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

ת ַהַגְלַגל, אוֹּ ֶטַבע ֵמן ַהְטָבִעים, אוֹּ ַדיָ  חוֹּ ַח ִמכֹּ ֶצה בוֹּ כֹּ ן ִמְבֵני ָאָדם. ְוִנְבָנה  רוֹּ
ְבֵדי ָהֱאִליִלים,   ּמוֹּת עוֹּ ֵהג ֵבין ָהאֻּ ן ִקבּוץ, ַבֲעבּור ַמה ֶשָהָיה נוֹּ ַהֵשם ַהֶזה ִבְלשוֹּ
ת ַהַגְלַגִלים   חוֹּ ִשים ְצָלִמים ְוָהיּו ַמֲאִמיִנים ֶשָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָיחּולּו בוֹּ כֹּ ֶשָהיּו עוֹּ

ֶמה לָ  ְרִאים ְכָלָלם ֱאֹלִהים,  ּוַמה ֶשדוֹּ ַה, ְוָהיּו קוֹּ ֶזה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶאְצָלם ֱאלוֹּ
חוֹּת   ְשִלים ָבֶהם, ְוֵהם ִמְתַרִבים, ְבִרבּוי ַהכֹּ ְוָהיּו ִנְשָבִעים ָבֶהם, ּוְכִאּלּו ֵהם מוֹּ

ָלם, ִכי   ת ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ָהעוֹּ חוֹּ ת ִכּנּוי ְלִסבוֹּת  ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ַהגּוף, ְוַהכֹּ חוֹּ ַהכֹּ
ַח ַהְתנּוָעה ָהַאֶחֶרת, ִכי ַגְלַגל   ַח זּוָלִתי כֹּ ת, ִכי ָכל ְתנּוָעה ִהיא ָבָאה ִמכֹּ ַהְתנּועוֹּ
ת ִמְתַחְּלִפים. ְוֹלא ָפנּו   חוֹּ ַח ֶאָחד ֲאָבל ְבכֹּ ַהֶשֶמש ְוַגְלַגל ַהָיֵרַח ֵאיָנם ָרִצים ְבכֹּ

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

דּו בֵ  ת ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ַהגּוף, אוֹּ ֶשהוֹּ חוֹּ ק  ִכי ִאם ִקבּוץ ַהכֹּ אֹלִהים ַאְך ָהָיה ָרחוֹּ
ֶשֵכן   ָכל  ֶשֵיָדֵענּו  ָמם  ּוְמרוֹּ ֶנֱעָלם  ִכי הּוא  ְוָחְשבּו   , ָדתוֹּ ֲעבוֹּ ִעיל  ֶשתוֹּ ְבֵעיֵניֶהם 
ַאְך   ֶאָחד  ָדָבר  ְבִדים  ָהיּו עוֹּ ֵכן ֹלא  ַעל  ִמִדְבֵריֶהם.  ָלֵאל  ָחִליָלה  ָבנּו,  ֶשַיְשִגיַח 

אוֹּ  ְרִאין  ֶשּקוֹּ ְוַהַדְיקּות ַרִבים  ִחּלּוק.  ֵמֵאין  ת  ַהִסבוֹּ ֵלל  ֶשכוֹּ ְכָלל  ֱאֹלִהים,  ָתם 
ד ֵהא ָוו ֵהא ִיְתָבָרְך, הּוא ֵשם   ְוַהַּמֲעָלה ַהְיֵתָרה ֵאיָנה ִכי ִאם ַבֵשם ַהִּנְכָבד יוֹּ

ָדע, כִ  ָדע ָרמּוז ֵאָליו ְבִמדוֹּת, ֹלא ְבָמקוֹּם, ַאַחר ֲאֶשר ֹלא ָהָיה נוֹּ י ָהָיה ִנְקָרא נוֹּ
ָראּוי  ַה  ֱאלוֹּ “ֵאיֶזה  ֵאל:  ַהשוֹּ ָשַאל  ְכִאּלּו  ְבִהְתַיֵחד.  ה'  ְוִנְקָרא  ִבְכָלל,  ֱאֹלִהים 
כִבים אוֹּ ָהֵאש   ד: ַהֶשֶמש אוֹּ ַהָיֵרַח אוֹּ ַהָשַמִים אוֹּ ַהַּמָזלוֹּת אוֹּ ַאַחד ַהכוֹּ ַלֲעבֹּ

ָהרּוָחִניִ  ַהַּמְלָאִכים  אוֹּ  ָהרּוַח  ַמֲעֶשה אוֹּ  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְלָכל  ִכי  זּוָלָתם?  אוֹּ  ים 
ּוֶמְמָשָלה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִסָבה ַבֲהָוָיה ּוַבֶהְפֵסד”. ְוִתְהֶיה ַהְתשּוָבה: ה‘! ְכמוֹּ  
יּוַבן  ֲאֶשר  ַאֲחֵרי  ן‘,  ְו,ִשְמעוֹּ ִכ,ְראּוֵבן'  ָדע,  נוֹּ ְבֵשם  ִני’  ֵמר:,ְפלוֹּ אוֹּ ֶשַאָתה 

ן' ֲאִמַתת ַעְצֵמיֶהם. ִמִּמַּלת,  ְראּוֵבן’ ְו,ִשְמעוֹּ


