁ ַכנְּ סְּ ֵכן הִׁ ָך ַעד ַהּיֹום ַהֶזה ַהַהסְּ ָת ָעַלי ֵמעֹודְּ ָך ֲאֶשר ָרַכבְּ י ֲאֹתנְּ ָעם ֲהלֹוא ָאֹנכִׁ לְּ ֹכה ַוֹּיאֶמר בִׁ

בֹו שְּ  לא .ֹלא ַחרְּ ָצב ַבֶדֶרְך וְּ הָוה נִׁ ַאְך יְּ א ֶאת ַמלְּ ָעם ַוַּירְּ לְּ הָוה ֶאת ֵעיֵני בִׁ ַגל יְּ ַאָפיוַויְּ ַתחּו לְּ שְּ ֹקד ַוּיִׁ ָידֹו ַוּיִׁ  .ֻלָפה בְּ
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ָכה ֹזֲעמָ  ז  י ַיֲעֹקב ּולְּ ָכה ָאָרה לִׁ ֵרי ֶקֶדם לְּ י ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהרְּ ֵחנִׁ ן ֲאָרם ַינְּ ָשלֹו ַוֹּיאַמר מִׁ ָשא מְּ ה ַוּיִׁ

ָרֵאל שְּ הָוה ח .יִׁ ֹעם ֹלא ָזַעם יְּ ָבעֹות ֲאשּוֶרנּו ֶהן  ט ָמה ֶאֹקב ֹלא ַקֹבה ֵאל ּוָמה ֶאזְּ ּגְּ ֶאנּו ּומִׁ ים ֶארְּ י ֵמֹראש ֻצרִׁ כִׁ

ַחָשב תְּ ם ֹלא יִׁ ֹכן ּוַבּגֹויִׁ שְּ ָבָדד יִׁ ים  י .ָעם לְּ ָשרִׁ י מֹות יְּ שִׁ ָרֵאל ָתֹמת ַנפְּ שְּ ָפר ֶאת ֹרַבע יִׁ סְּ י ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּומִׁ מִׁ

י ָכֹמהּוּותְּ  יתִׁ י ַאֲחרִׁ י ָלֹקב ֹאיְּ  יא .הִׁ יָת לִׁ ָעם ֶמה ָעשִׁ לְּ ָת ָבֵרְךַוֹּיאֶמר ָבָלק ֶאל בִׁ ֵנה ֵבַרכְּ הִׁ יָך וְּ תִׁ ַקחְּ ַוַּיַען  יב .ַבי לְּ
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%91_%D7%92
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ַדֵבר ַוֹּיאַמר ֲהֹלא ֵאת ֲאֶשר ֹמר לְּ י ֹאתֹו ֶאשְּ פִׁ הָוה בְּ ים יְּ ָכה נָ  ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָבָלק יג .ָישִׁ י ֶאל ָמקֹום ַאֵחר לְּ תִׁ א אִׁ

ָשם י מִׁ נֹו לִׁ ָקבְּ ֶאה וְּ רְּ ֻכלֹו ֹלא תִׁ ֶאה וְּ רְּ ָשם ֶאֶפס ָקֵצהּו תִׁ ֶאנּו מִׁ רְּ  .ֲאֶשר תִׁ
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 ט"ז שופטים

י ד הִׁ ָשה ַאֲחֵרי ַויְּ יָלה ֵכן ַוֶּיֱאַהב אִׁ לִׁ ָמּה דְּ ַנַחל שֵֹרק ּושְּ ים ה  .בְּ תִׁ שְּ לִׁ ֵני פְּ י  ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ַסרְּ רּו ָלּה ַפתִׁ ַוֹּיאמְּ

ַתן נּו נִׁ ַענֹותֹו ַוֲאַנחְּ נּוהּו לְּ י ַבֶמה ֹכחֹו ָגדֹול ּוַבֶמה נּוַכל לֹו ַוֲאַסרְּ אִׁ יש ֶאֶלף ּוֵמָאה  אֹותֹו ּורְּ ָלְך אִׁ

יָלה ֶאל ו  .ָכֶסף לִׁ יָדה ַוֹתאֶמר דְּ שֹון ַהּגִׁ מְּ י ַבֶמה ֹכֲחָך ָגדֹול ּוַבֶמה ֵתָאסֵ -שִׁ ַענֹוֶתָךָנא לִׁ ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה  ז  .ר לְּ

ם שֹון אִׁ מְּ ים ֲאֶשר ֹלא שִׁ ים ַלחִׁ ָתרִׁ ָעה יְּ בְּ שִׁ י בְּ ֻרנִׁ ַאַחד ָהָאָדם ֹחָרבּו ַיַאסְּ י כְּ יתִׁ ָהיִׁ י וְּ יתִׁ ָחלִׁ ֵני  ַוַּיֲעלּו ח  .וְּ ָלּה ַסרְּ

ים ים ַלחִׁ ָתרִׁ ָעה יְּ בְּ ים שִׁ תִׁ שְּ לִׁ ֵרהּו  ֲאֶשר ֹלא פְּ ָהֹאֵרב ֹיֵשב ָלּה ַבֶחֶדר ַוֹתאֶמר ֵאָליו  ט  .ָבֶהםֹחָרבּו ַוַתַאסְּ וְּ

ַנֵתק ֶאת שֹון ַויְּ מְּ ים ָעֶליָך שִׁ תִׁ שְּ לִׁ יל פְּ תִׁ ָנֵתק פְּ ים ַכֲאֶשר יִׁ ָתרִׁ ֹלא נֹוַדע ֹכחוֹ  ַהיְּ יחֹו ֵאש וְּ ֹעֶרת ַבֲהרִׁ ַוֹתאֶמר  י  .ַהנְּ

יָלה ֶאל לִׁ י וַ  דְּ ָת בִׁ ֵנה ֵהַתלְּ שֹון הִׁ מְּ יָדהשִׁ ים ַעָתה ַהּגִׁ ָזבִׁ ַדֵבר ֵאַלי כְּ י ַבֶמה ֵתָאֵסר תְּ ם ַוֹּיאֶמר ֵאֶליהָ  יא  .ָנא לִׁ  אִׁ

ים ֲאֶשר ֹלא ים ֲחָדשִׁ י ַבֲעֹבתִׁ רּונִׁ ָלאָכה ָאסֹור ַיַאסְּ ַאַחד ָהָאָדם  ַנֲעָשה ָבֶהם מְּ י כְּ יתִׁ ָהיִׁ י וְּ יתִׁ ָחלִׁ ַקח  יב  .וְּ ַותִׁ

ים ים ֲחָדשִׁ יָלה ֲעֹבתִׁ לִׁ ֵקם  דְּ ַנתְּ ָהֹאֵרב ֹיֵשב ֶבָחֶדר ַויְּ שֹון וְּ מְּ ים ָעֶליָך שִׁ תִׁ שְּ לִׁ ֵרהּו ָבֶהם ַוֹתאֶמר ֵאָליו פְּ ַוַתַאסְּ

ֹרֹעָתיו ַכחּוט יָלה ֶאל יג  .ֵמַעל זְּ לִׁ שֹון ַעד ַוֹתאֶמר דְּ מְּ ים שִׁ ָזבִׁ ַדֵבר ֵאַלי כְּ י ַותְּ ָת בִׁ י ַבֶמה  ֵהָנה ֵהַתלְּ יָדה לִׁ ַהּגִׁ

ם ָאֵסר ַוֹּיאֶמר ֵאֶליהָ ֵת  י ֶאת אִׁ גִׁ ם ַתַארְּ י עִׁ פֹות ֹראשִׁ לְּ ַקע ַבָּיֵתד ַוֹתאֶמר ֵאָליו  יד  .ַהַמָסֶכת ֶשַבע ַמחְּ תְּ ַותִׁ

ַסע ֶאת ָנתֹו ַוּיִׁ שְּ יַקץ מִׁ שֹון ַוּיִׁ מְּ ים ָעֶליָך שִׁ תִׁ שְּ לִׁ ֶאת פְּ ַתד ָהֶאֶרג וְּ ְך ֹתאַמר ַוֹתאֶמר ֵאָליו ֵאי טו  .ַהַמָסֶכת ַהיְּ

י תִׁ ָך ֵאין אִׁ בְּ לִׁ יְך וְּ תִׁ ֹלא ֲאַהבְּ י וְּ ָת בִׁ ים ֵהַתלְּ ָעמִׁ י ַבֶמה ֹכֲחָך ָגדֹול ֶזה ָשֹלש פְּ ָת לִׁ ַּגדְּ י טז  .הִׁ י כִׁ הִׁ יָקה לֹו  ַויְּ ֵהצִׁ

ָבֶריָה ָכל דְּ ים בִׁ שֹו ָלמּות ַהָּימִׁ ַצר ַנפְּ קְּ ֵצהּו ַותִׁ ַאלְּ בֹו ַוֹּיאֶמר ָלּה מֹוָרה ֹלא-ָכל ָלּה ֶאת ַוַּיֶּגד יז  .ַותְּ  ָעָלה ַעל לִׁ

י י ֹראשִׁ ם כִׁ י אִׁ מִׁ ֶבֶטן אִׁ י מִׁ ים ֲאנִׁ יר ֱאֹלהִׁ זִׁ ָכל נְּ י כְּ יתִׁ ָהיִׁ י וְּ יתִׁ ָחלִׁ י וְּ י ֹכחִׁ ֶמנִׁ ָסר מִׁ י וְּ תִׁ ַוֵתֶרא  יח  .ָהָאָדם ֻּגַלחְּ

י יָלה כִׁ לִׁ יד ָלּה ֶאת דְּ ּגִׁ ָרא לְּ  ָכל הִׁ קְּ ַלח ַותִׁ שְּ בֹו ַותִׁ ילִׁ ים ֵלאֹמר ֲעלּו ַהַפַעם כִׁ תִׁ שְּ לִׁ ֵני פְּ יד לה ֶאת ַסרְּ ּגִׁ בֹו  ָכל הִׁ לִׁ

ָיָדם ים ַוַּיֲעלּו ַהֶכֶסף בְּ תִׁ שְּ לִׁ ֵני פְּ ָעלּו ֵאֶליָה ַסרְּ ֵנהּו יט  .וְּ ַישְּ ֶכיהָ  ַעל ַותְּ רְּ ַגַלח ֶאת בִׁ יש ַותְּ ָרא ָלאִׁ קְּ ֶשַבע  ַותִׁ

ַענ פֹות ֹראשֹו ַוָתֶחל לְּ לְּ ָנתֹו ַוֹּיאֶמר ֵאֵצא  כ  .ֹותֹו ַוָּיַסר ֹכחֹו ֵמָעָליוַמחְּ שְּ ַקץ מִׁ שֹון ַוּיִׁ מְּ ים ָעֶליָך שִׁ תִׁ שְּ לִׁ ַוֹתאֶמר פְּ

הָוה ָסר ֵמָעָליו י יְּ הּוא ֹלא ָיַדע כִׁ ָנֵער וְּ אִׁ ַפַעם וְּ ַפַעם בְּ רּו ֶאת כא  .כְּ ַנקְּ ים ַויְּ תִׁ שְּ לִׁ ידּו ַוֹּיאֲחזּוהּו פְּ  ֵעיָניו ַוּיֹורִׁ

ֵבית האסירים י טֹוֵחן בְּ הִׁ ם ַויְּ ַתיִׁ ֻחשְּ רּוהּו ַבנְּ ַער כב  .אֹותֹו ַעָזָתה ַוַּיַאסְּ ַצֵמַח ַכֲאֶשר ֻּגָלח ַוָּיֶחל שְּ  .ֹראשֹו לְּ

ֹבַח ֶזַבח כג זְּ פּו לִׁ ים ֶנֶאסְּ תִׁ שְּ לִׁ ֵני פְּ ַסרְּ ָדגֹון ֱאֹלֵהיֶהם וְּ רּו ָּגדֹול לְּ ָחה ַוֹּיאמְּ מְּ שִׁ שֹון ָנַתן  ּולְּ מְּ ָיֵדנּו ֵאת שִׁ ֱאֹלֵהינּו בְּ

ֵבנּו לּו ֶאת כד  .אֹויְּ ַהלְּ אּו ֹאתֹו ָהָעם ַויְּ רְּ ָיֵדנּו ֶאת  ֱאֹלֵהיֶהם: ַוּיִׁ רּו ָנַתן ֱאֹלֵהינּו בְּ י ָאמְּ יב  כִׁ ֵאת ַמֲחרִׁ ֵבנּו וְּ אֹויְּ

ָבה ֶאת רְּ ֵצנּו ַוֲאֶשר הִׁ רּו כה  .ֲחָלֵלינּו ַארְּ ָבם ַוֹּיאמְּ י כי טוב לִׁ הִׁ יַשֶחק ַויְּ שֹון וִׁ מְּ שִׁ אּו לְּ רְּ שֹון  קִׁ מְּ שִׁ אּו לְּ רְּ קְּ ָלנּו ַוּיִׁ

ים ידּו אֹותֹו ֵבין ָהַעמּודִׁ ֵניֶהם ַוַּיֲעמִׁ פְּ ַצֵחק לִׁ ֵבית האסירים ַויְּ שֹון ֶאל כו  .מִׁ מְּ ָידֹו  ַוֹּיאֶמר שִׁ יק בְּ ַהַנַער ַהַמֲחזִׁ

י והימשני ֶאת יָחה אֹותִׁ ים ֲאֶשר ַהַביִׁ  ַהנִׁ ֶאָשֵען ֲעֵליֶהםָהַעֻמדִׁ ים  כז  .ת ָנכֹון ֲעֵליֶהם וְּ ת ָמֵלא ָהֲאָנשִׁ ַהַביִׁ וְּ

ַעל ים וְּ תִׁ שְּ לִׁ ֵני פְּ ָשָמה ֹכל ַסרְּ ים וְּ ַהָנשִׁ שֹון וְּ מְּ חֹוק שִׁ שְּ ים בִׁ ָשה ָהֹראִׁ אִׁ יש וְּ ים אִׁ ֹלֶשת ֲאָלפִׁ שְּ ָרא  כח  .ַהָּגג כִׁ קְּ ַוּיִׁ

שֹון ֶאל מְּ הָוה ַוֹּיאַמר ֲאדֹ  שִׁ ַקםיְּ ָמה נְּ ָנקְּ אִׁ ים וְּ י ָנא ַאְך ַהַפַעם ַהֶזה ָהֱאֹלהִׁ ֵקנִׁ ַחזְּ י ָנא וְּ ֵרנִׁ ה ָזכְּ הוִׁ ַאַחת  ָני יְּ

ים תִׁ שְּ לִׁ פְּ ֵתי ֵעיַני מִׁ שְּ שֹון ֶאת כט  .מִׁ מְּ ֹפת שִׁ לְּ ָסֵמְך ֲעֵליֶהם ַוּיִׁ ת ָנכֹון ֲעֵליֶהם ַוּיִׁ ֵני ַעמּוֵדי ַהָתֶוְך ֲאֶשר ַהַביִׁ  שְּ

ימִׁ  ֹמאלוֹ ֶאָחד בִׁ שְּ ֶאָחד בִׁ ם ל  .ינֹו וְּ י עִׁ שִׁ שֹון ָתמֹות ַנפְּ מְּ ת ַעל ַוֹּיאֶמר שִׁ ֹפל ַהַביִׁ ֹכַח ַוּיִׁ ים ַוֵּיט בְּ תִׁ שְּ לִׁ ים -פְּ ָרנִׁ ַהסְּ

ַעל ַחָּייו ָהָעם ֲאֶשר ָכל וְּ ית בְּ ים ֵמֲאֶשר ֵהמִׁ מֹותֹו ַרבִׁ ית בְּ ים ֲאֶשר ֵהמִׁ יּו ַהֵמתִׁ הְּ ָכלַוּיֵ   לא  .בֹו ַוּיִׁ דּו ֶאָחיו וְּ  רְּ

ה יו וְּ ֶקֶבר ָמנֹוַח ָאבִׁ ָתֹאל בְּ ָעה ּוֵבין ֶאשְּ רּו אֹותֹו ֵבין ָצרְּ בְּ קְּ אּו ֹאתֹו ַוַּיֲעלּו ַוּיִׁ שְּ יהּו ַוּיִׁ -ּוא ָשַפט ֶאתֵבית ָאבִׁ

ים ָשָנה רִׁ ָרֵאל ֶעשְּ שְּ  .יִׁ
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ָשֵרת ֶאת א מּוֵאל מְּ ַהַנַער שְּ הָוה -וְּ ַבריְּ י ּודְּ ֵני ֵעלִׁ פְּ ים ָהֵהם-לִׁ הָוה ָהָיה ָיָקר ַבָּימִׁ ָרץ ֵאין ָחזֹון יְּ פְּ י ַבּיֹום  ב. נִׁ הִׁ ַויְּ

אֹות רְּ ֵעיָנו ֵהֵחלּו ֵכהֹות ֹלא יּוַכל לִׁ קֹומֹו וְּ מְּ י ֹשֵכב בִׁ ֵעלִׁ מּוֵאל ֹשֵכב  ג  .ַההּוא וְּ ֶבה ּושְּ כְּ ים ֶטֶרם יִׁ ֵנר ֱאֹלהִׁ וְּ

הָוה  ֵהיַכל יְּ ים.-ֲאֶשרבְּ הָוה ֶאל ד  ָשם ֲארֹון ֱאֹלהִׁ ָרא יְּ קְּ י-ַוּיִׁ ֵננִׁ מּוֵאל ַוֹּיאֶמר הִׁ י  ַוָּיָרץ ֶאל ה  .שְּ נִׁ נְּ י ַוֹּיאֶמר הִׁ ֵעלִׁ

י י ַוֹּיאֶמר ֹלא כִׁ ָכב.-ָקָראָת לִׁ שְּ ָכב ַוֵּיֶלְך ַוּיִׁ י שּוב שְּ מּו ו  ָקָראתִׁ מּוֵאל ַוָּיָקם שְּ ֹרא עֹוד שְּ הָוה קְּ ֵאל ַוֵּיֶלְך ַוֹּיֶסף יְּ

י ַוֹּיאֶמר ֹלא ֶאל י ָקָראָת לִׁ י כִׁ נִׁ נְּ י ַוֹּיאֶמר הִׁ ָכב-ֵעלִׁ י שּוב שְּ נִׁ י בְּ מּוֵאל ֶטֶרם ָיַדע ֶאת ז  .ָקָראתִׁ ֶטֶרם  ּושְּ הָוה וְּ יְּ

ַבר ָּגֶלה ֵאָליו דְּ הָוה יִׁ ֹרא ח  .יְּ הָוה קְּ ת ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַוֹּיֶסף יְּ ישִׁ לִׁ מּוֵאל ַבשְּ י ֵעלִׁ  שְּ י ָקָראָת לִׁ י כִׁ נִׁ נְּ י ַוֹּיאֶמר הִׁ

הָוה ֹקֵרא ַלָנַער י יְּ י כִׁ ם ט  .ַוָּיֶבן ֵעלִׁ ָהָיה אִׁ ָכב וְּ מּוֵאל ֵלְך שְּ שְּ י לִׁ י  ַוֹּיאֶמר ֵעלִׁ הָוה כִׁ ָת ַדֵבר יְּ ָאַמרְּ ָרא ֵאֶליָך וְּ קְּ יִׁ

קֹומוֹ  מְּ ַכב בִׁ שְּ מּוֵאל ַוּיִׁ ֶדָך ַוֵּיֶלְך שְּ ַפַעםַוּיָ  י  .ֹשֵמַע ַעבְּ ָרא כְּ קְּ ַיַצב ַוּיִׁ תְּ הָוה ַוּיִׁ מּוֵאל ַוֹּיאֶמר  ֹבא יְּ מּוֵאל שְּ ַפַעם שְּ בְּ

ֶדָך. י ֹשֵמַע ַעבְּ מּוֵאל ַדֵבר כִׁ הָוה ֶאל יא  שְּ ָרֵאל ַוֹּיאֶמר יְּ שְּ יִׁ י ֹעֶשה ָדָבר בְּ ֵנה ָאֹנכִׁ מּוֵאל הִׁ עוֹ -ֲאֶשר ָכל  שְּ  ֹשמְּ

ָניו ֵתי ָאזְּ ֶליָנה שְּ צִׁ  .תְּ
 

 מתוך "אלוהים יודע" מאת ג'וזף הלר )עם עובד(

 אלוהים  היינו,  עד שהעביר חטאתי מעלי והטיל אותה על תינוקי,

 ביקשתי הדרכה רק  ביחסי ידידות שאין למעלה מהם.  ואני,

 שיחותינו היו  תמיד יכולתי לסמוך עליו שיענה לי.  כשהתחשק לי.

 בלי להכביר מלים.  חבריות וענָיניות.

 "הארד לקעילה להושיע את העיר?" שאלתי אותו בימים שעוד

 הייתי פליט ביהודה.

 "קום רד לקעילה והושע את העיר," השיב לי בתבונה.

 "האעלה חברונה למען ימשחו אותי זקני יהודה למלך?" שאלתי

 אותו לאחר שהגיעוני החדשות על מות שאול ולאחר שהבאתי את

 הקינה הנודעת שלי לידי גמר.

 ה לא?" השיב לי אלוהים לשביעות רצוני המלאה."למ

 קיבלתי ממנו את התשובות שרציתי  הכלל,-מן-ללא יוצא  תמיד,
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