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STUDIES IN MAIMONIDES: 

  תורה: משנה
התורה יסודי הלכות  

 
 פרק א

 
ֵיש ֵליַדע, ַהָחְכמֹות ְוַעּמּוד ַהְיסֹודֹות ְיסֹוד  א ; ַהִנְמָצא ָכל ַמְמִציא ְוהּוא.  ִראשֹון ָמצּוי ָשם שֶׁ

ץ ָשַמִים ִמן ַהִנְמָצִאים ְוָכל ם ּוַמה ָוָארֶׁ  ְוִאם[ ב.  ]ִהָּמְצאֹו ֵמֲאִמַתת ָלאאֵ  ִנְמְצאּו לֹא, ֵביֵניהֶׁ
ה ה ְוִאם[ ג.  ]ְלִהָּמצֹאות ָיכֹול ַאֵחר ָדָבר ֵאין, ָמצּוי ֵאינּו ְשהּוא ַהַדַעת ַעל ַיֲעלֶׁ  ַעל ַיֲעלֶׁ

:  ּטּוָלםְלבִ  הּוא ִיָבֵטל ְולֹא ָמצּוי ִיְהיֶׁה ְלַבדֹו הּוא, ְמצּוִיים ִמְלַבדֹו ַהִנְמָצִאים ָכל ְשֵאין ַהַדַעת
ָכל ם ָצִריְך ֵאינּו הּוא ָברּוְך ְוהּוא; לֹו ְצִריִכין ַהִנְמָצִאים שֶׁ ָחד ְולֹא, ָלהֶׁ ם ְלאֶׁ  .ֵמהֶׁ

 
ָחד ַכֲאִמַתת ֲאִמָתתֹו ֵאין ְלִפיָכְך  ב ם אֶׁ ַהָנִביא הּוא[ ד.  ]ֵמהֶׁ ת ֱאֹלִהים' ַוה" אֹוֵמר שֶׁ " ֱאמֶׁ
ת ְלַבדֹו הּוא--(י,י ירמיהו) ת ְלַאֵחר ְוֵאין, ָהֱאמֶׁ ַהתֹוָרה ְוהּוא.  ַכֲאִמתֹו ֱאמֶׁ ת שֶׁ רֶׁ  ֵאין" אֹומֶׁ

ת ָמצּוי ָשם ֵאין ְכלֹוַמר(, לה,ד דברים" )ִמְלַבדֹו, עֹוד  .ְכמֹותֹו ִמְלַבדֹו ֱאמֶׁ

 
ה ַהָּמצּוי[ ה]  ג ץ ָכל ֲאדֹון, ָהעֹוָלם ֱאלֹוהַ  הּוא--ַהזֶׁ  ְשֵאין ְבכֹוחַ  ַגלַהַגלְ  ַהַּמְנִהיג ְוהּוא.  ָהָארֶׁ

ְפֵסק לֹו ְשֵאין ְבכֹוחַ , ְוַתְכִלית ֵקץ לֹו ַהַגְלַגל, הֶׁ ִיֹסב ִאְפָשר ְוֵאי, ָתִמיד סֹוֵבב שֶׁ  ְבלֹא שֶׁ
 .גּוף ְולֹא ָיד ְבלֹא, אֹותֹו ַהְּמַסֵבב הּוא ָברּוְך ְוהּוא; ְמַסֵבב

 
נֱֶׁאָמר ,ֲעֵשה ִמְצַות זֶׁה ָדָבר ִויִדיַעת[ ו]  ד יָך' ה ָאֹנִכי" שֶׁ (.  ו,ה דברים; ב,כ שמות" )ֱאֹלהֶׁ

ה ְוָכל ֵיש ַדְעתֹו ַעל ַהַּמֲעלֶׁ ה חּוץ, ַאֵחר ֱאלֹוהַ  ָשם שֶׁ ה ְבלֹא עֹוֵבר--ִמזֶׁ נֱֶׁאָמר, ַתֲעשֶׁ -לֹא" שֶׁ
ה, ָקרָבִעי ְוָכַפר(; ו,ה דברים; ב,כ שמות" )ָפָני-ַעל, ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְלָך ִיְהיֶׁה זֶׁ  הּוא שֶׁ

ַהֹכל ַהָגדֹול ָהִעיָקר  .בֹו ָתלּוי שֶׁ

 
ָחד זֶׁה ֱאלֹוהַ [ ז]  ה ָחד ֵאָלא, ְשַנִים ַעל ָיֵתר ְולֹא ְשַנִים לֹא ֵאינּו--הּוא אֶׁ  ְכֵיחּודֹו ְשֵאין, אֶׁ

ָחד ָחד לֹא:  ָבעֹוָלם ַהִנְמָצִאים ָהֲאָחִדים ִמן אֶׁ ָחד ְולֹא, ַהְרֵבה ָחִדיםאֲ  כֹוֵלל ְשהּוא ְכִמין אֶׁ  אֶׁ
 .ָבעֹוָלם ְכמֹותֹו ַאֵחר ֵיחּוד ְשֵאין ֵיחּוד ֵאָלא; ְוִלְקָצוֹות ְלַמְחָלקֹות נְֶׁחָלק ְשהּוא ְכגּוף

 
 ִנְפָרִדין ִבְמִציָאָתן ַהּׁשֹוִוין ַהִנְמִנין ְשֵאין ִמְפֵני, ּוְגִויֹות גּוִפין ָהיּו--ַהְרֵבה ָהֱאלֹוהֹות ָהיּו ִאלּו  ו

ה זֶׁה ֵיאְרעּו ַבְּמֹאָרִעין ֵאָלא ִמזֶׁ  לֹו ָהָיה--ּוְגִוָיה גּוף ַהיֹוֵצר ָהָיה ְוִאלּו.  ְוַהְגִויֹות ַהגּופֹות שֶׁ
ֵיש ְוָכל.  ֵקץ לֹו ְשֵאין גּוף ִלְהיֹות ִאְפָשר ְשֵאי, ְוַתְכִלית ֵקץ  ֵקץ ְלכֹוחֹו ֵיש, ְוַתְכִלית ֵקץ לֹו שֶׁ

 .ָוסֹוף

 
ֲהֵרי, פֹוֵסק ְוֵאינּו ֵקץ לֹו ֵאין ְוכֹוחֹו הֹוִאיל, ְשמֹו ָברּוְך ֵואֹלֵהינּו  ז  ֵאין, ָתִמיד סֹוֵבב ַהַגְלַגל שֶׁ

א ְכֵדי ַהגּופֹות ְמֹאְרעֹות ֵיאְרעּו לֹא, גּוף ְוֵאינּו ְוהֹוִאיל.  גּוף כֹוחַ  כֹוחֹו ְיהֶׁ  ְוִנְפָרד נְֶׁחָלק שֶׁ
ִיְהיֶׁה ִאְפָשר ֵאי ְלִפיָכְך; רֵמַאחֵ  ָחד ֵאָלא שֶׁ נֱֶׁאָמר, ֲעֵשה ִמְצַות--זֶׁה ָדָבר ִויִדיַעת.  אֶׁ ' ה" שֶׁ

ָחד' ה, ֱאֹלֵהינּו  .(ד,ו דברים" )אֶׁ

 

נֱֶׁאָמר:  ּוְגִוָיה גּוף הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש ְשֵאין, ּוַבָנִביא ַבתֹוָרה ְמֹפָרש ֲהֵרי  ח ' ה ִכי" שֶׁ
ץ ְוַעל ִמַּמַעל ַבָּׁשַמִים ָהֱאֹלִהים הּוא, ֱאֹלֵהיכֶׁם  יהושוע; לט,ד דברים ראה" )ִמָתַחת ָהָארֶׁ

ם לֹא ִכי" ְונֱֶׁאָמר.  ְמקֹומֹות ִבְשֵני ִיְהיֶׁה לֹא ְוַהגּוף(, יא,ב (, טו,ד דברים" )ְתמּוָנה-ָכל, ְרִאיתֶׁ
ל" ְונֱֶׁאָמר ְשוֶׁ , ְתַדְּמיּוִני ִמי-ְואֶׁ ה ָהָיה, גּוף ָהָיה ְוִאלּו(; כה,מ ישעיהו" )הְואֶׁ  ִלְשָאר דֹומֶׁ
 .גּוִפים

 
נֱֶׁאָמר זֶׁה הּוא ַמה ֵכן ִאם  ט ְצַבע ְכֻתִבים(, "י,כד שמות" )ַרְגָליו ְוַתַחת" ַבתֹוָרה שֶׁ  ְבאֶׁ

, (טו,ב דברים; כג,יא במדבר; ג,ט שמות'" )ה-ַיד(, "י,ט דברים; יח,לא שמות" )ֱאֹלִהים
א(, יח,יא במדבר; א,יא במדבר'" )ה ָאְזֵני(, "יב,יא דברים'" )ה ֵעיֵני"  ִבְדָבִרים ְוַכיֹוצֶׁ

ִלְבֵני ַדְעָתן ְלִפי ַהֹכל--ַהָללּו  ִכְלשֹון תֹוָרה ְוִדְבָרה; ַהגּופֹות ֵאָלא ַמִכיִרין ְשֵאיָנן, הּוא ָאָדם שֶׁ
נֱֶׁאָמר ְכמֹו, םהֶׁ  ִכנּוִיים ְוַהֹכל.  ָאָדם ְבֵני  ְוִכי(, מא,לב דברים" )ַחְרִבי ְבַרק ַשנֹוִתי-ִאם" שֶׁ

ב רֶׁ ב לֹו ֵיש חֶׁ רֶׁ  .ָמָשל ְוַהֹכל, ָמָשל ֵאָלא; הֹוֵרג הּוא ּוְבחֶׁ

 
ָנִביא, זֶׁה ְלָדָבר ְרָאָיה  י ָחד שֶׁ ָרָאה אֹוֵמר אֶׁ " ִחָּור ִכְתַלג ְלבּוֵשה" הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש שֶׁ
ה(; א,סג ישעיהו" )ִמָבְצָרה ְבָגִדים ֲחמּוץ" ָרָאהּו ְוַאֵחר(, ט,ז דנייאל)  ַעְצמֹו ַרֵבנּו ּוֹמשֶׁ

 ְדמּות לֹו ְשֵאין לֹוַמר.  ָעטּוף ִצבּור ִכְשִליחַ  ּוְבִסיַני, ִמְלָחָמה עֹוֵשה ְכִגבֹור ַהָים ַעל ָרָאהּו
ָלָאָדם ַדְעתֹו ֵאין, ַהָדָבר ַוֲאִמַתת.  ּוַבַּמֲחזֶׁה בּוָאהַהנְ  ְבַמְרֵאה ַהֹכל ֵאָלא, ְוצּוָרה  ְיכּוָלה שֶׁ

ָאַמר הּוא ְוזֶׁה; ּוְלָחְקרֹו ְלַהִשיגֹו ר" ַהָכתּוב שֶׁ , ַשַדי ַתְכִלית-ַעד ִאם; ִתְמָצא, ֱאלֹוהַ  ַהֵחקֶׁ
 .(ז,יא איוב" )ִתְמָצא

 
ִבַקש זֶׁה הּוא ַמה[ י]  יא ה שֶׁ ָאַמר ְלַהִשיג ַרֵבנּו ֹמשֶׁ ת, ָנא ַהְרֵאִני" ְכשֶׁ ָך-אֶׁ  שמות" )ְכֹבדֶׁ
ְלַהָקדֹוש ִהָּמְצאֹו ֲאִמַתת ֵליַדע ִבַקש--(יח,לג ִיְהיֶׁה ַעד, הּוא ָברּוְך שֶׁ  ְכמֹו ְבִלבֹו ָידּועַ  שֶׁ

ָחד ְיִדיַעת ָרָאה ָהֲאָנִשים ִמן אֶׁ ִנְמָצא, ְבִקְרבֹו צּוָרתֹו ְונְֶׁחְקָקה ָפָניו שֶׁ  ִנְפָרד ָהִאיש אֹותֹו שֶׁ
ה ִבַקש ָכְך; ָהֲאָנִשים ִמְּׁשָאר ְבַדְעתֹו ת הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש ְמִציַאת ִלְהיֹות ַרֵבנּו ֹמשֶׁ דֶׁ  ִנְפרֶׁ

ֵיַדע ַעד, ַהִנְמָצִאים ְמִציַאת ִמְּׁשָאר ְבִלבֹו  ָברּוְך וֱֶׁהִשיבֹו.  יאְשהִ  ְכַמה ִהָּמְצאֹו ֲאִמַתת שֶׁ
ש ִמגּוף ְמֻחָבר ְשהּוא ַהַחי ָהָאָדם ְבַדַעת כֹוחַ  ְשֵאין הּוא  ַעל זֶׁה ָדָבר ֲאִמַתת ְלַהִשיג, ְונֶׁפֶׁ
 .ָבְריֹו

 
לֹא ַמה הּוא ָברּוְך ְוהֹוִדיעֹו  יב ִהִשיג ַעד, ְלַאֲחָריו ֵיַדע ְולֹא ְלָפָניו ָאָדם ָיַדע שֶׁ  ֲאִמַתתמֵ  שֶׁ

ִנְפַרד ָדָבר ִהָּמְצאֹו ִיָפֵרד ְכמֹו, ַהִנְמָצִאים ִמְּׁשָאר ְבַדְעתֹו הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש שֶׁ ָחד שֶׁ  ִמן אֶׁ
ָרָאה ָהֲאָנִשים  זֶׁה ָדָבר ְוַעל; ָהֲאָנִשים ִמְּׁשָאר ְבַדְעתֹו ּוַמְלבּושֹו גּופֹו ָכל ְוִהִשיג, ֲאחֹוָריו שֶׁ

ת, ְוָרִאיתָ " ְוָאַמר, ַהָכתּוב ַמזרָ   .(כג,לג שמות" )ֵיָראּו לֹא, ּוָפַני; ֲאֹחָרי-אֶׁ

 
ִנְתָבַרר ְוֵכיָון[ יא]  יג לֹא ִיְתָבַאר, ּוְגִוָיה גּוף ְשֵאינּו שֶׁ ָחד ְולֹא ֵיאְרעֹו שֶׁ :  ַהגּוף ִמְּמֹאְרעֹות אֶׁ

, ְשמֹאל ְולֹא ָיִמין ְולֹא, ְיִריָדה ְולֹא ֲעִלָיה ְולֹא, ִמָדה ְולֹא ָמקֹום ְולֹא, ֵפרּוד ְולֹא ִחבּור לֹא
ִיְהיֶׁה ַעד, ַבְזָמן ָמצּוי ְוֵאינּו.  ֲעִמיָדה ְולֹא ְיִשיָבה ְולֹא, ָאחֹור ְולֹא ָפִנים ְולֹא  ֵראִשית לֹו שֶׁ

ִיְגֹרם ָדָבר לֹו ְשֵאין, ִמְשַתנֶׁה ְוֵאינּו; ָשִנים ּוִמְנַין ְוַאֲחִרית  .ִשנּוי לֹו שֶׁ

 
 ָהִאיש ְכָחְכַמת ָחְכָמה ְולֹא ִסְכלּות ְולֹא, ַהַחי ַהגּוף ְכַחֵיי ַחִיים ְולֹא ָמוֶׁת לֹא לֹו ְוֵאין  יד

ָחָכם  ְשִתיָקה ְולֹא, ַעְצבּות ְולֹא ִשְמָחה ְולֹא, ְשחֹוק ְולֹא ַכַעס ְולֹא, ֲהִקיָצה ְולֹא ִשיָנה לֹא, הֶׁ
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ף לֹא, ֲעִמיָדה ְולֹא ְיִשיָבה לֹא ְלַמְעָלה ֵאין, ֲחָכִמים ָאְמרּו ָכְך.  ָהָאָדם ְכִדבּור ִדבּור ְולֹא  ֹערֶׁ
 .ִעפּוי ְולֹא

 
א ַהָללּו ַהְדָבִרים ָכל, הּוא ָכְך ְוַהָדָבר ְוהֹוִאיל[ יב]  טו ן ְוַכיֹוצֶׁ נְֶׁאְמרּו ָבהֶׁ  ּוְבִדְבֵרי ַבתֹוָרה שֶׁ

ם ּוְמִליָצה ָמָשל ַהֹכל--יםְנִביאִ  נֱֶׁאָמר ְכמֹו, הֶׁ (, ד,ב תהילים" )ִיְשָחק, ַבָּׁשַמִים יֹוֵשב" שֶׁ
ם ִכֲעסּוִני" ר(, "כא,לב דברים" )ְבַהְבֵליהֶׁ א(, סג,כח דברים'" )ה ָשש-ַכֲאשֶׁ ן ְוַכיֹוצֶׁ  ַעל.  ָבהֶׁ

" ַמְכִעִסים ֵהם ַהֹאִתי" אֹוֵמר הּוא ְוֵכן.  ָאָדם ְבֵני ןִכְלשֹו תֹוָרה ִדְבָרה, ֲחָכִמים ָאְמרּו ַהֹכל
 כֹוֵעס ְפָעִמים ָהָיה ְוִאלּו(, ו,ג מלאכי" )ָשִניִתי לֹא', ה ֲאִני" אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי(; יט,ז ירמיהו)

 ָהֲאֵפִלים ַלגּוִפים ֵאָלא ְמצּוִיים ֵאיָנם ָהֵאלּו ַהְדָבִרים ְוָכל.  ִמְשַתנֶׁה ָהָיה, ָשֵמחַ  ּוְפָעִמים
ר-ָבֵתי ֹשְכֵני, "ַהְּׁשָפִלים ר--ֹחמֶׁ ָעָפר-ֲאשֶׁ  הּוא ָברּוְך הּוא ֲאָבל(.  יט,ד איוב" )ְיסֹוָדם בֶׁ

ה  .זֶׁה ָכל ַעל, ְוִיְתרֹוֵמם ִיְתַעלֶׁ
 
 

 פרק ב
 
ה  א נּו, --ָהֵאל ַהִנְכָבד ְוַהנֹוָרא ַהזֶׁ נֱֶׁאָמר "ְוָאַהְבָת, ֵאת ה' ִמְצָוה ְלָאֳהבֹו ּוְלִיְרָאה ִמּמֶׁ שֶׁ

יָך ת (דברים יא,א ;דברים ו,ה) "ֱאֹלהֶׁ יָך ִתיָרא-ְונֱֶׁאָמר "אֶׁ דברים  ;דברים ו,יג) "ה' ֱאֹלהֶׁ

ְך ְלַאֲהָבתֹו, ְוִיְרָאתֹו:.(  י,כ רֶׁ ִיְתבֹוֵנן ָהָאָדם ְבַמֲעָשיו ּוְברּוָאיו   ]ב[ ְוֵהיַאְך ִהיא ַהדֶׁ ְבָשָעה שֶׁ

ְך ְולֹא ֵקץַהנִ  ם ָחְכָמתֹו ְשֵאין ָלה ֵערֶׁ ה ֵמהֶׁ ִמָיד הּוא אֹוֵהב ּוְמַשֵבַח --ְפָלִאים ַהְגדֹוִלים, ְוִיְראֶׁ
ָאַמר ָדִויד "ָצְמָאה ַנְפִשי,  ּוְמָפֵאר ּוִמְתַאּוֶׁה ַתֲאָוה ְגדֹוָלה ֵליַדע ַהֵּׁשם ַהָגדֹול, ְכמֹו שֶׁ

 .(תהילים מב,ג) "ְלֵאל ָחי--ֵלאֹלִהים
 
ְּמַחֵּׁשב ַבְדָבִרים ָהֵאלּו ַעְצָמן, ִמָיד הּוא ִנְרָתע ַלֲאחֹוָריו, ְוִייָרא ְוִיְפַחד ְוֵיַדע ְשהּוא   ב ּוְכשֶׁ

ָאַמר ִבְרָיה ְקַטָנה ְשָפָלה ֲאֵפָלה, עֹוֵמד ְבַדַעת ַקָלה ְמעּו ָטה ִלְפֵני ְתִמים ֵדעֹות, ְכמֹו שֶׁ
יָך-ָדִויד "ִכי ה ָשמֶׁ ְראֶׁ נּו-ֱאנֹוש ִכי-ָמה . .  .אֶׁ  .(ה-תהילים ח,ד) "ִתְזְכרֶׁ

 
ִיְהיּו ּוְלִפי ַהְדָבִרים ָהֵאלּו ֲאִני ְמָבֵאר ְכָלִלים ְגד  ג ה ִרבֹון ָהעֹוָלִמים, ְכֵדי שֶׁ ֹוִלים ִמַּמֲעשֶׁ

ִּמתֹוְך ָכְך ַאָתה ַמִכיר  ָאְמרּו ֲחָכִמים ְבִעְנַין ַאֲהָבה, שֶׁ ת ַהֵּׁשם, ְכמֹו שֶׁ ֱאֹהב אֶׁ ַתח ַלֵּמִבין לֶׁ פֶׁ
ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ת ִמי שֶׁ  .אֶׁ

 
ָבָרא ַהָקדֹוש ָברּו  ד ם ְברּוִאים   ְך הּוא ְבעֹוָלמֹו, נְֶׁחָלק ִלְשלֹוָשה ֲחָלִקים:]ג[ ָכל ַמה שֶׁ ֵמהֶׁ

ם ְוצּוָרה ם ְמֻחָבִרים ִמֹגלֶׁ ם נֱֶׁהִוים ְוִנְפָסִדים ָתִמיד--ְשהֶׁ ְכמֹו גּופֹות ָהָאָדם ְוַהְבֵהָמה  ,ְוהֶׁ

ם ְמֻחָבִרים ִמגֹ   .ְוַהְצָמִחים ְוַהַּמְתכֹות ם ְברּוִאים ְשהֶׁ ם ְוצּוָרה, ֲאָבל ֵאיָנם ִמְשַתִנים ּוֵמהֶׁ לֶׁ

ֵאָלא צּוָרָתם ְקבּוָעה ְבֻגְלָמם ְלעֹוָלם, ְוֵאיָנם  ,ִמגּוף ְלגּוף ּוִמצּוָרה ְלצּוָרה ְכמֹו ָהִראשֹוִנים

ן, ְוֵאין ֻגְלָמם ִכְשָאר--ִמְשַתִנים ְכמֹו ֵאלּו ָבהֶׁ ם ַהַגְלַגִלים ְוַהכֹוָכִבים שֶׁ ְגָלִמים ְולֹא צּוָרָתם  ְוהֶׁ
 .ִכְשָאר צּורֹות

 
ם ְכָלל  ה ם ְברּוִאים צּוָרה ְבלֹא ֹגלֶׁ ַהַּמְלָאִכים ֵאיָנם גּוף ּוְגִוָיה, --ּוֵמהֶׁ ם ַהַּמְלָאִכים, שֶׁ ְוהֶׁ

ָראּו ַהּמַ   ֵאָלא צּורֹות ִנְפָרדֹות זֹו ִמזֹו. ַהְנִביִאים אֹוְמִרים שֶׁ ְלָאְך ֵאש ]ד[ ּוַמה הּוא זֶׁה שֶׁ

ְך ִחיָדה, לֹוַמר ְשֵאינּו גּוף ְוֵאינּו ָכֵבד ַכגּופֹות --ּוַבַעל ְכָנַפִים רֶׁ ַהֹכל ְבַמְרֵאה ַהְנבּוָאה ְודֶׁ
יָך, ֵאש ֹאְכָלה הּוא נֱֶׁאָמר "ִכי ה' ֱאֹלהֶׁ ְוֵאינּו ֵאש ֵאָלא  ,(דברים ד,כד) "ַהְכֵבִדים, ְכמֹו שֶׁ

ה ַמְלָאָכיו, רּוחֹות  ָמָשל. נֱֶׁאָמר "ֹעשֶׁ  .(תהילים קד,ד) "ּוְכמֹו שֶׁ
 
ְלִפי ְשֵאיָנן שֹוִוין ִבְמִציָאָתן, ֵאָלא ָכל --ן]ה[ ּוְבַמה ִיָפְרדּו ַהצּורֹות זֹו ִמזֹו, ַוֲהֵרי ֵאיָנן גּוִפי  ו

ה; ְוַהֹכל ִנְמָצִאים  ַלֲחֵברֹו ְוהּוא ָמצּוי ִמכֹוחֹו זֶׁה ְלַמְעָלה ִמזֶׁ ן ְלַמָּטה ִמַּמֲעָלתֹו שֶׁ ָחד ֵמהֶׁ אֶׁ
ְלַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְוטּובֹו. ָרַמז ְשֹלֹמה ְבָחכְ   ִמכֹוחֹו שֶׁ ָמתֹו ְוָאַמר "ִכי ָגֹבַה ֵמַעל ְוזֶׁה הּוא שֶׁ

ם  .(קוהלת ה,ז) "ָגֹבַה, ֹשֵמר, ּוְגֹבִהים, ֲעֵליהֶׁ
 
יֹוֵשב ְלַמְעלָ   ז ָאַמְרנּו ְלַמָּטה ִמַּמֲעָלתֹו, ֵאיָנה ַמֲעַלת ָמקֹום ְכמֹו ָאָדם שֶׁ ה ֵמֲחֵברֹו; ]ו[ זֶׁה שֶׁ

ָחד ָגדֹול ֵמֲחֵברֹו ְבָחְכָמה אֶׁ אֹוְמִרין ִבְשֵני ֲחָכִמים שֶׁ ְשהּוא ְלַמְעָלה ִמַּמֲעָלתֹו  ,ֵאָלא ְכמֹו שֶׁ

ָעלּול אֹוְמִרין ָבִעָלה, ְשִהיא ְלַמְעָלה ִמן הֶׁ ְלזֶׁה, ּוְכמֹו שֶׁ  .שֶׁ
 
ם ]ז[ ִשנּוי ְשמֹות ַהַּמְלָאִכים, ַעל ֵשם ַמעֲ   ח ש ְוהֶׁ לֹוָתם ִהיא; ּוְלִפיָכְך ִנְקָרִאים ַחיֹות ַהֹקדֶׁ

ִלים, ְוַחְשַמִלים, ּוְשָרִפים ְראֶׁ ּוַמְלָאִכים, ֵואֹלִהים, ּוְבֵני  ,ְלַמְעָלה ִמן ַהֹכל, אֹוַפִנים, ְואֶׁ

 .ֱאֹלִהים, ּוְכרּוִבים, ְוִאיִשים
 
ִנְקְראּו  ט ם  ָכל ֵאלּו ֲעָשָרה ַהֵּׁשמֹות שֶׁ ָלהֶׁ ר ַמֲעלֹות שֶׁ שֶׁ ם ַהַּמְלָאִכים, ַעל ֵשם עֶׁ ָבהֶׁ

ם. ָנה ֵאָלא ַמֲעַלת ָהֵאל ָברּוְך הּוא, ִהיא ַמֲעַלת ַהצּורֹות   הֶׁ ּוַמֲעָלה ְשֵאין ְלַמְעָלה ִמּמֶׁ
ן ַתַחת ַהִכֵסא. ִנְקֵראת ַחיֹות; ְלִפיָכְך נֱֶׁאָמר ַבְנבּוָאה, ְשהֶׁ יִרית, ִהיא ַמֲעַלת ּוַמֲעָלה ֲעִש   שֶׁ

ם ְבַמְרֵאה  ְּמַדְבִרים ִעם ַהְנִביִאים ְוִנְרִאים ָלהֶׁ ם ַהַּמְלָאִכים שֶׁ ִנְקֵראת ִאיִשים, ְוהֶׁ ַהצּוָרה שֶׁ
ַּמֲעָלָתם ְקרֹוָבה ִמַּמֲעַלת ַדַעת ָהָאָדם  .ַהְנבּוָאה; ְלִפיָכְך ִנְקְראּו ִאיִשים, שֶׁ

 
ת ַהבֹוֵרא, ְויֹוְדִעין אֹותֹו ֵדָעה ְגדֹוָלה ַעד ]ח[ ְוָכל ַהצּורֹות הָ   י ֵאלּו ַחִיים ּוַמִכיִרים אֶׁ

ַאִפלּו ַמֲעָלה ָהִראשֹוָנה ֵאיָנה ְיכּוָלה   ָכל צּוָרה ְוצּוָרה ְלִפי ַמֲעָלָתה, לֹא ְלִפי ָגְדלֹו.  ִלְמאֹוד.
 .ְעָתה ְקָצָרה ְלַהִשיגְלַהִשיג ֲאִמַתת ַהבֹוֵרא ְכַמה ְשִהיא, ֵאָלא דַ 

 
ָנה; ְוֵכן ָכל ַמֲעָלה   יא ְלַמָּטה ִמּמֶׁ ת ְויֹוַדַעת צּוָרה שֶׁ גֶׁ ַּמשֶׁ ת ְויֹוַדַעת ָיֵתר, ִמַּמה שֶׁ גֶׁ ֲאָבל ַמשֶׁ

ְבֵני  ּוַמֲעָלה ֲעִשיִרית ַגם ִהיא יֹוַדַעת ַהבֹוֵרא, ֵדָעה ְשֵאין כֹוחַ   ַעד ַמֲעָלה ֲעִשיִרית. ,ּוַמֲעָלה

ם ְוצּוָרה ָיכֹול ְלַהִשיג ְוֵליַדע ְכמֹוָתה. ת ַהבֹוֵרא,   ָאָדם ַהְּמֻחָבִרין ִמֹגלֶׁ ְוַהֹכל ֵאיָנן יֹוְדִעין אֶׁ
 .ְכמֹו ְשהּוא יֹוֵדַע ַעְצמֹו

 
יִ   יב ְהיֶׁה ְבַטבּור ]ט[ ָכל ַהִנְמָצִאים חּוץ ִמן ַהבֹוֵרא, ִמצּוָרה ָהִראשֹוָנה ַעד ְיתּוש ָקָטן שֶׁ

ץ ּוְלִפי ְשהּוא יֹוֵדַע ַעְצמֹו ּוַמִכיר ָגְדלֹו ְוִתְפַאְרתֹו ַוֲאִמתֹו,   ַהֹכל ִמכֹוַח ֲאִמתֹו ִנְמְצאּו.--ָהָארֶׁ
נּו  .הּוא יֹוֵדַע ַהֹכל ְוֵאין ָדָבר נְֶׁעָלם ִמּמֶׁ

 
ְוֵאינּו יֹוֵדַע ְבֵדָעה ְשִהיא   אֹוָתה ְכמֹות ְשִהיא.]י[ ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַמִכיר ֲאִמתֹו, ְויֹוֵדַע   יג

ָחד ָאנּו יֹוְדִעין, ְשֵאין ָאנּו ְוַדְעֵתנּו אֶׁ נּו ְכמֹו שֶׁ ָחד, --ֲאָבל ַהבֹוֵרא  .חּוץ ִמּמֶׁ הּוא ְוַדְעתֹו ְוַחָייו אֶׁ
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ִאְלָמֵלא ָהָיה ַחי ְבַחִיים ְויֹו  ִמָכל ַצד ּוִמָכל ִפָנה: --ֵדַע ְבֵדָעה, ָהיּו ָשם ֱאלֹוהֹות ַהְרֵבהשֶׁ
ְך ֵיחּוד רֶׁ ָחד ִמָכל ַצד ּוִמָכל ִפָנה ּוְבָכל דֶׁ  .הּוא ְוַחָייו ְוַדְעתֹו; ְוֵאין ַהָדָבר ֵכן, ֵאָלא אֶׁ

 
חָ --ְוהּוא ַהֵדָעה ַעְצָמה ,הּוא ַהיֹוֵדַע, ְוהּוא ַהָידּועַ   ִנְמֵצאָת אֹוֵמר:  יד -ְוָדָבר זֶׁה  ד.ַהֹכל אֶׁ

ן ְלָשְמעֹו ְולֹא ְבֵלב ָהָאָדם ְלַהִכירֹו, ַעל ָבְריֹו.- ה ְלָאְמרֹו ְולֹא ָבֹאזֶׁ ּוְלִפיָכְך   ֵאין כֹוַח ַבפֶׁ
 ;א א,כו שמואל) "ְו"ֵחי ַנְפְשָך (בראשית מב,טז ;בראשית מב,טו) "אֹוְמִרין "ֵחי ַפְרֹעה

ועוד הרבה,  ;שופטים ח,יט) "'ה-ועוד הרבה, בצירה(, ְוֵאין אֹוְמִרין ֵחי ה' ֵאָלא "ַחי

 .ְשֵאין ַהבֹוֵרא ְוַחָייו ְשַנִים ְכמֹו ַחֵיי ַהגּופֹות ַהַחִיים, אֹו ְכַחֵיי ַהַּמְלָאִכים--בפתח(
 

אָ   טו נּו יֹוְדִעים אֹוָתם, ְלִפיָכְך ֵאינּו ַמִכיר ַהְברּוִאים ְויֹוְדָעם ֵמֲחַמת ַהְברּוִאים, ְכמֹות שֶׁ

ַהֹכל ִנְסָמְך ַבֲהִוָיתֹו --ֵאָלא ֵמֲחַמת ַעְצמֹו ְיָדָעם; ְלִפיָכְך ִמְפֵני ְשהּוא יֹוֵדַע ַעְצמֹו, ָיַדע ַהֹכל שֶׁ
 .לֹו

 
ָאַמְרנּו ְבִעְנָין זֶׁה ִבְשֵני ְפָרִקים ֵאלּו, ְכמֹו ִטָפה ִמן ַהיָ   טז ן ִמַּמה ]יא[ ְדָבִרים ֵאלּו שֶׁ ם הֶׁ

ָצִריְך ְלָבַאר ְבִעְנָין זֶׁה. ִבְשֵני ְפָרִקים ֵאלּו  שֶׁ הּוא ַהִנְקָרא ַמֲעֵשה --ּוֵבאּור ָכל ָהִעיָקִרים שֶׁ
ְרָכָבה  .מֶׁ

 
ָחד ִבְלָבד, ְוהּוא  יז לֹא ִלְדֹרש ִבְדָבִרים ֵאלּו ֵאָלא ְלִאיש אֶׁ  ]יב[ ִצּוּו ֲחָכִמים ָהִראשֹוִנים שֶׁ

ִיְהיֶׁה ָחָכם ּוֵמִבין ִמַדְעתֹו. ץ ִמן   שֶׁ מֶׁ ְוַאַחר ָכְך מֹוְסִרין לֹו ָראֵשי ַהְפָרִקים, ּומֹוִדיִעין אֹותֹו שֶׁ
 .ַהָדָבר; ְוהּוא ֵמִבין ִמַדְעתֹו, ְויֹוֵדַע סֹוף ַהָדָבר ְוָעְמקֹו

 
ם ַעד ִלְמאֹוד  יח ֵאין ָכל ַדַעת ְוַדַעת ְראּוָיה וְ  ,ּוְדָבִרים ֵאלּו ְדָבִרים ֲעמּוִקים הֶׁ

ָך  ְלָסְבָלן. ְך ָמָשל, "ְכָבִשים ִלְלבּושֶׁ רֶׁ ן ָאַמר ְשֹלֹמה ְבָחְכָמתֹו דֶׁ ָכְך  ;(משלי כז,כו) "ַוֲעֵליהֶׁ

ָלעֹוָלם ִיְהיּו ִלְלבּוָשְך, ְכלֹוַמר ָלְך ָאְמרּו ֲחָכִמים ְבֵפרּוש ָמָשל זֶׁה, ְד  ן ִכְבשֹונֹו שֶׁ ָבִרים ְשהֶׁ
ם ָאַמר   ְלַבָדְך, ְוַאל ִתְדֹרש אֹוָתן ָבַרִבים. ָך; ְוֵאין ְלָזִרים, ִאָתְך-ִיְהיּו"ַוֲעֵליהֶׁ משלי ) "ְלָך ְלַבדֶׁ

ן ָאַמר "ְדַבש ְוָחָלב ַתַחת ְלשֹוֵנְך.(  ה,יז ָכְך ֵפְרשּו ֲחָכִמים  ;(שיר השירים ד,יא) "ַוֲעֵליהֶׁ

ן ִכְדַבש ְוָחָלב, ִיְהיּו ַתַחת ְלשֹוָנְך   .ָהִראשֹוִנים, ְדָבִרים ְשהֶׁ
 
 

 פרק ג
 
ם ִתְשָעה ַגְלַגִלים  א ם ַהִנְקָרִאים ָשַמִים ְוָרִקיַע ּוְזבּול ַוֲעָרבֹות; ְוהֶׁ ַגְלַגל --ְוַהַגְלַגִלים, הֶׁ

בֹו ַהכֹוָכב ַהִנְקָרא כ נּו ַגְלַגל שֶׁ ְלַמְעָלה ִמּמֶׁ נּו הּוא ַגְלַגל ַהָיֵרַח, ְוַהֵּׁשִני שֶׁ ֹוָכב, ַהָקרֹוב ִמּמֶׁ
בֹו בֹו ַחָּמה, ְוַגְלַגל ֲחִמיִשי שֶׁ בֹו ֹנַגה, ְוַגְלַגל ְרִביִעי שֶׁ נּו שֶׁ ְלַמְעָלה ִמּמֶׁ  ְוַגְלַגל ְשִליִשי שֶׁ

בֹו ַשְבַתאי ק, ְוַגְלַגל ְשִביִעי שֶׁ דֶׁ בֹו כֹוָכב צֶׁ בֹו ,ַמְאִדים, ְוַגְלַגל ִשִּׁשי שֶׁ ְשָאר  ְוַגְלַגל ְשִמיִני שֶׁ

ִנְרִאים ָבָרִקיַע, ְוַגְלַגל ְתִשיִעי הּוא ַגְלַגל ַהחֹוֵזר ְבָכל יֹום ִמִּמְזָרח ְלַמְעָרב  .ָכל ַהכֹוָכִבים שֶׁ
 

ת ַהֹכל.  ב ת ַהֹכל ּוְמַסֵבב אֶׁ ן ֻכָלן   ְוהּוא ַהַּמִקיף אֶׁ ה ָכל ַהכֹוָכִבים ְכִאלּו הֶׁ ִתְראֶׁ ְוזֶׁה שֶׁ

ַהַגְלַגִלים ְטהֹוִרים ְוַזִכים ְבַגְלגַ  ה, ִמְפֵני שֶׁ ם זֶׁה ְלַמְעָלה ִמזֶׁ ֵיש ָבהֶׁ ָחד ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ ל אֶׁ
ְבַגְלַגל ַהְּׁשִמיִני ִמַתַחת ַגְלַגל ָהִראשֹון ;ַכְזכֹוִכית ְוַכַסִפיר  .ּוְלִפיָכְך רֹוִאין כֹוָכִבים שֶׁ

 
ם ַהכֹוָכִבים, נְֶׁחָלק ְלַגְלַגִלים ַהְרֵבה זֶׁה ]ב[ ָכל ַגְלַגל ְוגַ   ג ָבהֶׁ ְלַגל ִמְּׁשמֹוַנת ַהַגְלַגִלים שֶׁ

ה ְכמֹו ִגְלֵדי ְבָצִלים: ם סֹוְבִבים   ְלַמְעָלה ִמזֶׁ ם ַגְלַגִלים סֹוְבִבים ִמַּמְעָרב ְלִמְזָרח, ּוֵמהֶׁ ֵמהֶׁ
ן ָמקֹום ָפנּוי  ֵזר ַהְתִשיִעי.ִמִּמְזָרח ְלַמְעָרב ְכמֹו ַהַגְלַגל ַהחֹו  .ְוֻכָלם, ֵאין ֵביֵניהֶׁ

 
ם לֹא ַעִין ָאֹדם ְולֹא ַעִין ָשחֹור   ]ג[ ָכל ַהַגְלַגִלים, ֵאיָנם לֹא ַקִלים ְולֹא ְכֵבִדים.  ד ְוֵאין ָלהֶׁ

ת ָאנּו רֹוִאין אֹוָתן ְכֵעין ַהְתֵכלֶׁ ִאית ָהַעִין ִבְלָבד הּוא, ְלִפי ֹגַבה ְלַמְר  ,ְולֹא ְשָאר ֲעָינֹות; ְוזֶׁה שֶׁ

ם לֹא ַטַעם ְולֹא ֵריַח, ְלִפי ְשֵאין ֵאלּו ַהְּמֹאָרִעים ְמצּוִיים ֵאָלא ַבגּופֹות   ָהַאֵּויר. ְוֵכן ֵאין ָלהֶׁ
ם ְלַמָּטה ֵמהֶׁ  .שֶׁ

 
ת ָהעֹוָלם ֻכלֹו  ה ן עֲ --]ד[ ָכל ַהַגְלַגִלים ָהֵאלּו ַהַּמִקיִפין אֶׁ ץ ְתלּוָיה הֶׁ גּוִלין ַכדּור, ְוָהָארֶׁ

ְמָצע. ן; ְוֵאין אֹוָתם ַהַגְלַגִלים   ָבאֶׁ ן ְקבּוִעין ָבהֶׁ ְוֵיש ְלִמְקָצת ִמן ַהכֹוָכִבים, ַגְלַגִלים ְקַטִנים ְשהֶׁ
ץ, ֵאָלא ַגְלַגל ָקָטן ְשֵאינּו ַמִקיף ָקבּוַע ַבַגְלַגל ָגדֹו ת ָהָארֶׁ  .ל ַהַּמִקיףַמִקיִפין אֶׁ

 
ת ָכל ָהעֹוָלם, ְשמֹוָנה ָעָשר; ּוִמְסַפר ָכל ַהַגְלַגִלים   ו ]ה[ ִמְסַפר ָכל ַהַגְלַגִלים ַהַּמִקיִפין אֶׁ

ל ּוִמַּמְהַלְך ַהכֹוָכִבים ִויִדיַעת ֵשעּור ְסִביָבָתן ְבָכל יֹום ּוְבכָ   ַהְקַטִנים ְשֵאיָנן ַמִקיִפין, ְשמֹוָנה.
ץ ּוְקִריָבָתן, ִיָּוַדע ִמְסַפר ָכל ֵאלּו  ָשָנה ּוְנִטָיָתן ְלרּוַח ָצפֹון ְורּוַח ָדרֹום ּוִמָגְבָהן ֵמַעל ָהָארֶׁ

ְך ַהָקָפָתן. רֶׁ ְשבֹון ְתקּופֹות ּוַמָזלֹות  ַהַגְלַגִלים, ְוצּוַרת ֲהִליָכָתן, ְודֶׁ  ,ְוזֹו ִהיא ָחְכַמת חֶׁ
 .ם ִחְברּו ָבה ַחְכֵמי ָיָוןּוְסָפִרים ַרִבי

 
ת ַהֹכל  ז ִחְלקּוהּו ַהֲחָכִמים ַהַקְדמֹוִנים ִלְשֵנים ָעָשר --]ו[ ַגְלַגל ַהְתִשיִעי ְשהּוא ַמִקיף אֶׁ

ק ְלַמָּטה ִמּמֶׁ  ,ֵחלֶׁ ה בֹו ִמן ַהכֹוָכִבים שֶׁ ֵתָראֶׁ ֱעלּו לֹו ֵשם ַעל ֵשם צּוָרה שֶׁ ק הֶׁ ק ְוֵחלֶׁ נּו ָכל ֵחלֶׁ

ם ְמֻכָּוִנים ַתְחָתיו ם ַהַּמָזלֹות ;ְשהֶׁ ה, שֹור, ְתאֹוִמים, ַסְרָטן--ְוהֶׁ ְּׁשמֹוָתם ָטלֶׁ ַאְרֵיה,  ,שֶׁ

 .ָדִגים ,ְבתּוָלה, מֹאְזַנִים, ַעְקָרב, ַקָּׁשת, ְגִדי, ְדִלי
 
ִמָכל ַהצּורֹות ָהֵאלּו ְולֹא כֹוָכב,  ]ז[ ַגְלַגל ַהְתִשיִעי ַעְצמֹו, ֵאין בֹו לֹא ֲחֻלָקה ְולֹא צּוָרה  ח

בֹו ַתְבִנית ַהצּורֹות ה ְבכֹוָכִבים ְגדֹוִלים שֶׁ ֵיָראֶׁ ְבַגְלַגל ְשִמיִני הּוא שֶׁ  ֵאָלא ְבִחבּור ַהכֹוָכִבים שֶׁ
ן  .ָהֵאלּו, אֹו ָקרֹוב ֵמהֶׁ

 
ְשֵרה צּורֹות, לֹא ָהיּו ְמֻכּוָ   ט ד אֹוָתן ַהֲחָלִקים ֵאָלא ִבְזָמן ַהַּמבּולְוֵאלּו ַהְּׁשֵתים עֶׁ גֶׁ  ,נֹות ְכנֶׁ

ְבַגְלַגל ָכל ַהכֹוָכִבים שֶׁ ה, ְכָבר ָסְבבּו ְמַעט, ְלִפי שֶׁ ן ֵשמֹות ֵאלּו; ֲאָבל ַבְזָמן ַהזֶׁ ֱעלּו ָלהֶׁ בֹו הֶׁ  שֶׁ
ש ְוַהָיֵרַח, ֵאָלא ְשהֶׁ  מֶׁ ְתַהַלְך   ן סֹוְבִבין ִבְכֵבדּות.ְשִמיִני ֻכָלם סֹוְבִבים ְכמֹו ַהּׁשֶׁ ק שֶׁ ְוֵחלֶׁ

ן ְבָקרֹוב ִמִּׁשְבִעים ָשָנה ְגדֹו ָכל כֹוָכב ֵמהֶׁ ָחד, ֵיֵלְך ְכנֶׁ ְגדֹו ְביֹום אֶׁ ש ְכנֶׁ מֶׁ  .ַהּׁשֶׁ
 
ָחד מֵ --]ח[ ָכל ַהכֹוָכִבים ַהִנְרִאים  י ץ ְגדֹוָלה ֵמאֶׁ ָהָארֶׁ ן כֹוָכִבים ְקַטִנים שֶׁ ן, ְוֵיש ֵיש ֵמהֶׁ הֶׁ

ץ ַכָּמה ְפָעִמים. ן ָגדֹול ִמן ָהָארֶׁ ָחד ֵמהֶׁ ָכל אֶׁ ן כֹוָכִבים שֶׁ ץ ְגדֹוָלה ִמן ַהָיֵרַח ְכמֹו   ֵמהֶׁ ְוָהָארֶׁ
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4 
 

ָחד  ץ ְכמֹו ֵמָאה ְוִשְבִעים ְפָעִמים; ִנְמָצא ַהָיֵרַח אֶׁ ש ְגדֹוָלה ִמן ָהָארֶׁ מֶׁ ַאְרָבִעים ְפָעִמים, ְוַהּׁשֶׁ
ש ְבֵקרּוב.ִמֵּׁששֶׁ  מֶׁ ְוֵאין ְבָכל ַהכֹוָכִבים, כֹוָכב ָגדֹול ִמן   ת ֲאָלִפים ּוְשמֹונֶׁה ֵמאֹות ִמן ַהּׁשֶׁ

ְבַגְלַגל ֵשִני ש ְולֹא ָקָטן ִמכֹוָכב שֶׁ מֶׁ  .ַהּׁשֶׁ
 
ש ְוֵדָעה ְוַהְשֵכל הֶׁ   יא ם ַחִיים ְועֹוְמִדים ]ט[ ָכל ַהכֹוָכִבים ְוַהַגְלַגִלים, ֻכָלם ַבֲעֵלי נֶׁפֶׁ ם; ְוהֶׁ

ָחד ְלִפי ָגְדלֹו ּוְלִפי ַמֲעָלתֹו ְמַשְבִחים  ָחד ְואֶׁ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ָכל אֶׁ ת ִמי שֶׁ ּוַמִכיִרים אֶׁ
ַּמִכיִרים ֵאת ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  ּוְמָפֲאִרים ְליֹוְצָרם ְכמֹו ַהַּמְלָאִכים. ים ָכְך ַמִכיִר  ,ּוְכֵשם שֶׁ

ן. ְלַמְעָלה ֵמהֶׁ ת ַהַּמְלָאִכים שֶׁ ת ַעְצָמן ּוַמִכיִרים אֶׁ ְוַדַעת ַהכֹוָכִבים ְוַהַגְלַגִלים, ְמעּוָטה   אֶׁ
 .ִמַדַעת ַהַּמְלָאִכים ּוְגדֹוָלה ִמַדַעת ְבֵני ָהָאָדם

 
ָחד ְשֵאינּו כְ   יב ם אֶׁ ם ַהַגְלַגִלים; ּוָבָרא ַאְרַבע ]י[ ָבָרא ָהֵאל ְלַמָּטה ִמַגְלַגל ַהָיֵרַח, ֹגלֶׁ ֹגלֶׁ

ם זֶׁה, ְוֵאיָנם ְכצּוַרת ַהַגְלַגִלים. ם זֶׁה  צּורֹות ְלֹגלֶׁ  .ְוִנְקְבָעה ָכל צּוָרה ְוצּוָרה ְבִמְקַצת ֹגלֶׁ
 
ם גּו  יג ם זֶׁה ְוִנְהָיה ִמְּׁשֵניהֶׁ ף ָהֵאש; צּוָרה ִראשֹוָנה, צּוַרת ָהֵאש ִנְתַחְבָרה ְבִמְקַצת ֹגלֶׁ

ם גּוף ָהרּוַח; ְוצּוָרה ְשִליִשית,  ,ְוצּוָרה ְשִנָיה צּוַרת ָהרּוַח ִנְתַחְבָרה ְבִמְקָצתֹו ְוִנְהָיה ִמְּׁשֵניהֶׁ

ץ  ם גּוף ַהַּמִים; ְוצּוָרה ְרִביִעית, צּוַרת ָהָארֶׁ צּוַרת ַהַּמִים ִנְתַחְבָרה ְבִמְקָצתֹו ְוִנְהָיה ִמְּׁשֵניהֶׁ
ץִנְתַחבְ  ם גּוף ָהָארֶׁ  .ָרה ְבִמְקָצתֹו ְוִנְהָיה ִמְּׁשֵניהֶׁ

 
ָחד   יד ָחד ְואֶׁ ה, ְוָכל אֶׁ ִנְמָצא ְלַמָּטה ִמן ָהָרִקיַע, ַאְרָבָעה גּוִפין ֻמְחָלִקין זֶׁה ְלַמְעָלה ִמזֶׁ

נּו ִמָכל רּוחֹוָתיו ְכמֹו ַגְלַגל. ְלַמָּטה ִמּמֶׁ ת שֶׁ ַהָסמּוְך ְלַגְלַגל ַהָיֵרַח, ַהגּוף ָהִראשֹון   ַמִקיף אֶׁ
נּו, גּוף  נּו, גּוף ַהַּמִים; ְלַמָּטה ִמּמֶׁ נּו, גּוף ָהרּוַח; ְלַמָּטה ִמּמֶׁ הּוא גּוף ָהֵאש; ְלַמָּטה ִמּמֶׁ

ץ. ם ָמקֹום ָפנּוי ְבלֹא גּוף, ְכָלל  ָהָארֶׁ  .ְוֵאין ֵביֵניהֶׁ
 

ש ְוֵאיָנם יֹוְדִעין ְולֹא ַמִכיִרין, ֵאָלא ְכגּוִפים אֵ --]יא[ ַאְרָבָעה גּופֹות ָהֵאלּו  טו יָנם ַבֲעֵלי נֶׁפֶׁ

ם, ִמְנָהג ְשֵאינּו יֹוְדעֹו ְולֹא ַמִשיגֹו ְוֵאינּו ָיכֹול ְלַשנֹותֹו. ָחד ֵמהֶׁ ָחד ְואֶׁ ְוזֶׁה   ֵמִתים; ְוֵיש ְלָכל אֶׁ
ת ָאַמר ָדִויד "ַהְללּו אֶׁ ץ-ִמן ,'ה-שֶׁ תהילים ) "ֵאש ּוָבָרד  ְתֹהמֹות.-, ְוָכלַתִניִנים--ָהָארֶׁ

ִתְראּו ְבֵאש ּוָבָרד ּוִבְשָאר (--ח-קמח,ז ִעְנַין ַהְדָבִרים, ַהְללּוהּו ְבֵני ָאָדם ִמְגבּורֹוָתיו שֶׁ

ִתְראּו ְלַמָּטה ִמן הָ  ת, ַלָקָטן ְוַלָגדֹולְברּוִאים שֶׁ רֶׁ ְגבּוָרָתם ָתִמיד ִנכֶׁ   .ָרִקיַע, שֶׁ
 
 

 פרק ד
 
ם ְיסֹודֹות ָכל ַהִנְבָרִאים ְלַמָּטה ִמן   א ץ, הֶׁ רֶׁ ן ֵאש ְורּוַח ּוַמִים ְואֶׁ ַאְרָבָעה גּוִפים ָהֵאלּו ְשהֶׁ

ש ְודָ  מֶׁ ִיְהיֶׁה ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ָועֹוף ְורֶׁ כֶׁת ַוֲאָבִנים טֹובֹות ָהָרִקיַע; ְוָכל שֶׁ ַמח ּוַמתֶׁ ג ְוצֶׁ
 .ַהֹכל, ֻגְלמֹו ְמֻחָבר ֵמַאְרַבע ְיסֹודֹות ָהֵאלּו--ּוַמְרָגִליֹות ּוְשָאר ַאְבֵני ִבְנָין ְוָהִרים ְוגּוֵשי ָעָפר

 
ְלַמָּטה ִמן ָהָרִקיַע, חּוץ ֵמַאְרַבע ְיסֹודֹות ָהֵאל  ב ם ִנְמְצאּו ָכל ַהגּוִפים שֶׁ ּו, ְמֻחָבִרים ִמֹגלֶׁ

ָחד ֵמַאְרַבע ְיסֹודֹות, ֵאינּו  ם ְמֻחָבר ֵמַאְרַבע ְיסֹודֹות ֵאלּו; ֲאָבל ָכל אֶׁ ָלהֶׁ ם שֶׁ ְוצּוָרה, ְוֹגלֶׁ
ם ְוצּוָרה ִבְלָבד  .ְמֻחָבר ֵאָלא ִמֹגלֶׁ

ְך ָהֵאש ְוָהרּוַח, ִלְהיֹות ַמְהָלָכם ִמַּמָּטה ִמַּטבּור ָהאָ   ג רֶׁ ץ ְלַמְעָלה ְכַלֵפי ָהָרִקיַע; ]ב[ דֶׁ רֶׁ

ְמָצע ץ, ִלְהיֹות ַמְהָלָכם ִמַתַחת ָהָרִקיַע ְלַמָּטה ָלאֶׁ ְך ַהַּמִים ְוָהָארֶׁ רֶׁ ְמַצע ָהָרִקיַע, --ְודֶׁ אֶׁ שֶׁ
נּו. נִ   הּוא ַהַּמָּטה ְשֵאין ְלַמָּטה ִמּמֶׁ ְפָצם, ֵאָלא ִמְנָהג שֶׁ ְקַבע ְוֵאין ִהלּוָכם ְבַדְעָתם ְולֹא ְבחֶׁ

ם ִנְטַבע ָבהֶׁ ַבע שֶׁ ם ְוטֶׁ  .ָבהֶׁ
 
ץ   ד ַבע ָהֵאש ַחם ָיֵבש, ְוהּוא ַקל ִמֻכָלם; ְוָהרּוַח ַחם ַלח; ְוַהַּמִים ָקִרים ַלִחים; ְוָהָארֶׁ טֶׁ

ָנה, ְלִפיָכְך ִנְמָצא ְלַמְעָלה ִמן ָהאָ   ְיֵבָשה ָקָרה, ְוִהיא ְכֵבָדה ִמֻכָלם. ץ; ְוַהַּמִים ַקל ִמּמֶׁ רֶׁ
 .ְוָהרּוַח ַקל ִמן ַהַּמִים, ְלִפיָכְך הּוא ְמַרֵחף ַעל ְפֵני ַהַּמִים; ְוָהֵאש ַקל ִמן ָהרּוחַ 

 
ַתַחת ָהָרִקיַע, ִיָּמֵצא ָכל גּוף ְוגּוף ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה   ה ם ְיסֹודֹות ְלָכל גּוִפים שֶׁ ּוִמְפֵני ְשהֶׁ

כֶׁ  ַמח ּוַמתֶׁ ן, ֻגְלמֹו ְמֻחָבר ֵמֵאש ְורּוַח ּוַמִים ְוָעָפר; ְוַאְרַבְעָתן ִיְתָעְרבּו ְוַחָיה ָועֹוף ְוָדג ְוצֶׁ בֶׁ ת ְואֶׁ
ה  ִיָּמֵצא ַהְּמֻחָבר ֵמַאְרַבְעָתן ֵאינּו דֹומֶׁ ם ְבֵעת ָהֵערּוב, ַעד שֶׁ ָחד ֵמהֶׁ ְבַיַחד ְוִיְשַתנֶׁה ָכל אֶׁ

ן ִכְשהּוא ְלַבדֹו ָחד ֵמהֶׁ ָחד ְשהּוא ֵאש ִבְפֵני ַעְצָמה אֹו ְוֵאין ַבּמְ   .ְלאֶׁ ק אֶׁ ן, ַאִפלּו ֵחלֶׁ ֹעָרב ֵמהֶׁ

ץ ִבְפֵני ַעְצָמה אֹו רּוַח ִבְפֵני ַעְצָמה; ֵאָלא ַהֹכל ִנְשַתנּו, ְוַנֲעשּו גּוף  רֶׁ ַמִים ִבְפֵני ַעְצָמן אֹו אֶׁ
ָחד  .אֶׁ

 
ָחד.ְוָכל גּוף ְוגּוף ַהְּמֻחָבר ֵמַאְרַבְעָתן, ִיּמָ   ו ש ְכאֶׁ ם   ֵצא בֹו ֹקר ְוֹחם ֵלַח ְוֹיבֶׁ ֲאָבל ֵיש ֵמהֶׁ

ם ַהֹחם  ה ָבהֶׁ ש ַחָיה, ְלִפיָכְך ֵיָראֶׁ ם ָחְזָקה ִמְיסֹוד ָהֵאש ְכמֹו ַבֲעֵלי נֶׁפֶׁ ִיְהיֶׁה ָבהֶׁ גּוִפים שֶׁ
ץ ְכמ ם ָחְזָקה ִמְיסֹוד ָהָארֶׁ ִיְהיֶׁה ָבהֶׁ ם גּוִפים שֶׁ ם  ,ֹו ָהֲאָבִניםָיֵתר; ְוֵיש ֵמהֶׁ ה ָבהֶׁ ְלִפיָכְך ֵיָראֶׁ

ש ַהְרֵבה  .ַהֹיבֶׁ
 
ה, ִיָּמֵצא גּוף ַחם ָיֵתר ִמגּוף ַאֵחר ַחם, ְוגּוף ָיֵבש ָיֵתר ִמגּוף ַאֵחר ָיֵבש.  ז ְך ַהזֶׁ רֶׁ ְוֵכן   ְוַעל ַהדֶׁ

ה ָבהֶׁ  ם ַהֹקר ִבְלָבד; ְוגּוִפים, ֵיָראֶׁ ה ָבהֶׁ ה   ם ַהֵלַח ִבְלָבד.ִיָּמֵצא גּוִפים, ֵיָראֶׁ ְוגּוִפים, ֵיָראֶׁ
ָחד  ש ְכאֶׁ ָחד ְבשֹווֶׁה, אֹו ַהֹחם ְוַהֹיבֶׁ ָחד ְבשֹווֶׁה, אֹו ַהֹקר ְוַהֵלַח ְכאֶׁ ש ְכאֶׁ ם ַהֹקר ְוַהֹיבֶׁ ָבהֶׁ

ָחד ְבשֹווֶׁה. ָהָיה ְבִעיַקר הַ   ְבשֹווֶׁה, אֹו ַהֹחם ְוַהֵלַח ְכאֶׁ תְלִפי ֹרב ַהְיסֹוד שֶׁ ֵיָראּו  ,ַתֲעֹרבֶׁ

 .ַמֲעֵשה אֹותֹו ַהְיסֹוד ְוִטְבעֹו ַבגּוף ַהְּמֹעָרב
 
ם הּוא ִנְפָרד ַבסֹוף.  ח ֵיש ְשהּוא ִנְפָרד ְלַאַחר   ]ג[ ְוָכל ַהְּמֻחָבר ֵמַאְרַבע ְיסֹודֹות ֵאלּו, ָלהֶׁ

םְוֵיש ְשהּוא ִנְפָרד ְלַאַחר ָשִנים ַרִבים;  ,ָיִמים ֲאָחִדים ִנְתַחַבר ֵמהֶׁ לֹא --ְוָכל שֶׁ ֵאי ִאְפָשר שֶׁ

ם: ם, ַאִפלּו ַהָזָהב ְוָהֹאדֶׁ לֹא ִיָפֵסד ְוַיְחֹזר ִליסֹודֹוָתיו  ִיָפֵרד ָלהֶׁ ְוַיְחֹזר ִמְקָצתֹו  ,ֵאי ִאְפָשר שֶׁ

ץ רֶׁ  .ְלֵאש ּוִמְקָצתֹו ְלַמִים ּוִמְקָצתֹו ְלרּוַח ּוִמְקָצתֹו ְלאֶׁ
 
ל]ד[ הֹוִאיל וְ   ט בראשית ) "ָעָפר ָתשּוב-ָכל ַהִנְפָרד ְלֵאלּו ִיָפֵרד, ָלָּמה נֱֶׁאָמר ָלָאָדם "ְואֶׁ

ָעָפר.(--ג,יט ֹרב ִבְנָינֹו ִמן הֶׁ ִיָפֵסד  ְלִפי שֶׁ ַאְרַבע ַהְיסֹודֹות; ִמָיד ַיְחֹזר לְ  ,ְולֹא ָכל ַהִנְפָסד, ְכשֶׁ

ֵאָלא ִיָפֵסד ְוַיְחֹזר ְלָדָבר ַאֵחר, ְוָדָבר ַאֵחר ְלָדָבר ַאֵחר, ְוסֹוף ַהְדָבִרים ַיְחֹזר 
 .ְוִנְמְצאּו ָכל ַהְדָבִרים חֹוְזִרין ָחִליָלה  ַלְיסֹודֹות.

 
ִמְקָצָתן, לֹא ָכל --ל יֹום ּוְבָכל ָשָעה]ה[ ַאְרָבָעה ְיסֹודֹות ֵאלּו, ִמְשַתִנים זֶׁה ְלזֶׁה ָתִמיד ְבכָ   י

ת ְוַנֲעֵשית ַמִים; ְוֵכן   ֵכיַצד:  .גּוָפן רֶׁ ץ ַהְקרֹוָבה ִמן ַהַּמִים, ִמְשַתֵנית ּוִמְתפֹורֶׁ ִמְקַצת ָהָארֶׁ
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ִמְקָצתֹו ַהָסמּוְך  ,רּוחַ ִמְקַצת ַהַּמִים ַהְסמּוִכין ָלרּוַח, ִמְשַתִנים ּוִמְתַמְסְמִסין ְוהֹוִוין רּוַח; ְוֵכן הָ 

ה ֵאש ְוֵכן ָהֵאש, ִמְקָצָתה ַהָסמּוְך ָלרּוַח ִמְשַתנֶׁה ּוִמְתַכֵנס   .ָלֵאש ִמְשַתנֶׁה ּוִמְתחֹוֵלל ְוַנֲעשֶׁ

ה ַמִים ה רּוַח; ְוֵכן ָהרּוַח, ִמְקָצתֹו ַהָסמּוְך ַלַּמִים ִמְשַתנֶׁה ּוִמְתַכֵנס ְוַנֲעשֶׁ ; ְוֵכן ַהַּמִים, ְוַנֲעשֶׁ
ץ רֶׁ ה אֶׁ ץ ִמְשַתנֶׁה ּוִמְתַכֵנס ְוַנֲעשֶׁ  .ִמְקָצָתן ַהָסמּוְך ָלָארֶׁ

 
ְך ַהָיִמים  יא ה ָכל ַהַּמִים  ;ְוִשנּוי זֶׁה, ְמַעט ְמַעט ּוְלִפי ֹארֶׁ ֵיָעשֶׁ ְוֵאין ָכל ַהְיסֹוד ִמְשַתנֶׁה ַעד שֶׁ

ָחד ִמן ַהְיסֹודֹות ָהַאְרָבָעה.רּוַח אֹו ָכל ָהרּוַח ֵאש, ְשֵאי ִאפְ  ִיָבֵטל אֶׁ ֵאָלא ִמְקָצת   ָשר שֶׁ
ָחד ַוֲחֵברֹו, ִיָּמֵצא ַהִּׁשנּוי ֵבין  ִיְשַתנֶׁה ֵמֵאש ְלרּוַח ּוִמְקָצת ֵמרּוַח ְלֵאש; ְוֵכן ֵבין ָכל אֶׁ

 .ַאְרַבְעָתם ְוחֹוְזרֹות ָחִליָלה
 
ם ְשָאר  ,ְסִביַבת ַהַגְלַגל]ו[ ְוִשנּוי זֶׁה ִיְהיֶׁה בִ   יב ּוִמְסִביָבתֹו ִיְתַחְברּו ַאְרַבְעָתם ְוִיְהיֶׁה ֵמהֶׁ

כֶׁת ן ּוַמתֶׁ בֶׁ ַמח ְואֶׁ ש ַחָיה ְוצֶׁ ם צּוָרה ָהְראּוָיה   .ֻגְלֵמי ְבֵני ָאָדם ְונֶׁפֶׁ ם ְוֹגלֶׁ ְוָהֵאל נֹוֵתן ְלָכל ֹגלֶׁ

 .ַהצּוָרה ַהִנְקֵראת ִאיִשים לֹו, ַעל ְיֵדי ַהַּמְלָאְך ָהֲעִשיִרי ְשִהיא
 
ם.  יג ם ְבלֹא צּוָרה, אֹו צּוָרה ְבלֹא ֹגלֶׁ ה ֹגלֶׁ הּוא --ֵאָלא ֵלב ָהָאָדם  ]ז[ ְלעֹוָלם ֵאין ַאָתה רֹואֶׁ

ם ְוצּוָרה ְּמַחֵלק ַהגּוף ַהִנְמָצא ְבַדְעתֹו, ְויֹוֵדַע ְשהּוא ְמֻחָבר ִמֹגלֶׁ ֵיש שָ  ,שֶׁ ם גּוִפים ְויֹוֵדַע שֶׁ

ם  ֻגְלָמם ָפשּוט ְוֵאינּו ְמֻחָבר ִמֹגלֶׁ ֻגְלָמם ְמֻחָבר ֵמַאְרַבע ְיסֹודֹות, ְוגּוִפים שֶׁ שֶׁ
ם, ֵאיָנן ִנְרִאין ָלַעִין  ַאֵחר. ם ֹגלֶׁ ָיַדְענּו  ,ְוַהצּורֹות ְשֵאין ָלהֶׁ ם ְידּוִעים, ְכמֹו שֶׁ ֵאָלא ְבֵעין ַהֵלב הֶׁ

 ֹ  .א ְרִאַית ַעִיןֲאדֹון ַהֹכל ְבל
 
ָנַתן לֹו ָהֵאל.  יד ש ָכל ָבָשר, ִהיא צּוָרתֹו שֶׁ ְוַהַדַעת ַהְיֵתָרה ַהְּמצּוָיה ְבַנְפשֹו   ]ח[ נֶׁפֶׁ

ה ָאָדם  ָלָאָדם, ִהיא צּוַרת ָהָאָדם ַהָּׁשֵלם ְבַדְעתֹו; ְוַעל צּוָרה זֹו נֱֶׁאָמר ַבתֹוָרה "ַנֲעשֶׁ שֶׁ
גֶׁת ַהֵדעֹות  ,(בראשית א,כו) "מּוֵתנּוְבַצְלֵמנּו ִכְד  ִתְהיֶׁה לֹו צּוָרה ַהיֹוַדַעת ּוַמשֶׁ ְכלֹוַמר שֶׁ

ן. ה ָלהֶׁ ִיָדמֶׁ ם, ַעד שֶׁ ם ֹגלֶׁ ת ָלֵעיַניִ   ְשֵאין ָלהֶׁ רֶׁ ה ְוֵאינּו אֹוֵמר ַעל צּוָרה זֹו ַהִנכֶׁ ם, ְשִהיא ַהפֶׁ
זֹו ֹתַאר ְשָמה ם ַהגּוף, שֶׁ ם ְוַהְלָסתֹות ּוְשָאר ֹרשֶׁ  .ְוַהֹחטֶׁ

 
ש ַחָיה  טו ש ַהְּמצּוָיה ְלָכל נֶׁפֶׁ ה ּומֹוִליד ּוַמְרִגיש  ,ְוֵאיָנה ַהנֶׁפֶׁ ָבה אֹוֵכל ְושֹותֶׁ שֶׁ

ש, ּו--ֵאָלא ַהֵדָעה  ּוְמַהְרֵהר. ש ַהָכתּוב ְמַדֵבר.ְשִהיא צּוַרת ַהנֶׁפֶׁ ּוְפָעִמים   ְבצּוַרת ַהנֶׁפֶׁ
ש ְורּוחַ  ה: ;ַרבֹות, ִתָקֵרא זֹו ַהצּוָרה נֶׁפֶׁ לֹא ִתְטעֶׁ ְוָכל ֵשם   ּוְלִפיָכְך ָצִריְך ְלִהָזֵהר ַבֵּׁשמֹות, שֶׁ

 .ְוֵשם, ִיָלֵמד ֵמִעְנָינֹו
 

ת מִ   טז רֶׁ ש ַהזֹאת ְמֻחבֶׁ ם, ְוֵאיָנה ִמכֹוַח ]ט[ ֵאין צּוַרת ַהנֶׁפֶׁ ִתָפֵרד ָלהֶׁ ן ַהְיסֹודֹות, ְכֵדי שֶׁ

ַהְנָשָמה ְצִריָכה ַלגּוף; ֵאָלא ֵמֵאת ה', ִמן  ,ַהְנָשָמה א ְצִריָכה ַלְנָשָמה ְכמֹו שֶׁ ְתהֶׁ ַעד שֶׁ

ם ְשהּוא ְמֻחָבר ִמן ַהְיסֹוד  ַהָּׁשַמִים ִהיא. ִיָפֵרד ַהֹגלֶׁ ֹות, ְותֹאַבד ַהְנָשָמה ִמְפֵני ְלִפיָכְך ְכשֶׁ
יָה, לֹא ִתָכֵרת ַהצּוָרה ַהזֹאת, ְלִפי  ְשֵאיָנה ְמצּוָיה ֵאָלא ִעם ַהגּוף ּוְצִריָכה ַלגּוף ְבָכל ַמֲעשֶׁ

יהָ  גֶׁת ַהֵדעֹות ַהְפרּודֹות ִמן ַהְגלָ --ְשֵאיָנה ְצִריָכה ַלְנָשָמה ְבַמֲעשֶׁ ִמים, ֵאָלא יֹוַדַעת ּוַמשֶׁ
ת ְלעֹוָלם, ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. דֶׁ ָאַמר ְשֹלֹמה ְבָחְכָמתֹו,   ְויֹוַדַעת בֹוֵרא ַהֹכל, ְועֹומֶׁ הּוא שֶׁ

ָעָפר ַעל ָהָיה-"ְוָיֹשב הֶׁ ץ, ְכשֶׁ ל ;ָהָארֶׁ ר ְנָתָנה-ְוָהרּוַח ָתשּוב, אֶׁ  .(קוהלת יב,ז) "ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׁ
 

ם, ֲאָבל   יז ם; ּוְדָבִרים ֲעמּוִקים הֶׁ ִדַבְרנּו ְבִעְנָין זֶׁה, ְכַמר ִמְדִלי הֶׁ ]י[ ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאלּו שֶׁ

ק ִראשֹון ְוֵשִני. ק ִעְנַין ֵפרֶׁ ק ְשלִ   ֵאיָנם ְכֹעמֶׁ ְבֵפרֶׁ יִשי ּוְרִביִעי, הּוא ּוֵבאּור ָכל ֵאלּו ַהְדָבִרים שֶׁ
ְוָכְך ִצּוּו ֲחָכִמים ָהִראשֹוִנים, ְשֵאין דֹוְרִשין ַגם ַבְדָבִרים ָהֵאלּו   ַהִנְקָרא ַמֲעֵשה ְבֵראִשית.

ָחד ִבְלָבד מֹוִדיִעים ְדָבִרים ֵאלּו ּוְמַלְּמִדין אֹותֹו  .ָבַרִבים, ֵאָלא ְלָאָדם אֶׁ
 

ְרָכָבה ְלִעְנַין ַמֲעֵשה ְבֵראִשית]יא[ ּוַמה ֵבין   יח ְרָכָבה, --ִעְנַין ַמֲעֵשה מֶׁ ִעְנַין ַמֲעֵשה מֶׁ שֶׁ

ָחד ֵאין דֹוְרִשין בֹו, ֵאָלא ִאם ֵכן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמַדְעתֹו נֹוְתִנין לֹו ָראֵשי ַהְפָרִקים;  ,ַאִפלּו ְלאֶׁ

ין אֹותֹו ַלָיִחיד, ַאף ַעל ִפי ְשֵאינּו ֵמִבין אֹותֹו ִמַדְעתֹו, ּומֹוִדיִעין ְמַלְּמִד  ,ְוִעְנַין ַמֲעֵשה ְבֵראִשית

ָיכֹול ֵליַדע ִמְדָבִרים ֵאלּו. ְוָלָּמה ֵאין ְמַלְּמִדין אֹותֹו ָבַרִבים, ְלִפי ְשֵאין ָכל ָאָדם   אֹותֹו ָכל שֶׁ
 .ר ָכל ַהְדָבִרים ַעל ָבְרָיןֵיש לֹו ַדַעת ְרָחָבה ְלַהִשיג ֵפרּוש ּוֵבאּו

 
ָאָדם ִמְתבֹוֵנן ִבְדָבִרים ֵאלּו  יט ּוַמִכיר ָכל ַהְברּוִאים ִמַּמְלָאְך ְוַגְלַגל ְוָאָדם  ,]יב[ ִבְזָמן שֶׁ

ְלַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְבָכל ַהְיצּוִרים ְוָכל ַהְברּו ה ָחְכָמתֹו שֶׁ א בֹו, ְוִיְראֶׁ מֹוִסיף --ִאיםְוַכיֹוצֶׁ
ֱאֹהב ַהָּמקֹום ָברּוְך הּוא; ְוִייָרא ְוִיְפַחד  ַאֲהָבה ַלָּמקֹום, ְוִתְצָמא ַנְפשֹו ְוִיְכַמה ְבָשרֹו לֶׁ
כֵ  ָחד ֵמַהגּופֹות ַהְקדֹוִשים ַהְגדֹוִלים, ְוָכל שֶׁ ַיֲעֹרְך ַעְצמֹו ְלאֶׁ ן ִמִּׁשְפלּותֹו ְוַדלּותֹו ְוַקלּותֹו, ְכשֶׁ

ם ְכָלל.ְלאֶׁ  לֹא ִנְתַחְברּו ְבֹגלֶׁ ְוִיְמָצא   ָחד ֵמַהצּורֹות ַהְּטהֹורֹות ַהִנְפָרדֹות ִמן ַהְגָלִמים, שֶׁ
 .ַעְצמֹו, ְשהּוא ִכְכִלי ָמֵלא בּוָשה ּוְכִלָּמה, ֵריק ְוָחֵסר

 
ְבָחֵמש ִמְצוֹות ָהֵאלּו  כ ֲחָכִמים ָהִראשֹוִנים קֹוְרִאין --]יג[ ְוִעְנְיֵני ַאְרָבָעה ְפָרִקים ֵאלּו שֶׁ ם שֶׁ הֶׁ

ָאְמרּו ַאְרָבָעה ִנְכְנסּו ַלַפְרֵדס: ְגדֹוֵלי ִיְשָרֵאל ָהיּו ַוֲחָכִמים   אֹוָתן ַפְרֵדס, ְכמֹו שֶׁ ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ
ן כֹוַח ֵליַדע ּוְלַהִשיג ָכל ַהְדָבִרים   .ַעל ָבְרָיןְגדֹוִלים ָהיּו, לֹא ֻכָלם ָהָיה ָבהֶׁ

 
ם  ,ַוֲאִני אֹוֵמר ְשֵאין ָראּוי ְלִהַּטַיל ַבַפְרֵדס  כא חֶׁ ם ּוָבָשר; ְולֶׁ חֶׁ ִנְתַמָלא ְכֵרסֹו לֶׁ ֵאָלא ִמי שֶׁ

ן ִמְּׁשָאר ַהִּמְצוֹות. ,ּוָבָשר זֶׁה א ָבהֶׁ ְוַאף ַעל ִפי   הּוא ֵליַדע ֵבאּור ָהָאסּור ְוַהֻּמָתר ְוַכיֹוצֶׁ

ְדָבִר  ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים ָדָבר ָגדֹול ַמֲעֵשה שֶׁ ים ֵאלּו, ָדָבר ָקָטן ָקְראּו אֹוָתם ֲחָכִמים, שֶׁ
ן ְלַהְקִדיָמן: ְרָכָבה, ְוָדָבר ָקָטן ַהָּוָיה ְדַאַבֵיי ְוַרָבא; ַאף ַעל ִפי ֵכן, ְראּוִיין הֶׁ ן ְמַיְּׁשִבין   מֶׁ ְשהֶׁ

ָלָאָדם ְתִחָלה ִהְשִפיַע ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלִיּׁשּוב ַדְעתֹו שֶׁ ן ַהּטֹוָבה ַהְגדֹוָלה שֶׁ , ְועֹוד ְשהֶׁ
ה ֵיָדֵעם ַהֹכל  ְכֵדי ִלְנֹחל ַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָבא. ,ָהעֹוָלם ַהזֶׁ ָגדֹול ְוָקָטן, ִאיש ְוִאָּׁשה, --ְוִאְפָשר שֶׁ

  .ַבַעל ֵלב ָרֵחב ּוַבַעל ֵלב ָקֵצר
 
 

 פרק ה
 
נֱֶׁאָמר "ְוִנְקַדְשִתי, ְבתֹוְך ְבֵני   א ה, שֶׁ ָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ְמֻצִּוין ַעל ִקדּוש ַהֵּׁשם ַהָגדֹול ַהזֶׁ

נֶׁאֱ  ;(ויקרא כב,לב) "ִיְשָרֵאל לֹא ְלַחְללֹו, שֶׁ ת ,ָמר "ְולֹא ְתַחְללּוּוֻמְזָהִרין שֶׁ ֵשם ָקְדִשי" -אֶׁ

ת ִיְשָרֵאל ַלֲעֹבר ַעל ַאַחת ִמָכל ִמְצוֹות ָהֲאמּורֹות --ֵכיַצד  )שם(. ַיֲעֹמד גֹוי ְויֱֶׁאֹנס אֶׁ ְבָשָעה שֶׁ
נּו, ַיֲעֹבר ְוַאל ֵיָהֵרג: נֱֶׁאָמר ַבִּמְצוֹות  ַבתֹוָרה אֹו ַיַהְרגֶׁ ה ֹאתָ " ,שֶׁ ר ַיֲעשֶׁ ם ָהָאָדם ָוַחי ֲאשֶׁ

ם ם.(--ויקרא יח,ה) "ָבהֶׁ ָימּות ָבהֶׁ  .ְוִאם ֵמת ְולֹא ָעַבר, ֲהֵרי זֶׁה ִמְתַחֵיב ְבַנְפשֹו  ְולֹא שֶׁ
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ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ִבְשָאר ִמְצוֹות  ב ָרה, ְוִגלּוי ֲעָריֹות, ּוְשִפיכּות חּוץ ֵמֲעבֹוָדה זָ --ַבּמֶׁ

ן אֹו ֵתָהֵרג, ֵיָהֵרג ְוַאל   ָדִמים. ֲאָבל ָשלֹוש ֲעֵברֹות ֵאלּו, ִאם יֹאַמר לֹו ֲעֹבר ַעל ַאַחת ֵמהֶׁ
 .ַיֲעֹבר

 
ֲאָנסֹו  ג ַהגֹוי ִמְתַכֵּון ַלֲהָנַאת ַעְצמֹו, ְכגֹון שֶׁ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ִבְזָמן שֶׁ ִלְבנֹות לֹו ֵביתֹו  ַבּמֶׁ

א ְבזֶׁה. ֲאָבל ִאם ִנְתַכַּון ְלַהְעִבירֹו   ַבַּׁשָבת אֹו ְלַבַּׁשל לֹו ַתְבִשילֹו אֹו ָאַנס ִאָּׁשה ְלָבֳעָלה ְוַכיֹוצֶׁ
ַאל ֵיָהֵרג; ַיֲעֹבר וְ --ִאם ָהָיה ֵבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ְוֵאין ָשם ֲעָשָרה ִמִיְשָרֵאל--ַעל ַהִּמְצוֹות ִבְלָבד

ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעֹבר, ְוַאִפלּו לֹא ִנְתַכַּון ְלַהְעִבירֹו ֵאָלא --ְוִאם ֲאָנסֹו ְלַהְעִבירֹו ַבֲעָשָרה ִמִיְשָרֵאל
 .ַעל ִמְצָוה ִמְּׁשָאר ִמְצוֹות ִבְלָבד

 
לֹא ְבָשַעת ַהְּׁשָמד.  ד ְך ֲאָבל ְבשָ   ]ג[ ְוָכל ַהְדָבִרים ָהֵאלּו, שֶׁ לֶׁ ַיֲעֹמד מֶׁ ַעת ַהְּׁשָמד, ְוהּוא ְכשֶׁ

ֵיָהֵרג --ָרָשע ִכְנבּוַכְדנֶׁאַצר ַוֲחֵבָריו ְוִיְגֹזר ְשָמד ַעל ִיְשָרֵאל ְלַבַּטל ָדָתם אֹו ִמְצָוה ִמן ַהִּמְצוֹות
ֱאָנס ֵבינֹו ְלֵבין בֵ  ,ַאִפלּו ַעל ַאַחת ִמְּׁשָאר ִמְצוֹות, ֵבין נֱֶׁאָנס ְבתֹוְך ֲעָשָרה ,ְוַאל ַיֲעֹבר ין נֶׁ

 .גֹוִיים
 
נֱֶׁאָמר בֹו ַיֲעֹבר ְוַאל ֵיָהֵרג  ה ְוָכל   ֲהֵרי זֶׁה ִמְתַחֵיב ְבַנְפשֹו.--ְונְֶׁהַרג ְולֹא ָעַבר ,]ד[ ָכל ִמי שֶׁ

נֱֶׁאָמר בֹו ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעֹבר, ְונְֶׁהַרג ְולֹא ָעַבר ת ַהֵּׁשם.--ִמי שֶׁ ְוִאם ָהָיה   ֲהֵרי זֶׁה ִקַדש אֶׁ
ת ַהֵּׁשם ָבַרִבים, ְכָדִנֵיאל ֲחַנְנָיה ִמיָשֵאל ַוֲעַזְרָיה ּוְכִרִבי --ַבֲעָשָרה ִמִיְשָרֵאל ֲהֵרי זֶׁה ִקַדש אֶׁ

ם נֱֶׁאָמר  ם ֲהרּוֵגי ַמְלכּות, ְשֵאין ַמֲעָלה ַעל ַמֲעָלָתם, ַוֲעֵליהֶׁ -ִכי"ֲעִקיָבה ַוֲחֵבָריו; ְוֵאלּו הֶׁ

יָך,  ם נֱֶׁאָמר "ִאְספּו ,(תהילים מד,כג) "ַהיֹום; נְֶׁחַשְבנּו, ְכצֹאן ִטְבָחה-ֹהַרְגנּו ָכלָעלֶׁ -ַוֲעֵליהֶׁ

 .(תהילים נ,ה) "ָזַבח-ֹכְרֵתי ְבִריִתי, ֲעֵלי--ִלי ֲחִסיָדי
 
נֱֶׁאָמר בֹו ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעֹבר, ְוָעַבר ְולֹא נְֶׁהַרג  ו ת ַהֵּׁשם, ְוִאם --ְוָכל ִמי שֶׁ ֲהֵרי זֶׁה ְמַחֵלל אֶׁ

ת ַהֵּׁשם ָבַרִבים; ּוִבַּטל ִמְצַות ֲעֵשה ְשִהיא ִק  דּוש ָהָיה ַבֲעָשָרה ִמִיְשָרֵאל, ֲהֵרי זֶׁה ִחַלל אֶׁ
ה ְשִהיא ִחלּול ַהֵּׁשם. ָעַבר ְבֹאנֶׁס,   ַהֵּׁשם, ְוָעַבר ַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעשֶׁ ְוַאף ַעל ִפי ֵכן, ִמְפֵני שֶׁ

ְשֵאין   ֵאין ַמְלִקין אֹותֹו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְשֵאין ְמִמיִתין אֹותֹו ֵבית ִדין, ַאִפלּו ָהַרג ְבֹאנֶׁס:
ְך,  ,ין, ֵאָלא ָלעֹוֵבר ִבְרצֹונֹו ְבֵעִדים ְוַהְתָרָאהַמְלִקין ּוְמִמיִת  נֱֶׁאָמר ְבנֹוֵתן ִמַזְרעֹו ַלֹּמלֶׁ שֶׁ

ת ּוִמִפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו,  ;(ויקרא כ,ה ;ראה ויקרא כ,ג) "ָפַני ָבִאיש ַההּוא-"ְוָנַתִתי ֲאִני אֶׁ

ה  ."ַההּוא" לֹא ָאנּוס ְולֹא שֹוֵגג ְולֹא ֻמְטעֶׁ
 
ָהעֹוֵבד אֹוָתה ְבֹאנֶׁס ֵאינּו ַחָיב ָכֵרת, ְוֵאין  ,ּוַמה ִאם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְשִהיא ֲחמּוָרה ִמן ַהֹכל  ז

ר ִלְשָאר ִמְצוֹות ָהֲאמּורֹות ַבתֹוָרה.--ִמיַתת ֵבית ִדיןָצִריְך לֹוַמר  ּוָבֲעָריֹות, הּוא   ַקל ְוֹחמֶׁ
ה ָדָבר-אֹוֵמר "ְוַלַנֲעָר לֹא  .(דברים כב,כו) "ַתֲעשֶׁ

 
ם גֹוִיים  ח ָאְמרּו ָלהֶׁ ת ]ה[ ָנִשים שֶׁ , ְתנּו ָלנּו ַאַחת ִמכֶׁם ּוְנַטֵּמא אֹוָתה, ְוִאם ָלאו, ְנַטֵּמא אֶׁ

ש ַאַחת ִמִיְשָרֵאל.--ֻכְלכֶׁם ם נֶׁפֶׁ ת ֻכָלן, ְוַאל ִיְמְסרּו ָלהֶׁ ם גֹוִיים,   ְיַטְּמאּו אֶׁ ְוֵכן ִאם ָאְמרּו ָלהֶׁ
נּו, ְוִאם ָלאו, ַנְהֹרג אֶׁ  ָחד ִמכֶׁם ְוַנַהְרגֶׁ ם --ת ֻכְלכֶׁםְתנּו ָלנּו אֶׁ ֵיָהְרגּו ֻכָלם, ְוַאל ִיְמְסרּו ָלהֶׁ

ש ַאַחת ִמִיְשָרֵאל. ת ֻכְלכֶׁם  נֶׁפֶׁ ם ְוָאְמרּו, ְתנּו ָלנּו ְפלֹוִני אֹו ַנְהֹרג אֶׁ ִאם --ְוִאם ֵיֲחדּוהּו ָלהֶׁ

ם, ְוֵאין מֹוִרין ן ִבְכִרי, ִיְתנּו אֹותֹו ָלהֶׁ ַבע בֶׁ ם ֵכן, ְלַכְתִחָלה; ְוִאם  ָהָיה ְמֻחָיב ִמיָתה ְכשֶׁ ָלהֶׁ
ש ַאַחת ִמִיְשָרֵאל--ֵאינּו ַחָיב ם נֶׁפֶׁ  .ֵיָהְרגּו ֻכָלם, ְוַאל ִיְמְסרּו ָלהֶׁ

 
ָאְמרּו ְבֻאְנִסין, ָכְך ָאְמרּו ָבֳחָלִאים.  ט ָחָלה ְוָנָטה ָלמּות ְוָאְמרּו --ֵכיַצד  ]ו[ ְכִעְנַין שֶׁ ִמי שֶׁ

ְרפּו ַבתֹוָרה, עֹוִשין לֹו.ָהרֹוְפִאים שֶׁ ּוִמְתַרְפִאין ְבָכל ִאסּוִרין   ָאתֹו ְבָדָבר ְפלֹוִני ֵמִאסּוִרין שֶׁ
ַבתֹוָרה, ִבְמקֹום ַסָכָנה: ַאִפלּו --חּוץ ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגלּוי ֲעָריֹות ּוְשִפיכּות ָדִמים  שֶׁ שֶׁ

עֹוְנִשין אֹותֹו ֵבית ִדין, ֹענֶׁש ָהָראּוי --ְוִאם ָעַבר ְוִנְתַרָפא ;םִבְמקֹום ַסָכָנה, ֵאין ִמְתַרְפִאין ָבהֶׁ 

 .לֹו
 
ַאִפלּו ִבְמקֹום ַסָכַנת ְנָפשֹות  י ֵאין עֹוְבִרין ַעל ַאַחת ִמָּׁשלֹוש ֲעֵברֹות  ,]ז[ ּוְמַנִין שֶׁ

נֱֶׁאָמר   ֵאלּו: יָך, ְבָכל"שֶׁ ָך-ּוְבָכל ,ַנְפְשָך-ּוְבָכל ְלָבְבָך-ְוָאַהְבָת, ֵאת ה' ֱאֹלהֶׁ דברים ) "ְמֹאדֶׁ

ת ַנְפָשְך. ,(ו,ה ת, אֹו ְלַהִציל   ַאִפלּו הּוא נֹוֵטל אֶׁ רֶׁ ש ַאחֶׁ ש ִמִיְשָרֵאל ְלַרפֹות נֶׁפֶׁ ַוֲהִריַגת נֶׁפֶׁ

שָדָבר שֶׁ --ָאָדם ִמַיד ַאָנס ש ִמְפֵני נֶׁפֶׁ ַוֲעָריֹות ֻהְקשּו  ;ַהַדַעת נֹוָטה לֹו הּוא, ְשֵאין ְמַאְבִדין נֶׁפֶׁ

ר ָיקּום ִאיש ַעל נֱֶׁאָמר "ִכי ַכֲאשֶׁ ש-ִלְנָפשֹות, שֶׁ ה--ֵרֵעהּו, ּוְרָצחֹו נֶׁפֶׁ דברים ) "ֵכן, ַהָדָבר ַהזֶׁ

 .(כב,כו
 
ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ְשֵאין ִמְתַרְפִאין ִבְשָאר ִאסּוִרין ֵאָלא ִבְמקֹום ַסָכָנה  יא ִבְזָמן --]ח[ ַבּמֶׁ

ה ְשָקִצים ּוְרָמִשים ת ַהחֹולֶׁ ַּמֲאִכיִלין אֶׁ ְך ֲהָנָאָתן, ְכמֹו שֶׁ רֶׁ ן דֶׁ ַסח, אֹו  ,ְשהֶׁ אֹו ָחֵמץ ַבפֶׁ

ַּמאֲ  עֹוִשין לֹו ְרִטָיה אֹו ְמֻלְגָמה   .ִכיִלין אֹותֹו ְביֹום ַהִכפּוִריםשֶׁ ְך ֲהָנָאָתן, ְכגֹון שֶׁ רֶׁ לֹא דֶׁ ֲאָבל שֶׁ

ן ַמר ְמֹעָרב ִעם ִאסּוֵרי ַמֲאָכל,  ֵיש ָבהֶׁ ַּמְשִקין אֹותֹו ְדָבִרים שֶׁ ֵמָחֵמץ אֹו ֵמָעְרָלה, אֹו שֶׁ
ן ֲהָניָ  ֲהֵרי ֵאין ָבהֶׁ לֹא ִבְמקֹום ַסָכָנה:--ה ַלֵחְךשֶׁ ם   ֲהֵרי זֶׁה ֻמָתר, ְוַאִפלּו שֶׁ רֶׁ חּוץ ִמִכְלֵאי ַהכֶׁ

ן ֲאסּוִרין--ּוָבָשר ְבָחָלב ן, ַאִפלּו  ,ְשהֶׁ ְך ֲהָנָאָתן; ְלִפיָכְך ֵאין ִמְתַרְפִאין ָבהֶׁ רֶׁ לֹא דֶׁ ַאִפלּו שֶׁ

ְך ֲהָנָאה, ֵאָלא ִבְמקֹום סַ  רֶׁ לֹא דֶׁ  .ָכָנהשֶׁ
 
ָנַתן ֵעיָניו ְבִאָּׁשה ְוָחָלה ְוָנָטה ָלמּות, ְוָאְמרּו ָהרֹוְפִאים ֵאין לֹו ְרפּוָאה ַעד   יב ]ט[ ִמי שֶׁ

ִתָבֵעל לֹו ֵאין מֹוִרין לֹו ְבָכְך, --ַאִפלּו ָהְיָתה ְפנּוָיה, ְוַאִפלּו ְלַדַבר ִעּמֹו ֵמֲאחֹוֵרי ַהָגֵדר--שֶׁ
ְפֵקר  רּו לֹו ְלַדַבר ִעּמֹו ֵמֲאחֹוֵרי ַהָגֵדר:ְוָימּות ְולֹא יֹו לֹא ְיהּו ְבנֹות ִיְשָרֵאל הֶׁ ְוָיבֹואּו  ,שֶׁ

 .ִבְדָבִרים ֵאלּו ִלְפֹרץ ָבֲעָריֹות
 
ש  יג  ]י[ ָכל ָהעֹוֵבר ִמַדְעתֹו ְבלֹא ֹאנֶׁס ַעל ַאַחת ִמָכל ִמְצוֹות ָהֲאמּורֹות ַבתֹוָרה, ִבְשָאט ְבנֶׁפֶׁ

ת--ְלַהְכִעיס ר, "ְוִחַלְלָת אֶׁ קֶׁ ת ַהֵּׁשם; ּוְלִפיָכְך נֱֶׁאָמר ִבְשבּוַעת שֶׁ ֵשם -ֲהֵרי זֶׁה ְמַחֵלל אֶׁ
יָך, ֲאִני ה ת ַהֵּׁשם ְוִאם ָעַבר ַבֲעָשָרה ִמִיְשָרֵאל, ֲהרֵ .(  ויקרא יט,יב) "'ֱאֹלהֶׁ י זֶׁה ִחַלל אֶׁ

ְוֵכן ָכל ַהפֹוֵרש ֵמֲעֵבָרה אֹו ָעָשה ִמְצָוה, לֹא ִמְפֵני ָדָבר ָבעֹוָלם, לֹא ַפַחד ְולֹא   ָבַרִבים.
ת ִיְרָאה, ְולֹא ְלַבַקש ָכבֹוד, ֵאָלא ִמְפֵני ַהבֹוֵרא ָברּוְך הּוא, ִכְמִניַעת יֹוֵסף ַהַצִדיק ַעְצמֹו ֵמֵאשֶׁ 

ת ַהֵּׁשם--ִרבֹו  .ֲהֵרי זֶׁה ְמַקֵדש אֶׁ
 
ה ָאָדם ָגדֹול ַבתֹוָרה   יד ַיֲעשֶׁ ם ִבְכַלל ִחלּול ַהֵּׁשם, ְוהּוא שֶׁ ]יא[ ְוֵיש ְדָבִרים ֲאֵחִרים ְשהֶׁ

ַהְבִריֹות ְמַרְנִנים ַאֲחָריו ִבְשִביָלן, ְוַאף ַעל  ִפי ְשֵאיָנם ּוְמֻפְרָסם ַבֲחִסידּות, ְדָבִרים שֶׁ
ת ַהֵּׁשם:--ֲעֵברֹות ַקח ְלַאְלַתר, ְוהּוא   ֲהֵרי זֶׁה ְמַחֵלל אֶׁ לֹוֵקַח ְוֵאינּו נֹוֵתן ְדֵמי ַהלֶׁ ְכגֹון שֶׁ
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0522.htm#26
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0506.htm#5
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0522.htm#26
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ה ִבְשחֹוק, אֹו ַבֲאִכיָלה  ַיְרבֶׁ ֵיש לֹו, ְוִנְמְצאּו ַהּמֹוְכִרין תֹוְבִעין אֹותֹו, ְוהּוא ַמִקיָפן; אֹו שֶׁ שֶׁ
ר ּוְשִת  ן; אֹו ְשֵאין ִדבּורֹו ְבַנַחת ִעם ַהְבִריֹות, ְוֵאינּו ַמְקִביָלן ְבֵסבֶׁ ץ ּוֵביֵניהֶׁ ל ַעֵּמי ָהָארֶׁ ָיה ֵאצֶׁ

א ַבְדָבִרים ָהֵאלּו ,ָפִנים ָיפֹות ָחָכם  .ֵאָלא ַבַעל ְקָטָטה ְוַכַעס; ְוַכיֹוצֶׁ לֶׁ --ַהֹכל ְלִפי ָגְדלֹו שֶׁ

ְיַדְקדַ  ה ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִדין ,ק ַעל ַעְצמֹוָצִריְך שֶׁ  .ְוַיֲעשֶׁ
 

ת   טו בֶׁ ָחָכם ַעל ַעְצמֹו, ְוָהָיה ִדבּורֹו ְבַנַחת ִעם ַהְבִריֹות, ְוַדְעתֹו ְמֹערֶׁ ְוֵכן ִאם ִדְקַדק הֶׁ

ם ן ְוֵאינּו עֹוְלָבן, מְ  ,ִעָּמהֶׁ ר ָפִנים ָיפֹות, ְונְֶׁעָלב ֵמהֶׁ ן ְוַאִפלּו ַלְּמִקיִלין ּוַמְקִביָלן ְבֵסבֶׁ ַכֵבד ָלהֶׁ

ץ ִויִשיָבָתן ה ַבֲאִריחּות ַעֵּמי ָהָארֶׁ ֱאמּוָנה, ְולֹא ַיְרבֶׁ ה ָתִמיד ֵאָלא  ,לֹו, ְונֹוֵשא ְונֹוֵתן בֶׁ ְולֹא ֵיָראֶׁ

ה ְבָכל ַמֲעָשיו ִלְפִנים מִ  --ּׁשּוַרת ַהִדיןעֹוֵסק ַבתֹוָרה ָעטּוף ְבִציִצית ֻמְכָתר ִבְתִפִלין, ְועֹושֶׁ
לֹא ִיְתַרַחק ַהְרֵבה, ְולֹא ִיְשתֹוֵמם ַהְרֵבה ִיָּמְצאּו ַהֹכל ְמַקְלִסין אֹותֹו ְואֹוֲהִבין --ְוהּוא שֶׁ ַעד שֶׁ

ת ַהֵּׁשם  אֹותֹו, ּוִמְתַאִּוין ְלַמֲעָשיו: ר ִלי, ַעְבִדי ,ֲהֵרי זֶׁה ִקַדש אֶׁ -ְוָעָליו ַהָכתּוב אֹוֵמר "ַויֹאמֶׁ

ר ,ִיְשָרֵאל--ָאָתה ְתָפָאר-ֲאשֶׁ   .(ישעיהו מט,ג) "ְבָך אֶׁ
 
 

 פרק ו
 
ן ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא,   א ִנְקָרא ָבהֶׁ ָכל ַהְּמַאֵבד ֵשם ִמן ַהֵּׁשמֹות ַהְקדֹוִשים ַהְּטהֹוִרים שֶׁ

ה מִ  ת--ן ַהתֹוָרהלֹוקֶׁ ם אֶׁ ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ַבֲעבֹוָדה ָזָרה, "ְוִאַבְדתֶׁ ַתֲעשּון -. לֹא . ְשָמם .-שֶׁ
 .(ד-דברים יב,ג) "ֵכן, ַלה' ֱאֹלֵהיכֶׁם

 
ן  ב ף  ַהֵּׁשם ַהִנְכָתב יֹוד--ְוִשְבָעה ֵשמֹות הֶׁ לֶׁ ֵהא ָואו ֵהא ְוהּוא ַהֵּׁשם ַהְּמֹפָרש, אֹו ַהִנְכָתב אֶׁ

ְהיֶׁה, ְוַשַדי, ּוְצָבאֹות. ,ַדאל נּון יֹוד ָכל ַהּמֹוֵחק ַאִפלּו אֹות ַאַחת   ְוֵאל, וֱֶׁאלֹוַה, ֵואֹלִהים, ְואֶׁ

ה  .ִמִּׁשְבָעה ֵשמֹות ֵאלּו, לֹוקֶׁ
 
ן  :ו, ֻמָתר ְלָמֳחקֹוָכל ַהִנְטָפל ַלֵּׁשם ִמְלָפָני  ג א ָבהֶׁ ד ִמַלה', ּוֵבית ִמֵבאֹלִהים, ְוַכיֹוצֶׁ -ְכגֹון ָלמֶׁ

יָך, ְוָכף ִמים   ֵאיָנן ִבְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם.- ֱאֹלהֶׁ לֶׁ ְוָכל ַהִנְטָפל ַלֵּׁשם ֵמֲאחֹוָריו, ְכגֹון ָכף שֶׁ
ן א ָבהֶׁ ֱאֹלֵהיכֶׁם, ְוַכיֹוצֶׁ לֶׁ ַלֵּׁשםֵאיָנן ִנְמָחִקים; ַוהֲ --שֶׁ ן ִכְשָאר אֹוִתיֹות שֶׁ ַהֵּׁשם  ,ֵרי הֶׁ ִמְפֵני שֶׁ

ִנְתַקְדשּו ְוָאסּור ְלָמֳחָקן, ַהּמֹוֵחק ֵאלּו ָהאֹוִתיֹות ַהִנְטָפלֹות ֵאינּו   ְמַקְדָשן. ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ
ה, ֲאָבל ַמִכין אֹותֹו ַמַכת ַמְרדּות  .לֹוקֶׁ

 
ד ֵמאֱ   ד ף ָלמֶׁ לֶׁ ֵאינּו ִנְמָחק; ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ָיה, ְשהּוא ֵשם --ֹלִהים, יֹוד ֵהא ֵמה'ָכַתב אֶׁ

ה ַהֵּׁשם, ִמְקַצת ֵשם ַהְּמֹפָרש הּוא. ,ִבְפֵני ַעְצמֹו זֶׁ ת ִמַּׁשַדי,   ִמְפֵני שֶׁ לֶׁ ֲאָבל ַהכֹוֵתב ִשין דֶׁ

 .ֲהֵרי זֶׁה ִנְמָחק--ַצאד ֵבית ִמְצָבאֹות
 
ן ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ְכגֹון ַחנּון ְוַרחּום ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא ְשָאר ַהכִ   ה ְּמַשְבִחין ָבהֶׁ נּוִיין שֶׁ

ן א ָבהֶׁ ֱאָמן ַקָנא ְוָחָזק ְוַכיֹוצֶׁ ש, ּוֻמָתר ְלָמֳחָקן--ַהנֶׁ ן ִכְשָאר ִדְבֵרי ַהֹקדֶׁ  .ֲהֵרי הֶׁ
 
ָהָיה ֵשם ָכתּוב   ו ת ְמקֹום ַהֵּׁשם, ְוגֹוְנזֹו.--ָעָליוְכִלי שֶׁ ַאִפלּו ָהָיה ַהֵּׁשם ָחקּוק ִבְכִלי   קֹוֵצץ אֶׁ

ה:--ַמְתכֹות אֹו ִבְכִלי ְזכֹוִכית, ְוִהִתיְך ַהְכִלי ת ְמקֹומֹו, ְוגֹוְנזֹו.  ֲהֵרי זֶׁה לֹוקֶׁ ְוֵכן   ֵאָלא חֹוֵתְך אֶׁ

לֹא ִיְרֹחץ ְולֹא ָיסּוְך ְולֹא ַיֲעֹמד ִבְמקֹום ִאם ָהָיה ֵשם ָכתּוב ַעל ְבָשרֹו, ֲהֵרי זֶׁה 
ת. ְלִמְצָוה  ַהִּטֹנפֶׁ כֹוֵרְך ָעָליו ֳגִמי, ְוטֹוֵבל; ְוִאם לֹא ָמָצא ֳגִמי, ְמַסֵבב --ִנְזַדְּמָנה לֹו ְטִביָלה שֶׁ

לֹא ָיֹחץ  ַאֲחָריו. לֹא ָאְמרּו ִלְכֹרְך ָעָליו, אֵ --ְולֹא ְיַהַדק, ְכֵדי שֶׁ ָאסּור ַלֲעֹמד שֶׁ ָלא ִמְפֵני שֶׁ
 .ִבְפֵני ַהֵּׁשם ָעֹרם

 
ְך ַהְשָחָתה ִמן ַהִּמְזֵבַח, אֹו ִמן ַהֵהיָכל, אֹו ִמְּׁשָאר ָהֲעָזָרה  ז רֶׁ ן ַאַחת דֶׁ בֶׁ -ַהסֹוֵתר ַאִפלּו אֶׁ

ה- ת:  לֹוקֶׁ נֱֶׁאָמר ַבֲעבֹוָדה ָזָרה, "ִכי אֶׁ וראה דברים  ;שמות לד,יג) "ִמְזְבֹחָתם ִתֹתצּון-שֶׁ

ְך .(  דברים יב,ד) "ַתֲעשּון ֵכן, ַלה' ֱאֹלֵהיכֶׁם-ְוָכתּוב "לֹא ;(יב,ג רֶׁ ְקֵדש דֶׁ ְוֵכן ַהשֹוֵרף ֲעֵצי הֶׁ

ה--ַהְשָחָתה ם ִתְשְרפּון ָבֵאש . ,לֹוקֶׁ נֱֶׁאָמר "ַוֲאֵשֵריהֶׁ  "ַתֲעשּון ֵכן, ַלה' ֱאֹלֵהיכֶׁם-. לֹא . שֶׁ
 .(ד-דברים יב,ג)
 
ן  ח ן ּוֵבאּוֵריהֶׁ ש ֻכָלן, ּוֵפרּוֵשיהֶׁ ְוַהְּמַאֵבד  ;ָאסּור ִלְשֹרף אֹוָתן אֹו ְלַאְבָדן ַבָיד--ִכְתֵבי ַהֹקדֶׁ

ה ַמַכת ַמְרדּות. ָכְתבּו אֹוָתן ִיְשָרֵאל   ַבָיד, לֹוקֶׁ ש שֶׁ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְבִכְתֵבי ַהֹקדֶׁ ַבּמֶׁ
בֹו, ִמְפֵני ֲאבָ   ִבְקֻדָּׁשה. ר תֹוָרה, שֹוְרִפין אֹותֹו ִעם ָהַאְזָכרֹות שֶׁ ָכַתב ֵספֶׁ ל ִמין ִיְשָרֵאל שֶׁ

ה ִכְשָאר ַהְדָבִרים;  זֶׁ ה ְבַדְעתֹו שֶׁ ְשֵאינּו ַמֲאִמין ִבְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ְולֹא ְכָתבֹו ֵאָלא ְוהּוא ַמֲעלֶׁ
לֹא ְלַהִניַח ֵשם ַלִּמיִנים ְולֹא ְוהֹוִאיל ְוַדְעתֹו ֵכן, לֹא ִנְתַקדַ  ש ַהֵּׁשם, ּוִמְצָוה ְלָשְרפֹו, ְכֵדי שֶׁ

ם. ת ַהֵּׁשם  ְלַמֲעֵשיהֶׁ ָכַתב אֶׁ ְכָתָבן  ,ֲאָבל גֹוי שֶׁ ָבלּו אֹו שֶׁ ש שֶׁ גֹוְנִזין אֹותֹו; ְוֵכן ִכְתֵבי ַהֹקדֶׁ

 .גֹוי, ִיָגְנזּו
 
נֱֶׁאָמר "ֲאֹדָני, ִאםָכל ַהֵּׁשמֹות ָהֲאמּורֹות בְ   ט ש; ַאף זֶׁה שֶׁ ָנא ָמָצאִתי ֵחן -ַאְבָרָהם, ֹקדֶׁ

ש. ,(בראשית יח,ג) "ְבֵעינֶׁיָך ֹחל, חּוץ --ָכל ַהֵּׁשמֹות ָהֲאמּורֹות ְבלֹוט  ֲהֵרי הּוא ֹקדֶׁ

ה: ָכל ַהֵּׁשמֹות .(  יט-בראשית יט,יח) "ָנא ָמָצא ַעְבְדָך ֵחן-ִהֵנה  י.ָנא, ֲאֹדנָ -"ַאל  ִמזֶׁ

ש. ָכל ַהֵּׁשמֹות   ָכל ַהֵּׁשמֹות ָהֲאמּורֹות ְבִמיָכה, ֹחל.  ָהֲאמּורֹות ְבִגְבַעת ִבְנָיִמין, ֹקדֶׁ
ש ָהֲאמּורֹות  .ְבָנבֹות, ֹקדֶׁ

 
ש--ָכל ְשֹלֹמה ָהָאמּור ְבִשיר ַהִּׁשיִרים  י ה: ,ֹקדֶׁ ף   ַוֲהֵרי הּוא ִכְשָאר ַהִכנּוִיין; חּוץ ִמזֶׁ לֶׁ "ָהאֶׁ

ה:--ָאמּור ְבָדִנֵיאלָכל ַמְלַכָיא הָ .(  שיר השירים ח,יב) "ְלָך ְשֹלֹמה "ַאְנְת   ֹחל, חּוץ ִמזֶׁ

ְך ַמְלַכָיא לֶׁ   .ַוֲהֵרי הּוא ִכְשָאר ַהִכנּוִיין ,(דנייאל ב,לז) "ַמְלָכא, מֶׁ
 
 

 פקר ז
 
ָהֵאל ְמַנֵבא   א ת ְבֵני ָהָאָדם; ְוֵאין ַהְנבּוָאה ָחָלה ֵאָלא ַעל ָחָכם ִמְיסֹוֵדי ַהָדת, ֵליַדע שֶׁ אֶׁ

ִגבֹור ְבִמדֹוָתיו, ְולֹא ִיְהיֶׁה ִיְצרֹו ִמְתַגֵבר ָעָליו ְבָדָבר ָבעֹוָלם ֵאָלא הּוא  ,ָגדֹול ְבָחְכָמה

 .ְמאֹודִמְתַגֵבר ְבַדְעתֹו ַעל ִיְצרֹו ָתִמיד, ַבַעל ֵדָעה ְרָחָבה ְנכֹוָנה ַעד 
 
ִיָכֵנס ַלַפְרֵדס ְוִיָּמֵשְך ְבאֹוָתן   ב ָאָדם ְשהּוא ְמֻמָלא ְבָכל ַהִּמדֹות ָהֵאלּו, ָשֵלם ְבגּופֹו, ְכשֶׁ

ָהִעְנָינֹות ַהְגדֹוִלים ָהְרחֹוִקים, ְוִתְהיֶׁה לֹו ַדַעת ְנכֹוָנה ְלָהִבין ּוְלַהִשיג, ְוהּוא ִמְתַקֵדש ְוהֹוֵלְך 
לֹא פֹו ֵרש ִמַדְרֵכי ְכַלל ָהָעם ַההֹוְלִכים ְבַמְחַשֵכי ַהְזָמן, ְוהֹוֵלְך ְמָזֵרז ַעְצמֹו ּוְמַלֵּמד ַנְפשֹו שֶׁ

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1049.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1049.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0512.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0512.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0234.htm#13
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0234.htm#13
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0512.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0512.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0512.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0512.htm#4
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0512.htm#4
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0512.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0512.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0118.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0118.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0119.htm#18
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0119.htm#18
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t3008.htm#12
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t3008.htm#12
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t3402.htm#37
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t3402.htm#37
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ָחד ִמְדָבִרים ְבֵטִלים, ְולֹא ֵמַהְבֵלי ַהְזָמן ְוַתְחבּולֹוָתיו, ֵאָלא  ִתְהיֶׁה לֹו ַמְחָשָבה ְכָלל ְבאֶׁ
ְקשּוָרה ַתַחת ַהִכֵסא, ְלָהִבין ְבאֹוָתן ַהצּורֹות ַהְקדֹושֹות  ,ָיה ְלַמְעָלהַדְעתֹו ָתִמיד ְפנּו

ְלַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֻכָלה ִמצּוָרה ִראשֹוָנה ַעד ַטבּור  ַהְּטהֹורֹות, ּוִמְסַתֵכל ְבָחְכָמתֹו שֶׁ
ם ָגְדלֹו ץ, ְויֹוֵדַע ֵמהֶׁ  .ש שֹוָרה ָעָליוִמָיד רּוַח ַהֹקדֶׁ --ָהָארֶׁ

 
ָתנּוַח ָעָליו ָהרּוחַ   ג ִתְתָעַרב ַנְפשֹו ְבַמֲעַלת ַהַּמְלָאִכים ַהִנְקָרִאים ִאיִשים, ְוֵיָהֵפְך --ּוְבֵעת שֶׁ

ִנְתַעָלה ַעל ַמֲעַלת ְשָאר ְבֵני ָאָדם ָהָיה, ֵאָלא שֶׁ  ְלִאיש ַאֵחר, ְוָיִבין ְבַדְעתֹו ְשֵאינּו ְכמֹות שֶׁ
נֱֶׁאָמר ְבָשאּול, "ְוִהְתַנִביָת ִעָּמם; ְונְֶׁהַפְכָת, ְלִאיש ַאֵחר  ַהֲחָכִמים:  .(א י,ו שמואל) "ְכמֹו שֶׁ

 
ן:  ד ֵיש ְבָחְכָמה חָ   ]ב[ ַהְנִביִאים, ַמֲעלֹות ַמֲעלֹות הֶׁ ָכם ָגדֹול ֵמֲחֵברֹו, ָכְך ַבְנבּוָאה ְכמֹו שֶׁ

ְזיֹון ַהַלְיָלה, אֹו ַביֹום   ָנִביא ָגדֹול ִמָנִביא. ְוֻכָלן ֵאין רֹוִאין ַמְרֵאה ַהְנבּוָאה ֵאָלא ַבֲחלֹום ְבחֶׁ
ן ַתְרֵדָמה: ִתֹפל ֲעֵליהֶׁ ְתַוָדע  ַאַחר שֶׁ נֱֶׁאָמר "ַבַּמְרָאה ֵאָליו אֶׁ רבַ  ,ְכמֹו שֶׁ  "בֹו-ֲחלֹום ֲאַדבֶׁ

 .(במדבר יב,ו)
 
ם ִמָּטְרפֹות   ה ְשתֹונֹוֵתיהֶׁ ן ִמְזַדְעְזִעין ְוכֹוַח ַהגּוף כֹוֵשל, ְועֶׁ ִּמְתַנְבִאין, ֵאָבֵריהֶׁ ְוֻכָלן, ְכשֶׁ

ה:ְוִתָּׁשֵאר ַהֵדָעה ְפנּוָיה  ִתְראֶׁ נֱֶׁאָמר ְבַאְבָרָהם, "ְוִהֵנה ֵאיָמה ֲחֵשָכה   ְלָהִבין ַמה שֶׁ ְכמֹו שֶׁ
ת ָעָליו לֶׁ נֱֶׁאָמר ְבָדִנֵיאל, "ְוהֹוִדי, נְֶׁהַפְך ָעַלי לְ  ;(בראשית טו,יב) "ְגֹדָלה, ֹנפֶׁ ַמְשִחית, ּוְכמֹו שֶׁ

 .(דנייאל י,ח) "ְולֹא ָעַצְרִתי, ֹכחַ 
 
ּמֹוִדיִעין ַלָנִביא ְבַמְרֵאה ַהְנבּוָאה  ו ְך ָמָשל מֹוִדיִעין לֹו, ּוִמָיד ֵיָחֵקק --]ג[ ַהְדָבִרים שֶׁ רֶׁ דֶׁ

ָרָאה ַיֲעקֹוב ָאִבינּו,   ָשל ְבַמְרֵאה ַהְנבּוָאה, ְוֵיַדע ַמה הּוא:ְבִלבֹו ִפְתרֹון ַהּמָ  ְכמֹו ַהֻסָלם שֶׁ
ָרָאה  ּוַמְלָאִכים עֹוִלים ְויֹוְרִדים בֹו, ְוהּוא ָהָיה ָמָשל ְלַמְלִכיֹות, ְוִשְעבּוָדן; ּוְכמֹו ַהַחיֹות שֶׁ

ְזֵקאל, ְוַהִסיר ַהָנפּוַח ּוַמֵקל שָ  ְזֵקאל, ְוָהֵאיָפה ְיחֶׁ ָרָאה ְיחֶׁ ָרָאה ִיְרְמָיה, ְוַהְּמִגָלה שֶׁ ֵקד שֶׁ
ָרָאה ְזַכְרָיה  .שֶׁ

 
ן אֹוְמִרין ַהִפְתרֹון   ז ן אֹוְמִרין ַהָּמָשל ּוִפְתרֹונֹו ְכמֹו ֵאלּו; ְוֵיש ֵמהֶׁ ְוֵכן ְשָאר ַהְנִביִאים, ֵיש ֵמהֶׁ

ְזֵקאל ּוְזַכְרָיה. ,ִבְלָבד ְבלֹא ִפְתרֹון ּוְפָעִמים אֹוְמִרין ַהָּמָשל  ִבְלָבד. ְוֻכָלם,   ְכִמְקַצת ִדְבֵרי ְיחֶׁ

ם ִמְתַנְבִאים ְך ִחיָדה הֶׁ רֶׁ  .ְבָמָשל ְודֶׁ
 
ִיְרצּו, ֵאָלא ְמַכְּוִנין ַדְעָתן ְויֹוְשִבין ְשֵמִחים --]ד[ ָכל ַהְנִביִאים  ח ֵאין ִמְתַנְבִאין ְבָכל ֵעת שֶׁ

ְשֵאין ַהְנבּוָאה שֹוָרה לֹא ִמתֹוְך ַעְצבּות ְולֹא ִמתֹוְך ַעְצלּות, ֵאָלא   י ֵלב ּוִמְתבֹוְדִדין:ְוטֹובֵ 
ם ְמַבְקִשים   ִמתֹוְך ִשְמָחה. ל ְוֹתף ְוָחִליל ְוִכנֹור, ְוהֶׁ ם ֵנבֶׁ ְלִפיָכְך ְבֵני ַהְנִביִאים, ִלְפֵניהֶׁ

נֱֶׁאָמר  ְך (--א י,ה שמואל) ""ְוֵהָּמה ִמְתַנְבִאיםַהְנבּוָאה; ְוזֶׁה הּוא שֶׁ רֶׁ ְכלֹוַמר ְמַהְלִכין ְבדֶׁ

ַאָתה אֹוֵמר ְפלֹוִני ִמְתַגֵדל ִיָנְבאּו, ְכמֹו שֶׁ  .ַהְנבּוָאה ַעד שֶׁ
 
ם ְמַבְקִשים ְלהִ   ט ם ַהִנְקָרִאים ְבֵני ַהְנִביִאים.]ה[ ֵאלּו ְשהֶׁ ְּמַכְּוִנין   ְתַנֵבא, הֶׁ ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ

ה לֹא ִתְשרֶׁ ן, ְוִאְפָשר שֶׁ ה ְשִכיָנה ֲעֵליהֶׁ ִתְשרֶׁ  .ַדְעָתן, ִאְפָשר שֶׁ
 

ְך ַהְנבּוָאה ְלָכל ַהְנִביִאים ָהִראשֹונִ   י רֶׁ ן דֶׁ ָאַמְרנּו, הֶׁ חּוץ --ים ְוָהַאֲחרֹוִנים]ו[ ָכל ַהְדָבִרים שֶׁ

ה ְלָכל ַהְנִביִאים. ,ִמֹּמשֶׁ ה ִלְשָאר ָכל   ַרֵבנּו ְוִרָבן שֶׁ ְפֵרש ֵיש ֵבין ְנבּוַאת ֹמשֶׁ ּוַמה הֶׁ

ָכל ַהְנִביִאים--ַהְנִביִאים ה ַרֵבנּו ,שֶׁ ה; ּוֹמשֶׁ נֱֶׁאָמר  ,הּוא ֵער ְועֹוֵמד--ַבֲחלֹום אֹו ְבַמְראֶׁ שֶׁ

ל"ּוְבבֹא  ה אֶׁ ל מֹוֵעד, ְלַדֵבר ִאתֹו-ֹמשֶׁ ת ,ֹאהֶׁ  .(במדבר ז,פט) "ַהקֹול-ַוִיְשַמע אֶׁ
 
ן רֹוִאין ְבָמָשל ְוִחיָדה.  יא ה ַרֵבנּו, ּוֹמשֶׁ   ָכל ַהְנִביִאים, ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך; ְלִפיָכְך רֹוִאין ַמה ְשהֶׁ

ל ה אֶׁ נֱֶׁאָמר "פֶׁ ר-לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, שֶׁ ה ֲאַדבֶׁ ל ,(במדבר יב,ח) "בֹו-פֶׁ ר ה' אֶׁ -ְונֱֶׁאָמר "ְוִדבֶׁ

ל ה ָפִנים אֶׁ ְכלֹוַמר :(  במדבר יב,ח) "ְונֱֶׁאָמר "ּוְתֻמַנת ה', ַיִביט ,(שמות לג,יא) "ָפִנים-ֹמשֶׁ

הַ  ה ַהָדָבר ַעל ָבְריֹו ְבלֹא ִחיָדה ְבלֹא ָמָשל; הּוא שֶׁ תֹוָרה ְמִעיָדה ְשֵאין ָשם ָמָשל, ֵאָלא רֹואֶׁ
ה ַהָדָבר " ,ָעָליו רֹואֶׁ ה, שֶׁ ה ְולֹא ְבִחיֹדת" )שם(, ְשֵאינּו ִמְתַנֵבא ְבִחיָדה ֵאָלא ְבַמְראֶׁ ּוַמְראֶׁ

 .ַעל ָבְריֹו
 
ַהָכתּוב אֹו  .ָכל ַהְנִביִאים, ְיֵרִאין ְוִנְבָהִלין ּוִמְתמֹוְגִגים  יב ה ַרֵבנּו, ֵאינּו ֵכן; הּוא שֶׁ ֵמר ּוֹמשֶׁ

ל ר ְיַדֵבר ִאיש אֶׁ ְכמֹו ְשֵאין ָאָדם ִנְבָהל ִלְשֹמַע ִדְבֵרי ֲחֵברֹו, :(  שמות לג,יא) "ֵרֵעהּו-"ַכֲאשֶׁ

ה ַרֵבנּו ְלָהִבין ִדְבֵרי ַהנְ  ְלֹמשֶׁ  .ְוהּוא עֹוֵמד ַעל ָעְמדֹו ָשֵלם ;בּוָאהָכְך ָהָיה כֹוַח ְבַדְעתֹו שֶׁ
 
ִיְרצּו.  יג ה ַרֵבנּו, ֵאינּו ֵכן, ֵאָלא ָכל ְזָמן   ָכל ַהְנִביִאים, ֵאין ִמְתַנְבִאים ְבָכל ֵעת שֶׁ ּוֹמשֶׁ

ש לֹוַבְשתֹו ּוְנבּוָאה שֹוָרה ָעָליו ַיְחֹפץ, רּוַח ַהֹקדֶׁ ַדְעתֹו ּוְלִהְזַדַּמן ָלה,  ְוֵאינּו ָצִריְך ְלַכַּון ;שֶׁ

ֲהֵרי הּוא ְמֻכָּון ּוְמֻזָּמן ְועֹוֵמד ְכַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת. נֱֶׁאָמר "ִעְמדּו   שֶׁ ְלִפיָכְך ִמְתַנֵבא ְבָכל ֵעת, שֶׁ
ְשְמָעה, ַמה  .(במדבר ט,ח) "ְיַצּוֶׁה ה' ָלכֶׁם-ְואֶׁ

 
ם:  יד נֱֶׁאָמר "ֵלְך, ֱאֹמר ָלהֶׁ ְוַאָתה, ֹפה   שּובּו ָלכֶׁם, ְלָאֳהֵליכֶׁם.  ּוְבזֶׁה ִהְבִטיחֹו ָהֵאל, שֶׁ

ָכל ַהְנִביאִ .(  כז-דברים ה,כו) "ֲעֹמד ִעָּמִדי תַהא ָלַמְדָת שֶׁ קֶׁ ַהְנבּוָאה ִמְסַתלֶׁ חֹוְזִרין  ,ים, ְכשֶׁ

ן. ;ְלָאֳהָלם, ְשהּוא ָצְרֵכי ַהגּוף ֻכָלן ִכְשָאר ָהָעם ה ַרֵבנּו,   ְלִפיָכְך ֵאיָנן פֹוְרִשין ִמְנשֹוֵתיהֶׁ ּוֹמשֶׁ

ה ָלה, ְוִנְקְשָרה ַדְעתֹו לֹא ָחַזר ְלָאֳהלֹו ָהִראשֹון; ְלִפיָכְך ֵפַרש ִמן ָהִאָּׁשה ְלעֹוָלם ּוִמכָ  ל ַהדֹומֶׁ
 .ְוִנְתַקַדש ַכַּמְלָאִכים ,ְולֹא ִנְסַתַלק ַההֹוד ֵמָעָליו ְלעֹוָלם ְוָקַרן עֹור ָפָניו ,ְבצּור ָהעֹוָלִמים

 
ִתְהיֶׁה ְנבּוָאתֹו ְלַעְצמֹו ִבְלָבד, ְלַהְרִחיב ִלבֹו ּוְלהֹוסִ   טו יף ַדְעתֹו, ַעד ]ז[ ַהָנִביא, ִאְפָשר שֶׁ

לֹא ָהָיה יֹוֵדַע, ֵמאֹוָתן ַהְדָבִרים ַהְגדֹוִלים. ֵיַדע ַמה שֶׁ ץ,   שֶׁ ְיֻשַלח ְלַעם ֵמַעֵּמי ָהָארֶׁ ְוִאְפָשר שֶׁ
ְלבֹוֵנן אֹוָתם ּוְלהֹוִדיָעם ַמה ַיֲעשּו, אֹו ִלְמֹנַע אֹוָתם ִמַּמֲעִשים  ,אֹו ְלַאְנֵשי ִעיר אֹו ַמְמָלָכה

ְּמַשְלִחין אֹותֹוָהרָ  ם; ּוְכשֶׁ ִביֵדיהֶׁ ָהֵאל ִשְלחֹו  ,ִעים שֶׁ ֵיְדעּו ָהָעם שֶׁ נֹוְתִנין לֹו אֹות ּומֹוֵפת ְכֵדי שֶׁ

ת ֱאמֶׁ  .בֶׁ
 

ה אֹות ּומֹוֵפת, ַמֲאִמיִנין אֹותֹו ְשהּוא ָנִביא:  טז ָהִיינּו יֹוְדִעין בֹו   ְולֹא ָכל ָהעֹושֶׁ ֵאָלא ָאָדם שֶׁ

ן ַעל ָכל ְבֵני ִגילֹו, ְוָהָיה ִמְתִחלָ  ִנְתַעָלה ָבהֶׁ תֹו ְשהּוא ָראּוי ַלְנבּוָאה ְבָחְכָמתֹו ּוְבַמֲעָשיו, שֶׁ
ְמַהֵלְך ְבַדְרֵכי ַהְנבּוָאה ּוִבְקֻדָּׁשָתה ּוְפִרישּוָתה, ְוַאַחר ָכְך ָבא ְוָעָשה אֹות ּומֹוֵפת ְוָאַמר 

ָהֵאל ִשְלחֹו נּוִמצְ --שֶׁ נֱֶׁאָמר "ֵאָליו, ִתְשָמעּון ,ָוה ִלְשֹמַע ִמּמֶׁ  .(דברים יח,טו) "שֶׁ
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0407.htm#89
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0233.htm#11
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0412.htm#8
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0412.htm#8
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ה אֹות ּומֹוֵפת ְוֵאינּו ָנִביא  יז ַיֲעשֶׁ ן, ְוזֶׁה ָהאֹות ֵיש לֹו ְדָבִרים ְבגֹו; ְוַאף ַעל ִפי כֵ  ,ְוִאְפָשר שֶׁ

ְזָקתֹו -ִמְצָוה ִלְשֹמַע לֹו, הֹוִאיל ְוָאָדם ָגדֹול הּוא ְוָחָכם ְוָראּוי ַלְנבּוָאה, ַמְעִמיִדין אֹותֹו ַעל חֶׁ
ְבָכְך ִנְצַטִּוינּו:- ִנְצַטִּוינּו ַלְחֹתְך ַהִדין ַעל ִפי ְשַנִים ֵעִדים ְכֵשִרים, ְוַאף ַעל ִפי   שֶׁ ְכמֹו שֶׁ

ִאְפָשר שֶׁ  ְצֵלנּו, ַמְעִמיִדין אֹוָתן ַעל שֶׁ ם אֶׁ ר, הֹוִאיל ּוְכֵשִרים הֶׁ קֶׁ ֵהִעידּו ְבשֶׁ
ן, נֱֶׁאָמר   ַכְשרּוָתן. א ָבהֶׁ ַלה', ֱאֹלֵהינּו; ְוַהִנְגֹלת ָלנּו --ַהִנְסָתֹרת"ּוַבְדָבִרים ָהֵאלּו ְוַכיֹוצֶׁ

ה ַלֵלָבב ,(דברים כט,כח) "ּוְלָבֵנינּו ה ַלֵעיַנִים, ַוה' ִיְראֶׁ א  שמואל) "ְונֱֶׁאָמר "ִכי ָהָאָדם ִיְראֶׁ

  .(טז,ז
 
 

 פרק ח
 
ה ַרֵבנּו  א ֱאִמינּו בֹו ִיְשָרֵאל, ִמְפנֵ --ֹמשֶׁ ָעָשה:לֹא הֶׁ ַהַּמֲאִמין ַעל ִפי ָהאֹותֹות  י ָהאֹותֹות שֶׁ -שֶׁ

ה ָהאֹות ְבָלאט ְוִכּׁשּוף.- ֵיָעשֶׁ ִאְפָשר שֶׁ ָעָשה ַבִּמְדָבר,   ֵיש ְבִלבֹו ֹדִפי, שֶׁ ֵאָלא ָכל ָהאֹותֹות שֶׁ
ְך ֲעָשָאן ת ָצַרְך ְלהַ   לֹא ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ַהְנבּוָאה:--ְלִפי ַהֹצרֶׁ ת ַהִּמְצִרִיים, ָקַרע אֶׁ ְשִקיַע אֶׁ
ת ַהָּמן.  ַהָים ְוִהְצִליָלם בֹו. ן.  ָצַרְכנּו ְלָמזֹון, הֹוִריד ָלנּו אֶׁ בֶׁ ת ָהאֶׁ ם אֶׁ ָכְפרּו   ָצְמאּו, ָבַקע ָלהֶׁ

ץ. ,בֹו ֲעַדת ֹקַרח  .ְוֵכן, ְשָאר ָכל ָהאֹותֹות  ָבְלָעה אֹוָתם ָהָארֶׁ
 
ֱאִמינּו ב  ב ֵעיֵנינּו ָראּו, ְולֹא ָזר, ְוָאְזֵנינּו ָשְמעּו, ְולֹא ַאֵחר  :ֹו, ְבַמְעַמד ַהר ִסיַניּוְבַמה הֶׁ -שֶׁ

ל, ְוַהקֹול ְמַדֵבר ֵאָליו; ְוָאנּו   ָהֵאש ְוַהקֹולֹות ְוַהַלִפיִדים.- ל ָהֲעָרפֶׁ ְוהּוא ִנָגש אֶׁ
ה  שֹוְמִעים: ה ,ֹמשֶׁ ם ָכְך ְוכָ --ֹמשֶׁ ר ה'   ְך.ֵלְך ֱאֹמר ָלהֶׁ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "ָפִנים ְבָפִנים, ִדבֶׁ

ם ת ,(דברים ה,ד) "ִעָּמכֶׁ ת-ְונֱֶׁאָמר "לֹא אֶׁ דברים ) "ַהְבִרית ַהזֹאת-ֲאֹבֵתינּו, ָכַרת ה' אֶׁ

 .(ה,ג
 
ת ְשֵאין בֹו ֹדִפי  ג ְבַמְעַמד ַהר ִסיַני ְלַבדֹו, ִהיא ָהְרָאָיה ִלְנבּוָאתֹו ְשִהיא ֱאמֶׁ --ּוְמַנִין שֶׁ

ָעָנן, ַבֲעבּור ִיְשַמע ָהָעם ְבַדְבִרי ִעָּמְך, ְוַגם יָך ְבַעב הֶׁ נֱֶׁאָמר "ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא ֵאלֶׁ ֲאִמינּו ְבָך יַ -שֶׁ
ת :(  שמות יט,ט) "ְלעֹוָלם דֶׁ ֱאִמינּו בֹו נֱֶׁאָמנּות ְשִהיא עֹומֶׁ ם ָדָבר זֶׁה, לֹא הֶׁ ֹקדֶׁ ִמְכָלל שֶׁ

יָה ִהְרהּור ּוַמְחָשָבה ֵיש ַאֲחרֶׁ  .ְלעֹוָלם, ֵאָלא נֱֶׁאָמנּות שֶׁ
 
ת, ְוֵאינּו ָצִריְך ַלֲעשֹות ]ב[ נִ   ד ם ָהֵעִדים ַעל ְנבּוָאתֹו ְשִהיא ֱאמֶׁ ם, הֶׁ ֻּׁשַלח ָלהֶׁ ְמְצאּו ֵאלּו שֶׁ

ם אֹות: ָחד ְבַיַחד  ָלהֶׁ ָראּו ָדָבר אֶׁ ָחד ַבָדָבר, ִכְשֵני ֵעִדים שֶׁ ם ְוהּוא אֶׁ ם --ְשהֶׁ ָחד ֵמהֶׁ ָכל אֶׁ שֶׁ
ת, וְ  ם ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ַלֲחֵברֹו.ֵעד ַלֲחֵברֹו ְשהּוא אֹוֵמר ֱאמֶׁ ָחד ֵמהֶׁ ה   ֵאין אֶׁ ָכְך ֹמשֶׁ

ם אֹות--ַרֵבנּו  .ָכל ִיְשָרֵאל ֵעִדים לֹו ַאַחר ַמְעַמד ַהר ִסיַני, ְוֵאינּו ָצִריְך ַלֲעשֹות ָלהֶׁ
 
ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִבְתִחַלת ְנבּוָאתֹו, ְבֵעת שֶׁ   ה ָנַתן לֹו ָהאֹותֹות ְוזֶׁה הּוא שֶׁ

ָך ַהַּמֲאִמין :(  שמות ג,יח) "ַלֲעשֹוָתן ְבִמְצַרִים, ְוָאַמר לֹו "ְוָשְמעּו, ְלֹקלֶׁ ה ַרֵבנּו שֶׁ ָיַדע ֹמשֶׁ

-ְוֵהן לֹא"ַחֵּׁשב, ְוָהָיה ִנְשָמט ִמֵליֵלְך, ְוָאַמר ַעל ִפי ָהאֹותֹות, ֵיש ְבִלבֹו ֹדִפי ּוְמַהְרֵהר ּומְ 

ֵאלּו ָהאֹותֹות ֵאיָנן ֵאָלא ַעד (--שמות ד,א) "ַיֲאִמינּו ִלי הֹוִדיעֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, שֶׁ ַעד שֶׁ

ֵיְצאּו ִמִּמְצַרִים; ְּמַהְרֲהִרין  שֶׁ ה, ִיְסַתַלק ַהִהְרהּור שֶׁ ֵיְצאּו ְוַיַעְמדּו ַעל ָהָהר ַהזֶׁ ְוַאַחר שֶׁ
ת ִמַבְתִחָלה, ְולֹא ִיָּׁשֵאר  ֱאמֶׁ ֲאִני ְשַלְחִתיָך בֶׁ ֵיְדעּו שֶׁ ֲאִני נֹוֵתן ָלְך ָכאן אֹות שֶׁ יָך, שֶׁ ַאֲחרֶׁ

ַהָכתּוב אֹוֵמר  ְבִלָבן ִהְרהּור. ת  ְלָך ָהאֹות, ִכי ָאֹנִכי ְשַלְחִתיָך:-"ְוזֶׁה ְוהּוא שֶׁ -ְבהֹוִציֲאָך אֶׁ
ת ה-ָהָעם, ִמִּמְצַרִים, ַתַעְבדּון אֶׁ  .(שמות ג,יב) "ָהֱאֹלִהים, ַעל ָהָהר ַהזֶׁ

יַ   ו ָכל ָנִביא שֶׁ ה ַרֵבנּו, ֵאין ָאנּו ַמֲאִמיִנין בֹו ִמְפֵני ָהאֹות ִנְמֵצאָת אֹוֵמר, שֶׁ ֲעֹמד ַאַחר ֹמשֶׁ

ִצָּונּו  יֹאַמר; ֵאָלא ִמְפֵני ַהִּמְצָוה שֶׁ ה אֹות ִנְשַמע לֹו ְלָכל ַמה שֶׁ נֹאַמר ִאם ַיֲעשֶׁ ְלַבדֹו, ְכֵדי שֶׁ
ה ַבתֹוָרה, ְוָאַמר ִאם ָנַתן אֹות, "ֵאָליו, ִתְשָמעּו ִצָּונּו ַלְחֹתְך :(  דברים יח,טו) "ןֹמשֶׁ ְכמֹו שֶׁ

ר; ָכְך ִמְצוָה  קֶׁ ת ֵהִעידּו ִאם שֶׁ ַהָדָבר ַעל ִפי ְשֵני ֵעִדים, ְוַאף ַעל ִפי ְשֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ִאם ֱאמֶׁ
ה ַהָנבִ  ת אֹו ְבִכּׁשּוף ְוָלאטִלְשֹמַע ִמזֶׁ  .יא, ִאם ָהאֹות ֱאמֶׁ

 
]ג[ ְלִפיָכְך ִאם ָעַמד ָנִביא ְוָעָשה אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְגדֹוִלים, ּוִבַקש ְלַהְכִחיש ְנבּוָאתֹו   ז

ה ַרֵבנּו ְלֹמשֶׁ אֹוָתן ָהאֹותֹות ְבָלאט--שֶׁ ן, ְלִפי  ֵאין שֹוְמִעין לֹו; ְוָאנּו יֹוְדִעין ַבֵיחּוד שֶׁ ְוִכּׁשּוף הֶׁ
ַנֲעֹרְך אֹותֹות זֶׁה ְלאֹותֹות זֶׁה, ֵאָלא  ה ַרֵבנּו ֵאיָנה ַעל ִפי ָהאֹותֹות ְכֵדי שֶׁ ְנבּוַאת ֹמשֶׁ שֶׁ

ָּׁשַמע הּוא  .ְבֵעיֵנינּו ְרִאינּוָה ּוְבָאְזֵנינּו ְשַמְענּוָה, ְכמֹו שֶׁ
 
ה:  ח הֵ   ַהא ְלַמה ַהָדָבר דֹומֶׁ ָרָאה ְבֵעיָניו, ְשֵאינּו ְכמֹו ְלֵעִדים שֶׁ ִעידּו ְלָאָדם ַעל ָדָבר שֶׁ

ָרָאה ר--שֶׁ קֶׁ ן ֵעֵדי שֶׁ ן, ֵאָלא יֹוֵדַע ַבַּוַדאי ְשהֶׁ  .ְשֵאינּו שֹוֵמַע ָלהֶׁ
 
ל  ט  "ִדְבֵרי ַהָנִביא ַההּוא-ְלִפיָכְך ָאְמָרה תֹוָרה ְשִאם ָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת, "לֹא ִתְשַמע, אֶׁ
ָרִאיָת ְבֵעינֶׁיָך; ְוהֹוִאיל :(  דברים יג,ד) יָך ְבאֹות ּומֹוֵפת, ְלַהְכִחיש ַמה שֶׁ ֲהֵרי זֶׁה ָבא ֵאלֶׁ שֶׁ

ה, ִצָּונּו ֹמשֶׁ ָבא  ְוֵאין ָאנּו ַמֲאִמיִנין ְבמֹוֵפת, ֵאָלא ִמְפֵני ַהִּמְצָוה שֶׁ ֵהיַאְך ְנַקַבל ֵמאֹות זֶׁה שֶׁ
ָּׁשַמְענּו ָרִאינּו ְושֶׁ ה, שֶׁ ְלֹמשֶׁ   .ְלַהְכִחיש ְנבּוָאתֹו שֶׁ

 
 

 פרק ט
 
ת ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:  א דֶׁ ֵאין ָלה לֹא   ָדָבר ָברּור ּוְמֹפָרש ַבתֹוָרה, ְשִהיא ִמְצָוה עֹומֶׁ

נֱֶׁאָמר "ֵאת ָכלִשנּוי, ְולֹא ֵגָרעֹון וְ  ת, שֶׁ פֶׁ ְתכֶׁם-לֹא תֹוסֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶׁה אֶׁ ֹאתֹו --ַהָדָבר, ֲאשֶׁ
נּו-לֹא  ִתְשְמרּו, ַלֲעשֹות: ָלנּו ְונֱֶׁאָמר "ְוַהִנְגֹלת  ;(דברים יג,א) "ֹתֵסף ָעָליו, ְולֹא ִתְגַרע ִמּמֶׁ

ת--עֹוָלם-ּוְלָבֵנינּו, ַעד ַהא ָלַמְדָת .(  דברים כט,כח) "ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת-ָכל-ַלֲעשֹות, אֶׁ

ָכל ִדְבֵרי תֹוָרה, ְמֻצִּוין ָאנּו ַלֲעשֹוָתן ַעד עֹוָלם; ְוֵכן הּוא אֹו  "ֵמר "ֻחַקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיכֶׁםשֶׁ
ָת ַהא ָלַמְד .(  דברים ל,יב) "ועוד שבעה מקומות(, ְונֱֶׁאָמר "לֹא ַבָּׁשַמִים, ִהיא ;ויקרא ג,יז)

 .ְשֵאין ָנִביא ַרָּׁשאי ְלַחַדש ָדָבר, ֵמַעָתה
 
ה'   ב ה אֹות ּומֹוֵפת ְויֹאַמר שֶׁ ְלִפיָכְך ִאם ַיֲעֹמד ִאיש, ֵבין ִמִיְשָרֵאל ֵבין ִמן ָהֻאּמֹות, ְוַיֲעשֶׁ

לֹא ָשַמְענּו ְשָלחֹו ְלהֹוִסיף ִמְצָוה, אֹו ִלְגֹרַע ִמְצָוה, אֹו ְלָפַרש ְבִמְצָוה ִמן ַהִּמְצו ֹות ֵפרּוש שֶׁ
ן ִיְשָרֵאל ֵאיָנן ְלעֹוָלם ּוְלדֹוֵרי דֹורֹות ֵאָלא  ִנְצַטּוּו ָבהֶׁ אֹוָתן ַהִּמְצוֹות שֶׁ ָאַמר שֶׁ ה, אֹו שֶׁ ִמֹּמשֶׁ

ר--ִמְצוֹות ְלִפי ְזָמן ָהיּו קֶׁ ה; ,ֲהֵרי זֶׁה ְנִביא שֶׁ ְלֹמשֶׁ ֲהֵרי ָבא ְלַהְכִחיש ְנבּוָאתֹו שֶׁ ּוִמיָתתֹו  שֶׁ

ַהִּמְצָוה  ,ְבָחֵנק ה שֶׁ ר לֹא ִצָּוהּו, ְשהּוא ָברּוְך ְשמֹו ִצָּוה ְלֹמשֶׁ ֵהִזיד ְלַדַבר ְבֵשם ה' ֲאשֶׁ ַעל שֶׁ

 .(במדבר כג,יט) "לֹא ִאיש ֵאל ִויַכֵזבְו" ,(דברים כט,כח) "עֹוָלם-ַעד ,ַהזֹאת "ָלנּו ּוְלָבֵנינּו
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a16.htm#7
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0204.htm#1
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0203.htm#12
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0203.htm#12
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0518.htm#15
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0518.htm#15
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0513.htm#4
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0513.htm#4
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0513.htm#1
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0513.htm#1
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0529.htm#28
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0529.htm#28
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0303.htm#17
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ם  ג ב ֲאֵחיהֶׁ רֶׁ ם ִמקֶׁ לֹא (--ברים יח,יחד) "]ב[ ִאם ֵכן, ָלָּמה נֱֶׁאָמר ַבתֹוָרה "ָנִביא ָאִקים ָלהֶׁ

יָה,  ,ַלֲעשֹות ָדת הּוא ָבא, ֵאָלא ְלַצּוֹות ַעל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה לֹא ַיַעְברּו ָעלֶׁ ּוְלַהְזִהיר ָהָעם שֶׁ

ה ַעְבִדי ם "ִזְכרּו, תֹוַרת ֹמשֶׁ ָבהֶׁ ָאַמר ָהַאֲחרֹון שֶׁ  .(מלאכי ג,כב) "ְכמֹו שֶׁ
 
ְוֵכן ִאם ִצָּונּו ְבִדְבֵרי ָהְרשּות, ְכגֹון ְלכּו ְלָמקֹום ְפלֹוִני אֹו ַאל ֵתְלכּו, ֲעשּו ִמְלָחָמה ַהיֹום   ד

ב ַחיָ --ְוָהעֹוֵבר ַעל ְדָבָריו ;ִמְצָוה ִלְשֹמַע לֹו--אֹו ַאל ַתֲעשּו, ְבנּו חֹוָמה זֹו אֹו ַאל ִתְבנּוהָ 

נֱֶׁאָמר  ר לֹא"ִמיָתה ִביֵדי ָשַמִים, שֶׁ ל-ְוָהָיה, ָהִאיש ֲאשֶׁ ר ְיַדֵבר-ִיְשַמע אֶׁ -ִבְשִמי ,ְדָבַרי, ֲאשֶׁ

ְדֹרש ֵמִעּמֹו- ָעַבר .(  דברים יח,יט) "ָאֹנִכי, אֶׁ ַעל ִדְבֵרי ַעְצמֹו, ְוַהכֹוֵבש ]ג[ ְוֵכן ָנִביא שֶׁ

ְדֹרש ֵמִעּמֹו"ַחָיב ִמיָתה ִביֵדי ָשַמִים; ּוִבְשָלְשָתן נֱֶׁאָמר --ְנבּוָאתֹו  ."ָאֹנִכי, אֶׁ
 
נֹוַדע ָלנּו ְשהּוא ָנִביא, ַלֲעֹבר ַעל ַאַחת ִמָכל ִמְצוֹות ָהֲאמּורֹות   ה ְוֵכן ִאם יֹאַמר ָלנּו ַהָנִביא שֶׁ

ְוֵכן   ִמְצָוה ִלְשֹמַע לֹו.--ָרה אֹו ַעל ִמְצוֹות ַהְרֵבה, ֵבין ַקלֹות ֵבין ֲחמּורֹות, ְלִפי ָשָעהַבתֹו
ַבֹכל, ִאם יֹאַמר ָלְך ָנִביא ֲעֹבר ַעל ִדְבֵרי   ָלַמְדנּו ֵמֲחָכִמים ָהִראשֹוִנים, ִמִפי ַהְּׁשמּוָעה:

ל, ִיְהיֶׁה ַהָדָבר ְלִפי   חּוץ ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה.--ְשַמע לֹו תֹוָרה, ְכֵאִלָיהּו ְבַהר ַהַכְרמֶׁ ְוהּוא, שֶׁ
ִהְקִריב עֹוָלה ַבחּוץ, ִוירּוָשַלִים ִנְבֲחָרה--ָשָעה ל, שֶׁ ְוַהַּמְקִריב  ,ְכגֹון ֵאִלָיהּו ְבַהר ַהַכְרמֶׁ

 "ֹו; ְוַגם ְבזֶׁה נֱֶׁאָמר "ֵאָליו, ִתְשָמעּוןִמְצָוה ִלְשֹמַע ל ,ּוִמְפֵני ְשהּוא ָנִביא  ַבחּוץ ַחָיב ָכֵרת.
 .(דברים יח,טו)

 
ן  ו ָכתּוב ַבתֹוָרה "פֶׁ ת ֵאִלָיהּו ְוָאְמרּו לֹו, ַנְעֹקר ַמה שֶׁ יָך, ְבָכל-ְוִאלּו ָשֲאלּו אֶׁ ה ֹעֹלתֶׁ -ַתֲעלֶׁ

הָמקֹום, אֲ  ר ִתְראֶׁ ָהָיה אֹוֵמר לֹא, ֵאָלא ַהַּמְקִריב ַבחּוץ ְלעֹוָלם ַחָיב (--דברים יב,יג) "שֶׁ

ה; ֲאָבל ֲאִני ַהיֹום ַאְקִריב ַבחּוץ ִבְדַבר ה ִצָּוה ֹמשֶׁ  .יש ְנִביֵאי ַהַבַעלְכֵדי ְלַהְכחִ  ,'ָכֵרת, ְכמֹו שֶׁ
 
ם; ְוִאם ָאְמרּו   ז ְך ַהזֹאת, ִאם ִצּוּו ָכל ַהְנִביִאים ַלֲעֹבר ְלִפי ָשָעה, ִמְצָוה ִלְשֹמַע ָלהֶׁ רֶׁ ְוַעל ַהדֶׁ

ַהָדָבר נְֶׁעַקר ְלעֹוָלם ַהתֹוָרה ָאְמָרה "ָלנּו ּוְלָבֵנינּו, ַעד--שֶׁ דברים ) "עֹוָלם-ִמיָתָתן ְבָחֵנק, שֶׁ

ָאַמר ְבִדין ִמִדיֵני .(  כט,כח ָלַמְדנּו ִמִפי ַהְּׁשמּוָעה, אֹו שֶׁ ]ד[ ְוֵכן ִאם ָעַקר ָדָבר ִמְדָבִרים שֶׁ

ַהִדין ָכְך הּוא ַוֲהָלָכה ְכִדְבֵרי ְפלֹוִני ה' ִצָּוה לֹו שֶׁ ר, ְוֵיָחֵנק ַאף הֲ --תֹוָרה שֶׁ קֶׁ ֵרי זֶׁה ְנִביא שֶׁ
ָעָשה אֹות: ָאְמָרה "לֹא ַבָּׁשַמִים, ִהיא  ַעל ִפי שֶׁ ֲהֵרי ָבא ְלַהְכִחיש תֹוָרה שֶׁ דברים ) "שֶׁ

 .ֲאָבל ְלִפי ָשָעה, שֹוְמִעין לֹו ַבֹכל.(  ל,יב
 
ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ִבְשָאר ִמְצוֹות; ֲאָבל ַבֲעבֹוָדה ָזָרה  ח ֵאין שֹוְמִעין לֹו, ְוַאִפלּו --]ה[ ַבּמֶׁ

ַתֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה   .ְלִפי ָשָעה ה' ִצָּוהּו שֶׁ ְוַאִפלּו ָעָשה אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְגדֹוִלים, ְוָאַמר שֶׁ

ֲהֵרי זֶׁה ִדַבר ָסָרה ַעל ה'; ְוַעל זֶׁה ִצָּוה ַהָכתּוב ְוָאַמר --ָעה זֹו ִבְלָבדַהיֹום ִבְלָבד, אֹו ְבשָ 
ר . . לֹא ִתְשַמע . . "ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת . -דברים יג,ג) "ה' ֱאֹלֵהיכֶׁם-ָסָרה ַעל-. ִכי ִדבֶׁ

ה.:(  ו ְלֹמשֶׁ ֲהֵרי זֶׁה ָבא ְלַהְכִחיש ְנבּוָאתֹו שֶׁ ר, ְוָכל   שֶׁ קֶׁ ּוְלִפיָכְך ֵנַדע ַבַּוַדאי ְשהּוא ְנִביא שֶׁ

ָעָשה ְבָלאט ְוִכּׁשּוף ָעָשה; ְוֵיָחֵנק   .שֶׁ

 
 
 

 פרק י
 
ה' ְשָלחֹו  א ַיֲעֹמד ָלנּו ְויֹאַמר שֶׁ ה ֵאינּו ָצִריְך ַלֲעשֹות אֹו ,ָכל ָנִביא שֶׁ ָחד ֵמאֹותֹות ֹמשֶׁ ת ְכאֶׁ

יֹא לֹו שֶׁ ָלעֹוָלם; ֵאָלא ָהאֹות שֶׁ ן ִשנּוי ִמְנָהגֹו שֶׁ ֵיש ָבהֶׁ ַמר ַרֵבנּו אֹו ְכאֹותֹות ֵאִלָיהּו וֱֶׁאִליָשע, שֶׁ
נֱֶׁאָמר "ְוִכי תֹאַמר ָך:ִבְלבָ  ,ְדָבִרים ָהֲעִתיִדין ִלְהיֹות ָבעֹוָלם, ְוֵיָאְמנּו ְדָבָריו, שֶׁ ֵאיָכה ֵנַדע   בֶׁ

ת  .(דברים יח,כא . . ) ".ַהָדָבר-אֶׁ
 
ָיבֹוא ָאָדם ָהָראּוי ַלְנבּוָאה ְבַמְלֲאכּות ה', ְולֹא ָיבֹוא ְלהֹוִסיף ְולֹא ִלְגֹרַע, ֵאָלא   ב ְלִפיָכְך ְכשֶׁ

ת ה' בְ  א --ִמְצוֹות ַהתֹוָרהַלֲעֹבד אֶׁ ת ַהָים אֹו ַהֲחֵיה ֵמת ְוַכיֹוצֶׁ ֵאין אֹוְמִרין לֹו ְקַרע ָלנּו אֶׁ
ֵאָלא אֹוְמִרין לֹו, ִאם ָנִביא ַאָתה, ֱאֹמר ָלנּו ְדָבִרים ָהֲעִתיִדין   .ְבֵאלּו, ְוַאַחר ָכְך ַנֲאִמין ָבְך

ִאם לֹא ָיבֹואּו, ְוַאִפלּו ָנַפל   ְראֹות ֲהָיבֹואּו ְדָבָריו:ִלְהיֹות; ְוהּוא אֹוֵמר, ְוָאנּו ְמַחִכים לֹו לִ 
ָחד ָקָטן ר--ָדָבר אֶׁ קֶׁ  .ַבָידּוַע ְשהּוא ְנִביא שֶׁ

 
ֱאָמן.  ג ִאם ִנְמְצאּו   ]ב[ ּובֹוְדִקין אֹותֹו ְפָעִמים ַהְרֵבה.  ְוִאם ָבאּו ְדָבָריו ֻכָלם, ִיְהיֶׁה ְבֵעיֵנינּו נֶׁ

נֱֶׁאָמר ִבְשמּוֵאל, "ַוֵיַדע, ָכלְדָבָריו כֻ  ת, ְכמֹו שֶׁ ֱאָמִנין, ֲהֵרי זֶׁה ְנִביא ֱאמֶׁ ִיְשָרֵאל, ִמָדן, -ָלם נֶׁ
ֱאָמן ְשמּוֵאל, ְלָנִביא ַלה:  ְבֵאר ָשַבע-ְוַעד  .(א ג,כ שמואל) "'ִכי נֶׁ

 
ְפֵרש ֵבין ַהָנִביא   ד ]ג[ ַוֲהלֹוא ַהְּמעֹוְנִנים ְוַהקֹוְסִמים אֹוְמִרין ַמה ֲעִתיד ִלְהיֹות, ּוַמה הֶׁ

ן ִמְתַקְיִמין ּוִמְקָצָתן ֵאין --ּוֵביָנם ן, ִמְקַצת ִדְבֵריהֶׁ א ָבהֶׁ ַהְּמעֹוְנִנים ְוַהקֹוְסִמים ְוַכיֹוצֶׁ ֵאָלא שֶׁ
מֹוִדִעים  ,ָנא ְויֹוִשיֻעְך ֹהְבֵרי ָשַמִים, ַהֹחִזים ַבכֹוָכִבים-ַיַעְמדּו"נֱֶׁאָמר ְכִעְנַין שֶׁ   ִמְתַקְיִמין:

ר ָיֹבאּו ָעָלִיְך ֳחָדִשים, ֵמֲאשֶׁ ר(--"ישעיהו מז,יג) "לֶׁ ר. ,"ֵמֲאשֶׁ לֹא ְוִאְפָשר   ְולֹא ָכל ֲאשֶׁ שֶׁ

נֱֶׁאָמר "ֵמֵפר ֹאתֹות ַבִדים, ְוֹקְסִמים  ם ְכלּום, ֵאָלא ִיְטעּו ַבֹכל, ְכִעְנַין שֶׁ ִיְתַקַים ִמִדְבֵריהֶׁ
 .(ישעיהו מד,כה) "ְיהֹוֵלל

 
נֱֶׁאָמר "ִכי לֹא ִיֹפל ִמְדַבר ה' ַאְרָצהָכל ְדָבָריו ַקָימִ --ֲאָבל ַהָנִביא  ה ְוֵכן .(  ב י,י מלכים) "ין, שֶׁ

ר ר ְדָבִרי ִאתֹו, ְיַדֵבר ְדָבִרי  ,ִאתֹו ֲחלֹום, ְיַסֵפר ֲחלֹום-הּוא אֹוֵמר "ַהָנִביא ֲאשֶׁ ַוֲאשֶׁ

ת: ת-ַמה  ֱאמֶׁ ן אֶׁ בֶׁ ִדְבֵרי ַהקֹוְסִמים (--ירמיהו כג,כח) "'ה-ַהָבר, ְנֻאם-ַלתֶׁ ְכלֹוַמר שֶׁ

ן ְכָלל בֶׁ ִנְתָעַרב בֹו ְמַעט ָבר, ּוְדַבר ה' ַכָבר ְשֵאין בֹו תֶׁ ן שֶׁ בֶׁ  .ְוַהֲחלֹומֹות ְכתֶׁ
 
ּמֹוִדיִעין ַהְּמעֹוְנִנים ְוַהקֹוְסִמים   ו אֹוָתן ַהְדָבִרים שֶׁ ה ִהְבִטיַח ַהָכתּוב ְוָאַמר, שֶׁ ּוַבָדָבר ַהזֶׁ

א --ָלֻאּמֹות ּוְמַכְזִבין ם ְצִריִכין ִלְמעֹוֵנן ְוקֹוֵסם ְוַכיֹוצֶׁ ת, ְוֵאין ַאתֶׁ ַהָנִביא יֹוִדיַע ָלכֶׁם ִדְבֵרי ָהֱאמֶׁ
נֱֶׁאמָ   בֹו: ה . . ּוִבתֹו ָבֵאש .-ִיָּמֵצא ְבָך, ַמֲעִביר ְבנֹו-לֹא"ר שֶׁ . ָנִביא  . . ִכי ַהגֹוִים ָהֵאלֶׁ

יָך  .(טו-דברים יח,י . . ) ".ִמִקְרְבָך ֵמַאחֶׁ
 
נּו, ֵאָלא ְלהֹוִדיֵענּו ְדָבִרים ָהֲעִתיִדים ִלְהיֹות ָבעֹוָלם, ַהא ָלַמְדָת ְשֵאין ַהָנִביא עֹוֵמד לָ   ז

ָאְבָדה  ן; ְוַאִפלּו ָצְרֵכי ָיִחיד מֹוִדיַע לֹו, ְכָשאּול שֶׁ א ָבהֶׁ ִמשַֹבע ְוָרָעב ִמְלָחָמה ְוָשלֹום ְוַכיֹוצֶׁ
א בְ   לֹו ֲאֵבָדה ְוָהַלְך ַלָנִביא ְלהֹוִדיעֹו ְמקֹוָמה. יֹאַמר ַהָנִביא ,ֵאלּו ַהְדָבִריםְוַכיֹוצֶׁ לֹא --הּוא שֶׁ

ת, אֹו יֹוִסיף ִמְצָוה אֹו ִיְגָרע רֶׁ ה ָדת ַאחֶׁ ַיֲעשֶׁ  .שֶׁ
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0530.htm#12
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0513.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0513.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0513.htm#3
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0518.htm#21
http://www.mechon-mamre.org/i/t/a0518.htm#21
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a03.htm#20
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a03.htm#20
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1047.htm#13
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יֹאַמר ְפלֹוִני ָימּות אֹו ָשָנה ְפלֹוִנית ְשַנת   ח ַהָנִביא אֹוֵמר, ְכגֹון שֶׁ ]ד[ ִדְבֵרי ַהֻפְרָענּות שֶׁ

א ִבְדָבִרים ֵאלּוָרָעב אֹו ִמְלָחָמה ְוַכיֹו ֵאין ְבזֶׁה ַהְכָחָשה ִלְנבּוָאתֹו;  ,ִאם לֹא ָעְמדּו ְדָבָריו--צֶׁ

ְך ַאַפִים ְוַרב  ְוֵאין אֹוְמִרין ִהֵנה ָדָבר ִדַבְרָת ְולֹא ָבא: רֶׁ ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא "אֶׁ ד, ְוִנָחם -שֶׁ סֶׁ חֶׁ
ם ְכַאְנֵשי ִניְנֵוה, אֹו  ;(יונה ד,ב ;יואל ב,יג) "ָהָרָעה-ַעל ָעשּו ְתשּוָבה ְוִנְסָלח ָלהֶׁ ְוִאְפָשר שֶׁ

ם ְכִחְזִקָיה ָתָלה ָלהֶׁ  .שֶׁ
 
ָאַמרֲאָבל ִאם ִהְבִטיַח ַעל טֹו  ט ִיְהיֶׁה ָכְך ְוָכְך, ְולֹא ָבָאה ַהּטֹוָבה שֶׁ ַבָידּוַע --ָבה ְוָאַמר שֶׁ

ר: קֶׁ ִיְגֹזר ָהֵאל, ַאִפלּו ַעל ְתָנאי  ְשהּוא ְנִביא שֶׁ ָכל ְדַבר טֹוָבה שֶׁ ַהא ָלַמְדָת,   ֵאינּו חֹוֵזר.--שֶׁ
ְבִדְבֵרי ַהּטֹוָבה ִבְלָבד ִיָבֵחן ַהָנִביא  .שֶׁ

 
ָהָיה ִיְרְמָיה ִמְתַנֵבא ְלָרָעה ַוֲחַנְנָיה   י ן ַעזּור, ְכשֶׁ ִיְרְמָיהּו אֹוֵמר ִבְתשּוָבתֹו ַלֲחַנְנָיה בֶׁ הּוא שֶׁ

ר; ֲאָבל ִאם   ְלטֹוָבה. קֶׁ ֲאִני ְנִביא שֶׁ ָאַמר לֹו ֲחַנְנָיה, ִאם לֹא ַיַעְמדּו ְדָבַרי, ֵאין ְבזֶׁה ְרָאָיה שֶׁ
יָךלֹא ַיַעְמדּו ְדבָ  ר: ,רֶׁ קֶׁ ַאָתה ְנִביא שֶׁ נֱֶׁאָמר "ַאְך  ִיָּוַדע שֶׁ ה-ְשַמע-שֶׁ ת ַהָדָבר ַהזֶׁ  "ָנא אֶׁ

 .(ראה ירמיהו כח,ז)
 
ֵהִעיד לֹו ָנִביא ַאֵחר ְשהּוא ָנִביא  יא ְזַקת נָ --]ה[ ָנִביא שֶׁ ִביא, ְוֵאין זֶׁה ַהֵּׁשִני ֲהֵרי זֶׁה ְבחֶׁ

ה   ָצִריְך ֲחִקיָרה: ַיֲעשֶׁ ם שֶׁ ֱאִמינּו בֹו ָכל ִיְשָרֵאל ֹקדֶׁ ה ַרֵבנּו ֵהִעיד ִליהֹושּוַע, ְוהֶׁ ֲהֵרי ֹמשֶׁ שֶׁ
 .ְוֵכן ְלדֹורֹות  אֹות.

 
הֵ   יב נֹוְדָעה ְנבּוָאתֹו ְוָהָאְמנּו ְדָבָריו ַפַעם ַאַחר ַפַעם, אֹו שֶׁ ִעיד לֹו ָנִביא, ְוָהָיה הֹוֵלְך ָנִביא שֶׁ

ת.--ְבַדְרֵכי ַהְנבּוָאה א ֵאיָנה ֱאמֶׁ ּמֶׁ ְוָאסּור   ָאסּור ַלְחֹשב ַאֲחָריו ּוְלַהְרַהר ִבְנבּוָאתֹו, שֶׁ
ת  ְלַנסֹותֹו יֹוֵתר ִמַדי, ְולֹא ִנְהיֶׁה הֹוְלִכים ּוְמַנִסים ְלעֹוָלם: נֱֶׁאָמר "לֹא ְתַנסּו, אֶׁ ה' -שֶׁ

ם, ַבַּמָסהֱאֹלהֵ  ר ִנִסיתֶׁ ָאְמרּו "ֲהֵיש ה' ְבִקְרֵבנּו ,(דברים ו,טז) "יכֶׁם, ַכֲאשֶׁ שמות ) "שֶׁ

נֹו  .(יז,ז ה ָנִביא, ַיֲאִמינּו ְוֵיְדעּו ִכי הֵאָלא ֵמַאַחר שֶׁ זֶׁ ְבִקְרָבם; ְולֹא ְיַהְרֲהרּו ְולֹא  'ַדע שֶׁ

נֱֶׁאָמר "ְוָיְדעּו, ִכי ָנִביא ָהָיה ְבתֹוָכם יחזקאל  ;יחזקאל ב,ה) "ַיְחְשבּו ַאֲחָריו, ְכִעְנַין שֶׁ

  .(לג,לג
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