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  ? ולא קיבלמה ביקש משה רבנו
?  יש מה לדעת בעניין זה או שהכל סתום-ויש לברר . ' לדעת את מציאות ה-ם "פ הרמב"למדנו שיש מצוות עשה יסודית ותכליתית ע: הקדמה

מכוונים י אנו אל מ" ומתוך כך לשאלה , שלנו לאלוקיםויש למחלוקת זו השלכה ממש בשאלת החיבור. בשאלה זו התפצלו הדעות בין הראשונים
  "?מה תכליתה של התפילה: "ולשאלה" ?את תפילותינו ואת עבודתנו

  

  :אין להשיג ולידע אותו

  1: החילוק שבין השגתו להשגת נבראיו-  ח, ב, הלכות יסודי התורה. 1

אפילו . פי גודלולא כ, לפי מעלתהכל צורה וצורה ,  אותו דעה גדולה עד למאדויודעיןוכל הצורות האלו חיים ומכירים את הבורא 
 יתר ממה שמשגת משגת ויודעתאבל .  אלא דעתה קצרה להשיגכמה שהיא אינה יכולה להשיג אמיתת הבוראמעלה הראשונה 

המחוברין  הבורא דעה שאין כוח בני האדם יודעתגם היא , וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית. ויודעת צורה שלמטה ממנה
  . כמו שהוא יודע עצמו והכל אינם יודעין את הבורא. מותה יכול להשיג ולידע כמגולם וצורה

  ?מה הצורות יודעות ומה אינם יודעות, יש לברר
  

  : יחס והשגה,  דמיון- ו"נ- ה"א נ"ח, מורה נבוכים. 2

בואה שהרי בספרי הנ, זהו דבר שכל אחד יודע.  אל דבר כלשהו מן הנמצאיםתיּוְמהַדגם , מן הדברים שחייבים בהכרח לשלול לגביו
  "... 'מאין כמוך ה: "ואמר" ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו" "אל מי תדמיוני ואשוה: "ואמר, הוא שלל את הדמיות במפורש

כמו כן כל שניים .  אף אין לצייר ביניהם דמיות–כל שני דברים שאין להניח ביניהם יחס . שדמיות היא ייחס בין שני דבריםדע 
". קול זה דומה למתיקות זו"ולא " ם זה דומה לצבע זהחֹו: "שאין אומרים, דוגמא לדבר. ין ביניהם ייחס א–שאין ביניהם דמיות 
  ...מתחייב שאף אין ביניהם דמיות, בינו ובין זולתו, כלומר, ומכיוון שאין יחס בינינו ובינו יתעלה. זה דבר ברור מעצמו

כן . בשיתוף גמור בלבד" נמצא"ליו יתעלה ועל כל מי שזולתו נאמר  שע–אך כבר התברר למי שמבין את משמעות הדמיות ההדדית 
שאין , בשיתוף גמור בלבדרצון וחיים , יכולת, לגביו יתעלה ולגבי כל בעל ידיעה" חיים"ו" רצון", "יכולת", "ידיעה"משתמשים ב

  .ביניהם דמיות בעניין כלל
  ?יודעותכן מה הצורות , אם אין שום יחס והשוואהאלא ש. אלא איכותי, ים מוכח שהחילוק בין הנבראים לבורא בידיעה איננו כמות"מהרמב

  

  :שם, חסדאי'  ר–ל לנבראיו -יחסי ה. 3

והעילה עילה . והנה אין המלט מהיותו עילה והתחלה... שאין הצטרפות בינו ובין דבר מברואיו ) ם"הרמב(איך חייב , ומן התמה
וכן אמר שאין יחס בינו . יש יחס בינו ובין ברואיולזה הוא מבואר שמזה הצד ו, וההתחלה התחלה למה שהיא לו התחלה, לעלול

 הינה יש יחס בינו ובין –הנה אם הזמן נצחי , כשנניח כן, הנה. והתנועה ממשיגי הגשמים, להיות הזמן משיג לתנועה, ובין הזמן
והנה מכל אלו . הזמן מקרה נמשך לתנועהקרות ההקדמה האומרת שִש) לעיל(וכל שכן עם מה שהתבאר מדברנו . הזמן בניצחות
  .שהתואר שיתואר הדבר ביחסו לזולתו איננו נמנע בחוק השם, הפנים יראה

  

  : בקשת משה רבנו- ט-ח, א, ת"יסוה. 4

עד שיהיה ידוע בלבו , ה"לידע אמיתת המצאו של הקבביקש ? "דךהראני נא את כֹב: "מה הוא זה שבקש משה רבינו להשיג כשאמר
 כך בקש משה –שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים ,  ונחקקה צורתו בקרבופניו אחד מן האנשים שראה כמו ידיעת

ה שאין כח "והשיבו ב. כמה שהיא עד שידע אמיתת המצאו, ה נפרדת בלבו משאר מציאת הנמצאים"רבינו להיות מציאת הקב
  . ל בוריו להשיג אמיתת דבר זה עשהוא מחובר מגוף ונפשבדעת האדם החי 

ה בדעתו משאר "עד שהשיג מאמיתת המצאו דבר שנפרד הקב,  לפניו ולא ידע לאחריואדםוהודיעו ברוך הוא מה שלא ידע 
ועל דבר זה רמז הכתוב . הנמצאים כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים

  ". ופני לא יראוריאֹחוראית את : "ואמר
  

  :ד"נ, א"מורה נבוכים ח. 5

הבקשה האחת היא שביקש . ביקש שתי בקשות ובאה לו התשובה על שתי הבקשות, משה רבנו עליו השלום, דע כי אדון החכמים
ידיעת  היא שיודיענו -   והיא זו אשר ביקשה ראשונה–הבקשה השנייה . אמיתת מהותו ואת עצמותוממנו יתעלה שיודיענו את 

  .אין להשיג את עצמותו כפי שהיאכי , כן הודיעו. תעלה בכך שהבטיח להודיעו את תאריו כולם ושהם מעשיווענה לו י. תאריו
  

  :פרק א', כלל ג, א" מ'אור ה. 6

ולזה ...   נמנע–באופן שהשגת מהותו לזולתו , נעלם תכלית ההעלם) ל-ה( = שהוא , דבר מוסכם עליו מבעלי העיון ומכתובי התורה
שיודיעהו , שהייתה הכוונה, "הראני נא את כבדך: "במה שביקש ממנו באומרו, שמנע השם זאת ההשגה ממשה) ם"הרמב( = אמר 

  . מציאות עצמותו ואמיתתו
, אלא שיש לנו פרוש... ? בהמנעות הזה, מה שנתבאר לאחד מהמתפלספים, איך לא נתבאר לאדון הנביאים, אלא שצריך לבאר

  ... יקש משה השגת המהות לעולםולא ב. תשמענו במה שיבוא בגזרת הצור
  

  :האברבנאל תירץ. 7

                                                           
: אלא?  מי יוכל לחקור דוגמא שלו- " י יםִנדה רחבה ִמכה מארץ ִמאֻר"? אה תמָצ-החקר אלו: "צופר הנעמתי אמר לאיוב: "ב, ו"מדרש תהלים ק 1
לא עמד  מיד ליד התורה שעלה לרקיע וקיבל ואפילו משה? יכול אתה לספר מי פעל השמים והכוכבים? מה הוא אומר" ?פעלגבהי שמים מה ִת"

-והלוחות מעשה " כמה דאמר ,התורה זו - להים-וראיתי את כל מעשה ה" :לחייא הגדו' ירמיה בשם ר' אמר רבי הונא הכהן בשם ר. על חקר זה
 זה משה -" אם יאמר החכם",  אינו כן"גם אם יאמר החכם לדעתו"כי .  באדם לא ימצא-" כי לא יוכל אדם למצוא את המעשה". "להים המה

כ המדרש "אך אח, בתחילה משמע שמשה לא יכל לדעת את הבורא" . מה שכתוב בתורה-" לא יוכל למצוא"הנביאים ושל חכמים רבן של 
 . התורה-' מערבב זאת עם ידיעת מעשה ה
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י ישפע עליו בהשגה אחרת כל "כי אם כדי שהש, ב שיזכה אל ההשגה ההיא אחרי שהייתה בלתי אפשריתולא יחש, הנה ביקש עליה
כי , כ"ה בזה גוכן הי, יבקש אדם מאדוניו שני דברים כדי שיודה לו אחד מהםכי כמה פעמים , מה שהיה אפשרי בחוק השכל לקבלו

  ...אבל נתן לו מדרגה שלא שאל עליה, א להשיגו"שא' כ שאל מה שהיה בלתי אפשר והודיעו ית"הוא ע
  

  : ה" משמעות שם הוי- א "ס, א"לשון המורה ח. 8

) תאו(הא ) אות(יוד ) אות(זולת שם אחד והוא . זה דבר ידוע.  כולם גזורים ממעשים–כל שמותיו יתעלה המצויים בכתבי הקודש 
שהוא מורה על עצמותו יתעלה הוראה ברורה פירוש הדבר . לכן הוא נקרא שם מפורש. כי הוא שם פרטי לו יתעלההא ) אות(ואו 

  ... אשר אין בה שיתוף
 על –אולי הוא מורה .  בין האל יתעלה ובין זולתואין בעניין זה שיתוףאשר , מצביע על עניין כלשהו... אין ספק שהשם הגדול הזה

... על משמעות חיוב המציאות –שון שממנה לא מצוי אצלנו היום אלא הדבר המועט ביותר וגם בהתאם למה שמבטאים אותו פי הל
התבונן אפוא כיצד אמר מפורשות ששמות נגזרים אלה נוצרו ." ה ושמו בלבד"עד שלא נברא העולם היה הקב: "א אמרו"בפרקי דר

אך כאשר אתה מתייחס אל . ולם שמות שנקבעו על פי המעשים הנמצאים בעולםשהם כ, וזה נכון. כולם רק לאחר שנוצר העולם
אין . כדי להורות על עצמותואלא שם אחד פרטי ,  לא יהיה לה שום אופן שם נגזר–עצמותו כשהיא מעורטלת ומופשטת מכל מעשה 

  .רתאל תחשוב אח. אשר הוא שם המפורש סתם', יוד הא וכו: והוא, לנו שם בלתי נגזר מלבד זה
  

  :)'פרק ג' כלל ג, א"מ(חסדאי ' ר -ה "הריקנות שבשם הוי. 9

הוא  –הנקרא במקדש ככתבו ובמדינה בכינויו ', שהוא בן ד, שהשם הגדול המפורש, ידוע ומוסכם מכל מי שהגיעו אלינו דבריהם
ן השתתפות בינו ובין זולתו בעניין יורה על עניין אחד אי... וכן כתב הרב בפרוש. ושאר שמותיו יתברך נגזרו מפעולותיו, שם העצם

שהמופת יכריח שהיות לו , הוא נמנע, ושיורה על תואר עצמי. הוא נמנע שיורה על העצמות, והנה אחר שידיעת עצמותו נמנעת. ההוא
   ?!שאר עניין יורה עליו השם ההואיולזה לא י.  נמנע–תארים עצמיים 

וכפי מה ,  שיורה לפי הלשון אשר אין אתנו היום ממנו אלא דבר מועטואפשר: "בשאמר, הנה כבר יראה שלחצתו זאת הקושיא
כי עניין חיוב המציאות ... למה היו נמנעים ללמד אותו אלא פעם אחת בשבוע, ומי אתן ואדע". חיוב המציאות על עניין –שיקרא 

שיהיה השם המפורש , נה איננו רחוקה, וכאשר התיישב זה...  אבל ראוי שיתפרסם בכל קהל ישראל... הוא דבר לא יסכלהו ההמון
  .  אשר החכמים היו מוסרים סודו לתלמידיהם בתנאים הנזכרים שם, מורה על תואר עצמי בלתי נבדל

  

  :ם"פ הרמב"מה ניתן להשיג ע
  :ל-  באלו תארים ניתן להשתמש כלפי ה-  ב"נ, ם במורה א"הרמב. 10

  : יהיה בהכרח מאחת מחמש קבוצות אלהתוארו, ואומרים שהוא כך וכך, כל מתואר שמחויב לו תואר
המצביע על , שתואר כזה, כבר הסברנו". חי מדבר"כגון שמתארים את האדם בתור , בהגדרתושמתארים דבר : הקבוצה הראשונה

 יתעלה אין סיבות קודמות ל-כי ל,  לדעת הכלל-אופן זה של תואר נשלל מן ה. הוא הסבר של שם ותו לא, מהות הדבר ואמיתתו
לכן מפורסם אצל כל אחד מאנשי העיון המבינים את מה שהם . נה סיבה למציאותו שיהיה אפשר להגדירו באמצעותןשתהיי

" בעל חיים"כמו שמתארים את האדם שהוא , בחלק מהגדרתושמתארים דבר : הקבוצה השנייה". ל-אין להגדיר את ה"אומרים ש
  "... מדבר" שהוא או

הם ארבעה , כפי שיודע אתה, האיכותוסוגי ... משהו שהוא חוץ לאמיתתו ועצמותו היא שמתארים דבר ב: הקבוצה השלישית
התבנית החיצונית ) המרחם, הכועס(התפעלות מדבר חיצוני ; )חלש, חזק(יכולות גופניים ; )רחום, חכם(כישרונות עיוניות ומידותיות : דהיינו(

או על איכות כלשהי ,  והם המורים על מהות או על חלק של מהות–הרי התברר לך ששלושת קבוצות אלה של תארים ... ) ישר, ארוך(
 דבר שנבהיר בהוכחה מופתית שהוא בלתי אפשרי – שכולן מורות על מורכבותמכיוון ,  לא תתכנה לגביו יתעלה–הנמצאת במהות 

  ...ל-ביחס ל
 יתעלה בסוג ל-ה שמותר לתאר את הובמחשבה ראשונה נרא ... ביחסו אל זולתו של תארים היא שמתארים דבר הקבוצה הרביעית

ל יתעלה לבין -שאין יחס בין הברור הוא : מתברר שזה לא יתכן, אולם כאשר בודקים את האמת ומדייקים בעיון. זה של תארים
 מכאן שאין להיחלץ מטעות...  מכאן שאין יחס בינו ובין הזמן וכן אין יחס בינו לבין המקום.אינו גוף יתעלה ל-ה... זמן ומקום

אך זהו התואר שראוי ביותר להתייחס אליו בסלחנות כשמתארים . על דרך האמת, אפילו מצד היחס, כשמייחסים לו תואר חיובי
  . בעצמותו יתעלה עם שינוי הדברים המיוחסים אליושינוי הקדום ואין הוא מחייב הריבוישכן אין הוא מחייב את , לוה- בו את ה

 ולכן מותר לתאר ,אופן זה של תארים רחוק מעצם המיוחס. במעשהויא שמתארים דבר  של תארים חיוביים ההקבוצה החמישית
, כפי שיבואר, י עניינים שונים שבעצמות העושה"שהמעשים השונים אינם צריכים להיעשות עלאחר שתדע ,  יתעלהל-בהם את ה

   .כפי שהסברנו, י עניין נוסף" ולא עי עצמותו"עאלא כל המעשים שלו יתעלה הם כולם 
  

  :ל" מדוע יש שימוש בתארי עצמות במקרא וחז- )ז"מ-ו"וכן מ(ו "כ, א"מורה נבוכים ח. 11

משמעות הדבר שכל מה שבני האדם כולם מסוגלים להבינו ולציירו ". דברה תורה כלשון בני אדם... "ידועה לך האימרה שלהם 
 כדי להורות על כך שהוא – הגשמותים המצביעים על לכן הוא תואר בתאר.  יתעלהל- הוא אשר יוחס כהכרחי ל–במחשבה ראשונה 

 אצלנו הוסב שלמותוכן כל מה שהוא ... מפני שאין ההמון משיג ברגע הראשון מציאות זולת מציאות של גוף דווקא . נמצאיתעלה 
  ...  מכל בחינות השלמות ואין בו שום חיסרון כלל שלם ל כדי להצביע עליו שהוא-על ה

  

  : הדיוק שבשלילה וחוסר הדיוק בתארים חיוביים- ח"נ-ז"נ, א"מורה ח. 12

" קדום"כמו שאנו אומרים , " לא בתוקף אחדות–אחד : "לכן נסכם את העניין ונדריך את הדעת אל אמיתתו של הדבר באומרנו
על מה שחל בו נאמר דווקא " קדום"שהרי , אי דיוק ברור וגלוייש " קדום"בה בשעה שבאומרנו , אינו מחודשלהצביע על כך שהוא 

ואין לומר על הקול לא , "ישרה"ולא " עקומה"כשם שאין לומר על המתיקות לא ...  הזמן שהוא מקרה של תנועה השייכת לגוף
  "... תפל"ולא " מלוח"
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. צב כלל ולא בשום מל- אשר אין בו כלום מאי הדיוק ואין בו חיסרון לגבי ה2,בשלילות הוא התיאור הנכון יתעלה ל-דע כי תיאור ה
  .בתיאורו בהיגדים חיוביים יש משום שיתוף וחיסרוןואילו 

  

  :ב" שם סוף פרק נ–סיכום . 13

ושהתארים המרובים , אין בו ריבוי ולא עניין נוסף על העצמות, שהוא יתעלה אחד מכל הבחינות, סיכומו של מה שבפרק זה הוא
וחלקם בא , ולא בשל ריבוי בעצמותו, ריבוי מעשיום מצד ה, המורים עליו יתעלה, המצויים בספרים, בעלי המשמעויות השונות

  . כפי שהסברנו,  שהוא שלמותבטעות בהתאם למה שאנו סבורים – להורות על שלמותו
  

  :משמעות שלילת החסרונות ממנו
  :ט" נ–ח "נ, א"ח, מורה. 14

" ?מה זה הנראה: " מרחוק ושאלתשראית אדם, דוגמא לכך... ראוי שאבהיר לך תחילה כיצד השלילות הן תארים מצד מסוים 
 יחודאך הושג בו . אף כי אין הוא מייחד אותו מכל מה שזולתו,  הנה זה בלי ספק תואר לנראה הזה–" בעל חיים: "ונאמר לך
ואתה ידעת שיש בו גוף , כן גם אם היה באותו בית אדם. והוא שהנראה הזה אין הוא גוף ממין הצומח ולא ממין המחצבים, כלשהו
הרי הושג לך יחוד " אין בו מחצב ולא גוף של צמח: "וענה לך העונה" ?מה בבית הזה: "ו אך לא ידעת מה הוא ושאלתכלשה
הבחינה שבה שונים תוארי ... כי בהכרח הם מייחדים ייחוד כלשהו, מבחינה זאת שותפים תוארי השלילה לתוארי החיוב... כלשהו

הרי הם מצביעים על חלק מכללותו של הדבר אשר מבקשים ,  שאין הם מייחדים אף–השלילה מתוארי החיוב היא שתוארי החיוב 
  ... אשר אנו מבקשים לדעת אותהאינם מודיעם לנו שום דבר על מה היא העצמותואילו תוארי השלילה ... לדעת אותו

 יותר קרובוהמתאר , יותרהוא מתייחד , שכן כל כמה שמוסיפים על תוארי המתואר, שההבדל במעלה בין המשיגים הוא גדול מאוד
 את – ואתה קרוב יותר ממי שלא שלל, אתה מתקרב להשגה, וכן כל מה שאתה מוסיף לשלול לגביו יתעלה. להשיג את אמיתתו

  ... אשר הובהרה לך שלילתו הוכחה מופתית
 מלמדת שום דבר והשלילה אינה, י השלילה"ומכיוון שכל אחד מודע לכך שאין להגיע אל השגת מה שבכוחנו להשיג אלא ע

 יתעלה אין ל-במפורש שאת ה, אלה שחלפו ואלה שיבואו,  אומרים האנשים כולם– מאמיתת הדבר שממנו נשלל מה שנשלל
 –הוא נסתר מאיתנו בגלל עוצם גילויו , סנוור אותנו ביופיו: " כל הפילוסופים אומרים...ורק הוא משיג מה הוא, לים משיגיםהשכ

  ".  יים החלשות מכדי להשיגהכמו שהשמש נסתרת מן העינ
  

  ): 136' עמ" (ערוגת הבושם"משה בן עזרא ב' ר. 15

  . הוא החכם בסוד הבורא–ומי שהוא סכל מכולם בו , החכם מכל אדם בסוד הבורא הוא סכל מכולם, אמר אחד מן החכמים
  

  :א"פ'  קול הנבואה עמ–הריקנות שבשלילה . 16
קראו לכופרים ) חפץ, חי, יודע , נצחי, שהאמינו בתארים עצמיים כמו קדמון(" מדברים"כן הו. ריק, אפס,  אין כלוםבשלילות התארים
  .אנשי הריקות – ) שכפרו בתארים העצמיים,כת המועתאזלים(" מעטלה"בתארים העצמיים 

  . אינן מודיעות דבר, ואם הם מסלקות ספקות רבות, השלילות, גם לפי בעל אמונה רמה
כי עמך מקור חיים  "!"כם חיים כלכם היוםלהי- ' ואתם הדבקים בה "!"כי הוא חייכם ואורך ימיכם, כםלא דבר ריק הוא מ"אמנם 

   !?"ם לי טובלהי-ואני קרבת " אה אורבאורך נר
  ?אך כיצד. ותהיה יותר קרוב אליותקרב אל ההשגה ' כל שתוסיף בשלילה ממנו ית: המורה אמר

 . 'ליון יתהעולה אל השם הע, א דרך מיוחדתואמנם יש למצ
  

  

 

                                                           
; )ז"ט' עמ, ידבור אנכ(ן במאמר השכל "הראב; )58' עמ, במידות הבורא" (עולם קטן"צדיק ב' יוסף ן' ר; י, א"כעין זה גם בחובות הלבבות ש 2

 .ג" כ–ב "כ, ב"העיקרים מ; )51' עמ, העיקר השלישי בתארים, ב"מ" (אמונה רמה"ד ב"הראב


