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יס ִּטית ,אֶּ ל ִּטימֹותֶּ אוס
עַ ל הַ תֶּ אֹולֹוגְ יָה הַ ִּמ ְ
מאת( :פסוודו) דיוניסיוס איש גבעת ארס

תרגום ומבוא מאת יהודה ליבס

מבוא
יסיוס אַ ֶראֹופַגִ יטָ ה (בכינוי זה [כך
לדיֹונִ ִ
הספר שלפנינו שייך לספרות המיוחסת ִ
בלטינית ,וביוונית :אַ ֶראֹו ַפגִ יטֵ ס] מכונה איש המועצה השיפוטית העתיקה של
אתונה ,שמקום מושבה היה בגבעת האל אַ ֶרס [אַ ֶראֹופַגוס] הסמוכה
לאַ קְ רֹופֹולִ יס) ,הנזכר בברית החדשה כתלמיד פַאּולוס ,אחד מאותם שפגשו
את פאולוס בביקורו באתונה ,והצטרפו לאמונתו (מעשי השליחים יז ,לד).
ייחוס זה יסודו בעדות הכתבים עצמם ,אך אין לתת בו אמון .כמו הרבה
ממקורות הדת גם כתבים אלה הנם פסוודו-אפיגראפיה (בפרק הראשון
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מצוטטת גם אמרה מפי ברתֹולֹומַ יוס ,אחד משנים עשר שליחי ישו ,שאינה
ידועה ממקורות אחרים).
מחברם האמתי של הכתבים ,שאיננו יודעים את שמו ,חי כארבע מאות
שנה אחרי דיוניסיוס ,כפי שהסיקו החוקרים מן המונחים והמושגים המצוים
כאן ,שמקורם בניאו-אפלטוניות של המאה החמשית לספירה (בכתבי
הפילוסוף פרוקלוס ,איש אתונה" ,יורש אפלטון") ,אותה פילוסופיה מיסטית
פגאנית שלבשה כאן לבוש נוצרי .הייחוס לתלמידו של פאולוס עזר בודאי
להתקבלותם של הכתבים ,שהמיסטיקה האקסטאטית שלהם ,המדברת על
ביטול הנפש בישות אלהית אימפרסונאלית ,רחוקה ביותר מן האמונה
הנוצרית הרגילה ומן המיתוס והתאולוגיה הנוצריים.
הכתבים תורגמו ממקורם היווני ללטינית (בפעם הראשונה במאה
התשיעית ,בידי הפילוסוף הניאו-אפלטוני יֹוהַ נֵס סקֹוטּוס אֶ ִרי ֶג ָנה [כלומר:
יוחנן הסקוטי איש אירלנד]) ,והיו ליסוד המיסטיקה הנוצרית של ימי הביניים,
וגם על זרמי מחשבה אחרים היתה להם השפעה רבה (למשל על תֹומַ ס איש
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אַ קְ וִ ינַס ,ראש הסכולסטיקאים הנוצרים ,איש המאה השלוש-עשרה) ,ולא
בתוך הנצרות בלבד .גם על היהדות השפיעו ,בדרכי עקיפין ,כתבים אלה או
דומים להם ,כפי שיווכחו לדעת רבים מקוראי התרגום שלפנינו ,ולצורכם של
אחרים נציין כאן נקודות השוואה מרכזיות.
נושאו של הספר שלפנינו הוא העלייה המחשבתית שבדרך השלילה.
דרך זו ,via negativa ,שמקורה בפילוסופיה הפגאנית הניאו-אפלטונית
הגיעה כאן למלוא פיתוחה ,ועברה דרך האסלאם (אבן סינא ואחרים) אל
יהדות ימי הביניים ,והיא מוכרת ודאי לקורא מספר חובות הלבבות לר' בחיי
אבן פקודה ומספר מורה נבוכים לרמב"ם .בספר שלפנינו מדובר בדרך
מיסטית ,המגיעה לחיוב שמעל שלילת הדיבור והמחשבה ,כפי שעולה ברור
מן המשל המובא כאן בפרק השני המדבר על דרכו של הפסל החושף את
יצירתו בהסרת חלקי האבן המיותרים ,ואפשר אולי ללמוד מכאן משהו גם על
משמעות תורת התארים השליליים במחשבת ישראל ,שאולי גם שם לא תמיד
משמעותם רק תיאוריה תאולוגית .העליה שבדרך השלילה לעומת הירידה
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שבדרך החיוב (כמתואר להלן בפרק השלישי) עומדת לדעתי ביסוד דברי ספר
הבהיר (ס'  )60על העליה במחשבה לעומת הירידה למרכבה.
התיאור הדיאלקטי והפרדוקסאלי של האלהות באוקסימורונים דוגמת
החשכה המוארת מעל כל אור ,או מה שמעבר לכל הוויה ,יימצא גם בספרות
הקבלה ,ובעיקר בספר הזוהר ,כגון בצירוף "בוצינא דקרדינותא" שפירושו
"שביב של קדרות" ,או בכינוי "אין" המיוחס בספר זה לבחינה העליונה של
האלהות (למשל בזוהר ח"א ,דף קמז ע"א) .פירושה המילולי של המלה
"אוקסימורון" הוא "חכם-טיפש" ,ואכן גם דוגמא זו תימצא בתיאור האלהות,
גם בכתבים הדיוניסיים וגם בספר הזוהר :בקטע שלהלן נפגוש את הסיבה
הראשונה של המציאות כשהיא מתוארת כ"חסרת מלה" ,במקור אַ לֹוגֹוס ,היא
המלה המשמשת ביוונית גם כתואר לבהמה שאינה מדברת .פרדוקס כזה נמצא
גם בזוהר בתיאור הפרצוף האלהי העליון ,הנקרא "עתיק" .עתיק זה מתואר
כמוח שסתום מכל עבר ,וכדי להמחיש זאת מצטט הזוהר משל הדיוט הנוגע
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לטבע הזקן הסנילי" :וזה מה שאומרים :זקן דעתו סתומה ומוחו סתום ,שקט
ושוכך" (זוהר ג ,דף קכח ע"ב ,בתרגום מארמית).
גם סגנון הכתבים הדיוניסיים קרוב ,מבחינות מסוימות ,לסגנונם של
כתבים יהודיים מיסטיים ,ובראשם ספר הזוהר .הדבר ניכר ביותר בשימוש
הרב בסופרלטיביים ,שלא מצאתי דרך לתרגמם אלא בתבנית לשונות ההפלגה
הזוהריים ,מסוג "טמירא דכל טמירין" .לשון הכתבים היא אכן מיוחדת
במינה :מצד אחד היא מדויקת ודידאקטית (הספר שלפנינו כתוב כמכתב
הדרכה לתלמיד בשם ִטימֹותֶ אֹוס) ,ומצד שני זאת מעין שירה (דיוניסיוס עצמו
מכנה את דרשותיו "דברי הלל") ,מרבה במלים ומדברת גדולות ,סוחפת
ומתלהבת ,וטובעת בערפל ,המזכיר את הישויות העליונות המתוארות בה,
החשוכות מרוב אור .על סגנון זה ניסיתי לשמור גם בתרגום ,ובכך סטיתי
מדרך המתרגמים הרבים לשפות אירופה ,שהשתדלו בתרגומם ,יותר מן
המחבר ,להבהיר את הדברים ולקרבם אל השכל.
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הקורא העברי ישמח לפגוש כאן את משה רבנו העולה על הר סיני,
שדווקא הוא משמש כאן כמופת של מיסטיקאי .משה איננו מתעניין כאן
בקבלת תורה ובהנהגת העם .ההגבלה והטהרה ,שמיעת הקולות וראית
הלפידים ,שבתורה מיוחסים לעם כלו (שמות יט ,י-טו; כ ,יח) ,מציינים כאן
את שלבי התעלותו האישית של משה ,ושיאה מתואר כאן מתוך התבוננות
עמוקה בפסוק " ַו ַיעֲמֹ ד הָ עָם מֵ ָרחֹ קּ ,ומֹ שֶ ה נִ גַש אֶ ל-הָ ע ֲָרפֶל אֲשֶ ר-שָ ם הָ אֱֹלהִ ים"
(שמות כ ,יז) .אמנם בפרקים הבאים גם התאולוגיה המיסטית השלילית
המוצעת לכל אדם מתוארת במונחי עליה על הר ,בדומה למשה .התבוננות
כזאת מאפיינת חיבור זה ,ששמו "התאולוגיה המיסטית" ,ניתן להיתרגם גם
כ"עיון מיסתורי בדברי האל".
הטקסט ששימש לתרגום הוא ההוצאה המדעית שלGünter Heil & :
Adolf Martin Ritter, Corpus Dionysiacum II (= Patristische
.Texte und Studien 36), De Gruyter, Berlin 1991, pp. 141-150
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הפרק הראשון של התרגום התפרסם כבר ,עם מבוא ,בכתב העת חדרים 13
( )1999עמ' .66-68

פרק ראשון
אַ תָ ה הַ ִשּלּוש ,יֵש עַל כָל יֵש ,אֵ ל עַל כָל אֵ ל ,טֹוב עַל כָל טֹוב ,הַ נֹוצֵ ר לַנֹוצְ ִרים
אֹורקְ ל
אֶ ת חָ כְ מַ ת הָ אֱֹלהּות ,יַשֵ ר דַ ְרכֵנּו אֶ ל ר ֹאש הַ פִ ְסגָה הָ עֶלְ יֹונָה אֲשֶ ר לְ ִדבְ ֵרי הָ ַ
יס ִטיִ ים ,זֹו הַ טְ ִמ ָירה עַל כָל ְט ִמ ִירין וְ זֹוהֶ ֶרת בְ זֹ הַ ר עֶלְ יֹון.
[הם כִ ְתבֵ י הַ קֹ דֶ ש] הַ ִמ ְ
שּוטים ,הַ מֻּחְ לָטִ ים
תֹורי ְדבַ ר-הָ אֱֹלהִ ים [במקור :הַ תֶ אֹולֹוגְ יָה] הַ פְ ִ
ְמקֹום שָ ם ִמ ְס ֵ
תֹורין,
וְ הַ קְ בּועִ ים נֶחְ בָ ִאים אֶ ל תֹוְך הָ ע ֲָרפֶל הַ מּואָ ר ִמכֹ ל שֶ ל הַ ְדמָ מָ ה הַ ּלּוטָ ה בְ ִמ ְס ִ
כְ שֶ הֵ ם ְמ ִא ִירים בְ אֹור עֶלְ יֹון בְ תֹוְך הָ אָ פֵל ִמכֹ ל אֵ ת הַ ּזֹוהֵ ר עַל כָל זֹוה ֲִריםּ ,ובְ תֹוְך
גֹוד ִשים בְ שֶ פַע
מַ ה שֶ ִמכֹ ל וָכֹ ל אֵ ינֹו נ ְִראֶ ה וְ אֵ ין בֹו מַ מָ ש לְ מַ ְששֹוְ ,ממַ ּלְ ִאים הֵ ם וְ ְ
בְ כָל ְשכִ יֹות הַ ִתפְ אֶ ֶרת הַ יָפֹות עַל כָל יָפֹות אֶ ת הַ דֵ עֹות שֶ אֵ ין לָהֶ ן עֵינַיִ ם.
אֵ ּלֶה הַ ְדבָ ִרים יְ הּו לִ י ְתפִ ּלָה .אַ ְך אַ תָ ה ,חֲבֵ ִרי ִטימֹותֶ אֹוס ,בְ דֶ ֶרְך
יסטִ יִ ים נְ טֹ ש אֶ ת הַ פְ עִ ילֻּיֹות הַ ִשכְ לִ יֹות וְ אֶ ת כָל
לּותָך הָ א ֲִמיצָ ה בַ מַ ְראֹות הַ ִמ ְ
הִ ְשתַ ְד ְ
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יֹודעִ ין הִ מָ שֵ ְך כְ כָל הָ אֶ פְ שָ ר
הַ מּוחָ שֹות וְ הַ מ ְֻּשכָלֹות וְ אֶ ת כָל הָ אֵ ינֹו וְ הַ י ְֵשנֹוּ ,ובְ ל ֹא ְ
מַ עְ לָה אֶ ל הָ ִאחּוד עִ ם אֹותֹו שֶ מֵ עֵבֶ ר ַל ֲה ָויָה וְ לִ ִידיעָה .כִ י בְ הִ ְתפ ְַשטּות הָ עַצְ ִמיּות,
בִ יצִ יאָ ה ִמן הַ כל ,בְ אֶ קְ ְסטָ זָה מֻּחְ לֶטֶ ת הַ ַנעֲשֵ ית בְ טָ ה ֳָרה בְ ל ֹא ְסיָג ו ֶָרסֶ ן ,אֶ ל עֵבֶ ר
ּומכֹ ל שֻּ חְ ַר ְרתָ  ,מַ עְ לָה
קֶ ֶרן הַ חשֶ ְך הָ אֱֹלהִ י הַ ַנ ֲעלֵית עַל כָל ְמצִ יאּות ,כְ שֶ כֹ ל הֵ סַ ְרתָ ִ
תּובַ ל.
ְראֵ ה והַ ְשגַח שֶ ּלִ ְדבָ ִרים אֵ ּלֶה ל ֹא יַקְ ִשיב ִאיש מֵ אֹותָ ם שֶ ל ֹא בָ אּו בְ סֹוד
ּומדַ ִמים שֶ אֵ ין שּום דָ בָ ר שֶ קִ יּומֹו ַנ ֲעלֶה
דֹושים ,כְ לֹומַ ר ִמי שֶ ְדבֵ קִ ים בַ נ ְִמצָ אֹות ְ
קְ ִ
יֹודעִ ים הֵ ם בִ ִידיעָתָ ם הָ עַצְ ִמית אֶ ת אֲשֶ ר שָ ת חֹ שֶ ְך
בּורים שֶ ְ
ּוס ִ
מֵ עַל הַ נִ ְמצָ אֹותְ ,
תֹורין ,מַ ה יּוכַל
ִס ְתרֹו .וְ ִאם מֵ עַל לְ אֵ ּלֶה ְמקֹומָ ן שֶ ל הַ הִ ְתקַ ְדשֻּ יֹות הָ אֱֹלהִ יֹות בְ ִמ ְס ִ
אָ דָ ם לֹומַ ר עַל ִמי שֶ בְ יֶתֶ ר ְשאֵ ת אֵ ין לָהֶ ם עֵסֶ ק בַ נִ ְסתָ רֹות; עַל כָל אֵ ּלֶה אֲשֶ ר אֶ ת
הָ עִ ּלָה הָ עֶלְ יֹונָה עַל הַ כֹ ל מַ ְתוִ ים בְ טִ בְ עָם שֶ ל אַ חֲרֹונֵי הַ נִ ְמצָ אֹות ,וְ טֹועֲנִ ים שֶ אֵ ין
יִתרֹון עַל אֹותָ ם ל ֹא-אֱֹלהִ ים שֶ עֻּצְ בּו עַל יָדָ ם ועַל ִדמּו ִיים ְמרֻּ בֵ י צּורֹות?
לָּה ְ
שּומָ ה לְ הַ נִ יחַ ּולְ חַ יֵב לְ גַבֶ יהָ אֶ ת כָל הַ הַ נָחֹות שֶ נַנִ יחַ בְ נֹו ֵג ַע לַנִ ְמצָ אֹות ,בִ הְ יֹותָ ּה
ִסבַ ת ֻּכּלָםּ ,ובְ מּובָ ן עַצְ ִמי ַוא ֲִמ ִתי ִמּזֶה לִ ְשֹלל ִממֶ נָה אֶ ת כָל הַ הַ נָחֹות ,בִ הְ יֹותָ ּה
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ַנ ֲעלָה עַל כֹ ל בַ ֲה ָויָתָ ּה; וְ אֵ ין לִ ְסבֹ ר שֶ הַ ְשלִ ילֹות ְמנֻּגָדֹות הֵ ן לַחִ יּובִ ים ,אֶ ּלָא שֶ הִ יא
קֹודֶ מֶ ת הַ ְרבֵ ה ,מֵ עַל הַ חֶ ְסרֹונֹות ,זֹו הַ ְמנֻּשֵ את גַם מֵ עַל כָל הֲסָ ָרה וְ גַם מֵ עַל כָל
הַ נָחָ ה.
כְָך ,עַל כָל פָנִ ים ,טֹועֵן בַ ְרתֹולֹומַ יֹוס הָ אֱֹלהִ י ,בְ אָ ְמרֹו כִ י הַ תֶ אֹולֹוגְ יָה
[תרתי משמעְ :דבַ ר הָ אֱֹלהִ ים ִודבּור אֹודֹות הָ אֱֹלהִ ים] הִ נָּה גַם ַרבָ ה וְ גַם מּועָטָ ה
עַד ְמאֹ ד ,וְ כִ י הָ אֶ ַו ְנגֶלְ יֹון ָרחָ ב הּוא וְ גָדֹול ,וְ אַ ף גַם ְמת ְֻּמצָ ת .נִ ְראֶ ה בְ עֵינַי שֶ הִ פְ לִ יא
לְ הַ ְשכִ יל ז ֹאת  -שֶ ִסבַ ת הַ כֹ ל הַ טֹובָ ה גַם מַ ְרבָ ה בְ ִמּלִ ים הִ יא ּובְ אֹותָ ּה עֵת גַם ְמעַטַ ת
ִמּלִ ים וְ חַ ְס ַרת ִמּלָה ,כְ ִאּלּו אֵ ין בְ יָדָ ּה ל ֹא ִדבּור וְ ל ֹא דֵ עָהִ ,מהְ יֹותָ ּה עֶלְ יֹונָה עַל כֹ ל
ּומ ְת ַגּלָה בֶ ֱאמֶ ת בְ ל ֹא לְ בּוש ַרק לְ אֵ ּלֶה הַ חֹוצִ ים וְ עֹובְ ִרים
בַ ֲה ָויָה עִ ּל ִָאיתּ ,ומֹופִ יעָה ִ
מֵ ֵעבֶ ר לְ כָל הַ ט ְֻּמאֹות וְ גַם מֵ עֵבֶ ר לַטָ הֳרֹות ,לָעֹובְ ִרים מֵ עֵבֶ ר לְ כָל עֲלִ יָה עַל כָל
דֹושים וְ הַ ִנשָ ִאים ,בְ ָעזְבָ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם אֶ ת כָל הָ אֹורֹות הָ אֱֹלהִ יִ ים ,אֵ ת
הַ גְ בָ הִ ים הַ קְ ִ
ימיִיםּ ,ובָ ִאים בְ תֹוְך הָ ע ֲָרפֶלֲ ,אשֶ ר שָ ם
הַ קֹולֹות וְ הַ ְדבָ ִרים [או :הַ ִדבְ רֹות] הַ ְשמֵ ִ
אֹורקְ ל [= כִ ְתבֵ י הַ קֹ דֶ ש] ,זֶה שֶ מֵ ֵעבֶ ר לַכֹ ל.
אֹומ ִרים ִדבְ ֵרי הָ ַ
מָ צּוי בֶ אֱמֶ ת ,כְ פִ י שֶ ְ
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כִ י ל ֹא בִ כְ ִדי נִ צְ טַ ּוָה מֹ שֶ ה הָ אֱֹלהִ י לְ הִ טָ הֵ ר ְתחִ ּלָה בְ עַצְ מֹוַ ,ו ֲאזַי לְ הַ גְ בִ יל
עַצְ מֹו ּולְ הִ בָ דֵ ל ִמכָל דָ בָ ר [אוִ :מי] שֶ אֵ ינֹו כְ מֹותֹו .וְ אַ חַ ר הַ הִ טָ הֲרּות ֻּכלָּה שֹומֵ ַע
הּוא אֶ ת הַ שֹופָרֹות ַרבֵ י הַ קֹולֹות ,וְ רֹואֶ ה אֹורֹות ַרבִ ים הַ מַ בְ זִיקִ ים קַ ְרנַיִ ם טְ הֹורֹות
ּזֹורמֹות בְ שֶ פַע .אָ ז מֻּפְ ָרש הּוא ִמן הֶ הָ מֹון ,וְ עִ ם הַ כֹוהֲנִ ים הַ נִ בְ חָ ִרים מַ קְ ִדים
שֶ ְ
וְ נִ גָש אֶ ל הַ גֹ בַ ּה אֲשֶ ר ָלעֲלִ יֹות הָ אֱֹלהִ יֹות .אָ ְמנָם אֵ ינֶנּו ִנפְ גָש בָ הֶ ן עִ ם הָ אֵ ל עַצְ מֹו,
אַ ְך הּוא צֹופֶה ,ל ֹא בָ אֵ ל עַצְ מֹו (ה ֲֵריהּו בִ לְ ִתי-נִ צְ פֶה) ,אֶ ּלָא בַ מָ קֹום שָ ם עָמַ ד (זֶה
לְ דַ ע ֲִתי בָ א לְ סַ מֵ ן כִ י הָ אֱֹלהִ יִ ים וְ הַ גְ בֹוהִ ים ִמכָל הַ ְדבָ ִרים הַ נִ ְר ִאים וְ הַ מ ְֻּשכָלִ ים הִ נָם
בּושים תַ חַ ת הָ עֶלְ יֹון עַל כל ,שֶ נֹוכְ חּותֹו
רֹומזֹות לַנִ ְמצָ אֹות הַ כְ ִ
ִמּלִ ים אֲחָ דֹות שֶ ְ
בַ גְ בָ הִ ים הַ מ ְֻּשכָלִ ים מֻּצֶ גֶת דַ ְרכָן ,נֹוכְ חּות שֶ מֵ עַל כָל מֻּשָ ג ,הַ מַ צִ יבָ ה ֶרגֶל עַל
הַ ְמקֹומֹות הַ ְמקֻּ דָ ִשים לֹו ִמכל).
רֹואיםּ ,ובָ א בְ תֹוְך
ּומן הָ ִ
אָ ז ִמ ְשתַ חְ ֵרר הּוא [מֹ שֶ ה] גַם מֵ הֶ םִ ,מן הַ ִנ ְר ִאים ִ
תֹורי בְ עֶצֶ ם ֲה ָויָתֹוּ ,ובְ הֶ ְתאֵ ם לֹו מַ ִדיר עַצְ מֹו ִמכָל הַ הַ שָ גֹות
ע ֲָרפֶל ִאי-הַ יְ ִדיעָה הַ ִמ ְס ִ
וְ הַ יְ ִדיעֹות; עַתָ ה מָ צּוי הּוא בְ תֹוְך מַ ה שֶ ִמכֹ ל וָכֹ ל אֵ ינֹו נִ ְראֶ ה וְ אֵ ין בֹו מַ מָ ש
לְ מַ ְששֹו ,בִ הְ יֹותֹו כֻּּלֹו שֶ ל זֶה שֶ מֵ עֵבֶ ר לַכל ,וְ גַם שֶ ל אַ ף אֶ חָ ד  -ל ֹא שֶ ל עַצְ מֹו וְ ל ֹא
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שֶ ל אַ חֵ רּ ,וכְ שֶ הּוא ִמ ְתאַ חֵ ד ,בְ מּובָ ן ַנ ֲעלֶה יֹותֵ ר [שֶ ל הַ ִמּלָה] ,עִ ם הַ ל ֹא-נֹודָ ע
ֲלּוטין תֹוְך ִאי-פְ עִ ילּות שֶ ל כָל יְ ִדי ָעה ,כְ שֶ בִ ִידיעַת ל ֹא-דָ בָ ר יֹודֵ ַע הּוא שֵ כֶל עַל
ַלח ִ
כָל שֵ כֶל.

פרק שני
לָבֹוא בְ אֹותֹו ע ֲָרפֶל אֹור עֶלְ יֹון ִמ ְתפַּלְ לִ ים אָ נּו ,דֶ ֶרְך ִאי-הַ בָ טָ ה וְ ִאי-י ְִדי ָעה לִ ְראֹות
וְ לָדַ עַת אֶ ת זֶה שֶ מֵ עַל הִ ְסתַ כְ לּות וִ ִידיעָה ,בְ אֶ ְמצָ עּות עֶצֶ ם הַ ּל ֹא-לִ ְראֹות וְ דָ בָ ר-ל ֹא-
לָדַ עַת – שֶ ה ֲֵרי זֶהּו בְ עֶצֶ ם לִ ְראֹות וְ לָדַ עַת; ּולְ הַ ּלֵל אֶ ת זֶה הַ ַנ ֲעלֶה עַל כָל יֵש,
נִמצָ אֹות ֻּכּלָם .כְ מֹו אֹותָ ם [פַסָ לִ ים]
בְ אֹ פֶן ַנ ֲעלֶה עַל כָל יֵש :בְ אֶ ְמצָ עּות הֲסָ ַרת הַ ְ
בַ ֲעלֵי נְ ִטיָה ִטבְ עִ ית ,אֲשֶ ר בִ יצִ ַירת פְ סָ לִ ים ְמפַנִ ים אֶ ת כָל מַ ה שֶ מַ נִ יחַ ּומַ ע ֲִרים
יאים
הֹורה בַ טָ ִמיר ,כְ שֶ בְ אֶ ְמצָ עּות הַ הֲסָ ָרה לְ בַ דָ ּה מֹוצִ ִ
קְ שָ יִ ים עַל הַ הִ ְתבֹונְ נּות הַ טְ ָ
הֵ ם לָאֹור ,כְ שֶ הּוא לְ עַצְ מֹו ,אֶ ת הַ יֹ פִ י הַ ִמ ְסתַ תֵ ר.
בּורנִי ,לְ הַ ּלֵל אֶ ת הַ הֲסָ רֹות בְ נִ גּוד לַהַ נָחֹות .שֶ ה ֲֵרי אֶ ת אֵ ּלֶה נָהַ גְ נּו
ָעלֵינוְ ,ס ַ
יֹור ִדים דֶ ֶרְך הָ אֶ ְמצָ עִ יִ ֹות עַד לָאַ חֲרֹונֹות,
לְ הַ נִ יחַ בְ פ ְָתחֵ נּו בָ ִראשֹונֹות ִמכֹ ל כְ שֶ אָ נּו ְ

12

אשים ְמ ִס ִירים אָ נּו כָל
אַ ְך כָאן בִ יצִ ַירת הַ עְ פָלֹות ִמן הָ אַ חֲרֹונֹות אֶ ל ָראשֵ י הָ ָר ִ
דָ בָ ר ,לְ מַ ַען נֵדַ ע בְ עִ ְרטּול אֹותָ ּה ִאי-יְ ִדיעָה הַ ְמלֻּבֶ שֶ ת בְ כָל הַ נ ְִמצָ אֹות עַל יְ דֵ י כָל
יֹודעִ ים] ,וְ נִ ְראֶ ה אֹותֹו ע ֲָרפֶל אֹור עֶלְ יֹון הַ מ ְֻּסתָ ר
הַ נֹודָ עֹות [או( :נִ ְסתֶ ֶרת) ִמכָל הַ ְ
עַל-יְ דֵ י [אוִ :מ] כָל הָ אֹור שֶ בַ נִ ְמצָ אֹות.

פרק שלישי
אָ כֵן בַ הַ ְתוָיֹות הַ תֶ אֹולֹוגִ יֹות [ספר זה אינו נמצא בידינו] הִ ּלַלְ נּו אָ ת הַ יְ סֹודֹות
הּותיִ ים בְ יֹותֵ ר שֶ ל הַ תֶ אֹולֹוגְ יָה הַ חִ יּובִ ית :אֵ יְך הַ טֶ בַ ע הָ אֱֹלהִ י וְ הַ טֹוב נִ קְ ָרא
הַ מַ ִ
ּלּושי; ִמי הִ יא הַ נִ קְ ֵראת לְ פִ י עַצְ מּותָ ּה גַם אַ בְ הּות וְ גַם בְ נּות; מַ ה
אַ חְ דּו ִתי וְ אֵ יְך ִש ִ
ְמבַ קֶ שֶ ת לְ הַ בְ הִ יר תֶ אֹולֹוגְ יַת הָ רּוחַ ; אֵ יְך ִמתֹוְך הַ טֹוב הַ בִ לְ ִתי חָ ְמ ִרי ּובִ לְ ִתי ִמ ְתחַ ּלֵק
פֹור ִשים ִמן הַ ְמנּוחָ ה שֶ בֹו
צֹומחִ ים אֹורֹות לִ בַ ת הַ טּוב ,וְ הֵ ם ִנ ְשאָ ִרים אֵ יתָ ן בִ לְ ִתי ְ
ְ
ּובְ עַצְ מָ ם ּובֵ ינֵיהֶ ם ְשוַת נֶצַ ח הִ יא לַנְ בִ יטָ ה הַ חֹוז ֶֶרת; אֵ יְך יֵשּועַ ,אֹותֹו שֶ מֵ עַל יֵש,
בַ א ֲִמתֹות טֶ בַ ע אֱנֹוש לֹובֵ ש יֵשּות; וְ אַ ף ְשאָ ר כָל הַ ְדבָ ִרים שֶ הִ ְתגַּלּו בְ ִדבְ ֵרי
אֹורקְ ל [= כִ ְתבֵ י הַ קֹ דֶ ש] הֻּּלְ לּו בַ הַ ְתוָיֹות הַ תֶ אֹולֹוגִ יֹות .בְ עַל הַ שֵ מֹות הָ אֱֹלהִ יִ ים
הָ ַ
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[ספר זה נמצא בידינו] :אֵ יְך נִ קְ ָרא ְשמֹו טֹוב ,אֵ יְך קַ יָם ,אֵ יְך חַ יִים ,אֵ יְך חָ כְ מָ ה,
בּורה ,וְ כָל הָ אֲחֵ ִרים הַ ִמ ְשתַ יְ כִ ים לְ מַ ע ֲֶרכֶת ְשמֹות הָ אֵ ל הַ מ ְֻּש ֶכלֶת.
אֵ יְך גְ ָ
ימבֹולִ ית [הספר אינו נמצא בידינו] :מַ הֵ ן הַ הַ ְשאָ לֹות
בַ תֶ אֹולֹוגְ יָה הַ ִס ְ
ימיֹות] ִמן הַ מּוחָ שֹות אֶ ל הָ אֱֹלהִ יֹות; מַ הֵ ן הַ ְדמֻּיֹות הָ אֱֹלהִ יֹות; מַ הֵ ן
[הַ מֶ טֹונִ ְ
הַ תַ בְ נִ יֹות הָ אֱֹלהִ יֹות וְ הַ ֲחלָקִ ים וְ הָ אֵ בָ ִרים; מַ הֵ ם הַ ְמקֹומֹות וְ הַ קִ שּוטִ ים [או:
וסמֹו ִס ים] הָ אֱֹלהִ יים; מַ הֵ ם הַ כְ ע ִָסים; מַ הֵ ם הַ צְ ָע ִרים וְ הַ חֵ מֹות; מַ הֵ ם
הָ עֹולָמֹות .הַ קֹ ְ
הַ שֵ כ ִָרים וְ הַ חֲמַ ְרמֹורֹות; מַ הֵ ן הַ ְשבּועֹות ּומַ ה הַ קְ לָלֹות; מַ הֵ ן הַ שֵ נֹות ּומַ ה הָ עֵרֻּ יֹות,
ימבֹולִ ית.
וְ כָל ְשאָ ר הַ ִדמּויִ ים הַ ְמעֻּצָ בִ ים בִ קְ דּושָ ה שֶ ל ְדמּות-הָ אֵ ל הַ ִס ְ
בּורנִ י שֶ הִ בְ חַ נְתָ בְ כְָך ,עַד כַמָ ה ַרבֵ יִ -מּלִ ים הֵ ם הָ אַ חֲרֹונִ ים ,הַ ְרבֵ ה יֹותֵ ר
ּוס ַ
ְ
ִמן הָ ִראשֹונִ יםַ .וה ֲֵרי צָ ִריְך הָ יָה שֶ הַ הַ ְת ָויֹות הַ תֶ אֹולֹוגִ יֹות וְ הַ פְ ִרישָ ה שֶ ל ּהַ שֵ מֹות
ימבֹולִ ית .הֱיֹות שֶ כְ כָל
הָ אֱֹלהִ יִ ים ִתהְ יֶינָה קִ צְ רֹות ִדבּור יֹותֵ ר ִמן התֶ אֹולֹוגְ יָה הַ ִס ְ
נֹוש ִאים אָ נּו אֶ ת מַ בָ טֵ נּו] ,בְ אֹותָ ּה ִמדָ ה
שֶ כְ ַלפֵי הַ פִ ְסגָה שֹולְ לִ ים הִ נֵנּו [אוְ :
חֹוד ִרים אָ נּו אֶ ל
ִמ ְתלַבְ שֹות הַ ִמּלִ ים בְ הַ בְ חָ נֹות הַ מ ְֻּשכָלֹות; מַ מָ ש כְ פִ י שֶ עַתָ ה כְ שֶ ְ
תֹוְך הָ ע ֲָרפֶל אֲשֶ ר מֵ עַל לַשֵ כֶלֲ ,אנַחְ נּו מֹוצְ ִאים ל ֹא קֹ צֶ רִ -דבּור אֶ ּלָא חֹ סֶ רִ -דבּור
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מָ חְ לָט וְ חֹ סֶ ר-דַ עַתּ .ובְ עֹוד שֶ שָ ם ,כְ שֶ י ַָרד הַ ִדבּור ִמּלְ מַ ֲעלָה אֶ ל הָ אַ חֲרֹונֹות ,כְ ִשעּור
הַ יְ ִרידָ ה כֵן הִ ְת ַרחֵ ב הּוא לִ כְ דֵ י כַמּות מַ קְ בִ ילָה בְ ג ְָדלָּה ,ה ֲֵרי עַתָ ה בְ עֵת עֲלִ יָתֹו
ִמּלְ מַ טָ ה אֶ ל הַ מָ צּוי-שֶ מֵ עַל-מָ צּוי ,כְ ִמדַ ת הָ עֲלִ יָה ִמצְ טַ ְמצֵ ם הּוא ,וְ אַ ח ֲֵרי הָ עֲלִ יָה
ֻּכּלָּה חֲסַ ר-קֹול יִ הְ יֶה ,וִ יאֻּחַ ד בִ ְשלֵמּות עִ ם הַ בִ לְ ִתי נִ תָ ן לְ בִ טּוי.
אַ ְך לָמָ ה בִ כְ לָל ,אֹומֵ ר אַ תָ ה ,לְ אַ חַ ר שֶ הִ נַחְ נּו לָנּו אֶ ת הַ הַ נָחֹות הָ אֱֹלהִ יֹות
ֹותחִ ים אָ נּו ִמן הָ אַ חֲרֹונֹות? כִ י בְ שָ עָה
הָ חֵ ל ִמן הָ ִראשֹון לַכֹ ל ,בַ הֲסָ ָרה הָ אֱֹלהִ ית פ ְ
שֶ הִ נַחְ נּו אֶ ת שֶ מֵ עַל כָל הַ נָחָ ה ,הָ חֵ ל ִממָ ה שֶ יֹותֵ ר וְ יֹותֵ ר ְמקֹ ָרב אֶ לָיוְ צָ ִריְך הָ יָה
לְ הַ נִ יחַ אֶ ת הַ חִ יּוב הַ הִ יפֹותֶ ִטי [גם :הַ הַ נָחָ ִתי]; אַ ְך בְ שָ עָה שֶ ְמ ִס ִירים אָ נּו אֶ ת שֶ מֵ עַל
לְ כָל הֲסָ ָרה [צָ ִריְך] לְ הָ ִסיר הָ חֵ ל ִמן הַ ִנבְ דָ לִ ים ִממֶ נּו בְ יֹותֵ ר .שֶ מָ א אֵ ין הּוא יֹותֵ ר
חַ יִ ים וָטּוב מֵ אֲשֶ ר אֲוִ יר אֹו אֶ בֶ ן? וְ יֹותֵ ר אֵ ינֹו ִשכֹור וְ ל ֹא זֹועֵם מֵ אֲשֶ ר לא יְ דֻּבַ ר
וְ ל ֹא י ְֻּשכַל?

פרק רביעי
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אֹומ ִרים אָ נּו אֵ פֹוא כִ י ִסבַ ת כָל הַ ְדבָ ִרים ,בִ הְ יֹותָ ּה מֵ עַל ֻּכּלָם ,אֵ ין הִ יא בִ לְ ִתי-
ְ
נִ ְמצֵ את וְ ל ֹא בִ לְ ִתי-חַ יָה ,אֵ ינָּה חַ ְס ַרת ִדבּור וְ ל ֹא חַ ְס ַרת דֵ עָה; אֵ י ֶננָה גּוף וְ ל ֹא
צּורה וְ ל ֹא אֵ יכּות אֹו כַמּות אֹו ִמ ְשקָ ל .אֵ ין הִ יא בְ מָ קֹום וְ אֵ ינָּה
תַ בְ נִ ית ,אֵ ין לָּה ָ
נִ ְראֵ ית וְ אֵ ין לָּה מַ גָע מּוחָ ִשי; אֵ ין הִ יא חָ שָ ה וְ ל ֹא מּוחֶ שֶ ת; אֵ ין לָּה בִ לְ בּול וְ ל ֹא
הַ פְ ָרעָה כִ ְמסָ ֶע ֶרת מֵ ְרגָשֹות הִ יּולִ יִ ים ,אֵ ין הִ יא בְ לִ י יְ כֹ לֶת כִ נְ תּונָה תַ חַ ת ְמאֹ ָרעֹות
מּוחָ ִשים ,אֵ ין הִ יא בְ חֶ ְסרֹון אֹור; אֵ ין הִ יא וְ אֵ ין לָּה ִשנּוי אּוֹ הִ פָסֵ ד אֹו חֲלּוקָ ה אֹו
ג ֵָרעֹון אֹו ְשפִ יעָה וְ ל ֹא שּום דָ בָ ר אַ חֵ ר אֲשֶ ר לַמּוחָ שֹות.

פרק חמשי
אֹומ ִרים ֲאנַחְ נּו :ז ֹאת אֵ ינָּה ֶנפֶש וְ ל ֹא שֵ כֵל ,אֵ ין לָּה [כֹ חַ ] ִד ְמיֹון
ּובְ הַ עֲפִ ילֵנּו עֹוד ְ
אֹו ְסבָ ָרה אֹו ִדבּור אֹו הַ ְש ָכלָה; ל ֹא ִדבּור הִ נָּה וְ ל ֹא הַ ְש ָכלָה ,ל ֹא ְתדֻּבַ ר וְ ל ֹא
תֻּ ְשכַל; אֵ י ֶננָה ִמ ְספָר וְ ל ֹא ֵע ֶרך ,ל ֹא גֹ דֶ ל וְ ל ֹא קֹ טֶ ן ,ל ֹא ִשוְ יֹון וְ ל ֹא חֹ סֶ ר ִשוְ יֹון ,ל ֹא
ִד ְמיֹון וְ ּלא חֹ סֶ ר ִד ְמיֹון; אֵ י ָנּה עֹומֶ דֶ ת עַל ע ְָמדָ ּה וְ אֵ ינָּה מּו ַנעַת וְ אֵ ינָּה נֹוהֶ גֶת
ְמנּוחָ ה; אֵ ין לָּה כֹ ח וְ אֵ ין הִ יא כֹ ח וְ ל ֹא אֹור; אֵ י ֶננָה חַ יָה וְ אֵ ין הִ יא חַ יִים ,אֵ ין הִ יא
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ישּות וְ ל ֹא נֵצַ ח וְ ל ֹא זְמַ ן ,ל ֹא יִ גַע בָ ּה מַ גָע מ ְֻּשכָל וְ ל ֹא הַ כ ָָרה ,אֵ ין הִ יא אֱמֶ ת וְ ל ֹא
מַ לְ כּות וְ ל ֹא חָ כְ מָ ה ,ל ֹא אֶ חָ ד וְ ל ֹא אַ חְ דּות ,ל ֹא אֱֹלהּות וְ ל ֹא טּוב ,אֵ ין הִ יא רּוחַ כְ פִ י
יְ ִדיעָתֵ נּו ,ל ֹא בְ נּות וְ ל ֹא אַ בְ הּות וְ ל ֹא מַ שֶ הּו אַ חֵ ר ִמן הַ נֹודָ עֹות לָנּו אֹו לְ אַ חֵ ר ִמן
הַ נִ ְמצָ אֹות; הִ יא אֵ י ֶננָה מַ שֶ הּו ִמן הַ בִ לְ ִתי נִ ְמצָ אֹות וְ אַ ף ל ֹא מַ שֶ הּו ִמן הַ נִ ְמצָ אֹות,
יֹודעִ ים אֹותָ ּה כְ ֲה ָויָתָ ּה ,וְ אֵ ין הִ יא יֹודַ עַת אֶ ת הַ נִ ְמצָ אֹות כְ ֲה ָויָתָ ם;
אֵ ין הַ נִ ְמצָ אֹות ְ
אֵ ין שַ יְָך בָ ּה ִדבּור וְ ל ֹא שֵ ם וְ ל ֹא יְ ִדיעָה; ל ֹא חֹ שֶ ְך הִ יא וְ ל ֹא אֹור ,ל ֹא ְתעִ יָה וְ ל ֹא
אֱמֶ ת; ל ֹא שַ יְָך בָ ּה כְ לָל הַ נָחָ ה אֹו הֲסָ ָרהּ ,ובְ יָצְ ֵרנּו הֲסָ רֹות אֹותָ ּה ל ֹא מַ נִ יחִ ים אָ נּו
וְ ל ֹא ְמ ִס ִירים ,כִ י מֵ עַל כָל הַ נָחָ ה הִ יא ִסבַ ת הַ כֹ ל הַ מ ְֻּשלֶמֶ ת וְ הַ יְחִ ידָ ה וְ מֵ עַל כָל
רֹוממּות הַ ְמשֻּ חְ ָרר ִמכָל הַ ְדבָ ִרים בְ פ ְַשטּותֹו ,וְ אַ ף מֵ עֵבֶ ר ל ְַש ֵלמֻּיֹות.
הֲסָ ָרה הִ יא ְ

