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מורהנבוכים חלק ראשע פרקנח

אד הם השוללים תארים על צד אחד ,ובאיזה דבר יבדלו מתארי החיוב ,ואחרי כן אבאר לך
איך איןלנו דרך בתארו אלא בשוללים4א בזולתמ ,ואומרכי התאראינוי אשרייחד המתואר לבד
עד שלא ישתתף בתאר ההוא עם זולתו ,אבל התאריהיה גםכן תאר למתואר ואם הוא משתתף
בו עםזולתו ולא יהיה בו התיחדות ,והמשל בו ,אםראטע איש מרחוק ותשאל ותאמר ,מהזה
הנראה ,ויאמרלך בעלחי ,זהיהיה תאר בלא ספקלזה הנראה ואףעל פי שלא ייחדהומכל מה
שזולתו אלאהגיע בו קצתייהוד והוא שוה הנראהאינוגוףטמין הצמחים ולאממין המקורים,וכן
עוד כשיהיה בזה הבית אדם ותדע שבוגוףאחד,אלא שאתה לא תדע מה הוא ,ותשאל ותאמר,
מה בזההבית ,ויאמרלךהעונהאין בו מחצבולא צמח ,כבר הנעת בו קצת התיחדות והרע שבו
בעלהיים ,ואם לא תדעאי זה בעלחיים הוא ,בזה הצד ישתתפו תארי השלילהלתאריהחיוב,
שאי אפשר שלאייהדו קצתהתייחדות ,ואע"פ שלאיהיה בהם מן ההתייחדות ה אלא הסרת מה
ששללו מכלל מהשהיינו חושנים אותו בלתי משולל  ,ואמנם הצד אשר נבדלו בו תארי השלילה
מתארי החייוב ,שתאריההייוב אע"פ שלאייחדו ,הםמוריםעל חלק מכלל הדברהמבוקשידיעתו,
י אם חלק מעצמו,ז או מקרה ממקריו ותארי השלילה לא יודיעונו דבר בשום פנים מן העצם
המבוקשידיעתו מההוא,ין אלא אם היה זה במקרה כמו שהמשלנו ,ואחר זאת ההקדמה אומר
שהשם יתברך כבר בא המופת שהוא מחויב המשיאהאין ההרכבהבו ,כמו שנעשהעלי
ו מופת,
ט(") ולאנשיג אלא ישוועו לבד לא מהותו,י אםכןמן השקרשיהיהלו תארחיוב,מפנישאין %
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קרשקש
נשיג אלאישותו לבדלאמהותו ,רוצהגו נשיג ישותו ,ואמר שמה שאמרשנשיגישוחו הוא דרר נללות
ואם תאמר אחרשאין ישותו חוץ למהותואיר ואינוטחו,ינ טזה שנשיג 'שותו המיוחדת אשר הוא מהותו שהוא

פרןנה")יי"

מציאות
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מהותחוח לישותוזיורההתאר על אחתמהם ,כלשכןשתהיה מהותו מורכבתויורה התאר
יובעלשני
ןולו תארח כשום
חלקים 5 ,כל שכן שיהיה לו סקריםויורה התאר נם כןעליהם  ,וא"באי
פנש ,אמנםתארי השלילה הם אשרצריך שיעשו להישיר השכל למה שצרינ שיאמינובויתעלה,
מפני שלאיניע טצדםרבוי בשוםפנים ,והםיישירו השבל להבלית מה שאפשר האדם שישיגהו
ממנו יתעלה ,והמשל בו ,שהנה התבארלנו במופת חיוב מציאות דבר אהד זולת אלוהעצמים
הטושגים בהושים,ל ואשרכלל יריעתם השכל ואמרנו על זה שהוא נטצא,העניןכיטן השקר
העדרו,היח
רכן השגנו שוה הנמצאאינו כמציאותהיסודותעל דרך משל אשר הם גופותטתים,

ואמרנו שהואחי,הענין שהוא יתברךאינו טת  ,ואחרכןהשגנו שזה הנמצא נםכן אינו כטציאות
השמיםאשר הםגוףהי ,ואמרנו שהואאינונוף,ואחר כןהשננו שזה הנמצאאינוכמציאות השכל
אשראינו נשם ולא מת אבל הואעלול ,ואמרנו שההריתעלהקדמון העניןאיןלו סכה המציאתו,
ואחר כן השגגו שזה הנמצאאין מציאותו אשר הוא עצמו טספקת לו שיהיה נמצאבלבד ,אבל
ן זה מ כהשפע החום מן האש ולא כחיוב האורמן השמש,
שופעת מאתו מציאות רבות ,ואי
נ אבל השפע ימשיך להם תמיד עמיה וקיום וסדור בהנהנה טתוקנת כסו שנבאר ,ואמרנו בו
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טציאות בלי מהות נוסף ,וכסו שאטר אכוחט4ר בספרו אין אמרנו שהוא'ריעה כשהוא גטצאו,ה 1ענין כולל ,ואמרך שאינו
טציאות בלי מהות נ' אם לאל א"כלא ירע האל כ"א האל ,ואם מלת הההות ביאור שאתנו כטותך ואם כן הוא .ריעה בהרחקת
תאסרביריעת:ו שהוא טצ'אוח בל' מהות נוסף שהא אמתת הרמצן לא באמהות המרוחק טן הדמיון כרעתך א.נז פועל
הטכנאות הגמור הוא יריעה ומה זה אשר אין בו ידיעה .ונגר שא.ננו יריעה בטלאכחו אך הוא יריעה בהרחקת דבר

"סורית

סטנו

i

o
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מפני אלו ושגנטים שהו14יכול וחכם ורוצה ,והכונהבאלו התאריםשאינולואה ולא מכלהמעננהל
או עוזב,ועניןאסרנו לא לואה ,שמציאותויש בה די להמצאת דברים אחרים זולתו וענתאמרנו
ולא סבל ,שהואמשיג כלוטרהי,כי כלמשיגחי ,וענין אמרנו לא נבהל ולא עחב',כי כל אלה
הנמצאות הולכותעל סדרוהנהגה לאנעזבותוהזוג כאשריקרה ,ס אלא בהיות כל מה שינהגהו
הרוצה בכוונהורצון ,ואחרכן השננוכי זה הנטצאאין אחר כמוהו ואמרנו כי הוא אחדהענין
י כל תאר שנתארהו בו ,הוא אם תאר פעולה ,פאו
הרחקתנינהורבוי ,הנה כבר התבארלך עכ
העדרו אם היתה הכוונה בו השנת עצמו לא פעולתו ולא תעשה נם כן אלו
יהיה ע
השלילות ולא תתירם עליו יתעלה אלא צ בפנים אשר כבר ידעת ,שפעמים ישולל מהדבר מה
שאין דרכו שימצאלו ,כמו שנאמר (כ) בכותל לא רואה .ואתה הא"שהמעיין במאמריזהיורע,
כי זה הרקיע הוא גשם מתנועע ,שכברידענו זרתותיו ואמצעיו וידענו קשיעור חלקים ממנו ורוב
תטעותיהם ,נלאהשכלנו כל הלאות מהשיג מהותו ,עם היותנו יורעים שהוא נעל חומר וצורה
בהכרח ,אלא שאינוזה החומר אשר בגו ,ולוה לא נוכל לתארו אלא בשמונן בלתימקיימים
לא בחיוב המקיים שאנחנו נאמר בי השמים לא קלים ולא כבדים ולא מתפעלים  ,ולזה לא
יקנלו

שלית

שם טוב

מתוקגחככללכהיוכ סמ1סכלממסכל ,מ tseסטגייגיס
נתמר ס0ו 6חכםויכול ורסס ל 6סגת6ר
סג(יו6לוסתו6ריס
סיסיםמחוייב סמ5י6ות חכסויכולורולסעדסיסיססתו6ר
י ככר 3י6רגו סוס סקר6 ,כל סכ1וגס
זקת סמת61ר
ו סכל05171 ,
כיגו rht5ו6מרגו חכססריג
כ6מרגויכול סר

אפורי

ס 36(6סיוח כ( 05וכו'0 1(60 ,גמ161חהינן )hih nl~rD
סססורקותגסילונסוים ט(מ 0עמוק סלע( כלגון ובנוגס(ו
ט' 610חט(ס'סיס(וכונס ולטון :עכי כ( ח6ל wlhn)n
 ,13ר"( ~ otnhnסמוחליס (עטות (ו יחע(60 06 0ל
0סעו(וח כמו למוס ומגון וכו' :פ  16י0י0טגיגו nStSa
מטורו ,ל"( 06גח6ר (1
ח6לחיוכי כמו 6מדוקנמון
~r'h
0 6100מיונh)hס('(ת תשדלו,
ומגסוכו'6,ין0כו1נס כחטר
0מס(כסנת"ר0ו (ו יתכרך "מד 6ין סכ~; 0מיוכ ס"הד~ח
כי60מדוח מקרת  6(6סכוג0נוס(י(חסרגוי,וכ;:ת"ל0ו
כקדמון סכוסגי
ס
"טפן(מפיקוחומכסוכןהתקריס60מליסכסכר
כיקר 0רכ :צכסיי
ס 6סר נכר ידעת ,רז( ו0י0 6ס(י(0
ס:
סכו((סחידק כנעדר :קסעורסיקים,ל"(ממסר0נינ(י

ולולססמגי16תו
סריגו ג3סל ול6עווכ,וענין המרגוסוייג
י לסמ65ח סד3ריס 6חריס 11לק , 1וענין המרט
ם כס
י
ד ססו6מסיג כלומרחי ,ועג'ן המרגו גכסל
 hS,סכל
קולגותעל סס7ר ו0סגקג0
ול6ע"נ כל tSh
ר)nיlקhרlס~6ל6כסיותכן מססיגסיגסו
סo
ל6געזכותגיוסוגתכי
ן "6כלל סחו6ריס 6סר מטנגו 3ו 00
 r~lnoככווגסורגו
טל 5דסטלילס ל 6על 75סחיםוסחו6ר ,והחרכןססגגו
סז0סימנך6ין 6חרכמוסו ו6מרג 1ססו6 6חן סרטוןגו
,
יכל תוקר טגת6ר0ובו סו 06 6תוקר סע1לס61 ,לו ססעולות ניגס 3ע5מ1
וסירסדחקקוחעלסירו3ו~יSIDDמlגnסכמכוכררחסותס63ורחגוןכ כמו מככרגי6רגוכנוס מעכר" ,
ויסים עגיט סלילת מעדרו6 ,סיסיס
סכו1גס כו מסגת עלמו  hSפעולתו6 .מר סזסיר סרכ סל6יעמס oTnoכלססליל1ת ט'וכל לעסותכיי
סנוססלילוח
מס ootttSvolnh)nh~hnסט1ללוח סמ,וחדוח"כל סטלילססמסולחחסי6 6סר ינזקעליו,
י ל" 6תר ססס"י סו6
רסס מלח ~ Ohtסי"ק7
מסס7רגו סית3 65וor)~ ,סיססדררגכןססלילותיסוכוחיו3יס
"יכינו 6לסחיוכיס  ,לכן כינר סרכ סגריך שכין כקליפס כו
וככלתאי' גיל 6י5כךלקתו'עליו 0 oaטלילוח מממ!יוס
תת
גו
חד
,
יתעלס 0סלילס מכוללת וזנתתסיס סלילם ג71קח וגס צנורו 1ל 6חעס 0ג"כ 6לו סטלילוח ול 6תסלחסעליוית'
יוס ס5דיעפס ספעמיסיסולל ווס7כר מס סבן דרכוסימנךלו כמו טג6מרהכיחל ל6
6ל 6כסגיס 6סריןעח,
ןכי 0ו 6מירכוסינוסוימן ועת
ר61סוכן ג6מר למסית'כססו6דלחי ל61ס ל 6כמו  'h)Dסר6וכן ל6יגיס 1ל6ייט
ססלילס 751 65ק עלסכורנו ,סגס ססלילססמיוח7תח5דק כשתסלול ממגו סחסרוגות סגס תגןק כטתגוור סת0יס
מדרכו סימ65כו 0גססס(י4ות 6סר ערקועליויתעלס כמו 6מרג0 1גק71ס ) tpsמחטעעת "סר6ין כס כה Su
סתג~ע 0ככסג"מר סנרfis,ינוס וכו' ,אחראכי"ר סרגכי ת6ד 0ססג0לי(ות וכנ"ך 6מת' וכתגרי סריס
סו"
ססלילסכוללתל6מיוחדתרססלסכיך47יוןלזםמסדכריססגלוייסלגו  ,כי ססמיס
עם טסם גסמייס גר6יס למוס
ירצנו סכוככיססגמ5ייס לסס 1ר1ג תמטות
וס76ס יודע כסס תססארמיס מתמעעיס הועגו סעור טרליסס
ו עם כגרעט~
ס פכלנו תכלית  nlb'Soמספיגמסית
סתלתיס ג"כגיב
סיך 3על  fתמר ועורfסגיטרת 6aל %ס6ימ ,וס
סחוחר ;לגו ולוס fisנוכל לחברו 6ל 6יסחופ כלסיפעיימיס ל3 6תיו3
 ,כי ינססנימרפיטמים
ס 1ל6
ל6קלים bS1ככדיםfislמחסעליס  061ל 6יקבלוס1ויס ~ 7ppr1ל 6כמיחס  bSlחסרון ול 6סרס 1ל6יקיג
חוס
קרשקש

ל"

סי

ייייכיס

ס~"

יתיייס

מסט  ,מעתד נרצונו וחממתו ישוב כולו אל יריעתו עצטו
וזולתו,וידיעתך שהוא יודע עצטו כאלו היא ידהגה נטתחתב
כלל' ממחח"ב עצמות 1לא באמתות עצמותו שהוא המציאות
הגמור נל' מהות נוצף ואם האמר איך הררה אליריעה האל
אטר שתרע בסופת שידיעתו נמנעת ושהוא לא ידענו זולתו
ופעילוהיו
ההרטות'
טמנו
טצ'אותמבלי מהות טאשראין

.

בלא

ה

לו א"כ לאירענו זונ(':ג) בכותל לא רואה

?
רגל

ההעדר הנגרר במפר המאטרות הוא הפקד הדנה סמה שדרכו
שיטצא כ 1מבלתי שאפשר טציאות בעתיר וזה נקרא הערר
ע %ררך האמת ,ומכאן תתעורר שא .אפשר לומרבלה.טתנועע
אלאבסי שאפשר בזה ההתנועעות ולא בלתי רואה אלא במי
שאפשר בו הראות,ואם מזה הצר נאמר בהש".ת שהוא בלתי

' תעשה גםבןאליו השלילות ולא התירם אליו אלא

שימצא בו באטרגו4א שאהואקט

פ' שאי אפשר בו הראות
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פז

87

קבלו פעולה,ואינםבעלי פעם ולא בעלי רחק וביתא באלו השלילות ן כל,
ה לסכלותנו בחומר
ההוא,ואיךיהיהעניןדעותינו כשישתדלו להשיגהנקימהחמר הפשומ בתכליתהפשיכותהמחוייב
המציאות אשראיןעלה לו ,ולא ישינהו ענין מוסף על עצמו ,השלם אשרענין שלמותו שלילת
החסרונות ממנו כמו שבארנו שאנחנו לא נשיגזולרע רמותו לבד  ,שיש נטצא לא ידמהלו דבר
מכל הנמצאות אשרהמציאם )לאישתתף להם בענין בשום פנים ,ואיןרבוי בו ולא לאותלהמציא
מה שזולתו ,ושיחסו לעולם יחס רב החובל לספינה ,רואין זהגםכ
ן יחס אמתיולאדמיון אמתי,
אבל הואלהידייר השכל שהואיתעלה מנהיג הנמצאות ,הענין שהוא יתמידם וישמור כדורם כמו
שצריך,והנה יתבאר זההענין ביותר רחב מזה  ,ש ישתבחמי אשר בהשקף הדיעות עצמו תשוב
השנתם קצורהשגהוידיעה וכשישקיפוחיוב פעולותיומרצונו תשוב ידיעתם סבלות,י' וכשישתדלו
הלשונותלהגדילו בתארים,ישוב כל הפלגתדברים לאותוקצור:
פרקנם יש לשואל שישאל ויאמר אחר שאין תחבולה בהשגת אמתת עצמו והמופת מכריח
שהדבר המושג הא שהא נמצא לבד ,ותאריהחיוב כנר נמנעו כמו שבא עליו
המופת ,באי זה דבריפול היתרוןבין המשעים ,א"כ אשרהשינו משה רבינו ע"ה ושלמה הוא
אשר"שינ האגם האחר מקצת דורשי החכמה ,וזהאי אפשרבו תוספת ,אבל טן המפורסםאצל
בעלי
שם טוב
אפודי
ר וקין וס ג"כ ימס קמחי hStדמיון קמתי  ,ר"( כי רנ קוס 1ל 6קור ול 6לחות
לו1ל6יוכסוייג
ס ל tSP) 6טעם
יל 6נודע כסס 6ל6
ממוכלגסיךכססיגסSholיתכלך"יגו(סו"כעולס :שיטחכח ול6כעליריחוכיו65כי סיל
ילווםנוכ
לי חמר ונורם והמרס
רחסקינו אמס לשר
מי 6סרוכו',יסתגרמי 6סלגסיסקיסו סכ('כני6זס עגמו סססכע
' OSPOתסוג ססנחס קטולכי  hsידע ס(6כי  ,Sbn06סככ6ן ונסתכלית סיךיעס ככס .ו6סrrיקרסכדכריס
וטיטק'סו סטכ,י 0מיוכ סומ61וח סוד ר5ווו יסנרך ו6ח סגסמייס כל מעןסיסיס כסססתןלג 1ל?טיג 'Pioמסחומר
סססקפססי6יזיעתסכ,וחכי כ( סגמ165חנומוייכוח ממגו וסח6ינונו1רככמחמר 1נ1רס ! 610סחטכתכליתסססיטוח
י 6יגו מ!רכנ ג"כ מחלקיםכעלי כח"חו6יג 1מ!רככ
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יפסלו ( 1יחע(ס"(ו ~ ot)htnע( דלך ס6מח רק נדרך כעננותו6יןסוס קסרככס61ין למעלסצמגו מכסטיחייכסו
סעכלס ,וקרור כס( (ס1ןמ
ןו"(וח ,ויט מסרקיםס"סי(ו וטיןלו טוס תוקר נוסף על ענמותו שלס 6טר יתחייכ
סוכ
מיסירוס (סנדקו
"ח"ליס (' 6כ (סוני6ס כמכערן!סט(נח כעכור זסכטגסיג סוססלמותמנגוטוס סולמותל6גןעסו
עפיו יחע(ס ע( כ( סגמ"5ות,ו,ס לומו (ערן סתפ(וח 6ל 6עלסלילת סמסרוג1ת  ,וסק נרקיס גולח סערך
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כעלי התורהונם אצלבעליעיתהפילוסיפיכיהיתרון בזה הרבה .א דעכי הענקכן,שהיתרון
המתואר יתייחדיותר ויקרב המתאר
מאד  ,כמו כל אשר יוסיפו

בין המשינים עצום
בתארי
ב להשגת אמתתו  ,בן כלכימה שתוסיף בשלילה ממנו יתעלה תקרב אל ההשנה ,ותהיהיותר
קרוב אליו ממי שלא שלל כלל ,מה שכבר התבאר לך במופת שלילהו ,ג ולזה ימרח אדם
אחד שנים רבות בהבנת חכמה אחת ( )6ואמת הקדמותיה ,עד שיקחה אמת ,תהיה תולדת
החכמהההיא כולה ,שנשלל מהבוראענין אחד והודיעבמופת שהוא שקרשייוחסלו העניןההוא
ואהד מןהמקצרים בעיון לא יתבאר לו זה נמופת ויהיההענין אצלו ממופק ,הימצאהענין ההוא
לבורא או לא ימצא לו ,ואחד מחשוכיהעיניםיחייב לוהעניו ההוא אשר התבאר שלילתוי כמו
שאביא המופת שהוא אינו גשם  ,ואחר יספק ולאידע אם הוא נשם או לא גשם ,ואחר עזור
שהוא נשם ויקדם פני הבורא בזאת הכוונה ,ראה כמה בין שלשה האנשיםמן ההבדל,הראשון
בלא ספק הוא יותר קרוב אל השם,והשני רחוק ממנו ,והשלישייותר רחוק  ,כן כשנניחהרביעי
התבאר אצלו במופתהמנע ההפעליות בחקו יהעלה,ולראשון אשרהרחיק הגשמות לא התבארלו,
יהיה זההרביעיבלא ספק יותר קרוב אל השםמן הראשון,וכן תסיד ,עד אםימצא איש שיתבאר
תצלו במופת המנע דברים רבים טמנו יתעלה הם אצלנו (נ) איפשר שימצאולו (נ)אויבואו
טאתו ,ה (ז) כלשכן אםנאמין זהמחוייב.,יהיה האיש ההוא יותר שלם ממנו בלא ספק ,הנה כבר
התבאר לךכי כל אשר תתבאר לך במופת שלילת דבר אחד ממנו תהיהיותר שלם ,וכל אשר
ר מוסף ,תהיה מדמה ותרחקמידיעת אמתתו ,ובאלוהפנים צריך שיתקרבולהשגתו
תחייב לו דב
ובחקירה
שם טוב

יסיח יתרוןגסיסין ס";סיסקרוכיסonsית'"5
ויותר
מקלו .וכוונם סרב כוס מסרקל63ר ממעמד סגכמרוחיך

סיו כסס קרוכיס 1רח!קיסו6יך גגם נוסס"ל

ססס נסס

ן
ל6יגסווכו'ל!ולכתר ומפסל6גנם6ל מערפלוכו' ,כיסרנ.
סיס כקלו סו6

כוס סגתקרכ גחלילית ) oltpזלכן
כערפל ,וזמו ס6מר סלמס ג"כס' (6ורלסכון
י ס6חן מ5ן חכמתו
תכן סרכ חכר מסם  rnSnlכיחןכ
61ף ס(וסססיסנכיף קרבו כלס כ6ח6 7ל כסס כסיעת
סס!לל!ת ומספטסנכי! 6סחכם6חך !סכן וס6! ,חרססגיח
מספק רסס תסתירו צמר דעכיהעגיןכן וססיתרוןכין
סמסיגיס עגום מ6ד ,וסרחון כיס 6חן מסגי 7כריס .דע
ימעגיןכןס6י 6פסר לסאגת ססס 6ל 6כסלילות D"Dh
כ
סיסיתרון6 ,וסרחון בו דעכי6ףסיסיתר!ןניןסמסיגיס
ושמפורסםסו 6קמתי '61גוכ"כ כס רוב המפורסמות עם
כל,ס ל6יוסג ססס כ"6כסלילם  ,ורנס סרכ 5כ6ר6יך
סמוסיפיס כתקריססלילס 'תקרבו כלרותח עגמו וכ 5מס
שיפיג ממגוסלילות מרכס סו6יותר קרוב  ono 56מנסר
ספיג ממטסלילם 6חח1 ,רנסלזמר מס מסלל ) vpinל6
6סרסלל כרכור קלו קר1כיס לססס כפיסם ורחוקים
מכן'ותיסס  ,וסגם ר6ס!גס סגים כי ימ165כגנן סלמס
כערסל ,

אפורי

פרק נט א ךעכי סעדן כןוססיתרון וט' sffg ,דע
ססענין גן וס( 6"6ססנס המתחו יתעלס
ו6עס"כים יתרוןכיןסמסיניס .סילוס 6מל זע ססעגין כן
ספסר סס'נו טרע"ס וסלמס סו6 6סר יפיג ס6מד מ17לסי
סתגמס o)nhיסיחפוןכין ~6 otifcnסל למטס מס 0יתרון
ט( :01ב לסצנת למחמו ,ל"( (ססגח כמחח סמחו6ר:
ג ולוס יעריגסירס פניםוכו',ר"לפי
ד סכל 5סר הוסיף
מ 5רס  ot)Pרכוס
גסלילס פמגו o)rntחירב5ל.וולוסייר
סמיפס פסוק 1כ ,'1טכסיו פסס מסל
וכו' :ד גפו
"
י
כ
ר
פ
ם סעגס ,ורו(05ומריפסל גזם
פילוסילסס
י
ע
י
ל
מ
י
יס
קפ
סו
ימך ל"ר ססו 5יסטלס גסס כפ3סרכים טל9יא
' :הכ"; 05ג"פין orפתיים
נ~פ ספפרוימריסטןכי
וכו',ר"ל לנמנוג5פין יסטלס סיסיםדברמס פמויכ
ot)tthn
כו יסטלסופיסימדכירכפיפסססעיי
ןיססס6וק5רס5כי
6ר כפפת
ן מסק  ornס6
כו יסטלס h~hסיסיס"י
סמנם תכרubnממייפים כויתעלם פס 51יוסרמלספפגו:
מסיס הרפס ,ר"ל 6ם סמייך לו יסטלס דגר מוסף טל
 1D1Dססיס פס ססמיינסו לויסטלסמסטלי סרמי1ןכילפי
מסכל5ין כו יסעלס;וס דכרפיסף סכולנו למעלס :
גפי

סיס

"עי

כי

י

פרק נם

קרשקש

ח) יאמת המרמותיה .אטה ההיה הולדת הופנמה
ההיא כלה שנשלול טהבויא יתברךעני; אחר

שיוד'ג גמודת שהיא שקי .הזכיר השלשה בכלל ולא ביאר
הענין ששלל האחר והענק ההוא מסופק אצל השני והענין
התאמחייג אצלהשלישיז יהאחרביאר בפרסהעגיןהמשלל

ססו6

בטופח אצל האחר והוא ה.ותו בלתי גשם והוא ממומק אצל
הש ':והשליש' מחוייב לו החין הה!א( :גן אפשר שימצאולו,
ר'ל כמותואר שלמזחו(:ג) אויבאו
כמו תאריפעולוה.
(ר) גל שבן אם נאמין זה מחוייב,מרא"תליאם גאטין זהמחיייג
 SHSQ'Vלו אזיבואו מאחו ותאיביאסיפח על ניטול והא,

קקי
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ובחקירה עדשיודעשקרותכל מה שהואעליו שקר,לא שהתחייב לו רברזעלצד שהואענץמוסף
על עצמו ,חאו שהענין ההוא שלמות בחקו כאשר תמצאהו 'צלמותכחקנו ,מ(ס) שהשלמיותכולם
קצתקנינים,יולא כל קנין ימצא לכלבעלקנין .ודע שאתה כשתחייב לודבר אחדיהיה רחקך

אפורי

ז עןנדטהורענין מ01ף ע"ע,וגהו כדעת מצמיגי הח6ליס
סמ*מיגיס ח6ליס מוססיס ע( עלמו
 :ה  16סהטנין
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כ
יס
גו
" 3וימיובוסני המכיס וו 0סקרb~hn
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א 3ס(מוח גמקו
קגעיסוכו' ,הרקסס""6סגח6לסויחטי
תעכול 0נמנ"הו ס(מוח נמקנו,סהס(מוה כ(סהנמנ"יס.כמין
60זס הס קגיניס קין hloמהודם ככעךהקניןכי קודם
קנותו הקנין היה נעדר ממנו061 ,היינו מחללים הטס
יחכלך 3סימוח הי3 0ע( קנין ויהיה הס!מוח ממודם
"t'Sbמלטניסגעדר הס!מוח ההום וזה סקלכי '"610נו
נעדרמסוס דגל יעדל 6(1היה ( 1הערל "61כמזה הנד
"כלמוח 6(1 :כ( קניןימנםלכל 3ע(
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וה*גוריוח הס מדוח ס(מ~ח ופס הפכיס sui~o~hin) o)'bt
קנין 6מדו"ססיו (ויחולך כלססלמיוחהיוכוסגי טניניס
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 6(1גלקגין ס(מוחכי ככל 'סקגיג'ס רכים מסריס :ס"6
 6(1קג'ניס ט(מוח נמנ6יס כ3ע(קגין 6מל,כ ,הקלס
(6יהיו (וכ(קג'גי הט(מיותכי6י1ן6דסקנין סעופסוח טה61
ס(מוח ו"
סהיינו משריס ת"י הקמוח כס(מוחנויהיהכו
מסרן הס(מוח כבסר הנחגומאריס מק(חס "6כ ,6ן רצוי
לה6רלו יהכרךסיפוח סמקו מנד סה 61סלמות נמקנוכי6ין
כמקנו סוס מגס מגןהסימות ,וממש ס6מל 0רכ סהס!מ1ח
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שםטוב
טה 61גוסס על ענמו  16סיחטכו טמס סהר מלמוחלגו
הו6טלמ1תכחקובעכורטסת6ריס 0סס סססלמותכתקנו:
וצמרו סהסלמיוח כלס הס ק3תקגיגיס  6%כלקגיןימנך
לכעלהקגין ,הרנוןכו הרסיס ס 6"6סגח6רהו יתעלס
3מה ססו 6טלמ1ת כחקנוסיסיה סלמוחכחקי,ס0סלמיוח
ןהו 6מחודם
)osסגוו63וחכמין ס6דס הסקגיניסוכלקגי
י ק71ס קנותוהקגיןהיס נעדר מנגו ו6ס
כבעלהקגיןכ
סייגו מח6ריס מטס נסלמ~תהיסכעלקגיןוסיס ntnSno
מחורט 6 I1Shחרססי 0געדר ~ 6100 plnSGוזה סקר
כי
ר
6610יגו געדר מסוס 7כר ,ו"6כ,חוס ס5ר 6"6לתי
ר 6תר 6"6
3וית' כטוססלמוחטיסיס גתתם וגסתי
וכו
לתירוכסלמות,סיסיסיסית' מלס מכל0קגיגיסהי
סגיהסגיס ,סגע ענמך סרחמגות וס6כוריות הס מדוח
ן 6ח7
 O~Dסלמ~ח והס0פכייסו6יגס ) olhSnכנעלקגי
006 60יו 3ססיתטלס כל ססלמתתהיו 13סגיעגייגיס
0פכייס וס לזה  011סקר"6 ,כ  llhnS 6"6כסלמותכחקו
3עכ1רסס~6סלמית כחקגו ,נעכורכי כל סלמות ינערכו
t'Sbמתי חסר1ג1ח ,ר6טוגה סהסלמי~ת הס מחודסיס,
ט הרב
וגס מ6 73חרמפגי סימננו קהפניסיחד ,ויו"
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ול6ייוחסוקליו 6חדמתיגיכסלמיות המיוחסיםיזליג
ו,

קרשקש

ו60מת

"יה האגםיוהב סטנו נלא ספק( :ס) אמר שהשלמיות הבית אוקנין הבהטות או קנין ששרונבטים  ,ולא כל קנן
הם קצת קנינים,ספני שאץ כלהקנינים שרטיותאמתיותכקג'ן ימיא לכל בעלקנין ,ירצחבו סח שאמר החכם ושלם בחכתך
ובשכל
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ממנו פנים ,כ האחד להיות כל מה שתחייבהו הוא שלמותלנו ,ל והשנישהוא אינו בעל
דבר אבחשרנימ אבל עצטו הואשלמיותיו כסושבארנו ,וכאשרהרגישכל אדםשאיאיפשרלהגיעלהשגת
מה שבכהנושנשיגכי אם בשלילה ,והשלילה לא תודיעדברמאמתתהענח אשרנשלל ממנו הדבר
אשר נשללהו ,בארוב אדם כולם העוברים והבאים ,שהבורא יתעלה לאישינוהו הדעותנ ולא
ני ,ס ושהשגתו הואהלאות מתכלית השגתו ,וכלהפילוסופיםאומרים נצחנו
ישינ מה הוא אלא הוא
בנעימותו ונעלם טמנו לחווקהראזתזכמושעגלם השמשמןהעינים החלושיםלהשיגו,וכברהאריכו
בזה במה'שאין תועלת לשנווזו הנה,ע והמופלג הנאמר בזההענין אמרו בתלים לך דומיה
תהלה ,פי' השתיקה אצלך הואהשבח ,חח המרצת דברים עצומה מאד בזההענין ,שאנחנוכל
דבר שנאסר אוהו שנכוון בו הגדולה ושבח ,נמצא בו מעמס אחד בהקויתעלהתשקיף בו קצת
חסרון ,אםכן השתיקה יווזר ראתה ,וההשתקפות בהשגת השכלים כמו שצוו השלמים ואמרו,
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אמת בלבבכםעל ושכבכם ודומו סלה ,וכבר ידעת אמרתם המפורמטת (אשרמייתן והיו כל
המאמרים כטותה),השני אזכרהלך בלשונה ,ואע"פ שהיא לרועה ,להעירך על עניניה.
ההואדנחיה קמיה דרכיחנינא אמר האל הגדולהנכור והמרא האדיר החוקוהאמיץ ,אמר ליה
סחטתינהולכלויו שבחידטרך  ,השתא ומההני תלת האל הנדול הגבורוהנורא,אי לאודאמרינהו
משהבאורייתא ,ואתואנשי כנסת הגדולה ומקנינתו בתפלה ,אנן לאלווינןאמריןלהון ,ואת אמרת
כוליהאי ,משל למה הדברדומה ,למלךבי
ד שהיהלואלפי אלפים דנרי והב,ומקלסיןאותו בשל
כטף והלאגנאי הוא לו .עד הנההגיע מאמר זההחסיד .והסתכל ,תחלה שתקו ומאסורבו
איתארי
החיוב ,והתשן איך הראהכי התארים אלו הונחו לשכלנו לבד לא אמרנום לעולם ול דברנו
בדבר מהם ,ואמנם פכאשר הצריך הכרח הדבור לבני אדם במה שיתקיים להם מעם ציור ,כמו
שאמרו דברה תורהבלשוןבני אדם ,שיתואר להם הבורא בשלמויותיהם ,צתכליתנו שנעמודעל
המאטרים ההםולא נקרא שמו בהם אלאבקראנו אותם בתורה לבד ,אמנם כאשרבאו נם כן אנשי
כנסת הנדולה והםנביאים וכדרו זכרם בתפלה ,הכליתנו שנאטרם לבד ,ועקר זה המאמר בארו
ששניהכרחיםנזדמנובהתפללנוכחם ,האחד מפני שבאו בתורה ,והשניכדרהנביאיםהתפלהבהם,
ק ולולאההכרח הראשון לא זכרנום,ולולא ההכרח השני לא הסירונום טמקומםולא התפללנו בהם,
ר ואתה מרבה בתארים  ,הנה כבר התבארלך גםכן מאלוהדבריםשאיןכל מה שתמצאהומן
התארים המיוחמים לשם בספריהנביאים ,ראוילנו שנתפלל בהם ונאמרם ,שהוא לא אמר,
אלמלא דאמרינהו משה רביט לא הוהיכלינן למימרינהו ,אלא תנאי אחר ,ואמר ואתואנשי כנסת
מגדלה ותקנינהו בתפלה ,ואז מותר לנו להתפלל בהם ,ולא כסו שעשוהפתיים באמת ,אשר
המריצו בשבחים והאריכו והרבו דברים בתפלות הברום ,ומליצות קבצום ,להתקרב בהם לבורא
לפי טחשבתם ,יתארו הבורא בהם בתארים ,שאילו יתואר בהם אחדמבני אדם היה חסרון בחקו,
שהם לא הבינו אלו הענוים הגדולים והחשוביםהזרים משכלי ההמון ,ולקחו הכורא יתברך מדרם
ללשונותיו,ותארוהו וספרוהו בכל מה שיחשבוהו ראם,וימריצו לשבח בזה תעדשיעוררוהולהפעל
במחשבתם ,וכיש אם ימצאו כתובבדברינביא בזהיהיההענין מותרלהםשיבואו לכתוביםשצריך
לפרשם עכ"פ וישיבום לפשומיהם ויגזרו מהם  ,ויעשו להםמעיפים ויבנועליהם מאמרים ,וירבה
התר זה אצל המשוררים והמליצים ואצלמי שיחשוב שהוא עושה שיר ,עד שיחברו דבריםקצתם
כפירה גמורה ,וקצתםיש בהם טן השמות והפסדהדמיון ,מה שראוי לאדם א שישתוקעל
יו לפי
טבעו כשמעו ,בהנכהו עם התבוננות איך נאסרוהדברים ההם בחקהש"י ,ולולא חמלתיעלהסרק
האוטרים הייתימניד לך מהם מעט עד שתתעורר על מקום החטא בהם ,אלא שהם מאמרים
חסרונם נראה מאד למישיבין וצריך שתתבונן ותאמר ,אם היה לשון הרע והוצאת שם רעמרי
עצום ,כ"ש התרתהלשון בחק הש"י ,ותארו בתארים יתעלה טהם ,ולא אומר שהם מרי ,אבל
חרוט וגדוף בשננה מןההמוןהשומעיםומןהפתי ההוא האומרם ,אמנםמי שהשינ חסרוןהמאמרים
אסרו ,
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ו אבל אשר 'דע שהלאות הנרהי בטופח אשר זכרנוהו הוא סכל והם האנשים
השם השגה ארבני ארם כלם לואים בהשגת
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לו שהמפעה נמצאת% ,א ירע זה השם על מה הוא נופל ,אם על עצם אחד או על סקרה ,
אחרכן התבאר לאיש אחרשאינה מקרה ,ואח"כ
התבארלאיש אחר שאינה בעלהי ,ואחר כן
ונתבאר לאחר שאינה מחצב 41 ,נח"כ התבאר לאחר בשאינה צמח מחוברלארץ ,ואחרכןהתבאר
לאהרשאינה טף אהד ( )6מחובר חבור טבעי ,ואחר כן התבארלאחר שאינה בעלתצורהשטוחה
ה,
כקרשים והדלתות ,ואחרכן התבאר לאהר(כ)שאינהכדורית ,ואחרכן התבאר לאחרשאינהחדודי
והתבאר לאחר שאינה עגולה ולא בעלת צלעות שוות ,והתבאר לאחר שאינה מקשה ,הנההוא
טבואר שזה האחרון כמעט שהניע לציור הספינה כפי מהשהיא באלו התארים השוללים ,וכאלו
ארוך טחובר מעצים רבים ,אשר כבר צ
החגוה למי שציירה שהיא גשם מעץ
רי
רא
יואוישהראבחת
,
החיוב ,אמנם הקודמים אשר המשלנו בהםכל אחד טהםיהגר רחוקמציור הספינה ט
יו
עד שהראשון במשלנו לא ידע רק השם לבד ,הנהכן יקרבוך תארי השלקהלידיעה השםיתברך
והשנהו ,גוהשמר מאד שתוסיף שלילת מה שתשלול בסופת ,לא שתשלול בדבור בלבד כי כל
תתבאר במופת שלילוד ובר שיחשב מציאותו לשם ממנו ,תקרב אליו מדרנהנלגספק.
אשרו הפניםהליךו אנשיםקרובים אליו מאד ,ואחריםבתכלית הרוחק ,לאשיש לשם מקוםויריב
ובאל
אליו האדם ארחקממנו,כמו שיחשבועוריהעינים ,והבןזה מאד ודעהווהיה בו שמח .הנה
כבר התבאר לך הדרך אם תלך בה תקרבאליו יתעלה ,ולך בה אם תרצה ,אמנם תארויתעלה
במחייבותישבו סכנהנדולה,כי כבר התבאר שכל מהשנחשבהו שלמות,אפילו אם היה השלמות
ההוא נמצאלו ,לדעת האומרים בתארים זשאינו ממין השלמות אשר נחשבהו ,אבל בהשתתף
השםיאמר לבדכפי מה שבארנו,הנהבהכרח ה תצא לענין השלילה ,שאתה אם תאמריודע במדע
אחד ,ובמדע ההוא שאינו משתנה ולא מתרבה ידע הדברים הרבים המשתנים התדירים להתחדש
טבלתישיתחדשלו מדע,וידיעתו בדבר קזדם היותו ונשחר היותו נמצא ,ואחרדירדר
ומן המציאות
יריעה
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סגגחר ,גסיומסס וסלמס קרוכיס'se
ססלילס גמז ס6מר ומסם נגס 6ל מערטל :וצמרו וסכן
ןגינ;לילות 6ט מתקרגיס 6לססס
וס מקר ,רומוימיי
וכלכד סת0יס נמוסת61 :מרו וזעמורומו ג6מרו ומסס
גגס 6ל מערסל .וקמרו וסיסכו ממח ,כי ל 6יחסוג

קרשקש

מחובר חכור טבעי .ירצה בזה שלאיהר:מפועל
ארם (ג) שאינה כדורית  ,רוצה בזה קוהיה

מהרחגת טצר אחר ותכלה סגר האחר בחרור עב כנקורה ,

והיותך
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יזעה אחתאקשנויבה ,הנה כברנליתשהואיודעלא במדעכמדענו,וכןיתחייב שהואנמצאולא
כעניןהמציאותבנו,הנה םכבר באתבשוללותבהכרח,ולאעמדתעלאמציע תארעצמי,אבל עמדתעל
הרבא,מ)והיותךמאמין שהואעצם אחדיש לו תאריםנסכלים,שאלו תחשוב להייבמ לו אתה
תרחיק מהםהדמיוןבאלוהתאריםהידועיםאצלנו,הנ"כאינםממינם,וכאלוההניאךהעיוןבהיותהתארים
שאסרת שהאל יתעלה נושא אחדינשאועליו קצת נשואים  ,לא הנושא ההוא כאלו הנושאים ולא
הנשואים ההם כאלוהנשואים,י,ויהיה תכליתהשגתנו בזאת האסונההשתוףלא ,דבר אחד ,ככי
ן הנוורא
כל נושא בעלנשואים בלא ספק והוא שנים בנדר (ז) ואם הוא אחדבמציאות כ עני
כיבהבויתעלה,
בלתיענין הנשואעליו והנה יתבאר לך בפרקים מזה המאמר המומתעל המנע ההר
אבל הפשימות הנטורה בתכלית האחרונה,ואני אומר שהמחייב תאריםלאליתברך מקצר בהשנתו
או טשתף אוהשיגו בחלוף מה שהוא ,אבל אוקר הרחק מציאות השם מאמונתו והוא לאירני
ש,
וביאורזהכי המקצר בהשגת אסתתדבר אהד להוא המשיג קצתוויסכל קצתו,כמישישיגטענץ
האדםחיוביהחיותולאישינחיובי הדבר ,והשםיתעלה אץרבוי באמתת טציאאושיובן סמנו דבר
ראמהירעצם אחדכפי מה שהוא,
ויוסכל דבראחר ,וכן המשתףלענין אחר מהוא אשר (ס)יציי
וחייב

שם מגב
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6ין 3סמגוי ,סג 0כ3רגליתססו6יודעול 6כמדעכמ7עגו,
 3ט 610גמ65כי 6ת 0תקמר סכ 61נמhsl65
וכןסתחיי
יסמני6וחכגו0מ0ותועת0מ5י6וח וסםחסח:סגרוי0ידוע'ס"61,כמססרניח(חייה (oSDn'1
כעניןסמ5י6וח 3גו,
כ
וסמ5י6ותנגז0י 6סרססי0יס סממת ,ו13ית'0מ5י6ות וסם מס שימרח ססו 6ישע למדע ( 6ח"כ( (צמידsp
?0מ0ות 0ו6 6ןst
 eנמnthun~65מגסככר ג6תכסוללות מחוקר  (3"6100תקמר t'baמזעוכמזעג 1011 1עמןntlfino
3סכרח:וס6ומריס 3תו6ריס ל 6לכדל 6עמדו על למתת ואסכן ( 6מרומח 3 ot~bnמי'3לוחפרעגמי(3",יניטך(,ק
סתו6ריס hSlידעו נוחס 6גל י5 165כסנרס ועמדו על ושספד ס6מל"סרח"ר( 0וית'יודעיסיתמ"רמיודיושח"כ
סלו ollfiln
'חללך גום6
סרכ ,וסייחךמקמין  hwnע5ס 6חדסי
ע(סמח"1ר ויניס  (6סיסים
""
חו
סס
כולייסט6ל1חמסותלקייכסלו 6תסתרחיק ממסכדמיון 0
סטו
רינ
:
גס
"ר"( לחכמם
סו,
"יויפיסהכסיח 0טגח:וכ"סוכו'
"6כ כטת6מרסיט לכורךיתעלס ollhtnטססיס ע"על 6טי0י( 0ך כפחמיים (ו יתנרך  0,חסל עגמי סתימה
גיס בו )" h1Dינו
ו כסהר
סרוחתמנומסכחויי3לו ח6רעגמי6כליגיעך גוס ספסר ט 610יחע( 0ג1ס"6ינ
"
ס
ו
ק
ר:0טו6יסויסית ~ y)Dכסמך
ס6חר 6סר תפרחלויסיםלו 1hmחיובי ו0חו6ר ק 610כסי
o
t
e
n
t
a
n
6
(
ר
ח
6
ר
ג
ד
:
g
f
f
s
'
ת ממגו
ל6ייע
ו
"6כ 0ח~סכיססימ65לו יתעלס טככ(כי
כו(' ,מסג' מסיטסכ:סכממייחס(פי
nוh
" 3ע :סו"יס 03כרמ  hDtl~1ו0גס 61מססיס
ט6
נ1
(וס6ג0
ס 003
wח~  ontbסח~6ריס 0ידועי
יע
ollhtnרסיסו3י
יסיק 6מח ל6ידעו מ6ומ6 0כל 0ו6מח1ייכלס6מיןט 610כנדלו"ע"ס ס3מני16ח 6מד ,ו6ס נקטל 3ו יתערס
עכס 6ק7יטלוחו6ריסגסכליסספץ סתחסוכלחייכםלו גוסהונסוט כאסר מסרוסיוג"יה"
(  610 ototnיחורך מורכש
סמטינקנסו ויסר( קנחו ,ר"( סכ(וס
6ת 0תרתיק ח0ס ס7מיון גללו סחו6ריס קי7ועיס6נלגו וו 0סקר:ל
"61כתיגס ממיגס ות"כ תונו לסלילםויכ 16לכסירס .תעדרי :בו 6"10סריטייל המחחעכס"מד ,ל'(ט"מחס
"מל סס 6מד 'DSDנדלל 6מד ורסס
ו6
סי
וכפלו 10ני6ךמעיון3חיוכ סתו6ריס ס6מרח ס60ל ותו 0מסחמף ס
0ס0ו1ח"
סו 6טט 7ph 6יגט16עליוקנתנפו6יסnpbl ,סוביןדמות יקמל (עכססו"
ף
"מל ,תגע עגמך סססמי0ג"מל 0763וי
ג סת6מר ססטס 6ס0ו66יגו כמו 3ו מסוסושממול""1,כ (סי דעת סל 3סס מסוחף יקמר
לו
עםuס~וhסotגמו5ל66יח6ולי1י0גסו6יס כקלו 0גטו6יס:ויסים 6(6סי0י0סע:ין המסוחף ככגיסס עפןע(מי (6ענין(
י ן
"ל
וa
"מקל
תכלית ססגתגו3ו6ת למוגתססחוץ ל,6"7 6כ ססמ1ת ונס קסם ('ג'נגריאמרכיס"דס ו0ס(נ מסוחסיס:3(3וח,
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 )4יעותד טאטאשהוא עצם אהד .הכוונהבזה אחר שאתה ואם היא מתאחרת עם הנושא אינה עצם הנושא,כי השכל
אומר יזרע לא בטרע כמדעה וכן מציאותו לאכענין הטציאות מטכסיו שיבדילב.ן הדברים המתאחדים במציאות אל הדברים
nniwtf
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בזה החכם שהחכמה נשואה בו וחכסהועמווהוא אחד במציאות והצורה ויפשיט הצורה טהחוטר גלתי צורה( :ס) יצרר אסתת
שנים בגרר כי גדר החבטה שהיא נשואה גלתי גדר הנושא
~yp
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ויש באמתות הההר בעצם לעצם אחר  ,ואלו התאריםלפי דעתמי שיחשבנואינם עצם האל,
דנ אשר ישע הדבר בחלוף מה שההד אפ'שר בהכרח
אבלענינים טספיםעלדיגצם)0 ,יכזעי
איאומר שהואצייר
מבלתישישעסטנו דבר אחר במה שהוא ,אמנםמישיצייר שהמעם כמות
י
נ
י
א
אדברעלהלוף מה שהוא ,אבל אומר סכלמציאות הטעם ולאידע זה השם על מה הוא נופל,
ה ע11ן דק מאד והבינהו.ולפי זה הביאור תדע כי המקצר בהשגת האלוה והרחוק מידיעתו
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כ
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ה
הוא אשר לאתתבארלושלילותענין טןהענינים
מי
שמעפשלילותיו הואהתר מקצר ההשנה ,כמו שבארנו בראשזה הפרק ,ע אמנם אשריחייב לו
תאר לאידע דבר רק השם לבד,כ הדבר אשר ידמה שנפלעליו זה השם הואעניןבלתי נמצא,
יעלענין נעדר שאינו במציאות דבר שהוא כן ,והמשל בו
אבלבדוי שקר ,וכאלוהפיל זה השם
שמע בשם הפיל וידע שהואבעליחיים ,פ ובקש לדעת צורתו ואמתתו,ואמרלו הטועה
שאדם
או הממעה ,הואבע4חיים ,בעל רגל אחת ,ושלש כנפים,עומד בעסק הים ,גשמו בהיר,ולו
פנים רחביםכפני רפודם וצורחו ותמונתו ,וידבר כאדם  ,ופעםיעוףבאויר ופעם ישום כדג ,
רהפילבחלוףמה שהוא% ,אשהוא מקצר בהשנת הפ,%אבלאומר awהדבראשר
ואיניאומרכ והציי
יתארבדוי שקרואיןבמציאותדבר שהואכך ,אבלזהדברנעדר קראלו שם דב 4נמצא
ירמהו בזה ה
כעוניהנפלאה ,וסוס אדם ,וכיוצא בזה מן הצורות הדמיונותאשר ההנם להםזה השםמןהנמצאות,
אם שם אחד או שם מורכב ,צוכןהענק הנה בשוה,וזהכי השם ישתבח שמו הוא נמצא בא
הסופתעל מציאאו ,שהוא מחוייב שמתחייב מחריב המציאות הפשטות הנמורהכמו שאבאר,
אמנםהיות העצם ההוא הפשוטהטחריב המציאא כמו שנאמרבעלתאריםוענינים אחריםישינוהו,
מגאיפר בלתי נמצאבשוםפניםכמו שהתבאר במופת ,וכשנאמר שזה העצם הנקרא אלחת על
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ירשרש

עצם אחר ופ מה שהוא רוצה גזה כמו שטכיר עצם הזהב
י האמתות ההוא לזורתו כסו שיראה בטבעת
ואסתתו והעב
טמהכת הרומה לזהב ויטעה בו זולתו ויאמר שהוא מוהכ או
הנא יפעה בו טצד ההדמות אשר ניניהם( :ו) וכן המש.ג

הרבה בחלוף טה שהוא,הרצון גזה אבלבענינים שאין דטוי

ססת63ר

מיניהם 3מו השכל והמראה או החום אשר בפלפל ןם המאה
אמות לא 'תכן לזמר בהם שזה טתחלף מזה אבל מלת החלוף
נאמרת בענינים שיש בהם קצת דמוי ברבר טה והם מהחלפים
נר~כ עמנמ כמו טנעת הוהכ שכעת הנחושת שכל אחת הש
טתכת ובזה הם מתרמים והם טתחלפים טצר עוטם  etsnרב

והש

.
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דהרמשלהוא עצםבועניניםרביםיתואר בהם ,כבר שמנוזה השםעל העדרנמור ,והשתכל כמה
יש מן הסכנה בחיוב התאריםלו ,ואשרצריךשיאמן במה שבא מןהתארים בספרהתורהאובספרי
הנביאים שהם כלםלהיישיר שלמותויתעלה לאלדבראחר,אותארפעולות באותמאתוכמושבארנו:
פרק מא כל שמותיו יתעלה הנמצאים בספרים כולם נגזרים מן הפעולות ,וזה מה שאץ העלם
בו אלא שם אחד,והואיו"ד ה"א וט"ו היא שהוא שם הם;חד לו יתעלה  ,ולזה
נקרא שם המפורש,ענינושהואיויהעל עצמויתעלה הוראה מבוארת אאין השתתפות בה ,אמנם
שארשמותיוהנכבדים מורים בשתוף להיותם נגזרים מפעולות ימצא כמותם לנו כסו שבארנו ,עד
שהשם המכונה בויו"ד ה"א ואיו ה"א הוא גם כן ננזרמן האדנות  ,דבר האישאדני הארץאתנו
ן אמרךאדני בחיר"קהנו"ןובין אמרך אותו בקמצתהנו"ן כהפרשבין אמרך
קשות ( )6וההפרשבי
קי
י אשרענינו השרשלי,ובין אמרךשכי אשת אכרם ב שבזה הדור וכללות לאחרים ,ג וכבר
נאמר למלאך אדני אל נא העבור ,אמנם ביארתי לך זה באדני לבד המכונהבו,להיותו המעתד
שבשמווזהמפורסמיםלויתעלה  ,אמנם שארשמותיו,כדייןושדי וצדיק וחנון ורחום ואלהים ,כלם
הם

שם טוב
'TDN
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ססור6ס אמרת עמו  h)bע( עלמו 'חכרך
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והואיודע שהוא מתבתוכן שמע בטציאות לזהב והכסףואין
לו הכרה בהם ואוטרעליתכסף שהוא זהבהגל זהב שהוא כסף
וזה הוא הטשיג דבר בחלוף מה שהוא ויש לו יריעה במקצת
3פי מה שהוא וזה שהוא
מתכתהן!נו
,ובץ אמרך
תתפרשבין אמרך ארני בחקי
פרק מא
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 U'1pשרשליובין אסרךשרי אשת אברם שבזה חיורוכללות
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לאחרים ,הרצון בזה שהוא כשהיה מדבר עם המלאך קרחתו
בלשון כבור אדוני שהנרצה בואדוניםשלי שהוא לשוןהירוד
וכבוד וכללות כמו דבר האיש אדוני הארץ שהוא היה אדק
אחדומוכירובלןשוןרבים שהוא הדורלקרואהאדוןנלשוןרבים,
וכן כפטפט לשון הקדום בשמות כמו אדוניואו בעליושהואלשק
רבים כמו יריו ועיניו ושריוועבדיו  ,ואמר וסכרתי את טצרים
ביד אדונש קשה שהרוצהבו ארק אחר והעד קשה והוא לשק

היריר
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י

צב

2ל

הם מבחפרי הכללועוהגזרה ,אך השם שאותיותיויו"ד היא וא"ו ה"א לאיודעלונזרהידועה ולא
ישתתףבו,ולתו,ואין ספק שזהומשםהעצום אשר לאידובר בו כמו שידעת אלא במקדש ,וכהני
השם הטקודשש לבד בברכת כהנים וכהןגדול ביום הצום,יורהעלענין אהד ,אין השתתפות
בינו 'תעלה ופץ עלתובעניןההוא ,ואפשר שיורה כפי הלשון אשראין אתנו היום ממנה אלא דבר
מועפ,וכפי מה שיקראע"כ ה ענץחיובהמציאות ,סוףדברגדולת זה השם והשמירהמלקרואאותו
להיותו מורה עלעצטו יתעלה ,מאשר לא ומהתף אחד טן הברואים בהוראהההיא ,כסו שאמרו

עליו זכרכם לברכהשמיהמיוחדלי ,אמנם שאר השמות הם כולםמורים על התארים לאעל עצם
לבדרקעל עצם בעלתאריםמפני שהםננזרים ,ולזה יביאו לחשובהרבוי,ר"ליביאולחשובמציאות
תארים ,ושיש עצםוענין נוסףעל העצם,כיכן היא הוראת כל שם ננזר (ג)כיהווי מורה על
ענץועל נושא לא באר אותו התחבר בו הענין ההוא ,וכאשר התבאר במופתכי דשם יתעלה
אינו נושא התחברותבוענינים ,ידענו שהשטות הננזרים הםלפי יחם הפעל אליו אולפי ההנטרה
לשלמותו,ז ולזה היהכועסרביחנינא מאמרוהגדול הגבור והנורא,לולא שני ההכרתים 'אשרזכרנו
(נסרק נ"עמוס) להיות אלו טביאים לחשוב תארים עצמיים ,ר"ל שהם שלמיוה נמצאים בו ,וכאשר
רבו אלו השמותהנגזריםמן הפעולות לשםיתעלה,הביאו קצתבני אדם לחשוב שישלותאריםרבים
כמספר הפעולות אשר נגזרו מהם ,ו6ה יעדבהניע לבני אדם השגחשתסיר מהםזה הספקואמר,
ביום ההואיהיה ה' אחד ושמו אחד ,ר"ל שכסו שהוא אחד ,כןיקרא אז בשם אחדלבד,והוא
הסורה על העצם לבד ולא שהוא ננזר  ,ובפרקי רבי אליעזר אסר עד שלא נברא העולם היה
הקדוש ברוך הוא קטמו בלבד ,הסתכל אקך נלה שאלו השסות הנגזרש כלם נתחדשו אחר חדוש
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חיתי ע5ביסלרבים,וטהשהטפיל בזהשרי אשת אכרם שהיא
נקראת בזה השםוהוא שטה  ru1Dnלה טעת שנולדה ואם שם
שררה ובבורוכללוח ששרי משמע שרישלישטו ארוג .שטשטשו
אדמיםפל'זנן טשפט בלשונט כשירצה לדבר בלשון כבור עם
היחרריאסר קלשון רבים והוא סלת אתםשלועז.ש ווא'ש וכן

ידבר עטובדבורים הרבה שטשטעםלואן רבים ? ( )4הואמורח
על ענין ועל נושא לא באר אותו החחבר בו הטין ההוא,
הרצון בזה כאלו תאמר סי שיש בכאןשני רברס טשא החיוח
והקיום ולא ניאר אותו הנושא סר הוא:
פרק
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העולם,וזה אמת שהם כולם שמות הונחולפיהפעולות הנמצאות בעולם ,ח אמנם כשתבחןעצמו
נקי מיוחד מופשט מכל פעל לאיהיה לו שם ננזר בשום פנים ,אבל שם אחד מיוחדלהורות על
עצמו,ואין אצלנו שם בלתי נגזר אלא זה והואיוידהיא וא"וה"א אשרהוא שם המפורשנמור,לא
תחשוב זולתזה ולא יעלה במחשבתךשגעוןכותבי הקמיעות ,וטה שתשמעהו טהם או תמצאהו
בספריהם הטשונים  ,ומשמות חברום ,לאיורו עלענין בשום פנים  ,ויקראו אוהן שמות  ,ויחשבו
שהםצריכים קדזשה ומהרה ,ושהםיעשו נפלאות ,כל אלההדברים ~איאות לאדם שלם לשמעם,
כלשכן שיאסינם  ,ואינו נקרא שם המפורש כלל זולכן זה השם בן ארבע אותיות הנכתב אשר
לא יקראכפיאותיותיו,ובפירוש אסרו בספרי כה תברכו אתבני ישראל ,כהבלשוןהזה ,כה
בשם המפורש  ,ושם נאמר במקדש ככתבו ,ובמדינה בכיטיו ,זבתלמוד נאמר כה בשם הטפזרש,
אתה אומר בשם המפורש אואינו אלאבכינ~ו ,תלמודלומר ושמו אתשמי,שמיהמיוחדלי,הנהכבר
התבאר לךכי שם המפורש הואזה שםבן ארבעאותיות ,ושהוא לברו הוא המורהעל העצם מבלתי
י,ואני אבאר לך הדבר אשרהביא האנשים למה
שתקשענין אחר,ולזה אמרועליו שמי המיוחדל
שיאמינוהומענין השמות  ,ואבארלך עקר ם זאתהשאלה ,ואגלה לך ממתרה עד שלאישאר לך
בה ספק אלא אם תרצה להסעות את עצמך  ,בפרק אחרזה :
פרק מב צונו בברכת כהנים ,ובה שם ה' ככתבו אשר הוא שם המפורש ,ולאהיה נודע אל
כל אדםאיריהיה הדבורבוובאיזה תנועהיניעכל אותמאותיותיו ,או אםידנש
קצת אותיותיו אם היתה אות מקבלת דנשות ,אבל אנשי החכמההיו מומרים אותוזה לזה ,ר"ל
תאר הדבור בו,ולאהיו מלמדיםאותו לאדם אלאלתלמידהנון פעם אחת בשבוע,ואני סובר שזה
שאמרו שםבןארבעאותיותחכמיםמוסרים אותולבניהם ולתלמידיהם פעם אהת בשבוע,אין זהאיך
יהיה הדבור נו לבד ,אלא ללמד נםהענין אשר בעבורוייוחדזה השם אויהיהבו סודאלהי ,שד
נם היה אצלם שםבן שתים עשרהאותיות והוא בקדושה למטה מזה השם בןארבע אותיות,והקרוב
שם טוב
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אצלי שלא היה שם אחד אלא שתי שטווו או שלשה כללאווזיווזיהם שתים עשרהאותיווז ,והת
טבנים בו בכל מקום שיהיה מזדמן להםבקריאתם שםבן ארבעאותיוה ,כמו שנכנה אנחנו היום
באל"ףדל"ת,וזוז השםנם כל אשרהוא בן שתים עשרה אותוות ,אק ספק שהיה מורהעל ענין
התרמיוהד מהוראת אל"ף דל"ת ,ולאהיה נמנע מעולם טאחד מבני החכמה ,אלאכל מי שיבקש
ללמדוילמדוהו ,ולא היהכן שםכןארבע אותיוה שלא למדהו מעולם אדםממי שידעו אלא לבנו
ותלמידו פעם אחתבשבוע ,וכאשרהיו אנשים פרוצים לוטדים זה השם בן שתים עשרה אותיות
ב ומפסידים בו אמונווז  ,כסושיקרה לכל מי שאינו שלםכשידע שהדבר אינו כמו שהיה מדמה
אותוהחלה ,הסתירו זה השם גם כן ולאהיו מלמדים אותו אלא לצנועים שבכהונה ,לברך
משמתבובני
אדם במקדש ,שכבר פסקו מלזכור השם המפורש בטקדשג"כ ג להפסד אנשים ,אמרו
שמעון
הצדיק במלו אחיו הכהנים מלברך בשם אלא היו מברכים בזה שם בן שתים עשרה אותיות ,
אמרו בראשונה שם בן שתים עשרה אותיות היו מושרים אותולכל אדם ,משרבו הפריציםהיו
מוסרים אווזו לצנועים שבכהונה,והצנועים שבכהונהמבליעים אותו בנעימות אחיווםהכהנים,אמר
רבי מרפון פעם אחתעליתי אחר אביאימא לדוכן והסתיאזניאצל כהן ושמעתיובהבליעובנעימות
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מורהנבוכים הלקראשון פרקסב
אחיהםהכהני,והיהאצלםנםכן דשם בןשתים וארבעיםאותרת,ויוע אצל כל בעלציורשאי

איפשר בשוםפנים שיהיו שתים וארבעיםאותיות מלה אחת ,אמנם היו אלו מלות רבות כלל
אותיותיהם שתים וארבעים,ואין ספק שהמלות ההם מורות על עניכם בהכרח דענינים ההם
()6יקרבולאמריםציור עצמויתעלה הבפנים אשר אמרנו,ואמנם נקראו אלו המלות הרבםהאותיות
שםלהיוונם מורים על ענץ אחד לבד כשאר השמות המיוחדים ,ואמנם רבו המלות ההם להבנת
הענין(,כ)כיהענין האחד איפשרשיובן במלותרבוה(,ג)והבןזה .ודעשזה הדבר אשר ילומד
היה זלמודהענינים שמורים עליהם השמות ההם ,לא הדבורלבד באותיות הערומות מכלציור,
ולא נקרא כלל שם בןארבעים ושתיםאווזיותזה ולא שםבןשתים עשרה אותיות שם המפורש
אבל שם המפורש הוא השם המיוחדלו כסו שבארנו ,ואמנם אלו השנים האחרים היו מלמדים
קצת חכמה אלהית בהכרח ,והראיה עלהיותו מלמד חכמה ,אמרםעליו שםבן ארבעים ושתים
וואיןכועסואינו משתכר
אותיות קדוש ומקודש,ואיןמוסרים אותו אלאלמי שצנוע ועוטדבחציימי
ח ואינו מעמיד עלמדותיו ודבורובנחת עםהבריות,וכלהיודעווזהיריבו ומשמרו במהרה טאהוב
למעלהי ונחמד למסה ואימתו מוטלתעלהבריות ותלמודו מתקייםבידו ונוחל שני עולמיםהעולם
הוה והעולם הבא ,זה כתוב בתלמוד  ,ומה טאד רחוק כ מה שיובן סנה הטאמר מכוונת אסרו,
ןויניעו בהם אל
וזהכי הרוב יחשבו שהם אותיותידובר בהם לא דבר אחר ולא יפורש להםעני
הענינים העצומים ,וצריך מי שירצה ללמדהו המדות האלו וההזמנה הרבה אשרזכר,
אלו
ומבואר הוא שזה כולו אינו רק הודעתענינים אלהים ומכללהענינים שהם סתרי תורה כמו
שביארנו ,וכבר רעזבאר בספרים המחוברים בחכמה האלהית שזאת החכטהאיאיפשר לשכדפה,
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סמפורס 6נל סס סמט1רס 610סססממיוחדלוכמוסימר,
המגס 6לן ~ olxס6חריססי
גמלמדים 6ותס  P~pתכנוס'
ן 6ךגי מורסעליו
על סמורםעליו סס סמסורט כמוסיי

י

י

1

יויי

עניןממוחיו ממוריסעל 6חד כלס עגיגיס עמוקים וסססתריתורס ג6מח .ו6מר 1וככר סתכ6רגספריססמחוכריס
גחכמס ס6לסיתסולח סחכנוס  6"6לטכחס ,ר"ל סטנת מסכל ססועל וסו6עגיןקמרוותלמודו ollpnnביזו61 ,מנס
646
קרשקש

פרם סב

( )6יקאו לאמתת צערעצה בפנים אשר אמרנו,
' ' הרצון בזהעל דרך השלילות הנעשות במופת
אם מקרבות להשגתו על ררך החיוב כי אין לו תואר חיוב
ולא נשיג אלא 'שוחו בכלל לא ישותו העצם'ית שהוא והותו 1
כיהענין האחר אפשרשיובןנטלות רבות רוצהגו אם

יפ

.

יש קושי לענין בעצמויובן בטלות רבות יתארעו ( :ג) ואמר
זה כי הוא עשה הרבה דאוגות ומשלים על תואר השם
ויהתבבןרך בשלילות והת טקרבות ליריעת הדבר נטו תאריהחיג
אגל זה בסקרה:
פרק
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צר

84

%השנה השכל הפועל והואענין אמרו ותלטורו מתקיים בידו ,ם וכאשרמצאו האנשיםהרעים
הפתאים אלו הדברים התרחב להם הכזב ,והמאמרשיקבצואיזה אותיותשירצו ויאסר שזה הוא
שם יעשהויפעל כשיכתבאו כשיאמר על תאר כך ,ואחר כה נכתבו הכזבים ההם אשר בדאום
הפתאים הראשונים ,ונעתקוהספרים ההםלידי הטוביםרכי הלב הסכלים אשראין אצלםמאזנים

פתייאמין לכל דבר ,וכבר יצאנומענינו הנכבד ועיוננו הרק אלהעיון-בבטול שגעון,יראהבמולו
לכל טשכיל בעיף ,אלא שהביא לזה הכרח זכרנו השמות ועניניהם ומה שהתפרסם אצל ההמון
מענינם ,ואשובאלענינים ,כבר העירונו שכל שם שיש לויתעלה הוא ננזר אלא שם המפורש,
תריך שנדבר בזה השם והוא אהיה אשר אהיה בפרק נפרד  ,למה שבזה מן העיון הדק אשר
אנחנובו ,ר"ל הרחקת התארים :
ו
ר
מ
י מהשמו מהאומראליהם,
שחק סג ()6נקריםהצעהונאמר,שזה אשר אסרועליוהשלום,וא ל
א אין היתה לענין ההוא ראויה זאת השאלה עד שיבקש בטה זהישיב
עליה
שם מוכ
אפודי
ענין למוחץ  Ot~tOOע6 5הד כלסעמגיס עמ1קיסומססמלי  6"6כס כנכמס 5מק סססכחסתסיס יכריססחמרייס
חולם כצמח :מוכילמגנוס"וסיס וגו',עחס גוחן סכל 6סר6יןממסכיל סו 6סנו1סכל וינטרךסיכל  56מעמדת

~ק

ןש'ו;:ן':ןד

~otD)h~ h's

.IDDPtl

:ה"'"י:,יי'.יו'וי"ג"ו נ

it,olhron)nt

""

י ססגח סככן~6"6SPIP
SDענין 6ח7ולזם  6"6בו סטכחס,כי סי71ע 610מידוע וסוך סיךיעס,ולכן 6מר סרככ

onSסכיך ס6גסיס לס6מיןעג'יגי ססמ,תכקמיעים,,,סצנורו וע6סר משוס6גסיס סרעיס ססת6יסוכו'1,י.רגון
לסכר סמ1תמרססית'כ,תסססוקיס 6ו מלמנע ספסוקיס  16מסקנס ויחכר1ס ויניף לחסוככקסתססג5יס;orIסווות

י% 6

%

קת"כוי"א סם 6וחתח תרו טנקכלל וסס  plSnמ1פטטוח מכלגדר  I11DStקיבס וטסרסמסמככר ג6נור
חסתכלית ספת'1ח oh~p o)nhl ,רעים למס סיתרמכ ל6ל כעכור וס לעסות ממותת6יתיוחתמ,כרוח ל6יורוע5

תכטי'
י סוolpn) 6
לאמר יטוכס ר' מפס סגרכוגי מססיריוס לעס מפעלותסקמ'עיס,סטמ,ת6ין 1רנרי סרככ

6 16ססעומ7ח על מסכרויתלו מקמיעעליססויתרפא 6וילדו תכףלנוסססגיעסומן 65זולת :ערד כתב
ססירסכגחרלכוסגי .ו6גחגו ר6יט 6יסממלוטי ססכלסיסמזכירטסוגועןמרגעכירכו 6,1סיסמויקיכלל 1ל6סיס דםי1ג6
ימרגיסכפירוק חכורוסססססו6סמעגוסו'מ 7מעתמגערות
ממנוומיססר,ייתי מגססלמגיס6,ליל6יגיסגי כס,רזיית
ן ל SD)t 6ססרגס,ו6ססיסזססדכר כמוסוס סחכם חסנ מרכס
אמר סס טונוס  PD7נססךשמיון כט5כיסימיו
כי 6ות 1סרס טמעגוסו כעת סגערוח ככר יתכפרכ 65זגירת ס16תי1חיעסי.
6 ,כ5סיס
ק - 1ך
יכדי סל6ירגיס כפירוק מחכור 516סרדיס ס6דס וכטל סחה
 nptsדכר 6חן ולנוסות 6 olpnJסריכנס סס ממרגע
, ip)ot
 .ו6שכ 6ל  ot)tJPככר סעירוגו סכל סססיס לור 61.נגור 6ל 6סרס כמסורס ,וגריך טג7כר כוס ססס
 oat ,ץפרק
כיס 6סרפסיס כפרק נפרד כמס סכו מןמענין 6סר 6גחגובור"יסרח~ח
י~
np)ol
פרקסג גק7יס סגעסוכו'6 .מר סריסכ,וגח סרכ 5דכר ולכיר סס ממסורס 1סו66ר.יס 6ס'רtiKלcסoי'סכייו"י
6יךסיס
י מס סמו מס תומר
לכ6ר וסססס סגככד ,ומספק סו 6ע"ז סתו6ר ,סזס 6סר תמרו ע"ס ותמרול
לעניןססו6ר6ייס Phtסס6לסעדסיכקסגמסשיסיכע5יס,ומרגוןכימי סגוחס6ר כגנומס6יןרמוילסמוללו ססחי

ם

30רקסג("

סח2:ע:

גב

קרשקש

ו שם כמה נכבריםכסו
גל דברי הימולל תפוח' זהב במשכיות מסף עמרובמצרים אלא טאת'ם הגשרשניםוה.

הצאב'ה ,לא היו מש.גי'ם אז במציאותהאל כישש.אמ.נושיגיע במצריםולא חיו כמו צ' שנה נטצר.ם וכמה אלפים מישראל
'
קת להם .1ודע'ם שטו והם הורישואלו
טציאית השם ער שנצטרך שיאמת סשה מציאותו להם בסה
שהורהו השם טהמופתיםעל טצ'אותו המהויבת ,והלא לא העקרים לצגיהםולגנ' בניהםוהיה שםארוןשהיה גדול מניא
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יכי יאמרו לא נראהאליך ה' הוא מבואר מאר ,שכןראה
עליה ,אמש אמרו והם לא יאמינול
שיאמר לכל מי שיתפאר בנבואה ער שיביא סופת ,ועוד אם היההענין כמו שיראה שהוא שם
ידובר בו לבד ,לא ימלמ הדבר מהיות ישראל כברידעו השם ההוא או לא שטעוהוכלל ,ואם
יהיה נודע אצלם ,אין טענהלובהנידו אותוכי ידיעתו בו כידיעהם ,ואם היה בלתי נשמע אצלם
מה הראיה שזה שם האל אם היה ידיעת שמו ראיה ,ועוד שהוא אחר שלמדו יתעלהזה השם
אטר לו לך ואספת את וקני ישראל ,ושמעולקולך ,ואחר זה ענהועליו השלום ואטרהן לאיאמינו
יולא ישמעובקולי ,וכבר קדם אמרו יתעלה לו ושמעו לקולך ,ואסר לו יתעלה אחרי כן מהזה
ל
בידך ויאסר סטה ,ואשר תדעהו ויבואר לך כל זה הספק הוא מה שאומר לך  ,פנר ידעתפרסום
דעות הצאב"ה ,בזמנים ההם ,והיותבני אדםכלם ב אלאיחידים עובדיעבודהזרה,ר"לגהאסנת
הרוחניווז ד והורדת הכחוות ועשיית המלסמאות ,פירוש צורות-המדברות ,והיה כבר כל מתפאר
בזטנים ההם כולם ,אם שיתפארשעלהבידועיו
ן ומופת הורהו שיש אלוהלעולם בכללו כאברהם ,
או יתפאר שירדה עליורוחניות כוכב או מלאך וכיוצא בזה ,אבל איש שיתפאר בנבואה לאמר
שהשם דבר אליו ושלחו ,לא נשמע זהכלל קודם משה רבינועליו השלום  ,ולא ימעך מה שבא
באבותמזכרון דבר השם להם והראותואליהם ,ה שאתה לא תמצאהעניןההואמן הנבאהלקרוא
לבני
שםטוב
אפוי
סרחוכדיס;דע טס61גכי"61,6כ6יך6מרמרברסכלצגי סס(6ס
י
נ
ע
י
ן ססו 6וכו' :ב  636ימידיס ,לנס (וטל
ימידימ:ט(ג ס6מגמ סרומגיוח,ר"(ירידתסלומג'ותמ6י
י מס סמו מס קומר6ליסס  ,זונח
כ6ז66לתכגסיס6ילססרב6לין61מר1ל
מיי
לסיס 6דס ט'ס6לס
ס גכי 6וס
(וכוככ 6י'5orסממין כ6גוס' :דוסורדחסגמוח,
י
ט
ל
רעי
כסי
יטת5מ 6ליסס ס'6נור(1ו מס מסמ סטלחךכדיסיסים ר"( ירידת סרומגיוח (ס(סמ"וח  : onStr)1ה ס"חס (6
 p'fiעל גנו6תו ,וחזק סס6לס ומספק
יכמס ס6מר6 .נעס סמ,61ר"( ט(6סיוכוכי6יס ס"סלאייס והמיס כ"ככגד
י יקמרו ל6גרפסצליךס' סו6
מקכמורפור1סןpbhStnיצסמסיג6ולסל כ
ירסיס וכןרפוי ט'6מר לכלמי סמתפ6ר כגכו6ס עדסיכי 6מוסח"olnh ,נזרו מסטחו
ז6ח סט(6ס 6יגס ר16יס 61 :חר מספק סרס ססס6לס6יגסר16יסofn5 Wth'6(1מסכיל לסקלעסיסלמי סתתס6ר
י obסיסמעגין כמו סיריוס ססו 6סססידוכר גו לכד ל6
ס ג6וחס
כגכו6ס  ,עורר ספקסגי ססח)וכס ג"כ"יג
יטר"( סנרידעומיס filOOג16ל5ממטוייכלל ,ו6ססיס ;ודע 6נלס6ין טע2ס5וגסגידו
ימלט סדכר 06חסינת
16ת1כיידיעתובוכידיטתס  ,ו6ססיסכלתי גסמע 56לס מס סר6יס סוס ססס ס6ל 06סיסידיטת סמו ר6יס.
וספסל כזסמיסיחרר סמלך 6חדעטתוספיחלדבר 1ט6ל5 1ו מס 16תע"ז  plh~lסח6נור מס טס סמלך6,ין טעגס
לו כמגידו opthגי 6ססרמידע6ות
 .כנוומידעו סס ,ו6ססיסכלתי שמע 56לס 6ץ סי6מר o~sטסמתלך65יסיס
י וסוך
י זס סס סמלך :עוד ~pD
ימקין יוק סס
י 6חר ט(מדויתעלס זס ססס6מר
כ
 PDlnטלסליח1חוכ
כ
ס
י
ל
ס
tynht
י וא' וככר 6 Olp
לו לך הססת pfiזקנייסרבלוכו' ודמעו לקולך וצחר זס עגת מרע"ס ובתר וסםל
יחע5ס ודמעו לקולךכיי6מיג1לוואיךיצמר ססס 65יסיעולו מצחר ססכטיח,5ל
יסקג"ססיסמעולו .ועוד6יך
6סרר6דסיס1סק1
חור 61מר ( 1כקכ"ס 6מר וס מוס נידך וכו' 6מרסימרלו שתעו לקולך .ויחר ססניח

סספקוח
כוס  OOtגעגתססכי 16לגולידעסימת ,וגס צחרו ובסר תדעכוויכבר לך גל זס סססק :קררידעת פרסום דטות
י עכודס זרם מלכדסימידיס מכסס  ,ומגס סרגפי' מס סרסן כעונד
ס"65כס כמגיס סססוסין 6גסיס כלסעוב
טכודס זרס וסר5ון כו ס6מגח רוחגיוח וסורר
ית מכחות  ,ומרנוןכוירידתר1מגי1תמ6יוס מז( וכוככע65יזס6יס
מסניןס6גוסי ומורדת סכחוח לטלסת16חוסוך סגקר 6דגור56ל1כענין ספעסטכם ספסל56לגו וס61כמירח כלכומר
ף pp'n 16ססורסוסיס קלוס לעולס גלגלו כ6כרסס 6 ,ו סיתס6ר
גונוגיס ססס כלס 06 ,סיתפ6ר סיחקחס(ועי
סירדסעליו רוחגיוחגוככ  16מ65ךוכיונכןכזס6 ,גל'6ט סיתס6ר כגכו6ס לקמר סססס דבר קליו וט5חו  65גסחע
זס גל 5קורס מרסיס ,וססכס כזס ס65סיו כלכךר16ייסכנדטיסי
וגני6יסור16ייסלסיביר מסמון גט5ימותס16 ,
כטהר
קרשקש
 131מרים שהיתה נביאהוכן כמה נכברים וכן אמרו בשבט לוי לומה שהשם אינו עושה הפליאות רקלצורךגרול והיה אפשר
ץ
ו
צ
פ
המ.לה בראש חדשניסן או קודם לכן אם
שמעולם לא עבר ע' 1ואם היה בהם כמה אנשים לרוב הממם לו לצוותעל
שלא שערו במציאות האל לא היה נעלם מקצהם או רובם לא יספיקו  ,אבל באמת הם לא שכחו טצות מילה במצרים
האמונה ששתלה אברהם ויצחקויעקג,וכן יודיכם שטווכלס וכולם היו מלים את בניהם לעת הקבוע להם  ,וכן באמתהיו
נוהגים במצות מילה במו שאמר הכחובכיה
ימ
יולים היו כל העם משערים במציאות השם  ,וכן מצינו שאמר הנתוב ויאנחו בני
היוצאים ממצרים ולא טציגו כשנצטוו לעשוה פסח שנצטט במצות יףראל מן העבודה ויזעקו ,ונראה לפי הפסוק שצןקתם היתה
מילה כמו שנצמוה יהושע אחר שנכנס לארץ ובאמר לו שוב
מול בבי ישראל שנית ואם הכתוב אמר בל ערל לא יאכל בו
אולי הרצון בו שלא נימול סתמה אונם או שמחו אחיו מהמת
מילה וכן מצינו שלא נאמר זה אלא ארר סיפור המיית הפסח
ואיך אפשר בשום פנים שימולו זנם שש סאות אלף רגלי
ונפלי ספלים בניםובני בניס בליל הטח ואחרכן יאכלו פסחיהמ

טהניהם הגורים ונעליהם ברגליהם סוכנים ללכת  ,ואם זה
אמת כמו שאמרו רבוהינו היה ראוי לספר זה הפלא כגרולימ
שבפלאים שיהיו נטולים כלם באותה הלילה ולא היו כואג.ם
בבאג הטילה וה היה ראו' לספרו בגסים הגדולים ,ועוריש

לאל אם קצהם ואם רובם והעד והעל שועתם אל האלהיםטן
ס לומר באמת שיש בהם רבים שהיו שטופים
העכורה ואם י"
שלשיית הטלממאות והורדת הכהות ונמשכים אחר דעות המצריים
ולא בעבור זה היו בלחו מאטינים בטציאות האל ויעשו צורות
לעהיםידועים יחשבו שהם מועילות  ,והנה מציגו ביחזקאל
שהשם שלח להם נביא כמו שאמר הכתוב ואודע להם בארץ
מעריס ואשא ירי להם לאמרכי ה' אלהיכם ,והוא אהרן נטו
ובאמר הכהום הנגלהנגליתי אלבית אביך,והענין p'jnwלהפ
סאת השם אלידו הוא אומרו ואומר אליהם איש שקוצי עיניו
השליכו ובגלולי טצרים אל הטטא אני ה' אלהיכם ,וכהים

ונצען
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לבני אדם אווהישיר זולתם ,ער שאמר אברהם או יבהק או יעקב או מ* שקימםלכני אדם,
י השם עשו כך  ,או לא תעשו  ,או שלחניאליכם  ,זה לא היה כלל ,אבל ההן
אסר ל
הדבור להם במהשהיה מיוחד להם לא דבר אחר ,ר"ל בשלמותםזוהישירם למה שיעשו,ובשרם
ן זרעם לאזולתזה ,ההםהיומיישריםבני אדםעל דרךעיוןולטוד ,כמו שהתבאר
למהשיניעאליועני
אצלנו באמרו ואת הנפש אשר עשו בחרן ,וכאשר נראה יתעלה אל משהרבינועליוהשלוםושוהו
שיקראלבני אדם ויניע אליהם ,את השליחות ,אמר תחילת טהשישאלוני שאאמת להםשישאלוה
בעולם נמצא ,ואחרכן אופר שהוא שלחני,מפני שכלבני אדםאז אלא יחידים לאהיו מרנ"טים
במציאות השם ,ותכלית עיונם לא היה עובר הנלנל וכחותיו ופעולותיו ,שהם לאהיונבדליםמן
המורגש ,ולא הושלמו שלמות שכלי ,ולמדהו שטם אז מדע שיניעהו ~יהב יאמת אצלם מציאות
השם ,והחש אהיה אשף אהיה  ,חח השם ננזר מןהיה ח וםהוא הטציאות,כיהיה מורהעלענין
ההויה ,ואין הפרשבין אטרךהיהאו נטצא בלשוןהעברי ,והסורכלוהוא בשנותוהמלהבעצמה

י

שם אוב
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ואת שלוחו אל פרעה ,ויותר היה צריך לשאול שיורחו בטנפת על
ונצעק אל ה' אלהינו וישסע ה' את קולנו מרא את
~ut1V
עמלנו ואת לחצנו ,ואסרו בהגדה כ' אסרו ונצעק א
ל ה'
אלהינו הוא הטאטר שאמר הפסוק ויאנחו בני ישראל מן
העבורהוכו' ,וכן אמר שמואל כאשר באיעקב טצרים ויצעקו וכשיראו ישראל שיצליח בשליחותו יאם'נו גטציאוה 1ושהוא
שלחו ,והוא לא שאל כזה כלל כשהגיע שליחות השםלפרעה
אבותיכם אל ה' וישלח ה' את סשה ואת אחין ואת סרים
והנה נראה בזה שהודיעםהנביא במציאות האלוה ובשמו המיוחר על ידו ואטר לו בה אטר ה' אלהי ישראל לא כפר בטצ'אות
ר אינ' מאטין ש"ש אלוה נמצא כ"ש שלא
לו ואם כלם לא היו מאמינים יש לומר שנמה ובמה היו האל שהיה לולוזי
מאמינים ונורע 4הם זה השם  ,והבהוב אמר ושטעו לקולך אאמין שזה שמו  ,והגה ראינו שאמר לו השם כי'.רבר אליכפ
ואספת את זקני ישראל נראה 0וה שהכף שאטר להם ה'אלהי פרעה לאטר תנולכם מופת ישליך המטה וישוב תנין וזה הסופת
*שראל שלהני אליכם שישסעו לקולו שזה השם ירעו אותו באמהאיננו אלא להורות שהשם שלחו לא שהיהכופר במציאותו.
ועור איך יעלה על לב שארם גדול וחכם כמשה ער שהוא
בשנבר היו משערים במציאותו והשגחהו הזקנים והנכבד
א היהה כיוצא בה לשוםנביא ונאמר בו שהוא
שלקחיםהם ראוי לנבואהשי
נראה מזה שכל הטענות שטען טשה וכל הדרכים
להציל עצמו שלא ילך בעבור היוהו כבד פה וככד לשון ומתוך דבר עמו פגים בפנים ונאמר גו ובטונת ה''ביט שהוא לאירע
שלאהודיעו שמולאהיה יודע באיזה משטוחיויגיעהשליחות אם המופחים על סצ'אות האלוה ,והלא נטה חכמים לחבטי האוטות
באלשדי ואם ביטם המיוחר ומהוך כך אמר ואמרו לי מה רטטו עשן הטופחים על מציאותו מהדברים המאוחרים מטנו ער
כ שיוריעהו היטם שמו אשר יגיע בו השליהות ואלו זכרו שאי אפ.טר שיסופק שוםמבין באותם המופתים ואם הם מעם
בדריעולה בשאטר לו אנכי אלהי אברהם אביך לא אמר ואמרו  4שלא קבלו חורה והוא היה טזרע א"א ע"ה והיהמאמיגכהשיית
0ה שטו היה זר נספור מאר ואטנם לעשיית האוהות היה אמונה גטמה  ,ויש לנו להאמין שאברהם אנינו ע"ה עשה
צעיר שכלכיטהפאר כנכ~אה צר.ך להביא ראיה  ,והנה ראינו כטה מופתים ~ל מציאוה השם ועל חדוש העללם וחבר בזה
שתחלת דבור השםלטשה אטר לכה ואשלחך אל פרעה ואטרת ספרים והיה הכלידוע אצלו,וכן יש לוטר שדש לו לדעת אסתת
לו כה אטר ה' אלהי העברים שהעקר הגריל גזה הענע הוא טציאות הששמפלפולו ,שאררטט ש4א הגיע לכףרגלטעלהו

כס ןצעננ  ::2יששי:

,מ~ה
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אשר תארובואהיה ,והואהוא בעצמו,וכאלו הוא הראה שהמתואר הוא התאר בעצמו ,והיהזה
באור ענץ שהוא נמצא לא במציאות,ובא באור הענץ ההוא ופירושוכן הנטצא אשר הוא הנמצ34
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זה הנמצא דפם סכלותם לשמו סלא לנקרא בשם ההוא,עוכן שםי"ההואמענין נצחותהמציאה
ושד"יבונזרהמןדי,והמלאכההיתהדיים  ,והשי"ןבענץ אשר כמו שכבר,ויהיהענינו אשר
ילה
דע
הכונה בזה שהוא לא יצמרך במציאות מה שהמציא ולא בהתמידו לזולתו ,אבל מציאותוית
טספקת בו ,וכן שם חסין ננזר מן הכח,וחסוןהוא כאלונים ,וכן צור הוא שםמשותף כמושבארנו
(כפוק  'ffpמוס) ,הנה כבר התבארלך שהשמות כלם נגזרים או יאמרו בשתקן כצור ואמת ,ואץ שם
לויתעלה בלתי ננזר עלתי שם בן ארבע אותיות,והוא השם המפורש להיותובלתי טורהעל תאר,
אבלעל מציאותו לבדלא דבר אחר ,ובכלל המציאות המוחלפ שיהיה תמיד ר"ל מחויבהמציאות,
פ והבן מה שהניעאליו המאסר:
י שםה' ,גוצים בופעמים השם לבד באמרו ,לא תשא את שם ה'אלהיןלשוא,
פרקטר דעמ
ונוקב שם ה' ,וזה הרבה משיסופר ,ופעמים רוצה בו עצמו יתעלה ואמתתו ,כמו
י טה שמו ,ופעמים רוציםבודברו יתעלה ,עד שיהיה אמרנו שם ה' כאלו אמרנו דבר
האמרול
ה' ,או מאטר דו ,כמו שאמר כי שמי בקרבו ,ענינו דברי בקרבואו מאמרי בקרבו ,אהענץ
שהואכלי לרצונ וחפצי ,בוהנה אבאר הדברים בשתוך מלאך(כסרקו'מלקכ'),וכןכבודה',פעמים
יר הנברא אשרישכינהו השם במקוםלהגדלהעל דרך המופת,וישכן כבודה' על
ררצים בו ג האו
י ויכמהו ,וכבוד ה' מלא את המשכן ,ופעמים רוצים בועצמו יתעלה ואמתתו,כמו שאמר
הרסינ
הראני נא את כבודך ,ובא המענה כי לאיראני האדם וחי ,מורהכי הכבוד הנאמר הנה עצמו
ואמרוכבודך ד להנדיל ,כמו שבארנו באמרו ואמרו לי טה שמו ן ופעמים רוצים בכבוד הנדלת
האנשים כלם את השם ה ואף כל מה שזולתו יתברךיגדילהו כי הגדלתו האמתית היא השנת
נדולתו  ,הנה כלמי שהשיג נדולתו ושלמותו כבר הגדילו כשיעור השגתו ,והאדם לבד ינדילהו
במאמרים להורותעל מה שהשינ בשכלוויפרסם בו עולתו,זומישאץ השגה לו כדומם באלו הם
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