דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

מורהנבוכיםחלקראשוןפרקסרסח

ם רב בהיותם מורים בטבעם עליכולת ססציאם וחכמתו,וההיה ()6זהטבי14להגדלת הבוחן
נני*.
אותם ,ידבר בלשונו או לא ידבר ח אם הואמישאיןראויעליוהדבור,וכבר הרחיבהלשוןהעברי
בזה עד שהתירו עלזההענין לשון אמירהויאמרו עלמישאין השנה לו שהוא שבח ,זאטרכך כמו
שאסר כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוכה  ,ט ספרעל היותם מחייבות זאת האמונה שהם אשר
אםרוה אחר אשרבעכזרם נודעזהנםכן,ולפיכך קרוא זההענין כבוד ,נאסר מלאכל הארץכבודו,
דומה לאמרו ותהלתו מלאה הארץ,כי השכח יקרא כבוד  ,כבר נאסר תנו לה' אלהיכם כבוד,
גםכן בכבוד ופרשהובכלמקום
ונאמרובהיכלו כולו אומרכבוד,ובא ממנו הרבה,והבןזה
י:
ת
ו
ל
ו
ד
ג
פרקמה יואהאותך אחכפ ענינו ותמלממספיקות השת
ריהניעך לזאת המדרגה ואמתך שהואיתעלה נמצא לא בטציאהע
אינ
י ואחד לאבאחרות ,צריך שיבוארלך הרחקת תארהדבורממנו,וכל שכןבהסכים
ב
כל אומתנו א שהתורה ברואה  ,הכוונה בזה שדברו המיוחס לו נברא  ,ואמנם ייחסאליו
להיות הטאמר ההזא אשר שמעז משה רביט ע"ה ,השם בראו וחדשו כמן שברא כל מה שבראו
וחדשו ,והנהיבואו לך בנבואה דבריםרבים (סיק'("ס(" 1חנקסי')  ,ואמנם הכוונה הנה שתארו
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פרק מד  %מבש להגדלת המהבון גזה ירבה בלשתו שב אל הר"ממ ,גוה לא יתנ! נשוםפנים ,האחת אחר שמלת
ידבר מצד שהיא ממוכה אל המתכונן מורה שיאת המלה
לנך
נשואה עליו ,והשנית גי אחר שאסר כי כל טה שזולתויגרילהו
'
בזאת .
 :,השכליט גלל בזה כ 4בעל' שכל כמו השכלים והגל;לימ והאדם ומה
השמינח רפא
י
ת
ל
ו
ר
ג
יהנמצאות התעלות מאתו שהזר ופרט והארם 'גד.ל במאמרים מפנ' דבר שטתחרש בו
נל
הנמררים והגלגלים והארם וכ
ו
פ
ילפי שהםמגרילים מצד השגתם והוא להורות לזולתו ,ואם בן מה שאמר אחר כןומי שאין לו
חכתה
ערייוה
וו ואם בהם וכ
ת הפועל  cnlw1הנמצאות ואםיש משיגים מכירים זה השגה כדומם כאלו הם מגדילים אותו אינו מדבר כי אם
יפעול
למעיה מזה והשגתהשכלים הנמרד'ם הוא בתכלית השלמות הוא בהתבטנות המהשנן ברומט'ם  Qyההשתבלות האטת' ,והשהכל
גמורואין בהם כח כלל האדם בקצתו משיג בפעל ענינ' אמרו סלת וה יטבה אל ענין ה.ות הדוממים טורים בטבעם.
הנמצאות השגתו אותם הוא הגדלת הפועל שהוא השם יתברך ,ואם יטעוןטוען בפירושי במה שאמרגני שלא יתכן עליו הרבור
ולקא ו'היה מגיא המחסונן בזה רוצה בזה הההבוננות ההשגה שב אל השכל הנפרר איך יגדילהו מצד השיגו הדוממ.ם ,אומר
בפעל לא בכח ולא בעת שיתנועע ל'צ'אה אל הפעלכיאין וה איננה טענה אם לאמונתנו שהשם ברא השכלים והגלגלים
ומכנרות ומה שנהוווה  , cnoואם לטאמינים שהשכל הנאצל
דושה ב".גל1
ואם מהנורא היא סכת מצ.אוח הכל  ,אחר שהשם סבה ראשונה
על לכלול
והמפאריחד מצר
אין זה רמ.ון באסת ,וירצה במה שאמרירברגלשונוהוא האדם לפי דעתם הוא סבת בלל המציאות אם כן הגרלת השכלים
לשם.תברך פירוש השגהרו שתא סבת כל דנטצאות  ,נ'ש
והחיטה ע4,הניפרש שמלת ירבר)שונו שב אל הרבה אסר לאט1נתנו באמרנו שהוא ברא הכל ברצונווידיעתו אשר היאירקגח
פשוטה ,שהגדלת השכל הוא השגתה בללפעולותיו הנמצשתצ
פרק
יתבונן כדולחוטטיט שהוא אדםu~naaופירש שלאיוגד
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צו97
טרהנבוכים חלקראשוןפרק מה
בדבורכתארובפעולותבי
ם הדומותלפעולותינו,והוישרוהשכלים כלם שישמדע אלה ישינוהו
י טסה ה'
הנביאים באסרם שהשם דבר עטהם ואטר להם,ער שנדע שאלוהענינים אשרעירו %ו
הם לא ממהשבותם חממם לבד כמו שהנבאר ,גוכנר קדם לנו זכרוןזה הענק .ואמנם כומת זה
י הדבור והאמירה מלה משותפתנופלתעל הדבורבלשת ,כאמרו משהידבר,ויאמר פרעה,
הפרקכ
ונופלתעל העלןהטצוייר בשכלטבלתי שירונר בו ,אטר ,ואסרתיאניבלני ,ורברתיבלבי,ולבך
ידברלך,אמרלבי,ויאמר עשובלבו ,הה הרבה.ויפולע
ל הרצון ,האטר להכות אתדור ,כאלו
אטרורצה להרגו ,כלוסל חשב בו לרהט  ,הלהרגני אתה אומר ,פירושווענינו התרצה לרסנני,
 .וכל אמירה ודבור שבאהמיוחס
יאמרוכל העדהלרנום אווזם.,ושה נםכן הרבה
סאתת לשםדהםטשני
ף
נ
כ
ל
ע
,
ץ
פ
ח
ה
העניניםהאחרונים,ר"לשהםאם כנףעלהרצון ו
ו
א
ק
נ
ע
ה
השם ( )6והא
המובן
אחר אם טדע בקול נברא או טדע בדרך מדרכי הנבואהאיטר אבארם ,לא שהוא יתעלה דבר
באווזיותוקול ,ה ולא שהוא יתעלה בעל נפש שיוחקוהענינים בנפשוויהיו בעצמוענין נוסף על
עצמו ,אבלהתלוווהענינים ההם בו ויחוסםאליו כיחס התארים כולם ,ואמנם הבטי על הרצון
והחפץ באמירה ודבור הוא כמו שבארתימענינישתוף ואת המלה,זועוד על צד הדמיון %וכמו
ן האדם בהחלת המחשבה איך יעשה הדבר אשר ירצה הרוצה
שהעירנו במה שקדם,כי לאיבי
לעשושו ברצון לבד ,אבלאיאפשר בהחלת הדעת סבלתישיעשהעושה הדבר אשר ירצהלהמציאו
4ציצוהלסלתו לעשותו,ולאו הווקאל לשםהצווי בהיות טה שרצההיתו ,ואמר שהוא צוהשיוניה
כך,וההר כלזה עלצדהרמיתבפעולותינו,טחובראלהיות זאתהמלהנם כן מורה עלענין רצה
כסושבארנו  ,וכלבאה שבא במעשהבראשינו ויאמר ויאמר ענינו רצה או חפץ ,וכבר~כר זה
%1תטומשפרסם מאד ,וה
הימופתעליור"ל שאלו המאמרותכלם אמנם הםרצוניים לאמאמריים,כי
האמרי הצוף(י) אמנםי
ו לנמצאיקבלהצווי ההוא ,כן אמרו בדבר ה' שמיםנעשו ,כמו וברוח
שם שוב
אוי
טפסרור"לסקו(סיכלתמון ne)Sמפני מס ח6רוסו  ol~nfח6רוסו  othe)wכרכור כחקרו כסעולוח כלס סיומות
כדבור כעגור מקון סוכרת161 ,מר מסני  btoaכב(( כ( לסע1ל1חיט1ס1יסרו ססכליס כלססיס מדטשסייסיגוסו
סגמ(16חסגנל"וח:ג וככל קרס (ג 1וגרוןוס וכו' ,ל"( סגכי6יס כספסרו סססס 7גר עמסם ולתר o~sעזסג7ע
ככרגי"לנו כפרק מ"1מסד ס(6יגיירוכגי"זס תעסקענין סקלוסענייגיס לסריגחולגומ6מסס"יססל6ממחסכתם
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מוסגסיס טס המירס ודגור ג :%ועודעל 5ד סדתכן .סרת  13כמנסהחרט סתרו6יח'0גכי6יסמדגור1ס6מירס
ססיעסס6יזס דגר 6ל"6 6כ יהוסו 16יעמסו כעלמו לסיכך תצרו  6סגכי6יס סדגור כתו
סכי6רגיל6יכיןס"י
יגונסרקמ"ו ,מפורף נ"נ
י סג1תסכוענין רנון ,וסגים סרכ חוסתעל
יכל מס סכ 6כמעמסכר6סיחמן
וסתוו
כ
כ
י במצמרוסכמי ל6י0יו ~ hSלגמנ6
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יקבל שווי  6100אחר ססע%ס מחודם מצתו "6כ ל6סיסמיסיקכל ססס "6כיסיח ויצמר ר5ס ס' סיסים
ס ס7
6ורניסי*ור~כןג(  1Db'tסגמ65כחעססנר*סיח:ומוזג"כיחוייכסיסי
טוכווירסרחון כמוס*מר כדבר ס'סמינו
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נפותהנבאשתשק

קרשקש

שג אל יזטובן כאלו אמר חטובן 18א אחד  % :חנם רהט לנטמא יקגל הפוף,
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מורהנבוכש חלקראשע פרק מהסו

פטבל צבאם ,כמושפיוורוחפיו השאלה כן דברו ומאמרו השאלה ,והענק שהםנמצאובדעתנו
וברצונו,ויה סמה שלאיסכלהו אדם מחכחמינוהידועים,ואיניצריך שאבארשהאמירהבירבור בלשע
היא שמעה את כל אמרי ה' אשר דבר:
העברי בענין אחד נםכן
פרק סומ) והלוחות מעשהאלהים המכהי,ר"ל שמציאותםפבעית לא מלאכותית,כי כלהדברים
הטבעים יקראו מעשה ה' ,המה ראו מעשי ה' ,וכאשר זכר הדברים
המבעיים כלם טצטחובעליחיים ורוחות וטמר וכיוצא בהם ,אמר מה רבומעשיך ה' ,אויוחש
מופלג מזה היחס אמרו אחי לגנון אשר נסע ,בעבורהיות מציאותם טבעית לאמלאכותית אמר
שהשםנסעם,וכןאמרווהמכתב מכתבאלהים,וכן אמרו מכתבאלהיםהוא ,כבר באריחס המכתב
ההוא לשם איך הוא באמרו כתובים באצבע אלהים ,ואמנם אסרו באצבעאלהים ,האכמו שאטר
עלהשמיםמעשהאצבעותיך ,אשרהתבארשהםנעשובאמירה,בדברה'שמיםנעשו,הנה כבר התבאר
לךכי הכתובישאיל לסצהשותהדברלשון אמירהודבוו;ושהדבר ההואבעצמואשרנאמרעליושנעשה
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קרשקש
בו בטעקה גראשית הוא כנף על הוצגן מחפץ :
סד( )6והקהות העשה אלהים הסה,יששתושגים על

ן דברי הרים שאמר שמציאותם שבעית וחושבים
והאטר זה על עצם הלוחות ועל המכתב תכהוב בהם ,ואין זה
אמתכי הואהבדילבין המכתב והלוחות באמרו והטכהב מכתב
אלהים הוא כאמרו גרבר אלהים ,ומה שאסר בעצם הלוחות
שספראוהם טבעית הוא בעבור שלא נפסלו במלאכת ארם ,ואץ
נשה הפטר אסונה  1רק הוא מן הפלא שהע שוות בארכןוברחבן
ואין עורפת על זווהיו הלקות בררך שיתכן בהם הכתב,
ונוב-ל לצמרשאמרו בלוועת מעשה אלהים כאמרווהמכתבישכתב
אלהים 844 ,שהכתב  t~nrdבעת חעהה מרינו הקרופ

יו

אחר שלאהיוכןאומר בלוחות שנתחדשו עשה אחר שלא ,
כשוב המטה נחש זהיר הטהורה מצורעתברגע אחר וברגע אחר
שבה לאיתנה  ,ובעבור שהלוחות השניות נפסלו ביד סשה
טאבנים נמצאים אטר כאלו הראשונות שהיו ~ nwpאלהט
ונתחרשו עתה לרצונו  .והמדברים על הרב תועה וחושביפ
שהוא אמר שממתג הלוחותהיהטבעי והוא היותו נבראבלוגית
מששתיטי בראשית כשאר הדברים הטכעים,והוא טה שלא
יעלה ברשת הדמיון והשכל לא ישער אוחו ולא יקבלנושיהיה
ועתו הכתב מששת ימי בראשיתכ איך יאסר ה' אשר
ים השבת ,ואהנייההיתיחם
דשצאתיך טארץ מצרים הכור את ע
תאמרווכן אטרו והמכתב מבתג אלורפושיקרושיהיהההרסות
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בדבור ,נאטר עלט מעשה אצבע,כן אמרו כתובים באצבע אלהים ,דוטהלאמרו כתובים בדבר
אלהים ,ואלו אמר בדבר אלהיםהיה דומה לאמרו בחפץ אלהים ,כלומר ברצונו וחפצו ו ב אמנם
אונקלום נפה בזההענין-עלפירוש זר ואטרכתיביןבאצבעא דה /שהוא שם אצבעדבר אחדמצמרף
לשם,ופירש אצבעה' כסו הר ה' וסמה ה' ,רוצה בזה שהוא כלי נברא חקק הלחוותברצוןהשם,
ואיני אדע מה הביאולזה,והיה יותר קרובמזה כתיבין בטימרא דה' ,כמו שאמר בדבר ה' שמים
נעשת גהיתכן~פיאות הכתבבלוחצן(נ) התר מופלא ממציאותהכוכביםבגלגל,כסושזהברצתראשון
לאבכליעשאם,כךיהיה זה הכתב הכתוב ברצון ראשון לא בכלי ,וכברידעת דבר המשנהעשרה
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בכלהברריםב*חיח ,ואימובן תראה בטה 9טקש הזכירהרב

יבר

לא שיהיה ההרמות
בענין ההרתוח רבר לרבהבענין מה
בבלצר,ראה אסחרירתי לקאת טרטר רמיוןבענין מה וכןכל
עץ בגן אלהים לא רמה
ביופיוובן רטוח הכסא ,הגל

אייו

ין

לבריובן בהרבה מקטות במקרא ובדלסור

הענין?שאמר

בלוחות ברצון השם במעמר הר טיני כטו שנתחרשו הכוכבים
בשמים ברצונו בששתי0י בראשיה ,וחלילה לרב האלהי הקדוש
מלאמר דבר זה ,כיסי 'אטר בלוחות שנפסיק על יר' משה
שאטר הספר וכתבתיעל הלוחות הנה נתחדש אז הכתב בלוחות
השגמת ברצון השם וכן בראשונות ,וזה הוא האמת אשר לא
יספק בו אלא נפתל ועקש ,ומהשפיטרו רבוה'נו שעשרהדברים
נבראו בין השמשות אשר טכללם הכתב והלוחות ,הצרינוליטר
זה מה שאמר הנתובכ' בו שבת סכל טלאכת 1אשר גראאלהים
לעשות ,והרצון בטלת ברא גזר כאלו אטר אשר גזר אלהים
לעשות ,וכן הצרינן לנסר זה הנתוב שאמר אין כל חדש תחת
השמש אשר 'ראה טעניינם שלא נתחדש דבר אחר טעשה
גראשית ולהתיר ספקות הפסוקים אסרו שנבראובלן השמשות/
הרצון בזה נגזרו אז שיתחרשו בעתשיחרשווכן'(כלו לומרבכל
הנקראות הנעשותעייהנב"ים ,ונוכל לומר שלא הוצרכו כזה
האופן להתיר הספקות כי ישלו לזמר כי הרצוןבאלו tfptDDn
שלא יתחדשו גטצאוה אחרות עומרוה וטהטידות והתמרת
הנטצאות הנוהגות לפי טבעם הטסורר להם בעת הברשה
בפסוק כי בו שבת מכל מלאכתו להתיר
והנה רבהעיגו
הספק הנראה דטרמ,נ~ו שלא יתחרש דבר אחר טעיה בראש.ת
ואמרו ממלאנת שמים וארץ הוא שובת ואינו שוכת סטעשה
הצדיקים והרשעים אלא פועל עם אלו היושה עם
ונותן
לא*כעין דוגטטרין שלהם ופועל עם אלו ונותן לאל! כעין
דוגטטרין שלהן ,כלזה אסרו כ' השגחת השם המיד עליראיו
וחסיריו ומחדש להם הנפלאותכרצונו וכן המטריםיגיעום הרעוה
כפי מריש ואם הרצון בטלת נבראו נגורו כטו שהוא מבואר
בעצמו הוא מן הפלא להתלות הגזרה ההיאגון השטשות או
בעם מהיתם אחר שלא נהחדשו הענינים בעת ההיא ,תהיה
הגזרהההיא נטשכת  hnaהרצון והרצון נטשך אחר היריעה
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התיריעה קרוסה בעצמהכיעצטו הואיריקתו'1דיעהועצמו א'כ
זמן אין הכלית לו או שעורזטן אחר שלא היה טחוונו ההדופ
שיחדשו כל מעשה בראשות בעת הנתרשו ,וכן כל הנפלאות
אשר תתחדשנה בכל רור ודור והם בלתי נוהגות על המטהג
הטבעי שיחריץ
עיהחדשו ,וא"בהוא פלאאירתלוהגזרה
א הלחדשית הנפ
ימו
PP1לאותבין השמשות כטו שאסרנו ואטבם"ש
לומר להתיר הספק והוא הההלות מה שיעשה בעתיד בעת
שהוא
ז
א
נגזר
הבראה ולומר
כי אולי הוא בעבור שרוב
הנפלאותהטהחדשות הם בעניניםהנבראיםוהנוהגים כסו שתדע
שהאש נמצא ויתחרש בוענין טופלא וההר כוער באש ער לג
השמ.ם וכן העגין  WY01נתחדש בו הפליאה שהיה אטש ענן
הולך לפניהם יומם ובן האש נמצא ובו והחדש הפלא בעמוד
אש לילה וכן הרם והטים נמצאים ונתחדש בו הפלא שהכרם
ישובו רם וכן ענין בדבר ובשהין ובכל המכות שהם מענינים
נמצאים וכן המצא ברוב הנפלאוה ומתוך כךאטרוומעשרהרברים
נבראים בין השמשות ,וכן ימשך ענין נכל הנפלאות טצד זח
הדעת ,וטה שיחסום לבין השמשות מצד שהוא תכלית המם
והוא קרוב להתחדשות הלילה בפועל וכאלו אמרו שמצר אחד
לא ימלטו מהיותם ממעשה בראשית מצד מה שרוב הנפלאות
הם בענינים נביאים ומצד שהנפלאות באות טטנהיג משגיח
משבה הטכעים כרצונו בעת שירצה הם כאלו אינם ממעשה
בראשית אחר שמעשה בראשית הם סרורים טבעיים נוהגים
מנהגם אם לא בעת שירצה השם לשנות בםעל צר הפלא ולזה
יחכוםלבין השטשות( :גו ההראה יותר טופלא הכתב בלוחות
מהכוכבים בשמים ,יש לזמר שהש יוהר מופלאלפיהמקבלים
והסשיגיפ ספני שהנראה נאמת שעד טעטד הרסיגי לא היו
קצתם שאמינים שיגיע דבור מאת השם ואול' היו נטשכים אחר
רעות מאטיני הקרמות ואחר שמיעת הדבור מהשיית לפי רצונו
בקול נברא והתאמת להם אסונה קסטת שזההענץהגדול אהוב
שסיעת הקול אשר בו יובן הדגור עם קול השופר הולך וחזק
וההר בוער באש עד לב השמים אשר ניוצא בזה רגנין ל4
'תכןהיות טנלה'רצוןאלהיפרזלפעולות כפ'רצינולעתשירוצץ
ואז אסרו היום הזה ראינו כי 'דבר אלהים עם האדם וחי,
הרצון נזה השגנו זו השגק אטתית ,וכן ששך הענין ברותח
הכתב בלוחות חשבו זה לענין נפלא יוחס מהכוכבים נשסים
שוח
1
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ןהשמשותומכללםרנתם,מורהעלהיותהעמןהמוסכםעליו אצל המוןהעם ד שסכתכ
רבביםנבראוני
הלוחותכשאר מעשה בראשית כולו  ,כמו שכארנובפירוזם המשנה:
פרקמז כאשר הושאל לשוןאסירה לרצון בכלמה שנברא בששת בראשית,ונאמר ויאסר,
ימיבריאה,ונאמרזישבזתביום
הושאלהלו השביתהביום השבת כאשרלא היתה שם
י העמירה טן הדבורנםכן תקרא שביתה ,כמו שנאמר וישבתו שלשת האנשים האלה
וכמביעי,
מענות אתכאיוב,וכןהעמידהמן הדבור באבו לשקניחה ,והא אמרווידברו אלנבלככל הדברים
י לא קדם להםזכרון m~b
האלה בשםדוד וינוחו,ע
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ר בספור מאד ,ואטנם ספרעמהם סדרואכלל
נשוםפנים )6( ,עדשאפ
8ה המאמר אשר בו טרכהעאטרים מה שאהה רואה,ושתקו ,כלוכר לאהוסימועל זה המאטרענין
אחר פעלמחייב שיהיה טענהו מה שאמרלהם ,בכי כמנת הספור ההזאלספרגנותובעבור
שהיה בתכלתו הגנות ,נולפי זההעניז נאמר נם כןוינח ביוםהשביעי .אבל החכמים וילחם מן
הם8רשיםשמזהומענין הממתה ,ושסוהו פעל מתעבר  ,אמרו החכמים ז"ל ר וינה לעולמוביום
ההטביעהר"להפסקהבריאה בו ,ואפשרשיהיהמעלולי הפרא אועלולי הלע"ד ה תהיהענינווהניח,
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אוהנחה והמשר המציאאכפי טה שהואביום השביעי,ואטרכיבכליום מן הששההיומתחדשים
חדושיםיוצאים מזה המבע המונח הנמצא עתה במציאות בכללו,וביום השביעי נמשךהענין והונח.
הע"א אוהלם"ד(,ג)כי::
כפי מה שהוא עתה( ,נ) ולאיפחותמאמרנוהיות שמושואינו כשמושעלולי
כבר החרו שמושים ובאו על בלתי הקש וכל שכןבאלוהפעליפהעלולים(,י) והסרת כמוזההענין
הממעה לא יבומל בדרכי שמוש לשון ,עם דעתנו שאנחם היום בלתייודעיםלשוננו ושדרכי
כללשון רבים,וכבר מצאט בזההשורש גםכן העלולהעי"ןענין התשומה וההנחה,והוא אמרווהוכן

והניחהשם,וכן לא נתנה עוףהשטים לנוחעליהם ומזההענין נם כן אצלי אשר אנוחליוםצרה,
אבל אמרווינפש הואהפעלותמןנפש וכבר בארנו(נסרק מ" 6מלק )'6שתוףנפש ,ושהואבענין הכחנה
והרצון ,ויהיהענינו נשלם רצונו והוית בל חפצו :
פרק סח כבר ידעת פרסום זה המאמר אשר אמרוהוהפילוסופים בשםיתעלה ,והואאמרו,
שהוא השכלוהמשביל והמושכל ,ושאלו השלשה ענינים בויה;לה הםענין
אתךאיןרבוי בו ,וככר זכרנו אנחנו זה גםכן בחבורנו הגדול טשנה תורה שזה פנת דהנו כסו
שבארנו שם ,ר"להיותו אחד לבדו לאיצורףאליו דבראחר,ר"לשאין דברקדמוןזולתו.ולוהיאמר
היה'% ,איאמרחיה',ספנישאיןחייו דבר זולת עצמו ,כמו שכארנו בהרחקת התארים,ואיןספק
ןממנו
כי כל סי שלא עיין בספריםהמהובריםבשכלילאהשיגעצם השכלולאירע מהותוולאיבי
אלא כמושיביןמענין הלובן והשחרות ,תקשהעליוהבנת זההענין מאד,ויהיה אמרנושהוא השכל
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ג'טמוחרבוסיסזכר 6ת 7כחקכלסכלכ"ס נתקססי"ת6~,ין סחתוכריסלסכליל6ספיג ע5ס ססכל תסו1ל6יכי
ןמעגיןסלוכןיססתרות תקרס עלט ספגתזס
כתומיכי
PDDכיזסככיתור סו6צמתי ומסכיםעס7עח סת6מין 6לי
מענין

")

ס6.

שקש
שלאיצא מפיהם פרק סח ( )6בבר ידעת פרמים

אמנם באמת אמר וינוחו להפליג בגנוח נבל
דבר יחייב המאמתם המגונים אשר אמרם( :ג) ולא יפחות
מאמרנו ,פי' מה שאמרנו הניח או הנחהוטי
ת ויגח לא יראה
מאל
_ו שני הלשונותז (ג)כי כברהוזיו שמושים
ושביאהויהעלץבמלותשיםהקש הרצוןבזהבדמיון המלהןני
) 'המרת כסוזה
העגין שיראה ממלתוינח שהיא מנוחהוזה לאיהבן לאמרו בשם
יתעלה לא ינוטל בררכי שמוש לשון כלומר שמה שאמר
יסלתוינה שהואבעניןהנחה או הניחלאיגומלוה ואםאיןזה
גדרך שממם המלה

.

זה המאמר

שאמרותי

והמשביל רבא אחד .ואמר אריסמ'ו
והמושכל בהתחלה
הראשונה רבר אחד,כי המקבל השכל וה
עצם שכלועלכן היה
~lmm
השכל והמושכל דכר אחד כשישכיל לפי שהמקבל והמקובל
מהשכל שניהם שכל ועל כןהיה השכל והטושכל!המשכיל דבר
אחר,
י
אמנםמציייתרפרר הבחינההענינים הנמצאים בשכל ,כ
מצד שהוא
נאמר שהוא משניל והוא השכל
א
ז
ה
ר
י
י
צ
מ
ה
ש
ו
נ
ל
ו
ז
נ
ר
צ
מ
ו
הטצוייר
ול
כי
שקי
שט
עצמו מפך טח שיה

*

עקפו
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ורמשכן חהמהמכל אצלו באלו אמרנו הלובן והטתלבן והמלבין דבר אחד,וכמה פהאים יתחקו
לסתורדברינו בזה המשלוכיוצא בו,ובטהממי שיחשוב שהואחכםיקשהעליוזה אויראה שידיעת
אמתתחיוב זההואעניןיבצר מן הדעות ,חההענין הואענין מופתי מבואר כפי מה שבארוהו
הפילוסופים האלהים,והנניאבינך מהשהביאועליו המופה ,דעכי האדם קודםשישכיל סבר הוא
משכיל

שם טוב
אלהיי
מעטן,וגחן ססנס נזםגייחט1כ סח1טנכייסיסדוגדגו כזרק מח אוירפה סידיעח"מחח מיום,ס ,לקלטסי
'
טימסכ ססו6מנם'רקס ם'דיעח5מחחהיוכ
ססו 6מסכלוממסכיל וסמ1ס5ל 56ל 1כקלו 6מרגו מלוכן
י סח6חדוחסתטכילוסיכל עטסמוסכל 610ענק7531מןהטכליס
וססלמכתןל(ן6יוטסממלכחיתןלכן0ססSIזhכרהמ6לחגדיןl ,וoוnס)Sד'בlר0וב6מיתלטכפןסרכ
י ס"(ופחסס6י 6ססרלטידעתם ס'וכג וס ,וגס סקרגיסו6
סג
יקריס ס6חד SDIDוס6חד מחסעל 06"61יס1כוזכר 6חד
י6"6
1
ר
ת
6
י
כייסיס מפעל ~צנח זכר 6ק7ויתחכרן 00וחריס,וימ
סטוס סקר חצורר 6מרכ רסיסמספח6יס
גססו6
יכין ,ומגסיםמיסיחסוכ
לסיכת ממסכילוסנווסכל וסטכל (מס יתעלס זכר 6קד כמו(6"60לוכן וסמתלקוסמל
חכםיקפל מכססיחעלס 6יןבורגזיוכי ססכלוסתסכיל וסמוסכל ס 6ודר 5חד כסס יחעלס למס טיקכל טסטס
יזס  6"6לסכל ס6גוסילסטיםכמו 6"60לזעת6יךירעפסיליםוסמיגיס וס7גרוס
יתעלס 6 610חn)Dh ,7יקמרכ
סעוכריסוסוויסכיןיעס 6חח:
אמנם סמגס ף ממססגרכ1ני 6חר כרכס גסל6חי על סרג
י6יןסליכןפעלסמלגין כמשכן
6יךוסלמקוחרגסזס:סמסלכ
36כ ססנגגס ,ויותר ר16יסיס נקחח ססרגסוסמרגיס
י על דרך ס6מח ססרגט וסמורנס סס זכר 6ח 7ג"כ (חק
אטר סס טוכ ל 6לקח סרב ססרנסוסמורגס כ
יןעכוoרnכ
 Sוסמטכיל 7 Sxtnolנר 6חך כסס יתעלס ל 6יסתרוסו
~
סחוט ,ו6ס ספת6יסיתחילו לסתור סכ
ס
י
כ
0
ו
ח
ס
י
ס
ו
ס
ו
ל
כעכור ססרגסוסמרגיס וסמורגטכי רניס מססי
י 6לו סס דכר 6חד גס כן  ,ולכן npSסלוכן
כ
זסמחלכן 1סמלכין1ל 6לקח ססרגס 1כמרגיס וסמ1רגט  hShלקח סהחלכגוח כעכור ססתגועס סי 6קסת סנדר
5
נ
"
zססחלכגוח למס פסיק חגועס קיימתולסתלכגות6יןלוקיום כמוסיחכ6רכפתעסטכעי,
ססח6יסועיירוסלונןisl
י מס סכי6רוסו ססילוסופיסס6לסייס,
שגס
ומנס 6חרסרככי וס ל6יכנר מססכליס 6כל סו6ענין
ס
כ
י
ת
ס
ו
מ
י
כ
תגסמגס כססמלסייסלגוזלידיעתס0כל ומסותו ס 61תסדנריסס6לסייסכמו 'h)Dגעסס 6דסננלתגוכבמותגו:
וקמר דעגי ס6דס קנסקיטניל 7נר סו6מהכיולכיננסוגו ,/וכדי לס71יעוס מדרוסגקייסס5עוח  ,ר6סוגסיס
י סו6 6ח 7מנח1ח סגפטוקין מגסס ככלם  011מגח גקר6סכל למססכל כח גקר6כסס פ1ע6
ל7עח סססכל
ןספילוסופיס מחלוקת גד51כיגיעת~ס סכת ,סכלסמסכימו
י גמל
ס לדעת
י
כמו כח 0רו6ס
ס"וגכוחסססמע .מגיח
י
כ
כ
סססכלס6גוסיתיגוכחכגוץזולתסרכסימ
י סטכל
רסכטכחליסמpnפiרnסiיwססמססטכסילמיסםו6ססככחח  ,עם שמר כמקוס 6חדג
כלי6יגו מעורכ עסt~cntlhl ,qlJO
ג
כ
קינו6ל6סכגס לכד נ7עת6לכסג7ר ,ו
י
ו
ג
כ
"
לטבעו
סנ' 6מופתעליו ס6ססיס חע1רנל6כיסמסגיל קנ1ר1ת על 6מחתס  ohtססטיס מסנ'ל מחסיסגר"וחס
גסיוס15רוחחלקי1חומרטיות לmSSI)6ולמסססעולתססכלסי 6גוללתיחוייבטסמסיג ל6יסי
ספרטי וגממי ,וסגס
לפי זעת סרכראויסג6מרכי למס מסיס שכגס הריכס 6ל ג1ס 6כמטסט כח ססכגותלכן 6וור ססי 6כח כגוף.
י6ריסטש דתם ס0כלסדכרי6ל סחוס 61מרכי כמו מסחוס ססו( 6כח כל סמוחסוח כן סנגל
סליסיחראילזעתכ
י כמו ססעין  610ככח כלסמר6יסכן ססכל כו 6ככחכל סמוסכליס  ,וסגס
 610נכח כל סמוטכלוח ,סמם (וס
כ
ימנ 16כסלבס קלגס 7כריס ,גח סמקנל
כחסרו"ס ,ונכר סו6חון מסגפם וסוף סגקר 6מוטב,ודברתתחייכ
כיגיקס תעגין"סריסיס כגחסזורגיוםס
וח
"16תוקוווסנ ססרגס,ככףיחחייכסיסיםתעגין כסכל ,ר"לסיתחייכ
ו"לטסדנריס ,כח סמקנל 1ה 61סקכלססי1ל6גיו
" 61דוחס לכח סמרגיס 1ה 61ממסכל(71 ,ר 6חריסיג
ו0
ס1
סיסיולו
וקט
ט מסדנר סמורגט 6טר סו 6ססכלסעיוגי וסם ססכל 6סר
לגחסזס וסוך גס כןכומסלענין 6סריסיס ככח סמרגי
כמועל ,ודגר
ימלוי (ס1על חון לגפםוס 61ממניע לסכלססי1ל6גי וסמ51י16מן מגח 6ל ~ SPIDודמיונו כזס
ד מס כנכח 6ל ספעל והוך
סלסיססרגס וס61סתוטכל ,ויתחייכסיסיםסגס זכר (פעל סכלי ינגי
שיוןסמורים מ
ססכ 5מפועלוס 61כחדרגח סמור 6טרסו 6סמוח 0סר6סו 1לר16תוסוךססו
"ת ס0גחמ"ר 0גר6יס עד טיסים מסמס
כ
כעלמו  610סגר6ס ג6מתחו,כןססכל ממסכיל וסמ01כל ככסס ככח ססטל0ס ,כח ססכל  6100סמקגל ו 610ססכל
תוסיןסגמ65חחוןלרפס נפעלסמעורכח
סס סדומס לכח סמרגיס וסו 6סטסכיל ,וס5ורסססיול6ניתס"יסי
ס (סכל ססי1ל6גי מ6וחס ס15רס
יולח6מגירם סדוווס לסרס סחוחסח ,ומיחס 6סר כיגיסס וס61סעגין 6טר יסי
עס
ממוסגלתוסיח ססטכלס סגקר6ת טכל ס7ונוס לסרגם ,סגס שכח 6100ר"ל ססכלססי1ל"גיסדומס לגח סתרגיפ
ס 61סמטכיל ככח ,ולמס סו6ת ססכגס סגקר6ת סגלסיול6 ;6ין לסחני6וח  hSbעס;וס" npS,חרגהמבניל
יס 61סו 6ססכל ככח ,וס7כרסמוומןסיוסנלנקלו
נכחס76ס61 ,זור ס6דס ק1דסטיסגילסו6מסכיל כנח 1סגח ס
ח"מר 15רתסלילןכtי tShסס~סעגייגיסחל1קיס.רכיעיתיס לדעתכי6ריסט"ו 6מרכי ססכלססיול6גייפויי(סיסיס
י סו 6מוכן כעלמו ו6ס סו6
מעורכ ,וסכינו סמפלסיסעל שסכל
יו
"חי סכליר"ל מטכע ססכלכ
ניסרs6nסoוןגנ
ילמ6ר
גגלגת7יל,וכייחסו 6ל ס5ור1ת סנע0כלותיחסססס
ל ספרות ס(טחסוע ווס סגלגל  610גקסר עס ס0כגס
מועכעח ומסגל ססועל סולכ15רס .ו6לכסג7ר ירנס סססכל ססי~1גי סי 6סגנס
6סרכנורותסדוויוגיוח
~p'pg
משסטת
קרשקש
עצש נאמרכי השכלהוא הטושכל .אמר החכם וענין אטרנו שה5טבלהי חומר ,אמר ובאשרנבחן חהואר והטתוארבדברים
בשם שהואחי ושרש לו ח,וה שאתראוי שיובן ממ
,נו אלאענין שאינם  tSvnsהנה ישובו אלענין אחר מבעהצררים מבלתי
תחר אחר שהדברים השכליםהעצם פגלתי יסור הרצוןב"ה שימצא גו צר שמברל הנשוא סהטשא והתמך והמתואר חהן
למחשיה
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משמל בנח ,כשישכל דבר אחר(כאלו האמר,
צית ~ההאין ההמהאלטיה*שש
שלבי
כא
ר הצורה מופשמת ,שוה הו
השכל)אז הוא משכל בפעל ,והשכל
הע
שפ
צורתו מחומרשלו,וציי
ן השכל דבר זלת הדבר
אשר עלה בירו בפעל הוא צורההאילן המופשטת אשר בשכלו,ביאי
ר4מהצכל ,הנה כבר התבארלך הרבר המהצכל הואצורתהאילן הטופשמת,והוא השכל הרשה

כי
בפעל,ואינושנידבריםהשכל וצורת האלן המושכלת,
ו השכלבפעל דבר
ת
י
ה
י
א
י
כ
ייבר

מהשהושכל,

שם מגב
מוססטתמכלסכורותסממריוחוסגכדלות1סי6כלחימעורכת
53ורסמסנורותסדמיוניו
ח ו6ססי 6גקטרחגסס,
כנ.
י
סז
כו
סע
כפועל ס(ח3 *5נו  610חספע מסכל מפועל ;6רומ
י סע3ססרוחגיסמוכן כעלמו 6'6
ונשרירפסכ
סש163פי
כלנגדל  hlaסכלכפועל וגכדלומוכןיסתור 6ח ע3מ
61יגוגסכןסכגס כמו ס6מר אלכסנדרכי ססכגס תיגס
חלק ע5ס מסדרר וסכתסדררי סו 6חלק מע5מווו סדכר
לכןיאמר מכח סדנריכפי דעת6ריסט"וסו 6ע5ססכל שללותמ1ססטוחמןמחמרומןסמקריסכלגסומסעורומזמן
י וזולתוווסכסטגותמסכתס6ש"ולקיחתעזמות SמכלSתי ~ O D
קרס  6ססגנס מ3ן  tmp)1גנו וזס סטכל סו 6מסכל
ססועל ,וככר כחרגו זעות כל סמפרסיס כמאמרמיוחד קיסי'מכוללחוולגסס,וסופעלססנלי6זיפתרסקופמסכיל
6סריעדנו ל63ר סלחסדכרי 6סרל6ריסט"ו ,ואמרטגי כמעלר"לג6טר(7חקסכדפסמזכרמכללי"6,כסחוסכןסיגו
י סכח סז3ר 6סר מחון ע 6סטרססחוסייח 6סרנעין א66סר
קיוחר ננחרמכלםסו 6דעח 6לכסגדר,כיירכס
ריוח וס
כ(3זלוק גזמיון למספסיו 6לו  nvDIPוספגטי ל 6יסיגסו ססכל
סדכרי סי 6סגגס נגדלת תכלס5ורוחסחמ
 061סיקס גמ65ח עם ס15רוחסדמיוניווו *סכןס15רססמיומס*יג
גלתי מעורכתו
ס מוסכלת וס"טסתומייח וכשט
סן
יוערך  Shגוסס ,וכעגורוס 6מר סרג ססו 6קח כגוץ ~ontsסגמ65תחון לנפם
י 61ת לעולסל* חמ63גגפ
כ
ו6ס ר5ס (וסולמי וס סו 6ז3ר ל 6גודעלגומאין לוכי 06כן ספטטת ס5ורס ממחמר סו6פועל ססכל"1זיקר6
כל ססילוסופיס חסכימיס
י סטכל ססי1ל6גי ס~ש זנר סו6מסכילכמועלומסכל 6טר עלסכידוכמועל סו 6חרת
לo
ןססגל דגרזול_תסזכר
גלתימעורג hכוווסכלר6
כסוןלכסו6רtיסט"וסכיךמוסת ס
ילן סמופסטת 6סל כסכלtוכי6י
*סר6ין (וסכוםהצעוק.חמיטיתים לדעתכ ססכלימ 65סמוס5ל .סגס כ3ר סחרחר
י סןנר סמוטכל 610קורת
כטלקס 16סגיס פעםמסגיל כפועל פעסנכח
י bwtססכל ס6ילן סמוססטתוסוף ססכלכמסוום ) SPIDסגסלסבו 6סר
ס"נוסיhslיו 63מעצמו מסכת shספועל"כל יסכילו
) l , o h l o
עלחס וסמ!סכל לכס מסטלמעלס מסם tselסם ססכליס
סלומעלססכל
סנגדליס כלס וידיטח גל 6חד מסס 3 hlOס5טרף % Shייר ס5ורס סמוססטחווטוסמוסכל 61זי
עלתו,וים רכלסליסי למעלס מכל 6ל6 1טר"יגוי 631ו6ז סו6מסכיל כמועל ,ומסכל 6טר יחקיי
*
ססכל(סדגערלזסוו
מסכח shספועל bStיסכיל ושרוולת עצמו עסטכסטכילו כורתס6ילן סמופטט 6סר מסכלוכ 6ין ס
לת
יסו5ססכל1סטכלסו6
עצמויסכילסגמ65יס כלס וסוךס6לית'.טסיתי 9לדעת ממוסטל  ,סגס כסגכ6ר
י סמוסכל
ג
ו6ממסכיל,וכסיתכ6רססמסגיל
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יסרכר סמוסכלסו*נורתסלילן סמופסטת  6101ססגל
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גטשעבן,% :ג:גטמן מש

לי

כמהשבה ר' 4בעטט הרהר וטבעו,
ואתתםיו"
קה
כשירביב השכל גזר
ה
י
שתאר ומתואר ונושא ונשוא טא
ידברים יבינם
בה
א
בהתיחסוהשיקח ברומה אלה הרברים שני רברש יחס האחר

טחם אל חברויחס הנושא אל הנשוא ויחבר מהםגזרהפשאית

מבלתישיובן בהם לאתיות א4א כנזרהפקיחה ,ר' 4כקרשו
האחר תאר התאחר טתואר,כי השגל כח אפשר בוחרביןענין
האחרבשני ?ררין כמו _ PLרבריםרבים'rgררך הטחם,כן
ן בהה -r'w
נאמר בשגל וטשנילומישכלגעניגים הנפרדיפאי

יי
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והדבר אשר בו הושכלה צורתהאילןוהופשמה ,אשר הוא המשכיל ,הוא השכל ההווה בפעל בלא
ספק ,בכי כלשכלפעלו הוא עצמו ,גואין האכלבפעלדבר אחד,ופעלו דבר אחר,כי אביסת
השכל ומהותו הואההשנה ,ד ולא החשובכי השכל בפעל דבר אחד נמצא לבדו נבדלמן ההשנה,
וההשגהענין אחר בו ,אבלנזףהשכל ואמתתו השגה,וכיטתניחשבל נטצא בפעלהוא ההשנה למה
שההמכל,וזה-מבואר טאדלמישהרגיל משלי זההעיון,הנהככר התבארלךכי השכלפעלו אשרהוא
השנתוהמש אמתתוועצטו ,ואםכן הדבר אשר בו הופשמה צורתזה האילן והושגה בו אשר הוא
השבל הוא הכהוביל,ב השכל ההוא בעצמו הוא אשר הפשימ הצורה והשינה,וזהופעילו אשר
יטשכיל ,ופעלו הוא עצמו,ואין לזה אשר הונח שכל בפעל אלא צורת זה
בעבורו נאמר בו שהוא
האלן * הנהכבר התבארלךכי כשהיה השכלנטצא בפעל ,שהשכל הוא הדבר המושכל ,וההבאר
שכל שכלפעלו אשר הוא היותומשכיל הואעצמו ,ואםכן השכל והמשכיל והמושכל דבר אהד

בעצמו
שם טוב
אפורי
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קרשקש

3סיעל

כי העצםהמשיג הוא העצןובמושג
המררהואמשטיל "מ השכל ,וכן בשם יהעלה נאמר שלא הרג נ"א עצמו
שהואטה
ימשכיל הוא הטושבל ועצמו הוא עצם השכל והוא הטושכל וטצד שהוא Anroעוטו
עצש אחר שהואשכל בפועל ועצטושווש
הוא
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בעצמו לעולם בכל מהשיושכלבפעל ,אמנם כשהונח בכחההואשנידברים בהכרח,רווטכלככח,
והדבר המושכל ככח ,כאלו תאמר זה השכלההיולאני אשר הוא בראובן הא שכל בכה,וכן זה
האילן הוא מושכל בכח ,ואלושני דברים בלא ספק ,וכשיצאלפעל ותהיהצורתהאילן מושכלות
בפעל ,אז תהיה הצורה המושכלתהוא השכל,ובשכל ההוא בעצמו אשרהואשכל בפעל הופשמה
והושכלה ,כ כל מה שישלופעל נמצאהואנמצאבפעל ,הנהכל שכל בכח1םושכל בכחהםשנינ),
י בכח אי אפשרלו מבלתי ז נושא סבל הכח ההוא באדם ,עלדרך משל,ויהיו
וכל מה שהוא
הנה שלשה.דברים ,האדם ,הנושא הבת ההוא והואהמשכיל בכח,והכח ההא והוא השכלבכח,
והדברהמזומןשיושכל והואהמושכל נכה,כאלו אמרת בזה המשל ,האדם והשכלההיולאני וצורת
האלן,ואלו שלשהענינים חלוקים וכשהגיע השבל בפעליהיו השלשהענינים אחד ,ולא המצא
לעולם השכל דבר אחד והטושכל דבר אחר אלא כשלקחו בכח ,וכאשר בא הטופח שהשםיתעלה
הואשכלבפעלתמידואין כח בו כללכמו שהתבאר ,וכמו שיבאעליו המופת,ולאיהיהפעם "2ע
ופעם לאישינ ,אבלהואשכלבפעלתמיד ,התחייבשיהיההוא והדבר ההוא המושגדבר אחדוהוא
עצמו,ופעולת ההשנה עצמה אשר בה יאסר משכיל הוא גוף השכל אשר הואעצמו ,אםכן הוא
משכיל ושכל ומושכללעולם.הנה בברהתבארכיהיות השכלוהמשכילוהמושכלאחד במספר,אינובחק
הבוראלבד,חאבלבחק כלשכל,ובנוג"כ המשכיל והשכלוהמושכלדבר אחד,כשיהיהלנושכלבפעל,
אבל
שם מזב
אפרי
610סטכ( 1סמוסג(כמוסכ*ר(מע"ס וכו' :ה סו 6סג' נפועלכיןטיסים כססיתכרךגי)סיסיס כסכל ק6גוסי.
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מורהנבוכיםpSnראשוןפרקסח

אנלאצננונצא ק הכחאלהפעל עת אחר עת(,נ) והשכלהנפרד נםכ4ר"להשכלהפועלםפעמים
יהיהלוטונעמפעלו,ואע"פשאיןהמונע טעצמו אבל חוצהלו היא תנועה אחת לשכל ההואבמקרה,
יהשין הבנהזה הענין מכוזנת עתה  ,אבל הטונה שהענין אשר הואלו יתעלהלבדווסתייתד ב3
הוא היותו שבל בפעל תמיד  ,כואיןמונעלומן ההשנה לאמעצמוולא סזולתו ,ולוהראוישיהיה
כבשכל ושכל ומושכל תמירלעולם,ועצמו הוא הטשכיל והואהםחםכלוהיא השכלכסושיתחייב בכל
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הרז ש אושכל בעצשחו אזך שלא פיחבן ושעבאלהי אחר
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פפני

.

00רגס

חההו במקרה החין בזה שאין את ההניעה לו מצר עצב
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קב א2
פרהנבוביםחלקראשוןפרקסחפס
בחל,שברהשיבתו ק העא כוה הפרקפעמיםלהיות דעות בם אדם רחוקכן כשה הצער
מאד(,ג)ואיני רואה אותך שיסופקעליך הציור המכליבדמיתולקיחת מש 5המגרשבכח הדימומן
ע מהשכבר התבארטענקהנפשכלכחותיה:
שאה המאפר לא חובר אלאלמישבתפלסףיר
פרקסם הפילדםדפטם כמו שידעת ,יקראו השם ית' העלה הראשונה והסבה ריאשונה ,ואלו
היועש במדברים יברחו בהה השםמאד ,ויקראואותופועל,ויחשבובי

שי

הפרש

שם פב
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סס זכר 6מד כמק,גלסכלכמוטומר סרכיחחיינ
מסטר
כות מעורכת עםכתמעיןסיסכפיטנע כס מגורס מוססניגטוליס גדולים
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יחק אבל זה ענין קרהלו מצד הטקגל לא טצדו שהוא
שועל תסיד( :נ) ואיני רואה אוהך שיסופק עליך הציור
השכל'בדפיון ובלקיחת רם'ון הטוחש בכח הדם'וגי ,הרצון בו
ן פרטי ותמונת הדבר ומראהו
3יהדנדון כח גופניוהואמשיג,ני
והשכלטשינ מהות הדבר הכוןהנצחי אשרמן השקר השתנותו
והחש טשיגו צלת* שיחובר עליו דברזה מעצם הדברכאלו תאסר
ששיא משיג כוצת הארם שהואהחיותבירבור לאתסוגת הארם

ומואכל

ותארו 31ן בכל גבר ישאג מהותו ויבדילו מפשאו שהשכל
מדרכו שיבדיל בין הדברים הטתאחרים במציאות אל הדברם
שהורכבו ממנו ואם לא יוגרלו במציאות ,כלומר שהוא יברזל
הצורה טנהשאהשהואהחומר ומאשר לקח כוההענין צורת האלץ
אנשר היא משיירת בכה הרמצני ואמר וה על ררר משל אמר
(אית רואה אותך :
פרק
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הפרשנדק"םביןאמרטסבה ועלה,וביןאמרנופועל a~w,יאסרו אםנאמר שהוא עלה,יתחיב
הטצא העלול,חחמביאלקדמות העולם ושהעולם מאתוע
לדרה החיוב,ואם נאמרפועללאיועהייב
כתהמציאות הפעולעמו,כיהפועל אפשר שיקדםלפעלו ,אנםלאיציירועניןהיותהפועל פועל.אלא
נשיקדםלפעלו,חה מאמרמישלאיבדילובין מה שבכחובין מהשבפועל ,ואשר תדעהושאין הפרש
4אטרך עלה או פועל בזההענין ,וזה שאתה כשהקח העלה נםכן בכח תהיההיא קודמת
ולה בזנק  ,אמנם כשההיה עלה בפעליהיהעלולה נמצא במציאות העלה בפעל בהכרה ,ובן
כשתקחהפועלפיעלבפועל,יהיה טתחייבמציאות פעלו בהכרח,כיהבונהקודם שיבנה הבית אינו
בונה כפעל ,אכלהואבונהבכח,וכשיכנהאו הוא בונהכפועל,כמו שחמר הכיתההוא קודםשיבנה
1

הואבית בכח,וכשיבנה אזהוא נבנהבפעל,אתחייב מציאות דברנבנה או בהכרח ולא הרווחנו
דברבהנדרןשם פועל עלשם עלה וסבה ,והכוונההנה אמנם היאלהשוויץביןשני השמות ושהוא
כמו שנקראהופועל,ואףעלפי שפעלו נעדר אחרשאיןמונעלוואיןחושךלומעשות כשירצה,כן
י שהעלולנעדר ,ואשר הניאוהפילוסופיםלקראו
ראוישנקראהועלהוסבהבזההעניןבעצמו,ואףעל
וע'עלה וסבה,ולאיקראוהו פועל,אינומפני דעתםפהמפורסם בקדמות העולם ,אבל ספניהענינים
אחרים הנני אומרםלך בקצרה .כבר התבאר בחכמההטבעית המצא הסבות בלבל מה שיש לו
סבה ושהם ארבעה החוטר,והצורה,והפועל,והתכלית ושמהםקרובים,ג ומהםרהוכךם,וכל אהד
טאלו הארבעהיקרא ,סבהועלה ,ומרעותם אשר לא אחלוקאני עליהם ,שהשם ית' הוא הפועל,
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יי6

סיטייפי

יייי

מיי

לירוי

וסו* תעליסו
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 ,ו6ה אמרו שהואיתעלה עלה וסבה שיכלולאלו השלש צבות ,חלוא
"מהצורה,והוא
יוותכליתו ,וכזונתי בזה הפרק שאבאר לךעלאיזה צד נאסר בויתברך
רת
יר
לו
כצ
התו
שיהיה פועל העולם
שהואהפועלוהואצורתהעולם  ,והוא תכליתוגםכן ,ולאתטריד שכלך הנהבענין חדושולעולם
או התחייבו ממנועלדעתם ,דשהנהיפלובזה דברים רבים נאותים בזההענין ,ואשנם הכונההנה
היותוית'פועללפרפי הפעולותהבאותבעולם ,כמו ה שהוא עושה העולם כלו כמות שהוא ,ואומר
ן מן הסבותצריך שתבוקש לכל סבה מהם סבה
כבר התבאר בחכמה הטבעית שאלו הארבעהמיני

גםכן,וימצא לדברהמתהוהאלו הארבע סבות הקרובותלו ,וימצאו להם נ"כ סבות ולסבות סבות,
עדשעיעהו לסבות הראשונות ,כמו שזה הדבר הפעול ופחגלו הוא כך,ולפועל ההואפועל ,ולא
יסורזהעדשיגיע אל מנ"ע ראשון הואהפועל באמת לאלו האמצעיות כלם ,וזהכי כשתהיהאות
אל"ףתניע אותבי"ת ,ובי"ת תניע אותנימ"ל,ונים"לתניע אות דלגת ,ודלגתתניע אותה"א,
וזה טה שלאילך אללא תכלנה ונעמוד אצל הה"אעלדרך הבהמל ,ואין ספקכי הה"אהיא המניעה
א עשאה  ,ובזה הצדייוחםבל
לאל"ף ולבי"תולגים"לולדל"ון ,ובאמת נאמרבתנועת האל"ףשהי"
פעל שבמציאות לבורא ולו פעלומי שפעלו מן הפועלים הקרובים כמו שנבאר ,הנה הוא הסבה
הרחוקה מצדהיותו פועל ( )6וכןהצורותהכבעיות ההחת הנפסדות נמצאם כשנהפשםכולםזשאי
איפשר שלא תקדם להם צורה אחרתתכין החוסר הזה לקבלת 1,הצורה  ,והצורה השנית ההיא
תקדים לה גם כן אחרת ,עד שנניעלצורה האחרונה אשר היא הכרחית במציאות אלו הצורות
האסצעיווע ,אשרהאמצעיות ההם הםסבתזאתהצורההקרובה ,והצורה האחרונהההיא בכלהמציאות
הוא הש"י ,ולא תחשב שאמרנו בו שהוא הצורה האחרונהלכל העולם  ,הוארמו לצורההאחרונה
ת אשריאמראריס'מו עליה בספר הנקרא מה שאחר המבע שהואבלתיהוהולאנפסדת,כי הצורה
ההיא
שםטוב
אפח-
י) oיסק כוס דכליס ,ר (1תכליתו ,גסיתנרר זס תדע רכים מסגכו6וח 11nfip
עמוק כמו סינ6ל סל :3ד on
3מ(קסגי :ה ססו 6פוסס סעו(ס ,ר"(
יקמל (1ית' o~htnלמיוחס מיחסים מפעולותפסס" .וסגם גכ6ר
ןטיסיסס
י6(1 1:טעם ט6ל 1סג' סכות 5ו7קיסעליו
ע~לס קדמון 16
עד
טי
קת
מ5ד  6100מחמיד לעולס כ( 1כמוססו 6מס
י
כ
מ'נסענו,ר"( 6ט"ס ססט(1מיססעלו יקמלססו6ית' פעלו מחמס  ,וסגססס"י ל 6לכדסו( מועל מעולסככללו 6כל
ככמי:חסיוחוייכרך סרס לפוקס:ז ס6י 6ס0ר ס( 6חקדס יקר SWtD 6לחלקי ~ ntSIDDסכלוות כעולס,וכיקר סרכ
(מסטורס למרח ,רן( גוסס"" 6מחמולס5ורס ntnl)hoסקלו סד' מיגים מססכוחסריךסיכוקס לכ( סכס oon
 6( 06חקזס (ס גססממ
ס'
סמ
יוגיח  bthtסתמו( סמיוניח כנס ג"כ Tvסגגיע קסדות סר6ט~גותנין נקנוריוקגין
ןכתכליתיות :וסגסיתכפרכחכמם
מכרחי סחקדס (ס כסט נוממח 6"61כחמו(גפהOז)Pו~ממתמכיחי כפעולותכיןכ5וריוחכי
יגחו,כסיסים16ת 6ל"9תגיע 6ותכ'"תוגי"ת תגיע
ססקדס(ס סברס סדוממיח סממוונחו6י 6ססר מגורס סטכע
יו
עכורלכיח ,ס6ס~סיס סדכר כן ל'6
"ל
חויספסוסס גי
סוס ל6יn
מp
סדוממיחסממוונתמכ(ח' (oס ס(ורססיסודמיתlימ
,
וכן מגורס ((ולס טד סיניט  onSיחמס .ט" 6וסגסמיס ימ65רונסון ו6סל6ימ65ר6סין ל 6ימנ 6כחרון וכוס
סכמת סורס ממימיית וססמימייח סכחסטויס סגסרדח ס5דייוחסו כל פעלסימנך כעולס (סס יתעלס וג6מר

י

וכן טדסיניע (גורס on~nhoססו 6ססס יחע(ס(כןגליך
(ממל ס6דס ט( דלך מט( שסיסמי ל6ס1נס 61מלימו( בו
ס1ורססדכליח :ח 6סליקמר6ריסטו"ט(וס ,ל"(וסים ס(ורס
סנטמיס"סל( 6חחסוס  6(1חססד (סי דטסו .ס' 6סס5ולס סו65 6ימנ 6ל 6תמ 65ססעעס ס6מרוגס ,וצחרטגי6ר
ס6מלונס סי6ס,ולס ססכעיחוכן סילת סכין ג'ל מסוכלנו סרס טסכות ~PISIpDיסוכו6לססגס סר*טוגסר5ס לכבר
עחסים סח"חסוס מן סקודמח  (6סמנעס מריסמיד :ססס'י סו 6סכסלעולסככללוולכל SD)nt obt 11phסו6
מסדיסססד סכלוזס קמרו וכן כנורות סטנעיוח
16י
מסחת וגססדות גמ65ס כסגרזפס וט' עד טגגיע אורס ס6חרוגס סי 6סכרקיח כמניצותש5ס15רותס6מ5טיוח
י ומק פסיס ס76ס נורתו
6סר סס מכוח ו6תהנורץ קקר~גס וסנורם ס6קרוגסססי 6גג(כמניצ
~Dbות סו 6ססי"ת,ג
6סגסט 151רט סגטססטכלססיעל וסטכל סטועל צורחוסס'י "6כ נורח ono oThcיתעלס ן 1ל 6חחס~כ ס6מרגו
"י
כו ססו 6ס5ורס ס6חרוגס לכל סעולג) סו 6רמז לגורס 6חרעס 6סר יצמר 6ריסט"ו נספר סגקר 6מס ס6חר
סטכטססי6גלתי סווס ול 6גססזס,כי ס15רס ססי 6סגזכרת ססטבעית ל6סכל גטרז:
אמר סחכםרכי כסס סנרכוניסיגי יודע קורס במרפס טכעיחיצמרעל
ייםם 6ריסססט"לו6כימטססיעסס6חכרחוסמטרכעסר6סססוין:6כלתי
סווס ול 6נססדת  656סברססגסמית וסםסמרחקיססכל מוחלט
י
כ
תי otnSUל6סמוחלטיס 1ל 6סכלתי מוחלטים 6כל סס
אמר סס טוכ ל6כיוןסרר סגה על סמרחקיסכי 6לו כינס
י מחמר וסנורס
ססי מסספסר סטכעוגפות כלמ"ר
י6מר סס
מתקמר סגמס6 ,כלמססר6יתיל6ריסט"ו
כ
כ
סלסיולי 6וכ(גורססו~יס וספסרסיסכל 6חז מסס מורכה 6כלסוויס וסססז
כל 6חדחיגוסווס1ל6גססה,כי 06סי

סי6

קרשקש .
ן הצורות ה"נעיות ההמת הנפסדות נמצאם
פרק סם ()6יכ
כשנחפשה כלס שאצא שלא תקרםלהם צורה

אחרת פ" כאלו האטרצורת יגקג היא הסבה בצורה ראובן

------- ------ ---

יצורת
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-
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ההשפ הגוברתשםפבעית לא שכלנפרד כיאיןאמרנועליוקו,שההרצורתהעקםהאשגשג
דמיךהיות הצורה בעל החמר צורה לחמר ההוא,עדשיה
מהיהשההוואאביצתו'רתצוורוהכשלתנפשסםד,צולראתועלתפאס*
ד
הפנים נאמר  ,אבל כמו שכל נמצאבעלצורה אמנם הא
יושתו ותבמ5כמובן היחס בעצמו יחם הבורא לכל התחלות הנמצאות הרחוקות,סי במצביא
הבוא הכל נמצא ,והוא מתמיד עמידתו בענץ אשריכונה בשפע ,כמו שנבאר בקצתפרקי זה
המאמר ,ואלוהזהאיפשרהעדר הבורא היה נעדרהמציאותכולו ,ותבמל מהות הסבות הרחוקות
ממנו,והמסובבות האחרונות ומה שביניהם ,א"כ הואלו כדמותהצורהלדבר אשרישלוצורה ,אשר
בהההש מהשהוא,ובצורהשתקיים אמתתוומהותו,כןיחס הבוראלעלם,ובזההצד נאמר בושהתש
הצורה האהלתה ,ושהואצורת הצורות ,כלומר שהוא אשר מציאות כלצורה בעלם וקיומהנסמך
באחרונהאליו ובוקיומה ,כמו שהדבריםבעלי הצורות מתקישים בצורתם,ומפניזה רתנין נקרא
י העולם ,כמושיתבאר (נסרק ע"נ ,(Ornוכןעודה(.נץ בבל
בלשוננוחי העולמים,יענינו שהואח
יבקשלתכלית ההואתכלית ,כאלו אמרתעלדרךטשל שהכסא
תכלית,כי'.הדבר אשרלותכליתישלך ל
החמר
שם טוב
אשדי
סי 6למורכב מחומרופרס ,חסזנר מכודרלמעיין כ 66םסגוכרמ מס עכעיס seg ,סס(ורס ססי 6משעיסנטמיס
סמ6מריס6.ין תמרטעליויתעלסססו156רת מעולסעל סססל'ססעכעייס וסיףס(ורססגסמ*ס כמופכי6רט :ומיגו
ידלכ5
יסוטר סעדנו יכוער סע
דמיוןסייחק15יל ) nSsחמר 15רסלחמר ססו 6עדסיסי
ם פמססוססומוי(יחסכמטועסg ,יffפ5ועס
ר6ס
*עדךסמ'ותמקסיסימוייכסעזלו:
ית'דורסלגסס ,ט6ססיססדכרכןhSסיסמחוייכסמני6ות
ט*6

("

עי

עלחכליח6 ,כלסס" סו 6קורסנכןל
וג"כל6יגי
חלוכסל
י 57ססו 6סורסלפולס  16ס! 6נורתססמיס ,וקמרסרג כזס
חנ
ג
מעורב עם ממומר  ,ו6ססד
יררכן 6נך 751קע
יזס ג6מר ע 5יחסהמיון6 .נל כמו סכל גמ 65כע5גורס 6מגססו 6מס ססו 6כטרחו וכסתססז זרתו תמסד
יכמליאותסכורכן סכ 5גמ65
כווייחווי
ס
כטז,5עמכתמתווכן וסססיסחסםענןעקמוימססססכסוסרךיתלעגללססתמלזותעתססגרמב65סויתגומתרגחיועקולתגלכ
גלוקינו טורסבו6כל מסססע
י
וסו6מחמ
נעגין
ז
6
י
ס
ל
י
כ
סכ 6ממגויחןמ5י6וח סגכדל וסר מגיע סגלגל ,וצחר סס7כרכן סס"י ט61זורח מעולס עסססו 6מכס רחוקם:
דאמר ממכס ר' מסםסגרכוגי 5דק סרב כמיס 6ך ל 6כמס_~,tt'xכצמרוססו 6יתעלס6יגו גורת סעעס למריון
סיות כעלת תמרגורס לחמר ססו 6ססי 6קיימתבו מתחלקת )tpSnnoוסבמעמידמ5י6וחס עדסיסיסית'
י 6זיצטרך סג6מרלועל 6ל1ססגיס ג6מר כו'6 ,מגס 06יפורם מקמרו על ססר5ון ססו6
כו
ו כגסס וכמו ססו 6גכדל כמס ס6יגןמעורס כו 610גכדלע5
קtוnרwסoSלג6יסגסוגמגערןס לגכלגל על  t)'hDעס גסס כמ!סוייג
סריגונו עדסיסיס נורת!1ל pSn 6ממנו וסו6 6סר כתנו סרכוסכמוסגגלסמסרסי! ,מגסוסיג6מסרסיססיל1סוסיס
מן ס6מת מכמוס עמרי ,כיכסיסרסי 6ריסט" 1כסמעסטכעי ומס ס6חר סטכע סנטוס  otnaססמיס
עסבימגסס וס 61נכזל וככמיססוייגו
מורככיס ממגיערונסוןומגיע גכדל סגסס6לוסיתעלס ו6ס תיגו גסס סגס סו6
תעצמו כמומכ"ח סמחגועעיס
מעורכ כ! וסעכו כמס ססו6נורתועל ססו 6חלקממנווכזססיס מתנועערונסוןתנינ,י
56לגו עס ססי 6קרס גסרדח ,וסו זעת 6ריסע" 1ונ"רוסמעמיקיסכרכרי6ריסט"6 1מגסכסי דעת סרכמלקות
מדכריכ"סכ6לס"ס6ו6לג"גי ל 6מסססתגוסו סרסי 6ריס"טו 6סרס6מיןכי סמג'ע סר6טוןפינו ס6לוסכי ~ס ל%יגיס
סגלגל 6"6מיסירם וס ,ר"לגי "3סס6חיןכייםמירס לגלגל וס3 61תכוראינס
סמניע וסוףל6יכדילנין
י  1ע"כ:
ע 6גס פנס
*רס*ססוגין *רס עס גפםתסיססגלגלת1רכ 3תתמר וסרסמסיגתו
ר
ו
י
ד
ו
י
י
ג
י
גר
61סיסיס
סתיעל
~pnhסגלגלתגיע מלדווחפ*ס
אמר סס ט %ד3רחכו6רסו36זס סמרךכי סרס יתעלסקינו 15רח סעול
וס61תתמירעחידת1נעגין 6סריכעס3סופע ,וכנר
ע5חוכתוס6מר6ריס'טוכתלךתססמע ,חסמ3י6ר
ריאינס  owt)nעל 5רסתגיע 6ל5SP 6ד סתכליסולכן
סירסמסמרו וסף כלהסכליםסמגיעיסשלגריס
תס
"6
ידעס33
ע על
פכי*ניםיתסוסכייסלגלגלנפם ותנוס נכדלוסג3דליגי
ל6יסיח סוסגלגל Dwl)nnחסגנרלתפיס עותו
כ,
ר ססו6ס5ירס סיתרתס וססו15 6רת ס15רה)
5רסתכליסוסגפס על5דססיעלססוגם,יסרןלחר וגוססידנית
יסתךכלתריססליויסטלס :וחפזי 1ססטנין גתר6
כלומריס6 61סרתיירית כלפורס ועולס1ייתי
סג
לת3ולסוכנמגווחי
סעולמיסעגיגוססו6חיי סעולס כמו סיחכ6ר1 ,סרנ1ן כוסילויסוטרסעורויסוער סעדרכל מססי
 :וכןעורסעגין ככלמכלית6 ,סרסמינר סרכ ססססיתעלט סומל
ס66יסופר סעדרססיוס מסתיסיתיי3מעדרי

כיל

ף

קרץ~קש

ומרתראובן הש הסגה בצורת חמך ען תמיר( :ג) לא שכל
נפרד .פי' כי כסו שהניחו חוסר ראשון שהוא בלתי הווה ולא
נפסדכן הניחו צורה ראשונה בלתי הווה ולא ספסרת אחר שכל
ההרכבים הם מחומר וצורה שלא יתחייב שיפסד הפעל כשיערר
תפועל אחר אשר פעלה ואמרו בזה שאלו ישוער הערר הבורא
לא יהוחב  1scoהעררהעולם אחר המצאוויביארא.ה',ו במשל
כי הבונה אחר בנותו הבית לא תז'קנו
וכטענה ,אם

םהטענהכי השדר הוא
ייתגהעדרו.ואי
הכ
שיתתו ולאיעדהרמש
אשר 'צחרךאל טטצ'א אכן הנמצא לא 'צטרך אל ממציא ,אטם
המשל הוא בטל ני הבורח איננו סבה למצעות הבית אלא
בהעברת ואמנם הוא סגהלהגעישהיד ואוהה חתנרגה סבה

151רת

לתנועתחלק'הבית קצתם אל קצתם ותבניתהביתעלולמאלה
התנועות רגמר בהפסק תנועתהואכן השאר תמונתהבית עהח
ענינו כ' לוח העליה עומר בשקום אשרהונחני הואטפנ .שהוא
מקשי שנע אמו מלפול
כבד דורש המקום השפל ומה
שתחתיהחת'ו ולו יעררהטקשיוה
הנה העלה בזה ככרו שקשיות מה ש
יבטל תבנית הבית והקיר הנבנה מן הטים תשאר המונחו ספנ*
מה שבטיפ כק היובש כי הוא אשר יחרק הפונתו שאלו בנאו
נגר ברפוס היתה בטלה תמונת הכותל כשיסתלק הדפוס
בד
רע
מה
ל
יר היובש אם כן איננו פוגל הבית אלא בהעכרה אבל
העולם הצד מציאותו נקשר בבורא יתברך שהוא פעלו והפאו
נקשר בו 11לא יעפר
מןההעיר אל המציאות ומצרמציאותי
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קר אנ

ההמרשלו העץ ,ופוע*הננף ,טותוהרביע,עלתכונת כךותכליתו לשבתעלט,העלקישכשאשל
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ותאמד ומהתכליתהנדלתואצלמישיאהו ,ותענה כדישייאו יפחדוממנו ,ותשאל תאסרומה
תכליתהיותו נורא,ווזענה לנדל מצותו ,ותנקש מה תכלות הגדול למצותו ,ותענה למנת הק
בני אדם קצהם מקצתם ,ותבקש עוד מה תכליתמניעת הזק קצתם מקצתם ,ותענה להתמיד
מצבעותם אסודר,וכןיתחיבתמידבכלתכלית מתחדשת,עדשיניעהעני
ןעללרהצ,ונאווללנבזדרתיתחעכלמהת,ולפי
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י
פ
ל
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שהוזי פועל וצורהותכלית,ולזה קראוהו כבה ולא קראחהו פועל לבד .ורעכי קצתבעלי העיון
ה המדבריםהניע בהם הסכלות חההתנברות עד שאמרו ,שאלו ההן אפשר העדר הבורא לא
מאל
התחיב העדרזה הדבר אשרהמציאוהבורא,ר"להעולם,שלאיתחייבשיפסדהפעולכשיעדרהפועל
אחרי אשרפעלו ,ואשר זכרוהו הוא אמתאלוהיהפועל לבדולא היה לדבר ההואהפעול צורךאליו
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הממשיך והמקיים וישאר הנמשךוהמקוים ,אשראיןעמירה וקיום לו אלא במה שיקבל ממנומן
העמידהוהקיום ,כראהגודל השגנה אשרהביאאליה אמרם שהואפועל לבד לאתכליתולא צורה:
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' והוא רוכב על אתונו ,ואחר כך הושאלו לאלמנותעל הדבר,כי הרוכב מושל
ן על מרכבו  ,וההר אמרו ירכיבהועל בסתי ארץ  ,והרכבתיך על במתי ארץ ,ענינו שאתם
תשלמועלעליוני הארץ ארכיב אפרים ,אמשילהוואשעשהו,ולפיזה הענין נאטר באלית' רוכב
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בלחך והוא כמו טמאות האור בשמש ונאמר שהוא האףצורחווביכליהושימיים הןלמ  13כפשהדברים געליצוית
ו
סתק"ס.ט במרתט 1
יישוער
ואלו יערר השמש יערר האור תמשך טהשמש ,כןפאולע
פרק
העדרהפועל שהואהשיית יערר הפעול ,נ'ש אםנאמר שתא
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,הואהעליוןהמקיף הכל,א ולא תרחיק היותם מוניםהרקיעם שבע ואם הםיותר)6(,כיפעמים
ימנההכדוראהדואע"פ שבונלנלים הרבה,כמושהואמבוארלמעייניםבעניןזה ,וכטושאבאר (נפרק
כ"ח חנקנ'),אמנםהמכווןהנה הראותםתמיד,שערכות הוא לבעלהמן הכל ,ועלערבותנאמררובב
שמיםבעזרךוכו',ולשון הגינה אמרוערנותרםונשא שוכן שנאמרסולולרוכב בערבות ,ומנא לן

יהרמזכולו
דאיקרי שמים ,כתיב הכא לרוכב בערבותוכתיבהתם רוכבשמים ,הנהכבר התבארכ
לגלגל אחד,והואהמקיף בכל אשר תשמעסענימ מה שתשמע ,והסהכל אמרם שוכןעליו זלא אמרו
שוכןבו ,שאלו אמרו שוכןבוהיהמחייבלשם מקוםאושיהיההשם כחבנלגלכמושדמוכתותהצירבה
שהשםרוחהגלגל ,ב ואמרםשוכןעליו הראו שהוא נבדלמן הנלנל ואינוכחבו,ודעכיהושאל
לו יתעלה רוכב שמיםלדמיון הזה המופלא ,וזה הרוכביותר מעולהמן הנרכב ,ולא יאמריותר
כי ,והרוכב גם כן הוא אשריניע הבהמהויוליכנה
אלא בהקל מן המאמרגשאיןהרוכב טמין הנרכב
,
ה
ל
באשר ירצה,והיאכלילו שישתמש בהכרצתו ,והואנגעממנהבלתינדבק בהאבלחוצה כן
האלוהיתהללשמו הואמניעהגלגל העליון אשר בתנועתויתנועעכלמתנועע בו,זהזאיתעלהנבדל
ממנוואינו כח בו(,נ)ובבראשית רבהאמרו בפרשם למאמרויתברך ,מעונה אלהיקדם ,דהואמעון
עולמוואין עולמוטעום ,וסמכו לוה אמרם הסוס מפל לרוכב ואין הרובב מפל לסוס ,הדא הוא
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י גססך o~)s
ןית
ג
י
"
י
י3
ל(:לי5יפ סגלגל בו .וגכ"ר חמרו 3סרסס למחמרו יתעלס מעוגםקלסי קדם סו 6מעון טעמו וחין עולנו
ן מעולס
מעתו,וסרטוןנופסוליפעלו3יי5סעילסטל 5רסימ5י6ופכולוכתלע3י כמוסימר נפרססלפני וס ,וצי
תלילפ ,ופמכולוס
יפוסטכל(רוכסוגו',ר"ל6יךגיררו
מטוגו%יו5יס'שינו גפפך על סגפםוצינו
פגיע

כי3י

פרקע

קרשקש

כהימרי

יכת

קיוי

ח)בי פעמים שנה חרדות אחר ואע'ם שכו גלגלים  wf~rnlגלגל חמשה כוכבי
חושב אותם כאחר והרגיעי
הרבה  1Qbשאבארזה ,רמז למה שיבאר בחלק גלגל הכוכבים העומרים( :ג) ~בבראשית רבה אסרו בפרשם
שני שהברורים ארבעה האחר ברור השמש והשני כרור הירח למאמר'חברן.סעו:ה אלה' קרם הוא טעון עולמו ואץ עולמו
משט
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י

קח 106

כ4לו
ידהומיםהפלונים בהםכרוכר,
יבוינהעהמציאות ,כי כל מה שתמצאלמכסיםז"לכ
שפ
אה
הגשמים
לונים בהם כרוכר,איןענינושבשמים גשמיםאחריםבלתי השמים,אבלענינושנוכחות
המהוותהענץהפלוניוהשומרות סרורויבואו מןהשמים ההם ,והראיהעל מהשאמרתי לך ,אמרם
י ברכה ונשמות של צדיקים ששטות ורחקות
ערבות שבו צדק צדקה וטשפמוננויחיים ושלוםוננז
שעתידיןלהבראותומלשעתיד הקב"הלהחיות בוהמתים .וטבואר הוא שכל מה שמנאוהו
ה
נ
ה
ן
י
א
מהםדברשהואנשםשיהיהבמקום(,נ)כי הפלזאינו מלכפשוטו,והתבונןהאיךאסרו בזהשבו,רקי-
עיהם בערבותולא אמרו שהםעליופוכאלו הםהנידושאלוהדבריםהנמצאיםבעולםאמנם הםנמצאים
פכחאיבאו מערבות,השםיתעלה שמהו התחלה להם ונטעםבואשר מכללםגנזיחיים,ווה הואהנכון
י כלחיים הנטצאיםבחי,י אטנם הםמןהחיים ההםכמושאוכזר אחרזה,זהתבוק
והאמת דגמור,כ
איך מנו נשמווזן שלצדיקים ונשמות ורוחותשעתייןלהבראות ,ומה נכבדזההעניןלמישיבינהו,
כ
י הנשמות הנשארותאחר המותאינה הנשמהההוה באדםכשיתהוה ,שזאת ההוה בעתהתהוותו,
כ
ט
) ולא הנשמה גם
להיא כה ההכנהלבד ,והדברהנבדל אחר המות הוא הדברהמניע בפעל(,י
כן ההוה הוא הרחץ ההוה(,ס) 61ה מנו בהווכן נשמות ורוחות,נ אמגם הנברשת הם דברנעזר
לבד
טוב
ן אפרי
ע5 5ד htwnכפיי :
יכ( מסטחמ 85ושכמיס ,ל"( 0סו6נ5חי נסמך עלffמ~גססוקינו בו ו0סו 6יתעלס
יויסג מכם טל3וח 1כ0גמ( S"f1 6מגיעג5ל טרכוח על5ד 0סו6כליכ
לו
פסס6מרחי סמ(י6וסמ
יכל
"ית'
6.וחקרמריוסכ
סימרו כסריססכ
יססיוג,סכךקיומל סכו 6 (0ו גסס מס 0תמ665יןרצויהתכין0כ0מיס גסמיס
גלחי
ס ספמיס כו(חס ססתיס 36לעגינו מכחות סמסווחלעגיו
פ( 6חמסונפיסיו טגרטיס 6חליסגוי
וסס~מרוח

י

נ3
6ל
עלגות ,וסו סומלר.
ססכמוח)0( ostסעיס
יסל'6ס
גו (0כלסוסו,ל"(כיסע(לום,
ט( מסס6מלחיוכו':מזגלשניי
5ס5בו(רוחסמכות  :ot9nhsהמ6גי(וג(שמלו3וס ט3וs ,סימל
עליו6,יו6ס'כ(1מות6מל6,(su00נ(1מ טל3וחטסס 3ווי
6 6מר
 ,סיסמורס  1(60סכמוח 63וחכעלס
כי
(3י סוסכמלעיממנויחטלס(ריכך6מל  13ססס כפוח 3ע(ס
ל טל3וח :פ וכ 1(6סס תנידו סאוסד3ליס,
י3ל6סוגס3נינ
סרו"( מגידו ((ו סכ( טגוניססוי
ס ס0ס(ססלסי קמוח
 nti1hמטר3וח:י ושמגס סס מן סמייס ססס,ר'(
ל")י
o
0סמייס ססס(יס ססכייססמימייס מאטר קעורהסי :
נכ' סגסמוח סגס6ליח 6מד סמום  ,ר"( ומס המחן ס(
60 O'pt1Sמר נהנדס :ל סו 6כמ וסכגס .ר"( 0מ(ח
ונסמוחססוכירו 63נדס ר"( ס(ורס ס6נום'ח וסוך כמ מוכן

פלוני

סדורוי63מן  otnnoססס ,ומוסח,ס
5דק וגדקס ומסויט1גנ חיי
םוגנוי פוס וגנוי נרכס
חf
ותסעת'דיסלסכר6ותgוט5
טומ'וחירו
וג0תחססל5fדיקיס וג
ן 6חד
סעחיד סקכ'סלסחיוח ( 13ותיס ,ומכוברסו6כי6י
י מטל היגו טל כמסוטו
מסם 0סו 6גסס0יסיס נמקוסכ
יסו 6ג6מר טל ססכגס וססס0עסלססגסnhSt~Sרכלנו
כן מכח 6ל ~ oa ,SPDירמסלחחייח סמתיס
מ
ייתןס'
ג
ו
רוחועליססויחיו :וסתכוגן '6ך במרו ,3ססכ ר"ל ססס
כערכותול6במרוסססעליו וכקלוסגיךוט6ל 1סכחוח סס
ג56לוח מגלגלערכותסססכו60 ,לו 6מרעליוסיס מורס
ך 6מר 13
ע60 5ל 1סכחוחתיגס תות כעלסזוווגולפיכ
סססכצוח כעלס ור06וגסמגלגל ער3וח 06רמנללס
י
ו
נ
ג
חיי
ס .וס6תח מ
י כלסחייס סגת65יס3חי כמגס
ינתורכ
גמ65יסמןסחי
ס סססססחייס סגוו65כוסמעולס )hSn
ססמימייסמסוער
כעכורסחייס סססוגספעמןסכמיםחיי
למרס ערגות 130

(דעס סר 3ו'(
(ק3לסמוסכיוחטטיוג'~חכיו
ח מוכן
~s
tמ
וסו ממכונס נמלחוהמוח :ם S 6(1ס)(nס
סג"כ ססווס סו6
סרומ ר"ל 0מ(ח ורוחות ס61מרח 63גדס שינס 6מח עם סיעור קלסי .ומחנתן ג"כ במרס ג0מוחןסל5דיקיס
ס(סמוח  '5סגסמוח סס סורס ס6נוטיח כמו סכי6ר(ו וגסמוח ורוחוח0עתידין לס3ר6וח ,ומס גכ3ד זס מעגין
ורומות סס סרומסמיוגיח:נ כמגססג3דיו 0סט ו3ל6מד .למי0יכיגסו,סורסגוס סגידכריסכ סג0מוח סגס6ריס
יס כ0יתסווס וסדרר
סדרר ס(ס6רמן ס6דס6מר ntDoוסוףעניןוולסססכגס 6חר סמך6יגס כנחמס ססחס כ6ד
סגכדל 6חר סמוח סו 6דבר ~ ollpnnבפעל 6% ,סג0מס
ג"כ סחוססי 6סרוח
י סגסמס סו 6פכח וססכגס וסרוחסו 6ס0סע סכ66ח"ו כמנגס שכח %וס מט ג0מוחורוחות
י דעתסרג 16
כתססדיס המגס סגכדל1ח 6חר מחוח סס דבר 6חד ,וסוף ס0כל סנ6נ5
כי ססרכיםוסםסוויס
ס
ל
ס0כל

.

סיח

ריי

.

קרשקש

מעונו ,רושים בזה שהוא קיופ המציאות והוא טעסירו והואלו
כצורה לבל בעל צורה( :ג) בי הטלאינו כפשוטו .ר"ל שהם
המשילו השפעת התהיה ברצון השאת לסל ולקחו בזה ררה
הפסוק שאמר בספור ענין ונהיית המתים העתירה להיות כי מל
אורורו סלך וארץ רפאים הפיל( :ד) ולא הנשטה ההוה היא
הרוח ההוה .פי' כי הם שני ענינים ,הרוח רוצה בו הנפש
ההיונית שהיא המרגשת אשר מאתהיגיעו החמשה דושים ,אבל
הנשטה לא נאמרה אלא על הצח המדבר אשר בו היוגו
הטושכלות ובו ידע הנטצאות הסורות על מציאות הכזראיהברך
ותא הנשארת כאשרשמ הורת השם ומצותיו והשיגו ההשגה
י ררך השלילות הנעשות במופת :
האפשרית לו שהיא על
(ס) ולוה מנו נשמות ורוחוה אמנם הנבדלות הם דבר אחד,
רוצה בו הנשארות אחר הטות והם אשרהשיגו awnית' ונדברו
באתב"ש על ררך שאמרה הורה ובו הדבק הוא דגר אחד מכל

[מרהנבוכים ח"א]

כז

ז2

פריקוטריק וכל אחת ואחת קרמת בפני עצמה ולפי ההשגה
אשר הענגהבחיי הגוף תהיה טעלתה ,וזהו אשר אמרו ז"ל
וההעטג טאחדילפי השגתו ולאישח בגדולה אבל כל אחר
ואחד בטררגה זו למעלה מזו ,אפם נראה לפי מה שאטר
במקומות רבים מוח המאמר כי מה שיש לו השארות אחד
הטות והוא
המתקים בפועל והוא השכל בפועל הכשאר
הןרבוי
סכלסי ש"שלו השארות הכלענין אחד ,שאינם
:ראוב
ן ושמעו
לזל ועלולים שיהיה ההבדלביניהם טצד שהאחד עלה והאחד
עלול ואינם גופים שיהיה הפרשביניהם והבדל אישיהם זה מזה
בתמונה ובתוארמןהבריאה שזה דעהו( :הגה,הטן הטחבר6ג'(ס
גממ(סק
6ס,ימ6פט (6,
"מגס
) Dpטס 6ס(ו
יורדת טסס6ומריס
 o~onגעתמקמרינמקומס D7DtUטוסטפיולימ
י 0סגג

תנו "קוסגי
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4ד ,וכנרבארנושתוףרוח (נסלקמ'ומס) ובארט עור בסוףספרטדע מה שנפל ס באלוהשמות
ם
שם טצ
אפר
יס סלנו כ6מלס גסמו0ס(
וס6יס סו 6סמוטכ(ו0סגקגומ ,ומס מ
ססכ5ספוע5כסידכת6גןרס"ל 6סרית7כק56י
ס ד"( סמוסכ( 01סגקטח ( 6דבר 6מל ,וטס הפרק
געורכחייסחייתו%כןסיוגפטותסגדיקיס גפם 6הסכי גייקי
ס מטם זעתסרגכעגיךמגסס פ('6סרקהכגסכדו"ח (6כסגדר
יסרכו וממגיןג7כריס 6סרמ
h6Sח7יימס5כ6מיגןסירגג 6ומגיןכ
 .כ'( סמ(ס
יס ר6וגן סו 6נפססמפון וכמו סנ(ס נצק מ" 6מוססמוק :סחוף רומ
וימ 75ס0מרוגפ
סספוס .ר"לגאפ
נמין ohכן ססחלק סחרור 06יסקרוא5וסגססותויוכו רותי"ר עלסוץמ סמיכתם :גו
י מעולס סכ6יסץינסימונו 6ל סורס 6תר 011 ,רמו
~ha
לח
יגגנר ~סכטגיןלמיסיגיגסו .ירוססיחכ6ר מכלסנ6מרדכריסרגיסנפל6יס ,ר6סעססכלסדגריססנמ55יסכוס
מס
ו
י
ל
ס
י פרננ
ר
ת
כ
נ
נ
כ
ו
ר
ל
ל
ג
ל
ג
ס
5
ל
י
ס
י
ס
סטילס מכסוסוטונתנגיסמערנות כליסנססייגלישמנעיולכן
כל
ג סקס ,
יי"מגססיח כפייס
ייסיע סמני6וח ויגסיגסו ,ויתנקרמגיחכיכ5סחייס סגמג6יטגמ
עלסימךכיג
מ!ויתנקר
קרש

סיג
( סג וגר 6ת 1טס סטג( סחט( 1ססימקו066 ntltvDD 0
נג'וס  nlm)uמוגרומ 6טס  ontnb(8ג(ו(6ו 0גקיס'כטמיזס
(
ו
ו
ג
ס,זיעס מס.רסססגו(ווס
וסקי~ט ,סו טיג6מי קסו 6טוססגת
םגביר~יה t1Dhnט61נ (קרקסויטסטסו גססט
(יזר ישירי
ehuP~t
6
%
סוזי ויקבסו וט( סדים (לממס
ו
:
ע
(
ט
י
יז
עז
כ
וי,קק6י
מו0יו 6(1
(6סימכג(וסיו ( olnnGhסרוסיג
יזיוסו,
"דג'ונוו ,ע'גסנס'ס) .וזהו ג'ו רעתהפילוסופים
ני
לרסנוגמז(6
נ
חרםידבקו בשבלהפועל אשר הואהנותןהצורותבחטריםוהטוציא
ן הכת אל הפועל והםנפעלים טסנו אםכן הם דוסים
שכלםט
לו ,כי הפועליתן לפעול בטבחו דוטה למה שבעצטו ,והוא
להם כמו אור השמש אשרישים הראות שהוא ראות בנח ראות
בפועלובאור ההוא בעצמוישיגו השמש אשר הוא הסבה כשיראה
הרואה בפעל ,כן השכל הפועל 'קנה לאדם דבר ירשסהו בכח
הטרבר מדרגת הדבר ההוא מן הנפש מדרגת האור מן הראות
ובו ישובו הדברים המושכלות בכח מושכלות בפועל ובו יש8.
הנפש המרברח השכל הפועל ,ואסר אבן רשא'ד בספר טה

ייפוין

מ"י

שאחר הטבע במאמר הל' בפרשו דברי אריסט'ו במאמר ואס
היה הרבר המהנועע ,ומהנה יראה תכלית ההראות שאריסט'ו
יראה כי ההצלחה האנושיתלבני אדם במה שהם אנשים אמנם
הם ההרבקם כשכל אשר התבאר בספר הנפש שהוא התהלה
מניעה ופועלתלנו ,וזה שהשבלים הגברלים במה שהםנבולים
יחוייב שיהיו ההחלה למה שהם התחלה בשני צדדין יחר ר'ל
טרד  raזוהם מניעים ומצד מה שהם תגלית ,הבה השכל
המועל מצי מה שהוא נבדל והתהלה לנו הנה כבר יחוייב
שיג-גהועל צר מה שיניע לחשוק ההושק ואם היהה בל הנועה
הנה כבריחוייב שהרבקנסוף ברבר אשר יניעהעל צד התכלית
הנה יחויב שנתדבק בסוף בזה השכל הנברל ,וראה מזה
שמה שנשאר מקרת האנשים בעלי השכל המשיגים כפי כח
האפשר בהם להשיגו יתדבקו בסוף בשכל המועל אשר הוא
עלהם וההחלתם והמוציאה מן הכח אל הפועל ומניעם תנועת
החשוק אל החושך ואם כן ישוב הי(לה והעלול רבר אחר ,ואם
עלוליואין להם הכלית לפי אכסנת הקדמות ואין הפרש בזהבין
העלה והעלול  ,ואם העלה בהמרות השכליםאין המספר
יל
פו
וע
נפ
בה 2אלא מצד היותם עלותועלולים אחר שהפועל יתן ל
בסבתו דומה לטה שבעצטו איך לא יהיה השבל הפועל אם
דבר אחד שאין להם חימר ולא הברלים
השכל אשר הוא
ולא מקרים שיברל אחד טחברו כבצ שנאמר בשכל הפועל
שפעלוליוישובו במררגת העלת תהיו הם והוא דבר אחר ,וכן
נובל לומר בכלהשכליםאיטרהונח שכל אחר נברל מחבירו מצד
שהאהד עלה והאחר עלול איך לאישובו כלםענין אחר שהוא
סמינו ורומה לו ולא יספיק בזה הת הסבה בהיות האחד עלה
והאחר עלול אחר שהונחשהעלולים מן השכלהפועל 'שובוכלם
השכלהפעלוזהיתבאר כהקשתנאי מדובק וישנה מקביל הנמשך
אוליד מקביל הקורםויחובר ההקש,כן אם השכל הפועלישובעם
עם עלתו דבר אהד באותה
רבר אחר"סוב השכל
להלה דבר אחרעם העלה
עלהעםהיגלה העליונה אשרההיפאועעי
הראשנה שהוא הבורא יר,ברך ער שיריה הכל אהד

*ו

"וליו

עם קלחה רבר אחר ,הנה אם כן לאישוב השכל

שת
זם

הטעאה
עלוליי רלי אחד יאם 'אמר אומר יש בכאן ה
ילפי
עי
פוכ
סותשאי'נוסאטין בסבהפיעלת'היו העלותוהעלולים
דעתה
ק קרימה בק העלה לעללה ואם
~D'ellפ.לגלויצאים בעצמם איןי
ונטלם בחשהסהפןעל אשר הוא ההחלהמניעה
לנו וישע השכלגיח שכלבפיעלוהוא גוועלוההטותוהטמאות
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אפשרשריעב העלול השכלהפיעל שהא עלתו אהל שהפושל
יתן לפעול בסבתו דומה למה שבערסו ותה.ינח הנפשות
הנשארות רבר אחד עם השכל הפועל a~m1 .כי אנחנו לא
נעיין בעלות ועלולים טצד טה שהם קרוסים אבל טצר שהם
פועל והשכל הפועל יש נהשכל אשר בט נהשירלו בעיק
פועל נטור קורם מזהו לפ בקיוהו ועיונו זה טספר שנע
ייה זה ההיקש צואדיק ונאסר אם ישיב
שיהיה או רב או לעטיה
עלולו השכל הזול והוא היה פועל גטור ישוב היכל הפועל
עלחו ואותה העלה תשוב עלתה ערהגיעו אל העלה הראשונה
אחר שכלם ממין אהרואין הפרש בינ.הם אלא מצדהיותהעי14
מצחר והעלה מצויירת ואין מי שיאסר בזה כןלא נאסרשהעלול
טהשכל ףסזעל והוא מצייר אוהו המוב השבל הפועל שהוא
מצוייר לו שאם כן 'שוב המצייר והמצוייר אחר מצר אחר
והעלול העלה באוגו צר בעצמו,ונעשה היקש אחר אטתי תצא
כולל לנו סאסיני החרוש ואומר ,כי הכל מורים בשקרותעלות
ועלולים אין תכלית למספרם ואנחנו מאמיני החדוש השם ברא
עולמו לעת שיצה ,ולפי קצת דקות כד' שיטלט להםשהאלוה
אחד על צר העלול והעלה שישלהם הכלית במספר כסו שהוא
מבואר בסופת אמרו שהשחת ברא השכל השנ' והשני השלהבי
עד הגזעם אל השכל הפועל .1היה ההיקשכן ,אבל לא ישוב
השכל הפועל עילתו וכן כלם ער הגזעם אל העלה הראשונה
כי נמנע הוא שישוב הנברא המחודש הבורא המחדש,כן לא
ישוב השכל אשר בנו כשיהיה שכל בפועל לא ~awעצם השכל
הפעל ויהיה א'כ פועל בפעול מצר אהד ונילקודש  opהמחדש
אחר בעצמו ,ונניח שהפועל יחן לפעול בטבהו רומה למה
שנעצמו ולא בעבור והישוב עצסובי האב נותןלבן דומה למה
שבעצמו ולא בעכורוהישוב עצטו ,וכן צורת ראובן סבהלצורח
חנוך ולא בעבור זה הם דבר אהד ,א"כ הנשארות לאלפי דעת
מאמיניהקדמוני ולא לפי דעת מאמיני החרוש אינם רבר אחד.
ו בזה ההיקש שלא ישונו הנפשות עם השכל
ואהר שיצא לנ
הפועל דבר אתר והכל מורים בהשארותם ויהיה 3ל נפש ונפש
עומרת בפני עצמה ,אומר ,שאין הסכה ההכרחית לנפילת
המספר היותם עלות ועלולים וכלנו מורים שהשכלים רבים
והראיה שאין סבת המספר היות האחד עלה והאחדעלול ,שהנה
נראה ברברים החמריים הנמצאים אהנו אשר אין בהם אלא
הטבע לבר שהעלול ישוב העלה ולא 'היה הפרש ב'ניהן אלא
מצר שהעלול והעלה הם בנושאים מהחלפים ואם החברם יחר
לא יוכר ההבדל בין העלול והעלה אבל ישובו שניהם דבר
אחד ,והמשל בו אם תדליק נר מנר אהר שהראשון הוא עלה
לשני תראה ההפרש ביניהן מצד שהם בנושאים סההלפים ואם
החבר להבת הנר האחר שהוא העלול עם האחר שהוא עלהו
רטובו כלםענין אחר ולא תוכללהברילביניהם ,וכן אם מאוהו
הנר הדולק אשר הודלק מן הנר הראשון תדליק נר אחר וכן
מאותו נר נר אחר ער כמה שתרצה וכן אםמאו  1נר הראשון
תדליק כמה נוות כהו שהנר הראשון לא יוחסרהנרלק.ם ממט
כן כמו כן נופל ושהתהציור שאםיודלקו ממט כמה נרוה ש
גר מנר והם רבים כל אחר עלול מחבירו אם הצייר אוהו כלא
נבטאים אחרימ ויהונרו אל הנר הראשל לאיהוסףהנר הראשון
ברבויים כמו שלא יחסר כאשר הודלקו ממנו גרות רבים ,ואם
זה בבעלי הומר כ"ש בנברלים אשר אמם בעלי חומר ואין גר5
לא חלק ולא הלוקה מצר שהם פשוטים בתכלית הפשיטות אס
ההן בהם המספר מצר היוחם עלותועלולים לא ימנע בעבורזה
שלא יהיו כלם דבר אהר אהר שהוא דומה לו מכל צד כסו
שנאמר בשכל הפועלשהעלול ממנו ישוב בהדרגתוויהיה דבר
אהד
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םבן קהשתוף ,מבתכלאיך אלו הענינים המופלאים האסתיים אשר אליהםהניעעיוז המעולים
ש
מבהפםי,לוסופים,מפתרים במדרשות,כשיעיין בהם הא"ש החכםשאינו מודהעל האטתבתחלתעיוןישחק
למהשיאהו בפשומההם מההבדל מאמתת המציאזת,ועלתזהכולודברורןבחדותבאלוהענינים;
לזרחכם
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קרשקש

8הר עט .חורתי בו מענין הנר הדולקכי איננוצריךאל' אכילה ולא שתיה אלא צדיקים יהובים !עטחהיהם בראשיהם
כלל ,וזה כ' סבת המספר בלהבות אינם רב אלא מצר ונהנים מזיו השכינה  ,הרצון בזה שהם טחענג'ט בהבלית
הנושאים ולא ישובו המשאים עם הכושא הלהב הראשון ענין התענוג בהורגת כבוד בוראם אשר ההענוג ההוא לא יקבלהו
אחר אמנם אפשר שידומה מציאות להנות רבות בלי נושא
8"1ובו כלםענין אחד ,ול דרך האמת כמו שבהרלקה מהלהג
לא יחסר כן בנוער השל שיופשטו הלהבות מנושאיהם ונלבשו אם  OVזמן טה והשהרל ביריעת הרת וכהכאה אשר נצטווח
"רו ~ yeישראל אלהינו ה' אחר ,הרצץ בזה השגהק
בלהב הראשון לא יהוסף ,ועור אם ישונו הגדשות הנשארות בה כאס
אחר הסות דבר אחד עם השבל הפועל זה רבר נפלא טארורחוק שהוא אחד גמור ושהוא הטושלוהמנהיגכלבריאותיו ,ואמר כי
מן הרעת והשכל לא'וכללצירו כ;ש לאמתו ,שא'נ יהריי'ב אם בזאתיההלל המתהלל השכל !ידוע אותי ,שהמהלל הגמור
לפי זאת ההנרד לרעת הפילוסופים המאמצים 3השארוה הנפש הוא שירע מציאוהו ושובש האדוןהמשגיח בכל כסו שאמר עשה
שלא יהיה הדרשבין נפש אריפט'ו ובין נפש א' זה  nlol~'eחסר טשפט וצרקה בארץ ,אמרושבזה העולם אפשר לו להגיע
שיהיה ואם לא הגיע לכף רגל מעלהו והשגחו ,וכן יההייב אל זאת המדרגה ,וכן גרוף אפשר להיות קטן אם שנה ופירש
לפי רעהנו אם נמשך אחר זה הדעת שיהיה ג"ש משה רבינו ולמנע מהשהדלות בהשגתו ,אבל בעולם הכא אין גדול יכול
היא נפש אהרן ~מרים ונפש אברהם יצחק ויעקב ונפש מ'  APnSקטן ולא קטןיכול להיות גדול ,הרצון בנהשל"י ההשגה
שקדמם מן העריקים ונפש דור ושלטה וכל הנביאים ההכירים אשרהשיג נל אהד כחייו יהיה סעפת נפשו אחר העררו וכל
ואם יש ויש בהם שלא הגיע גהייולפרסהרגל מעלהווהשגהו ,אחד לפ' טה שישיג יהיהלו בהשארוהו התענוג והוא מהחלף
וכן נפש החסיר או הנריק אשראין שום ערך בין השגתו והשגת בה כפי י השגתם
השיגו בחייהם ולא אחר באחר
הרו'ןשובו הכל_"w
במטה רבינו היא נפש משה ורוד ושלמה וסי שקדמם ,וכן שכל ירובקו ולא
דבר
~אחר כקטן כגדול ,וכמה מרגשים
וכל א"ר מחסירים והשלמים נפשו הוא נפש כלם ,ולא ימלט סדבר' חכט'ם באו בנההענין ר'ל ההשארות אשר תהיהלזפשות
ה
נ
ע
ט
השגתו
ם
י
ר
י
ס
מ
ה
העלץ טשניפנים ,ורפא ששכל משה רבינו ישיגעיטו ושכל דור הצריק'ם ו
באסרם
 ,ואין
כל אחד לפי
אכלסה ושאר גל השלטים אחר שהוא והם דבר אחד וישיג שהם נשטהן של צריק'ם,כי הרצון בנה נשטח כל אחר ואחר כמו
עצי
ו  A'rt1כמוכן שהוא נפש דור ושלמה וכן גלם וכן דור שסלת גופם ירצה בו גוף כל אחד ואחר וה!א אמרו ועלגופן
חשלמה כמו כן בהשגה עצמה שהוא שכלם ישיגו נפש כנסה הוא אומר יבא שלום ינוחועל משכבותם ,וראה אטר! ברשעים
רקינו ואברהם וינהק ויעקב שהם עצמו וישיגו כמוכן שהב נפש גופן כלה ונשמתן נשרפת ,ואסרו ברא נשמתן ולא בראגופן,
ילחם ,או לאישיגו זולרנם ,ואם לא ישיגו וולהם לא יסגו ואמר הכהסב את גופת שאיל ואת גופת בניו ,וכמו שהנרצה
מטם אחר שכלם ישוכו עצם אחר ,ועוד א"כ נפש סשה הקבל בסלת גופםגוף כל אחד !אחרכןהענין בנשמתן נשטתנל אחר
ן תכלית והוא בההחבראליו נפש כל צר'ק וצדיק ואחד ,וכטוחו רבים בהורה פעם יאמר נפשנו ופעם נפשוהינו
ההוספת לא.
כארגנך זמן העררם תה הענתמגיע מהסיר ערש.היהביןחלק ופעם נפשכם ופעם נפשותיכם ואמר כל נפשיוצאי ירך יעקב
לחלק מנפשו הנשארת אלפים סו השנים ויותר ויוהר כל עת ורבעים נפש בלשוןיתיר ואם הם גופים רבים ,והטצא שאמרו
שתמשך המציאות סהטיר אם כן נפשו הנשארת הפשוטהיש בה ראמר לחו ההוא מינא אמר*חו נפשותיהם של צדיקים ננוזות
חלקים קודמים ומאוחרים בי יגיע בו ההוספת תסיר והכל רבר תחת כסא הכבור ואסרוועל נפשתם של צריקים אוא אומר
אחר פשוט אין הומר בו ולא יצמיר בוחלוקה ולא קרימת חלק והיתה נפש אדנ' צרורה בצרורהחיים ,א'כאין הפרשבין אמרו
לחלק אחר שאינה בעלת הלקים ואלו כלם ענינים סוחרים זה נשטותן ובין אמרו בפשותיהן שהרצון בנשמתן נשמת כל אהר
פ ואחד ולא שיחת כלם דבראיהר ואטרו ובחל ערניך תשקם שכל
שלאהריהיושלאיצוייר בנפשו ההלוקה אין בכאן הליר
אק"
ה ומגו
אחד ואחדיש לו עדן בפגע ,א'כ האמונה הישרה והנכונה אחר
קודמים מתאחרים לאץ תכלית
בה
וכל שכן
ורוסיה קצת הנפש קודמת לקצתה והיא רבר אחד ,כל וה רחוק שהחקיים מן התורה והנביאים השארות הנפשהיא שנאמין שכל
טן הציור מאד ולא יקבלהו השכל אחר שהעקר מתורהנו נפש ונפש עומדת בפני עצטה ,ואין לטעון עלינו במה ימרר
ומחכמים ומהפילוסופים שהנפש יש לה השארות ,וזה ההמשל שכל כל איש וה מזה אחר שהם דברים שכליים ואינם בעלי
אשר אמרנו בנפש משה היא ההמשל בכל הנפשות ולא לקחנו חומר ואינם עלות ועקלים ,שהרי אמרנו בשכל הפועל שהוא
ענין אחד לפ' דעתם
נפש משה רק על צד ההמשל ,ואם ) ,~lcaבזאת האמונה עלה ועלול'ו רבים ישובו העלה
בהפררהשגלי והיות כל
הסבה
היוכל דבר אחר היא אמונהכיירטה בתכלית הגנות .אבל ראו וכמו שנראה ממשלנו א'כ אין
י
ו
ל
ע
ה
ו
ניו אחד נכרל מחברו מצר היותם עלותועלולים אחר שמצינו עלה
לנו שנמשך אחר רעת ההורה ורעת נשאנו ורעת הכסי הורת
ל ישובו ענ'; אחד לפי דעתם  /וכן אינונזפ 9תחת הציור
בהשארות ועיו
שהסהוייבעלינו ממשךאחריהם ונאמין אמונהק'.מת
הגפשות כמו שנזכר במקומות רבים ,אם בהורה כנם שאסר אחר שהשכלים הנבדלים אינם בעלי הומר שיפול בהם המספר
עםניטע בה' ואמרלמען ייטב לך והארכת יטיח ופירשו ג'ל מצד שהם עלות ועל~ל.ם אחר שהם פשוטים בתכלית הפשיטות
לעולם שכלו טוב ולעולם שכלו ארוך ,ומן הדין שנאסר בזהני הם מתדטים זה לוה מכל צר א'כ 'ש לנו לומר שאחר שהונח
כטה נכבדיםעריקים וחסיד'ם מתועל קדושת השם רבוכמורבו שהשכלים רבים לא יהיה הסבה במספרם מצר שהאחד עלה
טספרם ואם לא היה להםגמול אחר המות היה זה עול בחק והאחרעלול לפי דעת הפ'לוסופים מאסינ' הקדמותולא ש.מצא
השיית מכלהכרון והוא אמר בהורתו הקרושה ראה נתתילפניר האהד תבירו לפי קצת דעת בעלי החדוש המאמינים בסגה
והיכן הוא הוכהו של פועלת ,אבל נאסר שה'טם יתברך ברא השכלים נפררים שוים
את ההיים ואת הטוב את המות ואח
הרעיל אמרה והיהה נפש כפגלה או כל שוים !לא שהטציא אהר לזכותו ,וא'; לט
זה אשר נהרג על קדושת שמו ,וכן אביג
תרי!וה מזה שאץ זה נופלבציור השכל כמו שיש
לא תעזוב נפש* לומר בסה יפר
בצרור החיים ,ואסר דוד
אדונ
ילצורלוארהתתן חסירךלראות שחת ,ואמרכישלטה והרוח השוב רברים רבים ואם הם מורגשים אין השכל 'כול לקבלם על
לפאז
אשר נהנה ,ואמר דוד מה רב טובך אשרצפנת אסתתם הלא תראה בגופי הגלגלים כסה רברים מהם נעלמים
8ל האלהים
פעלת לחוסים בך,ואמרהנביא בהפלגת הטובה ההיא אשר טן הפילוסופים בתבונתם וסבובם ~ענינם ואינם משיגים טהותט
אקלח ערך ולא דטו' ,עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה ואנחנו בעלי ההורה הקרושה טה לנו ולצער הוה ולנמר שהשם
לכ14כחלו ,ואמרה התורה השלמה פן ישלח ירו ולקח מעץ יתברך ברא השכל הראשון והשכלהראשון השני !השני השלישי
לוחי  ,o~ySואחדו ר"ל העולם הבא אע בו לא וכן ער תשלוםמספרם ומהם יחחיינו הגלגלים והכוכבים ,וטה
ההחםיאכ
הפסד
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