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מורהנבוכיםחלקשניפרק פי

בן אולאיהיה ,הנההראשונים כלםהיו מסדרים כוכבוננה למעלהטז השמשולזההיומעיןהכדורים
חמשה ,כדור הירח הסמוך לנו בלא ספק ,וכדור השמש אשר הוא למעלה טמנו בהכרח ,וכדור
החמשההכוכבים הנבוכים וכדורהכוכבים העוטרים ן והגלגל המקיףבכל אשראין כוכב בו ,ההיה
מספר הכדורים המצמירים ,ר"לכדורי הצורות אשר בהם כוכבים ,כיכן היו הראשונים קוראים
הכוכבים צורות ,כמו שהואמפורסםבספריהם,,היו מטורם ארבעכדורים,כרור הכוככם העומדים,
וכדורהכוכבים הנבוכים החמשה ,וכדור השמש וברור הירח ,ולמעלה טבלם גלגל אחד חלק את
כוכבבו ,תה המספר הואאצל שרש גדול מאדלעניןעלהבדעתילאראיתיו לאחדמןהפילוסופים
יפילוסופיםודברי החכמיםדבריםהעירתיעלזה ,והנני אזכירהו לך
ה
בבאור ,ואולם טצאתי
בדברי בזה הפרק ואבארהענין:
חרק ידוע מפורסם בכלספר הפילוסופים כשידברובהנהנה,אמרוכי הנהגתזה העולם התאתת
היוההפטר ,אמנם הוא א בכחות השופעות מןהנלנלים ,וכברזכרנו
ר"ל עולם ההחי
זה פעסש ,וכן תמצא החכמים ז"ל אומרים אין לךכל עשב ועשב מלסמהשאיןבלו טולברקיע
שמכה אותו ואומרלו גדל שנאמרהידעת הקות שמים אם תשיםטשטרו בארץ ,וכהל יקראוג"כ
הכוכב ,תיצא זה טבואר בראש בראשית רבה ,אסרוישטזל שהוא גנומר הלוכולשלשיםיום,
ויש מזל שנומרהלוכו לשלשים שנה  ,הנה כבר בארו בזה המאמרהשאפילואישי ההחיה הש
להם כחותכוכנים מיוחדים להם ,ואע"פ שכחותהגלגל מתפשפות בכל הנטצאווע ,אבליהוהנשכ
כחכוכב אחד מיוחדבמין אחד זכענין בכחות הנשם האחד,כי המציאות כולו חאיש אחדכמו
שזכרנו (סלקע"נ)'6pSnוכן זכרו הפילוסופים שלירח כח מוסקשומיחודביסודהמים ,והראיהעלזה
תוספת הימים והנהרות בתוספת הירה וחסרונם בחסרונו ,והיות המשך בימים עם פ הקדיםהירח
והחסרוןכשובו לאחור  ,ר"לעליתווירידהז ()6כרבעי הנלנל,כפי מה שהוא מבואר נגלהלמי
שהשקיףעל זה ,אמנםהיודולניצוץ השטשטניעיסור האשזהמבואר מאד,כמושתראהו מהתפשם
החום במציאות  DVהשמש ,ותגבורתקורת (נ"מ קור) ברחקו מטקוםאו בהעלמו ממנו ,וזהטבוחה
ה,כיאלו הארבעהכדוריםהמצפיריםאע"פששופעים
איןלהאריך בוכרו,ועלהבדעתיכאשרידעתי"
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הגלגל .פי'שהגלגלוהלק לש'ם טעלות ער ס%הצפון תשעים טעלותוכןסקו השוה עד קוטב הררתה
()6
חצים לפפהמ!a~ampnוחיתם לגעלה וטהקו השוה וב! טלטטה נטצא רנע' הגלגל הם ארבעה אחר בחצי השנדה
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מורהנבוכיםחלקשניפרק*
מכלם כהפז בכלהמתהווה נתם עלתם "ט לבל כדוריסוד טהאיבעהיסודות,הכדור ההוא לבד
הההלת כחפז היסודההיא לבד,והוא המנק
י תנגדתההויה נתנהמו ן וק"כדורהירחמניע
אירי
המים ,וכדור השמשמניע האש ,וכדור שא
נהכוכבים הנבוכיםסיע האףר ,ולרוב תנחגתם
והתחלפם ושובםוישרונם ועמידתם ,ירבההצטיירהאויר כהתחלפו והתקבצו והתפשמו במהירות ,
וכדור שאר הכוכבים העומדים סניע הארץ,ואולי בעבור זה התאחרת (גש התאחרה) תנועתה
לקבלת ההפעלות וההמונות לאיחור הכוכבים בתנועה ,וכברהעירועל התיחדותהכוכבים הקומרים
בארץ ,באמרם ( )3שמספרמיני הצמחים כמספראישי כוכביםטכלל השכבים,וכן אפשר שיהיה
הסדורישיהיו הכדורים ארבעה  ,והימורות המתנועעוה מאתם ארבע ,כ והכחות הבאש תחלה
מאחם במציאות בכלל ארבע כחות,כמו שבארנו(סרק ע"נ מחק ,)'6וכן סבות כל תנועהגלגלית
ר כמו שבארנו (סלק
ארבע סבות ,והם צורות הנלנל ,ר"ל כדוריתו ,,ונפשו ,ושכלו אשרבויציי
ל"ס סמק) ,והשכלהנברל ,אשרהואחשוקו ,והבן זה מאד ,ובאורוכי לולאהינע צורתוזאת
הצורה  ,לא היהיכול בשוםפנים להתנועעתטעה סבובית על הדביקות ,מפנישאיאפשר דבקות
תנועה בחזור חלילה אלא בתנועת הסבוב לבד ,אבלהתנועה הישרה אע"פ שישוב המתנועעבדרך
ההוא בעצמו,פעמים לא תדבקהתנועה(,נ) כיבין כל שתיתנועות ,מ  9הפךזומנוחה ,כמו
שהתבאר במופת במקומו ,הנה כבר התבאר שטהכרח דבקות התנועהבחורות בדרך אחת כעצמו
מההיההמתמעיג מתנועע בסבוב% ,איתנועע רקבעל נפש  1הנהיתחייב מזה מצ
י
ייאאהנפש,וא
אפשר סכלתי מביא לתמעה 1נ והוזרציור וכוסף למה שצויהן  ,כמו שוכרנו,ו
הלאיהיה הנה
א"כ בשכל אחר,שאינובריחה סמהשהוא כנגדולא בקשתנאונו,ואי אפשרמבלתי נמצא אחדוהוא
אשר צויירוהיה הכוסףאליו כמושבארנו ,הנה אלו ארבע סבותלתנועת הנלנל ,וארבעה פנים
מן הכחותהכוללות הבאות תחלה מאתואלינו ,והם כח הוויהם המחצבים ,ס וכחהנפש הצוטחת,
וכח הנפש החיה,וכה נפשהמדברת,כמושביארנו(ס"ק עו 3מחקק  .)'6ועוד שאתהכשתבחן פעולות
אלו הבחנם תמצאם עשני טעים,הוית כל טה שיתהוה ,ועמירת הטתהווה ההוא ,ר"ל שמירת
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סר6ס :Shptntוסיסודוס ס6ר3עס ,ומס 6ל3עס 6וסגיס
 0b1DSסגזכל :כ וסכמות ס63יס מלחס חמיהן mh'5nb
6רכעס1.סססממנה וס15ממוסמי!סמדנלומסו'סניםסגוכלי'
3מל6ס סגוכלח 1(61 ,סד' כמוח כהרס סרב נסלק ע"ג
ויפרס עוז מססירק :וכן ספחג 5חנועסנ(ניי
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חסו ס6מל סקסוק!ייי (olhתגס,ל"( פיר (מס כ' גמות מרמסס 3רמיז1ח 5מססיסי
ו סתריתירס סקריך סרגגסס
5דכר מנס כאלו סס 7כריס גתכ6רוגסיל!סוסי , 6ו6ו5ס
סקריך סרג כ6ל! סכרקיס ,עוך 6מר סר! 3ע!ז כס6תס
ס5כ5
מס סיחסוסוסמירתסיסיוזמן 6חד ,ומרגוןכיי

נס

קף

שיתעלה נקראיתר חציהשטים וגןכנגדו שלטטה תקרא.תר
התהה !ק שני יתדות נגר הקטבים !נקרא! יתרות העליה
והירידה :ננ) שמספרטיני הצמחים כממפר אישי הכוכבים.והם
באסת רוסקם לגלגלהכ!כבים"עומרים אשרטכביו רביב מאד:
(ג) כ' בין שתי התגועש ו! הפך ז! כמו שהתבאר בטפת
נטקומו פי'הנה זה יראה מפגים ,אחד מהם שאשר יחזור לאחור
על קו אחרבעצמו תנועה ישרה יתנועע בשבו לאחור שתי
הנ!ע!תהפכיות,כיהתגועה במקום אם היתה התחלהה מלמטה
למעלה יטה שובה לאחור מלמעלה למטה ואם היתה ההנועח
הראשונה אלהימין ההיה הזרתו לאחור עד השמאל ,ומבואר

.

ססס
הוא שסה שאלת התנדפהביתי תנועותהפכיותאינואחרבעצמו
אחר שהיה המעלה תפך המטהוהימין הפך השמאל וככריורה
על שהחנוקה טא' אל ב' הפכיות לתנועה מכ' אל א' שהם
חולקות זו לח ומעכבות זו את זו ותכבל כל אחר מהם חברתה
ווה גלף במטר ובחושיחד ,אם בחוש שכאשר הסה3ו שני
מתנועעים שוים במהירות והחלו יחד להתג!עע מחלך אחר
וזה התקבילו ונניח
משני קצותיהם המקבילים זה
מקצה הא
תיששני אלו המתנועעים
ספק
אוהו הארחק מתחלק לחציים אין
יפגשובחצי מהלךיהר ,ואם שב אחד מהם כשיגיע לחצי ויחזור
אל הקצה אשר ההחיל טמנו והוא הקצה אשר אליו יהטעע
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בונו תמידהממירתאגמיוומן אחד ,וזהועניןהמבע ,אשריאסר שהוא חבםמנהני,טשניהבהסצארע
החי במלאכת מחשבית,משגיח בשמירתו והתמדתו,בהמציאכחות נותנותצורה הםסבתמציאאו,ד
וכחות זנות הם סבת עמידתו ושמירתוהזמן ,שאפשר הכוונה הוא זההעניןהאלהי המניע טל
האלו באמצעות הנלנל ,ומספר הארבעה הזה הוא נפלא וטקום התבוננות,כמדרש

שת הפעולות
) ובב/
יומא אמר פ כטה מעלותהיו בסולם ארבע ,ר"ל אמרו והנה סולם מוצב ארצה ( ,י
תנח

)

המדרשיתיזכר שארבע מחנות של מלאכים הם ,ביושבזה פעמים,וראיתי בקצתהנוסחאות צ כמה
מעלות היו בסולם שבע ,אבל הנוסחאות כלם וכל המדרשתןמסכימים שמלאכי אלהים אשר ראם
עוליםויורדים אמנםהיוארבעה לא יותר ,שנם העוליםושנים היורדים ,ושארבעה נקבצו במדרגה
אהת ממדרגות הסולם,והיו כלארבעה בשורה אחת השניםהעוליםוהשניםהיורדים  ,עד שהם למדו
מזה שרוחב הסולםהיה עולם ושלישעולם במראה הנבואה ,כי רחב המלאך האחד במראה הנבואה
היה שעור ש
ליש העולמ ,כאמרו ונפתו כתרשיש,יהיה רחב הארבעה א"כ עולם ושליש ,וכמשלי
וכריהבתארוק(ס) ארבע מרכבותיוצאותמביןשניההרים וההריםהרי נחשת ,אמר בפירושזה אלה
ארבע

שם טוב
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י מיסודות סס תדרגס 6חת וסמח5כ מ7רגס
01גר6סליכ
אמרחוסכומם מורגם רחרחוסחי מלרפס  ot~ot ,P~nhכססו6
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קרשקש

הטתמעע השני הנהיראה לחוש שהטתגועע אשר לו יחזור
ויגיע אל הקצה אשר אלם יהנועע המתנועע קודם הגיעו אל
הקצה אשר חזר אליו ( :ו) ונפל המדרשות יזכור שארגע
טחנות שלמלאכים הם רצה גזה ר' פעמים ארבעה והוא רמז
לגל טה שאטר לארבע שבזת תנועת הטתנועע ~ארבע נחות
המגיעות מטנו שרבעהגלגלים שהרטניעים ארגעיסודות,שנים
עולים ושנים יורדים רמז גזה לארבע יסורות שגיסעילים האש
והאויר.שגיםיורדים המים והארץויתקבצו במררגה אחת שהם
מתערבים 'הר~יההוו טהסההויות ,או ירצ
הצומחהוהבדזוהמםשנ,יםעיליט
ושנקבצו
הקפשהחינית והמרברת ושניםיוררים
כלם בסררגהר"ל בארם 1~MWכלם נקבצים )(ס)ארבע מרכבות
תתאוה מנין שני ההרש וההריםהרי נחושת ,פ" ד' טרבבות
רמו לכ' 51ות ואסר ד81יםהרי בחמות אע"פ שהגלגלים לא

.

מסריס

קליםולא נברים הס להם השהתפות עםהיסורות כסו הלבנה
שיש לה אופל בעצמה בסו הארץ וכן החלקהטאיר טחם דומה
לטבע האש וטתוך כך אומר הפסוק נחושתקלל ,אלה ארבע
רוחות השמים יוצאות מהתיצב על ארון כל הארץ ארבע רוחות
רמז על אותם הארגע מרכבות והם עלות כל טח שיתחרש
בטצ'א~ת עולם השפל והוא עולם ההויה וההפסד ,ואמרו
ות v
ליחl
 tשw
פהת.צבעלאדון כל הארץ שהם שמשיםעומדים
ץ ושהוא הש"ת ,והרצון כזה  nyewnatזהרו
ארון כלהאי
ואורו וטונוה' 1עליהם וסנונם והקפתם מניב הארץ ישפעו
טהטובות המושפעות עליהם על עולם ההויה וההפסר ,ואטבו
עלאדון כלהארץ כטו כל צבאהשטים העוטרים עליו שהרצו!
בזה לפניו :

פרק

I
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כזיצ

ארבעריתתהשמיםיוצאות מהתיצב עלאדת כלהאיץ ,והןעלת כל טה שיתחדש,אמנםזכרון
נחשת,וכן אמרו נחשת קלל ,הראה בו קצת השתתפות,והנה תשמע אחר,
הבזההערה ,ואמנם
ק שהמלאךשלישו שלעולם,
אטרם שהטלאךשליש העולם,והא אמרם בבראשית רבה בזהריש
הוא מבואר טאד ,וכבר בארנו זה בחבורנוהגדול בתלמוד,כי הנביאות כלם שלשה חלקים,
השכלים הנפרדים הם המלאכים ,והשניגופות הנלנלים,והשלישי החטר הראשון  ,ר"ל הגופות
ןמישירצהלהביןחידותהנבואה 1ויעור משנת השכחה,
הטשתנותתמיד אשר תחת הנלגל,כןיבי
ממת
וינצלמים הסכלות ,ויעלה אלעליונים למעלה ,אמנםמישישבלו שישוםבמיסכלותו
יר
ישמכר
וה
ממה  1לאיצמרךשימריאנופוולאלבו,ינהק התנועהוהואירד לסמה בטבע ,והבן כל מ
והשתכל בו:
פרק דעכי אעניני התבונה האלוהנזכרים ,כשיקראםויבשםאישלמורילבר,יחשוב שהם
ןהעניןכןואיןזההטבוקש בחבטת
מופתחותךעל שצורתהגלגלים וטספרם כך,ויעי
התכונה ,אבל מהםענינים מופתיים שהםכןכמושהתבאר במופת ב( )6שדרך השטש דרך נוטה
מן הקו השחה ,תה סה שאין ספק בו ,אבל אםיש לו נלנל יוצא חוץ למרכו או גלגל הקף לא
התבאר בטוסת ,וזה טסה שלאירנ"טעליו בעל התכתה,כיכותת החכמה האת להניח תכונה
 Itn'wfעמה שתהיהתנועתהכוכבאחתסבובית,איןטהירות בהולאאיחור ולאשטי,יהיה המתחיב
מן התטעה ההיא נאות למהשיראה ,וישתדלעם זהשימעמהתטעות,ומניןהגלגלים כל מה שיוכל
כיעל דרךמשל כשנוכל להניהתכונהשיתכןעמה הנראה מתטעתזההככב בשלשהגלגלים,ותכונה
אחרת שבזבן עמה זה בעצמו בארבענלנליםמןהראם שנסמךעלהתכונה שמספרתטעווזיה טעם,
גולזהבחרנו בשכ"ט יציאת המרכז על נלנל סבוב כמו שזכר בטלםיוס ולפי זה הענין ,כאשר
השננותנועותהכוכביםהעומדיםכלם תטעה אחת ,לאתתחלף ולאתשתנוהנחותיה קצתםטקצתם,
הסכמנו עלהיוונם כולם בנלנל אחד ,ולאיבצעשיהיהכל כוכב מהם בנלנל ,ההיו תנועותיהם
כלם אחת ,והגלגלים ההם כלם על קמבים אחרים ,ויהי
ואז השכליםלפי מספרהכוכבים,כמו

י

יא

אפסיי

שםאוב

שנאמר

סל6טון 1ס15רמ סתמים1",יספ
ר (ומר ט6רכע מלככוב
יוגבותמכיןסגי מסריס סם סגיכדולים ,ס6מד  610כזול
י  s)s)610טטנוסס53תי כוץ
כ(סג(גייסמסכוכ3יס,טסי
ס ן
וכמו סגתנח' נסרק ס',ו,סוירסס כקמרו סני ססרי
ך וזככה וגק' כמו
ואמרו סרי גמאירסס בו מממרס ,
וממוסח~sp
 sססו6זך וגק' ונגכדכסיגו ן 6 16ססל (ומר
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נסמסס 6מגס יקגנ סגנמיס וסופחי גססו מן
סגכד( ,ומסריס סלי גחסס ר"( ט 1(6ססליס גופ(יס חמס
ססהסוסספסד ,וקמלו גמסחגנ,ל מסטמחס :ר ססמ("ך

ססריס ססס מחמר סר6סון וסברססנסמיח61 ,מרו
ומקריס סרי ;תסח סללו ססריס מ 75ע5מס סס 6"6
גסס ססססד  011המרוסרי גחסת נעדר מן סססחחס,
6ו 6ססרסירוס הכסריס  00ס כעריס ס6חד ג17ר
ניערכות קבלתי מורכז,
כ5סג5גליס סמורככיס שכ'ג5ג5
וכקמרוסריגחסתירפס סחמרסזךונקיוגככדכמן סגחסת
ק55ססו6זךוגקינמינו,אמרווסנןכ 5מס מגושר וססתק5
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א  1(6סעג'ג'ססחכ1גי'ס.
סגוגכ'ס otnftpnנ(נ( 6מד '1מטכ ססעג'ןכן
מנקר וסיגו :ב טזרך סטמק גועם מסקו מסוס ר"(
טססמס כעס מקמורנ(נ( סמו(1סג"כ מע(ותכמו ססהכ6ר:
ג ובס כמרגו למסי5י6ח  .t11DOר"(סיחרנו(ומרפסיס
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5 610כ6ר מעמס מרמסס  16תעמס גראפית,חסמסירוס
ג"כ סו5 6כ6ר מעמס מרמסס ,במס למר כלעמס
מרככס  o)mntלמות 6רכע חיות אמר ח"כ ודמות SD
ר6ס'סחיםרקיעוגס65נזכר כעמסססהיס וססססדר"5
ן כסס
 65נוכר סס למות 5מס ססס מכריסמכו6ריס6י
מסק6,כ5כעניני סחכונס וכעגים ס56ס~תיקמר דמעו
5מס פסס רחוקיםחי7יעתגווקין5גויגיעתאמתית כסס,
וכמס טככריתסיכחוסכשכטגניסתכחס סס כלסיכריס
מכו6ריסרנס סרס 5כ6רסחין סדנרכן ,ונסשחרו זע
ססס חוסת חוחך עW~lSD 5סג5גליס OnDpntכןושין

סריסו ס(עורס ..ד"( מסכמות סכו((וח סעו(מוח גח(קיס
(ס(ססמ(קיס וכ(סוג מסכמות סרס גקר 6מפך"6כ יגהק
l11Dbססמ(6ך סקסו Saעורסככחיגח וססטין:

כברקי4פ

פ"י
.

פרקיא ()6שווו השמשרוך טפח אסקי

שרקיא

יתנ"ר מעמס מרמסס:

י עגיגי סתכוגס תו' ,ככר יזעק ממס
זעכ
י מחכמות
07pDכיכ 5מססינגרסרככעייפ

קרשקש

השוה :פירט שרוך סבובוהוא ררךגלגל חסולות והטזלות טפ,ם חצים
לצפק
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שנאמרה"מ ממפרלנדודיו ר"ללרבויים,כי
דוא"אמבלתישיכלול מיניהם מספר עד שאלו היה הענין כן(נ) לאהיה נפסד עלעוסדרנו
במטתנוגלגל הכוכבים העומדים כדור אחד ,כמושמנינו חמשתגלנליםהכוכבים הנבוכים עם רוב
נלנלים בדור אחד,כי הכונה כבר הבינות אותה ,שאמנם נמנה כל הכח אשר השננותן במציאוו;
השגה כוללת ,מכלתי שנזהר לנבול אמתת השכליםוהנלנלים ,אכל המכווןכולו שהנמצאות מתהת
הבוראיתעלה יחלקו שלשה חלקים ,האחד מהם השכלים הנפרדים,והשני הנזפותהגלגלים אשר
הם נושאים לצורות עומרוה ,לא תעתק הצורה בהם ה מנושא לנושא ולא ישתנה הנושא ההוא
בעצמו ,והשלישי אלוהנשמים ההרםהנפסדים אשריכללם חמר אחד ,ושתהנהנה שופעת מהבורא
יתעלה על השכלים כפי סדרם ,ומן השכלים ישפעו טהם מסה שהותן להםטובותואוריםעל נוסות
הגלנלהם,וישפעו מןהנלנלים כחותומוצות עלזההנוף ההוה הנפסד ברוב טה שהוחנו טהתחלותיהם.
ודעכי כלמשפיע מוס אחד בזה הסדר(ג) איןמציאות המועיל ההוא וכונתו ושכליתו להועיל זה
המקבל התועלת לבר,כי יתחייב מזה השקר הגמור ,וזה כי התכלית יוהר נכבד מן הדברים
אשר הם כגלל התכלית ,והיהמתחייב א"כ שיהיה מציאותהעליון השלם והנכבד מפמ הפחות,
ולא ידמה זה משכיל ,אבל הענין כמו שאספר ,חחכי הדבר השלם בצד אחד מן השלמות ,אפשר
שיהיה השלמות ההוא בגבול שישלים עצמו ולאיעבור ממנו שלמותלזולתו ,ואפשר שיהיהשלמותו
בענק שיוותרטסנו שלטות לזולתו ,כאלו תאסר על דרך משל שיהיה אישישלו טן הממון מה
שיספיק בצרכיו לבד ,שלאיוותר מסנו מה שיועיל ממנו כולתו ,ואחריש לו מן המטון יותר לו
ממנו טהשיעשיראגשים רבים ,עד שיונןלאיש אחרשיעור שיהיה בו האיש ההוא ג"כ עשיר ,
ויותרלו מה שיעשיר בו איםשלישי .וכןהענין במציאות שהשפע המניע ממנויתעלה להמציא
שכלים נפרדים ,ישפע מן השכלים גםכן להמציא קצתם את קצתם עד השכל הפועל ,ואצלו
תפסק הטצאת הנפרדים ,וכל נפרד תשפע מטנו ג"כ הטצאה אחת עד שיניעוהנלנליםאל נלנל
הירח ,ואחריו זה הגוף ההוה הנפסק ר"ל ההמר הראשון ומה שהורכב ממנו ,וכלנלגליגיע
ו מאתו
כחוו; אלהיסורקו עדשהטלםשפעם אלתכליתההויה וההפסד,ואלוהענינים כלםכבר בארנושאינם
סותרים דבר ממת שזכרותו נביאינו וחכמי תורתנו ,כי אומתנו אומה חכמה שליסה ,כמו שבאר
יהאדון אשר השלימנו ,ואמר רקעם'חכםונבוןהנוי ונק 1אך כאשראפדו מוצותינו
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/

קרשקש

*פק והרם לדרום( :נ) לא היה נפסדעלינו סררנו כטעותנו
גלגלכוכבים כדור אחד ,פי' אפילוהיוהגלגלים רבים במספר
חמושים לא גחותלוה אגם שהכח המהגג מכלם אחד טנלת'
אעזהר לגבול אמתת השכלים והגלגלים מבלתי שנשית לב
לאמתת השכלים הנפררים( :ג) אנן סציאות הטועיל וטנחו
ותכליותלהועילזה הסקגל תתוע-לת לבד:פי'כגראמרנו בוז

שהרדית נקרצה להטציא מה המציאות כפי מה שהטמאו אפ
מצ.אות השכלים הנפרדים הום מציאות הגלגלים
שהםרגעל
חמרים וצורות קרמות בלתי נעתקות טצורה לצורה ומצפ נרגלי
חומר טשהנה הא.שים שוה הוא עולם ההויה והה"ךד הטביע
בגלגלים כחות אשר בהקפתם וסבובם 'קנו בהם שלמות עצמם
וקיט ושלטוחילחם ,אוהיא אשר ישפיע להם הגוב חטיר
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רשעיאנשי האומוון הסכלות ,ואביו חכמתנווחבורינו ,והמיתו חכמינו ,עד ששבנו סכלים כמו
שיעדרע בעוטתינו ואמרואבדה חכמת חכטיו ונינת נבוניו המההר,והתערבנובהם  1ונעתקואלינו
דעותיהם כמו שנעתקו אלינו סדותיהם ופעולותיהם ,וכסו שאטר בדמיון המעשים ויהערבובגוים
,למדוטעשיהם ,כן אטר בהעתק דעות הסכלים אלינו,ובילדי נכרים ישפיקו ,תרגם יונתן ב"ע
ובנימוסיעממיןאולין ,וכאשר נדלנועל טנהג דעותהסכליםשבואלוהדעותהפילוכופיותכאלו הםנכרים
מתחיתנוכזרותםמדעות הסכלים,ואיןהעניןכן .ואחר שנכפל בזכרנוזכרוןוהופע טהש"י ומהשבלים
צריך שנבאר לך אמתתו ,ר"להענין אשריכונה בשפע ואח"ם אתחיל לבאר בהדוש העולם:
ב מבואר הוא שכל מחודשישלו סבה פועלת בהכרח,היא אשר חדשתהו אחר שלא היה
פרקי
נמצא ,והפועל ההוא הקרוב לא ימלטמהיותו נשם אולא נשם  )6( ,וכל גשם
לאיעשה א מאשר הוא גשם ,ואמנםיעשה מעשה אהד מאשר הוא גשם אחדר"לבצורתו 3 ,והנה
אדבר בזה אחר כן ,והשעל ההוא הקרוב המחדש לדבר המחודש אפשר היותו א"כ (נ"ח ג"כ)
טחורש,וזהלאילך אל לא תכלית ,אבל א"אלנו בהכרח אםישדבר מהודש מבלתי שנניע למחדש
קדמון~לחי מחודש הוא א'טר חדשו ,ונשארלשאולעל טה חדש עתהולא הדש זה מקודם (כ)אהר
שהוא נמצא ,וא"א בהכרח מבלתישיהיה המנעות הפעולה ההיא המחודשת קודם הדושה ; אם
מהעדר ערך אחד בקהפועל והפעול ן אםהיה הפועל גשם ,אומפני העדר הכנת החטר ,אםהיה
השעלבלתי נשם ,וזאת ההצעה כולה כפי מה שיחייכהו העיון הטבעי  ,מבלתי שנשניה עתה
לקדמות העולם או חדתנו ,כיאין זה כונת זה הפרק .וכבר התבאר בחכמת הטבע כי כל טף
ש*",י,
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קרשקש

במצונובלי אטצעות או כאטצעותהשכלים הנפרדיםיגיעו כחות
לגלגלש שפע רב לקיום עצמם ולק.וםוולתס באטצעותם:
פרם ( )6יכ
ל גשם לא יעשה טעשה אהד טאשר הוא
גשם פי' טצר שצורת הגשטיות לכלם שא'כ היו
כל הכושטים פועלים ואץ זה כן אבל כל גשם הוא פועל סגד

י יב .

לו והטברילה אותו מורהו כאלו תאסר האש
הצורה
מצריוצחודרי
פועל המ
תו המיוהרת שהוא ההום והרגי .שאם הת ,אן
מצר צורת הגשמים היו כל הגשט'ם פועלים בנמו זה הפעל:
(ג) אהר שהוא נמצא רוצה גו אחר שהמחרש הקדטון נמצא,
ואי אפשר בהכרח טבלתי שיהיה המנעות הפעלך ,הרצוןבזה

.

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

;.

.

מורחנבוכיםחלקשניפרקיב

שעשה מעשה אחדכטף אחר ,לאיעשה בורקכשיפנשהו או יפנטז מהשיפגשהו,אםהיה מעשה
הפועל ההו 14באמצעיים,דמיון זהכיזההגוף אשר הוחם עתה ,הוחם בפגושאותוגוף האש ,או
שהאש חממהלאויר והאררהמקיף נטף ההוא חממו,יהיה הפועל הקרוב לחמום הטף ההוא טף
האויר החם ,עד שהאבן השואבת אמנם תטשוך הברזל מרחוק ג בכח שתתפזר ממנו באויר הפונש
הברזל61 ,הלא תתמוךעלאי זהרוחקשיזדמן,כמו שלא יחמם וה האש עלאיוה רוחק שתדמן,
אבל על רוחק שישתנההאויר אשרבינוובין הדבר המתחמם מכחו ,אבל כשיפסק חוםהאיר כחה
האשמםתחתזאת השעוה לא תתך טמנה ,דכןהענין במה שששך,וזה אשר לאהיה חם ואחרכה
נתה א"אלו בהכרחמבלתי סבה מחממת התחדשה ,אם אש התחדשה  ,או שתהיה ממנועל
רוחק אהד והשתנה הרוחק ההוא והערך ההואהואאשרהיהנעדר ואח"כ התחדש,וכןנמצא סבותכל
מה שיתחדש בטציאות טמחודשים ההיה סבתם המזנות היסודות ,אשר הם גשמים (נ) פועלים
קצתם בקצתם ומתפעלים קצתם מקצתם ,ה ר"ל שסבת הדושם קריבת גוף אלגוף או רוחק גוף
מגוף ,אמנם מה שנסצאהו ממחודשים  1שאינם נמשכים אחרםזנ ,והםהצורות כלם ,א"א להם
גםכןסבלתיפועלר"לנותןהצורה ,והואבלחי גשם ( ,ד)זכי פועל הצורהצורה לא בחטר ,כמו
שהתבארבמקומותיו,וכברהעירונועלראיית זה במהשקדם,וטסהשיבאר לךזה נםבן,כיכל כהנ
.
מקבל התזספת והחסרון (ס) והוא יתחדש ראשון ראשק  ,והצורות אינם בז שהם לא יתחדש
ראשון

שם טוב
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בעת מה ובעזתל"פעויחוידייש

אם
אחרס שאהוותאה קארלטוןמצי1אDוYת Sהפ
עו
קר
*סהזמןאין תכלית לו אי אפשר
ניח
בהכרח מבלתי שיהיה המבעות הפעולה המחורשת קודםתירושה
אם מהעדר ערך אחרבין מהפועל והפעול אםהיה הפועל גשם
או מפני העדר הכנת החומר אם היה הפועל בלתי גשם :
(ג) פועל'ם  an~pבקצחם ומתפעלים קצתם מקצתם פירוש
פועלים מצר צורתם ומתפעלם מצר חמרם מ' לכלהיסודית כח
פעל והוא החום והקור וכח מתפעל והוא הלחותוהיובש :קריבת
גוף אלגוף או רוחק גוףמגוף ,כאלו תאמר במקום טהמקומות

.

יש באותועירוב טן האששיטר גרץ ערשיתהוובאותו nwan

~)two

5ייסגיט

מן החום ובטקום אחראין באותו
הו'וח יש בה ש.עור
גט
עירוב אלא שיעור טוס
יובאותן ההויות'ש בהםשיעור רב מן
ו
ר
השר וזהו אמרו אין רוחק גוף מנוףי הטשל צוה בארץ
האינדי"ה הארץ ההיא חמה מאר
בתכלת החום ער שיתהה
בהם הסם'ם החרים ר"ל כמו הפלפל והזנגביל ובארצות הקרול
נהפך זה( :ד) כי פועל הצורה צורה לא בחומר פ כי הפועל
" התוספות
נתן בסבהו דוטה למה ,טבעצסו ,כי כל טזג טקבל
והחסרך ,כ' הדברים יש בהם מןהיהוד האחד יותרנמקוט טה
מן העירוב ופחות מאותו היסור במקום אחר ובן נשאר :
;ס) והוא 'החרש ראשון ראשון .פי' ההדרגת לא בפתע פתאום

.
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כם~8

ראשק ,ולחחאיןהטעה בהםאמנםיתחדשו אוייוסר
ו בלאזמן ,אעם אםבןטפעולת הטע,
אבל הכהןמכין החומר לקבל הצורה לבר ,ופועל הצורה דברלאיקנל ההלוקהכי פעולתו טמיט,
ולוה טבואר שפועל הצורהרוצה לוטר נותנה צורה בהכרחוחיאנבדלה,וזההפועל אשר האבקעי
בטל טן השקרשיהיה מעשהו לטה שיעשהו בערך אחר ,אחר שאינו נקט שיקרה) ff,שקרב) או
וחקאויקרבנשםלואוירחקמטנו ן שאיןערךרוחקכיןהנוףובין טה שאינו טף ,וכהכרחתהיה
עלתהעדרהפעולהההיא,העדרהכנתמפהנהיומר ההואלקבלתפעולתהנבדל .הנה כבר התבארשפעית
הנשמים כפי צורתם קצתם בקצתם תחייב הכנת החמרים לקנלת פעולתמישאינו  ,אשר
הפעולות ההם הס הצורות ,וכאשרהיו מעשי השכל הנפרר מבואריםנלחים במציאות ,והם כל
מתחדשבלתי מתחדש טנוף המזנ לבד,ידענו בהכרה שזה הפועל לאיעשהבנניעה ולא על רוחק
מיוחד ,מפנישאינו נשם,ויכונה לעולם פועל הנבדל בשפע על צד ההדמאן בעין המים ,אשר
ישפיע סכל צדואין לו צד'מיוחד שימשך ממנו אוימשיך לזולתו ,אבל מכלוהואטבעולכנל-הצדדים
ע אפוכה מצד אחד ומרוחק אחדולא
ירוההקרוביםאליווהרחוקיםממנו תמיד,כןזה השכללאיגי
סיע כחו לוולתו ע"כ מצד טיוחד חלל רוחק מיוחד ולא בעת בלתי עת ,אכל פעולתו תסיד כל
אשר יזרמן דבר יקבל הפועל ההוא הנמצא על העמידות ,אשר יכונה בשם שפע ,כן הבורא
יגדל שטו כאשר ההבאר שהואבלחיגוףוהחקיים שהכלפעלו ושהוא ח מבתוהפועלה סטו שבארנו
וכסו שנבאר נאסר שהעולם נתחרש משפע הבורא ושהואהמשפיעעליו כל מה שיתחדש בו,
וכןיאמר שהוא השפיעויכמהועל הנביאים,העניןכולו ט שאלו הפעולות פעולותכלתי טף והוא
אשריקיא פעלו שפע ,וזה השם ר"ל השפעי כבר התירהו לשוןהעברי ג"כ על הבורא וע' ספני
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ההטפת בעץהמ"מ השמע כמושזכרנו ,מפני שלא ימצא להדטות פעולת הנבדליוהב נאה כהה
אמתת שם שתסכים לאמתת הענין,כי ציור פעולות
לומר השפע ,שלא נוכל על
הלשוק
ר נמצאכי אם נוף או כח
הנבדלרכצבתדימאד ככבדות ציור מציאות הנבדל ,וכמושהדמיון לאיציי
רהדמיון היות פעולה רק בקרינות פועל או על רוחק אחד ומצד מיוחד ,ובעכור
בגוש,כן לאיציי
שה כאשר ההאמת אצל קצת ההמון היות השם לא נוף או שהוא לא יקרב למה שיעשהו ,ידמו
שהוא יצוה המלאכים והמלאכים יעשו הפעולות ההם בקרבות ובנגיעת גשם בנשם ,כסו שנעשה
אנחנו במה שנעשהו ,וירמו המלאכים ההם גם כן נשמים ,ומהם מי שיאטין שהוא יהעלה יצוה
הדבר כדבור נדברימ ,ר"ל באותיות וקול בפעל הדבור ההוא ,כל וה המשך אחרהדמיון ,אשר
הואנם PLיצר הרע באמת( ,ו)כ כל חסרון בדבר או כמדות כ הואפעל הדמיון או נטשך אחר
ליהכוצה להביןענין השפע הנאטר בחק הבורא ובחק השכלים,
פעלו ,לואיןזהענין הפרק ,אב
ר"ל המלאכים,להיווזם בלתי גשמים ,האמר בכחותהנלנלים ג"כ שהםישפיעובטציאות ויאמר שפע
הנלנל אע"פ שפעולווזיויבאו מגשם ,ולזהיעשו הכוכבים ברוחק מיוחד ר"ל קרבתם למרכז ורחקם
ממנו וערך קצתם לקצתם(י) טוטהנה נכנסלמשפמי הכוכבים ,אבל מה שזכרנוהושספריהנביאים
השאלוענין השפע נ"ב לפעל הבוראיה/הוא אסרו ,אותיעזבו מקור מים חים,ר"ל שפעהחיים
כלומר המציאות אשר הוא החים בלא מפק ,וכן אמרוכיעמך מקורחיים רוצהבו שפעהמציאות,
וכן השלמת הטאטר והוא אמרו באורך נראה אור ,הוא הענין בעצמו נכי בשפע השכל אשר
ישפע מטה נשכיל ונהרהרונשיג השכל ,סוהבינהו:
פרק

שם טוב
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a

פרק ערעפןהאנשים בקדמות העלם או חדושו לכלמי שיאמין שיש שם אלוה נמצא ,הס
שלשה דעות :הרעת הראשון ,והוא דעתכלמישיאטין תורת משה רבעו ערק
הוא שהעקםבכללו,ר"ל3כי) כל נמצא טלבד הבוראית' ,השםהמציאו אחר ההעדרהנמור ושהשם
ית'לברו נטצא ולא דברבלעדיו ,לאמלאךולאנלגלולא מה שבתוךהנלנל ,ואחרכןהמציא כל אלה
הנטצאותכפי טה שהםברצונו וחפצולא טדבר ,ושהזמןעצטוג"כ טכלל הנבראים,כי הזמןנמשך
אחר ההנחגה ,והתטעה סקרה במתנועע ,והמתנועע ההוא בעצמו אשרהזמן נטשךאחר הטעהו
מחודשוהיה אחר שלאההר ,הנזה אשר יאמרהיה הבורא קודםשיברא העולם ,אשר תורה מלת
היהעלזנן ,וכן כלטהשיעלה בשכל מהמשךמציאותוקודם בריזות העולם הכחזךאיןתכליתלו,
אכלזהשערזמןאודטות זמןלא אמתתזמן,כיהזטן סקרהבלא ספק ,והוא אצלנו טבללהסקרים
הנבראים ,כשחרחרוכלובו,ואע"פשאינו טמץ האיכות אלא שהוא בכ %משיה דבק לתנועה ,כמו
ן (נ"מענינו) ואעשן
שהתבארלסישהכיןדבריאריסמ" 1בבאור הזמן ואמהירמציאותו.ונבאר הנהעני
ה
ב
ר
ה
ט
שאינוטכונת מה שאנחנובו אלא שהואטועילבו ,והא שאשרחייב העלםע
ן
ט
ז
ה
לניינןו"ס חולתו ,פאנשי
החכמה עד שערבבםענינו,הישלו אמתות במציאותאואין אמתותלו,כנ
הואהיוונו
ם
ה
ם
י
מ
ע
ט
כ
סקרה במקרה,כי המקרים הנמצאים בנשמים מציאות ראשונה כמראים ו
ו
נ
ב
ו
י
בתחלת
מחשבהויצוירועניניהם ,ואמנם המקיים אשר טשאיהם מקרים אחרים כלהם במראה()6והנמיה
וההקף בקויעלם ענינם מאד,ובלבד כשיחובר אל זה שיהיה המקרה
יניהםנושא בשלהתויאעוטרעלענע
ה
ר
ק
מ
אחד אךישתנה מענק אלענין עלם הדבריותר ,ונקבצו בזמןשניהענ יחה
דבק
להנועה ,והתנועהמתיהלמתנועע,ואיןהתנועה כדמותהשחרות והלובן אשר הםעניןמיה"ב ,אכל
אטריההתנועה ועצמותה שלארעעי"2ב עלעניןואפילוכהרףעין ,וזה מסהשחייבהעלם ענץ והש,
והכונה שהוא אצלנו דבר נכראמתהוו כשאר המקריםוהעצמים הנושאים למקרים ההם61 ,ה לא
ההיה הטצאתהבוראלעולם בהתחלהז
ימניתכיהוטן מבללהנבראים ,והתבטן זההענין טארבבעבור
(נ) שלאתתחייברוזשובות אשראיןלנטות מהןלמי שיסכלזה,כיכשתקייםזמןקודםהעולםתתחיב
להאמעהקדטות,כיהזמן טקרהוא"א לו מבלתי טשא,ויתחייב טציאותדבר קודם טציאאזההעלם
י ספק,
השנצא עתה ,ו0ןה הוא הכריחה,וזו היא אחת הדיעות ,והוא תנד תורת משהרביטבל

פרקיג
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יגורס65פממיינ ספסוטס .ר"(w
מספלה ( %נו 6גסחמ5סומגיח גי5ל 1אפר
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ס6סיקורוסמיןככחן56וס656סנסמיסססועליס קגתס
מקבס .ומס מסג' זעק:
הדעת סר6סתמי סי6מין תורס ממס רגיטע"ס ט6
ססע%סנכללו פסססמ5י6 16חרססעדר מגמור
1סי,פסלכדוסו6קנמון וסשה נמ65
וכר 6מר 651
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נלהמסשנהר לשוד היהוד ,לא יעלה כדעתך זולת זה ,ואברהם אבים ע"ה התחק לגלות זה
הדעת אשר הביאואליוהעיון ,דולזה היה קורא נשס אל עולם ,וכבר הראה זה הדעת באמרו
קונה שמים וארץ:
,
ו
י
הדעתהשני ,הוא דעת כלמי ששטענוענינו וראיםדבר
ה
ז
ו
ם
י
פ
ו
ס
ו
ל
י
פ
ה
ם
י
ר
מ
ו
א
שהם
ן
מ
כי
ק השקרשימציא השם דבר לאמדבר ,הע"אנםכן אצלםשיפסיד דבר אללא דבר,ר"ל שא"א
שמנהווהנמצא אחדבעל חטר וצורה מהעדרהחסר ההואהעדר נמור,ולא יפסד אל העדר החטר ההוא
העדר נטור ,ותאר השם אצלם כשהוא יכול על זה ,כתוארו בשהוא יכול לקבץ בין שני
ההפכים בעתה אחת בנושא אחד ,או יברא כמותו יתעלה ,או הנגשם ,או יברא מרובע קטרו
שוה לצלעו ומה שירומה לזה מן הנמנעות ,וחטובן מדבריהם שהם אומרים כמו שאין ליאות
בהקולהיותו בלתי טטציא הנמנעות .כי לנטנע מבעקייםאינו מפעולת פועל ,ולזה אי אפשר
לשנותו,כיאיןליאורו בחקו בשלא יכול להמציא דבר מלא דבר ,שזה סכת הנמנעות כלם ,ולזה
יאמינו שיש חוטר אחר נמצאקדמון כקדטות האלוה ,לא ימצא הוא זולת החמר ולא החמר ימצא
זולתו ,ולא יאמינו שהחמר במעלתויתעלה במציאות ,אבל הוא סבתמציאותו ,והוא לועל דרך
ר ממנו שמיםוארץ,
בהטל כחסרליוצר אוהברזללנפח ,והוא אשר יברא בו טה שירצה ,פעםיציי
ופעםיציי
ר ממנוזולת זה,וכעלי וחת הדעתמאמיניםכי השע"מ נםכן הוויםנפסדים ,אלא שאינם
הווים טלא דברולא נפסדים אל לא דבר ,אבל כסו שאישי ב"ח הווים נפסדים מחמר נמצא ,אל
חמר נטצא,כןהשמיםיתהווויפסדווהויתם והפסדם כשארהנטצאות אשרתחתיהם ,ואנשיזאת הכת
יחלקו אל כתות אק הזעלת לזכרון כתותיהםודעותיהם בזה המאטר ,א"כ (ג"כ אבל) שורש,ה הכת
כ (%מה שזכרתילך ,ואפלטוןע"כזוהיא האמנתו ,אתה תטצא אריסט"ו יספרעליו בספר השסע
שהוא טאמין ר"ל אפלמוןכי השטיםהוויםנפסדים,וכן תטצא דעתו טבואר בספרו למיטאוס ,אלא
שהוא לא יאמין אמונתנו כמו שיחשובמישלאיבחן הדעותולא ידקדק העיקוידמה שדעתם ודעתו
שוה ואץהענין כן ,שאנחנונאטיןהיות השמים לא מרבר אלא אחר ההעדר המוחלט ,והואיאמין
שהםנטצאיםוהווים מרבר,וזהוהדעתהשני:
הרעתהשלישי ,והוא דעת אריסמ"ו והנטשכים אחריו ומפרשי ספריו,וזה שהואאומר מהשאמרוהו
אנשי הכת שקדם זכרה ,והוא שלא
ימםצפאניבםע,לובחאוומררדמעלתאוחובזמהר הכולאל,זוהי,וסייףחשעולבזשהוהויאמרכי
השמים אינםנופלים תחת ההויה וההפסדבשו
הנמצא
כלועל טהשה.אעליו ,לא סרולאיסורהיותוכן ,ושהדברהקיים אשר לאיפול תחת ההויה וההפסד
הוא השסיםלא סרהיותםכן,ושהזמן והתנועה עולמייםתטידיים לא הווים ולאנפסדים ,ושהדבר
ההוה

שם טוב
אפודי
מר45ס1סו6מגיח5ייח 71סרססכלהיכריסIpSI,יתעלס וטיח :גוסו6ספיח ליסוד סימת .רן 5ס6מדט'ודעימודו
סם מחויסיס  6%גמ7 65כר קדום זקתו סססיתעלס ,יחעיסגריך סידט פחח מדוס מעולסכי מרוט סעולס גליך
61גרסס 6כיגו Stnnoלג15ח וס סךעת 6סר th')oקליו מידע 6מר ידיעת ימודו יחגרך  :ר ולס סיס קור6 6ל
סטיוןולוססיס קורס 6ל עולס קונססמים וקרן :עמס וכגר ס"ס כ,ס ס7עח הטרו קלס סעיס .r9ht
י קמרו
הדעתמסגי הו6
י מן מסקר וס מעגין גקסר טס מססכחיכ כסרק ל' מוסס"ק נסוף
737דעמלת66סדלבטרוןכ
כ055סיססיך
ג"כ 6
סיסווס
דכר 6ל ל6דכר וכמוססו6מן ס;סhקaר~סיקגןכיןסגי ספכיס כעחס 6מן  16יכר 6כשחו  16יחנסס  16כיו65גחלו
כ(מגעוחכן סוP)O) 6סימ5י 6וכר מ7 65כרויפסיד זכר 56ל6דכר ,וזס חיגוליחות נחק סססלסיוחוכלתיממ5י6
י לנמנע טגעקיים %כןי6מיגוסיס חמר 7"6קך(ו~ן כקדמון ס6לוס 6%ימ bP *5זולת מחמר ומממר
ס(חגעיחכ
ל6ית65זולתו,ו6ס יקמר קומר סימ165כשןסחי מתחלותפחמי סר6סון וססכס סר6סוגס 6 ,מר ותתוכח זסס6ין
סטר כןגב'וס ק7עחג'סחרור O~7p etrn 96כנוו ססס' 610 '9הדס כחעלס וכעלס 6נ 610 5סכת נו5י6ותוכי
סחמר ל 6ימ 06 65ל6ימ 65ססכס סר6סוגס וסוף לו עד"מ כחומרליוקר  16הכרגל לנסח כ ,,1ונוגסי ו6ח סכת
יחלקו6ל כחות ,ו6פלטון ג"כזו h'oס6תגחו ,וסוס 6מר סרג
י מקמין וט6יגומקמיןתורחגוכמוסיחסוגמיסל6
 fוודכר 6ל6 6חר סע7ר
יגחןסיעות ויךמס מדעתו ודעחגו סוס 61ין מפגין כן ס6גמגכו ג6מין סיות מסייס is
מוחלט ולוףילחין ססס גמ65יסוס~ויסמדיר1011 ,סיעתססגי:
דקדעת ססליסי  610דעת 6ריסט" 1וסגתסגיס מחריוומפרסי ססרי ,1וכעלי,ס סדעח מגיחו מס סומר סכח
סקידס וסע סל6ימג6כע 5חמרמל 6חפר כל,5ויוסיץ ע 5וס'וי6מרכי otnnaהיגסגוס5יס תחתססוייס
וסספסד1,כי6ור 7עחו גזס סו6כייחס1ככי וס סגמ65כ15גסי מספסו* 65סר יסורסיוחוכן וססדכרסקייס
ס65
"51
קרשקש
/

חהחייגהתיוכוה ;41 ,שאחר שהניחנטןיחוייג שתמצא ההנועה הגלגל ויחיה הגלגל וכל טה שבו נסבא אם כן
אודשהומן נטשך לה ,וכשתסלא התנועה שצא Pvunonורש

העולם קרסון 1
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שני יג

מורהנבוכיםחלק פרק
לא נ8
הוחג אבפפר8 ,הא מה שהחתגעלהית לא סר האתו כן ,רווהלזמרשיאושרההואהיאשת לא
ולא נמסד ביגצסו ,אבל הצורותיבאובו  11אחר סור
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ברצתו ,אבללא פעל אחר הערר ,וכמו שהוא מנשערהנמנע שיעדר הבורא אוישתנה עצמו,כן
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מורהנבוכים חלקשני 8רקיגיד
.שה באור אלו.הדעות ואטוטןפ ,ההםדעתןפף
ששש עתהכןיה במה שלאסרוכןיהיהערי עד

שכהתבאר אצלו בסורת מצתתת האלוה *ה העולם .אבל כר שלאידע משאווזבנמש ,אבל השב
שכירכרים במתקבץ ובהתפרדכפי הסקרה ,ושאץ שם סנהעולא סרר מצחשות,והחשאפיקורוסוסולעו
ההדופים לו ,כסו ששפר אלכסנדר ,אין תועלתלנו בזכרת (הכתוב) [הכתווה] ההם ,כי כבר
רוזבארבמופתויציאות האל1,וזכרנודעווזאנשים ננוענינים עליסור כבר התבאר מחזרו בסופה
אין תועלת בו,וכןהשתדלנועור לאמת מאסרבעליהדעתדחסני ,רחל היורזהשטיםהוויםנפסדים
אין תועלתלנו בו ,ספנישהםטאמיניםבקדמות ,ואץ הפרש אצלנוביןמישיאמיןשהשמיםההים
החים %א נפסדים,
ן שהם
מדברבהכרהונפסדים אל דבר,אואמונת אריסמ" 1אשר הואיאפי
כי כוהכן כל נטשך אחר תורת משה רבינו ע"ה ואברהםאבינו או מי שיבללךתיבדרכיהם אטנםהיא
אטונהשאץדברקדמוןעםהשית ,ושהמצאתהנטצא טהעדרבחק השםאינה מכתהנטנעאבליצטבו
עוד קצתאנשי העיק שהואשחויב ואחרשיישבנו הדעותאתחיל בביאורראיות מופתיאריסםשועל
דעתו ומההביאואלזה:
8רק
לא אצטרך להשיב בכל פרק ששה המאמר א אטנם חברתיו לךלרעתי מה שעלהבירך,
שאאריך,
ושאני לא אצפרךשאביאלשוןדבריהפילוסופיםבכל טקוםאבל עניניהםוג"
אכלאעיךעל הדרכים אשריכתו אליהםכסו שעשיתילך בדעותהמדברים,ולאאשניאלמישדבר
זולתאויספ"ופפני שדעותיו הם הראויים להתבונן ,ב ואם תהקים רוזשכהעליו אוהספוק במה
שנשיבאונספקעליו בדבר מהם,יהי
ה זה בחק צלחו סכלמי שחלק עליסודי התורהיותר ראה
מוהרהחק .הנוסרכי ארשם"ויאמרכי התנחלה לאהתהולאנפסדת,ר"להסוחלמת ,שהוא אמר אם
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התנתלהא ההחרגוושלעאהנקפרסודמה בהכרח אוילך הענין אל לאתכלתע,ולפיזה השורשיאמר נם כןכי
הזמן נמשך לתנוע
הומן
ה ודבק להואין תמעה אלאבזמן לאיואכלהומז
ב בה קדמות הערם:
אלא בתטעה,כיכמו שהתבארבמופת .זאתדרךלויחיי
דרך שנילו ,יאמר החמר הראשון המשותף ליסודות הארבע ,לאהווה ולא נפסד ,שאםהיההחמר
הראשון החה ,הזההלו חמר טמנונתהוית ,וראםשההיהשה המתהווה בעלצורה שהוא אטתת
ר4וויה ,מנתו הנחנוהו חטר לא בעל צורה ,א"כ הוא בהכרחבלתיהווה טרטר ,ההוא א"כ קדטון
ב קדמותהעולם:
לא אובד ושהנםכןיחיי
יהתניעההסנובית אק
דרךשלישילו ,יאטרכי חמר הנלנלנכללוגאין בו דברמן ההפוך(,נ)
כ
הפךלהכסושהתבאר ,השמנם ההפוךהוא בתנועה הישרהכטו שהתבאר בסופת ,אמר וכל
מהשיפסד(,נ)אמנם סבת הפסדו מה שבומןההתהפכות,תשחר שהגלנל אק בו התהפכותאינואםכן
נפסד
שםמנב
ויסטססדחוק 1nSvעסטילוסו
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 .ו6מגס 6סר קמרו  1~DDtlbכקמח 3ןסס7רוסר"ל
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סיסלונוסהוכזספליקסכפוופג"כ וסיו 3כ6ן חמריס ככ"ח o~sכ"6תגהיכמניצוח סכרווצילו סלךמעגין למס
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דעכךסקס  ,6ישמרכפ
יתמר סגלנל6ין כו דכר מן סספוךוכף.ל6ססכלסווייס ומפסדסו 6תספך Shעפך
י ססך 06כן סתטעס ססכעיח וגרס תדחיס כלתי סוויס וגססדיס 61 ,מגס מתכעס
יעשסגלגל6יןכ6
ותגו

י

ססגונית
וקישקש
האחהנח ררךשלעמי ( ,0ק הועמקה הסבוניתאין לההפג.

הטה14עע אינהששרשת .אשף 5ה נמצאה
אעגהף ,אםיהוהא"כ צבר נטצא הת
נאג"חגמעח:
תקדםלהח
טחאר

'

 48שכל

עגלגליםיש לחם חמתה העטל גללם w~m,
בסבות
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ב8מף,ומהשאינונפסדאים אםכן טתהווה,ויחליטנזרות ויבארם,והם שבל התה נסמרוכל נפפד
התה,וכלבי
ה שלאיתהווהלאיפסדוכל מהשלאיפסדלאיתהווה.זהנםכןדרךיחייבבו מהשירצהו

טקדטות העולם:
)דרךרביעי ,אמר כל טתחדש תהיה אפשרזת חדושו קודמת על חדושו בוטן,וכן כל משתנה
(י
אפשרותשנויו קודמתלו בוסן ,ובזאת ההקדמהחייב התמדת התנועה הסבוביתושאין לה
תכלה %א הההלה ,ובזאת ההקדמה בארו האחרונים מן הנמשכים אחריו קדמתו העולם ,ואמרו
העולם קודםשהיהלא ימלטטהיותחדודיו ,אפשר ,אומחוייב ,או נמנע ,ואם היהחדושוטחוייב
הנה לא סרהיותו נטצא ,ואםהיהחדושו נמנע לאיתכן שימצא לעולם ,ואם היה אפשרמי נשא
האפשרות
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נסנוג ואם 'ש נהם שתנועתם טתחלפת שזחהנחנקומן הטורח
אל הטער 3וזה הנזדהו סןהמערב אל המזרח זה הלוף אבללא
הפוך כ' אין כהנועת הגלגל הסבוביה טה שטתו וטה שאליו
כי טה שסטנו יהגועע אליו יתנועע ומה שאליו יתנוע;
סטנויתנועע)((:אטכס סגתהפסרו מה שבוסןההההפכות,פירוש
כטו הגוף הטורכב מן הפכיםוהם ארבעליחותשיש בה הפכיות
ויהיה א"כהפסדו כשיתך גוש ונעתק כל יטר אל יסורוכי אם

סיסיי

יל*

יני

הוא טף כסו הצטהים יהיה הפטרושיגיע טן ההפך אל ההפך
באלו האטרמהצטיינה אלרחכרון או מאיכות אלאייות כטו שיבא
מהלובן אל השחרותהיה הלובן נפסר או טטציאות אל הערר :
דרךרביעי(י) כל טהחרש ההיה אפשרות חדושו קורמת על
חרושו בוטן ,פ וסינושא זה האפשרות אם לא
"אשון אשר סטנו יתהוו הדכריפ
שהאמר שזה הוא היוסר הר
ואליו יחסרו וכן זה ההתחרשות הוא בזטן ואחר שהזטן נסמא
השנעת
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האפשרה ההא ,אםכן אשאמבלתי דבר נמצאהוא נושא האפשרות הובויאמרלדבר מהעשהחש
אפשר .ההדרךחוק מאדבקיוםקדמות העולם  ,והשבו קצת משכילי האחרונים מןהמדברים שהוא
) האפשרות הוא אצלהפועל לא ברנרהכלנפעל וזהאינוכלומוספנישהם
ותזיר זההספק ,ואמר(י
שניאפשרים,כיכלמחודש אפשרות חדושוקודםלו ,וכןהפועל אשרחדשוהיהבואפשרותשיחדש
מה שחדשוקודםשיחדשהו ,א"כ הםשני אפשרים בלאספק ,אפשרות בחמרשיהיהכך ,ואפשרווז
בפועלתיפעל כך .אלו אמהות הדרכים אשרילך בהם אריסט"ו בקיום קדמותהעולם.מצדהעולם
ו בהם קדמותהעולם טצד
עצמו ,וישדרכיםע"כ וכרום הבאים אחריו התיאום מ2לוסופיותו,יקיימ
האלית' שמו .טהם שאסר אם הש"י חדש העולם אחר ההערר ,א"כ הוה הבורא קודם שיברא
העולם פועל בכח וכאשר בראו שב פועל בפעל ,הנה כבריצא השם מן הכח אל הפעל ,אםכןיש
בויתעלה אפשרות אחד ,וא"א לופבלתי מוציא הוציאומן הכח אל הפעל,וזהו ג"כ פסופק מאד
להתירו ולהראות סורו ;
ודרך אחריאמרו אמנםיפעלהפועל בעת אחתולאיפעל בעת אחרת,לפיהטונעים אוהמביאים
המתחדשים לובו,יחיבו לו המונעים בפול פעולת טה שירצהו,ויחייבולו המקרים רצון
מה שלא היה רוצתו מקודם ,ואחר שהבורא יתעלה שסו אין סקרים לושיחייבו שנף רצון ולא
טבועים אצלו ,ולא מעכבים ,שיתחדשו אויסורו ,א"כאין צדלהיותופועל בעת אחתולא יפעל
בעת אחרת ,אבלפעלו תמיד כמז התמדתו נטצאבפעל:
וררך אחריאמרו פעולותיו יתעלה שלמות מאד,אין בהם דבר מן החסרוןואין בהם דבר לבטלה
ולאמוסף ,וזהוהענין אשר נטבחו אריסט"ותמיד,ותזמר הפבע חכםולאיעשהדבר לבטלה,
הכהוא
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קעקועה נטמאת ונושא התנועה שהוא טת(ועע נטצא א"כ א"א
לך שהעזירהנגרושלפי רעוע )1( :האפשרות הוא אצל הפועל

[נערהנבוים הרב]

בו

לא ברבר המתפעל ,פירוש שאפשר שיפעל ושלא  Svetואחר
שוה האפשרות הוא אצל הפועל לא יחוייב שיהיה שם נושא

9

האפשרות
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ושההן עוטה כל רבא על מה שאפשרבו טן השלטות ,ואמרו מזה זה הנמצא הוא שלםעל מה
 ,אבל
שאפשר בו 6ן השלמותוא"א מום סמנו ,ולזהצריךשיהיה תמיד
שאפשר,ששתחמכצמאתהוו במעפצעמונחתממ
עצמו חכמתו אשרחייבה מציאות זה המציאגת ,וכל מה
יישיארע
הקדמות מאלוהדרכים יסתעף ואל אחד מהם ישוב.ועוד על צד ההרחקה שהם אומרים איךהיה
הבורא יתעלה אשתבח במל ,לא יעשה רבר בשום פנים ולא חדש מהחדשבענין אשר לא סר,
וארךהכהיך מציאותו הקדמון אשראין תכלית לו לא יעשה דבר ,וכאשר היה אתם 1התפתח
הטציאות,שאילואמרת על דרךכהול שהשם ברא עולמותרביםקודם זהעל מספרמלהן כדורהנוצל
העליון חרדל ,ושכל עולט מהם עמדשנים נמצאותעל סספר סלואו חרדל ,ההן זה בהצמרף אל
מצחשזתז יתעלה אשראין תכלית לו כאלו אמרת שהשם יתעלה אטש 3רא העולם ,שאנפט
כשנקיים התפתחות מציאות אחר ההעדר,אין הפרשבין שתשים הטת זה אחר מאותאלפים טן
השנים ,או אחרזמן קרוב מאד ,וזה גםכן ממתשירחיקבומישקשיתן הקדמותו .ועוד ע"צ עשורו
זהשהעניןטבעי ,לא טונת ,ולחה נפלה
הראיה במפורסם אצל האומות כלםמן העולם ,אשר
יר
יבהתמדת השסיםועמידתם ,וכאשר שערו
הו
יר
הסכמת הכלעליו ,יסטראריסמ"ו כל אנשיהעולם בא
שהם בלתיהויםולאנפסדים ,שמוםכהזכןלאל יתב'ולרוחנייםר"להמלאכים,ויחסוםלו ,להורותעל
התמדתם,והביא בזההשערג"כעניניםמזההמץעזצחזוקהדעתאשר אמתהוהעיוןאצלובטפורסטווע:
פרקפוךבוונרזי בזה הפרק לבאר שאריספ"ו אץ מופה אצלועל קדטות העולםלפי דעתו ,ואינו
ביה ,nvteר"ל שהזאעצמויודע שאק מופתלועל,ה,ושהמענות ההםוהראיות
אשריאמר אותם ,הם אשריראו ותפה הנפש אליהם יותר ,חהם יותר מעט ספקות אכפי מה
שיחשוב אלכסנד"ר ,ולאיחשוב באריסטזו שהואיאמין שהמאמרים ההם מופת,כיאריסמ"ו הוא אשר
למדבני אדם דרכי המוגעלוסתריוותנאיו .ואשר הביאני לזה המאמרכי האחרונים טן הנמשכים
אחר אריסט"ו יחשבו שאריספ"ו כבר עשה סופת על קרמות העולם ,ורוב האנשים טן החושבים
שריזפלספו יקבלו טזוריספץ בזאת השאלה ויחשבו בכיכל מה שזכרו מופת חשךאין ספק בו,
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קרשקש
האפשרות אחר ערה האפשרות איננו היבר הנפעל אכ
שהםל אצל הפועל:שאפשרלו שיפעלכר או שלאיפעל,וזהאינופרכקלוםתפני
שני אפשרית
אצי
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לר א
מורהנבוכיםחלקשניפרקפו
נויה
יאולחשובבו שנעלמה טמנותעלומה או ששננ בדברמןהדברים ,ו6הרומזי
יקךולעחטלהקםעלל
פי דעתם ,ואבאר להם שאריסמ"ו עצמו לא יתפאר שהוא עשה מופת בזאת
ששמש
השאלה ,כחה שהוא אוטר בספר השמעכי כל מישקדמנו מחכמי המבעיאמיןכי התנועה
י
ת
ל
ב
ה11ה ולא נפסדת,מבלתי אפלטון שיאמיןכידו,נחגה הווה ונפסדת ,זבןהשמים נםכן אצלוהווים
נפסדים,זהולשונו,וידועשאילוהיתה זאת השאלה מבוארת אצלו במופתיםחותכים ,לא היהצריך
אריסט"ו שיסמכה בהיות מי שקדם מן הטבעיים טאמץ כן ,ולא היה צריך שיאמר כל מה
שאסרו בטקום ההוא מן ההרחקהלמישיחלו עלט ענות דעתו,כיכל מה שהתבאר במופת לא
ףהחכמים עליו ,ולא תחסראמרגנוולא יחלש האמת
תוססן אמתתו ולא יחזק האמת בו בהסכיםכל
בובחלוקאנשיהארץכולםעליו .ואתהג"כ תמצא אריסמ"ויאמר בספר השמים והעולם ,כשהתחל
לבארכיהשמים בלתיהווים ולא נפסדים אטר ( )6נרצה עתה שנחקור על השמים ג"כ תאמר,
התראם טתהוים מדבר אובלתימתהוים טדבר ,ואםיפלו תחת ההפסדאולאיפסדוכלל ,והשתדל
אחרהניחו זאת השאלהלזכורפענותמישיאמרבהתהמתהשמיםהויםנפסדים,והביא אחרזהדברים
ןיוהרמקובלויותרטרוצה,
זה לשונם ,אמר ,שאנחנו כשנעשה זההיה מאמרנואז אצלממיכיהעיו
וכלשכןכשישמעו מענות החולקים החלה ,שאנחנו אם נאמר דעהט ומענותינו ולאנזכור מענות
החולקים יהיה יאר הלנט לקבלם אצל השומעים ,וסמה שראויעלמי שירצהשידון באמת שלא
תתנה שונאלטישיחלוקעליו ,אכליהיה חומל מודה על האטת (נ)יעבירלו מה שיעבירעל עצמו
ם עדתבעליהעיון ,הנשארעל זההאיש תרעומות אחר
מיושר המענות ,זה תורף דבריהאיש.ויית

י

1

זאת ההקדמה ,ואםיחשוב אדם אחר זה המאמר שעלה בידו מופתעל זאת השאלה ,ואם ידמה
אדם וכלשכן אריסט'וכי הדבר אשר התבאר במופת תהיה קבלתו יותר חלחלה אם לא ישמעו
מענוגו התעקיםעלי ,ה ועוד שומו זה הדעת לו וושראיותיועליו מענות ,האם ארשמ" 1יסכל
יוהמופתים,ובין הדעות אשר תחזק הטחשבה בהם או תחלש ,ובק הענינים
ההפרשבין המעטת
המופתיים ,ועוד זה המאמרההנרי אשר קדמהו מהודות האמת לבעל דינו עד שיחזקדעתו זהוה
כולו יצטרךאליו במופת ,לא ,אבלכוונתו כלההי"ו שיבארשדעתויותר נכוןמדעותהחולקיםעלי
ו,
בנמי שיאמרשהעיוןהפילוסופייביא אלהיות השמיםנופלים תחת ההויה וההפסד ,אלא שהם לא
נעדרוכלל ,אונרחהוו ולא יפסדו ,ושאר מה שחכור מהדעות ההם וזה אמת בלא ספקכי דעתו
יוהר קרוב אל האמת מדעותם לפי לקיחת הראיה טמבע המציאות ,ח ואנחנולא כן נחשוב כסו
ומשבאר .אבל כברנברו מתאוות על רוב הכתותואפילועלהפילוסופים פרצולקיים שאריסמ"ו באר
זוען השאלה בסופת ,ואולי דעתם אריסט'ו באר זאת השאלה בסופתוהווו לא שער שעשה סופת
עדשהתעוררולחקאחריו ,אמנםאניאיןספקאצליבשאלוהדעות אשריזכרםאריסם"ו באלוהענינים,
1
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קרשקש

ו ( )6נרצה עתה שנחקור אחרזה על השטים גםכן ל) יעכיר לו טה ותעביר לעצמו מ.ושר הטענות .פי' שיורה
קמו
פרו
אריסם' 1לו מה שיורהלעצמו ,ולשוןמקביר הוא נאמר הרבה בזה הספר
ונאסר התראם סתה!ים טרבר .זה
~DHפרק א' כס! שנאסר עובר אצל השכל כקמר שהשכל מקבל אסע:
גטא0ר הראשון מספר השטים והעולם בכלל עשירי

י

ואור
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(נ(
מורהנבוכיםחלקשניפרקסומז
י
 4קטטות העקם ,ועלת התחלףתנחית הנלנלים ,וסדר השכלים ,כל זה אץמופתעליו ,ולא

תשבאריסם"ויוםכללשהטאטרים ההם מופת ,אכלכמו כהכרשדרכי עשותהראיה עלאלוהדברים
ומעריהם נעולים בפנינוואין אצלנו ההחלה להם שנעשה ראיה בה ,וכברידעתתורף דבריו והחד
שה( ,ג) ואשראץלנו בהם מענה או הםנדוליםאצלנו ם טאמרנו בהם למה זהכך ,קשה מאסרנו אם
היה העולם קדמון אם לא,זהתורף לשונו ,אלא שאתה כברידעתפיוסאבונצירלזה הכהטל ומה
בארבו ,והיותו מרחיק שיהיהאריספיו מספק כקדמות העולם ,ובזה נאלינום בזבן גדול באסרו
שזאת השאלה מסופקת לאיודע לה מופת ,ויראה אבונצ"רשהענין מבחררגלוייורהעליו המופת
כיהשמיםקדמוניים ומה שבתוכם המה נפסר ,סוף דבר לא בדבר מאלו הדרכים אשרזכרנום בנה
הפרק יתאמת דעת אויבופל אויסופקבו ,ואמנם זכרנו מה שוכרה לדעתנו שרוב החושבים שהם
השכולו ואעיפ שלאיבינ
ו דברמןהחכמיו,ינזרועל קדמתו העולם קבלה ממי שהתפרסמה חבטתם
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האוסרים בקדמותו ,וישל דברי
בדרה
בדרה
ההנדה בשם האל,והואהדרך אשרלאועישרו בו כרקיחידיםהצליחם השכל ,ואמנם מהשנשתדל
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שאשתדל בו ,ואומר,כיכל מה שיאמרהומי שיחשוב שהביא מופת על חדוש העולם
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קרשקש

(ג) ואשראיןלנו בהם טענה פירוש טענה ראיה ,ואשר הם
גדולים כאלו תאמר שעריהם נעולים בפנינו מאמרנו בהם למה
זה ,קשה מאמרנו אםהעולם קרסון אםלא Wn'D .לטה זה הם
בזאת התכונה כלומר הגלגלים אמר שידיעת זה העגין קשה
לדעת סבוב חלוף הנועזת הגלגלים על אסתתםבמו שהוא קשה
לעמודעל אמתת הדבר אם העלםקרמון אם לא !
פרקמז ( )6יה'ות הענין אשר אין מופת עלת נשאר עם
 .בלתי מבואר אבלעומד בספק
היוהו מבוקש לבר
י
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בקדמות  ,אטר החכם אנפש מוכנת בקצת האומות ותרבך
בעצם הכללי ולא תצטרך כשתרצה לדעת דברים אל היקש ואל
מחשנה אכל תסתפק בהתעוררות אלהי ,הרצון בזה שהאוטה
.
ההיא מצר טבע ארצה וכות אוירה 'שלחכמיה 'חרון עלחכם
שאר האוטות שקצתם עם שלמות הנח המדמה אשר להם בתחלף
הצורה ועם שלמות הכח הדברי כלמור ירבקו בשכל הפועל
וינבאוב הקש ובלי מחשבה ואס לא נתפסק בלימור ,ויראה
שלכיל הפתל בהלום או בהקיץ בעת ההבוררמ עם
להם ה
השתקעות הכרצת הגופניות ויראה להם כאלו הוא מרבר עמס

אויראה להם המלאך במראהנורא מאד או נחטפתא"ש או לא
יראה כלל אבל ישטעו דברים והרגרים רוצם 'צף'ר חקויים
בכח הטרמה ובאותם הדברים ינהיגו בהם זולתם שנראה להם
כאלו נצטוו גזה ומרעתם שהטבע כן חיב ומהיה לא שיהיה
הדגר בבונה ולא ברצון ולא בהשגחה מהשם ,וכן יאמרו שיש
להם *כולת לחרש אותות ומופתים בעולם ,ואמר אבוהס'ר בספר
הכונות גטאמרהתשיעי כשרשי האותות והמופתים אמרשסגולה
בכח הנפשועצמותה לרשום בחלל העולם גהסירהצורה והטצ'א
צורה והרשום בשנות האויר אל הענן ויתחרש טטר כסו הסגול
או כשעור צורך ההשקאה או מה שירוץ טרוצתו,וזה אפשר,כי
כבר נתקיים באלהיות שההיולי משועבר לנפשות ומתפעל מחס
ושאלו הצורות יבואו זו אחר סור זו עליו מפעולות הנפשות
הגלגליות והנפש האנושית מעצם אותם הנפשות וחזקה ההדמות
בהם אלא שיך,סה אליהם יחם אור הנר אל השמש וזה לאימנע
ההרמות בהיות הנר פלנל ההמום והאורה כשמש וככה הנפש
האנושית תפעל גה.ול' העולם אלא שברוב .אצל פעולה אל
עילתה הט.וחד יהו
א גופה ולכן כאשר הגיע בה בנפש צורה
נתעגת נשתהה מזגגוף וההחרשליחות הזוהמאוכאשר נתקרשה

בנפש צורת הנצוח נתחסם טזג הגוף ויתארסו הפנים וכשנפלה

צורה

