
 
 

 

 

 

 

 
 מג,י - מב,הישעיהו פרק ספר                         

 

 פרשת בראשיתשבת קדש הפטרת 

 בפרשת השבוע מסופר על בריאת השמים והארץ וכל צבאם, ומפטירים בפרשה זו הפותחת בענין זה של בריאת העולם.
ַרׂש - ְונֹוֵטיֶהם ,ָשַמִיםהַ  ּבֹוֵראכיון שהוא  ,ה' ָהֵאל ָאַמר כֹּה )ה(פרק מב  והוא שברא את  - ְוֶצֱאָצֶאיהָ  ָהָאֶרץ רַֹּקעאותם והשלים את תיקונם,  פָּ

הארץ ואת כל היוצא ממנה, ומאחר והשמים והארץ הם שני מינים השונים ומובדלים במהותם זה מזה, רצה ה' להודיע שהוא עשה את 
 ְורּוחַ  ,ָעֶליהָ  ָלָעם ְנָשָמה נֵֹּתןהם תולדות השמים, ומגוף הבא מתולדות הארץ, ובכך שהוא שניהם, ולכן ברא את האדם, המורכב מנפש ושכל ש

בדרך ה', ובכך יכירו הכל שיוצר אחד ברא את כל העולם, השמים והארץ וכל אשר בם. וכיון שהאדם הוא  - ָּבּה ַלהְֹּלִכיםמיוחדת ונאצלת 
ֵבדי לא יניח ה' לאדם המובחר שבבריאה, וכלול מכל סוגי היצירה, בודא לעד, אלא יקים באחרית הימים מושיע לנפשות, להאירם באור  ְלֵהאָּ

שהכינו ה' בטבעו ראוי ומוכן לנבואה,  ,ְבֶצֶדק ְקָראִתיָך ה' ֲאִניומדבר עתה כלפי מלך המשיח בעצמו ואומר לו,  )ו(החיים, והוא מלך המשיח. 
נתנו ה' להיות  - ָעם ִלְבִרית ְוֶאֶתְנָךשמרו ה' שלא יבוא לידי מכשול,  - ְוֶאָצְרָךמו לקבלת השפע הנבואי, עזר לו ה' להכין את עצ - ְּבָיֶדָך ְוַאְחֵזק

להאיר את דרכם של הגויים עובדי האלילים, שיכירו במציאות ואחדות ה'.  - ּגֹוִים ְלאֹורישראל,  ַעם ִעםהשליח שיקיים את הברית שיש לה' 
 ְלהֹוִציא של הגויים, ההולכים כעת באפילה ומאמינים בעבודות זרות, והוא יפקח את עיניהם לראות ולהכיר באור ה', ְורֹותעִ  ֵעיַנִים ִלְפקֹּחַ  )ז(

 ,חֶֹּשְךה יְֹּשֵביאת  ֶכֶלא ִמֵּביתלגאול את שבטי יהודה ובנימין, שהתפזרו בכל העולם, ואסורים בחלק ממקומות אלו, ולגאול  - ַאִסיר ִמַמְסֵּגר
הנעלם מכל רעיון  ,ה' ֲאִני )ח(עשרת השבטים, שגלו כולם למקום אחד נעלם, ומשולים ליושבים בכלא ובחושך, נסתרים מעין כל.  שהם

שעל ידו אני ניכר לכל הבריות, ששם הוי"ה מורה על כך שה' הוא מהווה את כל  ,ְשִמי הּואשאין קיומו תלוי בזולתו, וגם שם הוי"ה  והשגה,
על כולם, ונגד הפילוסופים שהודו בקיומו של ה', שהוא הסיבה הראשונה ואין לו סוף, אך היו אומרים שמחמת גדלותו  העולמות ומשגיח

וכבודו לא יתכן שהוא ברא את העולם ומשגיח עליו, אלא בריאת העולם וההשגחה עליו הם על ידי כוחות אחרים הנאצלים מהסיבה 
ֹּא ַאֵחרלְ  ּוְכבֹוִדיהראשונה, שהיא ה', אומר ה'  ְיַיֲחסּו ,ֶאֵתן ל את כבוד ה' בבריאת העולמות וההשגחה עליהם לכוחות אחרים, וכנגד האומות  שֶׁ

המאמינים בה' ובכך שהוא ברא את העולם, אך הגשימוהו בדעתם וייחסו לו תארים גשמיים, ומתוך כך באו לעשות להם פסלים, אומר, 
הדברים הראשונים שהודיע ה' על ידי  - ָבאּו ִהֵנה ָהִראשֹּנֹות )ט(תהילתי בבריאת העולם לעבודת הפסלים. וכן לא אתן את  - ַלְפִסיִלים ּוְתִהָלִתי

 )י( ֶאְתֶכם. ַאְשִמיעַ  ִתְצַמְחָנה ְּבֶטֶרםועתה יאמר דברים שלא התחילה הווייתם כלל,  - ַמִּגיד ֲאִני ַוֲחָדשֹותהנביאים שיגיעו, כבר באו והתקיימו, 
ע את ההבדל שיהיה בין הניסים שיקרו לעתיד לבוא, לבין הניסים שכבר אירעו, כי הניסים שהיו בימים הקדמונים נעשו במקום עתה מודי

ישוב, כמו ארץ מצרים וארץ ישראל, ומשם התפשטה ידיעתם לכל העולם, אך לעתיד לבוא יארעו הניסים בקצוות הארץ, ומשם תתפשט 
ַמעתופיע  ְתִהָלתֹוכי ניסים כאלו עוד לא אירעו, כאשר  ,ָחָדש ִשיר ַלה' ִשירּור, שמועתם למקומות הישוב, ועל זה אומ אל  ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ְוִתשָּ

וישוררו את השיר  ִיְשאּו )יא( ְויְֹּשֵביֶהם.הרחוקים ממקומות ישוב,  ִאִיים ,ּוְמֹלאֹו ַהָים יֹוְרֵדימקומות הישוב, ותתחיל השמועה להתפשט מ
וגם הישמעאלים בני קדר המפוזרים בחצרי המדבריות, ללא ערים בנויות,  - ֵקָדר ֵתֵשב ֲחֵצִריםהערים הנמצאות במדבר,  - ְוָעָריו ְדָּברִמ החדש 

ֹּאשמֵ האנשים הבודדים היושבים כל אחד לבדו בהרים המסולעים, שאינם מקומות ישוב בני אדם כלל,  - ֶסַלע יְֹּשֵבי ָירֹּנּוישוררו את שיר ה',   ר
להכיר בכך שה' הוא בורא העולם והמשגיח עליו,  ,ָכבֹוד ַלה' ָיִשימּו )יב(ליושבים למטה, לספר להם על ניסי ה' הנפלאים.  ִיְצָוחּוגבוהים  ָהִרים

 ַכִּגּבֹור ,ה' )יג( בדרכי נס ופלא., להכיר באחדות ה' ושליטתו על כל העולמות, ומכח זה ביכולתו לשדד את מערכות הטבע ַיִּגידּו ָּבִאִיים ּוְתִהָלתֹו
כמי שבקי בתכסיסי מלחמה המעורר את קנאתם של אנשי החיל  - ִקְנָאה ָיִעיר ִמְלָחמֹות ְכִאישכמו הגיבור שכוחו הוא מצד עצמו,  - ֵיֵצא

ו לחולל את הניסים בעולם, ומעודדם להלחם היטב, ומסדרם במערכות מתאימות למלחמה, וכך ה' יסדר את הטבע והמערכה שיעשו את רצונ
מלנקום במכעיסי,  ֵמעֹוָלם ֶהֱחֵשיִתיהאם  )יד( ִיְתַּגָּבר. אְֹּיָביו ַעליגרום לאוייבו לצרוח ולזעוק מתוך מורך לב,  - ַיְצִריחַ  ַאףתרועת נצחון  ָיִריעַ 

כמו אשה הכורעת ללדת,  - ֶאְפֶעה ַכיֹוֵלָדהיעשה כן, עתה, הלא מאז ומעולם העניש ה' את הפושעים בו, ואף עתה  ֶאְתַאָפק ַאֲחִריששמחמת כן 
 )טו(וזהו משל לרעש הארץ שיהיה באותו זמן.  ,ָיַחד ְוֶאְשַאף ֶאשֹּםהנושמת בקול ובמהירות, וכביכול שואפת רוח ומוציאה אויר בבת אחת, כך 

שהיו  ְנָהרֹותאת ה ְוַשְמִתי ,אֹוִביש ֶעְשָּבם ְוָכלל העמקים שסביבם, שיפלו ההרים והגבעות א ,ּוְגָבעֹות ָהִרים ַאֲחִריבועל ידי אותו רעש עצום 
ותכלית הפלת ההרים ומילוי העמקים תהיה ליצור דרך  )טז( אֹוִביש.שסביבם  ַוֲאַגִמיםכי ההרים שיפלו לתוכם ימלאו אותם,  ,ָלִאִייםבעמק 

ֹּא ְּבֶדֶרְך ִעְוִרים ְוהֹוַלְכִתיי שתהיה הדרך ישרה, ישרה באותם מקומות עבור בני ישראל השבים מגלותם, ועל יד  - ִּבְנִתיבֹותואפילו  ,ָיָדעּו ל
ֹּאבשבילים קטנים וצדדיים אשר   - ּוַמֲעַקִשים ,ָלאֹור ִלְפֵניֶהםאשר  ַמְחָשְךאת ה ָאִשיםשיוכלו ללכת לבדם ללא מדריך ומנהל,  ,ַאְדִריֵכם ,ָיְדעּו ל

ֹּאכבר מעולם,  ֲעִשיִתם ַהְדָבִרים ֵאֶלה ,ְלִמישֹורת ודרכים עקלקלות ומפותלו  ֵיבֹּשּו ,ָאחֹור ָנסֹּגּו )יז(גם עתה, אלא אעשה אותם שוב.  ֲעַזְבִתים ְול
שהאמינו במציאות ה', אך בטחו בפסל שיהיה האמצעי בינם לבין ה', והם יסוגו  ,ַּבָפֶסל ַהּבְֹּטִחיםומבאר כי יסוגו לאחור אותם  ,בֶֹּשת

שכפרו לגמרי בה' והאמינו שהפסל הוא  ,ֱאֹלֵהינּו ַאֶתם ְלַמֵסָכה ָהאְֹּמִריםמבטחונם בו על ידי שיראו שאין בו כל תועלת, ויבושו בושת אותם 
אותם הראויים לנבואה, שאינם רוצים  - ַהֵחְרִשים )יח(האלהים, והם יתביישו בושה עצומה על גודל סכלותם, לומר לפסל שהוא אלהיהם. 

שהם המון ישראל היכולים לראות את נפלאות ה' ולהשיג את מעשיו, ואינם  ,ְוַהִעְוִרים .ְשָמעּולקבל את הנבואה, הם הנקראים 'חרשים', 
ומבאר מי הם המכונים 'עיורים' ו'חרשים', כי תואר זה שייך רק אצל מי שיש לו הכנה לראייה ושמיעה ]כמו  )יט( ִלְראֹות. ַהִּביטּועושים כן, 

עם ישראל, שיש  - ַעְבִדי ִאם ִכי ,ִעֵּורהוא הקרוי  ִמישלא יתכן לומר על עץ ואבן שהם חרשים או עיורים, כי אינם מוכנים לכך כלל מצד טבעם[, 
שאשלחנו להוכיח כמו הנביא הראוי  - ֶאְשָלח ְכַמְלָאִכיומי הוא הראוי לתואר 'חרש',  - ְוֵחֵרשלהם הכנה לראייה והכרה במעשי ה' ונפלאותיו, 

ָלם ִעֵּור ִמיאת ישראל, ואינו רוצה להתנבא ולשמוע את דבר ה',  כמו  - ה' ְכֶעֶבד ְוִעֵּורכמו המושלם מצד טבעו לראות ולהכיר במעשי ה',  - ִכְמשֻׁ
אינו עושה כן הרי הוא  העובד את ה', שמצד המצוות המעשיות שהוא עושה בבחירתו ראוי הוא להכיר ולראות בעיני שכלו את מעשי ה', ואם

ֹּאהלא תוכל לראות דברים רבים שמהם תכיר את נפלאות ה',  - ַרּבֹות ָראֹות )כ(מכונה עיור.  לעשות זאת, לפקוח עיניך ולעיין בדברים  ִתְשמֹּר ְול
ֹּאהלא ה' רוצה לפקוח את אזני הנביא ולהשמיעו את דברי הנבואה,  - ָאְזַנִים ָפקֹוחַ הללו.  אינו רוצה לשמוע, ולכן מכונים אתם  - ִיְשָמע ְול



 
 
 
 
 
 

 

 

רצון ה' הוא להיטיב לישראל, ולתת להם  - ִצְדקֹו ְלַמַען ָחֵפץ ה'עתה מביא ה' את שאלת ישראל באותם זמנים, כי הלא  )כא(עורים וחרשים. 
הגדיל והאדיר את התורה הניתנת להם, שלא יסתפקו בשבע מצוות בני נח, אלא יהיו להם מצוות  - ְוַיְאִדיר תֹוָרה ַיְגִדילזכויות וצדקות, ולכן 

ואם אכן זו תכלית התורה והמצוות, איך יתכן  )כב( הספרדים מסיימים כאןרבות נוספות, שעל ידם יהיו יותר דבוקים בה' ומושגחים על ידו. 
ונראה כי התורה והמצוות הם הגורמים לעמים שסביבם לבזותם  ,ְוָשסּוי ָּבזּוז ַעםה וישראל הוא עת - ְוהּואשנראה בעינים ההיפך מכך, 

ישראל  ָהיּובהם, ישאלו וידברו כולם על שאלה זו, הלא  שיוחבאו ּוַבחֹוִריםבבתי הכלא  - ָהְחָּבאּו ְכָלִאים ּוְבָבֵתי כָֻׁלם ַּבחּוִרים ָהֵפחַ ולרומסם, 
 ִמיעל שאלה זו משיב להם ה' ואומר,  )כג(ומדוע אין מי שישיב אותם.  - ָהַשב אֵֹּמר ְוֵאיןשהיא גרועה מביזה,  ,ְמִשָסהלוהיו  ,ַמִציל ְוֵאין ,ָלַבז

ֹּאת ַיֲאִזין ָבֶכם  - ְלָאחֹור ְוִיְשַמע ַיְקִשבמי מכם שיאזין לשאלה עצמה, יבין שיש לשאול אותה בדרך אחרת, באופן שהתשובה תנתן מאליה,  - ז
נן בחקירה זו מסופה לתחילתה, כלומר, יתבונן במציאות ומתוך כך יחקור על הסיבה לכך ]כי מתוך שאלתם נראה שהענין שישראל יתבו

וההתבוננות  )כד(מבוזים ורמוסים הוא בדרך מקרה, ועל כך שואלים מדוע אין ה' מציל אותם מאויביהם, מאחר והוא רוצה בטובתם[. 
הרי אין זה בדרך מקרה,  ,ְלבְֹּזִזים ְוִיְשָרֵאל ,ַיֲעקֹּב ִלְמִשָסה ָנַתן ִמיאי אין מקרה בעולם, אך כן יש להקשות האמיתית היא בהיפך, כיון שבוד

אלא בהכרח נעשה הדבר בהשגחת ה' וברצונו, ולא יתכן שזהו מחמת שרצון ה' לכלות את ישראל ולהרע להם, כי ה' חפץ בצדקתם  - ה' ֲהלֹוא
בדבר זה עצמו, שרצה לזכות את  - זּורה והמצוות, אלא הטעם שסובב ה' את הצרות והרדיפות הללו הוא כיון שבולכן הגדיל להם את התו

ֹּאשלא שמרנו את התורה והמצוות כראוי,  ,לֹו ָחָטאנּוישראל ולכן הוסיף להם מצוות,  ֹּא ,ָהלֹוְך ִבְדָרָכיובלבבם  ָאבּו ְול בפועל ללכת  ָשְמעּו ְול
כיון שכך, נמצא שאותם אמצעים שהכין ה' לטובת ישראל, לזכותם ולהיטיב להם, הם גורמים להם את  )כה(את המצוות.  ולקיים ְּבתֹוָרתֹו

על -] ָעָליו ַוִיְשפְֹּךהצרות והרדיפות, מאחר והם מזלזלים בדבר, והאהבה הגדולה שגרמה להוספת התורה והמצוות גורמת לכעס גדול יותר, 
ֹּא ִמָסִביבאש  ַוְתַלֲהֵטהּווהם עדיין לא שמו ליבם לכך ולא חזרו בתשובה,  ,ִמְלָחָמה זּוזֶועֱ  ַאפֹו ֵחָמהישראל[  ואפילו  - ּבֹו ַוִתְבַערבדבר,  ָיָדע ְול

ֹּאכשכבר בערה בו ממש אש כעסו של ה',  ]כי בתחילה נחרבו רק הערים שבגבולות ארץ ישראל, ואחר כך בא האויב על ערי  ֵלב ַעל ָיִשים ְול
 ַיֲעקֹּב ּבַֹּרֲאָך ,ה' ָאַמר כֹּהעל אף כל הדברים האמורים לעיל, אל תתייאש, כי  ,ְוַעָתה )א(פרק מג,  שראל, עד שכבר בא אל שערי ירושלים[.י

לשון בריאה, ]ה'בריאה' היא עשיית החומר, וה'יצירה' היא יצירת הצורה. ו'יעקב' זו הדרגה הנמוכה של ישראל, ועליה שייכת  ִיְשָרֵאל ְויֶֹּצְרָך
ו'ישראל' זו הדרגה הגבוהה של העם, כשהם בחשיבותם ונעשית עמהם הנהגה ניסית, ועליהם מתאימה לשון יצירה[, ומצד דרגתם כ'יעקב', 

תם שנית, בארץ מצרים כיון שבחר בהם ה' להיות לו לעם מצד עצם בריאתם, ולכן בודאי ישוב לגאול או ְגַאְלִתיָך ִכי ,ִתיָרא ַאלאומר להם ה', 
'ישראל' המורה שאתם אינם נתונים תחת  ְבִשְמָך ָקָראִתיכדי שיהיו עמו ועבדיו. ומצד שהם 'ישראל', בדרגתם הגבוהה והמובחרת, אומר, 

ומצד זה לא תהיה תחת שלטון הגויים ולא תחת ממשלת השרים העליונים,  ,ָאָתה ִלימערכת הטבע אלא אתם שוררים ומושלים על הטבע, כי 
 - ּוַבְנָהרֹותלשומרך באופן טבעי,  ָאִני ִאְתָך ,ַּבַמִים ַתֲעבֹּר ִכיותהיה הצלתכם גם באופן טבעי וגם באופן ניסי,  )ב(א תחת השגחת ה' הפרטית. אל

ֹּאגם אם תהיה בתוך הנהר שלא ניתן להנצל ממנו בדרך הטבע,  ֹּא ,ֵאש ְּבמֹו ֵתֵלְך ִכיהמים, בדרך נס.  ִיְשְטפּוָך ל כי אשמרך באופן טבעי  ,ִתָכֶוה ל
ֹּאוגם אם תגיע אליך הלהבה ממש, שאין דרך להנצל ממנה, אעשה לך נס, ו - ְוֶלָהָבהשלא תתקרב ללהבה,   ,ֱאֹלֶהיָך ה' ֲאִני ִכי )ג( ָּבְך. ִתְבַער ל

ה ,ִיםִמְצַר  ָכְפְרָך ָנַתִתיבדרך נס.  מֹוִשיֶעָך ִיְשָרֵאל ְקדֹושהמשגיח עליך בדרך הטבע,  בָּ שָּ מהם מלך אשור במקום את ישראל, לאחר שנגזר על  שֶׁ
שהם גלו מארצם על  ,ַתְחֶתיָךניתנו  ּוְסָבא כּושישראל שיפלו מהם בשבי מלך אשור, ולאחר שנגזרה הגזירה על ישראל שיגלו לגמרי מארצם, 

על ידי מעלתך  ִנְכַּבְדתָ גבוה, והרי הוא כדבר היקר מצד מיעוט מציאותו בעולם, כי שורש נשמת ישראל  ,ְבֵעיַני ָיַקְרתָ  ֵמֲאֶשר )ד(. ידי מלך אשור
ִמיםבמקום גופך,  - ַתְחֶתיָךאחר ככופר  ָאָדם ְוֶאֵתןמרצוני,  ֲאַהְבִתיָך ַוֲאִניבתורה ומצוות,   )ה(שהיא גבוהה ונכבדת יותר.  ,ַנְפֶשָך ַתַחתרבים  ּוְלאֻׁ

על תירא' על הזמן שיהיו בגלות, שישגיח עליהם ה' שלא יכלו אלא יתן תחתם את אומות העולם, מוסיף ואומר ואחר שכבר אמר פעם אחת '
והם עשרת השבטים שגלו לארצות המזרח, והם אינם  ,ַזְרֶעָך ָאִביא ִמִמְזָרחלגאול אותך גאולת עולמים,  ָאִני ִאְתָך ִכיעל העתיד לבוא,  ִתיָרא ַאל

וזה אמר כנגד שבטי יהודה ובנימין שגלו  ,ֲאַקְּבֶצךָ  ּוִמַמֲעָרבכולם במקום אחד, אלא יש צורך רק להביאם לארץ ישראל, צריכים קיבוץ, כי 
ליהודים הנמצאים בארצות הצפון, ומסוגרים בין ההרים  - ַלָצפֹון אַֹּמר )ו(לארצות המערב, והתפזרו בכל העמים, וצריכים קיבוץ והבאה. 

ששם היהודים אינם סגורים מצד הטבע, אלא מצד  ,ּוְלֵתיָמןתנו את היהודים הסגורים בחלקכם,  - ֵתִניר ה' לחלק הזה המקיפים אותם, יאמ
ולא יצווה כן רק לארבעת רוחות  )ז( ָהָאֶרץ. ִמְקֵצה ּוְבנֹוַתי ,ֵמָרחֹוק ָבַני ָהִביִאיאל תעכבום מלצאת, אלא  - ִתְכָלִאי ַאלאומות העולם, יאמר ה' 

כי תכלית הבריאה כולה  ,ְּבָראִתיו ְוִלְכבֹוִדיכל חלקי הבריאה, העליונים והתחתונים, המתייחסים לשם ה',  - ִבְשִמי ַהִנְקָרא כֹּלים, אלא השמ
להוציא  - ֵיש ֵעיַנִיםוְ  ִעֵּור ַעם הֹוִציא )ח(רק למטרה זו, המבוארת בפסוק הבא.  ֲעִשיִתיו ַאף ְיַצְרִתיוהיא לגלות את כבוד ה' בעולם, הנה כל זה 

והראויים להנבא  - ָלמֹו ְוָאְזַנִים ְוֵחְרִשיםמהגלות את העם המכונה 'עיור' מאחר ויש לו עיניים, כלומר, יש לו הכנה לראיית מעשי ה' ונפלאותיו, 
בהכרח תהיה כל בריאת ויצירת ולשמוע את דברי ה', וכיון שכבוד ה' יתגלה רק על ידי קיבוץ כל הגלויות והתגלות מלכות שמים בעולם, 

ִמים ְוֵיָאְספּו ,ַיְחָדו ִנְקְּבצּו ַהּגֹוִים ָכל )ט(העולמות באופן שיעזרו לקיום הדבר.  ומספרים על אליליהם דברי שקר מופלאים שנעשו מימי  ,ְלאֻׁ
ֹּאת ַיִּגיד ָבֶהם ִמיקדם,  ומרים בשם ה' את העתיד להתרחש באחרית מי הוא שיכול לומר דברים שעתידים לקרות, כפי שנביאי האמת א - ז

אם היו מביאים על  - ְוִיְצָדקּו ֵעֵדיֶהם ִיְתנּווהם משמיעים רק דברים שכביכול אירעו בעבר, ואפילו אותם דברים,  - ַיְשִמיעֻׁנּו ְוִראשֹּנֹותהימים, 
ֹּאְמרּו ְוִיְשְמעּוכך עדויות נאמנות היה ניתן להצדיק את דבריהם,  או שישמעו השומעים את הדברים ויאמרו שהם אמיתיים  - ֱאֶמת ְוי

אבל הנבואות שכתובות בתורה אינם כך,  )י(ומסתברים, אך הם מספרים דברי הבל שאין להם עדויות, ומצד ההגיון והשכל לא יתכן שאירעו. 
םעל הדברים שמספרים הנביאים שאירעו בעבר,  ֵעַדי ַאֶתםכי  הניסים שאירעו ביציאת מצרים היו לעיני שש כי מעמד הר סיני וכל  ,ה' ְנאֻׁ

, הוא שיעיד על כאילו כבר היה והראיתי לו במחזה הנבואה את העתיד להיות ָּבָחְרִתי ֲאֶשר ְוַעְבִדימאות אלף איש היכולים להעיד על כך, 
מצד השכל  ְוָתִבינּודברים המקובלים באמונת ישראל, ב ִלי ְוַתֲאִמינּומצד אמיתות הדברים שאתם מעידים עליהם,  ֵתְדעּו ְלַמַעןהדברים הללו, 

יש לאלילים הורים וילדים, ויורשים זה את זה ונלחמים זה בזה, אבל ה' הוא שבשונה מהבלי הגויים המאמינים  ,הּוא ֲאִני ִכיומופתי התבונה, 
ֹּא ְלָפַניהראשון והאחרון,  ֹּא ְוַאֲחַרישהוריש לו את האלוהות,  ֵאל נֹוַצר ל  :לבדו מלך מעולם וימלוך לעולם ועדכל אל, אלא ה'  ְהֶיהיִ  ל

 

 


