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  הרב רן כלילי
  

לא ש ,תארי פעולהה או ב"סובר שאפשר לתאר את הקבם "רמבשה, למדנו בשיעור הקודם
 . על דרך השלילהאבל רק,  עצמותתארישאפשר להשתמש ב או , כלום על עצמותומלמדים אותנו

מתוך ש, ם אומר"הרמב ".לא טיפש"בעצם לתאר אותו כצריך , ה חכם"כדי להגיד שהקב, כלומר
ה ככה משיגים אותו "וככל ששוללים יותר מהקב, אפשר להגיע להשגת האלוקות תארי השלילה

שסוברות שאפשר להשתמש בתארים , ם" בשיעור זה נראה דעות החולקות על הרמב.יותר
 .חיוביים ביחס לבורא

  

  :  אומר)'ק גפר, כלל ג, א"מ( 'חסדאי בספרו אור ה' ר

שהתואר שיתואר הדבר ביחסו לזולתו איננו נמנע בחוק , והנה מכל אלו הפנים יראה"

  ."השם

שאפשר להשתמש באותם מושגים חיוביים שמשתמשים בהם לבני האדם גם , אומר' אור ה
שטוען שאסור להכניס , ם"דעה זו נוגדת לחלוטין את דעתו של הרמב. ה"כשמנסים לתאר את הקב

  . יוצא שמגשימים את הבורא–כי אם כן , ל-לם מושגים את האדם והאבאותו עו
  

  : היחס לשאלת האחדות וההרכבה- המאמינים בתארים חיוביים

,  אין דומה לו,חכם, יכול, חי, אחדינו יתרומם ויתהדר על ידי נביאיו שהוא הל-הודיענו "

ם עד אשר יתברר לנו וקבלנוהו מיד, והוכיחו לנו את זאת באותות ומופתים"ואין כמפעליו

  " על ידי העיון

  ) ה–ואותיות ד , אות א, מאמר שני, אמונות ודעות, ג "רס(

כשאדם . וגם אפשר להגיע אליהם בסברה ובהיגיון, גם הנביאים הרבו להשתמש בתארים חיוביים
  ".חכם' ה"אלא הוא אומר , "לא טיפש' ה"הוא לא אומר , רואה נוף יפה

 הוא מה " חכם, יכול,חי"י מדרך העיון ממה שמוכיח שהוא ואחר כן אומר שאני מצאת"

, "יכול"כי אם  -נו ברור שלא יעשה ולפי הכרע דעת, שהוא ברא כל הדבריםשנתברר לנו 

 אלא ממי שידע היאך )העולם הזה, כלומר( ולא יתכן עשוי משוכלל, "חי"ואין יכול כי אם 

  ."יהיה העשוי לפני שיעשהו
   )שם, ג"רס(

וגם ,  הרי הוא עשה, חייב להיות שהוא יכול לעשות כזה דבר, ה ברא את כל היקום"מתוך שהקב
  ? איך יכל לברוא את העולם הזה, אחרת, מוכח מכאן שהוא קיים וחכם
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זה , ה יש תארים חיוביים"שטוען שאם אומרים שלקב, ם"וצפה ועולה שאלת המורכבות של הרמב
, התארים החיוביים מגדירים את הנשוא, לומרכ. מכמה כוחות ותארים, אומר שהוא מורכב מהם

,  חוכמה–אתה בעצם מגדיר אותו שהוא מורכב מכמה גורמים , ה"אז אם אתה מתאר את הקב
. ה"שהתחברו יחד ואז יצרו את הקב, שהיו כמה גורמים, אתה אומר כביכול, כלומר. 'חיים וכו
ם מתנגד לשימוש "מבשהר, זו הסיבה. הקדמון, שהוא לא הראשון, ה הוא לא אחד"שהקב

  .ה"בתארים חיוביים בנוגע לקב

והם כי  ,פן אחידבאונו לעושנו מושכל ראשון ינים הללו מצאם שכלהרי שלשת העני"

ולא יתכן שיגיע השכל לאחד  . כפי שביארתי- "חכם ,יכול ,חי"במה שעשה נתאמת שהוא 

מי  שיעשהכחש אצלו כי מן המו, ביחדאלא יגיע אליהם , משלושה עניינים אלו לפני השני

ומשוכללת מצד מי שאינו  פעולה מושלמתושתהיה , מי שאינו יכול ושיעשה, שאינו חי

לפי שמי שאינו יודע היאך תהיה הפעולה לא יהיה פעלו תקין , יודע היאך תהיה הפעולה

ללשוננו וכאשר הושגו לשכלנו שלושה עניינים אלו ביחד לא היה אפשר  .ולא מחוכם

, לפי שאינה מצויה בשפה מילה הכוללת שלושה עניינים הללו, חתלאומרם במילה א

אחר שקבענו בדברינו בפירוש שהשכל השיגם , לפיכך הוזקקנו לבטא אותם בשלוש תיבות

כי עניינים  ,אל יחשוב אדם כי הקדמון יתברך ויתעלה יש בו עניינים שוניםולכן . ביחד

טויינו הוא אשר דחף אותנו לומר אלא שבי, בעניין שהוא עושה 1כולם כלולים אלה הם

  ...".מושג זה בשלושה לשונות לפי שלא מצאנו במונחים המדוברים ביטוי הכוללם 
   )שם, ג"רס(

. לחלק בין ההשגה בשכל ליכולת הלשון: ם"ג לשאלת המורכבות של הרמב"זוהי תשובתו של רס
ין תארים שיכולים וא, אבל השפה מגבילה ומצמצמת את המחשבה, השכל שלנו תופס נמצא אחד

בגלל מוגבלות . ה באמת במאה אחוזים"שייתארו את הקב, ה בתארים חיוביים"לתאר את הקב
אבל עצם השימוש בכמה , השפה אנחנו משתמשים בשלושה לשונות שונים של תארים חיוביים

 זה רק מעיד על כך שהשפה –תארים חיוביים לא מצביע על כך שהבורא מורכב מכמה גורמים 
  .ה בתואר חיובי אחד"ואנחנו לא יכולים פשוט לתאר את הקב, מוגבלתשלנו 

  
   

ונאמר שכבר יראה עם ההתבוננות הטוב שבכאן תארים נאמרים בשם יתברך ובזולתו "

וזה שאין כל מאמר אשר יאמר על הדבר . בוייואינם מחייבים לו ר, "אחור" וב"קודם"ב

בוי אם היה החלק האחד במדרגת י לו ר אבל אמנם יחייב.בוייהוא מחייב לו ר -מדרך מה 

נושא אף על פי שהוא , ואם לא היה לו נושא במציאות.  לחלק השניהנושא במציאות

 כאשר נאמר באדמימות הרמוז אליו שהוא :והמשל. בוייהנה אינו מחייב לו ר, במאמר

, "האודם" ו"המראה"יב מפני זה שיהיה האדמימות מורכב מיחוהנה לא , "מראה אדום"

ן אם יוכן יהיה העני.  לבדבמאמראבל הוא נושא ,  נושא לאודםנמצא אין המראה דבר כי

כאלו תאמר שהוא מראה ממוצע בין השחרות והלובן יותר , חודים מה שהגיעויהגיעו הי

                                                 
1

באר , באר הגולה; ז"י, ל בדרך חיים ה"המהר; :גמרא בחגיגה ג'; לתא פרשת בחודש פרשה זמכי: לביאור דבריו עיין 

 כ בדברי"ועיין ג. א"שס, בברכות' ה קוק עין איה פרק ט"הראי; ג"כ, ג"ח, גבאי' מ ן"עבודת הקודש לר; ט"י' ראשון עמ

  .ב"חלק הייחוד יעבודת הקודש , מ גבאי"ר
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והיה ההתרבות ,  פשוטדדבר אחלם כי אם על והנה לא יורו כ, נוטה אל השחרות מהלובן

  ".ראים הפשוטים הוא זה המראה איזה מהמלבאריחודים יבתנאים וב
  ) פרק שלישי, מאמר שלישי,ספר מלחמות השםג ב"הרלב(

כדי , המטרה היא לתת כמה שיותר דוגמאות, "קצת זה"וגם " קצת זה"כשמתארים משהו שהוא 
אני ,  וקצת לבןצת שחור קאם אני מתאר לך שדבר מסוים הוא, לדוגמא. שבסוף תבין דבר אחד
  .  אפור-אבל באמת המושג שעליו מדברים הוא אחד , ובייםנותן לך כמה תארים חי

  

ל שהמאמר הנאמר עליהם לא יורה על "ר, ן בעצמו בדברים אשר אין להם נושאיוכן העני"

אר והוא מבואר שכאשר יתואר השם יתברך באיזה ת, ין כןיובהיות הענ ... בוי בהםיר

ולזה , כי אין לו נושא, בויי רהנה אין אלו התארים מחייבים לו, שיהיה או בתארים רבים

וכבר יתאמת שהתארים הנאמרים בשם . לא יורו כל אלו התארים בו כי אם דבר פשוט

שאין יחס בין השם נו עם הודאת, "אחור"ובשאר הנמצאים ב, "קודם"יתברך נאמרים בו ב

  ..."יתברך ובין נבראיו
   )שם, ג"רלב(

', לדוג. משמעו תארים שקדמו לנמצא" אחור. "משמעם חילוק בין סוגי תארים" אחור"ו" קודם"
כי התארים הללו של השולחן גם אומרים , "ייםאחור"כלומר אלו תארים , מעץ ומתכתשולחן מורכב 

רים את משמעם תארים שפשוט מתא" קודם"ותארי . שהם היו לפני השולחן, ממה הוא מורכב
אני לא , ש היא חמה ומנצנצת כשאני אומר שהשמ.פעולותיו של הנשוא ולא את מה שמרכיב אותו

אלא הם , ואני לא אומר שהחום והנצנצים היו קודמים לשמש, אומר שהיא מורכבת מחום ומנצנצים
  .ם שני סוגי התארים החיובייםאלו ה. פועל יוצא מהשמש

  

ובזה  ... וזה כי כבר ימצא מהשמות הנאמרים בקודם ובאחור מה שמנהגם זה המנהג"

הסכימה התורה  וכבר ... "אחד" ו"נמצא" יותר ראוי שיקרא האופן יתבאר שהשם יתברך

חדתהו בשם בן ארבע יולזה י, על ששני אלו התארים מורים יותר על עצמותו מכל דבר

שמע ישראל " :מרוווזה מבואר בא, אשר יורה על ההיות והמציאות ובשם האחד, אותיות

 :נו עליו השלוםמשה רבן מה ששאל יוכבר התבאר זה גם כן בעני. "אחד' להינו ה-' ה

שהוא שם , "אהיה אשר אהיה"ובאתהו התשובה , "ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם"

 אפשר מזולת שיתואר השם יתברך בשהוובזה יתבאר שאי א. מורה על ההיות והמציאות

אלא  ... ושהוא יותר ראוי באלו השמות מזולתו,  ורוצה, ויכול, ומטיב, משיג, חי,שכל

כמו , כי אם דבר אחד פשוט בתכלית הפשיטותמאלו השמות הרבים שאין המכוון 

  ."שבארנו
   )שם, ג"רלב(

אבל כשאנחנו אומרים , שנכון שאנחנו משתמשים באותם מושגים לאדם ולאל, ג"מוסיף הרלב
,  אנחנו משתמשים באותם המושגים של בני האדם, כלומר.הכי חי-אנחנו מתכוונים ל, ה חי"בשהק

ים באותם משתמש, מפאת קוצר הלשון. נשגב וגבוה,  לאופן היותר שלםמתכווניםאך בעצם 
  :המושגים המשותפים לאדם
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כשנאמרו על נתם ווהנה רוחק אלו התארים והדומה להם כשנאמרו עליו יתברך מכו"

 שהם צה לומרר, זולתו הוא כרוחק מדרגתו יתברך ממדרגתם בעצם השלמות והכבוד

  ." מהאופן אשר נאמרים בזולתונאמרים בשם יתברך באופן יותר שלם
 

  

  :חסדאי' אומר ר

עם הודאתנו , איך לא יתחייב שלילת התארים העצמיים, ואולם כבר נשאר עלינו שנבאר"

  ? "כי כל מורכב משני דברים איננו מחויב המציאות: "ההקדמה האומרת
  )ג, כלל ג, א"מ', אור ה(

את אם אני מתאר . ם" קבע הרמב כך-ה - הוא בטוח לא האלו–כל מה שמורכב משני דברים 
  ?ה-איך הוא יכול להיות האלו, ה בכמה תארים חיוביים"הקב

הם , נבדלים בחוקנו שאם היות התארים –האחד : וזה בשתי פנים, והוא ממה שלא יקשה"

,  יכללם–אשר לו לעצמות ) אין סוף( הבלתי בעלת תכלית והטוב .מתאחדים בחוקו

   . "וישימם אחד מכל הפנים
  )שם', ר האו(

, ל התארים האלה מאוחדיםה יכולים להיות כ" היא שאצל הקב,'אור ההתשובה הראשונה של 
עצם השאלה נובעת מכך שלא יכול להיות . למרות שאצלנו בעולם המושגים הם נחלקים ונבדלים

? מי מכיר את המציאות האלוהית? אבל מי אמר. כי הוא לא יכול להיות מורכב, לו כמה תארים
? ולא יעידו על מורכבות, ועדיין הם יתאחדו לגורם אחד, ה יכולים להיות כמה תארים-לאלואולי 

ריבוי , בעולם שלנו? איזו סיבה יש להשליך את המוגבלויות הגשמיות על המציאות הרוחנית
יכול להיות ?  אבל מי אמר שזה גם כך בעולם האלוהי,מורכב דבר -הכוחות בדבר אחד משמעו 

  ?ועדיין לשמור על אחדותו, ה כוחותכמ, ה בכמה תארים"הקבשאפשר לתאר את 

  

כאשר המקובץ והמורכב צריך אל המקבץ ?  שההקדמה ההיא אמיתית מצד מה– והשני"

 סיבת –ונאמר שההרכבה ההיא מהמרכיב , חלק עצמותוהוא שיהיה כל אחד , או המרכיב

 וט בתכלית הפשיטותפש, כי עצמותו אחד, אבל הוא יתברך אין לו חלק עצמות. המורכב

או הידיעה והיכולת הבלתי בעלת תכלית , הטוב בכלל, ואם היה שנחייב ממנו בעצם... 

  ."האור מהמאירכהתחייב , ושאר המעלות, בפרט
  )שם', אור ה(

 ויש תארים שהם רק מתארים את הופעתו, ולפיכך הוא מורכב, יש תארים שמגדירים את העצם
 ג"היא אותה תשובה של הרלב' תשובתו השניה של אור ה, מרכלו. ו לעיל כמו שהסברנשל הדבר
  . שראינו

הימנע ממנו האור המתחייב , מחויב המציאות לעצמו" מאיר מה"לו הונח על דרך משל "

כי האור איננו עצם נבדל מעצמותו שיהיה צריך ! לא? ממנו בעצם המציאות אשר לו

ן הוא ענייני התארים לו כ. אבל הוא דבר עצמי שראוי שיתואר בו, למרכיב ומקבץ

  ..."יתברך
  )שם', אור ה(
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בתוך אותו , בתוך אותה סקאלה, ה ואותנו באותו יחס"איך אפשר לתאר את הקב, עולה השאלה
  ?עולם מושגים

  

  :2 נוגע גם בשאלת הדמיוןחסדאי' ר

עם היות , והנה. שאין ספק שהרחקת הדמיון בינו יתברך ובין ברואיו מחויב, ונאמר"

הנה למה שיש ביניהם הפרש , תהידיעה או היכול: כאילו תאמר,  תחת סוג אחדהשלמויות

 די בזה הרחקה –ואם בתכלית ובלתי בעלת תכלית  ,אם בחיוב המציאות ואפשרותו: עצום

  ". ואל מי תדמיוני ואשווה: "כ"הו משוז...  יפול ביניהם הדמיוןימש
  )פרק ג, כלל ג, 'מאמר א', אור ה(

ולא ,  התארים הם תארי הופעהה"אצל הקב, ולעומת זאת. תנויבים אוהתארים מרכ, אצלנו
אבל ההרחקה , עצם השימוש באותו עולם מושגים אפשרי. מלמדים כלום על מציאותו הפנימית

הוא עצום , ל המושגיםעל אותה הסקאלה ש, ה"ה היא בכך שהמרחק בינינו לקב"בינינו לבין הקב
 שאותם התארים שאנו ,כל עוד מבינים, ארים חיובייםאפשר להשתמש בת,  כלומר.ברמת אינסוף

 ,נשגבת הרבה יותר, בוהה הרבה יותרג, משתמשים בהם מקבלים משמעות אחרת לגמרי
  .ה"כשאנחנו מייחסים אותם לקב

  ? ה"אז במה מתבטא חוסר הדמיון בינינו לבין הקב

ילו התארים של וא, הם תארי גילוי" מחויב המציאות"התארים של : ביחס התארים לעצם. א
   .שמהם הוא מורכב, הם תארים של הרכבה" אפשרי המציאות"

  .  מופיעים באופן שלם ואין סופי לעומת החיסרון והסופיות שאצלנוה" הקבהתארים אצל. ב
  

  

  :היחס שבין האל לבריאה

  

, כי הוא מחדשו ומייחדו ומגבילו, ת הוא הצורה לכלל המציאות"להיות השי, ולזה"

, לא על דעתך אנחנו משביעים" "ברוך המקום: "באומרם תמיד, ם הזההשאילו לו הש

.  והיה הדמיון הזה נפלא". הוא מקומו של עולם" "ה"אלא על דעתנו ועל דעת המקום ב

 כן כבודו יתברך בכל חלקי העולם –כי כאשר רחקי הפנוי נכנסים ברחקי הגשם ומלואו 

עם היותו ,  ירצה–" צבאות מלא כל הארץ כבודו' קדוש קדוש קדוש ה: "כאומרו, ומלואו

הנה מלא , שירמוז בהם אל היותו נבדל משלושה עולמות, קדוש ונבדל בשלוש קדושות

' ברוך כבוד ה: ומזה העניין אמרו.  כבודו– שהוא יסוד העכור שביסודות –כל הארץ 

כלומר ... ול מעצמותו ולא מזולת"ר, מושתואר הברכה והשפע ממקו,  כלומר–" ממקומו

   . "להיות נאצל ממנו, עצמותול "ר', ברוך ומושפע ממקום ה' שכבוד ה
  )'פרק ב' כלל ג, א"מ', אור ה(

  

ה נשגב "ד שני הקבומצ, ה משפיע על העולם"מצד אחד הקב: עולה השאלה' מדבריו של אור ה
  ? היחס שבין האל לבריאהמהו? איך התפיסה המורכבת הזו עובדת. וגבוה מהבריאה
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 . חנינה' ם בפירוש המדרש על ר"והרמב' אור ה' במח, תפילההתבאר יותר בנושא הבא בעניין ה 
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לכאורה הם , שהרי', לבין שיטת אור ה" פנתאיזם"יסת הההפרש שבין תפהרב הנזיר מסביר את 
  :דומות זו לזו

הכל : סטה בדרכו בהפריזו בעיקר הראשי בשיטתו, )שפינוזה(הפילוסוף האמשטרדמי "

' ר ...זו הגשמהו. נבדל ועילא לכל, ה"ב, מבלי שיהיה הוא, מוחלטה, פנתאיות, אלוהות

מעול , והפילוסופיא היהודית החדשה, שחרר את תורת ישראל', באור ה, חסדאי קרשקש

דעת ההתפשטות האינסופית בחלל המקום . הפילוסופיא האריסטואית האסכולית

 –הבלתי בעל תכלית , הנבדל, הפנוי, על המקום', מזכירה את האמור באור ה, )שפינוזה(=

) 'באור ה(אבל שם ". הוא מקומו של עולם" "ברוך המקום: "' יתשנאמר על השם, האינסופי

השתמש ביחס חלל הריק המקיף את ' אור ה, כלומר(. אנלוגיא, ודמיון נפלא, אין זה אלא בהשאלה

, השלילית, "הכל אלוהות"שיטת ...  )אלוקים לעולם שהוא מקומו של עולםהעולם כמשל היחס של ה

 "הכל באלוקות": יש להעלותה ולנסחה בשם, יגיהוזיכוכה מס, אחר טיהורה מנגעיה

כשהוא נבדל ולמעלה , מחייה הכל, ה"שהוא ב, שעיקרה החיות העולמית האלוקית

  ."מהכל
  )ג" קכ–ז "קי' קול הנבואה עמ, הרב הנזיר(

שיש זהות טוטאלית בין שני , ה"שכל מה שאנחנו רואים זה הקב, ה-להגיד שהעולם הוא האלו
כמו שעשה , ה מהעולם-או שמרחיקים את האלו, יש שתי אפשרויות. מה זאת הגש-המושגים 

ה "וישנה אפשרות לראות את הקב. ה נבדל מהעולם"שטען שהקב, ם עם תארי השלילה"הרמב
ובכך להגיע לגשמות , ולא עוד אלא שהמציאות הגשמית היא האלוהות, כחלק מהמציאות הגשמית

הכל "יש הבדל בין האמירה ש,  אומרנזירהרב ה, כלומר. ם" הקצה השני מהרמב–הבורא 
  ". הכל באלוהות"לבין " אלוהות

  

  

  

  

  :שראו בבריאה גילוי של האלוקות, מהראשונים ומהאחרונים, ל"מקורות מחזהרב הנזיר מביא 

הוא מקומו של עולם ואין " "אין מקום פנוי בלא שכינה: " במדרשיםל"לחז, אמנם"

איהו ממלא כל , איהו מסובב כל עלמין, י מיניהלית אתר פנו: "ובזוהר". העולם מקומו

, והוא בכל, הכל בו: "ק"ולרמ." ואתה מחיה את כולם: ד"הה, איהו מחיה להון, עלמין

איך יעלה , )ובפירוש לספר היצירה, סוף מאמר שני (ג באמונות ודעות"רסגם ". וחוץ הכל

הלא את : "אמרוכמו ש, עד שלא יהיה מקום ריק ממנו, הימצאו בכל מקום, בשכלנו

, ומלא את כל, סובב הכל: "בשיר היחודואחריו ". 'השמים ואת הארץ אני מלא נאם ה

ובספר ". ואין מקום ריק ממך ונחדל, אין עליך ואין תחתך, אתה בכל, ובהיות הכל

ועל זה , כי הוא חיותם, חי עלמא: ועל כן נקרא, שממציא חיים כולם, ברוך הוא: "הנצחון

= ם "אלוהי) ת חכם צבי"שו(יש שאמרו ". ו של עולם ואין העולם מקומוהוא מקומ: "ל"ארז

אך שם זה אינו אלא אחד . ע"הטב' ם בגימ"אלהי: והחסידות, ובחכמה הפנימית... הטבע

הוא למעלה , שם העצם, אמנם השם המיוחד. המורה על גבורה וצמצום, משמות הקודש

 שהאין סוף, הוא, ט" ישראל בעש'רמיסודו של , ראשית דבר שיטת החסידות... מהטבע

, ואפילו בדברים הנמוכים, ולית אתר פנוי מיניה, ובתוך, ומסבב, ה ממלא כל עולמים"ב

והבעל שם טוב נסמך אל .ה"והכל מלא מחיות הבורא ב, המחיה הכל, בכל יש האלוקות
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תלמיד , 3ין'ח מוולוז"נפש החיים לרגם בספר ... ד"בחסידות חבוכן . רב סעדיה גאון

הסובל ומקיים העולמות והבריות , והוא המקום האמיתי, שהוא מקומו של עולם: א"הגר

ההתנגדות לחסידות היתה משום שדבר זה נתפרסם ... ם"והוא נסמך על הרמב... כולם

ובדורות האחרונים יפה לנו מאוד כל . ואין הדבר אמור אלא לחכם ומבין מדעתו, להמון

  .  "ט"מידי הבעשא יחד עם תל"שיחתם של תלמידי הגר
  )ז" קכ–ג "שם קכ, הרב הנזיר(

שחילק בין , כדי להבין את משמעות הדברים יש צורך להבין את התפיסה של הפילוסוף קאנט
אבל באמת , עיוור צבעים רואה כיסא אפור, לדוגמא. אובייקטיביות וסובייקטיביות, העצם למציאות
קאנט , כלומר! הוא רואה כיסא אפור, עיווראבל לך תגיד את זה ל. הוא צבעוני, הכיסא לא אפור

, כלומר.  של אותו העצםסובר שהמציאות שאנחנו תופסים בחושים שלנו היא בכלל רק ההופעות
כך העולם .  את אחת ההופעות שלו–אבל עדיין תפסנו משהו ממנו , לא קלטנו את העצם עצמו

  .ה"הוא אחת מהופעותיו של הקב
  

  : האלוקימות לגילויהפרש שבין העצל דן ב"גם הרמח

והוא לתכלית מה אינו רוצה להתוודע ביניהם , איש חכם שנכנס בחברת בני אדםמשל "

הנה האיש ההוא באותה . אלא רצונו שיחשבוהו כאחד העם, לחכם כמות שהוא באמת

דהיינו שלא יכירוהו מה , החברה ידבר ויתנהג בדרך שישיג התכלית הזו הנרצית ממנו

והנה ישווה דיבורו וענייניו . מה שהוא רוצה להיות נחשב ביניהםאלא יחשבוהו , שהוא

כי . והנה על פי משל זה תבין עניין הספירות... למה שמצטרך ונאות להשגת זה התכלית

אינו מתגלה אל נבראיו כפי מה ,  דהיינו אמיתת מציאותו–מהותו ועצמותו , ה"האדון ב

ואמנם יש לנו עתה להבחין . אצלואלא כפי מה שרצה להתגלות לתכלית נודעת , שהוא

, ונדבר בם כאילו הם עצמים נפרדים, הגילוי שרצה להיגלות) בין(אמיתת המצאו ו) בין(

ונקרא לכלל הגילוי , שאמיתת מציאותו מתעלמת בתוך הגילוי שרצה להיגלות, ונאמר

 ,"אין סוף"נקרא , ולאמיתת מציאותו יתברך"... ספירות"ולפרטיו , "אור נאצל"ההוא 
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 . 'ראה בהרחבה שם בשער ג 
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 כי, יתברך, ואין בכל זה שינוי כלל בו... ונאמר שהוא מסתתר ומתחפש בתוך הספירות

  " 4...אפילו באדם המתחפש אין שינוי
  )'ל בכללי מאמר החכמה ד"הרמח(

   
אבל רק בהתאם למה שהוא רצה שאני אראה , אני רואה אותו, כשאני רואה את האדם המתחפש

ולכן אנחנו כן יכולים לתפוס " התחפש"אבל האל . ו כלוםאנחנו לא משיגים ב, האל, האין סוף. בו
אני נפגש , כיוון שהאין סוף מתגלה בספירות. מהספירות, להבין משהו מהתחפושת, משהו ממנו

אני נפגש רק עם ההופעות של , כלומר. בדרך שהוא רצה שאני אפגש איתו, )דרך הספירות(בו 
  .לא עם האל עצמו, האל

  

  

  : כיסוד תורת התארים החיוביים"התגלות שלו"ל" העצם"בירור החילוק שבין 

זה תורת הדעת בבקרת . אלא את הופעותיו, את הדבר כשהוא לעצמו אין אנו יודעים"

כשל דבר כשהוא , אי אפשר שתהיה לנו הכרה של דבר כלשהו. )קנט( התבונה הטהורה

 העצמים אין בכל". תופעה"היינו , אלא במידה שהוא דבר של הסתכלות חושנית, לעצמו

את , שאנו יכולים להגיע אליו, אין לנו לראות בשום דבר. אנו מכירים את הנושא עצמו

לקוות להכיר באיזה דבר יותר ממה ששייך , מוזר, תהיה אי התאמה...  הנושא האחרון

שלא להודות כלל , אי התאמה גדולה מזו תהא, אולם מאידך גיסא. לניסיון האפשרי

. מנם אין אנו ליתן מושג מסוים מה הם הדברים כשהם לעצמםא. בדברים כשהם לעצמם

  "....אולם אין אנו בני חורין מלדרוש אחריהם
   )ו" ק-ד"ק' עמ, קול הנבואה(

ודאי שיש , אכן. אבל יש לו הסתייגות, שאכן הוא מסכים לתאוריה של קאנט, אומר הרב הנזיר
הבין כמה שאפשר מההופעות של אותו  אני יכול לנסות ול, אבל,ולוכאת  ירלהכואי אפשר , עצם

  .העצם

אין אנו יודעים את . הטרנסצנדנטליות, "תורת המעבר"משלימה ליסוד תורת הדעת היא "

העובר ומעביר , ואנו יודעים את המעבר, אבל הוא נמצא, המטפיסי, הדבר כשהוא לעצמו
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 "אין סוף"רשים הנקרא ורש כל השוקבלו בעלי העבודה כי אדון יחיד ש" :ט, הייחוד חלק ,מ גבאי"לר עבודת הקודש 

וכבר פירשתי בפירוש עשר , ת רמזאך קבלו בו קצ, ל"איננו רמוז לא בתורה ולא בנביאים ולא בכתובים ולא בדברי רז

והנה הוא מראה פעולותיו ומעלתו בהם עם היותו נעלם  ... ולא יבא בחשבון כלל, א לרמוז שלא יגדר בגדר מספר"ולא י

בהראותה פעולותיה באיברי אבל , כי הנשמה שבאדם נעלמת ואינה נכרת, כי מתוך הנגלה יתבונן האדם בנסתר, מכל

רש הכל וכך הוא המשל והדוגמא כי ש, חה ובסבתה אנו מכירים מעלתה ובאים עד תכונתהוכהגוף והאיברים פועלים ב

, דותיו שהוא להם כמשל הנשמה לגוףיחו וגדולתו ומעלתו ומציאותו באמצעות מוהנה הוא מראה כ, נעלם ונסתר' ית

ר להכיר מעלת הנשמה כמו שלא היה אפש,  מה שלא היה אפשר בזולת אצילותוומהם אנו מכירים מציאותו וגדולתו

כלומר שמבחינת , "לוה-ומבשרי אחזה "מרו וולזה רמז איוב בא, ולהתבונן בה בזולת איברי הגוף שהיא פועלת על ידם

חה ופעולותיה על ווהוא מה שכתבתי כי מעלת הנשמה תוכר ותושג מצד הגוף שהיא מראה כ, ותהל-גופו היה בוחן ה

ות כי באמצעות האצילות אנו יודעים מציאות אדון יחיד הל-ן היא המשל בעניכן הו, ובזה אנו יודעים מציאותה, ידו

כדי להכיר מציאותו ומעלתו ' חדות באמצע יחודו יתיואם כן מוכרח ומחויב היה אצילות המעלות המתי, המאציל

ל "ן ז" הרמבוכתב. כי ברוב העלמתו והסתרו מכל לא היה אפשר להכירו ולהתבונן בו אם לא על ידו, ולהעיד באחדותו

אורו יהתבאר אם כן מה שרצינו ב. כ" ע"דות כך להתבונן בהם באין סוףיולכך נעשו המ" :בפירוש ספר יצירה זה לשונו

 ."רש הנעלם היה להתבונן בו ולהכיר ולדעת מציאותו ולהעיד באחדותוווהוא כי זריחת אור האצילות והתפשטותו בש
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          9                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

לו של שכל אנו מוכרחים לראות את העולם כאילו הוא מפע. העליון, אל המטפיסי, אליו

כך יחסו של , למפקד, לבנאי,  לאומן–הגדוד , האוניה, כיחס שבין השעון. ורצון עליון

כפי אבל בכל זאת , כפי מה שהוא לעצמו, שאמנם אינני מכירו, עולם החושים לבלתי ידוע

הכרה זו היא הכרה בדרך של . היינו ביחס לעולם שאני חלק ממנו, מה שהוא בשבילי

נשאר בשבילנו י אנלוגיא זו "ע. מיון בין שני דברים בלתי דומים כללא ד"שא, "אנלוגיא"

פ שהשמטנו כל מה שעלול לקבעו כשהוא "אע, מושג מסוים למדי על ההוויה העליונה

  . "לעצמו

' קדוש קדוש קדוש ה"וכעת אנו מבינים באופן מלא את דבריו על הפסוק , אמר' וזה מה שהאור ה
אנחנו תופסים את ההופעה של . צםיך לחלק בין ההופעה לעצר". צבאות מלא כל הארץ כבודו

כי , ואף על פי כן אנחנו לעולם לא נוגעים בעצמות עצמה, את איך שהוא פועל בעולם הזה, ה"הקב
אבל , )כי הופעותיו נמצאות בכל(ל בכל -לכן אפשר לומר שהא. כל מה שראינו היה רק ההופעות

  ).א חיצונית ואינה קשורה לעולם הזה בכללכי העצמות של האל הי(הוא גם מחוץ לכל 

והדוגלים . ולכן הוא לא מעלה בדעתו תארים חיוביים, אל העצם, ם פונה רק אל האינסוף"הרמב
ויש . ולכן סוברים שניתן לתארו בתארים חיוביים, ה בעולם"בתארים חיוביים עוסקים בהופעות הקב

שאליה מתייחס , ל-הא" עצמות"אחד  מצד –י התפיסה המורכבת "ע, צורך למצוא את האיזון
וכך נמצא שבעצם אין מחלוקת בשאלה האם מותר . הופעותיו בעולם, ומצד שני, ם"הרמב

  . מה התארים נסוביםאלא יש צורך להגדיר על , ה"להשתמש בתארים חיוביים ביחס לקב

  . נעסוק בשיעור הבא–" הופעות"ל" עצם"באיזון בין ה

 
  

  


