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פרק א
ידע ֶׁשיֵש ָשם ָמצּוי ִראשֹון .וְהּוא ַמ ְמצִ יא כָל הַ נִ ְמצָ א;
א יְסֹוד הַ יְ סֹודֹות וְעַ ּמּוד הַ חָ כְ מֹות ,לֵ ַ
ּומה בֵ ינֵיהֶׁ ם ,ל ֹא נִ ְמצְ אּו אֵ לָ א מֵ אֲ ִמ ַתת ִה ָּמצְ אֹו[ .ב] ו ְִאם
ְוכָל הַ נִ ְמצָ ִאים ִמן ָש ַמיִם וָאָ ֶׁרץ ַ
ַי ֲעלֶׁ ה עַ ל הַ ַדעַ ת ְשהּוא אֵ ינּו ָמצּוי ,אֵ ין ָדבָ ר אַ חֵ ר יָכֹול ְל ִה ָּמצ ֹאות[ .ג] ו ְִאם ַיעֲלֶׁ ה עַ ל
הַ ַדעַ ת ְשאֵ ין כָל הַ נִ ְמצָ ִאים ִמלְ בַ דֹו ְמצּויִים ,הּוא ְלבַ דֹו י ְִהיֶׁה ָמצּוי וְל ֹא יִבָ טֵ ל הּוא ְל ִבּטּולָ ם:
צָריְך לָ הֶׁ ם ,וְל ֹא לְ אֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ ם.
ֶׁשכָל הַ נִ ְמצָ ִאים צְ ִריכִ ין לֹו; וְהּוא בָ רּוְך הּוא אֵ ינּו ִ
ֹלהים אֱ ֶׁמת"
אֹומר "וַה' אֱ ִ
ֵ
ב ְל ִפיכְָך אֵ ין אֲ ִמ ָתתֹו כַאֲ ִמ ַתת אֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ ם[ .ד] הּוא ֶׁשהַ נ ִָביא
אֹומ ֶׁרת "אֵ ין
ֶׁ
תֹורה
(ירמיהו י,י)--הּוא לְ בַ דֹו הָ אֱ ֶׁמת ,וְאֵ ין לְ אַ חֵ ר אֱ ֶׁמת כַאֲ ִמתֹו .וְהּוא ֶׁשהַ ָ
לֹומר אֵ ין ָשם ָמצּוי אֱ ֶׁמת ִמלְ בַ דֹו כְ מֹותֹו.
עֹודִ ,מ ְלבַ דֹו" (דברים ד,לה) ,כְ ַ
ג [ה] הַ ָּמצּוי הַ זֶׁ ה--הּוא אֱ לֹוהַ הָ עֹולָ ם ,אֲ דֹון כָל הָ אָ ֶׁרץ .וְהּוא הַ ַּמנְ ִהיג הַ גַלְ גַל ְבכֹוחַ ְשאֵ ין
ְתכְ לִ יתְ ,בכֹוחַ ְשאֵ ין לֹו הֶׁ ְפסֵ קֶׁ ,שהַ ג ְַלגַל סֹובֵ ב ָת ִמיד ,וְאֵ י ִאפְ ָשר ֶׁשיִ סֹב ְבל ֹא
לֹו ֵקץ ו ַ
ְמסַ בֵ ב; וְהּוא בָ רּוְך הּוא הַ ְּמסַ בֵ ב אֹותֹוְ ,בל ֹא יָד וְל ֹא גּוף.
ֲשהֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "אָ נֹכִ י ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך" (שמות כ,ב; דברים ה,ו).
ִידיעַ ת ָדבָ ר זֶׁה ִמצְ וַת ע ֵ
ד [ו] ו ִ
ֲשהֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "ל ֹא-
ְוכָל הַ ַּמ ֲעלֶׁ ה עַ ל ַד ְעתֹו ֶׁשיֵש ָשם אֱ לֹוהַ אַ חֵ ר ,חּוץ ִמזֶׁה--עֹובֵ ר ְבל ֹא ַתע ֶׁ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים ,עַ ל-פָ נָי" (שמות כ,ב; דברים ה,ו); ְוכָפַ ר בָ ִעי ָקרֶׁ ,שזֶׁ ה הּוא
י ְִהיֶׁה לְ ָך אֱ ִ
יקר הַ גָדֹול ֶׁשהַ כֹל ָתלּוי בֹו.
הָ ִע ָ
ה [ז] אֱ לֹוהַ זֶׁה אֶׁ חָ ד הּוא--אֵ ינּו ל ֹא ְש ַניִם וְל ֹא י ֵָתר עַ ל ְש ַניִם ,אֵ לָ א אֶׁ חָ דְ ,שאֵ ין כְ יֵחּודֹו
אֶׁ חָ ד ִמן הָ אֲ חָ ִדים הַ נִ ְמצָ ִאים בָ עֹולָ ם :ל ֹא אֶׁ חָ ד כְ ִמין ְשהּוא כֹולֵ ל אֲ חָ ִדים הַ ְרבֵ ה ,וְל ֹא אֶׁ חָ ד
כְ גּוף ְשהּוא נ ְֶׁחלָ ק ְל ַמ ְחלָ קֹות ו ְִל ְק ָצוֹות; אֵ לָ א יֵחּוד ְשאֵ ין יֵחּוד אַ חֵ ר כְ מֹותֹו בָ עֹולָ ם.
גּופין ּוגְ וִיֹותִ ,מ ְפנֵי ְשאֵ ין הַ נִ ְמנִ ין הַ ּׁשֹווִין ִב ְמצִ יאָ ָתן נִ ְפ ָר ִדין
ו ִאלּו הָ יּו הָ אֱ לֹוהֹות הַ ְרבֵ ה--הָ יּו ִ
ֵארעּו הַ גּופֹות וְהַ גְ וִיֹות .ו ְִאלּו הָ יָה הַ יֹוצֵ ר גּוף ּוגְ ִויָה--הָ יָה לֹו
זֶׁה ִמזֶׁ ה אֵ לָ א בַ ְּמא ָֹר ִעין ֶׁשי ְ
ְתכְ לִ ית ,יֵש ְלכֹוחֹו ֵקץ
ְתכְ לִ יתְ ,שאֵ י ִא ְפ ָשר ִל ְהיֹות גּוף ְשאֵ ין לֹו ֵקץְ .וכָל ֶׁשיֵש לֹו ֵקץ ו ַ
ֵקץ ו ַ
וָסֹוף.
הֹואיל וְכֹוחֹו אֵ ין לֹו ֵקץ וְאֵ ינּו פֹוסֵ קֶׁ ,שהֲ ֵרי הַ גַלְ גַל סֹובֵ ב ָת ִמיד ,אֵ ין
ז וֵאֹלהֵ ינּו בָ רּוְך ְשמֹוִ ,
אֹרעֹות הַ גּופֹות כְ ֵדי ֶׁשיְ הֶׁ א נ ְֶׁחלָ ק וְנִ ְפ ָרד
ֵארעּו ְמ ְ
ְהֹואיל וְאֵ ינּו גּוף ,ל ֹא י ְ
כֹוחֹו כֹוחַ גּוף .ו ִ
ֲשהֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "ה'
ִידיעַ ת ָדבָ ר זֶׁהִ --מצְ וַת ע ֵ
ֵמאַ חֵ ר; ְל ִפיכְָך אֵ י ִאפְ ָשר ֶׁשיִ ְהיֶׁה אֵ לָ א אֶׁ חָ ד .ו ִ
אֱ ֹלהֵ ינּו ,ה' אֶׁ חָ ד" (דברים ו,ד).

תֹורה ּובַ נ ִָביאְ ,שאֵ ין הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא גּוף ּוגְ ִויָהֶׁ :שנֶׁאֱ ָמר "כִ י ה'
פֹרש בַ ָ
ח הֲ ֵרי ְמ ָ
ֹלהים בַ ָּׁשמַ יִם ִמ ַּמעַ ל וְעַ ל הָ אָ ֶׁרץ ִמ ָתחַ ת" (ראה דברים ד,לט; יהושוע
אֱ ֹלהֵ יכֶׁם ,הּוא הָ אֱ ִ
יתם ,כָלְ -תמּונָה" (דברים ד,טו),
ב,יא) ,וְהַ גּוף ל ֹא י ְִהיֶׁה ִב ְשנֵי ְמקֹומֹותְ .ונֶׁאֱ ָמר "כִ י ל ֹא ְר ִא ֶׁ
דֹומה לִ ְשאָ ר
ֶׁ
ְונֶׁאֱ ָמר "וְאֶׁ לִ -מי ְת ַד ְּמיּונִ י ,וְאֶׁ ְש ֶׁוה" (ישעיהו מ,כה); ו ְִאלּו הָ יָה גּוף ,הָ יָה
גּופים.
ִ
ְתחַ ת ַרגְ לָ יו" (שמות כד,י)" ,כְ תֻ ִבים ְבאֶׁ צְ בַ ע
תֹורה "ו ַ
ט ִאם כֵן ַמה הּוא זֶׁה ֶׁשנֶׁאֱ מָ ר בַ ָ
ֹלהים" (שמות לא,יח; דברים ט,י)" ,יַד-ה'" (שמות ט,ג; במדבר יא,כג; דברים ב,טו),
אֱ ִ
"עֵ ינֵי ה'" (דברים יא,יב)" ,אָ זְ נֵי ה'" (במדבר יא,א; במדבר יא,יח)ְ ,וכַיֹוצֶׁא ִב ְדבָ ִרים
תֹורה כִ ְלשֹון
הַ לָ לּו--הַ ֹכל ְל ִפי ַד ְע ָתן ֶׁש ִל ְבנֵי אָ ָדם הּואְ ,שאֵ ינָן ַמכִ ִירין אֵ לָ א הַ גּופֹות; ו ְִד ְב ָרה ָ
נֹותי ְב ַרק חַ ְר ִבי" (דברים לב,מא) ,וְכִ י
ְבנֵי אָ ָדם .וְהַ ֹכל כִ נּויִים הֶׁ ם ,כְ מֹו ֶׁשנֶׁאֱ ָמר " ִאםַ -ש ִ
הֹורג; אֵ לָ א ָמ ָשל ,וְהַ כֹל ָמ ָשל.
ּובחֶׁ ֶׁרב הּוא ֵ
חֶׁ ֶׁרב יֵש לֹו ְ
בּושה כִ ְתלַ ג ִחּוָר"
אֹומר ֶׁש ָראָ ה הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא " ְל ֵ
ֵ
י ְראָ יָה ְל ָדבָ ר זֶׁהֶׁ ,שנ ִָביא אֶׁ חָ ד
ֹשה ַרבֵ נּו עַ צְ מֹו
(דנייאל ז,ט) ,וְאַ חֵ ר ָראָ הּו "חֲ מּוץ ְבג ִָדים ִמבָ צְ ָרה" (ישעיהו סג,א); ּומ ֶׁ
לֹומר ְשאֵ ין לֹו ְדמּות
ַ
ּוב ִסינַי כִ ְש ִליחַ צִ בּור עָ טּוף.
עֹושה ִמ ְלחָ ָמהְ ,
ֵ
ָראָ הּו עַ ל הַ יָם כְ גִ בֹור
ְצּורה ,אֵ לָ א הַ ֹכל ְב ַמ ְראֵ ה הַ נְ בּואָ ה ּובַ ַּמחֲ זֶׁה .וַאֲ ִמ ַתת הַ ָדבָ ר ,אֵ ין ַד ְעתֹו ֶׁשלָ אָ ָדם יְכּולָ ה
ו ָ
ּולחָ ְקרֹו; ְוזֶׁה הּוא ֶׁשאָ ַמר הַ כָתּוב "הַ חֵ ֶׁקר אֱ לֹוהַ ִ ,ת ְמצָ א; ִאם עַ דַ -תכְ לִ ית ַש ַדי,
ְלהַ ִשיגֹו ְ
ִת ְמצָ א" (איוב יא,ז).
ֹשה ַרבֵ נּו ְלהַ ִשיג כְ ֶׁשאָ ַמר "הַ ְראֵ נִ י נָא ,אֶׁ ת-כְ ב ֶֹׁדָך" (שמות
יא [י] ַמה הּוא זֶׁה ֶׁש ִב ַקש מ ֶׁ
ידע אֲ ִמ ַתת ִה ָּמצְ אֹו ֶׁש ְלהַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,עַ ד ֶׁשיִ ְהיֶׁה יָדּועַ ְב ִלבֹו כְ מֹו
לג,יח)ִ --ב ַקש לֵ ַ
צּורתֹו ְב ִק ְרבֹוֶׁ ,שנִ ְמצָ א אֹותֹו הָ ִאיש נִ ְפ ָרד
י ְִדיעַ ת אֶׁ חָ ד ִמן הָ אֲ נ ִָשים ֶׁש ָראָ ה פָ נָיו ְונ ְֶׁח ְק ָקה ָ
ֹשה ַרבֵ נּו ִל ְהיֹות ְמצִ יאַ ת הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא נִ ְפ ֶׁר ֶׁדת
ְב ַד ְעתֹו ִמ ְּׁשאָ ר הָ אֲ נ ִָשים; כְָך ִב ַקש מ ֶׁ
ְב ִלבֹו ִמ ְּׁשאָ ר ְמצִ יאַ ת הַ נִ ְמצָ ִאים ,עַ ד ֶׁשי ֵַדע אֲ ִמ ַתת ִה ָּמצְ אֹו כְ ַמה ְש ִהיא .וֶׁהֱ ִשיבֹו בָ רּוְך
הּוא ְשאֵ ין כֹוחַ ְב ַדעַ ת הָ אָ ָדם הַ חַ י ְשהּוא ְמחֻ בָ ר ִמגּוף ְונֶׁפֶׁ ש ,לְ הַ ִשיג אֲ ִמ ַתת ָדבָ ר זֶׁה עַ ל
בָ ְריֹו.
ְהֹודיעֹו בָ רּוְך הּוא ַמה ֶׁשל ֹא י ַָדע אָ ָדם ְלפָ נָיו וְל ֹא י ֵַדע לְ אַ חֲ ָריו ,עַ ד ֶׁש ִה ִשיג ֵמאֲ ִמ ַתת
יב ו ִ
ִה ָּמצְ אֹו ָדבָ ר ֶׁשנִ ְפ ַרד הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ְב ַד ְעתֹו ִמ ְּׁשאָ ר הַ נִ ְמצ ִָאים ,כְ מֹו ֶׁשיִ פָ ֵרד אֶׁ חָ ד ִמן
ּומלְ בּושֹו ְב ַד ְעתֹו ִמ ְּׁשאָ ר הָ אֲ נ ִָשים; וְעַ ל ָדבָ ר זֶׁה
חֹוריו ,ו ְִה ִשיג כָל גּופֹו ַ
הָ אֲ נ ִָשים ֶׁש ָראָ ה אֲ ָ
ית ,אֶׁ ת-אֲ חֹ ָרי; ּופָ נַי ,ל ֹא י ֵָראּו" (שמות לג,כג).
ָר ַמז הַ כָתּוב ,וְאָ ַמר "ו ְָר ִא ָ
ֵארעֹו וְל ֹא אֶׁ חָ ד ִמ ְּמא ְֹרעֹות הַ גּוף:
יג [יא] ְוכֵיוָן ֶׁשנִ ְתבָ ַרר ְשאֵ ינּו גּוף ּוגְ ִויָה ,י ְִתבָ אַ ר ֶׁשל ֹא י ְ
ידה ,וְל ֹא י ִָמין וְל ֹא ְשמ ֹאל,
ל ֹא ִחבּור וְל ֹא פֵ רּוד ,וְל ֹא ָמקֹום וְל ֹא ִמ ָדה ,וְל ֹא ֲע ִליָה וְל ֹא י ְִר ָ
אשית
ידה .וְאֵ ינּו ָמצּוי בַ זְ ָמן ,עַ ד ֶׁשיִ ְהיֶׁה לֹו ֵר ִ
וְל ֹא פָ נִים וְל ֹא אָ חֹור ,וְל ֹא י ְִשיבָ ה וְל ֹא ע ֲִמ ָ
ּומנְ יַן ָשנִ ים; וְאֵ ינּו ִמ ְש ַתנֶׁהְ ,שאֵ ין לֹו ָדבָ ר ֶׁשיִ גְ רֹם לֹו ִשנּוי.
וְאַ חֲ ִרית ִ
יד וְאֵ ין לֹו ל ֹא ָמוֶׁת וְל ֹא חַ יִ ים כְ חַ יֵי הַ גּוף הַ חַ י ,וְל ֹא ִסכְ לּות וְל ֹא חָ כְ ָמה כְ חָ כְ ַמת הָ ִאיש
יקה
הֶׁ חָ כָם ,ל ֹא ִשינָה וְל ֹא הֲ ִקיצָ ה ,וְל ֹא כַעַ ס וְל ֹא ְשחֹוק ,וְל ֹא ִש ְמחָ ה וְל ֹא עַ צְ בּות ,וְל ֹא ְש ִת ָ
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ידה ,ל ֹא עֹ ֶׁרף
וְל ֹא ִדבּור כְ ִדבּור הָ אָ ָדם .כְָך אָ ְמרּו חֲ כ ִָמים ,אֵ ין ְל ַמ ְעלָ ה ל ֹא י ְִשיבָ ה וְל ֹא ע ֲִמ ָ
וְל ֹא ִעפּוי.
ּוב ִד ְב ֵרי
תֹורה ְ
ְהֹואיל וְהַ ָדבָ ר כְָך הּוא ,כָל הַ ְדבָ ִרים הַ לָ לּו ְוכַיֹוצֶׁא בָ הֶׁ ן ֶׁשנ ְֶׁא ְמרּו בַ ָ
טו [יב] ו ִ
יֹושב בַ ָּׁש ַמיִם ,י ְִשחָ ק" (תהילים ב,ד),
ּומ ִליצָה הֶׁ ם ,כְ מֹו ֶׁשנֶׁאֱ ָמר " ֵ
יאים--הַ כֹל ָמ ָשל ְ
נְ ִב ִ
"כִ עֲסּונִ י ְבהַ ְבלֵ יהֶׁ ם" (דברים לב,כא)" ,כַאֲ ֶׁשרָ -שש ה'" (דברים כח,סג)ְ ,וכַיֹוצֶׁא בָ הֶׁ ן .עַ ל
אֹומר "הַ אֹ ִתי הֵ ם ַמכְ ִע ִסים"
תֹורה כִ ְלשֹון ְבנֵי אָ ָדםְ .וכֵן הּוא ֵ
הַ ֹכל אָ ְמרּו חֲ כ ִָמיםִ ,ד ְב ָרה ָ
יתי" (מלאכי ג,ו) ,ו ְִאלּו הָ יָה ְפעָ ִמים כֹועֵ ס
אֹומר "אֲ נִ י ה' ,ל ֹא ָשנִ ִ
(ירמיהו ז,יט); הֲ ֵרי הּוא ֵ
גּופים הָ אֲ פֵ לִ ים
ּופעָ ִמים ָש ֵמחַ  ,הָ יָה ִמ ְש ַתנֶׁהְ .וכָל הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לּו אֵ ינָם ְמצּויִים אֵ לָ א לַ ִ
ְ
ְסֹודם" (איוב ד,יט) .אֲ בָ ל הּוא בָ רּוְך הּוא
הַ ְּׁשפָ ִלים" ,שֹכְ נֵי בָ ֵתי-חֹ ֶׁמר--אֲ ֶׁשר-בֶׁ עָ פָ ר י ָ
רֹומם ,עַ ל כָל זֶׁה.
י ְִתעַ לֶׁ ה ְוי ְִת ֵ
פרק ב
ּולי ְִראָ ה ִמ ֶּׁמנּוֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "וְאָ הַ ְב ָת ,אֵ ת ה'
נֹורא הַ זֶׁ הִ --מצְ וָה לְ אָ הֳ בֹו ְ
א הָ אֵ ל הַ נִ כְ בָ ד וְהַ ָ
אֱ ֹלהֶׁ יָך( "דברים ו,ה ;דברים יא,א ) ְונֶׁאֱ ָמר "אֶׁ ת-ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך ִת ָירא( "דברים ו,יג ;דברים
ּוברּואָ יו
ֲשיו ְ
י,כ [ ).ב] וְהֵ יאַ ְך ִהיא הַ ֶׁד ֶׁרְך ְלאַ הֲ בָ תֹוְ ,וי ְִראָ תֹוְ :ב ָשעָ ה ֶׁשיִ ְתבֹונֵן הָ אָ ָדם ְב ַמע ָ
ּומ ַשבֵ חַ
הַ נִ ְפלָ ִאים הַ גְ דֹולִ יםְ ,וי ְִראֶׁ ה ֵמהֶׁ ם חָ כְ ָמתֹו ְשאֵ ין לָ ה עֵ ֶׁרְך וְל ֹא ֵקץִ --מיָד הּוא אֹוהֵ ב ְ
ידע הַ ֵּׁשם הַ גָדֹול ,כְ מֹו ֶׁשאָ ַמר ָדוִיד "צָ ְמאָ ה נ ְַפ ִשי,
ּומ ְתאַ ּוֶׁה ַתאֲ וָה גְ דֹולָ ה לֵ ַ
ּומפָ אֵ ר ִ
ְ
אֹלהים--לְ אֵ ל חָ י( "תהילים מב,ג).
לֵ ִ
ִירא ְוי ְִפחַ ד ְוי ֵַדע ְשהּוא
חֹוריוְ ,וי ָ
ב ּוכְ ֶׁש ְּמחַ ֵּׁשב בַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לּו עַ צְ ָמןִ ,מיָד הּוא נִ ְר ָתע לַ אֲ ָ
עֹומד ְב ַדעַ ת ַקלָ ה ְמעּוטָ ה ִל ְפנֵי ְת ִמים ֵדעֹות ,כְ מֹו ֶׁשאָ ַמר
ֵ
ִב ְריָה ְקטַ נָה ְשפָ לָ ה אֲ פֵ לָ ה,
ָדוִיד "כִ י-אֶׁ ְראֶׁ ה ָש ֶׁמיָך ָ . . .מה-אֱ נֹוש כִ יִ -תזְ כְ ֶׁרנּו( "תהילים ח,ד-ה).
ֲשה ִרבֹון הָ עֹולָ ִמים ,כְ ֵדי ֶׁשיִ ְהיּו
ּול ִפי הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לּו אֲ נִ י ְמבָ אֵ ר כְ לָ ִלים גְ דֹולִ ים ִמ ַּמע ֶׁ
ג ְ
פֶׁ ַתח לַ ֵּמ ִבין לֶׁ אֱ הֹ ב אֶׁ ת הַ ֵּׁשם ,כְ מֹו ֶׁשאָ ְמרּו חֲ כ ִָמים ְב ִענְ יַן אַ הֲ בָ הֶׁ ,ש ִּמתֹוְך כְָך אַ ָתה ַמכִ יר
אֶׁ ת ִמי ֶׁשאָ ַמר וְהָ יָה הָ עֹולָ ם.
רּואים
לֹושה חֲ לָ ִקיםֵ :מהֶׁ ם ְב ִ
ד [ג] כָל ַמה ֶׁשבָ ָרא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ְבעֹולָ מֹו ,נ ְֶׁחלָ ק ִל ְש ָ
ְצּורה--וְהֶׁ ם נֶׁהֱ וִים וְנִ ְפסָ ִדים ָת ִמיד ,כְ מֹו גּופֹות הָ אָ ָדם וְהַ ְבהֵ ָמה
ְשהֶׁ ם ְמחֻ בָ ִרים ִמגֹ לֶׁ ם ו ָ
ְצּורה ,אֲ בָ ל אֵ ינָם ִמ ְש ַתנִ ים
רּואים ְשהֶׁ ם ְמחֻ בָ ִרים ִמגֹ לֶׁ ם ו ָ
ּומהֶׁ ם ְב ִ
וְהַ צְ ָמ ִחים וְהַ ַּמ ְתכֹות ֵ .
צּור ָתם ְקבּועָ ה ְבג ְֻל ָמם ְלעֹולָ ם ,וְאֵ ינָם
צּורה כְ מֹו הָ ִראשֹונִ ים  ,אֵ לָ א ָ
צּורה ְל ָ
ּומ ָ
ִמגּוף לְ גּוף ִ
צּור ָתם
ִמ ְש ַתנִ ים כְ מֹו אֵ לּו --וְהֶׁ ם הַ גַלְ גַלִ ים וְהַ כֹוכ ִָבים ֶׁשבָ הֶׁ ן ,וְאֵ ין ג ְֻלמָ ם כִ ְשאָ ר גְ לָ ִמים וְל ֹא ָ
כִ ְשאָ ר צּורֹות.
צּורה ְבל ֹא גֹ לֶׁ ם כְ לָ ל--וְהֶׁ ם הַ ַּמ ְלאָ כִ יםֶׁ ,שהַ ַּמ ְלאָ כִ ים אֵ ינָם גּוף ּוגְ ִויָה,
רּואים ָ
ּומהֶׁ ם ְב ִ
ה ֵ
אֹומ ִרים ֶׁש ָראּו הַ ַּמ ְלאָ ְך אֵ ש
יאים ְ
ּומה הּוא זֶׁה ֶׁשהַ נְ ִב ִ
אֵ לָ א צּורֹות נִ ְפ ָרדֹות זֹו ִמזֹו[ .ד] ַ

לֹומר ְשאֵ ינּו גּוף וְאֵ ינּו כָבֵ ד כַגּופֹות
ידהַ ,
ּובַ עַ ל כְ נָפַ יִם --הַ כֹל ְב ַמ ְראֵ ה הַ נְ בּואָ ה ו ְֶׁד ֶׁרְך ִח ָ
הַ כְ בֵ ִדים ,כְ מֹו ֶׁשנֶׁאֱ ָמר "כִ י ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך ,אֵ ש אֹ כְ לָ ה הּוא( "דברים ד,כד ),וְאֵ ינּו אֵ ש אֵ לָ א
ָמ ָשלּ .וכְ מֹו ֶׁשנֶׁאֱ ָמר "עֹ ֶׁשה מַ לְ אָ כָיו ,רּוחֹות( "תהילים קד,ד).
גּופיןְ --ל ִפי ְשאֵ ינָן שֹווִין ִב ְמצִ יאָ ָתן ,אֵ לָ א כָל
ּוב ַמה יִפָ ְרדּו הַ צּורֹות זֹו ִמזֹו ,וַהֲ ֵרי אֵ ינָן ִ
ו [ה] ְ
אֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ ן ְל ַמּטָ ה ִמ ַּמ ֲעלָ תֹו ֶׁשלַ חֲ בֵ רֹו וְהּוא ָמצּוי ִמכֹוחֹו זֶׁה ְלמַ ְעלָ ה ִמזֶׁה; וְהַ כֹל נִ ְמצָ ִאים
ִמכֹוחֹו ֶׁש ְלהַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא וְטּובֹוְ .וזֶׁה הּוא ֶׁש ָר ַמז ְשֹלמֹה ְבחָ כְ ָמתֹו וְאָ ַמר "כִ י ָגבֹהַ ֵמעַ ל
ָגבֹהַ  ,ש ֵֹמרּ ,וגְ ב ִֹהים ,עֲלֵ יהֶׁ ם( "קוהלת ה,ז).
יֹושב ְל ַמ ְעלָ ה ֵמחֲ בֵ רֹו;
ז [ו] זֶׁה ֶׁשאָ ַמ ְרנּו ְל ַמּטָ ה ִמ ַּמעֲלָ תֹו ,אֵ ינָה ַמ ֲעלַ ת ָמקֹום כְ מֹו אָ ָדם ֶׁש ֵ
אֹומ ִרין ִב ְשנֵי חֲ כ ִָמים ֶׁשאֶׁ חָ ד גָדֹול ֵמחֲ בֵ רֹו ְבחָ כְ ָמה ְ ,שהּוא ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ַּמעֲלָ תֹו
אֵ לָ א כְ מֹו ֶׁש ְ
אֹומ ִרין בָ עִ לָ הְ ,ש ִהיא ְל ַמ ְעלָ ה ִמן הֶׁ עָ לּול.
ֶׁש ְלזֶׁהּ ,וכְ מֹו ֶׁש ְ
ּול ִפיכְָך נִ ְק ָר ִאים חַ יֹות הַ קֹ ֶׁדש וְהֶׁ ם
לֹותם ִהיא; ְ
ח [ז] ִשנּוי ְשמֹות הַ ּמַ ְלאָ כִ ים ,עַ ל ֵשם ַמ ֲע ָ
ּובנֵי
ֵאֹלהיםְ ,
ּומ ְלאָ כִ ים ,ו ִ
ּוש ָר ִפים ַ ,
ְל ַמ ְעלָ ה ִמן הַ ֹכל ,אֹופַ נִ ים ,וְאֶׁ ְראֶׁ לִ ים ,וְחַ ְש ַמ ִליםְ ,
ישים.
רּובים ,ו ְִא ִ
ֹלהיםּ ,וכְ ִ
אֱ ִ
ֲש ָרה הַ ֵּׁשמֹות ֶׁשנִ ְק ְראּו בָ הֶׁ ם הַ ַּמלְ אָ כִ ים ,עַ ל ֵשם עֶׁ ֶׁשר ַמעֲלֹות ֶׁשלָ הֶׁ ם
ט כָל אֵ לּו ע ָ
ּומ ֲעלָ ה ְשאֵ ין ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ֶּׁמנָה אֵ לָ א ַמ ֲעלַ ת הָ אֵ ל בָ רּוְך הּואִ ,היא ַמעֲלַ ת הַ צּורֹות
הֶׁ םַ .
ּומ ֲעלָ ה ע ֲִש ִיריתִ ,היא ַמ ֲעלַ ת
ֶׁשנִ ְק ֵראת חַ יֹות; ְלפִ יכְָך נֶׁאֱ ָמר בַ נְ בּואָ הְ ,שהֶׁ ן ַתחַ ת הַ כִ סֵ אַ .
ְנִר ִאים לָ הֶׁ ם ְב ַמ ְראֵ ה
יאים ו ְ
ישים ,וְהֶׁ ם הַ ַּמ ְלאָ כִ ים ֶׁש ְּמ ַד ְב ִרים ִעם הַ נְ ִב ִ
צּורה ֶׁשנִ ְק ֵראת ִא ִ
הַ ָ
ישיםֶׁ ,ש ַּמעֲלָ ָתם ְקרֹובָ ה ִמ ַּמ ֲעלַ ת ַדעַ ת הָ אָ ָדם.
הַ נְ בּואָ ה; ְלפִ יכְָך ִנ ְק ְראּו ִא ִ
ְיֹודעִ ין אֹותֹו ֵדעָ ה גְ דֹולָ ה עַ ד
בֹורא ,ו ְ
ּומכִ ִירים אֶׁ ת הַ ֵ
י [ח] ְוכָל הַ צּורֹות הָ אֵ לּו חַ יִ ים ַ
ְצּורה ְלפִ י מַ ֲעלָ ָתה ,ל ֹא ְל ִפי ג ְָדלֹו .אַ פִ לּו ַמעֲלָ ה הָ ִראשֹונָה אֵ ינָה יְכּולָ ה
צּורה ו ָ
ִל ְמאֹוד .כָל ָ
בֹורא כְ ַמה ְש ִהיא ,אֵ לָ א ַד ְע ָתה ְקצָ ָרה ְלהַ ִשיג.
ְלהַ ִשיג אֲ ִמ ַתת הַ ֵ
צּורה ֶׁשלְ ַמּטָ ה ִמ ֶּׁמנָה; ְוכֵן כָל ַמעֲלָ ה
ְיֹודעַ ת ָ
ְיֹודעַ ת י ֵָתרִ ,מ ַּמה ֶׁש ַּמ ֶׁשגֶׁת ו ַ
יא אֲ בָ ל ַמ ֶׁשגֶׁת ו ַ
בֹוראֵ ,דעָ ה ְשאֵ ין כֹוחַ ְבנֵי
יֹודעַ ת הַ ֵ
ּומ ֲעלָ ה ע ֲִש ִירית גַם ִהיא ַ
ּומ ֲעלָ ה ,עַ ד ַמ ֲעלָ ה ע ֲִש ִיריתַ .
ַ
בֹורא,
יֹוד ִעין אֶׁ ת הַ ֵ
מֹותה .וְהַ ֹכל אֵ ינָן ְ
ידע כְ ָ
ְצּורה יָכֹול ְלהַ ִשיג וְלֵ ַ
אָ ָדם הַ ְּמחֻ בָ ִרין ִמגֹ לֶׁ ם ו ָ
יֹודעַ עַ צְ מֹו.
כְ מֹו ְשהּוא ֵ
צּורה הָ ִראשֹונָה עַ ד יְתּוש ָקטָ ן ֶׁשיִ ְהיֶׁה ְבטַ בּור
בֹוראִ ,מ ָ
יב [ט] כָל הַ נִ ְמצָ ִאים חּוץ ִמן הַ ֵ
ּומכִ יר ג ְָדלֹו ו ְִת ְפאַ ְרתֹו וַאֲ ִמתֹו,
יֹודעַ עַ צְ מֹו ַ
ּול ִפי ְשהּוא ֵ
הָ אָ ֶׁרץ--הַ כֹל ִמכֹוחַ אֲ ִמתֹו נִ ְמצְ אּוְ .
יֹודעַ הַ כֹל וְאֵ ין ָדבָ ר נֶׁעְ לָ ם ִמ ֶּׁמנּו.
הּוא ֵ
יֹודעַ ְב ֵדעָ ה ְש ִהיא
אֹותה כְ מֹות ְש ִהיא .וְאֵ ינּו ֵ
ָ
ְיֹודעַ
יג [י] הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ַמכִ יר אֲ ִמתֹו ,ו ֵ
בֹורא--הּוא ו ְַד ְעתֹו וְחַ יָיו אֶׁ חָ ד,
יֹודעִ יןְ ,שאֵ ין אָ נּו ו ְַד ְע ֵתנּו אֶׁ חָ ד .אֲ בָ ל הַ ֵ
חּוץ ִמ ֶּׁמנּו כְ מֹו ֶׁשאָ נּו ְ
2

ּומכָל ִפנָהֶׁ :ש ִא ְל ָמלֵ א הָ יָה חַ י ְבחַ יִ ים וְיֹו ֵדעַ ְב ֵדעָ ה ,הָ יּו ָשם אֱ לֹוהֹות הַ ְרבֵ ה--
ִמכָל צַ ד ִ
ּובכָל ֶׁד ֶׁרְך יֵחּוד.
ּומכָל ִפנָה ְ
הּוא וְחַ יָיו ו ְַד ְעתֹו; וְאֵ ין הַ ָדבָ ר כֵן ,אֵ לָ א אֶׁ חָ ד ִמכָל ַצד ִ
יֹודעַ  ,וְהּוא הַ יָדּועַ ,וְהּוא הַ ֵדעָ ה עַ צְ מָ ה--הַ ֹכל אֶׁ חָ ד .ו ְָדבָ ר זֶׁה-
אֹומר :הּוא הַ ֵ
את ֵ
יד נִ ְמצֵ ָ
ּול ִפיכְָך
 אֵ ין כֹוחַ בַ פֶׁ ה לְ אָ ְמרֹו וְל ֹא בָ ֹאזֶׁן ְל ָש ְמעֹו וְל ֹא ְבלֵ ב הָ אָ ָדם לְ הַ כִ ירֹו ,עַ ל בָ ְריֹוְ .אֹומ ִרין "חֵ י פַ ְרעֹה( "בראשית מב,טו ;בראשית מב,טז )וְ"חֵ י נ ְַפ ְשָך( "שמואל א א,כו ;
ְ
אֹומ ִרין חֵ י ה' אֵ לָ א "חַ י-ה( "'שופטים ח,יט ;ועוד הרבה,
ְ
ועוד הרבה ,בצירה) ,וְאֵ ין
בֹורא וְחַ יָיו ְש ַניִם כְ מֹו חַ יֵי הַ גּופֹות הַ חַ יִ ים ,אֹו כְ חַ יֵי הַ ַּמ ְלאָ כִ ים.
בפתח)ְ --שאֵ ין הַ ֵ
אֹותם,
ָ
יֹודעִ ים
רּואים ,כְ מֹות ֶׁשאָ נּו ְ
ְיֹודעָ ם ֵמחֲ ַמת הַ ְב ִ
רּואים ו ְ
טו ְל ִפיכְָך אֵ ינּו ַמכִ יר הַ ְב ִ
יֹודעַ עַ צְ מֹו ,י ַָדע הַ ֹכלֶׁ --שהַ כֹל נִ ְס ָמְך בַ הֲ ִויָתֹו
אֵ לָ א ֵמחֲ ַמת עַ צְ מֹו י ְָדעָ ם; ְל ִפיכְָך ִמ ְפנֵי ְשהּוא ֵ
לֹו.

ּומסַ בֵ ב אֶׁ ת הַ כֹלְ .וזֶׁה ֶׁש ִת ְראֶׁ ה כָל הַ כֹוכ ִָבים כְ ִאלּו הֶׁ ן כֻלָ ן
ב וְהּוא הַ ַּמ ִקיף אֶׁ ת הַ כֹל ְ
הֹורים ְוזַכִ ים
ְבגַלְ ַג ל אֶׁ חָ ד וְאַ ף עַ ל פִ י ֶׁשיֵש בָ הֶׁ ם זֶׁה ְל ַמעְ לָ ה ִמזֶׁ הִ ,מ ְפנֵי ֶׁשהַ גַלְ גַלִ ים ְט ִ
רֹואין כֹוכ ִָבים ֶׁש ְבגַלְ גַל הַ ְּׁש ִמינִ י ִמ ַתחַ ת ג ְַלגַל הָ ִראשֹון.
ּול ִפיכְָך ִ
כַזְ כֹוכִ ית ְוכַסַ פִ יר ; ְ
ג [ב] כָל ג ְַלגַל ְו ַגלְ גַל ִמ ְּׁשמֹונַת הַ ג ְַלג ִַלים ֶׁשבָ הֶׁ ם הַ כֹוכ ִָבים ,נ ְֶׁחלָ ק לְ גַלְ גַלִ ים הַ ְרבֵ ה זֶׁה
סֹוב ִבים
ּומהֶׁ ם ְ
סֹוב ִבים ִמ ַּמ ְע ָרב ְל ִמזְ ָרחֵ ,
ְל ַמ ְעלָ ה ִמזֶׁ ה כְ מֹו גִ ְל ֵדי ְב ָצ ִליםֵ :מהֶׁ ם ג ְַלג ִַלים ְ
יעיְ .וכֻלָ ם ,אֵ ין בֵ ינֵיהֶׁ ן ָמקֹום פָ נּוי.
ִמ ִּמזְ ָרח ְל ַמ ְע ָרב כְ מֹו הַ ג ְַלגַל הַ חֹוזֵר הַ ְת ִש ִ
ד [ג] כָל הַ גַלְ גַלִ ים ,אֵ ינָם ל ֹא ַקלִ ים וְל ֹא כְ בֵ ִדים .וְאֵ ין לָ הֶׁ ם ל ֹא עַ יִן אָ דֹם וְל ֹא עַ יִן ָשחֹור
אֹותן כְ עֵ ין הַ ְתכֵלֶׁ ת ְ ,ל ַמ ְר ִאית הָ עַ יִן ִבלְ בָ ד הּואְ ,ל ִפי גֹ בַ ה
רֹואין ָ
וְל ֹא ְשאָ ר ֲעיָנֹות; ְוזֶׁה ֶׁשאָ נּו ִ
אֹר ִעים ְמצּויִים אֵ לָ א בַ גּופֹות
הָ אַ ּוֵירְ .וכֵן אֵ ין לָ הֶׁ ם ל ֹא טַ עַ ם וְל ֹא ֵריחַ ְ ,ל ִפי ְשאֵ ין אֵ לּו הַ ְּמ ָ
ֶׁש ְל ַמּטָ ה ֵמהֶׁ ם.

טז [יא] ְדבָ ִרים אֵ לּו ֶׁשאָ ַמ ְרנּו ְב ִענְ יָן זֶׁה ִב ְשנֵי ְפ ָר ִקים אֵ לּו ,כְ מֹו ִטפָ ה ִמן הַ ָים הֶׁ ן ִמ ַּמה
ֲשה
יק ִרים ֶׁש ִב ְשנֵי ְפ ָר ִקים אֵ לּו--הּוא הַ נִ ְק ָרא ַמע ֵ
ֶׁשצָ ִריְך ְלבָ אַ ר ְב ִענְ יָן זֶׁהּ .ובֵ אּור כָל הָ ִע ָ
ֶׁמ ְרכָבָ ה.

גּולין כַדּור ,וְהָ אָ ֶׁרץ ְתלּויָה
יפין אֶׁ ת הָ עֹולָ ם כֻלֹו--הֶׁ ן ֲע ִ
ה [ד] כָל הַ גַלְ גַלִ ים הָ אֵ לּו הַ ַּמ ִק ִ
אֹותם הַ ג ְַלג ִַלים
בּועין בָ הֶׁ ן; וְאֵ ין ָ
בָ אֶׁ ְמצָעְ .ויֵש ְל ִמ ְקצָת ִמן הַ כֹוכ ִָבים ,גַלְ גַלִ ים ְקטַ נִ ים ְשהֶׁ ן ְק ִ
יפין אֶׁ ת הָ אָ ֶׁרץ ,אֵ לָ א גַלְ גַל ָקטָ ן ְשאֵ ינּו ַמ ִקיף ָקבּועַ בַ גַלְ גַל גָדֹול הַ ּמַ ִקיף.
ַמ ִק ִ

יז [יב] צִ ּוּו חֲ כ ִָמים הָ ִראשֹונִ ים ֶׁשל ֹא ִל ְדרֹש ִב ְדבָ ִרים אֵ לּו אֵ לָ א לְ ִאיש אֶׁ חָ ד ִב ְלבָ ד ,וְהּוא
ּומֹודיעִ ין אֹותֹו ֶׁש ֶׁמץ ִמן
ִ
אשי הַ ְפ ָר ִקים,
מֹוס ִרין לֹו ָר ֵ
ּומ ִבין ִמ ַד ְעתֹו .וְאַ חַ ר כְָך ְ
ֶׁשיִ ְהיֶׁה חָ כָם ֵ
ְיֹודעַ סֹוף הַ ָדבָ ר וְעָ ְמקֹו.
הַ ָדבָ ר; וְהּוא ֵמ ִבין ִמ ַד ְעתֹו ,ו ֵ

ּומ ְספַ ר כָל הַ ג ְַלג ִַלים
יפין אֶׁ ת כָל הָ עֹולָ םְ ,שמֹונָה עָ ָשר; ִ
ו [ה] ִמ ְספַ ר כָל הַ גַלְ גַלִ ים הַ ַּמ ִק ִ
ּוב ָכל
ִידיעַ ת ֵשעּור ְס ִביבָ ָתן ְבכָל יֹום ְ
ּומ ַּמ ְהלַ ְך הַ כֹוכ ִָבים ו ִ
יפיןְ ,שמֹונָהִ .
הַ ְקטַ נִ ים ְשאֵ ינָן מַ ִק ִ
ּוק ִריבָ ָתןִ ,יּו ַָדע ִמ ְספַ ר כָל אֵ לּו
ּומג ְָבהָ ן ֵמעַ ל הָ אָ ֶׁרץ ְ
ָשנָה ּונְ ִטי ָָתן ְלרּוחַ צָ פֹון וְרּוחַ ָדרֹום ִ
ּומ ָזלֹות ,
ְצּורת הֲ ִליכ ָָתן ,ו ְֶׁד ֶׁרְך הַ ָקפָ ָתן .וְזֹו ִהיא חָ כְ ַמת חֶׁ ְשבֹון ְתקּופֹות ַ
הַ ג ְַלג ִַלים ,ו ַ
ּוספָ ִרים ַר ִבים ִח ְברּו בָ ה חַ כְ ֵמי ָיוָן.
ְ

ֲמּוקים הֶׁ ם עַ ד ִל ְמאֹוד ְ ,ואֵ ין כָל ַדעַ ת ו ְַדעַ ת ְראּויָה
ְּודבָ ִרים אֵ לּו ְדבָ ִרים ע ִ
יח
בּושָך( "משלי כז,כו ;)כְָך
ְלסָ ְבלָ ןַ .ועֲלֵ יהֶׁ ן אָ מַ ר ְשֹלמֹה ְבחָ כְ ָמתֹו ֶׁד ֶׁרְך ָמ ָשל" ,כְ בָ ִשים לִ לְ ֶׁ
לֹומר לָ ְך
בּושְך ,כְ ַ
אָ ְמרּו חֲ כ ִָמים ְבפֵ רּוש ָמ ָשל זֶׁהְ ,דבָ ִרים ְשהֶׁ ן כִ ְבשֹונֹו ֶׁשלָ עֹולָ ם י ְִהיּו ִללְ ָ
אֹותן בָ ַר ִביםַ .ועֲלֵ יהֶׁ ם אָ ַמר "י ְִהיּוְ -לָך ְלבַ ֶׁדָך; וְאֵ ין ְלז ִָריםִ ,א ָתְך( "משלי
ְלבַ ָדְך ,וְאַ ל ִת ְדרֹש ָ
"דבַ ש וְחָ לָ ב ַתחַ ת ְלשֹונְֵך( "שיר השירים ד,יא ;)כְָך פֵ ְרשּו חֲ כ ִָמים
ה,יז ַ ).ו ֲעלֵ יהֶׁ ן אָ מַ ר ְ
הָ ִראשֹונִ יםְ ,דבָ ִרים ְשהֶׁ ן כִ ְדבַ ש וְחָ לָ ב ,י ְִהיּו ַתחַ ת לְ שֹונְָך .
פרק ג
א וְהַ גַלְ גַלִ ים ,הֶׁ ם הַ נִ ְק ָר ִאים ָש ַמיִם ו ְָר ִקיעַ ּוזְ בּול ַוע ֲָרבֹות; וְהֶׁ ם ִת ְשעָ ה ג ְַלג ִַלים--גַלְ גַל
הַ ָקרֹוב ִמ ֶּׁמנּו הּוא ג ְַלגַל הַ י ֵָרחַ  ,וְהַ ֵּׁשנִ י ֶׁש ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ֶּׁמנּו ג ְַלגַל ֶׁשבֹו הַ כֹוכָב הַ נִ ְק ָרא כֹוכָב,
ישי ֶׁשבֹו
יעי ֶׁשבֹו חַ ָּמהְ ,וגַלְ גַל חֲ ִמ ִ
ישי ֶׁש ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ֶּׁמנּו ֶׁשבֹו ֹנגַהְ ,וגַלְ גַל ְר ִב ִ
ְוגַלְ גַל ְש ִל ִ
יעי ֶׁשבֹו ַש ְב ַתאי ְ ,וג ְַלגַל ְש ִמינִי ֶׁשבֹו ְשאָ ר
ַמ ְא ִדיםְ ,וג ְַלגַל ִש ִּׁשי ֶׁשבֹו כֹוכָב צֶׁ ֶׁדקְ ,וג ְַלגַל ְש ִב ִ
נִר ִאים בָ ָר ִקיעַ ְ ,וג ְַלגַל ְת ִשיעִ י הּוא ג ְַלגַל הַ חֹוזֵר ְבכָל יֹום ִמ ִּמזְ ָרח ְל ַמ ְע ָרב.
כָל הַ כֹוכ ִָבים ֶׁש ְ

ז [ו] גַלְ גַל הַ ְת ִשיעִ י ְשהּוא ַמ ִקיף אֶׁ ת הַ ֹכלִ --חלְ קּוהּו הַ חֲ כ ִָמים הַ ַק ְדמֹונִים ִל ְשנֵים עָ ָשר
צּורה ֶׁש ֵת ָראֶׁ ה בֹו ִמן הַ כֹוכ ִָבים ֶׁש ְל ַמּטָ ה ִמ ֶּׁמנּו
חֵ לֶׁ ק  ,כָל חֵ לֶׁ ק וְחֵ לֶׁ ק הֶׁ ֱעלּו לֹו ֵשם עַ ל ֵשם ָ
אֹומים ,סַ ְרטָ ן ,אַ ְריֵה,
מֹותם טָ לֶׁ ה ,שֹורְ ,ת ִ
ְשהֶׁ ם ְמ ֻכּוָנִ ים ַת ְח ָתיו ;וְהֶׁ ם הַ ַּמזָ לֹותֶׁ --ש ְּׁש ָ
ְבתּולָ ה ,מ ֹאזְ ַניִם ,עַ ְק ָרבַ ,ק ָּׁשת ,גְ ִדיְ ,דלִ י ָ ,דגִ ים.
צּורה ִמכָל הַ צּורֹות הָ אֵ לּו וְל ֹא כֹוכָב,
יעי עַ צְ מֹו ,אֵ ין בֹו ל ֹא חֲ ל ָֻקה וְל ֹא ָ
ח [ז] ג ְַלגַל הַ ְת ִש ִ
דֹולים ֶׁשבֹו ַת ְבנִ ית הַ צּורֹות
אֵ לָ א ְב ִחבּור הַ כֹוכ ִָבים ֶׁש ְבג ְַלגַל ְש ִמינִ י הּוא ֶׁשי ֵָראֶׁ ה ְבכֹוכ ִָבים גְ ִ
הָ אֵ לּו ,אֹו ָקרֹוב ֵמהֶׁ ן.
אֹותן הַ חֲ לָ ִקים אֵ לָ א ִבזְ ָמן הַ ַּמבּול ,
ָ
ט וְאֵ לּו הַ ְּׁש ֵתים עֶׁ ְש ֵרה צּורֹות ,ל ֹא הָ יּו ְמ ֻכ ָּונֹות כְ ֶׁנגֶׁד
ֶׁשבֹו הֶׁ ֱעלּו לָ הֶׁ ן ֵשמֹות אֵ לּו; אֲ בָ ל בַ זְ מָ ן הַ זֶׁ ה ,כְ בָ ר סָ ְבבּו ְמעַ ט ,לְ ִפי ֶׁשכָל הַ כֹוכ ִָבים ֶׁש ְבג ְַלגַל
סֹוב ִבין ִבכְ בֵ דּות .וְחֵ לֶׁ ק ֶׁש ְתהַ לַ ְך
ְ
סֹוב ִבים כְ מֹו הַ ֶּׁׁש ֶׁמש וְהַ י ֵָרחַ  ,אֵ לָ א ְשהֶׁ ן
ְ
ְש ִמינִ י כֻלָ ם
הַ ֶּׁׁש ֶׁמש כְ נֶׁגְ דֹו ְביֹום אֶׁ חָ ד ,יֵלֵ ְך כְ נֶׁגְ דֹו כָל כֹוכָב ֵמהֶׁ ן ְב ָקרֹוב ִמ ִּׁש ְב ִעים ָשנָה.
נִר ִאים--יֵש ֵמהֶׁ ן כֹוכ ִָבים ְקטַ נִ ים ֶׁשהָ אָ ֶׁרץ גְ דֹולָ ה ֵמאֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ ןְ ,ויֵש
י [ח] כָל הַ כֹוכ ִָבים הַ ְ
ֵמהֶׁ ן כֹוכ ִָבים ֶׁשכָל אֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ ן גָדֹול ִמן הָ אָ ֶׁרץ כ ַָּמה ְפעָ ִמים .וְהָ אָ ֶׁרץ גְ דֹולָ ה ִמן הַ י ֵָרחַ כְ מֹו
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אַ ְרבָ ִעים ְפעָ ִמים ,וְהַ ֶּׁׁשמֶׁ ש גְ דֹולָ ה ִמן הָ אָ ֶׁרץ כְ מֹו מֵ אָ ה ו ְִש ְב ִעים ְפעָ ִמים; נִ ְמצָ א הַ י ֵָרחַ אֶׁ חָ ד
ּושמֹונֶׁה ֵמאֹות ִמן הַ ֶּׁׁשמֶׁ ש ְב ֵקרּוב .וְאֵ ין ְבכָל הַ כֹוכ ִָבים ,כֹוכָב גָדֹול ִמן
ִמ ֵּׁש ֶׁשת אֲ לָ ִפים ְ
הַ ֶּׁׁש ֶׁמש וְל ֹא ָקטָ ן ִמכֹוכָב ֶׁש ְבגַלְ גַל ֵשנִ י.
ְעֹומ ִדים
יא [ט] כָל הַ כֹוכ ִָבים וְהַ ג ְַלג ִַלים ,כֻלָ ם בַ עֲלֵ י נֶׁפֶׁ ש ו ְֵדעָ ה וְהַ ְשכֵל הֶׁ ם; וְהֶׁ ם חַ יִ ים ו ְ
ּול ִפי ַמ ֲעלָ תֹו ְמ ַש ְב ִחים
ּומכִ ִירים אֶׁ ת ִמי ֶׁשאָ ַמר וְהָ יָה הָ עֹולָ ם ,כָל אֶׁ חָ ד וְאֶׁ חָ ד ְל ִפי ג ְָדלֹו ְ
ַ
ּומפָ אֲ ִרים ְליֹוצְ ָרם כְ מֹו הַ ַּמ ְלאָ כִ יםּ .וכְ ֵשם ֶׁש ַּמכִ ִירים אֵ ת הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,כְָך ַמכִ ִירים
ְ
ּומכִ ִירים אֶׁ ת הַ ּמַ ְלאָ כִ ים ֶׁש ְל ַמ ְעלָ ה ֵמהֶׁ ן .ו ְַדעַ ת הַ כֹוכ ִָבים וְהַ ג ְַלג ִַליםְ ,מעּוטָ ה
אֶׁ ת עַ צְ מָ ן ַ
ִמ ַדעַ ת הַ ַּמלְ אָ כִ ים ּוגְ דֹולָ ה ִמ ַדעַ ת ְבנֵי הָ אָ ָדם.
יב [י] בָ ָרא הָ אֵ ל ְל ַמּטָ ה ִמג ְַלגַל הַ י ֵָרחַ  ,גֹ לֶׁ ם אֶׁ חָ ד ְשאֵ ינּו כְ גֹ לֶׁ ם הַ גַלְ גַלִ ים; ּובָ ָרא אַ ְרבַ ע
ְצּורה ְב ִמ ְקצַת גֹ לֶׁ ם זֶׁה.
צּורה ו ָ
צּורת הַ ג ְַלג ִַליםְ .ו ִנ ְק ְבעָ ה כָל ָ
צּורֹות ְלגֹ לֶׁ ם זֶׁה ,וְאֵ ינָם כְ ַ
צּורת הָ אֵ ש נִ ְתחַ ְב ָרה ְב ִמ ְקצַת גֹ לֶׁ ם זֶׁה וְנִ ְהיָה ִמ ְּׁשנֵיהֶׁ ם גּוף הָ אֵ ש;
צּורה ִראשֹונָהַ ,
ָ
יג
ישית,
ְצּורה ְשלִ ִ
צּורת הָ רּוחַ נִ ְתחַ ְב ָרה ְב ִמ ְקצָתֹו וְנִ ְהיָה ִמ ְּׁשנֵיהֶׁ ם גּוף הָ רּוחַ ; ו ָ
ְצּורה ְשנִ יָה ַ ,
ו ָ
צּורת הָ אָ ֶׁרץ
יעיתַ ,
ְצּורה ְר ִב ִ
צּורת הַ ַּמיִם נִ ְתחַ ְב ָרה ְב ִמ ְקצָ תֹו וְנִ ְהיָה ִמ ְּׁשנֵיהֶׁ ם גּוף הַ ַּמיִם; ו ָ
ַ
נִ ְתחַ ְב ָרה ְב ִמ ְקצָ תֹו וְנִ ְהיָה ִמ ְּׁשנֵיהֶׁ ם גּוף הָ אָ ֶׁרץ.
גּופין מֻ ְחלָ ִקין זֶׁה ְלמַ ְעלָ ה ִמזֶׁ הְ ,וכָל אֶׁ חָ ד וְאֶׁ חָ ד
יד נִ ְמצָ א ְל ַמּטָ ה ִמן הָ ָר ִקיעַ  ,אַ ְרבָ עָ ה ִ
רּוחֹותיו כְ מֹו גַלְ גַל .הַ גּוף הָ ִראשֹון הַ סָ מּוְך ְלג ְַלגַל הַ י ֵָרחַ ,
ָ
ַמ ִקיף אֶׁ ת ֶׁש ְל ַמּטָ ה ִמ ֶּׁמנּו ִמכָל
הּוא גּוף הָ אֵ ש; ְל ַמּטָ ה ִמ ֶּׁמנּו ,גּוף הָ רּוחַ ; ְל ַמּטָ ה ִמ ֶּׁמנּו ,גּוף הַ ַּמיִם; ְל ַמּטָ ה ִמ ֶּׁמנּו ,גּוף
הָ אָ ֶׁרץ .וְאֵ ין בֵ ינֵיהֶׁ ם מָ קֹום פָ נּוי ְבל ֹא גּוף ,כְ לָ ל.
גּופים
יֹודעִ ין וְל ֹא ַמכִ ִירין ,אֵ לָ א כְ ִ
טו [יא] אַ ְרבָ עָ ה גּופֹות הָ אֵ לּו--אֵ ינָם בַ עֲלֵ י נֶׁפֶׁ ש וְאֵ ינָם ְ
יֹודעֹו וְל ֹא ַמ ִשיגֹו וְאֵ ינּו יָכֹול ְל ַשנֹותֹוְ .וזֶׁה
ֵמ ִתים; ְויֵש ְלכָל אֶׁ חָ ד וְאֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ םִ ,מנְ הָ ג ְשאֵ ינּו ְ
ֶׁשאָ ַמר ָדוִיד "הַ לְ לּו אֶׁ ת-ה ִ ',מן-הָ אָ ֶׁרץַ --תנִ ינִ יםְ ,וכָלְ -תהֹ מֹות .אֵ ש ּובָ ָרד( "תהילים
ּוב ְשאָ ר
בּורֹותיו ֶׁש ִת ְראּו ְבאֵ ש ּובָ ָרד ִ
ָ
קמח,ז-חִ )--ענְ יַן הַ ְדבָ ִרים ,הַ לְ לּוהּו ְבנֵי אָ ָדם ִמגְ
בּור ָתם ָת ִמיד נִ כ ֶֶׁׁרת ,לַ ָקטָ ן וְלַ גָדֹול .
רּואים ֶׁש ִת ְראּו ְל ַמּטָ ה ִמן הָ ָר ִקיעַ ֶׁ ,שגְ ָ
ְב ִ
פרק ד
ּומיִם וְאֶׁ ֶׁרץ ,הֶׁ ם יְסֹודֹות כָל הַ נִ ְב ָר ִאים ְל ַמּטָ ה ִמן
גּופים הָ אֵ לּו ְשהֶׁ ן אֵ ש וְרּוחַ ַ
א אַ ְרבָ עָ ה ִ
ּומ ֶׁתכֶׁת וַאֲ בָ נִ ים טֹובֹות
ּובהֵ ָמה וָעֹוף ו ְֶׁר ֶׁמש ו ְָדג וְצֶׁ ַמח ַ
הָ ָר ִקיעַ ; ְוכָל ֶׁשיִ ְהיֶׁה ֵמאָ ָדם ְ
ְגּושי עָ פָ ר--הַ כֹל ,ג ְֻלמֹו ְמחֻ בָ ר מֵ אַ ְרבַ ע יְסֹודֹות הָ אֵ לּו.
ּושאָ ר אַ ְבנֵי ִבנְ יָן וְהָ ִרים ו ֵ
ּומ ְרג ִָליֹות ְ
ַ
גּופים ֶׁש ְל ַמּטָ ה ִמן הָ ָר ִקיעַ  ,חּוץ ֵמאַ ְרבַ ע יְסֹודֹות הָ אֵ לּוְ ,מחֻ בָ ִרים ִמגֹ לֶׁ ם
ב נִ ְמצְ אּו כָל הַ ִ
ְצּורה ,וְגֹ לֶׁ ם ֶׁשלָ הֶׁ ם ְמחֻ בָ ר מֵ אַ ְרבַ ע יְסֹודֹות אֵ לּו; אֲ בָ ל כָל אֶׁ חָ ד מֵ אַ ְרבַ ע יְסֹודֹות ,אֵ ינּו
ו ָ
ְצּורה ִבלְ בָ ד.
ְמחֻ בָ ר אֵ לָ א ִמגֹ לֶׁ ם ו ָ

ג [ב] ֶׁד ֶׁרְך הָ אֵ ש וְהָ רּוחַ ִ ,ל ְהיֹות ַמ ְהלָ כָם ִמ ַּמּטָ ה ִמּטַ בּור הָ אָ ֶׁרץ ְל ַמעְ לָ ה כְ לַ פֵ י הָ ָר ִקיעַ ;
ו ְֶׁד ֶׁרְך הַ ַּמיִם וְהָ אָ ֶׁרץִ ,ל ְהיֹות מַ ְהלָ כָם ִמ ַתחַ ת הָ ָר ִקיעַ ְל ַמּטָ ה לָ אֶׁ ְמצָעֶׁ --שאֶׁ ְמצַע הָ ָר ִקיעַ ,
הּוא הַ ַּמּטָ ה ְשאֵ ין ְל ַמּטָ ה ִמ ֶּׁמנּו .וְאֵ ין ִהלּוכָם ְב ַדעְ ָתם וְל ֹא ְבחֶׁ ְפצָ ם ,אֵ לָ א ִמנְ הָ ג ֶׁש ִנ ְקבַ ע
בָ הֶׁ ם וְטֶׁ בַ ע ֶׁשנִ ְטבַ ע בָ הֶׁ ם.
ד טֶׁ בַ ע הָ אֵ ש חַ ם יָבֵ ש ,וְהּוא ַקל ִמכֻלָ ם; וְהָ רּוחַ חַ ם לַ ח; וְהַ ַּמיִם ָק ִרים לַ ִחים; וְהָ אָ ֶׁרץ
יְבֵ ָשה ָק ָרה ,ו ְִהיא כְ בֵ ָדה ִמכֻלָ ם .וְהַ ּמַ יִם ַקל ִמ ֶּׁמנָהְ ,לפִ יכְָך נִ ְמצָ א ְל ַמעְ לָ ה ִמן הָ אָ ֶׁרץ;
וְהָ רּוחַ ַקל ִמן הַ ּמַ יִםְ ,לפִ יכְָך הּוא ְמ ַרחֵ ף עַ ל ְפנֵי הַ ּמַ יִם; וְהָ אֵ ש ַקל ִמן הָ רּוחַ .
ּובהֵ ָמה
גּופים ֶׁש ַתחַ ת הָ ָר ִקיעַ  ,י ִָּמצֵא כָל גּוף וְגּוף ֵמאָ ָדם ְ
ּומ ְפנֵי ְשהֶׁ ם יְסֹודֹות ְלכָל ִ
ה ִ
ּומיִם וְעָ פָ ר; וְאַ ְרבַ ְע ָתן י ְִתעָ ְרבּו
ּומ ֶׁת ֶׁכ ת וְאֶׁ בֶׁ ן ,ג ְֻלמֹו ְמחֻ בָ ר מֵ אֵ ש וְרּוחַ ַ
וְחַ יָה וָעֹוף ו ְָדג וְצֶׁ ַמח ַ
דֹומה
ְביַחַ ד ְוי ְִש ַתנֶׁה כָל אֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ ם ְבעֵ ת הָ עֵ רּוב ,עַ ד ֶׁשיִ ָּמצֵ א הַ ְּמחֻ בָ ר מֵ אַ ְרבַ ְע ָתן אֵ ינּו ֶׁ
ְלאֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ ן כִ ְשהּוא לְ בַ דֹו .וְאֵ ין בַ ְּמעֹ ָרב ֵמהֶׁ ן ,אַ ִפלּו חֵ לֶׁ ק אֶׁ חָ ד ְשהּוא אֵ ש ִב ְפנֵי עַ צְ ָמה אֹו
ַמיִם ִב ְפנֵי עַ צְ מָ ן אֹו אֶׁ ֶׁרץ ִב ְפנֵי עַ צְ ָמה אֹו רּוחַ ִב ְפנֵי עַ צְ ָמה; אֵ לָ א הַ ֹכל נִ ְש ַתנּוְ ,ו ַנעֲשּו גּוף
אֶׁ חָ ד.
ו ְוכָל גּוף וְגּוף הַ ְּמחֻ בָ ר ֵמאַ ְרבַ ְע ָתן ,י ִָּמצֵא בֹו קֹ ר וְחֹ ם לֵ חַ וְיֹ בֶׁ ש כְ אֶׁ חָ ד .אֲ בָ ל יֵש ֵמהֶׁ ם
גּופים ֶׁשיִ ְהיֶׁה בָ הֶׁ ם חָ זְ ָקה ִמיְ סֹוד הָ אֵ ש כְ מֹו בַ עֲלֵ י נֶׁפֶׁ ש חַ יָהְ ,לפִ יכְָך י ֵָראֶׁ ה בָ הֶׁ ם הַ חֹם
ִ
גּופים ֶׁשיִ ְהיֶׁה בָ הֶׁ ם חָ זְ ָקה ִמיְ סֹוד הָ אָ ֶׁרץ כְ מֹו הָ אֲ בָ נִ ים ְ ,ל ִפיכְָך י ֵָראֶׁ ה בָ הֶׁ ם
י ֵָתר; ְויֵש ֵמהֶׁ ם ִ
הַ יֹ בֶׁ ש הַ ְרבֵ ה.
ז וְעַ ל הַ ֶׁד ֶׁרְך הַ זֶׁ ה ,י ִָּמצֵא גּוף חַ ם י ֵָתר ִמגּוף אַ חֵ ר חַ ם ,וְגּוף יָבֵ ש י ֵָתר ִמגּוף אַ חֵ ר יָבֵ שְ .וכֵן
ְגּופים ,י ֵָראֶׁ ה
ְגּופים ,י ֵָראֶׁ ה בָ הֶׁ ם הַ לֵ חַ ִב ְלבָ ד .ו ִ
גּופים ,י ֵָראֶׁ ה בָ הֶׁ ם הַ קֹר ִב ְלבָ ד; ו ִ
י ִָּמצֵא ִ
בָ הֶׁ ם הַ קֹ ר וְהַ יֹ בֶׁ ש כְ אֶׁ חָ ד ְבשֹווֶׁה ,אֹו הַ קֹ ר וְהַ לֵ חַ כְ אֶׁ חָ ד ְבשֹווֶׁה ,אֹו הַ חֹ ם וְהַ יֹ בֶׁ ש כְ אֶׁ חָ ד
יקר הַ ַת ֲערֹבֶׁ ת ,י ֵָראּו
ְבשֹווֶׁה ,אֹו הַ חֹ ם וְהַ לֵ חַ כְ אֶׁ חָ ד ְבשֹווֶׁהְ .ל ִפי רֹב הַ יְ סֹוד ֶׁשהָ יָה ְב ִע ַ
ֲשה אֹותֹו הַ יְ סֹוד ו ְִט ְבעֹו בַ גּוף הַ ְּמעֹ ָרב.
ַמע ֵ
ח [ג] ְוכָל הַ ְּמחֻ בָ ר ֵמאַ ְרבַ ע יְסֹודֹות אֵ לּו ,לָ הֶׁ ם הּוא נִ ְפ ָרד בַ סֹוף .יֵש ְשהּוא נִ ְפ ָרד לְ אַ חַ ר
י ִָמים אֲ חָ ִדים ְ ,ויֵש ְשהּוא נִ ְפ ָרד ְלאַ חַ ר ָשנִ ים ַר ִבים; ְוכָל ֶׁשנִ ְתחַ בַ ר ֵמהֶׁ ם--אֵ י ִאפְ ָשר ֶׁשל ֹא
יסֹודֹותיו ְ ,וי ְַחזֹר ִמ ְקצָתֹו
ָ
אֹדם :אֵ י ִאפְ ָשר ֶׁשל ֹא יִפָ סֵ ד ְוי ְַחזֹר ִל
יִפָ ֵרד לָ הֶׁ ם ,אַ פִ לּו הַ זָ הָ ב וְהָ ֶׁ
ּומ ְקצָתֹו ְלאֶׁ ֶׁרץ.
ּומ ְקצָתֹו לְ רּוחַ ִ
ּומ ְקצָתֹו ְל ַמיִם ִ
ְלאֵ ש ִ
הֹואיל ְו כָל הַ נִ ְפ ָרד לְ אֵ לּו יִפָ ֵרד ,לָ ָּמה נֶׁאֱ ָמר לָ אָ ָדם "וְאֶׁ ל-עָ פָ ר ָתשּוב( "בראשית
ִ
ט [ד]
ג,יטְ )--ל ִפי ֶׁשרֹב ִבנְ יָנֹו ִמן הֶׁ עָ פָ ר .וְל ֹא כָל הַ נִ ְפסָ ד ,כְ ֶׁשיִ פָ סֵ ד ִ ,מיָד י ְַחזֹר ְלאַ ְרבַ ע הַ יְ סֹודֹות;
אֵ לָ א יִפָ סֵ ד ְוי ְַחזֹר ְל ָדבָ ר אַ חֵ ר ,ו ְָדבָ ר אַ חֵ ר ְל ָדבָ ר אַ חֵ ר ,וְסֹוף הַ ְדבָ ִרים י ְַחזֹר
לַ יְ סֹודֹות .וְנִ ְמצְ אּו כָל הַ ְדבָ ִרים חֹוזְ ִרין חָ ִלילָ ה.
ּובכָל ָשעָ הִ --מ ְקצָ ָתן ,ל ֹא כָל
י [ה] אַ ְרבָ עָ ה יְסֹודֹות אֵ לּוִ ,מ ְש ַתנִ ים זֶׁה ְלזֶׁה ָת ִמיד ְב ָכל יֹום ְ
ֲשית ַמיִם; ְוכֵן
פֹור ֶׁרת ְו ַנע ֵ
ּומ ְת ֶׁ
גּופָ ן .כֵיצַ דִ :מ ְקצַ ת הָ אָ ֶׁרץ הַ ְקרֹובָ ה ִמן הַ ַּמיִםִ ,מ ְש ַתנֵית ִ
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ּומ ְת ַמ ְס ְמ ִסין וְהֹווִין רּוחַ ; ְוכֵן הָ רּוחַ ִ ,מ ְקצָ תֹו הַ סָ מּוְך
ִמ ְקצַ ת הַ ַּמיִם הַ ְסמּוכִ ין לָ רּוחַ ִ ,מ ְש ַתנִ ים ִ
ּומ ְת ַכנֵס
ֲשה אֵ ש ְ .וכֵן הָ אֵ שִ ,מ ְקצָ ָתה הַ סָ מּוְך לָ רּוחַ ִמ ְש ַתנֶׁה ִ
ּומ ְתחֹולֵ ל ְו ַנע ֶׁ
לָ אֵ ש ִמ ְש ַתנֶׁה ִ
ֲשה ַמיִם; ְוכֵן הַ ַּמיִם,
ּומ ְת ַכנֵס ְו ַנע ֶׁ
ֲשה רּוחַ ; ְוכֵן הָ רּוחַ ִ ,מ ְקצָתֹו הַ סָ מּוְך לַ ַּמיִם ִמ ְש ַתנֶׁה ִ
ְו ַנע ֶׁ
ֲשה אֶׁ ֶׁרץ.
ּומ ְת ַכנֵס ְו ַנע ֶׁ
ִמ ְקצָ ָתן הַ סָ מּוְך לָ אָ ֶׁרץ ִמ ְש ַתנֶׁה ִ

ֲמּוקים הֶׁ ם ,אֲ בָ ל
יז [י] כָל הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לּו ֶׁש ִדבַ ְרנּו ְב ִענְ יָן זֶׁה ,כְ ַמר ִמ ְדלִ י הֶׁ ם; ְּודבָ ִרים ע ִ
ישי ְּור ִביעִ י ,הּוא
ְשנִ יּ .ובֵ אּור כָל אֵ לּו הַ ְדבָ ִרים ֶׁש ְבפֵ ֶׁרק ְש ִל ִ
אֵ ינָם כְ עֹמֶׁ ק ִענְ יַן פֵ ֶׁרק ִראשֹון ו ֵ
דֹור ִשין גַם בַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לּו
אשיתְ .וכְָך צִ ּוּו חֲ כ ִָמים הָ ִראשֹונִ יםְ ,שאֵ ין ְ
ֲשה ְב ֵר ִ
הַ נִ ְק ָרא ַמע ֵ
ּומלַ ְּמ ִדין אֹותֹו.
יעים ְדבָ ִרים אֵ לּו ְ
מֹוד ִ
בָ ַר ִבים ,אֵ לָ א ְלאָ ָדם אֶׁ חָ ד ִב ְלבָ ד ִ

ּול ִפי א ֶֹׁרְך הַ י ִָמים ;וְאֵ ין כָל הַ יְ סֹוד ִמ ְש ַתנֶׁה עַ ד ֶׁשיֵעָ ֶׁשה כָל הַ ַּמיִם
יא ו ְִשנּוי זֶׁהְ ,מעַ ט ְמעַ ט ְ
רּוחַ אֹו כָל הָ רּוחַ אֵ שְ ,שאֵ י ִא ְפ ָשר ֶׁשיִ בָ טֵ ל אֶׁ חָ ד ִמן הַ יְ סֹודֹות הָ אַ ְרבָ עָ ה .אֵ לָ א ִמ ְקצָת
ּומ ְקצָת ֵמרּוחַ ְלאֵ ש; ְוכֵן בֵ ין כָל אֶׁ חָ ד וַחֲ בֵ רֹו ,י ִָּמצֵא הַ ִּׁשנּוי בֵ ין
י ְִש ַתנֶׁה ֵמאֵ ש לְ רּוחַ ִ
אַ ְרבַ ְע ָתם וְחֹוזְ רֹות חָ ִלילָ ה.

ֲשה ֶׁמ ְרכָבָ ה,
אשיתֶׁ --ש ִענְ יַן ַמע ֵ
ֲשה ְב ֵר ִ
ֲשה ֶׁמ ְרכָבָ ה ְל ִענְ יַן ַמע ֵ
ּומה בֵ ין ִענְ יַן ַמע ֵ
יח [יא] ַ
אשי הַ ְפ ָר ִקים;
נֹותנִ ין לֹו ָר ֵ
ּומ ִבין ִמ ַד ְעתֹו ְ ,
דֹור ִשין בֹו ,אֵ לָ א ִאם כֵן הָ יָה חָ כָם ֵ
אַ ִפלּו ְלאֶׁ חָ ד אֵ ין ְ
ּומֹודיעִ ין
ִ
אשית ְ ,מלַ ְּמ ִדין אֹותֹו לַ י ִָחיד ,אַ ף עַ ל פִ י ְשאֵ ינּו מֵ ִבין אֹותֹו ִמ ַד ְעתֹו,
ֲשה ְב ֵר ִ
ו ְִענְ יַן ַמע ֵ
ידע ִמ ְדבָ ִרים אֵ לּו .וְלָ ָּמה אֵ ין ְמלַ ְּמ ִדין אֹותֹו בָ ַר ִביםְ ,ל ִפי ְשאֵ ין כָל אָ ָדם
אֹותֹו כָל ֶׁשיָכֹול לֵ ַ
יֵש לֹו ַדעַ ת ְרחָ בָ ה ְלהַ ִשיג פֵ רּוש ּובֵ אּור כָל הַ ְדבָ ִרים עַ ל בָ ְריָן.

ּומ ְס ִביבָ תֹו י ְִתחַ ְברּו אַ ְרבַ ְע ָתם ְוי ְִהיֶׁה ֵמהֶׁ ם ְשאָ ר
יב [ו] ו ְִשנּוי זֶׁה י ְִהיֶׁה ִב ְס ִביבַ ת הַ ג ְַלגַל ִ ,
צּורה הָ ְראּויָה
נֹותן ְלכָל גֹ לֶׁ ם וְגֹ לֶׁ ם ָ
ּומ ֶׁתכֶׁת  .וְהָ אֵ ל ֵ
ג ְֻל ֵמי ְבנֵי אָ ָדם ְונֶׁפֶׁ ש חַ יָה וְצֶׁ ַמח וְאֶׁ בֶׁ ן ַ
ישים.
צּורה הַ ִנ ְק ֵראת ִא ִ
לֹו ,עַ ל י ְֵדי הַ ַּמ ְלאָ ְך הָ ע ֲִש ִירי ְש ִהיא הַ ָ
צּורה ְבל ֹא גֹ לֶׁ ם .אֵ לָ א לֵ ב הָ אָ ָדם--הּוא
צּורה ,אֹו ָ
יג [ז] ְלעֹולָ ם אֵ ין אַ ָתה רֹואֶׁ ה גֹ לֶׁ ם ְבל ֹא ָ
גּופים
ְיֹודעַ ֶׁשיֵש ָשם ִ
ְצּורה ,ו ֵ
ְיֹודעַ ְשהּוא ְמחֻ בָ ר ִמגֹ לֶׁ ם ו ָ
ֶׁש ְּמחַ לֵ ק הַ גּוף הַ נִ ְמצָ א ְב ַד ְעתֹו ,ו ֵ
ְגּופים ֶׁשג ְֻל ָמם פָ שּוט וְאֵ ינּו ְמחֻ בָ ר ִמגֹ לֶׁ ם
ֶׁשג ְֻל ָמם ְמחֻ בָ ר מֵ אַ ְרבַ ע יְסֹודֹות ,ו ִ
ְדּועים ,כְ מֹו ֶׁשי ַָד ְענּו
אַ חֵ ר .וְהַ צּורֹות ְשאֵ ין לָ הֶׁ ם גֹ לֶׁ ם ,אֵ ינָן נִ ְר ִאין לָ עַ יִן ,אֵ לָ א ְבעֵ ין הַ לֵ ב הֶׁ ם י ִ
אֲ דֹון הַ כֹל ְבל ֹא ְר ִאיַת עַ יִן.
צּורתֹו ֶׁשנ ַָתן לֹו הָ אֵ ל .וְהַ ַדעַ ת הַ יְ ֵת ָרה הַ ְּמצּויָה ְבנ ְַפשֹו
יד [ח] נֶׁפֶׁ ש כָל בָ ָשרִ ,היא ָ
ֲשה אָ ָדם
תֹורה " ַנע ֶׁ
צּורה זֹו נֶׁאֱ ָמר בַ ָ
צּורת הָ אָ ָדם הַ ָּׁשלֵ ם ְב ַדעְ תֹו; וְעַ ל ָ
ֶׁשלָ אָ ָדםִ ,היא ַ
ּומ ֶׁשגֶׁת הַ ֵדעֹות
יֹודעַ ת ַ
צּורה הַ ַ
לֹומר ֶׁש ִת ְהיֶׁה לֹו ָ
מּותנּו( "בראשית א,כו ),כְ ַ
ְבצַ ְל ֵמנּו כִ ְד ֵ
צּורה זֹו הַ נִ כ ֶֶׁׁרת לָ עֵ י ַנ ִיםְ ,ש ִהיא הַ פֶׁ ה
ְשאֵ ין לָ הֶׁ ם גֹ לֶׁ ם ,עַ ד ֶׁשיִ ָד ֶׁמה לָ הֶׁ ן .וְאֵ ינּו אֹומֵ ר עַ ל ָ
ֹשם הַ גּוףֶׁ ,שזֹו תֹאַ ר ְש ָמה.
ּושאָ ר ר ֶׁ
וְהַ חֹ טֶׁ ם וְהַ ְלסָ תֹות ְ
ּומ ְרגִ יש
ּומֹוליד ַ
ִ
ְשֹותה
טו וְאֵ ינָה הַ נֶׁפֶׁ ש הַ ְּמצּויָה ְלכָל נֶׁפֶׁ ש חַ יָה ֶׁ ,שבָ ה אֹוכֵל ו ֶׁ
ּופעָ ִמים
צּורת הַ נֶׁפֶׁ ש הַ כָתּוב ְמ ַדבֵ רְ .
צּורת הַ נֶׁפֶׁ שּ ,ו ְב ַ
ּומהַ ְרהֵ ר .אֵ לָ א הַ ֵדעָ הְ --ש ִהיא ַ
ְ
צָריְך ְל ִהזָ הֵ ר בַ ֵּׁשמֹותֶׁ ,של ֹא ִת ְטעֶׁ הְ :וכָל ֵשם
ּול ִפיכְָך ִ
צּורה נֶׁפֶׁ ש וְרּוחַ ; ְ
ַרבֹותִ ,ת ָק ֵרא זֹו הַ ָ
ְשם ,יִלָ ֵמד ֵמ ִענְ יָנֹו.
ו ֵ
צּורת הַ נֶׁפֶׁ ש הַ ז ֹאת ְמחֻ בֶׁ ֶׁרת ִמן הַ יְ סֹודֹות ,כְ ֵדי ֶׁש ִתפָ ֵרד לָ הֶׁ ם ,וְאֵ ינָה ִמכֹוחַ
טז [ט] אֵ ין ַ
הַ נְ ָש ָמה  ,עַ ד ֶׁש ְתהֶׁ א צְ ִריכָה לַ נְ ָש ָמה כְ מֹו ֶׁשהַ נְ ָש ָמה צְ ִריכָה לַ גּוף; אֵ לָ א מֵ אֵ ת ה'ִ ,מן
הַ ָּׁש ַמיִם ִהיאְ .ל ִפיכְָך כְ ֶׁשיִ פָ ֵרד הַ גֹ לֶׁ ם ְשהּוא ְמחֻ בָ ר ִמן הַ יְ סֹודֹות ,וְת ֹאבַ ד הַ נְ ָש ָמה ִמ ְפנֵי
צּורה הַ ז ֹאתְ ,לפִ י
ֲשיהָ  ,ל ֹא ִתכ ֵָרת הַ ָ
ְשאֵ ינָה ְמצּויָה אֵ לָ א ִעם הַ גּוף ּוצְ ִריכָה לַ גּוף ְבכָל ַמע ֶׁ
ּומ ֶׁשגֶׁת הַ ֵדעֹות הַ ְפרּודֹות ִמן הַ גְ לָ ִמים,
יֹודעַ ת ַ
ֲשיהָ --אֵ לָ א ַ
ְשאֵ ינָה צְ ִריכָה לַ נְ ָש ָמה ְב ַמע ֶׁ
עֹול ֵמי עֹולָ ִמים .הּוא ֶׁשאָ ַמר ְשֹלמֹה ְבחָ כְ ָמתֹו,
ּול ְ
בֹורא הַ כֹל ,וְעֹומֶׁ ֶׁדת לְ עֹולָ םְ ,
ְיֹודעַ ת ֵ
ו ַ
ֹלהים אֲ ֶׁשר נְ ָתנָה( "קוהלת יב,ז).
" ְו ָישֹב הֶׁ עָ פָ ר עַ ל-הָ אָ ֶׁרץ ,כְ ֶׁשהָ יָה ;וְהָ רּוחַ ָתשּוב ,אֶׁ ל-הָ אֱ ִ

רּואים ִמ ַּמלְ אָ ְך ְוג ְַלגַל וְאָ ָדם
ּומכִ יר כָל הַ ְב ִ
יט [יב] ִבזְ ָמן ֶׁשאָ ָדם ִמ ְתבֹונֵן ִב ְדבָ ִרים אֵ לּו ַ ,
מֹוסיף
צּורים ְוכָל הַ ְברּו ִאיםִ --
ְוכַיֹוצֶׁ א בֹוְ ,וי ְִראֶׁ ה חָ כְ ָמתֹו ֶׁשלְ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ְבכָל הַ יְ ִ
ִירא ְוי ְִפחַ ד
אַ הֲ בָ ה לַ ּמָ קֹום ,ו ְִתצְ ָמא נ ְַפשֹו ְויִכְ ַמה ְב ָשרֹו לֶׁ אֱ הֹ ב הַ ָּמקֹום בָ רּוְך הּוא; ְוי ָ
דֹושים הַ גְ דֹולִ יםְ ,וכָל ֶׁש ֵכן
ִמ ִּׁש ְפלּותֹו ו ְַדלּותֹו ו ְַקלּותֹו ,כְ ֶׁש ַי ֲערְֹך עַ צְ מֹו ְלאֶׁ חָ ד ֵמהַ גּופֹות הַ ְק ִ
ְלאֶׁ חָ ד ֵמהַ צּורֹות הַ ְּטהֹורֹות הַ נ ְִפ ָרדֹות ִמן הַ גְ לָ ִמיםֶׁ ,של ֹא נִ ְתחַ ְברּו ְבגֹ לֶׁ ם כְ לָ לְ .וי ְִמצָא
בּושה ּוכְ ִל ָּמהֵ ,ריק וְחָ סֵ ר.
ָ
עַ צְ מֹוְ ,שהּוא כִ כְ לִ י מָ לֵ א
קֹור ִאין
כ [יג] ו ְִענְ ְינֵי אַ ְרבָ עָ ה ְפ ָר ִקים אֵ לּו ֶׁש ְבחָ מֵ ש ִמצְ וֹות הָ אֵ לּו--הֶׁ ם ֶׁשחֲ כ ִָמים הָ ִראשֹונִים ְ
אֹותן פַ ְר ֵדס ,כְ מֹו ֶׁשאָ ְמרּו אַ ְרבָ עָ ה נִ כְ נְ סּו לַ פַ ְר ֵדס :וְאַ ף עַ ל ִפי ֶׁשגְ דֹולֵ י י ְִש ָראֵ ל הָ יּו וַחֲ כ ִָמים
ָ
ּולהַ ִשיג כָל הַ ְדבָ ִרים עַ ל בָ ְריָן.
ידע ְ
דֹולים הָ יּו ,ל ֹא כֻלָ ם הָ יָה בָ הֶׁ ן כֹוחַ לֵ ַ
גְ ִ
אֹומר ְשאֵ ין ָראּוי ְל ִהּטַ יַל בַ פַ ְר ֵדס ,אֵ לָ א ִמי ֶׁשנִ ְת ַמלָ א כְ ֵרסֹו לֶׁ חֶׁ ם ּובָ ָשר; וְלֶׁ חֶׁ ם
ֵ
כא וַאֲ נִ י
ידע בֵ אּור הָ אָ סּור וְהַ ּמֻ ָתר ְוכַיֹוצֶׁא בָ הֶׁ ן ִמ ְּׁשאָ ר הַ ִּמצְ וֹות .וְאַ ף עַ ל ִפי
ּובָ ָשר זֶׁה  ,הּוא לֵ ַ
ֲשה
אֹותם חֲ כ ִָמיםֶׁ ,שהֲ ֵרי אָ ְמרּו חֲ כ ִָמים ָדבָ ר גָדֹול ַמע ֵ
ָ
ֶׁש ְדבָ ִר ים אֵ לּוָ ,דבָ ר ָקטָ ן ָק ְראּו
ימןְ :שהֶׁ ן ְמי ְַּׁש ִבין
ֶׁמ ְרכָבָ ה ,ו ְָדבָ ר ָקטָ ן הַ ָּויָה ְדאַ בַ יֵי ו ְַרבָ א; אַ ף עַ ל פִ י כֵןְ ,ראּויִין הֶׁ ן ְלהַ ְק ִד ָ
ַד ְעתֹו ֶׁשלָ אָ ָדם ְת ִחלָ ה  ,וְעֹוד ְשהֶׁ ן הַ ּטֹובָ ה הַ גְ דֹולָ ה ֶׁש ִה ְש ִפיעַ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא לְ יִּׁשּוב
הָ עֹולָ ם הַ זֶׁ ה ,כְ ֵדי ִלנְ חֹ ל חַ יֵי הָ עֹולָ ם הַ בָ א .ו ְִא ְפ ָשר ֶׁשי ֵָדעֵ ם הַ כֹל--גָדֹול ו ְָקטָ ןִ ,איש ו ְִא ָּׁשה,
בַ עַ ל לֵ ב ָרחֵ ב ּובַ עַ ל לֵ ב ָקצֵר .
פרק ה
א כָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ְמצֻּוִ ין עַ ל ִקדּוש הַ ֵּׁשם הַ גָדֹול הַ זֶׁ הֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "וְנִ ְק ַד ְש ִתיְ ,בתֹוְך ְבנֵי
י ְִש ָראֵ ל( "ויקרא כב,לב ;)ּומֻ זְ ָה ִרין ֶׁשל ֹא ְלחַ ְללֹוֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "וְל ֹא ְתחַ ְללּו ,אֶׁ תֵ -שם ָק ְד ִשי"
(שם) .כֵיצַ דְ --ב ָשעָ ה ֶׁש ַי ֲעמֹד גֹוי ְויֶׁאֱ נֹס אֶׁ ת י ְִש ָראֵ ל לַ ֲעבֹר עַ ל אַ חַ ת ִמכָל ִמצְ וֹות הָ אֲ מּורֹות
ֲשה אֹ ָתם הָ אָ ָדם וָחַ י
תֹורה אֹו יַהַ ְרגֶׁנּוַ ,י ֲעבֹר וְאַ ל יֵהָ ֵרגֶׁ :שנֶׁאֱ מָ ר בַ ִּמצְ וֹות" ,אֲ ֶׁשר ַיע ֶׁ
בַ ָ
בָ הֶׁ ם( "ויקרא יח,ה)--וְל ֹא ֶׁשיָמּות בָ הֶׁ ם .ו ְִאם ֵמת וְל ֹא עָ בַ ר ,הֲ ֵרי זֶׁה ִמ ְתחַ יֵב ְבנ ְַפשֹו.
5

ּוש ִפיכּות
ֲבֹודה ָז ָרה ,וְגִ לּוי ע ֲָריֹותְ ,
מּוריםִ ,ב ְשאָ ר ִמצְ וֹות--חּוץ ֵמע ָ
ב בַ ֶּׁמה ְדבָ ִרים אֲ ִ
ֹאמר לֹו ֲעבֹר עַ ל אַ חַ ת ֵמהֶׁ ן אֹו ֵתהָ ֵרג ,יֵהָ ֵרג וְאַ ל
ָד ִמים .אֲ בָ ל ָשלֹוש עֲבֵ רֹות אֵ לּוִ ,אם י ַ
ַי ֲעבֹר.
מּוריםִ ,בזְ ָמן ֶׁשהַ גֹוי ִמ ְת ַכּוֵן לַ הֲ נָאַ ת עַ צְ מֹו ,כְ גֹון ֶׁשאֲ נָסֹו ִל ְבנֹות לֹו בֵ יתֹו
ג בַ ֶּׁמה ְדבָ ִרים אֲ ִ
בַ ַּׁשבָ ת אֹו לְ בַ ַּׁשל לֹו ַת ְב ִשילֹו אֹו אָ נַס ִא ָּׁשה לְ בָ ֳעלָ ה ְוכַיֹוצֶׁא ְבזֶׁה .אֲ בָ ל ִאם נִ ְת ַכּוַן ְלהַ ְע ִבירֹו
ֲש ָרה ִמיִ ְש ָראֵ לַ --י ֲעבֹר ְואַ ל יֵהָ ֵרג;
עַ ל הַ ִּמצְ וֹות ִבלְ בָ דִ --אם הָ יָה בֵ ינֹו לְ בֵ ין עַ צְ מֹו ,וְאֵ ין ָשם ע ָ
ֲש ָרה ִמיִ ְש ָראֵ ל --יֵהָ ֵרג וְאַ ל ַי ֲעבֹר ,וְאַ פִ לּו ל ֹא נִ ְת ַכּוַן ְלהַ ְע ִבירֹו אֵ לָ א
ו ְִאם אֲ נָסֹו ְלהַ ְע ִבירֹו בַ ע ָ
עַ ל ִמצְ וָה ִמ ְּׁשאָ ר ִמצְ וֹות ִב ְלבָ ד.
ד [ג] ְוכָל הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לּוֶׁ ,של ֹא ְב ָשעַ ת הַ ְּׁשמָ ד .אֲ בָ ל ְב ָשעַ ת הַ ְּׁש ָמד ,וְהּוא כְ ֶׁש ַי ֲעמֹד מֶׁ לֶׁ ְך
ָר ָשע כִ נְ בּוכ ְַדנֶׁאצַר וַחֲ בֵ ָריו ְויִגְ זֹר ְשמָ ד עַ ל י ְִש ָראֵ ל לְ בַ ּטַ ל ָד ָתם אֹו ִמצְ וָה ִמן הַ ִּמצְ וֹות--יֵהָ ֵרג
ֲש ָרה ,בֵ ין נֶׁאֱ נָס בֵ ינֹו ְלבֵ ין
וְאַ ל ַי ֲעבֹר ,אַ ִפלּו עַ ל אַ חַ ת ִמ ְּׁשאָ ר ִמצְ וֹות ,בֵ ין נֶׁאֱ נָס ְבתֹוְך ע ָ
גֹויִים.
ה [ד] כָל ִמי ֶׁשנֶׁאֱ ָמר בֹו ַי ֲעבֹר וְאַ ל יֵהָ ֵרג ְ ,ונ ְֶׁה ַרג וְל ֹא עָ בַ ר--הֲ ֵרי זֶׁה ִמ ְתחַ יֵב ְבנ ְַפשֹוְ .וכָל
ִמי ֶׁשנֶׁאֱ מָ ר בֹו יֵהָ ֵרג וְאַ ל ַי ֲעבֹרְ ,ונ ְֶׁה ַרג וְל ֹא עָ בַ ר--הֲ ֵרי זֶׁה ִק ַדש אֶׁ ת הַ ֵּׁשם .ו ְִאם הָ יָה
ישאֵ ל ַו ֲעז ְַריָה ּוכְ ִר ִבי
ֲש ָרה ִמיִ ְש ָראֵ ל --הֲ ֵרי זֶׁה ִק ַדש אֶׁ ת הַ ֵּׁשם בָ ַר ִבים ,כְ ָדנִ יֵאל חֲ נַנְ יָה ִמ ָ
בַ ע ָ
ֲע ִקיבָ ה וַחֲ בֵ ָריו; וְאֵ לּו הֶׁ ם הֲ רּוגֵי מַ ְלכּותְ ,שאֵ ין ַמ ֲעלָ ה עַ ל ַמעֲלָ ָתםַ ,ועֲלֵ יהֶׁ ם נֶׁאֱ ָמר "כִ י-
"א ְספּו-
עָ לֶׁ יָך ,הֹ ַרגְ נּו כָל-הַ יֹום; נ ְֶׁח ַש ְבנּו ,כְ צ ֹאן ִט ְבחָ ה( "תהילים מד,כג ַ ),ועֲלֵ יהֶׁ ם נֶׁאֱ ָמר ִ
יתי ,עֲלֵ י-זָבַ ח( "תהילים נ,ה).
ידי--כ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ
ִלי חֲ ִס ָ
ו ְוכָל ִמי ֶׁשנֶׁאֱ ָמר בֹו יֵהָ ֵרג וְאַ ל ַי ֲעבֹר ,וְעָ בַ ר וְל ֹא נ ְֶׁה ַרג--הֲ ֵרי זֶׁה ְמחַ לֵ ל אֶׁ ת הַ ֵּׁשם ,ו ְִאם
ֲשה ְש ִהיא ִקדּוש
ּובּטַ ל ִמצְ וַת ע ֵ
ֲש ָרה ִמיִ ְש ָראֵ ל ,הֲ ֵרי זֶׁה ִחלַ ל אֶׁ ת הַ ֵּׁשם בָ ַר ִבים; ִ
הָ יָה בַ ע ָ
ֲשה ְש ִהיא ִחלּול הַ ֵּׁשם .וְאַ ף עַ ל ִפי כֵןִ ,מ ְפנֵי ֶׁשעָ בַ ר ְבאֹ נֶׁס,
הַ ֵּׁשם ,וְעָ בַ ר עַ ל ִמצְ וַת ל ֹא ַתע ֶׁ
יתין אֹותֹו בֵ ית ִדין ,אַ ִפלּו הָ ַרג ְבאֹ נֶׁסְ :שאֵ ין
צָריְך לֹומַ ר ְשאֵ ין ְמ ִמ ִ
אֵ ין מַ לְ ִקין אֹותֹו וְאֵ ין ִ
נֹותן ִמזַ ְרעֹו לַ ּמֹלֶׁ ְך,
יתין ,אֵ לָ א לָ עֹובֵ ר ִב ְרצֹונֹו ְבעֵ ִדים וְהַ ְת ָראָ ה ֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר ְב ֵ
ּומ ִמ ִ
ַמ ְל ִקין ְ
ּומ ִפי הַ ְּׁשמּועָ ה לָ ְמדּו,
" ְונ ַָת ִתי אֲ נִ י אֶׁ ת-פָ נַי בָ ִאיש הַ הּוא( "ראה ויקרא כ,ג ;ויקרא כ,ה ;) ִ
"הַ הּוא" ל ֹא אָ נּוס וְל ֹא שֹוגֵג וְל ֹא מֻ ְטעֶׁ ה.
אֹותה ְבאֹ נֶׁס אֵ ינּו חַ יָב כ ֵָרת ,וְאֵ ין
ָ
מּורה ִמן הַ כֹל ,הָ עֹובֵ ד
ֲבֹודה ז ָָרהְ ,ש ִהיא חֲ ָ
ּומה ִאם ע ָ
ז ַ
תֹורהּ .ובָ ע ֲָריֹות ,הּוא
יתת בֵ ית ִדיןַ --קל וְחֹ ֶׁמר ִל ְשאָ ר ִמצְ וֹות הָ אֲ מּורֹות בַ ָ
לֹומר ִמ ַ
צָ ִריְך ַ
ֲשה ָדבָ ר( "דברים כב,כו).
אֹומר "וְלַ ַנע ֲָר ל ֹאַ -תע ֶׁ
ֵ
אֹותה ,ו ְִאם לָ או ,נְ טַ ֵּמא אֶׁ ת
ָ
ח [ה] נ ִָשים ֶׁשאָ ְמרּו לָ הֶׁ ם גֹויִיםְ ,תנּו לָ נּו אַ חַ ת ִמכֶׁם ּונְ טַ ֵּמא
כ ְֻלכֶׁם --יְטַ ְּמאּו אֶׁ ת כֻלָ ן ,וְאַ ל י ְִמ ְסרּו לָ הֶׁ ם נֶׁפֶׁ ש אַ חַ ת ִמיִ ְש ָראֵ לְ .וכֵן ִאם אָ ְמרּו לָ הֶׁ ם גֹויִים,
ְתנּו לָ נּו אֶׁ חָ ד ִמכֶׁם ְונַהַ ְרגֶׁנּו ,ו ְִאם לָ או ,נ ְַהרֹג אֶׁ ת כ ְֻלכֶׁם--יֵהָ ְרגּו כֻלָ ם ,וְאַ ל י ְִמ ְסרּו לָ הֶׁ ם
נֶׁפֶׁ ש אַ חַ ת ִמיִ ְש ָראֵ ל .ו ְִאם יֵחֲ דּוהּו לָ הֶׁ ם וְאָ ְמרּוְ ,תנּו לָ נּו פְ לֹונִ י אֹו נ ְַהרֹג אֶׁ ת כ ְֻלכֶׁםִ --אם

מֹורין לָ הֶׁ ם כֵןְ ,לכ ְַת ִחלָ ה; ו ְִאם
יתה כְ ֶׁשבַ ע בֶׁ ן ִבכְ ִרי ,י ְִתנּו אֹותֹו לָ הֶׁ ם ,וְאֵ ין ִ
הָ יָה ְמחֻ יָב ִמ ָ
אֵ ינּו חַ יָב --יֵהָ ְרגּו כֻלָ ם ,וְאַ ל י ְִמ ְסרּו לָ הֶׁ ם נֶׁפֶׁ ש אַ חַ ת ִמיִ ְש ָראֵ ל.
ט [ו] כְ ִענְ יַן ֶׁשאָ ְמרּו ְבאֻ נְ ִסין ,כְָך אָ ְמרּו בָ חֳ לָ ִאים .כֵיצַ דִ --מי ֶׁשחָ לָ ה ְונָטָ ה לָ מּות וְאָ ְמרּו
סּורין
ּומ ְת ַר ְפ ִאין ְבכָל ִא ִ
עֹושין לֹוִ .
תֹורהִ ,
סּורין ֶׁשבַ ָ
רֹופ ִאים ֶׁש ְרפּואָ תֹו ְב ָדבָ ר פְ לֹונִ י ֵמ ִא ִ
הָ ְ
ּוש ִפיכּות ָד ִמיםֶׁ --שאַ ִפלּו
ֲבֹודה ז ָָרה וְגִ לּוי ע ֲָריֹות ְ
תֹורהִ ,ב ְמקֹום סַ ָכנָה :חּוץ ֵמע ָ
ֶׁשבַ ָ
ִב ְמקֹום סַ ָכנָה ,אֵ ין ִמ ְת ַר ְפ ִאין בָ הֶׁ ם ;ו ְִאם עָ בַ ר וְנִ ְת ַרפָ א--עֹונְ ִשין אֹותֹו בֵ ית ִדין ,עֹ נֶׁש הָ ָראּוי
לֹו.
עֹוב ִרין עַ ל אַ חַ ת ִמ ָּׁשלֹוש עֲבֵ רֹות
ְ
ּומ ַניִן ֶׁשאַ פִ לּו ִב ְמקֹום סַ ָכנַת נְ פָ שֹות ,אֵ ין
י [ז] ְ
ּובכָלְ -מא ֶֹׁדָך( "דברים
ּובכָל-נַפְ ְשָך ְ ,
אֵ לּוֶׁ :שנֶׁאֱ ָמר "וְאָ הַ ְב ָת ,אֵ ת ה' אֱ ֹלהֶׁ יָךְ ,בכָלְ -לבָ ְבָך ְ
ו,ה ),אַ ִפלּו הּוא נֹוטֵ ל אֶׁ ת נ ְַפ ָשְך .וַהֲ ִריגַת נֶׁפֶׁ ש ִמיִ ְש ָראֵ ל לְ ַרפֹות נֶׁפֶׁ ש אַ חֶׁ ֶׁרת ,אֹו ְלהַ צִ יל
אָ ָדם ִמיַד אַ נָסָ --דבָ ר ֶׁשהַ ַדעַ ת נֹוטָ ה לֹו הּואְ ,שאֵ ין ְמאַ ְב ִדין נֶׁפֶׁ ש ִמ ְפנֵי נֶׁפֶׁ ש ; ַוע ֲָריֹות הֻ ְקשּו
ִלנְ פָ שֹותֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "כִ י כַאֲ ֶׁשר יָקּום ִאיש עַ לֵ -רעֵ הּוְּ ,ורצָחֹו נֶׁפֶׁ ש--כֵן ,הַ ָדבָ ר הַ זֶׁה( "דברים
כב,כו).
סּורין אֵ לָ א ִב ְמקֹום סַ ָכנָהִ --בזְ ָמן
מּורים ְשאֵ ין ִמ ְת ַר ְפ ִאין ִב ְשאָ ר ִא ִ
יא [ח] בַ ֶּׁמה ְדבָ ִרים אֲ ִ
ילין אֶׁ ת הַ חֹולֶׁ ה ְש ָקצִ ים ְּורמָ ִשים ,אֹו חָ ֵמץ בַ פֶׁ סַ ח ,אֹו
ְשהֶׁ ן ֶׁד ֶׁרְך הֲ נָאָ ָתן ,כְ מֹו ֶׁש ַּמאֲ כִ ִ
עֹושין לֹו ְר ִטיָה אֹו ְמלֻגְ ָמה
פּורים .אֲ בָ ל ֶׁשל ֹא ֶׁד ֶׁרְך הֲ נָאָ ָתן ,כְ גֹון ֶׁש ִ
ֶׁש ַּמאֲ כִ ילִ ין אֹותֹו ְביֹום הַ כִ ִ
סּורי מַ אֲ כָל,
ֵמחָ ֵמץ אֹו ֵמעָ ְרלָ ה ,אֹו ֶׁש ַּמ ְש ִקין אֹותֹו ְדבָ ִרים ֶׁשיֵש בָ הֶׁ ן ַמר ְמעֹ ָרב ִעם ִא ֵ
ֶׁשהֲ ֵרי אֵ ין בָ הֶׁ ן הֲ ָנ ָיה לַ חֵ ְך--הֲ ֵרי זֶׁה מֻ ָתר ,וְאַ ִפלּו ֶׁשל ֹא ִב ְמקֹום סַ ָכנָה :חּוץ ִמכִ לְ אֵ י הַ כ ֶֶׁׁרם
סּורין  ,אַ ִפלּו ֶׁשל ֹא ֶׁד ֶׁרְך הֲ נָאָ ָתן; ְל ִפיכְָך אֵ ין ִמ ְת ַרפְ ִאין בָ הֶׁ ן ,אַ ִפלּו
ּובָ ָשר ְבחָ לָ בְ --שהֶׁ ן אֲ ִ
ֶׁשל ֹא ֶׁד ֶׁרְך הֲ נָאָ ה ,אֵ לָ א ִב ְמקֹום סַ ָכנָה.
רֹופ ִאים אֵ ין לֹו ְרפּואָ ה עַ ד
יב [ט] ִמי ֶׁשנ ַָתן עֵ ינָיו ְב ִא ָּׁשה וְחָ לָ ה ְונָטָ ה לָ מּות ,וְאָ ְמרּו הָ ְ
מֹורין לֹו ְבכְָך,
חֹורי הַ ג ֵָדר--אֵ ין ִ
ְתה ְפנּויָה ,וְאַ פִ לּו ְל ַדבַ ר ִעּמֹו ֵמאֲ ֵ
ֶׁש ִתבָ עֵ ל לֹו --אַ פִ לּו הָ י ָ
חֹורי הַ ג ֵָדרֶׁ :של ֹא יְהּו ְבנֹות י ְִש ָראֵ ל הֶׁ פְ ֵקר ְ ,ויָבֹואּו
ְויָמּות וְל ֹא יֹורּו לֹו ְל ַדבַ ר ִעּמֹו ֵמאֲ ֵ
ִב ְדבָ ִרים אֵ לּו ִל ְפרֹץ בָ ע ֲָריֹות.
תֹורהִ ,ב ְשאָ ט ְבנֶׁפֶׁ ש
יג [י] כָל הָ עֹובֵ ר ִמ ַד ְעתֹו ְבל ֹא ֹאנֶׁס עַ ל אַ חַ ת ִמכָל ִמצְ וֹות הָ אֲ מּורֹות בַ ָ
ּול ִפיכְָך נֶׁאֱ ָמר ִב ְשבּועַ ת ֶׁש ֶׁקר" ,ו ְִחלַ לְ ָת אֶׁ תֵ -שם
ְלהַ כְ ִעיס --הֲ ֵרי זֶׁה ְמחַ לֵ ל אֶׁ ת הַ ֵּׁשם; ְ
ֲש ָרה ִמיִ ְש ָראֵ ל ,הֲ ֵרי זֶׁה ִחלַ ל אֶׁ ת הַ ֵּׁשם
אֱ ֹלהֶׁ יָך ,אֲ נִ י ה( "'ויקרא יט,יב ).ו ְִאם עָ בַ ר בַ ע ָ
פֹורש ֵמעֲבֵ ָרה אֹו עָ ָשה ִמצְ וָה ,ל ֹא ִמ ְפנֵי ָדבָ ר בָ עֹולָ ם ,ל ֹא פַ חַ ד וְל ֹא
בָ ַר ִביםְ .וכֵן כָל הַ ֵ
צַדיק עַ צְ מֹו ֵמאֵ ֶׁשת
בֹורא בָ רּוְך הּוא ,כִ ְמנִ יעַ ת יֹוסֵ ף הַ ִ
י ְִראָ ה ,וְל ֹא ְלבַ ַקש כָבֹוד ,אֵ לָ א ִמ ְפנֵי הַ ֵ
ִרבֹו--הֲ ֵרי זֶׁה ְמ ַק ֵדש אֶׁ ת הַ ֵּׁשם.
תֹורה
ֲשה אָ ָדם גָדֹול בַ ָ
יד [יא] ְויֵש ְדבָ ִרים אֲ חֵ ִרים ְשהֶׁ ם ִבכְ לַ ל ִחלּול הַ ֵּׁשם ,וְהּוא ֶׁש ַיע ֶׁ
ּומפ ְֻרסָ ם בַ חֲ ִסידּותְ ,דבָ ִרים ֶׁשהַ ְב ִריֹות ְמ ַרנְ נִ ים אַ חֲ ָריו ִב ְש ִבילָ ן ,וְאַ ף עַ ל ִפי ְשאֵ ינָם
ְ
נֹותן ְד ֵמי הַ לֶׁ ַקח לְ אַ ְל ַתר ,וְהּוא
לֹוקחַ וְאֵ ינּו ֵ
עֲבֵ רֹות--הֲ ֵרי זֶׁה ְמחַ לֵ ל אֶׁ ת הַ ֵּׁשם :כְ גֹון ֶׁש ֵ
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תֹוב ִעין אֹותֹו ,וְהּוא מַ ִקיפָ ן; אֹו ֶׁשי ְַרבֶׁ ה ִב ְשחֹוק ,אֹו בַ אֲ כִ ילָ ה
ְ
ֶׁשיֵש לֹו ,וְנִ ְמצְ אּו הַ ּמֹוכְ ִרין
ּוש ִת יָה אֵ צֶׁ ל עַ ּמֵ י הָ אָ ֶׁרץ ּובֵ ינֵיהֶׁ ן; אֹו ְשאֵ ין ִדבּורֹו ְבנַחַ ת ִעם הַ ְב ִריֹות ,וְאֵ ינּו ַמ ְק ִבילָ ן ְבסֵ בֶׁ ר
ְ
פָ נִ ים יָפֹות ,אֵ לָ א בַ עַ ל ְקטָ טָ ה ְוכַעַ ס; ְוכַיֹוצֶׁא בַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לּו .הַ ֹכל ְל ִפי ג ְָדלֹו ֶׁשלֶׁ חָ כָם--
ּׁשּורת הַ ִדין.
ֲשה ִל ְפנִ ים ִמ ַ
צָ ִריְך ֶׁשיְ ַד ְק ַדק עַ ל עַ צְ מֹו ְ ,ו ַיע ֶׁ

ִאם הָ יָה ֵשם כָתּוב עַ ל ְב ָשרֹו ,הֲ ֵרי זֶׁה ל ֹא י ְִרחֹ ץ וְל ֹא יָסּוְך וְל ֹא ַי ֲעמֹד ִב ְמקֹום
כֹורְך עָ לָ יו ג ֳִמי ,וְטֹובֵ ל; ו ְִאם ל ֹא ָמצָא ג ֳִמיְ ,מסַ בֵ ב
הַ ִּטנֹפֶׁ ת .נִ זְ ַד ְּמנָה לֹו ְט ִבילָ ה ֶׁש ְל ִמצְ וָהֵ --
אַ חֲ ָריו .וְל ֹא יְהַ ַדק ,כְ ֵדי ֶׁשל ֹא יָחֹ ץֶׁ --של ֹא אָ ְמרּו ִלכְ רְֹך עָ לָ יו ,אֵ לָ א ִמ ְפנֵי ֶׁשאָ סּור לַ ֲעמֹד
ִב ְפנֵי הַ ֵּׁשם עָ רֹם.

טו ְוכֵן ִאם ִד ְק ַדק הֶׁ חָ כָם עַ ל עַ צְ מֹו ,וְהָ יָה ִדבּורֹו ְבנַחַ ת ִעם הַ ְב ִריֹות ,ו ְַד ְעתֹו ְמעֹ ֶׁרבֶׁ ת
ילין
עֹולבָ ןְ ,מכַבֵ ד לָ הֶׁ ן וְאַ ִפלּו לַ ְּמ ִק ִ
ּומ ְק ִבילָ ן ְבסֵ בֶׁ ר פָ נִ ים יָפֹותְ ,ונ ְֶׁעלָ ב ֵמהֶׁ ן וְאֵ ינּו ְ
ִע ָּמהֶׁ ם ַ ,
ִישיבָ ָתן ,וְל ֹא י ֵָראֶׁ ה ָת ִמיד אֵ לָ א
ְנֹותן בֶׁ אֱ מּונָה ,וְל ֹא י ְַרבֶׁ ה בַ אֲ ִריחּות עַ ֵּמי הָ אָ ֶׁרץ ו ִ
ְנֹושא ו ֵ
לֹו ,ו ֵ
ּׁשּורת הַ ִדין--
ֲשיו ִל ְפנִ ים ִמ ַ
ְעֹושה ְבכָל ַמע ָ
תֹורה עָ טּוף ְבצִ יצִ ית מֻ כְ ָתר ִב ְתפִ ִלין ,ו ֶׁ
עֹוסֵ ק בַ ָ
תֹומם הַ ְרבֵ ה--עַ ד ֶׁשיִ ָּמצְ אּו הַ ֹכל ְמ ַק ְל ִסין אֹותֹו וְאֹוהֲ ִבין
וְהּוא ֶׁשל ֹא י ְִת ַרחַ ק הַ ְרבֵ ה ,וְל ֹא י ְִש ֵ
אֹומר "וַי ֹאמֶׁ ר ִלי ,עַ ְב ִדי-
ֲשיו :הֲ ֵרי זֶׁה ִק ַדש אֶׁ ת הַ ֵּׁשם ,וְעָ לָ יו הַ כָתּוב ֵ
ּומ ְתאַ ּוִ ין ְל ַמע ָ
אֹותֹוִ ,
אָ ָתה--י ְִש ָראֵ ל ,אֲ ֶׁשרְ -בָך אֶׁ ְתפָ אָ ר( "ישעיהו מט,ג ).

סֹותר אַ ִפלּו אֶׁ בֶׁ ן אַ חַ ת ֶׁד ֶׁרְך הַ ְשחָ ָתה ִמן הַ ִּמזְ בֵ חַ  ,אֹו ִמן הַ הֵ יכָל ,אֹו ִמ ְּׁשאָ ר הָ ֲעז ָָרה-
ז הַ ֵ
ֲבֹודה ז ָָרה" ,כִ י אֶׁ תִ -מזְ ְבחֹ ָתם ִתתֹצּון( "שמות לד,יג ;וראה דברים
לֹוקה ֶׁ :שנֶׁאֱ ָמר בַ ע ָ
 ֶׁשֹורף ֲעצֵי הֶׁ ְק ֵדש ֶׁד ֶׁרְך
יב,ג ;) ְוכָתּוב "ל ֹאַ -תעֲשּון כֵן ,לַ ה' אֱ ֹלהֵ יכֶׁם( "דברים יב,ד ְ ).וכֵן הַ ֵ
לֹוקה ֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "וַאֲ ֵש ֵריהֶׁ ם ִת ְש ְרפּון בָ אֵ ש  . . .ל ֹאַ -תעֲשּון כֵן ,לַ ה' אֱ ֹלהֵ יכֶׁם "
הַ ְשחָ ָתהֶׁ --
(דברים יב,ג-ד).

פרק ו
הֹורים ֶׁשנִ ְק ָרא בָ הֶׁ ן הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא,
דֹושים הַ ְּט ִ
א כָל הַ ְּמאַ בֵ ד ֵשם ִמן הַ ֵּׁשמֹות הַ ְק ִ
ֲבֹודה ז ָָרה" ,ו ְִאבַ ְד ֶׁתם אֶׁ תְ -ש ָמם  . . .ל ֹאַ -תעֲשּון
אֹומר בַ ע ָ
תֹורהֶׁ --שהֲ ֵרי הּוא ֵ
לֹוקה ִמן הַ ָ
ֶׁ
כֵן ,לַ ה' אֱ ֹלהֵ יכֶׁם( "דברים יב,ג-ד).
ב ו ְִש ְבעָ ה ֵשמֹות הֶׁ ן--הַ ֵּׁשם הַ נִכְ ָתב יֹוד הֵ א וָאו הֵ א וְהּוא הַ ֵּׁשם הַ ְּמפֹ ָרש ,אֹו הַ נִ כְ ָתב אֶׁ לֶׁ ף
ְש ַדיּ ,וצְ בָ אֹות .כָל הַ ּמֹוחֵ ק אַ פִ לּו אֹות אַ חַ ת
ֵאֹלהים ,וְאֶׁ ְהיֶׁה ,ו ַ
ַדאל נּון יֹוד  ,וְאֵ ל ,וֶׁאֱ לֹוהַ  ,ו ִ
לֹוקה.
ִמ ִּׁש ְבעָ ה ֵשמֹות אֵ לּוֶׁ ,
אֹלהיםְ ,וכַיֹוצֶׁ א בָ הֶׁ ן-
ִ
ג כָל הַ נִ ְטפָ ל לַ ֵּׁשם ִמ ְלפָ נָיו ,מֻ ָתר ְל ָמחֳ קֹו :כְ גֹון לָ ֶׁמד ִמלַ ה'ּ ,ובֵ ית ִמבֵ
חֹוריו ,כְ גֹון כָף ֶׁשלֶׁ אֱ ֹלהֶׁ יָךְ ,וכָף ִמים
אֵ ינָן ִב ְקדֻ ַּׁשת הַ ֵּׁשםְ .וכָל הַ נִ ְטפָ ל לַ ֵּׁשם ֵמאֲ ָאֹותיֹות ֶׁשלַ ֵּׁשם ִ ,מ ְפנֵי ֶׁשהַ ֵּׁשם
ִ
ֶׁשלֶׁ אֱ ֹלהֵ יכֶׁםְ ,וכַיֹוצֶׁא בָ הֶׁ ן--אֵ ינָן נִ ְמחָ ִקים; וַהֲ ֵרי הֶׁ ן כִ ְשאָ ר
אֹותיֹות הַ נִ ְטפָ לֹות אֵ ינּו
נִת ַק ְדשּו וְאָ סּור ְל ָמחֳ ָקן ,הַ ּמֹוחֵ ק אֵ לּו הָ ִ
ְמ ַק ְד ָשן .וְאַ ף עַ ל ִפי ֶׁש ְ
לֹוקה ,אֲ בָ ל ַמכִ ין אֹותֹו ַמכַת מַ ְרדּות.
ֶׁ
לֹומר יָהְ ,שהּוא ֵשם
ֹלהים ,יֹוד הֵ א ֵמה'--אֵ ינּו נִ ְמחָ ק; וְאֵ ין צ ִָריְך ַ
ד כ ַָתב אֶׁ לֶׁ ף לָ ֶׁמד מֵ אֱ ִ
כֹותב ִשין ֶׁדלֶׁ ת ִמ ַּׁש ַדי,
ִב ְפנֵי עַ צְ מֹו ִ ,מ ְפנֵי ֶׁשזֶׁה הַ ֵּׁשםִ ,מ ְקצַת ֵשם הַ ְּמפֹ ָרש הּוא .אֲ בָ ל הַ ֵ
נִמחָ ק.
צַ אד בֵ ית ִמצְ בָ אֹות--הֲ ֵרי זֶׁה ְ
נֹורא
ה ְשאָ ר הַ כִ נּויִין ֶׁש ְּמ ַש ְב ִחין בָ הֶׁ ן הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,כְ גֹון חַ נּון ו ְַרחּום הַ גָדֹול הַ גִ בֹור וְהַ ָ
הַ נֶׁאֱ ָמן ַקנָא וְחָ זָק ְוכַיֹוצֶׁא בָ הֶׁ ן--הֲ ֵרי הֶׁ ן כִ ְשאָ ר ִד ְב ֵרי הַ קֹ ֶׁדשּ ,ומֻ ָתר ְל ָמחֳ ָקן.
ו כְ ִלי ֶׁשהָ יָה ֵשם כָתּוב עָ לָ יו--קֹוצֵ ץ אֶׁ ת ְמקֹום הַ ֵּׁשם ,וְגֹונְ זֹו .אַ ִפלּו הָ יָה הַ ֵּׁשם חָ קּוק ִבכְ ִלי
חֹותְך אֶׁ ת ְמקֹומֹו ,וְגֹונְ זֹוְ .וכֵן
ֵ
לֹוקה :אֵ לָ א
ַמ ְתכֹות אֹו ִבכְ ִלי זְ כֹוכִ ית ,ו ְִה ִתיְך הַ כְ ִלי--הֲ ֵרי זֶׁה ֶׁ

אֹותן אֹו ְלאַ ְב ָדן בַ יָד ;וְהַ ְּמאַ בֵ ד
ָ
אּוריהֶׁ ן--אָ סּור לִ ְשרֹף
רּושיהֶׁ ן ּובֵ ֵ
ח כִ ְתבֵ י הַ קֹ ֶׁדש כֻלָ ןּ ,ופֵ ֵ
אֹותן י ְִש ָראֵ ל
ָ
מּוריםְ ,בכִ ְתבֵ י הַ קֹ ֶׁדש ֶׁשכ ְָתבּו
לֹוקה ַמכַת מַ ְרדּות .בַ ֶּׁמה ְדבָ ִרים אֲ ִ
בַ יָדֶׁ ,
שֹורפִ ין אֹותֹו ִעם הָ אַ זְ כָרֹות ֶׁשבֹוִ ,מ ְפנֵי
תֹורהְ ,
ִב ְקדֻ ָּׁשה .אֲ בָ ל ִמין י ְִש ָראֵ ל ֶׁשכ ַָתב סֵ פֶׁ ר ָ
ְשאֵ ינּו ַמאֲ ִמין ִב ְקדֻ ַּׁשת הַ ֵּׁשם ,וְל ֹא כְ ָתבֹו אֵ לָ א וְהּוא ַמעֲלֶׁ ה ְב ַד ְעתֹו ֶׁשזֶׁה כִ ְשאָ ר הַ ְדבָ ִרים;
ּומצְ וָה לְ ָש ְרפֹו ,כְ ֵדי ֶׁשל ֹא ְלהַ נִ יחַ ֵשם לַ ִּמינִים וְל ֹא
ְהֹואיל ו ְַד ְעתֹו כֵן ,ל ֹא נִ ְת ַק ַד ש הַ ֵּׁשםִ ,
ו ִ
ֲשיהֶׁ ם .אֲ בָ ל גֹוי ֶׁשכ ַָתב אֶׁ ת הַ ֵּׁשם ,גֹונְ זִ ין אֹותֹו; ְוכֵן כִ ְתבֵ י הַ קֹ ֶׁדש ֶׁשבָ לּו אֹו ֶׁשכְ ָתבָ ן
ְל ַמע ֵ
גֹויִ ,יגָנְ זּו.
אתי חֵ ן
ט כָל הַ ֵּׁשמֹות הָ אֲ מּורֹות ְבאַ ְב ָרהָ ם ,קֹ ֶׁדש; אַ ף זֶׁה ֶׁשנֶׁאֱ מָ ר "אֲ ֹדנָיִ ,אם-נָא מָ צָ ִ
ְבעֵ ינֶׁיָך( "בראשית יח,ג ),הֲ ֵרי הּוא קֹ ֶׁדש .כָל הַ ֵּׁשמֹות הָ אֲ מּורֹות ְבלֹוט--חֹ ל ,חּוץ
ִמזֶׁ ה" :אַ ל-נָא ,אֲ ֹד ָניִ .הנֵה-נָא ָמצָ א עַ ְב ְדָך חֵ ן( "בראשית יט,יח-יט ).כָל הַ ֵּׁשמֹות
הָ אֲ מּורֹות ְבגִ ְבעַ ת ִבנְ י ִָמין ,קֹ ֶׁדש .כָל הַ ֵּׁשמֹות הָ אֲ מּורֹות ְב ִמיכָה ,חֹ ל .כָל הַ ֵּׁשמֹות
הָ אֲ מּורֹות ְבנָבֹות ,קֹ ֶׁדש.
י כָל ְשֹלמֹה הָ אָ מּור ְב ִשיר הַ ִּׁש ִירים--קֹ ֶׁדש ,וַהֲ ֵרי הּוא כִ ְשאָ ר הַ כִ נּויִין; חּוץ ִמזֶׁ ה" :הָ אֶׁ לֶׁ ף
ְלָך ְשֹלמֹה( "שיר השירים ח,יב ).כָל ַמ ְל ַכיָא הָ אָ מּור ְב ָדנִ יֵאל--חֹ ל ,חּוץ ִמזֶׁה" :אַ נְ ְת
ַמ ְלכָאֶׁ ,מלֶׁ ְך ַמ ְל ַכיָא( "דנייאל ב,לז ),וַהֲ ֵרי הּוא כִ ְשאָ ר הַ כִ נּויִין .
פקר ז
ידע ֶׁשהָ אֵ ל ְמנַבֵ א אֶׁ ת ְבנֵי הָ אָ ָדם; וְאֵ ין הַ נְ בּואָ ה חָ לָ ה אֵ לָ א עַ ל חָ כָם
סֹודי הַ ָדת ,לֵ ַ
א ִמיְ ֵ
דֹותיו ,וְל ֹא י ְִהיֶׁה יִצְ רֹו ִמ ְתגַבֵ ר עָ לָ יו ְב ָדבָ ר בָ עֹולָ ם אֵ לָ א הּוא
גָדֹול ְבחָ כְ ָמה  ,גִ בֹור ְב ִמ ָ
ִמ ְתגַבֵ ר ְב ַד ְעתֹו עַ ל יִצְ רֹו ָת ִמיד ,בַ עַ ל ֵדעָ ה ְרחָ בָ ה נְ כֹונָה עַ ד ְמאֹוד.
אֹותן
ב אָ ָדם ְשהּוא ְממֻ לָ א ְבכָל הַ ִּמדֹות הָ אֵ לּוָ ,שלֵ ם ְבגּופֹו ,כְ ֶׁשיִ ָכנֵס לַ פַ ְר ֵדס ְוי ִָּמ ֵשְך ְב ָ
חֹוקים ,ו ְִת ְהיֶׁה לֹו ַדעַ ת נְ כֹונָה ְלהָ ִבין ּולְ הַ ִשיג ,וְהּוא ִמ ְת ַק ֵדש וְהֹולֵ ְך
דֹולים הָ ְר ִ
הָ ִענְ יָנֹות הַ גְ ִ
ּומלַ ֵּמד נ ְַפשֹו ֶׁשל ֹא
הֹולכִ ים ְב ַמ ְח ַשכֵי הַ זְ ָמן ,וְהֹולֵ ְך ְמז ֵָרז עַ צְ מֹו ְ
פֹו ֵרש ִמ ַד ְרכֵי כְ לַ ל הָ עָ ם הַ ְ
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בּולֹותיו ,אֵ לָ א
ָ
ְת ְח
ִת ְהיֶׁה לֹו ַמ ְח ָשבָ ה כְ לָ ל ְבאֶׁ חָ ד ִמ ְדבָ ִרים ְבטֵ לִ ים ,וְל ֹא ֵמהַ ְבלֵ י הַ זְ ָמן ו ַ
אֹותן הַ צּורֹות הַ ְקדֹושֹות
שּורה ַתחַ ת הַ כִ סֵ אְ ,להָ ִבין ְב ָ
ַד ְעתֹו ָת ִמיד ְפנּויָה ְל ַמ ְעלָ ה ְ ,ק ָ
צּורה ִראשֹונָה עַ ד טַ בּור
ּומ ְס ַתכֵל ְבחָ כְ ָמתֹו ֶׁש ְלהַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא כֻלָ ה ִמ ָ
הַ ְּטהֹורֹותִ ,
שֹורה עָ לָ יו.
ְיֹודעַ ֵמהֶׁ ם ג ְָדלֹוִ --מיָד רּוחַ הַ קֹ ֶׁדש ָ
הָ אָ ֶׁרץ ,ו ֵ

יאים הָ ִראשֹו ִנים וְהָ אַ חֲ רֹונִ ים--חּוץ
י [ו] כָל הַ ְדבָ ִרים ֶׁשאָ מַ ְרנּו ,הֶׁ ן ֶׁד ֶׁרְך הַ נְ בּואָ ה ְלכָל הַ נְ ִב ִ
ֹשה ִל ְשאָ ר כָל
ּומה הֶׁ ְפ ֵרש יֵש בֵ ין נְ בּואַ ת מ ֶׁ
ַ
יאים.
ֹשה ַ ,רבֵ נּו ו ְִרבָ ן ֶׁש ְלכָל הַ נְ ִב ִ
ִמּמ ֶׁ
ְעֹומד ֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר
ֹשה ַרבֵ נּו--הּוא עֵ ר ו ֵ
יאים ,בַ חֲ לֹום אֹו ְבמַ ְראֶׁ ה; ּומ ֶׁ
יאיםֶׁ --שכָל הַ נְ ִב ִ
הַ נְ ִב ִ
ֹשה אֶׁ ל-אֹ הֶׁ ל מֹועֵ ד ,לְ ַדבֵ ר ִאתֹו ,וַיִ ְש ַמע אֶׁ ת-הַ קֹול( "במדבר ז,פט).
"ּובב ֹא מ ֶׁ
ְ

ישיםְ ,ויֵהָ פֵ ְך
ּובעֵ ת ֶׁש ָתנּוחַ עָ לָ יו הָ רּוחַ ִ --ת ְתעָ ַרב נ ְַפשֹו ְב ַמעֲלַ ת הַ ַּמלְ אָ כִ ים הַ נִ ְק ָר ִאים ִא ִ
ג ְ
ְל ִאיש אַ חֵ רְ ,וי ִָבין ְב ַד ְעתֹו ְשאֵ ינּו כְ מֹות ֶׁשהָ יָה ,אֵ לָ א ֶׁשנִ ְתעַ לָ ה עַ ל ַמ ֲעלַ ת ְשאָ ר ְבנֵי אָ ָדם
ית ִע ָּמם; ְונ ְֶׁהפַ כְ ָת ,לְ ִאיש אַ חֵ ר( "שמואל א י,ו).
הַ חֲ כ ִָמים :כְ מֹו ֶׁשנֶׁאֱ ָמר ְב ָשאּול" ,ו ְִה ְתנ ִַב ָ

ֹשה ַרבֵ נּו,
ידהּ .ומ ֶׁ
רֹואין ְב ָמ ָשל ו ְִח ָ
רֹואין ַמה ְשהֶׁ ן ִ
יאים ,עַ ל י ְֵדי ַמלְ אָ ְך; ְל ִפיכְָך ִ
יא כָל הַ נְ ִב ִ
ל ֹא עַ ל י ְֵדי מַ ְלאָ ְךֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "פֶׁ ה אֶׁ ל-פֶׁ ה אֲ ַדבֶׁ ר-בֹו( "במדבר יב,ח ְ ),ונֶׁאֱ ָמר "ו ְִדבֶׁ ר ה' אֶׁ ל-
לֹומר
"ּותמֻ נַת ה' ,י ִַביט( "במדבר יב,ח ):כְ ַ
ֹשה פָ נִ ים אֶׁ ל-פָ נִ ים( "שמות לג,יא ְ ),ונֶׁאֱ ָמר ְ
מ ֶׁ
ידה
תֹורה ְמ ִע ָ
ידה ְבל ֹא מָ ָשל; הּוא ֶׁשהַ ָ
ְשאֵ ין ָשם ָמ ָשל ,אֵ לָ א רֹואֶׁ ה הַ ָדבָ ר עַ ל בָ ְריֹו ְבל ֹא ִח ָ
ידה אֵ לָ א ְב ַמ ְראֶׁ הֶׁ ,שרֹואֶׁ ה הַ ָדבָ ר
ּומ ְראֶׁ ה וְל ֹא ְב ִחידֹת" (שם)ְ ,שאֵ ינּו ִמ ְתנַבֵ א ְב ִח ָ
עָ לָ יו" ַ ,
עַ ל בָ ְריֹו.

יאיםַ ,מ ֲעלֹות ַמעֲלֹות הֶׁ ן :כְ מֹו ֶׁשיֵש ְבחָ כְ ָמה חָ כָם גָדֹול ֵמחֲ בֵ רֹו ,כְָך בַ נְ בּואָ ה
ד [ב] הַ נְ ִב ִ
רֹואין מַ ְראֵ ה הַ נְ בּואָ ה אֵ לָ א בַ חֲ לֹום ְבחֶׁ זְ יֹון הַ לַ יְלָ ה ,אֹו בַ יֹום
נ ִָביא גָדֹול ִמנ ִָביאְ .וכֻלָ ן אֵ ין ִ
אַ חַ ר ֶׁש ִתפֹ ל עֲלֵ יהֶׁ ן ַת ְר ֵד ָמה :כְ מֹו ֶׁשנֶׁאֱ ָמר "בַ ַּמ ְראָ ה אֵ לָ יו אֶׁ ְתו ַָדע ,בַ חֲ לֹום אֲ ַדבֶׁ ר-בֹו "
(במדבר יב,ו).
תֹונֹותיהֶׁ ם ִמּטָ ְרפֹות
ֵ
כֹושל ,וְעֶׁ ְש
ֵ
ה ְוכֻלָ ן ,כְ ֶׁש ִּמ ְתנ ְַב ִאין ,אֵ בָ ֵריהֶׁ ן ִמזְ ַד ְעזְ ִעין וְכֹוחַ הַ גּוף
ימה חֲ ֵשכָה
ו ְִת ָּׁשאֵ ר הַ ֵדעָ ה ְפנּויָה ְלהָ ִבין מַ ה ֶׁש ִת ְראֶׁ ה :כְ מֹו ֶׁשנֶׁאֱ ָמר ְבאַ ְב ָרהָ ם" ,ו ְִהנֵה אֵ ָ
ְהֹודי ,נ ְֶׁהפַ ְך עָ לַ י ְל ַמ ְש ִחית,
גְ דֹלָ ה ,נֹפֶׁ לֶׁ ת עָ לָ יו( "בראשית טו,יב ;)ּוכְ מֹו ֶׁשנֶׁאֱ ָמר ְב ָדנִ יֵאל" ,ו ִ
וְל ֹא עָ צַ ְר ִתי ,כֹחַ ( "דנייאל י,ח).
ּומיָד יֵחָ ֵקק
יעין לֹוִ ,
מֹוד ִ
יעין לַ נ ִָביא ְב ַמ ְראֵ ה הַ נְ בּואָ הֶׁ --ד ֶׁרְך ָמ ָשל ִ
ּמֹוד ִ
ו [ג] הַ ְדבָ ִרים ֶׁש ִ
ְב ִלבֹו ִפ ְתרֹון הַ ָּמ ָשל ְבמַ ְראֵ ה הַ נְ בּואָ הְ ,וי ֵַדע ַמה הּוא :כְ מֹו הַ סֻ לָ ם ֶׁש ָראָ ה ַיעֲקֹוב אָ ִבינּו,
בּודן; ּוכְ מֹו הַ חַ יֹות ֶׁש ָראָ ה
ְיֹור ִדים בֹו ,וְהּוא הָ יָה ָמ ָשל ְל ַמ ְלכִ יֹות ,ו ְִשעְ ָ
ּומ ְלאָ כִ ים עֹולִ ים ו ְ
ַ
ּומ ֵקל ָש ֵקד ֶׁש ָראָ ה י ְִר ְמיָה ,וְהַ ְּמגִ לָ ה ֶׁש ָראָ ה יְחֶׁ זְ ֵקאל ,וְהָ אֵ יפָ ה
יְחֶׁ זְ ֵקאל ,וְהַ ִסיר הַ נָפּוחַ ַ
ֶׁש ָראָ ה זְ כ ְַריָה.
אֹומ ִרין הַ ִפ ְתרֹון
ּופ ְתרֹונֹו כְ מֹו אֵ לּו; ְויֵש ֵמהֶׁ ן ְ
אֹומ ִרין הַ ָּמ ָשל ִ
יאים ,יֵש ֵמהֶׁ ן ְ
ז ְוכֵן ְשאָ ר הַ נְ ִב ִ
אֹומ ִרין הַ ָּמ ָשל ִב ְלבָ ד ְבל ֹא ִפ ְתרֹון ,כְ ִמ ְקצַ ת ִד ְב ֵרי יְחֶׁ זְ ֵקאל ּוזְ כ ְַריָהְ .וכֻלָ ם,
ּופעָ ִמים ְ
ִב ְלבָ דְ .
ידה הֶׁ ם ִמ ְתנ ְַב ִאים.
ְב ָמ ָשל ו ְֶׁד ֶׁרְך ִח ָ
ְיֹוש ִבין ְש ֵמ ִחים
יאים --אֵ ין ִמ ְתנ ְַב ִאין ְבכָל עֵ ת ֶׁשיִ ְרצּו ,אֵ לָ א ְמכַּוְ נִ ין ַד ְע ָתן ו ְ
ח [ד] כָל הַ נְ ִב ִ
שֹורה ל ֹא ִמתֹוְך עַ צְ בּות וְל ֹא ִמתֹוְך עַ צְ לּות ,אֵ לָ א
ָ
בֹוד ִדיןְ :שאֵ ין הַ נְ בּואָ ה
ּומ ְת ְ
וְטֹובֵ י לֵ ב ִ
יאיםִ ,ל ְפנֵיהֶׁ ם נֵבֶׁ ל ְותֹף וְחָ ִליל וְכִ נֹור ,וְהֶׁ ם ְמבַ ְק ִשים
ִמתֹוְך ִש ְמחָ הְ .ל ִפיכְָך ְבנֵי הַ נְ ִב ִ
לֹומר ְמהַ ְלכִ ין ְב ֶׁד ֶׁרְך
הַ נְ בּואָ ה; ְוזֶׁה הּוא ֶׁשנֶׁאֱ ָמר "וְהֵ ָּמה ִמ ְתנ ְַב ִאים( "שמואל א י,ה)--כְ ַ
אֹומר ְפלֹונִ י ִמ ְתג ֵַדל.
הַ נְ בּואָ ה עַ ד ֶׁשיִ נ ְָבאּו ,כְ מֹו ֶׁשאַ ָתה ֵ
יאים .וְאַ ף עַ ל פִ י ֶׁש ְּמכַּוְ נִ ין
ט [ה] אֵ לּו ְשהֶׁ ם ְמבַ ְק ִשים ְל ִה ְתנַבֵ א ,הֶׁ ם הַ נִ ְק ָר ִאים ְבנֵי הַ נְ ִב ִ
ַד ְע ָתןִ ,אפְ ָשר ֶׁש ִת ְש ֶׁרה ְשכִ ינָה ֲעלֵ יהֶׁ ן ,ו ְִא ְפ ָשר ֶׁשל ֹא ִת ְש ֶׁרה.

ֹשה ַרבֵ נּו ,אֵ ינּו כֵן; הּוא ֶׁשהַ כָתּוב אֹו ֵמר
ּומ ְתמֹוגְ גִ ים ּ.ומ ֶׁ
יאים ,י ְֵר ִאין וְנִ ְבהָ ִלין ִ
יב כָל הַ נְ ִב ִ
"כַאֲ ֶׁשר י ְַדבֵ ר ִאיש אֶׁ לֵ -רעֵ הּו( "שמות לג,יא ):כְ מֹו ְשאֵ ין אָ ָדם נִ ְבהָ ל ִל ְשמֹעַ ִד ְב ֵרי חֲ בֵ רֹו,
ֹשה ַרבֵ נּו ְלהָ ִבין ִד ְב ֵרי הַ נְ בּואָ ה ;וְהּוא עֹומֵ ד עַ ל עָ ְמדֹו ָשלֵ ם.
כְָך הָ יָה כֹוחַ ְב ַד ְעתֹו ֶׁש ְלמ ֶׁ
ֹשה ַרבֵ נּו ,אֵ ינּו כֵן ,אֵ לָ א כָל זְ ָמן
יאים ,אֵ ין ִמ ְתנ ְַב ִאים ְבכָל עֵ ת ֶׁשיִ ְרצּוּ .ומ ֶׁ
יג כָל הַ נְ ִב ִ
ּול ִהזְ ַד ַּמן לָ ה,
שֹורה עָ לָ יו ;וְאֵ ינּו צָ ִריְך ְל ַכּוַן ַד ְעתֹו ְ
ָ
ֶׁשי ְַחפֹ ץ ,רּוחַ הַ קֹ ֶׁדש לֹובַ ְשתֹו ּונְ בּואָ ה
"ע ְמדּו
ְעֹומד כְ ַמ ְלאֲ כֵי הַ ָּׁש ֵרתְ .ל ִפיכְָך ִמ ְתנַבֵ א ְבכָל עֵ תֶׁ ,שנֶׁאֱ מָ ר ִ
ּומז ָֻּמן ו ֵ
ֶׁשהֲ ֵרי הּוא ְמ ֻכּוָן ְ
וְאֶׁ ְש ְמעָ הַ ,מה-יְצַ ּוֶׁה ה' לָ כֶׁם( "במדבר ט,ח).
ּובזֶׁה ִה ְב ִטיחֹו הָ אֵ לֶׁ ,שנֶׁאֱ מָ ר "לֵ ְך ,אֱ מֹר לָ הֶׁ ם :שּובּו לָ כֶׁם ,לְ אָ הֳ לֵ יכֶׁם .וְאַ ָתה ,פֹה
יד ְ
יאים ,כְ ֶׁשהַ נְ בּואָ ה ִמ ְס ַתלֶׁ ֶׁקת ,חֹוזְ ִרין
ֲעמֹד ִע ָּמ ִדי( "דברים ה,כו-כז ).הַ א לָ ַמ ְד ָת ֶׁשכָל הַ נְ ִב ִ
ֹשה ַרבֵ נּו,
שֹותיהֶׁ ןּ .ומ ֶׁ
פֹור ִשין ִמנְ ֵ
ְלאָ הֳ לָ םְ ,שהּוא צָ ְרכֵי הַ גּוף כֻלָ ן כִ ְשאָ ר הָ עָ ם ; ְל ִפיכְָך אֵ ינָן ְ
דֹומה לָ ה ,וְנִ ְק ְש ָרה ַד ְעתֹו
ּומ ָכל הַ ֶׁ
ל ֹא חָ זַר ְלאָ הֳ לֹו הָ ִראשֹון; ְל ִפיכְָך פֵ ַרש ִמן הָ ִא ָּׁשה ְלעֹולָ ם ִ
ְבצּור הָ עֹולָ ִמים ,וְל ֹא נִ ְס ַתלַ ק הַ הֹוד ֵמעָ לָ יו לְ עֹולָ ם ו ְָק ַרן עֹור פָ נָיו ,וְנִ ְת ַק ַדש כ ַַּמ ְלאָ כִ ים.
הֹוסיף ַד ְעתֹו ,עַ ד
ּול ִ
טו [ז] הַ נ ִָביאִ ,אפְ ָשר ֶׁש ִת ְהיֶׁה נְ בּואָ תֹו ְלעַ צְ מֹו ִב ְלבָ דְ ,להַ ְר ִחיב ִלבֹו ְ
דֹולים .ו ְִא ְפ ָשר ֶׁשיְ שֻ לַ ח ְלעַ ם ֵמעַ ֵּמי הָ אָ ֶׁרץ,
אֹותן הַ ְדבָ ִרים הַ גְ ִ
יֹודעַ ֵ ,מ ָ
ֶׁשי ֵַדע ַמה ֶׁשל ֹא הָ יָה ֵ
אֹותם ִמ ַּמע ֲִשים
ָ
הֹודיעָ ם ַמה ַיעֲשּו ,אֹו ִל ְמנֹעַ
ּול ִ
אֹותם ְ
ָ
אֹו ְלאַ נְ ֵשי ִעיר אֹו ַמ ְמלָ כָה ְ ,לבֹונֵן
נֹותנִ ין לֹו אֹות ּומֹופֵ ת כְ ֵדי ֶׁשי ְֵדעּו הָ עָ ם ֶׁשהָ אֵ ל ִש ְלחֹו
ידיהֶׁ ם; ּוכְ ֶׁש ְּמ ַש ְל ִחין אֹותֹו ְ ,
הָ ָר ִעים ֶׁש ִב ֵ
בֶׁ אֱ ֶׁמת.
יֹוד ִעין בֹו
עֹושה אֹות ּומֹופֵ תַ ,מאֲ ִמינִ ין אֹותֹו ְשהּוא נ ִָביא :אֵ לָ א אָ ָדם ֶׁשהָ יִינּו ְ
טז וְל ֹא כָל הָ ֶׁ
ֲשיוֶׁ ,שנִ ְתעַ לָ ה בָ הֶׁ ן עַ ל כָל ְבנֵי גִ ילֹו ,וְהָ יָה
ּוב ַמע ָ
ִמ ְת ִחלָ תֹו ְשהּוא ָראּוי לַ נְ בּואָ ה ְבחָ כְ ָמתֹו ְ
ישּותה ,וְאַ חַ ר כְָך בָ א וְעָ ָשה אֹות ּומֹופֵ ת וְאָ מַ ר
ָ
ּופ ִר
ּוב ְקדֻ ָּׁש ָתה ְ
ְמהַ לֵ ְך ְב ַד ְרכֵי הַ נְ בּואָ ה ִ
ֶׁשהָ אֵ ל ִש ְלחֹוִ --מצְ וָה לִ ְשמֹעַ ִמ ֶּׁמנּו ֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "אֵ לָ יוִ ,ת ְש ָמעּון( "דברים יח,טו).
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ֲשה אֹות ּומֹופֵ ת וְאֵ ינּו נ ִָביא ְ ,וזֶׁה הָ אֹות יֵש לֹו ְדבָ ִרים ְבגֹו; וְאַ ף עַ ל ִפי ֵכן,
יז ו ְִא ְפ ָשר ֶׁש ַיע ֶׁ
הֹואיל וְאָ ָדם גָדֹול הּוא וְחָ כָם ו ְָראּוי לַ נְ בּואָ הַ ,מ ְע ִמ ִידין אֹותֹו עַ ל חֶׁ זְ ָקתֹו-
ִמצְ וָה ִל ְשמֹעַ לֹוִ ,
 ֶׁש ְבכְָך נִ צְ טַ ּוִ ינּו :כְ מֹו ֶׁשנִ צְ טַ ּוִ ינּו לַ ְחתְֹך הַ ִדין עַ ל ִפי ְש ַניִם עֵ ִדים כְ ֵש ִרים ,וְאַ ף עַ ל פִ יאֹותן עַ ל
ָ
הֹואיל ּוכְ ֵש ִרים הֶׁ ם אֶׁ צְ לֵ נּוַ ,מ ְע ִמ ִידין
ִ
ֶׁש ִא ְפ ָשר ֶׁש הֵ ִעידּו ְב ֶׁש ֶׁקר,
רּותןּ .ובַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לּו ְוכַיֹוצֶׁ א בָ הֶׁ ן ,נֶׁאֱ ָמר "הַ נִ ְס ָתרֹת--לַ ה' ,אֱ ֹלהֵ ינּו; וְהַ נִגְ ֹלת לָ נּו
כ ְַש ָ
ּולבָ נֵינּו( "דברים כט,כח ְ ),ונֶׁאֱ ָמר "כִ י הָ אָ ָדם י ְִראֶׁ ה לַ עֵ י ַניִם ,וַה' י ְִראֶׁ ה לַ לֵ בָ ב( "שמואל א
ְ
טז,ז ).
פרק ח
ֹשה ַרבֵ נּו--ל ֹא הֶׁ אֱ ִמינּו בֹו י ְִש ָראֵ לִ ,מ ְפ ֵני הָ אֹותֹות ֶׁשעָ ָשהֶׁ :שהַ ַּמאֲ ִמין עַ ל ִפי הָ אֹותֹות-
א מ ֶׁ
יֵש ְב ִלבֹו ד ִֹפיֶׁ ,ש ִא ְפ ָשר ֶׁשיֵעָ ֶׁשה הָ אֹות ְבלָ אט וְכִ ּׁשּוף .אֵ לָ א כָל הָ אֹותֹות ֶׁשעָ ָשה בַ ִּמ ְדבָ ר,ֲשאָ ן--ל ֹא ְלהָ ִביא ְראָ יָה עַ ל הַ נְ בּואָ ה :צָ ַרְך ְלהַ ְש ִקיעַ אֶׁ ת הַ ִּמצְ ִריִ יםָ ,ק ַרע אֶׁ ת
ְל ִפי הַ צ ֶֹׁרְך ע ָ
הֹוריד לָ נּו אֶׁ ת הַ ָּמן .צָ ְמאּו ,בָ ַקע לָ הֶׁ ם אֶׁ ת הָ אֶׁ בֶׁ ן .כ ְָפרּו
הַ יָם ו ְִהצְ ִלילָ ם בֹו .צָ ַרכְ נּו ְל ָמזֹוןִ ,
אֹותם הָ אָ ֶׁרץְ .וכֵןְ ,שאָ ר כָל הָ אֹותֹות.
ָ
בֹו ע ֲַדת קֹ ַרח ,בָ ְלעָ ה
ּוב ַמה הֶׁ אֱ ִמינּו בֹוְ ,ב ַמ ְע ַמד הַ ר ִסינַי ֶׁ :שעֵ ינֵינּו ָראּו ,וְל ֹא זָר ,וְאָ זְ נֵינּו ָש ְמעּו ,וְל ֹא אַ חֵ ר-
ב ְ
הָ אֵ ש וְהַ קֹולֹות וְהַ לַ פִ ִידים .וְהּוא נִ גָש אֶׁ ל הָ ע ֲָרפֶׁ ל ,וְהַ קֹול ְמ ַדבֵ ר אֵ לָ יו; וְאָ נּואֹומר "פָ נִ ים ְבפָ נִיםִ ,דבֶׁ ר ה'
ֵ
ֹשה--לֵ ְך אֱ מֹר לָ הֶׁ ם כְָך ְו ָכְךְ .וכֵן הּוא
ֹשה ,מ ֶׁ
שֹומ ִעים :מ ֶׁ
ְ
ִע ָּמכֶׁם( "דברים ה,ד ְ ),ונֶׁאֱ ָמר "ל ֹא אֶׁ ת-אֲ ב ֵֹתינּו ,כ ַָרת ה' אֶׁ ת-הַ ְב ִרית הַ ז ֹאת( "דברים
ה,ג).
ּומ ַניִן ֶׁש ְב ַמ ְע ַמד הַ ר ִסינַי לְ בַ דֹוִ ,היא הָ ְראָ יָה ִלנְ בּואָ תֹו ְש ִהיא אֱ ֶׁמת ְשאֵ ין בֹו ד ִֹפי--
ג ְ
"הנֵה אָ נֹכִ י בָ א אֵ לֶׁ יָך ְבעַ ב הֶׁ עָ נָן ,בַ עֲבּור י ְִש ַמע הָ עָ ם ְב ַד ְב ִרי ִע ָּמְךְ ,וגַםְ -בָך ַיאֲ ִמינּו
ֶׁשנֶׁאֱ ָמר ִ
עֹומ ֶׁדת
ֶׁ
ְלעֹולָ ם( "שמות יט,ט ִ ):מכְ לָ ל ֶׁשקֹ ֶׁדם ָדבָ ר זֶׁה ,ל ֹא הֶׁ אֱ ִמינּו בֹו נֶׁאֱ ָמנּות ְש ִהיא
ּומ ְח ָשבָ ה.
ְלעֹולָ ם ,אֵ לָ א נֶׁאֱ ָמנּות ֶׁשיֵש אַ חֲ ֶׁריהָ ִה ְרהּור ַ
צָריְך לַ עֲשֹות
ד [ב] נִ ְמצְ אּו אֵ לּו ֶׁשּׁשֻ לַ ח לָ הֶׁ ם ,הֶׁ ם הָ עֵ ִדים עַ ל נְ בּואָ תֹו ְש ִהיא אֱ ֶׁמת ,וְאֵ ינּו ִ
לָ הֶׁ ם אֹותְ :שהֶׁ ם וְהּוא אֶׁ חָ ד בַ ָדבָ ר ,כִ ְשנֵי עֵ ִדים ֶׁש ָראּו ָדבָ ר אֶׁ חָ ד ְביַחַ דֶׁ --שכָל אֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ ם
ֹשה
צָריְך ְלהָ ִביא ְראָ יָה לַ חֲ בֵ רֹו .כְָך מ ֶׁ
עֵ ד לַ חֲ בֵ רֹו ְשהּוא אֹומֵ ר אֱ ֶׁמתְ ,ו אֵ ין אֶׁ חָ ד ֵמהֶׁ ם ִ
צָריְך לַ עֲשֹות לָ הֶׁ ם אֹות.
ַרבֵ נּו --כָל י ְִש ָראֵ ל עֵ ִדים לֹו אַ חַ ר ַמ ְע ַמד הַ ר ִסינַי ,וְאֵ ינּו ִ
ה ְוזֶׁה הּוא ֶׁשאָ ַמר לֹו הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ִב ְת ִחלַ ת נְ בּואָ תֹוְ ,בעֵ ת ֶׁשנ ַָתן לֹו הָ אֹותֹות
ֹשה ַרבֵ נּו ֶׁשהַ ַּמאֲ ִמין
ְש ְמעּוְ ,לקֹ לֶׁ ָך( "שמות ג,יח ):י ַָדע מ ֶׁ
ֲשֹותן ְב ִמצְ ַריִם ,וְאָ ַמר לֹו "ו ָ
לַ ע ָ
ּומחַ ֵּׁשב ,וְהָ יָה נִ ְשמָ ט ִמלֵ ילֵ ְך ,וְאָ ַמר "וְהֵ ן ל ֹא-
ּומהַ ְרהֵ ר ְ
עַ ל ִפי הָ אֹותֹות ,יֵש ְב ִלבֹו ד ִֹפי ְ
הֹודיעֹו הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּואֶׁ ,שאֵ לּו הָ אֹותֹות אֵ ינָן אֵ לָ א עַ ד
יַאֲ ִמינּו ִלי( "שמות ד,א)--עַ ד ֶׁש ִ
ֶׁשיֵצְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִם; וְאַ חַ ר ֶׁשיֵצְ אּו ְויַעַ ְמדּו עַ ל הָ הָ ר הַ זֶׁ ה ,י ְִס ַתלַ ק הַ ִה ְרהּור ֶׁש ְּמהַ ְרהֲ ִרין
ִּׁשאֵ ר
נֹותן לָ ְך כָאן אֹות ֶׁשי ְֵדעּו ֶׁשאֲ נִ י ְשלַ ְח ִתיָך בֶׁ אֱ ֶׁמת ִמבַ ְת ִחלָ ה ,וְל ֹא י ָ
אַ חֲ ֶׁריָךֶׁ ,שאֲ נִ י ֵ

אֹומר " ְוזֶׁהְ -לָך הָ אֹות ,כִ י אָ נֹכִ י ְשלַ ְח ִתיָךְ :בהֹוצִ יאֲ ָך אֶׁ ת-
ְב ִלבָ ן ִה ְרהּור .וְהּוא ֶׁשהַ כָתּוב ֵ
ֹלהים ,עַ ל הָ הָ ר הַ זֶׁה( "שמות ג,יב).
הָ עָ םִ ,מ ִּמצְ ַריִםַ ,תעַ ְבדּון אֶׁ ת-הָ אֱ ִ
ֹשה ַרבֵ נּו ,אֵ ין אָ נּו ַמאֲ ִמינִין בֹו ִמ ְפנֵי הָ אֹות
אֹומרֶׁ ,שכָל נ ִָביא ֶׁש ַי ֲעמֹד אַ חַ ר מ ֶׁ
ֵ
את
ו נִ ְמצֵ ָ
ֹאמר; אֵ לָ א ִמ ְפנֵי הַ ִּמצְ וָה ֶׁשצִ ּוָנּו
ֲשה אֹות נִ ְשמַ ע לֹו ְלכָל ַמה ֶׁשי ַ
ֹאמר ִאם ַיע ֶׁ
ְלבַ דֹו ,כְ ֵדי ֶׁשנ ַ
תֹורה ,וְאָ ַמר ִאם נ ַָתן אֹות" ,אֵ לָ יוִ ,ת ְש ָמעּון( "דברים יח,טו ):כְ מֹו ֶׁשצִ ּוָנּו לַ ְחתְֹך
ֹשה בַ ָ
מ ֶׁ
יֹוד ִעין ִאם אֱ ֶׁמת הֵ ִעידּו ִאם ֶׁש ֶׁקר; כְָך ִמצְ וָה
הַ ָדבָ ר עַ ל ִפי ְשנֵי עֵ ִדים ,וְאַ ף עַ ל פִ י ְשאֵ ין אָ נּו ְ
ִל ְשמֹעַ ִמזֶׁה הַ נ ִָביאִ ,אם הָ אֹות אֱ ֶׁמת אֹו ְבכִ ּׁשּוף וְלָ אט.
ּוב ַקש ְלהַ כְ ִחיש נְ בּואָ תֹו
דֹוליםִ ,
ּומֹופ ִתים גְ ִ
ְ
ז [ג] ְל ִפיכְָך ִאם עָ ַמד נ ִָביא וְעָ ָשה אֹותֹות
אֹותן הָ אֹותֹות ְבלָ אט וְכִ ּׁשּוף הֶׁ ןְ ,ל ִפי
יֹוד ִעין בַ יֵחּוד ֶׁש ָ
שֹומעִ ין לֹו; וְאָ נּו ְ
ְ
ֹשה ַרבֵ נּו--אֵ ין
ֶׁש ְלמ ֶׁ
ֹשה ַרבֵ נּו אֵ ינָה עַ ל ִפי הָ אֹותֹות כְ ֵדי ֶׁש ַנ ֲערְֹך אֹותֹות זֶׁה ְלאֹותֹות זֶׁה ,אֵ לָ א
ֶׁשנְ בּואַ ת מ ֶׁ
ּובאָ זְ נֵינּו ְש ַמ ְענּוהָ  ,כְ מֹו ֶׁש ָּׁש ַמע הּוא.
ְבעֵ ינֵינּו ְר ִאינּוהָ ְ
דֹומהְ :לעֵ ִדים ֶׁשהֵ עִ ידּו לְ אָ ָדם עַ ל ָדבָ ר ֶׁש ָראָ ה ְבעֵ ינָיוְ ,שאֵ ינּו כְ מֹו
ח הַ א ְל ַמה הַ ָדבָ ר ֶׁ
יֹודעַ בַ ּו ַַדאי ְשהֶׁ ן עֵ ֵדי ֶׁש ֶׁקר.
שֹומעַ לָ הֶׁ ן ,אֵ לָ א ֵ
ֵ
ֶׁש ָראָ הְ --שאֵ ינּו
תֹורה ְש ִאם בָ א הָ אֹות וְהַ ּמֹופֵ ת" ,ל ֹא ִת ְש ַמע ,אֶׁ לִ -ד ְב ֵרי הַ נ ִָביא הַ הּוא "
ט ְל ִפיכְָך אָ ְמ ָרה ָ
ְהֹואיל
ית ְבעֵ ינֶׁיָך; ו ִ
(דברים יג,ד ֶׁ ):שהֲ ֵרי זֶׁה בָ א אֵ לֶׁ יָך ְבאֹות ּומֹופֵ תְ ,להַ כְ ִחיש מַ ה ֶׁש ָר ִא ָ
ֹשה ,הֵ יאַ ְך נְ ַקבַ ל מֵ אֹות זֶׁה ֶׁשבָ א
וְאֵ ין אָ נּו ַמאֲ ִמינִ ין ְבמֹופֵ ת ,אֵ לָ א ִמ ְפנֵי הַ ִּמצְ וָה ֶׁשצִ ּוָנּו מ ֶׁ
ְש ָּׁש ַמ ְענּו .
ֹשהֶׁ ,ש ָר ִאינּו ו ֶׁ
ְלהַ כְ ִחיש נְ בּואָ תֹו ֶׁש ְלמ ֶׁ
פרק ט
עֹולמֵ י עֹולָ ִמים :אֵ ין לָ ה ל ֹא
עֹומ ֶׁדת ְלעֹולָ ם ּולְ ְ
תֹורהְ ,ש ִהיא ִמצְ וָה ֶׁ
פֹרש בַ ָ
ּומ ָ
א ָדבָ ר בָ רּור ְ
ִשנּוי ,וְל ֹא ג ֵָרעֹון ְול ֹא תֹוסֶׁ פֶׁ תֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "אֵ ת כָל-הַ ָדבָ ר ,אֲ ֶׁשר אָ נֹכִ י ְמצַ ּוֶׁה אֶׁ ְתכֶׁם--אֹ תֹו
ִת ְש ְמרּו ,לַ עֲשֹות :ל ֹא-תֹסֵ ף עָ לָ יו ,וְל ֹא ִתגְ ַרע ִמ ֶּׁמנּו( "דברים יג,א ;) ְונֶׁאֱ ָמר "וְהַ נִ גְ ֹלת לָ נּו
תֹורה הַ ז ֹאת( "דברים כט,כח ).הַ א לָ ַמ ְד ָת
ּולבָ נֵינּו ,עַ ד-עֹולָ ם--לַ עֲשֹות ,אֶׁ ת-כָלִ -ד ְב ֵרי הַ ָ
ְ
שֹותן עַ ד עֹולָ ם; ְוכֵן הּוא אֹומֵ ר "חֻ ַקת עֹולָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶׁם "
תֹורהְ ,מצֻּוִ ין אָ נּו לַ ֲע ָ
ֶׁשכָל ִד ְב ֵרי ָ
(ויקרא ג,יז ;ועוד שבעה מקומות)ְ ,ונֶׁאֱ מָ ר "ל ֹא בַ ָּׁש ַמיִםִ ,היא( "דברים ל,יב ).הַ א לָ ַמ ְד ָת
ְשאֵ ין נ ִָביא ַר ָּׁשאי ְלחַ ַדש ָדבָ רֵ ,מעַ ָתה.
ֹאמר ֶׁשה'
ֲשה אֹות ּומֹופֵ ת וְי ַ
ב ְל ִפיכְָך ִאם ַי ֲעמֹד ִאיש ,בֵ ין ִמיִ ְש ָראֵ ל בֵ ין ִמן הָ אֻ ּמֹותְ ,ו ַיע ֶׁ
הֹוסיף ִמצְ וָה ,אֹו ִלגְ רֹעַ ִמצְ וָה ,אֹו ְלפָ ַרש ְב ִמצְ וָה ִמן הַ ִּמצְ וֹות פֵ רּוש ֶׁשל ֹא ָש ַמ ְענּו
ְשלָ חֹו ְל ִ
דֹורי דֹורֹות אֵ לָ א
אֹותן הַ ִּמצְ וֹות ֶׁשנִ צְ טַ ּוּו בָ הֶׁ ן י ְִש ָראֵ ל אֵ ינָן ְלעֹולָ ם ּולְ ֵ
ֹשה ,אֹו ֶׁשאָ ַמר ֶׁש ָ
ִמּמ ֶׁ
יתתֹו
ּומ ָ
ֹשה; ִ
ִמצְ וֹות ְל ִפי זְ ָמן הָ יּו--הֲ ֵרי זֶׁה נ ְִביא ֶׁש ֶׁקר ֶׁ ,שהֲ ֵרי בָ א ְלהַ כְ ִחיש נְ בּואָ תֹו ֶׁש ְלמ ֶׁ
ֹשה ֶׁשהַ ִּמצְ וָה
ְבחָ נֵק ,עַ ל ֶׁשהֵ זִ יד לְ ַדבַ ר ְב ֵשם ה' אֲ ֶׁשר ל ֹא צִ ּוָהּוְ ,שהּוא בָ רּוְך ְשמֹו צִ ּוָה ְלמ ֶׁ
הַ ז ֹאת "לָ נּו ּולְ בָ נֵינּו ,עַ ד-עֹולָ ם( "דברים כט,כח ),וְ"ל ֹא ִאיש אֵ ל וִיכַזֵב( "במדבר כג,יט).
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תֹורה "נ ִָביא אָ ִקים לָ הֶׁ ם ִמ ֶׁק ֶׁרב אֲ חֵ יהֶׁ ם( "דברים יח,יח)--ל ֹא
ג [ב] ִאם כֵן ,לָ ָּמה נֶׁאֱ ָמר בַ ָ
ּולהַ זְ ִהיר הָ עָ ם ֶׁשל ֹא יַעַ ְברּו עָ לֶׁ יהָ ,
תֹורה ְ ,
לַ עֲשֹות ָדת הּוא בָ א ,אֵ לָ א ְלצַ ּוֹות עַ ל ִד ְב ֵרי הַ ָ
ֹשה עַ ְב ִדי( "מלאכי ג,כב).
תֹורת מ ֶׁ
כְ מֹו ֶׁשאָ מַ ר הָ אַ חֲ רֹון ֶׁשבָ הֶׁ ם "זִ כְ רּוַ ,
ד ְוכֵן ִאם צִ ּוָנּו ְב ִד ְב ֵרי הָ ְרשּות ,כְ גֹון ְלכּו ְלמָ קֹום פְ לֹונִ י אֹו אַ ל ֵת ְלכּו ,עֲשּו ִמלְ חָ ָמה הַ יֹום
חֹומה זֹו אֹו אַ ל ִת ְבנּוהָ ִ --מצְ וָה ִל ְשמֹעַ לֹו ;וְהָ עֹובֵ ר עַ ל ְדבָ ָריו--חַ ָיב
ָ
אֹו אַ ל ַתעֲשּוְ ,בנּו
ידי ָש ַמיִםֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "וְהָ יָה ,הָ ִאיש אֲ ֶׁשר ל ֹא-י ְִש ַמע אֶׁ לְ -דבָ ַרי ,אֲ ֶׁשר י ְַדבֵ ר ִ ,ב ְש ִמי-
יתה ִב ֵ
ִמ ָ
אָ נֹכִ י ,אֶׁ ְדרֹש ֵמ ִעּמֹו( "דברים יח,יט [).ג] ְוכֵן נ ִָביא ֶׁשעָ בַ ר עַ ל ִד ְב ֵרי עַ צְ מֹו ,וְהַ כֹובֵ שּוב ְשלָ ְש ָתן נֶׁאֱ ָמר "אָ נֹכִ י ,אֶׁ ְדרֹש ֵמ ִעּמֹו".
ידי ָשמַ יִם; ִ
יתה ִב ֵ
נְ בּואָ תֹו--חַ יָב ִמ ָ
נֹודע לָ נּו ְשהּוא נ ִָביא ,לַ ֲעבֹר עַ ל אַ חַ ת ִמכָל ִמצְ וֹות הָ אֲ מּורֹות
ה ְוכֵן ִאם י ֹאמַ ר לָ נּו הַ נ ִָביא ֶׁש ַ
בַ תֹו ָרה אֹו עַ ל ִמצְ וֹות הַ ְרבֵ ה ,בֵ ין ַקלֹות בֵ ין חֲ מּורֹותְ ,ל ִפי ָשעָ הִ --מצְ וָה ִל ְשמֹעַ לֹוְ .וכֵן
ֹאמר לָ ְך נ ִָביא ֲעבֹר עַ ל ִד ְב ֵרי
לָ ַמ ְדנּו ֵמחֲ כ ִָמים הָ ִראשֹונִ יםִ ,מ ִפי הַ ְּׁשמּועָ ה :בַ ֹכלִ ,אם י ַ
ֲבֹודה ז ָָרה .וְהּואֶׁ ,שיִ ְהיֶׁה הַ ָדבָ ר ְל ִפי
תֹורה ,כְ אֵ ִליָהּו ְבהַ ר הַ כ ְַר ֶׁמלְ ,ש ַמע לֹו--חּוץ ֵמע ָ
ָ
ִירּושלַ יִם נִ ְבחֲ ָרה ,וְהַ ַּמ ְק ִריב
ָשעָ ה --כְ גֹון אֵ ִליָהּו ְבהַ ר הַ כ ְַר ֶׁמלֶׁ ,ש ִה ְק ִריב עֹולָ ה בַ חּוץ ,ו ָ
ּומ ְפנֵי ְשהּוא נ ִָביא ִ ,מצְ וָה ִל ְשמֹעַ לֹו; ְוגַם ְבזֶׁה נֶׁאֱ ָמר "אֵ לָ יוִ ,ת ְשמָ עּון "
בַ חּוץ חַ יָב כ ֵָרתִ .
(דברים יח,טו).
ֹֹלתיָךְ ,בכָל-
תֹורה "פֶׁ ןַ -תעֲלֶׁ ה ע ֶׁ
ו ו ְִאלּו ָשאֲ לּו אֶׁ ת אֵ ִליָהּו וְאָ ְמרּו לֹו ,נַעְ קֹ ר ַמה ֶׁשכָתּוב בַ ָ
אֹומר ל ֹא ,אֵ לָ א הַ ַּמ ְק ִריב בַ חּוץ ְלעֹולָ ם חַ יָב
ֵ
ָמקֹום ,אֲ ֶׁשר ִת ְראֶׁ ה( "דברים יב,יג)--הָ יָה
נְביאֵ י הַ בַ עַ ל.
ֹשה; אֲ בָ ל אֲ ִני הַ יֹום אַ ְק ִריב בַ חּוץ ִב ְדבַ ר ה ',כְ ֵדי ְלהַ כְ ִחיש ִ
כ ֵָרת ,כְ מֹו ֶׁשצִ ּוָה מ ֶׁ
יאים לַ ֲעבֹר ְל ִפי ָשעָ הִ ,מצְ וָה לִ ְשמֹעַ לָ הֶׁ ם; ו ְִאם אָ ְמרּו
ז וְעַ ל הַ ֶׁד ֶׁרְך הַ ז ֹאתִ ,אם צִ ּוּו כָל הַ נְ ִב ִ
ּולבָ נֵינּו ,עַ ד-עֹולָ ם( "דברים
תֹורה אָ ְמ ָרה "לָ נּו ְ
ית ָתן ְבחָ נֵקֶׁ ,שהַ ָ
ֶׁשהַ ָדבָ ר נ ְֶׁע ַקר לְ עֹולָ םִ --מ ָ
כט,כח [ ).ד] ְוכֵן ִאם עָ ַקר ָדבָ ר ִמ ְדבָ ִרים ֶׁשלָ מַ ְדנּו ִמ ִפי הַ ְּׁשמּועָ ה ,אֹו ֶׁשאָ ַמר ְב ִדין ִמ ִדינֵי
תֹורה ֶׁשה' צִ ּוָה לֹו ֶׁשהַ ִדין כְָך הּוא וַהֲ לָ כָה כְ ִד ְב ֵרי פְ לֹונִ י--הֲ ֵרי זֶׁה נְ ִביא ֶׁש ֶׁקרְ ,ויֵחָ נֵק אַ ף
ָ
תֹורה ֶׁשאָ ְמ ָרה "ל ֹא בַ ָּׁשמַ יִםִ ,היא( "דברים
ָ
עַ ל ִפי ֶׁשעָ ָשה אֹותֶׁ :שהֲ ֵרי בָ א ְלהַ כְ ִחיש
שֹומ ִעין לֹו בַ כֹל.
ְ
ל,יב ).אֲ בָ ל ְל ִפי ָשעָ ה,
שֹומ ִעין לֹו ,וְאַ פִ לּו
ְ
ֲבֹודה ז ָָרה--אֵ ין
מּוריםִ ,ב ְשאָ ר ִמצְ וֹות; אֲ בָ ל בַ ע ָ
ח [ה] בַ ֶּׁמה ְדבָ ִרים אֲ ִ
ֲבֹודה ז ָָרה
ּומֹופ ִתים גְ דֹולִ ים ,וְאָ ַמר ֶׁשה' צִ ּוָהּו ֶׁש ַת ֲעבֹד ע ָ
ְ
ְל ִפי ָשעָ ה  .וְאַ ִפלּו עָ ָשה אֹותֹות
הַ יֹום ִב ְלבָ ד ,אֹו ְב ָשעָ ה זֹו ִבלְ בָ ד--הֲ ֵרי זֶׁה ִדבַ ר סָ ָרה עַ ל ה'; וְעַ ל זֶׁה צִ ּוָה הַ כָתּוב וְאָ מַ ר
"ּובָ א הָ אֹות וְהַ ּמֹופֵ ת  . . .ל ֹא ִת ְש ַמע  . . .כִ י ִדבֶׁ ר-סָ ָרה עַ ל-ה' אֱ ֹלהֵ יכֶׁם( "דברים יג,ג-
נְביא ֶׁש ֶׁקרְ ,וכָל
ּולפִ יכְָך נ ֵַדע בַ ּו ַַדאי ְשהּוא ִ
ֹשהְ .
ו ֶׁ ):שהֲ ֵרי זֶׁה בָ א ְלהַ כְ ִחיש נְ בּואָ תֹו ֶׁש ְלמ ֶׁ
ֶׁשעָ ָשה ְבלָ אט וְכִ ּׁשּוף עָ ָשה; ְויֵחָ נֵק .

פרק י
ֹשה
צָריְך לַ עֲשֹות אֹות כְ אֶׁ חָ ד ֵמאֹותֹות מ ֶׁ
ֹאמר ֶׁשה' ְשלָ חֹו ,אֵ ינּו ִ
א כָל נ ִָביא ֶׁש ַי ֲעמֹד לָ נּו וְי ַ
ישעֶׁ ,שיֵש בָ הֶׁ ן ִשנּוי ִמנְ הָ גֹו ֶׁשלָ עֹולָ ם; אֵ לָ א הָ אֹות ֶׁשלֹו ֶׁשי ֹא ַמר
ַרבֵ נּו אֹו כְ אֹותֹות אֵ ִליָהּו וֶׁאֱ ִל ָ
ֹאמר ִ ,ב ְלבָ בֶׁ ָך :אֵ יכָה נ ֵַדע
ְדבָ ִרים הָ ע ֲִת ִידין ִל ְהיֹות בָ עֹולָ םְ ,ויֵאָ ְמנּו ְדבָ ָריוֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "וְכִ י ת ַ
אֶׁ ת-הַ ָדבָ ר( " . . .דברים יח,כא).
הֹוסיף וְל ֹא לִ גְ רֹעַ  ,אֵ לָ א
ב ְל ִפיכְָך כְ ֶׁשיָבֹוא אָ ָדם הָ ָראּוי לַ נְ בּואָ ה ְב ַמ ְלאֲ כּות ה' ,וְל ֹא יָבֹוא ְל ִ
אֹומ ִרין לֹו ְק ַרע לָ נּו אֶׁ ת הַ יָם אֹו הַ חֲ יֵה ֵמת ְוכַיֹוצֶׁא
תֹורה--אֵ ין ְ
לַ ֲעבֹד אֶׁ ת ה' ְב ִמצְ וֹות הַ ָ
אֹומ ִרין לֹוִ ,אם נ ִָביא אַ ָתה ,אֱ מֹר לָ נּו ְדבָ ִרים הָ ע ֲִת ִידין
ְבאֵ לּו ,וְאַ חַ ר כְָך נַאֲ ִמין בָ ְך  .אֵ לָ א ְ
ִל ְהיֹות; וְהּוא אֹומֵ ר ,וְאָ נּו ְמחַ כִ ים לֹו לִ ְראֹות הֲ יָבֹואּו ְדבָ ָריוִ :אם ל ֹא יָבֹואּו ,וְאַ ִפלּו נָפַ ל
ָדבָ ר אֶׁ חָ ד ָקטָ ן--בַ יָדּועַ ְשהּוא נ ְִביא ֶׁש ֶׁקר.
ּובֹוד ִקין אֹותֹו ְפעָ ִמים הַ ְרבֵ הִ .אם נִ ְמצְ אּו
ְ
ג ו ְִאם בָ אּו ְדבָ ָריו כֻלָ ם ,י ְִהיֶׁה ְבעֵ ינֵינּו נֶׁאֱ ָמן[ .ב]
ְדבָ ָריו ֻכ לָ ם נֶׁאֱ ָמנִ ין ,הֲ ֵרי זֶׁה נְ ִביא אֱ ֶׁמת ,כְ מֹו ֶׁשנֶׁאֱ ָמר ִב ְשמּואֵ לַ " ,וי ֵַדע ,כָל-י ְִש ָראֵ לִ ,מ ָדן,
וְעַ דְ -באֵ ר ָשבַ ע :כִ י נֶׁאֱ ָמן ְשמּואֵ לְ ,לנ ִָביא לַ ה( "'שמואל א ג,כ).
ּומה הֶׁ ְפ ֵרש בֵ ין הַ נ ִָביא
אֹומ ִרין ַמה ע ֲִתיד ִל ְהיֹותַ ,
ְ
קֹוס ִמים
ד [ג] וַהֲ לֹוא הַ ְּמעֹונְ נִ ים וְהַ ְ
ּומ ְקצָ ָתן אֵ ין
קֹוס ִמים ְוכַיֹוצֶׁ א בָ הֶׁ ןִ ,מ ְקצַת ִד ְב ֵריהֶׁ ן ִמ ְת ַקיְ ִמין ִ
ּובֵ ינָם --אֵ לָ א ֶׁשהַ ְּמעֹונְ נִ ים וְהַ ְ
מֹוד ִעים
ְיֹושיעְֻך הֹ ְב ֵרי ָשמַ יִם ,הַ חֹ זִ ים בַ כֹוכ ִָבים ִ ,
ִמ ְת ַקיְ ִמין :כְ ִענְ יַן ֶׁשנֶׁאֱ ָמר "יַעַ ְמדּו-נָא ו ִ
לֶׁ חֳ ָד ִשיםֵ ,מאֲ ֶׁשר ָיבֹאּו עָ לָ יְִך( "ישעיהו מז,יג"ֵ )--מאֲ ֶׁשר ",וְל ֹא כָל אֲ ֶׁשר .ו ְִא ְפ ָשר ֶׁשל ֹא
י ְִת ַקיַם ִמ ִד ְב ֵריהֶׁ ם כְ לּום ,אֵ לָ א י ְִטעּו בַ כֹל ,כְ ִענְ יַן ֶׁשנֶׁאֱ ָמר "מֵ פֵ ר אֹ תֹות בַ ִדים ,וְקֹ ְס ִמים
יְהֹולֵ ל( "ישעיהו מד,כה).
ה אֲ בָ ל הַ נ ִָביא--כָל ְדבָ ָריו ַקי ִָמיןֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר "כִ י ל ֹא יִפֹ ל ִמ ְדבַ ר ה' אַ ְרצָה( "מלכים ב י,י ְ ).וכֵן
אֹומר "הַ נ ִָביא אֲ ֶׁשרִ -אתֹו חֲ לֹום ,יְסַ פֵ ר חֲ לֹום ,וַאֲ ֶׁשר ְדבָ ִרי ִאתֹו ,י ְַדבֵ ר ְדבָ ִרי
ֵ
הּוא
קֹוס ִמים
לֹומר ֶׁש ִד ְב ֵרי הַ ְ
ַמה-לַ ֶׁתבֶׁ ן אֶׁ ת-הַ בָ ר ,נְ אֻ ם-ה( "'ירמיהו כג,כח)--כְ ַ
אֱ ֶׁמת:
וְהַ חֲ לֹומֹות כְ ֶׁתבֶׁ ן ֶׁשנִ ְתעָ ַרב בֹו ְמעַ ט בָ רְּ ,ודבַ ר ה' כַבָ ר ְשאֵ ין בֹו ֶׁתבֶׁ ן כְ לָ ל.
קֹוס ִמים
יעין הַ ְּמעֹונְ נִ ים וְהַ ְ
ּמֹוד ִ
אֹותן הַ ְדבָ ִרים ֶׁש ִ
ו ּובַ ָדבָ ר הַ זֶׁ ה ִה ְב ִטיחַ הַ כָתּוב וְאָ ַמרֶׁ ,ש ָ
יֹודיעַ לָ כֶׁם ִד ְב ֵרי הָ אֱ ֶׁמת ,וְאֵ ין אַ ֶׁתם צְ ִריכִ ין ִל ְמעֹונֵן וְקֹוסֵ ם ְוכַיֹוצֶׁא
ּומכַזְ ִבין --הַ נ ִָביא ִ
לָ אֻ ּמֹות ְ
ּובתֹו בָ אֵ ש  . . .כִ י הַ גֹויִם הָ אֵ לֶׁ ה  . . .נ ִָביא
בֹוֶׁ :שנֶׁאֱ ָמר "ל ֹא-י ִָּמצֵא ְבָךַ ,מע ֲִביר ְבנֹוִ -
ִמ ִק ְר ְבָך ֵמאַ חֶׁ יָך( " . . .דברים יח,י-טו).
הֹודיעֵ נּו ְדבָ ִרים הָ ע ֲִת ִידים ִל ְהיֹות בָ עֹולָ ם,
עֹומד לָ נּו ,אֵ לָ א ְל ִ
ֵ
ז הַ א לָ מַ ְד ָת ְשאֵ ין הַ נ ִָביא
מֹודיעַ לֹו ,כְ ָשאּול ֶׁשאָ ְב ָדה
ְשלֹום ְוכַיֹוצֶׁ א בָ הֶׁ ן; וְאַ פִ לּו צָ ְרכֵי י ִָחיד ִ
ִמשֹבַ ע ו ְָרעָ ב ִמ ְלחָ ָמה ו ָ
ֹאמר הַ נ ִָביא--ל ֹא
קֹומהְ .וכַיֹוצֶׁא ְבאֵ לּו הַ ְדבָ ִרים ,הּוא ֶׁשי ַ
הֹודיעֹו ְמ ָ
לֹו אֲ בֵ ָדה וְהָ לַ ְך לַ נ ִָביא ְל ִ
יֹוסיף ִמצְ וָה אֹו יִגְ ָרע.
ֲשה ָדת אַ חֶׁ ֶׁרת ,אֹו ִ
ֶׁש ַיע ֶׁ
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ֹאמר פְ לֹונִ י יָמּות אֹו ָשנָה פְ לֹונִ ית ְשנַת
אֹומר ,כְ גֹון ֶׁשי ַ
ֵ
ח [ד] ִד ְב ֵרי הַ פ ְֻרעָ נּות ֶׁשהַ נ ִָביא
ָרעָ ב אֹו ִמ ְלחָ ָמה ְוכַיֹוצֶׁ א ִב ְדבָ ִרים אֵ לּוִ --אם ל ֹא עָ ְמדּו ְדבָ ָריו ,אֵ ין ְבזֶׁה הַ כְ חָ ָשה ִלנְ בּואָ תֹו;
אֹומ ִרין ִהנֵה ָדבָ ר ִדבַ ְר ָת וְל ֹא בָ אֶׁ :שהַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא "אֶׁ ֶׁרְך אַ פַ יִם ו ְַרב-חֶׁ סֶׁ ד ,וְנִ חָ ם
וְאֵ ין ְ
נְשי נִ ינְ וֵה ,אֹו
ְנִסלָ ח לָ הֶׁ ם כְ אַ ֵ
עַ ל-הָ ָרעָ ה( "יואל ב,יג ;יונה ד,ב ;) ו ְִא ְפ ָשר ֶׁשעָ שּו ְתשּובָ ה ו ְ
ֶׁש ָתלָ ה לָ הֶׁ ם כְ ִחזְ ִקיָה.
ט אֲ בָ ל ִאם ִה ְב ִטיחַ עַ ל טֹו בָ ה וְאָ ַמר ֶׁשיִ ְהיֶׁה כְָך ְוכְָך ,וְל ֹא בָ אָ ה הַ ּטֹובָ ה ֶׁשאָ מַ ר--בַ יָדּועַ
ְשהּוא נְ ִביא ֶׁש ֶׁקרֶׁ :שכָל ְדבַ ר טֹובָ ה ֶׁשיִ גְ זֹר הָ אֵ ל ,אַ פִ לּו עַ ל ְתנָאי--אֵ ינּו חֹוזֵר .הַ א לָ ַמ ְד ָת,
ֶׁש ְב ִד ְב ֵרי הַ ּטֹובָ ה ִבלְ בָ ד יִבָ חֵ ן הַ נ ִָביא.
אֹומר ִב ְתשּובָ תֹו לַ חֲ נַנְ יָה בֶׁ ן עַ זּור ,כְ ֶׁשהָ יָה י ְִר ְמיָה ִמ ְתנַבֵ א ְל ָרעָ ה וַחֲ נַנְ יָה
י הּוא ֶׁשיִ ְר ְמיָהּו ֵ
נְביא ֶׁש ֶׁקר; אֲ בָ ל ִאם
ְלטֹובָ ה .אָ ַמר לֹו חֲ נַנְ יָהִ ,אם ל ֹא יַעַ ְמדּו ְדבָ ַרי ,אֵ ין ְבזֶׁה ְראָ יָה ֶׁשאֲ נִ י ִ
ל ֹא יַעַ ְמדּו ְדבָ ֶׁריָך ִ ,יּו ַָדע ֶׁשאַ ָתה נְ ִביא ֶׁש ֶׁקרֶׁ :שנֶׁאֱ ָמר "אַ ְךְ -ש ַמע-נָא אֶׁ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶׁה "
(ראה ירמיהו כח,ז).
יא [ה] נ ִָביא ֶׁשהֵ ִעיד לֹו נ ִָביא אַ חֵ ר ְשהּוא נ ִָביא--הֲ ֵרי זֶׁה ְבחֶׁ זְ ַקת ָנ ִביא ,וְאֵ ין זֶׁה הַ ֵּׁשנִי
ֲשה
ֹשה ַרבֵ נּו הֵ ִעיד לִ יהֹושּועַ  ,וְהֶׁ אֱ ִמינּו בֹו כָל י ְִש ָראֵ ל קֹ ֶׁדם ֶׁש ַיע ֶׁ
צָ ִריְך חֲ ִק ָירהֶׁ :שהֲ ֵרי מ ֶׁ
אֹותְ .וכֵן ְלדֹורֹות.
נֹודעָ ה נְ בּואָ תֹו וְהָ אָ ְמנּו ְדבָ ָריו פַ עַ ם אַ חַ ר פַ עַ ם ,אֹו ֶׁשהֵ ִעיד לֹו נ ִָביא ,וְהָ יָה הֹולֵ ְך
יב נ ִָביא ֶׁש ְ
ּולהַ ְרהַ ר ִבנְ בּואָ תֹוֶׁ ,ש ֶּׁמא אֵ ינָה אֱ ֶׁמת .וְאָ סּור
ְב ַד ְרכֵי הַ נְ בּואָ ה --אָ סּור לַ ְחשֹב אַ חֲ ָריו ְ
ּומנ ִַסים לְ עֹולָ םֶׁ :שנֶׁאֱ ָמר "ל ֹא ְתנַסּו ,אֶׁ ת-ה'
הֹולכִ ים ְ
ְ
יֹותר ִמ ַדי ,וְל ֹא נִ ְהיֶׁה
ְלנַסֹותֹו ֵ
יתם ,בַ ּמַ סָ ה( "דברים ו,טז ֶׁ ),שאָ ְמרּו "הֲ יֵש ה' ְב ִק ְרבֵ נּו( "שמות
נִס ֶׁ
אֱ ֹלהֵ יכֶׁם ,כַאֲ ֶׁשר ִ
יז,ז ).אֵ לָ א מֵ אַ חַ ר ֶׁשנֹו ַדע ֶׁשזֶׁה נ ִָביא ,יַאֲ ִמינּו ְוי ְֵדעּו כִ י ה ' ְב ִק ְרבָ ם; וְל ֹא יְהַ ְרהֲ רּו וְל ֹא
י ְַח ְשבּו אַ חֲ ָריו ,כְ ִענְ יַן ֶׁשנֶׁאֱ ָמר " ְוי ְָדעּו ,כִ י נ ִָביא הָ יָה ְבתֹוכָם( "יחזקאל ב,ה ;יחזקאל
לג,לג ).
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