
ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ָאָדם ְוַחָּוה,

ָיְכלּו ִלְחיֹות ְּבַגן ֵעֶדן ְּבַׁשְלָוה.

ֹלא ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהַּדַעת – 

ַהֵּׁשם אֹוָתם ִצָּוה,

ַלֲעֹמד ַּבִּנָּסיֹון – 

ֶׁשֵהם ַיְצִליחּו הּוא ִקָּוה.

 

ַאְך ָאז ִהְתָעֵרב ַהָּנָחׁש, ַהֵּיֶצר ָהַרע,

הּוא ִׁשְכֵנַע ּוִפָּתה – ָמה ְּכָבר ָקָרה?

ְטִעיָמה ְקַטָּנה – 

ֶזה ִּבְכָלל ֹלא נֹוָרא...

ְוַעד ַהּיֹום ָאנּו ֲעַדִין 

ְמַׁשְּלִמים ַעל ָהֲעֵבָרה.

 

ִמָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ִנְלַמד ֵאיְך 

ִלְפֹעל – ֹעל, ֹעל!

ְּכֶׁשֵּיׁש ִצּוּוי ֵמַהֵּׁשם – ֶאת ַהַּתְפִקיד 

ֹלא ִנְׁשַּכח – ָּכְך, ָּכְך!

ִנְׁשַּתֵּדל ֹלא ַלֲעֹבר 

ַאף ֲעֵבָרה – ַרע, ַרע!

ְוַנֲעֶׂשה ָמה ֶׁשָּצִריְך ֶאת ַהֵחְטא 

ְלַתֵּקן – ֵּכן, ֵּכן!

ּדֹור ָׁשֵלם ָחָטא ּוָמַרד ְּבַהֵּׁשם,

ֵאיֶזה ֵנס ֶׁשֲחלֹוָמם ֹלא ִהְתַּגֵּׁשם.

ֵהם ָּבנּו ִמְגָּדל, ָרצּו ְלִהָּלֵחם,

ַאְך ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ַעל ַחֵּייֶהם ְמַרֵחם.

ָלָּמה? ִּכי ֵהם ָהיּו ְמֻאָחִדים,

ָלָּמה? ִּכי ַיְחָּדו ָהיּו ְמֻאָּגִדים.

ּכֹוָחּה ֶׁשל ָהַאְחדּות 

הּוא ִנְפָלא ּוַמְדִהים,

ִמִּמְגַּדל ָּבֶבל ֶאת ּכֹוָחּה 

ָאנּו לֹוְמִדים.

ִמָּפָרַׁשת ֹנַח 

ָזִכינּו ִלְלִמיָדה – ִמָּדה, ִמָּדה!

ַּכָּמה ֶזה ָחׁשּוב, 

ִנְׁשַּתֵּדל ֹלא ִלְׁשֹּכַח – ּכֹוַח, ּכֹוַח!

ַלְעֹזר ּוְלַסֵּיַע 

ֵנָרֵתם ִמָּיד – ָיד, ָיד!

ֶאת ָהַאְחדּות ְּבָכל ִעְנָין 

ָּתִמיד ְנַׁשֵּלב – ֵלב, ֵלב!

ְּבָפָרַׁשת ֶלְך ְלָך רֹוָאה ְלֶפַתע ָׂשָרה,

ֵאיְך ִיְצָחק ִמְתַחֵּבר 

ִעם ִיְׁשָמֵעאל ָהַרע.

ִהיא ְמִריָחה ִמָּיד ֶׁשּזֹו ָצָרה ְצרּוָרה,

ָּגֵרׁש ֶאת ֶּבן ָהָאָמה – 

ָּכְך ִהיא ָאְמָרה.

ַאְבָרָהם ֹלא ָרָצה 

ַלֲעׂשֹות ֹזאת ַּבְּתִחָּלה,

ַאְך ַהֵּׁשם ָּפַתר 

ְלַאְבָרָהם ֶאת ַהְּׁשֵאָלה,

ָחֵבר ַרע זֹו ַסָּכָנה ֲאֻיָּמה ּוְגדֹוָלה,

ָּכל ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ָׂשָרה 

ְׁשַמע ְּבקֹוָלּה.

ִמָּפָרַׁשת ֶלְך ְלָך ִנְלֶמֶדת הֹוָרָאה 

ֶׁשָאסּור – סּור, סּור!

ַּבֲחֵברּות ְׁשִליִלית ְלִהְסַּתֵּבְך 

ּוְלִהְתַלְכֵלְך – ֵלְך, ֵלְך!

ָחֵבר ָּגרּוַע זֹו 

ָצָרה ְצרּוָרה – ַרע, ַרע!

ֶּבָחֵבר טֹוב ִלְׂשֹמַח ִהְּנָך 

ְּבֶהְחֵלט ַרַּׁשאי – ַׁשי, ַׁשי!

ית ֵראׁשִ ֶלְך ְלָךֹנַחּבְ



ְּבָפָרַׁשת ַוֵּיָרא ָּכל ַעִין ַמְבִחיָנה,

ְּבִמְצָוה ֲחׁשּוָבה ִמָּכל ַצד ּוְבִחיָנה.

ֹלא ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה ִטְרָחה ָּבּה 

ְוַכָּמה ֲהָכָנה,

ִהיא ְּגדֹוָלה ֲאִפּלּו 

ִמַּקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה!

ַאְבָרָהם, ָאִבינּו ָהִראׁשֹון, ַהַּנֲעֶלה,

ֶאת ַהּסֹוד ַהֶּזה ְלֻכָּלנּו ְמַגֶּלה.

ַהֵּׁשם ָּבא ְלַבְּקרֹו, 

ְוהּוא ָהָיה ַּגם חֹוֶלה,

ַאְך ַהְכָנַסת אֹוְרִחים 

הּוא ָרץ ְלַמֵּלא.

ִמָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ִנְלַמד ַעל עֹוָלם 

ְמֻתָּקן – ָּכאן, ָּכאן!

ּבֹו ָאָדם ְמַקֵּבל אֹוֵרַח 

ְּבָכל ִלּבֹו – ּבֹוא, ּבֹוא!

ַהְּמָאֵרַח ּדֹוֵאג ְלָכל ְּפָרט 

ְּבִלי ִלְזֹנַח – נֹוַח, נֹוַח!

ָלֵתת ַּגם ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה 

ֶזה ָחׁשּוב – ׁשּוב, ׁשּוב!

ִרְבָקה ָיְצָאה ִלְׁשֹאב ְּכמֹו ָּכל ַהָּבנֹות,

ַאְך ַחֶּייָה עֹוְמִדים ַהּיֹום ְלִהְׁשַּתּנֹות.

ֱאִליֶעֶזר ָּבּה ּפֹוֵגׁש ְועֹוֶׂשה ָלּה ִמְבָחן,

ִאם ַּתְצִליַח – 

ָלֵתת ָלּה ַהֹּכל הּוא מּוָכן.

ְוִרְבָקה ַהַּצֶּדֶקת ְּבִלי ַלְחֹׁשב ַּפֲעַמִים,

ִהִּציָעה ִלְׁשֹאב 

ַּגם ַלְּגַמִּלים ֶאת ַהַּמִים.

ָנְתָנה ֵמַעְצָמּה, 

ָעְׂשָתה יֹוֵתר ִמן ַהַּבָּקָׁשה,

ְוָזְכָתה ִלְהיֹות ֵאם ָלֻאָּמה ֲהִכי ְקדֹוָׁשה.

ִמָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה ִנְלַמד 

ֶמֶסר ָחׁשּוב ְמאֹוד – עֹוד! עֹוד!

ַהֶחֶסד ָצִריְך ִלְהיֹות ֻמְׁשָלם 

ְוֹלא ִמְתַקֵּטן – ֵּתן! ֵּתן!

ְועֹוד ְּתכּוָנה ְּכַדאי 

ֶׁשַּתְכִניס ִעְּמָך – ִׂשְמָחה, ִׂשְמָחה!

ִרְבָקה ָהְיָתה ֲעָקָרה, ָלֶלֶדת ֹלא ָיְכָלה.

ַאְך ָאז ָּפנּו ִהיא ְוִיְצָחק ַּבֲעָלּה,

ַיְחָּדו ֶאל ַהּבֹוֵרא ָעְתרּו ִּבְתִפָּלה,

ְוִהֵּנה, ַּבָּקָׁשָתם ַּבְּמרֹוִמים ִהְתַקְּבָלה.

ֹלא ָּתִמיד ַנֲעֵנית ִמָּיִדית ַהְּתִפָּלה,

ַאְך ָּתִמיד ָּתִמיד ִהיא ּפֹוֶעֶלת ָּפֳעָלּה.

ֵיׁש ּכֹוַח ָעצּום ַּבְּתִפָּלה ִמַּצד ַעְצָמּה,

ִהיא ְמַחֶּבֶרת ֵּבין ַהּבֹוֵרא ְלָכל ְנָׁשָמה.

ִמָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות 

ִנְלַמד ֶאת ַהְּיסֹוד – סֹוד, סֹוד!

ֵיׁש ִמי ֶׁשַּמְקִׁשיב 

ְלָכל ְנָׁשָמה – ְׁשַמע, ְׁשַמע!

ַהֵּׁשם ַהּטֹוב 

ַמְקִׁשיב ְל..ַהֹּכל – קֹול, קֹול! 

ְוַהְּתִפָּלה קֹוֶׁשֶרת אֹוָתנּו 

ְּבֶקֶׁשר ֶׁשל ְזכּות – חּוט, חּוט.

ָרא ָרהַוּיֵ י ׂשָ ּתֹוְלדֹותַחּיֵ



ָלָבן ָהֲאַרִּמי ָהָיה ַרַּמאי ֻמְׁשָלם,

ִמָּלה ֶׁשל ֱאֶמת ֹלא הֹוִציא ֵמעֹוָלם.

הּוא ִרָּמה ֶאת ַיֲעֹקב ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים,

ָעָׂשה לֹו ָּכל ִמיֵני ִּתְחמּוִנים...

ַאְך ַיֲעֹקב ֹלא ָלַמד 

ִמַּמֲעָׂשיו ֶׁשל ָלָבן,

ַיֲעֹקב ִנְׁשַאר ֵאיָתן ְּבַדְרּכֹו ַּכּמּוָבן.

"ִמַּדת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – 

ָּבּה הּוא ָּדַבק,

ָעֶליָה מּול ָּכל ָהעֹוָלם הּוא ֶנֱאַבק.

ִמָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא ִנְלַמד 

ְוֹלא ִנְׁשַּכח – ָּכְך, ָּכְך!

ַעל ָמה ֶׁשִּנְׁשֹמר, 

ַהֵּׁשם ְמַצֶּפה? ֶּפה, ֶּפה!

ִאם ֶאת ָהֱאֶמת 

ֹלא ֹנאַמר – ַמר, ַמר!

ְּכמֹו ַיֲעֹקב

ֶאת עֹוַלם ַהֶּׁשֶקר ְנַתֵּקן – ֵּכן, ֵּכן!

ָרֵחל ִאֵּמנּו ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך ִנְפְטָרה,

ּוְבִדּיּוק ָׁשם ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך – ִנְקְּבָרה.

ַעל ְמקֹום ְקבּוָרה ְמֻכָּבד ִהיא ִוְּתָרה,

ְלטֹוַבת ָּבֶניָה ַּדֲאָגָתּה נֹוְתָרה.

ִהיא ִוְּתָרה ַעל טֹוַבת ַעְצָמּה,

ְוִהְׁשִאיָרה ֲעבּוֵרנּו ֶמֶסר ַרב ָעְצָמה.

ֲאִפּלּו ְּכֶׁשְּמֻדָּבר ַעל ִעְנָין ֶׁשל ְקֻדָּׁשה,

ַנְחֹׁשב ֹקֶדם ַעל ַהֵּׁשִני ְּבִמָּדה ְּגדּוָׁשה.

ִמָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח ִנְלַמד ּוִמּכֹוָחּה 

ִנְתַּפֵעם – ֵאם, ֵאם! 

ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל 

ָיָצא ַלָּגלּות ַהָּמָרה – ַרע, ַרע!

ְלֶפַתע ֶקֶרן אֹור 

ֶאת ַהֹחֶׁשְך ָּבְקָעה – ָאה, ָאה!

ָרֵחל ֲעבּוָרם 

ִּבְבִכי נֹוֵׂשאת קֹוָלּה – עֹוָלה, עֹוָלה! 

ָלֶׁשֶבת ְּבַׁשְלָוה ַיֲעֹקב ְּכָבר ּכֹוֵסף,

ִמָּיד ָקַפץ ָעָליו ָרְגזֹו ֶׁשל יֹוֵסף...

ָהַאִחים ְמַקְּנִאים, ּוְמַבְּצִעים ְמִכיָרה,

ְיִריָדה ֹּכה ְּגדֹוָלה – ִמי ֹלא ִייָרא?

ַּבְּתִחָּלה ָהֱאֶמת עֹוד ֹלא ִהְתָּבְרָרה,

ִהיא ִּתְתַּגֶּלה ְּבעֹוד ָׁשִנים, 

ַזָּכה ּוְברּוָרה.

ִּכי ָּכל ְיִריָדה ִהיא ְלֹצֶרְך ֲעִלָּיה –

ְּבָכל ְיִריָדה

 ֵיׁש ַהְׁשָּגָחה ְסמּוָיה אֹו ְּגלּוָיה.

ִמָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב ִנְלַמד 

ְוַנְכִניס ַלָּקְדֹקד – קֹוד, קֹוד.

ַּבְּיִריָדה ַעְצָמּה 

ְטמּוָנה ַמֲעָלה – ָעָלה, ָעָלה!

ָהַאִחים ָזְרקּו 

ֶאת יֹוֵסף ַהִּגּבֹור – ּבֹור ּבֹור!

ַאְך ְלַבּסֹוף ְּכֶמֶלְך 

הּוא ָּדַאג ֲעבּוָרם – ָרם, ָרם!

ֵצא ַלחַוּיֵ ׁשְ בַוּיִ ׁשֶ ַוּיֵ



ְׁשָנַתִים נֹוָספֹות ָהָיה יֹוֵסף ָאסּור,

ִּכי ָׁשַכח ֶׁשִּלְסֹמְך ַעל ָאָדם ָאסּור.

ָהָיה ָעָליו ְלַהֲאִמין 

ַרק ְּבֶעְזַרת ַהּבֹוֵרא,

ִּכי ַרק הּוא ַאְחַראי ַעל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה.

יֹוֵסף ָלַמד ֶאת ַהִּׁשעּור ְּבֶהְחֵלט,

ְּכֶׁשהּוָבא ְלַפְרֹעה ָהָיה ֶזה ּבֹוֵלט.

ַּפְרֹעה ֵאָליו ְּבָכבֹוד ָּגדֹול ּפֹוֶנה –

ַהָחְכָמה ִהיא ֶׁשל ַהֵּׁשם –

 יֹוֵסף ָּכְך עֹוֶנה.

ִמָּפָרַׁשת ִמֵּקץ ִנְלַמד ִמי ַעל ַהֹּכל 

ִמְסַּתֵּכל – ֵקל, ֵקל!

ַהֹּכל ְמֹנָהל ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית 

ֻמְפָלָאה – ָאה, ָאה!

ִלְסֹמְך ַעל ֲאָנִׁשים 

ָּפׁשּוט ֹלא ְּכַדאי – ַּדי, ַּדי!

ָאז חּוץ ֵמַהֵּׁשם

ֵיׁש ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען? – ֵאין, ֵאין!

ְיהּוָדה ַהַּצִּדיק ָעַרב ְלִבְנָיִמין,

ָלֵכן ֹלא ִהִּביט ֹלא ַלְּׂשֹמאל, ֹלא ַלָּיִמין.

ֶאל ַהּמֹוֵׁשל, יֹוֵסף, 

הּוא ִנַּגׁש ְּבֵלב הֹוֵלם,

ָּכל ְמִחיר ֶׁשִּיָּדֵרׁש 

הּוא ִהְסִּכים ְלַׁשֵּלם.

ְיהּוָדה ַמְמִחיׁש ַמִהי ַעְרבּות ֲהָדִדית,

ַמִהי ַאֲחָריּות ַעל ְנָׁשָמה ְיהּוִדית.

ַּגם ֲאַנְחנּו ִנְלַמד 

ֹלא ְלַוֵּתר ַעל ַאף ֶאָחד,

ִּכי ַרק ָּכְך ִיָּׁשֵאר ַעֵּמנּו ְמֻאָחד.

ִמָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש ָאנּו לֹוְמִדים 

ֶׁשַּדְוָקא ֶׁש – ָקֶׁשה ָקֶׁשה!

ֶזה ְּבִדּיּוק ַהְּזַמן

 ֲעבּורֹו ַהְּיהּוִדי ִנְׁשַלח – ָאח, ָאח!

ְלַהִּציל ָּכל ֶאָחד,

ַעל ִנְׁשָמתֹו ִלְלֹחם – ֹחם, ֹחם!

ָּכְך ַהַּׁשְלֶהֶבת ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה 

ַּתְמִׁשיְך ִלְבֹער – אֹור, אֹור!

ַיֲעֹקב ָאִבינּו ּדֹוֵאג ְלָבָניו,

ְּבִדּיּוק ָלֵכן ָׁשַלח הּוא

ֶאת ְיהּוָדה ְלָפָניו,

ְלָהִקים ֵּבית ַּתְלמּוד, ִלְפֹּתַח ְיִׁשיָבה,

ִּכי ַהּתֹוָרה יֹוֵתר ִמָּכל ָּדָבר ֲחׁשּוָבה.

ַהּתֹוָרה ִהיא ַחֵּיינּו, 

ִנְׁשַמת ַאֵּפינּו ַמָּמׁש,

ַּכָּמה ְמַרֵּגׁש ְלַסֵּים ַהּיֹום ֶאת ַהֻחָּמׁש.

ִהְתַחְלנּו ִמ'ְּבֵראִׁשית'

 ְוָאנּו ְּכָבר ְּב'ַוְיִחי',

ֶאת ַהּתֹוָרה ֲאִני אֹוֵהב ֲהִכי ֲהִכי!

אֹוִתי ִהיא ְמַלָּוה ַּבַּבִית, 

ָּבְרחֹוב – חֹוב, חֹוב!

ִּבְזכּוָתּה ָּכל ְיהּוִדי, 

ַּגם ֲאִני ְוַגם ֶאַחי – ַחי, ַחי!

ֲאַקֵּים ֶאת ְּדָבֶריָה 

ְּבָכל ַמָּצב – ַצו, ַצו!

זֹו ַהּתֹוָרה ְּבַדְרָּכּה 

ֲאִני זֹוֶכה ִלְצֹעד – עֹוד, עֹוד!

ץ ׁשִמּקֵ ּגַ ַוְיִחיַוּיִ


