ספר הכוזרי
ר' יהודה הלוי
תרגם יהודה אבן תיבון

מַ אֲ מָ ר ִראׁשֹון
אֹותי עַ ל ַמה
ְהודה בֶ ן שָ אול ז"לָ ,אמַ ר הַ ְמחַ בֵ רָ :שאֹול ָשאֲ לו ִ
א ָאמַ ר י ָ
ְשי
שֶ יֵש ִא ִתי ִמן הַ ְחעָ נֹות וְ הַ ְתשובֹות עַ ל ַהחֹולְ ִקים עָ לֵ ינו ִמן ַהפִ ילֹוסֹופִ ים וְ ַאנ ֵ
הַ תֹורֹות ,וְ עַ ל הַ ִמינִים ַהחֹולְ ִקים עַ ל הֲ מֹון י ְִש ָר ֵאל ,וְ ָז ַכ ְר ִתי ַמה ֶש ְש ַמעְ ִתיו
ְהודים ַהטֹום
כְ בַ ר ִמחַ עֲנֹות הֶ חָ בֵ ר אֲ שֶ ר ָהיָה ֵאצֶ ל מֶ לֶ ְך כוזָר ַהנִכְ נַס ְב ַדת ַהט ִ
כְ ַא ְרבַ ע מֵ אֹות שָ נָה כַאֲ שֶ ר ִנזְ כָר וְ נֹודָ ע בְ ִספְ ֵרי ִד ְב ֵרי ַהט ִָמים ,כִ י נ ְִשנָה עָ ָליו
אֹומר לֹו" :כַ ָונ ְָתָך ְרצויָה ֵאצֶ ל
חֲ לֹום פְ עָ ִמים ַרבֹות כְ ִאּלו מַ לְ ָאְך ְמדַ בֵ ר עִ מֹו וְ ֵ
בֹורא אֲ בָ ל מַ עַ ְשָך ֵאינָנו ָרצוי".
הַ ֶ
ֲבֹודת
תֹורת הַ כוזָר עַ ד ֶש ָהיָה ְמ ַש ֵמש בַ ע ַ
וְ הוא הָ יָה ִמ ְש ַתדֵ ל ְמאֹד ְב ַ
הַ הֵ י ָכל וְ הַ ָק ְרבָ נֹות בְ עַ צְ מֹו בְ לֵ ב שָ ֵלם ,וְ כָל אֲ שֶ ר ָהיָה ִמ ְש ַת ֵדל בַ ַמע ֲִשים ָה ֵהם,
ומעַ ְשָך ֵאינֶנו ָרצוי",
הָ יָה הַ מַ ל ְָאְך בָ א ֵאלָ יו בַ ַּליְ לָה וְ אֹומֵ ר לֹוַ " :כ ָו ָנ ְתָך ְרצויָה ַ
וְ ג ַָרם לֹו זֶה לַחֲ קֹר עַ ל ָהאֱ מונֹות וְ ַהדָ תֹות וְ ִה ְתי ֵַהד בַ ּסֹוף הוא וְ עַ ם ָרב
ֵיהם וְ ִה ְסכִ ימו
מֵ הַ כוז ִָרים ,וְ הָ יו ִמ ַחעֲנֹות ֶהחָ בֵ ר מַ ה ֶשנ ְִתי ְַשבָ ה נַפְ ִשי ֲעל ֶ
יתי לִכְ תֹב ַה ְדבָ ִרים הָ הֵ ם כַאֲ שֶ ר נָפְ לו וְ ַה ַמ ְשכִ ילִים י ִָבינו– .
לְדַ עְ ִתי .וְ ָר ִא ִ
בֹורא אֲ בָ ל
ָא ְמרו כִ י כַאֲ שֶ ר ָר ָאה ֶמלְֶך כוזָר בַ חֲ לֹומֹו כִ י ַכוָ נָתֹו ְרצויָה ֵאצֶ ל ַה ֵ
בֹוראָ ,ש ַאל
מַ עֲשֵ הו ֵאינֹו נ ְִרצֶ ה וְ ִצוָהו בַ חֲ לֹום לְבַ ֵקש הַ ַמעֲשֶ ה ַהנ ְִרצֶ ה ֵאצֶ ל ַה ֵ
בֹורא ל ֹא ָרצֹון
פִ ילֹוסֹוף ֶאחָ ד עַ ל אֱ מונָתֹו .וְ ָאמַ ר לֹו ַהפִ ילֹוסֹוףֵ :אין ֵאצֶ ל ַה ֵ
מֹורה עַ ל
ומכָל ַהכַ ָונֹות ,כִ י ַה ַכ ָונָה ָ
וְ ל ֹא ִשנ ְָאה כִ י הוא ַנ ֲעלֶה ִמכָ ל הַ חֲ ָפצִ ים ִ
חֶ ְסרֹון הַ ְמ ַכוֵן וְ כִ י הַ ְש ָלמַ ת כַ ָונָתֹו ְשלֵ מות לֹו ובְ עֹוד ֶשּל ֹא ִת ְשלַם הוא ָח ֵסר,
ידיעַ ת ֶח ְל ֵקי ַה ְדבָ ִרים ִמפְ נֵי ֶש ֵהם
וְ כֵן הוא ַנ ֲעלֶה ֵאצֶ ל הַ פִ ילֹוסֹופִ ים ִמ ִ
אֹותָך כָ ל
ְ
יֹודעַ
בֹורא ִשנוי .וְ הוא ֵאינֹו ֵ
ידיעַ ת הַ ֵ
ִמ ְש ַתנִים עִ ם הָ עִ ִתים וְ ֵאין בִ ִ
נועֹותיָך ,וְ ִאם
ֶ
שֶ כֵן שֶ טֵדַ ע ַכוָ נ ְָתָך ומַ ע ֲֶשיָך וְ כָ ל שֶ כֵן שֶ ִט ְשמַ ע ְתפִ ָיל ְָתך וְ י ְִר ֶאה ְת
אֹומ ִרים זֶה עַ ל ֶד ֶרְך ַהעֲבָ ָרהִ ,מפְ נֵי
ְ
ֹאמרו ַהפִ ילֹוסֹופִ ים שֶ הוא ְב ָראֲ ָך הֵ ם
י ְ
יאת כָל נִבְ ָרא ,ל ֹא ִמפְ נֵי ֶשהוא ְב ַכ ָונָה ֵמ ִאתֹו .וְ ל ֹא
שֶ הוא עִ ּלַת ָהעִ ּלֹות בִ בְ ִר ַ
בָ ָרא מֵ עֹולָם ָאדָ ם ,כִ י ָהעֹולָ ם ַק ְדמֹון וְ ל ֹא סָ ר ָה ָא ָדם נֹולָ ד ֵמ ָא ָדם ֶש ְק ָדמֹו,
וקרֹובָ יו וְ ֵאיכֺטֹות ִמן
ומ ִאמֹו ְ
ומדֹות מֵ ָא ִביו ֵ
ומזָגִ ים ִ
ִמ ְת ַרכְ בֹות בֹו צורֹות ְ
הָ ַאוִ ִירים וְ הָ אֲ ָרצֹות וְ הַ ְמזֹונֹות וְ הַ מֵ ימֹות עִ ם כֹחֹות ַה ַג ְל ַגּלִים וְ ַה ַמזָלֹות
וְ הַ חֲ ָילִים בָ ע ֲָרכִ ים ַההֹוִ ים ֵמהֶ ם ,וְ הַ כֹל שָ ב ֶאל ַה ִּסבָ ה ָה ִראשֹונָה ל ֹא בַ עֲבור
ַכ ָונָה ִממֶ נָה ,אֲ בָ ל – הוא אֲ צִ ילות ,נֶאֱ צֶ לֶת ִמ ֶמנָה ִסבָ ה ֵש ִנית וְ ַא ַחר ָכְך
ִישית ְורבִ יעִ ית ,וְ ִה ְת ַדבְ קו הַ ִּסבֹות וְ הַ ְמסֹובָ בֹות וְ ִה ְש ַתלְ ְשלו כַאֲ ֶשר ַא ָתה
ְשל ִ
אֹותם .וְ הַ ְדבֵ קות ַק ְדמֹון כַאֲ שֶ ר הַ ִּסבָ ה ָה ִראשֹונָה ַק ְדמֹונִ יתֵ ,אין ָלה
ָ
רֹואה
ֶ
ְת ִחּלָה .ו ְלכָל ִאיש מֵ ִאישֵ י ָהעֹו ָלם ִסבֹות שֶ בָ הֶ ם יִ ג ֵָמר ,וְ יֵש ִאיש ֶשנ ְִשלְמו
ַכושי אֲ ֶשר ל ֹא הוכַ ן
בֹותיו ובָ א ָח ֵסר .כ ִ
בֹותיו ובָ א שָ לֵם ,וְ ִאיש שֶ ָח ְסרו ִס ָ
ִס ָ
צורת ָה ָאדָ ם וְ הַ ִדבור בְ ַתכְ לִ ית הַ ִח ָּסרֹון ,וְ ַהפִ ילֹוסֹוף אֲ ֶשר לֹו
ְיֹותר ִמ ִקבול ַ
ל ֵ
דֹותטֹות וְ ַה ַמ ָדעִ טֹות וְ ַה ַמע ֲִשטֹות וְ ל ֹא
נ ְִתכְ נו ְתכונֹות י ְַקבֵ ל בָ הֶ ם ַהמַ עֲלֹות הַ ִמ ִ
ִידי
חָ סֵ ר ְמאומָ ה ִמן הַ ְשלֵ מות ,אֲ בָ ל הַ ְשלֵמות הַ זֶה ְבכ ַֹח צָ ִריְך ְבהֹוצָ ָאתֹו ל ֵ
מַ עֲשֶ ה ֶאל לִמוד ומוסָ ר עַ ד שֶ ֵת ָר ֶאה ַההֲ ָכנָה עַ ל ָהעִ נְ יָן אֲ ֶשר הוכְ נָה לֹו ִמן
ְשלֵמות וְ ִחּסָ רֹון וְ ֶא ְמצָ עִ טִים ֵאין לָ הֶ ם ַתכְ לִית .וְ ַה ָשלֵם יִ ְדבַ ק בֹו ִמן ַה ִמין
ֹלהי אֹור ֶשהוא נ ְִק ָרא ַהשֵ כל הַ פֹועֵ ל ,י ְִדבַ ק בֹו ִשכְ לֹו ַה ִנפְ עָ ל ְדבֵ קות-
הָ אֱ ִ
ִה ְת ַאחֲ דות עַ ד שֶ ט ֵָר ֶאה הָ ִאיש הַ הוא כְ ִאטּלו הוא ַה ֵשכֶל ַההוא ַהפֹועֵ ל ֵאין
בֵ ינֵיהֶ ם ִשינוי .וְ יָשובו ֵכלָיוְ ,רצֹונִי לֹומַ ר ֶאבְ ֵרי ָה ִאיש ַההוא ,ל ֹא י ְִש ַת ְמשו
טֹותר נְכֹונִ ים ובַ חֹוב ֶשבָ עִ ְנ ָינִים,
טֹותר ְשלֵ ִמים ובָ עִ ִתים הַ ֵ
ֶאּלָא בַ ַמע ֲִשים הַ ֵ
ַשכֶ ל ַה ִהטולִי ַהנִ פְ עָ ל ֶש ָהיָה
וכְ ִאּלו כָ ל ֵכ ָליו הֵ ם ֵכלִים לַ שֵ כֶל הַ פֹועֵ ל ל ֹא ל ֵ
חֹוטא פְ עָ ִמים וְ ֶזה ֵמ ִטיב
בַ ְת ִחּלָה ִמ ְש ַתמֵ ש בָ הֶ ם ,וְ ָהיָה ִמ ִטיב פַ עַ ם וְ ֵ
ָת ִמיד .וְ הַ מַ ְד ֵרגָה הַ ז ֹאת ִהיא ַתכְ לִית ַההַ גָעָ ה הַ ְמ ֺק ָוה ל ָָא ָדם ַה ָשלֵםַ .אחֲ ֵרי
אֲ שֶ ר ָתשוב נַפְ שֹו ְמט ָֹה ָרה ִמן הַ ְּספֵקֹותְ ,מבִ ינָה ַה ָחכְ מֹות עַ ל אֲ ִמ ָת ָתם ,וְ ָתשוב
כותית ַה ַת ְחתֹונָה ַהנִפְ ֶר ֶדת ִמן
כְ ִאּלו ִהיא מַ לְ ָאְך וְ ָתשוב גַם בַ מַ ְד ֵרגָה הַ מַ לְאֲ ִ
הַ גופֹות .וְ ִהיא מַ ְד ֵרג ַַת הַ שֵ כֶ ל הַ פֹועֵ ל ,וְ הוא ַמלְ ָאְך ַמ ְד ֵרגָתֹו ל ְַמ ָחה ִמן
דומים עִ ם
הַ מַ ל ְָאְך הַ ְממֺ נֶה בְ גַלְ גַל ַהט ֵָרחַ  .וְ הֵ ם ְש ָכלִים ָמפְ ָש ִטים ֵמחֳ מֳ ִרים ְק ִ

הַ ִּסבָ ה הָ ִראשֹונָה .וְ ֵאינָם ְי ֵר ִאים הַ כִ ָּליֹון לְ עֹולָם .וְ ָתשוב ֶנפֶש ָה ָא ָדם ַה ָש ֵלם
וְ הַ שֵ כֶל הַ הוא הַ פֹועֵ ל דָ בָ ר ֶאחָ ד ,וְ ל ֹא יָחוש לְכִ לְיֹון גופֹו וַ אֲ בָ ָריוִ ,מפְ נֵי ֶש ָשב
הוא וְ אֹותֹו ,דָ בָ ר ֶאחָ ד וְ נָחָ ה נַפְ שֹו בַ חַ טִ יםִ ,מפְ נֵי ֶש ָשב ְבכַת ֶה ְר ֵמס
יסטֹו ,כִ י הוא וָ ֵהם וְ כָ ל ִמי ֶש ַי ֲעלֶה ֶאל
וְ ֶא ְס ְקלַבִ טוס וְ ָס ְק ַרט וְ ַאפְ לָטֹון וַאֲ ִר ְ
ֹלהים" עַ ל
"רצֹון אֱ ִ
מַ ְד ֵרג ָָתם וְ הַ שֵ כֶל ַהפֹועֵ ל ,דָ בָ ר ֶאחָ ד .וְ זֶהו אֲ שֶ ר ְי ֺכנֶה ִב ְ
דֶ ֶרְך הַ עֲבָ ָרה אֹו עַ ל דֶ ֶרְך הַ ֵקרובָ .ר ְדפֵהו ובַ ֵקש ְי ִדיעַ ת אֲ ִמ ַתת ַה ְדבָ ִרים עַ ד
וב ַמע ֲִשים ,כִ י
יקים ְב ִמדֹות ְ
שֶ טָשוב ִשכְ לְָך פֹועֵ ל ל ֹא נִפְ עָ ל ,וְ ִהדָ בֵ ק בְ דַ ְרכֵי הַ צַ ִד ִ
ַש ֶכל ַההוא
ודבֵ קות הַ ְּל ִמידָ ה וְ ַה ִה ַדמות ל ֵ
הֵ ם עֵ זֶר בְ ִצטור הָ אֱ מֶ ת ְ
הַ פֹועֵ ל .וְ ֵתכֶף ָל ֶזה ַתעֲלֶ ה בְ י ְָדָך ִמדַ ת ַה ִה ְס ַתפְ קות וְ ַה ִשפְ לות וְ ַהכְ נִ יעָ ה וְ ָכל
לַּסבָ ה הָ ִראשֹונָה ,ל ֹא כְ ֵדי ֶשט ְָח ְנָך ְרצֹונֹו וְ ל ֹא לְ ָה ִסיר
ִמדָ ה ְמ ֺעּלָה ,עִ ם הַ הַ גְ דָ לָ ה ִ
מֵ עָ לֶיָך ִקצְ פֹו ,אֲ בָ ל בַ עֲבור ַה ִהדַ מות ֶאל הַ שֵ כֶל ַהפֹועֵ ל ִב ְב ִחינַת ָהאֱ ֶמת וְ ִספור
כָל דָ בָ ר בְ מַ ה שֶ הוא ָראוי לֹו וְ הַ אֲ מָ נָתֹו כַאֲ שֶ ר הוא ,וְ ֵאּלֶה ֵהם ִמ ִמדֹות
הַ שֵ כֶל .וְ כַאֲ שֶ ר ִת ְהיֶה עַ ל הַ ְתכונָה הַ ז ֹאת ִמן הָ אֱ מונָה ַאל ָתחוש עַ ל ֵאיזֹה
וב ֵאיזֶה לָשֹון ַא ָתה
וב ֵאיזֶה ַמעֲשֶ ה ובְ ֵאי ֶזה ִדבור ְ
תֹורה ִת ְהיֶה ובְ ֵאיזֹה ָדת ְ
ָ
ְשבֵ ַח ולְ ַה ְנ ָהגַת
רֹומם ול ַ
ְמרֹומֵ ם ,אֹו בְ דֵ ה לְעַ צְ ְמָך ָדת לְעִ ְניַן הַ כְ ִניעָ ה ,ו ְל ֵ
ֶיה ,אֹו ַקח לְָך ל ְָדת
סֹומכִ ים עָ ל ָ
ְ
יתָך וְ ַא ְנ ֵשי ְמ ִדינ ְָתָךִ ,אם הֵ ם
דֹותיָך ובֵ ְ
ִמ ֶ
ִמוסים הַ ִשכְ ִלטִ ים אֲ שֶ ר ִחבְ רו הַ פִ ילֹוסֹופִ ים ,וְ ִשים ְמג ַָמ ְתָך וְ ַכ ָונ ְָתָך זְֹך
הַ נ ִ
נַפְ שֶ ָך .וכְ לָלֹו שֶ ל דָ בָ ר – בַ ֵקש זְֹך הַ ּלֵ ב בְ ֵאיזֶה אֹפֶ ן ֶש ִט ָתכֵן לְָך ַאחֲ ֵרי אֲ ֶשר
לֹומר:
ַ
ָתבִ ין כְ לָ לֵי ַהחָ כְ מֹות עַ ל אֲ ִמ ָת ָתם .וְ ָאז ַתגִ יעַ ֶאל בַ ָק ָש ְתָךְ ,רצֹונִי
יֹודיעֲָך
אֹותָך וְ ִ
הַ ִהדָ בֵ ק בָ רוחָ נִיְ ,רצֹונִי לֹומַ ר – הַ שֵ כֶל הַ פֹועֵ ל .וְ ֶאפְ ָשר ֶשטְ נַבֵ א ְ
הָ ע ֲִתידֹות בַ חֲ לֹומֹות אֲ ִמ ִתטִ ים ומַ ְראֹות נֶאֱ מָ נֹות.
יקיםַ ,אְך ֵאינָם ְמפִ י ִקים
רֹואה אֲ ִני ְדבָ ֶריָך מַ ְספִ ִ
ֶ
ב ָאמַ ר הַ כוז ִָרי:
בֹורא,
ְש ִרים ל ְִרצֹון ַה ֵ
ומע ֲַשי י ָ
ל ְִש ֵאל ִָתיִ ,מפְ נֵי שֶ אֲ ִני יֹודֵ עַ בְ עַ צְ ִמי כִ י נַפְ ִשי ַזכָה ַ
וְ עִ ם ָכל ֶזה הָ ְי ָתה ְתשובָ ִתי כִ י הַ ַמעֳשֶ ה הַ זֶ ה ֵאינֶנו נ ְִרצֶ הַ ,אף עַ ל פִ י ֶש ַה ַכוָ נָה
ְרצויָה ,וְ ֵאין סָ פֵק ֶשיֵש מַ עֲשֶ ה שֶ הוא נ ְִרצֶ ה ְבעַ ְצמותֹו ל ֹא כְ פִ י
הַ מַ חֲ שָ בֹות .וְ ִאם ֵאינֶנו כֵ ן ,מַ ה ּלֶאֱ דֹום ולְ ִי ְשמָ עֵ אל ֶש ִחּלְקו ַה ִטשוב ִנלְ ָח ִמים
אֹלהים וְ נ ְִב ָדל וְ נִפְ ָרש וְ צָ ם
זֶה בָ זֶה ,וְ כָל ֶאחָ ד מֵ הֶ ם זִ כָה נַפְ שֹו וְ ַכוָ נָתֹו לֵ ִ
ומג ַָמתֹו לַ הֲ רֹג ֶאת חֲ בֵ רֹו ,וְ הוא ַמאֲ ִמין ֶשהֲ ִריגָתֹו ְצ ָד ָקה
ומ ְת ַפּלֵ ל וְ הֹולְֵךְ ,
ִ
בֹורא יִ ְתבָ ַרְך ,וְ ִנ ְל ָח ִמים זֶה בָ זֶה ,וְ כָ ל ֶא ָחד ַמאֲ ִמין כִ י
קורבָ ה ֶאל הַ ֵ
גְ דֹולָה וְ ְ
הֲ לִי ָכתֹו ֶאל גַן עֵ ֶדן ,וְ הַ אֲ מֵ ן לִ ְשנֵיהֶ ם ֶזה דָ בָ ר שֶ ּל ֹא י ִָתכֵן ֵאצֶ ל ַה ֵשכֶל.
"אין בְ ַדת הַ פִ ילֹוסֹופִ ים הֲ ִריגַת ֶא ָחד ֵמ ֵאּלו ִמפְ נֵי
ג ָאמַ ר הַ פִ ילֹוסֹוףֵ :
שֶ ְמגַמָ ָתם הַ שֵ כֶל".
ד ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :וְ ֵאיזֶה דָ בָ ר שֶ הוא נֹוטֶ ה ִמן ָהאֱ ֶמת ֵאצֶ ל ַהפִ ילֹוסֹופִ ים
גָדֹול מֵ אֱ מונ ָָתם שֶ ָהעֹולָם חָ דָ ש ,וְ שֶ הוא נִבְ ָרא ְב ֵש ֶשת י ִָמים ,וְ ֶש ַה ִּסבָ ה
רֹומ ִמים אֹותֹו
רֹוממות ֶש ְמ ְ
הָ ִראשֹונָה ְמדַ בֶ ֶרת עִ ם ֶאחָ ד ִמבְ נֵי ָאדָ ם ,עִ ם ָה ְ
ידיעַ ת הַ חֶ ְל ִקטֹות .וְ עִ ם זֶ ה ָהיָה ָראוי כְ פִ י ַמע ֲֵשה ַהפִ ילֹוסֹופִ ים
הַ פִ ילֹוסֹופִ ים ִמ ִ
בואה יְדועָ ה בָ ֶהם וְ נ ְִמצֵ את
לותם ,שֶ ִת ְהיֶה הַ נְ ָ
וְ חָ כְ מָ ָתם וַ אֲ ִמ ָת ָתם וְ ִה ְש ַת ְד ָ
נֹוראֹות וְ כָבֹוד
יהם נִפְ ָלאֹות וְ ָ
בֵ ינֵיהֶ םִ ,מפְ נֵי ִהדָ ְב ָקם בָ רֹוחֲ נִטֹות ,וְ שֶ ְטסֺ פַר עֲלֵ ֶ
רֹואים ַהחֲ לֹומֹות ַהנֶאֱ מָ נִ ים ְל ִמי ֶשּל ֹא ִה ְתעַ ֵּסק ְב ָחכְ ָמה וְ ל ֹא
וגְ ֺדּלָה .וַאֲ נ ְַחנו ִ
ֹלהי
מֹורה כִ י יֵש ל ַָדבָ ר ָהאֱ ִ
בְ זִ כוְך נַפְ שֹו ,וְ נ ְִמצָ א הֵ פְֶך ֶזה בְ ִמי שֶ חָ ַרח בָ ה .וְ זֶה ֶ
וְ ַל ְנ ָפשֹות סֹוד ַאחֵ ר זולַת ַמה שֶ ָזכ ְַר ָתַ ,א ָתה הַ פִ ילֹוסֹוף:
ַאחַ ר כְָך ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי בְ ִלבֹוֶ ,א ְש ַאל אֱ דֹום וְ י ְִש ָמעִ אל ,כִ י ֶא ָחד ִמ ְשנֵי
הודים ַדי לִי ְב ַמה ֶשהוא נ ְִר ֶאה
הַ מַ ע ֲִשים הוא הַ נִ ְרצֶ ה מֵ ֵאין סָ פֵק .אֲ בָ ל הַ ְט ִ
אֹותם .וְ ָק ָרא לְ ָחכָם ֵמ ַחכְ ֵמי אֱ דֹום
ָ
ומעוטָ ם ,וְ שֶ הַ כֹל מֹואֲ ִסים
לותם ִ
ִמ ִשפְ ָ
ומע ֲֵשהו .וְ ָאמַ ר לֹו" :אֲ נִי ַמאֲ ִמין ְב ִחדוש ַהנ ְִב ָראֹות,
וְ שָ ַאל אֹותֹו עַ ל חָ כְ מָ תֹו ַ
בֹורא י ְִתבָ ָרְך ,וְ שֶ הוא בָ ָרא הָ עֹולָם כֺּלֹו ְב ֵש ֶשת י ִָמים ,וְ ֶשכָל
ובְ ַק ְדמות הַ ֵ
הַ ְמדַ בְ ִרים צֶ אֱ צָ ֵאי ָאדָ ם וְ ַאחֲ ֵרי ֵכן צֶ אֱ צָ ֵאי נֹחַ  ,וְ ֵא ָליו ֵהם ִמ ְתיַחֲ ִסים ֺכּלָם,
רואים וְ ִהדַ בְ קות בַ ְמ ַד ְב ִרים ,וְ ֶקצֶ ף וְ ַרחֲ ִמים
בֹורא הַ ְשגָחָ ה עַ ל ַהבְ ִ
וְ שֶ טֵש ַל ֵ
ידיו ,וְ הוא שֹוכֵ ן ְבתֹוְך ְרצויָיו ֵמהֲ מֹונֵי
יאיו וַ חֲ ִס ָ
וְ ִדבור וְ הֵ ָראֹות וְ ִהגָלֹות לִ נְבִ ָ
וב ִספְ ֵרי ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל אֲ ֶשר ֵאין
תֹורה ְ
בְ נֵי ָאדָ ם .וכְ לָלֹו שֶ ל דָ בָ ר בְ כָ ל מַ ה שֶ בָ א בַ ָ
ָלֹותם בַ הֲ מֹונִים
סָ פֵק בַ אֲ ִמ ָת ָתם ,בַ עֲבור פִ ְרסומָ ם וְ הַ ְתמָ ָד ָתם וְ ִהג ָ
בֹותם נִגְ ְש ָמה הָ אֱ ֹלהות ,וְ ָהיָה עֺבָ ר ְב ֶר ֶחם ְבתולָ ה
יתם ובְ עִ ְק ָ
גְ דֹולִים .ובְ ַאחֲ ִר ָ
לוח
ֹלהיַ -הנ ְִס ָתר ,נ ִָביא ָש ַ
נֹושי-הַ נ ְִר ֶאה ,אֱ ִ
ִמנ ְִשיאֹות בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל וְ ָי ְל ָדה אֹותֹו אֱ ִ
ֹלהים וְ הוא ָה ָאב
יח ַהנ ְִק ָרא בֶ ן-אֱ ִ
לֹוה שָ לוחַ בַ נ ְִס ָתר ,וְ הוא הַ מָ ִש ַ
בַ נ ְִר ֶאה ,אֱ ַ
וְ הַ בֵ ן וְ הוא רוחַ הַ קֹדֶ שַ ,ואֲ נ ְַחנו ְמיַחֲ ִדים אֲ ִמ ָתתֹו ,וְ ִאם נ ְִר ֶאה עַ ל ְלשֹונֵנו
הַ ִשּלוש .נַאֲ ִמין בֹו ובְ ִשכְ נֹו ְבתֹוְך ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ְל ָכבֹוד ל ֶָהם ,כַאֲ ֶשר ָהיָה ָהעִ נְ יָן

יח ַהזֶה וְ ָתלוהו ,וְ ָשב ַה ֶקצֶ ף
ֹלהי נ ְִדבָ ק בָ הֶ ם ,עַ ד שֶ מָ רו הֲ מֹונֵיהֶ ם בַ מָ ִש ַ
הָ אֱ ִ
יח,
ידים ַההֹולְכִ ים ַאחֲ ֵרי ַה ָמ ִש ַ
מַ ְת ִמיד ֲע ֵליהֶ ם וְ עַ ל הֲ מֹונָם וְ הָ ָרצֹון – ַל ְי ִח ִ
ידים ָה ֵאּלֶה וְ אֲ נ ְַחנו ֵמ ֶהם .וְ ִאם ל ֹא
וְ ַאחֲ ֵרי כֵן לָ אֺ מֹות הַ הֹולְכִ ים ַאחֲ ֵרי ַה ְי ִח ִ
יֹותר ְראויִים שֶ נ ִָק ֵרא ְבנֵי י ְִש ָר ֵאלִ ,מפְ נֵי ֶשאֲ נ ְַחנו
נ ְִהיֶה ִמ ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ,אֲ נ ְַחנו ֵ
הֹולְכִ ים ַאחֲ ֵרי ִדבְ ֵרי הַ מָ ִשיחַ  .וַחֲ בֵ ָריו ִמ ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ְשנֵים עָ ָשרִ ,ב ְמקֹום
הַ ְשבָ ִטים ,וְ ַאחֲ ֵרי ֵכן הָ ְלכו עַ ם ַרב ִמבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ַא ַחר ַה ְשנֵים עָ ָשר ָה ֵהם וְ ָהיו
כְ מַ ְחמֶ צֶ ת ְלאֺ מַ ת הַ נֹוצְ ִרים ,וְ הָ יִ ינו ָאנו ְראויִ ים ְל ַמ ֲע ַלת ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל וְ ָהי ְָתה
בורה וְ ָהעָ צְ מָ ה בָ אֲ ָרצֹות .וְ ָכל הָ אֺ מֹות נ ְִק ָראֹות ֶאל ָהאֱ מונָה ַהז ֹאת,
לָנו הַ גְ ָ
ומצֺוִ ים לְ ִהדָ בֵ ק בָ ה ולְ גַדֵ ל ולְ רֹומֵ ם לַמָ ִשיחַ ו ִלג ֵַדל ֶאת עֵ צֹו אֲ ֶשר נ ְִתלָה עָ לָ יו
ְ
תֹורה אֲ ֶשר
דֹומה ָלזֶה .וְ ִדינֵינו וְ חֺ ֵקינו ִמ ִמצְ ֹות ִש ְמעֹון הֶ ָחבֵ ר ,וְ חֺ ִקים ִמן ַה ָ
וְ הַ ֶ
ֹלהים ,וכְ בָ ר בָ א
אֹותה וְ ֵאין סָ פֵ ק בַ אֲ ִמ ָת ָתה .וְ שֶ ִהיא ֵמ ֵאת ָהאֱ ִ
ָ
לֹומ ִדים
ָאנו ְ
אתי לִ ְסתֹור ִמ ְצוָ ה ִמ ִמ ְצֹות ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל
בָ ֶא ַונְגִ לי ֹון בְ ִדבְ ֵרי הַ מָ ִשיחַ " :ל ֹא בָ ִ
אתי לְ חַ זְ ָקם ול ְַא ְמצָ ם".
יאם אֲ בָ ל בָ ִ
ומשֶ ה ְנ ִב ָ
ה ָאמַ ר הַ כוז ִָריֵ :אין בְ כָ אן מָ קֹום ל ְִסבָ ָראַ ,אְך ַה ְּסבָ ָרא ְמ ַר ֶח ֶקת רֹב
הַ ְדבָ ִרים הָ ֵאּלֶהַ .אְך כַאֲ שֶ ר ִת ְת ַאמֵ ת הָ ְר ָאיָה וְ ַה ִנ ָּסיֹון ,עַ ד ֶשטַאֲ ִמין בֹו כָ ל
הַ ּלֵב וְ ל ֹא י ְִמצָ א דֶ ֶרְך ַאחֶ ֶרת לְהַ אֲ ִמין בְ זו ַלת ַמה ֶשנ ְִתבָ ֵרר ֶא ְצלֹו ,י ְִת ַח ֵכם
לַהַ ָקשָ ה וִ ינַהֲ לָה ל ְַאט עַ ד ֶשט ְָק ֵרב הָ ִרחוק ַההוא ,כַאֲ ֶשר ַיעֲשו ַה ִח ְבעִ טִ ים
אֹותם,
יהם ִמ ְבלִי ְר ָ
רֹואים ,שֶ ִאם יְסֺ פַר ל ֶָהם ֲע ִל ֶ
בַ כֹחֹות הַ מֺ פְ ל ִָאים אֲ שֶ ר הֵ ם ִ
אֹותםִ ,מ ְתחַ כְ ִמים וְ ָש ִמים ל ֶָהם ִסבֹות ִמן
ָ
רֹואים
אֹותם ,וְ כַאֲ שֶ ר ִ
ָ
ישים
מַ כְ ִח ִ
נֹוחה
הַ כֹוכָבִ ים וְ הָ רוחֲ נִ טֹות וְ ל ֹא ִי ְדחו הָ ְראות .אֲ בָ ל אֲ נִי ֵאי ֶנ ִני מֹוצֵ א ַדעְ ִתי ָ
ֵיהם ,וְ חֹובָ ה עָ ַלי
ל ְַקבֵ ל הַ ְדבָ ִרים הָ ֵאּלֶה ִמפְ נֵי ֶשהֵ ם חֲ דָ ִשים ִלי וְ ל ֹא ג ַֺד ְל ִתי ֲעל ֶ
לַחֲ קֹר בִ ְש ֵלמות.
וְ ַאחַ ר כְָך ָק ָרא לְ חָ כָם ֵמחַ כְ מֵ י י ְִש ָמעֵ אל וְ ָש ַאל אֹותֹו עַ ל ָחכְ ָמתֹו
ֵאֹלהים ית',
ומַ ֲעשֵ הו .וְ ָאמַ ר לֹו :אֲ נ ְַחנו ְמ ַקט ְִמים ָה ַא ְחדות וְ ַה ַק ְדמות ל ִ
וְ הַ ִחדוש ָלעֹו ָלם ,וְ הַ ט ַַחס ֶאל ָא ָדם וְ נֹחַ  ,וְ נ ְַר ִחיק ַהג ְַשמות ִבכְ לָל ,וְ ִאם י ֵָר ֶאה
ִממֶ נו שום דָ בָ ר בִ ְדבָ ֵרינוְ ,נפָ ְרשֵ הו וְ נ ֹאמַ ר כִ י הוא ֶד ֶרְך ַהעֲבָ ָרה וְ ֵקרוב ,עִ ם
ֹלהים ,וְ הוא ְבעַ ְצמֹו מֹופֵתִ ,ה ְת ַחט ְַבנו
תֹור ֵתנו ִדבְ ֵרי אֱ ִ
ָ
הֹודָ ָא ֵתנו ,כִ י סֵ ֶפר
בְ ִקבולֹו בַ עֲבור עַ צְ מֹוִ ,מפְ נֵי שֶ ֵאין ָאדָ ם יָכֹול לְ ַחבֵ ר ֵספֶר ַא ֵחר כָמֹוהו ,וְ ל ֹא
תֹורה
ומבַ ֵחל כָ ל ָ
יאים ְ
חֹותם ַהנ ְִב ִ
יאנו הוא ַ
כְ פ ְַרשָ ה ַא ַחת ִמפ ְַר ָשיֹו ָתיו ,וְ ֶשנְבִ ֵ
שֹומעֹו הֲ ָשבַ ת רוחֹו
תֹורת י ְִשמָ עֵ אל ,וגְ מול ַה ְ
קֹורא כָל הָ אֺ מֹות ֶאל ַ
שֶ ָק ְדמָ ה ,וְ ֵ
ומ ְשגָל וְ ָכל אֲ ֶשר ְת ַאוֶה
ומ ְש ֶתה ִ
ֶאל גופֹו בְ גַן עֵ דֶ ן ,ונְעִ ימֹות ,ל ֹא י ְֶחסַ ר מַ אֲ כָל ִ
ּסוריו ְלעֹו ָלם.
נַפְ שֹו ,וְ ֹענֶש הַ מַ ְמ ֶרה הֲ לִי ָכתֹו ֶאל ֵאש ,וְ ל ֹא י ִַתמו ִי ָ
ֹלהים ולְבָ ֵרר
ו ָאמַ ר לֹו הַ כוז ִָריִ :מי שֶ רֹוצִ ין לְ יַשֵ ר אֹותֹו ִב ְדבַ ר ָהאֱ ִ
ֹלהים ְמדַ בֵ ר עִ ם בָ שָ ר וָדָ ם וְ הוא מַ ְר ִחיק זֶה ,צָ ִריְך לְבָ ֵרר ֶא ְצלֹו
ֶאצְ לֹו כִ י הָ אֱ ִ
בֹורא
יֹותר ָראוי ֶש ְטאֺ ַמת ֶא ְצלֹו כִ י ַה ֵ
ְדבָ ִרים ְמפ ְֺרסָ ִמים שֶ ֵאין ִמ ְד ֶחה לָהֶ ם ,ובְ ֵ
תֹור ְתכֶם מֹופֵת ָלכֶם וְ הוא ִבלְשֹון עַ ְר ִביֵ ,אין ַמכִ יר
ִדבֵ ר עִ ם ָאדָ ם .וְ ִאם סֵ פֶר ַ
מֹופְ תֹו וְ ָהאֹות ֶשּלֹו ,לֹועֵ ז כָמֹונִי ,וְ כַאֲ שֶ ר י ִָק ֵרא בְ ָאזְ נַיֵ ,אינֶנִ י ַמ ְב ִדיל בֵ ינֹו ובֵ ין
זולָתֹו ִמּלְשֹון הָ עַ ְר ִבי.
הושמו לְאֹות
ְ
ז ָאמַ ר לֹו ֶהחָ ָכם :וכְ בָ ר ִנ ְראו עַ ל יָדֹו מֹופְ ִתיםַ ,אְך ל ֹא
תֹורתֹו.
בְ ִקבול ָ
בֹורא ֶח ְב ָרה עִ ם
ח ָאמַ ר הַ כוז ִָריֵ :אין הַ דַ עַ ת נֹוחָ ה ְלהֹודֹות ֶשטֵש ַל ֵ
בָ שָ ר וָדָ ם ,כִ י ִאם בְ מֹופֵת שֶ ְמהַ פְֵך בֹו טֶ בַ ע הַ ְדבָ ִרים ,כְ ֵדי ֶשטִ ָו ַדע כִ י זֶה ל ֹא
יוכלַ עָ לָ יו ֶא ָּלא ִמי שֶ בָ ָרא הַ ְדבָ ִרים מֵ ַאיִן ,וְ שֶ טִ ְהיֶה ָהעִ ְניָן ַההוא לִפְ נֵי הֲ מֹונִים,
י ְִראוהו בְ עֵ ינֵיהֶ ם וְ ל ֹא יַגִ יעֵ ם בְ ִספור ובְ ַקבָ לָה ,וְ ֶשט ְַח ְקרו עַ ל ַה ָדבָ ר וְ י ְִב ָחנוהו
בְ ִחינָה ַאחַ ר בְ ִחינָה ,עַ ד שֶ ּל ֹא ִיפֹל בְ ֵלב ָאדָ ם ָספֵק כִ י יֶש-בֹו צַ ד ִד ְמיֹון אֹו צַ ד
בֹורא ָהעֹולָם
יֹותר ָראוי שֶ ְת ַקבֵ לְ נָה הַ ְנ ָפשֹות הַ דָ בָ ר ַהגָדֹול ַהזֶ הֶ ,ש ֵ
כְ שָ פִ ים ,וְ ֵ
אֹורים ִי ְתחַ בֵ ר ֶאל ַהח ֶֹמר ַהנ ְִבזֶה ַהזֶהְ ,רצֹונִי
הַ זֶה וְ הָ עֹולָם הַ בָ א וְ הַ שָ ַמיִם וְ הַ ְמ ִ
ֹותיו.
לֹותיו וְ ַיע ֲֶשה בַ ָקש ָ
לֹומַ ר :הָ ָאדָ ם ,וְ ֶשטְדַ בֵ ר עִ מֹו וִ ימַ ּלֵא ִמ ְשאֲ ָ
ובנֵי י ְִש ָר ֵאל,
משה ְ
תֹור ֵתנו מָ לֵא ְמ ִד ְב ֵרי ֶ
ט ָאמַ ר הֶ חָ ָכם :וַהֲ ל ֹא סֵ ֶפר ָ
יריו ,וְ ִטבַ ע
וְ ֵאין ִמ ְד ֶחה בְ מַ ה שֶ עָ שָ ה בְ ַפ ְרעֹה וְ שֶ בָ ַקע ֶאת הַ טָם וְ ִה ִציל ֶאת ְב ִח ָ
הֹוריד לָהֶ ם הַ ָמן וְ הַ ְשלָ יו ַא ְרבָ עִ ים ָשנָה ,וְ ֶש ִדבֵ ר עִ ם
ֵאת אֲ שֶ ר ָקצַ ף ֲעלֵיהֶ ם ,וְ ִ
ומה
בֹוריםַ ,
משֶ ה בְ הַ ר ִסינַי וְ הֶ ע ֱִמיד ַהשֶ מֶ ש לִיהֹושֺ עַ וְ עָ זַר אֹותֹו עַ ל ַהגִ ִ
ֲמֹורה ,הֲ ל ֹא זֶה ָדבָ ר יָדועַ
שֶ ַנעֲשָ ה קֹדֶ ם ָלכֵ ן ִמן ַהמַ בול ומַ ְה ֵפ ַכת ְסדֹום ַוע ָ
ומפ ְֺרסָ ם וְ ֵאין ְב ָכל זֶה צַ ד ְסבָ ָרא ,שֶ הָ יָה בְ ַת ְחבולָ ה ,וְ ל ֹא ְב ִד ְמיֹון.
ְ

הודיםִ ,מפְ נֵי ֶש ֵהם
רֹואה שֶ צָ ִריְך אֲ נִי ִל ְשאֹל ַל ְט ִ
י ָאמַ ר הַ כוזָ ִרי :אֲ נִ י ֶ
תֹורה
ַבֹורא ָ
רֹואה שֶ הֵ ם ַה ְחעָ נָה כִ י יֵש ל ֵ
ֶ
ְש ֵא ִרית בְ נֵי י ְִש ָר ֵאלִ ,מפְ נֵי ֶשאֲ נִי
הודים וְ שָ ַאל אֹותֹו עַ ל אֱ מונָתֹו.
בָ ָא ֶרץַ .אחַ ר כֵן ָק ָרא חָ ָכם ֵמחַ כְ מֵ י ַהטְ ִ
אֹלהי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב
יא ָאמַ ר לֹו הֶ חָ בֵ ר :אֲ נ ְַחנו מַ אֳ ִמינִ ים בֵ ֵ
וב ַמּסֹות ,וְ ַה ְמ ַכלְכְ ָלם
ובמֹופְ ִתים ְ
הַ מֹוצִ יא ֶאת בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ַריִם בְ אֹותֹות ְ
ירם ֶאת ַהטָם וְ ַהט ְַר ֵדן
בַ ִמ ְדבָ ר ,וְ הַ ַמנ ְִחילָם ֶאת ֶא ֶרץ כְ נַעַ ןַ ,אחַ ר אֲ שֶ ר ֶהע ֱִב ָ
יאים ַאחֲ ָריו
תֹורתֹו ,וְ ַאחַ ר כְָך כַ ָמה ַאלְ פֵי ְנ ִב ִ
משה בְ ָ
בְ מֹופְ ִתים גְ דֹולִ ים ,וְ ָשלַח ֶ
ְשֹומ ָרה ,וְ ֹענֶש ָק ֶשה ל ַַמ ְמ ֶרה
תֹורתֹוְ ,מ ַיע ֲִדים בִ גְ מול טֹוב ל ְ
ָ
מַ זְ ִה ִירים עַ ל
תֹורה ,וְ ַה ְדבָ ִרים אֲ רֺ כִ ים.
אֹותה .וַאֲ נ ְַחנו ַמאֲ ִמינִים בְ ָכל מַ ה שֶ כָתוב בַ ָ
ָ
הודי ִמפְ נֵי ֶשט ַָדעְ ִתי
ִיתי שֶ ּל ֹא ֶא ְש ַאל יְ ִ
יב ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :מַ ְסכִ ים הָ י ִ
ִאבוד זִ כְ ָר ם וְ חֶ ְסרֹון עֲצָ ָתם ,כִ י הַ ִשפְ לות וְ הַ ַדּלות ל ֹא עָ זְ בו ל ֶָהם ִמ ָדה
בֹורא ָהעֹו ָלם,
הודי ,כִ י ַא ָתה ַמאֲ ִמין ְב ֵ
טֹובָ ה .וַהֲ ל ֹא הָ יָה ְלָך לֹומַ ר ,הַ ְט ִ
פורים ָה ֵאּלֶ ה ,אֲ ֶשר
דֹומה ל ִַּס ִ
וב ִמי שֶ בְ ָראֲ ָך וְ ִה ְט ִריפְ ָך וְ הַ ֶ
ומסַ ְדרֹו ומַ נְ ִהיגֹוְ ,
ְ
ַבֹורא
רֹודף ָהאֱ ֶמת ,ל ְִה ַדמֹות ל ֵ
ֲבורה הוא ֵ
הֵ ם טַ ֲענַת כָל ִמי שֶ טֶש-לֹו דָ ת ,ובַ ע ָ
בְ צִ ְדקֹו ובְ חָ כְ ָמתֹו:
יג ָאמַ ר הֶ ָחבֵ רֶ :זה שֶ ַא ָתה אֹומֵ ר ִהיא ַה ָדת ַה ֶה ֵק ִשית ַה ִמנְ ָהגִ ית,
מֵ בִ יא ֵאלֶיהָ הָ עִ טון ,וְ נִ כְ ָנ ִסים בָ ה ְספֵקֹות ַרבֹות .וְ ִאם ִת ְש ַאל ַהפִ ילֹוסֹופִ ים
ימים עַ ל מַ עֲשֶ ה ֶא ָחד וְ ל ֹא עַ ל ַדעַ ת ֶא ָחתִ ,מפְ נֵי
אֹותם מַ ְסכִ ִ
ָ
עָ לֶיהָ ֵאינְָך מֹוצֵ א
ומ ֶהם ַמה ֶשט ְַספִ יקו
שֶ הֵ ם ְטעָ נֹות ,יֵש מֵ הֶ ם ַמה ֶשהֵ ם יְכֹולִים לְהַ ע ֲִמיד מֹופֵתֵ ,
בָ ם ,ומֵ הֶ ם מַ ה ֶשּל ֹא י ְַספִ יקו בָ ם ,כָל שֶ כֵן שֶ ַיע ֲִמידו בָ ם מֹופֵ ת.
יחתֹוַ ,ואֲ ִני
הודי ,טֹוב ִמפְ ִת ָ
רֹואה אֲ נִי ְדבָ ֶריָך ,הַ טְ ִ
ֶ
יד ָאמַ ר הַ כוז ִָרי:
אֹוסיף לְדַ בֵ ר עִ ָמְך.
רֹוצֶ ה עַ ָתה שֶ ִ
טו ָאמַ ר ֶהחָ בֵ ר :אֲ בָ ל פְ ִתיחַ ת ְדבָ ַרי ִהיא ַהמֹופֵת ,וְ עֹוד כִ י ִהיא
הָ ְר ָאיָה ֵאין צָ ִריְך עִ ָמה ל ֹא ְר ָאיָה וְ ל ֹא מֹופֵת.
טז ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :וְ ֵאיְך הוא זֶה.
רֹואה
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רֵ :תן לִי ְרשות לְהַ ְק ִדים לְָך ַה ְק ָדמֹות ,כִ י אֲ נִי ֶ
יז
ְדבָ ַרי כְ בֵ ִדים עָ לֶיָך וְ ִנ ְקלִים בְ עֵ ינֶיָך:
מֹותיָך וְ ֶא ְש ָמעֵ ם.
ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :הַ ְקדֵ ם ַה ְקדָ ֶ
יח
אֹומ ִרים לְָך כִ י ֶמלְֶך הֹדו ִאיש ֶח ֶסד ָראוי
ְ
יט ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רִ :אּלו ָהיו
לָתת ָכבֹוד ל ְִשמֹו ולְסַ פֵר מַ עֲשָ יו בְ מַ ה ֶשטַגִ יעַ ֵאלֶיָך ִמצֶ ֶדק ַא ְנ ֵשי
ְרֹוממֹו וְ ֵ
ל ְ
ִית ַחטָב בָ זֶה.
דֹותם הַ חֹובֹות ,וְ שֶ ַמשָ ָאם ומַ ָתנָם בֶ אֱ מונָהֶ ,ה ָהי ָ
ומ ָ
ַא ְרצֹו ִ
ְשי הֹדו
ִיתי חַ טָב בֹוַ ,ואֲ נִי ְמסֺ פָ ק ִאם צֶ ֶדק ַאנ ֵ
ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :וְ ֵאיְך ָהי ִ
כ
מֵ עַ צְ מָ ם וְ ֵאין לָהֶ ם מֶ לְֶך ,אֹו צִ ְד ָק ָתם מֵ חֲ מַ ת ַמ ְל ָכם ,אֹו ִאם ִמ ְשנֵי ַה ָפנִ ים
יָחַ ד.
לוחיו ִב ְתשורֹות הֺ ִדטֹות,
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :וְ ִאם הָ יו בָ ִאים ֵאלֶ יָך ְש ָ
כא
ֵאינְָך ִמ ְס ַתפֵ ק שֶ ֵאינָם נ ְִמצָ ִאים ֶאּלָא בְ ֶא ֶרץ הֹדו ְב ַא ְר ְמנֹות ַה ְמלָכִ יםִ ,בכְ ָתב
שֹומרֹות
אֹותָך ֵמ ָח ְליְָך ,וְ ְ
ְמפ ְֺרסָ ם שֶ הוא מֵ ִאתֹו ,וְ עִ מֹו ְרפואֹות שֶ ֵהן רֹופְ אֹות ְ
יאותָך ,וְ סַ מֵ י הַ מָ ֶות לְשֹו ְנ ֶאיָך וְ הַ ִנלְ חָ ִמים ְבָךֶ ,ש ַא ָתה יֹוצֵ א ל ֶָהם
עָ לֶיָך בְ ִר ְ
ית ַחטָב ִל ְהיֹות ָסר ֶאל ִמ ְש ַמעְ תֹו
אֹותם ִמבְ לִ י כְ ֵלי ִמלְחָ ָמה ,הֶ הָ יִ ָ
ָ
בָ הֶ ם ומֵ ִמית
וְ ֶאל עֲבֹודָ תֹו.
כב ָאמַ ר הַ כוז ִָריֶ :כן-הוא ,וְ הָ יָה ַהּסָ פֵק ָה ִראשֹון ָסר ִמ ֶמנִי ִאם יֵש
ודבָ רֹו נֹוגְ עִ ים ֵאלָי.
יתי ָאז מַ אֲ ִמין שֶ מַ ְלכותֹו ְ
ל ְַאנְשֵ י הֹדו ֶמלְֶך ִאם ל ֹא ,וְ הָ יִ ִ
שֹואל עָ ָליו ְב ַמה ְת ָת ֵאר אֹותֹו.
כג ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :וְ ִאם י ְִש ָאלְ ָך הַ ֵ
ֵיהם
כד ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :בִ ְת ָא ִרים אֲ שֶ ר ִה ְתבָ ְררו ֶא ְצלִי ָלעָ יִןַ ,ואֲ ַחבֵ ר אֲ ל ֶ
אֲ שֶ ר הָ יו סָ פֵק ֶאצְ לִ י וְ ִה ְתבָ ְררו בְ ֵאּלֶה הָ ַאחֲ רֹונִים.
יבֹותיָך כַאֲ ֶשר ְש ִאל ְַתנִי .וְ כֵן
כה ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :עַ ל הַ דֶ ֶרְך הַ ֶזה הֲ ִש ִ
פ ַָתח משֶ ה לְדַ בֵ ר עִ ם ַפ ְרעֹה כְ שֶ ָאמַ ר לֹו :אֱ ֹלהֵ י ָהעִ ְב ִרים ְשל ַָח ִני ֵאלֶיָךְ ,רצֹונֹו
לֹומַ ר :אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם ִיצְ ָחק וְ ַי ֲעקֹב ִמפְ נֵי שֶ ָהיָה ַא ְב ָר ָהם ְמפ ְֺר ָסם ֵאצֶ ל
אֹותם וְ עָ ָשה ל ֶָהם
ָ
ֹלהים וְ ִהנְ ִהיג
יהם ְדבַ ר הָ אֱ ִ
הָ אֺ מֹות ,וְ כִ י ִה ְתחַ בֵ ר אֲ ֵל ֶ

בֹור ִאי
נִפְ ָלאֹות ,וְ ל ֹא ָאמַ ר :אֱ ֹלהֵ י הַ שָ מַ ִים וְ ָה ָא ֶרץ ְשל ַָחנִ י ֵאלֶיָך .וְ ל ֹאְ :
ֹלהיָך אֲ ֶשר
"אנֹכִ י ְי ָי אֱ ֶ
ֹלהים ְדבָ ָריו ֶאל הֲ מֹון י ְִש ָר ֵאלָ :
ובֹוראֲ ָך ,וְ כֵן פָ ַתח אֱ ִ
ַ
ובֹוראֲ כֶם" .וְ ֵכן
ַ
בֹורא ָהעֹולָ ם
אתיָך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם" ,וְ ל ֹא ָאמַ ר" :אֲ נִי ֵ
הֹוצֵ ִ
יבֹותיָך ַמה ֶשאֲ ִני
פ ַָת ְח ִתי ְלָך מֶ ֶלְך הַ כו ָזר כַאֲ ֶשר ְש ִאל ְַתנִ י עַ ל אֱ מונ ִָתי ,הֲ ִש ִ
חַ טָב בֹו וְ חַ ט ִָבין בֹו כָל ְק ַהל י ְִש ָר ֵאל ,אֲ שֶ ר ִה ְתבָ ֵרר ֶא ְצלָ ם ַה ַמע ֲָמד ַההֹוא
בִ ְראות עֵ ינֵיהֶ ם וְ ַאחַ ר כֵן הַ ַקבָ לָה הַ נִ ְמשֶ כֶת שֶ ִהיא כְ ַמ ְר ֵאה ָהעָ יִן:
תֹור ְתכֶם ֵאינָה נְ תונָה כִ י ִאם
רֹואה שֶ ַ
ָאמַ ר הַ כוז ִָריִ :אם ֵכן אֲ ִני ֶ
כו
ָל ֶכם.
כז ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רֶ :כן-הוא ,וְ כָ ל הַ ִנ ְלוָ ה ֵא ֵלינו ִמן ָהאֺ מֹות ִבפְ ָרט יַגִ יעֵ הו
בֹורא ֵא ֵלינוַ ,אְך ל ֹא יִ ְהיֶה ָש ֶוה עִ ָמנו .וְ ִאּלו ָהיָה
ֵיטיב הַ ֵ
ִמן הַ חֹובָ ה אֲ שֶ ר י ִ
תֹורה ִמפְ נֵי ֶשבְ ָר ָאנו ָהיָה ָשוֶה בָ ה ַהּלָבָ ן וְ ַה ָשחֹור ,כִ י ַהכֹל
ִחטוב הַ ָ
יאנו ִמ ִמצְ ַר ִים ,וְ ִה ְת ַח ְברות כְ בֹודֹו ֵאלֵינו,
תֹורה ִמפְ נֵי שֶ הֹוצִ ָ
יאֹותיוַ .אְך הַ ָ
ָ
בְ ִר
ִמפְ נֵי שֶ אֲ נ ְַחנו נ ְִק ָר ִאים הַ ְּסגֺּלָ ה ִמבְ נֵי ָאדָ ם.
ְהודי ,וכְ בָ ר ָשב ְדבָ ְרָך
אֹותָך ִמ ְתהַ ֵפְךַ ,הט ִ
רֹואה ְ
כח ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :אֲ נִ י ֶ
ָרזֶה ַאחַ ר שֶ ָהיָה שָ ֵמן:
כט ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :בֵ ין ָרזֶה בֵ ין שָ מֵ ן הַ ְרחֶ ב-לִי ל ְִבָך עַ ד ֶשאֲ פ ֵָרש אֹותֹו.
ל ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :אֱ מֹר מַ ה שֶ ִת ְרצֶ ה.
יחת ַה ָמזֹון ,וְ ַהגִ דול
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :בְ ִדין הָ עִ נְ יָן הַ ִח ְבעִ י נ ְִת ַחטֵב ל ְִק ַ
לא
ֹחֹותם וְ כָל ְתנ ֵָאיהֶ ם .וְ ִה ְתיַחֵ ד בָ זֶה ַהצֶ ַמח ובַ ֲעלֵי ַה ַחטִים ִמבַ ְלע ֲֵדי
וְ הַ הֹולָדָ ה ,וְ כ ָ
הָ אֲ דָ מָ ה וְ הָ אֲ בָ נִ ים וְ הַ מֹוצָ ִאים וְ הַ ְיסֹודֹות:
לב ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :זֶ ה כְ לָל ֶשצָ ִריְך לִפְ רֹט אֹותֹו ,אֲ בָ ל אֱ ֶמת הוא.
לג ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :ובָ עִ נְ יָן הַ נַפְ ִשי ִה ְתיַחֲ דו בַ עֲלֵ י ַה ַחטִ ים ֺכ ָּלם ,וְ נ ְִת ַחטְ בו
חושים נ ְִר ִאים וְ ִנ ְס ָת ִרים וְ זולַ ת ֵאּלֶה.
ומדֹות וְ ִ
ִממֶ נו ְתנועֹות וַחֲ ָפצִ ים ִ
לד ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :גַם זֶה ֵאין דֶ ֶרְך ל ְִדחֹותֹו.
ָאמַ ר ֶהחָ בֵ ר :ובְ ִדין הָ עִ ְניָן הַ ִשכְ לִ י ִה ְתי ֵַחד ַה ְמ ַדבֵ ר ִמ ָכל
לה
הַ חַ טִים .וְ ִה ְתחַ טֵב ִממֶ נו ִתקון הַ ִמדֹות וְ הַ מָ עֹון וְ ַה ְמ ִדינָה וְ ָהיו ַהנ ְָהגֹות
ִמוסים ִמנְ הָ גִ טִ ים.
וְ נ ִ
לו ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :גַם זֶה אֱ מֶ ת.
לז ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :וְ ֵאיזֹו מַ ְד ֵרגָה ַא ָתה חֹושֵ ב לְ ַמעְ ָלה ִמז ֹאת.
לח ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :מַ ֲע ַלת ַהחֲ כ ִָמים הַ גְ דֹולִ ים.
ֶיה
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רֵ :אינִ י רֹוצֶ ה לֹומַ ר ֶאּלָא ַמ ֲעלָה ַתפְ ִריד ֶאת ְבעָ ל ָ
לט
פְ ִרידָ ה עַ צְ ִמית ,כְ ִהפ ֵָרד הַ צֶ ַמח ִמן הַ דֹומֵ ם וְ ִהפ ֵָרד ָא ָדם ִמן ַה ְב ֵה ָמה ,אֲ בָ ל
ידה ִמ ְק ִרית ,וְ ֵאינָה
ומעַ ט ֵאין לָ ה ַתכְ לִיתִ ,מפְ נֵי שֶ ִהיא פְ ִר ָ
הַ פְ ִרידָ ה בְ רֹב ְ
מַ ֲעלָה עַ ל דֶ ֶרְך אֱ מֶ ת.
מ ָאמַ ר הַ כו ָז ִריִ :אם כֵ ן ֵאין ַמ ֲע ָלה בַ מֺ ְרג ִָשים י ְֵת ָרה עַ ל ַמעֲלַ ת ְבנֵי
ָאדָ ם.
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :וְ ִאם יִמָ צֵ א ָאדָ ם שֶ טָב ֹא בָ ֵאש וְ ל ֹא יֺ ַזק בֹו ,וְ ַי ֲעמֹד
מא
ִמבְ לִי ַמאֲ כָל וְ ל ֹא י ְִרעַ ב ,וְ י ְִהיֶה ְל ָפנָיו זֹהַ ר שֶ ֵאין ָהעַ ִין ְיכֹו ָלה ל ְִה ְס ַת ֵכל בֹו ,וְ ל ֹא
יֶחֱ ֶלה וְ ל ֹא יֶחֱ ַלש ,וְ כַאֲ שֶ ר יַגִ יעַ ֶאל ַתכְ לִית י ָָמיו ,יָמות ל ְִרצֹונֹו ,כְ ִמי ֶש ַט ֲעלֶה עַ ל
ִמחָ תֹו לִ ישֹון ,וְ יִישַ ן בְ עֵ ת יָדועַ ובְ שָ עָ ה ְידועָ ה ,עִ ם י ְִדיעַ ת ֶהעָ בַ ר וְ ֶהעָ ִתידַ ,מה
שֶ הָ יָה ומַ ה שֶ טִ ְהיֶה ,הֲ ל ֹא הַ מַ ֲעלָה הַ ז ֹאת נִפְ ֶרדֶ ת ְבעַ ְצ ָמה ִמ ַמ ֲעלַת ְבנֵי ָא ָדם.
כותית ִאם ִהיא
ֹלהית ַמלְאֲ ִ
מב ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :אֲ בָ ל הַ ַמ ֲעלָה הַ ז ֹאת אֱ ִ
ֹלהי ל ֹא ִמן הַ ִשכְ לִ י וְ ל ֹא ִמן ַהנַפְ ִשי וְ ל ֹא ִמן
נ ְִמצֵ את ,וְ זֶ ה ִמ ִדין ָהעִ ְניָן ָהאֱ ִ
הַ ִחבְ עִ י.
מג ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רֵ :א ֶּלה ְקצָ ת ָתאֳ ֵרי ַהנָבִ יא אֲ ֶשר ֵאין עָ לָ יו חֹולֵק ,אֲ ֶשר
לֹוה ַמנ ְִהיגָם
ֹלהי בָ ֶהם וְ ֶשטֵש לָ ֶהם אֱ ַ
נ ְִר ָאה עַ ל יָדֹו לֶהָ מֹון ִה ְתחַ בְ רות הַ דָ בָ ר ָהאֱ ִ
הֹודיעַ ֵאיְך ָהיָה ִחדוש
רֹותם ,וְ ִהגִ יד לָהֶ ם ַהנֶעְ ָלם ,וְ ִ
כִ ְרצֹונֹו וכְ פִ י עֲבֹודָ ָתם וְ הַ ְמ ָ
יאְך ָהיָה
יאְך נ ְִתיַחֲ סו ֶאל ָא ָדם וְ ֵה ַ
הָ עֹו ָלם וְ יַחַ ס ְבנֵי ָאדָ ם קֹדֶ ם הַ מַ בולֵ ,ה ַ
יאְך נִפְ ְרדו
הַ מַ בול וְ יַחַ ס הַ ִשבְ עִ ים אֺ מֹות ֶאל שֵ ם חָ ם וְ ֶיפֶת ְבנֵי נ ַֹח ,וְ ֵה ַ

ושנֵי ָהעֹולָם
ובנְ יַן ַה ְמ ִדינֹות ְ
יאְך צָ ְמחו הַ ְמלָאכֹות ִ
הַ ּלְשֹונֹות ,וְ ֵאיפֹה שָ כְ נו ,וְ ֵה ַ
מֵ ָאדָ ם וְ עַ ד עָ ָתה.
יאת
מד ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :גַם זֶה ֵתמַ הִ ,אם יֵש ֶא ְצ ְלכֶם ִמנְ יָן בָ רור ִמ ְב ִר ַ
הָ עֹולָם.
ֹלקת
הודים בָ זֶה ַמחֲ ֶ
מה ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :בֹו ָאנו מֹונִים ,וְ ֵאין בֵ ין ַה ְט ִ
מֵ הֹדו וְ עַ ד כוש.
מו ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :וְ כַמָ ה ַא ֶתם מֹונִים הַ טֹום.
מז ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רַ :א ְרבַ עַ ת אֲ לָ פִ ים וַ חֲ מֵ ש ֵמאֹות .ופְ ָר ָטם ְמב ָֹאר ִמימֹות
ָאדָ ם וְ שֵ ת וֶאֱ נֹוש עַ ד נֹחַ  ,עַ ד שֵ ם וְ עֵ בֶ ר ֶאל ַא ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב עַ ד
וסגֺּלָתֹו ,ו ְלכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָהיו
רותם הָ יו לֵב ָאדָ ם ְ
משֶ ה .וְ ֵאּלֶ ה ִמפְ נֵי ִה ְת ַחבְ ָ
ֹלהי ,וְ נִ ְמנָה
דֹומים ל ָָאבֹות וְ ל ֹא ִה ְתחַ בֵ ר בָ ֶהם ָהעִ נְ יָן ָהאֱ ִ
בָ נִים כ ְַקלִ טפֹותֵ ,אינָם ִ
ידים וְ ל ֹא ַרבִ ים ,עַ ד ֶשהֹולִיד ַי ֲעקֹב ָא ִבינו
ֹלהטִים וְ ָהיו ְי ִח ִ
הַ ִמ ְניָן לְ ֵא ֶּלה הָ אֱ ִ
ֹלהי ,וְ ָשבָ ה ָהאֱ ֹלהות ְב ָק ָהל ַרב
ְשנֵים עָ שָ ר ְשבָ ִטים ֺכּלָם ְראויִים לָעִ נְ יָן הָ אֱ ִ
משה ,וְ נ ֵַדע ַמה ֶשיֵש
ובָ הֶ ם ָהיָה הַ ִמנְין .וַאֲ נ ְַחנו ִקבַ לְנו ִמנְ יַן ְשנֵי הַ ַק ְדמֹונִים ִמ ֶ
ִממשֶ ה וְ עַ ד עָ ָתה.
מח ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :זֶה ַהפְ ָרט מַ ְר ִחיק הַ מַ חֲ ָשבָ ה ָה ָרעָ ה ִמן ַהּלֵב ֵמ ַה ָכ ָזב
וְ הַ הַ ְס ָכ ָמה .כִ י דָ בָ ר ָכ ֶזה ִאי ֶ ְאפ ָ שר שֶ ט ְַסכִ ימו עָ לָ יו ע ֲָש ָרה ִמ ְבלִי ֶשט ְִתבַ ל ְְבלו
וִ יגַּלו סֹוד הַ ְסכָמָ ָתם אֹו י ְִדחו ִדבְ ֵרי ִמי שֶ טִ ְרצֶ ה ְלבָ ֵרר ֶא ְצלָם ָדבָ ר ָכזֶ הָ ,כל
שֶ כֵן הֲ מֹונִים ַר ִבים ,וְ הַ ִמ ְניָן ָקרֹובֵ ,אין הַ ָכזָב וְ הַ ֶש ֶקר יָכֹול לְ ִה ָכנֵס עָ לָיו.
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :אֲ בָ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינו עַ ְצמֹו ָהיָה ְבדֹור ַהפְ ָלגָה וְ נ ְִש ַאר
מט
משה ַאחֲ ָריו
וקרֹובָ יו בִ ְלשֹון עֵ בֶ ר אֲ בִ י ָא ִביו וְ ָלזֶ ה נ ְִק ָרא עִ ְב ִרי .ובָ א ֶ
הוא ְ
ל ְַא ְרבַ ע מֵ אֹות שָ נָה וְ ָהעֹו ָלם מָ לֵא מֵ חָ כְ ַמת שָ ַמיִם ו ָָא ֶרץ ,ובָ א ֶאל פ ְַרעֹה,
חֹוק ִרים עָ לָיו ,עַ ל אֲ ֶשר
ימים לֹו וְ ַה ְ
וְ חַ כְ מֵ י ִמצְ ַריִם וְ חַ כְ מֵ י ְבנֵי ִי ְש ָר ֵאל הַ מַ ְסכִ ִ
בֹורא ְמדַ בֵ ר עִ ם ָא ָדם ,עַ ד ֶש ִה ְש ִמיעָ ם
ל ֹא הֶ אֱ ִמינו לֹו אֱ מונָה ְש ֵל ָמה כִ י הַ ֵ
לותם אֲ בָ ל ֵמ ָחכְ ָמ ָתם,
ְדבָ ָריו בַ עֲשֶ ֶרת הַ ְדבָ ִרים .כֵן הָ יו עַ מֹו עִ מֹו ,וְ ל ֹא ִמ ִּסכְ ָ
ִמט ְִר ָא ָתם ַת ְחבולות ַהחָ כְ מֹות הַ שָ מַ י ְִמטֹות וְ זול ָָתםֵ ,מאֲ ֶשר ל ֹא יַעַ ְמדו
ֹלהי ַכזָ ָהב ַה ְמז ָֺקק הֹו ֵלְך
לַמֶ ְח ָקרִ ,מפְ נֵי שֶ הֵ ם כְ מֹו הַ ָדבָ ר הַ ְמ ֺזטָף ,וְ הָ עִ נְ יָן ָהאֱ ִ
ומֹוסיףִ ,דינָר ַאחַ ר ִדינָר .וְ ֵאיְך ַיעֲלֶ ה בַ דַ עַ ת ֶש ְטד ֶֺמה ֶא ְצ ָלם כִ י ַה ְּלשֹונֹות אֲ ֶשר
ִ
ימי ֶפלֶ ג,
הָ יו לִפְ נֵיהֶ ם כַחֲ מֵ ש ֵמאֹות ָשנָה הָ יו לְשֹון עֵ בֶ ר לְבַ ָדה וְ נִפְ לְ גָה ְבבָ בֶ ל ִב ֵ
צֹותם כְָך .הֲ י ִָתכֵן
וְ יַחַ ס אֺ מָ ה כְָך וְ כְָך ֶאל שֵ ם ,וְ אֺ מָ ה כְָך וְ כְָך ֶאל ָחם ,וְ ַא ְר ָ
יהם
וב ִד ְב ֵר ֶ
ל ְָאדָ ם הַ טֹום ל ְַאמֵ ת ֶאצְ לֵ נו ָכזָב בְ יַחַ ס אֺ מֹות ְמפ ְֺר ָסמֹות ְ
ְשֹונֹותם וְ ִי ְהיֶה הַ דָ בָ ר ָפחֹות מֵ חֲ מֵ ש מֵ אֹות שָ נָה.
ָ
ובִ ל
מֹוצ ִאים
ְ
נ ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :זֶה ל ֹא י ִָתכֵן ,וְ ֵאיְך י ִָתכֵ ן זֶה וַאֲ נ ְַחנו
יהם מֵ חֲ מֵ ש מֵ אֹות ָשנָה ,וְ ִספור ִמי ֶש ָהיָה ַהטֹום
הַ חָ כְ מֹות בִ כְ ָתב י ְֵדי ְמחַ בְ ֵר ֶ
לֹותיו ,כְ מֹו ַהי ְָח ִסים וְ ַה ְּלשֹונֹות
חֲ מֵ ש מֵ אֹות שָ נָה ל ֹא ַי ֲעבֹר הַ ָכזָב עַ ל ִנגְ ָ
וְ הַ כְ ִתיבֹות.
משה ְב ַמה ֶש ָא ַמר ,וְ ָהיו
יאְך ל ֹא הָ יו חֹול ְִקים עַ ל ֶ
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :וְ הֵ ַ
נא
עַ מֹו תֹובְ עִ ים אֹותֹו .כָל שֶ כֵן זול ָָתם.
נב
נג

ומי ָֺּס ִדים.
ָאמַ ר הַ כו ָז ִריֵ :אּלֶה ְדבָ ִרים ְמ ֺקבָ לִים חֲ ז ִָקים ְ
רֹואה שֶ הַ ּלְשֹונֹות ְקדומֹות ֵאין ָל ֶהן ְת ִחּלָ ה.
ָא ַמר הֶ חָ בֵ רַ :ה ַא ָתה ֶ

מֹורה עַ ל ֶזה
יהם; ֶ
נד ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :אֲ בָ ל ,הֵ ם חֲ דָ שֹות מֺ ְס ָכם עֲלֵ ֶ
אֹותטֹות ַהּלְקוחֹות ִממֹוצָ ֵאי
בורם ִמ ן הַ שֵ מֹות וְ הַ פְ עָ לִים וְ הַ ִמּלֹות ,וְ הֵ ם ִמן ָה ִ
ִח ָ
הַ ִדבור.
ית בֹודֶ ה לָשֹון ִמּלִבֹו ,אֹו ָש ַמעְ ָת עָ לָ יו.
נה ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :הֲ ָר ִא ָ
יה
יתי וְ ל ֹא שָ ַמעְ ִתי .וְ ֵאין ָספֵק ֶש ִהגִ יעו ֵא ֶל ָ
נו ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :ל ֹא ָר ִא ִ
בְ דֹור מֵ הַ דֹורֹות ,וְ ל ֹא ָהי ְָתה קֹדֶ ם לָשֹון
ֶש ִה ְסכִ ימו עָ ֶליהָ מֵ הַ ְסכָ מַ ת עַ ם ִמבִ ל ְִתי עָ ם ,עַ ל ָלשֹון.
ָאמַ ר הֶ ָחבֵ ר :הֲ ָשמַ עְ ָת עַ ל אֺ ָמה ֶשחֹול ֶֶקת בַ ָשבועַ ַהטָדועַ ,
נז
שֶ הַ ְתחָ לָתֹו ִמטֹום ִראשֹון וְ הַ ְשלָמָ תֹו בַ שַ בָ ת? הֲ י ִָתכֵ ן ֶש ִט ְשוו בָ זֶה ַא ְנ ֵשי ַה ִצין עִ ם

ַאנְשֵ י ִאטֵי הַ ַמע ֲָרב ִמבְ לִ י הַ ְת ָחלָה וְ ַה ְקהֵ ל וְ הַ ְס ָכ ָמה?
נח ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :ל ֹא י ִָתכֵ ן זֶה ֶא ָּלא בְ ַה ְסכ ָָמה ִמן ַהכֹל ,וְ זֶה ָרחֹוק;
אֹו שֶ טִ ְהיו הַ ְמדַ בְ ִרים ֺכ ָּלם ְבנֵי ָאדָ ם אֹו בְ נֵי נ ַֹח אֹו זו ָל ָתם ,וְ ִי ְהיֶה ַה ָשבועַ
ֶאצְ לָם ְמ ֺקבָ ל מֵ אֲ ִביהֶ ם.
יתי .וְ כֵן ִמנְ יַן הָ ע ֲָש ָרהִ ,ה ְסכִ ים כָ ל ָא ָדם עָ לָיו
נט ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :זֶה ָרצִ ִ
בַ ִמזְ ָרח ובַ ַמע ֲָרבֵ ,אי זֶ ה ֶטבַ ע יָבִ יא ַל ֲעמֹד בָ ע ֲָש ָרהֶ ,אּלָא ֶשהוא ְמ ֺקבָ ל
ִממַ ְת ִחיל בֹו.
אֹומ ִרים
ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :וְ ֵאיְך ל ֹא יַפְ גִ ים עָ לֶ יָך אֱ מונ ְָתָך ז ֹאתַ ,מה ֶש ְ
ס
עַ ל ַאנְשֵ י הֹדו ,כִ י ְמקֹומֹות יֵש ֶאצְ לָם ובִ נְ ָינִים ,ובָ רור ֶא ְצ ָלם כִ י יֵש לָ ֶהם ֶא ֶלף
ַא ְלפֵי ָשנָה.
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רָ :היָה ֶזה מַ פְ גִ ים עַ ל אֱ מונ ִָתי ִאּלו נ ְִמ ְצ ָאה אֱ מונָה
סא
ֹלקת בַ ִמ ְניָן .וְ ל ֹא י ִָמצֵ א
ימים עָ ָליו הַ כֹל ִמבְ ִלי ַמחֲ ֶ
מֺ ְחז ֶֶקת ,אֹו ֵס ֶפר שֶ מַ ְסכִ ִ
ְשי
יסים ֶאת ַאנ ֵ
זֶהַ ,אְך הֵ ם אֺ מָ ה מֺ פְ ֶק ֶרת וְ ֵאין ֶאצְ לָם דָ בָ ר בָ רור ,וְ ֵהם ַמכְ עִ ִ
יהם
אֹותם ְבצַ ל ְֵמ ֶ
ָ
יסים
הַ תֹורֹות בִ כְ מֹו ֵאּלֶה הַ ְדבָ ִרים כַאֲ שֶ ר הֵ ם ַמכְ עִ ִ
אֹומ ִרים כִ י הֵ ם מֹועִ ילִים לָ ֶהם ,ובֹוזִ ים ְל ִמי
בולֹותם וְ ְ
ָ
וֶאֱ ִלילֵיהֶ ם וְ ַת ְח
ֹלהים  ,וְ ִח ְברו בָ ֶזה ְספ ִָרים ְמעַ ִחים,
שֶ אֹומֵ ר ,כִ י יֵש ֶאצְ לֹו ֵספֶר מֵ ֵאת הָ אֱ ִ
ידים ִמבְ נֵי ָאדָ ם ,נִפְ ֶתה בָ הֶ ם ִמי ֶש ַדעְ תֹו ַקּלָה ,כִ ְקצָ ת ִספְ ֵרי
ִחבְ רום ְי ִח ִ
ֲבֹודה
כֹות ִבים בָ הֶ ם ִמנְ ָינֵי עֲשָ רֹות ַא ְלפֵ י ָשנִ ים ,אֹו כְ מֹו ֵס ֶפר ָהע ָ
הַ חֹובְ ִרים שֶ ְ
דואנִי ,וְ ָא ְמרו כִ י ֵהם ָהיו
הַ נְבָ ִטית שֶ זֹוכְ ִרים שָ ם ֵשמֹות ַי ְנבושָ ר וְ צַ גְ ִרית וְ ַ
דֹומה ָלזֶה.
קֹדֶ ם ָאדָ ם ,וְ שֶ ַט ְנבושָ ר ָהיָה ַרבֹו שֶ ל ָאדָ ם הָ ִראשֹון ,וְ ַה ֶ
ובעָ ם
סב ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :אֱ מֹר ,כִ י טָ עַ ְנ ִתי עָ לֶיָך ְבאֺ ָמה מֺ פְ ֶק ֶרת ְ
ֹאמר
ומה ת ַ
ימים עַ ל דַ עַ ת ֶאחָ ת ,וְ ֵהיטַ בְ ָת ַה ְתשובָ ה בָ זֶהַ .
שֶ ֵאינָם מַ ְסכִ ִ
בַ פִ ילֹוסֹופִ ים וְ הֵ ם בַ אֲ שֶ ר הֵ ם ִמן הַ מֶ ְח ָקר וְ הַ ִד ְקדוק וְ ִה ְסכִ ימו עַ ל ַה ִנ ְצחות
וְ הַ ַק ְדמות לָ עֹולָם ,וְ ֵאין ֶזה עֲשָ רֹות אֲ לָ פִ ים וְ ל ֹא ַאלְ ֵפי אֲ ָלפִ ים ֶא ָּלא ָדבָ ר ֶש ֵאין
לֹו ַתכְ לִ ית.
אֹותם ִמפְ נֵי ֶש ֵהם עָ ם
ָ
ָאמַ ר הֶ ָחבֵ ר :הַ פִ ילֹוסֹופִ ים ֵאין לְהַ אֲ ִשים
סג
תֹורהִ ,מפְ נֵי ֶשהֵ ם יְ ָונִ ים ,וְ ָי ָון ִמ ְבנֵי ֶי ֶפת ַהשֹוכְ נִ ים בַ צָ פֹון,
ל ֹא נָחֲ לו חָ כְ מָ ה וְ ל ֹא ָ
ֹלהיֵ ,אי ֶננָה כִ י
וְ הַ חָ כְ ָמה שֶ ִהיא יְרֺ שָ ה מֵ ָאדָ ם ,וְ ִהיא הַ חָ כְ ָמה ַהמֺ ְחז ֶֶקת ְבכ ַֹח אֱ ִ
ִאם בְ ז ֶַרע שֵ ם שֶ הוא ְסגֺּלַת נֹחַ  ,ל ֹא פ ְָס ָקה ַהחָ כְ ָמה וְ ל ֹא ִתפְ סֹק ִמן ַה ְּס ֺג ָּלה
הַ ִהיא מֵ ָאדָ ם .וְ ל ֹא ָהי ְָתה ַה ָחכְ מָ ה בְ יָוָ ןֶ ,אּלָא ֵמעֵ ת ֶשג ְָברו וְ נֶעְ ְת ָקה ַה ָחכְ ָמה
אֲ לֵיהֶ ם ִמפ ַָרס וְ ֶאל פ ַָרס ִמכַ ְש ִדים ,וְ ָקמו בָ הֶ ם ַהפִ ילֹוסֹופִ ים ַה ְמפ ְֺר ָס ִמים
רֹומטִים
ומעֵ ת ֶש ָשבָ ה ַה ַמ ְלכות ָל ִ
בַ ט ִָמים הָ הֵ ם ,ל ֹא קֹדֶ ם ָלכֵ ן וְ ל ֹא ל ְַאחַ ר ִמכֵןֵ ,
ל ֹא ָקם בָ הֶ ם פִ ילֹוסֹוף ְמפ ְֺר ָסם.
סד

יסטֹו ְב ָחכְ ָמתֹו.
ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :וְ כִ י ֶזה ְמחַ טֵב שֶ ּל ֹא נַאֲ ִמין לַאֲ ִר ְ

ומחֲ ַש ְבתֹו בַ עֲבור
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :כֵןִ ,מפְ נֵי שֶ ִה ְט ִריחַ ֶאת ִשכְ לֹו ַ
סה
שֶ ּל ֹא הָ י ְָתה בְ יָדֹו ַקבָ לָה ִמ ִמי שֶ טַאֲ ִמין בְ ַהגָדָ תֹו וְ ָח ַשב ִב ְת ִחּלַת ָהעֹולָם וְ סֹופֹו,
וְ הָ יָה ָקשֶ ה עַ ל מַ חֲ שַ בְ תֹו ְלצַ טֵר הַ הַ ְתחָ לָה ,כַ אֲ ֶשר ָהיָה ָק ֶשה גַם כֵ ן
נֹוטים ֶאל הַ ַק ְדמות ְב ַמחֲ ַש ְבתֹו ַה ָמפְ ֶש ֶטת,
שֹותיו הַ ִ
הַ ַק ְדמותַ .אְך ִהכְ ִריעַ ַה ָק ָ
יאְך נ ְִתיַחֲ סו ְבנֵי
וְ ל ֹא ָר ָאה ל ְִשאֹל עַ ל ִמנְ יַן ְשנֵי ִמי שֶ הָ יָה ְל ָפ ָניו ,וְ ֵה ַ
ומפ ְֺר ָסמֹות ֶש ֵאינֹו יָכֹול
ָאדָ ם .וְ ִאּלו ָהיָה הַ פִ ילֹוסֹוף ְבאֺ מָ ה שֶ טִ נְחַ ל ְמ ֺקבָ לֹות ְ
שֹותיו ומֹופְ ָתיו ְל ַהחֲ זִ יק ַה ִחדוש עִ ם
אֹותםָ ,היָה ִמ ְתעַ ֵּסק בְ הַ ָק ָ
ָ
ל ְִדחֹות
יֹותר ָק ֶשה ל ְַקבֵ ל.
ָק ְשיֹו .כַאֲ שֶ ר הֶ חֱ זִ יק הַ ַק ְדמות אֲ שֶ ר הוא ֵ
סו ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :וְ כִ י יֵש בַ מֹופֵת הַ כְ ָרעָ ה.
סז ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :ומֵ ַאיִן לָנו מֹופֵת בַ ְש ֵאלָה ַהז ֹאתָ .חלִילָ ה ל ֵָאל
תֹורה בְ מַ ה שֶ ִי ְד ֶחה ְר ָאיָה אֹו מֹופֵתַ ,אְך ָתב ֹא ְבנִפְ לָאֹות וְ ַשנֹות
שֶ ָתבֹוא הַ ָ
יאת ְדבָ ִרים אֹו לַהֲ פְֹך דָ בָ ר ֶאל דָ בָ ר ַא ֵחר ,לְ הֹורֹות עַ ל ָחכְ ַמת
הַ ִמנְהָ גִ ים לִבְ ִר ַ
וש ֵאלַת ַה ִחדוש
בֹורא ָהעֹו ָלם וִ י ָכלְתֹו ַלעֲשֹות מַ ה ֶשחָ פֵץ ,בְ עֵ ת ֶשט ְַחפֹץְ .
ֵ
וְ הַ ַק ְדמות עֲמֺ ָקה ,וְ ַראֲ יֹות ְש ֵתי הַ ְחעָ נֹות שָ וֹות ,עַ ד ֶש ַתכְ ִריעַ ַה ִחדוש ַה ַקבָ לָ ה
יֹותר נֶאֱ ֶמנֶת ִמן ַה ַה ָק ָשה .וְ ִאם ָהיָה
ְבואה אֲ שֶ ר ִהיא ֵ
ומשה בַ נ ָ
ֶ
מֵ ָאדָ ם וְ נֹחַ
תֹורה ְל ַהאֲ ִמין ולְהֹודֹות ְב ִהטו ִלי ַק ְדמֹון וְ עֹולָ מֹות ַר ִבים ק ֶֹדם
ִמצְ טָ ֵרְך בַ עַ ל ָ
הָ עֹו ָלם הַ זֶה ,ל ֹא הָ יָה בָ זֶה פְ גָם בֶ אֱ מונָתֹו ,כִ י ָהעֹולָם ַה ֶזה הוא ָח ָדש ִמזְ ָמן
ות ִחּלַ ת הָ ָאדָ םָ :אדָ ם וְ נֹח.
יָדועַ ְ

סח ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :דַ י לִי בְ ֵאּלֶה הַ ְחעָ נֹות ַה ַמ ְספִ יקֹות בַ ַשעַ ר ַהזֶה,
וְ ִאם ֶתאֱ ַרְך חֶ בְ ָר ִתי עִ ְמָךַ ,א ְט ִריחֲ ָך לְ הַ ְראֹות לִי ַה ְחעָ נֹות ַה ַמפְ ִסיקֹות ,אֲ בָ ל
יאְך ִה ְתחַ זֵק בְ נַפְ ְש ֶכם ַה ָדבָ ר ַהגָדֹול ַהזֶהֶ ,שט ְִהיֶה
שוב ֶאל גִ לְ גול ְדבָ ֶריָך .וְ הֵ ַ
ַבֹורא ַהגופֹות וְ הָ רוחֹות וְ הַ ְנפָשֹות וְ הַ ְשכָ לִים וְ ַה ַמלְ ָאכִ ים ,אֲ ֶשר ִנ ְתעַ ּלָה
ל ֵ
חושיםִ ,חבור עִ ם ַה ְב ִריָאה
וְ ִה ְת ַקדֵ ש וְ ִה ְתגַדֵ ל ֵמהַ ָשגַת ַה ְש ָכלִים כָל שֶ כֵן ֵמ ַה ִ
צור ָתה ,כִ י בַ ָקטֹן
הַ ז ֹאת ַהנִבְ ָזה הַ ְמ ֺגנָה בְ חָ ְמ ָרה .וְ ִאם ִהיא נִ פְ ל ָָאה ְב ָ
יאת חָ כְ מָ תֹו ,מַ ה שֶ ֵאין הַ דַ עַ ת מַ ֶשגֶת אֹותֹו.
שֶ בָ ְרמָ ִשים ִמפְ ִל ַ
ָאמַ ר הֶ ָחבֵ רִ :ב ְדבָ ְרָך זֶה ל ֹא ִה ְצ ַרכְ ַת ִני ֶאל ְדבָ ִרים ַר ִבים
סט
יאת ַהנ ְָמלָהֶ ,ד ֶרְך ָמ ָשל,
לַהֲ ִשיבֶ ָך .הַ ַא ָתה ְמיַחֵ ס ז ֹאת הַ חָ כְ מָ ה הַ נ ְִמצֵ את ִב ְב ִר ַ
בֹורא ַהטָכֹולַ ,ה ְמ ַשעֵ ר אֲ ֶשר נ ַָתן
ֶאל ַג ְלגַל אֹו ֶאל כֹוכָב אֹו לְזולָתֹו ִמבִ ְל ִתי הַ ֵ
ְלכָל דָ בָ ר חֺ קֹו מֵ ֵאין תֹוסֶ פֶת וְ ִחּסָ רֹון.
ע ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :וְ זֶהו הַ ְמי ָֺחס ֶאל פֹעַ ל הַ ֶחבַ ע.
ומה הוא הַ חֶ בַ ע.
עא ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רַ :
עב ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :הוא כֹח מֵ הַ כֹחֹות עַ ל ַמה ֶש ָש ַמעְ נו בַ ָחכְ מֹות ,וְ ֵאין
יֹודעִ ים אֹותֹו ְבלִי ָספֵק.
יֹודעִ ים מַ ה-הוא אֲ בָ ל הַ חֲ כ ִָמים ְ
ָאנו ְ
ידיעָ ֵתנו .ג ַָדר אֹותֹו ַהפִ ילֹוסֹוף כִ י
עג ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :אֲ בָ ל י ְִדיעָ ָתם בֹו כִ ִ
הוא הַ הַ ְתחָ לָה וְ הַ ִּסבָ ה אֲ ֶשר בָ ה יָנוחַ וְ יָנועַ הַ דָ בָ ר אֲ ֶשר הוא בֹו ְבעֶ צֶ ם וְ ל ֹא
בְ ִמ ְק ֶרה.
ָנוח
ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :כְ ִאּלו הוא אֹומֵ ר ,כִ י ַה ָדבָ ר אֲ ֶשר יָנועַ ֵמעַ ְצמֹו וְ י ַ
עד
מֵ עַ צְ מֹו יֶש-לֹו ִסבָ ה מָ ה ,בָ ה יָנוחַ וְ יָנועַ  ,וְ הַ ִּסבָ ה ַה ִהיא – ִהיא ַה ֶחבַ ע.
עה ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :זֶה הוא שֶ ָרצָ ה לֹומַ ר עִ ם ִדטוקות ַרב וְ ִד ְקדוק
וְ הֶ פְ ֵרש בֵ ין מַ ה שֶ טִ פְ עַ ל בְ ִמ ְק ֶרה ִממַ ה שֶ ִטפְ עַ ל ְב ֶטבַ ע ,וְ ַה ְדבָ ִרים ַמ ְב ִהילִ ים
ידיעָ ָתם בַ חֶ בַ ע – זֶה הוא.
שֹומעִ ים ,אֲ בָ ל ָהעֹולֶ ה ִמ ִ
הַ ְ
רֹואה שֶ ִה ְתעונו ְב ֵשמֹות ֵאּלֶה וְ ָשמונו
עו ָאמַ ר הַ כוזָ ִריִ :אם כֵן אֲ נִי ֶ
לֹומר:
בֹורא ,בְ ָא ְמ ֵרנו" :הַ חֶ בַ ע .חָ כָם פֹועֵ ל" וְ ֶאפְ ָשר ֶשנָבֹוא ַ
ְמשַ ְתפִ ים עִ ם הַ ֵ
"בֹורא" עַ ל טַ עַ ם ִדבְ ֵריהֶ ם.
ֵ
ַש ֶמש וְ ַלט ֵָר ַח וְ ַלכֹוכ ִָבים
עז ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רֶ :כן-הו א ,אֲ בָ ל יֵש ַליְ סֹודֹות וְ ל ֶ
פְ עָ לִים עַ ל דֶ ֶרְך הַ ִחמום וְ הַ ֵקרור ,וְ ַההַ ְרטָ בָ ה וְ ַהטֹבֶ ש וְ ַה ְתלויִים בָ ֶהםִ ,מ ְבלִ י
ֲבֹודה ,אֲ בָ ל הַ צִ טור וְ הַ ִשעור וְ ַה ַהזְ ָרעָ ה וְ ָכל אֲ ֶשר בֹו
שֶ ְניַחֵ ס לָהֶ ם חָ כְ ָמה ַרק ע ָ
קֹורא ֵא ֶּלה
ומי ֶש ֵ
חָ כְ מָ ה ְלכַוָ נָה ,ל ֹא י ְִתי ֵַחס כִ י ִאם לְ חָ כָם ַהטָכֹול ַה ְמ ַשעֵ רִ .
וב ֵקרור טֶ בַ ע ,ל ֹא יַזִ יק ,כְ ֶש ַמ ְר ִחיק ֵמ ֶהם ַה ָחכְ ָמה,
שֶ ְמ ַת ְקנִים הַ חֹמֶ ר ְב ִחמום ְ
ירת הַ וָ לָד ְב ִה ְת ַח ְב ָרםַ ,אְך ֵהם עֹוזְ ִרים
כַאֲ שֶ ר י ְַר ִחיק מֵ הָ ִאיש וְ הָ ִאשָ ה ְיצִ ַ
צורת הָ ָאדָ ם ,מֵ ֵאת הַ ְמצַ טֵר ֶהחָ ָכם .וְ ַאל ִי ְהיֶה ָרחֹוק ְבעֵ ינֶיָך
ַלחֹמֶ ר הַ ְמ ַקבֵ ל ַ
לֹוהטִים ִנכְ בָ ִדים בָ עֹו ָלם ַהזֶ ה ַה ַת ְחתֹון ,כְ ֶש ִט ְהיו
הֵ ָראֹות ָר ְשמֵ י עִ נְ ָינִים אֱ ִ
אֹותם .וְ זֶהו ש ֶֹרש ָהאֱ מונָה וְ ש ֶֹרש ַה ֶמ ִרי.
הֶ חֳ מָ ִרים הָ הֵ ם ְנכֹונִ ים ל ְַקבֵ ל ָ
עח ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :וְ ֵאיְך ִי ְהיֶה ש ֶֹרש הָ אֱ מונָה הוא ש ֶֹרש ַה ֶמ ִרי.
ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :כֵ ן ,כִ י ַה ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר יָכִ ינו ל ְַקבֵ ל ָה ְר ָש ִמים ָה ֵהם
עט
יכותם ,וְ ִאם י ְֵדעו
ַמותם וְ ֵא ָ
ֹלהטִ ים ֵאינָם בִ י ֹכלֶת ָאדָ ם וְ ל ֹא יוכְ לו ְלשַ עֵ ר כ ָ
הָ אֱ ִ
בורם וְ ַהזִ מון ָל ֶהם ,צָ ִריְך בָ זֶה ֶאל
קֹומֹותם וְ ִח ָ
ָ
ומ
עַ צְ מָ ם ל ֹא י ְֵדעו זְ מַ נֵיהֶ ם ְ
ומי ֶש ִהגִ יעֹו ַה ָדבָ ר
ֹלהיםִ .
י ְִדיעָ ה ְש ֵל ָמה ְמפ ֶֹרשֶ ת ַתכְ ִלית הַ בֵ אור מֵ ֵאת הָ אֱ ִ
ומי ֶש ִה ְש ַת ֵדל
ותנ ָָאיו בְ לֵב שָ ֵלם ,הוא ַה ַמאֲ ִמיןִ .
הַ זֶה וְ ִקטֵם אֹותֹו עַ ל גְ בו ָליו ְ
וסבָ רֹות וְ ֶה ֵקשֹות ִמ ַמה ֶשטִ ָמצֵ א
ל ְַת ֵקן הַ ְדבָ ִרים ל ְַקבֵ ל ָהעִ נְ יָן הַ הוא בְ מֶ ְח ָקר ְ
הֹורדַ ת הָ רוחֲ ִנטֹות ַוע ֲִשטַת הַ ְחל ְַס ָמאֹות ,הוא ַה ַמ ְמ ֶרה ,כִ י
בְ ִספְ ֵרי ַהחֹוזִ יםָ ,
יֹודעַ
וסבָ ָרא ,וְ ֵאינֶנו ֵ
הוא מַ ְק ִריב הַ ָק ְרבָ נֹות ומַ ְק ִטיר הַ ְקטֹורֹות מֵ ַה ָק ָשה ְ
ומי ִמ ְבנֵי ָא ָדם,
וב ֵאיזֹה עֵ ת ִ
אֲ ִמ ַתת מַ ה שֶ ָראוי ,וְ ַכ ָמה ,וְ ֵאיך ,ובְ ֵאיזֶ ה מָ קֹוםְ ,
פורם יֶאֱ ָרְך .וְ ָהיָה כַכְ ִסיל,
וְ ֵאיְך ָראוי ְל ִה ְתעַ ּסֵ ק בָ עִ ְניָן ַההוא וְ עִ ְנ ָינִים ַרבִ ים ִס ָ
פואֹותיו מֹועִ ילֹות וְ ָהרֹופֵ א ֵאינֶנו בֹו,
ָ
אֲ שֶ ר נִכְ נַס בְ אֹוצַ ר רֹופֵא ְמפ ְֺרסָ ם כִ י ְר
ובְ נֵי ָאדָ ם הָ יו ְמ ַכוְ נִים ֶאל הָ אֹוצָ ר הַ הוא לְבַ ֵקש ַהתֹועֶ לֶ ת ,וְ ַהכְ ִסיל ַההוא ָהיָה
נֹותן לָהֶ ם ִמן הַ ֵכלִ ים הָ הֵ ם וְ הוא ל ֹא ָהיָה מַ כִ יר ָה ְרפואֹות ,וְ ל ֹא כ ַָמה ָראוי
ֵ
פואה ְלכָל ִאיש ָו ִאיש ,וְ ֵה ִמית בָ ְרפואֹות ָה ֵהם אֲ ֶשר ָהיו
לְהַ ְשקֹות ִמכָל ְר ָ
טְקבֵ ל תֹועֶ לֶת ֶאחָ ד ֵמ ֶהם ִבכְ לִ י ִמן ַה ֵכלִ ים ָה ֵהם
מֹועִ ילֹות לָ הֶ ם ,וְ ִאם יִזְ דַ מֵ ן ֶש ַ

ֹאמרו כִ י הוא הַ מֹועִ יל ,עַ ד אֲ ֶשר י ְַטעֵ ם אֹו י ְִראו לְזו ָלתֹו
יִחו בְ נֵי ָאדָ ם ֵא ָליו וְ י ְ
תֹועֶ לֶת בְ ִמ ְק ֶרה יִחו ֵאלָיו וְ ל ֹא י ְֵדעו כִ י ַהמֹועִ יל ְבעַ ְצמותו ָא ְמנָם הוא עֲצַ ת
אֹותם כ ָָראוי
ָ
הָ רֹופֵא ַההוא ֶהחָ כָם אֲ שֶ ר ִחבֵ ר הָ ְרפואֹות הָ הֶ ם וְ ָהיָה ַמ ְש ֶקה
ומ ְש ֶקה
פואה ִמ ַמאֲ כָל ַ
פואה ְור ָ
וְ הָ יָה ְמצַ וֶה הַ חֹולֶה שֶ טְ ַז ֵמן ַמה שֶ צָ ִריְך ְלכָל ְר ָ
ומ ְשכָב וְ זול ָָתם .וְ עַ ל ַה ֶד ֶרְך ַהזֶה ָהיו ְבנֵי
ומנוחָ ה וְ ֵשנָה וְ ִקיצָ ה וְ ַאוִ יר ִ
ותנועָ ה ְ
ְ
מוסי ַהכֹוכ ִָבים וְ ַה ְחבָ עִ ים
ָאדָ ם קֹדֶ ם משֶ ה ,זו ָל ִתי ְמעַ ט ִמזְ עָ ר ,נִפְ ִתים ְב ִנ ֵ
יקים ְב ַר ִבים
וְ נֶעְ ָת ִקים ִמ ִנמוס ֶאל ִנמוס ומֵ אֱ לֹוהַ ֶאל אֱ לֹוהַ  ,וְ ֶאפְ ָשר ֶש ַמחֲ זִ ִ
ומ ִשימָ ם ִסבָ ה ְלתֹועָ לֹות ,וְ ֵהם ְבעַ ְצ ָמם
ומנַהֲ ָלםְ ,
מֵ הֶ ם וְ שֹוכְ ִחים מַ ְנ ִהיגָם ְ
ֹלהי,
ִסבָ ה ִל ְנז ִָקים ,כְ פִ י הַ הֲ ָכנָה וְ ַהזִ מון .אֲ בָ ל הַ מֹועִ יל ְבעַ ְצמֹו הוא ָהעִ נְ יָן ָהאֱ ִ
וְ הַ מַ זִ יק בְ עַ צְ מֹו הוא הֵ עָ ְדרֹו.
תֹור ְתכֶם וְ ֵאיְך
הֹודיעֵ נִ יֵ ,איְך ָק ָמה ַ
ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :נָשוב ֶאל עִ ְנ ָינֵנו וְ ִ
פ
ובכ ַָמה
פ ְָשטָ ה וְ נ ְִראֲ ָתה ,וְ ֵאיְך נ ְִתחַ ְברו הַ ֵדעֹות ַאחֲ ֵרי אֲ ֶשר ָהיו חֲ לוקֹותְ ,
שָ נִים ִנ ְתי ְַּסדָ ה הָ אֱ מונָה וְ נִבְ נְ ָתה עַ ד שֶ ִנ ְתחַ זְ ָקה וְ נ ְִש ְל ָמה ,כִ י ַה ְת ָחלֹות ַה ָדתֹות
ידים ,שֶ ִמ ְתג ְַב ִרים לַ ֲעזֹר ַה ָדבָ ר אֲ ֶשר י ְִרצֶ ה
יח ִ
ִמבְ לִי ָספֵק ל ֹא ִת ְהיֶינָה כִ י ִאם בִ ִ
ֹלהים לְ הַ ְראֹותֹו ,וְ הֵ ם הֹולְ כִ ים וְ ַרבִ ים וְ ֶנ ֱעז ִָרים ְבעַ ְצ ָמם ,אֹו ֶשטָקום ל ֶָהם
הָ אֱ ִ
מֶ לְֶך עֹוזֵר וְ יַכְ ִריחַ ֶההָ מֹון עַ ל הַ דָ בָ ר הַ הוא.
ִמוסים
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :ל ֹא יָקום וְ יִגְ דַ ל עַ ל ַה ֶד ֶרְך ַהזֶ ה ֶאּלָ א ַהנ ִ
פא
הַ ִשכְ ִלטִים אֲ שֶ ר הַ ְת ָחל ָָתם ִמן הָ ָאדָ ם ,וְ כַאֲ שֶ ר יִ ג ֵָמר וְ יֵעָ ֵזר י ֵָא ֵמר כִ י הוא ֶנ ֱע ַזר
בֹורא ,הוא
ומ לֺמָ ד וְ הַ דֹומֶ ה לָ זֶה ,אֲ בָ ל הַ ִנמוס אֲ ֶשר ַה ְת ָחלָ תֹו ֵמ ַה ֵ
בֹורא ְ
ִמן הַ ֵ
יאת הָ עֹו ָלם.
ָקם פִ ְתאֹם .נֶאֱ מַ ר לֹו :הֱ יֵה ַוטְ ִהי ,כִ בְ ִר ַ
אֹותנו בִ ְדבָ ֶריָך ֶה ָחבֵ ר.
פב ָאמַ ר הַ כוז ִָריִ :הבְ הַ ְל ָת ָ
יֹותר ,כִ י ָהיו ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל
ֵ
פג ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :אֲ בָ ל הָ עִ ְניָן מַ ְב ִהיל
ְמשֺ עְ בָ ִדים בְ ִמצְ ַריִם שֵ ש ֵמאֹות ֶאלֶף ַרגְ לִי ִמבֶ ן עֶ ְש ִרים ָשנָה ָו ַמעְ לָה,
ִמ ְתיַחֲ ִסים ֶאל ְשנֵים עָ שָ ר ְשבָ ִטים ,ל ֹא ִנ ְמלַט מֵ ֶהם ִאיש וְ ל ֹא בָ ַרח ֶאל ֶא ֶרץ
בֹותם
ַאחֶ ֶרת וְ ל ֹא נִכְ נַס בֵ ינֵיהֶ ם ָנ כְ ִריְ ,מיַחֲ לִ ים הַ מֹועֵ ד אֲ ֶשר יָעַ ד בֹו ֶאל אֲ ָ
ַאבְ ָרהָ ם ִיצְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹב ֶשטַנְ ִחילֵ ם ֶאת ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן .וְ ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן ָהי ְָתה בָ עֵ ת ַה ִהיא
ובנֵי י ְִש ָר ֵאל ְב ַתכְ לִ ית
בִ ידֵ י שֶ בַ ע אֺ מֹות בְ ַתכְ לִית ָהרֹב וְ הַ חָ זְ ָקה וְ הַ הַ ְצ ָל ָחהְ ,
משה וְ ַאהֲ רֹן
הֹורג ֶאת ְבנֵיהֶ ם שֶ ּל ֹא י ְִרבו .וְ ָשלַח ֶ
הַ דַ ּלות וְ ָהעִ נוי ְביַד פ ְַרעֹה; ֵ
וב ִשנוי
ובמֹופְ ִתים ְ
עִ ם חֺ לְשָ ָתם וְ עָ ְמדו כְ ֶנגֶד פַ ְרעֹה עִ ם חֶ זְ ָקתֹו ְבאֹותֹות ְ
יהם ְב ָרע ,וְ ל ֹא ל ְִמנֹעַ עַ ְצמֹו
הַ ִמנְהָ גִ ים ,וְ ל ֹא ָיכֹל ל ְִה ָּס ֵתר מֵ הֶ ם וְ ל ֹא ְלצַ וֹות עֲלֵ ֶ
יהם
וב ִצ ְמ ֵח ֶ
ירם ְ
וב ַאוִ ָ
מֵ עֶ שֶ ר מַ כֹות אֲ שֶ ר חָ לו בְ ִמ ְצ ַר ִים ,בְ מֵ ימֵ יהֶ ם ובְ ַא ְרצָ ם ְ
שֹותם ,שֶ מֵ ת מֵ הֶ ם בְ ֶרגַע ֶא ָחד בַ חֲ צֹות ַה ַּליְ לָה ַהט ָָקר
ובגופָם ובְ נַפְ ָ
ובִ בְ הֶ ְמ ָתם ְ
שֶ הָ יָה בְ בָ ֵתיהֶ ם וְ ֶהחָ בִ יב לָהֶ ם ,כָל בְ כֹור ,וְ ֵאין בַ יִת אֲ ֶשר ֵאין ָשם ֵמת ,זול ִָתי
ובמֹועֵ ד
וב ַה ְת ָר ָאה ְ
בָ ֵתי בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל .וְ כָל הַ מַ כֹות הָ ֵאּלֶה ָהיו בָ אֹות ְב ַאזְ ָה ָרה ְ
לֹוה
ומ ְס ַת ְּלקֹות בְ ַאזְ הָ ָרה ובְ הַ ְת ָר ָאה ,כְ דֵ י ֶשי ְִתבָ ֵרר כִ י ֵהם ְב ַכ ָונָה ֵמ ֵאת אֱ ַ
ִ
עֹושה חֶ פְ צֹו בְ עֵ ת ֶשט ְַחפֹץ ,ל ֹא ִמצַ ד הַ חֶ בַ ע וְ ל ֹא ִמצַ ד ַהכֹוכ ִָבים וְ ל ֹא
ֶ
חָ פֵץ
בְ ִמ ְק ֶרה .וְ ַאחַ ר יָצְ או ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל בִ ְדבַ ר הַ שֵ ם בַ ַּל ְילָה ַההוא ְבעֵ ת ֶש ֵמתו
ומנַהֲ לָם עַ מוד עָ נָן וְ עַ מוד ֵאש,
כֹוריהֶ ם ,מֵ עַ בְ דות ַפ ְרעֹה ,וְ ָהלְכו דֶ ֶרְך יַם-סוף ְ
בְ ֵ
ֵיהם ְשנֵי ַהזְ ֵקנִ ים
אֹותם ,ו ְנגִ ידֵ יהֶ ם וְ כֹהֲ נ ֶ
ָ
ומנ ְִהיגִ ים
הֹולְכִ ים לִפְ נֵיהֶ ם ַ
יֹותר .וְ עַ ד
ֹלה ִטם ,משֶ ה וְ ַאהֲ רֹן ,הָ יו בְ עֵ ת שֶ ִנ ְתנַבְ או ְבנֵי ְשמֹונִ ים ָשנָה וְ ֵ
הָ אֱ ִ
ידים ָה ֵהם
מֹור ָשה ִמן ַהיְ ִח ִ
הָ עֵ ת ַה ִהיא ל ֹא הָ יו לָ הֶ ם ִמצְ ֹות כִ י ִאם ְמעַ טָ ,
יהם
ֵיהם .וְ ַא ַחר כֵן ָר ַדף ַאחֲ ֵר ֶ
הֹוסיף ֲעל ֶ
ִ
מֵ ָאדָ ם וְ נֹחַ  ,וְ ל ֹא ִב ְחלָם משֶ ה אֲ בָ ל
פרעֹה וְ ל ֹא ִנצְ טָ ְרכו ֶאל כְ לֵי ִמלְחָ מָ ה וְ ל ֹא הָ יו ְמל ְֺמ ֵדי ִמל ְָח ָמה ,ובָ ַקע ֶאת ַהטַם
ְ
וְ עָ בְ רו בְ תֹוכֹו וְ טָ בַ ע בֹו פַ ְרעֹה וְ חֵ ילֹו וְ ִה ְש ִליכָם ַהטָם ֵמ ִתים ְלעֵ ינֵי ְבנֵי
י ְִש ָר ֵאל .וְ הַ דָ בָ ר ָארְֹך וְ יָדועַ .
ומה ֶשנִ ְתלָה בֹו ִמן
ֹלהי בֶ אֱ ֶמתַ ,
ָאמַ ר הַ כוז ִָריֶ :זהו הָ עִ ְניָן הָ אֱ ִ
פד
הַ ִמצְ ֹות ָראוי ל ְַקבְ לֹו כִ י ֵאין נִכְ נָס בַ ּלֵב ֵמחֲ מָ תֹו ָספֵק ל ֹא ִמכְ ָשפִ ים וְ ל ֹא
ִמ ַת ְחבולָ ה וְ ל ֹא ִמ ִד ְמיֹון ,וְ ִאּלו נ ְִד ָמה לָהֶ ם ִהבָ ַקע ַהטָם וְ עָ ְב ָרם ְבתֹוכֹוְ ,יד ֶֺמה
לָהֶ ם הַ צָ לָ ָתם ִמן ָהעַ בְ דות ומֹות מַ ע ֲִבידֵ יהֶ ם וְ ַק ְח ָתם ְש ָללָ ם וְ ִה ָש ֵאר ָממֹונָם
יקור ִסים.
ְ
ֶאצְ לָם ,וְ זֶה עִ ְקשות מֵ ֶאפִ
הֹוריד
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :וְ ַאחֲ ֵרי זֶ ה שֶ עָ ְמדו בַ ִמ ְדבָ ר ְמקֹום ֵאין ז ֶַרע וְ ִ
פה
ל ֶָהם לֶחֶ ם נִבְ ָרא יֹום יֹום ִמ ְּלבַ ד הַ שַ בָ ת ,אֲ כָלוהו ַא ְרבָ עִ ים ָשנָה:
כוזָרי :גַם ֵאּלֶה ֵאין בָ הֶ ם ִמ ְד ֶחהַ ,מה ֶש ַמ ְת ִמיד ַא ְרבָ עִ ים
ָאמַ ר הַ ִ
פו
שָ נָה לְשֵ ש מֵ אֹות ֶאלֶף ִאיש וְ הַ ִנ ְלוִ ים אֲ ֵליהֶ ם ,י ֵֵרד ִש ָשה י ִָמים וְ י ְִס ַתּלֵק יֹום

ֹלהי כְ מֹו נ ְִדבָ ק בֹו.
הַ שַ בָ תִ ,אם כֵן חֹובָ ה ל ְַקבֵ ל ַהשַ בָ ת ִמפְ נֵי שֶ הָ יָה הָ עִ ְניָן ָהאֱ ִ
יאת ָהעֹולָם ְב ֵש ֶשת
ומ ְב ִר ַ
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רַ :השַ בָ ת מֺ זְ הָ ר עָ ָליו ִמזֶה ִ
פז
ומ ַמה שֶ אֲ ִני עָ ִתיד ְלזָכְ רֹו ,וְ הוא שֶ ָהעָ ם ,עִ ם ַמה ֶש ֶהאֱ ִמינו ְב ַמה
אשית ִ
יְמֵ י בְ ֵר ִ
שֹותם ָספֵקֵ ,איְך י ְַדבֵ ר
שֶ בָ א בֹו משֶ ה ַא ַחר הַ מ ֹופְ ִתים הָ ֵאּלֶה ,נ ְִש ַאר ְבנַפְ ָ
ומחֲ ָשבָ ה
תֹורה ֵמעֵ צָ ה ַ
ֹלהים עִ ם הָ ָאדָ ם ,כְ דֵ י שֶ ּל ֹא ִת ְהיֶה הַ ְתחָ לַת ַה ָ
הָ אֱ ִ
ֹלהיםִ ,מפְ נֵי ֶש ָהיָה ָרחֹוק
ִמחֲ מַ ת ָאדָ ם וְ ַאחַ ר יְחַ בְ ֵרהו עֵ זֶר וְ אֹמֶ ץ ֵמ ֵאת ָהאֲ ִ
הַ ִדבור ְבעֵ ינֵיהֶ ם ִמזולַת ָא ָדם ,בַ עֲבור שֶ הַ ִדבור ג ְַש ִמי .וְ ָרצָ ה ְי ָי ל ְָה ִסיר
אֹותם ל ְִה ְת ַקדֵ ש הַ ְק ֺד ָשה ַה ְצפונָה וְ ַהגְ לויָה ,וְ ָשם
ָ
ִבֹותם וְ צִ וָה
הַ ּסָ ֵפק הַ זֶה ִמּל ָ
הַ דָ בָ ר ַהנָחוץ בָ ה :פְ ִרישות ִמן הַ נ ִָשים וְ ַהזִ מון ל ְִשמֹעַ ִד ְב ֵרי
ְבואהַ ,אף ל ְִשמֹעַ ִד ְב ֵרי
ֹלהים .וְ ִה ְת ַקדֵ ש ָהעָ ם ,וְ נִזְ דַ מֵ ן לְמַ ְד ֵרגַת ַהנ ָ
הָ אֱ ִ
ֹלהים ָפנִים ְב ָפנִים .וְ ָהיָה זֶה ַאחַ ר ְשלשָ ה י ִָמים ְב ַה ְק ָדמֹות אֹותֹות
הָ אֱ ִ
גְ דֹולֹות ִמקֹולֹות ובְ ָר ִקים ְורעָ ִמים וְ ֵאש שֶ ּסָ בְ בָ ה ֶאת ַהר ִסינָי ,וְ נ ְִשאֲ ָרה ָה ֵאש
משה בָ א ְבתֹוכָה וְ יֹוצֵ א
רֹואין ֶאת ֶ
אֹותה הָ עָ ם ,וְ ִ
ָ
רֹואין
הַ ִהיא ַא ְרבָ עִ ים יֹום ִ
ִממֶ נָה ,וְ שָ מַ ע הָ עָ ם ִדבור צַ ח בַ עֲשֶ ֶרת ְדבָ ִריםֵ ,הם אֺ מֹות ַהתֹורֹות
הֹור ַדת
ָ
וְ שָ ְרשֵ יהֶ ןֶ .אחָ ד מֵ הֶ ם ִמצְ וַ ת שַ בָ ת ,וכְ בָ ר ָק ְד ָמה ִמ ְצוָתֹו עִ ם
ידים וְ ּלא ִמנ ִָביא,
הַ מָ ן .וְ ֵא ֶּלה עֲשֶ ֶרת הַ ְדבָ ִרים ל ֹא ִקבְ לָם הֶ הָ מֹון ֵמאֲ נ ִָשים ְי ִח ִ
משה ל ְִראֹות ַה ָדבָ ר
ֹלהים נ ִָתנו ,אֲ בָ ל ל ֹא הָ יָה בָ הֶ ם כ ַֹח כְ ֶ
כִ י ִאם מֵ ֵאת הָ אֱ ִ
משה ְמדֺבָ ר בֹו ְב ִדבור
הַ גָדֹול ַההוא .וְ הֶ אֱ ִמינו הָ עָ ם ִמן הַ טֹום הַ הוא ,כִ י ֶ
בֹורא ,ל ֹא ָק ְדמָ ה לְמשֶ ה בֹו ַמחֲ ָשבָ ה וְ ל ֹא עֵ צָ הֶ – ,שּל ֹא
הַ ְתחָ ָלתֹו מֵ ֵאת הַ ֵ
יה וְ ִת ְדבַ ק
ֹות ָ
בואה ,כַאֲ שֶ ר חָ ְשבו הַ פִ ילֹוסֹופִ ים ִמ ֶנפֶש יִזְ ַדכְ כו ַמ ְח ְשב ֶ
ִת ְהיֶה הַ ְנ ָ
טִת ַד ֶמה
יאל וְ י ְַשכִ ילֵהו ,וְ ֶאפְ ָשר ֶש ְ
בַ שֵ כֶל הַ פֹועֵ ל ,הַ נ ְִק ָרא רוחַ ַהקֹדֶ ש אֹו בְ גַבְ ִר ֵ
שֹומעַ ְדבָ ָריו
לֹו בָ עֵ ת הַ ִהיא בַ חֲ לֹום אֹו בֵ ין שֵ נָה וְ ִקיצָ ה שֶ ִאיש ְמ ַדבֵ ר עִ מֹו וְ ֵ
בֹורא
ֹאמר כִ י ַה ֵ
רֹואה אֹותֹו בְ ַמחֲ שַ בְ תֹו ל ֹא ְבעֵ ינָיו ,וְ ָאז י ַ
בְ נַפְ שֹו ל ֹא בְ ָאזְ נָיו  ,וְ ֶ
ומה ֶש ִנ ְלוֶה ֶאל ַה ִדבור
ִדבֶ ר-בֹו .וְ סָ רו ֵאּלֶה הַ ְּסבָ רֹות בַ מַ עֲמָ ד הַ גָדֹול ַההואַ .
ֹלהי ,שֶ חָ ַקק עֲשֶ ֶרת הַ ִד ְברֹות ָה ֵא ֶּלה ִב ְשנֵי לוחֹות
ֹלהי ִמן הַ ִמכְ ָתב הָ אֱ ִ
הָ אֱ ִ
ֹלהי כַאֲ ֶשר ָש ְמעו
אֹותם ִמכְ ָתב אֱ ִ
ָ
אֹותם ֶאל משֶ ה ,וְ ָראו
ָ
אֲ בָ נִים י ְָקרֹות ,וְ נ ַָתן
ֹלהים ָארֹון וְ ֵה ִקים עָ לָ יו
ֹלהי .וְ עָ שָ ה לָ הֶ ם משֶ ה בְ ִמצְ וַת ָהאֱ ִ
אֹותם ִדבור אֱ ִ
ָ
בואה כִ ְת ַשע ֵמאֹות ָשנָה,
הַ ִמ ְשכָן הַ טָדועַ  ,וְ נ ְִש ַאר זֶה בֵ ין בְ נֵי ִי ְש ָר ֵאל כָל טְ מֵ י ַהנְ ָ
עַ ד שֶ מָ רו ָהעָ ם וְ נִ גְ נַז הָ ָארֹון וְ גָבַ ר ֲע ֵליהֶ ם נְבו ַכ ְדנֶצַ ר וְ ִהגְ לָם.
ֹלהים ִדבֵ ר עִ ם הֲ מֹו ְנכֶם
פח ָאמַ ר הַ כוזָ ִריִ :מי שֶ שֹומֵ עַ ִדבְ ֵריכֶם ,כִ י ָהאֱ ִ
וְ כ ַָתב ָל ֶכם לוחֹות וְ זולַת זֶ ה ,הַ ִדין עִ מֹו ֶשטְ יַחֵ ס אֲ לֵ י ֶכם ַדעַ ת ַה ַהגְ ָש ָמה .גַם
ימכֶם ,כִ י ֵאין ִמ ְדחֶ ה לַמַ עֲמָ דֹות ַהגְ לויִ ים ַהגְ דֹולִים ָה ֵאּלֶ ה,
ַא ֶתם ֵאין לְ הַ אֲ ִש ְ
וְ יֵש ָלדון ֶא ְתכֶם לִזְ כות ְבהַ ְשלָ כַת הַ הַ ָקשָ ה וְ הָ עִ טון ַה ִשכְ לִ י.
ומה ֶש ַה ֵשכֶ ל ַמ ְר ִחיק אֹותֹו
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רָ :חלִילָ ה לָ ֵאל ִמן הַ שֶ ֶקר ַ
פט
אֹלהים ,וְ ַה ֵשנִי
ות ִחּלַ ת ע ֲֶש ֶרת הַ ְדבָ ִרים הוא הַ ִצווי ֶשנַאֲ ִמין בֵ ִ
ימהו שֶ ֶקרְ .
יש ֵ
וִ ִ
ותמונָה
ומעֲשֹות פ ֶֶסל ְ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים חוץ מֵ יְ ָי ו ִמשַ ֵתף לֹו ֵ
הָ ַאזְ הָ ָרה ֵמ ֲעבֹד אֱ ִ
ְרֹומ ֵמהו ֵמ ַהג ְַשמות וַאֲ נ ְַחנו
וְ ַתבְ ִנית ,וכְ לָ לֹו שֶ ל דָ בָ ר – מֵ הַ גְ ִשים .וְ ֵאיְך ל ֹא נ ְ
יאֹותיו מֵ הַ ג ְַשמותַ ,כ ֶנ ֶפש ַה ְמ ַדבֶ ֶרת ,אֲ ֶשר ִהיא ָה ָא ָדם
ָ
רֹומ ִמים ְקצָ ת ִמבְ ִר
ְמ ְ
בֶ אֱ מֶ ת ,כִ י אֲ שֶ ר יְדַ בֵ ר עִ מָ נו ִממשֶ ה וְ י ְַשכִ יל וְ ַי ְנ ִהיגֵ ,אינֶנו לְ שֹונֹו וְ ל ֹא ִלבֹו וְ ל ֹא
מֹוחֹוַ ,אְך ֵא ֶּלה ֵכלִ ים לְ משֶ ה ומשֶ ה ֶנ ֶפש ְמדַ בֶ ֶרת ַמכ ֶֶרתֵ ,אי ֶננָה ג ֶֶשם וְ ֵאי ֶננָה
נִגְ בֶ לֶת ְבמָ קֹום ,וְ ל ֹא יֵצַ ר ִמ ֶמנָה מָ קֹום ,וְ ל ֹא ֵתצַ ר ִהיא ֵמ ִהכָ לֵל בָ ה צורֹות כָל
כותטִים רוחֲ נִ טִים ,כָ ל ֶש ֵכן
אֹותה בִ ְת ָא ִרים ַמלְאֲ ִ
ָ
רואים ,וַאֲ נ ְַחנו ְמ ָתאֲ ִרים
הַ בְ ִ
בֹורא הַ כֹל י ְִתבָ ָרְךָ .א ְמנָם ַה ִדין עָ לֵ ינו שֶ ּל ֹא ִנ ְד ֶחה ַמה ֶש ִקבַ לְנו ִמן ַה ַמע ֲָמד
ֵ
יֹודעִ ים ֵאיְך נִגְ שַ ם ָהעִ נְ יָן עַ ד ֶש ָשב ִדבור וְ ָק ַרע ֶאת
הַ הוא ,וְ נ ֹאמַ ר שֶ ֵאין אֲ נ ְַחנו ְ
ָאזְ נֵינו ,וְ ל ֹא ַמה שֶ בָ ָרא לֹו יִ ְתבָ ֵרְך ִממַ ה שֶ ּל ֹא הָ יָה נ ְִמצָ א ,וְ ל ֹא ַמה ֶש ֶהע ֱִביד
לֹו ִמן ַהנ ְִמצָ ִאים ,כִ י ל ֹא י ְֶח ַסר לֹו ְי ֹכלֶתַ ,כאֲ שֶ ר בָ ָרא ֶאת ַה ָש ַמיִם וְ ַהכֹו ָכ ִבים
בִ ְרצֹונֹו ִבלְבָ ד ,וְ ָרצָ ה יִ ְתבָ ֵרְך וְ נִ גְ שַ ם עַ ל הַ ִשעור אֲ ֶשר ָחפֵץ ,וְ נֶחֱ ַרת בָ ֶהם ַהכְ ָתב
עֹומדֹות
בַ עֲשֶ ֶרת הַ ְדבָ ִרים ,כַאֲ שֶ ר נאמַ ר ,כִ י ָק ַרע ֶאת ַהטָם וְ ָש ָמהו לְחֹומֹות ְ
ְש ָרהֵ ,ילְכו בָ ה
ומ ִסּלֹות ְמסֺ דָ רֹות ְור ָחבֹות וְ ֶא ֶרץ י ָ
ומ ְשמ ֹאלָםְ ,
ימין הָ עָ ם ִ
ִמ ִ
ִמבְ לִי ט ַֹרח וְ ל ֹא עִ כוב .וְ כֵן ַה ְק ִריעָ ה וְ הַ בִ נְ יָן וְ ַה ִתקון ְמי ָֺחס ֵאלָיו י ְִתבָ ָרְך ,ל ֹא
רואים,
ִנצְ טָ ֵרְך בֹו ֶאל כְ לִי וְ ל ֹא ֶאל ִסבֹות ֶא ְמצָ עִ טֹות ַכאֲ ֶשר ִי ְצ ָט ֵרְך ְבפֹעַ ל ַה ְב ִ
כִ י הַ ַמיִ ם עָ ְמדו בְ מַ אֲ מָ רֹו וְ ִנ ְצטַ טְ רו ְב ֶחפְ צֹו ,וְ ֵכן ִי ְצ ַטטֵר ָה ַאוִ יר ַה ַמגִ יעַ ֶאל אֹזֶ ן
אֹותטֹות שֶ ֵהם מֹורֹות עַ ל הָ עִ ְניָנִ ים ֶשהוא ָחפֵץ ל ְַה ְש ִמיעָ ם ֶאל
הַ נָבִ יא בְ צורֹות ָה ִ
הַ ָנבִ יא אֹו ֶאל הֶ הָ מֹון.
צ ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :ז ֹאת ַה ְחעָ נָה מַ ְספ ֶֶקת.
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ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :וְ ֵאי ֶנ ִני גֹוזֵ ר שֶ הָ יָה ָהעִ ְניָן עַ ל ַה ֶד ֶרְך ַה ֶזה וְ או ַלי ָהיָה
צא
יֹותר עָ מֹק ִממַ ה שֶ ַט ֲעלֶה בְ מַ חֲ שַ בְ ִתיַ ,אְך ָהעֹולֶה ִמזֶהַ ,האֲ ָמנַת ִמי
עַ ל דֶ ֶרְך ֵ
בֹורא ִמ ְבלִי ִמצועַ ִ ,מפְ נֵי
שֶ ָר ָאה הַ מַ עֲמָ דֹות הָ ֵאּלֶ ה כִ י הָ עִ ְניָן הַ הוא מֵ ֵאת ַה ֵ
תֹורה
ירה הָ ִראשֹונָה ,וְ ַתאֲ ִמין ַה ֶנפֶש בַ ָ
יאה הָ ִראשֹונָה וְ ַה ְיצִ ָ
שֶ הֵ ם דֹומֹות לַבְ ִר ָ
הַ נ ְִתלֵ ית בָ הֶ ם עִ ם הָ אֱ מונָה כִ י הָ עֹולָם חָ דָ ש וְ כִ י ְי ָי ְב ָראֹו כְ מֹו ֶש ִה ְתבָ ֵאר,
שֶ בָ ָרא הַ ּלוחֹות וְ הַ ָמן וְ זולָתֹו ,וְ יָסורו ִמ ֵּלב הַ ַמאֲ ִמין ְספֵ קֹות ַהפִ ילֹוסֹופִ ים
ובַ ֲע ֵלי הַ ַק ְדמות.
צב ָאמַ ר ַהכו ָז ִריִ :הזָהֵ ר ֶהחָ בֵ ר שֶ ּל ֹא ִת ֶחה ְב ִספור ִש ְב ֵחי עַ ְמָך וְ ַת ֲעזֹב
מַ ה שֶ נ ְִתפ ְַרסֵ ם ִמ ִמ ְריָם עִ ם ֵאּלֶה הַ מַ עֲמָ דֹות ,כִ י ָש ַמעְ ִתי ֶש ְבתֹוְך זֶה עָ שו עֵ גֶל
ֹלהים.
ַועֲבָ דוהו ִמבִ לְ ִתי ָהאֱ ִ
יהם לִגְ ֺדּל ָָתם וְ ַהגָדֹול ִמי
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :חֵ ְטא שֶ ִהגְ ִדילוהו ֲע ֵל ֶ
צג
שֶ חֲ טָ ָאיו ְספו ִרים.
טֹותָך ַו ֲעז ְָרָך לְ עַ ְמָך ,וְ ֵאי זֶה עָ ֹון גָדֹול ִמזֶה,
ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :וְ זֶה ִמ ְנ ְ
צד
וְ ֵאי ֶזה מַ עֲשֶ ה יִשָ ֵאר ַאחַ ר זֶ ה?
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :הַ ְר ֵפה ִלי ְמעַ ט ,עַ ד שֶ אֲ בָ ֵאר ֶא ְצ ְלָך גְ ֺדּלַ ת ָהעָ ם ,וְ ַדי
צה
ֹלהי
לִי לְ עֵ ד ,שֶ הַ שֵ ם ְבחָ ָרם לְעָ ם ולְאֺ מָ ה ִמבֵ ין אֺ מֹות ָהעֹו ָלם ,וְ חול ָהעִ נְ יָן ָהאֱ ִ
יהם וְ ָהיו
ְש ֶ
עַ ל הֲ מֹונָם עַ ד שֶ ִהגִ יעו ֺכ ָּלם ֶאל מַ עֲלַ ת הַ ִדבור .וְ עָ בַ ר ָהעִ ְניָן ֶאל נ ֵ
ידים ִמ ְבנֵי ָא ָדם
יח ִ
ֹלהי כִ י ִאם ִב ִ
מֵ הֶ ן נְבִ יאֹותַ ,אחַ ר שֶ ּל ֹא ָהיָה חָ ל הָ עִ ְניָן הָ אֱ ִ
ַאחַ ר ָאדָ ם הָ ִראשֹון ,כִ י ָאדָ ם הָ יָה שָ לֵם ִמבִ ְל ִתי ְתנָאי ,כִ י ֵאין ְטעָ נָה ִב ְשלֵמות
צורה אֲ ֶשר ָחפֵץ בָ ה ,וְ ל ֹא ָמנַע מֹונֵעַ
מַ עֲשֶ ה ,מֵ עֹושֶ ה חָ כָם יָכֹולֵ ,מחֹמֶ ר בְ חָ רֹו ַל ָ
ִממֶ זֶג ִשכְ בַ ת ז ֶַרע הָ ָאב וְ ל ֹא ִמדַ ם הָ ֵאם וְ ל ֹא מֵ הַ ְמזֹונֹות וְ ַה ַהנ ְָהגָה ִב ְשנֵי ַהגִ דול
וְ הַ ַטנְקות וְ ִה ְתחַ ְּלפות הָ ַאוִ יר וְ הַ ַמיִם וְ הָ ָא ֶרץ ,כִ י ְיצָ רֹו כְ ַמגִ יעַ ל ְַתכְ לִית י ְֵמי
דֹותיו ,וְ הוא אֲ ֶשר ִקבֵ ל ַה ֶנפֶש עַ ל תֺ ָמה,
ירֹותיו ובְ ִמ ָ
ָ
הַ בַ חֲ רות הַ שָ לֵם בִ יצִ
ֹלהי ַא ַחר ַה ֵשכֶלְ ,רצֹו ִני
נֹושי ,וְ הַ כֹחַ ָהאֱ ִ
וְ הַ שֵ כֶל עַ ל ַתכְ לִ ית מַ ה שֶ בִ י ֹכלֶת הָ אֱ ִ
אֹלהים ובְ רוחֲ ִנטִים ,וְ י ֵַדע ָהאֲ ִמתֹות ִמ ְבלִ י
לֹומַ ר :הַ ַמ ֲע ָלה אֲ שֶ ר בָ ה ִי ְדבַ ק בֵ ִ
דֹומים לֹו
ֹלהים ,וְ כָל ַה ִ
לִמוד ,אֲ בָ ל בְ מַ חֲ שָ בָ ה ַקּלָ ה ,וכְ בָ ר נ ְִק ָרא ֶאצְ ֵלנו בֶ ן-אֱ ִ
ֹלהים .וְ הֹולִ יד בָ נִים ַרבִ ים וְ ל ֹא ָהיָה ֵמ ֶהם ָראוי לִ ְהיֹות
ִמז ְַרעֹו – בְ נֵי אֱ ִ
דֹומה לֹו .וְ כַאֲ ֶשר הֲ ָרגֹו ַקיִ ן ָא ִחיו ִמפְ נֵי
בִ ְמקֹום ָאדָ ם ֶא ָּלא הֶ בֶ ל ,כִ י הוא הָ יָה ֶ
דֹומה ל ְָא ָדם ,וְ ָהיָה
ִק ְנ ָאתֹו בֹו עַ ל ַהמַ ֲע ָלה הַ ז ֹאת ,נ ַָתן לֹו ַת ְח ָתיו שֵ ת ,וְ ָהיָה ֶ
וסגֺ ַּלת שֵ ת אֱ נֹוש .וְ כֵן ִהגִ יעַ ָהעִ ְניָן עַ ד נ ַֹח:
ְסגֺּלָה ָו ֵלב וְ זולָתֹו כִ ְק ִליפָהְ .
ֹלהיםְ ,של ִֵמים
דֹומים ל ְָאדָ ם וְ נ ְִק ָר ִאים ְב ֵני אֱ ִ
ִ
ידים ָהיו לְבָ בֹות,
יח ִ
ִב ִ
יהם ָאנו
ימ ֶ
וב ֵ
ובי ֹכלֶתִ ,
ובחָ כְ מֹות ִ
דֹותם ובַ אֲ ִריכות הַ ט ִָמים ְ
יא ָתם ובְ ִמ ָ
בִ בְ ִר ָ
מֹונִים מֵ ָאדָ ם וְ עַ ד נֹחַ וְ כֵן ִמנֹחַ וְ עַ ד ַאבְ ָרהָ ם .וְ ֶאפְ ָשר ֶש ָהיָה ֵמ ֶהם ִמי ֶשּל ֹא
ֹלהי כְ ֶת ַרח ,אֲ בָ ל ַאבְ ָרהָ ם בְ נֹו ָהיָה ַתל ְִמיד לַאֲ ִבי ָא ִביו עֵ בֶ ר,
דָ בַ ק בֹו הָ עִ ְניָן הָ אֱ ִ
בֹותם ֶאל
ֹלהי דָ בֵ ק בָ ֶהם ֵמאֲ בֹות אֲ ָ
וְ עֹוד – שֶ ִה ִשיג נ ַֹח בְ עַ צְ מֹו .וְ הָ יָה הָ עִ נְ יָן הָ אֱ ִ
בְ נֵי בָ נִים .וְ ַאבְ ָרהָ ם ְסגֺּלַ ת עֵ בֶ ר וְ ַתל ְִמידֹו וְ עַ ל כֵן נ ְִק ָרא עִ ְב ִרי ,וְ עֵ בֶ ר ָה ָיה
ימים ַה ָשוִ ים אֲ ֶשר
יֹורש ָה ַא ְקלִ ִ
ְסגֺּלַת שֵ ם וְ שֵ ם ָהיָה ְסגֺּלַת נֹחַ ִ ,מפְ נֵי שֶ הוא ֵ
ְבואהַ ,וטֵצֵ א יֶפֶ ת ֶאל צָ פֹון וְ ָחם ֶאל
יתם וְ חֶ ְמדָ ָתם ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן ַא ְדמַ ת הַ נ ָ
ֶא ְמצָ עִ ָ
וסגֺּלַת ַאבְ ָרהָ ם ִמכָ ל בָ נָיו – ִיצְ חָ ק ,וְ ִה ְר ִחיק ָכל בָ נָיו ֵמ ָה ָא ֶרץ ַהז ֹאת
דָ רֹוםְ .
וסגֺ ַּלת ִי ְצ ָחק – ַי ֲעקֹב ,וְ נ ְִד ָחה עֵ ָשו
הַ ְמסֺ ֶג ֶלת כְ דֵ י שֶ ִת ְהיֶה ְמיֺחֶ ֶדת ְל ִיצְ ָחקְ ,
ָא ִחיו ִמפְ נֵי שֶ ָזכָ ה ַי ֲעקֹב בָ ָא ֶרץ הַ ִהיא ,ובְ נֵי ַי ֲעקֹב ֺכּלָם ְס ֺגּלָהֺ ,כּלָם ְראויִ ים
ֹלהי ,וְ ֶזה ָהיָה
ֹלהי ,וְ הָ יָה לָהֶ ם ַהמָ קֹום ַההוא הַ ְמי ָֺחד בָ עִ ְניָן ָהאֱ ִ
לָעִ ְניָן הָ אֱ ִ
ֹלהי עַ ל ָקהָ לַ ,אחֲ ֵרי אֲ ֶשר ל ֹא ָהיָה נ ְִמצָ א כִ י ִאם
ְת ִחּלַת חול הָ עִ נְ יָן הָ אֱ ִ
ֹלהים ַוטַפְ ֵרם וַ ט ְַרבֵ ם וַ ְיג ְַד ַלם ְב ִמ ְצ ַר ִים ,כַאֲ ֶשר יְ ג ַֺדל
ידיםַ .ו ִט ְש ְמ ֵרם הָ אֱ ִ
יח ִ
בִ ִ
דֹומה ַלפְ ִרי ָה ִראשֹון אֲ ֶשר
ֶ
הָ ִאילָ ן אֲ שֶ ר שָ ְרשֹו טֹוב ,עַ ד שֶ הֹוצִ יא פְ ִרי שָ לֵם
יֹוסף וְ ֶא ָחיו ,וְ ָהיָה ִמן ַהפְ ִרי
נִחַ ע ִממֶ נוְ ,רצֹונִ י לֹומַ רַ :אבְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹב וְ ֵ
אשי ַה ַמחֹות וְ ִש ְבעִ ים
יאב וכְ מֹו ָר ֵ
ומ ְריָם ,וכְ מֹו ְבצַ ל ְֵאל וְ ָאהֳ לִ ָ
משֶ ה וְ ַאהֲ רֹן ִ
ְבואה מַ ְתמֶ דֶ ת ,וְ כִ יהֹושֺ עַ וְ כָ לֵב וְ חור וְ זול ָָתם
הַ זְ ֵקנִים אֲ שֶ ר הָ יו ְראויִים לִ נ ָ
ַרבִ ים .וְ ָאז הָ יו ְראויִ ים לְ הֵ ָראֹות הָ אֹור עֲלֵ יהֶ ם וְ ַה ַה ְשג ָָחה ַה ִהיא ָה ִרבֹונִית,
וְ ִאם הָ יו בֵ ינֵיהֶ ם מַ ְמ ִרים הָ יו נִגְ עָ לִ יםַ ,אְך הֵ ם ְבלִי ָספֵק ְסגֺּלָה ,כַאֲ ֶשר ֵהם
בְ תֹול ְַד ָתם וְ ִטבְ עָ ם ִמן הַ ְּסגֺ ָּלה וַטֹולִידו ִמי שֶ הָ יָה ְסגֺּלָ ה וְ נִזְ ָה ִרים ְב ָאב ַה ַמ ְמ ֶרה
בַ עֲבור מַ ה ֶשט ְִתעָ ֵרב בֹו ִמן ַה ְּסגֺּלָה אֲ שֶ ר ֵת ָר ֶאה ִב ְבנֹו אֹו ְבבֶ ן ְבנֹו כְ פִ י ַמה
שֶ ִתזְ דַ כְֵך הַ ִחפָה ,כְ מֹו שֶ ָא ַמ ְרנו בְ ֶת ַרח וְ זו ָלתֹו ִמ ִמי ֶשּל ֹא נ ְִדבַ ק בֹו ָהעִ נְ יָן
ֹלהי ַאְך בְ ש ֶֹרש תֹול ְַדתֹו שֶ טֹולִיד ְסגֺּלָ ה ,מַ ה ֶשּל ֹא ָהיָה כֵן ְבתֹול ֶֶדת כָ ל
הָ אֱ ִ
הַ נֹולַד ֵמחָ ם ָו ָיפֶת .וְ נ ְִר ֶאה ָכזֶ ה בָ עִ ְניָן הַ ִחבְ עִ י ,כִ י כ ַָמה יֵש ִמ ְבנֵי ָה ָא ָדם ֶש ֵאינֹו

דֹומֶ ה ל ָָאב כְ לָל ַאְך הוא דֹומֶ ה לַאֲ ִבי ָא ִביו?! וְ ֵאין ָס ֵפק כִ י ַה ֶחבַ ע ַההוא
וְ הַ ִד ְמיֹון ַההוא הָ יָה צָ פון בָ ָאב וְ ַאף עַ ל פִ י שֶ ּל ֹא נ ְִר ָאה לַ ַה ְרג ָָשה ,כַאֲ ֶשר ָהיָה
צָ פון טֶ בַ ע עֵ בֶ ר בְ בָ נָיו עַ ד שֶ ִנ ְר ָאה בְ ַאבְ ָרהָ ם.
ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :ז ֹאת בֶ אֱ מֶ ת ִהיא הַ גְ ֺדּלָ ה ַהנ ְִמ ֶשכֶת ֵמ ָא ָדם ,וְ ָא ָדם
צו
נִתחַ טְ בָ ה ָל ֶכם ַהגְ ֺד ָּלה עַ ל ָכל ַהנ ְִמצָ ִאים
הָ יָה הַ גָדֹול שֶ בִ בְ ִריאֹות ָה ָא ֶרץ ,וְ ְ
בָ ָא ֶרץ .אֲ בָ ל ַאטֵה ַהגְ ֺדּלָה הַ ז ֹאת ִמן ַהחַ חָ את הַ ז ֹאת?
עֹוב ִדים צורֹות,
צז ָאמַ ר ֶהחָ בֵ ר :כִ י הָ אֺ מֹות ֺכּלָם בַ זְ ָמן ַההוא ָהיו ְ
יאים מֹופֵת עַ ל ַה ִטחוד וְ עַ ל ָהאֱ ֹלהות ל ֹא ָהיו
וְ ִאּלו הָ יו הַ פִ ילֹוסֹופִ יםְ ,מ ִב ִ
צורה ַהז ֹאת
אֹומ ִרים לַ הֲ מֹונָם ,כִ י ַה ָ
צורה שֶ ְמכַ וְ נִ ים ֵאלֶיהָ וְ ְ
עֹומ ִדים ִמבְ לִ י ָ
ְ
ומ ֶהם ִמי ֶש ְמי ֵַחס
ֹלהי וְ כִ י ִהיא ְמיֺחֶ דֶ ת בְ דָ בָ ר מֺ פְ לָא נָכְ ִריֵ .
י ְִדבַ ק בָ ה עִ נְ יָן אֱ ִ
עֹושים הַ טֹום בַ ְמקֹומֹות ַה ְמכֺבָ ִדים ֶא ְצלֵ נו ,עַ ד
ֹלהים ,כַאֲ שֶ ר אֲ נ ְַחנו ִ
זֶה ֶאל הָ אֱ ִ
ומ ֶהם ִמי ֶש ְמי ֵַחס אֹותֹו ֶאל
שֶ ָאנו ִמ ְתבָ ְרכִ ים בָ ֶהם ובַ עֲפָ ָרם וְ ַאבְ נֵיהֶ םֵ ,
רוחֲ נִ טות כֹוכָב ִמן הַ כֹו ָכ ִבים אֹו ַחיִל ִמן הַ חֲ ָילִים אֹו ַמע ֲֶרכֶ ת ַמזָל וְ זו ַלת זֶה,
צורה מֺ ְרג ָָשה ֶש ְמכַ וְ נִים
תֹורה ֶאחָ תֶ ,אּלָא ְב ָ
ימים הֶ הָ מֹון עַ ל ָ
וְ ל ֹא הָ יו מַ ְסכִ ִ
טֹוריד ל ֶָהם עִ נְ יָן
משה ֶש ִ
אֹותם ֶ
ָ
ֵאלֶיהָ  .וְ הָ יו ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ְמצַ פִ ים ְל ַמה שֶ טָעַ ד
מֵ ֵאת ְי ָי ֶשטִ ְראו אֹותֹו וְ י ְַק ִבילוהו כַאֲ שֶ ר הָ יו ַמ ְק ִבילִים עַ מוד ֶהעָ נָן וְ עַ מוד
ומג ְַדלִים אֹותֹו
ומ ְק ִבילִ ים ְ
יטים ֵאלָ יו ַ
אתם ִמ ִמצְ ַר ִים ,אֲ ֶשר הָ יו מַ ִב ִ
הָ ֵאש בְ צֵ ָ
יֹורד עַ ל
ֵאֹלהים ,וְ כֵן הָ יו ַמ ְקבִ ילִ ים עַ מוד ֶהעָ נָן אֲ ֶשר ָהיָה ֵ
ומשֶ ַתחֲ וִ ים נִכְ חֹו ל ִ
ְ
ומ ְש ַתחֲ וִ ים ִנכְ חֹו
עֹומ ִדים ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ִ
ְ
ֹלהים וְ הָ יו
משֶ ה בְ דַ בֵ ר ִאתֹו הָ אֱ ִ
משה עַ ל ָה ָהר
ֵאֹלהים .וְ כַאֲ שֶ ר שָ ְמעו הָ עָ ם ִדבְ ֵרי עֲשֶ ֶרת הַ ְדבָ ִרים וְ עָ לָ ה ֶ
ל ִ
ְהֹוריד לָהֶ ם הַ ּלוחֹות כְ תובִ ים וְ ַלעֲשֹות לָהֶ ם ָארֹון ִל ְהיֹות ל ֶָהם ָדבָ ר נ ְִר ֶאה
ל ִ
לֹומר:
ַ
יאה ָה ִרבֹו ִניתְ ,רצֹונִי
ֵאֹלהים וְ הַ בְ ִר ָ
שֶ טְ כַוְ נו נֶגְ דֹו ,שֶ בֹו הַ בְ ִרית ל ִ
ומה ֶשנ ְִר ָאה בַ עֲבורֹו
הַ ּלוחֹות ,זולַת מַ ה שֶ ָדבַ ק בָ ָארֹון מֵ הֶ עָ נָן וְ הַ ָכבֹוד ַ
מֵ הַ מֹופְ ִתים ,וְ נ ְִשאֲ רו הָ עָ ם ְמצַ פִ ים ל ְֶרדֶ ת משֶ ה וְ ֵהם עַ ל עִ נְ ָינָם ל ֹא ִשנו ָתאֳ ָרם
וְ עֶ ְדיָם ובִ גְ דֵ יהֶ ם ,אֲ שֶ ר עָ ְמדו בָ הֶ ם יֹום ַמעֲמַ ד הַ ר ִסינַי ַאְך נ ְִשאֲ רו ִב ְתכונ ָָתם
ידה
מַ ְמ ִתינִ ים לְמשֶ ה לְעִ ִתים ,ובֹושֵ ש מֵ הֶ ם ַא ְרבָ עִ ים יֹום וְ הוא ל ֹא ל ַָקח צֵ ָ
וְ ל ֹא נִ פְ ַרד מֵ הֶ ם ֶאּלָא עַ ל ְמנָת שֶ טָשוב לְ יֹומֹוָ ,אז ג ְָב ָרה ַה ַמחֲ ָשבָ ה ָה ָרעָ ה עַ ל
ומ ְר ִבים
ְקצָ ת הֶ הָ מֹון ַההוא הַ גָדֹול וְ ִה ְת ִחילו הֲ מֹון הָ עָ ם ל ְֵה ָחלֵק ַמ ְחלְקֹות ַ
הָ עֵ צֹות וְ הַ ַמחֲ שָ בֹות עַ ד שֶ ִנצְ ָט ְרכו מֵ הֶ ם אֲ נ ִָשים לְבַ ֵקש ֶנעֱבָ ד מֺ ְר ָגש ְיכַ וְ נו נֶגְ דֹו
יאם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ,אֲ בָ ל – ֶשט ְִהיֶה
כִ ְש ָאר הָ אֺ מֹותִ ,מבְ לִ י שֶ ְטכַ חֲ שו בֶ אֱ ֹלהות מֹוצִ ָ
יהם ,כַאֲ ֶשר עָ שו ַהפְ ִל ְש ִתים
ֹלה ֶ
מֺ נָח לָ הֶ ם לְהַ ְק ִביל ֵא ָליו ,כְ שֶ טְ סַ פְ רו נִ פְ ְלאֹות אֱ ֵ
ובכָל ָדבָ ר
עֹושים בַ ָש ָמיִם ְ
ֹלהים שָ ם ,וְ כַאֲ שֶ ר אֲ נ ְַחנו ִ
בָ ָארֹון שֶ ָא ְמרו כִ י הָ אֱ ִ
ֹלהים ִמ ְבלִ י ִמ ְק ֶרה וְ ל ֹא ְרצֹון
יֹודעִ ים שֶ ְתנועָ תֹו ָא ְמנָם ִהיא בְ חֵ ֶפץ הָ אֱ ִ
שֶ ָאנו ְ
יהם וְ ֶשטִחֲ סו עִ נְ יָן
אתם ָהי ְָתה בַ צִ טור אֲ שֶ ר נֶאֱ ַסר ֲע ֵל ֶ
ָאדָ ם וְ ל ֹא טֶ בַ ע .וְ חַ חָ ָ
ֹלהים ,וְ יֵש ל ֶָהם ִה ְתנ ְַצלות
ֹלהי ֶאל ַמה שֶ עָ שו בְ יָדָ ם ְורצֹונָם ִמבְ לִ י ִמצְ ַות ָהאֱ ִ
אֱ ִ
לשת ַא ְלפֵ י ִאיש
עֹוב ָדיו ֶאל ְש ֶ
ֹלקת בֵ ינֵיהֶ ם ,וְ ל ֹא ִהגִ יעו ְ
– בְ מַ ה שֶ ָקדַ ם ֵמהַ מַ חֲ ֶ
ִמכְ לָל שֵ ש מֵ אֹות ֶא ֶלף שֶ ָהיו .אֲ בָ ל ִה ְתנַצְ לות ַהגְ דֹולִ ים ֶש ִּסטְ עו בַ עֲשֹותֹו ָהיָה –
בַ עֲבור שֶ ט ֵָר ֶאה הַ מַ ְמ ֶרה ֵמהַ ַמאֲ ִמין כְ דֵ י לַהֲ רֹג ַה ַמ ְמ ֶרה ָהעֹובֵ ד אֹותֹו ,וְ נ ְֶח ַשב
לָהֶ ם לְעָ ֹון ִמפְ נֵי שֶ הֹוצִ יאו ַה ְמ ִרי ִמן הַ כֹחַ וְ הַ מַ ְצפון ֶאל גְ בול ַה ַמע ֲֶשה .וְ ל ֹא
יאם ִמ ִמ ְצ ַר ִיםַ ,אְך ָהיָה ְמ ִרי לִ ְקצָ ת
יאה ִמכְ ָלל עֲבֹודַ ת מֹוצִ ָ
הָ יָה ֶהעָ ֹון הַ הוא ְיצִ ָ
צורה ,וְ ָהיָה ל ֶָהם
ֹותיו ,כִ י הוא י ְִתבָ ַרְך ִהזְ ִהיר ִמן הַ צורֹות ,וְ ֵהם עָ שו ָ
ִמצְ ָ
ומזְ בֵ ַח
לְהַ ְמ ִתין ,שֶ ּל ֹא י ְִקבְ עו לְעַ ְצמָ ם דָ בָ ר שֶ ַט ְקבִ ילוהו וְ י ִָמ ְשכו ַאחֲ ָריוִ ,
וְ ָק ְרבָ נֹות .וְ זֶה הָ יָה ֵמעֲצַ ת ִמי שֶ הָ יָה בֵ ינֵיהֶ ם ִמן ַהחֹוזִ ים וְ ָה ִא ְצ ַטגְ נִינִ ים,
ֺּלֹותם הַ ְּסבָ ִרטֹות ְקרֹובֹות ִמן ַה ַמע ֲִשים ָהאֲ ִמ ִתטִ ים ,וְ ָהיָה
חָ ְשבו שֶ טִ ְהיו פְ ע ָ
עִ ְנ ָינָם בָ ֶז ה כְ עִ נְ יַן ַהכְ ִסיל ,אֲ שֶ ר ָזכ ְַרנו ,שֶ נִכְ נַס בַ חֲ נות ָהרֹופֵא וְ ֵה ִמית
ָהאֲ נ ִָשים ,אֲ שֶ ר הָ יָה מֹועִ ילָם בָ ְרפואֹות הָ הֵ ם קֹדֶ ם ָלכֵן .עִ ם ֶשּל ֹא ָה ְי ָתה ַכוָ נַת
ֲבֹודה,
חֹושבִ ים ֶש ֵהם ִמ ְש ַת ְדלִים בָ ע ָ
ְ
ֹלהיםַ ,אְך הָ יו
הָ עָ ם ָלצֵ את ֵמעֲבֹודַ ת הָ אֱ ִ
וְ עַ ל כֵ ן בָ או ֶאל ַאהֲ רֹן ,וְ ַאהֲ רֹן חָ פֵץ ְלגַּלֹות מַ ְצפונָם ,וְ עַ ל כֵן ִסטַע בַ עֲשֹותֹו
וְ נֶאֱ שַ ם בְ הֹוצָ ָאתֹו ִמ ְריָם ִמן הַ כֹחַ ֶאל הַ ַמעֲשֶ ה .וְ ַה ָדבָ ר ַההוא הוא ְמרֺ ָחק
ומגֺנֶה ֶא ְצלֵנוִ ,מפְ נֵי שֶ ֵאין בַ זְ מָ ן הַ זֶה צורֹות ֶנעֱבָ דֹות ְברֹב ָהאֺ מֹות וְ ָהיָה ַקל
ְ
אֹותם .וְ ִאּלו ָהי ְָתה
עֹושים כָל הָ אֺ מֹות צורֹות ַל ֲעבֹד ָ
בַ זְ מָ ן ַההואִ ,מפְ נֵי שֶ ָהיו ִ
אתם שֶ עָ שו בַ יִת בִ ְרצֹונָם ַלעֲבֹודָ הְ ,ל ַכוֵ ן ֵאלָיו ול ְַה ְק ִריב בֹו ַה ָק ְרבָ נֹות
חַ חָ ָ
ו ְלכַבְ דֹו ,ל ֹא ָהיָה דָ בַ ר גָדֹול בְ עֵ ינֵינוִ ,מפְ נֵי מַ ה ֶשאֲ נ ְַחנו נֹוהֲ גִ ים בֹו ַהטֹום,
ֹאמר
יר ֵתנו וְ ג ְַדלֵנו לָ הֶ ם וְ ִה ְתבָ ְרכֵ נו בָ ֶהם ,וְ ֶאפְ ָשר ֶשנ ַ
מֵ עֲשֹות בָ ִתים בִ בְ ִח ָ
יהם' וְ לולֵא ַהצ ֶֹרך
יבֹות ֶ
שֶ הַ ְשכִ ינָה ָחלָה בָ הֶ ם וְ הַ ַמל ְָאכִ ים חֹונִים ְס ִב ֵ
ימי ַה ְמלָכִ יםֶ ,ש ָהיו
ל ְִה ְתחַ בְ רות ְקהָ ֵלנוָ ,היָה הַ דָ בָ ר הַ ֶזה נָכְ ִרי ,כַאֲ שֶ ר ָהיָה ִב ֵ
ֲבֹודהָ ,היו נ ְִק ָר ִאים
עֹושים בָ ִתים לַ ע ָ
ִ
מֹוחים בַ אֲ נ ִָשים ִמ ְש ַת ְדלִ ים ,שֶ הָ יו
ִ

אֹותם ,כְ ֵדי ֶשּל ֹא ְיג ְַדלו זו ָל ִתי ַהבַ ִית
ָ
הֹור ִסין
ידי ַה ְמלָכִ ים ְ
בָ מֹות ,וְ הָ יו חֲ ִס ֵ
ֹלהים וְ ַה ְתכונָה אֲ שֶ ר ִצוָה בָ ה .וְ ל ֹא ָהיָה ַה ָדבָ ר נָכְ ִרי
אֲ שֶ ר בָ חַ ר בֹו הָ אֱ ִ
בַ צורֹות ,אֲ שֶ ר צִ וָה הוא בָ הֶ ם מֵ הַ כְ רובִ ים .וְ עִ ם כָל זֶה נֶעֶ נְ שו ָהאֲ נ ִָשים אֲ ֶשר
לשת ַא ְלפֵי ִאיש ִמכְ ָלל
עָ בְ דו ָהעֵ גֶל בַ טֹום הַ הוא וַהֲ ָרגום ,וְ ָהיָה ִמ ְספַר ֺכּלָם ְש ֶ
יהם וְ עַ מוד
שֵ ש מֵ אֹות ֶאלֶף ,וְ ל ֹא ָפ ַסק ַהמָ ן ל ֶָרדֶ ת ל ְִמזֹונָם ,וְ ֶהעָ נָן לְסֹוכְֵך ֲע ֵל ֶ
ֵיהם ,וְ ל ֹא נֶעְ ַדר ֵמ ֶהם ָדבָ ר
בואה ַמ ְתמֶ דֶ ת וְ נֹוסֶ פֶת בֵ ינ ֶ
הָ ֵאש לְהַ נְ ח ָֹתם ,וְ הַ ְנ ָ
משה ,וְ ִה ְתפַ ּלֵל
ֶ
ִמכָל אֲ שֶ ר ִנ ַתן לָ הֶ ם זו ַלת ְש ֵתי הַ ּלוחֹות ,אֲ ֶשר ְשבָ ָרם
הושבו לָהֶ ם וְ ֺכפַר לָ הֶ ם הֶ עָ ֹון ַההוא.
לְהֲ ִשיבָ ם וְ ְ
וב ַמה
צח ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :כְ בָ ר עָ ז ְַר ָת עֲצָ ִתי ְב ַמה ֶשעָ לָ ה ְב ַדעְ ִתי ְ
ֹלהי,
ֹלהי ֶאּלָא ְב ָדבָ ר אֱ ִ
לֹומי ,כִ י ֵאין ָה ָאדָ ם מַ גִ יעַ ֶאל ָהעִ נְ יָן ָהאֱ ִ
יתיו בַ חֲ ִ
שֶ ְר ִא ִ
ֹלהים .וְ ִאם ל ֹא – ִהנֵה רֹב ְבנֵי ָא ָדם
ְרצֹונִי לֹומַ ר :בְ מַ ע ֲִשים שֶ ְטצַ ֵום הָ אֱ ִ
ִמ ְש ַת ְדלִים ,אֲ פִ יל ו הַ חֹוזֶה וְ הַ קֹוסֵ ם וְ עֹובֵ ד הָ ֵאש וְ עֹובֵ ד ַה ֶש ֶמש וְ ַה ַמ ְשנִים
וְ זול ָָתם.
תֹורה
תֹורֹותינו ֺכּלָם כְ תובֹות בַ ָ
ֵ
צט ָאמַ ר הֶ חָ בֵ רֶ :כן-הוא ,וְ כֵן כָל
וממַ ה שֶ כ ַָתב משֶ ה וְ נ ַָתן לֶ ָהמֹון ַהגָדֹול ַההוא
משהִ ,
ֹלהים עִ ם ֶ
ִמ ִדבור הָ אֱ ִ
ומ ְצוָ ה
הֹור ַאת ַפ ְר ָשה פ ְַר ָשה ִ
בְ ִקבוצָ ם בַ ִמ ְדבָ ר ,ל ֹא ִנצְ טָ ְרכו בָ ה ל ְַקבָ לָה וְ ל ֹא לְ ָ
וב ֵאיזֶ ה ָמקֹום ול ְֵאיזֶ ה צַ ד
אֹותם ְ
ָ
יבים
ותכונַת הַ ָק ְרבָ נֹות וְ ֵאיְך מַ ְק ִר ִ
ִמצְ וָהְ ,
עֹושים בְ דָ מָ ם וְ ִנ ְתחֵ יהֶ ם ִמ ְמלָאכֹות חֲ לוקֹותֺ ,כ ָּלם
ִ
וְ ֵאיְך ִנ ְשחָ ִטים וְ ֵאיְך
ֹלהים שֶ ּל ֹא י ְֶחסַ ר ֵמהֶ ם דָ בָ ר ָק ָטן וְ ִיפ ֵָסד ַהכֹל ,כְ מֹו ַההֲ וָ יֹות
בְ בֵ אור מֵ ֵאת ָהאֱ ִ
הַ ִחבְ עִ טֹות ,אֲ שֶ ר הֵ ם ִמ ְתחַ ְברֹות ִמיחָ ִסים דַ ִקים ל ֹא ַת ִשיגֵם ַה ַמחֲ ָשבָ ה
קותם ,אֲ שֶ ר ִא ם יֶאֱ ַרע ִמכְ שֹול ְמעַ ט בַ ְי ָח ִסים ָה ֵהם ָה ְי ָתה נִפְ ֶס ֶדת ַההֲ ָויָה
לְדַ ָ
הַ ִהיא וְ ל ֹא הָ יָה בַ צֶ מַ ח הַ הוא אֹו הַ חַ י ַההוא אֹו ָה ֵאבֶ ר ַההוא ֶד ֶרְך ָמ ָשל ֶאּלָא
ומה טֵעָ ֶשה ְב ֵאבֶ ר
מֺ פְ סָ ד אֹו נֶעְ דָ ר .וְ כֵן נִזְ כַר ֵאיְך ְתנ ַֺתח הַ בְ הֵ מָ ה ַהנִ ְק ֶרבֶ תַ ,
ומי י ְַק ִריב
ומי יִ ְשרֹוף ִ
ומי י ֹאכַל ִ
ומה שֶ טֵש ל ְִש ֵרפָ ה ִ
ֵאבֶ ר ,ומַ ה שֶ טֵש לַאֲ כִ ילָ ה ַ
יביםֶ ,שּל ֹא ִי ְהיֶה
ִמכִ תֹותִ ,מצְ וָה בָ הֶ ם ל ֹא יַעַ בְ רום ,וְ ֵאיְך ִת ְהיֶה ְתכונַת ַה ַמ ְק ִר ִ
בושיהֶ ם ,וְ כָ ל ֶשכֵן ַמלְבוש כ ֵֹהן גָדֹול אֲ ֶשר
בָ הֶ ם פְ גָם – עַ ד ַתכְ ִשיטֵ יהֶ ם ומַ ְל ֵ
תֹורה,
ֹלהיְ ,מקֹום ַה ְשכִ ינָה וְ ָה ָארֹון וְ ַה ָ
נ ִַתן לֹו ְרשות ָלב ֹא ֶאל ְמקֹום הָ עִ ְניָן הָ אֱ ִ
ומַ ה ֶשנ ְִת ָלה בָ זֶה ִמן ַה ְקדֺ שָ ה וְ הַ ָחהֳ ָרה ומַ ְד ֵרגֹות ַה ְח ָהרֹות וְ ַה ְקדֺשֹות
ומה
תֹורה ַ
יאת ַה ָ
סֹומכִ ים בֹו עַ ל ְק ִר ַ
ְ
וְ הַ ְתפִ ּלֹות ,דָ בָ ר שֶ טֶאֱ ַרְך ִספורֹו ַאְך
משה .וְ כֵן ְתכונַת ַה ִמ ְשכָ ן כֺּלָ ה
ֹלהים עִ ם ֶ
בֹותינו ,וְ הַ כֹל ִמ ִדבְ ֵרי אֱ ִ
שֶ הֶ עְ ִתיקו ַר ֵ
נֹורה ,וְ ָה ָארֹון,
ְמשה בְ הַ ר ִסינָי :הַ ִמ ְשכָן ,וְ ָהאֹהֶ ל ,וְ ַהשֺ ְל ָחן ,וְ ַה ְמ ָ
הָ ְראֲ ָתה ל ֶ
כֹותיו ָה ְראו לֹו רוחֲ ִנטֹות וְ ִצטֵר
ומכְ סָ יו ,וְ כָ ל מַ לְאֲ ָ
וַחֲ צַ ר הַ ִמ ְשכָן ,וְ עַ מודָ יוִ ,
אֹותם ג ְַש ִמטֹות כַאֲ שֶ ר הֺ ְתוו לֹו ,וְ כֵן הַ בַ יִת הָ גָדֹול ,אֲ ֶשר בָ נָה ְשֹלמֹהָ ,ה ְר ָאה
ָ
צורתֹו רוחֲ ִנטֹות ,וְ הַ בַ ִית הָ עֹולָ ִמי ַה ָקדֹוש אֲ ֶשר יֺעַ ְדנו בֹוָ ,ה ְר ָאה ַלנ ִָביא
ְל דָ וִ ד ָ
ותכונָתֹו .וְ ֵאין בַ עֲבֹודַ ת ָה ֵאל ְסבָ ָרא וְ ל ֹא ַה ָק ָשה וְ ל ֹא
צורתֹו ְ
ָ
יְחֶ זְ ֵקאל
ִה ְתחַ כְ מות ,וְ ִאּלו ָהיָה כֵן –,הָ יו ַהפִ ילֹוסֹופִ ים מַ גִ יעִ ים ְברֹב ָחכְ ָמ ָתם וְ ִשכְ לָם
ְל ֵכפֶל מַ ה שֶ ִהגִ יעו ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל.
תֹורה ִמ ְבלִי ָספֵק וְ ל ֹא
ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :בִ כְ מֹו זֶה ָתנוחַ ַה ֶנפֶש ל ְַקבֵ ל ַה ָ
ק
אֹותם ֶשט ְֵצאו
ָ
ְחוצים וְ יִיעַ ד
פִ ְקפוק ,שֶ טָב ֹא נ ִָביא ַלעֲבָ ִדים ְמשֺ עְ בָ ִדים ל ִ
ִיסם ֶאל ֶא ֶרץ
מֵ עֲבֹודָ ָתם בָ עֵ ת הַ ִהיא ִמבְ לִ י ִאחור עַ ל הַ ְתכונָה ַה ִהיא ,וְ ֶשטַכְ נ ֵ
הֹודיעַ ְל ָכל ֵשבֶ ט ֶח ְלקֹו
כְ נַעַ ן וְ ִהיא בְ יַד שֶ בַ ע אֺ מֹות כָ ל ַאחַ ת חֲ ָז ָקה מֵ ֶהם ,וְ ִ
נֹור ִאים ,זֶה
מֵ הָ ָא ֶרץ קֹדֶ ם שֶ טַגִ יעו ֵאלֶיהָ  ,וְ ִה ְת ַקטֵם הַ כֹל בִ זְ ַמן מֺ עָ ט ְבמֹופְ ִתים ָ
ֵיהם לְבַ ָדם
מאמֵ ת גְ ֺדּלַת הַ שֹולֵחַ וכְ בֹוד הַ שָ לוחַ וְ גֹדֶ ל ַמ ֲעלַת אֲ ֶשר אֲ ל ֶ
ַ
שֺ ּלָח .וְ ִאּלו הָ יָה אֹומֵ ר כִ י אֲ נִ י שָ לוחַ לְ יַשֵ ר כָל ָהעֹולָם וְ ל ֹא ָהיָה ְדבָ רֹו ַמגִ יעַ
בֹורא ִב ְשלִ יחותֹו,
עַ ד חֶ צְ יֹו הָ ָי ה פְ גָם בִ ְשלִ יחותֹוִ ,מפְ נֵי שֶ ּל ֹא נ ְִש ְל ָמה כַ ָונַת ַה ֵ
תֹורתֹו עִ בְ ִרי ,וְ ָהיָה ַמע ֲָמס עַ ל אֺ מֹות ְשבָ א
וְ הָ יָה מֹונֵעַ הַ ְשלָמָ ָתה הֱ יֹות סֵ פֶר ָ
וְ הֹדו וְ כוזָ ר לַ הֲ בִ ינֹו וְ ַלעֲשֹות מַ ה שֶ כָתוב בֹוֶ ,אּלָא ַאחֲ ֵרי ֵמאֹות ָשנִ ים ,אֹו
שֶ ט ְִק ֶרה לָהֶ ם ל ְִה ְש ַתנֹות אֲ ֵליהֶ ם בַ עֲבור ִנצָ חֹון אֹו ְשכונָה ל ֹא ִב ְר ִאטַת ַהנ ִָביא
תֹורתֹו.
בְ עַ צְ מֹו ,אֹו נָבִ יא ַאחֵ ר שֶ מֵ עִ יד ומַ זְ ִהיר עַ ל ָ
ְשי לְשֹונֹו,
ְתֹורתֹו זו ָל ִתי עַ מֹו וְ ַאנ ֵ
קא ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :ל ֹא ָק ָרא משֶ ה ל ָ
יאים ,וְ עָ ָשה כֵן
תֹורתֹו כָל הַ ט ִָמים עַ ל ְי ֵדי ַהנ ְִב ִ
בֹורא לְ הַ זְ ִהיר עַ ל ָ
אֹותם הַ ֵ
וְ יָעַ ד ָ
כָל יְמֵ י הָ ָרצֹון וְ הַ זְ ָמן שֶ ָהי ְָתה הַ ְשכִ ינָה בֵ ינֵיהֶ ם.
יֹותר
יֹותר טֹוב ֶשטְ י ֵַשר ַהכֹל וְ ָהיָה ֶזה ֵ
קב ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :וַהֲ ל ֹא ָהיָה ֵ
נָכֹון וְ ָראוי בַ חָ כְ ָמה.
יֹותר טֹוב ֶשטִ ְהיו ַה ַחטִים ֺכ ָּלם
ֵ
קג ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :וַ הֲ ל ֹא הָ יָה

יאְך ָחל ָהעִ ְניָן
כַח ָת מַ ה שֶ ָקדַ ם בְ הֶ ְמשֵ ְך ֶז ַרע ָא ָדם ,וְ ֵה ַ
ְמדַ בְ ִריםִ .אם כֵן כְ בָ ר שָ ְ
וסגֺּלַת ָה ָאבְ ,מ ַקבֵ ל ָלאֹור ַההוא ,וזו ָלתֹו
ֹלהי בָ ִאיש ,שֶ הָ יָה לֵב הָ ַא ִחים ְ
הָ אֱ ִ
כ ְַק ִלפָה ֵאינֶנו ְמ ַקבֵ ל אֹותֹו ,עַ ד שֶ בָ או בְ נֵי ַי ֲעקֹב ֺכ ָּלם ְסגֺ ָּלה וָ לֵב' נ ְִב ָדלִ ים ִמ ְבנֵי
כותי,
אֹותם כְ ִאּלו ֵהם ִמין ַא ֵחר ַמלְאֲ ִ
ֹלה ִטים ,שָ ִמים ָ
ָאדָ ם בְ עִ נְ ָינִים ְמיֺחָ ִדים אֱ ִ
יה,
ומי ֶשּל ֹא יַגִ יעַ ֵאלֶ ָ
ֶיהִ ,
בואה וְ רֺ בָ ם מַ גִ יעִ ים ֵאל ָ
ְמבַ ְק ִשים ֺכּלָם מַ ֲעלַת הַ ְנ ָ
יאים .וְ ַדע ,כִ י כָל
ָקרֹוב לָ ה בַ מַ ע ֲִשים ַהנ ְִרצִ ים וְ הַ ְקדֺשָ ה וְ הַ חָ הֳ ָרה ופְ גִ יעַ ת ַה ְנ ִב ִ
ֹלה ִטיםִ ,מ ְת ַח ֶד ֶשת לֹו
אֲ שֶ ר יִפְ ַגע נָבִ יא בְ עֵ ת פָגְ עֹו אֹותֹו וְ שָ ְמעֹו ְדבָ ָריו ָהאֱ ִ
תֹוק ָקה ֶאל ַה ַמ ְד ֵרגֹות ָה ֵהם וְ ִה ָד ְבקֹו
רוחֲ נִ טות וְ נִפְ ָרד ִמּסוגֹו בְ זַכות הַ ֶנפֶש וְ ִה ְש ְ
בָ ֲע ָנ ָוה ובַ ָחהֳ ָרה .ז ֹאת ִת ְהיֶה ֶאצְ לָם הָ ְר ָאיָה הַ ִנ ְר ֵאית וְ ָהאֹות ַהבָ ִהיר ִבגְ מול
ֹלהית,
הָ עֹולָם הַ בָ א ,כִ י ַה ְמב ָֺקש ִממֶ נו ֵאינֶנוֶ ,אּלָא ֶש ָתשוב נֶפֶ ש ָה ָא ָדם אֱ ִ
ִתפ ִָרד מֵ חושָ יו וְ ִת ְר ֶאה הָ עֹולָם ַההוא הָ עֶ לְיֹון וְ ֵת ָהנֶה ִב ְר ִאטַת ָהאֹור
טוחה ִמן ַה ָמ ֶות
ֹלהי ,כִ י ַה ֶנפֶש הַ ִהיא ִת ְהיֶה ְב ָ
וש ִמיעַ ת הַ ִדב ור ָהאֱ ִ
כותי ְ
הַ מַ לְאֲ ִ
יה
ומע ֲֶש ָ
ידיעָ ָתה ַ
תֹורה ֶש ַמגִ יעִ ים ִב ִ
כְ שֶ טִכְ לו ֵכלֶ יהָ הַ גופִ טִים .וְ ַכאֲ שֶ ר ִת ְמצָ א ָ
ֶאל הַ מַ ְד ֵרגָה הַ ז ֹאת בַ מָ קֹום אֲ ֶֹשר צִ וְ ָתה וְ עִ ם הָ עִ נְ יָנִ ים אֲ ֶשר ִצוְ ָתה בָ ֶהםִ ,היא
תֹורה שֶ מֺ בְ טָ ח בָ ה לְהַ ְש ִאיר הַ נְ פָשֹות ַא ַחר כְ לֹות ַהגופֹות.
ִמבְ לִי סָ ֵפק הַ ָ
וד ֵשנִ ים
עודי זול ְַת ֶכם ְש ֵמנִ ים ְ
רֹואה שֶ טִ ֵ
ֶ
קד ָאמַ ר הַ כוז ִָרי :אֲ ִני
ִעודי ֶכם.
ִמט ֵ
קה ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :אֲ בָ ל הֵ ם ֺכּלָם ַאחֲ ֵרי ַה ָמוֶ ת וְ ֵאין בַ ַחטִ ים בָ ֶהם ָדבָ ר
טֹורה ֲע ֵליהֶ ם.
שֶ ֶ
עודים ָה ֵהם
יתי ֶאחָ ד ִמן ַה ַמאֲ ִמינִ ים בַ טִ ִ
קו ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :וְ ל ֹא ָר ִא ִ
ִש ֵאר
ירותם ,אֲ בָ ל ִאם הָ יָה ִבי ָכ ְלתֹו ל ְַאחֲ ָרם ֶאלֶף ָשנִים וְ י ָ
שֶ הוא ִמ ְת ַאוֶ ה ִל ְמ ִה ָ
ובעֹל ָהעֹו ָלם וְ עִ צְ בֹונֹו ,הָ יָה בֹוחֵ ר בָ זֶה.
בְ מַ ּס ֶֹרת הַ ַחטִים ְ
רֹואה ֵאּלֶ ה ַה ַמע ֲָמ ִדים
ֶ
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :ומַ ה ת ֹאמַ ר בְ ִמי שֶ הוא
קז
כותטִים.
הַ גְ דֹולִ ים הַ מַ לְ אֲ ִ
קח ָאמַ ר הַ כוז ִָריִ :מ ְבלִי סָ פֵק שֶ הוא ִמ ְת ַא ֶוה ֶש ַת ְת ִמיד נַפְ שֹו עַ ל
חושיו וְ ִתשָ ֵאר נֶהֱ נֵית בָ אֹור ַההוא ,יהוא ִמי ֶש ִמ ְת ַאוֶה ַה ָמוֶת.
הַ פְ ִרידָ ה מֵ ָ
ומה
ְבואהַ ,
ֹלהי בַ נ ָ
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :אֲ בָ ל יִ עודֵ ינו ִהדָ בְ ֵקנו בָ עִ ְניָן ָהאֱ ִ
קט
ֹלהי בָ נו בַ גְ ֺדּלָ ה ובַ ָכבֹוד ובַ מֹופְ ִתים .וְ עַ ל
שֶ הוא ָקרֹוב לָה ,וְ ִה ְתחַ בֵ ר הָ עִ ְניָן הָ אֱ ִ
תֹורה ,כִ י ִאם ַתעֲשו הַ ִמצְ וָה הַ ז ֹאת ,אֲ ִביאֲ כֶם ַאחֲ ֵרי ַה ָמ ֶות
כֵן ֵאינֶנו אֹומֵ ר בַ ָ
ֶאל גַנֹות ַוהֲ נָאֹות ,אֲ בָ ל הוא אֹומֵ ר :וְ ַא ֶתם ִת ְהיו לִ י לְעָ ם וַאֲ נִי ֶא ְהיֶה ָלכֶם
ַש ַמיִם
ומי ֶש ַט ֲעלֶה ל ָ
לֵאֹל ִהים ַמ ְנ ִהיג ֶא ְת ֶכם ,וְ ִי ְהיֶה ִמכֶם ִמי שֶ ַט ֲעמֹד ְלפָ נַי ִ
כַאֲ שֶ ר הָ יו הֹולְכִ ים בֵ ין ַה ַמל ְָאכִ ים ,וְ ִי ְהיו נַם ֵכן ַמל ְָא ַכי הֹו ְלכִ ים בֵ ינֵי ֶכם
שֹומ ִרים ֶא ְת ֶכם וְ נִ ל ְָח ִמים ָל ֶכם,
ְ
ידים וְ ַרבִ ים,
אֹותם ְי ִח ִ
ָ
בָ ָא ֶרץ וְ ִת ְראו
וְ ַת ְת ִמידו בָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ִהיא עֹוז ֶֶרת עַ ל הַ מַ עֲלָ ה ַהז ֹאת ,וְ ִהיא ַא ְד ַמת ַהק ֶֹדש,
ֹלהי כְ פִ י ַמע ֲֵשי ֶכם ,וְ יִ ְהיֶה
וְ ִי ְהיֶה שָ בְ עָ ה וְ ַרעֲבֹונָה וְ טֹובָ ָתה וְ ָרעָ ָתה – בָ עִ ְניָן ָהאֱ ִ
נֹוהֵ ג כָל הָ עֹולָם עַ ל הַ ִמנְ הָ ג ַה ִחבְ עִ י – זול ְַת ֶכם ,כִ י ִת ְראו ,עִ ם ְשכִ ינ ִָתי ֶש ִת ְהיֶה
יהם ַהצָ ִריְך ל ֶָהם,
בְ תֹוכְ ֶכםִ ,מחוב ַא ְדמַ ְתכֶם וְ ֵסדֶ ר גִ ְשמֵ יכֶם שֶ ּל ֹא יַעַ ְברו עִ ֵת ֶ
וְ שֶ ִתגְ בְ רו עַ ל אֹו ְיבֵ יכֶם בִ ְמ ֵתי ִמ ְספָר – הַ ִמ ְנ ָהג ,מַ ה ֶש ַתכִ ירו בֹו ,כִ י ֵאין עִ נְ ַי ְנכֶם
נֹוהֵ ג עַ ל הַ ִמנְ הָ ג ַה ִחבְ עִ י ,אֲ בָ ל הָ ְרצֹונִי ,כַאֲ שֶ ר ִת ְראו ִאם ַת ְמרו ֵמ ַהבַ צ ֶֹרת
וְ הַ ֶנגֶף וְ הַ חַ טָה הָ ָרעָ ה – וְ הָ עֹולָ ם כֺּלֹו בְ שַ ְלוָ ה ,וְ ָאז ֵת ְדעו כִ י עִ ְנ ַי ְנ ֶכם ַמנְ ִהיג אֹותֹו
יה
עוד ָ
תֹורה ַהז ֹאת וְ כָ ל יִ ֶ
דָ בָ ר שֶ הוא גָדֹול ִמן הָ עִ ְניָן ַה ִחבְ עִ י .וְ הָ יָה ָכל זֶה וְ ַה ָ
אֹותם ש ֶֹרש ֶא ָחד וְ הוא
ָ
ִעודיהָ ֺכּלָם כֹולֵ ל
מֺ בְ טָ ִחים ,ל ֹא ִיפֹל ֵמהֶ ם דָ בָ ר; וְ י ֶ
ירא ִמן
ומי שֶ טַגִ יעַ ֶאל ַה ַמ ֲע ָלה ַהז ֹאת ל ֹא יִ ָ
ֹלהים ומַ ל ְָאכָ יוִ .
יִחול ִק ְרבַ ת אֱ ִ
תֹור ֵתנו כְ בָ ר הֶ ְר ֵאית לָנו זֶ ה עַ יִ ן בְ עַ ין .וְ ַה ָמ ָשל בָ זֶה ,חֲ בֵ ִרים ֶש ָהיו
ַהמָ וֶת ,וְ ָ
עֹומ ִדים בַ ִמ ְדבָ ר ,וְ ָהלְַך ֶא ָחד מֵ הֶ ם ֶאל הֹדו ו ָפגַע ִמ ֶמלְֶך הֹדו כָבֹוד וגְ ֺדּלָה ִמפְ נֵי
ְ
יהם ִמ ֶק ֶדם וְ ָהיו ֵמאֹוהֲ בָ יו,
בֹות ֶ
שֶ טָדַ ע ,שֶ הוא ִמן הַ חֲ בֵ ִרים ָה ֵהם ,וְ הָ יָה יֹודֵ עַ אֲ ֵ
אֹותם ֶאל חֲ בֵ ָריו ,וְ ִהל ְִבישֹו ִבגְ ֵדי חֲ מודֹות
ָ
וְ נ ַָתן לֹו ַמ ָתנֹות י ְָקרֹות שֶ נ ָָשא
וְ שָ לַח עִ מֹו ֵמעֲבָ דָ יו אֲ נ ִָשים – ,וְ ל ֹא עָ לָה עַ ל ֵלב ִאיש ֶשט ְֵצאו ִמּלִפְ נֵי ַה ֶמלְֶך וְ ל ֹא
שֶ ֵטלְכו ֶאל הַ ִמ ְדבָ ר ַההוא – ,וְ צִ וָהו ְב ִמצְ ֹות וְ כ ַָרת עִ מֹו ְב ִרית ל ְַקבֵ ל
לוחים ָההֵ ם ַההֺ ִדטִ ים וְ ָש ְמחו בָ ֶהם ַהחֲ בֵ ִרים
עֲבֹודָ תֹו .ובָ א ֶאל חֲ בֵ ָריו עִ ם הַ ְש ִ
הֹושיבום בֹו ,וְ ָשבו ַהחֲ בֵ ִרים
הָ הֵ ם וְ ִה ְש ַת ְדלו בִ כְ בֹודָ ם ובָ נו לָהֶ ם ַא ְרמֹון שֶ ִ
לוחים לְ הַ גִ יעַ ֶאל ֶא ֶרץ הֹדו וְ ל ְִראֹות פְ נֵי ַה ֶמלְֶך ִמ ְבלִי ט ַֹרח
הָ הֵ ם שֹו ְל ִחים ְש ִ
ְש ָרהַ .וט ְֵדעו
אֹותם הַ דֶ ֶרְך ַה ְקרֹובָ ה וְ ַהי ָ
ָ
מֹורים
לוחים שֶ הָ יו ִ
בְ עֵ זֶר ֵאּלֶה ַה ְש ִ
ֲבֹודת
ֺכ ָּלם ,כִ י ִמי שֶ רֹוצֶ ה ָל ֶלכֶת ֶאל ֶא ֵרץ הֹדו הוא ַקל עָ לָ יו ְמאֹד כְ ֶשט ְִדבַ ק בַ ע ַ
לוחיו הַ מַ גִ יעִ ים אֹותֹו ֵא ָליו ,וְ ל ֹא הֺ ְצ ְרכו לִ ְשאֹל ל ָָמה ַנ ֲעבֹד
הַ מֶ לְֶך וִ יכַבֵ ד ְש ָ

הָ עֲבֹודָ ה הַ ז ֹאת ,כִ י הָ עִ ּלָה ִנ ְר ֵאית ָלעַ יִן – כְ דֵ י ל ְִה ְת ַחבֵ ר בַ ֶמלְֶך ,וְ ֶח ְב ָרתֹו ִהיא
משה ,וְ ַההֹולְכִ ים
הַ חֹובָ ה .וְ הַ חֲ בֵ ִרים הֵ ם בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל ,וְ הַ הֹולְֵך הָ ִראשֹון הוא ֶ
לוחים הַ הֺ ִדטִים ֵהם ַה ְשכִ ינָה וְ ַה ַמל ְָאכִ ים,
יאים ,וְ הַ ְש ִ
הָ אֲ חֵ ִרים הֵ ם ְש ָאר הַ נְבִ ִ
ְבואה וְ ָהאֹור
וְ הַ בְ ג ִָדים הַ חֲ מודֹות הֵ ם הָ אֹור הַ מֺ ְשכָל אֲ שֶ ר ָחל ְבנַפְ שֹו ֵמ ַהנ ָ
הַ מֺ ְרגָש אֲ שֶ ר חָ ל עַ ל פָ נָיו ,וְ ַהמַ ָתנֹות ַהי ְָקרֹות הַ ְשלוחֹות ֵהם ְשנֵי ַהּלוחֹות עִ ם
אומהַ ,אְך
מוסים הָ אֲ חֵ ִרים ל ֹא ָראו ִמ ָכל זֶה ְמ ָ
עֳשֶ ֶרת הַ ְדבָ ִרים .ובַ עֲלֵ י הַ נִ ִ
יהם ַהחֲ בֵ ִרים ָה ֵהם,
ָא ְמרו לָהֶ םַ :קבְ לו עֲבֹודַ ת ֶמלְֶך הֹדו ,כַאֲ שֶ ר ִק ְבלו ֲע ֵל ֶ
וְ ַאחֲ ֵרי הַ ָמוֶת ַתגִ יעו ֶאל הַ מֶ ֶלְך ,וְ ִאם ל ֹא – ,י ְַר ִחיק ֶא ְתכֶם וְ ַיעֲנש ֶא ְת ֶכם ַאחֲ ֵרי
מֹות ֶכם .ומֵ הֶ ם ִמי שֶ ָאמַ ר :ל ֹא בָ א ֵאלֵינו ָאדָ ם ֶשטַגִ יד לָ נו ֶשט ְִהיֶה ַאחֲ ֵרי מֹותֹו
ְ
ֲבֹודה
ֵיהנֹם .וְ רֺ בָ ם הֵ גְ בִ ירו ִסדור עִ ְנ ָינָם וְ ִחבור עֲצָ ָתם וְ ִק ְבלו ָהע ָ
בְ גַן עֵ דֶ ן אֹו בְ ג ִ
ומ ְתג ְַדלִים
שֹותם בַ מַ צְ פון ִיחול חָ לושַ ,אְך בַ נ ְִר ֶאה ִיחול ָח ָזק וְ נֶאֱ ָמןִ ,
וְ יִחֲ לו נַפְ ָ
ומ ְתפָאֲ ִרים עַ ל עַ מֵ י הָ ָא ֶרץ שֶ בָ הֶ ם בָ אֱ מונָה .וְ ֵאיְך י ְִתפָאֲ רו ֵאּלֶה ְב ַט ֲענַת ַמה
ִ
יאים
מֹותם עַ ל ִמי ֶשטַגִ יעַ זֶ ה ֵאלָ יו ְב ַחטָיו ,וַ הֲ ל ֹא ֶטבַ ע ַהנ ְִב ִ
ָ
שֶ טַגִ יעו ֵאלָ יו ַאחֲ ֵרי
יֹותר ִמ ֶחבַ ע ִמי ֶשּל ֹא ָק ַרב ֶאל
ידים ָקרֹוב ֶאל הַ ַקט ִָמים בָ עֹולָם הַ בָ א ֵ
וְ הַ חֲ ִס ִ
הַ מַ ְד ֵרגָה הַ ז ֹאת.
טִהיֶה ָה ָא ָדם ָכ ֶלה
קי ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :כַמָ ה הוא ָרחֹוק ִמן ַה ַדעַ ת ֶש ְ
בְ ִטבְ עֹו ָאבֵ ד גופֹו וְ נַפְ שֹו ַכ ְבהֵ מֹות זולָ ִתי הַ פִ ילֹוסֹופִ ים ,עַ ל ַדעְ ָתם .וְ עֹוד
ֹאמרו ַאנְשֵ י הַ תֹורֹות שֶ הוא יָשוב – חַ י לָ עַ ד בִ נְ עִ ימֹות ,בַ עֲבור ִמּלָ ה ֶשהוא
י ְ
אֹומֵ ר בְ פִ יו ,וְ ֶאפְ שָ ר שֶ ּל ֹא י ִָבין עִ ְנ ָינָה .כַמָ ה גְ דֹולָה ַמ ֲע ַלת ַה ִמּלָה ֶש ַתעְ ִתיק
אֹומר ַה ִמּלָה ַה ִהיא
ֵ
ומי ֶש ֵאינֹו
ִממַ ְד ֵרגַת הַ בְ הֵ מֹות ֶאל מַ עֲלַ ת הַ מַ ל ְָאכִ יםִ ,
כֹוסף ֶאל
ֵ
עֹושה טֹוב כָ ל י ָָמיו
ֶ
יָשוב בְ הֵ מָ ה אֲ פִ ּלו ִאם ִי ְהיֶה פִ ילֹוסֹוף חָ כָם
הַ מַ עֲלֹות הָ הֵ ם.
קיא ָא ַמר הֶ חָ בֵ רֵ :אין אֲ נ ְַחנו שֹו ְללִים ִמשום ָא ָדם גְ מול ַמע ֲָשיו
מורה לָעָ ם
רֹואים ַהחֹובָ ה ַהגְ ָ
ִ
הַ חֹובִ ים מֵ ֵאיזֹו אֺ מָ ה שֶ ִט ְהיֶה ,אֲ בָ ל אֲ נ ְַחנו
מֹותם בָ עֵ ֶרְך
ֹלהים ַאחֲ ֵרי ָ
ֲלֹותם ֵאצֶ ל ָהאֱ ִ
עֹורכִ ים מַ ע ָ
הַ ְקרֹובִ ים ְבחַ טֵיהֶ ם ,וְ ָאנו ְ
הַ הוא.
קיב ָאמַ ר הַ כו ָז ִרי :וְ הַ ְת ֵמד הַ ִד ְמיֹון ַהזֶה ְב ֶהפְֶךַ ,ו ֲערֹך ַמ ֲעל ָָתם
בָ עֹולָם הַ בָ א כְ מַ ֲעל ָָתם בָ עֹו ָלם הַ זֶה ַהטֹום.
ומ ְס ֵכנות– ,
אֹותנו ְב ַדּלות ִ
רֹואה שֶ ַא ָתה ְמ ַגנֶה ָ
קיג ָאמַ ר הֶ ָחבֵ ר :אֲ ִני ֶ
ובָ הֶ ם הָ יו ִמ ְתפָ אֳ ִרים גְ דֹולֵי הָ אֺ מֹות ָה ֵא ָּלה! כִ י ֵאין ִמ ְתפָ אֲ ִרים ֶאּלָא ְב ִמי
יתָך ֵתן
ּלֹוק ַח ַטּלִ ְ
ומי ֶש ֵ
"מי שֶ ִהכָה עַ ל ֶל ְחיְָך הַ יְמָ נִ י הָ כֵן לֹו הַ ְש ָמאלִיִ ,
שֶ ָאמַ רִ :
לוקָך" ,וְ ִהגִ יעַ הוא וַ חֲ בֵ ָריו וְ הַ הֹו ְלכִ ים ַאחֲ ָריו ַאחֲ ֵרי ֵמאֹות ִמן ַה ָשנִ ים ִמן
לֹו חֲ ֶ
ּסורים וְ הַ הֶ ֶרגֶ ,אל עִ ְנ ָינִים נִ פְ ל ִָאים וִ ידועִ ים ,וְ ֵהם ֵהם ַהפְ ֵאר .וְ כֵן
הַ בוז וְ הַ ִט ִ
תֹורת י ְִשמָ עֵ אל וַחֲ בֵ ָריו ,עַ ד שֶ גָבְ רו .ובָ אֲ נ ִָשים ָה ֵהם ָהיו ִמ ְתפָאֲ ִרים
ַ
בַ ֲעלֵי
ְכותם וְ נִ פְ לְאו
יאם וְ ָרחֲ בָ ה ַמל ָ
ומ ְתג ְַדלִ ים ,ל ֹא בַ ְמלָכִ ים ָה ֵאּלֶה אֲ שֶ ר גָבַ ה ִש ָ
ִ
יֹותר ָקרֹוב ִמ ַמה ֶש ִאם ָהיְ ָתה לָנו
ֹלהים ֵ
בֹותם; ִאם כֵ ן עֶ ְרכֵ נו ֶאל הָ אֱ ִ
מַ ְרכְ ָ
גְ ֺדּלָה בָ עֹולָם הַ זֶ ה.
קיד ָאמַ ר הַ כוז ִָריֶ :כן-הוא ִאּלו הָ ְי ָתה כְ נִיעַ ְתכֶם ְב ָרצֹון .אֲ בָ ל ִהיא
בְ הֶ כְ ֵרחַ  ,וְ כַאֲ שֶ ר ִת ְמצָ א י ְֶדכֶם ַתהַ ְרגו.
את ְמקֹום חֶ ְר ָפ ִתי ֶמלְֶך כוזָר .כֶן-הואִ ,אּלו
קטו ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :מָ צָ ָ
ִיחנו
תֹורתֹו ,ל ֹא ָהיָה ַמנ ֵ
אֹלהים ובַ עֲבור ָ
הָ יָה רֺ בֵ נו ְמ ַקבֵ ל הַ דַ ּלות כְ ִניעָ ה ֵל ִ
ֹלהי כָל הַ זְ ָמן הָ ָארְֹך הַ זֶה .אֲ בָ ל הַ ְמעַ ט ִמ ֶמנו עַ ל ַה ַדעַ ת ַהז ֹאת ,וְ יֵש
הָ עִ ְניָן הָ אֱ ִ
שָ כָר ָלרֹב – ִמפְ נֵי שֶ הוא נֹושֵ א עֹל הַ גָלות בֵ ין הֶ כְ ֵר ַח וְ ָרצֹון ,כִ י ִאּלו ָהיָה רֹוצֶ ה
הָ יָה חָ בֵ ר לַ נֹוגֵש אֹותֹו – בְ ִמּלָ ה שֶ ט ֹאמַ ר בְ ִלי ט ַֹרח ,וכְ מֹו ֶזה ֵאינֶנו ָאבֵ ד ֵאצֶ ל
ֹלהים
ְשם ָהאֱ ִ
הַ שֹופֵט הַ צַ ִדיק ,וְ ִאּלו ָה ִיינו סֹובְ לִים הַ גָלות ַהזֶ ה וְ ַה ַדּלות ל ֵ
יח וְ ָהיִ ינו ְמ ָק ְר ִבים עֵ ת
כ ָָראוי ,הָ יִ ינו לִפְ ֵאר הַ דֹור שֶ ָאנו ְמצַ פִ ים עִ ם ַה ָמ ִש ַ
אֹותה .וַאֲ נ ְַחנו – ֵאין אֲ נ ְַחנו ַמ ְשוִ ים עִ ם
ָ
הַ יְשועָ ה ָהע ֲִתידָ ה שֶ ָאנו ְמיַחֲ לִים
תֹור ֵתנו בְ ִמּלָה בִ לְבַ ד ,אֲ בָ ל ְב ַמע ֲִשים ֶשטֵש בָ ֶהם ט ַֹרח עַ ל
שֹותינו כָל הַ ִנכְ נָס בְ ָ
נַפְ ֵ
תֹורטִים ַר ִבים וְ ֶש ִטנ ְַהג ְב ִמ ְנ ָהגֵינו,
ִ
ומילָ ה ומַ ע ֲִשים
הַ ֶנ ֶפשִ ,מ ָחהֳ ָרה וְ ִלמוד ִ
ֹלהים
ֹלהיתָ ,ש ָמה ָהאֱ ִ
בֹותיהָ שֶ ִטזְ כֹר ָת ִמיד כִ י ִהיא אֹות אֱ ִ
ומ ְתנַאי הַ ִמי ָלה וְ ִס ֶ
ִ
בְ ֵאבֶ ר הַ ַתאֲ וָה הַ גֹובֶ ֶרת ,לִ גְ בֹר עָ לֶיהָ וְ ל ֹא י ְִש ַת ֵמש בָ ה ֶאּלָ א כ ָָראויְ ,ב ַהנ ַָחת
הַ ז ֶַרע בַ מָ קֹום הָ ָראוי ובָ עֵ ת ֶש ָראוי וְ כַאֲ שֶ ר ָראוי – ,אולַי יִ ְהיֶה ז ֶַרע ַמ ְצ ִליח,
ומי שֶ דָ בַ ק בַ דֶ ֶרְך ַה ֶזה יִ ְהיֶה לֹו ו ְל ַז ְרעֹו ֵח ֶלק
ֹלהיִ .
ִיצְ לַח ל ְִקבול ָהעִ ְניָן הָ אֱ ִ
גָדֹול ִמן הַ ִק ְרבָ ה ֶאל הָ ֵאל י ְִתבָ ָרְך .וְ עִ ם כָל זֶה ל ֹא ִי ְש ַתוֶה ַהגֵר ַה ִנכְ נָס
בואה ,וְ זול ָָתם– ,
תֹור ֵתנו עִ ם הָ ֶאזְ ָרח ,כִ י הָ ֶאזְ ָר ִחים לְבַ דָ ם הֵ ם ְראויִ ים ַלנְ ָ
בְ ָ

ידים ַאְך ל ֹא
טִהיו חֲ כ ִָמים ַוחֲ ִס ִ
טְקבְ לו מֵ הֶ ם וְ ֶש ְ
ַתכְ לִית עִ נְ ָינָם ֶש ַ
טִעודים ָההֵ ם אֲ ֶשר עָ ְרבו לְָך ,כְ בָ ר ָק ְדמו חֲ ָכ ֵמינו ל ְַספֵר גַן עֵ ֶדן
יאים .וְ ַה ִ
נְבִ ִ
יֹותר ִמ ַמה
ּסורין ְב ֵ
אֹותם ָלא ֶֹרְך וְ ָלרֹחַ ב ,וְ ִספְ רו ַהנְעִ ימֹות וְ ַהטִ ִ
ָ
וְ גֵי ִהנֹם ,ומָ ְדדו
שֶ ִּספְ רו ְש ָאר הָ אֺ מֹות הַ ְקרֹובֹות .וְ ִדבַ ְר ִתי עִ ְמָך עַ ד עַ ָתה עַ ל ַמה ֶשבָ א בַ ִמ ְק ָרא
יאים ,כִ י ל ֹא נִזְ כַר בָ הֶ םִ ,יעודֵ י ָהעֹו ָלם ַהבָ א ַה ְרבֵ ה ְבבֵ אור ,כַאֲ ֶשר
בְ ִדבְ ֵרי ַהנְבִ ִ
ְבואה – ֶשטָשוב ֶהעָ פָר
נִזְ כַר הַ ְרבֵ ה בְ ִדבְ ֵרי הַ חֲ ָכ ִמים .אֱ מֶ ת הוא ,כִ י בְ ִד ְב ֵרי ַהנ ָ
וב ִד ְב ֵרי
ֹלהים אֲ ֶשר נ ְָתנָהְ ,
שֶ בְ גוף הָ ָאדָ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ וְ ָתשוב הָ רוחַ ֶאל הָ אֱ ִ
ושלִ יחַ ת נָבִ יא ְשמֹו ֵא ִלטָהו ,כְ בָ ר שֺ ּלַח בַ זְ ָמן
ְבואהְ – ,ת ִחטַת הַ מֵ ִתים ֶלעָ ִתיד ְ
הַ נ ָ
ֹלהים ַכאֲ שֶ ר ל ַָקח זו ָלתֹו .וְ ָא ְמרוֶ ,שהוא ל ֹא ָטעַ ם ַטעַ ם
הָ עֹובֵ ר ו ְל ָקחֹו הָ אֱ ִ
ֹלהיםֶ ,ש ִה ְת ַפ ֵּלל עַ ל עַ ְצמֹו
תֹורה ְתפִ ּלַת ִמי שֶ ִה ְתנַבֵ א בְ רוחַ ָהאֱ ִ
יתה .וְ יֵש בַ ָ
ִמ ָ
שֶ טָמות מֹות יְשָ ִרים וְ ִת ְהיֶה ַאחֲ ִריתֹו כְ ַאחֲ ִרית ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל .וכְ בָ ר ָש ַאל ֶא ָחד
מֵ הַ ְמלָכִ ים נָבִ יא ֵמת וְ ִה ְתנַבֵ א לֹו בְ כָל ַמה שֶ טָב ֹא עָ ָליו כַאֲ ֶשר ָהיָה ִמ ְתנַבֵ א לֹו
ישה
לֹומרַ :ה ְד ִר ָ
תֹור ֵתנוְ ,רצֹונִ י ַ
בְ חַ טָיו .וְ ִאם הָ יָה ַמעֲשֵ ה הַ ֶמלֶ ְך הַ הוא ָאסור בְ ָ
יאים ,כִ י ַהנְ פָשֹות
ימי ַה ְנ ִב ִ
מֹורה כִ י ָהיו הָ עָ ם מַ אֲ ִמינִ ים ִב ֵ
ֶאל הַ מֵ ִתים ,הוא ֶ
יחת ְתפִ ָּל ֵתנו
נ ְִש ָארֹות ַאחַ ר כְ לֹות הַ גופֹות ,וְ עַ ל כֵן ָהיו שֹואֲ לִים ַה ֵמ ִתים .ופְ ִת ַ
ֹלהי ,נְ ָש ָמה ֶשנ ַָת ָת ִבי
אֹותה ַהנ ִָשים ָכל שֶ כֵן הַ חֲ כ ִָמים" :אֱ ַ
ָ
טֹודעִ ים
שֶ ְ
אתה וְ ַא ָתה ְיצַ ְר ָתהַ .א ָתה ְנפ ְַח ָתה ִבי וְ ַא ָתה ְמ ַש ְמ ָרה
הֹורהַ .א ָתה בְ ָר ָ
ְט ָ
ירה ִבי לֶעָ ִתיד לָב ֹאָ .כל-זְ ַמן
בְ ִק ְרבִ י וְ ַא ָתה עָ ִתיד ִל ְח ָלה ִממֶ נִ י ולְהַ חֲ זִ ָ
ֹלהיָ ,ש ַא ָתה הוא ִרבֹון ָכל
שֶ הַ נְשָ מָ ה ְב ִק ְרבִ י – מֹודֶ ה אֲ נִי ְל ָפנֶיָךְ ,י ָי אֱ ַ
הַ מַ ע ֲִשים .בָ רוְך הַ מַ חֲ זִ יר ְנ ָשמֹות ִלפְ ג ִָרים מֵ ִתים" .וְ גַן עֵ ֶדן עַ ְצמֹו ,אֲ ֶשר ִה ְרבו
תֹורה ,וְ ִהיא ַה ַמ ְד ֵרגָה אֲ ֶשר
בְ נֵי ָאדָ ם ְלזָכְ רֹו ,ל ֹא ל ְָקחו אֹותֹו כִ י ִאם ִמן הַ ָ
ֵיהנֹם הוא ָמקֹום
הוכְ נָה ל ְָאדָ ם ,וְ לולֵא שֶ חָ טָ א הָ יָה עֹומֵ ד בָ ה לָ נֶצַ ח ,וְ כֵן ג ִ
שֹורפִ ים בֹו עַ ְצמֹות
יָדועַ ָקרֹוב לִ ירושָ לַ ִיםַ ,גיְא ֶש ֵאין הָ ֵאש נִכְ בֵ ית ִמ ֶמנוָ ,היו ְ
וש ָאר הַ חֺ ְמאֹות ,וְ ַה ִמּלָה עִ בְ ִרית מֺ ְר ָכבֶ ת.
הַ חֺ ְמ ָאה וְ הַ ְנבֵ לֹות ְ
תֹור ְתכֶם ֶאּלָא ֶחל ְִקטֹות
ָאמַ ר ַהכוז ִָריִ :אם כֵן ֵאין ִחדוש ַאחֲ ֵרי ַ
קטז
בֹותם.
ותכונ ָָתם וְ הַ כְ ָפ ַלת ְדבָ ִרים וְ ַה ְר ָ
ֵיהנֹם ְ
ִמ ִדבְ ֵרי גַן עֵ דֶ ן וְ ג ִ
ָאמַ ר הֶ חָ בֵ ר :גַם זֶה ֵאינֶנו חָ דָ ש ,כִ י ַהחֲ כ ִָמים ִה ְרבו בָ זֶה ְמאֹד עַ ד
קיז
שֶ ּל ֹא ִת ְשמַ ע ִמ ֶמנו ְמאומָ ה ֶשּל ֹא ִת ְמצָ ֶאנו לַחֲ ָכ ִמים כַאֲ ֶשר ְתבַ ְק ֶשנו.

