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  ")גילוי"ל" העצם"והחילוק בין ( תארים החיובייםהדוגלים ב
  :רצוי לשים לב לנקודות הבאות. 1-4,7-8: המקורות שרצוי ללמוד לפני השיעור

 '?מהיכן אנו שואבים את התארים על ה, ג"על פי רס .1
" נושא במציאות"ן ג בי"ברלבשוק חיל עיינו גם ב?ם שריבוי התארים החיובים מחייב מורכבות בבורא"ג עונה על שאלת הרמב"כיצד רס .2

 ".נושא במאמר"ל
 . לשאלת המורכבות עיינו בתשובתו השנייה של אור השם?"אחור"ו" קודם"ג בחילוק שבין "מה מתכוון הרלב .3
 ?לידיעתנו' מה החילוק בין ידיעת ה', ואור הג "פ הרלב"ע .4
האם לפיהם ניתן לאחד ? צד הם מהווים בסיס לתארים חיוביים כי-" לגילוי" העצם"והחילוק שבין " הוא מקומו של עולם"היסוד האמוני  .5

 ?ג ואור השם"ם עם שיטת רס"את שיטת הרמב
  

  ."שהתואר שיתואר הדבר ביחסו לזולתו איננו נמנע בחוק השם, והנה מכל אלו הפנים יראה: "'פרק ג, כלל ג, א"מ', אור ה

  : היחס לשאלת האחדות וההרכבה- המאמינים בתארים חיוביים
  :ה -  ואותיות ד, אות א,מאמר שני, אמונות ודעות, ג"רס .1

 והוכיחו לנו את זאת באותות .ואין כמפעליו,  אין דומה לו,חכם, יכול, חי, אחדינו יתרומם ויתהדר על ידי נביאיו שהוא הל-הודיענו 

    ...וקבלנוהו מידם עד אשר יתברר לנו על ידי העיון, ומופתים

ולפי , שהוא ברא כל הדברים הוא מה שנתברר לנו " חכם, יכול,חי"מדרך העיון ממה שמוכיח שהוא ואחר כן אומר שאני מצאתי 

ולא יתכן עשוי משוכלל אלא ממי שידע היאך יהיה העשוי לפני , "חי"ואין יכול כי אם , "יכול"כי אם  -נו ברור שלא יעשה הכרע דעת

   .שיעשהו

 - " חכם, יכול,חי" והם כי במה שעשה נתאמת שהוא ,באופן אחידשכל ראשון נו לעושנו מונים הללו מצאם שכליהרי שלשת העני

 שיעשהכי מן המוכחש אצלו , ביחדאלא יגיע אליהם , ינים אלו לפני השניישה ענו ולא יתכן שיגיע השכל לאחד משל.ארתייכפי שב

לפי שמי שאינו ,  יודע היאך תהיה הפעולה ומשוכללת מצד מי שאינופעולה מושלמתושתהיה ,  מי שאינו יכולושיעשה, מי שאינו חי

ללשוננו נים אלו ביחד לא היה אפשר ישה עניונו של וכאשר הושגו לשכל.יודע היאך תהיה הפעולה לא יהיה פעלו תקין ולא מחוכם

, תש תיבווקנו לבטא אותם בשלקלפיכך הוז, ינים הללוישה ענולה הכוללת שלילפי שאינה מצויה בשפה מ, לה אחתימרם במולא

 כי ,ינים שוניםיאל יחשוב אדם כי הקדמון יתברך ויתעלה יש בו ענולכן . ר שקבענו בדברינו בפירוש שהשכל השיגם ביחדחא

שה לשונות לפי שלא וינו הוא אשר דחף אותנו לומר מושג זה בשליטויאלא שב, ין שהוא עושהי בענ1נים אלה הם כולם כלוליםיעני

   ...וללםטוי הכימצאנו במונחים המדוברים ב

ידענו כי משהו היה בו ,  אלא מפני שראינוהו עת חי ועת מת"זולתו –חיות האדם "חדים לא באנו לידי דעה שישאנו מקהלות המי

 אלא מפני שראינוהו עת יודע ועת "זולתו –ידיעת האדם "וכן לא באנו לידי דעה ש. וכאשר נסתלק ממנו נעשה מת, שבו היה חי

ואלמלי שראינו שני הדברים הללו באדם כי . וכאשר נסתלק ממנו נעשה בלתי יודע,  היה בו שבו היה יודעידענו כי משהו, בלתי יודע

 עת לא יהא בו חי ולא יודע כמו ,וכיון שמן המוכחש הוא באמת שימצא ליוצר הכל. אז היינו בדעה כי האדם חי ויודע בעצמותו

  ...והוא חי לעצמו ויודע לעצמשנתחייב בהחלט , שמצאנו לאדם
  

   : פרק שלישי,ספר מלחמות השם מאמר שלישיג ב"הרלב. 2

ואינם מחייבים לו , "אחור" וב"קודם"ונאמר שכבר יראה עם ההתבוננות הטוב שבכאן תארים נאמרים בשם יתברך ובזולתו ב

אם היה החלק האחד בוי י אבל אמנם יחייב לו ר.בוייהוא מחייב לו ר -וזה שאין כל מאמר אשר יאמר על הדבר מדרך מה . בוייר

. בוייהנה אינו מחייב לו ר, נושא במאמראף על פי שהוא , ואם לא היה לו נושא במציאות.  לחלק השניהנושא במציאותבמדרגת 

 "המראה"יב מפני זה שיהיה האדמימות מורכב מיחוהנה לא , "מראה אדום" כאשר נאמר באדמימות הרמוז אליו שהוא :והמשל

, חודים מה שהגיעוין אם הגיעו הייוכן יהיה העני.  לבדבמאמראבל הוא נושא ,  נושא לאודםנמצא דבר כי אין המראה, "האודם"ו

,  פשוטדדבר אחלם כי אם על והנה לא יורו כ, כאלו תאמר שהוא מראה ממוצע בין השחרות והלובן יותר נוטה אל השחרות מהלובן

ן בעצמו בדברים אשר אין להם יוכן העני. ים הוא זה המראה איזה מהמראים הפשוטלבאריחודים יוהיה ההתרבות בתנאים וב

הוא מבואר שכאשר יתואר השם יתברך באיזה , ין כןיובהיות הענ ... בוי בהםיל שהמאמר הנאמר עליהם לא יורה על ר"ר, נושא

כל אלו התארים בו כי אם לא יורו ולזה , כי אין לו נושא, בוייהנה אין אלו התארים מחייבים לו ר, אר שיהיה או בתארים רביםות

שאין נו עם הודאת, "אחור"ובשאר הנמצאים ב, "קודם"וכבר יתאמת שהתארים הנאמרים בשם יתברך נאמרים בו ב. דבר פשוט

ובזה האופן  ... וזה כי כבר ימצא מהשמות הנאמרים בקודם ובאחור מה שמנהגם זה המנהג, יחס בין השם יתברך ובין נבראיו

הסכימה התורה על ששני אלו התארים מורים יותר על עצמותו  וכבר ... "אחד" ו"נמצא"תר ראוי שיקרא יתבאר שהשם יתברך יו

' שמע ישראל ה" :מרוווזה מבואר בא, אשר יורה על ההיות והמציאות ובשם האחד, חדתהו בשם בן ארבע אותיותיולזה י, מכל דבר

ובאתהו , "ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם" :נו עליו השלום רבן מה ששאל משהיוכבר התבאר זה גם כן בעני. "אחד' להינו ה-

 אפשר מזולת שיתואר השם יתברך בשהוובזה יתבאר שאי א. שהוא שם מורה על ההיות והמציאות, "אהיה אשר אהיה"התשובה 

כי אם ו השמות הרבים אלא שאין המכוון מאל ... ושהוא יותר ראוי באלו השמות מזולתו,  ורוצה, ויכול, ומטיב, משיג, חי,שכל

  . כמו שבארנו, דבר אחד פשוט בתכלית הפשיטות

                                                           
עבודת ; ט"י' באר ראשון עמ, באר הגולה; ז"י, ל בדרך חיים ה"המהר; :גמרא בחגיגה ג'; מכילתא פרשת בחודש פרשה ז: לביאור דבריו עיין 1

  .ב"חלק הייחוד יעבודת הקודש , מ גבאי"ר כ בדברי"ועיין ג. א"שס, בברכות' ה קוק עין איה פרק ט"הראי; ג"כ, ג"ח, גבאי' מ ן"הקודש לר
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כשנאמרו על זולתו הוא כרוחק מדרגתו יתברך ממדרגתם נתם ווהנה רוחק אלו התארים והדומה להם כשנאמרו עליו יתברך מכו

  .תו שהם נאמרים בשם יתברך באופן יותר שלם מהאופן אשר נאמרים בזולצה לומרר, בעצם השלמות והכבוד
  

   :ג, כלל ג, א"מ', אור ה. 3

כי כל מורכב משני : "עם הודאתנו ההקדמה האומרת, איך לא יתחייב שלילת התארים העצמיים, ואולם כבר נשאר עלינו שנבאר

הם , נבדלים בחוקנו שאם היות התארים –האחד : וזה בשתי פנים, והוא ממה שלא יקשה? "דברים איננו מחויב המציאות

 שההקדמה –והשני . וישימם אחד מכל הפנים,  יכללם–אשר לו לעצמות ) אין סוף( הבלתי בעלת תכלית והטוב. מתאחדים בחוקו

ונאמר , חלק עצמותוהוא שיהיה כל אחד , כאשר המקובץ והמורכב צריך אל המקבץ או המרכיב? ההיא אמיתית מצד מה

ואם ...  פשוט בתכלית הפשיטות, כי עצמותו אחד,  עצמותאבל הוא יתברך אין לו חלק.  המורכבסיבת –שההרכבה ההיא מהמרכיב 

לו . האור מהמאירכהתחייב , ושאר המעלות, או הידיעה והיכולת הבלתי בעלת תכלית בפרט, הטוב בכלל, היה שנחייב ממנו בעצם

כי האור ! לא? והימנע ממנו האור המתחייב ממנו בעצם המציאות אשר ל, מחויב המציאות לעצמו" מאיר מה"הונח על דרך משל 

  ... כן הוא ענייני התארים לו יתברך. אבל הוא דבר עצמי שראוי שיתואר בו, איננו עצם נבדל מעצמותו שיהיה צריך למרכיב ומקבץ
  

  :2גפרק , כלל ג, מאמר א, 'אור ה -  גם בשאלת הדמיוןח נוגע "ר. 4

: כאילו תאמר, עם היות השלמויות תחת סוג אחד, הוהנ. שאין ספק שהרחקת הדמיון בינו יתברך ובין ברואיו מחויב, ונאמר

 די בזה –ואם בתכלית ובלתי בעלת תכלית ,  אם בחיוב המציאות ואפשרותו:הנה למה שיש ביניהם הפרש עצום, תהידיעה או היכול

  ".ואל מי תדמיוני ואשווה: "כ"הו משוז...  יפול ביניהם הדמיוןיהרחקה מש
, הם תארי גילוי" מחויב המציאות"התארים של :  לעצםביחס התארים.  א?במה מתבטא חוסר הדמיון. אותו סוגהתארים שלנו ושלו הם מ

התארים אצלו מופיעים באופן שלם ואין סופי לעומת .  ב.שמהם הוא מורכב, הם תארים של הרכבה" אפשרי המציאות"ואילו התארים של 

  . החיסרון והסופיות שאצלנו
  

  :היחס שבין האל לבריאה
  :'פרק ב' כלל ג, א"מ',  האור. 5

ברוך : "באומרם תמיד, השאילו לו השם הזה, כי הוא מחדשו ומייחדו ומגבילו, ת הוא הצורה לכלל המציאות"להיות השי, ולזה

כי .  והיה הדמיון הזה נפלא". הוא מקומו של עולם" "ה"אלא על דעתנו ועל דעת המקום ב, לא על דעתך אנחנו משביעים" "המקום

' קדוש קדוש קדוש ה: "כאומרו,  כן כבודו יתברך בכל חלקי העולם ומלואו–י הפנוי נכנסים ברחקי הגשם ומלואו כאשר רחק

הנה , שירמוז בהם אל היותו נבדל משלושה עולמות, עם היותו קדוש ונבדל בשלוש קדושות,  ירצה–" צבאות מלא כל הארץ כבודו

שתואר הברכה ,  כלומר–" ממקומו' ברוך כבוד ה: ומזה העניין אמרו. ו כבוד– שהוא יסוד העכור שביסודות –מלא כל הארץ 

  . להיות נאצל ממנו, עצמותול "ר', ברוך ומושפע ממקום ה' כלומר שכבוד ה... ול מעצמותו ולא מזולת"ר, והשפע ממקומו
  

  :ג" קכ–ז "קי'  הרב הנזיר בקול הנבואה עמ–' לבין שיטת אור ה" פנתאיזם"ההפרש שבין תפיסת ה. 6

מבלי שיהיה , מוחלטה, פנתאיות, הכל אלוהות: סטה בדרכו בהפריזו בעיקר הראשי בשיטתו, )שפינוזה(הפילוסוף האמשטרדמי 

, והפילוסופיא היהודית החדשה, שחרר את תורת ישראל', באור ה, חסדאי קרשקש' ר... וזו הגשמה. נבדל ועילא לכל, ה"ב, הוא

', מזכירה את האמור באור ה, )שפינוזה(=דעת ההתפשטות האינסופית בחלל המקום . יתמעול הפילוסופיא האריסטואית האסכול

אבל שם ". הוא מקומו של עולם" "ברוך המקום: "'שנאמר על השם ית,  האינסופי–הבלתי בעל תכלית , הנבדל, הפנוי, על המקום

ש ביחס חלל הריק המקיף את העולם כמשל היחס של השתמ' אור ה, כלומר(. אנלוגיא, ודמיון נפלא, אין זה אלא בהשאלה) 'באור ה(

יש להעלותה , וזיכוכה מסיגיה, אחר טיהורה מנגעיה, השלילית, "הכל אלוהות"שיטת ...  )אלוקים לעולם שהוא מקומו של עולםה

   .כשהוא נבדל ולמעלה מהכל, מחייה הכל, ה"שהוא ב,  שעיקרה החיות העולמית האלוקית"הכל באלוקות": ולנסחה בשם
  

  :שראו בבריאה גילוי של האלוקות, מהראשונים ומהאחרונים, ל" מקורות מחז-) ז" קכ–ג "שם קכ(הרב הנזיר . 7

, לית אתר פנוי מיניה: "ובזוהר". הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו" "אין מקום פנוי בלא שכינה: " במדרשיםל"לחז, אמנם

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

עד שלא יהיה , הימצאו בכל מקום, איך יעלה בשכלנו, )ובפירוש לספר היצירה, סוף מאמר שני (ג באמונות ודעות"רסגם ". הכל

, ומלא את כל, סובב הכל: "בשיר היחודו ואחרי". 'הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם ה: "וכמו שאמר, מקום ריק ממנו

ועל כן , שממציא חיים כולם, ברוך הוא: "ובספר הנצחון". ואין מקום ריק ממך ונחדל, אין עליך ואין תחתך, אתה בכל, ובהיות הכל

= ם "אלוהי) ית חכם צב"שו(יש שאמרו ". הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו: "ל"ועל זה ארז, כי הוא חיותם, חי עלמא: נקרא

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

, הוא, ט"ישראל בעש' רמיסודו של , ראשית דבר שיטת החסידות... הוא למעלה מהטבע, שם העצם, אמנם השם המיוחד. וצמצום

, המחיה הכל, בכל יש האלוקות, ואפילו בדברים הנמוכים, ולית אתר פנוי מיניה, ובתוך, ומסבב, ה ממלא כל עולמים"ס ב"שהא

ח "נפש החיים לרגם בספר ... ד"בחסידות חבוכן . והבעל שם טוב נסמך אל רב סעדיה גאון.ה"והכל מלא מחיות הבורא ב

והוא נסמך על ... קיים העולמות והבריות כולםהסובל ומ, והוא המקום האמיתי, שהוא מקומו של עולם: א"תלמיד הגר, 3ין'מוולוז

ובדורות . ואין הדבר אמור אלא לחכם ומבין מדעתו, ההתנגדות לחסידות היתה משום שדבר זה נתפרסם להמון... ם"הרמב

  .  ט"א יחד עם תלמידי הבעש"האחרונים יפה לנו מאוד כל שיחתם של תלמידי הגר

 
 . חנינה' ם בפירוש המדרש על ר"והרמב' אור ה' במח, התבאר יותר בנושא הבא בעניין התפילה 2
 . 'ראה בהרחבה שם בשער ג 3
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  ):ו" ק-ד"ק' עמ( קול הנבואה -  כיסוד תורת התארים החיוביים"לוהתגלות ש"ל" העצם"בירור החילוק שבין . 8

אי אפשר שתהיה לנו . )קנט( זה תורת הדעת בבקרת התבונה הטהורה. אלא את הופעותיו, את הדבר כשהוא לעצמו אין אנו יודעים

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

, מוזר, תהיה אי התאמה...  את הנושא האחרון, שאנו יכולים להגיע אליו, אין לנו לראות בשום דבר. אנו מכירים את הנושא עצמו

שלא להודות כלל , אי התאמה גדולה מזו תהא, אולם מאידך גיסא. לקוות להכיר באיזה דבר יותר ממה ששייך לניסיון האפשרי

 אולם אין אנו בני חורין מלדרוש אחריהם. אמנם אין אנו ליתן מושג מסוים מה הם הדברים כשהם לעצמם. הם לעצמםבדברים כש

 ...  

אבל הוא , המטפיסי, אין אנו יודעים את הדבר כשהוא לעצמו. הטרנסצנדנטליות, "תורת המעבר"משלימה ליסוד תורת הדעת היא 

אנו מוכרחים לראות את העולם כאילו הוא מפעלו של . העליון, אל המטפיסי, העובר ומעביר אליו, ואנו יודעים את המעבר, נמצא

שאמנם אינני , כך יחסו של עולם החושים לבלתי ידוע, למפקד, לבנאי,  לאומן–הגדוד , האוניה, כיחס שבין השעון. שכל ורצון עליון

הכרה זו היא הכרה בדרך . היינו ביחס לעולם שאני חלק ממנו, שביליכפי מה שהוא באבל בכל זאת , כפי מה שהוא לעצמו, מכירו

נשאר בשבילנו מושג מסוים למדי על ההוויה י אנלוגיא זו "ע. א דמיון בין שני דברים בלתי דומים כלל"שא, "אנלוגיא"של 

  . פ שהשמטנו כל מה שעלול לקבעו כשהוא לעצמו"אע, העליונה

אלא יש הפרש בין נבואתו של משה . ע קם ואיזה זה בלעם"אבל באוה,  בישראל כמשהולא קם נביא עוד:  סוף ברכה,בספרי

השם העליון . יםלה-בתורת דעת , אמנם בזה דבר עמוק. ..ובלעם היה יודע , משה לא היה יודע מי מדבר עמו, לנבואתו של בלעם

  . שיו ודברומע, פעולותיו, אלא את הופעותיו, ה כשהוא לעצמו אין אנו יודעים"אותו ב, ה"ב

, שיר היחוד (."אך ממעשיו הכרנוהו, לא מצאנוהו ולא נדענוהו ,במדענו למצאו מה הוא, בכל שכלנו חיפסנוהו ,ה"הנה שם העליון ב"

  )'יום ה

ת "אבל השי. בלעם היה יודע מי מדבר עמו. ע יודעים ורואים את אלהיהם"אך אוה. משה לא ידע מי מדבר עמו, וזה עומק הדברים

  4...ות לה-שזה עיקר השגת ה, נת מטי ולא מטיהוא בבחי, וףספיסא ביה כלל והזוכה להשיג אור אין בה תלית מחש

שמות ...  וההמשל, בדרך הרמז, והם המעבר אליו.  הם תופעותיו–אך ממעשיו הכרנוהו ,  כשהוא לעצמו-לא מצאנוהו ולא ידענוהו 

  . המשל לו יתברך–דוגמא , אות, הקודש הם מעבריים
  

  : ההפרש שבין העצמות לגילוי– )'ד(ל בכללי מאמר החכמה "הרמח .9

אלא רצונו , והוא לתכלית מה אינו רוצה להתוודע ביניהם לחכם כמות שהוא באמת, איש חכם שנכנס בחברת בני אדם: משל

היינו שלא יכירוהו ד, הנה האיש ההוא באותה החברה ידבר ויתנהג בדרך שישיג התכלית הזו הנרצית ממנו. שיחשבוהו כאחד העם

והנה ישווה דיבורו וענייניו למה שמצטרך ונאות להשגת זה . אלא יחשבוהו מה שהוא רוצה להיות נחשב ביניהם, מה שהוא

אינו מתגלה אל ,  דהיינו אמיתת מציאותו–מהותו ועצמותו , ה"כי האדון ב. והנה על פי משל זה תבין עניין הספירות... התכלית

) בין(אמיתת המצאו ו) בין(ואמנם יש לנו עתה להבחין . אלא כפי מה שרצה להתגלות לתכלית נודעת אצלו, נבראיו כפי מה שהוא

, שאמיתת מציאותו מתעלמת בתוך הגילוי שרצה להיגלות, ונאמר, ונדבר בם כאילו הם עצמים נפרדים, הגילוי שרצה להיגלות

ונאמר שהוא מסתתר , "אין סוף"נקרא ,  ולאמיתת מציאותו יתברך"...ספירות"ולפרטיו , "אור נאצל"ונקרא לכלל הגילוי ההוא 

   5... אפילו באדם המתחפש אין שינויכי, יתברך, ואין בכל זה שינוי כלל בו... ומתחפש בתוך הספירות
  

  ):ו"מ' סעי(ל בדעת תבונות " רמח-יות הם גילוי של העצמות ולא דבר נפרד לוה-המידות ה. 10

ואין שום אחד , והוא בלתי מושג אצלנו כלל... וא וודאי משולל מכל מה שאנחנו מוצאים בבריותיוהאדון ה: כללם של דברים

... לאחוז בהם ולנהג בהם, מיני השפעה ומידות של הנהגה, המציא לו כביכול... אולם ברצותו לברוא נבראים. מענייננו שייכים בו

  ... אף כי אינם דברים מוכרחים אליו כלל,  כי הוא העושה כל אלה, מתייחסים לו–והתארים ,  מידותיו וודאי–המידות , ומעתה
  

  ):א(כללים ראשונים . 11

אלא , שאינם לפי עניין שלמותו ומציאותו האמיתי הקדום, המידות שחידש לעצמו לצורך הנבראים', הנה הספירות הם מידותיו ית

כי הנה אלה המידות בנפש האדם , אמנם צריך לדעת...  לפי מה שמצטרך לנבראים שרצה לברוא, מידות מחודשות מרצונו וחפצו

הוא עניין נופל רק " תכונה"כי , א לנו לומר שהם תכונות בו"וא, ה לא יכין לדבר כן"אך באדון ב, הם תכונות חקוקות בה ממש

נמצא ...  ראיווהארה שהוא מאיר על נב,  שהוא משגיחמיני השגחהאמנם אלה המידות בבורא אינם אלא . בנבראים ולא בבורא

 
 .  שסוף הספרלואיםמתוך המי –" השגת האלוקות... ספרי " מ 4
 איננו רמוז לא בתורה ולא "אין סוף"רשים הנקרא ורש כל השוקבלו בעלי העבודה כי אדון יחיד ש" :ט, הייחוד חלק ,מ גבאי"לר עבודת הקודש 5

ולא יבא , א לרמוז שלא יגדר בגדר מספר"יוכבר פירשתי בפירוש עשר ולא , אך קבלו בו קצת רמז, ל"בנביאים ולא בכתובים ולא בדברי רז
כי הנשמה שבאדם נעלמת , כי מתוך הנגלה יתבונן האדם בנסתר, והנה הוא מראה פעולותיו ומעלתו בהם עם היותו נעלם מכל ... בחשבון כלל
כך הוא המשל ,  עד תכונתהחה ובסבתה אנו מכירים מעלתה ובאיםובהראותה פעולותיה באיברי הגוף והאיברים פועלים בכאבל , ואינה נכרת

, דותיו שהוא להם כמשל הנשמה לגוףיחו וגדולתו ומעלתו ומציאותו באמצעות מוהנה הוא מראה כ, נעלם ונסתר' רש הכל יתווהדוגמא כי ש
לת איברי כמו שלא היה אפשר להכיר מעלת הנשמה ולהתבונן בה בזו,  מה שלא היה אפשר בזולת אצילותוומהם אנו מכירים מציאותו וגדולתו

והוא מה שכתבתי כי מעלת , ותהל- כלומר שמבחינת גופו היה בוחן ה, "לוה-ומבשרי אחזה "מרו וולזה רמז איוב בא, הגוף שהיא פועלת על ידם
ות כי באמצעות הל- ן היכן הוא המשל בעני, ובזה אנו יודעים מציאותה, חה ופעולותיה על ידווהנשמה תוכר ותושג מצד הגוף שהיא מראה כ

כדי להכיר ' חדות באמצע יחודו יתיואם כן מוכרח ומחויב היה אצילות המעלות המתי, צילות אנו יודעים מציאות אדון יחיד המאצילהא
ל בפירוש "ן ז"וכתב הרמב. כי ברוב העלמתו והסתרו מכל לא היה אפשר להכירו ולהתבונן בו אם לא על ידו, מציאותו ומעלתו ולהעיד באחדותו

אורו והוא כי זריחת אור האצילות יהתבאר אם כן מה שרצינו ב. כ" ע"דות כך להתבונן בהם באין סוףיולכך נעשו המ" :ונוספר יצירה זה לש
 ."רש הנעלם היה להתבונן בו ולהכיר ולדעת מציאותו ולהעיד באחדותוווהתפשטותו בש
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אך אין רחמנותו וחנינתו , וכיוצא בזה, צדקתו, חנינתו, רחמנותו: אלא הם מידותיו ממש' שהספירות אינם דבר חוץ ממנו ית

   ... אלא מיני הארות שהוא מאיר ומיני השגחה שהוא משגיח, ומשפטו תכונות בו כתכונות בנפש
  

  :ונקודת השלום בין הדעות, האנלוגיה, מזהר, המשל,  דרך האמצע– י התארים החיוביים"ההשגה ע
  :ג, ג, א"מ', אור ה. 12

, "הסכלות"והוא , העדר סותרוהוא " ידיעה"והיה מה שיורה עליו שם ה, שכשנייחס לו יתברך הידיעה ויכולת, שכבר יראה, ומהם

וזה שהמובן בהעדר . ובי על דבר חי–בהכרח יורה כל אחד מאלו השמות המיוחסים לו הנה ,  העדר הלאות–" היכולת"ושם 

אמנם אין המלט מהיות העדר , כהתחלף עצמו מעצמנו, ואם היה שתתחלף ידיעתו מידיעתנו. הסכלות הוא ידיעה והשגה מצד מה

  .הסכלות מורה על עניין חיובי מובן אצלנו
  

  :ב"פ' עמ, כ הרב הנזיר בקול הנבואה"וכ. 13

אבל , נעלה מכל, נבדל,  פרוש–" קדוש"כמו . רמז לעליון ממנו, המשל, עברמ, השלילה חיוב בה. יש אמצעי בין השלילה והחיוב

הם עולים , במובנם החיצוני, ייםלה- השלילה של התארים האחרי.  הקודשישות, מן הקודש העצמי, קדושה, חיוב בו" קדוש"

הנני . עליונה עצמה נשאר לי בלתי ידועטבע הסיבה ה...  לפנימי העליון, מהחיצוני הנשלל, המשל, יש מעבר. במובנם הפנימי העליון

  .יותלוה-סיבות פעולות , י אנלוגיא אנושיתזהו לעולם לפ. סדר עולם, רק משווה אותה עם הפעולה הנודעת
  

ואיך אודיע בשם מה : "ושאלו הכוזרי, ילוה-ה הוא שם המיוחד לעצם ה" ששם הויבאומרו, ג-א(מאמר רביעי , ל"ריה –זהו כוח הנבואה . 14

  "): ?אך הראיה עליו ממעשיו, ן עליו רמזשאי

, אצל מי ששמע דבריו וצוויו והזהרתו וגמולו על העבודה ועונשו על העברה...   ובראיה הרוחניתברמיזה הנבואיתאבל רומזים עליו 

נקרא , מהרואים אותו במיצוע עד שהיו ...  כנוי לזה שדבר איתו ואימת אצלו שהוא בורא העולם, והוא קורא אותו בשם נודע

  ".'כבוד ה"וקוראים אותו , מה שהיה ראיה להם שהדבור עימם מאצלו...  "שכינה"ו" כבוד"
  

  ):ח"שם ק(הנזיר  הרב. 15

זולתי , אינם משיגים מן המלך:  לדוגמא–על דמיון . ולא עצמיהם, כי אם מקריהם, כי החושים אינם משיגים מן המוחשים

והוא עצם בלתי , או נפש המדברת, וזה איננו כי אם שכל. שמקבלים עליהם לרוממו, לךואיננו זה אמיתות המ, המראות והתבניות

כן שם בחכמתו ערך בין החוש הנסתר , וכאשר שם הבורא בחכמתו הערך בין החוש הנראה והמוחש הגשמי...  ורומזת אליו, נגדר

  .בותםייקח מהם השכל ראיה על עניין הדברים ולי, והעניין שאיננו גשמי
  

   : ו, ה,דרך חיים, ל"מהר -סיכום . 16

 ומה מועיל אלו הדברים שהם .י הוא אחד פשוט ואין לו שום תאר מצד החיוב רק בשלילה" אומרים כי הש)הפילוסופים(=  והנה הם

אר מה שהוא בורא העולם ו וכי אפשר לומר בשום צד שלא יהיה דבר זה תעילת העולם הזה ופועלו והנה הוא יתברך ?נאמרים בפה

י מצד שברא " והתוארים הם אל הש?כך הם אומרים - "י בשלילה"שאין לו תאר ותארי הש"מרנו ו ומה יועיל בא!והוא אדון העולם

ה שלום ווכבר השיג על זה הרב רבי חסדאי כמו שהביא דבריו בעל נו, ארוי הת"כי העולם נותן אל השואי אפשר רק , העולם

 בפרק "מערכת אלקות"ספר  ... דברי הרב רבי חסדאי ברורים, ל"ום דחה דברי הרב הנה שלואף כי בעל נו. 'ב דרוש א"במאמר י

ח ודע כי התוארים הם נשואים בעצם וכל מקרה אין קיום בלתי נושא ואינו מתקיים בו העצם אבל הוא מתקיים מכ"ל "וז, שביעי

ים יחסו לשם יתעלה תארים בלתי נוספים אמנם המקובל. י בתכלית הריחוק"ולכן חכמי המחקר הרחיקו התארים מן הש, העצם

צוץ בלתי דבר נוסף על הכדור יוידוע כי הנ, צוציו נקרא שמשיכי השמש שנקרא כדור חמה או מאור הגדול ונ, צוציויכמו השמש ונ

ים  ואלו התוארים קראו המקובלהתוארים הבלתי נוספיםוהמקובלים יחסו אליו , ויש לה שני שמות והם התוארים בלתי נוספים

כי לדברי המקובלים ,  הרי לך מבואר כי חכמי הקבלה חולקים על הפילוסופים בדבר זה בעצמו".בשם אחד כללי והוא לשון ספירות

הספירות שהם חכמה ובינה ושאר ספירות אינם רק תארים , "אלוקותמערכת "כ לפי דברי "וא, יש תוארים בו יתברך עצמיים

י מפני כי אם היה לו תוארים היה זה נוסף על "תב כי הם הרחיקו התארים מן השומה שכ. בלבד ולא יאמר שהם עצמו כלל

  .ה שלוםוין זה בדעת ברור כמו שהוא מבואר בספר נויכבר דחה הרב רבי חסדאי ענ, העצמות
  

 ואין  עצם החכמהשהואמפני " חכם לבב"ונקרא אותו  "):ב, ב"מ, כוזרי(ל "ריה עיין – בדעות הדוגלות לכאורה רק בשלילה "כרסומים* "

והיא שהם , יודע אתה כמה מפורסמת אותה אמירה אשר אומרים הפילוסופים על אודות האל יתעלה": ח"ס, א"נ ח"מו; "החכמה מידה לו

  " ...עניין אחד אשר אין בו ריבויוכי שלושת העניינים האלה בו יתעלה הם , המשכיל והמושכל, שהוא השכלאומרים 

  

 בתפילה' ת שבהוספת תארים ושבחים לההמחלוק: ה"נושא הבא בעז
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   שיעור ב–סוגיות באמונה 
  

  הדוגלים בתארים החיוביים: הנושא

  

  :רצוי לשים לב לנקודות הבאות. 1-4,7-8: המקורות שרצוי ללמוד לפני השיעור

 '?מהיכן אנו שואבים את התארים על ה, ג"על פי רס .6
" נושא במציאות"ג בין "עיינו גם בחילוק שברלב? בים מחייב מורכבות בבוראם שריבוי התארים החיו"ג עונה על שאלת הרמב"כיצד רס .7

 ".נושא במאמר"ל
 .עיינו בתשובתו השנייה של אור השם לשאלת המורכבות? "אחור"ו" קודם"ג בחילוק שבין "מה מתכוון הרלב .8
 ?לידיעתנו' מה החילוק בין ידיעת ה', ג ואור ה"פ הרלב"ע .9

האם לפיהם ניתן לאחד ?  כיצד הם מהווים בסיס לתארים חיוביים-" לגילוי" העצם"והחילוק שבין " עולםהוא מקומו של "היסוד האמוני  .10

 ?ג ואור השם"ם עם שיטת רס"את שיטת הרמב
  

  

   שיעור א-כוזרי 
  המפגש עם הפילוסוף: ב-אנו מתקדמים לסעיפים א

  ).סוף סעיף ב(' עד סוף עמוד ד..." והנה לכל אחד"עמוד ב : רצוי להכין

  .'ל בתחילת סעיף א"בהם עוסק ריה" קדמות העולם"אין להתעכב על סוגיית 

  

  :רצוי לשים לב

  ?מהי תכלית האדם על פי הפילוסוף  .א

 ?מהי הדרך ומהם הכלים להשגת אותה תכלית  .ב
 ?מה מפריע למלך כוזר  .ג

  

  

  שיעור שני לחתנים

  20:30השיעור יתקיים ביום רביעי בשעה 

  בכיתה שליד המזכירות

  ):כל אחד לפי הספר שלומד בו(את הפרקים הבאים יש להכין  

  ו"ט-ד"י, ד-ב, פרקים ה: תורת הטהרה / 112-135, 163-171: 'איש ואשה עמ/ ח "י- ו"ט, ה: דרכי טהרה פרקים

 


