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ולא 'אמר רבר שהוא טוהר וקא טה שאין צורך לו זרי לו
ע האבן בהכות הטקל לה טצורף לפרשעצה בטקום
באמרולהני
הזה עץ שלה ורוגא מאד .ועוראיך אטר על ררר משל הוא

.

על ררך האמתשהיר הואהמניעלעץ והעץ הוא המנהגלאבן
ובאמת מלת עצה במשמעה כמועוצו עצה ואמרו שהואחייבהו
להניע עצה על דרך מש 5כאלו אמר שהחוםהשבעי אשר הוא
המתנועע הראשון בזאת התנועה בהתכועעו מן הצורה המניעה
אשר היא הנפש והיא התעוררה להניעו מצד הנכסף .והוא
מתימת החור יחשב כאלו הוא מצווה ממנה בעשייה העצה
והמחשבה בהניע הכח אשר בעצבים בתנועה על ררך הנזכרת
עד שישלם המבוקש והענץ הנרצה .ומה שאמר הרבמורהפרק
ואליה ישתלשל כלמניעומכין בעולם התההון,כבר ביאר הרב
זה בפרק ע"ב טראשון ,אמר כשירעע זה הגשם החטץף
בסבוב תתחרש ביכורות תנועה הכרחית וכו' עורה לקראתאוחו
הפרק וראה טה שאסר בו:
,
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אחד מאלו הארבעה ,אם גשם אחד חוץ ממט ,או נבדל ,או כחמתפשםבו,או כחבלתיטתחלק.
אמנם הראשון והואשיהיהמניע הנלנל נשם אחר חוץממנו הוא שקרכסושאניר,כי אחר שהוא
נשםיתנועעכשיניע כטו שזכרבהקדמההתשיעית ,ואחר שזה הנשם הששי גםכןיתנועע כשיניע
יתחייבשיניעהונשםשביעיווזה ע"כ יתנועעויתחייב מציאות גשמים איןתכליתלמספרם ואזתעטעע
הגלגל ,וזה שקר כטו שקדם בהקדמה הב' ,ואמנם הפנים השלישיים והוא ש.ד"המניע הגלנל כח
מתפשמ בו הוא נםכן שקר כמו שאספר,כיהנלנל נשם והואטניע אל תבלה בהכרח כמו שקדם
בהקדמה הראשונה,ויהיה פחו בעלתכלית כמושנזכר בשתים עשרה ,אחר שיתחלק בהתחלקו כטו
שנזכר באחתעשרה ,ולאיניע אל לא תכלית כמו שהנחנו בהקדמה הששהועשרים .ואמנם הפנים
הרביעיים והואשיהיה מניע הגלנל כח בו בלתי מתחלק כנפש הארם בארם זהנםכןשקר,שיהיה
זה המניע לבדו סבה בתנועה התדירה ואע"פ שהיא בלתי מתחלקת .ובאורזה שאם היה זהמניעו
הראשוןיהיה זה המניע מתנועע במקרה כמו שנזכר בהקדמה הששית ,ואני מוסיף הנה באורכי
האדםעל דרך טשל כשתניעהו נפשו אשר היא צורהו עד עלעלה מן הבית אל העליה ,גופו הוא
שהתנועע בעצם והנפשהיא המניע הראשון בעצם אלא שככר התנועעה במקרה ,כי בהעתק הנוף
מן הביתלעליה נעתקה הנפששהיתה בבית ושבה בעליה ,ואם תנוח הנעת הנפשינוח המתנועע
בעבורה והוא הגעו ובטחהנוף תסורהתנועההמקריתההוהלנפש ,וכל מתנועע במקרהינוח בהכרח
כמו שנזכר בשמינית ,וכשינוח ינוח המתנועע בעבורויתחייב אם כן שתהיהלמניע ההוא הראשון
סבה אחרת בהכרח חוץמןהכלל המורכבממניעוממתנועע ,כשתמצא הסכהההיא אשרהיא התחלת
עהמניע הראשק אשר בכף ההוא את הטתנועע ממנו ,ואם לא תמצאינוח ,ולזאת
התנועהיני
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לא בעצם ולא במקרה ,א ולזה לא יקבל החלוקה ולא שנוי ,כטו שנוכר בהקדמה השביעית
והחמישית,וזהו האלוהיתברךשמו,ר"ל הסכה הראשונה המניעהלגלגל .והואמן השקרהיותושנים
הענינים הננרלים אשר אינםגוף אלא בהיות אחד מהםעילה והאחדעלול,
אויותרלשקרותהמנווי

כמו שנובר בשש עשרה ,ובבר התבאר שאינו נופל תחת הזטן בםכן להמנע התנועה כחקו ,כמו
שנזכר בחמש עשרה ,הנה כבריצאלנומןהעיון הזה בסופת שהגלגלמן השקר בשיניע עצטותנועה
נצחית ,ג ושהסבה הראשונה בתנועתו אינה גשם ולא כח נגשם ,ושהוא אחדלאישתנהשאיןטציאותו
מחוברתאלזמן ,ואלו הם השלש שאלות אשרעשועליהםמופתחשוביהפילוסופים:
ןשני להם ד הקדים אריסמ"ו הקדמה ,והוא כשימצא דבר טורכב משני דברים ,וימצא אחד
עיו
משני הדנרים כפני  1QYVחוץמן הדבר ההוא המורכב ,טתחייב מציאות האהר בהכרח
חוץמןהדבר ההוא המורכב נםכן ,שאלוהיהטציאותםטחייב שלא ימצאו אלא יחד ,כחטרוהצורה
הטבעית ,לא היה נמצא אחד מהם בלתי האהר בשוםפנים ,יהיה אם
כןמצמאציאות אחד מהםבפני
עצמו סורהעל העדר החיוב ,והנה ימצא האחר בהכרח ,והמשל בו כשי הסכנגבין ,וימצא גם
כן הדבשלבדו,יתחייב בהכרה המצא החום'ן לבדו .ואהר בארו ואת ההקדמה אמר שאנחנו נמצא
דבריםרבים מורכניםממניעומתנועע ,ר"ל שהםיניעוזולתםויתנועעו מנולתם בעתשיניעו ה(נ)וזה
טבוארבאמצעיותבהנעתכלם,ונמצא מתנועע לאמניעכלל והוא המתנועעהאהרון,יתהיינ בהכרת
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יהיה א'במציאית אחרנפ .:עצמו על העדר החטב weln ..אשר בויחו'.ב א'כ שימצא מנ"ע לא שיתנועעכלל לא
עיו
ן שני אמר או'סט' 1כמאמר הל' בטה שארר הטבע הנה כבר בעצם ולא בסקרה והוא התחלה הראשנההמריעהלגלגל ,ואסרו
מצא מה  vti~eשלא יה:ו;ע ,ומפ; .שככר טצא מה:וןע ויתנועע מז1להם בעתש'נ.עו הרצון בזה שאותםהם:יעים אשר
שלא ' ;':וג"כט:יע 1מה:ועע הנה כבר יטצא דבר מניע ושלא הם
שנוחוכמחנועע'ם יהנועעו טוולהם במקרה ואי אפשר מבלחי
אלא שטמשיך להם ההגועה הנניע הנצחי אשר לא
יתנועע,וב.א1ר זה כאשר נמצא הקצה האחרון פשוט 1ה,א הכהו
טח:ועע לבד הנה 'הו"כ ש.טצא הקצה הטקנילו פשוט~ ,לפי ישה:ה  ,והפ.רוש האמת ,באסרו באמצעות הנעת כלם שכל
שכל מורכב משך מקבילים 'מצא אהד מהם :פרד מהבירו גלגל וגלגל מתנועע מוולתו עד הגלגל המקיף והואהמניע את
'ח'.,ב ש'טצא האחד נפרר גם כן( :ג) וזה מבואר באמצעכם כלם בהזועתו והוא הטת:ועע הראשון מפאת  ltYYואין גשם
מהנעת כולם .רוצה בזה שהוא כאלו תאסר הגלגלים כלק אחר חוצה '11גיעהו ויצטרך אל מזיע מחוקי.:עהו לא גוף ולא
טורכב.ם ממצע והוא התש אשר בה טה;ועע והוא הגלגל כח בגוף ולאיתנועעלא בעצם ולא בטקרה והוא השםיתברך:
שגלגל ה'וט .והמקיף גבלם מורכב טטניע וטמהנועע והוא
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שימצאמניעלאיתטעעכללוזהו המניעהראשון ,ומאשרא"אבותנועה ,הואבלתי מתחלק,ולאטף,
ואינונופל תחתהזמן ,כסו שהתבארבמופת הקודם:
t1SPומלישי פילוסופי בזההענין הלקוח מדבריאריסמ" 1זאעיפשהביאזבעניןאחר ,תהסדרהטאמר,
אין ספק שישענינים נמצאים והםזאלו הנטצאות הטושגות בחוש ,ולא ימלטהענין
טשלשה חלקים והיא חלוקה הכרחית ,והוא אם שיהיו הנמצאות כלם בלחי הוווז ולא נפסדות,
(ג"16 6כי
ס סוומ וגססדות) אויהיו קצתם הוה נפסד ,וקצתם בלתי הוה ולא נפסד .אמנם ההלק
הראשון הזא שקר מבואר ,שאנחנו נראהלעין נמצאות רבותהוות נפסדות ,והחלק השני הוא שקר
ו הנמצאות כלם כל אחד מהם
גםכן ,ובאורו שאםהיהכלנמצא נופל תחת ההויה וההפסד,יהי
אפשר ההפסד ,ח(נ) מלאפשרבמיןאי אפשר בהכרח מכלתיהיותו כמושידעתוראוי שיפסדו,ר"ל
הנמצאות
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אפוני

 6100מח:וטע מגיעווכחוכ!(.קמריכחכי וסע":חיכמ'
מהגמע tnthr1ל
"י כבת ססק7מה טעו נו סלנג מסמפל'0ס
ח ססקדמס הוקרה (סס !6ו סק1סיוח
סטכדח01כמו!חדכמגמושיכסוכי
מבזס6מח'1o;nh,יו"ד
לס'
כס חירון
' מהס
כ6ל 0ס1כ!'"כס'מ! ,דור מור6כמג0י וכריס"'ן"

סי

יין

,י

עי
ים

ייית

קרשקש

ן שלישי (ג) והאפשר במין א' אפשרבהכרח מבלח' היותו.
עיו
הרצון בזה שאם לאיצא האפשרותלפועל בעת
.
ש
י
א
מ
ה
י
ה
'
אמשר
א
ל
באחר
אבל
ם
י
ת
ע
ה
השן
נטנע ואין
מן
זה דוטה אל האפשרות והכה אשר נאיש אחר לעשות פעולות
טה 4ע ללסור חכמה מן החכמותכי הכח אשר בו הנה יתכן
שלא 'צא לפועל ולא.היה בזה בטל טבע האפשר כ' יתכן
שיצאלפועלבאיש אחר במה שאמר הרים סנרינו שאס היה
בל נמצא פועל החת תהויה וההפטריהיו כל אחהמן הנמצאוה
אפשר ההפטר ,ישל' ספק גרול לקוצר שכליומעוט השתיכי

.

ס' 'וכל לבאלתכל.ת עומק ארוננו1 .וה שהוא טבוארלפ' דעת
אריסט'ו שכל מה שהוא נופל תחת ההזיה וההפסר הוא מחוייב
ההפסד שכבר ניאר בפנים רבים שבל ה11ה :פסד וכל נפמר
הווה והרב סודה לו וזה לא 'ו.ק לאטונתנו שאנחנו נאסר
בשמ.ם : cnwבראים לא ה1ו.ם ויכול  cvnלהעטירם לנצח אם
ירצה ,אסר הרג מורינו והא"שרכמ.ןאי אפשר כהכרח
שיאמרבלה'
היותו וראוי שיפסדו הנמצאות כרם .יש לאומרו
ומה
הסגה המונעת שלא יתקיימו שג' הלקי האפשר בסס כאישים
טחחלפים וקצתם יפטרו וקצתם לאיפסרוכי בן טבע האפשר
שארס
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מורהנבוכיםהלקשניפרקא
ילאישארמי שימציא דבר ,ולוה
הנמצאות בלם בהכרח,וכשיפסדוכלםמן השקר שימצאדבר,ב
יתחייב שלאיהיה דברנמצאכלל ,ואנחנונראה דבריםנמצאים והנה אנחנונמצאים ,א"כ
פו 15

יתחייב

בהכרח בזההעיון ,אחרשיש נמצאווז הוותנפסדות כסו שנראה,שיהיה נמצא אהד לא הווה ולא
נפסד,וזה הנמצאשאינולאהווהולאנפסד אקאפשרותהפסדנוכלל ,ט אבל הואמחוייב המצסוווז
לא אפשר המציאות .אמר עוד שלא ימלמהיותומחוייב הטציאותמהיותו בבחינת עצמו אובבחינת
סבתו ,עדשיהיה מציאותו והעררו אפשרבבחינת עצמו ומחוייב כבחינת סבתו ,ותהיה מבתו היא
הטחוייבת המציאות כמושזכר בתשעעשרה .הנה כבר התבאר שא"א כהכרח טבלתישיהיה נמצא
מחוייב הכציאות בבחעת עצטו ,ולולא הוא לאהיה נמצא כלל לא התה נפסר ולא מהשאינולא הווה
ולא נפסד,י אםיש דבר נמצאכן ,כמו שיאמראריסט"ה ר"לשאינו הווה ולא נפסד להיותו עלול
שיסכל דרךהמופת,
כעלהמחוייבתהטציאות,וזה מופתאיןספק בוולא מחלוקת ולאדחיה אלאלמי
אחרכן נאמרכיכלמחוייבהמציאווז בבחינת עצמוראוי בהכרח שלא תמצא למציאותו סבה ,כמו
שנזכר בהקדמה העשרימיה (ג'"ח סעסליס טס) ,ולא יהיה בו רבףענינים כלל כמו שנזכר בהקדמה
הכ"א ,ולוהיתחייב שלאיהיה נוףולא כחנוף כמושנוכר בהקדמה השתיםעשרה ,הנה כבר התבאר
במופתלפי זההעיוןשישנמצאמחביבהטציאותבבחינתעצמובהכרח ,והוא אשראיןסבהלמציאותו
ואי;
שם טוב
אטדי
י ל6
כלס גסכרח וכסיפס7ו כלסמן מסקר סימ65
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ס(מח ססקןמ1ח ו6ס ענר ומןכלחי כעלחכיי
06כן יפטרו )oltvולמ"פסימר 3ס' עפרים סמן וס ס6יג hS 1סתם ול 6גססך לסי1ת 1עלול כעלס סמחייי3ח
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ומחחייכמןסמלוקס 6סר
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1כחג'ות כמוסיריוס סיחסו"3 3ס סו6
737רירחוק תספרותכי ססכליס ~))6olslין 3סס 6ססרות'כלל 6חר ספין
3סס חומר ופין 3סס כחניות6 .כל סדרך 6סר סלך כ61ריסט"ו 6גי צגיךלך",נחגו גרפס 6לו ס7נריס סוויס
וגפטןיס וטס 6לו ססס תחח גלגלמירח ו6ססי 1סגרמיסססמית"ס ס11יס וגססדיס יתחייג כיסים לחס חתריס
כ גסכןסיסיו לס0חמריס 6חריסוילך סדררלכי"ח וככר
6חריס חמס סיחס61 11ל1סחמרי06 0ס' 1ס1ויסיחחיי
יתכ6ר ס6סל6ינו65ר6ס1ן ל6ימג 6אחרון 6סכןיתחייבסימנך 3כ6ן גסס ג5ח' גלת' סווס ע( 6פסדווס סגטס
 ohל6יתנועע יסיס מכס לסוס דכר לסיתסוס ויפסדכי סו 6גסס וכל גסס ל6יגיע  06ל6יתגועע ווססמתגועע
ל ככ"ח  06כן יתחייב טימ 65ככתן מתג1עע רונסון ומגיע ראדון 6יט סוס
יצטרך"ל (וג'על" 011ל6ילך"
ע 7DP) 6ל6יגיע פעם ול 6יגנח פעס וכן סמתגועעיח1יי 3סיסיס ג5ח' סתטע1ח ס"ס כןילכו סמגיעיס
לננ"ח וצחרמסיס וסכן 6לו סדכריס ססויס סנססדיס ל6ימשו 6כל 6ל06 oth~n) 1כןי
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ממקטע תמיד ומניע יגיס 1ס סמקג1טט 6? 1011ל1ס 'תעלס סמו .עוד 6מר סרכ כי כל מח1יי 3סמני"וח
ג3חיגת

"ל

רפי

"י

י6

סי"

ל"

ץ
שארם על ררך אפשר שיחלה קורם שיטות ואפשר -
שלא
האחשר"] מתקייס.ם כסו שטת.ם בלא ח1ל' כמח.
יחלה 1יטנ.
::להמה הרוגי טל:וה וטו';:ם ביםו:ו.יןה פחאומ;;ופן הארם

משי

'?. -?.-1ה.ה הגס 1אן'טי ?לאיה.ה או תוי או תלש אוענ' או

עלט

ל"

עשיר והכל מתקייט כאישים מתחלפים א"כ איך ראוי ש'פסרו
הכמצאנה כלם אם ההפסדאפיטר.והנה ההגשיעיר בכלא.ש .הטין
נ'ח שההפטרא 1:.מכת האפשר אפל הוא מחו"ב שהרכבתם הם
ספת הפכדם ולא ':ולה' להחן עומק ארוננו לטה קראו אגשר:

.

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

מורהנבוכיםחלקשני פרק א

 rwהרכבה ,ולזה לאיהיה גטו ולאכחבנוף 1rR1 ,השםיגדל שמו.וכן יתבאר בסופת בקלות
שתיוב הסציאוועבבחינת העצםמן השקר הואשימצא לשנים ככייהיהמיןחיובהמציאותעניןנוכף
עלעצם כל אחד משניהם ,ולאיהיה אחדטשניהםמחוייבהמציאותבעצמולבד ,אבלמחוייבבענק
ההוא אשק הואמיןחיוב המציאות אשר נמצא לזה ולזולתו .והנה יתבאר בפנים רביםכיהמחוייב
הטציאות לאי אפשר בו השניות כ %לא דוטהולאהפך ,ועלתזהכולו הפשיטות הנמורה והשלטות
הנטורה אשר לא יעדף ממנו דבר חוץ מעצטו בסנו ונעדר העלה והסבה מכל צד ,אםכןאין
השתתפות בו כלל:
י פילוסופי נםכןידוע ,שאנחנו נראה תמיד עצניםיהיו בכח ויצאו אלהפעל ,וכל מה
עיקרביע
שיצא מן הכח אל הפעלישלומוציא חרצהלו ,כמו שנוכר בר1קדמה השמנה עשר
ה1
מבואר
שם טוב
אפורי
ננחיגח ממורצוי כסנרח סל 6תמגןלמניעותו סנהכי ר"1 5ססהגלג'5סכלס :כיסיםמןחיוגסמט6וחעויןתסח.
06סיסלמצינותו OJQסיסים חון ממגו ל6יסיסנוח1ייכ רוום לומר  06סיו סגים וסיו  cot)nממוייכיס המוצות
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ומקרסכין ממ5י16ת וווסות 610מורכב וסנו1רככ 610עלף סקר ,וכסףהס' 'תרמכ סרכ ההרמכוח גככד ט"וסטגין:
6
ל
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ל
כ
י
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מ
ס
ל 6י אפסר בוססג'וח.ר"ל""
ohtכןיחחייכ זס
l'O'G 6גויס:
סמ5י6ות יסיס גוף
כח כגוף ןלופליגי"ור
יניווטיירנ tShnמסירנות
לס
ומ
וס"חק ועסריס ומסקלמס הסת'סועטריס ווסו ררך "3ס ול6וכרי 6ריסט"1ים כועליו
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ענ.נים בהכרח:
על היותו גשם ,פירוש שהמהדסים מצר שכלם
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ומבוארהואג"כשהמוציאההואהיהטוציאבכח ואחרכן שבמוציא כפעל ,ועלתהיותואז בכח ,אם
לטונע מעצמו ,אוליחס אהד היה נעדר מקודם בינוובין מה שהוציאו וכשיהיה לו היחס ההוא
הוציא בפעל ,וכל אחר מאלוהשניםיחייב מוציא אומסיר מונע כהכרח ,ובן ראוי שיאסרבמוציא
או מסירהמונעוזהלאילךאל לאתכליתואי אפשר מבלתיהניעאלמוציא סנהאלפעליהיה
הנשמנציא לעולם עלענין אחד ואיןבו כחכלל ,רוצהלזמר שלאיהיה בו בעצמו דבר בכה ,שאםהיה
בו בעצמו אפשרותהיה נעדר כמו שנזכרבשלשהועשרים,ומןהשקרשיהיהזהבעל המר אבלנבדל
כסו שנזכרבעשרים וארבע ,והנבדל אשראין אפשרות בוכלל אבל הוא נמצא בעצמוהוא האלוה
יתברך ,וכבר התבאר שאינונוף א"כ הוא אחד ,כמושנזכר בהקדמה השש עשרה ,ואלוכלםדרכים
סופתיים עלטציאות אלוה אהד לאגזע ולא כחבגוף עםהאמין קדטות העולם .והנה נסכן דרך
סופתי על הרחקת הנשמותוהעמיר האחדות ,וזה שאלוהיושניאלוהותהיהמתחייב בהברת שיהתה
להםענין אחד שישתתפובו,והואהענין אשרבו הואראויכל אחד משניהם שיהיהאלוה ,ולהםענין
אחר בהכרח בו נפל ההפרשוהיו שנים ,אםשיהיה בכלאחד משניהםעניןבלתיהענין אשר באחר,
ההיה כל אחד משניהם מורכב משניענינים,ואין אחד משניהם סכהראשונה ולאמחוייב הטציאות
בבחינתעצמו ,נם אבל כל אחד משניהם בעל סבות כמו שהתבאר בהקדמה תשע עשרה ,נ ואם
ן ההפרשנמצא באחדמשניהם,ויהיהזהאשרבושניהעניניםבלתימחחיבהמציאותבעצמו:
שיהיהעני
) במופתכי הנטצא כלו כאיש אחד נקשר קצתו
דרך אחר ביהוד ,כבר התבאר (נסרק ע"כ חלק"'
בקצתו ,ושכהות הגלגל מתפשטותבזה החמר התחתון ומכיניםאותו,ומן השקר עםזה אשר
התבארשיהיה האלוה האחד טתעכקלבדו בחלקמחלקיזה הנמצא והאלוה השנייתעסקלבדו בחק
אחר,מפנישוה נקשר בזה ולאישארבחלוקה ,אלאשיהיה זה עושה עת אחתוזה עושה עתאחרת,
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או שיהיו שמהם יהדעושים כאחד תמיד עד שלא תשלםפעולהמןהמיעילות אלאמשניהםיחר.
אמנםהיותזה עושה עת תהעושה עתאחרת הוא שקרמפניםרבים ,שאםהיההזמן אשריעשהבו
האחד מהם אפשרשיעשה נו האחר ,מההרבה המחייבתשיעשה זה ויבטלזה ,ואםהיההזמן אשר
יעשה האחד מהם נטנעעל האחרלעשותבו ,תהיה שם סבה אחרת היא אשרחייבה אפשרות הפעל
לזה והמנעו טזה ,אחר שהמןכלואין חלוף בו סוהנושא למעשה נושא אחד נקשר קצתו בקצתו כסו
שבארנו ,ועוד שכל אחד משניהםיהיה נופל תחתהזמן אחרשמעשויומחוברבזמן,ועוד שכל אחד
משניהםיצא מןהכח אל הפעל סומן עשייתו מה שיפעלוצריך כל אחדמשניהםמוציאמן הכח אל
הפעל ,ועודיהיה בעצם כל אחד מ'טניהם אפשרות  ,ואמנם אםיהיושניהםיחדעושיםתסיד כל טה
שבמציאות עד שלאיעשה אחד טהר כלתי האחר ,זהג"כשקר כמושאספר ,וזה שבלכלל שלאישלם
פעל אחד אלאבכלואין אחד ממנו פועל בבחינת עצפוואין ממנוג"כ סבהראשונה לפעל ההוא
אבל הסכההראשונה התחכרהכלל,ובבר התבאר במופתשמחאוח
יב המציאות ראוי בהכרח שלאיהיה
יי
לו סבה ,ועוד שהתקבץ הכללפעולה אחת והיאצריכה מבת אחרת והיא מקבצת הכלל ,ואם היה
המקבין לכלל ההוא אשר לאישלם הפעל אלאבו אחדיהיה הוא השם בלא  ,ptDואםהיה המקבץ
לכלל ההוא ג"ככלל אחרהתחייבלכללהשני כמו שהתחייב לכלל הראשון ,וא"א מבלתי הניע לאחד
הוא הסבהכמציאות זה הנמצא האחד,עלאיזהדרך שהוא אםעל דרך חדושואחרהעדראועלדרך
החיוב ,הנה כבר התבארלך גםכן בזההדרךשהיות הנמצאכולו אחד הורנו עלשממציאו אחד:
ררך אחר בהרחקתהנשמווע ,כל נשם מורכבכמו שנזכרבשתיםועשרים ,וכל מורכב א"אלומבלתי
פועל הוא המכה למציאותצורתו כחמרשלו .ומבואר הוא מאד שכל נשם מקבל הלוקהוישלו
רחקים,א"כ הוא נושא למקרים בלא ספק,איןהגשםא"כ אחד לאטצדחלוקותו ולא טצדהרכבתו,ר"ל
היותו שנים במאמר,כיכל נשם אמנםהואנשםאחדעספניענין אחדמוסףבועלהיותונשםא"כהוא
כעלשניענינים בהכרח ,וכבר התבאר בטוחתשהמחריב המציאותאין הרכבהבו ב'טזםפנים ,ואחר
הקדים אלו המופתים אתחיללבאר דרכנו פכמו שיעדנו:
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החמישי חטוא רגלגל לא ימלט מהיאו ,אםהוחד נפסד ושתנועה נם כן הווה

נפסרת ,אוירויהבלתיהווה ולאנפסד כסו שיאמרבעלרכיב ,ואםהיההנלי
טהווה
נפסדיהיה ממציאו אחרהעדר הוא האלית'שמו ,תה מושכל ראשןכיכל מה שנמצא אחר העדר
ישלו ממציא בהכרח ,ומן השקר שימציא עצמו ,ואם היה זה הנלנל לא סר ולאיסור היותו כן
מתנועע תתעהתדיריתנצחית,יתחייבלפי ההקדמות אשן הקדמתשיהיהמניעוזאתהתנתההנצחית
לאגוף ולא כחבנוף והוא האל יתעלה  ,הנה כבר התבארלך שמציאות השםיתברך הוא הטחויב
המציאות אשראין סבה לו ולא אפשרות למציאותו בבחינת עצמו ,הורו א המופתים החותכים
האמתיים על מציאותויהיה העולם חדש אחר העדר אויהיה בלתי חדש אחר העדרהכל שוה  ,וכן
הורו המופתיםעלהיותו אחד וכלתינון) כסו שהקרמנו,כי המופתעלהיותו אחד וכלתי נקש הנה
יתבאריהיה העולם חדש אחר העדר או לאיהיה הכל שוה ,כמו שבארנו בדרךהשלישימןהדרכים
הפילוסופיים ,וכמו שבארנו בפירוש הרחקת הנשמות והעמדת האחדות בדרכיםהפילוסופיים ,והנה
מוסאצלי שאשלים דעת הפילוסופים ואבארראיוהיהם במציאותהשבליו .הנפרדים ואבארהשתתתם
ליסודתורתנו ,ר"למציאותהמלאכים,ואשליםזההענין ,ואח"כ אשוב למהשיעדתיו טהכיאראיותעל
חדדם העולם,כי החוקות שבראיותעליו לאיתאמתוולאיהבארו אלא אחרידיעתטציאות השכלים
הנפרדים ,ב ואיך אביא ראיה על טציאהעם ,וא"א מבלתי הקריםלפני זה הקרמה היא נר מאיר
תעלומות זה המאמרכולו מה שקדם מפרקיו וטה שיתאחר,והיא זאת ההקדמה:
ימאמרי זה לא היתהכוונתי בו שאחבר בחכמה המבעית ,או אבארעניני החכמה
הקדמה ,דעכ
האלהית על קצת דעות ,או אביא מופת על מה שבאעליו המופת מהם ,ולא היתה
ם ,ולא שאניד מספרם ,בי הספרים המחוברים בכל א:
כוונתיבו שאבאר הנגזרי הכונתהניגלי
מספיקים ,ואם לאהיוממפיקיםבעניןמןהענינים לאיהיה מה שאומר אני אותובענין ההוא מוב
מכל מה שנאמר ,ואמנם היתה הכוונה בזה המאמר מה שככרהודעתיךאותו בפתיחתו ,והוא באור
 f~DDהדת והראות אמתות נסתריה אשר הםנעלמים מהבנתההמון,ולוהראוילךכשתראני מדבר
בהעמיד השכלים הנפרדש ובטספרם ,או בטספר הנוגלש ובסבותתנועותיהם ,אובאמתעניןהחמר
והצורה
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והצורה אובענין השפע האלהי ,וכיוצא באלוהענשים ,שלא ושיצוב אויעלה בלבךשאני אמנם
כמנתי לאמתהענין ההוא הפילוסופי לבד,כי אלו הענינים כבר נאסרו בספרם רבים ובא הסופת
על אמתת רובם ,אבל אמנםאכווןלזכרו מה שיתבאר כפק מספקי התורה בהבנתו ,ויותרו קשיים
רבים בידיעתהענין ההוא אשר אבארהו ,וכבר ירעת מפתיחת מאמרי זה שקטבו אמנם יסוב על
באור מה שאפשרלהכינו טמעשה בראשית וממעשה מרכבה ,ולבארספקות נתלות בנבואהוביריעת
האלוה ,וכל פרק שתמצאני טדבר בובביאור ענין כבר בא המופתעליו בחכמת המבע ,או כבר
התבאר במופת החכמת האלהות ,או התבאר שהוא הראוי מגל מה שיאמן ,אוענין נתלה במה
שדעעבאר בלמודים ,דע שהוא מפתה בהכרח להבנת דבר מכפרי הנבואה ,רצוני לומר מטשליהם
וסודותיהם ,ומפני זה ובריו וכארתיו והראיתיו למה שיועילנומידיעת מעשה מרככה ,או מעשה
בראשית ,או לבארעקרבעניןהנבואה ,אובהאמיןדעת אמתיתמן
האמונאהתוריות ,ואחרהקדימי
זאת ההקדמה אשוב להשלים מה שנכנסנובו:
ערקג דעכי אלו הדעות אשר יראהאריסט" 1בסבותתנועותהגלגלים אשר מהם ההניא מציאות
שכלים נפרדים ,ואע"פ שהם מענות שלאיעמדעליהם מופת ,אמנם הם יוהר מעמות
ספק מכל הדעות שנאמרו ויותר הולכותעל סדר מכולם ,כמו שיאמראלכסנדר במפרהנקראהתחלות
הכל ,והם ע"כמאמריםממבימיםלמאמריםרביםטמאמרי התורה ,כל שכןלפי מהשמנבארבמדרשות
המפורסמות אשראין ספק א שהם לחכמים כמו שאבאר ,ולזה אביא דעותיווראיותיו עד שאלקט
מהם מה שהוא ניאותלתורה מסכים לדרכיהחכמיםז"ל:
כמרק ד אמנם היותהגלגלבעל נפש הוא מבואר עם ההשתכלות ,אבל יחשוב השומע ( )6שזה
ן קשה להשג ,או ירהיקהוגםכן ,להיוונו מרמה שאמרנו שהוא בעל נפש,
עני
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פרקד( )6שוההענין קשה להש'ג שיהיה הגלגל בעל נפש ,להגיעועל מצב אתר ,כי אי אפשר שיהיהעלשני מצבים בעת
י
ואין זה ענין המאטר גאטרנו שהוא בעל נפש אחת ולולא יהיה לו זה השיעור בכח היה קרום וקרמיון מן
שיהיה ננפש האדם או זולתו להרמו
ת במה.שהשיג ,רצה בו השבלים המופשטים ואין קצת המצביםיותר ראוי לו מקצת ער
כ.

סי,

כי ההדנעת ההוא מחייב לו התנועה התשוק ההוא:ניעהולא
יהיה פועל התנועה אבל בעבורו התנועה  ,ובאותו ההרמות
יש שלשה הנאים הראשון שיהיה ~ eD3הר~רשת ההדמות צור

.

לוה התואר הדרוש ולעצמות החשוק שאם לא היתה ברצנה
דורשת מה שלא תדעיכו והוא שקר השני שיהיה אוהו ההואר
אצלה נכבר ואם לא לא יצו.יר הכומת בו .השליש' שיהיה
אפשר הגעתו בחקה כי אם חיה נמנע לא הצו.יר בקשחוברצון
שכל' טורק כי אס כררך הטהשכה והרמים אשר הוא סקרה
הנה הואגרוב ולא יתמיר עלם וער ,אםכן אין ספק שיהיה
לנפש הגלגל השגה להררזה החשוק ויעיר ציורו זה ההזר חשקו
אשר מגמתו להביט ~להשתכל אל'צר המעלה ~השתלח ממנו
התנועה המגעת אותו אל הדרוש מן ההדמוה .א"כ יהיהציור
ההור סבת  Otennוהחשק מכת הדרישה והרגישה סבתהתניעה
ויהיה זה החשק הוא הראשון האמתי והראשון טמנו להרמות
בו ואין לו כח  C2y1שהוא ההו.ה וההפסדלפ' דעתם שחושכ'ם
שהוא בלת' טרגרש ,ויש לו התמונה הנכברת שבתמונות ויש
לו הזוהר והספיריות ,ואמנם נשאר לו דבר אחר שאי אפשר

.

שיתיה גפועל במצג מן המצבים גי גל מצב שהונע

~WDN

שידבק כוה ויעןב הנשארים  1ואחר שאי אפשר שיהיה בכל
המצבים בפועל ואפשר להיותו בכח במין בא זר ,אחר מור זה
כיון שיהיה כל מצב לו בפועל ושיהיה תמיר זה אחר זה כדי
שיהיה בכל המצבים תמים לו בפועל דבר ,נמו שהאדם עבור
שלאהיהיכול להשאר באישו בפועל סבב השארמינו בכא זה
אחר סור זה ,ולתנועה הסבובית ג"כ סגולה בהיותה בפועל
רחוקה טן השינוי והחלוף כ' התנועה הישרה אם היתה טבעית
תשתנה אל המרוצה בסופה ואם היתה הכרחית תשהנה אל
ההשקט בפסה ,והסבובית חעמור גמררגה אחת ,הנה אםכן
הגשם השמימיי נשישתדל להשלים מן המצבים בנפשו בפועל
המיר כבר התרמה אל העצמים הנכבדים נתכלית מה שאפשר
כפשו ותהיה ררישתו ההדמות עבודה לרבון העולמים,כיענין
העבודה ההתקרבות וענין ההתקרבות דרישת הקורבה וענין
דרישת הקורבה שיקרב ממנו בתארים לא מקום .כל זה מאמר
אבוחמ'ר בספר כונות הפילוסופים ובמאמר הל' אמר אריסט'ו
שהם קונים שלמות עצמם כננה ראשונה ויגיע קהס שלמות
לגולתם בכונה שנית ,והסנ.ע.ם אותם שהם השכלים הנפרדים
הםמניעים על צר שהם פועלים לתנועה ועל צד שהם תכלית
לחגועה

.
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שההן כנפש הארם או החסור והשור ,ואיןזהענין המאמר ,אבלענין הטאמר ,שתנועתוהטקוטית
טורהעלהיות בו התחלה ,בהיתנועע בלא ספק ,וההתחלה ההיא היא נפש בלא ספק,וביאור זה
כימן השקר שתהיה תנועתוהסבוביי כתנועת האבןהישרה למטה אוכתנועת האש למעלה ,עד
שתהיה התחלת התנועה ההיא טבע לא נפש,כי אשריתנועע ואת התנועה המבעית ,אמנםתניעהו
ההתחלה ההיא אשרבוכשיהיה בזולת מקומולבקש מקוטו,וכשיניע למקומוינוח ,תההנלגלמתנענע
אבמקומו בסבוב .ולאמפגיהיותובעל נפשג"כיתחייבשיתנועעכן,כי כלבעל נפש אמנםיתנועע
אפצץ
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יגיעלו הכח המתמיר בעבורהציור לבד והוא שתרצה להרמות
לקיום והוא היזה הגלגלןל מין המצבים בפועל תמיד
לאין תגלית והוא שקרשיגיע לכח בית מצד הציור לבר כה
לאין תכלית אם לא שהגיע ההשפעה ע 4הנפש הגלגלית אם
בכונת השכל הגבלך סמנו בשפעיגייר מעצמות השכל הגברל
 8בלא כונה .והוא בזה הענין בשכל הפועל הנותן הצורות
ולמ
כ
לסוכן ומזומן לקבל אורעה הצורה בלי כונה סמנו ,ויתכןלפי
זאת ההנחה כשימצא אדם משכיל והוא בתכלית השלמות וזפ
לו שכל בפועל תמירואיןלושום  pevבשום דבר מענינ'העולם
רק  1nlmnoגקשרמ תסיר בעליונים ונפשציורו קשורה בעצם
השכל הפועל ויהיה ציורו תסיד להדמוהו אליו ולהיות עומר
~תם ד ק ם כמוהו אחר שכחו בעל תכלית כ* בזה העגין טבל
לדמותו בנפש הגלגל בעבור ציורו יתקיים לעולם אחר שנפש
הציור לגלגל הוא נותן הקיום וההתמרה ,לא ב,בוד גשבן עם
היותו בתכלית השלמוה והחשיבות ולא מצך גדלו ומצך היות
לו התסוגה היוהר נכבדת שבתמונותוהוא הכריריות והספיריות
והגהרי~ת ולא בעבור שאין הפך לו,כי אם היה קיוטו סבת
זה ולא בעבור הציור גאטר שהפסדנו אנחנו בעבור היוחנו
טורכבים טההפכים ,אבל אחר שנניח שלולא נפש המור
תפסק תנועתו סבלתי שנשגיח אשאר מעלותיו אבל נפשהציור
הוא סבת קיומו והיוהו מתנועע בלי הפסק ,כןנוכל לוטר שנפש
שיור הטשכיל הרטוו בדרך שהונת הוא סבת קיוטו לעד סבלתי
שנשגיח אל היותו מורכב מהפכים ,ולא כן הדבר שאין נפש
הציור המשביל לשבל הפועל אשר הוא סבת הוצאת שנ 6טן
הכח אלהפועלוהוא הנותן צורחולאבעבורזהיתקיים הטשכיל,
כן נאמר שאין נפשציי ,סבת קיומו אחר שכחובעלתכלית.
הוא
ואםיאמר ציורו הגדול אשר הוא יותר מציור
שנפש זצהיורהומשכי
ב התסרס התטעה ,או קמר
יחיי
י ממין
י
נ
י
א
ציוריו אבל הציור 'אטר עלינו ועליו בשתוף נטור ,נשיב כי
ביחם שכלו אל השכל ההשוק הנפרד אשר הוא סבתו כן 'הס
שכלנו אל השכל הפועל אשר הוא סבתנו ,וכקרךציור נפש
הגלגל אלציור השבל אשר הוא חשוקוכן יחס שכלנו אל השכל
הפועל ואם יאמר נפש הגלגל ציור להתטידבלי הפסק והאדפ
המשביל כמו אריסט'ו וזולתו  peenאותו העיור בעת הטאכל
והטשתה או בעודם ישנים  ,נשיב לו לא שות האדם בעת
שיאכל ובעת שישתה ולא בעת שינום ,ואם הצור יתחייב
ההחמרה ורקעם אין ראו' שהגיע 5הם בטול חנף בלח היפזר
והם הערד בציור בלהי אלו העתים ,אכן יש לנו לומר אחר
שהגלגל בו כח ב'תיתחייבלו מהציור לבד הקיום וההתמדה
ואם תאמר האדם השלם אשר הוא בציורו תסיראי אפשר שלא
הגיעוהו טלריםוחליים אומרוע טוגו או משנויםינץלסוג מחוץ
ובעתהחולי יגיע לו הבטול טהצ'ור אמנם הגלגל הוא בטוח
טסטרים וספגטים אחרים ואין גשם אחר חוצהלויפללגו א"כ

לחבועה ,והמשל בזה צורתהמחצי שמצר שהוא בנפש הואפועל
שהםע יחשוק
התנועה ומצד שהוא חוץ לנפש הוא תכלית ההגועה כאשריגי
אליו ,אמר
הגרם*ם השמיטיים

וכן ראוי שיובן בטניעי

מנייעיםעל שניהפנים מכלהי שיטנו ויחרבו ,הנה מפגי שאוהן
המושכלות צורות להם הם טני~יםעל הררך הפועל ומצד שהם
תכלית להם מתנועעים להם על צר התשוקה ,ואם יאמר אומר
אחר שהיה מהשיצייר מאוהן הצורות הוא מציאוהן מה צרכם
א 4התנועה שאלו היה ציור עושההארון הוא מציאות הארון לא

יעשות

הארון ,ונאמר שהם אמנם יתנועעו לפי שהם
ההנוןע
ישכילו מנמשם לפי ששלמותם ועצמם אמנם הוא בתנועה כסו
טה שישביל אשר 'חנועע לשמור בר'אוהו ששמירת ברןאוחו
אמנם הוא בתנועה ,ועוד שהם 'שכגלו שהתנועה היא לאשר

יוציאו טה שהוא בכח באותן הצורות הנערלות ץלהפועל והם
הצורות ההיולנ.ות ,כ' מן הדוטה שיהיו לקלו הצורות נ'
טיניות סביאות כשעל והוא המציאות ההיולאני אשר להם
הסצ'אות בכח אשר להם באותן הצורות,ורצוני בכח הנה כטו
טה שנאמר שהצורות הקלאכת,ות להם המציאות בפועלבהיול'
ומציאות בגח בנפש ,לזה מה שיראו שאלו הצורות להםשני
מצ'איות טצ'אות נכרל ומציאות היולי והנבדל הוא סבה לאשר
בהיולי נמצא שבהנועה הםקונים מציאותם כונה ראשונהומציאות
השפע והטוב לזולתם בכונה שנית ,משל זה שטי שהנ"ע
לשטור בריאותו בעשי"ת מלאכה מן הטלאכות כונה ראשונה
לשמורבריאותווכונתו השנית אמנםהוא פעולת אוחה הטלאכה
ואנחנו מאמיני הדח האמתית אומרים שהשם בראם והרצון
בבריאתם טציאות עצמם וגתנועהם קיום זולהם ,וזהו שאמרה
תווהלמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך ולולא
האור לא יתקיים העולם השפל ובתנועתם יהערבו השורות
קצתם בקצתם והם ההתחלה לבל מתהוה וארבע כהותמג.עות
טהס הכח הסתחייג העירוב וההרכבה וכח יתן הנפש הצוטחת
לבל צמח rD1יתן הנפשההיה לכל חי וכחיחן הנפש המדברת
לנף מרבר ,והשי ברצונו שהוא עצמו שמחו התחלה לנבראים
געלם השפל כמע שאמר אשר חלק ה' אלהיך לכל העמים,
כאלו אסר הגלגלים הם הלקם ונהלתם והם משפיעים הטוגות
בעולם השפל ברצון ! n'tarאמר הפילוסוף שהשכל אשר'ניע
הגלגל יניעהו בררך החשק ל אחר שגשם הגלגל הוא בעל
הכלית בהו בית ויהיה תנועתו נפסקת אם לא שעיע לו כח
מכח מניע לבלתי הכלית מופשט מן החמרים אשר לאישתנה,
חה הכח איטר יגיעל הוא מצד הציור שיצייר הגשם הגלגלי
שיתדמה לו בקיום כמו
ישהואקיים ויהיה עלמין המצבים בפועל
המיר אחר שאי אפשר לו שיהיה בכל פרטי סצב* 1בפועל תסיר
אבל פעם בכח ופעם בפעול .אמנם יש אחרים שירצו כענין
ההדמות קיום עצטסוקיום זולתם כמו שביארנו בחלקשני בפרק

.

.

ר' ,ובכאן יש ספק אחר שכח גפש חגלגלהוא בעלתכליתאיך

לי
.

.

לא
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מפתפנע אומפניציור ,רצון באסריהנה מבע,לכות אלהנאוון 1לברחק סמהשההר בלת נאות,
ישיצמא,
ואץ הפרש כקשיהיהמניעולזה מחזן ,כברוחבעלחייםמחום השמשוכיונו אלטקום המיםכ
אויהיה טניעו דמיק,כיבדסיק טה שהוא כנגד ומה שיאות יתנועע ~tffהחי ,חה הנלנל לאיתנועע
לברוח סמה שהואכנגד או לבקש הנאות,כיכל ב מהשאליויתנועע מטנויתנועע וכל מה שממנו
יתנועעאליויתנועע,ועודשאלו היתהתנועתומפניזה ,היה מתחייבשיהיה טניע אלמהשהתנועע
אליווינוח כי אםיתנועע לבקש דבר או לברוח מדבר ולאיוכל למצאו לעולםתהיה א"כ שצנועה
לבמלה ,הנה ואתהתנועה אםכןהסבוביתתהיהבציור אחדמחייבלוהציור ההוא שיתנועעכן,ולא
היהציורכ אם (ניח בשכל אם) כן הגלגל הוא בעל שכל ,גואיןכלמי שיש לו שכלשיצייר נו
יגהתהלו נפש בהיוכללהתנועע טהגועעכשיצייר,כיהציורלבדו לא יחיב תנועה,כבר
ענקטהר ה
;
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הצער ,נשיב כי אחרשמיץ יש לו תכלית שלם אחר שאק
לא ' VAבו
ואפצור שיגיע אל הערר ההנוגה והציור ימנעהו מאפיסת הכח
ומבטול התנועה ,כן ראוי לנו שנאמר שהאדם השלם ימנעהו
עצם הציור שלא יגיעולוחולי מהחליים ,ובתורה ראינו ש
הטותהשא'"יכ והקיום תמיר לא שהתחייב קשי
ם ציורו וחשקו אותה התנועה
הכטיח יראיו מהסיר מהם כל חול' ולא הכטיחם מן
אחר
הסתמרת
ה
מ
ו
ו
נ
ל
שכחו
ה
אם בעבור הציור יגש לגשם הכדורי הקיום וההתמרה הי
ל
ע
ב
.
הכלית
שהביא אריספ'ו לזאת
עומר ג"כ בארס השלםשיגיע לו סכהציורו אם היה משתדל בזה ההנחהלפי שהוא אינו מאמין בסבהפתילת א"כ השית אינו
תמיד הקיום וההשאר %א ימנעויץ מזה הרכבתו מן ההפכים התחלה לגלגל היומ' רק על צר ההנעת והצורה והתכלית וזה
כסו שהכדור לא ימגע
יהו כחו אשר הוא בית מהשאר התנועה ש:שכילהו הגלגל מצד שהוא חשוק והוא סבתהשארותו והשארות
בעבור כח הציור עם חשק החרטות ,ואחר שיצא מהנחתנו בי חלקי העקם ,והחשוק סבה למשכיל באלו הצררין השלשה,
אין הציור והחשק מספיקים בזאת התנועה הטתמדת אחר וכן הוא התחלה לשכל הראשון על צד הצורה והתכלית והוא
שרעתם הוא שכח'הגלגל הוא בעל תכפיה ,יש לנו לומר לפי שיצירהו השכלרחראשון והוא צורתו ותכליתו מצר קי
,ומו בו,וכן
דעת אריסט'ו שאסר במאמר הל' והנמשכיםאחריושהש'י עלה נאמר שכל הגלגלים מרירו ההחלותיהם מהההחל הראשונה
,
למציאות השכל הראשון ועלה למציאות גלגל המקיף בכל אשר ולאיחייב זהרבוי בעצם האלוה מצד רבוי המצפרים לפ' שכל
הוא היותר נכבר שבגלגלים כמו שהשם ית' הוא היותר מעולה אחד 'ציירהו בצר מהחלףובאופן מקללה אחר שהעלה איננה
והיותר נכבד שבשכלים שהוא מחוייב הטציאות והוא סבת עלה אלא מצר הציור כ' המצויר עלה לטצ"רוא'כאין שם לא
טצ'אות כלם ,ולפ'ד"תהפילוסופיםשטאמינים ואוטר'ם שמהש" חיוב ולא פועל ולא הגעה ,כי אלו כלם תארי הסבות הפועלות
לא נתח"ב אלא שכל אהד ולא נחח"ב ממנו גשם כל גלגל והוא אינו מאט.ן בסבהפיעל
ת .ומה שאמרו קצת הפילוסופש
שאינו טשוהף עטהם בהנעת הגשמים ,אבל הם חושבים שמהשכל האחרונים שהאחר לא יגיע סמנו אלא אחד אמר אבן רשא'ר
הנאצל מהש" נאצל שכל אחר והגלגל המקיף בכל וטאשר הוא שהיא הקרמה שקרית כוזבת ,לפי שאם רצו בזה שהאחד לא
ע ממנו אלא פשוט הגה אין.שם יגיע דבר ממנו אלא.רבר
מחוייב המציאות בבחינת מבהו חוייב ממנו שכל השני ומצר יג.
שהוא אפשר המציאות מצר עצמו נתח"ב ממנןהגלגל המף'ף ,אתהכי מה שחוייב בראשון חוייב בשני כי אם לאיגיע טהראשון
וכן כל שכל ושכל יתחייב ממנו שבל ויהחייב ממגו גלגל ~ד א"כ אלא פשוטכן לאיגיעמהשני אלא פשוטוכן מהשלישי ואיך
שיגיעו אל תכלית המונח ,ואחר שנהחייב משפע השכל
ימצאו הגלגלים ונבר אמרנו שלאיתכן כזה ררךחיובכלל ,והוא
עם התטונה היוהר נכבדת שהוא הכדוריות והתכונות המעולות הרחיב המאמר בו בטה שאחר האמצעיובארוך בםאםר הלם'ר,
טה
ו
נ
ר
מ
א
ש
ה
שהם הספיריות והבהיריות והנפש והשכל אשר בו יהי
א
ו
ה
בקרטות
ר
ו
י
צ
ה
דעתם
ל
כ
ו
ם
ל
ו
ע
ה
ם
נ
מ
א
לפי
לפ'
נוכל לזמר כמו שנתחייב ממנו כל אלו הענינ.ם נתחייב ממנו דעקנו השחת בכונתו אשר אינה
כונתנו ברא השכלים
התנורה התט'רית ,לא שהגלגל עיע לו טנפש ציורו התנועה והגלגלים והעולם השפל כפי מה שגDזOר'רצונו לעת שרצה ,ואם
~לי ראשיתיריעתוקרומה
המתמדהנטו שאנחנו לאהגיעלנו מנפש ציורנוהקיום וההתמרה באמת 'ש לנו לוסר כסו שהוא קרסון ב
מהשכל הפועל רק הכח וההכנה לבד ולא נתן לנו בטבעשנהיה בעצמ
וה,והיא המהחבתגזההוית הנמצאותכלם לעת שרצה3לישנוי
הכח
שבל בפועל אבל הוא לנו באפשרות ,וכן לא גתן לנו בטבע והמור ואין לומר
אחר
ל
ע
ו
פ
ה
ל
א
שיצא מן
שאין
שנהיה קימים רקבמין 3מו שהגלגלקיים באיש ,א"כ אק בנו רבד שם דבר רמוז אליושיהיה אפשר שיאמרלוזה הדבר הרמוזאליו
שימנעגונכריותנוכלנו הווים נפטרים ולא יועילבין שלםובלחי היהלו רבר גלחואחרשגבפועלכטושיש לומר בטפתהורעיפ

גטי

הציורלבדנותןהקיום השתמדה,ואיןהפלש

בין שלם לכלתן~yp
שלם אם לא בהשאר הנפשות שנפש השלפ
היא קיימת לעולם לפי דעתם ולפי דעתנו כמובן ,או נאמר
שכל שכל שנתחייב ממנו גלגל לפי דעתם ימשיך לו העמירה

הגיגו

9ש
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התבארזה דבפילוסופיאה הראשונה ,והואמבואר שאתה תמצא מעצמךשתציירעניניםרבים ואתה
יכול להתנועעאליהם,ארלאתתנועעאליהםבשוםפנים עד שתתחדשלד תשוקה בהכרחלענין ההוא
אשר ציירתו ואז תתנועע להניע אל מהומציירתו ,הנה כבר התבאר גם כןשאין הנפש אשר בה
תהיההתנועה ,ולא השכל אשרבויצוייר הדברמספיקים בהתחדש כמוואת התנועה,עד שתתחבר
אל זה תשוקהלענין ההואהמצוייר,יתחייבע"כ מזה שיהיהלגלגל תשוקה למהשציירהו והוא הדבר
האהוב ,ה והוא האל יתעלה שטו ובאלו הפנים אסרשיניע השם הגלגל ,ר"לבהיותהגלגל כוסף
להדמות במהשהשיג ,והואהענין ההוא המצוייר ,אשר הוא בתכלית הפשימותואיןשינויבוכלל
ולא התחדשותענין ,והמוב טמנו שופעתמיד ,ואי אפשרכןנלנל מאשרהואנשם אלא אם תהיה
פעולות תנועת סבוב ולא דבר אחר ,כיזה תכלעס מה שאפשר בנשם שתתמיד פעולתועליו ,והיא
הפיטומה שבתנועות ההומן בנקש ,זולאיהיה בעצטושנוי ולא בשפע מה שיתחייב מתנועתו מן

.

י

שם טוב

אפח-י

הטובוה
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שיש להם דבר נכח ואחר ישובו בפועל והם הדברים המתהוים
מהם ,ונמוכןאין לו מונע מצר עצמו רק עצם הרצון כיאיןלו
,?LR1ש.מנעוהו ולא מחרשים שיחדשוהו והוא אשר הטביע
בגלגלים הכהות המצויות בהם והוא התנועה המתמרה והוא אשר
השפיע להם הנפש והשכל אשר בו 'ציירו ~ישיגו הש"ת וישיגו
שאר השכלים הנפרר'ם אם הס סבת מציאותם ברצון המחוייב
המציאות או הוא אשר ימשילו להם העמירה והקיום תמיד ושמם
מנהיג.ם לזה המציאות השפל ,כמו שאמר הכתוב ולמשולבים
ובלילהונאסר בסדר התפלהלהיותמושלים כקרב תבל,ותנועתם
ה.א בוצרן הבורא ק.ום  CQyyוקיום זולתם והם בש' חוטר
ההוה הניוסר ,ואם היתה כונהם ברצון היכול הנהגת העולם
השפלאין לומר בזה איך יהיה מציאות הננבר בעבור הפחות,
כי איות מלר ממנה אחד משריו להיות פקיד על ארצו אע'פ
שזאת המהגה והפקידות בעבורם ,איןלנו לומר שהמונהגיותר
נכבד מהמנהיג ,אחר שהמנהיג הוא המדריך המיישיר והכל
'ראם ממנו והכל מרים אל משמעתו וכל ממרה דבריו בן מות
הוא ,האין זה שלמות גדול ושררה נכבדת אחר שלא'אים איש
אתידו ואתרגלזנלו 2רצונו אם המלך המושלבארין הוא בעבור
ן עפ אין מלך ,והכל יראים ממנו יראה גדולה ,
העם ואם אי
והוא סבת חייהם וקיומם ומידר משפטים ישרים אשר בהם
הסדור המגיע  tוהיראה ותחרהיו הור)גים
יסודר קבוצם
ה גדולה
ף ההסר הגדול ,האין זה
זף ?ה זה ?גי;
י
ע
מ
ח
ל
למלך המושל והם כלם יראים באים לפניו ומשהחויםלו וכורעים
אליו וכל אחד יישר ררכו שלא למרוח מאמריו ודבר שפחיווכל
אחד יפנהלמול הרברס הנכספיםלו כר' למצא חןבעיניוהאין

יולי

זאתמעלה גרולה ונכברת,כן נוכל לומר שרשרתככונה סטנו
המציא אלוהגלגלים הנכבדים מכוונים לעצמם להיותם נמצאים
נכבדות יקרות בתכליה העלוי והחשיבות ויש להם התקרבות עם
המלך קורבה גדולה אהד המשרהים רואי פגי המלך היושבים
ראשונה במלכוה ,ולרוב מעלתםויהרהם  QQtטנהיגים טושלים
בקרב הבל הםמנהיגי מציאות עוקם השפל כפי רצונו וכונתו
כמו שאמר הכתוב הירעת חקות שמים תשים משטרו
,
"ים
רל
לג
ג
ולפי דעתנו אנחנו מאמיני החדוש שהשם בראהשכליםוה
א
כ
והיסורות והכל בעתה ,ולפי דקנה קצתנו שהשם ברא השכל
הראשון זבאמצעותז נבראים השכליפ כלם בהדרגה ,וב! הגלגלים
נאצלו מהם החומר הראשון והיסודות או מהשכל הפועל והוא
הנותן צורות בחמרים אחר שהמציאם רבא בעצמו או באמצעות
יחוייב שיגיע השפע ממנו להמשיך להם מציאותם ולהחמירם או
באמצעות יגיע השפע האלהי לשכלים הנפרדים וימשיך להט
הקיום וההתמדה ומהשכלים אל הגלגלים אשר השכלים מהם הם
מבת מציאותם לפ* .אחת מהדעות ,ומהגלגלים לימורות אשר הם
הטערבים אוחם בתנועתם לקבל הצורהטנותן הצורות או ארבע
כחות ~ nlyuטהם לפ' דקת אחרים כחיחייב  al~'ynוההרכבה
וכח.תן הנפש הצומחת לכל צמחוכח 'תן הנפש החיה לכלחי
וכח יחן הנפש המרברת לכל מסבר ,ולא בעבור זה נאמר
שהנכבר נעבורoהפוצת ולא המונהג *וQהר נכבדמהטנהיג ,וספ:ני
זה נקרא ה ש ק צורת העולם ~תכליתו לפ' שקיום העולמים כולפ
בעצמו או באמצעות
בו שהוא
מתמירמומצשיאאמורתנםו,ומאעבמלירהםכלא
יהוא בהשפעת הטגעח
קצחס לקצתם כ
סמנו ,ואמר הכתוב וישבע נח' העולם והואקיש העולםכלו
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דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

מורהנבוכיםחלקשני פרקר

המונות .ובאשר התבאר לארשם"ו שה כלו ,שב והשתכל ומצאהנלנליםרבים בסופת ,תנועת
.,

זה טתחלפת לתנועתזה במהירות ובאיחור ובצד התנועה ואע"פ שתכללם כלם התנועה הסבובית
ףתחייב העיוןהטבעישיאמין,שהענין אשריציירהו זה הנלנלעדשיתנועע התטעה הממהרת
לפ
יבלתיהענין אשרציירהו הנלנל אשריתנועעתנועה אחתבשלשיםשנה ,ופסקהדיןשיש
ביום אחד,
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ואין לו עמידה בו שה שאמרנו לטעלה שקצת הפילוסופים
אוטרים שהשכל הנאצל מהש"יתת"ב טסטהגלגל הטקיף ושכל
טניע הגלגל אשר ילוה אליו ,וכן מהשכל השני יתחייב שכל
אחי וגלגל ~כן נלא,וכ.ט בל שכל ושכל נשנ' תארים והוא
הו מחויב המציאות בסבתו והוא אפשר מצר עצמו ,והוא
היו
מצר שהוא אפשר בנח ומ"גר שהוא מחוייב בפועל הנה בורבוי
ברבר ירמה החומר ואחר ירמה הצורת ,אשר ירמה התומר הוא
 .זה
האמשרות ואשר ירמה הצורה הואהחיוב אשר לן טוולתו
קשכל הוא פשות בתכלית הפשיטות ואיננו מורכב כלל איןחלק
לו ולא  nspולא חלוקה ואין בו אפשרוה גזמן ,ואין למחוחב
הטציאית שום קרימה עליו ,ואיך יקרא אפשר מצר שהוא נתלו;
בילת,כי הוא בזה הענין כמו השמשוהאור שהשמש הוא סבת
ה ואיר יהיהלענין אחר שאין הרגבה
האור ולא ימצא זה בלאי
בו שני תארים קיימים והוא החיוב והאפשרותכי החלק בעצמו
אשר הוא מחוייב אבו החלק יקראוהו אפשר והם ב' דגרים
סקנילים ,והדבר עצמו אשר קוראים אוחו חומי הוא הדבר
בעצמו קויאים אותו צורה והעצם בעצמו אשר הוא הפועל הם
הכנים אותו ככח ואלו דברים סוהרים ,ואיל ימצא בזה העצם
שכל והוא מצר היותו
הפשוט זה הרבוי אשר מהאחר יהחייב

סיכל

טחוייב ומצדהיותו אפשר'תחייבגלגל,אין זההחיוב והאפשרות
מצר שיש לוחלח בעצמו הוא אפשר וחלק אחר מחייבכיהחיק
המחוייב הוא החלק האפשר כמו שאמרנו אלא שהם מכנים אותו
בשני צרריפ,ואין וה אלאננוי שיתאר הרבר האחרבשנישמית
מתחלפיט והרא בעצמו רבר אחר ,כמו שיתאר האריה בלביא
וליש ,ואם זה כן שזה העצם חפשים הוא בעצמו רבר אחד
:מו שיראה באמת א"כ המחוייב והאם'טר הם שני תארים לרבר
אחדואיךיתחייבו שני דברים מיפני תארים אשר לעצם אהד אחר
שהחלק המחוייב בעצמו הוא החלק שקויים אותו אפשר ,א"נ
כשהם אומרים מצר שהוא אפשר נההייב ממנו גלגל כאלו יאמרו
מן האפשיות שהוא תואר לבר 'תה'יב גלגל ואיך יהח"ב רבר
טת1אר ,ואטרם אפשר כאלו 'אמרושא.נו מחו"ב וא.ך יתהווה
עיון גזה הענין
דבר טשלילה ,ועל ררך האמת למ .שיפליג ב
יראה ~ csincהאחד יתחיבו מציאיות חלוקים .כמו שנראהמן
הענין הנמצאים אתכו והוא האש שהוא עצם אהד יהחייבו ממנו
רבתים רגים מתחלמ.ם ,שהנאישיוף '.לנין תשחיר ויבשלויתיך
ויקפיא ,אמנם הפילוכוף אשר הלך בוה הדרךומי שנמשראחריו
ברחו מלומה בביאור שמהעצם האחר יתחייבו עצמים חלוקים,
בעבור שאמרו שהש"ת לא נרעקייב ממנו אלא דבר אתר והוא

השגל
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זאת התנקה המיוחדתבו ,והשכלההוא הוא מניעהנלנל ההוא ,ולאנוראריסט"וולאצלתו שסופר
השכלים עשרה או סאה ,אבל זכר שהם על מספר הנלנלים ,עדשהיו חושבים בזמנו שהגלגלים
חמשים ,ואמראריסמ"ו אםהעניןכן השכליםהנפרדיםנםכן חמשים,כיהיוהלמודיםבזמנוטעמים
ולאהיו שלסים ,והיו חושבים שכל תנועה צריכה נלנל% ,אהיויודעים שטנטיטע הנלנל האחד
טעהדשותנועות רכזת נראות ,כאלו תאמר ח תנועת האורך ,ם ותנועתהנמיה,י והתנועה קראית
נםכן בעגולת האופק ברוחבהמזרחיים והמערביים ,ואיןזה כחנחנוונשוב אל מהשהיעובו .אמנם
מאמר האחרונים מןהפילוסופים כ שהשכלים הנפרדים עשרה ,מפני שהם מנוהכדוריםשיש בהם
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ואם מציאותהשפיים אחר שהוא יורעביריעה אחהכל
הכלה.יו;.ם
ויהיהציירו סרר הכל ביריעה פשנה סבה

השכל הראשון wst ,רצו פוטר שנתחיב טסט גלגל ולא
שיניעהו ,כי אמרו שאם היה וה היה לו שתוף עם השכלים
האחרים בהנ31ת הגשמים ,והחליטו המאמר שמחוייב המציאות
הש לא יההייב טמנו אלא שכל אחד לבד) וכבר אמרנו
מה שבמאמרם מן המום והטעות ,ולכן לא מצאו ררר
יהמ
ם להם שמהשכלהנאצל פסנויתחייב ממנו עצמזם מקהלפים בזההציור רקיר.עההענין לא שיהחדשמ; הציור לבד דבר,
וי
ש,
]
אם לא שיאמרו שהוא מהו.יב מצר סבתו ואפשר מצר עצמו נמו יריעת גרר הארם והוא חי מרבר ,ויריעת גרר הרעם שהוא
ומצר החיוב נתחחב שכל ומצד שהוא אפשר נתהחבגלגל ,והנה הרבות האש אשר בעבים ,וגדר קדרותהירח וכהואעמידת הארץ
:ראה במיש.רצה להשתכל גאטהה הרברים '4נן,ן שאמרו כוה בינהובין השמש ,ואם אי אפשר לוה בלא כטה שיהיה כונהו
שאין לו שורש ולא  q:Vולא הרויחו בזה כלל ,אבל יראה אל הידיעהנכיח שאין זה כונה ,אמנם היריעהלרבריםשיתחייבו
שהיוצא מרבדיהם שמהעצם האחר יהה"בו רברים ממחלפים לגבוהה הידיעה ויהיו הרברים כמצאים לסבת אותה תירזה איך
אע"פ שלא יבארווה ,אמנם הערימו ואת ההערמה שמצר שהוא יצוייר כשום פבים שלא תהיה היריעה רגע אחת קודמת למתחייב
פהוייב נתחייג ממנו שכל ומצר שהוא אפשר והחייב ממנוגלגל מןהיריעה ואם קדמה רגעהירשה לבמצא המהחייב מן היריעה
לסבה אשרזכרנוה .ודעתאריםם'ו כמאמר הלט'ר ובביאור אבן יהיה אותו הנמצא מחודש  ,ואל השיבנ' במה שאמרהי רגע
רשא'ד במאמרךו יראה תכלית ההראות שהשכל הראשון והגלגל שהוא מורה עלזמן שאנ' רוצה כו מעוי זמן לא ומן עור איך
יצוייר שיהיה זה בלא כובה אחר שהיי'עה !וייבה המציאות בלו
בפי מה שהנחנו או מציאות האחי :פי מה שהניפו ,תמו ניהם
ג1רחים מליחם לו יריעה שיהיה אותהר.,די;  ,מך"בה לנמצא
יחוייב ממגו אלא אחר ,וכן ישלי  n)ycנגר אמרם ש.ייעהו שמאסרנו יריעתו שמצא סבה לנמצאנ,ייו; על הדתם :לח
לנמצא סבה לנמצא ואמרוכיביריעה אחת פ'טוטהירע הידועים נמצא.ם רק בהיות היריעה קורמת ,כ"ט ש"ש;י,ג
ן לזמר שחכ1נה
כלם ,לא שערי הטעיות על.הם בזה הרר1יט נעולים גפנ.נו ,נמשכת לנמצא המתח'.כ מ; הידועה ,וא' :אמר אוטר שמח
שלא נובל לזמר שהיריעה ההיא הפשוטה חייכה כל המצאות שאמר שיריעתו ה:טצא הוא על צר ההשה והצו-ה והה~:ת,
כפי טה שהם אם מציאותשגלים נפררים ואם מציאות הגלגלים לאשיאן טוה שיהחרש נמצאמןהידיעה א"כ מה לנו ל.חפ זח
להשד;
מטנועל
הררך שירצו ,והוא שיהיה זה בלי כונה שהםירח.קו משו הכוה
לסבה מה כמו שאמר אחר וה ,ועור אומרכי הצור לרבר.ם הם
בענינים מסתלפים ,אם ציור היכר זרעת אמתת~ 1גדרו שאין
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עלט צאת שכלנומן הכהאל הפועל ,והיות (ג"ח והרות) הצורות הנמצאות ההוא הנפסדתן ,אחר
שלאהיו בחמרים שלהם אלא בכח ,וכל מה שיצאמן הכח אל הפועלישלו מוצתו בהכרח חוץ
מטנו,וצריךשיהיההמוציאממין המוצא,כ הנגר לא יעשה האוצר באשרהואאומן ,אבל מאשר
יכל הננר היא אשרהוציאה צורת האוצר לפועל הגמה
בשכלו צורת האוצר ,וצורת האוצר אשר בש
אותהבעץ ,כן בלא ספק נותן הצורה צורה נבדלת ,וממציא השכל שכל ,והוא השכלהפועל ,עד
שיהיהיחס השכל הפועל ליפודות ומה שיורכב מהם ,יחם כל שכלננדלהמיוחדלנלנל ההוא ,ויחס
השבלבפועל הנמצא בנו אשר הוא משפע השכל הפועל ובונשיג השכל הפועל ,יחם שכל כלנלנל
.לוימשךלו
הנמצא בו אשר הוא משפע הנבדל ובוישינ הנבדלויציירהוויכסוף להדמותבוויתנועע
נםכןהענין אשר כבר התבאר,והוא שהשם יתברך לא יעשההדבריםבקריבה,כיכמו שהוא שורף
באטצעית האש ,והאשיתנועע באמצעות תנועת הנלנל ,כן הנלנל נםהוא יתטעע מבאמצעותשכל
ו השבלים נ הם המלאכים המתקרבים אשר באמצעותם יתנועעוהנלנלים ,ומפני שאשא
נבדל,ויהי
בנבדלים המנין בשוםפנים מצר התחלף עצמיהם ,שהם לא נוף,יתחייבלפיזהאצלו ,שיהיה
הוא אשרהמציא השכל הראשון ,אשר השכלההואמניעהנלנל הראשוןעל הצד אשרבארנו ,והשכל
הש-
ל
אשריניע הנלנלהש אמנם עלתו והתחלתו השכל הראשון,וכןעדשיהיה השכל אשריניעהנלנ
תניהשכל הפועל והתחלתו ,ם ואצלו תכלה מציאות הנבדלים ,כמושהנשמים נ"ב
הסמוךלנו הואעל
יתחילו מןהנלנלהעליוןויכלואצל היסודות ומה שהורכב מהם ,ע ולאיתכןשיהיה השכל המניע
שםשוב
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קרששקש
P)Pnליריעה ,כןדהרכל נכסף בכוסףיהיהיודע בואו בלתי אבןרשא'ר'ראה הכליתההדמיהכיהש'יהניעהשמ.םהראשונים
יורע יהיה בעל נפש או בלתי בעל נפש ,אמנם באסת אחר שהוא הגלגל העלצן המקיף 3כל והוא שינתו כסו שיניע
שהונח שיריעתו הנמצא מבת הנמצא הוא כענין העושה מעשיו ההשוק חשוקו ,ואמר במאמר וההתחלה הואהציור בשכל ומאלו
שרשלו קדימהעלהנעשים ממנו ,וכסוכן יתחייב מזה שלאיהיה העצם הוא ראשון אמר עוד ויניע א"כ כאוהב לאהוב המנועעו
רבוי ידיעות אחר שהגל נמשךלידיעתו ,ועודאיך אפשר שתהיה הנה יניע אותן הרברים האחרים ,ופירש אבן ראש'ר וזה
ן שהשמים הראשונים יתנועעו מזה המניע בתשוקה אקו ,רגל
א רחליה שם כונה ,אחר שהנמצא ההוא חלוק
היריעה לנמצאשי
במינים מתחלפים רבים כי זה פליאה היות הגלגלים המתחלפים שיתרמו בו בשיעוריכלתם כמו שיתנועע האוהב לאהוב יחגהנעו
עם ר~ 3גדלם וכוכביהם המתחלפיםומצ.אות המינים המתחלפים שאר הגרמיםהשמימיים על צר התשוקה לתנועת גרם הראשון,
בעולם השפלים כמה יש 3הם מן הפליאה שיתחרשו התמסות ואמר במקום אחר ואולת שיש עצם מה נצחי וכלתי מתגו~ע
הסתחלפ'ט והאבר.ם המתחלפ.ם לכלמין ומין מהב"ח ש.היה זה ננדף ממוחשים הוא מבואר ,וכברגלינו שאי אפשר שיהיה לזה
כיסח משון ורצון רוצה ,אין זה רקעומק טחשבות להתנכל העצם גודל כלל אבל הוא'א'ן חלק לו ולא חלוקהלפ' שהוא
בכלניגר התורה הקרושה ולבטלה מעיקרה באלו האמונות התחוחות 'ניעומן אין תכליתלו ,וג'כ יתבאר שלא ישתנהכיכלההגועות
ה הוא מבואר מכה שנאמר שהוא מרבר
ואלו הדמויים הריקים ,אכןאנחני קהלנ הדתנאמין בתורת אחרהמקימות ,וכלי
לעלהינמצאים בעת שרצה בהתחלה הראשונה ,ואמר במקום אחר כי התחלה וראשון כל
אלהינו המאמתת  w~Pנורא ממציא לכ
"וא משגיח השנהה שלימהיורעהצפונותותוכןלבות כמו שאמר היות הנה לא יתטעע לא נעצמו ולא במין מהמקרה ושהואיגיע
י ההטעה הראשונה הנצחית האחת ג"כ ,ואמר אבן רש'ר בפי'
ל
ע
ת
ו
ח
ו
ק
פ
ירמיה גדול העצה ורבהעליליה
בל דרכי
אשרמע
נו .ולא יתכן שיהיה וההתחלה לזה הוא מה שביארנוהוורם מאשר ראשך הנמצאות
יי
נל
עיל
בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי
השכל המניע הגלגל העליון הוא המחוייב המציאות ,שנבר והתחלתם הוא דבר בלתי מתנועע לא בעצם ולא כסקרהוזאת
 ההתחלה היא אשר תניע ההנועה הראשונה רהצחית שהתהשתתף עם השבלים האחרים בענין אהד והוא הגעת הגשמים.
י הטרובקת ר"ל התנועה היומית ואמר במקום אחר ואמנם טה
פירוש בטה שאחר במאמר הלם'ד במאמרי אריסם' 1ובפירושי

.

שאמרו
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הנלנלהעלי החג המחוייב המציאות .שכבר השתהף עם השכלים האחרים בענץ אחד ,תוחש
טם ,פ ויבדלכל אחד מן האחרבענין ,צוהיה כל אחדמן העשרה בעלשניענינים,
הנעת הנשמי
08

אפרי

שם טוב
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י
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ו3סגטח סנלמיסססמימייס :פ וי573כ65מדוכו',
טסגויס
ס ונס
י
ט
דמןספג"ס ג (73מןסימלכסיות וס
סכ"5ח
06
( :צוסיס %ו מןסטסמס 3ט5סני ,Ot)f)D
טיו
סיידו6ומריססיסים ססס יחטב מניע
יסים  13לכוי
נ5ג5ושר 3סוכ5
ני
פקססתסד
ממס
מס,כייסי
ס 3ס1סכ6גפק,רוח06גכמןמילסיס3ונ' עגי:יסויסים מורכז וימסמיגיעגיג 5סר6ס1ן 610ג573מסם "61כיסי
סמורכם
Dtnvnממגו
סרככסמסמסכן6י6ססר גסםגדסיס,ס רססיחע(סמניע מס עגיגיס משרגוש ומדגרמיוחדו6סכןיסיסמורכב.
גיססק7מוח מסהתשיח מעומק ו 6"6לסוס מסכיל
1561 ,ספג'עניגיס ג6ל סלך לסלק כ" 3מוס סמוק156 :
סנ5גי
35יירס
פרק
קרשיקש
שאסרו אחרים טאשר בכאן עצם יותר קודם טמניק חבל הוא ההנועה ,אם נאטר שתבורא לאיניעה 1זח הצר א"כ אין

"7י

כי

ל"י

דבר בטל ,ווה שכלעצם מהעצמים הוא התחלה לעצם המוחש
על שהוא מניע ועל שהוא הכלות ,ולזה מה שאמר אריסט'ו
שאלו היה בכאן  atayvלא'ניעו היהה פעולתם בטלה ,ואמנם
אשר הניעם אל זאת המחשבה הוא הקש שיעמוד על הפסדו מי
שהרגיל מעט בואה החכמה ,וזה  DnWאמרו יראה מענין אלו
השכלים שקצהם טתחייב לקצת על מה שיתחייב העלול לעלה
והמסובב טהסבה ,והעצם הראשון יחוייב שיהיה אחד בתכלית
ופשוט בתכלית ותפשוט לא יגיע מטנו אלא אחדומניע D'Den
הראשוןיחוייב ממנו נפש השטיםהראשונים ומניע הגלגל אשר
לו הנה יחוי'נש.היה נלה'פשוט הנה לועלהיותר קודמת
ממנו וזה המאמר מדוטה וזה שאין שם הנעה ולא ח'וכ ולא
האחד יחוייב שיהיה מפועל אחד,
פועל ער שנאמר
שהפולצר מה שנאסר שהמושכל הוא עלה
ואמנם שם עלה ועלול.על
למשכיל  ,נבאשר היה זהכן הנה אינו נמנע במה שהוא בעצמו
שכל ומשכיל ומושכל שיהוה עלה למציאות הלוקים מצד מה
שיושכלו ממנו עררים ,וזה כאשר היו אותן השכלםיצו.ירו
מטנו צרדת מהחלפים מן הצור הנה מהשיצוייר ג"כ מהמניע
הראשון גרם השמים והוא העלה בנפשהשמים בלתי מהשיצוייר
טמנו מניעגלגל שבתאי דרך משל  ,וכןהענין באחד מהם ר'ל
שכל אחד מהם שלנוהו הוא ציור עלהו אשר היחדהו נצ'ור
העלה הראשונהובזה היו תנועותיהם כלם ימשנולדבר אחר והוא
הסדר הנמצא לכל ,וכבר הרחיב אבן רש'ר נמו בן באמצעי
במאמר הלמ'ד הרחבה גרולה חולק על האומרים שהתהלה
מניע הגלגל היומי שהם מבטלים
הראשונה והוא הבורא
בזה מציאות המניע הראנשלוהןי אשר הביא אריסטו מופת על
מציאתו מצד התנועה  ,וכבר בטלאריסטו בכמה מקומותהיות
צורות בלת* מניעות .ולא ירדתי לעומק רעת הרב מורנו שהוא
הביא קופת אריסטו בפרק ראשון משכי אמר ונמצא מהנועעלא
יניע בלל והוא המתנועע האחרון יהחייב בהכרח שימצא מניע
לא יתנועע נפל וזה הוא המניע הראשון  ,אחר כן אמר
בלפגרלף
י טעני בשם אריסטו ולא יתכן שיהיה השכל המניע ג
רני"
העליון הוא המחוייב וכמה מאמרים אחרים נמשכים לזאת
הכונה שרעת אריסטו שהתךלה הראשונה היא המניעה לגלגל
היומי המקיף בכל אלו שאוהה ההנועה היאעל דרך החשק ,עד
שאמר בסוף המאמרים וההענוג פעל לזה ,ואמר בסוף זה המאמר
הנה זה לו הוא חיותלפישפועל השכל החיותוזהו הפועל והשכל
אשר בעצמו ולו חיות משובח ,ואםהיהלו'והר מופלא הרבה
וימצא בלי ספק הנה נאמר שהאלוהח' נצחי בתכלית החשיבות,
הנה אםכן הוא חיות והוא מדובק נצחיוגה הוא האלוה הנה
ראינו מכל אלה המאמרים שרעת אריסטו שהש"י הוא המניע
הגלגל המקיף בכל אלו שהםיניעו על צרש.ניעהחושק לחשוק,
אמנם אנחנו מאמיני דת משה רבינו לא נרויח בזה כלל אחר
ן לו מר'התנועות אלא התנועה
שדעתו הוא שהגלגל קרטוןוא.
אשר באנה ואפשר שיההפר אל המנוחה אחר שהמניע אשר בו
הוא כחבעל תכלית ,אמנם'ג'עלו הנצחית מהההחלה הראשונה
והיא מגיעה אוהו לאין הכלית מצד שהוא חשוק הטצ'אות ,
שכבר השתתף עם השכלים האחרים בענין אחר והוא הנעת
הגשמים  ,ונוהוזה השיחוף אחר שהעלה הראשונה לפי דעתם
הציור לבד ר"ל שהמצוייר עלה לאשר
איננה עלה
צ
אלאשמ
יע הככפף והמושכל  ,ואחר שזאת ההנועה
יצייררעויניע כמו
י
נ
י
לגלגלאינה אלא מצר ציור מציאות השם והדטותולו נמצאשאין
חלק למגדע כלל בזאת ההנעה רקהציור לברהוא גורםלו אותה
6
ננוכיםויזיב] ך

יזה.

.

~ירה

עי

ר בבוראכלל ,וזאת ההנעה מצר הכזור שהוא בנה
לגלגלשיו
ההרמות וההמשך ,הענין ההרמותהוא שירצה להיווןקיים
נצחי ,ואוחו הקיום הוא קונה בתנועה  ,ודעה קצת שהוא
ירצה ג"כבתכינה כונהשניתוהואלהשפיע הטובליולהוולעצמו,
שזה ג"כ דרר ההרמוח,ואמנם אנחנו כמו שאמרנו מאמינים שהוא
מחודש והשםהטביע בו הכח על זאה ההנועה המחמדתלקיום
אישו ולקיום המין ההוא הנפטר:
5חר סס5מחהיבורו כחג:
י ספק בשנ' דעות באמרו בתנועה הגלגל ,האחת אטרם
ל
שהנועתהגלגל תאלהדסיה לשכל כקיום והוא אחד שאינו
יכול להיות על כל אחת טהמצבימ ~פועל המיר יהיה על סין
מהגלגל מצבו עד
הטצבש בפשל והוא שישנה כל
שלא
יהיה בעה מה בכל אהד
ימצא שום הלק מחלקי הגלגל
~
S
?
.
L
מהמצבים ,והוא אמרו בספר הכווזות הנה
א"כמיהךגרם השמימיי
ה
כבר ההדסה
כשישהדל להשלים מן המצבים בנפשו בפועל
לעצמים הנכבדים בהבלית טה שאפשר בנפשו וההיה דרישהו
ההרמות עשרהלרבון העולמים  ,כ'ענין העבודה ההתקרבות

אלי

יש

שיא

וענין ההתקרבות דרישת הקורבהוענין דרישת הקורבה שיקרב
ממנו בתואר לא במקום ,זהמציור החשוק לפי זה הדעת,
ההשובה ומה הועלתיגיע.ול~גרם השםימיי בזה השנוי שכל חלק
והלקמן המצבים הוא במצבו בפועל ואחרכן ישוב פועל וגת
תמידויש נכל חלק וחלק אפשרות ויציאה מן הכח אל הפועל
ומה הועלת לו בזאת ההנועה ,היתכן שיעשה לנר'אות גשמי
כמו שיתנועע הארם ההוה הנפכר בעבור הבריאות אויחסרגופו
ויותך אם לא'הנועע או הוא כואב בצרו האחרויצטרך להה~:עע
על צדו האחר או יגרל גופו ויתרבה זכוהו ובהירוהו בעבור
ההנהוה ,אוההנוזההיא כמומזו;לו ופרנסה לא יובל לההקיים
וולהה ,הלא טובלו לעצמו אחר שלאישתנה במיןטןהשנויים
שלא ישתנה בזאת ההנועה ולאיהיהלו אפשרוח ויהיה במדרגת
השכלים הנפררים שאין בם מין ממזני השנויים  ,ואחר שהנפגל
איןלו הפך וחמרו הואהיוהר זך שבחמרים וצורחו בלה* נעתקת
מגלמו והחומר נאמר עליו בשתוף בינו ובין שאר הגשמים ואינו
צריר להנועה בסבהמן הכבות שזנרנו א"נאין תנועתו לקיום
עצמו כלל לפ' זה הדעת .הרעת השני שהשטים הראשונים
אמנם יתנועעו כדי להגיע להם מהסדר והטוב בהכלית מה
שבטבעם להגיע ,וזה כשיגיעו הם בעצמם מההתחלה היאשונה
תכלית מה שבטבעם להגיעויגיעו מהסדר והטוב לזולתם משאר
הנמצאותלהבלית מה שבטבעם שיגיעו וההתחלה הראשונההיא
כבהם על צד ההנעהוהשיה והתכלית מצד שהוא חומקונכסף
ואיננה עלה רק מצר הציור והציור הוא סבה לטצייר באלו
השלשה צדדים  ,ואמנם יסופק בכאן אם זאת ההנועה היא
לקיום עצמם ולזולתם מהיועילו בזאת התנועה לעצמם היוסיפו
בזאת התנועה ידיעה בהתחלה הראשונה ויתקדש להם.המיד
יריעה תרשה בו ויתחרשו להם ציורים המיד לאין הכלית וכל
הנועה והנועה החדש להם תוספת 'דשה א"כ יחייב זה רגו*
עניינים נעצם הההחלה הראשונה ,כי אם אמרנו שלאיושיבבו
רבוי בר המציירים כאלו תאמר שהגלגל המקיף יציירהו וכן
בוימשאר הגלגלים ישכילו ההתהלה הראשונה לפי מה
כל אחד
שבטבעם '1שכ'לו הההלותיהם ,זה באמת לא 'חיברבוי כעצם
הבורא אחר שכל אחדיציירהו באופן מתוחלף ובצד מהחלףובמין
אחר טן הציור הגלגל היומי באופו היותר נכבר וכל א' משאר
הגלגלים כל אחד לפ' טהשנטבעו ,אגל אם נאטרשהגלגל

המקיף
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אםבן א"אמבלעי סבה ראשונהלבל .נהו מאמר אריסט"וודעתועלאלוהענינים מבואריםפפי
משכיםאחריו ,והעולהמדבריו כלם הוא שהנלגלים כלם נשמיםחיים בעלי נפש
ש בספרים הנ
ככללם,יציירווישיגו התחלותיהם,ושבמציאות שכליםנפרדים לא בנשם כלל ,כלם שופעים מהאל
וש
יתעלה,והם אמצעיים בין השם ובין אלו הנשמים כלם .והנני אבאר לך מה שבתורתנו סמה
שמסכיםלאלו הדעות ומה שבה ממה שהוא כנגדם ,בפרקים הכאים:
פרקה אמנם שהנפליםחיים מ,שכילים ,ר"ל משינים ,זה אטתנכון ג"כ מצד התורה,ושאינם
כמו שחשבוהסכלים ,אבל הםכמו שאמרוהפילוסופים ,
נשמים מתים באש וכארץ
בעלי
שם שוב
ם מורכם ,ו6סינמר כיןסרכוכין ממכס ב"ר.ר6סוגססיס לגלגל גפהזולת
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יגריס מס מניעים חלקייס ,ויגדל גסכןכי ססס סנתזןססכלסיגוריוסיר
ס מתון 6כלסיר סר3ריססט3עייס סתסיס
יסת6עחלס  ,מגיע ר15ניכי ס גמטכיסקליווכ 5ס6ר נמולטיני
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המקיף המסע הכל כל תנועה nXnanlיחייב לו תוספת צנוריהיו
הציוריםלאין תכליתורבויענינים בעצם האללאיןתכלית והתנועה
מר-ייבת מן הציור ולא הצ.ור מן התנועה  ,ואין לנו לומר
ר ש ש ב-ירא סתחלתעניינו שההנועה המהסרת תשמור
?הצי לי
ויבטלו)ולא התנרגהכי הם
הוא בשכללן ןאקלנו לומר
נטצאיםלפי דעתנו או נמצאים בקרמות לפי דעתם עם כדוריתם
ונפשם ושכלם  ,וציורם להתחלה הראשונהולא בתנועתם'וסיפו
בהירות וזכוה ולא חוטפת נשטם ,ולאיפול ברשת השכלשזאת
התנועהיקמירהציור או יומיפהולאיןתכליתולאבביטול תנועהו
יבטל שכלו וציורו  ,א"כישלנו לוטר שמציאותם לעצטם באיזה
דרך שיהיו נמצאים וצמרם אתם מתחלתם באי זה דרה שהם

נ
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יהיה באותה נסורה לעולם ,ובןחיבל לומר בבלשעית ט*יוה
שעוחהלילה בזההענין בעצמו באותן המקומות שיש חצי הלילה
באוהס יהיה לעולם חצי הלילה ובאותה נקורה בעצמה  ,וכן
בעת עלות השחר באותם המקומות אשר השחר עלה לא יאיר
להם יותרלנוולם ולא יחשיך 'ותר ,וא"ב לאיתקיים המשיאות
א בחושר ולא יתערבו היסודות ולא יהוו קצתם
 *%באורוי
את קצת ולא יתהוו ההויוה ,ובעבור שהיו התנועות נצחיות
להיות המניעים להם נצחיים יהיו ההרה וההפסדנצחיים וזהו
שאמרה התורה הברה המאירה הטהורה השלימה שבראםש
למשול
ביום ובלילה ולהבדיל בין האורובין התושך  ,להיות ההויה
וההפסדקיומםבם ,אמנם מציאותם הוא בעבורם ,אבל בתנועתם
אינם מועילים לעצמם כלל ,ואין לומר בזה שמציאות הנבגד
בעבור הפחוה ,אחר שהם נמצאים לכובסווגצמםוהנועתם היא

נמצאים והתנועה איגדה בעבורה לא יום'פו כהשלטות לעצמם
אחר שאינם כשאר ב"ח ההגייםכיהנפסר'ם המצטרכים לתנועה בעבור זולתס והוא כבוד ותפארת ומעלה להם באשר הם שופטים
אסנת תנועתם היא טפנ'  cnSttולא בעבורם אחר שהמציאות ושוטרים עליהם והם כמו המלך במרינה שכל סרור ההנהנה
נלו יהקיים גתנ1עה ,וזה שאם לא 'תנועע 1השועה התמירית היוצאת מאתו הוא בעבור אנשי המרינה שיגיע להם הסרר
אשר בו יתקיימו וזהו מעלה גרולהלמלך .ו6ה
יבטלו התקופות הארבעה שפועלם השטש בגלגלו הנוטה והו
כיא נהאטמורשבלל הנא"
רעתם בקרמות שההנועה המגעת לגלגלמציור הפרר
סבת מציאות כל טה שיתחדש ולאיוכל להתקים העולם ,
לפ'אשר הוא בהתחלה הראשונה היא להשפיע הסרר
נסקומות אחרים יגדל החום בהם לאק תכלית ו'פסיר שאר .המושכ
והטוב בנמצאות ההוות הנפסדות  ,וזהו ההרמות לא לקיום
עצמם כמו שאמרנו  ,ולפי דעתנו אנחנו המאמינים בחרוש,
ויפטרו אותם rt:tl~ian
אחדים יגדל הקור לאין
המקושת שיראה שםזריחת השסטיעטור השטש השט הטביע כהם כה על התנועה והם עם נפשם ושכלםוציורם
ההנועה נאותם
מעת שנבראו כמו שהוטבעו כחות הב'ח בם מעת יצירהם  ,או
חלק לעילסקטהנשאר טה'ום ולא 'היה להם .4לה כללל'גילמ ,הוא אשר 'תן להם הכח על התנועה וההשפעהיגיע להם מאחו
וכן באותם שיש להם חצ' ה'1מיהיה להם ללולם רצ'והיום תמידלהשפיע הסרר והטוב לנמצאות אשר בם 'תקייםוהתנועה
באותםר"מייקוי
 ,ולון יזוז מאותר,השיורה לא לפנים ולא לאחור ההיא בעבור הנמצאות לא בעבור  o,,pעצמם  ,כ' נטו שאין
למתנועע והוא הגלגל  nyoשנבראאין מנוחה לתנועתו כך
 :אע
לטגנך מנוחה להגעתוובכיגחו כךנראהביעני ע"ג
יועחמן השעוה כאלו תאסרעת כא השמש גאותם nlolpnn
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חיי
םעובדים את ארוניתם ישבחוהו ויה~והו שבח נדולומהללים עצומים ,אמר השמם
מספרים בנודאל נו')6(.ומה רחוק מציור האמת מישיחשובשזה אלשיןהענין ,חחכי

בע*

בלשון

הנדהוספור לאיפילום העברים יחד אלאעל פעל שדל ,והמופת המבואר על היותו מתארעניניהם
בעצמם ,ר"לעניןהגלגלים לאענין בחינת האנשים בהם ,אמרואין.אוסרואיןדברים ב 4נשמע
קולם ,הנה כבר ביאר ופירש שהוא מתאר עצטם שחט משכחים הש"ומנידים נפלאותיו בלאדברי
שפה ולשון ,והוא האטת,כי אשר ישבח בדברים אסנטיספר מה שצייר ועצם הציורהוא השבח
האטתי,אסנם ההניה*(ג"חההגדה)בוהואלהביןהאחרים,אולהראותעלעצמושהשינ,כבראמר אמרו
בלבבכםעל טשכבכם ודומו סלה ,ג כמו שבארנו .חתו ראיה הוריה לא יכחישנה רק סכל או
טתעקש .אטנם דעתהחכטים בזה אינירואה אותוצריךלבאור ולא לראיה ,אתכונן מדורם נכרכת
הירחומה שנכפל בתפלות ד ותורף המדרשות ,באסרו הצבא השמים לך טשתחים ,ובאוסרו
ברן יחר כוכבי בוקר ויריעוכל בני אלהים  ,וזה בדבריהם הרבה .ובבראשית רבה אסרו באטרו
יתעלהשטו והארץ רנתהתוהו ונהו ,אסרו תוהא ובוהא ,ר"ל האכל ותצעקעלרוע חלקה ,רעל
הארץ אמרהאני והם נבראנו כאחת,ר"ל הארץ והשמים ,העליונים אחם והתחתונים מתים ,הנה
כברנלו נ"ב בהיוון הנלנלים נשמים חיים לא נשטים טתים כיסודות .הנה כנר משבאר לךכי
בהיות הנלנל סשינ מצייר מסכים לדברי נביאיט וחכמי הורתט והם
אשר אטרו ארימם'ו
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'שירצה לעלושהרצוןבזח בחינת
לש!ןהענין,פי
האנשים בהם  ,לשון הריזי לשקהענין הנראה טהם לבני ארם,
תהגי לשון הגרה וספור לאיפילום העבריםיחדפ"אבלכל אחר
בפני עצמו יפילום על מישאין לו שכל כאסרועוף השמיםיגיד
לך רספרולךדגי הים .אמרו אין אומר ואין רבריםבלי נשמע
קולםי פירוש ואלו ירצה כוה בחינת האנשים לא היה אוטר
אומרואין רברים,ני בענין הבחינה מצאנו לשון אסירהכסו
כלעצמוה' האמרנה ה' מ' כמוךכי הם אתםבעלי שכל ,אמנם
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אמר זה מפני בח'נח האגשים
בהםה.נרכאלהרלכנור'ביהר
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מפנינים ,אטנםלפיעניות דעתנוה.
וה
אינו יונא מסלל ויספרולךדגי הים ואם הספור הזה יותר גדול
ויותר נכבר ,וזה כי דרך הנביאים כבפולדבריהם ואחר שכפל
דבריו ואמר במקום שמיםרקיע אמר הגדהלרקיע במקום ספור
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אסראין אוטרואטדברים אחר אטרו יחוה דעת,שירצהגן
.ראיהאחרתאמרו ונקצהתגל
חרצא טפר בחינתהאגשים בהם

ק"

אין

יא

וארש

טליהם אחר אמרואין אוטרואין דברים ,א"כ מה זה
י
ארט
פא
שו
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ק
"סססויסאתויר גמדסגיקיסוסרטמ,ס וס(סגוחוס(פיזיסועוגגי0
כרועהס" 5טר סו6מןסנס(15ח
גט~ 4דגות וגן ספסר כמחס~ס
י
י
ו
ל
ג
גזולות טז8ין מקרוגף6פרסגת %
סנזו(מוכמו ט6מרסגתה
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אנף אא==י

החכמים ז"ל .ודעכ כלהפילוסופיםמסכימים על היות הנהנת זה העולם התחתון נשלמת בכחות
יל כמו שזכרנו ,ושהנלנלים משעים למה שינהיטהו יודעים בו ,וזה נ"ב נכתב
שופעתעליומןהנלנ
בתורה ונאמר אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים ,ר"ל שהוא שמם אמצעיים להנהגת
הברואים לא שיעבדו ,ואמר בפירוש ולמשולביוםובלילהולהבדילוגו'( ,כ)וענין הטמשלה השלמון
בהנהגה ,והוא-.עניןמוסף עלופאור והחשך אשרהוא עלת ההויה וההפסד הקרובה ,כיענין האור
והחשך הוא הנאמרעליו ולהבדילבין האורובין ההשך ,ומן השקר שיהיה המנהינ דבר אחד לא
ידעהדבר ההוא אשרינהינהו ,כשתודע אמתת ההנהנהעל מה זה תפול ,והנה נרחיב בזההענין
מאמר אחר:
פרקו אמנם שהמלאכים נמצאים ,זה סמה שאיןצריך שתובאעליו ראיה תוריה,כיזהכתוב
בתורה במקומותרבים  ,וכבר ידעת (נפרקג'חלק)'6כי אלהים שם השופטים ,עד
האלהיםיבאדבר שניהם ולזה הושאלזה השם לטלאכים  ,ולבורא להיותו שופם על המלאכים ,
ולזה אמרכי אני ה' אלהיכם ,וזה ספור למין האדם כולו ,ואח"כ אמר הוא אלהי האלהים ,ר"ל
אלוה המלאכים ,ואדוני האדונים  ,ר"ל אדון הנלנלים והכוכבים שהם אדונים לכל גוף זולתם,זהו
הענין  ,לאשיהיה אלהים ואדונים טמין האדם שהם יותר פחותים מזה ,וכל שכן שאמרו אלהים
כולל כלמין האדםראשיוונעבדיו,וא"א שיהיה הנרצה בו ע"כ שהוא ית' ארון על כל מה שיחשב
בו אלוהות מאכןועץ,שאיןהגדלהוכבוד בהיות השםאדון האבן והעץ וחתיכת מתכת ,ואמנם הנרצה
שהואית' שופם על השופמים ,ר"ל המלאכים ואדון הנלנלים ,א וכבר קרם לנו בזה המאמרנסרק
ג"פמ" )6בביאור שהמלאכים אינם גופות ,זה נ"כ הוא טיש אריסם" ,1אלא שהנה התחלפות שם,
הוא יאמר שכלים ניגררים ,ואינו (ג"ח ואנו) נאסר מלאכים .ב ואמנם אמרו הוא שאלוהשכלים

אפיי

שם טוב

הניגררים

חורתנוס6מתייס ,ורמז כוס 0רככיכממיס כ3ריקמרו כשרקר א ושר קרס ל 11וגו' .כפרק ("ט מלקטון :
'
בוחמוס 6מר ,סו .6ל"( מס שמל 6ל,סט":1
עליתם חיות על ס0ס (וטיגיס  631גרמו על מעסה
מרכוס .עוד 6מר
י גל 0פילוס1פיס (וסכימיס על
כסחחתון גסלמת הכחוח 0מוספע1תעליו מן סגלגל כמו סוכרנו וססגלגליס מטיגיס לנוס
סיוח סגסגת וס מעולס
סיג0יגו ,ר"ליוךעיס סגסגת זס 0ע1לס וכחו סכ 6על וס מסח ,וכהר  63וס פורס 6סר חלק 6 onoל0יך 16חס
,
לכל סע(ויס ,ומרנון ססו otlu~nh OnD 6ל0גסנח 30ר61יס ל 6ט'ע73וס ,וקמר הסירוס למטע גיוס
slח~
ן60ור
טך
sס
;)ו
וענין סמ(וטלס כטלט1ן כסגסגס ו0ו6ענין נוסף על 60ור ורמסה ,טעלח0סוייס וסספסך סקרו03יעגי
ן למסע כיוס 1כ0515
0,ו 737 6נוסף ,ו6ס סת63ר ססס
ןסח
 610סג6מרעליו למגדילכין, ,60כי
סיוגס0ךיג1,כי6ס6יכספסרוינהיגמיס
ל ידע"6 ,כ  o)Dln 610מגומתורס
מגסיגיס לוס סעעס יחוייג סיועו
י לת0
טסנרמיס 0טמי(וייס י1דעיס מס סיג0ינו 3וס 0עעס מספל ,ומגס גןע כנוגסת סססמיסיגליגו וס 0עעס וססס
יו7עיסותגייריס ת631 0י וס 5דיגסיגו,ויעלס (ומגו כמו סגעלס מכריס מרכס מסדכריס סטכעייס כלסכן סיעלס

מתנו 0גסגח 6ל 1סגסתיס למס סרס מר1חקיס כמקוס וכנועלת  ,וסגת כ 6תרמז 3וס לעס ט6תר 3מעטס מרכ3ט

וכמגטך פחיות מעל סטרן יגס6ו ס~6פגיס לעומתם רוח 0חי63 0ופגיס :
סורמו ומנס ס0מל6כיס גמ65יס וכו'6 .חר ט6'3ר סרב כי מסכיסומרו ספילוסופיס מ0גר(ויס 0טתימייס
ס0סחייםותסיניסומג0יגיסוסמעולסויוךעיס צותו מנד סתורס וסחכמיס כת"ס ספילוסופיס3 ,י6רג"כ
י גס כמו סומרו ספילוסופיסטיס מל6כיס  001ססכליס גכ7ליס 01ו 6ו,וסכס מ0ח1ר 0ומטחכמיס ג"כ ,ת0ח1ר0
כ
י 6מר6גי 6'0לסיכס ולסי ס6לסיס ר"ל 6ל0י 0תל"כיסו76וגי ס6דוגיס ר"ל 176ן 0גלגליס ו0כוכ3יס 6סר 0ס
,
ן 0760ויסיט מרנון
כ6ד1גיס לנוף  OPsitססס 6לו סגופים סספליס זמוספי' סקרתי hSסי0יסולסיס 761וגיסיומי
) olnhגי0ס"י סו6 6ל 01סןייגיס 0סיסטיס 61דון  s)sמי סיס לו סלטגות ממין  0760ססס יותר סחות'ס
ן לןייגיס 1לסופטיס לסריס מכני 6דס ,כל
מסגרמיסססמימייס ,כ" 6סעי סו6 6ד1ן  o~ntoכ"ס סיסים"דו
סכן טפיןרצוי סיחסכ ו0כי כומרו 6 D)'~Sb '0ין מרגון 3וולסי יסרבל לכד 6כל 0ו o)'ih 6כוללממין
ם ודון על כל ת0
סחגוסירסיסיו (1עכדיו"61 ,כ 6יך יחוור ולסי ס6ל0יס 61ד1גי 1760גיס ,ווין 0רנ1ן  13סיסי
טיחט 3ססו 6ולוסוו"3ן o)nh ,rp,סרטון 3ו ססוסט על 0ט1סטיס ר"ל על 0תל6כיס ו6ד1ן 0גלגליס .וככר קדס
לגו כוס ססתל6כיס ויגס גופות לתסמיגיעו לכפת כמו פ"י 6 ,ל 6טססתחלפוח 3ין 0פילוסוסיס וסח1רייס
0ו6
סכסיל,סופיס יקר6וס סכלים גכדליס וסת1רייס יחר6וס מל6כיס 3 ,י6רגו למעלס סכל מס טיעמה
63מנע1ת שכליס 0ג3דליסוכי  610ס3ס רחוקם על כל סןכריס1 ,וס (וסכיס עםרכותינו סומרו ס0ססשל"6ייעטה
OID

ין

קרשקש

המד"
ו שוה כלו מצר הטחינה ע'כ רברס( :ג)ועיון הטמשלההשלטון
וט סם ס6ן'ס סט,(1ס גסת שוטח ס((נ(נ"טלמופע מסט'י
ר;1סן(ו :גחטן סה;1טס סתהתדח מטהכיורו .עכ'הן :
בהנהגה  ,ואפשר לומר שהממשלה הזאת לא טכונתם ורצונם
":
"אמר בהם לשון אלוף וחכמה) ורוד כשכפל אמר כמקום אגל הש" כעת בראתם סררם בזה הסרר הטוב שיגיעו מהם
ו
סד
(~עו
רקיע שטים ואטר במקום כבור אל מעשה יריו אמר כטק~ם טונות העולם השפל וכחות אשר ישפיעו מטנו על השבלים
ומהשכלים עליהם כסו שאמר אשר חלקה' :
טס?ר.םמגיר,וזה יותר נאוה משישנה הספור,ואחר שוכר הספור
ותנועת
והארה הקהבעה והתואה אסר אט אומר ואין דבריםכאלו אמר

.

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

מורהנבוכים חלקשניפרקו

בג

23

הנמררים הם ג"כ אמצעייםביןהביראית' ובין הנמצאות  ,ושבאמצעותם אנתעוהנמלים ,אשר
תנועתם היא סבת היות (ג"ח הוית) ההויות ,זה ג"כ כתוב בכל הספרים ,שאתה לא תמצא כלל
י מלאך .גוכבר ידעת שענין סלאך שליח,וכל עושה רוגשה מצוה
פעל שיעשתוהש"י אלא עליד
י מלאך ,
הוא מלאך ,עד ד שתנועות נדחואפי השאינם מדברים ספר הכתוב עליהם שהםעליד
כשתאות התנועה ההיא לכונת הבורא אשר שם בוכחיניעהו התנועה ההיא ,אמר אלהי שלח
י מלאך ,עד שהיסודות
מלאכיה וכגר פוטאריותאולאחבלוני )6(1 ,ותנועת אתון בלעםכלם עליר
יקראו ג"כ מלאכים,עושה מלאכיו רוחות כהטרתיו אש לוהט ,והנה יתבאר לך שהמלאך יאסר על
השליח טןהאנשים ,וישלחיעקב מלאכים ,ויאסר על הנביא ויעל מלאךה'מן הנלנלאלתנוכים,
זוישלח טלאך ויוציאנו ממצרים ן ויאמר על השכלים הנצררים שיראו לנביאים במראה הנבואה,
ויאמר עלהכחות החיוניות כמושנבאר,ודברנו הנה אמנם הוא במלאכים אשר הם שכלים נפרדים,
שתורתנולא תכחיש היותו יתעלה מנהיג זה המציאות באמצעווז המלאכים ,כתבו החכמים כמאטר
התורה  ,נעשה אדם בצלמנו ,ואמרו הבה נרדה ונבלה שם שפתם  ,אשר זה לשון רבים ,אמרו
י בזה
כביכולאין הקב"ה עושה דבר עד שמסתכל בפמליא שלמעלה ,ואתנה מאמרם מסתכל ,כ
ן בעולם השכלים,וישפיע סמנו המציאות .ח ובמקומווז
הלשון בעצמו יאמר אפלמון שהשםיעיי
אמרוכן מוחלם,אין הקב"ה עושה דבר עד שנמלך בפמליא שלמעלה,זפמליא הוא המחנה בלשון
ן ,ובבראשית רכה ג"כ נאמר ובמדרש קהלת ,את אשר כבר עשותו ,עשתו לא נאמר אלא
יו
עשוהו כביכול הוא וביתדינו נמנו על כל אבר ואבר שבך והושיבו אותו על כנו  ,שנאסר הוא
עשך ויכוננך ,ובבראשית רבה נ"ב אסרו כל מקום שנאמר וה' ובית דינו ,ואין הכונה באלו
המאמרים כלם מה שחשבוהו הפתיים שיש לו יתעלה דברים ,או מחשבה  ,או שאלת עצה  ,או
התבוננות והעזר ברעת אחרים  ,ואיךיעור הבורא במה שברא ,אבל זה כולובאור שאפילוחלקי
המציאות עד בריאת האברים מבעליחיים כפי טה שהםעליו כלזה באמצעותטלאכים,כי הכחות
כלם מלאכים ומה מאד רעעורון הסכלות וסת טאד מזיק ,אלו אמרת לאיש אחד מאשר יחשבו
שהם חכמיישראל ,שהשם ישלח מלאכושיכנס בכמן האשהויצייר שם העובר ייטב לו זה מאד
ויקכלהו,ויראה זה עוצם יכולת בחק השם וחכמה ממנו יתעלה ,עם לואטינו נם כן שהטלאךגוף
טאש שורפת שעורו כשליש העולם כולו ,ויראה זה כולו אפשר בחק השם ,אמנם אם תאמר לו
שהש"י
שם טוב
אפורי
גוכעיטת.עכטיומכלרסרכסומףמעך :רסח1:עומק"מ OIDפע656 5ע"י (ו65ך ,ולמס ססמל6ךג"וזר
ו"פo)tb ',מדכליס.ססת:העוחסטכע'~חמסכ"מ60יגסמדגרים מטס רכס סרכ לנקר מס מעך על כמס פגיםיק
,
נ~
רו
מת
ו
י
יקלק מעך כ0ח16חסח:וטס ססי6כו' :ה 6סל 0ס בו גם וסכ1גסכוס לכבר דכריסרגיס מסגכ161חומקמריחגכסמ
גר06ימ ולמעמסהריכס.
סכו(( ס:מג6כו 1 :וח:ועח ז"ל ,וסוךגישר ג"ג
יגי
עה)CDS.ונס .סרכ"ת(ססוח:6וכעעסכעססח1:עעט ס6חין גרד סגיני ומגס מעך יקמר טלi
wח~rמ6גסיס כמו ס6מרויסלח
nי
מל
ן
ד טר6מס סרחון גרס מטמידס כדמיוגס יעקבמלמכיס,ויקמרמגיתעלסגכי6כמו ס6מרויעלמלצך
צסחכולמיס סיחתמ
יידס סיתם מלקך ,וח0לוס ג16ר סודס6חון ס'מן סגלגל 6ל סכוגיס ויפלח מעך~יוני6ג
ו ממגריס,
ך כסלק מ"מ מוס ולמס ס6מרויסלח (ו65ך ססו 6מורסדברגממיסניך סרג
1נ1פ6לתקסלמו"לגתמס,מספמסמוק  ,וכנצולסמיי
יותר מכופר מחס
סמוק :פ" 6סמם 0ס,כיר סססוק 0ס6חוןיכרם 01סתנועעס סר6יסויעל מלפך ס ,מן סגלגל
י ככר
יסג( ס6מר כהרס ויסע מ65ךויוני
מ6סגו"ממגריס,כ
0סחיס6ין ו6חסח:ועססייס כך כמניצוחמון (:ס0י

.

ן

זס סמל6ך כו 6מלקך פגיו כמן ס6מר

ומלצךסגיוסוכסייעס,ויצמרסל'ס'ת ע 5ססכליססגכיליס

כמעט סגנו6ס וכ"מ(עוח מעך וס 61סכמ סמדמס :0קל6 6ס0ר סנ6מר
ם מעך ויו1:6':
מע וכמו סימנ"ל נוס מפלק :זויסי
ךיס .ר"(ו,ס סמקך סיסמסטרגיל ע"ס :וק וכמקומות 6סר ירצו לגכ'6יס כמרקס סגכ61ס ,ולמס סוסתפורסם
ממור
6מל1ס ) .P~ntDס"( ס6מלו נפר סבן סקכ"ס טוכסיכר גתורסל6סגיךסרכפסוקלרייס1,י6מרעלמכתותססטגיוי
,
ר
י
ג
ל
ס
ס
ט
ת
ג
ו
ל
גי מליך
כתו טגכ6ר 6חר וס וסגס
יס
לס
מס
ל 6תכייס ססגס(ח ~ס מעולס סו 6כלמתעות סמל6כיס 6ףמסס
על ססכליס סגכדליס ,וסג
,
מסיסתורחגי
כמקמר סחורס געסס 6רס וכו'סיס גררסכגיכיל סר ממסתכל
יתעלס סריס ככר כחכו טחכ
ןנעילסססכליס ויטמיע
סלמטלס ,י6חמס כלמרס תסתכלכי כוס סלמון סטותו יקמר 6פלטין סססס יחטלס
י
י
ע
י
קמרו'6ן סקנ"ס עומס דגר  gpסנדלך
ימרו כסיכול
ממגוס(וגי6ות ,עמקותוח6חריס לתרוכןתימל
רכל olpnטג'6
טכר"תלכמיסנלו6ou otnt)on6פלטוןסס61יעי .ננ"רגימ
כפמל' 6סלמעלס
יוסת,ליrllxt6תחסגסגססכלטיוןתעיולןס"6יסטל כלסגמגיות כממגשת סמל6כיסביסכחיס כלסמלמגיס ימס
וס'  613וכיח דיג
חס מקר רט שרון ססכלוח צמרו יר6ס וס גלו
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שהשיית ט שם בוצע כחמצייר חוהשמהלארת.כונכת אלו האבריםויתארגו והואהמלאר,י אושהציות
כולםטפעולות השכלהפועל והוא
 ,והוא שרו שלעולם אשרזכרותוהחכמיםתסיד,יברח
טוה,כי לאיביןענין זה העוצםוהיכולתהאמתיים ,והוא הטצאת הכחות הפועלות בדבר אשרלא
ל
מ

יושגו בחוש .כברבארו החכמיםויל למי שהוא חכם ,כיכל כח מןהכחות הנופניות מלאך ,כל
שכן הכחות המפוזרות בעולם ,ושכל כח "ם לו פעולה אחת מיוחדת ולאיהיו לו שתיפעולות
בבראשית רבהתני ()3אין סלאך אחר עושהשתישליחיות ולא שני מלאכיםעושיםשליחות אלח,
נ אהדענין כל הכחות ,ומה שיחוק אצלך היות הכהות האישיות הטבעיות והנפשיות נקראווז
מלאכים ,אמרם במקומותרבים ,ועקיו בבראשית רבה ,בכליום הקב"ה בורא כת של מלאכים
אוטרםלפניו שירהוהולכים להם ,וכאשר הוקשה זההטאמר בטאמרמורהעלהיתןהמלאכיםעומדים,
וכן התבארפעמים שהמלאכים חייםוקיימים ,סיהיה המענה שסתם קים ומהם אבד ,וכןהענין
באמת,כיאלו הכחותהאישיווז הווה נפסדותעל ההמשך,ומיני הכחות ההם נשארים לאיפסדו,
חמם נאמרבענין יהודה והסר ,אמר רבייוחנן ע בקשלעכור ורמז לו הקב"ה מלאך שהוא מטונה
על אתאוה,ר"ל כח הקושי ,הנה כברקרא הכח הזה סלאך ג"כ,וכן תמצאם תמיד אומרים מלאך
שהוא סטונה עלכך וכך,כי כל כחשיטנתו הקכ"ה עלענפיןמן הענינים הוא מלאך הממונה על
אותו הדגר ,וכחוב בטדרש קהלת בשעה שאדם ישן נפשו אומרת לטלאך ,וסלאך אומר
לכרוב ,הנה כבר בארולמישיביןוישכיל שהכח המדמה נ"נ יקרא מלאך ,ושהשבל יקרא כרוב,
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וסוט סמל"ך 16 ,מסנורות כלס מפעולות מסכל ססועל
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יחזיק"6,כ 610מכוברכי6יןמלבך 6ח7עיטס tpoסלימיוח ע6סגי מל6כיס עוסיססליחות 6חח alnh1 ,ססכליס
סגכ7ליסלמסססססכליס ויפעלו נסעת יוכלו לסעוד מעולות רנות כנוו ס6נור הגניךכ'  Shדעוח ססס ולו גחכנו
י מגד ססו' 6ודע ויודע דגריס רסיסיפעל 37ריס רכיס .ומס איחזקהנלךסיגתכלמגחות סטכע'וח
עלילות,ג
וסנססי~ח גקר6וח מל6כיס ,המרסז"ל ככליוסויוס 3ור 6סק"3ס כח סל מל6כיס ו6ומריס סירס וסולגיס לסס,
ס ותסס גפסדיס ,
ולמס ססוקטס כנ"רכי גל סמל6גיס סס קיימיסועווו7יס המרו 3חסו3ח זס סססק סמססקיימי
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תומר
קרשקש

אפורי

 6(1קמרוככיגו(:פ סס כלעגו.,וגססכמ 610

עד
סיסי'
ח
ס
משע(
כ6
סע
כעכ
מ:
י1סס!ורוח מסע(1וח
י
ר"חי
מקוס ס!ולס ו:וח:סכממרכיסרס1ג6ו'
סופ6ג
.מ
5
 :כ וס
יסרוסל
טויס .ר"לסססכ( סו6סרו ג(טוי
ס:ל כ(כממןכמוח
סמ
מ"
סגוס:יות .גחות הכ
עיכלס :ם סכןסגמוח 0מסוורוס.
ומסכמוח ס!ממיסוסממ!ניס:נ וזמו שין
.ר"ל
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ס"'סיוח כמוחסמיניוח ססקיימוח(שרוח:עכקטיעכור
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והפעולה ההיא גזרת טבעובי גזרת
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כר 84

ומהטרדההר נאהשהלסישירע ,וטה מאדהואנמאסלפתאים.
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המלאר כטנאה הנבואה,כבר אמרנו בזה ,שאתה תמצאנביאי
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האנשים  ,והנה שלשה אנשים נצביםעליו ,ומהםמישיראהו כאלו הוא איש טרא מפחיד ,אמר
ומראהו כמראה מלאךהאלהים מרא מאד,ומהםמי שיראהו אש ,וירא מלאך ה'אליו בלבת אש,
ושם נאמר (נ) אברהם שהיה כחויפה נדמולוכדמותאנשים ,לוט פוהקה כחו רע נדמולוכדמות
מלאכים ,קתה סודנכואייגדול
 .והנהיבאו) p~pת"דומיסמ,ס מחלק) הדברים בנבואה כמה שראוי,
,
ו
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ל
ם
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ר
ק
מלאכות והסתכל
הנם נאמר (ד) עד שלא עשושליחותן
אנשים ומשעשו שליחותן
איך באר מכל צרשענין טלאך היא פעולה אושע ,ושבל טרסה טלאך אטנם הוא במראה הנבואה
ולעיענין הטשע ,ואע כטה שזכרו אריסט"ו דבר שיחלק בזה הענן על התהיה ,אבל אשר
ידומים ,ושהםעניניםמחוייבים ממנו יתעלה כן,
יחלוקבזהכולוהיותו מאמין אלההדברים כלםנעק
ואנחנונאמין שבלזה נברא ,ושהשם ברא השכלים הנפרדים הנם בנלנל כח התשוקה להם ,והוא
אשר בראהשכליםפעלנלים ושם בהםאלו הכחות המנהיגות,בזה נחלוקעליו,והנה תשמע דעתו,
צ אבלהיותכל צורהשיראה בה,
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0ל6ס כדמוח (ולס לג'וק וסדנולם 'o'c)bוחל גכנדמס' סיסי
ו  ethSn1כמרוח ולוס קמרו ז"ל גדמו  :וזס סוד
ל .ר"ל "0גרססססיסלוסלמות סכח סמ7מס
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סו 43ל63ר מעמס מרכגס 1יח63רג"כ דוריס ממספי סג613ס ,ויחג6ר סבין דבר תמס 60מר 6ריסעט כ66
6סדורים קדומים 61גחגוג6מין סכל וס נכר:6
ס37ריסהיסלוק עהו סחורס6 ,ל 6ססו 6יחסוככי"
פרק

קישקש
ע השפעההוא השכלי.
י
ג
י
 rDnהכעסני האות הנקטה ובקשת הנצוה וגזרת הכח המהאוה עלהנביאברצון השםעלירי טלאר
הטטענומ וכן לכל כח פעולה אחה מיותרת( :ג) אברהם ומן השכלי על המרטה ,והמרסה הוא כח גאזי ולא ימלץ
שהיה כחו יפה גרמולו כדמות אנשים .פי' אביהם שהיה כרע מרמות ענינים גשמיים כמו שתמצא בדניאל אמר והאישגבריאל
יפה והיה משע במראה שהיא מדרגה מטררגות הנבאה הגדולות ונביאים אחרים בדמיון זה ,ולוה אמר עך שלא עשו שלירעחן
ראה  aniwכרמות אנשים ולוט שהיה משיג במררגה השפלהמן אנשים ,שוה הוא בעור שהשרה נבואהעליו שהוא מצרר אוהו
ה:נ.אים והוא החלום ראה אוחם כרטוח מלאכים,וההשגהיחר הסלאךברטבת טף אבל איןלו הואר וחטרה,וזה אמרומשעשו
שליחותם לבשו מלאכות:
גדולה ונכברת השגת איש במראה טהשגת טלאך בחלום :
פרק
(י) ער שלא עשו שליחותם אנשים פי' בעוד שהנבואההיעל
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