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  הרב רן כלילי
  

  :סיכום מהשבוע שעבר

כשמוצאים .  בתארי פעולה אלא בתארים שוללים או,ל-אם אין לתאר את עצמות ה" הרמבל פיע
אף נמצא שום שאין לנו ולא להיא הסיבה לכך .  זה רק כדי לסבר האוזן- החיוב ל דרךתארים ע

אין דרך להגיע להשגה , בחנות בין המשיגים זה רק ברמת השלילה הה,לכן. השגה חיובית בבורא
כיצד משה : שעליהן ננסה לענות בשיעור זה, בסוף השיעור שאלנו מספר שאלות. על דרך החיוב

? ן בגוףידוחה אותו רק בגלל שהוא עדי' כיצד ה? מבקש להשיג את העצמות אם אין מה להשיג
מה ?  השם הזה מורה על דבר כלשהוך אי-אין השגה  ובעצמות ,ה מורה על העצמות-אם שם הוי

והאם אין תפיסה זו יוצרת ריקנות וניתוק בין ? ההבדל בהשגה בין שלילה מועטת לשלילה מרובה
  ?הבורא לנבראיו

  

  :ה"ה להבין מה משה רבנו ביקש מהקבננס

ביקש לידע אמיתת ? "דךהראני נא את כֹב: "מה הוא זה שבקש משה רבנו להשיג כשאמר"

 שראה פניועד שיהיה ידוע בלבו כמו ידיעת אחד מן האנשים , ה"מצאו של הקביה

 כך בקש משה –שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים , ונחקקה צורתו בקרבו

עד שידע אמיתת , ה נפרדת בלבו משאר מציאת הנמצאים"נו להיות מציאת הקברב

 שהוא מחובר מגוף ונפש  החיהאדםח בדעת וה שאין כ"והשיבו ב. כמה שהיאמצאו יה

  .  זה על בוריואמיתת דברלהשיג 

מצאו ישהשיג מאמיתת העד , והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו

 שראה אחוריופרד אחד מן האנשים י כמו שיה בדעתו משאר הנמצאים"דבר שנפרד הקב

וראית : " רמז הכתוב ואמרועל דבר זה. והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים

  ."רי ופני לא יראואת אֹח
  ) י–ט , ת א"ם בהלכות יסוה"הרמב(

  

אך , "פנים"יקש להבין את הכלומר שמשה ב, "רי ופני לא יראוווראית את אח"ה אומר למשה "הקב
אך יש מקום ". ויאחור" למשה את הסכים להראותה "אלא שהקב, נענה בשלילה לבקשה זאת

מה ? ה סירב להראות למשה את שביקש ממנו"מדוע הקב?  לא נענה לבקשתומדוע משה, לשאול
  ?מנע ממשה לקבל תשובה

  

' כי מן הנביאים מי שיראה את ה, ויש מזה בתלמוד, הרבה ימצא במדרשות ובהגדות" 

לפי ערך קרבתם אל , ומהם מי שיראהו מאחורי מחיצות מועטות, מאחורי מחיצות רבות

מאחורי מחיצה אחת ' שמשה רבנו ראה את ה, עד שאמרו. הועילוי מדרגתם בנבוא', ה

שלא נשארה לו מחיצה שלא , וכאשר ידע משה רבנו... שקופה : רצוני לומר, מלוטשת
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'  ביקש להשיג ה–ושכבר נשלמו בו מעלות המידות כולן והמעלות השיכליות כולן , קרעה

, יתעלה, והודיעו".  כבדךהראני נא את: ואמר, הואיל ולא נשאר מונע, על אמיתת מציאותו

מחיצה אחת ... באשר הוא אדם : רצוני לומר, שכל מצוי בחומרשאי אפשר לו זה בהיותו 

והודיעו כי התכלית לא תתכן ... ]נתון בחומר[= השכל האנושי הבלתי נבדלבהירה והוא 

  "....בעל גשםלו והוא 

  )'פרק ז -ם בפירוש המשניות בהקדמה לאבות "הרמב(

  

, הגשמיות יוצרת חציצה. הגוף: שהבעיה אצל משה רבנו הייתה אחת, ר שוב ושובם חוז"הרמב
השכל האנושי לא יצליח לעולם , כלומר. ומפריעה לשכל האנושי להשיג השגות רוחניות גדולות

בגלל הסיבה הפשוטה שהאדם לא מורכב רק , ה"להתוודע להבנות רוחניות כמו מציאותו של הקב
  .אלא יש בו גם גוף, משכל

  

אף אם הוא החומר , השגת הנבדל כפי שהוא הוא חציצה גדולה המונעת את החומר"

על אחת כמה וכמה החומר האפל , אפילו חומר הגלגלים, כלומר, הנכבד והצלול ביותר

או את לוה -לכן כל אימת שמבקש שכלנו להשיג את ה. העכור הזה שהוא החומר שלנו

לכך רומזים כל . ה חוצצת בינו ובין זהנמצאת החציצה הגדול, אחד השכלים הנבדלים

י "י עננים או ע"ל והוא מוסתר מפנינו ע-נו ובין היספרי הנביאים באומרם שיש חציצה בינ

או רמז מעין זה לכך שאין ביכולתנו להשיגו בגלל , י עבים"י ערפל או ע"חושך או ע

 ולא אותו ,שאנו מנועים מלהשיגו יתעלה בשל החומר החשוך המקיף אותנו... החומר 

  ".כי הוא יתעלה אינו גוף, יתעלה
  )'ט, ג" ח-מורה נבוכים (

  

מפאת החומר שקשור , לא יצליחהוא  –כל פעם שהאדם ינסה להשיג משהו רוחני שלמעלה ממנו 
כמו , אלא גם כל עניין רוחני גבוה, ה האדם לא יצליח להשיג"לא רק את מציאות הקב. ו כאדםב

  .'מושגים מופשטים וכו

  

  ?שה ביקשמה מ

, להבין בשכל וברוח את מה שחבוי מבני האדם". השגת הנבדל"היא , ם"לפי הרמב, התשובה
את מציאות ) מבני האדם(שיכולים להבין יותר טוב , כלומר להתעלות לדרגה רוחנית של מלאכים

  .ה סירב לתת למשה"את זה הקב. 'ה

ואף על פי כן אפשר להשיג . לא שהמלאכים לא יכולים להשיג את אמיתת הימצאו באופן מ,נזכיר
כמו (מבינים יותר , ם שככל ששוללים יותר"ועל זה אמר הרמב,  על דרך השלילה–את הימצאו 

בני אדם . הן לפי יכולתן לשלול, ם"לפי הרמב, הדרגות במשיגים). שלמדנו בשיעורים קודמים
ולמן הרוחני מצומצם שכן ע,  חיות יכולות לשלול פחות מהאדם,Xה עד רמה "יכולים לשלול מהקב

ולכן , ה"יכולים לשלול יותר מהקב, שאינם נתונים למגבלות של זמן ומקום,  המלאכיםולפיכך. ותרי
  .ה"כל זה לא משיג כלום מכל מציאותו של הקבגם ש, וכמובן. יכולים להשיג ממנו יותר

תארים  להצליח לשלול -כוונה ה,  מסוגל למציאות מלאכיתמשה בעצם ביקש להיות, לפי זה
  .אלא אף ברמתם של המלאכים, ה לא רק ברמתם של בני האדם"מהקב
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משה ביקש עוד , ועדיין. י מעמד הר סיני"ע, של התגלות, משה רבנו הגיע למדרגת שיא של נבואה
ולפיכך להגיע , מלאכיםכ, עוד יותר מרמת בני האדם, ה עוד יותר" להיות מסוגל לשלול מהקב–

  ."וחיהאדם כי לא יראני : "ה"הקבלו  אמר על זה  ו– ה-אלולרמת השגה גבוהה יותר של ה

  

  :'ם את הדרגות בהשגת ה"וכך מסביר הרמב
  

ומעלה . כל אלו עשרה השמות שנקראו בהם המלאכים על שם עשר המעלות שלהם הם"

וכל ... ל ברוך שמו היא מעלת הצורות הנקראת חיות-שאין למעלה ממנה אלא מעלת ה

היינו על ( = ירים את הבורא ויודעין אותו דעה גדולה עד למאוד ומכהצורות האלו חיים 

הכרת (=דלו לא כפי ֹג) ששוללת את מעלתה(=כל צורה וצורה לפי מעלתה , )דרך השלילה

אפילו מעלה הראשונה אינה יכולה להשיג אמיתת הבורא כמה ). העצם על צד החיוב

שמשגת ויודעת הצורה אבל משגת ויודעת יתר ממה . שהיא אלא דעתה קצרה להשיג

גם היא יודעת הבורא דעה שאין , וכן כל מעלה ומעלה עד המעלה עשירית, שלמטה ממנה

והכל אינן יודעין את . כוח בני אדם המחוברין מגולם וצורה יכול להשיג ולידע כמותה

  ."הבורא כמו שהוא יודע עצמו
  ) ח-ז , בת "הלכות יסוה(

  
  

  :'תורת כהנים'אומר ה

אבל  , בחייהם אינם רואים-" וחיכי לא יראני האדם " : אומררי הוא ה:רדוסא אומ' ר"

 אף חיות ".לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה" : וכן הוא אומר.רואים הם במיתתם

 איני כמשיב על :ר שמעון" א.אינן רואות את הכבוד -הקודש הנושאות את כסא הכבוד 

אף מלאכים שחייהם חיי  - "א יראני האדם וחיכי ל" : אלא כמוסיף על דבריו,דברי רבי

  ."עולם אינם רואים את הכבוד

   )ב"י, ב"פ, ויקרא, תורת כהנים(

  

ה "שהאדם לא יכול להשיג ממציאות הקב, "כי לא יראני האדם וחי "דוסא מסביר את הפסוק' ר
ן שמעו' ר. הוא יוכל להשיג ברמה יותר גבוהה, לאחר שהאדם מת, אולם . הגשמיבעולם הזה

אלא אף , ה בעולם הזה"וסובר שלא רק שאדם לא יכול להשיג מהקב, דוסא' מוסיף על דברי ר
ם " שהרמבזה מה. ה"ולים להשיג באופן מלא את הקבלא יכ,  כגון המלאכים,הברואים האחרים

  ".והכל אינן יודעין את הבורא כמו שהוא יודע עצמו): "במקור הקודם(כתב 

  

  ?להשיגמשה  מה כן זכה, אם כך הם הדברים
  

 על - התשובהביקש שתי בקשות ובאה לו , משה רבנו עליו השלום, דע כי אדון החכמים"

הבקשה האחת היא שביקש ממנו יתעלה שיודיענו את עצמותו ואת אמיתת . שתי הבקשות

.  היא שיודיענו ידיעת תאריו- והיא זו אשר ביקשה ראשונה –הבקשה השנייה . מהותו

כי אין , כן הודיעו.  ושהם מעשיוכולםהבטיח להודיעו את תאריו וענה לו יתעלה בכך ש
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על מקום עיון שממנו ישיג את מרב מה אך הוא העיר לו . להשיג את עצמותו כפי שהיא

  . לא השיגו אף אחד לפניו ולא אחריו, השיג, עליו השלום, מה שהוא. שיכול אדם להשיגו

כאשר ביקש "... א את דרכיך ואדעךהודיעני נ: "היא מה שאמר, בקשתו לדעת את תאריו

על חטא  [אז נענה באשר למחילה להם, אפוא לדעת את התארים וביקש מחילה לעם

ונענה באשר ". הראני נא את כבדך: "אחרי כן ביקש להשיג עצמותו יתעלה שנאמר. )העגל

אני אעביר כל טובי על : "ונאמר לו,  הודיעני נא את דרכיך-דהיינו , לבקשה הראשונה

: ואילו דבריו". לא תוכל לראת את פני: "ונאמר לו בתשובה על השאלה השנייה" יךפנ

להים את כל -וירא : " שעליהם נאמר1,שהציג לפניו את הנמצאים כולםרומזים " כל טובי"

  ".אשר עשה והנה טוב מאוד
  )ד"נ, א"חמורה נבוכים (

  

ה הראה למשה " הקב–יהם ואת ההנהגה האלוקית על, ה הציג למשה את כל היצורים כולם"הקב
ומתוך כך משה גם , כל התארים של כלל העולם, כל הפעולות! כל עולמו, איך הוא מנהיג את עולמו

ומתוך כך הבין גם משה את ההנהגה ". כל טובי"כי גם הם נכללים ב, הבין חלק מעולם המלאכים
  .האלוקית המיוחדת לעם ישראל בפרט

  :ם להסביר"וממשיך הרמב

הנהגתו של כך שהוא ידע את , טבעם והתקשרותם זה בזהכוונתי שהשיג " יוהציג לפנ"ב"

" בכל ביתי נאמן הוא: אומרואל עניין זה הצביע . כיצד היא בכלל ובפרט, ל אותם-ה

מציאות עולמי כולו הבנה הוא הבין את ,  כלומר).כל הנבראים, זה העולם כולו" ביתי("

 יתעלה אשר מבחינתם הוא וא השגת תאריוהשגת המעשים היא אפ... אמיתית בת קיימא 

היא הדבר ,  הם מעשיו יתעלה–והראיה לכך שהדבר אשר השגתו הובטחה . נודעיתעלה 

". רחום וחנון ארך אפים: " הוא תאורי פעולה גמורים–ה למשה "אשר בו נודע הקב

הם המעשים היוצאים , והובאו לידיעתו, התברר אפוא שהדרכים אשר ביקש לדעתם

פ שהוא השיג את "אע,  בהזכרת שלוש עשרה מידות אלההוא הצטמצם...  יתעלהמלפניו

הם המעשים היוצאים מלפניו ) ג"הי(= מפני שאלה , כל מעשיוכלומר את , " טובוכל"

של  זאת היתה המטרה האחרונה.  לידי מציאותם והנהגתםבני האדםיתעלה להבאת 

ואדעך למען אמצא חן ): "הוסיף" הודיעני נא את דרכיך("שהרי השלמת הדברים , שאלתו

 אשר אני צריך להנהיגם במעשים שאתדמה בהם –" בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה

  .  "במעשיך בהנהגתם
  )שם(

. אבל ניסה להשיג את הפנים, ם כותב שמשה השיג את האחור"בהלכות יסודי התורה הרמב
ואומר שמשה , ם שוניםה במושגי"ם מתאר את בקשת משה ותשובת הקב"במורה נבוכים הרמב

  ". השיג את כל מציאות כל הנבראים ותארי פעולתם"
  

                                                 
ועיין . וכן פירשו האברבנאל ואבן שמואל, כולל הבריות הרוחניות, ם שמשה השיג את כל הבריות" מבואר מדברי הרמב 1

  . פ כן"באפודי של
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-' אחרי ה: "כן הוא במשמעות ההליכה אחרי מישהו והיציאה בעקבותיו לנהוג כמנהגו"

תשיג את אשר הלך , "וראית את אחרי: "על פי משמעות זו נאמר"... להיכם תלכו

  ." כולןאת בריותי, כלומר, י ונבע בהכרח מרצוניה אַלָּמַדְתִה, בעקבותי
  )לח, שם(

  

, כלומר .בהן זכה משה, ם דיבר עליהם במורה" הן הן המציאויות ותארי הפעולה שהרמב– 'אחור'
,  כדי שיוכל להבין את מציאותו יותר טוב,ה"משה רבנו ניסה להשיג את הגדרות השלילה של הקב

ה כן נתן לו את "אבל הקב". וחילא יראני האדם  ":השיב לוה "ועל כך הקב, אופן יותר גבוהב
כל דרכי , כל הנבראים כולם בעולם: ה שמסתתר בעולם הזה"של הקב" כל טובו" שהוא –" אחור"ה

 –מהי מהותו , ה"משה רבנו ביקש לדעת את מציאות הקב, כלומר. ההנהגה האלוקית בעולם
 –ה בעולם "באבל בתשובה הוא קיבל את דרכי הנהגתו של הק, הוא רחום' לדעת שה, לדוגמא
  .אלו שני דברים שונים. ה פועל בדרכים רחמניות בעולם"בשהק, לדוגמא

  

כן הושאל הפועל למי שפסח ועבר על מטרה כלשהי וכיוון למטרה אחרת  ... -" עבר""

, "על פניו' ויעבר ה: "דבריו, לפי דעתי, בהתאם להשאלה זאת מתפרשים... ויעד אחר

תארי , ה"כלומר פניו משמעותו ידיעת פני הקב[  יתעלהעליונסוב " פניו"והכינוי ב

ביקש , עליו השלום, שמשה, לפי דעתי ולפי מה שנראה לי, פירוש הדבר... ]השלילה

ופני : "באומרו" ראית פנים"וזה הדבר אשר כינה אותו על דרך המליצה . השגה מסוימת

ל דרך והוא אשר כינה אותה ע, השגה פחותה מזאת שביקשוהובטחה לו ". לא יראו

הסתיר ל יתעלה -כאן אמר אפוא שה"... וראית את אחרי: "באומרו" ראית אחור"המליצה 

, דהיינו, והעבירו למשהו אחר" פנים" המכונה על דרך מליצה ממנו את ההשגה ההיא

  ."ידיעת הפעולות המיוחסות לו יתעלה אשר חושבים לגביהן שהן תארים רבים
  )א"כ, א"מורה נבוכים ח(

  

ה בתשובה נתן לו את "והקב,  ראיית פנים–ה "מציאותו של הקביקש להשיג יותר ממשה רבנו ב
ר ויצור מה תפקיד כל יצו,  דרכי ההנהגה האלוקית בעולם–ה "הפועל היוצא ממציאות הקב

הן רק חלק ו, לבני האדם הן הן דרכי ההנהגה האלוקית ,ג המידות שכתובות בתורה"י. בעולמנו
  .ה בעולם"  הבנת פועלו של הקב–נו קיבל קטן מהמאסה הרחבה שמשה רב

 יכולתו להשיג –עולמנו הפיזי , את עולמנו' ברור שברגע שאדם מבין יותר טוב את דרכי הנהגת ה
משה רבנו בסופו קיבל באופן עקיף גם קצת , כלומר. ה עולה ומתעלה"גם את מציאות הקב
  .למרות שנותר ללא מענה, מבקשתו הראשונה

  

  

  ם"פ הרמב" ע–משמעות השלילה 

ושמשה רבנו ניסה להשיג את התארים , שלילהחיוב ו, ' להאחרי שהבנו שיש שני סוגי תארים
מה הטעם בהשגת : עולה השאלה, החיוביים אך קיבל בתשובה את הבנת התארים השליליים

לדעת , כיצד הם עוזרים לנו להבין את המציאות הרוחנית יותר טוב? ה"תארי השלילה של הקב
  ? יותר טובה"את הקב
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  ):3?מה משיגים בשלילה(=  ההשגה 2 במבט–השלילה . א

 של דבר מציאותוכבר הזכרנו באחד מפרקי ספר זה שיש הבדל גדול בין ההדרכה אל "

  ".אמיתת מהותו ועצמולבין בירור 
  )ו"מ, א"מורה נבוכים ח(

  

 "אמיתת מהותו"לו ואי, ה קיים" להביא אותך למצב שאתה יודע שהקב– הכוונה  "הדרכת מציאותו"
  .לבין לדעת מהו, עת שמשהו קייםיש הבדל בין לד. משמעותו להבין מה הוא

    

 שלו או אף המקריםזאת מכוון שההדרכה אל מציאותו של הדבר תהיה אפילו באמצעות "

) מעצמותו(= הרחוקים ממנו ,  שבינו לזולתויחסיםאו אף באמצעות , מעשיובאמצעות 

כגון שישאלך ,  יותר נסתרות מאלהנסיבות מציאותו באמצעות יש שאתה מורה על... מאוד

ואתה " ?ומה הראיה לכך!" "בלי ספק, כן: "ותאמר" ?היש שליט לארץ הזאת: "השואל

לפניו , קטן בגופו, איש חלש, כפי שאתה רואה,  הזה הוא]כספים [החלפן: "תאמר לו

 החזק והעני עומד לפניו ,בעל הגוף הגדול, האחר, ואיש זה, כמות גדולה זו של דינרים

אלא גער בו ושילח אותו , אך הוא לא עשה כן. ומבקש ממנו שייתן לו צדקה כדי גרה אחת

 זאת היא הראיה שיש לעיר הזאת ]האדם הקטן שילח את האדם הענק[...מעל פניו בדברים 

כי ידע , שהאדם הקטן עבד בשירות המלך ולכן לא פחד מהאדם הענק, ראיה לכך [.מלך

אשר ,  השורר באותה מדינההסדרהרי שהבאת כראיה למציאותו את " ]יט לצידושהשל

  ." והאימה מפני עונשוהפחד מפני השליטסיבתו 
  )שם(

  

ה "עצם קיום היחסים בין הקב .לדעת כלום ממהותו העצמיתלא צריך , ה קיים"כדי לדעת אם הקב
ה רק "ציאות הקבאפשר לדעת את עצם מ. ה קיים" שהקבכדי להוכיחמספיקים לברואיו 

 .לדעת משהו ממהותו העצמיתללא צורך כל זאת , מהתבוננות ביחסים בינו ובין שאר המציאות
  .את זה אפשר להבין מתארי השלילה

  

 מדדנו בטפחים – שהם גוף נע –יודע שאת השמים האלה , המעיין בספר זה, ואתה"

סרי אונים ך שכלנו חא. וידועות לנו המידות של חלקים מהם ורוב תנועותיהם, ובאמות

כיצד יהיה מצב שכלנו כאשר הם יבקשו , על אחת כמה וכמה... מהותםלגמרי מלהשיג את 

                                                 
כך שהאל נעלם מכל הנמצאים , ים כל תואר חיובי שהואלוה-שאין ליחס ל, ם"הלכנו כאן בכיוון המסביר את דעת הרמב 2

אך יש , שכוונתו שאין להבין את התארים במובנם הראשוני, ם בתארי השלילה"אך יש המפרשים דעת הרמב. כולם

וכל התארים האלה זהים ולא גורמים , סה האנושיתאלא שאינם בתפי, בעלי תוכן מדרגה עליונה, תארים חיוביים לאל

ונראה שם שנוטה יותר ללשון השני , השיטות' שהביא ב) 374' עמ(ועיין בספר עמודי המחשבה הישראלית . לריבוי

  . אנו נלך כלשון ראשון). 387; 381' עמ(
להיותו מחויב ', נמנע בחוק ה, היההנה כל שישיג היות כל תואר איזה תואר ): "ג, ג, א"מ(' בעקבות שאלתו של אור ה 3

והנה ידיעת פרטי . כבר ישיג כל מה שהשיגו אדון הנביאים, עצמותו אשר הוא בתכלית ההעלםואין בו כי אם , המציאות

  ..."לא תוסיף שלמות על הידיעה הכוללת אשר למתחיל בעיון , התארים הנמנעים בחוקו
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מחויב המציאות אשר אין לו סיבה , להשיג את הבלתי חומרי הפשוט בתכלית הפשטות

אשר משמעות שלמותה שלילת החסרונות , נוסף על עצמותו השלמהולא ידבק בו עניין 

שיש נמצא ו, עובדת היותו בלבד את :שכן אין אנו משיגים אלא? כפי שהבהרנו, ממנה

אשר דבר מן הנמצאים שהוא הביאם לידי מציאות אינו דומה לו ולא משתתף עימו בשום 

 .י מציאות את מה שזולתוושאין בו ריבוי ולא חוסר אונים מלהביא ליד, משמעות כלל

אלא , וגם זה אינו יחס אמיתי ולא דמיות אמיתית.  לעולם כיחס הקברניט לספינהושיחסו

מספק להם את קיומם , הוא בא להדריך את הדעת לכך שהוא יתעלה מנהיג את הנמצאים

  ."וצורכיהם ושומר על הסדר שלהם כראוי
  )ח"נ, שם(

     

? וללא השגה כלל ממהות הבורא, תבוננות במציאות בלבדרק מה, ה"אז מה אנחנו משיגים מהקב
  .ומנהיג,  בורא–וממילא , נבדל מהנבראים, נמצא: )מודגש בקטע למעלה(ם מונה כמה השגות "הרמב

  
  

ומאומתים בחקירה על פי הטבע עצמו , ש"אבל זה גם כן מן הדברים הנודעים בקבלה כמ"

מצוי אחד משולל מכל הטבע מצא שאי אפשר על כל פנים שלא י, בחוקותיו ומשפטיו

ומכל מקרי , מכל יחס וערך, מכל ריבוי והרכבה, מכל העדר וחסרון,  וגבוליויוחוקות

, כי זולת זה, לד בםישיהיה הוא הסבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתי, הברואים

  ."מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשרי
  4)'ה', א, א"ח' דרך ה, ל"הרמח(

  

                                                 
הרי , שכל מה שיש סיבה למציאותו: ההנחה התשע עשרה היא": "שלישיהעיון הפילוסופי ה"ופרק א , ב ההנחות"נ ח"מו 4

וכאשר אין הם נוכחות או שנעדרו הוא , כי כאשר סיבותיו נוכחות הוא נמצא. הוא אפשרי המציאות מבחינת עצמותו

  . אין הוא נמצא–שנשתנה יחסן שחייב את מציאותו 

  .אין סיבה למציאותו בשום אופן ובשום מצב, שכל מחויב המציאות מבחינת עצמותו: ההנחה העשרים היא

ואין הוא ,  הרכב זה הוא בהכרח סיבה למציאותו כפי שהוא–שכל המורכב משני עניינים : ההנחה העשרים ואחת היא

  .כי מציאותו היא בתוקף שני חלקיו והרכבם, מחויב המציאות בעצמותו

שני העניינים המעמידים . ובהכרח דבקים בו מקרים, יםשכל גוף מורכב בהכרח משני עניינ: ההנחה העשרים ושתיים היא

  "...התבנית והתנוחה, כמה"המקרים הדבקים בו הם ה, אותו הם חומרו וצורתו

:  וזאת חלוקה הכרחית–ויש רק שלוש אפשרויות . והם הנמצאים האלה המושגים בחושים, אין ספק שיש דברים נמצאים

או שחלקם מתהווים וכלים וחלקם לא , או שכולם מתהווים וכלים, יםאו שהנמצאים כולם אינם מתהווים ואינם כל

גם . כי בעינינו אנו רואים נמצאים רבים המתהווים וכלים, ברור שהחלופה הראשונה אינה אפשרית. מתהווים ולא כלים

בזמן (יקרה היה הכרח שדבר זה ... שאילו ההתהוות והכיליון היו חלים על כל נמצא... החלופה השנייה אינה אפשרית

מכיוון שלא נשאר מי , א ששום דבר יבוא לידי מציאות"ואם כלים כולם א)... אינסופי כל אפשרות מתממשת הבכרח

  ... שיביא דבר לידי מציאות

שיש איזשהו נמצא , כפי שאנו רואים בעינינו, שאם יש נמצאים המתהווים וכלים, מתחייב אפוא בהכרח על פי עיון זה

זאת ... מחויב המציאותאלא הוא ,  נמצא לא מתהווה ולא כלה זה אין בו אפשרות כליון כלל.כלהאשר אינו מתהווה ו

הוכחה מופתית שאין בה ספק והיא אינה ניתנת לדחייה ולא לוויכוח אלא מצד מי שאינו מכיר את דרך ההוכחה 

כפי שצוין , "חינת עצמומחויב המציאות מב"שאין סיבה למציאותו של שום עוד נאמר שמתחייב בהכרח . המופתית

שהוא לא יהיה גוף מכאן נובע בהכרח . כפי שצוין בהנחה עשרים ואחת, ושאין בו ריבוי עניינים כלל, בהנחה עשרים

 "... כפי שצוין בהנחה עשרים ושתייםולא כוח בגוף
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שכן ,  הזה חייב להיות נבדל מהנמצאים'משהו'ה.  אותםיצרחייב להיות משהו ש, ש נמצאיםכיוון שי
הוא חייב להיות מחוץ ,  מעצם היותו בורא הנמצאים- כולות להיות לו החסרונות שיש להםלא י
חייב להיות נמצא שברא , מתוך שיש עולם. ם"ציונל של הרמבאזה הר. וללא שום יחס להם, להם
ללא , כך כבר השגת את עצם קיום הבורא.  חייב להיות נבדל משאר הנבראיםוהנמצא הזה, ותוא

. ה"קיומנו אנו כבר מוכיח את מציאותו של הקב, כלומר! הבנת משהו אחד בעצמותו של הבורא
והוא לא נתון , ה הוא לא בן אדם" מתוך שאני יודע שהקב–ככה משיגים על דרך השלילה 

תארי השלילה מלמדים על . ה" ממציאותו של הקבמשיג יותראני , ל מקוםלמגבלות של זמן וש
  .על כך שהוא חייב להיות מצוי', מציאותו של ה

  

זולת . זה דבר ידוע.  כולם גזורים ממעשים–כל שמותיו יתעלה המצויים בכתבי הקודש "

לכן . ההא כי הוא שם פרטי לו יתעל) אות(ואו ) אות(הא ) אות(יוד ) אות(שם אחד והוא 

 יתעלה הוראה ברורה אשר מורה על עצמותופירוש הדבר שהוא . הוא נקרא שם מפורש

אשר אין בעניין , מצביע על עניין כלשהו... אין ספק שהשם הגדול הזה ...  אין בה שיתוף

  ."זה שיתוף בין האל יתעלה ובין זולתו
  5)ב" ס–א "ס, א"מורה נבוכים ח(

  

 כי אין אנו מבינים את ,ר לכךאבל לנו אין קש,  עצמיות הבוראה  מורה על-אפשר להבין ששם הוי
 ואפשר להבין , ומתוך כך להרפות את ידינו בכל מה שקשור להבנת מציאות הבורא,ה"הקב מהות

, כי אחרת, ה"קבשחייב להיות  -ה כן אפשר ללמוד משהו "שמתוך זה שאין שיתוף בינינו לבין הקב
אני מכיר בכך שיש את , י מבין שיש משהו שנפרד ממני מתוך זה שאנ? אנחנו לא מביניםמה

לדוגמא מתחיל להאמין שיש ישות , ולכן ברגע שאדם עושה צעד לכיוון האמונה! המשהו הזה
 הוא הכיר בכך שהוא –' האדם התחיל גם להבין יותר את מציאות ה, שאינה מוגבלת לזמן ומקום

  .ם מתאר"שהרמבהאחור והפנים , זוהי משמעות השלילה והחיוב! קיים

  

 על פי הלשון שממנה לא מצוי אצלנו היום אלא הדבר המועט ביותר –אולי הוא מורה "

אני מאמין שמה  ... חיוב המציאות על משמעות –וגם בהתאם למה שמבטאים אותו 

שם בן ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו לבניהם ולתלמידיהם פעם אחת : "שאמרו

. אלא גם לימוד העניין אשר למענו יוחד שם זה, טא אותו אין זה רק כיצד לב–" בשבוע

  6 ."הי-אזי יהיה גם בכך סוד אלו
  )שם(

  

את , את עצמותו, ה"לא מנסים להבין את הקב'? איך מבינים את מציאות ה, ם"רמבהאליבא ד
, נבדל, נשגב,  מתוך שמכירים שיש מערכת יחסים ביננו לבין משהו אחר–אלא בפשטות . מהותו

                                                 
  "?!ולזה לא ישאר עניין יורה עליו השם ההוא): "'פרק ג' כלל ג, א"מ(' בעקבות קושיית אור ה 5
ונקדים דברי ". עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד"א במה שאמר "עוד נבאר דברי ר) : "'דף ה(ה הקדוש "השל 6

כי השם הזה , הרומז על ההוויה הקדומה בהחלט מחויב המציאות, ה הוא שם המיוחד"ספר גינת אגוז בעניין שם הוי

 קודם לכל הנמצאים -ה "המיוחד לו יתברך שהוא שם הויואחרי שכן הרי לך סוד שמו ... מאמת על היות הנמצא נמצא

  ."ומכוח מציאותו הם נמצאיםוהמציאות 
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מגיעים יותר  ...לא, לא, לא, כבול לזמןלא , גשמילא  שאנו מכירים שיש משהו שהוא מתוך כך
 מכיון,  אתה מגיע יותר להכרת מציאותו ככל שאתה שולל יותר–' ויותר להכרה במציאות ה

ל - נמצא שהאדם מגיע להכרה בא.'מחוץ לזמן וכו, קיים מחוץ לעולםמציאותו תלויה בכך שהוא ש
  .ות האלי מעצמללא שהשיג שום דבר

  
  

  ):7?'היכן קרבת ה(=  במבט הנפשי והמוסרי –השלילה . ב

דהיינו חפץ , רהיש לה תמיד מעין עבודה ז, ממקורם של ישראל, הנטייה מהקו המקורי"

מידת הענווה י "ות שעלוה-רק גילוי ה. בהכרה מוחלטת חיוביתות לוה-ופועל לצייר את ה

. 8"לא תוכל לראות את פני"ו" לא יראני האדם וחי"כי , ה למד לו"הגדולה של משה רבנו ע

התעלות של הצורך זאת היא תכלית ה] י"זאת הענווה היא היסוד של ההתגלות לעמ[

עצם  [שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, יםלה-האנושי אל דעת ה

כן י "שע, ]זה מה שגורם לך להתעלות, שאתה לא יכול להשיג, הידיעה שאתה לא יודע

כוח הדוחף את ה, י החלקים המתגלים בהכשרת האדם"ע, תהיה תמיד ההתעלות שבה

ובזה , כי ההעדר והשלילה הם סוף כל סוף סוביקטיביים לאדם... התרבות היותר נשגבה

הכל הוא שלול ואפוס , ביבאופן חיו, משער ומשכיל, שכל מה שהאדם משיג, הם אמת

שהן , ת הנן ההתעצמות של ההוויה והישותמפני שההגבלה והאפסיו, ותלוה-מאמיתת ה

-על כן יסוד דעת . ה ולא מצד עצמהות עלילוה-במציאות הנבראים רק מפני הופעת ה

והחתומה בתוך , ות המתעלה על כל תבונה וההרגשהלוה-להים העומדת לעד היא ה

ודווקא מצד זה היא . ושל אי האפשרות ההשגה, התבונה וההרגשה בחותם של ענווה

וכל החיים , מעלה אותם תמיד עדי עד, היא מיישרת אותם. בפעולתה על החייםגדולה 

, בעולם הפרטי והכללי, וכל התנועות החופשיות שבעולם הרוחני והחומרי, כולם

, במובנה הטהור העליון, ותלוה-להיות יונק מזיו ה... מוצאים דווקא בה את תפקידם

למרות מה , ועם כל זה, "לא נדעתכלית הידיעה ש"שרוממות מעלתה היא הענווה של 

-את תמיד בכל עת ועונה ציורים תהיה הנשמה מלאה ומתמל, שידיעה זו היא שלילית

  "....מעדנים ומרוממים , יים חדשיםלוה
  )ה-ד, האורות ישראל , ה קוק"הראי(

  

ככל שהוא מרחיק את עצם המציאות , בעולם' י תארי השלילה את מציאות ה"כשאדם משיג ע
מתוך . והוא קשור אליו, העולםשיש בורא המנהיג את הוא מכיר בכך , מהעולם הגשמיהאלוקית 

מה החובות המוסריות , דורשת מהעולם, ה"הקב, כך האדם מנסה להבין מה המציאות החיצונית
  .'של העולם וכו

 ,ה לא קשור אלינו"מתוך ההבנה שהקב.  הבנת החיוב- ומצד שני, מצד אחד יש את השלילה
 הבנת –  האדם נתבע להגיע למקומות גבוהים יותר מבחינה מוסרית,וך השלילה מת,כלומר

                                                 
כל שתוסיף : "המורה אמר... ריק , אפס, בשלילות התארים אין כלום): "א"פ' קול הנבואה עמ(בעקבות שאלת הרב הנזיר  7

 "?אך כיצד." ותהיה יותר קרוב אליותקרב אל ההשגה ' בשלילה ממנו ית
 זכה לקלסתר -" ויסתר משה פניו" בשכר , בשכר שלש זכה לשלש:דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן" .:ברכות ז 8

 "."יביט' ותמונת ה"זכה ל - "מהביט" בשכר ,"וייראו מגשת אליו"זכה ל - "כי ירא" בשכר ,פנים
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וכמה שהוא יכול ,  תארי השלילה–תכלית האדם לדעת כמה שהוא יכול מצד עצמות האל . החיוב
מה היא חובתו "ומתוך כך , ה בעולמנו הזה" הנגזרות משלילת הקב–מתוך תארי הפעולה 

  ".בעולמו

  :ם"והיטיב להסביר זאת הרמב

: 'ונא" אלקיך' ואהבת את ה: 'שנא,  ממנווליראה לאהבוהאל הנכבד והנורא הזה מצווה "

 במעשיובשעה שיתבונן האדם ? והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו". אלקיך תירא' את ה"

מיד הוא אוהב ומשבח , ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך וקץ, וברואיו הנפלאים הגדולים

צמאה נפשי לאלקים : "כמו שאמר דוד, ה לידע השם הגדולומפאר ומתאוה תאוה גדול

ויודע , מיד הוא נרתע לאחוריו וירא ויפחד,  עצמןוכשמחשב בדברים אלו". ל חי-לא

כי : "כמו שאמר דוד, שהוא בריה קטנה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות

  ...".מה אנוש כי תזכרנו... אראה שמיך

)א, בהלכות יסודי התורה (
9

  

  

  

תפישת מושכלות , כלומר, השלמות האנושית האמיתית והיא השגת המעלות השכליות"

זאת היא התכלית האחרונה והיא המביאה את . המלמדים דעות אמיתיות במטפיזיקה

 ואל 10אל יתהלל חכם בחכמתו: 'כה אמר ה...: "ירמיה אמר... האדם לידי שלמות אמיתית

ל ֵּכׂשכי אם בזאת יתהלל המתהלל ַה, שיר בעשרובור בגבורתו אל יתהלל העיתהלל הִג

הוא מסתפק בהשגתו אין , הנאצלת ביותרבהבהירו את התכלית , בפסוק זה"...  אותיַעֹדוָי

כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל : " זאת הייתה כוונתו היה אומרשהרי לּו. יתעלה בלבד

או היה , ותי כי אני אחדהשכל וידוע א: או היה אומר, וקוטע את הדיבור" וידוע אותי

יש להתפאר : אבל הוא אומר.  וכיוצא בזה–כי אין כמוני : או, כי אין לי תמונה: אומר

והוא הבהיר לנו בפסוק זה שהמעשים שאתה ... למעשיווהכוונה , יובידיעת תאַרבהשגתי 

: והוא דברו, הוא מוסיף עניין אחר חשוב". משפט וצדקה, חסד: " הםלדעת ולחקותחייב 

 גם בארץ בהתאם לה כשם שהוא משגיח על השמים שהשגחתוהוא אומר "... בארץ"

אחרי כן השלים את ". עושה חסד משפט וצדקה בארץ' כי אני ה: "זה דברו, בהתאם להם

מטרתי שיהיו מכם חסד משפט וצדקה , כלומר, "'ם הכי באלה חפצתי נֻא: "העניין ואמר

להידמות אליהן שהכוונה היא , מידות באופן שהבהרנו באשר לשלוש עשרה ה–בארץ 

 התכלית שאותה ציין בפסוק זה היא אפוא שהוא הבהיר 11.ושזאת תהיה התנהגותנו

                                                 
והוא שנתבונן ,  יתעלהאהבתונצטוינו על והמצווה השלישית הוא הצווי ש: "' ד–' כ בספר המצוות מצוות עשה ג"וכ 9

הרי ... והוזוהי תכלית האהבה המצּו, ונסתכל במצוותיו וציוויו ופעולותיו כדי שנשיגהו ונתענג בהשכלתו תכלית העונג

והמצווה הרביעית היא הציווי ... ואז תהיה האהבה בהכרח, וימצא התענוג, בארנו לך כי בהתבוננות תושג לך ההשגה

  ..."  יתעלה ולערוץ מפניויראתולקבוע בדעתנו שנצטווינו 
ויש פעמים , על סיגול מעלות האופי" חכמה"ם הסביר בתחילת הפרק שיש פעמים שהכתוב משתמש במילה "הרמב 10

 . וסיום הכתוב מדבר על השכלת האל, כאן זה במשמעות של מעלות האופי. שמשתמש בה להשגת האל יתברך
". והלכת בדרכיו: "והוא אומרו, השמינית היא שציונו להדמות בו יתעלה לפי יכולתנווהמצווה : ע ח"ספר המצוות מ 11

מה ,  אף אתה היה רחום–ה נקרא רחום "מה הקב: "ובא בפירוש זה". ללכת בכל דרכיו: "וכבר כפל ציווי זה ואמר

 אף אתה – נקרא חסיד ה"מה הקב,  אף אתה היה צדיק–ה נקרא צדיק "מה הקב,  אף אתה היה חנון–ה נקרא חנון "הקב

על , להדמות בפעולות הטובות והמידות החשובות שיתואר בהם האל יתעלהשעניינו . ... וזה לשון הספרי–" היה חסיד

 .י רביתעלה על הכל עילו, צד המשל
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 להשיג את האל יתעלה )א(ששלמות האדם שבה יתפאר באמת היא מדרגתו של מי שהגיע 

 ויודע כיצד היא השגחתו בברואיו בהביאו אותם לידי מציאות ובהנהיגו )ב(כפי יכולתו 

אותו אדם יתכוון בהתנהגותו תמיד לחסד משפט וצדקה ,  לאחר אותה השגה)ג(. תםאו

   ."מתוך הידמות אל מעשיו יתעלה כמו שהסברנו מספר פעמים בספר זה

  


