
ושוליו מלאים את ההיכל
ישעיהו וההיכלות

יה, אנא אמצאך? / מקומך נעלה ונעלם
ואנא לא אמצאך? / כבודך מלא עולם
(יה, אנא אמצאך, ר' יהודה הלוי)

ֶאת־ַהֵהיָכל׃ְמֵלִאיםוְׁשּוָליווְנִָּׂשאָרםַעל־ִּכֵּסאיֵֹׁשבֶאת־ֲאדֹנָיוֶָאְרֶאהֻעִּזּיָהּוַהֶּמֶל�ִּבְׁשנַת־מֹות)1(
ּוִבְׁשַּתיִםַרְגָליויְַכֶּסהּוִבְׁשַּתיִםָפנָיויְַכֶּסהִּבְׁשַּתיִםְלֶאָחדְּכנַָפיִםֵׁשׁשְּכנַָפיִםֵׁשׁשלֹוִמַּמַעלעְֹמִדיםְׂשָרִפים
ַהִּסִּפיםַאּמֹותוַּיָנֻעּוְּכבֹודֹו׃ָכל־ָהָאֶרץְמ�אְצָבאֹותה'ָקדֹוׁשָקדֹוׁשָקדֹוׁשוְָאַמרֶאל־ֶזהֶזהוְָקָראיְעֹוֵפף׃
ַעם־ְטֵמאּוְבתֹו�ָאנִֹכיְטֵמא־ְׂשָפַתיִםִאיׁשִּכיִכי־נְִדֵמיִתיאֹוי־ִליוָאַֹמרָעָׁשן׃יִָּמֵלאוְַהַּביִתַהּקֹוֵראִמּקֹול

ְּבֶמְלַקַחיִםִרְצָּפהּוְביָדֹוִמן־ַהְּׂשָרִפיםֶאָחדֵאַליוַּיָָעףֵעינָי׃ָראּוְצָבאֹותה'ֶאת־ַהֶּמֶל�ִּכייֹוֵׁשבָאנִֹכיְׂשָפַתיִם
וֶָאְׁשַמעְּתֻכָּפר׃וְַחָּטאְת�ֲעוֺנֶ�וְָסרַעל־ְׂשָפֶתי�ֶזהנַָגעִהּנֵהוַּיֹאֶמרַעל־ִּפיוַּיַַּגעַהִּמְזֵּבַח׃ֵמַעלָלַקח

ִׁשְמעּוַהֶּזהָלָעםוְָאַמְרָּתֵל�וַּיֹאֶמרְׁשָלֵחנִי׃ִהנְנִיוָאַֹמריֵֶל�־ָלנּוּוִמיֶאְׁשַלחֶאת־ִמיאֵֹמרֲאדֹנָיֶאת־קֹול
ְבֵעינָיוֶּפן־יְִרֶאהָהַׁשעוְֵעינָיוַהְכֵּבדוְָאְזנָיוַהֶּזהֵלב־ָהָעםַהְׁשֵמןוְַאל־ֵּתָדעּו׃ָראֹוּוְראּווְַאל־ָּתִבינּוָׁשמֹוַע

ּוְבָאְזנָיו יְִׁשָמע ּוְלָבבֹו יִָבין וָָׁשב וְָרָפא לֹו׃
ִּתָּׁשֶאהוְָהֲאָדָמהָאָדםֵמֵאיןּוָבִּתיםיֹוֵׁשבֵמֵאיןָעִריםִאם־ָׁשאּוֲאֶׁשרַעדוַּיֹאֶמרֲאדֹנָי?ַעד־ָמַתיוָאַֹמר

ָּכֵאָלהְלָבֵערוְָהיְָתהוְָׁשָבהֲעִׂשִרּיָהָּבּהוְעֹודָהָאֶרץ׃ְּבֶקֶרבָהֲעזּוָבהוְַרָּבהֶאת־ָהָאָדםה'וְִרַחקְׁשָמָמה׃
(ישעיהו ו)וְָכַאּלֹון ֲאֶׁשר ְּבַׁשֶּלֶכת ַמֶּצֶבת ָּבם ֶזַרע קֶֹדׁש ַמַּצְבָּתּה׃

המשולשתוהקדושהוהשרפים,וכסאו,מהש"י,העליונההזאתהמראהישעי'שראההיה'מה)2(
ושאר הדברים, בהיות עניין המראה ותכליתה להוכיח את העם?'   (ר"י אברבנאל)

בשנתבובתורה...כיוצאומאוחרמוקדםשאיןכאןנכת'ולמההפרשהתחלתהיהזהאויב."אמר)3(
מות המלך עזיהו וגו' זה היה תחלת הפרשה ולמה נכתב כאן לפי שאין מוקדם ומאוחר בתורה"

])139עמ'הרוויץ-רבין,[מהד'זבשלחישמעאל,דרבי(מכילתא
הסימןזהאחרנאמרוהקודמיםסימניםוחמשהישעיהנבואתותחילתהספרתחלתזהסימן")4(

לאחרהיהזהוגו'כסכהציוןבתונותרהנבאישעיהלדברוראייהבתורה.ומאוחרמוקדםשאיןאלא
עלוגו'ישעיהחזוןאמרלכךוירושליםיהודהרקונשארוהשבטיםעשרתאתסנחריבוגלהשהחריב

ישעיהו ו, א ד"ה 'בשנת')(רש"ייהודה וירושלים וגו' על מה תכו עוד תוסיפו סרה"

שמ'וביןזהחזוןביןנבואית.הקדשהחזוןהואאיןישעיהו.שלהראשוןחזונולאהוא"חזון-הכסא)5(
מאכילהיחזקאלאתירא,ירמיהומלילך,משתמטמשהיסודי.הבדלישא-ביחזקאלא;יר'יז;א-ד,ג,
האלוליחזקאללירמיהולמשה,שלחני'.'הנני,אומרישעיהוואילוהנבואות,מגילתאתשלוחה''יד

שלפמליהביןנראההאלישעיהובחזוןואילולנביאים.אותםומקדשלבדוההםבחזונותמופיע
'השמןהשליחותשלטיבהמתאיםהאלהים...לזהשליחיביןניצבעצמושישעיהואומרת,זאתמעלה.

לשוארקהראשונה.נבואתוסכוםזהועמו.בתוךהנביאשלהמרניסיונומתבטאבזהזה'העםלב
דבר, רק לשוא הוכיח. הוא כאילו נואש הוא חש שתעודתו טרגית"

)454–453עמ'א,תולדות,קויפמן,(י'

ַהְּקטֶֹרת.ַעל-ִמְזַּבחְלַהְקִטירה'ֶאל-ֵהיַכלוַּיָבֹאֱא�ָהיובה'וַּיְִמַעלַעד-ְלַהְׁשִחיתִלּבֹוָּגַבּה"...ּוְכֶחְזָקתֹו)6(
�א-ְל�לֹווַּיֹאְמרּוַהֶּמֶל�ַעל-ֻעִּזּיָהּווַּיַַעְמדּוְּבנֵי-ָחיִל.ְׁשמֹונִיםלה'ּכֲֹהנִיםוְִעּמֹוַהּכֵֹהןֲעַזְריָהּוַאֲחָריווַּיָבֹא

ְלָכבֹודוְ�א-ְל�ָמַעְלָּתִּכיַהִּמְקָּדׁשִמןֵצאְלַהְקִטיר:ַהְמֻקָּדִׁשיםְּבנֵי-ַאֲהרֹןַלּכֲֹהנִיםִּכילה'ְלַהְקִטירֻעִּזָּיהּו
ִלְפנֵיְבִמְצחֹוָזְרָחהוְַהָּצַרַעתִעם-ַהּכֲֹהנִיםּוְבַזְעּפֹוְלַהְקִטירִמְקֶטֶרתּוְביָדֹוֻעִּזּיָהּווַּיְִזַעףֱא�ִהים.מה'

ְמצָֹרעוְִהּנֵה-הּואוְָכל-ַהּכֲֹהנִים,ָהרֹאׁשכֵֹהןֲעַזְריָהּוֵאָליווַּיִֶפןַהְּקטֶֹרת.ְלִמְזַּבחֵמַעלה'ְּבֵביתַהּכֲֹהנִים
וַּיֵֶׁשבמֹותֹוַעד-יֹוםְמצָֹרעַהֶּמֶל�ֻעִּזּיָהּווַיְִהיה'.נְִּגעֹוִּכיָלֵצאתנְִדַחףוְַגם-הּואִמָּׁשםוַּיְַבִהלּוהּוְּבִמְצחֹו

ֵּבית ַהָחְפִׁשית ְמצָֹרע ִּכי נְִגַזר ִמֵּבית ה'"
(דברי הימים כו)



שבאעוזיהועללדוןהמקדשבביתמרגלותיובהיכל.הדוםורגליובשמיםכסאעליושבראיתיו)7(
ואיןקטרת,להקטירעוזיהבהיכנסהיההרעשכיאמרוהמפרשים(רש"י)ורוביכהונה"כתרליטול

ראיה מהמקרא, רק מהקבלה"  (אב"ע)
ִמיִמינֹוָעָליועֵֹמדַהָּׁשַמיִםוְָכל-ְצָבאַעל-ִּכְסאֹויֵֹׁשבֶאת-ה'ָרִאיִתיְּדַבר-ה'ְׁשַמעָלֵכןוַּיֹאֶמר)8(

וֵַּיֵצאְּבכֹה.אֵֹמרוְֶזהְּבכֹהֶזהוַּיֹאֶמרִּגְלָעדְּבָרמֹתוְיִּפֹלוְיַַעלֶאת-ַאְחָאביְַפֶּתהִמיה'וַּיֹאֶמר.ּוִמְּׂשמֹאלֹו
ְּבִפיֶׁשֶקררּוַחוְָהיִיִתיֵאֵצאוַּיֹאֶמרַּבָּמה.ֵאָליוה'וַּיֹאֶמרֲאַפֶּתּנּוֲאִניוַּיֹאֶמרה'ִלְפֵניוַַּיֲעמֹדָהרּוַח

ָּכל-נְִביָאיו וַּיֹאֶמר ְּתַפֶּתה וְַגם-ּתּוָכל ֵצא וֲַעֵׂשה-ֵכן
(מלכים א כב, יט-כא)

ישעיהו ומלכים א כב

'ראיתי את ה'
יושב על כסאו

וכל צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו'

'ואראה את ה'
ישב על כסא רם ונשא

שרפים עומדים ממעל לו

(?)וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש (חתימת דין?)ויעל ויפל ברמת גלעדויאמר ה' מי יפתה את אחאב

'ויאמר ה'
מי יפתה את אחאב'

'ואשמע את קול אדני אמר
את מי אשלח ומי ילך לנו'

ויצא הרוח ויעמד לפני ה'
'ואמר הנני שלחני'ויאמר אני אפתנו'

כלבפישקררוחוהייתיאפתנו..אצא'..אני
נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן'

'לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו
ואל תדעו. השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע...

(על פי מ' צבת, 'ישעיהו ו', זר לגבורות: קובץ מחקרים במקרא, בידיעת הארץ בלשון ובספרות תלמודית, ירושלים תשל"ג,
)161-172עמ'

ִבשֵמיוֻמנַַטלָרםכּורֵסיְעלְשֵריַדה'יְָקָראיָתְחֵזיִתינְִביָאְאַמרעּוִזיָהַמלָכאַבהְדִאתנַַגעְבַשָתא)9(
ָדמֹוִהיְברּוָמאַקִדיִשיןַשָמִשיןֵהיְכָלא׃ִאתְמִלייְָקֵריהוִֻמִזיוְמרֹוָמא ְֹ ִבתֵריןְלַחדַגִפיןִשיָתאַגִפיןִשיָתאק

ַעלַקִדישְשִכינְֵתיהֵביתעילאהְמרֹוָמאִבשֵמיַקִדישוְָאְמִריןִמֵדיןֵדיןָחֵזי...וֻמַקְבִליןִדיָלאַאפֹוִהיְמַכֵסי
ִמןַחדְלוִָתיוְִאשְתוֵייְָקֵריה׃...ִזיוַארָעאָכלַמליָא"ְצָבאֹות"יייָעְלַמיָאְבָעַלםַקִדישְגבּוְרֵתיהעֹוָבדַארָעא

ָדם ִדשִכינְֵתיהַממַללַשָמַשיָא וֻבפּוֵמיה ְֹ ַעל כּורֵסי יְָקָרא ִבשֵמי ְמרֹוָמא ֵעיל ִמן ַמדְבָחא׃ְדַקֵביל ִמן ק
(תרגום יונתן לישעיהו ו)

נְֵקאַּכֲעַמרֵראֵׁשּהּוְׂשַערִחָּורִּכְתַלגְלבּוֵׁשּהיְִתביֹוִמיןוְַעִּתיקְרִמיוָכְרָסוָןִּדיַעדֲהוֵיתָחֵזה")10(
וְִרּבֹויְַׁשְּמׁשּוּנֵּהַאְלִפיןֶאֶלףִמן-ֳקָדמֹוִהיוְנֵָפקנֵָגדִּדי-נּורנְַהרָּדִלק.נּורַּגְלִּגּלֹוִהיִּדי-נּורְׁשִבִביןָּכְרְסיֵּה

ִרְבָבן ָקָדמֹוִהי יְקּומּון ִּדינָא יְִתב וְִסְפִרין ְּפִתיחּו"
(דניאל ז, ט-י)

"יְָדִעיןוְָלאִמחָזאוְָחַזןִמסַתְכִליןוְָלאִמׁשָמעְדָׁשְמִעיןָהֵדיןְלַעָמאוְֵתיַמרִאיֵזיל"וְַאַמר)11(
(ישעיהו ו ט, תרגום ניאופיטי "לבם הולך הלוך והשמן ואזניו הולכים הלוך והכבד משמוע" (רש"י)

ַקוָלָקוַקוָלָצוַצוָלָצוַצוִּכיִמָּׁשָדיִם.ַעִּתיֵקיֵמָחָלבְּגמּוֵליְׁשמּוָעהיִָביןוְֶאת-ִמיֵדָעהיֹוֶרהֶאת-ִמי)12(
זֹאתֲאֵליֶהםָאַמרֲאֶׁשרַהֶּזה.ֶאל-ָהָעםיְַדֵּברַאֶחֶרתּוְבָלׁשֹוןָׂשָפהְּבַלֲעֵגיִכיָׁשם.ְזֵעירָׁשם,ְזֵעירָלָק

ָלָקוַקוָלָקוַקוָלָצוַצוָלָצוַצוה'ְּדַברָלֶהםוְָהיָה.ְׁשמֹוַעָאבּואוְ�אַהַּמְרֵּגָעהוְזֹאתֶלָעיֵףָהנִיחּוַהְּמנּוָחה
ָלצֹוןַאְנֵׁשיְדַבר-ה'ִׁשְמעּוָלֵכן.וְִנְלָּכדּווְנֹוְקׁשּווְִנְׁשָּברּוָאחֹורוְָכְׁשלּויְֵלכּוְלַמַעןָׁשםְזֵעירָׁשםְזֵעיר
ִּכיׁשֹוֵטףׁשֹוטחֶֹזה;ָעִׂשינּווְִעם-ְׁשאֹולֶאת-ָמוֶתְבִריתָּכַרְתנּוֲאַמְרֶּתםִּכיִּבירּוָׁשָלִם.ֲאֶׁשרַהֶּזהָהָעםמְֹׁשֵלי
ויעצםתרדמה,רוחה'עליכםנסךכיכח)(ישעיהו.ִנְסָּתְרנּוּוַבֶּׁשֶקרַמְחֵסנּוָכָזבַׂשְמנּוִּכייְבֹוֵאנּו�איֲַעבֹר

ישעיהו(החתום'הספרכדבריהכלחזותלכםותהיכסה,החוזיםראשיכםואתהנביאיםאתעיניכם
כט, ט-טז).



קרייאפתרסימוןבר'יהודהר'בשםעזריהה)...ר'מה(תהיליםרשעותשנאצדק'אהבת)13(
לנוילךומיאשלחמיאתא'שלקב"הבקולוושמעתיתלמודיבביתהייתימטיילישעיה:אמרבישעיה.

הנני'ואומרמיד:לנו,ילךומיאשלחמיאתיד)....ד(מיכההלחיעלאותומכיןהיו–מיכהאתשלחתי–
כןעללחייבן.ששנאת–רשעותשנאבניי.אתלצדקאהבת–צדקאהבתישעיהלואמרשלחני'...

נביאנבואותקיבלוהנביאיםשכלחייךמחבריך?מהוח).מה(תהיליםמחבריךששוןשמןאלהיםמשחך
מפיאתהאבלטו)ב(מל"באלישעעלאליהורוחנחהויאמרוכה)יא(במ'עליואשרהרוחמןויאצלנביא:מן

נבואותמתנבאיםהנביאיםשכלחייךא)סא,(ישעיהואותי'ה'משחיעןעליאלהיםה''רוחהקב"ה.
פשוטות ואתה נחמות כפולות, עורי עורי התעוררי התעוררי

(ויקרא רבה י, ב [מהד' מרגליות עמ' קצז – קצח})
למשההקב"הא"למשכן,לושיעשולישראלשיאמרלמשההקב"השא"לבשעהוראה'בא)14(

נבראשלאעדמשכן,לישתעשואומראנילדוראיכןלישאיןבשביללאכביכוללישראללהםאמור
בנויכסאיהיכלושםיב)יז(ירמיהומראשון'מרוםכבוד'כסאשנאמרלמעלה,בנוימקדשיהריהעולם

א)ו(ישעיהונשארםכסאעליושבה'אתואראהאומרישעיהוכןכ)ב(חבקוקקדשובהיכלוה'שנאמר

בתוככםואשכוןוארדהעולםנבראשלאעדמתוקןשהואהעליוןהמקדשביתמניחאניחיבתכםובשל
שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'

(מדרש תנחומא לפרשת נשא סי' יט)

עתההבנויהבנייןזהלאחקותיך'?ידיכפות'עלעליהאמרתיאשרהעירשזוסברת"הבאמת)15(
לאדםאותווהראיתיעדןגןשאעשהחשבתיכאשרכאן,הוכןמקדםאשראצלי,הגלויהואביניכם
אותוהראיתיאלהולאחרעדן.גןאתכמוממנואותולקחתיהמצווהאתעברוכאשרחטא,בטרם
אתלוהראיתיכאשרסיני,בהרלמשהאותוהראיתיושובהזבחים.בתריביןבלילהאברהםלעבדי
אנישמצווהכפיועשהאפואלךהעדן.גןכמואצלישמורההיאהנהועתהכליו.וכלהמשכןדמות
אותך

])5עמ'(תש"ס),סהציוןהסורי',ברוךבספרהשמימית'ירושליםניר,ר'מסורית:[תרגוםא-זד,ברוך(חזון

זכורותמדותבכמההגוןשהואמיכיסבוריםהיוהחכמיםמןהרבהכייודעאתה"ושמא)16(
שישבלעשותדרכיםלוישמרוםמלאכישלבהיכלותולהציץבמרכבהלצפותכשמבקשומבוארות

ובכןמפורשות.שהןהרבהותשבחותשירותלארץולוחשברכיוביןראשוומניחידועיםימיםבתענית
להיכלמהיכלנכנסהואכאילווצופהשבעההיכלותבעיניורואהשהואכמיובחדריובפנימיומציץ

והיכלותרבתיהיכלותונקראותזהבדבראותןשוניןשהתנאיםמשניותשתיוישבו.שישמהורואה
זוטרתי, ודבר זה מפורסם וידוע"

)14עמ'ע"ב,ידחגיגההגאונים,אוצרגאון,האי(ר'
אלול, תרס"ד),(ח"נ ביאליקָּדָבר

ְצִלּיָםָעֶליָהִלְצלֹותָלֶהם,ְּתִהי–ַלּנְָבִליםּונְַטְׁשָּתּהַהּנִָביא,ָהְלָאה,ְזֵרהִמְזַּבֲח�ֵמַעלָהֵאׁשֶאת-ִרְצַּפת
ְּבִפיֶהםֲאֶׁשרַהְּקטֶֹרתְּגלֹוםְלַהִּציתָלמֹווִיִהיְזֵרה,ִמְּלָבְב�וְֶאת-ַהּנִיצֹוץַּכף-יָָדם,ּוְלָהֵחםִסיָרםוְִלְׁשּפֹות
הֹוְלִכים,ֵהםִהּנֵהְּבֵעינֵיֶהם.ֲאֶׁשרוְַעל-ַהְּצִדּיָהְׂשָפָמם,ַּתַחתְּכַגּנָבָהאֹוֵרבַהָּזדֹון,ְׂשחֹוקַעלּוְלָהִאיר

–ִּתְקוְָת�ּוְמַקּוִיםֶאת-ַמְכאֹוְב�ּכֹוֲאִביםַעל-ְלׁשֹונָם,ִלַּמְדָּתםֲאֶׁשרוְַהְּתִפָּלהָּבִאיםֵהםִהּנֵהַהּנְָבִלים,
ֶאת-ֲאָבנָיווְִחְּלצּוַמַּפְלּתֹו,ְבַגלוְִחְטטּוֶאל-ַהֶהֶרסַאֲחֵרי-ֵכןוְָעטּויִָּׂשאּו;ִמְזַּבֲח�ֶאל-ֲהִריסּותוְנְַפָׁשם

ִבְמִכָּתָתןוְִכי-יְִמְצאּויְִקימּון;ַעל-ְקָבִריםּוַמֵּצבֹותַּגּנָם,ּוְבֶגֶדרֵּביָתםְּבִרְצַפתאֹוָתןוְִׁשְּקעּוַהְמנָֻּפצֹות,
וֲַעָׁשנֹו–וְַעל-ִאּׁשֹוָקלֹוןְּבֶרֶגלְּבַעטְּבִמְזַּבֲח�,ֵאפֹואְּבַעטאֹותֹו.יְַׁשִליכּו–ְלַכְלֵביֶהםַהָּׂשרּוףֶאת-ְלָבְב�
ִׁשירֵמֶהםְל�וֶַּתֱארֹגִּבְלָבְב�ִכּנֹורְלנִיֵמינְִמְּתחּוֲאֶׁשרָהַעָּכִביׁש,ֶאת-קּוֵריַאַחתיָדִבְמִחיּוָמִחיָתיְִתַעְרָער.

ְּביֹוםָהעֹוָלםַּבֲחַללּוְצחִֹריםְקרּוִעיםוְָתעּוָלרּוַח,וְֵזִריָתם–ָאְזנָיִםוְַתְרִמיתָׁשוְאַמָּׂשאיְׁשּוָעה,וֲַחזֹוןְּתִחּיָה
יֹאֵבדּו;ָהִראׁשֹוןַהַּסְגִרירּוְביֹוםֶאת-ֵרֵעהּו,וְקּורֶאת-ָאִחיוֶּכֶסףחּוטיְִמָצא�אֲאֶׁשרָקיִץ,ְּבַאֲחִריתַצח

ֵׁשֶברַעל-ְּפנֵיֵׁשֶברִּתְׁשּבֹרִלְבִלי-הֹוִעיל,ֶאֶבןַעל-ִלּבֹותְּדפֹקֵמרֹבנְִׁשַּברֲאֶׁשרַהַּבְרֶזל,ַּפִּטיׁשּוַפִּטיְׁש�,
וִיִהיְׂשָפֶת�;וְַאל-ֶּתֱחַרדקֹבאֹותֹו–ְּבִפי�ֱא�ִהיםַזַעםיִָׂשיםוְֲאֶׁשרָקֶבר.ָּלנּווְָכִריָתְלַמְעֵּדר,אֹותֹווְָכתֹות



ַמֲחַׁשִּכים,ָׁשפּונּוִּכָּסְתנּו,ַהַּליְָלהִׁשְפַעתְרֵאה,וְנֵָדָעה.נְִׁשָמֶעּנּו–ַהָּמוֶתהּואהּואוִיִהיַּכָּמוֶת,ַמרְדָבְר�
ַהֶּׁשֶמׁשָלנּוָזְרָחהִאם-ָזרַֹחַמִּגיד,וְֵאיןרֹוֶאהוְֵאיןַמה-ּנָָפל,יֹוֵדַעוְֵאיןֵּבינֵינּוָּדָברנַָפלנְַגֵּׁשָׁשה;ּוְכִעוְִרים

וְִכי-נְַׁשַּועִמְפָלט;וְָאֵפסַהּתֹהּוִמָּסִביבוְנֹוָראִמָּסִביבַהּתֹהּווְָגדֹולְלעֹוָלִמים.ָׁשְקָעהוְִאםָׁשְקָעהוְִאם
ֵׁשןנֲַחרֹקוְִכיָּתחּול?ִמי–ַעל-רֹאׁשנְַקֵּללַאְכְזִרּיָהֱא�ִהיםִקְלַלתוְִאםִּתְׁשָמע?ִמיאֶֹזן–וְִכי-נְִתַּפֵּללַּבחֶֹׁש�
וְֵאיןיֹאֵבדּו;יֹאְבדּווְַכֲאֶׁשרָהרּוַח,יִָּׂשאַהּתֹהּו,יְִבַלעֶאת-ֻּכָּלםיִנְָחת?ִמי–ַעל-ָקְדקֹדנְִקּפֹץַזַעםוְֶאְגרֹף
–ּוִבְדָמָמהָחָטאּוְׁשאֹולָלנּו,ָחְטאּוֶמהֵהםיֹוְדִעיםַמֲחִריִׁשים;–וְַהָּׁשַמיִםָאיִןוְֶדֶר�יָד,וְָאְזַלתעֹוד,ִמְׁשָען
וִיִהיַּכָּמוֶת,ַמרוִיִהיֱאמֹר!–ָדָבריֶׁש-ִעְּמ�וְִאםָהַאֲחִרית,נְִביאֶאת-ִּפי�,ַאָּתהֵאפֹואְּפַתחֲעֹונָם.יְִׂשאּו
ְּתִחּיָהּוִבְתרּוַעתִמְתּגֹו;ּוִבְׂשָפֵתינּוַעל-ְּכֵתֵפנּו,רֹוֵכבּוַמְלָאכֹו–ָמוֶתנִיָראָלָּמה–ֱאמֹר!ַהָּמוֶתהּואהּוא

ַעל-ְׂשָפַתיִם, ּוְבִמְצֲהלֹות ְמַׂשֲחִקים ֱאֵלי-ֶקֶבר נְַדֶּדה.
ירושלים נמוכה וכפופה בין הריה / שלא כניו-יורק למשל / לפני אלפים שנה התכופפה לעמדת ִזנוק נפלאה. כל הערים

האחרות יצאו לסבובים גדולים בזירת הזמן, נצחו או נְֻצחו ומתו. ירושלים נשארה בכפיפת זנוק: כל הנצחונות קפוצים בה
(יהודה עמיחי)וחבויים בה. כל המפלות.


