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ז ֹו אסרי אסרי אסרי אסרי  גפן ? איז ֹו  ל ּג פן , ¨§¦©¤¤¥¤¤
נקראת  ול ּמ ה  י ׂש ראל . ¥§¦¨¨§¥¨§¦¤¤§ּכ נסת 
לא  ּג פן  מה  א ּל א  Ÿ¤¤©¨¤¤¤ּג פן ?
אחרת , נטיעה  עליה  ¤¤©¨¦§¨¤¨¤¤©§מק ּב לת 
לא  י ׂש ראל  ּכ נסת  ּג ם  Ÿ¥¨§¦¤¤§©ּ̈כ ךְ 
את  א ּל א  עליה  ¤¨¤¨¤¨¤¤©§מק ּב לת 
ּו מ ּׁש ּו ם  ה ּו א , ּב ר ּו ךְ  ¦¨¨©ה ּק ד ֹו ׁש 
לפניה  נכ ּפ ים  י ׂש ראל  ¨¤¨§¦§¦¥¨§¦¤¤§ּכ נסת 
ולא  האחרים  ה ּכ ח ֹו ת  Ÿ¨£¥¦§Ÿ©ּ̈כ ל 
ול ׁש לט  להרע  Ÿ§¦§©¨§¦§יכ ֹו לים 
ה ּכ ת ּו ב  ה ּט יל  ולכן  ¨©¦¦¥¨§¨ּ̈ב ע ֹו לם ,
ּב יניהם  ה ּק ד ֹו ׁש  ה ּׁש ם  ¤¥¥¨©¥©¤את 
אתנ ֹו , ּב ני  זה . ּו בצד  זה  Ÿ£¦§¤©§¤©§ּב צד 
ׂש ֹו רק , א ֹו ת ֹו  מ ּׁש ּו ם  ¥¦©¡¤¤ׁש ּנ עקר 
נטע ּת י ךְ  ואנכי  ׁש ּנ אמר  ¦§©§¦Ÿ¨§©¡¤¤§ּכ מ ֹו 

וג ֹו '. §¥ׂש ֹו רק 

ּכ ּב ס ?!ּכ ּכ ּכ ּכ ּב ּב ּב ּב ס ס ס ס  וג ֹו '. לב ׁש ֹו  ּב ּי ין  ¦¥©©¦§ª§¦¥
לכ ּת ב ! צרי ךְ  היה  Ÿ§¦¦¨¨¨¥ּכ ֹו בס 
ׁש ּנ ברא  מ ּי ֹו ם  ּכ ּב ס  ¨§¦¤¦¥¦¨¤א ּל א 
מל ךְ  זה  ּו מיה ּו ? ¤¤¤¦¨̈הע ֹו לם ,
ה ּׂש מאל . צד  - ּב ּי ין  Ÿ§©©¦©©©¦¨©ה ּמ ׁש יח .
ה ּׂש מאל , צד  - ענבים  Ÿ§©©¦¨£©§ּו בדם 
ע ֹו בדי  הע ּמ ים  ׁש ל  האחרים  ה ּכ ח ֹו ת  ּכ ל  על  למעלה  ל ׁש לט  ה ּמ ׁש יח  מל ךְ  ועתיד  ¥§¦©¨¤¦¥£¨Ÿ§©§¨©¨©Ÿ§¦©¦¨©¤¤¦¨§¨©§למ ּט ה .

ּו מ ּל מ ּט ה . מלמעלה  ּכ חם  את  ול ׁש ּב ר  ּו מ ּז ל ֹו ת , ּכ ֹו כבים  ¨©§¦¨§©§¦¨Ÿ¤Ÿ§¦§¨©¦¨©£עב ֹו דת 
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לב ׁש ֹו ּד ּד ּד ּד בר בר בר בר  ּב ּי ין  ּכ ּב ס  אחר  ¨¨©¥¦¥©©¦§ª
מראה  ה ּז ה , ה ּי ין  ּכ מ ֹו  -§©©¦©¤©§¤

ּד ין  וכ ּל ֹו  icaFrׂש מחה , miOrl] ¦§¨§ª¦¨©¦§¥

[zFlGnE miakFM zcFar ּג ם ּכ ךְ  . £©¨¦©¨¨©
ׂש מחה  יראה  ה ּמ ׁש יח , ¨§¦¤§©©¦¨©¤¤מל ךְ 
לע ּמ ים  ּד ין  וכ ּל ֹו  ¦©¨¦ª§¥¨§¦§לי ׂש ראל ,
ּכ ֹו כבים  עב ֹו דת  ¦¨©£¥§ע ֹו בדי 

ּכ ת ּו ב  א )ּו מ ּז ל ֹו ת . (בראשית  ©¨¨
ּפ ני  על  מרחפת  אלהים  ¥§©¤¤©§¦Ÿ¡©§ור ּו ח 
מל ךְ  ׁש ל  ר ּו ח ֹו  ז ֹו  ¤¤¤¦¨©ה ּמ ים ,
ׁש ּנ ברא  ּו מ ּי ֹו ם  ¨§¦¤¦©¦¨©ה ּמ ׁש יח ,
לב ּו ׁש ֹו  ר ֹו חץ  ה ּו א  §¥¨̈הע ֹו לם 

העלי ֹו ן . §¤¨¦©©ּב ּי ין 

אחריו ,ראה ראה ראה ראה  ּכ ת ּו ב  מה  §¥©¨©£¨
ּו לבן  מ ּי ין  עינים  ¤§¦¨¦¦©¥¦¦§©חכלילי 
העלי ֹו ן , יין  זה  מחלב . §¤¨¦©¤¨¨¥¦©¦ׁש ּנ ים 

[dxFYd lW dexOW] ה ּת ֹו רה ׁש ל  ¤©§¤¤©¨¤©¨
ּו לבן  ׁש ֹו תה . מ ּמ ּנ ּו  ¤§¤¤¦¤§©¤ׁש ּמ רוה ,
ה ּת ֹו רה  ׁש הרי  מחלב , ¨©¥£¤¨¨¥¦©¦ׁש ּנ ים 
ׁש ּב כתב  ּת ֹו רה  וחלב , ¨§¦¤¨¨¨§¦©יין 

ּפ ה . ׁש ּב על  ¤©§¤¨§ות ֹו רה 

קד )ּכ ּכ ּכ ּכ ת ת ת ת ּו ּו ּו ּו ב ב ב ב  י ׂש ּמ ח (תהלים  ויין  ¨§©¦§©©
אנ ֹו ׁש  mFwOOWלבב  mEXn ?dOl] §©¡¨¨¦¤¦¨

[?wEqRd sFq EdnE ,`A `Ed dgnU lW¤¦§¨¨©©¨

ו ּד אי  מ ּׁש מן , ּפ נים  ©©¤¨¦¦¨¦§©§להצהיל 
ּב א  ׁש מן . ׁש ּנ קרא  Ÿ¤¨¨§¦¤¨¦מ ּמ ק ֹו ם 
ה ּו א  חדוה , ה ּי ין  ׁש ירת  ¨§¤¦©©©¦¥§ראה ,

ׂש מ  ׁש ּכ ל  י ֹו צאת מק ֹו ם  חה  ¨¤¨¦§¨¥
הע ֹו לם , נ ּד ֹו ן  ּו ב ֹו  ה ּו א , ּד ין  ה ּכ ל , ׁש ל  ּכ ּנ ּו ס  מק ֹו ם  ׁש ּס ֹו פ ֹו  מ ּׁש ּו ם  ה ּט עם ? מה  ּד ין , וס ֹו פ ֹו  ¨¨¦¦Ÿ©¤¦§¤¦©©©¨¦§¤¦מ ּמ ּנ ּו ,
י ֹו צאת  חדוה  ׁש ּכ ל  מ ּמ ק ֹו ם  מ ּׁש מן , ּפ נים  להצהיל  ּכ ךְ  מ ּׁש ּו ם  ּד ין . וס ֹו ף  חדוה , רא ׁש ית  ¥¨§¤¨¤¨¦¤¨¦¦¨¦§©§¨¦¦§¨§¤¦¥¥¨§ולכן 

¤¦מ ּמ ּנ ּו .
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יסעד ,ולחם ולחם ולחם ולחם  אנ ֹו ׁש  לבב  §¤¤§©¡¦§¨
ס ֹו עד  לחם  א ּל א  לחם ? ¥¤¤¨¤¤¤¤¥איזה 

[KnFq] ואם הע ֹו לם . את  ¥¤¨¨§¦
סעד  לב ּד ֹו  תל ּו י  ׁש ּב ֹו  ©©©§¨¤©Ÿּת אמר 
ׁש הרי  ּכ ךְ , לא  - ¥£¤¨Ÿ¨̈הע ֹו לם 
נמצא , לא  י ֹו ם  ּב לי  ¨§¦Ÿ¦§¨§©לילה 
ּו מי  להפרידם . צרי ךְ  ¦¨¦§©§¦¨Ÿ§ולא 
מהח ּי ים , ית ּפ רד  ¦©©¥¥¨§¦¨¦§©¤ׁש ּמ פרידם 

ׁש ּכ ת ּו ב  ח )והינ ּו  למען (דברים  §©§¤¨§©©
ה ּל חם  על  לא  ּכ י  ¤¤©©Ÿ¦£¦ה ֹו דיע ךָ 
מ ּׁש ּו ם  האדם , יחיה  ¦¨¨¨¤§¦©§לב ּד ֹו 

להפריד . צרי ךְ  ¦§©§¦¨Ÿ¤ׁש ּל א 

אמר ואם ואם ואם ואם  אי ךְ  ּד וד  ּת אמר , §¦Ÿ©¨¦¥¨©
יסעד , אנ ֹו ׁש  לבב  ¨§¦¡©§¤¤§ולחם 
לב ּד ֹו  ּב ֹו  תל ּו י  ולא  ©§¨Ÿ§¦ה ֹו איל 
ּד ּי ּו ק  א ּל א  הע ֹו לם ? ּכ ל  ¦¨¤¨¨¨©©סעד 
ה ּת ֹו סף , וא "ו  ולחם , ¥¦¨¤¤§¨¨©ה ּד בר 
נמצא  ה ּכ ל  זה  ועל  וה ', ¨§¦Ÿ©¤©§©§ּכ מ ֹו 

¨¤§ּכ אחד .

על ּב ּב ּב ּב א א א א  ׁש ּמ בר ךְ  מי  ראה , Ÿ§¥¦¤§¨¥©
ׁש לחן  על  יבר ךְ  לא  ¨§Ÿ§¨¥©ª¨©ה ּמ ז ֹו ן ,
על  לחם  לה ּמ צא  וצרי ךְ  ©¤¤¥¨¦§¦¨§¥ריק ,
ּב ימין , יין  ׁש ל  וכ ֹו ס  ¦¨§¦©¤§¨§ª©ה ּׁש לחן 
לק ּׁש ר  ּב ׁש ביל  ה ּט עם ? ¥©§¦§¦©©©̈מה 
ולחם  ּב ּי מין , ¤¤§¦¨©Ÿ§ׂש מאל 
ּו להתק ּׁש ר  מהם  ¥©§¦§¤¥¥¨§¦¤ׁש ּי ת ּב ר ךְ 
ק ׁש ר  ה ּכ ל  ולהי ֹו ת  ¤¤Ÿ©§¦§¤ּ̈ב הם ,
ה ּב רכ ֹו ת  ואז  ּב ימין , ויין  ּב יין , נק ׁש ר  לחם  ׁש הרי  ּכ רא ּו י . ה ּק ד ֹו ׁש  ה ּׁש ם  את  לבר ךְ  ¨§©¨§¦¨§¦©§¦©§¨§¦¤¤¥£¤¨¨¨©¥©¤¥¨§¨¤אחד ,

ּכ רא ּו י . נתקן  וה ּׁש לחן  ּב ע ֹו לם , ¨¨¨§¦¨§ª©§¨¨ׁש ֹו ר ֹו ת 
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