
  3'  דף מקורות לשיעור מס-ע "אלול תשסוגיות באמונה 
 

 1

  : ולשים לב לשאלות הבאות1,2,6,8,9,11,14: בהכנה לשיעור רצוי ללמוד את המקורות הבאים

  ?"אחור"ל" פנים"מה החילוק שבין  .1

 ?מה היתה החציצה שלא עבר משה .2
 ?כמה בקשות ביקש משה וכמה תשובות הוא קיבל .3
  ?מה משיגים בשלילה .4

  

  ם" הרמבהבנת -? מה באמת ביקש משה
  :סיכום מהשבוע שעבר

.  זה רק כדי לסבר האוזן-ד החיוב "כשמוצאים תארים ע. ל אלא בתארים שוללים או בתארי פעולה-ם אין לתאר את עצמות ה"רמבפ ה"ע

  :שאלנו. ולכן ההבחנות בין המשיגים זה רק ברמת השלילה. הסיבה לכך שאין לנו ולא לאף נמצא שום השגה חיובית בבורא

  ? מה להשיגכיצד משה מבקש להשיג את העצמות אם אין. 1

  ?דוחה אותו רק בגלל שהוא עדין בגוף' כיצד ה. 2

  ? אין השם הזה מורה על דבר כלשהו-ה מורה על העצמות ובעצמות אין השגה "אם שם הוי. 3

  ?והאם אין תפיסה זו יוצרת רקיקות וניתוק בין הבורא לנבראיו? מה ההבדל בהשגה בין שלילה מועטת לשלילה מרובה. 4
  

  ): י–ט , א(ת "ות יסוהם בהלכ"הרמב. 1

עד שיהיה ידוע בלבו , ה"מצאו של הקביביקש לידע אמיתת ה? "דךהראני נא את כֹב: "מה הוא זה שבקש משה רבנו להשיג כשאמר

 כך בקש משה –שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים ,  ונחקקה צורתו בקרבושראה פניוכמו ידיעת אחד מן האנשים 

ח וה שאין כ"והשיבו ב. כמה שהיאמצאו יעד שידע אמיתת ה, ה נפרדת בלבו משאר מציאת הנמצאים"קבנו להיות מציאת הרב

  .  זה על בוריואמיתת דבר להשיג שהוא מחובר מגוף ונפש האדם החיבדעת 

ה בדעתו משאר "מצאו דבר שנפרד הקבישהשיג מאמיתת העד , והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו

ועל דבר זה רמז הכתוב .  והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשיםשראה אחוריופרד אחד מן האנשים י כמו שיהנמצאים

  ".רי ופני לא יראווראית את אֹח: "ואמר
   ?החילוק שבין פנים לאחורמה 

  

  :  החציצה נבעה מהגוף–) 'פרק ז(ם בפירוש המשניות בהקדמה לאבות "הרמב. 2

ומהם מי שיראהו , מאחורי מחיצות רבות' כי מן הנביאים מי שיראה את ה, ויש מזה בתלמוד, שות ובהגדותהרבה ימצא במדר

מאחורי מחיצה ' שמשה רבנו ראה את ה, עד שאמרו. ועילוי מדרגתם בנבואה', לפי ערך קרבתם אל ה, מאחורי מחיצות מועטות

ושכבר נשלמו בו מעלות המידות , לא נשארה לו מחיצה שלא קרעהש, וכאשר ידע משה רבנו... שקופה : רצוני לומר, אחת מלוטשת

, והודיעו". הראני נא את כבדך: ואמר, הואיל ולא נשאר מונע, על אמיתת מציאותו'  ביקש להשיג ה–כולן והמעלות השיכליות כולן 

השכל האנושי בהירה והוא מחיצה אחת ... באשר הוא אדם : רצוני לומר, שכל מצוי בחומרשאי אפשר לו זה בהיותו , יתעלה

  ...בעל גשם והודיעו כי התכלית לא תתכן לו והוא  ... הבלתי נבדל
  

  : משמעות המחיצה שגורם הגוף-) 'ט, ג"ח(מורה נבוכים . 3

אפילו חומר , כלומר, אף אם הוא החומר הנכבד והצלול ביותר, השגת הנבדל כפי שהוא הוא חציצה גדולה המונעת את החומר

או את לוה - לכן כל אימת שמבקש שכלנו להשיג את ה.  אחת כמה וכמה החומר האפל העכור הזה שהוא החומר שלנועל, הגלגלים

נו ילכך רומזים כל ספרי הנביאים באומרם שיש חציצה בינ. נמצאת החציצה הגדולה חוצצת בינו ובין זה, אחד השכלים הנבדלים

או רמז מעין זה לכך שאין ביכולתנו להשיגו בגלל , י עבים"י ערפל או ע" או עי חושך"י עננים או ע"ל והוא מוסתר מפנינו ע-ובין ה

  .כי הוא יתעלה אינו גוף, ולא אותו יתעלה, שאנו מנועים מלהשיגו יתעלה בשל החומר החשוך המקיף אותנו... החומר 
  

  ): ח-ז , ב(ת "הלכות יסוה. 4

ל ברוך -ומעלה שאין למעלה ממנה אלא מעלת ה. ת שלהם הםכל אלו עשרה השמות שנקראו בהם המלאכים על שם עשר המעלו

היינו ( = ומכירים את הבורא ויודעין אותו דעה גדולה עד למאוד וכל הצורות האלו חיים ... שמו היא מעלת הצורות הנקראת חיות

אפילו מעלה ). החיובהכרת העצם על צד (=דלו לא כפי ֹג) ששוללת את מעלתה(=כל צורה וצורה לפי מעלתה , )על דרך השלילה

אבל משגת ויודעת יתר ממה שמשגת ויודעת . הראשונה אינה יכולה להשיג אמיתת הבורא כמה שהיא אלא דעתה קצרה להשיג

גם היא יודעת הבורא דעה שאין כוח בני אדם המחוברין מגולם , וכן כל מעלה ומעלה עד המעלה עשירית, הצורה שלמטה ממנה

  .והכל אינן יודעין את הבורא כמו שהוא יודע עצמו. ותהוצורה יכול להשיג ולידע כמ
  

  :ד החיוב"ד השלילה וראייה ע" ראייה ע–ב "י, ב"פ, ויקרא, תורת כהנים. 5

לפניו " : וכן הוא אומר.אבל רואים הם במיתתם , בחייהם אינם רואים-" וחיכי לא יראני האדם " : אומררי הוא ה:דוסא אומר' ר

 איני כמשיב :ר שמעון" א.אינן רואות את הכבוד - אף חיות הקודש הנושאות את כסא הכבוד ".שו לא חיהיכרעו כל יורדי עפר ונפ

  .אף מלאכים שחייהם חיי עולם אינם רואים את הכבוד -  "כי לא יראני האדם וחי" : אלא כמוסיף על דבריו,על דברי רבי
  

  : מה זכה להשיג–) ד"נ, א"ח(מורה נבוכים . 6

הבקשה האחת היא שביקש .  על שתי הבקשות- התשובהביקש שתי בקשות ובאה לו , משה רבנו עליו השלום, יםדע כי אדון החכמ

 היא שיודיענו ידיעת - והיא זו אשר ביקשה ראשונה –הבקשה השנייה . ממנו יתעלה שיודיענו את עצמותו ואת אמיתת מהותו

אך . כי אין להשיג את עצמותו כפי שהיא, כן הודיעו. שהם מעשיו וכולםוענה לו יתעלה בכך שהבטיח להודיעו את תאריו . תאריו
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לא השיגו אף אחד לפניו , השיג, עליו השלום, מה שהוא. על מקום עיון שממנו ישיג את מרב מה שיכול אדם להשיגוהוא העיר לו 

  . ולא אחריו

ש אפוא לדעת את התארים וביקש מחילה כאשר ביק"... הודיעני נא את דרכיך ואדעך: "היא מה שאמר, בקשתו לדעת את תאריו

ונענה באשר לבקשה ". הראני נא את כבדך: "אחרי כן ביקש להשיג עצמותו יתעלה שנאמר. אז נענה באשר למחילה להם, לעם

לא : "ונאמר לו בתשובה על השאלה השנייה" אני אעביר כל טובי על פניך: "ונאמר לו,  הודיעני נא את דרכיך-דהיינו , הראשונה

להים את כל אשר -וירא : " שעליהם נאמר1,שהציג לפניו את הנמצאים כולםרומזים " כל טובי: "ואילו דבריו". כל לראת את פניתו

כיצד , ל אותם-הנהגתו של הכך שהוא ידע את , טבעם והתקשרותם זה בזהכוונתי שהשיג " הציג לפניו"ב". עשה והנה טוב מאוד

מציאות עולמי כולו הבנה אמיתית בת הוא הבין את , כלומר". בכל ביתי נאמן הוא: אומרואל עניין זה הצביע . היא בכלל ובפרט

והראיה לכך שהדבר אשר השגתו . נודע יתעלה אשר מבחינתם הוא יתעלה השגת המעשים היא אפוא השגת תאריו... קיימא 

". רחום וחנון ארך אפים: " גמורים הוא תאורי פעולה–ה למשה "היא הדבר אשר בו נודע הקב,  הם מעשיו יתעלה–הובטחה 

 בהזכרת שלוש הוא הצטמצם... הם המעשים היוצאים מלפניו יתעלה, והובאו לידיעתו, התברר אפוא שהדרכים אשר ביקש לדעתם

הם המעשים היוצאים מלפניו ) ג"הי(= מפני שאלה , כל מעשיוכלומר את , " טובוכל"פ שהוא השיג את "אע, עשרה מידות אלה

הודיעני נא ("שהרי השלמת הדברים , של שאלתו זאת היתה המטרה האחרונה.  לידי מציאותם והנהגתםבני האדםבאת יתעלה לה

 אשר אני צריך להנהיגם במעשים שאתדמה בהם –" ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה): "הוסיף" את דרכיך

  .  במעשיך בהנהגתם
  

  ":האחור"ו ידיעת  זה–) א"כ, א"ח(מורה נבוכים . 7

, בהתאם להשאלה זאת מתפרשים... כן הושאל הפועל למי שפסח ועבר על מטרה כלשהי וכיוון למטרה אחרת ויעד אחר ... -" עבר"

עליו , שמשה, לפי דעתי ולפי מה שנראה לי, פירוש הדבר...  יתעלה עליונסוב " פניו"והכינוי ב, "על פניו' ויעבר ה: "דבריו, לפי דעתי

והובטחה לו ". ופני לא יראו: "באומרו" ראית פנים"וזה הדבר אשר כינה אותו על דרך המליצה . ביקש השגה מסוימת, השלום

כאן אמר אפוא "... וראית את אחרי: "באומרו" ראית אחור"והוא אשר כינה אותה על דרך המליצה , השגה פחותה מזאת שביקש

ידיעת הפעולות , דהיינו, והעבירו למשהו אחר" פנים"ל דרך מליצה  המכונה עהסתיר ממנו את ההשגה ההיאל יתעלה -שה

  .המיוחסות לו יתעלה אשר חושבים לגביהן שהן תארים רבים
  

  :ח"ושם בפרק ל. 8

: על פי משמעות זו נאמר"... להיכם תלכו-' אחרי ה: "כן הוא במשמעות ההליכה אחרי מישהו והיציאה בעקבותיו לנהוג כמנהגו

  . כולןאת בריותי, כלומר, י ונבע בהכרח מרצוניה אַלָּמַדְתִה, תשיג את אשר הלך בעקבותי, "וראית את אחרי"
 

  ם"פ הרמב" ע–משמעות השלילה 
  ):3?מה משיגים בשלילה(=  ההשגה 2 במבט–השלילה . א
  :ו"מ, א"מורה נבוכים ח. 9

זאת מכוון . אמיתת מהותו ועצמור לבין בירור  של דבמציאותוכבר הזכרנו באחד מפרקי ספר זה שיש הבדל גדול בין ההדרכה אל 

 שבינו יחסיםאו אף באמצעות , מעשיו שלו או אף באמצעות המקריםשההדרכה אל מציאותו של הדבר תהיה אפילו באמצעות 

כגון שישאלך ,  יותר נסתרות מאלהנסיבותיש שאתה מורה על מציאותו באמצעות ... מאוד) מעצמותו(= הרחוקים ממנו , לזולתו

כפי שאתה , החלפן הזה הוא: "ואתה תאמר לו" ?ומה הראיה לכך!" "בלי ספק, כן: "ותאמר" ?היש שליט לארץ הזאת: "השואל

החזק והעני עומד לפניו ומבקש , בעל הגוף הגדול, האחר, ואיש זה, לפניו כמות גדולה זו של דינרים, קטן בגופו, איש חלש, רואה

זאת היא הראיה שיש לעיר ... אלא גער בו ושילח אותו מעל פניו בדברים , ך הוא לא עשה כןא. ממנו שייתן לו צדקה כדי גרה אחת

  . והאימה מפני עונשוהפחד מפני השליטאשר סיבתו ,  השורר באותה מדינההסדרהרי שהבאת כראיה למציאותו את ." הזאת מלך
  

  :ח"נ, שם. 10

וידועות לנו המידות של חלקים מהם ,  מדדנו בטפחים ובאמות–נע  שהם גוף –יודע שאת השמים האלה , המעיין בספר זה, ואתה

כיצד יהיה מצב שכלנו כאשר הם יבקשו , על אחת כמה וכמה... מהותםסרי אונים לגמרי מלהשיג את אך שכלנו ח. ורוב תנועותיהם

, יין נוסף על עצמותו השלמהמחויב המציאות אשר אין לו סיבה ולא ידבק בו ענ, להשיג את הבלתי חומרי הפשוט בתכלית הפשטות

שיש נמצא ו, עובדת היותו בלבד את :שכן אין אנו משיגים אלא? כפי שהבהרנו, אשר משמעות שלמותה שלילת החסרונות ממנה

ושאין בו ריבוי ולא חוסר , אשר דבר מן הנמצאים שהוא הביאם לידי מציאות אינו דומה לו ולא משתתף עימו בשום משמעות כלל

, וגם זה אינו יחס אמיתי ולא דמיות אמיתית.  לעולם כיחס הקברניט לספינהושיחסו . לידי מציאות את מה שזולתואונים מלהביא

מספק להם את קיומם וצורכיהם ושומר על הסדר שלהם , אלא הוא בא להדריך את הדעת לכך שהוא יתעלה מנהיג את הנמצאים

  .   כראוי

                                                 
  . פ כן"עיין באפודי שלו. וכן פירשו האברבנאל ואבן שמואל, כולל הבריות הרוחניות, ם שמשה השיג את כל הבריות" מבואר מדברי הרמב 1
אך יש . כך שהאל נעלם מכל הנמצאים כולם, ים כל תואר חיובי שהואלוה- שאין ליחס ל, ם"הלכנו כאן בכיוון המסביר את דעת הרמב 2

 בעלי תוכן מדרגה, אך יש תארים חיוביים לאל, שכוונתו שאין להבין את התארים במובנם הראשוני, ם בתארי השלילה"המפרשים דעת הרמב
שהביא ) 374' עמ(ועיין בספר עמודי המחשבה הישראלית . וכל התארים האלה זהים ולא גורמים לריבוי, אלא שאינם בתפיסה האנושית, עליונה

  . אנו נלך כלשון ראשון). 387; 381' עמ(ונראה שם שנוטה יותר ללשון השני , השיטות' ב
ואין בו כי אם , להיותו מחויב המציאות', נמנע בחוק ה, היות כל תואר איזה תואר היההנה כל שישיג ): "ג, ג, א"מ(' בעקבות שאלתו של אור ה 3

לא תוסיף שלמות על , והנה ידיעת פרטי התארים הנמנעים בחוקו. כבר ישיג כל מה שהשיגו אדון הנביאים, עצמותו אשר הוא בתכלית ההעלם
  ..."הידיעה הכוללת אשר למתחיל בעיון 
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  4):'ה', א, א"ח(' ל בדרך ה"הרמח. 11

שאי אפשר על כל , ומאומתים בחקירה על פי הטבע עצמו בחוקותיו ומשפטיו, ש"זה גם כן מן הדברים הנודעים בקבלה כמאבל 

ומכל מקרי , מכל יחס וערך, מכל ריבוי והרכבה, מכל העדר וחסרון, מצוי אחד משולל מכל הטבע חוקות וגבוליופנים שלא ימצא 

מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם , כי זולת זה, לד בםיאות ולכל המתישיהיה הוא הסבה האמיתית לכל הנמצ, הברואים

  .היה בלתי אפשרי
  

   5:ב" ס–א "ס, א" מורה נבוכים ח- ה "ביאור עניין שם הוי. 12

) אות(הא ) אות(יוד ) אות(זולת שם אחד והוא . זה דבר ידוע.  כולם גזורים ממעשים–כל שמותיו יתעלה המצויים בכתבי הקודש 

 יתעלה הוראה ברורה מורה על עצמותופירוש הדבר שהוא . לכן הוא נקרא שם מפורש. הא כי הוא שם פרטי לו יתעלה) אות(ו וא

. אשר אין בעניין זה שיתוף בין האל יתעלה ובין זולתו, מצביע על עניין כלשהו... אין ספק שהשם הגדול הזה... אשר אין בה שיתוף 

 על –ממנה לא מצוי אצלנו היום אלא הדבר המועט ביותר וגם בהתאם למה שמבטאים אותו  על פי הלשון ש–אולי הוא מורה 

שם בן ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו לבניהם ולתלמידיהם פעם אחת : "אני מאמין שמה שאמרו ... חיוב המציאותמשמעות 

  6 .הי-אזי יהיה גם בכך סוד אלו. ם זהאלא גם לימוד העניין אשר למענו יוחד ש,  אין זה רק כיצד לבטא אותו–" בשבוע
  

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

  ):ה-ד, ה(אורות ישראל , ה קוק"הראי. 13

בהכרה מוחלטת ות לוה-דהיינו חפץ ופועל לצייר את ה, רהיש לה תמיד מעין עבודה ז, ממקורם של ישראל, הנטייה מהקו המקורי

לא תוכל לראות את "ו" לא יראני האדם וחי"כי , ה למד לו"הגדולה של משה רבנו עמידת הענווה י "ות שעלוה-רק גילוי ה. חיובית

י כן "שע, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, יםלה-התעלות של הצורך האנושי אל דעת הזאת היא תכלית ה. 8"פני

כי ההעדר ... כוח הדוחף את התרבות היותר נשגבהה, י החלקים המתגלים בהכשרת האדם"ע, תהיה תמיד ההתעלות שבה

הכל הוא שלול , ביבאופן חיו, משער ומשכיל, שכל מה שהאדם משיג, ובזה הם אמת, והשלילה הם סוף כל סוף סוביקטיביים לאדם

במציאות הנבראים רק מפני הופעת שהן ,  והישותמפני שההגבלה והאפסיות הנן ההתעצמות של ההוויה, ותלוה-ואפוס מאמיתת ה

והחתומה בתוך , ות המתעלה על כל תבונה וההרגשהלוה-להים העומדת לעד היא ה-על כן יסוד דעת . ה ולא מצד עצמהות עלילוה-ה

ישרת היא מי. ודווקא מצד זה היא גדולה בפעולתה על החיים. ושל אי האפשרות ההשגה, התבונה וההרגשה בחותם של ענווה

, בעולם הפרטי והכללי, וכל התנועות החופשיות שבעולם הרוחני והחומרי, וכל החיים כולם, מעלה אותם תמיד עדי עד, אותם

תכלית "שרוממות מעלתה היא הענווה של , במובנה הטהור העליון, ותלוה-להיות יונק מזיו ה... מוצאים דווקא בה את תפקידם

-את תמיד בכל עת ועונה ציורים תהיה הנשמה מלאה ומתמל, ת מה שידיעה זו היא שליליתלמרו, ועם כל זה, "הידיעה שלא נדע

  ...מעדנים ומרוממים , יים חדשיםלוה
  

:מעלה את הערצת הלב לעצמות,  השלילת המחשבה בעצם–ח "קכ, ב"עולת ראיה ח. 14
9

  

                                                 
הרי הוא אפשרי המציאות , שכל מה שיש סיבה למציאותו: ההנחה התשע עשרה היא": "העיון הפילוסופי השלישי"רק א ופ, ב ההנחות"נ ח"מו 4

 אין הוא –וכאשר אין הם נוכחות או שנעדרו הוא שנשתנה יחסן שחייב את מציאותו , כי כאשר סיבותיו נוכחות הוא נמצא. מבחינת עצמותו
  .נמצא

  .אין סיבה למציאותו בשום אופן ובשום מצב, המציאות מבחינת עצמותושכל מחויב : ההנחה העשרים היא
ואין הוא מחויב המציאות ,  הרכב זה הוא בהכרח סיבה למציאותו כפי שהוא–שכל המורכב משני עניינים : ההנחה העשרים ואחת היא

  .כי מציאותו היא בתוקף שני חלקיו והרכבם, בעצמותו
שני העניינים המעמידים אותו הם חומרו . ובהכרח דבקים בו מקרים,  מורכב בהכרח משני ענייניםשכל גוף: ההנחה העשרים ושתיים היא

  "...התבנית והתנוחה, כמה"המקרים הדבקים בו הם ה, וצורתו
ם או שהנמצאים כול:  וזאת חלוקה הכרחית–ויש רק שלוש אפשרויות . והם הנמצאים האלה המושגים בחושים, אין ספק שיש דברים נמצאים
ברור שהחלופה הראשונה . או שחלקם מתהווים וכלים וחלקם לא מתהווים ולא כלים, או שכולם מתהווים וכלים, אינם מתהווים ואינם כלים

שאילו ההתהוות והכיליון היו חלים ... גם החלופה השנייה אינה אפשרית. כי בעינינו אנו רואים נמצאים רבים המתהווים וכלים, אינה אפשרית
, א ששום דבר יבוא לידי מציאות"ואם כלים כולם א)... בזמן אינסופי כל אפשרות מתממשת הבכרח(היה הכרח שדבר זה יקרה ... צאעל כל נמ

  ... מכיוון שלא נשאר מי שיביא דבר לידי מציאות
 . נמצא אשר אינו מתהווה וכלהשיש איזשהו, כפי שאנו רואים בעינינו, שאם יש נמצאים המתהווים וכלים, מתחייב אפוא בהכרח על פי עיון זה

זאת הוכחה מופתית שאין בה ספק והיא אינה ניתנת ... מחויב המציאותאלא הוא , נמצא לא מתהווה ולא כלה זה אין בו אפשרות כליון כלל
מחויב "ל שום שאין סיבה למציאותו שעוד נאמר שמתחייב בהכרח . לדחייה ולא לוויכוח אלא מצד מי שאינו מכיר את דרך ההוכחה המופתית

שהוא לא מכאן נובע בהכרח . כפי שצוין בהנחה עשרים ואחת, ושאין בו ריבוי עניינים כלל, כפי שצוין בהנחה עשרים, "המציאות מבחינת עצמו
 "... כפי שצוין בהנחה עשרים ושתייםיהיה גוף ולא כוח בגוף

  "?!ן יורה עליו השם ההואולזה לא ישאר עניי): "'פרק ג' כלל ג, א"מ(' בעקבות קושיית אור ה 5
ונקדים דברי ספר גינת אגוז בעניין שם ". עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד"א במה שאמר "עוד נבאר דברי ר) : "'דף ה(ה הקדוש "השל 6

חרי שכן הרי לך וא... כי השם הזה מאמת על היות הנמצא נמצא, הרומז על ההוויה הקדומה בהחלט מחויב המציאות, ה הוא שם המיוחד"הוי
  ."ומכוח מציאותו הם נמצאים קודם לכל הנמצאים והמציאות - ה "סוד שמו המיוחד לו יתברך שהוא שם הוי

' כל שתוסיף בשלילה ממנו ית: "המורה אמר... ריק , אפס, בשלילות התארים אין כלום): "א"פ' קול הנבואה עמ(בעקבות שאלת הרב הנזיר  7
 "?אך כיצד." רוב אליוותהיה יותר קתקרב אל ההשגה 

 "כי ירא" בשכר , זכה לקלסתר פנים- " ויסתר משה פניו" בשכר , בשכר שלש זכה לשלש:דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן" .: ברכות ז8
 "."יביט' ותמונת ה"זכה ל - "מהביט" בשכר ,"וייראו מגשת אליו"זכה ל -
בגודל , י אמת בעומק האמתלוה- הכל חיי , ס"הוא המדע שהכל אור א, ז" שמציל מסרך עומה: "ג"קל', קובץ ה, עוד כתב בשמונה קבצים 9

פ שאין התפיסה הזאת תפיסה של חיוב ציורית אבל יש בה "אע, ומה שתפיס ברעותא דליבא. מכל מחשבה וסתר חביון, האמת שמעל לכל הגיון
' העונג היותר גדול הוא מה שמתענגים על העונג של ה: "'ח, שם." לה מכלומקור מקורי כל שלמע, צמאון שלילי שאיננו חפץ כי אם את עומק כל

  ."ג דלא תפיס בשום מחשבה"אע, זה תפיס ברעותא דליבא. מצד עצמו
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מ הסוד הפנימי של "מ, "פיסא ביה כללדלית מחשבה ת"משום , פ שאין שום מלאך ושרף יכול להקדיש את עצמותו יתברך"אע

הרצון מ "ומ, אף שאינו מושג לנו ואי אפשר לשום נברא להגותו אפילו במחשבה מרוב העלמו, הערצת העצםהקידוש של השם הוא 

החפץ הסוד הפנימי של . רעותא דליבא איהו תפיסאבל , ג דלית מחשבה תפיסא ביה"ה אע"דקב, הפנימי קשור בקדושת העצם

  .  עולה עד העצם של הקדושה הוא קותוההשתוק
  

)א, ב(ת "הלכות יסה. 15
10

:  

והיאך היא הדרך ". אלקיך תירא' את ה: "'ונא" אלקיך' ואהבת את ה: 'שנא,  ממנווליראה לאהבוהאל הנכבד והנורא הזה מצווה 

מיד הוא אוהב , ן לה ערך וקץויראה מהם חכמתו שאי,  וברואיו הנפלאים הגדוליםבמעשיובשעה שיתבונן האדם ? לאהבתו ויראתו

 וכשמחשב בדברים אלו". ל חי- צמאה נפשי לאלקים לא: "כמו שאמר דוד, ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול

כמו שאמר , ויודע שהוא בריה קטנה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, מיד הוא נרתע לאחוריו וירא ויפחד, עצמן

  ...".מה אנוש כי תזכרנו... ה שמיךכי ארא: "דוד
  

  :להידמות לו',  ההשלכה לעבודת ה–ד "נ, ג"מורה נבוכים ח. 16

זאת . תפישת מושכלות המלמדים דעות אמיתיות במטפיזיקה, כלומר, השלמות האנושית האמיתית והיא השגת המעלות השכליות

 11אל יתהלל חכם בחכמתו: 'כה אמר ה...: " ירמיה אמר...היא התכלית האחרונה והיא המביאה את האדם לידי שלמות אמיתית

בהבהירו את , בפסוק זה"...  אותיַעֹדל וָיֵּכׂשכי אם בזאת יתהלל המתהלל ַה, בור בגבורתו אל יתהלל העשיר בעשרוואל יתהלל הִג

כי אם בזאת יתהלל ":  זאת הייתה כוונתו היה אומרשהרי לּו. הוא מסתפק בהשגתו יתעלה בלבדאין , הנאצלת ביותרהתכלית 

: או, כי אין לי תמונה: או היה אומר, השכל וידוע אותי כי אני אחד: או היה אומר, וקוטע את הדיבור" המתהלל השכל וידוע אותי

והוא הבהיר לנו בפסוק זה ... למעשיווהכוונה , יובידיעת תאַריש להתפאר בהשגתי : אבל הוא אומר.  וכיוצא בזה–כי אין כמוני 

הוא אומר "... בארץ: "והוא דברו, הוא מוסיף עניין אחר חשוב". משפט וצדקה, חסד: " הםלדעת ולחקות שאתה חייב שהמעשים

". עושה חסד משפט וצדקה בארץ' כי אני ה: "זה דברו,  גם בארץ בהתאם לה כשם שהוא משגיח על השמים בהתאם להםשהשגחתו

 באופן –מטרתי שיהיו מכם חסד משפט וצדקה בארץ , כלומר, "'ם הכי באלה חפצתי נֻא: "אחרי כן השלים את העניין ואמר

 התכלית שאותה ציין בפסוק זה 12.להידמות אליהן ושזאת תהיה התנהגותנושהכוונה היא , שהבהרנו באשר לשלוש עשרה המידות

 )ב(עלה כפי יכולתו  להשיג את האל ית)א(היא אפוא שהוא הבהיר ששלמות האדם שבה יתפאר באמת היא מדרגתו של מי שהגיע 

אותו אדם יתכוון בהתנהגותו ,  לאחר אותה השגה)ג(. ויודע כיצד היא השגחתו בברואיו בהביאו אותם לידי מציאות ובהנהיגו אותם

   .תמיד לחסד משפט וצדקה מתוך הידמות אל מעשיו יתעלה כמו שהסברנו מספר פעמים בספר זה
  

  :ה"הנושאים הבאים בעז

  ?שהעמיד תארים חיובייםהאם יש בראשונים מי   .א

 ?)לעצמות או לתארים(ולמי אנו מכוונים את התפילה , התארים בתפילה  .ב

                                                 
והוא שנתבונן ונסתכל במצוותיו וציוויו ,  יתעלהאהבתווהמצווה השלישית הוא הצווי שנצטוינו על : "' ד–' כ בספר המצוות מצוות עשה ג"וכ 10

וימצא , הרי בארנו לך כי בהתבוננות תושג לך ההשגה... והוזוהי תכלית האהבה המצּו, לותיו כדי שנשיגהו ונתענג בהשכלתו תכלית העונגופעו
  ..."  יתעלה ולערוץ מפניויראתווהמצווה הרביעית היא הציווי שנצטווינו לקבוע בדעתנו ... ואז תהיה האהבה בהכרח, התענוג

ויש פעמים שמשתמש בה להשגת האל , על סיגול מעלות האופי" חכמה"הפרק שיש פעמים שהכתוב משתמש במילה ם הסביר בתחילת "הרמב 11
 . וסיום הכתוב מדבר על השכלת האל, כאן זה במשמעות של מעלות האופי. יתברך

: וכבר כפל ציווי זה ואמר". ת בדרכיווהלכ: "והוא אומרו, והמצווה השמינית היא שציונו להדמות בו יתעלה לפי יכולתנו: ע ח"ספר המצוות מ 12
ה "מה הקב,  אף אתה היה חנון–ה נקרא חנון "מה הקב,  אף אתה היה רחום–ה נקרא רחום "מה הקב: "ובא בפירוש זה". ללכת בכל דרכיו"

 בפעולות הטובות להדמותשעניינו . ... וזה לשון הספרי–"  אף אתה היה חסיד–ה נקרא חסיד "מה הקב,  אף אתה היה צדיק–נקרא צדיק 
 .יתעלה על הכל עילוי רב, על צד המשל, והמידות החשובות שיתואר בהם האל יתעלה
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   שיעור ב-סוגיות באמונה 
  

  :ם בהם התקשינו בשבוע שעבר"שבוע ננסה להסביר את דברי הרמבה

 ? מה ביקש משה רבנו- " הראני נא את כבדך"  .א
 ם"פ הרמב"משמעות השלילה ע  .ב

  יש דפי מקורות בארונית
  1,2,6,8,9,11,14: כנה לשיעור רצוי ללמוד את המקורות הבאיםבה

  :ולשים לב לשאלות הבאות

  ?"אחור"ל" פנים"מה החילוק שבין  .1

 ?מה היתה החציצה שלא עבר משה .2
 ?כמה בקשות ביקש משה וכמה תשובות הוא קיבל .3
  ?מה משיגים בשלילה .4

 
  

   שיעור א-לשיעור בכוזרי 
   להביא את ספר הכוזרי לשיעוריש

  

  .ל"אורגנית של ריה-בוע נמשיך את הפתיחה לשיטתו האמוניתהש

  
  :ניתן להכין לשיעור את הפסקאות הבאות, למעוניינים

ט"מ-ז"מ' מאמר ב סעי; ותחילת סעיף ס, ו" מאמר ב סוף סעיף כ-טעמי המצוות   .א

.ג"מ-ז"כ' סעי, הכוזרי מאמר ראשון -סגולת ישראל   .ב

   ).עד המשל של מלך הודו(ט "ק-ז" ק מאמר ראשון,הכוזרי - תכלית המצוות   .ג


  

 

  שיעור ראשון לחתנים לפני חתונה
  

  13:40השיעור יתקיים ביום שני בשעה 

  בכיתה שליד המזכירות

  

  ): לפי בחירתכם( הספרים אחדיש להביא את 

   הרב אלישיב קנוהל–איש ואשה /  הרב דוד יוסף –תורת הטהרה /  הרב מרדכי אליהו –דרכי טהרה 

  ):כל אחד לפי הספר שלומד בו(רקים הבאים ולהכין  את הפ

  ו - ב פרקים ה"איש ואשה ח/ א "י, י, תורת הטהרה פרקים א/ ג - דרכי טהרה פרקים א

 ה אחרי החגים"השיעורים לנשואים יחזרו בעז  

 
 


