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מורהנבוכים הלקראשוןפרקע

קחתם מהבנת ההמון ,כמו שהנדנופעטים ,ואשובלהשלים מהשנכרמתילהבינוואוטר ,שהםיל

התחילו להביא ראיות מדבריפסוקים עעלהיותאלוהדברים המנוייםכערבות ,כשאסרו צדק DtWtq1

דכתיבצדקומשפס מכוןכסאך ,פ(ו)וכןהביאוראיהעל אותם שמנאום שהם מיוחסיםלו יתבהם
אצלו והבןזה,וכן הביאו ראיהעל השאר שהם בערבונו מהיותםסיוהסים לשם יתעלה שהםאצלו
והנן זה .צ ובפרקי רבי אליעזר אמרו שבעהרקיעים ברא הקניה ,ומכולם לא בחר כסא כבוד
למלכותו אלא ערבות שנאמרסולו לרוכב בערבות ,אלו דבריו קוהכינם גםכן ,ר ודע כי כלל
ף מרכבתו ,בטרכבת הטשנה ,
הבהמות הנרכבות נקראות מרכנה ,וזה נכפל הרבה,האשוריוס
מרכבות
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הכמריש צאת האמונה שהיא כפ'התורה השלמה והנביאים גיבורות רביםהמונע.ם הם כמו הכוחלים או ההרים הגבוהים
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כלם שהשם ברא הכל ברצונו הנמשך אחר חנטהו אשר הוא
עצמו ואינה דבר יוצא חוץ מעצטו ולא בהתחלף הפעולות
יתחלפו הענינים הנמצאים בעצם הפועל ,והגה לך משל בזה
נמיש הרב בענינים הנמצאים אתנו ר"ל שיהיה הפועל אחר
ויההייבו טמנו פעולות מתחלפות ואעשפ שלאיהיהפועל ברצת
בסו האש אשר תחיך שאר הדברים ותקפיא קצהם ותבשל
והשרוף והלבק והשחיר וכן הכח המרבר אשר באדם יבאו
מטנו פעולות רבות מתגלפות ואם הוא כח אחד פשוטאיןרבוי
בן כ"ש בהשי'ת איר ההעלהעל כל ספוריגיעו ממנו פעלים
רבים מהחלפים בלאשנוי בעצמו ,וברא השכלים כלם ומספרם
כפי אשר גזרה הכמהו וברא הגלגלים והכוכבים והארין וכל
אשר גה ושם בגלגל.ם כח ההנעה בשלמות עצמם ולשלמות
זולהם שהם ישפיעו הטובות במציאוה המיר כפי גזרת האל
ורצונו הקדום,ואין לנו לחקור במה 'פרדו השכלים זה סנה
אם לא כש.היה האחד עלה והאחר עלול לפ' רעת מאמיני
הקרמות או בהמצ.א אחד זולהו כפי מאמ.נ' ההדוש במו
שאמרנו שיש לטעות כמו כן בשתי אלהאיך יפרד דגר ט,ולתו
אסר שהם ענינים שכליים ומהדמיםי
ה לזה ולא הרוחנו לוה
כרום לחת בה :מסמר מצר היוחם עלוה ועלולים או מצד היות
ן דק ,וכן נאמר
האחד ממציא האחר זולתו סשנעין בזה בע.ו
בנפשות השלמים והמשיגים השי"ת כל אחד כפי כח האפשר לו
ה
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ש
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הרבק1ת והקורבה אשר ה"ה לה עם השחת בעודם עם הגוף :
העם גדול העמיק העמקה גדולה להפיל החשה בנית'ה בזה
ההיקש התנאי ולא מצא ררך לסחור דברי כי אם בזה
הצד  ,למר ,כמו שביצת השמש הוא אחד בעצמווהוא טתחלק
לכמה ניצוצות בעה משגיחמן החלונות מציץ מן החרכים והם
רביהנתפר כן בכל האגשים המשתדלים להשליםעצמם בחכמות
הוא אחד נמצא נכלם ואם הס אישיםמתחלפים
רחטכל
 .ואמרת* אינו יומה כי הסנה בהיות השמש
המספרי
רבי הפוע

העושים צל  1nly~oמלהתפשט ,אטנא כאשר הוא בטקום אחר
פשוט רהב כמה שיהיה אין מתחלק בלל אמנם השכל כאשר
השחדלו אנשים בחכמה אחת או 1
נכלם היתרון שיש לאחר
על תגירושנימבואר נגלה אם כן איננו אחר לכל אנשים בשוה,
ואם יאמר אומר אין המונע מעצמו רקסיד ההכנות המתחלפות
באישים בשתי מזג סוח או בבלתי שווי שרש מי שעצם מוחו
בשליח השוף ש שמא רגהליחותאו שהוא רב היובש או זכרן
גדול מצר יובש ש"ש לו באחורנית המזח או שהוא שנחן מצר
שיש רוב הליחות שיש שם יטצ
ר ואת המת לא ישוו בגדולה 1
ההשובה וה אסח שהחוטף הואסירהכנתמזגם אמנם לא נוכל
לומה כי השכלהפועל הוא השבל אשר בגו ערשיהיה הוא הש
שהשכל מסכים ,כי השכל אור בנו הוא כח לבר והוא ההכנה
אשר בנפש משוללת מן הצורות ההיולאניות כמו ההכנה אשר
בלוח לקגל הכתיבה אם כו] הוא צריך למי שישיבהו אל
הפועל וה~לירו והצמיחוויתן לו הישות והמציאות ,וזהו ח10ם
עליו כי הפועל'תןלפעול בספחו רומה לכה שנעצמו א"כ הוא
עלולו ,וראה אמרו ואשנו נרסק בסוף בשכל הפועל ,הרצון
בו אחר שנשלם ושב שכל בפועל לא קידם ואמר שהוא התחלה
מניעה ופוסלתלנו ,מורה שהמכיע אעו -המתנועע ולא הפעול
הוא הפועל ,ואמר עוד כי הוא יניעהו על צד התשוקה כט
שיניע החשוק חשוקו ולא ההשוק הוא החושק ,ואמר עור אם
היה כלהניעהיגיע בסוף
ת.ברבר אשריניע יחוייג שנדבק בסוף
השכל הפועל .בכה בני בית זלזל ההקש התגאי שלא יחבן
להיות זה ההתדבקות והנה קמה אלומת דברי וגם כצבה בקומה
זקופה קיימת נשאת והחומה בניתיה לא איל הברק יגיחה 'ולא
רשול החומה תחתיה( :ו) וכן הביאו ראיה על השאר שהם
בערבות מהיותם מ1.חם.ם לשםית' והכןזה.פי' אטר והבן זה
כאלו אסר הם הראו כמו שצדק ומשפם מוחד לערבות וקראם
סכון כסאו כן כל שאר המנויים אס הם מיוחדים לשםיתע תפ
גאים מערגותכי השם ית' שסחו ההחלה להם להשפיע טהם
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מרבבותפרעה,והלאיהעלהיותזה השםנופלעלהרבהבהמות ,אמרו ,וועעלה והצא מרכבהטמצרים
בששמאווזכסףוסוס בחמשיםומאה ,ונאתראיה על היות שם מרכבה נופלעל ארבעהמןהסוסים
ו6ה אומר כי כאשר נאסר ש לפי מה שנאמר שכסא הכבוד נהמאים אותו ארמע היות קראוהו
החכמים טרכבה ,לדטווז במרכבה אשר היא ארבעהאישים ,וזה שעור מה שנתגלגלואליו הדברים
בזה הפרק  ,תואי אפשר טבלתי הערותאחריש נ'כ רבות בזה הענין ,אמנם המכוון בזה הפרק
אשרעדיוהיעה השבת הדברים,כי אסרורוכב שמים,ענינו מסבב הגלנל המקיףומניע ביכולתו
ורצונו,וכןאמרובסוף הפסוק א ובנאותו שחקים ,אשר בגאהעו סבב השהקים ,הוציא זה הראשון
אשרהואערבות כמו שבארנו במלת רכיבה,ושאריתו במלתנאוה,כי בתנועת הנלנלהעליון זאת
התנועה היומיתיתנועעו הנלנלים כולם כתנועתהחלקככל ,חאתהיאהיכולת העצומה אשרהניעה
הכלולזה קראהגאוה ,ויהיהזההענין נמצאתמיד בשכלך לטהשאניעתירלאמרו ,בשהיאהגדולה
שבראיות שנודעת מציאות השם בה,ר"ל הקף הגלגל כסו שאביאעליוהמופת ג והבינהו:
כיהחכמות הרבא אשרהיו באוטתנו א באטתת אלוהענינים ב אבדובאוררהזטן
פרקעא דע
גובשלים האומותהסכלותעלינו ,ובהיותהענינים ההםבלתימותריםלבניאדםכלם
אפוי
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כמיספר 6יך גתחדס חכנווח סמד3ריס מתהלתםעד ס1סס ,ויקמר ססקדמות'סס ל 6נלקחו מטבע סמגי16ת 6נל מס
סירקו ג16ת למססירנו לכנרו,וכן6ין כחיגם 56לס 3מס פעליו סנוני16ת
"כל גמסכ6 1חר סימיון
סעעס כסקדנו1ת;שגיחועל 1סגרכר3ךך ממזרמותנל,סיתטסמ5ייועויסך ינתרותייקו
ת סרס וקיווקו ומרחקת
סגסמות76311 ,ססו 6דר1טיקר
כמומ5י"1ת ס656ין
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גל אלוהטיית ,ונואוחויחלש שג הכגוי לש"ת ,או נוכל העצוטה ועאצלת לו סאתהשםיתעלה ינקן שאר השתקש;
לוסר שכט'גאוות שגלגלגלהשית מסרונגשינו שהואהינולת
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וי לי

ויכ6ר. 1חמס
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במושבארנו ,ולאההן הרבר המותר לפניארם כלם ,ה אלא דברי הספרים לבד ,וכבר ירעם

שאפילוהתלמוד המקובל לא היה מחובר בכפר מקדם,לענין המתפשט באומה ,דברים שאסרתי
על פהאי אתה רשאי לאסרם ( )6בכתב ,והיה זה תכלית החכמה בדת שהוא ברה סטה שנפלבו
באחרונה ,ר"ל רוב הדעות והשתרגם וספקותנופלותבלשון הונקובר בספר( ,נ) ושנגה תתחברלו,
ותתחדש המחלוקתביןהאנשים ,רגובם חבורות ,והתחדש הבלבול במעשים ,אבל נמכר הדבר בזה
ן הגדול כמו שנארנו בחבורינו התלמודיים ז (נ) וכמושיורהעליו דבר התורה ,ואם
כולו לביתדי
תורה שבעל פה נפלה בו הקפדה טהשאירולעד עיבור מפורסם לבני אדם כלם ח(י)למה שיניע
כוהמן ההפסד מ (ס) כל עובןשיסוכר דבר מאלוסתרי התורה ויפורמט לבני אדםכלם ; אבלהיו
נטמריםמיחידי מנולותליהירי סנולות כמו שבארתילך (כחק6"3מ,ס וכפרק ("ג מוס)  ,מאומרם אין
מוסרים כהרי תורה אלאליורון חכם חרשים וכו',וזאת היא הסבה הטחייבת להפסק אלוהשרשים
העצומיםמן האוטה ,ולא תמצא סחם אלא הערות קמנות ורמיזות גאו בתלמוד ובמדרשות)1(,והן
גרנרי לב מעטיןעליהם קליפות רבות ,עד שיתעכקוכני אדם כלם בקליפות ההם(י) וחשבושאין
תחתם לב בשום פנים,י אמנם זה הטעט מזער שתמצאהומדברי ענין הייחור  ,ומה שנתגלה טזה
העני לקצת הגאונים  ,ואצל הקראים ,הם עניניםלקזוזםטן המדברים טןהישכרגאלים ,וה! טעם
ן כננדסה שהברותוהישמעאלים בו ,ונזדמן עוד שתחלת התחלודהישטעאלים בזה הדרך היו
מזער
כת אחתשנקרא עומם מעתוזל"ה(פי' הנברלים)ולקחו מהם חברינו מה שלקחו והלכו בדרכם ,ולזמן
אחר כן נתחדשה בישמעאלים כת אחרת שנקרא שטם כת האשער"ייה ,ונתחדשו להםדעות אחרות
לא הטצאעם חברינו מן הדעות ההם דבר ,לא שהם בחרו הדעת הראשוןעל דעת השני ,אבל
למה שנזדטןנלקהו הדעת רואשון וקבלוהוותשבוהועניןמופתי ,אסנט הספרדיםהאנדלוסי
ינםומאנשי
אומה
awטוב
אפה-י
ס זס לסיממסיוכפי מס
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ססיתס סנריחס נ
וססתרגס וספקות ג1סל1ת כסירוס ממחוגר כספרכי וס סתורת מור סיסורסט סטיין לכל ויסתרסו גסימוגות:
קומר נכס 16 011מר 3כס נחוסן סיחחדסו מגגות רגזת י המגס  orסמטת מתר .ר"( מס ססמ(NPS 6סג6וייס
ייחסרססכלכיל כמעסיס ער סל %עין 3תלתור סל161 6לסקרייססייחו יתטלסגלתי גסס סו 6לקמיני
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קרשקש
ה
צ
י
ו
 %ש"ב ,ר'ל המלמור :ה)ישגגה תתחבר בו שען שרחושריר,
 ,ב
יהסורות ועלסם קליסוח רבות,

בארמונה ,רוצה בו טעות סופר( :ג) ונטו שררה
פ ההורה אשריוריך( :ד) למה
 1'spרבר הורה ,כדכת'כ"'
שיגיע כזהטן ההפטר ,ר'ל רשי הרעות בעגם הנכתב; :ס)כל

שאין ראוי שיחובר( :ו) והם

גרג'ר' לב מועטים ר'ל אוחם
ר'ל סעורב.ם בענינים אשר הם כלה' מכונים )1( :והשבושאת

חחתס לב ,רוצה גו שאין בטררשים ההם רברעסוקבעניןשיש
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קח
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התיקו בדבריהפילוסופים ,וימולרעועם מה שלארויהסוהרפנה קתט ,ולאתמצתם
אומתנו
שלכובדבר טדרכיהמדברים,ולזה נמוכ בדבריםרביםלצד דעתנו בזההמאטר בעניניםהמעמים
יכל מה שאמרוהוהישמעאליםבענינים ההםוהםהמעתחל"הוהאשעו"תה,
הנמצאים לאחרתיהם,ודע
הםכולם דעות בנויותעלכנזרות והקדמות לקוהות מספרי מהיוניםוהארמיים ,אשרהשתדלולחלוק
נעל דעותהפילוסופיםובטול מאסריהם ,והיתה סבת זהכי כאשרכללה האומההנוצרכן האומות
ההם,ומענוהנוצרים טה שכבר נודע,ויהיודעותהפילוסופים סתפשמות באומות ההם,ומהםנולדה
הפילוסופיא ונתחדשומלכים שומרים הדת (ח) ראו חכמי הדורות ההםמזהיווניםוהארמיים שאלו
מענותיסתרו אותםהדעותהפילוסופיות סתירהגדולה מבוארת והולידו ס חבטת הדברים הזאת,
ועל הדעות ההם הסותרות פנת תורתם ,
והתחילולהעמיד הקרמות טועילוון להם באמונתםוישיב
וכאשר באה אומת ישמעאל ונעתקו אליהם ספריהפילוסופים ,נעתקואליהם נםכן התשובותההם
אשר חוברועלספריהפילוסוף ,וטצאודב יורני המדקרק ואבןעדי חולתםבאלו הענינים והשיקו
תרםי( ,ס) ובחרוגםכד מדעותהפילוסופים הראשונים ,כל
בהםע והניעו אל בקשהעצומה לפידע
י שהפילוסופים האחרונים כבר הביאו מופת
מה שראתו הבוחר אותו שהוא מועל לו ,ואף על
פ
בבטולו ,פ כחלק והריקות(,י) וראושאלוהענינים משתתפים והקדמותיצמרךאליהם כלבעלהזרה,
ואחרכן פשמו הדברים צוירדו אל דרך האחרת נפלאת( ,כ)לאנחלו בה כללהמדבריםמןהיתנים
וזולתםק(ל) שאותםהיוקרובים לפילוסופים ,ואחרכךיצאועוד בישמעאליםמאמריםתורייםמיוחדים
בהם ,הוצרכו בהכרח לשמרם ונפלה ביניתם נם מחלוקת בדברים ההם,וקיימה כל כת מהם
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י
ע
כ
p
n
t
h
נתקוo~tlhססריסכיל1סופיססעקיקו
סיסמע6ליסונע
ומ 165ספרייוחגי סמדקוק וקנןעדי וז1לתס63לוסעגייגיס
וסחויק( 1ססומגיעו6ל כקסת ע15מסלפי דעחס ,סר5ון כ 1סחס13ססטיגוסגין גדולקמתי כסססיגו סתסוכותסגעסו
"ל ססג'חומ5י16תostמרדיוסריקות וכחרגג"כ pip~nספ'ל1ס1פיססר6ס1גיס
suדב ססיל1ס1סיס :כחלק 1סריחוק,ר
ריסר6סו סכוחר ססו6מועיללו  P~tb1סספילוס1סיס ~ olllnnhככר סכ' 16מוסת 3גטולו כחלק וסריקות1671 :
כל מס
סקלו כעגייג'ס משתתפיס וסקךמ1ח י5טרך"ליסס גל נעל תורסוצחרכן פשטו סד3ריסוירדו 6ל דרךצחרת גפל6ח
ל 6גחלו 3ס כללסמד3ריסמןסיו,ניסווילסס ,וסר15ןכי חכמי סג51ריסוסיסווע6ליס'רוו לדרךצחרתממסריסיוגיס
וס6רמחס סכ'1ג'ס 1ס6רמחס לע"ס טריוחולקים לדעותספילוסופיס עדין ל6סיו  ot~Slnעמסם 3כל ס37ריס 6ל6
מס סהי6 6מוגתס 6כל סחכמיס ס6חר1גיס מסיסמע"ליס סחרו ספיל1סופיס נכל מס ס6יור .1ולח"כינצו עוז
כיסמע6ליסמלדוריסת1רייסמיוח7יס נסס ס1נרכ 1הסתרח לממרסונפלסכיגיסס ג"כ מחלוקת כדכריס ססס וקיימס
כ5
קרשקש
לו חורן (ה) ראו חכמ' הדורה ההם ,פירוש ראו שרעות
הפיל:כ1פים כותרנה פחת הגרהם והוליכו חכמה הדברים ההם:
(ט) ובדרו ג'כ ,פירוש ה'שמעאל.ם בהרו מרעות הפ'ל1כום'ם
הראשונת כל טה ומראהו הבוהר אתו שהוא מיעיל לו והוא
שהם
].
ל,,
ח,
ה..
,
ו.
ר.
...
 ,הרצץ -
.ריק
רי .וה
ג.ז
ק..ו.ה,רי-.דו.ת,.
הקיים העצם .הפ
ח -
.-,,,י

-י-.

---..

ם(:י) וראו שאלהענינים משהתפים
צריכים להם לקייםדליה
והקרשת 'צטרך לכל געל תורה,הרצון בזה ההלק והריקות
(ך)' לא נהלו גה ,לא ההויק 1בה )(( :שאותם ה.ו קרובים
לפ'ל1סו).ם ,רוצה בו שאזהם הטרברים הראשונים היה וטנם
קרוב

י
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הקומותמתילויןלהלשמור דעתם,ואין ספקכיישניניהםדבריםשכולליםשלשתנו,רזלהההודים
לם אשרבהתאמתו לואטתו הנפלאות ועלתם ,אמנם
והנרצריםוהישמעאלים ,והוא מאמר בחדלם העו
שאר הדרברים (מ) אשרעמסועלעצמם שתיהאומותהאלה ,העסק בהם כעסק האנשים ההםבענע
ו בהקדמות ההם אשר
השלוש וכעסק קצת כתות אלו בדבור ,עד שהוצרכולקיים ההקדמות,יקיימ
בחרום הדברים אשר נשקעו בהםוהדברים המיוחדיםבכל אומה מהם ממחשיחובר בהם להאיןצורך
לנואליהם ,כלל דברכ כל המדברים הראשונים מן היונים המתנצרים ומן הישמעאלים לא
נמשכו אחר הנראס
יציאות תחילה בהקדמותיהם ,אבלישתכלואיךצריךשיהיההמציאתן
קימענקהמ
ה
ש
עד שתהיה ממנוראיהעל אמתת וה הדעת ,או לא יסתרהו ,וכשיתאמתהדמיון ההואיחיבו
) אשר ילקחו מהם
שהמציאות הואעל צורת בך,ויבואו להביא ראיותלקיים המענות ההםה
ההקרמות אשר יתאמת בהם הדעת אולא יסתר( ,ס)כןעשו המשכילים אשר הנהינו ואת ההנהנה
תחלהוחברות בספרים ,ואמרושנוףהעיוןהביאם אלזה(ע) מאין נשואפנים לדעתקודם(,פ) אמנם
האחרונים אשריעיינובספריםההם תלאידעו דברמזה,עד שהם ימצאובספריםההם הקדומיםראיות
גדולותוהשתדלות חזקהלקיים דבר אחד אולבמלדבר אחד ,א תחשבו שהדבר הההדאיןצורךבשום
פניםלקיימו או לבשלו במה שיצמרך אליו מפנות התורה ,ושהראשונים לא עשו כן רק לבלבל
דעותהפילוסופים לא לרבראחר,ולהראותספק ב במהשיהשבוהו מופת ,גואלוהאומריםזה המאמר
לא שערוולאידעו שאיןהדבר כמו שחשבו ,אבל אמנם מרחוהקדמוניםלקיים מה שיבוקשקיומו,
ולסמל מהשיבוקשבטולו ,בעבור מהשניע ממנו מן ההפסד בדעת אשרירצו לאמתו ר ואפלואחר
י הדבר כמו
מאה הקרסותה והסירואותם הראשונים טןהמדבריםההולימעקרו ,וכלל אומרלךכ
שם מגב

אפס-י

שאמרו

ס6מחייס :ר וכעסק קנח כקוס כשול .ל"( ססיסמע46ס
סטמיךו דעות,לוח נתין6יךינית סדכול מ6חססזי(:כי6יס
orlכי מס ס~כליס סס6דס קין צתימכסויסכים נני6ו,ס
טין זל מ6ד :ש 6( 16יסחיוו .ו"(ססמ:י6וח (6ימחול
זע1מס (סיכך י(סרכו (קיים סקדמ1ח למוקות מסימת :
ת (6ידעווכלמ,ס.ר" :סאוס"מרו:יס (6יתייגו3ספריס
ססס ( 6ידעו סססכרוח ססס געסו כשכול קיום 6 onvכן
יחסכוסגוףסע'ון סכי6ס (סכר1תס:פסד1ח ססס :א המסכו
 1ס6מרוגימ
ססדכל ססו'66ן:ריךכו' .ל"( כ"כיממנו"(
קודמיס '
ססליססo
hןסכ6סל'ימנ 16כ)
סגוףסעיון ( Oוססטי
ס6מח 16
(6מח
ל6ור"י1חגדודות וססחד(וח
חולחס 6נ(
(גטקס (' 6מסכו סערו וט rn
סטרן( ~pק"ממאסגכחל"
ימסכו סטנו ססקדמומ ססס דלח כפ'(1סוט'סעכיכ(ס
כ1סו מוטת( sffg .סלקום
(( 6ךכר 6מר :ב כמס ס('כמססי
סססק נחס סימסכו ססי(1סוסיססיס בו  : nDIDג 1(61

כל כח ממס וקדמות מועילות לסלסמור דעקס61,ין
מסקכיים3יניססדכריססכולליס ס(סתגו,ר"לסיסתיס
וסגו5ריס וסיסמע6ליס וסט מומר נחדוס ~6 os1Uסר
כסח6תתו לדעת כלס יתומתו סנפל16ת  ,OPS1ttומנס
ס6ר סדכריס 6סר עמסו על עגמן סחי ס6ומ~ח PDPO
נסס כעסק ס6גס'ססססכענין ססלוס וכעסקקנת כחח
6לו כדכור',ר"לטסיסנוע6ליסימסכוכי 6ססרטיסיםגכי6
ןכלת' עכסוכבקרימנו הכס
מימסיס סכ5כי ס6דסילי
6חד  tShnסג'כתות כיקרו סדכריס 6סר
וגכי6ע"ד סכל
גסקעו כסס  :וסכן 6מר 1סו 9זכר
י כל סמדכריס
כ
סר6סוגיס מןסיוניס וסנעריסומן סיסמע6ליס ל6גנוסר
6חר סגר6סמעגין סת5י6ות חאלס כסקדמ1חיסס 6כל
יסתכלו6יךזריךשיפיס סמני6וח עד מתלקח ממגו ר6יס
.ן
י
מ
ד
עסלסו6וימאחייתנוךעות'סס 16סוס6ל6עלינסותררחוסוויו3כ6סוי(חס6כתיחוס
ת
ו
י
ו
ר
לקייםסטעגוסתסמסנסיס"ו6תסרילקחו מססכךסקדמוחעדסיח6מת ס16מריס,ס סמ6מל .ר"(ס"(וס"(ס'ס ס16מליסוסספגי,
כסס מדעתספוריי  16על ממעט ל 6יסתר  ,גן עסו ל("(6ידעוhnסPרסקדורכמומחסכו :ד ולסיקו6מר(6ממ6תסס"קכדסמוס.
( (6
סמדכריס סל6טוגיס ססס
טכס
סמסכיליס 6סרסגסיגוז6ח ססנחסתפלס.שכרוסכמפריס
וקמרוסגוףמעיון ~)6 ohtלזסמקין נסוקמגיס לדעת עסו לק כמכול מס מימסך מן מפסד דטוחס ולגו (6מח
ימעיון ל 6סכי6ס על זס ססקדמוח ~ ofiכעומק ונדקות כנד יגיעססחירס כדחס
מתוריי,וסימת סיס תססך
3ססכ
סו
שכיעס לכקס דעותוסקןמות "1(.06מר מ6ס סקדמוח :ה ומסיר
רקמדעות 6סר סרגלו
("פוחס סר6טוגיסנע
ללנו (6מת סטיןלסילו 6מל
6סר 3ססיתק'יס 6מוגתס סחורה .אנוגס ס6חרוגיס6סר סטוכריסcnib .סר6סיגיס"ט
סמדכריס ל6ידעו דברמוס עד פססימנ16
יעיינו
ו לבטל דכרויחסכו ססד3ר ססו66ין נורך
"
ס דכר
נספריםכמססרסיס סקדומיסרציות גדולות וססתדלות חזקםלקיי
כסס  O~)Dלקיימו 16לכסלו כמס הנטרך צליו מכג~ת סתורם 6כל נ91סעיוןהכיחסלוסלכלכל זעות ססיל1סוטיס
1לכר16ת ססק 3מססיחסכוסומופתותיגו כןסדרר6 ,כל  o)nhטרחו סקךמוניס ל 6כענ1ר סגוףסעיון סכי6סע"ז
6נללנוסטסגיע מנגומן סספסך כדעת6סרירנ 1לצמתו ~הפילו 6חר ת6ס סקדנו1ח מסירו הוחס סר6סוגיס מן
שמהכריס
קרשתם
קרובלומןהפ.לוסופ'ם ולאירעו במה swywהאהרו:ים( :מ) )ושר

עמסועל עצמן שהי האותות האלה העפק בהם כעסק הששים,
הרצו; בזה !הוא העסק אשר 1D~yעל עצמם שת' האומות בעמן
השלוש וברבור הנבואה אם הוא קרמון או  ):( :w~lnaשילקהו
סחם הקרמנה ,ר'ל ~ anlwהטענות( :ס)כן עשו המשכ'ל.ם,
ר"ל המרברים אשר חברו ואת ההנהגה פירוש לבטל טגע

המציאות ובנו הקרמות לאמת דעתם( :ט)מאין נשוא פנים
לרעה קורם ,זה  Hlfiרמז לקיום החלק והריקות אשר בטלו
המילוסופזם!(ס) אמנםהפילוסופים האחרונים אשריעיינוכויבספרי
ל מה שעשו המדברת הראשונה וכל
הראשוגים,המרברים חשכועןי_
ההקרמות וי:ראיות שהביאו לא עשוזה לחזוק תורתם אבל לבטל
דעת הפילוסופים ,ולאירעושאין הדבר כסו  la~narאבל כל
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קם 109

שאמרו תסמפטם ,אמראי
ן המציאת נמשכת אחר הדעות ,אבל הרעיתהאמתיות נמשכות אחר
המצ
ה
ל
א
ם
י
ר
ב
ד
מ
ה
ן
ס
ד
ט
ש
י כמושעיינתי בספרי הפילוסופים
יאות  ,וכא,שרעיינתי בסהפטרדיבריםכולם אכחפרי
ל
דרך במיןואףעל
גםכןכפייכלתי טצאתידרך
י שיחלקהמיןההואלחלקים,
פ
י פנת הכל שאין בחינה במהשעליוהמציאותמפני שהוא מנהג( )5אפשר בשכלחלופו,והם
והואכ
נםכן במקומותרבים יבריכו אחר הדמיון ויקראוהו שכל ,וכאשר הקדימו ההקדמות ההם אשר
אשטיע
יהעולם מחודש  ,וכשתקיים שהעולם מחודש התקיים בלא
שךאותם,פסקוהדיןבמופתיהםכ
ספק
יטשןלו עושה חדשו ,ואח"כיביאוראיותעל העושהכי הואאחד ,אחרכןיקיימ
ובהיותו אחד
שאינוג  ,זהדרך כל מדברמן הישמעאלים בדבר מזההענין ,וכן (ק) הטחקים להם מאוטתנו
אשרדרכודרכיהם ,אמנם אופני.ראיותיהםוהקדמותיהםבקיום חדושהעולםאו בבמת קדמותו הם
חלוקים ,אך הענק הכולל את כולםקיום חדוש העולם,ובחדושו יתאמת שהבורא נמצא
, .וכאשר
י כל מה שיחשבו שהוא
השתכלתיזההדרך רחקהנפשי מטנו רחקגדול מאר,וראוי לושירוחק,כ
ןהטופת
מופתעל חרוזםהעולםישינוהוהספקות,ואינו סופת גוזר אלא אצלמי שלאידע ההבדלבי
וביןמחלושה הנצחון והוא חלקמןההגיון,ובין ההמעאה ,אמנם אצלמי שיודע אלו המלאכות,הענק
מבואר נגלהשהראיות ההםכולםיש בהםספקותונעשו בהם הקדמות לא בא עליהם מופת,ותכלית
יכולת המאסת אצלימבעלי התורה שיבפלמופתיהפילוסופיםעל הקדמות ,ומהנכבדזה כשאפשר
עליו .וכברידע כלטעיקזך השכל הפאמת שלאימעה נפשו ן שזאת השאלה רצוני לומר קדטות
העולםאוחדושו ,לאעיעואליהבמופת חותך ושהיא מעמדשכלי ,והנה נדבר בזה הרבה,הספיק
לךמזאת השאלהשפילוסופיהדורותחולקים בהמהיום שלשהאלפיםשנה אלזמננוזה במה שנמצא
בחבוריהם
שם אוב
אפרני
י נפט סחמנ(1ס כממסכו סכלים סמ7כריססמולי מעקרו ,ר"לכיכסיריוס סק7מסס6סילו
 ohnסקדמוס ססילסמי
6חריסס סג( מסס6ערוסו (6 6מרו0ו מ1ד דטוחססתורייס 6חר מ6ס סקדמוחינטל סדעחסתוריםכטלוס0מזכריס,
1סטגין 1 :ומסיון מטמר וכעכור ~סמסכו ק5תמןס6גסיססגוףסעיוןסכי6סלוס,
 hlhמ5דסניףסטיוןמכייסי16ת
 .ר"(
י ו6ח 00ק7מס מנקתלדת 6חר
6
1
0
ק
ס
מ
י
ו
ר
ו
כ
ע
כ
ס6ךס יטרוד
1
(
ס
מ
6
ס
ו
ס
ו
כ
ם
י
ו
כז
יסו  :מ6ס 0ק
פמכעחגית,י"(60ח"ס6כי(סכים  spDPIDקדמוסו  16ע(נ
וו
כר
מ
ימ~ח,וכגס6יןכר16יליקחרסיס מסדעוחמתוריות
ק
יסחררו 6כל חסמגי6ות סו6
סילקת רסיס6 :מר
סמלה
רטשין 61מר סחגס ר' חמס 0גרגוגיוס מן סמ6מריססגפל6תי על סרב 6יךייחס
ס6מחטח נמסכות 6חרסמ5י6ו
לתמסטי"6וס וס ו0ן610 6מ0דר~סיס 6סר 6מר6ריסט"ונמס ס6חרסטגעוסקריך גסס כמקמר16חסגימע,וססיכ
י ל6מגיע לרז
כי 0גר6סלו ,געת חכרו סרכ 0מ6מר סוס סיסמחכוגןנדברי ס6חרוגיסכיחוד16 ,גויל לומרג
16ח 1סמ6מר'6ל6מפריסתחמסטיו"ס,ולכ! יחסו6ליו,כירסיס מסמ6מרוסל6מגיעו כלסלכ" 6מסמסרסיס:וסכן
6יךסכ7יל סרכ כמסרו כעיונוכספרי סמדכריס וכעיונו כמסרי0סילוסוסיס,כיימסImmoכספרי0מזנריסוחכליח
ןויקרך כמסריט
כיכולת 1PD3כססריססילוסוסיס ,וגזםרצויסיעסס 6 0760מריגיעת הסכלכעיון מתוסת סיעיי
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נהממתם ,מחרשהענק בארע השאלהכךאיך נקחה הקדמהנננהעליה מציאווע הבורא ,הדאה
א"כמציאות השם מסופק בו ,אם העולם מחודשישעיאלוה,ואם הואקדמתאין אלוה,ז אםשיהיה
הענקכן לנובספק,או נאמרשעשינוהמופתעלחדתםהעולםונכריהבני אדם בכה הזרוע לקבל ממנו
זה ,כדישנוכל לוסר שאנחנוידענו השם במופת ,תה כלו רחוקמן האמת ,אבל הפנש האמתיים
אצלי והוא הדרך המופתי אשראין בו ספק ,שיקרים מציאות השם ואחדותו והרחקת הגשמות
בדרכי הפילוסופים ,אשר הדרכים ההםנבניםעל קדמותהעולם ,לא שאני מאמין בקדמותהעולם
ולא אקבל מהםזה ,אבל בעבת שבדרך ההוא יתאמת המופת ,פגיע האמתהשלם באלה השלשה
דברים,ר"ל ,במציאותהאליתברך,ושהוא אהד,ושהזאבלתי נשם ,מבלתי הכמה אלנזרת המשפט
בעולם אם הוא קדמון או מחודש ,וכשיתאמתואלינו אלו השלש בקשות הנכבדות העצומות במופת
האמתי,נשוב אחרכן לחדושהעולם ונאמר בו כל מה שאיפשרלטעון בו ,ואם תהיו;ממי שיספיק
לומה שאסרוהו המדברים ,ותאמין שכבר התבאר המופתעל חדושהעולםאניאוהב זה ,ואם לא
יתבאר אצלך במופת ,אבל תקח היותו מחודש מןהנביאים קבלהאיןהיזק בזה חולא תאמראיך
רעעאמת הנבואה אם העולם קדמון ,עד שתשמעדברינובנבואה בזה המאמר,ואין אנחנו עתה בזה
הענין ,וסמהשראוי שתדעהו שהקדמות ט אשר יסדום ויישבום השרשיים ר"ל המדבריםלקיים חדוש
העולם" ,ם בהם מהשך העולם ומשנויסדרי בראשית מה שתשמעו,שאי אפשרלי שלאאזכור לך
ההקדמות שלהםואפני הבאת ראיותיהם,יאמנם דרכיזההוא כמה שאנידלךכללועתה ,וזה שאני
אומר  ,שהעולם לא ימלממהיותו קדמון או מחודש ,ואם הוא מחודשיש לו מחדש בלא ספק ,הה
מושכלראשוןכי המחודשלאיחדש עצמו אבל מחדשוזולתוומחדשהעולם הוא השם,ואםהיההעולם
קדמון ,ראוי בהכרח במופת כך ,שיש נמצא אחד מבלתינשמי העולם כלם,שאינו נשםולא כח
בנשם ,והוא אחד תמידנצחיאיןעלהלו,ואי אפשר השתנותו והא השם .הנה כבר התבארלך
כימופתי מציאות השם ואחדותווהיותו בלתי נשם אמנם צריך שילקחולפי הנחת הקדמות  ,או
יעלהבידינו המופתהשלםיהיההעולםקדמוןאו מחודש ,ולזה תמצאנילעולם במהשחברתיו בספרי
מלן
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ק
התלמודכשאימןליזכרון תודתהדת ,ושבוא לדברבקיום מציאווז השםשאני אקימנהבמאמריה
נוסים לצר הקדמווז,אין זהשאנימאמיןבקדמות ,אמנםאנירוצהשאקיםמציאותוית'באמוצינו
בדרךסופתישאיןמחלוקת בובשוםפנים ,ולאנשים זה הדעתהאמתינדול הערך,נשעןלשודש

ארם יקעקענו ויבקש לסותרו ,ואחר יהבהב שהוא לא נבנה כלל  ,וכלשכן בהיות הטופחים ההם
) אשר לאיוכתם אלא פפמ
הפילוסופיות עלאלו השלש בקשות נלקחות מטבעהמציאות הנראה(י
שמירת קצתדעות .ואמנם מופתראיווז המדברים הם נלקהות מהקדמות שהםכננדמנעהמציאות
הנראה ,עד שהם יצמרכולקיים שאץ פבע לדבר בלל .והנהאפריד לך בזה המאסר
השפתרדקלבדברי
בחדרם העולם אבאר לך בו קצתראיהעל חדרם העולם  ,ואגיע אל התכלית אשר
ז
עלי
כל הדבר,מכלתי שאכמל טבע המציאותולאאחלוקעלאריסטובדבר סמהשהביאעליו המופת
י הראיה אשרהביאו קצתהמדבריםעל הדוש העולםוהיא ההזקה שבראיווזיהם אשר לא הונחה
כ
להם עד שבמלו מבע היציאותכולו ,וחלקועל כל מה שבארחנוהפילוסופים,הנניאגיע לכמהם
שאזכור
דואגה ההיאולאאחלוקעל מדע המצהרת נ ולא אצמרך להתנכר על הפורנשות,וראותי
לך הקדמות המדברים הכוללות ,אשריקיימובהם חדושהעולם ,ומציאות האלוה ,חגחדווזקוהרחקכן
הנשמות,
מה שמתחיבמכל הקדמה מהם ,ואב"כ אזכור
דרכם בזה ,ואבאר
הפילוסופיםההוקרראוךבותבשהואראך דרכםלך% ,א תשאלניבזה המאמר לאמתהמדמותההם הפ%הוקסדומפנטי
ת
אשר אוטרלך בקצרה,ששההוא רוב חכמתהטבעוהאלהות ,כמו שלאתוחילשאשמיעךבזה המאטר
מענות המדברים על אמרכזהקדמותיהם,שבזהכלוימינם ויכלוימיהבאים אחריהם ורבוספריהם,
כי כל הקדמה ההם אלא המעם סותר אותה הנראה מטבע המציאות ץהחדשו עליה הספ-קות
,
המתרנשות ,ויצמרכולחבורים ומתווכחות בקיום ההקדמהההיא,והתיר הספקות המהרנשות
ולצחות הנראה הסותר להם ,ואם אי אפשר בזה תחבולה,ואלו ההקדמותהפילוסופיות אשר
"מר
6ו
עא
אותםלך בקצרה ,למופתעל שלשת הבקשות האלה,ר"למציאות השםואחדותו ,והרחקת הנשמות,
רובם הקדמותשיעלה בידך אמיצתם בתחלת שמיעתם והבנתענייניהם ,וקצתםיורוךעל מקומווז
מופתם מןהספרים המבעייםאו ספר מה שאחר הטבע ,ותכנן אל מקומו ותאמת מה שהחר צרני
לאמת ,מ וכבר הודעתיךשאין זולת השםיתעלה תה הנמצא ,ואיןראיהעליויתעלה אלא בתה
הנמצאמכללוומפרמיו ,ונתחייב בהכרה שיבחן הנשאגכפי מה שהוא  1הלקחו ההקדמות ממה
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ופבעו הנראה ,ואז אפשרשתביא ראיה ממם ע5% 5ר'1
שיחה טטבעו,ולזה ראוי שתדע
אצפו
תיאפרש בולךכללהמציאותעל צד ההנדה  ,במה שכבר בא
רוק
וקח ראיתי שצרי תחלה שאני
רמתאין ספק בו ,ואב"כאביאלך פרקים אחריםאנבורלךבהם הקדמותהמדברים,
שוא והתא
ושבארדרכיהם אשר יבארו בהםנ הבקשות ההם הארבעה  ,ואח"כ אביאפרקים אחרים אבארלך
בהםהקדמותהפילוסופיםודרכי ראיותיהםעל הבקשות ההם ,ואב"כ אבאר לךהדרך אשראניהולך
בה ,כסושהנדתילךבאלה הארבעה בקשות:
י כדורהנלנלהקיצוןבכל מה
פרק עב רעכיזה הנמצא בכללוהוא איש אהדלאזולתזה,ר"לכ
בוהואאיש אחד בלאספק ,כראובן ושמעוןבאיטוט ,והשתנותעצמיו,ר"ל
ש
עצמי
זהנסדור נכל מהשכו,כהשתנותעצמי איש אישמבני אדם עלדרך משל ,וכמו שראובן עלדרך
כהטל הוא איש אחד והוא מחוברמאברים מתחלפים ,בבשר ועצמותונידים ,וםליחווע משתנות
וטרוחות,כן זה הכדורבכללו מהוברמן הנלנליםומן היסודות הארבעה ,ומה שהורכבמהם,ואין
רקות בו כלל ,אלא מקשה א מלאנקודת,מריצו כדורהארץ ,זהטים מקיפים בארץ ,והארר מקיף
בסים ,והאש מקיף בארר ,והנשם החמשי מקיף האש ,והםכדורים רבים אחדתוךשני,איןפנוי
בעיהס ולא רקותכלל,אלא הקפתם מתוקנתמדובקים אחד באחד ,כולם מתנועעים הנועה מכובית
שוהאיןמהירות בדבר מהם ולאאיחור ,בר"לכי כל כדור מהם לאימהר פעם ויאחרפעםאחרת.
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תטעתוהמיוחדתבומן המזרח אל המערב ,ומהם שיתנועעתמיד מן המערב אל המזרח,וכל ככב
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שב הכדוריםהוא הלקמןהנלנל אשרבו הוא עומד בסקוסו אקלו תטעהמיוחדתבו ,וארם
יראה
א*טתטעעבתנועתהנשם אשר האחלקמטנו ,וחומר זה הנשם החטוטיבכללוהמתנועע בסד"כ
אשוכחוטרנשסיהארבעהיסודות אשרבתוכו,ומספראלוהכדוריםהמקיפים העולם א'אבשוםפנים,
ן,
ולא בשוםעניין השיהיופחות משמנהעשר כדור,ואמנם אם מספרם יותר הוא אפשרוים בועיו
אסנט אםיש שםגלגלי הקפות ,והם אשראינםמקיפים את העולםישבועיון,ובהוךזה הכדור
הקרוב אשרהוא מטוךלנו()6חוטר אחד מתחלףלחוטר הנשםהחמישי ,קבל ארבע צורותראשונית
ושב בארבעתם ארבעהטפים,הארץ,והמים,והאויר,והאש,וכל אתר מאלו הארבעהישלו מקום
מבעי טיוחד בו ()3לאיטצאבזולהוזוהוא טבח עם טבעו ,והםנופש טתש אץחיים בהם,ולא
השגהולא יתנועעו מעצמם ,אבל הם שוכנים במקוטאיהםהטבעית ,ואםיוציאו אחד טחם טטקומו
המבעי בהכרח,בסור הטבריחיתנועע לשוב למקומו הטבעי ,הכיהנה ישבוזאת ההתחלה אשר
בה יתנועע לשובאלמקומועליושר ,םואין בו התהלהשינוחבהי %אשיתנועע בהעלבלחייושר,
והנטעותהימרות הנמצאות לאלה הארבע יסכות כשיתטעעולשובלמקומותיושתי תטעות,תנועה
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ייסחגס ססס ומגדרגמורככיסכמוטיסחגס
מכפספסטתיחסלס1ל6סקתיטסוירסיסככ6ןסמויינםיסnס1eDSnlלג,6רוס ס7רוטצריךכיקוריוכתרפרוך"כ
לדיכ"ח ססערס :עדשיחמוס
סחלוקיס וסס סמיס וסטלג וסרעס וסרוח וסגוככיס סמדלגיס וסקר סדכריס
לסי
סגמג"יסשצויר .ולח"כיתסס סמקנגיס וסס סמקוריס גפימיגיסס וססס"כגיס מיקרות וסגסריח וססלמוגי"6ק
ודכריסרכיס ל 6ימס
ס
י
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מ
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מ
נ
ו
מ
סמעור3
ן כולו מגוחן
יל
6כל1PS~ntס15רוח מ5זוסמימנקיכליס :וכלסווס נפסד  o)nhיתסווסכסמיןסיסודוח ו6ליסס ,7DD1כיכי"6
וס15 '7רוק קם
מס סחחלותלכל סדכריס ססויס סגסס7יס סמורככיס :וכן סיסו17חיחסת  on~pמקגתסוימסדו ק5תס 6ל ק5תס
י כסתסוות מיסודותיסוכ סגוס 6לחמר
6חר סססמסוחפים כתמר 6חך מסס וסססספכיס ,מגס סורס כוס סחגסג
סר6סון  o)nelכסחסווח סמורככ  16כספסד6 1ליסס ל6יטוכ 6ל מחמר סר6סון 6ל 6כ6מ5עוח 5ורוחמיסודות ס6ס
כןסיססוייחספסוטיס כסוויי
י קרס
סימנך נורסטכעיח
ח006מוסר6כזכסיסג:כר616ק"ו6רססמ5י 6חמרכל
ממר ,ולכןגכר6 6דסוחוס כלחד
1
"נכחולכן סוכך חוס 56
"6ש
וס
י מססכסועל קודם למ
ס 1ל6ס6יס 6ל קוס,וסכן :01יסיס "6 It)POככסתייתסכוסססדסוקויותגלמססיתסווס מסס 6ליסס
יסתסרי
וח

.
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קיב 12נ

פטנדגלנל ,עד,ששוהיהתנועת החומר הא בעל הצורה בגא בו הצורוהזו זחך %כתנועת הנלנל
באנ
שהםהע ,בהשהית ההנחא בעצמם לבל חלק ממנו ,וכמו שאקש האדם סאכרים ראשים,חוברים
תחתידהראשיים,צריכים בעמידתם להנהגת האבר הראש אשרינהינם,כן בעולם ב~6
חלקים ראשים ,שהוא רגשםהחמישיזהמקזש ,וחלקים שתחתיד הראשיים צריכש לטנהע ,והם
היסודא וסת שהורכב מהם .וכמו שהאבר הראש אשר הוא הלבמתנועע תמיד פ והוא התחלתכל
רגועה שהמצאבנטש ,שאראברי הנוף תחתידווהוא שלח אליהם מהעם אשר יצטרכואליהם
לפעולוהיהםבהטעותי,בןהנלנל האהמנהינ שארחלקי העולםבהנועתו והואישלחלכלמתהיה
כהווזיו הנמצאות בו ,הנהכלתנועה שתטצא בעולם התחלהה הראשונהתנועת הגלנל,וכל נפש
שתטצאלבעל נפשבעולם צ התחלתה נפשהנלנל.ודעכי הכחות המגיעות מןהנלנים*ההעולם
כפי טה שהתבאר ארבע כחות ,כחיחיי
ב הערוב וההרכבה ו ואין ספק שזה טספיק בהרננת
המחצנים ,וכחיתן הנפש הצומחתלכל
,
,
ה
י
ח
ה
ח
כ
ו
ח
מ
צ
יחן הנפש
לכלחי וכח טען כחהדברי
לכל מדבר( ,נ) וכלזה במצוע האור.והחשך ק הנמשכים אחר יושרם והקפם סביב הארץ  ,וכמו
שאםינותהלב כהרףעיןימות האישויבטלו כלתנועותיו וכל כחותיו,כןאלוינוחו הנלנליםיהיה
שם טוב
אפורי
סל!" :(4נטסד6מגס יחמוס מןסיסודוח :ס מכריסהכסייס .חתרחלילם ככמות 0נוכ גלגל,כי כסגלםסטיות יגס16
מחמר סוס געלנורם נכ6
ומס הככדוסמום וסע :ע תחחיד סר6סיס .לונם ~ .ot)Dthעד מתסיס
גותע
(ומרס"סטומכ 6וסמע'סונודחס :פ 1ט 6סתח(מ כ(  WDI)Dנו סקורות ע"ת
רו
ג
ר זותכ
יעת סגלגל ~ O)hכסאגות
בו.,ר"(סס(כס'6פחחיתק( תגועססימא כנוףג' ססגח!ת גע5מס ככל חלק מחלקי סגלגל ,סרי יתכפל
פפח6מ
לתס
ס ססויית סמורגגיסוספ0וטיסינוסךלתנועת כנלגל :וכמו
י6יכליססר6סייספינס ל6פ 3שח(ע  6(6פססכיי
יסר6וח'PSIDPIסלכ 3ססמסךמסססגימנ(6ינוס :צ סתמ(חס  ,qlasס6דסתכריסר06ייס וכף ,וגסו 0ס6כר סרר
י מחגויו65ותכלסכלותסטכעיוחוסגססיות
גמסספסכס(נ(נמ(מ.ניעל"5סנג(ננג(ס,סנ6(1גל(יסס0ס"כ(1מגס6ול 6פל סו 6עדו( 6סרסו6סלככ
עיכי"ג מספל כ"מ 1סחי1ני!ת  ofiסס סוגים נ'כפי ס7עח סלמתי ינ16ת
ססמחוייכ 610פיסים פועל 6מד כגסס ס(ממשוככ"מ  610מסלכ  6101תחגועעתמיד  6101סתחלחכל חגוע0סחמ65
י סלכיפלח לככר מכחות סטכעיוחכלסולמוח
סב( פסוע וקל16סו נסס  n)ihmמסגרמיס סקמש"ס ,כנוףוכ
י/גסכ
סיות ו6חר זס 6לויפלחו לכל 60ר ס6נריס,
 tb~p' ot~nh O~etetStetמנסס ססי 6סכ(
וסל( סכלוותכ
ע
י nlDnSnכן סנלגל  610סווגסיג לס6ר חלקי מעולסוא' מגס כל
~ר
ספ
סס
ענין 6מדכמספל ,וכחבמ6יסער"ו(י"!"ן ("1נ
ס' ממסויזס 6מר 6ריסס" 1דפסnlih)oמסגרמיסססמימייס חגועס סחמנ 6כעלס סתחלחס סר6סונס pul)nסגלגל,
6 6(1מל פכ( ( ,סי  Dtvtnסו 6פססכ(מסוע( סו1! 6ס כגר יתג6ר
י כל סחנועותיעלו 6ל
ססעקקסכplד)מlעnpסטכעיכ
ססעתקסיעלס6ל חגועת מגרס
יח ססס(וח (1וחןלסס (ורם סמיוחדחלכ( תנועת
עו
ו6
ס(
ממ
ממסוס  46סג
קסוע( ג6ג( מסנלמיס ספמימ'י וכל גפם סתמ 65כעלסוכעל גפפמתחלתוסגלגל
6מס 61מחומחוייכ ס!6סיסים
ן 6ל 6מס כרומס למס
פו
ממ
o~ntnaoגסיססדכל ס6מד גענ
כי(6יסים(וסגי 6 ,Otstteחר כל פועלfisיפעלול6ית
כיו  ,וככרכי6רגו כפרק רכב סכגלגל ערכותימ65
וסחנ6ר ססגרמיסססמימייס סם מתגיס סמם ומלויס "6כ סכע5מ
ממוייכ otOtvגוחןסנולס גוחןסמ"ג תסו ססכ( שפוע( 6קל רוחות וגסמותהצתיך סקכ"סלכרות! :דעכי מכחות
י~mwמן סגלנליסכסי מס ססתכ6רוכו' ,וכר15ן כוס
610ג (56סנלמיססטמימייס ,ל"(ממניעיסס6סלסנלמיס כn
ר לע!0ח קורתסמקוריס כמו
ססמימייסמגןוחגיס  )rnoוססכגות,כי סו6יהע(סשתי 6פפל כי לדעת סרכ"SttD 5"6ח
פיססיע מסנטםסכ( ,מ1ך ספח סנורם סגוחגח מטרוח סיחסוכ כים ו6כוחמ"דפיחסנוכ מסכנות יקטסגלגלים
ס b
f
ג~
יל סגכ7ל ,וסרג 1יסנור
מקת ס3מינס ו6מגס fנורתכל גמשיקנו
ממסכ
(יס ר"( ממג'עיסס
סי 6גורס ג(56ח מןכגי
קורל סרב סמולם מסק( סלוע( גפת סנ(ג(יס כקפל עמס 00ערה וססרככס יפעפעוסגלגל לכדומכלתי פועל 6חר
ספי4סוף כסתרכ"מימומכיירנו,וזמוסימל שלג סתמלסס 6100ישכל מפועלזלכן 6מר גסרככחסמקוריססיספיק
גפפסניג( ל"( ממגיע סנ(ג( סי 6סחמ(חס ומכס (סכ( סגלגל ,שמגס כ06ר תחןסגפה ס5ומחתוגסתסחים וכח
סלוע( סיקוס  1(6ס1ורוס ססכטיוח לפספוס  ,וכפיסיס סדכרי ל6 6מרהיספיק סגלגלולכן 6מרסיתגסו סנכדל ,
סענזכןיסים כגסס " 1nhoסל  610סוט( 6מד 3מססר ולחס סזסיצטרך 6ל מופתועיח דק וטוגת זסס0רקכחו
סוע( 6מר סג(נ( עםמגיעו,כיננחיגס מסל"ויסיקרה ס6מר לכ6רסיכריססמכו6ריס 6סר "6מ סססוק גס,
"מדוסו"
'  D')DOסי 6כפלס (ג(נ,יס .ויפ (פרע רמז סרככפלו סכחות ממגיעות מן סגלגליםכזס סעולס
רסגיג( סו It)DO 6סממליס מס 60מר גמרככסו6רכעספגיםלשחי:וכלזס ,ר"לכל
OסPת)ה(Itחס גססכסג(ג(סריסיומ
י6לו
)( osסקס(ס(ויות
DOtח ס11סמממקונססמיסוו6סמסדקכלל(6( ,פירנס סכחותממניעותמן סנלגליס כמסוע סטר ומחסךכ
,וכן סכ' שריס סס סכתסייס וסיפסר כמו כרמז סכתם
(!מל ססג(ג( 'Oipסג1יו כ'
וע.יל"ק יקמר6לסיס ואחר גססךסווייח כלסיתסתסנחוסעולס:
טם
דעת סל"ן גלך :ק סגמסכיס 6מר יופרט ושקפ
סס16ל וסחופךגמפכיס כסססמטסי6כיוטל ע( ספלן  161וכמוס6סיסח סלכ כסרךעיןימוחס6דסוכו' ,סרחוןכו
ימסך

ס"ס

טקוט המהחר ( :נ) וכל זהבמציע האור ששחטך הנמשנים חוא פתל בעעם והקור בסקרה סעד שתסוג בו  av~nוהורם
אחראורם והקיפם סביב הארץ ,רוצה גזה אחר אור הגלגלים המסווג בו תוםכל הגטצאות ,והאור אשר הוא סבת החום הוא
והטיפ טג"ג בהתהפכות הניצוץ הסכהעל הארץ ואחר שב אחור כסו
והקפתםסביב הארץ,האור סטת החום החשך סגת

השי
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ברתתהעולםבכללוובמולכל טה שכו,וכסו שהחיאמנם הואחיבולובתנועתלבו אע"פשבו
ב
) בתנועת
יבריםנחיםלאירנישו,כעצמות והאלילותלתם.כן זה המציאותכלוהואא"א אחדחי(י
א

הנלנל אשר הוא כדמותהלבמבעלי הלב ,ואע"פ שכו גופים רכים נהים ומתים ,הנהכןצריך לך
שתצייר כלזה הכדוראיש אהדחי מתטעעבעל נפש,רכי,ההמין מן הציור הכרחי מאדכלומר
מחניל מאד במופתעלהיות השם אחד כסו שיתבאר,ובאה הציור יתבאר ג"כ שהאחר אמנם ברא
אחד כמושאי אפשר שימצאואברי האדם בפניעצמם והם אברי אדם באמת ,ר"לשיהיה הכבר
' כןאי אפשרחלקי העולםקצתם פבלתי קצתם
בפני עצמואוהלבבפניעצמואו בשרבפניעצמו,
ש(ס) בזההמציאותהמיושב אשרדברנו בו ,עד שימצא אש טבלתי ארץ ,או ארץסבלתי שמש,
או שמיםמבלתי ארץ ,וכמו שבארם כח אחדיקשוראבריו קצתם בקצתםוינהינםויתן לכל אבר מה
' והוא אשר בארו אותו הרופאים ואמרו הכח
שצריךשישטורעליו תקונווירחה ממנו מה שיזיקהו,
המנהיגנוףהחי ,ת חירבהפעמיםיקראוהו טבע ,כן בעולםבכללו כחיקשור קצתו בקצתו ,וישמור
מיניו שלאיאבדוונטמוראישימיניו נםכן א מדת מה שאפשרלשטרם ,וישמורנםכן ב קצת
י
שם
יי
אר
העולם ,ג זה הכח "טבועיון אם הוא במצועהנלנל אם לא .וכמו שבגנטאישי האדםדב
מטונים
שם אוב
אשרי
ס6סינוחסלנ ימוט ס6דסויכטל ע5מותוומסותווימסד ימסך ס16ר וכסססמטמקיף סקלן חמת ס16סק 61זיסמך
7 sכר ססו6יקרץ מיחס כן 06ימסד חגועת סגלגל ממסך :ר זסממין מן ס5יול גו'.ל'( טוס שיור וסוף
fi
יססד זס סעו(ס 3גלל SD)'l1חס סכו en'fמשלסכלו סיוף ~eiwגיככתו כמי 6מד  610מועי(  (6סרס מפסיפן
חתוימגנו ע,ולס 6חרסינ7ק'sbעליוסם גמתכמוטינ7לקגמערלו "מדגי ככר סחכ6ר סמן ס6חד ~נ 6לק"מ
ד,
מי
כ6
(
ט76ס ממח ל6סיפסרו טיסים מעולס נעדר
ד
חי
ימ
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"ג( סטעס 6מדו
ג"כ פסול 'סכלך 6מד כטפל סיום
וס
6פסר
י סגסגות  6"6סיבסד לל7 6גר (6 hStנולם 6מת פטוקס וב( סמ(קיס סו(כיס מסקך סטטוס
כסייחסתגסלחמיל 6זכרככסי סטכע 6ס hSיסיםמעסםגסויכםף ,,לו"ס(15לס (קנח :שכיס ~nlh'ibספסייומפוכק 9Dbדכלטכו.
וסכן ז :0מגס 6מרגןגריךלךסחניירגל!סמכדור
6מלסימתסטונה  SDסכעו6"6
ק1חמכב"י קנאן
וסרטון כןכי כמו סס6דסגסימיר 6יס 6חד מס6יטי
ס ווטסמ5י16ח  oth ,saltnnגפנכםסס'"ח סט(ס OtO 16
יגויי
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מת6חייסכו
י
ס
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רא לפיי
רגלזס סכ17רוכל מס סכחונ 011 ,1ס5יור סו 6ר"(  6101שמן סמ1נכ( (ממח כפי מונו וסלגכחו :
יחית6דומועיל מ76לסכים מוסחעל
י
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מכר
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מכוונים ,מהם פהשכוון בהםשיירת אישו ,ככליהבהון ,ומהם מהשכות בהםעמירתמינו,ככלי
ההולדה ,ומהם טהשכוון בהם צרכו אשרהואצריךאליובמזונותיוואלתם  ,כידיםוכעינים ,ובהם
נםכן דברים בלתימכוונים לעצטם אבל הם דבקיםונכח2כים אחר כהנ האברים ההם ,אשרהכהנ
ההוא הטירפד הכרחי בהתקיים הצורה ההיאלפי מהשהיא ,עדשיעשו הפעולות ההם המכתנות
ונמשכו אחרהונעו המכוונתלפי הכרה החמרדברים אחרים  1כשערהנטן ,דומראהו ,ולזה לאימשך
עניעאלועל סדר,והרבה פעמים יעדר קצתם ,אמצא רויתרון גםכן בהםבין האישים רב מאד,
מה שלאיהיהזה באברים ,שאתה לא תמצאאישיהיהלו ככד עשרהכפלי כבדאיש אחר ,ותמצא
אישנעדרהזקןאו שער טקומות מן הגוף,אושיהיהלוזקן עשרה כפליזקן איש אחר אועשרים
כפל,וזהוהרבה בזההכת (ר"ליתרון הצוערחהטראים),כןבטציאהעבעצמומיניםסבוונים מןההויה
קיימים נמשכיםעל סדראין הבדלביניהםאלאסעמ ,ה לפורוחבהמיןההוא בכסותואיכולנו,ומינין
יהתולעיםהמתיילדיםמן האשפות,
בלתימכחנים,אבלנתחייבולפבעההויהוההפסדהכולל ,כמומינ
ומיניבעליחייםהמתיילדיםבפירות כשיתעפשו ,ומהשיתיילדמעיפוש הליחויותותשעיםהטתילרים
יכי כל מה שלא יטצא בו כח הולדה לדומהלו הואותה
במעיים וכיוצא בהם .סוף דבר יראהל
הכת ,ולזה לא תמצאם שומרים סדרם  1ואע"פ שאי אפשר טכלעדיהם ,כסו שא"א מבלתיטרשים
בחותנים אפשר טבלתימינישער בכני אדם ,וכסושבבני אדם נשמיםאישיהםעומדים באברים
השרשייםו,איתשטים זעומדיםבמין לאבא"שבליחות הארבעה ,כןבמציאות בכללו נשסיםקיימים
עומדיםבא"ש והוא הנשם החמישי בכל חלקיו ,גשמים עומדים בטץ ביסודותומה שיורכב מהם.
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פסו שכחות האדם הטה*יבות להויתו חועמירתו ,מדתעמידתו הם בעצמם הטחיבפז פלהפסדו
ואבדו ,בר סבות ההויה הם בעצמם סבונו ההפסד בכל עולם ההצה וההפסד ,והמשל בו ובאלו
הארבע כחותהנימצאות בנוף כלנזון ,והם הכח המושך ,והטחזיק ,והמעכל ,והדוחה ,אלו היה
ואלוהכחות ככחותהשכליותעד שלאיעשואלא מהשראוי ובעת הראף וכופעו"ראר,
אפשרשהיי
היה אדם נצל מסכות גדולות מאדותלאים רבים .ואטנם בעבור שלא היה אח אפשר ,אבל הם
עוטים מעשים מבעיים מבלתי טחשבה והשתכלות ,ואינם משינים מה שיעשוהו בלל ,התחיב
שיתחדשו בעבורםתלאיםגדולות01כווןנדולוון ,ואע"פ שהיו הםהכליפבהוית האדםובעמדוהמדה
אשר יעמוד ,ובאור זהכי הכח הפושך עלדרך משלאילו לאהיה מושך אלא הדברהנאווו סכל
צדדיו והשעורהצריךאליולבד,היה נמלט האדם טחלאים וטפות רבות ,אבן בעבורשאיןהעניןכן
) ואע"פ שהליחה ההיא נמתה מעט בכסותה
אבל ימשוך אי זו ליחה שתזדמןי מספ משיכתו(,י
יב מזה שיטשוךדליחה אשרהיאיותר חמה סטה שצריךאויותר קרהאו עתר עבה
איכותה,יתחי
אויותר דקה ,או תמשוך כ התר טסה שצריך יחנקו בחקהנידם ויתחדש הסתום והעפוש אפסד
איכות הליחות וישתנהכסווזם,ויתחדשותלאים כגרבוהחכוךוהיבלות אוטכוסןנדולותפגעיםנדחים
כמורסץשקורין נרפקבלעז ,ודפרעתוהמיכלעד שתפסדצורת האבראוצורת האברים,וכןהענק
גםכן בשאר הכהות הארגע  ,כן luYnבעצטובכל המציאותהענין הטביא להבא מה שיתהנה
והמשךטציאותו סדה אחת ,והוא ערוב היסודות בכחות הנלנליות המניעות אותםהמנותרות בהם,
היא הסבה בעצמה בהתחדש סבות נתיקות במציאות ,כדמים ,לקטטר הסוחף ,והשלנ ,והברד,
והרוחותהחזקוון,ורועמים ,והברקים ,ועפוש האחר ,או התחדשסבות ממיתות טאד,יכלו ארץאו
י
ארצותאואיקלים ,בהשקע טקומות ,והרעשוהזועות,והטיםהשופעיםמןהימים והתהומות .רעכ
זהשאמרנוהוכלו מדמען העולם בבללובאישמבניאדם ,לאספניזה נאמר באדם שהואעולםקמן,
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מ זה
כלו נמשך בכל אנט מארריבעליחיים השלם באבריו ,שלא שמענוכלל אהףכן
הראשונים אטרכיהחמור אוהסוס עולםקטן ,ואמנם נאסר באדםזה מפני הדברשיחשדבו האדם
י ,אשר זההענין לא שצא באהדמטיניבעליחיםולתו
ור,.וא הכה המרבר ,ר"ל השכלההייאנ
ובאור זהכיכלאישמאישי בעליחיים לאיצטרך בהנמכתמציאווזואלמחשבה והשתכללתוהנהנה,
אכלילךויעשהלפי טבעו ,ויאכל מה שימצא מטה שייפב לו ,וישכוןב זה מקום שיזדמן 6
וישכב עםאיזו נקבה שימצא בשעת הערתחמומו ,מ אםיהיה
עתתאיהערת חסום ,יתמיר
בזהאישו המדה אשריתמידויכורך מציאות סעו ,ואיטצריךכלללאיש אחרממינויעזרהוויססכהצ
עלעמירתו נ עד שיעשה לו דברים לא יעשם הוא בעצמו .אמנם האדם לבד אילוישוער א"ש'
מטנו לבדו ,נמצאשיהיה נעדר ההנהנהושב כבהמטר ההראובדלשעתו ,ולאהיהמתקיםאם"יום
אהדאלאבמקרה ,ר"לשימצא במקרהדברחט בו ,וועא בעבורשמזונותיו אשר בהםעמירתוצריכים
אל מלאבה והנהנה ארוכה ,לא תשלם אלא במחשבה והשתכחתבכלים רביםובאישיםרבים טזטחד
כל אחד פהם בעסק אחר61 ,ה הוא צריךלמישינהינם הקבצם עדשיסודר קברצם וימשךלרמיזה
קצתם בקצתם .וכןהשמרומן החוםבזמן החוםומןהקורבזמןהקור,והסתרונק הממרודממלנונשיבוז
הרוחותצרבילזטוןהכנות רבות ,לא תשלםאחת טהם אלא בטחשבה והשתבלות ,םוספניזה נמצא
בוזה הכה הדברי ,אשר בו יחשוב אסתכל ויעשה מכין ויזטן בכננים מן הטלאכות נשונע וכש
ולבהנו ,ובוינהע כל אברי נופועדשיעשה טהם הראש מה שפגשה ,ויתנהטהאבריםאשר תחת
האברים הראשיים בטה שלשנהבו ,ובעבורזה אלו רמית בנפשך אחר סבני אדם נשלל שז הכח
מכח עם הכחההיתילבד,היה אובדלשעתו ,תה הכח נכבד מאדיותרנכבד מכלכחווןבעלי התם,
וההר גםכן נעלם מאר עלא תובן אמתתו בתחלתהדעת המשתתף כהבנת שאר הכחותהמבעיטן,
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אשרבהןלו בה
)4ב 1בםצ4אא דבר אהדהזפהמגר,יג לכללו פהמנהג לאברת הראש
ההטעהעד שהרתע טהשעלהו.ואילוידמה האדם בנפשו ,צ
במלהמציאות א
ההא
יהענע
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ה
בו
הכדורנעצמו ,רואש טסנו ואשר ההתיד הראש ,ק ובדבר הה
פאיבומךמציאותו הכרור בכל חלק
סמנו חהדבר ההוא האלוה יתעלהשטו.ולפי זההענין לבר נאמר באדם לבדו שהואעלםקמן,
ספני שבו התהלה אחתהיאהמנהיגה %לו,ומפנישזהעמן נקרא השםיתברךבלשוננוחיהעולם,
נאמרוישבעבחי העלם .ודעכיהדמי אשרדבינו דקותם בכללו בא"פטכניאדם",לאיתחלף
בדבר טסהשזכרנו אלא בשלשהכברים  1האחר מהם ,שהאבר הראשמכלבעליהיים שיש לו לב
יקבל וצעלח באברים שתחתידוותשוב תרעלתם ,ואץבמציאו
תחתתיהבללידבר כן ,אבל כלסי
שישפיעהנרפה או זוזן כח לא אובאליו המעלת כלל מאשר
ו ,אבלנתינתו פהשיתנהו
כנתינתרטמיב החסן אשריעשהשהלנייבווןטבעיהםיטעלתם לא לתחגלתם כלזה להדמות לשם
יתעלה.היושניכי הלב מכלבעליהיםשישלו לב באמצעותוובתוכו ושארהאברים אשררעיתידו
מקיפיםבו ,בענור שתכללהו תמללתםבשמירתו והסתרובהם עד שלאשהראליוהחקטהרן,והענץ
בעקם בכללובהפך ,הנכבדשבומקיף בפחותו ,בענור שבמוחעליו טלקבל טעשה מעלתו,ואפיו
אם ההר מקבלאין נמצא חוצה לו נשם אחר יעשה נו ,חבואישפיעעלמה שבחוכו ,ולא יגיעהו
טעשהכלל ולא כח טז%ד%מןדגשמים,ויש הנה גםכן קצתדמיון ,חהכי האבר הראש בבנה רכל
מהשירחיק סמנומן האברים הוא קמן במעלה מן הקיובלו,וכןהענין בעוזםבעגמו ,כל אשר
הקרנוהנשמיםלנקודתדלטרכז התעכרוחייזעבועצטם וכבדהתנועתם ,וסר אורםובהירוהם ,לרחקם
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קהטף הנכבדהמאיר הבהיר המתנועע הרק הפששאר"להנלנל) ,צל אשריטיבלו גשםיקנה
ממנומעםמאלוהמדותכפי קרבתוויהיהלוקצתמעלהעל מהשאחריו,והשלישיכיזההכחהמדבר
הוזו כהכגרו וכלתי נפרר מטנו ,והשם הג'אינו כח בנוף העולם אכלנפרד מכל חלקי העולם,
שנרתתויתעלה והשנתתו מחוברתלעולםבכללו שחבור נעלםטסנותכליהו,וכחותבניאדםמקצרות
לחגתו ,תכיהמופתיעמודעלהכדלויתעלהמןדגלולם אוהנקותוממנו ,והמופתאגמודעל מציאות
מעשה הנדבתו והשגחתו בכל הלקמחלקיו ואפלו הדק הפחות ,תותבתסי שנצחנו שלמותו .ודע
שראויהיה שנרמה יחס האלוהית' לעולם בהגסהשבלהנקנההנאצללאדם אשראינוכחבגוףוהוא
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