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  רן כליליהרב 
  

 נמצאות ינםאאלו שויות  י.ה לבשר ודם"אי אפשר לדמות את הקבשאומר  ם במורה נבוכים"הרמב
כי הוא זה שברא את  ,אהלהשו אין בכלל יחס א אל,לא רק שאי אפשר להשוות .על אותו גרף

למי "אומר הפסוק  לכןו ,ה"אין אפילו מקום להשואה עם הקבמלאכים ל האדם גםמו כ .האנושות
כל שבח יבוא מעולמם רי  ה? עליוגידלה אפשר מה .אי אפשר' אפילו להלל את ה, "תדמוני ואשווה

  .כן כל הילול שיעשו לא יתקרב לאמתול', הפרטי שהוא בכלל לא מתקרב לעולמו של ה

הניתוק האם . ' מהיחס בין העולמות זה נותן תחושת ניתוקאין בגלל ששם "מדבריו של הרמבצא יו
  ?הזה אכן קיים או שקיים דבר מקשר

לם חייב  אז אם הוא ברא את העו,האל הוא המקור לנבראיםהרי , 'אור החסדאי בספרו ' רשואל 
 קשר של ,לאדם'  חסדאי אומר שיש קשר של יחסיות בין ה'ר . לעולם'בין הכלשהוא  קשר להיות

יאור הרי הדברים קשורים עצום ובלתי ניתן לת, אם הפער הוא גדולגם  .בורא ונברא, עילה ועלול
  .ויחסיים

 אומנם ?ה"יחס לקב אדם האם יש ל. ולא כמותיתהיא מהותית' ם לאור ה"המחלוקת בין הרמב
ואילו , ם אין יחסיות כלל בין האדם לבוראו"הרמבלפי  ? אבל יש איזשהו קשריחס מאוד רחוק

  .אם כי הוא מאוד רחוק, חסדאי אפשר להגיד שקיים יחס' לשיטת ר

  

הראיני נא את 'ה כשביקש "מה ביקש משה רבינו מהקב ,ם דן"הרמב י התורהבהלכות יסוד
הידיעה על כמו ברורה לו תהיה '  התושמציא :שתי בקשות' מהביקש משה שמסביר  ו?'כבודך

  .ה" ידיעת עצמותו של הקבבנוסף לזה ביקש את ו,אדם אחרשל המצאו 

רומזת על תשובה זאת התורה .  ואילו על השניה בשלילה,בחיוב' תו הראשונה השיבו הבקשל ע
כמו , רק המציאות, יכולים להיראות לךחלק מהדברים ק  ר.'וראית את אחורי ופני לא יראו'בפסוק 

לא ' –הדברים המעידים על המהות האלוקית , 'פני'אך , ההסתכלות מאחור על צלליתו של אדם
  .בשר ודם המסוגל לתפוס דברים כאלואין . 'יראו

ידוע שאין אדם שיכול  אם, כזאת קש בקשהיבמשה רבינו ש למה, ם"על הרמב ''אור ה'שואל 
רצה רק לדעת על המציאות שה שממתייחס לשאלה זאת וטוען אברבנל ה ?לתפוס דבר כזה

חשב שאם יבקש רק דבר אחד ולם  א.וידע שאיננו יכול לתפוס את העצמיות האלוקית, האלוקית
ביקש דבר משה  . האדון לסרב לשתי דבריםכי אין דרך, שאל שתי דבריםכן  ל.יתכן ויענה בשלילה

  .'מציאות ה –שרק אותו רצה לדעת , גבוה כדי לקבל דבר פחות ממנו

  

 )ק-ו-ק-י(אולם השם המפורש ',  שכל השמות מתארים פעולות של הם"נבוכים אומר הרמבבמורה 
   .הוא מעיד על העצמות האלוקית



 באמונהוגיות ס

          2                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

מה השם המפורש יכול ,  כךםא, ם אין העצמות יכולה להיות מושגת"הרי לפי הרמב, 'שואל אור ה
לפי הרי  .אם הוא בכלל לא קשור למציאות ,נותן למציאותהשם המפורש  מה ,ובכלל ?וללמד אותנ

שמורה  שם  המפורש הואםשהש ''אור ה'אומר  ? העצמות האלוקית אינה מושגת לאדםם"הרמב
  .גם לנו יש נגיעה בוו ,על העצמיות האלוקית

  

תיאור מהותי  , לדוגמה,ש תארים שמלמדים על המהותי : קבוצות עקריות2-מתחלקים להתארים 
יש תארים שהם  .את מהותו, בעצם שתי תכונות שיוצרות את האדם אלו, מדבר- חי:האדם הואשל 

  .גבוה ונמוך, למשל,  נלוותות מתארים תכונאלא מהותיים אל

הוא סובר שאין האדם יכול , ברורטעמו  .ה"רי מהות אצל הקב שאין תא,ם ואומר"מקדים הרמב
 זה לא 'חכם'ה "זה שאנחנו אומרים שהקב .ולכן אין הוא יכול לתאר אותו, כלפי הבוראלהשיג דבר 

, פעלים אלו מתארים את העצמותין  א.פעולותיו כאלהשהכוונה   - ה חנון"קב ה, זה פעולותיו- הוא
 עונה ?כאלה מלאה בתארים א איך הגמר,כךאם  .על העולם' אלא הם נוגעים בהשפעות ה

דברה תורה " -כך לכן מתארים אותו ו , בלי שום תואר שיש דברהביןההמון לא מסוגל לשם "הרמב
   ."לשון בני אדםב

משמעות החיובית בולא , על דרך השלילה צרכים להבין אותם 'ם על הכשקוראים תארי ,אנחנו
 משמעות ,ה קדמון"שהקבכתוב אם  .אין שנייםהכוונה היא ש, אחד' שאומרים שה ,לדוגמה. שלהם

דויק הכי מהתיאור  השלילי הואהתיאור  .'הרק פוחתים מאנו  ,אחרת . לא מחודשהדבר שהוא
   .'את השהאדם האנושי יכול לתאר 

תיאור אחר ל  כ. תארי פעולה ותארי שלילה:' כלפי ה שיש שני סוגי תאריםם"בדברי הרמבא ציו
לא עוזרת השלילה  מכיון ש( .ל המהות האלוקית יודעים כלום ענובע שאנחנו לאכאן  מ.הוא טעות

אלא את , אותו עצמוואילו תארי הפעולה לא מתארים , רק מהו לאאלא , לי להבין מהו כן
   .)והשפעותיו עלינ

אךכאן לא , ה"בק לנכונים ראשונים שטוענים שיש הרבה תארים חיוביים ש הרבהם י"נגד הרמב
  .םטהמקום לפר

  


