
לפ העולם בריאתעל

 השייכים המינים את מבעלי-החיים והאויר המים שקבלו ואחריכא.64
 ליצירת האדמה את קרא שוב כביכול' המיוחדת, לנחלת-אחוזתםלהם
 בעלי- מן היבשה בריות הצמחים, אחרי נשארו' שכן' - הנשארהחלק

 והיא מיניהם'. לכל ורמש וחיה בהמה הארץ "תוצאהחיים-והואאומר:
 6 בעוזם והן במבנם הן הנבדלים המצוויסן את מוציאהתיכף

 האדם. את יצר כולם על נוסף ומועילים. מזיקים שבהם' בכחות והן65
 זאת: מקודם שאראה אחרי להלן' מעט עוד אומר - אופן באיזהאך,

 פיו שעל ומאוחר' מוקדם של ביותר הנהדר בקשר השתמשכי
 הבלחי-מעובדת הנשמה אכן' החיים. בעלי יצירת אתסדר

 10 הדגים' מין של בגורלו נפלה ביותר הפחותה במדהובעלת-צורה

 בני- למין - המובנים בכל ביותר והטובה ביותר המדויקתאבל
 היבשה חית של למין - שתיהן של הגבול על הנמצאת וזוהאדמז

 מוכשרת יותר אמנם האחרון( שבמין )הנשמה היא כי באויר.ומשוטטים
 לפיכך שבבני-אדם. מזו יותר חלשה היא אך שבדגיםן מזולחוש66

 16 במהות יותר חלק להם שיש הדגים' את מבעלי-נשמה כראשוניםיצר

 ואינם בעלי-חיים ידועה' במדה והם' הרוחנית' במהות מאשרהגופנית
 קיומם עצם לשם ורק 1 ומחוסרות-נשמה מתנועעות בריותבעלי-חיים'

 שאומרים כמו הנשמה' מן דבר-מה בהם ונזרע להם נתוסף הגופיםשל
 )ברא( הדגים אחרי בנקל. יתקלקל שלא בבדי לבשר' מלח -הבריות

 26 לחוש מוכשרים יותר כבר אלה שכן היבשה. וחיות העופותאת

 בעל-נפש. של הסגולות את בהירות' ביתר שלהם' במבנהומראים

 בדיוק, לא מצטט פילון כ"י. א', בראשית מהפסוק חלק מיגיהס: לכל בהמה...4
 גכתוכ שלא אחר, הוא הסדר גם שב-~tLXX מהנוסח גם שונה תרגומו שבפסוקו אחדות מליםבהשמיטו

 להלן: ... אומר 7 למינה". וחיתו-ארץ ורמש "בהמה כתוב שהרי ה-LXJL, ובתרגוםבתורה

 אמצעי- בגלל ביותר, הנמוכים לבעלי-חיים נחשבו הדגים הדגים: מין 10 69. להלןע"
 אותו לבשר: מלח 19 אחרים. בעלי-חיים אצל מאשר פחות אצלם המפותחיםהחוש

 רבה בראשית השוה לאדם. ביחס המדרש מביא לבשר, מלח כעין לגוף נוספת שהנשמההמשל,

 אמר באדם, ניתנת גשמה מאמתי רבינו( את )אנטונינוס שאלו "ועי 321(: עם, קטה. )י"בגל"ד,

 יסריח". הלא ימים ג' מלח בלא בשר שים לו אמר אמו, ממעי משיצאלו
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29 העולם בריאתעל

 - האדם נברא האחרים אלה כל אחרי שנאמר, כפי והנה,מג.69
 מאחר מאד' יפה ; ו*בדמותו. אלהים" "בצלם - אומר, )משה(הוא

 אל- ברם' האדם. מן יותר לאלהים דומה איננו יליד-האדמהששום
 אין אף כי הגוף. באופי הוא הזה שהדמיון איש' שום ישערנא

 6 לאלהים. דומה האנושי הגוף אין ואף אנושית' צורה בעלהאלהים

 לפי אכן' הנשמה. של ההגמון לתבונה' ביחס נאמר *הצלם-אך
 בצלמה' קדמון' חותם כעין היקום' כל של היחידה ההיא)התבונה(
 במובן והיא' היחידימ1 של ואחד אהד בכל אשר התבונהנבראה
 העמדה, אותה כי )בתוכו(. דמותה את ומנשא שנושא מי של אלוהידוע'

 10 לתבונה גם כנראה' יש' כולו' העולם בכל הגדול למנהיגשיש

 וגם 1 הכל ורואה - נראית אינה בעצמה היא כי באדם.האנושית
 האחרים. של המהויות את משיגה והיא - נכרת בלתי מהות להיש

 דרכי-המלך כל את ומדעים' אמנויות ע-י לה' שסללהואחרי
 את בחקרה והים, הארץ דרך עוברת היא הרי לרוב'המסועפות

 16 לעוף' מתנשאה היא גיסא, ומאידך מהם. אחד כל שבטבעהדברים70

 עד מעלה-מעלה נשאת היא - ומאורעותיו האויר את שתרהואחרי
 כוכבי-לכת של מחולותיהם עם יחד בהסתובבה השמים' ולגלגלילאיתה

 התשוקה אחרי ובהלכה 1 המושלמת המוסיקה חוקי לפיוכוכבי-שבת'
 המוחשית' הישות לכל ממעל מתרוממת היא אותה' המנהיגהלחכמה,

 20 הסתכלה ההוא שבעולם ואחרי המושכלת. לישות אחוי-כןושואפת71

 אשר המוחשים' הדברים של נעלות' יפעות ובאידיאות' למופתבדוגמאות

 ... "בצלם2 ב-68. שנגמר האכסקורס התחיל שם 165 לעיל שנאמר: כפי1
 ברכות השוה האחרים: של ... נראית היא...אינה 11 כ"1. א, בראשית עי'ו"בדמותו-:

 אף העולם, כל מלא הקב"ה "מה התבונה: על כאן כמו המובן באותו הנשמה על מדובר ששם ע"א,",
 את זן הקב"ה מה 1 נראית ואינה רואה הנשמה אף נראה, ואינו רואה הקב"ה מה 1 הגוף כל את מלאההנשמה

 יושב הקב"ה מה טהורה1 הנשמה אף טהור, הקב"ה מה הגוף1 כל את זנה הנשמה אף כולו, העולםכל

 שיש למי וישבח הללו דברים חמשה לו שיש מי יבוא חדרים. בחדרי יושבת הנשמה אף חדרים,בחדרי
 תאור : ... ף לעו מתנשאה היא 15 ד'(. ק"ג, תהלים, מדרש גם )עי' הללו" דברים תמשהבו

 האמיתית ההויה את לראות המתנשאת התבונה על 2474( )בפאידרוס אפלטון של מספורו מושפעה
שבשמים.



 ן ו ל יפ80

 הקו- כמו פכח, שכרון אחוזת התלהבות' לידי מגיעה כאן-היאראתה
 המביאים נעלה' יותר ותשוקה אחר ממין געגועים ומלאת 1רו'באנטים

 מדמה היא המושכלים, הדברים של ביותר הרמה לפסגה עדאותה
 לראות' משתוקקת היא וכאשר בעצמו. הגדול למלך אליו,ללכת

 אורה של ובלחי-ממוזגות טהורות קרנים בזרם, כמו עליה'משתפכות5
 השכל. עין חושכת זהרן ברק שמפנישופעת,

 רבים ויש המופת, הקדמון, לטפוס דומה צלם כל ולאהואיל
 המלה את *בצלמו" אחרי באמרו לבאר, )משה( הוסיף לו,בלתי-שוים
 ברורה. צורה בעלת מדויקת היא ההדפסה כי הדגשה' לשם,בדמותו",

 72 בעצם' מה, מפני טעם' בלי ולא לשאול, שהוא מי יוכלכד.10

 יתר את כמו אחד' לבורא לא האדם יצירת את רק )משה(יחס
 כשהוא היקום, אבי את הוא מתאר כי לרבים. כביכול, אלא,הדברים,

 וכדמותנו" בצלמנו אדם "נעשה האלה: הדברים את אומר)האב(

 )אחר(, למי-שהוא - אומר הייתי - זקוק אינו כ-ו(. א',)בראשית

 ואת השמים את שברא בשעה וכי ? הלא-כן הכל, מצייתים שלו זח,16

 את ודוקא בעבודתו, שישתתף למי-שהוא נצטרך לא הים ואתהארץ
 מתוך להתקינו, בכחו היה לא וחולפת, פחותה כל-כך בריההאדם,
 האמתית הסבה את אכן, ז אחרים מצד בעבודה שתוף בלי הוא,עצמו
 לפי הנראית, )הסבה( את אך לבדו, האלהים בהכרה, יודע,ביותר

 73 : וזוהי להסתירה. אין והגיונית, לודאי קרובה להיות טבעית,השערה20

 כגון ברעה, ולא טובה במדה לא חלק להם שאין יש, הנמצאיםבין

 את המסמן פילון, של הוה המיסטי המושג את : ח כ פ ן 1 ר כ ש ת ז ו ח א1

 Sobria Le~vy: Hans - יפה ובדק פירש האלהינו עם שבאדם הטהור הרוחני האלמנטהתאחדות

1929.Giessea Mystik. antiken der Geschichte zur Untersuchungen ebrietas. 

 האלה כהני נקראו זה בשם הקורו'באנטים: ואילך. 22 עמ' שם, עי' מקומנולפירוש

 בהתלהבות האלה חגי את חוגגים היו הללו הכוהנים הגדולה. האם הפריה אלת קו'בלה,האסיאטית

 אלה במלים המופת: ... הואיל 7 רועשת. מוסיקה בלוית פראים רקודים מתוךאקסטטים

 עד פורש אלהים" "בצלם 69. לעיל ע" עסוק. הוא שבפירושו כ"זג א/ ובראשית לפסוק פילוןשב

 "ובדמותו". למלה שב הוא כעת מו'סטי, אפלטוני אכסקורס אגג בעיקר,כה,

 החגור. ו' בלי "כדמוהנו", בתורה "וכדמותנו":13



81 העולם בריאתעל

 שהם מפני )הנמחים(, אלה 1 הכלתי-נבונים ובעלי-החייםהצמחים
 מפני ואלה, מחוסר-מוצגים, טבע ע-י נהוגים והםמחוסרי-נשמה,
 של הבית כעין הן ודעת ותבונה ותבונה. דעת הםשמשוללים

 כאלה, יש ושוב מטבען. מתגוררות הן שבו והרעה, הטובההמדה

 5 כגון כלל, ברעה חלק להם ואין לבדה טובה במדה חלק להםשיש

 בעלי- אלא עוד ולא בעלי-חיים, שהם עליהם, אומרים שכןהכוכבים.
 כולו עצמה, התבונה הוא מהם אחד כל נכון, יותר או נבונים,חיים

 מורכב, טבע בעלי גם ויש עיקר. כל הרע את קולט הוא ואין בכלישר

 ופריצות, צניעות וסכלות, שכל : ההפוכים את הקולט בן-אדם,כגון

 10 היפה והרע, הטוב - לסכם וכדי ואי-צדק, צדק ופחדנות'אומץ

 הדברים, כל אבי לאלהים, והנה, רעה. ומדה טובה מדה והמכוער,74
 לבדו, הוא, ידיו על הטובים בעלי-החיים את לברוא היה מאדנאה

 את לעשות לו זר היה לא וכן אליוז שבהם הקרבות יחסמפאת

 הרעה במדה חלק אין להם וגם הואיל האינדיפךנטיים,הדברים
 16 היה - המעורבים בעלי-החיים את לעשות ברם, עליוזהשנואה

 הטובה האידיאה מחמת נאה, בלתי-נאהז ובמקצת לו נאהבמקצת
 המתנגדת האידיאה מחמת בלתי-נאה, אך בהם, המעורבתביותר

 מספרי )משה( הוא לבדו האדם של ביצירתו לפיכך, יותר. והרעה75
 כביכול, אחרים, שיתף שהוא מוכיח וזה אנעשה", האלהיםשאמר

 20 האדם, של חסרי-דופי והמעשים המגמות את ליחס כדי לו,כעוזרים

 )המגמות ואת הכל, של ההגמון לאלהים' ביושר, דבריו אתהעושה

 הוא' ההכרח מן שהרי ממשרתיו. לאחרים, - המתנגדיםוהמעשים(

 הכונה האינדיפרנטיים: הדברים 14 27. נבונים:ע"לעיל חיים הכוכבים...בעלי-6

 רב: אמר יהודה רב ,שמר ע"ב: ל"חז סנהדריז השוה ממשרתיו: לאחרים, 22 מחוסר-התבונה.לטבע

 רצונכם להם אמר השרת, מלאכי של אחד כח ברא האדם את למראות הקב"ה שבקשבשעה

 )ה'" ג" רבה בראשית גם ע" בצלמנו". אדםנעשה
 הקב"ה אין לעולם אלעזר ר' "אמר 23(: עמ' )טה.

 חושב פילון יוחנן(. ר' בשם תזריעו הנחומא )ד'(: ב', רנה )איכה הטובה". על אלא הרעה על שמומייחד

 בן-תמותה,.והוא שהוא החלק בריאת את מסר הוא ולהם למשרתיו, אלהים פונה "נעשה"שבמלה

 החלק את בורא המנהל, בתור האלהים, האדם. נשמת של האלהי החלק את אלא יוצר אינועצמו

 המציית החלק את - )1!4,8עסdynameis-6) האלהים של והכהות האדש שבנשמת השליטוהעליזה



 ן ו ל ים82

 המדה היא הן רע ודבר לבניו. הרע של הגורם יהיה לאשהאב
 המגונה. המדה לפי הנעשות והפעולותהמגונה

 76 המינים' בין מאד יפה הבדיל "אדם"' הסוג את בכנותווהנה'

 שאף-על-פי משום נבראה כ-ז( א" )בראשית ונקבה" אכר כיבאמרו
 הבאים המינים הנה צורתם' את קבלו לא עדין הבודדיםשהמינים6

 לאלה במראה' כאלו ונראים' הזה הסוג בתוך נמצאים אחריהםתיכף
 חדה. בעין להסתכלשיכולים
 77 האדם מה מפני הסבה, אחרי לחפש שהוא מי יוכל אולםכה.

 כל אחרי אותו ברא והאב היוצר כי העולם. בבריאת האחרוןהוא
 אלה' אומרים והנה הקודש. כתבי שמודיעים כפי האחרים' הדברים10

 כמה עד חקירה' )מיני( בכל בתכנה ומדייקים בתורה יותרשמתעמקים

 היתה שהיא הדעת, מן מקרבותו' לאדם בחלקו האלהים' כישאפשר'
 התקין כי-אם )המתנות(, יתר את גם ממנו חשך לא במתנות'הטובה
 שבתבל' הדברים כל את ביותר' והחביבה הקרובה הבריהבשבילו'

 הנחוצים הדברים מן כלום יחסר לא בהבראו )האדם( שהוא שרצה' משום15

 הכחות. ע"י - והרע טוב, כולו שהוא הא4 ע"י נברא האדם שבנשמת הטוב האדושבנשמת

 זה במשפט והנה...,,אדם": 3 70-68(. והמציאה" הבריחה "על פילון השוה המקום)לביאור

 את אלהים "ויברא כ"ז: א', בראשית לפסוק עובר יהוא בתורתו הכתוב את לפרש פילוןוב

 פירושו לפי ברא, אלהים אותם". ברא ונקבה זכר אותו, גרא אלהים בצלם בצלמו,האדם

 הסוג. כמושג מבין הוא "האדם" המלה את יחיד. על מדובר הזמן כל הרי כי אחד, אדם פילון,של

 שנברא האידיאלי, המושכל האדם בתוך ונקבה זכר כלולים ולדעתו משמיט, כאילו הוא "אותם" המלהאת

 134. להלן, פילון ידבר זה על ב'. בראשית לפי הראשון, הגופני האדם נברא אח"כ רקראשון.

 עמי אצל המינים. שני את סוג בתור בתוכו מאחד הוא מהותו, לפי המושכל, הקדמון,האדם
 בפיו כזה סיפור שם במשתה, אפלסוה זו. מעין קדומה מסורת קיימת היהודים, מלבדהמזרח,
 שני את בתוכו ומכיל ומושלם, כדור צורת בעל הוא הראשון האדם הקומדיות: מחבר אריסטופאנס,של

 ירמיה ר' "אמר 55(: עמ' )טה. )א(, ח', רבה בבראשית למצוא יש דומה מסורת יחד. גסהמינים
 בראם". ונקבה זכר שנאמר בראו, אנדרוגינס - הראשון אדם את הקב"ה שברא בשעה לעזר:בן

 הראשון אדם הקב"ה שברא בשעה : נחמן בן שמואל ר' "אמר שם: אחרת, מסורת גםהשוה

 לכאן". וגביים לכאן גביים ועשאו וניסרו בראודיפרוסופון

 שאב שמהם צרכם, כל לגו הבלחי-ידועים למקורות, רמז לפנינו הנה חקירה: ם... קי מתעם ש11

 גופניים, חיים הגא, המשפט לפי סתם-פירושם, חיים טובים: מהדברים... 15 פירושיה אתפילון





 ן 1 ל יפ84

 באמרו, שהוא מי יטעה ולא שבתקופותיהם. ובהתאמותשבמספריהם

 והמשמשת האמתית הקדמונית' המוסיקה נמצאת הדברים אלה בכלכי

 את אחרי-כן שבאו בני-האדם בנשמותיהם ציירו שממנהדוגמה'

 ביותר. ומועילה מאד נחוצה אמנות לחיים ומסרוצלמה
 79 נברא האדם כי מסתבר' ידה שעל הראשונה' הסבה זוהיכו.6

 בלתי-קולעת. ולא שניה' סבה עוד לומר עלי ברם' הכל.אחרי
 לשם לחיים' ההכנות כל את האדם מצא התהוותו בתחלתמיד

 ישר- באופן לא אמנם - הכריז' שהטבע זה ע"י הבאים' לדורותלקח
 דאגה ובלי עמל בלי יחיו במינם' הקדמון את יחקו )בני-אדם(שאם

 לא אם יבוא' זה ודבר הנחוצים. הדברים של מאד רב בשפע10

 הזוללות את המבצרות הבלחי-נבונות' התאוות בנשמהתמשולנה

 לא השררה או הבצע או הכבוד אחרי התשוקות ואםוהנאוף'
 תצרנה לא הצרות ואם החיים' על השלמון את אליהןתמשוכנה
 הנטיות בעד יעצור לא הפחד' הרע' והיועץ הדעת' אתותעקמנה

 המון וכל העול הפחדנות' הסכלות' יתקיפוה ולא הגונים, למעשים16
 80 הנאמרים' הדברים כל שגברו כיון כעת' אכן' לפרטן. שאין הרעות'יתר

 הבלתי- ולתאוותיהם להפעלותיהם מניעה ללא התמכרוובני-אדם
 העונש עליהם בא - להגידן' אפילו נאה שלא והחוטאות'מוגבלות

 הקושי : הוא והעונש שלהם. הבליעל מעשי את הנוקםהראוי'
 את בעמל שחותכים אחרי כי החיים. צרכי את להמציא20

 ונוטעים זורעים ונהרות' מעינות מתוך מים לתוכו ומוביליםהמישור
 בלי ובלילה ביום עובדי-אדמה' של יגיעתם את עליהםומקבלים
 )הצרכים( שהם ויש , צרכיהם את אוספים הם - השנה כל במשךלאות'

 מפני רבות. סבות מחמת שניזוקו מפני למדה מספיקים ואינםדלים
 הברד משא ששברם או רצופים, גשמים שטפי אותםשהחריבו25

 הפכם הרוחות שכח או הקפיאם' שהשלג או ברציפות'שנתך

 ה ק י ט ו מ ה 2 ט"ו(. א/ בראשית, שמעוני, ילקוט גם )עי' ?" אותו שמלאו לבעליו הגייהמהאורחים,
 היא בני-אדם של המוסיקה כי שסוברים הפההאגוריים, דעת היא זאת ביותר: ...הקדמונית

 שבספירות. ההרמוניה כחוקי הם שלנו המוסיקה וחוקי בספירות, אשר המוסיקה שלדמותה



86 העולם בריאתעל

 )מזיקים( שנויים הרבה מביאים והרוח המים שכן, שרשיהם.עם

 מחוסרי- ההפעלות יצרי אלמלי אך הפירות. עקרות לידי הגורמים81
 והמאמצים השאיפות - הצדק ובעזרת המתינות, בעזרת הוקלומדה

 והפעולות הטובות המדות בעזרת בקצור: לומר וכדי רשע'לעשות
 6 ופעולות-השוא הרעות המדות הוקלו( )אלמלי - הטובות למדותהמתאימות

 המציקה באמת שהיא הנשמה, שבתוך המלחמה ופסקה להן'המתאימות
 מתקין היה והוא השלום והתקיים שבמלחמות' ביותר והכבדהביותר
 התקוה' היתה אז כי ובשלוה, במנוחה שבתוכנו לכחות טובשלטון

 אלה על ונוסף וחובב-היופי הטובה המדה חובב בהיותושהאלהים'
 10 מן מעצמם' הנכסים את האדם( )בני למין יספיק האדם' חובבגם

 מתוך יבול בשפע להוציא יותר קל כי ברור' שהריהמוכן.
 הבלתי- את להביא מאשר האדמה' עבודת מלאכת בליהנמצאים,
 הישות. לתוךנמצאים

 האלהים' זוהי: והשלישית השניה. הסבה נאמרה בזהכז.82
 15 יצר וידידים' כקרובים הנבראים של ואחרית ראשית לחברבחשבו

 )השמים( אלה , האדם את תחרית ובתור השמים את ראשיתבתור

 וזה שבמוחשים' הבלחי-חולפים הדברים בין ביותר המושלמיםהם
 יש אם קטנים' שמים והחולפים, ברואי-האדמה בין המעולה הוא)האדם(
 עצמים' הרבה תמונות' כעין בקרבו' נושא שהוא משום האמת' אתלהגיד
 20 המהוללות ובתורות ובמדעים באמנויות )המתבטאיט( לכוכבים'הדומים

 מטבעם הם והבלתי-חולף שהחולף מאחר כי' טובה. מדה לכלשביחס
 המינים משני אחד שבכל ביותר היפה את חלק לזה(י )זהמתנגדים
 ולאחרית- שנאמר' כפי השמים' את - לראשית : ולאחריתלראשית

 האדם.את

 אלהים. בשביל - הכונה יותר: קל כי11
 היצירה שהם שמים, אנפין, בזעיר הוא, החי בעולם המהשלם האדם קטנים: שמים18
 תורת לפי כי הקוסמוס, מקום כאן תופסים השמים - המוחש. בעולם ביותר והטהורההעליונה
 לאדם )המאקרוקוסמוס( הגדול העולם מקביל הפו'תאגוריים ולדעת הסטותה הורת לפי וכןאריסטו
 כביר'/ "אדם אותם בקראו לאדש השמים את משוה שפילון יש )המיקרוקוסמוס(. הקטן העולםשהוא
 לפרט בנוגע דיוק ניתר כאן מבוארת והאדם השמים בין ההקבלה סובה: מדה לכל שביחס21
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 83 נתינת לשם זה גם נאמר הנה )הדברים( אלה כל על נוסף ברם,כה.

 הנבראים' בכל האחרון יתהוה שהאדם היה, צריך הכרחית.סבה
 יעורר האחרים בעלי-החיים לפני כאחרון פתאום שבהופיעובכדי
 הראשונה בפעם )אותו( שבראותם היתה' הכונה כי חרדה.אצלם

 נשתעבדו גם ולפיכך ושליט. מטבעו הגמון כעין ויעריצוהוישתוממו5
 נהיו ביותר פראים הם שבטבעם אלה וגם בו, כשהסתכלו כאחד'כולם
 הפראית חמתם את אמנם' הראו' והם לגמרי' נכנעים הראשון, במבטמיד,
 84 ביצרו האב' זו סבה מפני מציתים. היו בלבד האדם כלפי ואך לזה,זה

 גם אלא במעשה רק לא אותו' מנה גם מטבעו' מנהיג כבעל-חייםאותו
 היבשה' על אשר הירח' תחת אשר החיות כל על למלך שבמאמר' בבחירה10

 היסודות' בשלושת שיש מבעלי-תמותה כמה שכן, ובאויר.במים
 שבשמים' אלה את והוציא לו' שעבד כולם את ובאויר' במיםבארץ'
 זה- לשלטון מאד ברורה והוכחה יותר. אלהי גורל קבלו והםהואיל

 אחד' איש ע"י נהוגים לרבבות חיות-הבית של שהמונים ישבתופעות.
 ברזל כלי לא אתו לוקח ואינו נשק שום נושא כשאינו שיהא' מי יהא16

 לתת ומקל למכסה בלבד עור רק לו ויש ההגנה' מכלי דבר שוםולא
 85 רבי-החיות העדרים את וכן ייגע. אם במסעיו' עליו ולהשען אותותבו

 רועה-בקר- רועה-עזים' רועה-צאן' מנהיג ובקר עזים כבשים'של
 מפאת שלמצער באופן ועצומים, חזקים אינם בגופם שאפילואנשים,

 של גדולים כל-כך וכוח ואומץ רואיהם. אצל פחד יעוררו גבורתם20
 הטבעיים' כלי-זינם להם יש היטב-אכן' המזוינים רבים')בעלי-חיים(כה

 ועושים אדונם לפני כעבדים עצמם-מתרפסים על מגינים הםשבהם

 שבשמים. האלהיים העליונים העצמים לכוכבים, דומים האדם, בנשמת החיים הנעלים, הרעיונ"אחד:
 כל ,מרא 7( עמ' וורטהימר, )הוצ' דבראשית: רבה סדר השוה זה לרעיון ושליט: הגמול..5

 ( 1 73 עמ' לטה. )ו'א "'מ רבה בראשית גם עי' בכל". למשול אדם ברא ולבסוף חיה". מיני ושאר בהמהמיני

 בראשית מעשי כל "שאחר )ד'(: "'ב, רבה, במדבר גם השוה בכל". לשלוט הכל אחר ניבראתם"ואתם
 רק לא 9 להם". ומושלים מהם יראים הבריות כל שהיו בכולם... למשול וחוה אדםברא

 שבהם כ"ח, ב"ו, א', ובגראשית למאמר מרמז פילון שבמאמר: בבחירה גם אלאבמעשה

 של האנטיתיסה החיות. עולם על לשלוט האדם של בחירתו את מיוחד באופן מדגישהכתוב

 היעל. לפסוקים הרמז ע"י מיוחד גוון פה מקבלת )דבור( מאמר -מעשה
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