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שער היחוד והאמונה – פרק ב

עּותם הַ כֹופְ ִרים בְ הַ ְׁשגָּחָּ ה פְ ָּר ִטית
וְ ִהנֵּה ִמכָּאן ְתׁשּובַ ת הַ ִמינִים וְ גִ ּלּוי ׁש ֶֹׁרׁש טָּ ָּ
תֹורהׁ .שֶ ּטֹועִ ים בְ ִד ְמיֹונָּם הַ כֹוזֵּב ׁשֶ ְמדַ ִמין מַ עֲשֵּ ה ה'
ּובְ אֹותֹות ּומֹופְ ֵּתי הַ ָּ
בּולֹותיו.
ָּ
עֹושֵּ ה ׁשָּ מַ יִם ו ָָּּא ֶרץ לְמַ עֲשֵּ ה אֱ נֹוׁש וְ ַת ְח
ּצֹורף ,כִ י ַאף ׁשֶ יָּדָּ יו
ַּצֹורף כְ לִי – ׁשּוב ֵּאין הַ כְ לִי צָּ ִריְך לִידֵּ י הַ ֵּ
כִ י כַאֲ ׁשֶ ר יָּצָּ א ל ֵּ
ְמסֻ ּלָּקֹות הֵּ ימֶ נּו וְ הֹולְֵּך לֹו בַ ּׁשּוק ,הַ כְ לִי ַקיָּים בְ ַתבְ נִיתֹו וְ צַ לְמֹו מַ מָּ ׁש כַאֲ ׁשֶ ר
ּצֹורף .כְָּך ְמדַ ִמין הַ ְס ָּכלִים הָּ ֵּאּלּו מַ עֲשֵּ ה ׁשָּ מַ יִם ו ָָּּא ֶרץ.
יָּצָּ א ִמידֵּ י הַ ֵּ
בּולֹותיו,
ָּ
ַאְך טָּ ח מֵּ ְראֹות עֵּ ינֵּיהֶ ם הַ הֶ בְ דֵּ ל הַ גָּדֹול ׁשֶ בֵּ ין מַ עֲשֵׂ ה אֱ נֹוׁש וְ ַת ְח
ּצּורה וְ הַ ְתמּונָּה ִמ ְתמּונַת חֲ ִתיכַת כֶסֶ ף
ׁשֶ הּוא יֵׁׂש ִמיֵׁׂשַ ,רק ׁשֶ ְמׁשַ נֶה הַ ָּ
ל ְִתמּונַת כְ לִי ,לְמַ ֲעשֵׂ ה ׁשָׁ מַ יִם ו ָָׁׁא ֶרץׁ ,שֶ הּוא יֵׁׂש מֵׂ ַאיִן.
יֹותר ִמ ְק ִריעַ ת יָּם סּוף עַ ל דֶ ֶרְך מָּ ׁשָּ לׁ ,שֶ הֹולִ יך ה' ֶאת הַ יָּם
וְ הּוא ֶפלֶא גָּדֹול ֵּ
בְ רּוחַ ָּק ִדים עַ זָּה כָּל הַ ַּל ְילָּהַ ,ויִבָּ ְקעּו הַ ַמיִם ,וְ נִּצְ בּו כְ מֹו נֵּד וְ כַחֹומָּ ה .וְ ִאּלּו
מֹורד כְ דַ ְרכָּם
ִהפְ ִסיק ה' ֶאת הָּ רּוחַ כְ ֶרגַע ,הָּ יּו הַ מַ יִם חֹוזְ ִרים וְ ִנג ִָּרים בַ ָּ
וְ ִטבְ עָּ ם ,וְ ל ֹׁא ָּקמּו כַ חֹומָּ ה בְ לִי סָּ פֵּקַ .אף ׁשֶ הַ ּטֶ בַ ע הַ זֶה בַ מַ יִם גַם כֵּן נִבְ ָּרא
ּומחֻ דָּ ׁש יֵּׁש מֵּ ַאיִןׁ ,שֶ הֲ ֵּרי חֹומַ ת אֲ בָּ נִים נִּצֶ בֶ ת מֵּ עַ צְ מָּ ּה בְ לִי רּוחַ ַ ,רק ׁשֶ ּטֶ בַ ע
ְ
הַ מַ יִם ֵּאינֹו כֵּן.
יאת יֵּׁש מֵּ ַאיִןׁ ,שֶ ִהיא לְמַ עְ לָּה מֵּ הַ ּטֶ בַ ע וְ הַ פְ לֵּא ָּו ֶפלֶא
וְ כָּל ׁשֶ כֵּן וְ ַקל ָּוחֹׁמֶ ר בִ בְ ִר ַ
בֹורא ִמן
יֹותר ִמ ְק ִריעַ ת יָּם סּוף ,עַ ל ַאחַ ת כַמָׁ ה וְ כַמָׁ ה ׁשֶ בְ ִה ְס ַתלְקּות כֹּחַ הַ ֵׂ
ֵּ
הַ נִבְ ָׁרא חַ ס וְ ׁשָׁ לֹום יָׁׁשּוב הַ נִבְ ָׁרא ל ְַאיִן וְ ֶאפֶס מַ מָׁ ׁשֶ .אּלָּא צָּ ִריְך ל ְִהיֹות כֹׁחַ
הַ פֹועֵּ ל בַ נִפְ עָּ ל ָּת ִמיד לְהַ חֲ יֹותֹו ּול ְַקיְמֹו.
אֹותיֹות הַ ִדבּור מֵּ עֲשָּ ָּרה מַ אֲ מָּ רֹות ׁשֶ בָּ הֶ ם נִבְ ְראּו .וְ עַ ל זֶה
וְ הֵּ ן הֵּ ן בְ ִחינַת ִ
"מחַ יֶה" ֶאּלָּא
נֶאֱ מַ ר "וְ ַא ָּתה ְמחַ יֶה ֶאת ֻכּלָּם" (נחמי' ט ,ו)ַ ,אל ִת ְק ֵּרי ְ
אֹותיֹות מֵּ ָּאלֶ"ף וְ עַ ד ָּתי"ו,
"מהַ ּוֶה"ְ ,דהַ יְינּו יֵּׁש מֵּ ַאיִן" .וְ ַא ָּתה" הֵּ ן בְ ִחינַת הָּ ִ
ְ
אֹותיֹות.
וְ הַ הֵּ "א ִהיא ה' מֹוצְ אֹות הַ פֶהְ ,מקֹור ָּה ִ
וְ ַאף ׁשֶ ֵּאין לֹו ְדמּות הַ גּוף ,הֲ ֵּרי ִמ ְק ָּרא מָּ לֵּא ִדבֵּ ר הַ כָּתּובַ " :ויְדַ בֵּ ר ה'",
יאים,
אֹותיֹות עֶ לְיֹונֹות ַלנְבִ ִ
"וַי ֹׁאמֶ ר ה'" .וְ ִהיא בְ ִחינַת ִה ְתגַּלּות הַ כ"ב ִ
בּורם
ְבּואה ,וְ גַם בְ מַ חֲ ׁשַ בְ ָּתם וְ ִד ָּ
ּומ ְתלַבְ ׁשֹות בְ ִשכְ לָּם וְ הַ שָּ ג ָָּּתם בְ מַ ְר ֵּאה הַ נ ָּ
ִ
ּומּלָּתֹו עַ ל לְׁשֹונִי" (שמואל ב ,כג ,ב)ּ ,וכְ מֹו
כְ מֹו ׁשֶ כָּתּוב" רּוחַ ה' ִדבֶ ר בִ י ִ
ְבּואה].
ׁשֶ כ ַָּתב הָּ אֲ ִר"י זִ כְ רֹונֹו לִבְ ָּרכָּה [בְ ׁשַ עַ ר הַ נ ָּ
רּואים ,כְ ִדכְ ִתיב" בִ ְדבַ ר ה' ׁשָּ מַ יִם
אֹותיֹות בַ בְ ִ
ּוכְ עֵּ ין זֶה ִהיא ִה ְתלַבְ ׁשּות הָּ ִ
ַנעֲשּו ּובְ רּוחַ פִ יו כָּל צְ בָּ ָּאם" (תהלים לג ,ו)ַ ,רק ׁשֶ ִהיא עַ ל יְדֵּ י ִה ְׁש ַתל ְְׁשלּות
יאים
יֹורדֹות ַלע ֲִשיָּה גּו ָּפנִית; מַ ה ּׁשֶ ֵּאין כֵּן הַ שָּ גַת הַ נְבִ ִ
ַרבֹות ַועֲצּומֹות עַ ד ׁשֶ ְ
יאה.
ִהיא בָּ אֲ צִ ילּות הַ ִמ ְתלַבֶ ׁשֶ ת בְ עֹולַם הַ בְ ִר ָּ
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