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א נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד  ויב  . או ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולהומכם יב  :אמר להם הקב''ה

כוכבים הגזלויב  ,עבודת  על  נחשד  שלא  ביעקב  ויעיד  לבן  פוטיפרעותב  ,א  אשת  על    א  נחשד  שלא  ביוסף  ותעיד 

א דריוש ויעיד בדניאל שלא ביטל את ויב ,א נבוכדנצר ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלםויב ,העבירה

)ואליהו בן ברכאל הבוזי( ויעידו בהם בישראל שקיימו ויב  ,להיהתפ א בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני 

 ".יתנו עידיהם ויצדקו"ט{ -מג את כל התורה כולה שנאמר }ישעיה 

 בראשית רבה )פרשה א', ד'(  .2

א ֱאלֹ רָּ ית ב ָּ ֵראש ִׁ אֹותיםקִׁ ב ְּ רְּ ב ָּ הִׁ ה לְּ בָּ ֲחש ָּ ַ מ  לו  ב ַ עָּ ֶ יֵש  ֵמֶהן ש  או , וְּ רְּ בְּ נ ִׁ ֶ ם, יֵש  ֵמֶהן ש  עֹולָּ יַאת הָּ רִׁ בְּ מו  לִׁ דְּ ים קָּ רִׁ בָּ ה דְּ ָּ ש   ה  , ש ִׁ ֹורָּ . ַהת 

א הַ  ֵ ס  ֹו. כ ִׁ כ  רְּ ית ד ַ י ֵראש ִׁ נִׁ נָּ נ ֱֶאַמר )משלי ח, כב(: ה' קָּ ֶ ן, ש  יִׁ ַ נ  ה מִׁ ֹורָּ או . ת  רְּ בְּ בֹוד, נִׁ א ַהכ ָּ ֵ ס  ַהכ ִׁ יב )תהלים צג, ב(:  וְּ תִׁ כְּ ן, ד ִׁ ַיִׁ נ  בֹוד מִׁ כ ָּ

רְּ  ב ָּ הִׁ לְּ ה  בָּ ֲחש ָּ ַ מ  ב ַ לו   עָּ יַח,  ש ִׁ מָּ ל  ֶ ש  מֹו  ו ש ְּ ש   ד ָּ קְּ ִׁ ַהמ  ו ֵבית  ֵאל  רָּ ש ְּ יִׁ וְּ בֹות  אָּ הָּ וגו'.  ז  ֵמאָּ ֲאךָּ  סְּ כ ִׁ כֹון  נ ֱֶאַמר  נָּ ֶ ש  ן,  יִׁ ַ נ  מִׁ בֹות  אָּ הָּ אֹות, 

רָּ  ש ְּ ר וגו'. יִׁ ב ָּ דְּ ִׁ מ  ים ב ַ בִׁ ֲענָּ ַ נ ֱֶאַמר  )הושע ט, י(: כ  ֶ ן, ש  יִׁ ַ נ  ש  מִׁ ד ָּ קְּ ִׁ ית ַהמ  ֵ יתָּ ֶקֶדם. ב  נִׁ ךָּ קָּ תְּ כֹר ֲעדָּ נ ֱֶאַמר )תהלים עד, ב(: זְּ ֶ ן, ש  יִׁ ַ נ  ֵאל מִׁ

מוֹ  י ש ְּ הִׁ נ ֱֶאַמר )תהלים עב, יז(: יְּ ֶ ן, ש  יִׁ ַ נ  יַח מִׁ ש ִׁ ל מָּ ֶ מֹו ש  ֹון וגו'. ש ְּ אש  רֹום ֵמרִׁ בֹוד מָּ א כָּ ֵ ס  ם וגו'. ַר )ירמיה יז, יב(: כ ִׁ עֹולָּ ה   לְּ י ַאֲהבָּ ב ִׁ

ב אֱ  ֵ ש  ָּ ה ת  עָּ ָּ ה  ַהש   אֹותָּ דו , וְּ ָּ ים יֻל  רִׁ ֶטֶרם הָּ נ ֱֶאַמר )תהלים צ, ב(: ב ְּ ֶ ה, ש  ו בָּ ש  ַמר ַאף ַהת ְּ א אָּ ירָּ עִׁ י זְּ ַרב ִׁ א וגו' ב ְּ כ ָּ  נֹוש  ַעד ד ַ
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העי דבר  על  לדון  אותנו  מביא  תורה,  ברזי  חוזר,  ואור  ישר  אור  של  הגלוי. הרעיון  בהמורד  שיש  החבוי  לוי 

מ, הננו אומרים, שיש בדומם שיגוב גנוז יותר מבצומח, ובצומח יותר מן החי,  "וכשאנו דנים את הסוגים, דצח

יותר מן המדבר. ואם נבא להסביר לנו את החזיון הזה, נאמר, כי ההתגלות הפרטית היא מאפילה את   ובחי 

ב  וחבויה  עלומה  גם  המקיפה,  הכללית,  היא ההארה  שבדומם  האישית  שההתגלות  וכיון  הנמצא,  מעמק 

ה יותר,  וחלושה,  שעלה  בצומח  מאד.  ובהירה  כוללת  בצורה  ובתוכיותו  הכללי  בהיקפו  היא  הכללית  ויתו 

נתפתח ונשתלם באישיותו, עד כדי התגלות חיים נסתרים של נטיה טבעית תנועתית, כבר מוצאה ההחשכה, 

ית, מקום יותר רחב. ובחי, שהתבלטה בו כל כך האישיות, עד כדי שהאישיות מחשכת היא את ההארה הכלל

הראות חפץ, ואיזה מדה שכלית, מספיק כבר גילוי פרטי זה להחשיך בצורה יותר עבה את ההארה הכללית  

פשיות הרצון  ושבו, שהוא חלק מהארת הכלל שבמציאות כולו, במדבר, שכל כך נתרומם ונתנשא, עד כדי ח

בכל ההשכלה,  החיה    והפרית  האורה  שהיא  הכללית,  תכונתו  מאד  בו  עופלה  ומצמיחים,  ההולכים  ענפיה 

יעיר את סוד חייה הכבירים הרצון הנשגב,   המקפת המלאה. ונסתרת היא בעומק החיים האישיים. עד אשר 

שיסודו הוא בהענוה המוחלטה. של ראש צורים, שאמר ואנכי עפר ואפר, ומי שנעשה שכן לעפר בחייו זוכה 

 . ה העליונה. המשוחררה מכל האפלה פרטית, הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלךלהאור
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הן קשורות  בכלליותם  והמדבר.  החי  הצומח,  הדומם,  של  הולכות    הנפשות  הן  צביונן  ובפרטיות  בזו,  זו 

מהפרטיות. והפרטיות  ומתחלקות אלו מאלו. כל מה שהמדרגה היא יותר נמוכה, הכללות יותר פועלת עליה  

בצומח,   הדומם.  נפש  של  בהכלליות  בעיקרה  היא  ונבלעת  אינה,  כאלו  כמעט  הנפשיות  מצד  היא  הדוממת 

מתחילה כבר הפרטיות להיות מוכרה לפי המינים. והפרטיות האישית היא כמעט בלועה כולה בהמיניות. ובחי  

שי מוצא הוא מקומו בהאדם. וחוזר אחר כך והחילוק הגמור האי  ..מתגלה כבר איזה רושם של פרטיות אישית.

יתה קנתה לה הנפשיות הכללית של האומה את היתרון  י יסוד האחדות להתגלות בכנסת ישראל. שמעוצם על

גם כן   וזו היא עצמה מעלתה העליונה שנמשלה  הכללי אשר בדומם, בצומח, ובחי. אומה זו נמשלה לעפר, 

צא ואתן  נתתיך.  השדה  כצמח  ורבבה  שסגולת  לכוכבים.  אדם,  קרוים  אתם  אתם,  אדם  מרעיתי,  צאן  ני 

הדוממיות הטובה והמופלאה נשארה בה, מראש צורים. שאמר ואנכי עפר ואפר, ומי כעמך ישראל גוי אחד  

 בארץ.


