
ד"בס

נויבירטאורי  תכלית, מטרה= ייעוד 







ונפרד אחד מהם  , שחנתה במדברחבריםמשל לקבוצת : המשל
כי  , קיבל אותו בכבוד רבמלך הודו . והלך להודו( השליח הראשון)

לפני חזרתו של האיש  . של חברי הקבוצההאבותהכיר ואהב את 
ושלח עמו אנשים מכובדים שילוו  מתנות יקרות נתן לו המלך , לקבוצה

וסיפר להם על  , כאשר חזר האיש לקבוצת החברים(. המלווים)אותו 
.  בשביל המלוויםארמוןהם שמחו מאד ובנו , מלך הודו

שליחים נוספים  ( מחברי הקבוצה)בהמשך התחילו החברים לשלוח 
הבינו כל חברי הקבוצה שראוי  , מאז. להודו כדי שיפגשו עם המלך

".כי הדבקות בו היא האושר, להידבק במלך"

בני ישראל–החברים :          הנמשל
משה רבנו–השליח הראשון 

'ה–מלך הודו 
(יצחק ויעקב, אברהם)אבות האומה –האבות 

התורה/לוחות הברית–המתנות היקרות 
המלאכים –המלווים של המלך 

המשכן –הארמון 
שאר הנביאים–השליחים הנוספים 



שאלת  
חשיבה



המחשת ההבדל בין  
ייעודי היהדות לבין ייעודי הדתות האחרות

:  להלן בלשון החבר
בגיהנוםאועדןלא בא אדם אלינו לספר כי מיום מותו הוא נמצא בגןמעולם

אשר לפי טענתם , להתפאר בשכר[הדתות האחרותבני]האמנם יוכלו אלה...
המגיעים לשכר [  בני הדת היהודית]על פני האנשים , המותיעלה בידם אחר 

[.כדוגמת הנביאים והחסידים שהגיעו למדרגה זו]? בחייהם[ 'דבקות בה]זה 

שכן יש  , ייעוד זה ניתן להוכחה. בעולם הזה' ייעוד היהדות הוא הדבקות בה
. במעמד הר סיני שהיה לעיני רבים: כגון', עדויות על אנשים שזכו להידבק בה

ויש עדויות לכך , חברים מהקבוצה זכו להידבק במלך הודו: הקשר למשל)
[(.התורה/לוחות הברית–בנמשל ]המתנות היקרות : כגון, שנפגשו עמו

בעולם הבא הייעודים אצל הדתות האחרות מתמקדים בשכר , לעומת זאת
ייעודים אלו מתבססים על (. לדבוק באל לאחר המוות או לזכות בתענוגי גן עדן)

.עדויות/ולא על מראה עיניים, שמועות וסיפורים

אין מישהו מבני הדתות האחרות שחזר אלינו מן העולם : הקשר למשל)
(.שקיבל שם" המתנות"או על " מלך הודו"כדי לספר על מפגשו עם , הבא



קשור ליחס לעולם הזה–רמז 



שאלת  
הבנה





(יב-ג' פס, כחפרק , שמואל א)שמואל ובעלת האוב : הרחבה



(כ-יג' פס, כחפרק , שמואל א)שמואל ובעלת האוב : הרחבה
















