
לרמב״ם נבוכים׳ ׳מורה
 חדש עברי בתרגום הראשונים הפרקים עשר שנים

שורץ מיכאל

 המחשבה של המופת יצירת את לתרגם חדש ניסיון מתוך קטע הקוראים לציבור בזה מוגש
 המשכיל בלשון כתוב זאת ועם המקור לכוונת האפשר ככל קרוב שיהיה תרגום היהודית

זמננו. בן העברי
 תרומה בזה לתרום האפשרות על דותן, אהרן פרום׳ זה, קובץ של לעורכו אני מודה
 ואשר מפיו למדתי שהרבה ז״ל, עירון דב היקר וידידי מורי של זכרו להעלאת צנועה
ואהבה. חיבה טוב, הרבה כך כל עלי השפיע

 ׳המחשבה האנתולוגיה בשביל זאת מיצירה פרקים בתרגום התנסיתי לראשונה
 עמ׳ שם, תשל׳׳ב)ראה ירושלים סמבורסקי, שמואל פרופ׳ בעריכת בהתהוותה׳ הפיסיקלית

162-157.)
 לוינגר יעקב ופרופ׳ הארווארד מאוניברסיטת טברסקי יצחק פרופ׳ וחבריי מוריי

 תודתי כולה. היצירה בתרגום כוחי את לנסות ועודדוני עוררוני תל־אביב, מאוניברסיטת
כך. על להם נתונה

 שלמה פרופ׳ ורבי מורי לכבוד יובל בספר להופיע עומד לספרו הרמב׳׳ם הקדמת תרגום
 ז׳׳ל)ירושלים יואל י׳ ד׳׳ר של מהדורותיהם על תרגומי מתבסס שם שהסברתי כפי פינס.

 כן הגרסאות. חילופי לרבות תשל׳׳ב(, )ירושלים יבל׳׳א קאפח יוסף הרב ושל תרצ׳׳א(
 שהם כפי באסתאנבול, הנמצא ,1297 אללה ג׳אר כ׳׳י של הגרסאות בחילופי התחשבתי

 כתובים אתאי, מהדורת וכן זה, יד )כתב (1974 אתאי)אנקרה ח׳ ד׳׳ר במהדורת מובאים
 כתוב הערבי הנוסח יואל י׳ במהדורת וכן היד כתבי שברוב בעוד ערביות, באותיות
עבריות(. באותיות

 •יוסף הרב אלחריזי, יהודה ר׳ תיבון, אבן שמואל ר׳ של תרגומיהם עיני לנגד עמדו כן
פינס. שלמה ופרופ׳ קאפח

זו. עבודה בהמשך לי שיעזרו הערה או תיקון השגה, כל על הקוראים לציבור אודה
יהודית. לתרבות הזכרון קרן ידי על נתמכת זו עבודה

★ *  
★
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 הראשון החלה

 1אמונים שומר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו

א פרה

 שלו. והמתאר דבר תבנית על מורה העברית בלשון שצלם סברו האנשים 2ודמות. צלם
 סברו הם 3כו(. א, כדמותנו)בר׳ בצלמנו אדם נעשה דבריו בשל גמורה להגשמה הביא זה

 להגשמה שיגיעו בהכרח נבע ומכאן ומתארו, תבניתו דהיינו אדם, בצורת הוא שהאל
 יאפיסו ואפילו הכתוב, את יכחישו זו, 4אמונה יעזבו שאם סברו, הם 4בה. ויאמינו מוחלטת

 וזוהר יותר גדול שהוא אל& ובמתאר בתבנית כמותם ויד פנים בעל גוף אינו' אם האל את
 של הגבול קצה שסברו, מה לפי זהו, ובשר.• דם אינו שלו שהחומר ועוד, לטענתם, יותר,

את לשלול מנת על שייאמר שראוי מה אולם לו(. ליחס ראוי שלא מה האל)מכל הרחקת

שורץ מיכאל

בארמית. או בעברית הערבי במקור מופיעות התרגום בגוף המודגשות המלים ב. בו, יש׳ .1
 הרמב׳׳ם פירוש בספרה: קלייו־ברסלבי שרה דנה זה בפרק ו. ט, א! ה, כו-כז! א, בר׳ השווה .2

 ובספרה: העולם( בריאת )להלן: .216-203 עמ׳ תשל׳׳ח, ירושלים העולם, בריאת לסיפור
 סיפורים )להלן: 1986תשמ׳׳ז/ ירושלים בראשית, בפרשת אדם על לסיפורים הרמב׳׳ם פירוש

.298-294 ,36-7 ׳עמ אדם(, על
ח. ד, התורה, יסודי הלכות המדע, ס׳ תורה, משנה השווה .3
 ׳דע, הרמב׳׳ם: מגדיר נבוכים, מורה של א׳ מחלק נ׳ בפרק לקמן, אעתקאד. פאעתקדוה... .4

 בנפש המצטיירת המשמעות אלא הנאמרת, המשמעות אינו האעתקאד כי זה, בחיבורי המעיין
 - שהצטיירה.׳ כפי כך שהיא (if one hold it to be true - צדק א )אד׳ מקבליט־כאמת כאשר
 מה של (fur-wahr-haiten - )תצדיק קבלה־כאמת הוא ׳האעתקאד פרק: באותו ולהלן

 עם יחד הושג אם במחשבה. שהצטייר מה כפי (mind )ד״הן למחשבה מחוץ שהוא שהצטייר
 לדחות מקום במחשבה ואין אופן, בשום אפשרי אינו זה אעתקאד של שההפך הזה האעתקאד

וודאות׳. זאת אזי - הפכו של האפשרות שיעור ולא זה
 ׳מושג ממאמרו 45 בעמ׳ נוריאל, אברהם של מתרגומו במקצת שונה אלה להגדרות תרגומי

והשווה: .47-43 ׳עמ תשל׳׳ח-תשל״ט, ,3/2 חוברת דעת, הרמב׳׳ם׳, אצל האמונה
H. A. Wolfson, Studies in the History o f Philosophy and Religion', ed. I. Twersky, Vol.
II; Cambridge, Mass., 1977, pp. 162-165.

 אעתקאד המונח את , - קאפח שנהג וכפי - נוריאל כהצעת לתרגם, מקום אולי היה אכן
 לנוכח בדעה׳. ׳להיות בדעה׳, ׳היה אעתקד הפועל את לתרגם אותי מחייב היה זה אך כ׳דעה׳.

 המלה את ייחדתי כן, על יתר מאוד. התרגום את מסרבל זה היה במורה זה פועל של תדירותו
ראי. המונח לתרגום ׳דעה׳
J. van Ess, Erkenntnislehre, Wiesbaden 1966, pp. ראה המוסלמי ככלאם אעתקאד על

 המעתזלה .Oberzeugung; doxa הוא התיאולוגים בפי זה מונח שמשמעות אומר אס ון .70-74
הידיעה׳. הגדרת היא שהוא כפי הדבר של ׳אעוזקאד אמרו:
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לרמב׳׳ם נבוכים׳ ׳מורה

 את - הגשמות בהרחקת אלא אמיתות לה אין אשר האמתית, האחדות את ולקבוע הגשמיות
 רק עלי הזה בפרק כאן הזה. החיבור מתוך לדעת אתה עתיד זה לכל המופתית ההוכחה
ודמות. צלם של המשמעות את להבהיר
 היא אשר ההמון, אצל המפורסמת לצורה העברית בלשון המיוחד השם כי איפוא, אומר
 תאוו מה ו(, לט, מדאה)בר׳ ויפה תאו יפה אומר הוא תאו. הוא ובתארו, הדבר תבנית
 יתאדהו המלאכותית הצורה על נאמר כן יח(. ח, ׳המלן)שופ בני בתאו יד(, כח, )שמ׳׳א

ש׳ ובמחוגה בשוד,.. הו)י תאו  חם יתעלה האל בו נקרא לא שמעולם שם זה יג(. מד, י
וחלילה.
 ולמה לעצם הדבר את העושה המשמעות דהיינו הטבעית, הצורה נקראת צלם ואלו
 מתהווה בה אשר היא באדם משמעות אותה ההוא. הנמצא הוא באשר אמיתתו וזו שהוא.

 אותו)בר׳ בוא אלוהים בצלם עליו נאמר הזאת השכלית ההשגה בשל האנושית. ההשגה
 צורת שהיא בנפש, דבק שהבזיון כיוון כ׳(, עג, )תה׳ תבזה, צלמם נאמר כך ובשל כז( א,

שלהם. ובמתאר האברים בתבניות ולא האדם, מין
 בהם להשיג שרצו שמה היא ,5צלמים נקראו שהפסילים לכך שהעילה אני, אומר כן כמו

 אני אומר זה וכעין שלהם. והמתאר תבניתם לא הסברה, מן להם® שייחסו המשמעות היא
 מכת סילוק של המשמעות היתה בהם הכוונה כי ה(, ו, )שמ׳׳א טחוויכם צלמי על

הטחורים. תבנית ולא הטחווים
 יהיה אזי ולמתאר, לתבנית יתייחסו וצלמים טחודיכם שצלמי מכך מנוס אין אם אך
 לה, הדומה ועל המלאכותית הצורה ועל המין צורת על הנאמר 7מסופק או משותף שם צלם
 כו( א, בצלמנו)בר׳ אדם נעשה ובדבריו שלהם. והמתארים הטבעיים הגופים תבניות כגון

ולמתאר. לתבנית ולא השכלית, ההשגה היא אשר המין, לצורת זו במלה הכוונה תהיה

יח. יא, מל׳׳ב נב! לג, במ׳ למשל, .5
 בשולי קאפח הרב ע״י מובאים שלושה :כתבי־יד בחמישה המופיעה בהא הגרסה פי על .6

 הבדל כמעט אין במהדורתו. אתאי שמביאו ג׳ וכ׳׳י הגרסאות בחילופי יואל ע״י אחד מהדורתו,
 פי שעל ׳משמעותם )שפירושה: המודפסות שבמהדורות בה לגרסה זו גרסה בין במשמעות

 הפסילים שבה עבודה, היא מכיר שהרמב״ם היחידה הפסילים שעבודת אפוא, נראה סברה׳(.
להלן, זה לענין השוואה מסמלים. שהם המופשטות המשמעויות לשם אלא לשמם לא נעבדים

 עבודה הלכות זאת לעומת ראה אך כט. פרק ג׳, חלק וכן פרק, לאותו שלי 8 והערה לו פרק ח׳׳א,
זה(. למקום לבי תשומת את הסב אשר דוד לבני )תודה .ב ־א, זרה,

 בהוראת ׳יד׳ כגון מזו, זו לגמרי השונות יותר, או משמעויות שתי המציין שם הוא משותף שם .7
 דמיון ביניהם שיש ענינים כמה המציין שם הוא מסופק שם זכרון. מצבת ובהוראת הגוף, אבר

 הן המציין ׳אדם׳ השם היא ההגיון, ׳מלות בספרו מביא עצמו שהרמב״ם הדוגמה בלבי. חיצוני
 י״ג שער ההגיון מלות רמב׳׳ם, ראה בן־אדם. בדמות פסל והן מת, איש הן חי, אנושי יצור

 הפילוסופית ׳לטרמינולוגיה בנעט, ד׳׳צ וראה (97-91 ׳עמ תשכ״ה, ירושלים רות, ח״י )מהדורת
 לסיפור הרמב״ם פירוש קלייו־ברסלבי, שרה ואילו! 23 ׳עמ ג)תרצ׳׳ח(, תרביץ, הרמב״ם׳ של

 h. a. Woifson, ‘The Amphibolous Terms in .36 עמ׳ תשל׳׳ח, ירושלים העולם, בריאת
(,1938) 21 ,Aristotle, Arabic Philosophy and Maimonides’, Harvard Theological Review

.151-173 .pp
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תאו צלם בין ההבדל את אפוא לך הבהרנו  צלם. משמעות את והבהרנו ו
 דבריו שהרי מופשט, בענין דמיון גם מציין הוא דמה. מן שם הוא זאת, לעומת דמות,

 אלא ונוצותיה, בכנפיה לקאת דמה שהוא אומרים אינם ז( קב, מדבד)תה׳ לקאת דמיתי
ליגונה. דמה שיגונו
 היופי. בענין דמיון מציין ח( לא, ביפיו)יחז׳ אליו דמה לא אלהים גגן עץ כל כן כמו
 יב(, יז, )תה׳ לטדוף יכסוף כאדיה דמיונו ה(, נח, )תה׳ נחש חמת כדמות למו חמת
ובמתאר. בתבנית לא במשמעות, דמיון מציינים כולם
 9מרובע בהיותו לא ובשגב, ברוממות הוא הדמיון 8כסא. דמות הכסא, דמות נאמר כן

יג(. א, )יח׳ החיות דמות וכן העלובים, חושבים כאשר רגליו, באורך ולא ועבה,
 הנמצאים מן אחד באף איננו אשר שבו, מאוד מופלא בעניין נתייחד שהאדם וכיוון
 מפעילים אינם צלע או אבר חוש, ששום השכלית, ההשגה והוא 10הירח, לגלגל שמתחת

 אלא אמיתי דמיון לא כי אף לכלי, נזקקת איננה אשר האל להשגת אותה דימה אותה,
לכאורה.
 בצלם שהוא האדם על נאמר בו, הדבק האלוהי השכל בגלל דהיינו הזה, העניין בגלל
תבנית. בעל שיהיה כך גוף הוא יתעלה שאלוהים לא 1ובדמותו' אלהים

12כ פרק
 זו בקושיה להתבונן הראוי ומן מופלאה, קושיה רבות שנים לפני עלי הקשה מלומד איש

 המדבר כל אומר: פתרונה, ואת הקושיה את שאמסור לפני לפתרה. שהשבנו ובתשובה
 אונקלוס המדינות. מנהיגי ולמושלים למלאכים לאלוה, 7משותף אלהים שהשם יודע עברית

 טוב יודעי כאלהים והייתם שבדבריו - שהבהיר מה ונכון ,3הבהיר השלום, עליו הגר,
14כובדביא. ותהון אומר: הוא האחרונה. למשמעות היא הכוונה ג,ה( )בר׳ ודע

שורץ מיכאל

 הכסא דמות ועל כסא. דמות ספיר אבן כמראה ראשם על אשר לרקיע ׳מעל כו: ׳א יחז׳ השווה .8
מלמעלה׳. עליו אדם כמראה דמות

 מושב ׳בעל או מדבע בערך Hava של הערבי־אנגלי מילונו ראה - רגליים׳ ארבע ׳בעל או .9
תרביע. בערך (Dozy)דוזי של הערבי־צרפתי מילונו ראה - מרובע׳

 להלן, )וראה ב.יג,ד,ה,ח- פרקים ח״ב עב; פרק וז׳׳א להלן, ראה המחבר של העולם תמונת על .10
.(69ו־ 24 הערות

.2 הערה לעיל, והשווה ,28 עמ׳ אדם, על סיפורים קלייו־ברסלבי, ראה כצורתו. פסוק זה אין .11
׳עמ (,1979) כח עיון, ורע/ טוב ידיעת על ושפינוזה ׳הרמב׳׳ם הרוי. ז׳ עוסקים זה בפרק .12

185-167.
1-15 .L.V. Berman, ‘Maimonides on the Fall of Man5 AJS Review, 5 (1980), p.p; שרה 

 )עומד במצרים׳ ׳הרמב׳׳ם הכנס דברי העדן/ גן לסיפרו הרמב׳׳ם ׳פירוש קלייךברםלבי,
.300-299 ,161-37 ,עמ אדם, על סיפורים ובספרה: להופיע(.

לתורה. הארמי בתרגומו .13
 קאפח הרב (.,׳רברבא ערך יסטרוב, כמנהיגים׳)ראה ׳ותהיו או גדולים׳ כאנשים ׳ותהיו דהיינו: .14

ג׳. כ״י גורם וכן שבידנו. אונקלום לנוסח המתאימה ׳כרברבין׳ הגרסה את מכ״י מביא
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לרמב״ם נבוכים׳ ׳מורה

 של מפשוטו המקשה: אמר הקושיה. את להביא נתחיל משותף, זה ששם שהקדמנו לאחר
 ובלי שכל בלי בעלי־החיים כשאר יהיה שהאדם היתה הראשונה שהכוונה נראה מקרא

 את 15בהכרח מריו לו גרם האל( פי )את המרה וכאשר ורע; טוב בין יבחין ולא מחשבה
 היא זו הבחנה בנו. המצויה זו ‘6הבחנה לו שתהיה והיא לאדם, המיוחדת הגדולה השלמות
 מריו על שעונשו הוא ומפליא 18עצמים. אנו ובעבורה לנו המצויות 17התכונות מכל הנכבדה

 מן שאיש האומר כדברי אלא זה אין השכל. והיא לו, היתה שלא שלמות לו שניתנה הוא
 זו בשמים. כוכב ועשאוהו 19צורתו שינו ואז בפשעו, והפליג האל( פי המרה)את האנשים

כך. מנוסחת היתה לא כי אף ומשמעותה הקושיה כוונת היתה
 על ראשונה העולות במחשבות המעיין אתה אומרים: אנו אנו. תשובתנו את עתה שמע
 עליו בעברך ולאחרונים, לראשונים הנחיה שהוא ספר, מבין שאתה והחושב 20דעתך,
 על או דברי־הימים מספרי ספר על שעובר כמי והמשגל, השתייה מן הפנאי משעות באחת

 במחשבה חשבת כאשר הדבר אין שהרי והתבונן! הדעת ביישוב בדוק - השירים מן שיר
 אלוהים השפיע שאותו השכל, כי אלה. בדברים תתבונן כז*שר שיתברר כמו אלא ראשונה,

 ובגללו מריו, קודם הראשון לאדם היה אשר הוא - 2,האחרונה שלמותו והוא - האדם על
 כמה אותו וציווה בדיבור אליו פנה בגללו 11ובדמותו. אלהים בצלם שהוא עליו נאמר

 ווע טוב הדעת ומעץ תאכל אכל הגן עץ מכל לאמה האדם ]על אלהים ה׳ ויצו שאמר
 הוא בשכל שכל. לו שאין למי ולא לבהמות ציווי ואין טז-יז( ב, ממנו...[)בר׳ תאכל לא

וגמור. שלם בו מצוי היה השכל, וזה, ושקר, אמת בין מבחין

השלמות. את מריו לו חיב מילולית: .15
לרע. טוב בין .16
׳העניינים׳. תרגמו: וקאפח אלחריזי א׳׳ת, המשמעויות. מילולית: אלמעאני: .17
החיים. בעלי משאר האדם את המבדיל הוא באשר האדם, עצם הוא השכל סובסטנציות. .18
 בעיקר מטאמורפוסיס, צורה, שינוי בהוראת המשמש פועל - מסח׳ במקור: - צורתר ׳שינו .19

 הפרשן אך לטוב׳, ברייתו ׳שינו היא שלפנינו א״ת שבתרגום הגרסה - לחיה אדם הפיכת
 למשמעות יותר מתאימה זו שכן לרע/ ברייתו ׳שינו במקורה היתה שהגרסה מעיר קרשקש

כוכב׳(. ועשאוהו ׳תפשוהו לתרגם צריך זה ולפי מסב גורס קאפח - הערבית.
מופתיות. הוכחות על מבוסס ואינו ראשונה, בדעתך שעולה מה על מבוסם עיונך כלומר, .20
=מדבר שיהיה היא האחרונה ׳ושלמותו :האדם( על כז)בדברו פרק ח׳׳ג להלן, ראה .21  שכל( בעל )

 מכל לדעת האדם שביכולת מה כל את שיידע בכך וזאת בפועל, שכל לו שיהיה דהיינו בפועל,
 קוראים אנו האדם של הואשמה לשלמות )אשר האחרונה׳. לשלמותו בהתאם כולם הנמצאים

 את האדם משיג ׳כאשר :13 פרק המעולה, המדינה אנשי דעות אלפאראבי, של בספרו
 שהמושכלות מסביר הוא כן לפני הראשונה׳. שלמותו היא זאת - הראשונים המושכלות
 בדברים והרע הטוב על האדם עומד שבאמצעותן ראשונות ידיעות של ׳סוג כוללים הראשונים

 R. Walzer, Al-Farabi on the Perfect State, Oxford 1985, pp. לעשותם...'. עשוי שאדם
114-5 ,204-205.)
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שורץ מיכאל

 ׳השמים אומרים, אין שהרי המושכלות, מן ולא 23המפורסמות מן הס 22ויפה מגונה ואילו
 בלשוננו כד ו׳שקר׳. ׳אמת׳ אומרים אלא מגונה׳. - שטוחה ו׳הארץ יפה׳, - 24כדוריים

שקו אמת 25והכוזב הנכון על אומרים אנו )העברית( ודע. טוב והמגונה היפה ועל ו
המושכלים. הדברים בכל כך וזה השקד מן האמת את האדם מכיר בשכל והנה

 ומושכלותיו טבע־בריאתו אף על ביותר, והגמור השלם במצבו הראשון אדם היה וכאשר
 כח בכלל לו היה לא ו( ח, מאלהים)תה׳ מעט ותחסרהו אודותיו על נאמר בגללם אשר

 והוא לגנאי, המפורסמות בין ביותר הברור את אפילו השיג לא הוא במפורסמות. שיעסוק
 המרה וכאשר שבו. הגנאי את השיג לא והוא בעיניו מגונה היה לא זה דבר הערוה. גילוי

 טוב כי שאמר כפי הגופניים חושיו ותענוגות הדמיוניות תאוותיו לעבר ונטה האל פי את
 השגה אותה ממנו שנשללה בכך נענש - ג,ו( )בר׳ - לעיגים הוא תאוה וכי למאכל העץ

שכלית.
 הוא המפורסמות. השגת לו ונהייתה שכלו, מפאת בו נצטוה אשר הצו את המרה הוא לכן

 ושממנו לו שאבד מה של ערכו את ידע שעה אותה כיפים. או כמגונים דברים בציון נשתקע
 ג,ה(. ורע)בר׳ טוב יודעי כאלהים והייתם נאמר לכן הגיע. הוא מצב ולאיזה נתערטל,

ואמת. שקר משיגי או ואמת שקד יודעי נאמר ולא
 ותפקחנה שנאמר במה התבונן ואמת. שקר יש אלא כלל, ורע טוב אין ההכרחי לגבי

 כי וידאו, שניהם עיגי ותפקחנה נאמר לא ג,ז(. הם)בר׳ ערומים כי וידעו שניהם עיני
לו שבא אלא והוסר, העין על מעטה לו היה לא אחרי־כן. שראה מה הוא קודם שראה מה

 ׳רע׳ להבעת קרובות לעתים בערבית משמש מכוער־יפה( מלולית: זה)קגיח־חסן, ניגודים זוג .22
 הרמב׳׳ם אין המקשה קושית את במסרו זה פרק בתחילת לעיל אך מוסרית. מבחינה ו׳טוב׳

ו׳רע׳. ׳טוב׳ של המשמעות אלא להם שאין ושד ת׳יי בביטויים אלא אלה, במלים משתמש
 אינם ואשר הידועים ׳המשפטים השמיני: הפרק בראשית הרמב׳׳ם אמר ההגיון מלות בספרו .23

לבן, וזה שחור זה כי בידיעתנו - המוחשות (1)מינים: ארבעה הם נכונותם על לראיה צריכים
=שהכל כידיעתנו - הראשונים המושכלות (2)מר׳(: ׳וזה א׳׳ת: בערבית: חם)כן וזה מתוק זה ( 

 כולם עצמו אחד לדבר השווים ושהדברים זוג, של מספר הוא ששניים החלק, מן גדול השלם(
 שמיטיבים בכך למיטיב לגמול ושיפה ערוה, לגלות שמגונה כידיעתנו — המפורסמות (3)שוים:
Proceedings o אפרת, ישראל מהדורת אלמנטק, צנאעה פי המקובלות...׳)מקאלה (4)עמו! f 

(1937/38) 8 ,the American Academy for Jewish Research בהעתקת ההגיון מלות והשווה 
(.45-44 עמ׳ תשכ״ה ירושלים רות, ח׳׳י ופירש ערך תיבון, אבן משה

 פי על העולם תמונת את הרמב׳׳ם קיבל ג-יא(, פרקים וח׳׳ב, עב, פרק להלן)ח׳׳א, שנראה כפי .24
׳גלגלים׳. הקרויים וחלולים, שקופים כדורים מספר הארץ כדור מוקף לפיה ופתולמאיוס אריסטו

 אור נקודות הם השבת כוכבי לעצמה. ב׳גלגל׳ אחת כל התקועות אור נקודות הם הלכת כוכבי
 תורת בין בסתירות העליונים׳. ׳השמים הוא החיצון ה׳גלגל׳ אחד. ב׳גלגל׳ כולן התקועות

כד. פרק בח״ב, הרמב׳׳ם עוסק זה, בענין פתולמאיוס תורת לבין אריסטו
 בפרק תורגם אשר ואלבאטל אלחק מלים זוג אותו כאן מופיע הערבי במקור - והכוזב׳ ׳הנכון .25

 כא׳׳ת לנהוג נאלצתי כטאוטולוגיה שייראה מה למנוע כדי אלא ושקר׳, ׳אמת פעמים כמה זה
לגמרי(. המשפט את משמיט )אלחריזי אחרות. במלים כאן אלה ביטויים זוג ולתרגם וקאפח
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ם׳ ׳מורה לרמב׳׳ם נבוכי

קודם. למגונה חשב לא אשר את למגונה חשב בו אחר מצב
 השכל ראיית גילוי של במשמעות ורק אך משמשת פקח, לומר רצוני זו, מלה כי ודע

 תפקחנה אז 26יט(, כא, )בר׳ עיניה אח אלהים ויפקח כגון שנהייתה, חוש ראיית ולא
ש׳ עיני ש׳ ולא אזנים פקוח ה(, לה, עודים)י שמע)י  אשד שנאמר למה בדומה כ(, מב, י

ב(. יב, דאו)יחז׳ ולא לראות להם עמים
 הוא וביאורו פירושו 27כ(, יד, ותשלחהו)איוב פניו משנה הראשון אדם על שנאמר מה

 פונה בפניו האדם כי פנה, מן הגזור שם הוא פנים כי גורש, פניו, מגמת את שינה שכאשר
 אל ופנה פניו מגמת את שינה כאשר אומר, הוא לכך לפנות. רוצה הוא אליו אשר הדבר אל

 כנגד השקול עונש וזהו מגן־עדן. גורש - אליו יפנה שלא נצטוה לכן קודם אשר הדבר
 והשלוה המנוחה מן וליהנות המעדנים מן לאכול לו הןתר שכן 28מדה, כנגד מדה העברה
 - לאכלו עליו שנאסר מה ואכל שאמרנו, כפי ודמיונותיו, הנאותיו אחר והלך נתאוה וכאשר

 לו, למזון היו לא לכן קודם אשר שבמאכלים, הפחותים את לאכול שנאלץ עד הכל מן מנעו
 השדה[, עשב את ]ואכלת לך תצמיח ודרדר וקוץ שאמר כמה ויגיעה, עמל לאחר וזאת

 מגן אלהים ה׳ וישלחהו ואמר הבהיר והוא יח-יט(, ג, לחם[)בר׳ ]תאכל אפן בזעת
 וברוב במזונותיו לבהמות אותו השווה הוא כג(. שם, )שם, האדמה. את לעבד עדן

 אדם זה ענין בהבהירו ואמר, יח( שם, )שם, השדה, עשב אח ואכלת שאמר כמה מצביו,
 תכליתו אשר הרצון' לבעל השבח יג(. מט, נדמו)תה׳ כבהמות נמשל ילין בל ביקר

יושגו. לא וחכמתו

ג פרל,

 הוא 29תבנית כי כן. הדבר ואין העברית, בלשון אחת משמעותם ותבנית שתמונה חושבים
 הרבועיות כגון 30תבניתו דהיינו ותכונתו, הדבר של המבנה ופירושו בנה מן הגזור שם

 כל תבנית ואת המשכן תבנית את אומר הוא אחרות. ותבניות והמשולשות, והמעגליות
צפור)דב׳ כל תבנית מ(; שם, בהר)שם, מראה אתה אשר כתבניתם כה,ט(. ׳כליו)שמ

 את אליהם ״ויפקח :הכא מן - עיניהם את מאיר שהקב׳׳ה עד סומין בחזקת הכל :בנימין ר׳ ׳אמר .26
יד(. נג, מים׳׳׳)בר׳׳ר באר ותראה עיניה

 ד כא, בר״ר וראה קרשקש.( אפודי, טוב, הראשון׳)שם אדם עלי נאמר שהוא במדרש ׳אמרו .27
 באדם הקב׳׳ה שנתן תוקף — ותשלחהו" פניו משנה ויהלך לנצח ׳׳׳תתקפהו א(: טז, )ושם

• ׳׳משנה - נחש של דעתו אחר והלך הקב׳׳ה של דעתו שהניח כיון היה. לעולם, לנצח, הראשון
 טוב ]לדעת ממנו כאחד היה האדם "הן ואומר עליו מקונן התחיל ששלחו, כיון ותשלחהו״. פניו

 כאחד - ממנו כאחד היה האדם ׳׳הן :פפוס ר׳ ׳דרש :ה כא, ושם כב(׳, ג, )בראשית ורע״[
השרת׳׳׳. ממלאכי

 לב נדרים ע״ב: קה שבת מדה׳)והשווה כנגד מדה הקב״ה של מדותיו ׳שכל :ע׳׳א צ סנה׳ השווה .28
ע׳׳ב(. יב מגילה ע׳׳א:

בעברית. .29
׳פיגורה׳. ׳תבנית׳, שמשמעה שכל הערבית המלה כאן מופיעה במקור .30
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 לכן 30תבנית. אלה כל יא(. כח, )דה״א האולם תבנית ג(: ח, )יחז׳ יד תבנית יז( ד,
לאל. המתייחסים בתיאורים אלה בביטויים פנים בשום משתמשת אינה העברית
 צורת על (1)נאמר: הוא שכן משמעויות שלוש על הנאמר 7מסופק שם הוא תמונה ואילו

 ועשיתם שנאמר כמו ומתארו תבניתו דהיינו, למחשבה, מחוץ בחושים המושגת הדבר
 ראיתם לא כי כה(: ד, להכעיסו[)דב׳ אלהיך ה׳ בעיני הדע ]ועשיתם כל תמונת פסל

 מהדמות בדמיון המצויה הדמיונית הצורה על (2) נאמר והוא טו(, שם, )שם, תמונה כל
 ]בנפול לילה מחזיונות בשעפים שנאמר כמו החושים מן העלמה לאחר הפרט( )או:

 יג-טז(, ד, )איוב עיני, לנגד תמונה מדאהו, אכיד ולא יעמד אנשים•״[ על תדדמה
 בשכל. המושגת האמיתית המשמעות על (3) נאמר והוא בשנה. עיני לנגד דמיון כלומר

 יב, ׳יביס)במ ה' ותמונת באמרו תמונה יתעלה עליו נאמר זו שלישית למשמעות בהתאם
ישיג. האל אמיתת ואת וביאורו: משמעותו אשר ח(,

ד פרק

 הושאלו ושלושתם העין, ראיית מציינים האלה הביטויים שלושת וחזה, והביס שדאה דע
 בשדה באד והנה וידא נאמר הרחב. בציבור מפורסם זה דבר ראה לגבי השכל. להשגת

 - טז( א, )קה׳ ודעת חכמה הרבה דאה ולבי ונאמר עין, ראיית היא זאת - ב( כט, )בר׳
 בהתאם היא יתעלה אלוהים לגבי הבאה ראיה לשון כל “30שכלית. השגה היא זאת

 וירא א(: יח, ה׳)בר׳ אליו וידא יט(: כב, ה׳)מל׳׳א את ראיתי שנאמר כגון זו, להשאלה
 ישראל אלהי את ויראו יח(: לג, ׳כבודן)שמ את נא הראני א,י(: סוב)בר׳ כי אלהים

 משיגות אינן העינים שהרי עין, ראיית לא פנים ובשום שכלית השגה זאת כל י(. כד, ׳)שמ
 תבניתו ואת הגוף צבעי את כלומר שלו, המקרים מן כמה וכן כלשהו, 3,ובכיוון גוף, אלא

שיבואר. כפי ,32אבר באמצעות יושג לא יתעלה הוא כן בזה. וכיוצא
 אשתו וחבט 33יז( יט, אחריך)בר׳ תבט אל דבר: אל בעין הפנייה על הביט נאמר כן

ש׳ ונבט כו( שם, מאחריו)שם,  דבר אל פונה שהמחשבה לכך הושאל הוא ל(. ה, לאדץ)י
כג, )במ׳ ביעקב און הביט לא דבריו כך אותו. משיגה שהיא עד בו להתבונן ומתחילה

שורץ מיכאל

עין.׳ ראיית ׳ולא כאן: מוסיף אללה ג׳אר כ׳׳י א.30
 בשמאלו, או בימינו הרואה: לאדם ביחס מסוים בצד או מסוים בכיוון נמצא שהגוף דהיינו .31

 קצת ׳ובצדו )הגרסה ג׳׳כ׳. מקריו וקצת ׳ובצד, א״ת: את גם להבין יש כך בצפונו. או בדרומו
משובשת(. בלי־ספק מקריו׳

 אל לומדים אנו כזה בהקשר ׳ג׳הה׳ המלה של המשמעות את ג׳הה׳. ׳ופי נאמר הערבי במקור
 ,49-41 עמ׳ ,1962 אנקרה אלאעתקאד, פי אלאקתצאד אלגזאלי, של בספרו מפסקה נכון

 כיוונים(׳ הג׳האת)צדדים, מששת כיוון( בג׳הה)צד, איננו שהאל טוענים ׳אנו במלים הפותחת
 אלגזאלי מימין(. ולא משמאל לא מאחור, ולא לפנים לא למטה, ולא למעלה, שהוא שאין )דהיינו
׳למעלה׳. נמצא שהאל המקובלת התפישה את בעיקר לדחות בפסקה מתכוון

אחר. אבר כל או העין כלומר, הגוף, מאברי .32
׳אל־תביט׳. :המסורה לפי .33
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 ז״ל החכמים אמרו ח(, לג, ׳משה)שמ אחרי והביטו וכך בעין. נראה אינו האון כי בא(,
 ודבריו מעשיו אחר עוקבים שהיו מגידים, ושהם זו, משמעות יש אלה בדברים שגם

ה היה זה כי טו,ה( השמימה)בר׳ גא הגט דבריו זו במשמעות 34בהם. ומתבוננים א מי  ג
הנגואה.

ט ירא[ ]כי יתעלה האל לגבי הבאה הבטה לשון כל היא זו השאלה דרך על  אל מהני
יג(. א, תוכל)חב׳ לא עמל אל והביט ח(, יב, יביט)במ׳ ה׳ ותמונת ו(, ג, ׳האלהים)שמ

 הלב להשגת והושאל יא(, ד, עיגינו)מיכה בציון וחחז העין ראיית על נאמר חזה כן כמו
 א(. טו, במחזה)בר׳ אבדם אל ה׳ דבר היה א(, א, וירושלים)יש׳ יהודה על חזה אשר
זאת. ודע יא(. כד, ׳)שמ האלהים את ויחזו נאמר זו השאלה דרך ועל

ה פרה

 עליהם ולהביא מאוד עמוקים דברים אודות על לחקור 35הפילוסופים ראש החל כאשר
 לו ליחס בספריו למעיין הראוי מן שאין שעניינם, דברים התנצלות מתיר אמר הוא ראיות,
 הוא שאין מה על ?ידבר מתפרץ שהוא או חוקר, הוא שבהם בדברים עזות־מצח או חוצפה
 כפי אמתיות 36אמונות ולקנות להעמיד ומתאמץ משתדל שהוא לו ליחס לו ראוי אלא יודע,
37האדם. יכולת
 שירגיל מבלי לאלתר, הזה והנכבד הגדול לענין יתפרץ שלא לאדם שראוי אנו, נאמר כן

 ותשוקותיו תאוותיו את וימית אמתי, תיקון מידותיו את יתקן ובמדעים, בחכמות עצמו את
 ההיקש חוקי את וידע אותן, וידע וודאיות אמתיות הנחות ישיג הוא כאשר אך הדמיוניות.

 לחקור יגש אזי - המחשבה של מהטעיותיה להישמר הדרכים את וידע הראיות, והבאת
מלכתחילה במחשבותיו יפליג ואל בלבו העולה הראשונה הדעה פי על יחליט ואל זה. בענין

 רבי אומרים. היו ומה ט(. לג, האהלה)שמות משה כבוא ׳והיה תטו: רמז שמות, שמעוני, ילקוט .34
 כל עמו! מדבר הוא ברוך הקדוש היום כל זה! של יולדתו אשרי אומרים, היו לשבח אומר: יצחק
 היו לגנאי אמר: חמא רבי ח( שם, משה)שם, אחרי והביטו הוא. ברוך להקדוש מושלם הוא ימיו

 מה וכל יהודים משל שותה יהודים, משל אוכל כרעיו, ראה שוקיו, ראה צווארו. ראה אומרים,
 מבקש אתה אין המשכן, מלאכת על ששלט אדם ריקה, השיבו, וחברו יהודים, משל לו שיש

 חשבון...׳ לכם נותן אני נגמר משהמשכן חייכם להם, אמר כך, משה ששמע כיוון עשירז! שיהא
 שם, ע׳׳ג(! ג)סה ג, ביכורים ירו׳ ע״ב! לג קידושין ו! נא, שמ׳׳ר כז! תשא, כי תנחומא, והשוה
שצד. שצג, רמז שמות, שמעוני, ילקוט ע׳׳א(; ג)מט ה, שקלים

אריסטו. .35
.4 הערה לעיל, ראה אעתקאדאח: .36
 פרק ח׳׳ב ולהלן, ואילך. 24 שר ע״ב, 291 דף ,12 פרק שני, ספר השמים, על אריסטו, השווה .37

s. Pines, The Guide o :נבוכים למורה האנגלי לתרגומו פינס ש׳ הקי»ת השווה י׳׳ט. f the 
Perplexed, Chicago 1963, pp. 1xi-1xii =( ירושלים העמים, למחשבת ישראל מחשבת בין 

ואילך(. 107 עמ׳ תשל׳׳ז,
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 על לאט. לאט ויתרומם ויעמוד וייעצר ענווה בו תהא אלא האלוה, השגת בלפי אותן וידחף
א כי פניו משה ויסתר נאמר זה ענין  למה בנוסף ו(, ג, ׳)שמ האלהים אל מהביט יו

 ישיגו שהעיניים לא *37המתגלה! האור אל מהביט יראתו דהיינו עליו, מורה הכתוב שפשט
 39כך, על לשבח זכה השלום, עליו 38הוא, מגרעת. מכל רבה עליונות הוא נעלה האלוה. את

 ה׳ ותמונת לבסוף עליו לומר חובה שהיתה כדי עד וטובו מחסדו עליו השפיע יתעלה והוא
 מהביט בהתחלה פניו שהסתיו לכך גמול זה כי 40ציינו ז״ל החכמים ח(. יב, ׳יביט)במ

 במחשבותיהם והפליגו התפרצו כד,יא( ׳)שמ ישדאל בני אצילי ואילו 41האלהים, אל
 ותחת ישראל אלהי את ויראו עליהם אמר ולכך שלמה. היתה לא שהשגתם אלא והשיגו.

 ידו שלח לא ישראל בני אצילי ואל לטהר השמים ובעצם הספיר לבנת ]כמעשה דגליו
 אלהי את ויראו רק אמר ולא י-יא(, כד, ׳)שמ וישתו[ ויאכלו האלוהים אח ויחזו

 בא הוא ראו. כיצד לתאר ולא בראייתם, דופי להטיל דוקא נאמרו שהדברים מפני ישראל,
 התפרצותם חייבה שאותה בה, הכלולה הגשמיות כל על ראייתם בצורת דופי להטיל אפוא
 ולכן סניגוריה עליהם דיבר השלום עליו ]משה[ לכליה. ראויים והיו לשלמות, הגיעו טרם

 שנמסר מה פי על מועד באהל ואביהוא נדב ונשרפו בתבערה שנשרפו עד עונשם נדחה
42האמתית. במסורת

 ממנו, שפל שיותר ומי השפלים, אנו לגבינו, וכמה כמה אחת על אלה, לגבי כך ואם
את המטהרות ההנחות־הקודמות ולימוד ההכנות בהשלמת ולעסוק לכוון 43לנו שראוי

 י׳ פרק ובסוף זה פרק בסוף להלן הנברא׳ ׳האור והביטוי כאן המופיע הנגלה׳ ׳האור הביטוי א.37
 הנבואה. במראה אותו רואים והנביאים ׳במקום׳ האל בורא אותו אשר האור את מציינים
 או ׳שכינה׳ הקרוי לדבריו הוא זה אור סד. כת, כא, פרקים ח״א, להלן, זאת מסביר הרמב״ם

שמות, בתורה, האמור על מבוססת זו שתפישה נראה - יח-יט. פרקים ח׳׳א, גם ראה ה״. ׳כבוד
 הפרק השני, המאמר ודעות, אמונות גאון, סעדיה רב דברי לכך השווה - ב ג, ושם, טז-יח כד,

ד, סימנים השני, המאמר הכוזרי, הלוי, יהודה רבי ודברי הפרק( של השניה העשירי)המחצית
ג. סימן הרביעי, והמאמר ח ז,

משה. .38
האדמה׳. פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה ׳והאיש ג: יב, במ׳ ראה .39
 ז ברכות יט! שמות, שם, וראה יביט׳׳׳ ה׳ ׳׳ותמונת זכה ׳׳מהביט׳׳ ׳בשכר א: בראשית, תנחומא, .40

קעא. רמז שמות, שמעוני, ילקוט כה! ב, במ״ר י! כ, וי״ר ג,א! שמ׳׳ר ע׳׳א!
ג,ו(. ׳האלהים׳)שמ אל מהביט ירא כי פניו משה ויסתר ׳... נאמר: הסנה במעמד .41
 משה ״ויעל סיני בהר כתיב והא לכן, קודם זקנים להם היה לא וכי - לי״ ״׳אספה :כד טו; במ׳׳ר .42

 לאותן ישראל שבאו בשעה אלא ט(... כד, )שמ׳ ישראל" מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן
 שרפתם שהיתה אלא שעה. באותה כולם נשרפו א( יא, )במ׳ כמתאוננים״ העם ״ויהי הדברים
 והשווה השכינה...׳ את כשראו סיני להר בעלותם ראש הקלו הם שאף ואביהוא, נדב כשרפת

א-ב. י, ויק׳ ראה ואביהוא נדב שרפת על טז. בהעלותך, תנחומא, טז! כ, וי״ר כה! ב, שם,
 כוונת לי שנראית מה כפי ׳לנו׳ תרגמתי אך - אלחריזי יהודה ר׳ תרגם וכן ׳לו/ הערבית לפי .43

פינס. תרגם בו וכיוצא ממנו׳. אחד ׳לכל א׳׳ת תרגם וכן הדברים,
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 וגם האלוהית, הקדושה בנוכחות להביט 44נפנה ואז הטעויות, מן כלומר מטומאתה, ההשגה
כב(. יט, )שמות ה' בהם יפוץ פן יתקדשו ה' אל הנגשים הכהנים
 המשל דרך על ואמר מאוד יישמר זו לדרגה להגיע המבקש שהאדם, ציווה שלמה כבר

יז(. ד, )קה׳ האלהים. בית אל תלן כאשד דגלו שמוד והאזהרה
 התקלות מלבד ישראל, בני שאצילי ואומר, להסביר, שהתחלנו מה להשלים אחזור
 כיוון גופניים, דברים אל ונטו כך, בשל נתבלבלו מעשיהם גם בהשגתם, להם שאירעו

שתו)שמ׳ ויאכלו האלהים את ויחזו נאמר לכן ההשגה. שנשחתה  השלמת יא(. כד, וי
 י( שם, לטהר[)שם, השמים ]וכעצם הספיר לבנת כמעשה דגליו ותחת היא הדברים

45זה. מאמר מפרקי בכמה תוסבר והיא
 היא זה בעניין באה אשר הבטה או חזיה או ראיה שכל הוא אליו שהתכוונו מה כל
46אותו. משיגות העינים אשר מצוי יתעלה הוא אין שכן עין, ראיית ולא שכלית השגה
 אליה, שיתרומם ממנו, מצפים שאנו דרגה, לאותה להגיע שלא וירצה 47אדם יתרשל אם

 אורות של חושיות השגות על כמורים זה, בענין שבאו האלה, הביטויים כל את ויפרש
נזק. בכך אין אחרים, דברים אם בין מלאכים הללו אם בין נבראים,

א47ו פרה

 ונקבה זכר לכל הושאלו כן ואחרי ולאשה לגבר נקבעו שתחילה שמות, שני הם ואשה איש
 איש שבעה שבעה לך תקח הטהורה הבהמה מכל אומר הכתוב החיים. בעלי מיני משאר

 המזומן דבר לכל אשה השם הושאל כן אחרי ונקבה. זכר אמר כאלו ב(, ז, ואשתו)בר׳
 אל אשה חוברות תהיינה היריעות חמש שנאמר כמו אחר דבר אל להתחבר ומוכן

 בדרך בשיתוף נאמרים הם אף ואח אחות כי לך מתברר מכאן ג(. כו, )שמ׳ אחותה
ואשה. איש כמו ההשאלה

ז פדר,

 אחרי טו(. כא, בנים)דב׳ לו וילדו הלידה: והיא ידועה, זו במלה המובנת המשמעות ילד.
 ב(. צ, ?לדו)תה׳ הרים בטרם מציאות: לידי הטבעיים הדברים להבאת זה ביטוי הושאל כן

והולידה ללידה: דימוי תוך מצמיחה, שהיא מה מצמיחה שהארץ לציין הושאל אף הוא

 ׳יתקדש׳)ראה לתרגם צריך יהיה אחרת גרסה לפי הקודמת. ההערה וראה ׳יפנה׳ הערבית לפי .44
עדיף. זה ואולי (.475 ׳עמ יואל,

שס׳׳ב. רמז שמות, שמעוני, ילקוט והשווה כו. פרק ח׳׳ב, כח: פרק ח׳׳א, להלן, .45
פסוק ,6 פרשה קראן, השווה אלאבצאד( תדוכה הערבי)ליס... במקור כאן המופיע לביטוי .46

103.
אדם. של יכולתו תקצר אם לתרגם: ואפשר .47
.199-198 ׳עמ אדם, על סיפורים קליין־ברםלבי, השווה א.47
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48י(. נה, )יש׳ והצמיחה
 חדע לא כי שנולדו: דברים הם כאילו המתחדשים הזמן למאורעות הביטוי הושאל כן
 ולשיטות ולסברות מחדשות, שהמחשבות למה גם הושאל הוא א(. כז, )מש׳ יום ילד מה

 נכדים וכילדי נאמר זו ובהוראה טו( ז, )תה׳ שקו וילד שנאמר כמה מכך, המתחייבות
ש׳ שפיקו)י  49השלום עליו עחיאל בן יונתן שאמר כפי בסברותיהם, להם די ו(: ב, י

50אזלין. עממיא ובנימוסי זאת: בפרשו
 הולידו, כאילו הוא הרי סברה, ולימדו דבר־מה למישהו שהורה מי זו, משמעות פי על

 בני הנביאים תלמידי נקראו זו במשמעות א50הזאת. הסברה בעל שהוא זו מבחינה
בן. השם שיתוף בדבר שנסביר כפי הנביאים,

 כצלמו בדמותו ויולד שנה ומאח שלשים אדם ויחי אדם: על נאמר זו השאלה פי על
 שכל מכאן ודמותו. אדם צלם משמעות היא מה 52קודם לך הוסבר וכבר 51ג( ה, )בר׳

 צלם היא אשר באמת, האנושית הצורה להם שתהיה לכך הגיעו לא 53לו שקדמו הילדים
 לימד כאשר שת, על ואילו 54ובדמותו. אלהים בצלם עליה נאמר ואשר ודמותו אדם
 בדמותו ויולד נאמר האנושית, לשלמות הגיע והוא הבנה, לידי והביאו )אביו( אותו

ג(. ה, כצלמו)בר׳
 את ביארנו אשר הזאת, הצורה לו שתהיה לכך הגיע שלא מי שכל למדת מכאן

 ומתארו, בן־אדם תבנית ומתארו שתבניתו בעל־חיים, אלא בן*אדם הוא אין משמעותה,
 רעים, מעשים ולעשות פגעים מיני לגרום בעלי־החיים, לשאר שאין יכולת, לו שיש אלא
 מפעיל הוא - הגיע לא שאליה לשלמות מוכנים לו, שיש הדעת, ושיקול שהמחשבה כיוון
 שהוא, מכאן, פגעים. והמולידות רעים למעשים בהכרח הגורמות תחבולות במיני אותם

 ואמרו לשת, קדמו אשר אדם ילדי היו וכן אותו. המחקה או לבן־אדם הדומה דבר כביכול,
ש ח מוליד היה בהן מוף אדם שהיה שנה ושלושים מאה אותן כל 55במדו חו  והכוונה וו
 שלשים אדם ויחי שנאמר כצלמו, בדמותו כלומר כדמותו, הוליד נרצה וכאשר שדים,
ג(. ה, כצלמו)בר׳ בדמותו ויולד שנה ומאת

 עמ׳ אדם, על סיפורים קליין־ברסלבי, השווה - והצמיחה׳. והולידה הארץ את הרוה אם ׳כי .48
289-267.

 ספרי את תרגם הזקן. הלל של מובהק תלמיד והיה השני, הבית חורבן בימי חי עוזיאל בן יונתן .49
 כי אף הנביאים, ספרי של המסורתי הארמי התרגום את לו מייחסים לארמית. שבמקרא הנביאים

יונתן. שתרגם התרגום הוא הוא שבידנו התרגום נוסח אם ספק, המטילים חוקרים יש
הולכים׳. הגויים ׳ובחוקות .50
ילדו׳. כאלו הכתוב עליו מעלה - תורה חברו בן המלמד ׳כל ע׳׳ב: יט סנהדרין השווה א.50
שת׳. שמו את ׳ויקרא :הפסוק המשך .51
א. בפרק לעיל, .52
לשת. .53
.11 הע׳ לעיל, ראה .54
 ו: כז, ד! כג, י! ב, בר׳׳ר גם והשווה מב. רמז בראשית, שמעוני, ילקוט ע׳׳ב: יח עירובין השווה .55

כו. בראשית, בובר, תנחומא,
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לרמב׳׳ם נבוכים׳ ׳מורה

ח פרה

 לגביו הלשון התרחבה מכן לאחר 56והכללי. המיוחד למקום במקורו נקבע זה שם מקום.
 עד כלשהו, בעניין לשלמותו כלומר ומעמדו, איש של דרגתו לציון שם אותו ועשתה

 להשתמש 57הלשון בעלי מרבים כמה אתה יודע פלוני. בדבר פלמי במקום פלמי שאומרים
 59ביראה או בחכמה אבותיז מקום ממלא והיה 58אבותיו, מקום ממלא באומרם בכך

 נאמר השאלה של זו בדרך בדרגתה. כלומר 60עומדת, במקומה מחלוקת ועדין ובאומרם
חז׳ ה' כבוד ברוך  כל וכן 61במציאות. ורוממותו דרגתו לפי כלומר יב(. ג, ממקומו)י

 דומה ולא לה שווה אין אשר יתעלה מציאותו דרגת כוונתו לאל ביחס הבא מקום של איזכור
שיוכח. כפי לה

 אין משותף, שם הוא כלשהו שם כי זה בחיבורנו לך מסבירים שאנו אימת שכל דע
 נעמיד ואנו שער אנו פותחים אלא בלבד, ההוא בפרק שנזכיר מה על להצביע בכך כוונתנו

 למטרותיו בהתאם ולא למטרותינו, בהתאם המועילות שם אותו של משמעויותיו על אותך
 חיבורי וביתר הנביאים בספרי תתבונן אתה כלשהי. לשון בני של בשפתם המדבר של

 אותה פי על משותף שם כל ותבין בהם המשמשים השמות כל אל לבך ותשים הדעת אנשי
 לחיבור מפתח הם אלה דברינו דיבור. לאותו בהתאם לו המתאימה ממשמעויותיו משמעות

*61וזולתו. זה
ה' כבוד בדון באמרו מקום של המשמעות בדבר כאן שהסברנו מה היא לכך דוגמה

 המקום בין (32-31 שו׳ ע׳׳א, 209) 2 פרק בתחילת ,4 ספר הפיסיקה, בספר מבחין אריסטו .56
 דנן הפסקה על אומר אפודי הפרשן - גוף. כל של המיוחד ומקומו הגופים, כל את הכולל הכללי

 תאמר כאילו כולל, ומקום ונבדל. שוה מקיף תכלית גדרו, וזה ר׳׳ל - המיוחד ׳למקום במורה:
בפיסיקה, ל׳מקום׳ אריסטו הגדרת על מתבססת מיוחד׳ ל׳מקום זו שהגדרה ברור והעיר׳. הבית
 ׳הגבול או המוקף׳, בגוף נוגע הוא שבו המקיף הגוף של ׳גבולו : (5 שו׳ ע״א, ,212) ,4 ספר

 211 שם, ראה ונבדל׳ ׳שווה לעניין (.21-20 שו׳ ע״א, 212 המקיף׳)שם, של הנייח הפנימי
.36-29 שו׳ ע״א,

 נראה אולם המלים. באוצר בלקסיקוגרפיה, העוסקים את כרגיל מציין אללגה, אהל זה, ביטוי .57
העברית, בשפה המדברים האנשים את כמציינות כפשוטן, האלה המלים את להבין יש שכאן לי,
בשני עצמו זה בביטוי הרמב׳׳ם משתמש תרומות למסכת פירושו בתחילת פינס. תרגם וכן

 מהד׳ לשון׳)ראה באותה ׳הדוברים במובן ופעם ׳לכסיקוגרפים׳ במובן פעם רצופים, משפטים י
 משה פרום׳ לידידי נתונה תודתי הערבי(. הנוסח של הראשונות השורות חמש רס׳׳ט, ׳עמ קאפח,

כך. על שהעמידני בר־אשר
ע״ב. קג כתובות ע״א! נא שבת ע׳׳ב! יא, הוריות .58
ע״ב. קג כתובות והשווה ז. א, מלכים, הלכות רמב׳׳ם, .59
א. ד, מקוואות .60
 יעקב עמו, ה׳ חלק ׳כי ט: לב, דברים א׳׳ת)והשווה תרגם וכן במציאות׳ חלקו ׳ועוצם מילולית: .61

ה״(. חלק את ׳ואכלה ד: ז, בעמוס קוראים והשבעים נחלתו׳, חבל
.111-110 עמ׳ אדם, על סיפורים קליידברסלבי, השווה א.61
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 ם1מק הנה בדבריו מקום משמעות היא עצמה משמעות שאותה אתה יודע שהרי ממקומו,
 בהר המקום אל 62בנוסף עין, צפיית ולא שכל צפיית עיון, של דרגה - כא( לג, ׳אתי)שמ

השלמות. והושגה ההתבודדות אירעה בו אשר הוצבע, שעליו

א62ט פרק

 הרוממות בעלי יושבים היו כורסה שעל וכיון לכורסה. במקורו נקבע זה שם כסא.
 ועוצם רוממותו גדולתו, על המורה נמצא מה לדבר הפכה וכורסה המלכים, כגון והגדולה

 מי של גדולתו על מורה שהוא כיוון כסא, בשם המקדש נקרא לה, שראוי מי של כבודו
 מקדשנו[ ]מקום מד'אשון מדום כבוד כסא אמר לכך עליו. ויקרו אורו והאיר בו שהתגלה

יב(. יז, )יר׳
 לבו ושם אותם שמכיר למי מורים שהם כיון כסא, השמים נקראים זו משמעות בשל
 63התחתון העולם את ומנהיג אותם מניע מציאות, לידי שהביאם מי של גדולתו על אליהם
ש׳ הדם ]והארץ כסאי השמים ה׳ אמד כה ואמר 64טובם, בשפע  הוא א(. סו, דגלי[)י
 שזה מי של גדולתו על הכסא שמורה כפי ועוצמתי גדולתי מציאותי, על מורים הם אומר:
 עליו, מתנשא שהאל גוף שיש ולא האמת, אנשי 65שיאמינוהו ראוי אשר הוא זה לו. ראוי

 מקום לו יהיה כיצד כן ואם גוף. אינו יתעלה שהוא לד, יוכח שכן מכך! הוא נעלה חלילה,
 וייחדו כיבדו האל אשר מקום שכל עליו, שהערנו כפי הוא, הדבר אלא גוף? על מוצב או

כסא. נקרא השמים, או המקדש כגון וזיוו, באורו
 תאר הריהו טז( יז, ׳יה)שמ כס על יד כי באמרו הרחבה דרך על הלשון שימוש ואלו
 הוא כאלו מברואיו נברא ולא מעצמותו, חוץ דבר שתדמה ראוי אין אשר ורוממותו גדולתו
 ה' אתה אמר במפורש שהרי ספק, בלי כפירה זאת כסא. עם ונמצא כסא בלי נמצא יתעלה
 ממנו. נבדל אינו אשר דבר שזה למד אתה יט(. ה, ודור)איכה לדוד כסאך תשב לעולם

 מעצמותו, חח דבר אינה אשר וגדולתו לרוממותו בו היוצא ובכל כאן בכסא מתכוונים לכן
זה. חיבור מפרקי 66באחד שיבואר כפי

שורץ מיכאל

סוף להלן, וראה ו. ג, שמות לגבי ה בפרק לעיל, פגשנו ׳נוסף׳ פירוש מתן של התופעה את .62
י פרק .

H. A. Wolfson, Repercussions of the Kalam in Jewish Philosophy, : 6 2 השווה זה לפרק א.
Cambridge, Mass. 1979, p. 120.

הירח. לגלגל שמתחת זה, עולמנו .63
 מדובר גירסאות. חילופי מצאתי לא ואף התרגומים, ובכל )ג׳ודהא( בערבית הוא כן ־ טובם .64

ה. פרק לח״ב, הרומז קאפח הרב מסביר כך וגרמיהם. השמים של חסדם, או טובם, על אפוא
.4 הע׳ לעיל, ראה יעתקדה, .65
 נח. נז, נג, פרקים ח״א להלן ראה בעץ׳(. ׳בכמה׳)במקור: לתרגם: ואפשר .66
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י פרל,

 האלה, המשותפים השמות מן שם זה בחיבור מזכירים שאנו שבשעה למעלה אמרנו כבר
 אוצר עניינו אין זה חיבור שהרי זה, שם משמש שבה משמעות כל להזכיר מטרתנו אין

“56לא. ותו למטרתנו לנו הנחוצות אותן האלה המשמעויות מן נזכיר אנו אלא הלשון,
ד אלה בין  לנחיתה העברית בלשון נקבעו אשר שמות, שני הם ועליה יוידה ועלה. יו

 וכאשר ירד, אומרים ממנו נמוך מקום אל כלשהו ממקום נעתק גוף כאשר ולהתרוממות.
 שמות שני הושאלו כן אחרי עלה. אומרים ממנו גבוה מקום אל כלשהו ממקום נעתק הוא
 מעמדו וכאשר יוד, יאמרו איש של מעמדו שישפל שבשעה כך ולגדולה: לרוממות אלה
 מעלה מעלה עליו יעלה בקובך אשר הגו יתעלה אמר עלה. יאמרו ברוממות יגבה

 כח, הארץ)דב׳ גויי כל על עליון ה׳ ונתנו ואמר מג(, כח, מטה[)דב׳ ]מטה תרד ואחה
 להשתמש 67הרבו כמה אתה ויודע כה(. כט, למעלה)דה״א שלמה את ה' ויגדל ואמר א(

68מורידין. ולא בקדש מעלין )בביטוי(
 לדבר מחשבתו מפנה והאדם יותר נחות הופך שהעיון בשעה גם משתמשים זה באופן

 ומאחר עלה. אומרים נכבד דבר כלפי מחשבתו בהפנותו כן כמו ירד. שהוא אומרים - שפל
 ביחס המציאות מעמד ומבחינת המקום מבחינת שבשפלים שפלים האדם בני קהל שאנו

 לא ובגדולה, ברוממות לאמתה, במציאות שבעליונים עליון יתעלה הוא ואלו 69למקיף,
 התגלות ולהשפיע ממנו ידיעה להעביר רצה יתעלה שהוא וכיוון מקום, מבחינת עליונות

 במקום השכינה של שרייתה את או הנביא על ההתגלות נחיתת את הביע - מקצתנו על
 הסרת את או מהאיש נבואה של מצב אותו הסתלקות את והביע ידידה, במלה כלשהו

 אל מוסבות אותן מוצא שאתה זעליה, ידידה שכל מכאן עליה. במלה המקום מן השכינה
בלבד. זו למשמעות מכוונות הבורא,

 שספרי ולפני - 70הקדום רצונו פי על חבל־ארץ על או אומה על פגע נוחת כאשר וכן
 ואחר־כך הללו של מעשיהם את פקד שהאל הם, מקדימים פגע, אותו מתארים הנבואה
 האדם הוא קל-ערך כי ירידה, בשם מכנה הוא זה עניין גם הרי - העונש את עליהם הנחית

 מה ונאמר הנבואה בספרי הובהר זה הרצון)האלוהי(. לולא וייענש, מעשיו שייפקדו מכדי
 דבר כונה לכן זה. לעניו הרומז פסוק ־ ה( ח, תפקדנו)תה׳ בי אדם ובן תזכרנו כי אנוש

לדאות)שם, ה׳ וירד ז(: יא, שפתם)בר׳ שם ונבלה נדדה הבה שאמר ירידה, בשם זה

ואילך. 52 ׳עמ העולם, בריאת קליידברסלבי, השווה זו לפיסקה א.66
חז״ל. .67
ועוד. ד ו, שקלים .68
 פרקים ח׳׳ב, )ראה הרמב׳׳ם על מקובלת שהיתה הפתולומאית־ערבית העולם לתמונת בהתאם .69

 קונצנטריים חלולים כדורים דהיינו ׳גלגלים׳ של שורה מוקף הארץ כדור כד( ז-יא, ג-ד,
׳הגלגל׳ של החיצונית המעטפה בהם. התקועים הכוכבים לתנועת גורמת הסיבובית שתנועתם

כאן. מדובר שעליו ׳המקיף׳ הוא הכל את המקיף ביותר הגדול
 קיים והיה מעולם התחלה לו היתה שלא דהיינו, ׳קדום/ קרוי זה רצון האל. של רצונו כלומר .70

תמיד.
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 אנשי על העונש נחיתת - בכולם והמשמעות כא(, יח, )בר׳ ואראה נא אודה ה(! שם,
מטה.

 וירדתי - הרבה מצויה וכיבוד התגלות של המשמעות כלומר הראשונה, המשמעות ואילו
ד כ(; יט, ׳סיני)שמ הו על ה' ויוד יז(: יא, עמן)במ׳ ודבותי  העם)שם, כל לעיני ה׳ יו

כב(. יז, אבוהם)שם מעל אלהים ויעל יג(! לה, )בר׳ אלהים מעליו ויעל יא(! שם,
 לכך בנוסף השלישית, במשמעות הם ג( יט, האלהים)שמ׳ אל עלה ומשה דבריו ואילו

 אליו מקום יתעלה לאל שיש ולא הנברא, האור עליו ירד אשר ההר, ראש אל עלה שהוא
הבורים. של השווא דמיונות על רבה עליונות נעלה הוא יורדים. וממנו עולים

יא פרה!

 א, הכסא)שמ״א על ישב הכהן ועלי ל׳ישיבה׳: בלשוננו זה שם נקבע לראשונה ישיבה.
 שם הושאל ביותר, המושלמים והיציבות התנוחה במצבי ויציב נייח יושב שאדם וכיוון ח(,
 קיוס־מתמיד לירושלים בהבטיחו הוא אומר כך משתנה. שאינו ונייח יציב מצב לכל זה

 מושיבי אומר הוא וכן י(. יד, ׳)זכ תחתיה וישבה וראמה המעלה ברום כשהיא ויציבות
 משמעות פי על אותה. ומיצב אותה מניח משמעותו אשר ט(, קיג, )תה׳ הבית עקרת

 בשמים)תה׳ היושבי יט(, ה, תשב)איכה לעולם ה׳ אתה יתעלה עליו נאמר זו אחרונה
 ההשתנות. מדרכי דרך בשום משתנה אינו אשר היציב ד(: ב, בשמים)שם, יושב א(, קכג,
 לא לזולת יחסו גם לו. אין שישתנה, עצמו, זולת שהוא כל ומצב בעצם. משתנה הוא אין

 אי־השתנותו כך שנסביר. כפי יחם, באותו שישתנה *70לזולתו, בינו יחס אין שכן ישתנה,
 שניתי)מלא׳ לא ה' אני כי ואמר שביאר כפי בתכלית, שלמה היא האופנים מן אופן בשום

 לגביו נזכרת שהמלה מקום בכל ישיבה המכונה היא זו משמעות כלל. השתנות שום - ו( ג,
יתעלה.

 ולא השתנות בהם אין אשר הם השמים כי 7,המקומות ברוב לשמים מיוחסת הישיבה
 המתהווים הארץ פרטי שמשתנים כפי משתנים אינם שפרטיהם לומר, רצוני שוני!

ונפסדים.
 מיני עם השם שיתוף דרך על האמור, היחס את יתעלה לו מייחסים כאשר כן, כמו

 מסודרים, תמיד אלה שמינים כיון יושב, כן גם עליו נאמר והנפסדים, המתהווים הנמצאים
- כב( מ, )יש׳ הארץ חוג על היושב אמר הוא 72השמים. כמציאות במציאותם יציבים

שורץ מיכאל

הרביעי. החלק נב, פרק ודא, להלן, ראה א.70
 המלה נזכרת לעד, קיום של במובן ישיבה על מדובר שבהם במקרא, המקומות ברוב כלומר, .71

׳שמים׳.
 למשל, לנצח. ועומדים קיימים מיניהם - ונפסדים מתהווים שהפרטים בשעה שבה גרם, אריסטו .72

 הם נצחיים לדעתו, וכן, לנצח. קיים החתולים מץ אבל נולד, אלמוני וחתול מת, פלוני חתול
השמים. וגרמי השמים
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לרמב׳׳ם נבוכים׳ ׳מורה

 בה המתהווים לדברים היא והכוונה 73סיבובה! דהיינו הארץ, הקפת מעל היציב התמידי
 הארץ מצבי השתנות שבשעת לומר, רוצה - י( כט, ישב)תה׳ למבול ה׳ ואמר 73בתדירות.

 או בהתהוותו הדבר אל זה יחסו אלא ביחס, השתנות יתעלה אצלו היתה לא וכליונם
 פרטיהם. אל ולא המתהווים מיני אל הוא זה שיחס כיון וקבוע, יציב אחד יחס הוא בכליונו
זו. במשמעות שהיא ותמצא האל, על אמורה שתמצא ישיבה, לשון בכל התבונן

יב פרל!

 קם ולא הישיבה: לעומת הקימה היא זה שם של ממשמעויותיו אחד משותף. שם הוא קימה
 יקם ואמיתותו: דבר קיום של המשמעות גם קימה( בו)בשם יש ט(. ה, ממנו)אס׳ זע ולא

שו הבית וקם יז(; כג, עפרון)בר׳ שדה ויקם בג(! א, דבוו)שמ״א את ה' ק׳ א  בעיי)וי
 קימה לשון כל נאמר זו במשמעות כ(. כד, )שמ״א ישראל ממלכת בידו וקמה ל(; כה,

ש׳ יאמד אקום עתה - יתעלה האל לגבי  אוד אקיים עכשו דהיינו, ו(, יב, תה׳ י! לג, ה׳)י
 שהבטחת מה תקיים - יד( קב, ציון)תה׳ תוחם תקום אתה 74ואיומי. הבטחתי פקודתי,
עליה. שתרחם
 על המתקומם כל על אומרים קימה, תוך מעשהו אל פונה מה דבר לעשות שהמחליט כיוון

 מציינת זאת במשמעות ח(. כב, עלי)שמ׳׳א עבדי את הקים כי ׳קם׳: שהוא מה, דבר
 כליה לעונש ראויים שהיו אנשים נגד האלוהי, הצו ביצוע את השאלה דרך על המלה

ש׳ בית על וקם ט(; ז, ׳יובעם)עמ בית על וקמתי ם)י  עתה שדבריו ויתכן ב(. לא, מיעי
 במשמעות אויביה. על תקום לאמור ציון, תוחם תקום וכן זאת; במשמעות הם אקום

 עליהם ואמרו, מזאת! הוא נעלה ישיבה. או קימה מלפניו ואין רבים. כתובים באים זאת
קם. במשמעות בא ועמד יש כי 75עמידה, ולא ישיבה לא למעלה אין השלום:

 התהוות רצף( )או תדירות את והן הארץ סיבוב את הן בערבית מציינת המלה דור: במקור: .73
הדברים.

 את הדתית בלשון מציין והאיום׳( )׳ההבטחה ואלועיד אלועד הביטוי וועידי; ועדי במקור: .74
 )ראה אלה. מצוות הפרת על מועיד שהוא העונש ואת מצוותיו, קיום על מבטיח שהאל השכר,

עמ׳ תשל׳׳ז, ירושלים בנעט-בן־שמאי, ]מהד׳ יא, סימן א מאמר הכוזרי, ספר הלוי, יהודה ר׳ גם
 הוגים על־ידי דתי מונח לשאילת דוגמה היא זו [(.21-20 שו׳ ,14 עמ׳ הירשפלד, מהד׳ !10

המוסלמית. הדתית המחשבה של המינוח מן יהודים
 ראה אבל הגמרא, בדפוסי המופיע הנוסח זה אין קאפח, הרב כאן שמעיר כפי ע׳׳א! טו חגיגה .75

 במילונו מובא וכן קנאה׳, ולא ישיבה ולא עמידה ׳לא במקום: רבינוביץ לרנ׳׳נ סופרים דקדוקי
השלישי. היסוד ׳חלק׳, לפרק הרמב׳׳ם הקדמת גם וראה ׳ישיבה׳! בערך יסטרוב של

225


