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 ------ ך ו נ ח י יח
 ייעבד מתושלד אח הקירו אחרי האלהים את חנוךיויההלד

 במוסר תנוך נפש והרפק ה-עים האדכ בני כדרכי וימאס ה'את
 נפשו את בהכטקו ויפרד ה'. דרכי את וידע ובבינה ובדעתה'

 ימים מקץ ויהי רבים. ימים מהם נפשו את וימהר הארםמבני
 חיית ה' לפני טתפלל הוא ויהי ה' לפני עו"ד בהיותו ושני'רבים
 אליו ויאמר הנני. ויאמר השטים מן ה' טלאך אליו ויקראובחרר
 כני כל על והלכה שמה. נחבאת אשר וממקומך מביהך צאקום

 יטעשה ואת בה ילכו אשך הדרך את תלטדם אשר למעןהארם
 נטן ומטקוטו מביהו ויצא חנוך ויקם ה'. בררני ללכת יעשואשר
 ררך וילמרם הארם בני אל וילך ה' כדבר שם היה אשרהחדר

 ויצו ה' TD1D את ויודיעם ההיא בעת האדם בני אח ויאפףה'
 יחפוץ אשר האיש מי לאמר האדם בני מקומות בכל קולויעברו
 ויתאספו חנוך. אל יבא הטוב המעשה ואת ה' דרכי אתלדעת
 הוה הרבר אח יחפוץ אשר כל ויהי ההיא בעת האדם בני כלאליו
 ו"שתהוו ויבאו ה' כדבר הארם בני על חנוך וימלך חנוך. אלוילך
 חנוך על אלהים רוח ותהי דבריו. את יחד כלם וישמעוארצה
 את האדם בני ויעברו ודרכיו אלהים חכמת אנשיו כל אחוילמד

 מלכי כל וגם הכמתו. את לשמוע הארם בני ויבאו חנוך ימי כלה'
 חנוך אל באו ושופטיהם ושריהם והאחרונים הראשונים האדםבני

 מאת הם גם ויבקשו ארצה. אפים לו וישתחוו חכמתו אתכשמעם
 כלם ויהקכצו הוה: לרבך להם ויאבה עליהם ימלך אשרחנוך

 כלם דהי עליהם הנוך את והטלינו ושרים מלכים וסאתכשלשים
 וישם ה' ודרך ורעת הכטה הנוך אותם וילמד דבריו ותהה ידוחדת
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 חנוך ויטלוך חנוך. כיסי הארץ בכל שלום ויהי כולם ביןשלום
 עיטה ויהי שנים ושלש שנה וארבעים מאתים האד' כני כלעל

 חנוך חולרות ואלה ה') בררכי וירטכם עמו לכל וערקהמשפט
 ונעטה. מלכה ואחיותיהם שלשה בנים ואלימלך ואלישועמהושלח
 ויהי לסך. אח ויולד שנה ומאת שנה ושמנים שבע מתושלחייחי
 ושלשים מאות תשע בן אדם ויסת למך לחיי שנה ושש חמשיםבשנת
 בכבור בנו ומתושלח וחנוך בניי שני אותו ויקברו במוחו היהשנה
 כל ויע'טו . ה' להם דבר אשר במערה המלכים את כקבוךגדול
 היתה כן על ארם על גרול ובכי מפפר ההוא במקום האדםבנ'
 הדעה. טעץ אכל אשר על ארם וימת היום) ער האדם בבנילחוק
 ) אלהים ה' דבר כאשך ובניוהוא

 ושלש שנר וארבעים מאתים שנת היא ארם מוח בשנתןיהי
 להפרד לבו על חנוך וישם ההיא בעת ויהי חנוך. למלכותשנים

 ויעש ה' את לעבור כבראשונה מהם ולהסתר הארם מבניולהבדל
 הימים. כל מהם נפיטו את הסתיר לא אך הוה הדבר אתשוך
 שלשה ובכל אהד. יום להם ונגלה ימים שלשך הארם סבניויסתר
D'D'יצא אשר וביום אלהיו ה' את ושבח התפלל בחדר הוא אשר 
 ממנו ייטאלו אשך וכל ה' ררך להם למך להם להראות עבריואל
 אח-' וישי הטניה -בים יסים היה כמעשה ייעשו אליהכ.דיבר
 ימיב לשבעה אתר יום לעמו ויגלה יסים ששח נפשו את ויסתרכן

 כל פניי בקשו אשר עד בשנה א' ויום מהדש אחד יוםואח"כ
 שוך פני אח לראות כלם ויתאוו הארם בני וכל הטיים וכלהמלבי'
 יראה סהנוך האדם בני כל יראו כי יכלו ולא דבריו אתולשמיע
 לא כן על שיו על אשר אלהים מאימת אליו מגשת .ייראוגדולה
 וכל הטלכים כל ויתיעצו . וימת ינה- פניו את ל-אות אישיוכל

 הנוך ויצא היום ויהי כן. ויעשו אייהם יצא אשי בעת עמוכולם לדבי סלכם חנוך אל .לבא יחד הארם בני כל את לאכוףהשרים
 ה' רבבי כ, את שוך להם וידבר אליי יהד ויבאו כצםויתקבע

 ב:. כל מאך ויקבןלו ה' ירתיק אק ו-ודם ורעה חבטה לדםוילמד
 יחי ויאסרו ארצה לשיו c~r וישהקוו חכמתו על ויתמהוהארם
 וכל ה'2-ים וכל המזכים כל בהיות מימים ויהי הטלך. יחיהמלך
 ה'. רן:. אה איתם סלסל ותנוך תנוך עם טדכרים האדםכני

 להעלותו ויאטט ההיא בעת השסים מן הנוך אל ה' סלאךויקרא
 הארם בני על סלך כאשי בשמים האלהים בני על להסלידוהשסים
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 אח לי ויקבוין ויצא היה הדבר את הנוך כשמוע ההיא בעתבארץ)
 אל'רב ייאמר ה'. ומוסר ודעת הכמה אותם וילטד הארץ יושביכל

 אלטך ועהך לכתי. יום ידעתי לא השמים אל לעלוה נשאלתי:שאל
 אתך ט-ם בך תת'ו אשי באיץ לע'12ת ומוסי ורעת הכסהאהככ
 ..וכיח ומוס- ורעה חכמה אוחם וילמד כן. ויעש מאתכםאלך

 לרם וישם בא-ץ לעשיתם ומשפטים חוקים ידם "wpאתים.
 ימים אתם וישי העולם. חיי איתם ויורהשלים

 אףר.-
 ויוןה וילמד

 האלה) הדברים ?ל אהלךכ
 אל.ה'. טדכך וטווך הבך אה יושבי' אד' ובני ההיא בעת-י71י

 אסום וילך השטים מן יירד גדול. פופ רטות והגה ייראו עיניה'ותנאו
 כ'גבירי כניך אלירם ויאמר ראו אתך את לתניך ייג.רו לא-ץ.ב-וח
 מאסכם ל- אלך אש- ידיים ה'גק הגיע לארץ יי-ד דריא-סיס
 4פכ. וי,גטד ןהיא rY2 ץהן" הסוכ יי-ד אליכם. עוד א-אה,4א
 הויך עזך ,.TU איה.. -וא'ב הנך אה אש- ךאדב כנ. יילתנוך.
 ר-?' לרעת יחפ.ין אסך האש ט' לאטי קול י-גכ.ך. דה.אצעק
 ?" 1.הקכצו משו. דלקתו 2-כ הויך א" ר.~ה בים יבא אלהיוה'
 ויניא. האדםבני

 א-

 י'2יידם דאר'ן טלפי ?ל 1;ם דדזא כ.יכ ף:.ך
 הארם בני כל אה הכך ,ילמד הןזא. ביזם NC?1 כ-ו לאו-וזניהם
 וללכה ן' אה לע-זך מאוך .'ן,ם ןדיא ייים ה' ומים- ודעתחכמך
 ?ן אתרי ,יחי . ?לפ בין עוד '2ל,כ י-טכ הייים ימי כלבדרכיו
 האך' בני ?י אח-יי יי4כ. :'צאו י.לך ויצא הפוט על יירכבויקם

 ב,יכ 1.די אתך. ייכ מהלך אחו ייקצו איש. אלף מאוהכשמונך
 המיהו. פן הלכו לטה לאהליי" לכם זהבו אליהם ייאסךהשני
 ששת מן4ך מהב בנשארים אהו וילכו טעליי טחם מקצהוישובו
 אבו ולא תסוה. סן 4אהליכ' שובו יוכ בכל אליתם רובי וחנוךימי'
 עט.. וידבקו אנשים עור ויות.רו הששי ביים ויך' אהו. וילכולשוב
 יפריר הסות כי ה' הי תלך אשר המקום אל נלך עמך אליוויאמרו
 אל.ך' לדבר ויחדל אתו ללכת הם מתאמצים כי ויחי ובינך.בינינו
 כולם ויפקדו בשובם האלה ויטלכים . להם שבו ולא אחריווילכו
 1.ה' חנוך. אחר הלכו אשך הנשארים האנשים מפפר אתלרעת

 אש) ורכבי אש בכוסי השמימה בסערה חנוך ויעל השביעיביום
 את לקחת השמיני ביום חנוך עם היו אשר המלכים כלוישלחו
 משם עלה אשר בסקו' חנוך עם נשארו אשר האנשיםטספר

 הארץ כל וימצאו ההוא המקום אל המלכים כל וילכוהשסימה.
17*
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 שלג. טאכני גדולות אבנים השלג ועל ההוא במקום שלגמלאה
 מתו פן ונראה הזה השלג את ונבקע לכו רעהו אל אישויאמר

 חנוך את ויבקשו השלג אבנ' חמת הנוך עם נשארו אשךהאנש.ם
 השמיטך) עלה כי מצאוולא

 וחטש שנה סאות 'שלש בארץ חי א'טך חנוך יטי כל~יחי
 משוהלח רן למך להיי שנה עשרך ושלט ונאה ישיח שנה.וששים
 מלכי כל ויקוטו השמים חנוך בעלית ויהי השטימה. חנוךעלה
 החת עליהכ וימליכוהי אותו וימשחו בנו משותלה אח ויקהוהארץ
 אביו. חנוך הורהו אשך ככל ה' בעיני הישך משוהלח ויעץאביו.
 סר ולא ימיו כל ה' וירא' ודעה חכמ' אדם בני אח הוא נפוילטד
 ) ושמאל ימין הטוב' הררךמל
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