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שבמצעות מה שאץ לו תכלית עלזה הדרך שקר ,כמו שבארנו באחתעשיה מהקרמותיהם,וכן
אלו החתעלדרך משללאישראשוןאין אבלווהוא אדם,יתחייב השאלה ,סמה זהנתהוה אדם
וה ,ותאמר על ררך טשלמןהעפר,וראוישישאל ,העפר הזה ממה נתהוה ,ויענה
משל טן
ך וה אל לאתכליתוהוא שקר ,או
המים,וישאלוהמים ההם ממהוה נתהוו ,ואמרושעל כרחךיל
)למציאות דבר אחרההעדר הגמור תהו האמת ,אצלו תפסק השאלה ,ואמרו שוה
תניעבסוף("
מופת על שהעולם נמצא אחר ההעדר הנמור המוחלם;
ר הררךהשלית  ,אמרו עצמי העולם לא ימלטו בשום פנים מהיותם מקובצים או מפורדים,
יו מהם עצטים פעם נפרדו פעם אחרת ,ומבאר נגלה הוא שלפי בחינת עצמם
ושיקובצ
אץ ראם להם קבוץ לבד או פרוד לבד ,שאילוהיה עצמם ומנעם טורשיהיו נפרדים לבד ,לא
יתקבצו לעולם ,ובןאילו היה עצמם ואסתהם נחר שיהיו מקובצים לבד ,לא יתפרדו לעולם ,וא"ב
איןהפירוריותרראוי בהםמןהקבוץ ,ולא הקבוץיותרראוי בהםמן הפרוד,יהיה א"כ היזה קצתם
מתקבצים ,וקצתם מתפרדים ,וקצתםישתנועליהםהענינים,פעםיתקבצו ופעםיתפרדו,היאראיה
על היותם ,ר"לאלו העצמים צריכיםלמי שיקבץ הטתקבץ מהם ולמי שיפרי
ד המתפרד מהם ג
 .הנה כבר התבארלך שבעלוה הדרך נעזר בהקדמה
ואמרו שזאת ראיהעל היות העולם מחודש
הראשונה מהקדמותיו ה ופלהמתחייב ממנה:
הררךהרביעי ,אמרו שהעולם כולו מורכב מעצם ומקרה ,ולאימלמ עצםמןהעצמיםממןרה או
טקרים ,והסקרים כולם מחודשים,יתחייבשיהיה העצם הנושא להם מחודש1,בי כלמחובר
למחודשיםו(כ)'ולא ימלט מהם ,הוא מחודש ,א"כ העולם בכללו מחודש ,ואם יאמר אזמר ,אולר
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העצם בלת מחודשוהמקרים הם המתחדשים הבאיםעליו זה אחר מורזה אל לא תכלתו ,אמרו
ישיהיו מחודשיםאיןתכליתלהם ,תה כברשמוהו שקר ,וזה הררךהוא החוקשבדרכים
א"כיתחייב
והמוב שבהם אצלם,עדשרבים חשבוהו סופת ,וכברקבלובזה הדרך שלש הקדמותיצטרכו אל
מהשאינונעלם מבעליהעיון ,האחת מהם שטהשאיןלותכליתעל צד בא האחד אחרסור האחר
שקר ,והשנית שכל מקרהמחודש ,ובעלדיננו האוסר בקדסהעהעולםיכחישנוז במקרהמןהמקרים,
והיא התנועה הסבובית ,שאריסט"ו יחשוב שהתנועה הסבובית בלתי הווהולא נפסדת ,ולזההיה
אצלוזה המתנועע אשר נמצאת לו התנועה הזאת ,בלתי ה11הולא נפסד,ואיןתועלת לנו בקיום
הדוש שאר המקרים ח אשרבעלדיננולאירחיקלנו חדושם,ויאמר שהם באים זה אחרםור זהעל
(ג)בלתי מחדש בסבוב ,וכןיאמר בזה המקרה לבדו והיא התנהגההסבובית ,ר"ל תנועתהגלגל
שהיא בלחי טחודשתואינה ממין מקרה מן הסקרים הטחודשים ,פהנה המקרה ההואלבדוצריך
שיחקרעליוויבואר חדושו .וההקדמההשלישית אשר קבלהבעל זה הדרךהוא ,שאין נמצא מוחש
בלתי העצם והמקרה ,ר"ל העצם ההוא הפרדי ומה שהאמיטבו ממקריו .ואמנם(ד) אם הוא נשם
טורכבטחובה וצורהכפי מה שבארבמופת בעלדיננו,צריך שיתבאר במופתהיותהחוטרהראשון
והצורה הראשנה החת נפסדות ואו יהבאר מופת חדוש העולם:
הדרך החם"טי ,והיא דרך התיחד ,את הדרך יבחרוה מאד,וענינה שב למה שביארתי לך
נהקדסתםהעשירית ,תה שהאיכהן במחשבתו אל העולם בעצמו אולאיית חלק שירצה
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קכז 187

מחלקיו ,האמרזהעוברשיתיהלפי מה שהואעליומן התארוהשיעורובאלו המקרים הנמצאיםבו
זבזההזמן והמקום אשר נמצאבו( ,ס) ועוברשיהיה יותר נדול אויווצר קטןאו בחלוט זה התאר
או במשיים כך או ימצא קודםזמן מציאותו או אחריו או בעלת ~ה הטקום ,א"כהתייחדו בתכונה
אחתאו בשיעוראו במקום או במקרהמן המקרים וכזמן מיוהד(י)עם העברת חלופםכולם ,היא
ראיהעל מיחד בוחר רצה אחד משני אלו העוברים,וע"כ צורךהעולם בעצמואו אתה חלקטחלקיו
למיחדראיה על היות טחודש ,שאין הפרשבין אטרףמיחדוכין אסרך פועל או בורא או טטציא
ן אחד,ויעשו עלזה הדרךסעיפיםרבים מאדכולליםומיוחדים,
או טחדש אומכוון,הכלירצהבועני
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חדמהשמש בזה התואר ,יבחנו העולםכולו ,עד שהם בעלי
התארים יח אהד א"כמייי
כשיראו
וכן
פרטי
פרחיםחלוקי המראיםיפלא בעיניהם ותחזק אצלם זאת הראיה ,ואמרו הנה ואת הארץ אחתומים
אחדים ,למה היהזה הפרח ירוקוזה אדום,איןזהכי אם במיחד ,והמיחד ההוא הוא האלוה ,אם
כןהעולםכולוצריךלמישייחדהוכולו(,י) וכל חלק מחלקיו כאחד מן הפרמים ,וזה כולו יתחיב
בקבלת ההקדמה העשירית,ימצורף אל היות קצתמי שיחשוביאקדמות העולם לא יחלוקעלינו
יבו דעת תשמעהו:
בהתיחדות כסו שאבאר ,וסטן דברזהאצלי הטובשבדרכים ,ול
הררך הששי ,חשב אחדמןהאחרונים שהוא מצא כ דרך טובה מאדיותר מובה מכלדרך שקדמה,
והוא הכרעת המציאותעל התעדר ,אמרהעולם אפשר המציאות (מ) עצלכל אדם ,שאלו
היהמחוייב המציאותהיה הוא האלוה ן ואנחנו אמנם נדבר עםמישיקיי
ם מציאות האלוה ףאמר
בקדמותהעולם .והאפשר ,הוא שאפשר שימצא ,ואפשר שלאימצא ,ואין המציאותיותר ראת בד
מן ההעדר ,א"ב היות זה האפשר הטציאות נמצא (9ס) עם השתתתדיןמציאותו והעדרו ,הוא
ראיה
שםמוב
אפורי
י מטורף (6סוסוכו' .ר"ל nbrtסרנים6י:ס כ((סיסינו מ17מס 610עובר56ל מסכל וככרידעםסתוענותוסגגוייס
ן גל מחסכתו
מי סי6מין קדמות מעולס יאמיןמנין ססת6מדוח 61מל 1וסגטוליס סנתסכיס ממגווזס ססמ7כריטי
טססחיימדוח ססו 6סו6עניןמיום :חשו5יכו דעת חטמעסו6 .ל כלכעולסכעלמו 6ו6ל pSnמחלקיו ויקמר וסעוכר
כסרקי"סעטני :כדרך מוכס מ6דמב(דרך סקזפס .ל"ל היכיס 6ל מס סכוםעליומסיותו כתמו
גסרחרחזולת מס
ח וס מסמיוסדים ע( סקדמוחסמדכליס ססו"nD1fil6סיסים כסיעוריותרגד16 ,יות
ר 16 1DP
'psנכל שלכיסנוי
ס 16מקטיי6ו
6סר כסר עכע מיונ סמני16ת וכלמססיכ:ס  OOtSDסקר ,סיסים כחצרחס  16קר 16לח 16יג
י
י
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ו
פ
ס
ססמקוס,
 ortמזרך 6טר מ(6סיגו מעמד על סקזעומיסס  6(1מולק 16סמג 6קורסזמן16et*snמחריו6ונשח,
על עכע:ל עםססחוותדיןמני6וחווסעדלו .ר4לס,ס "6כסתייח 17נ6ח 7מקלו)) osעס סענרתחלוץ וסכולו
6ל1סעוגריס,
מופח על מיחד בוחר ר5ס 6ח7
ן  epSnnמס7נריס סססוטיס  16סמורככיס סו 6מנוקרמפגDי~ hlגריך למיחד
1ו6ס6"1כגורך סעעלולססי1תכועגמו6ו 6וטיש
י  06סוכר
י6ין מסרסכין קמרךמיחז 16ס1על  16כורך 6ו מקרס6וממגיף 16מכוין
מחומס
מוסח
ג
כ
יכסיזעתימרלריס ,עכ6ר וס סגרךיעטוסעיסיסרגיסכאליס ovnlt~lעדס6מרו
קדוםל 6סססי'חוזעליו
ת
6יןסיות סקרן תחתממיסיותררצוימסיותסעל סמיסוציןnvcממסעג1לסיוחסרחור6צורי ממיוחסמרוגעת 16מסיס
 .וכןיכמנוחלקיסעולסכולו
סססמטכוס
מיוחססתו6ריס כלס לנסמיסכעלי סח61ריסיחס 6חד"6כ ייח
מיממססגרגוני כנרניקר לך סרב וצמרכיוסיתחייב
עד גסס כסירנו פרח 6ח7יסלקו
ממטסס.מסומצפמסרעס6חחכדםיר7כעי
גו כסמת מסתגדע כפרמים 6כלכעציץסכללסינורתו
כקבלת ססקדמססי'ומססט ספרחיס 1
וענמותו ע"ג .וק"ג  P~toספרת כנרקיסמסחניס קמרו ס 6"6וס 6ל 6כמיחס61מרו סקרן ממססיחסווס מפרח למס
וס ספרחירוקוזס 76וס "6כסעעסכלוגריךלמיסייח7סוכלווגל pSnמחלקיו ג6ח7סחלקיסוסכלויתחייל
ו גקכלת
י סעולס
ססק7מססעס'רית.מגורף 6לסי~ת nspמי סיחס~כ כק7מוח סעולסלptSnt 6עליוכסחייחדוח ,כ יחסוכ
כ
ירג 610ת יקדמס
י ומתחייג ממגס על5דסחייוכסתייחדוח וס סעולס  16חלקיםמחלקיו ,ועם מס ס*מר ס
יעל קער ססעכרס וגמסכיס ממגס גנויות רגש עסתקריס סרנם עס סס6ומר כק7מוח סעולס ל6ימלוק
יים
מו
תג
כ
כסתיימ7ות6 ,מר סרגוסוף זכרחנלי וס סדרך ט1כ סכ7רכיסוליכו זעת תסמעסו כפרקי"ס ממחלקמסגי:
וקדרך סססייחסכוקנת ס6מרוגיסססו 6מ 65זרך טוכסיותר מכל מס סק7מו וסוף סכרעח מ5י6ות 6ל ססע7ר,
י סנמ 65יתחלק 6למחוייט ו6ל 1nDhגפי מס מחלק
6מר סמ7נר סעעס 6ססרסמני6ות56לכל 6דס
כוסכןסיססו 6קלוס ו6גחגו כמגס ג7כר
עסמיסיקייס
6כוחמ"ךג6לסיוח 6ostP~t ,יגו מחוייכ סמ5י6ות כ"6סיס
ן  nl~unoיותר רצוי מן
מניצוחס6לוס הצמר כקימוח סעולס וס6ססר סו6 6ססרסיסיס ותפטר ס65יסיםוצי
יעתו
ססע7ר"6 ,כסיוחזס ס6פסר סחגי6ותגמש עס סעתוותכיןטני6ותווסעדרז ס61מוכתעלחכריטסכריתמג

יפי

עג

קרשקש

(ס) ועובר .רוצה בו אפשר שיהיהיתר קטן ~ hhlגרוף  :בהכוטת נהרות או בטלתםאחריפ והוא בזה התואר הנסצ
(ע וכל חלק יהיהרא.ה עלטיחד ייהדהו גזה התואר והוא הש"  :א) אצל
:שר.
(ו) ףם העברת חלופם ר"ל האפשר בחלופםאפ
לברוא אותו גלארם,רוצהגו אצלהפילוסוף גס) עם השתוותדין הטולאות
שחלצו כאחד מהפרטים .פ" אחרשיה.ה

.

גה1אר אחר אםבשיעוריוחגגדול או בשיעור יותרImPאו

י

והעדרו
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מורהנבוכים הלקראשון פרקער

ראיהעלמהריעהכר"תמציאותועלהעררו(,י) תההדרךממפיקמאד ,והאמעיףממעיפיהרוזחחדא
י הנמצא במציאות הנמצא עצמו
הקודם ,אלא שהחליף מלת מתייחדת במכריע ,והחליף)69עני
ו המאמק קדמות
ינות,כי בעלייננ
והטעט(,קאו טעה בענק םאםר האומר העולם אפשר המציא
העולם יפיל שם האפשר ,באמרו העולם אפשר המציאות ,מעל בלתי הענץ אשריפילהועליו
המדבר ,כסושנבאר ועוד שמאסרו שהעולםצריך למכריעיכריע מציאותו על העדרו ,מקום ספק
ו לנמצא אחד טקבל גל אהד משני הפכים ,או
נדול מאד,כי ההכרעה וההתיהדות נאמנםיהי
לבלאחרבהמני המהחלפים בשוה ,ויאמר אחר שמצאנוהו בענין הפלוניולא נמצאהו בענץ הפלוני
האחר,היא ראיהעל פוגל פכוון ,כאלו אסרת שזה הנחשת אינו בקבול צורת המהמםיותרראוי,
בחושר הוא בקבול צורת הסנורה ,וכאשר מצאטה מנורה או מיחם-ידענו בהכרח שמיחד ומכוץ
כוון אחד ם בהנני אלו העוברים ,שכבר התבאר שהנחשת נמצא ,ושני העובריםהמיוחסים לו
נעדרים ממנו קורם הכרעת הטכריע .עמ) אמנם הדבר הנמצא הנחלק עליו אם מציאותוכןלא
סרה ולאתסור או נמצא אחר העדר ,לאיצוייר בו בשוםפנים זההענין ,לא יאמרמי הכריע
טשןאווזועל ההעררו ,אלא אחר ההוראה כשהא נמצא אחר העדר ,וזהו הענץ הנחלק עליו.

.

אפורי
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כסיסיםמעולס מחוךס ,וקמר סוס
עלכעצרו "6כיתחיי
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ססחיחדות סקו7ס 6ל6ססחליז מיחד גמכריח
י יסוקסו סמדכל .ל"( ססמדגלימי( סס ס"פסל כמס פס61
ים
לז
חג
ון
ג"ככעגייגי סגמ65כמריקוח סגמ 65ערמו ,וסרחו
מ
כיככר הכסר סיסים ~ osluקדשן ויסים סכם סמייח* 7פסלסיסיס ו6ססל ט(6יסיסוססי(וסוף'פי( טס ס*ססר
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קדמון ויסים סכם ק17מס מכריח מ5י6הוו על מעדרו ע(,%גו
וסמדכר ססעט  16טעם נעגין מאמר ס6ומר סע~לס תגס  6%ממו"כ hbככמינת סטין עגמו (כד יקמל בו
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*סי(1לסי ממוסת סעסס
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ממיחסיותר מלסר סו6כקהול מורת ממגורס"61 ,כ6חר סמ65גוסו מגורס  16מורק כנרימעט כסכלח סגמ 65ככ16
מיחדומכין 6מד מסגי 156סעוכריס 6חר מככר סחכ6ר ססגחסת נמ1 65ססמורק וממגורס סתיוחסיסלו גע7ריס
ממס קורס  , thSntnו6חר 6 t~Sn)Dחד תססידענוסככתןמכריעיכריע סמ5י16ח ל6ח 7מסם61 ,מגס סדכר
6פרי
םכו 06 nptSnnגמ65תמיד מזרק  16מגורס ל 6סרס 1ל 6תסור  16סמ5י6וח סמגורס 6חר סל6סיס ל6
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קרשקש

תחרי

ולעררו .רתת כו שהמשיאות הית אפשרות גו כס ההעדר  1אצל הפילוסוף היה רחנה גו אפשרשימצא ואפשר שלאימצא,
 eפאר לא אטרזה על ררך ההנחה אגל והפילוסוף גאטרו שהעולם אפשר המציאות אץ כונתו ואת
(י) וזה הררך~??,
במלעיגעליהם9 :ו6א)מרעניני הנמצא פירוששהיה מביאראיה הכונה אמנם קראו אפשרמפני ענש לו סבהמתחייב סציאוהו
ללהטי הנמצאות
חרש להם יוהד אחר שאפשר ארהיו והיאטוייבת כבדוקת סכה ואפשר בבטנתעצמו )(( :אמנם
ההואר אחר חכשע לקח הנטצא בנדלו ( 1ג) או  nyoכטאסר הדבר הנמצא כו' לא כותף בו בשוםפנים זה הענין פירוש
העולם אפשרהפיאות פירוש שהיהוישב שהאפשר
גו שהואצריךלמכריעשיכריע מצ'שתועל  mvnאחר
~olwn
אראלי
שהפילוסוף

. .
.

.
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מורהנבוכיםחלקראשעפרק
קבת
ו התבוננא
(מ)השם נקחמציאותייהעדרו טחשבי ,כבר שבנו לרהדמההעשיריה בעצמה ,והי
ז אשר יאמץקדטותהעלם
הדמיונות והםהשבות ,לא התבוננות הנמצאות והמושכלות ,הבעל
 ,כי פ ריהכוונה לסתור מאמריהם.
היאה שדטותנו העדרו כרטותנו כל
שיפול
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בדמית (ג) ואין
נמנע
ואמנם בארתילך שוה הדרך אשר חשבו בה אשרהיא דרך מלת מה שקדם,אינו אמת ,אבל
דינהכדין טהשלפניה צ משער זאת ההעברה הידועה:
הררך השבעי ,אטרג"כ אחדמןחדשים שהאיקיים הרוש העולם בטה שמעטרו אוועוהפילוסופים
מהשאר הנפשות ,אמר אם היה העולם,דמוןיהיו האנשים אשר מתו במה שלא סראין
תכליתלמספרם ,הנהנמצאו אםכן נפישותאיןתכלית למספרם והם נמצאותיהד ,וזה סמה שנתבאר
בסופתבטולו בלא מפק ,ר"ל טציאותמנוייםאיןהטלית למספרםיחד ,וזה דרךמופלא שהוא באר
הדבר הנעלם בטה שהוא יותר נעלם ממנו ,ובנה יאמר באמת המשל הטפורסם אצל הערפיים,
ערביך ערבאצריך ,כאלו כבר התבאר אצלו השאר הנפשות,וידע קעל איזה דרך ישוערו ,וטה
הוא הדבר הנשאר ,עדשיביאממנו ראיה .אמנם אם היתהכוונתולחייב הספק לבעלדינוהמאמין
קדמות העולם ( )0עם האמינו השאר הנפשות ,היהזה מתחייב ר אם היה הבעלהדין נ"צ מודה
למשים המפק הזה מה שידטהו טדברו בהשאר הנפשוט .אמנם קצת אחרוניהפילוסופים התירוזה
המפק כשאמרו ,הנפשות הנשארות אינם נשטיםשיהיה להם מקום והנחה שימנע במצחרתםהאין
תכלית .ואשר תדעהוכיאלוהעניני
םהנבדלים ,ר"ל שאינםנשמים ולא כח בנשם ,אבלהםשכלים,
לא

שם טוב
אפוד
יסגלעסוסח6מד1ח:פוטין נחרי ססעדרוזמוf'wממחלוקתעליו061 .נקחמקינוחו
תחודסח 6חר ססעדל (6י(ויירכו
,
ס
י
ר
כ
ז
מ
ס
ו מעדרו מחסכי ככר סכנו לסקךמס סעסיריתכענמס
ונס 6מל "
סכוגס לפתול מ"מליסס .ל"( מקמרי
גסי ססכס סטכיעי :צ מגעלז"א ססעכלס .ליל ססס וסידןכוויגחס7מיוטח וסמתסכוח ל6סגמ165חוסמוסכלוח,
ן  P1?7Pסעעס ירסס ס7מוחגו
ן 6טר
מסערים ססעכרס ODI~Oכוססדרךסססי כמוסס0ססעריס כ סכעלדי
יכווווגיעניפולכדמיון,קיןסכווגסיסתור
ס יסים ס
יעורוכבמותגוכלג
גסדסרסך6לס(1חס('בו(ו(ס" :ק ע(6י וסדרך יסקלו .ר"("
י 6חר  IShnסדרכיס מס נגויסעל סקדמוח
ו?) :ipר 06סיס סכע(דין גו' .ר"ל מ6מריסס
ג
 06מיחס כנגח סמדכליס (סוס ססקוח כדעות  ttetLts~Ptסס 0כטל1ח מעגמן 6ין ר16י לסתור סשן17ת .ו6מגס
סמ6מיגיס קדמות סע(1ס  eniblספי(וסוסיס עומס סומים כיקרתי לך סוס סררך 4סרגחסוכ כסססי 6דרךזולת מס
סט6רוח ס(ססוח ) D'hכלסל סטן מדכליסס ממדגלrbיסים סק7סזיגגו 6מח 6כלדיגםדין מקסלסגיס מסער ז6ת
ססענרס סי17עס .שגס 6מר סרג קער ממכריע
6חד מקגל
וססתיחדוח סס דבר6חדוכקתכטל 6חד ממסיחכטל חכרו61 ,חר ססכרעס וססתיחדותיסיס
גמנ
יח5וקחעליסס
לם
כל6חדמסגיסח5קיססססכיס כסוסוסם געדריס ממגו ,ושמגסכיס7כריס ס'6גס גע7ריס 6כלי
מ
י.וים לסח"ר תסססגרנוגי
ל6סרי1ל6יסה 16 1-גמ6 165חר ססעזרעלל6זיסקמדרכרחייסמרכצרוייעסיע6ווייוגווי:סת"ח,7וסכןו
הררךססגיעי קמרו  nspמסח7סיס מסמדגריס סססיקיימו חד1ס סעעס ווסק7מ1ח מק1נ15תמספילוסופי,6
כי
6
י סגפסוח )6 pl~hnחר ממות וסגפם רתוכןזולתגפם ממעון וכן סגפנות ס6גוסיוק "6
סנליון כסספסילכוסמ1ספיסס6סוסמריסג
י  6"6סימנס זכר גכ"ת כמועל
י מעורכות  OPמחמר  ,וספילוס1סיס 6ומריס
כ
י
כ
כלת
מגוייס 6יןתכלית לאס ,ו6ס סיס מעולס קדמון יתחייב טימ 165דגריס ככ"ח וסס
יתכמר כמוסת כטול תג'6וח
סגסס1חס6גוסי1ת ונס סקר "6כיתחייכ קל6יסיססעולס קדמון ohtחיגו קדמון סגם סו6מחוים זססכרך עסו קנת
כן כוכי סו 6זר ,כיכי"ר כרכר גמם ססו6יית
ר נעלס
תסמ7כריס ,וקמר סרכ
י זס סדרך גפל 6מקן?1 ,ר5ו
ממגו ועל זסיתמרו מסלגסמסורססערכיך ערכתקריך,
 ,כל מופתרצוי'סיקייס תסקדמות ססס מיטכלוק ר6סוגות
6ו חלדות ממוסבלות ~' nl)lrhותר ידועות מסתעפות 6 ,כל 6לו ססקדמות ( o)teווסכלות ר6סתוח ע 6תעד1ת
ממוסכלוח ~ pl)libע 6י17עוחיותר מן סתע7ס 6כל 6ס סגפסות גס6רות  610זכר מוסטליותר מססעעס מח71ט
ר עכרויסטרווגס6ר
16קנמון ,ומגססעוססוססררךכצלו סתכ6ר6נל1סס6רוח סגפס1ת וסע סכל גסס מסגפסוח"ס
כ" 6לכדןסיס ר16י ;'עסה ממגו מופת6 ,חגס זס סךרךמספיקלחייב ספק 5כעל זיגגו סמ6מין כקדמות סעעס
 OPס6תיגוסקירות סגפסות6 ,כל התתמין סל 6יסקרו ~6 PInDJו קסגט6ר מגל סגפס1ת ה 61זכר 6ת16 7
י ככר קמרו ק5חכיס6יסיסמ1גכלי ממספרויסכו כסכוכ
ס
,גס6ר סס גרסות כעלות הכליח עסס
יסים סע1לסקדמוןכ
כ סוס ספק 61 :מר סרג
י ק5ת 6חרוגי ספילוסוסיס מתירו ~ס מספקכסימרו סגפסו(ו סגס6רות
ל יתחיי
כ
תיגס גסתיס סיסים לסס מקוס וסגחס הין  co5סדורטבעי נעלס  otslstlוכעכור וס 6יג 1גמגע מ6'5ות6ין
י סרסוין1ע נמס? Itfiתכלית  15על מסססו 6גמ65כסועדס 61גמגע
תכליתלו Irrt ,דעת כ"ס ,ונ"ר מלקעליו
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כלו סגחסוכין מסשיןלו סגחסוכיןסיס לו סדורטגעיוכיןסטי
ס17ר

קדשקש

שהפילוסוף חדטנ שהוא קרטון( :מ) ואס נקח טצ'אוהו והעדרו לסכרכן כבר שבנו להקרמההעיברית( :ו)ואין הנונהלסחור
צשבי.1פייץשעםקגיב"חע4כהסכיהיסיקיחיא~srמףיטה צ"דר'הם רוצה ב' ;%הכינה עתה ,מטנ'~0ה')טאטי"'ם'

.
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מורהנבוכיםחלקראשון פרקער

ו קצתם סבתמציאא קצתםויפולזה ההפרש
לאיצוייר בהם כלל ולאבשוםפנים ,אלא אםיהי
בהיות זהעלהרובזוהיעלול.ואין הדבר הנשאר מראובןעלהולא עלול לנשאר משמעון ,שולזחיהיה

הכל אחד במספר ,כמו שבאראבין בכיראב"ןצאי"נ ,הוא תומישנחלן לדברבאלו העמוקות ,סוף
דבר לא מביוצא באלו העניניםהנעלמים ,אשר תקצרנה המחשכותמציורם ,ילקחו ההקדמותלבאר
בהםענינים אחרים ,א ודעכי'בלמי שישתדללקיים חדושהעולם או לבטל קדמותובאלו הדרכים
ת,
הדברים ,א"אלומבלתיהיגרז באחת משתי ההקדמות האלהאושתיהן ,והיא ההקדטהריגשירי
ר"ל ההעכרה המהשביתעדשיקייםהמייחד ,או ההקדמה האחת עשרה ,והיאלשום שקר מהשאין
תגלית לועל צד בא זה אחרסור זה .וזאת ההקדטהיאמתוה בפנים ,ב אם כשיכוין בעל הראיה
אל אהד מהמינין אשר אישיהם הוויםנפסדים ,וישים מנמתו וכונתו אלומן עוכר ,ויתחייב לפי
אמונת הקדמות גכי כלאישמהמין ההוא טן הזמן הפלוני אל טה שלפניו מקדםאיןתכלית להם,
וכן כל איש מזה הסין בעצמו מאחר אווזו הזטן המונה באלף שנה על דרך משל ,אל מה שלפניו
מקדםאיןתכלית להם( ,ט)וזה הכלל האחרון יותר מן הכלל הראשון במכפר הנולדים באלף שנה
ההם,ויחייבו במחשבתם בזאת הבחינהשיהיה מה שאין תכלית יותר סמה שאיןתכלית ,וכיוצא
שם טוב
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סכ~
קרשקש
סאטן השאו הנפשות נלא ספק אמנם האמנתו גהשארותם בוהווים נפסדים כאלו תאסר באלףשניםיתהוואישיזה הרן
א.נו  %דרך שטאטין אותו הטרבר( :ע) וזה הכלל האהרון ויפסדו בבוא זה אחר סור זה ואחר זה הוטן הטונת באלףשנים
יותר מן הבלל הראשון .פירוש בכאן 'דחה המרכרשא .אפשר אחרותיתהוו אישיט'נים ויפסדו בבואזה אחר סור,ה ואם היה
 nsntatהעולם קרטון שאם תניח זטן טה אשר איש' זה המין

העולםקדמון יחף'ב שיהיה מה שאין תכליה לויותר גדול טסה

שאין
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מדרהנבוכים הלקראשוןפרקער

קכם

ל12

בזהיעשו בסבוביהפלנל רכ,ויחייבו מטנו במחשבתםשסבוביםאיןתכלית להםיותר ממכוביםאין
ן סבוביגלגל אחדוסבובי גלגל אחריווער מאחר ממנו וכל אחד
תכלית להם ,והם מקרמים ג"כבי
מהם אן תבלטע לו ,וכןיעשו בכל סקרה מהמקרים המתחדשים ,שהם יאמינו אישיהם הנעדרים
וידמו כאלו הם נמצאים וכאלו הם דברים שיש להם התחלה מסויימת ,ואח"כ יוסיפו על הנחשב
ההוא או יחסרו ממנו ,וכל אלוענינים מתשביים אינם נמצאים .ד ובבר הכה אבונצ"ר אלפראב,י
על קדקד זאת ההקדחה ,וגלהמקומית הספקוכלפרמיה,כסו שתטצאהומבוארנגלהעםההתבוננות
המופשט

שם מזב

שמיס:רוככרמגט6כוג"5אלפנ6אליסל"6כי,ו6ח ססכ6סהכיבס סדכרכןיתמייכסיסיס מחלקכנווסכל 16יתחייכטיסים
סקר:
ן' ת"ד
משרו,ונס כ'ספחותומיוחל o)nbיודק ע( מסס6ין תגליתלו יות
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סלכ נ6ומלו וכ 1(6מס מממסובויישדכליס (סס סממ(ס סמ0כ 3וס כסכוכי גלגל מסמסכפי דעק סקדווות גבר
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(פ'דרכ'סס:
י וססיסים ככ"חיוחר נונכ"ח  ,וגס ככר nh)Po
ס
ל
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יוסיפו על סגח0כ ססו6 6ו יחסרו ממגו ,וכל6לודכריסמשכייס ל 6גמ65יט  ,כזבכלל סרכ כל בקומות מספק
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ויהיה אין תכלית לו ייתר גדול סמה

[מורה3ב1כים ח"א]
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מורהנבוכש חלקראשע פרק עדעה

המפשמ טן התאה בספרו היריע בנמצאות הטעותנהז .אלו הם אמהותדרבי הנדברים בקעם
הדהם העולם ,ובאשר תתקיים אצלם באלו הראיות שהעולם טחודש,יתחייב בהכרח שנם לופועל
חדשו בכונהורצון ובחירה ,וש"כ בארו שהוא אחדבדרך אבארהו לך rw1הפרק:
81רקעהאני אבאר לדג"כ בזה הפרק מופתי היחודלפי דעת המדברים .אסרו ,א שזה אשר
הורה המציאותעלהיותופועלווממציאו הא אחד ,ואבהותדרכיהםבקיום האחדות
שתידרכים ,דרך הצטנעות ,ודרך ההשתנותההחלוק:
וצהרך הראשת והוא הדרך ההטנע ,הוא אשר יתמהו המונם,וענינוכי הוא אומרשאילו היו
לעולםשני אלוהות ,היה מתחייבשיהיה העצם אשר לא ימלמ מאחד משני הפכים ,אם
ערום בהטנפםיחדוזה שקר ,אויהקבצושניהפכיםיחרבזמן אחדונבטא אחדוזהנ"כ שקר ,והמשל
בו שהעצם או העצמים  5אשר ירצה זה עתה שיחממם ,ירצה זה שיקררם ,ויתחייב מזה שלא
יתחממו ולאיתקררו להמד שתיהפעולות ,וזה שקר,כי כל נשם מקבל לאחדמשני ההפכים ,או
יהיה זה הגשם חם וקריחד ,וכן כשירצה אחד סתםשינועזה הנשםיתכן שירצה האחר להניחו,
ותתחייב שלאינוח הולאינוע ,אויהיהנחונעיחד ,וזההמיןמןהראיה נבנה()6על שאלת העצם
הפרדי ,אשר הוא ראש הקדמותיהם( ,ג)ועל הקדמת בריאת המקרים( ,נ)ועל הקדמת הית
י הקנינים ענינים נמצאיםצריכיםלפועל ,גשאילויאמר האומר שהחמר התחתון אשרעליו
העדר
יבוש
שם טוב
אפיי
ן ונדעמי גחןלו
ץ אטוס6סר סורס סמ5י16ט.ר"לפוחוסממנה
ר
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פ
6 ohlinlל סיוחלו יכ1לח,,ומייח
מעולס סגחכ6ר כסרק כלסגי וס 6100
סיכלתסעח  16מכס 6חרח 06סיססעחסעתיס כלס י
ס עתס פיחממסבו/
ס~יס ולמס גמ 65עתם ול 6גמש ק71ס  ,וטת קסכס טענווממנ' 16סו66מד :ב 06לילעס,
ס ס6מד סיקררסכי6י שסר ספגי6ל1סופ
החרת נחןלו "6 nlh'lnoכ כל עודסיוח ס6לוס גמ 65ר"ל ירפססיקו
 1nboכמספר
י מכובר 610
יסיםלויכולתלכרוב סע~לס 3נורס 06ר סו 6עתס"6 ,כ יחממו  16יקררו ,כ
יס  15סער סו6
יתחייכו כל 6לו סספקוח ומס6פ0ר ל6י 65גמגע6 ,כל ימוייכפיסים לו מועל"מד כממסר0
עו
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סו
ס6מתכלוכי 6לו סססקוח מס מסע1ל1חמדמיוןומסכלס מעל 6מד גמססר"6כיסמייכ 0יסיסלו מועל 6חד כמספר:
עגייניס מחסכים ל6עגייגיס סגמנט ,כמו 60מרגי גטויילויהמר ס"ומר 1כ .'1ר"ל מטויוסיוערך זססירך
סתטעוחוקזמגיס וס6ג0יס כלס כלתי גמ65וסיום
דכריס ססס כ"ח וכ0גמגע plhtln
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מגסטיס ז3ר גנחי ו6סימ65ו7כריס ככ"ח זס 6חר זס ל6ימ65כ;6ן סוס דגרגנחי ,וסכןוסגיסו 6נסעוימיו
חיים לר06ך ועגקיסלגרגרותיך o)nh ,מספק סג60ר מסג00וח  06ס6מת סו0 6סגססוח סס גס6רוח 6חר
ס יחכ6ר וס כמופת חוחך יחכ6ר ג"כ
סרותויסים סג60ר מכל 6י 0ו6י 0גפפו חלכם סיח6חדו כלס כ6חד1ח"
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ממס דגר 6חד כחו 60מרו חכמי יסרבל ג0מתס סלנדיקיסיסיס סספק 6
י
יע
יס כח7ו 0סעולס ,וכ06ריחקר
סגסוכ 6ל מסתסייגוכו מקי16ר דקרי סקכס :ואלו סס המתוח דגרי סמדכרי
יס
56לס 63לו סמוסתיס טסעולס מח1ד 0יתחיי
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וססלג קר וטס 3יחר16סימ6 65ס 3ל 6חוס1ל6קיר0 16לג ג"כ011כ
סע5סמטנתיס6יריר5ס וס פחסר"לייחממוסקלות 6חר ,ס6לוס6תרירכס טיקררסו06 ,סיס סרנרכןיתתיי3
0ל 6יתתחתויל06יתתררי לבאגטסגי סעורתסיסיויח
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מסגועע %חיתד 6ל 6חסגועע 1ל6נח"6 ,כיתתיי
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לסקדתת שריקחהתתריס,
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י'מלרתות .טלסקומחסעי0ס0ררייס 06ר סו 6ר6ססקדתוחיסס,יט
סנסגיתעלג
וטלסיותכעד,רסתגיניסעגייגיס(0ימ6כניוריס,וסיס3י,ר סר3כייריכי
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עלסססר7יי ו6תרכ
ססילוסוכיס
קרשקש

עה

חיליס

ק עה
פרי

(,)6
ל שאלת  olynהפררי אשר הוא ראש
הקדט~תק,ם פירושכי לפי רעתם אשר חשבו
כי העולםכלוביןשיהיה גלגל אוכוכב או כל מההוהמןהיסודות
הוא מורכבמעצמים פרדסם אין הפרשביניהם,היה מתה"בש.היו
שגיהמ עוסקים 'תר וכל הגטצאות ,ולא יתכן שיהיה האחר
מתעסק בחלק אחד לבדו כאלו האמק בכל מה שנתהוה טן
היסגרות ,והאחד בחלק אהדלברו באלו תאמר בגשםהחמיאו,

.

אחר שבלמתיבב הוא מעצמים שוויםו (נ) הקרמת בריאת
הסקרים .פירוש שהם אמרו שהשם בורא המקרים המיר משל
זה בחי שהוא בורא לו מקרה החיות תמיר ,אן ברבר ההם
שהוא בורא מקרה החטיסות תסיר ,א"כ כשירצה האחרלברוא
 n~poהחמום ירצה האחר לברוא מקרה הקרירות ! (ג) ועל
הקדטת היותו הערר הקנינ.םעניניםנמצאיםצריביןלפועל ,פ"

ועי

גי
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יבואו ההתקהוההפסדזה אחרסור שהלפידעתהפילוסופים,בלתיהחמרהעליוןי"ל
י

קל

130

נושאהגלנלים)

,
החמר התחתק ואין התלות
כמו שנתבאר זה בסופת ,ויאסר אומר שישש
ניתלאפלעולהוותבהיוהליא,חדכמ
נהש
מו
לפעלובגלגלים ,והשני מנהיגהנלנליםאיןהתלו
יחשבו המשגים ,היה זה
הדעת בלתימחייב המנעות כלל ,הואם יאמר אומר שחקחסרון בחק כל אחד מהם ,להיותו בלחי
טשתמש בטה שישתמש בו האחר,יאמר לואין זה חסרון בחק אחד משניהם,כי הדבר ההוא
אשראין התלותלפעלובונמנע בחקו,ואין חסרון בפועל בהיותו בלתייכול עלהנמנע ,כסו שאין
חסרוןאצלנוקהל הטיחדים לאל אחד היותובלתי טקבץביןשניההפכים בנושא אחד ,ולא תתלה
)ואעשןשהביאם
יכולתו בזהולא במה שדומה לומן הנמנעות ,וכאשישערו בחלשתזה הדרך(י
אליו מביא ,סרו אל דרך אחר:
ההרך השני ,אטרו ,אלוהיושניאלוהית ,היהטתחייבשיהיה לשניהם(ס)ענין אהר שישתתפו
בו,וענין נמצא לאחד מהםולא ימצא לאחר ( )1בונפלהחלוקוהחלקו ,וזהו דרךפילוסופי
 .והנה אבארם כשאזכור דעתהפילוסופיםבזההענין,
סופת כשיבוטך האדם אחריוויהבארוהקדמותיו
ידרך עוד לא יטשך לפי דעת כלמישיאטין בתארש ,שהקרטוןיתעלה אצלויש בוענינים
תה ה
חלוקיםרבים,וענין החכטהבלתיעניןהיכולת,ועניןהיבולת אצלובלתיעניןהרצון ,א"כ לא ימנע
ם ,מהם מה שישותףבהםעם האחר,
לפיהדעח ההוא ,שיהיה כל אחדמשני האלוהות בעלעניני
ומהם טה שיברל סטנו:
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כי חטנחוה הוא הערר ההנועה אינהצריכהלפרעו והם ~ uenשהביאםאליומביא,פ" האטמהג'הקדטותהנסכרות( ,ס)ענין
שהיא  nnpoצריחה לפועל ,וכן בשאר ההעררים ,ופתוך חלוף אחד שישתתפו בו והואהענין אשר בו ראוי כל אחד מהם
רעות שניהם העשרהפזלה ותטגעסכל אחרסחם )1( :ולע"פ להיותאלוה )9 :נו נפל החלוק והחלוף .פ"והיו שניםיהיח

.
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הדרר השלישי ,הנהוגםכןדררצריר אל הקדמהטהקדסותבעלי אלוהדברים,והוא שקצתםוהם
קדמעיהםיאמינו שהבורא ררנה ברצון,הרצת ההואאינוענין נוסף כעצם בורא,אבל הוא
ז רצון(י) לא בנושא ,חולש אלו ההקדמות אשר בארנום ,אבל ציורם רחוק כפי מה שתראינו;
אמרו מ הרצון האחד אשר לא בנושא לאיהיה לשנים,כילא ההיה עלה אחת מחייבתשנידינין
לשניעצמים ,וזה כמו שהודעתיך (ת) באורהנעלם במה שהואנעלם טמנו,כיהרצון אשריזכרוהו
ר והוא אצל קצתם נמנע ,ואצלמי שיאמינהו יתחדשועליו ספקותישאי אפשר לדחותם,
לאיצויי
והםיקחוהו מופתעל האחדוה:
הדרך הרביעי ,אמרומציאותהפעולה מורה על  5vleבהכרח נולאיורנועל רזב פועלים ,לודק
הפרשבין מענתהטוען שהשם שניםאונ' אוכ'אואיזה מספר שיזדמן ,חה מבוארנגלה,
(ס) וא"ת שזאתראיה לאתורהעלהמנעהרבויבאלוה ,רק הוא מורהעל מכלות המספר(י) ואפשר
ן אפשרות בו,
היותו אהד ואפשר היותו רכים ,והשלים זה ראיתו כשאמר,ומציאות השםאי
אבל הואטחוייב המציאותו ,מובמל א"כאפשרותהרבוי,כן שםראיתובעלהראיה הזאת נ(כ) חה
שם 10ב
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א"נ גל אחד מהם סורבבמשניעניניםויהיה נ 4אחד מהם בעל
שנוח( :ו) לא בנושא
 .פ"ימר לבר בלא נושא(:ה)ביאור
הנעלם .פי'עניןהאחרות ,ברבר שהואיוארגעלם ,פירוש רוצה
לבאר במה שהואיותר נעלם והוא הרצון לא בנושא שאינונופל
:
החת הקתל; (ע) ואס תאמר .שלקח זה הטאמר

המרבי

וי
היוהו

אחרואפשרהיזהורגים .פ4זהלא חובללומר
(י)ואפשר
כי הוא ית'מחוייב המציאות אין אפשרוה בו ו4א רבוי ואחר
שאין בו אפשרות שבזה מודה כ4הפילוסוף אם כן הוא אחר נ
(ג)וזה מבוארהטעות מאר שטציאותו יתכרךהוא אשר אקגו
אפשרנת
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קלא 131

מבואר הטעות מאד שמציאותוית' הוא אשר אין אספשרות בו אמנם רעתנויהיה בו האפשרות,
כי האפשרות בידיעה בלתי האפשרות במציאות ,ואולי כמו שיחשבוהנוצריםשהש"יג'ונחשוב
אנחנושהוא אחד ואץ הענקכן,עוזה מבוארלמישהרגילבידיעתהתחייבהתולדות בהקרמותיהם:
הררך החמישי ,אחד מן האחרונים חשב הוא שכבר מצא ררך מופתיעל היחוד ,פ והוא הצורך,
ובאורו כך ,אמר ,אםיוכל האונד לעשותאלו הנמצאות,יהיההשני מותר לאיצטרךאליו,
ואםלאישלם זההמציאותולאיסודר אלא בשניםיחד ,יחוברלכל אחדמהם ליאות להצמרכו לאתר,
ן ההמנעות
והנה אינו מספיק כעצמו)(( ,וזה אמנם הואסעיף4
.ויש להקשות על זה המין מן
הראיה ,בשיאמר לאכלמי שלאיפעל מהשאין בעצמו שיפעלהויקראלואה ,שאנחנולא נאמרעל
אחדמבני אדם שהוא הלוזםלהיווזובלתי מניע אלף ככר ,ולאניחם לאליהעלהליאותלהיותבלחי
יכוללהנשים עצמו או לברואכמווזו או לברוא מרובעצלעו שוהלאלכסונו ,כן לא נאמרשהואלואה
להיותו בלתי בורא לבדו ,שחיוב מציאותם הוא שיהיה שנים ,ולא יהיה זה צורך ,אבל הכרח,
והפכו הוא הנמנע ,כמו שלא נאמר שהאל יתעלה לואה על היותובלתייכול להמציא גשם אלא
בברוא עצמיםפרדיים וקבצם במקרים יברא בהםלפי דעתם ,ולא נקראזהצורך ולאליאות,שחלוף
זה נמנע ,בןיאמר המשתף ,נמנעשיעשה האחד לבדו,ואיןזה ליאות בחק אחד מהם שמציאותם
המחוייבשיהיו שניהם ,וכבר הלאו התחבולות קצתם עד שאמרו שהיחוד מקובל מן הדת ,בנו
שםטוב

אפורי
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 .פי' שהפעולות שויה ע4ממציא St'btאע אמשרות במו ש'השבו האצרים שהם שלשהואינו כסו ש:ח'טוב אנחנו ,כן
אפשרות
ן הענין כן לפי ": Dny
בו ~לאיחוייב מזה שלאיהבן לנמר שהוא אחדאושניםאו שלשה נחשוב אנחנו שהוא אחד וא.
,האפשרות הוא ביריעה:ו כמו שבאר שאנחנו נחשוב שהוא (() וזה אמנם הוא סע.ף מההמנעות  .פירוש בהצטרך
האחד
אחדוהנוצרים חשכו  cnwשלשה והבל מאמינים באלוה ואולי
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המיבשים א ואחו אוסח .אמנםאני תאה שאומר זה מהםאיש חזקהיעת רחוק לקבל
אל
ההמע"ת ,שהוא כאשר לאישמעמדבריהם דבר הוא מופת באסת ,ומצא נפשומש
יאתנוח למה
שחשבו שהוא מופת ,אמר שזהילקח בקבלה מן הדת,כיאלו האנשים לאהניחו למציאות מבע
מיושב כלל שתובא ממנו ראיה אמתית ,ולא הניחו (מ) לשכלידיעה סומבעת ישרהשיוליר בה
תולרותאמתיות ,כלזהנעשהבכוונה צ(ג) ער שנניח מציאות שנעשה ממנו מופתעל טה שלא
ימצאלו סופה ,והבהינו זה לקצר ממופתי מה שימצא בו סופת ,קואין להתרעם אלא לאלו
למודים על האמת מאנשי השכל:
פרקע
ו בהרחקת הגשמותלפי דעתהמדברים ,דרכיהמדברים ומענותיהםעל הרחקת הנשמות
חלושותמאד ,יותרחלושותמראיותיהם עלהיחזד,בי הרחקת הנשטות אצלם
אכאלוהו54סעיףטחוייב לשר
שהיחוד ,אמרו ,הגשם אינו אחד .אמנםמישהרחיק הגשמות מפני
שהבשם מורכב מחמרוצורה ,ב וזאתההרכבה תבאר המנע ההרכבה בחק עצם האליתעלה ,וזה
אצליאינו מדבר ,ואין זאת הראיה נבנית על שרשיהמדברים ,אבל הוא מופה אמתי נבנה על
אמונת החמר והצורה וציורעניניהם ,תה דעתפילוסופי אזכרהו ואבארהובזכרימופתיהפילוסופים
עלזה,וכונתנו בזה הפרק אמנם הואלזכרוןראיותהטדבריםעל הרחקות הגשמוהכפיהקדמותיהם
ודרךראיותיהם:
הדרך
שםטוב
י
י
ה
ו
ל
א
ס I
םסn
ס .lר"לhכלכךtנעמסמS
רי
61מח ססס mSl)nnורותופין סוסזרךמקלוסדרכיס צ ערסולית nיוטפ
כווי
חגי 6לד,עתסיס 6ל1ס"הד עד ס6מרוססייח~ז מק~כל לסני*מופתטלמרוטסטוי
פזה : D
הת"נI
ק hSaימקכס D; ,n
מן
י קמל6גסיס כאסר ממטו חןלסח טפס
סים3ימיסתוסוףפוייוסויפסלו והתרותווסלילתסניף
רניסדסם(ודכורסירסקחןגונרוןכבסיעוד ,sp
ל
י
6
,תוסח
ן
י
5
י מוסתלסידרכיסן סדוריות:
ז
י
ו
פ
ר
כ"ררכיספ~פתייס,וימר פרקער א3
"סס
לי
סיק1כלמןסדת61 ,מרכידרכ
י  510מטיף וא' .ר"ל מנד ספופתי
ל
ל
י
ל
כ
ס
ד
ת
6
ב
ר
ס
ן לגגות
תסתטייגיס ס16תריס וססיי
סרהקס מנספות נחלתנתוסתימחמידגסמיינ
16ת
יגסיםכתמיקוסגמ סמר3ריס 36ל סם6נסיס3ריר66ייסרעת מוסשיניססייס
ת סוסיופר פלוס vieססו6כגויטן סחות
וגכ
י
ע
ט
י
רתהןיס4ן3ל
ס ,סססכקירל6ירט  :NDISnב ואת ססרככסחג"ר .ר"ל0סר.רככס מכ"רח
מסתר3ריס ר3רסיסיםחיפת 63מת *גל סו 6תת3ולס
וסטע"ס 1מנ 6גססןסלס6ימחרגוום למס מחסנו 0סו 6תשח 6תר0זס סדכרר"ת טילקח נקכלסמן מזח ; שמנס6ין
ראי סאגותנססם כמס
סמר3ריס למס ססחו3ריס ל? 6גיסושמנישות טכעקיים כטוסטניס עד
מפגו
עיי
ת
ר
ת סמפטת,
ל
כ
ס
ל
רייסלזמתיתיל
ס
3
ס
ס
מ
ו
ת
6מגי
ר 3ו
ס
ר
ס
י
י
ל
י
ט
י
ד
ל
י
ת
ס
נ
י
כ
ש
ס
ו
ס
ס
ט
נ
חרס
ל
כ
ו
כר
פס
ספילוסישיס  ,וקוד
מ5י6הז ומגיחו סקדמוח
י
י
ס
ן למס חני16ת כללויסתממו מקלו ססקדתות
י
ח
י
ג
ס
ופסו
רת
ממ
*ו
טפ
י מסםמשערפית
ן5יכ6ס1סת סס6ולסוע6לפיחית,ירועורפלסיסחרתיתיקכותמוס מסלעוריריסמיסת ממסיימנתי
י
י
ס
ומוסת,
יכייסמופת חוסךעלמ
וסריין
גתתות 1סס סלקו קותו
בעגור נטולם
3
ת
שחו
סטילס ,ול6ידעוול 6ר6וכיגת3סל חוס מני16ת ססס
ס
ל
ט
ת
י
,
ת
ו
מ
ס
ג
ס
יכן6ין לסתרעס
ת
ק
ת
ר
מ
ו
ול
ר
ר
ס
ות
 6סתודיס פלסיתתתתיפייסכל ,ר"לסיתרפמו o~tnoעו
רל
ללחס
מיתמלגסייפכל על'סכוכים ומסקרות
לילי
6לי
מרס
ילאי
ט דרך לדעת ססלסס ררוסיס סיסריס כדגריל6
וסגט'וחסימרו 6ל 1סמדכריס ,ולכן ר16י
ת
ס
י
ירסמני6ופ:
לסרתיי
כפרק
ו נסיחקת סגסמ,ת לזעת סמזנריס ,זרכי סמזכריס 1טעגותיסס ע 5סרחקח סגסתות תלוטופ
ר
י
נ
ע
3
ר
ת
ע מר6יוסיסססלסיפור,י6מגסתיסותי
כיערסלתסגימות  610מסיףמ
ר ופוס
יתרלסוריסיבי
יחפייכסיסי
ומופתיסיחוריותרתל1סיסמרר ססו 6טל p,)ppתלוסות ססס טענותמייחוד ,וסגסמוחסי 6חולדס
תסיייי
ר,
ררווש קילרססי6יתר חלוסס משססות6רת?Yh ,יחייי
3סררכיסיסמות סס יער חלוס1ת מררכיסיית1
וסם"מ ;י סג0ס"ינו 6תדוס6לוס "חד ohכן""
6היפיס סחוס גסס .וקמר סרג ע" 6סיס ר5וגס
כשמרס 0ג0ס"יג
ו"חדכעכור  6100מורכב מחמר1נורס וז6ח ססרככס גמגע כחק מטס יתעלס ,סוס 0עו0ס זס
סדרך"י
ט סתדנר61,ין זס סמוכם גנגס טל סרסיסתונריס 6נלסי 6מוסת צתתי אגס על*שינס סתומר
סן
טוו0ן15רס שיור טגיעס ,וסו רעתספילוסוסיס 6וכירסו י636רסוסוכריחוטתספיליסיסי
איווי סס ל63רכיימסיינ
י סגרם
וגסס לתתסכלגטם 610מירכה תתומרולורס ,י 61לדעתסיימריסב

ליטי

יני

 610גסס מורכב6 ,נללדעחס6ותריס

סו 6גרסמסי
ט61ינ 1מורכב ממחר 51רס

יתי
ססת
סיירך ,סססס6יט גטם ,ו6ף סכל גססכייסי
ל6יבטל1ס
ית
סממ
סכ
ס מ1רכ
מיהידר 151רס ל6יחכיר כטהור וס ססטס"ינו
,
p
D
n
"
ס
ג
מ
ו
ו
ת
נ
מ
כ
ר
י
נ
י
גיס,ונס
ר
מ
י
ג
3
ר
ס
1ס סררך פססים
פידרכי
יר3ריסיר6יתיסס :גוס ספרך לער סרתקח סגסמותכ
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קרשקש

האחראל אחר ואפשר שסה שורצה האחד לא ירצה האחר,
וזאתהיאדרך ההטגעות הנזכרלטעלה גזההפרק( :מ) לשכל
וריעה הופגעת ישרה .פ-,וש שרריעתגוהים איננה כיריעתנו
שהשם 'ברא לשכל תמיר מקרה הידיעה לכ' רעתם 1
(ו
ר שנגיח סציאוח שנעשה ממנו מופת פי' שהם בטלו
א)תטעי
שבע nlawnוהטשיכו שוחו אחר רעתם בר'שנעיטה מופת על

.

מ'שאיןעליומופח,כאלו האמרחרושהעולם אשר תשעגוטופח
לפי רעהם הפחותית וגרםלנו מקצרה ירשכלנו ממופתים מה
שימצא בה מופת ,פירוש כ
היותז יה' בוהי גשם
השרורםאלו האמ
אלו
 Nlnwhאחר
התבארו
י במופתים אמהיתלפי
אסש
ופ
הקרמההפילו
יים ,ואם נטשך אחר רעת המדברים במופתים
העהטשבאלו השרשים יש להםבטילים רבים:
פרק

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

מורהנבוכיםחלקראשוןפרקעו

קשב

188

הררךהואשנו ,אמרו ,אם היוו האל גשם ,לאימלט לענק האלהות ואמתתהמבלתישיתוקן בו
שתשלם טציאותו בכללעצמי הגשם ההוא ,נר"לכל עצםפרדי מהם ,דאויתוקןבושתשלם
טציאותו בעצם אחדטעצטי הגשם ההוא ,ואם תשלם טציאותובעצםפררי אחה טה התקלת שאר
החלקים ההם)6( ,ואיןעניןלטציאותזה הנשם,ואםתשלםטציאותובכלחלקוחלקטחלקי זההגשם,
יהיו אלואלוהותרבות לאאלוה אחר ,וכבר בארו שהוא אחד.וזאתהראיה כשתסתכל בה ,תטצאה
נבניתעלההקרמה הראשונה והחמישית מהקדמותיהם ,ואלויאמר להם שגשם האלאינו מחובר
טהלקים לאיחלקו,ר"לשאינו טחובר סכמותהעצמים אשריבראםכסו שאסרתם(,כ)אבלהוא הגשם
אהד מדובק לא יקבל החלוקה אלא במחשבה ,ואין בחינה בטחשבה ,שאתה כן תדמה שנשם
השטים יקבל הקרע והבלוע ,והפילומטפ יאמר שזה פעל הדטיון והקש טן הנראה והם הנשמים
הנמצאים אתנו על הנסתר:
הףרך השני ,והואנדול אצלם ,המנע הדמות ,שהואלאידמהלדבר מןבריאותיו ,ואםהיהגשם
היה דומה לנשמים ,והם יאריכו מאד בזה השער ,ויאמרו אם נאמר גשם אתו כשאר
הנשמים כבר סתרתעצמך,כיכל נשם דומה בכל נשם מצדהנורמות ,ואמנםיחלקוהנשמים קצתם
טקצתם בענינים אחרים ,ר"להסקרים ,ויתחייב ג"כ אצלם שכבר ברא כטותו ,וזאת הראיה תפסד
בשניפנים ,האהד מהם ,שיאמר האומר לא אקבל העדר הדמות,ואיזה פופת יעמד לך ששש
שירטה האלוה לדבר מברואיו בדברמן הדברים האלהיים ,אם לא תתלה בזהבדבריספרינבואה,
ר"ל הרחקת ההדמות בדבר ,ודוהיה הרחקת הנשמת מקובלתלא טושכלת(,נ)ואם תאסרשאםהיה
דומה לדבר מברואיו כבר ברא כפותו ,יאסרהחולקאינו כטותו סכל הצדדים(,ו)ואנילאארחיק
)ופניםאחריםוהםיותר
שיהיהבאלוהעניניםרביםולאצדדים(,ס)כי סאטין ההגשמהלאיברח טוה(,י
נאותים וגה כי כבר התקיים והתאמת אצל כל מישנתפלסף והעמיק זבדעות הפילוסופים ,כי
הגלנלים אמנםיאמרעליהם נשם ,ועל אלו הגשמים החטריים בשתוףנסור שאין החמר ההוא
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בראיות שאתם טגיאים היוהו נלת' גשם אחר שאינו טורנג

ופנים

נאותים
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הולאאלוהצורות הצורהההיא,אבלההמרוהצורה נאמריםעודעל אשר הנהועל הנלנלים
םואע"פשהנלנל בלא מפקבעלמרבקים)0,שאיןנוףהמרחקיםהוא הגשם,אבל הנשם הדבר המורכב
מהמר וצורה ,ואם נאמרזה בחקהגלגל ,כ"ש שיאמר אותוהמגשים באל ,שהואיאמר שהוא גשם
בעלמרחקים ,אלא שעצמו ואמתתו ועצסוהו לא ידמה לדברמנשמי הנבראים .ואטנם יאמר עליו
ועליהם נשם בשתוף ,כמו שיאמר עליו ועליהם נמצא בשתוף אצלהמאמתים(,ח)ולאיקבלהמוען
בשתוף,

בהגשטה,היותהנשמים כולם מחובריםמחלקיםדומים(,ע)אבל יאמרו השם בורא אלוהגשמים כולם

(')זהםמתהלפים העצם והאמתות,וכמושאיןי נשםהניצוצותאצלי הואנשםכדור השמש,כן יאסר
שאין נשם כהאורהנבראר"ל השכינה הוא נשםהנלנליםוהכוכבים ,זלא לטם השכינה או עמודהענן
הנברא הוא נשם האל יהעלה אצלו ,אבל יאמר המטם ההוא הוא העצם השלם הנכבד אשר לא

הורכב כללולא השתנה ואי אפשר השהנותו ,אבלכןהתחייב מציאות זה הגשם חיוב מתטיד והוא
יפעלכל מה שזולתו כפירצונו והפצו ,לואיךיוכתר (כ)זההדעת העלולבדרכיהםהמופלאות אשר
הודעתיך אזהם:
חררך

אפיי

שם טוב
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נאוה'ם הוא לגנא'  0( :כי איןגוף המרחקםהוא הגשם אבל
' הנרחקים כשהם בפועל הם
הגשם מורכב מחמר וצורה .פ.
טקרים ~ C2pהדבר המורכב ,נ' האורך והרוהב הם ממאמר
הכמה  ,אמנם נקראו המרבקים צורה הגשמיות מצר שכלג.טם
בנר 1,קבלת המרחקים לא שהמרחק יהיה עצם הדבר אשרל,
הטרחק ( :ה) ולא יקבל הטוען גהגשטה ה.ות הגשמים כלם
מהוברים טחלק'ם ~ .Q'Dlפי' שמצך זה לא 'ה'ה הפרש בין
עצמיגשםהאלוהועצטיגשםהגלגל'סוהיכוןות(:ט) אבליאסרו,

(טסו ראיותסמרכריסופיס) o)rתלך

מ.
' יאמר הטוען או .אמרוהם1ענים( :י) והם מהחלפים
והאמהות .פירוש אחר שהם מהחלפ.ם בעצם ובאמתות וא.נם
רומי :זה לוה והיו א'ב עצמי גשם הגלגל בלהי דומי :לעצמ'
גשמ' היפורות ויאמר עליהם גשף כשתוף גמור ,כן נאמר
בעצמי גש 2האלוה וטין עצם הגלגלים הפרש גר~ל עד שיאסר
עליהם גטם בשתוף גמור( :ג) זה הרעת העלול  ,פירוש שהוא
הלוש בדרכיהם המוטלאוה ,הרצון כוה המורחקות:

ר ההקהו סכקזמוח :st)h 1'so
"הייוסח!קס""'1ס

ל"סע1יג"

הדרך

CYyn
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הררךהשלישי,הואזה ,אסרו ,אילוהיה האלוה גשםהיהלו תכלה ,וזה אמת ,הוםהיהלו תכלה
היה לושיעורירוע וצורהידועה עומדת ,וזה ג"כחיובאמיתי ,ואמרוכיכלשיעורוכלצורה
יתכן שיהיה האליותרגדול טן השיעור ההוא או יותר קטן ,ועל חלוף הצורה ההיא מאשר הוא
גשם ,יהיה א"כ התיהדו בשעור אחד וצורה אחתצריר אל מיהד .וזאת הראיה נםכן שמעתיה
מגדילים אותהו והיאיותר חלושה מכל מה שקדם ,שהיא נבניתעל ההקדמה העשירית אשר כבר
בארנו שעוטר טה שבהמן הספיקות בחק שאר הנמצאותכשישוערו אותםעל הלקש טבעםוכלשכן
ן זהובין אמרם בהכרעתמציאותהעולםעל העדרו שהוא מורהעל פוע
בחק האל ,ואין הפרשבי
הכריעמציאותועלהעררולאפשרותמציאותו ,ואם נאמרלהם ,ולטה לאימשךזה בחק האלנרעלה,
ונאמר אחר שהוא נמצא יתחייבשיהיה לו מכריע למציאותו על העררו ,והואיענה בלא ספק
כשיאמר שזה מביא אל ההשתלשלות ,וא"א מבלתי הניע בסוףלמחויבהמציאותאין אפשרות בו
ולאיצמרךלממציא,נ וזה המענהבעצמויתחייב בצורהובשעור,כיכלהצורותוהשיעוריםהאפשרית
המציאות ,כלומר שלאהיה נמצא ואח"ם נטצא ,הוא אשריאמרבוהיהיכולשיהיה יווזרנרולאו
יותר קמן מסה שהוא נמצאעליו ,ובחלוף זאת הצורה,והואצריךלטיחד בהכרח ,אמנם צורת האל
ושיעורו יתעלה מכל חסרון ודטות ,הנה יאסר המגשים שלאהיהנעדר ואב"כ נמצאשיצמרךלמיחד,
אכל עצמו בשיעורו וצורחו המחוייב המציאא כך ,לא יצטרך למיתר מציאות על העדר שאין
אפשרות העדרבו ,כן לא יצטרך למיחד צורה ושעורכיכןהתחייבמציאותו ,והכתכל אתההמעיין
אם תבחר לבקש האמתותשליך התאוה והקבלה והנמיה למה שהנהנת להגדילו ,ולא תטעהנפשך
בעניןאלוהמעינים סומהשקרה להם ,ומהם ,שהוא ככורחמןהרמץ אל האש ,וזה שהם בטלו טבע
המציאות ושנו בריאת השמים והארץ ,בחשבם שבהקדטות ההם יביאו סופת על היות העולם
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אירה וראיה חרהרפ,זייי הרהזני

י
מחודש,ולחדוש העולם הראו מופת עאטונאםבדועלינומופת טציאותהש"יואחהדומתפוורוסהםרחקת הנשסות,כ
בחושים

ילקהו ממבע המציאות הכה
המופתים אשר יתבארו בהם כולם
המושג
ובשכל .ואחר שהשלמנו תכלית דבריהם נתחיל ג"כ בזכרון ההקדמות הפילסופיות וזכרוןמופתיהם,
על מציאות הש"י  ,ואחדותו ,והמנעהיותו נשם ,עם מה שאקבל מהם מקדמות העולם ,ואע"פ
שלא נאסינהו ,ואח"כ אראך דרכנואנחנו בסה שהישירתנואליו אמיתתהעיון מהשלמת המופתעל
אלו השלש שאלות ,ואח"כ אשוב להכנס עםהפילוסופים במה שאמרוהו מקדמות העלם:
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נאולם החלק הראשין .שבח לממציא
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:

ראשי

אטר שם טוב אליאשימני המעיין במוצאו בפרקים רבש יברש שהבאתי לשון הרב
י
ל,
בי
מת
פירוש,כי היה זה אם להשיב על הרבלזמר שכח שאטר הרב אית כפ .הרעת האט
או היהכרילהעיר הערה מה וגםכן בעבור שלאיהיה צריך המעיק אל מפר המורה בעוברו
על זה הפירוש,כיחהיהזהלו כמו הספר ההוא בפרקים אשר ירברובענינים עמוקים ,או גםכן
ן
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