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1.	Abarbanel	–	a	ladder	leading	from	earth	to	heaven,	with	angels	on	it…..	
	

 הב יתיאר הנהו התארוהו הנינע המ עדנש יואר בקעיל העיגהש תאזה הארמה .םלס הנהו םולחיו
 תאזה האובנה 'תי ועידוהש ונינעו ושוריפב י"שר ואיבהש ל"זחל אוה 'אה תעדה .תוקולח תועד
 התלעמ והארה 'ה ....הנממ אצוי בקעי היהש רובעב יכ תוצראה ראש לכ לע לארשי ץרא תלעמ
 האר ןכלו ץראל הצוח ותוא םיולמה םיכאלמה םניא איהה השודקה ץראב םדאל םיולמה םיכאלמהש
 ותוא וולש םיכאלמ םימשל ולעי םוקמ ותואב יכ עידוהל ,וב םידרויו םילוע םיהלא יכאלמו ,םלס ותוא
....ץראל הצוחב ותולל ,הגרדמב םהמ הטמל ,םירחא ץראל ודריו ,ץראב  

 
  םיכאלמה די לע השענ ץראב השענ רשא לכש ותאובנב והארהש בתכש ...ן"במרהל אוה 'דה תעדהו
 לע בציתהל םבוש דע הלודג וא הנטק ושעי אל ץראב חלשי רשא םיכאלמה יכ .ןוילע תרזגב לכה לבא
 זאו .םדו ברח האלמ וא טקשבו הולשב תבשוי איה הנהו ץראב ונכלהתה וינפל רמאל ץראה לכ ןודא
 היהיו ,'ה קלח היהי לבא םיכאלמה דיב היהי אל אוה יכ דוע ועידוהו .ונוצרכ הב תושעל םתוא הוצי
 'נש םיקידצה ראשמ הלודג ותלעמ תויהל ,םיכאלמה י"ע  גהנתהל והבזעי אלו ,והגיהני ,דימת ומע
.'ךיכרד לכב ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ' םהב  

 
 בצומו .דחא ןינע לע הרוי םלס הנהש ורמאב ורפס תמדקהב ואיבה הרומה ברל אוה 'הה תעדהו
 'ד ןינע לע הרוי 'יהלא יכאלמ הנהו .'ג ןינע לע הרוי 'מימשה עיגמ ושארו .רחא ןינע לע הרוי הצרא
.....'ז ןינע לע הרוי וילע בצנ י"י הנהו 'ו ןינע לע הרוי םידרויו .'ה ןינע לע הרוי םילוע  
	
 תאזה הארמב י"שה והארהש אוהו הזב ינימש תעד םינורחאה רודה ימכחמ דחאל יתיאר םגו
 םהה םירבדה עבט יכ הדמעה אלו םויק םהב היהי אל לזמב וא עבטב םתויהב תוימשגה תובוטהש
 יכ הצרא בצומ היהו תוינמזה תובוטה תוגרדמ לא זמורה םלסה והארה הזלו הלקנב ונתשיש אוה
 ילוא בקעיש יפלו..... דספהו היוהה םלוע ללכ 'ימשה עיגמ ושאר היהו המהה תובוטה רוקמ המש
 ותוכזבו בקעי לע ל"ר וילע בצנ י"י הנה יכ ןכ ונינע היהי אלש והארה וערז ןינעו ונינע היהי ןכש קפסי

. םדעי רשא  םהיתוחלצהב  םידימתמו  םימייק  וערז  ויהי  ויתובא  קחציו  םהרבא  תוכזבו  	
	
2.	Netivot	Shalom	–	the	necessity	of	the	imagery	and	Yaakov’s	reaction	
	

 תובאהש ,ת''ישה תדובעב תובאה יכרד תא הרותה ונתוא תדמלמ תובאה ישעמ לש הרותה תוישרפב
 התיה וזש ונייהו....ןוקתה םלועה תלחת ויה םישודקה תובאה הנהד....הרותה דוסי המה םישודקה
 ןתנ הרות ןתמ םדוק ולא תוישרפבו .םלועל עפשה דירוה ותדמב דחא לכו ,תודמה ןקתל....םתדובע
  .....תודמה תא םירהל ךיא םישודקה תובאה יכרד תא ידוהיל ת''ישה

 
 יקסעב קוסעל םלועה לא בקעי אצי ךיא תרפסמו תקסועה ,וניבא בקעי  לש ותשרפ ]וז[ אציו תשרפ
 תדמלמ וז השרפב יכ....בקעי  לש ותדמ איהש ,השודקה אוה הניינע בטוק....םינב דילוהלו הזה םלוע
 ךרד ונדמלל...הנוילע השודקב היה לכהש....ז''הוע ינינע לכב קסע וניבא בקעי ש ךיא הרותה ונל
 תוהובגה תוגרדמל לכה תא תולעהל לוכי והירה.....יוארכ םיימשגה םיניינעב קסוע ידוהי רשאכש
...רתויב  

 



 איהש הבהא הנינע הנושארה הכרבהד ,ע"ומשד תונושאר תוכרב 'ג לש ןרדס ראבל םג שי ז"פעו[
 תכרבו ,םהרבא ןגמ םימייסמ ןכו ,הבהאב ומש ןעמל 'וכו םיבוט םידסח למוג ש"מכו ,םהרבא דגנכ
 לעב ךומכ ימ 'וכו רוביג התא םירמוא הבו ,הארי אוהש הרובג ותדמש קחצי דגנכ איה תורובגה
 ותדמד 'זנכ ,וניבא בקעי דגנכ איה 'וכו שודק התא ,השודק הנינעש תישילשה הכרבהו ,תורובג
]......השודק איה בקעי לש תדחוימה  

 
 רחא היה ,עבש ראבמ אצי רשאכ וניבא בקעי הנהד .םולחה תשרפ לכ הרותב רמאנ הז לכל המדקהכו
 ארקנש ,רתויב הנוילעה הגרדמל עיגה םינשה םתואבש ,רבע לצא םינש ד"יו קחצי תיבב םינש ג"ס
 האר אלו םינש ד"פ ןב היהש )וע תומבי( ל"זחאש ומכו .הנוילע השודקב שדקתנו תובאה ריחב
 אלש תושר ינינעל תוכייש לכ ול התיה אלו םישדק שדוק היה וללה םינשה לכ ךשמבו......וימימ האמוט
.םהמע קסע ול היה  

 
 עַגְפִיַו'' רמאנ כ''עו .תושרה ינינע תא שדקל וילע לטומו הזה םלועה ינינעל...הנרח אצוי התעו
 ודמענ תושרה קלח ןקתל ואובב התעו הבכרמה לע קוקח ולש ןינוקיא ויז ואר  םיכאלמהש...''םֹוקָמַב
.לפשה םלועה הזל סנכהל ךרדה היא תעדל ,תושר ינינע ז''הועה ינינע לכ ריקכ וינפב 	
	

 ינינע יכ.....הבושתה תא ה''בקה ול הארה הזבש ,הָמְיָמָשַה ַעיִגַמ ֹוׁשֹארְו הָצְרַא בָצֻמ םָלֻס הֵנִהְו ֹםלֲחַיַו 
 לוכי םייצראה םינינעב קסוע םדאהש י''עש .הָמְיָמָשַה ַעיִגַמ ֹוׁשֹאר רשא הָצְרַא בָצֻמ םלסכ םה ז''הוע
	 םילפשה םייצראה םינינע ךרד אקוודש הָמְיָמָשַה ַעיִגַמ ֹוׁשֹאר דועו .רתויב תוהובגה תוגרדמל עיגהל
.....רתויב תונוילעה תוגרדמל עיגמ ויתוואת לע רבגתמש י''עד ,םמורתהל לוכי 	
	
 ךירצ םייצראה םינינעב קסוע ידוהיש העשב םג ונייה הָצְרַא בָצֻמ םָלֻס רשאכש קוספב כ''ג זמורמו
......הָמְיָמָשַה ַעיִגַמ ֹוׁשֹאר זא תויהל 	
	

 ןמ הלעמלש המב וליפא הנוילע הרימשב הזב ורמושל ונייה ורמושל י''שר שריפ ויָלָע בָצִנ קָֹוקְי הֵנִהְו 
 ,תובאה ראש לע ןכ רמאנש וניצמ אלש תדחוימ השודקב וז הדמב שודק היהרבכ בקעי םנמאו .עבטה
 רתויב תוהובגה תוגרדמל הדי לע עיגהל ןתינו הָמְיָמָשַה ַעיִגַמ ֹוׁשֹאר וז הדמ יכ ול וארה םימשה ןמ ךא
 וז הדמ י''ע לכוי םלועה לא ותאצב התע קר....רבאו םש לצא ותויהב גישהל היה לוכי אלש תוגרדמ
.....םישדקה שדוקל עיגהל 	
	
 .יִתְעָדָי ֹאל יִכֹנָאְו הֶזַה םֹוקָמַב קָֹוקְי ׁשֵי ןֵכָא רֶמֹאיַו ֹותָנְשִמ ֹבקֲעַי ץַקיִיַו  םיקוספה ךשמה םג והזו
 עיגהל ךיא ךרדה שי םייצראה םירבדה לכב םגש הזה םוקמב וליפא 'ה יש ז''הועב 'יפ ''הֶזַה םֹוקָמַב''
 םאש י''שר 'יפ ,יִתְעָדָי ֹאל יִכֹנָאְו .רתויב תוהובגה תוגרדמל תולעתהל לוכי םדי לע אקוודו ת''ישהל
	       .יתונשו ימי יתנשי אל יתעדי ולאש ושוריפ .... ר''ומדאהמ בתכמב יתיארו ,יתנשי אל יתעדי
	
	
	

 	
	


