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אוס ימֹותֶּ ל טִּ ית, אֶּ יְסטִּ אֹולֹוְגָיה ַהמִּ  ַעל ַהתֶּ

 מאת: )פסוודו( דיוניסיוס איש גבעת ארס

 

 תרגום ומבוא מאת יהודה ליבס

  

 מבוא

הספר שלפנינו שייך לספרות המיוחסת לִדיֹוִניִסיוס ַאֶראֹוַפִגיָטה )בכינוי זה ]כך 

השיפוטית העתיקה של  בלטינית, וביוונית: ַאֶראֹוַפִגיֵטס[ מכונה איש המועצה

אתונה, שמקום מושבה היה בגבעת האל ַאֶרס ]ַאֶראֹוַפגוס[ הסמוכה 

לַאְקרֹופֹוִליס(, הנזכר בברית החדשה כתלמיד ַפאּולוס, אחד מאותם שפגשו 

)מעשי השליחים יז, לד(.  את פאולוס בביקורו באתונה, והצטרפו לאמונתו

ין לתת בו אמון. כמו הרבה ייחוס זה יסודו בעדות הכתבים עצמם, אך א

אפיגראפיה )בפרק הראשון -ממקורות הדת גם כתבים אלה הנם פסוודו
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עשר שליחי ישו, שאינה  םמצוטטת גם אמרה מפי ברתֹולֹוַמיוס, אחד משני

 ידועה ממקורות אחרים(.

מחברם האמתי של הכתבים, שאיננו יודעים את שמו, חי כארבע מאות 

סיקו החוקרים מן המונחים והמושגים המצוים כפי שה שנה אחרי דיוניסיוס,

אפלטוניות של המאה החמשית לספירה )בכתבי -כאן, שמקורם בניאו

הפילוסוף פרוקלוס, איש אתונה, "יורש אפלטון"(, אותה פילוסופיה מיסטית 

הייחוס לתלמידו של פאולוס עזר בודאי  פגאנית שלבשה כאן לבוש נוצרי.

קה האקסטאטית שלהם, המדברת על להתקבלותם של הכתבים, שהמיסטי

ביטול הנפש בישות אלהית אימפרסונאלית, רחוקה ביותר מן האמונה 

 הנוצרית הרגילה ומן המיתוס והתאולוגיה הנוצריים. 

הכתבים תורגמו ממקורם היווני ללטינית )בפעם הראשונה במאה  

ה ]כלומר: אפלטוני יֹוַהֵנס סקֹוטּוס ֶאִריֶגנָ -התשיעית, בידי הפילוסוף הניאו

יוחנן הסקוטי איש אירלנד[(, והיו ליסוד המיסטיקה הנוצרית של ימי הביניים, 

וגם על זרמי מחשבה אחרים היתה להם השפעה רבה )למשל על תֹוַמס איש 
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עשרה(, ולא -ַאְקִויַנס, ראש הסכולסטיקאים הנוצרים, איש המאה השלוש

יפין, כתבים אלה או בתוך הנצרות בלבד. גם על היהדות השפיעו, בדרכי עק

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.  

אפלטונית -, שמקורה בפילוסופיה הפגאנית הניאוvia negativaדרך זו, 

ועברה דרך האסלאם )אבן סינא ואחרים( אל  מלוא פיתוחה,הגיעה כאן ל

יהדות ימי הביניים, והיא מוכרת ודאי לקורא מספר חובות הלבבות לר' בחיי 

בספר שלפנינו מדובר בדרך  אבן פקודה ומספר מורה נבוכים לרמב"ם.

מיסטית, המגיעה לחיוב שמעל שלילת הדיבור והמחשבה, כפי שעולה ברור 

כאן בפרק השני המדבר על דרכו של הפסל החושף את מן המשל המובא 

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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לן בפרק השלישי( עומדת לדעתי ביסוד דברי ספר שבדרך החיוב )כמתואר לה

 ( על העליה במחשבה לעומת הירידה למרכבה.60הבהיר )ס' 

התיאור הדיאלקטי והפרדוקסאלי של האלהות באוקסימורונים דוגמת  

החשכה המוארת מעל כל אור, או מה שמעבר לכל הוויה, יימצא גם בספרות 

בוצינא דקרדינותא" שפירושו הקבלה, ובעיקר בספר הזוהר, כגון בצירוף "

"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 

טיפש", ואכן גם דוגמא זו תימצא בתיאור האלהות, -"אוקסימורון" הוא "חכם

בקטע שלהלן נפגוש את הסיבה גם בכתבים הדיוניסיים וגם בספר הזוהר: 

ַאלֹוגֹוס, היא  הראשונה של המציאות כשהיא מתוארת כ"חסרת מלה", במקור

המלה המשמשת ביוונית גם כתואר לבהמה שאינה מדברת. פרדוקס כזה נמצא 

עתיק זה מתואר  גם בזוהר בתיאור הפרצוף האלהי העליון, הנקרא "עתיק".

מצטט הזוהר משל הדיוט הנוגע  אתיש זכמוח שסתום מכל עבר, וכדי להמח
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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  

בשימוש  הדבר ניכר ביותר כתבים יהודיים מיסטיים, ובראשם ספר הזוהר.

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 

סיוס עצמו הדרכה לתלמיד בשם ִטימֹוֶתאֹוס(, ומצד שני זאת מעין שירה )דיוני

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 

ן מדרך המתרגמים הרבים לשפות אירופה, שהשתדלו בתרגומם, יותר מ

 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 

טו; כ, יח(, מציינים כאן -יט, י הלפידים, שבתורה מיוחסים לעם כלו )שמות

את שלבי התעלותו האישית של משה, ושיאה מתואר כאן מתוך התבוננות 

ָשם ָהֱאֹלִהים" -ָהֲעָרֶפל ֲאֶשר-עמוקה בפסוק "ַוַיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק, ּוֹמֶשה ִנַגש ֶאל

אמנם בפרקים הבאים גם התאולוגיה המיסטית השלילית  (.יז)שמות כ, 

ל אדם מתוארת במונחי עליה על הר, בדומה למשה. התבוננות המוצעת לכ

כזאת מאפיינת חיבור זה, ששמו "התאולוגיה המיסטית", ניתן להיתרגם גם 

 כ"עיון מיסתורי בדברי האל".

nter Heil &üG הטקסט ששימש לתרגום הוא ההוצאה המדעית של:  

che PatristisII (= Corpus Dionysiacum Ritter,  artinMdolf A

150-36), De Gruyter, Berlin 1991, pp. 141Texte und Studien  .
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 13הפרק הראשון של התרגום התפרסם כבר, עם מבוא, בכתב העת חדרים 

 .68-66( עמ' 1999)

 

 פרק ראשון 

ים ַאָתה ַהִשּלּוש, ֵיש ַעל ָכל ֵיש, ֵאל ַעל ָכל ֵאל, טֹוב ַעל ָכל טֹוב, ַהנֹוֵצר ַלנֹוְצִר 

ֶאת ָחְכַמת ָהֱאֹלהּות, ַיֵשר ַדְרֵכנּו ֶאל רֹאש ַהִפְסָגה ָהֶעְליֹוָנה ֲאֶשר ְלִדְבֵרי ָהאֹוַרְקל 

 ]הם ִכְתֵבי ַהֹקֶדש[ ַהִמיְסִטִיים, זֹו ַהְטִמיָרה ַעל ָכל ְטִמיִרין ְוזֹוֶהֶרת ְבֹזַהר ֶעְליֹון.

ְחָלִטים  ָהֱאֹלִהים-ְמקֹום ָשם ִמְסתֹוֵרי ְדַבר ]במקור: ַהֶתאֹולֹוְגָיה[ ַהְפשּוִטים, ַהמֻּ

ְוַהְקבּוִעים ֶנְחָבִאים ֶאל תֹוְך ָהֲעָרֶפל ַהמּוָאר ִמֹכל ֶשל ַהְדָמָמה ַהּלּוָטה ְבִמְסתֹוִרין, 

ּוְבתֹוְך ְכֶשֵהם ְמִאיִרים ְבאֹור ֶעְליֹון ְבתֹוְך ָהָאֵפל ִמֹכל ֵאת ַהּזֹוֵהר ַעל ָכל זֹוֲהִרים, 

ַמה ֶשִמֹכל ָוֹכל ֵאינֹו ִנְרֶאה ְוֵאין בֹו ַמָמש ְלַמְששֹו, ְמַמְּלִאים ֵהם ְוגֹוְדִשים ְבֶשַפע 

 ְבָכל ְשִכיֹות ַהִתְפֶאֶרת ַהָיפֹות ַעל ָכל ָיפֹות ֶאת ַהֵדעֹות ֶשֵאין ָלֶהן ֵעיַנִים.

ְך ַאָתה, ֲחֵבִרי ִטימֹוֶתאֹוס, ְבֶדֶרְך ֵאֶּלה ַהְדָבִרים ְיהּו ִלי ְתִפָּלה. אַ  

ִהְשַתְדלּוְתָך ָהֲאִמיָצה ַבַמְראֹות ַהִמיְסִטִיים ְנֹטש ֶאת ַהְפִעילֻּיֹות ַהִשְכִליֹות ְוֶאת ָכל 
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ְשָכלֹות ְוֶאת ָכל ָהֵאינֹו ְוַהֵיְשנֹו, ּוְבלֹא יֹוְדִעין ִהָמֵשְך כְ  ָכל ָהֶאְפָשר ַהמּוָחשֹות ְוַהמֻּ

ַמְעָלה ֶאל ָהִאחּוד ִעם אֹותֹו ֶשֵמֵעֶבר ַלֲהָוָיה ְוִליִדיָעה. ִכי ְבִהְתַפְשטּות ָהַעְצִמיּות, 

ְחֶלֶטת ַהַנֲעֵשית ְבָטֳהָרה ְבלֹא ְסָיג ָוֶרֶסן, ֶאל ֵעֶבר  ִביִציָאה ִמן ַהכל, ְבֶאְקְסָטָזה מֻּ

ְחַרְרָת, ַמְעָלה ֶקֶרן ַהחֶשְך ָהֱאֹלִהי ַהַנעֲ  ֵלית ַעל ָכל ְמִציאּות, ְכֶשֹכל ֵהַסְרָת ּוִמֹכל שֻּ

 תּוַבל. 

ְרֵאה וַהְשַגח ֶשִּלְדָבִרים ֵאֶּלה לֹא ַיְקִשיב ִאיש ֵמאֹוָתם ֶשלֹא ָבאּו ְבסֹוד  

ָבר ֶשִקיּומֹו ַנֲעֶלה ְקדֹוִשים, ְכלֹוַמר ִמי ֶשְדֵבִקים ַבִנְמָצאֹות ּוְמַדִמים ֶשֵאין שּום דָ 

ֵמַעל ַהִנְמָצאֹות, ּוְסבּוִרים ֶשיֹוְדִעים ֵהם ִביִדיָעָתם ָהַעְצִמית ֶאת ֲאֶשר ָשת ֹחֶשְך 

יֹות ָהֱאֹלִהיֹות ְבִמְסתֹוִרין, ַמה יּוַכל  ִסְתרֹו. ְוִאם ֵמַעל ְלֵאֶּלה ְמקֹוָמן ֶשל ַהִהְתַקְדשֻּ

ְבֶיֶתר ְשֵאת ֵאין ָלֶהם ֵעֶסק ַבִנְסָתרֹות; ַעל ָכל ֵאֶּלה ֲאֶשר ֶאת ָאָדם לֹוַמר ַעל ִמי שֶ 

ָהִעָּלה ָהֶעְליֹוָנה ַעל ַהֹכל ַמְתִוים ְבִטְבָעם ֶשל ַאֲחרֹוֵני ַהִנְמָצאֹות, ְוטֹוֲעִנים ֶשֵאין 

ֵבי צּורֹות?ֱאֹלִהים ֶשעְֻּצבּו ַעל ָיָדם וַעל ִדמּויִ -ָלּה ִיְתרֹון ַעל אֹוָתם לֹא  ים ְמרֻּ

שּוָמה ְלַהִניַח ּוְלַחֵיב ְלַגֶביָה ֶאת ָכל ַהַהָנחֹות ֶשַנִניַח ְבנֹוֵגַע ַלִנְמָצאֹות, ִבְהיֹוָתּה 

ִסַבת כָֻּּלם, ּוְבמּוָבן ַעְצִמי ַוֲאִמִתי ִמֶּזה ִלְשֹלל ִמֶמָנה ֶאת ָכל ַהַהָנחֹות, ִבְהיֹוָתּה 
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ל ַבֲהָוָיָתּה; ְוֵאין ִלְסֹבר ֶשַהְשִלילֹות ְמנָֻּגדֹות ֵהן ַלִחיּוִבים, ֶאָּלא ֶשִהיא ַנֲעָלה ַעל כֹ 

ְוַגם ֵמַעל ָכל ָכל ֲהָסָרה קֹוֶדֶמת ַהְרֵבה, ֵמַעל ַהֶחְסרֹונֹות, זֹו ַהְמנֵֻּשאת ַגם ֵמַעל 

 ַהָנָחה.

ָהֱאֹלִהי, ְבָאְמרֹו ִכי ַהֶתאֹולֹוְגָיה  ָכְך, ַעל ָכל ָפִנים, טֹוֵען ַבְרתֹולֹוַמיֹוס 

]תרתי משמע: ְדַבר ָהֱאֹלִהים וִדבּור אֹודֹות ָהֱאֹלִהים[ ִהָנּה ַגם ַרָבה ְוַגם מּוָעָטה 

ְמָצת. ִנְרֶאה ְבֵעיַני ֶשִהְפִליא  ַעד ְמֹאד, ְוִכי ָהֶאַוְנֶגְליֹון ָרָחב הּוא ְוָגדֹול, ְוַאף ַגם ְמתֻּ

ֶשִסַבת ַהֹכל ַהטֹוָבה ַגם ַמְרָבה ְבִמִּלים ִהיא ּוְבאֹוָתּה ֵעת ַגם ְמַעַטת  -ל זֹאת ְלַהְשִכי

ִמִּלים ְוַחְסַרת ִמָּלה, ְכִאּלּו ֵאין ְבָיָדּה לֹא ִדבּור ְולֹא ֵדָעה, ִמְהיֹוָתּה ֶעְליֹוָנה ַעל ֹכל 

ֶמת ְבלֹא ְלבּוש ַרק ְלֵאֶּלה ַהחֹוִצים ְועֹוְבִרים ַבֲהָוָיה ִעָּלִאית, ּומֹוִפיָעה ּוִמְתַגָּלה ֶבאֱ 

ְמאֹות ְוַגם ֵמֵעֶבר ַלָטֳהרֹות, ָלעֹוְבִרים ֵמֵעֶבר ְלָכל ֲעִלָיה ַעל ָכל  ֵמֵעֶבר ְלָכל ַהטֻּ

ַהְגָבִהים ַהְקדֹוִשים ְוַהִנָשִאים, ְבָעְזָבם ַאֲחֵריֶהם ֶאת ָכל ָהאֹורֹות ָהֱאֹלִהִיים, ֵאת 

קֹולֹות ְוַהְדָבִרים ]או: ַהִדְברֹות[ ַהְשֵמיִמִיים, ּוָבִאים ְבתֹוְך ָהֲעָרֶפל, ֲאֶשר ָשם הַ 

 ִכְתֵבי ַהֹקֶדש[, ֶזה ֶשֵמֵעֶבר ַלֹכל. =ָמצּוי ֶבֱאֶמת, ְכִפי ֶשאֹוְמִרים ִדְבֵרי ָהאֹוַרְקל ]
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ִכי לֹא ִבְכִדי ִנְצַטָּוה ֹמֶשה ָהֱאֹלִהי ְלִהָטֵהר ְתִחָּלה ְבַעְצמֹו, ַוֲאַזי ְלַהְגִביל  

ַעְצמֹו ּוְלִהָבֵדל ִמָכל ָדָבר ]או: ִמי[ ֶשֵאינֹו ְכמֹותֹו. ְוַאַחר ַהִהָטֲהרּות כָֻּלּה שֹוֵמַע 

רֹות ַרִבים ַהַמְבִזיִקים ַקְרַנִים ְטהֹורֹות הּוא ֶאת ַהשֹוָפרֹות ַרֵבי ַהקֹולֹות, ְורֹוֶאה אֹו

ְפָרש הּוא ִמן ֶהָהמֹון, ְוִעם ַהכֹוֲהִנים ַהִנְבָחִרים ַמְקִדים  ֶשּזֹוְרמֹות ְבֶשַפע. ָאז מֻּ

ֹו, ְוִנָגש ֶאל ַהֹגַבּה ֲאֶשר ָלֲעִליֹות ָהֱאֹלִהיֹות. ָאְמָנם ֵאיֶננּו ִנְפָגש ָבֶהן ִעם ָהֵאל ַעְצמ

ִנְצֶפה(, ֶאָּלא ַבָמקֹום ָשם ָעַמד )ֶזה -ַאְך הּוא צֹוֶפה, לֹא ָבֵאל ַעְצמֹו )ֲהֵריהּו ִבְלִתי

ְשָכִלים ִהָנם  ְלַדֲעִתי ָבא ְלַסֵמן ִכי ָהֱאֹלִהִיים ְוַהְגבֹוִהים ִמָכל ַהְדָבִרים ַהִנְרִאים ְוַהמֻּ

ָצאֹות ַהְכבּוִשים ַתַחת ָהֶעְליֹון ַעל כל, ֶשנֹוְכחּותֹו ִמִּלים ֲאָחדֹות ֶשרֹוְמזֹות ַלִנמְ 

ָשג, ַהַמִציָבה ֶרֶגל ַעל  ֶצֶגת ַדְרָכן, נֹוְכחּות ֶשֵמַעל ָכל מֻּ ְשָכִלים מֻּ ַבְגָבִהים ַהמֻּ

ָדִשים לֹו ִמכל(.   ַהְמקֹומֹות ַהְמקֻּ

ִמן ַהִנְרִאים ּוִמן ָהרֹוִאים, ּוָבא ְבתֹוְך  ָאז ִמְשַתְחֵרר הּוא ]ֹמֶשה[ ַגם ֵמֶהם, 

ַהְיִדיָעה ַהִמְסתֹוִרי ְבֶעֶצם ֲהָוָיתֹו, ּוְבֶהְתֵאם לֹו ַמִדיר ַעְצמֹו ִמָכל ַהַהָשגֹות -ֲעָרֶפל ִאי

ש ְוַהְיִדיעֹות; ַעָתה ָמצּוי הּוא ְבתֹוְך ַמה ֶשִמֹכל ָוֹכל ֵאינֹו ִנְרֶאה ְוֵאין בֹו ַממָ 

לֹא ֶשל ַעְצמֹו ְולֹא  -ְלַמְששֹו, ִבְהיֹותֹו כֻּּלֹו ֶשל ֶזה ֶשֵמֵעֶבר ַלכל, ְוַגם ֶשל ַאף ֶאָחד 
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נֹוָדע -ֶשל ַאֵחר, ּוְכֶשהּוא ִמְתַאֵחד, ְבמּוָבן ַנֲעֶלה יֹוֵתר ]ֶשל ַהִמָּלה[, ִעם ַהלֹא

ָדָבר יֹוֵדַע הּוא ֵשֶכל ַעל -ה, ְכֶשִביִדיַעת לֹאְפִעילּות ֶשל ָכל ְיִדיעָ -ַלֲחלּוִטין תֹוְך ִאי

 ָכל ֵשֶכל.

 

 פרק שני

ְיִדיָעה ִלְראֹות -ַהָבָטה ְוִאי-ָלבֹוא ְבאֹותֹו ֲעָרֶפל אֹור ֶעְליֹון ִמְתַפְּלִלים ָאנּו, ֶדֶרְך ִאי

-לֹא-ִלְראֹות ְוָדָבר-ּלֹאְוָלַדַעת ֶאת ֶזה ֶשֵמַעל ִהְסַתְכלּות ִויִדיָעה, ְבֶאְמָצעּות ֶעֶצם הַ 

ּוְלַהֵּלל ֶאת ֶזה ַהַנֲעֶלה ַעל ָכל ֵיש,  ֶשֲהֵרי ֶזהּו ְבֶעֶצם ִלְראֹות ְוָלַדַעת; –ָלַדַעת 

ְבֹאֶפן ַנֲעֶלה ַעל ָכל ֵיש: ְבֶאְמָצעּות ֲהָסַרת ַהִנְמָצאֹות כָֻּּלם. ְכמֹו אֹוָתם ]ַפָסִלים[ 

ֲאֶשר ִביִציַרת ְפָסִלים ְמַפִנים ֶאת ָכל ַמה ֶשַמִניַח ּוַמֲעִרים  ַבֲעֵלי ְנִטָיה ִטְבִעית,

ְקָשִיים ַעל ַהִהְתבֹוְננּות ַהְטהֹוָרה ַבָטִמיר, ְכֶשְבֶאְמָצעּות ַהֲהָסָרה ְלַבָדּה מֹוִציִאים 

 ֵהם ָלאֹור, ְכֶשהּוא ְלַעְצמֹו, ֶאת ַהֹיִפי ַהִמְסַתֵתר.

ֶשֲהֵרי ֶאת ֵאֶּלה ָנַהְגנּו  בּוַרִני, ְלַהֵּלל ֶאת ַהֲהָסרֹות ְבִנגּוד ַלַהָנחֹות.ָעֵלינו, סְ  

ְלַהִניַח ְבָפְתֵחנּו ָבִראשֹונֹות ִמֹכל ְכֶשָאנּו יֹוְרִדים ֶדֶרְך ָהֶאְמָצִעִיֹות ַעד ָלַאֲחרֹונֹות, 
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ָראֵשי ָהָראִשים ְמִסיִרים ָאנּו ָכל  ַאְך ָכאן ִביִציַרת ַהְעָפלֹות ִמן ָהַאֲחרֹונֹות ֶאל

ְיִדיָעה ַהְמלֶֻּבֶשת ְבָכל ַהִנְמָצאֹות ַעל ְיֵדי ָכל -ָדָבר, ְלַמַען ֵנַדע ְבִעְרטּול אֹוָתּה ִאי

ְסָתר  )ִנְסֶתֶרת( ַהנֹוָדעֹות ]או: ִמָכל ַהיֹוְדִעים[, ְוִנְרֶאה אֹותֹו ֲעָרֶפל אֹור ֶעְליֹון ַהמֻּ

 י ]או: ִמ[ ָכל ָהאֹור ֶשַבִנְמָצאֹות.ְידֵ -ַעל

 

 פרק שלישי

ָאֵכן ַבַהְתָויֹות ַהֶתאֹולֹוִגיֹות ]ספר זה אינו נמצא בידינו[ ִהַּלְלנּו ָאת ַהְיסֹודֹות 

ַהַמהּוִתִיים ְביֹוֵתר ֶשל ַהֶתאֹולֹוְגָיה ַהִחיּוִבית: ֵאיְך ַהֶטַבע ָהֱאֹלִהי ְוַהטֹוב ִנְקָרא 

ִתי ְוֵאיְך ִשּלּוִשי; ִמי ִהיא ַהִנְקֵראת ְלִפי ַעְצמּוָתּה ַגם ַאְבהּות ְוַגם ְבנּות; ַמה ַאְחדּו

ְמַבֶקֶשת ְלַהְבִהיר ֶתאֹולֹוְגַית ָהרּוַח; ֵאיְך ִמתֹוְך ַהטֹוב ַהִבְלִתי ָחְמִרי ּוִבְלִתי ִמְתַחֵּלק 

ָאִרים ֵאיָתן ִבְלִתי פֹוְרִשים ִמן ַהְמנּוָחה ֶשבֹו צֹוְמִחים אֹורֹות ִלַבת ַהטּוב, ְוֵהם ִנשְ 

ֵאיְך ֵישּוַע, אֹותֹו ֶשֵמַעל ֵיש,  ּוְבַעְצָמם ּוֵביֵניֶהם ְשַות ֶנַצח ִהיא ַלְנִביָטה ַהחֹוֶזֶרת;

ְבֵרי ַבֲאִמתֹות ֶטַבע ֱאנֹוש לֹוֵבש ֵישּות; ְוַאף ְשָאר ָכל ַהְדָבִרים ֶשִהְתַגּלּו ְבדִ 

ְּללּו ַבַהְתָויֹות ַהֶתאֹולֹוִגיֹות. ְבַעל ַהֵשמֹות ָהֱאֹלִהִיים שדֶ קֹ י הַ בֵ תְ ָהאֹוַרְקל ]= כִ  [ הֻּ
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]ספר זה נמצא בידינו[: ֵאיְך ִנְקָרא ְשמֹו טֹוב, ֵאיְך ַקָים, ֵאיְך ַחִיים, ֵאיְך ָחְכָמה, 

ְשֶכֶלת. ֵאיְך ְגבּוָרה, ְוָכל ָהֲאֵחִרים ַהִמְשַתיְ  ִכים ְלַמֲעֶרֶכת ְשמֹות ָהֵאל ַהמֻּ

ַבֶתאֹולֹוְגָיה ַהִסיְמבֹוִלית ]הספר אינו נמצא בידינו[: ַמֵהן ַהַהְשָאלֹות 

יֹות ָהֱאֹלִהיֹות; ַמֵהן  ת[ ִמן ַהמּוָחשֹות ֶאל ָהֱאֹלִהיֹות; ַמֵהןיֹוימְ נִ טֹומֶ ]הַ  ַהְדמֻּ

]או:  ֲחָלִקים ְוָהֵאָבִרים; ַמֵהם ַהְמקֹומֹות ְוַהִקשּוִטיםַהַתְבִניֹות ָהֱאֹלִהיֹות ְוהַ 

ים[ ָהֱאֹלִהיים; ַמֵהם ַהְכָעִסים; ַמֵהם ַהְצָעִרים ְוַהֵחמֹות; ַמֵהם סִ מֹווסְ קֹ ָהעֹוָלמֹות. הַ 

יֹות, בּועֹות ּוַמה ַהְקָללֹות; ַמֵהן ַהֵשנֹות ּוַמה הָ ַהֵשָכִרים ְוַהֲחַמְרמֹורֹות; ַמֵהן ַהשְ  ֵערֻּ

 ָהֵאל ַהִסיְמבֹוִלית.-ְדמּות ְוָכל ְשָאר ַהִדמּוִיים ַהְמעָֻּצִבים ִבְקדּוָשה ֶשל

ִמִּלים ֵהם ָהַאֲחרֹוִנים, ַהְרֵבה יֹוֵתר -ּוְסבּוַרִני ֶשִהְבַחְנָת ְבָכְך, ַעד ַכָמה ַרֵבי 

יֹות ַהֶתאֹולֹוִגיֹות ְוַהְפִריָשה ֶשל ַּהֵשמֹות ִמן ָהִראשֹוִנים. ַוֲהֵרי ָצִריְך ָהָיה ֶשַהַהְתוָ 

ֱהיֹות ֶשְכָכל  ָהֱאֹלִהִיים ִתְהֶייָנה ִקְצרֹות ִדבּור יֹוֵתר ִמן הֶתאֹולֹוְגָיה ַהִסיְמבֹוִלית.

ִמָדה  ֶשְכַלֵפי ַהִפְסָגה שֹוְלִלים ִהֵננּו ]או: נֹוְשִאים ָאנּו ֶאת ַמָבֵטנּו[, ְבאֹוָתּה

ְשָכלֹות; ַמָמש ְכִפי ֶשַעָתה ְכֶשחֹוְדִרים ָאנּו ֶאל  ִמְתַלְבשֹות ַהִמִּלים ְבַהְבָחנֹות ַהמֻּ

ִדבּור -ִדבּור ֶאָּלא ֹחֶסר-תֹוְך ָהֲעָרֶפל ֲאֶשר ֵמַעל ַלֵשֶכל, ֲאַנְחנּו מֹוְצִאים לֹא ֹקֶצר
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ם, ְכֶשָיַרד ַהִדבּור ִמְּלַמֲעָלה ֶאל ָהַאֲחרֹונֹות, ְכִשעּור ַדַעת. ּוְבעֹוד ֶששָ -ָמְחָלט ְוֹחֶסר

 ַהְיִריָדה ֵכן ִהְתַרֵחב הּוא ִלְכֵדי ַכמּות ַמְקִביָלה ְבָגְדָלּה, ֲהֵרי ַעָתה ְבֵעת ֲעִלָיתֹו

, ְוַאֲחֵרי ָהֲעִלָיה ָמצּוי, ְכִמַדת ָהֲעִלָיה ִמְצַטְמֵצם הּוא-ֶשֵמַעל-ִמְּלַמָטה ֶאל ַהָמצּוי

ַחד ִבְשֵלמּות ִעם ַהִבְלִתי ִנָתן ְלִבטּוי.-כָֻּּלּה ֲחַסר  קֹול ִיְהֶיה, ִויאֻּ

ַאְך ָלָמה ִבְכָלל, אֹוֵמר ַאָתה, ְלַאַחר ֶשִהַנְחנּו ָלנּו ֶאת ַהַהָנחֹות ָהֱאֹלִהיֹות  

ֹוְתִחים ָאנּו ִמן ָהַאֲחרֹונֹות? ִכי ְבָשָעה ָהֵחל ִמן ָהִראשֹון ַלֹכל, ַבֲהָסָרה ָהֱאֹלִהית פ

ֶשִהַנְחנּו ֶאת ֶשֵמַעל ָכל ַהָנָחה, ָהֵחל ִמָמה ֶשיֹוֵתר ְויֹוֵתר ְמֹקָרב ֶאָליְו ָצִריְך ָהָיה 

ֵמַעל ֶאת ַהִחיּוב ַהִהיפֹוֶתִטי ]גם: ַהַהָנָחִתי[; ַאְך ְבָשָעה ֶשְמִסיִרים ָאנּו ֶאת שֶ  ְלַהִניחַ 

ְלָכל ֲהָסָרה ]ָצִריְך[ ְלָהִסיר ָהֵחל ִמן ַהִנְבָדִלים ִמֶמנּו ְביֹוֵתר. ֶשָמא ֵאין הּוא יֹוֵתר 

ַבר  ַחִיים ָוטּוב ֵמֲאֶשר ֲאִויר אֹו ֶאֶבן? ְויֹוֵתר ֵאינֹו ִשכֹור ְולֹא זֹוֵעם ֵמֲאֶשר לא ְידֻּ

 ְולֹא יְֻּשַכל? 

 
 פרק רביעי
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- ֵאפֹוא ִכי ִסַבת ָכל ַהְדָבִרים, ִבְהיֹוָתּה ֵמַעל כָֻּּלם, ֵאין ִהיא ִבְלִתיאֹוְמִרים ָאנּו

ַחָיה, ֵאיָנּה ַחְסַרת ִדבּור ְולֹא ַחְסַרת ֵדָעה; ֵאיֶנָנה גּוף ְולֹא -ִנְמֵצאת ְולֹא ִבְלִתי

ֵאין ִהיא ְבָמקֹום ְוֵאיָנּה ַתְבִנית, ֵאין ָלּה צּוָרה ְולֹא ֵאיכּות אֹו ַכמּות אֹו ִמְשָקל. 

ִנְרֵאית ְוֵאין ָלּה ַמָגע מּוָחִשי; ֵאין ִהיא ָחָשה ְולֹא מּוֶחֶשת; ֵאין ָלּה ִבְלבּול ְולֹא 

ַהְפָרָעה ִכְמָסֶעֶרת ֵמְרָגשֹות ִהיּוִלִיים, ֵאין ִהיא ְבִלי ְיֹכֶלת ִכְנתּוָנה ַתַחת ְמֹאָרעֹות 

ְבֶחְסרֹון אֹור; ֵאין ִהיא ְוֵאין ָלּה ִשנּוי אֹּו ִהָפֵסד אֹו ֲחלּוָקה אֹו  מּוָחִשים, ֵאין ִהיא

 ֵגָרעֹון אֹו ְשִפיָעה ְולֹא שּום ָדָבר ַאֵחר ֲאֶשר ַלמּוָחשֹות.

 

 פרק חמשי

ִדְמיֹון [ חַ ּוְבַהֲעִפיֵלנּו עֹוד אֹוְמִרים ֲאַנְחנּו: זֹאת ֵאיָנּה ֶנֶפש ְולֹא ֵשֵכל, ֵאין ָלּה ]כֹ 

ַבר ְולֹא  אֹו ְסָבָרה אֹו ִדבּור אֹו ַהְשָכָלה; לֹא ִדבּור ִהָנּה ְולֹא ַהְשָכָלה, לֹא ְתדֻּ

ְשַכל; ֵאיֶנָנה ִמְסָפר ְולֹא ֵעֶרך, לֹא ֹגֶדל ְולֹא ֹקֶטן, לֹא ִשְויֹון ְולֹא ֹחֶסר ִשְויֹון, לֹא  תֻּ

ּה עֹוֶמֶדת ַעל ָעְמָדּה ְוֵאיָנּה מּוַנַעת ְוֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ִדְמיֹון ְוּלא ֹחֶסר ִדְמיֹון; ֵאינָ 

ְמנּוָחה; ֵאין ָלּה ֹכח ְוֵאין ִהיא ֹכח ְולֹא אֹור; ֵאיֶנָנה ַחָיה ְוֵאין ִהיא ַחִיים, ֵאין ִהיא 
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ְשָכל ְולֹא ַהָכָרה, ֵאין ִהיא ֱאֶמת ְולֹא  ישּות ְולֹא ֵנַצח ְולֹא ְזַמן, לֹא ִיַגע ָבּה ַמָגע מֻּ

ַמְלכּות ְולֹא ָחְכָמה, לֹא ֶאָחד ְולֹא ַאְחדּות, לֹא ֱאֹלהּות ְולֹא טּוב, ֵאין ִהיא רּוַח ְכִפי 

ְיִדיָעֵתנּו, לֹא ְבנּות ְולֹא ַאְבהּות ְולֹא ַמֶשהּו ַאֵחר ִמן ַהנֹוָדעֹות ָלנּו אֹו ְלַאֵחר ִמן 

ן ַהִבְלִתי ִנְמָצאֹות ְוַאף לֹא ַמֶשהּו ִמן ַהִנְמָצאֹות, ַהִנְמָצאֹות; ִהיא ֵאיֶנָנה ַמֶשהּו מִ 

ֵאין ַהִנְמָצאֹות יֹוְדִעים אֹוָתּה ְכֲהָוָיָתּה, ְוֵאין ִהיא יֹוַדַעת ֶאת ַהִנְמָצאֹות ְכֲהָוָיָתם; 

ֹ  ֵאין ַשָיְך ָבּה ִדבּור ְולֹא ֵשם ְולֹא ְיִדיָעה; לֹא ֹחֶשְך ִהיא ְולֹא אֹור, א ְתִעָיה ְולֹא ל

ֱאֶמת; לֹא ַשָיְך ָבּה ְכָלל ַהָנָחה אֹו ֲהָסָרה, ּוְבָיְצֵרנּו ֲהָסרֹות אֹוָתּה לֹא ַמִניִחים ָאנּו 

ְשֶלֶמת ְוַהְיִחיָדה ְוֵמַעל ָכל  ְולֹא ְמִסיִרים, ִכי ֵמַעל ָכל ַהָנָחה ִהיא ִסַבת ַהֹכל ַהמֻּ

חְ  יֹות.ֲהָסָרה ִהיא רֹוְממּות ַהְמשֻּ  ָרר ִמָכל ַהְדָבִרים ְבַפְשטּותֹו, ְוַאף ֵמֵעֶבר ַלְשֵלמֻּ

 

 


