
 

 

 ספר הכוזרי
 ר' יהודה הלוי

 תרגם יהודה אבן תיבון
  

 ַמֲאָמר ִראׁשֹון
ָאַמר ְיהוָדה ֶבן ָשאול ז"ל, ָאַמר ַהְמַחֵבר: ָשאֹול ָשֲאלו אֹוִתי ַעל ַמה    א

 ֶשֵיש ִאִתי ִמן ַהְחָענֹות ְוַהְתשובֹות ַעל ַהחֹוְלִקים ָעֵלינו ִמן ַהִפילֹוסֹוִפים ְוַאְנֵשי
ַהתֹורֹות, ְוַעל ַהִמיִנים ַהחֹוְלִקים ַעל ֲהמֹון ִיְשָרֵאל, ְוָזַכְרִתי ַמה ֶשְשַמְעִתיו 
ְכַבר ִמַחֲענֹות ֶהָחֵבר ֲאֶשר ָהָיה ֵאֶצל ֶמֶלְך כוָזר ַהִנְכַנס ְבַדת ַהְטהוִדים ַהטֹום 

ִסְפֵרי ִדְבֵרי ַהָטִמים, ִכי ִנְשָנה ָעָליו ְכַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה ַכֲאֶשר ִנְזָכר ְונֹוָדע בְ 
ֲחלֹום ְפָעִמים ַרבֹות ְכִאּלו ַמְלָאְך ְמַדֵבר ִעמֹו ְואֹוֵמר לֹו: "ַכָוָנְתָך ְרצוָיה ֵאֶצל 

 ַהבֹוֶרא ֲאָבל ַמַעְשָך ֵאיָננו ָרצוי".
ְוהוא ָהָיה ִמְשַתֵדל ְמֹאד ְבתֹוַרת ַהכוָזר ַעד ֶשָהָיה ְמַשֵמש ַבֲעבֹוַדת 
ַהֵהיָכל ְוַהָקְרָבנֹות ְבַעְצמֹו ְבֵלב ָשֵלם, ְוָכל ֲאֶשר ָהָיה ִמְשַתֵדל ַבַמֲעִשים ָהֵהם, 

ְתָך ְרצוָיה וַמַעְשָך ֵאיֶננו ָרצוי", ָהָיה ַהַמְלָאְך ָבא ֵאָליו ַבַּלְיָלה ְואֹוֵמר לֹו: "ַכָונָ 
ְוָגַרם לֹו ֶזה ַלֲחֹקר ַעל ָהֱאמונֹות ְוַהָדתֹות ְוִהְתַיֵהד ַבּסֹוף הוא ְוַעם ָרב 
ֵמַהכוָזִרים, ְוָהיו ִמַחֲענֹות ֶהָחֵבר ַמה ֶשִנְתַיְשָבה ַנְפִשי ֲעֵליֶהם ְוִהְסִכימו 

 –  ִלְכֹתב ַהְדָבִרים ָהֵהם ַכֲאֶשר ָנְפלו ְוַהַמְשִכיִלים ָיִבינו. ְוָרִאיִתי  ְלַדְעִתי.
ָאְמרו ִכי ַכֲאֶשר ָרָאה ֶמֶלְך כוָזר ַבֲחלֹומֹו ִכי ַכָוָנתֹו ְרצוָיה ֵאֶצל ַהבֹוֵרא ֲאָבל 

ה ֵאֶצל ַהבֹוֵרא, ָשַאל ַמֲעֵשהו ֵאינֹו ִנְרֶצה ְוִצָוהו ַבֲחלֹום ְלַבֵקש ַהַמֲעֶשה ַהִנְרצֶ 
ְוָאַמר לֹו ַהִפילֹוסֹוף: ֵאין ֵאֶצל ַהבֹוֵרא לֹא ָרצֹון   ִפילֹוסֹוף ֶאָחד ַעל ֱאמוָנתֹו.

ְולֹא ִשְנָאה ִכי הוא ַנֲעֶלה ִמָכל ַהֲחָפִצים וִמָכל ַהַכָונֹות, ִכי ַהַכָוָנה מֹוָרה ַעל 
ַמת ַכָוָנתֹו ְשֵלמות לֹו וְבעֹוד ֶשּלֹא ִתְשַלם הוא ָחֵסר, ֶחְסרֹון ַהְמַכֵון ְוִכי ַהְשלָ 

ְוֵכן הוא ַנֲעֶלה ֵאֶצל ַהִפילֹוסֹוִפים ִמיִדיַעת ֶחְלֵקי ַהְדָבִרים ִמְפֵני ֶשֵהם 
ל ְוהוא ֵאינֹו יֹוֵדַע אֹוְתָך כָ   ִמְשַתִנים ִעם ָהִעִתים ְוֵאין ִביִדיַעת ַהבֹוֵרא ִשנוי.

ֶשֵכן ֶשֵטַדע ַכָוָנְתָך וַמֲעֶשיָך ְוָכל ֶשֵכן ֶשִטְשַמע ְתִפָיְלָתך ְוִיְרֶאה ְתנועֹוֶתיָך, ְוִאם 
יֹאְמרו ַהִפילֹוסֹוִפים ֶשהוא ְבָרֲאָך ֵהם אֹוְמִרים ֶזה ַעל ֶדֶרְך ַהֲעָבָרה, ִמְפֵני 

ְולֹא   ָרא, לֹא ִמְפֵני ֶשהוא ְבַכָוָנה ֵמִאתֹו.ֶשהוא ִעַּלת ָהִעּלֹות ִבְבִריַאת ָכל ִנבְ 
ָבָרא ֵמעֹוָלם ָאָדם, ִכי ָהעֹוָלם ַקְדמֹון ְולֹא ָסר ָהָאָדם נֹוָלד ֵמָאָדם ֶשְקָדמֹו, 
ִמְתַרְכבֹות בֹו צורֹות וְמָזִגים וִמדֹות ֵמָאִביו וֵמִאמֹו וְקרֹוָביו ְוֵאיֺכטֹות ִמן 

ְוָהֲאָרצֹות ְוַהְמזֹונֹות ְוַהֵמימֹות ִעם ֹכחֹות ַהַגְלַגִּלים ְוַהַמָזלֹות ָהַאִויִרים 
ְוַהֲחָיִלים ָבֲעָרִכים ַההִֹוים ֵמֶהם, ְוַהֹכל ָשב ֶאל ַהִּסָבה ָהִראשֹוָנה לֹא ַבֲעבור 

ית ְוַאַחר ָכְך הוא ֲאִצילות, ֶנֱאֶצֶלת ִמֶמָנה ִסָבה ֵשנִ  –ַכָוָנה ִמֶמָנה, ֲאָבל 
ְשִליִשית וְרִביִעית, ְוִהְתַדְבקו ַהִּסבֹות ְוַהְמסֹוָבבֹות ְוִהְשַתְלְשלו ַכֲאֶשר ַאָתה 

ְוַהְדֵבקות ַקְדמֹון ַכֲאֶשר ַהִּסָבה ָהִראשֹוָנה ַקְדמֹוִנית, ֵאין ָלה   רֹוֶאה אֹוָתם.
ם ִסבֹות ֶשָבֶהם ִיָגֵמר, ְוֵיש ִאיש ֶשִנְשְלמו וְלָכל ִאיש ֵמִאיֵשי ָהעֹולָ   ְתִחָּלה.

ַככוִשי ֲאֶשר לֹא הוַכן   ִסבֹוָתיו וָבא ָשֵלם, ְוִאיש ֶשָחְסרו ִסבֹוָתיו וָבא ָחֵסר.
 ְליֹוֵתר ִמִקבול צוַרת ָהָאָדם ְוַהִדבור ְבַתְכִלית ַהִחָּסרֹון, ְוַהִפילֹוסֹוף ֲאֶשר לֹו
ִנְתְכנו ְתכונֹות ְיַקֵבל ָבֶהם ַהַמֲעלֹות ַהִמדֹוִתטֹות ְוַהַמָדִעטֹות ְוַהַמֲעִשטֹות ְולֹא 
ָחֵסר ְמאוָמה ִמן ַהְשֵלמות, ֲאָבל ַהְשֵלמות ַהֶזה ְבֹכַח ָצִריְך ְבהֹוָצָאתֹו ִליֵדי 

ָנה ַעל ָהִעְנָין ֲאֶשר הוְכָנה לֹו ִמן ַמֲעֶשה ֶאל ִלמוד ומוָסר ַעד ֶשֵתָרֶאה ַהֲהכָ 
ְוַהָשֵלם ִיְדַבק בֹו ִמן ַהִמין   ְשֵלמות ְוִחָּסרֹון ְוֶאְמָצִעִטים ֵאין ָלֶהם ַתְכִלית.

-ָהֱאֹלִהי אֹור ֶשהוא ִנְקָרא ַהֵשכל ַהפֹוֵעל, ִיְדַבק בֹו ִשְכלֹו ַהִנְפָעל ְדֵבקות
ֵטָרֶאה ָהִאיש ַההוא ְכִאטּלו הוא ַהֵשֶכל ַההוא ַהפֹוֵעל ֵאין ִהְתַאֲחדות ַעד שֶ 
ְוָישובו ֵכָליו, ְרצֹוִני לֹוַמר ֶאְבֵרי ָהִאיש ַההוא, לֹא ִיְשַתְמשו   ֵביֵניֶהם ִשינוי.

ב ֶשָבִעְנָיִנים, ֶאָּלא ַבַמֲעִשים ַהטֹוֵתר ְשֵלִמים וָבִעִתים ַהטֹוֵתר ְנכֹוִנים וַבחֹו
וְכִאּלו ָכל ֵכָליו ֵהם ֵכִלים ַלֵשֶכל ַהפֹוֵעל לֹא ַלֵשֶכל ַהִהטוִלי ַהִנְפָעל ֶשָהָיה 
ַבְתִחָּלה ִמְשַתֵמש ָבֶהם, ְוָהָיה ִמִטיב ַפַעם ְוחֹוֵטא ְפָעִמים ְוֶזה ֵמִטיב 

ַאֲחֵרי   ַהָגָעה ַהְמֺקָוה ָלָאָדם ַהָשֵלם.ְוַהַמְדֵרָגה ַהזֹאת ִהיא ַתְכִלית הַ   ָתִמיד.
ֲאֶשר ָתשוב ַנְפשֹו ְמֹטָהָרה ִמן ַהְּסֵפקֹות, ְמִביָנה ַהָחְכמֹות ַעל ֲאִמָתָתם, ְוָתשוב 
ְכִאּלו ִהיא ַמְלָאְך ְוָתשוב ַגם ַבַמְדֵרָגה ַהַמְלֲאכוִתית ַהַתְחתֹוָנה ַהִנְפֶרֶדת ִמן 

ְוִהיא ַמְדֵרַגַת ַהֵשֶכל ַהפֹוֵעל, ְוהוא ַמְלָאְך ַמְדֵרָגתֹו ְלַמָחה ִמן   ת.ַהגופֹו
ְוֵהם ְשָכִלים ָמְפָשִטים ֵמֳחֳמִרים ְקדוִמים ִעם   ַהַמְלָאְך ַהְמֺמֶנה ְבַגְלַגל ַהָטֵרַח.



 

 

וב ֶנֶפש ָהָאָדם ַהָשֵלם ְוָתש  ְוֵאיָנם ְיֵרִאים ַהִכָּליֹון ְלעֹוָלם.  ַהִּסָבה ָהִראשֹוָנה.
ְוַהֵשֶכל ַההוא ַהפֹוֵעל ָדָבר ֶאָחד, ְולֹא ָיחוש ְלִכְליֹון גופֹו ַוֲאָבָריו, ִמְפֵני ֶשָשב 
הוא ְואֹותֹו, ָדָבר ֶאָחד ְוָנָחה ַנְפשֹו ַבַחִטים, ִמְפֵני ֶשָשב ְבַכת ֶהְרֵמס 

ַאְפָלטֹון ַוֲאִריְסטֹו, ִכי הוא ָוֵהם ְוָכל ִמי ֶשַיֲעֶלה ֶאל ְוֶאְסְקַלִבטוס ְוָסְקַרט וְ 
ְוֶזהו ֲאֶשר ְיֺכֶנה ִב"ְרצֹון ֱאֹלִהים" ַעל   ַמְדֵרָגָתם ְוַהֵשֶכל ַהפֹוֵעל, ָדָבר ֶאָחד.
ים ַעד ָרְדֵפהו וַבֵקש ְיִדיַעת ֲאִמַתת ַהְדָבִר   ֶדֶרְך ַהֲעָבָרה אֹו ַעל ֶדֶרְך ַהֵקרוב.

ֶשָטשוב ִשְכְלָך פֹוֵעל לֹא ִנְפָעל, ְוִהָדֵבק ְבַדְרֵכי ַהַצִדיִקים ְבִמדֹות וְבַמֲעִשים, ִכי 
ֵהם ֵעֶזר ְבִצטור ָהֱאֶמת וְדֵבקות ַהְּלִמיָדה ְוַהִהַדמות ַלֵשֶכל ַההוא 

ְסַתְפקות ְוַהִשְפלות ְוַהְכִניָעה ְוָכל ְוֵתֶכף ָלֶזה ַתֲעֶלה ְבָיְדָך ִמַדת ַהִה   ַהפֹוֵעל.
ִמָדה ְמֺעָּלה, ִעם ַהַהְגָדָלה ַלִּסָבה ָהִראשֹוָנה, לֹא ְכֵדי ֶשָטְחְנָך ְרצֹונֹו ְולֹא ְלָהִסיר 
ֵמָעֶליָך ִקְצפֹו, ֲאָבל ַבֲעבור ַהִהַדמות ֶאל ַהֵשֶכל ַהפֹוֵעל ִבְבִחיַנת ָהֱאֶמת ְוִספור 
ָכל ָדָבר ְבַמה ֶשהוא ָראוי לֹו ְוַהֲאָמָנתֹו ַכֲאֶשר הוא, ְוֵאֶּלה ֵהם ִמִמדֹות 

ְוַכֲאֶשר ִתְהֶיה ַעל ַהְתכוָנה ַהזֹאת ִמן ָהֱאמוָנה ַאל ָתחוש ַעל ֵאיֹזה  ַהֵשֶכל.
וְבֵאיֶזה ָלשֹון ַאָתה  תֹוָרה ִתְהֶיה וְבֵאיֹזה ָדת וְבֵאיֶזה ַמֲעֶשה וְבֵאיֶזה ִדבור

ְמרֹוֵמם, אֹו ְבֵדה ְלַעְצְמָך ָדת ְלִעְנַין ַהְכִניָעה, וְלרֹוֵמם וְלַשֵבַח וְלַהְנָהַגת 
ִמדֹוֶתיָך וֵביְתָך ְוַאְנֵשי ְמִדיָנְתָך, ִאם ֵהם סֹוְמִכים ָעֶליָה, אֹו ַקח ְלָך ְלָדת 

רו ַהִפילֹוסֹוִפים, ְוִשים ְמַגָמְתָך ְוַכָוָנְתָך ֹזְך ַהִנמוִסים ַהִשְכִלִטים ֲאֶשר ִחבְ 
ַבֵקש ֹזְך ַהֵּלב ְבֵאיֶזה ֹאֶפן ֶשִטָתֵכן ְלָך ַאֲחֵרי ֲאֶשר  –וְכָללֹו ֶשל ָדָבר   ַנְפֶשָך.

לֹוַמר:  ְוָאז ַתִגיַע ֶאל ַבָקָשְתָך, ְרצֹוִני  ָתִבין ְכָלֵלי ַהָחְכמֹות ַעל ֲאִמָתָתם.
ְוֶאְפָשר ֶשְטַנֵבא אֹוְתָך ְויֹוִדיֲעָך   ַהֵשֶכל ַהפֹוֵעל. –ַהִהָדֵבק ָברוָחִני, ְרצֹוִני לֹוַמר 

 ָהֲעִתידֹות ַבֲחלֹומֹות ֲאִמִתִטים וַמְראֹות ֶנֱאָמנֹות.
ִקים ָאַמר ַהכוָזִרי: רֹוֶאה ֲאִני ְדָבֶריָך ַמְסִפיִקים, ַאְך ֵאיָנם ְמִפי   ב

ִלְשֵאָלִתי, ִמְפֵני ֶשֲאִני יֹוֵדַע ְבַעְצִמי ִכי ַנְפִשי ַזָכה וַמֲעַשי ְיָשִרים ִלְרצֹון ַהבֹוֵרא, 
ְוִעם ָכל ֶזה ָהְיָתה ְתשוָבִתי ִכי ַהַמֳעֶשה ַהֶזה ֵאיֶננו ִנְרֶצה, ַאף ַעל ִפי ֶשַהַכָוָנה 

ֲעֶשה ֶשהוא ִנְרֶצה ְבַעְצמותֹו לֹא ְכִפי ְרצוָיה, ְוֵאין ָסֵפק ֶשֵיש מַ 
ְוִאם ֵאיֶננו ֵכן, ַמה ֶּלֱאדֹום וְלִיְשָמֵעאל ֶשִחְּלקו ַהִטשוב ִנְלָחִמים   ַהַמֲחָשבֹות.

ֶזה ָבֶזה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִזָכה ַנְפשֹו ְוַכָוָנתֹו ֵלאֹלִהים ְוִנְבָדל ְוִנְפָרש ְוָצם 
ל ְוהֹוֵלְך, וְמַגָמתֹו ַלֲהֹרג ֶאת ֲחֵברֹו, ְוהוא ַמֲאִמין ֶשֲהִריָגתֹו ְצָדָקה וִמְתַפּלֵ 

ְגדֹוָלה ְוקוְרָבה ֶאל ַהבֹוֵרא ִיְתָבַרְך, ְוִנְלָחִמים ֶזה ָבֶזה, ְוָכל ֶאָחד ַמֲאִמין ִכי 
 ֵכן ֵאֶצל ַהֵשֶכל.ֲהִליָכתֹו ֶאל ַגן ֵעֶדן, ְוַהֲאֵמן ִלְשֵניֶהם ֶזה ָדָבר ֶשּלֹא ִיָת 

ָאַמר ַהִפילֹוסֹוף: "ֵאין ְבַדת ַהִפילֹוסֹוִפים ֲהִריַגת ֶאָחד ֵמֵאּלו ִמְפֵני    ג
 ֶשְמַגָמָתם ַהֵשֶכל".

ָאַמר ַהכוָזִרי: ְוֵאיֶזה ָדָבר ֶשהוא נֹוֶטה ִמן ָהֱאֶמת ֵאֶצל ַהִפילֹוסֹוִפים    ד
ָחָדש, ְוֶשהוא ִנְבָרא ְבֵשֶשת ָיִמים, ְוֶשַהִּסָבה  ָגדֹול ֵמֱאמוָנָתם ֶשָהעֹוָלם

ָהִראשֹוָנה ְמַדֶבֶרת ִעם ֶאָחד ִמְבֵני ָאָדם, ִעם ָהרֹוְממות ֶשְמרֹוְמִמים אֹותֹו 
ְוִעם ֶזה ָהָיה ָראוי ְכִפי ַמֲעֵשה ַהִפילֹוסֹוִפים   ַהִפילֹוסֹוִפים ִמיִדיַעת ַהֶחְלִקטֹות.

ָתם ַוֲאִמָתָתם ְוִהְשַתְדלוָתם, ֶשִתְהֶיה ַהְנבוָאה ְידוָעה ָבֶהם ְוִנְמֵצאת ְוָחְכמָ 
ֵביֵניֶהם, ִמְפֵני ִהָדְבָקם ָברֹוֲחִנטֹות, ְוֶשְטֺסַפר ֲעֵליֶהם ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ְוָכבֹוד 

י ֶשּלֹא ִהְתַעֵּסק ְבָחְכָמה ְולֹא ַוֲאַנְחנו רֹוִאים ַהֲחלֹומֹות ַהֶנֱאָמִנים ְלִמ   וְגֺדָּלה.
ְוֶזה מֹוֶרה ִכי ֵיש ַלָדָבר ָהֱאֹלִהי   ְבִזכוְך ַנְפשֹו, ְוִנְמָצא ֵהֶפְך ֶזה ְבִמי ֶשָחַרח ָבה.

 ְוַלְנָפשֹות סֹוד ַאֵחר זוַלת ַמה ֶשָזַכְרָת, ַאָתה ַהִפילֹוסֹוף:
י ְבִלבֹו, ֶאְשַאל ֱאדֹום ְוִיְשָמִעאל, ִכי ֶאָחד ִמְשֵני ַאַחר ָכְך ָאַמר ַהכוָזִר      

ֲאָבל ַהְטהוִדים ַדי ִלי ְבַמה ֶשהוא ִנְרֶאה   ַהַמֲעִשים הוא ַהִנְרֶצה ֵמֵאין ָסֵפק.
ְוָקָרא ְלָחָכם ֵמַחְכֵמי ֱאדֹום   ִמִשְפלוָתם וִמעוָטם, ְוֶשַהֹכל מֹוֲאִסים אֹוָתם.

ְוָאַמר לֹו: "ֲאִני ַמֲאִמין ְבִחדוש ַהִנְבָראֹות,   אֹותֹו ַעל ָחְכָמתֹו וַמֲעֵשהו. ְוָשַאל
וְבַקְדמות ַהבֹוֵרא ִיְתָבָרְך, ְוֶשהוא ָבָרא ָהעֹוָלם ֺכּלֹו ְבֵשֶשת ָיִמים, ְוֶשָכל 

יו ֵהם ִמְתַיֲחִסים ֺכָּלם, ַהְמַדְבִרים ֶצֱאָצֵאי ָאָדם ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶצֱאָצֵאי ֹנַח, ְוֵאלָ 
ְוֶשֵטש ַלבֹוֵרא ַהְשָגָחה ַעל ַהְברוִאים ְוִהַדְבקות ַבְמַדְבִרים, ְוֶקֶצף ְוַרֲחִמים 
ְוִדבור ְוֵהָראֹות ְוִהָגלֹות ִלְנִביָאיו ַוֲחִסיָדיו, ְוהוא שֹוֵכן ְבתֹוְך ְרצוָייו ֵמֲהמֹוֵני 

ֶשל ָדָבר ְבָכל ַמה ֶשָבא ַבתֹוָרה וְבִסְפֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ֵאין וְכָללֹו   ְבֵני ָאָדם.
ָסֵפק ַבֲאִמָתָתם, ַבֲעבור ִפְרסוָמם ְוַהְתָמָדָתם ְוִהָגלֹוָתם ַבֲהמֹוִנים 

ם ְבתוָלה וְבַאֲחִריָתם וְבִעְקבֹוָתם ִנְגְשָמה ָהֱאֹלהות, ְוָהָיה ֺעָבר ְבֶרחֶ   ְגדֹוִלים.
ַהִנְסָתר, ָנִביא ָשלוַח -ַהִנְרֶאה, ֱאֹלִהי-ִמְנִשיאֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָיְלָדה אֹותֹו ֱאנֹוִשי

ָהָאב   ֱאֹלִהים ְוהוא-ַבִנְרֶאה, ֱאלֹוַה ָשלוַח ַבִנְסָתר, ְוהוא ַהָמִשיַח ַהִנְקָרא ֶבן
ַוֲאַנְחנו ְמַיֲחִדים ֲאִמָתתֹו, ְוִאם ִנְרֶאה ַעל ְלשֹוֵננו ְוַהֵבן ְוהוא רוַח ַהֹקֶדש, 

ַנֲאִמין בֹו וְבִשְכנֹו ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלָכבֹוד ָלֶהם, ַכֲאֶשר ָהָיה ָהִעְנָין   ַהִשּלוש.



 

 

ו, ְוָשב ַהֶקֶצף ָהֱאֹלִהי ִנְדָבק ָבֶהם, ַעד ֶשָמרו ֲהמֹוֵניֶהם ַבָמִשיַח ַהֶזה ְוָתלוה
ַלְיִחיִדים ַההֹוְלִכים ַאֲחֵרי ַהָמִשיַח,  –ַמְתִמיד ֲעֵליֶהם ְוַעל ֲהמֹוָנם ְוָהָרצֹון 

ְוִאם לֹא   ְוַאֲחֵרי ֵכן ָלֺאמֹות ַההֹוְלִכים ַאֲחֵרי ַהְיִחיִדים ָהֵאֶּלה ְוֲאַנְחנו ֵמֶהם.
ִיים ֶשִנָקֵרא ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִמְפֵני ֶשֲאַנְחנו ִנְהֶיה ִמְבֵני ִיְשָרֵאל, ֲאַנְחנו יֹוֵתר ְראו

ַוֲחֵבָריו ִמְבֵני ִיְשָרֵאל ְשֵנים ָעָשר, ִבְמקֹום   הֹוְלִכים ַאֲחֵרי ִדְבֵרי ַהָמִשיַח.
ַהְשָבִטים, ְוַאֲחֵרי ֵכן ָהְלכו ַעם ַרב ִמְבֵני ִיְשָרֵאל ַאַחר ַהְשֵנים ָעָשר ָהֵהם ְוָהיו 
ְכַמְחֶמֶצת ְלֺאַמת ַהנֹוְצִרים, ְוָהִיינו ָאנו ְראוִיים ְלַמֲעַלת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָהְיָתה 

ְוָכל ָהֺאמֹות ִנְקָראֹות ֶאל ָהֱאמוָנה ַהזֹאת,   ָלנו ַהְגבוָרה ְוָהָעְצָמה ָבֲאָרצֹות.
וִלַגֵדל ֶאת ֵעצֹו ֲאֶשר ִנְתָלה ָעָליו  וְמֺצִוים ְלִהָדֵבק ָבה וְלַגֵדל וְלרֹוֵמם ַלָמִשיחַ 

ְוִדיֵנינו ְוֺחֵקינו ִמִמְצֹות ִשְמעֹון ֶהָחֵבר, ְוֺחִקים ִמן ַהתֹוָרה ֲאֶשר   ְוַהדֹוֶמה ָלֶזה.
ְוֶשִהיא ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים, וְכָבר ָבא   ָאנו לֹוְמִדים אֹוָתה ְוֵאין ָסֵפק ַבֲאִמָתָתה.

ֹון ְבִדְבֵרי ַהָמִשיַח: "לֹא ָבאִתי ִלְסתֹור ִמְצָוה ִמִמְצֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ָבֶאַוְנִגלי
 ומֶשה ְנִביָאם ֲאָבל ָבאִתי ְלַחְזָקם וְלַאְמָצם".

ָאַמר ַהכוָזִרי: ֵאין ְבָכאן ָמקֹום ִלְסָבָרא, ַאְך ַהְּסָבָרא ְמַרֶחֶקת ֹרב    ה
ַכֲאֶשר ִתְתַאֵמת ָהְרָאָיה ְוַהִנָּסיֹון, ַעד ֶשַטֲאִמין בֹו ָכל ַאְך   ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה.

ַהֵּלב ְולֹא ִיְמָצא ֶדֶרְך ַאֶחֶרת ְלַהֲאִמין ְבזוַלת ַמה ֶשִנְתָבֵרר ֶאְצלֹו, ִיְתַחֵכם 
ְבִעִטים ַלַהָקָשה ִויַנֲהָלה ְלַאט ַעד ֶשְטָקֵרב ָהִרחוק ַההוא, ַכֲאֶשר ַיֲעשו ַהִח 

ַבֹכחֹות ַהֺמְפָלִאים ֲאֶשר ֵהם רֹוִאים, ֶשִאם ְיֺסַפר ָלֶהם ֲעִליֶהם ִמְבִלי ְראֹוָתם, 
ַמְכִחיִשים אֹוָתם, ְוַכֲאֶשר רֹוִאים אֹוָתם, ִמְתַחְכִמים ְוָשִמים ָלֶהם ִסבֹות ִמן 

ֲאִני ֵאיֶנִני מֹוֵצא ַדְעִתי נֹוָחה  ֲאָבל  ַהכֹוָכִבים ְוָהרוֲחִנטֹות ְולֹא ִיְדחו ָהְראות.
ָהֵאֶּלה ִמְפֵני ֶשֵהם ֲחָדִשים ִלי ְולֹא גַֺדְלִתי ֲעֵליֶהם, ְוחֹוָבה ָעַלי   ְלַקֵבל ַהְדָבִרים
 ַלֲחֹקר ִבְשֵלמות.

ְוַאַחר ָכְך ָקָרא ְלָחָכם ֵמַחְכֵמי ִיְשָמֵעאל ְוָשַאל אֹותֹו ַעל ָחְכָמתֹו      
ְוָאַמר לֹו: ֲאַנְחנו ְמַקְטִמים ָהַאְחדות ְוַהַקְדמות ֵלאֹלִהים ית',   ֵשהו.וַמעֲ 

ְוַהִחדוש ָלעֹוָלם, ְוַהַטַחס ֶאל ָאָדם ְוֹנַח, ְוַנְרִחיק ַהַגְשמות ִבְכָלל, ְוִאם ֵיָרֶאה 
ֶדֶרְך ַהֲעָבָרה ְוֵקרוב, ִעם ִמֶמנו שום ָדָבר ִבְדָבֵרינו, ְנָפְרֵשהו ְונֹאַמר ִכי הוא 

הֹוָדָאֵתנו, ִכי ֵסֶפר תֹוָרֵתנו ִדְבֵרי ֱאֹלִהים, ְוהוא ְבַעְצמֹו מֹוֵפת, ִהְתַחַטְבנו 
ְבִקבולֹו ַבֲעבור ַעְצמֹו, ִמְפֵני ֶשֵאין ָאָדם ָיכֹול ְלַחֵבר ֵסֶפר ַאֵחר ָכמֹוהו, ְולֹא 

ָתיו, ְוֶשְנִביֵאנו הוא חֹוַתם ַהְנִביִאים וְמַבֵחל ָכל תֹוָרה ְכַפְרָשה ַאַחת ִמַפְרָשיֹו
ֶשָקְדָמה, ְוקֹוֵרא ָכל ָהֺאמֹות ֶאל תֹוַרת ִיְשָמֵעאל, וְגמול ַהשֹוְמעֹו ֲהָשַבת רוחֹו 

ל ֲאֶשר ְתַאֶוה ֶאל גופֹו ְבַגן ֵעֶדן, וְנִעימֹות, לֹא ֶיְחַסר ַמֲאָכל וִמְשֶתה וִמְשָגל ְוכָ 
 ַנְפשֹו, ְוֹעֶנש ַהַמְמֶרה ֲהִליָכתֹו ֶאל ֵאש, ְולֹא ִיַתמו ִיּסוָריו ְלעֹוָלם.

ָאַמר לֹו ַהכוָזִרי: ִמי ֶשרֹוִצין ְלַיֵשר אֹותֹו ִבְדַבר ָהֱאֹלִהים וְלָבֵרר     ו
ְרִחיק ֶזה, ָצִריְך ְלָבֵרר ֶאְצלֹו ֶאְצלֹו ִכי ָהֱאֹלִהים ְמַדֵבר ִעם ָבָשר ָוָדם ְוהוא מַ 

ְדָבִרים ְמֺפְרָסִמים ֶשֵאין ִמְדֶחה ָלֶהם, וְביֹוֵתר ָראוי ֶשְטֺאַמת ֶאְצלֹו ִכי ַהבֹוֵרא 
ְוִאם ֵסֶפר תֹוַרְתֶכם מֹוֵפת ָלֶכם ְוהוא ִבְלשֹון ַעְרִבי, ֵאין ַמִכיר   ִדֵבר ִעם ָאָדם.

לֹוֵעז ָכמֹוִני, ְוַכֲאֶשר ִיָקֵרא ְבָאְזַני, ֵאיֶנִני ַמְבִדיל ֵבינֹו וֵבין  מֹוְפתֹו ְוָהאֹות ֶשּלֹו,
 זוָלתֹו ִמְּלשֹון ָהַעְרִבי.

ָאַמר לֹו ֶהָחָכם: וְכָבר ִנְראו ַעל ָידֹו מֹוְפִתים, ַאְך לֹא הוְשמו ְלאֹות     ז
 ְבִקבול תֹוָרתֹו.

ַהַדַעת נֹוָחה ְלהֹודֹות ֶשֵטש ַלבֹוֵרא ֶחְבָרה ִעם ָאַמר ַהכוָזִרי: ֵאין     ח
ָבָשר ָוָדם, ִכי ִאם ְבמֹוֵפת ֶשְמַהֵפְך בֹו ֶטַבע ַהְדָבִרים, ְכֵדי ֶשִטָוַדע ִכי ֶזה לֹא 

ֲהמֹוִנים,  יוכַל ָעָליו ֶאָּלא ִמי ֶשָבָרא ַהְדָבִרים ֵמַאִין, ְוֶשִטְהֶיה ָהִעְנָין ַההוא ִלְפֵני
ִיְראוהו ְבֵעיֵניֶהם ְולֹא ַיִגיֵעם ְבִספור וְבַקָבָלה, ְוֶשַטְחְקרו ַעל ַהָדָבר ְוִיְבָחנוהו 

בֹו ַצד ִדְמיֹון אֹו ַצד -ְבִחיָנה ַאַחר ְבִחיָנה, ַעד ֶשּלֹא ִיֹפל ְבֵלב ָאָדם ָסֵפק ִכי ֶיש
ֵבְלָנה ַהְנָפשֹות ַהָדָבר ַהָגדֹול ַהֶזה, ֶשבֹוֵרא ָהעֹוָלם ְכָשִפים, ְויֹוֵתר ָראוי ֶשְתַק 

ַהֶזה ְוָהעֹוָלם ַהָבא ְוַהָשַמִים ְוַהְמאֹוִרים ִיְתַחֵבר ֶאל ַהֹחֶמר ַהִנְבֶזה ַהֶזה, ְרצֹוִני 
 ֹוָתיו.לֹוַמר: ָהָאָדם, ְוֶשְטַדֵבר ִעמֹו ִויַמֵּלא ִמְשֲאלֹוָתיו ְוַיֲעֶשה ַבָקש

ָאַמר ֶהָחָכם: ַוֲהלֹא ֵסֶפר תֹוָרֵתנו ָמֵלא ְמִדְבֵרי מֶשה וְבֵני ִיְשָרֵאל,     ט
ְוֵאין ִמְדֶחה ְבַמה ֶשָעָשה ְבַפְרֹעה ְוֶשָבַקע ֶאת ַהָטם ְוִהִציל ֶאת ְבִחיָריו, ְוִטַבע 

ָליו ַאְרָבִעים ָשָנה, ְוֶשִדֵבר ִעם ֵאת ֲאֶשר ָקַצף ֲעֵליֶהם, ְוהֹוִריד ָלֶהם ַהָמן ְוַהְש 
מֶשה ְבַהר ִסיַני ְוֶהֱעִמיד ַהֶשֶמש ִליהֹוֺשַע ְוָעַזר אֹותֹו ַעל ַהִגבֹוִרים, וַמה 
ֶשַנֲעָשה ֹקֶדם ָלֵכן ִמן ַהַמבול וַמְהֵפַכת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה, ֲהלֹא ֶזה ָדָבר ָידוַע 

 ל ֶזה ַצד ְסָבָרא, ֶשָהָיה ְבַתְחבוָלה, ְולֹא ְבִדְמיֹון.וְמֺפְרָסם ְוֵאין ְבכָ 



 

 

ָאַמר ַהכוָזִרי: ֲאִני רֹוֶאה ֶשָצִריְך ֲאִני ִלְשֹאל ַלְטהוִדים, ִמְפֵני ֶשֵהם     י
ְשֵאִרית ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִמְפֵני ֶשֲאִני רֹוֶאה ֶשֵהם ַהְחָעָנה ִכי ֵיש ַלבֹוֵרא תֹוָרה 

 ַאַחר ֵכן ָקָרא ָחָכם ֵמַחְכֵמי ַהְטהוִדים ְוָשַאל אֹותֹו ַעל ֱאמוָנתֹו.  ָאֶרץ.בָ 
ָאַמר לֹו ֶהָחֵבר: ֲאַנְחנו ַמֳאִמיִנים ֵבאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב    יא

ַהְמַכְלְכָלם ַהמֹוִציא ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמִמְצַרִים ְבאֹותֹות וְבמֹוְפִתים וְבַמּסֹות, וְ 
ַבִמְדָבר, ְוַהַמְנִחיָלם ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען, ַאַחר ֲאֶשר ֶהֱעִביָרם ֶאת ַהָטם ְוַהַטְרֵדן 
ְבמֹוְפִתים ְגדֹוִלים, ְוָשַלח מֶשה ְבתֹוָרתֹו, ְוַאַחר ָכְך ַכָמה ַאְלֵפי ְנִביִאים ַאֲחָריו 

ְגמול טֹוב ְלשֹוְמָרה, ְוֹעֶנש ָקֶשה ַלַמְמֶרה ַמְזִהיִרים ַעל תֹוָרתֹו, ְמַיֲעִדים בִ 
 ַוֲאַנְחנו ַמֲאִמיִנים ְבָכל ַמה ֶשָכתוב ַבתֹוָרה, ְוַהְדָבִרים ֲאֺרִכים.  אֹוָתה.
ָאַמר ַהכוָזִרי: ַמְסִכים ָהִייִתי ֶשּלֹא ֶאְשַאל ְיהוִדי ִמְפֵני ֶשָטַדְעִתי     יב

ם ְוֶחְסרֹון ֲעָצָתם, ִכי ַהִשְפלות ְוַהַדּלות לֹא ָעְזבו ָלֶהם ִמָדה ִאבוד ִזְכָר 
ַוֲהלֹא ָהָיה ְלָך לֹוַמר, ַהְטהוִדי, ִכי ַאָתה ַמֲאִמין ְבבֹוֵרא ָהעֹוָלם,   טֹוָבה.

ָהֵאֶּלה, ֲאֶשר וְמַסְדרֹו וַמְנִהיגֹו, וְבִמי ֶשְבָרֲאָך ְוִהְטִריְפָך ְוַהדֹוֶמה ַלִּספוִרים 
לֹו ָדת, וַבֲעבוָרה הוא רֹוֵדף ָהֱאֶמת, ְלִהַדמֹות ַלבֹוֵרא -ֵהם ַטֲעַנת ָכל ִמי ֶשֶטש

 ְבִצְדקֹו וְבָחְכָמתֹו:
ָאַמר ֶהָחֵבר: ֶזה ֶשַאָתה אֹוֵמר ִהיא ַהָדת ַהֶהֵקִשית ַהִמְנָהִגית,     יג

ְוִאם ִתְשַאל ַהִפילֹוסֹוִפים   ִסים ָבה ְסֵפקֹות ַרבֹות.ֵמִביא ֵאֶליָה ָהִעטון, ְוִנְכנָ 
ָעֶליָה ֵאיְנָך מֹוֵצא אֹוָתם ַמְסִכיִמים ַעל ַמֲעֶשה ֶאָחד ְולֹא ַעל ַדַעת ֶאָחת, ִמְפֵני 
ֶשֵהם ְטָענֹות, ֵיש ֵמֶהם ַמה ֶשֵהם ְיכֹוִלים ְלַהֲעִמיד מֹוֵפת, וֵמֶהם ַמה ֶשַטְסִפיקו 

 ָבם, וֵמֶהם ַמה ֶשּלֹא ַיְסִפיקו ָבם, ָכל ֶשֵכן ֶשַיֲעִמידו ָבם מֹוֵפת.
ָאַמר ַהכוָזִרי: רֹוֶאה ֲאִני ְדָבֶריָך, ַהְטהוִדי, טֹוב ִמְפִתיָחתֹו, ַוֲאִני      יד

 רֹוֶצה ַעָתה ֶשאֹוִסיף ְלַדֵבר ִעָמְך.
ָבַרי ִהיא ַהמֹוֵפת, ְועֹוד ִכי ִהיא ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲאָבל ְפִתיַחת ְד      טו

 ָהְרָאָיה ֵאין ָצִריְך ִעָמה לֹא ְרָאָיה ְולֹא מֹוֵפת.
 ָאַמר ַהכוָזִרי: ְוֵאיְך הוא ֶזה.     טז
ָאַמר ֶהָחֵבר: ֵתן ִלי ְרשות ְלַהְקִדים ְלָך ַהְקָדמֹות, ִכי ֲאִני רֹוֶאה      יז

 ִנְקִלים ְבֵעיֶניָך:ְדָבַרי ְכֵבִדים ָעֶליָך וְ 
 ָאַמר ַהכוָזִרי: ַהְקֵדם ַהְקָדמֹוֶתיָך ְוֶאְשָמֵעם.      יח
ָאַמר ֶהָחֵבר: ִאּלו ָהיו אֹוְמִרים ְלָך ִכי ֶמֶלְך ֹהדו ִאיש ֶחֶסד ָראוי      יט

ֶליָך ִמֶצֶדק ַאְנֵשי ְלרֹוְממֹו ְוָלֵתת ָכבֹוד ִלְשמֹו וְלַסֵפר ַמֲעָשיו ְבַמה ֶשַטִגיַע ֵא 
 ַאְרצֹו וִמדֹוָתם ַהחֹובֹות, ְוֶשַמָשָאם וַמָתָנם ֶבֱאמוָנה, ֶהָהִייָת ַחָטב ָבֶזה.

ָאַמר ַהכוָזִרי: ְוֵאיְך ָהִייִתי ַחָטב בֹו, ַוֲאִני ְמֺסָפק ִאם ֶצֶדק ַאְנֵשי ֹהדו      כ
ְדָקָתם ֵמֲחַמת ַמְלָכם, אֹו ִאם ִמְשֵני ַהָפִנים ֵמַעְצָמם ְוֵאין ָלֶהם ֶמֶלְך, אֹו צִ 

 ָיַחד.
ָאַמר ֶהָחֵבר: ְוִאם ָהיו ָבִאים ֵאֶליָך ְשלוָחיו ִבְתשורֹות ֺהִדטֹות,      כא

ֵאיְנָך ִמְסַתֵפק ֶשֵאיָנם ִנְמָצִאים ֶאָּלא ְבֶאֶרץ ֹהדו ְבַאְרְמנֹות ַהְמָלִכים, ִבְכָתב 
ֶשהוא ֵמִאתֹו, ְוִעמֹו ְרפואֹות ֶשֵהן רֹוְפאֹות אֹוְתָך ֵמָחְלְיָך, ְושֹוְמרֹות ְמֺפְרָסם 

ָעֶליָך ְבִריאוְתָך, ְוַסֵמי ַהָמֶות ְלשֹוְנֶאיָך ְוַהִנְלָחִמים ְבָך, ֶשַאָתה יֹוֵצא ָלֶהם 
ְהיֹות ָסר ֶאל ִמְשַמְעתֹו ָבֶהם וֵמִמית אֹוָתם ִמְבִלי ְכֵלי ִמְלָחָמה, ֶהָהִייָת ַחָטב לִ 

 ְוֶאל ֲעבֹוָדתֹו.
הוא, ְוָהָיה ַהָּסֵפק ָהִראשֹון ָסר ִמֶמִני ִאם ֵיש -ָאַמר ַהכוָזִרי: ֶכן     כב

 ְלַאְנֵשי ֹהדו ֶמֶלְך ִאם לֹא, ְוָהִייִתי ָאז ַמֲאִמין ֶשַמְלכותֹו וְדָברֹו נֹוְגִעים ֵאָלי.
  ְוִאם ִיְשָאְלָך ַהשֹוֵאל ָעָליו ְבַמה ְתָתֵאר אֹותֹו. ָאַמר ֶהָחֵבר:     כג
ָאַמר ַהכוָזִרי: ִבְתָאִרים ֲאֶשר ִהְתָבְררו ֶאְצִלי ָלָעִין, ַוֲאַחֵבר ֲאֵליֶהם     כד

 ֲאֶשר ָהיו ָסֵפק ֶאְצִלי ְוִהְתָבְררו ְבֵאֶּלה ָהַאֲחרֹוִנים.
ְוֵכן   ַהֶזה ֲהִשיבֹוִתיָך ַכֲאֶשר ְשִאְלַתִני. ָאַמר ֶהָחֵבר: ַעל ַהֶדֶרְך     כה

ָפַתח מֶשה ְלַדֵבר ִעם ַפְרֹעה ְכֶשָאַמר לֹו: ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ְשָלַחִני ֵאֶליָך, ְרצֹונֹו 
לֹוַמר: ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ִמְפֵני ֶשָהָיה ַאְבָרָהם ְמֺפְרָסם ֵאֶצל 

ִכי ִהְתַחֵבר ֲאֵליֶהם ְדַבר ָהֱאֹלִהים ְוִהְנִהיג אֹוָתם ְוָעָשה ָלֶהם ָהֺאמֹות, וְ 



 

 

ְולֹא: בֹוְרִאי   ִנְפָלאֹות, ְולֹא ָאַמר: ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְשָלַחִני ֵאֶליָך.
יָך ֲאֶשר ובֹוַרֲאָך, ְוֵכן ָפַתח ֱאֹלִהים ְדָבָריו ֶאל ֲהמֹון ִיְשָרֵאל: "ָאֹנִכי ְיָי ֱאֹלהֶ 

ְוֵכן   הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים", ְולֹא ָאַמר: "ֲאִני בֹוֵרא ָהעֹוָלם ובֹוַרֲאֶכם".
ָפַתְחִתי ְלָך ֶמֶלְך ַהכוָזר ַכֲאֶשר ְשִאְלַתִני ַעל ֱאמוָנִתי, ֲהִשיבֹוִתיָך ַמה ֶשֲאִני 

ֲאֶשר ִהְתָבֵרר ֶאְצָלם ַהַמֲעָמד ַההֹוא ַחָטב בֹו ְוַחָטִבין בֹו ָכל ְקַהל ִיְשָרֵאל, 
 ִבְראות ֵעיֵניֶהם ְוַאַחר ֵכן ַהַקָבָלה ַהִנְמֶשֶכת ֶשִהיא ְכַמְרֵאה ָהָעִין:

ָאַמר ַהכוָזִרי: ִאם ֵכן ֲאִני רֹוֶאה ֶשתֹוַרְתֶכם ֵאיָנה ְנתוָנה ִכי ִאם      כו
 ָלֶכם.

ְוָכל ַהִנְלָוה ֵאֵלינו ִמן ָהֺאמֹות ִבְפָרט ַיִגיֵעהו  הוא,-ָאַמר ֶהָחֵבר: ֶכן    כז
ְוִאּלו ָהָיה   ִמן ַהחֹוָבה ֲאֶשר ֵייִטיב ַהבֹוֵרא ֵאֵלינו, ַאְך לֹא ִיְהֶיה ָשֶוה ִעָמנו.

ִחטוב ַהתֹוָרה ִמְפֵני ֶשְבָרָאנו ָהָיה ָשֶוה ָבה ַהָּלָבן ְוַהָשחֹור, ִכי ַהֹכל 
ַאְך ַהתֹוָרה ִמְפֵני ֶשהֹוִציָאנו ִמִמְצַרִים, ְוִהְתַחְברות ְכבֹודֹו ֵאֵלינו,   ְבִריאֹוָתיו.

 ִמְפֵני ֶשֲאַנְחנו ִנְקָרִאים ַהְּסגָֺּלה ִמְבֵני ָאָדם.
ְרָך ָאַמר ַהכוָזִרי: ֲאִני רֹוֶאה אֹוְתָך ִמְתַהֵפְך, ַהְטהוִדי, וְכָבר ָשב ְדבָ      כח

 ָרֶזה ַאַחר ֶשָהָיה ָשֵמן:
 ִלי ִלְבָך ַעד ֶשֲאָפֵרש אֹותֹו.-ָאַמר ֶהָחֵבר: ֵבין ָרֶזה ֵבין ָשֵמן ַהְרֶחב     כט
 ָאַמר ַהכוָזִרי: ֱאֹמר ַמה ֶשִתְרֶצה.     ל
ְוַהִגדול ָאַמר ֶהָחֵבר: ְבִדין ָהִעְנָין ַהִחְבִעי ִנְתַחֵטב ְלִקיַחת ַהָמזֹון,      לא

ְוִהְתַיֵחד ָבֶזה ַהֶצַמח וַבֲעֵלי ַהַחִטים ִמַבְלֲעֵדי  ְוַההֹוָלָדה, ְוֹכחֹוָתם ְוָכל ְתָנֵאיֶהם.
 ָהֲאָדָמה ְוָהֲאָבִנים ְוַהמֹוָצִאים ְוַהְיסֹודֹות:

 ָאַמר ַהכוָזִרי: ֶזה ְכָלל ֶשָצִריְך ִלְפֹרט אֹותֹו, ֲאָבל ֱאֶמת הוא.    לב
ָאַמר ֶהָחֵבר: וָבִעְנָין ַהַנְפִשי ִהְתַיֲחדו ַבֲעֵלי ַהַחִטים ֺכָּלם, ְוִנְתַחְטבו      לג

 ִמֶמנו ְתנועֹות ַוֲחָפִצים וִמדֹות ְוחוִשים ִנְרִאים ְוִנְסָתִרים ְוזוַלת ֵאֶּלה.
 ָאַמר ַהכוָזִרי: ַגם ֶזה ֵאין ֶדֶרְך ִלְדחֹותֹו.     לד
ָאַמר ֶהָחֵבר: וְבִדין ָהִעְנָין ַהִשְכִלי ִהְתַיֵחד ַהְמַדֵבר ִמָכל      לה
ְוִהְתַחֵטב ִמֶמנו ִתקון ַהִמדֹות ְוַהָמעֹון ְוַהְמִדיָנה ְוָהיו ַהְנָהגֹות   ַהַחִטים.

 ְוִנמוִסים ִמְנָהִגִטים.
 ָאַמר ַהכוָזִרי: ַגם ֶזה ֱאֶמת.     לו
 ָאַמר ֶהָחֵבר: ְוֵאיזֹו ַמְדֵרָגה ַאָתה חֹוֵשב ְלַמְעָלה ִמזֹאת.     לז
 ָאַמר ַהכוָזִרי: ַמֲעַלת ַהֲחָכִמים ַהְגדֹוִלים.     לח
ָאַמר ֶהָחֵבר: ֵאיִני רֹוֶצה לֹוַמר ֶאָּלא ַמֲעָלה ַתְפִריד ֶאת ְבָעֶליָה      לט

ִמן ַהדֹוֵמם ְוִהָפֵרד ָאָדם ִמן ַהְבֵהָמה, ֲאָבל  ְפִריָדה ַעְצִמית, ְכִהָפֵרד ַהֶצַמח
ַהְפִריָדה ְבֹרב וְמַעט ֵאין ָלה ַתְכִלית, ִמְפֵני ֶשִהיא ְפִריָדה ִמְקִרית, ְוֵאיָנה 

 ַמֲעָלה ַעל ֶדֶרְך ֱאֶמת.
ְבֵני  ָאַמר ַהכוָזִרי: ִאם ֵכן ֵאין ַמֲעָלה ַבֺמְרָגִשים ְיֵתָרה ַעל ַמֲעַלת    מ
 ָאָדם.

ָאַמר ֶהָחֵבר: ְוִאם ִיָמֵצא ָאָדם ֶשָטבֹא ָבֵאש ְולֹא יַֺזק בֹו, ְוַיֲעֹמד      מא
ִמְבִלי ַמֲאָכל ְולֹא ִיְרַעב, ְוִיְהֶיה ְלָפָניו ֹזַהר ֶשֵאין ָהַעִין ְיכֹוָלה ְלִהְסַתֵכל בֹו, ְולֹא 

ֶאל ַתְכִלית ָיָמיו, ָימות ִלְרצֹונֹו, ְכִמי ֶשַטֲעֶלה ַעל ֶיֱחֶלה ְולֹא ֶיֱחַלש, ְוַכֲאֶשר ַיִגיַע 
ִמָחתֹו ִלישֹון, ְוִייַשן ְבֵעת ָידוַע וְבָשָעה ְידוָעה, ִעם ְיִדיַעת ֶהָעַבר ְוֶהָעִתיד, ַמה 

 ֵני ָאָדם.ֶשָהָיה וַמה ֶשִטְהֶיה, ֲהלֹא ַהַמֲעָלה ַהזֹאת ִנְפֶרֶדת ְבַעְצָמה ִמַמֲעַלת בְ 
ָאַמר ַהכוָזִרי: ֲאָבל ַהַמֲעָלה ַהזֹאת ֱאֹלִהית ַמְלֲאכוִתית ִאם ִהיא     מב

ִנְמֵצאת, ְוֶזה ִמִדין ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי לֹא ִמן ַהִשְכִלי ְולֹא ִמן ַהַנְפִשי ְולֹא ִמן 
 ַהִחְבִעי.
ֲאֶשר ֵאין ָעָליו חֹוֵלק, ֲאֶשר ָאַמר ֶהָחֵבר: ֵאֶּלה ְקָצת ָתֳאֵרי ַהָנִביא      מג

ִנְרָאה ַעל ָידֹו ֶלָהמֹון ִהְתַחְברות ַהָדָבר ָהֱאֹלִהי ָבֶהם ְוֶשֵטש ָלֶהם ֱאלֹוַה ַמְנִהיָגם 
ִכְרצֹונֹו וְכִפי ֲעבֹוָדָתם ְוַהְמרֹוָתם, ְוִהִגיד ָלֶהם ַהֶנְעָלם, ְוהֹוִדיַע ֵאיְך ָהָיה ִחדוש 

ס ְבֵני ָאָדם ֹקֶדם ַהַמבול, ֵהיַאְך ִנְתַיֲחסו ֶאל ָאָדם ְוֵהיַאְך ָהָיה ָהעֹוָלם ְוַיחַ 
ַהַמבול ְוַיַחס ַהִשְבִעים ֺאמֹות ֶאל ֵשם ָחם ְוֶיֶפת ְבֵני ֹנַח, ְוֵהיַאְך ִנְפְרדו 



 

 

ינֹות וְשֵני ָהעֹוָלם ַהְּלשֹונֹות, ְוֵאיֹפה ָשְכנו, ְוֵהיַאְך ָצְמחו ַהְמָלאכֹות וִבְנַין ַהְמִד 
 ֵמָאָדם ְוַעד ָעָתה.

ָאַמר ַהכוָזִרי: ַגם ֶזה ֵתַמה, ִאם ֵיש ֶאְצְלֶכם ִמְנָין ָברור ִמְבִריַאת     מד
 ָהעֹוָלם.
ָאַמר ֶהָחֵבר: בֹו ָאנו מֹוִנים, ְוֵאין ֵבין ַהְטהוִדים ָבֶזה ַמֲחֹלֶקת      מה

 ֵמֹהדו ְוַעד כוש.
 ָאַמר ַהכוָזִרי: ְוַכָמה ַאֶתם מֹוִנים ַהטֹום.     מו
וְפָרָטם ְמֹבָאר ִמימֹות   ָאַמר ֶהָחֵבר: ַאְרַבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמש ֵמאֹות.    מז

ָאָדם ְוֵשת ֶוֱאנֹוש ַעד ֹנַח, ַעד ֵשם ְוֵעֶבר ֶאל ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַעד 
ַחְברוָתם ָהיו ֵלב ָאָדם וְסגָֺּלתֹו, וְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָהיו ְוֵאֶּלה ִמְפֵני ִהְת   מֶשה.

ָבִנים ַכְקִלטפֹות, ֵאיָנם דֹוִמים ָלָאבֹות ְולֹא ִהְתַחֵבר ָבֶהם ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי, ְוִנְמָנה 
ֹקב ָאִבינו ַהִמְנָין ְלֵאֶּלה ָהֱאֹלִהִטים ְוָהיו ְיִחיִדים ְולֹא ַרִבים, ַעד ֶשהֹוִליד ַיעֲ 

ְשֵנים ָעָשר ְשָבִטים ֺכָּלם ְראוִיים ָלִעְנָין ָהֱאֹלִהי, ְוָשָבה ָהֱאֹלהות ְבָקָהל ַרב 
ַוֲאַנְחנו ִקַבְלנו ִמְנַין ְשֵני ַהַקְדמֹוִנים ִממֶשה, ְוֵנַדע ַמה ֶשֵיש   וָבֶהם ָהָיה ַהִמְנין.
 ִממֶשה ְוַעד ָעָתה.

ַהכוָזִרי: ֶזה ַהְפָרט ַמְרִחיק ַהַמֲחָשָבה ָהָרָעה ִמן ַהֵּלב ֵמַהָכָזב ָאַמר     מח
שר ֶשַטְסִכימו ָעָליו ֲעָשָרה ִמְבִלי ֶשִטְתַבְלְבלו   ְוַהַהְסָכָמה. ִכי ָדָבר ָכֶזה ִאיֶ ְאפ  ָ

ֵרר ֶאְצָלם ָדָבר ָכֶזה, ָכל ִויַגּלו סֹוד ַהְסָכָמָתם אֹו ִיְדחו ִדְבֵרי ִמי ֶשִטְרֶצה ְלבָ 
 ֶשֵכן ֲהמֹוִנים ַרִבים, ְוַהִמְנָין ָקרֹוב, ֵאין ַהָכָזב ְוַהֶשֶקר ָיכֹול ְלִהָכֵנס ָעָליו.

ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲאָבל ַאְבָרָהם ָאִבינו ַעְצמֹו ָהָיה ְבדֹור ַהְפָלָגה ְוִנְשַאר      מט
וָבא מֶשה ַאֲחָריו   ֲאִבי ָאִביו ְוָלֶזה ִנְקָרא ִעְבִרי.הוא וְקרֹוָביו ִבְלשֹון ֵעֶבר 

ְלַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה ְוָהעֹוָלם ָמֵלא ֵמָחְכַמת ָשַמִים ָוָאֶרץ, וָבא ֶאל ַפְרֹעה, 
ְוַחְכֵמי ִמְצַרִים ְוַחְכֵמי ְבֵני ִיְשָרֵאל ַהַמְסִכיִמים לֹו ְוַהחֹוְקִרים ָעָליו, ַעל ֲאֶשר 

ֱאִמינו לֹו ֱאמוָנה ְשֵלָמה ִכי ַהבֹוֵרא ְמַדֵבר ִעם ָאָדם, ַעד ֶשִהְשִמיָעם לֹא הֶ 
ֵכן ָהיו ַעמֹו ִעמֹו, ְולֹא ִמִּסְכלוָתם ֲאָבל ֵמָחְכָמָתם,   ְדָבָריו ַבֲעֶשֶרת ַהְדָבִרים.

ֲאֶשר לֹא ַיַעְמדו ִמִטְרָאָתם ַתְחבולות ַהָחְכמֹות ַהָשַמְיִמטֹות ְוזוָלָתם, מֵ 
ַלֶמְחָקר, ִמְפֵני ֶשֵהם ְכמֹו ַהָדָבר ַהְמֺזָטף, ְוָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ַכָזָהב ַהְמֺזָקק הֹוֵלְך 

ְוֵאיְך ַיֲעֶלה ַבַדַעת ֶשְטֺדֶמה ֶאְצָלם ִכי ַהְּלשֹונֹות ֲאֶשר   ומֹוִסיף, ִדיָנר ַאַחר ִדיָנר.
ֵמש ֵמאֹות ָשָנה ָהיו ְלשֹון ֵעֶבר ְלַבָדה ְוִנְפְלָגה ְבָבֶבל ִביֵמי ֶפֶלג, ָהיו ִלְפֵניֶהם ַכחֲ 

ֲהִיָתֵכן   ְוַיַחס ֺאָמה ָכְך ְוָכְך ֶאל ֵשם, ְוֺאָמה ָכְך ְוָכְך ֶאל ָחם, ְוַאְרצֹוָתם ָכְך.
וְבִדְבֵריֶהם ְלָאָדם ַהטֹום ְלַאֵמת ֶאְצֵלנו ָכָזב ְבַיַחס ֺאמֹות ְמֺפְרָסמֹות 

 וִבְלשֹונֹוָתם ְוִיְהֶיה ַהָדָבר ָפחֹות ֵמֲחֵמש ֵמאֹות ָשָנה.
ֶזה לֹא ִיָתֵכן, ְוֵאיְך ִיָתֵכן ֶזה ַוֲאַנְחנו מֹוְצִאים  ָאַמר ַהכוָזִרי:    נ

טֹום ַהָחְכמֹות ִבְכָתב ְיֵדי ְמַחְבֵריֶהם ֵמֲחֵמש ֵמאֹות ָשָנה, ְוִספור ִמי ֶשָהָיה הַ 
לֹא ַיֲעֹבר ַהָכָזב ַעל ִנְגלֹוָתיו, ְכמֹו ַהְיָחִסים ְוַהְּלשֹונֹות  ֲחֵמש ֵמאֹות ָשָנה

 ְוַהְכִתיבֹות.
ָאַמר ֶהָחֵבר: ְוֵהיַאְך לֹא ָהיו חֹוְלִקים ַעל מֶשה ְבַמה ֶשָאַמר, ְוָהיו      נא

 ָכל ֶשֵכן זוָלָתם.  ַעמֹו תֹוְבִעים אֹותֹו.
 ֵאֶּלה ְדָבִרים ְמֺקָבִלים ֲחָזִקים וְמיָֺּסִדים.  ָאַמר ַהכוָזִרי:     נב
 ָאַמר ֶהָחֵבר: ַהַאָתה רֹוֶאה ֶשַהְּלשֹונֹות ְקדומֹות ֵאין ָלֶהן ְתִחָּלה.     נג
ֲאָבל, ֵהם ֲחָדשֹות ֺמְסָכם ֲעֵליֶהם; מֹוֶרה ַעל ֶזה   ָאַמר ַהכוָזִרי:     נד
ן ַהֵשמֹות ְוַהְפָעִלים ְוַהִמּלֹות, ְוֵהם ִמן ָהאֹוִתטֹות ַהְּלקוחֹות ִממֹוָצֵאי ִחבוָרם ִמ 
 ַהִדבור.
 ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲהָרִאיָת בֹוֶדה ָלשֹון ִמִּלבֹו, אֹו ָשַמְעָת ָעָליו.     נה

ֶשִהִגיעו ֵאֶליָה  ְוֵאין ָסֵפק  לֹא ָרִאיִתי ְולֹא ָשַמְעִתי.  ָאַמר ַהכוָזִרי:     נו
 ְבדֹור ֵמַהדֹורֹות, ְולֹא ָהְיָתה ֹקֶדם ָלשֹון

  ֶשִהְסִכימו ָעֶליָה ֵמַהְסָכַמת ַעם ִמִבְלִתי ָעם, ַעל ָלשֹון.
ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲהָשַמְעָת ַעל ֺאָמה ֶשחֹוֶלֶקת ַבָשבוַע ַהָטדוַע,      נז

ן ְוַהְשָלָמתֹו ַבַשָבת? ֲהִיָתֵכן ֶשִטְשוו ָבֶזה ַאְנֵשי ַהִצין ִעם ֶשַהְתָחָלתֹו ִמטֹום ִראשֹו



 

 

 ַאְנֵשי ִאֵטי ַהַמֲעָרב ִמְבִלי ַהְתָחָלה ְוַהְקֵהל ְוַהְסָכָמה?
לֹא ִיָתֵכן ֶזה ֶאָּלא ְבַהְסָכָמה ִמן ַהֹכל, ְוֶזה ָרחֹוק;   ָאַמר ַהכוָזִרי:     נח

ַהְמַדְבִרים ֺכָּלם ְבֵני ָאָדם אֹו ְבֵני ֹנַח אֹו זוָלָתם, ְוִיְהֶיה ַהָשבוַע אֹו ֶשִטְהיו 
 ֶאְצָלם ְמֺקָבל ֵמֲאִביֶהם.

ְוֵכן ִמְנַין ָהֲעָשָרה, ִהְסִכים ָכל ָאָדם ָעָליו   ָאַמר ֶהָחֵבר: ֶזה ָרִציִתי.     נט
ֹמד ָבֲעָשָרה, ֶאָּלא ֶשהוא ְמֺקָבל ַבִמְזָרח וַבַמֲעָרב, ֵאי ֶזה ֶטַבע ָיִביא ַלעֲ 

 ִמַמְתִחיל בֹו.
ָאַמר ַהכוָזִרי: ְוֵאיְך לֹא ַיְפִגים ָעֶליָך ֱאמוָנְתָך זֹאת, ַמה ֶשאֹוְמִרים      ס

ַעל ַאְנֵשי ֹהדו, ִכי ְמקֹומֹות ֵיש ֶאְצָלם וִבְנָיִנים, וָברור ֶאְצָלם ִכי ֵיש ָלֶהם ֶאֶלף 
 ֵפי ָשָנה.ַאלְ 

ָאַמר ֶהָחֵבר: ָהָיה ֶזה ַמְפִגים ַעל ֱאמוָנִתי ִאּלו ִנְמְצָאה ֱאמוָנה      סא
ְולֹא ִיָמֵצא   ֺמְחֶזֶקת, אֹו ֵסֶפר ֶשַמְסִכיִמים ָעָליו ַהֹכל ִמְבִלי ַמֲחֹלֶקת ַבִמְנָין.

, ְוֵהם ַמְכִעיִסים ֶאת ַאְנֵשי ֶזה, ַאְך ֵהם ֺאָמה ֺמְפֶקֶרת ְוֵאין ֶאְצָלם ָדָבר ָברור
ַהתֹורֹות ִבְכמֹו ֵאֶּלה ַהְדָבִרים ַכֲאֶשר ֵהם ַמְכִעיִסים אֹוָתם ְבַצְלֵמיֶהם 
ֶוֱאִליֵליֶהם ְוַתְחבולֹוָתם ְואֹוְמִרים ִכי ֵהם מֹוִעיִלים ָלֶהם, ובֹוִזים ְלִמי 

, ְוִחְברו ָבֶזה ְסָפִרים ְמַעִחים, ֶשאֹוֵמר, ִכי ֵיש ֶאְצלֹו ֵסֶפר ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים
ִחְברום ְיִחיִדים ִמְבֵני ָאָדם, ִנְפֶתה ָבֶהם ִמי ֶשַדְעתֹו ַקָּלה, ִכְקָצת ִסְפֵרי 
ַהחֹוְבִרים ֶשכֹוְתִבים ָבֶהם ִמְנָיֵני ֲעָשרֹות ַאְלֵפי ָשִנים, אֹו ְכמֹו ֵסֶפר ָהֲעבֹוָדה 

ם ֵשמֹות ַיְנבוָשר ְוַצְגִרית ְודוַאִני, ְוָאְמרו ִכי ֵהם ָהיו ַהְנָבִטית ֶשזֹוְכִרים שָ 
 ֹקֶדם ָאָדם, ְוֶשַטְנבוָשר ָהָיה ַרבֹו ֶשל ָאָדם ָהִראשֹון, ְוַהדֹוֶמה ָלֶזה.

ֱאֹמר, ִכי ָטַעְנִתי ָעֶליָך ְבֺאָמה ֺמְפֶקֶרת וְבָעם   ָאַמר ַהכוָזִרי:     סב
וַמה תֹאַמר   ַמְסִכיִמים ַעל ַדַעת ֶאָחת, ְוֵהיַטְבָת ַהְתשוָבה ָבֶזה.ֶשֵאיָנם 

ַבִפילֹוסֹוִפים ְוֵהם ַבֲאֶשר ֵהם ִמן ַהֶמְחָקר ְוַהִדְקדוק ְוִהְסִכימו ַעל ַהִנְצחות 
ָּלא ָדָבר ֶשֵאין ְוַהַקְדמות ָלעֹוָלם, ְוֵאין ֶזה ֲעָשרֹות ֲאָלִפים ְולֹא ַאְלֵפי ֲאָלִפים ֶא 

 לֹו ַתְכִלית.
ָאַמר ֶהָחֵבר: ַהִפילֹוסֹוִפים ֵאין ְלַהֲאִשים אֹוָתם ִמְפֵני ֶשֵהם ָעם      סג

לֹא ָנֲחלו ָחְכָמה ְולֹא תֹוָרה, ִמְפֵני ֶשֵהם ְיָוִנים, ְוָיָון ִמְבֵני ֶיֶפת ַהשֹוְכִנים ַבָצפֹון, 
ָאָדם, ְוִהיא ַהָחְכָמה ַהֺמְחֶזֶקת ְבֹכַח ֱאֹלִהי, ֵאיֶנָנה ִכי ְוַהָחְכָמה ֶשִהיא ְיֺרָשה מֵ 

ִאם ְבֶזַרע ֵשם ֶשהוא ְסגַֺּלת ֹנַח, לֹא ָפְסָקה ַהָחְכָמה ְולֹא ִתְפֹסק ִמן ַהְּסֺגָּלה 
ָמה ְולֹא ָהְיָתה ַהָחְכָמה ְבָיָון, ֶאָּלא ֵמֵעת ֶשָגְברו ְוֶנְעְתָקה ַהָחכְ   ַהִהיא ֵמָאָדם.

ֲאֵליֶהם ִמָפַרס ְוֶאל ָפַרס ִמַכְשִדים, ְוָקמו ָבֶהם ַהִפילֹוסֹוִפים ַהְמֺפְרָסִמים 
ַבָטִמים ָהֵהם, לֹא ֹקֶדם ָלֵכן ְולֹא ְלַאַחר ִמֵכן, וֵמֵעת ֶשָשָבה ַהַמְלכות ָלרֹוִמִטים 

 לֹא ָקם ָבֶהם ִפילֹוסֹוף ְמֺפְרָסם.
 ְוִכי ֶזה ְמַחֵטב ֶשּלֹא ַנֲאִמין ַלֲאִריְסטֹו ְבָחְכָמתֹו.  ִרי:ָאַמר ַהכוזָ      סד
ָאַמר ֶהָחֵבר: ֵכן, ִמְפֵני ֶשִהְטִריַח ֶאת ִשְכלֹו וַמֲחַשְבתֹו ַבֲעבור      סה

ְוסֹופֹו, ֶשּלֹא ָהְיָתה ְבָידֹו ַקָבָלה ִמִמי ֶשַטֲאִמין ְבַהָגָדתֹו ְוָחַשב ִבְתִחַּלת ָהעֹוָלם 
ְוָהָיה ָקֶשה ַעל ַמֲחַשְבתֹו ְלַצֵטר ַהַהְתָחָלה, ַכֲאֶשר ָהָיה ָקֶשה ַגם ֵכן 

ַאְך ִהְכִריַע ַהָקשֹוָתיו ַהנֹוִטים ֶאל ַהַקְדמות ְבַמֲחַשְבתֹו ַהָמְפֶשֶטת,  ַהַקְדמות.
יו, ְוֵהיַאְך ִנְתַיֲחסו ְבֵני ְולֹא ָרָאה ִלְשֹאל ַעל ִמְנַין ְשֵני ִמי ֶשָהָיה ְלָפנָ 

ְוִאּלו ָהָיה ַהִפילֹוסֹוף ְבֺאָמה ֶשִטְנַחל ְמֺקָבלֹות וְמֺפְרָסמֹות ֶשֵאינֹו ָיכֹול   ָאָדם.
ִלְדחֹות אֹוָתם, ָהָיה ִמְתַעֵּסק ְבַהָקשֹוָתיו ומֹוְפָתיו ְלַהֲחִזיק ַהִחדוש ִעם 

 ַקְדמות ֲאֶשר הוא יֹוֵתר ָקֶשה ְלַקֵבל.ַכֲאֶשר ֶהֱחִזיק הַ   ָקְשיֹו.
 ְוִכי ֵיש ַבמֹוֵפת ַהְכָרָעה.  ָאַמר ַהכוָזִרי:     סו
ָחִליָלה ָלֵאל   ָאַמר ֶהָחֵבר: וֵמַאִין ָלנו מֹוֵפת ַבְשֵאָלה ַהזֹאת.     סז

בֹא ְבִנְפָלאֹות ְוַשנֹות ֶשָתבֹוא ַהתֹוָרה ְבַמה ֶשִיְדֶחה ְרָאָיה אֹו מֹוֵפת, ַאְך ָת 
ַהִמְנָהִגים ִלְבִריַאת ְדָבִרים אֹו ַלֲהֹפְך ָדָבר ֶאל ָדָבר ַאֵחר, ְלהֹורֹות ַעל ָחְכַמת 

וְשֵאַלת ַהִחדוש   בֹוֵרא ָהעֹוָלם ִויָכְלתֹו ַלֲעשֹות ַמה ֶשָחֵפץ, ְבֵעת ֶשַטְחֹפץ.
ְשֵתי ַהְחָענֹות ָשוֹות, ַעד ֶשַתְכִריַע ַהִחדוש ַהַקָבָלה  ְוַהַקְדמות ֲעֺמָקה, ְוַרֲאיֹות

ְוִאם ָהָיה   ֵמָאָדם ְוֹנַח ומֶשה ַבְנבוָאה ֲאֶשר ִהיא יֹוֵתר ֶנֱאֶמֶנת ִמן ַהַהָקָשה.
ֹקֶדם ִמְצָטֵרְך ַבַעל תֹוָרה ְלַהֲאִמין וְלהֹודֹות ְבִהטוִלי ַקְדמֹון ְועֹוָלמֹות ַרִבים 

ָהעֹוָלם ַהֶזה הוא ָחָדש ִמְזָמן  ָהעֹוָלם ַהֶזה, לֹא ָהָיה ָבֶזה ְפָגם ֶבֱאמוָנתֹו, ִכי
 ָידוַע וְתִחַּלת ָהָאָדם: ָאָדם ְוֹנח.



 

 

ַדי ִלי ְבֵאֶּלה ַהְחָענֹות ַהַמְסִפיקֹות ַבַשַער ַהֶזה,   ָאַמר ַהכוָזִרי:     סח
ְבָרִתי ִעְמָך, ַאְטִריֲחָך ְלַהְראֹות ִלי ַהְחָענֹות ַהַמְפִסיקֹות, ֲאָבל ְוִאם ֶתֱאַרְך חֶ 

ְוֵהיַאְך ִהְתַחֵזק ְבַנְפְשֶכם ַהָדָבר ַהָגדֹול ַהֶזה, ֶשִטְהֶיה   שוב ֶאל ִגְלגול ְדָבֶריָך.
ְלָאִכים, ֲאֶשר ִנְתַעָּלה ַלבֹוֵרא ַהגופֹות ְוָהרוחֹות ְוַהְנָפשֹות ְוַהְשָכִלים ְוַהמַ 

ְוִהְתַקֵדש ְוִהְתַגֵדל ֵמַהָשַגת ַהְשָכִלים ָכל ֶשֵכן ֵמַהחוִשים, ִחבור ִעם ַהְבִרָיאה 
ְוִאם ִהיא ִנְפָלָאה ְבצוָרָתה, ִכי ַבָקֹטן   ַהזֹאת ַהִנְבָזה ַהְמֺגָנה ְבָחְמָרה.

 תֹו, ַמה ֶשֵאין ַהַדַעת ַמֶשֶגת אֹותֹו.ֶשָבְרָמִשים ִמְפִליַאת ָחְכמָ 
ָאַמר ֶהָחֵבר: ִבְדָבְרָך ֶזה לֹא ִהְצַרְכַתִני ֶאל ְדָבִרים ַרִבים      סט
ַהַאָתה ְמַיֵחס זֹאת ַהָחְכָמה ַהִנְמֵצאת ִבְבִריַאת ַהְנָמָלה, ֶדֶרְך ָמָשל,   ַלֲהִשיֶבָך.

ְלזוָלתֹו ִמִבְלִתי ַהבֹוֵרא ַהָטכֹול, ַהְמַשֵער ֲאֶשר ָנַתן  ֶאל ַגְלַגל אֹו ֶאל כֹוָכב אֹו
 ְלָכל ָדָבר ֺחקֹו ֵמֵאין תֹוֶסֶפת ְוִחָּסרֹון.

 ָאַמר ַהכוָזִרי: ְוֶזהו ַהְמיָֺחס ֶאל ֹפַעל ַהֶחַבע.     ע
 ָאַמר ֶהָחֵבר: וַמה הוא ַהֶחַבע.     עא
ֹכח ֵמַהֹכחֹות ַעל ַמה ֶשָשַמְענו ַבָחְכמֹות, ְוֵאין  ָאַמר ַהכוָזִרי: הוא     עב

 הוא ֲאָבל ַהֲחָכִמים יֹוְדִעים אֹותֹו ְבִלי ָסֵפק.-ָאנו יֹוְדִעים ַמה
ָגַדר אֹותֹו ַהִפילֹוסֹוף ִכי   ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲאָבל ְיִדיָעָתם בֹו ִכיִדיָעֵתנו.     עג

ֶשר ָבה ָינוַח ְוָינוַע ַהָדָבר ֲאֶשר הוא בֹו ְבֶעֶצם ְולֹא הוא ַהַהְתָחָלה ְוַהִּסָבה אֲ 
 ְבִמְקֶרה.
ָאַמר ַהכוָזִרי: ְכִאּלו הוא אֹוֵמר, ִכי ַהָדָבר ֲאֶשר ָינוַע ֵמַעְצמֹו ְוָינוַח      עד

  ִהיא ַהֶחַבע. –לֹו ִסָבה ָמה, ָבה ָינוַח ְוָינוַע, ְוַהִּסָבה ַהִהיא -ֵמַעְצמֹו ֶיש
ָאַמר ֶהָחֵבר: ֶזה הוא ֶשָרָצה לֹוַמר ִעם ִדטוקות ַרב ְוִדְקדוק      עה

ְוֶהְפֵרש ֵבין ַמה ֶשִטְפַעל ְבִמְקֶרה ִמַמה ֶשִטְפַעל ְבֶטַבע, ְוַהְדָבִרים ַמְבִהיִלים 
 וא.ֶזה ה –ַהשֹוְמִעים, ֲאָבל ָהעֹוֶלה ִמיִדיָעָתם ַבֶחַבע 

ָאַמר ַהכוָזִרי: ִאם ֵכן ֲאִני רֹוֶאה ֶשִהְתעונו ְבֵשמֹות ֵאֶּלה ְוָשמונו      עו
ָחָכם פֹוֵעל" ְוֶאְפָשר ֶשָנבֹוא לֹוַמר:  ְמַשְתִפים ִעם ַהבֹוֵרא, ְבָאְמֵרנו: "ַהֶחַבע.

 "בֹוֵרא" ַעל ַטַעם ִדְבֵריֶהם.
א, ֲאָבל ֵיש ַלְיסֹודֹות ְוַלֶשֶמש ְוַלָטֵרַח ְוַלכֹוָכִבים הו-ָאַמר ֶהָחֵבר: ֶכן     עז

ְפָעִלים ַעל ֶדֶרְך ַהִחמום ְוַהֵקרור, ְוַהַהְרָטָבה ְוַהֹטֶבש ְוַהְתלוִיים ָבֶהם, ִמְבִלי 
ָכל ֲאֶשר בֹו ֶשְנַיֵחס ָלֶהם ָחְכָמה ַרק ֲעבֹוָדה, ֲאָבל ַהִצטור ְוַהִשעור ְוַהַהְזָרָעה וְ 

וִמי ֶשקֹוֵרא ֵאֶּלה   ָחְכָמה ְלַכָוָנה, לֹא ִיְתַיֵחס ִכי ִאם ְלָחָכם ַהָטכֹול ַהְמַשֵער.
ֶשְמַתְקִנים ַהֹחֶמר ְבִחמום וְבֵקרור ֶטַבע, לֹא ַיִזיק, ְכֶשַמְרִחיק ֵמֶהם ַהָחְכָמה, 

ִציַרת ַהָוָלד ְבִהְתַחְבָרם, ַאְך ֵהם עֹוְזִרים ַכֲאֶשר ַיְרִחיק ֵמָהִאיש ְוָהִאָשה יְ 
ְוַאל ִיְהֶיה ָרחֹוק ְבֵעיֶניָך   ַלֹחֶמר ַהְמַקֵבל צוַרת ָהָאָדם, ֵמֵאת ַהְמַצֵטר ֶהָחָכם.

ֵהָראֹות ָרְשֵמי ִעְנָיִנים ֱאלֹוִהִטים ִנְכָבִדים ָבעֹוָלם ַהֶזה ַהַתְחתֹון, ְכֶשִטְהיו 
 ְוֶזהו ֹשֶרש ָהֱאמוָנה ְוֹשֶרש ַהֶמִרי.  ם ָהֵהם ְנכֹוִנים ְלַקֵבל אֹוָתם.ֶהֳחָמִרי
 ָאַמר ַהכוָזִרי: ְוֵאיְך ִיְהֶיה ֹשֶרש ָהֱאמוָנה הוא ֹשֶרש ַהֶמִרי.     עח
ם ָאַמר ַהכוָזִרי: ֵכן, ִכי ַהְדָבִרים ֲאֶשר ָיִכינו ְלַקֵבל ָהְרָשִמים ָההֵ      עט

ָהֱאֹלִהִטים ֵאיָנם ִביֹכֶלת ָאָדם ְולֹא יוְכלו ְלַשֵער ַכמוָתם ְוֵאיכוָתם, ְוִאם ֵיְדעו 
ַעְצָמם לֹא ֵיְדעו ְזַמֵניֶהם וְמקֹומֹוָתם ְוִחבוָרם ְוַהִזמון ָלֶהם, ָצִריְך ָבֶזה ֶאל 

וִמי ֶשִהִגיעֹו ַהָדָבר   ֹלִהים.ְיִדיָעה ְשֵלָמה ְמֹפֶרֶשת ַתְכִלית ַהֵבאור ֵמֵאת ָהאֱ 
וִמי ֶשִהְשַתֵדל   ַהֶזה ְוִקֵטם אֹותֹו ַעל ְגבוָליו וְתָנָאיו ְבֵלב ָשֵלם, הוא ַהַמֲאִמין.

ְלַתֵקן ַהְדָבִרים ְלַקֵבל ָהִעְנָין ַההוא ְבֶמְחָקר וְסָברֹות ְוֶהֵקשֹות ִמַמה ֶשִטָמֵצא 
ַהחֹוִזים, הֹוָרַדת ָהרוֲחִנטֹות ַוֲעִשַטת ַהְחַלְסָמאֹות, הוא ַהַמְמֶרה, ִכי ְבִסְפֵרי 

הוא ַמְקִריב ַהָקְרָבנֹות וַמְקִטיר ַהְקטֹורֹות ֵמַהָקָשה וְסָבָרא, ְוֵאיֶננו יֹוֵדַע 
ת וִמי ִמְבֵני ָאָדם, ֲאִמַתת ַמה ֶשָראוי, ְוַכָמה, ְוֵאיך, וְבֵאיֶזה ָמקֹום, וְבֵאיֹזה עֵ 

ְוָהָיה ַכְכִסיל,   ְוֵאיְך ָראוי ְלִהְתַעֵּסק ָבִעְנָין ַההוא ְוִעְנָיִנים ַרִבים ִספוָרם ֶיֱאָרְך.
ֲאֶשר ִנְכַנס ְבאֹוַצר רֹוֵפא ְמֺפְרָסם ִכי ְרפואֹוָתיו מֹוִעילֹות ְוָהרֹוֵפא ֵאיֶננו בֹו, 

ִנים ֶאל ָהאֹוָצר ַההוא ְלַבֵקש ַהתֹוֶעֶלת, ְוַהְכִסיל ַההוא ָהָיה וְבֵני ָאָדם ָהיו ְמַכוְ 
נֹוֵתן ָלֶהם ִמן ַהֵכִלים ָהֵהם ְוהוא לֹא ָהָיה ַמִכיר ָהְרפואֹות, ְולֹא ַכָמה ָראוי 
ְלַהְשקֹות ִמָכל ְרפוָאה ְלָכל ִאיש ָוִאיש, ְוֵהִמית ָבְרפואֹות ָהֵהם ֲאֶשר ָהיו 

ִעילֹות ָלֶהם, ְוִאם ִיְזַדֵמן ֶשְטַקֵבל תֹוֶעֶלת ֶאָחד ֵמֶהם ִבְכִלי ִמן ַהֵכִלים ָהֵהם מֹו



 

 

ִיחו ְבֵני ָאָדם ֵאָליו ְויֹאְמרו ִכי הוא ַהמֹוִעיל, ַעד ֲאֶשר ַיְטֵעם אֹו ִיְראו ְלזוָלתֹו 
ֹוִעיל ְבַעְצמותו ָאְמָנם הוא ֲעַצת תֹוֶעֶלת ְבִמְקֶרה ִיחו ֵאָליו ְולֹא ֵיְדעו ִכי ַהמ

ָהרֹוֵפא ַההוא ֶהָחָכם ֲאֶשר ִחֵבר ָהְרפואֹות ָהֶהם ְוָהָיה ַמְשֶקה אֹוָתם ָכָראוי 
ְוָהָיה ְמַצֶוה ַהחֹוֶלה ֶשְטַזֵמן ַמה ֶשָצִריְך ְלָכל ְרפוָאה וְרפוָאה ִמַמֲאָכל וַמְשֶקה 

ְוַעל ַהֶדֶרְך ַהֶזה ָהיו ְבֵני   ְוֵשָנה ְוִקיָצה ְוַאִויר וִמְשָכב ְוזוָלָתם.וְתנוָעה וְמנוָחה 
ָאָדם ֹקֶדם מֶשה, זוָלִתי ְמַעט ִמְזָער, ִנְפִתים ְבִנמוֵסי ַהכֹוָכִבים ְוַהְחָבִעים 

ַמֲחִזיִקים ְבַרִבים ְוֶנְעָתִקים ִמִנמוס ֶאל ִנמוס וֵמֱאלֹוַה ֶאל ֱאלֹוַה, ְוֶאְפָשר שֶ 
ֵמֶהם ְושֹוְכִחים ַמְנִהיָגם וְמַנֲהָלם, וְמִשיָמם ִסָבה ְלתֹוָעלֹות, ְוֵהם ְבַעְצָמם 

ֲאָבל ַהמֹוִעיל ְבַעְצמֹו הוא ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי,   ִסָבה ִלְנָזִקים, ְכִפי ַהֲהָכָנה ְוַהִזמון.
 ְדרֹו.ְוַהַמִזיק ְבַעְצמֹו הוא ֵהעָ 

ָאַמר ַהכוָזִרי: ָנשוב ֶאל ִעְנָיֵננו ְוהֹוִדיֵעִני, ֵאיְך ָקָמה תֹוַרְתֶכם ְוֵאיְך      פ
ָפְשָטה ְוִנְרֲאָתה, ְוֵאיְך ִנְתַחְברו ַהֵדעֹות ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָהיו ֲחלוקֹות, וְבַכָמה 

ְזָקה ְוִנְשְלָמה, ִכי ַהְתָחלֹות ַהָדתֹות ָשִנים ִנְתַיְּסָדה ָהֱאמוָנה ְוִנְבְנָתה ַעד ֶשִנְתחַ 
ִמְבִלי ָסֵפק לֹא ִתְהֶייָנה ִכי ִאם ִביִחיִדים, ֶשִמְתַגְבִרים ַלֲעֹזר ַהָדָבר ֲאֶשר ִיְרֶצה 
ָהֱאֹלִהים ְלַהְראֹותֹו, ְוֵהם הֹוְלִכים ְוַרִבים ְוֶנֱעָזִרים ְבַעְצָמם, אֹו ֶשָטקום ָלֶהם 

  ֵזר ְוַיְכִריַח ֶהָהמֹון ַעל ַהָדָבר ַההוא.ֶמֶלְך עֹו
ָאַמר ֶהָחֵבר: לֹא ָיקום ְוִיְגַדל ַעל ַהֶדֶרְך ַהֶזה ֶאָּלא ַהִנמוִסים      פא

ַהִשְכִלִטים ֲאֶשר ַהְתָחָלָתם ִמן ָהָאָדם, ְוַכֲאֶשר ִיָגֵמר ְוֵיָעֵזר ֵיָאֵמר ִכי הוא ֶנֱעַזר 
ֺלָמד ְוַהדֹוֶמה ָלֶזה, ֲאָבל ַהִנמוס ֲאֶשר ַהְתָחָלתֹו ֵמַהבֹוֵרא, הוא ִמן ַהבֹוֵרא וְמ 
 ֶנֱאַמר לֹו: ֱהֵיה ַוְטִהי, ִכְבִריַאת ָהעֹוָלם.  ָקם ִפְתֹאם.
 ָאַמר ַהכוָזִרי: ִהְבַהְלָת אֹוָתנו ִבְדָבֶריָך ֶהָחֵבר.     פב
ִהיל יֹוֵתר, ִכי ָהיו ְבֵני ִיְשָרֵאל ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲאָבל ָהִעְנָין ַמבְ      פג

ְמֺשְעָבִדים ְבִמְצַרִים ֵשש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה, 
ִמְתַיֲחִסים ֶאל ְשֵנים ָעָשר ְשָבִטים, לֹא ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיש ְולֹא ָבַרח ֶאל ֶאֶרץ 

ְכִרי, ְמַיֲחִלים ַהמֹוֵעד ֲאֶשר ָיַעד בֹו ֶאל ֲאבֹוָתם ַאֶחֶרת ְולֹא ִנְכַנס ֵביֵניֶהם נָ 
ְוֶאֶרץ ְכַנַען ָהְיָתה ָבֵעת ַהִהיא   ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֶשַטְנִחיֵלם ֶאת ֶאֶרץ ְכָנַען.

ִלית ִביֵדי ֶשַבע ֺאמֹות ְבַתְכִלית ָהֹרב ְוַהָחְזָקה ְוַהַהְצָלָחה, וְבֵני ִיְשָרֵאל ְבַתכְ 
ְוָשַלח מֶשה ְוַאֲהֹרן   ַהַדּלות ְוָהִענוי ְבַיד ַפְרֹעה; הֹוֵרג ֶאת ְבֵניֶהם ֶשּלֹא ִיְרבו.

ִעם ֺחְלָשָתם ְוָעְמדו ְכֶנֶגד ַפְרֹעה ִעם ֶחְזָקתֹו ְבאֹותֹות וְבמֹוְפִתים וְבִשנוי 
ַצוֹות ֲעֵליֶהם ְבָרע, ְולֹא ִלְמֹנַע ַעְצמֹו ַהִמְנָהִגים, ְולֹא ָיֹכל ְלִהָּסֵתר ֵמֶהם ְולֹא לְ 

ֵמֶעֶשר ַמכֹות ֲאֶשר ָחלו ְבִמְצַרִים, ְבֵמיֵמיֶהם וְבַאְרָצם וְבַאִויָרם וְבִצְמֵחיֶהם 
וִבְבֶהְמָתם וְבגוָפם וְבַנְפשֹוָתם, ֶשֵמת ֵמֶהם ְבֶרַגע ֶאָחד ַבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַהָטָקר 

ְבָבֵתיֶהם ְוֶהָחִביב ָלֶהם, ָכל ְבכֹור, ְוֵאין ַבִית ֲאֶשר ֵאין ָשם ֵמת, זוָלִתי ֶשָהָיה 
ְוָכל ַהַמכֹות ָהֵאֶּלה ָהיו ָבאֹות ְבַאְזָהָרה וְבַהְתָרָאה וְבמֹוֵעד   ָבֵתי ְבֵני ִיְשָרֵאל.

ר ִכי ֵהם ְבַכָוָנה ֵמֵאת ֱאלֹוַה וִמְסַתְּלקֹות ְבַאְזָהָרה וְבַהְתָרָאה, ְכֵדי ֶשִיְתָבֵר 
ָחֵפץ עֹוֶשה ֶחְפצֹו ְבֵעת ֶשַטְחֹפץ, לֹא ִמַצד ַהֶחַבע ְולֹא ִמַצד ַהכֹוָכִבים ְולֹא 

ְוַאַחר ָיְצאו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִבְדַבר ַהֵשם ַבַּלְיָלה ַההוא ְבֵעת ֶשֵמתו   ְבִמְקֶרה.
סוף וְמַנֲהָלם ַעמוד ָעָנן ְוַעמוד ֵאש, -ְרֹעה, ְוָהְלכו ֶדֶרְך ַיםְבכֹוֵריֶהם, ֵמַעְבדות פַ 

הֹוְלִכים ִלְפֵניֶהם וַמְנִהיִגים אֹוָתם, וְנִגיֵדיֶהם ְוֹכֲהֵניֶהם ְשֵני ַהְזֵקִנים 
ְוַעד   ר.ָהֱאֹלִהִטם, מֶשה ְוַאֲהֹרן, ָהיו ְבֵעת ֶשִנְתַנְבאו ְבֵני ְשמֹוִנים ָשָנה ְויֹותֵ 

ָהֵעת ַהִהיא לֹא ָהיו ָלֶהם ִמְצֹות ִכי ִאם ְמַעט, מֹוָרָשה ִמן ַהְיִחיִדים ָהֵהם 
ְוַאַחר ֵכן ָרַדף ַאֲחֵריֶהם   ֵמָאָדם ְוֹנַח, ְולֹא ִבְחָלם מֶשה ֲאָבל הֹוִסיף ֲעֵליֶהם.
י ִמְלָחָמה, וָבַקע ֶאת ַהַטם פְרֹעה ְולֹא ִנְצָטְרכו ֶאל ְכֵלי ִמְלָחָמה ְולֹא ָהיו ְמֺלְמדֵ 

ְוָעְברו ְבתֹוכֹו ְוָטַבע בֹו ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְוִהְשִליָכם ַהָטם ֵמִתים ְלֵעיֵני ְבֵני 
 ְוַהָדָבר ָאֹרְך ְוָידוַע.  ִיְשָרֵאל.
ָאַמר ַהכוָזִרי: ֶזהו ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ֶבֱאֶמת, וַמה ֶשִנְתָלה בֹו ִמן      פד

ַהִמְצֹות ָראוי ְלַקְבלֹו ִכי ֵאין ִנְכָנס ַבֵּלב ֵמֲחָמתֹו ָסֵפק לֹא ִמְכָשִפים ְולֹא 
ְוִאּלו ִנְדָמה ָלֶהם ִהָבַקע ַהָטם ְוָעְבָרם ְבתֹוכֹו, ְיֺדֶמה    ִמַתְחבוָלה ְולֹא ִמִדְמיֹון,

ְחָתם ְשָלָלם ְוִהָשֵאר ָממֹוָנם ָלֶהם ַהָצָלָתם ִמן ָהַעְבדות ומֹות ַמֲעִביֵדיֶהם ְוַק 
 ֶאְצָלם, ְוֶזה ִעְקשות ֵמֶאִפיקוְרִסים.

ָאַמר ֶהָחֵבר: ְוַאֲחֵרי ֶזה ֶשָעְמדו ַבִמְדָבר ְמקֹום ֵאין ֶזַרע ְוהֹוִריד      פה
 ָלֶהם ֶלֶחם ִנְבָרא יֹום יֹום ִמְּלַבד ַהַשָבת, ֲאָכלוהו ַאְרָבִעים ָשָנה:

ָאַמר ַהכוָזִרי: ַגם ֵאֶּלה ֵאין ָבֶהם ִמְדֶחה, ַמה ֶשַמְתִמיד ַאְרָבִעים      פו
ָשָנה ְלֵשש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיש ְוַהִנְלִוים ֲאֵליֶהם, ֵיֵרד ִשָשה ָיִמים ְוִיְסַתֵּלק יֹום 
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 ָין ָהֱאֹלִהי ְכמֹו ִנְדָבק בֹו.ַהַשָבת, ִאם ֵכן חֹוָבה ְלַקֵבל ַהַשָבת ִמְפֵני ֶשָהָיה ָהִענְ 
ָאַמר ֶהָחֵבר: ַהַשָבת ֺמְזָהר ָעָליו ִמֶזה וִמְבִריַאת ָהעֹוָלם ְבֵשֶשת      פז 

ְיֵמי ְבֵראִשית וִמַמה ֶשֲאִני ָעִתיד ְלָזְכרֹו, ְוהוא ֶשָהָעם, ִעם ַמה ֶשֶהֱאִמינו ְבַמה 
ֹוְפִתים ָהֵאֶּלה, ִנְשַאר ְבַנְפשֹוָתם ָסֵפק, ֵאיְך ְיַדֵבר ֶשָבא בֹו מֶשה ַאַחר ַהמ

ָהֱאֹלִהים ִעם ָהָאָדם, ְכֵדי ֶשּלֹא ִתְהֶיה ַהְתָחַלת ַהתֹוָרה ֵמֵעָצה וַמֲחָשָבה 
ִמֲחַמת ָאָדם ְוַאַחר ְיַחְבֵרהו ֵעֶזר ְוֹאֶמץ ֵמֵאת ָהֲאֹלִהים, ִמְפֵני ֶשָהָיה ָרחֹוק 

ְוָרָצה ְיָי ְלָהִסיר   ְבֵעיֵניֶהם ִמזוַלת ָאָדם, ַבֲעבור ֶשַהִדבור ַגְשִמי.ַהִדבור 
ַהֶזה ִמִּלבֹוָתם ְוִצָוה אֹוָתם ְלִהְתַקֵדש ַהְקֺדָשה ַהְצפוָנה ְוַהְגלוָיה, ְוָשם  ַהָּסֵפק

ן ִלְשֹמַע ִדְבֵרי ַהָדָבר ַהָנחוץ ָבה: ְפִרישות ִמן ַהָנִשים ְוַהִזמו
ְוִהְתַקֵדש ָהָעם, ְוִנְזַדֵמן ְלַמְדֵרַגת ַהְנבוָאה, ַאף ִלְשֹמַע ִדְבֵרי   ָהֱאֹלִהים.

ְוָהָיה ֶזה ַאַחר ְשלָשה ָיִמים ְבַהְקָדמֹות אֹותֹות   ָהֱאֹלִהים ָפִנים ְבָפִנים.
ֶשָּסְבָבה ֶאת ַהר ִסיָני, ְוִנְשֲאָרה ָהֵאש  ְגדֹולֹות ִמקֹולֹות וְבָרִקים וְרָעִמים ְוֵאש

ַהִהיא ַאְרָבִעים יֹום רֹוִאין אֹוָתה ָהָעם, ְורֹוִאין ֶאת מֶשה ָבא ְבתֹוָכה ְויֹוֵצא 
ִמֶמָנה, ְוָשַמע ָהָעם ִדבור ַצח ַבֲעֶשֶרת ְדָבִרים, ֵהם ֺאמֹות ַהתֹורֹות 

ת ַשָבת, וְכָבר ָקְדָמה ִמְצָותֹו ִעם הֹוָרַדת ֶאָחד ֵמֶהם ִמְצוַ   ְוָשְרֵשיֶהן.
ְוֵאֶּלה ֲעֶשֶרת ַהְדָבִרים לֹא ִקְבָלם ֶהָהמֹון ֵמֲאָנִשים ְיִחיִדים ְוּלא ִמָנִביא,   ַהָמן.

ִכי ִאם ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ִנָתנו, ֲאָבל לֹא ָהָיה ָבֶהם ֹכַח ְכמֶשה ִלְראֹות ַהָדָבר 
ְוֶהֱאִמינו ָהָעם ִמן ַהטֹום ַההוא, ִכי מֶשה ְמֺדָבר בֹו ְבִדבור   א.ַהָגדֹול ַההו

ֶשּלֹא  –ַהְתָחָלתֹו ֵמֵאת ַהבֹוֵרא, לֹא ָקְדָמה ְלמֶשה בֹו ַמֲחָשָבה ְולֹא ֵעָצה, 
ֹוֶתיָה ְוִתְדַבק ִתְהֶיה ַהְנבוָאה, ַכֲאֶשר ָחְשבו ַהִפילֹוסֹוִפים ִמֶנֶפש ִיְזַדְככו ַמְחְשב

ַבֵשֶכל ַהפֹוֵעל, ַהִנְקָרא רוַח ַהֹקֶדש אֹו ְבַגְבִריֵאל ְוַיְשִכיֵלהו, ְוֶאְפָשר ֶשִטְתַדֶמה 
לֹו ָבֵעת ַהִהיא ַבֲחלֹום אֹו ֵבין ֵשָנה ְוִקיָצה ֶשִאיש ְמַדֵבר ִעמֹו ְושֹוֵמַע ְדָבָריו 

, ְורֹוֶאה אֹותֹו ְבַמֲחַשְבתֹו לֹא ְבֵעיָניו, ְוָאז יֹאַמר ִכי ַהבֹוֵרא ְבַנְפשֹו לֹא ְבָאְזָניו
וַמה ֶשִנְלֶוה ֶאל ַהִדבור   ְוָסרו ֵאֶּלה ַהְּסָברֹות ַבַמֲעָמד ַהָגדֹול ַההוא.  בֹו.-ִדֶבר

ה ִבְשֵני לוחֹות ָהֱאֹלִהי ִמן ַהִמְכָתב ָהֱאֹלִהי, ֶשָחַקק ֲעֶשֶרת ַהִדְברֹות ָהֵאּלֶ 
ֲאָבִנים ְיָקרֹות, ְוָנַתן אֹוָתם ֶאל מֶשה, ְוָראו אֹוָתם ִמְכָתב ֱאֹלִהי ַכֲאֶשר ָשְמעו 

ְוָעָשה ָלֶהם מֶשה ְבִמְצַות ָהֱאֹלִהים ָארֹון ְוֵהִקים ָעָליו  אֹוָתם ִדבור ֱאֹלִהי.
ֵני ִיְשָרֵאל ָכל ְטֵמי ַהְנבוָאה ִכְתַשע ֵמאֹות ָשָנה, ַהִמְשָכן ַהָטדוַע, ְוִנְשַאר ֶזה ֵבין בְ 

 ַעד ֶשָמרו ָהָעם ְוִנְגַנז ָהָארֹון ְוָגַבר ֲעֵליֶהם ְנבוַכְדֶנַצר ְוִהְגָלם.
ָאַמר ַהכוָזִרי: ִמי ֶששֹוֵמַע ִדְבֵריֶכם, ִכי ָהֱאֹלִהים ִדֵבר ִעם ֲהמֹוְנֶכם      פח
ַגם   ם לוחֹות ְוזוַלת ֶזה, ַהִדין ִעמֹו ֶשְטַיֵחס ֲאֵליֶכם ַדַעת ַהַהְגָשָמה.ְוָכַתב ָלכֶ 

ַאֶתם ֵאין ְלַהֲאִשיְמֶכם, ִכי ֵאין ִמְדֶחה ַלַמֲעָמדֹות ַהְגלוִיים ַהְגדֹוִלים ָהֵאֶּלה, 
 ְכִלי.ְוֵיש ָלדון ֶאְתֶכם ִלְזכות ְבַהְשָלַכת ַהַהָקָשה ְוָהִעטון ַהִש 

ָאַמר ֶהָחֵבר: ָחִליָלה ָלֵאל ִמן ַהֶשֶקר וַמה ֶשַהֵשֶכל ַמְרִחיק אֹותֹו      פט
וְתִחַּלת ֲעֶשֶרת ַהְדָבִרים הוא ַהִצווי ֶשַנֲאִמין ֵבאֹלִהים, ְוַהֵשִני   ִויִשיֵמהו ֶשֶקר.

ִמַשֵתף לֹו וֵמֲעשֹות ֶפֶסל וְתמוָנה ָהַאְזָהָרה ֵמֲעֹבד ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים חוץ ֵמְיָי ו
ְוֵאיְך לֹא ְנרֹוְמֵמהו ֵמַהַגְשמות ַוֲאַנְחנו   ֵמַהְגִשים. –ְוַתְבִנית, וְכָללֹו ֶשל ָדָבר 

ְמרֹוְמִמים ְקָצת ִמְבִריאֹוָתיו ֵמַהַגְשמות, ַכֶנֶפש ַהְמַדֶבֶרת, ֲאֶשר ִהיא ָהָאָדם 
ֲאֶשר ְיַדֵבר ִעָמנו ִממֶשה ְוַיְשִכיל ְוַיְנִהיג, ֵאיֶננו ְלשֹונֹו ְולֹא ִלבֹו ְולֹא ֶבֱאֶמת, ִכי 

מֹוחֹו, ַאְך ֵאֶּלה ֵכִלים ְלמֶשה ומֶשה ֶנֶפש ְמַדֶבֶרת ַמֶכֶרת, ֵאיֶנָנה ֶגֶשם ְוֵאיֶנָנה 
 ֹ א ֵתַצר ִהיא ֵמִהָכֵלל ָבה צורֹות ָכל ִנְגֶבֶלת ְבָמקֹום, ְולֹא ֵיַצר ִמֶמָנה ָמקֹום, ְול

ַהְברוִאים, ַוֲאַנְחנו ְמָתֲאִרים אֹוָתה ִבְתָאִרים ַמְלֲאכוִתִטים רוֲחִנִטים, ָכל ֶשֵכן 
ָאְמָנם ַהִדין ָעֵלינו ֶשּלֹא ִנְדֶחה ַמה ֶשִקַבְלנו ִמן ַהַמֲעָמד   בֹוֵרא ַהֹכל ִיְתָבָרְך.

ְונֹאַמר ֶשֵאין ֲאַנְחנו יֹוְדִעים ֵאיְך ִנְגַשם ָהִעְנָין ַעד ֶשָשב ִדבור ְוָקַרע ֶאת  ַההוא,
ָהָיה ִנְמָצא, ְולֹא ַמה ֶשֶהֱעִביד   ָאְזֵנינו, ְולֹא ַמה ֶשָבָרא לֹו ִיְתָבֵרְך ִמַמה ֶשּלֹא
ֲאֶשר ָבָרא ֶאת ַהָשַמִים ְוַהכֹוָכִבים לֹו ִמן ַהִנְמָצִאים, ִכי לֹא ֶיְחַסר לֹו ְיֹכֶלת, כַ 

ִבְרצֹונֹו ִבְלָבד, ְוָרָצה ִיְתָבֵרְך ְוִנְגַשם ַעל ַהִשעור ֲאֶשר ָחֵפץ, ְוֶנֱחַרת ָבֶהם ַהְכָתב 
ַבֲעֶשֶרת ַהְדָבִרים, ַכֲאֶשר נאַמר, ִכי ָקַרע ֶאת ַהָטם ְוָשָמהו ְלחֹומֹות עֹוְמדֹות 

ָבה   ָהָעם וִמְשמֹאָלם, וְמִסּלֹות ְמֺסָדרֹות וְרָחבֹות ְוֶאֶרץ ְיָשָרה, ֵיְלכוִמיִמין 
ְוֵכן ַהְקִריָעה ְוַהִבְנָין ְוַהִתקון ְמיָֺחס ֵאָליו ִיְתָבָרְך, לֹא   ִמְבִלי ֹטַרח ְולֹא ִעכוב.

ֲאֶשר ִיְצָטֵרְך ְבֹפַעל ַהְברוִאים, ִנְצָטֵרְך בֹו ֶאל ְכִלי ְולֹא ֶאל ִסבֹות ֶאְמָצִעטֹות כַ 
ִכי ַהַמִים ָעְמדו ְבַמֲאָמרֹו ְוִנְצַטְטרו ְבֶחְפצֹו, ְוֵכן ִיְצַטֵטר ָהַאִויר ַהַמִגיַע ֶאל ֹאֶזן 
ַהָנִביא ְבצורֹות ָהאֹוִתטֹות ֶשֵהם מֹורֹות ַעל ָהִעְנָיִנים ֶשהוא ָחֵפץ ְלַהְשִמיָעם ֶאל 

 ִביא אֹו ֶאל ֶהָהמֹון.ַהנָ 
 ָאַמר ַהכוָזִרי: זֹאת ַהְחָעָנה ַמְסֶפֶקת.     צ



 

 

ָאַמר ֶהָחֵבר: ְוֵאיֶנִני גֹוֵזר ֶשָהָיה ָהִעְנָין ַעל ַהֶדֶרְך ַהֶזה ְואוַלי ָהָיה      צא
ַהֲאָמַנת ִמי ַעל ֶדֶרְך יֹוֵתר ָעֹמק ִמַמה ֶשַטֲעֶלה ְבַמֲחַשְבִתי, ַאְך ָהעֹוֶלה ִמֶזה, 

ֶשָרָאה ַהַמֲעָמדֹות ָהֵאֶּלה ִכי ָהִעְנָין ַההוא ֵמֵאת ַהבֹוֵרא ִמְבִלי ִמצוַע, ִמְפֵני 
ֶשֵהם דֹומֹות ַלְבִריָאה ָהִראשֹוָנה ְוַהְיִציָרה ָהִראשֹוָנה, ְוַתֲאִמין ַהֶנֶפש ַבתֹוָרה 

ָלם ָחָדש ְוִכי ְיָי ְבָראֹו ְכמֹו ֶשִהְתָבֵאר, ַהִנְתֵלית ָבֶהם ִעם ָהֱאמוָנה ִכי ָהעֹו
ֶשָבָרא ַהּלוחֹות ְוַהָמן ְוזוָלתֹו, ְוָיסורו ִמֵּלב ַהַמֲאִמין ְסֵפקֹות ַהִפילֹוסֹוִפים 

 וַבֲעֵלי ַהַקְדמות.
ָך ְוַתֲעֹזב ָאַמר ַהכוָזִרי: ִהָזֵהר ֶהָחֵבר ֶשּלֹא ִתֶחה ְבִספור ִשְבֵחי ַעְמ      צב

ַמה ֶשִנְתַפְרֵסם ִמִמְרָים ִעם ֵאֶּלה ַהַמֲעָמדֹות, ִכי ָשַמְעִתי ֶשְבתֹוְך ֶזה ָעשו ֵעֶגל 
 ַוֲעָבדוהו ִמִבְלִתי ָהֱאֹלִהים.

ָאַמר ֶהָחֵבר: ֵחְטא ֶשִהְגִדילוהו ֲעֵליֶהם ִלְגֺדָּלָתם ְוַהָגדֹול ִמי      צג
 ִרים.ֶשֲחָטָאיו ְספו

ָאַמר ַהכוָזִרי: ְוֶזה ִמְנטֹוְתָך ַוֲעָזְרָך ְלַעְמָך, ְוֵאי ֶזה ָעֹון ָגדֹול ִמֶזה,      צד
 ְוֵאי ֶזה ַמֲעֶשה ִיָשֵאר ַאַחר ֶזה?

ָאַמר ֶהָחֵבר: ַהְרֵפה ִלי ְמַעט, ַעד ֶשֲאָבֵאר ֶאְצְלָך ְגֺדַּלת ָהָעם, ְוַדי      צה
ְבָחָרם ְלָעם וְלֺאָמה ִמֵבין ֺאמֹות ָהעֹוָלם, ְוחול ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ִלי ְלֵעד, ֶשַהֵשם 

ְוָעַבר ָהִעְנָין ֶאל ְנֵשיֶהם ְוָהיו   ַעל ֲהמֹוָנם ַעד ֶשִהִגיעו ֺכָּלם ֶאל ַמֲעַלת ַהִדבור.
יִדים ִמְבֵני ָאָדם ֵמֶהן ְנִביאֹות, ַאַחר ֶשּלֹא ָהָיה ָחל ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ִכי ִאם ִביִח 

ַאַחר ָאָדם ָהִראשֹון, ִכי ָאָדם ָהָיה ָשֵלם ִמִבְלִתי ְתָנאי, ִכי ֵאין ְטָעָנה ִבְשֵלמות 
ַמֲעֶשה, ֵמעֹוֶשה ָחָכם ָיכֹול, ֵמֹחֶמר ְבָחרֹו ַלצוָרה ֲאֶשר ָחֵפץ ָבה, ְולֹא ָמַנע מֹוֵנַע 

 ֹ א ִמַדם ָהֵאם ְולֹא ֵמַהְמזֹונֹות ְוַהַהְנָהָגה ִבְשֵני ַהִגדול ִמֶמֶזג ִשְכַבת ֶזַרע ָהָאב ְול
ְוַהַטְנקות ְוִהְתַחְּלפות ָהַאִויר ְוַהַמִים ְוָהָאֶרץ, ִכי ְיָצרֹו ְכַמִגיַע ְלַתְכִלית ְיֵמי 

ַעל ֺתָמה,  ַהַבֲחרות ַהָשֵלם ִביִצירֹוָתיו וְבִמדֹוָתיו, ְוהוא ֲאֶשר ִקֵבל ַהֶנֶפש
ְוַהֵשֶכל ַעל ַתְכִלית ַמה ֶשִביֹכֶלת ָהֱאנֹוִשי, ְוַהֹכַח ָהֱאֹלִהי ַאַחר ַהֵשֶכל, ְרצֹוִני 
לֹוַמר: ַהַמֲעָלה ֲאֶשר ָבה ִיְדַבק ֵבאֹלִהים וְברוֲחִנִטים, ְוֵיַדע ָהֲאִמתֹות ִמְבִלי 

ֱאֹלִהים, ְוָכל ַהדֹוִמים לֹו -ְכָבר ִנְקָרא ֶאְצֵלנו ֶבןִלמוד, ֲאָבל ְבַמֲחָשָבה ַקָּלה, ו
ְוהֹוִליד ָבִנים ַרִבים ְולֹא ָהָיה ֵמֶהם ָראוי ִלְהיֹות   ְבֵני ֱאֹלִהים. –ִמַזְרעֹו 

ְוַכֲאֶשר ֲהָרגֹו ַקִין ָאִחיו ִמְפֵני   ִבְמקֹום ָאָדם ֶאָּלא ֶהֶבל, ִכי הוא ָהָיה דֹוֶמה לֹו.
ָאתֹו בֹו ַעל ַהַמֲעָלה ַהזֹאת, ָנַתן לֹו ַתְחָתיו ֵשת, ְוָהָיה דֹוֶמה ְלָאָדם, ְוָהָיה ִקנְ 

ְוֵכן ִהִגיַע ָהִעְנָין ַעד ֹנַח:   וְסגַֺּלת ֵשת ֱאנֹוש.  ְסגָֺּלה ָוֵלב ְוזוָלתֹו ִכְקִליָפה.
י ֱאֹלִהים, ְשֵלִמים ִביִחיִדים ָהיו ְלָבבֹות, דֹוִמים ְלָאָדם ְוִנְקָרִאים ְבנֵ 

ִבְבִריָאָתם וְבִמדֹוָתם וַבֲאִריכות ַהָטִמים וְבָחְכמֹות וִביֹכֶלת, וִביֵמיֶהם ָאנו 
ְוֶאְפָשר ֶשָהָיה ֵמֶהם ִמי ֶשּלֹא   מֹוִנים ֵמָאָדם ְוַעד ֹנַח ְוֵכן ִמֹנַח ְוַעד ַאְבָרָהם.

ָבל ַאְבָרָהם ְבנֹו ָהָיה ַתְלִמיד ַלֲאִבי ָאִביו ֵעֶבר, ָדַבק בֹו ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ְכֶתַרח, אֲ 
ְוָהָיה ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ָדֵבק ָבֶהם ֵמֲאבֹות ֲאבֹוָתם ֶאל   ֶשִהִשיג ֹנַח ְבַעְצמֹו. –ְועֹוד 

ה ְוַאְבָרָהם ְסגַֺּלת ֵעֶבר ְוַתְלִמידֹו ְוַעל ֵכן ִנְקָרא ִעְבִרי, ְוֵעֶבר ָהיָ   ְבֵני ָבִנים.
ְסגַֺּלת ֵשם ְוֵשם ָהָיה ְסגַֺּלת ֹנַח, ִמְפֵני ֶשהוא יֹוֵרש ָהַאְקִליִמים ַהָשִוים ֲאֶשר 
ֶאְמָצִעיָתם ְוֶחְמָדָתם ֶאֶרץ ְכַנַען ַאְדַמת ַהְנבוָאה, ַוֵטֵצא ֶיֶפת ֶאל ָצפֹון ְוָחם ֶאל 

ְוִהְרִחיק ָכל ָבָניו ֵמָהָאֶרץ ַהזֹאת  ִיְצָחק, –וְסגַֺּלת ַאְבָרָהם ִמָכל ָבָניו   ָדרֹום.
ַיֲעֹקב, ְוִנְדָחה ֵעָשו  –ַהְמֺסֶגֶלת ְכֵדי ֶשִתְהֶיה ְמיֶֺחֶדת ְלִיְצָחק, וְסגַֺּלת ִיְצָחק 

ָאִחיו ִמְפֵני ֶשָזָכה ַיֲעֹקב ָבָאֶרץ ַהִהיא, וְבֵני ַיֲעֹקב ֺכָּלם ְסֺגָּלה, ֺכָּלם ְראוִיים 
ָהֱאֹלִהי, ְוָהָיה ָלֶהם ַהָמקֹום ַההוא ַהְמיָֺחד ָבִעְנָין ָהֱאֹלִהי, ְוֶזה ָהָיה ָלִעְנָין 

ְתִחַּלת חול ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ַעל ָקָהל, ַאֲחֵרי ֲאֶשר לֹא ָהָיה ִנְמָצא ִכי ִאם 
ִים, ַכֲאֶשר ְיגַֺדל ַוִטְשְמֵרם ָהֱאֹלִהים ַוַטְפֵרם ַוַטְרֵבם ַוְיַגְדַלם ְבִמְצַר  ִביִחיִדים.

ָהִאיָלן ֲאֶשר ָשְרשֹו טֹוב, ַעד ֶשהֹוִציא ְפִרי ָשֵלם דֹוֶמה ַלְפִרי ָהִראשֹון ֲאֶשר 
ִנַחע ִמֶמנו, ְרצֹוִני לֹוַמר: ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ְוֶאָחיו, ְוָהָיה ִמן ַהְפִרי 

ְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב וְכמֹו ָראֵשי ַהַמחֹות ְוִשְבִעים  מֶשה ְוַאֲהֹרן וִמְרָים, וְכמֹו
ַהְזֵקִנים ֲאֶשר ָהיו ְראוִיים ִלְנבוָאה ַמְתֶמֶדת, ְוִכיהֹוֺשַע ְוָכֵלב ְוחור ְוזוָלָתם 

, ְוָאז ָהיו ְראוִיים ְלֵהָראֹות ָהאֹור ֲעֵליֶהם ְוַהַהְשָגָחה ַהִהיא ָהִרבֹוִנית  ַרִבים.
ְוִאם ָהיו ֵביֵניֶהם ַמְמִרים ָהיו ִנְגָעִלים, ַאְך ֵהם ְבִלי ָסֵפק ְסגָֺּלה, ַכֲאֶשר ֵהם 
ְבתֹוַלְדָתם ְוִטְבָעם ִמן ַהְּסגָֺּלה ַוטֹוִלידו ִמי ֶשָהָיה ְסגָֺּלה ְוִנְזָהִרים ְבָאב ַהַמְמֶרה 

ֶשר ֵתָרֶאה ִבְבנֹו אֹו ְבֶבן ְבנֹו ְכִפי ַמה ַבֲעבור ַמה ֶשִטְתָעֵרב בֹו ִמן ַהְּסגָֺּלה אֲ 
ֶשִתְזַדֵכְך ַהִחָפה, ְכמֹו ֶשָאַמְרנו ְבֶתַרח ְוזוָלתֹו ִמִמי ֶשּלֹא ִנְדַבק בֹו ָהִעְנָין 
ָכל ָהֱאֹלִהי ַאְך ְבֹשֶרש תֹוַלְדתֹו ֶשטֹוִליד ְסגָֺּלה, ַמה ֶשּלֹא ָהָיה ֵכן ְבתֹוֶלֶדת 

ְוִנְרֶאה ָכֶזה ָבִעְנָין ַהִחְבִעי, ִכי ַכָמה ֵיש ִמְבֵני ָהָאָדם ֶשֵאינֹו   ַהנֹוַלד ֵמָחם ָוָיֶפת.



 

 

דֹוֶמה ָלָאב ְכָלל ַאְך הוא דֹוֶמה ַלֲאִבי ָאִביו?! ְוֵאין ָסֵפק ִכי ַהֶחַבע ַההוא 
י ֶשּלֹא ִנְרָאה ַלַהְרָגָשה, ַכֲאֶשר ָהָיה ְוַהִדְמיֹון ַההוא ָהָיה ָצפון ָבָאב ְוַאף ַעל פִ 
 ָצפון ֶטַבע ֵעֶבר ְבָבָניו ַעד ֶשִנְרָאה ְבַאְבָרָהם.

ָאַמר ַהכוָזִרי: זֹאת ֶבֱאֶמת ִהיא ַהְגֺדָּלה ַהִנְמֶשֶכת ֵמָאָדם, ְוָאָדם      צו
ַהְגֺדָּלה ַעל ָכל ַהִנְמָצִאים  ָהָיה ַהָגדֹול ֶשִבְבִריאֹות ָהָאֶרץ, ְוִנְתַחְטָבה ָלֶכם

 ֲאָבל ַאֵטה ַהְגֺדָּלה ַהזֹאת ִמן ַהַחָחאת ַהזֹאת?  ָבָאֶרץ.
ָאַמר ֶהָחֵבר: ִכי ָהֺאמֹות ֺכָּלם ַבְזָמן ַההוא ָהיו עֹוְבִדים צורֹות,      צז

ַעל ָהֱאֹלהות לֹא ָהיו ְוִאּלו ָהיו ַהִפילֹוסֹוִפים, ְמִביִאים מֹוֵפת ַעל ַהִטחוד וְ 
עֹוְמִדים ִמְבִלי צוָרה ֶשְמַכְוִנים ֵאֶליָה ְואֹוְמִרים ַלֲהמֹוָנם, ִכי ַהצוָרה ַהזֹאת 

וֵמֶהם ִמי ֶשְמַיֵחס   ִיְדַבק ָבה ִעְנָין ֱאֹלִהי ְוִכי ִהיא ְמיֶֺחֶדת ְבָדָבר ֺמְפָלא ָנְכִרי.
ַנְחנו עֹוִשים ַהטֹום ַבְמקֹומֹות ַהְמֺכָבִדים ֶאְצֵלנו, ַעד ֶזה ֶאל ָהֱאֹלִהים, ַכֲאֶשר אֲ 

ֶשָאנו ִמְתָבְרִכים ָבֶהם וַבֲעָפָרם ְוַאְבֵניֶהם, וֵמֶהם ִמי ֶשְמַיֵחס אֹותֹו ֶאל 
, רוֲחִנטות כֹוָכב ִמן ַהכֹוָכִבים אֹו ַחִיל ִמן ַהֲחָיִלים אֹו ַמֲעֶרֶכת ַמָזל ְוזוַלת ֶזה
ְולֹא ָהיו ַמְסִכיִמים ֶהָהמֹון ַעל תֹוָרה ֶאָחת, ֶאָּלא ְבצוָרה ֺמְרָגָשה ֶשְמַכְוִנים 

ְוָהיו ְבֵני ִיְשָרֵאל ְמַצִפים ְלַמה ֶשָטַעד אֹוָתם מֶשה ֶשטֹוִריד ָלֶהם ִעְנָין   ֵאֶליָה.
ָהיו ַמְקִביִלים ַעמוד ֶהָעָנן ְוַעמוד ֵמֵאת ְיָי ֶשִטְראו אֹותֹו ְוַיְקִבילוהו ַכֲאֶשר 

ָהֵאש ְבֵצאָתם ִמִמְצַרִים, ֲאֶשר ָהיו ַמִביִטים ֵאָליו וַמְקִביִלים וְמַגְדִלים אֹותֹו 
וְמֶשַתֲחִוים ִנְכחֹו ֵלאֹלִהים, ְוֵכן ָהיו ַמְקִביִלים ַעמוד ֶהָעָנן ֲאֶשר ָהָיה יֹוֵרד ַעל 

ר ִאתֹו ָהֱאֹלִהים ְוָהיו עֹוְמִדים ְבֵני ִיְשָרֵאל וִמְשַתֲחִוים ִנְכחֹו מֶשה ְבַדבֵ 
ְוַכֲאֶשר ָשְמעו ָהָעם ִדְבֵרי ֲעֶשֶרת ַהְדָבִרים ְוָעָלה מֶשה ַעל ָהָהר   ֵלאֹלִהים.

ָבר ִנְרֶאה ְלהֹוִריד ָלֶהם ַהּלוחֹות ְכתוִבים ְוַלֲעשֹות ָלֶהם ָארֹון ִלְהיֹות ָלֶהם דָ 
ֶשְטַכְונו ֶנְגדֹו, ֶשבֹו ַהְבִרית ֵלאֹלִהים ְוַהְבִריָאה ָהִרבֹוִנית, ְרצֹוִני לֹוַמר: 
ַהּלוחֹות, זוַלת ַמה ֶשָדַבק ָבָארֹון ֵמֶהָעָנן ְוַהָכבֹוד וַמה ֶשִנְרָאה ַבֲעבורֹו 

ת מֶשה ְוֵהם ַעל ִעְנָיָנם לֹא ִשנו ָתֳאָרם ֵמַהמֹוְפִתים, ְוִנְשֲארו ָהָעם ְמַצִפים ְלֶרדֶ 
ְוֶעְדָים וִבְגֵדיֶהם, ֲאֶשר ָעְמדו ָבֶהם יֹום ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ַאְך ִנְשֲארו ִבְתכוָנָתם 
ַמְמִתיִנים ְלמֶשה ְלִעִתים, ובֹוֵשש ֵמֶהם ַאְרָבִעים יֹום ְוהוא לֹא ָלַקח ֵציָדה 

ֶאָּלא ַעל ְמָנת ֶשָטשוב ְליֹומֹו, ָאז ָגְבָרה ַהַמֲחָשָבה ָהָרָעה ַעל  ְולֹא ִנְפַרד ֵמֶהם
ְקָצת ֶהָהמֹון ַההוא ַהָגדֹול ְוִהְתִחילו ֲהמֹון ָהָעם ְלֵהָחֵלק ַמְחְלקֹות וַמְרִבים 

ש ְיַכְונו ֶנְגדֹו ָהֵעצֹות ְוַהַמֲחָשבֹות ַעד ֶשִנְצָטְרכו ֵמֶהם ֲאָנִשים ְלַבֵקש ֶנֱעָבד ֺמְרגָ 
ֶשִטְהֶיה  –ִכְשָאר ָהֺאמֹות, ִמְבִלי ֶשְטַכֲחשו ֶבֱאֹלהות מֹוִציָאם ִמִמְצַרִים, ֲאָבל 

ֺמָנח ָלֶהם ְלַהְקִביל ֵאָליו, ְכֶשְטַסְפרו ִנְפְלאֹות ֱאֹלֵהיֶהם, ַכֲאֶשר ָעשו ַהְפִלְשִתים 
ֱאֹלִהים ָשם, ְוַכֲאֶשר ֲאַנְחנו עֹוִשים ַבָשָמִים וְבָכל ָדָבר ָבָארֹון ֶשָאְמרו ִכי הָ 

ֶשָאנו יֹוְדִעים ֶשְתנוָעתֹו ָאְמָנם ִהיא ְבֵחֶפץ ָהֱאֹלִהים ִמְבִלי ִמְקֶרה ְולֹא ְרצֹון 
ו ִעְנָין ְוַחָחאָתם ָהְיָתה ַבִצטור ֲאֶשר ֶנֱאַסר ֲעֵליֶהם ְוֶשִטֲחס  ָאָדם ְולֹא ֶטַבע.

ֱאֹלִהי ֶאל ַמה ֶשָעשו ְבָיָדם וְרצֹוָנם ִמְבִלי ִמְצַות ָהֱאֹלִהים, ְוֵיש ָלֶהם ִהְתַנְצלות 
ְבַמה ֶשָקַדם ֵמַהַמֲחֹלֶקת ֵביֵניֶהם, ְולֹא ִהִגיעו עֹוְבָדיו ֶאל ְשלֶשת ַאְלֵפי ִאיש  –

 –ִהְתַנְצלות ַהְגדֹוִלים ֶשִּסְטעו ַבֲעשֹותֹו ָהָיה  ֲאָבל  ִמְכָלל ֵשש ֵמאֹות ֶאֶלף ֶשָהיו.
ַבֲעבור ֶשֵטָרֶאה ַהַמְמֶרה ֵמַהַמֲאִמין ְכֵדי ַלֲהֹרג ַהַמְמֶרה ָהעֹוֵבד אֹותֹו, ְוֶנְחַשב 

ְולֹא   ה.ָלֶהם ְלָעֹון ִמְפֵני ֶשהֹוִציאו ַהְמִרי ִמן ַהֹכַח ְוַהַמְצפון ֶאל ְגבול ַהַמֲעשֶ 
ָהָיה ֶהָעֹון ַההוא ְיִציָאה ִמְכָלל ֲעבֹוַדת מֹוִציָאם ִמִמְצַרִים, ַאְך ָהָיה ְמִרי ִלְקָצת 
ִמְצֹוָתיו, ִכי הוא ִיְתָבַרְך ִהְזִהיר ִמן ַהצורֹות, ְוֵהם ָעשו צוָרה, ְוָהָיה ָלֶהם 

ְקִבילוהו ְוִיָמְשכו ַאֲחָריו, וִמְזֵבַח ְלַהְמִתין, ֶשּלֹא ִיְקְבעו ְלַעְצָמם ָדָבר ֶשטַ 
ְוֶזה ָהָיה ֵמֲעַצת ִמי ֶשָהָיה ֵביֵניֶהם ִמן ַהחֹוִזים ְוָהִאְצַטְגִניִנים,   ְוָקְרָבנֹות.

ָחְשבו ֶשִטְהיו ְפֺעּלֹוָתם ַהְּסָבִרטֹות ְקרֹובֹות ִמן ַהַמֲעִשים ָהֲאִמִתִטים, ְוָהָיה 
ה ְכִעְנַין ַהְכִסיל, ֲאֶשר ָזַכְרנו, ֶשִנְכַנס ַבֲחנות ָהרֹוֵפא ְוֵהִמית ִעְנָיָנם ָבזֶ 

ִעם ֶשּלֹא ָהְיָתה ַכָוַנת   ָהֲאָנִשים, ֲאֶשר ָהָיה מֹוִעיָלם ָבְרפואֹות ָהֵהם ֹקֶדם ָלֵכן.
ִלים ָבֲעבֹוָדה, ָהָעם ָלֵצאת ֵמֲעבֹוַדת ָהֱאֹלִהים, ַאְך ָהיו חֹוְשִבים ֶשֵהם ִמְשַתְד 

ְוַעל ֵכן ָבאו ֶאל ַאֲהֹרן, ְוַאֲהֹרן ָחֵפץ ְלַגּלֹות ַמְצפוָנם, ְוַעל ֵכן ִסַטע ַבֲעשֹותֹו 
ְוַהָדָבר ַההוא הוא ְמֺרָחק   ְוֶנֱאַשם ְבהֹוָצָאתֹו ִמְרָים ִמן ַהֹכַח ֶאל ַהַמֲעֶשה.

ְזָמן ַהֶזה צורֹות ֶנֱעָבדֹות ְבֹרב ָהֺאמֹות ְוָהָיה ַקל וְמגֶֺנה ֶאְצֵלנו, ִמְפֵני ֶשֵאין בַ 
ְוִאּלו ָהְיָתה   ַבְזָמן ַההוא, ִמְפֵני ֶשָהיו עֹוִשים ָכל ָהֺאמֹות צורֹות ַלֲעֹבד אֹוָתם.

ָבנֹות ַחָחאָתם ֶשָעשו ַבִית ִבְרצֹוָנם ַלֲעבֹוָדה, ְלַכֵון ֵאָליו וְלַהְקִריב בֹו ַהָקְר 
וְלַכְבדֹו, לֹא ָהָיה ָדַבר ָגדֹול ְבֵעיֵנינו, ִמְפֵני ַמה ֶשֲאַנְחנו נֹוֲהִגים בֹו ַהטֹום, 
ֵמֲעשֹות ָבִתים ִבְבִחיָרֵתנו ְוַגְדֵלנו ָלֶהם ְוִהְתָבְרֵכנו ָבֶהם, ְוֶאְפָשר ֶשנֹאַמר 

ֹוִנים ְסִביבֹוֵתיֶהם' ְולוֵלא ַהֹצֶרך ֶשַהְשִכיָנה ָחָלה ָבֶהם ְוַהַמְלָאִכים ח
ְלִהְתַחְברות ְקָהֵלנו, ָהָיה ַהָדָבר ַהֶזה ָנְכִרי, ַכֲאֶשר ָהָיה ִביֵמי ַהְמָלִכים, ֶשָהיו 
מֹוִחים ַבֲאָנִשים ִמְשַתְדִלים, ֶשָהיו עֹוִשים ָבִתים ַלֲעבֹוָדה, ָהיו ִנְקָרִאים 



 

 

ִסיֵדי ַהְמָלִכים הֹוְרִסין אֹוָתם, ְכֵדי ֶשּלֹא ְיַגְדלו זוָלִתי ַהַבִית ָבמֹות, ְוָהיו חֲ 
ְולֹא ָהָיה ַהָדָבר ָנְכִרי  ֲאֶשר ָבַחר בֹו ָהֱאֹלִהים ְוַהְתכוָנה ֲאֶשר ִצָוה ָבה.

ֲאָנִשים ֲאֶשר ְוִעם ָכל ֶזה ֶנֶעְנשו הָ   ַבצורֹות, ֲאֶשר ִצָוה הוא ָבֶהם ֵמַהְכרוִבים.
ָעְבדו ָהֵעֶגל ַבטֹום ַההוא ַוֲהָרגום, ְוָהָיה ִמְסַפר ֺכָּלם ְשלֶשת ַאְלֵפי ִאיש ִמְכָלל 
ֵשש ֵמאֹות ֶאֶלף, ְולֹא ָפַסק ַהָמן ָלֶרֶדת ִלְמזֹוָנם, ְוֶהָעָנן ְלסֹוֵכְך ֲעֵליֶהם ְוַעמוד 

ֶדת ְונֹוֶסֶפת ֵביֵניֶהם, ְולֹא ֶנְעַדר ֵמֶהם ָדָבר ָהֵאש ְלַהְנֹחָתם, ְוַהְנבוָאה ַמְתמֶ 
ִמָכל ֲאֶשר ִנַתן ָלֶהם זוַלת ְשֵתי ַהּלוחֹות, ֲאֶשר ְשָבָרם מֶשה, ְוִהְתַפֵּלל 

 ְלֲהִשיָבם ְוהוְשבו ָלֶהם ְוֺכַפר ָלֶהם ֶהָעֹון ַההוא.
י ְבַמה ֶשָעָלה ְבַדְעִתי וְבַמה ָאַמר ַהכוָזִרי: ְכָבר ָעַזְרָת ֲעָצִת      צח

ֶשְרִאיִתיו ַבֲחלֹוִמי, ִכי ֵאין ָהָאָדם ַמִגיַע ֶאל ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ֶאָּלא ְבָדָבר ֱאֹלִהי, 
ִהֵנה ֹרב ְבֵני ָאָדם  –ְוִאם לֹא   ְרצֹוִני לֹוַמר: ְבַמֲעִשים ֶשְטַצֵום ָהֱאֹלִהים.

ו ַהחֹוֶזה ְוַהקֹוֵסם ְועֹוֵבד ָהֵאש ְועֹוֵבד ַהֶשֶמש ְוַהַמְשִנים ִמְשַתְדִלים, ֲאִפיל
 ְוזוָלָתם.
הוא, ְוֵכן ָכל תֹורֹוֵתינו ֺכָּלם ְכתובֹות ַבתֹוָרה -ָאַמר ֶהָחֵבר: ֶכן     צט

ֹול ַההוא ִמִדבור ָהֱאֹלִהים ִעם מֶשה, וִמַמה ֶשָכַתב מֶשה ְוָנַתן ֶלָהמֹון ַהָגד
ְבִקבוָצם ַבִמְדָבר, לֹא ִנְצָטְרכו ָבה ְלַקָבָלה ְולֹא ְלהֹוָרַאת ַפְרָשה ַפְרָשה וִמְצָוה 
ִמְצָוה, וְתכוַנת ַהָקְרָבנֹות ְוֵאיְך ַמְקִריִבים אֹוָתם וְבֵאיֶזה ָמקֹום וְלֵאיֶזה ַצד 

ְוִנְתֵחיֶהם ִמְמָלאכֹות ֲחלוקֹות, ֺכָּלם  ְוֵאיְך ִנְשָחִטים ְוֵאיְך עֹוִשים ְבָדָמם
ְבֵבאור ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ֶשּלֹא ֶיְחַסר ֵמֶהם ָדָבר ָקָטן ְוִיָפֵסד ַהֹכל, ְכמֹו ַהֲהָויֹות 
ַהִחְבִעטֹות, ֲאֶשר ֵהם ִמְתַחְברֹות ִמיָחִסים ַדִקים לֹא ַתִשיֵגם ַהַמֲחָשָבה 

ם ֶיֱאַרע ִמְכשֹול ְמַעט ַבְיָחִסים ָהֵהם ָהְיָתה ִנְפֶסֶדת ַהֲהָוָיה ְלַדקוָתם, ֲאֶשר ִא 
ַהִהיא ְולֹא ָהָיה ַבֶצַמח ַההוא אֹו ַהַחי ַההוא אֹו ָהֵאֶבר ַההוא ֶדֶרְך ָמָשל ֶאָּלא 

ה ְבֵאֶבר ְוֵכן ִנְזַכר ֵאיְך ְתנַֺתח ַהְבֵהָמה ַהִנְקֶרֶבת, וַמה ֵטָעשֶ  ֺמְפָסד אֹו ֶנְעָדר.
ֵאֶבר, וַמה ֶשֵטש ַלֲאִכיָלה וַמה ֶשֵטש ִלְשֵרָפה וִמי יֹאַכל וִמי ִיְשרֹוף וִמי ַיְקִריב 
ִמִכתֹות, ִמְצָוה ָבֶהם לֹא ַיַעְברום, ְוֵאיְך ִתְהֶיה ְתכוַנת ַהַמְקִריִבים, ֶשּלֹא ִיְהֶיה 

בוֵשיֶהם, ְוָכל ֶשֵכן ַמְלבוש ֹכֵהן ָגדֹול ֲאֶשר ַעד ַתְכִשיֵטיֶהם וַמלְ  –ָבֶהם ְפָגם 
ִנַתן לֹו ְרשות ָלבֹא ֶאל ְמקֹום ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי, ְמקֹום ַהְשִכיָנה ְוָהָארֹון ְוַהתֹוָרה, 
ת וַמה ֶשִנְתָלה ָבֶזה ִמן ַהְקֺדָשה ְוַהָחֳהָרה וַמְדֵרגֹות ַהְחָהרֹות ְוַהְקֺדשֹו

ְוַהְתִפּלֹות, ָדָבר ֶשֶטֱאַרְך ִספורֹו ַאְך סֹוְמִכים בֹו ַעל ְקִריַאת ַהתֹוָרה וַמה 
ְוֵכן ְתכוַנת ַהִמְשָכן ֺכָּלה   ֶשֶהְעִתיקו ַרבֹוֵתינו, ְוַהֹכל ִמִדְבֵרי ֱאֹלִהים ִעם מֶשה.

ֹאֶהל, ְוַהֺשְלָחן, ְוַהְמנֹוָרה, ְוָהָארֹון, ָהְרֲאָתה ְלמֶשה ְבַהר ִסיָני: ַהִמְשָכן, ְוהָ 
ַוֲחַצר ַהִמְשָכן, ְוַעמוָדיו, וִמְכָסיו, ְוָכל ַמְלֲאכֹוָתיו ָהְראו לֹו רוֲחִנטֹות ְוִצֵטר 
אֹוָתם ַגְשִמטֹות ַכֲאֶשר ֺהְתוו לֹו, ְוֵכן ַהַבִית ָהָגדֹול, ֲאֶשר ָבָנה ְשֹלֹמה, ָהְרָאה 

ָדִוד צוָרתֹו רוֲחִנטֹות, ְוַהַבִית ָהעֹוָלִמי ַהָקדֹוש ֲאֶשר יַֺעְדנו בֹו, ָהְרָאה ַלָנִביא לְ 
ְוֵאין ַבֲעבֹוַדת ָהֵאל ְסָבָרא ְולֹא ַהָקָשה ְולֹא  ְיֶחְזֵקאל צוָרתֹו וְתכוָנתֹו.
ִעים ְבֹרב ָחְכָמָתם ְוִשְכָלם ָהיו ַהִפילֹוסֹוִפים ַמִגי –ִהְתַחְכמות, ְוִאּלו ָהָיה ֵכן,

 ְלֵכֶפל ַמה ֶשִהִגיעו ְבֵני ִיְשָרֵאל.
ָאַמר ַהכוָזִרי: ִבְכמֹו ֶזה ָתנוַח ַהֶנֶפש ְלַקֵבל ַהתֹוָרה ִמְבִלי ָסֵפק ְולֹא      ק

ֵטְצאו ִפְקפוק, ֶשָטבֹא ָנִביא ַלֲעָבִדים ְמֺשְעָבִדים ְלחוִצים ְוִייַעד אֹוָתם שֶ 
ֵמֲעבֹוָדָתם ָבֵעת ַהִהיא ִמְבִלי ִאחור ַעל ַהְתכוָנה ַהִהיא, ְוֶשַטְכִניֵסם ֶאל ֶאֶרץ 
ְכַנַען ְוִהיא ְבַיד ֶשַבע ֺאמֹות ָכל ַאַחת ֲחָזָקה ֵמֶהם, ְוהֹוִדיַע ְלָכל ֵשֶבט ֶחְלקֹו 

ִבְזַמן ֺמָעט ְבמֹוְפִתים נֹוָרִאים, ֶזה  ֵמָהָאֶרץ ֹקֶדם ֶשַטִגיעו ֵאֶליָה, ְוִהְתַקֵטם ַהֹכל
מַאֵמת ְגֺדַּלת ַהשֹוֵלַח וְכבֹוד ַהָשלוַח ְוֹגֶדל ַמֲעַלת ֲאֶשר ֲאֵליֶהם ְלַבָדם 

ְוִאּלו ָהָיה אֹוֵמר ִכי ֲאִני ָשלוַח ְלַיֵשר ָכל ָהעֹוָלם ְולֹא ָהָיה ְדָברֹו ַמִגיַע   ֺשָּלח.
ה ְפָגם ִבְשִליחותֹו, ִמְפֵני ֶשּלֹא ִנְשְלָמה ַכָוַנת ַהבֹוֵרא ִבְשִליחותֹו, ַעד ֶחְציֹו ָהיָ 

ְוָהָיה מֹוֵנַע ַהְשָלָמָתה ֱהיֹות ֵסֶפר תֹוָרתֹו ִעְבִרי, ְוָהָיה ַמֲעָמס ַעל ֺאמֹות ְשָבא 
ַאֲחֵרי ֵמאֹות ָשִנים, אֹו  ְוֹהדו ְוכוָזר ַלֲהִבינֹו ְוַלֲעשֹות ַמה ֶשָכתוב בֹו, ֶאָּלא

ֶשִטְקֶרה ָלֶהם ְלִהְשַתנֹות ֲאֵליֶהם ַבֲעבור ִנָצחֹון אֹו ְשכוָנה לֹא ִבְרִאַטת ַהָנִביא 
 ְבַעְצמֹו, אֹו ָנִביא ַאֵחר ֶשֵמִעיד וַמְזִהיר ַעל תֹוָרתֹו.

מֹו ְוַאְנֵשי ְלשֹונֹו, ָאַמר ֶהָחֵבר: לֹא ָקָרא מֶשה ְלתֹוָרתֹו זוָלִתי עַ      קא
ְוָיַעד אֹוָתם ַהבֹוֵרא ְלַהְזִהיר ַעל תֹוָרתֹו ָכל ַהָטִמים ַעל ְיֵדי ַהְנִביִאים, ְוָעָשה ֵכן 

 ָכל ְיֵמי ָהָרצֹון ְוַהְזָמן ֶשָהְיָתה ַהְשִכיָנה ֵביֵניֶהם.
ר ַהֹכל ְוָהָיה ֶזה יֹוֵתר ַוֲהלֹא ָהָיה יֹוֵתר טֹוב ֶשְטַישֵ   ָאַמר ַהכוָזִרי:     קב

 ָנכֹון ְוָראוי ַבָחְכָמה.
ָאַמר ֶהָחֵבר: ַוֲהלֹא ָהָיה יֹוֵתר טֹוב ֶשִטְהיו ַהַחִטים ֺכָּלם      קג



 

 

ִאם ֵכן ְכָבר ָשַכְחָת ַמה ֶשָקַדם ְבֶהְמֵשְך ֶזַרע ָאָדם, ְוֵהיַאְך ָחל ָהִעְנָין   ְמַדְבִרים.
ִאיש, ֶשָהָיה ֵלב ָהַאִחים וְסגַֺּלת ָהָאב, ְמַקֵבל ָלאֹור ַההוא, וזוָלתֹו ָהֱאֹלִהי בָ 

ַכְקִלָפה ֵאיֶננו ְמַקֵבל אֹותֹו, ַעד ֶשָבאו ְבֵני ַיֲעֹקב ֺכָּלם ְסגָֺּלה ָוֵלב' ִנְבָדִלים ִמְבֵני 
ּלו ֵהם ִמין ַאֵחר ַמְלֲאכוִתי, ָאָדם ְבִעְנָיִנים ְמיָֺחִדים ֱאֹלִהִטים, ָשִמים אֹוָתם ְכִא 

ְמַבְקִשים ֺכָּלם ַמֲעַלת ַהְנבוָאה ְוֺרָבם ַמִגיִעים ֵאֶליָה, וִמי ֶשּלֹא ַיִגיַע ֵאֶליָה, 
ְוַדע, ִכי ָכל   ָקרֹוב ָלה ַבַמֲעִשים ַהִנְרִצים ְוַהְקֺדָשה ְוַהָחֳהָרה וְפִגיַעת ַהְנִביִאים.

ע ָנִביא ְבֵעת ָפְגעֹו אֹותֹו ְוָשְמעֹו ְדָבָריו ָהֱאֹלִהִטים, ִמְתַחֶדֶשת לֹו ֲאֶשר ִיְפגַ 
רוֲחִנטות ְוִנְפָרד ִמּסוגֹו ְבַזכות ַהֶנֶפש ְוִהְשתֹוְקָקה ֶאל ַהַמְדֵרגֹות ָהֵהם ְוִהָדְבקֹו 

ְרֵאית ְוָהאֹות ַהָבִהיר ִבְגמול זֹאת ִתְהֶיה ֶאְצָלם ָהְרָאָיה ַהנִ   ָבֲעָנָוה וַבָחֳהָרה.
ָהעֹוָלם ַהָבא, ִכי ַהְמֺבָקש ִמֶמנו ֵאיֶננו, ֶאָּלא ֶשָתשוב ֶנֶפש ָהָאָדם ֱאֹלִהית, 
ִתָפִרד ֵמחוָשיו ְוִתְרֶאה ָהעֹוָלם ַההוא ָהֶעְליֹון ְוֵתָהֶנה ִבְרִאַטת ָהאֹור 

ור ָהֱאֹלִהי, ִכי ַהֶנֶפש ַהִהיא ִתְהֶיה ְבטוָחה ִמן ַהָמֶות ַהַמְלֲאכוִתי וְשִמיַעת ַהִדב
ְוַכֲאֶשר ִתְמָצא תֹוָרה ֶשַמִגיִעים ִביִדיָעָתה וַמֲעֶשיָה   ְכֶשִטְכלו ֵכֶליָה ַהגוִפִטים.

ר ִצְוָתה ְוִעם ָהִעְנָיִנים ֲאֶשר צִ  ְוָתה ָבֶהם, ִהיא ֶאל ַהַמְדֵרָגה ַהזֹאת ַבָמקֹום ֲאֹשֶ
  ִמְבִלי ָסֵפק ַהתֹוָרה ֶשֺמְבָטח ָבה ְלַהְשִאיר ַהְנָפשֹות ַאַחר ְכלֹות ַהגופֹות.

ָאַמר ַהכוָזִרי: ֲאִני רֹוֶאה ֶשִטעוֵדי זוַלְתֶכם ְשֵמִנים וְדֵשִנים      קד
 ִמִטעוֵדיֶכם.
ֲחֵרי ַהָמֶות ְוֵאין ַבַחִטים ָבֶהם ָדָבר ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲאָבל ֵהם ֺכָּלם ַא      קה

 ֶשטֹוֶרה ֲעֵליֶהם.
ָאַמר ַהכוָזִרי: ְולֹא ָרִאיִתי ֶאָחד ִמן ַהַמֲאִמיִנים ַבִטעוִדים ָהֵהם      קו

ֶשהוא ִמְתַאֶוה ִלְמִהירוָתם, ֲאָבל ִאם ָהָיה ִביָכְלתֹו ְלַאֲחָרם ֶאֶלף ָשִנים ְוִיָשֵאר 
 ַמֹּסֶרת ַהַחִטים וְבֹעל ָהעֹוָלם ְוִעְצבֹונֹו, ָהָיה בֹוֵחר ָבֶזה.בְ 

ָאַמר ֶהָחֵבר: וַמה תֹאַמר ְבִמי ֶשהוא רֹוֶאה ֵאֶּלה ַהַמֲעָמִדים       קז
 ַהְגדֹוִלים ַהַמְלֲאכוִתִטים.

יד ַנְפשֹו ַעל ָאַמר ַהכוָזִרי: ִמְבִלי ָסֵפק ֶשהוא ִמְתַאֶוה ֶשַתְתִמ      קח
 ַהְפִריָדה ֵמחוָשיו ְוִתָשֵאר ֶנֱהֵנית ָבאֹור ַההוא, יהוא ִמי ֶשִמְתַאֶוה ַהָמֶות.

ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲאָבל ִיעוֵדינו ִהָדְבֵקנו ָבִעְנָין ָהֱאֹלִהי ַבְנבוָאה, וַמה      קט
ְוַעל   י ָבנו ַבְגֺדָּלה וַבָכבֹוד וַבמֹוְפִתים.ֶשהוא ָקרֹוב ָלה, ְוִהְתַחֵבר ָהִעְנָין ָהֱאֹלִה 

ֵכן ֵאיֶננו אֹוֵמר ַבתֹוָרה, ִכי ִאם ַתֲעשו ַהִמְצָוה ַהזֹאת, ֲאִביֲאֶכם ַאֲחֵרי ַהָמֶות 
ֶאל ַגנֹות ַוֲהָנאֹות, ֲאָבל הוא אֹוֵמר: ְוַאֶתם ִתְהיו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶכם 

ִהים ַמְנִהיג ֶאְתֶכם, ְוִיְהֶיה ִמֶכם ִמי ֶשַטֲעֹמד ְלָפַני וִמי ֶשַטֲעֶלה ַלָשַמִים ֵלאֹל
ַכֲאֶשר ָהיו הֹוְלִכים ֵבין ַהַמְלָאִכים, ְוִיְהיו ַנם ֵכן ַמְלָאַכי הֹוְלִכים ֵביֵניֶכם 

ְוִנְלָחִמים ָלֶכם,  ָבָאֶרץ ְוִתְראו אֹוָתם ְיִחיִדים ְוַרִבים, שֹוְמִרים ֶאְתֶכם
ְוַתְתִמידו ָבָאֶרץ ֲאֶשר ִהיא עֹוֶזֶרת ַעל ַהַמֲעָלה ַהזֹאת, ְוִהיא ַאְדַמת ַהֹקֶדש, 

ָבִעְנָין ָהֱאֹלִהי ְכִפי ַמֲעֵשיֶכם, ְוִיְהֶיה  –ְוִיְהֶיה ָשְבָעה ְוַרֲעבֹוָנה ְוטֹוָבָתה ְוָרָעָתה 
זוַלְתֶכם, ִכי ִתְראו, ִעם ְשִכיָנִתי ֶשִתְהֶיה  –ַהִחְבִעי נֹוֵהג ָכל ָהעֹוָלם ַעל ַהִמְנָהג 

ְבתֹוְכֶכם, ִמחוב ַאְדַמְתֶכם ְוֵסֶדר ִגְשֵמיֶכם ֶשּלֹא ַיַעְברו ִעֵתיֶהם ַהָצִריְך ָלֶהם, 
י ֵאין ִעְנַיְנֶכם ַהִמְנָהג, ַמה ֶשַתִכירו בֹו, כִ  –ְוֶשִתְגְברו ַעל אֹוְיֵביֶכם ִבְמֵתי ִמְסָפר 

נֹוֵהג ַעל ַהִמְנָהג ַהִחְבִעי, ֲאָבל ָהְרצֹוִני, ַכֲאֶשר ִתְראו ִאם ַתְמרו ֵמַהַבֹצֶרת 
ְוָהעֹוָלם ֺכּלֹו ְבַשְלָוה, ְוָאז ֵתְדעו ִכי ִעְנַיְנֶכם ַמְנִהיג אֹותֹו  –ְוַהֶנֶגף ְוַהַחָטה ָהָרָעה 

ְוָהָיה ָכל ֶזה ְוַהתֹוָרה ַהזֹאת ְוָכל ִיעוֶדיָה   ִעְנָין ַהִחְבִעי.ָדָבר ֶשהוא ָגדֹול ִמן הָ 
ֺמְבָטִחים, לֹא ִיֹפל ֵמֶהם ָדָבר; ְוִיעוֶדיָה ֺכָּלם כֹוֵלל אֹוָתם ֹשֶרש ֶאָחד ְוהוא 

א ִמן וִמי ֶשַטִגיַע ֶאל ַהַמֲעָלה ַהזֹאת לֹא ִייָר   ִיחול ִקְרַבת ֱאֹלִהים וַמְלָאָכיו.
ְוַהָמָשל ָבֶזה, ֲחֵבִרים ֶשָהיו   ַהָמֶות, ְותֹוָרֵתנו ְכָבר ֶהְרֵאית ָלנו ֶזה ַעִין ְבַעין.

עֹוְמִדים ַבִמְדָבר, ְוָהַלְך ֶאָחד ֵמֶהם ֶאל ֹהדו וָפַגע ִמֶמֶלְך ֹהדו ָכבֹוד וְגֺדָּלה ִמְפֵני 
, ְוָהָיה יֹוֵדַע ֲאבֹוֵתיֶהם ִמֶקֶדם ְוָהיו ֵמאֹוֲהָביו, ֶשָטַדע, ֶשהוא ִמן ַהֲחֵבִרים ָהֵהם

ְוָנַתן לֹו ַמָתנֹות ְיָקרֹות ֶשָנָשא אֹוָתם ֶאל ֲחֵבָריו, ְוִהְלִבישֹו ִבְגֵדי ֲחמודֹות 
לֹא ְולֹא ָעָלה ַעל ֵלב ִאיש ֶשֵטְצאו ִמִּלְפֵני ַהֶמֶלְך וְ  –ְוָשַלח ִעמֹו ֵמֲעָבָדיו ֲאָנִשים, 

ְוִצָוהו ְבִמְצֹות ְוָכַרת ִעמֹו ְבִרית ְלַקֵבל  –ֶשֵטְלכו ֶאל ַהִמְדָבר ַההוא, 
וָבא ֶאל ֲחֵבָריו ִעם ַהְשלוִחים ָהֵהם ַהֺהִדִטים ְוָשְמחו ָבֶהם ַהֲחֵבִרים  ֲעבֹוָדתֹו.

יבום בֹו, ְוָשבו ַהֲחֵבִרים ָהֵהם ְוִהְשַתְדלו ִבְכבֹוָדם וָבנו ָלֶהם ַאְרמֹון ֶשהֹוִש 
ָהֵהם שֹוְלִחים ְשלוִחים ְלַהִגיַע ֶאל ֶאֶרץ ֹהדו ְוִלְראֹות ְפֵני ַהֶמֶלְך ִמְבִלי ֹטַרח 

ַוֵטְדעו   ְבֵעֶזר ֵאֶּלה ַהְשלוִחים ֶשָהיו מֹוִרים אֹוָתם ַהֶדֶרְך ַהְקרֹוָבה ְוַהְיָשָרה.
ֶצה ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֵרץ ֹהדו הוא ַקל ָעָליו ְמֹאד ְכֶשִטְדַבק ַבֲעבֹוַדת ֺכָּלם, ִכי ִמי ֶשרֹו

ַהֶמֶלְך ִויַכֵבד ְשלוָחיו ַהַמִגיִעים אֹותֹו ֵאָליו, ְולֹא ֺהְצְרכו ִלְשֹאל ָלָמה ַנֲעֹבד 



 

 

ֶמֶלְך, ְוֶחְבָרתֹו ִהיא ְכֵדי ְלִהְתַחֵבר בַ  –ָהֲעבֹוָדה ַהזֹאת, ִכי ָהִעָּלה ִנְרֵאית ָלַעִין 
ְוַהֲחֵבִרים ֵהם ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוַההֹוֵלְך ָהִראשֹון הוא מֶשה, ְוַההֹוְלִכים   ַהחֹוָבה.

ָהֲאֵחִרים ֵהם ְשָאר ַהְנִביִאים, ְוַהְשלוִחים ַהֺהִדִטים ֵהם ַהְשִכיָנה ְוַהַמְלָאִכים, 
ר ַהֺמְשָכל ֲאֶשר ָחל ְבַנְפשֹו ֵמַהְנבוָאה ְוָהאֹור ְוַהְבָגִדים ַהֲחמודֹות ֵהם ָהאֹו

ַהֺמְרָגש ֲאֶשר ָחל ַעל ָפָניו, ְוַהַמָתנֹות ַהְיָקרֹות ַהְשלוחֹות ֵהם ְשֵני ַהּלוחֹות ִעם 
ְך וַבֲעֵלי ַהִנמוִסים ָהֲאֵחִרים לֹא ָראו ִמָכל ֶזה ְמאוָמה, ַא   ֳעֶשֶרת ַהְדָבִרים.

ָאְמרו ָלֶהם: ַקְבלו ֲעבֹוַדת ֶמֶלְך ֹהדו, ַכֲאֶשר ִקְבלו ֲעֵליֶהם ַהֲחֵבִרים ָהֵהם, 
ַיְרִחיק ֶאְתֶכם ְוַיֲענש ֶאְתֶכם ַאֲחֵרי  –ְוַאֲחֵרי ַהָמֶות ַתִגיעו ֶאל ַהֶמֶלְך, ְוִאם לֹא, 

ַטִגיד ָלנו ֶשִטְהֶיה ַאֲחֵרי מֹותֹו וֵמֶהם ִמי ֶשָאַמר: לֹא ָבא ֵאֵלינו ָאָדם שֶ   מֹוְתֶכם.
ְוֺרָבם ֵהְגִבירו ִסדור ִעְנָיָנם ְוִחבור ֲעָצָתם ְוִקְבלו ָהֲעבֹוָדה   ְבַגן ֵעֶדן אֹו ְבֵגיִהֹנם.

ִלים ְוִיֲחלו ַנְפשֹוָתם ַבַמְצפון ִיחול ָחלוש, ַאְך ַבִנְרֶאה ִיחול ָחָזק ְוֶנֱאָמן, וִמְתַגְד 
ְוֵאיְך ִיְתָפֲארו ֵאֶּלה ְבַטֲעַנת ַמה   וִמְתָפֲאִרים ַעל ַעֵמי ָהָאֶרץ ֶשָבֶהם ָבֱאמוָנה.

ֶשַטִגיעו ֵאָליו ַאֲחֵרי מֹוָתם ַעל ִמי ֶשַטִגיַע ֶזה ֵאָליו ְבַחָטיו, ַוֲהלֹא ֶטַבע ַהְנִביִאים 
עֹוָלם ַהָבא יֹוֵתר ִמֶחַבע ִמי ֶשּלֹא ָקַרב ֶאל ְוַהֲחִסיִדים ָקרֹוב ֶאל ַהַקָטִמים בָ 

 ַהַמְדֵרָגה ַהזֹאת.
ָאַמר ַהכוָזִרי: ַכָמה הוא ָרחֹוק ִמן ַהַדַעת ֶשִטְהֶיה ָהָאָדם ָכֶלה      קי

ְועֹוד   ַדְעָתם.ְבִטְבעֹו ָאֵבד גופֹו ְוַנְפשֹו ַכְבֵהמֹות זוָלִתי ַהִפילֹוסֹוִפים, ַעל 
ַחי ָלַעד ִבְנִעימֹות, ַבֲעבור ִמָּלה ֶשהוא  –יֹאְמרו ַאְנֵשי ַהתֹורֹות ֶשהוא ָישוב 

ַכָמה ְגדֹוָלה ַמֲעַלת ַהִמָּלה ֶשַתְעִתיק   אֹוֵמר ְבִפיו, ְוֶאְפָשר ֶשּלֹא ָיִבין ִעְנָיָנה.
ַהַמְלָאִכים, וִמי ֶשֵאינֹו אֹוֵמר ַהִמָּלה ַהִהיא ִמַמְדֵרַגת ַהְבֵהמֹות ֶאל ַמֲעַלת 

ָישוב ְבֵהָמה ֲאִפּלו ִאם ִיְהֶיה ִפילֹוסֹוף ָחָכם עֹוֶשה טֹוב ָכל ָיָמיו כֹוֵסף ֶאל 
 ַהַמֲעלֹות ָהֵהם.

ָאַמר ֶהָחֵבר: ֵאין ֲאַנְחנו שֹוְלִלים ִמשום ָאָדם ְגמול ַמֲעָשיו      קיא
ים ֵמֵאיזֹו ֺאָמה ֶשִטְהֶיה, ֲאָבל ֲאַנְחנו רֹוִאים ַהחֹוָבה ַהְגמוָרה ָלָעם ַהחֹובִ 

ַהְקרֹוִבים ְבַחֵטיֶהם, ְוָאנו עֹוְרִכים ַמֲעלֹוָתם ֵאֶצל ָהֱאֹלִהים ַאֲחֵרי מֹוָתם ָבֵעֶרְך 
 ַההוא.

ַמֲעָלָתם   ַוֲעֹרך ָאַמר ַהכוָזִרי: ְוַהְתֵמד ַהִדְמיֹון ַהֶזה ְבֶהֶפְך,     קיב
 ָבעֹוָלם ַהָבא ְכַמֲעָלָתם ָבעֹוָלם ַהֶזה ַהטֹום.

 –ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲאִני רֹוֶאה ֶשַאָתה ְמַגֶנה אֹוָתנו ְבַדּלות וִמְסֵכנות,      קיג
ְבִמי  וָבֶהם ָהיו ִמְתָפֳאִרים ְגדֹוֵלי ָהֺאמֹות ָהֵאָּלה! ִכי ֵאין ִמְתָפֲאִרים ֶאָּלא

ֶשָאַמר: "ִמי ֶשִהָכה ַעל ֶלְחְיָך ַהְיָמִני ָהֵכן לֹו ַהְשָמאִלי, וִמי ֶשּלֹוֵקַח ַטִּליְתָך ֵתן 
לֹו ֲחלוֶקָך", ְוִהִגיַע הוא ַוֲחֵבָריו ְוַההֹוְלִכים ַאֲחָריו ַאֲחֵרי ֵמאֹות ִמן ַהָשִנים ִמן 

ְוֵכן   ָיִנים ִנְפָלִאים ִוידוִעים, ְוֵהם ֵהם ַהְפֵאר.ַהבוז ְוַהִטּסוִרים ְוַהֶהֶרג, ֶאל ִענְ 
וָבֲאָנִשים ָהֵהם ָהיו ִמְתָפֲאִרים   ַבֲעֵלי תֹוַרת ִיְשָמֵעאל ַוֲחֵבָריו, ַעד ֶשָגְברו.

וִמְתַגְדִלים, לֹא ַבְמָלִכים ָהֵאֶּלה ֲאֶשר ָגַבה ִשיָאם ְוָרֲחָבה ַמְלכוָתם ְוִנְפְלאו 
ְרְכבֹוָתם; ִאם ֵכן ֶעְרֵכנו ֶאל ָהֱאֹלִהים יֹוֵתר ָקרֹוב ִמַמה ֶשִאם ָהְיָתה ָלנו מַ 

 ְגֺדָּלה ָבעֹוָלם ַהֶזה.
ֲאָבל ִהיא   הוא ִאּלו ָהְיָתה ְכִניַעְתֶכם ְבָרצֹון.-ָאַמר ַהכוָזִרי: ֶכן     קיד

 ְבֶהְכֵרַח, ְוַכֲאֶשר ִתְמָצא ֶיְדֶכם ַתַהְרגו.
הוא, ִאּלו -ֶכן  ָאַמר ֶהָחֵבר: ָמָצאָת ְמקֹום ֶחְרָפִתי ֶמֶלְך כוָזר.     קטו

ָהָיה ֺרֵבנו ְמַקֵבל ַהַדּלות ְכִניָעה ֵלאֹלִהים וַבֲעבור תֹוָרתֹו, לֹא ָהָיה ַמִניֵחנו 
ו ַעל ַהַדַעת ַהזֹאת, ְוֵיש ֲאָבל ַהְמַעט ִמֶמנ  ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ָכל ַהְזָמן ָהָאֹרְך ַהֶזה.

ִמְפֵני ֶשהוא נֹוֵשא ֹעל ַהָגלות ֵבין ֶהְכֵרַח ְוָרצֹון, ִכי ִאּלו ָהָיה רֹוֶצה  –ָשָכר ָלֹרב 
ְבִמָּלה ֶשטֹאַמר ְבִלי ֹטַרח, וְכמֹו ֶזה ֵאיֶננו ָאֵבד ֵאֶצל  –ָהָיה ָחֵבר ַלנֹוֵגש אֹותֹו 

יק, ְוִאּלו ָהִיינו סֹוְבִלים ַהָגלות ַהֶזה ְוַהַדּלות ְלֵשם ָהֱאֹלִהים ַהשֹוֵפט ַהַצִד 
ָכָראוי, ָהִיינו ִלְפֵאר ַהדֹור ֶשָאנו ְמַצִפים ִעם ַהָמִשיַח ְוָהִיינו ְמָקְרִבים ֵעת 

ו ַמְשִוים ִעם ֵאין ֲאַנְחנ –ַוֲאַנְחנו   ַהְישוָעה ָהֲעִתיָדה ֶשָאנו ְמַיֲחִלים אֹוָתה.
ַנְפשֹוֵתינו ָכל ַהִנְכָנס ְבתֹוָרֵתנו ְבִמָּלה ִבְלַבד, ֲאָבל ְבַמֲעִשים ֶשֵטש ָבֶהם ֹטַרח ַעל 
ַהֶנֶפש, ִמָחֳהָרה ְוִלמוד וִמיָלה וַמֲעִשים תֹוִרִטים ַרִבים ְוֶשִטְנַהג ְבִמְנָהֵגינו, 

בֹוֶתיָה ֶשִטְזֹכר ָתִמיד ִכי ִהיא אֹות ֱאֹלִהית, ָשָמה ָהֱאֹלִהים וִמְתַנאי ַהִמיָלה ְוִס 
ְבֵאֶבר ַהַתֲאָוה ַהגֹוֶבֶרת, ִלְגֹבר ָעֶליָה ְולֹא ִיְשַתֵמש ָבה ֶאָּלא ָכָראוי, ְבַהָנַחת 

ִיְהֶיה ֶזַרע ַמְצִליח, אוַלי  –ַהֶזַרע ַבָמקֹום ָהָראוי וָבֵעת ֶשָראוי ְוַכֲאֶשר ָראוי, 
וִמי ֶשָדַבק ַבֶדֶרְך ַהֶזה ִיְהֶיה לֹו וְלַזְרעֹו ֵחֶלק   ִיְצַלח ְלִקבול ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי.

ְוִעם ָכל ֶזה לֹא ִיְשַתֶוה ַהֵגר ַהִנְכָנס   ָגדֹול ִמן ַהִקְרָבה ֶאל ָהֵאל ִיְתָבָרְך.
 –י ָהֶאְזָרִחים ְלַבָדם ֵהם ְראוִיים ַלְנבוָאה, ְוזוָלָתם, ְבתֹוָרֵתנו ִעם ָהֶאְזָרח, כִ 



 

 

ַתְכִלית ִעְנָיָנם ֶשְטַקְבלו ֵמֶהם ְוֶשִטְהיו ֲחָכִמים ַוֲחִסיִדים ַאְך לֹא 
ְוַהִטעוִדים ָהֵהם ֲאֶשר ָעְרבו ְלָך, ְכָבר ָקְדמו ֲחָכֵמינו ְלַסֵפר ַגן ֵעֶדן   ְנִביִאים.

ִהֹנם, וָמְדדו אֹוָתם ָלֹאֶרְך ְוָלֹרַחב, ְוִסְפרו ַהְנִעימֹות ְוַהִטּסוִרין ְביֹוֵתר ִמַמה ְוֵגי
ְוִדַבְרִתי ִעְמָך ַעד ַעָתה ַעל ַמה ֶשָבא ַבִמְקָרא   ֶשִּסְפרו ְשָאר ָהֺאמֹות ַהְקרֹובֹות.
ם, ִיעוֵדי ָהעֹוָלם ַהָבא ַהְרֵבה ְבֵבאור, ַכֲאֶשר ְבִדְבֵרי ַהְנִביִאים, ִכי לֹא ִנְזַכר ָבהֶ 

ֶשָטשוב ֶהָעָפר  –ֱאֶמת הוא, ִכי ְבִדְבֵרי ַהְנבוָאה   ִנְזַכר ַהְרֵבה ְבִדְבֵרי ַהֲחָכִמים.
ֶשְבגוף ָהָאָדם ֶאל ָהָאֶרץ ְוָתשוב ָהרוַח ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ְנָתָנה, וְבִדְבֵרי 

ְתִחַטת ַהֵמִתים ֶלָעִתיד וְשִליַחת ָנִביא ְשמֹו ֵאִלָטהו, ְכָבר ֺשַּלח ַבְזָמן  –ְנבוָאה, הַ 
ְוָאְמרו, ֶשהוא לֹא ָטַעם ַטַעם   ָהעֹוֵבר וְלָקחֹו ָהֱאֹלִהים ַכֲאֶשר ָלַקח זוָלתֹו.

ַח ָהֱאֹלִהים, ֶשִהְתַפֵּלל ַעל ַעְצמֹו ְוֵיש ַבתֹוָרה ְתִפַּלת ִמי ֶשִהְתַנֵבא ְברו  ִמיָתה.
וְכָבר ָשַאל ֶאָחד   ֶשָטמות מֹות ְיָשִרים ְוִתְהֶיה ַאֲחִריתֹו ְכַאֲחִרית ְבֵני ִיְשָרֵאל.

ֵמַהְמָלִכים ָנִביא ֵמת ְוִהְתַנֵבא לֹו ְבָכל ַמה ֶשָטבֹא ָעָליו ַכֲאֶשר ָהָיה ִמְתַנֵבא לֹו 
ְוִאם ָהָיה ַמֲעֵשה ַהֶמֶלְך ַההוא ָאסור ְבתֹוָרֵתנו, ְרצֹוִני לֹוַמר: ַהְדִריָשה   ְבַחָטיו.

ֶאל ַהֵמִתים, הוא מֹוֶרה ִכי ָהיו ָהָעם ַמֲאִמיִנים ִביֵמי ַהְנִביִאים, ִכי ַהְנָפשֹות 
וְפִתיַחת ְתִפָּלֵתנו   ִתים.ִנְשָארֹות ַאַחר ְכלֹות ַהגופֹות, ְוַעל ֵכן ָהיו שֹוֲאִלים ַהמֵ 

ֶשטֹוְדִעים אֹוָתה ַהָנִשים ָכל ֶשֵכן ַהֲחָכִמים: "ֱאֹלַהי, ְנָשָמה ֶשָנַתָת ִבי 
ַאָתה ְנַפְחָתה ִבי ְוַאָתה ְמַשְמָרה  ַאָתה ְבָראָתה ְוַאָתה ְיַצְרָתה.  ְטהֹוָרה.

ְזַמן -ָכל  ָלה ִמֶמִני וְלַהֲחִזיָרה ִבי ֶלָעִתיד ָלבֹא.ְבִקְרִבי ְוַאָתה ָעִתיד ִלְח 
מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלַהי, ָשַאָתה הוא ִרבֹון ָכל  –ֶשַהְנָשָמה ְבִקְרִבי 

בו ְוַגן ֵעֶדן ַעְצמֹו, ֲאֶשר ִהְר   ָברוְך ַהַמֲחִזיר ְנָשמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים".  ַהַמֲעִשים.
ְבֵני ָאָדם ְלָזְכרֹו, לֹא ָלְקחו אֹותֹו ִכי ִאם ִמן ַהתֹוָרה, ְוִהיא ַהַמְדֵרָגה ֲאֶשר 
הוְכָנה ְלָאָדם, ְולוֵלא ֶשָחָטא ָהָיה עֹוֵמד ָבה ָלֶנַצח, ְוֵכן ֵגיִהֹנם הוא ָמקֹום 

ֶמנו, ָהיו שֹוְרִפים בֹו ַעְצמֹות ָידוַע ָקרֹוב ִלירוָשַלִים, ַגְיא ֶשֵאין ָהֵאש ִנְכֵבית ִמ 
 ַהֺחְמָאה ְוַהְנֵבלֹות וְשָאר ַהֺחְמאֹות, ְוַהִמָּלה ִעְבִרית ֺמְרָכֶבת.

ָאַמר ַהכוָזִרי: ִאם ֵכן ֵאין ִחדוש ַאֲחֵרי תֹוַרְתֶכם ֶאָּלא ֶחְלִקטֹות      קטז
 ְוַהְכָפַלת ְדָבִרים ְוַהְרבֹוָתם. ִמִדְבֵרי ַגן ֵעֶדן ְוֵגיִהֹנם וְתכוָנָתם

ָאַמר ֶהָחֵבר: ַגם ֶזה ֵאיֶננו ָחָדש, ִכי ַהֲחָכִמים ִהְרבו ָבֶזה ְמֹאד ַעד      קיז
 ֶשּלֹא ִתְשַמע ִמֶמנו ְמאוָמה ֶשּלֹא ִתְמָצֶאנו ַלֲחָכִמים ַכֲאֶשר ְתַבְקֶשנו.

 


