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  יהודה הלוי יהודה הלוי יהודה הלוי יהודה הלוי ' ' ' ' רררר

  

  

        ''''ספר הכוזריספר הכוזריספר הכוזריספר הכוזרי'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
        
        

ָחׁשּוב ְּבֻאָּמה ֶׁשִהיא ְמַכֶּבֶדת ַהִּנּגּוִנים ּוַמֲעֶמֶדת , ֲאָבל ָחְכַמת ַהּמּוִסיָקה[...] 

ִמְתַעְּסִקים ַּבִּנּגּוִנים ַּבַּבִית ַהִּנְכָּבד , ְוֵהם ְּבֵני ֵלִוי, ִלים ֶׁשָּבָעםאֹוָתם ַעל ַהְּגדוֹ 

ְוא ֻהְצְרכּו ְלִהְתַעֵּסק ְּבָצְרֵכי ַהַּפְרָנָסה ְּבַמה ֶׁשָהיּו לֹוְקִחים , ָּבִעִּתים ַהִּנְכָּבִדים

 ְוַהְּמָלאָכה ִנְכֶּבֶדת ֵאֶצל ְּבֵני .ֵמַהַּמַעְׂשרֹות ְוא ָהָיה ָלֶהם ֵעֶסק זּוָלִתי ַהּמּוִסיָקה

ְוָהָעם ֵמֲחִׁשיבּות ַהֹּׁשֶרׁש , ַּכֲאֶׁשר ִהיא ְבַעְצָמּה ֵאיָנּה ְּגרּוָעה ְוא ְפחּוָתה, ָאָדם

ּוַמה ַּתֲחֹׁשב . ָּדִוד ּוְׁשמּוֵאל :ּוֵמָראֵׁשיֶהם ַּבְּמָלאָכה, ְוַזּכּות ַהֶּטַבע ַּכֲאֶׁשר ֵהם

  ?יּו יֹוְדִעים אֹוָתּה ִאם אֶההָ , ַּבּמּוִסיָקא

 

, ָׁשָּמה ְּבִלי ָסֵפק ִנְגְמָרה ְוָׁשָּמה ָהְיָתה ְמעֹוֶרֶרת ַהְּנָפׁשֹות: ָאַמר ַהּכּוָזִרי   סהסהסהסה

ְוא ִיָּתֵכן , ֶׁשִהיא ַמְעֶּתֶקת ֶאת ַהֶּנֶפׁש ִמִּמָּדה ֶאל ָהְפָּכּה, ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ָעֶליהָ 

ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשָבה ְּפחּוָתה ְבִהְתַעְּסקּות ָּבּה ,  ִמַּמה ֶּׁשָהְיָתהֶׁשִּתְהֶיה ַהּיֹום ְּבֵעֶר 

ַא ָיְרָדה ִעם ֲחִׁשיבּוָתּה ַּכֲאֶׁשר ְיַרְדֶּתם ַאֶּתם , ַהְּׁשָפחֹות ְוַהְּמֹכָעִרים ִמְּבֵני ָאָדם

  .ִעם ֲחִׁשיבּוְתֶכם

  

ּוְכָבר ִּדֵּבר ַעל ָּכל ַהָחְכמֹות ְּבֹכַח , ּוַמה ֹּתאַמר ְּבָחְכַמת ְׁשֹמה: ָאַמר ֶהָחֵבר   סוסוסוסו

ְוָהיּו ְנֵׁשי ָהעֹוָלם ָּבִאים ֵאָליו ְלַהְעִּתיק ָחְכָמתֹו ֶאל ָהֻאּמֹות , ֱאִהי ְוִׂשְכִלי ְוִטְבִעי

ְוָכל ַהָחְכמֹות ֻהְעְּתקּו ָׁשְרֵׁשיֶהן ּוְכָלָלם ֵמאָּתנּו ֶאל ַהַּכְׂשִּדים ְּתִחָּלה , ַעד ֵמֹהּדּו

ַחר ָּכ ֶאל ָּפַרס ּוָמַדי ְוַאַחָּר  ְכך ֶאל ָיָון ְוַאָחר ָּכ ֶאל רֹוִמי ּוְלֹאֶר ַהְּזָמן ְוֹרב ְוַא

ֶׁשֵהם ֻהְעְּתקּו ִמן ָהִעְבִריים ַא ִמן ַהְּיָוִנים , ַהִּמּצּוִעים א ִנְזַּכר ַּבָחְכמֹות

  .ּוְבַמה ֶּׁשִנְכַלל ָּבּה ֵמָהִעְנָיִניםְוַהַּמֲעָלה ָלִעְבִרית ְּבֶעֶצם ַהָּלׁשֹון , ְוָהרֹוִמים

  

ִהיא יֹוֵתר ְׁשֵלָמה , ֲהֵיׁש ָלִעְבִרית ַמֲעָלה ַעל ְלׁשֹון ָהֲעָרב: ָאַמר ַהּכּוָזִרי   סזסזסזסז

  .ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ֶזה ְבֵעיֵנינּו, ּוְרָחָבה מֶּמָּנה

  

ִנְתַּדְלְּדָלה ְבַדּלּוָתם ְוָצָרה , ָמָצא אֹוָתה ַמה ֶּׁשָּמָצא נֹוְׂשֶאיהָ : ָאַמר ֶהָחֵבר   סחסחסחסח

ֶׁשִהיא , ַהַּקָּבָלה. ְוִהיא ְבַעְצָמּה ַהֲחׁשּוָבה ֶׁשַּבְּלׁשֹונֹות ִמַּקָּבָלה ּוְסָבָרא. ְּבִמעּוָטם
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ַּכֲאֶׁשר יֹוֶרה , ּוָבּה ִּדְּברּו ְׁשֵניֶהם, ַהָּלׁשֹון ֲאֶׁשר ִדֶּבר ָּבּה ְיָי ִיְתָּבֵר ִעם ָאָדם ְוַחָּוה

, ְוֵׁשת ִמֶּׁשת, ְוַקִין ִמָּקִניִתי, ְוַחָּוה ֵמַחי, ְוִאָּׁשה ֵמִאיׁש, ַעל ֶזה ִהָּגֵזר ָאָדם ֵמֲאָדָמה

, ִעם ֵעדּות ַהּתֹוָרה ְוַקָּבַלת ּדֹור ַאַחר ּדֹור ַעד ֵעֶבר ַעד ֹנַח ַעד ָאָדם, ְוֹנַח ִמיַנֲחֵמנּו

ִמְּפֵני ֶׁשִּנְׁשַאר ָעֶליָה ֵעת ַהְפָלָגה , ִריתְוֶׁשִהיא ְלׁשֹון ֵעֶבר ּוַבֲעבּורֹו ִנְקֵראת ִעבְ 

, ּוְכָבר ָהָיה ַאְבָרָהם ְמַדֵּבר ַּבֲאָרִמית ְּבאּור ַּכְׂשִּדים, ּוִבְלּבּול ַהְּלׁשֹונֹות

, ְוָהְיָתה לֹו ָהִעְבִרית ָלׁשֹון ְמיֶֻחֶדת ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ֶׁשָהֲאָרִמית ִהיא ְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים

ְוָהיּו ֵאּלּו ָׁשׁש , ָלֵכן ָנָׂשא אֹוָתה ִיְׁשָמֵעאל ֶאל ָהֲעָרב, ית ְלׁשֹון ֹחלְוָהֲאָרִמ 

ִּבְׁשמֹוֵתיֶהם , ָהֲאָרִמית ְוָהַעְרִבית ְוָהִעְבִרית, ְלׁשֹונֹות ְמֻׁשָּתפֹות ִמְתַּדּמֹות

ָהָעם ַהִּמְׁשַּתְּמִׁשים ּוַמֲעָלָתה ִמֶּדֶר ַהְּסָבָרא ְלִפי . ּוְבַתֲהלּוכֹוֵתיֶהם ּוְבִׁשּמּוֵׁשיֶהם

ָּכל ֶׁשֵּכן ִעם ַהְּנבּוָאה ַהּפֹוֶׁשֶטת , ְּבַמה ֶׁשָהָיה ָצִרי ֵאָליו ֵמַהְּמִליָצה, ָּבּה

ּוַמְלֵכיֶהם ֹמֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע , ְוַהֹּצֶר ֶאל ָהַאְזָהָרה ְוֶאל ַהִּנּגּוִנים ְוַהְּזִמירֹות, ֵּביֵניֶהם

, ן ֶׁשֶּיְחַסר ָלֶהם ְמִליָצה ְּבֵעת ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ֵאֶליָה ְלָדָברְוָדִוד ּוְׁשֹמה ֲהִיָּתכֵ 

, ֲהָרִאיָת ִסּפּור ַהּתֹוָרה? ַּכֲאֶׁשר ֶּתְחַסר ָלנּו ַהּיֹום ַּבֲעבּור ֶׁשָאַבד ַהָּלׁשֹון ִמֶּמּנּו

ֵהיַא ָמְצאּו , יֹותַהִּמְׁשָּכן ְוָהֵאפֹוד ְוַהֹחֶׁשן ְוזּוָלָתם ְּכֶׁשֻהְצְרכּו ֶאל ֵׁשמֹות ָנְכִר 

ְוֵכן ְׁשמֹות ָהַעִּמים ּוִמיֵני , ְוַכָּמה ָנֶאה ֵסֶדר ַהִּסּפּור ַההּוא, אֹוָתם ַעד ֻּתָּמם

ְותֹוְכחֹות , ְוִהְתַרֵעם ִאּיֹוב ְוִהְתַוְּכחֹו ִעם ֵרָעיו, ּוְזִמירֹות ָּדִוד, ָהעֹופֹות ְוָהֲאָבִנים

  .ְוזּוָלָתם, ְיַׁשְעָיה ּוֶנָחמּוָתיו

  

ַּתְכִליְת ָּבֶזה ּוְבזּוָלתֹו ֶׁשַּתְׁשֶוה אֹוָתה ִעם זּוָלָתּה : ָאַמר ַהּכּוָזִרי   סטסטסטסט

 ֵיׁש ִיְתרֹון ְלזּוָלָתּה –ֲאָבל ? ְוַאֵּיה ַהַּמֲעָלה ַהְיֵתָרה ָבּה, ֵמַהְּלׁשֹונֹות ִּבְׁשֵלמּות

  .ָעֶליָה ַּבִּׁשיִרים ַהְמֻחָּבִרים ַהִּנְבִנים ַעל ַהִּנּגּוִנים

  

, ְּכָבר ִהְתָּבֶאר ִלי ִּכי ַהִּנּגּוִנים ֵאיָנם ְצִריִכים ֶאל ִמְׁשַקל ַהִּדּבּור: ָאַמר ֶהָחֵבר     עעעע

ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ", ְּבִנּגּון" ִּכי טֹוב' הֹודּו לה"ְוֶׁשָּבֵרק ְוַהָּמֵלא ְיכֹוִלים ְלַנֵּגן 

ֲאָבל ַּבִּׁשיִרים ַהִּנְקָרִאים ִאיְנָׁשאִדָּיא , ֶזה ַבִּנּגּוִנים ַּבֲעֵלי ַהַּמֲעִׂשים". ְּגדֹולֹות

ַּבֲעבּור ַהַּמֲעָלה ֶׁשִהיא , א ִהְרִּגיׁשּו ֲעֵליֶהם, ֲאֶׁשר ָּבֶהם הּוא ָנֶאה ַהִחּבּור

  .מֹוִעיָלה ּוְמֻעָּלה יֹוֵתר

  

  ?ּוַמה הּוא: ָאַמר ַהּכּוָזִרי   עאעאעאעא

  

ַהְכֵנס ַמה ֶּׁשֵּיׁש ְּבֶנֶפׁש ַהְמַדֵּבר ְּבֶנֶפׁש , ֹוןִּכי ַהְמֻכָּון ִמן ַהָּלׁש: ָאַמר ֶהָחֵבר   עבעבעבעב

ִמְּפֵני ֶׁשַּלְּדָבִרים , ְוֹזאת ַהַּכָּוָנה א ִתָּגֵמר ַעל ֻּתָּמּה ֶאָּלא ָּפִנים ֶאל ָּפִנים, ַהּׁשֹוֵמעַ 
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ים ְוא ִמִּפי ִמִּפי סֹוְפִר : "ְוַכֲאֶׁשר ָאְמרּו, ַהֶּנֱאָמִרים ַמֲעָלה ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְכָתב

, ִמְּפֵני ֶׁשֶּנֱעָזִרים ַּבְּדָבִרים ֶׁשְּבַעל ֶּפה ַּבֲעִמיָדה ִבְמקֹום ַהַהְפָסָקה, "ְסָפִרים

ּוִבְרִמיזֹות ּוִבְקִריצֹות , ּוְבֹחֶזק ַהִּדּבּור ְוִרְפיֹונוֹ , ּוְבַהְתָמָדה ִבְמקֹום ַהִּסּמּו

ֶׁשְּמֻקֶּצֶרת ֵמֶהם , ּוְתנּועֹות, ַהַּפַחד ּוְתִחָּנהִמְּתִמיָהה ּוְׁשֵאָלה ְוַהָּגָדה ְוִיחּול וְ 

ְוֶאְפָׁשר ֶׁשֵּיָעֵזר ַהְמַדֵּבר ִּבְתנּועֹות ֵעיָניו ְוַגּבֹוָתיו ּוְבָכל . ַהְּמִליָצה ַהְּפׁשּוָטה

. רֹוֶצהֹראׁשֹו ּוְבָיָדיו ְלָהִבין ַהַּכַעס ְוָהָרצֹון ְוַהַּתֱחנּון ְוַהַּגֲאָוה ַעל ַהִּׁשעּור ֶׁשהּוא 

ּוַבְּׁשֵאִרית ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ִנְׁשֲאָרה ִבְלׁשֹוֵננּו ַהּנֹוֶצֶרת ַהְּברּוָאה ִעְנָיִנים ַּדִּקים 

ִנְטְּבעּו ָּבּה ְלָהִבין ָהִעְנָיִנים ְוִלְהיֹוָתם ִּבְמקֹום ַהַּמֲעִׂשים ָהֵהם ֶׁשֵהם , ְוֲעֻמִּקים

ְמַצְּיִרין ָּבֶהם ְמקֹום , ֵרא ָבֶהם ַהִּמְקָראְוֵהם ַהְּטָעִמים ֲאֶׁשר ִיּקָ , ָּפִנים ְּבָפִנים

ְוַהַהְתָחָלה ִמן ַהָהָּגָדה, ּוַמְפִריד ְמקֹום ַהְׁשֵאָלה ִמן ַהְּתׁשּוָבה, ַהֶהְפֵסק ְוַהִּסּמּו ,

ה ּוִמי ֶׁשּזֶ . ֶׁשְּיֻחַּבר ָּבֶהם ִחּבּוִרים, ְוַהִּצּוּוי ִמן ַהַּבָּקָׁשה, ְוַהִחָּפזֹון ִמן ַהִּמּתּון

ִּכי ַהְמֻחָּבר א ִיָּתֵכן ְלָאְמרֹו ֶאָּלא ַעל , ַכָּוָנתֹו ִמְּבִלי ָסֵפק ֶׁשהּוא דֹוֶחה ַהְמֻחָּבר

ְוא ִיָּתֵכן , ְוהּוא סֹוֵמ ְּבֹרב ִּבְמקֹום ַהִּנְפָרד ְועֹוֵמד ִּבְמקֹום ַהִּסּמּו, ֶּדֶר ֶאָחת

  .ְלִהָּזֵהר ִמֶּזה ֶאָּלא ְבֹטַרח ָּגדֹול

  

ִּכי , ֶּבֱאֶמת ִנְדֲחָתה ַמֲעָלה ִׁשְמִעית ַּבֲעבּור ַמֲעָלה ִעְנָיִנית: ָאַמר ַהּכּוָזִרי    עגעגעגעג

ָּמֹסֶרת ַהֹּזאת, ַהִחּבּור ְמַהֶּנה ַהִּנְׁשָמע ֲאָבל ֲאִני רֹוֶאה ֶאְתֶכם ְקַהל .  ָהִעְנָיִנים-ְוַ

, ּור ּוְלַחּקֹות זּוַלְתֶכם ֵמָהֻאּמֹותַהְּיהּוִדים ֶׁשַאֶּתם טֹוְרִחים ְלַהִּגיַע ֶאל ַמֲעַלת ַהִּסּד

  .ְוַתְכִניסּו ָהִעְבִרית ְּבִמְׁשְקֵליֶהם

  

, א ַדי ָלנּו ַהָּנָחֵתנּו ַהַּמֲעָלה ַהֹּזאת. ְוֶזה ִמָּתעּוֵתנּו ּוִמְרֵינּו: ָאַמר ֶהָחֵבר   עדעדעדעד

  .ְבָרה ּוְנִׁשיֵבהּו ְלַמְחֶקתֶׁשהּוא מּוָׂשם ְלחֶ , ֶאָּלא ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְפִסיִדים ֹּתֶכן ְלׁשֹוֵננּו

  

  ?ְוֵאי הּוא ֶזה: ָאַמר ַהּכּוָזִרי   עהעהעהעה

  

ֲהא ָרִאיָת ֵמָאה ֲאָנִׁשים קֹוְרִאים ַּבִּמְקָרא ְּכִאּלּו ֵהם ִאיׁש : ָאַמר ֶהָחֵבר    עועועועו

  .ּפֹוְסִקים ְּבֵעת ַאַחת ּוְמַחְּבִרים ְקִריָאָתם ְּכֶאָחד, ֶאָחד

  

ְּכָבר ִהְתּבֹוַנְנִּתי ָּבֶזה ְוא ָרִאיִתי ָכמֹוהּו א ֶבֱאדֹום ְוא : ִריָאַמר ַהּכּוזָ     עזעזעזעז

ֵמַאִין ָהְיָתה ַהַּמֲעָלה ַהֹּזאת , הֹוִדיֵעִני, ְוא ִיָּתֵכן ֶזה ְּבִמְקָרא ַהִּׁשיִרים, ַבֲעָרב

  .ְוֵאי ַּתְפִסיד אֹותֹו ַהִּמְׁשָקל, ַלָּלׁשֹון ַהֹּזאת

  



 109109 

ִמְּפֵני ֶׁשִּקְּבצּו ָבּה ֵּבין ְׁשֵני ָנִחים ְוא ִקְּבצּו ֵּבין ָׁשׁש : רָאַמר ֶהָחבֵ      עחעחעחעח

ְוהֹוִעיָלה ֹזאת , ּוָבא ַהִּדּבּור נֹוֶטה ֶאל ַהָּנח, ְיֵדי ַהֹּדַחק ְּתנּועֹות ֶאָּלא ַעל

ּוָרּה ְוהּוַקל ַּבֱעב, ַהֶחְבָרה ְוַהֲחִריצּות ַעל ַהְּקִריָאה: ְרצֹוִני לֹוַמר, ַהַּמֲעָלה

ּוְתִחַּלת ַמה ֶּׁשַּיְפִסיד ְּבִמְקַצב ַהִּׁשיר ִעְנַין ֵאֶּלה . ַהִּזָּכרֹון ְוִהָּכֵנס ָהִעְנָיִנים ַּבֶנֶפׁש

, ְוָאְמרּו ְוָאְמרּו, ְוַיִּניַח ַהִּמְּלֵעיל ְוַהִּמְּלַרע ְוָיׁשּוב ֹאְכָלה ְוָאְכָלה ָׁשֶוה, ַהְּׁשֵני ָנִחים

ְוֵכן ִיְהֶיה ַׁשְבִּתי ְוַׁשְבִּתי ָׁשֶוה ַעל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ֵּביֵניֶהם , ְוֹאֵמרֹאֶמר  ָׁשֶוה ְבִמְׁשַקל

ּוְכָבר ָהָיה ָלנּו ֹרַחב ְּבַדְרֵכי ַהִּפּיּוט ֲאֶׁשר ֵאיֶננּו ּ . ִמן ַהֶהְפֵרׁש ָהעֹוֵבר ְוֶהָעִתיד

ְמֻחָּבר ַמה ֶּׁשִהִּׂשיג ֶאת ֲאָבל ִהִּׂשיָגנּו ַבֲאִמיַרת הַ , ַמְפִסיד ָלׁשֹון ְּכֶׁשִּנְׁשָמר ַהֲחרּוז

  ".ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם:"ְּבַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ֲעֵליֶהם, ֲאבֹוֵתינּו

  

ֲהֵתַדע ָלָּמה ִמְתנֹוֲעִעים ַהְּיהּוִדים ִּבְקִריַאת : ֶאְׁשַאל אֹוְת: ָאַמר ַהּכּוָזִרי     עטעטעטעט

  ?ָהִעְבִרית

  

ְוֵאיֶנִּני ָסבּור ֶׁשהּוא , ִּכי ַּבֲעבּור ָהִעיר ַהֹחם ַהִּטְבִעי, ָאְמרּו: ָאַמר ֶהָחֵבר     פפפפ

ִּכי ִמְּפֵני ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְקֹרא ַרִּבים ֵמֶהם ֶּפה ֶאָחד , ֶאָּלא ִמַּצד ָהִעְנָין ֶׁשֲאַנְחנּו בוֹ 

ַבֲעבּור ֶזה ָהיּו ּו, ָהָיה ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְתַקְּבצּו ֲעָׂשָרה ֵמֶהם אֹו יֹוֵתר ַעל ֵסֶפר ֶאָחד

, ְוִיְצָטֵר ָּכל ֶאָחד ֵמָהֲעָׂשָרה ֶׁשִּיֶּטה ִעם ָהִעִּתים ְלַעֵּין ַהֵּתָבה, ְסָפֵרינּו ְגדֹוִלים

, ְוָהָיה ֶזה ַהִּסָּבה ָהִראׁשֹוָנה, ְוהּוא נֹוֶטה ְוָׁשב ָּתִמיד ִמְּפֵני ֶׁשַהֵּסֶפר ָּבָאֶרץ, ְוָיׁשּוב

ְּפֵני ַהִהְסַּתְּכלּות ְוָהְרִאָּיה ּוְלִהַּדּמֹות ַּכֲאֶׁשר הּוא ֶטַבע ִמְּבֵני ְוַאַחר ֵּכן ָׁשב ִמְנָהג ִמ 

ְוזּוָלֵתנּו קֹוֵרא ָּכל ֶאָחד ְּבִסְפרֹו ּוְמָקְרבֹו ֶאל ֵעיָניו אֹו ִיְקַרב הּוא ֵאָליו ְּכִפי . ָאָדם

ְוַאְחֵרי ֶזה ַמֲעַלת . ֶּטה ְוָיׁשּובְוֵאיֶנּנּו ָצִרי ֶׁשּיִ , ִמְּבִלי ֶׁשָּיַצר ָעָליו ֲחֵברוֹ , ְרצֹונוֹ 

ּוַמה ֶּׁשֶּיש ָלנּו ֵמַהִּדּיּוק ּוֵמַהִּדְקּדּוק ְוַהּתֹוָעלֹות , ַהִּנּקּוד ּוָמֹסֶרת ַהִּׁשְבָעה ְמָלִכים

ְותֹוֲעלֹוָתם  ,ַהּיֹוְצאֹות ֵמַהֶהְפֵרׁש ֲאֶׁשר ֵּבין ַהָּקֵמץ ְוַהַּפָּתח ּוֵבין ַהֵּציֵרי ְוַהְּסגֹול

ּוְכמֹו , ְּכמֹו ַׂשְמִּתי ְוַׂשְמִּתי, ִעְנָיִנים ְלַהְבִּדיל ֵּבין ָהעֹוֵבר ְוֶהָעִתיד ָּבֶהםּבָ 

ּוֵבין ֵהא ַהְּׁשֵאָלה , ְּכמֹו ָחַכם ְוָחָכם, ַוֲאָבְרֵכהּו ָוֲאָבְרֵכהּו ְוַיְבִּדיל ֵּבין ֹּפַעל ְלֹתַאר

ּוַלת ֶזה ִמַּמה ֶּׁשֵהם מֹוִעיִלים ִמיִפי ְוז, "ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלה"ְּכמֹו , ְוֵהא ַהְיִדיָעה

ַעד ֶׁשָּתֹבא ַּבִּדּבּור ָהִעְבִרי ְקִריָאה ִיְהיּו , ֵסֶדר ִּגְלּגּול ַהִּדּבּור ְּבִקּבּוץ ַהְּׁשֵני ָנִחים

ִּכי ִצְדֵדי ַהִּדּבּור , ְוַלְּטָעִמים עֹוד ְּתָנִאים ֲאֵחִרים. ָׁשִוין ָּבּה ְקִהָּלה ִמְּבִלי ְטעֹות

ּוַבֲחֻלָּקה ַאֶחֶרת ִקּמּוץ , ַמִּׂשיִגים ִקּמּוץ ּוְפִתיָחה ָוָׁשֶבר, ְּבִעְבִרית ְּבֶדֶר ַהֲחֻלָּקה

ּוְפִתיָחה ְגדֹוָלה , ְוָקָטן ְוהּוא ׁשּוֻרק, ְוִקּמּוץ ֵּבינֹוִני ְוהּוא חֹוֶלם, ָּגדֹול ְוהּוא ָקַמץ

. ְוָקָטן ְוהּוא ִחיֶרק,  ָּגדֹול ְוהּוא ֵציֵריְוֶׁשֶבר, ּוְקַטָּנה ְוהּוא ְסגֹול, ְוהּוא ַּפָּתח

ְמִביָאה , ְוִהיא ַהְּתנּוָעה ְלַבָּדּה ְּבִלי ּתֹוֶסֶפת, ְוַהְּׁשָוא מּוַנַעת ְּבֵאֶּלה ֻכָּלם ִּבְתָנִאים
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ה ְוַהָּקֵמץ ִיְהֶיה ָסמּו לֹו ָנח ָמׁשּו ְוא ִיְהֶיה ָסמּו לֹו ָדֵגׁש ַּבְּתכּונָ , ָנח ַאֲחֶריהָ 

ְוִאם ָיֹבא ָסמּו לֹו ָדֵגׁש ִיְהֶיה ַבֲעבּור ֹּדַחק ַּבְּתכּוָנה ַהְּׁשִנָּיה אֹו , ָהִראׁשֹוָנה

ְוָיכֹול ֶׁשָּיֹבא ַאַחר ַהָּנח , ְּכמֹו ָּבָרא ְוָקָנה, ְוָנחֹו ָמׁשּו ֵהא אֹו ָאֶלף. ַהְּׁשִליִׁשית

ְוָקאם ָׁשאֹון"ְּכמֹו , ָנח ִנְרֶאה, ַהָּמׁשּו ."ְוַהָּנח , ַהחֹוֶלם ָיֹבא ַאֲחָריו ָנח ָמׁשּו

ְּכמֹו ׁשֹור , ְוֶאְפָׁשר ֶׁשָּיֹבא ַאֲחָריו ָנח ִנְרֶאה, ְּכמֹו א לוֹ , ֶׁשּלֹו ָואו אֹו ָאֶלף

ֲאָבל . ְּכמֹו יֹוֵצא ְויֹוְצֵאי, ְוָנחֹו ָאֶלף אֹו יֹוד, ַהֵּציֵרי ָיֹבא ַאֲחָריו ָנח ָמׁשּו. ְׂשֹמאל

ַא ָּבָאה ַבְּתכּוָנה , ֶנָּנה ָבָאה ַאֲחֵרי ַהֵּציֵרי ְבֶטַבע ַּבְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנהַהֵהא ֵאי

ְוָיֹבא ַאֲחָריו , ָיֹבא ַאֲחָריו ַהָּמׁשּו, ַהּׁשּוֻרק ִמְתנֹוֵעַע ַעל ַהָּׁשׁש ְּתכּונֹות. ַהֵּׁשִנית

ַהִחיֶרק ְּכמֹו . מֹו לּו ָללּון ְוֻלַּקחּכְ , ְוָנחֹו ַהָּואו ְלַבּדוֹ , ְוַהָּנח ַהִּנְרֶאה, ַהָּדֵגׁש

ַהַּפָּתח ְוַהְּסגֹול א ָיֹבא ַאֲחֵריֶהם ָנח ָמׁשּו ַּבְּתכּוָנה . ְּכמֹו ִלי ְוִלין ְוִלִּבי,ַהּׁשּוֻרק

אֹו ְלַטַעם אֹו ִלְמקֹום , ֲאָבל ִּתְמְׁשֵכם ַהְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ְלִהָּׁשֵען ָעֶליהָ , ָהִראׁשֹוָנה

ְוַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ְתַקֵּבל ְּתָנֶאיָה ְּכֶׁשַאָּתה ְמַעֵּין ְּבאֹות אֹות . ֵסק ָוֶפֶרקֶהפְ 

ְוא ַתְרִּגיׁש ַעל ַּתָּקַנת ִּגְלּגּול ַהְּדָבִרים ַהְמֻחָּבִרים ֵמִחּבּור ְוֶהְפֵסק , ְוֵתָבה ֵתָבה

 ְל ַהִּׁשְבָעה ְמָלִכים ַעל ְּתכּוָנָתם ְוָאז ְיכֹוְננּו, ּוִמָּלה ְגדֹוָלה ּוְקַטָּנה ְוזּוַלת ֶזה

ְוַהְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ְמַעֶּיֶנת . ְוַהְּׁשָבא ַעל ֶעְרָּכּה ִמְּבִלי ַּגְעָיא, ָהִראׁשֹוָנה ִמְּבִלי ִחּלּוף

ַתֵּקן ְוֶאְפָׁשר ֶׁשְּיֻׁשֶּנה ִמן ַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה לְ , ַהִּמּלֹות ְוִגְלּגּוֵליֶהם ִּביִפי ִחּבּור

ְוֶאְפָׁשר ֶׁשְּיֻׁשֶּנה ָדָבר ִמְׁשֵּתי , ְוַהְּתכּוָנה ַהְּׁשִליִׁשית ַמֲעַלת ַהְּטָעִמים.ַהֵּׁשִנית

ְוֵאיֶנּנּו ָנְכִרי ַבְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ְרִדיַפת ָׁשׁש ְּתנּועֹות , ַהְּתכּונֹות ַהּקֹוְדמֹות

 ֲאָבל ָּבָאה ְתנּוָעה ְׁשָבִאית ַאַחר ְּתנּוָעה ,ְוא ָדֵגׁש, ֶׁשא ִיָּכֵנס ֵּביֵניֶהם ָנח

. ֲאָבל ֶזה ָנְכִרי ַבְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית, ַּכֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ֶזה ְּבַעְרִבי, ְׁשָבִאית ָׁשׁש ְויֹוֵתר

ּוָנה ִּתָּמֵׁש ַאַחת ֵמֶהם ַּבְּתכ, ּוְבֵעת ֶׁשִּיְזַּדְּמנּו ָׁשׁש ְּתנּועֹות ַּבְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה

ְכִני ִרֲצַפת, ִמְׁשָּכִבי, ְּכמוֹ : ַהֵּׁשִנית ְּבִׁשעּור ָנח ִּכי ָהִעְבִרית ָקֶׁשה ָלּה ְרִדיַפת , ְלֹשִ

ְּכמֹו ַנֲהֵרי , ע"אֹו אֹוִתּיֹות אהח, ְּכמֹו ָׁשְרֵר, ָׁשׁש ְּתנּועֹות ֶאָּלא ִּבְפִגיַׁשת ַהֵּכֶפל

ְוֵכן ַּתְכִׁשיר ַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה . ְרֶצה ְתַמֵהרְוִאם ִּתְרֶצה ִתְמֹׁש ְוִאם ּתִ , ַנֲחֵלי

ְוָרֲאָתה ַהְּתכּוָנה , ִנְמָׁשכֹות ְּכִׁשעּור ְׁשֵני ָנִחים ִקּבּוץ ְׁשֵּתי ְתנּועֹות ֹזאת ַאַחר ֹזאת

ִהְׁשִאיָרה ְוִהִּפיָלה ֶאָחד ִמְׁשֵני ַהְּמָׁשִכים וְ , ַהְּׁשִנית ִּכי ַהְּדּבּור ָּבֶזה א ִיְהֶיה ָנֶאה

ַוֲחֵבָריו ַהִּדּבּור " ָפַעל"ֲהא ִתְרֶאה . ְּכמֹו ַׂשְמִּתי ְוַׂשְמִּתי ְוָכל ַהּדֹוֶמה לוֹ , ַהֵּׁשִני

ִּתָּמֵׁש ָהַעִין ְוִהיא ַּפָּתח ְוָתנּוַח ַהֵּפא ְוִהיא ָקֵמץ ּוְמִׁשיַכת ָהַעִין ,ּבֹו ְּבֶהֶפ ַהִּנּקּוד

" ִלי-ָעָׂשה"וְ " ִלי-ָאַמר"ֵּכן ִהְׁשִאירּו ְוַעל , ן א ְלָנח ָרֶפהֵאיֶנָּנה ִּכי ִאם ְלִהָּׁשעֵ 

ְוֵכן ָאנּו רֹוִאין . ִמְּפֵני ֶׁשִּנְׁשֲענּו ַעל ַהִּמָּלה ַהְּקַטָּנה ,ַעל ַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה

 ְבֶאְתָנח אֹו ּוְנַבֵּקׁש ִעַּלת ֶזה ְוִנְמָצֵאהּו. ִּבְׁשֵני ְקֵמִצין ְוהּוא ֹּפַעל ָעַבר" ָּפָעל"

ְוֹנאַמר ֶׁשֶּזה ַהָּנח ִנְתַיֵּׁשב ַּבְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ַּבֲעבּור ָהֲעִמיָדה , ְבסֹוף ָּפסּוק
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ַעד ֶׁשִּנְמָצא עֹוד ֹּפַעל ִּבְׁשֵני ְקֵמִצים , ְוִנְמָצא ָהִעְנָין ַהֶּזה הֹוֵל ֵּכן. ְוַהֶהְפֵסק

ְוָהָיה ִדינֹו ֶׁשִּיְהֶיה ֶאְתָנח אֹו ,  ְמקֹום ֶהְפֵסק ָּבִעְנָיןּוְנַבֵּקש ִעָּלתֹו ְוִנְמָצֵאהּו, ְּבָזֵקף

, לּוֵלא ְדָחִקים ֲאֵחִרים ִהְצִריכּו ֶׁשא ִיֹּפל ְּבֶאְתָנח ְוא ְבסֹוף ָּפסּוק, סֹוף ָּפסּוק

,  ַההּואַּכֲאֶׁשר ִנְמָצא ַגם ֵּכן ְׁשֵני ַפָּתִחים ְּבֶאְתָנח ּוְבסֹוף ָּפסּוק ַעל זּוַלת ַהִהּלּו

ִמְּפֵני , "ַוֵּיָאֵמר"ְוִנְמָצא ִעַּלת . ַוִּתָּׁשַבְרָנה, ַוֹּיאַמר ְוָזַקְנִּתי, ְּכמֹו ַוֵּיֵל ַוֵּיָאֵמר

ִמְּפֵני ָצְרּכֹו ֶאל ַמה , ַלֲעֹמד ּבוֹ " ַוֵּיָאֵמר"ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ִּדין , ַהַהְקָּפָדה ַעל ָהִעְנָין

ִּכי ִעְנָינֹו ָׁשֵלם , "ַכֲאֶׁשר ָאָמר"ְּכמֹו , ֶאָּלא ַהְמַעט, ְנָיןֶּׁשַאֲחָריו ְּבַהְׁשָלַמת ָהעִ 

ַא ֵוֵּיֵל . ְוהּוא ָראּוי ַלָּקֵמץ ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמקֹום ֶהְפֵסק, ַּבֲהָׁשָבה ַעל ַמה ֶׁשָּקַדם

ִמְּפֵני ֶׁשָּקֶׁשה ּו" ַוִּתָּׁשֵבְרָנה", "ַוֵּיֵל"ַוִּתָּׁשֵבְרָנה ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ֶּבֱאֶמת 

. ֲאָבל ֶהְעִּתיקּוהּו ֶאל ַּפָּתח, ְלַהְעִּתיק ַהֶּׁשֶבר ֶאל ַּפְתָחא ְגדֹוָלה ִמְּבִלי ִגְלּגּול

ַּבֲעבּור ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ָזֵקן ְוֶהְעִּתיקּו ַהֵּציֵרי ָבֲעִמיָדה ֶאל , ֵמַהֶּדֶר ַהֶּזה" ָזַקְנִּתי"ְוֶׁשָּמא 

ְמׁשּו ַהֵּפא ְוהּוא , ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבא ַעל ִמְׁשָקלֹו ִמְּלֵעיל" ֶּפֶעל"ְוֵכן ִנְתַמּה ִמ . ַּפָּתח

ַעד ֶׁשַּנְחֹׁשב ֶׁשִאם א ָמְׁשכּו ַהֵּפא ָהָיה ֵמִביא ֹצֶר ַהִּדּבּור ָהִעְבִרי , ִבְסגֹול

ְוֶזה , ר ְסגֹולְוִיְהֶיה ֵבין ָהַעִין ְוַהָּלֶמד ָנח ָרֶפה ַאחַ , ִלְמֹׁש ָהַעִין ְוָיׁשּוב ִמְּלַרע

ְוַהֶּמֶׁש , ּוְמקֹום ַהָּנח ֵריק, ְוֵאין ֵּתַמּה ַּבֵּפא ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלּה ְּבִלי ָנח. ְדַבר ֵּתַמּה

ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָיֹבא , ָעל-א ְכֶנֶגד ֶּפן, ָעל- ָאְמָנם הּוא ְכֶנֶגד ֶּפן, ַההּוא ֶׁשהּוא ִמְּלֵעיל

ֶעל ְוָרִאינּו ֹצֶר ַהֶּמֶׁש ַּכֲאֶׁשר - ָּפֶעל ְּכֶנֶגד ָּפאןְבֶאְתָנח אֹו ְבסֹוף ָּפסּוק ָׁשב

ְוַחְבֵריֶהם ַעל ִהָּמֵׁש ַהֵּפא " ַנַער"וְ " ַּׁשַער"ְוֵכן ִנְתַמּה ִמ . ָאַמְרנּו ְּבַׂשְמִּתי ְוָׂשְמִּתי

ם ִנְפְּתחּו ְוָאְמנָ , "ֶּפֶעל"ְוַנְחֹׁשב ְוִנְרֶאה ֶׁשהּוא ִבְמקֹום , ֶׁשָּלֶהם ְוהּוא ַּפָּתח

" ָקָהל"וְ " ָנָהר"ֲאֶׁשר ִיְׁשַּתֶּנה א ִנְׁשַּתֶּנה ַבְּסּמּו ּכַ  ְוַעל ֵּכן, "ע"אהח"ַבֲעבּור 

ְוֵכן ִנְמָצא ֶאֱעֶׂשה ֵיֲעֶׂשה ֶאְבֶנה ". ָּדָבר"ִּכי הּוא ַעל ִמְׁשַקל , ַּבִּסּמּו, "ָזָהב"וְ 

ְוִנְרֶאה , ִּדְמיֹון ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ֶאְפֶעל ִיְפֶעלְוַנְחֹׁשב ּבַ , ֶאְקֶנה ִבְסגֹול ִעם ָנח ָרֶפה

ְוֵיׁש ָלנּו , ֶׁשַעִין ַהֹּפַעל א ִנְבֶנה ַעל ֶמֶׁש ֲאָבל ַעל ָנח ִנְרֶאה ִעם ַּפָּתח ְלעֹוָלם

ַּבֲעבּור ֶׁשא ִתֹּפל , ֲאַמְתָלא ַעל ֶׁשא נַֻּקד ְּבַפָּתח ָּגדֹול ְוָהיּו אֹוְמִרים ֶאֱעַׂשה

ְוַעִין ַהֹּפַעל ֵאיֶנּנּו ָמׁשּו ָּכל , ְוַהָּקֵמץ ָמׁשּו, ְתָחא ַעל ֵהא ָנָחה ֶאָּלא ְבָקֵמץּפַ 

ְוָראּוי ְלַהְעִּתיק . ִעָּקר ֶאָּלא ִאם ָּתְעַּתק ֶאָליו ְּתנּוָעה אֹו ִתֹּפל ַעל ָאֶלף ְּכמֹו ֵאֵצא

ָיׁשּוב ְוִיְׁשַּתֵּתף ִעם ַהֵּציֵרי , ּועֹותֶאֱעֶׂשה ֶאל ְסגֹול ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַהְמַעט ֶׁשַּבְּתנ

ּוִכְמַעט ֶׁשא ֵיָרֶאה ַלֵהא , ְּכֶׁשִּיְצָטֵר ַּבְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ְלַיְּׁשבֹו ְתמּוָרתֹו ַבֲעִמיָדה

ָּל ֶאְבֶנה -ֶאֱעֶׂשה, ְוֵיֵקל ַהָּדֵגׁש ִעָּמה, ְבֶאֱעֶׂשה ָמקֹום ֶאָּלא ְּבֶהְפֵסק אֹו ְבַטַעם

ְוא ָיֹבא ַאֲחָריו ָּדֵגׁש , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֵאֵצא ְוָאֹבא ַוָּיֵבא ִּלי, ַעד ֶׁשא ֵתָרֶאה, ִּלי

ַוֲהא ִתְרֶאה ַקּלֹוָתם ַּבֵהא ַעד , ְוָיֹבא ְלָפָניו ֵציֵרי ַּבֲעבּור ֵהָראֹות ָהַאֶלף

, ְוֵאי ִּתְתַיֵּׁשב ְּבֵציֵרי, "ַוַּיַעׂש ""ַוִּיֶקן" "ַוִּיֶבן"ֶׁשִהִּפילּוָה ִמן ַהְּכָתב ְוַהָּלׁשֹון ּבְ 
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ֶזה ַבְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ַעד . ֲאָבל ִהיא נֹוֶתֶנת ַהְּמַעָּטה ֶׁשַּבְּתנּועֹות ְוִהיא ַהְּסגֹול

" הַּמְראֶ "ְוֵכן ִנְתַמּה ִמ . ֶׁשַּתְעִּתיֶקָּנה ַבְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ֶאל ַהֵּציֵרי ְּבֶהְפֵסק

ּוִבְלִּתי , ִמְּפֵני ֶׁשִּנְרֶאה אֹוָתם ְּבִסּמּו ְּבֵציֵרי, ְוַחְבֵריֶהם" ִמְקֶנה"ּו" ַּמֲעֶׂשה"ּוִמ 

ְוַכֲאֶׁשר ַנְחֹׁשב ַעל ָלֶמד ַהֹּפַעל . ְוִנְהֶיה ְסבּוִרים ֶׁשָהֱאֶמת ְּבֶהֶפ ֶזה, ָסמּו ִּבְסגֹול

 ַהֵּׁשמֹות ָהֵאֶלה ֵאיָנם ִּכי ִאם ּוְכִאלּו, ִּכי ִהיא ֶנְחָׁשָבה ְכַאִין, ַהָּנָחה ְוִהיא ַהֵהא

ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֹצֶר ְלַהְראֹוָתה , א ָהְיָתה ְראּוָיה ְלזּוַלת ַהְּסגֹול, ֶמֶרא ַמַעׂש ֶמֶקן

הּוַׁשב ַהְּסגֹול ֵציֵרי ַלֲעֹמד ְּבֵעת , ּוַמְרֵאיֶהן ּוַמֲעֵׂשיֶהן, ְּבָנח ָרֶפה ְּבַמְרֵאה ּוַמֲעֵׂשה

ַוֲאֶׁשר ָּבא ַעל ַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ְוא .  ַהַּפָּתח ְּבַמְרָאם ּוַמֲעָׂשםַהִּסמּו ִּבְמקֹום

ְּכֶׁשהּוא ִנְפָרד ְּבֵציֵרי " ֵּבן", ִׁשְּנָתה אֹוָתּה ַהְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ַּבִּנּקּוד ֶאָּלא ַבִּדּבּור

ְוהּוא ַעל ְּתכּוָנתֹו ,  ֶּבן ָיִאירְּכמוֹ , ְוֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְמְׁשֵכהּו ַהַּטַעם, ְוָסמּו ִּבְסגֹול

ְוהּוא ַעל ְּתכּוָנתֹו " ֵּבן ַאֵחר"ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַּיְחְּפֶזּנּו ַהַּטַעם . ָהִראׁשֹוָנה ִבְסגֹול

ְוִלְמַחֵּבר ַהָחְכָמה , ִמְּלַרע ֶׁשהּוא ְבֵציֵרי" ָפֵעל"ְוֵאין ָסֵפק ּבְ . ָהִראׁשֹוָנה ְבֵציֵרי

ְוֻכַּון ָּבֶהם . ְוֶאְפָׁשר ֶׁשָעַמְדנּו ַעל ְקָצָתם,  ַנֲעָלִמים ִמֶּמּנּוַהַּדָּקה ַהֹּזאת סֹודֹות

ּוְבַמה ֶׁשַּמְבִּדיל , "ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלה"ּבְ  ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרנּו, ְלָהִעיר ַעל ַהֵּפרּוִׁשים

ְּקדּו ֶנֱאָסף ֶאל ַעִּמי ִוינַ , ֵּבין ָהעֹוֵבר ְוֶהָעִתיד ּוֵבין ַהִּנְפָעל ָהעֹוֵמד ְוַהִּנְפָעל ָהעֹוֵבר

וֵאם ֵאיָנם ,ַוִּיְׁשָחט ְּבָקֵמץ, ַוִּיְׁשָחט, ִויַנְּקדּו ַוִּיְׁשָחט,ְוַכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ְּבַפָּתח, ְבָקֵמץ

ְוַהְרֵּבה ֶׁשַּמְנִהיִגים ַהְּסגֹול , ֶזה ָהָיה ִבְמקֹום ֶהְפֵסק ִעְנָין, ִּבְמקֹום ֶהְפֵסק ִּדּבּור

ָקא ִמְנַהג ָהֶאְתָנח ְוַהּסֹוף ָּפסּוק ְוַהָּזֵקף ְוִיְׁשַּתֶּנה ֵמַהְּתכּוָנה ַהָּבא ַאַחר ַהַּזְר 

ְוא ֶהְרֵאיִתי . ְוִאּלּו ָהִייִתי ַמְרִחיב ַּבַּׁשַער ַהֶּזה ָהִייִתי ַמֲאִרי ַהֵּסֶפר. ָהִראׁשֹוָנה

ת ֲאָבל ִהיא ְבִעּלֹות ְל ִּכי ִאם ְמַעט ֵמַהָחְכָמה ַהֹּזאת ַהַּדָּקה ְוֶׁשֵאיָנּה ֻמְפֶקֶר 

  .ּוְבָמסֹורֹות

  

ַוֲאִני ְמַחֶּלה ָפֶני ֶׁשָּתְעַּתק . ַּדי ִלי ָבֶזה ְלִחּבּוב ַהָּלׁשֹון ֶאְצִלי: ָאַמר ַהּכּוָזִרי     פאפאפאפא

ְוַאַחר ֵּכן ֶאְׁשַאל אֹוְת ַעל ַטֲעַנְתֶכם ַעל , ִעִּמי ֶאל ֹּתַאר ָהעֹוֵבד ֱאִהים ֶאְצְלֶכם

ְוַאַחר ֵּכן ֶאְׁשָאְל ,  ְוַאַחר ֵּכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ַּבֵּדעֹות ּוָבֱאמּונֹות ָׁשָרִׁשים,ַהָּקָרִאים

  .ַעל ַמה ֶּׁשִּנְׁשַאר ְּבֶיְדֶכם ִמן ַהָחְכמֹות ָהִראׁשֹונֹות
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