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א אעםטפ*ם במקרה ,ומורהועלשהכמוששכר
8רקמ  ft~D-Mעזרשהעניניםהטבעית
הה שהענינים המקרישאינם ב תמהכם %א מארחם,וכל הענינים אם
*ט כמושבאים*
את
תמידיים אםמתודיים ,אמנם השמים וכל אשר בהם הםתמידייםעלענינש לא "2
לא בעצמם %א בשנות מקומאיהם ,אמנםהעניניםהמבעים אשר תחתנלנלהירח ,טהםתמירים,
ומהם מאודיים ,וושתמידים כחמום האש ורדת האבן לסמה()6חהמאודיים כצורותאישי כל מץ
ופעולותיו ,וכלזה מבואר ,ואם היו חלשו לאבמקיזואיך תוויה כלו בסקרה ,תהסופת על שאלו
הנמצאותאינם מקריות ,תה תורף דבריאריסמ'ו בצזשובה עלמי שחשבמןרואשבים שזה הערם
נפל במקרה היהיה טעצמו כלא סבה ,אמרג וכבר שמו אנשיםאתרים סבתאלו השמיםומפולטות
כלם מעצמם ,שהםאמרוכי םעצםוהיה הסבוב והקטעה אשרהבדילה ולעמידההכלעלזההסדר;
ד ושאה עצט) מקום פלא נדול ,ריל שיאמרו בבעליחיים ובצטט שלאיהיוושלאיתחדשובמקרה
אלא יש להם סבה ,אם טבע ,או שכל,או זולתזה סמה שרומה לו ,שלאיולראי זה דברשתרמן
מכל זרע או מכל שכבת ורע ,אלא כהה הורע יהיהזית ומתה השככת ורעיהיה איש,ויאמרו
בשמש ה והנשמים אשר הםטפין שארהנשמים הנראים אלהים ,שאטנףהיו מעצמםושאין להם
סבהכללכמושיש לב"חולצמחים,זה חורף דברה*ודו"ח %לצארוטף שת המהשבה אשר משבהו

שםמש

פרקכ6ייסט" 1ט6ר קסעניניס כלס 6ינסגוסליס
כמקרס וכו' ,כגר ידעת ממס מקדס ססרכ
ממורס מניחפתיפזילות
 ,ס6חח ממס  06קעעס (מ65
עלנדסחיוכ 16סיסכגווגתמטין,סכ'זס
עלול מפססית'
סייחוי קגמנ 6געולסיתחיי
גסיסים ממורס 6חר ססע7ר
 16ל6יחחייג,ומגס סס6לס סר6סונסיתכ6ר כפרקכ"כ,
וסס6לסססגיתכסרק כ" ,6וכוס מסרק ר5סלכ6רססעולס
םלו מכס עלנד סכווגס ,וס6ריסט"1יתמין  6100כלו
י
5 SDדסחיוכוסתי6פסרסיחחכרו סכטגסוסחיוכ ,וכסרק
ג"6יכלרפקסתתססילוסופיסירקוOSIPODגתחייכמסקל
ע"נ סחיונ וע" 5סכווגס ,סקלת מ6מרוגי 0סיל1סופיס
נחלקו עם 6ריסט"ו רכס למס ס6ריסט"ו ל6 6תר 6ל6
ע"5סחיוכ ל 6ע" 5סכווגס .ומחתיל 61מר6 ,ריסט"1
ר ססעגיניס סטכעייס כלס אינס גופליס גמקרק
יגי
 ,1mto11ר"ל ססוייח זס מעולס ל 6סיס כמו סיתחדס
כוט סטולס יכרי
ס רכים כליס כמקרסונלי סכס כמו

,

שרי

פרקכ אליסלפסיס כמקלס .ר"( מסויות,ס~ostn
ייג
ס גוס('ס כמקלס כנפי(ח ס(כנסמןסגנ6כ5
) osמס כמטחנמומדותע1מטח :בהמידיים .ר"ל 06פיו
י גוס(יס כמקרס6יריסיםגוסן כמקרס
מלסי ראמ61וחכי
ת  'p1Pסגמ63ות:
ח'6ןענין (מ3י6ותזוי
ספו3סיכ6ר1פ כג~1כי
סמו
ג
5 .מר 6ריסע"1ככרמנקו כת
ס
 mnbומוזו6סנסויסססוכעו'עסרע
יסס( קינו נא( כמהדס ועבט
ס%נ(יס נמקר0וגייס סעויס כו סכות מיומיומ
עממיותנ
סם
וס
ו
ס סו6
יסניג*ס6 ,מגsס~rקמרוסעויססגיניי
מעטוומנס( כמקרס :ד וטס עגמו  otpnס(s~g .6ו6ת
ססכסס6ומלמססעו(ס 6יט~setכמקלס 1ע(1ססנ(נ(יס
(
מד
6נ
טס( כמקלס וססי
פוס
יוכו' :ה וסגסמ"ס 6סל ריס
מכין .רמ'נ(ד(סינרדבול( כגפמיסס6יסייס וסססנינ*
ס 6סל סס
(גז"ס
ענין ס6ל (6ו הנאפיסלפייס סגל6יס
ססססיו מעומס כמקלסכימ
וסכסמיומדפעטייהוסמגףס

2שי14:נ2:,וםבממנם::ז:סכיגט
:נץג:יע2יסוירסן:%

2
:
2נ;2:1ןי

במאמר

ואשמגמם

ט1כל

נמקיסס:עיסלגס במקרס למס ססס ל6ייחג
ו תתס ססס ל 6כע5תס1ל?6סנוח מקומוחיסס.
מורות6שי לסטכעחס ' -ין סר5ק:וסתגיי
יממין יתחלפו כסWSI) 66סלמיסי5ירס61לו'טלדו
ס
י
ט
סינירס61ל61סר ססחסריסטירת ססעל סמפטוסלאמיסי5ירססס עלסרוב)pfi ,סזכריססטכעייסתיגסטסליס

:ס יי

ששקיה
גל,
,
ן
ו
,
'"י
,'111י"'י'"" 'י)"'ויעיי" י,ן:י)::בעו,:
נ"
')
":
"י
~מן!ןי)ל~ימ"",ך"ל]ם;:5נ
י",
י
י":
ע8:

כיסת

קליהן

עי5
 6ג4כמקרס ,וסגס 6ריסט" 1ססינ עלקמי מסנרסססמיס וסכוככיס ותגועוקיסס סיו
uP

')

'11

וכזמזמןוכ65סכס עססי1חספחוחיס1ל6ימ 165כחמיחח,סגסמייס ס6לסייס ססס סגרתיסססמיחייס סססג5חייס
אברבנאל

קרשקש

0פשססר"וו 0טסםיחמי( (חרחר עסיס וסורס 06טותומיו
ןסנמ 61שרקכ ( )6והטארייםכצורות איסף כלטין חעולהפ ,פירוש
06הופסד וט ממחפ( 011מ'וג16פ(1דממואס5 ,מוטנ6מר5נמ 11שש אצבעות ביר או 'ולר חפר טן האברים או יולד ננס או
9קסמוונ 6קר'ר6סו

יתפסושגריסו 0מוס וסג(נ(יסמגסג(יס .ונפג'ג כקנס ע( 6וצפכותוסגדיע פחונו פ( דפה

 ~'wtlbר'(4

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

מורהנבוכיםחלקשני פרק כ

מד 44

במאמר תאר'רחב ,הגה בבר התבארלר שהוממיויאבחןויבאר בסופה שאלו הנמשחותכלםאינם
נמצאות במקרה )3( ,אשריסתת הפתם במקרה שהות בעצם,ר"ל שהם להםסבה מחיבתלהטתם
כןבהכרח,טפני הסבהההטו נמצאוכפי מה שהםעליו,נהו אשרדעעבאר בסופתוהוא אשריאסינהו
י
אריספ"ו ,אטנם עאתחיב להיותם לא מעצמם שיהיו בכוונתמכוין ורצון רוצה ,לא התבארל
שאריסט'ו תומקזה ,תהביהקבהן בק המציאותעל צד הדבובובין החדוש ע"צ הכובהוהרצון,עד
שניר~גנינש אחדקרוב אצלילקבולןביןשניההפכים,כיענין החטב אשריאסינהוארימם"1
מו
אט
ה
הישכלדבר טא6הנטצשת אשר אעםטלאכהעיותא"א לו טבלהי סבהמחייבת לדבר הההן אשר
האהוכפי מה שהחשעליו ,ולסבה ההתז סבה שנית ,לסבה השני שלישמן,כן עדשעיע לסבה
הראשונה ,ממנה התחייב הכל להטנע ההשתלשלות אל לאתכליוע ,אלא שהוא לאיאמין עם חע
שחיוב סשףאטן  D~pnמהברא ר"ל מרהבה הראשונה ,ז(נ)כהתחייב הצל סהנטם ,או התחיב
ןדבריו(,ד) אבליאמיןהתעב
החום מהאש חאוהתחייב האור מהשמש,כמושחיסרעליומי שלאיבי
ההוא כחיוב המושכל מהשכן,כי השכלהחש פועל הטושכל מצד היותו מושכל ,שהסבה ההיא
הראשונה טואפי'אצלוהיא שכלבעליונה שבמדרטת המציאות והשלמה שבהם,יעד שאמרשהחש
יתעלה רוצה בסהשהתחייב ממנו ושמת בו ונהנהאי אפשר שירצה חלוש ,ו6ה כ לא יאמד לשה
כותה ד44ק בוענין הכוונה,כי האדם רהצהלהיותו בעלעיניםידי
ם ושמח נוה ונהנה בוו"44א
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שששם או א%רעיפם 11העל הטעת( :ג) ואשר יספרואותם ההשיב החום מן האש ,פירוש שאיןלו ידיעה בסה שההוזיג
נסקרה אוהיו בעצם ,פירוש 'סחור היותם מעצטס ואחר שהם ממנו)1( ,אגליאנרן החיוג כחיוב הסושכל מן השכל ,פירוש
שהשכל טרע גסה שהחחחנ שמט:
שכבריום ישלהם טבח סחיבת( :נ)כהושזיב השטןהגש ש
פרק
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ת
הפע~א,ואק r~pהנחנה הלנין ההתיהדות ,אלא לענין כלת* נמצא ,ואפשרמציאאובמושיט
יעתד ואפשר שלאימצאכן'1,ולא אדע אם אלו האחרונים הובן להם מדברי אריסם"ו ומאמרו,

שאלו הדברים ,א"א להם מכלתי שתי מנות,ענין הכוונה,וענין ההתייחדות ,או יהיו תולקימ
עליו בנה ,ובחוו דעת הכותהורוו,יהדות וחשכו שלאירחיקרקדמווז ,ואחר מה שכארתיו אתחל
בדעת אלו האחרונים:
פרק כאדעכי האחרוניםטןהפילוסופים האומרים בקדמותהעולם,מי שאוטר שהשם יתעלה
פועל העולם ובחקר מציציתו ומכמנו ומיחדו על מה שהואעליו ,אלא מן השקר
שיהיהזוג בעת בלתיעת ,אבלכןהיה ההיהתמיד ,אואסרו( )6אמנםחייבלנו שלאנציירשפועל
פעל דבר אלא בשיקדם הפועל לפעלובזמן ,היותנו אנחנו כןיתחייב לנו בסה שנעשהולהיות כל
פועלשיהיהזהתארו",ם בו העדר אחדוהיהפועל בכה וכאשרפעליצא אלהפועל  ,אמנם האל
יתב' אשר אע העדר בו ולא דבר בכח כלל ,לאיקדםלפעלו אבל לאסר היותו פועל ,וכמו ש"ש
הפרשגדולבין'~syלעצסט ,כן "ם הפרשביןיחס פעלו אליוליחספעלנזאלינו( ,כ) חחהרעיש
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ש4א וצמר שפועל פועל רבא בזטן( :נ) וזה ההקש אסרו גהת'חד,ת וברצון ,פירוש שהוא
( )6אטנמ ח"(45י
כן ,וכמצון נו געגור שהנהגנו כך הוא שכלפעל יקרםלפעלו והשאירוענינו ,פירוקן שמסלתהחיוב
ימה פתל
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הפהקה,ב ענק העתאח הסצקשות מתחייב לעלתותסיד בהתמדתה ,ההוא השםכפי טה שיאסר
אריסמ"ו ,ב
יהואענין אמרםשהעולםמפעל האלאובכוונהוורצונוובחירתוויהורו ,אלא שלאסרהיות
כן ולאיסור ,כטושזריחת השמש הואפועלליום בלא ספקואע"פ שלאיקדם אחד מהם האחרבזמן,
נואין,העמן כוונת הש"י אשר נכרןאליה אנחנו ,אבלנרצהבזה שהוא ר"ל העולם,אינומחוייב
סאתויתעלהחיוב העלוללעלתו ,אשראי אפשרהפרדו טמנה ולא השתנותו אלא אם תשתנהעלתו
או ישהנה עניןמעניניה ,וכשתבע הענין כןיודעבימן השקר המאטר בהיות העולם טחויב
ממציאות השם התחייבות העלול לעלתו ושהוא טפעל האל או ביחודו ,הנה כבר התבארהענין
והניע טסנו המאמר אל החקירה עלזה (ד) חחלקש הנמצא כשמים אשר התבאר במופתוטא"ס
טבלתי סבה ,האם הסבה ההיאהיאעלה 6ההקליש,וכן הנרחיב טטצשהעה,או הסבה ההיא היא
הפועלת 6ה החלוף הטיוהדתלו ,על הצד אשר נאטין אנחנו הנמשכים אחר טרעקה ,ונאסר באה
אחרשנקדים הקדמה ,והיא שנבאר לךעניןהחיוב אשר יראהו אריסמ" 1עדשתציירהו ,ואזאתחיל
לבארלךהכרעתילרעתחדושהעולםבראיותעינדתפילוסופיותנקיותטן הה8עאה .טאמרו ,שהשכל
הראשון התחייב מהשם ,ושהשכל השני יתחייב מן הראשון ,והשלישי מן השני,וכןהיותו רואה
שהגלנליםהתחייבו מהשכלים ,והמרר ההוא המפורסם אשר כברידעתוממקומותיו,וככרחברנוממנו
הנה ראש דברים ,מבואר הוא ,שההר לא ירצה בזה שזה היה ואל"כ התחדש סמנו זה המתחייב
 .ואמנם ירצה כחיוב הסבה ,כאלו הא אומר השכל
מטנו ,שהוא לאיאמר בהתחדש דבר מאלו
הראשון סבת מציאות השכל הב' ,והב' סבת מציאות השכל הג' ,ער סופם,וכן הדברים בנלנלים
ובחסר הראשון ,ולא קדם דבר מאלו כלם לאהד ,ולאימצא פלעדיו אצלן .והמשל בוכאלו אמר
אוטר מןהאיכויות הראשוטת התתחבובו החלקות והפכו,והקושי והרכותוהספוניווע והפכו,
(ס)אשר
'
אדם שהם,ר"לההום והקור והלהות'
לא סופק
והיובש ,הם המהדשים לאלו החלקותוהפכו והקושי
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מרטת neaaeaהופכו ומה שרומה 6ה ,ומאלו איכרות הראשונותיהחיבואלו,ואעשפשאשא
שימצאגשםבעלאלוהאיכיות הראשונותחירו
םמאלוהאיכויותהשניות,שאיןנופל בזהענקהחדרם
עהסבה .כפיזההטשל בעצמו ,יאמראריסם'ו במציאות בכללו שוהנתחייב כההעדשעיע
הראשונהכמושיאמרהוא ,אוהשכל הראשון ,כמו שתרצה שתקראהו,כיכלנואלהתחלה
ן ,אלא שהחשיראהחיוב כל מה שזולתו ממנו כמו שספרתילך ,ואנחנונאסר שכל אלו
חיצןנכי
הדבריםהוזו עשאם בכמנהורצון 6ה הנמצא אשר לאהיהנייצ
א ושבעתה נמצאברצונויתעלה,
והנניאתחילבזכרוןראית והכריעילהיות העולם מחודשכפידעתנו,בפרקיםהבאים:
8רקכב גזרה מטכםעליהמא
יריסמ"1ומכלמישנתפלסף)6(,כיהדבר הפשוםאי אפשרשהרהיב
ה הדבר מורכב יתחייבו ממטדברים כמספר מה
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מורהנבובים חלקשניפרקבב

נתחייב בואשה ה54חד נרם הנלנל ,ומחלקה האחר גרם הכוכב ,זה אםירויה חמרהבובבשאו"ם
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6"6לגוכמכרח כזס סח"רככמכליס"ס מורככחיתחייכ
ק ס6חר גרס סכוכם ,
מאחז מחלקים גרס סגלגל וממחל
זגג 06יסיםחתר סכוככיס כלס 6ח 7וסגםיתכןסיסיו
1

כססכוככיסמחעסיס .סגם ככר סתכ6ר סללו
ן עוד
תטעותסגלגליםל6
ל6ימסכו ע"5סחיט,,כ

ע:ויו:ווגי'.ן

~ot)t)p

4ו"
קקל
::ו:זן;;",

זס מתחחנלנלמירעמ5דסיוח מחתר 6חד,לנוס ottp~n
ו6ח ס5ורק נוס מחמר תמין וממר סכל מסוחף ,ו6ס

אפתי

פי6

ומפכו  1(6סעניניס ,ר'5
יחמייכ ממנו סנט( :ד
ס0נרמיס0סמימיי0וסגכד(יס (6ימסכו 5Sbדלמונססמיה
6סריזכור 6ריסס :11ה וט(6יוסמקני מניסטיסיםוכו'.
ו 6יס'סס
ירסס 6ם ) 1Dhמממר סנ(נייס כ(6 0מדונכדי
 06כטפות  06כמקליםטוס
י סגקמ משו 'תמ"נסיעתנו
וסורס6חרח
5פסיסו סורסוייכס
סנ1רוח ססס ספקריס cooוי
עדססעניןיסיס6ססר 061סיס ממרספסוחף 1:נמ61
מן 0נטמיס 0סס .ר'( פכ( נ(נ( וגלג(יפ מומסרכי
י
(יסר (6סמויפוגמ.
ו:ז חכמה 6
ס'ח"מד כו 6( 6100ליח
ל5ס (ומלס6י 6ססר כסוס 5ד (סטינ מכפש יסע(ס :

תניני

יצמר טומר סכל גלגל סחמרסלוכל סחמר ס6חר ל6
חיסחתר ,זססתירתכלססרסיססטכעייס,
י כ5ס7כריססמסוחטיס
חסים 06כן 15רת סחטעס מורסעל
כ
י
נ
ט
ט
ח
כ
ם o~sנורות מתחלפות,
י 6לו סיסודופ למס סיתנועעו
6חחיפ לסם חתר 6חך ומ 75ססס מחצפי סחגועותי
כ
י
יימי
ימ
וס
חמנ5ודעססכילסםרסייתונרוסעעוסחכמסרכסוכ6יחודרסולסמלסכלססיתגטובעעעו6זחסדלוממעקלדם וסגכסלל6מחטדסייוחרגסועסעסלס5ךמחזווללמתיחסכ5ר1ורות,16וככמןסימרגותרסמעס
ן 16
;ך
סמ
כציחורמעוייןיחוייבסיסיםמחולפי ס5ורוח"6 ,כ יחכ6רכי מססי6
יp
תיסן66כרויחסמט""ך,1כממפסלכחל סעס"5לסס,חיוכ6לס6וסססלר6כS
ויתחייכו לו"ל
ו סססקות.סע5ומוח ווולחס פרכס ,כמו טס6ריך כס
מיותר גדולות ממס6 ,נל כסנ6מיןכי וס כולו ככווגחמכוין פעלווייח 17כמו סגורם חכמתו סל 6תוסג ,ל6
ב דכר מצלו סס56וחכלס36 ,ליתתייכלמי ס6.מר כוס כלו על 75סחיוכ ל6כרקון ר51ס ,וסו 6דעת פל6
יתחיי
ימסךעגינו על סדר סמ5י6וח ולO)P1 6לו עלס ול 6סעגס ":npDP
אמר
קרשקש
ית' ,והנה הרביבאו הביא ראיה על מציאותו מצר התנועה
כמו שתראה בתכלית ההראות בהקדמותיו מזה המאמר;;ג) מצר
ה.ות החומר ראוי לכך ,פירוש לקבל הצורות מצר שהוא
חומר כמו שהחומר הראשון מקבל כל הצורות זו אחר ; 11
(נ)האלה.ם אם לא 'אמר א.מר
' שכל גלגל החוטר שלו בלת'
חומר האחר ,פ.רוש באמת יכול אדם לותר שמאחר שלא
תעהק צורת הגלגל לחומר האחר שחומר הגלגל אחר בלת'
חומר האחר( :ז) א"כ במה וה נפל ההשתהפ'ת ,פירוש אחר
שנוכל עומר שהמר כל גלגל משלף לחמר האחר שאם היו
חומר אחד היה מתח.יב שיעתקו צורתם כמו שנמצא בחומר

אשר ההתגלגל הירח א"ב במה זה נפל ההשתתפותאין בכאן
השחהפות רק בתנועתהגלגלים הסובבת או בעמידתהכוכבים
א"כ על כל פנים הם צריכים לט.חר ולא ימשך לו הענין על
הדרך הטבעי או נובל לפרש אחר שחומר הגלגליםיחוייב
שיהיה כל אהד מתהלף לחבירו בפי מה שהנהנו גאי זה דבר
נמל ההשתתפות ויהיה הרבר ההוא סבה שיתטעע הגלגל
בסבוב או באי זה אופן נפל ההשתתפות שישתוו הגלנלים
בעם'דת א.ש'הם ר'ל הכוכניט שלא 'הנועעו ,על כרחנו צריך
משותף לכלם ותשוב הקושיא
שנאמר שהומר
למפ
והוא מה שאמר למעלה אחר שהחומר אחר טשותף לכלפ לא

.

"חד

יחשדיב
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מם 49

שלמהר(ס)אבל אפשרשיהיה חסרון בקצת הבחינות
 .וכלל אומר לך אע"פ שאדע שהרבהמן

י באלו המאמרים אם למיעוט הבנת דבריהם אולנטיה מהם בכוונה,
העתרים לאוהביהם ייחסו
נמנעמלזמר טה שהשגתיווהכימתיוכפיקוצרידשכלי,והכלל ההואהוא
אלא שאנילא ספני,
הא
שבל מה שאמרו אריסט"ו בכל הנמצא אשר טתחתנלנלהירח עד טרכזהארץ הוא אמת בלא ספק
( 0ולא יטה טמנו אלאמי שלאיבינהו ,אומי שקדמולו דעות ה ירצהלהרחיק מהםכלסותר
דעות ההם להכחדם עמן נראה,אמנםכל מה שידבר בו אריסמ"ומנלנל
ולשטרם או שיבהמכוהו ה
הירהולמעלה,הוא בדמות מחשבהוסברא מלבד קצתדברים,כלשכן נמהשיאטרהו בסדר השכלים
וקצתאלו הדעות האלהיות אשריאמינם ,ובהם ההרחקות העצומות וחהפמדים הנראים המבוארים
בכל האומות והתפשמות הדעות,זאין מופתלועליהם,ולא תדקדקהיותיקושר הספקות אשרהתחייבו
*עתו ותאסר הבספקות יכמל דעת אויתקיים סותרו ,אמתכיהעניןאינוכן ,אלא אנחנונעשה
עם זה הפילוסוף מה שצחם שנעשהו הנמשכים אחריו ,וזה שאכסנדר כבר באר שכל מה שלא
יעמדעליוסופתצריך שיונחושנ קצוות הסותרבענין ההוא,יראה מה יתחייב לכלאחר משני
םיבהם ספקות,וכן אמר אכמנדר שימשךהענין בכלמה שיאסרהו
הסותריםמןהספקות ,האמןהמע

")

אריסמ" 1מןהרעות ראלהיות אשר לאיעמודעליהם מופת,כיכלמישהיה אחראריסמ"1יאמרכי
אשר אמרו בהםאריסמ"ויוהר מעט ספקות מכל מה שאפשר שיאמר בו ,וכןעשינו אנחנו כאשר
התבאר אצלנו שזאת השאלה והיא אם השמיםהורם אוקדמוניםאיןמופת על אחתמשניהסותרים
בה,ובארנוהספקותהמתחייבותלכל אחד מש? הדעות,ארגזנולך שדעת הקדמותיותר רבספקות
ויוהר
שם טוב
אפלי
.יל" 5סכ(כך מדעותגסס אמך סםטובכל6לוסנט%יססעטססרגליעח6ריסט"1
כ(
הירא (שמ
,
ויפקכ5תסמסס ססו6סוסמוי
י יקמר קומר 06
,
ס
ק
י
מ
ר
פ
ס
ו
ו
ח
ס
יתחייכו ג"כליעח
חרסיפומ ססס610
משיפיסכי
ג
ו
ב
כ
י
מגו
נכוסוסדעוחססs .:וסו ג7עוח סמלנריfס :ססס 7716כfתכלית ס6חדות וסgפסיטות 6יך
מ,
16פימס
ח מתחלס1ת,
י 6ףסיסים מפועלפועל
רכיםויפעל
ו
י
ע
ס
כ
נכווגס ורש6 ,סל6ימ165כידיעתויריעותרנותנפרסות ל6יתחייבו ממנודכריסרכיס ,וגסכן יסקרמיקמר6יך
יוס 5ן גחחדט ,גס
מסמ ית'6סרחיגו נססיכ 6מגסס ומסיחסכינוונין סגסס ,ו6ס יקמרסל 6גדע על
6טלכיגס ן וכנרסרגיס
יקסמר6ריסט"וגי כל 6ל1סיכריסים o~sסכות ו6סל 6גדעם  OOtמפקוח plpntnכיגי
ס סותרו
כסןרכזסוקמר 6% ,חןקדקסייחי קומרסספקוחסיתחיינו לרעתווחימר סכססקוחיכטל זעת 16יחקיי
ילס זעת סחי1כישכו סרחקוח עלומות מ6ד,
6מח ס61כ כעניןu'eכן וכה ,ומס
מ76לסכטסי5במוסתרוככככל6מר1ג
יות  ouכל סנמג6ות  tS)WJפל6יתסס כסס
י מסלמ
י5י6וח ס6ל 6סר יחס גל מסכי
וסיף
נ
י
מ
זכר htס1יSו1תסמקס לסקריך גגךוכ"כ  16לחסר רגל ח%עח ל6סיסיכולונסו סרחקס גדולם ודבר סרסעל סססית'
 f?aפתרו כל מס ס6מר5ריסט"ו כחס מתחחגלגלסירס סו6 6מתכלי  pDnוט'  o)nbכל מס סדכר כ61ריסט"ו
לסכן גמם ס6מר כסדרססכליס וקלח 6לו
מגלגלמירח ולמעלססו6כדמ1ח מחסכם וסכרך מלגז קנתזגריס ,כ
סךעוח ס6לסיוח 6טר  o)fnhtוכסס סרחק1ת ע15מות וססס7יסהגרטיס ככל סתומות  n1ttD~OIסזע1ת,וקין
מוסחלו  ,o~tsPכ"6סיסלומופת65גסגיחעלסיסיס מרוחקpStn1על ססרסוס:
אמר ססטובכל  66סגטו5יס 6סר עסה סרכ ססכפי דעתכ"ס,וככר6מרת'לךסיסלוכטוליסג7וליסכקלס ,וסרט
ימט 31ס כ"ס 6 Pw 610ריסט"ו נקלו סדכריס,ויקמר תמס סי6מרג"סו6נ"5(1ר כמכמס ס6לסיתוכסדור
ד'עחסס כלסזמיוגותומחסכות%גןיסיגס סחסיססלמס סגט1חירך6ריסט,ודברוסרס עלספילוסוסי6
סגמ65וחממגוית
וסמה מטרםלכ 5כעלסכל plinSעלים ן 6נל מס סי6מר6ריסט"ו כ6ל 1סזכריס ססו 6מוסכל1ת ר6ס1טת 1mvt
ממופח1 o~tsuל6יסיגס סוסתפיסס ,ולמס ססדכ1ר כזרך 6ריסט"1כסי מססיחסכב"ר כקלו סדכריס  610צרוך
6סינוזר ס6ל כחיים געטס מקמר מיוחד
ל 6רציתי לחותכו מ  ,ונס ססחירוח סנמסכוח לדעת נ"ר ,ומגס
חגססע%סוחד1סו ,וג7רוס בו 6ס מסאסוכר כ"רכצלו סדכריס ס6מחסו06 6ל,6וגס וכיסח
~ tSeסךנריסנס1יי
כדכריס תר.סכס ר6ס1גס ופיךיעלו שם 6ל זכר 6מ 7פמוט ,ו6ס סחפתיעמוסעליסססו 6ע"נ סמחסכס 6ו
י סרכ גממך כסס5סי 7עחכ"ס ,וממכס
סנרך כמו ס6מר סרנ ,ומנס ל6ס6רכת כצלו ספרקיס למס
כר כמסלת גיכלדנריולקוחים מסס,
חיכ"
י1
6ר
ר6
סי
י6ריסט"ו כסי מס סג
סקריך כסס וניצר דעת
ר ,מסס
ומס
י
ל
פ
ס
,
רגרכו"גי ויותר מדי לססיכ על ססיל1ס1ף סל 6ותחייכימטעגוחיו מקדמותמגלתיסכיעת סחדוס למס
וצג א
י
ז
י
ג
ל דעח 1ל6יתקייםסותרו ,ואחר סס7כר כןראוי סג6מין ססע%ס מחמס 6חרסוחחסס6לס
ט
י
י
ילו ~ PIpDDל6
סנדו
ofiססחיסיפויס16קימוגיס6יןמוסת ע'6 5מססותריס ,וסגססמ6מין כח17ס סו6כלתי מזיקכמססר6כוחיקסי6מין
ן

קרשקש

:%4יל

טה שיתהוה ממנו יפסדאליו הולך
יקראהו חוטר
ארה זה הגלגל להימרהאהה,
יתחייב העל
בקצת הוזבהה'הנוואת,הפירוש על סדר שהנירודאשםארויכסלטץ לא שיורה לו שאסומר ההואיעא
אפשרלהיו הפרון
האמ'ר',

מז:מ)קנ::טטנסא:

פירורי

שלא'ב.גהון הגלגלבאנהיובמלpSnמטנו;(ן)ירצה ,p'm~Sממר!כלסוחר
אשריצטרך
הרצון גוה מתשיסתור חרעת התם אשר קדטלו;
פירס הרב מורינו מורה לאריטט'ו שסצ.אות החוסר אשר

נטירהנבוכים רהב]

יג

18

ק

ן
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ויאר מתקבמהשיא'4שיאמן בחק השם ,מחוברלהיות החדוש דעת אברהםאבינוהבחשנו מרע"ה,
ואחר שזכרתיבחינת הדעות בספקותהננ ראה שאבארלך בזה מעם:
ידעת אחת ובק הספקות המתחייבותלסותרה
פרקכג אדעכי ההקשבין הספקות הםתחייבזת ל
והכרעתהמעט שבהם ספקא ,אקהבחינהבורבמספר הספקות אבלנוהל הרחקתם
וחלוק המציאווע עליהם ,ואפשרשיהיה הספק האחד יאר גדול מאלף ספקות אחרות,ולא יתאטת
נ" 3זה ההקש אלאלמי ששני קצוות המותר אצלו בשוה ,אבלמ שיבחר אחת משתי הדעות ב אם
ינה)6( ,כיהעניןהמופתילאיובל
פפנ גידול או להחדלת אחתמן התועלות ,הואיתעוור טראות הנכו
ליריעאוה שתחלוקעליו נפשו ,אמנם כיוצא באלו העשנים אפשר לחלוק עליהם הרבה .והנה
בע
תוכל אם תרצה להפשיטמעליך התאוווה ותשליך המנהג  IVwn1עלהעיוןלבד,תכריע מה שיצמרך
להכריעו ,אבל תצטרך בזה אל תנאםרבים ,תחלתם שתדעשעור מוב שכלך ושלמות מבעך ,תה
יתבאר לך בהתלמיך בשאר החכמותהלמודיות על אסתתםוהשגתדרכי חכמתהדבר,והשניידיעת
החכמותהטבעיות ואסתתםעד שתדע הספקותעל אמתתם ,והנ'מדותיך,כיכשימצא האדםעצמו,
אין הפרש אצלנוביןשיהיה זה במבע אובקנין ,נומהאלרוזאוות וההנאות אובוחר הכעס והקצה
והעביר הכת הכעסני הפלה רננו ,הוא לעולםיתפאויכשלכשילך,כי יבקש רעות יעזרוהועל מה
שטבעונוטהאליו ,ואמנםהעירותיךעלזה שלא הרומה,שהנה אפשר(כ)שישימךלחשוד אדם טם
אחד בספקשיספקהועל הרוש העולם גוירוטת מרוה3,י בכלל זה הדעת סתירתיסור הדתודבר
מרהעל השם( ,נ)והיה תמיד חרטך (גשם חהטד) שכלך
י
תפהבומדועטקתבלחרהמםשנהיעוהלנםבחכנייםאםאשברמוהפםת,עמ
הה
תקון מציאת המין האנושיבאמונותיווקבתיג ,ולא
בלתי
שם מ%
אפרי
יסמ6מין מקימוח יכט 5סיכולח  ,פרקכג א אכ' ססקפ ודף,ירסס עכסיו  1b)Sממס
גחך מפסיתעלס,
סנטר כפרק סשדס ססדעומ 6פד ט ספקןט
כחדוס דעת 6כרסס6כיגווממסרהיט
וכ5סכןכיכקיום ס
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נ 0פ
סויהנבוכיםהלקשניפרקבגכד
ההרברהמפורי למטעי בו
בלתי נמצא בפבע ,ולא ירקרקעי המעין נוה המאמר כשאמרתי"
המאמרבחדושהעולם ,הנה אטר ר
אשהפילוסופים אריסמ" 1באמהותספריו מאמריםספורים יסמוך
העולם ,ובכירצא בזה נאמר באמת לא תהא תורה שלמה שלנו כשתטה בפ6
בהםדעתו
המוהנ
קד
ויא סומךדעתוכהויות הצאנה,איךלאנסמכהו אנחנו בםאםר משה ואברהםובכו
בי
שלהם ,בשה
צדןשיתחחב מטנו ,וככר חורתיך בפרק אזכר לך בו הספקות העצומות המתה"בותלמי שיחשוב
שהפלנלכללה חכטת האדם,ידיעת סדרתנועותיו והיותםעניניםמבעיים נמשכים על משפט הטווב
מבמיי הסדר והערך,והנני אבאר לךזה:
פרקכר כבר ידעת מעניני התכונה מה שקראהו עמי והבינות אתו סטה שכלל אאו ספר
ןכלו
הבגשמן ולא ארךהזמן להתחיל עמךבעיון אחר ,ואשרירעתו כברשרישי
יבושך במדר התנועות ,והסכים מהלכי הכוכבים למה שיראה עלשני שרשים ,א אםנלנלהיקף,
באו גלנליוצא חוץ למרכז ,או שניהם יחד ,והנני אעירך עלהיווןפל אחדכנפניממפרשים יוצא
מלהיקש ,וסוף דבר הלך על כל מה שהתבאר בחבטת הטבע .החלת זה העמיר נלנלהיקף
על נלנל אחר ולאיהיה סבובו סביב מרכזוצלנל ההוא הנושא אותו ,כסו שהונח זה בירה
ובחמשת הכוכבים ,וזהיתחייב סמנו הגלגול בהכרח ,והואנשיהיהנלנלההיקף מתנלנלומחלי-ףכל
מקומו ,ההו השקר אשר כרח סטנו שההיה שם רברומלקש מקומו ,ולזה זכר אכובכ"רן' אלצאיז
בדנרו הנמצא לו בתכונה שמציאותגלגל היקףשקר.תומרזההחיוב(ואמר) מחובראלמהשיתחייב
ממט מן השקר ,ר"ל ממציאות גלנל היקף שיתחיבו ממנו שקרים אחרים,והנני אבארם לך ,מהם
שתהייה הסבוב לא סביב מרכזהעולם,ויסודזה העולםכו4הוא שהרגועות שלש,תנועהטן האמצע
ותנועהאל האמצע ,והתנהגהסביב האמצע ,ואם היה שםנלנל היקף תהיהתנועתו לאמן האמצע
ולא אליו ולאמביביו ,ועוד שהצעות אריסמ" 1נחכמת המבעית שא"א כהכרח מבלתי דבר D'*p
סביבו ההיה התנועה ,לזההתחייב שתהיה הארץ קימת ,אםהיהנלנלההיקף נמצא דתהיה זאת
ההנתה סבוב סביב לא דבר קים ,וכבר שמעתי שאבובכ"ר זכר שהוא המציא תכונה לאיהיה
בה נלנלהיקף ,אבל בנלנלים ירצאי
ם חוץלמדכו לאזולת זה ,תה מה שלא שמעתיו מתלמידיו,
,
ל
ו
ד
ג
ה
ואפילו התבאר לו זה לאהרויה בא
ח
ו
י
ר
ייציאת המרכז נםכן יש בומןהיציאה סמה
כ
שהשרישו אריסמ"ו טה שאץ להוסיףעליו ,חה הערה
י ,חרפשביציאות המרכז ג"כ כבר מצאנו
ל
ן למרכזהעולם,
התנועה הסנוביתרגלנליע לאסביב האמצע ,אבלסביב נקורהנחשבת הצאהחי
והתש נ"נ תנועה לא סביב דברקים ,ואםיחשובמישאין חכמהלו בחפונהשיציאתהטרכוים אחר
מהנקודות ההם נשל הירח כטו שיראה בתחלתמהשבה ,השתנוצהסביב האמצע ,השנחנו נקל
לו בהיותה פביב נקודה באשאו באויר ,אע"פ שלא תהיהויש
ע התטעה סביביברקים ,ונבאר
ן
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r
מורהנבוכים  pפרק~כר
לו שכנר דוזבארושצערי יציאת הטרכדם בספר הטניסמיכפי טה שהונח שם ,ובארו ראחרגים
במופת האמתי אשראין ספק בו ,כמהשיעוריציאת המרכזים ההםבחצי קומרהארץ ,כסושבארו
בו הרחקים כלםובעלי השיעדר והתבארשהנקודההיצותת ממרכזהעולם אשריסובסבי
בןהההנשקכוחדי
ה
הנקודה ההיאיוצאתחוץלחללנלנלהירח בהכרח,והיא למטהמנבנבית נלגלכוכב חמה,וכ
אשריסוב סביבה מאדים ר"ל טרכזנלנלו היוצא,היא יוצאהחוץ לחללגלגלכוכבולמטהמנבנוניע
נלנל ננה,וכן מרכז צדקהיוצאנםכן בזה הרוחקבעצמו ,ר"לביןגלנל כוכב ונגה ,אמנםשבתי
,
מרכז נלנלו היוצאיבאביןנלנלי מאדיםוצדק ,וראה כמה באלוהעניניםמן הרוחקמהעיוןהפבעי
וזה כלו יתבאר לך כשתשתכלהרחקים והשיעורים אשר ידעתלכלנלנלולכלכוכב ,ושעור זהכלו
בחצי קוטר הארץ עד שיהיה הכל מערה אהד בעצטו לא שיערךיציאתכל גלנל אל נלנלו ,ויוהר
רחוק טזהויותר מסופק שכלשני הנלנלים אחד מהם תוך האחד ודבקבו מכל צד,ושנימרכזים
מתוקפים ,ה שאפשרשיתנועע הקטן תוך הגדול והגדוללא יתנועע1 ,ואי אפשר שיתנועע הנרץ
עלאיזה קוטר שיזדמן,זלא יתנועע הקמן אלאכשיתנועע הנדול יתטעע IWPnכתטעתו בהכרח,
ז אלא אם תהיה התנועהעל הקומרהעוברבין )ODב' המרכזים,ולפיזא
תתההקרמה המופתיתולפי
מה שיתבאר בסופת שהרקות בלתי נמצא ולפי מה שהונח טיציא
ב
י
י
ח
ה
י
ם
י
ז
כ
ר
מ
ה
,
"
י
כ
כשיתטעע העליוןיניע אשר תחתיו בתנזעתו ~סביבמרכזו ,טזלא נמצאהעניןכן ,אבל נטצא כל
אחד כופניהם המקיף והמוקף ולא יתנועע בתנועת חברו לא על מרכזו ולאעל קטביו ,אכל לכל
י
אחד תנועה מיחידתלו.ו"ה הביא בהכרח להאמין גשמים אחרים מנשמי הגלגלים בין כלשנ
הנשמים ההם אשרביןכל
נלגלים ,וכטה בזה ע"כמן הספקות אםהיההעניןכן,ואנהיונחו
יה תאבי"ת במאמר יש לו
רמז
מר
שניהנלנלים ,ותהיה לנשמים ההם ג"כ תנועה מיוחדת ,וכבר בא
ועשה מופתעל מה שאמרנוהו ,שא"א מבלתי גשםגלנלבין כלשנינלנלים ,וזהכולו סמה שלא
ינך אותו ,אמנם ענין הנמיה
בארתיו לך בקראך עמי שלא אבלבל עליך טה שהיהכונתי להב
הנזכרת ברחב ננה וכוכב ,כבר בארתילך פניםבפנים חהראיתיךהמנע צית מציאותזה בנשמים,
ובטלמיוס כבר גילה הלאווז בזה כמו שראפ? ,ואמר בזה הלשון ולא יחשוב אדם שאלו השרשים
והדומה להם תכבדהויתם,כשישיםעיונו במהשהמשלנו,בעיינו אל מהשיהיהמדברים אשרילקחו
בתחבולה ודקות המלאכה ותכבד הויתם ,וזה שאיןראוי שיוקש אלהענינים האלהיים הענינים
האנושחם,זה תורף דבריו ,כמו שירעת וכבר הישרתיה אל המקומות אשר תאמת פהם כל מה
שזכרתילך,מהתבוננותאלוהנקודותאשר הם מרכזי הנלנליםהיוצאים ,אנהיפלו ,שאני
טרכלזאיםשטעתי
כלל מיששם זהאללבו ,תה יתבארלך מידיעתשיעור קומר כל נלגל וכטהביןשניה
י
צ
ח
ב
קומרהארץ,כפימה שעשה המופתהקבאיצ"י באגרתהמרחקים ,שאתהכשתבהןהמרחקים ההםיתבאר
לך אמתת מה שעוררתיךעליו ,והתבונן רב אלו הספקות אם יהיה מה שזכרו אריסמ"ו בחבטה
המבעית הוא האטת,כילפי דעתואיןנלנלהיקף ,ולאחוץ למרכז,וכולם ימכוסביב מרכ
ז הארץ 1
ואיךימצאו לכוכבים אלוהתנועות המתחלפות,אושיש שם צדשיתכן עמושתהגה התנועהמכובית
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טרהנבוכים חלקשני פרקכדכה

נא 51

הההפה בה מה שיראהו אלא באחד משני שדשים אובשניהםמשר ,וכל שכןבהיות כל
שוהשימ
מה מחכרבמלמיום בפלנלסבובי הירח ונסותו לצדנקודה ישאה חוץ למרכו העולם ,וחוץלמרכזו
המצא,ימצאבו טה ששנה הנחת השרשים ההם לא יחסר חלק אחד,ויעיד על אמרכזזה,
אטרת הלקרות הנטשת בשרשכפיים ההם תמיד ,ודקדוקעתותם,וזמני חשכם ,ושנגורו,ואיךיצוייר
עור שונהכוכב עם שארתנועותיומבלתינלנל הקף,ואיך אפשר עורשידומהשםנלטלאותנועה
מביב לאמרכז עומד ,זהו הבלבול באמת .וכבר בארתילךפניםבפניםיאה כלו לאיתחייב בעל
התכפה,שאין כוונתושינידלנוצורתמציאווזהנלנליםאיךהוא ,אבל כוונתושיניח תכונהשיתכן
ו התנחגות סבוביות ושוות וממכיסות למהשיושנלעין,יהיההענין כן או לאיהיה ,וכבר
בהשהיי
ידעת שאכובכ"רכן אלצאי"ניספק בדבריובמנעים הידעאריסמ"ויציאתמרכזהשבהל ושתקממנו,
והתעסק בטהשיתחייב פןהנמיה,להיותפעליצי11ע המרכזאינומובדלמפעלהנטיה,אולאהשתהו,
והאמת שהוא לא השינהו ולא שמעוכלל,כי הלמודים לא נשלמו בזמנו,ואילו שמעוהיהמכחיש
אזתז הכחשה נדולה,ואילו התבאר לו היהנבוך בכל טה שדגיחו נוה המין מטכה גדולה ,ואשר
אסרתיו לפנים (טף(ort 1הוא אשר אשנהו עתה ,והוא שכל מהשזכרו אריסם"ו טתחתנלנל
)~ff
עניניםידועיהעלה מתחייב קצתםלקצתם ,ומקומות החכמה בהםוההשנתה
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המעט ,ואתההראה מה שבו.ואני אוטרע"עמליצתהשיר,השמים שטיםלה'והארץנתןלבני אדם,
ר"ל שהשם לבדוידע אמתת השמים וטבעם ועצמם וצותם טענועווזם וסבותםעל השלמות ,אמנם
מה שתחתהשמים נתן יכולתלאדם לדעתו,מפני שהואעולמווביתו אשרירד בווהוא חלק ממנו,
ושקו האטת ,כיסבות הראיה עלהשמים נמנעותאצלנו ,כבר רחקו ממנו בעלו במקום ובמעלה,
השאטה הכוללת מהם שהם הורונועל סניעמ ,אבל שארענינם הוא ענק לאיניע
ו שכלי הארם
לידיעתו ,והמריח המחשבות במהשלאניעו להשגתוואין כלילהם שינגעובו ,אטנם הואחסרוןדעת
אומין מהשנעק ,אבל נעמוד אצלהיכלת ונניחהענין נמה שלאיושנ בהקש,למי שבאהו השפע
האלהירגצום עד שיהיה ראוי שנאמר עליו פה אל פה אדבר בו ,זה תכלית מה שאצלי בזאת
השאלה ,ואפשר שתהיה אצל עלתי סופת יתבארלו בו אסתת מה שסופק אצלי,ותכלית בחירתי
לאמתשאניבארתי בלבוליאלוהענינים,ואנילאשמעתי מופתעל דבר מהם ולאידעתיו:
סטוק כה רעכיאיןבריחתנו מן המאמר בקדטווזהעולם מפניהכתובים אשר באו בתורהבהיות
העולם טחודש,כיאין הכתובים המוריםעל חדושהעולם יותרמןהצהוביםהמורים
עלהיות השם נשם,ולאשעריהפירוטסתומיםבפנינו ולאנטנעיםלנובענין חדושהעולם ,אבל היה
אפשרלנו לפרשם כמושעשינו בהרחקת הגשמות,חשוליזההיהיוהר קל הרבה,והייטיכוליםיותר
לפרש הפסוקים ההם ולהעמיד קדמות העולם ,כמו שפירשנו הכתובים והרחקנוהיותוית' נשם,
אמנםהביאנו שלא לעשות זה ושלאנאמינהו,ב' סבות ,האחת מהםשהיות השם בלתינוףיתבאר
במופת,ויתחייב בהכרחשיפורש כל מה שיחלוק על פשומוהמופה,ויודעשיש לופירחח בהכרח,
וקימות העולם לא ד,וזבארבמופתואץצריך שיודהוהכתוכיםויפורשו מפני הכרעת דעת שאיפשר
להכריע סתרו בפנים מן ההכרעות ,תה סבה אחת .והסבה השניתכי האטננושהש"יבלתיגשםלא
השזור לנו דברכיסודי התורה ולאיכזיב מאמר כל נבינו,ואץ בו אלא סהשיחשבו הפתאים שגזה
כנגד הכתוב,ואיטכנגדוכמו שבארנו אבל הוא טונתהכתוב אב5אמונת הקדמותע"ע אשריראה
אותו אריסם"ו שהאעל צדהחיוב ולא חרתנה מבעכללולא וצא דברחוץסמנהנו ,הנההיאסווזרת
הדת מעקרה א ומכובת לכל אות בהכרח ומכפלת כל מה שתיחל בו התורה או תפחיר סמנו
האלהים
עםמוב
אפדי

פרק כה
פרקכהיע

א ומגונח (גל *ס גסגלמ .רשל  n)tDhnכעוגותיו6חכמכמסל6למדחיסולכן(מסכתי 6מר סקס
תוכר כסירוסו:
י6ין כריחתנומן סמ6מרכקומותמעולס 6חרססגיעסרבכגבולו נקלוסעגיגיסרמולמסכרתמן
ג
סמ6מר 3ק7מותמעולס ,וסו6כילפי ססקדמות hSג6עליומופחוכעכור ססו 6סוחרליסודיסחורםויפ"כ
מצחרכלגכי,6ל6געגורססגת~כיס6סרג16כתורסמוריססיות מעולסמחמס ןג 6ססרסיפ1רסוכמוסעסיגוכסרחקח
יסם ע3דעת מקדמות ממסספירסגו
סגסמותעם פססרגיס161 .ל סיסי~חרקלכיקורסגחוכיסממוריס על סמ17סלפר
סכחוניסוסרחקטפיוחו גסס,
י 6כל עבטוס כעגור סחי סגות סגוכרוח ,.געג~ר סל 6נ 6מוסת  SPקדמות סעפם
כמו סג 6מוסחפלסיוגי
וכלחי 161 , onaסל6יג 6מופתעליו 6לPI)DD 6מספיקות ן 6ס ל6סיס סותר לזת כלס
סייטמסרסים16תו061 ,סיססוחר לךמכלסויכףממופחSPססעולסקנמוןסייג
ומכ6ריססכחוכיסעל ססדמוט36 ,ל
3ט13רסיוינרו6ל1וסגיסרכריססל63 6מיפם עלסירמ1ט וס61סיטר כליסודי סרס ,סרתקגומסקדמוסול6סירסנו
סגסי3יםגטייטוכססידטוס,כי טןמסויר 5ריסט"ו ט"5ססט3יל
קיטס(ס'p)gכלל סו6סותרתסדתומכוגעלכל
מסוי
,5ת

.
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מורהנבוכיםחלקשניפרקכהכן
האסויט ,אלאאםיפורשו האותא לכ במו שעשו()6בעלי מן ה"טמעא*םיצאוביץלמין

החי

ק ההכהה ,ואטנם אםיאמין הקדמותעל הרעתהשניאשרבארנוהו והואדעתאפלטון,והואשמהמיס
הכזבת האאות( ,ג)אבל
גשוהויםנפסדים ,הדעת ההוא לאשתוריסודי התוה ולא תמשך
ר
ח
א
יובי התוה וכלתםשאיפשר
ת
ו
העברתם ,ואפשרשיפורשו הכתוביםעליו(ג)וימצאולודמיונותרב בכת
להתלות בהם עםיהי
ו לראיה ,אבל אץ הכרח מביא א11זנ 1לזה אלא אם התבאר הדעת ההוא
בסופת ,אטנםכל עתשלאיתבארבטופח לאזח הרעת נטהאליה ולא הדעת ההואגם כןנבים
כלל ,אבל נבקהכתובים כפשומיהם ,כאמר בכי התורה הנידתנוענין לא עיע כחט להשגתו
נ(ד)יהאותסעידעל אמרגן מענותינו,ודעכיעם האטנתחדרם העולםיהי
ו האותות כלם אפשרעת
הזרויההתורה אפשרית,ותפולכלשאלה שתשאלנזההענין,עד אם יאסר למה שם השם נבואתובזה
ולאנתנהלזלתו ,ולמה נחן השםתורתו לאומהמיחידת ולא נהנה לאוטה אחרת ,ולמה נתנה בזה
הזטן ולאלפניו %א לאחרם ,ולמה צוה באלוהמצותוהזהירבאלו האזהרוון ולמה יחדהנביא באלו
הנפלאותהנזכרות ול24היוועיתם
,ומה כוונת השם באלו התורווה ולמה לא שםאלו הענינים המצוה
בהםוהמו"רר מהםבטבענו אם הוזה זה כובתו,יהיה מענהאלו nl~wwnכולם,שיאסרכן רצה או
כן נזרה חכטתו,כסו שהמציאהעולםכשרצהעלזאתהצורה% ,א נדערצונו בזה או א81ני החכמה
בקץדצורתו וזמנו ,כן לאנדערצונו אוחיוב חכמתוביחד כל מה שקדמה השאלהעליו ,ואםיאמר
אומר שהעלם כן רוזח%ב ,יתחיב בהכרח שישאלו השאלווח ההם כלם,תוין לצאת מהםכי אם
ההניה ,אשר ספק בהם
במעניםבגבים קבצו ההכזבה והבמוללכל
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הפשוטי,םההם,ומפני זההי 54הבריחה טואזפהי'פהשדועטית%,זהכלוימיאהיחןשוביםויכלול
ה42פלה שאלו התבאר החדוש בסופת עלדעת אפלפוןיפ%כל באה שדברועלינוהפילוסופים
סרה ,וכןאלוומזאבתלהם סופתעלרעת אריסתך תפולהתורה בכללהיעתקהעניןלרעתן אחרו
ת1
הנהכנרבארתילךכיהענין כולו נתלה בזה המבוקש ',ודעהו:
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פרקכוראיתילרביאליעזרהגדול דבריםבפרקים המפורסמים ()6הנודעים בפר
אמר
מעלםיותרזריםטהם בדברי אדםמן הנטשכים אחר תהיתטרע"וק תה
דבר שמעלשעון ,אמר שמים טאיזה טקום נבראו מאור לבושו לקח ונטה בשלטהוהש
יו
יסתהץ
הוונ
והולכין ,שנאסרעוסה אור כשלמה נוטה שמיםכיריעה ,והארץ מאיזהמקום נבררתן משלג שתחת
כסא הכטד לקחוזרק ,שנאמרכילשלנתשמרהוא ארץ ,זהלשוןזה הטאטרשנא' שם,ואני חטיה
ש טנ
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יזסל6ימסךכזרך
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סעגס mnhיס6פגמ סמדוס ,כי  mnthwוסמוססיס מס
עגי(יסט65יס מקפן סענה51מ  nwbססקרמוח ש"ש מקר
6 ,owlb'5Dאכ סלוח  1'PDמדוס סעעס :רולעסו.
י ד16י 65דס רימוס ע 5כמוז קונו :
ל"5כ

עי

סגזו,5
כ מרסע6 5מוגס סקדמוק ,וסו 6המרור6יחי לר'הליעור מגזולוכו' .וסמ6מר סוס עמר ot%מ6י
י( 1673מ16ר ל13ס1עקת וגבס כסלמס בנקמר עומס 16ר כסקנס טפס סמיסגיריעס ,סקרן מ6י~ס
מולס
וי
י לס5גיהמר סו6 6רן ,וס ספיפרסור סנת(65ריריוס
מלס גכר6ח מסרג סחמח כס( כנודו5קח סג6מר
למרכ61 ,גי קמס זסס"כסחס סקורן06 ,ס6מיןססו6מןמסקר
ססכס,יספ
ר *סר סמם סמ6מר ,ספק
סימ65

עיזיו

קישקש

( )6בעליהינך,הריה בו בעלי הסחר שהם לא שהשם יתפרד המציא שתם הדברםמזיחם נט שתראה זח
כה
' יבינו הפסוקיםכפשופיהם(:ג)אבל העכרתם ,הרבה בנעשה בראשית ,כמן אדם הנוצר סהאדמח והבהמות
:
הספר
)
ז
(
ת
ו
א
ה
ו
ת
ו
י
ח
ה
ו
אמתת
,
ה
ר
ב
ע
ה
מלת
,
בא
אפשרות
ו
נ
י
ת
מ
ע
מ
ל
ע
שהשהות
ש
ו
ר
י
פ
י
כ
רוצהע:גל
הברנצקווןטובתזהרבים רוצה בה ענין האפשרות :מ) בטנאו לו האותות מעירעלכעo
~י
pה
נו
"נו שהכל נלונת סנון ורצך
רט
דמיונותיכתוגי התורה וזולתם ,החמן בזהשיש דבריםרבים
נקר()6הנידשת
 ,חיטן נקז שהטמ

פרק
י

נירק

גפרי אלישי

גקראש
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זה החכםמה

מורהנבוכיםהלקשניפרקכו

 ,אםהאמין הואטן השקר שימצאדברלא מדבר ,הנ"א

נב 9פ

חמריתהסו

כי
סבלתי
התפת
ן מהיכןנבראו ,א(נ)ואיזה דבר הגיעבתה המענה,
טמנו מה שיתהוה ,בקש לשמיםולאי
יתחייב שיאמרלוואור לבושומהיכןנברא,ושלג שתחתכסאהכבודמהיכןנברא ,וכסא הכבודעצמו
מהיכן נברא ,ב ואםירצה באזר לבהנו דברבלתינברא ,וכןכסא הכבוד דברבלתי נברא,יהיהזה
רחוק מאר(,ג) תםיהיה מורה בקדטות העולם אלא שהוא בפי דעת אפלמק ,ג אמנם היות כסא
הכבורמן הנבראים ,החכמים כתבו בזה ,אבל על פניםזרים ,אמרו שהוא נבראקודםבריאתהעלם,
)וההן
אטנם כתוביהספרים לאזכרובובריאהכלל בלתי מאמרדודע"ה,ה' בשמיםהכין כסאו(,י
מאמריםכולהפירוש מאד ,ראמנם הנצהווע'בו הנה כתוב ,אתה ה'לעולם תשב כסאך לדורודור,
ה ואם היה ל"א מאמין קדמות הכסא ,א"כ תארלשם,לא גוף נברא,השיך אפשרשישעיה
דברשםדוב
אפורי
ו א זס זבל  Dt)Oמוס ספפנס .ל"(oh-טיס 0ימ65דכרמל 6דגר6"61מגלחיחמריתסוס ממטולכ!
כפרקכ
מקמיןס6ין סוקרסימנתדורמן ססעדל Otssכקם ממיס עקרן מסיכן גנר6ו,כמיגיעויקמר פסול
,
(
"
ר
סיס ( Shlnסמים 6(1רן פסיכן (כרפו ,מפיוס ממל מ16רלכוסויסקר 0י6מר 41ור ל13סומסיגן גכר 6ו6ס
ך ס0סיקס סחטוכס כמס סססיכ מ16ל (נוסו  16ירנס כ16ר 5ט0ו ד3רשתי ג3ר 6וגן כס 6כנסו ד3ר
גחסזו",י
ןסחמייכ סס(6ס ג"ג161ל
מטססתמפ כ 60סככוד,כיטדיי
(כוסו  16סכס 6סככוד  16ספ(נ מסיכן נ3ל"16מל 6"60
אתסוס רכלמןמסעיר(ס' סמונך :ב ו6סיפנסגאולאגופו
י נ3ל6וכו' .ר"( 06ירנס 63ול(כופו נמנ 6כע( אמר סס טוב  bSDhממרמר סרב ס6מר
י לפי זעת
עכלמי
כ
6ן
המון,וכן לנס כקמלו גס 6סכנוד ססוasa6
ס כס6ככוכו 7נרגלבינכר
ר,שיעורסנדוליסי
sעלכוס
ממל קד
 btonקדמון ,וסעו(ס סספ( גכל 6מסמומל ססס( סחמח כי גס 6סככוז  610ס0מיס  otnnolככר ייח
ס לסם
רי6ס כמו 60מר ממיסמסיכן גגר6ו מהור לכוסו 50
סנ(נ(יס וסו 6ס(0ג .וס מעגיןיסים רמוק מ6ד ,נסיסיס ג
מולס ע( קדמות סעו(ס hto1פיסיו 3ע(י חמל קדומים ,סקכ"סhS06 ,יסיס כס 6סככוד זכרזולתווזס65ידוייר
:עוד6מר
וסו סגל(ס כקול (טסו וסיסים ג(נ( ערגוס  6101סגרנס כ ססמיססס כס 6כג171כמ"פ ס0מיס
ירכ המגס סיוח גס6סכגוזמן סנכרכ6סיבסיגנדר כחט
ככס*"ככווקימון 636 ,ס"ת ססכל 6מסקזמוח( ר"
ת ס
(פמייזעת סמכמיס ססו 6מכללסננר6יס 6גל במרו  6100ג3ר6ע5
ססנמס סי 6נוסס (דעס  ,llp)Dbוכקול וס כי
יסיס 6חד מ0נעס 7גריס סגכר6ו קורס
י גפסדיס,ואסי  nbrססגחס מגיסורי
*בסון ote~oג"כסוויסכי
ס )
כ
חס  tnSsסוס 6כ( סו 6קנמון ,סגכר6סעונ,המגסכחוניסססריסל 6זכרו כוכריבך
סכס 6סככוד  6101נסג( עלכו
 o)Dbז6ס ססכל 6מסכמם עם"סקרון נססממל סספ(ס11ס כל,5כלחי מהמר ד1ז ס'כסמיםסכין כסבווסו6מהמר
גתו
מ obt ,76גס 6סגגוד ס~6
גססו ,ומסג,,ס"פר סלנ זעת  oh1 ,Itplehשםסערן יסכיל
סססגיחרווכ0ס0מיסכסבי6יך 6תר 0סכתו3ססלמ
'6כו
~כרכו
כןיסיס למזק מ6ד סיסים כס 6סככוד וסול ) s)sערכות
י ככר 6מרכר6סיח כר6הלסיס 6ח otnwו6ח
"6nס
hי
Dר
 :11mPג 6מגס סיום כס 6סככודמןסננל"'ס .ל"("מגס נ
כ
סגג6ל גסכס 6סכטל וסו 6עלטתמן סגכל6יס פנל כמכו סקרןhS 06 ,יסי
ס סטמיס קתיס סגוכרגבותו פסו(!
זעת סחכם ר"36עז"ל,
י סכרי6ס כו6
סמכמיסנ"צ כוס :ד 6מנס סממוח 3ו .ל"( 6מגס  S1i1Dסרסיע
כ
סי
יס סתמתוגיס ,ול 6דגר  )m~oגדכריס
כר
ן סיסים גטיכעתיד מנססו 6כבלו ס7כ
ילווח עס סיוחוגנל6מןסיי
סעליוגיס גללו
מכוחלמןהיחוג 6חס טן וכו'oht ,כן ס 61מנ61ל סטן
ר16י סג6מ!ל"(סגס 6סכטד  6101עלכופ יס1ס קדמון 6מל אמר סס טונומגסלפי דעת סר3כסי מסכסגין מרי
שיעזרסגול0ססמיטססכמיסכסחוט6חרטימר
ססמכפי 0סוכרים ססו 6ממ~ופ "6כ6ין לגויסגיימס
גסוס נו זס סדעס'(ל'  1tD'ibסנדו( ,רו(ויסכור 0כס0 6סחמר 0לססהיגו כחמר6ל1סגסמיסססמיס סגססויס,
ס7נרגן,ססמיס ססגגר"יס ממור ל3ו0ו ,וכסה
סינודיסים ג(נ( עלגות וסיסים כאתי  :ה וטססיס
ל"
ד'שיעול מטמין קדמות סכס .6ל"(נכ
המלפיסכול וסי
06
"ו 7סס סטמיס 06 ,גן סס מחוד0יס6 ,סכן 6יך
גכ
כ
ן
ו
כ
ג
ס
י זעת ר' הליעור סו6
ו
מ
ג
ע
כס6
0
ט
ס
כ
פסג *0קדמון 6מל ס("Sh~ 6מ"כ ו
ר
מ
י
י
ד
ו
ג
כ
ס
twP
ר סכסך סכ3ון
ל"
3ו
מסיכןיס
ויסים סוכר דעח tD5DhלIפ6 ,ל06 6גימ
 061 6כןמענין סו 6פולס מונם פיסק:
0מ"ל 610גלגלערכוחוגס דכרגלחיגכר16~ 6לס ס6רסנלג5יכו
קדמון",מנס שמר פוס סכ 60סמסו6ל 6יגולוי
גו
ססס
עלכוח ס6ס סעגץ גן '3י" (6 6מונחמקימוח6 ,כ( סס גכר6יס מהור לכופו ,וגס רמוק ahnכ ס50ג 06ר
ן 0סו6ססיו 6סרפאן ס
י
גנ
יו 6תחת כל
שמרמםס:ס1כס סו 6ח6ל ענמוחו יחע(ס ונדו(חו 6סל ס' 6גתסווס ממגו סיר
קדו
""גיסיסחו"ל (סם.י"( (סי 61ח ססגמסיסיס סג5גליס ל 6ערגות:עוד 6מר סרכ "תגססגנחיות
ככסך סכ3ו7חסחגי
ם גחונ כמש 6תס 9לעולס חסכ כספך
אפקרסיסיס ל 6גלגל ערכוח ול6ס0מיס060, ,יסיס
סתר
קרשקש
נקראים פרקי תגי אליעזר( :ג) ואי ~ח דבר הגיע טזה שבול הפ.רוש טאד ,רוצה גו שהוא נברא,
י נראה טזה
כ
הטענה  ,הרצון בוה שראוי שיושם בתשובת זה המענה שהשמים נקרא'ם כסא להוראתם על גרילת עצמו ,רש לפרש

ח"ה

י

"י

יהיה

מש:1:%':ןפזן;::

עי

שאמר לו מאור לבושו ,וצריך ש.אמר 4ד ואור 134ש 1מהיכן פירוש אחר שהוא בלח .נברא והוא תארלוית' ,והרצון בזה
נברא
( ,ג) ג'כסו .ה בקרטות העולם ,פירוש אחר שאור לבושו גדולתו ועצמוהו ,ואמר בשמים הכין כסאו כלומר הם מורם
וכסא הכבור בלתינבראים א"כ הם קרטונים( :ד) והוא מאמר על נסאו שהוא תואר גרולהו ועצמותו ,ולזה אטר אהה ה'

לעולם
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מורהנבוכים הלקשני 8רקבו

דבר מתואר ,הותרנ58א מאמרואורלבושו,זסוףדבר הואריריבלבלכלבעל הרת
אספתו
ינ
שאד מאר ,ולא התבארלי בופירוזםמספיק ואמנםזכרתיולךשלא תטעהבזה .אלאהי
יכלפנים
ל
מע
ש
כברהועילנו בו תועלתנדווה ,שהוא באר שחסר השמים בלתי חטר הארץ ,ושהם שני חסרים
ננדלים מאד ,האחד מיוחםלוית' למעלתו תרולהו והוא מאור לבושו ,והחוטר האחר רחוק טאורו
יתעלהוזוהרו ,והואהחומר התחתק,ושמגוו משלג שהוא תחתכסא הכבוד ,וזהו אשר שמני שאפרש
מאמר התורה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר ,שהםהשינו במראה הנבואה ההיא אמתת החמר
יאיקלום שםרנליושביםאל הכסא כטושבארתילך( ,ס)תה באר שהלבןההוא
הראשון והתחתון,כ
שתחת הכסא הוא המר הארץ ,וכבר שנהי"א זה הענק בעצנו ונלה ט  1ר"להיותם שניהמרים
עליוניותחתמי,ושאץ חמרהכל אחד ,תהוסורגדול()1לא תקל בביאורגדוליחכמיישראלנו,שהוא
סוד מסודות המציאות וסתר טםתרי התורה ,בבראשית רבה אטהרנ"אכל מה שישבשמיםבריגועו
מן השמים ,וכל מהשיש בארץ בריאתו טן הארץ ,והתבונן אזך באר לך זה החכםכי חמר כל
מה שבארץ חמר אחד משותף,ר"ל כלסה שתחתגלגלהירח ,וחסרכלהשמים ומה שבהםחמר אחר
אינו זה ,ובאר בפרקיו זה החדוש המוסיף ,ר"ל ח מעלת החטר ההחג וקיבתולו ,פותסרקזה
עזה
'אבולטקוסונםבן ,ב)0יד

:

י

8הק

שם טוב
ם מעלסקדמון כפידעת6ריסט"6 1חר
ס7גר כןיסי
סגמ65מתנועע ססו6סגלגלימ165עמוכל ס6ל סד3ריסO51DO ,מחו"ל:זסוף רכל זכל.ל"( סממ6מלוסממכס
סל
ר ;6פלטון סו 6מזמין קדמות סכסך 06כן סיס נל6ס דעח קשוח מש
ס ,ומוכסמש  1(6עליו ט6ינף
ו"
061גימ
יסי
ס ת61ר לפס ל 6גוז גכר 6ופיך 6ססר סיתסוס סוכל זעת מקימות(כן מקמריו מנו(גיס :ת מעקת מממל
זכר מחצר,ויותר גסל 6מצמררכי כליעור 6ורלכוס? ססו 6וקלגחו לו .ר" 3פסממל לנלגמי סו 6כמעלס גזולס
סיורם t)'hDת61ר36ל חומרכסירי,סוך 7כרסו6יכלכל וקלוכס ממנויחעיסיותרמן סממל ספסל.:ט ומסחן וס.
ומטרון וס מחמל ספסל:י ונכו( מקומו.ר"( כנט(
כל כעל מדחמיודע 6מוגחג 1מ6ד מ .76וקמר סרכ
סל6יחכירלוסירוסממסיק כוסמעגין ו6מגס זכרוכדי ל
זo
p
י otסממל מספל סו 6חמח כס 6סככוז ססו 6צמחגלנ5
יסני המליסגכ1ליס מס חמל
סל6גטעס גוס ק(ו6מר,וגס לסרסולומר מחתר ססמיס סירת :כוזעוס .ל"ל ס;דעכ
כלחי חומר,T?hOוהסססגי חמרים ננ7ליס מ6,ד6,חי סספ 5וממלסגלנ(י,וגזע נפן מכרח ל' ליעול מססי:6
מיוחס לו למעלתו וגדולתו וסוט מצורלכוסו ומחמר
ס6חר רחוק מכורו יתעלס ונוסרו 1סו 6מחמרסחחחון ,וסתמו aSnnמתחח כס 6סככודומרחיקוממגו לתם 6100
 610גמ 65נכחוקין  15מעקמולויס מסקורותוס 61מתנגד פססיתעלס מ75ססו6
רPחsPו~קל6מטניתעערסכ6לעסמ ,כ
מל
יכ
יו' גח
סלסיוע,תיוכמגס מסמגמי5ס6עםסיס לגמס5ס6חמר סס גסעלחתיך גע5מוחסומאיריס לעולסואין
לסס סוס כח 6ל 6סחגועס ו ססלמ1ת
לעולס כפעל ל 6כגסתיסכעליחייםסיחגועעו פעם
לססכי
וינוחו פעס .ומנסכי"
רלגורי"ליעורסגי1ל סיותססגי חמריס סעליוגיס 1סחחחתיסומין חמר סכל 6חד,וזס
י חמר סדכריסססוויס סגסס7יס 6יגו חמר שכריס סג5חייס,
י 6ספיו משתסי סחמריסיס'סגל
סוד גדול,כ
כ
' וסורסלגו
גלחי  16סכל ס~וס נפסד ,וסורק לגו מגית סחמר כל ממיס 6חד ותמר סחחחוגיס חמרוחסרון,
סליסיח סחמר ססמיס  610חמר מעולס וגככדולגןייוחסלאורו למעלת סחמר ססו 6וקורכחו לו 6חי וס סחמר
61יך סו 6רחוקממגו61 :מרו וזע וס ר"ל ס(דע 6ל 1סק73ליס וגדע גסכן סורח רכי שיעזרסג17ל מססי:6
אמר סס
שב ל6יגעתי למט סחכל3ל סרס כוס סמ6מר,כ 6ץ סססמיס וסקרןוכל 5כ6ס סס מתסוויסי
םלפיס
סכו(!,ויקמררכיהליעורסג17לססמיסמ6יוס 7כר גכר
י ,16ומרגון בו6י זס מכס יעמידסויקיימס,ויקמר
י nIJDOסמקיימוחלסס ססססכליססגכדליס 6סרסס מח7מיסלע5מוחס6ליתעלס,ונסהמרו מורלכוסו :ולמס
כסססמיס 6חר סנתסוו bSיסס7ו ר6וי סיי1חסן Sbסכות ג5חיוח,כי סכתסגגחיתיחויי
בסיסיםגלחיכמוסו,
'וככר
ידעתמסחכמיס ססילוסוסיס כמו כ"ס 61נוחמע 7סירקוססגלגליס גמסכיסומחוייכים מססכליס סנכ7ליס1 ,ס?6
דעת סרכ06 ,כןיסיס קומרוסמים זפ ס3פ ומססי 6ס3ושסוייחס3 ,יןסיסיס ~ OSIDקדמון"
 1מח71ס
כי
ס
סכל 6ח ,7רכס  PPTSמסו  on)oעלמג6דיסחיוכ(61 ,ור ססס ססכל,יס סגכ7ליס ססס 6ורלכוסוH.sI1lסיוג5מיי
כלחי גססדיסכפי סיעת חוריי  16קיומיסכסי 7עח ססילוסוסי וכמנס סכרן 6סריכלול כל מסססו 6פחח
גלגלמירחכמו ס6מרסללו 6תס'מן סקרן 6חרסכל 6ל1סו1יס וגפסדיסיחויי
כסיסיס סתחלס לסס כלתי סחחלת
סג5ח'1ח ,וקמר hwnססיו5יסר6סון"ס
ר לו nlh'snמעגמוחו וס 61רחוק מ6ד מסס3ס סר6סוגס כמ7רגס
)tolpnדגותסדכריססגסס7יס ,על  75סחמר 610ססיוליסר6סון ,ועל  sulio 75ס 61סנרםססמימיי ססו 6כס6
,
י סו6
סככות,לכ
רןגי6י1ותחסולכלסכמלרעו6תלו6 ,סלנ6מ~65ח גחסוו מססיולי סר6ס1ן ססס תחת כס 6סככוך ,וסכןוסכ
ווססגי6י
~
סsP
 Lר16י לותרטרגי6ליעור מגדיל סיסמתמין מחרמות  ,ולכן יסור)
י
ס
כ
'
h
?
תתרוס,ייסי
ס פיריתחג*1ר סגיתרסי3ל3ללכלכעלרת ,ויותר י3לנללכלגעל סכל
סכ13ך ג3ר6
לכסילידס
קרשקש
ע 1ר1ר שנה הנצחות וכמא שתאר בלחי נחשב בעיניה אותו הבאור שעשה ר' א*עור שהוא
לעולם השג כמאריד
הכמא בנצחות כטו שתואר עצנה( :ס)וזה ביארשהלוב ,ההוא
ישראל( :ו) זה,
בזה מצר החלוף

%י
כס6סככוד ת61ל tnlDStית'1נ17לוצוסטיך"ספלפיססוס

"ין

גיתי

ורע הרצך כי
טגדולי חכטי
שהחת הכפא הוא חוטר הארץ כטו שביארתי בטעשה לבנת אשר בש ':הטר.ם לא יאג,ר חוטר אלא בשהיף הוא סכת
הספיר כ(:5ו) לא תקל נגיאורחכטי 'שראל,הרצון בזה לא'היה ההחלפם בקיוםובעטירה ,שהחוטר האחר שהוא
ה'2מ'ם
אישיהם
עוטד'ס

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

הנבוכיםהלקשניפרקכזכח
מי

נ58 3

ילך שהאמנתחדפם העולם הואיסוד התוהכלה בהכרח ,אמנם הפסדו אחר
פרקכזכברבאית
שהתחדש חתהחהאינו אצלנויסודתורה ,ולאיפסידעלינודבר טאמונתנובהאטנת
התטרתו,השולי תאסר הלא כבר התבאר שכלהוה נפסדואם הוא נתהוה הנהיפסד .דעכיזה לא
יתחייבלנו,שאנחנו לאאמרנו שנתהוה כמשפם התהוות הדבריםהטבעייםהמחויבים לסדר המבעי.
כי המתהווה ההואעל המנהגהמבעי,יתחייבהפסדו בהכרח עלמנהנ הטבעי,כי כמושטבעוחייב
שלא ההיה נמצא ואחרכןהיה,כןכמוכן כהכרהיחיב שלאיהיה נמצאכןלעולם ,שכבר ממאסת
שזאת ההוויה בלתי מתמדת החיוב לולפי טבעו .אטנםלפי מענתנו התורישו אשרהיא טציאות
הדברים והפסדםלפירצונויתעלהלא ע"צ התיוג,לאיתחייב לנולפי זה הדעת שהואית' כאשר
המציא דבר לא ההן נמצא ,שיפסד הנמצא ההוא בהכרח ,אבלהענין נתלה ברצוט ,ואם ירצה
יפסידהוואםירצהישאירהובנזרת חכמתו,הנה הואאפשרשישאירהולנצהנצחיםויתמידהו בהתמדתו
הנעלה .כבר ידעת שכסא הכבוד אשר כתבו החכמים בהיותו נברא ,שלא אמרו כלל שיגדר ,ולא
נשמע כללבדברינביאולא חכם שכסא הכבוד יפסד אויעדר ,אכל הכתובים אומריםבנצחותו .וכן
נפשותההשובים הםלפי דעתטנבראים לאיעדרו כלל ,ולפי קצתדעותמי שששך אחר ונשומי
ו מעוננים תסיר לנצח נצחים ,כאמונת מי שהתפרמטה אמונתם
המדרשות-שנוסותיהם גם כןיהי
באנשינןעדן)6( .סוף דברהעיון יחיב שלאיתחייב הפסדהעולם בהכרה ,ולא נשאר אלא צד
הגדת הנבלשים והחכמים ,אם באה ההנדה בשוההעולם יפסדעכ"פ אולא,כי רבהמונינו יאמינו
שזה באה ההנדה בו aw1 ,העולםיפסד כלו ,והנהאבאר לךכי הענין אינו כן אבל כתובים רבים
באו בנצחותו .וכל מה שבא ספשומו של דבר שיראה מטנו שיפסד הענק ,מבוארבו מאד שהוא
משל ,א כמו שאבאר ,ואםימאןזה אחד מן הנמשכים אחר פשומיהדברים ויאמר שא"אלו סכלתי
שיאמין הפסדו לאיקפדועליו ,אלאצריך שעדיעוהז בשאיןהפסדו הכרחילהיוונו טחודש ,ג אגל
יאמין זהלפידעתו בהאמין(נ)לם3יד במשל ההוא אשר הבינהו הוא כפשוטו ,דואין הפסד בזה
בתורה בשום פנים:
י שלמה ע"היאמין הקדמות ,תה פלאאיךידמו באדם
פרקכח התבה מאנשי תורתנו חשבו
כע"ה שיאמין בקדטות ,ואם יחשוב אדם שזה נמיה ממנו
שהואמאנשי תורת מר
הדת,חלילה לאלהים,איך קבלוהו מכוו רובהנביאים והחכמים ולא
מדעות ההורהויציאה
חלקו עליובוולאגנוהומעלקארחיר מותו ,כמו שנמצא שחייבחהו בנשים נכריות וזולתם ,ואמנם א הביא
לחשב

שם מ1ב
ז א גטו ס6נ6אופ.וסי ס"ס מוס סמוק :קורס כרי6חכעולס  06 ,ר5ו גו קזימסזמגימoht ,
שרקכ
ל ב סמןסססדוסולחילסיומוממודל.ר"לסין ר3ס גוסקדימס גטגט6 ,וסק7ימס גסגס סונר מנצר
פר
0ססד מעולס מכרחי נעלול נ
כגל 6ס0ר טכס 6ככגו 7גגר 6קוזסוריצח סעעסכ סו 6קונס
6100
"מהודם
י וני6רגוזס
 1nvממודם :ג 6כל orItnbtלפ'דעסו .נטגעונסכםכסי מססיחכ6רנחי מססמע,
ג5מוחו נעמידעםw
גסכן נסק7מות 6סר עמס סרב:
י
ו
ט
ה
6כל ' 6100 D'boקמין סססד
ס נס6מינו פסס'
יל סס6מנתחזוס משלס סו6
ז סנר
מססכלמ1כלי6סהיספמסוירדיםסט5ופלי(וס:מהד6;1סיעןו(מספסגד00דכ,וס,61גנ1סוגרןסג'.סרב"(ל פרקכ
ךס כסגרח ,התגס סספסז
תם כל
שר
יו
גת
יסע ס
טס כצמיגו oSlponל6יפסד'6ן כס סוק 5יסוזו0סחורס "6ר ססתמ7סוסחסווססיגו~I1Ssיסוך סחורם6 ,מגס
כיקר סרכ ז 0למס סנרוכחוכים מוריססגגחיות ויגוף
גסוס ש"ס:
י כמו ססו6גלחיכןסיסקדמון כעגור
רזס.ל"לonlgnס6מיןסקדמומ :ס76סלחסוג
פרקכהא ימסו
י
כ
כ
כל סווס ) 1DDוכל גססך סווס ,וקמר סרבס6ין סדכר
ס"3
גסיפסך,
כןכי  awnnoעל 60גסגסטכעייסס 7על סמגסגסטכעי 6כלמי סל6גחסווסעלכמגסגסטנעיל6יחויי
 5ן
61ין רשילס6מין ססעולס יפסד.כעגור ססו 6סווס,כי גפסות סחסוניסל ךעת 13גגר6יס 1ל 6יעזרו כל
פיג 6סגדתסגגי6יס 1סחכמיס ססעולס
וסגך hSגימע כלל כנכרי גניך  16חכם סגס 6סככות ימסד ,וכןגסכן (6
ס מוריס ג5מתתו :
י
יסס ,7ו6ס כ 6סו6כסי סמסל ,ושמגס ג6ו כחוכיסרי
ן סק7מוח ן ווס סל66יךירמו כ6זס ססו 6מחורת
פרקכתסייסמנוגסי תורחגו חסנו  onloסמלךישמי
מין נקדמ1ח ,גי 061יחסוג 6דס סוס נטיס ממגו מדטוס ססורסוי65מטסרי סרסהעילס
מר
נלעי"סממסניו6רינסנני6יסוססכטיסול6סלקועליוגיול6גססיעתרימוסוכמוטנמ65ססיינוסיינטיס
ל*לסיס6יף
י
קolnht ,סגי6לחסין וס מקמר ססגמיסנסחו  tu)sמסרעסלטמסניגרגריוסוחרים וס 6מוס
גגריחזחומוס

ל"י

6ני

קרשקש

וגוטים

שמרים והשרות קיימות גטשאיהפ חלתי משתנות ,והחוטר הרצק נזה שהעיון כמוכן לאיחייב השארוח( :1ג) לטגיד
אזה השפל כסבת פחיתותו ומעוט ערנו ואישיהם משהמםוהם במשל אשר גשאהו ע 9פשוטו ,הרק בזהפסוקים שגאטרו על
צר הטשלאענין הפסדהשמים והארץ אשרהווו טשל על הריסת
הויות ונפטרים:
ססלכות וחורבן אדשת :
ז ( )6טף דברהעיוןיחייג שלאיתחייב הפסדהעולם,
סם4קגנ
פרק
14
[סורהנבוכיםח"ב]

יך

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

.:הנבוכים הלקשניפרקכה

לחשב זה  ,מאמר החכמים בקשו לגטז ספר קהלתספנישדבריו ממיםלדברי מומת,צןהנא
יק ,ר"ל שבפשוטו של ספר ההואעניניםנווניםלצד דעהע זרותמדעותהתוההיתפרכו
לפ
העניןבלאעס
לפירוש,ואץהקרסות טכ%ם,ואיןלופסוק יורהעל הקדטות ולאימצאלו בשוםפנים פסוק מבחשר
העולם,ואמנם "םלופסוקים מורים עלננוחותו והוא אמת ,וכאשר ראוכתוביםמוריםעל
 .אמנם לשונו בנצחות הא אמרו,
קח
בצ
נ
דומתתויחשבו שהוא מאמץ שהוא בלתי טחודש,ואיןהעניןכן
והארץ לעולם עומדת ()5עדשהיפרךמישלא שער בזה החדפם ששומררפטן המשוערלה,וכןיאמדו
י הנגזרים לה,ואני חמיה מהיאסרו במאסרדוד,
מ הארץ שהוא כל
באמרו יתעלה ,עודכלי
ב הנגהות ,הההן
ימהםעולם ועד ,ואםימיהוהנ'כ אמרועולםוער לאיחיי
יסדארץ על מכוניהבל ת
האל יתעלהא"כישלו סדת זמן אחת,כי הכתוב אמר בננוחותויתעלה ה'מלך עולם ועד ,ואשר
תדעהו שהעולם לאהקייב הנצחות אלא כשיחובר בו עד ,אם אחריו באמרו עקםועד ,אולפניו
באמרו עד עולם ,א"כ טאמר שלמה לעולם עומדת ,למטה טמאטר דוד ב בל תסותעולם ועד,
וכבר באר דודעליו השלום ונלה נצחות השמים והתמדתחקיהםוכל מה שבהםעלעניןלאתיתנה
ייעטירם לעד לעולם חקנתן %א
י הא צוה
לעולם ,ואטרו ,הללו את ה'טן השמי
אשרםחוכקו'קםכ
י
א
ר
ב
נ
ו
א
ל
ו
נ
ת
ש
י
יעכור,רצוני לומרשאלוהחקים
ח
צ
נ
ל
י שץ החק רנה לחקותשמים וארץ
,
כ
בשר שהם נבראים ואטרכי האצוהונבראו ,ואמרירמיה ע"הנותן שמש
להאקוורדםיוזטכםרם,חקוארלואירשחהחוי
כוכבים לאורלילה ,אםימושוהחקים האלה מלפני נאם ה' נם ורע גבראל
ישבתו
נוי ,כברגלהנ"ע
נבראיםרצוני לוסר אלו החקים ,הם לא יטושו,
היט
שהםמהאעעפ""הי,ש
זה
טש
וכשיבוק
ירזכר רב שלמה שאלומעשיהאלgff~ ,העולם ומה
הב
וכ
י ימצא בצלתדברי של
שבו,עומדיםעל מבעם לנצח והע"פ ג שהםעשויים ,אמרכי כל אשריעשה האלהים הואיהיה
לעולםעליואיןלהוסיףוממנואין לגרוע ,הנה כבררביד נזה הפסוק שהעולם טמעשה האלושהחש
נצחי,ונתןהעלהגםכןבנצחותו,והוא אמרו,עליואיןלהוסיף וממנואין לנרוע ,שזהו עלהלהיותו
לעולם ,כאלו אמרכי הדבר אשר ישתנה אמנם ישתנהמפני חסרון שיש בו ויושלם ,או תוספת
בואין צורךאליה ונוחסר התוספה ההיא ,אמנם פעולות הש"י אחר שהם בתכלית השלמות וא"א
התוספת בהםולא החסרון מהם ,אםכן הם יעמדוכפי טה שהםעליו בהכרח ,שע"א המצא דבר
מביאלשנויים ,וכאלו הוא ג"כ נתןתכלית כוונה למה שנמצא ,או התנצל על מה שתיתנה
סקוי
א
הפסוק באמרו ,והאלהיםעשהשייראומלפניו,ר"ל התחדשהנפלאות ,ואטרו אח"כ ,מה שהיה כברבה
ואשר להיות ככרהיה והאלהיםיבקש את נרדף(,ג) שהוא רוצהיתעלהדיזמדת המציאות מרהטך
קצתו

אגהץ
שם שב
אוטיס %דחיגות,וכן סו6סעגיןג 6ספקר"ל ססט1ט 1ב.גל חמוע עולס ועד .ר5ס שמר וסרטורסוסינוויל
סל ספר 0סעלגיםגוטים ל7 75עוקורוח מדעותסתורס למסגל עירוגץ סכל מקוסמגימל ז(מ מלס שלס ועדסרי
0י5טרכולעירוםוקין סקדמוח ככללםוקיןלופסוקסיורם סו( 6עלס ולעילאי עו(מיס :ג פסס עסו"ס ,ג'ל פסס
:
t
ס S pt~D
עליו קומות hית65לוכמוסמגי
מגורר כקדמות
י ככר
מעולסo)nht ,י0לוססיקיסמוריס על ג5חיותו ומ0כ6100 1מקמין ססו6כלתי מהדס ן וקין סעגיןגן
כ
ןססו 6גלתי מחבט6 .מגסלפוגוגג5חי1ח ססולס 6מר וסקרן לעולס עוחדח,
יתמין ~6100 olhג 1ל6יסמי
םגלחי כמו ס6מר 0ל5ו 6חס'מן סקרןוכף
י סו56וס וגגר 16ויעמי7ס לעד
לחימחודםויסי
ומנס ס7גר כגליסים
כ
לעולס,ר"ל ט6 otpno 66סר חקקם ל6י0חג 1לגנח61 ,מר גס קירסיס גורף ססמ 0לקור יומס חקותירח
נכוגניסלקור
06ימסו סחקיס
 "DSnג6ס ס' גס ורעיסרבלישנתו חמיותגוי ,כגר גלם זס גסגן
למי
~sts
qhnעלפימסיו
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גן ששלטה יאטין החדוש ,פירש והארץ לעולם עוטרת הזמן
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שיבינהו ,הרצון נזה ערשיהרון בין האישים שכן תבואהו הנבואה לרבר כפי הרגלישום בצחות הטליצה
קהים וערבים והם וערנותה ובשטות משתתפים ומושכלים שהיה רגיל בהם:
ברבורם ובענין מליצתם ,טהם שכל
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