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 ר' יהודה הלוי 

 תרגום: יהודה אבן תיבון 

, ְוֵיש  ,ָאַמר ֶהָחֵבר:  א ֵשל ְבָדָבר ִמן ַהְדָבִרים, ּוְלַדָין ֶשּלוֹּ ַאר ְלמוֹּ ֱאֹלִהים' תֹּ
ֶצה ב ל ְכֶשהּוא רוֹּ , ְוֵיש ֶשִיְהֶיה ְבֵחֶלק ְכֶשהּוא ֶשִיְהֶיה ַבכֹּ ָלם כֻּּלוֹּ ֵשל ָבעוֹּ וֹּ מוֹּ

ת ַהַגְלַגל, אוֹּ ֶטַבע ֵמן ַהְטָבִעים, אוֹּ ַדָין ִמְבֵני ָאָדם. ְוִנְבָנה   חוֹּ ַח ִמכֹּ ֶצה בוֹּ כֹּ רוֹּ
ּמוֹּת ֵהג ֵבין ָהאֻּ ן ִקבּוץ, ַבֲעבּור ַמה ֶשָהָיה נוֹּ ְבֵדי ָהֱאִליִלים,   ַהֵשם ַהֶזה ִבְלשוֹּ עוֹּ

חוֹּת  ִשים ְצָלִמים ְוָהיּו ַמֲאִמיִנים ֶשָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָיחּולּו בוֹּ כֹּ ֶשָהיּו עוֹּ
ְרִאים ְכָלָלם   ַה, ְוָהיּו קוֹּ ֶמה ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶאְצָלם ֱאלוֹּ ַהַגְלַגִלים ּוַמה ֶשדוֹּ

ְשִלים ָבֶהם, ְוֵהם ִמְתַרִבים, ְבִרבּוי ֱאֹלִהים, ְוָהיּו ִנְשָבִעים ָבֶהם, ּו ְכִאּלּו ֵהם מוֹּ
ת ִכּנּוי  חוֹּ ָלם, ִכי ַהכֹּ ת ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ָהעוֹּ חוֹּ ת ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ַהגּוף, ְוַהכֹּ חוֹּ ַהכֹּ

ַח ַהְתנּוָעה ָהַא ַח זּוָלִתי כֹּ ת, ִכי ָכל ְתנּוָעה ִהיא ָבָאה ִמכֹּ ת ַהְתנּועוֹּ ֶחֶרת,  ְלִסבוֹּ
חוֹּת ִמְתַחְּלִפים.   ַח ֶאָחד ֲאָבל ְבכֹּ ִכי ַגְלַגל ַהֶשֶמש ְוַגְלַגל ַהָיֵרַח ֵאיָנם ָרִצים ְבכֹּ

ת ָהֵאֶּלה, ִאם ַבֲעבּור  חוֹּ ן ֲאֶשר ִמֶּמּנּו ָבאּו ָכל ַהכֹּ ַח ָהִראשוֹּ ְוֹלא ָפנּו ֶאל ַהכֹּ
, ְוָטֲענּו ִכי ִקבּוץ הַ  דּו בוֹּ ַה, ְוֶשַהֶּנֶפש ֶשֹּלא הוֹּ ֶּנה ֱאלוֹּ ת ָהֵאֶּלה הּוא ַהְמסֻּ חוֹּ כֹּ

דּו ֵבאֹלִהים   ת ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ַהגּוף, אוֹּ ֶשהוֹּ חוֹּ ַגם ֵכן ֵאיָנה ִכי ִאם ִקבּוץ ַהכֹּ
ָמם  , ְוָחְשבּו ִכי הּוא ֶנֱעָלם ּוְמרוֹּ ָדתוֹּ ִעיל ֲעבוֹּ ק ְבֵעיֵניֶהם ֶשתוֹּ ַאְך ָהָיה ָרחוֹּ

ְבִדים ֶשֵידָ  ֵענּו ָכל ֶשֵכן ֶשַיְשִגיַח ָבנּו, ָחִליָלה ָלֵאל ִמִדְבֵריֶהם. ַעל ֵכן ֹלא ָהיּו עוֹּ
ֵלל ַהִסבוֹּת ֵמֵאין  ָתם ֱאֹלִהים, ְכָלל ֶשכוֹּ ְרִאין אוֹּ ָדָבר ֶאָחד ַאְך ַרִבים ֶשּקוֹּ

ד ֵהא ָוו ֵהא  ִחּלּוק. ְוַהַדְיקּות ְוַהַּמֲעָלה ַהְיֵתָרה ֵאיָנה ִכי  ִאם ַבֵשם ַהִּנְכָבד יוֹּ
ָדע ָרמּוז ֵאָליו ְבִמדוֹּת, ֹלא ְבָמקוֹּם, ַאַחר ֲאֶשר ֹלא ָהָיה  ִיְתָבָרְך, הּוא ֵשם נוֹּ

ֵאל:   ָדע, ִכי ָהָיה ִנְקָרא ֱאֹלִהים ִבְכָלל, ְוִנְקָרא ה' ְבִהְתַיֵחד. ְכִאּלּו ָשַאל ַהשוֹּ נוֹּ
ַה רָ  ד: ַהֶשֶמש אוֹּ ַהָיֵרַח אוֹּ ַהָשַמִים אוֹּ ַהַּמָזלוֹּת אוֹּ ַאַחד “ֵאיֶזה ֱאלוֹּ אּוי ַלֲעבֹּ

כִבים אוֹּ ָהֵאש אוֹּ ָהרּוַח אוֹּ ַהַּמְלָאִכים ָהרּוָחִנִיים אוֹּ זּוָלָתם? ִכי ְלָכל  ַהכוֹּ
ד”. ְוִתְהֶיה  ֶאָחד ֵמֶהם ַמֲעֶשה ּוֶמְמָשָלה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִסָבה ַבֲהָוָיה ּוַבֶהְפסֵ 

ן‘,  ָדע, ִכ,ְראּוֵבן' ְו,ִשְמעוֹּ ִני’ ְבֵשם נוֹּ ֵמר:,ְפלוֹּ ַהְתשּוָבה: ה‘! ְכמוֹּ ֶשַאָתה אוֹּ
ן' ֲאִמַתת ַעְצֵמיֶהם.   ַאֲחֵרי ֲאֶשר יּוַבן ִמִּמַּלת,ְראּוֵבן’ ְו,ִשְמעוֹּ

 

 

 

 

ִדיַע ְבֵשם ַמה ֶשֵאין ָעָלי  ָאַמר ַהכּוָזִרי:  ב ו ֶרֶמז, ַאְך ָהְרָאָיה ָעָליו ְוֵאיְך אוֹּ
 ִמַּמֲעָשיו.
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ְמִזים ֵאָליו ָבְרִמיָזה ַהְּנבּוִאית ּוָבְרִאָיה ָהרּוָחִנית, ִכי   ָאַמר ֶהָחֵבר:  ג ֲאָבל רוֹּ
ת. ְוִכי  ְפָסדוֹּ א ָאָדם ְלֶאִפיקּוְרסּות ּוְלֵדעוֹּת מֻּ ת ָיבוֹּ ָהְרָאיוֹּת ַמְתִעים ּוִמן ָהְרָאיוֹּ

ת. ְוֵכן ַאְנֵשי ָמה ֵהִביא ַהּמַ  ר ִבְשֵתי ִסבוֹּת ְקדּומוֹּת, ֶאָּלא ָהְרָאיוֹּ ְשִנים, ֵלאמֹּ
ר ְבַקְדמּות ַהַגְלַגל ְוֶשהּוא ִסַבת ַעְצמוֹּ ְוִסַבת  ַהַּקְדמּות ָמה ֱהִביָאם ֵלאמֹּ

ְבֵדי ָהֵאש  ְבֵדי ַהֶשֶמש ְועוֹּ ת. ְוֵכן עוֹּ , ֶאָּלא ָהְרָאיוֹּ ֵהִביאּו  ָהְרָאיוֹּת  –זּוָלתוֹּ
ְקָדקוֹּת ַעד ַתְכִלית ּוֵמֶהם   ת ֶנֶחְלקּו, ֵמֶהם ְמדֻּ ָתם ֶאל ֶזה. ַאְך ַדְרֵכי ָהְרָאיוֹּ אוֹּ

ְקָדק ֶשָבֶהם  ת. ְוַהְמדֻּ ָצרוֹּ ר  –ְמקֻּ ת ֱהִביאּום ֵלאמֹּ ִפים, ְוַדְרֵכי ָהְרָאיוֹּ סוֹּ ַהִפילוֹּ
ִעיֵלנּו ְוֹלא ַיִזיֵקנּו, ְוֹלא  ֵתינּו, ְוֹלא ֵבאֹלִהים, ֶשֹּלא יוֹּ ֵיַדע ְתִפָּלֵתנּו ְוָקְרְבנוֹּ

, ְוֵאין ֵאֶצל ֶאָחד ֵמֶהם ֵשם   ן ְכַקְדמּותוֹּ ָלם ַקְדמוֹּ ָדֵתנּו ְוֹלא ִמְרֵינּו, ְוֶשָהעוֹּ ֲעבוֹּ
ְמִזין ֵאָליו. ַאְך ֵאֶצל ִמי ֶשָשַמע ְדָבָריו ְוִצּוּויוֹּ ְוַהְזָהָרתוֹּ ּוְגמּולוֹּ ַעל  ָדע ֶשרוֹּ נוֹּ

ָדע, ִכּנּוי ָלֶזה ֶשִדֶבר ָהֲעבוֹּ  תוֹּ ְבֵשם נוֹּ ֵרא אוֹּ ָדה ְוָעְנשוֹּ ַעל ָהֲעֵבָרה, ְוהּוא קוֹּ
ָלם ַאַחר ֶשֹּלא ָהָיה. ּוְתִחָּלָתם ָאָדם, ֹלא   ֵרא ָהעוֹּ , ְוִאֵּמת ֶאְצלוֹּ ֶשהּוא בוֹּ ִעּמוֹּ

ֵדַע ה' לּוֵלא ַדְברוֹּ ִעּמוֹּ ּוְגמּולוֹּ ְוָעְנשוֹּ ְוֶשבָ  ָתיו,  ָהָיה יוֹּ ָרא לוֹּ ַחָּוה ִמַצְלעוֹּ
ת ְוָקָרא אוֹּתו ‘,ְיָי’.  ָלם, ְוָרַמז לוֹּ ְבִדבּור ּוְבִמדוֹּ ֵרא ָהעוֹּ ְוִנְתָבֵרר לוֹּ ֶשהּוא בוֹּ

ְולּוֵלא ֶזה ָהָיה ִנְשָאר ַעל ֵשם,ֱאֹלִהים‘, ֶשֵאין ִמְתָבֵרר ַמה הּוא, ִאם הּוא ֶאָחד  
ֵתר ֵמֶאָחד, ִאם הּוא י ֵדַע ַהֲחָלִקים ִאם ֹלא. ְוַאַחר ֵכן ַקִין ְוֶהֶבל ְיָדעּוהּו אוֹּ יוֹּ וֹּ

ַח, ְוַאַחר ֵכן ַאְבָרָהם  ַאַחר ֶשִּקְבלּוהּו ֵמֲאִביֶהם, ָבְרִאָיה ַהְּנבּוִאית, ְוַאַחר ֵכן נֹּ
ב ַעד מֶשה ּוִמי ֶשָהָיה ַאֲחָריו ֵמַהְּנִביִאים. ּוְקָראּוהּו ֵהם,ְייָ  ’ ֵיְצָחק ְוַיֲעקֹּ

ָתם,,ְיָי‘, ַבֲעבּור   ִבְרִאָיָתם, ּוְקָראּוהּו ָהָעם ַהְמַקְבִלים ֵמֶהם ְבַהֲאָמָנָתם אוֹּ
, ַעד   ֶשָהָיה ְדָברוֹּ ְוַהְנָהָגתוֹּ ָדֵבק ִבְבֵני ָאָדם ְוָהיּו ְדֵבִקים ַהְסגָֻּּלה ִמְבֵני ָאָדם בוֹּ

תוֹּ ְבִמצּוַע ָמה ִנְקָרא “ָכב ִאים אוֹּ ד ּוְשִכיָנה ּוַמְלכּות ְוֵאש ְוָעָנן ֶשָהיּו רוֹּ וֹּ
ְוֶצֶלם ּוְתמּוָנה ּוַמְרֵאה ַהֶּקֶשת” ְוזּוַלת ֶזה ִמַּמה ֶשָהָיה ְרָאָיה ָלֶהם ֶשַהִדבּור 
ן ‘ְיָי’ ְכמוֹּ ֶשָהיּו   ד ְיָי’. ְוֵיש ֶשִיְקְראּו ָהָארוֹּ ,ְכבוֹּ תוֹּ ְרִאים אוֹּ , ְוקוֹּ ִעָּמם ֵמֶאְצלוֹּ

ְמִרים ‘ ל  אוֹּ ה, ְו,ָעָלה ֱאֹלִהים ִבְתרּוָעה ה’ ְבקוֹּ קּוָמה ה’!' ְושּוָבה ה‘! ְבנּוחֹּ
ן ה’. ְוֵיש ֶשִיְקְראּו ַהַיַחס ֶשֵיש ֵבין ְבֵני ִיְשָרֵאל  ִצים ֲארוֹּ ָפר‘, ְוֵהם ָהיּו רוֹּ שוֹּ

ִצים:  ּוֵבינוֹּ ְוַהִהְצָטֵרף ‘ְיָי’, ּוָבֶזה ֶנֱאַמר: ֲהֹלא ְמַשְנֶאיָך ה' ֶאְש  ְיֵבי ה‘, רוֹּ ָנא, ְואֹּ
ת, ִכי   ּמוֹּ ָּמה ֵמָהאֻּ ַרת ה‘, ִכי ֵאין ֵצרּוף ֵבינוֹּ ּוֵבין אֻּ ַעם ה’ אוֹּ ְבִרית ה' אוֹּ תוֹּ
ָבִלים  רוֹּ ִכי ִאם ַעל ַהְסגָֻּּלה ְוַעל ַבֲעֵלי ָדת ָהֲאִמִתית, ְוֵהם ְמקֻּ ֵצל אוֹּ ֵאיֶנּנּו אוֹּ

ָבל ֵמֶהם, וְ  ֵכן ִנְקָרא ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ְוִנְקָרִאים ֵהם,ַעם ה'' ְו,ַעם  ִמֶּמּנּו ְוהּוא ְמקֻּ
תוֹּ ִמֵשַמע  ת ָהְלכּו ַאֲחָריו ְוָעְבדּו אוֹּ ּמוֹּ ר, ֶשְּקָצת ָהאֻּ ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם’. ֶוֱאמֹּ

ָדָתם ְוִקְצפוֹּ   תוֹּ ַבֲעבוֹּ ָתם ְוִהָדְבקוֹּ ָבֶהם ּוְרצוֹּ ְוַקָבָלה, ַאֵיה ַקְבלוֹּ אוֹּ
ָבָתם  ְבַהְמרוֹּ  ָתם ֶנֱעָזִבים ֶאל ַהֶטַבע ְוַהִּמְקֶרה, טוֹּ ִאים אוֹּ ָתם? ַאְך ֲאַנְחנּו רוֹּ

ָתנּו  . ְוֵכן ִיֵחד אוֹּ ְוָרָעָתם ְכִפיֶהם, ֹלא ְבִעְנָין ִמְתָבֵרר ֶשהּוא ְבָדָבר ֱאֹלִהי ְלַבדוֹּ
:,ה' ָבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמוֹּ ֵאל ֵנָכר‘. ְוָהָיה ַהשֵ  ם ַהֶזה ְמיָֻּחד ָבנּו ֶשֵאין  ְבָאְמרוֹּ

ל ֵהא  ָדע, ֹלא ִיְסבֹּ תוֹּ ֲאִמַתת ְיִדיָעתוֹּ זּוָלֵתנּו. ְוהּוא ֵשם נוֹּ ֵדַע אוֹּ ַאֵחר יוֹּ
ֶסֶפת ַעל ֱאֹלִהים, ְוֵיָאַמר: ָהֱאֹלִהים. ְוַהֵשם ַהֶזה ִמְכָלל  ַהְיִדיָעה ַכֲאֶשר ִהיא נוֹּ

בוֹּת ֲאֶשר יַֻּחדְ  ת ַהַּמֲעלוֹּת ַהטוֹּ ִתיוֹּ דוֹּ ִנְסָתר. ַאְך ַמֲעַלת ָהאוֹּ נּו ָבֶהם, ְוסוֹּ
ִתיוֹּת אהו“י ֲאֶשר ֵהם ִעַּלת   ַהְמיָֻּחדוֹּת לוֹּ ִהיא ַהְמַדֶבֶרת, ִמְפֵני ֶשֵהם אוֹּ

ד ֶשֹּלא ִתְמָצא   ִתיוֹּת ְבעוֹּ ִתיוֹּת, ֶשֵאין ְמַדְבִרים ְבאוֹּת ֵמָהאוֹּ ֵהָראוֹּת ָכל ָהאוֹּ
ד, ְוֵהָּמה ָכרּוחוֹּת ֵאֶּלה, ר”ל ַהַפתְ  ָחא ָלָאֶלף ְוַהֵהא, ְוַהִּקּמּוץ ַלָּוו, ְוַהֶשֶבר ַליוֹּ
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הּו. ֲאָבל,ֶאְהֶיה' ֶאְפָשר ֶשִיְהֶיה ִמן ַהֵשם  ת. ְו,ָיה’ ָכמוֹּ ת ַכגּופוֹּ ִתיוֹּ ּוְשָאר ָהאוֹּ
עַ  : ִלְמנֹּ ה‘, ְוָרָצה בוֹּ  ֵמֲחשֹּב ַבֲאִמתּות ָהֶעֶצם  ַהֶזה, ְוֶאְפָשר ֶשִיְהֶיה ִנְגָזר ֵמ,ָהיֹּ
?’ ָעָנהּו -ִלי ַמה-ֲאֶשר ְיִדיָעתוֹּ ִנְמָנַעת, ְוַכֲאֶשר ְשֵאלוֹּ ְוָאַמר:,ְוָאְמרּו ְשמוֹּ

ֶמה ְלַמה ֶשָאַמר  ?' דוֹּ ר: ַמה ָּלֶהם ְלַבֵּקש ַמה ֶשֹּלא יּוְכלּו ְלַהִשיגוֹּ ֵלאמֹּ
, ַהַּמְלָאְך:,ָלָּמה ֶזה ִתְשַאל ִלְש  ר ָלֶהם ֶאְהֶיה, ּוֵפרּושוֹּ ִמי, ְוהּוא ֶפִלאי‘, ַאְך ֱאמֹּ

ֲאֶשר ֶאְהֶיה, ְוַהַטַעם ַהִּנְמָצא ֲאֶשר ֶאָּמֵצא ָלֶהם ְבֵעת ֶשְיַבְקשּוִני, ַאל ְיַבְקשּו  
ָלה ֵמִהָּמְצִאי ִעָּמֶהם, ִויַקְבלּוִני ֵכן, ְוָאַמר: ֶאְהֶיה ְשָלַחִני ֲאֵליכֶ  ם.  ְרָאָיה ְגדוֹּ

: ִכי ְפתוֹּ ְלמֶשה ְבֶזה ָהִעְנָין ְבָאְמרוֹּ ְּלָך -ֶאְהֶיה ִעָּמְך ְוֶזה-ּוְכָבר ָקַדם ְוָשם מוֹּ
ם. ְוָסַמְך לוֹּ  ִכי ְשַלְחִתיָך הּוא ֶשִאָּמֵצא ְלָך ְבָכל ָמקוֹּ ת ִכי ָאנֹּ ת וגו'', ְוָהאוֹּ ָהאוֹּ

ֵתיכֶ  : “ֱאֹלֵהי ֲאבוֹּ ֶמה ָלֶזה ְבָאְמרוֹּ ם ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם  ַמה ֶשדוֹּ
ְרָסִמים ְבִהָּמֵצא ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי ִעָּמם ָתִמיד,   ב”. ַהְמפֻּ ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּ

ֲעִלים ְצִריִכים ֵאָליו –ֵואֹלֵהי ָהֱאֹלִהים’  חוֹּת ַהפוֹּ ,ִכּנּוי‘, ַבֲעבּור ֶשָכל ַהכֹּ
הּו. ֲאָבל,ֵאל' ִנְגַזר ֵמֱאָילּות,  ִיְתָבֵרְך, ֶשְיַסְדרֵ  ִנים’ ָכמוֹּ ֵני ָהֲאדֹּ ם ְוַיְנִהיֵגם, ַו,ֲאדֹּ

ַמר: “ִמי ת ָלֶהם, ְוָכֵשר לוֹּ ָמם ֵמִהְתַדּמוֹּ חוֹּת, ְוהּוא ְמרוֹּ -ּוִמֶּמנּו ֵיְצאּו ָכל ַהכֹּ
ָך ָבֵאִלים”  ָמם ִכּנּוי, ֶשהּוא ִנְקָדש ּומְ  –ִקבּוץ,ֵאל‘. ְו,ָקדוֹּש’  –ָכמוֹּ רוֹּ

ת ַהְברּוִאים, ְוִאם ִיָּקֵרא ָבֶהם  הּוא ֶדֶרְך ַהֲעָבָרה.   –ִמֶשֵתאוֹּת לוֹּ ִמָדה ִמִּמדוֹּ
ש' ַעד ֵאין ַתְכִלית, ְוַהַטַעם ֶשהּוא   ש ָקדוֹּ ש ָקדוֹּ ְוַעל ֵכן ָשַמע ְיַשְעָיהּו,ָקדוֹּ

ְמא ָמם ִמֶשַתִשיֵגהּו ְמאּוָמה ִמטֻּ דוֹּ ִנְקָדש ּוְמרוֹּ ן ְכבוֹּ וֹּת ָהָעם ֲאֶשר ִיְשכֹּ
ש, ָהרּוָחִני ֲאֶשר  תוֹּ ַעל,ִכֵסא ָרם ְוִנָשא‘. ִויכֶֻּּנה ְבָקדוֹּ ֵביֵניֶהם, ְוַעל ֵכן ָרָאה אוֹּ

ש   ֹלא ִיְתַגֵשם ְוֹלא ִיָתֶלה בוֹּ ָדָבר, ִמַּמה ֶשִיָתֶלה ַבְגָשִמים. ְוֵיָאַמר: " ְקדוֹּ
, ְדֵבקּות ַמֲחָשָבה ִיְשָרֵאל" ִכּנ ן ַזְרעוֹּ ּוי ָלִעְנָין ָהֱאֹלִהי ַהָדֵבק בוֹּ ְוַאֲחָריו ַבֲהמוֹּ

אַמר: “ֱאֹלַהי  ָתר ְלָכל ִמי ֶשִיְרֶצה, ֶשיֹּ ְוַהְנָהָגה, ֹלא ְדֵבקּות ְנִגיָעה. ְוֵאין מֻּ
ִשי” ֶאָּלא ֶדֶרְך ַהֲעָבָרה ְבֶדֶרְך ַהַּקָבָלה, ַאְך ַעל דֶ  אַמר ּוְקדוֹּ ֶרְך ָהֱאֶמת ֹלא יֹּ

תוֹּ ִכי ִאם ָנִביא אוֹּ ָחִסיד ֶשִיְדַבק בוֹּ ָהִעְנָין ָהֱאֹלִהי, ְוַעל ֵכן ָאְמרּו ַלָּנִביא:  אוֹּ
את ֶשִיְהֶיה ֶעְרָכם ִמן -ָנא ֶאת-“ַחל ָּמה ַהזֹּ ְפֵני ְיָי ֱאֹלֶהיָך”. ְוַהַכָּוָנה ָהְיָתה ָבאֻּ

ּמוֹּת ֵעֶרְך ַהֶּמֶלְך  ש ֲאִני ְיָי ָהאֻּ ִמן ָהָעם, ְכמוֹּ ֶשָאַמר: “ְקדִשים ִתְהיּו ִכי ָקדוֹּ
ד הּוא ְכֶרֶמז ֶאל ָדָבר, ְוִאם   ָני’ ַהִּנְכָתב ְבָאֶלף ָדֶלת נּון יוֹּ ֱאֹלֵהיֶכם”. ֲאָבל,ֲאדֹּ

ִיְרְמזּו  ֶבֱאֶמת הּוא ַנֲעֶלה ִמן ָהֶרֶמז, ִכי ָהֶרֶמז הּוא ְלַצד ִמִבְלִתי ַצד, ִכי ֵיש שֶ 
ן, ַכֲאֶשר ִיְרְמזּו ֶאל   ֶאל ַהְדָבִרים ַהִּנְפָעִלים ֵמִאתוֹּ ַהְמַשְּמִשים לוֹּ ִשּמּוש ִראשוֹּ

אְמרּו: “ַהֵשֶכל ַהֶזה” אוֹּ “ַהֵשֶכל  ַח, ְויֹּ אְמרּו ֶשהּוא ַבֵּלב אוֹּ ַבּמֹּ ַהֵשֶכל ְויֹּ
יֶנּנּו ִנְגָבל ְבָמקוֹּם. ְוַאף ַעל ִפי ֶשָכל ַהָּלֶזה”, ְוֵאין ֶרֶמז ֶבֱאֶמת ֶאל ַמה ֶשאֵ 

ַח, ְכֵכָליו  ָהֵאָבִרים ְמַשְּמִשים ַלֵשֶכל, ַהִשּמּוש ַההּוא הּוא ְבִמצּוַע ַהֵּלב אוֹּ ַהּמֹּ
ְמִזים ֶאל ַהָשַמִים, ִמְפֵני  ְמִזים ֲאֵליֶהם ֶשַהֵשֶכל ָשָּמה. ֵכן רוֹּ ִנים, רוֹּ ָהִראשוֹּ

ת ֵביֵניֶהם,  ֶשהּו ֵּמש ְבֶחְפצוֹּ ְגִריָדא ִמִבְלִתי ִסבוֹּת ֲאֵחרוֹּת ֶאְמָצִעיוֹּ א ְכִלי ְמשַֹּ
ְרָכבוֹּת, ִמְפֵני ֶשֵהם ֵכִלים ְמַשְּמִשים ְבִמצּוַע ִסבוֹּת  ְמִזין ֶאל ָדָבר ֵמַהּמֻּ ְוֵאין רוֹּ

ְשִבי  ֲאֵחרוֹּת ִמְשַתְלְשִלים ֵאָליו ִיְתָבֵרְך ֶשהּוא סִ  ת, ְוֵיָאַמר: “ַהיֹּ ַבת ַהִסבוֹּ
ַבָשָמִים”, ִכי ָהֱאֹלִהים ַבָשָמִים, ְוֵיש ֶשֵיָאַמר ַעל ֶדֶרְך ַהֲעָבָרה, “ִיְרַאת  

ְמִזים ֶאל ַעּמּוד  ָחמּו”. ְוֵכן רוֹּ ָשַמִים”, “ְיֵרא ָשַמִים ַבֵסֶתר” ּו“ִמן ַהָשַמִים ְירֻּ
ְמִרים ִכי ָהֱאֹלִהים ָשָּמה, ִכי ָהַעּמּוד ָהֵאש ְוַעּמּוד ֶהעָ  , ְואוֹּ ָנן, ּוִמְשַתֲחִוים ִנְכחוֹּ

ַההּוא ְמַשֵּמש ְבֶחְפצוֹּ ְלַבד, ְוֵאיֶנּנּו ִכְשָאר ָהֲעָנִנים ְוָהִאִשים ַהִּנְקִרים ָבַאִּויר  
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ֶכֶלת ְברֹּאש ָהָהר ְמִזים ֶאל,ֵאש אוֹּ ת. ְוֵכן רוֹּ ן ִמִסבוֹּת ֲאֵחרוֹּ ' ֲאֶשר ָראּוָה ֲהמוֹּ
ָהָעם, ְוֶאל ַהצּוָרה ָהרּוָחִנית ֲאֶשר ָרּאָוה ָהֲאִציִלים,,ְוַתַחת ַרְגָליו ְכַמֲעֵשה 

ן ַהְבִרית  ְמִזים ֶאל ֲארוֹּ ָתה:,אֹלֵהי ִיְשָרֵאל’. ְוֵכן רוֹּ ִלְבַנת ַהַסִפיר‘. ְוָקְראּו אוֹּ
ן ָכל ָהָאֶרץ‘, בַ  ְמִרים ָעָליו,ֲאדוֹּ , ְוֵהָעְדָרם  ְואוֹּ ת ְבִהָּמְצאוֹּ ת ַהְפָלאוֹּ ֲעבּור ֵהָראוֹּ

ת’, ְוַהָדָבר ֶשָהְראּות בוֹּ  אוֹּ זּוָלָתם, ְוִהיא   –ִבְלָעָדיו, ַכֲאֶשר ָקְראּו ָהֵעיַנִים,רוֹּ
ְמִזים ֶאל ַהְּנִביִאים ְוַהֲחָכִמים ַהֲחִסיִדים, ִכי ֵהם ַכֵכִלים   ַהָּנֶפש. ְוֵיש ֶשרוֹּ

ִנים ְלֵחֶפץ ָהֲאֹלִהים, ִמְשַתְּמִשים ְבֶחְפצוֹּ ְוֹלא ַיְמרּו ִמְדָברוֹּ ְמאּוָמה, ָהִראש וֹּ
ָנם   ֵתינּו ִזְכרוֹּ ְפִתים ַעל ְיֵדיֶהם. ּוִבְכמוֹּ ָהֶרֶמז ַהֶזה ָאְמרּו ַרבוֹּ ְוֵיָראּו ַהּמוֹּ

ת ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים-ִלְבָרָכה: “,ֶאת ”, ְוַהִדין ְלִמי ֶשהּוא  ְיָי ֱאֹלֶהיָך ִתיָרא', ְלַרבוֹּ
ְרָכב ִמן ָהֱאנוֹּשּות   ַאר מֻּ את ֶשִיְקָראּוהּו ִאיש ָהֱאֹלִהים, תֹּ ַבַּמֲעָלה ַהזֹּ

ש ָהֱאֹלִהי”. ְוַכֲאֶשר ִיְהֶיה ַהִדבּור ִעם ָדָבר  ְוָהֱאֹלהּות, ְכִאּלּו ָאַמר: ָה“ֱאנוֹּ
ָני” ְמִזים ֵאָליו, ֵיָאַמר: “ֲאדֹּ ֵמר:   ֱאֹלִהי ֶשרוֹּ ד, ְכִאּלּו הּוא אוֹּ ְבָאֶלף ָדֶלת נּון יוֹּ

ם ֶדֶרְך ַהֲעָבָרה, ְכמוֹּ  ְמִזים ַעל ַמה ֶשיְֻּגַבל ְבָמקוֹּ ְשִלי”. ְורוֹּ ִני, ַאָתה מוֹּ “ֲאדוֹּ
ת ְוָהֶעֶצם   ֵכן ְירּוָשָלִים”. ְוַרבּו ַהִּמדוֹּ ן, יֵשב ַהְכרּוִבים, שֹּ ֶשָאַמר: “יֵשב ִציוֹּ

ת ְוַהֶשֶמש   ֶאָחד, צוֹּ ן ַהְמַקֵבל, ְכִהְתַחְּלפּות ַהִּניצוֹּ ַבֲעבּור ִהְתַחְּלפּות ַהָּמעוֹּ
ֶשֶגת   ל, ֶאָּלא ִאם ָהְיָתה ַהֶשֶמש ִבְלִתי מֻּ ן ֵאיֶנּנּו ָנאוֹּת ַבכֹּ ֶאָחד, ְוֶזה ַהִדְמיוֹּ

ַשג ִסָבָתם ֶאָּלא ְבֶדֶרְך  צוֹּת ְוֹלא תֻּ ֶרְך ֵמִביא ְוִיָּמְצאּו ַהִּניצוֹּ  ָהְרָאָיה. ְוַהצֹּ
ְמִזים ֶאל  ְלַהְרִחיב ְמַעט ִבְדָבִרים ְבָכאן, ַבֲעבּור ֶשהּוא ְמקוֹּם ַטֲעָנה ֵאיְך רוֹּ

ם ָנה. -ְמקוֹּ ם, ְוַנֲאִמין ִכי ַהִּנְרָמז ֵאָליו הּוא ַהִסָבה ָהִראשוֹּ ִמי ֶשֵאין לוֹּ ָמקוֹּ
אַמר, ִכי ַהחּוִשים ֵאיָנם ַמִשיִגים ִמן   ַוֲאַנְחנּו ַמִציִעים ִבְתשּוַבת ֶזה ַהָצָעה, ְונֹּ

ַהּמּוָחִשים ִכי ִאם ִמְקֵריֶהם, ֹלא ַעְצֵמיֶהם, ְוֵאיָנם ַמִשיִגים ִמן ַהֶּמֶלְך, ַעל 
ת ְוַהִשעּוִרים, ְוֵאיֶנּנּו ֶזה ֲאִמַתת ַהֶּמֶלְך שֶ  ן, זּוָלִתי ַהַּמְרִאים ְוַהָתְכִניוֹּ ֵהם  ַהִדְמיוֹּ

ֵאהּו ַבִּמְלָחָמה ְבַתְכִשיט ֶאָחד  , ֲאָבל ַאָתה רוֹּ ְממוֹּ ְמַקְבִלים ֲעֵליֶהם ְלרוֹּ
אַמר ִכי הּוא  ְוִתְרֵאהּו ַבְּמִדיָנה ְבַתְכִשיט ַאֵחר, ּוְבֵביתוֹּ ְבַתְכִשיט ַאֵחר, ְותֹּ

תוֹּ ַנַער, ְוַאַחר ֵכן ַהֶּמֶלְך, ִבְגֵזַרת ַהֵשֶכל ֹלא ִבְגֵזַרת ַהחּוש, ְוֶאְפָשר ֶשתִ  ְרֶאה אוֹּ
ֶלה,  תוֹּ ָבִריא, ְוַאַחר ֵכן חוֹּ ָבחּור, ְוַאַחר ֵכן ָזֵקן, ְוַאַחר ֵכן ָיִשיש, ְוִתְרֶאה אוֹּ
ֵמר ֶשהּוא הּוא,  ָתיו, ְוַאָתה אוֹּ ָתיו ּוִמדוֹּ ּוְכָבר ֶנֶחְלפּו ַמְרָאיו ּוִמשּוָשיו ְוֵלחוֹּ

ֶלְך, ַבֲעבּור ֶשהּוא ֲאֶשר ִדֶבר ִעְּמָך ְוִצְּוָך ְוִהְזִהיְרָך, ְוֶזה ִמֶּמּנּו ְוָגַזְרָת ֶשהּוא ַהּמֶ 
ֵאיֶנּנּו ִכי ִאם ַהֵשֶכל אוֹּ ַהֶּנֶפש ַהְמַדֶבֶרת, ּוְכָבר ִהְתַקֵים, ִכי ַהֵחֶלק ַההּוא ִמֶּמּנּו  

ָבר ָרַמְזָת ֵאָליו ְוָגַזְרָת ֶשהּוא ֶעֶצם ִבְלִתי ִנְגָדר ְוֵאין ְרִמיָזה ֵאָליו, ְוַאָתה כְ 
ֶאה, ָגַזְרָת ִכי הּוא ֵאיֶנּנּו  ַהֶּמֶלְך, ְוַכֲאֶשר ֵמת ְוָרִאיָת ִמֶּמּנּו ַמה ֶשָהִייָת רוֹּ

ת  ַהֶּמֶלְך, ַאְך גּוף ְיִניֵעהּו ִמי ֶשִיְרֶצה ְוִיָפֵעל ַעל ַכָּמה ָפִנים ֵמָאְפֵני ַהִהָפֲעלֻּיוֹּ
ֶרה ְוַהֵחֶפץ, ָכֲעָנִנים ַהִּנְקִרים ָבֲאִויר, ִיָשֵאם רּוַח ּוְתִביֵאם ַאֶחֶרת,  ֵמַהִּמקְ 

ֶדם ָלֵכן ֶגֶשם ֹלא ִיָפֵעל ִכי ִאם ְבֵחֶפץ  ּוְתַקְבֵצם רּוַח ּוְתַפְזֵרם ַאֶחֶרת, ְוָהָיה קֹּ
ֹלא ְיַפְזרּוהּו ָהרּוחוֹּת.  ֶנֶפש ַהֶּמֶלְך ַההּוא. ְוָהָיה ְכַעּמּוד ֶהָעָנן ָהֱאֹלִהי ֲאֶשר 

ן ַאֵחר, ַהֶשֶמש  ָתה ִעגּול ָפשּוט ְכִשעּור ַהִצָּנה ּוְבָתֳאָרה:  –ִדְמיוֹּ ִנְרֶאה אוֹּ
ל ִמַכדּור ָהָאֶרץ ְבֵמָאה  ֵזר ִכי הּוא ַכדּור ָגדוֹּ ַמְזִהיָרה, ַחָּמה, ָנָחה, ְוַהֵשֶכל גוֹּ

ַעַעת ְשֵתי ְוִשִשים ְוֵשש ְפָעִמים , ְוֶשֵאיָנה ַחָּמה ְוֹלא ָנָחה, ַאְך ִהיא ִמְתנוֹּ
ת: ִמְזָרִחית ּוַמֲעָרִבית, ִבְתָנִאים ֶיֱאַרְך ֵפרּוָשם, ְוֹלא הּוַשם  ְתנּועוֹּת ִמְתַהְפכוֹּ

ַח ְמיָֻּחד ְלַהִשיג ִמְקִרים ְתלּויִ  ַח ְלַהִשיג ֶעֶצם ַהְדָבִרים, ַאְך כֹּ ים ַלחּוִשים כֹּ



 ~5 ~ 
 ספר הכוזרי | מאמר רביעי 

ד ַעל ַהַּמהּות ְוַעל  ָבֶהם, ִיַּקח ַהֵשֶכל ֵמֶהם ְרָאָיה ַעל ַעְצָמם ְוִסָבָתם, ְוֹלא ַיֲעמֹּ
ַעל ַכַּמְלָאִכים, ַיִשיג  ָהִעְנָין, ֶאָּלא ַהֵשֶכל ַהָשֵלם, ְוָכל ֲאֶשר הּוא ֵשֶכל ְבפֹּ

ֶרְך ֶאל ת ְבַעְצָמם, ֵמֵאין צֹּ יוֹּ ַהִּמְקִרים ֶשִיְהיּו ָבֶאְמַצע, ֲאָבל  ָהִעְנָיִנים ְוַהַּמהֻּ
ד ַעל ֲאִמַתת ַהְדָבִרים  ַח ַבִהיּוִלי, ֹלא יּוַכל ַלֲעמֹּ ִשְכֵלנּו ֲאֶשר הּוא ְתִחָּלה ְבכֹּ
ת ְמיָֻּחִדים, ָשָמם ַבחּוִשים ְראּוִיים ְלִמְקֵרי  חוֹּ ֵרא ִמכֹּ ֶאָּלא ַבֶּמה ֶשֲחָננוֹּ ַהבוֹּ

ים ָתִמיד ְבָכל ַהִּמין, ִכי ֵאין ַמְחֹלֶקת ֵבין ְראּות ֵעיַּני ּוְראּות ַהּמּוָחִשים ְדֵבקִ 
ל ַהֵּמִאיר ַהְמַחֵּמם הּוא ַהָשֶמש. ְוַאף ַעל ִפי  ֵעיֶניָך, ֶשַהֶשַטח ַההּוא ֶהָעגֹּ

ִעי ָחקוֹּת ֵאֶצל ַהֵשֶכל ֹלא ַיִזיק ֶזה ַבִּמין, ֲאָבל הוֹּ ת ָהֵאֶּלה ְמרֻּ ל, ֵמֲחַמת  ֶשַהִּמדוֹּ
ֶעֶלת ַהִפֵּקַח ַהַּמְשִכיל ֲאֶשר  ֶשָּלַקְחנּו ֵמֶהם ְרָאָיה ַעל ֶחְפֵצנּו, ַכֲאֶשר ְיַקֵבל תוֹּ

ֶאה ֵמֶאָחד  ת ְוֶשרוֹּ , ְבַמֲאַמר ַאְלַעַמִש ַאְלַאְחַוִל )ֶשֵעיָניו ְטרּוטוֹּ ְיַבֵּקש ְגַמּלוֹּ
נִ  ֶאה ְבָמקוֹּם ְפלוֹּ ת )ִגְרִּניק(; ְוַהִפֵּקַח ֵיַדע ִכי ַהָגָמל  ְשַנִים(: "ֲאִני רוֹּ י ְשֵני כְֻּרִכיוֹּ

הּוא ֶשָרָאה, ַבֲחִלישּות ְראּותוֹּ ִנְדָמה לוֹּ ִכי הּוא כְֻּרִכָיה, ּוַבֲעבּור ִעּוּות ְראּותוֹּ 
תוֹּ ְלַכף זְ  , ְוָדן אוֹּ ִעיל ַהִפֵּקַח ְבֵעדּותוֹּ ַע ִנְדָמה לוֹּ ֶשֵהם ְשַנִים, ְוהוֹּ כּות ְברֹּ

ִני ֵאֶצל ַהֵשֶכל. ְוַכֲאֶשר   ַח ַהִדְמיוֹּ ַע ְראּותוֹּ ְוֵכן ַהחּוִשים ְוַהכֹּ ְמִליָצתוֹּ ִמְפֵני רֹּ
ֵרא ְבָחְכָמתוֹּ ָהֵעֶרְך ַהֶזה ֵבין ַהחּוש ַהִּנְרֶאה ְוַהּמּוָחש ַהַגְשִמי, ֵכן ָשם  ָשם ַהבוֹּ

ְסָתר ְוָהִעְנָין ֶשֵאיֶנּנּו ַגְשִמי, ְוָשם ְלִמי ֶשָבַחר ְבָחְכָמה ֵעֶרך ֵבין ַהחּוש ַהּנִ 
ָאה ְדָבִרים ְבֵעיֵניֶהם, ֹלא ִיְתַחָּלפּו, ְוִיַּקח ֵמֶהם ַהֵשֶכל   ִמְברּוָאיו ַעִין ִנְסֶתֶרת רוֹּ

ָתם. ּוִמי ֶשִּנְבְרָאה לוֹּ ָהַעִין ַההִ  יא הּוא  ְרָאָיה ַעל ִעְנַין ַהְדָבִרים ָהֵהם ְוִלבוֹּ
ֵרם ְוַיְיִשיֵרם, ְוֶאְפָשר ֶשִיְהיּו   ַהִפֵּקַח ֶבֱאֶמת, ְוִיְרֶאה ָכל ְבֵני ָאָדם ְכִעְוִרים, ְויוֹּ

ת   ַח ַהִשְכִלי, ְוִתְרֶאיָנה צּורוֹּ ד ֶשְיַשֵּמש ַהכֹּ ח ַהְמַדֶּמה ְבעוֹּ ָהֵעיַנִים ָהֵהם ֵהם ַהכֹּ
רוֹּת ַעל ֲאמִ  ָראוֹּת מוֹּ לוֹּת נוֹּ ָלה ַעל ְגדוֹּ ת ֶשֵאין ָבֶהם ָסֵפק, ְוָהְרָאָיה ַהְגדוֹּ תוֹּ

ַמר: ָכל  ִני לוֹּ ֲאִמתּוָתם ַהְסָכַמת ָכל ַהִּמין ַההּוא ַעל ַהצּורוֹּת ָהֵהם, ְרצוֹּ
ִשים  ִאים ְדָבִרים ָיִעיד ָבֶהם ְקָצָתם ִלְקָצָתם, ַכֲאֶשר ֲאַנְחנּו עוֹּ ַהְּנִביִאים ֶשרוֹּ

ִכי ֲאַנְחנּו ְמִעיִדים ִבְמִתיקּות ַהְדַבש ּוְמִרירּות ַהַּלֲעָנה, ְוִאם ִנְרֶאה   ְבמּוָחֵשינּו,
ִאים  ֵצא ֵמָהִעְנָין ַהִטְבִעי. ְוֵאֶּלה ֵמֵאין ָסֵפק רוֹּ אַמר ֶשהּוא יוֹּ ִמי ֶשַיֲחֹלק ָעֵלינּו נֹּ

ת  ִאים צּורוֹּ ָלם ַההּוא ָהֱאֹלִהי ָבַעִין ַהִּנְסֶתֶרת. ְורוֹּ ת ְלִטְבֵעיֶהם ּוַמה  ָהעוֹּ ְראּויוֹּ
ת, ְוַהַתְבִניוֹּת ָהֵהם   ְגָשמוֹּ ָתם ְבַתְבִניָתם ֲאֶשר ָראּום מֻּ ֶשִהְרִגילּו, ּוְמַסְפִרים אוֹּ

ן ְוַהחּוש, ְוֵאיָנם   ת ְבַהֲעָרָכָתם ֶאל ַמה ֶשְיַבְקֵשהּו ַהֶּמְחָשב ְוַבִדְמיוֹּ ֲאִמִתיוֹּ
ת ְבַהֲעָרָכתָ  ן ֲאִמִתיוֹּ נּו ַהִדְמיוֹּ ם ֶאל ָהֶעֶצם ֲאֶשר ְיַבְקֵשהּו ַהֵשֶכל, ַכֲאֶשר ֲהִביאוֹּ

ֵבש ַהֶּמִשי ֲאֶשר ַהֵּנֶזר ַעל רֹּאשוֹּ  ְך ַהָּלָבן ַהּלוֹּ אַמר ֶשהּוא ָהָארֹּ ַבֶּמֶלְך, ִכי ִמי ֶשיֹּ
אַמר ֶשֵאיֶנּנּו כִ  ֵזב, ּוִמי ֶשיֹּ ֶמה ָלֶזה, ֵאיֶנּנּו כוֹּ י ִאם ַהַּמְשִכיל ַהַּמִכיר ְוַהדוֹּ

ֵזב ַגם  ִנית, ֵאיֶנּנּו כוֹּ ָּמה ְפלוֹּ ִני ַעל אֻּ ִנית ִבְזַמן ְפלוֹּ ַהְמַצֶוה ַהַּמְזִהיר ְבֶאֶרץ ְפלוֹּ
ֶאה ַהָּנִביא ָבַעִין ַהִּנְסֶתֶרת ַהצּוָרה ַהְתִמיָמה ֶשַבצּורוֹּת, ֲאֶשר ָרָאה  ֵכן. ּוְכֶשרוֹּ

ָתה ִבדְ  ֵשב ַעל ִכֵסא ִדין ְבִעְנַין ִצּוּוי ְוַאְזָהָרה, ְמָהִקים  אוֹּ ֵפט יוֹּ מּות ֶמֶלְך אוֹּ שוֹּ
ּוְמַהְעֵדה, ֵיַדע ֶשִהיא צּוָרה ְראּוָיה ְלֶמֶלְך ֶנֱעָבד ִנְשָמע. ְוַכֲאֶשר ִיְרֶאה ְדמּות 

ד ֲעבוֹּ  ֵשא ְכֵלי ִסְפרּות, אוֹּ ָחגּור ַלֲעבֹּ ֵשא ֵכִלים אוֹּ נוֹּ ָדה, ֵיַדע ֶשִהיא צּוָרה נוֹּ
ֵרא, ִכי ִבְבִחיַנת   ֵמַע. ְוַאל ִיְקֶשה ְבֵעיָניָך ַדּמוֹּת ָאָדם ַלבוֹּ ֵבד שוֹּ ְראּוָיה ְלעוֹּ

ר, ִכי הּוא ֶהָחשּוב ֶשַבּמּוָחִשים ְוַהַדק ֶשָבֶהם  ַהֵשֶכל ְנַדֶּמה לוֹּ ְתִחָילה ָבאוֹּ
ֵלל ֶחְלֵקי ָהע ֵבב ְוַהכוֹּ ֵתר ִמכָֻּּלם. ְוַכֲאֶשר ַנֲחשֹּב ַבִּמדוֹּת ֶשִאי ְוַהסוֹּ ָלם יוֹּ וֹּ

ל'   :,ַחי' ְו,ָיכוֹּ ָתם, ֵבין ַעל ֶדֶרְך ַהַהֲעָבָרה ֵבין ַעל ֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ְכמוֹּ ֶאְפָשר ִלְדחוֹּ
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ֵפט צֶ  ‘, ְו,שוֹּ ֵתן ְלָכל ָדָבר ַמה ֶשָראּוי לוֹּ ֵדַע' ְו,ָחֵפץ' ּו,ְמַסֵדר' ְו,נוֹּ ֶדק’, ֹלא ְו,יוֹּ
ב ֵמַהֶּנֶפש ַהְמַדֶבֶרת, ְוהּוא ָהָאָדם ַהָשֵלם,   ן ָקרוֹּ ִאים ִדְמיוֹּ ִנְמָצא ַבֶּמה ֶשָאנּו רוֹּ
ְוֶזה ִמַצד ֶשהּוא ָאָדם, ֹלא ִמַצד ֶשהּוא גּוף ִכי הּוא ִמְשַתֵתף ָבֶזה ִעם ַהֶצַמח,  

ָבֶזה ִעם ַהְבֵהמוֹּת. ּוְכָבר ִדּמּו  ְוֹלא ִמַצד ֶשהּוא ַחי ִכי הּוא ִמְשַתֵתף
ָלם ָקָטן. ְוִאם ַהָדָבר ֵכן  ל, ְוָהָאָדם ְבעוֹּ ָלם ְבָאָדם ָגדוֹּ ִפים ָהעוֹּ סוֹּ ַהִפילוֹּ

ָלם‘,   , ַכֲאֶשר ִנְקָרא,ֵחי ָהעוֹּ ָלם ְוַנְפשוֹּ ְוִשְכלוֹּ ְוַחיּותוֹּ ְוָהֱאֹלִהים הּוא רּוַח ָהעוֹּ
ֵתר ָגלּוי ְכָבר ִנְתָבֵרר ַהדִ  ן ַעל ֶדֶרְך ַהֵשֶכל, ָכל ֶשֵכן ֶשַּלְּנבּוָאה ְראּות יוֹּ ְמיוֹּ

ן ַעִין ְבַעִין ְוָרָאה ְצָבא ַהָשַמִים  ן ָהֶעְליוֹּ ֵמַהַהָּקָשה, ְוָהְראּות ַההּוא ִהִשיג ֶהָהמוֹּ
ִבים ְוזּוָלָתם ְבצּוַרת ָאָדם, ְוָלֶהם ָרַמז  :,ַנֲעֶשה ָאָדם ֵמָהרּוָחִנִיים ַהְּקרוֹּ ְבָאְמרוֹּ

ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוִתנּו’, ְוַהַטַעם ִכי ְכָבר ִהְדַרְגִתי ַהְיִציָרה ַוֲהֵבאִתיָה ַעל ֵסֶדר 
דוֹּת ֶאל ַהֶּמְחָצִבים, ֶאל ַהְצָמִחים, ֶאל ַהַחי ֲאֶשר ָבֲאִויר   ַהָחְכָמה, ִמן ַהְיסוֹּ

ת   ּוַבַּמִים, ְוַאַחר ֵכן ֶאל ַהַחי ֲאֶשר ָבָאֶרץ ַבֲעֵלי ַהחּוִשים ַהַזִכים ְוַהְיִדיעוֹּ
ָבה ִמן ַהסּוג  ת, ְוֵאין ַאַחר ַהַּמְדֵרָגה ַהִהיא ֶאָּלא ַמְדֵרָגה ֶשִהיא ְקרוֹּ ַהִּנְפָלאוֹּ
ִבים ֵאָליו   ָהֱאֹלִהי ַהַּמְלָאִכי, ּוָבָרא ָהָאָדם ְבצּוַרת ַמְלָאָכיו ּוְמָשְרָתיו ַהְּקרוֹּ

ִנים ֹלא ִיָתֵכן  ְבַמְדֵרָגה ם, ְוַעל ְשֵני ַהִדְמיוֹּ ם, ִכי ִהְתַעָּלה ֵמַהָּמקוֹּ ֹלא ְבָמקוֹּ
ֵצא  ל ֶשִבְבֵני ָאָדם, ֶשִּמֶּמּנּו יוֹּ ן ֶאָּלא צּוַרת ַהָגדוֹּ ֶשִיְהֶיה ְדמּותוֹּ ֵאֶצל ַהִדְמיוֹּ

ֶכן ְוַהֵסֶדר ִלְשָאר ְבֵני ָאָדם ַעל ַמְדֵרגוֹּת, ַכֲאֶשר  ֵצא ִמֶּמּנּו ִיְתָבֵרְך ֵסֶדר ַהתֹּ יוֹּ
תוֹּ ְבֵעת ֶשהּוא ְמַהְעֵדה ּוְמָהִקים ְוָדן ֶאת  ִאים אוֹּ , ְורוֹּ ָלם ּוַמְתכְֻּנתוֹּ ָהעוֹּ

ִמין ְיִתב‘. ּוְבֵעת ַהַכַעס ְוַהַּמֲחָשָבה  ַהְּמָלִכים,,ַעד ִדי ָכְרְסָון ְרִמיו ְוַעִתיק יוֹּ
ֵשב ַעל ַע,יֹּ ’. ּוְבֵעת ַהְּנִסיָעה ִכֵסא ָרם וְ -ִלְנסֹּ ְמִדים ִמַּמַעל לוֹּ   –ִנָשא ּוְשָרִפים עֹּ

ם ַהְּנבּוָאה,  ַהֶּמְרָכָבה ֲאֶשר ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּוְשָמָרה כָֻּּלה ְבַמֲחַשְבתוֹּ חּוץ ִלְמקוֹּ
ִמְדַבר ִסיַני  סּוף ַעד ָים ְפִלְשִתים, ְוִיָכֵנס בוֹּ -ְוהּוא ַכֲאֶשר ָשת ֶאת ְגבּולוֹּ ִמַים

ְוֵשִעיר ּוָפאָרן, ַגם ִמְצַרִים, ִכי ַלָּמקוֹּם ַההּוא ַמֲעָלה ַכֲאֶשר ִהְזַדֵּמן בוֹּ ֶשִיְפַגע 
ֶּוה ָבֶהם, ִתְתָרֶאיָנה ַהצּורוֹּת ָהֵהם ַעִין ְבַעִין ְבַמְרֶאה   ִרִיים ְוַהְמצֻּ ַהְתָנִאים ַהתוֹּ

ָדה ְוֶאֶרץ ְכַנַען ַוֲחָלֶקיָה, ְוֹלא ְבִחידוֹּת, ַכֲאֶשר נִ  ְרָאה ְלמֶשה ַהִּמְשָכן ְוֵסֶדר ֲעבוֹּ
  . ר ְיָי ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא‘, ּוַמֲעַמד ֵאִלָיהּו ַבָּמקוֹּם ַההּוא ְבַעְצמוֹּ ּוַמֲעַמד,ַוַיֲעבֹּ

ֵפי ָיָון ִמְפֵני ְוֵאֶּלה ָהִעְנָיִנים ֲאֶשר ֹלא יְֻּשגּו ִמֶדֶרְך ַהַהָּקָשה, ִבְטלּום פִ  סוֹּ ילוֹּ
ָתם ַהְּנִביִאים ִמְפֵני  הּו, ְוִקְימּו אוֹּ ֶשַהַהָּקָשה ְמַרֶחֶקת ַמה ֶשֹּלא ִנְרָאה ָכמוֹּ

ן ָבה,  ֶשֹּלא ָיְכלּו ְלַהְכִחיש ַמה ֶשָראּוהּו ָבַעִין ָהרּוָחִנית ֲאֶשר ִנַתן ָלֶהם ִיְתרוֹּ
רוֹּת  דּו ָלֶהם  –ֶנֱחָלִקים,  ְוָהיּו ְקִהּלוֹּת, ּוְבדוֹּ ר ֲעֵליֶהם ַהַהְסָכָמה, ְוהוֹּ ֹלא ַתֲעבֹּ

ִאים  ָתם ְבֵעת ְנבּוָאָתם, ְוִאּלּו ָהיּו רוֹּ ַהֲחָכִמים ֲאֶשר ִהִשיגּום, ְוָראּו אוֹּ
ִדים ָלֶהם ְוָהיּו   ְפֵתיֶהם, ָהיּו מוֹּ ֵפי ָיָון ַהְּנִביִאים ְבֵעת ְנבּוָאָתם ּומוֹּ סוֹּ ִפילוֹּ

את. ּוְכָבר ָעָשה ְמַבְקִשי ם ָפִנים ֵמָאְפֵני ַהַהָּקָשה ֵאיְך ַיִגיַע ָהָאָדם ַלַּמְדֵרָגה ַהזֹּ
ת. ְוֶאל ְכמוֹּ ֶזה ִיְהֶיה ָהֶרֶמז  רוֹּ ְקָצָתם ֶזה, ָכל ֶשֵכן ַהִּמְתַפְלְסִפים ֵמַאְנֵשי ַהתוֹּ

ד ְלִעְנָין ֱאֹלִהי ִנְמָצא, ְכִאּלּו  ִני’. ּו,ַמְלֲאכּות ְבָאֶלף ָדֶלת נּון יוֹּ ֵמר:,ֲאדוֹּ הּוא אוֹּ
ִדִיים  ְיָי' ִכּנּוי ַלְשִליחּות, ְוַהַּמְלָאְך ֵיש ֶשִיְהֶיה ִנְבָרא ְלִעתוֹּ ִמן ַהגּוִפים ַהְיסוֹּ

ְמִרים  ַהַדִּקים, ְוֵיש ֶשִיְהֶיה ִמן ַהַּמְלָאִכים ַהִּנְצִחִיים, ְוֶשָּמא ֵהם ָהרּוָחִנִיים ֶשאוֹּ
ָתם. ְוַהָסֵפק ְבַמה ַהפִ  ת ִדְבֵריֶהם ְוֹלא ְלַקֵבל אוֹּ ִפים, ְוֵאין ָלנּו ִלְדחוֹּ סוֹּ ילוֹּ

ֶרְך אוֹּ ִמן   ֶשָרָאה ְיַשְעָיהּו ִויֶחְזֵקאל ְוָדִנֵיאל, ִאם הּוא ֵמַהִּנְבָרִאים ְלֵעת ַהצֹּ
ד ְיָי' הּוא ַהגּוף  ת. ּו,ְכבוֹּ ת ַהַּקָימוֹּ ֵלְך ַאֲחֵרי ֵחֶפץ  ַהצּורוֹּת ָהרּוָחִניוֹּ ַהַדק ַההוֹּ
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ָנה, ַאְך   ָהֱאֹלִהים ַהִּמְצַטֵיר ְכִפי ֶשִיְרֶצה ְלֵהָראוֹּת ַעל ַהָּנִביא ְכִפי ַהַדַעת ָהִראשוֹּ
ד ְיָי ְכָלל ַהַּמְלָאִכים ְוַהֵכִלים ָהרּוָחִנִיים, ִכֵסא   ַעל ַהַדַעת ַהְשִנָיה ִיְהֶיה ְכבוֹּ

ֵמד, ְוהּוא ּוֶמְרָכָבה ְוָרקִ  ַפִּנים ְוַגְלַגִלים, ְוזּוַלת ֶזה ִמַּמה ֶשהּוא ַקָים עוֹּ יַע ְואוֹּ
ד ְיָי ַכֲאֶשר ִנְקְראּו ִשּמּוֵשי ַהֶּמֶלְך,ְכבּוָדה‘, ְוֶאת ַהְכבּוָדה ִלְפֵניֶהם.   ִנְקָרא ְכבוֹּ

: ַהְרֵאִני ָנא אֶ  את ָהְיָתה ַבָּקַשת מֶשה ְבָאְמרוֹּ : ֵהן, -תְוֶשָּמא זֹּ ֶדָך, ְוָאַמר לוֹּ ְכבוֹּ
ָתם, ּוְכמוֹּ  ֶלת ָלָאָדם ִלְראוֹּ ת ַהָפִנים ֲאֶשר ֵאין ְיכֹּ ַעל ְמָנת ֶשִיָזֵהר ֵמְראוֹּ

ד ַההּוא ַמה ֶשיּוַכל ְלָסְבלוֹּ ְראּות ַהְּנִביִאים,  -ֶשָאַמר: ְוָרִאיָת ֶאת ָרי. ּוַבָכבוֹּ ֲאחֹּ
ָתיו ַמה ֶשְרא ֶכֶלת ִמַּמה ְוֵיש ְבִעְּקבוֹּ , ְכמוֹּ ֶהָעָנן ְוֵאש אוֹּ תוֹּ ֶבֶלת אוֹּ ּוֵתנּו סוֹּ

ֵתר ִמַדק ַעד ֶשַיִגיַע ְלַמְדֵרָגה ֶשֹּלא  ֶשהּוא ָרִגיל ֶאְצֵלנּו, ְוֵיש ַאֲחָריו ַדק יוֹּ
אִ  , ַכֲאֶשר ֲאַנְחנּו רוֹּ ים ַיִשיֶגָּנה ַהָּנִביא, ְוִאם ַיֲהרֹּס ֵאָליו ִתָּנֵתק ַהְרָכָבתוֹּ

ֶעֶטת   ָרה ַהּמֻּ חּות ָהְראּות, ִכי ִמי ֶשְראּותוֹּ ֲחלּוָשה ֹלא ִיְרֶאה ֶאָּלא ָבאוֹּ ְבכֹּ
ת, ַוֲחלּוֵשי ָהְראּות  ֶשִהיא ִנְשֶאֶרת ֵבין ָהַעְרַבִים, ָכֲעַטֵלף, ּוִמי ֶשֵעיָניו ְתרּוטוֹּ

ה ַהֶשֶמש, ֲאָבל ֶעֶצם ַהֶשֶמש ֹלא ִיְראּו ִכי ִאם ַבֵצל, ּוִמי ֶשְראּותוֹּ ֲחָזָקה ִיְראֶ 
ד ְיָי’  ְבֵעת ַזכּוָתה ֹלא תּוַכל ַעִין ְלַהִביט ֵאָליו, ְוִאם ִיְדַחק ָלֶזה ִיְתַעֵּור. ְוֶזהּו,ְכבוֹּ

ְשֲאלּו ַגם ֵכן  ִרִיים. ַאְך ְפָעִמים הֻּ ּו,ַמְלֲאכּות ה'' ּו,ְשִכיַּנת ה'' ַבֵשמוֹּת ַהתוֹּ
ל  ַלִּמְשָפִטים ”, “ּוַמְלכּותוֹּ ַבכֹּ דוֹּ ַהִטְבִעִיים, ְוָאְמרּו: “ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבוֹּ

ד ְוַהַּמְלכּות ֶאָּלא ַעל ְבִחיָריו ּוְסגָֻּּלתוֹּ   ָמָשָלה”, ַאְך ֶבֱאֶמת ֹלא ֵיָרֶאה ַהָכבוֹּ
ס ִכי ֵיש ֵלאֹלִהים ֶמְמשָ  ָלה ּוַמְלכּות ּוְנִביָאיו, ֲאֶשר ָבֶהם ִיְתָבֵרר ָלֶאִפיקּורוֹּ

ד  ַקֶיֶמת, ִויִדיָעה ְבֶחְלֵקי ַמֲעֵשי ַהְיצּוִרים, ְוָאַמר ֶבֱאֶמת:,ְיָי ָמָלְך‘,,ְוִנְגָלה ְכבוֹּ
ד ְיָי ָעַלִיְך ָזָרח‘. ְוֵאין   ן ָמַלְך ֱאֹלָהִיְך’,,ּוְכבוֹּ ֵמר ְלִציוֹּ ָלם‘,,אֹּ ְיָי’,,ִיְמֹלְך ְיָי ְלעוֹּ

ַנת ְיָי ַיִביט’,,ַוִיְראּו ֶאת ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל‘, ְלַהְרִחיק ָכל ַמה ֶשֶּנֱאמַ  ר ִב,ְתמֻּ
ָראוֹּ   ָמה', ַבֲעבּור ַמה ֶשֵיש בוֹּ ֵמִהָכֵנס מוֹּ ּו,ַמֲעֵשה ֶמְרָכָבה’, ַאף ֹלא,ִשעּור קוֹּ

 ַבְּנָפשוֹּת ּוְכמוֹּ ֶשָאַמר: “ּוַבֲעבּור ִתְהֶיה ִיְרָאתוֹּ ַעל ְפֵניֶכם”. 


