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 מט.

ָשה ְשנֵי ִענְיָנִים ֶזה ְכנֶגֶד ֶזה, לֹא יִָמֵצא ָהֶאָחד ֶאלָא   ְמָאה וְַהְקדֻּ ָאַמר ֶהָחֵבר: ַהטֻּ

ְמָאה ֵאינֶּנּו ִכי ִאם  ְבִהָמֵצא ַהֵשנִי, ּוָמקֹום שֶ  ְמָאה, ִכי ִענְיַן ַהטֻּ ָשה ֵאין טֻּ ֵאין ְקדֻּ

ָדש לֵאלִֹהים,  ָשה ִמַמה ֶשהּוא ְמקֻּ ָדָבר ֶשָאַסר ַעל ְבָעלָיו לִנְגַֹע ְבָדָבר ִמִדְבֵרי ַהְקדֻּ

נֹות ּוֵבית ַהִמְקָדש וְזּולַת ֶזה ְכמֹו: ַהכֲֹהנִים ּוַמֲאָכלָם ּוַמלְבּוָשם וְַהְתרּומֹות וְַהָקְרבָ 

ָשה: ָדָבר ֶשָאַסר ַעל ְבָעלָיו לִנְגַֹע ִבְדָבִרים ַרִבים יְדּוִעים  ַהְרֵבה. וְֵכן ִענְיַן ַהְקדֻּ

ּוְמפְֻּרָסִמים, וְרֹב ֵמֶהם ְתלּויִים ְבַמֲעַמד ַהְשִכינָה, ּוְכָבר ָחַסְרנּו אֹוָתּה. ּוַמה 

ְמָאה ֲאָבל ִהיא ֶשֶאְצלֵנ ּו ַהּיֹום ֵמִאּסּור ְשִכיַבת ַהּנִָדה וְַהּיֹולֶֶדת, ֵאינֹו ִמְפנֵי ַהטֻּ

ִמְצוָה גְִריָדא ֵמֵאת ַהבֹוֵרא, וְֵכן ַמה ֶשֶאְצלֵנּו ֵמַהְרָחַקת ָהֲאִכילָה ִעָמּה ּולְִהָשֵמר  

 ֹ א יְִתגַלְגֵל ָהִענְיָן לְִשַכב ִעָמּה. ֲאָבל ִמקּוְרָבָתּה, ֵאין ֶזה ִכי ִאם ְמנִיעֹות ּוְסיָגֹות ֶשל

ְמָאה ָבְטלּו ִמֶמּנּו ִמְפנֵי ֶשָאנּו ְבֶאֶרץ ְטֵמָאה וְַאּוִיר ָטֵמא. וְָכל ֶשֵכן ַמה  חֹובֹות ַהטֻּ

ִתים וְזּולַת ֶזה. ֶשָאנּו ִמְשַתְמִשין בֹו ֵמַהְקָברֹות וְַהְשָרִצים וְַהְמצָֹרִעים וְַהָזִבים וְַהמֵ 

ְמָאָתּה ֲאָבל ִמְצוָה גְִריָדא ְבִאּסּור ַהּנְֵבלָה,   וְֵכן ֲאסּוָרה ָעלֵינּו ַהּנְֵבלָה וְלֹא ִמְפנֵי טֻּ

ְמָאה תֹוֶסֶפת. וְלּולֵא ֶשָאְמרּו: ֶעְזָרא ִתֵקן ְטִבילָה לְַבֲעלֵי ְקָריִין, לֹא  ּוְתנַאי ַהטֻּ

ַהתֹוָרה ַאךְ ִחּיּוב ָטֳהָרה ּונְִקּיּות. וְִאם ֵהם ְמַקְבלִים אֹוָתּה   ָהיִינּו ַחּיִָבין ָבּה חֹוַבת

  –ַעל ַעְצָמם לְִענְיַן ַהּנְִקּיּות, ֵאין גְנַאי ָבֶזה ִמִבלְִתי ֶשּיְַקְבלּוָה לְ’תֹוָרה‘, וְִאם לֹא, 

ְרִמים לְִמינּות, ְרצֹונִי לֹוַמר: ְכָבר ֵהם ִמְתַחְכִמים ִמִּסְכלּות ֵמֶהם ּוְמַשּנִים ַהתֹוָרה וְגֹו

ָמה וִיִציָאָתּה ִמ’תֹוָרה ַאַחת ּוִמְשָפט  ִחלּוק ַהֵדעֹות, ֲאֶשר הּוא שֶֹרש ַהְפָסַדת ָהאֻּ

ֶאָחד’, ִכי ָכל ֲאֶשר נֵָקל בֹו ֲאנְַחנּו ַעל ַעְצֵמנּו ֵמִהְשַתֵמש ַבַשָבתֹות ְבָבֵתינּו ְבֵערּוב, 

הּוא ָדָבר ֶשֵאינֹו נֶָאה, יֵַקל ֵאֶצל ַמה ֶשְתַסֵבב ַדְעָתם ֵמַהַמֲחלֶֹקת וְַהַכְפָרנּות וְִאם 

ַעד ֶשּיְִהיֶה ְבַביִת ֶאָחד ֲעָשָרה ֲאנִָשים ְבֶעֶשר ֵדעֹות. וְִאם לֹא ָהיּו ַהִמְצֹות ֶאְצלֵנּו  

ְבָטח ֵמִהָכנֵס ָבּה ַמה ֶשֵאין ִמֶמּנָה, ְקשּורֹות ִבגְבּולִים ֶשלֹא יַַעְברּום, לֹא ָהיָ  ה מֻּ

וְיֹוֵצא ִמֶמּנָה ְקָצת ַמה ֶשּיֵש ָבּה, ַבֲעבּור ֶשהּוא לֹוֵקַח ְבֶהֵקשֹו וְַטְעמֹו. וְיֵַקל ְבֵעינֵי  

וֶת  ַהמָ  –ַהָקָרִאים ֲהנַָאת ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמֶכֶסף וְָזָהב ּוְקטֶֹרת וָיָיִן, וְַעל ָהֱאֶמת 

 –ִמַבלְֲעֵדי ֶזה טֹוב. וְיְִקֶשה ְבֵעינָיו ֶשּיֵָהנֶה ֵמַהֲחִזיר ֲאִפלּו ִבְרפּוָאה, וְַעל ָהֱאֶמת 

הּוא ֵמָהֲעֵברֹות ַהַקלֹות, ַחּיָב ָבֶהם ַמלְקּות. וְֵכן יֵַקל ַעל ַהּנִָזיר ֲאִכילַת ַהִצמּוִקים 

ר ַהְדַבש אֹו ְשַכר ַהַתפּוִחים, וְָהֱאֶמת ֵהֶפךְ ֶזה, ִכי  וְָהֲענִָבים יֹוֵתר ֵמַהִשְכרּות ִמְשכַ 

ָהִאּסּור ֵאינֹו ֶאלָא ְבַמה ֶשּיָָצא ֵמַהגֶֶפן ִבלְָבד, וְֵאין ַהַכּוָנָה ִאּסּור ַהִשְכרּות ַכֲאֶשר  

 ֹ א יִָתֵכן לְַהֲחִזיק יֲַעלֶה ַבַמֲחָשָבה, ֲאָבל ָהֱאלִֹהים יֹוֵדַע ּונְִביָאיו ּוְבחּוָריו. וְל

ַבְּסָכלִים ַאנְֵשי ַהַקָבלָה אֹו ַאנְֵשי ַהְּסָבָרא ָבֶזה, ִכי ִמלַת ֵשָכר גְלּויָה וִידּוָעה, 



וְִקְבלּו ֶשּיַיִן וְֵשָכר ָהָאמּור ַבכֲֹהנִים כֹולֵל ָכל ִמינֵי ֵשָכר וְֶשּיַיִן וְֵשָכר ָהָאמּור ַבּנִָזיר  

ְקָדִקים ֲעלֵיֶהם ְבָחְכָמה וְִאם לֹא ֵאינֶּנ ּו ִכי ִאם ֵמֲעִסיס ַהּיָיִן. וְלִַמְצֹות גְבּולִים ְמדֻּ

יֵָראּו ְבַמֲעִשים נִָאים, וְַהָזִריז יְִרַחק ֵמֶהם ִמְבלִי ֶשּיֱֶאסֹר אֹוָתם, ְכמֹו ְבַשר כֹס כֹס,  

ָתר ַבֲעבּור ֶשֵאינֹו ָבטּוח מִ  מֹות ַהְבֵהָמה ַהִהיא, וְלָאֹוֵמר ֶשּיֹאַמר ִכי  ֲאֶשר הּוא מֻּ

ְתָרה. וְַהְטֵרָפה ֶשּנְִרֵאית ְבִריָאה ֲאסּוָרה, ִמְפנֵי ֶשּיֵש לָּה ֳחלִי ֵמִמית ִמְבלִי  ֵתָרֵפא וְהֻּ

וְַהִהְתַחְכמּות ָסֵפק, וְלֹא יִָתֵכן ֶשִתְחיֶה ִמֶמּנּו וְלֹא ֶשֵתָרֵפא, וְנֶֶאְסָרה, וְִעם ַהְּסָבָרא 

יָשּובּו ַהִדינִין ָהֵאלּו ְבֵהֶפךְ. ַעל ֵכן לֹא ְתַהלֵךְ ַאַחר ְסָבָרְתךָ וְַהָקָשְתךָ ְבתֹולְדֹות  

ַהִמְצֹות, ֶפן ִתפֹל ִבְסֵפקֹות יְִביאּוךָ לְִמינּות, וְלֹא ַתְסִכים ַדְעְתךָ ִעם ֲחֵבֶריךָ ְבָדָבר  

ד ִמְבנֵי ָאָדם ְסָבָרא וְַהָקָשה. ָאְמנָם ָצִריךְ ֶשְתַעּיֵן ַבָשָרִשים ִמן  ֵמֶהם, ִכי לְָכל ֶאחָ 

ָבל לְָהִשיב ַהתֹולָדֹות ֶאל  ָבל וְַהָכתּוב וְַהַהָקשֹות ַהּנֹוֲהגֹות ַעל ַהֵּסֶדר ַהְמקֻּ ַהְמקֻּ

ָרחֹוק ֵאֶצל ְסָבָרְתךָ ּוַמֲחַשְבְתךָ,  ָהָאבֹות, ּוַמה ֶשּיֹוִציֲאךָ ֵאלָיו, ַהֲאֵמן בֹו, וְִאם יְִהיֶה 

ַכֲאֶשר ַתְרִחיק ַהַמֲחָשָבה וְַהְּסָבָרא ֶהְעֵדר ָהֵרקּות, וְַהַהָקשֹות ַהִשְכלִּיֹות ְמַחּיְבֹות  

ֶזה. וְַכֲאֶשר ַתְרִחיק ַהְּסָבָרא ֶשּיָכֹול לְִהְתַחלֵק ַהגּוף לְֵאין ַתְכלִית, וְַהַהָקָשה 

ְכלִית ְמַחּיֶֶבת ֶזה. וְַכֲאֶשר ַתְרִחיק ַהַמֲחָשָבה ֶשָהָאֶרץ ַכדּוִרית, וְֶשִהיא ֵחלֶק  ַהשִ 

ֶאָחד ִמֵמָאה וְִשִשים וֵָשש ֵמִעגּול ַהֶשֶמש, וְָכל ַמה ֶשּיֵש ְבמֹוְפֵתי ַהְתכּונָה, ִמַמה  

ִהִתירּו ֲחָכִמים לֹא ָהיָה לְִסָבָרָתם וְלֹא ְבַמה ֶשַתְרִחיֵקהּו ַהַמֲחָשָבה. ִכי ָכל ַמה שֶ 

ֶבלֶת ֶאְצלָם, וְָכל ַמה  ֶשּנְִרָאה לְַדְעָתם, ַאךְ ְבתֹולְדֹות ַהָחְכָמה ַהיְרּוָשה וְַהְמקֻּ

ְהיּו ֶשָאְסרּו ֵכן. ּוִמי ֶשּנִלְֶאה ֵמַהִשיג ָחְכָמָתם וְלַָקח ִדְבֵריֶהם ְכַטְעמֹו ּוְסָבָרתֹו, יִ 

נְָכִרים ְבֵעינָיו ַכֲאֶשר ֵהם ִדְבֵרי ַהִטְבִעּיִים וְַהגַלְגַלִּיִים נְָכִרים ְבֵעינֵי ַעֵמי ָהָאֶרץ.  

וְֵהם ְכֶשְמַדְקְדִקין ִבגְבּולֵי ַהִדינִין וְיֹורּו ַהֶהֵתר וְָהִאּסּור ַבֲאִמַתת ַהִדין, ַמְרִאים לְךָ  

ֵמַהגְבּולִים ָהֵהם, ַכֲאֶשר ֵהם ְמגַּנִים ֲאִכילַת ְבַשר כֹס כֹס, וְהֹוָצַאת   ַמה ֶשֵאינֹו נֶָאה

ָממֹון ְבַתְחבּולַת ַהִדינִים וְַהָתַרת ַהֲהלִיָכה ַבַשָבת ְבַתְחבּולֹות ִמן ָהֵערּוב, וְַהָתַרת 

ָתִרים ָבֶהם,  וְַהָתַרת ַהְשבּועֹות וְַהּנְָדִרים ְבִמינֵי ַהּנִָשים ְבַתְחבּולֹות ֶשַהּנִשּוִאים מֻּ

ָהָעְרמֹות, ֲאֶשר ֵהם עֹוְבִרים ֵאֶצל ָהִעּיּון ַהִדינִי ִמִבלְִתי ַהִהְשַתְדלָה ַהתֹוִרּיָה. ּוְשנֵי  

ים ָהִענְיָנִים ָצִריךְ ֲאלֵיֶהם. ִכי ִאם ְתיֵַחד ָהִעּיּון ַהִדינִי, יַַעְברּו ִבגְבּולָיו ִמינִ 

ֵמַהַתְחבּולֹות, לֹא יִָתֵכן לְָקְשָרם, וְִאם ַתֲעזֹב ַהגְבּולִים ֶשל ִדינִים ֲאֶשר ֵהם ְסיָג  

 ַהתֹוָרה וְִתְסמֹךְ ַעל ַהִהְשַתְדלָה, יְִהיֶה ִסָבה לְִמינּות וְיֹאַבד ַהכֹל.

 נ.

ָבנִי ֶשְמַקֵבץ ֵאלֶה ְשנֵי ַהָפנִים, ָאַמר ַהכּוָזִרי: ֵכוָן ֶשַהָדָבר ֵכן. ֲאנִי מֹוֶדה לָרַ 

ְביְִתרֹונֹו ַעל ַהָקָרִאים ַבּנְִרֶאה ּוַבּנְִסָתר, וְיְִהיֶה ִעם ֶזה טֹוב לֵב ְבתֹוָרתֹו, ַבֲעבּור  

ָמִתים ֶשָחְכָמָתם ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים, ִכי ַהָקָרִאי, וְִאם ַתגִיעַ  ֶבלֶת ֵמֲחָכִמים ְמאֻּ   ֶשִהיא ְמקֻּ

ִהְשַתְדלּותֹו ַמה ֶשַתגִיַע, לֹא יִיַטב לִבֹו, ִמְפנֵי ֶשהּוא יֹוֵדַע ֶשִהְשַתְדלּותֹו ְסָבָרא  

וְַהָקָשה, וְלֹא יְִבַטח ֶשַהַמֲעֶשה ַההּוא, הּוא ַהּנְִרֶצה ֵאֶצל ַהבֹוֵרא, וְיֵַדע ִכי ָבַעִמים 

ֵתר ֵמִהְשַתְדלּותֹו. ֲאָבל נְִשַאר לִי לְִשאֹל אֹוְתךָ ָבֵערּוב  ַהְרֵבה ֲאנִָשים ִמְשַתְדלִים יֹו

וְהּוא ַקלּות ְבִמְצוַת ַהַשָבת, ֵאיךְ יִַתיר ַמה ֶשֲאָסרֹו ַהבֹוֵרא ַבַתְחבּולָה ַהִהיא ַהּנְִקלָה 

 וְַהְפחּוָתה.



 נא.

ִסיִדים וֲַחָכִמים ַעל ַמה ֶשּיִַתיר ֶקֶשר  ָאַמר ֶהָחֵבר: ָחס וְָשלֹום ֶשּיְַסִכימּו ֲהמֹון חֲ 

ִמִקְשֵרי ַהתֹוָרה, ַאךְ ֵהם ְמָזְרִזים וְאֹוְמִרים: ‘ֲעשּו ְסיָג לַתֹוָרה’. ּוִמן ַהְּסיָגֹות 

ֶשִּסּיְגּו, ֶשָאְסרּו ַההֹוָצָאה וְַהַהְכנָָסה ֵמְרשּות ַהּיִָחיד לְִרשּות ָהַרִבים ּוְבֵהֶפךְ, ַמה  

לֹא ָאְסָרה ֶזה ַהתֹוָרה, וְַאַחר ֵכן גִלְגְלּו ַבְּסיָג ַההּוא גִלְגּול לְַהְרוָָחה, ְכֵדי ֶשלֹא  שֶ 

ֵתָחֵשב ִהְשַתְדלּוָתם ַכתֹוָרה, וְֶשּיְִהיֶה ֶרוַח לְִבנֵי ָאָדם ְבִהְשַתְמָשם וְלֹא יַגִיעּו ֶאל  

ְרשּות הּוא ֲעשֹות ָהֵערּוב, ְכֵדי ֶשִתְהיֶה ַהָכָרה ֵבין ָהֶרוַח ַההּוא ֶאלָא ִבְרשּות, וְהָ 

ָתר לְגְַמֵרי ּוֵבין ַהְּסיָג ּוֵבין ָהָאסּור.   ַהמֻּ

 נב.

ָאַמר ַהכּוָזִרי: ְכָבר ִהְסִפיק לִי ֶזה. ֲאָבל לֹא ָחְזָקה ֶאְצלִי ְמלֶאֶכת ָהֵערּוב ַעד 

 ּיֹות. ֶשִתְהיֶה ְמַחֶבֶרת ֵבין ְשֵתי ְרשֻּ 

 נג.

ָאַמר ֶהָחֵבר: ִאם ֵכן לֹא ָחְזָקה ֶאְצלְךָ ַהִמְצוָה כֻּלָּה. ֶהָחָזק ְבֵעינֶיךָ ַהָתַרת ַהּנְָכִסים  

וְַהָממֹון וְַהְבָעלִים וְָהֲעָבִדים ִבלְִקיַחת ַהִקנְיָן וְַהַצּוָָאה, וְַהָתַרת ָהִאָשה וְִאּסּוָרּה ַאַחר  

ֶתֶרת בְ  ֶדֶשת’, וְַהָתָרָתּה ַאַחר ֶשָהיְָתה ֲאסּוָרה ְבָאְמרֹו: ֶשָהיְָתה מֻּ ָאְמרֹו: ‘ְתֵהא לִי ְמקֻּ

‘ִכְתבּו וְִחְתמּו ּוְתנּו גֵט’, וְָכל ַמה ֶשּיֵש ְבתֹוַרת כֲֹהנִים ִמַמה ֶשַהְשלָָמָתם ָתלּוי 

ַרַעת ַהֶבגֶד וְַהַביִת ַהְתלּויָה ְבַמֲעֶשה ִמן ַהַמֲעִשים אֹו ְבָדָבר ִמן ַהְדָבִרים, וְצָ 

ָשה ָעלֶיָה ֶאלָא   ְבַמֲאַמר ַהכֵֹהן ‘ָטֵמא’ אֹו ‘ָטהֹור’. וְָכל ַהִמְשָכנָה לֹא ָחלָה ַהְקדֻּ

ַבֲהָקַמת מֶשה ֶאת ַהִמְשָכן וְַהְמִשיָחה ְבֶשֶמן ַהִמְשָחה, וְֵכן ַהכֲֹהנִים לֹא ָחלָה 

ָשה ֲעלֵיהֶ  ם ֶאלָא ַבִמלּוִאים ּוַבְתנּוָפה, וְַהלְוִּיִם ַבָטֳהָרה וְַהְתנּוָפה, וְַטֵהר ַהְקדֻּ

ַהְטֵמִאים ְבֵמי נִָדה ֶשבֹו ֵאֶפר ַהָפָרה וְֵאזֹוב ּוְשנִי תֹולַַעת וְֵעץ ֶאֶרז, וְִחטּוי ַהַביִת 

ָהֲעֹונֹות ְביֹום ַהִכפּוִרים וְָטֳהַרת ִבְשֵתי ִצֳפִרים ַחּיֹות וְַהְמלָאָכה ַהִהיא. וְִכפּור 

ְמאֹות ִבְשִעיר ֲעָזאֵזל ִעם ַהַמֲעִשים ַהְתלּויִם בֹו, ּוִבְרַכת ְבנֵי יְִשָרֵאל   ִמְקָדש ֵמַהטֻּ

ִבנְשֹא ַאֲהרֹן ֶאת יָָדיו ּוֶבֱאמֹר: ‘יְָבֶרְכךָ ה’. וְָהיָה ָחל ִעם ָכל ַמֲעֶשה ֵמַהַמֲעִשים  

לֶה ָהִענְיָן ָהֱאלִֹהי, ִכי ַמֲעֵשי ַהתֹוָרה ַכֲהוָיֹות ַהִטְבִעּיֹות, כֻּלָם ְמשָֹערֹות ֵמֵאת ָהאֵ 

ַהבֹוֵרא, וְֵאין ִשעּוָרם ִביכֹלֶת ָבָשר וָָדם, ַכֲאֶשר ִתְרֶאה ַהֲהוָיֹות ַהִטְבִעּיֹות, 

גָם ִמן ַהְטָבִעים ָהַאְרָבָעה, ּוִבְמַעט ָדָבר ִמְשַתֲערֹות ּוִמְתַאְזנֹות וְנֱֶעָרכֹות ְבִהָמזְ 

יְִשלְמּו וְיִָתְכנּו וְָתחּול ָבֶהם ַהצּוָרה ֲאֶשר ִהיא ְראּויָה לֶָהם ֵמַחּיִים ּוְצָמִחים וְיְִהיֶה 

לְָכל ֶמֶזג ַהצּוָרה ֶשִהיא ְראּויָה לֹו, ּוִבְמַעט ָדָבר יִָפֵסד. ֲהלֹא ִתְרֶאה ַהֵביָצה 

ּיְַפִסיָדּה ִמְקֶרה ְמַעט ֵמחֹם גָדֹול אֹו קֹר אֹו ְתנּוָעה, וְלֹא ְתַקֵבל צּוַרת ָהֶאְפרַֹח,  שֶ 

וְיְַשלִיֶמּנָה ִחמּום ַהַתְרנְגֹלֶת אֹוָתּה ְשלָֹשה ָשבּועֹות וְָתחּול בֹו ַהצּוָרה ַעל ַהְשלֵמּות. 

ַעד ֶשּיָחּול ָבֶהם ָהִענְיָן ָהֱאלִֹהי ִכי ִאם ָהֱאלִֹהים ּוִמי ֶזה ֲאֶשר יּוַכל לְַשֵער ַהַמֲעִשים 

לְַבדֹו. ּוְכמֹו ֶזה ָטעּו ַבֲעלֵי ַהִכִמּיָה וְָהרּוָחנִּיִים. ַהִכִמּיִים ָחְשבּו ֶשּיְַשֲערּו ָהֵאש 

ם ָהֲעָצִמים, ַכֲאֶשר  ַהִטְבִעית ְבִמְשְקלֵיֶהם ַעד ֶשּיְִהיֶה לֶָהם ַמה ֶשּיְִרצּו וְַתֲהפֹךְ לָהֶ 

ַתֲעֶשה ֵאש ַהחֹם ַהִטְבִעי ַבַחּיִים ֲאֶשר יֲַהפֹךְ ַהָמזֹון לְָדם ּוָבָשר וְֶעֶצם ּוְשָאר  



ָהֲאָבִרים; וְטֹוְרִחים לְִמצֹא ָכֵאש ַהזֹאת. וְִהְתעּו אֹוָתם נְִסיֹונֹות ֶשָמְצאּו אֹוָתם 

ֶשר נְִמָצא ָהָאָדם נְִהיָה ֵמַהּנַָחת ַהִשְכַבת ֶזַרע ָבֶרֶחם.  ְבִמְקֶרה לֹא ִמִשעּוָרם, ַכאֲ 

וְָהרּוָחנִּיִים ַכֲאֶשר ָשְמעּו ֵמָאָדם ַעד ְבנֵי יְִשָרֵאל ַמה ֶשָהיָה נֲַעֶשה לֶָהם ַבָקְרָבנֹות, 

ַהֶמְחָקר וְַהִחפּוש,  ֵמֵהָראֹות ָהאֹותֹות ָהֱאלִֹהּיֹות, ָחְשבּו ִכי ַהַהְתָחלָה ָאְמנָם ִהיא מֵ 

ָכִמים ּוַמִשיגִים ַהְפלָאֹות ָהֵהם ְבַהָקָשָתם וְִקּוּו   וְֶשַהּנְִביִאים ָאְמנָם ָהיּו ֲחָכִמים ְמחֻּ

ֶשּיְַשֲערּו ֵהם גַם ֵכן ָקְרָבנֹות ְבִעִתים יְדּוִעים ּוַמָבִטים כֹוָכִבּיִים, ְכִפי ַמה ֶשֵהִביָאה  

ָבָרָתם ִעם ַמֲעִשים ּוְקטֶֹרת, ַעד ֶשעֹוִשין ְסָפִרים לַכֹוָכִבים וְזּולַת ֶזה ִמַמה ֵאלָיו סְ 

ַבֲעלֵי ַהֵשמֹות, ַכֲאֶשר ָשְמעּו ַעל נִָביא ֶשִדֵבר ְבכֹה   –ֶשִזְכרֹו ָאסּור. וְזּולַת ֵאלֶה 

י ַהִדבּור ַההּוא הּוא ִסָבה ַבֶפלֶא ַההּוא וְכֹה וְנֲַעָשה לֹו ַהֶפלֶא ֶשּנֲַעָשה, ָחְשבּו כִ 

ְטָבע. ַהַמֲעִשים ַהתֹוִרּיִים דֹוִמים לִַטְבִעּיִים, ֵאינְךָ   וְָחְתרּו ֶזה לִָריק. ֵאין ָהעֹוֶשה ַכמֻּ

יָעם יֹוֵדַע ְתנּועֹוָתם וְַתְחְשֵבם תֹהּו, ַעד ֶשִתְרֶאה ַהתֹולָדֹות ּוְתרֹוֵמם ַמנְִהיגָם ּוְמנִ 

ּוְתיֵַחד לֹו ַהיְכֹלֶת. ַכֲאֶשר ִאם לֹא ָהיִיָת שֹוֵמַע ֵמעֹולָם ‘ִמְשגָל’ וְלֹא יְַדְעתֹו וְלֹא  

יַָדְעָת ַהתֹולָָדה ִמֶמּנּו, וְִתְרֶאה ַעְצְמךָ נְִזָקק ֶאל ַהָכעּור ֶשְבֶאְבֵרי ָהִאָשה, וְַאָתה 

ַהְפִחיתּות, ּוַמה ֶשּיֵש ַבְכנִיעּות ֶאל ָהִאָשה ֵמַהגְִריעּות, יֹוֵדַע ַמה ֶשּיֵש ְבִקְרָבָתּה מֵ 

ָהיִיָת נְִפלָא וְאֹוֵמר: ֵאין ַהְתנּועֹות ָהֵאלֶה ֶאלָא תֹהּו וְִשגָעֹון, ַעד ֶשִתְרֶאה ‘ִדְמיֹונְךָ’  

ַזְרָת ַהיְִציָרה, וְֶשַהּיֹוֵצר ִכּוֵן נֹולַד ִמן ָהִאָשה יְַפלִיא אֹוְתךָ ַהָדָבר וְַתֲחשֹב ִכי ַאָתה עָ 

ָבֶזה יִשּוב ָהעֹולָם. וְֵכן ֵהם ַהַמֲעִשים ַהתֹוִרּיִים ַהְמשָֹעִרים ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים. ִתְשַחט  

  ַהֶכֶבש ַעל ַהִדְמיֹון, וְִתְתלְַכלֵךְ ְבָדמֹו וְַהְפָשָטתֹו ּוִבְרִחיַצת ֵמָעיו וֲַהָדָחתֹו וְנִתּוחֹו

ּוְזִריַקת ָדמֹו וֲַעִריַכת ֵעָציו וֲַהָקַדת ִאשֹו ּוַמֲעַרְכתֹו, וְִאלּו לֹא ָהיָה ְבִמְצוַת ֱאלִֹהים, 

ָהיִיָת לֹוֵעג לַַמֲעִשים ָהֵאלֶה, וְָהיִיָת חֹוֵשב ִכי ֵהם ַמְרִחיִקים ִמן ָהֱאלִֹהים לֹא 

ִתְרֶאה ָהֵאש ַהָשַמיְִמית אֹו ִתְמָצא ְבַעְצְמךָ  ְמָקְרִבים, ַעד ֶשַכֲאֶשר יְִשלַם ָכָראּוי וְ 

רּוַח ַאֶחֶרת לֹא ָהיִיָת ָרגִיל ָבּה, אֹו ֲחלֹומֹות ֲאִמִתּיֹות אֹו ‘גְדֹולֹות’ ֵתַדע ִכי ֵהם 

ְקֶשה  תֹולְדֹות ַמה ֶשִהְקַדְמָת, וְַהָדָבר ַהגָדֹול ֲאֶשר בֹו ָדַבְקָת, ֵאלָיו ִהגְַעָת. וְַאל יִ 

ְבֵעינֶיךָ ִאם ָתמּות ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָדַבְקָת בֹו, ִכי ֵאין מּוְתךָ ִכי ִאם ְכלֹות ַהגּוף ִבלְָבד, 

ֲאָבל ַהּנֶֶפש ֶשִהגִיָעה ֶאל ַהַמֲעלָה ַהִהיא ֵאין לָּה יְִריָדה ִמֶמּנָה וְלֹא רַֹחק ִמן 

י ֵאין קּוְרָבה ֶאל ָהֱאלִֹהים ֶאלָא ְבִמְצֹות ָהֱאלִֹהים. ַהַמְדֵרגָה ַהִהיא. וְנְִתָבֵאר ִמֶזה כִ 

וְִאי ֶאְפָשר לַָדַעת ִמְצֹות ֱאלִֹהים ֶאלָא ִמֶדֶרךְ נְבּוָאה לֹא ְבַהָקָשה וְלֹא ִבְסָבָרא, וְֵאין 

רּו לָנּו ַהִמְצֹות  ֵבינֵינּו ּוֵבין ַהְדָבִרים ָהֵהם קּוְרָבה ֶאלָא ַבַקָבלָה ַהּנֱֶאָמנָה. וֲַאֶשר ָמסְ 

ָהֵהם, לֹא ָהיּו יְִחיִדים ֲאָבל ָהיּו ַרִבים וֲַחָכִמים ּוגְדֹולִים ֶשִהגִיעּו ַהּנְִביִאים, וֲַאִפלּו 

לֹא ָהיּו ִכי ִאם ַהכֲֹהנִים וְַהלְוִּיִם וְַהְזֵקנִים, ֲאֶשר ָהיּו נֹוְשִאים ַהתֹוָרה, וְלֹא ָפְסקּו 

 ִממֶשה.
 


