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 עג.

ָבִרים. יָכֹול ֶשָהיָה לֶָהם סֹודֹות נֲַעלָמֹות   נֵי דְּׁ ָאַמר ֶהָחֵבר: ֲאָבל נֹאַמר ֶאָחד ִמשְּׁ

ֵרה ִמּדֹות’, אֹו  לֹש ֶעשְּׁ ִמֶמּנּו בְֶּׁדֶרךְּׁ ֵפרּוש ַהּתֹוָרה, ָהיּו ֶאצְּׁלָם בְַּׁקָבלָה בְַּׁהנְָּׁהגַת ‘שְּׁ

יֶה ֲהָבָאָתם לַפְּׁסּוִקים ַעל ֶּדֶרךְּׁ ‘ַאסְּׁ  ַמכְָּּׁתא’, ֶשֵהם ָשִמים אֹוָתּה כְִּׁסָמן ֶשיִהְּׁ

לְַּׁקָבלָָתם, ַכֲאֶשר ָשמּו ָפסּוק: ‘וַיְַּׁצו ה’ ֱאלִֹהים ַעל ָהָאָדם לֵאמֹר‘, ִסָמן לְֶּׁשַבע  

ַכת ַהֵשם, ‘ֱאלִֹהים’ זֹו ֲעבֹוָדה  ִמצְֹּׁות ֶשּנִצְַּׁטּוּו בְּׁנֵי נַֹח. ‘וַיְַּׁצו’ ֵאּלּו ַהִּדינִין, ‘ה’  ’ ִברְּׁ

ִפיַכת ָּדִמים, ‘לֵאמֹר’ זֹו גִּלּוי ֲעָריֹות, ‘ִמָכל־ֵעץ־ַהגָן’ ֶזה זָ  ָרה, ‘ַעל־ָהָאָדם’ זֹו שְּׁ

גֵָזל, ‘ָאכֹל ּתֹאֵכל’ ֶזה ֵאֶבר ִמן ֶהָחי. ַכָמה ָרחֹוק ֵבין ֵאּלּו ָהִענְּׁיָנִים ּוֵבין ַהָפסּוק  

ִכין אֹוָתּה ַבָפסּוק ַהֶזה ַהֶזה, ַאךְּׁ ֵאֶצל ָהָעם ַקָבלָה ִמֶשַבע ַהִמצְֹּׁות הָ  ֵאּלֶה, סֹומְּׁ

ָּדו יֵש לֶָהם בְֵּׁפרּוש ַהפְּׁסּוִקים,  נֵי ַהָפנִים יַחְּׁ ִסָמן ֶשֵמֵקל ֲעלֵיֶהם ִזכְָּׁרם. וְֶּׁשָמא שְּׁ בְּׁ

מֹךְּׁ ֲעלֵיֶהם, ֵמַאַחר   אֹו ֶשיֵש ָשם ָפנִים ֲאֵחִרים נֶֶעלְּׁמּו ִמֶמּנּו, ּוִמן ַהִּדין ֶשּנִסְּׁ

לּוָתם וֲַהמֹונָם ַהגָדֹול ֲאֶשר לֹא יִָּתֵכן בֹו שֶ  ַּתּדְּׁ ָרה ָחכְָּׁמָתם וֲַחִסידּוָתם וְִּׁהשְּׁ ָברְּׁ ּנִתְּׁ

ֵריֶהם ֲאָבל נֲַחשֹד ֲהָבנֵָתנּו, ַכֲאֶשר נֲַעֶשה ַבּתֹוָרה  ָכָמה, וְֵּׁאין לֲַחשֹד לְִּׁדבְּׁ שּום ַהסְּׁ

יֵַשב בְּׁנַפְּׁשֹוֵתינּו, וְֵּׁאין ֶחֶשד ֶאצְּׁלֵנּו בְָּׁדָבר ִמֶמּנּו ּוַמה ֶשּנִכְּׁלַל ָבּה, ִמַמה ֶשּלֹא יִתְּׁ 

לֶה ַהִקּצּור בְּׁנַפְֵּׁשנּו. ַאךְּׁ ַהַהגָדֹות, ֵמֶהם ֶשּנֹוֲהגִים ֵמֶהם ֶּדֶרךְּׁ ַהָּצָעה  ֲאָבל נִתְּׁ

רּו: כְֶּׁשיָ  צֹו, כְּׁמֹו ֶשָאמְּׁ ָּדָמה לְִּׁענְּׁיָן ֶשרֹוִצים לְּׁנֲַחצֹו ּולְַּׁאמְּׁ ַרד ִרבֹון ָהעֹולִָמים וְַּׁהקְּׁ

ָבָרךְּׁ, לֹא   ַכּוָנָה ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים יִתְּׁ לְִּׁמצְַּׁריִם, לְּׁנֵַחץ ָהֱאמּונָה ֶשיְִּׁציַאת ִמצְַּׁריִם ָהיְָּׁתה בְּׁ

ִרים וְּׁלֹא בְִּׁמּצּוִעים ִמַּתחְּׁבּולֹות בְּׁנֵי ָאָדם ּובְּׁרּוֲחנִיּות כֹוָכִבים ּוַמלְָּׁאִכים  בְִּׁמקְּׁ

רּו ַעל ֶּדֶרךְּׁ  וְֵּׁשִדים, וְָּׁכל ֲאֶשר יַ  ַבר ָהֱאלִֹהים לְַּׁבּדֹו, וְָּׁאמְּׁ ַחֵשב, ֲאָבל ִבדְּׁ ֲעבֹר בְּׁלֵב־מְּׁ

יֹות ָכךְּׁ ָהיָה ָכךְּׁ וְָּׁכךְּׁ.   צֹונָם לֹוַמר: ִאם ָהיָה יָכֹול לִהְּׁ ִרים ‘כְַּׁביָכֹול’, רְּׁ ַמה ֶשֵהם אֹומְּׁ

ָצא ַבגְָּׁמָרא וְּׁלֹא יִָמֵצא ִכי  ָצת ַהִסּדּוִרים, ַאךְּׁ בְֵּׁעת  וְַּׁאף ַעל ִפי ֶשֵאין ֶזה נִמְּׁ ִאם ִבקְּׁ

ָצא ָכמֹוהּו ֶאל ָהִענְּׁיָן ַהֶזה הּוא נֹוֶטה, כְּׁמֹו ֶשָאַמר ִמיָכיְּׁהּו לְַּׁאחְָּׁאב: ‘ָרִאיִתי   ֶשִּתמְּׁ

אֹו וְָּׁכל־צְָּׁבא ַהָשַמיִם’ וְּׁגו' ‘וַיֹאֶמר יְּׁיָ ִמי יְַּׁפֶּתה ֶאת־ַאחְָּׁאב   ֶאת יְּׁיָ יֹוֵשב ַעל־ִכסְּׁ

רֹו: ‘ִהּנֵה נַָתן  וְּׁיַַעל’ וְּׁ  ָאר ָהִענְּׁיָן, וְּׁלֹא ָהיָה בְִּׁעָקר יֹוֵתר ֵמָאמְּׁ גו' ‘וַיֵֵצא ָהרּוַח’ וגו' ּושְּׁ

נֶַחֶצת  ָּדָמה וְַּׁהָּצָעה ֲהלִָצית מְּׁ ה’ רּוַח ֶשֶקר בְִּׁפי ָכל נְִּׁביֶאיךָ ֵאּלֶה‘, וְּׁזּולַת ֶזה ַהקְּׁ

אֹות רּוֲחנִיֹות ָראּום, וְֵּׁאין זֹאת  ַהָּדָבר ַהֶזה ִכי הּוא ֱאֶמת. ּוֵמֶהם ִספּוִרים מִ  ַמרְּׁ

בֹוָתם   יֹונֹות ַבֲעבּור גֶֹדל ַמחְּׁשְּׁ אּו צּורֹות, ֵמֶהם ִּדמְּׁ פְּׁלִיָאה ַעל ַהֲחִסיִדים ָהֵהם ֶשיִרְּׁ

וְַּׁזכּות ֵּדעֹוָתם, ּוֵמֶהם צּורֹות ֶשיֵש לֶָהם ֶמֶמש ֲאִמִּתי ִמחּוץ ַכֲאֶשר ָראּו אֹוָתם 

ֵרגָה לְַּׁמָטה ַהּנְִּׁביִאי ָקה ֵמֶהם בְַּׁביִת ֵשנִי, וְִּׁהיא ַמדְּׁ ם, וְֵּׁכן ַבת קֹול ֶשּלֹא ָפסְּׁ

ִּתי   ָמֵעאל: ‘ָשַמעְּׁ יֶה ָרחֹוק ֶאצְּׁלְּׁךָ ַמה ֶשָאַמר ר’ יִשְּׁ ֵרגַת ֶהָחזֹון וְַּׁהִּדבּור. וְַּׁאל יִהְּׁ ִמַמדְּׁ

נֶַהֶמת כְּׁיֹונָה’ וְּׁזּולַת ֶזה, ֶשכְָּׁבר נִתְּׁ  ָבֵאר ִמַמֲעַמד מֶשה וְֵּׁאלִיָהּו ַמה  ַבת קֹול ֶשמְּׁ

ֶשיִָשים ֶזה בְֶּׁאפְָּׁשר, וְַּׁכֲאֶשר יָבֹא ַבַקָבלָה ַהּנֱֶאָמנָה ֵמַהִּדין לְַּׁקבְּׁלֹו. וְּׁנֹאַמר בְַּׁמה 



ַעֵּצב ’וַיִּנֶָחם יְּׁיָ', ‘וַיִתְּׁ ֶאל  ֶשָאַמר: ‘אֹוי לִי ֶשֶהֱחַרבְִּּׁתי ֶאת ֵביִתי’, ַכֲאֶשר נֹאַמר בְּׁ

נַע גְּׁלֹוָתם, ִמפְּׁנֵי   ָשלִים מּוָבִאים ַעל סֹודֹות ַהָחכְּׁמֹות נִמְּׁ לִבֹו’. ּוֵמֶהם ַמה ֶשֵהם מְּׁ

קֹר ּולְַּׁחֵפש לִיִחיִדים, כְֶּׁשיַגִיַע ֲאלֵיֶהם  ֶשֵאין לֶָהמֹון ּתֹוֶעלֶת ֵמֶהם, וְֵּׁהם ֻמּנִָחים לַחְּׁ

ָבֵאר  ִמי ֶשהּוא ָראּוי לֶָהם ֶאָחד בְּׁדֹור אֹו בְּׁ  ִאים כְֶּׁשֶקר וְּׁיִתְּׁ דֹורֹות. ּוֵמֶהם ַמה ֶשּנִרְּׁ

אּו קֶֹדם ָהעֹולָם; גַן ֵעֶדן   ָבִרים נִבְּׁרְּׁ רּו: ‘ִשבְָּׁעה דְּׁ ַעט ִעיּון, כְּׁמֹו ֶשָאמְּׁ ִענְּׁיָנָם ִעם מְּׁ

ָרֵאל וְִּׁכֵסא ַהָכבֹוד וִירּוָשלַיִם ּוָמִשיַח ֶבן־ָּדוִד’, ּדֹוֶמה לְַּׁמה   וְּׁתֹוָרה וְַּׁצִּדיִקים וְּׁיִשְּׁ

ִחּלַת ַהַמֲחָשָבה סֹוף ַהַמֲעֶשה’, וְַּׁכֲאֶשר ָהיְָּׁתה ַכּוָנַת ַהָחכְָּׁמה   רּו ַהֲחָכִמים: ‘ּתְּׁ ֶשָאמְּׁ

ֶאיָה ֵהם ַהַּצִּדיִקים, ּוֵבינֵיֶהם  –ִבבְִּׁריַאת ָהעֹולָם  ַהּתֹוָרה, ֶשִהיא גּוף ַהָחכְָּׁמה וְּׁנֹושְּׁ

ָרֵאל, וְֵּׁאין ָראּוי  ִכֵסא ַהָכבֹוד, וְַּׁהַּצִּדיקִ  גֻּלָה וְֵּׁהם יִשְּׁ יּו ִכי ִאם ֵמַהסְּׁ ים ֶבֱאֶמת לֹא יִהְּׁ

קֹומֹות וְִּׁהיא יְּׁרּוָשלַיִם, וְּׁלֹא יְַּׁחבְֵּׁרם ִכי ִאם ֶהָחשּוב  גֻּלָה ֵמַהמְּׁ לֶָהם ִכי ִאם ַהסְּׁ

מּו ֶשַבבְּׁרּוִאים וְּׁהּוא ַהָמִשיַח, וְַּׁאֲחִריָתם וֲַהלִיָכָתם ֶאל גַן ֵעֶדן  , ָהיָה בְִּׁדין ֶשיּושְּׁ

ָבִרים   רּו: ‘ֲעָשָרה דְּׁ ִאים עֹוד ֶשֶקר ַמה ֶשָאמְּׁ ֵאּלֶה בְּׁרּוִאים בְּׁכַֹח קֶֹדם ָהעֹולָם. ּוֵמַהּנִרְּׁ

ָמשֹות: ִפי ָהָאֶרץ ּוִפי ַהבְֵּׁאר ּוִפי ָהָאתֹון וְּׁכו'', לְָּׁהִפיק ֵבין ַהּתֹוָרה   אּו ֵבין ַהשְּׁ נִבְּׁרְּׁ

ַהֶטַבע אֹוֵמר בְִּׁמנְָּׁהג, וְַּׁהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת בְִּׁשּנּוי ַהִמנְָּׁהג, וְַּׁהֲהָפָקה  וְַּׁהֶטַבע, ִכי

נֶה ָבֶהם   מֹון ֻמתְּׁ ַּתּנּו ֵהם בְֶּׁטַבע, ִמפְּׁנֵי ֶשָהיּו בְֵּׁחֶפץ ַהַקדְּׁ ֵבינֵיֶהם ִכי ַהִמנְָּׁהגִים ֶשּנִשְּׁ

ָכם ֲעלֵיֶהם ִמֵשֶשת יְֵּׁמי בְֵּׁראִשית. וֲַאנִי מ ָבִרים  ּוֻמסְּׁ ֹוֶדה לְּׁךָ, ֶמלֶךְּׁ כּוָזר, ֶשַבגְָּׁמָרא דְּׁ

ִפיִקים וְּׁלֹא לֲַהִביָאם בְֶּׁקֶשר ִענְּׁיָן, וְֵּׁהם   ָעִמים ַמסְּׁ ךָ ָבֶהם טְּׁ ִעימְּׁ ֶשֵאינֶּנִי יָכֹול לְַּׁהטְּׁ

לָם, ִמפְּׁנֵי ֶשָהיָה ֶאצְּׁלָם ֶש’שִ  ַּתּדְּׁ יַחת  ֶשִהכְּׁנִיסּו אֹוָתם ַהַּתלְִּׁמיִדים ַבגְָּׁמָרא ֵמִהשְּׁ

עּו ֵמַרבֹוֵתיֶהם,  ָהִרים לֵאמֹר ַרק ַמה ֶשָשמְּׁ ַהֲחָכִמים צְִּׁריָכה ַתלְּׁמּוד’, ּוַמה ֶשָהיּו נִזְּׁ

רּו אֹוָתם   ָהִרים ֶשיֹאמְּׁ עּו ֵמֶהם, וְָּׁהיּו נִזְּׁ לּוָתם ֶשיְַּׁחבְּׁרּו ָכל ַמה ֶשָשמְּׁ ַּתּדְּׁ ִעם ִהשְּׁ

נּו   בְִּׁמּלֹוָתם בְַּׁעצְָּׁמם, וְֶּׁאפְָּׁשר ֶשּלֹא רּו 'ָכךְּׁ וְָּׁכךְּׁ ָשַמעְּׁ ִבינִים ִענְּׁיָנֹו, וַיֹאמְּׁ ָהיּו מְּׁ

וְִּׁקַבלְּׁנּו, וְֶּׁאפְָּׁשר ֶשָהיָה לְַּׁרבֹוֵתיֶהם ַבַמֲאָמר ַההּוא ִענְּׁיָנִים נֶֶעלְּׁמּו ֵמַהַּתלְִּׁמיִדים,  

נּו ִענְּׁיָנֹו. ַא ךְּׁ ָכל ֶזה בְַּׁמה ֶשֵאינֹו  וְִּׁהגִיַע ַהָּדָבר ֵאלֵינּו וְֵּׁהַקלְּׁנּו בֹו ִמפְּׁנֵי ֶשּלֹא יַָדעְּׁ

גִיש ֵאלָיו וְּׁלֹא יִפְַּׁחת ַהִחבּור ִעם ַהָפנִים ֲאֶשר   ַבֻמָּתר ּוָבָאסּור, ַעל ֵכן לֹא נַרְּׁ

ִּתים.  ַכרְּׁ  זְּׁ

 עד. 

ֶאה צֹונִי ַעָּתה ֶשַּתרְּׁ ָּת ֱאמּונִָתי ַבַקָבלָה. ּורְּׁ לִי   ָאַמר ַהכּוָזִרי: כְָּׁבר ֱהִטיבֹוָת לִִבי וְִּׁחַזקְּׁ

ִחיב לִי   ָבָרךְּׁ, וְַּׁתרְּׁ מֹות ָהֱאלִֹהים יִתְּׁ ַטַעם ֵמָחכְּׁמֹוָתם ַאַחר ֶשּתֹוִסיף לִי ֵבאּור ִבשְּׁ

ַרת ֱאלִֹהים. ַעט בְֶּׁעזְּׁ  ָבִענְּׁיָן מְּׁ
 


