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 סו.

ָאַמר ַהּכּוָזִרי: ָּכֶזה יְִחיֶה ַהַחיִים ָהֲעֵרִבים, וְיָמּות ַהִמיָתה ָהֲעֵרָבה, וְַאַחר ֵּכן יְִחיֶה 

 ַהַחיִים ַהְתִמיִדיִים ְבַתֲענּוג ַמְתִמיד. 

 סז. 

יֹוֵסי וְַרִבי ִשְמעֹון ָאַמר ֶהָחֵבר: וְַאֲחֵריֶהם ְבדֹור ַאֵחר ַרִבי ֵמִאיר וְַרִבי יְהּוָדה וְַרִבי 

ֶבן ַעַזאי וְַרִבי ֲחנִינָה ֶבן ְתַרְדיֹון וְַחְבֵריֶהם. וְַאֲחֵרי ֵאלֶה ַרִבי, וְהּוא ַרֵבנּו ַהָקדֹוש, 

ַע ֶבן ָקְרָחה וְזּולָָתם ַרִבים וְֵהם  וְהּוא ַרִבי יְהּוָדה ַהנִָשיא, וְִעמֹו ַרִבי נָָתן וְַרִבי יְהֹושֻׁ

ָהַאֲחרֹונִים ִמַבֲעלֵי ַהִמְשנָה, ַהנְִקָרִאים ַתנִָאים, וְֵאין ַאֲחֵריֶהם ֶאלָא ָהֲאמֹוָרִאים,  

וְֵהם ַבֲעלֵי ַהגְָמָרא. וְִחֵבר ַרִבי ַהִמְשנָה ִבְשנַת ֲחֵמש ֵמאֹות ּוְשלִֹשים לְַשָטרֹות, 

ְרַבן בַ  יִת ֵשנִי, ַאַחר ֲחֵמש ֵמאֹות ּוְשלִֹשים ָשנָה וְהּוא ְשנַת ֵמָאה וֲַחִמִשים לְחֻׁ

לְֶהְפֵסק ַהנְבּוָאה, נְִתגַלְגֵל ָבּה ָּכל ַמה ֶשָזַכְרנּו. ֵאלֶה ְרָמִזים ְמַעט ֵמַהְרֵבה 

ם אֹוָתּה  ִמִדְבֵריֶהם ּוִמַמֲעֵשיֶהם. וְִהְשַתְדלּו ַבִמְשנָה ְּכִהְשַתְדלּוָתם ַבתֹוָרה, ֵמַחְברָ 

וְִסדּוָרּה ּוִמְסַפר ְסָדֶריָה ּוְפָרֶקיָה וְִהלְכֹוֶתיָה, וְִהָזֲהָרם ַבְשמּועֹות, ַמה ֶשהּוא ָרחֹוק  

ְסָּכם ָעלָיו, וְנְִתגַלְגֵל ָבּה ִמַצחּות ַהלָשֹון ָהִעְבִרית, ַמה  ֵמַהַדַעת ֶשיְִהיֶה ָדָבר מֻׁ

ֹון ַהִמְקָרא, ַהְרֵבה, ֲאָבל ִקצּור ְדָבֶריָה וְיִֹפי ִחבּוָרּה וְנֹוי ֶעְרָּכּה  ֶשֵאינֶנּו נִגְָזר ִמלְש

וְִכלּול ָאְפנֵי ָהִענְיָנִים ִעם ַהְפָסק, ְבלִי ָסֵפק ָבִענְיָן, ֶשיְִרֶאה ַהְמַעיֵן ְבֵעין ָהֱאֶמת ִּכי  

ֱאלִֹהי. וְֵאין שֹונֵא אֹוָתּה ֶאלָא ִמי ֶשֵאינֹו  ָבָשר וָָדם יְִקַצר ֵמַחֵבר ְּכמֹוָתּה ֶאלָא ְבֵעֶזר

ְמִבינָּה וְלֹא ִמְתַעֵסק ְבלִמּוָדּה ּוְקִריָאָתּה, וְיְִשַמע ִמִדְבֵרי ַהֲחָכִמים ַהִשיחֹות  

ִחָסרֹון, וְַהְדָרשֹות, וְיִגְזֹר ֲעלֵיֶהם ְבֶדֶרךְ ִמְקֶרה ּוְבִחָסרֹון, ַּכֲאֶשר גֹוֵזר ַעל ָהָאָדם בְ 

ִמי ֶשיְִפגֶָענּו ִמְבלִי ִמְבָחן וְאֶֹרךְ ֶחְבָרה. ּוִמִדְמיֹונֵי ְסִמיָכָתם ַעל ַהנְבּוָאה, ַמה 

ָבל ֲאנִי ִמִפי ַרִבי ַמיַאָשה ֶשִקֵבל ֵמַאָבא ֶשִקֵבל   ֶשָאְמרּו: ָאַמר נַחּום ַהלְַבלָר ְמקֻׁ

ִביִאים ֲהלָָכה לְמֶשה ִמִסינָי. ּוֵמִהָזֲהָרם ִמַקָבלַת ַהיְִחיִדים, ֵמַהזּוגֹות ֶשִקְבלּו ֵמַהנְ 

ַמה ֶשָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם לְִבנֹו ֶשִצּוָהּו ְבֵעת מֹותֹו: ‘ְבנִי, ֲחזֹור ְבךָ ְבַאְרָבָעה ְדָבִרים  

’ ָאַמר לֹו: ‘ֲאנִי ָשַמְעִתי  ֶשָהיִיִתי אֹוֵמר לָךְ’. ָאַמר לֹו: ‘וְַאָתה לָָמה לֹא ָחַזְרָת ָבךְ?

ִמִפי ַרִבים וְֵהם ָשְמעּו ִמִפי ַרִבים, ֲאנִי ָעַמְדִתי ִבְשמּוָעִתי וְֵהם ָעְמדּו ִבְשמּוָעָתם, 

מּוָטב ֶשַתנִיַח ִדְבֵרי יִָחיד וְלֱֶאחֹז ִדְבֵרי ַרִבים’. ֵאלֶה  –ַאָתה ָשַמְעָת ִמִפי יִָחיד 

ֵבה ְּכִטָפה ִמן ַהיָם ִמן ָהְרָאיֹות ַעל ַמֲעלַת ְשמּועֹות ַהִמְשנָה. ֲאָבל ְמַעט ֵמַהרְ 

ְשמּועֹות ַהגְָמָרא וְַהְמַקְבלִים אֹותֹו, יֶֶאְרכּו ַהְדָבִרים ָבֶהם ּוְבַדְרֵכיֶהם ּוְבִדְבֵריֶהם  

ָבח , ְּכָבר ָהיָה ַבדֹורֹות ָהֵהם נָהּוג  ּוְבִמְשלֵיֶהם, וְִאם יֵש ָבֶהם ַמה ֶשֵאינֹו ַהיֹום ְמשֻׁ

ָבח.   ּוְמשֻׁ

 סח. 



ָאַמר ַהּכּוָזִרי: ֵּכן ֲאנִי רֹוֶאה ְבֶחלְֵקי ִדְבֵריֶהם ַמה ֶשסֹוֵתר ַמה ֶשַאָתה ְמַסֵפר  

ִמְּכלָלֹוֵתיֶהם, ֵמהֹוָצָאָתם ְפסּוֵקי ַהתֹוָרה ֶאל ָפנִים ֶשְמַרֶחֶקת אֹוָתם ַהַהָקָשה, וְָתִעיד 

ּוא ַמה ֶשָזְכרּו, ַפַעם ַבִדינִין ַפַעם ַבְדָרשֹות,  ַהנֶֶפש ִּכי לֹא ָהיְָתה ַהַּכּוָנָה ַבָפסּוק ַהה

 וְֵכן ַמה ֶשיֶש לֶָהם ֵמַהגָדֹות ּוַמֲעִשים ַרִבים ִמַמה ֶשַמְרִחיק אֹוָתם ַהֵשֶכל.

 סט.

נָה  ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲהָרִאיָת ַמה ֶשיֶש לֶָהם ֵמַהַדיְקּות וְַהִדְקדּוק ְבֵפרּוש ַהִמשְ 

וְַהָבָריְָתא, ּוַמה ֶשַמגִיִעים ָבּה ִמן ַהֶמְחָקר וְַהֵברּור ִמְבלִי יִתּור וְִחסּור ְבִמלָה ָּכל 

 ֶשֵּכן ְבִענְיָן. 

 ע.

ָאַמר ַהּכּוָזִרי: ָרִאיִתי ַמה ֶשהּוא לְַמְעלָה ִמָּכל ָחְכַמת ַהנִָצחֹון, ֲאָבל הּוא ַהמֹוֵפת 

 ִשיב ָעלָיו. ֲאֶשר ֵאין לְהָ 

 עא.

ָאַמר ֶהָחֵבר: ַהנֲַחשֹב ַעל ִמי ֶשיְַדְקֵדק ַהִדְקדּוק ַההּוא ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַהָפסּוק ַמה 

 ֶשנֵָדֵעהּו.

 עב. 

ָאַמר ַהּכּוָזִרי: ֶזה ִאי ֶאְפָשר, ַאךְ ַהָדָבר ַעל ֶאָחד ִמְשנֵי ָפנִים, ֶשנְִהיֶה ֲאנְַחנּו לֹא 

ְרֵכי ֵפרּוָשם לַתֹוָרה, אֹו ֶשְמָפְרֵשי ַהֲהלָָכה ֵאינָם ְמָפְרֵשי ַהתֹוָרה. וְֵאלֶה נֵַדע דַ 

ַהָפנִים ַהְשנִיִים ִאי ֶאְפָשר; ּוְמַעט הּוא ֶשנְִרֶאה לֶָהם ָפסּוק ֶשַמְסִּכים לַַהָקָשה 

ם לֶָהם ְּכלָל ֵפרּוש ַהֲהלָָכה ֶאלָא ְבַתְכלִית  וְלַנְִרֶאה ֵמַהִמלֹות, ַּכֲאֶשר ֵאין ֲאנְַחנּו רֹוִאי

 ַהַהְסָּכָמה לַַהָקָשה.

 עג.

ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲאָבל נֹאַמר ֶאָחד ִמְשנֵי ְדָבִרים. יָכֹול ֶשָהיָה לֶָהם סֹודֹות נֲַעלָמֹות  

ְשלֹש ֶעְשֵרה ִמדֹות’, אֹו ִמֶמנּו ְבֶדֶרךְ ֵפרּוש ַהתֹוָרה, ָהיּו ֶאְצלָם ְבַקָבלָה ְבַהנְָהגַת ‘

ֶשיְִהיֶה ֲהָבָאָתם לְַפסּוִקים ַעל ֶדֶרךְ ‘ַאְסַמְכָתא’, ֶשֵהם ָשִמים אֹוָתּה ְּכִסָמן 

לְַקָבלָָתם, ַּכֲאֶשר ָשמּו ָפסּוק: ‘וַיְַצו ה’ ֱאלִֹהים ַעל ָהָאָדם לֵאמֹר‘, ִסָמן לְֶשַבע  

. ‘וַיְַצו’ ֵאלּו ַהִדינִין, ‘ה’  ’ ִבְרַכת ַהֵשם, ‘ֱאלִֹהים’ זֹו ֲעבֹוָדה ִמְצֹות ֶשנְִצַטּוּו ְבנֵי נֹחַ 

ָזָרה, ‘ַעל־ָהָאָדם’ זֹו ְשִפיַכת ָדִמים, ‘לֵאמֹר’ זֹו גִלּוי ֲעָריֹות, ‘ִמָּכל־ֵעץ־ַהגָן’ ֶזה 

נְיָנִים ּוֵבין ַהָפסּוק  גֵָזל, ‘ָאכֹל תֹאֵכל’ ֶזה ֵאֶבר ִמן ֶהָחי. ַּכָמה ָרחֹוק ֵבין ֵאלּו ָהעִ 

ַהֶזה, ַאךְ ֵאֶצל ָהָעם ַקָבלָה ִמֶשַבע ַהִמְצֹות ָהֵאלֶה, סֹוְמִכין אֹוָתּה ַבָפסּוק ַהֶזה 

ְבִסָמן ֶשֵמֵקל ֲעלֵיֶהם ִזְכָרם. וְֶשָמא ְשנֵי ַהָפנִים יְַחָדו יֵש לֶָהם ְבֵפרּוש ַהְפסּוִקים, 

נִים ֲאֵחִרים נֶֶעלְמּו ִמֶמנּו, ּוִמן ַהִדין ֶשנְִסמֹךְ ֲעלֵיֶהם, ֵמַאַחר  אֹו ֶשיֵש ָשם פָ 

ֶשנְִתָבְרָרה ָחְכָמָתם וֲַחִסידּוָתם וְִהְשַתְדלּוָתם וֲַהמֹונָם ַהגָדֹול ֲאֶשר לֹא יִָתֵכן בֹו 

ֵתנּו, ַּכֲאֶשר נֲַעֶשה ַבתֹוָרה שּום ַהְסָּכָמה, וְֵאין לֲַחשֹד לְִדְבֵריֶהם ֲאָבל נֲַחשֹד ֲהָבנָ 

ּוַמה ֶשנְִכלַל ָבּה, ִמַמה ֶשלֹא יְִתיֵַשב ְבנְַפשֹוֵתינּו, וְֵאין ֶחֶשד ֶאְצלֵנּו ְבָדָבר ִמֶמנּו 



ֲאָבל נְִתלֶה ַהִקצּור ְבנְַפֵשנּו. ַאךְ ַהַהגָדֹות, ֵמֶהם ֶשנֹוֲהגִים ֵמֶהם ֶדֶרךְ ַהָצָעה 

ְקָדָמה לְִענְיָן ֶשרֹוִצים לְנֲַחצֹו ּולְַאְמצֹו, ְּכמֹו ֶשָאְמרּו: ְּכֶשיַָרד ִרבֹון ָהעֹולִָמים וְהַ 

לְִמְצַריִם, לְנֵַחץ ָהֱאמּונָה ֶשיְִציַאת ִמְצַריִם ָהיְָתה ְבַכּוָנָה ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים יְִתָבָרךְ, לֹא  

ת ְבנֵי ָאָדם ּוְברּוֲחנִיּות ּכֹוָכִבים ּוַמלְָאִכים ְבִמְקִרים וְלֹא ְבִמצּוִעים ִמַתְחבּולֹו

וְֵשִדים, וְָכל ֲאֶשר יֲַעבֹר ְבלֵב־ְמַחֵשב, ֲאָבל ִבְדַבר ָהֱאלִֹהים לְַבדֹו, וְָאְמרּו ַעל ֶדֶרךְ  

ה ָּכךְ וְָכךְ.  ַמה ֶשֵהם אֹוְמִרים ‘ְּכַביָכֹול’, ְרצֹונָם לֹוַמר: ִאם ָהיָה יָכֹול לְִהיֹות ָּכךְ ָהיָ 

וְַאף ַעל ִפי ֶשֵאין ֶזה נְִמָצא ַבגְָמָרא וְלֹא יִָמֵצא ִּכי ִאם ִבְקָצת ַהִסדּוִרים, ַאךְ ְבֵעת  

ֶשִתְמָצא ָכמֹוהּו ֶאל ָהִענְיָן ַהֶזה הּוא נֹוֶטה, ְּכמֹו ֶשָאַמר ִמיָכיְהּו לְַאְחָאב: ‘ָרִאיִתי  

ָכל־ְצָבא ַהָשַמיִם’ וְגו' ‘וַיֹאֶמר יְיָ ִמי יְַפֶתה ֶאת־ַאְחָאב  ֶאת יְיָ יֹוֵשב ַעל־ִּכְסאֹו וְ 

וְיַַעל’ וְגו' ‘וַיֵֵצא ָהרּוַח’ וגו' ּוְשָאר ָהִענְיָן, וְלֹא ָהיָה ְבִעָקר יֹוֵתר ֵמָאְמרֹו: ‘ִהנֵה נַָתן  

ַהָצָעה ֲהלִָצית ְמנֶַחֶצת ה’ רּוַח ֶשֶקר ְבִפי ָּכל נְִביֶאיךָ ֵאלֶה‘, וְזּולַת ֶזה ַהְקָדָמה וְ 

ַהָדָבר ַהֶזה ִּכי הּוא ֱאֶמת. ּוֵמֶהם ִספּוִרים ִמַמְראֹות רּוֲחנִיֹות ָראּום, וְֵאין זֹאת  

ְפלִיָאה ַעל ַהֲחִסיִדים ָהֵהם ֶשיְִראּו צּורֹות, ֵמֶהם ִדְמיֹונֹות ַבֲעבּור גֶֹדל ַמְחְשבֹוָתם  

ם צּורֹות ֶשיֵש לֶָהם ֶמֶמש ֲאִמִתי ִמחּוץ ַּכֲאֶשר ָראּו אֹוָתם וְַזּכּות ֵדעֹוָתם, ּוֵמהֶ 

ַהנְִביִאים, וְֵכן ַבת קֹול ֶשלֹא ָפְסָקה ֵמֶהם ְבַביִת ֵשנִי, וְִהיא ַמְדֵרגָה לְַמָטה 

ֵעאל: ‘ָשַמְעִתי  ִמַמְדֵרגַת ֶהָחזֹון וְַהִדבּור. וְַאל יְִהיֶה ָרחֹוק ֶאְצלְךָ ַמה ֶשָאַמר ר’ יְִשמָ 

ַבת קֹול ֶשְמנֶַהֶמת ְּכיֹונָה’ וְזּולַת ֶזה, ֶשְּכָבר נְִתָבֵאר ִמַמֲעַמד מֶשה וְֵאלִיָהּו ַמה  

ֶשיִָשים ֶזה ְבֶאְפָשר, וְַכֲאֶשר יָבֹא ַבַקָבלָה ַהנֱֶאָמנָה ֵמַהִדין לְַקְבלֹו. וְנֹאַמר ְבַמה 

ֶהֱחַרְבִתי ֶאת ֵביִתי’, ַּכֲאֶשר נֹאַמר ְב’וַיִנֶָחם יְיָ', ‘וַיְִתַעֵצב ֶאל ֶשָאַמר: ‘אֹוי לִי שֶ 

לִבֹו’. ּוֵמֶהם ַמה ֶשֵהם ְמָשלִים מּוָבִאים ַעל סֹודֹות ַהָחְכמֹות נְִמנַע גְלֹוָתם, ִמְפנֵי  

נִָחים לְַחקֹר ּולְַחֵפש לִיִחיִדים, ְּכֶשיַגִיַע ֲאלֵיֶהם  ֶשֵאין לֶָהמֹון תֹוֶעלֶת ֵמֶהם, וְֵהם מֻׁ

ִמי ֶשהּוא ָראּוי לֶָהם ֶאָחד ְבדֹור אֹו ְבדֹורֹות. ּוֵמֶהם ַמה ֶשנְִרִאים ְּכֶשֶקר וְיְִתָבֵאר  

ִענְיָנָם ִעם ְמַעט ִעיּון, ְּכמֹו ֶשָאְמרּו: ‘ִשְבָעה ְדָבִרים נְִבְראּו קֶֹדם ָהעֹולָם; גַן ֵעֶדן  

ַצִדיִקים וְיְִשָרֵאל וְִכֵסא ַהָּכבֹוד וִירּוָשלַיִם ּוָמִשיַח ֶבן־ָדוִד’, דֹוֶמה לְַמה  וְתֹוָרה וְ 

ֶשָאְמרּו ַהֲחָכִמים: ‘ְתִחלַת ַהַמֲחָשָבה סֹוף ַהַמֲעֶשה’, וְַכֲאֶשר ָהיְָתה ַּכּוָנַת ַהָחְכָמה  

ָמה וְנֹוְשֶאיָה ֵהם ַהַצִדיִקים, ּוֵבינֵיֶהם ַהתֹוָרה, ֶשִהיא גּוף ַהָחכְ  –ִבְבִריַאת ָהעֹולָם 

ִּכֵסא ַהָּכבֹוד, וְַהַצִדיִקים ֶבֱאֶמת לֹא יְִהיּו ִּכי ִאם ֵמַהְסגֻׁלָה וְֵהם יְִשָרֵאל, וְֵאין ָראּוי  

ּוב לֶָהם ִּכי ִאם ַהְסגֻׁלָה ֵמַהְמקֹומֹות וְִהיא יְרּוָשלַיִם, וְלֹא יְַחְבֵרם ִּכי ִאם ֶהָחש

ֶשַבְברּוִאים וְהּוא ַהָמִשיַח, וְַאֲחִריָתם וֲַהלִיָכָתם ֶאל גַן ֵעֶדן, ָהיָה ְבִדין ֶשיּוְשמּו 

ֵאלֶה ְברּוִאים ְבכַֹח קֶֹדם ָהעֹולָם. ּוֵמַהנְִרִאים עֹוד ֶשֶקר ַמה ֶשָאְמרּו: ‘ֲעָשָרה ְדָבִרים  

ץ ּוִפי ַהְבֵאר ּוִפי ָהָאתֹון וְכו'', לְָהִפיק ֵבין ַהתֹוָרה  נְִבְראּו ֵבין ַהְשָמשֹות: ִפי ָהָארֶ 

וְַהֶטַבע, ִּכי ַהֶטַבע אֹוֵמר ְבִמנְָהג, וְַהתֹוָרה אֹוֶמֶרת ְבִשנּוי ַהִמנְָהג, וְַהֲהָפָקה 

ְתנֶה ָבֶהם  ֵבינֵיֶהם ִּכי ַהִמנְָהגִים ֶשנְִשַתנּו ֵהם ְבֶטַבע, ִמְפנֵי ֶשָהיּו ְבֵחֶפץ הַ  ַקְדמֹון מֻׁ

ְסָּכם ֲעלֵיֶהם ִמֵשֶשת יְֵמי ְבֵראִשית. וֲַאנִי מֹוֶדה לְךָ, ֶמלֶךְ ּכּוָזר, ֶשַבגְָמָרא ְדָבִרים   ּומֻׁ

ֶשֵאינֶנִי יָכֹול לְַהְטִעיְמךָ ָבֶהם ְטָעִמים ַמְסִפיִקים וְלֹא לֲַהִביָאם ְבֶקֶשר ִענְיָן, וְֵהם  

ם ַהַתלְִמיִדים ַבגְָמָרא ֵמִהְשַתְדלָם, ִמְפנֵי ֶשָהיָה ֶאְצלָם ֶש’ִשיַחת  ֶשִהְכנִיסּו אֹותָ 



ַהֲחָכִמים ְצִריָכה ַתלְמּוד’, ּוַמה ֶשָהיּו נְִזָהִרים לֵאמֹר ַרק ַמה ֶשָשְמעּו ֵמַרבֹוֵתיֶהם, 

וְָהיּו נְִזָהִרים ֶשיֹאְמרּו אֹוָתם  ִעם ִהְשַתְדלּוָתם ֶשיְַחְברּו ָּכל ַמה ֶשָשְמעּו ֵמֶהם, 

ְבִמלֹוָתם ְבַעְצָמם, וְֶאְפָשר ֶשלֹא ָהיּו ְמִבינִים ִענְיָנֹו, וַיֹאְמרּו 'ָּכךְ וְָכךְ ָשַמְענּו  

וְִקַבלְנּו, וְֶאְפָשר ֶשָהיָה לְַרבֹוֵתיֶהם ַבַמֲאָמר ַההּוא ִענְיָנִים נֶֶעלְמּו ֵמַהַתלְִמיִדים,  

ִהגִיַע ַהָדָבר ֵאלֵינּו וְֵהַקלְנּו בֹו ִמְפנֵי ֶשלֹא יַָדְענּו ִענְיָנֹו. ַאךְ ָּכל ֶזה ְבַמה ֶשֵאינֹו  וְ 

ָתר ּוָבָאסּור, ַעל ֵּכן לֹא נְַרגִיש ֵאלָיו וְלֹא יְִפַחת ַהִחבּור ִעם ַהָפנִים ֲאֶשר   ַבמֻׁ

 ְזַכְרִתים. 

 עד. 

ִטיבֹוָת לִִבי וְִחַזְקָת ֱאמּונִָתי ַבַקָבלָה. ּוְרצֹונִי ַעָתה ֶשַתְרֶאה לִי  ָאַמר ַהּכּוָזִרי: ְּכָבר הֱ 

ַטַעם ֵמָחְכמֹוָתם ַאַחר ֶשתֹוִסיף לִי ֵבאּור ִבְשמֹות ָהֱאלִֹהים יְִתָבָרךְ, וְַתְרִחיב לִי  

 ָבִענְיָן ְמַעט ְבֶעְזַרת ֱאלִֹהים.
 


