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הקדמה

הקדמה
ספר הרמיזות וההערות הוא הספר האחרון שכתב אבן סינא ,והוא תמצית מזוקקת של מסירתו הנאמנה
את תורת אריסטו ,בתכלית דיוקה בהירותה ועומקה .ספר זה הוא ההקדמה הטובה ביותר ללימוד ספרי
אריסטו ,הסיכום הטוב ביותר שלהם ,ויכול גם לבוא במקום לימוד כתבי אריסטו למי שרוצה ללכת בדרך
קצרה .לכן קבעתי אותו בראש המפעל של תרגום כתבי אריסטו.
אבן סינא לא ניסה להעמיד שיטה משל עצמו ,הוא מיצה מפרחי כתבי אריסטו ועשה מהם דבש (בכל
מקום שאזכיר את אריסטו כוונתי לדבריו כמו שנמסרו על ידי אבן סינא ,ובכל מקום שאזכיר את אבן סינא
כוונתי לתורת אריסטו).
אחרי מאות רבות של שנים ,בהן החכמה של אריסטו הפכה לנוסחאות מאובנות ותמוהות שחוזרים עליהן
בלי הבנה ,ודווקא המרידה בה הצמיחה אילנות גדולים עמוסי פירות של דעת ,הרוח האנושית שוב
מבקשת מזון להמשך התפתחותה ופונה כמו מאליה לקרקע היסודית ,לאריסטו ,לעדור שוב ברגבים
שהתקשו ולמצוא בהם מחדש מזון לנבט שהיה כבר זקן וכעת חוזר לינקותו.
הנצרות הפכה את אריסטו לחלק מעיקרי האמונה שלה שיש לחזור עליהם בלי הבנה ושמי שכופר בהם
מקומו במדורת האש .גם בין אנשי האקדמיה יש נטיה להיצמד למורה שאותו כל הפרופסורים מלמדים
וכאילו נתקדשו דבריו ,וכבר עוסקים רק בפלפול בקפלים וקפלי קפלים בלשונו ,ולא מביטים אל מחוץ
למעגל הזה.
על רקע היציאה משלטונו המוחלט של אריסטו בכיפת שמי המחשבה היו גלילאו שמסר את נפשו לבדוק
את האמת כמו שמתגלה בתצפיות המדעיות ואף על פי שאינה כמו שאריסטו כתב ,קופרניקוס .דקארט
ושפינוזה היה בין המחדשים שנחשבו אז כמורדים והניח יסודות לדרכים חדשות ,לייבניץ ,יום ,ניוטון
ואיתם רבים אחרים המשיכו ופיתחו ,עד הפסגה של קאנט.
השינוי בתחום האמנות מהסגנון הנזירי של ימי הביניים לסגנון המפותח להפליא ,האנושי כל כך ,של
הרנסאנס ומשם הלאה .בכל ענפי הידע ,בחברה ,בתודעה האנושית הכללית ,היציאה מימי הביניים היתה
כתנופת חיים רעבה ותוססת של פריצה לאופקים חדשים וכיבוש שיאים חדשים ,מהפכה אחר מהפכה,
ותקצר היריעה כאן מלמנות .כיוון שאריסטו שלט ללא עוררין שלטון יחיד של יותר מאלף וחמש מאות
שנים בכל תחומי הידע :הפילוסופיה ,המדע ,התרבות ,החברה ,הדת ,האמנות ,וכן הלאה ,תנופת הפריצה
היתה בחלק לא קטן פריצה של שחרור ממנו.
הרנסאנס ,המהפכה המדעית ,הנאורות ,קאנט ,עד כאן היתה תנופת צמיחה חיה ורעננה .עם המאה
העשרים ,הפנומנולוגיה ,הצמיחה התעייפה ,התחילה להסתכל לתוך עצמה ולא קדימה .כמו יפיפיה
מזדקנת במקום לחיות בכל עוז הנעורים התחילה לעסוק בלמצוא בתוך עצמה את הסדקים שהלכו
והתרבו ,את קמטי הזקנה .האקזיסטנציאליזם פורר את מושג הידע והאמת ,הפנה את המבט פנימה למצוא
שם מאומה ,חקר הניכור תפש את חקר המציאות .הפסיכואנליטיקה פוררה את הזהות של האדם שנעשה
בובה שמושכים בה חוטי מרתפי הלא מודע האפלים ,הפילוסופיה של הלוגיקה ושל השפה העמידה את
הכל רק על השפה ,ואז גילו שהשפה היא לא שכל ולא עולם ולא מציאות ,היא תיאור שאין לו מה לתאר
וגם הקרקע האחרונה הזו התפוררה מתחת לרגליים .הדקונסטרוקציה ניסחה במוצהר את ההתפוררות
ותקעה את המסמר בארון.

הקדמה
מלחמות העולם פוררו את האמונה באדם ובאידיאולוגיות .הגילויים החדשים בפיזיקה ריסקו את שאריות
היהירות הרציונליסטית ,פוררו את המוטיבציה של המדע להבין משהו .עוסקים בתורת קוונטים ורואים
בעליל שככל שנעסוק בזה יותר כך נבין פחות ,הכל הופך לקרעי אבסורד והתקווה לבנות תיאוריה
שתסביר את הטבע הולכת ונגוזה .חשבנו שכבשנו הטבע והוא זרק אותנו כסוס פראי מעל גבו ,לועג לנו,
כבר התייאשנו מלהבין ,לפחות נייצר מזה טכנולוגיות ונרוויח כסף.
התקווה לחופש ואנושיות מבחינה חברתית הולכת ומתבדה ,הכל נכנס לשלטון תאגידים ,קפיטליזם
חזירי ,תקשורת מניפולטיבית ,פוליטיקה מושחתת בגלוי ,חסרת כל יומרה לערכים כלשהם .אנו טובעים
בכמויות של גירויים ,אלף גזרים מול אף של כל חמור ,חברת שפע ,למה להתפלסף ,לשאול שאלות ,אם
אפשר לספק אלף גירויים יותר מושכים וחריפים .אם הדיר כל כך גדוש בסיפוקי כל תאווה למה לא להיות
בהמה.
עדין הנפש בתוך כל זה עצוב ,בודד ,מפוחד ,ריק ,כואב ,אין עם מי לדבר ,אין מה לומר אין מה לשאול,
אין על מה לחשוב .אם יש איזו ישיבה לחוזרים בתשובה ,או סדנת ניו אייג' כלשהי ,או כל דבר ,למה
בעצם לא ללכת לשם ,מה יש להפסיד.
כל זה ברגעי צומת ההיסטוריה שאנו עומדים בהם הופך לנחלת העבר ,אין לו המשך אורגני .הרוח
האנושית לא יכולה לדעוך ,ההגעה לתחתית היא לבדה די בה להוליד צמיחה חדשה ,זו תנועת מטוטלת.
העץ מת ,הזרע שלו נרקב ,אין לזה המשך ,אבל יש התחדשות ,עולה נבט שמתחיל הכל מההתחלה .הזקנה
מסתיימת ונעורים חדשים מתחילים .אנחנו כבר מסתכלים קדימה ,אל השדה הבתולי הלא-נודע שאליו
מועדות פנינו (אולי אפשר לקרוא לו הפוסט פוסטמודרניזם) ,ומה יש לנו?
מה יש לנו חדש ,שהוא לא רק לדוש שוב ושוב במה שכבר היה?
איפה המציאות ,איפה העיניים להסתכל עליה ,איפה האמת ,איך נחיה?
איפה השאלות הראשוניות של אדם שהוא בעולם ,שהוא חי ,והוא משתאה כמו ילד שזה עתה פקח עיניו?
שרוצה לגעת כמו ילד שמושיט את ידיו למגע חדש וחי.
כל שאלה כבר נשאלה וכל שאלה כבר נפתרה עד דק בשיטות ושיטי שיטות ,וכל שאלה כבר הוכיחו
שאין על סמך מה לשאול אותה ,וכל שאלה אינה תמימה וראשונית ואישית אלא היא העמדת שאלה בתוך
מסגרת ידועה ,זרם ידוע ,וכבר היא בהכרח נושא לפוליטיקה של זהויות ונרטיבים ,והכל ידוע מראש
ותפל.
המילה 'אמת' כבר נשחקה לאבק ,זה מראש רק כלי פוליטי ,אינטרס ,מכירה של משהו ,אלימות כלפי
משהו ,אלימות כלפי עצמי ,לכלוא את עצמי במיטת סדום של 'אמת' כלשהי שמישהו בדה לצורך משהו,
כדי לברוח מעצמי ,מהאמת.
בלי שאלות ,בלי צמא לאמת ,מאיפה אפשר להתחיל?
אריסטו לא היה מנהיג ,אפילו לא בפוליטיקה האקדמית .הוא היה גדול תלמידי אפלטון ,אבל אחרי מות
אפלטון ראשות האקדמיה שלו עברה לאחיינו של אפלטון ספסיפוס ,ואריסטו עזב את אתונה .הוא היה
אדם בודד ,חכם ,משתאה ,ששאל שאלות שבאו ממנו ושנגעו בעצם ההווייה ,במהות ,בחיים .הוא רצה
לדעת ,לדעת כדי לחיות.

הקדמה
הפילוסופיה שלו היא ראשונית ,לא המשך של שום דבר ,לא מטיפה לשום דבר ,לא מנסחת שום נוסחה,
לא מעבירה שום מסורת ,לא שייכת לשום זרם או אסכולה או קבוצה או דת ,לא באה לשרת שום דבר.
אין לה שום הנחות יסוד שצריך לקבל .היא רק אוחזת בידו של הלומד והולכת איתו במסעו הבודד
הראשוני שלו ,כמו אב ובנו; האב אומר לבנו הבט ,מה אתה רואה? והבן מביט ,ורואה ,בעצמו .זה כל
הלימוד .מכאן הבן פורש כנפיים ובונה לו את עולמו שלו.
מה יועיל לנו לדעת שלפני שנים רבות היה איש יווני שאמר כך וכך ,ואחריו היו אחרים שהושפעו ממנו
וכן הלאה .מה שהיה היה ,אין לזה שום חשיבות לחיים .מי שנהנה מלימודים אקדמיים כמו ממשחק
שחמט יכול להציב כל נושא מחקר מקרי ולחקור אותו ,אין אצלו הבדל אם הוא חוקר את אריסטו ,פרוסט,
או את להקות הלווייתנים.
סקרנות אינה מניע חשוב ,במהותה היא המניע להציץ לחלונות של השכנים .אדם סקרן רוצה לגלות מידע
חיצוני מגרה על משהו שונה ממה שהוא מכיר ,אדם תאב חיים רוצה להבין לעומק את פנימיות מה שהוא
נוגע בו ,כדי להתחבר אליו.
אנחנו נוגעים בשאלות של אריסטו כדי להמיס את הקונכיות המחשבתיות שסגרו עלינו ,כדי להחזיר
לעצמנו את התמימות הפשוטה ,את המרחבים הראשוניים ,ומשם לשאול את השאלות שלנו ,עלינו.
'אריסטו' זה לא רק אריסטו ,זה רוח האדם החיה בכל מקום שהיא .כשהחזון איש היה בגיל שבע עשרה,
ואפשר שלא שמע מימיו את המילה 'אריסטו' ,הוא כתב את טל נעוריו במחברתו:
"מדת אמונה היא נטיה דקה מעדינות הנפש :אם האדם הוא בעל נפש ,ושעתו שעת השקט ,חפשי מרעבון
תאוני ,ועינו מרהיבה ממחזה שמים לרום ,והארץ לעומק ,הוא נרגש ונדהם ,כי העולם נדמה לפניו כחידה
סתומה ,כמוסה ונפלאה ,והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו ,והוא כמתעלף ,לא נשאר בו רוח חיים,
בלתי אל החידה כל מעינו ומגמתו ,ודעת פתרונה כלתה נפשו ,ונבחר לו לבוא באש ובמים בשבילה ,כי
מה לו ולחיים ,אם החיים הנעימים האלו נעלמים ממנו תכלית ההעלם ,ונפשו סחרחרה ואבלה וכמהה
להבין סודה ולדעת שרשה והשערים ננעלו".
זה כל אריסטו על רגל אחת .כי אריסטו הוא אביהם של כל התמימים.
ככל שהפילוסופיה ,הצמא של חיים או מוות לדעת ,התאבנה והתפוררה ,הדת התאבנה והתפוררה הרבה
יותר ממנה .היא איבדה לפני כל כך הרבה זמן ,באופן כל כך מכריע ,את היסודות של שכל נוקב ועדינות
נפש וצמא בוער לחיים בכל מובניהם ורבדיהם .הצמיחה כל כך הרבה מיני עובש וחולי וחושך ורשע,
כבירים ,שלא נודעו ,שאינם כדרך הטבע.
הרמב"ם (הלכות עבודה זרה א' ג') הגדיר מהי דת:
"כיון שנגמל איתן זה [אברהם אבינו] התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה
תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו כי אי אפשר שיסבב
את עצמו ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו
ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין [ ]...ובן ארבעים שנה הכיר אברהם
את בוראו"
בספר היסוד היהודי המכונן "חובות הלבבות" ,שמגדיר מהי הדת ,כתב שהמסורת וספר התורה והנבואה
והעם וכל מה שאנו קוראים לו "דת" ,זו לא הדת ולא שם העבודה הדתית .צריך להיזהר מזה ,כי זה רק

הקדמה
פיגומים שיש לזרוק אחרי השימוש ,התכלית היא לחזור למצב של אברהם ,לעבודה השכלית ,שרק היא
עבודה לשמה ,מהאדם.
הדרך של הדת היא של אותו ילד קטן שמניח ראשו על הכר לבד בחדרו ודעתו משוטטת ,אבא ואמא
לימדו אותו על טקסים ומנהגים ופולחן ומסורות עתיקות ומוסכמות ומבנים חברתיים ,ומי שלא עושה
כמו כולם מושלך לכבשן האש או הלבנת הפנים ,והכל אכול תולעי קטנוניות חמדנית .עד גיל ארבעים
הוא שוטט בשאלות בלבד ,בלי שום תשובות.
התשובה שקיבל בגיל ארבעים לא היתה תקיים מצוות ותעשה מה שכתוב בספר התורה ותזכה לעולם
הבא .אז הוא רק התחיל את המסע ,אז נאמר לו לך לך מארצך וממולדתך .לא נאמר לאן ללכת .תפסיק
לשבור את השקר ולהשתחרר מהעבר ,תלך קדימה ,אל הלא נודע ,תגלה ,תחייה ,תנהיג .התשובה שהוא
קיבל על ארבעים שנות התחבטות וכאב היתה לך לחפש ,בלי לדעת לאן.
על חיפוש מורד במוסכמות כמו זה נהרג סוקרטס בידי אנשי עירו ,וגם את אריסטו כמעט הרגו על כך.
הדת והפילוסופיה אחד הם .הפילוסופיה שואלת ,ויש תקווה ,כלי ,קשב ,אולי יש מענה .המענה הוא הדת.
לא מדובר בנבואה ,וודאי לא נבואה מסויימת ,ודאי לא שום דת ממוסדת בעלת שם כלשהו ,ששייכת
דווקא לעם כלשהו ,שמחוייבת לקרוא לעצמה במונחים דתיים.
אפשר לבחור כל מילה מתאימה אחרת ,אני קורא לזה דת ,כי זה לא מענה שתוכנו רק שלילי ,שמשיב
כמסקנה שהאמת היא שהכל חושך ,הכל שקר ,אין שום דבר .תדע שזה כך ,תעמוד מול זה ,תהיה בוגר
ותתמודד .יש מענה שנוגע ,שיש בו חיבור ,שפותר את החושך והבדידות המוחלטים ,ולו במעט .מול
הדבר הזה היחס הוא היחס שאני קורא לו דת.
כתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ב':
"בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ,ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ,
מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה [ ]...וכשמחשב בדברים האלו עצמן ,מיד הוא נרתע
לאחוריו ,ויירא ויפחד ויידע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה ,עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות"
זו דרך התבוננות במציאות שהיא כבר אחרי התשובות ,אחרי שאברהם הגיע לגיל ארבעים בשיטוטי דעת
מיוסרים ,בשאלות מדממות של פילוסופיה ,הוא הכיר את בוראו ולמד לראות את המציאות כך .הוא עבר
מפילוסופיה לדת.
דת כזו ופילוסופיה הם כמו לזרוע ולקצור ,כמו לשאול ולענות ,הם צדדים של אותו מטבע.

החכמה של אריסטו מבקשת לגעת במציאות ,באדם ,בחיים ,להתחבר אל הכל.
זה מוביל לדת כמו זו של אברהם .המטאפיזיקה למבדא ושני חלקי המטאפיזיקה שאחריה ,לא נכתבו
באותה מנגינה כמו שאר הספרים .הם נכתבו בדחילו ורחימו ,במבט מלמטה למעלה אל הנשגב ,הטמיר
ונעלם .יש שם מלוא הכף אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה ,וגם ענווה ויראה עמוקות .שם
העיסוק כבר אינו בחקירה אלא בתשובות ,שם כבר הכיר את בוראו.
ההגות של אריסטו לא מעמידה את המציאות כמושא מחקר מנוכר .כשתינוק נולד נקודת המוצא של
הכרתו היא שהוא שייך לעולם ,והעולם פונה אליו; יש למי לבכות ,הוא יובן ,המזון שהוא יקבל יתאים
לו ויזין אותו.
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אפשר להחכים לתפארת ולא לאבד את נקודת המוצא הזו ,שהיא כמושכל ראשון.
מנקודת המוצא הזו צומחת בעמל עצום הבנת מציאות עמוקה מאוד ,מזוקקת שוב ושוב עד צלילות
שקופה ,מנותחת שוב ושוב בסכין חד וחודר שמביא לבהירות מבהיקה עד כאב .וזו מציאות נוגעת,
אהובה ,הכל בה ובלומד אותה הוא רק ארוס ,תשוקת אהבה .הידיעה של המציאות הזו היא כמו שכתוב
והאדם ידע את חוה אשתו ,זו לא ידיעה אובייקטיבית שנובעת מניכור אקדמי .מילוי הצמא לדעת ומילוי
הצורך הדתי במצבו הראשוני הטהור ,נעשים מקשה אחת .זה לימוד מזין.

הרמיזות וההערות אינו ספר קריאה .הוא דורש התמסרות ,עמל ,פרק אחרי פרק ,במתינות והתבוננות
עמוקה וסבלנית .במאמץ שכלי לא קל .זה ספר משנה חיים ,הופך את התודעה על פיה .החוץ הופך לפנים
והפנים הופך לחוץ .חוויית החיים עצמם משתנה מעיקרה.
זה ספר שעומד בזמננו בצומת היסטורית כבירה ,הרוח האנושית השלימה גלגל ענק במשך כאלפיים
שלוש מאות וארבעים שנה ,וכעת מתחיל סיבוב חדש .רוב נבטי החיפוש אחר דעת ורוח שמתחילים
בזמננו להעלות ירוק על האדמה החרוכה שהותירה המאה עשרים ,מפנים את עליהם לכיוון אותה שמש.
אין כלי אחר לרכוש את חכמת אריסטו מלבד הספר הזה (או ספר הריפוי של אבן סינא שהוא גרסה יותר
ארוכה של הספר הזה ,והוא הספר הבא שאתרגם ואבאר) ,כך שהוא יתד שהכל תלוי בה.

ידיד שהוא דוקטור לפסיכולוגיה אמר שהוא קרא ולא הצליח להבין; הלשון כבדה וצריכה פענוח מאומץ,
המושגים לא מוכרים ,המהלכים המחשבתיים ארוכים דקים ומורכבים וקשה לעקוב אחריהם .לפעמים
יש כמה חזרות מייגעות על אותו רעיון ארוך וכבד רק בגלל שזווית ראיה דקה נוספת התחדשה בו.
אמרתי לו :כמה שנים ולימוד ועמל השקעת כדי לקבל את התואר שלך בפסיכולוגיה? האם כל כתבי
הפסיכואנליטיקאים כל כך קלים להבנה? אם היית עמל כך על הספר הזה היית מבין אותו.
הביאור שכתבתי ארוך ולפעמים דורש מאמץ .אבל היה צורך באריכות לא מתפשרת ,ובחוסר רחמים
לגבי מידת המאמץ שנדרש ,כדי לבנות גשר רחב ויציב וישר בין בן זמננו ,שלא למד שום דבר שמכין
אותו לספר כזה ,שבא מעולם שבו כל המושכלות הראשונים הם היפך מהספר הזה ,לבין התוכן של הספר.
אין צורך בשום מבואות או רקע או מיומנות או הכרת מושגים או שאר כלים כלשהם ,וגם לא בחריפות
שכל מיוחדת .הכל מוסבר בשפה פשוטה ,בלי לסמוך על שום ידע מוקדם של הקורא ,די בשאיפה ונכונות
למאמץ.
יש בביאור לא מעט מובאות מהתלמוד ,אבל הן רק כאילוסטרציה ,זה לא חיוני לתוכן ,מי שהשפה
התלמודית זרה לו יכול לדלג עליהן.
הבאתי הרבה מאוד מדברי הרמב"ם ,בעיקר במורה נבוכים .כדי להבין את דבריו אין צורך ברקע תורני
כלשהו ,ואם היה צורך הסברתי את הרקע באופן פשוט .השתמשתי במורה נבוכים בתרגום אבן תיבון,
שלשונו ארכאית ויש שמתקשים בה .בהרבה מקרים אפשר לדלג על לשון הרמב"ם ולעבור להסבר על
מה שהרמב"ם כתב ,ובו יתבאר גם התוכן .אפשר גם להשתמש בתרגום של מיכאל שוורץ לאותם מקומות,
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שלשונו מודרנית ונוחה .ברוב המקרים הבאתי את הרמב"ם כי אבן סינא שופך אור על דברי הרמב"ם ולא
להיפך ,ויש מקרים שהבאתי את הרמב"ם כי לשונו קצרה בהירה וקולעת ושם הקורא ייעזר בה.
תרגמתי רק את הכרכים השני והשלישי ,על פיזיקה ועל מטאפיזיקה .לספר יש כרך ראשון על לוגיקה,
וכרך אחרון על עבודת האלהים ,שאותם לא תרגמתי ולא ביארתי (בסוף הספר כתבתי נימוק למה לא
ביארתי את הכרך האחרון .הלוגיקה של אריסטו היא רק כלי טכני להבנת תוכן דבריו על הפיזיקה
והמטאפיזיקה ,ואדם בן זמננו אינו זקוק לכלי הזה ,לכן לא עסקתי בה כלל) .יש תרגום לאנגלית של כל
החלקים מאת שאמס ענאתי והוא נמצא ברשת .לחלק האחרון יש גם תרגום מאת יאיר שיפמן שנדפס
באנתולוגיה לכתבי אבן סינא בהוצ' אוני' ת"א.
נעזרתי רבות בתרגומה המדוייק של שאמס ענאתי ( )Shams Inatiובהרבה מקומות הלכתי בעקבותיה.
שם הספר לפי תרגומה לאנגלית הוא .Remarks and Admonitions :שם הספר בעברית נקבע על
ידי יאיר שיפמן והלכתי בעקבותיו.
אין כוונתי לתרגם כדי להריק את הספר משפה לשפה ,כוונתי רק לבאר ,התרגום הוא חלק ממלאכת
הביאור.

אבן סינא והרמב"ם
הרמב"ם במורה נבוכים כתב בכמה מקומות שהוא כותב רק למי שלמד פילוסופיה ויודע אותה היטב,
ומי שלא למד פילוסופיה אין לו את המפתחות הנדרשים להבין מה כתוב במורה נבוכים (אצל הרמב"ם
פילוסופיה פירושה תורת אריסטו).

הקדמה
הרמב"ם העיד על עצמו שהוא לא בא לחדש שום דבר בפילוסופיה ,והוא גם לא מלמד אותה .אי אפשר
להשתמש בו כמקור ללימוד הפילוסופיה .עיין מורה נבוכים ב' ב'.
החידוש של הרמב"ם לפי דבריו שם הוא רק בהבנת תורת משה ולא בפילוסופיה .במו"נ ג' נ"ד הוא אומר
שהתורה אמרה את האמיתות שלה בלי ביאור שכלי ,וההבנה ,התוכן השכלי של התורה ,הוא חכמת
אריסטו.
בפתיחת המורה נבוכים הוא אומר שמי שלמד את אריסטו יודע את האמת באופן שכלי ,וכשהוא קורא
את התורה שהכיר מבית אביו הוא רואה שם מחשבות דמיוניות שאינן כפי השכל .זו המבוכה.
הרמב"ם לא רק מיישב את כל מה שכתוב בתורה באופן שיתאים לשכל ולחכמת אריסטו ומראה שאין
ביניהם סתירה .הוא גם מלמד מה התורה הוסיפה יותר ממה שכבר יש לנו אצל אריסטו .לשם כך נכתב
המורה נבוכים ,זה התוכן שלו .הוא קורא את התורה בקריאה חדשה לגמרי ,הוא מראה שמה שיש בתורה
לבדה ,אינו תוספת ידע או חכמה אלא היא מדברת בממד אחר לגמרי .לפי דבריו בפתיחה ובחלק ב' פרק
ב' הוא בא ללמד רק את סוד מעשה מרכבה ,זה הנושא היחיד של ספרו .אמיתת התורה ,סודה ,פנימיותה,
היחס אליה כאל משל.
במו"נ ג' נ"א הוא מבאר את פרי לימוד כל המורה נבוכים ,אחרי השגת החכמה יש שלב נוסף ,התייחדות
ארוטית עם אותה חכמה שהחכם השיג ,וזה לימוד התורה .שם התורה היא החכמה כשהיא לא הסברה
שכלית אלא ממלאת תפקיד של גוף ארוטי ,שיר .כמו בית המקדש שהוא ציור .הוא מראה שם איך זה
מביא לחשק שמביא למיתת נשיקה ,מיתה כזו שלא צנוע לדבר בה אם מדובר באשה.
מי שמבקש חכמה שיטתית בהירה ומקיפה של השגת דעת אלהים ,לא ימצא אותה בתנ"ך .התנ"ך הוא
רטוריקה סגנון ושירה ,דמויות ועלילות כבירות ,יופי ושגב גדולה ופלא שאין להם לא ערך ולא קץ.
התנ"ך אינו רק יצירת אמנות כי בתנ"ך החכמה העליונה היא מקשה אחת עם השגב השירי העליון .זו
מהות הנבואה ,התורה היא נבואה בניגוד לאריסטו שהוא רק חכמה ,והשגת מהותה של הנבואה ,מהותו
של המשל ,של האחדות בין שמיים וארץ ,היא לוז התוכן האמיתי של המורה נבוכים.
הנבואה היא אופן של עמל השגת החכמה ,היא לא משיגה יותר חכמה ממה שמשיג החכם ,זו אותה
חכמה עצמה ,רק שהנבואה מוסיפה לחכמה את הממד של כח הדמיון ,ההתייחדות מכח היופי,
שמחוברים אליה גם כוחות הגוף .מעמד הר סיני לפי חז"ל היה חתונה ,והתורה היתה הכתובה .הנשמה
של התורה הוא שיר השירים ,הוא הקודש קודשים; בקודש הקודשים של בית המקדש היו שני כרובים
במצב של ביאה.
וכאן העניין מתייחד למשפחות משפחות ,לכל אחד יש את האשה שלו .לאבן סינא היה את הקוראן ,וגם
הוא עסק בנבואה וחיבר את עניינה לחכמת אריסטו ועבד את אלהיו בעבודת הייחודים .הרמב"ם קיבל
את יפי מליצות כח הדמיון שבקוראן כאשה כשרה למי שנולד באהלה ,את האסלאם הפילוסופי (בניגוד
לאסלאם הקנאי) כדת אחות ,הוא התיר להתפלל במסגד ,והוא היה תלמיד של אבן סינא גם במישור הדתי.
בכל מה שנוגע לעניין זה של הנבואה ,העבודה של התייחדות נפשית עם החכמה באמצעות טקסט נבואי
במהותו ,שעוסק בעבודה שהיא גם רגשית ,שמחזיק את החכמה בתוך צורה שאינה פילוסופית ,אבן סינא
לא עוסק בזה בכרכים ב' וג' (שעוסקים בפיזיקה ובמטאפיזיקה ושרק אותם תרגמתי) .אבן סינא והרמב"ם
בפירוש דרשו הפרדה חמורה בין הדברים .אך ורק אחרי שהלימוד והליבון הפילוסופי הביא לתשובות
מגובשות שיש בהן נוכחות ובהירות וחוויית אמת ,יש לימוד נפרד מה האדם עושה הלאה עם התשובות
האלה .לזה הוקדש כרך ד' של הרמיזות וההערות ,וכן פרק נ"א של חלק ג' במורה נבוכים ,שהובהר
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בתחילתו שאינו חלק מהלימוד אלא פרי הלימוד ,תכליתו והעבודה הנגזרת ממנו .הדיון שם שונה לגמרי
באופיו ובתוכנו ,ובסוף הספר כתבתי למה לדעתי בזמננו העניין הזה דורש עבודה אחרת לגמרי ,אפשר
לומר אפילו בכיוון מנוגד.
בעולם היהודי יש עניין הולך וגובר במורה נבוכים ,כמו שבעולם הכללי יש עניין הולך וגובר באריסטו.
כמו שכתב הרמב"ם אין שום התחלה כלל להבנת המורה נבוכים בלי ידיעה מלאה ומקפת בתורת אריסטו,
ולכן מי שלומד מורה נבוכים מוכרח מקודם ללמוד את אריסטו.
הרמב"ם הצניע מאוד את העובדה שהוא תלמיד מובהק של אבן סינא.
כשהרמב"ם דן בתורת אריסטו במורה נבוכים חלק ב' ,בפרקי הויכוח האם העולם קדמון או מחודש ,הוא
מתווכח שם בחריפות נגד השיטה שהיתה מקובלת אז אצל רוב החכמים כשיטת אריסטו שטענה שהעולם
קדמון (ויש עדויות שזמן רב מקודם השיטה הזו היתה קיימת ומקובלת כשיטת אריסטו) .זו השיטה שאבן
רושד ייצג אותה בכשרונו הכביר.
אבן סינא בירר שזו לא שיטת אריסטו ולא שיטת האמת ונלחם נגדה בכל עוז ,ולימד מה באמת היתה
כוונת אריסטו בשרשי הדברים .כשהרמב"ם מתווכח עם השיטה המוטעית הוא קורא לה שיטת אריסטו.
כך היה נהוג לקרוא לה וכך הוא קורא לה ,כי כדי לומר שזו שיטה מוטעית ואריסטו לא סבר כך ,הוא היה
צריך לומר שבזה הוא תלמיד של אבן סינא ,וזה היה מוכרח להישמר בסוד.
כשלומדים היטב לא נשאר ספק שבכל עניין הרמב"ם היה תלמיד נאמן של אבן סינא .אין שום קטע
מהותי בהרמיזות וההערות או הריפוי של אבן סינא ,שאינו נמצא כמו שהוא במורה נבוכים ,ואין שום
אמירה של הרמב"ם שלא נמצא לה מקור מפורש באבן סינא.
היו אמרו שאריסטו ותורת משה הם אתונה וירושלים .רק אנשי השקר ,הממסד ,הפוליטיקה ,אלה שהרגו
את סוקרטס וכלאו את ירמיהו ,הם במחלוקת "אתונה וירושלים"; כמו שהם במחלוקת עם עצמם,
חבריהם ועם כל דבר .היחידים ,אריסטו ואברהם הם אחד ,תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם .הרמב"ם
כתב שסוד מעשה מרכבה שהוא אמיתת התורה הוא המטאפיזיקה של אריסטו .ובמורה נבוכים ב' י"א
כתב שמי שסבר שאריסטו זר לתורה אין הדבר כן.
ועוד כתב הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל:
"ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל
לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול
החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם
ולעולמי עולמים"
מי שבאמת רוצה ללמוד מורה נבוכים עליו ללמוד מקודם את אבן סינא ,כמו שציווה עליו הרמב"ם.
בהערותי מובא המורה נבוכים קרוב לשמונה מאות פעמים ,וחשבתי לערוך מפתח לפי סדר המורה
נבוכים ,שעל כל פרק במורה נבוכים יהיה אפשר לראות היכן הסוגיה נדונה כאן .אבל ראיתי שבמורה
נבוכים לפעמים מזכיר נושא גדול במילים ספורות (למשל א' נ"ז :המציאות הוא מקרה קרה לנמצא ולזה
הוא עניין נוסף על מהות הנמצא ,או א' ס"ח :השכל והמשכיל והמושכל הם ענין אחד ,או ג' י"ח :אין
חוץ לשכל מין נמצא ,אבל המין ושאר הכלליות דברים שכלים ,ועוד כיו"ב למאות) ,ואותו נושא לא נדון

הקדמה
כאן במקום אחד אלא הולך ונבנה מצדדים שונים בהדרגה לאורך מקומות רבים בספר ,ואי אפשר לציין
למקום אחד מסויים .אפשר להשתמש בהערות על המורה נבוכים שכתבתי כאן.
(יש בביאורי גם מאות מראי מקומות לספרי קבלה וביאורי מושגים מהם ,בעיקר מהאר"י .גם לזה הסוגיות
הנדונות כאן הן הקדמה מוכרחת .בתוך הספר דנתי בכמה מקומות בשאלה המתבקשת איך ייתכן קשר
בין אבן סינא לחכמת הקבלה)
מפורסם שבין המקורות הערביים של המורה נבוכים תופס אבונצר אלפראבי מקום חשוב .אכן כך הוא,
אלפראבי היה רבו המובהק של אבן סינא ותורת שניהם אחת.
כל הזכויות שמורות © .אפשר להדפיס לשימוש ביתי בלבד ,כל שימוש אחר אסור ללא אישור בכתב
מניר שטרן( nirstern1@gmail.com .אפשר לפנות גם בשאלות על התוכן ובכל עניין אחר) .הספר
עדיין לפני עריכה סופית ולפני עריכה לשונית.
קישורים לדברים אחרים שכתבתי:
עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית (ביאורים ארוכים יותר ממה שיש כאן)
ביאור על מורה נבוכים (בתוכו ספר נפרד שנקרא הערות קצרות על הפשט של מורה נבוכים)
אדם חי  -האתר של ניר שטרן (זה הבלוג האישי .שם יש קישורים לאתרים אחרים שלי)
ספר אדם חי על פסיכולוגיה (ועוד ספרים שכתבתי .יש בלוג בשם "אדם חי" ויש ספר באותו שם .התוכן
שלהם שונה)
קבוצת לימוד תלמוד (בעיקר ביאורים ארוכים בדברי הגאון הרוגוצ'ובר בנושאים שונים)
תלמוד מוסבר ומאמרים (ביאור על מסכתות ברכות ,בבא קמא ,בבא מציעא ,גיטין)
תשובות הלכתיות
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חלק א  -פיזיקה (ובו ל"ה פרקים)
על העצמּות של הגופים

פתיחה
בשם האל ,הרחמן והרחום!
אלה רמיזות אודות ההתחלות והערות אודות היסודות .מי שדרכו נעשתה קלה 1הן תארנה את
עיניו ,אבל מי שדרכו נעשתה קשה לא יקבל תועלת אפילו ממה שיותר קל להבנה מהן .כעת אנו
סומכים על היישרת האל.
שוב ,אני אומר את רצוני וחוזר על בקשתי ,למעט מאוד מלהודיע את תוכן פרקים אלה למי שלא
התקיימו בו התנאים שכתבתי בסוף אלה ההערות.2

 1כלומר כבר למד עד שיש לו יכולת להבין ספר זה.
 2זה מה שכתב בסוף הספר (תרגום יאיר שיפמן .לא תרגמתי את החלק האחרון של הספר העוסק בעבודת
האלהים ,וכמו שהסברתי בסוף חלק המטאפיזיקה):
"הוי אחי ,ברמיזות אלה מיציתי בעבורך את העיקר מתוך שמנה וסולתה של האמת ,והגמאתיך ממיטב
אמרות החכמים במעודנים שבביטויים .שמור עליהם אפוא מפני המשחיתים והבורים ,ומפני מי שלא
נתברכו בפיקחות שנונה ,בנסיון ובנוהג ,ולבם נוטה אחר האספסוף ,או אלה הנמנים עם הסוטים מדרכי
הפילוסופים והטפשים הנוהים אחריהם".
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פרק א
טעות ורמיזה :3על החלקיק הבלתי נפרד לפי שיטת

המדברים4

יש אנשים המאמינים שבכל גוף יש חיבורים שמחזיקים יחד חלקיקים שאינם גופים ,אבל מהם
הגופים מורכבים.5

 3הספר נקרא הרמיזות וההערות .רמיזה היא מה שאבן סינא בא ללמדנו ,והערה היא מה שהוא מיישר
טעות .יש לפעמים גם כותרות אחרות של פרקים מלבד "רמיזה" או "הערה" ,וכגון בפרקנו .מבנה פרקנו
הוא הבאת דברי הטועים ואחר כך רמיזת האמת .הטועים כאן אינם אלה שעיינו בעיון שכלי ולא ראו
היטב דבר מה ,אלא הם כת ה"מדברים" (בערבית הזרם נקרא ָכלָאם کالم ,והעוסקים בו נקראים
מֻ תַ כַלִׁ מּון) ,שאצלם כח הדעת השולט הוא כח הדמיון ולכן אינם טועים סתם אלא שוגים באשליה .יאיר
שיפמן באנתולוגיה לכתבי אבן סינא בהוצאת אוני' ת"א תרגם את החלק האחרון של הרמיזות וההערות,
ושם את הנוסח שתרגמתי כאן "טעות" הוא תרגם" :רעיון שווא" ,ותרגומו יותר מדוייק גם מצד
המשמעות של המילה הערבית וגם מצד תוכן העניין .שאמס ענאתי שתרגמה את הרמיזות וההערות
לאנגלית תרגמה כאן )delusion
 4כותרות הפרקים שבסוגריים אינם מאבן סינא .במקור היה כתוב בכותרת כאן רק "טעות ורמיזה".
 5במורה נבוכים א' ע"ג הביא הקדמות לשיטתם של כת המדברים:
"ההקדמה הראשונה :ענינה שהם חשבו שהעולם בכללו  -רצוני לומר כל גשם שבו  -הוא מחובר מחלקים
קטנים מאוד לא יקבלו החלוקה לדקותם .ולא לחלק האחד מהם כמות כלל ,וכשיתקבצו קצתם אל קצתם
 יהיה המקובץ בעל כמות והוא אז גשם; ואילו חובר מהם שני חלקים  -יהיה כל חלק אז גשם ויהיה שניגשמים כמאמר קצתם .וכל החלקים ההם דומים שוים אין חילוק בהם בשום פנים .ואמרו שאי אפשר
שימצא גשם בשום פנים אלא מורכב מאלה החלקים השוים הרכבת שכנות  -עד שההויה אצלם הוא
הקיבוץ וההפסד פרוד; ולא יקראוהו הפסד אבל יאמרו ההויות הם  -קבוץ ופרוד ותנועה ונוח .ויאמרו כי
אלו החלקים אינם נמצאים מאז כמו שהיה חושב אפיקורס וזולתו מן המאמינים בחלק שאינו מתחלק;
אבל יאמרו שהאלוה ית' יברא אלו העצמים תמיד כשירצה והם גם כן אפשר העדרם"
אם החלקיק היסודי ,האטום ,הוא גוף ,כלומר שיש לו אורך רוחב וגובה ,הרי בהכרח הוא ניתן לחלוקה.
גם אם מבחינה מעשית אי אפשר לחלק אותו זה רק מכשול מקרי מעשי ,ומבחינה פילוסופית תיתכן
אפשרות שהוא יתחלק .כדי לומר באופן מוחלט שאינו ניתן לחלוקה יש הכרח לומר שאין לו מידות אורך
רוחב וגובה ,כלומר שאינו גוף .אבל כיוון שכל הגופים בעלי המידות מורכבים מהאטומים ,יש הכרח
לומר שכשהאטומים מתחברים זה לזה הם הופכים לגופים שיש להם מידות.
גם לפי המדע המודרני הגופים הנראים לעין הם 'גוף' שהגדרתו היא בעל נפח כלשהו ומשקל כלשהו,
והחלקיקים היסודיים שמהם הכל מורכב יכולים להיות חסרי נפח וחסרי משקל (כלומר המסה שלהם היא
אפס) ,ויש להם חוקי פיזיקה אחרים ,ועדיין לא נמצאה דרך להבין איך יתכן ההבדל הזה.
שיטה מטריאליסטית (כלומר שסבורה שלהיות נמצא פירושו בהכרח להיות בעל חומר ,והתחלת
המציאות היא מהחומר) מוכרחה להניח חלקיקים יסודיים של החומר ,אחרת לא ייתכן שהחומר קיים.
אם ה חומר יכול להתחלק עד אינסוף ואין לו חלקיקים יסודיים ,הרי אם יתחלק לאינסוף החלקיקים
יתאיינו לגמרי ,ואי אפשר יהיה להרכיב מחדש את מה שחילקנו ,וממילא גם כשלא התחלק זה מגלה
שאין לחומר מציאות של ממש שהיא בו ,ובהכרח המקור והמשענת של הווייתו הוא המופשט .המדברים
לא הגיעו לתפישה של אטומים מכח מתודה מדעית של תצפיות וחישובים ,אלא מכח התפישה
המטריאליסטית שמחייבת את זה כשיקול פילוסופי .כמו שנראה בהמשך תפישת אריסטו היא שהאל מצד
אחד נבדל לחלוטין מהעולם אבל מצד שני גם נמצא בו ומתגלה באמצעותו ,ביופי בהרמוניה ובחכמה,
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הם גם טוענים שחלקיקים אלה לא מקבלים חלוקה ,לא בשבירה ,לא בחיתוך ,לא בדמיון וגם לא
לפי השכל ,6ושאותם חלקיקים שנמצאים במרכז הגוף המורכב מונעים את קצוות הגוף מלהתחבר
אלה לאלה.7

וממילא אחד איתו ,ולפי זה תיתכן התפישה שיסוד הווייתו של העולם הטבעי הוא אלוהי ,מופשט מחומר.
לפי המדברים האל מתגלה רק בנבואה ,ולא מתגלה כלל דרך העולם והטבע ,הוא זר להם; הטבע נתפש
באותה דרך בדיוק בין אם יש אלוה ובין אם אין ,ולכן העולם והטבע מצד עצמם נתפשים באותה דרך
כמו התפישה המטריאליסטית ,כמו דמוקריטוס (שמביא אותו אריסטו במקומות רבים כבעל התפישה
האטומיסטית) ,וכמו אפיקורס (כמו שכתב המורה נבוכים ששיטת המדברים שהיו קנאים דתיים מבחינת
ההסתכלות על הטבע היא שיטת אפיקורס ששמו הוא סמל לכפירה באל) ,וכמו המדע המודרני.
המחלוקת מול המדברים היא על השאלה האם יש לתפוש את המציאות ביסודה כהוויה חומרית
(מטריאליזם) ,או מופשטת מחומר (אידיאליזם) .לכן היא נושא יסודי שהספר מתחיל ממנו ,ולכן גם
אריסטו עסק הרבה בויכוח עם השיטה האטומיסטית של דמוקריטוס .כל זה התבאר באריכות בביאור על
מורה נבוכים ,בפרט על חלק א' מפרק ע"ג והלאה .עומק שורש המחלוקת בין אבן סינא למדברים התבאר
בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .67
הדואליות האריסטו טלית של אל טרנסצנדנטי (נבדל מהעולם) ואל אימננטי (אחד עם העולם) מנוסחת
יפה במורה נבוכים א' ע"ב" :והנהגתו יתעלה והשגחתו מחוברת לעולם בכללו חיבור נעלם ממנו תכליתו,
וכוחות בני אדם מקצרות לדע תו; כי המופת יעמוד על הבדלו יתעלה מן העולם והנקותו ממנו ,והמופת
יעמוד על מציאות מעשה הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו ,ואפילו הדק הפחות; ישתבח מי שנצְ חָ נו
שלמותו!" .באריסטו זה כתוב במטאפיזיקה למבדא תחילת פרק י'.
הרחבה בדברי אריסטו בעניין הדואליות הזו (בעיקר במטאפיזיקה אפסילון פרק ג' ובפיזיקה ספר א') עיין
באדם חי רשימה )81
הרחבה ביסוד העמוק של שיטת המדברים עיין במאמרים ומקורות נלווים מאמר .1
 6כל דבר שמידות האורך הרוחב והגובה שלו גדולות מאפס יכול לקבל חלוקה לפחות בדמיון או
במחשבה .דבר שאורך מידותיו הוא אפס אינו יכול לקבל חלוקה גם לא בדמיון ובמחשבה.
 7זה כמו שכתב במורה נבוכים" :וכשיתקבצו קצתם אל קצתם  -יהיה המקובץ בעל כמות והוא אז גשם;
ואילו חובר מהם שני חלקים  -יהיה כל חלק אז גשם ויהיה שני גשמים כמאמר קצתם".
מה שקצוות הגוף לא מתחברים אלה לאלה פירושו שיש לו נפח כלשהו ,וזה בהכרח משום שהחלקיקים
שבין הקצוות יש להם נפח ,וזה משום שכשהחלקיקים מתחברים הם נעשים בעלי נפח.
לפי שיטת המדברים הסיבה להשערה שהחומר מורכב מחלקיקים בלתי מתחלקים היא שהמציאות
מתחילה מהחומר ולכן אי אפשר שהוא יתחלק לאין סוף כי אז מציאותו חומקת ונעלמת .חלקיק חסר
מידות הוא לא חומר ,החלקיק מקבל מידות רק בהתחברותו לחלקיק אחר .לפי זה יוצא שיסוד המציאות
החומרית מתחיל מהחיבור ולא מהחלקיק .זה עוד כשל שרמוז כאן במהלך השכלי של שיטת המדברים.
כבר משלב זה רואים ששיטת המדברים רק מתחזה לשיטת שכלית ואינה באמת כזו (וכך כתבו עליה אבן
סינא והרמב"ם בכמה מקומות) .השכל מכריח שכדי שהחלקיק לא יכול להתחלק הוא צריך להיות חסר
מידות ,והרי הוא המרכיב של גופים בעלי מידות ,המדברים מקבלים את ההכרח השכלי הפשוט הזה,
אבל פותרים א ותו בדרך שאינה שכלית כלל ,במה שהוא אומרים שכשהחלקיק מתחבר הוא מקבל מידות,
שזה בעצמו חסר שחר איך החיבור יכול להעניק מסה ומידות למה שאין לו מסה ומידות (ואיך חלקיק
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הם אינם יודעים שאם חלקיק שבאמצע הוא כזה 8אז כל אחד מהקצוות מקבל ממנו משהו שונה
מהקצה השני ,וששום קצה לא מקבל את החלקיק האמצעי כשלם.9
אם אפשר שקצה מהקצוות 10יתמזג עם החלקיק האמצעי כך שיהיה רק דבר אחד במקומם או
בחלל שהם תופשים - 11או תקרא לזה איך שתרצה - 12הקצה אינו יכול אלא רק לחדור לאמצע
ולפגוש את הקצה השני שמקודם לא פגש.13
המידה שהתקבלה 14שונה מהמפגש של המיזוג כפי שרואה אותו השכל.15

חסר מידות יכול להתחבר ,ומה הכח שמחבר אותו מה מוגדר כחיבור) ,וגם זה מכריח שהתחלת המציאות
מונחת בחיבור ולא בחלקיק עצמו וגם זה חסר שחר.
 8שגורם לקצוות הגוף לא להתחבר אלה לאלה.
 9לנוחות הדיון אנו מסתכלים כעת על שלוש נקודות ,אחת בקצה הימני ,השנייה בקצה השמאלי,
והשלישית באמצע ,אלה הם הגוף המורכב שאמור להיות בעל אורך גדול מאפס .אם לחלקיק האמצעי
אין חלקים ,כלומר אין בכלל מידות אורך רוחב וגובה ,וכל נקודת קצה של הגוף המורכב נוגעת בו כשלם,
הרי החלקיק לא יפריד בין שתי הנקודות שבקצוות הגוף ,והגוף המורכב כולו יישאר נקודה אחת חסרת
ממדים .כדי שהחלקיק יוכל להפריד בין שני קצוות הגוף המורכב ולתת לו אורך כלשהו ,צריכים להיות
לו בהכרח חלקים ,שצד ימין של הגוף המורכב יגע בחלק הימני של החלקיק האמצעי והצד השמאלי של
הגוף המורכב יגע בחלק השמאלי של החלקיק האמצעי ,כלומר בהכרח החלקיק האמצעי צריך שיהיה
בעל מידות גדולות מאפס (ואז הוא בהכרח יוכל להתחלק וזו סתירה להנחת המדברים שהחלקיק לא
מתחלק).
 10של הגוף המורכב.
 11זה הפירוש של מה שאמר מקודם שהקצה מקבל את החלקיק האמצעי כשלם .כיוון שמדובר בחלקיק
אמצעי שאין לו מידות (האורך הרוחב והגובה שלו שווים לאפס) וגם לקצה מצד עצמו אין מידות ,אם
יגעו זה בזה יתמזגו לדבר אחד שאין לו מידות.
 12הקצה הוא חלקיק שהוא נקודה חסרת מידות וגם האמצע הוא כך ,ולכן אי אפשר לומר באופן מדוייק
שהם תופשים מקום כלשהו או נמצאים בחלל כלשהו.
 13כי באותה מידה גם הקצה השני מתאחד עם האמצע .המילה "לחדור" כאן כוונתה שהוא מבטל את
מציאותה העצמאית של נקודת האמצע ככזו" .מקודם" אינו בזמן ,אלא פירושו ההנחה המוקדמת של
המדברים שהגוף המורכב מהחלקיקים ,הגוף שאנו פוגשים בעולם ,יש לו מידות ,כלומר שקצה אחד שלו
אינו פוגש את הקצה הנגדי ומתמזג איתו; וכעת נסתרה ההנחה שהנחנו מקודם כי הבחינה השכלית
הראתה איך החלקיקים חסרי המידות מתקבצים לנקודה אחת שאין לה מידות.
 14לפי טענתם "שאותם חלקיקים שנמצאים במרכז הגוף המורכב מונעים את קצוות הגוף מלהתחבר אלה
לאלה" ,כלומר שלגוף יש מידות אורך (וכמובן גם רוחב וגובה) כמו שאנו רואים.
 15השכל רואה שנקודות הקצה ונקודת האמצע מתמזגות בהכרח .הדברים כאן מיסודים על דברי אריסטו
בפיזיקה תחילת ספר ו' עיין שם שכתב שלא יתכן שקו הוא אוסף של נקודות סמוכות כי אז הם תתמזגנה
לנקודה אחת שאין לה מידות.
במילים אחרות אבן סינא אומר כאן שמה שאמרו המדברים שלחלקיק עצמו אין מידות אבל כששני
חלקיקים מתחברים אז יש להם מידות (ואז גם לכל אחד מהם בפני עצמו יש מידות ,כי אי אפשר שהם
יישארו אפס והסכום שלהם יהיה גדול מאפס) ,זה לא יתכן ,כי החיבור לא יכול לגרום למידות חדשות
שלא היו לפני החיבור.
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הויכוח עם המדברים הוא הויכוח שיש אצל כל אדם בין החלק הילדותי שבו שמשתמש בכח הדמיון
ורואה את העולם באופן מטריאליסטי ,ובין החלק היותר חכם שבו .לכן יש חשיבות ללמוד את הויכוח
הזה גם לנו .אם מסתכלים היטב ולעומק בכוחות הנפש שלנו שנמצאים מתחת לרמת הכח השכלי
ומשפיעים עליו ,נמצא שם את שיטת המדברים ,זה הילד שבתוכנו שתפקידנו ללמד ולהצמיח אותו ,לכן
אנו צריכים להסביר לו לפי הכלים שלו ולא רק לומר שהוא טיפש וטועה .אם זה היה ויכוח בין שתי
שיטות פילוסופיות ,היה די לומר שהרעיון שהחיבור מעניק מידות לחלקיקים חסרי המידות הוא טיפשות
והבל מוחלטים .אבל אבן סינא כמו יושב עם ילד ומסביר לו בסבלנות ,בוא נבדוק ביחד ,נעשה ניסוי,
נצייר את זה כ אילו בחוש ,ניקח שלושה חלקיקים ונצמיד אותם בשורה זה ליד זה ,ונסתכל ביחד מה
קורה ,והנה אנו רואים שהחלקיקים מתמזגים ומתאחדים לנקודה אחת חסרת מידות .כך הוא האופי של
כל הדיונים שבהמשך העוסקים בשיטת המדברים.
אם נסתכל לתוך עצמנו ,נראה שבאמת איננו יכולים להפנים את הרעיון שאפשר לחלק את החומר בלי
סוף וגם כשהחומר מתאיין לחלקיקים אפסיים המציאות נשארת כמו שהיא כי היא אידיאית ולא חומרית.
כמו שאם משמידים את הצל של הכסא הכסא עצמו נשאר קיים בלי חסרון ,כך המציאות החומרית היא
רק צל של המציאות האידיאית .ואם נשאל את עצמנו הרי ברור גם לילד שכל חלקיק בעל מידות יכול
להתחלק (גופים בעלי נפח כלשהו שמכח חוקי טבע או שאר מכשולים אינם יכולים להתחלק עדיין
במחשבה אפשר לחשוב על חלק מהם ,ומבחינה פילוסופית הם יכולים להתחלק) ,נשיב שאעפ"כ
מחלקיקים שלא יכולים להתחלק כי אין להם מידות נוצרים הגופים בעלי המידות שאנו מכירים .והרי
שתפישת המדברים טבועה בנו והיא צד הילד שבנו ואת זה אנו מנסים לפתח ולהצמיח ,ולא להכנע לרצון
של הילד למרוד במבוגר ולהשליט את תפישתו כאילו היא סוף האמת המוחלטת .הסולם שבו מעלה
השכל הגבוה את הילד שבתוכנו לצמוח אל היכולת לתפוש באופן מופשט ,היחסים העמוקים בין כח
הדמיון לשכל העיוני ,זה כל תכלית החיים והעבודה ,ולכן הויכוח עם המדברים תופש מקום כל כך מרכזי
אצל אריסטו (שאצלו היא שיטת דמוקריטוס) ובעקבותיו אבן סינא והרמב"ם.
שיטת המדברים אינה שיטה פילוסופית כלל אם בוחנים אותה ברמה יותר יסודית .למשל הם לא מאמינים
באידיאות (אם בטבע אין גילוי אלוהות ,אין בו סדר קבוע והרמוני שמבטא חכמה יופי חיים וכיו"ב אז
אין בו אידיאות) ואם כן איך החלקיקים הזהים יוצרים גופים שונים .תשובתם שמה שגוף מסויים מתהווה
מחיבור החלקיקים זה מקרה שקורה באותו רגע בלי שום חכמה וסדר ,מכח רצון אלוהי ששכל אנושי לא
משיג כלל ,והמקרה חל על החלקיקים וחדל מלחול עליהם בדרך ששכל אנושי לא משיג .אם כן למה
בכלל צריך לדבר על חלקיקים ולא לומר שעצם ההווייה מתחיל מכח אותו רצון אלוהי בלי שיש לנו שום
תפישה על ההווייה .ועוד יש לשאול אותם אם אין שום גילוי של הבורא בבריאה ,במציאות העולם ,אין
לו שום שייכות לזה כלל ,אז מניין לנו בכלל שום התחלת הבנה מהי המילה "אלוה" שהנביאים מדברים
עליו .הלומד רואה שאין להם בשום מקום התמודדות רצינית עם שאלות מעין אלה ,וגם אבן סינא לא
תוקף אותם במישור הזה (המדע המודרני מתמודד עם שאלות דומות כי אצלו העניין של חלקיקים
יסודיים נובע גם מתצפיות ,והתצפיות במקומן עומדות גם אם איננו מבינים .אבל אצל המדברים זו שיטה
שלא נובעת מתצפיות) .הנושא מול המדברים אינו האם שיטתם מתקבלת על השכל ,אלא האם בכלל
השכל הוא הכלי שמכריע בשאלות של דת .לשיטתם מבחינה דתית נכון לבטל את השכל ,להיות מאמין
תמים ,להיות מול האלוה כמו ילד ,ללכת אחריו כמו כבש אחר הרועה ,לעבוד את האלוה עם הלב ,עם
הרגשות ,להתפלל ,להכנע ,לירא ,לאהוב ,לבכות ,לרקוד ,הבורא רוצה את הלב ולא את השכל.
הפילוסופיה של המדברים כפילוסופיה היא מזוייפת ,כי תכליתה אינו חקר האמת אלא להגן על המאמין
הרגשני מפני התקפות הפילוסופים ולתת לו אשליה כאילו גם בצד שלו יש משהו שמצלצל כאילו הוא
פילוסופיה (וכמו שכתב המורה נבוכים א' ע"א) .הילד מטבעו מוכרח לראות את המציאות כחומר ,לכן
מספרים לו על חלקיקי חומר בלתי מתחלקים .הילד רואה כל דבר כמקרה בלי חכמה וסדר ,ולכן מספרים
לו על מקרים שהאל הכביר גורם להם .הילד לא שואל איך כל הדברים מסתדרים ביחד ,ולכן הם אכן לא
מסתדרים .הילד שבאדם מבקש להיות כך ,ויש לזה מקום כי המציאות היא שבאדם באמת יש ילד ואם
הורגים אותו הורגים את האדם כולו מבחינה נפשית .אבן סינא מדבר כאן אל הילד לפי הכלים של הילד,
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ההתבוננות השכלית בפגישת המיזוג מכריחה שמה שפוגש את האמצע פוגש גם את הקצה השני,
כיוון שהאמצע פוגש אותו ,וכך לא יהיה מובחן ממנו במקומו ,כיוון שאין חלל ריק במפגש הזה.16
בנקודה הזו אין גוף מורכב ,לא חלקיק מרכזי ,לא קצה ,ולא הגדלה של הנפח .אם משהו מזה
קרה ,17לא יתכן שיקרה שום דבר ממה שקורה במפגש עם הכל ,18שההתבוננות השכלית רואה
במיזוג הנקודות .19אלא יהיה חלל ריק ,ומה שנפגש היה מתחלק.20

ומנסה לשחרר אותו מתפישה ילדותית שנלחמת בשכל כאילו הוא אוייב .הילד לא מבין פילוסופיה
רצינית ,ואבן סינא לא פונה אל מבוגרים אחרים להראות להם בחקירה פילוסופית רצינית כמה הילד הזה
טיפש ,אלא הוא פונה אל הילד עצמו ,בנסיון להראות לו לאן אפשר לגדול ,וכמה לא נכון להתבצר
בעמדות ילדותיות בעקשנות.
 16נקודת הקצה הימנית שאין לה מידות כלל כשהיא פוגשת את נקודת האמצע היא לא פוגשת רק את
צידה הימני של נקודת האמצע ,שהרי לנקודת האמצע אין מידות ואין שום מרחק בין שני צדדיה ,ולכן
היא פוגשת כמו כן גם את צידה השמאלי של נקודת האמצע .נקודת האמצע כשהיא פוגשת את נקודת
הקצה השמאלית גם כן לא פוגשת אותה רק מצידה השמאלי של נקודת האמצע ,שהרי אין לה אורך
שיפריד בין צדדיה ,אלא נקודת האמצע פוגשת את הקצה השמאלי גם עם צידה הימני .נמצא ששלושת
הנקודות שעומדות זו לצד זו כשהן נוגעות זו בזו ,בהכרח מתמזגות לנקודה אחת חסרת מידות ,ואין
אפשרות שיווצר אורך כלשהו מאוסף של נקודות שעומדות זו לצד זו .לא ייתכן שיש חלל ריק בין
הנקודות שהוא זה שנותן לגוף מידות ,כי אז לא יהיה מה שיקשור את החלקיקים זה לזה לגוף אחד והם
ימשיכו לנוע כל אחד בפני עצמו ,וגם לא יהיה מה שיגדיר שהם מחוברים ומכח החיבור כל חלקיק הופך
מחסר ממדים לבעל ממדים גדולים מאפס.
 17אם קרה משהו שגורם שיהיה לגוף נפח.
 18חלקיק שאינו מתחלק ,אין לו נפח ,ואם פוגשים את צד שמאל שלו זו פגישה גם עם אמצעו ועם צד
ימין שלו ,כלומר תמיד פוגשים אותו כשלם.
" 19המפגש עם הכל" פירושו כשהנקודות נפגשות ,נוגעות זו בזו ,השכל רואה שלא רק צד אחד של נקודה
נוגע בצד אחד של הנקודה השכנה לה ,אלא שכל הנקודה נוגעת בכל הנקודה השכנה (שהרי אין לנקודות
אורך ואין מרחק בין צד אחד של נקודה לצידה השני) .הגיאומטריה מלמדת שעל הקו יש נקודות ,בכל
מקום על הקו יש נקודה ,כלומר יש עליו אין סוף נקודות .אמנם גם לפי הגיאומטריה הקו אינו בנוי מאוסף
של אין סוף נקודות כי אורך כל נקודה הוא אפס וככל שנרבה אפסים לא נקבל אורך גדול מאפס.
לגיאומטריה אין תשובה ממה הקו בנוי ,והיא מותירה את הלומד לבד עם השאלה הזו ,ולרוב נשארת
אצל הלומד התפישה הילדותית שבנה בעצמו שלפיה קו בנוי מאוסף נקודות.
 20אחרי שבאמת לגופים יש נפח ,אי אפשר כלל לומר כשיטת המדברים שהחלקיק היסודי אין לו נפח
כלל ,אלא יש לבחון נוסח אחר שאמרו חלק מהמדברים ,שאומר שלחלקיקים יש נפח ,כלומר הם יכולים
להתחלק ,ויש ביניהם חלל ריק שמאפשר את התנועה ,ואת הפירוק וההרכבה של גופים .לפי האמת גם
שיטה זו נופלת כי אם לחלקיק יש נפח הרי הוא יכול להתחלק ואינו אטום ,וגם אי אפשר שיהיה חלל ריק
כמו שהוכיח אריסטו בפיזיקה ,ובלי חלל ריק הכל יהיה גוש מוצק אחד של חלקיקים .יהיה בזה דיון
בהמשך.
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פרק ב
טעות ורמיזה :שיטת מדברים אחרת שלפיה הגופים מורכבים מאין סוף
חלקיקים
אנשים אחרים 21מדברים על כמעט אותו מין של הרכבה ,אבל של אין סוף חלקיקים.22
הם לא יודעים שכל ריבוי ,יהיה סופי או אינסופי ,כולל גם את האחד וגם את הסופי .23אם כל
סופי 24שנכלל בריבוי 25מורכב מחלקיקים שהנפח הכולל שלהם אינו גדול משל חלקיק אחד ,26אז
ההרכבה של החלקיקים 27לא מגדילה את מידת הנפח ,28אבל יתכן שמגדילה את מספר
החלקיקים.29

 21גם הם מכת המדברים .כנראה מדובר באברהים אל נזאם שהיה מזרם שבתוך הכאלם הנקרא מועתזילה.
 22כך הם מבקשים לתרץ את מה שהקשה אבן סינא לעיל בפרק א' איך ייתכן שהחלקיקים חסרי המידות
שבאמצע מונעים מהקצוות להתחבר זה עם זה (ובכך להשאיר את הגוף המורכב בנפח אפס כמו של
החלקיק היחיד).
 23אבן סינא מזכיר גם את האחד וגם את הסופי; האחד הוא היחידה  -אם לא מוגדרת יחידה כלשהי אין
מה לספור ואין על מה להגיד שהוא אין סופי .אחרי שהאמירה שיש אין סוף חלקיקים לא יכולה להציל
את המדברים מלומר שיש יחידה ,במקרה שלנו חלקיק אחד ,מעתה גם הם לא ימלטו מכך שיש מספר
סופי של חלקיקים כי מכל אין סוף יחידות אפשר לקחת מספר סופי של יחידות (למשל ממדבר שיש בו
אין סוף גרגרי חול אפשר לחפון כמות סופית של חול) ,ואם המספר הסופי של חלקיקים הנפח שלו אפס
כמו שהוכחנו בפרק א' ,מעתה גם אין סוף אפסים כאלה לא יוכלו להסתכם ביותר מאפס.
 24כמות סופית של חלקיקים.
 25שלפי תיאוריית כת המדברים הנדונה כאן הוא אין סוף חלקיקים.
 26כיוון שהחלקיק הוא נקודה חסרת מידות .וכמו שהראה אבן סינא בפרק א'.
 27גם אם יהיו אין סוף.
 28אם כל כמות סופית של חלקיקים לא מגדילה את הנפח ליותר מנפח חלקיק אחד ,שהוא אפס ,וככל
שמוסיפים עוד ועוד כמויות מוגבלות של חלקיקים הנפח נשאר אפס ,גם אם יהיו אין סוף כמויות מוגבלות
של חלקיקים הנפח של הגוף יישאר אפס.
 29לפי אריסטו (למשל פיזיקה ח' ח' ,עמ' 262ב שורה  ,5ויש עוד מקומות .ועיין בביאורי על המורה
נבוכים בביאור על הפיזיקה של אריסטו פרק ח') אפשר ששתי נקודות תהיינה על מקום אחד ,ואע"פ
שהמידות של השתיים תהיינה ביחד אפס כמו המידות של נקודה אחת ,עדיין הן שתיים (ולא משום שהן
עומדות זו על גבי זו ,שהרי הגובה שלהן הוא אפס והן תופסות אותו מקום עצמו גם בממד הגובה) .זהו
משום שהסיום או ההתחלה של קו הוא נקודה (הדרך היחידה לציין נקודה שיש לה מקום מסויים היא
כסיומו של קו ,הדרך היחידה שלנקודה תהיה מציאות בעולם החומרי היא כקודקוד של גוף תלת ממדי,
כלומר כקצה של קווים) ,ואם יש שני קווים שמתחילים באותו מקום ,וכגון בקודקוד של משולש ,הרי
נקודות ההתחלה של כל אחד מהם הן שתי נקודות שהן באותו מקום ,וכיוון שאין לקו עובי אפשר שאין
סוף קוים יתחילו מנקודה אחת ,ותהיינה אין סוף נקודות כולן באותו מקום עצמו .לכן אולי אפשר להניח
ריבוי לא -מוגבל של חלקיקים מבחינת מספרם ,אע"פ שאינם תופשים יותר מקום מחלקיק אחד ,כלומר
לא תופשים מקום כלל.
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אם ריבוי סופי של חלקיקים הוא מחלקיקים שהנפח שלהם גדול מזה של חלקיק אחד ,והיחס
ביניהם אפשרי בכל הכיוונים ,כך שהנפח יתפשט לכל כיוון ,אז יתהווה מהם גוף.30
היחס בין הנפח של גוף זה 31ובין הנפח של גוף שמספר חלקיקיו אין סופי ,הוא אותו יחס כמו
היחס בין הנפח של גוף זה 32לגוף שמספר חלקיקיו סופי.33
אבל הגדלה בנפח היא בהתאמה למספר החלקיקים וסדרם .34כך שהיחס בין מספר סופי 35ובין
מספר אין סופי ,יהיה אותו יחס כמו בין מספר סופי ובין מספר סופי .וזוהי סתירה ואין זה אפשרי.

 30זה כמו שכתב במורה נבוכים א' ע"ג שהבאתי לעיל" :ולא לחלק האחד מהם כמות כלל ,וכשיתקבצו
קצתם אל קצתם  -יהיה המקובץ בעל כמות והוא אז גשם; ואילו חובר מהם שני חלקים  -יהיה כל חלק
אז גשם [כלומר בעל נפח כלשהו] ויהיה שני גשמים" ,חלקיק אחד הנפח שלו הוא אפס ,אבל כששני
חלקים מתקבצים מתחדש מסיבת הקיבוץ שלכל אחד מהם יש נפח גדול מאפס.
כאמור גם המדע המודרני נוקט עמדה כזו :כסא עשוי מחלקיקי יסוד קוונטיים שהמסה של אחד מהם
בפני עצמו יכולה להיות אפס .אבל כיוון שהחלקיקים התקבצו התהווה מזה כסא שהמסה שלו גדולה
מאפס .כיוון שלכסא יש מסה גדולה מאפס בהכרח אם נחלק אותו לכל חלקיק שלו תהיה מסה גדולה
מאפס ,ואם כן מכיוון שהתקבץ לכסא החלקיק האחד חזר להיות בעל מסה ,אע"פ שמצד עצמו אין לו
מסה.
 31שמספר חלקיקיו סופי.
 32שמספר חלקיקיו סופי.
 33מקודם ראינו שאם נניח שמספר החלקיקים בגוף מורכב הוא אין סופי ,זה לבדו לא יועיל להסביר איך
ייתכן שלגוף המורכב יש נפח .כדי להציל את שיטת המדברים אבן סינא בוחן הנחה שתאמר שקורה פלא
כך שהקיבוץ של חלקיק חסר נפח עם חלקיק חסר נפח אחר מעניק לחלקיק נפח .לפי זה מידות הנפח
(המידות של אורך רוחב וגובה) שיהיה לגוף המורכב לא תלויות במספר החלקיקים המרכיבים אותו,
אלא תלויות רק בגודל הנפח שהקיבוץ מעניק בדרך פלא לחלקיקים חסרי הנפח .אותו חכם מכת המדברים
שטען שגוף בעל נפח מורכב מאין סוף חלקיקים דיבר על גוף מורכב בעל נפח סופי (הנושא כאן הוא
להסביר את הווייתם של הגופים שאנו מכירים שהם סופיים .המדברים מודים לאריסטו שלא יתכן קיום
של גוף בעל מידות אין סופיות) .המספר 'אינסוף' שנאמר על החלקיקים שבתוך הגוף בא רק כנסיון
להתגבר על הבעיה שאם כל חלקיק גודלו אפס אז גם הרבה חלקיקים ביחד לא יעניקו לגוף המורכב נפח
בגודל מעל אפס .כלפי זה נטען שאם הריבוי יהיה אין סופי אולי אז מרוב חלקיקים כבר יווצר גודל גדול
מאפס .על זה אומר כאן אבן סינא שאם הקיבוץ הוא זה שמעניק באורח פלא את הנפח לגוף ,והכמות של
החלקיקים אינה תורמת להגדלת נפח ,אז אפשר להשוות גודל של גוף בעל מספר סופי של חלקיקים
לגודל של גוף בעל מספר אין סופי של חלקיקים כמו שמשווים שני מספרים סופיים.
 34נראה שבמילה "וסדרם" כוונתו שהנפח לא תלוי רק במספר החלקיקים אלא גם בסדר שביניהם .צורת
חלקיק היסוד של כת המדברים לא נדונה כאן ,אם הוא קוביה אפשר שמאותו מספר חלקיקים הוא ירכיב
גוף שונה בנפחו מאשר אם הוא פירמידה או כדור .אנו רוצים להניח התאמה בין מספר החלקיקים לנפח,
ועל זה יש לסייג שמדובר שהסדר של הרכבתם זהה.
 35של חלקיקים המרכיבים גוף.
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פרק ג
הערה :הוכחה לטעות שבתיאוריות הקודמות
אם השיקול השכלי מכריח שגוף לא יכול להיות מורכב ממספר אינסופי של חלקיקים מחוברים,
ושאין הכרח שכל גוף מורכב מקיבוץ חלקיקים בלתי מתחלקים שמספרם סופי ,האין זה מכריח
שאפשרית מציאות של גוף בעל נפח שאינו מורכב מחלקיקים מקובצים?
אלא הגוף בעצמו הוא כמו שהוא בתפישת החושים .36בכל אופן אין זה אחד מהדברים שאינם
יכולים להתחלק בשום דרך .להיפך ,הוא מוכרח להיות בעל יכולת להתחלק.
החלקים שמהם מקובץ הגוף נוצרים על ידי פירוק ,חיתוך ,שוני בין שני מקרים שונים כמו משהו
שצבעו הוא כתמים של צבעים שונים ,בדמיון או בהתבוננות שכלית  -אם הפירוק נמנע 37מסיבה
כלשהי.38

 36אחת המחלוקות בין שיטת אריסטו למדברים היא לגבי תפישת החושים כמקור נאמן של אמת .באיגרת
לחכמי מארשילייא על חכמת הכוכבים כתב הרמב"ם:
"דעו רבותי ,שאין ראוי לו לאדם להאמין אלא באחד משלשה דברים :הראשון דבר שתהיה עליו ראיה
ברורה מדעתו של אדם כגון חכמת החשבון ,וגימטריאות ,ותקופות .והשני דבר שישיגנו האדם באחד
מהחמש הרגשות ,כגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום וכיוצא בזה בראית עינו .או שיטעום שזה מר
וזה מתוק .או שימשש שזה חם וזה קר .או שישמע שזה קול צלול וזה קול הברה .או שיריח שזה ריח
באוש וזה ריח ערב וכיוצא באלו .והשלישי דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ע"ה ומן הצדיקים.
וצריך האדם ,שהוא בעל דעה ,לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם ,ויאמר :שזה
האמנתי בו מפני הקבלה ,וזה האמנתי בו מפני ההרגשה ,וזה האמנתי בו מפני הדעה .אבל מי שיאמין
בדב ר אחד שאינו משלושת המינים האלה ,עליו נאמר "פתי יאמין לכל דבר" ".הרמב"ם יודע שהחוש
יכול לטעות ,אבל גם השכל טועה ,ותפקידנו לעמול לנקות את דעתנו מהטעויות ולא לוותר עליה בגלל
שתיתכן טעות .כיוון שהטבע הוא גילוי אלוהי שמכוון לאדם ,הוא פונה לכלי התפישה של האדם שהם
החוש והשכל ,והוא אמור להיות בשפה שמתאימה לשניהם.
לגבי המדברים כתב המורה נבוכים א' ע"ג בהקדמה השתים עשרה שאצל המדברים יש הכרח לקבוע
כיסוד שאי אפשר להאמין לחושים ,וכל שיטתם מתבססת על זה ,בין היתר בדבריהם על החלקיק שאינו
מתחלק שאין החוש יכול להשיג אותו ,עיין שם בדבריו העמוקים .הסיבה העמוקה שלדעתם אין להאמין
לחושים היא כי לדעתם הטבע המוחשי מסתיר את האלוהות ולא מגלה אותה ,ולכן צריך ללמוד להתעלם
ממנו.
 37מבחינה מעשית.
 38רצף
שיטת אריסטו שקו אינו אוסף של נקודות אלא הוא 'רצף' .כל זמן שהקו לא התחלק בפועל לשני קווים,
הקו הרצוף הוא אחד גמור ,ממש כמו שנקודה היא אחד גמור .המשל הוא שאם היינו מניחים נקודה מול
ראי מעוות שמרחיב את מה שמשתקף בו ,הנקודה היתה נראית בראי כמו קו אבל הקו הזה הוא עדיין
אחד גמור כמו הנקודה שהוא השתקפות שלה ,וכמו שהנקודה אינה אוסף של נקודות כך גם הקו אינו
אוסף של נקודות .ההבנה בזה היא שהקו הוא צל חומרי של אידיאה שאינה חומרית ,אינה תופשת מקום
חומרי ואינה מתחלקת לחלקים במובן של גוף חומרי ,הקו משקף את הווייתה של האידיאה ואין לו הוויה
בפני עצמו .זו אותה אידיאה של נקודה ,שהיא האידאה של האחדות האלוהית ,רק השיקוף שהקו משקף
אותה הוא במדרגת השתקפות שונה משל נקודה .מדרגות ההשתקפות מתחילות מהמופשט המוחלט,
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ומשם לתפישת המושג של יחידה ומשם לנקודה ומשם לקו ומשם לשטח ומשם לגוף תלת ממדי (עי'
לקמן פרק כ"ח ,במטאפיזיקה דלתא פרק ו  ,25b1016בתחילת "על השמיים" ,במטאפיזיקה קפא פרק ב'
1060ב שורות  , 20 10וע"ש כל ההמשך ,ובמטאפיזיקה מ' ונ' בכמה מקומות הביא את העניין לפי תורת
הסוד של אפלטון).
חלוקת קו היא במשל כמו כשהראי המעוות נשבר לרסיסים ורואים בכל רסיס את הנקודה האחת
שמשתקפת ,ומזה נראה כאילו יש כמה קווים (עיין מטאפיזיקה מ' פרק ב') .קו מתחלק רק אחרי שהוא
נשבר בפועל וכגון שסומנה עליו נקודה .לפני שהנקודה סומנה היא לא קיימת בקו ,כי הקו אינו אוסף של
נקודות (על הקו שהוא רצף אי אפשר כלל לסמן נקודה ,כי אינו אוסף של נקודות ,הנקודה היא שבירת
הקו והיא השתלשלות למדרגה יותר נמוכה של תפישה ומציאות (עיין פיזיקה ספר ח' וספר ו' ,עניין זה
דורש ביאור רחב ,עיין בביאור על מורה נבוכים על הקדמות לחלק ב'  -הקדמה כ"ו (חלק ב')  -ביאור
בפיזיקה של אריסטו ספר ח' פרקים ה'-ח' ,וכן בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,42ורשימה
 .46אפשר בתוך הרשימות האלה למצוא את הנושא לפי חיפוש המילה "רצף" ,וכן אפשר לחפש בתגיות
של האתרים האלה את המילה "רצף" או "אכילס והצב" ולראות עוד כמה מקומות באתרים על פילוסופיה
אריסטוטלית ועל המורה נבוכים שהנושא נדון בהם .עיין גם לקמן פרק י"ג ,שם התבאר שמה שהעצם
אינו מתחלק זהו מצד הצורה ,אבל מצד החומר הארצי הוא מתחלק).
לפי אריסטו הקו יכול להתחלק עד אין סוף (אם לא באופן מעשי אז בדמיון או בניתוח שכלי) ולעולם לא
נגיע לאטום ראשוני שאינו מתחלק ,כיוון שאין להוויתו של הקו יסוד חומרי ראשוני .מזה נובעת כמובן
ההסתכלות על מישור ועקוב שגם הם רצף כמו הקו ,כל אחד במדרגה פחות מופשטת של תפישה.
מה שאבן סינא מזכיר כאן את תפישת החושים ,למרות שהוא נאבק נגד תפישת כח הדמיון שמבוסס על
החושים וחותר להסתכלות עיונית מופשטת ,הוא לומר שהשכל העיוני צריך לתפוש את הגוף כאחד
פשוט ,לא כמורכב מחלקיקי יסוד ,וזה דומה לתפישה התמימה של החוש שתופש גוף כדבר אחד פשוט
ולא כמורכב מחלקיקים.
האטום של המדברים נקרא בערבית "ג'והר" ,והיא אותה מילה שמשמשת בערבית למושג האריסטוטלי
'עצם'.
אריסטו כתב במטאפיזיקה תחילת ספר זתא ( 2b1028הכוונה דף  1028עמוד ב' שורה  ,2בעימוד
הסטנדרטי של אריסטו שמופיע ברוב המהדורות):
"ובאמת השאלה שעלתה תמיד ,בימי קדם ועכשיו ,ותמיד היא הנושא של החקירה ,היא :מה המובן של
'להיות' [וכמו שכתב בתחילת מטאפיזיקה גמא שיש מדע שחוקר את ה'היות' כהיות ,כלומר לא כאמירה
על משהו שהוא נמצא ,אלא של המושג 'נמצא' כמושג שעומד בפני עצמו ,במובחן מהמשהו שהוא זה
שנמצא] ,היא בדיוק אותה שאלה עצמה מה המובן של 'עצם' .שזהו הדבר שיש שאומרים שהוא אחד
[שיטת אריסטו שהעצם הוא הצורה והיא אחת] ,ויש שאומרים שהוא יותר מאחד [שיטת האטומיסטים
שהנמצא הוא חלקיקים בלתי מתחלקים רבים]".
ובמטאפיזיקה גמא פרק א  9a1004כתב אריסטו:
"[הביטוי] 'אדם אחד' ו'אדם' הם אותו הדבר ,ו'אדם נמצא' ו'אדם' הם אותו הדבר ,והכפלת המילים ב
'אדם אחד' ו'אדם נמצא' ,לא מוסיפה שום משמעות חדשה ]...[ .אחדות היא לא שום דבר נפרד מלהיות
נמצא".
המאבק של העמדה האריסטוטלית שמציג כאן אבן סינא נגד העמדה של המדברים הערבים מימי הביניים
שהיו קנאי דת ,וכן דמוקריטוס שפיתח תורה אטומיסטית חילונית ,הוא מאבק על שורש תפישת
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פרק ד
השלמה :על האין סופיות של החלוקה הדמיונית של גופים
האם אין זו האמת שאם גוף אינו הרכבה של יחידות שאינן מקבלות חלוקה ,אז החלוקה ,במיוחד
39
זו שעל ידי הדמיון ,מוכרחה להיות אפשרית ללא סוף?
זה עניין שחכמים 40ראו בו חשיבות גדולה .מי שבורך ביכולת התבוננות דברינו אלה יהיו לו
הדרכה.41

המציאות ,במובן הכי ראשוני שאפשר לאדם לתפוש .כדי להבין את העניין כאן יש להבין את המונח
'מציאות' ,שהוא שונה לגמרי ממה שאנו רגילים לפרש אותו בשפתנו .עיין בזה באדם חי רשימה .109
לפי אריסטו המציאות היא אחת בשורשה ,כי שורש מציאות הגופים הוא בצורות ,האידיאות ,והאידיאות
שרשן אחד בהכרח וכמו שעוד יתבאר ,לכן כתב שיש אומרים (כלומר אריסטו עצמו) שהעצם הוא אחד.
האחדות מכריחה תפישה ששורש המציאות אינו חומרי שהרי החומרית אין בה אחדות .לפי המדברים
שורש המציאות הוא הריבוי ,אותם חלקיקים רבים שהם השורש הראשון של מציאות הגופים (האל האחד
אצל המדברים הוא סיפור נבואי שאינו שייך למציאות של הטבע).
לפי אריסטו כי וון שהמציאות כולה היא אחדות רוחנית אחת של האידיאה האחת שהיא שורש כל
האידיאות ,המציאות כולה היא נקודה ,העצם הוא נקודה ,שהרי אינה חומר ואין לה נפח (ועיין רמב"ן על
בראשית א' א') .אצל אריסטו הנקודה נתפשת בתפישה רוחנית מופשטת ,וכמו שמבואר בשני הספרים
האחרונים ש ל המטאפיזיקה בכמה מקומות ,ואצל המדברים והאטומיסטים אותה נקודת עצם נתפשת
בתפישה חומרית ,ולכן הם מוכרחים להטיל בה ריבוי ,כי החומר הוא במהותו ריבוי.
כל אדם בהכרח באופן יסודי תופש את המציאות או כמו האטומיסטים והמדברים שהיא חומר וריבוי ,או
כמו אריסטו שהיא אחדות ששרשה מופשט מחומר (כמובן אלה שני עקרונות יסוד פשטניים ויש הרבה
מאוד גוונים ואפשרויות מורכבות בתוכם) .לכן הדיון כאן רלוונטי לכל אדם .זה מה שמדבר עליו הרמב"ם
בהלכות עבודה זרה פרק א' תחילת הלכה ג'.
 39כל גוף שיש לו נפח כלשהו יכול להיות מצוייר בדמיון כמחולק לחלקים בעלי נפח קטן יותר .שמעתי
מי שאמר שהמדע של היום גילה שיש חלקיקים בלתי מתחלקים וכשיטת המדברים .מה שיש חלקיקים
שמבחינת חוקי הטבע אי אפשר באופן מעשי לחלק אותם ,אין זה סותר את דעת אריסטו כי לשיטתו אין
חשיבות ליכולת המעשית לחלק אלא רק לאפשרות העיונית ,כי די בזה לראות באופן עיוני שלחומר אין
ממשות משלו .לפי התצפיות המדעיות של זמננו יש חלקיקי יסוד חסרי מסה וממילא חסרי מידות ,והם
אינם יכולים להתחלק .כדי להבין את הפירוש של המושג 'נמצא' ביחס לחלקיקים אלה צריך לומר שהם
"אנרגיה" ,יש כלים מתימטיים ופיזיקליים לטפל באנרגיה ,אבל להבין מבחינה פילוסופית איזה אופן
מציאות היא האנרגיה ,זה קשה .דעת אריסטו בזה התבארה בביאורי על המורה נבוכים על הקדמה כ"ו
לחלק ב' של המו"נ ,בחלק הראשון של ביאורי על ההקדמה הזו .בכל מקרה אפשר תמיד לחשוב מבחינה
עיונית על כמות אנרגיה קטנה יותר (גם אם התצפיות גילו שיש קוונטים של אנרגיה שאין לנו כלים
מעשיים לחלק אותם) וגם זה אין לו גבול.
 40אריסטו.
 41כאן היא נקודת התחלה שאם תופשים אותה בעיון שכלי היא מובילה להמשך לימוד ארוך וגדול.
בכללות הנדון כאן הוא השאלה האם יסוד המציאות הוא החומרי או המופשט.
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פרק ה
הערה :תנועה וזמן גם כן מתחלקים ללא סוף
ממה שכבר למדת על היכולת של מידות להתחלק ללא סוף ,עליך להבין גם כן שתנועה ,והזמן
של תנועה זו ,גם הם מתחלקים ללא סוף; ולא תנועה ולא זמן מורכבים מיחידות בלתי
מתחלקות.42

 42עיין במורה נבוכים א' ע"ג הקדמה שלישית ,שלפי המדברים הזמן מתחלק לרגעים בלתי מתחלקים,
אטומים של זמן ,כי הם ידעו שיש תלות בין מרחק תנועה וזמן ,ואם למרחק יש אטומים בלתי מתחלקים
בהכרח גם לתנועה ולזמן יש כאלה.
תנועה היא מעבר גוף לאורך מרחק ,ואם יש חלקיק של מרחק שאינו מתחלק ,תנועת הגוף לאורך אותו
חלקיק מרחק גם היא לא יכולה להתחלק לשתי תנועות .לכן לשיטתם התנועה מוכרחה להיות אוסף של
תנועות קצרות שאינן יכולות להעצר באמצע ,אינן יכולות לנוח לפני שהגיעו לנקודת הסיום .שהרי אם
התנועה תיעצר לפני שהגיעה אל מחוז תכליתה ,היא תסמן את נקודת העצירה באמצע החלקיק של
המרחק שאותו היא עוברת בתנועתה ,והרי מדובר בחלקיק הכי קטן של מרחק שאי אפשר לחלק אותו גם
לא בדמיון ומחשבה ,ולכן אי אפשר לחשוב על סימון נקודה באמצע שלו על ידי עצירת התנועה באמצעו,
וממילא התנועה לא יכולה לנוח עד שהיא מגיעה לקצהו של החלקיק .לשיטת המדברים הגוף הנע קופץ
מתחילת החלקיק של המרחק אל סופו בלי מעבר באמצע ,בעצם הוא נעלם בתחילת החלקיק ומופיע שוב
בסופו .לפי המדברים גוף אין לו המשכיות בזמן (כי לשיטתם אין צורה ,אידיאה ,שמלכדת את המציאות
המוחשית לעצמים שנמשכים על פני זמן כלשהו) אלא כל רגע ורגע הגוף נוצר מחדש במקרה ישירות על
ידי הרצון החופשי של האלוה והוא גוף חדש ,כלומר החלקיק שנעלם בתחילת המרחק אינו אותו חלקיק
שהופיע שוב בסופו .כנראה לשיטת המדברים חלקיק אחד יש לו המשכיות בזמן ורק גוף שמורכב
מחלקיקים אין לו המשכיות ,כי לא מפריעה להם הסתירה בין התפישה המטריאליסטית שאומרת שיש
חלקיק בלתי מתחלק לתפישה הדתית שאומרת שהבורא בורא כל רגע את הכל כרצונו בלי שום קשר למה
שהיה לפני רגע.
לפי המדברים לחלקיק יחיד אין אורך כלל ,ורק כשהוא מתחבר עם חלקיק נוסף הם מקבלים אורך .הסיבה
שהם הוכרחו לומר שלחלקיק יחיד אין אורך ,כי הם מודים שאם היה לו אורך הרי הוא מתחלק .לפי זה
אחרי שחלקיק התחבר עם חלקיק נ וסף והם קיבלו אורך ,הרי כעת הם מתחלקים בלי סוף עד שיגיעו
לחלקיק חסר שום אורך .לפי זה חלקיק שנע לאורך קו לא צריך לדלג בקפיצות שאורכן מרחק בלתי
מתחלק כלשהו שגדול מאפס .שוב רואים ששיטת המדברים היא כלל לא פילוסופיה ,כי אינה מנסה כלל
להתאים לשכל ,אלא הכל הוא ציורי דמיון בלבד.
(הזמן)
הזמן הוא מדידת התנועה (יחס מספרי שלה לגבי תנועה אחרת ,שהיא מחוג השעון של המדידה של
תנועה זו .המחוג הראשוני הוא תנועת גרמי השמיים) ,כמו שכתב אריסטו בכמה מקומות ,ואם התנועה
לא מתחלקת בלי סוף אז גם יחידות מדידת הזמן לא יכולות להתחלק בלי סוף ,ואם נחלק מידת זמן כמו
למשל דקה לשישים שניות וכן הלאה ,נגיע למשך זמן שהוא "אטום של זמן" שאי אפשר לחלק אותו
יותר .הזמן הוא רק מספר ,הוא רק מדידה מספרית של התנועה על ידי חישוב היחס שלה לתנועה אחרת.
אדם הלך במשך יחידת זמן של 'יום' ,כשתנועתו היא ביחס של אחד לאחד לתנועת השמש מהזריחה
לשקיעה (או לכל תנועה אחרת שנבחר לשמש כמחוג למדידת הזמן) .הוא הלך במשך זמן של חצי יום
כשתנועתו היא ביחס של אחת לשתיים לתנועת השמש מהזריחה לשקיעה .מספר בלי ספק יכול להתחלק
בלי סוף ,לכל מספר אפשר לחשוב על מספר קטן ממנו ,ואין ,ואי אפשר שתהיה ,ישות מספרית בעלת
גודל מספרי קבוע מסויים שהיא המספר הכי קטן האפשרי .כיוון שהזמן הוא רק מספר הוא בהכרח
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פרק ו
רמיזה :על ההבדל בין מה שהוא רצוף בעצמו ובין מה שיש לו את האפשרות
בכח להיות רצוף
כבר למדת שגוף יש לו כמות רצופה אחת ,ושחלוקה ופירוק יכולים לקרות לו.43
אתה יודע שהדבר שהוא רצוף בעצמותו ,44שונה מהדבר שיש לו את האפשרות בכח לקבל רציפות
47
וחלוקה 45באופן שהוא בעצמו יתואר על ידי רציפות וחלוקה .46כך ,האפשרות בכח לקבלה זו
היא אחרת מאשר להיות בפועל מקבל ,ואחרת ממזגו וצורתו.48

מתחלק בלי סוף .דבר זה הכריח את המדברים לומר שהזמן הוא עצם נברא .בספר האמונות והדעות לרבי
סעדיה גאון שהיה מכת המדברים כמו שכתב במו"נ א' ע"א (עיין הערת מ .שוורץ שם) ,בפרק א' בראיה
הרביעית ,מבואר שלדעתו הזמן הוא עצם נברא ,והוא כמו מין של גוף .לפי זה כמו החומר הזמן גם כן
מורכב מחלקיקים שאי אפשר לחלק אותם .מה שהזמן נחשב כעצם נברא בפני עצמו ,שאנו מהלכים
בתוכו באופן כלשהו ,הוא דבר שאי אפשר להבינו בשכל אלא רק בתפישת דמיון ילדותית.
" 43כמות" הכוונה לקטגוריית הכמות ,דהיינו מידות האורך רוחב וגובה של הגוף .זה מה שהתבאר לעיל
פרק ג' לגבי ה'רצף' .עיין הרחבה בזה במטאפיזיקה יוטא בשלושת הפרקים הראשונים .במו"נ א' ע"ג
הקדמה ג' המילה רצוף מתורגמת על ידי אבן תיבון נדבק .לגוף יש רציפות מכח שחלה בו צורה ,וחלוקה
יכולה לקרות לו מצד שהוא חומרי.
 44הצורה ,שמעניקה את האחדות הרצופה לגוף.
 45החומר ,שיכול לקבל רציפות על ידי שצורה חלה בו ,או חלוקה על ידי כח חומרי שפועל עליו ,כגון
חיתוך שמחלק אותו.
 46החומר מתואר כאחד בעצמותו כשצורה חלה בו ,או מחולק אם חולק על ידי כח חומרי שפעל עליו.
הצורה לא "מתוארת כרצף" ,נפש חיה של בעל חיים היא בהוייתה אחד פשוט ולא רק "מתוארת כאחד"
(נפש וצורה הם עניין אחד עיין "על הנפש" ב' א' ,ובעוד מקומות רבים) .החומר "מתואר כאחד
בעצמותו" כי אינו אחד אלא מצד הצורה שחלה בו ,הוא "בעצמותו" אחד כיוון שהאחדות עם הצורה
היא אחדות עצמותית ,אבל בחינת החומר שואבת את האחדות ממקור חיצוני לה (בחינת הצורה) ולכן
האחדות היא רק "תיאור" של העצם מצד החומר שלו .כשכח חומרי חילק את הגוף הוא מתואר כמחולק
ביחס לצורה שמקודם חלה בו ,כי מצד החומר לבד אין עצם שיהיה אפשר לומר עליו שהוא זה שהתחלק.
לכן החומר כשלעצמו אין לו תיאור לא של רצוף ולא של מתחלק כי אינו עצם כלל ,אלא הוא כשלעצמו
רק משהו שיש אפשרות שיתהווה לעצם כשתחול בו צורה .מה שהגוף החומרי שהוא אחדות חומר וצורה
הוא אחד רצוף זה מיסוד האחדות של הצורה ,מה שהוא יכול להתחלק זה לא באופן פשוט מצד החומר
כי החומר מאוחד עם הצורה והוא רצוף גם כן ,אלא בגלל שאצל החומר יש בחינה של חומר ראשון חסר
צורה וחסר אחדות שהוא רק אפשרות לא הכרחית לקבל את הצורה שיש לו כעת ,וזה השורש של החומר
שהוא ההתחלה שממנה אחר כך הוא בפועל קיבל צורה זו וכעת אינו יכול להתחלק מצד שהוא רצוף,
מה שכעת חלה בו צורה שהיא אחת והוא עצם ,העצם יכול להתחלק בגלל שלפני שהחומר נעשה עצם
הוא היה חומר ללא צורה ,שאין בו מיסוד האחדות ,ומשם מגיעה האפשרות לחלוקה .לכן אבן סינא כאן
מדגיש את ה'אפשרות' של החומר לקבל את הצורה.
 47האפשרות שהחומר יקבל רציפות מהצורה.
 48מזגו וצורתו של הגוף החומרי כגוף הם שהוא לא יכול לקבל חלוקה .ה"אפשרות" היא החומר הראשון
שאין בו צורה ואפשר שיקבל צורה זו ואפשר שלא ,ורק מזה מגיעה היכולת להתחלק .זה הפירוש
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אפשרות בכח כזו 49שייכת למשהו אחר מאשר עצמותו של זה אשר הוא רצוף בעצמו ,50אשר הוא
אם התחלק חדל מלהיות ,ומשהו אחר מתהווה .51אבל אם הרצף מחודש משהו כמותו בא לידי
התהוות פעם נוספת.52

פרק ז
טעות והערה :על ההתפשטות התלת ממדית ועולם הישויות המתימטיות
אפשר שתאמר שאם זה מוכרח ,זהו רק בגופים שמקבלים חילוק ופירוד ,ואינני סבור שכל גוף
הוא כך.53

שהאפשרות היא שונה מטבעו וצורתו של הגוף .דבר זה עמוק מאוד ואינני מנסה להבהיר אותו כאן ,כי
עוד ידובר בו הרבה בהמשך.
מזג של עצם היינו צורתו כחומר ,צורה נקבית ,עצם הומיאומרי (שגם אחרי חלוקתו שמו נשאר עליו וכגון
"גוש" של משהו) ,כ י גם מה שאנו קוראים לו חומר וכגון עפר או מים או גוש אבן או עץ שהוא חומר
גלם למלאכה ,או חתיכת בשר ,הוא אופן של צורה שנקרא מזג ,מלבד החומר הראשון שהוא לבדו חומר
גמור ואין בו שום תפישה .ועיין עוד בזה בהערות קצרות על מורה נבוכים א' ע"ב.
 49בחינת החומר הראשון שבעצם.
 50בחינת הצורה.
 51צורה כשהיא מתחלקת העצם חדל מלהתקיים ,כי הצורה לא יכולה להתחלק אלא רק להיפרד מהחומר.
צורת ה'סוס' ,דהיינו נפש החיה שבסוס (כמו שכתב ב"על הנפש" ב' א') ,לא יכולה להתחלק לשני חצאי
נפש סוס ,אלא כשהחומר מתחלק הצורה נפרדת מהסוס ונשאר רק בשר שהוא עצם חדש לגמרי ואחר
לגמרי מ'סוס' ומבשרו של הסוס החי (כמו שכתב ב"על הנפש" ב' א'  22b412שעין שנעקרה היא לא עין
כלל).
 52כסא שנשבר באופן שאי אפשר לשבת עליו חדל מלהיות כסא (צורת 'כסא' היא 'דבר שמתאים לישיבה
עליו') ,ונעשה עצם חדש שהוא 'קרשים' .אם מחברים את השברים הוא חוזר להיות כסא שדומה לכסא
הקודם ,אבל אינו באמת אותו כסא כי הכסא הראשון כבר בטל לגמרי ממציאותו.
הערה :כשאנו מדברים על צורה שהיא אחת לגמרי עם החומר והיא רק בחינת של הסתכלות על העצם,
מונח בזה תמיד גם הידיעה שהצורה הזו מציאותה נובעת מצורה מופשטת לגמרי שקיימת באופן ריאלי
ברובד אחר של מציאות מהרובד של המציאות הארצית (אידיאה במובן האפלטוני) .יש רובד מציאות
ארצי שבו מציאות ועצם פירושם אחדות של צורה וחומר ,ויש רובד מציאות שמיימי ששם מציאות ועצם
פירושם צורה מופשטת מחומר .לכן בדיבור על צורה תמיד יש גם צד התייחסות לצורה כמציאות בפני
עצמה .כך מבואר במטאפיזיקה למבדא ועוד מקומות רבים אצל אריסטו ,והארכתי בזה בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית בכמה מקומות ,ביניהם ברשימה  5שם.
 53עד כאן דברי הטעות שנאמרה בכותרת ,המילים "ואינני סובר שכל גוף הוא כך" הן מדברי הטועה.
מהמילים "אם אתה סבור כך" מתחילה ההערה שמגלה לטועה את האמת בעניין זה.
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הטועה מבקש להציל את שיטת המדברים מההתקפה של אבן סינא .ההתקפה של אבן סינא היא שאם
החלקיק היסודי הוא בעל נפח ,אז הוא ניתן לחלוקה לפחות בדמיון ,ונמצא כדברי אריסטו שהחומר יכול
להתחלק בלי סוף ואין בו ממשות מצד עצמו (ומוכרחים להגיע לכך שהצורה היא זו שמעניקה לו
ממשות) .ומצד שני אם החלקיק היסודי אינו בעל נפח ,לא ייתכן שהוא יעניק נפח לגוף שמורכב ממנו.
ההצלה שהטועה מנסה לומר היא שיש חלקיק יסודי שהוא בעל נפח ובכל זאת אינו מקבל חילוק ופירוד
אפילו לא בדמיון או בעיון השכלי .חלקיק כזה יהיה היסוד הראשוני של המציאות החומרית וכל הגופים
החומריים יוסברו כהרכבות של חלקיק כזה ,ויש להם נפח כי לחלקיקי היסוד יש נפח .כך לא נצטרך לומר
כשיטת אריסטו שיש צורה רוחנית שחלה בחומר ושורש העניין של 'להיות נמצא' נובע ממנה.
לכאורה מוכרח שכל חלקיק בעל נפח כלשהו יכול להתחלק לפחות בעיון ,כי נפח נמדד במספרים ,וכמו
שכל מספר יכול להתחלק כך גם כל מספר שמתאר אורך של חלקיק יכול להתחלק .כוונת הטועה היא
להשתמש בגופים האפלטוניים הגיאומטריים המפורסמים כחלקיקי יסוד של המציאות ,והם בעלי נפח
ובלתי מתחלקים.
כתב בטימיאוס מאת אפלטון ,מעמ' :53
"אך קודם לכן היו כל אותם המינים [ד' היסודות] בלא מתכונת ומידה .אש ,מים ,אדמה ואויר אמנם
נמצאו בהם כמה סימנים בהם ניכר טבעם ,אבל מכל וכל היו שרויים באותו מצב שבהיעדר אלוה יהא
מסתבר לגבי כל דבר שבעולם .כך היה ,אפוא ,טיבם ,בשעה שהוחל בתיקון העולם ,ואותה שעה נתן להם
האל בתחילה תבנית נפרדת ,על ידי צורות ומספרים ]...[ .ראשית כל ,אפוא ,גלוי וידוע לכל אדם ,שאש,
אדמה ,מים ואויר  -גופים הם; וכל גוף יש בו עומק; ואילו עומק מוכרח להיות מוקף שטח; וכל משטח
ישר־קווים הריהו צירוף של משולשים [ ]...הרינו מניחים ,שזאת היא ראשיתם של אש ושאר הגופים []...
ועכשיו עלינו להכריע בשאלה :מה הם ארבעת הגופים המושלמים ביותר שיכולים להיבנות ,ובלא שיהיו
דומים זה לזה ,יכולים כמה מהם להיוולד זה מתוך זה ,כשהם מתפרקים? אם נקלע אל מטרה זו ,תימצא
בידנו האמת בדבר התהוותם של אדמה ואש והגופים המתווכים בין אלה לפי המתכונת הנכונה".
שם עמ' :55
"הרי הריבוע הוא בהכרח בסיס יציב יותר מהמשולש ,הן בחלקיו הן בשלמותו .מכיוון שכך ,נקיים את
סבירות הסברנו ,כשנשייך גוף זה לאדמה; ומבין השאר ,את שניתן לתנועה פחות מהאחרים - ,למים; את
הנע ביותר - ,לאש ,ואת האמצעי בין הללו  -לאויר .וכן נשייך לאש את הגוף הקטן שבהללו ,את הגדול
שבהם  -למים ,ואת האמצעי  -לאויר; וכן את שזויותיו חדות ביותר  -לאש ,את השני מבחינה זו  -לאויר,
ואת השלישי  -למים.
ואם נקח ,אפוא ,את כל הגופים הללו ,הרי זה שמספר פניו מועט ביותר [הפיראמידה] ,בהכרח שהוא קל
התנועה שבהם ,כיון שהוא שנון וחד ביותר מכל עבריו; והוא אף הקל שבהם ,כיון שהוא בעל המספר
הקטן ביותר של אותם החלקים שמהם הורכבו כולם .הגוף השני הוא שני מבחינות אלו ,והשלישי -
שלישי .מכאן ,שגם לפי הגיון הדברים המחייב וגם לפי מה שמסתבר נוכל לראות בגופה המוצק של
הפיראמידה שבנינו  -יסודה וזרעה של אש; בגוף שנוצר אחריה  -יסודה וזרעה של אדמה; ובשלישי -
את של המים.
ועלינו לתאר לעצמנו את כל הגופים האלה קטנים עד כדי כך ,שכל גוף יחיד מכל מין ומין אינו נראה
לעיננו בשל קטנותו; אך בהצטבר רבים מהם יחדיו ,ייראו גושיהם .ואשר למספריהם ,תנועותיהם
וכוחותיהם משאר בחינות ,עלינו להניח שהאל תיכנם לפי המתכונת הראויה ,והביאם בכל פרט ופרט
לתכלית השלמות ,במידה שההכרח נענה להסברתו וניאות לשתף עמו פעולה.
והנה מתוך כל מה שאמרנו עד כה בענין המינים ,מסתבר [עמ'  ]56-57ביותר שהם נוהגים כדלהלן :אדמה
שנתקלת באש ומתפרקת בשל חידודה של זו ,תתנודד אנה ואנה  -בין שלאחר התפרדותה תהא מקופלת
בתוך האש עצמה ,ובין שבתוך גושי אויר או מים  -עד שחלקיה היא ייפגשו אלו באלו באשר ייפגשו,
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יתחברו יחדיו ושוב יהיו לאדמה; שלעולם לא יוכלו להיהפך למין אחר ]...[ .בכך הועלו סיבותיהם של
כל הגופים שהם בלתי מורכבים וראשוניים .ואילו את סיבת הסוגים השונים שמצויים בכל אחד מהללו
יש לראות בדרך שבה נתחבר כל אחד משני המשולשים היסודיים אל בני מינו" (במאמרים ומקורות
נלווים מאמר  2העתקתי יותר מדברי אפלטון שם ובלי השמטות).
אפלטון מתאר את הגופים הגיאומטריים כגופים ראשוניים "שהאל תיכנם לפי המתכונת הראויה ,והביאם
בכל פרט ופרט לתכלית השלמות ,במידה שההכרח נענה להסברתו וניאות לשתף עמו פעולה" ,אפשר
להבין מזה שמציאותם של חלקיקים אלה הכרחית כעקרון יסוד של המציאות .מציאותם נובעת משתי
התחלות המציאות הראשונות לפי התורה שבעל פה של אפלטון שמובאת באריסטו ,שהן ה'אחד' שהוא
השלמות ו'השתים הבלתי מוגדר' שהיא ההכרח ,ולכן גם מצד העיון אי אפשר לחשוב שהגופים האלה
ניתנים לחלוקה ,אע"פ שיש להם נפח .הם מתוארים כגופים קטנים שמהם מורכבים הגדולים ,ואפשר
להבין שהם הקטנים ביותר שאפשר.
רובד המציאות של הישויות המתמטיות
המציאות החומרית יכולה להיות מתוארת במספרים בלבד .כל גוף חומרי יכול להיות מתואר על ידי
מספרי מידות אורך רוחב וגובה ,וצירוף כל התיאורים האלה יתן תיאור של כל המציאות החומרית .יש
תוכנות מחשב שמתארות נוף תלת ממדי שאפשר על המסך כביכול ללכת בתוכו ולראות אותו מכל צדדיו
כמו שרואים נוף מציאותי ,והוא יכול להיות תיאור מדוייק של נוף שקיים במציאות ,והרי במחשב אין
מאומה זולת מספרים.
במציאות החומרית התלת ממדית לכל דבר יש מידות מספריות ,כלומר בהכרח מונח בה גם התיאור
המתמטי שלה .אם נבטל את המציאות של חו מר ממשי ונשאיר רק את המציאות של התיאור המתמטי,
נקבל מציאות תלת ממדית שמכילה את כל העצמים התלת ממדיים שיש במציאות החומרית ,והיא רק
מספרים ואין בה חומר ממשי.
אפלטון אמר שקיים רובד מציאות כזה ,שהוא רובד ביניים בין מציאות האידיאות המופשטות ובין
המציאות החומרית .הרובד הזה יש בו עקרונות יסוד שנובעים מטבעו (זה מה שמבאר בדרך אזוטרית
אפלטון בטימיאוס שם לגבי המשולשים והגופים המורכבים מהם) ,ומהם נובעים העקרונות היסודיים
של המציאות החומרית שמושתתת על ארבעת היסודות( .בבראשית א' ב' רובד המציאות המתמטי נקרא
"בוהו"" .תוהו " הוא החומר הראשון שאין בו שום הגדרה ותפישה" ,וחושך על פני תהום ורוח אלהים
מרחפת על פני המים" אלה ארבעת היסודות" .בוהו" הוא מה שבין התוהו ליסודות ,והוא הרובד של
התפשטות תלת ממדית בפני עצמה שאנו מדברים בו כאן .עיין שם בפירושי רש"י והרמב"ן ,ובמורה
נבוכים ב' ל' ,וכן הוא בספרי הקבלה ,עיין אריכות בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .67
כשהיסודות היו במצב של כאוס כבר התחילו "סימנים בהם ניכר טבעם" ,זה עניין עמוק מאוד ולא כאן
המקום להאריך בו) .המדברים חולקים על אפלטון במה שאמר שיש אידיאות מופשטות ,ולצורך כך
מחפשים חלקיק יסודי חומרי לא מתחלק ,שמכח שאינו מתחלק יוכל לתת למציאות את התכונה של
'להיות נמצאת' בלי להצטרך לאידיאות ,והם יכולים לקחת מאפלטון את הגופים המתמטיים ולהשתמש
בהם נגדו כחלקיקי יסוד של המציאות ,שבהם מונחת המציאות כיוון שאינם מתחלקים ,והם חומריים
ואינם אידיאות כיוון שיש להם מידות אורך רוחב וגובה מספריות (לקמן חלק ב' פרק כ"ד מובאת שיטה
ששייכת לגישה הכללית של המדברים או האטומיסטים ,ולוקחת יסודות מאפלטון ומפרשת אותם
בשטחיות והגשמה ,ומדברת גם כן על אותם גופי יסוד גיאומטריים של אפלטון כמו כאן ,ואפשר שזו
אותה שיטה שאבן סינא מתייחס אליה גם כאן).
במטאפיזיקה א' פרק ו'  16b987כתב אריסטו (תרגום רות)" :ועוד אומר אפלטון שמלבד המוחשים
והצורות נמצאים מושאי המתמטיקה ,התופשים מקום אמצעי" .בהערת שקולניקוב שם מס'  13כתב:
"בלימודי הגיאומטריה מייחסים תכונות אלה ואלה לא ל'משולשיות' [הצורה המהותית של המשולש],
אלא ל'משולש' [העצם הפרטי ,האינדיבידואל] .אולם משולש זה אינו משולש מוחשי ,מפני שאין משולש
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אם אתה סבור כך ,עליך לדעת שהטבע של ההתפשטות התלת ממדית הוא בפני עצמו אחד וזהה
ואינו יכול לוותר על המקבל 54או על הצורך במקבל.55

מוחשי שהוא מדוייק ,יוצא בהכרח שהוא מושכל; ואולם הוא גם פרט .הוא נמצא אפוא 'באמצע' בין
הכולל שהוא מושכל ובין המוחש שהוא פרט; הוא פרט מושכל( ".עיין עוד בזה רמזים עמוקים
במטאפיזיקה א' בכל פרק ו' ,וגם במטאפיזיקה מ' ב').
במטאפיזיקה למבדא סוף פרק א' כתב על העצם שאינו ניתן להתנועע (המופשט ,בניגוד לעצם המוחש):
"עליו אומרים אחדים שהוא בעל מציאות נפרדת ,ויש מהם [אפלטון] שמחלקים אותו לשניים שהם
הצורות ונשואי המתמטיקה; ויש [קסנוקרטס] שקובעים את שנים אלה כטבע אחד; ויש [ספיוסיפוס]
שמכירים במציאותם של נשואי המתמטיקה בלבד".
" 54מקבל" פירושו חומר ממשי" .צורך במקבל" פירושו שאם מנסים להתבונן במציאות המתמטית
בהפשטה מחומר ממשי ,ההתבוננות מוכרחה להשתמש בעיון שלה במושג של עצם חומרי ,ובלי זה לא
תוכל לתפוש .עיין רמב"ם הלכות יסודי התורה ד' ז' ,שיש שתי דרכי תפישה ,האחת "לעולם אין אתה
רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם" ,זו דרך התפישה של המציאות החומרית הארצית ,ומכונה כח
הדמיון .ויש "והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל
בלא ראיית עין ".זו דרך התפישה של המופשט על ידי השכל העיוני .המציאות המתמטית אינה לא זה
ולא זה ,ואין לאדם כלי תפישה שיכול לתפוש אותה כמות שהיא ,כיוון שאינה רובד של מציאות שקיים
בפני עצמו (באמת המציאות הווה לפי כלי התפישה של האדם ,ולכן יש התאמה ביניהם ,ולא כאן המקום
להאריך בזה) .לכן כשאנו מנסים לתפוש שאחת ועוד אחת הן שתיים ,אנו מוכרחים לחשוב על שני
תפוחים או על שני עצמים כלליים חסרי תכונות ,ואי אפשר להשתחרר לגמרי מתפישת עצמים .עיין
מטאפיזיקה זתא פרק י' וסוף פרק י"א ,ובמטאפיזיקה אטא פרק ו' ,שכתב שהמספרים הם ישויות חומריות
(זהו כיוון ש הם מוגבלים ומוגדרים באותו אופן כמו העצמים החומריים ,ולא כמו הצורות המופשטות
שאין להן קטגוריית כמות כלל ועיקר).
 55רובד המציאות של הישויות המתמטיות
הגופים הגיאומטריים של אפלטון אינם גופים חומריים ,שהרי הם לפני השלב בו ד' היסודות הושלמו
להיות מציאות חומרית ש ל צורה קבועה בחומר ,להיפך ,הגופים הגיאומטריים הם מה שמכוחו לבסוף
היסודות נקבעו כצורות בחומר .החומר הראשון הוא העדר גמור ,כאוס גמור .ארבעת היסודות ,אש רוח
מים ועפר ,גם הם אינם ישויות שקיימות בעולם החומרי ,בטבע ,כמו שכתב אריסטו .הם לא נתפשים
בחוש כלל ,והחיבו ר שלהם עם החומר שלהם ,הוא החומר הראשון ,אינו באותו אופן כמו חיבור הצורה
לחומר בכל העצמים הארציים (כמו שכתב אפלטון בטימיאוס בסיפור הבריאה השני שלו ,עיין שם מעמ'
 .49עניין זה התבאר בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר "התנועה יסוד ההווייה") .רק
בחומר המורכב מכל ד' היסודות בהרכבה מזגיית (תרכובת) נקבעות הצורות בדרך שיוצרת 'עצם' (שהוא
איחוד חומר וצורה) ,כלומר דבר שנחשב קיים לפי ההגדרה של העולם הארצי.
המציאות החומרית יכולה להיות מתוארת במספרים בלבד .כל גוף חומרי יכול להיות מתואר על ידי
מספרי מידות אורך רוחב וגובה ,וצירוף כל התיאורים האלה יתן תיאור של כל המציאות החומרית .יש
תוכנות מחשב שמתארות נוף תלת ממדי שאפשר על המסך כביכול ללכת בתוכו ולראות אותו מכל צדדיו
כמו שרואים נוף מציאותי ,והוא יכול להיות תיאור מדוייק של נוף שקיים במציאות ,והרי במחשב אין
מאומה זולת מספרים.
במציאות החומרית התלת ממדית לכל דבר יש מידות מספריות ,כלומר בהכרח מונח בה גם התיאור
המתמטי שלה .אם נבטל את המציאות של חומר ממשי ונשאיר רק את המציאות של התיאור המתמטי,
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נקבל מציאות תלת ממדית שמכילה את כל העצמים התלת ממדיים שיש במציאות החומרית ,והיא רק
מספרים ואין בה חומר ממשי.
אפלטון אמר שקיים רובד מציאות כזה ,שהוא רובד ביניים בין מציאות האידיאות המופשטות ובין
המציאות החומרית .היסודות אינם עצם ,הצורות לא נקבעות בהם אלא מצטיירות בהם כמו השתקפויות
בראי שלא נצרבות בראי ליצור עצם שהחומר שלו הוא זכוכית הראי ,או כמו גלים בים (גל אינו עצם
מובחן מהים ,הוא רק תנועה של מי הים עצמם) .היסודות הופכים לעצם מכח העתיד ,בעתיד מהתרכובת
שלהם יתהוו עצמים ,תחולנה צורות בתרכובת; כיוון שסופם של היסודות ללבוש צורה של עצם אחרי
שיתרכבו זה בזה ,הם מתחילים לקראת זה לצאת אל הפועל מהתוהו בתנועה אל מצב של לבישת צורה
והתהוות עצם .לכן העצמים צריך שיתקיימו כבר במחשבה .לא מדובר כאן על הצורות הטהורות שיש
להן קיום כצורות מופשטות בלי צורך הכרחי לצאת אל הפועל כעצם .אלא מדובר על העצמים החומריים
עצמם ,שהן עדיין לא בפועל אבל הם כבר קיימים במחשבה כתכלית שאליה היסודות יוצאים אל הפועל.
הקיום הזה הוא הקיום של המציאות כתיאור מתמטי ללא התלבשות בחומר .זה לא באמת קיום ,כי הקיום
בעולם שמעל גלגל הירח פירושו להיות קיים כיישות מופשטת מחומר של ד' היסודות ,והקיום בעולם
הארצי שמתחת לגלגל הירח פירושו להיות קיים כצורה מאוחדת עם חומר שמורכב מד' היסודות .אלא
הקיום כת יאור מתימטי הוא קיום שאינו בפועל ,הוא קיים רק כשלב מעבר מהקיום המופשט אל הקיום
החומרי ,ולא כמצב של קיום שעומד בפני עצמו .לכן בכל מקום סדר ההווייה מתואר כחומר הראשון
ואחריו ד' היסודות (בבראשית א' ב' רובד המציאות המתמטי נקרא "בוהו"" .תוהו" הוא החומר הראשון
ש אין בו שום הגדרה ותפישה" ,וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים" אלה ארבעת
היסודות כמו שכתבו הרמב"ם והרמב"ן ורבים אחרים" .בוהו" הוא מה שבין התוהו ליסודות ,והוא הרובד
של התפשטות תלת ממדית בפני עצמה שאנו מדברים בו כאן .עיין שם בפירושי רש"י והרמב"ן ,ובמורה
נבוכים ב' ל' ,וכן הוא בספרי הקבלה ,עיין אריכות בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .67
הלשון של אפלטון בטימיאוס שכשהיסודות היו במצב של כאוס כבר התחילו "סימנים בהם ניכר טבעם",
רומזת לעניין עמוק מאוד ולא כאן המקום להאריך בו).
המדברים חולקים על אפלטון במה שאמר שיש אידיאות מופשטות ,ולצורך כך מחפשים חלקיק יסודי
חומרי לא מתחלק ,שמכח שאינו מתחלק יוכל לתת למציאות את התכונה של 'להיות נמצאת' בלי להצטרך
לאידיאות .הם ניסו "לקחת" מאפלטון את הגופים הגיאומטריים שלו שהם יסודות התיאור המתמטי של
המציאות ,ולהשתמש בהם נגדו כחלקיקי יסוד של המציאות ,שבהם מונחת המציאות כיוון שאינם
מתחלקים ,והם חומריים ואינם אידיאות כיוון שיש להם מידות אורך רוחב וגובה מספריות (לקמן חלק
ב' פרק כ"ד מובאת שיטה ששייכת לגישה הכללית של המדברים או האטומיסטים ,ולוקחת יסודות
מאפלטון ומפרשת אותם בשטחיות והגשמה ,ומדברת גם כן על אותם גופי יסוד גיאומטריים של אפלטון
כמו כאן ,ואפשר שזו אותה שיטה שאבן סינא מתייחס אליה גם כאן).
במטאפיזיקה א' פרק ו'  16b987כתב אריסטו (תרגום רות)" :ועוד אומר אפלטון שמלבד המוחשים
והצורות נמצאים מושאי המתמטיקה ,התופשים מקום אמצעי" .בהערת שקולניקוב שם מס'  13כתב:
"בלימודי הגיאומטריה מייחסים תכונות אלה ואלה לא ל'משולשיות' [הצורה המהותית של המשולש],
אלא ל'משולש' [העצם הפרטי ,האינדיבידואל] .אולם משולש זה אינו משולש מוחשי ,מפני שאין משולש
מוחשי שהוא מדוייק ,יוצא בהכרח שהוא מושכל; ואולם הוא גם פרט .הוא נמצא אפוא 'באמצע' בין
הכולל שהוא מושכל ובין המוחש שהוא פרט; הוא פרט מושכל( ".עיין עוד בזה רמזים עמוקים
במטאפיזיקה א' בכל פרק ו' ,וגם במטאפיזיקה מ' ב').
במטאפיזיקה למבדא סוף פרק א' כתב על העצם שאינו ניתן להתנועע (המופשט ,בניגוד לעצם המוחש):
"עליו אומרים אחדים שהוא בעל מציאות נפרדת ,ויש מהם [אפלטון] שמחלקים אותו לשניים שהם
הצורות ונשואי המתמטיקה; ויש [קסנוקרטס] שקובעים את שנים אלה כטבע אחד; ויש [ספיוסיפוס]
שמכירים במציאותם של נשואי המתמטיקה בלבד".
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אם הצורך של ההתפשטות התלת ממדית של עצם במה שבו הוא מתעצם 56ידוע בכמה מהמצבים
שלו ,57אז ידוע שטבעו אינו יכול לוותר על מה שבו הוא מתעצם.

מציאות מספרית כמו תיאור נוף בתוכנת מחשב ,אינה יכולה להתקיים אלא רק ביחד עם מציאות של
חומר ממשי ,שאותו היא מתארת .למשל אם יש סוס שעומד על האדמה ,ויש קו גבול שמפריד בין הסוס
לאדמה ,המספרים מתארים רק את מקומו של הקו המפריד הזה אבל הם לא בעצמם קו מפריד .קו מפריד
צריך בהכרח תיאור מספרי שקובע את אורכו ומקומו ,לכן המציאות המספרית קיימת בהכרח כבחינה של
המציאות החומרית ,אבל המספרים בפני עצמם בלי חומר ממשי לא יפרידו את הסוס מהאדמה ,אין בהם
משהו שיכול להפריד ,הם רק יכולים לתאר הפרדה ולא להפריד (למשל אם יש קו א' שארכו מ  1עד 9
על ציר המספרים ,ואנו רוצים שבמקום הקו הזה יהיו שני קווים נפרדים :קו ב' מ  1עד  ,4וקו ג' מ  4עד
 .9המספר  4לא יכול בעצמו לחלק את קו א' לשני קווים ,הוא לא עושה שום דבר לחלק יותר ממה
שעושים המספרים  2או  5או כל האחרים .רק אם יש כבר שני קווים מחולקים (קו ב' וקו ג') המספר 4
יכול לתאר את הגבול שביניהם) .לכן מה ש'נמצא' בפועל ,אם נניח שיש הגדרה של המילה "נמצא" לפי
הרובד של המציאות המתמטית ,כשמסתכלים על המציאות המתמטית כשלעצמה ,מה שנמצא הוא רק
חלל מתמטי תלת ממדי אחיד ושווה בכל מקום .במציאות המתמטית ,לפי הגדרת המציאות שלה עצמה,
אי ן אפשרות לחתוך גבולות אלא רק לתאר מיקום אפשרי של גבולות שייחתכו כשיהיו קיימים בחומר
ממש .זו כעין תוכנית אדריכלית שמשורטט בה היכן ייחתכו גבולות הבניין ואין בה גם לא באופן קיום
של תכנית ,מציאות של קיר ותקרה דלת וחלון (עיין בזה בראשית רבה א' א') .גם תוכנה שמתארת מציאות
בדויה מצטיירת על המסך ,העצמים על המסך מקבלים הפרדה בדרך ציור מוחשי שזה תמונת חומריות
ממשית .כשהתוכנה כתובה בקוד ,כמספרים על דף בלבד ,אז אינה יוצרת בשום רובד מציאות עצמים
נפרדים ,מי שיודע להבין את המספרים יכול מכוחם לצייר בדמיונו ציור של מציאות לפיהם ,כמו שהמסך
מצייר ,ואפשר שדי שיש אפשרות לצייר בלי שמישהו יצייר ממש ,ובכל אופן צריך שמשהו יקבל את
המספרים בדרך ציור וישמש להם בחינת חומר (מצע או מקבל) ,זה מה שאבן סינא כותב כאן שאין
להמלט מהצורך בחומר על ידי דיבור על המציאות בשלב של תיאור מתמטי .כשהישויות המתמטיות
נעשות חומריות ,חוזר הכלל שכל מה שיש לו נפח כלשהו יכול להתחלק ,כי החלוקה באה מצד החומר
כמו שהתבאר לעיל .הקיום של המציאות ברובד של תיאור מתמטי הוא המסקנה של אריסטו בפיזיקה
בדיונו לגבי הגדרת ה'מקום' ,ה'מקום' ללא העצם שנמצא באותו מקום הוא תיאורו המתמטי של העצם,
או במילים אחרות גבולותיו של העצם הם מקומו למרות שאין מציאות לגבולותיו כשלעצמם כי הם רק
סוף העצם ,לפי אריסטו אין מקום כדבר שנמצא בפני עצמו ,אלא רק כשיש עצם מקומו הוא גבולותיו.
הנסיון של המדברים להשתמש לצרכיהם בגופים הגיאומטריים של אפלטון כמובן מוכיח שההבנה שלהם
באפלטון שטחית ,והיא רק נסיון למצוא כסות פסאודו-פילוסופית שתצדיק את שיטתם.
 56חומר שמקבל ,ומשמש מצע להתממשות התיאור המתמטי של עצם.
 57כלומר בין מצבן של הישויות המתימטיות לפני שיש חומר ,שגם אז הן בכל זאת צריכות לחומר כמו
שכתבתי לעיל בסמוך ,ובין אחרי שיש חומר והן תיאור שלו.
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אם הטבע שלו היה מהמין שמתעצם 58מכח עצמו ,59אז בכל מקום שיש לו מהות מוגדרת יהיה לו
טבע זה .זהו משום שזה טבע מסויים ממומש שמובחן רק על ידי תיאור חיצוני ולא בהבדלים
מסויימים עצמיים.60
 58מתקיים כעצם ,נמצא בפני עצמו ממש ולא רק כבחינה של משהו אחר ,לא רק כמציאות שיכולה
להתקיים רק כנשענת על מציאות אחרת.
 59בלי צורך בחומר.
 60במציאות יש עצמים שנמצאים במדרגות מציאות שונות .למשל יש גוף חומרי ,יש ישויות מתמטיות
כמו מספרים ,יש צורה מופשטת (מין וסוג כישויות שקיימות בפני עצמן) ,יש שכל נפרד ,ויש את האלוה.
בכל עצם מונח בטבעו עד כמה חמרית היא מדרגת המצע שבו הוא מתעצם ,וכל מדרגה של גופים
מתעצמת באופן אחר .למשל שכל נפרד מתעצם בשכל שתחתיו (השכל שתחתיו הוא מצע לו ,בחינת
חומר ביחס אליו) ,הנפש המשכלת מתעצמת בנפשות שתחתיה כמו שכתב אלפראבי ,וכן הלאה .גופים
חומריים מתעצמים בחומר של ארבעת היסודות שהוא מצע להתממשות צורתם .העצמים שמתעצמים
באותה מדרגה יוצרים ביחד רובד של מציאות ,עולם ,שהמושג 'מציאות' בו מתפרש לפי מין ההתעצמות
של אותם עצמים .קיימות כמה מדרגות של עולם ,של מציאות ,העולם הרוחני השמיימי של העצמים
הנבדלים מחומר ,העולם הארצי של הגופים החומריים ,ועוד כיו"ב.
אם מדרגת המציאות של הגופים בהיותם מתוארים רק על ידי מספרים ולא ממומשים בחומר (שלפי
האמת היא שלב שלא עומד כנמצא בפני עצמו אלא רק בחינת ניתוח שכלי של המעבר מצורה טהורה
מופשטת לגוף חומרי ממש) היתה יכולה להיות קיימת באופן גמור בפני עצמה בלי צורך בחומר ,אז
בהכרח כל הגופים החומריים היו מתעצמים כך ,ללא חומר ,כישויות מתמטיות בלבד ,ואז לא היו נמצאים
גופים שהם בחומר ממשי של תרכובת ד' היסודות .מכיוון שיש גופים חומריים מוכח שתיאור מתמטי
של גוף לא יכול להתעצם בלי חומר.
הסיבה שאם גוף שהוא תיאור מתמטי בלבד היה יכול להתעצם בלי חומר אז כל הגופים היו מתעצמים
כך ולא יוצאים לפועל בחומר ממשי ,היא משום שהתעצמות של גוף כזה אינה מכח שבו עצמו יש משהו
מסויים שמבחין אותו מגופים אחרים .כדי להיות 'נמצא' הגוף צריך משהו שהוא 'נמצא' שיפריד אותו
מגופים אחרים ובכך תהיה לו מציאות מובחנת משלו כגוף מוגדר ומסויים זה' .מציאות' של גוף פירושה
הפרדה מציאותית שלו מגופים אחרים .זה התפקיד של חומר ,הוא מה שמוציא לפועל במציאות את מה
שמבחין את הגוף ,את מה שמגדיר אותו ,ומזה הגוף יוצא אל הפועל להיות 'נמצא' .הצורה היא בחינת
האחדות והחומר הוא בחינת הפירוד .גוף חומרי שקיים רק כתיאור מתמטי אין במציאותו שום דבר
'נמצא' שמבחין אותו מגופים אחרים ,התיאור המתמטי בלבד הוא זה שמפריד אותו מגופים אחרים ,רק
המספרים שמציינים את ארכו רחבו וגובהו .אבל המספרים הם רק תיאור חיצוני שלו ולא יותר ,הם לא
'מציאות' ביחס אליו כי הם לא שייכים לעצמותו אלא רק מתארים אותו מבחוץ .אם היה די במספרים כדי
שיתעצם ,לא היה אפשר שגוף מסויים יתעצם רק כישות מתמטית וגוף אחר יתעצם בחומר ממשי ,כי
ההתעצמות לא נובעת מטבעם העצמי של הגופים שהיה מאפשר הבדלים ביניהם ,אלא מתיאור מספרי
שהוא חיצוני להם ולכן זהה אצל כולם (עיין עוד בזה דברים עמוקים במטאפיזיקה מ' ב').
עניין זה מבואר אצל אריסטו בפיזיקה ספר ד' פרק י"א ,שכיוון שקו הוא רצף ולא אוסף נקודות ,אין לו
מידת אורך מספרית .מספר הוא סימון נקודה על ציר מספרים .אם הציר הוא רצף ולא אוסף נקודות הרי
שאין עליו נקודות בפועל כלל עד שיתחלק ולכן אי אפשר למדוד אותו במספרים .אורך שניתן למדידה
במספרים אי נו קיים בעצמותו של הקו אלא הוא תיאור חיצוני שאנו משתמשים בו ,כמו כשמסתכלים
מתוך בית על נוף שנראה במסגרת של חלון ואומרים שיש מלבן של נוף ,המלבן שנהיה על ידי החלון
אינו שייך לנוף עצמו אלא הוא רק כלי תיאור חיצוני של המבט שלנו על הנוף ,שאנו משתמשים בו
לצרכים מעשיים .עיין ביאור עניין עמוק זה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  40על פיזיקה ספר
ד' ,עיין שם על פרק י"א.
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פרק ח
טעות והערה :האחדות מצד הצורה והחלוקה מצד החומר
או אולי תאמר שההתפשטות התלת ממדית האחת אינה מקבלת חלוקה כלל ושהגוף היחיד
שמתחלק הוא זה שמורכב מגופים פשוטים שאין להם אפשרות להתחלק מלבד החילוק שקורה
על פי העיון השכלי ,הדמיון וכדומה.61

(אכילס והצב)
מה שאין מציאות של נקודה על הקו הוא כפשוטו ממש במציאות הריאלית ,אריסטו מתרץ כך את
הפרדוקס של אכילס והצב .הפרדוקס אומר שאם הצב התחיל לרוץ לפני שאכילס התחיל לרוץ ,כדי
להשיג את הצב אכילס צריך מקודם לעבור בנקודה שהצב היה בה כשאכילס התחיל לרוץ .כשאכילס
יעבור בנקודה הזו הצב יהיה כבר בנקודה מתקדמת יותר ,וכשאכילס יגיע אליה הצב שוב יהיה בנקודה
מתקדמת יותר וכך אכילס לעולם לא ישיג את הצב .בביאור על מורה נבוכים כתבתי ביאור על הפיזיקה
של אריסטו פרק ח' ושם התבאר היטב שעד היום אין שום תירוץ לזה מלבד התירוץ של אריסטו שאומר
שאין נקודות בפועל על הקו אלא הוא רצף ,ולכן אכילס לא צריך להגיע לנקודה שהיה בה הצב כדי להשיג
אותו.
 61עד כאן הטעות ,שהיא נסיון נוסף להגן על תורת כת המדברים לגבי שורש המציאות של הגופים
החומריים ,שהוא לשיטתם בחומר ולא בצורה ,ולכן מצריך למצוא חלקיק יסודי של חומר שאינו יכול
להתחלק.
לפי הטועה בפרקנו ,יש גופים יסודיים פשוטים שהם בעלי חומר ממשי (ולא רק תיאור מתמטי של חומר
כמו בפרק הקודם) ,ויש להם מידות אורך רוחב וגובה ,דהיינו נפח ,ומהם מורכבים שאר הגופים .הגופים
היסודיים יכולים להתחלק בדמיון ובעיון שכלי כיוון שיש להם נפח ובהכרח אפשר לחשוב עליו כמתחלק
לנפחים קטנים יותר ,כמו שלכל מספר אפשר לחשוב על מספר קטן ממנו .אבל הם בשום אופן אינם
יכולים להתחלק בפועל ,כלומר להישבר לשני חלקים שאפשר לקחת חלק אחד ולהניח במקומו את החלק
השני .מה שאנו רואים גופים חומריים מתחלקים זה רק חלוקה לגופים הפשוטים או לקבוצות של גופים
פשוטים.
ההתקפה של אבן סינא על שיטת המדברים הייתה שאם לחלקיק יש ממדים גדולים מאפס הרי בהכרח
במהותו הוא ניתן לחלוקה .שיטתם העיקרית (היא השיטה שהציג אבן סינא ראשונה והיא השיטה שהביא
במורה נבוכים א' ע"ג) שהם הסכימו שיש צורך לומר שאין לחלקיק ממדים כלל כדי שלא יוכל להתחלק,
אבל אז עלתה השאלה איך מחלקיק כזו נוצרים גופים בעלי ממדים גדולים מאפס ,והם השיבו שהחיבור
בין החלקיקים מעניק להם מידות גדולות מאפס ,ובמקום זה אבן סינא תקף את שיטתם.
הטועה כאן מנסה להציל את שיטת המדברים בדרך אחרת ,וטוען :נאמר שיש גופים שאע"פ שמידותיהם
גדולות מאפס הם לא מתחלקים ,וזה לא בגלל קושי טכני מקרי אלא במהותם אינם מתחלקים ,וידוע
מראש שלעולם לא יתחלקו ,בלי תלות כלל בכל מה שהמדע יגלה ובכל טכנולוגיות ביקוע חלקיקים
ש אפשר לפתח ,גם בעוד מליוני שנים ,כי מעצם המהות לא תיתכן חלוקה של הגופים האלה .אם נשאל
איזו מהות יכולה להיות לגופים האלה שתמנע באופן מהותי את חלוקתם אע"פ שמידותיהם יותר מאפס,
התשובה תהיה שבאמת איננו מכירים מהות כזו ואיננו יכולים לחשוב על מהות שיכולה להיות כזו ,ובכל
זאת יש מהות כזו שאינה מוכרת לנו ואינה יכולה להיתפס בשכלנו ,ומכוחה החלקיק שמידותיו גדולות
מאפס לא מתחלק.
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אם אתה סבור כך ,עליך לדעת שחלוקה על ידי דמיון ,על ידי עיון שכלי ,או על ידי מה שקורה
מכח שני מקרים קבועים כמו לבן ושחור בגוף מנומר ,62או על ידי שני פרטים 63של אותו מין,
שהשוני של שתי תכונות 64שהן מנוגדות 65או מקבילות ,66או שתי תכונות שאינן חופפות זו לזו
אבל נוגעות בעניינן זו בזו ,67יוצר בדבר המחולק שניות מסויימת שבה הטבע של כל אחד
מהשניים יש לו את הטבע של השני ,הטבע הכללי ,ואת הטבע של דבר חיצוני 68שיש לו שייכות
לאותו מין.69
 62מקום שינוי הצבע מחלק את הגוף בדרך של סימון ,בלי לחתוך אותו ממש.
 63אינדיבידואלים ,כגון ראובן ושמעון שהם פרטים של המין הכולל 'אדם'.
 64מאותו עניין.
 65כמו קור וחום.
 66כמו חם מעט וחם יותר.
 67כמו זכר ונקבה שהם תכונות של פרטים שכולם נוטלים חלק בצורה 'אדם' ,ולכן נחשבות תכונות
שנוגעות בעניינן זו בזו.
 68חומרי.
 69לגבי חלוקה של שני פרטים מאותו מין:
במטאפיזיקה זתא פרק ח' כתב" :וכשיש לנו את 'השלם' ,כך וכך צורה בבשר זה ובעצמות אלה ,זהו
קליאס או סוקרטס ,והם שונים מכח החומר שלהם ,שזהו מה ששונה ,אבל זהים בצורה ,כי הצורה שלהם
היא בלתי מתחלקת".
צורת 'אדם' היא אחת בלבד ,אין צורות 'אדם' שונות .החומר הארצי מקבל צורה רק לפי הכנתו ,תכונותיו,
ולעולם אינו יכול לקבל צורה בשלמות (מה שהחומר הארצי מורכב מיסודות שונים ,ואינו כמו החומר
השמיימי שהוא אחד ,זהו משום שהוא מיסוד הפירוד .ובמיוחד שהיסודות הם בעלי טבעים מנוגדים,
מהם חמים ומהם קרים ,מהם יבשים ומהם לחים ,ולכן התרכובות שנוצרות מהם יש להן נטיה תמידית
להתפרד .לעומת זאת הצורה היא מיסוד האחדות ,לכן החומר הארצי לעולם לא מקבל את הצורה באופן
שלם ומוחלט כי זה נגד טבעו) .הכנת החומר של קליאס שונה מהכנת החומר של סוקרטס ,תכונות החומר
שונות כי הוא מזג משתנה תמיד של ארבעת היסודות ,ולכן החלקיות של קבלת צורת 'אדם' בחומר של
קליאס שונה מהחלקיות בה החומר של סוקרטס מקבל את אותה צורת 'אדם' ,ולכן הם פרטים שונים של
המין האחד שהוא צורת 'אדם' (מין וצורה הן מילים נרדפות ,ויש מציאות ריאלית בפני עצמה לצורה
המופשטת והיא לא רק מאפיין של הפרט).
לגבי שאר החלוקות:
מה שכתב "יוצר בדבר המחולק שניות מסויימת שבה הטבע של כל אחד מהשניים יש לו את הטבע של
השני ,הטבע הכללי ,ואת הטבע של דבר חיצוני שיש לו שייכות לאותו מין ".מתייחס לכל החלוקות ולא
רק לשני פרטים מאותו מין.
למשל גוף של אדם חי אינו מתחלק על ידי חיתוך וכדומה ,אבל יש בו יד ורגל שמחלקים אותו לשני
דברים ,ביד וברגל יש את הבחינה של הגוף השלם ,ויש בהם גם בחינה שהיא חיצונית לגוף השלם ,דהיינו
בחינת יד או בחינת רגל ,והיא זו שמחלקת את הגוף ליד ורגל בלי חיתוך (יד ורגל כשלעצמם הם שני
גופים נפרדים כמו ראובן ושמעון ואין כאן חלוקת גוף אחד לחלקים ,כאן אנו מדברים על חלוקה דמיונית
של הגוף השלם האחד ,שבעצמו אינו לא יד ולא רגל ,לשני חלקים ,מכח שיש בו בחינה חיצונית לו שהיא
יד או רגל) .זה דומה לגוף בהיר שיש בו כתם כהה והוא מתחלק למקום שיש בו בהירות ומקום שיש בו
כהות בלי חיתוך בפועל ,הצבעים בעצמם מסמנים חלוקה דמיונית של הגוף השלם.
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מה שהוא אמת לשניים כלשהם מאלה הוא אמת גם לכל שניים אחרים .כך רציפות 70שמבטלת
את השניות ואת החלוקה והיא אמת לשני מרכיבים רצופים ,היא אמת גם לשני מרכיבים מפוצלים.
כמו כן ,חלוקה ,71שמבטלת אחדות רצופה והיא אמת לשני מרכיבים מפוצלים ,היא אמת גם לשני
מרכיבים רצופים (אלא אם כן משהו חיצוני לטבע של ההתפשטות  -יהיה כרוך בו באופן הכרחי
או כרוך בו באופן בר חלוף  -חוסם ומונע .אפשר שאם המכשול הזה היה כרוך באופן טבעי
הכרחי ,אז לא היתה שניות בפועל ולא חלוקה בין הפרטים של המין שהוא בעל טבע כזה .אלא
המין שלו היה בתוך הפרט שלו).72
 70הצורה.
 71החומר.
 72ראובן ושמעון שניהם 'אדם' ,צורת 'אדם' היא אחת .ובכל זאת הם נפרדים ,ואין סתירה בין האחדות
לפירוד .החלוקה שמבטלת את האחדות היא מצד החומר .הרציפות שמבטלת את השניות היא הצורה.
מה שכתב מקודם" :יוצר ב דבר המחולק שניות מסויימת שבה הטבע של כל אחד מהשניים יש לו את
הטבע של השני ,הטבע הכללי ,ואת הטבע של דבר חיצוני שיש לו שייכות לאותו מין" ,הטבע הכללי הוא
הצורה ,הדבר החיצוני הוא החומר שיש לו הכנה לקבל את הצורה.
אי אפשר להבין את מה שמאחד את ראובן ושמעון ששניהם אדם ,בלי לחשוב על הצורה ששניהם נוטלים
בה חלק .יש הכרח לומר שהאחדות אינה ממקור חומרי .אחרי שיש את הצורה שמלכדת חומר לעצם על
ידי התלבשותה בו ,ומעניקה לו את עובדת היותו 'נמצא' (כדי להבין את העניין כאן יש להבין את המונח
'מציאות' שהוא שונה לגמרי ממה שאנו רגילים לפרש אותו בשפתנו .עיין בזה באדם חי רשימה ,).109
מעתה אין שום מעצור לומר כמו האינטואיציה הפשוטה שהחומר מתחלק תמיד ובלי סוף ,ובאמת אין
שום הבנה למה היכולת לחלק אותו תיעצר במקום כלשהו ,ואין שום צורך לחדש דבר תמוה כזה.
כל אופני החלוקה הם לפי חומר וצורה ,זה מה שכתב" :מה שהוא אמת לשניים כלשהם מאלה הוא אמת
גם לכל שניים אחרים ".לכן אין מקום לומר שגוף חומרי לא תהיה בחומרו אפשרות שיתחלק .מה שמאחד
אותו היא הצורה ,והיא לא מונעת מחומרו להתחלק ומצד החומר אין שום דבר שיעזור את החלוקה.
מה שהוסיף בסוגריים כוונתו לגופים השמימיים .יש צורה של 'שמש' ,מין 'שמש' .ויש פרט חומרי,
אינדיבידואל ,שהוא השמש החומרית שאנו רואים .צורת השמש לא יכולה להתחלק לשני פרטים שונים,
שיהיו שני גופים נפרדים ששניהם 'שמש' כמו שראובן ושמעון שניהם 'אדם' .הטעם הוא משום שהחומר
השמיימי אינו מיזוג משתנה של יסודות שונים אלא הוא יסוד אחיד שאינו משתנה והוא מוכן לקבל את
הצורה באופן שלם ומלא בלי חלקיות .החלקיות של קבלת הצורה בחומר היא מה שגורם למציאות פרטים
שונים זה מזה בגופים הארציים .עיין עוד בזה לקמן פרק י"ג.
מה שגוף כמו שמש לא יכול להתחלק לכאורה סותר את דברי אבן סינא נגד הטועה ,ועל זה הוא משיב
כאן שזה מקרה מיוחד שבו האחדות של הצורה עם החומר שלמה וזה לא יתכן בעולם הארצי.
הפרכה שאבן סינא מפריך את דברי הטועה בהם התחיל פרקנו ,היא בחינה מעמיקה של העניין של אחדות
וחלוקה .הטועה אמר שיש גופים בעלי מידות שמשום מה מהותם היא שהם לא מתחלקים ,וזו מהות
נעלמה משכלנו אבל היא קיימת .אבן סינא אומר כנגד זה שצורה אינה מתחלקת כלל ,בעולם הצורות
המופשטות אין חלוקה; מה שדברים מתחלקים בעולם בכל דרך חלוקה שתהיה (כמו שפרטים של מין
מחולקים זה מזה ,או שכתם מחלק את הפרה למקום שמוכתם ולמקום שלא מוכתם ,וכל אופן חלוקה
שאפשר לחשוב עליו) ,זה רק משום שהם בחומר ,שהוא מיסוד הפירוד והוא מאפשר לחשוב על חלוקה.
אם אותם גופים שאמר הטועה יש להם מידות גדולות מאפס ,הרי הם בהכרח חומריים ,וגוף חומרי ביסוד
מהותו מקבל חלוקה .לא יתכן שיש לאותם חלקיקים מהות נעלמה שמונעת מהם להתחלק ,כי בכל מה
שנוגע לחלוקה אנו כבר מכירים את מהותם היטב ויודעים שהם מתחלקים; אם יתכן שגוף חומרי במהותו
לא היה יכול להתחלק אז גם לא היה אפשר שגוף זה יתחלק בכל הצורות שאבן סינא מביא כדוגמה.
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פרק ט
הערה :על החומר החמישי
הפרטים האפשריים של כל מין שיכול בכח שיהיה בו ריבוי של פרטים ושמנוע מכך על ידי מכשול
טבעי הכרחי ,לא יהיה בהם שום שניות או ריבוי .אלא המין הוא בַ ּפְ ָרט ,כלומר יש רק פרט אחד
במין הזה .איך יכולים שניות או ריבוי להיות בפרטים של מין זה כאשר המכשול לזה נלווה באופן
73
טבעי והכרחי?

אפשר להתעקש וליישב את דברי הטועה ,אבל אצל אריסטו וההולכים אחריו אין שאיפה כלל להגיע
ל"וודאות" שלא ניתנת לסתירה לוגית ,או לפרוך באופן גמור את דברי בעל הדין ,אלא רק לברר מה
מתיישב על הדעת ונראה קרוב יותר מדעות אחרות .העיסוק בדברי טועים הוא תמיד רק לברר עניין
שחשוב גם למי שאינו מהטועים ,כאן העניין הוא האחדות והחלוקה .כיוון שהעניין הובהר לבר דעת ,אין
צורך להאריך להתווכח עם כל התעקשות ילדותית .וכמו שכתב הרמב"ן בהקדמה להשגותיו על בעל
המאור הנקרא ספר מלחמות השם:
"ו אתה המסתכל בספרי אל תאמר בלבבך כי כל תשובתי על הרב רבי זרחיה ז"ל כולן בעיני תשובות
נצחות ומכריחות אותך להודות בהם על פני עקשותך ,ותתפאר בהיותך מספק אחת מהן על לומדיה או
תטריח על דעתך להכנס בנקב המחט לדחות מעליך הכרח ראיותי .אין הדבר כן כי יודע כל לומד תלמודנו
שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות ולא ברוב קושיות חלוטות שאין בחכמה הזאת מופת ברור כגון
חשבוני התשבורות ונסיוני התכונה :אבל נשים כל מאדנו ודיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן הדעות
בסברות מכריעות ונדחוק עליה השמועות ונשים יתרון הכשר לבעל דינה מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות
עם הסכמת השכל הנכון וזאת תכלית יכלתנו .וכוונת כל חכם וירא האלהים בחכמת הגמרא".
זו נקודה חשובה ביותר ,כי הפילוסופיה המודרנית מאז דקארט ועד היום ערבבה את התחומים וניסתה
להגיע לאמיתות מוכרחות על דרך המתמטיקה והלוגיקה ,שזו סתירה גמורה לדרך העיון וההתבוננות.
המתמטיקה והלוגיקה הן מחשבה על דרך חישוב ,כמו מחשב ,והפילוסופיה האמיתית היא הסתכלות
ישירה פשוטה ובלתי אמצעית על המציאות כמות שהיא ,כמו שעין בשר מסתכלת על המציאות החומרית,
בלי שייכות לחישוב כלל ,ומי שלמד הרבה מגיע להסתכלות מופשטת .בהסתכלות אם למשל מסתכלים
על משהו רחוק שקשה להבחין מהו ,ואחד אומר זה נראה לי כמו בהמה שהולכת על ארבע והשני אומר
זה נראה לי כמו אדם שהולך על שתיים ,ההכרעה הוא בהתבוננות ולא בחישוב ,ואי אפשר להביא על זה
ראיות מוכרחות חישוביות כמו שמביאים במתמטיקה ,וכשמנסים לעשות כך מתקלקל העיון הפילוסופי
לגמרי.
 73אבן סינא חוזר כאן על מה שכבר אמר בסוף הפרק הקודם לגבי גרמי השמיים שבהם לכל מין יש רק
פרט אחד נצחי .כל מה שהוא מוסיף כאן על מה שאמר בפרק הקודם הוא משפט הסיום" :איך יכולים
שניות או ריבוי להיות בפרטים של מין זה כאשר המכשול לזה כרוך באופן טבעי והכרחי?" יש להקשיב
מה המשפט הזה מוסיף .הוא אמר בהתחלה שאם המניעה לריבוי היא הכרח מצד הטבע לא יהיה ריבוי.
ואחר כך בסוף הפרק חזר על אותו משפט עצמו במבנה של שאלה .מבנה השאלה מזמין להתבונן ולראות
בעין השכל שבאמת לא יתכן אחרת .מקודם הוא אמר רק שזה כך ,כעת הוא אומר תראה שזה גם הסיבה
למה זה כך ,שהרי לא ייתכן שיהיה אחרת .הוא מזמין אותנו להתבונן מה טיבו של אותו מכשול טבעי
הכרחי ואז נבין את הסיבה שאי אפשר שיהיה ריבוי פרטים במין כזה .לא רק חוסר היתכנות מקרי אלא
חוסר היתכנות שהוא מעצם טבע הדבר.
בספר הריפוי פיזיקה עמ'  7כתב אבן סינא:
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"כוונת הטבע לגבי מציאות הפרטים [האינדיבידואלים המסויימים החומריים ,כלומר ראובן ושמעון שהם
פרטים במין אדם] היא כדי שהטבע של המין [הצורה] יתקיים .וכשאפשר להשיג תכלית זאת על ידי פרט
יחיד שהחומר שלו אינו נתון להתהוות והפסד ,כמו למשל השמש הירח וכדומה ,אז אין צורך לפרט אחר
להשתייך למין".
ועיין אלפראבי ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" פרק שני:
"כמו כן ,לו היה דבר מחוצה לו [לנמצא הראשון ,האלוה] ,בדבר אחר ,קיום ממין קיומו ,לא היה קיומו
מושלם ,מכיוון שהמושלם הינו מה שלא יכול להימצא מחוצה לו קיום ממין קיומו [לגבי הגדרת
'המושלם' עיין פיזיקה ספר ג' פרק ו' ותחילת פרק ז' .עיין גם בעל השמיים ב' ד'  .]19b206הדבר נכון
לגבי כל דבר שהוא ,משום שהמושלם בגודל הוא זה אשר לא נמצא גודל כגדלו מחוצה לו ,והמושלם
ביופי הוא זה אשר לא נמצא יופי ממין יופיו מחוצה לו ,ובדומה לכך ,המושלם בעצם הוא אשר לא נמצא
דבר ממין עצמו מחוצה לו .הדבר אמור לגבי כל גוף מושלם :אי אפשר שיתקיים ממינו דבר מלבדו ,כגון
השמש והירח וכל אחד מן הכוכבים האחרים"
ועיין עוד במורה נבוכים ב' ל"ט שכתב על שלמות התורה לפי ההגדרה הזו של המושלם.
החומר החמישי הוא החלל הריק
הטעם שאבן סינא האריך כאן בזה ,הוא משום שעיקר האמת היא שכיוון שהצורה היא 'אחד' פשוט ולא
תיתכן בה חלוקה כלל ,גם המימוש החומרי שלה הוא אחד פשוט ולא תיתכן בו חלוקה (בעומק הדבר כל
צורה מופשטת כשמגיעים לתפישת שרשה היא גילוי של האחדות האלהית המוחלטת ,ומה שאינה
מתחלקת זהו עיקר עניינה ומהותה .אם היא מתגלה בחומר עיקר עניין הגילוי הוא דווקא מה שהחומר
נעשה לעצם שאינו מתחלק .גם בגוף חומרי יש צד של גילוי האחדות על ידי שאינו מתחלק ,למשל אם
נחתוך את ראובן לשניים בסייף ,לא יהיו שני אנשים קטנים חיים .גם אם נחתוך ציור יפה לא נקבל שני
ציורים .חוסר האפשרות לקבל חלוקה הוא הצד החי של החומר ,ושם גילוי הצורה העיקרי) .אבל זה רק
כשהיא מתעצמת בחומר החמישי של גרמי השמיים שאין בו עכירות של חומריות בעלת נטיה לפירוד
כמו של החומר הארצי .בנרבוני ובשם טוב על מורה נבוכים א' ע"ב כתבו שהחומר החמישי הוא חלל
ריק בלבד ,ונקרא חומר רק כי יש לו מידות אורך רוחב וגובה( .עיין בהערות על מורה נבוכים א' ע"ב ,על
המילים "ואין רקות בו כלל" ,ובמו"נ א' נ"ח ,ובהלכות יסודי התורה ג' ג') .מה שהחומר מאפשר חלוקה
זה דווקא בחומר הארצי של ארבעת היסודות משום שאינו בטל לגמרי לגבי הצורה .הריק שאריסטו שלל
את אפשרותו בטבע הוא כשאין לו מידות ,חלל ריק יש לו מידות וכבעל מידות ומקום הוא קיים בתוך
המציאות החומרית כחלק ממנה והוא החומר החמישי הזך .הריק הוא בעל נפח ובכל זאת אי אפשר לחלק
אותו כי אין חומר עכור שיתחלק ,וזה עומק דברי הטועה כאן .אבן סינא מגביל את אמיתת דברי הטועה
לגשמים השמימיים ,ובגשמים הארציים שלגביהם החקירה שלנו להבין את שורש מציאותם הוא חולק
עליו (מה שאנו רואים שהחומר של הירח הוא אבן ולא החומר החמישי הזך אינו סותר לדברי אריסטו,
עיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  50בכותרת "הנמשל של חכמת הקבלה" ,שם התבאר
שבכל עצם יש את כל החומרים וכל הבחינות ,ומה שנאמר שגרמי השמיים הם מהחומר החמישי זה רק
משום שבהם עניינו מתגלה ביותר למתבונן ,אבל וודאי יש להם גם חומר של ד' היסודות .וכמו שכתב
אבן סינא לקמן חלק ב' פרק כ"ו שהכוכבים עשויים מאש שמעורב בה יסוד עפר והיא כמו השלהבת
שאנו מכירים בטבע הארצי .ועיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית שם עוד הרבה ביאור והרחבה בכל
זה).
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פרק י
השלמה :על החומר הראשון כמי שבעצמו אין לו כמות ובו כל כמות יכולה
להתעצם
האם לא התאמת אצלך שהכמות כשלעצמה ,או צורת התלת ממדיות כשלעצמה ,74חלה בדבר
שבו היא מתעצמת ושבו היא צורה?
דבר זה הוא החומר שלה ,75ובפני עצמו אינו כמות ולא צורת תלת-ממדיות שלה .76זהו החומר
הראשון שמשום כך עליך לדעתו.
אל תחשוב שדבר רחוק מהדעת הוא שהיכולת לקבל כמות מוגדרת ,להוציא מה שקטן או גדול
ממנה ,אינה נמצאת בדברים מסויימים.77

 74מדובר כאן על דבר אחד ,שאפשר לקרוא לו 'כמות' ואפשר לקרוא לו צורת התלת ממדיות .וכמו
שלמדנו לעיל שצורת התלת ממדיות שכלעצמה היא רובד הקיום של המציאות כישויות מתמטיות .תלת
ממדיות פירושו שיש הגדרות של מידות ,אורך רוחב וגובה ,וזה עניין אחד עם קטגוריית הכמות שעניינה
שיש מידות אורך רוחב וגובה מוגבלות שניתנות לספירה או מדידה .בדרך המחשבה החומרית ,שלנו,
צריך שיהיה קודם ג וף שיהיה אפשר למדוד אותו ,ואי אפשר לחשוב על מידות לפני שחושבים על גוף.
דרך המחשבה המופשטת היא הפוכה ,מקודם יש מידות ורק אחר כך יש גוף שיש לו מידות .זה מה
שאמרו חז"ל (בבא בתרא י' ב') עולם הפוך ראיתי (ועיין מאמר שכתבתי על זה בתלמוד מוסבר ומאמרים,
שדן בנושא מכיוון אחר) ,ולכן לפי חכמת הקבלה האילן הפוך ,שרשיו למעלה ונופו למטה .ההיפוך הזה
נרמז ברמז דק גם באריסטו ב"על הנפש" 416א שורה  )5לימוד דרך המחשבה המופשטת היא מעיקרי
התכליות של ספר זה ,הספר הוא כמו סולם ללימוד הזה ,ובכל פעם עניין זה נלמד עוד קצת ובמקומות
שזה נלמד הערתי על זה.
 75החומר הראשון.
" 76שלה" פירושו של הכמות .כמות כשלעצמה כמושג מופשט ,בלי שיש משהו שהכמות היא כמות שלו,
היא בריאה מופשטת יותר מהמציאות ברובד המתמטי שלה ,דהיינו צורת התלת ממדיות ,שמפרשת
מספרים כמידות .ולכן ה'כמות' קודמת בסדר ההווייה ,וצורת התלת-ממדיות היא הצורה שהכמות לבשה,
כלומר התגשמות של הכמות המופשטת במשהו פחות מופשט.
 77הכוונה שהחומר הראשון לא יכול לקבל כמות מוגדרת ,כי הוא העדר פשוט ומוחלט ,ולא תיתכן בו
שום מורכבות .כמות מופשטת ,ככמות ,בלי שיש משהו שנמדד או נספר ובלי שיש מספרים ,היא נקודה
בלבד ,הגבול כשלעצמו כמושג מופשט ,שזו ספירת חכמה ,זה מה שנברא כתוהו ,כחומר הראשון .לכן
הכמות היא הקטגוריה הראשונה מעשר הקטגוריות של אריסטו ,והיא קודמת לאיכות .לפני הכמות יש
את קטגוריית העצם שפירושה המציאות כמושג מופשט ,לפני שיש משהו שהוא זה שנמצא .וזה רומז
למקור המציאות עצמו ,שהוא נעלם; קטגוריית העצם ללא כל שאר הקטגוריות היא נעלמה לגמרי ,היא
רק המציאות בלי הקטגוריות שאומרות מה הוא זה שנמצא .זה ה"טמיר ונעלם" שלכיוון שלו מצביע
הכתר ,שאנו רק מרמזים אליו כי אם יש מציאות יש לה מקור (כמו שבאר המורה נבוכים ב' א' בעיון
השלישי) ,ואיננו יודעים מאומה זולת זה (עשר הקטגוריות של אריסטו נאמרו על ידו בלי שום נימוקים
ודיונים ,כ"תורה למשה מסיני" ,ובעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית בביאור על הקטגוריות הראיתי איך
הן אותו עניין עצמו שמדברים עליו חכמי הקבלה בעשר הספירות).

52

חלק א  -פיזיקה

עיין בדברי אלפראבי בעניין זה בספרו על הפילוסופיה של אריסטו כאן בתחילת עמ'  ,101שכתב
שההתפשטות התלת ממדית היא המאפיין הראשון של החומר הראשון.
עיין עוד בעניין החומר הראשון בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ( 67וברשימה שאחריה מספר
 ,)68בהערות על מורה נבוכים א' ט' בעניין הכסא ,שם א' נ"ז ,בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה
 ,55שם רשימה  46על פרק ג' ,ובהערות על מורה נבוכים רשימה 22א על ב' י"ט ,ויש עוד הרבה מקומות]
(יש דעות בין אנשי אקדמיה ש"החומר הראשון" הוא דעה רק של אפלטון ,ואריסטו חולק וסובר שהחומר
הראשוני הוא ארבעת היסודות ואין חומר יותר ראשוני מהם שאין לו שום צורה ושום מאפיינים ,עיין
למשל כאן בעמ'  .55בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  46אספתי כמה מקומות מכתבי אריסטו
שמוכיחים בפירוש בלי שום ספק שדעה זו מופרכת לחלוטין ואריסטו כתב בדיוק כמו אפלטון וכמו
אלפראבי אבן סינא הרמב"ם וכל הקדמונים האריסטוטליים לגבי החומר הראשון ,שהוא חומר אחד שאין
לו שום צורה ומאפיינים והוא קודם לד' היסודות .עיין שם בתוך רשימה  46בכותרת משנה "אריסטו סובר
כמו אפלטון בעניין החומר הראשון")
יש שני עניינים שונים שנקראים "החומר הראשון":
העניין האחד הוא הדבר הראשון שנברא ,הוא הנקודה האחת שהיא אפיסה גמורה שכתב עליה הרמב"ן
על בראשית א' א' (אני רגיל להביא את עניין הנקודה הראשונה מהרמב"ן ,אע"פ שיש וודאי מקורות רבים
לכך קדומים ואריסטוטליים באופן מובהק יותר ,כי הוא מנסח ומבאר את העניין היטב) ,שתחילת הבריאה
הייתה לברוא אותה לבדה ,והכל נמצא בה בכח ,וממנה יצאו אל הפועל השמים והארץ וכל צבאם .זה
ההעדר שכתוב בספר עץ חיים שער א' ענף ב' שהוא החלל הפנוי של הצמצום שהוא הנברא הראשון.
והוא אחד גמור מוחלט ופשוט כמו בוראו ,כי אין בו שום צורה ושום הגדרה ושום מורכבות כלל ,הוא
רק העדר פשוט ומוחלט .זו לבנת הספיר שאצילי בני ישראל חזו בה וסברו שהם חוזים האלוה עצמו.
כיוון שהיא אחת כמוהו ומההעדר נובעות כל הצורות .זהו ה"תוהו" שכתוב בספר בראשית א' ב'.
(זה גם מה שנקרא הגלגל הקיצון או גלגל ערבות ,שהכל נובע ממנו .הגלגל הקיצון הוא גבול כל
המציאות ,שהיא סופית; לגבול הזה יש רק צד פנימי ,אין לו צד חיצוני כלל .הוא מושג הגבול כשלעצמו,
כמושג מופשט ,שהוא עניין ההעדר .וכבר הארכתי בכל זה הרבה בהערות קצרות על המורה נבוכים בכמה
מקומות ,וגם בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית וגם לקמן בהמשך ספר זה)
עניין שני הוא לפי מה שכתב המורה נבוכים ב' כ"ו ,שיש חומר ראשון שמיימי וחומר ראשון ארצי (ועיין
שם בהערות קצרות על הפשט) .וכן כתב גם ברמב"ן על בראשית א' א' .העניין הראשון של החומר
הראשון הוא התוהו ,העדר מוחלט .הוא נקרא תוהו כי אדם תוהה עליו כמו שכתב רש"י ,הוא אינו ניתן
לתפישה כלל ,גם לא כמצע אפשרי לצורות .וכמו שכתב בטימיאוס עמ'  52ועיין שם גם בעמ'  .49מה
שאין לו שום צורה אין לו הגדרה כלל והשכל לא יכול לתפוש בלי שתהיה הגדרה כלשהי ,כמו שאינו
יכול לתפוש את הבורא בעצמו .אין תוהו בלי בוהו .הבוהו הוא תפישת החומר הראשון כמשהו שיכול
לקבל צורות .זו המציאות ברובד המתמטי שלה ,וכמו שכתב בטימיאוס ,וכאן המבין היטב יוכל לראות
קצת יותר את עומק כוונת דיוק לשון אפלטון שם .הרובד המתמטי הוא אחד בהווייתו ,אבל הוא מאפשר
את השתלשלות הגופים המרובים ,כצורות שחלות בחומר .לפי חכמת הקבלה התוהו הוא ספירת חכמה
והבוהו הוא ספירת בינה ,ואמרו חכמי הקבלה שחכמה ובינה הם שני רֵ עים שלעולם לא נפרדים ,אי אפשר
לתפוש אותם כל אחד בפני עצמו .מה שמעל החכמה לא שייכת בו שום הגדרה ,ולכן אין בו שום תפישה
כלל ועיקר .הוא נקרא בפי חכמי הקבלה אין סוף ,אבל זה כינוי שלילי בלבד  -שלילת הסוף .סוף הוא
גבול ,וזו החכמה שמשתמשת בגבול ליצור משהו שהשכל יכול להתחיל לתפוש .החכמה היא מושג
הגבול כמושג מופשט כשלעצמו ,בלי שיש משהו שאותו הגבול מגביל ,והבינה הוא מה שהגבול הזה
מצייר צורות .מה שמעל החכמה והבינה נקרא בפי חכמי הקבלה כתר ,וזה רק הידיעה שיש משהו מעל
החכמה והבינה שהוא מקור כל המציאות ,והידיעה עליו היא רק מכח שיש מציאות ,ומוכרח מתוך עצמה
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פרק יא
רמיזה :על הראיה לסופיות של מרחקים
עליך לדעת שאם היה אפשרי למרחק להתפשט בתווך מלא או בחלל ריק ,הוא לא היה יכול
להתפשט באופן אין סופי;
אחרת היה אפשר להניח שני קווים שיוצאים מאותה נקודה 78ומתארכים בלי מעצור ,79כשהמרחק
ביניהם לא מפסיק לגדול.

שיש לה מקור .וכמו שכתב המורה נבוכים ב' א' בעיון השלישי (וזו כוונתו גם במו"נ א' נ"ב בחלק
החמישי מתארי החיוב).
מצד הבוהו (שהוא הבחינה בחומר הראשון ששם יש את האפשרות של החומר הראשון לקבל צורה) ,יש
חומר ראשון שמיימי וחומר ראשון ארצי ,כי יש שתי אפשרויות שונות מיסודן לקבל צורה ,האחת השלמה
הנצחית וזה בחינת המציאות כ"שמיים" ,והשניה היא החלקית הנתונה תחת הזמן שהיא בחינת המציאות
הנקראת "ארץ".
סיכום מהלך הספר עד כאן:
התוכן הפנימי של הרמיזות וההערות הוא ללמדנו את סדר השתלשלות העולמות .בחלק המטאפיזיקה
הוא חוזר למקום גבוה יותר ממה שמדובר בו כאן ,דהיינו היחס בין הבורא עצמו לבריאה ,שזה סוד
מעשה מרכבה ,היחס בין הרוכב לרכוב ,שהוא סוד כי לא יכול להיות יחס בין האין סוף המוחלט שאין
בו מורכבות כלל ובין הבריאה שהיא מוגבלת ושיש בה ריבוי .כאן אנו עוסקים רק בבריאה ,דהיינו סוד
מעשה בראשית .דיברנו בתחילת הספר על העצם ,הנקודה הראשונית של ההווייה ,שלפי תלמידי אריסטו
זו הנקודה הראשונה שמדבר בה הרמב"ן על בראשית א' א' ואצל המדברים זה החלקיק הראשון ,כי הם
הגשימו את העניין ,וקיצצו אותו מבוראו .אותה נקודה אין לה נפח כלל ,היא ההעדר הגמור בעצמו,
שממנו השתלשלה ההווייה .אם על ידי חיבור החלקיקים כדעת המדברים ואם כיציאה מהכח אל הפועל
כדעת תלמידי אריסטו .אחר כך דיברנו על הצורה של התלת ממדיות ,ההתפשטות כשלעצמה ,דהיינו
הרובד המתמטי של המציאות .כאן מדובר על היחס של ההתפשטות התלת ממדית לחומר הראשון,
ובפרק הבא יתחיל הדיון במציאות החומרית ,שמה שהתחדש במדרגה שלה הוא הסופיות; דהיינו החלות
הגמורה בחומר של המושג גבול שהיה עד כאן מופשט.
 78כשהזווית ביניהם קטנה ממאה ושמונים מעלות.
 79אלה יהיו נקראים "הקווים הראשונים" בהמשך ההסבר.
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80

היה גם אפשרי להניח שהמרחקים שביניהם גדלים באותה מידה.

כלומר היה אפשר לראות את המרחקים האלה שביניהם הולכים הלאה לאין סוף .81כך תהיה
האפשרות של התארכות עד אין סוף על פני הפער שהונח מתחילה ,82בגלל שכל התארכות
שישנה ,יכולה להצטרף ביחד עם האורך הקודם לה להיות מיוצגים במידת מרחק אחת .83אם יש
 80אם יש קו שמודד את המרחק בין שני הקווים הראשונים בנקודה מסויימת של התארכותם ,כשהם
מתארכים עוד הקו שמדד את המרחק ביניהם בנקודה ההיא לא התארך בעצמו ,כלומר במקומו ,אלא נוצר
קו חדש שמודד את המרחק החדש שנוצר בין שני הקווים הראשונים שהתארכו ,שהוא במקום אחר מהקו
המודד הראשון ,לכן אמר כאן "מרחקים" בלשון רבים .אפשר לראות שנוצרים ללא הרף קווים מודדים
חדשים ,או לראות שהקו המודד נע ללא הרף ביחד עם תנועת קצות הקווים הראשונים ,אלה שני ניסוחים
של אותו הדבר .במשפט הבא נאמר שהמרחקים הנמדדים בין הקווים הראשונים "הולכים הלאה".
 81הקו שמודד את המרחק בין שני הקווים הראשונים "הולך הלאה" עד אין סוף .במקום המדידה אין
התארכות של הקו המודד ,אבל ככל שהקווים הראשונים מתארכים ,הקו שמודד את המרחק ביניהם נע
הלאה לכיוון הקצה שלהם (קצה שנע ללא הרף הלאה).
 82כאן כבר נאמרת הסתירה; מתחילה הנחנו שיש פער בין שני הקווים הראשונים ,אבל אם הפער ייפתח
לרוחב אין סופי הרי שכעת הוא כבר אינו פער בין שני הקווים ,שהרי הפער יכול להיות פער בין שני
הקווים הראשונים רק אם הוא בין קו ראשון זה לקו ראשון זה ,כלומר רק אם שני הקווים הראשונים
תוחמים את הקו שהוא הפער שביניהם ,ואם כן אי אפשר שהפער בין שני הקווים הראשונים יהיה אין
סופי (אבל הפער הרי גדל ביחד עם גדילת הקווים ואם הם גדלים עד לאין סוף הפער שביניהם יהיה אין
סופי ,וזה סתירה) .לקמן יתבאר למה לא די במה שנאמר עד כאן ולמה ההוכחה צריכה להיות באופן
שנראה לכאורה מסורבל לא צורך.
 83שני הקווים הראשונים מתפשטים ללא מעצור עד לאין סוף .אם ברגע נתון המרחק בין קצותיהם הוא
 ,100ורגע אחר כך המרחק ביניהם הוא  ,110הרי כל שני מספרים אפשר שיתחברו לסכום שלהם ,ואפשר
לחבר את שני האורכים למספר  .210אם נחשוב על כל האורכים האפשריים שיהיו בין שני הקווים
הראשונים ,החיבור שלהם יתן כתוצאה מספר אין סופי (אם נאמר שזה לא יהיה מספר אין סופי ,תהיה
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התארכות אפשרית כלשהי ,אז אפשר שיהיה מרחק שכולל את כל האפשרויות האלה; אחרת יהיה
אפשר שיהיו מרחקים שמובילים לגבול שמעבר לו כבר אי אפשר שתהיה התארכות .כך יהיה
אפשר שבקבוצה של מה שכאפשרות הוא בלתי מוגבל 84יהיה כלול רק המוגבל .85עולה מזה
שהמרחק בין שני הקווים נעשה מוגבל בהתארכותו לגבול שאינו עולה עליו באורכו .86זה בלתי
נמנע ששני הקווים 87יסתיימו שם ולא יפרצו אל מעבר לגבול זה .אחרת תהיה התארכות מעבר
למה שאפשרי ,כלומר מעבר למוגבל זה שבקבוצה של הבלתי מוגבלים .אבל זה אינו אפשרי.
לכן ברור שישנה כאן האפשרות שיהיה מרחק בין שני הקווים הראשונים שיש בו את ההתארכויות
האלה שהולכות הלאה ללא סוף .כך האין סופי מוגבל בין שני תוחמים .אבל זה בלתי אפשרי.88

קבוצה סופית של דברים שכאפשרות הם אין סופיים כי יש אפשרות לקווים הראשונים להתארך עד אין
סוף ,וזה גורר שסך המרחקים ביניהם אפשר שיהיה אין סופי).
כמו שיתבאר לקמן ,אין לתפישה האנושית אפשרות לתפוש 'אין סוף' ,לכן אם נאמר שהקו שמודד את
המרחק שבין שני הקווים הראשונים הוא אין סופי ,אלה תהיינה מילים שיש להם תוקף מתמטי ,אבל לא
הבנה פילוסופית .למשל אם אומרים שהיחס בין היקף מעגל לקוטר שלו הוא המספר פאי ,שהוא מספר
שיש לו אין סוף ספרות ,המתמטיקה יכולה להתמודד עם זה היטב ולעשות חישובים שהם אמיתיים
בוודאי ,אבל הבנה פילוסופית אין לנו בזה כלל .מה הפירוש של מספר בעל אין סוף ספרות? כמה זה?
האם ייתכן שיהיה קיים במציאות באופן פשוט מספר כזה ,כמו שיש שני תפוחים ועוד שני תפוחים.
לכאורה כן ,כי יש מעגל ויש לו היקף ויש לו קוטר ,ואם כן יש במציאות יחס בין ההיקף לקוטר ,אפשר
לקחת חוט ולמתוח סביב ההיקף ,ועוד חוט ולמתוח סביב הקוטר ,ולמדוד כמה פעמים זה נכנס לתוך זה.
באמת שאין מספר שאומר כמה פעמים זה נכנס לתוך זה ,כלומר שאם נגזור את החוט הקטן ליחידות
שיכולות להיות קטנות ככל שנרצה ,לעולם לא נוכל להרכיב מהן את החוט הגדול .כי היחס מוגדר במספר
בעל אין סוף ספרות ,כלומר מספר שלא מחזיק בתוכו את המידע כמה הוא .יש מקרים רבים שאנשים
חושבים שאם המתמטיקה יכולה לתאר ולטפל ולחשב במשהו ,זה אומר שיש הבנה מהו הדבר הזה.
פרדוקס אכילס והצב ושאר הפרדוקסים של זנון הם עוד דוגמה חשובה .הרבה סוברים שיש לפרדוקס
פתרון אחר מזה שלימד אריסטו ,כי יש כלים מתמטיים שיכולים לטפל בזה ,וכגון החשבון
האינפיניטסימלי .אבל באמת הכלים המתמטיים לא מספקים הבנה של התבוננות ,תפישת השכל את עצם
הדבר ,אלא רק יכולת חישוב .יכולת החישוב מאפשרת לבנות טכנולוגיות משוכללות ,או בפיזיקה ליצור
תיאוריה מתמטית שתסביר את חוקי הטבע או תצפה מראש תופעות של הטבע שמתאמתות אחר כך
בתצפיות .לכן המדענים נוטים לזלזל ברצון של אנשים שהדבר יהיה מובן "באופן אינטואיטיבי" .מה
אכפת לנו "הבנה אינטואיטיבית" אם המתמטיקה מביאה אותנו למטרות שלנו ,אנחנו לא עוסקים בחינוך
ילדים וכיו"ב .הפילוסופיה יש לה מטרות אחרות לגמרי ,היא לא מבקשת שום תועלת מעשית ,הצלחה
בפתרון משוואה לא מעלה ולא מורידה מבחינתה .היא עוסקת באדם שעומד מול העולם ומבקש להיות
באחדות איתו ,וזה בין היתר על ידי חיבור של דעת .וכמו שכתוב והאדם ידע את חוה אשתו .מה מועיל
למי שאוהב את חווה שהוא יכול לחשב אותה באופן מתמטי.
 84האפשרות שהפער בין הקווים הראשונים יגדל.
 85אם לא נודה שאפשר שיהיה מרחק שכולל את כל האפשרויות של אורך הפער בין הקווים הראשונים
שהוא אין סופי.
 86משפט תמוה זה יתבאר בהערה שבסוף הפרק.
 87הראשונים.
 88בפיזיקה ספר ג' פרק ה' אריסטו ניסח את ההוכחה הזו כך:
56

חלק א  -פיזיקה

"אם 'מוגבל על ידי משטח' היא ההגדרה של גוף ,אי אפשר שיהיה גוף אינסופי ,בין מושג בעיון שכלי
ובין מוחשי.
גם אי אפשר שמספר שנתפש כהפשטה יהיה אין סופי ,כי מספר ,או זה שיש לו מספר ,הוא ניתן לספירה.
אם אכן הניתן לספירה יכול להיות מספר [דהיינו המספר 'אין סוף'] ,אם כן יהיה אפשר לעבור דרך האין
סופי".
לגבי גוף ,ההוכחה פשוטה לכאורה ,ההגדרה של גוף היא שהוא תחום על ידי גבולות ,ו'אין סוף' פירושו
שאין גבולות .לגבי 'מספר' היא אותה הוכחה ,בסוף פרק ד' של פיזיקה ג' הגדיר אריסטו את האין סוף
'מה שאי אפשר לעבור דרכו' ,אם מספר הוא אין סופי ואפשר לספור אותו ,הרי כשנסיים לספור אותו
ונדע כמה הוא ,כבר עברנו את האין סוף והגענו לקצהו השני ,ואין סוף הרי פירושו שאין קצה ,אי אפשר
לעבור דרכו ולצאת אל הצד השני שלו.
אין סוף בכח ואין סוף בפועל
אמנם יש כאן בעיה .בפיזיקה ספר ג' פרקים ד' עד ז' שבהם דן אריסטו על האין סוף ,הוא מבאר שיש
"אין סוף בכח" ויש "אין סוף בפועל" .אין סוף בכח יכול להתקיים בטבע ,אין סוף בפועל לא יכול
להתקיים בטבעו אין סוף בפועל גם לא יכול להיתפש במחשבה.
כל מספר אפשר לחשוב על מספר יותר גדול ממנו (ממילא גם כל אורך אפשר לחשוב על אורך גדול
ממנו ,כי אורך נמדד במספר ,ולא אזכיר כאן בכל פעם שמדובר גם על מספר וגם על גוף ,דהיינו אורך),
ואפשר להמשיך לחשוב כל פעם על מספר עוד יותר גדול ולא לעצור אף פעם .באופן כזה תמיד המספר
שנחשוב עליו יהיה מספר סופי .כמו כן קו שהולך ומתארך ואינו מפסיק להתארך לעולם ,תמיד בכל רגע
של זמן שלא יהיה ,אורכו יהיה סופי .לכן אפשר שיהיה אין סוף א' שהוא גדול יותר מאין סוף ב' ,כי
מדובר באין סוף בכח שהוא תמיד מספר סופי כלשהו .נניח שיש בלון קטן שהולך ומתנפח לאט ,ויש
בלון שני גדול שהולך ומתנפח מהר .שניהם מתנפחים והולכים בלי להפסיק לעולם ,בכל רגע נתון הבלון
הקטן יהיה קטן יותר ,והנפח שלו בכל רגע נתון יהיה מספר סופי שאפשר למדוד ולהשוות לנפח של
הבלון הגדול באותו רגע .באופן כזה ייתכן שיתקיים גוף אין סופי ,אפשר לחשוב שקיים בלון שלא חדל
לעולם מלהתנפח ,כי בכל רגע שבו נחשוב עליו ,באותו רגע גדלו יהיה סופי .הגודל יהיה בתנועה רצופה
כלפי מעלה ועדיין בנקודה מסויימת שנסמן על משך התנועה הזו הוא יהיה סופי.
אחרי שהבלון יתנפח במשך אין סוף שנים ,אז הוא יגיע לגודל שהוא אין סופי בפועל .אבל אי אפשר
שיהיה 'אחרי אין סוף שנים' ,שהרי ההגדרה של אין סוף הוא משהו שלא ניתן לעבור דרכו ,לא מגיעים
לעולם לסופו ,כי אין לו סוף .לכן הצירוף של המילה 'אחרי' למילים 'אין סוף שנים' הוא סתירה .ל'אין
סוף' אין 'אחרי' ,זה עצם הגדרתו  -שאין לו סוף .קו שהולך ומתארך הוא אין סוף בכח ,כי יש לו אפשרות
להיות אין סופי שהרי אין שום דבר שיעצור את התארכותו ,אבל האפשרות הזו לעולם לא תתממש ולא
תצא אל הפועל ,כי לעולם הקו לא יגיע לסוף ההתארכות ולעולם לא יהיה אין סופי בפועל.
ההוכחה של אריסטו נכונה באופן פורמלי ,אבל אי אפשר לצייר אותה במחשבה כי אין סוף בפועל לא
ניתן להצטייר במחשבה ,לכן גם אם מבחינת לוגיקה פורמלית היא מוצקה ,מבחינה פילוסופית (כלומר
לצייר את העניין בשכל העיוני שרואה את המושכלות כמו עין) היא לוקה בחסר.
הבעיה בהוכחה של אריסטו היא גם פורמלית :אי אפשר לומר את המשפט 'גוף בגודל אין סופי לא יכול
להתקיים' .הרי בהכרח מדובר כאן על אין סוף בפועל ,כי גוף שהולך ומתנפח כל הזמן יכול להתקיים
שהרי בכל רגע נתן נפחו סופי .אין סוף בפועל פירושו שאין סוף ,אם אין סוף ,וסוף הוא מילה נרדפת
לגבול ,אז אין לגוף גבולות וגוף הגדרתו היא גבולות ,ונמצא שלא דיברנו על גוף; מה שאמרנו הוא שמה
שמוגדר כלא-גוף אינו גוף (כי גוף בלי גבולות אינו גוף ,וגוף שגבולותיו אין סופיים הוא מחוסר גבולות).
משולש בגודל אין סופי זה משולש שאין לו צלעות כלל ועיקר ,כי צלעות זה הסוף של המשולש .כלומר
אין משולש (כי משולש הגדרתו מצולע בעל שלוש צלעות) .המשפט שאמרנו אינו' :משולש בגודל אין
סופי לא יכול להתקיים' ,אלא אמרנו' :אם אין משולש אז אין משולש' .גודל כלשהו ,מספר או אורך או
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כל גודל אחר ,בהגדרתו נקבע על ידי גבול ,מה שאין לו סוף ,אין לו גבול ,ובהגדרה אינו גודל כלשהו,
וגם אל בעל שום הגדרה אחרת ,ואי אפשר לומר עליו שום דבר ,גם לא שאינו קיים (לפי חכמת הקבלה
הניסוח הוא שספירת כתר ,שרומזת על האין סוף ברוך הוא ,היא מעל ספירת חכמה ,שהיא תחילת המושג
המופשט של גבול ,ולכן היא תחילת המציאות ,הבריאה ,כמו שכתב הרמב"ן על בראשית א' א'" :ומילת
אשית" תרמוז בחכמה ,שהיא ראשית הראשים ,כאשר הזכרתי .ולכך תרגמו בתרגום ירושלמי
"בְ רֵ ִׁ
"בחכמתא" ,והמילה מוכתרת בכתר בי"ת [הקוץ של הבי"ת רומז על האל"ף שהוא מקורה  -מה שמעל
החכמה]").
אבן סינא מנסה להתגבר על הבעיה הזו בדרך מבריקה .לכן הוא שינה את הניסוח של אריסטו להוכחה.
אבן סינא מנסה להישאר עם מחשבה רק על אין סוף בכח ,שהוא דבר שאנו יכולים לחשוב עליו ,ולהימלט
מהצורך לומר משהו על האין סוף בפועל או לחשוב עליו .הקווים הראשונים הולכים ומתארכים עוד
ועוד ולא עוצרים ,הם אין סוף בכח שהוא בתנועה לקראת אין סוף בפועל (ולא מגיע אליו לעולם) ,מה
שמכונה במתימטיקה "שואף לאין סוף" .המרחק בין שני הקווים שמתארכים בהכרח תמיד יהיה סופי כי
הוא מוגדר כמרחק שבין שני הקווים ,כלומר הם הסוף שלו ,תוחמים אותו ,אם הם לא הסוף שלו אז הוא
לא מרחק ש'בין שני הקווים'.
יש כאן סתירה :הקווים תמיד ארכם סופי לא בגלל שארכם מוגדר כסופי ,אלא בגלל שאף על פי שהם
מתארכים תמיד לקראת האין סוף הם לא מצליחים להגיע עד האין סוף בפועל עצמו ,וכל זמן שהם רק
בדרך לקראת האין סוף יש להם כרגע אורך סופי .ההגדרה של אורך הקווים מצד עצמה לא מונעת בהכרח
מהאורך להיות אין סופי בפועל ,אדרבה היא שולחת אותו בתנועה אל האין סוף ,רק שהוא לא מצליח
להגיע לשם; לעומת זאת ההגדרה של המרחק שבין שני הקווים הראשונים מכריחה את המרחק שביניהם
להיות סופי ,שאם לא כן הוא לא יהיה 'בין שני הקווים' .וכאן הסתירה כי הדעת נותנת שהגדרת אורך
המרחק שבין שני הקווים הראשונים זהה להגדרת המרחק של הקווים עצמם ,המרחק שבין שני הקווים
לא יכול להיות שונה מהאורך שלהם עצמם (הסתירה הזו היא ההוכחה שלא תיתכן מציאות של עצם אין
סופי).
אבן סינא מצייר את הסתירה הזו ,באמרו שכיוון שההתארכות של המרחק שבין הקווים יכולה להיות
כמה שנרצה בלי הגבלה ,שהרי היא זהה בעניין זה להתארכות הקווים עצמם ,לכן אפשר גם לצרף את
האורך של המרחק שיש עכשיו בין הקווים ביחד עם המרחקים האחרים שהיו מקודם בין הקווים (וכן עם
המרחק שאפשרי שיהיה בין הקווים) .הצירוף הזה גורם למרחק שבין שני הקווים לפרוץ את המגבלה
שבהגדרתו שנובעת מכך שהקווים תוחמים אותו (הוא הוגדר כמרחק שבין שני הקווים הראשונים ,המילה
"בין" אומרת שהוא בהגדרתו סופי) ,כי לפני הצירוף הוא תָ חּום בין שני הקווים הראשונים ,ואם כן הצירוף
הגדיל אותו יותר מזה וממילא פרץ מחוץ לתחימת הקווים הראשונים .ואם כן יש סתירה כי המרחק בין
הקווים מוגדר כמה שתחום ביניהם ואי אפשר שיהיה יותר ארוך ממה שתחום ביניהם.
באותה מידה היה אפשר לצרף למרחק שבין הקווים עוד מרחק נוסף שכביכול בא ממקום אחר וכך הוא
יפרוץ את הגבול של שני הקווים שתוחמים אותו .רק שלפי ההגדרה אי אפשר לצרף תוספת שבאה מבחוץ
כי היא לא 'מרחק שבין הקווים' .לכן מצרפים את המרחקים שבין הקווים שהיו מקודם לפני שהתארכו
עד כאן .זה כמו שהיינו אומרים שהמרחק שבין הקווים הוא עצמו מתמתח עוד מתוך עצמו ,ולא שמצורף
אליו משהו זר שהוא לא 'מרחק שבין הקווים' .הכוונה בכל זה היא שכיוון שלמרחק שבין הקווים יש
אותה הגדרת אורך כמו לקווים הראשונים ,הוא יכול להתארך בלי שום הגבלה ומזה נובע שהוא יכול
לפרוץ את הגבול שנוצר מכך שהקווים הראשונים תוחמים אותו ,ובפריצה הזו הוא סותר את ההגדרה
של עצמו כמרחק ש'בין הקווים' (זו הלשון בפרקנו" :עולה מזה שהמרחק בין שני הקווים נעשה מוגבל
בהתארכותו לגבול שאינו עולה עליו באורכו .זה בלתי נמנע ששני הקווים יסתיימו שם ולא יפרצו אל
מעבר לגבול זה ,)".וזו הסתירה שמפילה את האפשרות שיהיה גוף בגודל אין סופי .קיצרתי מלהראות
איך כעת כל מילה של אבן סינא מדוייקת היטב לפי ההסבר הזה ,והמעיין יראה בעצמו.
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אתה יכול גם להביא ראיות לחוסר האפשרות של זה בדרכים אחרות ,שבהן אפשר להיזקק או
שלא להיזקק לתנועה .אבל מה שכבר הזכרנו הוא מספיק.89

פרק יב
רמיזה :על ההתלוות ההכרחית של צורה להתפשטות התלת ממדית
כבר התברר לך שההתפשטות התלת ממדית מוכרחה להיות ְמלֻּוָוה על ידי סופיות .כך היא
מוכרחה להיות מלווה על ידי צורה; אני מתכוון במציאות.90
ההסבר כעת יותר מסורבל וקשה יותר לעקוב אחריו ,אבל הרווחנו שאנו חושבים כל הזמן רק על אין סוף
בכח ,שהוא ניתן לתפישה.
 89כוונתו לראייה של אריסטו שלא נזקקת לתנועה ,בעוד שראייתו של אבן סינא נזקקת לתנועה.
 90לעיל למדנו שהצורה התלת ממדית מצד עצמה ,היא אחד פשוט .כי תלת ממדיות בפני עצמה ,בלי
שתהיה ממדיות של עצם חומרי ,אין בה מה שיתחלק לחלקים .המספר יכול רק לתאר משהו שמחולק על
ידי אמירת מידותיו ,אבל אם אין שום "משהו" מלבד המספר ,המספר לא יהיה תיאור של חלוקה ,ולא
תהיה חלוקה כלל .בלי חלוקה גם לא יהיה מספר כלל ,כי כל מהותו של מספר הוא לתאר חלוקה ,לכן
המציאות התלת ממדית כשלעצמה אינה בת קיום כלל ,היא לא "עולם" ,בסדר רבדי הקיום של העולם
שמשתלשלים מהמופשט ביותר אל החומרי ביותר ,המציאות התלת ממדית אינה אחד מהרבדים .לכן
כשמתארי ם את סדר השתלשלות ההווייה מתחילים מהחומר הראשון ואז עוברים לד' היסודות ,וצורת
התלת ממדיות אינה אחד מהשלבים .היא רק גבול בין רובד לרובד ,אופן המעבר בין רובד לרובד .יש לה
חשיבות רבה בהתבוננות איך מהאחד נובע הריבוי ,שזה סוד מעשה מרכבה .החומר הראשון הוא אחד
בדומה לאחדות האל ,הוא אחד פשוט לחלוטין בלי מורכבות כלל .לכן הוא גם לא יכול לקבל צורה.
צורה היא בהכרח גבול שגודר צורה מסויימת ,ובחומר הראשון אין במה לשרטט את הגבול ,הוא מופשט
לחלוטין ,כמו שאי אפשר לצייר קו בעפרון על האוויר .צורת ההתפשטות התלת ממדית היא צורה
ש החומר הראשון לובש מייד ובהכרח ,ותוכנה הוא שהוא יכול לקבל צורה ,יש אפשרות בכח שיצטייר
בו גבול .הגבול עדיין לא מצטייר בפועל כי איננו יכולים להבין מספר בלי לחשוב על ציר מספרים
שהמספר מחלק אותו ,והמחשבה על ציר מספרים מופשט שניתן לחלוקה על ידי מספרים ,מגיעה אלינו
מהפשטת עצם חומרי שראינו .לפני שיש תפישה של עצם חומרי אי אפשר לתפוש ציר מספרים מתחלק,
אבל כדי שנוכל לתפוש עצם חומרי בעל מידות צריכה שתהיה בנו הכנה של תפישה של מידה מוגבלת
שמחלקת עצם למה שהוא העצם ומה שאינו העצם ,כלומר גובלת את העצם .המציאות והתפישה הם
אחד ,ואפשר ללמוד מזה על זה .בתפישה אי אפשר לתפוש משהו שאין הכנה מוקדמת של השכל לתפוש
אותו .למשל תינוק נולד ,והוא מטפס על אמו כדי לינוק .הוא תופש שיש חיים ,ושיש חיים גם מחוץ לו,
ושהחיים שמחוץ לו יש להם יחס אליו והם רוצים להיטיב איתו .התינוק נולד ברגע זה ,אם השכל שלו
הוא דף חלק לחלוטין ,איך הוא יכול לזהות מה זה חיים ,להבין שחיים זה משהו שרוצה להיטיב איתו
וכל כיו"ב .לפני שהתינוק ידע מה הם חיים מכח שפגש חיים ,היתה לו הכנה מוקדמת כאפשרות בלבד
לתפוש מושג כזה .ההכנה אינה תפישה ,בשלב ההכנה התינוק לא יודע שום דבר ,אין שם מציאות של
ידיעה כלל ,אבל אם בודקים אילו אפשרויות יש שם לידיעה עתידית ,אפשר למצוא (לאור ידיעת מה
שהוא תפש בפועל אחר כך) שיש דברים שקיימים שם כאפשרות ויש כאלה שלא ,ומה שקיים שם
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צורה ְמלַּוָוה בהכרח את ההתפשטות התלת ממדית:
[ ]1צורה ְמלַּוָ וה בהכרח את ההתפשטות התלת ממדית ,אם ,מחמת עצמה ,האחרונה מחולקת
בעצמותה,91
ומלַּוָ וה אותה בהכרח ,אם האחרונה מחולקת
[ ] 2צורה באה בעקבות ההתפשטות התלת ממדית ְ
בעצמותה מכח סיבה פועלת שיש לה השפעה עליה ,
[ ]3או צורה ְמלַּוָ וה בהכרח את ההתפשטות התלת ממדית מכח הנושא 92והדברים שמכילים את
הנושא.
כאפשרות אפשר לחקור על אופן הקיום הזה .צורת התלת ממדיות היא הכנה לתפישה של גופים מחולקים
תלת ממדיים ,ובעצמה עדיין איננה התפישה הזו כי תפישה כזו לא יכולה שתהיה כל זמן שאין חומר.
חומר פירושו גבול ,וכמו שכתב אריסטו במטאפיזיקה זתא ז' שחומר פירושו אפשרות ,כל הגדרה וגבול
הם אפשרות ,להיות בתוך ההגדרה או מחוצה לה ,מצד זה של הגבול או מצדו השני .מספרים לחוד הם
רק תיאור של גבול ,שהוא במקום כך וכך לפי המידה שסופרים ,אבל רק חומר הוא הגבול עצמו.
כיוון שההתפשטות התלת ממדית מוכרחה להיות בחומר כדי שיהיה מה שיחלק ,מוכרח שהיא תהיה
מלווה על ידי צורה .צורה היא החלוקה .צורת אדם היא חי ְמ ַדבֵ ר ,זה הגבול שמחלק אותו מבעלי חיים
אחרים .צורת משולש היא מצולע בעל שלוש צלעות ,צלעותיו הן גבול שמחלק אותו משאר השטח .ישות
גיאומטרית יכולה להיתפש כעצם בפני עצמו ,משולש יכול להיתפש כמובחן ממרובע ,רק אם יש תפישה
של חומר ,כלומר גבול (עיין מטאפיזיקה זתא י' שישויות מתמטיות הן חומריות ,ולא כאן המקום להאריך
בזה) .זה מה שכתב כאן אבן סינא" :אני מתכוון במציאות" ,כל זמן שזו התבוננות בבחינה שהשכל מנתח,
הוא יכול להתבונן גם בבחינה שלא יתכן שתהיה לה מציאות ,מתוך ידיעה שלא תיתכן לה מציאות (ולכן
אין לה מציאות אע"פ שהמציאות ותפישת השכל הם אחד) ,אבל במציאות לא יהיה חילוק בין עצמים
ללא צורה ,זה הגדרת הצורה ,שהיא היא העצם.
 91המו"נ א' ע"ג בהקדמה הראשונה כתב:
"ויאמרו כי אלו החלקים אינם נמצאים מאז כמו שהיה חושב אפיקורס וזולתו מן המאמינים בחלק שאינו
מתחלק; אבל יאמרו שהאלוה ית' יברא אלו העצמים תמיד כשירצה והם גם כן אפשר העדרם".
מבואר שהאמונה בחלקיק הבלתי מתחלק משותפת לאתאיסטים מטריאליסטים כמו אפיקורס (ואצל
אריסטו בעל שיטת האטומים הוא דמוקריטוס שגם הוא היה אתאיסט ומטריאליסט) ,וגם לקנאי דת כמו
המדברים .קנאי הדת מוציאים את האל לגמרי מההסתכלות על העולם והטבע כי לדעתם הוא נבדל ונעלה
מכל זה ,והטבע רק מסתיר אותו ולא מגלה אותו .משותף לקנאי דת מכל הדתות שהם נגד אמנות ,יופי,
טבע ,מדע ,וכל כיו"ב ,כי לדעתם אין גילוי אלוהות בדברים מעין אלה וממילא כיוון שיש משיכה אליהם
הם אויבי האמונה.
האטומיסטים החילונים יאמרו שההתחלה הכי ראשונה של המציאות היא עצם ,כלומר משהו מחולק ,לא
אחדות אחת פשוטה מוחלטת שאין בה מורכבות .אין אצלם אחדות ואי אפשר שתהיה כי אז לא יהיה מה
שיחלק אותה .ההתפשטות התלת ממדית והעצם המחולק הם אחד.
אצל האטומיסטים הדתיים ,כת המדברים ,ההסתכלות זהה בעיקרה ,רק שהם יאמרו שהעצם קיים מכח
השפעה חיצונית ,שהיא האל שבורא כל רגע את העצם במקרה ,בלי אידיאות קבועות שיש בהן סדר
וחכמה ומהלך קבוע .אלה האפשרויות [ ]1ו [ ]2שמונה כאן אבן סינא.
" 92המקבל" פירושו החומר ,דהיינו ארבעת היסודות ,אש רוח מים ועפר" .הדברים שמכילים את הנושא"
זה החומר המורכב מארבעת היסודות שהוא החומר שממנו עשוי העולם הארצי שאנו מכירים .היסודות
עצמם עדיין לא מעמידים מציאות עומדת שיש לה קיום ,אי אפשר לראות בטבע יסוד שאינו מורכב ,כי
אין לו מציאות ארצית חומרית (מה שאנו רואים מים זה עצם שמורכב מכל ד' היסודות רק שהאופי השולט
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אם צורה ְמלַּוָוה בהכרח את ההתפשטות התלת ממדית ,כשמחמת עצמה האחרונה מחולקת
בעצמותה ,אז הגופים נעשים זהים במידות של ההתפשטות ובמערך של הגבולות והצורות .יותר
שמלַּוֶּוה בהכרח
מזה ,אם חושבים על חלק של מידה כלשהי ,הוא יהיה בהכרח ְמלֻּוֶּוה על ידי מה ְ
את כל אותה מידה.93
אם צורה בהכרח ְמלַּוָוה את ההתפשטות התלת ממדית מכח סיבה פועלת שמפעילה השפעה,
כשההתפשטות התלת ממדית מחולקת בעצמותה ,אז ,בלי החומר שלה ,המידה של ההתפשטות
מקבלת בעצמותה חלוקה והרכבה ,ויש לה בעצמותה את היכולת לתגובה .אבל חוסר האפשרות
של זה כבר הובהר.94
מה שנשאר ,אפוא ,הוא שזה חל ביחד עם המקבל.95

בו הוא קרוב לאופי של יסוד המים) .גם היסודות מציאותם היא רק כמַ עֲבָ ר אל ההתממשות הסופית של
עצמים חומריים שהיא רק בחומר שהוא תרכובת של היסודות.
 93השוני שבין עצם לעצם נובע מהצורה שלו ,החומר מצד עצמו הוא אחד .הצורות הן כמו ציורים שונים
על אותו נייר לבן .אמנם צורות יכולות לנבוע רק מהמופשט החי; אם אין להן משמעות ,אם אינן ביטוי
של כיסופים של משהו חי ומרגיש ,מניין שיצטיירו צורות שונות זו מזו ,מה יהיה מקורו של השוני? מי
שכופר בקיומו של מופשט-חי כמקור למציאות אי אפשר לו שתהיינה בעולם צורות (אצל המדברים יש
"אלוה" אבל הוא לא באמת מקור למציאות מבחינה פילוסופית ,כי השכל לא יכול לראות את היותו מקור
למציאות ,ובפילוסופיה אין לנו אלא רק מה שהשכל העיוני רואה .מה שנביאים מספרים סיפור כלשהו
שהשכל לא רואה אותו ,מבחינה פילוסופית זה כמי שאינו (לכן מבחינה פילוסופית אין הבדל מהותי בין
שיטת המדברים לשיטת אפיקורס ודמוקריטוס)) .ואכן המדע המודרני המטריאליסטי (כלומר שאצלו
המציאות פירושה חומר ,ואין התחלת מציאות מופשטת וכל שכן לא חיה) רואה שהמציאות היא רק
אלקטרונים נויטרונים ופרוטונים (או כל חלקיק כיו"ב שמגלים חדשות לבקרים) .הכסא והפרח והאדם
כולם הם רק ערימה של אלקטרונים וכיו"ב חלקיקים מדעיים .אם כן הכל הוא רק אלקטרונים ,מדבר מלא
אין ספור אלקטרונים כמו גרגרי חול ואין בו שום דבר אחר ,אם הפרח הוא אלקטרונים והכסא הוא
אלקטרונים הרי שאין פרח ואין כסא ,יש רק אלקטרונים .המטריאליזם לא יכול לראות צורות ולכן אצלו
העצמים זהים זה לזה .זה הפירוש שהצורה התלת ממדית מחולקת בעצמותה ,חלוקה פירושה "עצם",
ואם העצם אינו הצטיירות של צורה ,אלא קיים מצד עצמו ,כהתחלה ראשונה של המציאות ,מוכרח שלא
יהיה חילוק בין העצמים .בביאור שלושת אפשרויות אלה עיין עוד לקמן פרק י"ג.
 94לעיל בפרק ז' דן בשיטה זו ,שמתבססת על הגופים הגיאומטריים של אפלטון בטימיאוס עמ'  .53רק
שאפלטון לא תיאר כך את הגופים במציאות החומרית אלא רק את שורש היווצרותם לפני שהתהוותה
המציאות החומרית .ממה שהתבאר לעיל בפרק ז' יובנו גם דברי אבן סינא כאן.
 95המהות הראשונית של החומר
החומר בהגדרתו הרחבה הוא מושג הגבול כשלעצמו .לפי אריסטו הכל הוא חומר מלבד האלוה (עיין
מטאפיזיקה זתא ז' ,וזה יסוד שיש לו חלק כמעט בכל סוגיה במטאפיזיקה).
המציאות כולה לפי אריסטו היא כדור סופי .לכדור יש בהכרח גבול ,מצידו החיצוני של הגבול אין שום
דבר .אין שם גם לא חלל ריק ,גם לא העדר ,כי העדר הוא העדר של משהו ,ההעדר הוא תמונת תשליל
של אותו משהו (כמו במגזרת נייר או חקיקת אותיות בלוח אבן או שקע במיטה שנשאר אחרי שהישן קם,
והשקע מצייר את מי שקם על דרך העדר ,הוא זה שנעדר .העדר של משהו אינו נמצא מחוץ לגבול הכדור.
גבול בהגדרה הוא מה שמפריד בין שני צדדי הגבול .כאן זהו גבול שיש לו רק צד אחד ,אין לו צד חיצוני
כלל ועיקר .זה לא גבול שגובל בין שני הצדדים שמשני עבריו ,אלא זה מושג הגבול כשלעצמו ,כמושג
מופשט טהור ,גבול כגבול ותו לא .החקירה של אריסטו במטאפיזיקה ,כמבואר בתחילת מטאפיזיקה גמא
ועוד ,הוא מושג המציאות כשלעצמו ,מציאות כמציאות ,באופן מופשט ,כלומר בלי שיש משהו שהוא
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זה שנמצא .זהו אותו מושג של גבול כגבול .מציאות וגבול הן מילים נרדפות .מה שאין לו גבול הוא אין
סופי ,והמובן של 'מציאות' ביחס לאין סופי בהכרח שונה לגמרי ,שהרי אריסטו הוכיח שלא תיתכן בטבע
מציאות של עצם אין סופי (בפיזיקה ספר ג' פרקים ד' ה' משמע שמעל הטבע כן תיתכן מציאות של האין
סופי ,במובן של הפיתגוראים ואפלטון שכתב שם (אריסטו לעולם לא באמת חולק על הפיתגוראים
ואפלטון  -גם כשנראה מלשונו שהוא חולק) .בלי גבול כל עצם בטל ממציאותו וחוזר למה שהיה לפני
הבריאה ,כמו טיפה שמתבטלת כשהיא נופלת לים .בלי גבול עצם לא נמצא ,וכשיש לו גבול מזה לחוד
הוא כבר נמצא שהרי הגבול קבע לו מקום משל עצמו .הגבול הראשוני הזה שגובל את הכדור של כל
המציאות הוא החומר הראשון ,אותו ביאר אפלטון בטימיאוס מתחילת סיפור הבריאה השני ,בעמ' 49-
"( 52המין השלישי") .ואריסטו דיבר עליו ב"על ההתהוות וההפסד" ,כמו שביארתי בעיונים בפילוסופיה
אריסטוטלית רשימה .46
הביקורת של אבן סינא על השיטה השנייה ,שרואה ביסוד המציאות את הגופים האפלטוניים ,היא שהם
הגדירו אותם כחסרי חומר ,כלומר כחסרי גבול ,והתיאור שלהם הוא רק תיאור של גבול ולא מציאות של
גבול ,ולא ייתכן שיימצא תיאור של דבר בלי שנמצא הדבר עצמו .לפי אבן סינא וודאי קיימים דברים
מופשטים מחומר ,למשל השכלים הנפרדים ,אבל הם מוגדרים ,כלומר יש להם גבול שהוא ההגדרה
שלהם ומבחין אותם זה מזה ,והגדרה היא כבר חומר במובן הרחב ,למרות שאינו חומר שנתפש בחושים.
החומר הוא גבול כגבול ,כמושג מופשט ולא כמגביל משהו ,לכן בעצמו אינו מאומה כי הוא לא מגביל
'משהו' .הוא המציאות כמושג מופשט בלי שיש משהו שנמצא ,הוא ההפרדה מהאין סוף .החומר הוא
נושא לצורות שמתהוות מכח הסיבה הפועלת .נושא כפשוטו ,כמו סוס שנושא את הרוכב (לכן תורת
הסוד של חכמי המשנה נקראת מעשה מרכבה ,היא עוסקת במה שאבן סינא עוסק כאן ,בשורש המציאות).
מושג הגבול כגבול הוא העדר כי הוא כביכול סילוק של האלוהות שהיא אין סוף שהוא אחד פשוט
ומוחלט ובלי מורכבות ובלי שייכות לגבול .זה הצמצום שכתב האר"י בעץ חיים שער א' ענף ב' שהוא
התפנות עיגול של חלל ריק במרכז אור אין סוף ברוך הוא הפשוט .בחלל הריק הזה יש העדר של משהו
שהוא זה שנעדר ,הנעדר הוא אור אין סוף ,ומהגעגוע אליו מצטיירות הצורות בהעדר .הצורות מוגבלות,
והן בכל זאת מציירות את הבלתי מוגבל בדרך נעלמה שסוף עניינה הוא סוד מעשה מרכבה .אחרי שהיה
צמצום של ציור מוגבל שמגלה על האין סוף ,הרי אפשר להגביל את הציור עוד ועדיין הוא יורה על האין
סוף ,אם כי בהוראה פחות בהירה ,וכך הלאה אפשר שאותה צורה מוגבלת שמגלה משהו מצומצם על
האין סוף תצטמצם עוד ועוד ,וזה יראה כמו ריבוי צורות שונות ,אע"פ שכולן הן צמצומים במדרגות
שונות של אותו הדבר עצמו .השוני של הצורות זו מזו הוא חידה עצומה .למדע ולפילוסופיה המודרנית
אין שום התחלת נגיעה בזה ,הם מתחילים לחשוב מהנחת יסוד שיש עצמים שונים זה מזה אבל לא
שואלים על השוני עצמו ,איך הוא ייתכן .הכל עשוי מאותו חומר ,מאותם חלקיקי יסוד ,איך יש כל כך
הרבה מיני פרחים? כמו שאבן סינא אומר ,אם מתבוננים על העצם כיש מחולק ,ורואים שיש עצמים
שונים זה מזה ,לא נשארת שום דרך מחשבה מלבד תורת האידיאות של אפלטון ,הצורה והחומר.
ועיין עוד בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .55
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פרק יג
טעות ורמיזה :על הצורה השלמה והאיברים
אולי תאמר שזה כך גם בשאר דברים  -החלק של כדור שאנו מסתכלים עליו במחשבה כעל חלק
נפרד ,אין לו את הצורה של כדור .כעת תצרף לזה שהצורה של כדור דורשת את הטבע של הכדור,
ושהטבע של החלק והטבע של השלם הם אחד.96
 96הצורה המהותית של כדור היא המושג העמוק של 'אחדות' כמו שמבואר אצל אריסטו ב"על השמיים"
ב' ד' (ובעוד פרקים בספר ב' מ"על השמיים") ובפיזיקה ספר ח' פרקים ט'-י' ,ועיין עוד מקורות וביאור
בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  43ורשימה .44
במורה נבוכים א' ע"ב כתב (בעקבות אפלטון בטימיאוס ,והוא כתוב גם באריסטו מטאפיזיקה למבדא
פרק ח' 1074א:)32
"דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו
הוא איש אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות ,והשתנות עצמיו ,רוצה-לומר עצמי זה הכדור בכל מה
שבו ,כהשתנות עצמי איש איש מבני אדם על דרך משל .וכמו שראובן על דרך משל הוא איש אחד ,והוא
מחובר מאברים מתחלפים ,בבשר ועצמות וגידים ,ומליחות משתנות ,ומרוחות ,כן זה הכדור בכללו
מחובר מן הגלגלים ,ומן היסודות הארבעה ,ומה שהורכב מהם,
][...
הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד ,חי מתנועע בעל נפש ,כי זה המין מן הציור הכרחי מאד,
כלומר מועיל מאד במופת על היות האלוה אחד ,כמו שיתבאר .ובזה הציור יתבאר גם כן שהאחד אמנם
ברא אחד ,כמו שאי אפשר שימצאו אברי האדם בפני עצמם ,והם אברי אדם באמת ,רוצה לומר שיהיה
הכבד בפני עצמו או הלב בפני עצמו או בשר בפני עצמו  -כן אי אפשר שימצאו חלקי העולם קצתם
מבלתי קצתם בזה המציאות המיושב אשר דברינו בו ,עד שימצא אש מבלתי ארץ ,או ארץ מבלתי שמים,
או שמים מבלתי ארץ .וכמו שבאדם כח אחד יקשור אבריו קצתם בקצתם וינהיגם ,ויתן לכל אבר מה
שצריך שישמור עליו תקונו וידחה ממנו מה שיזיקהו; והוא אשר בארו אותו הרופאים ואמרו :הכח
המנהיג גוף החי ,והרבה פעמים יקראוהו טבע  -כן בעולם בכללו כח יקשור קצתו בקצתו ,וישמור מיניו
שלא יאבדו ,וישמור אישי מיניו גם כן מדת מה שאפשר לשמרם ,וישמור גם כן קצת אישי העולם".
(אני מעתיק לכאן גם את דברי אריסטו בזה במטאפיזיקה למבדא פרק ח' 1074א:32
"ברור שהשמיים [הכוונה לכל היקום ,וכמו שכתב בהערות ח"י רות] הם אחד ,כי אם יהיו שמיים רבים
כמו שיש אנשים רבים ,תהיינה התחלות התנועה של כל שמיים ושמיים אחת על פי צורתן ורבות במספרן.
אבל כל מה שהוא מרובה במספר יש בו חומר ,כי אותה ההגדרה האחת ,נאמר של האדם ,מכילה רבים;
ואולם סוקרטס הוא אחד [הערת ח"י רות :נמצא בו ,אפוא ,בהכרח דבר מה שמבדיל אותו מבני אדם
אחרים בעלי אותה ההגדרה ,ודבר זה הוא החומר (מקור הערה זו הוא ממטאפיזיקה זתא סוף פרק ח')].
אבל המהות הראשונה אין בה חומר כי היא שלמות .אחד הוא ,אפוא ,המניע הראשון הבלתי ניתן
להתנועע ,גם בהגדרה ,גם במספר; ואחד גם מה שהוא מונע תמיד ובאופן רצוף; השמיים אפוא הם רק
אחד [נאמר פה מה שכתב המורה נבוכים שהאחד ברא אחד])".
בפרק הקודם למדנו שהריבוי של העצמים בעולם ,נובע מכך שהם הצטיירויות של צורות בחומר .אין
אלה ציורים שונים ומשונים לפי גחמה של המצייר ,בלי שיהיה קשר ביניהם .אלא הם כולם ציורים של
מה שנעדר ,שמציירים את הכיסופים לאחדות הפשוטה של הבורא .הם כולם חזרה על אותו ציור במדרגות
שונות של צמצום ,והתוכן שלהם הוא האחדות במובנים מופשטים יותר או פחות .החוש קולט בליל נע
של רשמים ,בעולם החומרי ,הטבעי ,אין שום דבר שיאחד אותם לעצמים ,במרחב או בזמן .מכאן עד כאן
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נאמר לך שהצורה חלה בכדור מהטבע של כח 97שדורש התפשטות תלת ממדית כזו עבור החומר
של הכדור ,ולא דורש התפשטות תלת ממדית זו עבור הכדור מהחומר עצמו או מההתפשטות
התלת ממדית של החומר .מאחר שזה נדרש עבור החומר של הכדור ,ההכרחיות של הסיבה הזו
דורשת שמה שנתפש מאוחר לזה ,יהיה 'חלק' ואין לו מה ששייך לשלם .זהו משום שזה התהווה
להיות 'חלק' אחרי ההתהוות של הצורה של השלם .זה קרה לשלם בגלל מקרה ומכשול וזה נגרם
בגלל החיבור עם מה שהוא מקבל לצורה ,תומך בה ,ונעשה מחולק לאיברים שונים מחמתה.98

שפע רשמי החוש המשתנה הוא כלב ,ומכאן והלאה הוא עשבי השדה .כלב שהיה כאן מקודם הוא אותו
כלב שיש כאן כעת למרות שכעת אלה רשמי חוש אחרים לגמרי .מה שמאחד את רשמי החוש המשתנים
אינו מונח בטבע או בחוש אלא הוא הצורה שחלה מהמופשט ונתפשת אצל האדם ביכולת תפישה
מופשטת שתופשת צורות (עיין בזה אדם חי רשימה  .)48אחר כך הצורה היא זו שמאחדת את כל הכלבים
למין אחד למרות שהמאפיינים של כלב פרטי יכולים להיות שונים משל כלב אחר יותר ממה שהם שונים
משל ארנבת .אחר כך כל מה שחי יכול להיתפש כאחד בהגדרת צורת חי ,ועד תפישה שהכל הוא מציאות
אחת פשוטה שהכל מצוי בה והכל חיים אחדים שהכל חי בהם.
המורה נבוכים מדבר על "איברים" .המציאות כולה היא בצורת כדור ,כלומר אחדות .מה שיש במציאות
עצמים שונים זה מזה ,ריבוי ,זה לא יוצא מגדר האחדות כי זה "איברים" של האחד .על ההסבר באמצעות
המשל של איברים מקשה כאן הטועה ,הוא לא מבין איך אפשר שיהיו "איברים" ,הרי אין להם את צורת
השלם ,הם אינם כדור ,ובהכרח צריך שיהיה להם את טבע הכדור כי הם רק איברים באחדות ולא ישים
בפני עצמם.
אבן סינא כתב שקושיא זו יכולה להיות גם בשאר דברים .אפשר לשאול על עין למשל ,היא עצם בפני
עצמו ,אין לה צורת אדם ,אין בה ראש וגוף ידיים ורגליים ,ובכל זאת היא אדם ,היא שותפה לטבע של
אדם ,למהות של אדם ,להגדרה שלו.
 97כאן הוא מתייחס לאפשרויות שכתב בפרק הקודם .לפי אפשרויות [ ]1ו [ ]2אין מקור חיצוני שממנו
שופעת הצורה לחומר ,אלא הצורה מונחת בחומר עצמו (והיא באמת צורה אחת בלי "איברים" אלא היא
החלקיק היסודי ,שאינו צורה באותו מובן כמו הצורות של אריסטו ,אבל הוא התחלת המציאות והוא
העצם והוא מחולק מדברים אחרים ולכן יש לו גבולות וגבולותיו משרטטים צורה כלשהי ,ולכן במובן
הרחב הוא כעין מין של צורה).
הכח שמדובר בו כאן הוא השכל הפועל שהמורה נבוכים קורא לו 'נותן הצורה' (עיין בביאור עניינו של
השכל הפועל באדם חי רשימה  ,26שם הבאתי מקורות בעניין זה .מי שהמושג "השכל הפועל" לא נהיר
לו כדאי שיעיין שם כי זה מושג יסודי שבלעדיו לא תהיה בהירות ברוב העניינים שמדובר בהם בספר זה),
הוא המחיל על החומר את הצורות כסיבה פועלת ,דהיינו ככח.
 98ב"על הנפש" ב' א' ,22b412 ,מבואר שעין שנעקרה מהגוף כבר אינה העצם שמהותו והגדרתו היא
'עין' .כי הגדרת העצם 'עין' היא איבר מהגוף החי (כלול בזה שהיא יכולה לראות ,שזו החיות שלה שחיה
בה מכח הגוף הכללי) .העין העקורה רק נקראת בשם עין כמו שעין של פסל או עין מצויירת נקראת עין,
ובאמת אין לה שייכות כלל לעצם שהגדרתו היא 'עין'.
רואים מזה שהעין היא אחת עם הגוף השלם ,ועדיין אין לה את צורת הגוף השלם ,היא כשלעצמה אינה
'ח י ְמ ַדבֵ ר' שזו הצורה המהותית של הגוף השלם ,וגם אין לה את התואר (הצורה החיצונית) של הגוף
השלם שהרי אין לה ראש ידיים ורגליים וכדומה.
החומר של העין החיה הוא לא אותו חומר של העין העקורה .נדמה שכשאדם מת ,הבשר שלו נשאר אותו
הבשר ,ורק הנפש נפרדה .ובאמת אין זה כך ,הבשר המת הוא חומר אחר לגמרי מהבשר החי .בשר חי
אינו נרקב ,מה שבשר חי גדל ,ניזון ,וכיו"ב (נפש הזן או נפש הצומח) ,הוא חיים של גוף הבשר ממש,
אותו זה שיש לו משקל ומידות ,לא של משהו מופשט שחל בבשר .אם הבשר החי כשלעצמו והבשר המת
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היו אותו חומר לא היתה סיבה שעין עקורה לא תמשיך לחיות ולא תהיה עין .בעין יש צורה שהיא נפש
חיה ואם החומר אחרי העקירה היה אותו חומר היא היתה מתלבשת בו.
חומר וצורה הם אחד גמור ,ולא רק קשורים או מחוברים ,כמו שכתב בסוף מטאפיזיקה אטא .זה כמו גוף
ונפש שהם אחד גמור ולכן רצון רוחני יכול להזיז יד חומרית ,וזה לא כמו הזזת מזלג מכח מחשבה בלבד.
בצורה עצמה אין חלקים ,היא מיסוד האחדות .החלקים הם מיסוד החומר ,שהוא הגבול ,שמאפשר
חלוקה בין דברים .האפשרות לראות חלק של כדור נובעת מההפרש שבין החומר לצורה .אע"פ שהצורה
והחומר שהתאחדו לעצם הם אחד גמור ,יש גם מכשול של התנגדות לאחדות שמונח בטבע הפירוד של
החומר ,והוא מונע התאחדות מוחלטת עם הצורה (זו הסיבה שמציאות של עצם מחייבת חומר ,כי ללא
החומר העצם היה נבלע מיד באחדות הכללית כמו טיפה בים ,ורק ההתנגדות ללבישת הצורה שיש בחומר
מחזיקה את העצם כנפרד ,כלא מגלה לגמרי את האחדות ,כלומר כקיים) ,לכן כל עצם ארצי פושט צורה
ולובש צורה חדשה בתנועה מתמדת ,כי הצורות לא מתאחדות עם החומר במלואן.
השניות בין התאחדות שלמה ובין חוסר השלמות של האחדות ,גורם לשניות שיש במציאותו של איבר
מגוף שלם .האיבר חי מכח היותו אחד עם הגוף השלם ,וכשהוא ניתק ונעקר הוא מת .אבל הוא חי כאיבר
ולא כגוף שלם ממש ,הוא לא מאיר ומגלה את כל האור שיש בצורה השלמה של הגוף השלם .בסדר
ההוויה הצורה מתלבשת בחומר ,ובהתחלה הראשונה של ההתלבשות ,העצם (שהוא הצורה שחלה
בחומר) אחד ואין בו חלקים כלל ,האחד ברא אחד ,כל עצם מתחיל כנקודה פשוטה או ככדור שלם (זה
היינו הך כי השלמות יש בה מהאחדות שלא מתחלקת ואין בה מידות מספריות מחולקות ולכן העולם
הוא אחד שלם פשוט שכולל את כל המידות כאחד ולכן הוא כדור שכולל הכל ,או שהוא נקודה כי אין
לו מידות מספריות) ,ואחר כך מצד האופן החלקי בו החומר מקבל את הצורה ,נעשים בעצם חלקים .הם
איברים כי מצד שהם גילוי חלקי יש להם צורה שונה משל הכלל ,אבל הם גילוי חלקי של אותו הדבר
שמתגלה בשלמותו בכלל ,ולכן הם איברים בכלל ולא עצמים נפרדים.
במטאפיזיקה ספר מ' פרק ב' כתב:
"זה ברור שלפי תיאוריה זו שזה בלתי אפשרי לשום גוף להיות מחולק בשום דרך .משום שלשם כך הוא
יצטרך להיות מחולק במישור (חיתוך של גוף מעוקב הוא על ידי הסתכלות על מישור בתוכו ,המישור
הוא שמחלק את הגוף המעוקב) ,והמישור מחולק בקו ,והקו מחולק בנקודה ,כך שאם הנקודה אינה
יכולה להיות מחולקת ,גם הקו לא יכול להיות מחולק ,ואם הקו לא יכול להיות מחולק גם המישור לא
וגם הגוף המעוקב לא".
זה מה שביארתי לעיל בפרק ג' לגבי הרצף ,שקו הוא כמו נקודה שנראית מוארכת בראי שמעוות ומרחיב
מה שמשתקף בו ,ולכן הקו רצוף כמו נקודה ובלתי ניתן לחלוקה כמוה ,וכן גם המישור והמעוקב.
כל זה הוא מצד הצורה בהתלבשותה בחומר שהוא אחד לגמרי עם הצורה .לכן אריסטו מייחס את זה
לאפלטון ולפיתגוראים שמדברים ברובד הזה .מצד הפיזיקה אנו מסתכלים על החומר הארצי שיש בו
בחינה שלא מקבלת צורה בשלמות ושם החומר קיים בפני עצמו כחומר ,ומזה באה אפשרות חלוקה של
גוף .לכן הצד של חלוקה לאיברים הוא מאוחר לצד של האחדות.
אבן סינא מדבר מתחילת הספר על שורש המציאות ועל סדר ההוויה איך הוא משתלשל מתחילתו .כאן
הנושא הוא שכשסדר הבריאה מגיע להתלבשות בחומר הארצי ,מתעוררת שאלת היחס בין צד האחדות
ובין צד הפירוד שיש בבריאה ,והוא מבאר שזהו יחס כמו גוף שלם ואיברים ,ושרשו הוא בשניות שבין
צורה לחומר (זו כוונת המשפט האחרון והמסכם של הפרק).
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במה שנוגע למידה ,99אם היא היתה מחולקת ,ואם לא היה שום דבר שמחייב משהו אחר מאשר
הטבע של מידה  -הטבע הזה שהוא בעצמו אחד  -הטבע הזה לא היה מתהווה להיות שלם או
משהו אחר מאשר השלם ,בהתאמה לעיון זה ]1[ ,לא על ידי עצמו ]2[ ,לא על ידי סיבה [ ]3ולא
על ידי החיבור עם יסוד מקבל.100
כך הטבע הזה אין לו דבר עם התחלקות לאיברים שונים ,בין כלליות בעצמה או יחודיות .לכן אין
זה אפשרי לומר כאן שמשהו בא בעקבות הטבע הזה מחמת משהו שונה מאשר 'עצמו' במובן
ראשוני ,בהתאמה לאפשרות או 'בכח' מסויימים ,או בהתאמה עם מה שנאות לנושא.101

 99מילה זו תתבאר בסוף הפסקה הבאה.
" 100יסוד מקבל" פירושו החומר .הוא חוזר כאן על שלושת האפשרויות שמנה לעיל בפרק י"ב .האפשרות
הראשונה ,החלקיק של האטומיסטים ,היא אותה נקודה של התחלת התלבשות הצורה שמבוארת כאן,
דהיינו המובן הכי ראשוני של 'עצם' .המחלוקת עם המדברים היא רק על אופן התפישה בנקודה הזו,
האם ממנה עצמה התחלת המציאות או שהיא נקודת ההשקה בין החומר למקור המופשט שלו .אין
מחלוקת על עצם העובדה שהמציאות מתחילה מנקודה ,וזו אותה נקודה של המדברים ,השאלה היא רק
על מה שלפני הנקודה ,שלאטומיסטים אין כלל "לפני הנקודה" ואצל אריסטו הנקודה נובעת מהמופשט.
עיין בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .67
 101המילה "מידה" כאן ,שכתב עליה שהטבע שלה "הוא בעצמו אחד" ,אין פירושה מידה של משהו
שנמדד אלא המידה כלשעצמה ,כל מידה מתחילה ביחידה כלשהי שאיתה מודדים ,כלומר סופרים כמה
פעמים היא נכנסת במידת הדבר הנמדד .עניין זה מבואר באריסטו במטאפיזיקה יוטא פרק א:
"'אחדות' במובן החמור ,אם אנו מגדירים זאת בהתאם למובן של המילה ,היא מידה ,קודם כל של כמות
[אורך רוחב וגובה הגוף] ,ואחר כך של איכות .ויש דברים שיהיו 'אחד' אם אינם ברי חלוקה בכמות,
ואחרים אם אינם ברי חלוקה באיכות .וכך זה שהוא 'אחד' אינו בר חלוקה ,או באופן מוחלט או כ'אחד'".
צורה שלא מלובשת בחומר באופן מוחלט אינה בת חלוקה (אידיאות מופשטות כגון המין 'כלב' או
הישות המופשטת 'חסד' ,אינן יכולות להתפרק לחלקים) .אם הצורה מלובשת בחומר אז כ'אחד' העצם
החומרי אינו בר חלוקה .אדם אפשר לחתוך לשני חצאים מצד החומר ,אבל החיתוך החומרי לא יגרום
שצורת אדם כ'חי ְמ ַדבֵ ר' תתחלק לשני בני אדם חיים עם שתי תודעות חושבות ,ולא שיתחלק באופן
שיהיה חי באופן חלקי או יוגדר כ'אדם' באופן חלקי .כי מצד הצורה ,מצד שהוא 'אחד' ,הוא אינו בר
חלוקה.
האחד ,יחידה
אני מעתיק לכאן ממטאפיזיקה דלתא פרק ו ,25b1016 ,מהתרגום של דיבואה וולמן ,שם עיקר הביאור
של עניין 'האחד' שאנו דנים בו כאן (וגם של הנקודה שהיא החלקיק של המדברים והיא השורש של
ההתהוות לפי אריסטו) ,ושם הביאור למה 'האחד' הוא מידה (ועיין עוד שם היטב בכל הפרק ,וגם
במטאפיזיקה יוטא מפרק א' והלאה ,ועניין יסודי זה בא בדברי אריסטו במקומות רבים נוספים .ועיין עוד
לקמן חלק ג' פרק ט"ז):
"מהותו של 'אחד' שהוא כעין ראשית של מספר .שהרי אַ מַ ת המידה היא ראשית ,שכן זה שלפיו אנו
מכירים לראשונה כל סוג וסוג הוא אמת המידה לאותו הסוג .ה'אחד' הוא אפוא ראשית של מה שניתן
לידיעה בכל סוג וסוג .אך אין ה'אחד' אותו הדבר עצמו בכל הסוגים .כאן ,זה רבע טון ,ושם עיצור או
תנועה; ויחידה אחת למשקל ויחידה שונה לתנועה .אך בכל מקום ה'אחד' אינו ניתן לחלוקה לא מבחינת
הכמות ולא מבחינת המין .מה שאינו ניתן לחלוקה מבחינת הכמות  -אם אינו מתחלק בשום ממד ואינו
נמצא בשום מצב  -קרוי יחידה; אם אינו מתחלק לפי שום ממד ,אך נמצא במצב מסויים  -הוא קרוי
נקודה; אם הוא מתחלק לפי ממד אחד  -קו; אם לפי שניים  -מישור .אם הוא מתחלק בכמותו ובכל
66

חלק א  -פיזיקה

זהו אפוא מה שנובע על ידי ההתהוות של מה שהוא חלק במצב שונה מזה של השלם.

פרק יד
הערה :על הסיבה של תפישת מקום
נושא זה 102יש לו תפישת מקום 103רק מחמת השייכות של ההתפשטות התלת ממדית איתו .אם
היה לו תפישת מקום בהגדרה של מהותו ,כשהוא מחולק ,אז יהיה לו נפח בהגדרה של מהותו.

שלושת הממדים  -גוף .ובסדר הפוך ,המתחלק לפי שני ממדים הוא מישור( "...עיין עוד בזה לקמן פרק
כ"ח)
מרחק למשל הוא רצף ,אין בו נקודות ואי אפשר לבטא את אורכו במספרים .אנו קובעים יחידת מרחק
כלשהי ,למשל מטר או יארד ,ומודדים כמה מהיחידות האלה נכנסות למרחק וכך מבטאים את אורכו
במספרים .התפישה שמאפשרת לקבוע יחידת מרחק כלשהי ולהתייחס אליה כאל 'יחידה' ,או כל 'יחידה'
אחרת של משהו ,אינה נובעת מהתצפית שלנו בטבע החומרי .בטבע אין בכלל יחידות של שום דבר,
יחידה היא מושג שאנו מחילים על הטבע מתוך התודעה שלנו .זה נובע בתודעה שלנו מהתפישה של
עניין ה'אח ד' ,שהוא ידוע לנו כי הוא מקור המציאות וידיעתו מונחת בשורש כל הנמצא ,ואינו משהו
שאפשר ללמוד מהמציאות (הרבה טועים כאן וסבורים שהמושג של 'אחד' יכול להילמד מהמציאות ,כי
יש במציאות תפוח אחד .עניין זה כבר לימדו הרקליטוס ותלמידו קראטילוס ,שלא ניתן להכנס לאותו נהר
פעמיים וגם לא פעם אחת ,כי אין במציאות החומרית מה שיאחד את הנהר הנע והמשתנה להיות אחד.
זה שייך גם לכך שהחומר מתחלק לחלקיקים עד בלי סוף ,וכן גם הכמות וכל האיכויות וכיו"ב) .התפישה
שלנו מגשרת על הפער בין מקור המציאות שהוא אחד פשוט ובין המציאות שיש בה איברים ,באמצעות
המושג של יחידה ,וממנה המספרים או האיכויות (יש יחידות של איכויות ,למשל המושג צבע מסויים או
טעם מסויים ,במציאות יש רצף של צבעים שמתחלקים לגוונים ובני גוונים עד אין סוף ואין צבע שהוא
'אחד' שנוכל לומר עליו זה צבע כך וכך).
לפי התורה שבעל פה של אפלטון ,שאריסטו הוא המוסר העיקרי שלה בשני הספרים האחרונים של
המטאפיזיקה ,שורש המציאות מתחיל מהמושגים של 'האחד' ו'השתים הבלתי מוגדר' .עיין בזה בעיקר
במטאפיזיקה ספר א' סוף פרק ו' שם העניין מבואר יותר ,ועיין עוד בספר מ' פרק ז עמ'  ,16a1081ובעוד
הרבה מקומות בשני הספרים האחרונים של המטאפיזיקה ,ועיין גם בפיזיקה ספר ג' פרקים ו-ז על האחד
שהוא 'השלם' ו'הכל' .זה הנושא שבו מדבר אבן סינא בפסקה זו על המידה .הוא אומר שמצד ה'אחד'
כלשעצמו אין בו שום התפשטות והשתלשלות ,ולכן הוא אפילו לא היה נקרא 'שלם' וגם לא משהו אחר
מהשלם ,כי 'שלם' יש לו פירוש רק על רקע האפשרות של חלק ,ה'אחד' של אפלטון מתפשט רק מכח
ה'שתיים הלא -מוגדר' (שנקרא גם 'הגדול והקטן') שמחדש את המושג של גבול וריבוי ושוני והגדרה,
ובלי ה'שתיים' לא יהיה שום דבר ,גם לא מושג של 'שלם' .האחד האפלטוני הזה מקביל למושג של האין-
סוף הפיתגוראי שמדבר בו אריסטו בפיזיקה ספר ג' פרקים ד-ה ,והוא גם המושג של אין-סוף בתורת
הקבלה.
 102החומר שנושא את הצורה ומתעצם ל'עצם' .אבן סינא ממשיך כאן בביאור השתלשלות סדר ההווייה.
 , position103כלומר המקום של עצם ביחס לעצמים אחרים ,כגון העץ נמצא מדרום לירושלים או העץ
נמצא מעל המעיין' .מקום' לפעמים פירושו  ,positionולפעמים פירושו  ,placeדהיינו מקום מוחלט,
וכגון העץ נמצא בירושלים ,הכוכב נמצא בשמיים וכל כיו"ב .כשיש חשיבות להבחנה זו תרגמתי
 positionכ"מצב" וְ  placeכ"מקום" .לפעמים לא הבחנתי בין המושגים ותרגמתי מקום גם כשמדובר
ב  ,positionולפעמים כתבתי "מצב" והתכוונתי לעניין אחר מאשר  ,positionוהכל לפי ההקשר.
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וכשאינו מחולק ,אז יהיה לו בהגדרתו את חיתוך הגבול שעליו יהיה אפשר להצביע ,או כנקודה
אם לא היה מחולק כלל ,או כקו או מישור ,אם היה מחולק בכיוון שהוא שונה ממה שעליו אפשר
104
להצביע.

בתחילת ההווייה ,בבריאת ד' היסודות ,לא היה מקום מוחלט כלל .היו רק יחסים בין הגלגלים לפי מידת
המופשטות שלהם ,בין היסודות ובין גלגל הירח שמעליהם ,ובין היסודות ובין עצמם .היחסים לא היו
יחסי מקום אלא יחסים של מה מאיר יותר ונכבד יותר ,וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה ב' הלכות ה'-
ז' .רק כשהתהווה החומר שמורכב מד' יסודות והעצם נעשה מוחשי וכזה שניתן להצביע עליו ולומר:
"זה" ,עם זה יחסי המקום הפכו להיות נתפשים כמקום מוחלט .עיין בטימיאוס בכמה מקומות בעניין זה.
בפרקנו לא מדובר על מקום מוחלט אלא רק על מקום יחסי ,דהיינו שיש אפשרות לחומר לקבל גבולות,
שמהם יכולים לנבוע עצמים שונים עם הגדרה של גבולותיהם זה ביחס לזה .כדור המציאות כולו כאחד
יש לו גבול שיש לו רק צד אחד ,צידו הפנימי ,והוא רק המושג המופשט של גבול כשלעצמו .עצם שהוא
נמצא ,צריך שיהיו לו גבולות שיש להם שני צדדים ,גבולות בתפישת המחשבה או בחומר ,ומה שמהצד
הפנימי של הגבול הוא העצם ומה שמהצד החיצוני של הגבול הוא מה שאינו העצם .מה שמהצד החיצוני
הוא בהכרח עצם אחר (אין במציאות ריק כמו שכתב אריסטו ,ולא כאן המקום לזה) ,ולכן מדרגה זו בסדר
הווייה היא שלעצם יש מקום יחסי ביחס לעצם אחר.
 104הוא מתייחס למה שכתב בפרק הקודם" :נאמר לך שהתואר חל בכדור מהטבע של כח שדורש
התפשטות תלת ממדית כזו עבור החומר של הכדור" .הכח שהוא השכל הפועל מחיל על החומר הראשון
את ההתפשטות התלת ממדית ,שממנה מתחילה המציאות החומרית של צורת הכדור ,כיחידה .בחומר
הראשון עצמו מצד עצמו אין בו יחידה כי אינו לובש שום צורה כלל ,החידוש כאן הוא שהיחידה אינה
בעצמותו של החומר הראשון אלא נובעת מהשכל הפועל ומשם חלה בחומר הראשון שהוא רק מצע
ומאפ שר ,הוא הצמצום שהוא החלל הפנוי שמאפשר מציאות נבראים ,ובעצמו לא מציאות מצד עצמה
כלל .וכמו שביאר עניין זה בטימיאוס בסיפור הבריאה השני ,מעמ'  48שם ואילך.
החומר הראשון .ההתפשטות התלת ממדית .טימיאוס.
ביתר פירוט ,החומר הראשון לבדו אין לו שום צורה ולא שום נפח כלל כמו שהתבאר לעיל פרק י' ,הכח
הנותן צורה מחיל על החומר את הצורה ,ההתאחדות של החומר והצורה היא על ידי ההתפשטות התלת
ממדית שהחומר מקבל בתחילת התאחדותו עם הצורה ,והחומר משתנה להיות החומר של הצורה הזו,
שהוא אחד לגמרי איתה .הצורה מצד עצמה אין בה אפשרות להתפשטות תלת ממדית כי היא מופשטת
לגמרי ,וגם החומר הראשון בפני עצמו ,מצד מהותו ,אין בו אפשרות להתפשטות תלת ממדית ,כי הוא
אחד פשוט לגמרי ואין בו שום צורה .ההתפשטות התלת ממדית כשלעצמה היא לא צורה מופשטת
(שכשלעצמה מופשטת לגמרי מתלת ממדיות) ,ועדיין אינה חומר ,כי היא רק הגדרות של מרחקים ריקים.
ההתפשטות התלת ממדית כשלעצמה היא נקודת המעבר שבהכרח צריכה להיות בין הצורה לחומר,
שכשלעצמם אין ביניהם שום אפשרות לפגישה זה עם זה.
כשמסתיים היום (מציאות האור) ,ונעשה לילה (העדר האור) ,הרי הלילה לא יכול להתחיל לפני שהסתיים
היום ,וכן היום לא יכול להסתיים לפני שהתחיל הלילה .גם אי אפשר שהיום יסתיים והלילה יתחיל באותה
נקודת זמן עצמה ,כי אז מה יש באותה נקודת זמן  -יום או לילה? בהלכה יש דיונים עמוקים בעניין זה
לגבי בין השמשות ,ולגבי נקודת המעבר מחיים למוות ,ועוד .נקודת המעבר יש בה מהיום ומהלילה
כאחת ,היא הוויה והעדר ביחד ,אריסטו אמר שהזמן הוא נקודת סוף העבר ותחילת העתיד ,וזה פירוש
על מה שאמר אפלטון בטימיאוס שהזמן הוא צלם נע של הנצח; יש בו נצח ותנועה כאחד .זה עניין
ה"רשימו" שמדובר בו בספרי הקבלה ,מי שנעדר והעדרו השאיר רושם ,כי ההעדר מונח בו שנעדר משהו,
הרושם הוא מציאות והעדר כאחד .וכמו שכתב בספר עץ חיים שער ז' פרק א':
"ואחר שהמשיכו חזר ונסתלק האור ההוא למעלה במקורו בפה ונודע הוא כי האור העליון כשהוא
מתפשט וחוזר ונעלם מניח רושם חותם למטה בהכרח .והנה אותו האור שהוא הרשימו הנשאר למטה
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כאשר נסתלק אור עליון ונעלם במקורו אז נשאר אור רשימו ההוא למטה בלתי אור עליון ההוא הנסתלק
ואז ע"י התרחקו ממנו אור עליון אז נעשה אותו אור הנשאר ונתהווה בחינת כלי כי סיבת התפשטות האור
והסתלקותו אח"כ גרם להעשות מציאות כלי ולפי שכאשר האור הא' חזר ונסתלק היה מסתלק בבת אחת
וברגע א' לכן כל מציאות אור הנשאר מהם נעשה רק מציאות כלי א' והוא נקרא בחי' כלי הנקרא כתר".
 הרגע של תחילת הלילה הוא כלי לרגע של סוף היום ,כמו שהגוף הוא כלי לנפש ,כך שניהם מתקיימיםבאותה נקודת זמן .ללא לילה לא היינו תופשים את היום ,דבר שאין לו גבולות כלל אינו יכול להיתפש,
אין לו הגדרה .מה שהלילה גורם לתפישת היום זהו שהוא 'כלי' ליום .העומק של זה הוא שהלילה והיום
הם אחד ולכן הנקודה של המעבר ביניהם יכולה להיות .הבריאה היא יש מאין ,ה'אין' הוא החומר הראשון
שהוא אחד פשוט כמו הבורא עצמו ,שמהאחד נברא אחד ,והיש הוא הצורות המוגבלות .צורת
ההתפשטות התלת ממדית ,הקיום של העולם כתיאור מתמטי ,הבוהו ,הוא נקודת המעבר בין האין ליש,
כמו הנקודה של סוף הלילה ותחילת היום (עוד עמוק מזה הוא שכשם שהחושך הוא רקע לגילוי האור
ומגדיר אותו וכלי לו ,כך גם להיפך האור הוא מאפשר את תפישת החושך והוא כלי לו .זה העניין העמוק
של פורים "ונהפוך הוא" ,ועד שלא ידע בין ארור המן (ההעדר) וברוך מרדכי (היש) ,כי באמת הכל אחד
גמור ואין חילוקים).
עיין "על השמיים" ספר ג' ,14a305 ,שהביא את שיטת אפלטון שהיסודות נוצרים ממקור לא גופני
(החומר הראשון שאין לו הגדרה של גוף כי אין לו התפשטות תלת ממדית) ,וזה על ידי שמקודם נוצרת
הגדרת חלל ריק באופן שהוא רק ישות מתמטית ולא דבר שיש לו מציאות .הוא חולק על זה מהמבט של
פיזיקה שמסתכל רק על גופים נמצאים ,כמו בכל המקומות שהוא חולק על אפלטון ,ולא חולק מצד
האמת השלמה .וכבר הארכתי בזה הרבה במקומות אחרים.
"נושא זה" הוא החומר הראשון שלבש התפשטות תלת ממדית מכח נותן הצורות שפועל עליו לקבל
צורה .אבן סינא אומר שהחומר הזה יש לו מציאות שיש בה תפישת מקום ,אפשרות חלוקה מרחבית
שמאפשרת הגדרה של מקום ,שמתמלא בחומר ונעשה עצם שאפשר להצביע עליו ,רק מכח ההתפשטות
התלת ממדית שחלה בו ,ולא מצד עצמו .כי אם היה זה מצד עצמו של החומר היה נמצא בהגדרתו המושג
של 'נפח' אם מדובר בעצמים מחולקים זה מזה ,או הגדרה של אפשרות חלוקה (שמתחילה בנקודה
שנמצאת במקום מסויים) אם מדובר כשהוא עדיין לא מחולק לעצמים נפרדים .ואי אפשר שזה יהיה
בהגדרת החומר הראשון ,כי עניינו שהוא מחוסר כל הגדרה וכל ממשות ,כמו שכתב לעיל פרק י' ,והחומר
הראשון הוא ההעדר כמו שביארתי בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  67ולכן לא תיתכן בו שום
הגדרה ,כי אין את מה להגדיר ,וכמו שהתבאר באריכות בטימיאוס של אפלטון מעמ'  49והלאה.
מפאת חשיבותו אעתיק לכאן את לשונו של אפלטון בטימיאוס עמ'  52-53שעוסק בהתפשטות התלת
ממדית שקדמה להתהוות ארבעת היסודות החומריים שמהם החומר המרכיב את הגופים הטבעיים:
"אש ,מים ,אדמה ואויר [שהם הצורות הראשונות שחלות בחומר הראשון] אמנם נמצאו בהם כמה סימנים
בהם ניכר טבעם ,אבל מכל וכל היו שרויים באותו מצב שבהיעדר אלוה יהא מסתבר לגבי כל דבר
שבעולם .כך היה ,אפוא ,טיבם ,בשעה שהוחל בתיקון העולם ,ואותה שעה נתן להם האל בתחילה תבנית
נפרדת ,על ידי צורות ומספרים [זו היא ההתפשטות התלת ממדית כשלעצמה שאנו דנים בה כאן]]...[ .
ראשית כל ,אפוא ,גלוי וידוע לכל אדם ,שאש ,אדמה ,מים ואויר  -גופים הם ,וכל גוף יש בו עומק ,ואילו
עומק מוכרח להיות מוקף שטח ,וכל משטח ישר-קווים הריהו צירוף של משולשים .והנה כל המשולשים
מוצאם משניים ששניהם בני זוית אחת ישרה]...[ ,
ובלכתנו בדרך ההסבר שמאחד בתוכו סבירות והכרח ,הרינו מניחים ,שזאת היא ראשיתם של אש ושאר
הגופים .אותן הראשיות שהן נעלות אף יותר מצורות אלו הרי הן ידועות לאל ולמי שחנן אותו האל]".
זו גם כוונת הרמב"ן על בראשית א' א' שכתב:
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פרק טו
הערה :על ההכרחיות של צורה עבור תפישת מקום
אם נתבונן בחומר ללא צורה ,הוא יהיה ללא אפשרות תפישת מקום .אז תחול עליו צורה שתחיל
בו מקום מסויים; לא ניתן לומר שזה קורה בגלל שהצורה נובעת ממנו שָ ם ,105כמו שהיה ניתן
לומר אם היתה חלה עליו צורה שמכריחה מקום שם עבורו ,או אם כבר היה נמצא מקום בחומר,
ואז היה נובע מזה מציאות של צורה שָ ם.
באמת זה לא אפשרי בחקירה שלנו בגלל שהחומר חופשי מצורה לפי עיון זה .גם לא ניתן לומר
שהצורה הגדירה עבור חומר זה מקום מסויים שהוא אחד מהמקומות המסויימים ששייכים,
למשל ,לחלקים של כל יסוד פרטי כמו החלקים של העפר ;106כמו שניתן לומר במקרה שהזכרנו
של מקום מסויים שמוגדר מכח החלות של הצורה.107

"ויראה לי שהנקודה הזאת ,בלובשה הצורה והיתה בהו ,היא שהחכמים קורין אותה "אבן שתיה" (יומא
נד ב) שממנה נשתת העולם".
אבן הי א דבר שיש בו תפישה שהוא יכול להתחלק לאבנים קטנות יותר ,מכאן גם הלשון "אבני בוהו".
מה שכתב" :בלובשה הצורה" הכוונה לצורת ההתפשטות התלת ממדית שהיא אחת ,כי מדובר לפני היות
ארבעת היסודות .לפי לבישת הצורה הזו החומר הראשון היה אחד וגם אחרי לבישתה הוא אחד ,ההבדל
ה וא רק שאחרי לבישת הצורה הוא אחד שאפשר לתפוש בו אפשרות לחלוקה לעצמים.
ועיין עוד בספורנו על בראשית א' ב' שכתב:
"ואותה הארץ הנבראת אז ,היתה דבר מורכב מחמר ראשון הנקרא "תהו" ומצורה ראשונה הנקראת
"בהו" .כי אמנם לא היה נאות לחמר הראשון זולתי צורה אחת ,היא היתה ראשונה לכל צורות המורכבים
בהכרח .ובזה התבאר שהחמר הראשון דבר מחודש .ונקרא החמר של אותו המורכב הראשון "תהו",
להיותו מצד עצמו דבר כוחיי בלבד [שמציאותו היא רק "בכח"] בלתי נמצא בפועל [ ,]...והצורה הנשואה
באותו המורכב הראשון נקראת "בהו" ,כי בו ב"תהו" שאמר נמצאת בפעל .וקרא "אבני בהו" הנושא
הבלתי עומד עם צורתו זמן נחשב ,כמו שקרה לנושא הצורה הראשונה ,שתכף לבש צורות יסודות
מתחלפות"
" 105שם" היינו באותו מקום מסויים שהתהווה בחומר שאין בו הגדרת מקום ,ושאנו דנים כאן איך מהלכה
של התהוות זו .האם יש בחומר אפשרות שיוגדר בו מקום מכח עצמו ובמקום הזה הצורה חלה ויוצרת
עצם מוגדר שזהו מקומו ,או שהצורה שמגדירה את העצם היא גם זו שמחדשת לו הגדרת מקום ,והמקום
לא יכול לנבוע מהחומר לבדו.
 106כיוון שקשה לתפוש את העניין של צורת התלת ממדיות ,וגם מכיוון שאנו עוברים כאן ללימוד ארבעת
היסודות ,הו א מביא דוגמה מהעפר ,שאחרי שיש עפר אפשר שיחול בו מקום מסויים שבו למשל יהיה
הר .העפר הוא מצע שיכול לקבל הגדרות של מקומות לחלקיו ,מה שאין כן החומר הראשון .חלות צורת
התלת ממדיות עושה שהחומר הראשון יהיה דומה לעפר מבחינה זו .גם בעפר מדובר רק על מקום יחסי
( )positionולא על מקום מוחלט (.)place
 107יש כאן חזרה על מה שכבר למדנו לעיל ,שהאפשרות לדבר על מקום נולדת מחלות הצורה של
ההתפשטות התלת ממדית ואינה בחומר הראשון מצד עצמו .כי זה עצם סוד מעשה בראשית שהוא לבדו
תוכן הפיזיקה של אריסטו ,וכמו שכתב במו"נ .עיין בטימיאוס עמ'  49בסיפור השני של הבריאה שכתב
שיש מין שלישי ,הוא החומר הראשון ,שהוא מוקשה ומעומעם ,ועיין שם גם בעמ'  52שהפליג בקושי
לתפוש את החומר הראשון .כשאדם מתבונן במציאות שלפניו ,הוא משיג בעיון השכלי שהמציאות היא
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צורות שהן בחומר ,והחומר מצד עצמו חסר צורה .התפישה שהחומר הוא בהכרח חסר צורה היא על
גבול קצה היכולת של התפישה האנושית ,וכמעט מחוץ לה .התפישה של השכל בזה היא על גבול ביטולו,
לכן כתב בטימיאוס שם שזה כמו חלום.
זה הסולם שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' ז':
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו
ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה ,ויודע שיש שם גופים שגולמם מחובר מארבעת היסודות וגופים
שגולמם פשוט ואינו מחובר רק מגולם אחד ,והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן
ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין".
שלבי הסולם הם" ]1[ :לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה וצורה בלא גולם" ,זה כח הדמיון או השכל
המילולי החישובי ,שהוא השכל הטבעי שהאדם נולד איתו והוא רק הכנה לשכל ובעצמו אינו שכל]2[ .
"לב האדם הוא שמחלק ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה" ,זה השכל העיוני שרואה את הצורות
המופשטות כמו שעין רואה את העצם החומרי" ]3[ .ויודע שיש שם גופים שגולמם מחובר מארבעת
היסודות" זו חדירת השכל העיוני לשורש העמוק של ההווייה ,שהווייה היא מציאות אחת פשוטה ,ד'
היסודות הם ד' אותיות שם הוי"ה ,וזה מה שכתב במו"נ א' ע"ב שהאחד ברא אחד ,וכל ההווייה היא אחד
גמור והנמצאים הם איברים באחד הזה" ]4[ .וגופים שגולמם פשוט ואינו מחובר רק מגולם אחד" ,אלה
גרמי השמיים שהם בחומר החמישי .החומר החמישי הוא החומר הראשון אחרי שלבש את צורת
ההתפשטות התלת ממדית ,שנעשה במדרגת בוהו ,ולא נפרד לד' היסודות .הוא החומר הראשון של
השמיים וכמו שכתב במו"נ ב' כ"ו וברמב"ן בראשית א' א' שיש חומר ראשון שמיימי וחומר ראשון ארצי,
והיינו אחרי שהתוהו הוא כבר בתפישה של בוהו (כי התוהו עצמו הוא אחד פשוט לגמרי) .זה סוד מעשה
בראשית ,כי אם מצליחים לתפוש את החומר הראשון הרי הוא האין ומזה נתפש העולם כנברא יש מאין,
כלומר היש הוא השפע שחל על החומר הראשון מהאלוה עצמו ולא שהחומר הראשון הוא התחלת
המציאות .תפישה זו היא סוד מעשה בראשית ,והיא מחייבת שיהיה ברור שה'מקום' ,האפשרות לקבל
מקום ,צורת התלת ממדיות ,כ ל זה לא מונח בחומר הראשון עצמו ,כי הוא בהכרח חסר צורה ולכן אי
אפשר שזה יהיה בו ,אלא זה מושפע עליו מהכח שמחיל את הצורות בו ,וזו התגלות האור הזורח מתוך
החושך ,ורק מי שתופש את העדרו המוחלט של החומר הראשון ,את ההכרח המוחלט שלא תיתכן בו
שום צורה ולא שום אפשרות חלוקה לעצמים או תפישת מקום ,יכול להשיג אותו .במו"נ (עיין שם גם א'
ה') מבואר שאצילי בני ישראל חזו בחומר הראשון ,הוא לבנת הספיר ,וסברו שהם חוזים באלוה עצמו.
זו הטעות שמדבר עליה אבן סינא כאן ,שהם סברו שבחומר הראשון עצמו יש אפשרות למקום (וממילא
אפשרות להצטיירות צורות ולהתהוות עצמים) ,ולא ראו שהאפשרות עצמה ,בהכרח מושפעת על החומר
מלמעלה .וזה מגלה שהחומר עצמו נברא כי החומר הוא האפשרות כמו שכתב במטאפיזיקה זתא ז'.
יש מדרגה נוספת בסולם שהיא" ]5[ :והצורות שאין להם גולם כו'" וזה כבר מעשה מרכבה והוא יידון
לקמן בחלק המטאפיזיקה( .בהכרח יש ללמוד את ההלכה הזו ברמב"ם כמדרגות בסולם ,שאם לא כן יש
בה סתירה שבתחילה אמר לעולם אין אתה רואה צורה בלא גולם ואחר כך אמר והצורות שאין להם גולם
כו'( ,וכאן לא מדובר על הפשטת הצורות מהגולם שלהם ,שהרי בין הצורות שאין להם גולם מנה את
אדון הכל))
יש צורך לחזור על מה שבחומר הראשון אין אפשרות לקבל צורה ללא השפעת צורת התלת ממדיות עליו,
כי אנו בשלב שמתחילים ללמוד על ד' היסודות ,וצריך לדעת שכל הלימוד על ד' היסודות הוא בהכרח
צריך להיות לאור מה שלמדנו על החומר הראשון ,ואי אפשר לראות בו פרק לימוד חדש שלא מוכרח
להיות מבוסס על מה שלמדנו מקודם .כי ללא שאנו שומרים תמיד על התפישה בחומר הראשון כאמיתתו,
עניין היסודות לא יהיה מובן ,וכמו שביאר היטב בטימיאוס מעמ'  49על מהות היסודות .וגם הלימוד
יהיה כולו שקר והיפך התכלית ,שהוא לא יאיר את גילוי האלוהות שבבריאה אלא יסתיר אותו .וכמו
שארע לאבן רושד וההולכים בשיטתו ,היא השיטה שמביא במו"נ חלק ב' פרקים י"ג-כ"ה ,כשיטת
אריסטו בקדמות הבריאה .שיטת קדמות הבריאה היא השיטה שלפיה בחומר הראשון מצד עצמו יש את
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יש מקום מסויים שחל באופן שמגדיר את המקום הטבעי הקרוב ביותר למקום זה .דוגמה לזה
היא חלק של אוויר שנעשה מים .המקום הטבעי שלו מוגדר מחמת המקום הראשון שלו ,שהוא
מקום טבעי קרוב יותר למים מאשר זה שהיה מקום למה שנהפך להיות מים ,כלומר אוויר.108
זה אפשרי רק משום שאנו רואים שהחומר חופשי מצורה.109

האפשרות לקבל צורה ולהתחלק לעצמים ,לכן אצלם החומר הראשון הוא אחד עם הבורא וקדמון כמוהו,
הוא התחלת מציאות מצד עצמו ואינו נפרד כלל מהבורא עצמו.
 108מה שהיסודות משתנים מזה לזה מבואר באפלטון בטימיאוס עמ'  ,49באריסטו ב"על ההתהוות
וההפסד" ,ספר ב' בכל הספר ובעיקר בפרק ד' ,ושם ספר א' פרק א' .ובעוד מקומות רבים .וכן הוא
ברמב"ם משנה תורה ,הלכות יסודי התורה ,פרק ד' הלכה ה' (פרק ד' מהלכות יסודי התורה מתחילתו
מוסיף רקע ובהירות לענייננו).
השאלה שלנו כאן היא איך נוצרים מקומות מסויימים כשאין שום נקודת התחלה מוגדרת שביחס אליה
נוכל להגדיר 'מקום' .נחשוב על חלל אין סופי ריק לחלוטין ,ופתאום מתהווה בו נקודה אחת ,איך נוכל
לומר מה המקום של הנקודה הזו? התשובה היא שהמקום נגזר מטבע העצם שמתהווה .כלומר האש
תהיה מעל כל יסוד אחר כי טבעה הכי זך ,והאוויר תחתיה והמים תחת האוויר והעפר מתחת לכולם כי
הוא הכי עכור .אם כל החלל מלא מהיסודות האלה ואין בו ריק ,והם מסתדרים לפי טבעם ,נעשה שיש
לפי מה להגדיר מקום .הארץ מגדירה את הלמטה והאש את הלמעלה.
המקום הוא ההתחלה של הבחינה החומרית של העולם .הוא נובע מיחסים של זכות ועכירות שהם מידות
של צמצום אור האחדות האלוהית .בעולם המופשט סדר ההווייה הוא קודם היחס ורק אחריו הדבר
שמתייחס ביחס הזה .המקום הוא גילוי של היחס ,הזכות היא 'למעלה' (מבחינת מקום) מהעכירות בגלל
היחס המהותי שבין זכות לעכירות ,שהזכות מגלה יותר את אורו של המקור .אחרי שהמקום הוא
השתלשלות של היחס ,והיחס קיים לפני הקיום של העצם שמתייחס ,נמצא שגם המקום קיים לפני העצם
שנמצא במקום הזה .אם המקום הוא של משהו שהוא השלישי במעלה מצד הזכות שלו ,כלומר מים,
המקום יגרום שמה שבתוכו יהיה מים .ואם ינוע לשם אוויר הוא יתהפך להיות מים .התנועה היא עצם
קיומם של היסודות ,וכמו שהתבאר במאמר "התנועה יסוד ההוויה" שנמצא בעיונים בפילוסופיה
אריסטוטלית רשימה  ,35היסודות נמצאים בתנועה בהכרח .הווייתם של היסודות אינה כמו צורה
שהתאחדה עם החומר באיחוד קבוע להיות עצם ,אלא הווייתם מצטיירת בחומר כמו שבבואות מצטיירות
על גבי מראה ,בלי איחוד קבוע של הצורות עם הזכוכית להיות עצם ,כמו האופן שפסל של דמות מפוסל
בזכוכית הוא עצם ,היסודות אינם 'עצם' במובן של העולם הארצי שבו 'עצם' הוא איחוד חומר וצורה,
לכן בעולם הארצי אי אפשר לראות את היסודות בלי שהם מורכבים .היסודות גם דומים לגלים בים,
שמהותם היא תנועה של מים וללא תנועה לא יהיו גלים כלל .כשהתנועה שהיא היסודות מגיעה למקום
שמבחינת היחס של זכות ועכירות הוא מקום של מים ,היסוד חדל מלהיות ציור של אוויר ונעשה ציור
של מים .כמו למשל שביום מעונן יש כתמי אור על פני הים מחמת אור שבוקע מבין העננים ,הגלים
במרוצתם מגיעים מהאזור הכהה לאזור המואר ,והרי הם משתנים מגלים כהים לגלים בהירים בגלל
המקום שהם נמצאים בו ,ובאופן כזה היסודות משתנים לפי מקומם מאוויר למים וכן הלאה .בלי זה אין
לנו איך להסביר שאוויר מתהפך להיות מים ,מכח מה יכול לקרות היפוך כזה .גם אם האוויר נע למה שלא
יישאר אוויר במקומו החדש ,כמו שאבן מתגלגל היא תמיד נשארת אבן גם במקומה החדש .העניין הזה
חשוב כי הוא שומר על ההסתכלות הלא-מטריאליסטית ,שרואה את סדר ההוויה הפוך מהמבט החומרי,
שהיא מקדימה את הוויית היחס להוויית העצם שמתייחס ,גם כשאנו מתבוננים על היסודות שמהם מורכב
החומר .ומזה נדע לראות כך גם בהתבוננות בחומר העכור עצמו .בכך נוציא את המושכלות שמשוקעים
בחומר מהכח אל הפועל ,ונראה בחומר עצמו את אור בוראו.
 109חלות צורת ד' היסודות בחומר הראשון
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כאמור אבן סינא מבאר כאן את עומק תהליך בריאת העולם לפי הסדר; זה אותו סדר שמבואר בטימיאוס.
כעת הגענו לשלב של חלות הצורות של ארבעת היסודות (אש רוח מים עפר) בחומר הראשון .אחרי שחלה
בחומר הראשון צורת עפר למשל ,נעשה עצם שצורתו היא עפר (כל החומרים מלבד החומר הראשון הם
עצמים בעלי צורה שאנו קוראים להם חומר רק ביחס לכך שהם מיועדים שתחול על גבם עוד צורה נוספת.
וכגון גוש שיש שהוא בבחינת חומר אצל האומן שרוצה לעשות ממנו פסל אבל מצד עצמו הוא וודאי
עצם ,ובמחצבת השיש הוא נקרא העצם ולא חומר).
אופן החלות של ד' היסודות בחומר הראשון שונה לגמרי מהאופן בו חלות הצורות האחרות בחומרים
שלהן (כמבואר בטימיאוס עמ'  ,49-52ועיין ביאור יסודי בזה במאמר "התנועה יסוד ההוויה" שנמצא
בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית בתוך רשימה  .)35החומר הראשון לא מתקבע כי אז הוא יפסיק
להתקיים כחומר ראשון שעניינו הוא העדר צורה ,וקיומו הכרחי לקיום המציאות .המשל לאופן שצורות
היסודות מצטיירות בחומר הראשון ,הוא כמו בבואות שמצטיירות בראי ,או כמו הגלים שמצטיירים על
פני הים ,ההצטיירות היא על ידי תנועה בלבד ולא על ידי התקבעות של הצורה בחומר שבו היא הצטיירה.
יש בזה שאלה גדולה ,איך מתהווים מקומות וכיוונים כשהיסודות חלים כצורות בחומר הראשון .הרי אנו
לומדים שבחומר הראשון עצמו אין אפשרות להגדיר מקום כי הוא רק העדר .נניח שחלו בחומר הראשון
צורות עפר ומים ,והמים מעל העפר  -איך יש לעפר מקום כלשהו שיהיה אפשר להיות "מעל" המקום
הזה .העפר הוא לא צורה שחלה על חומר שיש לו נפח ואין אפשרות לסמן עליו מקום מובחן כלשהו,
ולכן קשה איך ייתכן שהעפר נמצא במקום כלשהו .זו השאלה שבה אבן סינא עוסק בפרקנו.
הוא מת חיל את הפרק באמירה שצורת העפר (או היסודות האחרים) לא יכולה לקבוע מקום לעצם העפר
שמורכב מחיבור של צורה וחומר (כמו שקורה בצורות אחרות שחלות בשלב מאוחר יותר של ההוויה
כשכבר היסודות מורכבים זה בזה לחומר מוחשי).
ההסבר איך בכל זאת היסודות מקבלים מקום מסויים ,נעוץ בכך שמקומם נובע מהיחסים שביניהם
שקיימים מכח טבעם .יש להם מקום טבעי שנובע מהיחס בינם ובין היסודות האחרים ,היחס הזה יכול
גם לגרום לאוויר להפוך למים .זה אומר שהיחסים הם ההתחלה ורק אחר כך נולד מזה העצם שמתייחס,
וזה כלל שנמשך לכל המציאות בעמקה .כמו שביארתי באדם חי ברשימה הנקראת "עצם הקיום הוא רק
ביחס (בביאור התאחדות המשכיל והמושכל ,כיצד זו התאחדות עם הבורא ,ומה הפירוש שאידיאות
קיימות ממש .").זהו עניין עמוק וקשה ולא אאריך בזה כאן .הרמיזות וההערות ,כמו כל תורת אריסטו,
בא להעלות אותנו בסולם ,שלב אחר שלב ,מהתפישה המשוקעת בחומר לתפישה המופשטת .התפישה
המופשטת רואה הכל במהופך ממה שאנו רגילים ,וזה גם מהפך את האדם להיות איש אחר .בתפישה
המופשטת יש קודם מציאות ורק אחר כך משהו שהוא זה שנמצא ,יש קודם גבול ורק אחר כך מה שמוגבל
על ידי גבול זה ,יש קודם אהבה ואחר כך את האוהבים ,וכל כל יחס מקודם נמצא היחס כשלעצמו ורק
אחר כך בסדר ההווייה נמצאים מי שמתייחסים .גם בענייננו מקודם יש את היחס בין היסודות ומזה נולדת
המציאות של מקום שנובע מהיחס הזה.
בטימיאוס עמ'  52כתב אפלטון על זה עמוקות ומשלים (כלשון אגרת הרמב"ם) ,מבואר מדבריו שתפישת
המקום של היסודות נובעת מהיחס שטבעיהם גורמים להם להתייחס זה לזה (אני מעתיק לכאן מטימיאוס
כי אבן סינא כאן הולך בעקבותיו):
"לפי חוות דעתי זו ,ניתן ,אפוא ,לסכם את סיפור המעשה כדלהלן :ישנם הוויה ,מקום והתהוות  -שלושה
דברים נפרדים  -אף בטרם יהיו שמיים .והנה אומנתה של התהוות [הכח שיש בהעדר (הוא החומר
הראשון) שמכריח את ההעדר להתמלא בצורות ,וכמו שביארתי בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית
רשימה  ,]67שנעשית לחה ומשולהבת ,וקולטת את תכונות האדמה והאויר ונפעלת בשאר היפעלויות
הכרוכות באלה - ,תואר מראה מגוון ביותר; וכיון שמלאה כוחות שאינם דומים זה לזה ואינם מאוזנים,
לא נתאזנה אף היא בשום אזור מאזוריה ,אלא בכל מקום ומקום ניענעוה הללו שלא במידה שווה ,וגרמו
לה זעזוע; ומתוך תנועתה זו שוב זיעזעה היא את הללו .וכיון שהתנועעו ,היו הולכים וניתקים אלו מאלו
73

חלק א  -פיזיקה

ונישאים לכיוונים שונים; כדרך שמזעזעים ומרקידים תבואה בנפות ושאר כלים המשמשים לזיקוקה ,ומה
שדחוס ועבה הולך למקום אחד ,ואילו הקלוש והקל נישא למקום אחר ומתיישב שם .כך נוענעו אותה
שעה ארבעת המינים בידי זו שקלטה אותם ,ושהתנועעה אף היא כמכשיר המרקיד ,והפרידה במרחק רב
מאוד את המינים השונים זה מזה ביותר ,ואילו את הדומים ביותר דחקה ככל האפשר אל אותו מקום
עצמו; ומתוך כך הגיע כל מין אל אזורו ,אף בטרם יהיה אותו 'כול' שהם יסודותיו .אך קודם לכן היו כל
אותם המינים בלא מתכונת ומידה .אש ,מים ,אדמה ואויר אמנם נמצאו בהם כמה סימנים בהם ניכר טבעם,
אבל מכל וכל היו שרויים באותו מצב שבהיעדר אלוה יהא מסתבר לגבי כל דבר שבעולם .כך היה ,אפוא,
טיבם ,בשעה שהוחל בתיקון העולם ,ואותה שעה נתן להם האל בתחילה תבנית נפרדת ,על ידי צורות
ומספרים.
][...
ראשית כל ,אפוא ,גלוי וידוע לכל אדם ,שאש ,אדמה ,מים ואויר  -גופים הם; וכל גוף יש בו עומק; ואילו
עומק מוכרח להיות מוקף שטח; וכל משטח ישר־קווים הריהו צירוף של משולשים כו'" (ועיין עוד בזה
בטימיאוס מעמ' .)49
במורה נבוכים ב' י"ט כתב על זה:
"אחר כן שאלנו עוד אריסטו ואמרנו לו אחר שהיה המזגות היסודות  -הסיבה בהכנת החמרים לקבל
הצורות המתחלפות אי זה דבר זימן החומר ההוא הראשון עד שקיבל קצתו צורת האש וקצתו צורת הארץ
ומה שביניהם לקבל צורת המים והאויר  -וחומר הכל  -אחד משותף? ובמה זה היה חומר הארץ יותר
ראוי בצורת הארץ וחומר האש יותר ראוי בצורת האש?  -ענה אריסטו על זה בשאמר חיב זה התחלף
המקומות כי הם חייבו לזה החומר האחד הכנות מתחלפות .וזה כי אשר סמוך לו [הגלגל] המקיף נעשה
בו דקות ומהירות תנועה וקרב לטבעו וקיבל בהכנה ההיא צורת האש וכל מה שרחק החומר מן המקיף
אל צד המרכז היה יותר עב ויותר קשה ויותר מעט אור  -והיה ארץ; והיא העילה במים ובאויר .והיה זה
הכרחי כי מן השקר שיהיה החומר הזה לא במקום או יהיה המקיף הוא המרכז והמרכז הוא המקיף  -וזה
חייב לו ההתיחדות בצורות מתחלפות  -רצוני לומר ההכנה לקבל צורות מתחלפות"
(אגב ,מה שכתב כאן "גלגל המקיף" קשה מאוד כי הגלגל המקיף מקיף את כל המציאות ובכלל זה את
כל הגלגלים שהם מהחומר החמישי .והיה צריך לומר גלגל הירח שמקיף את העולם הארצי של ד'
היסודות .אלא הוא רומז לסוד ,וכמו שכתב אריסטו ב"על השמיים" ב' ז' שהשמש שאין לה שייכות ליסוד
האש ( כי היסודות הם רק בעולם הארצי שתחת גלגל הירח ,והשמש היא בעולם השמיימי שהחומר שלו
הוא החומר החמישי ולא היסודות) ,מאירה ומחממת כי היא מתחככת באוויר ,והרי השמש היא מעל
גלגל הירח ,גלגל כוכב חמה ,וגלגל נוגה ,והרי היא הרבה מעל האוויר ואינה נוגעת בו .עיין בזה בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  44על פרק ז' .ועיין גם מה שכתבתי בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית
רשימה  50על הנמשל של חכמת הקבלה).
מה שכל כך קשה לנו לתפוש שיש קודם יחס מופשט כלשעצמו ורק אחר כך מתהווה מזה מה שמתייחס
ביחס הזה ,הוא משום שאצלנו תפישת המציאות היא בחומר ,וצריך שיהיה קודם עצם מוגבל ,חומרי,
"משהו" ,כדי שתהיה מציאות ,ואז אפשר שיהיה יחס שאצלנו לא נתפש בפני עצמו כמציאות כי אינו
חומר .האילן של חכמי הקבלה ענפיו למטה ושרשו למעלה ,אנו לא יכולים לתפוש שאילן יכול לעמוד
הפוך ,על ענפיו ,כי אנו צריכים לראות משהו חומרי שהוא התמיכה הראשונה במציאות ,והדברים
המופשטים יכולים להתקיים רק על גבי זה .זה מה שכתב כאן אבן סינא בסוף הפרק שההסתכלות שיש
מקודם את היחס והוא זה שקובע את המקום ,אפשרית רק כי החומר הראשון חופשי מצורה.
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פרק טז
השלמה :החומר אינו חופשי מצורת תלת ממדיות
נגזר מזה שהחומר אינו חופשי מצורת תלת ממדיות.110

פרק יז
הערה :החומר גם אינו חופשי מצורות שונות מהצורות של ההתפשטות התלת
ממדית
חומר גם לא יכול להיות חופשי מצורות אחרות .איך הוא יכול להיות חופשי ,כשגופים צריכים
להיות או [ ]1עם צורה שמחייבת את הקבלה הקלה של חלוקה ,חיבור ,עיצוב ,או [ ]2עם צורה
שמחייבת את הקבלה הזו עם קושי, 111או [ ]3עם צורה שמחייבת את המניעה של קבלה זו.112
אבל אף אחד מאלה לא נדרש על ידי ההתפשטות התלת ממדית כשלעצמה.

 110בלי שתחול צורה של תלת ממדיות החומר הראשון מצד עצמו אין בו תלת ממדיות ,התלת ממדיות
היא המצע הראשון לכל צורה אחרת ,כך שאין שום מובן למושג 'נמצא' כשהוא נאמר על החומר הראשון
בפני עצמו .הוא כולו רק 'בכח' ,אפשרות בלבד למציאות עצמים ,כל זמן שלא התממשה האפשרות הזו
על ידי חלות צורה ,אין כאן בפועל שום דבר שנמצא (זו שוב חזרה על עיקר סוד מעשה בראשית).
אלפראבי בהתחלות הנמצאות עמ'  7כתב:
"והצורה והחומר הראשון הם יותר חסרים מאלו ההתחלות במציאות [ההתחלות הן השכלים הנפרדים
והנמצאים החומריים בשמיים ובארץ] ,וזה כי כל אחד מהם צריך בעמידתו ומציאותו אל האחר .כי הצורה
אי אפשר שימצא לה עמידה כי אם בחומר ,והחומר הוא בעצמו וטבעו נמצא בעבור הצורה וישותו הוא
שיישא הצורה ,וכאשר לא תהיה הצורה נמצאת לא יהיה החומר נמצא ,בעבור החומר הזה והוא האמתי
אין צורה לו בעצמותו כלל ,ולזה יהיה במציאותו ריק מן הצורה מציאות בטל .ואי אפשר שיימצא
בעניינים הטבעיים דבר בטל כלל".
ועיין עוד ב"על השמיים" ספר ג'.14a305 ,
 111מדובר כאן בצורות של ארבעת היסודות שהם מציאות חומרית (אם כי עדיין לא מוחשית) שלא כמו
ההתפשטות התלת ממדית כשלעצמה .ביאור עניין הקלות והקושי עיין ב"על ההתהוות וההפסד" ספר ב'
פרק ד'.24a331 ,
 112הכוונה כאן ליסוד החמישי שהוא החומר של גרמי השמיים .הצורה של גרמי השמיים מחילה את ציור
האחדות על החומר הזך שלהם ,הוא החומר החמישי ,עד כדי שהוא כבר אינו יכול להתחלק או להתחבר
(בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  50במאמר הנמשל של חכמת הקבלה ,התבאר שבגרמי
השמיים יש גם חומר של ארבעת היסודות והוא זה שאנו רואים בטלסקופ כשרואים כוכבים מתפוררים
(וכמו שכתב אריסטו בהתהוות בעלי החיים ג יא  16-24b761שיש אפשרות שיהיו בעלי חיים על הירח).
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שוב ,גוף בהכרח יש לו מקום 113מוגדר או מצב 114מוגדר .115דבר מאלה לא נדרש על ידי
ההתפשטות התלת ממדית הכללית שמשותפת לגופים.116

פרק יח
רמיזה :על העובדה שבנוסף לחומר יש הכרח במגדירים חיצוניים להתפשטות
התלת ממדית
עליך לדעת שהקיום של הנושא 117גם הוא אינו מספיק להגדיר צורת התפשטות תלת ממדית .אם
היה מספיק ,הזהות הנזכרת מקודם 118של כמות וצורה היתה הכרחית.
אלא אלה שמצביהם שונים 119נדרשים להם מגדירים ומצבים חיצוניים שפועלים ביחד בהרמוניה
לקבוע את הכמות והתבנית הנדרשים .זהו סוד שיעזור לך להבין סודות אחרים.120

place 113
position 114
" 115מצב" נאמר על היסודות ,שמקומם הוא רק על ידי היחסים שביניהם ולא מקום באופן אובייקטיבי
מוחלט ,ו"מקום" נאמר על הגופים שנוצרו אחרי היסודות ,והם צורות שחלות בחומר הממוזג מד'
היסודות (ועיין לקמן חלק ב' פרק ד') .הגופים האלה כבר נמצאים במקום מוחלט שנקבע לפי מקומם על
ארבעת היסודות שמשמשים כנקודת ייחוס מוחלטת להגדרת מקום לכל הגופים השונים שנוצרים מהם.
מקודם תירגמתי " positionמקום" ורק כאן שהוא מובחן ממקום תרגמתי "מצב" .ועיין גם לקמן פרק
ל"ג ,ובחלק ב' פרק ד' ופרק י'.
 116ההתפשטות כשלעצמה אין בה מה שיפריד את מציאות הגופים זה מזה ,כל זמן שאינה בחומר ,ולכן
היא משותפת להם.
 117החומר ,שנושא על גביו את הצורה .מדובר כאן בחומר הראשון אחרי שהוא כבר במדרגת "בוהו",
כלומר שחלה בו צורת התלת ממדיות והוא יכול לקבל מקום ומידות .כמו שהתבאר לעיל צורת התלת
ממדיות כש לעצמה אין די בה לחלוקת עצמים ומקומות ,היא לא רובד של מציאות שאפשר לראותו
כבחינה עומדת של מציאות ,כי היא רק אפשרות שהחומר יתחלק למקומות ,לגבולות של עצמים
שמגדירים מציאות של עצמים ,אבל אין בה די כדי לממש את האפשרות הזו ,כי אין בה מה שיחלק בפועל
את המקום .אלא בצורות של העצמים המסויימים ,שמתלבשות אחרי חלות צורת התלת ממדיות ,דהיינו
היסודות ,והעצמים הטבעיים שחלים בחומר המורכב מהיסודות ,שם יש מה שיכול לחלק בפועל את
גבולות העצם מהמקום האחד הכללי של החומר הראשון .החלוקה באה מהצורה של העצם ,שהיא
חיצונית לחומר.
 118בפרק י"ב.
 119העצמים.
 120ביאור הסוד הוא בפרק הבא.
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בחומר השמיימי שהוא היסוד החמישי יש זהות בין הכמות לצורה .כמות היא התיאור המתמטי של
גבולות הגוף ,והצורה היא מה שהתיאור הזה חל בחומר ומקבל מציאות.
החומר הארצי הוא מיזוג של ארבעת היסודות (ב"על ההתהוות וההפסד" ספר ב' בפרק ג' (330ב )22
כתב שאין בטבע יסוד טהור אלא רק מיזוגי יסודות) .מיזוג באופן שמשנה את המרכיבים מכח פעולתם
זה על זה שמשנה את טבעם ,ויוצר מהם חומר חדש שיש לו תכונות חדשות ,כמו למשל מימן וחמצן
שיוצרים מים ,או מים וקמח שיוצרים בצק וכיו"ב .זו הרכבה מזגיית ,להבדיל מהרכבה שכוניית שהיא
כמו הרכבת האבנים שיוצרות בניין ,שהן רק עומדות זו ליד זו ולא מתמזגות לדבר חדש .המיזוג הזה של
ארבעת היסודות הוא בשינוי מתמיד .החומר מקבל צורה רק לפי הכנתו לקבלה הזו ,וכשהחומר משתנה
הכנתו לקבל צורה משתנה והוא תמיד פושט ולובש צורות.
השינוי המתמיד במיזוג היסודות נגרם מתנועת הגלגל החיצון שמניעה את שאר הגלגלים ומשפיעה על
היסודות הארציים ,ומה שמחדש ללא הרף את הנתינה של הצורות מחדש בחומר המשתנה הוא השכל
הפועל .השינוי של מזג היסודות הוא צד הנקבה והנתינה המתמדת של הצורות מהשכל הפועל הוא צד
הזכר ,הטבע מתנהל בדרך של זיווג זכר ונקבה .זה הסוד שמדובר בו כאן" .מגדירים חיצוניים" אלו
הצורות שנותן השכל הפועל שהוא צד הזכר ,ו"מצבים חיצוניים" זהו שינוי מזג היסודות שנגרם מסיבוב
הגלגל החיצון שהוא מצד הנקבה.
עיין מה שכתבתי בזה בפרק הבא .לקבל עוד רקע לזה יש ללמוד ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה"
מאת אלפראבי פרקים ט"ז-י"ט ,ובמורה נבוכים א' ע"ב ,ובמורה נבוכים חלק ב' פרק י' ,ושם פרקים ד'
וי"ב ,והתבאר כל העניין באריכות בהערות קצרות על הפשט של המורה נבוכים ,על א' ע"ב.
פירוש אל-טוסי לא תורגם לאנגלית .אני מביא כאן מה שהובא ממנו בהערות של ענאתי ,והוא מתאים
למה שביארתי:
"הגורמים המגדירים האלה הם "הסיבות הפועלות"  -הכוחות השמיימיים והמצבים הארציים ,שהם
הצורות הראשונות ,השינויים הארציים ,והכוחות החיצוניים .כל אלה הם סיבות פועלות להתפרטות
( )individuationשל הצורות .הסיבות הפועלות האלה הן מנוגדות לחומר שהוא סיבה בכח".
עד כאן ציטוט של אל-טוסי .מכאן אינתאי מביאה את התוכן של אל-טוסי במילותיה שלה:
"בין הסודות שאל-טוסי מציין הם ( )1הקיום של עקרון עתיק שממנו ההתפרטות בחומר [קבלת הצורה
המסויימת בחומר] קורה כשהחומר מוכן לקבל התפרטות כזו [הכוונה לשכל הפועל שהוא נותן הצורות,].
ו ( )2הקיום של גוף שיש לו תנועה רצופה מתמדת [הגלגל]".
עניין זה כתוב גם במשנה תורה לרמב"ם ,הלכות יסודי התורה פרק ד' הלכה ו':
"הלכה ה':
ארבעה יסודות האלו משתנים זה לזה תמיד בכל יום ובכל שעה מקצתן לא כל גופן כיצד מקצת הארץ
הקרובה מן המים משתנית ומתפוררת ונעשית מים וכן מקצת המים הסמוכים לרוח משתנין ומתמסמסין
והווין רוח וכן הרוח מקצתו הסמוך לאש משתנה ומתחולל ונעשה אש וכן האש מקצתה הסמוך לרוח
מתחולל משתנה ומתכנס ונעשה רוח וכן הרוח מקצתו הסמוך למים משתנה ומתכנס ונעשה מים וכן
המים מקצתו הסמוך לארץ משתנה ומתכנס ונעשה ארץ ושינוי זה מעט מעט ולפי אורך הימים ואין כל
היסוד משתנה עד שיעשה כל המים רוח או כל הרוח אש שאי אפשר שיבטל אחד מן היסודות הארבעה
אלא מקצת ישתנה מאש לרוח ומקצת ישתנה מרוח לאש וכן בין כל אחד וחבירו ימצא השינוי בין ארבעתן
וחוזרות חלילה לעולם.
הלכה ו:
ושינוי זה יהיה בסביבת הגלגל ומסביבתו יתחברו ארבעתן ויהיה מהן שאר גולמי בני אדם ונפש חיה צמח
ואבן ומתכת [היסוד הנקבי] והאל נותן לכל גולם וגולם צורה ראויה לו על ידי מלאך העשירי שהיא
77

חלק א  -פיזיקה

פרק יט
טעות והערה :על בחינות בחיבור של חומר וצורה
עליך לדעת שכדי שהחומר יהיה עצם בפועל ,עליו להיות מחובר עם צורה .כך או [ ]1שהצורה
היא הסיבה העיקרית והבלתי מוגבלת 121להתעצמותו של החומר ]2[ .122הצורה היא אמצעי 123או
מתווך עבור דבר אחר שמשתמש בה בלי הגבלה 124לפעול שהחומר יתעצם בעצמו ]3[ .הצורה
היא שותפה עם דבר אחר; על הבסיס של האיחוד של שניהם ,החומר מתעצם .או [ ]4חומר אינו
חופשי מצורה ,וצורה אינה חופשיה מחומר; אף אחד מהם לא מתאים יותר מהשני לפעול שהשני
יתעצם .אלא יש סיבה מסויימת חיצונית להם שפועלת שכל אחד מהם מתעצם עם השני ועל ידי
השני.125

הצורה הנקראת אישים [היסוד הזכרי .זהו השכל הפועל ,שהוא הנמוך ממדרגות המלאכים שכתב שם
הרמב"ם בפרק ב' מהלכות יסודי התורה ,ובמורה נבוכים ב' ו' כתב שהמלאכים הם השכלים הנפרדים
של אריסטו ,והנמוך שבהם הוא השכל הפועל ,עיין אדם חי רשימה ]."26
 121כלומר לא משתתף איתה גורם נוסף ,היא הסיבה היחידה שלא מגבילה אותה השתתפות של סיבה
אחרת.
 122כלומר שיהיה עצם ,משהו שקיים כעצם ,שיש לו מציאות והוא מובחן מעצמים אחרים ,שניתן להצביע
עליו (בחוש או במחשבה) ולומר" :זה" .בעולם הארצי של ד' היסודות ,שתחת גלגל הירח ,ההגדרה של
המושג 'קיים' היא להיות מחומר וצורה (החומר אינו החומר הראשון אלא חומר שמורכב מד' היסודות).
'עצם' הוא מילה נרדפת למשהו שקיים .סוס מוחשי הוא עצם כי הסוס קיים .צורת סוס בלי חומר היא
סוס אבל אינה 'עצם' כי אינה 'קיימת' לפי ההגדרה של העולם הארצי .בעולם הצורות המופשטות צורת
סוס מופשטת היא כן 'עצם' כי שם ההגדרה של 'קיים' לא מצריכה חומר של ד' היסודות.
 123ענאתי תרגמה .instrument
 124הדבר האחר הוא לבדו הגורם ולא משתתף איתו גורם נוסף .הצורות הן רק כלי שלו.
 125חלוקה ] :[1הוא ממשיך לדבר כאן על הסוד שנאמר בפרק הקודם .החומר הוא בבחינת הנקבה
שעורגת אל הצורה שהיא בבחינת הזכר שהוא האלוהי והטוב ,כמו שכתב אריסטו בפיזיקה א' ט' 16a192
(במורה נבוכים א' י"ז ייחס זאת לאפלטון ומי שקדם לו (דהיינו שלמה המלך במשלי שקרא לחומר
אשה)) .הצורה היא נפש חיה ,כלומר יש בה כוחות חיים ,וזה גם בצורה של הגופים הדוממים (הם לא
נקראים אצל אריסטו חיים כמו שצומח אינו נקרא חי ,כי חי הגדרתו שיש לו תנועה עצמית מכוונת .אבל
חסרון חיים גמור כמו שבזמננו תופשים את החומר הדומם ,תפישה כזו לא היתה קיימת כלל בעולם
העתיק ובימי הביניים .עיין במאמר "החיים של הדוממים" ,שבביאור על מורה נבוכים הקדמות לחלק ב
 הקדמה כו (חלק א')) .הצורה בעצמה כיישות חיה רוצה לחול בחומר ולתת לו מציאות על ידי שהיאמטביעה בו את עצמה ,כמו תשוקת הזכר אל הנקבה ,זוהי חלוקה [.]1
הכח הנקבי של הנהגת העולם
חלוקה ][2מדברת על כך שהחומר מתעצם בעצמו ,ומשתמש בצורה ככלי לזה .הכח הנקבי שבחומר
מקורו בסיבוב הגלגל (הגלגל הקיצון שהוא עצם חומרי שמציאותו נובעת ישירות מהשכל הנפרד
הראשון ,והוא בחינה בשכל הראשון בעצמו שכשהוא מסתכל כלפי מעלה ומתבונן בבוראו הוא מכיר
בחסרונו והכרת החסרון הזה היא בחינת החומר שבו .עיין בזה ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה"
מאת אלפראבי פרק עשירי) ,הוא מניע את החומר להעשות מוכן לקבלת הצורה ,וכשהחומר מוכן הצורה
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מוכרחה לחול בו לפי הכנתו ,הוא משתמש בצורה כדי להיות נמצא (עיין בזה ביאור ארוך שמבהיר את
ההקדמות הנחוצות לעניין זה בהערות קצרות על הפשט של על המורה נבוכים א' ע"ב).
במורה נבוכים א' ע"ב כתב על היסוד הנקבי של התלבשות הצורות בחומר:
"וכשיתנועע הגשם החמישי בסיבוב בכללו תמיד תתחדש ביסודות מפני זה תנועה הכרחית ,יצאו בגללה
ממקומותם ,רוצה-לומר באש ובאויר ,וידחו אל המים ,ויעברו כולם בגוף הארץ אל עמקה ,ויתחדש
ליסוד ות עירוב ,ואח"כ יתחילו להתנועע לשוב למקומותם ,ויצאו חלקים מן הארץ גם-כן מפני זה
ממקומותם בחברת המים והאויר והאש .והם בזה כולו פועלים קצתם בקצתם ומתפעלים קצתם מקצתם,
ויפול ההשתנות במעורב עד שיתהוה מהם תחילה הקיטורים כפי מיניהם החלוקים ,ואחר כן המחצבים
כפי מיניהם החלוקים ,ומיני הצמחים כולם ומינים רבים מבעלי חיים ,כפי מה שגוזר מזג המעורב [נרמז
כאן שעירוב המזג הוא סיבה להתהוות העצמים ,זו הסיבה הנקבית] .וכל הוה נפסד ,אמנם יתהוה מן
היסודות ואליהם יפסד ,ומן היסודות יתהוו קצתם מקצתם ויפסדו קצתם אל קצתם ,שחומר הכל אחד.
ואי -אפשר הימצא חומר מבלי צורה ,ולא תימצא צורה טבעית מאלו ההויים הנפסדים מבלי חומר; יהיה
הענין אם -כן בהויות והפסדות ,והיות כל מה שיתהוה מהם ויפסיד אליהם חוזר חלילה ,כדמות סיבוב
הגלגל ,עד שתהיה תנועת החומר הזה בעל הצורה בבא בו הצורות זו אחר זו כתנועת הגלגל באנה
[קטגוריית המקום] ,כהשתנות ההנחות בעצמם לכל חלק ממנו [כל חלק מהגלגל מקומו (הנחתו) משתנה
בעצמו].
וכמו שבגוף האדם אברים ראשיים ואברים שהם תחת יד הראשיים ,צריכים בעמידתם להנהגת האבר
הראש אשר ינהיגם ,כן בעולם בכללו חלקים ראשיים ,שהוא הגשם החמישי והמקיף ,וחלקים שתחת יד
הראשיים צריכים למנהיג ,והם היסודות שהורכב מהם .וכמו שהאבר הראש אשר הוא הלב מתנועע תמיד,
והוא התחלת כל תנועה שתימצא בגוף ,ושאר אברי הגוף תחת ידו ,והוא ישלח אליהם כוחותם אשר
יצטרכו אליהם לפעולותיהם בתנועותיו ,כן הגלגל הוא המנהיג שאר חלקי העולם בתנועתו והוא ישלח
לכל מתהוה כחותיו הנמצאות בו [שוב מבואר שלטון היסוד הנקבי] .הנה כל תנועה שתימצא בעולם
התחלתה הראשונה תנועת הגלגל ,וכל נפש שתימצא לבעל נפש בעולם ,התחלתה נפש הגלגל".
ועוד בזה במורה נבוכים ב' י':
"ידוע מפורסם בכל ספרי הפילוסופים ,כשידברו בהנהגה ,אמרו כי הנהגת זה העולם התחתון ,רוצה
לומר :עולם ההוויה וההפסד ,אמנם הוא בכחות השופעות מן הגלגלים; וכבר זכרנו זה פעמים .וכן תמצא
החכמים ז"ל אומרים :אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל ברקיע מכה אותו ואומר לו "גדל" []...
ומזל יקראו גם כן הכוכב [.]...
ה נה כבר בארו בזה המאמר ,שאפילו אישי ההוויה יש להם כחות כוכבים מיוחדים להם .ואף על פי
שכחות הגלגל מתפשטות בכל הנמצאות ,אבל יהיה גם כן כח כוכב אחד מיוחד במין אחד ,כעניין בכחות
הגשם האחד; כי המציאות כולו איש אחד ,כמו שזכרנו (מורה נבוכים א' ע"ב)".
ושם י"ב:
"הנה כבר התבאר שפעולת הגשמים כפי צורותם קצתם בקצתם תחייב הכנת החמרים לקבלת פעולת מי
שאינו גוף אשר הפעולות ההם הם הצורות []...
ויאמר בכוחות הגלגליים גם כן שהם ישפיעו במציאות ויאמר 'שפע הגלגל' אף על פי שפעולותיו יבואו
מגשם; ולזה יעשו הכוכבים ברוחק מיוחד  -רצוני לומר קרבתם למרכז ורחקם ממנו  -וערך קצתם לקצתם.
ומהנה נכנס למשפטי הכוכבים [כאן מדבר על ההשפעה הנקבית ,והיא מושפעת על ידי הכוכבים ומזה
המבוא לאסטרולוגיה .הרמב"ם חלק רק על השימוש המעשי ההמוני באסטרולוגיה כיוון שאיננו בקיאים
בה והצורך הנפשי בזה מגונה ,אבל בעצמה היא חכמה אמיתית] "
חלוקה [ ]3מתייחסת לשכל הפועל שהוא נותן הצורות ,שהוא היסוד הזכרי .בחלוקה הראשונה דובר על
הצורה שיש בה כח חיים שרוצה לחול בחומר ,היא הסיבה הקרובה להתעצמותו של החומר (אם א' סיבה
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לב' ,וב' סיבה לג' ,אז ב' הוא הסיבה הקרובה של ג' ,וא' הסיבה הרחוקה של ג' .הצורה היא הסיבה
הקרובה והשכל הפועל הוא הסיבה הרחוקה) .אבל מאחריה עומדת סיבה שקודמת לה ,והיא מה שנותן
בה את כח החיים שמניע אותה לחול בחומר ,זהו השכל הפועל .השכל הפועל הוא מקור הצורה ,והוא
והצורה עצמה ביחד (כסיבה קרובה וסיבה רחוקה) מחילים את הצורה בחומר .במורה נבוכים ב' ד' כתב
על זה:
"והשכל העשירי ,הוא השכל הפועל ,אשר הורה עליו צאת שכלנו מן הכח אל הפועל ,והיות הצורות
הנמצאות ההוות הנפסדות ,אחר שלא היו בחמרים שלהם אלא בכח ,וכל מה שיצא מן הכח אל הפועל
יש לו מוציא בהכרח חוץ ממנו ,וצריך שיהיה המוציא ממין המוצא ,כי הנגר לא יעשה האוצר באשר הוא
אומן ,אבל מאשר בשכלו צורת האוצר ,וצורת האוצר אשר בשכל הנגר היא אשר הוציאה צורת האוצר
לפועל ושמה אותה בעץ ,כן בלא ספק נותן הצורה [הוא] צורה נבדלת ,וממציא השכל [הוא] שכל ,והוא
השכל הפועל [כעין זה גם במו"נ ב' י"ב שאעתיק לקמן על חלוקה "]4
התפישה המונותאיסטית היא שמקור כל כוחות החיים בעולם הוא אחד ,לכן אחרי שראינו שכח החיים
של הצורה הוא הסיבה להיות חלה בחומר ,יש לנו הכרח להסתכל הלאה על המקור לכח החיים הזה,
שהוא השכל הפועל .השכל הפועל הוא שכל נפרד מחומר והוא סוף ההשתלשלות של השכלים הנפרדים
שהם ההשפעה (עניין ה'שפע' מבואר במורה נבוכים ב' י"ב) ממקור החיים האלוהי האחד ,לכן לומר
'השכל הפועל' זה כמו לומר 'האלוה' .השכל הפועל הוא ספירת מלכות כמו שכתב הרמ"ק.
חלוקה [ ]4מתבוננת עוד יותר גבוה מהשכל הפועל .השכל הפועל הוא השכל הנפרד האחרון ,סוף
שלשלת התהוות הצורות שנובעת מ'האחד' האפלטוני ,מקור הצורות והסיבה להן ,וכמו שכתב אריסטו
במטאפיזיקה א' סוף פרק ו' והוא מצד הזכר( .עיין בזה לעיל פרק י"ג ,בפסקה המתחילה "כך הטבע
הזה" ,בהערה) .יסודות העולם לפי התורה שבעל פה של אפלטון הם 'האחד' ,שהוא מקור הצורות וסיבתן
(כמו שכתב אריסטו במטאפיזיקה א' ו') ,שהוא היסוד הזכרי; ו'השתיים הבלתי מוגדר' ,או 'הגדול
והקטן' ,שזהו היסוד הנקבי (ועיין פיזיקה ספר ג' פרק ו' שהאחד ('השלם'' ,הכל') הוא היסוד הזכרי והוא
מכיל את האין-סוף שהוא היסוד הנקבי ,עיין עוד שם בזה בכל דבריו בפרקים ד'-ז').
הגלגל החיצון ,שהוא הגלגל העליון ביותר ,אינו חלק מהשתלשלות השכלים הנפרדים ,אלא הוא הגוף
החומרי העליון שמציאותו נובעת ישירות מהשכל הנפרד הראשון .הוא בחינה של השכל הנפרד העליון
בעצמו ,כשהוא מביט בעצמו ורואה את חסרונו ביחס לבוראו ואז הוא חומר .הסיבוב שלו מניע את כל
הגלגלים והם מניעים את ד' היסודות של החומר הארצי וגורמים למיזוג שלהם להיות בתנועת השתנות
מתמדת .תנועה זו גם היא סיבה להתעצמות הגופים ,כי המזג של היסודות הוא המכין אותם לקבלת צורה
שמתלבשת בלי מעצור כשההכנה מתאימה להתלבשות זו .כמו שהסרת סכר מים מנחל גורמת לזרימת
המים ,כך הסרת ההכנה הלא-מתאימה מהחומר גורמת לזרימת השפעת הצורה על החומר .סיבוב הגלגל
הוא המשפיע על השינויים במזג החומר ולכן הוא סיבה לחלות הצורות והתעצמות החומר לגופים
נמצאים .זו הסיבה הנקבית.
האלוה עצמו הוא המקור לשתי ההשפעות ,הזכרית והנקבית .הוא זה שרוצה שיתהוו גופים והוא משפיע
את שתי ההשפעות שמבחינתו הן במדרגה שווה ועל ידן מתעצמים הגופים .זה מה שכתב בחלוקה [.]4
כתב במורה נבוכים חלק ב' פרק י"ב:
"אמנם מה שנמצאנו ממחודשים [עצמים שמתהווים] שאינם נמשכים אחר מזג [כאן רוצה להסתכל על
היסו ד הזכרי ואומר שהוא מסתכל לא מצד ההימשכות אחר המזג שהוא היסוד הנקבי]  -והם הצורות
כולם  -אי אפשר להם גם כן מבלתי פועל  -רצוני לומר נותן הצורה [השכל הפועל ,הוא היסוד הזכרי] -
והוא בלתי גשם ,כי פועל הצורה  -צורה לא בחומר [ .]...וממה שיבאר לך זה גם כן כי כל מזג מקבל
התוספת והחסרון והוא יתחדש ראשון ראשון [בהדרגה]; והצורות אינם כן שהם לא יתחדשו ראשון
ראשון ולזה אין תנועה בהם ואמנם יתחדשו או יפסדו בלא זמן .אינם אם כן מפעולת המזג ,אבל המזג
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מכין החומר לקבל הצורה לבד .ופועל הצורה  -דבר לא יקבל החלוקה כי פעולתו ממינו .ולזה מבואר
שפועל הצורה  -רצוני לומר נותנה  -צורה בהכרח והיא נבדלת [השכל הפועל הוא צורה נבדלת מחומר].
וזה הפועל אשר הוא בלתי גוף מן השקר שיהיה מעשהו למה שיעשהו בערך אחד אחר שאינו גוף שיקרב
או ירחק או יקרב גשם לו או ירחק ממנו מפני שאין ערך רוחק בין הגוף ובין מה שאינו גוף ובהכרח תהיה
עילת העדר הפעולה ההיא  -העדר הכנת החומר ההוא לקבלת פעולת הנבדל [אם הצורה מתלבשת באופן
אוטומטי בכל מה שהיא יכולה להתלבש בו בלי מניעה מצד המרחק או המגע איתו ,מה שמונע את
התלבשות הצורה בתמידות בכל דבר הוא חוסר הכנת החומר מצד המזג שלו]:
הנה כבר התבאר שפעולת הגשמים כפי צורותם קצתם בקצתם תחייב הכנת החמרים לקבלת פעולת מי
שאינו גוף אשר הפעולות ההם הם הצורות .וכאשר היו מעשי השכל הנפרד מבוארים גלויים במציאות
והם  -כל מתחדש (בלתי מתחדש מגוף המזג לבד) ידענו בהכרח שזה הפועל לא יעשה בנגיעה ולא על
רוחק מיוחד מפני שאינו גשם .ויכונה לעולם פועל הנבדל ב'שפע'  -על צד ההדמות בעין המים אשר
ישפע מכל צד ואין לו צד מיוחד שימשך ממנו או ימשיך לזולתו אבל מכולו הוא נובע ולכל הצדדים ירוה
הקרובים אליו והרחוקים ממנו תמיד .כן זה השכל לא יגיע אליו כח מצד אחד ומרוחק אחד ולא יגיע
כוחו לזולתו גם כן מצד מיוחד ועל רוחק מיוחד ולא בעת בלתי עת; אבל פעולתו תמיד כל אשר יזדמן
דבר יקבל הפועל ההוא הנמצא על התמידות אשר כונה בשם 'שפע' [כשהחומר מגיע למצב שהמזג שלו
מוכן לקבל ,הצורה באופן אוטומטי מתלבשת בו] .כן הבורא יגדל שמו כאשר התבאר שהוא בלתי גוף
והתקיים שהכל  -פעלו ,ושהוא  -סבתו הפועלת ,כמו שבארנו וכמו שנבאר ,נאמר שהעולם  -משפע
האלוה ושהוא השפיע עליו כל מה שיתחדש בו [היסוד הזכרי]; וכן יאמר שהוא השפיע חכמתו על
הנביאים  -הענין כולו שאלו הפעולות  -פעולת בלתי גוף והוא אשר יקרא פעלו ' -שפע'.
וזה השם  -רצוני לומר ה'שפע'  -כבר התירהו הלשון העברי גם כן על האלוה ית' מפני ההידמות בעין
המים השופע כמו שזכרנו  -מפני שלא ימצא להדמות פעולת הנבדל יותר נאה מזה הלשון  -רצוני לומר
ה'שפע' .שלא נוכל על אמיתת שם שתסכים לאמיתת הענין כי ציור פעולת הנבדל כבד מאוד ככבדות
ציור מציאות הנבדל .וכמו שהדמיון לא יציר נמצא כי אם גוף או כח בגוף כן לא יציר הדמיון היות פעולה
רק בקריבות פועל או על רוחק אחד ומצד מיוחד]...[ .
ואין זה ענין הפרק אבל הכונה  -להבין ענין ה'שפע' הנאמר בחוק האלוה ובחק השכלים  -רצוני לומר
המלאכים  -להיותם בלתי גשמים .ויאמר בכוחות הגלגליים גם כן שהם ישפיעו במציאות ויאמר 'שפע
הגלגל' אף על פי שפעולותיו יבואו מגשם [מצרף כאן את היסוד הנקבי]; ולזה יעשו הכוכבים ברוחק
מיוחד  -רצוני לומר קרבתם למרכז ורחקם ממנו  -וערך קצתם לקצתם .ומהנה נכנס למשפטי הכוכבים:
[כאן מדבר על ההשפעה הנקבית ,והיא מושפעת על ידי הכוכבים ומזה המבוא לאסטרולוגיה .הרמב"ם
חלק רק על השימוש המעשי ההמוני באסטרולוגיה כיוון שאיננו בקיאים בה והצורך הנפשי בזה מגונה,
אבל בעצמה היא חכמה אמיתית]"
מבואר כאן הצירוף של היסוד הזכרי והיסוד הנקבי שהוא המקור האלוהי בעצמו שממנו נובעים שני
אופני השפע ,וזו חלוקה [ ]4של אבן סינא כאן ,והוא ביאור הסוד שרמז אליו בפרק הקודם[ .בחכמת
הקבלה הסוד הזה נקרא הזיווג של ספירת יסוד וספירת מלכות ,או "יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה"
(יחוד הקדוש ברוך הוא והשכינה שלו)].
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פרק כ
רמיזה :על המעבר של צורות מחומר אחד למשנהו
לגבי הצורות שנפרדות מחומר אחד למשנהו ,אי אפשר לומר עליהן לא שהן סיבות בלתי
מוגבלות 126לקיום האחד המתמיד של החומרים שלהן ,ולא שהן אמצעים או מתווכים בלתי
מוגבלים .127אלא ,צורות כאלה צריכות להיכלל באחת משתי החלוקות הנותרות .128יש כאן סוד
נוסף.129
 126כלומר לא צריכות התערבות של שום גורם אחר .גורם אחר היה מגביל את פעולתן על ידי שהוא
משתתף בה ,לכן הן נקראות בלתי מגובלות.
 127כלומר שאינן משתתפות כגורם פועל כלל אלא הן רק אמצעי בשרותו של גורם אחר.
 ]3[ 128או [ ]4מבין ארבעת החלוקות שהוזכרו בפרק הקודם.
 129במורה נבוכים א' ע"ב כתב:
" וכל הוה נפסד [יתפרק ליסודות] ,אמנם יתהוה מן היסודות ואליהם יפסד ,ומן היסודות יתהוו קצתם
מקצתם ויפסדו קצתם אל קצתם ,שחומר הכל אחד .ואי-אפשר הימצא חומר מבלי צורה ,ולא תימצא
צורה טבעית מאלו ההויים הנפסדים מבלי חומר; יהיה העניין אם-כן בהויות והפסדות ,והיות כל מה
שיתהוה מהם ויפסיד אליהם חוזר חלילה ,כדמות סיבוב הגלגל ,עד שתהיה תנועת החומר הזה בעל-
הצורה בבא בו הצורות זו אחר זו ,כתנועת הגלגל באנה [קטגוריית המקום .השינוי היחיד שחל בגלגל
הוא תנועה ממקום למקום ,משאר הבחינות הוא נצחי] ,כהשתנות ההנחות בעצמם לכל חלק ממנו [כל
חלק של הגלגל בעצמו משתנה המקום היחסי שלו]".
הוא מדבר על החומר שבהכרח מאוחד עם צורה ,אלה החלוקות [ ]1ו [ ]2שבפרק י"ט .ואומר עליו
שמלבד היותו בעל צורה הוא משתנה בכך שהצורות שבו נעות ממקום אחד למקום אחר על גבי החומר,
בתנועה מתמדת של התהוות והפסד .והוא מוסיף עניין שנראה מיותר ותמוה ,שהתנועה הזו של השתנות
הצורות בחומר דומה לתנועה של סיבוב הגלגל .אפשר להבין מה הפירוש שהצורות באופן מתמיד עוזבות
חומר זה ועוברות לחומר אחר ,למה צריך להמשיל את זה לתנועת גלגל .ועוד היה אפשר להמשיל את זה
לתנועת כל גלגל ,גם גלגל ריחיים ,ולמה המשיל את זה דווקא לתנועת הגלגל השמימיי .אלא נרמז כאן
סוד .וזה אותו סוד עצמו שאומר אבן סינא כאן ,שהתנועה של שינוי הצורות יש בה עניין נוסף על שתי
החלוקות הראשונות.
במטאפיזיקה למבדא פרק ו' כתב אריסטו שהמניע הראשון מניע בלי להיות בעצמו מתנועע ,ושזה אפשרי
רק באופן שהוא מניע בדרך של סיבה תכליתית .המונע נכסף אליו ומכח הכיסופים אליו מתנועע .כמו
שפרח יפה שנמצא בראש ההר מניע את המטפס לעלות בהר בלי שהפרח נע או משתנה ,הפרח הוא 'סיבה
תכליתית' לטיפוס ,הוא יוצר את מציאותו של הטיפוס על ידי שהוא התכלית שלו ,ללא הפרח לא היה
טיפוס בהר .הגלגל מסתובב מכח הכיסופים שלו אל המניע ,כך המניע הוא סיבה תכליתית לתנועת הגלגל.
יש לשאול למה הכיסופים של הגלגל גורמים לו לנוע ,למה אי אפשר שיכסוף בלי תנועה.
במו"נ ב' ד' כתב שהסיבה לתנועה היא הרצון להידמות לאהוב (ועיין גם לקמן ו' י"א):
"ויתחייב גם כן מזה שיהיה לגלגל תשוקה למה שציירהו ,והוא הדבר האהוב ,והוא האלוה יתעלה שמו.
ובאלו הפנים אמר שיניע האלוה הגלגל; רצוני לומר ,בהיות הגלגל כוסף להדמות במה שהשיג ,והוא
העניין ההוא המצויר ,אשר הוא בתכלית הפשיטות ,ואין שינוי בו כלל ולא התחדשות עניין ,והטוב ממנו
שופע תמיד .ואי אפשר כן לגלגל ,מאשר הוא גשם ,אלא אם תהיה פעולתו תנועת סיבוב ,לא דבר אחר -
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כי זה תכלית מה שאפשר בגשם שתתמיד פעולתו עליו ,והיא הפשוטה שבתנועות ההוות בגוף ,ולא יהיה
בעצמו שינוי ולא בשפע מה שיתחייב מתנועתו מן הטובות".
דמיון צורה הוא התאחדות ,זה עניין הזיווג .בעולם השמיימי תנועה היא ביטול מציאות (להיפך מהעולם
הארצי שבו תנועה היא מציאות) ,כי פירוש 'מציאות' שם הוא הנצח שאין בו תנועה ושינוי .החומריות
של הגלגל עניינה שהוא מכיר בחסרון תוקף היותו 'נמצא' ביחס למה שמעליו .זו גם הסיבה לתנועתו,
בתנועתו הוא מבטל את מציאותו ביחס למה שמעליו .זה עניין האהבה והזיווג ,ביטול הנפרדות של
העצמי כלפי ההתאחדות עם האהוב .זה הצד הנקבי של הזיווג ,התבטלות המציאות כלפי הזכר עד
התאחדות איתו (כמובן אין לכל זה קשר לחיים האנושיים המעשיים ,ולמושגים הביולוגיים והחברתיים
והפוליטיים של זכר ונקבה בהם .מדובר כאן רק על משלים פילוסופיים אידאיים).
הבריאה מצד אחד לא יוצאת מאחדותו של הבורא לקיום עצמאי ,ומצד שני היא עדיין קיימת .דרך הקיום
הזו היא של פעימה ,כמו פעימות לב ,נשימה ,מאמץ ומנוחה ,ילדות וזקנה ,יום ולילה ,קיץ וחורף ,גשם
ואדים שעולים מן הארץ ,וכן הלאה בכל דבר .בספר יצירה המשיל את הבריאה (עשר הספירות) שהיא
כשלהבת קשורה בגחלת .עיין בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  50על מושג ה .pneuma
יש צד מתפשט החוצה ,מהבורא אל בריאת המציאות ,והוא הצד הזכרי ,ה'יש' ,ויש צד שמתכנס בחזרה
אל הבורא ,שמחזיר את המציאות למקורה ,הוא הצד הנקבי ,ה'העדר'.
ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" פרק י' כותב אלפראבי שכששכל נפרד מסתכל למעלה על מקורו
נולד מזה שכל נפרד נוסף שהוא תחתיו ,וכשהוא מסתכל על עצמו נולד מזה גלגל חומרי .זה עניין הזיווג.
ההסתכלות על עצמו היא התפישה שמציאותו כנפרד חסרה ,זה החומר שהוא המוות וההעדר.
וההסתכלות למעלה אל מקורו היא התאחדות עם מקורו ,כי השכל והמשכיל והמושכל מתאחדים ,ומזה
נולד עוד מציאות ,שהיא בתורה שוב בזיווג הזה ומולידה עוד מציאות וכן הלאה .זה סדר השתלשלות
השכלים הנפרדים ומזה נעשה סדר המיתה והלידה של כל הנמצאים גם בעולם הארצי.
הגלגל המקיף הוא שרשו העליון של הצד הנקבי ,הוא חומר ,והוא הגוף החומרי הכי גבוה .עיין בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית ברשימות  ,67-69ושם בעוד מקומות ,בביאור הגלגל המקיף ,ושעניינו הוא מה
שכתב בספר עץ חיים שער א' ענף ב' על העיגול של צמצום שהוא מקום פנוי ,הוא ההעדר ,ואליו נכנס
כמו בזיווג קו האור שהוא היש .ויסודו בטימיאוס של אפלטון בסיפור הבריאה השני שם מעמ'  ,49לגבי
אומנתה של המציאות ,צד הנקבה' .האחד' של אפלטון שהוא מקור הצורות והוא השפעת הצורות
מהמקור העליון דרך השכל הפועל ,הוא הצד הזכרי .הזיווג ביניהם מתחיל מהנעת הגלגל ,שנע בכיסופיו
אל השכל שהוא גילוי קו האור של המקור ,ומזה מתפשטת כל המציאות בדרך של התהוות והפסד בעת
ובעונה אחת ,ומזה נעשה שבמציאות שאנו רואים יש תנועה מתמדת רצופה של התהוות והפסד ,חיים
ומוות ,לבישת צורה שהוא מצד הזכר ופשיטת צורה שהוא מצד הנקבה.
במקום אחר הראיתי שתכלית המציאות לפי המורה נבוכים ,וזו גם דעת אריסטו ,היא לגלות את אחדות
הבורא .האחדות מתגלית רק על רקע פירוד ,בלי אפשרות להעלות על הדעת פירוד לא יהיה תוכן למושג
'אחדות' ,וככל שהפירוד נפרד יותר ,רחוק יותר ,כך הגילוי שהוא עדיין לא יוצא מהאחדות וקיומו אינו
עצמאי ,מגלה יותר את האחדות .הפירוד הכי רחוק שייתכן בלי יציאה גמורה מהאחדות הוא החומר
המוחשי שמהפך את ההסתכלות ומראה כאילו עיקר המציאות היא החומריות ,לכן הבריאה מתרחקת
מהמקור שלה עד החומר המוחשי ,שעניינו להראות את עצמו כקיים בחוזק גמור ,בקיום עצמאי (כמו
שכתב המורה נבוכים חלק א' פר קים כ"ו ,מ"ו ,מ"ט ,ובאגרת תחיית המתים על דעת ההמון שהמושג
'מציאות' חזק יותר ככל שהנמצא חומרי יותר) ,וגם שם עדיין כל הנמצאים החומריים כלים ,נפסדים,
מתים .אדם כגוף חומרי מתחיל למות מהרגע שנולד ,כל גוף כל הזמן מתפרק .המוות המתמיד של הגופים
נובע מהביטול של הגלגל בתנועתו כלפי מקורו ,שזה סיבוב הגלגל שמחמתו היסודות מתנועעים ומשתנה
מזגם ,ומשתנה הכנתם לקבל צורה ,ולכן הם פושטים את הצורות שחלו בהם .והשכל הפועל מחזיר
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פרק כא
רמיזה :עולם

האצילות130

עליך לדעת בקיצור שלא הצורות של ההתפשטות התלת ממדית ,או מה שמתלווה אליהן ,131הוא
סיבה בלתי מוגבלת 132להתעצמות החומר.133

בתמידות את הצורות לחומר שפשט אותם ,כי הוא היסוד הזכרי .כך ששורש המציאות הוא הזיווג ,שיש
בו חיים ומוות ,שמתהפכים .הנפרד יש לו חיים נפרדים משלו ,והוא ממית אותם בהתאחדות הזיווג ,עזה
כמוות אהבה ,הוא תופש את הנפרדות מהאהוב כמוות .ההתאחדות השלמה היא מוות של קיומו הפרטי,
ומהתאחדות האהבה הוא מקבל שוב חיים עצמיים כפרט ,וחוזר חלילה.
זו כוונת אבן סינא כאן ,יש את ההסתכלות של התאחדות צורה וחומר כתשוקה של הצורה להטביע
חותמה בחומר או כתשוקה של החומר לקבל את הצורה .אבל לפי זה הגופים היו צריכים להיות קבועים.
זה לא מסביר את התנועה המתמדת של התהוות והפסד .אלא התנועה הזו מגלה משהו יותר עמוק
מההתאחדות של החומר והצורה ,שמכריח להסתכל על המקור של חומר וצורה ומשם להבין את היחסים
ביניהם ,ואלה החלוקות [ ]3ו [ ]4שבפרק י"ט.
 130אני מזכיר כאן ,הכותרות של הפרקים אינן מאבן סינא ,הוא כתב כאן בראש הפרק רק "רמיזה" .שאר
הכותרת היא מהמתרגם ,וכמו שעשתה גם ענאתי בתרגום שלה .הכותרות מועילות למצוא את הנושא
המבוקש בעלעול בספר ,לכן השתמשתי בכותרות בניסוח שיועיל לי להבין את הנושא ,גם אם הוא ניסוח
זר לאבן סינא ,וכגון כאן .כשמתעמקים ומדקדקים היטב ,נגלית זהות גמורה בין דברי הפיתגוראים,
אפלטון ,אריסטו ,אבן סינא והרמב"ם ,וחכמי הקבלה לדורותיהם מהתנ"ך וחז"ל עד האר"י (הרמב"ם
בעצמו מעיד על זה ,באמרו שתורת אריסטו היא מעשה בראשית ומעשה מרכבה ,ובמורה נבוכים יש
ראיות מוחלטות שידע את חכמת הקבלה עם מושגיה והיא אצלו סוד מעשה מרכבה ,כמו שכבר הארכתי
במקום אחר ,והרי שאצלו הכל אחד .אלפראבי כתב שאריסטו ואפלטון אמרו דבר אחד ,וכמבואר בלי
ספק למי שמעיין היטב שאריסטו הוא פירוש על אפלטון ולא חלק עליו בשום דבר ,למרות שנראה כלפי
חוץ שהקשה וחלק .רבי משה קורדוברו כתב שספירת מלכות היא השכל הפועל של הפילוסופים ,ואפשר
להאריך הרבה בעדויות מהחכמים הגדולים שהכל הוא חכמה אחת) .אינני חוקר ואין לי עניין לברר מי
ראה את דברי האחרים ,ואיזה מקור משותף היה להם ,כשמתבוננים היטב בתוכן רואים בלי ספק שהכל
הוא גוף אחד של חכמה והחכמים ראו אותו בעין שכלם וכיוונו לעניין אחד ,וגם במונחים ובמשלים
דיברו בקול אחד .לחוקרים אסור להעמיק בתוכן ,כי הם מחוייבים לניכור אקדמי ושלכל דבר יהיה ביסוס
תקף מבחינה אקדמית ואין להם מורה שיפקח עיניהם לגבי עומק התוכן ,ולא ענווה ולא הרגשה שבלי
דעת אלהים הם כאילו לא באו לעולם ,ועוד הרבה דברים שנצרכים לזה .הם גם יוצאים מנקודת הנחה
מוקדמת שהחכמה היא המצאה של החכם ,ולא דבר שיש לו מציאות ריאלית אובייקטיבית שכל מי
שיתבונן בו בעין צלולה יראה את אותו הדבר .לכן אי אפשר שמהם תהיה פרכה כלשהי לאמת.
 131הצורות המהותיות .למשל צורת ההתפשטות התלת ממדית של ראובן היא מימדיו בלבד כתיאור
מתמטי מופשט ,הצורה שלו היא היותו חי ְמ ַדבֵ ר .אחרי שראובן נמצא ומהותו היא 'חי ְמ ַדבֵ ר' ,אז המידות
שלו בפועל ,אפילו עצם העובדה שקיימת בפועל שיש לו מידות כלשהן ,זה מקרה לעצמותו .אבל
האפשרות שתהיינה מידות כלשהן ,המידות בכח ,זה קודם בסדר ההווייה למציאותו של העצם.
" 132בלתי מוגבלת"  -כלומר שפועלת לבדה בלי צורך לצרף שום גורם אחר.
" 133התעצמות" פירושה שהחומר הראשון שאין בו שום הגדרה ואינו קיים בפועל ,נעשה עצמים מוגדרים
קיימים בפועל שמאוחדים מחומר וצורה .הסיבה להתעצמות אינה הצורה לחוד ,החומר הוא סיבה
להתעצמות לא פחות מהצורה.
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אם הן היו סיבות בלתי מוגבלות להתעצמות החומר ,הן היו קודמות לחומר בהווייה ,134והדברים
שהם הסיבות למהות 135של הצורה ,או לכך שהווייתה של הצורה היא בקיום חיובי ,136היו גם הם
קודמים לחומר בהווייה; כך שאחר כך הקיום של החומר יהיה תולדה של הקיום של הצורה.

 134כלומר בסדר השכלי של ההווייה .זו לא קדימה בזמן אלא כמו שההנחות קודמות למסקנה ,או כמו
שהעצם קודם למקרה או הסיבה קודמת לתולדה גם אם אין קדימה בזמן ,וכגון שהשמש קודמת לקרני
האור שמוקרנות ממנה ,למרות שלא היה זמן שבו היתה שמש ועוד לא הוקרנו ממנה קרני אור.
 135ענאתי תרגמה כאן .quiddity
 136הסיבה למהות של הצורה ולמציאותה כמוגדרת היא ה'אחד' האפלטוני שהתבאר במטאפיזיקה א' סוף
פרק ו' ,עיין הביאור בזה לקמן בהערה הארוכה שבסוף הפרק.
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החומר ,עם זאת ,הוא תולדה של 'סוג מסויים' ,137שהמהות שלו 138אינה נפרדת מהמהות של
הסיבה ,139אע"פ שהחומר הוא לא אחד מהמצבים של הצורה שהם תולדות מהמהות של הצורה;
כי ההשפעות המקבילות הן משני סוגים ,שכל אחד מהם קיים.140

 137הבנת הניסוח הזה היא לפי דברי אפלטון בטימיאוס מעמ'  49בסיפור השני של הבריאה (מה שתרגמתי
באבן סינא כאן "סוג" מתורגם על ידי ליבס באפלטון "מין" ,והכל עניין אחד):
"ואולם בפתיחה שניה זו של תיאור הכול עלינו להוסיף על אותה הבחנה שהבחנו בפתיחה הקודמת;
שאז הבחנו בין שני מינים; ועכשיו עלינו להצביע על מין שלישי .שכן הספיקו אותם השניים לצורך
הדברים שהשמענו קודם; אחד הנחנו בחינת דגם ,והוא מין מושכל והווה שעומד תמיד בעינו; ושני
בחינת העתק הדגם ,שיש בו משום התהוות ,והוא נראה לעין .מאלה לא הבדלנו באותה שעה את השלישי,
מהיותנו סבורים שיהא לנו די בשניים אלו; אולם עכשיו ,כנראה ,מכריחנו הגיון הדברים שנשתדל לגלות
בדברינו מין נוסף ,מוקשה ומעומעם .מה הוא ,אפוא ,כוח הפעולה .ואיזה הוא הטבע שיש לייחסו למין
ההוא? מכל וכל טבעו הוא כדלהלן :להיות בית קיבול ,וכביכול אומנת ,של כל התולדה".
הסוג המסויים שמדבר בו אבן סינא כאן הוא אותו מין שלישי שמדבר בו אפלטון .מה שגוש השיש נקרא
"חומר" לפסל שהאומן מגלף בו ,הרי גוש השיש הוא צורה שחלה בחומר העפר ,והעפר הוא צורה שחלה
בחומר הראשון (יש עוד שלבים וקיצרתי) ,אלא גם בדבר שהוא עצם בעל צורה (כגון גוש השיש) יש
בחינת חומר ,והוא להיות 'מקבל' או 'נושא' או 'מצע' להתגלות צורת הדמות שאותה האומן מגלף (וגם
צורת הדמות היא חומר לגבי ההשראה הנשגבת המופשטת של האומן שמתגלה בה ,וכן הלאה) .בחינת
החומר שיש בכל עצם נובעת מהחומר הראשון ,לכן נאמר כאן שהחומר (כלומר כל חומר שבעולם) הוא
מסובב מסוג מסויים ,דהיינו החומר הראשון שהוא סיבת כל בחינות החומר שבכל העצמים.
 138של ה'סוג המסויים'.
 139ה"סיבה" היא ה'אחד' האפלטוני (לפי התורה שבעל פה של אפלטון שמובאת באריסטו במטאפיזיקה
א' ושם בספרים מ' ונ' ,שלפיה התחלות המציאות הראשונות הן ה'אחד' שהוא מה שנקרא אצל האר"י
הקו של אור אין סוף שנכנס למקום הפנוי ,ו'השתיים הבלתי מוגדר' שזה מה שנקרא אצל האר"י העיגול
הפנוי של הצמצום .עי' בספר עץ חיים שער א' ענף ב') .ה'שתים הבלתי מוגדר' ,דהיינו בחינת החומר,
אינו נפרד במהותו מהסיבה ,דהיינו ה'אחד' .שהרי ללא בחינת חומר לא היה מתגלה כלל שיש 'אחד' ,כי
אין סוף פשוט לחלוטין לא מתגלה כלל .ה'אחד' ו'השתיים הבלתי מוגדר' של התורה שבעל פה של
אפלטון (וכמו כן קו אור אין סוף והעיגול של החלל הפנוי בספר עץ חיים) ,הם סוד ,כי הם בחינות
בעצמותו של גילוי האלוהות שלא ייתכן באופן של 'אחד' פשוט ומוחלט בלי בחינת 'שתיים' ,כי אחד
פשוט באופן מוחלט אין בו שום גילוי .הגילוי בהכרח הוא על ידי שונות כלשהי של המתגלה בעצמו
שחשב ורצה ליצור גילוי שהוא בהכרח צמצום וגבול ,והמחשבה והרצון האלה הם שניות שנמצאת באחד
עצמו .השונות הזו היא בהכרח בעצמו של המתגלה ,כי הוא זה שרצה להתגלות ורצונו הוא עצמו ,לכן
השתים של אפלטון הוא 'השתים הבלתי מוגדר' ,כי הוא לא נפרד מהאלוהות ולכן לא יכול להיות מוגדר.
זה מה שנקרא בחכמת הקבלה 'עולם האצילות' שהוא לא מחוץ לבורא (כי הבורא רצה וחשב וידע שיהיה
משהו מחוץ לו עוד לפני הבריאה ,והידיעה הזו היא כבר מורכבות ולא אחדות פשוטה ומוחלטת) וכולו
סוד (כי לא יתכן כלל שהאחד שלפני הבריאה אינו אחד פשוט מוחלט בלי מורכבות כלל ,ומצד שני לא
יתכן שהוא לא ידע שהוא יברא צמצום ,ודבר זה דעת אדם מקצרת לדעתו וזה סוד מעשה מרכבה) .אריסטו
עצמו מתחיל לדבר רק מ"המניע הבלתי מונע" או מ"סיבת הסיבות" או מ"הראשון" ,שזה כבר עולם
הבריאה ,שהוא אחרי הסוד של עולם האצילות שהוא התחלת שורש השניות שמגיע לאחד עצמו ואינו
נפרד ממנו .אבן סינא מדבר כאן בעולם האצילות ולכן אומר ששורש החומר ושורש הצורה הם אחד.
 140יש מקום לראות את החומר כמצב של הצורה ,כשהיא ממומשת .כי החומר כשלעצמו אינו 'נמצא' כי
אין בו שום הגדרה וגם לא ההגדרה של 'נמצא' ,וכשהצורה ממומשת בו הוא מקבל הגדרה של 'נמצא'
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אבל כבר למדנו שהצורה של ההתפשטות התלת ממדית אינה מוגדרת בעצמה אלא על ידי ,או
עם ,גבול וצורה (בין דברים אחרים) .גם התברר שהחומר הוא סיבה גם לגבול וגם לצורה .כך
חומר נעשה אחת מהסיבות שעל ידן ,או איתן ,הקיום של הצורה הקודמת נשלם על ידי ההשלמה
של המציאות של הצורה בחומר .זה בלתי אפשרי.142 141
וזה רק כמצע להתממשותה .אבל באמת החומר הוא סיבת מציאות לא פחות ממה שהצורה היא סיבת
מציאות .כל אחד מהם משפיע את ההווייה במקביל .זה יתבאר לקמן בהערה שבסוף הפרק.
 141אי אפשר שהצורה תהיה סיבה למציאותו של החומר ,שהרי החומר גם הוא משתתף כסיבה למציאות
הצורה .ומוכרחים אנו לומר שהחומר והצורה אינם סיבות זה לזה ,אלא קיימים במקביל שניהם ביחד
כסיבות ראשונות.
 142הפרק עמוק ודורש הקדמה.
אלפראבי ב"התחלות הנמצאות" כתב:
"(עמ'  )5והצורה עמידתה בחומר והחומר מונח לשאת הצורות .כי הצורות אין להם עמידה בעצמותם
והם צריכות כשיהיו נמצאות אל נושא ,ונושאם החומר .והחומר הנה מציאותו בעבור הצורות והיתה
הכוונה הראשונה מציאות הצורות .ובעבור שאין להם עמידה כי אם בנושא מה ,הושם החומר נושא
לשאת הצורות ,ולזה כאשר לא ימצאו הצורות היה מציאות החומר לבטלה ,ואין בנמצאות הטבעיות דבר
בטל ולזה אי אפשר שיימצא החומר הראשון ריק מצורת מה ,והחומר התחלה וסיבה על דרך נושא לשאת
הצורות לבד ואינו לא פועל ולא תכלית ואין לו מציאות לבדו מבלתי צורה .והחומר והצורה כל אחד מהם
יקרא הטבע ,אלא כי הראוי יותר מהם בשם הזה היא הצורה.
][...
(עמ'  )7-8והצורה והחומר הראשון הם יותר חסרים מאלו ההתחלות במציאות ,וזה כי כל אחד מהם צריך
בעמידתו ומציאותו אל האחר ,כי הצורה אי אפשר שיימצא לה עמידה כי אם בחומר ,והחומר הוא בעצמו
וטבעו נמצא בעבור הצורה וישותו הוא שישא הצורה ,וכאשר לא תהיה הצורה נמצאת לא יהיה החומר
נמצא ,בעבור החומר הזה והוא האמיתי אין לו צורה בעצמותו כלל ,ולזה יהיה במציאותו ריק מן הצורה
מציאות בטל .ואי אפשר שיימצא בעניינים הטבעיים דבר בטל כלל ,ולזה כאשר לא יהיה החומר נמצא
לא תהיה הצורה נמצאת מפני כי הצורה צריכה אל נושא .ואחר זה לכל אחד חסרון מיוחד לו ושלמות
מיוחד לו שאיננו לאחר ,וזה כי הצורה בה יהיה השלמות שבשני מציאויות הגשם והוא מציאותו בפועל,
והחומר בו יהיה החסרון שבשני מציאויות הגשם והוא מציאותו בכח .והצורה נמצאת לא בעבור שיימצא
בה החומר ולא שיהיה נבראת בעבור החומר ,והחומר נמצא בעבור הצורה רוצה לומר כדי שיהיה עמידת
הצורה בו ובזה יהיה יתרון הצורה על החומר .והחומר יהיה לו יתרון על הצורה באשר הוא לא יצטרך
במציאותו אל שיהיה בנושא ,והצורה צריכה אל זה .והחומר אין הפך לו ולא העדר ינגדהו ,והצורה יש
ל ה העדר או הפך ,ומה שיש לו העדר או הפך הנה אי אפשר שיהיה מתמיד המציאות ,והצורה תדמה אל
המקרים כי היא עמידתה בנושא ועמידת המקרים בנושא גם כן ,ויובדלו הצורות מן המקרים באשר נושא
המקרים לא הושמו בעבור מציאות המקרים ולא כדי שישאו המקרים ,ואמנם נושאי הצורות והם
החומרים הושמו כדי שישאו הצורות ".עד כאן מ"התחלות הנמצאות".
יש כאן דו משמעות לכאורה ,מצד אחד הוא משווה את המעמד של צורה וחומר ,שניהם נקראים טבע,
וכל אחד מהם צריך בעמידתו ומציאותו אל האחר .ומצד שני הוא אומר שהצורה יש בה שלמות יותר.
המעלה מבחינת חסרון או שלמות פירושה מעלת הדבר מבחינת היותו נמצא ,זה הדיון של אלפראבי .מה
שיש בו יותר שלמות ,שהוא יותר נמצא פירושו שמציאותו היא סיבת מציאותו של מה שפחות נמצא .אם
א' יש בו יותר שלמות מב' והוא יותר נמצא מב' ,פירוש הדבר שאם א' בטל אז ב' בטל ,ואם ב' בטל א'
לא בטל .כמו שאם השמש בטלה קרני השמש הכרח מיד בטלות ,אבל אם קרני השמש בטלות אין זה
מכריח את ביטול מציאותה של השמש.
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הצורה מבחינה אחת היא סיבה למציאות של החומר ,ומצד שני שניהם שווים במעלתם ואין אחד מהם
סיבת מציאותו של השני .עניין זה הוא יסוד גדול והוא זה שמתבאר בפרקנו .הוא מהיסודות שכל הלימוד
עוסק בהם ,והם רחוקים מיכולת שכלנו להבין ,ובכל פעם הלימוד מעלה אותנו עוד שלב קטן בסולם
להשגתם .לקניית יסודות כאלה צריך לקבל את ההרגשה שאנו הולכים בחושך ,בסבלנות גדולה במשך
שנים מעט מעט ,ולא להרוס אל הקודש לנסות להבין הכל במהירות .יש יסודות שאחזור על ביאורם בספר
זה כמה פעמים וזה יראה ככפל דברים מיותר ,זהו משום שאחרי שלומדים עוד כמה דברים היסוד מתבהר
קצת יותר וכעת אפשר לעלות עוד שלב בסולם לקראת הבנתו ,וכך יש דברים שצריך לחזור עליהם גם
מאה פעמים ,וגם אם תוספת ההבנה שבכל פעם לא ניכרת בקלות.
החומר פירושו אפשרי המציאות
במטאפיזיקה זתא פרק ז' כתב אריסטו:
"כל הדברים שמתהווים ,אם על ידי הטבע או על ידי מלאכה ,יש להם חומר .כי כל אחד מהם יכול להיות
ויכול שלא להיות ,והיכולת הזו היא החומר שבכל אחד מהם( ".כאן מקור באריסטו לעניין של מוכרח
המצ יאות ואפשרי המציאות ,ויש עוד רבים ,ולא כמו שכתבו החוקרים שמקורו באבן סינא ,עיין מו"נ ב'
א' הערת שוורץ )48
מוכרח המציאות והחומר הראשון
הנושא של "מוכרח המציאות" מבואר באלפראבי ואבן סינא ,עיין בזה בציטוטים שבתחילת מאמרו של
אמיל פקנהיים כאן ,במורה נבוכים מביא את תמצית דבריהם ,עיין בחלק א' פרקים נ"ז -נ"ט ,ובהערות
על מורה נבוכים על פרקים אלה .ובמורה נבוכים חלק ב' פרק א' בדרך השלישי.
אם אומרים שהמספר שלוש אינו חם אין פירושו שהוא קר ,אלא שהוא לחלוטין מעל הגדרות של חם או
קר (שלילה קטגורית) .הבורא הוא מעל כל הגדרה שהיא ,וגם מעל הגדרה של נמצא או לא נמצא .הגדרה
היא מלשון גדר ,היא מותחת גדר ,גבול ,שמצד אחד שלו יש את מה שעונה על ההגדרה ומצד שני מה
שאינו עונה על ההגדרה .לכן כל מה שחלה עליו אפשרות הגדרה הוא מוגבל ,אינו אין-סופי .ההגדרה
היא הגבול שלו ומכאן והלאה הוא אינו ,אם הוא עובר את הגבול שההגדרה תוחמת אז הוא כבר אינו,
כלומר יש לו סוף .הבורא הוא אין סופי ולא מוגבל ,ואין לו שום הגדרה ,גם לא של 'נמצא' ,ולכן אי
אפשר לחשוב עליו שהוא לא-נמצא ,ולכן בהכרח הוא מוכרח המציאות (במו"נ ב' א' בדרך שלישית
מוכיח שללא שהיה מוכרח מציאות לא היתה מציאות כלל) .לזה קורא במורה נבוכים א' נ"ז "נמצא ולא
במציאות" .כלומר מה שאומרים עליו שהוא 'נמצא' אין פירושו שהוא נכלל בהגדרה של המושג
'מציאות' ,אלא הוא נמצא אע"פ שהוא מעל ההגדרה של 'מציאות'.
מה שאין בו הגדרה א ינו ניתן לתפישה כלל ,וקשה מאוד להבין את האמירה שהוא נמצא אם אין למילה
'נמצא' שום הגדרה .אם אין הגדרה למילה 'מציאות' ביחס אליו אז באותה מידה היה אפשר לומר שהוא
לא נמצא.
החומר הראשון כמו שמבואר כבר בטימיאוס מעמ'  ,49וגם באבן סינא לעיל ובאלפראבי בהתחלות
הנמצאות ועוד ,אין לו שום הגדרה כלל ועיקר .הוא 'מוכרח מציאות' באותו אופן שאומרים שהבורא הוא
מוכרח מציאות .רק שהוא הצד של העדר ,של לא-נמצא ,שניתן להאמר על מה שאין לו שום הגדרה
באותה מידה כמו שניתן לומר עליו שהוא נמצא.
בפיזיקה ספר ג' פרקים ו'-ז' כותב אריסטו על האין-סוף שהוא צד החומר ,ושם פרקים ד'-ה' הביא
מהפיתגוראים שהוא האלוה .בספר עץ חיים מהאר"י שער א' ענף ב' כתב שהאלוה הוא אין-סוף וגם
שהוא עיגול שהוא חלל ריק ,מקום פנוי ,ושאין מאומה מחוץ לו ,מה שהוא קורא לו הצמצום .זו אותה
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כפילות של גילוי הכרחי המציאות ,שהוא גם הכרחי המציאות ,כלומר המושג המופשט של מציאות
כשלעצמה (האין סוף אצל האר"י והפיתגוראים) וגם הוא 'העדר'' ,אין' (האין סוף של אריסטו בפיזיקה
ג' שהוא החומר וכוונתו שם ל'שתיים הבלתי מוגדר' של אפלטון).
האפשרות של להיות מעל ההגדרה של 'נמצא' או 'לא-נמצא' אינה נתפשת כלל ועיקר בתודעה האנושית.
התודעה האנושית מוכרחה לראות כאן את הכפילות הזו .יש אפשרות של 'נמצא ולא במציאות' ,כלומר
מציאות מופשטת ,מושג המציאות כשלעצמו ,בלי משהו שהוא הנמצא (כמו שכתב במטאפיזיקה גמא
פרק א' שבזה כל החקירה) ,המציאות עצמה ,היא אחדות פשוטה לגמרי בלי שום מורכבות כלל ,מוחלטת
ואין סופית שאין להעלות על הדעת את חוסר הימצאותה (שהרי היא מוגדרת כמושג המציאות בעצמו,
ומהגדרתה לא יתכן שאינה נמצאת); האפשרות השנייה היא ההעדר המוחלט ,מה שלא מוגדר כ'נמצא'
הוא נעדר באופן מוחלט ופשוט .שתי האפשרויות יוצרות בהכרח גבול שמפריד ביניהן ,הגדרה שאי
אפשר בלעדיה ,שמפרידה בין ההעדר מצד אחד של הגדר ובין מוכרח המציאות מהצד השני .לפעמים
אומרים שהחומר הוא ההעדר ,יותר מדוייק לומר שהחומר הוא גבולו של ההעדר ,הגבול שנוצר בהכרח
מהתפישה של העדר על רקע התפישה של 'יש' פשוט בלתי מוגבל.
היותנו נמוכים מכדי לתפוש את האלוהות במדרגתה מכריחה אותנו להיות כפופים תחת הגדרה ,הגדרה
היא אפשרות ,אפשר שיימצא ואפשר שלא יימצא ,וזה הפירוש של 'חומר' לפי אריסטו במטאפיזיקה זתא
שהעתקתי.
הבאתי מאריסטו במטאפיזיקה זתא שהחומר הוא האפשרות .כל הגדרה היא אפשרות ,אפשר שיהיה מצד
זה של הגדר או מצידו השני .מה שאינו מוגדר על ידי צורה ,שניתנת לתפישה שכלית כהגדרה ,לא יכול
להיתפש כ'נמצא' .לכן הגבול ,כלומר החומר ,הוא צד הכרחי של המושג מציאות .אבל גם ה'יש' הוא צד
הכרחי של המציאות ,כי העדר לחוד גם הוא בלי שום הגדרה ולא היה יוצר שום גבול ומציאות .ה'יש'
בעצמו בלתי נתפש כי אין בו הגדרות,אחרי שיש מושג של 'גבול' ,היש נכנס לגבול ונעשה בר תפישה -
אלו הצורות .ה'יש' הבלתי מוגבל הוא ה'אחד' של אפלטון שהוא סיבת הצורות כמו שכתב אריסטו
במטאפיזיקה אלפא סוף פרק ו' ,הגבול שנוצר מכח ההעדר הוא מה שאפלטון מכנה 'השתיים הבלתי
מוגדר' ,או כמו שנקרא לפעמים 'הגדול והקטן' ,יסוד הנקבה ,החומר.
משל האי הבודד ,ביאור הצמצום
המשל בזה הוא ילד שגדל מיומו הראשון באי בודד ריק מאדם וחיה ולא ראה אדם מעולם וגם לא את
בבואת עצמו .ההורים שלו שהם 'יש' לא ניתנים לתפישה אצלו ,אין למציאותם הגדרה ולא ציור ,כלומר
צורה .אצלו יש העדר של הורים .כל העדר הוא העדר של משהו ,נעדרים אצלו ההורים ,מה שנעדר
מצטייר בהעדר כתשליל .דמיונו של הילד מכח חסרונו יצייר משהו חמים שגורם לחוויה של מגע אוהב
או קול רך ,הציור הזה מצד אחד אינו השגה בהורים עצמם ,הוא יכול להיות רק תחושה או ציור של משהו
שונה לגמרי מההורים ,ומצד שני אינו העדר גמור של הורים ,אלא הוא 'ציור' של הורים ,זה פירוש המושג
'צורה' .אפלטון אמר שהוא כמו השתקפות של הירח במי הנהר ,אסטרונום שיחקור את עיגול האור שבמי
הנהר לא יידע שום דבר על אמיתתו של הירח ,ובכל זאת יש בזה גילוי מצומצם של הירח לנפש הנכספת,
זה המושג של 'צורה' ,שמצד אחד אינו גילוי כלל על האלוה ומצד אחר הוא מגלה אותו לאוהביו (כמו
שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה תחילת פרק ב' שמהתבוננות במעשיו ,כלומר בצורות ,באים
לאהבתו ויראתו .אי אפשר לאהוב בלי שיתג לה משהו אמיתי ממנו ,וזה הצורות ,ועם זה הוא גם נשאר
נסתר כי הצורות אינן מגלות את אמיתת עצמותו אלא רק ציורים אודותיו) .כל הצורות בעולם הן ציור של
האחד הפשוט שהוא ה'יש' מוכרח המציאות ,האלוה ,אבל אינן מציירות אותו כמות שהוא אלא על דרך
מה שמצטייר מכח שהוא איננו ,כי מציאותו של האלוה לאמיתתה אינה נתפשת ,היא 'אין' .מה'אין' נוצר
'יש' שהוא הצורות .בלי הורים אמיתיים לא יצטיירו הצורות של חוויות חמימות בדמיונו של הילד ,וגם
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בלי הגעגוע ,ההעדר ,לא יצטיירו .הצורות מצטיירות מסיבת המציאות האמיתית של ההורים (ה'אחד' של
אפלטון) ומסיבת הגעגוע (דהיינו ההעדר' ,השתיים הבלתי מוגדר' של אפלטון) בשווה .ובכל זאת ההורים
כ'יש' חשובים יותר כסיבה למציאות הצורות האלה מאשר ההעדר של הורים .זה המשל שמבאר את
הכוונה בדברי אלפראבי שהחומר והצורה שווים מצד מעלתם כסיבות למציאות ,ובכל זאת הצורה
חשובה יותר .זה משום שההעדר לא נמצא בעצמו כלל ,ורק כשצורה שהיא כעין צל של ה'יש' מצטיירת
בו הוא מקבל מציאות .הצורה ללא ההעדר היא לא העדר גמור אלא רק אינה מצטיירת ואינה נתפשת,
אבל החומר בלא צורה הוא העדר גמור .לכן המציאות ,כלומר להצטייר כצורה ,היא רק מקרה ואפשר
שלא יקרה .במשל ההורים שנמצאים בביתם באמת כנמצאים גמורים ,יכולים במקרה להצטייר בדמיונו
של הילד ויכולים גם שלא להצטייר .האלוה האין סופי הבלתי מוגבל שהוא 'הכרחי המציאות' ,יכול
להצטייר בהעדר כצורה ויכול שלא .המהות של הצורות כולן היא גילוי של האלוה ,כמו שאצל הילד
הבודד אפשר שתצטיירנה בדמיונו אלפי חוויות שונות של מגע ורוך ,וכולן במהותן ,כל אחת בדרכה
המיוחדת לה ,הן צמצום של גילוי האהבה של ההורים .הריבוי של הצורות הוא משום שהן גילוי חלקי
וכל אחת מהן היא חלק אחר.
המציאות הוא מקרה קרה לנמצא ולזה הוא עניין נוסף על מהות הנמצא
זה מה שכתב במורה נבוכים א' נ"ז ,שהוא תמצית בהירה של דברי אבן סינא בעניין:
"ידוע כי המציאות הוא מקרה קרה לנמצא ולזה הוא עניין נוסף על מהות הנמצא .זהו הדבר המבואר
הראוי לכל מה שלמציאותו סיבה שמציאותו  -ענין נוסף על מהותו .אמנם מי שאין סיבה למציאותו -
והוא האלוה ית' וית' לבדו (כי זה הוא ענין אמרנו עליו ית' שהוא מחויב המציאות)  -תהיה מציאותו
עצמו ואמתתו ועצמו מציאותו ואינו עצם קרה לו שנמצא ותהיה מציאותו ענין נוסף עליו שהוא  -מחויב
המציאה תמיד אין מתחדש עליו ולא מקרה קרה לו .ואם כן הוא נמצא לא במציאות"
(בהערת תרגום שוורץ שם כתב:
"פינס ,פילוסופיה מוסלמית ,עמ' " :807-808אבן סינא הבחין הבחנה יסודית בין מהות ומציאות ,או
הוויה .לשיטתו של פילוסוף מוסלמי זה ,שניּות זאת מצויה בכל דבר זולת האל .המציאות נוספת על
המהות .כשהן לעצמן ,המהויות הן נייטרליות באשר למציאות ...כפי שאבן סינא מנסח זאת ,המציאות
היא מקרה הקורה למהויות" .כבר מונק (ח"א ,עמ'  ,231הערה  )1עמד על כך שתפיׂשה זו של אבן סינא
והרמב"ם אינה אריסטוטלית .מונק מצביע שם גם על פולמוסו של אבן רשד נגד תפיׂשה זו ".באמת וודאי
שתפישה זו יסודה באריסטו וכבר כתבתי בזה ,ובמקומו אבאר).
יש שפירשו את כוונת הדברים האלה ש'מהות' היא הדבר כשהוא מופשט ,כשרק חושבים עליו ,ו'מציאות'
היא התממשותו בחומר .למשל אם לנגר היתה תוכנית של מיטה ,זו מהות המיטה ,ובמקרה הוא יכול
לבצע את המיטה בחומר או לא לבצע אותה בחומר .אין זו הכוונה כאן ,בלי ספק המילה 'מציאות'
מתייחסת גם למציאות של צורות מופשטות בכל אופניהן .עיין בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית
רשימה .3
'מציאות' פירושו הגדרה ,גם צורה מופשטת כיוון שיש לה הגדרה היא מציאות ,היא נמצאת כצורה
מופשטת .המהות של ההגדרה אינה מתחילה מההגדרה עצמה ,אלא נוצקת לה ממקורותיה שהם השילוב
של החומר הראשון הלא מוגדר ושל ה'אחד' הראשון הלא מוגדר שהוא 'הכרחי המציאות' .ה'מציאות'
(ההגדרה) יכולה להתהוות ויכולה שלא להתהוות ,לכן היא רק מקרה .ה'מהות' פירושה ה'לא מוגדר'
שנוצק למציאות מהמקור של המציאות.
נניח שיש שטח אין סופי ,ויש סכין שיכולה לחתוך בו צורות מוגבלות .השטח הוא החומר והסכין היא
הצורה .אם הסכין תחתוך צורת משולש בשטח ,יהיה משולש שקיים במציאות .אותו משולש שנחתך היה
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בשטח גם לפני החיתוך ,החיתוך רק הוציא אותו משאר השטח .המשולש שנמצא בשטח לפני החיתוך
הוא המהות של המשולש ,זה 'מה' שנחתך על ידי הצורה .בגלל שמה שנחתך הוא מהות ,לכן אחרי
החיתוך יש משהו שנמצא ולא רק הגדרה .מהות היא המציאות 'בכח' ,כאפשרות ,זו המציאות הבלתי
מוגבלת של 'האחד' הכרחי המציאות ,שמציאותו היא המהות הכללית של המציאות ,רק הוא מה שנמצא,
והמציאות כשלעצמה היא מה שאנו יודעים עליו בעצמו .הצורה מגבילה על ידי סוד הצמצום את המהות
לצורות מוגבלות שניתנות לתפישה והן ה'מציאות' ,מציאות פירושו מה שנפרד מהבורא ונמצא כנברא,
המהות היא הבורא ,מה שיכול להיפרד טרם שנפרד .המהות היא עולם האצילות והמציאות היא עולם
הבריאה.
במשל ה'מהות' היא ההורים האמיתיים ,והם לא נתפשים ולא מוגדרים כלל כי הילד מעולם לא ראה אותם
או דומה להם ,המציאות היא הצטיירות חווייה מוגדרת כלשהי שנובעת מכח הגעגוע בדמיונו של הילד,
והיא צורה מוגדרת (שיכולה להיות מופשטת) שהתוכן שלה נוצק בה מכח ההורים האמיתיים הלא
מוגדרים .למשל הילד יכול לבנות סדר יום שיש בו מעשים מוגדרים וכגון להשתרע על דשא רך ,להניח
על לחיו אבן חלקה שהתחממה בשמש ,לשיר שיר עם צלילים מסויימים שגורמים לחווייה של רוך ,כל
אלה הם צורות מוגדרות שונות זו מזו ,שיכולות להיות גם מעשים מוגדרים שונים (על דרך זה הן
המצוות) ,חומריים או מופשטים .התוכן המהותי של כל אלה נוצק בהם מהמציאות של ההורים האמיתיים
שאינם מוגדרים ואינם מושגים כלל.
לשון אריסטו במטאפיזיקה א' סוף פרק ו' ,בתרגום ח .י .רות:
"ברור הוא מתוך האמור שהשתמש [אפלטון] רק בשתי סיבות ,האחת הסיבה המהותית השנייה הסיבה
שעל פי החומר (כי הצורות הן הסיבות המהותיות של שאר הדברים ,וסיבתן המהותית של הצורות הוא
ה'אחד') ,ברור הוא גם כן מהו המצע החומרי שביחס אליו נאמרות הצורות באשר למוחשים ,וה'אחד'
באשר לצורות ,והוא 'שניות' ,כלומר ה'גדול וקטן'".
לפי זה הצורות הן החומר שהוא המצע ל'אחד' שהוא ה'יש' המוחלט ,האין סופי .הצורות נחשבות ברמה
הזו כחומר כיוון שיש להן הגדרה.
הצורות מושפעות מהאחד על ידי השכל הפועל שהוא 'נותן הצורה'.
בזה יובן מה שהבאתי לעיל מהמורה נבוכים ב' י"ב שכתב שהשפע הוא מהשכל הפועל שמשפיע את
הצורות ,ובמקביל השפע הוא גם מהחומר:
"אבל הכונה  -להבין ענין ה'שפע' הנאמר בחוק האלוה ובחק השכלים  -רצוני לומר המלאכים  -להיותם
בלתי גשמים .ויאמר בכוחות הגלגליים גם כן שהם ישפיעו במציאות ויאמר 'שפע הגלגל' אף על פי
שפעולותיו יבואו מגשם"
ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" פרק י' כתב אלפראבי:
"מתוך ה'ראשון' [האלוה כבורא] מואצל קיומו של השני [שהוא הנברא הראשון] .שני זה גם הוא עצם
שאינו גשמי כלל ושאינו חומרי .הוא משכיל את עצמותו ומשכיל את הראשון ,ומה שהוא משכיל
מעצמותו איננו דבר זולת עצמותו .מתוך שהוא משכיל את הראשון ,נובע ממנו קיום שלישי ,ומתוך שהוא
מתעצם בעצמותו המיוחדת לו ,נובע ממנו קיומו של הרקיע הראשון [שהוא חומרי]".
מה שהנברא משכיל את עצמותו ,זה צד החומר שלו .ה'ראשון' אין בו הגדרה כלל ,והשכלתו היא
התאחדות גמורה איתו .מה שהשני משכיל את עצמו זו כבר ההתחלה של תפישה של הגדרה .בהשכלתו
את עצמו הוא מתעצם בעצמותו המיוחדת לו ,כלומר מקבל הגדרה ,מציאות .הוא נעשה עצם.
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מכאן נעשה ברור שהצורה אינה יכולה להיות סיבה בלתי מוגבלת או סיבה אמצעית 143לחומר.

פרק כב
טעות והערה :החומר אינו סיבה קודמת לצורה
אולי תאמר שאם החומר נצרך כדי שהצורה תוכל לקבל מציאות ,אז חומר נעשה סיבה קודמת
בהווייה לצורה.
התשובה היא שלא קבענו שהחומר נצרך כדי שהצורה תקבל מציאות .אלא ,בקיצור ,קבענו
שהחומר נצרך לקיום של עצמים ,שעל ידם ,או איתם ,הצורה קיימת .ניתוח של מה שנובע מזה
ידרוש דיון מפורט.144

הרקיע הראשון החומרי הוא בחינה של הנברא הראשון שהוא קיים גם בבחינת שכל נפרד שאינו חומרי.
מהצד החומרי מתחילה ההשפעה החומרית ,ההשפעה הנקבית ,שדובר בה לעיל בפרקים י"ח-כ',
והתבארה יותר בהערות על המורה נבוכים על חלק א' פרק ע"ב ,ומהבחינה המופשטת מתחילה ההשפעה
של הצורות שהיא השתלשלות השכלים הנפרדים עד האחרון שבהם הוא השכל הפועל שהוא נותן הצורה
בעולם הארצי ,והיא ההשפעה מיסוד הזכר.
זה מה שאריסטו התכוון כשאמר שהסיבה שהחומר והצורה שניהם בשווה הם סיבות למציאות העצם
(ביחד עם הפועל והתכלית .עיין פיזיקה ב' ג' ,ומטאפיזיקה דלתא ב')
 143סיבה אמצעית היינו שא' הוא סיבה לב' וב' הוא סיבה אמצעית לג' .באופן כזה לפי האמת הסיבה
האמיתית לג' הוא א' .וכגון שראובן זרק אבן ,והאבן שברה את הכד והיין הכתים את הבגד ,הסיבה
האמיתית להכתמת הבגד הוא ראובן ,והסיבות האמצעיות הן לא סיבות אלא רק אמצעים להעביר את
פעולתו של ראובן (סיבה היא מה שבורא את מציאותו של המסובב) .כאן מדובר על האפשרות שה'אחד'
באמצעות השכל הפועל נותן צורות בחומר ,והצורות הן סיבות אמצעיות להתעצמות החומר ,והסיבה
הבלתי מוגבלת (היחידה לפי האמת) להתעצמות החומר היא ה'אחד' על ידי השכל הפועל .את זה שולל
אבן סינא כי באמת החומר הוא גם כן סיבה ברמה מקבילה של מציאות.
 144העץ (החומר) לא נדרש לקיום של צורת הכסא שבשכלו של הנגר .הוא נדרש רק לקיומו של הכסא
עצמו ,שהוא עצם שעל ידו ,או איתו ,צורת הכסא נמצאת.
בעולם הארצי המובן של המושג 'נמצא' הוא נמצא כ'עצם' שהוא איחוד של חומר וצורה .לפי זה העץ
של הכסא נדרש בהכרח למציאותו של הכסא ,וגם למציאותה של צורת הכסא שבלי להיות מוגשמת בעץ
אינה קיימת .זו טענתו של הטועה.
ההפרכה של הטענה שכותב כאן אבן סינא ,תוכנה הוא שההגדרה של 'נמצא' בעולם הצורות המופשטות
מחומר היא צורה מופשטת שמוגדרת על ידי השכלתה בשכל ואינה בחומר .לפני שצורת הכסא התלבשה
בכסא הגשמי היא הייתה נמצאת בעולם הצורות ,אחרי התלבשותה בחומר נוסף לה קיום גם בעולם
הארצי .כיוון שהיא 'צורה' ההגדרה העצמית של 'נמצא' ביחס אליה היא להיות נמצא בעולם הצורות,
לכן מציאותה אינה תלויה בחומר.
למשל אדם שמת הוא כבר לא עצם שמאוחד מחומר וצורה ,גוף ונפש ,ולכן בעולם הארצי הוא מוגדר
באופן מוחלט כלא-נמצא .אשתו מתחתנת עם אחר ,רכושו נמסר לאחרים ,ומתאבלים על אבדנו (והרי
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פרק כג
רמיזה :על התעצמות החומר עם התעצמות הצורה
אתה יודע שאם צורת ההתפשטות התלת ממדית 145נפרדת מהחומר ,והחומר לא מתעצם 146על
ידי צורת התפשטות תלת ממדית אחרת ,החומר חדל מלהתקיים.147

שאפילו אינו מוגדר באמת כנמצא ב"עולם הבא") .אם נאמר שאמת הוא שנפשו נמצאת כיישות מופשטת
מחומר ,שהיותה 'נמצאת' לא תלויה בגוף ,זה לא יעמוד בסתירה לכך שבעולם הארצי הוא מוגדר כלא
נמצא .כשהדיון יהיה על נפשו ,האם היא נמצאת אחרי מותו ,התשובה תהיה בלי ספק כן .כי ההגדרה של
'נמצא' לגביה היא ההגדרה של עולם הנפשות כיוון שהיא נדונית כנפש .כשהדיון יהיה על היותו נמצא
כעצם שהוא אדם ,התשובה תהיה שכאדם אינו נמצא כלל ועיקר ,למרות שאדם מורכב גם מנפש שלא
נפסקת מציאותה עם מותו .כי אדם הוא עצם ואנו מחילים עליו את הגדרת המושג 'נמצא' כפי שהיא
בעולם הארצי ,עולם העצמים (כדי להבין את העניין כאן יש להבין את המונח 'מציאות' שהוא שונה
לגמרי ממה שאנו רגילים לפרש אותו בשפתנו .עיין בזה באדם חי רשימה .)109
הערה כללית על המחלוקות בין אריסטו לאפלטון על קיום צורה מופשטת:
במורה נבוכים חלק א' פרקים כ"ו ,מ"ו ,מ"ט ,ובאגרת תחיית המתים ,כתב הרמב"ם שדעת ההמון היא
שככל שדבר יותר חומרי כך הוא יותר 'נמצא' ,והחכמים יודעים שככל שדבר יותר מופשט מחומר כך
הוא יותר 'נמצא' .אפלטון בדרך כלל התחיל מהמבט של החכמים ,הביט במציאות המופשטת ,וחקר איך
ממנה משתלשל העולם החומרי .אריסטו חולק על אפלטון רק בדרך הלימוד; נולדנו כאיש המוני טיפש,
מול עולם חידתי ,ומשם צריכה להתחיל החקירה שלנו (גם תמיד יש בתוכנו ילד ,וכדי שלא לאבד את
הקשר איתו כשאנו מחכימים ,יש לשמור תמיד גם על המבט של ההמון) .המבט שממנו אנו מתחילים
הוא כמו שביאר בקטגוריות פרק ה' שהוא תחילת כתביו ,שהפרט החומרי הוא המובן היותר ראשוני
אמיתי ומוחלט של המושג 'נמצא' .ככל שנעמיק לחקור נלך ונגלה שההגדרה של 'נמצא' בעולם הצורות
המופשטות היא זו שיותר אמיתית ראשונית ומוחלטת ,כמו שביאר אריסטו במטאפיזיקה למבדא שהוא
סיום חקירתו .כל המחלוקת עם אפלטון לגבי מציאות של אידאות מופשטות היא רק על סדר החקירה
ולעולם לא על המציאות בעצמה .בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית כבר הערמתי הוכחות לזה מלשונות
אריסטו ,וברוב המקומות שאריסטו כותב לחלוק על אפלטון כבר הראיתי שמלשונו עצמה מוכרח בלי
ספק שזו הכוונה .ועיין עוד בזה במטאפיזיקה זתא פרק י"א ,שצורות שיש להן חומר זהו רק בחקירת
הפיזיקה שהיא הפילוסופיה השנייה)
 145גם 'חסד' הוא צורה ,רק שהוא לא צורה שמונחת במהותה התפשטות תלת ממדית ולכן היא בעצמה
לא מתעצמת בחומר והופכת לעצם כמות שהיא ,אלא רק ענפים שהשתלשלו ממנה מתעצמים בחומר
לעצמים ,אחרי שהשתלשלו להיות צורות שבמהותן יש התפשטות תלת ממדית.
 146החומר "מתעצם" פירושו שהוא נעשה 'עצם' שהוא איחוד של חומר וצורה ,על ידי שמתלבשת בו
צורה.
 147החומר הראשון אינו 'נמצא' בפועל אלא רק 'נמצא בכח'
כל חומר ,כגון עץ שהוא חומר לכסא ,הוא עצם שמורכב מחומר וצורה ,הקרשים שמהם עושים כסא הם
עצם שהוא צורת קרש שחלה על חומר מסויים .החומר היחיד שאינו עצם (הרכבת חומר וצורה) שמשמש
כחומר לעצם אחר ,הוא החומר הראשון .החומר הראשון ללא צורה אינו 'נמצא' ,כי אין בו שום הגדרה
כלל ,וגם להיות 'נמצא' היא הגדרה .החומר הראשון גם אינו נמצא כיישות מופשטת ,כמו שכל נפרד או
כיו"ב .כי שכל נפרד יש לו הגדרה ,למשל ספירת חסד וספירת דין הן שכלים נפרדים ,ויש הגדרה מהו
חסד ומהו דין ,למרות שאין להם גוף חומרי מוחשי .החומר הראשון אין לו שום הגדרה ולכן הוא גם לא
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כך מה שעושה את ההתעצמות ,148בהכרח עושה את החומר ל'עצם' בכח אותה התעצמות.

'נמצא' כמו שהישויות המופשטות נמצאות ,אלא אין לו מציאות כלל ועיקר .המושג של גבול או הפרדה,
אינו קיים אם אין שום דבר שנפרד משום דבר אחר ,או אם אין משהו שיש לו גבול כלשהו .כמו שהתבאר
לעיל החומר הראשון הוא המושג של גבול כגבול ,לפני שיש משהו שיש לו גבול .זה אופן של קיום
שהוא רק קיום 'בכח' ,כפוטנציאל .המושג 'גבול' כשלעצמו יוצר פוטנציאל שיהיו עצמים שקיימים,
מופשטים או חומריים ,וההגדרה השכלית או הגבול החומרי יגדירו אותם ויתנו להם מציאות .ללא שהיה
מושג של גבול לא היתה מתאפשרת הגדרה או מציאות של גוף תלת ממדי .אנו מורגלים לחשוב שהמושג
'גבול' נולד אחרי שיש הגדרות וגופים תלת ממדיים ,הוא מאפיין שלהם ,אבל כמו שהתבאר החומר
הראשון הוא מושג שבהכרח יש לראות אותו כראשוני לפני כל מציאות אחרת .לסיכום ,המושג 'גבול'
קיים לפני שיש דברים חומריים או מופשטים שאפשר שיהיה להם גבול (או הגדרה שהיא הגבול של
ישויות מופשטות) .גבול כשלעצמו אינו יכול להיות מוגדר כ'נמצא' בפועל ,כי אין כאן שום דבר שהוא
בעל הגבול הזה ,שהגבול הוא גבולו .אבל הוא 'נמצא בכח' ,כלומר הוא האפשרות שיימצאו גופים או
ישויות מופשטות ,כי בלי גבול הם לא יוכלו להימצא ,הגבול לא רק מאפשר את מציאותם אלא הוא הוא
מציאותם בעצמה.
' 148עצם' הוא מילה נרדפת לנמצא .להיות נמצא פירושו להיות צורה שחלה בחומר ,כלומר להיות עצם.
הצורה היא שמגדירה מהו זה שנמצא ,וכשאין צורה אין הגדרה מה נמצא וממילא לא נמצא שום דבר.
לכן החומר מקבל את מציאותו מהצורה ,הצורה היא זו שעושה את ההתעצמות.
סוד עיגולים ויושר
באהבה יש שתי בחינות .יש בחינה של האהבה השלמה הגמורה שבאה עד תכליתה ,והאוהבים הם אחד
גמור והם שווים לגמרי בתוך האחדות הזוׂ ,שַ מֵ חַ תְ ׂשַ מַ ח רֵ עִׁ ים אֲהּובִׁ ים .זה נקרא בחכמת הקבלה
'עיגולים' .מצד זה הספירות מצויירות כעיגולים זה בתוך זה ,וכמו הגלגלים שדיבר בהם אריסטו .שמאלו
תחת לראשי וימינו תחבקני .ויש בחינה של התפתחות האהבה ממצד של פירוד למצד של חיבור ,שהנקבה
מגיעה לתפישה שאין לה משל עצמה מאומה ,והיא מבטלת את עצמה כלפי הזכר לקבל ממנו ,נזקקת
אליו ,והוא משפיע עליה ,וזה הזיווג שמביא לידי אחדות .זה נקרא בחינת יושר .כאן הזכר הוא מעל
הנקבה ,יש קו שיורד מהזכר אל הנקבה והוא עושה את הזיווג וההשפעה ומזה באה האחדות .כאן יש גם
מלחמה ,הנקבה נלחמת בגאוותה וצריכה להגיע לענווה שלמה ,הזכר מתאווה לנקבה וכל זמן שהיא לא
מתבטלת אליו לגמרי הוא משתוקק אליה ומפייס אותה וגם נלחם בהתנגדותה אליו .אלה יחסים של פנים
אל פנים .הטבע מגלה בעיקר את צד העיגולים ,ורוב הצורות שבו הן בקווים עגולים (גרמי השמיים ,כיפת
השמיים ,כדור הארץ ,רוב צורות הצומח והחי) .מצוות התורה מגלות בעיקר את צד היושר ורוב הקווים
שבהן ישרים (המקדש ,תפילין ,ציצית ,ועוד .ספר תורה נגלל בעיגול ויש בו שורות משורטטות ביושר,
כי הוא מאחד את שתי הבחינות) .אלה שתי בחינות מציאות שונות ,ולכן היחס בין היקף המעגל לקוטר
שלו הוא המספר פאי שאין לו מציאות בטבע.
זו כוונת אבן סינא כאן ,וכן מה שהבאתי לעיל מאלפראבי בהתחלות הנמצאות ,שיש בחינה שבה הצורה
היא סיבה לחומר ,היא מעליו כמו זכר שמעל הנקבה ,היא משפיעה עליו את המציאות ,וזו בחינת היושר.
ויש בחינה שהצורה והחומר שווים בסדר ההווייה ,כל אחד מהם הוא סיבה לעצם באופן שווה ,וזו בחינת
עיגולים.
הצגתי כאן רק את המושג ,הנושא הוא מהיסודות הגדולים ובכל סוגיה יש בחינה שלו.
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אין זה מוכרח שנאמר שההתעצמות גם מתעצמת מכח החומר ,כיוון שהחומר מתעצם ואז הופך
משהו אחר לעצם .זהו משום שמה שמתעצם ואז עושה משהו אחר לעצם הוא קודם בהווייה לדבר
זה או בזמן או במהות .בקצרה ,אינך יכול לעשות את ההתעצמות מעגלית.149

 149לעיל פרק כ"א כתב אבן סינא:
"עליך לדעת בקיצור שלא הצורות של ההתפשטות התלת ממדית ,או מה שמתלווה אליהן ,הוא סיבה
בלתי מוגבלת להתעצמות החומר.
אם הן היו סיבות בלתי מוגבלות להתעצמות החומר ,הן היו קודמות לחומר בהווייה ,והדברים שהם
הסיבות למהות ) )quiddityשל הצורה ,או לכך שהצורה נמצאת בקיום חיובי ,היו גם הם קודמים לחומר
בהווייה; כך שאחרי כן הקיום של החומר יהיה תולדה של הקיום של הצורה".
וכאן משמע שהוא כותב שהצורות כן קודמות לחומר בהוויה כיוון שבלעדיהן אינו 'נמצא'.
הביאור הוא שכאן כשהוא אומר שהחומר הראשון אינו 'נמצא' ללא צורות ,הכוונה רק שאינו נמצא
בפועל .אבל הוא כן נמצא בכח .כל האופן של מציאותו של החומר הראשון היא רק כמציאות בכח.
ה'בכח' הוא ההגדרה של החומר הראשון .לכן בטימיאוס מעמ'  49והלאה כתב שמציאותו אינה ברורה
ואינה ניתנת לתפישה ברורה ,ואעפ"כ הוא נמצא לפי דרכו.
מקודם בפרק כ"א ,ועיין בהערה הארוכה שם בתחילתה במה שהעתקתי שם מאלפראבי בהתחלות
הנמצאות עמ'  5ועמ'  ,7היתה דו משמעות בשאלה האם החומר והצורה שווים לגמרי במדרגת המציאות
שלהם ואין אחד מהם שלם או קודם ביחס לשני ,או שיש קדימה של הצורה לחומר .כשאנו מדברים על
'נמצא' בפועל ,יש קדימה לצורה ,הצורה מצד עצמה היא תמיד בפועל ,וכשהיא חלה בחומר היא מוציאה
את החומר להיות נמצא בפועל על ידי שנעשה עצם שהוא אחדות חומר וצורה ,והצורה קודמת לחומר
בהוויה .אבל כשמדברים על 'נמצא' באופן כללי ,בין בכח בין בפועל ,אז החומר נמצא במדרגה שווה
למציאותה של הצורה ,מקור מציאותו של החומר הראשון הוא ישר מהאלוה עצמו כמו הצורה הראשונה.
אין שום בחינה שבה החומר קודם לצורה בהווייה .לגבי מציאות בפועל הצורה קודמת ,ולגבי מציאות
בכלל שניהם שווים.
לומר שמצד מציאות בכלל יש בחינה חלקית שלפיה החומר קודם ,כי הוא מתעצם לגוף שבו חלה הצורה,
הוא מאפשר את מציאות הצורה ולכן קודם לה ,זה כשלעצמו לא מופרך לגמרי .רק שאבן סינא מעדיף
שלא נסתכל כך אחרי שזה לא מוכרח (לכן הוא אומר כאן שהסתכלות כזו אינה מוכרחת ולא שאינה
אפשרית ,עיין הערת ענאתי מס'  ,)39כי אז תהיה מעגליות ,שהחומר סיבה למציאות הצורה והצורה סיבה
למציאות החומר( .יש כאן רמז דק לעניין של אין מלך בלא עם ,עיין בזה במאמרים ומקורות נלווים מאמר
 ,14שזה סוד שאבן סינא לא מגלה אלא רק רומז ברמז דק)
האם צורה היא תמיד בפועל
מצד עולם המציאות הארצית שבה ההגדרה של 'נמצא' היא להיות עצם שמורכב מחומר וצורה ,הצורה
יוצאת מהכח אל הפועל ,מהאפשרות אל ההתממשות ,כשהיא חלה בחומר ונעשית עצם ביחד איתו,
דהיינו כשהיא מתעצמת .אבל מצד המציאות של עולם הצורות ,הצורות תמיד בפועל ולא שייך אצלן
'בכח' כלל)
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פרק כד
רמיזה :על הקדימה של צורה לחומר
אי אפשר שיהיו שני דברים ,שכל אחד מהם גורם שהשני יתעצם ,כך שכל אחד מהם יהיה קודם
בהוויה לשני ולעצמו .150גם אין זה אפשרי שיהיו שני דברים ,שכל אחד מהם בהכרח מתעצם בו
זמנית 151עם השני.
זהו משום שאם המהות של כל אחד מהם אינה תלויה בשני ,אז אפשר לכל אחד מהם להתעצם
בעצמו ,אפילו אם זה יהיה בלי השני .אם ,מצד שני ,המהות של כל אחד מהם תלויה בשני ,אז
המהות של כל אחד מהם משפיעה על ההשלמה של המציאות של השני .אבל זה אחד מהדברים
שכבר הראינו שהם בלתי אפשריים.152
לכן נשאר שהתלות היא רק מצד אחד .כך חומר וצורה אינם באותה מדרגה של תלות ובו-זמניות.
אלא הצורה יש לה קדימה מסויימת במה שמתהווה ונפסד .כעת הקדימה הזו צריכה להיות נחקרת.

פרק כה
רמיזה :על האופן שבו צורה קודמת לחומר
הקדימה הזו אפשרית רק באחת מהחלוקות הנשארות .153שהן ]1154[ :החומר נמצא מכח סיבה
קודמת לו .155ו [ ]3156החומר קיים מכח מה שקובע את השתלשלות הצורות .157כששני דברים
אלה מתאחדים ,המציאות של החומר נשלמת .אז ,באמצעים של חומר ,הצורה מתייחדת ,158ועל
ידי הצורה החומר גם הוא מתייחד ,באופן שלהוכיח אותו ידרוש דיון שהוא מעבר לסיכום הזה.

 150כיוון שהוא קודם לשני ,והשני קודם לו ,הוא נעשה קודם לעצמו .גם כאן מדובר בצורה וחומר.
 . simultaneously151מבחינת סדר ההוויה ,הסדר ההגיוני ,לא מבחינת זמן ממש.
 152לעיל בפרק כ"א.
 153מבין ארבעת החלוקות שהתבארו לעיל פרק י"ט.
 154חלוקה [ ]1שהתבארה לעיל פרק י"ט.
 155דהיינו הצורה.
 156חלוקה [ ]3שהתבארה לעיל פרק י"ט.
 157הוא השכל הפועל שהוא נותן הצורות.
 158ענאתי תרגמה  ,individuatedהחומר מאפשר גבול שבו נעשית התייחדות הצורה (אפשר גם
התפרטות הצורה ,שהיא הופכת לפרט ,אינדיבידואל) ,כלומר הגדרת הצורה כמושכל (בעולם הארצי זה
לחוד לא מספיק להגדיר אותה כנמצאת ,אבל זה שלב הכרחי לפני שהיא תוכל לחול בחומר ולהימצא
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פרק כו
למסוֹבָ ב ,159למרות שהם הווים
טעות והערה :על הקדימה המהותית של הסיבה ְ
באותו הזמן
אולי תאמר שמאחר שביטול מציאותו של אחד משני דברים אלה 160מבטל את מציאותו של השני,
אז כל אחד מהם הוא זהה לשני מבחינת קדימה ואיחור.161

כעצם) ,והמצאותה כעצם חומרי (על ידי חיתוך ועיצוב חומרי של גבולותיה ובזה קביעת היות לה נפח
וצורה חומרית).
עיין לעיל בהערה שבסוף פרק כ"א על החומר הראשון .מה שהחומר מתייחד על ידי הצורה ,הנה החומר
הוא המושג המופשט של 'גבול' כגבול ,אבל הגבול הזה אינו מיוחד ,אינו נמצא בפועל ,אינו נמצא
במציאות מוגדרת ,כי אין שום דבר מוגדר שהגבול הזה הוא הגבול שלו .הצורה משתמשת במושג הגבול
המופשט הערטילאי (כלומר החומר) כדי להגדיר את עצמה ,החומר אינו זה שמגדיר את הצורה ,הגדרת
הצורה נקבעת דווקא כך לפי תוכנה ומהותה וזה נובע מהצד שלה ,ממקורה שהוא ה'אחד' ,ולא מהחומר.
בכך שהצורה משתמשת בגבול הערטילאי שהוא החומר להגדיר את עצמה ,כעת הגבול הוא גבול של
משהו ,הוא מיוחד ,מסויים ,יש לו הגדרה ומקום .זה האופן שבו הצורה מייחדת את החומר.
"מסוֹבָ ב") .ביטוי מקביל ל"סיבה ומסּובָ ב" (שזה
" 159מסּובָ ב" פירושו התוצאה של הסיבה (נכום גם לנקד ְ
מלשון מניע ומונע) הוא "עילה ועלול" (שזה מלשון פועל ונפעל) .אפשר גם לומר "סיבה ועלול" כמו
שכתב ברמב"ן דברים כ"ט י"ח .אפשר גם לומר כפי שמקובל בזמננו "סיבה ותוצאה" .סיבה אצל אריסטו
היא דווקא מה שבורא את המסובב ולא מה שרק גורם לו .לכן יותר מדוייק שלא לומר "סיבה ותוצאה"
אלא לומר "סיבה ומסובב" שהוא רק מה שנברא על ידי הסיבה ולא כל תוצאה שנגרמת על ידי הסיבה.
למשל אם הרוח הפילה כלים מהגג לכיוון הקרקע ,ועל הקרקע מתחת לכלים היו כרים רכים שמחמת
מציאותם שם הכלים לא היו נשברים ,ובא ראובן והסיר את הכרים ,והכלים נפלו על הקרקע הקשה
ונשברו .מי שברא את המסובב של שבירת הכלים הוא רק הרוח (יש לדון אם הקרקע שותפה לזה) ,ראובן
לא ברא את המסובב של שבירת הכלים ,למרות שהוא הגורם לשבירה והכלים נשברו כתוצאה ממה
שסילק את הכרים .שבירת הכלים היא תוצאה ממעשהו של ראובן אבל לא מסובב מהם ,ראובן נקרא
גורם לשבירת הכלים ולא סיבה לשבירת הכלים .ההלכה פוטרת את ראובן מתשלום דמי נזק הכלים
וטעמה הוא שהוא רק 'גורם' .עוד דוגמה ,האש שבוערת במנוע המכונית היא סיבה שבוראת את תנועת
הנסיעה ,אבל מה שיש למכונית גלגלים אינו סיבה לתנועה כי זה לא מה שבורא את התנועה ,אע"פ שאי
אפשר לנסוע בלי גלגלים .נכון לומר שהתנועה היא 'תוצאה' מכך שיש גלגלים ,או 'נגרמת' מכל שיש
גלגלים ,אבל לא נכון לומר שהגלגלים הם הסיבה ש'מסובבת' את התנועה ,כי הם לא מה שבורא ומחדש
את מציאותה של התנועה .היחס בין סיבה למסובב הוא חזרה על היחס בין הבורא לבריאה .כל המציאות
היא חזרה על היחס הזה באופנים קטנים ופרטיים יותר ויותר ,כי כולה קיימת בדרך של סיבה ומסובב,
אין מציאות של דבר בלי שתהיה לו סיבה ,כמו שאין בריאה בלי בורא.
 160הצורה והחומר.
 161בסדר ההווייה .לכאורה היה אפשר ללמוד מזה שכל אחד מהם הוא סיבה למציאותו של השני במדרגה
שווה.
97

חלק א  -פיזיקה

מה שיכול לשחרר אותך מהסתכלות זו הוא עקרון שאתה יכול לקבוע .זה הוא :הסיבה היא כמו
המסוֹבָ ב ,למשל תנועת המפתח ,תיבטל
תנועת ידך עם מפתח .אם תנועת היד תיבטל מציאותהְ ,
המסוֹבָ ב תיבטל מציאותו ,מציאות הסיבה לא תיבטל איתה; כי
מציאותו אף היא .162אבל אם ְ
ביטול מציאותה של תנועת המפתח הוא לא מה שמבטל את מציאותה של תנועת ידך ,אע"פ שהיא
באה באותו זמן איתה .163אלא ביטול המציאות 164אפשרי רק מכיוון שהסיבה ,כלומר תנועת ידך,
כבר בטלה מציאותה .השניים ,כוונתי לשני ביטולי המציאות ,הם בבת אחת מבחינת הזמן ,אבל
המסוֹבָ ב ,כמו שהתפישה
ביטול המציאות של הסיבה הוא קודם במהות לביטול המציאות של ְ
המסוֹבָ ב.
והמציאות של הסיבה קודמת במהות לתפישה ולמציאות של ְ

פרק כז
השלמה :מה שדובר נכון גם לגבי גרמי השמיים
עליך להבחין בעצמך ולדעת שהעניין לגבי מה שהצורה שלו היא בלתי-נפרדת ממנו ,165הוא אותו
עניין שדיברנו בו בקדימה של הצורה.

 162וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה א' ג'.
 163היד והמפתח האחוז בה נעים ביחד ונעצרים ביחד ,אין תנועת מפתח בלי תנועת היד ואין תנועת מפתח
בלי תנועת המפתח .כשהתנועה של היד האוחזת במפתח נעצרת ,באותו זמן ממש גם תנועת המפתח
עצמו נעצרת .כיוון שתנועת היד נעצרת באותו זמן שבו תנועת המפתח נעצרת ,היה אפשר לחשוב
שעצירת תנועת המפתח היא סיבה לעצירת תנועת היד לא פחות ממה שעצירת תנועת היד היא סיבה
לעצירת תנועת המפתח .אבל באמת תנועת היד היא הסיבה לתנועת המפתח ,ותנועת המפתח אינה סיבה
לתנועת היד  -היד מניעה את המפתח והמפתח אינו מניע את היד .סיבה לא בהכרח קודמת בזמן למסובב
שנובע ממנה ,אפשר שהסיבה והמסובב תמיד מתהווים בו זמנית וחדלים מלהתקיים בו זמנית .מכאן
לומדים שאע"פ שכל פעם שבטלה מציאות החומר בטלה גם מציאותה של הצורה של העצם ,אין זה
מוכיח ש הצורה אינה קודמת בסדר ההווייה לחומר ,כלומר שהיא סיבה למציאות החומר .על דרך זו
הבורא הוא סיבה לנמצאות וקודם להן בסדר ההווייה ,אבל אינו קודם להן בזמן ,וכמו שכתב המו"נ ב'
י"ג וב' ל'.
 164של תנועת המפתח.
 165גרמי השמיים .גרמי השמיים חומרם הוא היסוד החמישי שמקבל את הצורה בשלמות והצורה חלה
בהם לנצח בלא שינוי ,ואין שם התהוות והפסד כמו שיש בעצמים הארציים.
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פרק כח
הערה :הקדימה של הגוף למישור ,המישור לקו ,הקו לנקודה
הגוף מוגבל על ידי היסוד הפשוט שלו ,166שהוא החיתוך שלו .היסוד הפשוט שלו מוגבל על ידי
הקו שלו ,שהוא החיתוך שלו .והקו מוגבל על ידי הנקודה שלו ,שהיא החיתוך שלו.167
הגוף בהכרח ְמלֻּוֶּוה על ידי השטח ,לא באשר שהתלת ממדיות שלו מתהווה על ידי השטח ,אלא
168
באשר הוא בהכרח ְמלֻּוֶּוה בגבול מחמת שהוא גוף.
לפי האמת ,לא מה שהגוף יש לו שטח ,ולא מה שהוא מוגבל ,הוא דבר שנכנס להגדרה שלו כגוף.
לכן זה אפשרי לקבוצת אנשים מסויימת לתפוש גוף בלתי מוגבל ,עד שחוסר האפשרות של דבר
169
זה שהם תופשים נעשית ברורה להם.

 166כלומר השטח שלו.
 167דברי אריסטו בתחילת ספר "על השמיים"  .1a268ועיין מטאפיזיקה דלתא פרק ו' ,25b1016 ,שכתב
(בתרגום דיבואה וולמן)" :מה שאינו ניתן לחלוקה מבחינת הכמות  -אם אינו מתחלק לפי שום ממד ואינו
נמצא בשום מצב  -קרוי יחידה; אם אינו מתחלק לפי שום ממד ,אך נמצא במצב מסויים  -הוא קרוי
נקודה; אם הוא מתחלק לפי ממד אחד  -קו; אם לפי שניים  -מישור .אם הוא מתחלק בכמותו ובכל
שלושת הממדים  -גוף .ובסדר הפוך :המתחלק לפי שני ממדים הוא מישור; ולפי ממד אחד הוא הקו;
ומה שאינו מתחלק בשום אופן לפי הכמות הוא הנקודה או היחידה; זו שאין לה שום מצב היא היחידה,
וזו שיש לה מצב היא הנקודה( ".על היחידה עיין לעיל פרק י"ג .).עיין בזה גם במטאפיזיקה זתא פרק
י"א על מה שהנקודה היא האחד והקו הוא השתיים ,לשיטות של הפיתגוראים ושל אפלטון.
 168התלת ממדיות של הגוף מתחילה בצורת התלת ממדיות ,שהיא צורה מופשטת שבה יש את המידע על
הגבול כתיאור מתמטי שלו ,והגבול עדיין אינו נמצא כעצם בעולם הארצי .הגדרת הגבולות כבר יצרה
את התלת ממדיות של הגוף כאפשרות עוד לפני שהתממשה בחומר .לכן השטח כעצם שקיים בעולם
הארצי לא הוא הסיבה שיוצרת את הוויתה של התלת ממדיות של הגוף; אבל המימוש בחומר של התלת
ממדיות פירושו הגבלת החומר בגבולות על ידי שטחים ,וההגבלה הזו היא היא הגוף.
 169שכל עיוני ,כח הדמיון ,ודעת משותף .האין סוף אינו יכול להיות כמות.
באדם יש שני כוחות תפישה ,האחד הוא כח הדמיון שנדמה לנו כמו השגה שכלית אבל הוא מובחן בכך
שאינו יכול לנתק את התפישה העיונית מהציור המוחשי של העניין ,והשני הוא השכל העיוני המופשט
שתופש בלי להיות משועבד לציור המוחשי של העניין .עיין ביאור החילוק במורה נבוכים א' ע"ג
בהקדמה העשירית ,ושם א' כ"ו ,א' מ"ו ,ב' י"ב ועוד.
יש כח ביניים בין שני אלה שנקרא "הדעת המשותף" (או המשתתף) ,עיין במו"נ א' ע"ג בהקדמה
העשירית ,וכן שם א' נ"ב וא' ע"ב .זה כח שיכול לפעמים להשיג עניינים בהשגה מופשטת מהציור
המוחשי ,אבל לא יכול לעשות כך תמיד ובעקביות ,ויש עניינים שאינו יכול כלל לתפוש מחמת
מופשטותם (להשתמש בשכל עיוני מופשט זו מעלת החכמים השלמים שהיתה נדירה ביותר גם בזמן
הקדמונים והם קראו לזה 'רוח הקודש' שהיא מעלה אחת מתחת לנבואה ,אבל בדעת משותף הרבה
מהחכמים שבכל דור יכולים להשתמש).
במציאות הגשמית ,בעולם הארצי ,לא ייתכן קיומו של אין סוף בפועל ,אלא רק של אין סוף בכח ,עיין
בזה לעיל פרק י"א .אין סו ף בכח פירושו 'שואף לאין סוף' ,גודל שתמיד אפשר לחשוב על גדול יותר
ממנו אבל אותו גדול ממנו שנחשוב עליו גם הוא יהיה תמיד מספר סופי ,וכך הסכום של המספר הגדול
שחשבנו עליו ושל המספר היותר גדול ממנו שאנו יכולים תמיד להוסיף עליו ,יישאר תמיד סופי;
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השייכות של זה ל'אין סוף' הוא בתנועה שאינה נעצרת לעולם של הוספה עוד ועוד .אחרי שנחשוב אין
סוף זמן על מספר גדול יותר ויותר ,נגיע בסופו של האין סוף זמן למספר שהוא האין סוף בפועל ,שאי
אפשר לחשוב על יותר גדול ממנו כי אין לו סוף שמגביל את גודלו (זו כמובן סתירה ,לא יתכן "סופו של
האין סוף" ,אין "אחרי אין סוף זמן'" כי צירוף המילה "אין סוף" למילה "אחרי" הוא סתירה בהגדרה,
מה שאין לו סוף אין לו "אחרי" .ולכן לא ייתכן קיום של אין סוף בעולם הארצי וגם לא בעולם הישויות
המתמטיות שמתארות אותו).
מי שחושב בכח הדעת המשותף ,צמוד לתפישה של העולם המוחשי ,ולכן אינו יכול לשער מציאות של
אין סוף בפועל ,אלא רק של אין סוף בכח .לפי התפישה הזו ,כשאומרים שיש גוף בגודל אין סופי ,הוא
משער אותו כגוף שגבולותיו הולכים ומתפשטים בלי מעצור ,כמו בלון שהולך ומתנפח ולעולם לא
יעצור .הבלון הזה יכול להיות קיים ,כי בכל רגע נתון גודלו סופי .גם אם נתפוש שהמקום של גבולות
הבלון אינו יכול להיות מוגדר בשום מקום מסויים ,כי הגבולות הם בתנועה רצופה ,והגדרת מקומם של
הגבולות יכולה להיות רק שהם בתנועת התפשטות לאין סוף ,עדיין אם נדמה שעצרנו את התנועה של
התפשטות הבלון כמו שעוצרים סרט ,הרי הוא בגודל סופי .כלומר יש לבלון גבולות אע"פ שאיננו יודעים
איפה הם; כשאומרים גוף בגודל אין סופי הדמיון מצייר כאילו יש לו גבולות רק שהם כל כך רחוקים
שהם חומקים מאיתנו .לכן אינו תופש מייד שגוף כזה בלתי אפשרי בהגדרתו .אריסטו מודה שגוף שהוא
בגודל של אין סוף בכח יכול להתקיים ,טענת אריסטו היא רק שגוף בגודל של אין סוף בפועל אינו יכול
להתקיים ,וגם מספר שהוא אין סוף בפועל לא קיים ,עיין בזה בפיזיקה ספר ג' פרקים ד-ז ,ובעיקר בפרק
ה' .הויכוח כאן הוא עם האטומיסטים למיניהם ,שלשיטתם המציאות היא חלל בגודל אין סופי שבתוכו
נמצאים האטומים.
העניין הזה יסודי ביותר ,אם לא תיתכן מציאות של אין סוף בפועל ,הרי שלמציאות יש גבול (גם המדע
של זמננו שמדבר על המפץ הגדול בוחן אפשרות לומר שיש גבול ליקום) .אם למציאות יש גבול יש
אפשרות לחשוב על מה שמעבר לגבול .מעבר לגבול לא יכול להיות שום דבר ,גם לא חלל ריק ,לא יתכן
שתהיה שם תלת ממדיות ,כי אז יהיה אפשר להגיע לגבול ,לעבור אותו ,ולהכנס למקום הריק שמחוץ לו,
ואם כן זה לא גבול של המציאות כלל .אלא בהכרח אין שם תלת ממדיות כלל ,אבל אי אפשר לומר שאין
שם מאומה כלל ,כי אז לא היה גבול .לומר שמעבר לגבול אין מאומה גם לא חלל ריק ,זה אומר שאין
'גבול' ,אין 'סוף' ,וזה זהה לאמירה שהמציאות אין סופית .אלא בהכרח נמצא שם המופשט שהוא המגדיר
את גבול המציאות החומרית ,כלומר שהמופשט הוא מעל המציאות החומרית ,היא נולדת ממנו.
לאטומיסטים יש הסתכלות מטריאליסטית ,הם סבורים שהחומר הוא הוא יסוד המושג 'מציאות' ,לכן לא
רק שהם מוכרחים לומר שאי אפשר לחלק אותו עד אין סוף אלא יש חלקיק ששם החלוקה נעצרת ,אלא
שהם גם מוכרחים לומר שהחומר מתפשט עד אין סוף (חלל ריק דינו כחומר לעניין זה ,כי יש לו ממדים,
יש לו מקום ,והרי הוא חלק מהמציאות כמו חומר ,ואכן אצל אריסטו הוא נקרא חומר ,זהו החומר
החמישי ,כמו שכתב הנרבוני ובעקבותיו השם טוב ,על המורה נבוכים א' ע"ב (לפי איינשטיין החלל הריק
יכול להתעקם ,ולפי תורת הקוונטים גם כן הריק הולך ומתגלה כמצב של הווייה ולא כריק ממש)).
רבים וטובים לא עמדו היטב על כך שכמות אין סופית לא יכולה להיות קיימת ,והרי זו סתירה פשוטה
בהגדרה עצמה .ההגדרה של המושג 'כמות' היא דבר שאפשר (לפחות תיאורטית) למדוד את כמותו ,כי
כמות היא המידה מכאן ועד הסוף ,ואם אין סוף אין בכלל כמות .הגיאומטריה מדברת על קו שארכו אין
סופי ,הרי אם אין לקו סוף אין לו נקודת סוף כלל ,וזה סותר להגדרה שקו עובר בין שתי נקודות .קו אין
סופי אי אפשר לומר אם מהלכו הוא מצפון לדרום או ממזרח למערב ,כי הוא לא מחבר שתי נקודות,
שהרי הנקודות הן סוף ואין לו סוף ,ולכן הוא יכול להיות בכל מקום ובכל כיוון ,והרי זו לא הגדרת קו
כלל (לסמן שתי נקודות על קו שארכו אין סופי פירושו שיש קו סופי בין שתי נקודות אלה ,והאמירה
שהקו ממשיך הלאה לאין סוף אין לה משמעות ,כי הוא לא ממשיך לשום מקום ,אין הגדרת מקום בלי
שיש סוף כלשהו .גם הגדרת הקו כאוסף של אין סוף נקודות שאורך כל אחת מהן אפס היא טעות ילדותית
וכמו שהתבאר לעיל ,כי אפס כפול אין סוף עדיין הוא אפס בלבד) .לגיאומטריה ולמתמטיקה המודרניות
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מותר לעשות טעויות כאלו כי הן לא פילוסופיה ,הן לא חוקרות את המציאות אלא רק מספקות כלי חישוב
טכניים שימושיים ,בלי צורך להבין את החישוב.
יש הוגים שאמרו שיש גדלים שונים של אין סוף .למשל יש כמות אין סופית של מספרים זוגיים ,ויש
כמות אין סופית של כל המספרים .כמות המספרים הזוגיים היא חצי מכמות כל המספרים ,לכן אין סוף
המספרים הזוגיים היא כמות קטנה יותר מכמות כל המספרים .זה נובע מההגדרה של אין סוף ככמות,
וזה הרי הבל גמור ,תפישה טפשית של ילדים (וכיוון שכל כמות צריכה סיפרה ,המציאו סיפרה גם לכמות
שהיא אין סוף ,כמו הסיפרה שמונה רק מאוזן) .כשאין סוף אין כמות כלל ,אין מה למדוד ,לספור ,לְ כָמֵ ת.
כל אלה מותנים בגבול שהכִׁ ימּות הוא עד אליו ,ביחס אליו ,והגדרת האין סוף היא שאין לו גבול כלל .זה
מראה שגם החכמים שנחשבים לגדולים ביותר עדיין משתמשים בכח הדמיון השקוע בחומר .הם לא
יכולים לתפוש שהגדלת הכמות עד אין סוף היא ביטול מציאותה של הכמות ,כי אין להם יכולת לתפוש
ביטול כזה .היה לנו בית ,הארכנו את אורך קירותיו ,והגענו לאורך אין סופי בפועל ,כמות המטרים של
אורך הבית היא אין סוף לא רק אורך סופי שמתארך בלי מעצור ,וכעת כבר אין בית כלל ,לאן הוא הלך?
הרי יש חוק שימור החומר ,לא ייתכן שבית ייעלם ולא נוכל להחזיר אותו לעולם .המחשבה שלהם
משתבשת מול שאלות כאלה ,כי אין להם יכולת לתפוש מופשט כ'נמצא' במובן הכי עיקרי ראשוני
ומוחלט של המילה .בית שהתארך לאין סוף התכנס לצורה המופשטת שלו ,גם כשהבית היה בעל אורך
סופי מציאותו היתה הצורה המופשטת שלו ,רק שהיא התבטאה בחומר וכשהוא התארך לאין סוף אבד
הביטוי בחומר ,חומר אינו יכול להיות אין סופי ,ונשאר נמצא אותו בית כמו שהיה תמיד ,אידיאה ,צורה.
אין כאן שום קושי ושום בלבול אם המחשבה התפתחה והתבגרה להיות מופשטת מחומר .הם בונים תילי
תילים של מתימטיקות ופילוסופיות על סמך טעויות של ילדים בבית ספר יסודי ובמשך מאות שנים,
כשרבבות "מוחות מבריקים" עמל ים על זה ,איש מהם לא מבחין בדבר כל כך פשוט ,כגון ש"כמות"
תלויה בהגדרתה ב"סוף" ולכן אין סוף לא יכול להיות כמות (וכמובן כל דבריהם בכל נושא מושתתים
על טעויות מעין אלה) .זו כוונת אבן סינא שלוקח זמן לאותם אנשים לתפוש שלא יתכן גוף בלתי מוגבל,
כבר מאות שנים של אוניברסיטאות ופרופסורים לאין קץ ועדיין הם לא הצליחו.
יש מהם שאומרים שאין לדבר על צורות מופשטות מכח העקרון שנקרא התער של אוקהם ,שאומר שאין
להוסיף השערות ומושגים והנחות וכיו"ב ,יותר על מה שהשכל הפשוט הישר מכריח ,ולכן אין להמציא
מושג כמו אידיאה מופשטת .זה אינו אלא חולי גמור ,שהרי השכל הפשוט והישר רואה באופן בלתי
אמצעי וישר והכרחי את המציאות כמציאות של צורות ולא של חומר ,וגם תינוקות וכל בעלי החיים
רואים כך .אם יש תוספת לא הכרחית על ההסתכלות הפשוטה הרי היא התוספת של המצאת המושג
התמוה והמסתורי והלכאורה מיותר של "חומר" (וכמו שכתב על זה אפלטון בטימיאוס עמ'  49ו ,)52
דבר זה התבאר היטב ובלי ספק באדם חי רשימה  48ורשימה .163
איני מפריז בגנותם אבל גם לא כותב בענווה ,כי זו מלחמה על החיים מול העולם כולו ,כמו שהיתה
לאברהם .הדת הממוסדת נעשתה נבערת עד שילאו מילים מלתאר ,ומחוצה לה יש רציונליסטים
מטריאליסטים ,או שוחרי חוויות מיסטיות ,ואין מי שיבקש את האמת כמות שהיא ,וכמעט קט העיקר
ששתל אברהם נעקר.
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באשר לשטח ,שטח כמו שטח הפנים של כדור ,בלי התחשבות בתנועה או חיתוך ,יכול להימצא
בלא קו .170אבל הצירים ,שני הקטבים ,ושני המעגלים ,171הם בין הדברים שקורים עם תנועה.
הקו ,כמו קו היקף המעגל ,יכול להימצא בלא נקודה .172ביחס למרכז ,הוא נגלה כשקטרים חותכים
זה את זה ,173כשיש תנועה מסויימת ,174או על ידי עיון .לפני כן הנוכחות של נקודה במרכז היא
כמו הנוכחות של נקודה בשני שליש או בשאר דברים לא מוגבלים.175
אין לא מרכז וגם לא שום חיבורים של חלקי כמות ,אלא רק לאחר שאירעו תנועה או חלוקה
שאינם הכרחיים לכדורים.176

 170תנועת כדור מצריכה להגדיר קו על פני השטח שלו שביחס אליו נמדוד את התנועה .אם נרצה לראות
את הכדור כדבר שאפשר לחלק אותו ,וזו האמת ,נצטרך לחשוב על קו שמסומן בו .אבל עצם מציאות
השטח יכולה להיות גם בלי קו גבול ,בניגוד לשטח משולש שלא יהיה קיים כלל בלי קווים שמגבילים
אותו (הצלעות של המשולש) .מה שגורם למציאות שטח פני הכדור היא נקודת המרכז ,שהמרחק הסופי
הקבוע ממנה מגביל את השטח מהאין סוף וגורם להתהוותו במציאות.
 171ב"שני המעגלים" אולי הכוונה לקו המשווה ולמישור המילקה (אקליפטיקה ,זודיאק) .כל תנועה של
כדור היא או ביחס לצירו שזה גורם להתהוות קו משווה או ביחס לגוף חיצוני שזה גורם לקו אקליפטי.
תנועה לא סדירה תגרום לקווים שביסודם הם כאלה רק שלא יהיו סדירים.
 172זה קו שאינו מוגדר כעובר בין שתי נקודות .אין לו התחלה וסוף ואעפ"כ הוא מוגבל בארכו ,על ידי
נקודה אחת שהיא המרכז (או ע"י שתי נקודות אם הוא אליפסה ,אע"פ שאינן נקודות קצה).
 173נקודת החיתוך של שני קטרים כלשהם היא תמיד מרכז המעגל.
 174הכוונה לתנועה סיבובית ,כשהמעגל מסתובב ,ציר התנועה הוא מרכזו.
 175בקו ישר סופי ,הקצה שלו הוא נקודה שנוכחת בו בפועל בהכרח תמיד .נקודה באמצע הקו (כגון בשני
שליש מארכו) אינה קיימת לפני שהקו נחתך שם בפועל ,כיוון שהקו הוא רצף ולא אוסף נקודות ,לכן
הנקודה הזו נקראת דבר שאינו מוגבל ,כלומר אינו מסומן בפועל ,ומכח זה גם לא קיים .עיין בזה לעיל
פרק ו' .באותו אופן גם נקודת המרכז אינה קיימת בפועל והנדון כאן מה מוציא אותה להתקיים בפועל.
הנושא כאן אינו גיאומטריה אלא סדר השתלשלות הבריאה שהיא כדור .לכן מדובר כאן בכל מקום על
תנועה סביב הציר (או תנועה מעגלית סביב עצם אחר ,שיוצרות את קו המשווה וקו המילקה) .נקודת
המרכז של היקום יוצאת אל הפועל ,בדרך שמדובר בה כאן ,ומזה המציאות שהתחילה מהמופשט והבלתי
מוגדר מקבלת כיוון מוגדר של מעלה ומטה .מנקודה המרכז והחוצה .למדנו על צורת התלת ממדיות
שהיא השלב בהשתלשלות הווייה שבו המציאות נעשית ניתנת למדידה כלשהי ,עדיין לא מדובר איזו
מדידה אלא מדידה כשלעצמה ,וכאן הגענו לשלב נוסף שבו יש ביחס אל מה למדוד ,יש מרכז ,שממנו
מוגדר גם ההיקף.
 176הכדור מצד עצמו הוא רצף ומצד עצמו אין עליו נקודות בפועל כלל .הוא הצורה התלת ממדית
הקרובה ביותר לאחדות האלוהית המופשטת שאין לה הגדרה וחלקים (גם בספר עץ חיים שער א' ענף ב'
(הובא במאמרים ומקורות נלווים מאמר  )11מאריך בכך שמה שהמציאות מתחילה מעיגול פנוי חשוב
להדגיש ולבאר שזה דווקא עיגול שהוא שווה מכל צד ,שזו תכונת האחדות ,ולא צורה אחרת) .נקודות
יכולות להיווצר בפועל עליו רק לאחר שהן יוצאות אל הפועל על ידי פעולה חיצונית שאינה הכרחית
למהות הכדור (כגון תנועה או חלוקה) ,עיין הביאור בזה לעיל פרק ו' ,ובעיקר לעיל פרק ג' בעניין הרצף.
כל קו שאינו מעגל יש בו מצד עצמו נקודות שקיימות בפועל דהיינו נקודת ההתחלה ונקודת הסוף .כל
שטח שאינו עיגול יש בו מצד עצמו נקודות בפועל במקום חיבור הצלעות שלו ,כל גוף שאינו כדור יש
בו מצד עצמו נקודות או קווים בפועל של חיבור מקצועות או פאות שלו.
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אם תשמע שֶּ ֶּנאֱמַ ר בהגדרת המעגל שבתוכו יש נקודה ,177הכוונה היא שאפשר לשער נקודה
בתוכו .זה כמו שנאמר שגוף הוא מה שאפשר לחלק בכל הממדים.178
אתה למד מזה שבהווייה ,הגוף קודם למישור ,המישור לקו ,והקו לנקודה .זה כבר הוחלט על ידי
החכמים .כשההיפך מזה נאמר ,כלומר שהנקודה מולידה את מציאות הקו בתנועתה ,ואז הקו
מוליד את המישור ,ולבסוף המישור מוליד מוליד את הגוף ,זה נאמר כדי להקל על ההבנה,
התפישה וציור הדמיון .האם אינך רואה שאם הנקודה משוערת כנעה ,אז יש לשער גם כן משהו
שבו היא יכולה לנוע? זו כמות מסויימת :קו או מישור .אז איך זה 179יכול להיות נוצר רק אחרי
180
התנועה?
 177מרכז .עיין בזה בפיזיקה של אריסטו ספר ח' פרק ט' .ועיין עוד על המשמעות העמוקה של המעגל
אצל אריסטו ,כמו שביאר ב"על השמיים" ,בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימות  43ו .44
 178והכוונה היא רק שאפשר לשער שהוא נחלק ולא שאירעה בו חלוקה בפועל ,וכך גם נקודת המרכז
אינה קיימת בפועל מצד עצמו של הכדור.
 179הקו או המישור.
 180אם הקו מורכב מנקודות (וכמו כן המישור מקווים והגוף ממישורים) ,הרי שהן הסיבה לקיומו והן
קודמות לו בהווייה ,כי סיבה קודמת בהווייה לתוצאה (לא בהכרח מבחינת זמן כמו שהתבאר לעיל פרק
כ"ו ,אבל בהכרח מבחינת סדר ההוויה ,הסדר השכלי ,כמו שהנחות קודמות למסקנה) .למדנו כאן שקו
אינו מורכב מנקודות ,ואפילו גוף ,אם הוא כדור הוא אינו מורכב מנקודות ,שהרי אין בו נקודות בפועל
כלל .הנסיון להסביר את מציאותו של קו כתנועה של נקודה הוא רק להקל על ההבנה אבל באמת אי
אפשר לשער תנועה של נקודה בלי ששיערנו מקודם קו שעליו היא יכולה לנוע .נובע מזה שהנקודה אינה
קודמת לקו בהווייה כיוון שאינה סיבה למציאותו ,אבל גם הקו אינו סיבה למציאותה של הנקודה ואינו
קודם לה בהווייה מכח שהוא סיבה לה .מה שכותב כאן אבן סינא שהקו קודם בהווייה לנקודה (וכן
המישור לקו והגוף למישור) ,הוא בגלל שבמציאות הארצית להיות נמצא פירושו להיות 'עצם' שהוא
צורה המאוחדת עם חומר' .עצם' שיש לו חומר יכול להיות רק גוף תלת ממדי .בגוף יש בחינת מציאות
של מישור ,כי הוא מוגבל על ידי מישורים או אם הוא כדור הוא יכול בכח (כאפשרות) להתחלק על ידי
מישור ,לכן אחרי שהגוף קיים כעצם במציאות החומרית של העולם הארצי ,המישור קיים אף הוא כעצם
בעולם הארצי ,אבל לא כעומד בפני עצמו אלא רק בקיום שנסמך על קיומו של הגוף .מבחינה זו הגוף
הוא סיבה למציאותו של המישור ולכן הגוף קודם למישור בהווייה .הקו קיים במציאות החומרית מכח
שהוא בחינה במישור והנקודה קיימת מכח שהיא בחינה בקו.
לעיל בפרק זה העתקתי את לשונו של אריסטו במטאפיזיקה דלתא פרק ו' ,הוא מבאר את הסדר מהמופשט
יותר אל החומרי יותר (חומרי פירושו מוגבל) ,מיחידה לנקודה ,ומשם לקו למישור ולגוף .ואז הוא כותב:
"ובסדר הפוך כו'" וכותב אותו העניין רק מהמישור לקו ומשם לנקודה וליחידה .וצריך להבין למה ראה
צורך לחזור על הסדר בהיפוך .הטעם הוא שהקדימה של הגוף למישור ולקו ולנקודה הכל הוא רק לפי
המציאות של העולם הארצי שבו 'נמצא' מוגדר כעצם חומרי ,וזה הוא הסדר ההפוך .אבל לפי האמת הוא
להיפך ,מה שיותר מופשט יותר קיים ,כי היות 'נמצא' מושפע מלמעלה ,מהמופשט אל החומרי .ועיין עוד
במטאפיזיקה מ' ב'.
וכמו שכתב הרמב"ם באיגרת תחיית המתים:
"ואמנם יחייב זה כלו מה שיעלה בדמיון ההמון אשר לא יאמינו שיש מציאות חזקה רק לגוף ומה שאינו
גוף אבל הוא בגוף ,רצה לומר כמקרים הוא גם כן נמצא אצלם אבל אין חזקתו במציאותו כחוזק הגוף.
ואולם מה שאינו גוף ולא מקרה בגו ף אינו נמצא אצל הסכלים אשר הם בלא ספק ,אף על פי שהזקינו,
גמולי מחלב עתיקי משדים ,ומפני זה יאמינו רובם שהשם גוף אצלם ,שאם לא יהיה גוף אינו נמצא.
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פרק כט
הערה :על חוסר האפשרות של מידות תלת מימדיות של גופים לחדור זו לזו
קל ביותר עבורך להיות מסוגל להבין שחדירה של מידות תלת מימדיות של גופים זה לתוך זה
היא נמנעת ,וששום גוף לא חודר לגוף אחר ,התבונן ואל תשכח .זה נכון למידות התלת מימדיות
ולא לחומר ,ולא לשאר הצורות והמקרים.181

ואמנם הנקראים חכמים באמת ,לא על דרך העברה ,הנה התבאר אצלם ,שכל נבדל מן החומר הוא יותר
חזק המציאות מבעל החומר ,ואין ראוי לומר יותר חזק ,אבל מציאות הנבדל יותר אמתית ,מפני שלא
ישיגהו אחד מאופני השנוי ,והם אשר התבאר אצלם במופת שהשם אינו גוף ,ומפני זה מדרגת מציאותו
יתעלה בתכלית החזוק .וכן כל נברא נבדל ,רוצה לומר המלאכים והשכל ,הוא במציאותו חזק מאד ,קיים
יותר מכל גוף ,ומפ ני זה נאמין אנחנו שהמלאכים אינם גופות ,ושבני העולם הבא נפשות נבדלות ,רוצה
לומר דעות .וכבר בארנו ראיות מן התורה על זה במאמרנו המכונה "מורה הנבוכים""
מציאות נסמכת
דבר שהוא 'נמצא' בפני עצמו במלוא מובן המילה ,ובכל זאת מציאותו לא יכולה לעמוד לבדה אלא
נסמכת על מציאות של דבר אחר ,מצאנו בכוללים (מין וסוג ,דהיינו הצורות) לפי ההסתכלות של העולם
הארצי כמו שביאר אריסטו בקטגוריות פרק ה' ,וכן תשע הקטגוריות הן מציאות שנסמכת על מציאותו
של העצם ('אדום' בפני עצמו ,לא 'עצם אדום' אלא 'אדום' בלבד ,זה דבר שנמצא בפני עצמו במלוא
מ ובן המילה במציאות הארצית ,אבל מציאותו לא יכולה לעמוד לבד אלא היא נסמכת על מציאותו של
העצם שהוא הדבר שהוא אדום) .וכן הוא בהלכות יסודי התורה פרק א' שהנמצאים נמצאים מאמיתת
הימצאו של המצוי הראשון שממציא אותם ,ואם הוא יבטל הם יבטלו ,ואין אמיתת מציאותם כאמיתת
מצ יאותו ,ובכל זאת יש להם מציאות משלהם ,היא נסמכת ועדיין היא קיימת .כמו מי שנשען על מקל
ואם ילקח המקל הוא יפול ,כל זמן שהמקל עומד אם מסתכלים עליו מצד עצמו בוודאי יש להגדיר את
מצבו כעומד .ועיין שם פרק ב' הלכה י' שהנמצאים נסמכים לו [למצוי הראשון] בהווייתם ,יש להם הווייה
רק שהיא נסמכת.
באופן כזה יש מציאות בעולם הארצי למישור קו ונקודה ,רק שהיא נסמכת על מציאותו של הגוף (כדי
להבין את העניין כאן יש להבין את המונח 'מציאות' שהוא שונה לגמרי ממה שאנו רגילים לפרש אותו
בשפתנו .עיין בזה באדם חי רשימה .)109
 181זה משום שההתפשטות התלת ממדית קיימת עוד לפני שקיימים העצמים החומריים ,היא קיימת
בעולם כשהוא עדיין באופן של ישויות מתמטיות שמגדירות את הגבולות התלת מימדיים של העצמים
בדרך מתימטית .וכמו שהתבאר לעיל .באופן ההגדרה המתמטי לא ייתכן שנפח של גוף או חלק ממנו
יהיה באותו זמן גם נפח של גוף אחר .אבל מצד החומר כשלעצמו אפשר שעניין חומרי יתפשט מגוף
לגוף ,וכגון שגוף חם מחמם גוף אחר שסמוך לו ,או מיני תרכובות וספיגות וכל כיו"ב ,וכן צורת השתיל
הגדל חודרת לצורת העפר שהיא אוספת כדי להגדיל את מידות השתיל וכל כיו"ב.
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פרק ל
רמיזה :על מרחקים כמותיים בין גופים שאינם מחוברים
אתה מוצא שגופים במקומותיהם הם לפעמים נוגעים זה בזה ,לפעמים קרובים ,ולפעמים רחוקים.
אפשר גם שתמצא אותם במקומותיהם כך שהרווח ביניהם הוא לפעמים רחב דיו עבור גופים עם
מידות קבועות ,לפעמים עבור גופים עם מידות גדולות יותר ,ולפעמים עבור גופים עם מידות
קטנות יותר.
זה ברור שכשם שגופים שאינם מחוברים יש להם מקומות שונים ,כך גם יש להם מרחקים ביניהם
שהשיעור שלהם ושל מה שנכנס בהם הוא נושא לשינוי  -השינוי הזה הוא כמותי .כך אם היה
אפשר שגופים כאלה יהיה ריק ביניהם ולא גופים ,אז גם הריק הזה יהיה מרחק ניתן לשיעור .הריק
182
הזה אינו 'העדר גמור' ,אע"פ שאינו גוף.

 182מובאת כאן שיטת האטומיסטים שאריסטו מביא בפיזיקה ספר ד' ובספר ו' (ובעוד מקומות) ודן בה
באריכות ,ומפריך אותה מצדדים רבים .הדיון של אריסטו בחלל הריק (וב'מקום') הוא בפיזיקה ספר ד'
פרקים א' עד ט' .מלשון אבן סינא כאן נשמע שעמדו לפניו דברי אריסטו על הריק שמתחייב משיטת
האטומיסטים ,והוא מייחס אותם לאטומיזם של המדברים שבו הוא עוסק כאן מפרק א' .אפשר כמובן
למצוא הבדלים בין האטומיזם של דמוקריטוס שבו דן אריסטו ,ובין האטומיזם של המדברים (עיין בזה
הערת תרגום שוורץ על מורה נבוכים א' ע"ג ,הערה מספר  ,13ובשאר הערותיו שם) .המדברים הם קנאי
דת ולדעתם האל בורא את העולם מחדש ללא הרף ,בעוד דמוקריטוס לא דיבר על האל כלל ,ויש עוד
הבדלים רבים בפרטים .אמנם העקרון היסודי כמו שביארתי במאמרים ומקורות נלווים א' מאמר  ,1הוא
אותו עקרון.
שיטת האטומים מחייבת לומר שיש ריק בין האטומים .ללא כן כל המציאות הייתה גוש אחד מוצק ,ולא
הייתה אפשרית תנועה ושינוי והפרדה לעצמים שונים (לשיטת אריסטו שהחומר מתחלק ללא סוף ,אין
בכלל מציאות עצמאית בחומר ,מציאותו מושפעת אליו מהצורה ,העצם החומרי הוא כמו צל של הצורה.
התנועה וההשתנות מתחילה מהצורה ומשם מתבטאות בחומר).
המונח 'העדר גמור' פירושו העדר שאין לו מידות אורך רוחב וגובה ,שהרי אין מה למדוד .מחוץ לגבולות
כדור היקום אין מאומה ואין שם גם לא חלל ריק (כתבתי "שם" וזה מציין מקום מסויים ,כלומר חלל ריק,
וזה סותר למה שכתבתי שאין בהעדר חלל ריק (כתבתי "בהעדר" וזו שוב אותה סתירה ,הב' מציינת
שבתוכו של ההעדר אין חלל ,אבל אין לו בכלל שום תוך)' .העדר גמור' קשה מאוד לתפישה ,כי הוא
מושג מופשט לגמרי ואנו חושבים באופן שמשועבד לחוויות המוחשיות שלנו שבהן אין מציאות להעדר
גמור) .הריק שהאטומיסטים מדברים עליו בהכרח יש לו מדות אורך רוחב וגובה ,כי רק כך הוא משהו
שמאפשר לאטומים לנוע ,הם נעים בתוכו ,יש לו תוך ,הוא חלל ריק ולא העדר גמור .בפרק הבא הוא
קורא לזה "מרחק טהור" .הפרכת שיטת האטומיסטים לגבי הריק היא בפרק הבא.
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פרק לא
הערה :על חוסר המציאות של ריק
כיוון שכבר הראינו 183שמידות ההתפשטות התלת ממדית הרצופה לא נעשות 'נמצאות' ללא
חומר ,ושמידות ההתפשטות התלת ממדית לא חודרות זו לזו במרחקיהן ,אז לא קיים שום ריק
שהוא מרחק טהור.184

 183לעיל מפרק ז' ,ועיין שם בפרק י"ב.
 184עיין לעיל פרק ז שהתבאר שיש שלב שבו המציאות כבר מוגדרת כעצמים בעלי התפשטות תלת
ממדית ,כלומר מידות של אורך רוחב וגובה ,אבל היא עדיין לא קיימת בחומר אלא רק כישויות מתמטיות
שמתארות את ההתפשטות התלת ממדית בתיאור מתימטי .זה שלב בסדר ההווייה שאין לו 'מציאות' לפי
ההגדרה של 'מציאות' בעולם הטבעי ,הארצי ,שהיא עצם המאוחד מחומר וצורה ,אע"פ שהוא מדבר על
נפח שהוא עניין ששייך רק לע צמים חומריים ולא לצורות מופשטות הוא רק מתאר את אפשרות קיומו.
זה שלב ביניים בין העולם המופשט לעולם החומרי.
בעולם הישויות המתמטיות שמגדירות גופים גיאומטריים לא יתכן שגוף יחדור לתחומו של גוף אחר,
אע"פ שבעולם החומרי זה ייתכן ,וכמו שכתב לעיל בפרק כ"ט.
בעולם הישויות המתמטיות אין הבדל כלל בין גוף ובין חלל ריק .שניהם הם מרחקים טהורים ,כלומר
גופים גאומטריים שמוגדרים במספרים ושאר ביטויים מתמטיים ,ומלבד מספרים שמתארים מרחקים אין
שם שום דבר אחר .עצם המושג 'חלל ריק' לא יכול להיות קיים בעולם הישויות המתמטיות ,כי ריק ומלא
הם תכונות חומריות שאינן שייכות לישויות מתמטיות.
עולם הישויות המתמטיות אינו מוגדר כ'נמצא' ,עד שלא יתממש בחומר .חלק מהגופים הגיאומטריים
שמוגדרים בו ,דהיינו החללים הריקים ,לא מתממשים בחומר ,לכן הם לא 'נמצאים' בעולם הארצי (המונח
'נמצא' שונה מאוד מפירוש המילה הזו שאנו מכירים ,יש להבין את ביאור המונח כדי להבין את העניין
כאן .זה התבאר ב"אדם חי" רשימה  ,109עיין שם).
עומק הדיון בשאלה האם אפשר שיימצא חלל ריק ,ובמהות החלל הריק
העומק של הדיון הוא ,שלפי המדברים המציאות מתחילה מהחומר' ,חומר' ו'מציאות' הם מילים
נרדפוות ,ויכול שיהיה חומר שהוא 'נמצא' והיכן שאין חומר החלל ריק ואין שם 'מציאות' כי אין שם
חומר (עמדתם סותרת את עצמה כי חלל ריק אם יש לו מידות הרי שהוא נמצא ,הוא דבר-מה,שאם לא כן
מה המידות מודדות ,מהו זה שתופש מקום ,ולשיטתם לא ייתכן שיימצא דבר מה שאינו חומר ואם הריק
לא נמצא הרי לא ייתכן שיהיה אפשר למדוד אותו .הם נאלצים לקבל את הסתירה הזו כדי שהאטומים לא
יהיו גוש מגובש בלי תנועה) .לפי אריסטו המציאות מתחילה מהמופשט ,מהצורה ,ומשם היא נובעת
לעצם החומרי ,כמו שמציאותו של צל נובעת ממציאותו של הגוף שמטיל את הצל ,או מציאותו של הירח
המשתקף בנהר נובעת ממציאותו של הירח שבשמיים ,או שמציאותן של קרני האור נובעת ממציאותו
של מקור האור .בעולם הצורות לא יתכן שתהיה צורה של 'ריק' (הטעם יתבאר יותר לעומק במקום אחר.
בכל אופן אפילו בעולם הישויות המתמטיות שהוא נמוך מעולם הצורות לא תיתכן מציאותו של 'ריק'),
לכן לא יתכן כלל שבעולם הארצי יהיה קיים 'ריק' .לפי אריסטו אין קושי איך תיתכן תנועה אם אין ריק,
כי התנועה מתחילה מהצורה ולא מהחומר.
עולם הצורות מתחיל מגילוי של ה'ראשון' ,שממנו נובעת כל המציאות ,וכולה גילוי שלו .כמו שכתב
במטאפיזיקה למבדא (מה שהמניע הראשון מניע את הכל ,זהו גם שהוא מעניק מציאות לכל ,התנועה
106

חלק א  -פיזיקה

אם גופים מתחילים בתנועותיהם ,אז מה שביניהם נעקר ממקומו ושום מרחק לא יכול להאמר
עליו כיוון שהוא אינו קבוע .כך שאין ריק.185

היא היא המציאות החומרית ,עיין בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר "התנועה
יסוד ההווייה" ,ובעוד מקומות הארכתי בזה .התנועה היא היא השגת ה'ראשון' כמו שכתב אריסטו
במטאפיזיקה למבדא ,שהראשון מניע על ידי שהמונע נכסף להשיג אותו .סמוך לסוף מטאפיזיקה למבדא
כתב שמה שמאחד את הנפש והגוף ,הצורה והדבר ,הוא המניע הראשון .האחדות הזו היא פשר 'היות
נמצא' ,והיא מוענקת מהמניע הראשון) .ה'ראשון' הוא באופן מוחלט חי חכם טוב מתענג ושמח ,כמו
שכתב אריסטו במטאפיזקה למבדא ,וכל המציאות היא ההשגה של זה .אם כן אין מקום במציאות ל'ריק'.
אריסטו מודה שיש במציאות חלל ריק .אולי הוא לא ידע מה שיודעים היום שבין החלקיקים היסודיים
או בין הכוכבים יש חלל ריק ,אבל ידיעתו נובעת משיקול עיוני .על כל עצם אפשר לחשוב שהוא לא
נמצא .אם הוא לא יימצא אפשר לומר שייכנסו למקומו עצמים אחרים ,למשל אוויר .אבל הרי אפשר
לחשוב על חלל שהוא בתוך קוביית ברזל ושום דבר לא יכול להכנס למקומו .כל מה שאפשר לחשוב
עליו יש אפשרות שיקרה במציאות .גם אם נניח שיש בעיות טכניות ,אולי הריק יגרום שקוביית הברזל
תימעך ,מבחינה פילוסופית כל בעיה טכנית אפשר שיימצא לה פתרון כלשהו גם אם איננו יכולים להעלות
על דעתנו מה הוא .לכן אפשר שיהיה קיים במציאות חלל ריק .אריסטו מודה לזה ,רק הוא מגדיר את
החלל הריק כעצם חומרי ,והחומר שלו הוא מה שאריסטו מכנה כחומר החמישי (הוא החומר שממנו
עשויים גרמי השמיים) .החומר החמישי קיים בכל מקום ,וגם בארץ ,הוא ה'מקום' של העצמים החומריים.
כמו שד' היסודות קיימים גם בכוכבים ,וכמו שהאסטרונאוטים ראו על הירח שהוא אבן ,וגם אריסטו כתב
שאפשר שנמצאים על הירח בעלי חיים ("התהוות בעלי החיים" ג' י"א  .)16-24b761ביאור היטב בזה
וראיות מוכרחות לזה כתבתי בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,50בכותרת משנה בתוך
הרשימה" :הנמשל של חכמת הקבלה" .גם בנרבוני על המורה נבוכים א' ע"ב כתב שהחומר החמישי
הוא מרחקים טהורים ,כלומר ריק בעל מידות ,וכן הוא בשם טוב שם.
 185כאן אבן סינא משתמש במה שהקדים להניח שגופים לא יכולים לחדור זה לתוך זה מבחינת המידות
התלת מימדיות שלהם .חלל ריק הוא בעל מידות ומבחינה זו לפחות אם הוא נמצא הוא אמור להתנהג
כמו גוף .אם גוף נע לתוך החלל הרי הוא חודר לתוך המידות התלת מימדיות של החלל (אורך רוחב
וגובה) .המידות האלה משתבשות וכבר אי אפשר לומר את מידותיהן .התנועה היא רצף ולא אוסף של
חלקיקי תנועה אטומיים שאפשר למנות את מספרם ,וכמו שהתבאר לעיל ,לכן בתנועה המרחק אינו ניתן
למדידה.

התנועה נובעת מעולם הצורות המופשט
לשיטת אריסטו שיש חלל ריק רק הוא נקרא החומר החמישי ,אין להקשות איך גוף נע וחודר לחלל הריק.
כי באמת התנועה מתרחשת בעולם הצורות ,והיא רק משתקפת בחומר ,החומר לא באמת נע בעצמו .כמו
שצל לא באמת נע לתוך האזור המואר .רק הגוף המטיל את הצל נע ,הצל רק משקף את תנועת הגוף ולא
באמת חודר בעצמו לתוך האזור שלא מוצל .נניח שיש כתם צל קבוע על המדרכה שמוטל מעמוד .האדם
הולך ולידו צילו הולך איתו .האדם עובר ליד העמוד ,הצל של האדם עובר דרך הצל של העמוד ,חודר
לתוכו .אם יש רובד מציאות שהוא העולם של הצללים ,הרי ששם הצל של האדם לא היה יכול לחדור
לממדיו של הצל של העמוד ,הוא היה צריך להתנגש בצל של העמוד ,הצללים היו מקבלים מכה זה מזה,
ואחד מהם או שניהם היו נדחפים או ניזוקים מהמכה ,במושגי המציאות של העולם של הצללים .אלא
וודאי שהצל לא באמת נע בעצמו בתוך החלל הריק מצללים שהוא האזור המואר .הצל רק משקף את
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פרק לב
רמיזה :על המציאות של כיוון
יהיה מועיל לחקירה לדון על התפישה של מה שנקרא כיוון .למשל באמירות כגון "דבר כזה נע
בכיוון כזה ולא בכיוון אחר".

התנועה של האדם עצמו .כך לפי אריסטו התנועה מקורה בעולם הצורות המופשט ,ולכן אינה חודרת
לתוך החלל הריק ולא דוחפת אותו או מזיקה לו.
בפיזיקה ספר ג' פרק א' אריסטו מגדיר באופן מדוייק את התנועה .ההגדרה הוא שהתנועה היא עצם
היציאה מהכח אל הפועל כשלעצמה ,בלי הגוף שהוא זה שיוצא מהכח אל הפועל ,אלא היציאה אל
הפועל כשלעצמה (למשל כשמסתתים פסל ,הפסל כגוף יוצא מהכח אל הפועל במהלך הסיתות,
וכשנשלם הסיתות אז הפסל קיים בפועל בשלמות קיומו .זה כשמסתכלים על גוף הפסל ,אבל אם
מסתכלי ם על היציאה אל הפועל כשלעצמה ,מבודדים אותה מהפסל ,כשנשלם הסיתות היציאה אל
הפועל כשלעצמה ,כתנועה מהפוטנציאל שהיה בגוש השיש לכיוון המימוש שיש בפסל הסופי ,מפסיקה
להתקיים (התבוננות במה שמפסיק להתקיים ממקדת את המבט ליציאה אל הפועל כשלעצמה במובחן
מהיציאה של העצם ,שהוא לא מפסיק להתקיים בסוף התהליך) .יציאה אל הפועל פירוש להתהוות
כנמצא ,וזוהי ההגדרה המדוייקת של תנועה ,הרי שתנועה ומציאות הם דבר אחד .וכיוון שהמציאות לפי
אריסטו נובעת מהמופשט ,כך גם התנועה נובעת מהמופשט (כדי להבין את העניין כאן יש להבין את
המונח 'מציאות' שהוא שונה לגמרי ממה שאנו רגילים לפרש אותו בשפתנו .עיין בזה באדם חי רשימה
.)109
יסוד גדול הוא שתנועה היא רק בגופים חומריים; ישויות מופשטות ,ואפילו ישויות מתמטיות שאריסטו
מכנה אותן חומריות ,הן נצחיות ואין בהן שום תנועה .אם המופשט הוא מקור לתנועה ,זה לא אומר שיש
בו בעצמו תנועה .מבחינה זו המשל של הצל מטעה .תמיד משל מטעה מבחינה מסויימת ,לכן הוא רק
משל ולא העניין עצמו .עניין התנועה כשהוא במישור המופשט של המציאות עניינו הוא הכח שיש
במציאות המופשטת שגורם לה לנוע כלפי השתלשלות למציאות חומרית.
לגבי מציאותו של הריק ,בעולם של ארבעת היסודות שבו מציאות חומרית פירושה להיות מלא בחומר
כלשהו ,אין ריק כלל ואין מציאות של מרחק טהור ,כלומר מקום שיש לו רק ממדים ולא מלאות בשום
חומר .בעולם השמיי מי (לא מדובר על מקום אלא על מישור של מציאות שמתפשט בכל ,ומיוחס לגרמי
השמיים כי שם הוא מתגלה ביותר) הגדרת המציאות שונה ,שם אין צורך במלאות גם לא כדי להגדיר
מציאות חומרית ,אלא די בממדים בלבד .לכן החומר החמישי שקיים במלוא מובן המילה במובן של
מציאות חומרית ,קי ים רק במישור של 'שמיים' ,ושם הוא נמצא כמרחק טהור בלי מילוי של חומר .מה
שמפריד בין החומר החמישי להעדר גמור הוא העובדה שלחומר החמישי יש מידות .אפשר למדוד חלל
ריק שהוא מכאן עד כאן ,וכך וכך אורכו וכו' .אם החלל הריק היה העדר גמור לא היה מה למדוד ,לכן
בהכרח שהוא מציאות קיימת שאפשר למדוד אותה ,וזה הפירוש שהחומר החמישי הוא 'חומר' (ועיין
בעניין החומר החמישי במורה נבוכים א' נ"ח ובמשנה תורה הלכות יסודי התורה ג' ג').
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בידוע שאם כיוון לא היה קיים ,היה זה בלתי אפשרי למה שהוא בר תנועה לחפש אותו .איך אפשר
להצביע כלפי לא-מאומה? ברור אפוא שכיוון קיים.186

פרק לג
רמיזה :כיוון הוא יישות מוחשית ולא מושכל מופשט
עליך לדעת שמאחר שכיוון הוא בין הדברים שכלפיהם התנועה קורה ,הוא לא מהמושכלות
המופשטות שאין להן מקום .187כך ,מחמת מקומו ,כיוון מוכרח להיות משהו שכלפיו אפשר
להצביע בהשקפה ראשונה.

פרק לד
רמיזה :כיוון הוא קצה של ממד
מאחר שכיוון יש לו מקום ,ברור שמקומו הוא בממד שכלפיו הצבעה ותנועה אפשריים .אם מקומו
נמצא מחוץ לממד זה ,אז לא הצבעה ולא תנועה כלפיו יוכלו להעשות.188
בנוסף ,הכיוון הזה הוא או מחולק בממד זה או שאינו .אם הוא מחולק ,אז אם הדבר הנע מגיע
לאחד משני חלקיו ,שנניח שהוא קרוב יותר לדבר הנע ,ועדיין לא עוצר ,זה בלתי נמנע שנאמר או
שהוא עדיין נע לקראת הכיוון ,או שהוא נע הלאה מהכיוון .אם הוא עדיין נע לקראת הכיוון ,אז
הכיוון הוא מאחרי המחולק .אם ,מצד שני ,הוא נע הלאה מהכיוון ,אז מה שהוא הגיע אליו הוא
הכיוון ולא חלק ממנו.

 186ביאור כללי לפרקי הכיוון עיין בסוף פרק ל"ה.
 187הצורות אין להן שייכות למקום כלל ,הכיוון יש לו מקום ,הוא כרוך בתנועה ששייכת רק בגופים
חומריים בעלי ממדים.
 188בגוף תלת ממדי ,אפשר לנוע לארכו ,לרחבו או לגבהו .אפשר גם לנוע בו זמנית לארכו רחבו וגבהו
ביחד ,דבר שיוצר תנועות אלכסוניות לכל כיוון אפשרי .כשנעים בממד האורך ,הממד הוא זה שמאפשר
להצביע על כיוון ולנוע כלפי הצד שאליו הצבענו .ללא הממד לא היה אפשר שיהיה כיוון ,לכן כיוון שייך
רק בגופים חומריים שיש להם ממדים .מזה נובע גם שיישות מתמטית כגון ציר המספרים ,או צלע של
גוף גיאומטרי ,היא הכללה מתפישה של גופים חומריים ,ולא יישות מופשטת באמת .וכמו שכתב אריסטו
במטאפיזיקה זתא פרק י' שהישויות המתימטיות הן חומריות .מה שאבן סינא בא לחדש לנו באמירה
שאין כיוון מחוץ לממד ,הוא שהכיוון אינו צורה מופשטת.
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ברור אפוא שכיוון הוא גבול בלתי מתחלק בממד הזה .זהו קצה של הממד וכיוון עבור התנועה.189
כך עליך כעת לעשות מאמץ לדעת איך הקצוות של הממדים נקבעים על ידי הטבע ,ומה הן
הסיבות לכך .עליך גם לדעת את המצבים של התנועות הטבעיות.

פרק לה
טעות והערה :על המציאות הממשית של כיוון כניגוד למציאותו כמושכל
מופשט
אולי תאמר שלהיות קיים זה לא תנאי למה שלקראתו תנועה יכולה להעשות.190
דבר בר שינוי יכול לנוע משחור ללבן ,בלי ש'לבן' קיים במציאות עדיין .אם אתה סבור כך ,אז
עליך לדעת שיש הבדל בין שני המקרים .בנוסף ,ההתבוננות שלך לא מעלה ספק בסברתנו.
לגבי ההבדל ,מה שנע כלפי הכיוון ,לא עושה את הכיוון לדבר שהמהות שלו מצופה שתתהווה
על ידי התנועה ,אלא לדבר שהמהות שלו מצופה שיגיעו אליה או שיתקרבו אליה .בהשלמת
התנועה ההבדל הזה לא נותן לכיוון מצב של קיום או של חוסר קיום שלא היה שם בזמן של
התנועה.191
 189אם יש גוף שנע על שטח לכיוון צפון ,ה'צפון' אינו משהו שנמצא בתוך השטח שאפשר להגיע אליו
ולעבור אותו ולהשאיר אותו מאחרי הגוף שנע ,אלא ככל שהגוף ימשיך לנוע ,תמיד הוא ינוע לקראת
הצפון ,נובע מזה שהצפון הוא הקצה של השטח ואין מאומה מאחריו .השטח הוא סופי ,כמו שהוכיח
אבן סינא לעיל פרק י"א ,והצפון הוא קצהו הצפוני של השטח .הסופיות של ממדי המציאות היא כזו
שאחרי הסוף אין מאומה ,גם לא חלל ריק (כי אז ,לפחות במחשבה ,היה אפשר לעבור את הגבול של
קצה המציאות ולהמשיך לנוע לתוך אותו ריק שמעבר לקצה) ,מאחרי קצה המציאות נמצא המופשט ,מה
שאין לו ממדים כלל .הגבול בין הסופיות של כל ממד משלושת ממדי היקום החומרי ,ובין מה שמחוץ
לו ,הוא גבול שמבחינה חומרית יש לו רק צד אחד ,לכן הוא מושג מופשט של גבול כלשעצמו ,לא גבול
שמחלק בין שני צדדיו .הוא גם נקודת הגבול שבין המופשט לחומרי .הכיוון שייך לנקודת הבקיעה של
החומרי מתוך המופשט ,ומתחיל מהצורה של התלת ממדיות ,התיאור המתמטי של המציאות ,הבוהו,
שהיא היא הבקיעה הזו ,וכמו שהתבאר לעיל .ועיין לעיל פרק י"ד ובהערות שם.
 190עד כאן הטעות .מכאן הוא מפריך אותה ומראה שאין כאן קושיה על דבריו.
 191כל שינוי הוא תנועה .תנועת שינוי משחור ללבן ,יש בה ציפיה שהכיוון שכלפיו נעה התנועה ,דהיינו
הלבן ,יהיה נוצר על ידי התנועה .אם הזדקנות היא תנועה שהופכת את השיער משחור ללבן ,הרי
ההזדקנות יוצרת שיער לבן ,וכל שכן אם מישהו צובע משהו בצבע לבן ,התנועה של התקדמות מלאכת
הצביעה יוצרת את הלבן .לעומת זאת תנועה כלפי מעלה אין בה ציפיה שעל ידי התנועה הכיוון של
'מעלה' יווצר .הציפיה היא רק להגיע למעלה או להתקרב לשם .סיבת ההבדל הזה הוא שתנועה כמו שינוי
משחור ללבן ,אין לה שום מקום ושייכות לרובד המציאות שבו הכל הוא רק גופים גיאומטריים שקיומם
הוא רק תיאורם המתמטי ,וכמו שהתבאר לעיל פרק ז' .גוף גיאומטרי אין לו שייכות כלל לשחור או לבן
או לכל מאפיין חומרי אחר .בעולם החומרי התנועה היא מקור המציאות ,כמו שהתבאר לעיל בהערה
הארוכה שבפרק ל"א ,ולכן תנועה של שינוי במאפיין חומרי כמו משחור ללבן ,היא סיבה להווייה חדשה
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לגבי העניין השני ,192אם הכיוון היה כזה שקיבל מציאות על ידי התנועה ,הקיום שלו יהיה הקיום
של משהו שיש לו מקום ולא קיום של מושכל מופשט שאין לו שייכות למקום .זה מה שבדעתנו.
האמת היא מה שהוא [ 193]...ההבדל על מה שיבוא בעקבות זאת.194

שנוצרת מכח התנועה ,דהיינו הלבן .בעולם הגופים הגיאומטריים מדובר רק על תנועה שהיא שינוי של
מספרים שרק מודדים ולא יוצרים מציאות .ברובד הגאומטרי התנועה אינה מקור הוויית הגופים ,להיפך,
היא זרה להווייתם ,בפשטות אין בהם תנועה; צריך להגדיר ציר וליצור פונקציה מתמטית כדי לתאר
מתמטית תנועה על הציר ,התנועה היא רק שינוי בהגדרות המתמטיות שחיצוניות להגדרות הגופים
עצמם ,ולא מקור להוויה מתחדשת בגופים הנעים .כשדיברנו על תנועה ממקום למקום ,התעלמנו
מחידוש ההווייה שתנועה כזו יוצרת בגוף הנע ,והתייחסנו רק לשינוי המקום שיכול להיות מתואר באופן
מתמטי ,ולכן אין לנו ציפיה מהתנועה הזו שהיא תחדש מציאות חדשה בגוף הנע .לעומת זאת בשינוי
צבע אין אפשרות אחרת להסת כל על התנועה אלא רק שהיא מחדשת הווייה חדשה של 'לבן'.
גם אם מסתכלים על השינוי שהתנועה גורמת לעצם החומרי ,ה'מקום' הוא הקטגוריה הכי רחוקה מהעצם,
והיא על הגבול בין שינוי ללא-שינוי .כלומר אם נעביר אבן מירושלים לחיפה האם נעשה על ידי שינוי
המקום שינוי עצמי באבן ,האם האבן כעצם היא שונה ,זו שאלה גבולית שקשה מאוד לעמוד עליה .בשאר
הקטגוריות השינוי בעצם ברור ,אם האבן התחממה או שינתה צבע או גודל וכיו"ב ,בוודאי יש בה בעצמה
שינוי .תנועת השינוי יצרה את השלמת השינוי הזה ולפני ההשלמה הוא היה הכיוון וכעת הוא השלמת
השינוי והוא הווייה חדשה .אבל השלמת התנועה המקומית ,כשהאבן הגיעה לחיפה ונחה שם ,זה לא
נחשב שינוי בהווייתה של האבן ,ואינו דומה לשינוי צבע ,ולא התהווה דבר חדש (רק השינוי בין מצב
מנוחה מוחלטת למצב תנועה עושה שינוי עצמי באבן ,אבן שנחה לגמרי ,שאפילו האלקטרונים לא
מסתובבים סביב גרעיני האטום ,הזמן לא עובר אצלה ,ואין לה מציאות חומרית כלל .וכשהיא נעה תנועה
מקומית כלשהי מזה היא מתהווה ,אבל לא בזה אנו עוסקים כאן).
 192זה מה שכתב מקודם" :בנוסף ,ההתבוננות שלך לא מעלה ספק בסברתנו" ,כלומר גם לולא ההבדל
שהתבאר.
 193יש כאן מילים חסרות בכתב היד ,ענאתי השלימה לפי דעתה ולא נחה דעתי בהשלמתה והשארתי חסר.
 194סיכום כללי של מהלך חלק א' של הפיזיקה ב"רמיזות והערות".
החלק הזה של "הרמיזות וההערות" עוסק בפיזיקה .פיזיקה אריסטוטלית אין לה דבר עם מה שמכונה
בזמננו מדע הפיזיקה .היא עוסקת באותה חקירה שדיבר בה במטאפיזיקה תחילת ספר ג' ,בהווייה
כשלעצמה ,באשר היא הוויה .זה הנושא של המטאפיזיקה והוא גם הנושא של הפיזיקה .ההבדל הוא
שהפיזיקה חוקרת את הנושא מתוך התבוננות שמתחילה בטבע החומרי ומשם היא מגיעה לישויות
המופשטות (וכמו שכתב במטאפיזיקה זתא פרק י"א1037 ,א ,11שהפיזיקה ,דהיינו הפילוסופיה השנייה,
עוסקת לא רק בחומר אלא גם בצורות של הגופים החומריים ,ובעיקר בהן) ,והמטאפיזיקה עוסקת בעיון
בהווייתן של הישויות המופשטות ללא כלי חומר כלל ,וכמו שכתב במורה נבוכים א' סוף פרק א' שזה
דומה להשגת הבורא שאינה בכלי ,וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה ד' ז' על השגת הצורות שאין להן
גולם.
הפיזיקה מתחילה להתבונן בגוף החומרי ומהתבוננות וניתוח שלו היא עולה בסולם אל רבדי המציאות
שמעליו .המטאפיזיקה משתמשת ביכולת של השכל העיוני לתפוש צורות חסרות גוף באופן ישר ללא
כלי הגוף .אבל עיקרו של הנושא הוא אחד ,והוא ההווייה כשלעצמה .יש לאריסטו ספרים מדעיים במובן
של זמננו ,וכגון הספרים בזואולוגיה על בעלי החיים ,תנועותיהם ורבייתם ,אבל הפיזיקה אינה ספר כזה.
כיוון שפירוש המילה "פיזיקה" בזמננו שונה יש רבים שמתבלבלים וסוברים שהפיזיקה של אריסטו היא
ספר מדעי שעוסק באותו מדע שהפקולטה לפיזיקה באוניברסיטה עוסקת בו.
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החקירה של הפיזיקה האריסטו טלית מתחילה במקור ה'מציאות' של הגופים החומריים (כדי להבין את
העניין כאן יש להבין את המונח 'מציאות' שהוא שונה לגמרי ממה שאנו רגילים לפרש אותו בשפתנו.
עיין בזה באדם חי רשימה  .)109השיטה האטומיסטית של המדברים רואה בחומר עצמו את מקור הווייתו
של החומר ,כמו שהתבאר בפרקים א-ה ,ובהרחבה כאן .זו עמדת הפתיחה האינטואיטיבית שנוקט בה כל
אדם לפני העיון (וכמו שכתב במורה נבוכים א' תחילת פרק כ"ו) .אחרי שהופרכה שיטת האטומיסטים,
נשארנו עם הבירור שמקור המציאות של הגופים החומריים הוא מהמופשט .לחקירה הפיזיקלית די בזה;
מהו אותו 'מופשט' יתברר במטאפיזיקה ,שהולכת וחותרת לזה עד ההשלמה במטאפיזיקה למבדא ,ואחר
כך שני ספרים של מטאפיזיקה ,מ' ונ' ,שבהם נרמזת תורת הנסתר על האלוהות.
הנושא של הפיזיקה הוא להבין את ההשתלשלות של המציאות החומרית מהמופשט עד הגוף החומרי
המוחשי שאנו רואים לפנינו ,כמו שהיא נלמדת מעיון מעמיק בגוף החומרי שאנו נפגשים איתו במציאות
בה אנו חיים.
מדרגות ההשתלשלות הזו הן (אני מונה מלמעלה למטה ,אם כי הפיזיקה חוקרת בסדר הפוך .וכמו שכתב
אריסטו במטאפיזיקה דלתא פרק ו' שיש למנות את הכיוון בסדר הפוך כשמדובר במתודה של הפיזיקה):
[ ]1המופשט הגמור ,עולם הצורות ]2[ .התפישה של ממדי הגופים החומריים כרצף אחיד ,שאינו מתחלק
כמו שנקודה אינה מתחלקת .מכח שהגופים הם התעצמות של צורה שהיא בלתי מתחלקת והתבאר לעיל
פ רק ו (התבטאותה של אחדות הצורה בעולם החומרי הוא על ידי מושג היחידה שהתבאר במטאפיזיקה
דלתא פרק ו ,והובא והתבאר בהערות כאן על פרק י"ג) ]3[ .העולם של הישויות המספריות והגאומטריות,
שהתבאר לעיל פרק ז' ומשם המשיך להיות בתוך הדיון ]4[ .הכיוון ]5[ .הגופים החומריים המוחשיים
המורכבים מחומר וצורה.
עניין "הכיוון" (פרקים ל"ב-ל"ה)
גוף גיאומטרי אין לו כיוון .אם לומדים על משולש המורה יכול לצייר על הלוח את המשולש בכל כיוון
שירצה וזה לא יגרום לשום הבדל ,זה יהיה אותו משולש .כי שינוי הכיוון הוא רק בציור החומרי על הלוח,
ולא ביישות המתמטית של 'משולש' גיאומטרי .גם אם נצייר קו גיאומטרי ונאמר שהוא מגדיר כיוון ,נניח
שנכתוב פונקציה מתמטית שמגדירה את התנועה לאורך הקו ,והתנועה הזו תהיה בכיוון צד אחד מסויים
של הקו (אם הקו הוא ציר מספרים אז אפשר להגדיר תנועה לכיוון המספרים ההולכים וגדלים או לכיוון
ההפוך) ,עדיין הקו הזה אין לו שום כיוון מוגדר ,הוא אינו למעלה או למטה לימין או לשמאל.
מצד שני בהתבוננות היטב רואים ברור שהכיוון של למעלה למטה ,ימין ושמאל ,אינו מונח במהות של
הגופים החומריים עצמם ,כמו שהתלת מימדיות אינה והמספר אינו.
למשל אני רוצה לספור כמה סוסים יש בבקעה המסויימת הזו .לשם כך אני צריך להפריד אותם בדעתי
משאר הסוסים שמחוץ לבקעה ,ואז לספור רק את אלה שהפרדתי .אני יכול להפריד את אלה שבאורווה
או בעיר או במדינה וכו' ככל שאחפוץ .המספר תלוי בהפרדות האלה ,הוא נובע מהן ,הן הן המספר .אני
יכול להפריד בדעתי סוס אחד מכל הסוסים שבעולם ,ומזה אני ממשיך להיות מסוגל להפריד שניים כאלה
או שלושה ככל שאחפוץ .אם אני רואה עדר אני יכול לומר יש שני סוסים בסוף העדר שרחוקים קצת
מהאחרים ,ואני יכול גם שלא להפריד את השניים האלה ואז לא יהיה לי כלל המספר שתיים בתוך העדר.
בטבע החומרי הפרדות כאלה לא קיימות כחלק מהטבע ,לכן אין בו מספרים .אני בדעתי מפריד סוס
משאר הסוסים ומייצר מכח הסתכלותי את המספר האחד ,ומזה אני מכפיל על ידי הפרדות שונות של
מספרי סוסים שונים מכלל כל הסוסים .זו פעולה שהשכל מחיל על המציאות החומרית ,המספרים לא
מונחים במהות הטבע החומרי מצד עצמו .זו ההתבוננות בטבע החומרי שמכריחה לומר שיש רובד
מציאות אחר שהוא הרובד המתמטי ,והרובד החומרי של המציאות מקבל ממנו את היותו נתון לפירוש
מספרי.
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(אפלטון בפיידון ,עמ' ( ,96-97תרגום ליבס) כבר קדם לקאנט בהבנה שהמספר אינו נובע מהמציאות
הטבעית:
"ודוגמה ברורה אף מזו; העשרה נראו לי מרובים מהשמונה משום שיש בהם שניים יתירים ,ואמתיים
נראו לי גדולות מאמה משום שהן עודפות עליה במחציתן״ .״ועכשיו״ ,אמר קביס" ,מה נראה לך בעניינים
אלה ,חי זיוס״ ,אמר ,״רחוק אני מלדמות בנפשי שאני יודע סיבתו של דבר מהדברים הללו ושאינני יכול
להכניס בלבי אף זאת שבהוסיף אדם אחד על אחד ,יהיה האחד שיוסף עליו לשניים ,או האחד שנתווסף,
או שהאחד שהוסף עליו וזה שנתווסף יהיו ,בשל תוספת האחד על השני ,לשניים; שכן תמיה אני ,כיצד
באותו זמן בו היו שניהם נפרדים זה מזה ,היה כל אחד מהם אחד ,ולא היו אז שניים ,ולאחר שנתקרבו זה
אל זה ,תהיה בכך סיבה להיותם לשניים; בעובדה שנפגשו ,וניתנו זה על יד זה .וכמו כן ,בחלק אדם דבר
אחד ,איני יכול להאמין שזאת החלוקה ,תהיה הסיבה שהאחד יהיה לשניים שהרי זאת תהיה סיבה הפוכה
מהראשונה להתהוות השניים .שאז היתה הסיבה בכך שזה הובא קרוב לזה ,והם נתחברו זה אל זה;
ועכשיו  -זה מורחק מזה ,ונפרד מעליו ,ולפיכך אינני מאמין עוד שאני יודע משום מה מתהווה אחד")
במדע המודרני יש שאלה גדולה ועצומה ,יש פיזיקאים תיאורטיים שיושבים בחדר ועושים חישובים
מתמטיים ,ולפי החישובים האלה עולה שיש תופעות כאלה וכאלה בעולם החומרי שאיננו מכירים אותן
עדיין ,והפיזיקאים הולכים בעקבות החישובים למאיץ החלקיקים ,למשל ,ומגלים שם את מה
שהמשוואות המתמטיות הראו שקיים .השאלה היא איך ייתכן שהחלקיקים יודעים מתמטיקה ומתנהגים
לפי המתמטיקה .אם המתמטיקה היא פרי יצירת השכל האנושי ,אי אפשר לצפות שהחלקיקים בטבע
יתנהגו לפיה.
פעם חשבו שבאמת הטבע מתנהג לפי חוקיו שלו בלי שום קשר לשכל האנושי ,והמתמטיקאים הסתכלו
על הטבע ותיארו במספרים את מה שראו .אבל בפיזיקה מודרנית רואים שזה לא כך .הפיזיקאים
התיאורטיים עושים חישובים מתמטיים שאינם תיאור של שום דבר שאפשר להעלות על הדעת,
החישובים מובילים אותם למחוזות שבעצמם אינם מבינים כלל ,שהם בלתי אפשריים לפי הלוגיקה ,כמו
למשל תורת הקוונטים או תיאוריות על עולם בעל אחד עשר ממדים .ואחר כך במעבדה עושים תצפית
ורואים שמתגלה לבסוף שהתצפית מתאימה לחישובים .ואם היא לא מתאימה אז מחפשים איפה הטעות
בחישוב או בתצפית מתוך בטחון שאם לא תהיה טעות החישובים יתאימו לתצפיות .לא מעלים על הדעת
כלל שהטבע לא יתנהג לפי המתמטיקה.
כבר קאנט הראה שהמתמטיקה אינה מונחת בטבע עצמו אלא מקורה בתודעת האדם .אם כך איך ייתכן
שחישובים מתמטיים שאינם תיאור של מה שאנו רואים בטבע אלא נעשים בעבודה מתמטית טהורה בלי
תצפיות בטבע ,תמיד יובילו לגילויים על מה שקיים בטבע החומרי .בהתבוננות מעמיקה בזה רואים
שהטבע החומרי עצמו מספר לנו שיש רובד מציאות מתמטי ,עולם מתמטי ,שקיים במציאות לפי ההגדרה
של אותו עולם מהי מציאות ,כמו שהרובד של העולם החומרי קיים במציאות שלפי ההגדרה שלו היא
להיות עצם חומרי.
העניין הזה הוא שאלה גדולה במחשבה המודרנית ,כי הם יוצאים מנקודת הנחה שהמציאות היא רק
החומר ,ולכן לא יכולים להבין איך ייתכן שלמספרים יש מציאות .אינני רוצה להאריך ,באמת אם
מעמיקים יותר רואים שזה ברור גם בלי פיזיקה מודרנית אלא מהתבוננות יומיומית לגמרי בשכל ישר
בלבד.
המהלך של "פיזיקה" הוא להוציא הכל מהסתכלות ישרה במציאות החומרית שהאדם נפגש איתה לפני
שהוא מלומד ופילוסוף ,אלא תמים כמו שהוא נולד .כך אינו צריך להאמין לאף אחד ,אלא הוא רואה
הכל בעצמו.
כמו שהתבאר לעיל פרק ז' הרובד המתמטי הוא לא צורות מופשטות כי יש אצלו הגדרות של מידות שלא
שייכות בצורות ,וגם אינו חומר מוחשי כמובן .הוא רובד ביניים ,השער לעבור מהמציאות המופשטת
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למציאות החומרית .בספרי הקבלה הוא נקרא עולם הבוהו .בפסוק השני בספר בראשית התוהו הוא
החומר הראשון ,ורוח אלהים מרחפת על פני המים וחושך על פני תהום אלה ד' היסודות כמו שפירשו
הרמב"ן והרמב"ם ואחרים ,והבוהו הוא העולם של הגופים הגיאומטריים המתוארים במספרים.
כמו שכתבתי הכיוון לא נמצא בעולם הגיאומטרי והמתמטי .אבל הוא גם לא מונח בעולם החומרי .אין
בטבע החומרי שום דבר חומרי שיגדיר מהו למעלה או למטה ,קדימה או אחורה ,ימין או שמאל.
אנשים חושבים שהראש למעלה והרגליים למטה ,אבל הרי יש אנשים שחיים בצד השני של כדור הארץ,
ולפי זה אם אמשיך קו דמיוני מראשי דרך רגלי ,כלומר לכיוון 'מטה' ,והוא יפגוש מהצד השני של הכדור
אדם ,הוא יפגוש קודם את רגליו ,ונמצא שאצל אותו אדם רגליו מעל ראשו (עיין מורה נבוכים א' ע"ג
בהקדמה עשירית) .וכן אם אדם עומד מולי הרי מה שאצלי קדימה אצלו הוא אחורה .כלומר המושגים
של מעלה מטה ,קדימה אחורה ,הם חוויות פסיכולוגיות סובייקטיביות .מה שאצלי בירושלים הוא למטה
אצל חברי שבהונולולו הוא למעלה ,נמצא שבעולם החומרי עצמו כיוון שאין בו הכרעה מי צודק ,הרי
שאין בכלל למעלה ולמטה.
אבן סינא בסוף פרק ל"ד ,רומז שהמושג של למעלה ולמטה תלוי בתנועות הטבעיות ,כלומר מה שהעפר
נופל למטה והאש עולה למעלה .זה מוכיח שבטבע מוגדר שמרכז הכדור הוא כיוון מוגדר ולכן אפשר
לתת לו שם ,נקרא לו 'למטה' ,ומה שמתרחק ממנו הוא ממילא גם מוגדר ונקרא לו 'למעלה'.
בפיזיקה ספר ח' פרק ט' כתב שהמרכז של תנועה סיבובית הוא נקודת ההתחלה ,האמצע והסוף של
התנועה הסיבובית.
ב"על השמיים" א' ב' כתב שכמו שגוף מוצא את שלמותו בכך שיש לו שלושה מימדים ,כך התנועה שלו
משלימה את עצמה בשלוש צורות  -תנועה למעלה ,למטה ובמעגל.
עיין מה שכתבתי בביאור עניין זה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  .43ועיין שם גם ברשימה
.44
בעולם המתמטי והגיאומטרי אין תנועה (גם אם יש פונקציה מתמטית שמתארת תנועה על ציר מספרים
זו לא מציאות של תנועה כי ציר המספרים אינו עצם שקיים במציאות החומרית של העולם הארצי ,ואין
בו הגדרת כיוון ביחס לדברים אחרים) .נקודת המעבר בינו לעולם החומרי היא התנועה .כיוון פירושו מה
שמכיל את התנועה במובן החומרי שלה.
לעיל בסוף פרק כ"ח כתב שאי אפשר לראות את הקו כנוצר על ידי נקודה נעה .כי אם לא היה מקודם קו,
לא היה לנקודה על מה לנוע ,הקו מכיל את תנועת הנקודה ,הוא מאפשר אותה ,לכן לא ייתכן שהוא נולד
ממנה .כך הכיוון מאפשר את התנועה של גוף חומרי ,הוא מכיל אותה ,לא ייתכן שהוא נולד ממנה והוא
מאוחר לה בסדר ההווייה .מה שכתב שהכיוון הוא הקצה של הממד ,הכוונה היא שהוא מרכז הכדור .לכן
התנועה הטבעית מתחילה מתנועה למטה או למעלה ,ביחס למרכז הכדור .שתי תנועות אלה הן התפרטות
של התנועה הסיבובית של ג רמי השמיים ,כי תנועה סיבובית כוללת שלושה ווקטורים (למעלה ,למטה,
וקדימה) ,בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית שם הארכתי.
בסוף פרק ל"ד אבן סינא שולח להתבונן במצבים של התנועה הטבעית .הכוונה לתנועה מאולצת ולתנועה
טבעית .אם מניעים אבן למעלה או לכל צד אחר מלבד למטה ,זו תנועה מאולצת ,כשנפסיק להניע אותה
כך היא תנוע מעצמה למטה מכל מקום שהיא .עד שתגיע לקצה הכיוון ושם תנוח (נניח שהיא יכולה
לחדור דרך סלעי כדור הארץ ,היא תגיע למרכז עצמו ושם תנוח) ,כי הוא קצה הממד .הקצה האחר של
הממד הוא הקצה החיצוני של הגלגל החיצוני ,סוף המציאות.
האבן שנופלת למטה נעה מכח עצמה .שום דבר לא צריך לדחוף אותה .גם לפי המדע המודרני שום דבר
לא דוחף אותה ,כח הכבידה הוא לא אנרגיה שנוגעת ודוחפת ,אין שום תווך בין המושך לנמשך שדרכו
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תם חלק ראשון

עובר הכח ,ואיינשטיין תיאר את כח המשיכה כעיקום במרחב (זה יובן לפי מה שכתתבי לעיל שהמרחב
הריק בעל המידות הוא החומר החמישי) .אבל תנועת האבן אע"פ שאינה מכח דחיפה חיצונית ,היא גם
לא מכח הנעה פנימית שיש בחיות שבה ,היא לא דומה לתנועת בעלי החיים שנפשם החיה מניעה אותם
מתוך עצמם .אלא כמו שהמציאות החומרית כפופה למתמטיקה כיוון שהמתמטיקה קיימת בפני עצמה
וקיומה קודם לקיום המציאות החומרית מבחינת סדר ההווייה ,כך גם הכיוון קיים כמציאות בפני עצמה
ברובד משלה שהוא 'נמצא' לפי הגדרת הנמצא שלו ,לפני קיומה של המציאות החומרית .והכיוון הוא
אחד עם תנועה ,לא יתכן כיוון בלי שתיתכן תנועה ,אין משמעות למושג 'כיוון' אם אין מושג של תנועה
לכיוון ההוא .ואחרי התנועה הזו ,המופשטת מחומר ,באה בסדר ההווייה המציאות החומרית של גופים
חומריים שנעים .הם כפופים למציאות התנועה שקיימת מעליהם ,ולכן הם נעים מכח אותה מציאות של
תנועה .כמו שהם כפופים למציאות המתמטית שקודמת למציאות החומרית ,והמציאות החומרית היא
השתלשלות שנולדה ממנה ,ולכן הגופים החומריים מתנהגים לפי המתמטיקה .ביחד עם זה נכונים דברי
אבן סינא שהכיוון אינו קיים אלא רק במציאות החומרית ,כי המונח 'מציאות' שאנו משתמשים בו
בפיזיקה הוא צורה מלובשת בחומר ,ועוד שלעולם הישויות המתמטיות אין מציאות כלל אפילו לא לפי
ההגדרה שלו ,כי הוא אינו יכול להיתפש אלא רק כשלב של נקודת מעבר ולא כמציאות עומדת .אין
מציאות של בוהו ,אלא הוא רק המעבר מהחומר הראשון לד' היסודות.
אי אפשר להבין עניין זה על בוריו ממה שכתבתי כאן .זה עניין עמוק וגדול .אין טעם שאנסה לציין
למקומות שעסקתי בזה ביתר עומק ואריכות ,כי שם יש מושגים נוספים אחרים שצריך ללמוד אותם כדי
להבין מה שכתוב שם וכן הלאה .אלא לומדים ומבינים מה שיכולים לפי שעה וממשיכים הלאה ,אין טעם
להעצר בלימוד בגלל שהדברים עדיין לא מובנים היטב .עם הזמן הנושאים חוזרים כל פעם מזווית נוספת,
ואז הם כבר מובנים יותר ,ומעט מעט מצטברות ידיעות והבנות שמאירות זו על זו ,ומי שיש לו סבלנות
לבסוף קונה הרבה חכמה.
בחלק ב' אבן סינא ממשיך בנושא הכיוונים.
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חלק ב  -פיזיקה (ובו כ"ז פרקים)
על הכיוונים והגופים הראשוניים והמשניים שלהם

פרק א
רמיזה :על הכיוונים שמשתנים ועל אלה שאינם
עליך לדעת שאנשים מצביעים לכיוונים שאינם משתנים ,כמו הכיוונים של 'למעלה' ו'למטה'.195
הם גם מצביעים לכיוונים שמשתנים על ידי התפישה ,כגון הימין והשמאל של מה שסביבנו,
והדומה להם .196אנו נתעלם כאן מהכיוונים שמשתנים על ידי התפישה.
לגבי מה שקורה על פי הטבע ,זה לא משתנה בשום דרך.197

פרק ב
רמיזה :על הכרעת המקום של כיוון
בנוסף ,אין זה אפשרי למקום של כיוון להיות מוכרע בחלל ריק או במלאות אחידה .198דבר אחיד
אין לו גבול שהוא יותר ראוי מגבול אחר להיות כיוון שמנוגד לכיוון אחר .לכן המקום של הכיוון

 195למרות שזה חלק חדש ,הוא ממשיך באותו עניין של "כיוון" שהתחיל בו בחלק הקודם מפרק ל"ב.
ויש ללמוד את הדברים לפי הסדר משם .בהערה האחרונה של החלק הקודם ביארתי באופן כללי את עיקר
הנושא בחקירה על הכיוונים והוא יסוד הכרחי להבנת התפתחות העניין כאן.
 196קדימה ואחורה .עיין פיזיקה ספר ד' פרק א' .9b208
' 197למעלה ולמטה' הוא כיוון שנקבע על פי התנועה הטבעית של העפר כלפי מטה ושל האש כלפי מעלה.
' 198מקום' יכול להיות תרגום של  placeכשמדובר במקום מוחלט ,או תרגום של  positionכשמדובר
במקום ביחס לגופים אחרים ,עיין הסבר לזה בחלק א' פרק י"ז .כאן מדובר על .position

אורך היקום כולו הוא סופי רק ביחס למה שמחוץ לו ,דהיינו המופשט ,אבל מצידו הפנימי ,החומרי ,הוא
שואף לאין סוף ,וכך גם הזמן.
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מקומו של מרכז כדור הארץ אינו מקום מוחלט ,כיוון שאי אפשר למדוד את מקומו ביחס לגבולות היקום.
אם נמתח קו המתחיל ממרכז כדור הארץ ומסתיים בגבול היקום החיצוני ,לא נוכל למדוד אורך של קו
כזה .לעיל חלק א' פרק י"א אבן סינא הוכיח שגודל היקום סופי ,אבל אין הכוונה שיש מספר כלשהו
שיכול למדוד את האורך של היקום מקצה לקצה .הרי אם נניח שגבול היקום נמצא במרחק מיליון
קילומטרים ממרכז היקום ,במחשבה אפשר לחשוב על מיליון ואחד ,ונוכל לחשוב מה נמצא במרחק
מיליון ואחד קילומטרים ממרכז היקום .אם כן היקום לא באמת מסתיים במרחק מיליון קילומטר מהמרכז,
כי אז תהיה אפשרות ,לכל הפחות תיאורטית ,לפרוץ את הגבול ולהכנס לקילומטר המיליון ואחד .אלא
בהכרח כל מספר של אורך שנחשוב עליו שהוא מידת האורך שבין מרכז היקום לגבולו ,המרחק האמיתי
יהיה גדול יותר ממנו .זה מספר שהוא שואף לאין סוף ,הוא כמו נע לכיוון האין סוף ,בכל נקודה שנעצור
את תנועתו שם הוא תמיד יהיה סופי ,אבל אי אפשר לעצור אותו בשום נקודה .התנועה היא רצף ולא
מורכבת מנקודות (עיין לעיל א' י"א בהערה על אין סוף בכח ואין סוף בפועל).
במורה נבוכים ב' י"ג וב' ל' כתב שמה שאנו אומרים שהעולם נברא ומחודש ואינו קדמון ,אין הכוונה
שיש מספר סופי של שנים שעברו מאז בריאת העולם עד ימינו .אלא מנקודת המבט של מי שבתוך העולם
החומרי ,אין לזמן סוף כלל מצד העבר ,הוא תמיד היה ואין לו התחלה .מה שאנו אומרים שהעולם נברא
ומחודש ,ושהזמן עצמו נברא ,הכוונה שהוא נברא מהאין סוף; משם נולד באופן מחודש מרצונו של
הבורא זמן שאין לו מצד עצמו התחלה .באותו אופן ,מידות האורך רוחב וגובה השל היקום מנקודת
המבט של מי שבתוך היקום אין להן שום מקום מסויים שאפשר להגדיר אותו כמידת אורך כלשהי
מהמרכז .ובכל זאת היקום אינו אין סופי ,כי הוא מוגבל על ידי המופשט .אם מה שמחוץ לגבול היקום
אינו יכול להיות בעל ממדים כלשהם (כי אז נוכל לחשוב על כניסה לתוך אותו מקום ריק) ,הרי שהוא
המופשט .המופשט אינו רעיון או מחשבה ,אלא הוא מציאות ,והיא יותר נמצאת מהחומר ,כמו שהגוף
המטיל את הצל יותר נמצא מהצל שלו .לכן היא יכולה להגביל את מציאות החומר אע"פ שאינה חומר
בעצמה.
עולה מזה שאין למרכז היקום מקום שאפשר להגדיר אותו לפי קואורדינטות כלשהן ,כי גבולות היקום
אין להם מקום מוגדר ואם לא ביחס אליהם אז ביחס למה נמדוד את מקומו של מרכז היקום .המקום של
מרכז היקום הוא רק יחס בין היסודות .עניין זה יכול להיות מובן רק מעט מעט במשך שנים רבות של
התפתחות הלומד תוך כדי לימודו.
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מוכרח לקרות במשהו מחוץ לו .הכרחי שדבר זה יהיה או גוף או גופני .199דבר סופי יחיד ,באשר
הוא כזה ,אם נניח שקיים ,ניתן להניח רק גבול יחיד שלו  -גבול זה הוא מה שמקיף אותו.200

 199בחלל ריק או בגוף מלא אחיד ,אדם מצביע לכיוון מסויים וקורא לו למשל 'למעלה' ,אם הוא יצביע
שוב לכיוון שנדמה לו כאותו כיוון ,אין שום דרך לדעת האם ההצבעה השנייה היא לאותו כיוון כמו
הראשונה או לכיוון אחר .גם אם תמיד יצביע לכיוון שעובר מרגליו לראשו ,אולי כל גופו שינה כיוון .מה
שאין דרך לדעת לאיזה כיוון ההצבעה ,אין זה מכשול טכני חיצוני ,אלא חסרון בעצם אפשרות ההגדרה
של כיוון .לכן מוכרח שיהיה דבר מה חיצוני שמכריע את הכיוון ,ומשמש כנקודת מוצא להגדיר לפיה את
הכיוונים .דבר זה מוכרח להיות גופני כי כיוונים נמצאים רק במה שיש לו התפשטות תלת ממדית ולא
בצורות מופשטות .הגופים החומריים הם מה שמאפשר שיהיה יחס ,ביניהם היחס ,וכמו שביארתי לעיל
שהמקום הוא יחסי.
הניסוח "גוף או גופני" צריך ביאור .הכוונה היא שבאופן כללי אנו מדברים על גוף חומרי ,אבל במסויים
אנו מדברים כאן על ארבעת היסודות .אבן סינא מלמד את סדר השתלשלות המציאות מהתחלת הבריאה
וכעת אנו עוסקים בשלב שלפני התהוות היסודות עצמם .לעיל עסקנו במציאות המתימטית שהיא גם כן
שלב מעבר מהחומר הראשון המופשט אל היסודות החומריים .ה'כיוון' הוא שלב מעבר נוסף בין
המציאות המתימטית למציאות ארבעת היסודות .היסודות אינם גוף במלוא מובן המילה ,אין יסוד טהור
בטבע .כל מה שקיים בטבע הוא רק גופים שהחומר שלהם הוא תרכובת של כל ד' היסודות .לכן אבן
סינא קורא להם משהו גופני ולא גוף ממש.
 200אבן סינא אומר לנו כאן מה מכריע את הכיוון .לפי אריסטו המציאות החומרית כולה היא סופית
במידות שלה ,כמו שביאר לעיל חלק א' פרק י"א .גוף סופי בהכרח יש לו גבול ,אבל בגוף יחיד הגבול
הזה לא גובל בינו ובין שום דבר אחר .אין שום דבר אחר מלבד המציאות כולה ,לכן הגוף שהוא המציאות
הוא גוף יחיד ואינו גובל בשום גוף אחר .ההגדרה החומרית של 'גבול' היא שהוא גובל בין מה שמצד זה
למה שמהצד השני .כאן זהו גבול שיש לו רק צד אחד ,זה לא גבול במובן הרגיל ,אלא זה המושג המופשט
של 'גבול כשלעצמו' (עיין בזה לעיל חלק א' בהערה שבסוף פרק י"ב ,תחת הכותרת המהות הראשונית
של החומר) .הגבול הזה הוא כדורי כי אין שום דבר שיגרום לו לשנות מכדוריותו ,שהיא הצורה הכי
פשוטה שלובש גוף אם אין לו שום אילוץ לשנות ממנה .הגבול הכדורי הזה הוא העצם הגופני (הגבול
כשלעצמו הוא החומר הראשון ,כמו שביארתי לעיל חלק א' פרק י"ב ,והוא גופני כי הוא חומר כלומר
הגבלה ,אבל הוא לא גוף ממש כי כשלעצמו אינו תלת מימדי) שחיצוני לכל הגופים הנמצאים ושמכריע
שמה שלכיוון מרכז הכדור הוא 'למטה' ,ומה שלכיוון היקף הכדור הוא 'למעלה' ,ועל זה נשענות שאר
הכרעות הכיוון.
(עומק נוסף בזה גנוז בספר עץ חיים מהאר"י ז"ל בשער א' ענף ב':
"דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום
מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא ולא היה לו בחינת
ראש ולא בחינת סוף אלא הכל היה אור אחד פשוט שוה בהשוואה אחת והוא הנקרא אור אין סוף .וכאשר
עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות [ ]...והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו
באמצע אורו ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית ואז נשאר מקום פנוי
ואויר וחלל רקני מנקודה אמצעית .והנה הצמצום הזה היה בהשואה א' בסביבות הנקודה האמצעית
ריקנית ההוא באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה ולא היה בתמונת
מרובע בעל זויות נצבת לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת מכל צדדים והסיבה
היתה לפי שכיון שאור האין סוף שוה בהשוואה גמורה הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל
הצדדים ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר הצדדים .ונודע בחכמת השיעור שאין תמונה כל כך
שוה כמו תמונת העיגול מה שאין כן בתמונת מרובע בעל זויות נצבת בולטות וכן תמונת המשולש וכיוצא
118

חלק ב  -פיזיקה

בכל ממד שני כיוונים קורים ,אלה שני קצוות .201מאחר שהכיוונים שקורים על פי הטבע הם
ה'למעלה' ו'הלמטה'  -ואלה הם שניים  -נובע מכך ש [ ]1או שההגבלה קורה על ידי גוף יחיד,
לא באשר הוא יחיד ]2[ ,202או שהיא קורה על ידי שני גופים.203

בשאר התמונות ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האין סוף בבחינת עיגול והסיבה הוא בעבור שהוא שוה
בכל מידותיו כנ"ל [.]...
עוד יש סיבה אחרת והוא בעבור הנאצלים אשר עתיד להאצילם אחר כך בתוך המקום החלל ההוא הריק
ופנוי כנ"ל .והענין הוא כי בהיות הנאצלים בתמונת העגולים הנה אזי יהיו כולם קרובים ודבוקים בא"ס
[באין סוף] הסובב אותם בהשוואה אחת גמורה והאור והשפע הצריך להם יקבלום מן א"ס מכל צדדיהם
בשיקול א' משא"כ אם היו הנאצלים בבחי' מרובע או משולש וכיוצא בשאר תמונות כי אז היה בהם זויות
בולטות קרובות אל הא"ס יותר משאר צדדיהם ולא היה מקבלים אור א"ס בהשוואה אחת .ובסוף ענף ג'
יתבאר טעם למה הוצרך ענין הצמצום הזה ומה ענינו"
העניין הוא שבשורש המציאות יש קו אחד שהוא ממרכז העיגול אל הקוטר שלו ,ואותו קו נמצא בכל
מקום כי אין הבדל באיזה מקום הוא חותך את הקוטר; וזו אחדות הבורא שהיא בכל .בתחילה האחדות
היא בתמונה ה שווה של העיגול ,ומשם משתלשל לקו שהוא מעצם מהות העיגול ,הקו מהמרכז לקוטר.
הקוטר הוא החומר הראשון ,התוהו ,הגלגל החיצון ,והקו הוא הבוהו (המציאות המתימטית שמתחילה
ממה שהקו חותך ,שזה שורש עניין ההגדרה שהיא שורש המספר) ,הוא שורש מה שהגלגל החיצון
מתפרט לגלגלים פנימיים ,וגם ארבעת היסודות הם גלגלים שבתוך הגלגלים השמיימיים .זה עניין "האחד
ברא אחד" .הקו הוא זה שממנו משתלשל ומתפרט אילן הספירות .כשלומדים היטב רואים שבכל מקום,
בלי יוצא מהכלל ,דברי אבן סינא ודברי האר"י עולים בקנה אחד ומאירים זה על זה).
הקדמה לנושא הכללי שעליו מדבר כאן אבן סינא:
עיין בדברי אפלטון בטימיאוס על התהוות כדור המציאות במאמרים ומקורות נלווים מאמר  ,6שהם
ההקשר של דברי אבן סינא כאן.
 201שלושה זוגות של שני קצוות :למעלה ולמטה ,קדימה ואחורה ,ימינה ושמאלה .והתנועה השביעית
היא הסיבובית .וכמו שכתב בטימיאוס.
 202גוף יחיד פירושו כדור המציאות כולה" .לא באשר הוא יחיד" פירושו שמצד יחידותו יש לו גבול אחד
כדורי שמקיף אותו ,אבל הציר שעובר ממרכזו להיקפו ,שקובע את הלמעלה ולמטה ,יוצא אל הפועל
מכח שיש התחלה של מושג התנועה .תנועה סיבובית היא סביב המרכז והיא מוציאה אל הפועל את
נקודת המרכז (כמו שכתב אבן סינא לעיל בחלק א' פרק כ"ח עיין שם .בלי מה שהתבאר שם ,ובעיקר
בחלק א' פרק ג'  ,שברצף אין נקודות בפועל ,לא יובן כלל מה שמדובר בו כאן) ,ויוצרת את הציר של
למעלה ולמטה ,מההיקף למרכז .לכן הכדור מכריע את הכיוון של למעלה ולמטה מכח התנועה שמתלווה
אליו מכח טבעו החומרי שמחייב תנועה (כמבואר בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר
התנועה יסוד ההווייה) ,ולא באשר הוא יחיד.
 203הכוונה שנעשה בתוך כדור המציאות המקיף הכל ,עוד גלגל פנימי שהוא מוקף .מה שהגלגל החיצון
יוצר עוד גלגל פנימי בתוכו ,וגם הפנימי יוצר עוד פנימי וכן הלאה עד שיהיו עשרה גלגלים ,זה נובע
בהכרח מקיומו של המקיף שעניינו הוא השפעת ההשתלשלות כלפי מטה ,על ידי חזרה על הבריאה
הראשונה במדרגות שהולכות ויורדות ,זו תנועת היציאה מהכח אל הפועל ,ולא כאן המקום לבאר את
ההכרח הזה ,כיוון שאבן סינא לא עוסק בזה כאן .זהו פן אחר של עניין התנועה ,שמתלווה בהכרח לעניין
החומרי .אחרי שיש שני גופים שהאחד מהם מקיף את השני ,די בזה להוציא אל הפועל את נקודת המרכז
גם בלא תנועה סיבובית אלא מכח תנועת היווצרות הגלגלים זה בתוך זה ,כי רק נקודת המרכז ממקמת
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במקרה של ההגבלה על ידי שני גופים ,או שאחד משני גופים אלה מקיף והשני מוקף ,או
שהמקומות של שני הגופים נפרדים .אם אחד משני הגופים מקיף והאחר מוקף ,אז האחרון נכנס
באופן מקרי תחת ההשפעה .זהו משום שמה שמקיף לבדו מכריע את שני הקצוות של הממד ,על
ידי הקירבה שמוכרעת על ידי מה שמקיף אותה ועל ידי המרחק שמוכרע על ידי המרכז שלו  -בין
שיש ריק או מלאות בתוכו או מחוץ לו.204
אם ההגבלה קורה באופן השני ,205הכיוון של הקירבה נקבע ,אבל הכיוון של המרחק אינו מוכרח
להיות מוכרע על ידי הגוף .זהו משום שמרחק ממנו לא מוכרח להיות מוכרע באופן מסויים ,אלא
אם כן הוא זה שמקיף .לא שהשני יותר מתאים מהראשון להיות במרחק מסויים יותר מאשר
במרחק אפשרי אחר ,אלא מחמת מכשול שבהכרח עוזר בהכרעת הכיוון ,וזהו הגוף .אבל הניתוח
206
שמעורב בהתבוננות בו ,ובעיון במקום שלו ,הוא מעגלי.

את המוקף דווקא במרכזו של המקיף ובמרחק שווה מכל נקודה על היקפו ,כי המרכז הוא הקושר והמאחד
את כל מדרגות הגלגלים השונות.
 204כשיש מקיף ומוקף ,המקיף לבדו מכריע את הכיוון של למעלה ולמטה ,והמוקף מקבל את ההכרעה
הזו במקרה ,כיוון שהזדמן לו להיות מוקף .מצד עצמו אין במוקף את ההכרעה של למעלה ולמטה .מה
שגורם להוציא אל הפועל את נקודת המרכז הוא המרחק השווה בין הגבול של המוקף לגבול של המקיף,
כי המרחק הזה צריך את נקודת המרכז כדי למדוד אותו .המרחק השווה הזה נקבע על ידי המקיף ,ממנו
נמדד המרחק עד גבול המוקף ,ולא להיפך (כי המקיף הוא שיצר את מושג הגבול ,ובלעדיו לא היה כלל
עניין 'גבול' ,והמדידה היא מכח שיש גבול ,ולכן תלויה בו לבדו).
 205באופן שהמקומות של שני הגופים נפרדים .כלומר יש גוף שנמצא מחוץ לכדור המציאות (זה בלתי
אפשרי כי המציאות מוגדרת כ'הכל' ,מה שכולל את הכל ,ואם היה משהו מחוץ לה הוא היה נחשב בתוכה
מכח הגדרתה שכוללת גם אותו .אבל אבן סינא לצורך הדיון לא מתחשב בזה ,וכמו שבטימיאוס דן
באפשרות שהיה יותר מיְקּום אחד).
 206אנו מחפשים כאן הכרח לקו שיהיה בו כיוון וזה מה שיאפשר תנועה לאורך כיוון ,וזו נקודת הבקיעה
של המציאות החומרית מהמציאות המופשטת ,כי המציאות המופשטת אין בה תנועה ,והמציאות
החומרית כל כולה אינה אלא רק תנועה (כמו שהתבאר בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה 35
במאמר התנועה יסוד ההווייה) .אם היה עצם כלשהו שנמצא מחוץ לכדור היקום ,היינו יכולים למתוח
קו שמתחיל מאותו עצם אל מרכז היקום ,זה מה שכתב "כיוון הקרבה"; אבל אם היינו מותחים את הקו
ממרכז כדור היקום ,הקו אינו מוכרח לפגוע באותו עצם שמחוץ ליקום .אם מדובר רק בכדור היקום ,יש
יחס הכרחי בין מרכזו להיקפו ,המרכז קובע את ההיקף שהוא סך כך המקומות בעלי מרחק שווה מהמרכז,
וההיקף קובע את המרכז שהוא מרכז מעגל ההיקף .כל קו שיוצא מהמרכז בהכרח מגיע להיקף אחרי
מרחק שווה ,כי הקו מבטא את היחס המוכרח שבין המרכז להיקף .אם הקו הוא מעצם שמחוץ ליקום,
אין יחס הכרחי בין המרכז לאותו עצם ,המרכז הוא המציאות שאותה אנו מבקשים לראות כתנועה ,דבר
שמחייב כיוון .לכן הקו מאותו עצם חיצוני יהיה לכיוון המרכז ויקבע מרחק וכיוון (כיוון הקרבה ,כלומר
ההתקרבות למרכז היקום) ,אבל אם הקו היה בכיוון הפוך (כיוון המרחק ,ממרכז היקום אל אותו עצם
חיצוני) ,הקו שממרכז היקום אין לו הכרח להגיע לאותו עצם חיצוני והוא יכול להימתח לכל כיוון ואז
לא יגיע לאותו עצם ,כך שמצד כיוון המרחק אין הכרעת כיוון .אם נחליט שהקו שמתחיל ממרכז היקום
יפגע באותו ע צם חיצוני ,מה שיעזור לפגיעה הזו הוא שיש לאותו עצם חיצוני תלת ממדיות ,גופניות,
אבל מבחינת העיון המופשט אין כאן סיבה להכריע שהקו שיוצא מהמרכז יהיה דווקא אל אותו עצם,
ומבחינת העיון המופשט שלא מתחשב בחומריות של אותו עצם ,הכיוון של העצם אינו שונה מכל כיוון
אחר ולכן שוב נחזור לכך שהקו שיוצא מהמרכז קובע מעגל מסביב למרכז.
הדיון על גוף שמחוץ למקיף מיוסד על דברי אפלטון בטימיאוס עמ' :32
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לכן זה ברור שלהכריע ולקבוע כִׁ יּוּון יכול להעשות רק על ידי גוף יחיד - 207לא בגלל שלגוף הזה
יש כל סוג של טבע - 208אלא במידה שהוא במצב מסויים 209שמכריח את ההכרעה של שני קצוות

"וכי צדקנו ,אפוא ,בקראנו לו "עולם אחד" ,או היה עלינו לדבר על עולמות רבים ,ואף מרובים עד אין
מספר? יש לקרוא לו אחד ,אם אמנם עלינו לקיים את מאמרנו ,שהוא נוצר לפי הדגם שלו .שמה שמקיף
את כל החיים המושכלים ,אינו יכול להיות אחד משני בני זוג; שאילו כן ,צריך שיהא חי שלישי שיקיף
שניים אלו ,והם יהיו חלקיו; ועולמנו היה צריך להיות דיוקן  -לא של הללו ,אלא של ההוא שמקיפם.
לפיכך ,למען יהא עו למנו דומה לחי המושלם מבחינת ייחודו ,לא יצר היוצר שני עולמות ,ולא מרובים
עד אין סוף ,אלא העולם הלזה היה והנו ויהיה אחד שאין שני לו".
אבן סינא כאן מפרש מה שכתב אפלטון "צריך שיהא חי שלישי שיקיף שניים אלו" .יש לשאול למה צריך
שיהא שלישי ואי אפשר שיהיו שניים? אפלטון משיב שהשניים צריכים מקיף .ויש לשאול למה הם
צריכים מקיף? ואבן סינא כאן מפרש שבלי שיהא להם מקיף מבין השניים לא תהיה הכרעת כיוון של
למעלה ולמטה ,ולא תתאפשר תנועה ,הרי בהגדרת התנועה מוכרח שהיא לכיוון מסויים ,ובלי תנועה אין
חיים ואין מציאות כלל (כמו שהתבאר בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה
יסוד ההווייה) .אם התנועה הייתה מכח כיוון שמוכרע על ידי הקו שבין שני גופים ,הכיוון היה מקרי.
החשיבות שיש בדיון כאן היא בכך שנבין שהתנועה היא לב עצמיות המערכת של מקיף ומרכז ,שהקו
מהמרכז תמיד יפגע במקיף .המקיף קובע שמחוץ לו נמצא המופשט ,המרכז הוא סוף ההשתלשלות ,הוא
החומר במדרגה הנמוכה ביותר ,יסוד העפר .הקו הוא מהמופשט המוחלט אל החומרי המוחלט ,והוא
הקו של עצם המציאות ,עצם הבריאה ,התגלות האלוהות .הקו מונח בו כיוון שהוא תנועה ,כי השתלשלות
העולמות מהמופשט שורש עניינה הוא התנועה כתנועה ,כמושג מופשט .היא התנועה של נביעת השפע,
קיום העולמות ,תנועת ירידת המציאות מהמופשט אל החומרי דרך כל המדרגות.
ללא התנועה המציאות כולה אינה אלא נקודה בלבד ,וכמו שכתב הרמב"ן על בראשית א' א' ,מה שהופך
את הנקודה לעיגול ,שיש בו מקום לכל הנבראים ,הוא התנועה .בלי תנועה זו נקודה ,בתוספת עניין
התנועה יש עיגול שסובב סביב המרכז (התנועה פירושה מרחק ,כשנכנסת בחינת מרחק לנקודה נעשה
עיגול) ,התנועה היא בכך שיש יציאה אל הפועל מהמקיף כלפי המרכז ,תנועה מהמקיף כלפי המרכז ,כמו
שביאר אריסטו את התנועה בתחילת פיזיקה ג' שהיא עצם היציאה אל הפועל כמושג מופשט של יציאה
אל הפועל כשלעצמה (זהו היושר במונח של האר"י ,בעץ חיים שער א' ענף ב' ,וזה גם עניין השפע שהוא
על ידי הקו) ,והיא גם בתנועה סיבובית (עיגולים במונח של האר"י שם).
לשון האר"י שם:
"והנה האור הזה המתפשט תוך החלל הזה [האור שנכנס מאור אין סוף אל העיגול הפנוי של הצמצום]
הנה הוא נחלק לב' בחינות :הא' הוא שכל האורות שבתוך החלל הזה מוכרח הוא שיהיה בבחינת עגולים
אלו תוך אלו .והמשל בזה אור ספירת הכתר עיגול א' ובתוך עיגול זה עגול חכמה וכיוצא בזה עד תשלום
י' עגולים [ ]...וכל עגול מאלו יש אור מקיף אליו כמוהו גם כן עגול אחר כמוהו נמצא שיש אור פנימי
ואור מקיף וכולם בבחינת עגולים .והבחינה הב' הוא כי הנה באמצע כל האצילות העגול הזה מתפשט
דרך קו ישר בחינת אור דוגמת העגול ממש רק שהוא ביושר [ ]...ולבחינה זו קראו בתורה את האדם
בצלמו בצלם אלהים ,כמו שכתוב ויברא אלהים את האדם בצלמו וגו' ,כי הוא קו ישר ומתפשט בדרך
קוים וכמעט כל ספר הזוהר והתיקונים אינם מדברים אלא בזה היושר"
 207או לבדו ממש אם הוא מסתובב סביב צירו ,או אף בלי תנועה אם הוא מקיף גוף נוסף וגם זה נקרא
לבדו כמו שביאר .אבל לא אם יש גוף נוסף מחוץ לו.
 208לא אם הגוף מרובע או משולש ,אלא רק אם הוא כדורי.
 209כדורי.
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מנוגדים .אם הגוף אינו גוף שמקיף ,קירבה מוכרעת על ידו ,אבל זה שמונח כנגדו אינו מוכרע על
ידו.

פרק ג
רמיזה :על הגוף שמכריע את הכיוון
המקום הטבעי של כל גוף שהולם אותו לעזוב את מקומו הטבעי ולחזור אליו ,יש לו כיוון שהוכרע
עבורו ,ולא על ידי אותו גוף .זהו משום שגוף כזה עשוי לעזוב את מקומו ולחזור אליו ,ובשני
האופנים מקומו יש לו כיוון .210לכן מוכרח להיות שההכרעה של הכיוון של מקומו הטבעי של
 210כאן מדובר על הגופים של ד' היסודות ,אש רוח מים ועפר ,שנעים בתוך כדור היקום .העפר מקומו
הטבעי למטה ,אפשר לאלץ אותו בכח חיצוני לנוע למעלה ,אבל מייד כשהאילוץ ייפסק הוא ינוע למטה.
תמיד הוא נע לשם ,ואם לא יהיה מעצור הוא יגיע עד מרכז היקום ורק שם ינוח .האש מקומה למעלה,
ולשם היא נעה .מקום טבעי אפשרי רק כשיש כיוון .הכיוון לא נקבע על ידי העפר או האש מצד עצמם
אלא על ידי משהו שונה מהם ,שהוא היסוד החמישי ,שהוא חומרו של הגלגל המקיף .היסוד החמישי אי
אפשר לאלץ אותו לצאת ממקומו הטבעי ,אין לו מקום טבעי ,ואין אפשרות שינוע כלל ,כיוון שהוא רק
מידות טהורות ,כלומר הוא רק מרחקים בלי שיש מילוי כלשהו בתוך המרחקים האלה.
החומר החמישי הוא ישות מתימטית
בהלכות יסודי התורה ג' ג' כתב" :כל הגלגלים אינן לא קלים ולא כבדים ואין להם לא עין אדום ולא עין
שחור ולא שאר עינות וזה שאנו רואין אותם כעין התכלת למראית העין בלבד הוא לפי גובה האויר וכן
אין להם לא טעם ולא ריח לפי שאין אלו המאורעין מצויין אלא בגופות שלמטה מהן".
איך ייתכן שגוף חומרי אינו קל ואינו כבד? אז מה הוא? בהכרח הכוונה שהוא מופקע לגמרי מהקטגוריה
של כבד וקל (וכן מהקטגוריה של צבע ושל טעם וכל כיו"ב) .איננו מכירים ,ולפי המושגים המוכרים לנו
אין זה ייתכן כלל ,שגוף חומרי כלשהו יהיה מופקע מהקטגוריה של כבד או קל ,אלא רק הישויות
המתימטיות .במטאפיזיקה זתא פרק י' ,אטא פרק ו' ,וזתא פרק י"א  4b33-1037a1036כתב אריסטו
שהישויות המתימטיות הן ישויות חומריות .המספר שלוש אינו כבד ,ואין הפירוש שהוא קל אלא שהוא
מופקע לגמרי מההגדרות של כבד או קל (וכן של בעל צבע כלשהו או טעם כלשהו) .אם כן החומר
החמישי דומה לישויות המתימטיות ,ומזה היסוד למה שכתב הנרבוני על מורה נבוכים א' ע"ב על מה
שכתב סמוך לסוף הפרק שהגלגל הוא דק ,שהפירוש הוא שמה שנאמר עליו שהוא חומרי אין הכוונה
שיש בו חומר אלא הוא "מרחקים זולת חומר" .כלומר מימדים ,מידות אורך רוחב ועומק ,אבל ריקים.
עיין גם בפירוש שם טוב בזה שם ,שכתב שהחומר החמישי הוא חומר רק בשתוף השם ,והגלגלים נקראים
חומרים מפני "הכח אשר בהם באנה"' .אנה' פירושו קטגוריית המקום .יש לגלגלים כח בקטגוריית
המקום ,כלומר אפשרות לתפוש מקום .וזה החלל הריק שהוא תופש מקום אבל הוא ריק .צורת התלת
ממדיות שהתבארה לעיל בחלק א' מפרק ז' ,היא האפשרות הטהורה שיהיה גוף שתופש מקום ,היא לא
שייכת עדיין לשום מימוש ,לכן מקומה בסדר ההווייה הוא לפני ארבעת היסודות .היסוד החמישי הוא
לא לפני ארבעת היסודות אלא מקביל להם בסדר ההווייה ,הוא הגבול בין האפשרות הטהורה ובין
המימוש .הוא כבר קיים בטבע החומרי ,קיים בפועל ,אפשר לקחת סרגל ולמדוד אותו בתוך הטבע
החומרי ,אבל מה שמודדים הוא עדיין רק אפשרות למלא אותו בחומר ממשי ולא בעצמו בעל ממשות.
זה החלל הריק שרואים שיש בין הכוכבים או בין החלקיקים היסודיים ,שהוא עצם חומרי הידוע למדע
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החומרי .לעומת זאת עולם הבוהו ,התיאור המתימטי של העולם שהיה שלב לפני התהוות ארבעת
היסודות ,לא הייתה שייכת בו כלל מדידה בסרגל ,הוא עדיין מופשט.
לכן החומר החמישי (הנקרא לפעמים היסוד החמישי ,שהוא חמישי לארבעת היסודות הארציים) נקרא
'חומר' רק בשתוף השם (שיתוף השם הכוונה לשני מובנים שונים לגמרי של אותה מילה ,כמו ש'עין' היא
העין שרואה והיא גם מעיין מים .כך המובן של המילה 'חומר' שונה לגמרי כשמדובר על החומר
החמישי).
במורה נבוכים א' נ"ח כתב:
"ואתה האיש המעין במאמרי זה יודע כי זה הרקיע והוא גשם מתנועע שכבר ידענו זרתותיו ואמותיו
וידענו שעור חלקים ממנו ורוב תנועותיו נלאו שכלינו כל הלאות מהשיג מהותו  -עם היותנו יודעים שהוא
בעל חומר וצורה בהכרח אלא שאינו זה החומר אשר בנו;  -ולזה לא נוכל לתארו אלא בשמות הבלתי
מקיימים לא בחיוב המקיים  -שאנ חנו נאמר כי השמים לא קלים ולא כבדים ולא מתפעלים ,ולזה לא
יקבלו פעולה ,ואינם בעלי טעם ולא בעלי ריח וכיוצא באלו השלילות  -כל זה לסכלותנו בחומר ההוא".
כתובים כאן דברי אבן סינא כאן שכיוון שהשמיים לא קלים ולא כבדים אינם מקבלים שום פעולה ,כלומר
אי אפשר לדחוף אותם ממקומם.
ד' היסודות "הולם אותם" שתהיה אפשרות להוציא אותם ממקומם הטבעי ושהם ינועו בחזרה אליו ,כי
הם חומר שיש בו מילוי .מה שאין כן החומר החמישי שאין בו מילוי ולכן לא "הולם אותו" שיוכל לנוע
(מה שאנו רואים שגרמי השמיים עשויים מאבנים זהו משום שבכל מקום יש ארבעת היסודות ובכל מקום
יש את החומר החמישי .החומר החמישי הוא המקום של הגופים העשויים מד' היסודות ,החלל שבו הם
נמצאים .מה שכתוב שהחומר החמישי הוא בשמיים הכוונה לרובד של מציאות ולא למקום במובן
הפשוט) .מה שהגלגלים עשויים מהחומר החמישי פירושו שהם שדות כח בחלל ריק .הכוכבים עשויים
מאבן וגז כמו הגופים החומריים שבכדור הארץ ,אבל כגרמי שמיים שנראים מכדור הארץ כנעים באופן
אסטרונומי מדוייק מה שנגלה בהם בעיקר הא מסלול התנועה ושדות הכח ,ולא הקיום שלהם כמורכבים
מד' היסודות (שלזה צריך טלסקופ גדול או חללית) .לכן נאמר גם עליהם שהם מהחומר החמישי) .החומר
החמישי הוא החלל התלת ממדי בו נקבע הכיוון של למעלה ולמטה ,קביעת הכיוון לא שייכת למילוי
החומרי של ד' היסודות ,וזו כוונת אבן סינא שכתב שהכיוון אינו בגופים שהולם אותם לנוע ,דהיינו
המורכבים מד' היסודות.
מה שעפר למשל נופל למטה בעצמו ,הוא חידה; הוא לא חי במובן שיש לו נפש חיה שמניעה אותו ,ואין
כח גופני אחר שדוחף אותו ,ואם כן מניין מקור תנועתו.
הביאור בזה הוא לפי דברי המורה נבוכים א' ע"ב (תרגום שוורץ):
"כשם שבגוף האדם יש איברים שליטים ואיברים נשלטים הזקוקים לשם המשך קיומם להנהגת האיבר
השליט המנהיג אותם ,כך בעולם כולו בכללותו יש חלקים שליטים ,דהיינו ,הגוף החמישי המקיף וחלקים
נשלטים הזקוקים למנהיג ,דהיינו ,היסודות ומה שמורכב מהם .כשם שהאיבר הראשי ,אשר הוא הלב ,נע
תמיד והוא העיקרון של כל תנועה המצויה בגוף ,ושאר איברי הגוף נשלטים על-ידו ,והוא שולח להם
בתנועתו את כוחותיהם אשר הם זקוקים להם לפעולותיהם ,כן הגלגל הוא המנהיג בתנועתו את כל חלקי
העולם והוא שולח לכל מתהווה את הכוחות המצויים בו .מכאן שכל תנועה המצויה בעולם  -עקרונה
הראשון הוא תנועת הגלגל .וכל נפש המצויה לכל בעל נפש בעולם  -עקרונה נפש הגלגל.
][...
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וכשם שהחי חי כולו רק בתוקף תנועת לבו ,אף-על-פי שיש בו איברים נחים אשר אינם חשים ,כגון
עצמות ,סחוסים ואחרים ,כך המציאות הזאת היא פרט אחד החי בתנועת הגלגל  -אשר הוא בו בבחינת
הלב ביחס לבעל-הלב  -אף-על-פי שיש בו גופים נחים דוממים רבים".
מבואר כאן שתנועת הדוממים מקורה בגלגל .בגוף האדם יש איברים שנראים כמו אבנים מתות ,עצמות,
סחוסים ,גידים ,וכיו"ב ,ובאמת הם חיים ,שהרי כשהאדם תינוק העצמות והסחוסים והגידים קטנים
וכשהוא מתבגר הם גדלים ,ואינם מתייבשים ומרקיבים ,אלא שחייהם ותנועתם אינה מכח עצמם ,שמצד
ע צמם אין בהם חיים ,אלא הם נכללים בחיים הכלליים של הגוף (איברים כמו עין או לב או ריאות יש
להם צד של חיים משל עצמם ,נפש עצמית מיוחדת להם ,אע"פ שגם הם נכללים בחיים הכלליים של
הגוף ,והם כמו בעלי החיים בעולם שיש להם נפש משל עצמם .מה שאין כן הדוממים שנכללים בחיים
הכלליים בלי נפש מיוחדת משל עצמם (ולכן נאמר עליהם שהם מתים)) .הכרעת הכיוון של מעלה ומטה
שנובעת מטבע הגלגל המקיף ,החומר החמישי ,היא שורש התנועה ,שהיא שורש חיי היקום ,שכולו בעל
חיים אחד כמו שכתב אפלטון ,והחיים הכלליים האלה של היקום הם מה שמניע את העפר למטה ואת
האש למעלה ואת שאר היסודות בתנועתם הטבעית ,על דרך שהחיים הכלליים של הגוף מניעים את
חלקיו ,האיברים המוגדרים דרך נפשם והסחוסים באופן ישיר.
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גוף זה היא בסיבת גוף שונה ממנו ,שהוא רק סיבה [ ]1או של מה שקודם לגוף הזה שנפרד]2[ ,
או של מה שהוא בו-זמני איתו .211כך הגוף השונה 212יש לו קדימה מסויימת בסדר ההווייה על
פני גוף זה 213מחמת הסיבתיות או באופן אחר.214
 211הגוף המכריע ,הוא היקום כולו ,שאם מסתכלים עליו כעל אחד גמור החומר שלו הוא החומר החמישי.
החומר החמישי אינו נמצא רק בשמיים ,הוא החומר של המציאות הגשמית כולה כאחת ,אם מסתכלים
עליה מהבחינה שהיא גוף אחד פשוט שלם ואחיד בלי להתייחס לאיברים השונים שיש בה .וכמו שכתב
בטימיאוס (ובמטאפיזיקה למבדא פרק ח' כתב שהשמיים הם אחד וכוונתו לכל המציאות כמו שכתב
בהגהת ח"י רות וקורא לה "השמיים" כי מתייחס אליה כאחד גמור ואז החומר שלה הוא היסוד החמישי),
וניסח יפה במורה נבוכים א' ע"ב" :דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי
כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו הוא איש אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות" .בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  50במאמר הנמשל של חכמת הקבלה הבאתי ראיות לזה מלשונות של
אריסטו .החומר החמישי אין לו שום מאפיין של איכות ,כמו שכתב בהלכות יסודי התורה ג' ג' וביותר
במו"נ א' נ"ח ,כי הוא אחד פשוט ללא מורכבות כלל והקטגוריה היחידה שלו היא הכמות ,הוא מרחקים
טהורים כמו שהתבאר לעיל על פרק ג'.
בחלוקה [ ]1כותב אבן סינא "מה שקודם לגוף הזה שנפרד (דהיינו אחד מהיסודות)" ,מה שקודם הוא
ההסתכלות על המציאות כולה כגוף אחד פשוט שכולו רק חומר חמישי ,והיסודות הן ההתפרטות של
ההסתכלות הזו; עולה מזה שהגוף המכריע את הכיוון הוא סיבה להכרעת הכיוון באותו גוף אחד פשוט
שהוא מהחומר החמישי (שהוא זה שקדם לגוף שנפרד דהיינו ד' היסודות).
בחלוקה [ ]2הגוף המכריע את הכיוון הוא סיבה להכרעת הכיוון בארבעת היסודות כולם ביחד בבת אחת,
שהם "מה שהוא בו זמני" עם אותו יסוד אחד שאנו דנים בתנועתו הטבעית כשהוא נעקר ממקומו הטבעי
ושב אליו.
החלוקה השנייה מובנת ,אבל החלוקה הראשונה קשה להבנה ,הגוף האחד שהוא היקום כולו כעצם אחד
מחומר חמישי וצורה פשוטה של אחדות ,הוא הגוף הראשון ,זה הגלגל המקיף (שנמצא בכל כי הוא
החומר הראשון) ,שהוא הגוף החומרי הראשון במציאות .אין גוף נוסף מעליו שיהיה המכריע של הכיוון
לגביו.
אלא החלוקות [ ]1ו [ ]2כאן מתייחסות לחלוקות [ ]1ו [ ]2בפרק הקודם ,פרק ב' .חלוקה [ ]1שם אומרת:
"או שההגבלה קורה על ידי גוף יחיד ,לא באשר הוא יחיד" .הכדור בעצמו אין לו נקודת מרכז ,כל זמן
שהוא לא נע בתנועה מעגלית סביב מרכזו ,וכמו שכתב לעיל חלק א' פרק כ"ח (זו התנועה שנקראת אצל
האר"י "עיגולים" .או כל זמן שאין בו תנועת יציאה אל הפועל שגורמת להיווצרות גלגלים קטנים זה
בתוך זה בתוך הגלגל המקיף ,שהיא בחינת היושר וכמו שהתבאר לעיל .תנועות אלה מחדשות עם
התחדשותן גם את המרכז ,או כציר שסביבו תנועת הסיבוב ,או כסוף מהלך הצטמצמות העיגולים שהם
זה בתוך זה ,ואי אפשר שיהיו זה בתוך זה במרחק שווה זה מזה בלי נקודת מרכז) .אם כן כיצד יתכן
שהגוף האחד הפשוט יכול להכריע את הכיוונים לבדו ,הרי לשם כך צריך שתהיה לו נקודת מרכז .לכן
הוא כתב "לא באשר הוא יחיד" לומר לנו שבפני עצמו לבדו אינו יכול להכריע את הכיוונים .אלא יש
משהו נוסף מלבדו שהוא סיבת הכרעת הכיוונים בו ,ובו הסיבה שאומר כאן אבן סינא בחלוקה [ ]1שהיא
סיבה כלפי מה שקודם ליסוד והוא הגוף היחיד ,שיש לו סיבה חיצונית לו שמכריעה את תנועתו .הסיבה
הזו היא התנועה .מקומה של התנועה בסדר ההווייה הוא מהסוגיות העמוקות והמורכבות ,כי יש בזה
בחינות שונות ,ולא אאריך בזה כאן .יש כאן הסתכלות שהתנועה היא משהו נפרד שהוא בסדר ההוויה
מעל הגוף האחד ,מצד הבחינה שאנו עוסקים בה כאן .ההסתכלות הזו היא רק בחינה אחת מההתבוננות
בעניין ,יש בחינה שבה אפשר לראות את התנועה כמשהו נפרד מהגוף האחד וקודם לו ,והתנועה היא
הסיבה החיצונית להכרעת הכיוון בגוף האחד (זו חלוקה [ ]1בפרק הקודם ובפרק הזה) ,ויש בחינה אחרת
(שהיא חלוקה [ ]2בפרק הקודם ובפרק זה) ,שהתנועה והגוף האחד הם אותו הדבר ואי אפשר להפרידם,
ואז הסיבה הראשונה היא הגוף האחד הנע ,והוא הסיבה להכרעת הכיוון של היסודות ארבעתם בו זמנית.
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התנועה כשלעצמה בנפרד מהגוף היא במהותה גופנית כי היא בחומר ,רק עצם חומרי נע ,אבל היא בחינת
הנפש החיה שבחומר .זה ה  pneumaשדיברו בו הקדמונים ,היא החיים שמונחים בשורש מהות החומר.
באדם זה מה שהרמב"ם מכנה "נשמה" ,בהלכות יסודי התורה ד' ט' עיין שם ,שהיא מצד הגוף וצריכה
לו ,כלומר היא אחד לגמרי עם הגוף ממש כמו הבשר ,ואינה כמו הנפש שהיא מצד השכל .זה הפירוש
של מה שאפלטון אומר שכדור היקום הוא עצם אחד חי ,והם חיים אחדים ,לא חיים נפרדים של פרטים
שונים .החיים הכלליים האלה הם בשורש כל חי פרטי ,כמו שחיי הגוף השלם הם השורש של חיי האיבר
המסויים.
וימתק בזה לשון המו"נ א' ע"ב" :וכמו שהאבר הראש אשר הוא הלב מתנועע תמיד ,והוא התחלת כל
תנועה שתימצא בגוף ,ושאר אברי הגוף תחת ידו ,והוא ישלח אליהם כוחותם אשר יצטרכו אליהם
לפעולותיהם בתנועותיו ,כן הגלגל הוא המנהיג שאר חלקי העולם בתנועתו והוא ישלח לכל מתהוה
כחותיו הנמצאות בו .הנה כל תנועה שתימצא בעולם התחלתה הראשונה תנועת הגלגל ,וכל נפש שתימצא
לבעל נפש בעולם ,התחלתה נפש הגלגל ".פעם אחת כתב "כל תנועה שתימצא בעולם" ,ואחר כך כתב
כמו חוזר על עצמו "כל נפש שתימצא בעולם" ,רמוז כאן שיש הקבלה בין התנועה לנפש ,מה שכל תנועה
התחלתה היא מהגלגל ,זהו עצמו מה שכל נפש היא מנפש הגלגל ,כי התנועה היא היא הנפש ,החיים.
הגדרת חי הוא מה שמניע את עצמו מכח נפשו ,בלי צורך במניע חיצוני.
עיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  50ביאור ארוך בעניין זה במה שכתבתי על ה pneuma
היא מה שתרגם רמב"ם "נשמה" .החיות היא התנועה ,ואפשר לראות בתנועה סיבה שקודמת להוויה
החומרית העומדת של חומר היקום (חלוקה [ ,)]1ואפשר לראות גם שהחיים והחומר הם אחד גמור באופן
מוחלט ואין לחלק ביניהם כלל (חלוקה [.)]2
דברי אפלטון בטימיאוס על התנועה והנשמה (המעיין יראה שהתנועה והנשמה אצלו הם דבר אחד ,ולא
אציין בכל מקום שמוכיח את זה)
עיין דבריו במאמרים ומקורות נלווים מאמר .5
 212המכריע את הכיוון.
 213היסוד האחד הנפרד מד' הי סודות ,שנעקר ממקומו ושב אליו בתנועה טבעית בקו ישר לפי הכיוון,
למעלה או למטה.
 214יש לשאול באיזה אופן אחר מלבד הסיבתיות יכול גוף להיות קודם לגוף אחר? אם מדובר בשני גופים
חומריים ,אין לזה תשובה ,באמת לא ייתכן שהאחד יקדם אם לא מכח סיבתיות (ועיין עוד ברמב"ם הלכות
יסודי התורה ב' ה'-ז') .אלא וודאי הכוונה למה שכתב אפלטון ,שאנו מדברים כאן בתנועה עצמה לפני
שיש גוף שהוא זה שנע ,והתנועה הזו היא הנשמה ,והיא עצם חומרי כי היא שורה בגוף וצריכה לגוף,
ואובדת באבוד הגוף ,כמו שכתב הרמב"ם הלכות יסודי התורה ד' ח'-ט'" :נפש כל בשר היא צורתו שנתן
לו האל והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו ועל צורה זו נאמר בתורה
נעשה אדם בצלמנו כדמותנו כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם כמו
המלאכים שהם צורה בלא גולם עד שידמה להן [ .]...אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי
שתפרד להם ואינה מכח הנשמה עד שתהא צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף אלא מאת ה' מן
השמים היא לפיכך כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות ותאבד הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם
הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה לא תכרת הצורה הזאת לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה אלא יודעת
ומשגת הדעות הפרודות מן הגולמים ויודעת בורא הכל ועומדת לעולם ולעולמי עולמים" (הרמב"ם דיבר
באדם ,ואנו מדברים בעולם ,והן הן הדברים) .אותה נשמה קודמת לגוף החומרי של הגלגל כיוון שהיא
עצם אמצעי שהוא בין צורה מופשטת ובין גוף חומרי ,יש בה בחינה כזו ובחינה כזו ,ומשום כך יש צד
שבו היא נכבדה על הגוף כמו שצורה נכבדה על הגוף ,וכמו שכתב בטימיאוס .זהו "האופן האחר" מלבד
הסיבתיות שרמז כאן אבן סינא.
126

חלק ב  -פיזיקה

פרק ד
השלמה :הגוף המכריע את הכיוונים הוא הגלגל המקיף
הגוף שמכריע את הכיוונים מוכרח להיות [ ]1או כזה שמקיף באופן מוחלט ואין לו מקום ,אע"פ
שיש לו מצב 215ביחס לגופים אחרים ]2[ ,216או כזה שאינו מקיף באופן מוחלט וכך יש לו מקום
שממנו אינו נפרד.217
ייתכן 218שהמכריע הראשון אינו יכול להיות אחר מאשר החלוקה הראשונה .219אם לחלוקה
השנייה יש מציאות שמקומה מוכרע על ידי הראשונה ,אז המקום והמצב של השני יהיה מוכרע
על ידי הראשון .לאחר זאת הכיוונים של התנועות הישרות 220מוכרעים .זה יהיה רק הולם
שהחלוקה הראשונה תהיה קודמת בסדר הבריאה ויהיו לה יחסים אחידים עם החלקים הנובעים
עד מצב מסויים .221כך החלוקה הראשונה היא כדורית.

 215כאן תרגמתי "מצב" כשהכוונה למקום יחסי ,כמו מעל או מתחת למשהו או החדר הפנימי (באנגלית
 ,)positionותרגמתי "מקום" כשהכוונה למקום מוחלט ,כמו ירושלים או המטבח (באנגלית .)place
במקומות אחרים לפעמים גם כשמדובר במקום יחסי תרגמתי "מקום" ולא "מצב" ,כיוון ששם מבחינת
התוכן לא היתה חשיבות לחלוקה בין מקום מוחלט למקום יחסי.
 216זהו הגלגל המקיף ,הוא "מקיף באופן מוחלט" כי אין שום דבר מחוץ לו .אין לו 'מקום' כי אין שום
דבר מחוץ לו שביחס אליו נוכל להגדיר את מקומו ,אבל יש לו 'מצב' כלומר מקום יחסי למה שבתוכו.
שיש בתוכו דברים שקרובים אליו או רחוקים ממנו (ועיין אבן סינא בספר הריפוי עמ'  146שסיבוב הכדור
(כדור וגלגל הם היינו הך) אינו שינוי בקטגוריית המקום אלא רק בקטגוריית המצב (ואין זו סתירה
לאריסטו במטאפיזיקה למבדא פרק ב' שתנועה היא רק בקטגוריות העצם ,הכמות ,האיכות ,והמקום; כי
אריסטו כלל לעניין זה את קטגוריית המצב עם המקום ,וכמו שמוכח מלשונו בפיזיקה ספר ה' סוף פרק
א))
 217זה הגלגל השני ,שהוא מוקף על ידי הראשון (ולכן אינו "מקיף באופן מוחלט") .יש לו מקום ,כי
הגלגל המקיף קובע את המקום של כל המציאות ולשאר הדברים יש מקום בתוכו (ועי' בראשית רבה ס"ח
ט') ,והגלגל השני לא נעקר ממקומו כי אינו כמו היסודות ,אלא הוא מהחומר החמישי והוא רק סובב
סביב המרכז ולא נע בתנועות אחרות.
 218דרכו של אבן סינא לכתוב "ייתכן" או ביטוי דומה גם כשהוא רוצה לומר אמירה שאין בה ספק.
 219המסומנת לעיל ב [ ,]1דהיינו הגלגל המקיף.
 220תנועות היסודות ,מה שהעפר נע כלפי המרכז והאש נעה למעלה כלפי ההיקף.
 221הגלגלים הפנימיים שנובעים מהגלגל החיצון עד גלגל הירח ושם נעצרת נביעתם.
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פרק ה
רמיזה :על אחידות הטבע של הגוף הפשוט
גוף פשוט הוא זה שטבעו אחד וחופשי ממורכבות של כוחות וטבעים .טבע אחד דורש שהצורות,
המקומות ,וכל דבר אחר שבהכרח מתלווה לגוף ,יהיה אחד וזהה .כך גוף פשוט לא דורש שום
222
דבר מלבד מה שאינו מורכב.

 222זה המבט על כל היקום כגוף חי אחד פשוט (שחומרו הוא החומר החמישי ,שהוא רק ממדים שואפים
לאין סוף בלי שום מלאות בתוכם ,ונפשו היא נפש העולם) .אפשר להסתכל על כל עצם בשני אופני
הסתכלות ,האחד הוא כעל גוף פשוט ,כי כל עצם הוא עצם מכח שיש לו צורה ,והצורה היא לעולם דבר
אחד פשוט .למשל אפשר לומר ש'אדם' הוא דבר אחד פשוט ,כולו רק 'אדם' ואין בו שום דבר אחר .הוא
בעצמו לא מתחלק לדברים שונים ,אלא יש בו בחינות שונות שלו ,הוא עצמו מתגלה בדרכים שונות ,אבל
כולן זה הוא עצמו שהוא אחדות ,ומצד אחדותו הוא דבר אחד פשוט .הבריאה חוזרת על עצמה בכל פרט,
במדרגות לאין מספר ,כך בכל דבר יש צמצום; יש אותו עצמו כאחדות פשוטה ,כמו שהבורא לפני
הצמצום הוא אין סוף אחד פשוט ,ויש את הצמצומים לגילוי במדרגות שונות זו מזו .זה העניין של גוף
ואיברים ,הגוף מצד עצמו הוא אחדות פשוטה כללית ,האיברים הם בחינת הצמצום שלו ,שהחיות
הכללית האחת הפשוטה מצטמצמת לגילויים חלקיים ,שבכל אחד מהם חלקיות אחרת ולכן הם נראים
כשונים זה מזה ,וכולם חיותם שואבת מהחיות הכללית הפשוטה האחת .עיין בשמונה פרקים של הרמב"ם
פרק א' ביאור עמוק בזה .חז"ל במסכת ברכות י' א' ניסחו עניין זה כך" :מה הקדוש ברוך הוא מלא כל
העולם אף נשמה מלאה את כל הגוף" .הקב"ה הוא אחדות פשוטה שאין בה מורכבות כלל ,ומה שיש
נבראים אינו סותר את זה ולא יוצא מחוץ לזה (עיין היטב ברמב"ם הלכות יסודי התורה ב' ט'-י') ,וכך גם
היחס בין הנשמה לאיברי הגוף ,ובין צורת כל גוף לאיבריו.
כך גם על היקום אפשר להסתכל כאחדות פשוטה לגמרי ,ואפשר להסתכל עליו כמו שיש בו איברים
שונים ,שהם הבריות השונות.
וכלשון המורה נבוכים א' ע"ב:
"דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו
הוא איש אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות ,והשתנות עצמיו ,רוצה-לומר עצמי זה הכדור בכל מה
שבו ,כהשתנות עצמי איש איש מבני אדם על דרך משל".
הלשון "לא זולת זה" ,והלשון "בלא ספק" כוונתם לומר שלא נפרש שזה הנמצא הוא אחד אבל יש בו
איברים .אלא הוא אחד בלי 'אבל' ,אחד גמור בלי הסתייגות ,בלי איברים .מלבד זה יש בו בחינה אחרת
של צמצום ,בפני עצמה ,שהיא שיש בו איברים .סוד הצמצום הוא שיש בו שני צדדים שנראים כנפרדים
וסותרים לגמרי ,האחד שהבורא אחד פשוט לחלוטין בלי שום מורכבות כלל ,והשני שהוא ברא נבראים
ורצה וידע על הנבראים ,ומנהיג ומשגיח ,והרי זה מורכבות וריבוי .למי שמשיג את סוד מעשה מרכבה,
הוא סוד הצמצום ,שני הצדדים אינם סתירה והם אחד; אבל לנו שני הצדדים נראים כמו סתירה מוחלטת,
ואסור בשום אופן להתפשר בצדדי הסתירה הזו כדי לרכך את הסתירה או לחפש יישוב ,בדרך ההשגה
של מי שלא זכה להשגת סוד מעשה מרכבה לא ייתכן שום יישוב כלל לסתירה הזו .שני הצדדים הם אמת
מוחלטת עד הסוף .מוכרחים לקבל בהכנעה שאנו במדרגה שבה זו סתירה מוחלטת ועלינו להשלים איתה.
כך גם הסתירה בין מה שהעולם כולו הוא אחד פשוט לגמרי בלי איברים ,לכך שיש בו איברים שהם
הנבראים השונים .לכן כתב הרמב"ם שהצד שהעולם אחד הוא "לא זולת זה" ,ו"בלךי ספק" ,לרמוז שאין
כאן שום פשרה באחדות העולם אתא זו הסתירה של סוד הצמצום .שהולכת ומתפרטת וחוזרת על עצמה
בכל דבר ודבר ,היא הסתירה בין קטגוריית העצם ובין שאר תשע הקטגוריות.
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פרק ו
רמיזה :הצורה והמקום של גוף נובעים מטבעו
אתה יודע שאם גוף נשאר על טבעו ,בלי התערבות של השפעה זרה חיצונית עליו ,בהכרח יהיו
לו מקום וצורה מסויימים .כך שטבעו בהכרח מעורב בהתחלה של ההכרח הזה.223
גוף פשוט יש לו מקום אחד שטבעו דורש ,224וגוף מורכב 225יש לו את המקום שהיסוד השולט בו
דורש  -או באופן מוחלט או בהתאמה למקומו  -או בכל מקום שבו יקרה שהכוחות המתנגדים
שבו הם בשיווי משקל .לכן כל גוף יש לו מקום אחד.
צורה שנדרשת על ידי גוף פשוט צריכה להיות כדורית; אחרת הצורות שלו תהיינה שונות בחומר
אחד ,אע"פ שהן תוצאה של כח אחד.

 223אם מפסיקים כל השפעה חיצונית על גוף ,היה אפשר שכל פעם הוא יחזור למקום וצורה אחרים.
למשל אם היינו מרימים עפר למעלה ואז עוזבים אותו ,אפשר שפעם יחזור למטה ופעם יחזור למעלה
ופעם יישאר במקומו .כיוון שהוא תמיד חוזר לאותו מקום ,מוכרח שהחזרה הזו נובעת מטבעו ואינה
מקרית .טבעו הוא מהותו ,והיא אחת ,ולכן הטבע שלו תמיד חוזר על אותו דפוס.
 224כל הגלגלים הם גופים פשוטים ,ומקומם קבוע כך שמרכזם הוא תמיד במרכז היקום וצורתם תמיד
כדורית .כאן אמנם מדובר על ארבעת היסודות ,כי הוא כותב "יש לו מקום אחד" ,הכוונה מקום מסויים,
מתוך אפשרויות שונות .אצל הגלגלים אין כלל מקום לאפשרויות ,אבל ביסודות האש מקומה למעלה
והעפר למטה וכן הלאה .היסודות נחשבים גופים פשוטים ביחס לגופים שמורכבים מתרכובת כל ארבעת
היסודות ,שרק הם במדרגת הטבע שאנו מכירים.
 225רמב"ם הלכות יסודי התורה ד' ב'" :טבע האש חם ויבש והוא קל מכולם ,והרוח חם ולח ,והמים קרים
ולחים ,והארץ יבשה וקרה והיא כבידה מכולם ,והמים קלים ממנה לפיכך נמצאים למעלה על הארץ,
והרוח קל מן המים לפיכך הוא מרחף על פני המים ,והאש קל מן הרוח; ומפני שהם יסודות לכל גופים
שתחת הרקיע ימצא כל גוף וגוף מאדם ובהמה וחיה ועוף ודג וצמח ומתכת ואבן גולמו מחובר מאש
ורוח ומים ועפר וארבעתן יתערבו ביחד וישתנו כל אחד מהם בעת העירוב עד שימצא המחובר מארבעתן
אינו דומה לאחד מהן כשהוא לבדו ,ואין במעורב מהן אפילו חלק אחד שהוא אש בפני עצמו או מים
בפני עצמן או ארץ בפני עצמה או רוח בפני עצמה אלא הכל נשתנו ונעשו גוף אחד [הרכבה מזגיית ,כל
אחד מפעיל כח על האחרים ומשנה אותם ומתאחד איתם לתרכובת] ,וכל גוף וגוף המחובר מארבעתן
ימצא בו קור וחום לח ויבש כאחד אבל יש מהם גופים שיהיה בהם חזקה מיסוד האש כמו בעלי נפש חיה
לפיכך יראה בהם החום יתר ,ויש מהן גופין שיהיה בהן חזקה מיסוד הארץ כמו האבנים לפיכך יראה בהם
היובש הרבה ,ויש מהן גופין שיהיה בהן חזקה מיסוד המים לפיכך יראה בהם הלח יתר ,ועל הדרך הזה
ימצא גוף חם יתר מגוף אחר חם ,וגוף יבש יתר מגוף אחר יבש ,וכן ימצאו גופים שיראה בהן הקור בלבד,
וגופים יראה בהן הלח בלבד ,וגופים יראה בהן הקור והיובש כאחד בשוה ,או הקור והלח כאחד בשוה,
או החום והיובש כאחד בשוה ,או החום והלח כאחד בשוה ,לפי רוב היסוד שהיה בעיקר התערובת יראה
מעשה אותו היסוד וטבעו בגוף המעורב".
יסודות טהורים לא נראים בטבע כמו שהם בלי מיזוג (לא בתוך הגוף המורכב מארבעתם ולא גוף שהוא
יסוד אחד בלבד) ,כמו שכתב אריסטו ב"על ההתהוות וההפסד" ספר ב' בפרק ג' 330ב .22
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פרק ז
הערה :ביסוד ההבנה מהו טבע .הדחף הטבעי .האינרציה
במצב של תנועה ,לגוף יש דחף ,226שעל ידו הוא נע ואשר הוא מורגש על ידי ההתנגדות .227אין
זה אפשרי למה שמתנגד להתנגד אלא אם כן הדחף הזה שבגוף נחלש.228

 226בערבית  .al-maylענאתי תרגמה  .propensityבספר הריפוי של אבן סינא תורגם .inclination
ביוונית המונח הוא  .rhopêיש מקומות שאותו מונח נקרא גם .impetus
 227אם אדם מחזיק גוף כבד ,ידו מרגישה את הכובד ,זהו הדחף שמורגש על ידי ההתנגדות ,ומכח דחף
זה עצמו הגוף נע אם האדם ישמוט אותו מידו (עיין בזה ספר הריפוי של אבן סינא ,חלק ד' פרק י"ד ,עמ'
 ,507העתקתי צילום ממנו בביאור על מורה נבוכים ברשימה הנקראת" :הקדמות לחלק ב  -הקדמה כו
(חלק א')  -ביאור בפיזיקה של אריסטו ספר ח' פרקים א'-ה'")" .מצב של תנועה" שמדובר בו כאן אינו
דווקא כשהגוף ממש נע ,אלא כל זמן שלא הגיע למקומו הטבעי ויש בו דחף .לכן גם כשהגוף מונח על
היד ואינו נע כלפי מטה ,עדיין הוא במצב של תנועה והדחף שלו מורגש על ידי היד האוחזת בו .כשהגוף
יגיע למרכז הארץ ,לא יהיה לו יותר משקל ולא יורגש שום דחף.
גרביטציה ,כח הכבידה ,הוא לא דבר מובן .מכיוון שאין בין הגופים המושכים זה את זה שום מגע או
גלים או זרם חלקיקים או כל כיו"ב ,אין שום הסבר איך המשיכה פועלת ואיך הגוף הנמשך "יודע" שיש
בכיוון מסויים גוף מושך שמכח זה ינוע לשם .חוק יסודי מחוקי התנועה קובע שגוף נח לא ינוע עד שגוף
אחר יניע אותו .כח המשיכה אינו הנעה של גוף א' את גוף ב' ,כי הגוף המושך לא נוגע בשום דרך ,לא
גופנית ולא אנרגטית בגוף הנמשך.
לעיל פרק ג' הבאתי את דברי המורה נבוכים" :וכשם שהחי חי כולו רק בתוקף תנועת לבו ,אף-על-פי
שיש בו איברים נחים אשר אינם חשים ,כגון עצמות ,סחוסים ואחרים ,כך המציאות הזאת היא פרט אחד
החי בתנועת הגלגל ,אשר הוא בו בבחינת הלב ביחס לבעל-הלב ,אף-על-פי שיש בו גופים נחים דוממים
רבים".
סחוס או גיד או עצם וכיו"ב מצד עצמם אין בהם חיות ,נפש ,שיניעו אותם מכח עצמם .אבל הם גדלים
כשתינוק גדל ,ולא מתייבשים או מרקיבים ,כי כח החיים הכללי של הגוף שורה בהם מחמת שהם איברים
של הגוף .כך כח התנועה שמקורו בגלגל (על ידי שהגלגל מכריע את הכיוון כמו שהתבאר לעיל) ,מניע
את הגופים הדוממים .ההנעה הזו היא הדחף שיש בגוף לנוע אל מקומו הטבעי .העפר כלפי המרכז (זה
מה שמכנים במדע המודרני כח הכבידה) ,והאש למעלה כלפי גלגל הירח ,והמים והרוח לפי עניינם.
האינרציה לפי אריסטו ,והיותה של האינרציה במובנה המודרני הפרכה של הוכחת אריסטו על מציאות
המניע הראשון
עיין ספר הריפוי של אבן סינא ,חלק ד' פרק י"ד ,עמ'  505ואילך ובעיקר בעמ'  .507עיין בביאור על מורה
נבוכים ,ברשימה הנקראת" :הקדמות לחלק ב  -הקדמה כו (חלק א')  -ביאור בפיזיקה של אריסטו ספר
ח' פרקים א'-ה'" שם העתקתי צילום של הקטע המדובר כאן .ועיין שם באריכות ביאור יסודי של עניין
הדחף והתנועה והאינרציה לפי אריסטו ,שהוא מהעניינים היסודיים והחשובים ביותר במשנתו.
אם אדם זורק אבן למעלה ,כל זמן שידו נוגעת באבן ,האבן נעה מכח דחיפת ידו .אחרי שהאבן ניתקה
מידו ,היה אמור להיות שהיא מייד תיפול בקו ישר למטה ,כיוון שכעת היד כבר לא דוחפת אותה ,וכעת
אין שום כח חיצוני שמאלץ אותה לנוע .אנו רואים שהאבן בכל זאת ממשיכה במסלולה למעלה עוד קצת
ורק אחר כך נופלת ,והשאלה העצומה היא איך ייתכן שהאבן ממשיכה לנוע כלפי מעלה ,אחרי שהמגע
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שלה עם היד נפסק ,ולמה היא לא מייד נופלת ישר למטה .אריסטו כתב על זה הסבר מופרך עד גיחוך,
שאומר שהאוויר שנדחף על ידי האבן מגיע אל מאחרי האבן ומשם דוחף אותה ,ובביאור על המורה
נבוכים שם הראיתי בלי ספק שאין כוונתו כפשוטה.
המדע המודרני אומר שיש עניין הנקרא 'אינרציה' ,התמדת התנועה ,שפירושו אנרגיה קינטית (אנרגיית
תנועה ,כח תנועה) שנמצאת באבן הנעה ומכוחה האבן ממשיכה לנוע למעלה עוד קצת .בביאור על מו"נ
שם הבאתי ציטוטים (מכלי שני) מאיינשטיין ,אדינגטון ומאך ,שהקשו על המושג של אינרציה ,והראיתי
שהוא אינו מובן ולא ייתכן .היד של האדם נעה מכח נפשו החיה ,וכשהיא דוחפת את האבן היא מניעה
אותה .איך היד יכולה להכניס לאבן אנרגיה קינטית שלא הייתה בה לפני המגע עם היד ,איזה הבדל ניתן
להבחין בין אבן שאין בה אנרגיה קינטית (כשהיתה נחה על האדמה) ובין אבן שנדחפה ונעזבה וכעת היא
נעה באוויר כלפי מעלה מעצמה מכח אנרגיה קינטית שכביכול "הושתלה" לתוכה ,איך האנרגיה הקינטית
שוכנת באבן? הפיזיקה של ניוטון כב ר קבעה את התמדת התנועה בניסוחים של חוק טבע ומצאה
נוסחאות מתימטיות שיכולות לחשב את זה בדייקנות .אמנם היכולת לחשב דבר מה אינה זהה להבנה
הפילוסופית עיונית שלו .למשל מבחינה פילוסופית עיונית המספר אחת ,יחידה ,הוא עניין עמוק וקשה
מאוד להבין את מהותו ,ובוודאי עובדה כמו שאין מספר טבעי שמתאר את היחס בין היקף המעגל לרדיוס
שלו ,אינה מובנת .לעומת זאת במתמטיקה אלה אינן קושיות כיוון שיש דרך לחשב את זה.
מבחינה אינטואיטיבית אם אדם דחף כדור על משטח חלק ,והכדור התגלגל ופגע בכדור שני והניע אותו,
נדמה שאנו רואים ממש בחוש שיש אינרציה ,כלומר שהכדור הראשון יש בו כח התמדת תנועה ומכח זה
הוא דוחף בכוחו שלו את הכדור השני (הכדור הראשון קיבל את "כוחו שלו" בעבר מהאדם שדחף אותו,
אבל בהווה כעת זה כבר כוחו שלו מכח שנוצרה בו אינרציה) .לעומת זאת אם אדם מכה בפטיש על מסמר
לתקוע אותו בקיר ,אנו ת ופשים שהאדם לבדו הוא זה שהפעיל כח על הקיר ועשה בו חור ,ולא שהאדם
דחף את הפטיש ,והפטיש מכח התמדת התנועה שקיבל בעבר מהאדם דחף עכשיו בכוחו שלו את המסמר,
והמסמר מכח התמדת התנועה שקיבל מהפטיש הוא זה שעושה כעת בכוחו שלו את החור שבקיר.
המתבונן היטב יראה שבאמת אין שום חילוק בין שני המקרים ,וגם כשכדור מתגלגל ופוגע אחר כך בכדור
אחר ,האדם שדחף את הכדור הראשון הוא לבדו המניע של הכדור השני ,אע"פ שהכדור הראשון התנתק
ממגעו של האדם לפני שפגע בכדור השני .חז"ל עסקו הרבה בסוגיא זו ,וקבעו שאין שום חילוק בין מי
ששובר את הכד במכת ידו ובין מי ששולח חץ שפוגע בכד ,ובין מי שמגלגל כדור על משטח חלק ואחר
כך הכדור פוגע בכדור אחר (למי שבקי בתלמוד ,זו הסוגיה הנקראת "גיריה דיליה") .בכל המקרים הסיבה
היחידה לתוצאה הסופית היא רק הסיבה הראשונה ,תנועת האדם שנובעת מהנפש החיה שבו שיש לה כח
להניע מחמת עצמה .הסיבות האמצעיות הם כמו יד ארוכה של האדם ואינן סיבות אמיתיות כלל ,ואין
להן שום שותפות בכח שפועל את התוצאה הסופית.
אם יש "בתוך" הגוף הנע אנרגיה קינטית ,כח אינרציה דהיינו כח התמדת התנועה ,שהוא כבר שייך לגוף
עצמו ולא צריך לקבל ללא הרף דחיפה מבחוץ ,אז יכולה להיות שרשרת אין סופית של גופים שדחפו זה
את זה .כל גוף נתן אינרציה (אנרגיה קינטית ,כח התמדת התנועה) לגוף שהוא דחף ,וכך יש בתוך האבן
שהרוח הפילה מהגג כח אינרציה מניע ,ומכח האינרציה שיש בה היא בעצמה שוברת את הכד .לפי זה
האבן היא עצמה סיבה אמיתית לשבירת הכד ,היא בוראת מכח עצמה את המציאות של שבירת הכד.
אם יש אינרציה ייתכן שיש שרשרת אין סופית של גופים נעים ,כל גוף מעביר את כח התמדת התנועה
לגוף שאותו הוא דחף ,והגוף שקיבל את האנרגיה הקינטית מעביר אותה לגוף שאחריו ,וכך יש שרשרת
שאפשר היתה מאז ומעולם בלי שום סיבה ראשונה .כל שלב בשרשרת הוא סיבה לשלב שאחריו ,ולכן
אין הכרח שהיתה סיבה ראשונה לשרשרת הזו.
אם אין אינרציה ,לא ייתכן כלל שתהיה שרשרת אין סופית של גופים שכל אחד דחף את השני בתורו .אם
אין בגוף הנדחף אנרגיה הנמצאת בתוכו שיכולה להניע אותו לדחוף גוף נוסף ,זה כמו אדם שהכה עם
מקל שהאדם הכה ולא המקל ,או כמו יד לבושה כפפה ,הכפפה לא הכתה שום דבר אלא רק היד (היד
והכפפה שתיהן באותה מידה ממש מוציאות אל הפועל את כח התנועה שנובע מהנפש החיה שרק לה יש
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כח לחדש תנועה באופן ראשוני); הסיבה לתוצאות המכה ,מה שברא את תוצאות המכה ,היא רק היד ולא
הכפפה .הכפפה היא סיבה אמצעית ,היד הניעה את הכפפה והכפפה בתורה פגעה באדם המוכה .סיבה
אמצעית רק מעבירה את פעולתה של הסיבה הראשונה כמו צינור .הסיבה הראשונה ,במקרה שלנו תנועת
היד ,היא לבדה הסיבה לתוצאה של המכה ,והיא צריכה להימצא בהווה ,ולפעול בבת אחת על כל הכפפות
שלבושות זו על גבי זו .לא ייתכן שיש שרשרת אין סופית של סיבות אמצעיות ,כי כולן הן כמו כפפה ,הן
מוכרחות יד שתדחף ,כח חי שנובעת ממנו תנועה כמו ממעיין ראשוני של תנועה .לכן מוכרח שיש סיבה
ראשונה לתנועה ,שהיא הנביעה של התנועה מכח חי ,שמניע בבת אחת את כל הסיבות האמצעיות של
השרשרת (גם אם יש בה אין סוף גופים שכל אחד דחף את השני) ,והוא סיבה ראשונה לכולן .זו ההוכחה
של אריסטו על קיומו של האל .אם יש אינרציה אין אלהים ,ואם אין אינרציה בהכרח גמור שיש אלהים.
בביאור על המורה נבוכים שם הארכתי לבאר את עניין האינרציה לפי הכוונה האמיתית של אריסטו,
שאומר שאכן יש כח התמדת תנועה בגוף הנע אבל לא באופן שהמדע המודרני מסביר ,והבאתי שם את
דברי אבן סינא בספר הריפוי שעמד על הכוונה האמיתית העמוקה של אריסטו בזה ,עיין בכל זה שם.
קיצור הדברים שהתבארו שם הוא שלפי אריסטו מקור התנועה הוא רק בנפש ,הנפש מניעה את היד
החומרית כי היא אחת איתה .הסיבה שהמדע המודרני לא הצליח להבין את עניין התמדת התנועה (אלא
רק לנסח אותו כחוק מתימטי אקסיומטי) ,היא משום שהוא לא יכול להבין איך דבר נפשי מופשט ,כמו
רצון ומחשבה ,יכול לגרום לתנועת יד חומרית .נדמה לנו שהמחשבה של האדם המניע את ידו כאילו
דוחפת את היד ,ולכן נדמה לנו שצריך שהמחשבה תיגע ביד ,לא יתכן שאדם בכח מחשבתו יניע גוף
שמונח על השולחן בלי שייגע בו .אם המחשבה היא של אותו האדם שמניע את ידו שלו נדמה לנו
שהצורך שלנו לתפוש כאילו המחשבה נוגעת ביד ודוחפת אותה בא על סיפוקו ,אבל אם האדם ינסה
להניע בכח מחשבתו גוף על השולחן נשאל איך זה ייתכן ,הרי האדם לא נוגע בגוף וגם מחשבתו לא
נוגעת בו .ברור שזו תפישה חומרית ילדותית וטפשית מאוד .גוף ונפש הם לא חיבור של שני מרכיבים
אלא הם אחד ממש ,וכמו שכתב אריסטו בסוף מטאפיזיקה אטא ,ו"בעל הנפש" ב' א' ,עיין שם .המחשבה
מניעה את החומר של היד על דרך משל כמו שהגוף המטיל את הצל מניע את הצל שלו (בדרך המחשבה
החומרית שהורגלנו בה זה נשמע חסר פשר ,אם מצליחים לרכוש מעט יכולת תפישה מופשטת יכולים
לראות שאלה דברי טעם .למשל כשנבט צומח ויש תנועה של חומרים שמהם נוצרת תוספת הגודל של
העץ ,או כשמולקולות חלבון בתא החי נעות ,אין מי שדוחף את התנועה ואין למדע שום הסבר לה ואינה
בהכרח נוגעת בכל מה שהיא מניעה .לפי אריסטו וכל הקדמונים היקום כולו הוא גוף חי ,וכל התנועות
בו הן על דרך תנועה בביולו גיה ולא על דרך תנועה במדע הפיזיקה המודרני ,שעוקב אחרי חיצוניות
הדברים בלי להבין מה הוא רואה .אפשר לומר שהפיזיקה של הקדמונים היא הביולוגיה של העולם החי).
גוף לא יכול להניע צל שמטיל גוף אחר ,ולכן אדם לא יכול בכח מחשבתו להניע גוף שמונח על השולחן.
אצל מי שלומד לראות את העולם בדרך של חומר וצורה אין בכלל קושיה איך המחשבה מניעה את
החומר של היד ,ולא כמו שעשו מזה בעלי ההשקפה המטריאליסטית הטפשים קושיה גדולה ו"בעיית
יסוד" של הפילוסופיה .גוף שמטיל צל לא מוכרח להיות מחובר אל הצל כדי להניע אותו ,כמו למשל צל
של ענן .כשאדם אוחז באבן ודוחף אותה כשהיא אחוזה בידו ,האבן הופכת להיות צל של נפשו של אותו
אדם ,שהרי היא נכנסה לתחום השפעת הנפש על מה שהיא מניעה אותו .האבן נכנסת לאחדות חומר
וצורה (שזהו אותו עניין כמו גוף ונפש) במה שהיד מניעה אותה ומעבירה אליה את כח הנעת הנפש
שפועל על היד באותה דרך עצמה כמו שהוא פועל על האבן שאחוזה ביד .האחדות הזו לא תלויה במגע,
והרי הנפש היא מופשטת ואינה יכולה לגעת בשום דבר .לכן מה שהאבן מתנתקת מהיד האוחזת בה לא
מנתק אותה מלהיות כלי ליציאה אל הפועל של הכח המניע שנובע מהנפש ,והיא ממש כמו כשהאבן
אחוזה ביד ,בלי שום חילוק .הנפש נצחית ולא מוגבלת ,וכך גם כח התנועה שנובע ממנה .לכן אם אדם
יזרוק אבן לחלל ריק שאין בו שום כח כבידה ושום חיכוך ושום כח אחר ,האבן תמשיך לנוע לנצח ,כי
כח ההנעה של הנפש נצחי ולא תלוי במרחק פיזי כי הנפש אינה גוף פיזי ואין אצלה עניין של מרחק כלל.
אם כח אחר יפעל על האבן שעפה בחלל ,הוא יכבוש אותה תחת השפעתו וינתק אותה מהשפעת הנפש
ולכן אבן שנזרקה במקום שיש השפעת כח כבידה או חיכוך לבסוף תיפול או תיעצר.
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 228היד שאוחזת את הגוף שיש בו דחף ליפול ,כלומר שמרגישה את הכובד של הגוף ובכל זאת מונעת
ממנו מליפול ,צריכה להפעיל כח שיש בו די כדי להחליש את הדחף של הגוף ורק אז תוכל להתנגד לכח
התנועה שלו כלפי מטה .החידוש כאן שלא כל התנגדות עוצרת את נפילת הגוף ,אלא רק כזו שיש בה די
כח להחליש את הדחף .כיוון שהדחף נובע מהגלגל ,והגלגל מניע את כל הנמצאים בעולם ומנהל כמערכת
אחת שלמה (גם מה שנראה כמו תנועה רצונית של בעל חיים מכח נפשו שלו ,מקורה בהנעת הגלגל .וכמו
שכתב במורה נבוכים ב' א' ,ובסוף ההקדמות של המורה נבוכים לחלק ב') ,והגלגל מניע גם את היד
שעוצרת את נפילת האבן ,היה מקום לחשוב שאין צורך שהיד שעוצרת את נפילת האבן תפעיל כח
ששקול בחוזקו לדחף הנפילה של האבן (אעתיק בפסקה הבאה את לשון המורה נבוכים שאומר זאת).
במשפט" :אין זה אפשרי למה שמתנגד להתנגד אלא אם כן הדחף הזה שבגוף נחלש" ,מחדש לנו אבן
סינא שכח הדחף אע"פ שמקורו בגלגל ,הוא נעשה על ידי הגלגל טבוע בגוף הכבד שנוטה ליפול ,וכעת
כח הדחף הוא של הגוף בעצמו ,והגוף תמיד יפעיל אותו בכח שווה ,גם כשיש משהו שמתנגד.
זה הקטע מהמורה נבוכים שמבאר שהגלגל מנהל את כל היקום על כל איבריו (ולכן היה אפשר לחשוב
שאין טבע של תנועה ,דחף ,בגוף עצמו ,אלא הוא נע מכח שהגלגל מניע אותו ,ואם הגלגל מנהל שהוא
ייעצר אז הוא ייעצר גם לפני שהגיע למקומו הטבעי) .בחלק א' פרק ע"ב" :וכמו שבגוף האדם איברים
ראשיים ואיברים שהם תחת יד הראשיים ,צריכים בעמידתם להנהגת האבר הראש אשר ינהיגם ,כן בעולם
בכללו חלקים ראשיים ,שהוא הגשם החמישי והמקיף ,וחלקים שתחת יד הראשיים צריכים למנהיג ,והם
היסודות שהורכב מהם .וכמו שהאבר הראש אשר הוא הלב מתנועע תמיד ,והוא התחלת כל תנועה
שתימצא בגוף ,ושאר אברי הגוף תחת ידו ,והוא ישלח אליהם כוחותם אשר יצטרכו אליהם לפעולותיהם
בתנועותיו ,כן הגלגל הוא המנהיג שאר חלקי העולם בתנועתו והוא ישלח לכל מתהוה כחותיו הנמצאות
בו .הנה כל תנועה שתימצא בעולם התחלתה הראשונה תנועת הגלגל ,וכל נפש שתימצא לבעל נפש
בעולם ,התחלתה נפש הגלגל".
באותו פרק מנסח המורה נבוכים את מה שאבן סינא אומר כאן ,שיש דחף שמוטבע בגוף עצמו והוא פועל
כטבע של הגוף ולא כמשהו שמשתנה לפי הנהגת הגלגל את היקום:
"וכל אחד מאלו הארבעה [יסודות] יש לו מקום טבעי מיוחד בו ,לא ימצא בזולתו ,והוא מונח עם טבעו.
והם גופים מתים ,אין חיים בהם ולא השגה ולא יתנועעו מעצמם ,אבל הם שוכנים במקומותיהם הטבעים,
ואם יוציאו אחד מהם ממקומו הטבעי בהכרח ,בסור המכריח יתנועע לשוב למקומו הטבעי .כי הנה יש
בו זאת ההתחלה אשר בה יתנועע לשוב אל מקומו על יושר ,ואין בו התחלה שינוח בה ,ולא שיתנועע בה
על בלתי יושר".
מהות ה'טבע' .
אני מעתיק מפיזיקה ספר ב' תחילת פרק א' (תרגום יהודה לנדא):
"מבין הנמצאים אחדים הם על פי הטבע ,ואחרים בשל סיבות אחרות .על פי הטבע  -בעלי החיים
וחלקיהם ,הצמחים ,והפשוטים שבין הגופים ,כגון עפר אש אוויר ומים .שהרי על אלה ועל כיוצא באלה
אומרים אנו שהם על פי הטבע .כל אלה שונים בבירור מהדברים שהרכבם לא על פי הטבע .כי כל אחד
ואחד יש לו בתוך עצמו התחלה של תנועה ומנוחה  -או מבחינת המקום ,או מבחינת הגדילה
וההידלדלות ,או מבחינת שינוי איכות ,בעוד שמיטה ,בגד או איזה סוג אחר מעין זה [ ]...אין בהם שום
דחף טבוע בהם של שינוי ]...[ .מאחר שאין הטבע אלא איזו התחלה וסיבה של היות נע והיות נח הנמצאת
בדבר באופן ראשוני וכשלעצמו ולא על פי המקרה".
"טבע" פירושו מערכת שהסדר שלה נובע מחיים ,כלומר צורה .גילויי החיים הם במדרגות שונות ,גם
הדוממים שנקראים מתים ,זהו משום שהחיות שלהם אינה מתגלה כאיבר בחיים הכלליים ,כלומר כמשהו
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שיש לו חיים ונפש וצורה משל עצמו ,ביחד עם היותו חלק מהחיים הכלליים .כמו למשל עין שיש לה
מבנה משלה וסדר משלה וכח חיים של ראיה שהוא הנפש שלה ,והיא כמו חי בפני עצמו תחת הסדר
הכללי של חיי הגוף כולו כאחד שממנו העין יונקת את החיות הפרטית שלה .כך יש בעולם צמחים ובעלי
חיים שיש להם חיות משלהם וסדר חי משלהם ביחד עם היותם לתלויים בחיות הכללית של העולם.
הדוממים הם כמו הבשר עצמו בלי חלוקת האיברים ,או כמו חלקים שלא נראה בהם נפש משלהם כמו
הסחוסים .לכן מדרגה כזו ביחס לבעלי חיים או צמחים נקראת מת ,כמו שגם הצמח לא נקרא חי .אבל
הרי אפלטון כתב וכן הרמב"ם במו"נ א' ע"ב שכל היקום כולו הוא גוף חי אחד ,וכתוב כאן שגם הדוממים
חיים במובן הרחב של 'חי' .חיים זה כח תנועה ,גם בדוממים יש חיבור לכח התנועה של החיים הכלליים
בכך שהעפר נופל והאש עולה .כח התנועה הזה יש לו סדר וכללים קבועים .זהו משום שהוא אמירה של
הבורא אל הנבראים ,ואמירה יש בה סדר ,האותיות והמילים מסודרים לפי תוכן האמירה .כל דבר בטבע
הוא מהות ,עצם ,סדר ,חוק ,כי הוא אמירה בעלת משמעות ,הכל נברא כאמירה ,לכן הכל כפוף לתוכן
האמירה ,ולא יכול לצאת מחוץ לגדרי הטבע.
(במסכת אבות נאמר" :בעשרה מאמרות נברא העולם" הסדר היסודי של החיים הכלליים של העולם,
האמירה הכללית שכל שאר האמירות הן פירוט שלה ,הוא המספר עשר ,שהוא עשרת הספירות של
הקבלה ועשרת השכלים הנפרדים של אריסטו ,והוא סדר של מאמר ,הוא בא לומר משהו .הסדר הוא
המספר ארבע ,ארבעת היסודות וארבעת אותיות שם הוי"ה; האחד הוא הראשון ,הכרחי המציאות שהוא
אחד פשוט לחלוטין ואין בו מורכבות כלל; השתיים הוא הצמצום ,הגבול ,מה שמפריד את הנבראים
מהבורא ומפריד ביניהם ,יסוד השניות; השלוש הוא החזקת הסתירה בין האחד והשתיים באופן
שהצדדים הסותרים לא יחריבו זה את זה אלא תהיה הרחבת הדעת להכיל את הסתירה למרות שאין לה
פתרון; והארבע הוא השגת סוד מעשה מרכבה ששם יישוב הסתירה והכל חוזר לאחד .הארבע יש בו
שבע בחינות ולכן ביחד הכל הוא עשר) .ארבעת היסודות הם תנועות ,כמו שביארתי בעיונים בפילוסופיה
אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד ההווייה ,האותיות של האמירה הן בשרשן תנועות ,וכמו
שכתב אפלטון בטימיאוס עמ'  .)49-51המהות הראשונית היא האמירה היא התנועות ,מהתנועות נולדים
אחר כך הצבעים והצורות שהם האמירה בשפת הציור (כמו שנאמר במסכת ברכות י' א' "אין צייר
כאלוהינו") ,ונולדת החכמה שהיא האמירה באותיות ומילים .המוזיקה והמחול הן האמנויות הראשוניות,
הן ביטוי על ידי תנועה ,קצב ,ורק אחריהן באים הציור והספרות ,שהם כלים שמחזיקים את המנגינה .זה
ביאור מה שאבן סינא כתב כאן שהדחף הוא מחמת טבע הגוף .הטבע קבוע כי הוא בא לבטא אמירה
מסויימת וכל אינו יכול להיות מקרי ,והטבע אומר את דבריו בתנועות ולכן מהטבע נובעת תנועה .לכן
עצם הגדרת הטבע היא התחלה של תנועה כמו שכתב אריסטו בפיזיקה.
עצמות הפילוסופיה היא המנגינה .עומק עניין השכל העיוני
בפוליטיאה מאת אפלטון פרק ז' עמ'  531כתב שמהות העיון הפילוסופי האמיתי (שרואה את העולם
כחומר וצורה ,אצלו הוא נקרא דיאלקטיקה) ,עצם התוכן שלו ,הוא מנגינה:
""ולפי דעתי" ,אמרתי אני" :אם חקירת כל העניינים האלה שהרחבנו עליהם את הדיבור תגיע אל הצד
המשותף ואל יחס הקירבה שביניהם ,ואם העניינים הללו יסוכמו מבחינת שייכותם ההדדית ,הרי שיש בו
בעיסוק זה כדי לתרום למבוקשנו ,והטורח בו לא יהיה לשוא; ואם לא כך ,הרי הוא לשוא".
"גם אני" ,אמר" ,כך אומר לי לבי .אולם רב מאוד המעשה  ,סוקראטס ,שאתה מדבר בו".
"האם לפתיחה" ,אמרתי אני" ,מתכוון אתה ,או למה? או שמא לא ידענו שכל אותם העניינים אינם אלא
פתיחות למנגינה עצמה שיש ללמוד אותה? שהרי ודאי לא נראה לך ,שהבקיאים בהללו  -דיאלקטיקנים
הם?"
"לא" ,אמר" ,בחיי זיוס! חוץ ממועטים עד מאוד שנזדמנו לי".
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"ואולם" ,אמרתי" ,אנשים שאין בידם להעלות ולקלוט הגיוני דברים בשאלות ותשובות ,כלום ידעו בזמן
מן הזמנים דבר מאותם הדברים ,שלדידנו חובה לדעתם?"
"אף לא זאת" ,אמר.
"והרי בזאת ,גלאוקון" ,אמרתי" ,כבר הגענו אל המנגינה עצמה ,שמבצעה  -השיח הדיאלקטי .ומנגינה
מושכלת זו  -הרי משלה בעולם הנראה הוא אותו שלב ,בו מנסה כוח-הראייה ,כפי שאמרנו ,כבר להביט
אל בעלי -החי עצמם ואל הכוכבי ם עצמם ,ובסופו של הדבר אל השמש עצמו .ובדומה לכך ,כשמנסה
אדם לפנות בדיאלקטיקה אל כל יש ויש ,בלי שיזדקק לשום חוש ,אלא מכוח הגיון-המחשבה בלבד ,ולא
יחדל עד שיתפוס בהכרת המחשבה עצמה את הטוב כשהוא לעצמו ,כי אז יגיע לעצם המטרה שבתחום
המושכל ,כשם שהלה הגיע ,באותה שעה ,למטרה שבנראה"".
ועוד שם:
""אני" ,אמר" ,מקבל ע לי שכך הוא; הגם שקשיים גדולים עד מאוד כרוכים ,כמדומני ,בקבלת הדברים,
אך מאידך גיסא  -גם בדחייתם כרוכים קשיים .אף על פי כן  -שהרי לא בשיחה זו בלבד חייבים אנו
לשמוע את הדברים ,ועוד עלינו לחזור אליהם פעמים רבות  -נניח-נא שהענין הוא כמדובר עכשיו  ,נפנה
אל המנגינה עצמה ,ונרחיב עליה את הדיבור כדרך שהרחבנו אותו על הפתיחה .הגד-נא ,אפוא; כיצד
פועל השיח הדיא לקטי ,לאיזה סוגים הוא מתחלק ,ומה הם דרכיו? שהרי בדרכיו שלו ממילא נמצא ,כפי
שמסתבר ,את הדרכים המוליכות לאותה המטרה ,שמי שיגיע אליה ,ינוח מדרכו ויסיים מסעו".
"לא י הא זה לפי כוחך" ,אמרתי" ,גלאוקון יקירי ,ללכת אחרי בדרך זו; שמצדי לא הייתי חסר רצון טוב,
ושוב לא היית רואה את צלמו בלבד של המדובר ,אלא את האמת עצמה - ,על כל פנים ,כפי שהיא מתגלית
לי [השווה הקדמת המורה נבוכים לחלק ג']; ולא מן-הראוי שנוסיף ונבטיח בפה מלא ,אם אמת זו
מוחלטת היא או לאו; אלא שהרואה אותה  -כך הוא רואה ,דבר זה ניתן להבטחה; או לאו?" -
"בודאי".
"והרי גם זאת :שאך ורק פעולתו של השיח הדיאלקטי תגלה אותה למי שבקי באותם העניינים שזה-עתה
הרחבנו עליהם את הדיבור; ואין הדבר ניתן להשגה בשום דרך אחרת?"
"מן הראוי" ,אמר" ,להבטיח גם זאת בפה מלא".
"ובכך" ,אמרתי אני" ,לא יחלוק עלינו איש :כשנגיד ששיטת מחקר שונה מהאמורות היא שיטה זו,
שבדרך מקפת-כל מנסה לתפוס בכל דבר ודבר ,מה הוא כשלעצמו".
ועוד שם בעמ' :533
""ובכן" ,אמרתי אני" :רק השיטה הדיאלקטית בלבד מתקדמת בדרך זו ,אגב ביטול ההיפותסות ,אל
הראשית עצמה ,לשם אישורה של זו ,ומושכ ת אט אט את עין הנשמה מתוך הרפש הברבארי שבו היא
ממש קבורה ,ומעלה אותה אל-על ,בהסתייעה על ידי אומנויות אלו שדיברנו עליהן ,העוזרות לה
במלאכת ההסבה  -אותן שמפאת ההרגל קראנו להן פעמים רבות בשם 'מדעים'" (עיין עוד בזה באדם חי
רשימה .)180
המדברים ,שחלק א' לעיל נפתח בויכוח איתם ,חולקים על זה וסוברים שאין טבע ואין שום חוקיות
בעולם .לשיטתם האל בורא את הכל עד הפרט האחרון כל רגע ורגע ברצונו הפשוט שהוא מעל יכולת
השגת שכל אנושי" ,מעל יכולת השגת שכל אנושי" פירושו שהבורא לא בא לומר שום דבר לנבראים.
אריסטו אבן סינא והרמב"ם גם כן סבורים שיש בבריאה גילוי של רצון אלוהי חופשי שהוא מעל השגת
שכל אנושי ,זו אמירה במדרגה אחרת על נוכחות האלוהות בכל כמשהו נשגב ,רק שלשיטתם הרצון
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הדחף הזה יכול להיות מחמת טבע הגוף ,או שהוא יכול לקרות בגוף מחמת השפעה חיצונית .כך
זה שנובע מהטבע של הגוף מנוע מלפעול עד שההשפעה תחלוף .עם הפסקת ההשפעה החיצונית
הדחף הטבעי חוזר .דוגמה לזה הוא מניעת הפעולה של הקר ,שנובעת מהטבע של הגוף,229
כתוצאה מהחום המקרי שאליו מים משתנים עד שהחום הזה חולף.
הדחף הטבעי בהכרח פונה רק בכיוון שרוצה בו הטבע .כך אם גוף טבעי הוא במקומו הטבעי,
אין לו דחף בזמן שהוא שם .זהו משום שלפי טבעו יש לו דחף אל מקומו הטבעי בלבד ולא הלאה
ממנו.
ככל שחזק יותר הדחף הטבעי ,כך עמיד יותר הגוף מלקבל דחף בכח ,וחלשה ואיטית יותר
התנועה שעל ידי דחף בכח.

הפשוט הזה (שהוא ה"מקרה") ניצוק לכלים של "טבע" ומסתתר בהם ,בלי שיש סתירה בין הרצון
החופשי לטבע (עיין בזה באדם חי רשימה .)81
אם הכל נברא ומנוהל רק על ידי הרצון הפשוט של האל כשיטת קנאי הדת ולא ניצוק לכלים של טבע
שמובן בשכל ,חכמה ,אין לאדם שום הבנה בסדר הבריאה ,ושום השגה של האל ,אין דעת אלהים ,רק
ניכור גמור ,כניעה בלבד ,האל הוא רק החזק ביותר .השכל יכול לתפוש רק את מה שיש בו חוקיות קבועה
וסדר ,את הטבע .בטבע יש חוקיות וסדר ,חכמה ,הרמוניה ,יופי ,הוד ושגב ,הם השפה שבה האל מגלה
את עצמו לאדם ,משם דעת אלהים ,אהבתו ויראתו (כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' ב').
בחלק הפיזיקה מתחילתו אנו לומדים את סדר הבריאה (עיין בהערה שכתבתי לעיל בסוף חלק א') ,וכאן
הגענו לשלב של בריאת הטבע ,הטבע ביסודו הוא אותו 'דחף' שאבן סינא דן בו כאן ,וכמו שאריסטו
הגדיר את מהות הטבע כהתחלה של תנועה.
עניין החיים של הדוממים מפורש במאמר של אבן סינא על האהבה בפרק ב' שאותו תרגמתי ומצורף
בסוף ההערות והרמיזות ,שם הוא אומר שכל היסודות וכל הגופים החומריים הדוממים יש בהם אהבה
מתחילת הווייתם ,ומבאר שם את אהבתם .עיין בביאור על מורה נבוכים ,הקדמות לחלק ב  -הקדמה כו
(חלק ב') ,במאמר שבתוך הרשימה הנקרא "החיים של הדוממים".
 229הכוונה כאן לגוף שמטבעו הוא קר ,וכגון המים .כיוון שמטבעם הם קרים אחרי שמחממים אותם הם
במשך הזמן חוזרים להיות קרים.
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פרק ח
רמיזה :על ההכרחיות של הדחף הטבעי של גוף לתנועה מכח חיצוני של גוף
זה
גוף שאין לו שום דחף ,230בין בכח 231בין בפועל ,לא יקבל דחף חיצוני שעל ידו ינוע .בקצרה,
הוא לא נע על ידי כח חיצוני ;232אחרת נניח שינוע על ידי הנעת כח חיצוני במשך זמן מסויים על
פני מרחק מסויים ,ונניח שגוף שני שיש לו ,לדוגמה ,דחף והתנגדות מסויימים ,ינוע על פני אותו
מרחק .233ברור שהשני יידרש לו יותר זמן לנוע על פני מרחק זה .234נניח גם לדחף של גוף שלישי

 230דחף עצמי.
 231אם גוף נח במקומו הטבעי ,וכגון עפר שנמצא במרכז כדור הארץ ,כעת אין לו בפועל שום דחף תנועה
טבעי .אבל יש לו דחף תנועה 'בכח' ,כלומר כאפשרות ,שיש אפשרות שירימו אותו למעלה ואז הדחף
הטבעי שבו ייצא אל הפועל .גוף שאין לו דחף תנועה טבעי גם לא בכח ,הכוונה שאין אפשרות שיעקרו
אותו ממקומו הטבעי ובכך יגרמו שיהיה לו דחף לחזור לשם .הכוונה כאן לגלגל המקיף של היקום (כולל
כל הגלגלים שבתוכו שהם מהחומר החמישי) ,שהוא גוף אחד פשוט שחומרו הוא החומר החמישי.
לחומר החמישי אין מסה ,כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ג' ג'" :כל הגלגלים אינן לא קלים
ולא כבדים וגו'" .כיוון שאין לו משקל ,כלומר מסה גרביטציונית ,גם אין לו מסה אינרציאלית ,כלומר
אין בו שום התנגדות לתנועה .לכן אחרי שהוא מונע פעם אחת הוא ינוע לנצח במהירות הגבוהה ביותר
שתיתכן .לא ייתכן שזו מהירות אין סופית שהרי אריסטו בפיזיקה ספר ג' פרקים ד-ז הוכיח שאין סוף
בפועל לא יתכן שיהיה קיים בטבע (לא ארחיב כאן בשיקולים) ,לכן בהכרח זו מהירות סופית אבל כזו
שלא ייתכן כלל שתהיה מהירות גבוהה ממנה .זה מה שהתגלה בדורות המאוחרים כמהירות האור.
 232במשפט הקודם אבן סינא התייחס לאופן שבו גוף מניע גוף אחר ,האופן הוא על ידי שהגוף המניע
מעביר את הדחף שלו לגוף המונע .למשל מלח שנוגע במלפפון כובש אותו ,אבל אם המלח נוגע בזכוכית
הוא לא משפיע עליה .גוף שיש בו זרם חשמלי ישפיע על גופים מוליכים כמו כבל נחושת ולא ישפיע על
גופים שאינם מוליכים כמו חרס .רק אם בגוף שמקבל את ההשפעה יש פוטנציאל' ,בכח' ,ההשפעה תעורר
את הפוטנציאל ,אם אין פוטנציאל הגוף המניע לא יכול להניע (עיין "על הנפש" ב' ז' לגבי האור) .גם
בתנועה ממקום למקום ,כדור שמתגלגל ופוגע בכדור אחר מגלגל אותו ,אבל אם הוא פוגע בקרינת חום
שנפלטת מאש ,הוא לא ידחף את החום ויניע אותו למקום אחר .האופן שבו גוף מניע גוף אחר הוא על
ידי שהוא מעורר בגוף המונע את הפוטנציאל שהיה מונח בו מקודם לאותה תנועה ,ומוציא אותו אל
הפועל .זה נקרא שהמניע מעביר את הדחף למונע .זה מה שאמר בשורה הראשונה ,שאם המונע אין בו
שום דחף משלו גם לא 'בכח' ,כאפשרות ,אז גוף אחר לא יוכל להעביר אליו דחף כזה ,הגוף המונע לא
יקבל את הדחף אם לא היתה מונחת בו מקודם מצד טבעו שלו ,אפשרות לקבל דחף כזה .בשורה השנייה
אמר שבקצרה ,בלי שנכנס לפירוט האופן שבו גוף מעביר דחף לגוף אחר ,אפשר לומר פשוט שגוף לא
יכול להניע גוף אחר שאין לו דחף עצמי ,כלומר שאינו בר תנועה.
 233על ידי פעולת כח דחף חיצוני עליו ולא מכח הדחף הטבעי שלו.
 234גוף שיש לו דחף עצמי בטבעו בין בכח בין בפועל ,כלומר שיש לו מסה כלשהי ,כלומר שיש לו משקל,
המשקל שלו מ תנגד לפעולת כח הדחף החיצוני עליו ,ולכן כשיופעל עליו כח פעולת דחף חיצוני הוא
בהכרח ינוע לאט יותר בכיוון הדחף החיצוני ,מאשר גוף שהופעלה עליו אותה פעולת כח דחף חיצוני
ואין לו שום משקל (דהיינו הכדור שעשוי מהחומר החמישי).
על המסה הכבידתית והמסה האינרציאלית:
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אני מעתיק מכאן:
מסתו של גוף מתגלית בשני הקשרים שונים.
הגדרה ראשונה של מסה קיבלנו בחוק השני של ניוטון :מסה זו מייצגת את התכונה האינרציאלית
(ההתמדית) של הגוף ,כלומר ל"התנגדות" של הגוף להאצה .ככל שהמסה גדולה יותר כך נדרש להפעיל
יותר כוח כדי לקבל את אותה התאוצה ,והיא נקראת מסה אינרציאלית.
הגדרה שנייה קיבלנו בחוק הכבידה של ניוטון :מסה זו מהווה מדד לעוצמת כוח הכובד .יש לה תכונה
של יכולת השפעה על מסה אחרת .היא נקראת מסה כובדית (מסה גרביטציונית).
האם שתי המסות הללו הן בהכרח שוות?
גלילאו גליליי קבע חוק שנקרא כיום "עקרון השקילות החלש" או פשוט "עקרון גלילאו" בעקרון זה קבע
גלילאו שכל הגופים ,לא משנה מה תהיה מסתם ,יפלו באותה תאוצה ,בהזנחת חיכוך .
גלילאו הגיע לחוק שלו על סמך ניסויים ותצפיות ,הוא גלגל כדורים במשקלות שונות מעל כל מיני
שיפועים וראה שתאוצת הנפילה לא תלויה במסה ובכך קבע למעשה את השקילות בין המסה הכבידתית
למסה האינרציאלית[ .תוספת מנ"ש :כח המשיכה מושך גוף במשקל שני קילוגרם בכח כפול מהכח שהוא
מושך גוף במשקל קילוגרם (כאן קילוגרם מודד מסה כובדית) .לכן גוף במשקל שני קילוגרם היה צריך
ליפול כפול שתיים יותר מהר מגוף במשקל קילוגרם .אבל לעומת זאת הגוף שהוא במשקל שני קילוגרם
יש בו כח התנגדות לדחיפה (כאן קילוגרם מודד מסה התמדית) ,שהוא כפול שתיים מכח ההתנגדות שיש
לגוף שבמשקל קילוגרם .כח המשיכה של הגוף ששוקל שני קילוגרם כפול ,וגם כח ההתנגדות שלו כפול,
ולכן הוא יפול באותה מהירות כמו הגוף ששוקל קילוגרם אחד .יש דעה נפוצה שאריסטו סבר שגוף כבד
יותר נופל מהר יותר ,ושגלילאו הפריך את הדעה הזו של אריסטו .באמת אריסטו סבר כמו גליליאו שגוף
במשקל קילוגרם יפול באותה מהירות כמו גוף ששוקל שני קילוגרם ,ומה שכתב שהם יפלו במהירות
שונה זה בגלל שגוף גדול יוצר יותר חיכוך עם האוויר .עיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה
 40שהוכחתי זאת מדברי אריסטו]
ב 1915-איינשטיין הבין שההשוואה בין המסות האלו (הכובדית והאינרציאלית) אינו דבר מובן מאליו.
הוא הציע להתייחס לשוויונן של שתי המסות כאל חוק טבע בסיסי ,מעין אקסיומה ,וקרא לו בשם "עקרון
השקילות" (עיקרון האקויולנציה).
מאז  -שוב מתייחסים אל שתי המסות כשוות .איינשטיין ניסח עיקרון הנקרא בשם "עקרון השקילות
החזק" או "עקרון השקילות של איינשטיין" עקרון זה טוען שלמעשה כבידה ותאוצה הם היינו הך ,ואין
כל אפשרות להבחין ביניהם .לדוגמה :אדם הנמצא בתא סגור ומרגיש כי הוא "נמשך" לרצפה ע"י איזה
כוח מסתורי אין אפשרות לדעת ע"י ניסוי כלשהו (מכני ,חשמלי וכו') אם התא מאיץ כלפי מעלה או
שהוא נמצא בשדה כבידה".
אבן סינא כאן עומד על שני הגילויים של המסה ועל הזהות ביניהם .כח הדחף הטבעי של גוף הוא המסה
הגרביטציונית שלו ,כלומר הוא הכח שמניע אותו ליפול כלפי מרכז כדור הארץ (זה לא זהה לגרביטציה
המודרנית כיוון שזה רק בעפר ,אש נעה כלפי מעלה (תנועת האוויר והמים מורכבת ולא כאן המקום
להאריך)); וכח הדחף הטבעי של גוף הוא גם הכח שגורם לו להתנגד לתנועה ,כלומר המסה האינרטית
שלו ,שעליו צריך להתגבר אם דוחפים את הגוף כדי להניע אותו.
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להיות חלש יותר משל הדחף שנזכר קודם ,235ונדרוש שהגוף השלישי ינוע במשך אותו זמן,236
לעבור מרחק ,שיש לו אותו יחס למרחק הראשון שהזמן של הגוף עם הדחף הראשון יש לו עם
הזמן של הגוף שאין לו דחף .כך הגוף השלישי יידרש לו אותו זמן שנדרש לגוף שאין לו דחף
עצמי לנוע על ידי פעולת כח מניע חיצוני על פני אותו מרחק כמו זה של הראשון .כך תהיינה שתי
תנועות של שני גופים שנעים על ידי פעולת כח חיצוני  -אחד מעורבת בו התנגדות ובשני לא
מעורבת התנגדות ,במצבים שקולים של מהירות ואיטיות.237

פרק ט
תזכורת :על ההתחלקות של הזמן
עליך לזכור כאן שאין זמן שהוא בלתי מתחלק ,כזה שהתנועה של מה שאין לו דחף יכולה לקרות
בו ,וכזה שאין לו יחס לזמן של התנועה של מה שיש לו דחף.238

 235של הגוף השני.
 236כמו הגוף השני.
 237תוכן הדברים כאן ,שגוף שאין לו דחף תנועה טבעי כלל ,גם לא בכח ,פירושו שאין לו שום מסה .זה
הגלגל המקיף וכל שאר הגלגלים שבתוכו ,שהם מהחומר החמישי שהוא רק מידות של מרחק בלי מילוי
של חומר ממשי ,כמו שהתבאר לעיל על פרק ג'.
כיוון שלגוף הזה אין שום התנגדות לתנועה ,אחרי שהונע הוא ינוע במהירות הרבה ביותר האפשרית (זו
אינה יכו לה להיות מהירות אין סופית ממש ,אלא מהירות סופית שלא יתכן בשום אופן מהירות למעלה
ממנה ,מהירות מוחלטת ,וכמו שהתגלה בזמן החדש שכך היא מהירות האור).
אבן סינא כאן עושה חשבון כזה:
נניח שהגלגל החיצון נדחף על ידי כח חיצוני לו ,המסה שלו (כח הדחף הטבעי) היא אפס ,והוא מגיע
למהירות מכח הדחיפה החיצונית שבה הוא עובר  300,000קילומטר בשנייה .נניח גוף ב' שיש לו מסה
(כח דחף טבעי) במשקל קילוגרם שמעכבת את תנועתו ,ומופעל עליו אותו כח דחף חיצוני כמו שהפעלנו
על הגוף הראשון חסר המסה ,והוא נע למשל במהירות  150,000קילומטר לשנייה ,כי המסה שלו מעכבת
את תגובתו לכח הדוחף שהופעל עליו .כעת נניח גוף שלישי שיש לו מסה ,אבל קטנה יותר ,נניח חצי
קילוגרם .נדחף את הגוף הזה למרחק  300,000קילומטר ונדחף חזק כל כך שהוא יעבור את המרחק הזה
בשנייה אחת .אין סיבה שלא נוכל לדחוף בכח כזה ,כיוון שמדובר במהירות סופית ,וכשהכח חזק דיו
הוא יכול להאיץ את הגוף לכל מהירות סופית שתהא .כעת הגענו לאבסורד ,שגוף שיש לו משקל של חצי
קילוגרם ,שמעכב את מהירותו ,מגיע למהירות הגבוהה ביותר שיכול להגיע אליה גוף שאין לו משקל
כלל וששום דבר לא מעכב את מהירותו .מהאבסורד הזה מוכיח אבן סינא שלא ייתכן שהגלגל יכול לקבל
דחף חיצוני להניע אותו.
 238לשיטת המדברים יש אטום של זמן .לפי זה היה אפשר לדחות את ההוכחה של אבן סינא בפרק ח',
ולומר שאפשר לדחוף בכח חיצוני את הגלגל המקיף ,ותנועתו קורה כולה באטום זמן אחד (זו תחשב
המהירות הסופית הגבוהה ביותר שאפשרית) ,ולמשך של אטום זמן אחד אין יחס כלל עם מהירות תנועת
הגופים שיש להם מסה (כי משכו הוא אפס ,כמו שנפח אטום חומר אחד לפי המדברים הוא אפס ,עיין
לעיל חלק א' פרקים א'-ה') ,ולכן תיפול ההוכחה .שיטת המדברים כבר הופרכה ,ולכן ההוכחה שבפרק
לעיל שרירה וקיימת.
139

חלק ב  -פיזיקה

דרך בקשת האמת
מן הסתם היה אפשר לצייר בדמיון כל מיני הנחות מופרכות וטפשיות כדי לנסות לפרוך את הטיעון ,ואין
טעם להעלות כאן את כל האפשרויות האלה ולומר שהן לא נכונות .הטעם העמוק שהזכיר כאן את שיטת
המדברים ,היא משום שעדיין אנו עוסקים בשאלה על מקור המציאות ,על תפישת העולם באופן היסודי
ביותר.
באיגרת תחיית המתים כתב הרמב"ם:
"ואמנם יחייב זה כלו מה שיעלה בדמיון ההמון אשר לא יאמינו שיש מציאות חזקה רק לגוף ומה שאינו
גוף אבל הוא בגוף ,רצה לומר כמקרים הוא גם כן נמצא אצלם אבל אין חזקתו במציאותו כחוזק הגוף.
ואולם מה שאינו גוף ולא מקרה בגוף אינו נמצא אצל הסכלים אשר הם בלא ספק ,אף על פי שהזקינו,
גמולי מחלב עתיקי משדים ,ומפני זה יאמינו רובם שהשם גוף אצלם ,שאם לא יהיה גוף אינו נמצא.
ואמנם הנקראים חכמים באמת ,לא על דרך העברה ,הנה התבאר אצלם ,שכל נבדל מן החומר הוא יותר
חזק המציאות מבעל החומר ,ואין ראוי לומר יותר חזק ,אבל מציאות הנבדל יותר אמתית ,מפני שלא
ישיגהו אחד מאופני השנוי ,והם אשר התבאר אצלם במופת שהשם אינו גוף ,ומפני זה מדרגת מציאותו
יתעלה בתכלית החזוק .וכן כל נברא נבדל ,רוצה לומר המלאכים והשכל ,הוא במציאותו חזק מאד ,קיים
יותר מכל גוף ,ומפני זה נאמין אנחנו שהמלאכים אינם גופות ,ושבני העולם הבא נפשות נבדלות ,רוצה
לומר דעות .וכבר בארנו ראיות מן התורה על זה במאמרנו המכונה "מורה הנבוכים"".
כל אדם נולד וחי כאחד מההמון ,וגם תמיד נשאר בו צד כזה גם אם יהיה החכם באדם .אם אנו מבקשים
אמת איננו צריכים לחפש מורה או מי שמעיד על עצמו שהוא נביא ,שאומר דברים שנשמעים נעימים או
מחוכמים ,ולקבל ממנו .כי שמא אין דבריו אמת ,ולא בדקנו אם אין מורה אחר שסותר את דבריו ונשמע
צודק יותר ממנו.
אלא בקשת האמת צריכה להיות מתוך האדם עצמו .וכמו שכתב בהקדמת חובות הלבבות:
""מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה"  -רצה לומר ,כי החכמה תקועה בתולדות האדם וטבעו
ובכח הכרתו ,כמים הטמונים בלב הארץ .והנבון המשכיל ישתדל לחקור על מה שיש בכחו ובמצפוניו מן
החכמה לגלותו ולהראותו וישאבנה מלבו ,כאשר יחקר על המים אשר במעמקי הארץ".
מה שאדם יודע בוודאות הוא שהוא נולד בלי ששאלו את פיו ,וכשעמד על דעתו מצא שהוא נזרק לתוך
מציאות לא מובנת .והוא מתחיל להסתכל בעצמו מהמקום הזה .כל נקודת התחלה אחרת אינה אמיתית.
נקודת ההתחלה הזו רואה שהמציאות היא חומר .אין לנו רשות להתעלם ממנה ,כיוון שזה מה שהאדם
רואה בתחילת עיונו בכוחות עצמו .כל מה שיכול להיות אמת מוכרח להתחיל מזה ,לעמוד על הבסיס
הזה .אם מגיעים להסתכלות שמקור המציאות הוא המופשט ,זה מוכרח להיות מכיוון שההתבוננות
בחומר היא זו שמראה לנו את זה בעצמה ,בבירור .לא כי מישהו אמר את זה או רגש כלשהו מניע אותנו
לחשוב כך .לכן תמיד בכל חקירה העימות הוא בין ההסתכלות היסודית שאומרת שהמציאות היא החומר,
ובין מה שאנו מגלים בעיון מעמיק שהחומר עצמו מעיד שהמציאות אינה שלו באופן עצמאי אלא הוא
מקבל אותה ממקור מופשט.
לכן כל עיון וחקירה עומדים כדיון מול עמדת המדברים ,שהיא העמדה של כל אדם בתחילת עיונו ,ושהוא
תמיד אוחז בה בחלק ממנו (הנפש הבהמית ,הצד שבכל אדם שבו הוא ילד ,ושאיתו הוא בשיח ומוטל
עליו לרומם אותו בסולם עיונו ולא להזניח אותו) ,שלפיה החומר הוא המציאות.
מה שחשוב בידיעה שהגלגל לא יכול להיות נדחף בשום כח חיצוני לו ,הוא משום שתנועת הגלגל היא
המקור למציאות העולם החומרי .אם הגלגל לא יכול להיות מונע בשום כח חומרי חיצוני שדוחף אותו,
זה אומר שמקור המציאות אינו נעוץ בחומר .אלא סיבובו של הגלגל (וממילא גם מציאותו) הוא מתוך
שהוא חי ומתוך שהוא נכסף להשיג את בוראו ,ומזה מקור כל התנועות שבעולם ,ומזה נגלה שמקור
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פרק י
טעות והערה :על האמירה שגוף יש לו באופן מהותי מקום ,מצב וצורה .על
הנבואה
אפשר שתאמר שאין זה מוכרח לגוף שיהיו לו באופן מהותי מקום ,מצב 239או צורה.240
אלא 241אפשר שיקרה לגוף מן הגופים שיהיו לו מקום מצב או צורה ,שנעשו הולמים לו ,או
בתחילת היווצרותו  -מחמת מה שמחולל את היווצרותו  -או מחמת סיבות חיצוניות מקריות
שבאופן בלתי נמנע פועלות עליו .למשל כל גבנון אדמה במקרה יש לו מקום שהולם את טבעו
והוא שונה מזה של גבנון אדמה אחר .זהו מכח סיבה שהיא שונה ממהותו ,242ועדיין נעזרת

המציאות הוא אותו מופשט שאליו נכסף הגלגל .כל החקירה על העולם ,של אפלטון ,אריסטו ,וכל שאר
גדולי החכמים ,נסובה רק על הציר הזה.
 239היחסים עם הגופים האחרים.
 240עד כאן הטעות.
 241מכאן הוא מפריך את הטעות.
 242מקרית.
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במהותו .243אחר כך ,למרות מצביו השונים ,244הוא לא נפרד ממקום מסויים טבעי שהולם אותו,
אע"פ שמקום כזה לא נדרש על ידי מהותו באופן מוחלט .כזו היא האמת גם לגבי הנושא שאנו
 243ענאתי כתבה כאן שמהותו של הגבנון יש בה פוטנציאל למקום זה ,ולכן היא עוזרת למקרה שהכריע
שהגבנון יהיה במקום הזה.
סוד ה'רוחב' (השייכות של הגוף אל המהות המופשטת בדרך צלם או סמל)
במורה נבוכים ב' י"ט ניסח זאת במונח 'רוחב'" :והצורה המינית האחת ימצא לחמר שלה רוחב גדול
בכמותה ובאיכותה ,ולפי הרוחב ההוא יתחלפו אישי המין ,כמו שהתבאר בחכמת הטבע" (ושם א' ע"ב:
"כן במציאות בעצמו מינים מכוונים מן ההויה קיימים נמשכים על סדר אין הבדל ביניהם אלא מעט ,לפי
רוחב המין ההוא בכמותו ואיכותו") .יש מקרים שכלולים ברוחב של הצורה המהותית כאפשרות ,והם
יכולים לקרות למעשה במקרים המציאותיים של הפרטים שנוטלים חלק באותו צורה ,ויש מקרים שלא
כלולים ברוחב הצורה המהותית ולעולם לא יקרו בפרטים הנוטלים חלק באותו מין .למשל לשאלה האם
צבע שערו של אדם הוא שחור ,חום ,כתום ,צהוב ,או לבן ,אין קשר למהותו העצמית כאדם ,צורתו ,שהוא
'חי ְמ ַדבֵ ר' ,לכן זה מקרה .אבל מהתבוננות ידוע לנו שלעולם לא ייוולד אדם עם שיער בצבע ירוק כמו
דשא ,המניעה של צבע כזה נובעת מהצורה ,מהמהות העצמית .המהות קובעת שירוק הוא מחוץ לרוחב
המקרים האפשרי לפרט שנוטל חלק במין אדם .כיוון שירוק הוא מחוץ לרוחב שהצורה המהותית קובעת,
אין זה מקרה נדיר ,או שלא ראינו עדיין כזה אבל אולי נראה מחר .אלא בוודאות זה לעולם לא יקרה ,כי
זה סותר במהות למה שאותו בעל חיים מוגדר כאדם.
המושג של 'רוחב' חשוב ,כי הוא סוד טמיר מאוד ,אין לנו שום דרך לחשוב איך להבין למה מהצורה
המהותית של האדם שהיא 'חי ְמ ַדבֵ ר' ,נגזר דווקא רוחב מקרים שכולל רק את האפשרויות של ראש עיניים
אף אזניים ופה ,גוף ידיים ורגליים ,וכיו"ב ,ולא כולל אפשרויות של גוף כמו של חיידק או גרגר חול וכל
כיו"ב .למה צבע שער כתום אפשרי וירוק לא .דעות שנראות כמו הגשמה ,כמו למשל דברי רש"י
בבראשית א' פסוקים כ"ו כ"ז ,רש"י בדברים כ"א כ"ג ועוד ,עוסקות בקשר הזה ,והוא מהסודות שלא
מדובר בהם אלא רק ברמזים דקים מאוד ,כמו כאן ,כי הם קרובים לעניין סוד מעשה מרכבה ,הוא הקשר
בין המופשט הבלתי מוגבל לחומרי.
עוד מקום שרומז לזה נמצא במורה נבוכים א' א':
"אמנם צלם הוא נופל על הצורה הטבעית ,רוצה לומר על העניין אשר בו נתעצם הדבר והיה מה שהוא,
והוא אמתתו ,מאשר הוא הנמצא ההוא אשר העניין ההוא באדם ,הוא אשר בעבורו תהיה ההשגה
האנושית .ומפני ההשגה הזאת השכלית ,נאמר בו :בְ צֶּ לֶּם אֱֹלהִׁ ים בָ ָרא אֹ ת ֹו (בראשית א ,כז) .ולכן נאמר
צַ לְ מָ ם תִׁ בְ זֶּה (תהלים עג ,כ) ,כי הבזיון דבק בנפש אשר היא הצורה המינית ,לא לתכונת האיברים ותארם.
וכן אומר כי הסיבה בקריאת צלמים " -צלמים" ,היות המבוקש מהם עניינם הנחשב ,לא תמונתם ותארם.
וכן אומרו :צַ לְ מֵ י ְטחֹ רֵ יכֶּם (שמואל א ו ,ה)  -כי היה עניין הנרצה בהם עניין דחות הזק הטחורים ,לא תאר
הטחורים.
ואם אי אפשר מבלתי היות "צלמי טחוריכם" וצלמים נקראים כן מפני התמונה והתאר ,יהיה אם כן צלם
שם משתתף או מסתפק ,יאמר על הצורה המינית ,ועל הצורה המלאכיית ,ועל כיוצא בה מתכונת הגשמים
הטבעיים ותארם .ויהיה הנרצה באמרו "נעשה אדם בצלמנו" הצורה המינית אשר היא ההשגה השכלית,
לא התמונה והתאר".
הרמב"ם כביכול לא יודע להחליט האם אפשר לומר על "צלמי טחוריכם" שהוא צורה טבעית או שבהכרח
הוא תואר חיצוני ,וזה תמוה שהרי הוא מנמק היטב את הצד שאפשר לפרש את צלמי טחוריכם כצורה
טבעית ,ולא אומר למה יש צד שהנימוק הזה לא יתקבל .וביותר תמוה שהוא לא יודע להחליט האם לפי
הצד שיש בצלם גם משמעות של תואר חיצוני האם אז צלם יהיה 'שם משתתף' או 'שם מסתפק'.
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שם משתתף פירושו לפי מילות ההגיון של הרמב"ם שער י"ג:
"השם המשותף הגמור הוא הנאמר על שתי עצמיות אין שתוף ביניהן בענין מן הענינים כלל אשר בעבורו
ישתתפו בשם הזה ,כשם "עין" אשר נאמר על חוש הראות ועל מבוע המים ,וכשם "כוכב" הנאמר על
הכוכב ועל בעל־חיים ,רצוני לומר ,על הכוכב המדברי ,והכוכב החמי והכוכב השמימי ,ושם הכוכב
הנאמר על הכוכב ועל העשב".
שם מסתפק:
"השם המסופק הוא אשר נאמר על שתי עצמיות או יותר בעבור עניין-מה השתתפו בו ,ואין הענין ההוא
מעמיד לאמתות כל אחד מהם; דמיון זה השם "אדם" הנאמר על ראובן החי המדבר ,על איש אשר מת
ועל צורת אדם נעשה מן העץ או מן האבן או ממין מטיט הצרור .הנה זה השם הנאמר עליהם הוא בעבור
השתתפות בענין אחד ,והוא תמונת האדם ותארו ,ואין התמונה והתואר מעמידים לאמתות האדם"
הרמז הוא שיש רובד מציאות שבו הצורה הטבעית ,המהות העצמית ,אין לה שייכות כלל לתואר החיצוני.
אבל יש צד של רובד מציאות גבוה יותר שבו אי אפשר לנתק לגמרי את הדברים .ושם יש ביניהם קשר
כמו שבין שמות משתתפים יש קשר לא גלוי ,וזהו שמות משותפים (יש קשר עמוק וטמיר בין מבוע מים
לעין שרואים באמצעותה ,ועמוק עוד יותר בין הדברים שנקראים כוכב) .ויש רובד מציאות גבוה עוד
יותר שבו יש קשר גלוי בין הצורה הטבעית ובין התואר החיצוני ,ושם מה ששניהם נקראים צלם הוא שם
מסופק.
 244התחלפות מקרים שקורים לאותו גבנון.
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חוקרים כאן .245המקום של גוף הוא מוחלט ,246אע"פ שאינו טבעי ובלתי נפרד מהגוף ,ולמרות
העובדה שאינו נדרש על ידי המהות באופן מוחלט .247אותו הדבר ניתן גם להאמר לגבי הצורה.

 245לעיל פרק ו' כתב שכדור היקום מקומו וצורתו נובעים מעצם טבעו בלי התערבות של השפעה חיצונית.
כל גוף חומרי בטבע החומרי שאנו מכירים מקומו וצורתו נקבעים לכאורה מכח השפעת כוחות חומריים
חיצוניים זרים לו שפועלים עליו ,משהו דחף אותו לשם ומשהו עיצב את צורתו .זה המבט המטריאליסטי
שרואה בחומר את מקור המציאות .לפי זה גם כדור היקום מקומו וצורתו נקבעו על ידי כוחות חומריים
כלשהם שפעלו עליו .כנגד זה כתב שם אבן סינא שכדור המציאות מקומו וצורתו נקבעים לפי מהותו
העצמית בלבד ,בלי השפעות חומריות חיצוניות .זה אותו מהלך שכתב לעיל בפרק ח' שכדור היקום אינו
מונע מכח דחיפה חומרית חיצונית כמו שהיה הכרחי אם מקור מציאותו הוא חומר ,אלא הוא נע מטבעו
העצמי ממניע לא חומרי של כיסופים להשיג את השכל שממנו נאצלה מציאותו .הנושא שאנו חוקרים
כאן הוא השאלה מה מקור המציאות ,החומר או המופשט .הטעות שבתחילת הפרק סוברת שמקור העולם
חומרי ולכן צריך שכח חומרי חיצוני יקבע את המקום המצב והתבנית של כדור היקום ,כמו שכל חומר
זקוק לזה .כדי לבסס שהמקור אינו חומרי יש לשלול את הדעות שיש כח חומרי שקובע את המקום או
הצורה או המצב או התנועה של הגלגל החיצון שהוא התחלת המציאות של העולם החומרי .אבן סינא
נכנס כאן לחילוק דק ,הוא מודה לטועה שהמקום התבנית והמצב של כל גוף חומרי נקבעים על ידי
מקרים ,לא מהמהות של הגוף עצמו ,אבל אומר שהמקרים הם בכלל המימוש של המהות והיא מתבטאת
בהם אחרי שנקבעו כרוחב .הוא אומר זאת כי כל המציאות נובעת מהגלגל והיא בעומקה נביעה
מהמופשט כמוהו ,ואין שום דבר שהוא באמת מקרי עד סופו ,ואין שום עצם שביטויו בתנועה ,מקום,
צורה ,וכו' הוא רק מכח השפעה של כוחות זרים לו ,שהרי עצם קיים אך ורק אם בו עצמו יש אמירה של
בוראו .לעיל פרק ו' כתב שכמו שכדור היקום מקומו ותבניתו נקבעים ממהותו ,כך הוא לגבי כל העצמים
החומריים המורכבים .זהו משום שבעומק הווייתם כל הנמצאים נובעים מהגלגל החיצון ולעניין זה הם
כמוהו ,איברים שלו כמו איברים בגוף אדם חי שהם אחד עם כלליותו .וכמו שכתב המורה נבוכים א'
ע"ב.
 246ענאתי תרגמה  ,absoluteהכוונה שהוא מוכרח מצד מהותו שלו .מוחלט מכח עצמו ולא מושפע
מהחלטות שנובעות מגורמים חיצוניים.
 247המשפט הזה הוא סתירה גמורה ,הוא אומר שהמקום והצורה של גוף הם מוחלטים אע"פ שאינם
מוחלטים .אלא הוא רומז למה שנאמר לעיל שהמקרים החיצוניים מוחלטים באופן מהותי בנביעה
מהצורה העצמית המהותית של הגוף ,וזה על ידי שהצורה קובעת רוחב שמגביל את האפשרויות של
המקרים .ההחלטה על מה שבתוך הרוחב ,כמו צבע שיער שחור או כתום ,היא מקרית ,אבל הרוחב
בכללותו מוחלט בהחלטה עצמית מהותית מתוך הצורה הטבעית של הגוף.
כיוון שלפי האמת יש קשר פנימי בין המהות ובין המקרים ,קשר זה יוצר רמות שונות של "מקריות"
במקרים .למשל אם אדם השתזף הוא יכול להתבהר ,אם חלה הוא יכול להבריא ,הגובה של אדם משתנה
עם הזמן וכן צבע שערו ועוד .אבל אם נולד כושי הוא לא יהפוך צבע עורו ,ואם הוא נולד זכר הוא לא
ישתנה לנקבה .המקרים שלא משתנים הם פחות מקריים מהמקרים החולפים ,לולא שהיה קשר בין
המקרה למהות ,לא היה אפשר שתהיינה רמות שונות של מקריות.
מה שפלוני גובהו מטר ושמונים ולא מטר ושבעים זה מקרה .אם הגובה הוא מקרה ,היה אפשר שיקרה
במקרה שלא יהיה לו שום גובה ,שהרי מהותו העצמית יכולה להיות צורה מופשטת .אלא מה שיש לו
גובה כלשהו זה לא מקרה וזה נובע מהמהות ,ושם מתחיל העניין של הקשר בין הגובה למהות ,מה שאחר
כך אנו מוצאים שמצד המהות יש רוחב ולא יתכן שגובהו של אדם יהיה סנטימטר אחד.
יש לזה שייכות לסוד של גוף ואיברים .יש אדם שבמקרה עיניו גדולות ויש שבמקרה עיניו קטנות ,יש
רוחב אפשרויות ,אבל מצד המהות לא יתכן שהעין תהיה מהקודקוד עד כף הרגל ,או שתהיה כראש סיכה.
זה נובע מכך שהעין היא חלק מהגוף הכללי ,והוא זה שממנו חוסר האפשרות לצאת מהרוחב ,עין שלא
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אבל ,לפני הכל ,עליך לדעת שכל דבר ניתן להיות מושכל כשהוא ללא איכויות זרות שאינן מימוש
של מהותו או הווייתו .כעת שער במחשבתך שכל גוף הוא כזה ,והתבונן איזה מצב או צורה
בהכרח תתלווה אליו.248
תשאיר מקום לאף ופה תסתור את צורת הגוף הכללי אע"פ שמצד היותה 'עין' אין בזה מניעה .האופן בו
איבר הוא חלק מהגוף הכללי הוא באופן של סוד הצמצום ,יש צד שבו הגוף הכללי הוא אחד פשוט
לגמרי ואין בו חלקים ,ומצד זה העין היא הגוף הפשוט האחד ואינה 'עין' כלל ,ויש צד אחר ,סותר ,שבו
יש חלקים וריבוי וגבולות ,ורק שם העין היא עין .ושני צדדי הסתירה אמת בלי שהם מתורצים.
 248מדרגת הנבואה
כאן מדובר בתורת הסוד ממש ,כלומר נבואה .למשל נחשוב שיש כלב קטן לבן עם שיער ארוך ואזניים
ארוכות שמוטות .גודל הגוף ,הצבע ,אורך השיער והאזניים ,כולם איכויות זרות למהותו של הכלב,
צורתו ,מה שעושה אותו לכלב .כלומר הוא יכול להיות במהות והווייה של כלב בלי כל אלה .ואכן יש
כלבים שחורים גדולים קצרי שיער וזקופי אזניים .לכאורה אין שום הגיון לומר שמדובר באותה חיה,
לכלב הקטן יש יותר מאפיינים משותפים עם טלה או ארנב וכיו"ב מאשר עם הכלב הגדול (מה שהכלב
הקטן מתרבה עם הגדול ולא עם ארנב ,זה לבד לא די בו לקבוע את השייכות למין ואין כאן המקום
להאריך) .מה שגורם לנו לדעת שזה וזה הם 'כלב' ולא חיות ממינים שונים (וגם תינוק שאלה הכלבים
הראשונים שראה בחייו יודע זאת) ,זה כי אנו משיגים את הצורה המהותית ,הכלביות ,ששניהם נוטלים
בה חלק .עיין ביאור נרחב בזה באדם חי רשימה  .48עיין עוד בזה באדם חי רשימה .61
הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' ז' כתב שהלב יכול להשיג צורות ללא תיווך של תפישה חומרית ,תינוק
משיג צורת כלב לא באופן מופשט ,אלא בכלבים החומריים שהוא רואה .הרמב"ם מדבר על השגת צורה
אפילו בלי לראות או לצייר בדמיון שום גוף גשמי:
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו
ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה ויודע שיש שם גופים שגולמם מחובר מארבעת היסודות וגופים
שגולמם פשוט ואינו מחובר רק מגולם אחד והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן
ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין.
נפש כל בש ר היא צורתו שנתן לו האל והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם
בדעתו ועל צורה זו נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומשגת
הדעות שאין להם גולם כמו המלאכים שהם צורה בלא גולם עד שידמה להן"
ובמורה נבוכים א' א':
"וכאשר ייו חד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא
ההשגה השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא
אשר אינה בכלי"
מדובר כאן על תפישה מופשטת מכל שייכות לתפישת חומר ,שאינה משתמשת כלל בתפישה החומרית
גם לא כהתחלה להמשיך ממנה לתפישה המופשטת ,לא נזקקת לתפישה החושית גם לא כדי לדעת מכוחה
שיש דבר כלשהו מחוץ לאדם ,עד שהיא דומה למופשטות המוחלטת של השגת הבורא.
יש השגה מופשטת של צורה ,שהיא מה שהחיים שבאדם משיגים את החיים של הצורה ,כל השגה היא
חיבור של הדומה עם הדומה ,הצורה המופשטת היא חיים בפני עצמם ,בלי תלות בהתלבשות בחומר,
והחיים כשלעצמם שבאדם משיגים אותה באופן בלתי אמצעי ופשוט ,כמו ששתי שלהבות מתחברות .זו
תפישה מופשטת של דבר מופשט ,אין לזה קשר עם ציורי דמיון שמיוסדים על רשמים חושיים .אבל
באמת הנביאים משיג ים את המושכלות המופשטות ביחד עם ציורי הדמיון שנובעים מהן .למשל עגל
הזהב שעשו בני ישראל בחטא העגל ,הוא שייך לצורת העגל שמדובר בה בחזון המרכבה של יחזקאל,
כמו שכתב הרמב"ן .בחזון המרכבה בלי ספק מדובר בצורה מופשטת ,מדובר שם על מהות ששייכת
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לעיגול ,אבל בחטא העגל זה לבש צורה חיצונית של עגל ממש .השאלה היא איזה עגל מסויים עשו בעגל
הזהב .יש עגלים עם שיער ארוך ויש עם שיער קצר ,יש זן הרפורד וזן אנגוס ,וכיו"ב חילוקי מקרים שהם
איכויות זרות .אבן סינא אומר כאן שאם מתעלמים מכל האיכויות הזרות ,המקרים ,אפשר לצייר
בהתבוננות צור ת עגל שהיא עגל שמצטייר בדמיון כממשי ,כמו ציור שמבוסס על רשמי החוש ,שהרי
אמר שההתבוננות בצורה המהותית שאין לה איכויות זרות ,מביאה לידיעת הצורה במובן של ,shape
תואר חיצוני .זה כמו שהתבאר לעיל על ה'רוחב' שכתב המורה נבוכים ,שיש קשר בין הצורה המהותית
לתואר .זה העניין של מראות הנבואה ,שהם חלום שבו רואים גופים כמו שרואים אותם בחוש ,והם
הצורות השלמות ,המהותיות ,של הדברים ,ללא מקרים זרים .בעגל הזהב לא היה לעגל שיער ארוך ולא
קצר ,כי כל אורך שער מסויים הוא מאפיין זר למהות ,מקרה .השורש המהותי שממנו נגזר הרוחב של כל
האפ שרויות לאורך השיער של עגל ,אותו ראו בעגל הזהב כמו שרואים בעין ,את כל האפשרויות כאחת,
כנביעתן משורש הצורה המהותית .זה המבט של נבואה .בחז"ל אמרו שהעובר במעי אמו צופה מסוף
העולם ועד סופו ,ואמרו על ענני הכבוד שמי שהיה בהם היה מסתכל בחבית ויודע מה שבתוכה (ילקוט
שמעוני (רמז תקג) ובברייתא דמלאכת המשכן פי"ד) ,ויש עוד כיו"ב ,אלה התבוננויות מהסוג שאנו
מדברים בהן ,אם רואים את המהות של החבית בלי המקרים החיצוניים ,יודעים מה שבתוכה ,כי הגודל
שלה וממה עשויות דפנותיה וגודלן המדוייק כולם הם מהתפלגות המקרים החיצוניים ,ורק הם מסתירים
מה שבתוכה .אין לנו יכולת תפישה איך תיתכן ראייה כזו .זו ראייה נבואית והנבואה רחוקה מאוד ממה
שביכולתנו לשער .זו התפישה שמדבר בה אבן סינא כאן ,שמפשיטה את כל האיכויות הזרות והמקרים,
ונשארת רק המהות כמות שהיא ,ואותה אפשר לראות בכח התבוננות מיוחדת שמאפשרת לתפוש לא רק
את מהותה המופשטת אלא את התואר שלה כציור חומרי ממשי ,שכולל את כל רוחב המקרים שנובע
מהמהות.
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מס' דשירה פרשה ח:
"אבל הקב"ה אומר שני דברים בדבור אחר מה שאי אפשר לבשר ודם לעשות כן שנאמר" :אחת דבר
אלהים שתים זו שמעתי"" (ועיין גם במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ פסוק (א) וידבר ,ובמכילתא
דרבי ישמעאל יתרו  -מסכתא דבחדש פרשה ז).
מסכת שבועות כ' ב':
"כדתניא (שמות כ ,ז) "זכור" (דברים ה ,יא) ו"שמור" בדיבור אחד נאמרו מה שאין יכול הפה לדבר ומה
שאין האוזן יכול לשמוע"
מכילתא על שמות כ' י"ד:
""וכל העם רואים את הקולות"  -רואין הנראה ושומעין הנשמע ,דברי ר' ישמעאל .רבי עקיבא אומר:
רואין ושומעין הנראה ,ואין דבר שלא יצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות ,שנאמר (תהלים כט) "קול ה'
חוצב להבות אש":
"וכל העם רואין" .קולי קולות ולפידי לפידים .וכמה קולות היו ,וכמה לפידים היו?  -אלא שהיו משמיעים
את האדם לפי כחו ,שנאמר (שם) "קול ה' בכח"".
אבן עזרא שם:
"וכל העם רואים את הקולות -
וכבר פירשתי טעם רואים את הקולות .כי כל ההרגשות מתחברות אל מקום אחד".
כל ההרגשות המוחשיות החומריות מתחברות אל מקום אחד שהוא המקור המופשט שלהן .לא מדובר
כאן בנס ,חסר שחר לחשוב שהחוש יכול לראות או לשמוע רק מקרה אחד מהגילוי של הצורה בחומר,
שהרי הגילוי כולל כאחד את כל המקרים האפשריים ,דהיינו הרוחב .התפישה המופשטת תופשת את
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באשר למה שמתחיל את ההיווצרות ,הוא אינו קובע באופן מסויים לגוף זה בזמן ההיווצרות מקום
אחד יותר מאשר אחר מלבד מחמת מין מסויים של דרישה של טבעו ,או מניע מסויים או באופן
מקרי .אם זה מחמת דרישה של טבעו ,אז זהו המבוקש .אם זה מחמת מניע זר שונה מהמין הזה
של דרישה ,אז המניע הזה הוא אחת מהאיכויות שאינן מכוננות ,וכבר שללנו שאיכויות כאלה
מהותיות לגוף .לבסוף ,אם זה באקראי ,אקראיות היא איכות חיצונית .עליך לדעת שאקראיות
נשענת על סיבות חיצוניות.

פרק יא
רמיזה :התבוננות נוספת על היחס של הגוף למקומו ומצבו
אם גוף נמצא במצבים שלא הוכרחו על ידי טבעו ,היותו נמצא במצבים כאלה הוא בין מה
שאפשרי מחמת סיבות פועלות .הוא באופן טבעי מקבל שינוי במצבים אלה אלא אם כן נתקל
במכשול.
אם המצבים האלה קשורים למקום ומצב ,אז אפשר לנוע הלאה מהם בהתאם להגדרה של הטבע.
כך הגוף יהיה לו דחף.

פרק יב
רמיזה :על התנועה הסיבובית של הגלגל המקיף
גוף שתוחם את הכיוונים הוא לא כזה שמקצת מחלקיו המשוערים מתאימים יותר מאחרים להיות
במקום מסויים ולהיות לצד משהו מסויים .מאומה מזה אינו הכרחי לשום חלקים כאלה ,בגלל
שהם נפעלו להיות היכן שהם על ידי משהו שונה מאשר המהות של התוחם הזה .אפשר להם לנוע
הלאה ממקומם ,כיוון שדחף בטבעיהם של חלקים אלה הוא הכרחי .זהו בהתאמה עם השינוי
הצורה בשלמותה ,ככל שהתפישה המוחשית מתעלה לכיוון המופשט היא יכולה לתפוש לא רק מקרה
אחד אלא רוחב של מקרים בבת אחת ,כיוון שכולם כאחד גילוי של אותה המהות.
אבן טופיל כתב בספרו "חי אבן יקטן" (עמ'  46במהד' שיפמן)" :ואם יקבל המעיין את כל כתבי אריסטו
ואת "הריפוי" [ספרו העיקרי והידוע של אבן סינא ,על הפיזיקה והמטאפיזיקה של אריסטו] במשמעותם
המילולית ללא חדירה לסודו ולמשמעותו הפנימית ,לא יגיע אל השלמות כפי שמצביע עליה אבו עלי
[אבן סינא] ".הסוד הוא שזה מוביל לנבואה שהיא לא רק מילים ,כלומר לא רק תפישה עיונית מופשטת.
וכמו שמדובר בספריו הסופיים של אבן סינא העוסקים בעבודת האלוהים ,ובראשם חלק רביעי של
הרמיזות וההערות (תורגם בתוך האנתולוגיה של כתבי אבן סינא בהוצ' אוני' ת"א) וכמו שהביא קיצור
מועט בזה במורה נבוכים ג' נ"א.
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במצב (להוציא מקום) שהוא אפשרי בהם  -שינוי זה הוא מעגלי .התוחם הזה ,לכן ,כרוך בו דחף
249
לתנועה מעגלית.
 249התוחם שמדובר בו כאן הוא הגלגל המקיף .הכיוונים הראשוניים של הטבע הם למעלה ולמטה ,כמו
שביאר לעיל פרק ב' ,כלומר ממרכז המעגל שהוא ה"למטה" אל גבול ההיקף החיצוני שהוא הלמעלה.
בחלק א' פרק י"א כתב אבן סינא שאין אפשרות שיימצאו קווים בעלי אורך אין סופי .קצה אחד של קו
הכיוון הוא המרכז ,והקצה השני הוא כשהוא מגיע אל הגלגל המקיף .אין אפשרות למדוד מספר כלשהו
של יחידות אורך מהמרכז עד הגלגל המקיף ,כיוון שלגלגל המקיף אין הגדרת מקום .זהו משום שמחוץ
לגלגל המקיף אין חלל ריק שיש לו מידות אורך ,אלא אין שם חלל כלל ואין שם שום דבר שיכול להימדד,
ולכן אין ביחס למה לקבוע את מקומו של הגלגל.
עיין אבן סינא בספר הריפוי עמ'  146שסיבוב הכדור אינו שינוי בקטגוריית המקום אלא רק בקטגוריית
המצב( ,אין זו סתירה לאריסטו במטאפיזיקה למבדא פרק ב' שתנועה היא רק בקטגוריות העצם ,הכמות,
האיכות ,והמקום; כי אריסטו כלל לעניין זה את קטגוריית המצב עם המקום ,וכמו שמוכח מלשונו
בפיזיקה ספר ה' סוף פרק א)) .שינוי מצב פירושו שהגוף עצמו לא נע ורק היחס של חלקיו הפנימיים אלה
עם אלה משתנה .כמו מי שהיה עומד והתיישב באותו מקום שבו עמד ולא שינה את מקומו .תנועת סיבוב
הגלגל המקיף היא רק שינוי יחס בין חלקיו הפנימיים ,ולכן מצד עצמו כגוף אחד שכולל הכל הוא לא נע
אלא רק משנה מצב ,ולכן כתב אבן סינא שלגבי החלקים אפשר לדבר רק על שינוי מצב (אדם שעומד על
הארץ ביחס אליו השמיים נעים וזו תנועה בין שני גופים ,האדם והשמיים ,ואז אפשר לומר מנקודת מבטו
של אדם או כל חלק מהבריאה ,שתנועת השמיים היא שינוי בקטגוריית המקום ולא רק בקטגוריית המצב.
רק כשהמבט הוא על כל היקום כגוף אחד צריך לומר שסיבובו הוא שינוי מצב ולא שינוי מקום) .עיין
בזה גם ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" מאת אלפראבי פרק ט"ו עמ'  ,101והם הם דברי המורה
נבוכים א' ע"ב על תנועת הגלגל" :כהשתנות ההנחות בעצמם לכל חלק ממנו" הנחה פירושה מצב ,כמו
עומד או יושב ,ועל זה אמר שם שהיא תנועת הגלגל באנה ,כלומר בקטגוריית המקום ,כי לעניין זה
קטגוריית המצב נכללת בקטגוריית המקום.
בגלגל עצמו אין חלקים ,כי החומר החמישי אין בו ממש והוא מה שאנו קוראים חלל ריק ,והוא לא באמת
ריק ,הוא לא העדר גמור ,שהרי יש לו מידות ,וזה כי הצורה המהותית של הגלגל היא אחדות פשוטה .אנו
רק יכולים לשער במחשבה חלקים שלו ,מה שהחלקים האלה משנים מצב ביחס לגופים שנמצאים בתוך
הגלגל (כל הגופים שבתוך הגלגל הם איברים של הגלגל האחד השלם שכולל הכל ,ולא גופים נפרדים
שיוצאים חוץ מאחדותו ,וכמו שכתב במורה נבוכים א' ע"ב) ,זה לא נובע ממהות הגלגל עצמו .לכן כתב
אבן סינא שמה שהחלק נמצא דווקא במקום שהוא ,אין זה נובע ממהות הגלגל עצמו.
לפי האמת התנועה הסיבובית של הגלגל המקיף אינה תנועה שלו עצמו אלא רק של איבריו שבתוכו .הוא
עצמו לא יכול כלל לנוע ,גם לא בסיבוב ,כי אין לו כלל צד חיצוני .נניח שיש אדמה אין סופית שמופקעת
לגמרי מאפשרות של תנועה ,ובתוכה חלל כדורי שבו יש חיים .החיים הם בתוך כדור שמבחינתם אין לו
צד חיצוני כלל ואינו יכול לנוע .נניח שנמלא את החלל הכדורי שבאדמה במים ,והמים יסתובבו בתוכו,
אפשר לומר שהכדור שהוא חלל באדמה נע בסיבוב ביחס למים ,אבל באמת זו לא תנועה יחסית כי החלל
בעצמו לא יתכן שינוע ,רק המים הם שנעים ,ואנו קוראים לזה שהגלגל נע כי מנקודת מבטנו כך זה נראה.
כך כל מה שיש בתוך הגלגל המקיף עד סוף קצהו האחרון מסתובב כגוף אחד שנע כמקשה אחת ,מלבד
שאר תנועות של חלקים מסוי ימים ממה שבתוך הגלגל ,אבל הסיבוב לא כולל את הגלגל מצד עצמו,
כלומר גבול החלל עצמו .כי זה גבול שיש לו רק צד אחד ולכן אי אפשר שינוע .זה מה שאבן סינא בא
לומר כשהוא אומר שתנועת הגלגל היא שינוי מצב ולא שינוי מקום .במה שיש בתוך הכדור יש בהכרח
דחף תנועה ,כיוון שיש בו כיוונים מוכרעים שהם הם התנועה ,ובעמקה היא הנשמה של הכדור ,וכמו
שהתבאר לעיל בחלק זה.
(עיין בספר הריפוי מאת אבן סינא ,חלק ב' פרק א' ,עמ'  125והלאה ,עוד דיון חשוב לגבי תנועת הכדור.
הוא דן שם בשאלה שתנועה צריכה נקודת התחלה ונקודת סיום ,וכיוון שעל רצף (עיין לעיל חלק א' פרק
148

חלק ב  -פיזיקה

ו' ביאור מהו רצף) אין נקודות לא תיתכן תנועה לארכו .כשמדובר בקו ישר סופי ,בתנועה סופית ,התחלת
התנועה וסיומה מוציאות אל הפועל את הנקודה על גבי הקו הרצוף ,הן שוברות אותו (גם עצירה והמשך,
או שינוי כיוון ,שוברים את הקו ומוציאים אל הפועל את נקודת סיומו) .אבל תנועה אין סופית מתמדת
במסלול סיבובי לכאורה לא מוציאה אל הפועל נקודות על הרצף של קו ההיקף של המעגל ,ואז לתנועה
אין נקודת התחלה וסוף .אבן סינא מבאר שם שכדי להוציא את נקודות התחלת וסיום התנועה די שהן
תהיינה בכח יותר קרוב מאשר נקודות אחרות ואין צורך שתהיינה בפועל גמור ,יעויין שם .למשל אם
אדם יש לו חבל מקופל במחסן כל נקודה על החבל היא נקודת חיתוך בכח ,כאפשרות .אם האדם מחזיק
סכין והוא חושב לחתוך את החבל במקום כלשהו ,אז כל הנקודות הן בכח לחיתוך הזה ,אבל זה בכח
יותר קרוב ממה שהיה לפני שבא למחסן והחזיק סכין .יש בכח רחוק ובכח קרוב .אם הוא כבר חשב על
נקודה אחת מסויימת לחתוך שם ,אע"פ שעוד לא חתך והנקודה היא רק בכח ולא יצאה אל הפועל ,היא
בכח יותר קרוב משאר הנקודות ,ודי בזה להגדיר אותה כתחילת תנועה או סוף תנועה ,וכך מגדירים
במחשבה נקודת זריחה או שקיעה כנקודות ייחוס לתנועת הגלגל .כתבתי בשטחיות ,ועיין שם בפנים את
עומק ודקות המהלך).
בפרקנו נאמר שעצם מה שהגוף תוחם את הכיוונים ,זה לבד הוא סיבה לכך שהוא מוכרח להיות כדורי כי
לא יכול להיות הבדל בין המיקומים של חלקיו המשוערים .לכאורה זה קשה ,אפשר הרי לחשוב על
מרובע שממרכזו יוצאים קווים שנתקלים בהיקפו שקובע את אורכם.
אמנם מרובע שתוחם את הקווים של הכיוון מלמטה למעלה (מהמרכז להיקף) ,ייתכן שיהיה רק אם
לצלעותיו יש מקום מוגדר ,שאפשר למדוד את המרחק מהמקום הזה אל המרכז .להיקף המעגל אין מקום
מוגדר ,כי מקום פירושו נקודה על ציר המרחק ,ואילו הגלגל המקיף אינו נמצא על ציר המרחק אלא ציר
המרחק מתחיל בו ,שהרי אין לו צד חיצוני .המקום של גבול הגלגל המקיף הוא המקום בו מסתיימת
המציאות החומרית שיש בה תלת ממדיות ,ממנו החוצה כבר אין תלת ממדיות כלל ,אלא שם המופשט
שהוא מקור המציאות של החומרי .המופשט אין לו מקום שאפשר למדוד אותו ,לכן אי אפשר למדוד את
המרחק מהמרכז עד ההיקף שהוא גבול המציאות החומרית והתחלתה מהמופשט .בהגדרות חומריות
מקומו של גבול ההיקף הוא בתנועה רצופה כלפי חוץ שלעולם לא תיעצר ושום דבר לא יכול לנוע מהר
יותר ממנה עד שיוכל לצאת החוצה ממנה .זו מהירות סופית שלא תיתכן כלל תנועה מהירה ממנה ,וכעניין
מה שהתגלה שנים רבות אחר כך כמהירות האור .לכן לכל מקום שנמתח קו מהמרכז עד גבול הגלגל
המקיף המרחק יהיה שווה ,ולכן בהגדרה הגלגל המקיף הוא כדור שהרי כל הנקודות שעל היקפו מרחקן
מהמרכז שווה .כיוון שלגבול הגלגל המקיף אין מקום מוגדר ,לא יתכן שיהיו בו חלקים שונים זה מזה,
כי השוני מחייב הגדרת מקום .אנו רק משערים בדמיון חלקים מהכדור של הגלגל המקיף אבל במציאות
לא ייתכנו בו חלקים כלל.
תנועה בציר הכיוון מהמרכז והחוצה לא תיתכן בחלקים המשוערים ,שהרי הם תמיד על הקצה של הציר
הזה ,ומיקומם עליו לא יכול להשתנות .אמנם תנועה מעגלית סביב המרכז תיתכן בחלקים המשוערים
האלה ,וכיוון שבהכרח הם נעים ,וזו התנועה היחידה האפשרית להם ,מוכרח מטבעם שיהיה בהם דחף
לתנועה זו .כאמור היקף הגלגל לא יכול מצד עצמו לנוע בתנועה מעגלית כיוון שאין לו הגדרת מקום
ביחס למה שחוץ לו ,ולא שייך כלל תנועה במופשט שהוא מה שמחוץ לגלגל ,רק מה שבתוך הגלגל נע
בתנועה מעגלית ומי שעומד בתוך הגלגל נראה בעיני עצמו כעומד במקומו וביחס אליו הגלגל נע בתנועה
מעגלית סביבו.
מה שכתב אבן סינא כאן שהגלגל בהכרח בתנועה ,שהכרחי שיש בו דחף ,זהו משום שכל מהותו אינה
אלא רק תנועה ,וכמו שהתבאר בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,35במאמר התנועה יסוד
ההווייה .המציאות האמיתית ,המופשטת ,היא נצחית ,לא שייך בה כלל תנועה ושינוי .ברובד שלה 'להיות
נמצא' פירושו להיות נמצא כמות שהוא ,זהה לעצמו; אם הוא משתנה הרי בכל רגע הוא שונה .מה שכתב
בספר עץ חיים שהעתקתי לקמן בסמוך ,על הצמצום שנעשה עיגול ריק בתוך אור אין סוף הפשוט ,הכוונה
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בזה שנברא שורש התנועה .התנועה היא הריק ,כי היא חוסר מציאות כיוון שהנע אינו זהה לעצמו.
התנועה היא זו שאוכלת במציאות ועושה בה חלל ריק ,כי היא ביטול הזהות ,ודבר נצחי לא משתנה
ומציאותו היא שהוא זהה לעצמו .כמו מערבולת בים שנעשה בלב המערבולת בים חלל ריק ממים על ידי
התנועה לבדה .אותו ריק מנצחיות הוא היש של הנבראים ,שהגדרת מציאותם היא היותם נפרדים
מהאחדות האלהית הפשוטה המוחלטת הזהה לעצמה לגמרי.
אפלטון בטימיאוס כתב על הזהה והשונה.
לשון טימיאוס עמ' :27
"והנה לפי דעתי יש להבחין בתחילה הבחנה זו; מה הוא זה הקיים תמיד ואין בו התהוות [המופשט
הנצחי] ,ומה הוא זה המתהווה תמיד ,ולעולם איננו קיים [החומרי]?"
שם עמ' :35
"ואלה הדברים שמהם הרכיב את הנשמה ,וזו דרך הרכבתם :בין אותה מציאות שאינה ניתנת להיחלק
ועומדת תמיד בעינה [הצורות ,האידיאות ,המופשטות מחומר] ובין זו שמתהווית בגופים וניתנת לחלוקה
הרכיב הוא צורה שלישית ואמצעית של מציאות ,ממוזגת משתיהן [העצמים המורכבים מאחדות של
חומר וצורה]; וכן ,אשר לזהות ושוני ,הרכיב גם כאן ,לפי אותו כלל ,מינים אמצעיים של זו ושל זה ,בין
אותה זהות ואותו שוני שאינם מתחלקים [גם בישויות המופשטות הנצחיות יש בחינת חומר ובחינת צורה]
ובין אותה זהות ואותו שוני שמתחלקים בין הגופים .לאחר מכן לקח את שלושה האמצעים האלה
ועירבבם יחדיו ,מתור שהכריח את טבע השוני הקשה למזיגה שיתחבר עם הזהות [החומר קשה לקבל
צורה ,מטבעו הוא נוטה להראות שהוא התחלת המציאות] ,ומזג בהם את המציאות [כלומר אחדות
החומר והצורה] .ולאחר שעשה את השלושה ליחידה אחת ,שוב חילק את השלם הזה למספר החלקים
הנאותים ,וכל חלק מחלקים אלו היתה מזיגה של זהות ,שוני ומציאות".
החלוקה של השלם לשלושה חלקים ,היא חלוקת המציאות לעצמים מופשטים כמו השכלים הנפרדים,
לגרמי השמיים ,ולגופים הארציים ,וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה ב' ג' .ההפרש ביניהם הוא במזיגה
של כמה מופשט וכמה חומרי יש בהם ומה היא הגדרת המציאות ברובג המציאות שלהם .משם ממשיך
אפלטון בדברי עמוקות ומשלים נשגבים עיין שם)
מה שכתבתי שמחוץ לגלגל נמצא המופשט (שהרי אין שם מידות תלת ממדיות) זה מוכרח מהחשבון של
העניין אבל לא מובן בהתבוננות .הרי מופשט לא יכול להיות מבחוץ יותר מאשר מבפנים.
בני זמננו נדמה להם שלומדים כאן אסטרונומיה גיאומטריה ופיזיקה במובן המודרני של מדעים אלה.
אמנם הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' י"ג כתב:
"ועניני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצות האלו הם שחכמים הראשונים קוראין אותו פרדס כמו שאמרו
ארבעה נכנסו לפרדס ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהן כח לידע
ולהשיג כל הדברים על בוריין ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר"
ושם סוף פרק ב' כתב:
"דברים אלו שאמרנו בענין זה בשני פרקים אלו כמו טיפה מן הים הם ממה שצריך לבאר בענין זה וביאור
כל העיקרים שבשני פרקים אלו הוא הנקרא מעשה מרכבה.
צוו חכמים הראשונים שלא לדרוש בדברים אלו אלא לאיש אחד בלבד והוא שיהיה חכם ומבין מדעתו
ואחר כך מוסרין לו ראשי הפרקים ומודיעין אותו שמץ מן הדבר והוא מבין מדעתו וידע סוף הדבר ועומקו
ודברים אלו דברים עמוקים הם עד למאד ואין כל דעת ודעת ראויה לסובלן ועליהם אמר שלמה בחכמתו
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דרך משל כבשים ללבושך כך אמרו חכמים בפירוש משל זה דברים שהן כבשונו של עולם יהיו ללבושך
כלומר לך לבדך ואל תדרוש אותם ברבים".
בכל ספרי הקבלה הזהירו עד כמה דבריהם הם משלים עמוקים ואין לפרש אותם כפשוטם וצריך להיזהר
עד מאוד שלא להגשים אותם ,ומי שיגשים יאבד עולמו .דבריהם הם מעשה מרכבה ופרדס ,והרמב"ם
אומר כאן שכך הם גם דברי אריסטו אודות הטבע ,הגלגלים היסודות וכיו"ב ,וממילא גם הטבע עצמו
הוא משל עמוק שאין להגשים אותו ,שהרי אריסטו רק התבונן בטבע .לכן כשאני כותב שמחוץ לגלגל
נמצא המופשט ,אין כוונתי שהוא שם מבחינת המקום ,כאילו אמרתי שאחרי כך וכך מליוני קילומטר
מסתיים הגלגל החומרי ומשם ואילך מתחיל המופשט .זו הגשמה" .מחוץ לגלגל " הוא משל ,הכוונה
שה'מציאות' היא מחוץ לחומר ,במופשט ,ושזה טבע העולם בכל מקום שהוא .מה שהמציאות היא מחוץ
לחומר ,זה הפירוש לכך שהחומר נברא ולא קדמון.
דברי האר"י בספר עץ חיים אודות הצמצום
בספר עץ חיים מהאר"י שער א' ענף ב' כתב שתחילת הכל היה אור פשוט שנקרא אור אין סוף ברוך הוא.
וכשעלה ברצונו לברוא את הנבראים צמצם את עצמו באמצע האור שלו בנקודת המרכז אל הסביבות
והצדדים ונשאר חלל עגול ריקני פנוי .לתוך החלל הזה נכנס קו אור מהאין סוף ,וצייר בו ציורים על ידי
קווים עגולים וקווים ישרים.
זה לשונו:
"דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום
מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא [ .]...וכאשר עלה
ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים [ ]...והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה
האמצעית אשר בו באמצע אורו ממש [ ]...וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית
ואז נשאר מקום פנוי ואויר וחלל רקני מנקודה אמצעית ממש.
][...
והנה אחר הצמצום הנ"ל אשר אז נשאר מקום החלל ואויר פנוי וריקני באמצע אור האין סוף ממש כנ"ל
הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים ויצורים והנעשים ואז המשיך מן אור אין סוף
קו אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא .וראש העליון של
הקו נמשך מן האין סוף עצמו ונוגע בו .אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור אין סוף ודרך
הקו הזה נמשך ונתפשט אור אין סוף למטה .ובמקום החלל ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות
כולם וקו זה כעין צנור דק אחד אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אין סוף אל העולמות אשר
במקום האויר והחלל ההוא".
בספר יצירה כתוב שהבריאה היא בדרך של חקיקה .כשחוקקים אותיות בלוח אבן ,לא יוצרים שום דבר
חיובי ,אלא רק מעדירים אבן ,ומההעדר של האבן מצטיירות הצורות .נאמר בחז"ל שהתורה נבראה כאש
שחורה על גבי אש לבנה .השחור מסמל העדר ,והלבן מצד עצמו מסמל את אור אין סוף ,וגם זה עניין
חקיקה.
העדר הוא בהכרח העדר של משהו ,והמשהו מצטייר בהעדר כמו ציור שעושים בדרך מגזרת נייר,
שהצורות הן על ידי העדר הנייר .אם יש אשה עקרה ,מצטייר בדמיונה הילד שאין לה .זה עניין הצורות
של אפלטון ,שהן ציורים שמצטיירים על ידי העדר ,בדרך חקיקה .הצמצום הוא בריאת ההעדר ,וקו האור
שנכנס מהאין סוף לתוך העיגול הפנוי הוא הצורות שמצטיירות בהעדר ,האור הוא אין סופי ,מה שמצייר
צורות הוא החלל הריק שהופך את האור האין סופי לקו ,על ידי שמסתיר חלק ממנו.
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העיגול הריק שמדבר עליו האר"י הוא הגלגל המקיף של אריסטו .לכן אבן סינא קורא לו כאן התוחם.
הקו הישר שחודר לתוכו הוא הכרעת הכיוון שדיבר עליו אבן סינא לעיל בחלק זה .גם האר"י שם דיבר
על הכרעת הכיוון ,וכתב כמו אבן סינא שההכרעה היא הכיוון מהמרכז אל ההיקף:
"ונבאר עתה קצת ענין חקירת המקובלים לדעת איך יש ראש תוך סוף בספירות הנ"ל .אמנם בהיות כי
הקו ההוא ראשו נוגע באור אין סוף מצד העליון וסופו אינו נמשך למטה עד מקום אור האין סוף הסובב
תחת העולמות ואינו דבוק בו לכן אז יצדק בו ראש וסוף ".הכרעת קו הכיוון היא מהמופשט יותר (מה
שנוגע באור אין סוף) ,זהו הצד של 'למעלה' ,אל המופשט פחות (מה שהכי רחוק ממקומה של אותה
נגיעה) ,דהיינו המרכז ,הוא מקומו של העפר שהוא המציאות הפחות מופשטת ,זהו הצד של 'למטה'.
התנועה היא של החללים הריקים הנעדרים שהם אלה שנעים בסיבוב .זה מה שאבן סינא כתב בפרקנו
שמה שהחלקים נמצאים היכן שהם אינו ממהות הגלגל עצמו.
אריסטו כתב שמה שמניע את הגלגל המקיף וכל שאר הגלגלים ,הוא הכיסופים שלהם למקורם ,שמתגלה
בשכל הנפרד (נפרד מחומר .מופשט) ששייך לכל גלגל .כל התנועות שבעולם נובעות מזה ,כמו שכתב
במורה נבוכים ב' ד' שהיחס של השכל הפועל לעולמנו הארצי של ארבעת היסודות ,הוא אותו יחס שיש
בין כל גלגל לשכל הנפרד השייך אליו.
יש שאלה למה הכיסופים גורמים לנוע בכלל ולנוע בסיבוב בפרט ,למה אי אפשר לכסוף בעמידה במקום.
התשובה לזה היא שהתנועה היא התבטלות כלפי המקור ,זה עניין של זיווג שהנקבה מתבטלת כלפי הזכר.
זה כמו שההעדר מתאיין כלפי היש ,למשל אם יש וואקום ,הוא מייד שואב לתוכו את מה שלידו ומתמלא.
הוואקום מבטל את מציאותו כלפי היש ומתאחד עם היש .כך הנקבה מכירה בכך שאין לה משל עצמה
מאומה ובזה היא נשאבת להתאחד עם היש ,שהוא הזכר (כבר הערתי שאין לזה ולא מאומה עם שום
עניין אנושי ,נפשי או חברתי או פוליטי ,אלה רק משלים פילוסופיים שמדברים על אידיאות פשוטות ולא
על המורכבות של חיי המעשה) .מה שההעדר ,הוא החומר ,נקרא נקבה ,והצורה ,היש ,נקראת זכר ,כתוב
בטימיאוס עמ'  ,50בפיזיקה של אריסטו ספר א' פרק ט' ,וכן הוא גם במורה נבוכים א' י"ז ,ושם ייחס דבר
זה לפיתגוראים ,שהם הקודמים לאפלטון (או לשלמה המלך במשלי) .מה מוסיף לנו מה שמכנים את
החומר כנקבה ואת הצורה כזכר ,אלא בוודאי זה בא לומר שהיחס ביניהם הוא זיווג ,וזיווג פירושו תנועת
ביטול מציאות מתוך אהבה כדי להתאחד .התנועה היא ביטול המציאות במושגים של הנצח .בהגדרה של
המופשט המנוחה היא מציאות ,חוסר התנועה הוא הנצחיות ,והתנועה היא ביטול מציאות .ההעדר נע
כלפי היש כמו שהוואקום נע לשאוב את היש ,ובכך לפי האמת להיפך ,הוואקום לא שואב את היש לתוכו,
אלא מבטל את מציאותו שלו כוואקום כלפי היש ,וזה נעשה על ידי התנועה של השאיבה .מכיוון שהגלגל
אין בו חלקים ,כולו אחד שווה ,התנועה של ההזדווגות ,הדחף ,היא בהכרח בעיגול שהוא שוויון של כל
הצדדים .זה פירוש דברי אבן סינא כאן שהדחף הטבעי של הגלגל הוא לנוע בתנועה מעגלית ,הפירוש
הוא הדחף של ההעדר לזיווג עם היש; שורש הדחף הוא מכך שהעיגול הריק ,הצמצום ,השוני ,הוא אחד
עם האין סוף הפשוט ,הזהה .רק מי שהשגי סוד מעשה מרכבה משיג איך הם אחד ,גמור ,האחדות הגמורה
הזו שבסוף סוד המציאות ממנה נובע הדחף להתאחד ,תשוקת הזיווג .לכן אבן סינא לא כתב כאן שלגלגל
עצמו יש דחף טבעי לתנועה מעגלית ,אלא שכרוך בו דחף כזה ,כי באמת מה שממנו נובע הדחף הוא
בחינת ההעדר שבגלגל ,שהוא כנקבה ביחס למה שמעליו ,ולא הבחינה שבה הוא מתגלה אלינו ,הנבראים
הנמוכים ממנו ,שאצלנו הוא מתגלה כזכר .כל הגופים שנמצאים בתוך הגלגל הם חקיקות בו בדרך העדר.
הגלגל הוא הגבול של האחדות פשוטה של היש ,והגופים שבו הם גילופים (כלשון ספר הזוהר)
שמגולפים בו בדרך העדר ,הגבול כשלעצמו הוא ההעדר כשלעצמו והוא כמו סכין גילוף ביד האמן ,כמו
שהמגלף בעץ מעדיר בסכינו חלקים מהעץ .לכן כל הגופים נעים מכח הגלגל וכל נפש היא מנפש הגלגל,
וכל הגופים הם כמו איברים של הגלגל שהוא עצם אחד (כלשון המורה נבוכים חלק א' תחילת פרק ע"ב),
כמו שכל הצורות במגזרת נייר הן רק נייר ולא שום דבר אחר ,ולכן אינן יוצאות מהאחדות של הוויית
הנייר .הנייר הוא משל לאור אין סוף ששום דבר לא יוצא מאחדותו וכל המציאות נסמכת לו בהווייתה כי
היא גילופים או חקיקות בו (כלשון הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' ט'-י') ,וכמו שהגופים המצויירים
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פרק יג
הערה :על היחסיות של שינוי אפשרי זה לגוף פנימי
אתה יודע שהשינוי האפשרי הזה 250הוא לא בהתאמה 251עם היחס של מקצת מחלקים אלה
לחלקים אחרים ,252אלא בהתאמה עם היחס שלהם או למשהו חיצוני או למשהו פנימי.
אם הגוף הזה קודם בהוייה לכל גוף אחר ,אז הכיוון והמצב שלו אינם נתחמים על ידי תוחם חיצוני
שמקיף אותו .נשאר שהשינוי האפשרי הזה הוא בהתאמה לגוף פנימי.253

במגזרת נייר מציאותם אינה אלא נייר ותו לא .אלה הקדמות לפרק ויש עוד עמל לפרש כל מילה בו לפי
הקדמות אלה ולראות איך הוא מאיר אותן ,ואניח זאת ללומד הנבון.
 250תנועת סיבוב הגלגל שדובר עליה בפרק הקודם.
 251תנועה צריכה להיות יחסית לגוף אחר כלשהו ואי אפשר שתהיה תנועה בלי התייחסות לגוף אחר.
המילה "בהתאמה" כאן פירושה שהתנועה היא בהתאמה ליחס עם גוף אחר.
 252חלקי הגלגל אינם יכולים לשמש כנקודת ייחוס לתנועה אלה לאלה ,לפי מה שהתבאר בפרק הקודם.
 253תנועה סיבובית של הגלגל היא תנועת חלקי ההיקף שלו ,שאנו משערים שהם מחולקים לקשתות וכל
קשת נעה לתפוש את המקום שהיתה בו מקודם הקשת הסמוכה לה .התנועה הזו אינה על ידי שינוי יחס
קשת זו לקשת אחרת ,או שינוי יחס של כל קשת לגוף חיצוני ,אלא התנועה היא שינוי יחס של כל קשת
למה שיש בתוך הגלגל .כל זה מבואר היטב לפי מה שכתבתי בפרק לעיל.
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פרק יד
הערה :על האופן שבו נמדדת התנועה של הגלגל המקיף
אתה יודע שבמשך תנועת גוף ,שינוי יחס אפשר שיהיה לבלתי-מתנועע באותה מידה כמו
למתנועע .254התנועה של הגלגל המקיף מוכרחה ,אפוא ,להיות נמדדת ביחס למשהו בלתי-
מתנועע.255
 254כל תנועה היא רק ביחס לגוף אחר .הפירוש שגוף א' נע הוא שהיחס שלו אל גוף ב' משתנה .ללא גוף
ב' ,לא נוכל להבחין בין תנועה למנוחה של גוף א' ,וגוף א' יהיה מופקע ממושגים של תנועה ומנוחה,
הוא לא יהיה גוף חומרי כלל .מהות החומר היא גבול שמחלק בין א' לב' ,הריבוי ,ושם מקור התנועה,
שאחרי שיש א' וב' יש יחס ביניהם והוא יכול להשתנות ,ושינוי הוא התנועה .התנועה בהכרח מגדירה
לגבי גוף אחד שהוא זה שנע ,כלומר מודדים את היחס בינו לגוף אחר ,וממילא מוכרח שמסתכלים על
הגוף האחר כעל גוף נח .היחס בין שני הגופים ,המרחק שביניהם ,הוא שינוי יחס של הנע או של הנח,
הרכבת מתקרבת לתחנה או התחנה מתקרבת לרכבת .אפשר להחליט להסתכל להיפך ,שהגוף האחר נע
והגוף הראשון נח .ואפשר גם להסתכל על שניהם כנעים ,אבל זה יהיה שילוב של ההסתכלות שא' נע
ביחס לב' ,ושב' נע ביחס לא' .ההסתכלות על שניהם כנעים היא לא נקודת ההתחלה של תפישת התנועה,
אלא צירוף של ההסתכלות על כל אחד מהם כנע ביחס לשני הנח.
לפי זה ,אם נרצה לראות את הגלגל המקיף כנע מנקודת המבט של עצמו ,נצטרך למצוא גוף אחר שיהיה
מוגדר כנח לצורך תנועה זו ,ושינוי היחס שבין הגלגל לאותו גוף אחר ,יהיה תנועת הגלגל .אין גוף אחר
כזה ,ולכן אי אפשר לראות את הגלגל כנע מצד עצמו .הגופים שבתוך הגלגל לא יכולים להחשב כגוף נח
שביחס אליו הגלגל נע ,כי הם חלקים של הגלגל עצמו כמו איברים בגוף .אמנם אם אותם איברים נעים
בתנועה סיבובי ת ביחס לגלגל ,הם יכולים מנקודת מבטם להגדיר את עצמם כנחים ואת הגלגל כנע
בתנועה סיבובית סביבם .זה עוד ביאור במה שכתב אבן סינא שהתנועה הסיבובית של הגלגל כלשעצמה
היא שינוי בקטגוריית המצב ולא שינוי בקטגוריית המקום כמו כל שאר התנועות .קטגוריית המצב היא
מה שמגדיר את סידור החלקים של אותו גוף עצמו ,בינו ובין עצמו ,וכגון אם האדם עומד או יושב ,ואילו
קטגוריית המקום (בלשון ימי הביניים ה"אנה") מגדירה את שינוי המקום של הגוף ביחס לגופים אחרים.
כשאני מסתכל על זריחת השמש ושקיעתה ,עליית הירח והכוכבים ושקיעתם ,אני רואה שהם מסתובבים
סביבי .זה המבט העיקרי ,הוא אומר לבני האדם דברים רבים שהבורא רצה לומר להם .אם אני רואה את
השמש נחה במקומה ,וכן הירח והכוכבים ,ואני הוא זה שנע ביחס אליהם ,אני רואה אותם כהתחלת
נביעת המציאות מהמופשט ונקודת ההתחלה של המציאות אינה יכולה להיתפש כנעה .זה מבט גבוה של
סוד שיש בו אמירה ליחידים הקרובים למלך .לכן אבן סינא כאן לא השלים את הטיעון ,הוא השאיר אותו
בשלב שמודדים את התנועה ביחס למה שאינו מתנועע שנמצא מחוץ לגלגל ,זו התפישה של האלוה
כגוף .מה שמחוץ לעולם הוא האל ,אם ניתן למדוד תנועה ביחס אליו ,הרי שיש לו מקום ומה שיש לו
מקום הוא גוף.
 255לרוב כשמדברים על הבלתי-מתנועע הכוונה ליישות מופשטת .כל מה שיש לו גוף חומרי יכול
להתנועע ,ואדרבה ,אינו יכול שלא להתנועע .אי אפשר למדוד מהירות של תנועה ביחס ליישות מופשטת
כי היא מופקעת מהגדרת מקום ,כיוון שאין לה מקום אי אפשר להתרחק ממנה או להתקרב אליה או בכלל
לנוע ביחס אליה ואי אפשר למדוד מהירות תנועה ביחס אליה.
אני חוזר למה שהבאתי בפרק הקודם את דברי האר"י על הצמצום .המשל הוא לחלל כדורי בתוך אדמה
אין סופית שמופקעת מאפשרות של תנועה (הנמשל של מה שמחוץ לחלל הכדורי הוא אור אין סוף ברוך
הוא ,המשל רק בא להמחיש מציאות של חלל שיש לו רק פנים ואין לו חוץ) .התנועה היא של מה שבתוך
החלל הזה ,ומהירותה יכולה להימדד ביחס לדופן הפנימית של החלל אע"פ שהדופן בעצמה היא משהו
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פרק טו
רמיזה :על הדחף לתנועה בקו ישר של ישים מתהווים ונפסדים
גוף שמקבל התהוות והפסד הוא כזה שיש לו מקום לפני היפסדו לגוף אחר שמתהווה ממנו,
ומקום לאחר זאת .זהו משום שכל גוף דורש מקום שהולם אותו .אחד משני המקומות הוא חיצוני
לאחר.256

שמופקע מתנועה .הדופן של החלל אין לה עובי ,היא רק ההפרדה בין המהות שבחוץ שהיא בלתי-
מתנועעת ,ובין המהות של מה שבתוך החלל שהוא מתנועע .כמו שכותל בור היא רק ההפרדה בין האדמה
לחלל הבור ומצד עצמה העובי שלה הוא אפס .ביחס למה שמחוץ לדופן אי אפשר למדוד מהירות תנועה,
אבל ביחס לדופן עצמה אפשר ,אע"פ שהיא בלתי מתנועעת .כי היא נקודת ההתחלה של המציאות של
מה שמתנועע ,דהיינו המציאות החומרית ,שמציאותה מתחילה מהדופן ונמשכת כלפי פנים החלל .כל זה
יובן לפי מה שכתבתי בפרק י"ב.
 256אם למשל מים מתהווים מעפר ,יש לעפר מקום לפני שהוא נפסד להיות מים (המים מתהווים מהעפר
שנפסד) ,ואז יש לעפר מקום אחר שהוא אחרי שנפסד להיות מים .המקום האחר הוא חיצוני למקום
הראשון .אם למשל יש קו ועליו ארבעה מקומות :א'  -ב'  -ג'  -ד' .מקומו של העפר הוא מנקודה א' עד
נקודה ג' ,ומקומם של המים הוא מנקודה ג' עד נקודה ד' .אחרי שהתהוו מים מעפר ,כעת העפר תופש
רק את המקום מנקודה א' עד נקודה ב' ,ומקומם של המים הוא מנקודה ב' עד נקודה ד' .חלק מהמים
נהפך לאוויר כך שמקומם של המים יהיה מנקודה ב' עד נקודה ג' ,כך המקום זז תמיד ,וזהו שכתב אבן
סינא שהמקום השני חיצוני לראשון ,כלומר ההתחלפות מעפר למים אינה בתוך אותו מקום עצמו אלא
היא כרוכה בשינוי מקום ,כך כל היסודות יוצאים ממקומם וחוזרים אליו ,הם נעים ממטה למעלה בקו
ישר וחוזרים בקו ישר בכיוון הפוך.
כאן הגענו בסדר השתלשלות ההווייה לארבעת היסודות (אש רוח מים עפר) ,שהם אלה המקבלים
התהוות והפסד .עיין לעיל חלק א' פרק ט"ו ,שם כתב אודות השתנות היסודות מיסוד זה ליסוד זה.
השתנות זו מבוארת אצל אריסטו בעיקר ב"על ההתהוות וההפסד" ספר ב' בכל הספר ובמיוחד בפרק ד',
וכן שם א' א'.
ברמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' ה' ניסח את העניין בבהירות" :ארבעה יסודות האלו משתנים זה לזה
תמיד בכל יום ובכל שעה ,מקצתן לא כל גופן .כיצד :מקצת הארץ הקרובה מן המים משתנית ומתפוררת
ונעשית מים ,וכן מקצת המים הסמוכים לרוח משתנין ומתמסמסין והווין רוח ,וכן הרוח מקצתו הסמוך
לאש משתנה ומתחולל ונעשה אש ,וכן האש מקצתה הסמוך לרוח מתחולל משתנה ומתכנס ונעשה רוח,
וכן הרוח מקצתו הסמוך למים משתנה ומתכנס ונעשה מים ,וכן המים מקצתו הסמוך לארץ משתנה
ומתכנס ונעשה ארץ; ושינוי זה מעט מעט ולפי אורך הימים ואין כל היסוד משתנה עד שיעשה כל המים
רוח או כל הרוח אש שאי אפשר שיבטל אחד מן היסודות הארבעה ,אלא מקצת ישתנה מאש לרוח ומקצת
ישתנה מרוח לאש וכן בין כל אחד וחבירו ימצא השינוי בין ארבעתן וחוזרות חלילה לעולם".
לעיל א' ט"ו כתב אבן סינא" :יש מקום מסויים שחל באופן שמגדיר במסויים את המקום הטבעי הקרוב
ביותר למקום זה .דוגמה לזה היא חלק של אוויר שנעשה מים .המקום הטבעי שלו מוגדר מחמת המקום
הראשון שלו ,שהוא מקום טבעי קרוב יותר למים מאשר זה שהיה מקום למה שנהפך להיות מים ,כלומר
אוויר".
היסודות הם תנועות ותו לא .זה כמו שגלי הים הם תנועות מים ותו לא .עיין במאמר התנועה יסוד ההווייה
שבעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  .35לכן אי אפשר שיעמדו ולכן בהכרח הם דוחפים את היסוד
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אם גוף זה מקבל את הצורה השנייה במקום שהוא זר לו לפי צורה זו ,אז זה דורש שהגוף יהיה בו
דחף לתנועה בקו ישר לכיוון המקום שהוא בהתאמה לצורה זו .אם ,מצד שני ,לפני שהוא מקבל
צורה זו ,הגוף הוא בַ מָ קוֹם שמתאים לו לפי צורה זו ,אז מוכרח שהוא דחף את מה שהיה במקום
הזה וכך החליף אותו .לכן העצם של מה שהיה מסוגל לתפוש מקום זה הוא על פי הטבע יכול
לקבל תנועה אל מחוץ למקומו .לכן כרוך בו דחף לתנועה בקו ישר .נובע מזה שכל יש שמסוגל
להִׁ תְ הַ ּוּות והפסד כרוך בו דחף לתנועה בקו ישר.

שנמצא לידם ממקומו ונכנסים למקומו .אחרי שהם במקומו הם הופכים להיות הוא .העפר דוחף את המים
ונכנס להיות במקום של מים ומזה הוא הופך להיות בעצמו מים.
ליסודות לא יכול להיות מקום מוחלט ,כי אין משהו שיש לו מקום שאפשר יהיה לייחס את מקומם אליו
(לגלגל המקיף אין מקום כיוון שאין שום דבר חומרי מחוץ לו ,וכמו שהתבאר לעיל) .מקומם הוא היחס
שביניהם ,האש קרובה בטבעה לחומר החמישי ,האש היסודית היא שקופה לגמרי וזכה ,ואינה דומה כלל
לשלהבת של אש שאנו מכירים בטבע שמורכבת מד' יסודות .הארץ מוקפת גלגל אש ,ואם הייתה כמו
שלהבת היינו רואים את שמי הלילה מוארים ממנה (עיין רמב"ן על בראשית א' ב' ובמו"נ ב' ל') .לכן צד
האש הוא "למעלה" כי היא פחות מסתירה את האחדות האלהית .העפר הוא העכור והכבד מד' היסודות
דהיינו הוא מראה ביותר שיש לו מציאות משל עצמו ,ולכן מקומו "למטה".
בהסתכלות החומרית צריך שיהיה מקודם גוף ורק אחר כך היחס שבו מתייחס הגוף הזה לדברים אחרים.
יחס הוא פחות חומר מגוף ,וההסתכלות שלנו רואה בחומר את הפירוש של 'מציאות' .לכן עיקר המציאות
הוא הגוף ומציאותו של היחס משנית ונשענת עליו .ההסתכלות של השכל המופשט היא שהפירוש של
'מציאות' הוא המופשט .לכן היחס יותר נמצא מהגוף שמתייחס ,ובסדר ההוויה היחס קודם לגוף
שמתייחס .למשל בתפישה החומרית יש א' ויש ב' ,ורק אחר כך אפשר לדבר על יחס של אהבה שיכול
להיות בין א' לב' .בהסתכלות המופשטת יש קודם אהבה ,עוד לפני שיש א' או ב' ,וא' או ב' מתהווים
מכח האהבה ,שכדי להתממש היא זקוקה לא' וב' שיאהבו זה את זה ,ומציאותם נולדת מכוחה .המקום
של היסודות הוא לא מקום אלא יחס ביניהם .כיוון שהיחס קודם לגוף ,המקום של היסודות הוא זה
שמכוחו הם מתהווים להיות מה שהם .לכן אם יסוד א' נדחף למקומו של יסוד ב' ,הוא הופך להיות יסוד
ב'.
היסודות הטהורים שאינם בתערובת לא מתגלים בטבע שאנו מכירים .כי הם עדיין במציאות שבה
התפישה היא שההוויה היא בשורשה יחס ותנועה ואין הווייה עומדת בדרך של 'גוף' ,שהרי זה מכחיש
ביותר את גילוי האחדות האלהית .רק בעולם שבו חומר הגופים הוא תרכובת של כל ד' היסודות מתחדשת
התפישה שמציאות היא גוף שאינו רק תנועה או יחס מופשטים אלא יש לו מציאות עומדת ,כביכול
מציאות משלו.
הרמב"ם בהלכות יסודי התורה מביא רק את פנימיות האמונה ,וכמו שכתב בסוף פרק ד' שכל זה הוא
סודות התורה ,ולא כתב אוסף סתמי של ידיעות במדעי הטבע .כמובן גם כתבי אריסטו ואבן סינא הם כך,
אבל ברמב"ם אין מי שיכול להטיל בזה ספק .לכן יש לתמוה למה האריך בהלכות יסודי התורה ד' ה'
לבאר את מה שהיסודות משתנים מזה לזה .אלא וודאי זה משל עמוק ,וגם הטבע עצמו הוא משל עמוק,
והוא בא ללמדנו שבאמת שורש העניין של גוף מתחיל מיחס ותנועה לחוד ,וכך הוא ביסודות הטהורים,
ומה שאנו רואים בעולם המורכב מתרכובות של ד' היסודות שיש גופים עומדים הוא רק רובד תחתון של
תפישת המציאות ולא סוף עניינה.
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פרק טז
טעות והערה :על התנועה בפועל בקו ישר של הישים המתהווים ונפסדים
אם אתה בספק ואומר שיש זה שהוא מתהווה ,מקומו בסמיכות לגוף שאת צורתו יש זה לקח על
ידי התהוות ,257אז אמרת שהסוג 258של האחרון מקומו מחוץ למקום של הראשון ,כיוון שסמיכות
היא לא המקום בעצמו אלא שכנו.
 257עד כאן הטעות של הטועה .הטועה אומר שאם עפר הפך למים ,אם כן המים החדשים נמצאים סמוך
למקומם של המים הישנים ולא במקום המים הישנים עצמו .אם למשל יש קו ועליו ארבעה מקומות :א'
 ב'  -ג'  -ד' .מקומו של העפר הוא מנקודה א' עד נקודה ג' ,ומקומם של המים הוא מנקודה ג' עד נקודהד' .אם חלק מהעפר הפך למים ,כעת יש עפר רק מנקודה א' עד נקודה ב' ,ומקומם של המים מתחיל
מנקודה ב' ולא מנקודה ג' כמו שהיה מקודם .כיוון שבתחילה המים היו מנקודה ג' לנקודה ד' ,הרי שזה
מוגדר כמקומם של המים .כשהתוספו עוד מים חדשים שתופשים את המקום שמנקודה ב' עד נקודה ג',
הרי מים אלה סמוכים למקומם של המים (שהוא מג' עד ד') .נניח שיש כעת קו חוף שמבדיל בין הים
ליבשה .מקו החוף והלאה הוא מקומו של הים .אם חלק של העפר שסמוך לקו החוף יתהפך להיות מים,
לכאורה הוא רק סמוך למקומו של הים ולא שהוא מקומו של הים בעצמו.
ההסתכלות של הטועה היא ההסתכלות החומרית ,שכולנו שבויים בה ,שאומרת שקודם יש גוף ורק אחר
כך יש לו מקום .אם נוספו עוד מים ,כגוף הם סמוכים לגוף המים שהיה מקודם ,וכתולדה מזה מקומם
סמוך למקום המים שהיו מקודם .אבל האמת לפי התפישה המופשטת ,שאנו מייחלים לזכות אחרי שנות
עמל רבות להתחלה כלשהי של תפישה מועטה מאוד בה ,היא שיחס קודם בסדר ההווייה לגוף שמתייחס,
ולכן קודם קיים המקום של המים (אין מקומות מוחלטים כלל אלא רק מקומות יחסיים ,ולכן מקום הוא
יחס) ורק כתולדה מזה נעשה שקיים גוף המים שנמצא במקום הזה .העפר הפך למים כיוון שנדחף
למקומם של המים (כי מהותם של היסודות היא תנועה בלבד ,כמבואר בטימיאוס) ,והמקום פעל שהוא
יהיה מים ,כי הגוף נולד מהמקום.
 258ענאתי תרגמה כאן  .kindאין הכוונה לסוג במובן של מין וסוג ,אלא הכוונה להבחין בין מדרגת
המציאות של היסודות הטהורים למדרגת המציאות של הגופים המורכבים מתרכובת ד' היסודות .אצל
היסודות הטהורים התפישה היא מופשטת יותר ,ושם המקום של הגוף קודם בסדר ההווייה לגוף ,ואילו
בגו פים שמורכבים מד' יסודות התפישה היא שהגוף קודם בסדר ההווייה למקומו (היסודות הטהורים
אינם מתגלים כלל בטבע המוחשי המוכר לנו ,שבו מים למשל הוא גוף שמורכב מד' יסודות כשהאיכות
השולטת בתרכובת דומה לאיכות יסוד המים ,וזה משום שהם שייכים למדרגת מציאות אחרת והתפישה
בהם שונה ואף סותרת מהתפישה החומרית שבה נתפש הטבע המוחשי המוכר לנו) .במילה "סוג" נמצאת
הפירכה לדבריו של הטועה .הטועה אמר דברים שמתאימים לגופים שמורכבים מד' היסודות ,אבל הרי
אנו מדברים כאן על יסודות טהורים ,והם סוג אחר של גופים ,והכללים אצלם אחרים (כמבואר באריכות
בטימיאוס) ,ויש להבחין בין הסוגים ,ועל סוג גוף כמו של היסודות הטהורים אין להחיל את מה שאנו
יודעים על הגופים שבטבע החומרי ,ולכן אצלם אין זה נכון לומר שמקומם הוא סמוך למקום של שכנם
ולא המקום עצמו.
אני מעתיק דברי אפלטון בטימיאוס בעניין זה (מעמ' ( 49ועיין גם דבריו שם מעמ'  48מתחילת סיפור
הבריאה השני ,שהכל המשך אחד)):
"בכך אמרנו את האמת בענין זה ,אך יש להוסיף ולהבהירה ,ואין זה דבר קל; ולא כל שכן ,כיון שלשם
כך נצטרך תחילה להשיב על קושיה מוקדמת בענין האש וחבריה .הרי קשה לומר על כל אחד מהללו,
מה הוא זה שאמנם יש לקרוא לו "אש" ,ולא "מים" ,או איזה מהם אמנם ייקרא בשם מסויים ,ולא בכל
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אותם השמות יחדיו ,או בכל אחד מהם לחוד ,כדי שידובר בהם בלשון בטוחה ונאמנה .כיצד ,אפוא,
ובאיזה מונחים נדבר בענין זה ,ומה היא אותה קושיה שבטעם טוב יש להקשות אותה תחילה באותה
סוגייה?
קודם כל ,אשר למה שנקרא בפינו מים; כשדבר זה מתגבש ,הרינו רואים  -כפי שנראה לנו  -שהוא נהפך
לאבנ ים ואדמה ,ובחיות אותו הדבר גופו מתנדף ומתפרד ,הריהו נעשה רוח ואויר; ואויר שמשתלהב
נעשה אש .ובהיפוכו של תהליך זה ,כשהאש מתלכדת וכבה ,הרינו רואים אותה חוזרת לצורת האויר,
והאויר ששוב מתחבר ומתלכד ,נהפך לעינינו לענן וערפל; וכשהללו מוסיפים ומתלכדים ,רואים אנו מים
ניתכים מהם; וממים שוב תיווצרנה אדמה ואבנים :וכך ,לפי הנראה ,הרי הם עוברים במעגל באותו תהליך
ההתהוות שבו הם מולידים זה את זה .ומאחר שאף לא אחד מאותם הדברים מופיע ,אפוא ,כאותו הדבר
עצמו - ,על איזה מהם נוכל להגיד בפה מלא שהוא המסויים הזה ולא אחר ,ולא נבוש לאחר מכן? אין
אפשרות לכך; אולם שיטת הדיבור בעניינים אלו ,שתהא בטוחה לאין ערוך יותר מכל שיטה אחרת ,אינה
אלא זו :מדי הסתכלנו בדבר-מה המתחלף תדיר  -כגון אש  -עלינו לדבר על אש זו בחינת "מה שעשוי
כך" ,ולא בחינת "דבר זה"; ועל מים לא נדבר בחינת "אלה" ,אלא לעולם בחינת "מה שעשוי כך וכך".
אף על דבר אחר אין לנו לדבר כאילו היה בו משום קיום .בין כל הדברים שאנו רומזים אליהם במלים
"זה" ו"הלה" ,ומדמים בנפשנו שאנו מציינים בהן דבר -מה מסויים .שכן הולכים דברים אלו ומתחמקים,
ואינם ממתינים עד שתאמר ,הלה" ו"זה" ,או כל מלה אחרת המתארת אותם כבני קיימא [וכמו שכתבתי
שאינם אלא תנועות בלבד] .ועלינו להימנע לגביהם מכל הביטויים הללו ,ולתאר כל אחד מהם ,וכולם
כאחד ,כאיכויות מסוימות ,שמדי בוא תורן במעגל ,תוכרנה בתכונתן זו .ובשם "אש" עלינו לקרוא למה
שבכל הזמנים כך הוא עשוי; והוא הדין לגבי כל מה שיש בו משום התהוות .ורק אותו הדבר שבתוכו
מתהווים כל אלה לעולם ,כשהם מופיעים בו ושוב כלים מקרבו - ,אותו בלבד מותר לנו לכנות במלים
"זה" ו"הלה" ,ולא להתייחס באחת המלים האלה למה שהוא בעל איכות פלונית  -בהיותו חם או לבן או
בעל איזו שהיא איכות אחרת המנוגדת לניגודה  -ולא לכל צירוף של איכויות אלו.
אולם חייב אני להשתדל שאבהיר זאת ביתר בירור .משל למה הדבר דומה? אדם הצר בזהב כל מיני
צורות ,ומשנה בלא הפוגה כל צורה וצורה לכל שאר הצורות ,ופונה אליו אדם אחר ,מצביע על אחת מהן
ושואל מה זאת ,כלום מבחינת האמת לא ילך הלה בדרך הבטוחה לאין ערוך מכל אחרת ,לכשישיב:
"זהב"? ואילו את המשולש וכל שאר הצורות שייעשו בזהב לא יזכיר בשמותיהם ,כיון שהם משתנים
בשעת הזכרת שמם; ויש להסתפק בכך ,אם בבטחון-מה ניתן לתארם כאיכויות מסויימות .והוא הדין
באותו טבע שקולט את הגופים כולם .הוא ייקרא תמיד אותו הדבר עצמו; שלעולם אין הוא חורג במאומה
מכוח הפעולה המיוחד לו :הרי הוא תמיד קולט את כל הדברים ,ובשום פנים ואופן מעולם לא סיגל
לעצמו תכונה הדומה לדבר מהדברים שנכנסו לתוכו .מטבע ברייתו הרי הוא בחינת אם דפוס לכל דבר,
והדברים שנכנסים לתוכו משנים ומגוונים אותו ,עד שבגללם ייראה כאילו לעתים הוא עשוי כך ,ולעתים
כך; בעוד שהנכנסים ויוצאים יש לקרוא להם העתקים של הדברים הקיימים לעד ,שאת דפוסם קיבלו
עליהם בדרך משונה שקשה לתארה במלים ,ועוד נחזור אל ענין זה.
אולם לפי שעה עלינו להבחין בשלושה מיני דברים :מה שהולך ומתהווה; זה שבתוכו מתהווה המתהווה;
וזה שכדמותו הוא נעשה .ואמנם ניתן להמשיל את המקבל  -לאם ,את מקור הצורה  -לאב ,ואת המתהווה
ביניהם  -לצאצאם .ועלינו לשים דעתנו על כך ,שלמען יווצר דפוס שיהא מגוון בכל הגיוונים שבעולם,
צריך שנושא הדפוס יהא נקי מכל אותן התכונות שהוא עתיד לקבל ממקום אחר ,ולא ,אין הוא מוכשר
לתפקידו .שאילו דומה היה לאחד הדברים שהולכים ונכנסים אצלו ,הרי שבשעת כניסתם של דברים
שטבעם מנוגד לו ,או שונה ממנו לחלוטין ,היה משבש בקבלתם ועיצובם של אלה ,ותואר מראהו היה
משתקף במראיתם שלהם .לפיכך ,מה שמיועד לקבל בתוכו את כל סוגי הדברים ,צריך שיהא מחוץ
לתחומו של כל מין ומין ,בדומה לאותו בסיס שמייצרי התמרוקים טובי הריח מתקינים להם תחילה לפי
שיטת אומנותם :הרי לקבלת הבשמים הם מכינים נוזלים שבמידת האפשר אין בהם שום ריח .וכן כל
השולחים ידם להדפיס רשמי צורות באיזה שהוא מן החמרים הרכים ,אינם מניחים לשום צורה שתהא
ניכרת בו מלכתחילה ,אלא ראשית מלאכתם היא לעשות את פני החומר הרך שווים וחלקים ככל האפשר.
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ובאותה דרך עצמה ,מה שעתיד לקלוט יפה ,בכל כולו ופעמים רבות ,את צלמי הדברים המושכלים
והנצחיים ,נאה לו להיות מחוץ לתחום המינים כולם .מטעם זה ,אמו ובית קיבולו של מה שנתהווה בתחום
הנראה או בתחום המוחש בדרך כלל ,אל-נא ייקרא בפינו אדמה ,או אויר ,או אש ,או מים ,ואף לא בשם
צאצאיהם או אבותיהם של הללו; מאידך גיסא ,לא נבוא לידי טעות לכשנקרא לו דבר בלתי נראה וחסר
תואר ומכלכל כל ,שבדרך תמוהה ביותר לוקח חלק במושכל ,והשגתו קשה עד מאוד .ואילו במידה
שאפשר לעמוד על טיבו בעקב הדברים שכבר נאמרו ,יהא הסברו הנכון ביותר כדלהלן :חלקו שנשתלהב
מדי פעם בפעם נראה כאש; חלקו שנעשה נוזל  -כמים; וכאדמה ואויר הריהו נראה באותם מחלקיו
שקלטו את צלמיהם של הללו[ .ועיין עוד שם המשך דבריו]" עד כאן לשונו.
דרך החיבור של צורה וחומר ביסודות הטהורים אינה כמו החיבור של צורה וחומר בגופים המוחשיים
המורכבים מד' יסודות .היסודות אינם אלא תנועה ,כמו גלי הים שאים אלא תנועת מים ,ואי אפשר
להצביע על גל ולומר" :זה" ,כי הוא בהשתנות מתמדת ונכון יותר לומר עליו" :מים" .עוד משל לצורות
היסודות בחומר הראשון הוא השתקפויות בראי ,ההשתקפות אינה מחוברת בחיבור קבוע לזכוכית של
הראי .זה לא דומה לצורת סוס שמחוברת לחומר של הסוס.
המשלים האלה מועילים גם לענייננו ,הגל אינו גוף שתופש מקום ,אלא מקום זה על פני הים יוצר את
הגל ,וכן בבואה אינה תופשת מקום על הראי ,אלא המקום שעל הראי הוא סיבה להתהוות הבבואה (היחס
בין הגוף שמטיל את ההשתקפות ובין מקום הזכוכית ,יוצר את הבבואה).
בעולם המוחשי להיות נמצא פירושו להיות עצם מורכב מחומר וצורה .החומר המוכר בעולם המוחשי
הוא תרכובת ד' היסודות (זו הרכבה מזגיית ,על דרך הרכבת מימן וחמצן שיוצרת מים שאין בהם איכויות
של חמצן ומימן) .לפי האמת זו מציאות משנית שנשענת על מציאותם של הצורה בפני עצמה ושל החומר
בפני עצמו .החומר הראשון אין בו צורה כלל והוא העדר ואי לו הגדרה של נמצא כלל .הנמצא הראשון
הוא ארבעת היסודות הטהורים .הם ארבעת אותיות שם הוי"ה שפירושו 'הכרחי-המציאות' כמו שכתב
במורה נבוכים ,הם התחלת המציאות ,הם המציאות כשלעצמה .לכן אי אפשר שמציאותם תהיה משנית.
לכן אינם עצם שמורכב מצורה וחומר כמו העצמים המוחשיים ,אלא הם תנועה כשלעצמה ,תנועה
טהורה ,בלי שיהיה דבר מה שהוא זה שנע (משל לזה הם הגלים האלקטרו-מגנטיים שהם תנועה בלי
מסה ,אין שם שום דבר בעל מסה גדולה מאפס שהוא הגוף שנע ,ויש בהם תנועה ,וזו היא תנועה טהורה
בלי גוף שנע) .התנועה היא בחומר הראשון ,אבל החומר הראשון אין לו מציאות ,לכן מצד המציאות זו
תנועה טהורה ללא שום דבר שנע .התנועה היא תחילת המציאות ,להיות נמצא פירושו להיות מחוץ
למציאות המוחלטת של האחדות הפשוטה של האין סוף ברוך הוא .האין סוף ברוך הוא נצחי ,כלומר
בלתי מתנועע ,והנברא נפרד ממנו בכך שהוא מתנועע .ההפרדה היא המציאות והיא היא התנועה
כשלעצמה ,וזה ד' היסודות שהם תנועות ,והן התחלת התנועות (כלומר התחלת המציאות) ,ולא צורות
שקבועות בחומר כמו בעולם המוחשי .בזה יובן למה היה קשה כל כך לקדמונים להבין איך נקבעו
מקומותיהם של היסודות ,שהרי הם תנועה טהורה שאין לה מקום מצד טבעה ,והם התחלת המציאות
ואין משהו קודם להם שביחס אליו יהיה להם מקום מוגדר .כל זה כמובן משל ויש להזהר לא להגשים
ולא לפרש לפי תפישת שכל חומרי .לכן צורות היסודות בחומר הראשון אינן כמו צורות הגופים
המוחשיים בחומר המורכב שלהן .על זה כתב אפלטון שכמעט שאי אפשר כלל לתפוש את זה ,איך תיתכן
תנועה טהורה בלי שום דבר שנע ,ובאמת יש כאן מה שנע ,הוא החומר הראשון ,רק שהוא אינו אלא
העדר ,ואין כאן מציאות של משהו שנע .זה הנושא שמאריך בו בטימיאוס שהעתקתי .זה עניין חשוב עד
מאוד ,כי הבנתו היא זו שעוקרת את האדם מההסתכלות החומרית ,המטריאליסטית ,על העולם המוחשי.
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פרק יז
רמיזה :על הטבע של הגלגל המקיף כחופשי מתנועה ישרה ומהאופן של
התהוות והפסד של גופים אחרים
אין זה אפשרי לגוף שכרוך בטבעו דחף לתנועה מעגלית שיהיה בטבעו גם דחף לתנועה בקו ישר.
זהו משום שטבע של אחדות לא דורש חתירה לקראת דבר-מה או פנייה הלאה ממנו .גם התברר
כבר שזה שתוחם את הכיוונים 259לא כרוך בו היסוד של היפרדות ממקומו הטבעי .כך שלא כרוך
בו שום דחף לתנועה בקו ישר.
לכן התוחם הזה 260הוא בין הדברים שהוייתם היא תוצאה 261של בריאת יוצרם .הוא לא בין מה
שהתהווה מגוף שנפסד להיות הוא ,262ולא הוא נפסד לגוף שמתהווה ממנו .אלא אם הוא מתהווה
ונפסד ,זה יהיה מן האין ואל האין .מסיבה זו התוחם הזה הוא בלתי נחדר .הוא אינו גדל ,ואינו
משתנה באופן שפועל עליו בעצמו ,263כמו שהחימום של מים מוביל להפסד המים.

 259הגלגל המקיף.
 260הגלגל המקיף.
 261ישירה.
 262כמו שמים נוצרים ממה שאוויר נפסד מהיותו אוויר ונעשה למים.
 263שינוי במאפיין ,בקטגורייה (מלבד קטגוריית העצם) ,אינו הופך את העצם לעצם אחר ,אבל עושה בו
שינוי כך שהשינוי הוא בעצם .מים חמים הם עדיין מוגדרים כמים ,החום הוא רק מקרה ,מאפיין ,שינוי
בקטגוריית האיכות ,ולא שינוי בהגדרת העצם שיגדיר את המים כעצם אחר .אבל המים החמים הם עצם
שהשתנה ממה שהיה כשהיו מים קרים .עצם שמשתנה יכול גם להשתנות להיות עצם אחר ,מים
שמתחממים יכולים לשנות את הגדרת העצם שלהם ולהפוך לאוויר .הגלגל משתנה אך ורק בקטגוריית
המקום ,הוא משנה מקום ,מלבד זה לא ייתכן בו שום שינוי אחר .קטגוריית המקום היא לא באופן גמור
שינוי בעצם .ראובן שהזקין ,שהשתנה גון עורו ,שלמד מוזיקה ,הוא ראובן שחל בעצמותו שינוי כלשהו,
גם אם מקרי ,של מאפיין בלבד .הוא אותו ראובן אבל משהו השתנה בו .אבל ראובן שיצא מחדר א' לחדר
ב' ,הוא אותו עצם בלי שינוי כלל ,הוא אותו ראובן ושום דבר לא השתנה בו .מקומו הוא לא מאפיין של
עצמותו .יש קטגורייה מתשע קטגוריות העצם שהיא קטגוריית המקום .מבחינה מסויימת ראובן שנע
למקום אחר הוא ראובן שונה .אבל זה על הגבול בין שינוי בראובן ובין אי-שינוי .זה תוכן המשפט:
"ואינו משתנה באופן שפועל עליו בעצמו" .הגלגל משנה רק את מקומו שזה לא שינוי שפועל על עצמותו,
ולא משתנה בשום שינוי אחר שמשנה את העצם ,ולכן שינוי המקום של הגלגל אינו מוביל להתהוות
והפסד והגלגל נשאר נצחי .מה שאין כן מים שיכולים להשתנות באופן שפועל עליהם כעצם ,שכשהם
מתחממים הם אותו עצם אבל עם שינוי ,ומזה נולדת האפשרות שהם ייפסדו.
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פרק יח
הערה :על האיכויות הגופניות הראשוניות לפעולה ותגובה
בגופים שאנו רואים סביבנו אנו מוצאים כוחות ערוכים לפעול כמו חום ,קור ,עקיצה ,הרגעה,
והרבה טעמים וריחות .אנחנו גם מוצאים בהם כוחות ערוכים להגיב ,264מהר או לאט .לדוגמה
לחות ,יובש ,רכות ,קושי ,צמיגות ,שבירות ,ואפשרות קבלת צורה.265
כעת ,אם תחקור ותתבונן היטב ,תמצא שגופים כאלה אפשר שיהיו חופשיים מכל כח פעיל ,מלבד
חום ,קור ,ומה שבאמצע שהוא קר בהשוואה לחום ,וחם בהשוואה לקור .כוונתי בזה שתמצא
שבכל מחלקה של גופים כאלה גוף שיכול להתקיים ללא הסוג של כוחות פעילים מסויימים.
למשל הוא יהיה בלי צבע ,ריח ,או טעם .אתה תמצא גם שהוא שייך לחום או קור ,כגון עקיצה או
הרגעה.266
כך הדבר במזגים שערוכים לתגובה .חקירה תגלה שהגופים של העולם הזה שסובב אותנו בהכרח
מלווים על ידי לחות או יובש .זהו משום שבקלות ,ובלי התנגדות ,הם או נפרדים או מתחברים,
לובשים צורה או פושטים צורה  -במקרה כזה הם לחים; או שהם עושים זאת בקושי  -במקרה
כזה הם יבשים .אשר לגופים שבהם זה באופן בסיסי לא אפשרי ,הם שונים מאלה.267

 264כוחות סבילים.
 265ענאתי תרגמה  .complianceכמו שעווה או חימר המקבלים צורה שמוטבעת בהם .אין זו התכונה
של מים ,עיין מטארולוגיה ד' ד' .10a382
 266עקיצה היא אופן מסויים של חום ,והרגעה או שיכוך הוא אופן מסויים של קור .חום בכללותו הוא
מיסוד התנועה ,לכן החיים ,שהם תנועה ,הם החום הטבעי .עקיצה היא ריבוי תנועה בחום הטבעי ,ורגיעה
היא מיעוט תנועה.
כיוון שיסוד המציאות הוא התנועה ,ותנועה היא חום ,כל יסוד מוכרח שתהיה בו מידה של חום .היסודות
ביחד הם הכרחי מציאות ונצחיים ,אבל כל אחד מהם יכול להיפסד להיות יסוד אחר ,והרי ששייך ביסודות
גם ביטול מציאות ,דהיינו קור .כל זה הוא בכוחות פעילים .המציאות היא זכר ונקבה ובהכרח בכל דבר
יש צד פעיל וצד סביל .הצד הסביל של חום הוא לחות .הלח לא נע בכח עצמו ,אבל הוא נוזל למקום
הנמוך ,הוא מגיב לנמיכות ומכוחה נע ,כמו כן הוא מגיב לכל פעולה עליו בתנועה ,הוא גמיש ,והרי יש
בו אפשרות תנועה גם כשאין מקום נמוך שיגרום לממש אותה .היבש הוא חסרון תנועה כי לא יגיב למצב
על ידי תנועה ,ולא לפעולה עליו ,הוא אינו גמיש .לכן הכוחות הסבילים הם בהכרח לחות או יובש .בד'
היסודות הטהורים יש איכויות של חום וקור ,חום ויובש ,ואין איכויות אחרות .כל עניינם של היסודות
הוא המציאות כשלעצמה ,דהיינו תנועה ,דהיינו חום או לחות והפכיהם .האש חמה ויבשה ,האוויר חם
ולח ,המים קרים ולחים ,והעפר קר ויבש .כל האיכויות נגזרות מארבעת האיכויות היסודיות האלה ,על
דרך שריבוי החומרים שגורם לריבוי הגופים המוחשיים נגזר מתרכובות ד' היסודות.
 267אלה הגופים השמימיים ,הגלגלים והכוכבים ,שהם מהחומר החמישי שאין בו כלל תכונות (כמו שכתב
הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ג' ג' ובמו"נ א' נ"ח) ,ואינם מארבעת היסודות.
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לגבי הכוחות שדומים לאלה ,268הם כאלה שגוף יכול להיות חופשי מהם ,כאשר הוא שייך לשני
כוחות אלה 269באופן שבו גוף שייך לרכות ,קושי ,צמיגות ,שבירות ,וכיוצא באלה.270

 268האיכויות שדומות לחום וקור לחות ויובש ,ואלה כל האיכויות.
" 269שני אלה" הם חום ולחות .וחסרונם הוא הקור והיובש (אריסטו כתב במטאפיזיקה זתא ז' a27-1032
 211032bשלשני הניגודים אותה צורה .תמיד ניגודים הם יש והעדר ,להעדר יש צורת היש כמו שמי שקם
מהמיטה נשאר בה שקע בתבנית צורת גופו).
 270עניין הפרק הזה מבואר באריכות בעל ההתהוות וההפסד ספר ב' ,במטארולוגיה של אריסטו ספר ד'.
ועיין ב"על ההתהוות וההפסד" ב' ג' .)30a330
על 'למעלה ו'למטה' ,הכרעת הכיוון ומקומם הטבעי של היסודות
לעיל חלק א' פרק ט"ו למדנו שארבעת היסודות מקומם הוא מכח היחס ביניהם שנגזר מטבעם ,וכמו
שכתב בטימיאוס ,וזהו מצב ( )positionאו עמדה ,כלומר מקום יחסי .אין להם מקום מוחלט ()place
כי החומר הראשון אין לו שייכות למקום ,ואין משהו שביחס אליו ייקבע מקומם' .למעלה' ו'למטה'
פירושם הראשוני הוא משפיע ומקבל ,יש והעדר .ההעדר מקבל מהיש את מציאותו כהעדר ,כי גם העדר
הוא משהו שנמצא ,וכמו שכתב אפלטון בסופיסטן מעמ'  237והלאה .כשאדם קם ממיטתו נשאר אחריו
שקע בתבנית גופו ,שהוא גם כן צורת גופו ,רק על דרך העדר .הצורה על דרך העדר אין לה מציאות משל
עצמה אלא היא מקבלת את מציאותה כשפע מהצורה של האדם עצמו .לעיל החל מחלק א' פרק ל"ב כתב
אבן סינא שהכרעת הכיוון הראשונה היא 'למעלה' ו'למטה' ,זהו משפיע ומקבל (הכרעת הכיוון היא
התחלת התנועה ,והתנועה היא הנשמה ( )pneumaשל העולם וכמו שהתבאר בפרקי הכיוון ,היא הזיווג
והחיים .הבריאה היא בריאת ההעדר ,הכדור הריק של הצמצום ,כמו שכתב האר"י ,וזהו משפיע ומקבל,
ה'יש' משפיע מציאות וצורה על ההעדר .זה גם מה שכתוב בפסוק הראשון של ספר בראשית ,שמים וארץ
פירושו למעלה ולמטה .מזה משתלשל שגם במקום הפיזי המשפיע למעלה והמקבל למטה ,כך השמים
והארץ וכך זכר ונקבה .זה העקרון לפיו נקבע מקומם הטבעי של היסודות לפי טבעיהם ,האש למעלה
והעפר למטה.
מורה נבוכים ב' ל':
"ולזה פרשתי לך זה הפסוק בהתחלה ברא האלוה העליונים והתחתונים  -ויהיה 'ארץ' הנאמר תחילה הוא
התחתונים  -רצוני לומר היסודות הארבע"
הרי העניין הראשון הוא הכיוונים של "למעלה ולמטה" ,וכמו שהאריך אבן סינא לעיל בעניין הכיוונים,
והיסודות נובעים מהצד של "למטה" ועניינם גם הוא בשרשו רק ה"למעלה ולמטה" ,שהם תולדה של
מקומם ,ומקומם עניינו רק "למעלה ולמטה" ,מי מהם מעל או מתחת חברו.
בפרקנו כותב אבן סינא שכל התכונות שיש בגופים הן אופן מסויים של ביטויים שונים של העקרונות של
חום וקור (התכונות הפעילות) לחות ויובש (התכונות הסבילות) ,עיין בזה באריסטו "על ההתהוות
וההפסד" ב' ג' .בכל גוף מוכרח שיהיו ביטויים בדרך כלשהי של חום קור ,לחות ויובש ,ואם ישנם הוא
יכול להיות חופשי מכל התכונות האחרות ,אע"פ שהן ביטוי יותר ברור של חום קור לחות ויובש .כל
הגופים מורכבים מארבעת היסודות ,וזה מכריח שיהיה בהם ביטוי כלשהו של העקרונות היסודיים של
תכונות היסודות (חום קור לחות ויובש) ,אחרי שזה מתקיים אין שום הכרח שתהיינה בהם תכונות אחרות
כלשהן .עיין עוד בזה במורה נבוכים ב' כ"א.
בחוקי הטבע יש אהבה וחיים
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פרק יט
הערה :על ארבעת היסודות
הגוף שבאופן טבעי מגיע לרמה הגבוהה ביותר של חום הוא אש .זה שבאופן טבעי מגיע לרמה
הגבוהה ביותר של קור הוא מים .זה שבאופן טבעי מגיע לרמה הגבוהה ביותר של נוזליות הוא
אוויר .וזה שבאופן טבעי מגיע לרמה הגבוהה ביותר של מוצקות 271הוא עפר.
בהשוואה למים אוויר הוא חם ודק .אם מים הם חמים ודקים ,272הם דומים לאוויר .אם עפר נשאר
על טבעו ,ואינו נעשה חם על ידי סיבה מסויימת ,הוא קר .אם אש כבה והחום שלה נפרד ממנה,
גופים עפריים מוצקים נוצרים ממנה 273והם נדחפים סביב על ידי ענני סופה.274

התוכן העמוק של כל זה (שבלעדיו אין שום סיבה שמישהו ירצה ללמוד את זה ,ושאבן סינא יטרח לכתוב
את זה) בא ללמדנו לראות במ ציאות של הטבע ,בכל פרט ופרט ,את האהבה ,שהיא פירוד גמור (כי אם
יש רק אחד ולא שניים אין אהבה) ואיחוד גמור (בלי שהם אחד לא ירצו להתחבר עד איחוד מוחלט
בבחינת עזה כמוות אהבה) ,בעת ובעונה אחת ובלי סתירה .זה החיים ,וסודם הוא בתנועה שבין זכר
ונקבה ,פעילות וסבילות ,יש והעדר .שהיא כמו תנועת הנשימה ,תנועה לשני כיוונים מנוגדים ,פנימה
והחוצה ,שמוכרחים זה את זה ומשלימים זה את זה והם צדדים של דבר אחד .אנו מורגלים לראות בחוקי
הפיזיקה של הטבע עניין מתמטי קר ועיוור ,חסר חיים .ואת החיים אנו מבקשים דווקא בחריגה מחוקי
הפיזיקה ,לפרוץ אותם ולהגיע למימד של 'מעל הטבע' .אנו מורגלים שאהבה ,יצירתיות ,גאונות ,דבקות
דתית ,הם להבה מתפרצת שהורסת את גבולות השגרה ,של מה שמתקיים וטבעי .מה שזה מסתיים באסון
אינו מקרי ,זה משום שאמת כזו היא שקר ,ולכן אינה מזינה ומקיימת את החיים .אריסטו מלמד להיפך,
שהחיים והאהבה והגילוי האלוהי הם דווקא בחוקי הטבע עצמם ,ובפרט הכי פשוטים ומובנים מאליהם,
כמו מה שיש גופים לחים ויבשים ,מה שהעפר נופל והאש עולה ,וכיו"ב .איננו רואים את זה כי איננו
מעמיקים להתבונן מהו יובש ומהי לחות ,מהו עומק התוכן של הטבע שאנו חיים בו .איננו מאמינים
שנמצא שם משהו חי ואמיתי .ואריסטו מכוון את המבט שלנו לשם ,כדי שנראה זאת בעצמנו ונחייה.
 271לח ויבש מתוארים כאן כנוזליות ומוצקות .לח אין פירושו רטוב ,שהרי המים רטובים יותר מהאוויר,
והאוויר לח יותר מהמים .אלא לחות פירושה להגיב בתנועה לכח פועל ,ומבחינה זו אוויר נע ביתר קלות
ממים כשפועל עליו כח.
 272אדים.
 273טימיאוס עמ' " :58לאחר מכן עלינו להבחין בסוגי האש השונים ,כגון להבה ,ומה שיוצא מהלהבה
ונותן אור לעיניים בלא להכוות ,וכן מה שנשאר בתוך הרמץ לאחר שכבתה הלהבה ".משמע שמה שנשאר
בתוך הרמץ הוא גם מסוגי האש.
 274יש להבין למה הוא מביא כאן את העניין של אש שכבתה ,שהוא נראה פרט צדדי ,ויש הרבה מאוד
פרטים של מקרים צדדיים בעניינים אלה שמבוארים באריסטו במטארולוגיה וב"על ההתהוות וההפסד".
גם יש כאן קושי ,הוא אומר שהעפר הוא המוצק ביותר .העפר הוא קר ויבש ,היסוד הכי קר הוא המים
והיסוד הכי יבש הוא האש ,ושניהם אין להם תכונה של מוצקות כלל ,ואיך נולד מצירוף שתי תכונות אלה
המוצקות .הוא מעמיד את המוצקות כניגוד של הנוזליות .הנוזליות שייכת ללחות ,אבל היסוד שהוא הכי
פחות לח ,האש ,הוא הכי נוזלי .כך שלא מובן מהיכן המוצקות של העפר .וגם העפר אינו מוצק ,הוא
עשוי מגרגרים קטנים .גרגרי העפר יכולים להתחבר לאבן ,אבל גם מים יכולים לקפוא ,ואף מאש יכולים
להיווצר גופים מוצקים כשהיא כבה .משמע כאן שכל גוף בהכרח נע בין מוצקות לנוזליות ,וכן מפורש
במטארולוגיה ד' י' ( 3a389ועיין כל הפרק שם) .והרי הוא כתב שרק התכונות היסודיות של היסודות
(חום קור לחות ויובש) מוכרח שיימצאו בכל גוף ,והמוצקות לא ברור לאיזה מהתכונות האלה היא שייכת
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לארבעה גופים אלה יש צורות שונות .זו הסיבה שאש לא מתיישבת במקום שהאוויר מתיישב;
ולא המים מתיישבים במקום שהאוויר מתיישב; ולא האוויר מתיישב במקום שהמים מתיישבים.
זה הכי ברור בקצוות.

(מקודם כתבתי שהיובש הוא המוצקות ,אבל הרי האש היא היבשה ביותר והכי פחות מוצקה) .אלא
במוצקות שמדובר בה כאן יש סוד גדול.
סוד המוצק .האם המציאות היא במופשט או בחומרי
באיגרת תחיית המתים הרמב"ם מנסח יפה את שני המבטים על המציאות ,שהעמדתם ביחס נכון ,וחיים
בתנועה נכונה ביניהם ,היא עיקר עבודת האדם וחיותו:
"ואמנם יחייב זה כלו מה שיעלה בדמיון ההמון אשר לא יאמינו שיש מציאות חזקה רק לגוף ומה שאינו
גוף אבל הוא בגוף ,רצה לומר כמקרים הוא גם כן נמצא אצלם אבל אין חזקתו במציאותו כחוזק הגוף.
ואולם מה שאינו גוף ולא מקרה בגוף אינו נמצא אצל הסכלים אשר הם בלא ספק ,אף על פי שהזקינו,
גמולי מחלב עתיקי משדים ,ומפני זה יאמינו רובם שהשם גוף אצלם ,שאם לא יהיה גוף אינו נמצא.
ואמנם הנקראים חכמים באמת ,לא על דרך העברה ,הנה התבאר אצלם ,שכל נבדל מן החומר הוא יותר
חזק המציאות מבעל החומר ,ואין ראוי לומר יותר חזק ,אבל מציאות הנבדל יותר אמתית ,מפני שלא
ישיגהו אחד מאופני השנוי ,והם אשר התבאר אצלם במופת שהשם אינו גוף ,ומפני זה מדרגת מציאותו
יתעלה בתכלית החזוק .וכן כל נברא נבדל ,רוצה לומר המלאכים והשכל ,הוא במציאותו חזק מאד ,קיים
יותר מכל גוף ,ומפני זה נאמין אנחנו שהמלאכים אינם גופות ,ושבני העולם הבא נפשות נבדלות ,רוצה
לומר דעות .וכבר בארנו ראיות מן התורה על זה במאמרנו המכונה "מורה הנבוכים""
האמת השלמה ,השמיימית ,הנצחית ,היא שהנבדל מחומר הוא יותר חזק המציאות מבעל חומר .לכן מי
שתופש זאת הוא חכם .אבל יש גם מבט אחר ,של כח הדמיון ,שרואה שמציאות חזקה יש רק לגוף (המון
הוא לא בהכרח כינוי שלילי .אם אינו נעשה אוייב לחכמים ומורד בהם ,אלא מקבל את מעלתם ,זה כמו
ילד שמקבל שהוריו יותר חכמים ממנו ,רק שבכלים שלו אין לו יכולת להבין באופן שבו הם מבינים ,אלא
רק לתפוש בדרך ילדותית ,שיש בה חיות וחמימות ואור וטוב לפי דרכה וההורים הרי נעשים חיים מכח
שיש להם ילדים) .כיוון שהמבט הזה אינו האמת השלמה ,הוא היה צריך להיברא בשלב מסויים .בסדר
ההווייה יש לפני הכל את המופשט ,ואז עוד לא יתכן מבט שהחומר הוא מה ש'נמצא' במובן הכי ראשוני
אמיתי ומוחלט .אחר כך נברא החומר ,ואז נברא המבט שהחומר הוא עיקר המציאות .המבט הזה מונח
בטבע היסודות ,יש בטבעם סוד שמהפך את המבט האמיתי ומראה שמה שיותר חומרי יש לו יותר
מציאות .השקר הזה שנברא בתוך טבע היסודות עצמם הוא ה'מוצקות' .היא חידוש שאין לו מקור בטבע
האמיתי שממנו נוצרו היסודות .הוא חידוש של היפוך הטבע האמיתי ,וההיפוך הזה מתרחש בהוויית
היסודות .להיות מוצק פירושו להראות שיש לו מציאות חזקה נפרדת משל עצמו ,שלא צריכה לקבל שפע
מציאות מהמופשט .המוצק מראה את עצמו כחזק ,מי שמתנגש איתו מתרסק .הארכתי בביאור הסוד הזה
בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ( .55לא כל הפניה כזו מחייבת לפתוח את הקישור ולקרוא,
לפעמים זה רק למי שיש לו עניין מיוחד בנושא ,ואפשר להמשיך בלי להסתכל שם .במקרה הזה אני
ממליץ להסתכל שם ,כי זה יסוד כולל ורחב שמועיל להבנת הרבה דברים חשובים .).המוצקות הבדויה
של החומר המוחשי היא מה שרמז אליו אבן סינא כאן במוצק שנותר מהאש ובענני הסופה (עיין ברשימה
 55מה שכתבתי על הכשפים ויתבאר לך) .יש עוד סודות בפרק הזה ,יש בו מילים ושורות שביאורן
המדוייק אומר דרשני ושם נרמזים הסודות למעיין היטב .בביאור על התרגום של אריסטו אאריך יותר
כיוון שגם הוא מאריך יותר.
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פרק כ
הערה :על הסיבה שקובעת את המקום של היסודות
מי שמאמין שאוויר צף אל מעל המים ,בגלל הלחץ שמשקל המים (שנאספים תחתיו ודוחפים
אותו כלפי מעלה) מפעיל עליו ולא בגלל הטבע שלו ,מוכח כטועה מכח העובדה שהגוף הגדול
יותר יש לו תנועה חזקה יותר וציפה מהירה יותר מאשר הגוף הקטן .אבל זה שמונע בכח חיצוני
הוא ההיפך מזה .275כך הוא העניין גם בתנועות האחרות.276

 275ככל שבלון מלא אוויר גדול יותר ,כח הציפה שלו גדול יותר ,ואם הוא גדול דיו אפשר לבנות עליו
עיר שלמה ,וכגון נושאת מטוסים .גוף שנדחף מכח חיצוני לו ,וכגון לחץ מים שדוחף בלון ,ככל שהגוף
הנדחף גדול יותר כך פעולת הכח החיצוני עליו חלשה יותר .לכן מוכח שהאוויר צף בגלל טבעו הפנימי
שהוא חזק יותר ככל שבלון האוויר גדול יותר ,ולא בגלל דחיפת כח חיצוני.
 276בזמננו מסבירים את הסיבה לכך שככל שבלון אוויר גדול יותר כח הציפה שלו גדול יותר כך:
למים יש משקל ,אם נראה בבריכת מים "עמודי מים" דמיוניים ,כובד המים מפעיל משקל על כל עמוד
מים כלפי מטה .העמוד נוטה גם להתפשט לצדדים מכח דחיפת המשקל (למשל בלון גמיש מלא מים
שמונח על משטח יבש יתפשט לצדדים מכח משקל המים) ,והכובד של העמודים הסמוכים לו מונע זאת
ממנו .אם שקוע במים גוף שאינו מים ,עמודי המים הסמוכים לו לוחצים עליו מצדדיו .ככל שמקום בתוך
המים עמוק יותר כך יש מעליו משקל מים רב יותר והלחץ של המים שם לצדדים חזק יותר .הלחץ
מהצדדים חזק יותר על הגוף ששקוע במים במקומות העמוקים יותר שלו .האזור של תחתית הבלון
ששקוע במים עמוק יותר מהאזור העליון של הבלון נלחץ מהמים הסמוכים לו יותר חזק מהאזור העליון
של הבלון .הפרש הלחצים הזה בין האזור היותר עמוק של הבלון ובין האזור הפחות עמוק של הבלון
גורם שהבלון נדחף כלפי מעלה וזה כח הציפה (אפשר לראות בחישוב פשוט של ווקטורים איך כיווני
הכוחות וחוזקם גורם לסך-כל של כח כלפי מעלה) .ככל ששטח הפנים של הבלון גדול יותר כך יש יותר
הפרשי לחצים עליו והוא יצוף בכח חזק יותר .כתבתי את זה באופן קצת פשטני ולא מדוייק לגמרי כדי
להקל על ההבנה.
אמנם ההסבר הזה נכון רק במקרה שהגוף השקוע במים משקלו הסגולי קל יותר מהמים [משקל סגולי
הוא צפיפות ,כלומר כמה שוקל נפח מוגדר של חומר ,למשל סנטימטר מעוקב .גוש עץ יצוף במים גם
אם משקל הגוש הו א טונות רבות ,כיוון שסנטימטר מעוקב אחד של עץ שוקל פחות מסנטימטר מעוקב
של מים ,כלומר הוא חומר פחות צפוף מהמים] ,אז לחץ המים ידחף אותו כלפי מעלה לפי ההסבר
המודרני .אם הגוף שווה במשקלו הסגולי למים הוא לא יצוף ולא ישקע ,ואם משקלו הסגולי כבד יותר
מהמים ,וכגון גוש ברזל ,הוא ישקע.
לפי אבן סינא ההסבר המודרני אינו מועיל ,כי ההסבר המודרני מבוסס על המושגים של כבד וקל .לפי
אבן סינא ואריסטו אין מושגים של כבד וקל .המושגים האלה מבוססים על כח הכבידה ,שהוא כח בלתי
מובן כמו שכתבתי לעיל בחלק זה פרק ז ,ואבן סינא ,כמו גם איינשטיין ,לא מקבל אותו .לפי אבן סינא
מה שמים כבדים יותר מאוויר זה לא בגלל כח הכבידה ומשקלם הסגולי אלא בגלל שטבעם המהותי
מושך אותם לנוע כלפי מטה ,ואת האוויר הוא מושך למעלה.
כאן אנו מתווכחים עם מי שמנסה לחלוק על אריסטו .אותו חולק טוען שאין באוויר טבע מהותי פנימי
שגורם לו לנוע למעלה ,ובמים אין טבע כזה שגורם להם לנוע למטה .כיוון שגרביטציה ,כח הכבידה,
הוא דבר תמוה שבימי אבן סינא עוד לא בדו אותו המדענים ,ושום אדם לא העלה אותו על הדעת ,לפי
אותו מי שחולק על אריסטו אין בכלל מושג של כבד או קל .לשיטתו כל גוף שהוא נפרד מהמים ,גם אם
זה בלון מלא מים או גוש ברזל ,יצוף ,כיוון שלחץ המים דוחף אותו למעלה .זה נוגד את מה שאנו רואים
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פרק כא
הערה :על החומר המשותף של ארבעת היסודות
מיכל מים עשוי להצטנן מחמת עיבוי ,בגלל שנאספות עליו טיפות מים שיש להן דמיון לטל.277
בכל זמן שתנגב אותן ,הן תשובנה ,ללא הגבלה .טיפות אלה אינן רק במקום שבו המיכל דולף,

ולכן השיטה הזו מופרכת בלי ספק וזה מה שאומר כאן אבן סינא ,ששיטה כזו היא נגד העובדות
הפשוטות .המדברים טענו שאין בכלל טבע ,לכן לשיטתם אי אפשר להסביר את תנועת היסודות כמו
אריסטו .הם לא בחלו לבדות תיאוריות שהן לגמרי נגד השכל ונגד העובדות שרואים ,וכמו שרואים
במורה נבוכים א' ע"ג-ע"ד ,ושם ע"א הוא כתב שהם לא ביקשו פילוסופיה שחוקרת את האמת והמציאות
אלא באו מראש עם עמדות דתיות ואחרי שמראש קבעו את המסקנות הרצויות להם ניסו לבדות
פילוסופיה מגוייסת ומזוייפת שתביא למסקנות האלה ,וכנציגת הממסד הדתי מותר לפילוסופיה שלהם
לומר כל דבר בלי שום הגבלה מכח מה שהוא סותר לעובדות הפשוטות ולשכל הישר .עיין במו"נ וספר
הריפוי של אבן סינא דוגמאות קיצוניות לזה .כנראה הם המציאו תיאוריה כזו להסביר את תנועת כל
הגופים למעלה או למטה ,ולכן הוצרך אבן סינא לומר שכמו ששיטתם מופרכת במקרה של ציפת האוויר
כך היא מופרכת בהסבר תנועת כל שאר היסודות (יש דמיון בין תיאוריה זו לתיאוריה שכתובה אצל
אריסטו כהסבר לשאלה מדוע אבן שנזרקת למעלה ממשיכה לנוע למעלה גם לאחר שהמגע שלה עם היד
הדוחפת אותה ניתק ,אחרי ניתוק המגע עם היד כעת שום דבר לא דוחף את האבן והיה לה ליפול מייד
ישר למטה .כתוב באריסטו פיזיקה ד' ח' שהטעם הוא משום שהאוויר שהאבן מפלחת אותו בתנועתה
מצטבר מאחרי האבן ומשם דוחף אותה קדימה .זה כמובן הסבר מופרך לגמרי ואפשר להוכיח בלי ספק
שאריסטו לא התכוון לזה (עיין בזה לעיל חלק זה בפרק ז' .ועיין ביאור היטב בכל העניין בביאור על
מורה נבוכים ,ברשימה הנקראת" :הקדמות לחלק ב  -הקדמה כו (חלק א')  -ביאור בפיזיקה של אריסטו
ספר ח' פרקים א'-ה'") .יש מקומות בכתבי אריסטו שהוא מדבר לפי שיטת האטומיסטים בלי לציין זאת.
כמו שכתבתי לעיל בתחילת חלק א' חקירת אריסטו כולה היא תמיד מול האטומיסטים ,ובכל דבר הוא
טורח להפריך את טיעוניהם גם כשהם חסרי כל שכל ישר ושייכות למציאות (וכך גם אבן סינא והרמב"ם
מאריכים מאוד לפרוך את כל טענות המדברים ומאריכים גם בטענות המוזרות ביותר) ,ולפעמים הוא
מדבר לפי שיטתם כאילו אלה דברי עצמו כי היא דרך התפישה הראשונית שהאדם נולד איתה ,ויש לזה
עוד סיבות ולא כאן המקום להאריך .בפיזיקה ספר ד' שם הוא אומר שההסבר הזה הוא "כפי שיש
שמסבירים" ,וזה רמז שהוא מביא שיטה שהיתה כבר קיימת ואלה לא דברי עצמו) .אפשר שכאן ובאריסטו
שם יש הד לשיטה מסויימת של האטומיסטים .כמו המדברים שלא התכוונו לחקירה אמיתית אלא
להצדקת מסקנות שנקבעו מראש מסיבות דתיות ,כך האטומיסטים בימי אריסטו לא התכוונו לחקירה
שמבקשת את האמת על המצאות אלא ביקשו להצדיק גישה דתית ,במקרה שלהם אתאיסטית .לעיל
תחילת חלק א' ביארתי שהדתיות של המדברים והאתאיזם של האטומיסטים שבתקופת אריסטו היא אותה
גישה עצמה ,של סילוק היכולת לראות גילוי חכמה אלוהית בטבע)
( 277מקוצר מויקיפדיה ערכים "התעבות" ו"טל") התעבות:
התעבות היא תהליך שבו עובר חומר ממצב צבירה גז למצב צבירה נוזל .התעבות מתרחשת בדרך כלל
בעת קירור של הגז .ענן המורכב מטיפות מים זעירות נוצר על ידי התעבות אדי המים באוויר.
טל:
הטל נוצר בלילות כתוצאה מהתקררותם של עצמים ופני הקרקע שהתחממו במשך היום .האוויר מכיל
אדי מים בכמות מסוימת .כאשר מתקרר האוויר ,כמות הלחות שהוא יכול להכיל יורדת ,והוא מגיע למצב
של רווית-על .המים העודפים מפסיקים להיות אדים ומתעבים על גרעיני ההתעבות שנמצאים בסביבה -
בייחוד כאשר גרעיני התעבות אלו (עצמים ,קרקע) קרים יותר מן האוויר .מים אלו קרויים טל .במצב זה
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הן גם לא תוצאה של מים חמים שהם דקים יותר ונוטים יותר לדלוף .לכן הן אוויר שהשתנה
להיות מים.278
באופן דומה ,אפשר לראות על פסגות של הרים כשחזית קרה נפגשת באוויר של פסגות אלה ,היא
מעבה אותו לעננים ,שלא מגיעים אל הפסגות האלה ממקום אחר כלשהו ,ואינם מתהווים מקיטור
שעולה .אחר כך עננים אלה נראים נופלים כמו שלג שאחר כך מתפוגג מכח קרני השמש והתהליך
חוזר על עצמו.
אש עשוייה להתהוות על ידי אוויר שנושב בלי אש אחרת .גם גופים אבניים קשים עשויים
להשתנות למים נוזלים .אנשים פקחים יודעים זאת .ושוב ,מי שתייה עשויים להתמצק לאבנים
קשות.
כך ארבעת יסודות אלה אפשר להם להשתנות מאחד לשני .מכאן שיש להם חומר משותף.279

אומרים כי טמפרטורת האוויר ירדה אל מתחת לטמפרטורת הרוויה של האוויר (הטמפרטורה שבה האוויר
אינו יכול להכיל יותר לחות או אדי מים נוספים) .עד כאן מויקיפדיה.
מה שאנו רוא ים טיפות מים על דופן כוס משקה קר ,הטיפות לא מקררות את המשקה אלא להיפך ,כיוון
שהמשקה קר הקור גורם למים שבאוויר להתעבות על הכוס .אם הטיפות האלה מתאדות האידוי יכול
לקרר את הכוס .השאלה איך הכוס מתקררת אינה חשובה לטיעון של אבן סינא כאן .יש כאן טעות שכן
חשובה לטיעון ,המים שמתעבים על דופן מיכל קר אינם אוויר שהפך למים ,אלא אלה מים שהיו באוויר
כאדים וכעת התעבו להיות טיפות.
אמנם עיין בהקדמות לביאורי על המורה נבוכים ,הקדמה שלישית ,והקדמה שנייה לביאור על החלק
השני .שם ביארתי שאצל אריסטו המהות של דברים בטבע נקבעת לפי הצורה שלהם ,ובעקבות כך לפי
האופן שבו הם נתפשים אצל האדם באופן פשוט ,ללא כלים מדעיים .למשל ההסתכלות על גרמי השמים
כמקיפים את הארץ אינה קביעה שכך הוא לפי האמת האובייקטיבית המנוכרת לאנושיות (ה"מדעית"
במובן של זמננו) אלא רק שכך נתפש אצל האדם בחווייה האנושית הפשוטה .זה נובע מעומק ההבנה מה
הן צורות ,וכך הוא בכל דבר .כך גם השאלה מהם מים ומהו אוויר לא נקבעת לפי תצפיות מדעיות בכלים
שאינם נכללים בחווייה האנושית הפשוטה הבסיסית ,אלא היא לפי התפישה האנושית של אדם פשוט;
אם הוא רואה אדים מהבילים עולים ממים רותחים הוא תופש אותם כאדי מים ולא כאוויר ,אבל אם יש
אוויר שנראה כאוויר צלול ,הוא יהיה מוגדר כאוויר בלבד כי כך הוא נתפש ,ולא נאמר שיש בו מים,
וממילא טיפות ההתעבות הן יצירה חדשה של מים.
גם ההלכה התלמודית שהיא אריסטוטלית בתפישתה הגדרותיה הן כאלה .למשל בזמננו שהתגלה שיש
חיידקים תהיה לכאורה חובה הלכתית לחטא אותם מהמזון כי הם בעל חיים לא כשר ,כמו תולעים .אלא
וודאי כיוון שאדם פשוט בכלים פשוטים לא תופש שקיימים חיידקים הם לא נחשבים כקיימים ,או לפחות
לא מוגדרים כ'בעל חיים' לעניין כשרות .וכך הוא בכל גדר הלכתי ,כמו שרואה כל מי שמעיין היטב
בסוגיות התלמוד ,וזה מתגלה למעמיקים גם במקומות שזה לא נגלה בעיון שטחי.
 278ההשתנו ת של היסודות מזה לזה נאמרה ביסודות הטהורים שאינם נגלים בטבע המוחשי .כאן אבן
סינא מדבר על גופים שמורכבים מד' יסודות .המים בעולם המוחשי הם גוף שחומרו הוא הרכבה של ד'
היסודות כשהיסוד השולט הוא המים .ועיין בזה בהלכות יסודי התורה ד' ב' .ממה שאנו רואים בעולם
המוחשי שגוף שהיסוד השולט בו הוא אוויר נפסד ומתהווה ממנו גוף שהיסוד השולט בו הוא מים ,נלמד
ליסודות הטהורים.
 279הגלגלים בצורתם והחומר החמישי בטיבו ,הם גילוי שתוכנו הוא ה'אחדות' .ארבעת היסודות הם גילוי
שתוכנו הוא הנפרדות והריבוי .ההתבוננות שאנו לומדים כאן מראה שבטבע הנפרדות והריבוי רואים את
האחדות ,כמצע הכרחי של תנועת השינוי של הנפרדות ,וממילא של יסוד ההוויה שלה .היכולת של
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פרק כב
רמיזה והערה :על ארבעת היסודות כהתחלות ראשונות של התהוות והפסד
בעולמנו
אלה היסודות הראשונים של התהוות והפסד בעולם זה שלנו .הם ההתחלות הראשונות .זה נאות
שמספר הדברים שיש להם תנועה בקו ישר נשלם על ידם; מאחר שיש מה שהוא קל באופן
מוחלט 280ושכיוונו הוא כלפי מעלה ,דהיינו אש; מה שהוא כבד באופן מוחלט ,281דהיינו עפר;
מה שהוא קל באופן לא-מוחלט ,דהיינו אוויר ;282ומה שהוא כבד באופן לא-מוחלט ,283דהיינו
מים .אם תתבונן בכל הגופים סביבנו ,תמצא אותם שייכים ,בהתאמה למה ששולט בהם ,לאחד
מיסודות אלה שמנינו. 284

היסודות להפוך מזה לזה מראה שיסודם הוא החומר האחד שהוא גילוי האחדות .החומר שהנפרדות
עשויה ממנו הוא האחדות ,אין סתירה בין הנפרדות ובין האחדות ,אלא דווקא ביחד הם המציאות .את
זה רואים מהטבע הגשמי עצמו בתופעות היומיומיות שלו ,אם מתבוננים היטב.
 280נע למעלה מהר ככל האפשר.
 281נע למטה מהר ככל האפשר.
 282נע למעלה פחות מהר מהאש.
 283נע למטה פחות מהר מהעפר.
 284עיין מקבילה לזה במו"נ ב' י"ט" :כבר ידעת מופת אריסטו שבהתחלף הפעולות יתבאר התחלפות
הצורות וכאשר היתה תנועת היסודות הארבעה ישרה ותנועת הגלגל סיבובית נודע שהחומר ההוא בלתי
החומר הזה .וזה אמת לפי העיון הטבעי .וכאשר נמצאו גם כן אלו אשר תנועותיהם ישרות  -מתחלפות
הצד מהם מה שיתנועע למעלה ומהם מה שיתנועע למטה ונמצא גם כן אשר יתנועע מהם לצד אחד
[כלומר למעלה או למטה]  -קצתם יותר ממהר וקצתם יותר מאחר  -נודע שהם מתחלפי הצורות  -ובזה
נודע כי היסודות ארבעה ".המו"נ מוסיף עניין חשוב מאוד ,שמההסתכלות על ד' אופני התנועה בטבע
אנו למדים שהוא מורכב מד' היסודות.
לביאור רחב במהות עניין ד' היסודות ,והוכחות שהם עניין רוחני לגמרי ולא שייך לחקר המציאות
החומרית (בסוגיית ד' היסודות מתבוננים במציאות החומרית כדי לראות איך מקורה הרוחני משתקף בה,
ואין זה חקר החומר עצמו כמו הפיזיקה והכימיה של זמננו .לכן אין שום סתירה בין תורת ארבעת היסודות
ובין גילויי המדע על הרכב החומר) ,עיין באדם חי רשימה .112
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פרק כג
הערה :על ההרכבה של ארבעת היסודות והאופן שבו ישים שהם מתחת לגלגל
הירח מתהווים
כל מה שנברא נברא מארבעה יסודות אלה על ידי המזגים שמעורבים ביחסים שונים שנערכים
לטבעים שונים בהתאמה עם המחצבים ,הצמחים ,ובעלי החיים ,לסוגיהם ומיניהם .כל אחד
מהטבעים השונים האלה יש לו צורה טבעית שממנה נובעות האיכויות המוחשיות שלו .איכות
אפשר שתשתנה ,כאשר הצורה נשמרת ;285כמו כשקורה שמים מחוממים או שהם נושא לפעולת
מדרגות שונות של מוצקות ונוזליות ,ועדיין ה'מימיות' 286שלהם נשמרת .כל זמן שהיא נשמרת
הצורה הזו קבועה ,היא לא נחלשת ולא מתחזקת .אבל האיכויות שמתעוררות ממנה מנוגדות. 287
צורות אלה הן עצם הוויתו של החומר ,288כמו שכבר למדת .289האיכויות ,מצד שני ,הן מקרים,
ומקרים  -בכל אופן שהם  -הם נלווים .לכן צורות אינן נחשבות מקרים.290

 285עיין עוד בזה במטאפיזיקה סוף ספר זתא ,שביאר שהרכבת היסודות הוא כמו הרכבת העיצורים
והתנועות להברה ,שבהברה יש משהו שאין בעיצור ובתנועה לחוד ,וכך בשר הוא לא רק אש ועפר .צורה
היא לא משהו שיכול להיות באופן חלקי ,ולכן אינו נפגם ואינו משתנה בהדרגה ,אלא בבת אחת מתהווה
או נפסד .רק מצד הכנת החומר לקבל את הצורה אפשר שתהיה חלקיות והדרגה ,וזה משפיע על
המאפיינים והאיכויות שמתגלים מכח הצורה ,שהם יכולים להתגלות באופן חלקי ובהדרגה .עיין ספר
הריפוי מאת אבן סינא פיזיקה מעמ'  ,139ובעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ( 64שם בכותרת
שינוי פתאומי ושינוי הדרגי) .ועיין ביאור חשוב מאוד באיגרת על הנפש מאת אבן סינא פרק ב.
 286המהות שלהם כמים ( the very essenceכמו שנוהג לתרגם תומאס טיילור) ,ההגדרה שלהם שהם
מים ,הצורה הטבעית שלהם שהיא צורת מים.
 287למשל למים ולקרח יש איכויות מנוגדות ,הקרח מוצק והמים נוזלים ,ובכל זאת שתי האיכויות האלה
שייכות לאותה צורה טבעית של מימיות .קרח במהותו אינו יותר 'מים' או פחות 'מים' ממים נוזלים או
מאדים .בצורה המהותית עצמה ,הצורה הטבעית ,אפשר רק או 'יש' גמור או 'העדר' גמור ,אין מצבי
ביניים ,או שעצם הוא מים או שאינו מים .באיכויות יש מצבי ביניים ,כגון קרח שהחל לימס ,או בין חם
לקר יש מדרגות של פושר וכל כיו"ב.
 288ענאתי תרגמה כאן "מהוות את החומר" ,הכוונה לפי הקריאה שלה שאם יש סוס ,הצורה שלו,
הסוסיות ,מהווה את החומר שלו (כלומר גורמת שיתהווה ,בוראת אותו) .בלי הצורה שהיא נפש הסוס
החיה ,הבשר של הסוס לא יהיה קיים כי הוא לא יהיה "בשר-סוס" ,אלא יהיה עצם אחר לגמרי ,שהשם
"בשר סוס" לא נכון לגביו ,ואנו קוראים לו כך רק כי מקודם היה בשר סוס .והוא יהיה כמו בשר סוס
מצוייר שאינו בשר סוס כלל .הרי בשר סוס אינו נרקב ולא גדל וכיו"ב ,וכשהוא מת הבשר נרקב והרי
שהפך לעצם אחר .כמו שכתב ב"על הנפש" על הנפש ב' א'  .22b412בחרתי לנטות מזה כי איני בטוח
שכך היתה כוונת אבן סינא לגבי דיוק הלשון ,והעניין יש בו עוד בחינות כמו שביאר לעיל חלק א' מפרק
י"ט והלאה .לפי הנוסח שכתבתי הצורות הן האופן שבו הווה החומר כעצם ,כלומר שהיותו עצם (כלומר
מצוי בעל הגדרה כלשהי) ומהות אותו עצם (ההגדרה המסויימת שלו) נובעים מהצורה ,והחומר הוא רק
מצע לזה ,אבל לא בהכרח הצורה היא מה שבורא את מציאותו של החומר.
 289לעיל חלק א' בעיקר בפרקים י"ט-כ"ה.
 290ההגדרה של מקרה היא דבר שאם מציאותו בטלה הגדרת העצם שבו חל המקרה לא נחסרת כלל.
למשל אם יש אדם שנולד בלי רגליים ,הגדרת העצם שלו ,הגדרת 'אדם' ,שהיא 'חי ְמ ַדבֵ ר' ,לא נחסרה
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בנוסף ,התנועות והמנוחות הטבעיות של צורות אלה מתהוות על ידי כוחות טבעיים גנוזים
אלה .291אם ארבעה יסודות אלה מורכבים זה עם זה ,הכוחות שלהם לא נפסדים; אחרת לא היו
כלל .אבל אם ימות או שיהיה במצב שכבר מונח בו בהכרח שאין שום אפשרות שיוכל אי פעם לחשוב,
נחסרת הגדרתו כאדם .לכן היותו בעל רגליים היא מקרה ולא עצם ,והיותו בעל אפשרות מחשבה או חי
היא עצם (המהות ,הצורה הטבעית).
לשון המורה נבוכים א' א':
"אומר ,כי הצורה המפורסמת אצל ההמון ,אשר היא תמונת הדבר ותארו ,שמה המיוחד בה בלשון עברי
"תאר" .אמר :יְפֵ ה-תֹ ַאר וִׁ יפֵ ה מַ ְראֶּ ה (בראשית לט ,ו) ,מַ ה -תָ אֳר ֹו (שמואל א כח ,יד) ,כְ תֹ ַאר בְ נֵי הַ מֶּ לְֶּך
(שופטים ח ,יח) .ונאמר בצורה המלאכיית :יְתָ אֲרֵ הּו בַ שֶּ ֶּרדּ ...ובַ ְמחּוגָה יְתָ אֳרֵ הּו (ישעיהו מד ,יג) .וזהו שם
שלא יפול על הש"י יתברך כלל חלילה וחס.
אמנם צלם הוא נופל על הצורה הטבעית ,רוצה לומר על העניין אשר בו נתעצם הדבר והיה מה שהוא,
והוא אמתתו ,מאשר הוא הנמצא ההוא אשר העניין ההוא באדם ,הוא אשר בעבורו תהיה ההשגה
האנושית .ומפני ההשגה הזאת השכלית ,נאמר בו :בְ צֶּ לֶּם אֱֹלהִׁ ים בָ ָרא אֹ ת ֹו (בראשית א ,כז) .ולכן נאמר
צַ לְ מָ ם תִׁ בְ זֶּה (תהלים עג ,כ) ,כי הבזיון דבק בנפש אשר היא הצורה המינית ,לא לתכונת האיברים ותארם".
היכולת להבחין בין מקרה לעצם בתפישה שכלית ישירה ,שהשכל רואה זאת כמו עין ,היא קשה מאוד,
וזו עיקר עבודת האדם בלימוד .אחרי שהשכל לומד לראות בעצמים החומריים את הצורה שלהם ,הוא
בא מזה ליכולת לתפוש צורה מופשטת בלי אמצעי של חומר ,בלי שום התבססות על ציור דמיון של
משהו חומרי .וזהו קניין החכמה המופשטת שהיא עיקר שלמות האדם ,ובשכל המופשט הזה הוא משיג
את בוראו ומידבק בו ,כמו שכתב הרמב"ם במו"נ ג' נ"ב .היכולת להגיע לתפישה מופשטת היא הפירוש
של הוצאת השכל מהכח אל הפועל .ועיין בזה במו"נ א' סוף פרק א' ,ובהלכות יסודי התורה ד' ז'.
 291הכוחות הגנוזים הם ד' היסודות הטהורים שגנוזים בתרכובת .ועיין עוד בפיזיקה תחילת ספר שני.
הרכבת ארבעת היסודות זה בזה ממנה נוצרים כל החומרים השונים ,כל חומר מזגו נקבע לפי כמות
היסודות ואופן הרכבתם ,ומזגו הוא ההכנה שלו לקבלת צורה מסויימת .כשמזגו מוכן ,מתאים ,לקבל
צורה מסויימת ,מייד הוא מקבל אותה מהשכל הפועל שמשפיע תמיד ,וכשמזגו משתנה וכבר אינו מתאים
לקבל צורה זו הוא פושט אותה.
הרכבת היסודות זה בזה היא הרכבה מזגיית ,כלומר כל מרכיב בתערובת פועל על המרכיבים האחרים
ופעולתו משנה את האיכויות שלהם ,ולבסוף נוצרת איכות בתרכובת שאינה דומה לאיכויות של
המרכיבים כשהם בפני עצמם .למשל קמח ומים כל אחד מהם פועל על השני ומשנה אותו ,המים
מלחלחים את הקמח ,והקמח מייבש את המים ,ונוצר בצק שאינו דומה באיכויותיו לא למים ולא לקמח.
בתבשיל החום גורם שהאיכויות של המרכיבים פועלות זו על זו ,הירק המתוק שבמרק ממתיק את הירק
המריר ,והירק המריר מכניס מרירות לירק המתוק ,וכך התבשיל מקבל טעם ואיכות שלא היו בשום מרכיב
מהמרכיבים שלו ,ואי אפשר למצוא בו שום איכות של מרכיב טהור כמו שהיתה בו לפני הבישול .למשל
במרק ירקות לא נמצא טעם של גזר חי ולא טעם של קישוא חי ,כי המרכיבים פעלו זה על זה ושינו כל
אחד את חברו ,ויש במרק טעם חדש שלא היה בשום מרכיב שלו ,וכך בטבע לא נמצא איכויות של יסוד
טהור ,ונמצא איכויות שונות שאינן כמו האיכויות של היסודות הטהורים.
כתוב שהיסודות הם כמו גלגלים שמקיפים את המרכז .וכמו שכתב למשל בהלכות יסודי התורה ג' י':
"ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים [זה החומר הראשון הארצי .עיין במו"נ
ב' כ"ו שיש חומר ראשון ארצי וחומר ראשון שמיימי .זה במדרגת הבוהו .במדרגת התוהו יש רק חומר
ראשון אחד לכל המציאות .וכבר הארכתי בזה] וברא ארבע צורות לגולם זה ואינן כצורת הגלגלים ,ונקבע
כל צורה וצורה במקצת גולם זה צורה ראשונה צורת האש נתחברה במקצת גולם זה ונהיה משניהן גוף
האש ,וצורה שניה צורת הרוח נתחברה במקצתו ונהיה משניהן גוף הרוח ,וצורה שלישית צורת המים
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תרכובות כאלה .אלא הם ימירו את איכויותיהם המנוגדות שמתהוות על ידי כוחותיהם שפועלים
עליהם ,292עד שירכשו איכות שיש בה אמצע מסויים ,בגבול מסויים ששווה לחלקיהם .293האיכות
האמצעית הזו היא ההרכבה.

פרק כד
טעות והערה :על החילוף של האיכויות
אפשר שתאמר שגם באיכות אין שינוי ,כמו שאין שינוי בצורה .עצמם של המים לא מתחמם ,אלא
חלקיקים בעלי תכונות של אש נכנסים לתוכם ומתפשטים בהם .גם אין זה ,כמו שסבורים ,שמים
מתקררים .אלא ,באופן דומה ,חלקיקי קרח מתפשטים בהם.294
אם אתה אומר כך ,אז הסתכל במקרה של גוף שנגרם לו חיכוך ,גוף מוקלש ,295וגוף מנוער ,שהם
מתחממים ללא שאש חיצונית מגיעה אליהם .הסתכל בגוף שמחומם בתוך מיכל אטום ,ובזה
שמחומם במיכל שאינו אטום .האם מה שהמיכל אטום מונע את החדירה של מה שמחמם על ידי
שהוא מתפשט לתוך הגוף המחומם ביחס למרכיביו של הגוף ?296בנוסף ,האם מילוי מים במיכל
סגור שפיו חתום ,מונעת מהמים להגיע לדרגה גבוהה של חום כיוון שנמנעת התפשטות של
חלקיקים בעלי תכונות אש לתוך המים ,כיוון שמים כלל לא יוצאים מהמיכל ולא מכינים את הדרך

נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף המים ,וצורה רביעית צורת הארץ נתחברה במקצתו ונהיה משניהם
גוף הארץ ,נמצא למטה מן הרקיע ארבעה גופין מוחלקין זה למעלה מזה וכל אחד ואחד מקיף את שלמטה
ממנו מכל רוחותיו כמו גלגל הגוף הראשון הסמוך לגלגל הירח הוא גוף האש ,למטה ממנו גוף הרוח,
למטה ממנו גוף המים ,למטה ממנו גוף הארץ ואין ביניהם מקום פנוי בלא גוף כלל".
הרי עינינו רואות במציאות שאין גלגל של עפר וסביבו גלגל של מים וסביבו גלגל אוויר וסביבו גלגל
אש .אלא מדובר כאן על מדרגה של טבע שהיא מעל המדרגה המוחשית ואיננו משיגים אותה בהשגת
החוש ,זוהי מדרגת היסודות הטהורים שאינם מורכבים ,וכמו שהתבאר לעיל שזה אופן שונה של טבע.
 292כמו שכתבתי לעיל ,כוחות כל היסודות פועלים על כל היסודות ,וממירים את איכויותיהם לאיכויות
מצורפות של יסודות אחרים .הממוצע של ההשפעות האלה הוא הגבול ,כלומר ההגדרה הסופית.
 293הגבול שווה לסך כל החלקים ,כלומר נקבע על ידם .עיין ביאור בזה באיגרת על הנפש מאת אבן סינא
פרק ג ,עמ'  ,26ובהערה  36שם המקור מאריסטו.
 294עד כאן דברי הטועה.
 295ענאתי תרגמה .rarefied object
 296מכאן רואים שבעלי תיאוריה זו מסבירים כיצד שני גופים שנמצאים במרחק שווה ליד אותה אש ,אחד
מהם מתחמם יותר .זה משום שההרכבה שלו היא כזו שיותר חלקיקי אש יכולים להכנס ולהתפשט בתוכו.
אבן סינא מקשה על תיאוריה זו מכך שאין הבדל בהתחממות של גוף שנמצא במיכל אטום ,שמונע את
האפשרות שיחדרו לגוף חלקיקי אש.
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להחלפתם על ידי מה שמוכן להתפשט ?297הסתכל במקרה של קול הפיצוץ של בקבוקים ארוכי
צוואר שמונחים מעל אש חזקה .298שוב ,הסתכל איך הקרח מקרר את מה שמעליו ,כשחלקיקיו
הקרים אינם עולים ,מחמת משקלם הכבד.299

 297מקודם אמר שמה שמים יכולים להתחמם במיכל אטום מפריך את התיאוריה שהחימום נובע מחדירת
חלקיקי אש למים ואל מהתחממות המים עצמם .כעת הוא אומר שנניח שחלקיקי אש יכולים לחדור
למיכל אטום ,עדיין כדי שהם יוכלו להיכנס צריך שיהיה להם מקום פנוי ,וכיוון שאטימת המיכל המלא
לגמרי מונעת ממים לצאת ממנו (ואנו רואים בחוש שהוא יבש מבחוץ) ,אם כן אין מקום פנוי שאליו יוכלו
חלקיקי האש להיכנס .ובכל זאת המים מתחממים ומוכח שלא כניסת חלקיקי אש היא זו שמחממת אותם.
 298הערת ענאתי :במקור כתוב קולות צעקה .זה מתייחס לקולות דמויי פיצוץ שנוצרים על ידי בקבוקים
כאלה שמלאים במים ,נחתמים לגמרי ,ומושמים על אש .למרות שחלקיקי האש אינם יכולים להכנס,
המים מתחממים מאוד.
 299במאמרים ומקורות נלווים מאמר  2העתקתי את לשון אפלטון בטימיאוס שמדבר על הגופים
הגיאומטריים היסודיים שמהם הוויית ד' היסודות .דברי אפלטון שם נראים דומים לשיטת הטועה
שמובאת כאן ,ומן הסתם אותם מדברים שאת שיטתם מפריך כאן אבן סינא לקחו את דבריהם מאפלטון.
עיין גם לעיל חלק א' פרק ז' (בהערה הראשונה בפרק ז') שמובאת אותה שיטה ,שלוקחת מאפלטון את
העניין של הגופים היסודיים ,ומפרשת שהם האטומים של החומר .אלא שאפלטון בלי ספק לא מדבר על
גופים חומריים .החומר מתחיל ממיזוג ד' היסודות ,והגופים הגיאומטריים של אפלטון הם סיבה להתהוות
היסודות הטהורים ,והם קודמים לחומר בסדר ההוויה.
כך גם מבואר באפלטון עצמו שם בעמ'  53שדבריו על הגופים הגיאומטריים הם "בטרם יהיו שמיים".
ושם" :ומתוך כך הגיע כל מין אל אזורו ,אף בטרם יהיה אותו כול שהם יסודותיו .אך קודם לכן היו כל
אותם המינים בלא מתכונת ומידה .אש ,מים ,אדמה ואויר אמנם נמצאו בהם כמה סימנים בהם ניכר טבעם,
אבל מכל וכל היו שרויים באותו מצב שבהיעדר אלוה [הכוונה לפני שהיו צורות בחומר] יהא מסתבר
לגבי כל דבר שבעולם .כך היה ,אפוא ,טיבם ,בשעה שהוחל בתיקון העולם [התלבשות הצורות בחומר],
ואותה שעה נתן להם האל בתחילה תבנית נפרדת ,על ידי צורות ומספרים [צורת ההתפשטות התלת
ממדית .שדובר בה בחלק א' של הרמיזות וההערות פרק ז]".
באיגרת הרמב"ם כבר כתב שדברי אפלטון הם "עמוקות ומשלים" .אותה כת פילוסופים ששייכת לחוגי
המדברים לקחה את דברי אפלטון ופרשה אותם באופן פשטני ומגושם ,ומה שאפלטון דיבר על שרשים
מופשטים של ההווייה הם פירשו כדיבור על חלקיקי חומר גשמי .שיטת הטועה כאן ,שהיא שיטת
המדברים או לפחות חלק מהם ,דומה לשיטה שמוזכרת ב"על השמיים" ג' ה'  ,7a304ואריסטו שם מגדיר
אותה כאטומיזם ,ועיין עוד שם פרק ז'  , 30b305ובסוף פרק ז' שם ,ועוד בפרק ח' שם ,ועוד בזה ב"על
השמיים" ספר ד' פרק ב' .אבן סינא בכתבים אחרים שלו עמל באריכות רבה ,תוך יציאה מגדרו ,להתווכח
עם כל טענה וכל זרם של המדברים .ואפילו המורה נבוכים האריך הרבה יותר מדרכו לטרוח להתייחס
לטענות וגישות של המדברים .רק בחלק ג' של המורה נבוכים בביאור טעמי המצוות רואים ברמב"ם
אריכות כל כך מפורטת כנגד דברי הבל ,כשהוא מבאר את שיטת הצאב"ה מפרק כ"ט והלאה ,שגם היא
כמו שיטת האטומיסטים ושיטת המדברים מיפוי מדוייק ועמוק מאוד של דרך התפישה של הנפש
האנושית הטבעית כשהיא גולמית (מי שמעיין באריכות דברי הרמב"ם על הצאב"ה ימצא שם הסתכלות
פרוידיאנית ,מוטיבים של חלומות ושפה של הלא-מודע במבט פסיכואנליטי ,רק הרבה יותר עמוק
ומפורט ממה שפרויד ותלמידיו הגיעו) .כמו שכל התורה היא התייחסות לשיטת הצאב"ה לכל פרטיה,
וכל מצווה מהתורה עוסקת בעוד זווית של עניין פרטי של הצאב"ה ,כך פרטי החקירה של אריסטו הם
התייחסויות ארוכות ומפורטות לשיטת האטומיסטים ,ודברי אבן סינא והרמב"ם הם התייחסויות ארוכות
ומפורטות לשיטת המדברים על זרמיה השונים .כי תכלית האדם הוא להכיר היטב את נפשו הבהמית
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הילדותית על כל פרט וקפל דק שבה ,ואל זה להתייחס בעבודת קניין החכמה .זה הכסא למושב החכמה,
זה הבן שלומד את תורת אביו.
עיקר שיטת המדברים היא שאין 'טבע' .הפילוסופיה המודרנית שואלת :אם החומר כולו הוא חלקיקי
יסוד ,לפי מה שמגלה המדע לפרקים ,אטומים או קוורקים וכל כיו"ב ,הרי אם אני מסתכל על הכסא שלי
אני רואה הרבה חלקיקי יסוד ,אם אני מסתכל על השולחן שלי אני שוב רואה הרבה מאותם חלקיקי יסוד.
גם כשאני מסתכל על הילד שלי או על השמש ,תמיד אני רואה רק את אותם חלקיקי יסוד ולא שום דבר
אחר .אם אוציא מהילד את כל הנייטרונים פרוטונים ואלקטרונים שיש בו (או כל סוגי חלקיקים אחרים
שמתגלים לפרקים לפי התקדמות המדע) ,לא יוותר ממנו שום דבר כלל .אם כן מוכח שהילד הוא רק
נייטרונים פרוטונים ואלקטרונים ולא שום דבר אחר .לפי האמת אני חי במדבר שבו יש רק נייטרונים
פרוטונים ואלקטרונים כמו גרגרי חול ואין בו שום דבר אחר .והקושיה היא איך בכל זאת יש דברים.
זו הפילוסופיה המטריאליסטית (חומרנית) שמייחסת מציאות אמיתית רק לחומר .כיוון שהחומר יש לו
מציאות עצמאית ממשית משלו ,בהכרח יש לו חלקיקי יסוד שלא ניתנים לחלוקה ,בלי חלקיקים כאלה
אם נחלק אותו בלי סוף הוא יתאיין .אם כל החומר הוא רק חלקיקי יסוד כאלה ,הרי לנייטרון פרוטון
ואלקטרון אין שום איכויות או מאפיינים קבועים שהם בעצם טבעם ,שהם הגדרת מהותם העצמית או
נובעים ממנה .הם לא חמוצים ולא מתוקים ,כי גם החמוץ וגם המתוק מורכבים מאותם חלקיקי יסוד .לכן
בהכרח אין מציאות של טבע חמוץ או טבע מתוק ,אלה אשליות מקריות שטיבן אינו ברור אבל כיוון
שבהכרח אינן חלק ממה שנמצא הן צריכות להיות כעין חלום ,משהו שאין בו שום חוקיות וקביעות,
כלומר אין בו 'טבע' ,אי אפשר לדבר על טבע מתוק של סוכר או טבע חם של אש וכל כיו"ב .ילד ושמש
ואש ומים ,כל עצם שמוגדר על ידי מהות קבועה ,שטבעו ואיכויותיו נובעים ממנה ,אינו יכול להיות קיים,
כי טבעים ואיכויות אלה אינן בחלקיקי היסוד ,שהרי חלקיקי היסוד משותפים גם עם בעלי טבעים
ואיכויות אחרות .לכן יש להתייחס לטבע כאל אשלייה .אשלייה אין לה טבע ,כי טבע הוא חוקיות
שמחוייבת מכח מציאות ,בחלום לא תיתכן חוקיות קבועה ,כי אין מאחריו מציאות שתכריח אותה .בחלום
אש יכולה להיות קרה וקרח יכול להיות חם וזה יכול להתהפך במקריות .בחלום לא ייתכן דבר שיש לו
'טבע' מסויים הכרחי לו עם תכונות שהן בעצמותו ,שהן קבועות ומגדירות את מהותו ,עם כפיפות
לחוקיות וסדר .זה ההבדל בין חלום למציאות ,חלום יכול להיות זהה לחלוטין למציאות מלכ בחינה ,רק
שבחלום באמת אין וודאות שהשמש תזרח גם מחר ,כי אין שום דבר שיכול להכריח את זה .לכן לשיטת
האטומיסטים האמת היא שאין לנו שום וודאות הכרחית שהשמש תזרח גם מחר ,וכמו שכתב הפילוסוף
דייויד יום .לשיטת המטר יאליזם אין בכלל מושג של מהות או עצם ,מושג כזה לא יכול לנבוע מחומר,
הוא בהכרח מושפע ממציאות מופשטת ,והמדברים נלחמים שלא להודות שיש מציאות מופשטת.
הדתיים שבהם רוצים לרומם את האלוה שלהם שיהיה נבדל כל כך עד שאינו יכול להיות מוגבל על ידי
שום טבע ,חוקיות ,סדר או שכל .החילונים שבהם לא רוצים לערב במציאות שום דבר מופשט ,שיש בו
סכנה שתהיה לו משמעות מוסרית כלשהי .הידיעה אודות הטבע המוכרח של הדברים ,שנובע מהיותם
נמצאים ,שמכוחו יש ודאות שהשמש תזרח גם מחר כי טבעה ההכרחי הוא לנוע במעגל לנצח ,נובעת
מהתבוננות ישירה של שכל מופשט בצורה המופשטת .כשהיכולת הזו אבדה ,לא נשאר בסיס להפריך את
דברי המדברים .תכלית עבודתנו אינה למצוא פרכות לדברי המדברים או הוכחות לדברי אריסטו .אלא
לעמול להתפתח ולגדול ולרכוש את היכולת להתבונן במושכלות המופשטות באופן ישיר ,את היכולת
של שכל עיוני ,שכל בפועל ,ואז לא יהיה שום מקום לספק אודות מה שיש לדברים טבע הכרחי שיסודו
מצורתם המופשטת ,כי השכל המופשט יראה את זה כמו שעין הבשר רואה את השמש בצהריים ,ולא
יישאר מקום לספקות כלל.
תורת ארבעת היסודות פירושה המושג של 'טבע' ,אלה ארבעה טבעים יסודיים שהם היסוד לכל הטבעים
של כל הגופים החומריים .טבע פירושו מהות ,עצמות ,משהו שהוא הכרחי ותמידי בגוף ,וממנו נקבעים
לפי חוקי הטבע כל המאפיינים וכל התכונות של הגוף וכל יחסיו עם הגופים האחרים .טבע במובן כזה
מוכרח להיות ממקור מופשט .בלי מקור מופשט בהכרח יש חלקיקים ,ובהכרח אין שום דבר זולת
החלקיקים והכל הוא מדבר אחיד של חלקיקי יסוד של החומר ,ומניין שיהיה גוף בעל טבע .למה שכלב
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פרק כה
טעות והערה :על המקור לבערה
או שמא תאמר שהאופי של האש סמוי ,והוא מופיע על ידי החיכוך והניעור בלי שיתהוו חום או
האופי של האש.300
האם תוכל להאמין שלהבת אש שנפרדת מעץ מסוג דליק ,שמשאירה מאחור את השארית של
עצמה מתפשטת בצד החיצוני ובצד הפנימי של האוד ,שמורגשת מתפשטת לתוך כל גוף הזכוכית
המותך שנראה בבירור  -הכל נמצא בתוך העץ? 301אם אין מאומה מהאש בתוך העץ מלבד מה
שנשאר מאחור בתוכו כשהוא נעשה אוד ,אז לא תוכל להאמין שהוא נעלם באופן כזה שלא יתגלה
כשהעץ נשבר או נמעך ,לא ניכר למגע או לראיה .ומה אם אפילו החלק של האש שנפרד היה גם
תמיד ינבח ואריה תמיד ישאג ,אם שניהם מורכבים רק מנייטרונים פרוטונים ואלקטרונים ואין שום דבר
זולת זה ,מה ימנע מאריה לנבוח? למה ברור לנו מראש שאם אריה ישמיע קול זו תהיה נהמה ולא נביחה?
טבע של אריה לא יכול לנבוע מחלקיקים חומריים ,אלא רק מצורה ,אידיאה ,שהיא בהכרח ישות
מופשטת .תורת האידיאות ,שעיקרה הוא המקור המופשט מחומר של המציאות ,היא התוכן של כל
הדיאלוגים של אפלטון ,כמו שהראיתי בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית ,וזה כל עבודת האדם ,שנולד
כמי שרואה את המציאות בחומר בלבד ,ועמל לקנות יכולת השגה מופשטת ,ומזה לראות בלי ספק בראיה
ישרה את המופשט ואת האלוה.
וכמו שכתב במו"נ א' א':
"וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא
ההשגה השכ לית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא
אשר אינה בכלי"
ובהלכות יסודי התורה ד' ז':
"והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית
עין".
מה שיש חלקיקי אש אינו סותר את שיטת אריסטו ,שהרי גם לדבריו יש אש ,וגם אם אין אטומים שהם
יחידות החלוקה הקטנות ביותר האפשריות ,עדיין ייתכן שהאש תתחלק לחלקיקים קטנים (גם אם הם לא
הכי קטנים שאפשר) .רק שאין הסבר לפי חוקי טבע הכרחיים ועקביים מה גורם לחלקיקי האש האלה
לנוע לתוך גוף ,וכן לפי אריסטו אין מרווחים בחומר שאליהם יוכלו להכנס אותם חלקיקי אש .אבן סינא
הקשה איך מים במיכל אטום מתחממים ,הרי אם נכנסים לתוכם חלקיקי אש היה צריך שייצאו מים באותו
נפח ,כדי לפנות מקום לחלקיקי האש .זה קשה לשיטתו שהגוף הוא רצף אחיד ,אמנם לשיטת המדברים
הגופים עשויים מאטומים שנעים בחלל ריק ,ולחלל הריק הזה יכולים להכנס חלקיקי האש בלי לדחוף
החוצה מים.
 300כוונת הטועה שבכל דבר תמיד יש טבע של אש רק שאינו מתבטא כלפי חוץ בשום דרך ואינו ניכר.
החיכוך והניעור וכיו"ב נותנים לטבע הסמוי של האש להתבטא ,אבל לא באמת נוצרים חום או אש
חדשים בשעת החיכוך ,אלא רק האש שתמיד היתה שם באה לידי ביטוי .עד כאן דברי הטועה.
 301אבן סינא מתבונן בתהליך עיבוד זכוכית על ידי אש שמדליקים בעץ מסויים שהוא דליק .להבת האש
מלחכת את העץ מכל צדדיו ומתפשטת לזכוכית ומתיכה אותה .לא ייתכן שהאש עצמה נמצאת תמיד רק
בתוך העץ ,באותה מידה כמו לפני ההדלקה ,וההדלקה והשלהבת שרואים בעקבותיה וכל פעולותיה,
הכל הוא רק ביטוי של מה שנמצא תמיד בעץ ,ואינו התחדשות של גוף חדש של אש שלא היה מקודם.
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הוא נעלם בתוך העץ? אם יש העלם וגילוי ,אז רוב מה שנעלם נעשה גלוי ונפרד .ההסבר של זה
302
יהיה הרבה יותר מדי ארוך.

 302עיין בפרק לעיל .גם כאן יש נסיון לכפור בכך שיש גוף שטבעו הוא אש ,כעניין פרטי בתוך הטיעון
הרחב שאין בכלל שום טבע לשום דבר ,ואין בכלל דברים מוגדרים .לפי שיטת הטועה כאן כמו שבגוף
תמיד גנוזה אש ,כך בכל גוף גנוזים כל הטבעים והאיכויות האפשריים ,ונמצא שכל הגופים שווים ,ואלה
הם האטומים של המדברים .אין טבע מסויים למשהו אחד וטבע מסויים אחר למשהו אחר; לכן אין טבע
בכ לל ,אלא הכל הוא רק מדבר של חלקיקי יסוד חומריים שווים זה לזה .לשיטה זו אין בכלל 'גוף' ,כי
חלקיקי היסוד אין בתוכם מצד עצמם משהו שיכול להגדיר שחלקם הוא גוף זה וחלקם גוף אחר ,או
שיכול לחבר אותם למשהו מסויים .השתמשתי במושג 'גוף' ,כי אי אפשר לחשוב על שיטת האטומיסטים
באופן עקבי ,כי היא לא מאפשרת חשיבה והכרה כלל .אין לשיטתם דברים שהם 'משהו' ,שהם 'דבר' ,כי
אין שום הגדרות ,אם שולחן אינו שום דבר מלבד הרבה נייטרונים פרוטונים ואלקטרונים ולכן הוא לא
שונה מכסא ,אז אין הג דרה של "שולחן" ואין את המילה "שולחן" בשפה ,ועל דרך זו אין שום מילה
בשפה ואין שפה כל עיקר ,ולכן אין בכלל שום הכרה או תפישה ,השכל מוחשך לגמרי .בהכרח הם מציגים
את שיטתם במילים אע"פ שלשיטתם אין בכלל מילים ,לכן תמיד הצגת שיטתם היא לא באופן עקבי ,וכך
מוכרחים לנהוג כשמנסים לדון בה.
הפירכה של אבן סינא לשיטתם אינה פילוסופית כי המדברים אינה שיטה פילוסופית אלא דמיון ילדותי
פרוע ,הוא מדבר איתם באותה שפת דמיון ילדותית שהם משתמשים בה .הוא אומר כמו מדבר אל ילד,
הבה נסתכל על עץ בוער שמניחים מתחת לזכוכית שמחממים אותה כדי שיהיה אפשר לנפח אותה .זה
עץ דליק שבוער בכל עוז ,יוצאת ממנו שלהבת גדולה וחזקה שכמו נפרדת מהעץ ומחממת את כלי
הזכוכית ,ועדיין בגחלת עצמה יש אש שמהלכת בסדקים של הגחלת מסביב ובפנים .אחרי שאנו רואים
את המחזה המרשים הזה איך נוכל להאמין שאין בכלל דבר כזה 'אש' אלא יש רק פעולות מסוג חיכוך
שמעוררות בגוף תכונות שאנו קוראים להן תכונות אש .אם אש כל כך מרשימה כמו שאנו רואים
כשמתיכים זכוכית ,היא רק תכונה נעלמת מתכונותיו של כל גוף ,למה אי אפשר לקחת גוף כלשהו ולשבור
אותו ולפרק אותו עד שנגלה בתוכו את הדבר החזק והמרשים הזה שראינו אצל יוצר כלי הזכוכית.
זה תוכן מה שכתב כאן אבן סינא" :ההסבר של זה יהיה הרבה יותר מדי ארוך" .כלומר להסביר באופן
כל כך ברור שאי אפשר יהיה יותר להתעקש ,וגם ילד יבין ,למה לא ייתכן בשום אופן לקיים את שיטת
המתעקשים שאין אש ויש רק חיכוך שמגלה תכונות של חום ,יהיה ארוך הרבה יותר מדי ,כלומר יותר
מכפי שהסבלנות של אבן סינא מאפשרת.
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פרק כו
נקודה קטנה :על הטבע של הלהבה
עליך לדעת שלהבת-אש שמסתירה את מה שמאחריה 303היא כזו רק אם משהו עפרי נאחז באש
ופועל על הלהבה .304לכן הבסיסים של הלהבה ,היכן שהאש נמצאת 305,הם שקופים וללא צל.
אבל להבה זו שהיא מעל הבסיסים תטיל צל מכח מנורה אחרת שתעמוד מולה.
הנפרדות ,הגודל ,וההתפשטות של להבה זו 306אפשר שיעברו בגדלם את גדלו של מה ששקוף.
כך שאי אפשר לומר שהשקיפות שייכת להתפשטות ,וזה היפך צורת האורן שיוצר אש קטנה.307
ברור מכאן שאש פשוטה 308היא שקופה באותה מידה כמו האוויר .אם אש מורכבת ,309שממנה
 303כלומר שאינה שקופה ,ולכן אם יש לידה מקור אור אחר היא מטילה צל על הקרקע כמו כל גוף אחר
שאינו שקוף.
 304להבה היא גוף שמורכב מכל ד' היסודות אבל היסוד השולט בו הוא האש ויש לה מאפיינים של אש
(כמבואר ב"על ההתהוות וההפסד" ספר ב' פרק ג' (330ב  .))22האש היסודית היא שקופה .עיין מורה
נבוכים ב' ל'" :ו'חושך' [מהפסוק "וחושך על פני תהום" בראשית א' ב'] הוא האש היסודית  -לא תחשוב
זולת זה  -אמר "ודבריו שמעת מתוך האש" ואמר "כשמעכם את הקול מתוך החושך"; ואמר "כל חושך
טמון לצפוניו  -תאכלהו אש לא נופח";  -ואמנם נקראה האש היסודית בזה השם להיותה בלתי מאירה
אבל ספיריית [שקופה]  -שאילו היתה האש היסודית מאירה היינו רואים האויר כולו בלילה מתלהב אש".
בהערת שוורץ שם כתב" :מונק ,הערה  2בעמ'  ,237מביא בשם אלשהרסתאני שאבן סינא אמר" :האש
היא שכבה אחת ,ואין לה אור ,אלא היא כאוויר השקוף שאין לו צבע" .מונק רומז לאריסטו ,על הנפש,
ספר ב' ,פרק 419 ,7א " :24כי דווקא האש היא אשר עוׂשה את השקוף בכוח לשקוף בפֹ עַ ל ",עד כאן
מהערת שוורץ .ועיין עוד ב"על הנפש" 418ב " :9האור הוא הבפועל של העצם הזה ,של הספירי כספירי
[ספירי פירושו שקוף] ,ושם במקום שהספירי נוכח רק בכח ,שם גם החושך (בפועל)" ועיין מטארולוגיה
340ב  ,20-30ושם 341ב  .14-20בכוזרי מאמר ה' סימן ב' הביא בשם הפילוסופים ,וכידוע אצלו הכוונה
לאבן סינא" :הראשון בשינויים האלה היה התחממות האוויר הסמוך לגלגל הירח ,בגלל קרבתו למקום
התנועה ,וככה נהייתה האש האיתרית ,היא האש היסודית ,לדעת הפילוסופים ,שאין לה צבע ואינה גורמת
להתלקחות ,כי גוף עדין היא ,שקוף וקל ,ולגוף הזה קראו הפילוסופים בשם גלגל האש".
כיוון שהאש שקופה ואין לה צבע ,והלהבה יש לה מאפיינים של אש כיוון שיסוד האש שולט בה ,הרי
שצריך להיות שהלהבה תהיה שקופה .ואכן הבסיס של הלהבה שקוף ,ורק בחלקה העליון היא חדלה
להיות שקופה .על זה אומר אבן סינא בפרקנו שזהו משום שבחלקה העליון של הלהבה נאחזת שליטת
טבע יסוד עפרורי שגורם שלא תהיה שקופה.
 305האש בטהרתה ,ללא היסוד העפרי.
 306שאינה שקופה.
 307הכוונה כאן שכשעץ אורן בוער החלק השקוף שבשלהבת של בערתו ,מה שצמוד לעץ ,גדול יותר
מהחלק של השלהבת שאינו שקוף ,אותו חלק שמתפשט .בעץ אורן היה אפשר לומר שהחלק השקוף
הוא שקוף כיוון שהוא מתפשט ונמתח ונעשה קלוש ,והטבע היסודי של השלהבת אינו שקוף ,אבל הרי
בדרך כלל בנר המצב הפוך והחלק השקוף קטן יותר ולכן אין לומר שהשקיפות היא תוצאה של
ההתפשטות.
 308בלי שנאחז בה יסוד עפרי.
 309שאחוזים בה יסודות עפריים.
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הכוכבים נוצרים ,תשתנה לגמרי לאש פשוטה ,היא תיעשה שקופה וכך ידמה שהיא כבתה.310
אפשר שזו היא אחת הסיבות שהיא מופיעה סביבנו לפעמים ככבויה .נראה שהסיבה העיקרית
למה שסביבנו היא ההשתנות של אש לאוויר וההפרדה של המוצקות העפרית לעשן .311ככל
שהאש חזקה כך חלש העשן שנוצר .הסיבה לזה היא שאש במצב הזה יכולה יותר לשנות לגמרי
יסודות עפריים לאש .כך מה שהוא עשן לא נמצא שם יותר כמו שהיה באש החלשה.
נקודה קטנה זו אינה הולמת את המין 312שבו חקירתנו ,אבל היא הולמת את הסוג 313שלו.314

 310אבן סינא כתב כאן שהכוכבים נוצרים מאש מעורבת ביסוד עפרי ,כמו השלהבת שאנו רואים בטבע.
והרי בכל מקום באריסטו וגם באבן סינא עצמו כתוב שהכוכבים הם מהחומר החמישי ,אלא זה כמו
שכתבתי בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,50במאמר הנמשל של חכמת הקבלה ,שגם בכוכבים
יש את ארבעת היסודות הארציים ,וכן אריסטו כתב שאפשר שיש בעלי חיים על הירח (ב"על התהוות
בעלי החיים" ,ספר ג' פרק י"א) .ועיין עוד ב"על השמיים" ב' ז' ,שאריסטו כתב שהאור והחום של
הכוכבים נובעים מהחיכוך שלהם בגלגל יסוד האוויר .והרי יש גלגלים שמפרידים ביניהם ובין גלגל יסוד
האוויר ,ועוד שאם הם מהחומר החמישי הרי לא שייך בו חיכוך כלל .עיין בעיונים בפילוסופיה
אריסטוטלית רשימה  44על בהערות על "על השמיים" ספר ב' פרק ז' מה שביארתי בעניין זה .ועיין עוד
בזה גם בהערות קצרות על הפשט של מורה נבוכים לפי הסדר  -חלק ב פרק ח.
 311העשן הוא היסוד העפרי שהיה באש ונפרד ממנה ,וכך היא נשארה שקופה.
 312הגופים שמורכבים מד' היסודות.
 313ד' היסודות הטהורים .היסודות הטהורים הם הסוגים ,והגופים המורכבים מד' היסודות הם מינים
שנמצאים תחת הסוגים האלה.
 314הנושא כאן עמוק עד מאוד .בעל השמיים ספר ב' פרק ז  20a289כתב אריסטו שמי שסבור שהגוף
העליון ,הרקיע ,הוא אש ,יסבור גם שהכוכבים עשויים מאש .אבל האמת אינה כן אלא הרקיע עשוי
מהחומר החמישי ,ומאותו קו מחשבה נאמר שכמו כן הכוכבים עשויים מאותו חומר של הרקיע ,כלומר
החומר החמישי ,שאין לו שום תכונות ,וגם לא חום ואור .החום והאור שיוצאים מהכוכבים אינם משום
שהם אש ,אלא מקורם בחיכוך של הכוכבים עם האוויר ,בעיקר של השמש.
וכן כתב במטארולוגיה א' ג'  32a341שהשמש היא לבנה ואין לה אופי של אש ,ורק בגלל החיכוך של
השמש נוצר מתנועתה חום ואור.
מה שהכוכבים עשויים מהחומר החמישי כמו הגלגלים הוא דבר פשוט יסודי מפורסם ומוסכם בשיטת
אריסטו ואבן סינא עצמו כתב כך במקומות רבים (גם במורה נבוכים א' ל"ו הביא את הסברא שהשמש
מן האש כדוגמה לנטייה מהאמת בדבר פשוט וידוע ,והשווה את זה למי שסובר שהגלגל הוא חצי כדור,
כלומר שהארץ שטוחה ,מה שגם בימי הרמב"ם ואריסטו נחשב כבערות נלעגת) ,לא ייתכן שאבן סינא
באמת חולק על זה .צריך לפרש כאן שהכוכבים יש להם צורה של אש ,כלומר הם נראים כאש מורכבת.
הנוסח של ענאתי הוא " "If composite fire, of which the stars are formedונצטרך לומר ש
 formedהכוונה היא שהם רק לובשים צורה של אש מחמת החיכוך שגורם שהכוכבים פולטים חום ואור
כמו אש ,ולא שבאמת הם עשויים מאש.
ההסבר של אריסטו שהכוכבים מאירים ומחממים בגלל החיכוך עם האוויר לא יכול להיות מובן באופן
פשוט .הרי כדור האש הוא מעל כדור האוויר וחוצץ בין הכוכבים לכדור האוויר .ועוד שרק גלגל הירח
מתחכך ביסודות ,ושאר הגלגלים והכוכבים הם מעל גלגל הירח .החומר החמישי בעצמו לא יוצר חום
ואור בחיכוך ,כי אין לו שום תכונות של חומר מוחשי ,ובלי ספק גם במגע עם אוויר או יסוד אחר הוא לא
יוצר חיכוך.
177

חלק ב  -פיזיקה

פרק כז
הערה :על חכמת הבורא בבריאת סדר המזגים
התבונן בחכמת הבורא .הוא התחיל בבריאת התחלות 315שמהן הוא אחר כך ברא מזגים שונים.
הוא הכין כל מזג למין מסויים ,והוא עשה שהמזגים הלא-מאוזנים הם חוסר איזון בשלמות

עיין מה שכתבתי בזה בהערות קצרות על המורה נבוכים ,בחלק ב' פרק ח' ופרק י' .שם ביארתי שהחיכוך
שמדובר בו כאן הוא הזיווג שביסוד כל המציאות .והחום והאור שנוצר מהזיווג הוא החיים של העולם.
וזהו סוד יסוד האש שנובעת מהחיכוך ,זה כמו שבזיווג בין איש לאשה חום ואור החיכוך של האיבר
המסויים מתפשט בכל הגוף .עיין בזה ב"על השמיים" ספר ב' פרק י"ג ,בשיטת הפיתגוראים שאצל
אריסטו הם בעלי הסוד העמוקים ביותר ,והוא מביא אותם כשהוא רוצה לרמוז על הסוד שבפנימיות
דבריו .ושם הוא מביא שהם אמרו שהאש היא במרכז היקום והארץ מסתובבת סביבה.
ועיין במטארולוגיה א' ג' 14b340 ,שכתב:
"במרכז וסביבו יש לנו עפר ומים ,היסודות הכבדים והקרים ביותר ,בפני עצמם; סביבם וברצף איתם
אוויר ומה שאנו בדרך כלל מכנים אש .אין זה באמת אש ,כי אש היא התגברות של חום וסוג של
התפשטות; אבל במציאות ,ממה שאנו קוראים לו אוויר ,החלק שמקיף את הארץ הוא לח וחמים ,כי הוא
מכיל אדים ועשן יבש מהארץ .אבל החלק הבא ,שמעליו [החלק של שכבת האוויר עצמה שרחקו יותר
מהארץ] ,הוא חמים ויבש .עיין שם בהמשך הדברים שהוא כותב שמעל כדור האוויר יש כדור אש
אמיתית ,וכן כתוב בהרבה מקומות והוא ידוע מוסכם .אלא הכוונה בזה שיסוד האש לא מוכר לנו כלל,
הוא נסתר מאיתנו .מה שאנו חושבים שהוא אש באמת הוא אוויר חם ויבש ,ואש אמיתית אין לנו תפישה
בה .זהו משום שהאש היא החיים ,מה שהקדמונים מכנים "החום הטבעי" שהוא המבדיל בין גוף חי לגוף
מת ,ושמירתו היא עיקר הרפואה (עיין עוד בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  .)50האש היא
שלב הביניים בין החומר החמישי שבו אין שום תפישה כי הוא בצורת האחדות ,ובין העולם החומרי של
ד' היסודות .עיין מורה נבוכים א' נ"ח שכתב" :כי זה הרקיע והוא גשם מתנועע שכבר ידענו זרתותיו
ואמותיו וידענו שעור חלקים ממנו ורוב תנועותיו נלאו שכלינו כל הלאות מהשיג מהותו  -עם היותנו
יודעים שהוא בעל חומר וצורה בהכרח אלא שאינו זה החומר אשר בנו;  -ולזה לא נוכל לתארו אלא
בשמות הבלתי מקימים לא בחיוב המקיים  -שאנחנו נאמר כי השמים לא קלים ולא כבדים ולא מתפעלים
ולזה לא יקבלו פעולה ואינם בעלי טעם ולא בעלי ריח וכיוצא באלו השלילות  -כל זה לסכלותנו בחומר
ההוא ".האש היא קרובה במהותה לחומר החמישי ולכן היא נסתרת גם כן .זו הכוונה בסיום הפרק,
שהדברים כאן לא נאמרים על המינים ,כלומר העולם של הגופים הממוזגים מארבעת היסודות ,הוא הטבע
המוכר לנו ,שבו האש נעלמת ,אלא מדובר על הסוג הכללי ,כלומר היסודות הטהורים .היסודות הטהורים
כולם נעלמים ,ובטבע נגלים רק גופים שממוזגים מכל ארבעתם ,כמו שכתב ב"על ההתהוות וההפסד"
ספר ב' פרק ג' (330ב  ,) 22אבל יש גופים מורכבים שטבע של אחד היסודות שולט בהם ויש להם את
המאפיינים של אותו יסוד .אמנם באש גוף שהיסוד ששולט בו הוא אש ומגלה את התכונות של היסוד
הטהור של האש ,לא נגלה לנו בטבע; ובאמת מה שנדמה לנו כגוף שהיסוד השולט בו הוא אש ,היסוד
ששולט בו הוא אוויר ,וכשהוא חם ויבש הוא נדמה לנו כמגלה מאפיינים של אש .העניין הזה עמוק מאוד,
כתבתי בו בכמה מקומות ויש עוד לעיין בו.
 315ד' היסודות.
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המינים .הוא גם עשה את המזג של האדם שיהיה הקרוב ביותר לאיזון האפשרי ,כך שנפש האדם
השכלית תוכל לשכון בו.316
 316הטבע החומרי במהותו אינו מאוזן ,כי כל צד מושך בכל הכח וכל דאלים גבר .האיזון בין הצדדים
נובע רק מאור ההשפעה העליונה שנובעת מהמופשט ,הוא אור השכל ,שרואה היכן מקומו הנכון של כל
צד .כמו שאמרו :תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.
השכל המופשט הוא זר בעולם החומרי ,והוא שוכן בו ,וכדי שיוכל לשכון צריך כמקום משכנו את המבחר
הזך של העולם החומרי ,הוא מזג טבע האדם שהוא יותר שלם ומאוזן משאר המזגים שבטבע החומרי
(עיין בזה גם "דעותיהם של אנשי העיר המעולה" מאת אלפראבי פרק י"א-י"ג ,ופרק י"ח) .גילוי האחדות
מתגלה על רקע הריבוי ,כמו שאור נודע רק מתוך אפשרות של חושך .האחדות היא האמצע שבין הקצוות
שמאחד אותם בשלום והרמוניה לאחד ,היא האיזון .העולם החומרי הוא קצוות ,חוסר איזון ,והאדם
בעבודתו מכניס בו את אור האמצע ,השלום ,השכל המופשט ,ומגלה את האחדות מתוך הריבוי .מה
שמתאחד הוא הקצוות עצמם ,שנלחמו ולא היו מאוזנים ועכשיו הם עצמם בשלום ואיזון .הם עצמם
התהפכו מלהיות מכחישי האחדות ומגלי הריבוי ,ועתה הם עצמם מרכבה לגילוי האחדות.
מורה נבוכים א' א' באמצע הפרק:
"אמנם צלם הוא נופל על הצורה הטבעית ,ר"ל על העניין אשר בו נתעצם הדבר והיה מה שהוא ,והוא
אמתתו ,מאשר הוא הנמצא ההוא אשר העניין ההוא באדם ,הוא אשר בעבורו תהיה ההשגה האנושית.
ומפני ההשגה הזאת השכלית ,נאמר בו :בְ צֶּ לֶּם אֱֹלהִׁ ים בָ ָרא אֹ ת ֹו (בראשית א ,כז)".
זה השכל הטבעי ,שיש באדם כעצם חומרי ,מצד מזגו הקרוב לשלמות .שהוא ההכנה לנפש השכלית
ששורה עליו.
ושם בסוף אותו פרק כתב:
"וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא
ההשגה השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא
אשר אינה בכלי",
זו הנפש השכלית ששורה על האדם מלמעלה והיא שלמות גמורה ,שהיא מעל טבע העצמים החומריים
ומזגיהם ,ורק בה האיזון הגמור המושלם.
וכן במו"נ א' ע"ב כתב על השכל הטבעי שיש לאדם כעצם טבעי חומרי:
"ודע ,כי זה שאמרנוהו כולו מדמות העולם בכללו באיש מבני אדם ,לא מפני זה נאמר באדם ,שהוא עולם
קטן ,כי זה הדמיון כולו נמשך בכל איש מאישי בעל החיים השלם באבריו; שלא שמענו כלל אחד מן
הראשונים אמר כי החמור או הסוס עולם קטן .ואמנם נאמר באדם זה ,מפני הדבר שייוחד בו האדם ,והוא
הכח המדבר ,רצה לומר השכל ההיולאני ,אשר זה הענין לא ימצא באחד ממיני בעל החיים זולתו .ובאור
זה ,כי כל איש מאישי בעלי חיים לא יצטרך בהמשכת מציאותו אל מחשבה והשתכלות והנהגה ,אבל ילך
ויעשה לפי טבעו ,ויאכל מה שימצא ממה שייטב לו ,וישכון באי זה מקום שיזדמן לו ,וישכב עם אי זו
נקבה שימצא בשעת הערת חמומו ,אם יהיו לו עתת הערת חימום .ויתמיד בזה אישו המדה אשר יתמיד,
וימשך מציאות מינו ,ואינו צריך כלל לאיש אחר ממינו יעזרהו ויסמכהו על עמידתו ,עד שיעשה לו דברים
לא יעשם הוא בעצמו .אמנם האדם לבד ,אילו ישוער איש ממנו לבדו ,נמצא שיהיה נעדר ההנהגה ושב
כבהמות ,היה אובד לשעתו ,ולא היה מתקיים אפילו יום אחד אלא במקרה ,רצה לומר שימצא במקרה
דבר יזון בו .והוא בעבור שמזונותיו אשר בהם עמידתו צריכים אל מלאכה והנהגה ארוכה ,לא תשלם
אלא במחשבה והשתכלות בכלים רבים ובאישים רבים ,יתייחד כל אחד מהם בעסק אחד ,ולזה הוא צריך
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תם חלק שני

למי שינהיגם ויקבצם עד שיסודר קיבוצם וימשך להעזר קצתם בקצתם .וכן השמרו מן החום בזמן החום
ומן הקור בזמן הקור ,והסתרו מן המטר והשלג ונשיבת הרוחות ,צריך לזימון הכנות רבות ,לא תשלם
אחת מהם אלא במחשבה והשתכלות .ומפני זה נמצא בו זה הכח הדברי ,אשר בו יחשוב ויסתכל ויעשה
ויכין ויזמן במינים מן המלאכות מזוניו וכנו [מחסהו] ולבושו ,ובו ינהיג כל אברי גופו עד שיעשה מהם
הראש מה שיעשה ,ויתנהגו האברים אשר תחת יד האברים הראשיים במה שיתנהגו .ובעבור זה ,אילו
דמית בנפשך אחד מבני אדם נשלל זה הכוח ,מונח עם הכוח החיוני לבד ,היה אובד לשעתו .וזה הכוח
נכבד מאד ,יותר נכבד מכל כוחות בעלי חיים .והוא גם כן נעלם מאד ,לא תובן אמיתתו בתחילת הדעת
המשתתף כהבנת שאר הכוחות הטבעיות".
ושם בהמשך הפרק כתב על השכל השופע מלמעלה:
"ודע ,שראוי היה שנדמה יחס האלוה יתעלה לעולם יחס השכל הנקנה הנאצל לאדם ,אשר אינו כוח בגוף,
והוא נבדל מן הגוף הבדל אמיתי ושופע עליו ,ויהיה דמיון הכח הדברי כשכלי הגלגלים אשר הם בגופות.
אמנם ענין שכלי הגלגלים ,ומציאות השכלים הנפרדים ,וציור השכל הנקנה הנאצל אשר הוא נפרד ,גם
כן הם דברים יש בהן עיון וחקירה וראיותיהם נעלמות (ואף על פי שהם אמתיות) ,ויתחדשו בהם ספקות
רבות; ולטוען בהם טענות ,ולמערער בהם ערעורים".
ועיין בזה דברים חשובים במורה נבוכים א' ל"ד בסיבה הרביעית (הועתק גם במאמרים ומקורות נלווים
מאמר .)4
בכוזרי ה' י' הביא מדברי אבן סינא באיגרת דברים בעניין שיווי המזג:
ַָאריֵה
"וְ הָ יָה ִׁמן הַ ִׁדין שֶּ תִׁ הְ יֶּינָה הַ נְפָ שוֹת שוֹנוֹת ז ֹו ִׁמּזוֹ ,וְ הָ יָה בְ ִׁדין שֶּ יִׁ הְ יּו כְ לֵי כָל נֶּפֶּ ש ְראּויִׁים לָּה ,וְ ִׁינָתֵ ן ל ְ
בּורה ,וְ ִׁינָתֵ ן לָאַ יָל כְ לֵי הַ ְמנּוסָ ה עִׁ ם הַ מֹ ֶּרְך ,וְ כָל נֶּפֶּ ש תִׁ כְ סֹ ף לְ הִׁ ְשתַ מֵ ש
כְ לֵי הַ טֶּ ֶּרף בַ ִׁש ַניִׁם וְ הַ צִׁ ּפָ ְר ַניִׁם עִׁ ם הַ גְ ָ
צּורה יְתֵ ָרה
בְ כֹ חוֹתֶּ יהָ ַכאֲשֶּ ר הּוכְ נּו לָּה .וְ ֹלא נ ְִׁשתַ ּוּו הַ ְטבָ עִׁ ים בִׁ ְמאּומָ ה ִׁמן הַ חַ י הַ בַ ה ֲִׁמי ,וְ אֵ ינֶּנּו נִׁכְ סָ ף לְ ִׁקבּול ָ
צּורה יְתֵ ָרה ,וְ אֵ ין כִׁ ילּות אֵ צֶּ ל הַ עִׁ ְניָן הָ אֱֹלהִׁ י ,וְ ָאצַ ל עָ לָיו
ָאדם וְ נִׁכְ סְ פּו לְ ָ
עַ ל הַ נֶּפֶּ ש הַ ִׁחיּונִׁית ,אֲבָ ל נ ְִׁשתַ ּוּו בָ ָ
צּורה יְתֵ ָרה נ ְִׁקרֵ את "הַ שֵ כֶּל הַ הִׁ יּו ָלנִׁי הַ נִׁפְ עָ ל".
ָ
ָאדם גַם כֵן ש ֹונִׁים זֶּה ִׁמּזֶּה ,כִׁ י רֻ בָ ם ִׁטבְ עֵ יהֶּ ם נו ִֹׁטים וְ יִׁטֶּ ה ִׁׂשכְ לָם עִׁ ם הַ נ ְִׁט ָיה הַ הִׁ יא .אִׁ ם יִׁטֶּ ה עִׁ ם הַ מָ ָרה
ּובְ נֵי ָ
הָ אֲדֻ מָ ה  -עִׁ מ ֹו הַ ְמהִׁ ירּות וְ הַ קַ ּלּות ,וְ אִׁ ם יִׁטֶּ ה עִׁ ם הַ מָ ָרה הַ ְשחו ָֹרה  -עִׁ מֹ ו הַ ִׁמתּון וְ הַ יִׁ שּוב .וְ הַ ִׁמדוֹת הוֹלְ כוֹת
מדּו תֹ אֶּ צְ ל ֹו בִׁ ְרשּותוֹ ,כְ מ ֹו ְשתֵ י כַּפוֹת הַ מֹ אזְ ַניִׁם
ָאדם ְשוֵה הַ ְטבָ עִׁ ים וְ הֶּ פְ כֵי הַ ִׁ
ַאחֲרֵ י הַ מֶּ זֶּג ,עַ ד אִׁ ם יִׁמָ צֵ א ָ
ָאדם הַ הּוא בְ לִׁ י סָ פֵ ק לִׁ ב ֹו רֵ יק
הַ יְשָ ִׁרים בְ יַד הַ שוֹקֵ ל ,יַטֶּ ה אוֹתָ ם אֶּ ל אֲשֶּ ר י ְִׁרצֶּ ה בְ תוֹסֶּ פֶּ ת הָ אֲבָ נִׁים וְ חֶּ סְ ר ֹונָם .וְ הָ ָ
ּומחַ שֵ ב
ִׁמן הַ תַ אֲווֹת הַ מֻפְ לָגוֹת ,וְ כוֹסֵ ף אֶּ ל מַ ְדרֵ ָג ה לְ מַ עְ לָה ִׁממַ ְדרֵ גָתוֹ ,וְ הִׁ יא הַ מַ ְדרֵ גָה הָ אֱֹלהִׁ ית ,וְ הּוא עוֹמֵ ד ְ
ּומדוֹתָ יו ,וְ אֵ ינֶּנּו נוֹתֵ ן לְ כֹ חַ הַ כַעַ ס ְרצוֹנוֹ ,וְ ֹלא לְ כֹ חַ הַ תַ ֲאוָה ְרצוֹנוֹ,
בְ מַ ה שֶּ ָראּוי ל ֹו ַלעֲׂשוֹת ֹו בְ הַ גְ בָ ַרת ְטבָ עָ יו ִׁ
ּומבַ קֵ ש מֵ אֱֹלהָ יו שֶּ יוֹרֵ הּו הַ ֶּד ֶּרְך הַ יְשָ ָרה ,וְ זֶּה הּוא אֲשֶּ ר ֶּי ֱאצֹל עָ לָיו רּוחַ אֱֹלהִׁ י
וְ ֹלא לְ זּולָתָ ם ,אֲבָ ל הּוא נוֹעָ ץ ְ
נְבּואִׁ י אִׁ ם יִׁהְ יֶּה ָראּוי ַלנְבּוָאה ,א ֹו לִׁ מּוִׁ די אִׁ ם מַ ְדרֵ גָת ֹו לְ מַ טָ ה ִׁמּזֹאת ,וְ יִׁהְ יֶּה חָ סִׁ יד ֹלא נָבִׁ יא ,שֶּ אֵ ין כִׁ ילּות לְ פָ נָיו
יִׁתְ בָ רֵ ְך אֲבָ ל הּוא נוֹתֵ ן לְ כָל ָדבָ ר מַ ה שֶּ ָראּוי ל ֹו .וְ הַ ּפִׁ ילוֹסוֹפִׁ ים קו ְֹראִׁ ים נוֹתֵ ן הַ מַ ְדרֵ גָה הַ ּזֹאת,-הַ שֵ כֶּל הַ ּפוֹעֵ ל',
ָאדם נ ְִׁדבָ ִׁקים ב ֹו הּוא גַן עֶּ ְדנָם וְ הַ תְ מָ ָדתָ ם הַ נִׁצְ ִׁחית".
יׂשימּוהּו מַ לְ אָ ְך ַאחֲרֵ י הָ אֱֹלהִׁ ים ,וְ ַכאֲשֶּ ר ִׁׂשכְ לֵי בְ נֵי ָ
וִׁ ִׁ
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חלק ג  -פיזיקה (ובו ל' פרקים)
על הנפשות הארציות והשמיימיות

פרק א
הערה :הוכחה למציאות הנפש על ידי התבוננות (משל האיש המרחף)
פנה אל עצמך והתבונן .317אם אתה בריא ,או גם במצבים כלשהם של עצמך ששונים מבריאות
אבל כאלה שבהם אתה מבחין בדברים בדייקנות ,האם אתה מתעלם מהמציאות של עצמך ולא
ְמאַ שֵ ר אותה ?318בעינַי התעלמות וחוסר אישור אלה לא הולמים אדם שיש לו ראייה עיונית.

 317הנוסח העיקרי והמפורסם של התבוננות זו ,נמצא בפרק הראשון של "על הנפש" שבתוך "הריפוי":
"כעת הגענו לדעת את המשמעות של השם שמורה על הדבר שנקרא 'נפש' ,באמצעות יחסים שיש לו .כך
שיהיה הולם לנו לעסוק בעיון במהות של דבר זה שאנו אומרים שהוא 'נפש' ,על ידי התפישה שכעת
הוזכרה.
עלינו להראות כאן אישור לקיום של נפש שהוא אישור עבורנו בדרך של הוכחה והתבוננות ,כמו שהוא
הצגת העניין באופן שתעשה רושם חזק על מישהו שיש לו את היכולת להבחין באמת בעצמו ,בלי צורך
להיות מודרך ,מדורבן ,או מורחק מהתחכמויות (כלומר הוא לא נוטה להתחכמויות ולכן אין צורך
שירחיקו אותו מהן).
אנו אומרים :על כל אחד מאיתנו לדמיין את עצמו כאילו נברא בזה הרגע בשלמות כוחותיו ,אבל כאילו
חוש הראיה שלו נמנע מלראות את הדברים שבעולם החיצון ,וכאילו נברא כשהוא נופל באוויר או בחלל
ריק ,כך שב נפלו אין האוויר מתחכך בו באופן שיתחייב ממנו שירגיש חיכוך ,ואיבריו מופרדים כך שאינם
נפגשים או נוגעים זה בזה .אז יהרהר האם היה מאשר את קיום עצמותו .הוא לא יפקפק בכך שהוא היה
מאשר את קיום עצמותו ,אף על פי שלא היה מאשר לא את קצה גפיו ולא את פנים קרביו ,לא את ליבו
ולא את מוחו ואף לא כל דבר חיצוני.
בנוסף ,הוא יאשר את עצמותו בלי לאשר שיש לו אורך ,רוחב ,ועומק .ואם במצב זה הוא היה יכול לדמות
יד או איבר אחר כלשהו ,הוא לא היה מדמה זאת כחלק מעצמו או כתנאי לקיומו.
אתה יודע שמה שמאושר הוא שונה ממה שלא מאושר ,ומה שנודע הוא שונה ממה שלא נודע .לכן לגבי
המהות שאת קיומה הוא אישר ,היא מסויימת בכך שהיא זהה אליו ושונה מגופו או איבריו ,שאותם הוא
לא אישר.
לכן זה שאישר יש לו אמצעים להתעורר למציאות של הנפש כמשהו שונה מהגוף  -לפי האמת משהו
שונה מגוף  -ולהתעורר להיותו מכיר באופן ישיר מציאות זו ומודע לה .אם הוא מתעלם מזה ,הוא זקוק
לדירבון חינוכי".
עיין במקורות באנגלית לקטע זה ובעוד מקורות בנושא במאמרים ומקורות נלווים א' מאמר .3
 318אפשר גם לתרגם "ולא מכיר בה" וכן בהמשך 'מכיר ב '...במקום 'מאשר את .'...ענאתי תרגמה כאן
 .affirmהכוח הרציונלי פונה החוצה ,עוסק במילים ,בפעילות ,הוא נוטה להתעלם מידיעות שפונות
פנימה ,שאינן מילוליות ,כמו התפישה במציאות הנפש .הריצה כלפי חוץ של הכח הרציונלי ,השכל הדברי
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ה'עצמי' של אדם לא נמלט גם ממי שנם את שנתו או שיכור בשכרותו ,אע"פ שציור הדבר
בתפישתו אינו קבוע בזכרון.319
בנוסף ,אם תדמה את עצמך כאילו עכשיו נבראת ,עם שכל בריא וטבע בריא ,ונניח שהכל במצב
ובמערך שלא מאפשר לתפוש את חלקיך ולא להיות במגע עם מה שמרכיב אותך  -אלא להיות
נבדל ותלוי לרגע מסויים באוויר החופשי  -תמצא שאתה מתעלם מהכל מלבד האישור לכך שאתה
קיים.320

החומרי ,מנסה להכחיש את הידיעות הפנימיות ,ומול הנטייה להכחשה אומר אבן סינא שאדם שיש לו
ראיה עיונית ראוי שיאשר את הידיעה הפנימית גם בשכלו הרציונלי המילולי.
 319בעניין הישן והשיכור ,במאמרים ומקורות נלווים מאמר  3הבאתי מאמר של דבורה בלאק שבו היא
מביאה מקורות עשירים מאבן סינא בעניין זה .יש כאן התייחסות לתודעה לא-מודעת ,עיין עוד לקמן פרק
ל' שבו התייחס ללא-מודע באופן מובהק יותר.
 320המציאות כמציאות היא המושג הראשוני ודרך תפישתה שונה משל מושגים אחרים
מושג ,מילה ,נבנים מראיית עצם כלשהו; אדם שכרגע נברא ולא ראה ולא חש שום דבר ,אין לו בכלל
שפה ,אין לו מושגים והגדרות ,אין לו שום ידיעה אם יש משהו מחוץ לו ,ואם המשהו הזה מורכב
מדברים; כשאין כלל מושג של דברים או עצמים ,אין כלל מושג של 'משהו' ,לא תיתכן התחלת שפה
כלל ,אותו אדם מרחף לא יכול לחשוב כלל .זה כמו שאדם ישן תופש את היותו נמצא למרות שאין לו
באותו זמן שכל שמשתמש במושגים ומילים ואפילו לא בזכרון .אותו דבר שנתפש כישנו גם במצב של
'האיש המרחף' אין לו שום הגדרה ,אי אפשר כלל לומר מה הוא זה שנתפש כקיים .כמו כן אי אפשר כלל
לומר מה פירוש המושג 'קיים' בדרך תפישה כזו .לא קל לעשות את הניסוי המחשבתי של אבן סינא ,כי
מ ייד אנו משתמשים במילים והגדרות ,קשה לנו מאוד להשתחרר מהשימוש באלה ולראות מה בכל זאת
נשאר בתפישה כזו ,ובאיזה אופן תפישה מדובר .לאמיתו של דבר אבן סינא כאן מפנה את הקורא לכיוון
התחלת שייכות לשכל העיוני ,שהוא תכלית ועיקר התפישה האנושית ,ורק בו האדם משיג את הבורא.
השכל העיוני נקרא כך כי הוא כמו עין ,הוא רואה את המושכלות כמו שעין רואה את מה שלפניה .אין בו
שימוש במילים ,הוא השגה של שתיקה .כמו שכתב במורה נבוכים א' בסוף פרק נ' .הוא משיג את
המציאות כמציאות באופן ישיר ,ללא תיווך של מילים או מושגים או הגדרות ,זו הדרך היחידה בה
המציאות כשלעצמה יכולה להיתפש .כל מה שמלמד המורה נבוכים בעניין שלילת התארים החיוביים
מהאל ,במו"נ א' פרקים נ'-ס' ,עניינו לשחרר את התפישה באל ממילים ומושגים והגדרות ,ולפתוח את
התפישה של השכל העיוני ,שעליו כתב בהלכות יסודי התורה ד' ז'" :והצורות שאין להם גולם אינן נראין
לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין".
והרי בלימוד שלילת התארים הרמב"ם מלמד שאין שום השגה בבורא כלל ,וכיצד יתכן שאנו "יודעים
אותו" בעין הלב .אלא עין הלב היא ההשגה של השכל העיוני שאינה על ידי מושגים והגדרות כלל ,אלא
בהצטיירות הדבר בנפש השכלית ובשתיקה (כמו שכתב בתחילת פרקי שלילת התארים ,במו"נ א' נ').
יש רבים האומרים שבלי נקודת התחלה של תפישה מוחשית בעצמים חומריים ,אי אפשר כלל להתקדם
לתפישה מופשטת .כי בלי תפישת חוש אין ידיעה שיש בכלל דברים כלשהם ,ואין ממה להפשיט ולהכליל
את המושגים המופשטים .כאן מדבר אבן סינא על תפישה שאינה מבוססת על נקודת התחלה של תפישה
מוחשית ,אותו אדם מרחף נולד ברגע זה ואין לו שום תפישת חוש ,ובכל זאת יש לו תודעה שמשיגה את
מציאות נפשו המופשטת.
במו"נ א' א' כתב על תפישה שהיא לחלוטין בלי כלי מוחשי ,עד כדי כך שבזה היא דומה לתפישת הבורא:
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"וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא
ההשגה השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא
אשר אינה בכלי"
זו התפישה שיש לאיש המרחף של אבן סינא ,שהרי הוא לא חווה שום תפישת חוש כלל .התחלת התפישה
של השכל העיוני היא במציאות נפשו המופשטת שלו ,בהשגה וודאית לחלוטין .זה השלב הראשון
בסולם ,משם אפשר להגיע לידיעת אדון הכל בראייה ישירה פשוטה בלתי אמצעית ווודאית לחלוטין
בעין הלב ,באותה דרך מופשטת שתופשת פנימה ולא החוצה ,ואינה נזקקת לשום תפישת חוש .הדגשתי
שזו השגה וודאית ובהירה לחלוטין בלי אפשרות שיפלו בה שום ספקות ושתהיה בה שום עמימות ,כדי
להבדיל מאוד בין זה ובין מה שמכונה "מיסטיקה" .השכל הרציונלי המילולי שולט עלינו והוא מבזה כל
דרך תפישה אחרת ומכנה אותה מיסטיקה ,כלומר משהו מעורפל ,כיוון שאינה פועלת דרך חוקי הלוגיקה.
יש "אינטואיציה" מעורפלת חסרת וודאות וחסרת אפשרות ביקורת ,ויש תפישת שכל עיוני בהירה
לחלוטין עד שלא שייך בה ביקורת מרוב בהירותה ,שתי אלה אינן שכל רציונלי לוגי ,אבל אין לכלול את
שתיהן במושג מיסטיקה.
במשנה תורה של הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א'-ב' כתב (דבריו שם יסודם מאבן סינא):
"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמים
וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.
ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות.
ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטל הוא לבטולם שכל
הנמצאים צריכין לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם.
][...
הלכה י
מהו זה שביקש משה רבינו להשיג כשאמר (שמות לג יח)" :הראני נא את כבודך"?
ביקש לידע אמיתת המצאו של הקדוש ברוך הוא ,עד שיהיה ידוע בלבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה
פניו ונחקקה צורתו בלבו ,שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים .כך ביקש משה רבינו להיות
מציאות הקב"ה נפרדת בלבו משאר הנמצאים ,עד שידע אמתת המצאו כאשר היא.
והשיבו ברוך הוא שאין כח בדעת האדם החי ,שהוא מחובר מגוף ונפש ,להשיג אמתת דבר זה על בוריו.
][...
פרק ב' ,הלכה י
הקב"ה מכיר אמתו ויודע אותה כמו שהיא ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעין ,שאין אנו
ודעתנו אחד אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד שאלמלי היה
חי בחיים ויודע בדעה חוץ ממנו היו שם אלוהות הרבה הוא וחייו ודעתו ואין הדבר כן אלא אחד מכל צד
ומכל פינה ובכל דרך ייחוד נמצאת אתה אומר הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה הכל אחד ודבר
זה אין כח בפה לאומרו ולא באוזן לשמעו ולא בלב האדם להכירו על בוריו [ ]...לפיכך אינו מכיר
הברואים ויודעם מחמת הברואים כמו שאנו יודעין אותם אלא מחמת עצמו ידעם לפיכך מפני שהוא יודע
עצמו יודע הכל שהכל נסמך לו בהוייתו".
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'מציאות' היא המושג הראשון בתודעת האדם (עיין עוד בזה באדם חי רשימה  .)109זה מושג שאיננו
מכירים ,איננו מתבוננים בו .אנחנו מייד מדלגים לחשוב על מציאות של משהו ,ולא עוסקים במציאות
כשלעצמה ,כמושג מופשט ,לפני שיש משהו שהוא זה שנמצא .עיין מטאפיזיקה תחילת ספר גמא
שהמציאות כשלעצמה היא הנושא של הפילוסופיה הראשונה ,התיאולוגיה כמו שקרא לה אריסטו.
המושג 'מציאות' אינו ניתן להגדרה ,כי איננו יכולים להקיף אותו בשכלנו .הנמצא היחיד שהוא נמצא
באופן גמור ומוחלט הוא הבורא ,ואין לנו דרך לתפוש את אופן המציאות שהוא נמצא בו .המציאות שלנו
היא חלקית ,רק מבחינה מסויימת ,אנו רק נסמכים לו בהווייתנו ,אנו נוטלים חלק במציאות שלו ,איננו
נמצאים בעצמנו ,מצד עצמנו ,במובן המלא הגמור של המילה .לכן איננו יכולים להגדיר את המילה
'מציאות' .איננו תופשים את המושג 'מציאות' באותה דרך שבה אנו תופשים כל מושג אחר .כל מושג
אחר בא אחרי התודעה שלנו ,היא מסתכלת עליו ,המושג 'מציאות' קודם לתודעה ,התודעה נמצאת לפני
שהיא יכולה להסתכל על המושג 'מציאות' ,התבוננות התודעה על המושג 'מציאות' דומה לנסיון של
העין לראות את עצמה ,ועוד יותר קשה מזה .אנו תופשים את המושג 'מציאות' מבפנים .זה כמו עין
שרואה החוצה על ידי כח הראיה שלה ,אבל את עצמה אינה רואה ,את עובדת קיומה היא אינה רואה,
ובכל זאת ידוע לה בלי ספק שהיא קיימת כי הרי היא רואה דברים .היא לא יכולה לתאר את המראה של
עצמה ,ובוודאי לא של עובדת היותה קיימת ,זה אופן ידיעה אחר .אין בו פרטים ,לא מושגים ,לא שום
דבר חיצוני .זו תפישת ההווייה את עצמה; היא תפישה של האדם את הווייתו בתפישה שאינה שלמה
מהבחינה האנושית ,כי מהבחינה האנושית היא חלקית ,היא כמו ענף של ידיעת הבורא את עצמו.
המציאות של האדם אינה לגמרי שלו ,היא נסמכת על מציאות הבורא ,הבורא ממציא אותה בתמידות,
שם היא נקודת ההשקה בין האדם לבורא.
המשל בזה הוא סופר שחושב בדמיונו על דמויות בסיפור שלו (כמו כל משל יש במשל הזה חלקים שלא
דומים כלל לנמשל ואף מהופכים לו) .הדמויות 'נמצאות' בדמיונו ,כלומר יש להן מציאות ,הרי אי אפשר
לומר שאין בדמיונו דמויות שהוא המציא ,וממילא בהכרח הן נמצאות ,בהגדרה כלשהי של 'מציאות'.
המציאות של הדמויות האלה נסמכת על מציאותו של הסופר בעצמו .הן בתמידות מקבלות ממנו את
מציאותן .מייד כשיחדל לחשוב עליהן הן תחדלנה להתקיים ,אין להן מציאות משלהן באופן גמור
ועצמאי ,ובכל זאת אי אפשר לומר שאינן נמצאות .אם נשאל את הדמות שבדמיונו של הסופר מה פירוש
המושג מציאות ,היא תתקשה להסביר .כי באמת זה משהו ששייך לסופר בעצמו ,המציאות של הדמות
היא על ידי שהסופר חושב עליה ,ומכיון שהסופר נמצא הדמות גם נמצאת .היא לא נמצאת מכח עצמה,
לכן קשה לה להסביר מה זה להיות נמצא .האופן שבו היא תתפוש את היותה נמצאת יהיה דומה לאופן
שבו האיש המרחף של אבן סינא תופש את היותו נמצא .הנפש היא אותה נקודה שבה הדמות בסיפור
והסופר מחוברים לאחד.
הנפש היא הנפש השכלית ,השכל ,ולכן במורה נבוכים ג' נ"ב כתב עליה שהיא הדבק שמדבק אותנו
בבורא וזה לשונו:
"...יעור משינתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל מלך בשר ודם ואילו
היה דוד ושלמה ,והמלך ההוא הדבק המחופף הוא השכל השופע עלינו ,שהוא הדבוק אשר בינינו ובין
השם יתברך ,וכמו שאנחנו השגנוהו באור ההוא אשר השפיע עלינו ,כאמרו" :באורך נראה אור" ,כן באור
ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו ,ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה" ,אם יסתר איש במסתרים ואני
לא אראנו נאם ה'" .והבן זה מאד".
רבים הקשו על אבן סינא ,שאין מדבריו כאן הוכחה למציאות של 'נפש' .אולי מה שהאיש המרחף מרגיש
שקיים זה הגוף שלו .הוא לא יודע שיש לו ידיים ורגליים וכו' ,אלא מרגיש רק הרגשה כללית של מציאות
כללית של משהו לא מוגדר; למה אי אפשר לומר שהמשהו הזה הוא תפישה כללית בגוף החומרי שהוא
הוא מציאותו של האדם ,ואין כאן תפישה בנפש כי באמת אין נפש.
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בקטע הזה מדברי אבן סינא ,יש כשל לוגי פשוט:
"בנוסף ,הוא יאשר את עצמותו בלי לאשר שיש לו אורך ,רוחב ,ועומק .ואם במצב זה הוא היה יכול
לדמות יד או איבר אחר כלשהו ,הוא לא היה מדמה זאת כחלק מעצמו או כתנאי לקיומו.
אתה יודע שמה שמאושר הוא שונה ממה שלא מאושר ,ומה שנודע הוא שונה ממה שלא נודע .לכן לגבי
המהות שאת קיומה הוא אישר ,היא מסויימת בכך שהיא זהה אליו ושונה מגופו או איבריו ,שאותם הוא
לא אישר.
לכן זה שאישר יש לו אמצעים להתעורר למציאות של הנפש כמשהו שונה מהגוף  -לפי האמת משהו
שונה מגוף"
אפשר לעשות ניסוי מחשבתי ולחשוב על אדם שנולד עיוור ,הוא תופש באופן כללי שיש עצמים כי יש
קול או מגע ואת זה הוא מאשר ,ולא מעלה על דעתו ולא מאשר שיכולים להיות צבעים או תבניות
מדוייקות לעצמים .אחר כך הוא נרפא ורואה את העצמים על תבניותיהם וצבעיהם .לפי המהלך של אבן
סינא נוכל להוכיח שהעצמים שהעיוור חש במציאותם כשהיה עיוור הם במהותם לא אותם עצמים שהוא
רואה כעת ,כי מה שנודע שונה ממה שלא נודע .לעצמים שקלט את מציאותם בעוורונו נקרא עצמי נפש,
ולמה שהוא רואה בעיניו נקרא עצמי גוף ,ויהיה מוכח שיש שתי מהויות שונות של עצמים וממילא שני
סוגי מציאות שונים.
קושיות אלה נובעות מקריאה מאוד שטחית של דברי אבן סינא (הם גם לא טרחו לקרוא את המשך דבריו,
הרי לקמן פרק ג' הוא בעצמו שואל את השאלה הזו) .הכוונה שלו היא שיש שני אופני תפישה ]1[ :למשל
עין שמבטה מכוון כלפי חוץ והיא רואה את מה שמחוץ לה ,או [ ]2עין שרואה את עצמה בדרך ידיעה
שהיא כמו הדרך שלפי אריסטו האלוה יודע את עצמו ,שהיודע והידוע והדעת הכל אחד (וכמו שכתב
במו"נ א' א' שההשגה האנושית המופשטת דומה להשגת הבורא ולכן מכח השגה זו נאמר על האדם
שהוא בצלם אלהים) .האיש המרחף שכעת נברא ועוד לא ראה מאומה ,כמו הישן ,אין לו מחשבה
מילולית כלל ,אין לו שפה ,שום מושגים ושום הגדרות .השכל לא יכול לתפוש מציאות חומרית בלי שפה
ומושגים והגדרות; אדם ישן לא תופש את המציאות החומרית שהוא נתון בה .אם אדם בא לבית המשפט
להעיד על מציאות חומרית כלשהי שהיה עד לה בשעה שהיה ישן שינה עמוקה ,דבריו לא יתקבלו בשום
אופן .לכן אם אדם שאין לו כלים לתפוש מציאות חומרית כלשהי תפש משהו כקיים ,אנו יודעים שמה
שהוא תפש אינו חומרי.
אם אדם יטען שהוא תפש את מציאות הנפש או האל באותה דרך שבה האיש המרחף או הישן תופש
שהוא נמצא ,יאמרו שזו מיסטיקה ,או אינטואיציה (מילים חסרות הגדרה שבאות לסתום את ההסתכלות
על העניין) .זה חוסר הבנה שנובע מחוסר היכולת להתעלות מעל כח הדמיון הילדותי .הם חושבים
שלהכיר את האל זה כמו להכיר יצור עם זקן ארוך וקול מהדהד שרוכב על ענן ,אין אצלם אפשרות להכיר
משהו בלי תואר גופני .מה שהאיש המרחף תופש זה את האל ,כי האל הוא המציאות ,כמו שהגדיר
הרמב"ם בתחילת משנה תורה שיש מצוי ראשון שהוא ממציא כל נמצא .הוא קורא לזה נפש כי נפש היא
השכל שמדבק אותנו עם האל .ההגדרה של המושג 'אל' היא "מצוי שממציא כל נמצא מאמיתת הימצאו",
לא מישהו עם זקן שרוכב על עננים.
התפישה של האיש המרחף במציאותו שונה במהותה מהתפישה של עצם חומרי ,אבל היא לא מיסטיקה
או אינטואיציה כי לא יכול ליפול בה שום ספק .זה גם חזק יותר מהאמירה הידועה של דיקארט "אני
חושב משמע אני קיים" שלדעתו לא ניתן להטיל בה שום ספק (ויש לערער על זה) ,כי דיקארט עשה
חשבון לוגי שמכריח שזה כך ,וכאן מדובר על ידיעה שהיא לפני החשבון הלוגי והיא חזקה יותר ממנו,
היא הקרקע עליה הוא עומד ,שהרי החשבון הלוגי מוכרח להישען על האקסיומות של הלוגיקה (כלומר
הנחות היסוד ,המושכלות הראשונות) ,ואותן אקסיומות וודאיות רק מכח התפישה ה"אינטואיטיבית"
הלא-מילולית (למשל אחת מהאקסיומות של הלוגיקה ,היא שאם א' שווה לב' ,וב' שווה לג' ,אז א' שווה
לג' .מניין לנו שזה אמת? בהכרח כי אנו "מרגישים" שזה אמת ,יש לנו "חווייה" שזו אמת בלתי ניתנת
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פרק ב
הערה :על האופן הבלתי-אמצעי שבו הנפש מושגת
עם מה אתה משיג את עצמך ברגע זה ,לפני רגע זה ,ואחרי רגע זה ?321וגם מהו מעצמך שמושג?322
האם זה שמשיג את עצמך הוא אחד מהחושים החיצוניים שלך ,האם זהו השכל שלך ,או יכולת
שונה מהחושים שלך ומה ששייך להם? אם זה השכל שלך או יכולת שונה מהחושים שלך שאיתם
אתה משיג את עצמך ,אז האם אתה משיג זאת באמצעות תיווך או באופן בלתי אמצעי?
אינני סבור שבמקרה זה אתה זקוק לתיווך .כך שאתה משיג את עצמך באופן בלתי אמצעי .נשאר,
אפוא ,שאתה משיג את עצמך בלי הצורך ביכולת אחרת או תיווך; כך שאין שום תיווך .לכן נשאר

לעירעור .החווייה הזו אינה רגש סובייקטיבי שיכול להשתנות לפי מצב הרוח ,אבל גם לא שום דבר שניתן
להוכיח או לנמק או להסביר במילים כלשהן .פשוט ברור לנו ותו לא .הגענו לאותו שכל עיוני של שתיקה,
פשוט ובלתי אמצעי ,שהוא הקרקע שעליו בנויה הלוגיקה המילולית).
יש לשאול למה מסמנים את המציאות כלשעצמה באמצעות המילה 'אלהים' ,ולא מסתפקים במילה
'מציאות' ,זו שאלה טובה ונבונה ויש לה תשובות טובות ונבונות ,למשל ש'מציאות' זה נשמע כדבר
אדיש וסתמי ו'אלהים' לא .ה'מציאות' היא דבר חי ,חכם ,בעל רצון (באריסטו אנו לומדים לראות זאת,
אלה לא סתם סיסמאות דתיות) ,וזה הפירוש שמוסיפה אותו המילה 'אלהים' .הדתות הממוסדות
שלוקחות בעלות על מה אותה מציאות חושבת ורוצה ומה הם חייה וכל כיוצא בזה ,גורמות לחוסר רצון
לקבל את המילה אלהים כמילה שמסמנת את המציאות ,אבל אדרבה ,הפירוש האמיתי למילה אלהים יש
בו כדי להפיל את השלטון המושחת והשקרי של הדתות הממסדיות ,ואין סיבה להניח להן לקחת מאיתנו
את המילה הזו ,שיש לה מטען אמיתי רב ערך ,אם מזקקים ממנה את המטען השקרי שהעמיסו עליה
הדתות הממוסדות .לא כאן המקום להאריך בעניין רחב זה.
 321הכוונה לרגע שדובר בו בפרק הקודם ,שבו האדם מרחף באוויר .ממנו אפשר ללמוד שאותו אופן
תפישה של מציאות עצמו קיים תמיד ,ויש לעיין מהו.
 322בפרק א' הוא אמר שמה שמושג הוא הנפש ,אבל עדיין כמובן יש לשאול מהי הנפש הזו.
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שאתה עושה כך באמצעות חושיך החיצוניים 323או כוחות פנימיים באופן בלתי אמצעי .התבונן
324
הלאה!
 323החושים החיצוניים לא משיגים את המציאות בלי תיווך ,עצם הגדרת המושג "תפישה בלי תיווך" באה
לשלול את ההשגה החומרית של החושים שהיא התיווך .יש כאן עניין גדול וחשוב .החושים החיצוניים
אינם כח נפרד .השכל הוא מציאותו של האדם .כמו למשל ששלהבת מתחברת לשלהבת ,כך נמצא מתחבר
לנמצא ,וזהו השכל.
מטאפיזיקה למבדא פרק ז':
"ויש לו [לאלוה] גם חיים .כי ּפוֹעַ ל השכל הוא חיים ,והאל הוא הּפוֹעַ ל ההוא .והחיים כשהם לעצמם הם
ּפוֹעַ ל ,טוב ביותר ונצחי".
ובמורה נבוכים ח"א בפרק נ"ג כתב:
"ואשר תדעהו  -כי ענין החכמה בו ית' הוא כענין החיים להיות כל משיג עצמו חי וחכם בענין אחד;
ושם פרק נח:
וענין אמרנו 'לא סכל'  -שהוא משיג  -כלומר חי כי כל משיג חי"
להיות חי פירושו להיות נמצא ,ופירושו גם להיות משכיל .קוראים לזה 'חי' ולא רק נמצא כדי לומר שאין
מדובר במציאות מתה עומדת כמו שהמדע המודרני תופש את המציאות ,אלא במציאות שמהותה הוא
תנועה שהיא יחס ורצון.
האדם בכללותו כצורה אחת הוא 'נמצא' ,ובזה הוא אחד עם המציאות ,וזוהי דעת אלהים (על דרך "והאדם
ידע את חוה אשתו" "והיו לבשר אחד").
בתחילת שמונה פרקים מדגיש הרמב"ם שהנפש היא אחת ,ומה שמחלקים אותה לנפש הזן ,נפש המרגיש
[השגת החושים] ,נפש המדמה ,נפש המתעורר ,ונפש השכלית ,אלה בחינות של אותה נפש אחת בעצמה
ולא כוחות מחולקים.
התפישה של האיש המרחף את מציאותו המופשטת ,היא בכל כוחות תודעתו כאחד .אין כאן חלוקה
לבחינות ,ולכן גם הכוחות שמשמשים ברגיל להשגת החוש משתתפות בהשגת האיש המרחף כמו
כוחותיו הפנימיים ,דהיינו שכלו העיוני.
 324השכל המופשט ,החכמה הפנימית
עיין לעיל סוף חלק ב' שם הבאתי מהמורה נבוכים את היסוד שמבואר בהרחבה אצל אלפראבי ואבן
סינא ,שיש באדם שני סוגים שונים של שכל .יש [ ]1את 'השכל בכח' ,זה כח שנמצא בטבעו של האדם
מלידתו .הוא כלי שימושי שיכול להבחין ולחשב ולשפוט ,ומשמש לכל הצרכים המעשיים שבהם האדם
נזקק לשכל .השכל הזה הוא הכנה לשכל המופשט ,הוא כמו כסא שהשכל המופשט יכול להתיישב עליו.
לכן הוא נקרא 'בכח' ,כי הוא אפשרות ,פוטנציאל ,שהאדם יזכה לשכל המופשט ,שהוא המימוש האמיתי
של 'שכל' ,הוא השכל בפועל.
השכל המופשט הוא הצורה העליונה של האדם .כמו שכתב הרמב"ם בשמונה פרקים פרק א'" :ודע,
שזאת הנפש האחת ,אשר קדם סיפור כוחותיה ,או חלקיה [מקודם ביאר שחלקי הנפש הם הזן ,המרגיש,
המדמה ,המתעורר ,השכלי] ,היא כחומר ,והשכל לה צורה .ואם לא תיקנה לה הצורה  -תהיה מציאות
ההכנה שבה לקיבול הצורה ההיא לבטלה ,וכאילו היא מציאות הבל( ".עיין גם ב"דעותיהם של אנשי
העיר המעולה" מאת אלפראבי עמ'  ,119וגם אבן סינא כתב זאת)
הצורה העליונה היא המהות ,העצם ,גרעין המציאות ,היא מה שהווה ,קטגוריית העצם .למשל אפשר
לחלום על מלפפון שבחלום קוטפים אותו משיח שגדל על אדמה ,נוגעים בו ומריחים אותו וטועמים
אותו וחשים את משקלו ונהנים מצבעו וחותכים אותו לסלט ומעכלים אותו ומרגישים בקיבה את נוכחותו
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ומפרישים את מה שנשאר ממנו אחרי העיכול וכן הלאה .אנו רגילים לחשוב שמה שמבדיל בין חלום
ובין מציאות הוא שלמות החוויות ,למשל אנו אומרים תצבטו אותי שאדע שאני לא חולם .אם אני חש
אחר כך כאב של צביטה אני מניח שאני ער ,אבל הרי אפשר שצבטו אותי אחרי שביקשתי וחשתי כאב
וכל זה היה חלק מהחלום .שלמות החוויות ועקביותן אינו מה שמבדיל בין חלום למציאות .כל החוויות,
שהן תגובה מציאותית או חלומית לאיכויות ומאפיינים של העצם ,נכללים בתשע הקטגוריות של העצם,
שהן סך כל מאפייניו .הקטגוריה הראשונה ,קטגוריית העצם ,אין בה שום מאפיין או תכונה של העצם,
היא רק מגדירה אותו כנמצא .ה'שכל בפועל' ,השכל המופשט ,הוא קטגוריית העצם של האדם .כל
הכישורים השכליים ,יכולת הניתוח ,החישוב ,היצירה ההגותית ,וכו' ,כל אלה נכללים ב'שכל בכח',
השכל השימושי ,שהוא מגוון כישורים ויכולות .כמו שיש אדם שיש לו יכולות להצטיין בכדורסל ,כך יש
אדם שיש לו יכולות להצטיין בשחמט.
כל מה שאנו קוראים לו אינטלקט ,תבונה ,שכל אנליטי ,אינטיליגנציה ,יצירתיות ,חריפות ,מהירות
תפישה ,עומק תפישה ,וכל כיו"ב ,הוא השכל השימושי ,השכל בכח ,השכל הטבעי שנולדים איתו,
ונתעלם ממנו כאן .מבחינה פילוסופית ,דתית ,אין לו שום ערך.
אריסטו כתב במטאפיזיקה למבדא פרק ז1072 ,ב ,בתרגום רות:
"יוצא שהוא נמצא בהכרח; ומאחר שהוא נמצא בהכרח ,הוא נמצא בבחינת טוב ,ומבחינה זו הוא התחלה
לתנועת כל הנמצאים( .ההכרחי הוא בעל מובנים שונים [ ....לגבי האל המובן הוא ]:מה שאין לו
האפשרות להיות אחר אלא נמצא הוא באופן פשוט ]...[ .הּפוֹעַ ל ( )actualityשלו הוא גם תענוג[ .כאן
יש קטע בו הוא מבאר שהאלוה משכיל בְ פוֹעַ ל את עצמו] .ויש לו גם חיים .כי ּפוֹעַ ל השכל הוא חיים,
והאל הוא הּפוֹעַ ל ההוא .והחיים כשהם לעצמם הם ּפוֹעַ ל ,טוב ביותר ונצחי".
ובמורה נבוכים א' נ"ג" :ואשר תדעהו  -כי ענין החכמה בו ית' הוא כענין החיים להיות כל משיג עצמו
חי וחכם בענין אחד;"
ושם פרק נח" :וענין אמרנו 'לא סכל'  -שהוא משיג  -כלומר חי ,כי כל משיג חי"
השגה שכלית פירושה להיות חי ,וזהו להיות נמצא.
למשל לפי ניוטון לכל גוף יש מעצם עובדת הווייתו כגוף ,כח משיכה לכל גוף אחר .המשיכה היא ההוויה
עצמה .ההוויה היא מיסוד הפירוד ,א' נפרד מב' ולכן הוא קיים כא' .ויש יסוד האחדות שזה המשיכה
שיש בין הגופים שהיא עצם העובדה שיש להם מסה ,שהם קיימים ,זה עצמותם הפשוטה ולא כח חיצוני
בשום מובן .הנמשל הוא השכל שהוא יסוד האחדות ,וכל גוף עצם העובדה שהוא נמצא היא שהוא משיג
בשכל את המציאות של הגופים האחרים ,ובהשגתו אותם הוא מתאחד איתם ,כמו שכתב במטאפיזיקה
למבדא שם שהשכל המשכיל והמושכל הם אחד .שכל הוא ביטוי של מציאות הנמצא לפי רובד מציאותו,
האבן משכילה איפה הכיוון של מרכז הכדור ונעה לשם ,וירוסים משכילים איפה חבריהם ואיפה מזונם
והם יוצרים מושבה במקום שנכון מבחינתם .צמחים משכילים איפה צד השמש ופונים לשם ועוד דברים
רבים ,ובעלי חיים משכילים שקר כאן והולכים למקום חם ,ועוד הרבה מאוד דברים נוספים.
השכל המופשט הוא ההתחלה הראשונה של הווייתו של האדם ,והוא משיג את המופשט באופן בלתי
אמצעי .המילה 'שכל' בשפה שלנו משמשת הן לשכל שימושי והן לשכל מופשט ,וזה גורם לבלבול גדול,
כיוון שאלה שתי משמעויות שאין ביניהן שום קשר.
מה שאבן סינא מזמין את הקורא להמשיך להתבונן ,כוונתו היא לגלות את השכל המופשט ,ההשגה בלתי
אמצעית במציאות המופשטת ,שהיא פנימה ,התחלת גרעין המציאות של האדם שממנו נובע מרכז
הווייתו .בנקודה של מרכז הוויית האדם מציאותו נובעת כמו ממעיין ,כיוון שהיא לא מוקפת כולה בתוך
עצמו אלא נובעת מהאל ,שהאדם סמוך לו בהווייתו .כמו שדמות בסיפורו של הסופר מציאותה נובעת
כמו ממעיין ממציאותו של הסופר .זה כמו חבל טבור .לכן יש חכמה שנקראת פנימיות ,ביהדות זה נקרא
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פרק ג
הערה :על הטבע הלא-מוחשי של הנפש
האם תסבור שמה שהושג מעצמך 325הוא חלק זה של גופך שהראייה שלך משיגה? לא ,כי אם
היית מופשט מחלק זה של גופך ,ואם הוא היה מוחלף לך ,היית נשאר עצמך .או האם זה מה
שאתה משיג על ידי מגעך? שוב ,לא ,בגלל שזה אינו אלא מרכיבים חיצוניים של עצמך ,שהמקרה
שלהם זהה למקרה שנדון לעיל .בנוסף ,לפני הכל ,הרי הנחנו שהחושים אינם מודעים
לפעולותיהם.326
ברור ,אפוא ,שזה שהושג ממך הוא לא אחד מאיבריך כמו הלב והמוח .איך יוכל זה להיות אחד
מהאיברים האלה כשהמציאות של איברים כאלה לא נגלית לך אלא רק על ידי ניתוח?327
מה שהושג ממך גם אינו כלליות הגוף שלך באשר הוא 'כל' .זה צריך להיות ברור לך ממה שעיינת
בכוחות עצמך וממה שהודרכת עליו.

פנימיות התורה .כי ההסתכלות היא פנימה ,לנביעת המציאות ,ששם אין שום מקום ותפישה לשום רושם
של חוש ,או זכרון רושם חוש ,או הפשטה והכללה של רושם חוש .ההסתכלות של חכמה זו אינה החוצה
במבט של שכל שימושי ,שהוא השכל שבונה מושגים שמבוססים על תפישת החושים .לכן היא חכמה
מופשטת .זו כוונת המורה נבוכים א' א'" :וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן
בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא ההשגה השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף
ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא אשר אינה בכלי .",כל מושג מחשבתי שלנו מבוסס על רושם
חושי שקלטנו ,או של המושג בעצמו או של משהו אחר שעל הבסיס שלו הפשטנו והכללנו והמשגנו עד
שהגענו למושג .השגה שלא מבוססת כלל על חוש אינה מוכרת לנו .הדרך היחיד להשגה כזו היא
ההסתכלות פנימה ,לתוך הווייתנו ,אותה הסתכלות של האיש המרחף .ומזה אפשר שתיבנה חכמה שלמה
וגדולה של דעת אלהים ,שהיא פשוטה ובהירה מאוד ,לא מיסטיקה ולא אינטואיציה .זו לא חכמה שאפשר
להעביר במילים ,כי ההסתכלות פנימה לא משתמשת במילים שיש להם הגדרה ותמיד הם מבוססות על
חוש בדרך כלשהי .לכן הוא קורא לתלמיד להמשיך מכאן את העיון בכוחות עצמו .וכלשון חז"ל במסכת
חגיגה ,אין דורשים במעשה מרכבה אפילו ביחיד אלא מוסרים ראשי פרקים לחכם ומבין מדעתו.
 325בניסוי המחשבתי של האיש המרחף שדובר בו לעיל פרק א' ,וכן על מה שדובר שם לגבי מה שאדם
משיג כשהוא ישן .אבן סינא עבר לסגנון פנייה ישיר אל התלמיד .כיוון שיש כאן קריאה להתעורר
להתבונן בעצמו פנימה .וכמו שכתב בקטע שהבאתי לעיל פרק א' ,מ"על הנפש" שבספר הריפוי" :עלינו
להראות כאן אישור לקיום של נפש שהוא אישור עבורנו בדרך של הוכחה והתבוננות ,כמו שהוא הצגת
העניין באופן שתעשה רושם חזק על מישהו שיש לו את היכולת להבחין באמת בעצמו ,בלי צורך להיות
מודרך ,מדורבן ,או מורחק מהתחכמויות".
 326בניסוי המחשבתי של האיש המרחף לעיל בפרק א' ,שבו החושים במצב שבו אינם יכולים לתפוש
מאומה .היה מקום לחשוב שהחושים לא פועלים כלל ,אבל אבן סינא אומר שהם פועלים רק לא במודע.
אם אדם נמצא בחושך מוחלט הוא סבור שכח הראיה שלו אינו פועל ,אבן סינא כותב כאן שכח הראיה
פועל ,הוא רואה חושך ,רק האדם אינו מודע לכך ,כי לא מתווספת לו חווייה חדשה ,לא נקלט מידע חדש.
זה קרוב למה שכתב לעיל סוף פרק שני ,שהחושים החיצוניים משתתפים במה שהאדם המרחף משיג את
עצמו בלי תיווך .אם כח הראיה פועל גם בחושך מוחלט ,הרי הוא משיג את קיומו באופן בלתי אמצעי.
 327הכוונה לניתוח על ידי סכין ,לא לניתוח שכלי .ענאתי תרגמה .dissection
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לכן מה שהושג ממך הוא משהו שונה מאשר דברים אלה שאולי אינך משיג כשאתה משיג את
עצמך ושאינך מוצא אותם הכרחיים להיותך עצמך.
כך זה שהוא מושג ממך הוא לא אחד מהדברים שאתה משיג על ידי החושים בשום דרך ,ולא אחד
מהדברים שדומים לחושים 328וזה עוד יוזכר.

פרק ד
טעות והערה :הנפש אינה נודעת באמצעות התיווך של פעולותיה
אולי תאמר" :עצמיותי נודעת 329רק באמצעות התיווך של פעולותי".330
331

עליך אם כן לגלות פעולה בהנחה שהזכרנו מקודם
ההנחה שהזכרנו מקודם ,בודדנו אותך מזה.

או תנועה או משהו אחר .כי באופן של

אבל ,ביחס למצב הכללי יותר ,332אם אתה מגלה את פעולתך כפעולה מוחלטת ,אז מזה עליך
לגלות ּפוֹעַ ל מוחלט ולא ּפוֹעַ ל מסויים  -זה יהיה עצמותך בעצמה .333אם ,מצד שני ,אתה מגלה

 328מה ש"דומה לחושים" הוא כח הדמיון שזוכר ומעבד את רשמי החושים.
 329תרגמתי "נודעת" בכוונה של גילוי העצמיות ,על דרך שימוש הלשון במורה נבוכים א' נ"ד" :אומרו
הו דיעני נא את דרכיך ואדעך ,מורה על היותו יתעלה נודע בתאריו ,כי כשידע הדרכים ידעהו" .בהמשך
בפרקנו תרגמתי אותה מילה "גילוי" ,והיא אותה כוונה.
 330עד כאן דברי הטועה.
 331לעיל פרק א' במצב של האיש המרחף.
 332המצב של האיש המרחף רק מכוון את ההסתכלות לתפישה הבלתי אמצעית של הנפש ,אבל הנושא
הוא התפישה הזו באופן כללי ולא רק במצב של האיש המרחף .באופן כללי האדם עושה פעולות ואפשר
לדון לגבי מקומן ותפקידן בגילוי מציאות הנפש שלו.
 333מטאפיזיקה למבדא פרק ז 1072ב בתרגום רות:
"יוצא שהוא נמצא בהכרח; ומאחר שהוא נמצא בהכרח ,הוא נמצא בבחינת טוב ,ומבחינה זו הוא התחלה
לתנועת כל הנמצאים .ההכרחי הוא בעל מובנים שונים [ ....לגבי האל המובן הוא ]:מה שאין לו האפשרות
להיות אחר אלא נמצא הוא באופן פשוט ]...[ .הּפוֹעַ ל ( )actualityשלו הוא גם תענוג[ .כאן יש קטע בו
הוא מבאר שהאלוה משכיל בְ פוֹעַ ל את עצמו] ויש לו גם חיים .כי ּפוֹעַ ל השכל הוא חיים ,והאל הוא הּפוֹעַ ל
ההוא .והחיים כשהם לעצמם הם ּפוֹעַ ל ,טוב ביותר ונצחי".
האלוה הוא בְ פוֹעַ ל באופן פשוט ,לא שהוא פעל פעולה וכתוצאה מפעולתו נעשה משהו שיצא מהכח אל
הפועל .אין כאן שניים  -מי שפועל והתוצאה של פעולתוּ" .פוֹעַ ל" הוא מילה נרדפת ל'היות נמצא' ,רק
זה אופן של מציאות שאינה מציאות של העדר אלא של 'יש' ,כי ההעדר גם הוא נמצא .החושך נמצא
והאור נמצא ,המציאות של האור נקראת "ּפוֹעַ ל" ,אומרים שהוא נמצא בפועל ,בעוד המציאות של החושך
אינה "ּפוֹעַ ל" .הצורה מציאותה היא "ּפוֹעַ ל" ואילו החומר מציאותו היא "בכח" כי הוא העדר .אומרים
שהצורה נמצאת תמיד בפועל ,ואין הכוונה שיש מישהו שעושה והצורה היא תוצאה של עשייתו ,אלא
זה אופן של מציאות .לזה הכוונה כאן כשאבן סינא אומר "פעולה מוחלטת" ,שאין מישהו שעושה פעולה
ואחר כך יש תוצאה מהמעשה הזה ,אלא יש מציאות שהיא ּפוֹעַ ל .הוא אומר שאם לזה הכוונה באמירה
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את פעולתך כפעולה שלך ,לא גילית בכך את עצמותך בעצמה .אלא ,עצמותך היא חלק מההגדרה
של פעולתך ,באשר היא פעולתך .ובכן עצמותך מתגלה בהגדרה של פעולתך ,לפני פעולתך.
היותה מתגלה בעת ובעונה אחת איתה אינו פחות לא-נכון מאשר על ידה .334מכאן שעצמותך
אינה מתגלה על ידי פעולתך.

פרק ה
רמיזה :הנפש אינה המזג של הגוף ,אלא העצם שמנהל את הגוף
הנה אדם נע על ידי משהו שהוא שונה מהגופניות שלו ,ששייכת גם לנמצאים אחרים ,ועל ידי
משהו שהוא שונה מהמזג 335של גופו ,שלעיתים קרובות מעכב אותו במצב תנועתו ,בכיוון
שהפעולה מגלה על הנפש אז אין באמירה הזו חידוש וזה גם מה שאבן סינא אומר בעצמו ,שהרי הנפש
היא צורה ומציאותה היא ּפוֹעַ ל ,היא מתגלה כמציאות חיובית ,מצד ה'יש' (עיין מטאפיזיקה למבדא
ת חילת פרק ב' וסוף פרק ב' ,במטאפיזיקה אלפא פרק ה' בזוגות הניגודים של הפיתגוראים ,ובעוד מקומות
רבים בהם מבואר שיש מציאות של 'יש' ומציאות של 'העדר' ,והמקור לזה הוא בסופיסטן של אפלטון).
 334אם נגדיר את פעולת הבנייה ,נאמר שפירושה אדם שמצרף חמרי בניין עד שיהא מהם בניין .אי אפשר
להגדיר פעולת בנייה בלי שנכניס לתוך ההגדרה של פעולת הבנייה 'אדם' שהוא זה שבונה .נמצא שאנו
בהכרח צריכים לדעת מהו אדם לפני שאנו יכולים להגדיר פעולת בנייה ,ואם כן בהכרח לא פעולת הבנייה
היא זו שמגלה מהו אדם .אי אפשר להגדיר אדם שהוא דבר מה שיכול לבנות ולסתור לארוג וכך נמנה
את כל הפעולות האפשריות לאדם ,וגם לא כאחד שיכול לראות או לשמוע ונמנה את כל יכולות האדם.
כי כל פעולה מוגדרת על ידי שאדם פועל כך וכך ,וכל יכולת מוגדרת שאדם יכול כך וכך ,והרי מהו 'אדם'
צריך להיות ידוע לפני שיודעים את כל הפעולות והיכולות ,כי אם לא ידענו מקודם מהו אדם לא נדע מהי
הגדרת כל הפעולות והיכולות .מכיוון שכך ,אז גם בשעה שאדם בונה או מנגן בפועל ,אי אפשר לומר
שהוא כעת מגלה את עצמותו ,וזה שכתב אבן סינא שגם הגילוי בבת אחת אינו פחות לא נכון .אם כן
לאדם יש הגדרה עצמית שלא תלויה בכל אלה והיא תולדת ההכרה בלי תיווך במציאות נפשו המופשטת,
וכמו שנוכחנו בניסוי המחשבתי של האדם המרחף.
המדברים כופרים במציאות של 'עצם' ,אצלם הכל רק מקרים ,לכן הם רוצים להגדיר את עצמות האדם
דרך פעולותיו ויכולותיו בלבד ,בלי לראות את הנקודה העצמית של מי שעושה ,שממנה נובעות הפעולות,
ושל מי שיכול ,שממנה נובעות היכולות .אם נתבונן ניווכח שגם אנחנו תופשים כך את עצמיות האדם.
אדם נתפש כטוב לפי המעשים הטובים שהוא עושה ולא לפי האם במהותו הוא אדם טוב או לא .נתפש
כחכם לפי כמה ספרים הוא למד ,נתפש כבעל ערך לפי כמה הישגים הוא השיג ,וכל כיו"ב.
רבי ירוחם ממיר שאל פעם למה אברהם אבינו זכה לו ולזרעו כל כך הרבה בשכר שהכניס אורחים ,וכמו
שאמרו חז"ל ,הרי כל אחד מאיתנו גם מכניס אורחים בשמחה כמו אברהם .והסביר שהפעולה מוגדרת
לפי מהו האדם בעצמותו ,ולא שהאדם מוגדר לפי הפעולה .אברהם בעצמותו היה אדם גדול ,מזה נבע
שהכנסת האורחים שלו היא מעשה גדול .אנחנו אנשים קטנים ולכן הכנסת האורחים שלנו היא מעשה
קטן .אם הפעולות היו מגדירות את האדם ,כמו שאנו רגילים לומר על אדם שהוא איש חסד גדול שהרי
הוא הקים מפעלי צדקה גדולים ,אז באמת היתה שאלה למה אנחנו לא כמו אברהם.
 335בביאור עניין המזג ,כח החיים הגופני (שנקרא נשמה או  ,)pneumaואיך הוא מעכב את התנועה,
עיין במאמרים ומקורות נלווים מאמר ' .4מזג' במובן הפשוט הוא יחס הכמויות של היסודות (אש רוח
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תנועתו ,ועל פי האמת בתנועתו עצמה .באופן דומה ,ההבנה שלו היא על ידי משהו שהוא שונה
מהגופניות שלו או מהמזג של הגופניות שלו ,שהוא מכשול להבנה של מה שדומה לו ,336והוא
משתנה כשהוא נפגש בניגוד .איך יתכן להבין באמצעותו?
מכיוון שמזג יש בו ניגודים שסותרים זה לזה ומושכים לפירוק ,337הניגודים האלה לא יכולים
להיות משועבדים בכח לאחדות ועירוב אלא על ידי כח שונה מזה שנלווה לחיבור של המזגים.338

מים עפר) בתרכובת ,מה שיוצר את ההכנה המסויימת של החומר לקבל צורה מסויימת .אבל ההתמזגות
והיחסים של הכמויות אינם מקריים אלא נקבעים לפי חיות שיש בחומר שממנה נובעים המזגים השונים.
אם המתזמר קובע שבתזמורת יהיו עשרה כינורות או עשרים כינורות ,מה שישפיע על הצליל של סך כל
התזמורת ,זו החלטה שנובעת מהמנגינה ,ממשהו חי ,ומצד זה המזגים הם ביטוי לחיים שבחומר .המזג
מתבטא גם במה שנקרא "טמפרמנט" ,מי שטבעו פעיל וכעסני נקרא בעל מזג חם ,מי שטבעו שקט
ומרוחק נקרא בעל מזג קר וכיו"ב ,זה גם מושפע מהיחסים של מיזוג ארבעת היסודות .המזג הוא היחס
בין היסודות שהוא ביטוי של החיים שבחומר ,נקבע על ידם .הם מה שהרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד'
ט' קורא לו נשמה ,והיוונים קראו לו  .pneumaכתבתי על זה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה
 50ובהערות קצרות על המורה נבוכים א' ע"ב ו במאמרים ומקורות נלווים מאמר .4
 336המזג רואה את מה שדומה לו באופן מוגזם ,ואת מה שמנוגד לו הוא רואה מוקטן ,בדומה לתפישה
של תינוקות.
 337עיין בזה גם ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" מאת אלפראבי פרקים י"א-י"ג וביותר בפרק י"ט
שם .ביסודות יש איכויות ,חום ,קור ,לחות ויובש (האש חמה ויבשה ,האוויר חם ולח ,המים קרים ולחים,
והעפר קר ויבש) ,והם מתבטאים בעצמם ובעוד הרבה איכויות אחרות שכולן נובעות מאלה ,וכשהיסודות
מתמזגים המזג יש בו ניגודים ,ופעולת כוחות סותרים .הניגודים האלה גורמים שיש תנועה תמידית של
התהוות והפסד .לעומת זאת גרמי השמיים עשויים מחומר אחיד ולכן הם נצחיים.
 338היסודות הם נפשות חיות ,והחיות שלהם היא המזג .
עיין במאמרים ומקורות נלווים מאמר  4על המזג והחיים שבחומר ,הנשמה ,ה  .pneumaהיסודות הם
צורות והם חיים ,צורות פירושן נפשות והן בהכרח תמיד כח חיים .בתפישה המודרנית יש הסתכלות
שהחומר כשלעצמו הוא מת לחלוטין ,לכן לנו צריך לומר את החידוש שכל מה שבטבע ,כולל הדוממים,
הוא חי ,מה שאצל הקדמונים היה מובן מאליו ולא היה שום צורך לדבר בו .חי פירושו שיש בו אהבה אל
הבורא ,וזה שורש יכולתו לנוע ,בעלי החיים נעים מכח נפשם ,והדוממים נעים מכח הנפש הכללית של
העולם שממנה נובעת תנועת העפר למטה והאש למעלה .אריסטו אמר שהדוממים מתים וכוונתו שהם
לא נעים באופן עצמאי מכח נפשם שלהם כמו שבעלי החיים עושים .בעולם העתיק לא עלתה כלל על
הדעת תפישה שייתכן שמשהו יהיה חומר מת לגמרי במובן המודרני ,ולא היה צורך להבהיר שכשאומרים
שהדוממים מתים לא מתכוונים למוות גמור .זה מה שכתב אפלטון בטימיאוס ואריסטו בכמה מקומות,
וניסח המורה נבוכים א' ע"ב:
"דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו
הוא איש אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות ,והשתנות עצמיו ,רוצה-לומר עצמי זה הכדור בכל מה
שבו ,כהשתנות עצמי איש איש מבני אדם על דרך משל .וכמו שראובן על דרך משל הוא איש אחד ,והוא
מחובר מאברים מתחלפים ,בבשר ועצמות וגידים ,ומליחות משתנות ,ומרוחות ,כן זה הכדור בכללו
מחובר מן הגלגלים ,ומן היסודות הארבעה ,ומה שהורכב מהם ,ואין רקות בו כלל []...
הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד ,חי מתנועע בעל נפש ,כי זה המין מן הציור הכרחי מאד,
כלומר מועיל מאד במופת על היות האלוה אחד ,כמו שיתבאר .ובזה הציור יתבאר גם כן שהאחד אמנם
ברא אחד".
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ועיין בביאור על מורה נבוכים ,הקדמות לחלק ב  -הקדמה כו (חלק ב') ,במאמר שבתוך הרשימה הנקרא
"חייהם של הדוממים".
דבר זה מפורש במאמר של אבן סינא על האהבה ,פרק שני (תרגומי לפרק שני מובא בסוף תרגומי
להרמיזות וההערות) .שם הוא אומר שכל היסודות וכל הגופים החומריים הדוממים יש בהם אהבה
מתחילת הווייתם ,ומבאר שם את אהבתם.
מדובר כאן על כוחות החיים שיש במזג ,שהם הכוחות החיים של הטבע החומרי שהוא נשמת העולם
החומרי וחיותו .והם כוחות שאינם יכולים לקיים את העצם ,כיוון שאינם שכליים ומצד עצמם אינם
כפופים לצורות שנותן השכל הפועל בעולם ,וצריכים להיות יחסי אהבה בין השכל לבינם כדי שהם
יסכימו להתחבר לשכל (כוחות אלה דומים לכוחות הנפש הבהמית שבאדם ,הם נפש הזן המרגיש
והמדמה ,כוחות הגוף החושים והדמיון ,זהו החלק של האנושיות שנגלה יותר אצל תינוקות כיוון שאצלם
הכוחות השכליים עוד לא בשלים .וכשהכוחות השכליים מבשילים הנפש הבהמית עדיין נשארת קיימת,
והשכל אמור לתקן אותה ולרוב הוא רק מסתיר אותה ,ולכן אנו מקשרים את כוחות הנפש הבהמית לילדים
וקוראים לזה הילד שבאדם) .וכמו שכתב במורה נבוכים א' ע"ב" :וכמו שכוחות האדם המחייבות
להוייתו ועמידתו ,מדת עמידתו הם בעצמם המחייבות להפסדו ואבדו ,כן סיבות ההוייה הם בעצמם
סיבות ההפסד בכל עולם ההוייה וההפסד .והמשל בו ,שאלו הארבע כוחות הנמצאות בגוף כל נזון ,והם
הכוח המושך והמחזיק והמעכל והדוחה ,אילו היה איפשר שיהיו אלו הכוחות ככוחות השכליות עד שלא
יעשו אלא מה שראוי ובעת הראוי ובשיעור הראוי ,היה אדם ניצל ממכות גדולות מאד וחלאים רבים.
אמנם בעבור שלא היה זה אפשר ,אבל הם עושים מעשים טבעיים מבלתי מחשבה והשתכלות ,ואינם
משיגים מה שיעשוהו כלל ,התחייב שיתחדשו בעבורם חלאים גדולים ומכות גדולות; ואף על פי שהיו
הם הכלים בהויית האדם ובעמדו המדה אשר יעמוד .ובאור זה ,כי הכוח המושך על דרך משל ,אילו לא
היה מושך אלא הדבר הנאות מכל צדדיו והשיעור הצריך אליו לבד ,היה נמלט האדם מחלאים ומכות
רבות .אבל בעבור שאין הענין כן ,אבל ימשוך אי זו ליחה שתזדמן מסוג משיכתו ,ואף על פי שהליחה
ההיא נטתה מעט בכמותה ואיכותה ,י תחייב מזה שימשוך הליחה אשר היא יותר חמה ממה שצריך או
יותר קרה ,או יותר עבה או יותר דקה ,או תמשוך יותר ממה שצריך ויחנקו בזה הגידים ,ויתחדש הסתום
והעיפוש ויפסד איכות הליחות וישתנה כמותם ,ויתחדשו חלאים כגרב והחיכוך והיבלות ,או מכות
גדולות ונגעים גדולים כמורסא שקורין גרנ"ק בלעז ,והצרעת והאיכל ,עד שתפסד צורת האבר או צורת
האברים; וכן העניין גם כן בשאר הכוחות הארבע .כן העניין בעצמו בכל המציאות ,העניין המביא להוית
מה שיתהוה והמשך מציאותו מדה אחת ,והוא ערוב היסודות בכוחות הגלגליות המניעות אותם המפוזרות
בהם ,היא הסבה בעצמה בהתחדש סבות מזיקות במציאות ,כזרמים ,והמטר הסוחף ,והשלג ,והברד,
והרוחות החזקות ,והרעמים ,והברקים ,ועיפוש האויר ,או התחדש סבות ממיתות מאד ,יכלו ארץ או
ארצות או איקלים ,כהשקע מקומות ,והרעש והזועות ,והמים השופעים מן הימים והתהומות".
(בגוף האדם ד' היסודות מתבטאים בד' ליחות (זה מופיע בכתבי גלינוס וכנראה מקורו בהיפוקרטס.
כמדומה ש"ליחה" ו"מרה" היא אותה מילה ,ליחה בעברית ומרה בערבית) :ליחה צהובה היא חמה
ויבשה כמו האש ,ליחה אדומה (דם) היא חמה ולחה כמו האוויר ,ליחה לבנה היא קרה ולחה כמו המים,
וליחה שחורה (שמקובל לקרוא לה מרה שחורה) היא קרה ויבשה כמו העפר .אפשר שהטעם שאבן סינא
כתב כאן "לחיבור של המזגים" ,ולא 'לחיבור של היסודות' ,משום שבמילה "מזגים" כאן התכוון לליחות.
אינני בטוח שזו הכוונה וצריך לי עוד תלמוד בזה).

כוזרי ה' י"ב:
"וְ יִׁתְ בָ אֵ ר שֶּ הַ נֶּפֶּ ש אֵ ינָּה ֹהוָה מֵ הִׁ תְ מַ ּזֵג יְסוֹדוֹת הַ גּוף ,לְ פִׁ י שֶּ הַ ָדבָ ר הַ ִׁמתְ חַ ֵדש מֵ הִׁ תְ מַ ּזֵג נִׁפְ ָר ִׁדים :אִׁ ם שֶּ יִׁ גְ בַ ר ב ֹו
צּורה הַ מַ גַעַ ת -כְ פִׁ י זֶּה .וְ אִׁ ם
אֶּ חָ ד מֵ הַ נִׁפְ ָר ִׁדים א ֹו יוֹתֵ ר מֵ אֶּ חָ ד וְ יִׁשָ אֲרּו הָ אֲחָ ִׁדים עַ ל צּורוֹתָ ם ,הִׁ נֵה תִׁ הְ יֶּה הַ ָ
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איך יתכן שלא יהיה כך כשהסיבה לאחדות ומה ששולט באחדות הם קודמים לאחדות ?339כך איך
יכול הכח המאחד הזה שלא להיות קודם למה שהוא מאוחר לאחדות? בכל פעם שחולשה או
העדר מצטרפים לגורם המאחד והשולט ,האיחוד הזה עובר תהליך הרס שמוביל לפירוק.
כך הכוחות היסודיים שנעים ,מבינים ,ומנהיגים את המזג ,הם משהו שהוא שונה מהמזג .זה מה
שאתה יכול לקרוא לו נפש .זה מה שמנהל את החלקים של גופך ולפיכך את גופך.340

פרק ו
רמיזה :על האחדות של הנפש והיחסים שלה אל הגוף
העצם הזה שבך הוא אחד .341בנוסף ,כשהתאמת ,נמצא שזהו אתה .342לעצם הזה יש ענפים וכוחות
שמתפשטים באיבריך.
אם על ידי מקצת איבריך ,אתה חש במשהו ,מדמה ,מתאווה ,או כועס ,אז היחס בין העצם הזה
ובין הענפים האלה כופה מצב על העצם הזה ,כזה שעל ידי חזרה גורם לטבע או הרגל ואופי
שקונה אחיזה בעצם השולט ,כמו שהרגלים קבועים עושים.
בדרך דומה ,זה יכול לקרות גם באופן הפוך .זה לעיתים קרובות מתחיל בכך שמתחיל בעצם הזה
מצב נפשי מסויים ,ואז היחס בין העצם הזה ובין הענפים שלו מעביר הִׁ יּפָ עֲלּות מהמצב הזה אל
הענפים ומהם אל האיברים .התבונן כיצד נעשה שאם אתה חש את קרבת האלהים ,הגדול
והמהולל ,וחושב על כל יכולתו ,עורך נאחז צמרמורת ושערותיך סומרות.

צּורה מֵ אֶּ ְמצָ עִׁ יּותָ ם .וְ הַ נֶּפֶּ ש אֵ ינָּה ִׁמ ִׁמין ָדבָ ר
צּורת ֹו ּותְ חֻ ַדש ִׁמּזֶּה ָ
שֶּ יְ נֻצְ חּו הַ נִׁפְ ָר ִׁדים עַ ד שֶּ ֹּלא יִׁשָ אֵ ר אֶּ חָ ד עַ ל ָ
צּורה ִׁמחּוץ ,כְ פִׁ תּוחַ הָ אֶּ בֶּ ן הַ ּזְַך אֲשֶּ ר אֵ ינֶּנּו ִׁמ ִׁמין צּורוֹת הַ מַ יִׁם וְ הֶּ עָ פָ ר".
ִׁמנִׁפְ ְר ֵדי הַ גּוף ,אִׁ ם כֵן אֵ ינָּה אֶּ ּלָא ָ
 339היסודות הם צד השוני והריבוי והפירוד (כמו שכתב עליהם הפסוק בבראשית ב' י'" :וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ עֵ ֶּדן
אשים ,)".מצד עצמם וטבעם ניכר למתבונן שהם סותרים
ַארבָ עָ ה ָר ִׁ
ּומשָ ם יִּׁפָ רֵ ד וְ הָ יָה לְ ְ
לְ הַ ְשקוֹת אֶּ ת הַ גָן ִׁ
זה לזה וגורמים לפירוק ,וכמו שכתב בהלכות יסוה"ת ד' ג'-ד' ,ולא היו עומדים שעה אחת .אם האחדות
לא נמצאת בהם מצד עצמם והיא סיבת קיומם בהכרח היא קודמת להם .עיין באיגרת על הנפש מאת אבן
סינא פרק ג ,עמ' .26
 340זו הנפש השכלית שבאדם וכנגדה השכל הפועל שבעולם .הנפש היא מיסוד האחדות ,היא קו האמצע,
האיזון שבין הניגודים ,היא זו שעושה שלום בין הקצוות והניגודים ,ונותנת לכולם צורה אחת ,ופעולה
אחת בכיוון אחד.
 341עיין היטב בשמונה פרקים לרמב"ם פרק א' ,ביאור עמוק בזה ,ובמיוחד במה שכתב שם בסוף הפרק
שהנפש השכלית היא הצורה של כל שאר כוחות הנפש .ועיין גם ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה"
מאת אלפראבי פרקים כ'-כ"א .ובמסכת ברכות י' א'" :מה הקב"ה מלא כל העולם אף נשמה מלאה את
כל הגוף"
 342עיין לעיל פרק ב' בהערות לגבי השכל המופשט.
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תגובות אלה והרגלים קבועים יכולים להיות חזקים יותר או פחות .אלמלא נטיות כאלה ,הנפשות
של מקצת אנשים לא היו ,בהתאמה להרגל ,מהירות יותר מנפשות של אחרים ,להיות עזי פנים או
מהירים לכעוס.

פרק ז
רמיזה :על הטבע של ההשגה
להשיג דבר היינו שמציאותו תהיה מצויירת אצל מי שמשיג כמו שהיא נראית על ידי מה שאיתו
הוא משיג.
או שהמציאות הזו זהה למציאותו של הדבר שמחוץ לזה שמשיג ,כשהוא משיג ,343או שהיא
מציאות של זה שאין לו מציאות בפועל בין הדברים החיצוניים הממשיים .דוגמה לזה בהרבה
צורות גיאומטריות או ברבים מהדברים המשוערים שאינם אפשריים ,אם שוערו בגיאומטריה,
ושבאופן בסיסי אינם ניתנים לתפישה.344
או שהצורה של המציאות של דבר זה מצויירת בזה שמשיג ואינה נפרדת ממנו .זו האמת שאי
אפשר שתהא נשכחת.345

 343הדברים הממשיים החיצוניים משתנים ללא הרף ,לכן ההשגה שלהם היא רק לאותו רגע ,מה שאין כן
בהשגה של דברים שאינם מוחשיים כמו ישויות גיאומטריות או מתמטיות אם הושגו פעם אחת הושגו
לתמיד ,כיוון שאין בהם שינוי.
 344בהשגה של דברים שקיימים במציאות המוחשית ,המבחן של ההשגה הוא האם מה שהצטייר אצל
המשיג זהה לדבר המושג .בהשגה של דברים שאין להם קיום מוחשי מחוץ למשיג ,שבהם אי אפשר
לעשות השוואה בין הדבר המושג כמו שהוא במציאות החיצונית ובין ציורו אצל המשיג ,יש לשאול מה
יהיה המבחן שההשגה הוא אמיתית .התשובה היא שמה שאינו אמיתי לא יהיה אפשר לצייר אותו בהשגה
עיונית ,בהתבוננות ,למרות שאפשר לחשוב עליו .למשל אפשר לחשוב על ריבוע שאורך אלכסונו שווה
לאורך צלעו ,אבל אי אפשר לצייר בהשגה ריבוע כזה; זה המבחן שריבוע כזה אינו אמת.
הגדרת האמת כזהות בין הדבר כמו שהוא במציאות ובין הציור שלו בהשגה ,היא בעייתית .כיוון שאין
לנו דרך לדעת איך הדבר במציאות בלי התיווך של ציור ההשגה .אריסטו דן בזה עיין במטאפיזיקה זתא
פרק ו' ,ובמה שכתבתי על זה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .56
 345במורה נבוכים א' ס"ב כתב" :ומבואר הוא שזה כולו אינו רק הודעת ענינים אלהיים ומכלל הענינים
שהם סתרי תורה כמו שביארנו ,וכבר התבאר בספרים המחוברים בחכמה האלהית שזאת החכמה אי
איפשר לשכחה ,רוצה לומר השגת השכל הפועל והוא ענין אמרו ותלמודו מתקיים בידו" .זו השגה
בצורה ,שהיא הנפש החיה ,באופן מופשט ,פנימי ,כמו שכתבתי לעיל בתחילת החלק הזה ,וכמו שכתב
במטאפיזיקה למבדא שהשכל המשכיל והמושכל הם אחד (ולכן לא ייתכן שתהיה שכחה) ,וביאר דבר זה
במורה נבוכים א' ס"ח ,וגם אלפראבי בהשכל והמושכלות עסק בזה הרבה (העתקתי את השכל
והמושכלות של אלפראבי משני כתבי יד ,בתוספת ביאור ,ב עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ,10
ועיין עוד באדם חי רשימה .)61
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במורה נבוכים ג' נ"ב כתב" :ומפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי ושיהיה איש האלהים באמת ,יעור
משינתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל מלך בשר ודם ואילו היה דוד
ושלמה ,והמלך ההוא הדבק המחופף הוא השכל השופע עלינו ,שהוא הדבוק אשר בינינו ובין השם
יתברך ,וכמו שאנחנו השגנוהו באור ההוא אשר השפיע עלינו ,כאמרו באורך נראה אור (תהלים לו י) ,כן
באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו ,ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה ,אם יסתר איש במסתרים
ואני לא אראנו נאם ה' (ירמיהו כג כד) והבן זה מאד".
המלך אינו השם יתברך בעצמו אלא השכל הפועל שהוא הדבוק אשר בינינו ובין ה' יתברך (לגבי ביאור
מהו השכל הפועל עיין באדם חי רשימה  .)26אור השכל שהשפיע עלינו מאיר לנו להשיג את הבורא
שכלנו ,וכאן הוסיף הרמב"ם דבר פלא ותימה ,שכתב שגם השם מצידו משקיף עלינו באמצעות השכל
הפועל ,ומכח השכל הפועל אי אפשר להסתתר ממנו .והרי הרמב"ם כתב בהלכות יסודי התורה ב' ט-י,
שמה שהבורא יודע את כל הנבראים ואף יתוש קטן שבטבור הארץ זה משום שהוא בורא אותם והכל
נסמך לו בהווייתו ולכן מתוך שהוא יודע את עצמו הוא יודע את כל הנבראים .לכן פשוט שהבורא לא
צריך את השכל הפועל כדי לראות אותנו ,הוא הרי ברא את השכל הפועל ואיך ייתכן שלא יוכל לראות
אותנו גם בלי האמצעי של השכל הפועל ,וביותר איך יתכן שבלי השכל הפועל היינו יכולים להסתתר
ממנו .בכל מקום שהמורה נבוכים כותב "והבן זה מאוד" כוונתו לסוד עמוק מחכמת הקבלה ,וגם כאן
כך .הפסוק בישעיהו מדבר על אפשרות שהבורא ישכח אותנו ומבטיח שלא ישכח" :הֲתִׁ ְשכַח אִׁ שָ ה עּולָּה
מֵ ַרחֵ ם בֶּ ן בִׁ ְטנָּה גַם אֵ ּלֶּה תִׁ ְשכ ְַחנָה וְ ָאנֹ כִׁ י ֹלא אֶּ ְשכָחֵ ְך .".וקשה איך היינו יכולים לחשוב שאפשרית שכחה,
הרי הבורא בורא אותנו בכל רגע ורגע ברצונו בחירתו .המורה נבוכים אומר שהבורא רואה אותנו על ידי
השכל הפועל והיא השגה שלא תיתכן בה שכחה כלל ,וכמונו ,שאם אנו רואים משהו בכח השכל הפועל
לא נוכל לשכוח אותו ,וזה כי השכל המשכיל והמושכל הם אחד .כלומר תיווך השכל הפועל בידיעה אינו
שונה ממה שכתב בפרק ב' של הלכות יסודי התורה הלכות ט' י' שהידיעה היא בלי שום תיווך .כי השכלים
הנבדלים ,שהם הספירות של חכמת הקבלה וכמו שכתב הרמ"ק שהשכל הפועל זהו ספירת מלכות ,אינם
נפרדים מעצמותו ואחדותו ,ולא מטילים בו ריבוי ומורכבות .השכל הפועל פירושו מה שהבורא בורא
אותנו בכל רגע ברצונו ,וכיוון שאם הוא בורא ברגע זה מתוך רצון לא אפשרי שהוא ישכח את ברואיו,
לכן מה שמושג בשכל הפועל לא תיתכן בו שכחה .וזה עסק חכמת הקבלה להבין איך יתכן שהספירות,
ובכללן ספירת מלכות ,הכוללת את כולם ,שהיא השכל הפועל ,אינם מטילים בו ריבוי ומורכבות ,וזה סוד
מעשה מרכבה ,שאם הוא אחדות פשוטה ומוחלטת לא ייתכן שיהיה משהו מחוץ לו ,כי זה יטיל בו גבול
שמכאן והלאה זה אותו משהו ולא האחדות הפשוטה של הבורא ,ואיך ייתכן שיש עולם ונבראים ,וסוד
מעשה מרכבה הוא העומק איך אין כאן שום סתירה כלל ולא צריך שום פשרה .וזה העניין של האחדות
הפשוטה של שכל משכיל ומושכל שגורמת שלא תיתכן שכחה כלל .זה הרמז מאחרי דברי אבן סינא כאן
שיש שכל מופשט בפועל שבו אין אפשרות של שכחה .עיין במה שכתבתי בהערות קצרות על מורה
נבוכים על א' ס"ח ,וגם על ג' נ"ב.
במורה נבוכים א' נ' הביא את דברי אבן סינא כאן:
"דע ,אתה המעיין במאמרי זה ,כי ההאמנה אינה העניין הנאמר בפה ,אבל העניין המצוייר בנפש,
כשיאמינו בו שהוא כן כמו שיצוייר".
"אמונה" בלשון אבן תיבון ,מתרגם המורה נבוכים ,פירושה ידיעה וודאית לחלוטין ,שמקורה בהשגה
בלתי אמצעית של השכל העיוני שרואה את המושכלות כמו שעין רואה את מה שמולה .הרמב"ם בעצמו
נקט במילה ידיעה לגבי אותו עניין ,בהלכות יסודי התורה א' א' (המובן של אמונה כמשהו שמאמינים בו
אע"פ שלא משיגים אותו בשכל ,אמונה עיוורת של ביטול השכל ,לא קיים כלל אצל הרמב"ם ואצל
אריסטו ותלמידיו ,וזה היפך הפילוסופיה) .הנפש שבה מצטייר הדבר היא הנפש השכלית כשמדובר
במושכלות שכליות מופשטות ,אבל כל הרבדים של הנפש הם אחד ומה שכל רובד משיג לפי מה שהוא,
הכל הוא אותה האמנה .כמו שהנפש השכלית מצטיירת בה המציאות האמיתית וזו ההאמנה ,כך החושים
196

חלק ג  -פיזיקה

הגשמיים משיגים את המציאות הגשמית ,וגם זה נחשב האמנה ,אם כי במדרגת וודאות פחותה .לכן
בהלכות יסודי התורה ד' ז' כתב "לב" ולא "שכל"" :לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא
גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו [ ]...והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא
בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין ".הוא נקט "לב" להורות שמדובר בהשגת כל
כוחות האדם ביחד ,וזו המשמעות האמיתית העמוקה של "שכל" ,אבל אם היה כותב "שכל" היינו טועים
לפרש שמדובר דווקא על השכל העיוני ולא על החושים.
במו"נ א' ל"ט לגבי השם "לב" כתב ש"לב" פירושו התחלת החי ,והוא מושאל להוראת אמצע כל דבר,
והביא שם במו"נ מהפסוקים ש"לב" נאמר גם על המחשבה ,הרצון ,השכל ,וכוחות הגוף כולם נקראים
"לב" בפסוק "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך" ,כי התחלות הכל הוא מן הלב .הלב הוא גרעין האמצע
של האדם ,ולכן הכל נובע ממנו .עיין עוד שם בפנים .השכל באופן פרטי נקרא לב בכמה פסוקים שהמו"נ
מביא שם ,אבל בכל המקומות במורה נבוכים ובכל כתבי הפילוסופים השכל נקרא "שכל" ולא כמו לשון
הפסוק שקורא לו "לב" ,ובהלכות יסודי התורה נקט בלשון לב לרמוז שמדובר בכל הכוחות כולם כאחד.
גם מה שהשכל נקרא לב ,זה לא משום מהותו העצמית ,שהרי מהותו היא להיות משכיל ולא להיות אמצע,
אלא משום שהשכל הו א ראש לכל הכוחות וצורה לכולם כמו שכתב בשמונה פרקים ,על כן הוא נקרא
בשם הכולל את כולם על שם ההתחלה והאמצע שלהם.
וכן כתב הרמב"ם באגרת לחכמי קהל עיר מארשילייא שמקורות הידיעה האמיתית הם גם החושים
(החומר לא מגלה את מלוא האמת על העצם ,אבל את מה שהוא מגלה החושים תופשים בתפישה
אמיתית ,את תפישת החושים האמיתית השכל מחלק לחומר וצורה ואז עומד על אמיתת הדבר .אם השכל
לא מחלק החומר מטעה ,אבל הטעות היא מסיבת החומר עצמו ולא מסיבת החושים):
"דעו רבותי ,שאין ראוי לו לאדם להאמין אלא באחד משלשה דברים :הראשון דבר שתהיה עליו ראיה
ברורה מדעתו של אדם כגון חכמת החשבון ,וגימטריאות ,ותקופות; והשני דבר שישיגנו האדם באחד
מהחמש הרגשות ,כגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום וכיוצא בזה בראית עינו [ ;]...והשלישי דבר
שיקבל אותו האדם מן הנביאים ע"ה ומן הצדיקים.
וצריך האדם ,שהוא בעל דעה ,לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם ,ויאמר :שזה
האמנתי בו מפני הקבלה,וזה האמנתי בו מפני ההרגשה,וזה האמנתי בו מפני הדעה .אבל מי שיאמין בדבר
אחד שאינו משלושת המינים האלה ,עליו נאמר "פתי יאמין לכל דבר" [משלי יד,טו]".
החושים יכולים לטעות ,ויש הרבה דוגמאות לתעתועי חוש ,אבל הרי אנו יודעים שהם תעתועי חוש ,וגם
אם לרגע יש טעות יש בידינו כח לעמוד עליה ,לכן החוש הוא מקור נאמן לידיעה .כמובן יש מקרים
שהחוש טועה ומתעה ואיננו יודעים שטעינו ,אבל בכל כוחות הדעת של האדם יש אפשרות לטעות ,וכך
הוא המצב האנושי.
ועוד שם במו"נ א' נ':
"וכן הוא מאמר האומר :הוא אחד אבל הוא בעל תארים רבים ,והוא ותאריו אחד ,עם הסתלק הגשמות
והאמנת הפשיטות הגמורה .כאילו כוונתנו וחיפושנו" ,איך נאמר" ,לא "איך נאמין" .ואין אמונה אלא
אחר הציור ,כי האמונה היא ההאמנה במה שיצוייר ,שהוא חוץ לשכל ,כפי מה שיצוייר בשכל .ואם יהיה
עם זאת האמונה  -שאי אפשר חילוף זאת האמונה בשום פנים ,ולא ימצא בשכל מקום דחייה לאמונה
ההיא ,ולא לשער אפשרות חילופה ,תהיה אמיתית.
וכשתפשיט מעליך התאוות והמנהגים ,ותהיה בעל תבונה ,ותתבונן מה שאומר אותו באלו הפרקים
הבאים בהרחקת התארים ,יתאמת לך מה שאמרנו בהכרח ,ותהיה אז מי שיצייר יחוד השם; לא מי שיאמר
אותו בפיו ולא יצייר לו עניין ,ויהיה מכת הנאמר עליהם" :קרוב אתה בפיהם ורחוק אתה מכליותיהם".
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פרק ח
הערה :על האופנים השונים של השגה
דבר יכול להיות או ]1[ :מוחשי כשמסתכלים בו ]2[ .לאחר זאת ,הוא יכול להיות מדומה כשהוא
איננו ,כזה שצורתו מצטיירת באופן פנימי .למשל זייד ,346שאתה רואה אותו ,ואז ,אם הוא איננו,
אתה מדמה אותו .או [ ]3הוא יכול להיות מושכל ,כגון כשאתה משכיל בזייד את הצורה 'אדם',347
שהיא חלה גם על האחרים.348
כשהדבר הוא מוחשי ,הוא מכוסה בצעיפים שהם חיצוניים למהותו .אם הצעיפים האלה מוסרים
ממנו ,ההסרה שלהם לא תשפיע על העיקר של מהותו .349קח למשל מקום ,מצב ,איכות ,וכמות
בפני עצמם .אם אדם מדמה אותם מוחלפים במאפיינים אחרים מסוגם ,זה לא ישפיע על המציאות
של המהות האנושית של זייד .החושים משיגים את הדבר רק עד כמה שהוא עטוף במקרים כאלה
שנאחזים בו מחמת החומר ,שממנו נברא ושממנו החושים לא מפשיטים אותו .החושים לא
משיגים דבר מלבד דרך יחסי מצב בין הרשמים שלהם ובין החומר של הדבר .זו הסיבה שצורת
הדבר אינה מצטיירת בחושים החיצוניים ,אם הדבר הזה 350מוסר.

אבל צריך שיהיה האדם מכת מי שיצייר האמת וישיגהו ,ואם לא ידבר בו; כמו שצוו החשובים ,ונאמר
להם" :אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה""
המסקנה היא שחכמה יכולה להיות בשתיקה ,גם בשתיקה פנימית .נדמה לנו שמחשבה אינה אפשרית
ללא שימוש במילים בתהליך החשיבה הפנימי ,ואנו מפרשים "שתיקה" כהימנעות מלומר אותן מילים
שחשבנו .החידוש כאן שהחכמה היא בהצטיירות המציאות בנפש ,המציאות המופשטת בשכל העיוני
והמציאות החומרית בחושים ובדמיון ,והשגה היא תהליך של שתיקה גם בפנים .מצד ההשגה אין שום
חסרון אם החכמה תישאר שתיקה .רק כדי להצביע לאדם אחר להיכן להסתכל יש צורך במילים ,וכן יש
שימוש למילים כדי לחבר את השכל המילולי לשאר חלקי התודעה .הוא משתמש במילים ,ונוטה להתנתק
משאר חלקי התודעה ,וכדי לחבר אותו אליהם אפשר להשתמש במילים .בטיפול הפסיכולוגי משתמשים
במילים לתאר דברים לא מילוליים שנמצאים בחלקי נפש שאינם מילוליים .אין זה כדי לרפא את אותם
חלקי נפש ,אלא כדי לרפא את השכל המילולי שמתנתק מהם והטיפול מחזיר אותו להיות מחובר.
 346שם נפוץ שמשמש כדוגמה לשם פרטי .כמו שמקובל אצל אריסטו לומר קליאס או סוקרטס ,ובעברית
אומרים ראובן ושמעון.
 347חי מדבר.
 348הצורה היא המין ,צורת אדם היא 'חי מדבר' ,וזו גם הגדרת המין 'אדם' ,והיא חלה על כל מי שהוא
ממין אדם .מה ששייך לפרט אחד אינו מושכל מופשט של צורה אלא רק ייחוד חומרי שנתפש בחוש
ובכח הדמיון .השכל העיוני תופש רק את הצורה והיא משותפת לכל הפרטים הנוטלים בה חלק.
 349זו ההגדרה של מקרה ,מה שלא מחסיר או משנה את המהות (העצם ,הצורה) .המקרה שייך לחומר,
והעצמות שייכת לצורה.
 350מקרי החומר .למדנו שמקרי החומר מכסים את המהות כמו צעיף ,לכן היה אפשר לחשוב שאם אדם
מת נוכל לראות בחושים את נפשו כיוון שכעת החומר כבר לא מכסה אותה ,לכן הוא צריך לבאר
שהחושים לא יכולים להשיג אלא רק יחסי מצב בינם ובין החומר ,וכשאין חומר אינם משיגים שום דבר.
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באשר לדמיון הפנימי ,351הוא מדמה את הדבר כשנלווים אליו מקרים אלה ואינו יכול להפשיט
אותו מהם באופן מוחלט .אבל הדמיון מפשיט את הדבר מהיחס הנזכר לעיל שעליו נשענים
החושים .כך הדמיון מצייר את תבנית הדבר גם כשנעדרת הממשות שלו.
לגבי השכל ,הוא יכול להפשיט את המהות שמכוסה בהתפרטות ,352במאפיינים הזרים ,353לְ אָ שֵ ר
את המהות כמו שהוא פועל על המוחשי באופן כזה שהופך אותו להיות מושכל.354

 351הוא נקרא פנימי כי הוא מעבד בתוך השכל את רשמי החושים ,ואינו פונה ביחס ישיר אל החוץ.
 352במטאפיזיקה זתא סוף פרק ח' כתב שמה שקליאס הוא אדם שונה מסוקרטס זה מצד החומר ,כי הצורה
המהותית של אדם' ,חי מדבר' ,שווה בשניהם והיא אחת ולא מתחלקת.
 353המקרים החיצוניים ,כגון מצב מקום איכות וכמות ,ששייכים לחומר ולא לצורה ,ולכן הם נקראים
"זרים".
 354זה העניין שנקרא בלשון הפילוסופים השגת המושכלות .הוצאה אל הַ ּפוֹעַ ל של השכל משכל בכח
לשכל בפועל ,והוצאה אל הפועל של המושכל מהיותו מושכל בכח אל היותו מושכל בפועל .מבחינה
שכלית מה שהעצם עטוף במקרים שאינם מהותיים לו ונובעים רק מהכיסוי החומרי שלו ,הופכת אותו
לעצם שאינו מושכל באמת ,כי הוא מוסתר מהשכל על ידי אותם מקרים שאינם אומרים שום דבר לשכל,
והשכל עיוור אל העצם כמות שהוא ,רק יש אפשרות שהשכל יצליח לבודד את המקרים ולהתעלם מהם
ולחדור למהות עצמה ורק אז העצם יהיה מושכל בפועל.
למשל בזמננו אנו רואים בצמח את היותו גדל מבחינה כמותית ,את צבעי העלים היפים ,מבנה הנוף,
הפריחה ,וכיוצא בזה .בכל אלה אנו רואים יופי וחיים ומסתפקים בזה .איננו מתבוננים בצמיחה של
הצמח ,מה עניינה ,למה הוא צומח ,מה הוא מבקש .אלא חייו האמיתיים .באמת צמיחותו היא תנועה של
ביטול מציאות עצמו ,הצמיחה מובילה לכמישה ,והתנועה היא מתוך כיסופים לבוראו .שכל עיוני זך
רואה את זה באופן בלתי אמצעי ,פשוט ,כמו שהעין רואה את אור השמש (ועיין עוד בזה באדם חי רשימה
.)61
כתב במורה נבוכים א' ע"ג הקדמה עשירית:
"דע אתה האיש המעין בזה המאמר שאם ידעת הנפש וכוחותיה והתאמת לך בה כל דבר לפי אמיתת
מציאותו  -הנה תדע כי הדמיון נמצא לרוב בעלי החיים (אמנם בעלי החיים השלמים כולם  -רצוני לומר
אשר להם לב  -מציאות הדמיון להם מבואר); ושהאדם לא הובדל בדמיון .ואין פועל הדמיון  -פועל
השכל אבל הפכו  -וזה כי השכל יפרק המורכבות ויבדיל חלקיהם ויפשיטם ויצירם באמיתתם ובסיבותם,
וישיג מן הדבר האחד ענינים רבים מאוד שביניהם הפרש אצל השכל כהפרש שני אישים מבני אדם אצל
הדמיון במציאות .ובשכל יבדיל הענין הכללי מן הענין האישי ולא יתאמת מופת מן המופתים אלא בכללי
[הכללי הוא המין ,דהיינו הצורה] .ובשכל יוודע הנשוא העצמי מן המקרי [שכל רציונלי מילולי ,שהוא
כח החישוב שמשרת את כח הדמיון ,אינו יכול בשום דרך לקבוע שמה שאדם חושב זה המהות שלו ,ומה
שהוא צוחק אינו המהות שלו אלא מקרה בו] .ואין לדמיון פועל דבר מאלו הפעולות  -שהדמיון לא ישיג
אלא האישי המורכב בכללו לפי מה שהשיגוהו החושים או ירכיב הדברים המפוזרים במציאות וירכיב
קצתם על קצתם והכל  -גשם או כח מכוחות הגשם כמו שידמה המדמה איש אדם וראשו  -ראש סוס ולו
כנפים וכיוצא בזה  -וזהו הנקרא הבדוי השקר שלא ישוה לו נמצא כלל .ולא יוכל הדמיון בשום פנים
להמלט בהשגתו מן החומר ואפילו הפשיט צורה אחת בתכלית ההפשט; ולכן אין בחינה בדמיון"
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באשר לזה שהוא במהותו חופשי מכל קשרי החומר ומאפיינים זרים ,שלא נלווים למהות מחמת
המהות ,הוא מושכל בעצמו ,וללא צורך בפעולה על ידי אמצעים שיכינו אותו להיות מושכל,355
 355האמצעים הם המשא ומתן הלמדני .ישויות מופשטות אין בהן צורך במשא ומתן הלמדני שבא להכין
את המושכל להשגה על ידי השכל העיוני ,על ידי ניתוח מקרי החומר שמביא ליכולת לבודד אותם
ולהפריד אותם מהמהות .בחכמת הקבלה משתמשים בכלים למדניים רק כדי להבין את מה שכתוב
בטקסט ,אבל ההתבוננות בתוכן של הדבר היא לא על ידי עמל למדני אלא בהתבוננות בלתי אמצעית
פשוטה של התאחדות החיים בין המשכיל למושכל ,כמו שלהבות שמתאחדות .לעומת זאת בסוגיות
הלכתיות התוכן עצמו נזקק לעמל למדני כדי להבחין מה מקרה ומה עצם (למשל בתורה כתובה הלכה
שאם שור ראובן נגח את שור שמעון ,ראובן משלם דמי הנזק לשמעון .עמל למדני מסיק שלא מדובר
דווקא בשור אלא בכל ממון שלו שמזיק ומה שדובר ב"שור" הוא מקרי .עמל למדני עמוק יותר ינסה
לנתח האם הקשר בין הבעלים להיזק הממון ,שמחייב את הבעלים בנזקי ממנו למרות שלא הוא עצמו
הזיק ,האם הוא נובע מכך שבמהות ממונו זה הוא עצמו ממש ,ומה שממונו נראה כעצם נבדל מהבעלים
זה מקרה ,או שמה שממונו נראה כעצם נבדל זו המהות ,ובאמת במהות ממונו אינו הוא עצמו ,ממנו אינו
הוא עצמו ,וסיבת התשלום אינה משום שזה הוא עצמו שהזיק אלא רק בגלל שהיה חייב לשמור  -שזו
המהות של הקשר בין אדם לממונו .שאלות של הבחנה בין מהות למקרה כמו אלה נפתרות בעמל למדני
ולא בהתבוננות ישירה בלתי אמצעית פשוטה ,כיוון שמדובר בעצמים חומריים ולא בישויות מופשטות
כגון מידת החסד ומידת הדין).
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו
ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה [ ,]...והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין
כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין ".כשמדובר על השגת עצמים גשמיים הלב פועל באופן פעיל ,הוא
מחלק ,עושה פעולה להסיר את המחיצות .כשמדובר בהשגת המושכלות המופשטות הלב סביל ,הוא לא
עושה פעולה כלל ,הרמב"ם אפילו לא רצה לכתוב שהוא 'יודע' במשקל פעיל ,אלא רק שהצורות ידועות
על ידו ,הוא סביל לחלוטין (עיין גם באיגרת על הנפש מאת אבן סינא עמ' .)41
עניין הפשטת המושכלות התבאר היטב בספר השכל והמושכלות מאת אלפראבי ,העתקתי אותו מכתבי
יד עם הערות בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  .10עיין "דעותיהם של אנשי העיר המעולה"
מאת אלפראבי פרק כ"ב.
עוד בנוגע להפשטת המושכלות:
כל שנקרא לב פירושו שהוא מה שנובע מעצם היות חי ,מאמצע ההווייה .כמו שהרצון האמיתי נובע משם
(להבדיל מגירויים ותאוות והשפעות של דמיון ורגשות כגון פחד) .כשהוויית האדם המהותית משתחררת
מכבלי החומר והדמיון וכל ההיפעלויות החיצוניות ,היא נעשית במצב קיום שבו היא פתוחה לחיבור
פשוט עם הווייה מהותית אחרת .כ ך היא משחררת את אותה הווייה מכבלי החומר שלה ונעשית אחד
איתה .זוהי הפעולה של להשכיל דבר מה .בדרך כזו אפשר גם להשכיל את הבורא ,כי אלה אינם תארים
ואין כאן הגדרות ,להיפך ,שלילת כל התארים וההגדרות היא פתיחת היכולת לחיבור כזה .אבל התאחדות
כזו אינה רק עם הבורא אלא גם עם כל דבר במציאות (זה הרמז במה שכתב במו"נ א' ס"ח שהנוסח של
אריסטו שהדעת היודע והידוע הם אחד היא לא רק בהשגת הבורא אלא גם בהשגה אנושית של כל עצם).
דברים ל"ד ט'" :וִׁ יה ֹושֻעַ בִׁ ן נּון מָ לֵא רּוחַ חָ כְ מָ ה כִׁ י סָ מַ ְך מֹ שֶּ ה אֶּ ת י ָָדיו עָ לָיו וַיִׁ ְש ְמעּו אֵ לָיו בְ נֵי י ְִׁׂש ָראֵ ל ַו ַיעֲׂשּו
ַכאֲשֶּ ר צִׁ ּוָה יְהוָה אֶּ ת מֹ שֶּ ה".
במדבר י"א י"ז" :וְ י ַָר ְדתִׁ י וְ ִׁדבַ ְרתִׁ י עִׁ ְמָך שָ ם וְ ָאצַ לְ תִׁ י ִׁמן הָ רּוחַ אֲשֶּ ר עָ לֶּיָך וְ ׂשַ ְמתִׁ י ֲעלֵיהֶּ ם וְ נ ְָׂשאּו אִׁ תְ ָך בְ מַ שָ א
הָ עָ ם וְ ֹלא תִׁ שָ א אַ תָ ה לְ בַ ֶּדָך".
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אל זה שאליו הוא שייך שירכוש אותו כמושכל .כיוון שהוא במרחק צעד אחד בלבד לזה שאליו
הוא שייך שישיג אותו כמושכל.356

אלה דוגמאות ויש עוד הרבה כעין זה .הכוונה בזה היא שמשה השיג בשכלו את יהושע או את הזקנים
בהשגה מופשטת ,על ידי שמהותו ולב הווייתו נעשו אחדים איתם ,ובזה שיחרר אותם מכבלי החומר
ומכח זה זכו למדרגה רוחנית ולנבואה.
וזהנ לא רק בנבואה ,ילד שהוריו לא רואים אותו כאדם ,יינזק .נשים שרואים אותן כאובייקט ולא את
הווייתן כאדם ,נפגעות .מי שאונס מישהו אחר ,ליחסי מין או עבדות וכל שימוש בו שלא מתחשב ברצונו
וזכויותיו ,רוצח את נפשו ,כי הוא עוצם עיניים מלראות את מהותו כאדם .מה שאנשים מחפשים בעולם,
הסיבה שהם רוצים לממש את עצמם וכשרונותיהם ,היא כדי שיראו אותם ,את מי שהם באמת ,כדי שיגעו
בליבו של מישהו .קראתי שניצול שואה כתב שהדבר הכי קשה היה שהנאצים לא ראו את היהודים כבני
אדם .יש בזה הרבה מאוד מדרגות ואופנים ,וזה קורה תמיד ובכל מקום ,זה עיקר החיים .גם אם אדם
משכיל את חייו של עץ ,את נפשו חיותו ומהותו ,מתוך שליבו נוגע בו ,העץ משתנה ,הוא משתחרר מכבלי
החומר ומקבל מציאות חדשה .בשירה הכרמל האי-נראה המשוררת זלדה לא השתמשה בכרמל רק כמשל
לרגשות או כחומר לעיצוב אסתטי ,אלא הסתכלה עליו בעצמו ,והיא שיחררה אותו מכבלי החומר ומאז
הכרמל במציאות הוא הווייה אחרת ,ומי שלב לו יראה את הכרמל באופן אחר גם אם לא ידע כלל שהיתה
משוררת שכתבה עליו.
 356למשל יש סיבה קרובה וסיבה רחוקה ,המכה של הפטיש בכד היא הסיבה הקרובה לשבירת הכד .הנעת
את האדם את הפטיש ,מה שגרם לאדם להניע את הפטיש וכן הלאה ,כל אלה סיבות רחוקות .יש גם בכח
קרוב ובכח רחוק ,מה שאדם יכול ללמוד לכתוב זה בכח ,אפשרות ,שיכתוב בפועל .מה שהוא יושב לפני
נייר ועט זה בכח יותר קרוב .מה שהוא אוחז את העט בידו כשהעט כבר מונח על הנייר והוא כבר התחיל
את התנועה ,הבכח הכי קרוב לפני תנועת היד השלמה שהיא הכתיבה בפועל .כך גם בהשגה בכח ,כל
שלב של הסרת המחיצות החומריות הוא התקרבות להשגה בפועל .הישויות המופשטות מחומר הן כבר
בשלב הכי קרוב להשגה בפועל על ידי השכל המופשט .כל העמל הוא רק להסיר את מחיצות החומר,
אבל ההשגה עצמה אינה כרוכה בשום עמל ,היא קורה מייד מאליה .כמו שכתב בהלכות יסודי התורה
פרק ב' שבשעה שיתבונן במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים מייד הוא משבח ואוהב ומפאר .בהבנה
שלנו זה דורש זמן ,תהליך של לימוד ,הרמב"ם כותב "מייד" ,באותה שעה עצמה ,אין הפרש זמן כלל,
אין דרך לעבור ,אין עמל לעמול.
רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך .כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו .כי מי גוי גדול
אשר לו אלהים קרבים אליו כה' אלהינו .קרוב ה' לכל קוראיו ,לכל אשר יקראוהו באמת .קרבת אלהים
לי טוב .ונאמר על משה שהיה נכנס למשכן בכל שעה שיחפץ ומדבר עם האלהים כמו מי שמדבר עם
חברו  ,בלי צורך בהכנה .זו הקרבה שמדבר בה אבן סינא כאן.
זה הפירוש של מה שאלפראבי אמר בספר השכל והמושכלות שיש מושכלות בכח ומושכלות בפועל,
ושהמשכיל מוציא את המושכל בכח להיות מושכל בפועל .הופך אותו מלהיות גוף חומרי ללהיות צורה
מופשטת חיה ,ועל ידי זה מציאותו מתממשת במלואה ,במהותה ,ולכן רק אז נחשב שהיא בפועל.
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פרק ט
רמיזה :על החושים הפנימיים
357אולי אתה מבקש עכשיו שניתן לך ביאור מספיק בעניין הכוחות שמשיגים באופן פנימי ,ונתחיל
לפני הכל בביאור הכוחות המתייחסים ביותר לחושים החיצוניים .358ובכן הקשב.
האם אינך רואה את נפילת טיפת המים כקו ישר ,ואת הנקודה שמסתובבת במהירות כקו מעגלי?
כל זה הוא בדרך של הסתכלות ולא בדרך של בדיה או זכרון .359אתה יודע שבראייה רק הצורה
של מה שלפני המסתכל מצטיירת ,ומה שנופל או מה שמסתובב לפני המסתכל הוא משהו כמו
נקודה ולא קו .נשארה ,אפוא ,בכח מכוחותיך הצורה של מה שמקודם הצטייר בראייה; הצורה
המצטיירת בראייה אחר כך מועברת לכוחות האלה .לכן יש לך כח כמו הכח שמסתכל בתיווך
הראייה ,ושאליו הראייה מעבירה .בכח זה רשמי החושים מתאספים והם מושגים על ידו.360

 357עיין מקבילה לפרק יסודי זה באריכות ופירוט בפרקים העוסקים בנפש מתוך הריפוי מאת אבן סינא
(בכוונתי לתרגמו אחרי סיום תרגום הרמיזות וההערות) ,ועיין ביאור מקיף בכל הנושא גם באיגרת על
הנפש מאת אבן סינא ובפרקים על הנפש מתוך ספר ההצלה מאת אבן סינא (שתורגמו באנתולוגיה לכתבי
אבן סינא בהוצאת אוני' ת"א) ,ובמאמרים ומקורות נלווים א' מאמר  10הבאתי קטעים מהכוזרי שמביא
את אבן סינא בעניינים אלה (הכוזרי שם הוא המקור הכי נאמן ומדוייק למקבילות ממקומות אחרים באבן
סינא בנושא פרקנו ,כמו שכתבתי לקמן בסוף הפרק) ,ועוד מאמרים אקדמיים על הנושא.
 358הביאור יהיה על כוחות התודעה מהחוץ כלפי פנים.
 359כשאנו רואים גשם חזק שנראה כמו קווים ישרים ,או אם יש למשל נקודה בצבע אדום על גלגל של
מכונית וכשהמכונית נוסעת הנקודה נראית כמו מעגל אדום ,החווייה היא שאנו ממש רואים קו או מעגל,
ולא שאנו ממציאים דבר בדוי שלא ראינו .ויש כאן קושיה ,שהרי העין רואה את הדבר שלפניה ,ומה שיש
לפניה הם טיפות או נקודה ולא קו או מעגל .אפשר לומר שמבחינה פיזית לוקח לעין זמן להפסיק לראות
את מה שהיא רואה ,מחמת המבנה של הרשתית וקולטי האור והעצבים וכו' ,וכשהתנועה מהירה העין
לא מפסיקה לראות את הטיפה שהיתה כאן עד שבאה במקומה טיפה חדשה ,או לא מפסיקה לראות את
הנקודה שעל הגלגל עד שהנקודה חוזרת למקומה ,אבל אותה תופעה קורה גם כשהנקודה נעה במהירות
שבה העין יכולה להבחין בחלקים הנפרדים .למשל כשאנו מסתכלים על חיילים צועדים בטור ישר אנו
רואים קו ,וכשאנו מסתכלים על מעגל רוקדים אנו רואים מעגל.
 360הדמיון בהגדרה הבסיסית שלו הוא היכולת לזכור את רשמי החושים ,באופן הכי גולמי שלהם .העין
רואה רק מה שלפניה באותו רגע ממש ,היא עצמה לא שומרת שום דבר ממה שראתה .אין שום דרך
לקלוט רשמים באופן כזה ,והדמיון מחובר לחוש בכך שהוא המצע לזכירת רשמי החוש .הזכרון הוא
בהכרח כבר עיבוד ראשוני .ללא זכרון רשמי העין ,לא היינו רואים שאדם שהולך קדימה נע בקו ישר.
כדי לראות את הקו של תנועת הליכת האדם ,צריך שהראיה של הרגע הקודם תישאר חקוקה במה שקולט
את ההסתכלות החושית והוא יצרף אליה את הראיה של רגע זה ,ורק מהצירוף הזה נראה שתנועת האדם
היא בקו ,כי מה שמחבר שתי נקודות הוא קו .איננו חווים שיש שני שלבים ,האחד הוא ראייה חושית של
האדם ההולך כמו שרואים אותו ברגע אחד בודד ,והשלב השני הוא עיבוד המידע הזה וניתוח שלו והסקת
המסקנה שתנועתו היא בקו ישר .אלא החווייה היא שאנו רואים בראייה חושית פשוטה שהאדם הולך
בקו ישר .זה משום שכח הדמיון מחובר לגמרי לכח החוש ופועל ביחד איתו כמו היו אחד .אמנם כח
הדמיון משלים לא רק את הקו שבין שתי נקודות שהיה בהן הגוף הנע ,אלא הוא משלים הרבה יותר מזה.
למשל אם יש אותיות שבורות או שסדרן מוחלף ,אנו יכולים לקרוא את המילים ,כי כח הדמיון משלים.
ההשלמה הזו היא בכל דבר והיא משלימה הרבה יותר דברים ממה שאנו סבורים.
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אם למשל אני מסתכל בחלון ורואה חלק קדמי של פרה הולך קדימה ,ואז ראש הפרה יוצא משדה הראיה
והחלק האחורי של הפרה נראה בחלון עד שיוצא משדה הראיה ,אני חווה כאילו ראיתי פרה שלמה,
למרות שראיתי רק חלקים של פרה .אם ראיתי תלולית עפר באמת ראיתי רק את השכבה החיצונית ואיני
יודע מה יש בתוכה אם בכלל יש שם משהו ,לא ראיתי תלולית עפר ובכל זאת התפישה היא כאילו ראיתי
תלולית עפר .יש חשיבות גדולה מאוד להבין את הכח הזה ,כי הוא ההתחלה של תפישת האדם בצורות,
לא רק בתואר החיצוני אלא באידיאה ,בצורה המהותית .כח זה יש לאדם מלידה ומן הסתם גם לבעלי
החיים .למשל אם רואים כלב קטן לבן ארוך שיער ואזניים ,וכלב גדול שחור קצר שיער וזקוף אזניים,
שני הכלבים דומים זה לזה פחות ממה שאחד מהם דומה אולי לטלה או ארנב .ובכל זאת גם תינוק ,וכבר
מראייה ראשונה (לפני שראה מספיק כלבים כדי לעשות הכללה והפשטה) יודע שזה וזה הם כלב .וגם
כלב מצוייר או מאוייר ,גם אם באיור יש רק חלק מהכלב ,או כלב מזוויות שונות שנראה בהם משהו שונה
לגמרי ,כל אלה התינוק מייד מזהה שהם כלב .הרי שהוא תופש את צורת הכלביות ,את הצורה המהותית,
ולא רק את הרושם המוחשי .הארכתי בזה באדם חי רשימה  ,48ורשימה ( 163כדאי לקרוא את הרשימות
כי זה יסוד חשוב שמועיל להבנת הרבה דברים אחרים).
רשמי החושים לבדם לא ניתנים לתפישה כלל .הם אוסף מתנועע של כתמים סתמיים .רושם החוש בפני
עצמו לא יכול לראות שהכלב שנע ממקומו הוא אותו כלב שהיה מקודם במקום אחר ולא שהכלב ההוא
נעלם וזה כלב חדש .גם ברושם החוש בפני עצמו אין מה שילכד את הכתמים המסויימים האלה לעצם
אחד שהוא כלב .אולי הזנב של הכלב הוא בעל חיים אחר ,אולי רגל אחת של הכלב ביחד עם עשב שנמצא
לידה ומעט מהעפר שלידו הם עצם אחד .אין שום דבר ברושם החוש עצמו שיכול ללכד כתמים מסויימים
לעצם אחד ,ולכן כל הכתמים מפוזרים לגמרי ,הם אפילו לא מתלכדים לכתמים ,ואין בכלל שום דבר .זו
החקירה העצומה של הרקליטוס ותלמידו קראטילוס ,שממנה יסוד לשיטת אפלטון ,וכמו שכתב אריסטו
במטאפיזיקה א' ו':
"כי בהיותו צעיר התקרב אפלטון תחילה לקרטילוס ולדעות האסכולה של הירקליטוס ,כלומר .שכל
המוחשים זורמים בלי הרף ושאין המדע חל עליהם"
הערה ממהדורת ח"י רות בעיבוד שקולניקוב" :קרטילוס  -הקיצוני שבין חסידיו של הרקליטוס" :בסוף
החליט שאסור בכלל לדבר ,ורק רמז באצבע :גם ביקר את הירקליטוס על שאמר שאי-אפשר לשים את
הרגל פעמיים לתוך אותו הנהר ,שהרי ,לפי דעתו ,אי-אפשר לעשות זאת אפילו פעם אחת" (מטפיסיקה
ג .)3 ,את מידת התעמקותו של אפלטון בשיטתו של הירקליטוס יש להכיר מהשיחה תיאיטיטוס .עיין
במיוחד  4ואילך (עמ'  117ואילך בתרגום רות; תרגום ליבס ,כרך ג ,עמ'  .")28ועיין עוד במטאפיזיקה
גמא פרק ה'  ,14a1010ושם פרק ז' ופרק ח'.
החקירה של הרקליטוס חשובה כל כך כי מאוד קשה לאדם לעמוד על כך שרושם החושים שלו לא יכול
להיות המקור לתפישתו שיש בעולם עצמים מוגדרים כלשהם.
בהכרח הכח באדם שתופש את רשמי החושים מעורב בו מתחילתו כח שתופש את הצורות ,ומכח תפישת
ה צורות רשמי החוש מתלכדים לעצמים מוגדרים מסויימים שיש להם אחדות של להיות אותו עצם,
במרחב ובזמן .תפישת הצורה המלכדת היא זו שגורמת שחלקי הפרה שעוברים בחלון נתפשים כפרה
שלמה אחת ,ושתלולית העפר נתפשת כתלולית עפר.
אבן סינא כתב כאן שכח הדמיון מסתכל על המציאות בתיווך הראיה החושית .נקודת השורש של
ההסתכלות ,מי שמסתכל וכח ההסתכלות עצמו ,היא אחת ,הנפש היא אחת כמו שכתב הרמב"ם בתחילת
שמונה פרקים .אם האופן של ההסתכלות הוא לקבל את רשמי החושים ולהסתכל במציאות דרך התיווך
שלהם ,לראות את האידיאות דרך התיווך שלהם ,זה שכל בכח ,שכל דברי ,שהאדם נולד איתו ואינו
שלמותו .ואם אותו מי שמסתכל מיישיר מבטו אל אותן אידיאות בלי תיווך של חומר ,הוא רואה אותן
באופן אחר ,וזה השכל העיוני שנדרש עמל רב לקנותו והוא שלמות האדם.
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יש לך גם כח ששומר את הרשמים של החושים אחרי ההעדר של המוחשים וכמו שהם התקבצו
בו.361

 361עיין מורה נבוכים א' ע"ג הקדמה עשירית שכתב" :שהדמיון לא ישיג אלא האישי המורכב בכללו לפי
מה שהשיגוהו החושים או ירכיב הדברים המפוזרים במציאות וירכיב קצתם על קצתם" הכח של הדמיון
להרכיב ,שמכוחו הוא יכול לצייר ראש אדם עם גוף סוס וכנפיים ,הוא גם זה שבכוחו הוא תופש את
העצמים המציאותיים ,כי הוא יודע להרכיב שרגלי הכלב וזנבו הם עצם אחד עם גופו ולא בעלי חיים
אחרים בפני עצמם .כך כתב גם אלפראבי ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" עמ' [" :116כח המדמה]
הוא משמר את המוחשים לאחר שנעלמו מהחושים .טבעו לשלוט במוחשים ולפקח עליהם ,וזאת בכך
שהוא מפריד אותם זה מזה ומרכיב אותם זה עם זה בהרכבים שונים ,חלקם תואמים למה שחשו [העצם,
הסוס האמיתי שהורכב מרשמי החוש השונים מכח התפישה בצורתו] וחלקם שונים ממנו [יציר דמיון
שאינו עצם כמו סוס עם כנפיים]" .וכן כתב שם גם בעמ'  .114ועיין באיגרת על הנפש מאת אבן סינא פרק
ה ,עמ' .31
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על ידי שני כוחות אלה אתה יכול לשפוט שצבע זה הוא שונה מטעם זה ,362ושזה שיש לו את
הצבע הזה יש לו את הטעם הזה .זה ששופט את שני העניינים האלה צריך שיהיו שני הדברים
הנשפטים נוכחים לפניו ביחד .363כך הם כוחות אלה.364

 362ללא היכולת של כח הדמיון שמלכד את רשמי החוש לא היו הרשמים של אין ספור בני גוון רגעיים
ומשתנים מתלכדים לתפישה של 'צבע' אחד מסויים שאפשר לייחד ולתפוש ,ולא היו הרשמים של אין
ספור בני טעם מתלכדים לטעם אחר שאפשר להבחין בו .כל הרשמים של כל החושים היו בליל נע מעורב
בלי שום יכולת להפריד מהם משהו .ללא היכולת של כח הדמיון לזכור רשמי חוש ,אי אפשר היה לזכור
את המראה ולייחס לו את הטעם .לא היינו יודעים שמה שמתוק הוא התות ,כי לא היינו זוכרים את רושם
הצבע של התות בשעת קליטת רושם הטעם.
 363לכן צריך את הכח הזוכר של כח הדמיון שמביא אל התודעה את חוויית קליטת הרשמים השונים בבת
אחת ,למרות שקליטתם קרתה בזה אחר זה.
הדבר הכי חשוב בחייו של אדם ,התכלית הסופית ,השלמות האחרונה ,הדבקות השלמה באל ,היא היכולת
להשיג באמצעות השכל העיוני המופשט .ההשגה הזו אין בה שיהוי זמן (כמו שכתב בהלכות יסודי
התורה ב' א' "מיד הוא משבח ואוהב ומפאר") ,ולא יכול לפול בה שום ספק ולא טעות ולא שכחה .כל
אלה הם מחמת מחיצות החומר שגורמות לצורך בעמל והתמודדות עם החושך ,אבל כשהמחיצות נופלות
ההתבוננות היא ישירה ופשוטה ,כמו עין בשר שרואה את האור .בזה יתקיים באדם" :והצורות שאין להם
גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין".
אנחנו חיים שקועים בתוך כח הדמיון ,ולא עולה על דעתנו כלל שאנו שקועים בכח הדמיון ושעלינו לחלץ
את עצמנו מהבוץ הזה ולטפס למדרגת תפישה אחרת .מובן מאליו עבורנו שהדרך שבה כח התפישה
שלנו פועל היא הכרחית ואי אפשר לשנות אותה ,שהיא כמו פעימות הלב ופעולת הריאות והעיכול וכן
הלאה ,כך הטבע ואין בלתו .איננו חושבים כלל על האופן שבו אנו תופשים ,כמו שאיננו מתעניינים כלל
באופן פעולת העין .מה שמעניין הוא להסתכל ,להשתמש בעין .ללמוד את דרך פעולתה זה עניין רק
לרופאים ,הלימוד הזה לא יועיל לי לראות יותר ,כל זמן שהעין בריאה .כך אנו מתייחסים גם אל כח
ההשגה השכלית .אבל באמת השכל שלנו עיוור ,ויש אפשרות ללמוד להשתמש בו באופן אחר ואז הוא
יראה אור .מה שאבן סינא מלמד כאן ,הוא להבחין היטב בפעולת התודעה לכל רבדיה ,להתבונן בזה,
לשאול את השאלות שעולות מזה (למשל איך זה שכשאנו רואים הליכה בקו ישר אנו רואים קו ולא רק
את הנקודה שהולכת לארכו .זו שאלה שאדם לא ישאל כל זמן שלא למד באבן סינא .אבן סינא מלמד
אותנו להפנות מבט לשאלות כאלה ,שהן רבות ועמוקות מאוד) ,ומשם לראות איך בהכרח כח הדמיון
הוא לא סוף דבר והוא נצרך לכח שמעליו .כמו שכח הדמיון הכרחי כדי שנוכל להשתמש בחושים ,כך
השכל העיוני הכרחי לפעולת כח הדמיון ,וגם אם עדיין שולט בנו כח הדמיון לבדו מזה כבר נבחין שיש
כח מעליו ,ונוכל להתחיל לתפוש שיש לאן להתרומם.
 364על כח הדמיון
שני הכוחות המדוברים כאן ,הכח שמצרף את רשמי החושים לעצמים ,והכח שזוכר את רשמי החושים
ואוסף אותם למצבור רשמים שמהם אפשר ללכד את העצמים המוגדרים ,שניהם הם צדדים של אותו כח
ונקראים באופן כללי כח הדמיון .כח הדמיון הוא כח שמחובר לכח הראיה ורואה איתו ביחד .לכח הדמיון
יש יכולת הפשטה מוגבלת .ללא כח הדמיון אין בכלל תפישה של צורות ולכן לא של עצמים .כח הדמיון
יכול לתפוש צורות ,אידיאות ,ובעזרתו האדם תופש עצמים ,רק שהוא לא יכול להפריד בין האידיאה
לחומר .כיוון שכח הדמיון תופש עצמים וזוכר את החוויה של רושם החוש שהם הטביעו בו ,הוא גם יכול
להגדיר מילים שמסמנות את העצמים האלה ,והוא זה שיוצר את השפה .יש כושר מחשבה מילולי שגם
הוא רובד של כח הדמיון ,הוא יודע לקשר בין מילים לעצמים .כמו שכח הדמיון הציורי יכול לצייר ראש
אדם עם גוף סוס ובעל כנפיים ,וליצור דמות דמיונית שעם זאת מתאימה לחוקי הטבע (הראש צריך להיות
מחובר לגוף ובלי זה בעל החיים הדמיוני ימות ,ואם יתלשו כנפיו הוא לא יוכל לעוף גם אם יחיה ,וכך
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הלאה) ,כך כח הדמיון שעוסק במילים יכול לחבר מילים לפי חוקיות שיש לה הגיון פנימי .אבל הוא לא
רואה את החיים והמהות של מה שמאחרי המילים (בעניין השפה ,אופן השימוש בה ,והיחס שלה אל מה
שעומד מאחריה ,עיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,57וגם ברשימה  56שם) .לכן כל מה
שאנו מכירים כ"שכל" ,מה שנקרא אינטלקט ,רציו ,וכיו"ב ,הוא אופן גבוה של כח דמיון ,ולא שכל עיוני
שהוא השכל האמיתי ,שמשיג דברים במהותם המופשטת באופן בלתי אמצעי ,על ידי אחדות השכל
המשכיל והמושכל.
כעת יובנו יותר דברי המורה נבוכים א' ע"ג בהקדמה העשירית:
"הערה .דע אתה האיש המעין בזה המאמר שאם ידעת הנפש וכוחותיה והתאמת לך בה כל דבר לפי
אמיתת מציאותו  -הנה תדע כי הדמיון נמצא לרוב בעלי החיים (אמנם בעלי החיים השלמים כולם  -רצוני
לומר אשר להם לב  -מציאות הדמיון להם מבואר); ושהאדם לא הובדל בדמיון .ואין פועל הדמיון -
פועל השכל אבל הפכו  -וזה כי השכל יפרק המורכבות ויבדיל חלקיהם ויפשיטם ויצירם באמיתתם
ובסיבותם וישיג מן הדבר האחד ענינים רבים מאוד שביניהם הפרש אצל השכל כהפרש שני אישים מבני
אדם אצל הדמיון במציאות .ובשכל יבדיל הענין הכללי מן הענין האישי ולא יתאמת מופת מן המופתים
אלא בכללי .ובשכל יודע הנשוא העצמי מן המקרי .ואין לדמיון פועל דבר מאלו הפעולות  -שהדמיון לא
ישיג אלא האישי המורכב בכללו לפי מה שהשיגוהו החושים או ירכיב הדברים המפוזרים במציאות
וירכיב קצתם על קצתם והכל  -גשם או כח מכוחות הגשם כמו שידמה המדמה איש אדם וראשו  -ראש
סוס ולו כנפים וכיוצא בזה  -וזהו הנקרא הבדוי השקר שלא ישוה לו נמצא כלל .ולא יוכל הדמיון בשום
פנים להמלט בהשגתו מן החומר ואפילו הפשיט צורה אחת בתכלית ההפשט; ולכן אין בחינה בדמיון"
ויש לצרף לזה את דבריו בהלכות יסודי התורה ד' ז'" :לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה
בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה".
על הסיבתיות
מה שכתב במו"נ "שלא יתאמת מופת אלא בכללי" ,הכללי הוא המין ,דהיינו הצורה שנתפשת מחולקת
מהגוף .הדמיון רואה כלב ומשיג בו את צורת ה'כלביות' הכללית שהכלב הפרטי הזה נוטל בה חלק (לכן
תינוק י ודע לזהות שבעל חיים אחר שנראה שונה גם הוא כלב) ,והוא רואה אריה ומשיג בו את הצורה
הכללית של אריה .מכח השגת הצורה הכללית ,המהות ,אם הדמיון יראה אריה הוא יידע מראש שאם
האריה יוציא קול זו תהיה נהמה ולא נביחה .אבל הדמיון לא יכול לקבוע בלי ספק ,כאמת פילוסופית,
שלעולם לא יהיה אריה נובח .לשם כך צריך לא רק לראות את הצורה כמאפיין של האריה החומרי (על
דרך שכתב אריסטו בקטגוריות פרק ה' ,ששם כתב את המבט של הדמיון שממנו מתחילה החקירה של
הפיזיקה) ,אלא להשיג אותה באופן מובדל מהחומר.
זו הטענה של הפילוסוף דיוויד יום שאין לנו דרך לדעת בוודאות מוחלטת ,ברמה מתימטית ,שמחר
השמש תזרח .רק ראינו שעד עכשיו היא זרחה ,אבל להקיש מזה שמחר היא גם תזרח אין לזה הכרח .זו
טענה שיש בה גדלות כיוון שמאוד קשה לאדם לעמוד על זה ,ולכן היא פוריה מאוד .רק אחרי העיון הזה
אפשר להגיע לעיון שאם משיגים את הצורה של השמש באופן מופשט מחומר ,יודעים שמהותה היא כך
שהיא בהכרח תמיד סובבת ,תמיד זורחת ושוקעת בזמנים קבועים.
מי שמשיג ישויות מתמטיות ,בשכל מופשט בלי חוש ,יודע בוודאות גמורה שגם מחר שטח מרובע ישר
זווית יהיה מכפלה של צלעותיו .לכאורה גם כאן דייוויד יום היה יכול לומר שמה שראינו שעד היום שטח
מרובע ישר זווית הוא מכפלת צלעותיו ,אין זה מכריח שגם מחר יהיה כך .דייויד יום שאל על עקרון
הסיבתיות ,אנו סבורים שאם ראינו עשן ואש ,האש היא סיבת העשן .לדבריו לא באמת ראינו שהאש היא
סיבת העשן ,רק ראינו שהם מופיעים בסמיכות ,ולכן אין לנו הכרח לומר שגם בעתיד ימשיכו להופיע כך.
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גם אבן סינא עסק בזה לעיל ,הוא אמר שאם אנו רואים יד אוחזת מפתח ומניעה אותו ,כעת המפתח והיד
נעים ביחד ,וכמו שאפשר לומר שהיד היא סיבת תנועת המפתח באותה מידה אפשר לומר שהמפתח הוא
סיבת תנועת היד ,או ששניהם נעים כמו להקת ציפורים שנעות ביחד בלי קשר סיבתי .כך גם אורך צלעות
המרובע ישר הזווית הן סיבה לשטחו ,ואם לא נקבל את עקרון הסיבתיות נוכל לומר שמה שאורך הצלעות
הוא כך ומידת השטח היא כך ,אלה שתי תופעות שעד היום ראינו אותן באות ביחד אבל איננו יודעים
שאחת מהן סיבה לשנייה ולכן אפשר שמחר הן לא תופענה ביחד.
בגיאומטריה ומתימטיקה איננו יכולים להשתכנע מטענת דייויד יום ,אנו כמו רואים בחוש שהסיבה
והמסובב הם אחד ,ושהקשר ביניהם הכרחי מעצם מה שהם .קשרים סיבתיים כמו שחיבור שתיים ועוד
שתיים מסובב ממנו שיהיו ארבע ,וכל כיוצא בזה ,נתפשים אצלנו הכרחיים כי הם קושרים את הכל
לאחדות ,והאחדות הזו היא המתמטיקה עצמה .אם מה ששתיים ועוד שתיים הם ארבע הוא מקרי ,ומחר
אפשר שיהיו חמש ,נפל כל הבניין של המתמטיקה ,שכולו קשרים הכרחיים כיוון שכולו אחד (אני מדבר
כאן רק על מתמטיקה אויקלידית כמו זו שלומדים ילדים .מתימטיקות גבוהות מודרניות הן עניין בפני
עצמו ולא כאן מקומו) .יש מקום לומר שמה שאחת ועוד אחת הן שתים זו הגדרה ולא תיאור מציאות
מופשטת ולכן זה לא קשר סיבתי .למשל אם מגדירים חוקי משחק שחמט שכשהחייל מגיע למשבצת
שעומד בה חייל האוייב הוא מכה אותו ,אין קשר סיבתי בין הגעת החייל למשבצת להכאת חייב האוייב,
אלא זו הגדרה בלבד ,והקשר הוא מכח ההגדרה ויכולנו להגדיר אחרת .במתימטיקה כמובן יש דברים
שנתונים להגדרה (למשל אפשר להגדיר שיש רק שלושה מספרים ,אחת שתיים ושלוש .ואם יש שבעה
תפוחים נספור אותם :אחד ,שניים ,שלושה ,שלושה ואחד ,שלושה ושניים שלושה ושלושה ,שלושה
ושלושה ואחד) ,אבל אחרי הגדרת השפה המתימטית ,התוכן שלה הוא תיאור מציאות ,למשל מה
שפעולת חיבור מוסיפה את המחוברים זה לזה ,או הקשר בין אורך צלעות המצולע לשטחו ,וקשרים
כאלה הם מה שמדברים עליו כשמדברים על קשרים סיבתיים.
הטענה של דייוויד יום יכולה לשכנע רק כשמדובר על הטבע ,על סיבוב השמש או תולדת העשן מהאש.
זה משום שהחומר יכול להסתיר את הסיבתיות ההכרחית ,ובמשך הדורות השתלט על המחשבה ההסתר
הזה .מי שמשיג צורות בהשגה שכלית מופשטת יודע את המהות שלהן ורואה את הקשרים הסיבתיים
ביניהן מוכרחים ,אחדותיים ומובנים מאליהם ,אף יותר מהקשרים הסיבתיים במתימטיקה.
כתבתי שלפי דייוויד יו ם אפשר לשאול אולי מחר שטח המרובע ישר הזווית לא יהיה מכפלת צלעותיו.
השאלה המדוייקת אינה על מחר אלא על עכשיו ,לפי דייוויד יום נצטרך לומר שעכשיו הקשר בין אורך
הצלעות ובין השטח הוא מקרי ,אם עכשיו הוא מקרי מחר אפשר שישתנה ,אם עכשיו הוא מהותי לא
ייתכן שמחר ישתנה .אם אדם מסתכל על הקשר בין אורך צלעות המרובע ובין שטחו ,הוא לא יכול לומר
שזה קשר מקרי ,כי הוא רואה שאורך הצלעות והשטח הם דבר אחד ממש ,אלה שתי בחינות של גילוי
אותו הדבר עצמו .הסיבתיות בעמקה היא אחדות .הסיבה והמסובב הם שתי בחינות גילוי של אותו הדבר
עצמו ,ממש כמו אורך הצלעות והשטח .במתמטיקה האחדות היא לא תחת הזמן ,זה לא שאתמול היו
צלעות והיום נולד מזה שטח .אמנם בסדר הלוגי הצלעות קודמות לשטח ,אבל זה לא סדר זמני .אם
המרובע הגיאומטרי היה גוף חומרי ,היה אפשר שבסדר הזמן אתמול היו רק צלעות ועוד לא היה שטח,
ולאחר יום הופיע השטח .זה התעתוע של הזמן ,שהוא צלם נע של הנצח .תנועה היא ההיפך מנצח ,והיא
מסתירה את הנצח ,אבל באמת הזמן הוא צלם של הנצח ולא הכחשה שלו .לכן המעמיק להתבונן רואה
שהצלעות שהיו אתמול הן סיבה הכרחית לשטח שנולד היום וזה לא מקרה .הראייה הזו אומרת שבאמת
הכל אחד והכל נצחי .זו עוד דרך להבחין בין כח הדמיון לשכל העיוני ,ההסתכלות של דייויד יום היא
כח הדמיון ,שרואה את מעטה החומר החיצוני שמסתיר את האחדות ,ולכן גם את הסיבתיות ,וההסתכלות
שרואה את הסיבתיות שתחת הזמן באותה דרך כמו שרואה את הסיבתיות במתימטיקה ,כי היא חודרת
לעומק דרך מחיצות עיוורון הזמן ורואה אות כאספקלריא של הנצח ,זה השכל העיוני.
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בעלי חיים ,יהיו שלמים או בלתי שלמים ,365גם משיגים מושגים פרטיים ממוחשים פרטיים.366
מושגים אלה אינם חושיים ולא הגיעו דרך החושים .367דוגמה לזה היא המושג הלא-חושי
 365כוונתו בחלוקה בין שני סוגי בעלי החיים היא כמו שכתב במו"נ א' ע"ג" :הנה תדע כי הדמיון נמצא
לרוב בעלי החיים; אמנם בעלי החיים השלמים כולם  -רצוני לומר אשר להם לב  -מציאות הדמיון להם
מבואר".
 366כאמור מכח החוש לחוד חתול לא היה יודע שיש עכבר ,כי החוש לא מלכד את חלקי העכבר לעצם
אחד ומבדיל אותם מרשמי חוש אחרים ,החתול לא היה מבחין שזהו אותו עכבר אם עבר זמן ,ובפרט
כשהעכבר נע ויש שינוי גם בזמן וגם במקום ,ומה יש בכח החוש בפני עצמו שיכול לצרף את העכברים
השונים בזמן ובמקום להיות אותו העכבר .אלא החתול בהכרח משיג את הצורה ,האידיאה במובן
האפלטוני ,של 'עכבר' (יש גם חלקים של כח דמיון שמיוחדים לבני אדם ,שהם הגבול בין כח הדמיון
לשכל העיוני ,עיין בזה ב"על הנפש" של אריסטו ג' פרקים י'-י"א ,במורה נבוכים א' ע"ב על הכח המדבר,
ושם ובמו"נ א' ע"ג (בשם אלפראבי) וא' נ"ב על תחילת הדעת המשותף (או המשתתף) ,ב"דעותיהם של
אנשי העיר המעולה" פרק כ' על הכח החושב) .אם החתול היה יכול להשיג את הצורה המהותית
המופשטת מחומר של העכבר הוא היה יודע את חייו ואת נפשו ולא היה יכול להתאכזר אליו.
זה מה שכתב אבן סינא שבעלי החיים תופשים מושגים פרטיים ,הכוונה כמו שכתב בקטגוריות פרק ה'
שהתפישה היא לפני הכל בפרט היחיד החומרי; האינדיבידואל ראובן הוא ה'נמצא' במובן הכי אמיתי
ראשוני ומוחלט; והישות הכוללת ,היא הצורה הכללית 'אדם' ,לא נתפשת כנמצאת באופן אמיתי ראשוני
ומוחלט כשלעצמה ,אלא היא נמצאת רק באופן מציאות משני ,שנשען על המציאות של הפרט היחיד.
ועיין באגרת תחיית המתים על תפישת ההמון ותפישת החכמים.
במורה נבוכים ג' מ"ח כתב" :להשמר ולהרחיק לשחוט משניהם הבן לעיני האם ,כי צער בעלי חיים בזה
גדול מאד ,אין הפרש בין צער האדם עליו וצער שאר בעלי חיים ,כי אהבת האם ורחמיה על הולד אינו
נמשך אחר השכל רק אחר פעל הכח המדמה הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם - ".הרגשות של
בעלי חיים אינם שונים משל אדם ,וכך גם תבונתם ,כל זמן שהאדם לא זכה להשגה של שכל עיוני מופשט,
אלא רק של שכל מילולי שיסודו בכח הדמיון.
עכביש יכול לטוות קורים במבנה משוכלל ,או נמלים בונות קן מחוכם ,ובאמת כל בעל חיים יש בו תבונה
נפלאה כשמתבוננים ,יש הטוענים שזה "אינסטינקט" .זו מילה שקרית חסרת הגדרה שמחשיכה את העניין
ולא מאירה אותו .באמת תבונתם היא בדיוק כמו התבונה האנושית .כמובן שיש דברים שאנו מפותחים
בהם יותר ,אבל יש דברים שהם מפותחים בהם יותר ,וכל אלה הבדלים שאינם מהותיים .אם יש שיירת
נמלים ,ועושים תעלת מים לרוחבה ,הנמלים ממשיכות ללכת ישר ונופלות למים זו אחר זו .יש שמוכיחים
מזה שאצלם אין תבונה אלא רק "אינסטינקט" .תבונת הנמלים אינה כמו תוכנת מחשב שיש בה תוכנית
פעולה אוטומטית שלא מתייחסת למציאות ,הן למשל יודעות לבחור מקום מתאים לקן לפי תנאי השטח
ועוד הרבה מאוד כיוצא בזה .אלא פשר הדבר הוא משום שלפרטים יש שעבוד לתבונה כללית מלבד
לתבונתם הפרטית ,ואם יש הוראה "מלמעלה" ללכת ישר ,הם הולכים בזה אחר זה לתוך המים .עיין בזה
במו"נ ג' ל"ד .אם אדם בורח מדב מסוכן וליבו כמעט מתפקע ,הלב ימשיך לפעום בקצב שהוא הרסני
ללב מצד שהוא פרט ,בגלל שהגוף כולו מנהיג אותו כך .יש בעלי חיים שאצלם מתגלה יותר פעולת
התבונה הכללית ויש כאלה שאצלם היא מתגלה פחות ,זה תלוי עד כמה הם חברותיים .המתבונן ימצא
שבהרבה מאוד דברים ,גם ענייני חיים ומוות ,בני אדם מתנהגים גם הם כמו אותן נמלים שנופלות למים
זו אחר זו.
השקפת העולם היסודית של בני העולם העתיק לעומת השקפת בני העולם החדש
החשיבות הגדולה של הזהות בין הרגשות ושאר כוחות ההכרה והתבונה בין האדם לבעלי החיים ,מלבד
השכל העיוני שרק הוא מיוחד לאדם (עיין מו"נ א' סוף פרק א') ,היא בכך שיש הבדל קיצוני בנקודה הכי
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שהכבשים משיגות מהזאב ,והמושג הלא-חושי שהַאיִׁל משיג מהכבשה הנקבה .368זוהי השגה
פרטית במובן שאותו כח פנימי 369שופט באופן דומה לאופן שבו החושים שופטים מה שהם
ראשונית וקיומית ,בין השקפת העולם של העולם העתיק ובין השקפת העולם של העולם החדש .בעולם
החדש ההתחלה היא עמדה של ניכור ופירוד ובדידות מול הטבע ,מול כלל המציאות .הטבע נתפש כגיבוב
חומר מת מקרי ושרירותי .לכן אי אפשר כלל לקבל שהדוממים חיים ויש בהם אהבה (כמו שכתב במאמר
של אבן סינא על האהבה ,פרק ב' ,שמצורף כאן אחרי הרמיזות וההערות) ,קשה לקבל שבצמחים יש
תודעה מפותחת וחיי נפש ,וגם לגבי בעלי החיים קשה לקבל את זה ולכן אומרים שכל רגשותיהם
ותבונתם הם רק "אינסטינקט" .לעומת זאת בעולם העתיק היקום כולו נתפש כיש אחד חי שכל הנמצאים
הם איבריו ,כמו שכתב בטימיאוס והובא במו"נ א' ע"ב ,והיתה קושיה למה קליאס וסוקרטס הם לא אדם
אחד ואריסטו הוצרך לתרץ שזה בגלל החומר ,כמו שתי אצבעות בגופו של ראובן ששתיהן הן ראובן ורק
בגלל החומר הן שתיים .בעולם כזה הכל מחובר ולכן הרגשות והתבונה של בעלי החיים נתפשים בקלות
כדומים לשל האדם .המניע של המדע המודרני היא הסקרנות ,כלפי מה שזר יש סקרנות .בעולם העתיק
המניע ללימוד לא היה סקרנות אלא היה אותו מניע שיש לעץ להכות שורש ,להיות בחיבור ,לחיות .תינוק
שזה עתה נולד מטפס על אמו לחפש מזון ,הוא תופש את המציאות כמשהו חי שפונה אליו ,שהתינוק
עצמו הוא חלק ממנו ,שמסודר כדי להיטיב איתו .הסדר מעיד על אחדות ועל כוונה .לפי האמת אין שום
סיבה לוותר בשלב מאוחר יותר על דרך תפישת המציאות הזו.
 367האדם לא משיג את הצורה "כלב" מכח החושים או בדרך כלשהי שנובעת מהם ,אלא הצורה מושגת
ממקור שאינו חוש ,דהיינו הצד המופשט של כח הדמיון (כמו שכתב אבן סינא לעיל פרק ח' שיש צד של
הפשטה גם בדמיון רק שאינו מוחלט) ,ומשם האדם מחיל אותה על רשמי החוש ,תפישת הצורה,
האידיאה ,היא חיצונית לרשמי החוש ,מגיעה אליהם ממקור זר להם ,מארגנת אותם מבחוץ כמו שצייר
מארגן את הצבעים על הבד .כך גם בהכרח אצל בעלי החיים.
 368אם הכבשים היו מפחדות מזאב רק בגלל הנסיון הקודם ,אחרי שפעם תקף אותן זאב קטן ושחור וארוך
שיער וכעת באים אליהן זאב גדול ובהיר וקצר שיער ,ולידו צבי באותו גודל וצבע ואורך שיער ,אם המקור
להשגתן הוא רק הנסיון הקודם ,מניין להן לפחד מהזאב ולא מהצבי .אלא בהכרח יש להן השגה במהות
הזאב שאינה מכח השגת החוש ,בזאביות שלו .באותו דבר שמכוחו תינוק שראה פעם תמונת זאב יידע
לומר מיהו זאב ומיהו דב גם כשיראה תמונה מזווית אחרת או איור גרפי שלא דומה בשום עניין חושי
לתמונה הראשונה .נראה שכוונת אבן סינא שכבשים מפחדות מזאב גם בפעם הראשונה שראו אותו ומזה
רואים בלי ספק שיש להן השגה לא-חושית במהות ,כי רשמי החוש לגבי גוף הזאב לא מגלים כלל על
היותו מסוכן יותר מסוס שגם לו יש שיניים גדולות ,והסכנה היא מצד טבע נפשו דהיינו האידיאה שלו,
צורתו ,ורק מי שתופש את צורתו יכול לדעת שיש בו סכנה .כמו שהתפישה ממי להתרחק מונחת רק
בתפישת האידיאה ,כך גם התפישה למי להתאוות מונחת רק בתפישת האידיאה ולא ברשמי החוש ,שמצד
הרשמי החוש אין הבדל מובהק בין כבשה נקבה לבין כבש זכר.
בנעורי הסיד שהיו מסיידים את הקירות היה סיד אמיתי שמכיל סידן .תינוקות שהיה חסר להם סידן היו
ַ
אוכלים פירורים מהסיד .בזמננו שהסיד סינטטי התינוקות לא מכרסמים ממנו גם אם חסר להם סידן.
תופעות כמו אלה מצויות הרבה מאוד בכל עולם החי .מניין תינוק יכול לדעת שבסיד יש סידן? איך הוא
יודע להבחין בין סיד אמיתי לסיד סינטטי? בהכרח יש לו תפישה באידיאה המופשטת הרוחנית של הסיד,
כמו שלכבשים יש תפישה בזאב וכמו שלכבש זכר יש תפישה בכבשה נקבה .אותה שאלה אפשר לשאול
גם על חתול איך הוא יודע שעכבר יזין אותו וחתיכת עץ לא תזין אותו .הוא יודע את זה גם בלי שניסה
לטעום כל מה שראה .כשאנשים קוראים לראשונה על תורת האידיאות של אפלטון הם סוברים שמדובר
בישויות רוחניות שאדם מהשורה לא יכול להשיג אותן .השגה מופשטת מחומר ,ללא תיווך ,היא אכן
שמורה ליחידי סגולה שעמלו בזה הרבה מאוד ,אבל השגה באידיאות בדרך שמעורבת בחומר יש בהכרח
לכל בעל חיים .ועיין עוד בזה באדם חי ברשימות  48ו .163
 369המדרגה התחתונה של כח הדמיון שמחוברת לפעולת החושים.
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רואים .מכאן שיש לך כח שאליו פעולת שיפוט זו שייכת .370מלבד זאת ,אתה ,כמו גם הרבה בעלי
חיים שאינם מדברים ,יש לך כח ששומר את המושגים האלה אחרי שנשפטו 371על ידי זה ששופט
אותם .372כח זה הוא שונה מזה ששומר את הצורות .373כלי גופני מיוחד ושם מיוחד שייך לכל
אחד מכוחות אלה.
 370המדרגה התחתונה של כח הדמיון בהכרח שייכת לכח שמעליה ,שמעבד ברמה נוספת את מה שנקלט,
וגם הוא עוד מדרגה ממדרגות כח הדמיון .אבן סינא כתב שכח הדמיון הנמוך ביותר שופט בדרך דומה
לדרך שבה החושים שופטים; הנושא הוא הפשר של מה שנקלט .החושים לבד קולטים רשמים מעורבים
ומשתנים חסרי כל פשר .כמו למשל מצלמה שקולטת קרני אור באורכי גל שונים ,היא עצמה כבר יודעת
לפרש שאורך גל כזה הוא צבע כזה אבל לא יותר מזה .כח הקליטה של המצלמה לבדו לא יכול לתת
לצבעים האלה שום פשר ,המצלמה אם היה לה פה לא היתה יכולה להשיב האם היא צילמה סוס או אדם,
כי היא רק קלטה אורכי גל שונים שיוצרים אצלה תגובה של צבעים שונים ,והצבעים לא מונח בהם האם
הם צבעים של סוס או של אדם או של משהו בכלל ,ובאמת ברמה הזו עוד לא יתכן בכלל 'משהו' .הדמיון
נותן פשר לרשמי החוש ומפרש שהצבעים מצטרפים ל'משהו' ,קבוצת הצבעים הזו עומדת מלוכדת בפני
עצמה והיא צבעי סוס ,ואלה צבעי אדם .זה כבר שימוש בתפישה באידיאה שממנה מגיעות הגדרות כמו
'סוס' ואדם' ,שהרי אין להן שום מקור בכתמי הצבע מצד עצמם .כח הדמיון הנמוך עוסק רק במתן הדרגה
הראשונה של פש ר לרשמי החוש ,הוא מפרש אותם מכתמים חסרי כל פשר לראייה שכתמים אלה הם
רושם החוש שמטיל 'משהו' .כאן נולד ה'משהו' ,כאן תחילת ההכרה ,לפני כן זהו רק הנהר של הרקליטוס
שאין בו מדע כלל .כח הדמיון מפרש שלא רק צבעים מוטלים על העין מהחוץ ,אלא צבעי 'משהו' ,סוס
למשל ,מוטלים על העין מהחוץ ,אבל עדיין הכל רק ברמת כתמי צבע .זו הכוונה שאותו כח שופט בדומה
לשפיטת החושים .אין כאן חדירה למהות של הדבר ,כתמי הצבע גם אם הם מאורגנים לקבוצה שהיא
כתמים שמטיל סוס ,לא יכולה להיות מונחת בהם הבחנה שזאב הוא מסוכן וכבש לא ,שנקבה יכולה
לגרום ל זכר להתאוות ,ושאר דברים שחודרים למהות העצם יותר ממה שיש בקליפת כתמי הצבע
החיצונית שאותה הוא מטיל על העין .לכן יש הכרח שאותו כח דמיון נמוך ,מעלה את הדברים לשיפוט
של כח דמיון במדרגה גבוהה יותר ,שהוא שופט לא רק בדומה לחוש לפי הצבע ,אלא חודר יותר לאידיאה
שיש ב ה את מהות הדבר ,וממנה הוא משיג שבמהות הזאב יש כח של חיה טורפת והוא מסוכן ,וצבי או
כבש אין במהותם כח כזה ואינם מסוכנים.
" 371שופט" כאן פירושו מבחין שזה עצם מסויים זה וזה ,הכבשה רואה משהו ושופטת שזה זאב ולא
משהו אחר .היה אפשר גם לתרגם "מגדיר" או "מבחין" או "קובע" ,והלכתי בעקבות תרגום ענאתי
שכתבה .judges
 372כח הדמיון השני במעלתו ,שיודע לפרש את מהות הדבר שהחוש רואה ומשיג שזאב מסוכן מצד מהותו
וטבעו ,עדין בהכרח יש מעליו כח נעלה יותר ,השלישי במעלתו מכוחות הדמיון .כי הכח השני רק תופש
שזאב מסוכן כשהוא רואה זאב ,אבל הוא צריך בכל פעם שהוא רואה זאב להשיג מחדש את טבעו
המסוכן .בכח הדמיון השני במעלתו עדיין אין זכרון של טבע מסוכן ,שנלמד מהשגת הזאב הקודם
שראיתי ,שממנו אסיק גם לגבי הזאב הנוסף שאראה .כל זאב נתפש בפני עצמו .אין בנייה של הכללה,
שיש מין של זאבים שהוא בעל טבע מסוכן וכל הפרטים משתייכים אליו ונוטלים חלק בטבעו .אין השגה
של סדר וחוקיות בטבע ,לא רואים שעצמים כבדים נופלים ,רואים רק שתפוח זה נופל .לשם השגת סדר
וחוקיות וכללים ,לא די בשני הכחות הראשונים שמפרשים שמה שהחוש קלט הוא עצם ולא בליל רשמים
חסר פשר ,ואחר כך שהעצם הוא לא רק אוסף צבעים אלא הוא בעל טבע ומהות מסויימים ,אלא צריך
כח שלישי במעלתו שיכול לזכור את ראיית אותם עצמים שהכח הראשון והשני הביאו לשיפוטו ,והזכרון
של הכח השלישי אורג את הרשמים למערכת אחת שבה כולם עולים בזכרון ונוכחים ביחד ,ורק אז אפשר
למצוא במערכת הזו חוקיות ושיטתיות ומינים כוללים וכל כיו"ב.
 373כח הדמיון השלישי במעלתו זוכר את כל העצמים בעלי הטבע הפרטי ,את הזאב האחד הפרטי הזה
שיש לו טבע מסוכן ,וגם את שאר הזאבים ,ורואה מצירוף ביחד של כל הפרטים שבזכרון שיש טבע של
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הכח הראשון הוא אשר מכונה החוש הכללי  (al-ḥiss al-mushtarak)374או פנטזיה
( .)banṭāsiāהכלי שלו הוא הרוח שנמצאת בבסיס של עצב הראיה ,במיוחד בחלק הקדמי של
המוח.
זאביות לזאבים וכן לכל העצמים יש טבע וכללים וחוקיות וסדר (בלי זכרון אי אפשר לצרף את הפרטים
ביחד לתמונה שמורכבת מכולם ,אלא כשאחד מושג ,זה שהושג לפניו כבר נשכח ,והמבט רואה תמיד רק
פרט אחד ולא מבט כללי) .הטבע שמושג במדרגה השלישית הזו הוא הצורות ,האידיאות ,בתפישה הכי
בסיסית שלהן .טבע הזאב היחיד שמושג כבר במעלה השנייה של כח הדמיון ,מונחת בו תפישת האידיאה,
שממנה נובעת הידיעה שזאב יכול להיות מסוכן ,אבל זו עדיין לא יכולה להיקרא אידיאה כי היא פרטית
לגמרי לאותו זאב אחד שכעת רואים .יש בהגדרת האידיאה שהיא כלל ,שפרטים יכולים ליטול בו חלק,
וכללים מושגים רק אחרי המעלה השלישית של כח הדמיון.
אחרי שהמעלה השלישית של כח הדמיון יכולה להשיג אידיאות כלליות ,אמנם לא מופשטות מחומר
אלא כהכללה של המהות שרואים בפרטים ,שהם נתפשים כמציאות במובן הכי ראשוני ,עדיין חסרה
האפשרות לזכור תפישת אידיאות ,כדי לראות את האידיאות כולן כמערכת אחת .הכח השלישי יכול
לתפוש אידיאה ,כטבע מהותי כללי של קבוצת פרטים ,אבל כשהוא יסתכל על סוסים הוא יראה אידיאת
סוס ,אחר כך הוא יסתכל על בני אדם ויראה אידיאת אדם .כל אידיאה נתפש כדבר אחד שקיים לעצמו.
היכולת לזכור את תפישת האידיאה ועל ידי הזכרון לתפוש מערכת שלמה של אידיאות רבות ,לראות את
המציאות כולה כמערכת אחת ,כמבנה אחד ,שהאידיאות הן אבני הבניין שלו ,לשם כך צריך להבחין
במדרגה נוספת של כח הכרה ,היא המדרגה הרביעית ,שזוכרת את האידיאות ,כלומר שמארגנת אותן
למערכת אחת ,לאחדות.
כשאנו מדברים כאן על זכרון ,מדובר על זכרון שלא מבחינים בפעולתו .זה לא כמו שמנסים להיזכר
במשהו שקרה לפני זמן רב ,או במספר טלפון של מישהו ,ואחרי מאמץ מצליחים להעלות את זה בזכרון.
למשל מה שקרה לפני רבע שנייה נתפש אצלי בהכרה כהווה ולא כעבר .ההווה הוא נקודה חסרת משך,
כלומר איננו יכולים לתפוש שום דבר אלא רק זכרונות .נקודת ההווה שאורכה אפס מייד נגמרה ,כעת אני
רק זוכר אותה ,היא לא קורה עכשיו ,היא קרתה בעבר .ההכרה של העבר היא זכרון ולא תפישת הווה,
לכן מה שאנו תופשים כהווה איננו אלא זכרון של העבר הקרוב .כשהעבר הזה מתרחק מרחק רב רק אז
אנו תופשים אותו בחווייה שאנו מפרשים אותה כהיזכרות בעבר .זכרון של העבר הקרוב מתפרש אצלנו
כחויית השגת ההווה .איננו מבחינים כלל שזו פעולת זכרון ונדמה לנו שזו פעולת השגה פשוטה בלי
שימוש בזכרון .כשאבן סינא מדבר כאן על זכרון .ההכרח שיש זכרון של רשמי החוש ,וזכרון של
העצמים ,וזכרון של האידיאות ,הוא מתכוון לזכרון שאיננו מבחינים בו כחווייה של היזכרות ,בשעת
מעשה הוא יוצר חווייה של השגה פשוטה ולא של היזכרות ,ואנו יכולים להבחין שהוא זכרון ולא הכרה
פשוטה רק מכח ניתוח עיוני של פעולת ההכרה.
 374אחרי שביאר באופן כללי את הכרחיות קיומן של ארבעת המדרגות ,הוא חוזר ומבאר את עניינן אחת
לאחת ,וקורא להן בשמות.
החוש הכללי נזכר ב"על הנפש" של אריסטו ג' ז'431 ,א .17בשמונה פרקים לרמב"ם פרק א' כתב שהכח
הנמוך ביותר בנפש הוא כח הזן [שהוא הבשר עצמו] ,ואחריו 'הכח המרגיש' ,שהוא הכח של קליטת
החושים (אחר כך בא כמדרגה שלישית הכח המדמה או כח הדמיון) .מהלשון "הכח המרגיש" משמע
שמדובר בכח קליטה אחד שכולל בתוכו את כל החושים השונים ,אין כח ראיה וכח שמיעה ככוחות
נפרדים ,אלא 'כח מרגיש' אחד.
כך גם מבואר ביתר ביאור ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" מאת אלפראבי תחילת פרק כ' ,עמ' ,114
ועיין שם בהערת המתרגם מספר  .110החושים לבדם לא יכולים לקלוט שום דבר מהמציאות ,כי הכל
הוא רק בליל מתנועע של צבעים וקולות וכו' ,שלא מתלכד לעצמים נפרדים כלל .לכן תמיד בהכרח
מעורב בחוש גם חלק של הכח המדמה מהמדרגה הראשונה שפירושו יכולת מסויימת של הפשטה ,של
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תפישה בצורות ,שמארגן את הרשמים לעצמים ,לפחות לרשמי חושים מובחנים כגון כתם מסויים של
צבע וצליל מסויים של קול .הכח המדמה שבהכרח גמור מעורב בכח החוש והוא אחד איתו ממש ,נכלל
גם במדרגה של הכח המרגיש ,כלומר כח החושים ,ולא רק במדרגה של כח המדמה .לחומר לחוד ,בלי
שום צורה כלל ,כלומר בלי ששום אידיאה מצטיירת בו ,אין שום מציאות וכל שכן אין שום אפשרות
תפישה בו ,זה החומר הראשון ,התוהו .לכן גם לא יתכן שתהיה השגת חוש חומרית לגמרי ,שתופשת רק
את הרשמים שנובעים מהחומר בלי שום תפישה באידיאה .מה שיש בכח החוש שתופש התחלת של
אידיאה ,שהרשמים מתלכדים להיות 'משהו' ,אינו שונה מחוש לחוש ,אותו כח שתופש אידיאה בצבעים
החומריים ,הוא עצמו זה שתופש אידיאה בצלילים ובטעמים ובריחות .לכן הוא נקרא החוש הכללי.
לזה כוונת הרמב"ם במו"נ א' ע"ג" :שהדמיון לא ישיג אלא האישי המורכב בכללו לפי מה שהשיגוהו
החושים"
באנשי העיר המעולה עמ'  115כתב על זה:
"לכח החישה יש מנהיג ויש מספקים; המספקים שלו הם חמשת החושים הידועים לכל ,הפזורים בעיניים
באוזניים ובשאר האיברים .כל אחד מחמשת אלה חש תחושה מסויימת המיוחדת לו .והמנהיג מביניהם
הוא זה אשר בו מתאספים כל הנתונים שהחמישה תופסים ,וחמשת אלה הינם מעין מתריעים של כח
החישה הזה ,וכמוהם כמרגלים שכל אחד מהם מופקד על סוד מסויים של ידיעות או על הידיעות מאחד
ממחוזות הממלכה .והמנהיג כמוהו כמלך ,שאצלו מתאספות הידיעות ממרגליו על מחוזות ממלכתו.
הכח המנהיג של אלה גם הוא מצוי בלב".
ועיין בכל זה באיגרת על הנפש מאת אבן סינא פרק ה ,עמ' .31
בכוזרי בתרגום רבי יהודה אבן תיבון (אביו של רבי שמואל אבן תיבון מתרגם המורה נבוכים) החוש
ְצּורי .עיין במאמרים ומקורות נלווים מאמר  ,9שהעתקתי את דברי הכוזרי שהביא
הכללי נקרא הכח הַ י ִׁ
את תורת אבן סינא על הנפש .התרגום של רבי יהודה אבן תיבון לא קל לקריאה ,אבל הוא מדוייק מאוד
ונכתב על ידי מי שבאמת הבין את תוכן הדברים כראוי ,מה שאין כן המתרגמים החדשים .אנשי האקדמיה
לא מנסים להבין לעומק את התוכן ,כי זה כרוך באמירות כמו "לפי ראייתי נראה שכוונתו כך וכך",
ומבחינה מחקרית אין לאמירות כאלה שום ערך ,כי אי אפשר להוכיח שזה כך ואין לזה מקור וביסוס .הם
לא מאמינים בדברים כבתורת חיים ,לא חיים לפיהם ,אלא רק חוקרים אותם ,לכן הם לא מחפשים את
החיבור של הלומד לדברים ,ששם מונחת ההבנה העמוקה ,אלא מנסים להיצמד רק למה שכתוב בפירוש
ובפשטות וכמעט שאי אפשר לחלוק עליו ,שרק זה נחשב הוכחה מחקרית ולא הגיגי לב אישיים של
הלומד .כשהם באים ללמוד את אבן סינא ודומיו הם באים לאוניברסיטה ולא לבית הכנסת .זה כמו מי
ששופך את נפשו בתפילות ואצלו לכל מילה בתפילה יש משמעות עמוקה ,לעומת חוקר תפילות שיודע
כל אות בסידור התפילה מבחינת ההיסטוריה שלה והאפשרויות לפרש אותה וכל כיו"ב ,אבל את
הצטיירותה בלב המתפלל אינו יודע .לכן תרגומיהם סותמים את העומק ,ולא מאירים כמו תרגומי
התיבונים שבאו בסוד הדברים.
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הכח השני נקרא הכח המדמה  ,)al-muṣawwira)375או הזכרון החושי  .(al-khayāl)376הכלי
שלו הוא הרוח שנמצאת בחלל האמצעי ,377במיוחד בצד האחורי שלו.378

 375אפשר גם לקרוא לו הכח המצייר ,שוורץ בתרגומו לאיגרת על הנפש מאת אבן סינא פרק ה ,עמ' 31
"שּוִׁ יתִׁ י ה' לְ נֶּגְ ִׁדי תָ ִׁמיד") .עיין שם באיגרת על הנפש שמבוארים
המשַ ווה (כמו בפסוק ִׁ
בחר לקרוא לו כח ְ
הכוחות שנאמרו בפרקנו .ועיין בזה גם בההצלה מאת אבן סינא מאמר שישי מעמ'  ,127ביאור בכוחות
הנזכרים בפרקנו.
באנגלית ענאתי תרגמה  representational powerכאן תורגם  ,formative facultyוכאן the
.form-giving faculty
באנגלית התרגום משמעותו הכח המייצג או המנכיח.
במשנה בבא בתרא ט' א' נאמר" :אמר רבן גמליאל :רואה אני את דברי אדמון" ,בשפה המדוברת במקרים
רבים אנו אומרים ראייה כשכוונתנו להבנה .כשמישהו מסביר משהו ,השומע פתאום אומר" :עכשיו אני
רואה" ,וכוונתו :אתה באמת צודק ,הבנתי אותך .האופן שבו אני יודע ששתיים ועוד שתיים הן ארבע (וגם
שני מיליארד ועוד שני מיליארד הם ארבעה מיליארד) ,זה לא כמו שאני יכול לחשב ש  713פחות 586
הם  .127שתים ועוד שתיים אני ממש 'רואה' כמה זה ,אני יודע מייד; את החיסור של  586מ  713אני
צריך לְ חַ שֵ ב ,אינני 'רואה' ,ואני צריך זמן כדי לחשב .לפעמים חישוב הופך לראיה ,מישהו יכול לתת
נימוקים ארוכים ומפותלים למה אנשים במצב מסויים חווים כאב נפשי ,אני יכול לקרוא את החישובים
ופתאום בבת אחת לקלוט ,לראות שאכן כואב להם .אז אומר :אכן עכשיו הבנתי את דבריכם .לראות
פירושו להבין .גם כשמסבירים סוגיה מסובכת בתלמוד פתאום המקשיב אומר :הבנתי ,עכשיו אני רואה
את זה .מדובר כאן על תפישה של משהו שאין לו מאפיינים חומריים ,אין לו צבע או תבנית ,ובכל זאת
אנו חוויים את התפישה שלו דווקא כ'ראייה'.
ְצּורי
בכוזרי ה' י"ב (שלקוח מאגרת אבן סינא על הנפש) בתרגום ר"י אבן תיבון ,קרא לכח המצייר הכח הַ י ִׁ
שפועל גם בשינה ,וקרא לו גם הַ הִׁ צְ טַ יְ רּות ,וכלל אותו עם החוש המשותף שבחלל הקדמי ,והפריד אותו
מהזכרון החושי שנשאר לבדו שוכן בחלק האחורי (כמו שכתוב גם במאמר ו' מספר ההצלה בעמ' .128
אמנם שם מדייק שיש תחילת החלל הקדמי וסוף החלל הקדמי ,וכנראה הכל עולה לכוונה אחת).
החשיבות של המיקום האנטומי היא להראות שהכוחות האלה תלויים בגוף ולא נשארים אחרי המוות,
והם משותפים עם בעלי החיים ,ויש גם עניין מיוחד בכך שכח המדמה וכח המשער הם באמצע כמו
שיתבאר בהמשך הפרק (ולמעמיק יתבאר שיש משמעות מהותית גם למיקום של הכוחות מקדימה או
מאחורה).
 376ענאתי תרגמה  .sensible memoryכאן תורגם  .Imageryוכאןthe retentive imagination.
אין חשיבות לדיוקים האלה ,לפעולת הכח הזה יש שתי בחינות ולכן יש לו שני שמות .כח הדמיון הנמוך,
ששייך לכח המרגיש ,בונה מרשמי החושים את הידיעה שיש כאן עצם אחד פרטי .הכח הגבוה יותר עושה
שתי פעולות ,האחת לתפוש את המהות של היצור הפרטי ולדעת שמהותו היא של זאב ,זה al-
 muṣawwiraהכח המדמה או המצייר שמצייר את צורת הזאב בפרט החי שהחושים ראו .מזה גם אפשר
לזכור את הקליטה שראיתי 'זאב' ,כי יש לה הגדרה ,ומזה ניתן לצבור רשמי זאבים שונים ולשמור אותם
ביחד בזכרון ,זה  al-khayālשהוא הזכרון של התפישות של עצמים מוחשיים.
 377של המוח.
המשַ ווה או המצייר או הַ יִׁ צְ ִׁרי) הוא בכל החלל האמצעי ,והזכרון החושי (הַ כֹחַ
 378הכח המדמה (או ְ
הַ שוֹמֵ ר) הוא בעיקר בצד האחורי של אותו חלל אמצעי.
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המ ְשעָ ר ("והם" .)al-wahm379 ,הכלי שלו הוא הוא כלליות המוח ,אבל
הכח השלישי הוא כח ִׁ
החלק הכי נאות לו הוא החלל האמצעי .בחלל זה כח המשער מקבל שירות מכח רביעי שאליו

המ ְשעָ ר הוא הכח ששופט מה קיים במציאות ומה לא .לפיו גם ילד קטן יודע שסוס קיים ויצור עם
 379כח ִׁ
ראש אדם גוף של סוס וכנפי ציפור לא קיים ,אע"פ שסיפרו לו שקיים והוא לא חקר בכל מקום ואולי יש
מקום שבו הוא קיים .מכוחו האדם מבין שעליו להיזהר מהאש גם לפני שהתנסה בנזקה .הוא הכח
שבאמצעותו האדם יודע מה ראה בחלום ומה ראה במציאות .בחלום יכולה להיות חווייה שלמה על כל
בחינותיה ,אפשר לראות בחלום דבר שיש לו צבע ומידת חום ומשקל וריח וטעם ומישוש וכו' ,אפשר
בחלום לבקש ממישהו לצבוט את החולם כדי שיידע שאין זה חלום ,והחולם יחלום שחברו צובט אותו
ושהוא מרגיש את כאב הצביטה ושהוא מתעורר ויודע שזה לא חלום ,וכל זה בתוך חלומו .לכאורה אין
לנו שום מבחן להבחין בין חלום למציאות ,וגם לא ברורה בדיוק ההגדרה של "מציאות" .האינטואיציה
שמכוחה אנו יודעים שבאמת איננו בחלום כעת ,היא כח המשער.
כח המשער התבאר ב"על הנפש" של אריסטו ג' ג' 427ב( 14תרגום מ .לוז):
"ובאשר לדמיון ,הוא דבר שונה הן מחישה והן ממחשבה שקולה ,אף אם אינו מתהווה בלא תחושה ,כפי
שאין השערה בלעדיו .וברור שאין הדמיון זהה להשערה בהיותו ההיפעלות הניתנת לרשותנו החופשית
כאשר אנו רוצים; שהרי אפשר לראות דבר כלשהו בעיני רוחנו ,כפי שעושים החולמים או הבקיאים
בשיטות לזכירת נושאים על פי דמיונם  -ואילו פעולת הסברה [כח המשער] אינה ניתנת לרשותנו
החופשית ,בפועלה בהכרח על פי השקר והאמת .וכן כאשר נסבור [בכח המשער] כי דבר מה הינו מסוכן,
או מפחיד ,מיד אנו גם נפעלים בהתאם לסברה; והוא הדין גם לגבי דבר מה מעודד .אך באשר לדמיון
[ללא כח המשער] אנו מתייחסים אליו כאילו היינו מסתכלים בציור של דברים מסוכנים או מעודדים [כי
רק כח ה משער נותן את התפישה של 'מציאות' ממשית]( ".מכאן קושיה על אבן רושד במפלת המפלה
שכתב שהכח המשער אין לו מקור באריסטו)
בכוזרי ה' י"ב בתרגום ר' יהודה אבן תיבון כתב" :הִׁ תְ בָ אֵ ר ְמצוֹא הַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת,מֵ אֲשֶּ ר ֲאנ ְַחנּו ָדנִׁין
ַחּושים הַ ח ֲִׁמשָ ה ,וְ זֶּה הַ כֹחַ
עַ ל הַ ְדבַ שֶּ ,ד ֶּרְך מָ שָ ל ,כְ שֶּ נ ְִׁראֵ הּו שֶּ הּוא מָ תוֹק ,וְ זֶּה בַ עֲבּור שֶּ עִׁ מָ נּו כֹ חַ ְמשֻתָ ף ל ִׁ
ְצּוריּ ,ופוֹעֵ ל בְ הָ ִׁקיץ ּובַ תְ נּומָ ה .וְ ַאחַ ר זֶּה כֹחַ מַ ְרכִׁ יב מַ ה שֶּ ִׁמתְ קַ בֵ ץ בַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת,וְ יַבְ ִׁדיל
הּוא הַ י ִׁ
בֵ ינֵיהֶּ ם וְ יַּפִׁ יל הַ מַ חֲֹלקֶּ ת בֵ ינֵיהֶּ םִׁ ,מבְ לִׁ י שֶּ יָסִׁ יר מֵ הַ צּורוֹת הַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת ,וְ הּוא הַ יִׁ צְ ִׁרי ,וְ יֵש שֶּ יִׁ הְ יֶּה אֱמֶּ ת
ְצּורי אֱמֶּ ת לְ ע ֹולָם .וְ ַאח ֲָריו הַ כֹחַ הַ מַ חֲשָ בִׁ י ,וְ הּוא כֹ חַ שוֹפֵ ט ָדן עַ ל ָדבָ ר שֶּ ָראּוי
וְ יֵש שֶּ יִׁ הְ יֶּה שֶּ קֶּ ר ,אֲבָ ל הַ י ִׁ
ְצּורי וְ ֹלא בַ יִׁ צְ ִׁרי ִׁמ ְשּפָ ט ו ִָׁדין אֲבָ ל צִׁ יּור לְ בָ ד .וְ ַאח ֲָריו הַ כֹחַ
שֶּ יְ בֻקַ ש וְ עַ ל ָדבָ ר שֶּ ָראּוי לְ הִׁ תְ ַרחֵ ק ִׁממֶּ נּו .וְ אֵ ין בַ י ִׁ
הַ שוֹמֵ ר ,מַ זְ כִׁ יר לָעִׁ ְנ ָינִׁים מַ ה שֶּ הִׁ ִׁשיג ,כְ מ ֹו שֶּ הַ ּזְ אֵ ב ׂש ֹונֵא ,וְ הַ בֵ ן אוֹהֵ ב .וְ הָ ַאהֲבָ ה וְ הַ הֶּ ּזֵק וְ הַ הַ אֲמָ נָה וְ הַ הַ כְ זָבָ ה
לַמַ חֲשָ בִׁ י,אֲבָ ל הַ שוֹמֵ ר הַ מַ זְ כִׁ יר הִׁ נֵה י ְִׁשמֹ ר מַ ה שֶּ מַ א ֲִׁמין ב ֹו הַ מַ חֲשָ בִׁ י .וְ הַ כֹחַ הַ יִׁ צְ ִׁרי כְ שֶּ הִׁ ְשתַ מֵ ש ב ֹו הַ מַ חֲשָ בִׁ י
יִׁקָ רֵ א יִׁצְ ִׁריּ ,וכְ שֶּ הִׁ ְשתַ מֵ ש ב ֹו הַ ְמ ַדבֵ ר יִׁקָ רֵ א מַ חֲשָ בִׁ י .הַ הִׁ צְ טַ יְ רּות בִׁ פְ נֵי הַ מֹ חַ  ,וְ הַ יִׁ צְ ִׁרי בְ אֶּ ְמצָ עּותוֹ,וְ הַ ּזִׁ כָרוֹן
בִׁ ְמאֻחָ רוֹ ,וְ הַ מַ חֲשָ בִׁ י בִׁ כְ לָלוֹ ,וְ רֻ ב ֹו בִׁ ְמקוֹם הַ יִׁ צְ ִׁרי".
וכן הוא בהתחלות הנמצאות מאת אלפראבי עמ' " :3ולו [למדמה] עם זה השגת המועיל והמזיק והערב
ובלתי ערב ,זולת הנאֶּ ה והמגונה מן המידות והפעולות".
במו"נ ג' מח-מט כתב שאהבת ההורה לצאצאו היא תוצאה של כח המשער ,וברבות הזמן מתרבים רישומי
הבן בכח המשער של הוריו ואהבתם אליו מתרבה .האהבה היא תוצאה של התפישה במציאותו של
הצאצא ולא של ציור דמותו .אם היו מראים להורה תמונה של תינוק בן יומו שזה התינוק שאולי יוולד
לו בעתיד אם יזכה לבן ,ההורה לא היה אוהב אותו .רק התפישה שבמציאות הממשית כבר יש משהו
שנולד ממני והוא המשך שלי גורמת לאהבה אליו ,לכן האהבה היא פעולת כח המשער ולא כח הדמיון
המצייר בלבד.
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שייכת היכולת להרכיב ולחלק את הצורות הנמצאות אצלו ושנלקחות מהחושים והמושגים
שנתפשים על ידי כח המשער .הכח הרביעי הזה גם מרכיב את הצורות עם המושגים ומחלק אותם
זה מזה .אם הוא משרת את השכל הכח הרביעי הזה נקרא הכח הַ ְמ ַדבֵ ר"( 380פכר",)mufakkira ,
עיין גם במו"נ ב' ל"ח על חלקו של הכח המשער בנבואה (הלשון "מחשבה" בלשון ימי הביניים ,שקרובה
ללשון הרהור ,מכוונת לרוב לכח המשער ולא לשכל העיוני).
במאמר של שלום צדיק כתב שהמילים "והם" ) ,(al-wahmו"פכר" ( ,)mufakkiraאינם מונחים
מקצועיים שמשמשים תמיד באותו מובן ,אלא מילים מדוברות שכל פעם משתמשים בהן למובן אחר
(ומן הסתם כך הן רוב המילים שמשמשות כשם לכוחות הנפשיים ,שאנו עוסקים כאן בפירושן) ,לכן צריך
תמיד לשים לב להקשר ולתוכן ולהבין את פירוש המילה לפי העניין ולא לסמוך שיהיה באותו מובן כמו
שראינו במקום אחר.
כמו שכוח המדמה יכול להרכיב חלקי עצם באופן אמיתי ,וכגון שמלכד את רגלי הכלב וזנבו וגופו וראשו
לתפוש אותם כעצם אחד ולא ככמה עצמים נפרדים ,והוא יכול גם להרכיב באופן בדוי ,כמו שמרכיב
ראש אדם בגוף סוס ומרכיב בו כנפיים ומדמה יצור דמיון בדוי ,כך כח המשער שתופש את המציאות
לאמיתה יכול גם לבדות מציאות .זה מה שכתב המו"נ א' ב' שאחרי חטא עץ הדעת נוצרה מציאות של
'מפורסמות' ,שיש בהן מגונה ונאה ,וזוהי מציאות בדויה שבדה כח המשער .אנו תופשים את
המפורסמות ,שהן ההסכמות החברתיות ,כאילו הן מציאות; נדמה לנו שמה שמגונה להיות ערומים זו
מציאות ,או שאצל החברה הגזענית היה נדמה שמה ששחורי עור או יהודים או הומוסקסואלים וכל כיו"ב
הם נחותים ,זו 'מציאות' ,או שבגד שאינו באופנה הוא מכוער 'במציאות' ,וכן כל המוסכמות החברתיות
כוחן שאוב מכך שבני אותה חברה שמשועבדים להן תופשים אותן כמציאות אובייקטיבית אמיתית .זה
שיבוש של פעולת הכח המשער שיכול לתפוש מציאות ממשית אמיתית ,וכשרונו זה יכול לשמש גם
לבדות תחושת מציאות מזוייפת.
כח המשער הנקרא בערבית "אל והמה" ,או "והם" ,שזו המילה שהשתמש בה אבן סינא כאן ,נקרא
בערבית גם "אל קוה אל מתוהאמה" (אלה הטיות של אותו שורש" ,והם" ,ולכולן אותה משמעות).
באיגרת על הנפש מאת אבן סינא בתרגום שורץ עמ'  32בהערה  69הביא עוד מקורות בעניינו.
 380כך תרגם אבן תיבון בכוזרי ה' י"ב" :וְ הַ כֹחַ הַ יִׁ צְ ִׁרי כְ שֶּ הִׁ ְשתַ מֵ ש ב ֹו הַ מַ חֲשָ בִׁ י יִׁקָ רֵ א יִׁצְ ִׁריּ ,וכְ שֶּ הִׁ ְשתַ מֵ ש ב ֹו
הַ ְמ ַדבֵ ר יִׁקָ רֵ א מַ חֲשָ בִׁ י".
במורה נבוכים א' ע"ב ביאר היטב את עניין הכח המדבר ,וקרא לו השכל ההיולאני ,השכל בכח ,כי הוא
משיג דברים דרך החומר ולא בהשגה מופשטת כמו השכל בפועל .הוא נקרא גם השכל השימושי (ודיברו
בו רבות גם אבן סינא ואלפראבי):
"ודע ,כי זה שאמרנוהו כולו מדמות העולם בכללו באיש מבני אדם ,לא מפני זה נאמר באדם ,שהוא עולם
קטן ,כי זה הדמיון כולו נמשך בכל איש מאישי בעל החיים השלם באבריו; שלא שמענו כלל אחד מן
הראשונים אמר כי החמור או הסוס עולם קטן .ואמנם נאמר באדם זה ,מפני הדבר שייוחד בו האדם ,והוא
הכח המדבר ,רצה לומר השכל ההיולאני ,אשר זה הענין לא ימצא באחד ממיני בעל החיים זולתו .ובאור
זה ,כי כל איש מאישי בעלי חיים לא יצטרך בהמשכת מציאותו אל מחשבה והשתכלות והנהגה ,אבל ילך
ויעשה לפי טבעו ,ויאכל מה שימצא ממה שייטב לו ,וישכון באי זה מקום שיזדמן לו ,וישכב עם אי זו
נקבה שימצא בשעת הערת חמומו ,אם יהיו לו עתת הערת חימום .ויתמיד בזה אישו המדה אשר יתמיד,
וימשך מציאות מינו ,ואינו צריך כלל לאיש אחר ממינו יעזרהו ויסמכהו על עמידתו ,עד שיעשה לו דברים
לא יעשם הוא בעצמו .אמנם האדם לבד ,אילו ישוער איש ממנו לבדו ,נמצא שיהיה נעדר ההנהגה ושב
כבהמות ,היה אובד לשעתו ,ולא היה מתקיים אפילו יום אחד אלא במקרה ,רצה לומר שימצא במקרה
דבר יזון בו .והוא בעבור שמזונותיו אשר בהם עמידתו צריכים אל מלאכה והנהגה ארוכה ,לא תשלם
אלא במחשבה והשתכלות בכלים רבים ובאישים רבים ,יתייחד כל אחד מהם בעסק אחד ,ולזה הוא צריך
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ואם הוא משרת את כח המשער הוא נקרא הדמיון ( .mutakhayyila)381הכח שלו הוא בחלק
הקדמי של החלל האמצעי .זה כאילו הוא כח מסויים של תפישת הדמיון ,ועל ידי תיווך של תפישת
הדמיון ,הוא כח של השכל.382

למי שינהיגם ויקבצם עד שיסודר קיבוצם וימשך להעזר קצתם בקצתם .וכן השמרו מן החום בזמן החום
ומן הקור בזמן הקור ,והסתרו מן המטר והשלג ונשיבת הרוחות ,צריך לזימון הכנות רבות ,לא תשלם
אחת מהם אלא במחשבה והשתכלות .ומפני זה נמצא בו זה הכח הדברי ,אשר בו יחשוב ויסתכל ויעשה
ויכין ויזמן במינים מן המלאכות מזוניו וכנו ולבושו ,ובו ינהיג כל אברי גופו עד שיעשה מהם הראש מה
שיעשה ,ויתנהגו האברים אשר תחת יד האברים הראשיים במה שיתנהגו .ובעבור זה ,אילו דמית בנפשך
אחד מבני אדם נשלל זה הכוח ,מונח עם הכוח החיוני לבד ,היה אובד לשעתו .וזה הכוח נכבד מאד ,יותר
נכבד מכל כוחות בעלי חיים .והוא גם כן נעלם מאד ,לא תובן אמיתתו בתחילת הדעת המשתתף כהבנת
שאר הכוחות הטבעיות".
 381זה אותו כח שלעיל בפרקנו קראנו לו "הזכרון החושי ( .")al-khayālבערבית " "mutakhayyilaוְ
" "al-khayālזו אותה מילה ,ומשמעה הכללי הוא דמיון ,ובהרבה מקומות המתרגמים תרגמו אותה
 ,imaginationוקשה קצת על כוונת ענאתי שמשמע ממנה שהם שתי מילים.
 382התוכן העמוק של פרקנו  -קו האמצע של הדעת
סדר הכוחות שלמדנו בפרק זה באופן כללי מהנמוך לגבוה הוא ]1[ :החוש המשותף שהוא כח הנפש
במדרגה הכי קרובה לחושים הנפרדים שהם גוף ממש ]2[ .כח המדמה שיוצר מרשמי החושים מושגים
של עצמים ,והזכרון החושי ] 3[ .כח המשער שמבחין במציאות עצמה ולא רק ברשמים החיצוניים]4[ .
הכח המדבר שיודע להרכיב ולחלק עצמים ומושגים ,הוא השכל השימושי ,השכל בכח ]5[ .השכל
בפועל ,הוא השכל המופשט שמשיג את המושכלות.
בכח מספר [ ,]4השכל המדבר ,יש דבר פלא .הוא יכול לשרת את השכל המופשט שמעליו ,ואז הוא נקרא
הכח המדבר ,והוא חלק מהכוחות השכליים .והוא יכול גם לשרת את כח המשער שתחתיו ,ואז הוא נקרא
כח המדמה ,כלומר מדרגה מספר [ ,]2והוא חלק מכוחות הדמיון .הוא עושה בבת אחת את שתי הפעולות
ויש בו בה בעת את שני הצדדים .אבן סינא אומר שהשכל המדבר מתווך בין הדמיון לשכל .זו כוונת
המו"נ א' ע"ב שכתב "וזה הכוח [השכל המדבר] נכבד מאד ,יותר נכבד מכל כוחות בעלי חיים .והוא גם
כן נעלם מאד ,לא תובן אמיתתו בתחילת הדעת המשתתף כהבנת שאר הכוחות הטבעיות".
בהלכות יסודי התורה ד' ז' כתב הרמב"ם:
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו
ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה [ ]...והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין
כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין".
בחלק השני של הלכה ז'" ,והצורות שאין להן גולם כו'" ,הוא מדבר על השכל בפועל ,המופשט ,שתופש
את הצורות בלי תיווך של החומר .וכמו שכתב עליו במו"נ א' א'" :וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר
בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא ההשגה השכלית אשר לא ישתמש בו
חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא אשר אינה בכלי"
השכל המופשט ,השכל בפועל ,לא יכול לעשות בעצמו את הפעולה של הרכבה וחילוק שהכח המדבר
יודע לעשות .כי הצורות המופשטות בהירות ופשוטות ,אין בהן שום ערבוב ושום ערפול ואין צורך
להשקיע מאמץ בללמוד ולברר אותן ,אין צורך להרכיב ולחלק ,אלא הן נתפשות מייד בלי מאמץ ,כמו
שהעין רואה קרן אור בוהקת .וכמו שכתב בפתיחת המו"נ (ובדומה לזה כתב בהרמיזות וההערות חלק
ד')" :ולא תחשוב שהסודות העצומות ההם ידועות עד תכליתם ואחריתם לאחד ממנו ,לא כן ,אבל פעם
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יוצץ לנו האמת עד שנחשבנו יום ואחר כן יעלימוהו הטבעים והמנהגים עד שנשוב בליל חשוך קרוב למה
שהיינו תחלה ,ונהיה כמי שיברק עליו הברק פעם אחר פעם והוא בליל חזק החושך".
ובפרק ב' א' מהלכות יסודי התורה כתב על מי שהתבונן במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים" :מייד הוא
אוהב ומשב ח ומפאר ומתאווה" ,מדובר בהתבוננות בשכל העיוני (שהרי בהמשך בסמוך הוא מדבר על
השגת המלאכים) ,בו התפישה מיידית ואין בה עמל של הרכבה וחילוק.
החוש המשותף והכח המדמה וכח המשער ,תופשים את הגופים החומריים .שם יש הכרח בעמל של
חילוק והרכבה .החוש הגשמי משיג רק בליל נע של כתמים מפוזרים בשווה על כל פני שדה הראייה.
צריך את החוש המשותף כדי להרכיב מאלה כתמים ותבניות וצלילים ,ואחר כך להרכיב מהם עצמים.
למשל החוש המשותף הרכיב בעלי חיים ,אבל כל בעל חיים הוא בפני עצמו ,אין מינים וסוגים ,שני
כלבים וחתול נתפשים כשלושה בעלי חיים שונים .כאן כבר צריך לחלק ,להפריד בין כלב לחתול .למשל
תינוקות בגיל מסויים קוראים לכל בעל חיים "האו האו" ,או לכל אשה אמא .הם כבר מרכיבים את
הרשמים לגוף חומרי ,בעל חיים או אדם ,אבל עדיין לא מחלקים בין המורכבים ,לא מחלקים שיש חתול
ויש כלב ,יש אשה שהיא אמא ויש אשה שהיא זרה.
ההרכבה והחילוק בכל המדרגות בהכרח ניזונים מתפישה עליונה בצורות המהותיות המופשטות,
שנמצאת בכל אדם תמיד ומלובשת ומסתתרת מאחרי כוחות הדמיון .הצורה המהותית ,המופשטת,
האידיאה האפלטונית ,שהיא 'כלב' ,התפישה בה היא זו שגורמת להרכיב כל מיני כתמים שהעין הגופנית
קולטת לעצם אחד שהוא 'כלב' ,והיא זו שמכוחה אפשר לחלק בין 'כלב' לחתול וכן הלאה בכל מדרגות
ההשגה .תפישה עליונה בא ידיאות מופשטות באופן כזה יש לכל בעלי החיים וכמובן גם לתינוקות .גם
יצור חד תאי יש לו תפישה כזו ,הוא קולט צל נע של גרגר מזון ויודע ללכד את הרשמים הפיזיים להשגה
שיש כאן גרגר ,ויודע לחלק שזה מזון ולא לכלוך או אויב ,ומכח זה הוא שוחה לכיוון הגרגר עוטף אותו
ומעכל אותו .עיין בזה באדם חי רשימה .48
הכח הזה של תפישה מופשטת בלתי אמצעית בכל מעלות המציאות עד ידיעת אדון הכל (הכוונה כאן
לשכל הפועל ולא להשם יתברך עצמו ,כמו שמבואר במו"נ ג' נ"ב) ,קיים באופן התחלתי וראשוני אצל
כל בעלי החיים ובאמת גם אצל כל הצמחים והדוממים ,כמו שכתב אבן סינא במאמר על האהבה ,וכמו
שמבואר במו"נ ב' ד' שהגלגלים נעים מכח הכיסופים שלהם לאדון הכל שנגלה להם על ידי השכל הנפרד
ששייך להם ,והעולם הארצי של ד' היסודות הוא כמו גלגל ביחס לשכל הפועל ,ונע מכח השכל הפועל
בגלל הכיסופים אל מה שנגלה לו על ידי שהוא משיג את הבורא על ידי השכל הפועל.
באתיקה ב ,א1103 ,א 27כתב אריסטו" :כל מה שניתן לנו מידי הטבע מצוי בנו מלכתחילה בכוח ,ולאחר
מכן אנו מפתחים דברים אלו בפועל" .זה יסוד גדול בעבודת האדם ,לדעת שהכל כבר יש בו ,יש בו גם
את כל מדרגות גדולי החכמים והשלמים ,הוא רק צריך לתת לזה לצמוח בלי מכשול .השכל הדברי הוא
שכל מופשט כשהוא בכח ,לכן הוא נקרא 'שכל בכח' ,כי מציאותו אינה סוף דבר אלא הוא יכול לצאת
אל הפועל ,ואז הוא יהיה השכל העיוני שנקרא שכל בפועל .נקודה אחת ראשונית ,היולית ,של שכל עיוני
מופשט לגמרי במדרגה הגבוהה ביותר ,נמצאת כבר מלידה בשכל הדברי; זה הזרע ,עצם הלוז ,שממנו
הוא יכול אחר כך לצמוח ולצאת אל הפועל כשכל עיוני שלם .כמו שכל עץ לא יצמח אלא מזרע שיש בו
כבר בכח את צורת העץ השלם ,כך יש בשכל הדברי זרע של שכל עיוני.
באדם יש את כל המדרגות ,במדרגה הנמוכה יש באדם את ההשגה בצורות הטהורות באותו אופן התחלתי
של זרע בלבד ,כמו שיש בכל בעלי החיים ,משם הוא מתחיל את החקירה .זה מה שכתב בהלכות יסודי
התורה" :לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף
הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה" .האדם תופש גוף חומרי ,ופעולת ההרכבה החילוק היא
על ידי שהוא רואה בו את הצורה .ההרכבה מתחילה מהרכבת הכתמים לגוף על ידי תפישה בצורה של
הגוף ,הרכבת הגופים למינים על ידי תפישה בצורת המין ,והרכבת המינים לסוגים על ידי תפישה בצורת
הסוג .האדם מרכיב את כל הכלבים למין 'כלב' ,ואת כל בעלי החיים לסוג 'חי' ,ואת כל מיני הצמחים
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לסוג 'צומח' וכן הלאה .ובאיכויות הוא מרכיב את כל הדברים החמים למין של עצמים חמים וכן הלאה.
וכן החילוק הוא ברשמי החוש בין הרושם הגופני שמתפרש כצבע בלבד ,ובין הצורה של הגוף שאותו
רואים .בלי חילוק כזה לא יהיה ניתן להרכיב ולא לתפוש שום דבר .וכן חילוק בין העצמים למינים שונים
וכן הלאה .החילוק וההרכבה הם אותה פעולה של מיון ,מיון הוא עץ שענפיו מאוחדים בחלקם העליון
(הרכבה) ומחולקים בחלקם התחתון (חילוק).
בספר עץ חיים מהאר"י ,שער א' ענף ב' ,כתב שלעיגול של חלל פנוי שהוא הצמצום נכנסו שלושה קווי
אור ישרים ,ימין ,שמאל ,ואמצע .ההכרה מתחילה בצורת עץ שהוא עץ המיון ,פרטים מינים סוגים.
אריסטו כתב שלהשיג עצם בהשגה שכלית פירושו לדעת את ארבעת סיבותיו :הפועל ,התכלית ,החומר
והצורה .זה ממקם אותו בעץ המיון.
לב האדם מחלק ,הוא מתחיל מלידתו לחלק ולהרכיב את מה שהוא תופש ,בהתחלה כמו בעלי החיים,
ומשם מתקדם .כשמגיעים למדרגה הכי ע ליונה של עץ המיון ,היא ידיעת אדון הכל ,שם כבר אין עץ
וענפים ,שם הכל אחדות פשוטה ,אור פשוט ,בלי מורכבות וריבוי ופירוד כלל .שם הסולם כולו מתאחד
עם המדרגה הגבוהה ביותר שבו ,העם ההולכים בחושך ראו אור גדול .הסולם הוא עבודת החילוק הזו,
השגת המושכלות ,עמל הבירור מה נפרד ממה ומה מאוחד עם מה .וזה על ידי עמל של השגה הולכת
ומתעלה ומזדככת בצורות המופשטות.
בשמונה פרקים מביא הרמב"ם את תורת המוסר האריסטוטלית שנוסחה בבהירות ועמקות אצל אבן
אלצאיג (הוא אבן באג'ה) ב"עילם אל נפס" ,ואצל שאר חכמים .ללכת לפי קו האמצע בין שני הקצוות.
יש כח נפשי של קמצנות ,ויש כח נפשי של פזרנות ,כל אחד מהם מושך; האמצע הוא הנדיבות ,שפירושה
לתת במידה הנכונה ובמקום הנכון .איך יודעים בכל רגע ובכל מצב את המידה הנכונה? זה רק על ידי
השגת הצורה הטהורה המופשטת של 'חסד' ,האידיאה .רק שם הכל ברור והאמת גלויה ,ורק מי שצופה
שם יכול לדעת בכל רגע ובכל מצב מה המידה ה'נכונה' ,ומכח זה לברר את מידותיו .כמו שרק מי שיכול
להשיג צורה מופשטת ,אידיאה ,של כלב וחתול וכו' ,יכול לברר את האמת הנכונה על בעלי החיים שהוא
רואה סביבו ,ויודע איך לנהוג איתם נכון בכל מצב משתנה .זהו חיבור שלם עם הכל ,אחדות שאינה
ביטול מציאות .כמו שאם יד ימין נפצעה מיד שמאל היא לא תנקום בה ,כי היא משיגה שהן אותו אדם.
קו האמצע הוא קו ישר של אור שמתחיל מהמקור העליון ומגיע עד החומריות הכי נמוכה ,עד יתוש
שבטבור הארץ .האור של האחדות המוחלטת של אדון הכל ,מתפשט בקו הדק הישר הזה עד המקום הכי
נמוך ,והוא שם באופן המצומצם ביותר ,כנקודה ראשונית ,זרע ,וזהו עדיין אותו אור עצמו .רק שיש גם
קו ימין וקו שמאל ,הקצוות ,שמערבבים ומטשטשים ,והעבודה היא לחלק אותם מהתערובת ,ולהרכיב
אותם מסודרים וברורים במקומם הנכון ,ויצטרפו ליושר .זה בירור העולמות ,בירור האוכל מתוך פסולת,
שמדובר בו בחכמת הקבלה .זה בכל רבדי חיי האדם ,בלימוד החכמה ובהתנהגות המעשית לעשות חסד
משפט וצדקה בארץ ,כמו שסיים הרמב"ם את המורה נבוכים .קו האמצע נקרא דעת ,הוא הבריח התיכון
שמבריח מלמעלה עד למטה ,מאחד את הכל .דעת הוא לשון חיבור כמו "והאדם ידע את חוה אשתו",
חיבור שכלי וגופני כאחד .הדעת היא ספירת כתר שהיא הכי גבוהה שיורדת עד ספירת מלכות שהיא הכי
נמוכה ,וזה על ידי שהיא האמצע .זה הכח המדבר שאבן סינא כאן מלמד אודותיו ,שמתווך בין הדמיון
לשכל ,שיורד מהמדרגה הנמוכה של הדמיון ועולה עד השכל המופשט .משכנו באמצע המוח ,באמצע
בין הכוחות ששוכנים מקדימה ומאחורה שהם הקצוות ,וכמו שכתב בסוף הפרק וקישר את זה להתגלות
חכמת הבורא בעולם .זה הסוד הנעלם שכרוך בכח המדבר שרמז אליו המורה נבוכים.
הדיבור הוא איחוד המחשבה המופשטת עם מילים שנבנו על מושגים שתחילתם בתפישת החושים ,והוא
יכול לחבר בין שכל של ראובן לשכל של שמעון .הדיבור מחבר מהחיצוני ביותר עד הנבואה הגבוהה
ביותר שגם היא מתחברת על ידי שהיא ניתנת בכלים של מילים .האדם נקרא חי מדבר (המדרגה הרביעית
אחרי דומם צומח וחי היא מדבר) ,ולא נקרא חי משכיל ,כי הדיבור הוא אמנם לא הכח הכי גבוה שבאדם
(הכח הכי גבוה ,שהוא השכל העיוני ,צופה במושכלות בשתיקה כמו שכתב במו"נ א' סוף פרק נ' ,ואין
אצלו דיבור גם לא כדיבור פנימי של מחשבה) אבל הוא האמצע בין כל הכוחות כולם .הוא הלב ,נקודת
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הכח הנשאר הוא הזכרון .כוחו הוא במקום של הרוח שנמצאת בחלל האחורי  -החלל הזה הוא
הכלי שלו.
מה שמדריך אנשים לשיפוט שאלה כלים ,383הוא לא אחר מהעובדה שאם חלל מסויים 384ייהרס,
הכח 385שנמצא בחלל הזה יקבל את הפגיעה .בנוסף ,הבחינה של ההכרחי בחכמה של הבורא
ישתבח 386דורשת שמה שמנהל את הגופני יהיה מקדימה ,מה שמנהל את הרוחני יהיה מאחורה,

החיים האמצעית שמחברת את הגבוה ביותר עם הנמוך ביותר ,את הקצוות משני הצדדים עם האמצע,
ומאחדת את הכל .בפרק האחרון של המורה נבוכים הוא מגיע לשלמות האחרונה שהיא השגת החכמה,
דעת אלהים ,ובסוף הפרק הוא כותב על לעשות חסד משפט וצדקה בארץ .שני הדברים הם אחד מכח
השכל המדבר שמאחד את הכל ,שהוא שייך לכוחות הדמיון וכשהוא שם הוא נקרא כח המדמה ,והוא גם
שייך לכוחות השכל העיוני המופשט וכשהוא שם הוא נקרא הכח המדבר ,היותו שייך לשני הכוחות
פירושה שבאמת שני הכוחות הם אחד .כמו שנאמר שאדם נמצא בבית פלוני ,ונאמר גם שאותו אדם נמצא
בבית מדרש פלוני באותו זמן ,הרי זה מוכרח שאותו בית הוא הוא בית המדרש.
כוזרי ה' י"ב:
"וְ הַ כֹחַ הַ יִׁ צְ ִׁרי כְ שֶּ הִׁ ְשתַ מֵ ש ב ֹו הַ מַ חֲשָ בִׁ י יִׁקָ רֵ א יִׁצְ ִׁריּ ,וכְ שֶּ הִׁ ְשתַ מֵ ש ב ֹו הַ ְמ ַדבֵ ר יִׁקָ רֵ א מַ חֲשָ בִׁ י .הַ הִׁ צְ טַ יְ רּות בִׁ פְ נֵי
הַ מֹ חַ  ,וְ הַ יִׁ צְ ִׁרי בְ אֶּ ְמצָ עּותוֹ,וְ הַ ּזִׁ כָרוֹן בִׁ ְמאֻחָ רוֹ ,וְ הַ מַ חֲשָ בִׁ י בִׁ כְ לָלוֹ ,וְ רֻ ב ֹו בִׁ ְמקוֹם הַ יִׁ צְ ִׁרי .וְ כָל אֵ ּלּו הַ כֹחוֹת
מַ הּותֵ יהֶּ ם כָלִׁ ים בְ כִׁ לְ יוֹן כְ לֵיהֶּ ם ,וְ אֵ ין ע ֲִׁמ ָידה אֶּ ּלָא ל ְַמ ַדבֶּ ֶּרת ַאף עַ ל ּפִׁ י שֶּ יִׁ ֲח ָדה לְ עַ צְ מָ ּה לֵב הַ כֹחוֹת הָ אֶּ ּלֶּה
בְ ֶּד ֶּרְך ִׁמ ַד ְרכֵי הַ יִׁ חּוד וְ שֶּ תַ ְמצִׁ יאֵ ם בְ עַ צְ מּותָ ם .זֶּה הַ יוֹצֵ א ִׁמ ִׁדבְ רֵ י הָ ֲאנ ִָׁשים הָ אֵ ּלֶּה בְ מַ ה שֶּ לְ מַ טָ ה מֵ הַ נֶּפֶּ ש
ָאמרּו בַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת שֶּ הִׁ יא הַ שֵ כֶּל הַ הִׁ יּו ָלנִׁיְ ,רצ ֹונָם לוֹמַ ר:הַ שֵ כֶּל בְ כֹ חַ  ,דוֹמֶּ ה לַהִׁ יּולִׁ י אֲשֶּ ר הּוא דוֹמֶּ ה
הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת .וְ ְ
לְ אֶּ פֶּ ס בְ פֹ עַ ל וְ הּוא כָל ָדבָ ר בְ כֹ חַ  ,וְ יִׁהְ יּו ב ֹו הַ צּורוֹת הַ מ ְֻׂשכָלוֹת ,אִׁ ם בְ לִׁ מּוד אֱֹלהִׁ י וְ אִׁ ם בְ ִׁק ְניָןַ .ואֱשֶּ ר הֵ ם
ָאדם אֲשֶּ ר עַ ל הַ ִׁמנְהָ ג הַ ִׁטבְ עִׁ יַ .ואֲשֶּ ר בְ ִׁק ְניָן
בְ לִׁ מּוד -הֵ ם הַ מ ְֻׂשכָלוֹת הָ ִׁראשוֹנוֹת אֱשֶּ ר י ְִׁשתַ תְ פּו בָ הֶּ ם כָל בְ נֵי ָ
הֵ ם בַ הַ קָ שָ ה ּובַ ִׁחדּוש הַ מוֹפְ תִׁ י בְ הִׁ צְ טַ יְ רּות הַ א ֲִׁמתוֹת הַ ִׁדבְ ִׁריוֹת ,כְ מ ֹו הַ ּסּוגִׁ ים וְ הַ ִׁמינִׁים וְ הַ ֲח ָל ִׁקים"
עיין במאמר שישי מספר ההצלה מאת אבן סינא ,בתרגום לעברית ,בפרק שמתחיל בעמ'  ,137דברים
נפלאים ומאירים בענייננו.
אבן סינא ממשיך לעניין הזכרון ,ולא מאריך בו ,ואף אני לא אאריך בו .רק אומר שהזכרון הוא כמו
הטבעת צורה בטיט ,כמו שכתב אלפראבי בהשכל והמושכלות .צורה לא מוטבעת במים ,וגם לא ביסודות
האחרים .רק בטיט שהוא איחוד כל היסודות ,מים עם עפר שהתקשו באוויר וחום .ההטבעה היא עניין
של זיווג זכר ונקבה ,הצורה והמקבל ,ומזה נעשה האחדות ,והאחדות הזו גורמת שהצורה לא תישכח;
לכן זכרון הוא מלשון זכר" .התשכח אשה עולה" ,האחדות של האם והעולל גורמת שהיא לא תשכח
אותו.
 383חללי המוח הם כלים של כוחות הנפש.
 384במוח הגופני.
 385הנפשי.
 386ה"הכרחי בחכמה של הבורא" פירושו עולם האידיאות המופשטות ,השכלים הנפרדים ,הצורות
הטהורות ,ששם אין כלל מקום למקרה .העולם הארצי גם הוא חכמת הבורא ,רק שאינו הכרחי שהרי
נופלים בו מקרים בלתי ניתנים לחיזוי והסבר שכלי .אבן סינא קושר כאן את המופשט והגבוה ביותר,
דווקא ה"הכרחי" בחכמת הבורא ,עם החומרי ביותר הוא החללים הגופניים של המוח.
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ובאמצע יהיה מה שמנהל את שניהם על ידי שיפוט והשבת המושגים שנשכחו משני הצדדים
 -גדול שמו.

 387מה שכתב שהאמצעי משיב את מה שנשכח משני הצדדים ,זה כתוב גם במה שהביא הכוזרי מהאגרת
על הנפש של אבן סינא ,בתרגום המאיר של רבי יהודה אבן תיבון:
"אֲבָ ל הַ נִׁסְ תָ רוֹת [החושים הפנימיים] ,תְ ִׁחּלָתָ ם הַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת [החוש המשותף] ,כִׁ י אֲשֶּ ר אֵ ינֶּנּו עָ רֵ ב
ְצּורי [החוש המשותף ,הכח המדמה] לִׁ ְשמֹ ר
ֵואֲשֶּ ר הּוא עָ רֵ ב ֹלא י ְֻשגּו כִׁ י אִׁ ם בְ נִּׁסָ יוֹן ,וְ צָ ִׁריְך לִׁ ְקבֹעַ כֹחַ י ִׁ
צּורוֹת הַ מ ְֻרגָשוֹת ,וְ הִׁ יא הַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת ,וְ הַ כֹחַ הַ ּז ֹוכֵר [הזכרון החושי]  -הַ שוֹמֵ ר לִׁ ְשמֹ ר ב ֹו הָ עִׁ ְנ ָינִׁים
הַ מֻשָ גִׁ ים מֵ הַ מ ְֻרגָשוֹת ,וְ הַ כֹחַ הַ יִׁ צְ ִׁרי [כח המשער] לְ הַ ְק ִׁריב ב ֹו מַ ה שֶּ נ ְִׁמחַ ק מֵ הַ ּזִׁ כָרוֹן ,וְ הַ ֹכחַ הַ מַ חֲשָ בִׁ י ַלעֲמֹ ד
ב ֹו עַ ל בֵ רּור מַ ה שֶּ יְ חַ ְדשֵ הּו הַ יִׁצְ ִׁרי וְ הֶּ פְ סֵ ד ֹו בְ אֹ פֶּ ן הָ ע ֲִׁמ ָידה הַ ח ֲָדשָ ה עַ ד שֶּ יְ ִׁשיבֵ הּו אֶּ ל הַ ּזִׁ כָרוֹן",
באיגרת על הנפש בתרגום שוורץ ,בסוף עמ'  , 31גם כן כתב שיש שני כוחות זוכרים ,האחד הכח הזוכר
השומר [הוא הזכרון החושי שבפרקנו] ,והשני כח המשער שעושה פעולה פעילה של זכירה ועליו כתב
שם "לקבוע בהם את הכח המדמה [הוא כח המשער] כדי להשיב ,במעין תנועה ,את מה שנמחה
מהזכרון( ".כנראה המקור ,היחיד או העיקרי ,של הכוזרי ,הוא אותה ה"אגרת על הנפש" שתרגם שוורץ.
הבאתי מהכוזרי ומהאגרת בתרגום שוורץ אע"פ שהם אותו מקור ,כדי להשוות את הנוסחים והתרגומים.
הנוסח בכוזרי הוא המדוייק והמוסמך ביותר ,רק שהיא לא השפה שאנו מורגלים בה ,ולכן לפעמים יש
תועלת בתרגומים החדשים להבהיר יותר.
שוורץ באיגרת על הנפש שם קרא לכח המשער "כח המדמה" ,ובשם זה עצמו הוא מתרגם שם מדרגות
אחרות של כח הדמיון .באופן כללי יש עירוב ובלבול רבים במונחים של מדרגות כח הדמיון .זה בגלל
המתרגמים שלא תמיד ירדו לעומק הבנת העניין ,וגם אבן סינא בעצמו לא טבע מונחים עקביים
ושיטתיים ,וכל השמות שהוא קורא בהם למדרגות השונות של כח הדמיון הוא שימוש במילים של השפה
המדוברת שכולן מילים נרדפות לדמיון ,ופעם הוא נוקט כך ופעם אחרת ,והפירוש של דבריו צריך להיות
תמיד לפי העניין ולא לפי היצמדות למונח מסויים)).
העומק של עניין זה שייך למה שכתבתי לעיל על קו האמצע .קו האמצע בהסתכלות על בחינתו החיצונית
מחבר את כל המציאות מהשורש העליון עד תחתית מדרגות החומר .אבל בעומק באמת הוא מה שבורא
את המציאות מחדש ללא הרף .שמו העיקרי של קו האמצע הוא ספירת תפארת שהיא השם המפורש של
ארבע אותיות הוי"ה ,שהוא מקור המציאות .לכן אם נעדר משהו מהמציאות על ידי הדבקות בקו האמצע
הוא מתחדש .זה אותו כח בטבע שממנו פצע מתרפא ושבר מתאחה ,קו האמצע הוא כח החיים בעצמותו.
משם יסוד העניין של מה שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ז' :
"גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה [ ,]...התשובה מקרבת את הרחוקים אמש היה זה שנאוי לפני
המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד.
כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל [ ]...צועק ואינו נענה [ ]...ועושה
מצות וטורפין אותן בפניו [ ]...והיום הוא מודבק בשכינה [ ]...צועק ונענה מיד [ ]...ועושה מצות ומקבלין
אותן בנחת ושמחה [ ]...ולא עוד אלא שמתאוים להם"
וזה העניין של ראש השנה שמזכירים את עצמנו בשופר ובתפילת זכרונות ,כי הזכרון בורא מחדש את מה
שנעדר ואבד .הוא הקו האמצעי שבזיווג ,הזרע שיוצא מהמוח עד איבר הזכר ,ובורא ולד חדש .לכן הוא
נקרא זכרון על שם שהוא מוליד כמו זכר ,והוא כח הצורה שנקרא זכר ,וכמו שכתב במו"נ א' י"ז.
מה שכתב אבן סינא כאן "שיפוט" (עיין באיגרת על הנפש מאת אבן סינא בתרגום שורץ עמ'  32בהערה
 ,69שהביא מלנדאואר שקרא לכח הזה הכח הפוסק .ועיין שם בפרק ז' עמודים  37-38עוד ביאור בעניננו
ועוד מקבילות למה שכתב אבן סינא כאן בפרקנו ,וגם שם כתב על השיפוט) הכוונה להשיג את קו
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פרק י
רמיזה :על הנפש המשכלת
כמו כן חלוקת הכוחות של הנפש האנושית 388למחלקותיהם היא כך :הנפש האנושית שאליה
שייכת ההשכלה היא עצם שיש לו כוחות ושלמויות .389בין הכוחות שלו ישנם אלה ששייכים לו
האמצע ,את היושר; השופט הוא מי שמשיג את היושר האמצעי שבין שני הצדדים המתדיינים .ומשם
תהיה הפעולה של לברוא מחדש את מה שנשכח ונעדר.
זה מה שכתוב בגמרא שבת י'" :כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו
נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית" ,והדיין נקרא 'אלהים' שהוא אותו שם שנקרא בו הבורא בתחילת
ספר בראשית ,שפירושו בעל הכוחות כולם ,להיות בעל הכוחות כולם פירושו להיות ישר ,כולם אחדותם
וחיותם ונביעת הווייתם מקו היושר ,שהוא האמצע ,הלב .מיראת סוד זה ,ידיעת השם המפורש ,וכמו
שכתב במו"נ א' ס"ב" :הענין אשר בעבורו יוחד זה השם ויהיה בו סוד אלוקי" הוסיף כאן החכם אבן
סינא בחתימת הפרק "גדול שמו".
 388כלומר הנפש המיוחדת לבני אדם .עד כאן עסקנו בנפש של 'חי' שמשותפת לכל בעלי החיים ,ומכאן
נעסוק בנפש של ה'מדבר' (בחלוקה של הקדמונים לכוחות שמגיעים מהגלגלים שהם :הדומם ,הצומח,
החי והמדבר ,הוא האדם .וכמו שכתב במו"נ א' ע"ב) .הוא התחיל במילים "וכמו כן" לרמוז שהתחתונים
והעליונים בנויים באותו מבנה ,שהרי החומר הוא השתקפות של עולם הצורות על דרך שירח משתקף
במי הנהר ,והירח שבשמיים ועיגול האור שעל פני מי הנהר שניהם עגולים בשווה.
 389שלמויות הן יציאה אל הפועל של הכוחות .הנפש המשכלת היא עצם שהאדם נולד איתו בטבעו,
במצב שנקרא 'שכל בכח' ,או 'הכנה' .המילה 'בכח' פירושה קרוב לפוטנציאל או אפשרות ,היא אומרת
שיש כאן אפשרות שיהיה שכל אבל עדיין במציאות בהווה אין שכל .רוב הדברים האחרים כשהם בכח
אין להם בהווה שום קיום שיש לו חשיבות או משמעות ,הם רק אפשרות ,כמו גוש שיש שהוא 'בכח' פסל
של אדם ,או דיו ונייר שהם 'בכח' ספר כתוב .בניגוד לזה השכל 'בכח' הוא כבר קיים בפועל בהווה ,לא
כשכל ,אלא ככושר מחשבתי של ניתוח וחילוק ,הרכבה ,בניית מערכים מחשבתיים ,יצירתיות מחשבתית,
מיון ,הגדרה ,שימוש בשפה ומתימטיקה ועוד כיו"ב .הכושר הזה בפני עצמו ,לפני שיצא אל הפועל,
נקרא רק כושר או כח ,או מחשבה ,ולא 'שכל' ,כי אין לו יכולת לתפוש את המציאות האמיתית שנמצאת
מחוץ לשכל ,שהיא הבורא בהתגלותו המופשטת כמציאות בפני עצמה .שכל פירושו הסתכלות ,כמו "וְ כִׁ י
תַ ֲאוָה הּוא לָעֵ י ַניִׁם וְ נ ְֶּחמָ ד הָ עֵ ץ לְ הַ ְׂשכִׁ יל ".הכושר המחשבתי לא יכול בעצמו להסתכל על שום דבר שנמצא
מחוץ לשכל .הוא צריך לקבל מהחושים והדמיון תמונה של מה שנמצא ,ואז את כל פעולותיו הוא עושה
כלפי התמונה הזו .לכן הוא נקראה השכל השימושי ,והוא יכול באופן כזה גם לבנות מחשב קוונטי
ולכתוב כרכים רבים על פוסט סטרוקטורליזם .זו דעת ההמון שכתב הרמב"ם באיגרת תימן שיכולה
לתפוש מציאות רק אם היא חומר .הראיה החומרית החיצונית היא הסיבה לגישה של ההמון לנסות
להשתמש לטובתו בכל דבר שבטבע באופן חסר הרמוניה ,לאכול ולהשחית הכל ,לקפוץ עד הירח ,לא
להתחבר אל הטבע כחלק חי ממנו.
להוציא את השכל אל הפועל ,הכוונה היא לעמול עד שיוכל לתפוש תפישה מופשטת לחלוטין במציאות
(כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' ז' בחלק האחרון של הלכה ז' ,ובמו"נ א' סוף פרק א').
התפישה הזו אין לה מילים ,היא רק כמו הבזק ברק כמו שכתב בפתיחת המורה נבוכים .היא תופשת את
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בהתאמה לצורך שלו לנהל את הגוף .זה הכח שהשם 'השכל השימושי' ()al-ʿaql al-ʿamalī
שמור לו .הכח הזה ְמחַ שֵ ב את העניינים האנושיים ההכרחיים הפרטיים שצריכים להעשות כדי
להשיג את התכליות המבוקשות ,על סמך ]1[ :הנחות ראשוניות ]2[ ,הנחות מפורסמות]3[ ,

אדון הכל וגם את הצורות שאין להם גולם (כמו שכתב בהלכת יסודי התורה ד' ז') ,שהן האור שבו הוא
מגלה את עצמו ,מה שחכמי הקבלה קוראים ספירות ,ואריסטו קורא שכלים נפרדים והם נקראים גם
מלאכים (בהלכות יסודי התורה ב') .התפישה הזו אינה מילולית .וכמו שכתב בפתיחת המורה נבוכים:
"ולא תחשוב שהסודות העצומות ההם ידועות עד תכליתם ואחריתם לאחד ממנו ,לא כן ,אבל פעם יוצץ
לנו האמת עד שנחשבנו יום ואחר כן יעלימוהו הטבעים והמנהגים עד שנשוב בליל חשוך קרוב למה
שהיינו תחלה ,ונהיה כמי שיברק עליו הברק פעם אחר פעם והוא בליל חזק החושך ]...[ .ודע כי כשירצה
אחד מן השלמים כפי מדריגת שלימותו ,לזכור דבר ממה שהבין מאלו הסודות אם בפיו או בקולמוסו,
לא יוכל לבאר אפילו מעט השיעור אשר השיגוהו באור שלם כסדר ,כמו שיעשה בשאר החכמות שלימודם
מפורסם .אבל ישיגהו בלמדו לזולתו מה שמצאהו בלמודו לעצמו ,רצוני לומר מהיות העניין מתראה
מציץ ואחר יתעלם ,כאילו טבע העניין הזה הרב ממנו והמעט כן הוא .ובעבור זה כשכיון כל חכם גדול
אלהי רבני בעל אמת ללמד דבר מזה העניין לא ידבר בו כי אם במשלים וחידות ,והרבו המשלים וׂשמום
מתחלפים במין ואף בסוג ,ושמו ברובם העניין המכוון להבינו בראש המשל או באמצעיתו או בסופו,
כשלא ימצא משל שווה לעניין המכוון מראשו ועד סופו".
היכולת להפוך את הברקת הברק למשלים ,היא על ידי הכח המדבר .במקום לקבל את המידע על המציאות
שמחוץ לשכל מכח המשער החומרי ,הכח המדבר מקבל את תפישת המציאות מיכולת התפישה
המופשטת ,ואת זה הוא מנתח ומרכיב וממין ומסדר ומגדיר ומכניס לשפה מילולית .מכאן המשלים,
אותם ראשי פרקים שמוסרים לחכם ומבין מדעתו .בלי הכח המדבר יכולת התפישה המופשטת לא הייתה
נקראת שכל כי זה היה אור בלי כלי ,אי אפשר היה לקלוט את ההסתכלות הזו .גם אחרי הסיוע של הכח
המדבר זה מאוד בקושי ,ורק בחידות .כשהכח המדבר משמש בתפקיד זה ,הוא מתאחד עם התפישה
המופשטת ,והוא נעשה בעצמו שכל ,יכולת הסתכלות במה שבחוץ ולא רק כושר ניתוח ,וכעת הוא מסתכל
בלי כיסוי החומר ,בצורות המופשטות בטהרתן .כעת הוא תופש שהמציאות היא המופשט כמו שכתב
באיגרת תחיית המתים שם .זה האופן בו הכח המדבר יוצא מהכח אל הפועל ,הוא מממש את האפשרות
שלו להיות שכל במובן המלא של המילה ,שכל מופשט .זה העניין של כוחות ושלמויות ,מכח הוא הופך
לשלמות ,שעומקה הוא חיבור ,התאחדות ,עם המציאות בלא סייגי החומר ,כלומר עם הבורא .עיין בזה
ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" סוף פרק כ"א ובפרק כ"ב ,ובאגרת על הנפש מאת אבן סינא פרק י
מעמ' .)146
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והנחות שבאות מהנסיון והתצפית .390השכל העיוני ( )al-ʿaql al-naẓarīעוזר בכך שהוא נותן
את התפישה הכללית ,שממנה הנפש נעה לתפישה הפרטית.391
בין הכוחות של הנפש האנושית ,ישנם גם אלה ששייכים אליה בהתאמה לצורך שלה להשלים את
העצם שלה כׂשֶּ כֶּל בפועל ( .)ʿaql bil-fiʿlהראשון בכוחות האלה הוא כח שמכין את הנפש לקבל

" 390ראשוניות" הוא מה שקורא לו במורה נבוכים א' ב' 'אמת שקר' ,אלה תפישות שמקורן בשכל
המופשט והן כל כך בסיסיות ופשוטות שהן עוברות מעצמן לכח המדבר בלי צורך בפעולה מיוחדת,
למשל חוק הזהות שאומר שא' הו א א' ולא ב' ,כלומר שכלב אינו סוס ולהיפך ,התפישה שיש 'מציאות',
שיש יכולת הכרה במציאות ,שיש כללי הגיון כלשהם ,ועוד הרבה כיוצא בזה .יש שאלה גדולה וחמורה
מניין לנו כל הידיעות אלה ,ולמה אין לנו ספק בהן ,על פי רוב איננו מתקשים בשאלה הזו ,אבל זה משום
שיש בנו עיוו רון ,אנו שוטפים קדימה כמו סוסים במרוצתם ולא עוסקים בתבוננות .אלא כל זה נודע לנו
מהשכל העיוני המופשט שצופה במציאות המופשטת כמות שהיא ,ויש התחלה ראשונית שלו בכל אדם,
זרע ,עוד לפני העמל של רכישת היכולת להתבונן בשכל העיוני ולהצמיח את הזרע הזה להיות עץ רב
ענפים .כל הידיעות מהסוג שהזכרתי לא דורשות שום עמל כדי לרכוש אותן ,כי השכל העיוני רואה את
הדברים מייד ,בפשטות גמורה ובלי ספקות.
הנחות שבאות מהנסיון מקורן בתפישת החושים ,הכח המדבר מקבל אותן מכח הדמיון שמקבל
מהחושים" .מפורסמות" הן לא מהתפישה המופשטת ולא מהחושים ,ויש לתמוה מנין הן .זה כח פלא
מיוחד שנקרא השטן או יצר הרע ,שנכנס באדם בחטא הקדמון .אלה המוסכמות החברתיות ,חלקן
הכרחיות לקיום והסדרת החברה והשלום ,וחלקן הוא שגעון גמור וברובו הרסני מאוד (כמו שכתב במו"נ
ג' י"ב ,ובהקדמת הרמב"ם למשנה בביאור המאמר ארבע אמות של הלכה) .בשני המקרים הן ניכור של
האדם מהווייתו האותנטית (הצד הטוב של המוסכמות החברתיות ,כגון ערכים של זכויות אדם שוויון
צדק משפט עזרה לחלש וכו' ,היה יכול להעשות ממקור אותנטי כנביעה ישירה מהאנושיות החיה עצמה
ולא כמוסכמות חברתיות חיצוניות).
 391התפישה הכללית היא ה'כוללים' ,כלומר 'מין' ו'סוג' ( universalisבלטיניתuniversals .
באנגלית) .הפרטי הוא 'ראובן' ,המין שלו הוא 'אדם' ('חי מדבר' ,כלומר מבין כל החיים הוא זה שנבדל
מאחרים בכך שהוא מדבר) ,והסוג שלו הוא 'חי' .המין והסוג כוללים בתוכם פרטים רבים ולכן הם נקראים
כוללים .בקטגוריות פרק ה' כתב אריסטו את נקודת המבט של הפיזיקה שלפיה המציאות במובן הכי
אמיתי ראשוני ומוחלט היא של הפרטים ,והמציאות של המין והסוג ,הכוללים ,נשענת על מציאותם של
הפרטים ומשנית להם .במבט של המטאפיזיקה זה להיפך ,מציאות הפרט היא משנית והיא נשענת על
המציאות הראשונית שהיא המין והסוג .החלוקה לפרטים ,ראובן ושמעון ,היא רק מכח החומר ,הצורה
'אדם' היא אחת (מטאפיזיקה זתא סוף פרק ח') .לכן השכל המופשט תופש רק את הכוללים שהם הצורות
המופשטות ,והכח הדברי מעביר את זה לפרטים; הוא יוצק את התפישה הכללית לפרטים מצומצמים,
הוא רואה בראובן את אידיאת האדם הכללית למרות שאצל ראובן הפרטי היא חלקית ומצומצמת,
התפישה הכללית שותקת מחמת שהיא חסרת גבולות והגדרות ,והכח הדברי יוצק אותה למילים
מצומצמות וחלקיות .אם אלה דברי חכמה המילים נאמנות לתפישה הכוללת שמצומצמת בהן ,והשומע
את המילים יוכל מכוחן להתעלות אל מעבר להן ולהגיע לאותה תפישה כללית.
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את המושכלות .מקצת אנשים אפשר שיקראו לכח הזה השכל ההיולאני (.)ʿaqlhayulānī392
זוהי הגומחה.393

 392השכל בכח .היולאני הוא מילה יוונית שפירושה חומרי או 'בכח' (נקרא גם היולי) .לרוב מילה זו
נמצאת בצירוף" :החומר ההיולי" או ההיולאני שפירושו החומר הראשון (עי' למשל רמב"ן על בראשית
א' א') ,ובצירוף "השכל ההיולי" או ההיולאני שפירושו הכח המדבר לפני שיצא אל הפועל להיות שכל
בפועל .עיין בזה במו"נ א' ס"ח ,ובמו"נ א' ע"ב.
כמו שלמדנו לעיל הכח הדברי יש בו צד שהוא מכוחות הדמיון ויש בו צד שהוא מכוחות השכל העליון.
ההבדל בין הצדדים הוא שכשהוא פעיל ושולט ומשפיע ,אז הוא שייך לכוחות הדמיון ,הוא אומר על
סמך מה שהחושים קלטו ,ואמירתו היא רק חישוב של הנתונים שנקלטו מהחושים ואין בה התבוננות.
כשהכח הדברי שהוא סביל ומקבל ושקט ,אז הוא שייך לכוחות השכל העליון .לכן אמרו חכמים שהתורה
היא כמו מים שזורמים למקום הנמוך ובו מתקבצים ,ושמידת החכמה היא לפי מידת הענווה .ענווה אינה
"חוסר בטחון עצמי" כלומר פחדנות או חולשת אופי או ביישנות לא מאוזנת וכיוצא באלה ,אלא הכרה
בכך שמול הנשגב השכל שלנו קטן מאוד ואין לו מה לומר ,הוא רק מנסה לשתוק ולהקשיב.
"כח שמכין את הנפש לקבל את המושכלות" פירושו כח שמבין שהאדם צריך להיות 'מקבל' כלפי
המציאות האמיתית שהיא הנשגב .הכח הזה נקרא שכל היולאני ,כלומר שכל בכח ,כי כך הוא תופש את
עצמו ,כחומר גלם ,ככלי ,כמשהו שמצד עצמו אין לו ערך ,וכל ערכו הוא ביכולתו לבטל את עצמו כלפי
מה שמעליו .במסכת סוטה ה' א'" :אין תפלתו של אדם נשמעת אא"כ משים לבו כבשר"
עצם התפישה של עצמו כ'בכח' ,כחומר ,כגולם ,זה מה שמביא אותו להשיג ולהיות כלי מלא ,ולהגיע
למדרגת שכל בפועל ,כלומר שכל שביטולו כלפי מה שמעליו ודבקותו בו היא שלמה ,ובזה הוא שלם
ונמצא בְ פוֹעַ ל .אותו כח דברי יכול לשמש כשכל שימושי ,ואז הוא שכל בפועל כשכל שימושי ,הוא פעיל
ושלם ונמצא .אם הוא פונה להסתכל למעלה ,אל מה שמעליו ,הנשגב המופשט ,אז הוא נעשה 'בכח',
כלומר בבחינת חומר שאינו קיים ,שהוא רק אפשרות למשהו אחר שייצא בו אל הפועל ,כמו אדמה ,בשר,
ועצם מה שהוא 'בכח' זו יציאתו האמיתית אל הפועל כשכל עיוני מופשט .הענווה (להיות 'בכח') היא
היא מה שמקנה לו את היכולת להשיג את המושכלות המופשטות ,ולהיות בפועל .זה מה שאמרו חז"ל
שעל האדם להמית את עצמו באהלה של תורה כדי לזכות בתורה ,ההמתה היא להפוך עצמו ממשפיע
למקבל ,וזו היא היציאה אל הפועל של השכל .ובמסכת סנהדרין צ"ב א'" :ואמר רבי אלעזר :לעולם הוי
קבל וקיים ".וכתב שם רש"י" :הוי עניו ותחיה; 'קבל' לשון אפל  -עשה עצמך אפל ושפל" .יש כאן
סתירה לכאורה ,כי להיות משפיע ,להיות זכר ,זו מעלה יותר מלהיות מקבל ונקבה ,כי המציאות עיקרה
בזכר והנקבה אין לה מציאות והיא רק מקבלת ומצטרפת .כאן הוא להיפך ,ההתעלות היא להפוך מזכר
לנקבה ,ממי שיודע ומשפיע ,למי שאינו יודע ומקבל ,ולכאורה זה נראה כירידה ולא כהתעלות ,וההדרכה
של חז"ל היא תמות כדי לחיות ,תרד כדי להיות עליון.
לשון הכוזרי ה' י"ב שמביא מדברי אבן סינא:
"וְ ַכאֲשֶּ ר הַ כֹחוֹת הַ הֶּ ְרג ִֵׁשיִׁ ים מַ ִׁשיגִׁ ים יַחַ ס הַ מּוחָ ש ,כֵן הַ כֹחוֹת הַ ִׁשכְ לִׁ יוֹת מַ ִׁשיגִׁ ים יַחַ ס ִׁמן הַ מ ְֻׂשכָל בְ הַ פְ שָ טַ ת
צּורה מֵ הַ חֹ מֶּ ר וְ הִׁ תְ ַדבֵ ק בָ ּה ,אֶּ ּלָא שֶּ כֹחַ הַ מַ ְרגִׁ יש ֹלא יִׁפְ עַ ל בְ עַ צְ מ ֹו כְ מ ֹו שֶּ יִׁ פְ עַ ל הַ ְמ ַדבֵ ר ,אֲבָ ל יִׁצְ טָ רֵ ְך אֶּ ל
הַ ָ
הַ כֹחַ הַ מֵ נִׁיעַ וְ עֵ זֶּר הָ אֶּ ְמצָ עִׁ יִׁ ים הַ מַ גִׁ יעִׁ ים הַ צּורוֹת אֵ לָיו .אֲבָ ל הַ מַ ְׂשכִׁ יל מַ ְׂשכִׁ יל בְ עַ צְ מ ֹו ּומַ ְׂשכִׁ יל עַ צְ מ ֹו בְ עֵ ת
שֶּ י ְִׁרצֶּ ה ,וְ עַ ל כֵן ֶּנאֱמַ ר ,כִׁ י הַ ֹכחַ הַ מַ ְרגִׁ יש ִׁמתְ ּפַ עֵ ל ,וְ הַ מַ ְׂשכִׁ יל ּפוֹעֵ ל .וְ אֵ ין "הַ שֵ כֶּל בְ פֹ עַ ל" זּולַת הַ צּורוֹת
הַ מ ְֻׂשכָלוֹת הַ מֻפְ שָ טוֹת בְ עֶּ צֶּ ם הַ שֵ כֶּל בְ כֹ חַ  ,וְ ָלכֵן ֶּנאֱמַ ר שֶּ הַ שֵ כֶּל בְ פֹ עַ ל מַ ְׂשכִׁ יל ּומֻ ְשכָל יָחַ ד" .
 393אבן סינא מפרש כאן פסוק בקוראן .הפסוק הוא מסורה כ"ד ,סורת האור ,פסוק לד-לה (בתרגום אורי
רובין)" :הורדנו לכם אותות ברורים ממרומים ,ולקח מגורל הדורות אשר היו לפניכם ,ומוסר השכל
ליראים .אלהים הוא אור השמים והארץ .אורו נמשל לגומחה אשר בה מנורה ,והמנורה עשויה זכוכית,
והזכוכית ככוכב נוצץ; היא הוצתה (בשמנו של) עץ מבורך ,עץ זית ,לא מקצווי מזרח ולא מקצווי מערב.
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הכח הזה ְמלֻווה על ידי אחר ,שחל בנפש כשהמושכלות הראשונות חלות בה .עם הכח הזה הנפש
מוכנה להשיג את המושכלות המשניות ,או על ידי מחשבה ,שזהו עץ הזית כשהוא חלש ,או על

שמנו כמעט שיאיר אף אם לא תגע בו אש  -אור על גבי אור .אלהים ינחה אל אורו את אשר יחפוץ,
ואלהים ימשול לאנשים משלים; אלהים יודע כל דבר"
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ידי תפישה עיונית ,394שגם היא השמן כשהוא חזק יותר מזה .כח זה נקרא השכל השימושי al-
 .)ʿaql bil-malaka)395זוהי הכוס.

 394מהמושכלות הראשונות לשכל העיוני
כאן מדובר על מדרגת ביניים ,מה שבין הכנת הכלי על ידי הענווה ובין מילויו עד שיושלם ויזכה לחכמה
שלמה .המלאכה של עמל קניית החכמה נעשית על ידי מחשבה ,כלומר בירור קליפות החומר המכסות
על המושכלות המופשטות .העמל הוא לנתח ולדקדק כדי לראות את הקושיות ,להתבונן בהן ,לראות שהן
שוברות את המראה החיצוני של העניין ,להרחיב את הסדקים שפערו הקושיות ,וללמוד לראות את האור
הבוקע דרך הסדקים ,ללכת בעקבותיו ולפרק עוד את הקליפה .המחשבה לא יכולה להעשות בלי יסוד
של מושכלות ראשונות ,שהן התפישה העיונית המופשטת במצב הראשוני שלה .למשל הידיעה שאם א'
שווה לב' ,וב' שווה ל ג' ,אז א' שווה לג' ,או הידיעה שאי אפשר שיתקבצו שני הפכים במקרה אחד ,או
הידיעה שהשלם גדול יותר מהחלק שלו ,או המושכל הראשון שאנו רוצים להחכים ,לזכות ליושר ולאור,
שאיננו רוצים להישאר סגורים בבועת האני הפרטי החומרי ,שיש חיים ואהבה וצורך בחיבור ,ושאנו
בוחרים בהם .כל אלה לא נלמדים מפעולת מחשבה וניתוח אלא מתפישת שכל עיוני פשוטה וישרה .בלי
מושכלות ראשונות כגון אלה אי אפשר כלל לעשות שום פעולת מחשבה וניתוח .המושכלות האלה לחוד
לא מובילות לשום התקדמות .לכן כתב אבן סינא כאן שיש שני עניינים ,האחד מחשבה והשני תפישה
עיונית.
כבר כתבתי שההשגה המופשטת באלוה בלי תיווך של חומר אלא על ידי עין הלב ,היא לא מיסטיקה או
אינטואיציה וכל כיו"ב ,אלא זה הרבה יותר ודאי מדוייק ובהיר ממתמטיקה ולוגיקה .המושכלות
הראשונים הוודאיים והבהירים הם רק בבואה קלושה ומועטה מאוד של אותה השגה מופשטת (באיגרת
על הנפש מאת אבן סינא פרק י ,עמ'  ,46כתב שהמושכלות הראשונים באים לאדם על ידי שפע אלהי
מידבק .כיוון שהמושכלות הראשונים נמצאים אצל האדם מלידה ,ואינם מספיקים להישארות הנפש,
ובלידה מה שיש לאדם הוא רק שכל בכח ,והשגת השפע האלוהי והוצאת השכל אל הפועל והגעה
להישא רות הנפש היא רק אחרי עמל רב של האדם להשלים את עצמו ,בהכרח אותו שפע שיש כבר מלידה
הוא רק בבואה או נקודה או התחלה או כיו"ב מאותו שפע של השכל בפועל כשהוא מושלם).
המושכלות הראשונות הן קרן האור הכי קטנה שאפשר ,הכי מצומצמת וכבויה שייתכן ,שמגיעה מהשכל
המופשט אל הכח המדבר ,והכח המדבר מקבל את זה במתנה ,מלידה ,בלי צורך בעמל וקניין .זה מה
שמפריד את הכח המדבר האנושי מהכח המדבר של בעלי החיים ,זה מה שהופך את הכח המדבר להכנה
להשגת השכל בפועל .משם הכח המדבר מקבל נקודת משען ראשונית ,להתחיל לטפס בעצמו אל השגת
המושכלות .לבעלי חיים יש כח מדבר לפעמים מפותח להפליא; אם חוקרים לעומק איך כוורת מתנהלת,
איך המידע עובר ,וכו' ,זה מפליא מאוד .ובכל זאת הם מדשדשים במקום מבחינת התעלות במדרגות
החכמה המופשטת .כי לבעלי החיים אין את המושכלות הראשונים .מה שמייחד את הכח המדבר האנושי
הוא שהוא קולט קרן אור מהשכל המופשט ,שהיא המושכלות הראשונים ,וזה נותן לו את נקודת המשען,
הנקודה הארכימדית ,שממנה הוא יכול לטפס בסולם אל דעת אלהים .הטיפוס הוא על ידי העמל הלימודי,
להסיק מסקנות מהנחות בדרך נכונה ,לנתח ולהרכיב ,ובאופן כללי לגזור את כל מה שאפשר לגזור
מהמוש כלות הראשונות ,ולבנות כל מה שאפשר לבנות מהן ,ועיקר התכלית הוא להתבונן במושכלות
הראשונות בעצמן.
בתחילת הדרך המושכלות הראשונות הן נקודת המוצא ,הגב מופנה אליהן והפנים מופנות משם והלאה,
קדימה ,לפתח מזה בניין רחב וגבוה ומשוכלל ככל האפשר .השלמות היא על ידי שהאדם עוצר ,מסתובב
בחזרה ,במקום להשאיר את המושכלות הראשונות מאחריו ולהתקדם הלאה ,הוא חוזר אחורה ,מתבונן
בנקודות המוצא .זה המעבר מחכמת הטבע לחכמת האלוהות ,האלוהות נמצאת במושכלות הראשונות
אם מתבוננים בהן.
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יש אנשים שסבורים שחכמת הטבע היא הכ רחית ומבוססת כי היא מבוססת על תצפיות במציאות,
והמטאפיזיקה היא הנחתה מלמעלה של אמירות שלא נבעו מתצפיות ולכן איננו יודעים מניין מי שאמר
אותן יודע אותן .באמת זה להיפך ,מה שהמושכלות הראשונות נמצאות ,זה לכל הדעות וודאי וברור יותר
ממה שהטבע החומרי נמצא ולא תיתכן בזה שום מחלוקת ,ואם מסתכלים על המושכלות הראשונות הרי
זו הסתכלות על מה שקיים ,לא פחות מתצפיות על הטבע החומרי .למשל הכל מודים שכלב אינו סוס
ולהיפך .מי שמתבונן בזה ושואל למה באמת לא ייתכן שכלב יהיה סוס ולהיפך ,מה הפשר של הדבר
שסוס הוא תמיד רק סוס ,מה נועץ או תו להיות בקביעות להיות הווה בטבע של סוס ,למה שזה לא יהיה
כמו מזג אוויר שכל הזמן משתנה ,כמו תנועת העננים שבה ענן בצורת כלב הופך לענן בצורת אדם בלי
שום חוקיות וסיבתיות .כמו כל השאלות במטאפיזיקה זה מוביל לשאלת המציאות ,מה פשר שסוס הוא
'נמצא'? האם היותו 'נמצא' היא שנועצת אותו להיות קבוע .אולי זה כך כי בחלום גם אם לסוס יש מגע
וריח וחוויית ממשות ,ואנו חולמים שאם הוא בועט זה כואב ,עדיין גם בחלום שגורם לחוויה
ה'מציאותית' ביותר ,סוס יכול להפוך לכלב בלי סיבה .מהו הדבר הפלאי הזה שאנו מכנים אותו 'מציאות'
שמחמתו יש מושכל ראשון שדברים הם בהכרח תמיד כמות שהם ,הם לא רק חוויות בתודעה שלנו.
ציטוט ממאמר שנמצא כאן" :בספרו  ,Some Problems Of Philosophyאומר וויליאם ג'יימס
(" :)Jamesשאלת הקיום היא האפלה ביותר בכל הפילוסופיה .כולנו קבצנים כאן ,ואין אסכולה היכולה
לבוז או לחוש עצמה מורמת מאחרות" .אחרים ,כמו ארתור לאבג'וי ( ,)Lovejoyסברו שהניסיון לענות
עליה "הוא אחד ממפעלותיו המפוארים ביותר של השכל האנושי" .בספרו "העולם כרצון וכדימוי"
הפילוסוף ארתור שופנהאואר ( )Schopenhauerכתב" :ככל שהאדם מצוי במדרגה שכלית נמוכה
יותר ,כך עצם הקיום נראה בעיניו חידתי פחות"" ,ועיין בזה באדם חי רשימה .109
אלה שאלות של התבוננות בדבר שהכל מודים שהוא נמצא ,דהיינו המציאות שהיא שורש המושכלות
הראשונות ,כולן נגזרות ממנה ,אין כאן שום "הנחתה" מלמעלה של אמירות שלא ידוע מניין מקורן .זו
המטאפיזיקה האמיתית שהיא מחקר וודאי ובהיר יותר מהמחקר של התבוננות בטבע ,וכידוע אריסטו
עצמו לא כינה אותה מטאפיזיקה אלא תיאולוגיה ואבן תיבון תרגם אותה חכמת האלוהות .כי המציאות
היא מה שאנו מכנים האלוהות ,וכיוון שאפשר להתבונן במציאות עצמה לא פחות ממה שפיזיקאים
יכולים להתבונן בדברים הנמצאים ,יש אפשרות ללמוד את האלוהות כמדע מבוסס ומדוייק ווודאי.
השימוש בכח המדבר ללימוד הפילוסופי ,שתמיד מסתכל על המושכלות הראשונות ונאמן להן ומקשיב
להן ולומד מהן דבר מתוך דבר ומרחיב אותן ,זו היא הכוס שמונחת בגומחה שהיא הענווה ,זו הדרך
העולה מעלה אל ההשגה המופשטת .ועיין עוד בזה ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" פרק כ"ב עמ'
.129
ָאמרּו בַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת שֶּ הִׁ יא הַ שֵ כֶּל הַ הִׁ יּו ָלנִׁיְ ,רצ ֹונָם לוֹמַ ר :הַ שֵ כֶּל
 395בכוזרי ה' י"ב הביא מדברי אבן סינא" :וְ ְ
בְ כֹ חַ  ,דוֹמֶּ ה לַהִׁ יּולִׁ י אֲשֶּ ר הּוא דוֹמֶּ ה לְ אֶּ פֶּ ס בְ פֹ עַ ל וְ הּוא כָל ָדבָ ר בְ כֹ חַ  ,וְ יִׁהְ יּו ב ֹו הַ צּורוֹת הַ מ ְֻׂש ָכלוֹת ,אִׁ ם בְ לִׁ מּוד
ָאדם אֲשֶּ ר עַ ל
אֱֹלהִׁ י וְ אִׁ ם בְ ִׁק ְניָןַ .ואֱשֶּ ר הֵ ם בְ לִׁ מּוד -הֵ ם הַ מ ְֻׂשכָלוֹת הָ ִׁראשוֹנוֹת אֱשֶּ ר י ְִׁשתַ תְ פּו בָ הֶּ ם כָל בְ נֵי ָ
הַ ִׁמנְהָ ג הַ ִׁטבְ עִׁ יַ .ואֲשֶּ ר בְ ִׁק ְניָן הֵ ם בַ הַ קָ שָ ה ּובַ ִׁחדּוש הַ מוֹפְ תִׁ י בְ הִׁ צְ טַ יְ רּות הַ א ֲִׁמת ֹות הַ ִׁדבְ ִׁריוֹת ,כְ מ ֹו הַ ּסּוגִׁ ים
וְ הַ ִׁמינִׁים וְ הַ ֲחל ִָׁקים וכו'" עיין עוד שם שמונה באריכות את כל דרכי היקש החכמה המיוסדים על
המושכלות הראשונות ושלמדים מהן את המושכלות השניות .במורה נבוכים א' ע"ג גם כן מנה את דרכי
הלימוד של הכח המדבר שמבוסס על המושכלות הראשונות:
"ואין פועל הדמיון פועל השכל אבל הפכו ,וזה כי השכל יפרק המורכבות ויבדיל חלקיהם ויפשיטם
ויצירם באמיתתם ובסיבותם וישיג מן הדבר האחד ענינים רבים מאוד שביניהם הפרש אצל השכל כהפרש
שני אישים מבני אדם אצל הדמיון במציאות .ובשכל יבדיל הענין הכללי [מין וסוג] מן הענין האישי
[הפרט ,האינדיבידואל] ולא יתאמת מופת מן המופתים אלא בכללי .ובשכל יודע הנשוא העצמי [מה
שהאדם 'חי מדבר' שזה עצמותו] מן המקרי [שהאדם הולך על שתי רגליים] .ואין לדמיון פועל דבר מאלו
הפעולות  -שהדמיון לא ישיג אלא האישי המורכב [מחומר וצורה ,פרטי ומיני] בכללו [בלי יכולת לחלק
בין החומר לצורה] לפי מה שהשיגוהו החושים ,או ירכיב הדברים המפוזרים במציאות וירכיב קצתם על
227

חלק ג  -פיזיקה

מבין אלה הכח האציל ,שהוא בְ פוֹעַ ל ,הוא הכח הקדוש ,396שהשמן שלו בוער כמעט אפילו בלי
מגע האש.397

קצתם והכל  -גשם או כח מכוחות הגשם כמו שידמה המדמה איש אדם וראשו  -ראש סוס ולו כנפים
וכיוצא בזה  -וזהו הנקרא הבדוי השקר שלא ישוה לו נמצא כלל .ולא יוכל הדמיון בשום פנים להמלט
בהשגתו מן החומר ואפילו הפשיט צורה אחת בתכלית ההפשט; ולכן אין בחינה בדמיון"
מכח המושכלות הראשונות הכח הדברי עושה כל מה שהרמב"ם מנה כאן ,ואילו לדמיון אין יכולת להסב
מבטו אחורה ,פנימה ,אל המושכלות הראשונות בעצמן (אלא הוא משתמש בהן באופן אוטומטי ככלי
לחישוב הדברים שנגזרים מאותן מושכלות) ולכן אינו יכול לעשות כל זאת .זה החילוק המדוייק בין
האדם לשאר בעלי החיים .חתול כשהוא רודף אחרי העכבר הוא יודע שהעכבר לא יהפוך לפתע לטיגריס,
לכן הוא לא חושש מלהמשיך לרדוף אחריו ,והרי שהחתול יודע את המושכל הראשון שהוא חוק הזהות
שאומר שא' שווה א' .אמנם החתול רק יודע את המושכל הראשון ומשתמש בו לגזור ממנו מה שהוא
נצרך לו באופן שימושי ,אבל אינו פונה הלאה מהצרכים השימושיים להתבונן על המושכל הראשון
כשלעצמו ,החתול לא שואל למה באמת עכבר לא יכול להפוך לטיגריס ,למה המציאות קבועה .הוא לא
מתעניין במופשט ,רק משתמש בו .מה שמייחד את האדם הוא התפישה שלו שמה שהוא רוצה לדעת
נמצא במופשט ,במושכלות הראשונות עצמן ובמקורן ובפשרן ,במה שממנו הן נובעות .אין לזה שום
תועלת שימושית ,זה רק דבקות באל .לשמה ,אהבה שאינה תלויה בדבר .כמובן אנו חיים כשאר בעלי
החיים ,פונים רק אל השימושי ולא אל המופשט ,אבל מה שיש לנו בכח אפשרות לפנות אל המופשט,
הוא המגדיר אותנו כאדם ולא כעוד בעל חיים כמו האחרים.
 396בכוזרי ה' י"ב" :וְ תִׁ קָ רֵ א סְ ֻגּלָת ֹו זֹאת ְקדֻ שָ ה ,וְ תִׁ קָ רֵ א רּוחַ הַ קֹ ֶּדש ".הוא תרגום מאגרת אבן סינא על הנפש
ונמצא גם בספר ההצלה מאמר ו'.
 397זה השכל בפועל ,שכל האדם שהגיע לשלמות ,ומשיג את כל המושכלות כשהן מופשטות לגמרי
מחומר ,שאז הן אורו של הבורא ,והשכל אחד לגמרי איתן.
כל השגה שאינה בכל כוחות האדם אינה השגה שלמה .בסוף המורה נבוכים כתב שהשלמות האחרונה
היא השגת דעת אלהים ,ובסוף הפרק כתב על עשיית חסד משפט וצדקה בארץ .לא מדובר כאן על קיום
מצוות כעבודה ,אלא על הליכה בדרכיו .הליכה בדרכיו היא פעולת האיברים שפועלים כמו מאליהם מכח
האור שבשכל .בנבואה הכוחות התחתונים של דמיון וחוש עולים ומתאחדים עם השגת החכמה בדרך
השכלית (וכיוון שהם פועלים שלא כפי טבעם יש צורך בחלום ולפעמים אף מגיע לאיבוד עשתונות),
בחכמה גם יש אחדות של כל הכוחות ,אבל כל אחד נשאר במדרגתו וטבעו ,והכוחות הגופניים דבקים
בחכמה לא בדרך השגת מושכלות אלא על ידי פעולות גופניות של הליכה בדרכיו .דוד המלך אמר שרגליו
מוליכות אותו מאליהן לבית המדרש .אין צורך במשא ומתן בין השכל לאיברים ,השכל לא צריך להורות
להם את המעשה הנכון ולעמול לשלוט בנטייתם החומרית.
כתוב במכילתא:
"כבר היה רבי ישמעאל ורבי שמעון יוצאין ליהרג ,אמר לו רבי שמעון לרבי ישמעאל" :רבי ,לבי יוצא
שאיני יודע על מה אני נהרג"
אמר לו רבי ישמעאל לרבי שמעון" :מימיך בא אדם אצלך לדין או לשאלה ועכבתו עד שתהא שותה כוסך
ונוטל סנדלך או עוטף טליתך? אמרה תורה אם ענה תענה ,אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט".
ההגדרה הלכתית לא מחייבת לעצור באמצע שתיית הכוס וללכת לדון .מי שבא לדון לא ירגיש כלל אם
הייתה שהות של עוד לגימה אחת ,ובוודאי אין לו קפידא בזה ,ואין בהלכה שום מקום לדיכוי כוחות
הגוף .אלא הטענה כאן היא על עצם ההשגה של רבן גמליאל ,שההשגה האמיתית היא של כל האדם
ביחד ,אחרת זה כעין זנות כמו שאמרו במסכת סנהדרין צ"ט ב' שנקרא "נואף אשה חסר לב" ,כי צריך
לתת את הלב ,והלב הוא האמצע (כמ"ש במו"נ א' ל"ט) והוא הכל ,ולכן השגתו היתה צריכה להגיע
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לאחר זאת ,כח ושלמות חלים על הנפש .לגבי השלמות ,היא נקנית על ידי הנפש כשהמושכלות
חלות בה בפועל ,בדרך שהן נראות כמצויירות בשכל .זהו אור על גבי אור .לגבי הכח ,מעניינו
לקנות את המושכל שכבר נרכש ,שהושג ,ככזה שניתן לצפות בו בכל עת שתבקש הנפש לעשות
כך בלי צורך בהשגה .זוהי המנורה.

לכוחות הגוף שמצד עצמם כבר לא היו יכולים להמשיך לשתות .כיוון שהיה עודף בהשגה השכלית ביחס
למה שהיה בכוחות הגוף ,וכמו שאמרו שזה דומה לאילן שענפיו מרובים משורשיו ,הרי היה כאן מקצת
תורה שלא לשמה שלא האירה מהשכל לגוף ,תורה שנלמדה להנאת השכל ולא למסירת הלב ,וזה העניין
בזנות שלא מוסר את ליבו באהבתו אותה אלא רק נהנה לעצמו ,ועל זה נענש ,ועונשו היה מידה כנגד
מידה על העניין הזה ,וכמו שמבואר במדרש לגבי בת הקיסר.
זה מה שכתב כאן אבן סינא בפירוש הפסוק בקוראן ,שהשמן בוער כמעט בלי מגע האש .הכוונה שהאור
עובר מהאש שהיא המשל להשגת השכל המופשט ,אל השמן ,שהוא המשל אל כוחות הגוף ,והשמן מאיר
כמעט מאליו ,וכמו שאמר דוד שרגליו מוליכות אותו מאליהן לבית המדרש.
פעם נשאלתי ,הרי הבורא ברא מליוני מיני חרקים ,ובכל אחד יש פלא ,חכמה אלהית אין סופית טמירה
ונשגבה ,שמגיעה עד השורש ,עד אור גילוי האחדות .ויש את כל המחצבים וכמה יש להתבונן בגביש
אחד ,וכל מיני הצמחים שבכל אחד ריבי רבבות פלאות ,וכל בעלי החיים וכל גרמי השמיים ,וכל העניינים
המופשטים ,כל חכמת המתמטיקה והמוזיקה והלוגיקה וכו' וכו' ,ואיך ייתכן שאדם יוכל להשיג את כל
ריבי רבבות המושכלות ,ורק אם הוא משיג את כולן הוא מגיע לשלמות ולחיי העולם הבא .התשובה לזה
היא משום שאיננו יכולים כלל להעלות על דעתנו איך היא ההשגה של השכל המופשט .הוא משיג את
הכל במבט אחד .רק כשהחומר מחשיך צריך חקירה מיוחדת עם הרבה מאוד עמל וזמן על כל מין של כל
צמח או דג או חרק וכיו"ב ,לעמול הרבה לחדור מבעד לחומריות ולראות בו בבואה עמומה מהחכמה
הטמירה והיופי והחיים והפלא הנשגב .זה כמו אדם שהוא בלילה בארמון המלך המלא יפעה ואין ספור
חפצי יופי ופלא ,והוא ממשש בחושך ,וכל דבר שהוא נתקל בו הוא ממשש אותו זמן ארוך להבין מה
הוא ,וכל קיר ומעבר הוא ממשש ,ואחרי אלפי אלפים של שנים אולי יתחיל לקבל מושג על יפעתו של
הארמון .ואז יש ברק ,והכל מואר באור יקרות ובמבט אחד האדם רואה את הכל .ואחר כך חוזר החושך,
ואם ירצה לתאר לעיוור הממשש בחושך את יפעת הארמון לא יוכל .כמו שכתב כל זה בפתיחת המורה
נבוכים.
השכל בפועל נמנה בין השכלים האלה ,כלומר השכל בכח והכח המדבר ,כי השכל בכח כבר מונחת בו
אבן הפינה לזה הם המושכלות הראשונות ,והכח המדבר עמל ללמוד דבר מתוך דבר להקיש מהמושכלות
העליונות ובונה אבן על אבן ,והשכל בפועל הוא גמר הבניין ,ולכן שלוש המדרגות האלה הן שלושה
פנים של אותו עניין.
כוזרי ה' י"ב:
"וְ אֵ ין "הַ שֵ כֶּל בְ פֹ עַ ל" זּולַת הַ צּורוֹת הַ מ ְֻׂשכָלוֹת הַ מֻפְ שָ טוֹת בְ עֶּ צֶּ ם הַ שֵ כֶּל בְ כֹ חַ  ,וְ ָלכֵן ֶּנאֱמַ ר שֶּ הַ שֵ כֶּל בְ פֹ עַ ל
מַ ְׂשכִׁ יל ּומֻ ְשכָל יָחַ דּ ]...[ .וכְ בָ ר יַצְ לִׁ יחַ הַ כֹחַ הַ ִׁדבְ ִׁרי בִׁ ְקצָ ת הָ ֲאנ ִָׁשים מֵ הִׁ תְ ַדבְ ק ֹו בַ שֵ כֶּל הַ כְ לָלִׁ י [אלה הצורות
המופשטות שכשהן לעצמן כעצם שקיים מחוץ לאדם ,הן השכל הפועל ,והוא השכל הכללי כי המציאות
היא כללית לכל בני האדם]  -בְ מַ ה שֶּ יְ רו ְֹממֵ הּו מַ הִׁ ְשתַ מֵ ש בַ הֲקָ שָ ה וְ הָ עִׁ יּון ,וְ יָסּור מֵ עָ לָיו הַ ט ַֹרח בַ ּלִׁ מּוד
ּובַ נְבּוָאה ,וְ תִׁ קָ רֵ א סְ ֻגּלָת ֹו זֹאת ְקדֻ שָ ה ,וְ תִׁ קָ רֵ א רּוחַ הַ קֹ ֶּדש".
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שלמות זו נקראת השכל הנקנה ,)ʿaql mustafād( 398והכח הזה נקרא השכל בפועל (ʿaql bil-
.)fiʿl
 398השכל הנקנה
השכל הנקנה לפעמים נקרא גם 'השכל הנאצל'' .שכל בפועל' הוא השלמת עבודת האדם ,שעמל בלימוד
החכמה וזיכוך התפישה עד שתפישתו נעשתה מופשטת לגמרי והוא השיג בשלמות את כל מה שביכולת
אדם להשיג מהחכמה .אחר כך יש מדרגה שאינה מכח עמל האדם אלא מושפעת אליו מלמעלה וחופפת
עלי ומ דבקת אותו בדיבוק גמור בשכל הפועל ('השכל הפועל' הוא עניין שונה מ'שכל בפועל') ,והיא
המדרגה שמדובר בה כאן .השכל הפועל עצמו הוא עצם אלהי ,שכל נפרד ,מדרגה בהשתלשלות השכלים
הנפרדים ,והוא התגלות של הבורא בעצמו; הוא מה שאצל חכמי הקבלה נקרא ספירת המלכות ,ונקרא
גם השכינה .כשהאבות זכו לשכל הנקנה ועל ידו דבקו בשכל הפועל נקרא עניין זה שהם נעשו מרכבה
לשכינה.
המורה נבוכים כתב על השכל הנקנה בא' ע"ב:
"ודע ,שראוי היה שנדמה יחס האלוה יתעלה לעולם יחס השכל הנקנה הנאצל לאדם ,אשר אינו כוח בגוף,
והוא נבדל מן הגוף הבדל אמיתי ושופע עליו ,ויהיה דמיון הכח הדברי כשכלי הגלגלים אשר הם בגופות.
[הגלגל הוא גוף חומרי ,ויש לו את הנפש שלו שהיא כמו נפש האדם ששורה בגופו ,והוא משיג מכח
נפשו את השכל הנפרד המופשט מחומר ונכסף אליו ,ומכח כיסופים אלה נפש הגלגל מניעה אותו כסיבה
פועלת ,והשכל הנפרד הוא תכלית התנועה והוא הפועל אותה כסיבה תכליתית .כמו מי שמטפס בהר
לראות את הפרח שבראשו ,מה שנפש האדם המטפס שנכספת לפרח מניעה את שרירי רגליו זו הסיבה
הפועלת לטיפוס ,והפרח הוא הסיבה התכליתית שמניעה את הטיפוס הזה]"
וכן בג' נ"ב:
"ומפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי ושיהיה איש האלהים באמת ,יעור משינתו וידע שהמלך הגדול
המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל מלך בשר ודם ואילו היה דוד ושלמה ,והמלך ההוא הדבק
המחופף הוא השכל [השכל הפועל] השופע עלינו [על ידי האצלת השכל הנקנה] ,שהוא הדבוק אשר
בינינו ובין השם יתברך ,וכמו שאנחנו השגנוהו באור ההוא אשר השפיע עלינו ,כאמרו באורך נראה אור
(תהלים לו י) ,כן באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו ,ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה ,אם יסתר
איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' (ירמיהו כג כד) והבן זה מאד".
וכן בא' א' הזכיר עניינו:
"וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא
ההשגה השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא
אשר אינה בכלי ,ואם אינו דמיון באמת ,אבל לנראה מן הדעת תחילה .ונאמר באדם מפני זה העניין ,רוצה
לומר מפני השכל האלוהי [זהו השכל הפועל] המדובק בו [שנאצל עליו השכל הנקנה] ,שהוא בצלם
אלוהים ובדמותו ,לא שהשם יתברך גוף שיהיה בעל תמונה".
עוד בעניין השכל הפועל עיין אדם חי רשימה  ,26ושם רשימה ( 73שם גם מבואר מה שדימו את השכל
הפועל לשמש).
בתחילת תפילת שמונה עשרה אומרים" :ברוך אתה ה' אלהינו ואלהי אבותינו ,אלהי אברהם אלהי יצחק
ואלהי יעקב ,האל הגדול הגיבור והנורא ,אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל ,כו' ".רבי ירוחם הלוי
ממיר שאל למה מקדים את הזכרת האבות לשבחי האל שהוא הגדול והגיבור וכו' .וביאר שאנו מכירים
את האל רק מכח שאנו מכירים את אברהם יצחק ויעקב .זה הפירוש של ה"שכל הנקנה" שהוא אור על
גבי אור .החכם שמשיג את החכמה ,הופך לכלי שאליו שופע האור האלוהי ומתגלה בו .כמו שכתב
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זה שמוציא את הכח המדבר אל הפועל השלם ,וגם את החומרי אל הכח המדבר ,הוא השכל
הפועל ( .)ʿaql faʿʿālזוהי האש.399

הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ב' שמגיעים לאהבתו ויראתו של הבורא על ידי שמתבוננים במעשיו
וברואיו הנפלאים הגדולים ,ובראש הגילוי כתב שם שהם המלאכים ,כלומר השכלים הנפרדים ,שהם
מידותיו של האל עצמו שהוא ותאריו אחד והם עשר הספירות ,כי הבורא מגלה את אורו בהם .אברהם
יצחק ויעקב אחרי שהשלימו את השגת החכמה ,נעשו בעצמם כמלאכים והם בכלל "מעשיו וברואיו
הנפלאים הגדולים" ,שהוא מגלה את אורו בהם מעל לכל המעשים ,הוא כותב את אורו על גבי האור
שלהם ,זה הביאור שהם מרכבה לשכינה.
בהקדמת פרק חלק כתב הרמב"ם:
"כל שכן בעולם הרוחני ,והוא העולם הבא ,שנפשותינו משכילות שם מידיעת הבורא יתברך כמו
שמשכילות הגופנים העליונים או יותר".
הגופנים העליונים הם הגלגלים (המלאכים לא נקראים גופים) .מה שכתב "או יותר" בהכרח כוונתו
לשכלים הנפרדים שאינם גוף ,כי רק הם משיגים יותר מהגלגלים .יש להבין למה הוצרך לדמות את השגת
הצדיקים להשגת הגלגלים או השכלים הנפרדים ,מה אנו לומדים מהדמיון הזה .אלא מעשיו וברואיו
הנפלאים הגדולים הם אלה שמשמשים כצינורות לגילוי האור ,הם משפיעים את האור .האדם בתחילת
עניינו הוא כלי ,אין לו משלו מאומה ,הוא מקבל ,תכלית הווייתו היא להתענג על ה' בקבלה ,מצד הנקבה.
הבורא עניינו הוא להשפיע עונג ,והאדם עניינו הוא לקבל את העונג .השכלים הנפרדים והגלגלים עיקר
עניינם אינו רק להיות מתענגים על קבלת האור ,אלא מה שהם חוזרים ומשפיעים את האור שקיבלו,
לֵיהָ נוֹת בו בני אדם .זה דיבוק יותר גדול בבורא ,שמידבקים בהיותו משפיע ,זו השוואת הצורה ,וזה עניין
השכל הנקנה ,שהוא התהפכות הצורה של החכם ,שעד כאן כשלמד עמלו היה להפוך עצמו לכלי מקבל,
ומכאן הוא נעשה בעצמו צינור השפעה" .אור על גבי אור" לא נראה כלל ובטל ,אלא פירושו אור הזכר
מאיר על גבי אור הנקבה ,וכיוון שאינם שווים יש היכר באור הנוסף.
 399השכל הפועל
אני מעתיק מתוך מכתב שהובא באדם חי רשימה :73
"אריסטו מבאר שאש לא יכולה לחמם מים .החום הוא צורה שחלה באש ,ואיך היא תעבור לחול במים?
הדמיון רגיל שכשמים נוגעים באש הם מתחממים ,לכן נדמה לנו שזה חוק טבע ושזה הגיוני .אבל הדמיון
לא מנתח ולא שואל איך באמת זה ייתכן .למשל אם אני נוגע בגוף כבד הכובד שלו לא עובר אלי ,אם אני
נוגע בעלה ירוק הצבע הירוק לא עובר אלי .למה אם אני נוגע באש חמה החום עובר אלי?
אלא יש דברים שנמצא בהם צורת חום בכח .יש בי צורת חום בכח ,המגע עם צורת החום בפועל שיש
באש מוציא לפועל את צורת החום בכח שיש בי.
באדם אין צורת כובד בכח (כל הכובד שיש בו כבר נמצא בו בפועל) ,ולא צורת צבע ירוק בכח ,לכן המגע
עם הכובד של הגוף הכבד ,או עם הצבע של העלה לא מוציא לפועל שום דבר באדם הנוגע .אבל באדם
כן יש צורת חום בכח ,לכן המגע עם האש מוציא לפועל את החום בכח שיש באדם .זה לא שהחום עובר
מהאש לאדם ,כמו שהכובד והצבע לא יכולים לעבור לאדם .אלא החום שכבר נמצא באדם מקודם ,יוצא
אל הפועל מסיבת המגע עם האש.
על אותו אופן ,מה שנמצא מול עיני אילן ,איך זה יחיל צורת אילן על השכל שלי? זה לא מחיל ,כמו
שהאש לא מחילה צורת חום במים .כמו שהאילן לא מחיל את הכובד או הטמפרטורה שלו על השכל
שלי .צורות לא עוברות מדבר לדבר .הן רק גורמות לצורות אחרות לצאת אל הפועל על ידי מפגש איתן.
ההשגה פירושה שהצורה נחקקת בשכל ,מצטיירת בו ,כמו חותם בשעווה ,נעשית צורה חדשה בשכל.
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אחרת לא היה אפשר לדעת איזו צורה אני רואה ומשיג .איך המידע מהאילן שאני מסתכל עליו (המידע
איזה תואר וצבע יש לו) עובר מהאילן לתוך השכל שלי ומוטבע בו כמו חותם בשעווה?
שוב ,הדמיון רגיל לזה ונדמה לו שזה הגיוני ופשוט והגיוני .אבל אחרי ניתוח שכלי רואים שזו שאלה.
אלא באמת המידע לא עובר מהאילן אל השכל שלי .כמו שחום לא עובר מהאש למים .השכל האנושי
קיימות בו מלידה כל צורות הנבראים בכח ,יש בו צורת אילן בכח בכל מצביו הזמניים ובכל מקריו .כשאני
רואה אילן מולי ,המגע עם צורת האילן שנמצאת בפועל באילן ,גורמת לצורת האילן בכח שכבר קיימת
מקודם בשכל שלי ,אותה צורה של זמן זה ומקרים אלה ,לצאת אל הפועל.
זה כתוב באריסטו בקיצור ("על הנפש" ג' ה') ,אפלטון גם עוסק בזה בכמה מקומות ומוכיח בדיאלוג
"מנון" שכל למידה היא היזכרות במה שכבר היה ידוע מקודם .כלומר שיש בנפש את כל הידיעות בכח.
אלפראבי מדבר בזה בכמה מקומות ,בעיקר בספר השכל והמושכלות .זה עניין עמוק שדורש לימוד רב
להבין למה מוכרח שזה דווקא כך.
כעת יש לשאול איך קורה הפלא הזה ,אם האש לא יכולה לחמם את המים ,אלא רק החום שכבר יש במים
מקודם בכח יוצא כעת לפועל ,איך המגע עם אש גורם שהחום שבמים ייצא כעת לפועל .למה לפני המגע
הצורה לא יצאה לפועל והמגע גורם שתצא לפועל .מה המגע ְמחַ ֵדש? הרי הצורה לא עוברת מגוף לגוף
גם לא במגע ,אז מה יש במגע שגורם להוציא לפעול את הצורה שהיתה בכח? כאן נכנס השכל הפועל.
כשיש מגע של האש במים אז החוק השכלי מחייב שצורת החום שבמים תצא אל הפועל .השכל הפועל
מוציא אל הפועל את החוק השכלי ,ומפעיל את צורת החום שבמים ומזה נעשה שהמים חמים בפועל
כשהם נוגעים באש.
למה יש חוק שכלי שמחייב שבמגע עם האש צורת החום שבמים תצא אל הפועל? אין לנו תשובה על
זה .זו עובדה שכך השכל יודע שצריך להיות ,על פי הסדר השכלי .אחרי שיש חוק שכלי כזה ,עדיין יש
צורך להבין איך צורת החום שבמים תצא אל הפועל במגע עם אש ,מה הכח שמוציא אל הפועל את החוק
השכלי? התשובה היא שהשכל הפועל פועל שזה יהיה כך .הוא היחיד שיש לו כח לשנות דברים בעולם.
וזה בגלל שהשפעת הכח מהבורא מגיעה לעולם דרכו .הוא הצינור שהבורא מעביר את כח פעולתו דרכו.
כך גם כשיש לי בשכל צורת אילן בכח ,ואני נפגש בחושים שלי עם צורת אילן בפועל שנמצאת באילן.
איך הפגישה הזו מוציאה מהכח אל הפועל את צורת האילן שבשכל שלי? שוב ,השכל הפועל הוא הכח
שמוציא אל הפועל את צורת האילן בכח שקיימת בשכל שלי מלידה .הוא פועל לפי חוקי השכל ,והם
אומרים שכשאני מול אילן בעיניים פקוחות אני אמור לדעת את צורתו .השכל הפועל מבצע את החוק
הזה מהכח הפועל שהבורא מזרים דרכו ,ומוציא לפועל את צורת אילן שבשכלי כל פעם שאני עומד מול
אילן בעיניים פקוחות".
עיין ב"על הנפש" מאת אריסטו ספר ג' פרק ה' (עיין גם במטאפיזיקה למבדא בפרק ג' לקראת סופו) שם
כתב על השכל הפועל ,וכתב שהוא כמו האור ,כי האור מוציא אל הפועל את הצבעים שהיו בעצמים בכח
(בלילה הצבע הירוק של העלה הוא רק בכח כי למעשה לא רואים אותו ,הוא רק אפשרות לא ממומשת
של ראיית צבע ירוק .כשעולה האור הצבע הירוק יוצא אל הפועל ,האפשרות שהיתה לעלה בלילה להיות
בצבע ירוק ,עם עלות האור היא מתממשת .האור לא מעביר אל העלה את הצבע הירוק ,הוא רק מוציא
לפועל את הצבע בכח שהיה בעלה) .לכן האש עצמה שבפסוק מהקוראן שמפרש כאן אבן סינא ,היא
משל לשכל הפועל .ועיין עוד לגבי השכל הפועל באדם חי רשימה .26
אני מעתיק מתוך מכתב נוסף לגבי השכל הפועל:
"דברי השואל:
"מהו שכתב שההשכלות גם הפשוטות של האדם הם מכוח שכל הפועל ,מדוע אינו יכול להשכיל בלעדו,
ואיך ניכר בחשיבה שהוא דבק בזה השכל ,לכאורה זה לא ניכר בעיון שכלי כלל ".עד כאן דברי השואל.
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פרק יא
הערה :ההבדל בין הכח המדבר ובין השכל

בפועל400

אפשר שתבקש כעת לדעת את ההבדל בין הכח המדבר ( )al-fikraלשכל העיוני (.)al-ḥads
ובכן הקשב.
הכח המדבר הוא תנועה מסויימת של הנפש בין מושגים .בחלקו הגדול הוא נעזר בדמיון.401
באמצעותו הנפש מבקשת את המידה האמצעית ,או מה שדומה לה ,של כל מה שמוביל לידיעת
הבלתי ידוע במקרה של העדר ידיעה כזו .402זה נעשה בדרך של גילוי מה שנסתר בפנימיות ,או
בדומה לזה .לפעמים הכח המדבר מוביל לעצם המבוקש ולפעמים הוא משתבש.
מה שהשבתי לו:
"כל מה שאתה משכיל מבוסס על התפישה של המושג "יש" .דל מהכא את המושג "יש" וכל תפישתך
תיפול לגמרי ויהיה רק חושך בשכל"( .דל מהכא" הוא ביטוי תלמודי שפירושו תיקח מכאן)
המושג "יש" זה השכל הפועל .הרי הבורא עצמו אינו "יש" ,המו"נ א' נ"ז אמר שהבורא "נמצא-ולא-
במציאות" כי אי אפשר לומר עליו "נמצא" באופן פשוט ,שהוא מעל כל הגדרה וגם מעל ההגדרה של
נמצא או לא נמצא .אלא הבורא יש בו בחינה מצומצמת שבה הוא מתגלה כ"יש" ,זו ספירת מלכות ,שהיא
השכל הפועל ,שעיקרו הוא צמצום האור האלוהי לכלים של 'יש' ,שמחילים על הבורא את ההגדרה של
נמצא או לא נמצא וקובעים שהוא נמצא .ומזה נמשך שנמצא בעולם המושג "יש" וממילא מכח זה אפשר
להשיג בשכל השגות .לכן השכל הפועל הכרחי להשגה כמו שהאור הכרחי לראיה .האור הוא משל
לבחינת "יש" .האור הראשון ,ויהי אור ,הוא ספירת חכמה שהוא המושג "יש" כשלעצמו (לא "יש-משהו"
אלא יש כמושג לעצמו)".
 400הכח המדבר נקרא גם השכל השימושי ,והשכל בפועל נקרא גם השכל העיוני.
 401ששואב את המושגים מרשמי החושים.
 402בעניין קו האמצע כתבתי לעיל בחלק זה פרק ט' .זה יושר החכמה החיה הבאה מלמעלה שבאמצעותה
המושגים שנשאבים מהחושים כשהם בתפישה של פירוד ,מתאחדים (האמצע הוא איחוד של הקצוות,
כמו שהלב הוא איחוד של כל כוחות הגוף) ,נכנסים לסדר אחד ,מקבלים אחדות ואיתה פשר ומשמעות.
וכמו שכתב הרמח"ל בדעת תבונות ל"ד:
"אמר השכל  -עתה כשנשיב אל לבנו כל סדרי מעשיו ית' ,כל המעשה הגדול אשר עשה מני שים אדם
עלי ארץ ,וכל אשר הבטיח לנו לעשות ע"י נביאיו הקדושים ,הנה מה שמתברר לנו מכל זה בירור גמור -
הוא עוצם יחודו יתברך .ותראי שכל שאר מעלות שלמותו הבלתי בעלת תכלית אינם מתבררים אצלנו
כלל ,שאין בנו כח להשיג אותם .דרך משל ,ידענו שהוא חכם ,אבל לא השגנו סוף חכמתו []...
אבל יחודו ,אדרבא ,זה מתגלה ומתברר לנו בירור גמור .ונמשך לנו מזה שלא די שהוא מתברר לנו ,אלא
שחייבים אנחנו להשיב אל לבנו הידיעה הזאת ,לתקוע אותה בלבבנו בישוב גמור בלי שום פקפוק כלל.
[]...
נמצא ,שכל מה שמתברר לנו באמת מעוצם שלמותו הבלתי בעלת תכלית הוא רק יחודו השלם .שכאשר
נביט בהבטה עיונית על כל המעשים אשר נעשו תחת השמים ,נראה הילוך אחד שסובב והולך ,והיתה
מנוחתו רק גילוי האמת הזאת .עתה צריכים אנו להבין היחוד הזה ,ומהו הנרצה בו ,והוא מה שצונו הכתוב
(דברים ד ,לט)" ,והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים" וגו' ,משמע שצריך ישוב הדעת ועצה נכונה
בענין הזה .וכבר אמרתי ,זה ים גדול ורחב ידים הוא ,שיש לנו לשוט בו כנפשנו שבענו".
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באשר לשכל העיוני ,הוא מצייר את המידה האמצעית בנפש בבת אחת ,או אחרי דרישה וכיסופים
ללא תנועה ,או ללא כיסופים ותנועה .המתווך שלו ,או מה שהוא באותו סדר ,הוא גם מצטייר
איתו.403

 403הקשר והיחס בין הכח המדבר לשכל העיוני הוא עניין יסודי מאוד ועמוק מאוד ,זה כל האדם .העניין
מתבאר כאן בהדרגה מפרק ט' עד פרק כ"ב .לפרקנו יש חשיבות מרכזית בהבנת העניין ,אבל דווקא משום
כך לא אנסה לבאר אותו ,כי זה ידרוש ניסיון להקיף את כל העניין כאן בבת אחת ,ואבן סינא בחר ללמד
אותו מעט מעט לאורך הפרקים .לכן הקורא ישלים עם כך שהוא ימשיך ללמוד בלי להבין את הפרק הזה
על בוריו ,והפרק יתברר לו מעט מעט במהלך לימוד הפרקים הבאים .אכתוב רק מעט מאוד מהביאור
הנצרך לפרק.
למשל אדם מסתכל על סוס ,הוא מצייר אותו בציור מוחשי בעזרת כח הדמיון .הוא רואה שיש זמן שבו
הסוס פעיל ,ויש זמן שבו הסוס נח ,והוא תמה ,מה מהותו של הסוס ,האם הוא גוף שטבעו פעיל או גוף
שטבעו סביל .כח הדמיון לחוד לא יכול לפתור שאלה כזו ,ונשאר בלי הבנה במהותו של הסוס .הכח
המדבר מקבל את המושגים מהדמיון ,הוא לא רואה בעצמו את הסוס .הוא נע בין הטבע הפעיל של הסוס
ובין הטבע הסביל ומנסה למצוא מה מאחד אותם ,שהרי הוא מבין שיש לסוס טבע אחד כיוון שהוא עצם
טבעי אחד עם צורה טבעית אחת .המאחד את הקצוות הוא מידת האמצע ,המהות .המהות הזו היא עניין
נסתר ,שמחייב להעפיל למדרגת הבנה עמוקה יותר מאשר התפישה של הפעילות והסבילות .ההתעמקות
מובילה את הכח המדבר לראות שיש בסוס חיים ,המהות האחת של החיים היא התנועה של פעילות
וסבילות ביחד ,כמו נשימה או פעימת הלב או יום ולילה או קיץ וחורף וכיו"ב ,כי הם שילוב של אחדות
עם המקור שהיא התבטלות כלפיו והאספות אל הסבילות ,עם הוויה של מה שחי שהיא התרחקות
מהמקור אל החיים העצמיים הנפרדים וזה יסוד הפעילות .ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום
השביעי שבת לה' אלהיך.
או שכח הדמיון מסתכל על עץ ורואה שיש בו טבע לצמוח כלפי מעלה ,ויש בו טבע להעמיק שורשים
כלפי מטה ,ולא מבין האם טבעו הוא לעלות או לרדת .והכח המדבר נע בין הקצוות ומחפש את מידת
האמצע שמאחדת אותם והיא עמוקה ופנימית ,ומשיג במדרגת השגה גבוהה יותר שהעץ נכסף אל בוראו
ודורש אותו ,ודרישת האלהים היא דווקא בתנועה למעלה ולמטה בבת אחת כי כך סוד גילויו .וכמו
שנאמר בתלמוד מסכת מגילה ל"א א':
"כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו .דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים
ומשולש בכתובים .כו'"
הכח המדבר עמל בקושי רב על לימוד כזה בכל דבר שהוא משיג ,הוא מתחיל ממה שהחושים והדמיון
מביאים לפניו ,שאינו מובן ,ומשם מתחיל להתקדם .בתחילה אינו תופש את המידה האמצעית אלא רק
את מה שדומה לה ,והוא מגשש ומברר ומדייק ומקשה ומתרץ ומזכך את ההבנה עוד ועוד עד שהוא
מתקרב מעט מעט להשגת המידה האמצעית ,ותמיד הוא באמצע בין השגת המידה האמצעית ובין השגת
מה שרק דומה לה .זה הסולם וממנו אפשר גם ליפול ,הכח המדבר יכול גם לטעות.
השכל העיוני תופש בבת את את המושכלות המופשטות .התפישה היא התאחדות שנעשית מהכיסופים
והדרישה ,ואחר כך הוא זוכה לשפע של שכל נקנה שמחופף עליו מלמעלה ואז הוא כבר ללא כיסופים
ודרישה ,כי הכיסופים והדרישה הם מצד שהוא מקבל ,אלא באחדות גמורה מצד שהוא מצטרף להיות
משפיע ביחד עם הבורא עצמו.
המתווך של השכל העיוני הוא הכח המדבר ,הוא המרכבה והכלי ,הוא המתווך בין הצד החומרי של
הדמיון לשכל העיוני ,ובזה הוא מעלה את החומר ומתקן אותו .שלמותו היא להתאחד לגמרי עם השכל
העיוני ואז אין לנביא שום מחיצה ,עיין בשמונה פרקים לרמב"ם פרק ז'.
במורה נבוכים א' ע"ב כתב על הכח המדבר:
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"ודע ,כי זה שאמרנוהו כולו מדמות העולם בכללו באיש מבני אדם ,לא מפני זה נאמר באדם ,שהוא עולם
קטן ,כי זה הדמיון כולו נמשך בכל איש מאישי בעל החיים השלם באבריו; שלא שמענו כלל אחד מן
הראשונים אמר כי החמור או הסוס עולם קטן .ואמנם נאמר באדם זה ,מפני הדבר שייוחד בו האדם ,והוא
הכח המדבר ,רצה לומר השכל ההיולאני ,אשר זה הענין לא ימצא באחד ממיני בעל החיים זולתו .ובאור
זה ,כי כל איש מאישי בעלי חיים לא יצטרך בהמשכת מציאותו אל מחשבה והשתכלות והנהגה ,אבל ילך
ויעשה לפי טבעו ,ויאכל מה שימצא ממה שייטב לו ,וישכון באי זה מקום שיזדמן לו ,וישכב עם אי זו
נקבה שימצא בשעת הערת חמומו ,אם יהיו לו עתת הערת חימום .ויתמיד בזה אישו המדה אשר יתמיד,
וימשך מציאות מינו ,ואינו צריך כלל לאיש אחר ממינו יעזרהו ויסמכהו על עמידתו ,עד שיעשה לו דברים
לא יעשם הוא בעצמו .אמנם האדם לבד ,אילו ישוער איש ממנו לבדו ,נמצא שיהיה נעדר ההנהגה ושב
כבהמות ,היה אובד לשעתו ,ולא היה מתקיים אפילו יום אחד אלא במקרה ,רצה לומר שימצא במקרה
דבר יזון בו .והוא בעבור שמזונותיו אשר בהם עמידתו צריכים אל מלאכה והנהגה ארוכה ,לא תשלם
אלא במחשבה והשתכלות בכלים רבים ובאישים רבים ,יתייחד כל אחד מהם בעסק אחד ,ולזה הוא צריך
למי שינהיגם ויקבצם עד שיסודר קיבוצם וימשך להעזר קצתם בקצתם .וכן השמרו מן החום בזמן החום
ומן הקור בזמן הקור ,והסתרו מן המטר והשלג ונשיבת הרוחות ,צריך לזימון הכנות רבות ,לא תשלם
אחת מהם אלא במחשבה והשתכלות .ומפני זה נמצא בו זה הכח הדברי ,אשר בו יחשוב ויסתכל ויעשה
ויכין ויזמן במינים מן המלאכות מזוניו וכנו ולבושו ,ובו ינהיג כל אברי גופו עד שיעשה מהם הראש מה
שיעשה ,ויתנהגו האברים אשר תחת יד האברים הראשיים במה שיתנהגו .ובעבור זה ,אילו דמית בנפשך
אחד מבני אדם נשלל זה הכוח ,מונח עם הכוח החיוני לבד ,היה אובד לשעתו .וזה הכוח נכבד מאד ,יותר
נכבד מכל כוחות בעלי חיים .והוא גם כן נעלם מאד ,לא תובן אמיתתו בתחילת הדעת המשתתף כהבנת
שאר הכוחות הטבעיות.
כן במציאות ,דבר אחד הוא המנהיג לכללו המניע לאבריו ,הראש הראשון אשר נתן לו כוח ההנעה ,עד
שהנהיג מה שזולתו .ואילו ידמה האדם בנפשו ביטול הענין ההוא ,בטל מציאות זה הכדור בעצמו ,הראש
ממנו ואשר תחת יד הראש; ובדבר ההוא ימשך מציאות הכדור בכל חלק ממנו .והדבר ההוא ,האלוה
יתעלה שמו .ולפי זה הענין לבד נאמר באדם לבדו שהוא עולם קטן ,מפני שבו התחלה אחת היא המנהיגה
לכולו .ומפני זה הענין נקרא השם יתברך בלשוננו חֵ י העולם ,ונאמר" :וישבע בחי העולם" (דניאל יב,
ז)".
בעלי החיים שייכים לעולם הפירוד ,כל אחד מהם חי כנפרד .בני האדם גם מצד טבעם ,מצד היותם מין
של בעלי חיים ,ההכנה הטבעית שלהם מאוזנת יותר ,כמו שכתב אבן סינא לעיל בסוף חלק ב'" :הוא הכין
כל מזג למין מסויים ,והוא עשה שהמזגים הלא-מאוזנים הם חוסר איזון בשלמות המינים .הוא גם עשה
את המזג של האדם שיהיה הקרוב ביותר לאיזון האפשרי ,כך שנפש האדם השכלית תוכל לשכון בו".
המזג של בני האדם הוא הכנה לצד האחדות ,הם חיים מאוחדים בקהילה ולא יכולים להתקיים לבד.
קהילה מחייבת סדר ,סדר פירושו אחדות ,הוא השלטת עקרון אחד על הריבוי ,הוא האמצע שבין הקצוות
שאליהן מושכים בני הקהילה הפרטיים .עקרון האחדות הוא הכח הדברי ,הוא משיג בעזרת החושים
והדמיון את הפירוד שבצד החומרי של העולם ,עם הבעיה והכאב האלה הוא פונה ככלי קיבול כלפי
מעלה ,מתפלל ,והוא מקבל מלמעלה את שפע השגת האחדות ומחבר אותו אל הגופים החומריים ומשליט
בהם את המשפט של קו האמצע ,הוא האחדות שעושה שלום ונותנת לכל דבר את מקומו הנכון מצד
הסדר הכללי .כתוב דבר מלך שלטון ,זה עניינו של המלך ,וכל אדם צריך להיות מלך על כוחותיו .לכן
דוד המלך הוא שכתב את ספר תהילים ,שהיה המתפלל הגדול.
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פרק יב
רמיזה :ראיה למציאותו של הכח הקדוש
אפשר שתבקש להיוודע לעוד ראייה לכח הקדוש 404ולאפשרות של קיומו .ובכן הקשב.
האם אינך יודע ששכל בפועל קיים ,ושיש אותו לאנשים במדרגות שונות ,כמו שהוא המקרה עם
הכח המדבר ?405מקצתם טפשים ,אין אצלם מחשבה כלל .מקצתם בעלי מדרגה מסויימת של
הבחנה ונהנים לחשוב .406מקצת אחרים יותר מפותחים מזה ויכולים להשיג את המושכלות בשכל
עיוני .407התפתחות כזו אינה שווה אצל כל האנשים ,אלא היא יכולה להיות פחות ויכולה להיות

 404השכל בפועל ,הנקרא גם רוח הקודש ,כמו שהתבאר לעיל.
 405עצם כמו כסא ,התעצמותו היא בצורתו שמתאחדת עם החומר ,ובעץ לחוד אין שום מציאות של כסא
והוא לא 'עצם' אלא רק חומר חסר צורה (כשאנו דנים על כסא אז הקרשים אינם עצם כלל אלא העדר
גמור של כסא בפועל והם רק 'בכח' למציאות כסא .כמציאות של קרשים הקרשים הם עצם כי יש בהם
צורת קרשים אבל לא בזה מדובר) .לעומת זאת הכח המדבר האנושי אע"פ שהוא חומר ביחס לשכל
בפועל ,דהיינו השכל העיוני (כמו שכתב הרמב"ם בשמונה פרקים וכן אלפראבי "דעותיהם של אנשי
העיר המעולה") ,בפני עצמו הוא כבר 'עצם' גם כשמדובר על מציאות שכל בפועל ,כיוון שהתחלה יסודית
כלשהי מהצורה כבר חלה בו מראשיתו ,וזהו המושכלות הראשונות (כגון ששני הפכים לא מתקבצים
במקרה אחד ,שהשלם גדול מהחלק שלו ,וכו') .כיוון שהכח המדבר הוא לא רק חומר אלא יש בו גם
מקצת התחלת צורה ,בזה הוא כבר בהתחלת בחינת 'עצם' בפני עצמו (לכן דעת תמיסטיוס היא שהכח
המדבר הטבעי שאדם נולד איתו נשאר לאחר המוות .אבן סינא והרמב"ם הכריעו כמו דעת אלכסנדר
מאפרודיסיאס שחלק על תמיסטיוס ואמר שרק אם האדם קנה בלימודו מושכלות מופשטות וזכה למדרגה
של שכל בפועל ,כי המושכלות הראשונות עדיין אינן צורה גמורה של השגה מופשטת .אבל דעת
תמיסטיוס יש לה מבוא והוא משום שיש בכח המדבר כבר התחלת צורה והוא שייך לבחינה של להיות
קיים כעצם שכלי) ,לכן גם הכח המדבר יכול לעשות פעולות שיש להן שייכות להשגת המציאות גם הלא-
חומרית ,כמו שכתב במו"נ א' ע"ב ,ומכח זה הוא בסיס למהלך הלימוד הפילוסופי של חלוקה בין חומר
לצורה ובין עצם ומקרה ועוד ,שמביא לשכל בפועל .לכן השגת השכל בפועל תלויה בכח המדבר,
וההבדל בין האנשים במדרגת הכח המדבר שלהם יכול להביא להבדל במדרגות השכל בפועל שלהם.
 406נער רווק בשלב מסויים נעשה סקרן לגבי בנות המין השני או בת מסויימת .אחרי שהתחתן ההתקרבות
וההיכרות הם כבר לא רק סקרנות אלא מעצם הוויית החיים ,התאחדות עד סוף העומק .בלימוד שהוא
עדיין בשלב הסקרנות יש גם הנאה ממימוש היכולת ,כמו שנהנים לשחק כדורסל .הנאה זו היא מה שחז"ל
קראו תורה שלא לשמה ,והיא הכרחית כי ממנה בא לידי תורה לשמה ,בלי הכח הזה לא היה מגיע
להתחלת החיבור האמיתי .אבל זה לא סוף העניין אלא רק המבוא לתחילתו ,ולפעמים טועים בזה ונעצרים
שם.
בהקדמת ספר תפארת ישראל כתב על זה המהר"ל" :ועוד ,כי התלמיד חכם ,לבו דבק אל התורה כי חביבה
ה תורה על לומדיה ,ובשביל אהבתם לתורה ,דבר זה מסלק אהבת המקום בשעה זאת שבאים ללמוד ,כי
כאשר באים ללמוד תורה ואהבתם אל התורה ,אין בלימוד שלהם האהבה אל השם יתברך במה שנתן
תורה .כי אין האהבה לשנים ,כי כל אהבה היא דבקות בנאהב ,ואם דבק בזה אינו דבק באחר .ולפיכך
אה בת התורה שהיא חביבה עליהם ,דבר זה מסלק שאין הברכה בכל לבו אל השם יתברך במה שנתן
התורה".
 407השכל המופשט ,השכל בפועל .שרואה את המושכלות המופשטות בעין הלב כמו שהעין רואה את
המציאות ,ולכן נקרא עיוני.
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יותר .כמו שאתה מוצא את הצד של חסרון מגיע עד להעדר שכל עיוניֱ ,היֵה בטוח 408שהצד שגובל
בהעדפה יכול להגיע ברוב מצביו לשפע לימוד והשגה.

פרק יג
רמיזה :ראייה לקיום השכל הפועל ולאפשרות של נפשנו לדבוק בו
אם תבקש להתבונן יותר ,עליך לדעת שייעשה וודאי-מעצמו 409אצלך שהחלק הזה שבנו שבו
מצטיירת צורה מושכלת 410הוא משהו שונה מאשר גוף או כח בגוף ,411וזה שבו מצטיירת הצורה
שהוזכרה לעיל 412הוא כח בגוף או גוף.413
בנוסף ,אתה יודע שהרושם החושי שיש לְ כח במה שהוא משיג 414הוא הציור של צורת הדבר ההוא
בו ,ושאם הצורה כבר ממומשת בַ כח ,הכח הזה לא נפרד מהצורה הזו.
 408זו הראיה למציאותו של הכח הקדוש .החשיבות של הראיה היא להבחין בהתחלות הכח הזה בכל
אדם ,שמהן הוא צומח.
 409זה סוג התפישה שבו אנו תופשים את המושכלות הראשונות .ענאתי תרגמה .evident
 410כלומר מופשטת לגמרי.
 411המופשט מצטייר רק בכח מופשט שהוא השכל העיוני.
הביטוי "אינו גוף או כח בגוף" מופיע הרבה במורה נבוכים (עיין בעיקר בהקדמות לחלק ב' וב' א')" .כח
בגוף" יש לו שני אופנים ,הראשון הוא כמו חוֹם או צבע (דוגמאות שמובאות במו"נ) ,והשני הוא כמו
נפש של בעלי חיים שהיא כח בגוף כי אין לה קיום ללא הגוף .אם מחלקים את הגוף החום והצבע
מתחלקים איתו .הנפש לא מתחלקת איתו ולכן זה סוג אחר של כח בגוף .על הבורא הוא כותב שאינו גוף
או כח בגוף ,והכוונה להדגיש שהוא מופשט לחלוטין ולא רק שאינו חומר מוחשי .ועל דרך זה גם שאר
המקומות שהביטוי מופיע (מה שאינו גוף ולא כח בגוף הוא הנפש שהזכיר הרמב"ם בפרק ד' מהלכות
יסודי התורה הלכות ח'-ט' ,והיא השייכת לחלק האחרון של הלכה ז' שם ,והיא שהזכיר במו"נ א' בסוף
פרק א') .ראיתי מי שפירש שכח בגוף הוא אנרגיה ,אבל זה לא נכון ,שהרי בהקדמת הרמב"ם לחלק ב'
בהנחה אחת עשרה כתב שצבע הוא כח בגוף וצבע אינו אנרגיה.
 412בחלק זה מפרק ט' והלאה .עיקר הכוונה לכח המדבר.
 413החושים הגופניים .כל הכוחות שתחת הכח המדבר כלולים בו כיוון שהוא צורתם כמו שכתב אלפראבי
ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" .לכן הוא "כח בגוף" מצד הכח המדבר עצמו ,או "גוף" מצד
הכוחות הנמוכים יותר הכלולים בו.
 414הכוונה כאן לכל כלי ההשגה כל אחד לפי מדרגתו ,כולל הכח המדבר במידה שעוד לא השלים את
עצמו להיות שכל בפועל גמור .רק השכל בפועל הגמור המושלם אין אצלו צד של חוש בהשגה ,והוא
עניין זר ,כמו שכתב במורה נבוכים א' סוף פרק א'" :וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה
שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא ההש גה השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא
מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא אשר אינה בכלי".
237

חלק ג  -פיזיקה

האם אתה רואה ,אם הכח נפרד מהצורה ואז חוזר אליה ושם לב אליה ,הדבר הזה ,שהוא משהו
שונה מציורה של הצורה ,פועל בכח הזה ?415לכן בהכרח שהעניין הוא שהצורה שממנה נפרד
הכח הוסרה מהכח המשיג בדרך כלשהי .בכח הַ ִׁמ ְשעָ ר שאצל בעלי החיים אפשר שהסרה זו קורה
באחת משתי דרכים:
הדרך הראשונה היא שהצורה תהיה מּוסרת מהכח הזה ומכח נוסף  -אם האחרון פועל כמקום
אחסון לראשון .הדרך השנייה היא שהצורה תהיה מבחינה מסויימת מּוסרת מהכח הזה ,ועדיין
שמורה בכח אחר שפועל כמקום אחסון לכח הראשון .בדרך הראשונה הצורה אינה חוזרת לכח
המשער אלא עם קושי המאמץ של השגה חדשה .אבל בדרך השנייה הצורה אפשר שתחזור
ותיעשה גלויה לכח המשער בלי קושי מאמץ של השגה חדשה  -אם הכח המשער סוקר את מקום
האחסון ושם לב אליו .משהו כגון זה אפשרי בצורות המצטיירות בדמיון שנשמרות בכוחות
גופניים .כך יתכן שמקום האחסון שלהן אצלנו הוא או באיבר או בכוח של איבר ,416ושהסח הדעת
מהן קשור לכח אחר באיבר אחר .417זהו מחמת העובדה שהגופים שלנו והכוחות של הגופים שלנו

כל שאר כלי ההשגה מלבד השכל בפועל משיגים את הצורה בתיווך מסויים של ציור חומרי ,שבהכרח
הוא באופן כלשהו ממקור של רושם חושי .בכוחות הדמיון הנמוכים מדובר בציור דמיוני של דמות
מוחשית מסויימת .למשל אם מדברים על אדם סתם ,אי אפשר לתפוש את המושג בלי לצייר בדמיון אדם
כלשהו .ככל שכח ההשגה גבוה יותר ,הציור הזה נעשה יותר כללי ,למשל כמו כשרואים אדם מרחוק
מאוד ובקושי מבחינים שזה אדם ,יש רושם חושי של אדם ,אבל לא של אדם מסויים .בכח השגה גבוה
יותר אפשר לחשוב על אדם בלי לצייר שום דמות גופנית ,אבל עדיין התפישה תחייב לקשר אליו יכולת
לנוע או להשתנות בדרך כלשהי ,להיות בזמן ובמקום כלשהם ,להיות מובחן מאדם אחר ,ועוד מקרים
כגון גדול או קטן .צורה מופשטת היא נצחית ,לא-משתנה ,לא נעה כי היא מחוץ להגדרה של מקום ,אין
לה שייכות כלל למקום וזמן; בצורת 'אדם' המופשטת אי אפשר שיהיו ראובן ושמעון (כמו שכתב
במטאפיזיקה זתא סוף פרק ח ,שהמחלק בין סוקרטס לקליאס הוא רק החומר ,וכן הוא בספר ההצלה חלק
ב' מאמר ו' עמ'  , 137ועיין שם בספר ההצלה שמבאר היטב ובפירוט את העניין של מדרגות ההפשטה
השונות) ,אלא יש רק צורת אדם אחת ,שהיא נבדלת מבעלי חיים וממלאכים ,אבל אין בה הבדל בין אדם
לאדם ,וכמו שכתב הרמב"ם במו"נ א' ע"ד דרך שביעית בשם אבן אלצאיג ,ועיין בהלכות יסודי התורה
ב' הלכות ה' ו' .עיין העמקה בזה וביאור באדם חי רשימה .27
 415מדובר כאן בזכרון .בפעם הראשונה שאדם רואה גוף ,יש הטבעה של צורת הגוף בכח הראייה .אם
אחר כך האדם שכח את הגוף שראה ,ושב והעלה בזכרונו את המראה ,ההעלאה בזכרון אינה אותו עניין
כמו הראייה שהיתה בפעם הראשונה .על ההבדל הזה אבן סינא שאל "האם אתה רואה" ,כי קשה להגדיר
אותו במילים ,וצריך להתבונן בחווייה עצמה ,ולראות בהתבוננות שיש הבדל בין החווייה של הראיה
הראשונה לבין החווייה של אותו מראה עצמו כשהוא עולה בזכרון בכח הדמיון ,גם אם כח הדמיון מעלה
בזכרון את המראה עצמו בחווייה כמו של ראייה ממש.
 416אין הכוונה ל"בכח" כמו בכח או בפועל ,אלא לכח של איבר במובן של נפש ,כח חיים ,ששוכן באותו
איבר ,וכמו שכתב אבן סינא לעיל בפרק ט' שחללי המוח השונים הם כלים גופניים לכוחות ההכרה
השונים.
 417לעיל בפרקנו כתב שאם הצורה כבר ממומשת בכח ההשגה ,היא לא תיפרד יותר מהכח הזה ,כלומר
שלא תיתכן שכחה .ואחר כך אחרי שלמדנו על כח הזכרון ,הרי בהכרח שאם יש זכרון יש מקודם שכחה,
ועל השכחה כתב" :בהכרח שהעניין הוא שהצורה שממנה נפרד הכח הוסרה מהכח המשיג בדרך כלשהי"
אותה דרך היא נעלמה ולא מובנת .כעת הוא מבאר שהשכחה נגרמת על ידי איבר כלשהו שפועל להשכיח
את הצורה שהצטיירה בכח המשיג (במסכת ברכות ס"ב א' נאמר שהשינה באה מכח הקיבה ,ולולא
שהיתה קיבה לא היינו ישנים לעולם ,ואפשר שעל דרך זו גם השכחה באה על ידי פעולת איבר כלשהו).
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נתונים לחלוקה .אפשר שזה לא יתכן במופשט .אלא ,אנו אומרים שאנו מוצאים במושכלות מה
שמתאים לשני מצבים אלה .רצוני לומר זה שאליו לא מופנית שום תשומת לב וזה שנתפש מחדש.
אבל העצם שבו המושכלות 418מצויירות הוא ,כמו שיתברר אצלך ,לא גופני ולא מתחלק .419לכן
לא כרוך בו משהו כמו מנהל ומשהו כמו מקום אחסון ;420ולא שיהיה זה ראוי שהוא יהיה כמו
מנהל ,ומשהו מהגוף או מכוחותיו יהיה כמו מקום אחסון .421זה כך משום שהמושכלות לא
מצטיירות בגוף.
נשאר ,אפוא ,שיש משהו מחוץ לעצם שלנו ,שמכיל את הצורות המושכלות בעצמן ,מאחר שהוא
עצם שהוא בפועל ושכלי .422אם דיבוק מסויים בין נפשותינו ובין העצם הזה קורה ,הוא מטביע
בנפשותינו את הצורות המושכלות שמתאימות לאותה הכנה מסויימת להתחלות המתאימות.423
אם ,מצד שני ,הנפש נוטה ממנו אל מה שגובל בתחום הגשמי או לצורה אחרת ,אז מה שהוטבע
בתחילה נמחק .זה כמו שאם המַ ְרָאה שעל ידה אדם מביט אל הצד הקדוש השתמשו בה לנטות

 418המופשטות.
 419זהו השכל העיוני המופשט מחומר.
 420אם יש מקום אחסון מוכרח שיהיה משהו שמחליט מתי להוציא אותו משם ,וזה המנהל.
 421אי אפשר לומר שהכח המופשט הוא המנהל והוא מחזיר את ההשגות ממקום האחסון שבאיבר הגופני,
כי מדובר במושכלות מופשטות שאינן שייכות כלל לחומר ולא יכולות להתאחסן בכלי חומרי.
" 422שכלי" כאן פירושו מופשט מחומר .הכל במהותו ועצמותו 'נמצא' ,כלומר חי ומאיר באור האחדות,
והוא טוב ,מחובר לכל ולכן משפיע חיים לכל ,כמו שכתב במטאפיזיקה למבדא .החומר הוא פירוד
ומחיצה (עיין שמונה פרקים לרמב"ם פרק ז' בעניין המחיצה) ,העדר מוות וחושך .הסרת מחיצות החומר
משאירה את המציאות החיה כמות שהיא לאמיתה ,והיא מיסוד האחדות ושייכת לכל והכל שייכים בה.
הכל יודעים את הכל .זה הפירוש שהמציאות והעצם הם 'שכל'' ,שכל' פירושו חיבור (כמו " וכי תאוה
הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל") ,וזה הפירוש של מה שאריסטו אמר שהאל הוא שכל .לכן השכל
המופשט הזה הוא "כלי האחסון" של המושכלות המופשטות ,במופשט הכל נמצא בכל ,ואין צורך
בהגדרה של משהו תחום בגבולות כדי לאחסן .השכחה נגרמת מהפנייה לכיוון החומר ,וכמו שכתב המו"נ
א' ב':
"משַ נֶּה פָ נָיו וַתְ שַ ּלְ חֵ הּו"  -פירושו וביאורו :כאשר שנה מגמת פניו
"אבל אמרו על אדם (איוב יד כ)ְ :
שולח ,כי פנים שם נגזר מן "פנה" ,כי האדם בפניו יכווין לדבר אשר ירצה כוונתו ,ואמר אשר שנה פנותו
וכוון אל הדבר אשר קדם לו הצווי שלא יכוון אליו ,שולח מגן עדן ".אמצעו של גן העדן הוא עץ החיים,
והוא מהות הגן ,ועץ פירושו "עצה" כמו שכתבו הקדמונים ,דהיינו החכמה ,והאדם חי עם החכמה בלי
אפשרות שכחה ,וכשפנה לכיוון החומר החכמה נשכחה ממנו וזה הגירוש מגן עדן.
ובכוזרי ה' י' הביא מדברי אבן סינא באיגרת:
יׂשימּוהּו מַ לְ אָ ְך ַאחֲרֵ י הָ אֱֹלהִׁ ים ,וְ ַכאֲשֶּ ר
"וְ הַ ּפִׁ ילוֹסוֹפִׁ ים קו ְֹראִׁ ים נוֹתֵ ן הַ מַ ְדרֵ גָה הַ ּזֹאת ' -הַ שֵ כֶּל הַ ּפוֹעֵ ל' ,וִׁ ִׁ
ָאדם נ ְִׁדבָ ִׁקים ב ֹו הּוא גַן עֶּ ְדנָם וְ הַ תְ מָ ָדתָ ם הַ נִׁצְ ִׁחית".
ִׁׂשכְ לֵי בְ נֵי ָ
 423הדיבוק בין נפשותינו המשכילות לעצם קורה מעצמו אם אנו מסירים את מחיצות החומר ,וההשגה
של המושכלות המופשטות היא לפי ההכנה ,כלומר לפי כמה הסרנו את מחיצות החומר.
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הלאה מעצם מושכל זה לצד החושי או לעניינים קדושים אחרים כלשהם .424בנוסף ,זה שייך לנפש
רק אם היא רכשה את ההרגל של דבקות.425

פרק יד
רמיזה :הסיבה לדבקות בשכל הפועל
הסיבה לדבקות זו היא כח מרוחק - 426זהו השכל החומרי ,כח משיג  -זהו השכל השימושי; וכח
של הכנה מושלמת שתפקידו להביא את הנפש ,בכל עת שהנפש תבקש ,לכיוון של הארה,
באמצעות הרגל מבוסס היטב  -זה נקרא השכל בפועל.

 424מי שמשתמש בכח הנפש המשכלת לדברים קדושים אחרים בנוסף לעצם ההשגה ,כגון הפניית כוחות
ההשגה שלו לחינוך הגוף לעשיית חסד ,או כל חינוך מוסרי אחר ,טועה .אלא הדרך היא ללמוד חכמה
לשמה מאהבה ,וכשאור החכמה ימלא אותו איבריו יוארו בו מעצמם וילכו בדרך ה' מעצמם .למשל אדם
שמלמד את עצמו לעזור לאשתו או לקנות לה מתנות ,אם הוא יהיה מספיק קרוב אליה הוא כבר יעשה
את הדברים האלה ממילא ,ולא יוכל להימנע מהם.
 425אי אפשר ולא צריך וגם אסור לכבות את כוחות הגוף .כיוון שכך הם יטרידו ולא יתנו מנוחה לנפש
המשכלת ויסבו את הפנים לכיוון החומר .הדרך היא ללמד אותם עד שירצו בעצמם את השגת המושכלות,
ויתרגלו בזה עד שימצאו בזה תזונה עונג ונחת ,ורק אז לא יפריעו להשגה המופשטת.
 426האדם נולד כשהוא שקוע בחומר ,ואפשר שנוח לו שם .מה יגרום לו להתחיל לעלות בסולם ,להתחיל
לפנות הלאה מהחומר כלפי השגת המופשט?
בתחילת מטאפיזיקה א' כתב אריסטו:
"כל בני האדם שואפים מטבעם אל הדעת .סימן לדבר התענוג הבא מן החושים .כי גם מבלי להתחשב
בתועלת שבחושים ,יש לנו תענוג מהם כשהם לעצמם .ובייחוד מחוש הראייה ,כי מעדיפים אנו את
הראייה כמעט על כל דבר אחר ,לא רק כשיש לנו צורך בה לשם איזה מעשה ,אלא גם כשאין בדעתנו
לעשות כלום; הסיבה היא שחוש זה ,יותר מכל שאר החושים ,גורם לנו להכיר ומגלה לנו הבדלים רבים
בין הדברים ".ועיין שם עוד בכל ההמשך.
התחלת העליה מהחומר מתחילה בחומר עצמו ,באותה הנאה של ראייה שהיא סימן לשאיפה אל הדעת.
"סימן" הכוונה שכח השאיפה אל הדעת (שנובע מהכיסופים אל הבורא שהם עצם המציאות של
הנבראים) ,נמצא בדרך מצומצמת גם במרוחק מהשכלי ,דהיינו החומר .זה מה שכתב כאן אבן סינא
שהסיבה ההתחלתית לדבקות היא "כח מרוחק" כלומר החומר .ומשם הוא מונה את המדרגות בכללות
(אחרי שכבר פירט אותן מקודם) ,ללמדנו שהסולם מתחיל מהשלב הראשון ומשם עולה ,כלומר המשך
העליה צריך את הסיבה ההתחלתית שהיא התענוג הבא מהחושים המשיגים את הצורות החומריות (כמו
שנאמר במסכת ברכות נ"ז ב'" :שלשה מרחיבין דעתו של אדם ,אלו הן :דירה נאה ואשה נאה וכלים
נאים") ,וההתחלה צריכה להוביל להמשך ,להרחבת הדעת ,ולא להעצר בשלב הראשון.
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פרק טו
רמיזה :הכנת הנפש לקבל את המושכלות
ריבוי דרכי ההתנהלות של הנפש עם הצורות המוחשיות והמושכלות הכוללות ,427כשהן בכח
הַ ִׁמ ְשעָ ר ובזכרון ,428מעניק לנפש את ההכנה לקבל מהעצם הנפרד 429את ההפשטה של צורות
 427כשאנו רואים את ראובן ,תפישת הצורה המוחשית היא 'ראובן' הפרטי ,תפישת המושכל הכולל
( ) universalהיא המין 'אדם' ,והסוג 'חי' ,שכוללים את כל הפרטים השייכים למין או לסוג .כשהשכל
המופשט ,העיוני ,תופש באופן ישר ובלתי אמצעי את הצורה המופשטת 'אדם' ,או את הצורה המופשטת
'חי' ,אז הצורה לא נקראת 'כולל' כי היא לא כוללת פרטים אלא קיימת כיישות מופשטת בפני עצמה,
ואפשר שיהיו פרטים שנוטלים בה חלק ואפשר שלא יהיו ,ואין לזה שייכות אל מציאות הצורה המופשטת
כשלעצמה או לתפישה בה.
בהלכות יסודי התורה ד' ז' כתב הרמב"ם:
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו
ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה ]...[ .והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין
כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין ".יש כאן סתירה ,בתחילה אמר שלעולם אין אתה רואה צורה בלי
גולם ,ואחר כך אמר שאתה כן רואה צורה בלי גולם.
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה" זה אופן תפישת השכל השימושי ,הוא לא יכול לתפוש בלי תיווך
חומר ,אבל בעזרת המושכלות הראשונות שמוטבעות בו מלידה ,הוא עמל בעמל הלימוד ולומד לחלק
את הצורה המופשטת מהחומר ,ולראות את הצורה המהותית שבכל דבר ,עד שהוא מתעלה למדרגה של
השגת צורות שאין להן גולם .הצורה המהותית שהיא המין 'אדם' נקראת 'כולל' ,כי השכל הגיע אליה על
ידי שניתח את הפרטים הכלולים בה והתבונן בהם וראה שהיא כוללת אותם" .והצורות שאין להם גולם
אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין" זה אופן תפישת השכל העיוני המופשט ,השכל בפועל ,שרואה
כמו עין את הצורה המופשטת 'אדם' ,בלי לעבור דרך תפישת הפרטים ראובן ושמעון .לכן בדרך תפישה
זו הצורה 'אדם' לא נקראת 'כולל' אלא 'מושכל' .כאן מדובר על כח ההשגה החומרי שממנו הסולם אל
השכל העיוני המופשט ,ולכן אבן סינא כאן מדבר על המושכלות הכוללות ,שזוהי דרך תפישה של מה
שנמצא בחומר ומשם מסתכל על המופשט.
" 428ריבוי דרכי ההתנהלות" הוא עמל הלימוד העיוני שמזכך את החומר .חז"ל אמרו על זה" :במי אתה
מוצא חמאה של תורה?  -במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה (ברכות ס"ג ב') .ועיין מדרש תנחומא
על פרשת נח" :שלא תמצא תורה שבע"פ אצל מי שיבקש עונג העולם תאוה וכבוד וגדולה בעולם הזה
אלא במי שממית עצמו עליה ,שנאמר "זאת התורה אדם כי ימות באהל" .וכך דרכה של תורה פת במלח
תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ]...[ .שכל מי שאוהב
עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבע"פ לפי שיש בה צער גדול ונדוד שינה ויש מבלה ומנבל עצמו
עליה" ,וכעין זה בעוד הרבה מקומות).
במו"נ א' ע"ג תאר את העמל הזה בדרך הפילוסופיה" :כי השכל יפרק המורכבות ויבדיל חלקיהם
ויפשיטם ויצירם באמיתתם ובסיבותם וישיג מן הדבר האחד ענינים רבים מאוד שביניהם הפרש אצל
השכל כהפרש שני אישים מבני אדם אצל הדמיון במציאות .ובשכל יבדיל הענין הכללי מן הענין האישי
ולא יתאמת מופת מן המופתים אלא בכללי .ובשכל יודע הנשוא העצמי מן המקרי".
עיין בדברי הכוזרי ה' י"ב שמקורם באיגרת של אבן סינא ,הובא במאמרים ומקורות נלווים א'  ,10שם
מפרט את עמלו הרב של הפילוסוף בלימוד וחקירה עד שיגיע אל ההשגה המופשטת.
 429השכל הפועל שהוא האחרון בשורת השכלים הנפרדים.
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וכוללות אלה ,בכח שיווי מסויים בינם ובין הנפש .430את זה הנפש עושה על ידי שימוש בכח
המשער ובכח המדבר .עיון והתבוננות על עניין זה יוודאו שאכן כך הוא .דרכי התנהלות כאלה
פורטות אחת לאחת את שלמות ההכנה אל הצורות .השגת מושכל 431יכולה להביא לידי השכלת
מושכל נוסף בהתפרטות הזו.432

 430השיווי הזה הוא שיווי "מסויים" בלבד ולא שיווי גמור ,כי הוא על דרך הצמצום .רבי ירוחם ממיר
אמר על זה שהשיווי הוא כמו השיווי שיש ארמון המלך שמצוייר על בול דואר לבין הארמון עצמו .בציור
לא חסר שום פרט ולכן הוא הארמון בשלמותו ,ועדיין הוא לא כמו הארמון עצמו .הצמצום של ההשגה
המופשטת הוא ההשגה שלנו במושכלות הראשונות שמקורן בשכל הפועל המופשט ,וביחד עם זה הן
מוטבעות בטבע כוחות ההשגה הגופניים (של האדם בלבד ,ואינם משותפים לשאר בעלי חיים) ,והם מה
שדומה בין הטבע הגופני של האדם לשכל הפועל ,וכמו שכתבתי לעיל בהערות על פרק י' (בראשן של
המושכלות הראשונות היא ההשגה ב'מציאות' .אנו יודעים כמושכל ראשון שיש מציאות ויש לא-
מציאות ,וכגון חלום ,למרות שאין שום כלי שיכול להבחין בין מציאות לחלום בהבחנה מנומקת שאי
אפשר לסתור אותה ,שהרי אין מניעה שבחלום תהיינה בדיוק אותן חוויות שאנו חושבים שהן מאפיינות
דווקא את המציאות .אפשר לחלום שאני אומר לחברי תצבוט אותי כדי שאדע שאני לא חולם ,והוא צובט
ואני מתעורר וגם את ההתעוררות הזו אני רק חולם .ומייד אחר כך ההשגה במושכל הראשון של חוק
הזהות שקובע שדבר הוא עצמו ,שכלב אינו חתול ,שדבר לא יכול להיות גם נמצא וגם לא נמצא באותו
זמן ,כלומר קובע שיש דברים בעולם ,שיש 'משהו' .המושכלות הראשונות האלה יש בהן את ההשגה הכי
גבוהה בבורא ,אותה השגה שזכה לה משה רבינו שנאמר לו "וראית את אחורי" ,וכמו שכתב בהלכות
יסודי התורה א' י' עיין שם ,כי זו השגה ישרה ופשוטה במציאות כמושג מופשט ,לא המציאות של
הנבראים אלא המציאות כשלעצמה ,והמציאות כשלעצמה היא הבורא עצמו (מישהו ששמע את המשפט
שהבורא הוא המציאות ,סבר שמדובר בפנתאיזם ,וכדעת שפינוזה ,שהבורא הוא כל הנבראים ,ואפשר
שהוא הצד הנפשי שלהם .זו טעות כי לא מדובר כאן על מציאות של נמצאים ,אלא על המציאות כמושג
מופשט ,לפני שיש נמצאים כלשהם .וכמו שביאר אריסטו במטאפיזיקה גמא פרק א')).
 431ל"מושכל" או "מושכלות" יש שני פירושים ,באופן כללי זה כל מה שהאדם משיג בכל כח השגה שיש
לו ,ובאופן פרטי זה משמש לצורות הטהורות המופשטות לגמרי ,האידיאות האפלטוניות ,שהשכל העיוני
רואה בעין הלב .כאן מדובר על הצורות המופשטות.
 432בהלכות יסודי התורה ב' ,ה'-ו' ,כתב הרמב"ם" :ובמה יפרדו הצורות זו מזו והרי אינן גופין לפי שאינן
שוין במציאותן אלא כל אחד מהן למטה ממעלתו של חבירו והוא מצוי מכחו זה למעלה מזה והכל
נמצאים מכחו של הקדוש ברוך הוא וטובו וזהו שרמז שלמה בחכמתו ואמר כי גבוה מעל גבוה שומר.
זה שאמרנו למטה ממעלתו של חבירו אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחבירו אלא כמו
שאומרין בשני חכמים שאחד גדול מחבירו בחכמה שהוא למעלה ממעלתו של זה וכמו שאומרין בעילה
שהיא למעלה מן העלול".
חומר במובן הרחב הוא כל דבר שיש בו הגדרה כלשהי ,וממילא אפשרות להיות אחר ממה שהינו ,אם
יש הגדרה היא יכולה להשתנות (במטאפיזיקה זתא ז' כתב שההגדרה של חומר היא 'אפשרות') .ההבדל
בין הצורות המופשטות מבחינת "מעלתן"הוא כמה הגדרות וגבולות יש בהן .למשל 'חסד' הוא הגדרה,
שהוא מגדיר קו שמפריד בין חסד ללא-חסד ,מה שנכלל בהגדרת החסד הוא נביעת התפשטות אין סופית,
בלי גבולות ומידות .דין הוא אופן מסויים של חסד שמודד את הגבולות והמידות כמה טוב ונכון לתת
בהתאמה למקבל .בדין יש את הקו המגדיר של חסד בתוספת עוד קו מגדיר ,שהוא מבחין בין מידה נכונה
של השפעה ובין מידה לא-נכונה ,לכן חסד היא צורה במעלה גבוהה יותר מדין ,כיוון שיש בה פחות
הגדרות .לצורה המופשטת של 'סוס' ,היא המין שאליו שייכים הסוסים הפרטיים ,יש הרבה יותר הגדרות
ממידת החסד או הדין ,הוא צריך להיות חי ולא דומם צומח או מדבר ,ועוד הרבה הגדרות נוספות .לכן
צורת הסוס היא במעלה נמוכה מצורות כמו מידת החסד ומידת הדין.
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פרק ט"ז
רמיזה :על הנפרדות מחומר של המושכלות
אם כעת אתה מבקש שיתברר לך שהמושכל המופשט אינו מצטייר במה שהוא מתחלק או במה
שיש לו מקום ,433ובכן הקשב.
אתה כבר יודע שדבר בלתי מתחלק יכול להתחבר לריבוי של דברים שאינם מכריחים את הדבר
הזה להיות מתחלק מבחינת המקום .זה כך אם הריבוי של דברים אלה הוא לא ריבוי של התחלקות
במקום ,וכמו החלקים של הרבגוני .434אבל דבר שהוא מתחלק לריבוי בעל מקומות שונים אינו
יכול להתחבר לדבר שאינו מתחלק מבחינת מקום.435

כשמדובר על השגת מושכלות מופשטות ,יש באמת רק מושכל אחד מופשט לגמרי ,משולל כל הגדרה,
והוא הבורא ,ה"אין סוף ברוך הוא" ,מוכרח המציאות ,שאין בו שום גבולות והגדרות (כמו שאם אומרים
שהמספר שלוש הוא לא חם אין הכוונה שהוא קר אלא שהוא מחוץ להגדרות של חום וקור ,כך הבורא
עצמו מחוץ לכל הגדרה גם של נמצא או לא נמצא ולכן הוא מוכרח המציאות ,כמו שהוכיח במו"נ ב' א'
שאם היינו אומרים שמשום שאין לו הגדרת נמצא הוא העדר גמור ,אם כן לא היה יכול להיות מקור
הכרחי לכל המציאות שאנו רואים ,ולכן אנו אומרים שהוא נמצא-ולא-במציאות (מו"נ א' נ"ז) ,ובביאור
על מו"נ הארכתי בזה הרבה) .כל שאר הצורות המופשטות הן צמצומים במדרגות שונות של המושכל
האחד העליון שהוא אחדותו הפשוטה .החילוק ביניהן הוא לפי כמה כלים וצמצום יש בהן ,דהיינו כמה
הגדרות יש בהן .הצמצומים האלה נובעים ממציאות החומר ,בלעדיו לא היה אפשר לצמצם שום דבר.
האור ניכר רק על רקע של חושך .מה ששני זבובים מזדווגים הוא גם גילוי של האחדות הפשוטה של
הבורא ,הם רוצים להתאחד ורוצים שמינם יהיה נצחי ,כלומר אחד פשוט .במאמר על האהבה כתב אבן
סינא שיש בהם אהבה ממש ,וגם בדוממים ,מה שאבן נופלת הוא משום האהבה שבה וזה גם גילוי אחדות
הבורא והמציאות .הכח המדבר שהוא חומרי בעיקרו מתחיל מלראות את המושכל הפשוט ,את אור
האחדות ,כשהוא מצומצם בפרטים הכי חומריים וקטנים ,גם בזבובים ,והולך ועולה מדרגה אחר מדרגה
להשגה יותר ויותר מופשטת עם אור יותר ויותר בהיר .הכלי של הכח המדבר מתעלה מדרגה אחר מדרגה
והוא נעשה מוכן מדרגה אחר מדרגה לקבל את השגת העצם המופשט .זה הסולם ,וזה פירוש מה שכתב
כאן אבן סינא על מה שמושכל אחד מוביל למושכל אחר ,הכוונה למושכל גבוה ממנו בסולם.
 433כלומר דבר חומרי .כלי גופני לא יכול להיות זה שמשיג מושכלות מופשטות ,ובהכרח שיש באדם כח
השגה מופשט.
 434מדובר על ריבוי בדרך של צמצום ,כמו למשל שהאור הלבן מתחלק לגווני הקשת ,החלוקה היא על
ידי שהגילוי של האור הלבן הוא חלקי ומצומצם ,ויש אופנים שונים של חלקיות שהם הגוונים השונים.
כך גם הגילוי האלוהי המופשט מצטמצם לגילויים חלקיים ,ומחמת המדרגות השונות של החלקיות נעשה
ריבוי של גילויים ,ועדיין המתגלה הוא אחד.
 435זה מובן מאליו ,החומרי והמופשט הם שני אופני קיום שונים ,החומרי קיים באופן שבהכרח מאפשר
לחלק אותו לשני חלקים שכל אחד מהם יתפוש מקום שונה ,כלומר הוא בהכרח מטבע מהותו בעל צורת
התלת ממדיות .לעומת זאת המופשט אינו בעל צורת התלת ממדיות ,הוא לא תופש מקום כלל .לכן אין
אפשרות שהם יתחברו בחיבור פשוט ,אלא רק שהמופשט יצטמצם להאיר על החומר גילויים חלקיים
שלו ,ולא שיתחבר עם החומר בעצמו.
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זה בלתי נמנע שבין המושכלות יש מושכלות בלתי מתחלקות ,אחרת המושכלות תהיינה בנויות
רק מהתחלות שהן אין סופיות בפועל ,436אע"פ שבלתי נמנע שבכל ריבוי ,יהיה סופי או אין סופי,
יש 'אחד' בפועל.437
 436אם חושבים על צורה ,אידיאה ,וכגון המין 'אדם' שהוא חי מדבר ,ההשגה הזו היא לא דבר שיכולה
ליפול בו חלוקה .אי אפשר כלל לחשוב על עצם שהוא מוגדר כ'אדם' באופן חלקי ,שהוא 'חי' באופן
חלקי או 'מדבר' באופן חלקי .איני מתכוון לגוסס שאפשר שלמעשה הוא לא חי באופן מלא ,אלא על
הפירוש של המילה 'חי' שהוא לא יכול בשום אופן להיתפש באופן חלקי .אם אומרים על גוסס שהוא חי
רק באופן חלקי ,מתכוונים במילה 'חי' להגדרה השלמה של 'חי' ,ואומרים שההגדרה השלמה הזו לא
חלה בשלמות על הפרט החומרי ראובן ,כי ראובן כפרט חומרי שחלה עליו ההגדרה של 'חי' ,החלות
שלה לא מלאה כי ראובן מתנדנד בין חיים למוות .המושכל 'אדם' הוא בעצמו בלתי מתחלק .לולא כן
היה צריך לצרף את המושכל 'אדם' מאין סוף חלקי מושכלות התחלתיים.
 437עיין מטאפיזיקה דלתא פרק ו'  ,25b1016מטאפיזיקה יוטא פרק א' ,פיזיקה ספר ג' עמ' 206ב שורה
 ,30מטאפיזיקה נ'  ,14a1088שם התבאר עניין היחידה ,היא המספר 'אחד' .אם רוצים למדוד אורך של
קו ,מוכרחים להגדיר מידה מסויימת כלשהי ,שתהיה ה'אחד' ,למשל מטר או יארד ,ואז סופרים כמה
אחדים יש ,שני מטר או חצי מטר וכן הלאה .וכן בצלילים קובעים מרווח מסויים שיהיה 'אחד' ,ואז
סופרים אותו ,שניים כמוהו או חצי או שליש ממנו וכן בכל דבר .ה'אחד' ,יחידת המידה ,לא נמצא בקו
מצד עצמו ,הקו מצד עצמו מתחלק עד אין סוף והוא רצף אחיד ,השכל האנושי מצד עצמו מחיל על הקו
את התפישה שיש בו 'אחד' שהוא יחידה שאותה אפשר להגדיר כרצון המגדיר בלי תלות ברצף (אפשר
להגדיר מטר או יארד כיחידות מידה) ,ואותה אפשר לספור .ללא יחידת המידה האחת ,יהיו תמיד אין סוף
חלקים של הקו לספור אותם ,ולא תיתכן ספירה כלל וממילא גם לא השגה בשום דבר.
אבן סינא מחלק כאן בין מה שהצורות ,כלומר המושכלות ,במהותן הן אחד ,ובין העניין של 'יחידה'.
היחידה אינה צורה ,אין לה שום מהות ,היא קביעה שרירותית לגמרי ללא שום תוכן .למשל יחידת אורך
כמו מטר ,אפשר לקבוע כל יחידת אורך שהיא ואין לזה שום משמעות ושום תוכן" .מטר" זה לא צורה,
אין לזה מהות של מטר ששונה מהמהות של יארד' .יחידה' משמשת אותנו ככלי לתפישת המציאות
החומרית .אנו משיגים השגה במופשט המוחלט ,באחדות הפשוטה שאין בה מורכבות כלל ,ומשתמשים
בזה כדי להחיל על המציאות החומרית את התפישה השכלית דרך כלי של יחידות כלשהן .היחידה אינה
צורה כמו 'אדם' או 'מידת החסד' ,היא מושג ריק וטהור מכל התפרטות ,כי היא נובעת מתפישה גבוהה
ומופשטת עוד יותר ,של האחדות הפשוטה שאין בה מורכבות כלל ,שהצורות כולן הן רק צמצומים שלה.
אנו מכניסים כל דבר חומרי לתבנית של האחדות המוחלטת הפשוטה שמצד עצמה אין לה שום צורה
מוגדרת מסויימת .כוונתו במה שכתב" :אע"פ שבלתי נמנע שבכל ריבוי ,יהיה סופי או אין סופי ,יש 'אחד'
בפועל" שכל תפישה היא דרך יחידות כלשהן ,ואף על פי כן לולא שבין המושכלות יש מושכלות בלתי
מתחלקות ,המושכלות תהיינה בנויות רק מהתחלות שהן אין סופיות בפועל .מה שהמושכל 'אדם' הוא
בלתי מתחלק ,שלא תיתכן הגדרת דבר שהוא לא 'אדם' ולא 'לא-אדם' ,שהוא משהו באמצע בין אדם
ללא-אדם ,אין זה שייך כלל לעניין היחידה .אלא זה נובע מהתוכן של התפישה במושכל 'אדם' ,מטבעה
ומהותה ,וכן מה שחי הוא או חי או לא-חי ואין תחום ביניים בין ההגדרות ,וכל כיוצא בזה ,מה שאין כן
יחידה שהיא אחדות בלי שום תוכן .עיין בעניין זה גם לעיל חלק א' פרק י"ג.
תוספת עומק בהבנת עניין היחידה:
בפיזיקה ספר ג' מפרק ד' ,ובמיוחד בפרק ו' ,ביאר אריסטו שהאחד הוא 'הכל'' ,השלם' ,מה שאין מחוץ
לו ממינו .והוא צד הצורה ,יסוד הזכר ,והוא חל על האין-סוף שהוא צד החומר ,צד הנקבה ,ומחיל עליו
את ה'אחד' .ה'אחד' מכיל את ה'אין סוף' ולא להיפך .הקו מצד עצמו הוא ריבוי שכן יש לו אורך ,וארכו
הופך אותו לכמות שהיא יותר מיחידה או נקודה אע"פ שהאורך הוא רצף ואל אוסף נקודות ,בלי ה'אחד'
של תפישת יחידת מידה מוגדרת כלשהי שבה רואים את האידיאה של 'אחד' ושאותה סופרים ,הריבוי של
הקו בלתי ניתן למדידה מספרית ,הוא 'אין סוף' מהבחינה הזו שאין לו גבול ,אין לו הגדרה ,אין בו תפישה.
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אבל אם בין המושכלות ישנו זה שהוא אחד בפועל והוא מושכל במידה שהוא אחד ,אז הוא
מושכל במידה שהוא בלתי מתחלק.438
מכאן ,המושכל אינו מצטייר במה שהוא מתחלק במקום .בכל אופן ,כל גוף וכל כח בגוף הוא
מתחלק.439

יחידת המידה בעצמה לעולם אינה מתחלקת; אפשר לומר חצי מטר ,אבל זו ספירה של כמות המטרים
שיש ,הספירה הזו מבוססת על מטר שלם שהוא זה שאותו סופרים והספירה אומרת שהכמות שיש ממנו
היא חצי .אבל זה חצי "ממנו" ,ממטר שלם ,שהוא תמיד היחידה .אם באמת חילקנו את המטר עצמו ,הרי
שעברנו ליחידת מידה אחרת ,כמו שאנו יכולים לעבור ליארד או רגל וכיו"ב ,ואותה יחידת מידה חדשה
תהיה בלתי מתחלקת ואז אותה נספור .אם יחידת המידה בעצמה יכולה להתחלק הרי שאין כאן את מה
לספור ,וחזרנו לאין-סוף כלומר משהו לא מוגדר ולא נתפש ואינו תחת מדידת כמות מספרית כלשהי,
ואינו נתפש גם לא כריבוי.
 438כאן מדובר על צורה כגון 'אדם' או 'מידת החסד' שנתפשת באופן בלתי מתחלק ,שמבחינת ההגדרה
יש או אדם או לא-אדם (ולא על היחידה כגון מטר כיחידת אורך) .צורה נתפשת כהגדרה ,והגדרה היא
אחת ,או משולש או לא-משולש ,או 'אדם' או 'לא-אדם' ,אין עוד אפשרויות ,כי הגדרה במהותה היא
שרטוט קו שמחלק את הקבוצות למה שבתוך ההגדרה ולמה שמחוץ להגדרה ,ולקו הזה אין עובי ,הוא
קו שכלי שמגדיר מהות .יחידה משמשת דווקא בתפישה של גוף חומרי מצד חומריותו ,שהחומריות
במהותה אינה נתפשת בשכל והיחידה מאפשרת לתפוש את הצד החומרי על ידי החלת התפישה של
יחידה שהיא זרה לו .לעומת זאת כאן אבן סינא מדבר על הצורה כצורה ,שבמהותה היא אחת מצד שהיא
הגדרה ,ולכן לא יכולה להיתפש על ידי כלי תפישה חומרי שבמהותו כחומרי הוא מתחלק.
 439יש לשאול ,אחרי שהוכחנו שהשכל הוא אחד בלתי מתחלק שאין לו מקום ,איך הוא יכול לתפוש
ריבוי כמו ראובן ושמעון שהם ריבוי בני אדם בריבוי שמתחלק מבחינת מקום .התשובה היא שבאמת אם
היה רק ראובן ורק שמעון השכל לא היה יכול לתפוש אותם ,כמו שהוכיחו הרקליטוס ותלמידו קרטילוס.
אלא ראובן הוא פרט שהוא בתוך המין 'אדם' ,כלומר הוא נוטל חלק באידיאה ,בצורה המופשטת' ,אדם',
וגם שמעון כך .שניהם הם גילוי פרטי של אותה צורה מופשטת שהיא אדם ,והצורה היא אחת (כמו שכתב
במטאפיזיקה זתא סוף פרק ח' שמה שהופך את קליאס וסוקרטס לשניים הוא רק החומר ,ומצד הצורה
הם אחד) .הסיבה שיש ראובן ויש שמעון ,היא שבראובן יש חלקים מהצורה שהחומר שלו לפי מזגו
מסתיר או מעמעם או מעוות ,ובשמעון יש חלקים אחרים מהצורה שהחומר שלו מסתיר .זה כמו שיש
פנס עם אור לבן מבהיק אחד ,ומניחים לפניו שקופיות שונות ,וכל פעם יש על המסך תמונה שונה.
התמונה שיש בה ריבוי היא מכח שהשקופית מסתירה חלקים מהאור ,האור עצמו תמיד אחד ,החושך של
הסתרת השקופית גורם לרבגוניות .כך החומר גורם לרבגוניות בגילוי הצורה  -מה שתופשים הוא תמיד
אותה צורה אחת ,כמו שמה שרואים על המסך הוא תמיד אותו אור פנס לבן אחד ,רק החומר המחשיך
מטיל רבגוניות באחד .אין כאן תפישה שכלית בריבוי ,כי התפישה היא רק בצורה ולא בחומר ,כמו
שהעיניים רואות בשקופיות תמיד רק את אותו אור הפנס ולא את החושך של מה שמסתיר חלקים מהאור.
זה עניין הרבגוניות שהזכיר אבן סינא שהוא הדרך שבה הריבוי יכול להיות כלי לאחד .זה לא ריבוי
שמתחלק במקום ,לכן זה לא סותר את מה שמוכיח כאן אבן סינא שמה שמשיג את המושכלות אינו יכול
להיות גוף שמתחלק מבחינת מקום .זו חלוקה רק לפי מעלה ,כמה צמצום יש בגילוי האחדות .וכמו שכתב
בהרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' ה'-ו':
"ובמה ייפרדו הצורות זו מזו? והרי אינן גופ ין? לפי שאינן שווין במציאתן ,אלא כל אחד מהן למטה
ממעלתו של חברו והוא מצוי מכוחו ,זה למעלה מזה; והכול נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו.
וזה הוא שרמז שלמה בחכמתו ואמר" :כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם" (קהלת ה ז).
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פרק יז
טעות והערה :על היות מה שמשיג את המושכלות בלתי-מתחלק ,והיות מה
שמשיג את המוחשים מתחלק
או שמא תאמר שיתכן לצייר בדמיון את הצורה המושכלת שהיא אחת ,כניתנת לחלוקה לחלקים
שווים .440ובכן הקשב.

זה שאמרנו למטה ממעלתו של חבירו אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחבירו אלא כמו
שאומרין בשני חכמים שאחד גדול מחבירו בחכמה שהוא למעלה ממעלתו של זה וכמו שאומרין בעילה
שהיא למעלה מן העלול".
 440עד כאן דברי הטועה.
בפרק הקודם למדנו שאי אפשר לתפוש את ראובן ושמעון כשניים נפרדים ,אלא רק כרבגוניות של הצורה
האחת שהיא 'אדם' ,והיא בעצמה אינה מתחלקת .כשאריסטו מקשה קושיות על אפלטון אלה תמיד
קושיות שבאות לכוון את ההסתכלות לנקודות המפתח שבהן גנוז התוכן העמוק ,ולעולם לא קושיות
שבאות לדחות את דעת אפלטון .כבר הארכתי בזה הרבה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית והוכחתי בלי
ספק שכך הוא .הרקליטוס הראה שהחומר בלתי ניתן לתפישה ,כיוון שהוא ריבוי משתנה ללא שום דבר
שיכול ללכד אותו לעצמים שנשארים 'אחד' במרחב ובזמן .אפלטון לימד שמה שמלכד את החומר
לעצמים הוא הצורה ,האידיאה .הצורה היא אחת ,והיא משתקפת בחומר ומכוחה הוא נתפש כעצמים
שהם אחד .למשל אם יש נהר זורם אינסופי ,אין לשום מקום מסויים בו הגדרה ,אין על מה להצביע
ולומר" :זה" .אבל אם משתקף בו הירח ,הרי שהעיגול הלבן של אור הירח שנופל על מי הנהר ,מאחד
את המים שבתוך העיגול הלבן למשהו שהוא 'משהו' אחד שאפשר להצביע עליו ולומר "זה" ,הוא עצם
 הירח .היחס בין הריבוי לצורה הוא עיקר החקירה ,ועל זה אריסטו שואל שאלות כדי לפתוח את הסוגיה.הוא שואל אם יש צורת ראובן ויש צורת שמעון וכן הלאה ,הרי עולם הצורות הוא רק שכפול של העולם
החומרי כמות שהוא ,ולא הועיל לנו מאומה .הקושיה הזו מכוונת את ההתבוננות למהלך הנכון ,שאומר
שהאידיאה היא לא אידיאה של ראובן ואידיאה של שמעון כמו שאנו רואים אותם לפנינו
אלא יש אידיאה אחת של 'אדם' ,שראובן ושמעון שניהם נוטלים בה חלק (לכן הם מאותו מין ולכן יש
להם מהות .שהרי החומר אין לו מהות ,מה שניכר אפילו במבט שטחי ,שהמדענים אומרים שהחומר הוא
כולו רק אלקטרונים ניוטרונים ופרוטונים ואין בו שום דבר מלבד זה ,ואם כן למה לאריה יש מהות אחרת
מאשר לאדם או לכסא או לפרח כלנית).
אם מתבוננים היטב רואים שהמהלך ה"נכון" לא יכול להיות מובן בלימוד ראשון ,כי אם ראובן ושמעון
נוטלים חלק באותה אידיאה ,באותה מהות והגדרה ,למה הם לא זהים ,למה הם לא אחד .ואם הם שניים
מובחנים אז איזה תוכן יש לאמירה שהם נוטלים חלק באידיאה אחת .ועיקר הקושי הוא להבין מהי אותה
"נטילת חלק" שאנו אומרים .איך זה קורה ,מהו היחס הזה שבין הפרטים ובין האידיאה שלהם ,שלו אנו
קוראים "נטילת חלק" .אחרי התבוננות היטב רואים שזה לא מובן כלל .זה לא יכול להיות מובן כי שם
סוד הצמצום הוא סוד מעשה מרכבה .צריך לצמוח ולגדול עם זה במשך שנים רבות עד שמתחילים לזכות
לקצה קצה של הבנה כלשהי בזה.
כך הקושיות של אריסטו ,שמקשה הרבה על העניין של "נטילת חלק" ותמה עליו ,פותחות את הכיוון
להתבוננות בעניין האמיתי וזו תכליתן .חוקרי האקדמיה כיוון ששיטתם היא להיצמד לכתוב בקריאה
השטחית ,אומרים שאריסטו חולק על אפלטון ,אבל וודאי דברי אלפראבי ושאר קדמונים שאמרו שאין
שום מחלוקת הם האמת הברורה .אריסטו הוא פרשן של אפלטון ,הוא רק פותח את דלתות ההבנה בדבריו
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אם כל אחד משני החלקים השווים הוא  -ביחד עם השני  -תנאי להשלמת התפישה של הצורה
המושכלת ,שני החלקים יהיו נפרדים מהצורה הזו כיוון שהתנאי נפרד מהמותנה .441בנוסף,
המושכל שהושג רק מכח שני תנאים שהם חלקיו יהיה מחולק .שוב ,לפני התרחשות החלוקה,
הצורה הזו תהיה חסרה את התנאי ותהיה ,לכן ,בלתי מושגת.
אם ,מצד שני ,כל חלק שווה אינו תנאי ,הצורה המושכלת ,בחלוקה שאנו מניחים ,תהיה מושגת
בעת ובעונה אחת עם מה שאינו נכנס להשלמת היותה מושגת אלא במקרה .442אבל הנחנו את
הצורה המושכלת כחופשייה מנלווים זרים ,ועדיין זה אומר שנלווים כאלה למרות זאת נלווים
אליה .איך יתכן שזה לא יהיה כך ,כשנלווים אלה נלווים אליה במקרה מחמת זה שמידת השלמות
שלו היא פחותה משלו? 443
ולעולם לא חולק עליו (מלבד מה שפרשנות היא תמיד מידה מסויימת של מחלוקת ,שהפרשן סבור
שהמקור לא כתב באופן שלם עד כדי שלא יהיה צורך בפרשנות).
יש צורה אחת שהיא 'אדם' ,אם כן איך יתכן שראובן ושמעון הם שני בני אדם שונים .אחד הפתרונות
השגויים (שכתב אותו אריסטו ,כי ההבנה של הטעות שבו מובילה להעמיק יותר את ההתבוננות בעניין,
אבל הטועה שבפרקנו קרא את דברי אריסטו אלה בשטחיות ובונה מהם קושיה על דברי אבן סינא) ,הוא
לומר שאכן יש צורת אדם אחת ,אבל היא מחולקת להרבה צורות זהות שכל אחת מהן נמצאת באדם פרטי
אחד .זו תפישה מגושמת באידיאה ,כאילו האידיאות הן מטבעות רבות שיש בכולן אותו חותם ובכל אדם
יש מטבע אחת כזו .לפי תיאוריה מגושמת זו נסביר שכיוון שהצורות זהות יש בזהות שביניהן יסוד של
אחדות שמלכדת את כל בני האדם למין אחד ונותנת להם הגדרת מהות והופכת אותם לניתנים לתפישה
כעצמים .ובני האדם הם רבים ,ראובן ושמעון ולוי ויהודה ,ולא רק אדם אחד ,כי צורת האדם מחולקת
לחלקי צורה זהים ,וכל אדם יש לו את הצורה שלו ,ולכן הוא נפרד מחברו .זו החלוקה של הצורה
המושכלת שמדבר בה אבן סינא כאן .אריסטו דן בזה בכמה מקומות.
 441כמובן לא מדובר דווקא בשני חלקים ,אלא צורת 'אדם' מתחלקת לחלקים כמספר בני האדם הקיימים.
על זה מקשה אבן סינא שאם צריך לצרף את ההשגה של כל הצורות ביחד כדי להשיג מהו 'אדם' ,כלומר
שיש תנאי להשגה והוא שנצרף את כל הצורות ואל נסתפק באחת מהן ,הרי שבאדם אחד אין צורת אדם.
ואם לכל בני האדם יש צורה זהה ,הרי אם בצורת אדם אחד אין את התוכן של האידיאה 'אדם' ,אז גם
בצירוף כולם לא תהיה צורת אדם ,וזו סתירה.
 442מצד שני אם מספיק להשיג את צורת 'אדם' האחת שיש בראובן לבדו כדי לדעת באופן שלם מהו
'אדם' ,ולא צריך להשיג גם את צורת אדם שיש בשמעון ,הרי צורת אדם שבשמעון במקרה נכנסה
להשלמת השגת צורת אדם (אם הזדמן לנו להכיר את שמעון) ,כי צורת 'אדם' מושגת בשלמות על ידי
השגת צורת אדם של ראובן לבדו ,וצורת אדם של שמעון לא הכרחית שם (עיין לעיל חלק א' פרק ט',
שהבאתי שגרמי השמיים יש מכל פרט מהם רק אחד ,כי בפרט האחד הזה מתגלה הצורה בשלמות (החומר
החמישי אינו מפריע להתגלות הצורה בו) ,ואחרי שזה מספיק אין צורך בעוד פרט ולכן לא קיים עוד פרט
(אין שני גרמי שמיים ששניהם פרטים של המין 'ירח') ,כי מה שאין בו צורך לא ייתכן שיהיה קיים;
במציאות אין מקום ל דבר בטל ,כי היא שכלית ,כמו שאין מקום במשוואה מתמטית לדבר בטל
(במתמטיקה נאמר :אחת ועוד אחת שווה שתיים ,ולא נאמר :אחת ועוד אחת בריבוע שווה שתיים)) .יש
עוד הסברים למה מה שצורת הירח מתגלה בשלמות בפרט האחד שהוא הירח שאנו מכירים ,גורם שלא
יתכן שיהיו שני פרטים תח ת המין ירח ,כמו שיש שני בני אדם תחת המין אדם ,וכבר הארכתי בזה ולא
כאן מקומו.
 443אם חלקי צורת האדם שיש לכל אדם פרטי לא צריכים זה את זה כדי להגיע לשלמות השגת צורת אדם
(כיוון שהם זהים אין חידוש בתפישה של עוד חלק נוסף של צורת אדם  -אחרי שהכרתי את ראובן והיה
די בהתבוננות בחלק שלו בצורת אדם כדי להשיג את צורת האדם השלמה (כמו מי שמכיר מטבע אחת
וכבר יודע את כל המטבעות באותו ערך של אותו מלך) ,מעתה להכיר את שמעון לא יכול להוסיף
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אחד משני החלקים מחזיק את המין של הצורה  -אם הוא זהה .כך הצורה שהפשטנו 444עדיין
מכוסה במאפיין זר של הרכבה או פירוק ,הוספה או הפחתה ,או הגדרת מקום מסויים .מכאן שזו
אינה הצורה שהנחנו.445
מצד שני ,כדי שהנפש תשיג את המוחש או את הצורה המצטיירת ,446היא צריכה שיהיו לה
החלקים הפרטיים של הצורה הזו במקומות שונים ומחוברים למאפיין חומרי זר ,כך שההצטיירות
של הצורה הזו תהיה בזה שיש לו מקום והוא מקבל חלוקה.

מאומה) ,אם כן נוצר מצב אבסורדי ,שמידת השלמות של ראובן פחותה מהשלמות שלו .אם הוא שלם
עד כדי כך שמהתבוננות בו משיגים את צורת האדם השלמה הכללית במלואה בלי שום חסרון ,מה
שלשמעון יש חלק נפרד של צורת אדם (אע"פ שהוא זהה הוא נפרד ,כמו שני תאומים זהים לגמרי) פוגם
בשלמות צורת אדם של ראובן (שלמות מוגדרת בפיזיקה ג' ו' ועוד מקומות כמשהו שאין שום דבר ממינו
שהוא מחוץ לו) ,ונמצא ששלמות צורת אדם שבראובן היא גם שלמה וגם לא שלמה.
הטעות שאבן סינא מפריך כאן ,נובעת מערוב השגה חומרית בעיון המופשט .האפשרות שצורה תתחלק
לשתי צורות זהות ותהיה שני עצמים נפרדים ,כמו למשל תאומים זהים לחלוטין ,היא תכונה ששייכת רק
בחומר .התאומים הם שניים רק מצד החומר שלהם .ישויות מופשטות אם אינן במדרגות שונות אינן
יכולות להיות שתיים ,אפשר ש'חסד' ו'דין' יהיו שתי ישויות מופשטות שונות ,כי הן שונות במעלתן,
במידת היותן מופשטות ,אבל אי אפשר שתהיינה שתי ישויות מופשטות במידה שווה והן זהות ,למשל
שתי צור ות של 'חסד' שהן זהות ,שתיהן פרטים תחת המין 'חסד' ,כמו שיש ראובן ושמעון ששניהם
פרטים תחת המין 'אדם' (וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ב' הלכה ה' "ובמה יפרדו
הצורות כו'").
 444הדמיון שמשותף לבעלי החיים לא מפשיט את הצורה מהחומר (הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' ז'
כתב" :לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא
בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה ".הדמיון שמשותף עם בעלי החיים אינו עושה את הפעולה של
"לב האדם הוא שמחלק") .לכן אין אצלו את הקושיה שאנו עמלים בה כאן .כלב לא שואל איך יתכן שגם
לראובן יש צורת 'אדם' וגם לשמעון יש אותה צורת 'אדם' עצמה ,כי אצלו צורת 'אדם' של ראובן ,וראובן
כפרט חומרי עם כל המקרים הפרטיים שלו ,הם דבר אחד לחלוטין ,לא ניתן לחלוקה .הכלב כן תופש את
צורת האדם שבראובן ,כי הוא יודע שהוא אדם כמו שמעון ,ולא חושב שכל בעל חיים פרטי הוא מין
אחר ,כלב מגיב לכל החתולים באותה תגובה שיש לכלבים כלפי חתולים ,הכלב יודע שהחתול הפרטי
שייך למין הכללי ושיש צורה כללית שמאחדת את בני המין הכללי ,הוא רק לא יכול לחלק בין הצורה
הכללית למקרים החומריים של הפרט המסויים ,אצלו באותו אופן שראובן הוא גבוה ושחור שיער כך
הוא 'אדם' ולא 'חתול' ,הוא לא מבחין בין מקרה (חומר) לעצם (צורה ,מין).
 445אם חלק אחד של הצורה מחזיק לבדו את הצורה השלמה ,והוא מספיק להגדיר את המין ,ועדיין אפשר
לחלק את הצורה לשתיים ,הרי הצורה נתפשת כמשהו חומרי כי חילוק והרכבה הם מאפיינים של דבר
חומרי ,כמו גודל או מקום .זה כיסוי שמסתיר מהותה כצורה ,והרי הנחנו שמדובר בצורה שהפשטנו וזה
לא צורה מופשטת אלא גוף חומרי.
 446בכח המשער שהוא מעל החוש הגופני ועדיין הוא כח דמיון ולא שייך לשכל המופשט.
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פרק יח
טעות והערה :בעניין החלוקה לגבי המושכלות
או שמא תאמר שהצורה המושכלת תהיה מחולקת ביחס למושכלות נוספות ,כמו שהצורה הסוגית
האחת מתחלקת להבדלים מסויימים וכמו שהצורה המינית האחת מתחלקת להבדלים מקריים
ְמחַ ּלְ ִׁקים .447אם כן הקשב.
 447עד כאן דברי הטועה.
האדם שייך לסוג 'חי' שכולל את כל בעלי החיים ,המין 'אדם' מוגדר על ידי הבדל שמייחד אותו ,שהוא
מדבר ,מה שאין כן בעלי חיים אחרים; דיבור אינו מקרה כי המהות של האדם ,עצמותו ,היא היותו חי
מדבר .מין האדם מחולק לחלוקות מסויימות לפי צבעי העור ,יש צהובי עור ואדומי עור ,ואלה הבדלים
מקריים (כי המהות של האדם כאדם לא מושפעת כלל מצבע עורו).
הצורה המושכלת (כלומר המופשטת ,האידיאה במובן האפלטוני) 'חי' ,מתחלקת ל'חי' שהוא סוס ול'חי'
שהוא כלב ול'חי' שהוא אדם .מצאנו אם כן דרך לחלק צורה מופשטת לחלקים .החלוקה נובעת מהבדלים
שהם בעצמם צורות מושכלות מופשטות ,האידיאה המופשטת של כלב והאידיאה המופשטת של סוס וכן
הלאה .בפרק הקודם ניסינו לחלק צורה מופשטת בלי לפגוע באחדותה על ידי שנאמר ששיש הרבה
עותקים זהים של אותה אידיאה ,כיוון שהם זהים היא נשארת אחת במהותה .זה לא ייתכן כיוון ששכפול
כזה יכול להיות רק מצד החומר ,השכפול ,השניות ,הם רק בחומר של הדבר ולא בצורתו .בפרק הזה
מדובר על חלוקה של הצורה 'חי' בחלוקה שהיא לא מצד החומר ,כי המחלק של צורת 'חי' ,הוא הצורות
המופשטות של בעלי החיים השונים שאינן חומר.
מיני בעלי החיים השונים בתוך הסוג 'חי' ,מתייחסים לצורה המופשטת של 'חי' כמו שחומר מתייחס
לצורה .הצורה 'חי' היא יותר מופשטת מצורות מיני בעלי החיים השונים ,כל מין של בעל חיים יכול
לגלות רק חלק מצורת 'חי' ,וחלק הוא מסתיר כיוון שהוא פחות מופשט .ההסתרה הזו היא בחינת חומר,
לכן היא מחלקת את הצורה 'חי' האחת לריבוי; כמו שראובן ושמעון מחלקים את הצורה 'אדם' על ידי
שראובן בגלל חומריותו ,שהרי הוא פחות מופשט מהצורה הכללית 'אדם' ,מסתיר חלק מסויים מצורת
'אדם' ,ושמעון מסתיר חלק אחר ממנה .הצורה 'אדם' כשלעצמה לא באמת מתחלקת ,רק הגילויים
החלקיים שלה מחולקים זה מזה .כך כל מין של בעל חיים מגלה חלק מצורת חי וחלק הוא מסתיר ,וכל
מין מסתיר חלק אחר ,באופן זה צורת 'חי' כשלעצמה לא מתחלקת אבל הגילויים החלקיים שלה מחולקים
זה מזה.
כאן הנסיון הוא לחלק צורה אחת לצורות שהן באותה מדרגת הפשטה .הצורה 'חי' מתחלקת לצורות סוס
וכלב כי הן פחות מופשטות ממנה .הצורה אדם מתחלקת לראובן ולשמעון אבל הם אינם צורות כלל אלא
פרטים .הקושיה של הטועה מחפשת חלוקה של צורה לצורות שהן באותה מדרגת הפשטה כמוה .הוכחנו
שהעצם המשיג את הצורות ,השכל המופשט ,הוא בהכרח אחד ולא תיתכן בו חלוקה ,וכעת יש ניסיון
לבדוק אולי נמצא דרך לומר שיש אפשרות שיתחלק ,לשם כך צריך לחלק אותו לצורות נוספות שהן
במדרגתו .הנפש מתחלקת לנפש הזן ונפש המרגיש (חושים) ונפש המדמה (דמיון) ונפש המתעורר ונפש
המשכלת ,כמו שביאר בשמונה פרקים לרמב"ם פרק א' ,ושוב זו חלוקה לפי מדרגות ,הנפש המשכלת
היא הצורה הכללית של כל הנפש ,ותחתיה יש צורה פחות מופשטת ותחתיה צורה עוד פחות מופשטת.
כדי לומר שאולי העצם המשיג הוא לא בהכרח אחד צריך שיתחלק לצורות שהן באותה מדרגה .לשם כך
נצטרך לומר שיש בני אדם שהם סוס ויש בני אדם שהם פיל (סוס ופיל הם מינים תחת הסוג 'חי' כמו
שהאדם הוא מין תחת הסוג 'חי' ,סוס ופיל הן צורות שהן באותה מדרגת הפשטה כמו צורת 'אדם' .לכן
אם נשתמש בהבדל בין הצורות לחלוקת צורת אדם נצטרך להרכיב שני כוללים ("כולל"פירושו סוג או
מין שכוללים יותר מפרט אחד' .אדם' הוא 'כולל' שכולל את האנשים הפרטיים ו'סוס' הוא 'כולל' שכולל
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זה יכול להיות אפשרי; בכל אופן יהיה כרוך בזה החיבור של כולל לכולל ,שיעשה את הצורה
המושכלת צורה אחרת ולא חלק של הצורה הראשונה .המהות של הצורה הסוגית ושל הצורה
המינית אינה מחולקת מבחינת הצורה שלהם לצורות מסויימות וממויינות שהסכום שלהן מרכיב
את הסוג או המין .448בנוסף ,היחס של המושכלות האלה לצורה האחת המחולקת אינו יחס של
חלקים לשלם ,אלא יחס של דברים פרטיים לדברים פרטיים אחרים.
אם 449הצורה המושכלת ,שהיא אחת פשוטה וכבר נגענו בעניינה ,מתחלקת באופן כלשהו לריבוי,
זה יהיה שונה מאשר האופן שבתחילה הסתפקנו בו ,כלומר האופן של קבלת חלוקה למרכיבים
זהים ,בנוסף לעובדה שכל אחד משני חלקיה יהיה ראוי יותר מהאחר להיות המרכיב הפשוט
שהוא הנושא של חקירתנו.

פרק יט
רמיזה :להשכיל זה להיות מושכל
אתה יודע שכל דבר שמשכיל משהו ,משכיל את מה שהוא משכיל על ידי כח שהוא קרוב לבפועל.
זהו השכלתו את עצמו .כך שנמצא אצל כל דבר שמשכיל משהו אחר  -שהוא משכיל את עצמותו.
בנוסף ,שייך למהות של כל דבר שהוא מושכל שהוא ידבק במושכל אחר .זו הסיבה שדבר כזה
הוא גם מושכל בעת ובעונה אחת עם מושכל אחר .בלי ספק ,הכח השכלי משכיל דבר זה רק ביחד
עם מושכל אחר .אם היה זה אחד מהדברים שמתעצמים בעצמם ,אז אין מונע מהווייתו לדבוק
בצורה מושכלת ,מלבד אם מהותו הייתה ֶּנ ֱעכ ֶֶּּרת בהווייתה על ידי דיבוק עם יסודות  -חומריים או
אחרים  -שמונעים השכלה זו .אם ,מצד שני ,הווייתו חופשית ממונעים כאלה ,הדיבוק שלו בצורה

את הסוסים הפרטיים) ,הכולל אדם והכולל סוס ,ולחלק בין אדם שאינו סוס לאדם שהוא סוס .על זה
אומר אבן סינא שאדם שהוא סוס זו צורה חדשה שאינה הצורה 'אדם' ,וזו לא חלוקה של הצורה 'אדם'.
 448הטועה רצה לומר שהצורה 'חי' כאילו נשברת לחלקים שונים זה מזה ,והם מיני בעלי החיים השונים,
והצורה 'חי' היא מה שמתקבל אם מרכיבים את צורות בעלי החיים השונים כמו שמדביקים חלקי כד חרס
שנשבר שמסך החלקים נוצר הכד .זו תפישה חומרית .האמת כאמור היא שזה כמו פנס עם שקופית,
השקופית מסתירה חלקים מאור הפנס ומזה מתקבלות צורות שונות .כדי לתפוש את האמת צריך לתפוש
שהחומר הוא העדר ,והתפישה של הדמיון היא שהחומר הוא מציאות.
 449הוא חוזר כאן להמשיך את פרק י"א .אם הצורה מתחלקת לשני חלקים זהים ,שדי באחד מהם להיוודע
על הצורה השלמה ,כי הוא זהה לה ,הרי השני מיותר והראשון ראוי יותר ממנו להישאר להיות בעצמו
הצורה השלמה .כאן הוא אומר שאם שתי צורות הן זהות בצורתן ,הן צורה אחת .אם יש הגדרה שאחת
ועוד אחת הן שתיים ,ואנו מחלקים אותה לשתי הגדרות כאלה שהן זהות זו לזו ,שתיהן אומרות שאחת
ועוד אחת הן שתיים ,וכל אחת מהן היא חצי של ההגדרה השלמה הראשונה שגם היא אמרה לפני
שחילקנו אותה שאחת ועוד אחת הן שתיים ,די באחד מהחצאים של ההגדרה הראשונה כדי להיוודע על
הצורה השלמה שלפני החלוקה ,שהיא אומרת שאחת ועוד אחת הן שתיים ,והחצי השני מיותר ,ובאמת
החצי השני בטל מהמציאות לגמרי ,כלומר אין בכלל שני חצאים להגדרה ,אלא תמיד רק הגדרה אחת,
ההגדרה לא מתחלקת לחצאים כיוון שאינה גוף.
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מושכלת אינו מָ נּועַ  .כך השכלה זו עבורו תהיה אפשרית ותכלול את האפשרות של השכלתו את
עצמו.450

פרק כ
טעות והערה :בעניין היות מושכל בהתיחסות לצורה החומרית
אפשר שתאמר שמיסודה הצורה החומרית חופשית ממניעה להיותה מושכלת ,כשהיא מופשטת
על ידי השכל .451למה אם כן השגה לא מיוחסת אליה?
התשובה לשאלתך היא שזהו משום שהיא אינה עצמאית ביסודה ואינה כלי מקבל למושגים
המושכלים ששוכנים בה .אלא מה שדומה לה מחובר רק למושגים מושכלים שמוטבעים לא
במושגים מושכלים אלא בזה שהוא כלי מקבל לשניהם .אף אחד מהם אינו ראוי יותר ממשנהו
להיות מוטבע במשנהו .החיבור שלהם שונה מהחיבור של הצורה עם זה שמשיג את הצורה.
באשר לקיום החיצוני ,הוא חומרי .אבל ,בהתאמה להנחה שלנו ,המושג שאנו דנים בו הוא עצם
עצמאי ביסודו .אם העצם הזה מחובר למושג מושכל ,יש לו את האפשרות לפעול בו השגה.452

 450עיין ברמב"ם הלכות יסודי התורה ב' י' ,הלכות תשובה ה' ה' ,ובמורה נבוכים א' ס"ח ,ובפירוש
המשנה אבות ג' י"ז ,שכתב שהעניין הזה אין כח בלב האדם להכירו על בוריו ,ודעות בני אדם רחוקות
מזה הציור מאד .ויש לעיין היטב בכל המקומות האלה לקבל הקדמה למקצת שניתן להבין מהעניין
העמוק הזה ,ובפרט במו"נ שם .במאמרים ומקורות נלווים מאמר  ,10הבאתי את המקורות מאריסטו
מטאפיזיקה למבדא פרק ז' ופרק ט' ,וכתבתי מה שיכולתי לבאר בעניין זה ,ושם התבארה לשונו של אבן
סינא כאן ,מה כוונתו בכל משפט.
 451החומר אינו ניתן לתפישה שכלית ,כי השכל תופש רק צורות ,רק דבר שיש לו הגדרה ושם .אבל אם
השכל הסתכל על אילן והפשיט את צורתו מהחומר שלה ,אז כבר אינה בחומר ,ואז לפי השואל לא תהיה
מניעה לשכל לתפוש לא רק את צורתו המהותית של האילן ,שהיא חייו ,נפשו ,כיסופיו לבורא (כמו שכתב
אבן סינא במאמר על האהבה ,וכן במורה נבוכים ב' ד' כתב שכל העצמים בעולם הארצי נעים מכח
כיסופיהם לשכל הפועל כמו ששאר הגלגלים נעים מכח כיסופיהם לשכל השייך אליהם) ,אלא גם לתפוש
את צורתו החומרית ,כלומר כשאין לו גוף השכל יוכל לראות שעליו ירוקים ומשוננים ומארכים וגזעו
חום וזקוף וכן הלאה.
 452הפרק הזה הוא המשך לפרק הקודם ,והתבאר באריכות ועומק ביחד איתו במאמרים ומקורות נלווים
מאמר  10יעויין שם.
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פרק כא
טעות והערה :הפרכת הטענה שפרטיות היא מניעה להיותה של המהות
מושכלת.
או שמא תאמר שאפילו אם היותה של מהות העצם הזה מסויימת אין בכך מניעה להשכלתו ,בכל
אופן יש מניעה בגלל הפרטיות שלו שמפרידה אותו מהצורה המושכלת שלו ,שמוטבעת בכח
שכלי שמשכיל אותו.
התשובה לשאלתך היא שאם ההכנה של מהות זו הייתה אחד המאפיינים ההכרחיים של המהות
 תהא המהות אשר תהא  -אז הספק שלך הוסר.453אבל אם העצם רוכש את ההכנה הזו רק כשההצטיירות קורה בשכל ,אז ההכנה הזו נרכשת רק עם
המימוש של ההצטיירות .לכן ,אין הכנה לדבר עד שהוא מתממש ,ואז הוא מכין את העצם אליו,
או שאין הכנה לְ ָדבָ ר ,כשדבר זה מתחיל להתקיים .454כל זה הוא בלתי אפשרי .לכן מוכרח שהכנה
זו היא לפני החיבור .כך היא שייכת למהות .באמת אפשר שההכנה המסויימת של מקצת דברים
שעושה את החיבור ,נולדת מהחיבור הראשון.
כמו כן ,עליך לדעת שהמהות של המושכל הכללי יש בה הכנה לכל הבדל ששייך אליו .אם ההכנה
הזו לא מתממשת ,זה בגלל מכשול שמצריך דיון ארוך .איך אם כן יכולה שלא להתממש ההכנה
של המושכל המסויים שהוא כבר מוגדר? זוהי תשובה לספק ַאחֵ ר שהיה אפשר להעלות.455

 453דהיינו הפרטיות אינה מניעה להשגה.
 454ואז הפרטיות הייתה מניעה .אבל זה לא יתכן ולכן לפי האמת הפרטיות אינה מניעה.
 455השכלת המושכלות .ממושכל או משכיל בכח למושכל או משכיל בפועל .התאחדות השכל והמושכל.
נושא הפרק הוא העניין המרכזי של הפשטת המושכלות ,שמוציאה את המושכלות בכח להיות מושכלות
בפועל .אלפראבי כתב על עניין זה את ספרו השכל והמושכלות ,שהעתקתי מכתב יד עם קצת ביאור
בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .10
במורה נבוכים א' ע' כתב:
"כי הנשמות הנשארות אחר המות אינה הנשמה ההוה באדם כשיתהוה ,שזאת ההוה בעת התהוותו ,היא
כח ההכנה לבד ,והדבר הנבדל אחר המות הוא הדבר המגיע בפעל"
בכל עצם יש חומר וצורה .ההפשטה היא היכולת לתפוש את הצורה באופן נפרד מהחומר .כמו שכתב
בהלכות יסודי התורה ד' ז':
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם ,אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא
בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה"
הצורה היא החיים שבדבר .התפישה הטבעית ,שנמצאת גם אצל בעלי חיים ,שנקראת כח הדמיון ,גם כן
תופשת את הצורה (כמו שהראיתי באדם חי חלק ג') ,אבל כדבר אחד עם החומר .היא לא יכולה לחלק
ביניהם .לפי כח הדמיון מה שהסוס חי חיים שמהותם חיי סוס ,שיש בו את צורת הסוסיות ,זה נתפש
באותה דרך כמו שיש לו זנב וצבעו שחור וגודלו כזה או כזה ושאר מקרים של החומר.
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לשון המורה נבוכים א' ע"ג:
"ואין פועל הדמיון  -פועל השכל אבל הפכו  -וזה כי השכל יפרק המורכבות ויבדיל חלקיהם ויפשיטם
ויצירם באמיתתם [ .]...ובשכל יבדיל הענין הכללי מן הענין האישי [ .]...ואין לדמיון פועל דבר מאלו
הפעולות  -שהדמיון לא ישיג אלא האישי המורכב בכללו לפי מה שהשיגוהו החושים [ .]...ולא יוכל
הדמיון בשום פנים להמלט בהשגתו מן החומר ואפילו הפשיט צורה אחת בתכלית ההפשט; ולכן אין
בחינה בדמיון"
אם מפרידים באופן מוחלט וגמור את חיי הסוס מכל מה שקשור לחומריותו ומקרי החומר שבסוס ,נשארו
רק חייו ומהותו כמציאות מופשטת מחומר .זה כעת ניצוץ אור אלהי זך .כי החיים שבסוס קדמו למציאות
הסוס החומרי ,הם עניין כללי ,שזווית כלשהי ממנו התגלמה בסוס המסויים הזה .הקדימה הזו היא יסוד
עניין ההכנה.
בסדר המציאות האמיתי יש 'חיים' ,כמושג מופשט ,לא חיים של גוף חי מסויים אלא חיים כשלעצמם.
החיים זה גילוי מציאות הבורא ואחדותו בדרך של מעבר מתמיד בין הימצאות לכליון .פעימה של שאיפה
ונשיפה ,פעימות לב ,יום ולילה וכל כיו"ב .המציאות שופעת מהבורא כמו ממעיין ,ומייד חוזרת ומתכנסת
אליו כי הוא אחד פשוט ואין עוד מלבדו .זו אש של "וְ הִׁ נֵה הַ ּסְ נֶּה בֹעֵ ר בָ אֵ ש וְ הַ ּסְ נֶּה אֵ ינֶּנּו ֻאכָל".
החיים הם דבר אחד וכללי שהוא כל המציאות ,העולם הארצי והגלגלים ביחד .כמו שכתב המורה נבוכים
א' ע"ב:
"דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו
הוא איש אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות ,והשתנות עצמיו ,רוצה-לומר עצמי זה הכדור בכל מה
שבו ,כהשתנות עצמי איש איש מבני אדם על דרך משל]...[ .
הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד ,חי מתנועע בעל נפש ,כי זה המין מן הציור הכרחי מאד,
כלומר מועיל מאד במופת על היות האלוה אחד ,כמו שיתבאר .ובזה הציור יתבאר גם כן שהאחד אמנם
ברא אחד"
החיים המיוחדים לסוס ,שיש בהם מהות שונה מחיי כלב ,הם צמצום של התגלות החיים הכלליים .גילוי
של זוויית מסויימת חלקית שלהם.
למשל אם מסתכלים על פיל מקדימה רואים חדק באמצע ואוזן מכל צד .אם מסתכלים על אותו פיל מהצד
רואים חדק בצד ואוזן אחת לידו .מי שלא יכול לתפוש את הפיל מכל צדדיו ,יחשוב שיש כאן שתי חיות
נפרדות .הפיל הוא משל לחיים הכלליים ,וההבדל בין חיי סוס לחיי כלב נמשל בשתי הצורות שפיל יכול
להיות נתפש.
בסדר ההוויה נמצא לפני הכל סיבת הסיבות ,אחר כך החיים הכלליים של כל המציאות .אחר כך חיי בעלי
החיים במובחן מחיי צמחים ודוממים ומחיי גרמי השמיים .ואחר כך חיי סוס במובחן מחיי כלב.
סדר הווייה פירושו שבאמת מה שקיים הוא הבורא לבדו .מה שיש נבראים זה צמצום של מציאות הבורא,
כלומר השתקפות באספקלריא ,בבואה ,גילוי חלקי .החיים של בעלי החיים הם צמצום של החיים
הכלליים ,כלומר זווית אחת שלהם ,כמו מראה פיל מצד אחד שלו בלי לתפוש את הצדדים האחרים .כמו
בבואה או צל ,שמגלים חלק מצורת הגוף שמשתקף בהם אבל לא את כל מה שיש להשיג בו .הדבר הפרטי
הוא זווית ראיה אחת ,מצומצמת ,חלקית ,של מה שמעליו בסדר ההווייה .חיי סוס וחיי כלב הם שתי
זוויות מצומצמות של החיים הכלליים של בעלי החיים ,שהם זוויית מהחיים הכלליים של כל המציאות.
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אם יכולת ההשגה שלי מוגבלת ,צמודה לחושים ,אני אראה בפיל בעל חיים שיש לו חדק באמצע ואוזן
מכל צד ,אם אראה אותו מקדימה ,ואחשוב שהחיה שיש לה חדק מהצד ואוזן אחת סמוך לה היא חיה
אחרת מהפיל שראיתי מקדימה .אבל בשתי החיות שאני רואה (הפיל מקדימה והפיל מהצד) יש
פוטנציאל ,אפשרות ,הכנה ,שאשיג את מהות הפיל מצד העצם ,אתפוש אותו מכל צדדיו ביחד ,ואבין
ששתי החיות הן אחת.
כך אם אני מוגבל לחושים ותופש שחיי הסוס הם מאפיין שלו כמו זנבו ,יש בהשגה הזו פוטנציאל שאשיג
יותר לעומק ואתפוש שהחיים שבסוס הם זווית חלקית אחת מהחיים הכלליים של המציאות .ואותם חיים
עצמם מתגלים גם בחיי כלב אדם מחצב או כוכב ,ומתגלים למעמיק כחיי הבריאה כולה כאחד כמו שכתב
המורה נבוכים א' ע"ב.
זה עניין ההכנה ,וזה העניין של הפשטת המושכלות ,הפשטת הצורה .אפשר להפשיט את החיים מהסוס
כי החיים קדמו לסוס הפרטי הזה במציאותם ,והם קודמים לו בסדר ההווייה ,חייו של הסוס הפרטי הם
כלי שבו ניצוק גילוי חלקי מהחיים הכלליים ,ולכן יש בו פוטנציאל ,הכנה ,לגילוי יותר שלם.
ההכנה קיימת בסוס ,כמושכל ,וקיימת בשכל האדם כמשכיל .זו אותה הכנה .באדם ההכנה היא היכולת
להתעלות מתפישת כח הדמיון לתפישת השכל העיוני (אלה מדרגות באותו כח עצמו ,כמו שהתבאר
לעיל) .השכלת המושכלות פירושה לחלץ מהסוס הפרטי את מה שהסוס הוא כלי קיבול לו ,את ההשגה
הרחבה והכללית יותר באותם חיים כלליים של הנמצאות כולן שכתב במו"נ א' ע"ב .זה העניין שלב
האדם רואה בעצם 'צורה' כדבר נפרד מחומר .החיים האלה הם לא רק תפישה שכלית ,הם מציאות קיימת
בפועל ,חיה וחמה ו פועמת ונושמת ,וכשהם מופשטים מחומריותו של הסוס הם חיים בסוס ובאדם
שהשיג אותו ביחד ,כאחד .זו אחדות השכל המשכיל והמושכל ,שהיא לא רק בהשגת הבורא אלא יכולה
להיות גם בכל אדם שמשיג אילן או כל עצם אחר ,וכמו שכתב במו"נ א' ס"ח.
ההפשטה הזו נעשית רק בשכל העיוני ,שרואה כמו עין את החיים ,בתפישה אחת ,פשוט וישר ובלתי
אמצעי (ביארתי יותר באדם חי רשימה  .)61לא בשכל חישובי שעושה חשבונות .לכן אין שום שייכות
בין המושג 'שכל' אצל הקדמונים למושג המודרני של אינטלקט ,שפירושו יכולות חישוביות וניתוחיות
מפותחות.
.
הספק שהטועה בפרקנו העלה ,שואל אולי כיוון שהסוס המסויים הזה הוא יצור חומרי פרטי ,החיים שבו
הם פרטיים שלו ,ולא יכולים להיות נתפשים אלא כחייו הפרטיים בלבד ,שהם מאפיין שלו כפרט ,כמו
שצבע פרוותו הוא מאפיין שלו כפרט ,ואז חייו הם לא 'מושכל' ,אי אפשר לעלות מהם אל משהו מופשט
וכללי (וממנו הלאה עד לתפישה שכתב בהלכות יסודי התורה ד' ז'" :והצורות שאין להם גולם אינן נראין
לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין" ,שזו התכלית האחת ומשום כך אנו
עמלים בעמל השגת המושכלות ,כי הכל הוא סולם שמוביל לשם).
התשובה של אבן סינא היא שהחיים של הסוס יש בהם הכנה להיות מושכלים ,וההכנה הזו היא הכרחית
לו מתוקף עצם מהותו .התוכן של הטענה הזו היא שהחיים במציאותם הם כלליים ולא מופרדים לחיי
סוס לחוד .הסוס הוא רק אספקלריא שמגלה בבואה חלקית של החיים הכלליים .לכן מעצם מהות חיי
הסוס יש בהם פוטנציאל להיות נתפשים כחיים כלליים .זו ההכנה שהיא מעצם מהותם של חיי הסוס,
כלומר מכלליותם במקורם ,והיא מוכרחת ולא מקרית .לכן פרטיות הסוס לא יכולה להיות מניעה להשגה
הזו.
מהסוס כפרט חומרי מסויים ,אנו תופשים את החיים הסוסיים המשותפים לכל הסוסים ,ומשם עולים עוד
שלב בסול ם להפשטה של חיי בעלי החיים בכלל ,ומשם עוד שלב בסולם ההפשטה לחיים בכלל .בסוף
הפרק אבן סינא רומז לשאלה למה אי אפשר לתפוש בתחילה את החיים הכלליים ומשם לדעת את חיי
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הסוס המסויימים כמהות נפרדת מחיי כלב ,שהרי חיי הסוס וחיי הכלב ומה שמבדיל ביניהם כלולים
בהשגת החיים הכלליים ,ואפשר להשיג אותה וממנה לדעת את החיים הפרטיים ,בלי צורך לעלות בסולם
מלמטה למעלה.
אפלטון לימד על המציאות בהרבה מקומות בדרך של התבוננות מלמעלה למטה ,מתפישה בהפשטה
העליונה ומשם לקבל ידיעה על השלבים הנמוכים יותר .אריסטו מלמד לעלות בסולם מלמטה למעלה,
ויש לנמק למה לשיטתו אין לנקוט בדרך של אפלטון .אבן סינא כאן לא רוצה להכנס לדיון בנושא הזה
ולכן גם אני לא אנסה לדון בו כאן.
העובדה שאפשר להשיג את החיים הכלליים ומהם לדעת על הפרטיות של חיי הסוס וחיי הכלב ,אומרת
שחיי הסוס הם לא דבר פרטי שלו שקיים רק בו .לכן מוכח מזה שהפרטיות של הסוס אינה יכולה להיות
מכשול להשגת החיים שהוא כלי מצומצם להם ,כהשגה מופשטת כללית .אם חיי הסוס הם מאפיין פרטי
של הסוס האינדיבידואל הזה ,לא ייתכן שמי שמשיג את החיים באופן כללי ידע משהו על חיי הסוס הזה.
לכן אבן סינא מביא כאן את העובדה שמהשגה כללית אפשר לדעת על הפרטים הנכללים בה.
אבן סינא כתב בפרקנו:
"באמת ,אפשר שההכנה המסויימת של מקצת דברים שעושה את החיבור ,נולדת מהחיבור הראשון"
(חיבור הוא השגה של השכל העיוני ,שהיא התאחדות המשכיל והמושכל ,זיווג ביניהם).
כונת ו בזה שיש דרך להתחיל מהחיבור הראשון ,להשיג את החיים הכלליים ,ומזה להגיע להשגה של מה
שנולד מהם שזה החיים הפרטיים של כל נברא.
באמת אפלטון ואריסטו לעולם לא חולקים ,אריסטו הוא פרשן נאמן של אפלטון .המושג 'פרשן' טעון
בירור .אם התורה שלמה למה היא לא יכולה בעצמה לומר מה שיש לה לומר ולמה היא צריכה פרשן.
העניין הוא שבאדם יש במקביל שכל עיוני זך ,וכח דמיון .הם פועלים במקביל .כח הדמיון מסתיר את
השכל העיוני אבל השכל העיוני בכל זאת תמיד קיים גם כשאין לזה ביטוי והאדם עצמו לא מבחין בזה.
אם נאמר שהאדם זה הרכבה של בהמה ומלאך ,המלאך תמיד קיים ותמיד משיג כמו מלאך .הבהמה רק
מסתירה את זה.
אפלטון התחיל לעסוק בחכמה כשהוא כבר זיכך את הבהמה שבו לגמרי ,העלה אותה למדרגת מלאך
באופן מוחלט .והוא מתחיל לדבר כמו שמלאך מדבר .הוא רואה בתחילה את החיבור הראשון ,את
ההתחלות הכי מופשטות ,ואצלו הן הן הפגישה הראשונה עם המציאות .כל מה שמתחת לזה הוא צל
חיוור וחלקי של זה ,אליו מגיעים אחר כך ,והוא פחות נמצא ופחות מעניין .מביאים שנומיניוס כתב:
"מהו אפלטון ,אם לא משה דובר יוונית אטית?" על משה כתוב "ותרא אותו כי טוב הוא" ,ובמסכת סוטה
י"ב א' נאמר" :בשעה שנולד משה  -נתמלא הבית כולו אור ".הוא לא הזדכך מכח עמל לימודו אלא נולד
מזוכך .לכן הוא מושה את האחרים ומעלה אותם ממימי החומר ,הוא עצמו לא צריך למשות את עצמו,
ולא שאחרים ימשו אותו ,כי הוא נולד זך וטוב .לכן הוא זה שנותן את התורה .כך גם אצל אפלטון ,לכן
דברי אפלטון הם "משלים ועמוקות" כמו שכתב הרמב"ם באיגרת לאבן תיבון.
אריסטו לא חולק על תוכן דברי אפלטון ,הוא רק מדבר מהצד של מי שעדיין אינו מלאך ,איך הוא יזכך
את הבהמה שבו על ידי עמל החקירה .הדרך לזה היא להתחיל מהתפישה הבהמית ,ובה להתבונן
בהתבוננות שגם הבהמה מבינה ,שהילד שבתוכנו מבין .ולעלות בסולם מלמטה למעלה כשבכל שלב
הלימוד מנסה להיות כל כך מבורר עד שגם הילד שבפנים יבין .כמו שאמרו חז"ל שיש להסביר ארבע
מאות פעמים עד שגם התלמיד הכי איטי יבין .וכך לאט לאט ,בסבלנות אין קץ ,עולים בסולם ביחד עם
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הילד ,יד ביד .התורה עצמה אומרת את האמת המזוככת כמו שהיא באופן המופשט והשלם ביותר .הפרשן
הוא זה שמעלה את הילד המוגבל בהבנתו בסולם לקראת זה.
מה שאבן סינא כותב כאן פירושו שהיכולת של כח הדמיון להתעלות בשלבי הסולם עד להשגה מופשטת,
להפוך מכח דמיון לשכל ,זהו משום שיש בכח הדמיון 'הכנה' להתעלות למדרגת שכל ,וזה משום שיש
באדם שכל עיוני שמשיג את המופשט מתחילת עמדו על דעתו .רק שהשגה זו אינה משותפת לכח הדמיון,
לילד שבתוך כל מבוגר .היא כמו שמש רחוקה שמאירה מלמעלה ואי אפשר לגעת בה ,ומכוחה כח הדמיון
יכול לאט לאט להתעלות לשם ולהתאחד עם השכל העיוני .עיין ביתר ביאור ב"דעותיהם של אנשי העיר
המעולה" עמ'  .127-128ביחד עם זה הוא מזכיר שהדרך של אפלטון גם יכולה להתקיים" ,שהמהות של
המושכל הכללי יש בה הכנה לכל הבדל ששייך אליו" ,הכנה פירושה פוטנציאל ,אפשרות ,יש אפשרות
ללמוד מהכללי את ההבדלים ,דהיינו הפרטים ,אבל אבן סינא לא מאריך בזה ,כי אצלנו לא זו הדרך ,ורק
יש לדעת שיש אנשים כאפלטון שאצלם היתה דרך אחרת.
256

חלק ג  -פיזיקה

פרק כב
הערה :סיכום
אם תלמד את מה שחילקתי עבורך ליסודות ,456תדע שכל דבר שיכול להפוך לצורה מושכלת ושיש
לו מהות כעצם ,457הוא גם דבר שאפשר להשכיל אותו .458זה נובע מהאפשרות שלו להשכיל את

 456כלומר ספר זה.
' 457מהות כעצם' פירושו שהצורה חלה בחומר ומעניקה לו את הגדרתו שהיא מהותו ,והאיחוד של הצורה
והחומר יוצר את ה'עצם' החומרי .צורה מושכלת היא צורה שנתפשת בנפרד מהחומר שבו היא חלה,
בנפרד מהעצם החומרי ,כיישות מופשטת שיש לה קיום מופשט ,אחרי שֶּ ּלֵב האדם חילק את הצורה
מהגולם (כלשון הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' ז') ,שזו הפעולה שנקראת השכלה .השימוש במונח
'מהות' ,לעומת השימוש במונח 'צורה' ,לרוב פירושו ש'צורה' היא הצורה כשהיא נתפשת בפני עצמה,
ו'מהות' היא אותה צורה כשהיא נתפשת (בכח הדמיון) כאחד עם העצם החומרי והיא מעניקה לו את
המין שלו ,את הגדרתו ,את מהותו ,אבל אינה נתפשת כנפרדת ממנו ,אלא כעין מאפיין שלו .שימוש
הלשון השכיח הוא :ראובן במהותו הוא 'אדם'' ,אדם' זו הצורה של ראובן (כמובן יש הרבה יוצאים
מהכלל).
כאן כתוב שאם לעצם החומרי יש מהות ,זה אומר שחלה בו צורה שקובעת את מהותו ,וממילא יש
אפשרות להשיג אותה במנותק מהעצם .העולם הארצי הוא העולם כמו שהוא נתפש בכח הדמיון' .להיות
נמצא' בשפה של העולם הארצי ,של כח הדמיון ,פירושו להיות גוף חומרי שהצורה היא רק הגדרה שלו.
כי כח הדמיון לא יכול לתפוש מציאות אלא רק בחומר (עיין מורה נבוכים חלק א' פרקים כ"ו ,מ"ו ,מ"ט,
ובאיגרת תחיית המתים ,ועוד).
יש עולם שכלי ,דהיינו העולם לפי תפישת השכל העיוני ,ושם 'להיות נמצא' פירושו להיות אידיאה
מופשטת מחומר .אבן סינא מניח כאן יסוד שתמיד פתוחה בפני האדם האפשרות לעבור מהעולם הארצי
לעולם השכלי .העולם נקבע לפי התפישה .למשל אם תינוק ומבוגר נמצאים בבית המדרש ,העולם שבו
המבוגר נמצא הוא בית מדרש ,העולם שבו התינוק נמצא הוא חדר סתמי מלא ספסלים .אם התינוק יתפתח
וישיג מהי חכמה ,הוא יעבור מהעולם הזה לעולם הבא ,העולם שלו יחדל מלהיות חדר סתמי עם ספסלים
ויהפוך להיות בית מדרש .העולם הבא לא נמצא במקום אחר שצריך לנסוע אליו אחרי המוות .העולם
הבא הוא אותו עולם שלנו כמו שהוא נתפש בשכל כשהחומר לא מעוור אותו .אברהם אבינו ראה את
העולם הבא שלו בחייו ,באותו מקום ששם חי את חיי החומר ,כי העולם הבא הוא כאן וזה רק עניין של
מדרגת תפישה.
 458כל גוף בעולם החומרי ,עצם ,הוא חומר וצורה מאוחדים .מאוחדים פירושו שאי אפשר לתפוש את
חיי הסוס הפרטי אלא כמאפיין של הפרט המסויים החומרי הזה (צורה היא נפש ,כלומר חיים) .כשאני
רואה בהסתכלות פשוטה ,בכח הדמיון ,סוס ,אני רואה שהוא זה שחי כאן ,אין מציאות ממשית של חיים
כלליים שאינם בגוף ואינם מסויימים לפרט כלשהו .חייו של הסוס הם שלו ,הם בו .אין לחייו קיום אלא
רק כקיום שנשען על גבי הקיום של הפרט המסויים החומרי שהוא סוס מסויים זה .כמו שלצבעו החום
אין קיום בפני עצמו אלא הוא קיים רק בקיום שנשען על גבי הסוס הפרטי הזה .חייו הם כמו מאפיין שלו
(אם כי הם מעצמותו ולא מקרה בו ,כי הגדרתו כוללת שהוא חי) ,אין דבר כזה חיים סתם ,כשלעצמם,
בלי שיש גוף כלשהו שהוא זה שחי .זה מה שכתב אריסטו בקטגוריות פרק ה' ,כנקודת מוצא של תפישת
כח הדמיון .אבל כיוון שהחיים המופשטים ,כחיים כשלעצמם ,אמיתת מציאותם היא שהם משהו שקיים
במציאות הממשית כמצוי כלל י מופשט מחומר (ולכן לא מוגבל להיות חיים של מישהו מסויים) ,החיים
כלליים הם מה שמכוחו הסוס שואב את היותו חי בחייו הפרטיים ,וממילא בהכרח יש אפשרות להפשיט
את החיים הכלליים מהסוס המסויים .אבן סינא אומר כאן שכל דבר שיש במהותו אפשרות להפשיט אותו,
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עצמו .459בנוסף ,כל דבר שמה שבאפשרותו מוכרח מטבעו ,ושבאפשרותו להשכיל את עצמו,
מוכרח שישכיל את עצמו .זה ,כמו כל דבר ממין זה ,אי אפשר שישתנה או יתחלף.460

השכל העיוני של האדם יכול להפשיט אותו ,כלומר כל תפישת כח דמיון של האדם יש אפשרות שתהפוך
לתפישת שכל עיוני .אין שום דבר שלא יכול להתעלות ולהצטרף לקדושה.
 459העניין של השכלת עצמו התבאר לעיל בפרקים י"ט-כ' ,וביארתי את העניין באריכות במאמרים
ומקורות נלווים מאמר .10
 460כאן מסתיימים שלושת חלקי הפיזיקה בספר הרמיזות וההערות ,שמקיפים בתמצית כללית את תוכן
ספר הפיזיקה של אריסטו .אבן סינא מסכם כאן בפסקה אחת את תוכנה של כל הפיזיקה של אריסטו
(הרמב"ם בפתיחת המורה נבוכים ובפירוש המשניות כתב שהפיזיקה של אריסטו ,שנקראה בימיו חכמת
הטבע ,או ספר חכמת הטבע ,היא מה שקראו לו חז"ל במשנה חגיגה תחילת פרק ב' "מעשה בראשית",
שהוא צד של הסוד שהוא כל כלל התורה בפנימיותה ,דהיינו סוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה,
ששניהם שני צדדים של אותה השגה עצמה).
במאמרים ומקורות נלווים מאמר  10ביארתי באריכות את העניין של משכיל את עצמו .בקיצור ,מה
שהאלוה משכיל את עצמו ,פירושו שהוטלה שניות באלוה .האלוה מתגלה כקיים בשני אופני קיום ,האחד
הוא האין סוף שהוא אחדות פשוטה שאין בה שום השגה ,והשני הוא כמצומצם בתוך הבריאה .הוא
בברי אה שהרי הוא נודע על ידי מעשיו ,על ידי התבוננות במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים (הלכות
יסודי התורה פרק ב').
וכמו שכתב במורה נבוכים א' ע"ב:
"והשם יתברך אינו כוח בגוף העולם ,אבל נפרד מכל חלקי העולם; והנהגתו יתעלה והשגחתו מחוברת
לעולם בכללו חיבור נעלם ממנו תכליתו ,וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו; כי המופת יעמוד על הִׁ יבָ ְדל ֹו
יתעלה מן העולם והינקוֹת ֹו ממנו ,והמופת יעמוד על מציאות מעשה הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו,
ואפילו הדק הפחות; ישתבח מי שנצְ חָ נו שלמותו!"
ועיין עוד בהלכות יסודי התורה ב' ט'-י'.
השניות הזו מתחילה באלוה עצמו ,והיא שורש המציאות ,ועוברת בתוך כל המציאות כשורש מהותה .זה
סוד האהבה שהיא שורש הכל כמו שכתב אפלטון במשתה .שניים שהם אחד ואחד שהוא שניים.
הפיזיקה מסתכלת בעצמים שבעולם החומרי .במבט הראשון הם נראים קיימים בפני עצמם ,כלומר
נפרדים לגמרי מהבורא .זה המבט של כח הדמיון שרואה את הצורה כאחת עם החומר .העמל של הפיזיקה
הוא ללמוד לחלק בין החומר לצורה ,ולראות את הצורה מופשטת .ויש בזה סולם ,עולים מרמת הפשטה
אחת לרמה גבוהה יותר .מהסתכלות בביולוגיה ומטארולוגיה להסתכלות על צדדים מופשטים וכלליים
יותר של המציאות החומרית ,כמו תנועה ,חלל ,זמן ,סיבתיות וכיו"ב .הצורות המופשטות ,גם אלה
שמופשטות מהתבוננות בסוס וגם אלה שמופשטות מהתבוננות בתנועה ,חלל ,זמן ,סיבתיות וכיו"ב ,הן
ראייה של החיים בפני עצמם ,לא חיים של פרט זה או אחר ,והם אחדים ,כלליים ,ומהם ניתן לראות את
האחדות של הבריאה עם בוראה.
וכמו שכתב המו"נ א' ע"ב:
"הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד ,חי מתנועע בעל נפש ,כי זה המין מן הציור הכרחי
מאד ,כלומר מועיל מאד במופת על היות האלוה אחד ,כמו שיתבאר".
זה כל עניינו של ספר הפיזיקה של אריסטו.
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השלמה לחלק השלישי
בביאור התנועות הנעשות מכח הנפש

פרק כג
הערה :הערה מקדימה
אפשר שתחפץ כעת לשמוע דיון על כוחותיה של הנפש שמהם פעולותינו ותנועותינו .הבה נעסוק
בזה בפרקים הבאים.

פרק כד
461

רמיזה :הכוחות של נפש הצומח

התנועות של התמדת הקיום ושל ההתהוות של הגוף ,הן התנהלויות בחומר המזין ,שמכוונות
לעכל את החומר הזה ,לתכלית ]1[ :להחליף את מה שהתפרק; [ ]2להגדיל את הצמיחה ביחס
המטאפיזיקה היא העמל להגיע לראייה שאין סתירה כלל בכך שמצד אחד יש רק בורא אחד ואין מאומה
מלבדו כי הוא אחדות פשוטה שאין בה שום מורכבות ושום גבולות ,וזה לא מותיר מקום למציאותו של
משהו אחר; ומצד שני יש נבראים.
הפיזיקה רואה את הסתירה הזו ,מקבלת אותה ,ומחזיקה אותה בלי שאחד מצדדי הסתירה יהרוס את הצד
האחר .כמו שכתב המורה נבוכים "ברוך מי שנצחנו שלמותו" .היא לא יכולה להתעלות לראיה שאין כאן
שום סתירה כלל ועיקר.
המטאפיזיקה ,סוד מעשה מרכבה ,חכמת האלוהות ,מבקשת להשיג שאין כאן סתירה כלל .וזה על ידי
העיון ב'מציאות' כשלעצמה ,לא מציאות של משהו שהוא זה שנמצא ,אלא מציאות ותו לא ,מציאות בפני
עצמה ,כמושג מופשט מחומר וממילא מופשט מכך שיש גופים מסויימים שהם אלה שנמצאים .יש רק
מציאות אחת ,ושם אין הבדל בין אם יש נבראים או אין .אלה מילים לא מובנות כלל ,כי סוד מעשה
מרכבה נשגב מאיתנו מאוד ,איננו יכולים להחזיק בו אלא רק ברצוא ושוב ,ואין לנו יכולת לומר אותו
במילים ,כמו שכתב בפתיחת המורה נבוכים על הברק (ודבריו שם לקוחים מדברי אבן סינא בחלק ד'
מהרמיזות וההערות).
 461מתוך שמונה פרקים לרמב"ם:
"ּומּפְ נֵי זֶּה אֹ מַ ר ,שֶּ חֶּ לְ קֵ י הַ נֶּפֶּ ש הֵ ם ח ֲִׁמשָ ה :הַ ּזָן  -וְ הּוא נ ְִׁק ָרא :צוֹמֵ חַ ; וְ הַ מַ ְרגִׁ יש ,וְ הַ ְמ ַדמֶּ ה ,וְ הַ ִׁמתְ עוֹרֵ ר,
ִׁ
וְ הַ ִׁׂשכְ לִׁ י".
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מידות תכליתי ששמור במידות של האיברים של הדבר הניזון  -על ידי כך ,המבנה הגופני נשלם;
[ ]3למצות מהחומר המזין הזה יתר על צרכי הגוף ,שיהא מוכן כחומר והתחלה לפרט אחר.
אלה שלוש פעולות של שלושה כוחות:
הראשון הוא הכח הזן .משרתים אותו ]1[ :זה שמושך את התזונה ]2[ ,זה שמחזיק את מה שנמשך
כדי שהנמשך יעוכל על ידי מה שמעכל וטוחן ]3[ ,וזה שמפריש את השיריים.
השני הוא הכח של צמיחה עד השלמות .צמיחה היא עניין שונה מהוספת משקל.462
השלישי הוא הכח ליצור את הדומה .463הוא מתהווה אחרי פעולת שני הכוחות האחרים ושניהם
משרתים אותו.
בכל אופן ,הכח של צמיחה חדל ראשון .אחר כך כח ההולדה מתחזק לזמן מה ואז חדל גם הוא.
כח התזונה 464נשאר פעיל עד שנחלש ואז מגיע הקץ.

 462צמיחה היא חלוקת המשקל הנוסף לפי הצורה של הגוף ,לפי יחסי המידות .בלי זה כל תוספת המשקל
הייתה יכולה להיות כולה רק ביד אחת שמתארכת או בהמשנה שווה של כל האיברים וזה לא צמיחה של
הגוף.
בשמונה פרקים של הרמב"ם ,בדברי אלפאראבי ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" ,בספר עילם אל
נפס של אבן אלצאיג (הנקרא גם אבן באג'ה) ,מבואר שכל חלקי הנפש הם אחד ,והגבוה יותר הוא בבחינת
צורה ביחס למה שתחתיו שהוא בבחינת חומר לו.
הגילוי הגבוה של צורת אדם היא חי מדבר ,וזה בנפש המשכלת .התואר של הגוף ,יחסי המידות בין
האיברים וצורת האיברים ,נובע בדרך נעלמת מהיות האדם חי מדבר .מקרי הגוף כמו גובה מסויים או
צבע שיער ועור וכיו"ב ,הם רק מקרי החומר ואינם עצמיים ,אינם מהצורה .בלי המקרים האלה לא יחסר
מאומה מהיות האדם אדם מכח שהוא חי מדבר .אבל הצורה של חי מדבר מחייבת רוחב מסויים שהמקרים
יכולים לקרות רק בתוכו .אם יהיה חי מדבר שגופו כמו גרגר חול או כמו כוכב בשמיים ,לא נאמר שהוא
אדם מכח שהוא חי מדבר .כי צורת האדם כחי מדבר מגדירה רוחב שבו המקרים יכולים לקרות ,למשל
גובה מעשרה סנטימטר עד חמישה מטר .אבל לא מילימטר או קילומטר ,ולא בצורת צמח או אבן וכיו"ב.
אם המקרים יוצאים מהרוחב הזה זו כבר סתירה לצורת האדם (ולכן זה לעולם לא יקרה ,ולא נצטרך
להכריע בשאלה האם להתייחס לחי מדבר שתארו כמו פירמידה ורחבו מילימטר כאל אדם .הקשר בין
הצורה המהותית לתואר הגופני הוא מסודות הבריאה.
(עניין הרוחב נזכר במורה נבוכים ב' י"ט:
"והצורה המינית האחת ימצא לחמר שלה רוחב גדול בכמותה ובאיכותה ,ולפי הרוחב ההוא יתחלפו
אישי המין" .וכעין זה גם שם בא' ע"ב).
התואר הגופני של צורת איברים ,שנובע מהצורה המהותית שהיא חי מדבר ,לפי מה שכתב כאן אבן סינא,
מונח באיברים עצמם ,ביחסי המידות שיש בהם .זו מדרגת הנפש שהיא נפש הזן שהיא בגוף ,והיא אותה
נפש משכלת רק בהשתלשלות נמוכה יותר.
לפני שהעובר בן ארבעים יום הוא רק טיפת נוזל ,אין לו בשר ותואר .ביום הארבעים הוא מקבל תואר
שיש לו שייכות כללית לתואר גוף אדם מצוייר בבשר .שם מה שמצייר את התואר בבשר אינו נפש הזן,
שהיא רק אז נוצרת ,אלא הנפש המשכלת עצמה ,שמצטמצמת מהיותה כח מחשבה לתואר מצוייר בבשר,
של צורה התחלתית של גוף ראש וגפיים.
 463להוליד ולד.
 464למשוך את המזון ,לשמור אותו לצורך עיכול ,ולהפריש את השאריות.
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פרק כה
רמיזה :תנועות הנפעלות על ידי הנפש החיה
באשר לתנועות רצוניות ,יש בהן יותר גילוי של תנועה וחיים מאלה של נפש הצומח .יש להן
המ ְשעָ ר ,465או השכל ,466ונפעלת על ידם.
התחלה שמחליטה וקובעת ,והיא כפופה לכח הדמיוןִׁ ,
בין הכח הכועס שגורם לנזק ,ובין הכח המשתוקק 467שגורם להביא את את מה שהכרחי או מועיל
לחי הנשכר ממנו .לזה נשמעים כוחות התנועה שמוטבעים בשרירים ושמשרתים את הכח שנותן
את הפקודות.

פרק כו
רמיזה :התנועות של הגרמים השמיימיים
התנועות של הגוף שיש בטבעו דחף לתנועה מעגלית הן בין התנועות של הנפש ולא של הטבע;468
אחרת ,באותה תנועה ,גוף כזה היה באופן טבעי מתרחק ממה שבאופן טבעי הוא מתקרב אליו,
ובתנועתו היה באופן טבעי מחפש מקום מסויים היכן שבאופן טבעי היה עוזב את המקום ובורח
 465עיין לעיל בחלק זה פרק ט'.
 466עיין ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" עמ'  ,116-117ושם בפרק  23בפסקה הראשונה.
לאיברים יש התחלה שכפופה לדמיון או השכל ,כי לאיברים יש כח עצמאי משלהם ,והכח הזה כפוף לכח
הכלי שמנהל את כלליות הגוף .הדמיון או השכל לא יכולים לפעול בעולם הגשמי בעצמם ,בלי תיווך
האיברים .הדמיון או השכל לא יכולים לפעול בעצמם הליכה או ראיה ,השריר כאיבר הוא זה שפועל את
ההליכה מכח המבנה המיוחד שלו והכוחות המיוחדים שיש בו ,וכן העין רואה מכח המבנה המיוחד שלה
שהוא כלי לכח הראיה ששוכן בו ופועל באמצעותו .אבל התחלת ההליכה או הראיה נובעים מהכח הכללי
שמנהל את הגוף ,דמיון או שכל .היחס הזה בין הכח הכללי שמנהל את הגוף לבין האיברים כשמתבוננים
בו היטב מוצאים שהוא עמוק עד חוסר אפשרות הבנה .מונחת בו הסתירה של החיבור בין הכללי לפרטי,
שיסודה בסתירה שהיא סוד מעשה מרכבה ,כמו שכתב המו"נ א' ע"ב" :והשם יתברך אינו כוח בגוף
העולם ,אבל נפרד מכל חלקי העולם; והנהגתו יתעלה והשגחתו מחוברת לעולם בכללו חיבור נעלם ממנו
תכליתו ,וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו; כי המופת יעמוד על היבדלו יתעלה מן העולם והינקותו ממנו
[זה מופת אחד שעומד בלי ערעור למרות שהמופת השני סותר אותו] ,והמופת יעמוד על מציאות מעשה
הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו ,ואפילו הדק הפחות [גם מופת זה עומד ואמיתתו לא מתערערת כלל
מכח המופת הראשון שסותר אותו]; ישתבח מי שנצְ חָ נו שלמותו!"
 467נקרא בשמונה פרקים הכח המתעורר.
 468עיין ביאור עניין זה במורה נבוכים ב' ד' בתחילת הפרק .ועיין גם באדם חי רשימה  ,161בקטע שלפני
האחרון שמתחיל במילים "באופן כללי ובקיצור"
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ממנו .אבל אי אפשר שאת זה שבאופן טבעי מבקשים ,אותו באופן טבעי נוטשים ,או שזה שממנו
באופן טבעי בורחים הוא זה שאליו באופן טבעי פונים .אלא זה יכול לקרות באופן רצוני מחמת
תפישת תכלית מסויימת שמצריכה מגוון של נטיות.
כך התברר שהתנועה של גוף כזה היא חיה 469ורצונית.470

 469ענאתי תרגמה כאן .animated
 470לשון המורה נבוכים ב' ד':
"שתנועתו המקומית [של הגלגל] מורה על היות בו התחלה ,בה יתנועע בלא ספק ,וההתחלה ההיא היא
נפש בלא ספק .ובאור זה ,כי מן השקר שתהיה תנועתו הסיבובית כתנועת האבן הישרה למטה ,או כתנועת
האש למעלה ,עד שתהיה התחלת התנועה ההיא טבע ,לא נפש; כי אשר יתנועע זאת התנועה הטבעית,
אמנם תניעהו ההתחלה ההיא אשר בו כשיהיה בזולת מקומו  -לבקש מקומו ,וכשיגיע למקומו ינוח; וזה
הגלגל מתנועע במקומו בסיבוב".
הביאור בזה לפי מה שכתב המו"נ א' ע"ב:
"וכמו שהחי אמנם הוא חי כולו בתנועת לבו ,אע"פ שבו אברים נחים לא ירגישו ,כעֲצָ מוֹת והאליל [שוורץ
תרגם סחוסים] וזולתם ,כן זה המציאות כלו הוא איש אחד חי בתנועת הגלגל אשר הוא כדמות הלב
מבעלי הלב ,ואף על פי שבו גופים רבים נחים ומתים".
העצמות והסחוסים חיים ,שהרי הם גדלים עם גדילת הילד ,ולא מתפוררים ומתייבשים כמו שהם בגוף
מת .אבל אין להם תנועה עצמית מתוך עצמם כמו השרירים .התנועה שלהם אינה מכח כח חיים מיוחד
להם ,כאיבר מיוחד בגוף שיש לו חיים משלו שהם איבר בחיי הגוף .אלא החיות הכללית של הגוף היא
זו שמניעה אותם מבחוץ להם ,לא מתוכם.
גוף שנע מכח טבע ולא מכח נפשו ,הפירוש שתנועתו באה לו מבחוץ לו ,מהחיות הכללית ,ולא מניצוץ
חיות פרטי שיש בתוכו כאיבר.
הטבע שמניע מבחוץ ,הוא רק קובע מקום ותו לא .מה שבחוץ הוא הסדר של כלליות הגוף ,והמקום
שהסדר הזה מייחד לכל פרט שבו .התנועה היא רק להגיע למקום ,וכשהוא במקום כבר אין מה שיניע.
כל תנועה אחרת יהיה בה יסוד שהוא בתוכו של מה שנע ,גם אם ההתחלה נובעת מהכלליות" .תוך"
ו"חוץ" כאן פירושם עד כמה הגוף הנע הוא אחד עם כח החיים הכללי .מה שנע מכח עצמו ,שיש לו נפש,
הוא צמצום של החיים הכלליים באופן שיסוד התנועה של החיים הכלליים מופיע אצלו כהעתק מצומצם
שיש לו הגדרה עצמאית ,ובמידה מצומצמת הוא נראה כנע מכח עצמו בחופשיות משלו ,כמו שהחיים
הכללים נעים ,והיחס בין תנועתו החופשית מכח עצמו לבין התנועה של החיים הכלליים יהיה יחס
הצמצום שהוא סוד מעשה מרכבה .לעומת זאת בדומם אין צמצום שעומד בפני עצמו כהעתק מצומצם
של כח התנועה החי של החיות הכללית .הוא רק עומד במקום שסדר החיות הכללית מייעד לו ,ואם
עוקרים אותו בכח משם ,הוא חוזר לשם ונעצר.
תנועה שמכוונת להגיע למקום מסויים ושם לנוח ,לא ייתכן שתהיה תנועה מעגלית .אם דנים תנועה
מעגלית לפי מקום שממנו יש לברוח (הוא המקום שאינו טבעי ,כמו מקומה של אבן שהרימו אותה
למעלה באילוץ נגד טבעה) ,ולפי המקום שאליו יש להגיע (כמו מרכז הכדור שהוא מקומו הטבעי של
העפר) ,הרי יש בתנועה המעגלית סתירה לשכל .הגוף שנמצא בנקודה מסויימת על המסלול המעגלי,
עוזב אותה ,והעזיבה היא גם תנועה לכיוון אותה נקודה כי אחרי שישלים תנועת מעגל הוא יחזור לאותה
נקודה שיצא ממנה .מזה מוכרח שהתנועה המעגלית היא מכח נפש חיה של הגלגל שנע ,ולא מכח טבע
שמניע אותו מבחוץ לו.
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פרק כז
הנחה :אודות הרצונות החושיים והשכליים
הרצון 471החושי מכוון למה שתואם להשגת החושים ,והרצון השכלי מכוון למה שתואם להשגה
השכלית .כל דבר מושג שניתן להאמר על הרבה ואינו מוגבל הוא שכלי ,בין אם הוא מתייחס
לפרט יחיד ,כמו באמירה' :הבן של אדם' ,או שאינו עושה כך ,כמו באמירה' :יצור אנושי'.472
 471אפשר לתרגם כאן גם בחירה או שיפוט.
 472מקובל לומר שמה שהשכל תופש ,בניגוד לחוש או כח הדמיון ,הוא את המין והסוג .וכמו שכתב
במו"נ א' ע"ג:
"ובשכל יבדיל הענין הכללי מן הענין האישי [ .]...ובשכל יודע הנשוא העצמי מן המקרי [העניין הכללי,
המין והסוג ,שהם הצורה ,קובעים מה עצמי ומה מקרי .העצמי הוא מה שמגדיר את המין ,המקרי הוא
מה שחסרונו לא יפגע בהגדרת המין .למשל אחרי שאנו יודעים שהגדרת המין של אדם היא חי משכיל,
אנו יודעים שצבע עורו הוא מקרה בו ,כי שינוי הצבע הזה לא יפגע בהיותו חי משכיל] .ואין לדמיון פועל
דבר מאלו הפעולות  -שהדמיון לא ישיג אלא האישי המורכב בכללו לפי מה שהשיגוהו החושים
[בתפישת החוש והדמיון מה שראובן יכול לדבר אינו שונה ממה שלראובן יש צבע עור כך וכך .שניהם
נתפשים כמאפיינים של ראובן בשווה]"
כאן מדייק אבן סינא שגם אם אומרים על ראובן שהוא בנו של שמעון (שזו אינה הגדרת מהות כמו לומר
שהוא מהמין אדם ,כלומר חי מדבר) ,זו השגה שכלית ,כי החוש רואה רק את ראובן ולא את היותו בנו
של שמעון ,וייתכן שלשמעון יהיו עוד בנים והרי שלהיות בנו של שמעון אינו עניין שהוא בגופו של
ראובן ,שהחוש יוכל לתפוש אותו.
אבן סינא כתב בפרקנו שיש רצון חושי ורצון שכלי .אדם רואה אשה נאה שנשואה לחברו ,הרצון החושי
שלו הוא להתקרב אליה והרצון השכלי שלו הוא להתרחק ממנה .איך יתכן שהרצון של אדם אחד מתחלק
לשני רצונות שונים?
במדבר ט"ו ל"ט" :וְ הָ יָה ָלכֶּם לְ צִׁ יצִׁ ת ְּוראִׁ יתֶּ ם אֹ ת ֹו ּוזְ כ ְַרתֶּ ם אֶּ ת כָל ִׁמצְ וֹת ה' ַוע ֲִׁׂשיתֶּ ם אֹ תָ ם וְ ֹלא תָ תֻרּו ַאחֲרֵ י
לְ בַ בְ כֶּם וְ ַאחֲרֵ י עֵ ינֵיכֶּם אֲשֶּ ר אַ תֶּ ם ֹזנִׁים ַאחֲרֵ יהֶּ ם".
וברש"י" :הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה
את העבירות"
לפעמים לב פירושו החלק הגשמי של הנפש ,כמו בבראשית רבה ל"ד ,הרשעים הם ברשות לבם ,אבל
הצדיקים ,לבם ברשותם (השמטתי את הפסוקים שמובאים שם) .הלב הוא האמצע ,הוא הכל ,כמבואר
במו"נ א' ל"ט .כשמדובר על הנקודה האחת הראשונית הכי עמוקה של אמצע הוויית האדם הכוללת את
כולו ,זהו הכח העליון והקדוש ביותר .כשמדברים על כלל האדם אחרי שהתפרטו כוחותיו השונים ,אז
הכלל מצד הטבע ההתחלתי הוא ברשות הכוחות הנמוכים שבו ,ולכן אז "לב" מתפרש ככוחות החומר,
ורק אחרי לימוד ועמל הכוחות הגבוהים שולטים בו .זה המובן של "לב" בפסוק "לא תתורו אחרי
לבבכם".
אין השגה בלי רצון להתחבר למה שהושכל" .וַתֵ ֶּרא הָ אִׁ שָ ה כִׁ י טוֹב הָ עֵ ץ לְ מַ ֲאכָל וְ כִׁ י תַ ֲאוָה הּוא לָעֵ י ַניִׁם
וְ נ ְֶּחמָ ד הָ עֵ ץ לְ הַ ְׂשכִׁ יל וַתִׁ קַ ח ִׁמּפִׁ ְרי ֹו וַתֹ אכַל" .השכלה היא תמיד מעשה זיווג ואחדות ,כמו והאדם ידע את
חוה אשתו ,מהתאווה לחיבור נולדת ההשגה .כח הראיה רואה קודם כל כי יש תאווה לראות ,ורק אחר
כך באות התועלות שיש מהראייה (כמו שכתב אריסטו בתחילת מטאפיזיקה א'" ,כל בני האדם שואפים
263

חלק ג  -פיזיקה

פרק כח
רמיזה :אודות הרצון השכלי של הגלגל המקיף
על פי הרצון ,התנועה של הגוף הראשון 473אינה מכוונת לתנועה בעצמה .זהו משום שהתנועה
אינה בין השלמויות המוחשיות או השכליות .אלא היא תמיד מבוקשת עבור משהו שונה
משלמויות אלה .מאומה לא מתאים יותר לתנועה זו יותר מאשר מצב  -לא מצב מסויים וקיים,
אלא מצב מושכל; ותנועה זו אינה חדלה במצב מסויים ומושכל ,אלא במצב מסויים וכללי.
כך הרצון הוא שכלי .סוד עומד מאחרי דברים אלה.474
מטבעם אל הדעת .סימן לדבר התענוג הבא מן החושים .כי גם מבלי להתחשב בתועלת שבחושים ,יש
לנו תענוג מהם כשהם לעצמם .ובייחוד מחוש הראייה ,כי מעדיפים אנו את הראייה כמעט על כל דבר
אחר ,לא רק כשיש לנו צורך בה לשם איזה מעשה ,אלא גם כשאין בדעתנו לעשות כלום; הסיבה היא
שחוש זה ,יותר מכל שאר החושים ,גורם לנו להכיר ומגלה לנו הבדלים רבים בין הדברים").
אין השגת חוש או השגת שכל ,יש הווייה ,והווייה פירושה להתאחד  -בפירוד יש מוות ובחיבור יש חיים,
והחיים הם העונג .ההווייה היא היא ההשגה ,דהיינו החיבור ועונג החיבור .כיוון שהוויית האדם יש בה
שני פנים ,חומרית ושכלית ,כך ההשגה יש בה שני פנים וכך לחיבור יש שני פנים וכך לתאווה להתחבר
יש שני פנים .מצוות ציצית היא שיסתכל על הציצית בעיני בשר ,ויתאווה למראה וליופי של תכלת הציצית
שהוא הצבע היפה ביותר שדומה לים וים דומה לשמיים ושמיים דומים לכסא הכבוד ,ומזה יתאווה
להתחבר למצוות ה' .אסור לנתק בין הכוחות הגשמיים לכוחות הגבוהים ,אם העיניים תרות אחרי רשמים
חומריים חיצוניים ,אי אפשר לצוות על השכל לאנוס את העיניים להתגבר על המשיכה לחומרי ,צריך
להעלות את עיני הבשר עצמן על ידי ההסתכלות ביופי הציצית החומרי.
מי שבודד לחלוטין ימות כמעט מייד ,וכן מי שאין לו שום רושם חושי דעתו תשתבש והוא ימות תוך זמן
קצר .החיבור הוא החיים עצמם ,והוא יכול להעשות אל הקליפה החיצונית לבדה ,יפי התואר הגשמי
כשלעצמו ,וזה נקרא זנות ,או לתואר החיצוני כשהוא מאוחד עם המהות הפנימית ,וזה נקרא אהבה.
 473הוא הגלגל המקיף.
 474עניין זה מבואר יותר בספר הריפוי מאת אבן סינא חלק הפיזיקה (בעמ'  145-147במהדורה האנגלית.
בכוונתי לתרגם את ספר הריפוי אחרי השלמת תרגום הרמיזות וההערות).
על סוד הצמצום .המציאות היא אחד נצחי.
לפי אריסטו המציאות היא בהכרח סופית ,כמו שמבואר בפיזיקה ג' פרקים ד-ז .צורתה היא בהכרח כדור,
כמו שמבואר בטימיאוס מאת אפלטון ,וב"על השמיים" ,בספר עץ חיים שער א' ענף ב' בדבריו על
הצמצום ,ובעוד מקומות .הגבול החיצוני של כדור זה הוא הגלגל המקיף שנקרא גם העצם הראשון.
אם יש כדור שעומד במקום מסויים ,ומסובבים אותו סביב צירו ומכח זה מתחילה בו תנועה סביב צירו.
יש לדון מה טיבה של תנועה זו ,כיצד היא מוגדרת כתנועה .אם מסתכלים על הכדור בכללותו ,הרי
שתנועתו סביב צירו אינה גורמת שמקומו ישתנה ביחס לעצמים שמחוץ לו .תנועה מוגדרת כשינוי מקום
ביחס למה שמחוץ לו ,ואם מקומו אינו משתנה יש לשאול כיצד זו תנועה.
תנועה פירושה שינוי .תנועה בקטגוריית האיכות יכולה להיות שינוי משחור ללבן או מקשה לרך .שינוי
בקטגוריית המקום היא תנועה ממקום למקום ,כדור שסובב סביב צירו אינו משתנה מבחינת קטגוריית
המקום .יש אצל אריסטו קטגוריית המצב ,כגון עומד או יושב (מדובר שעבר מעמידה לישיבה בלי ששינה
את מקומו בחלל ביחס לעצמים אחרים) .מצב אינו הגדרת מקום ,אלא הגדרה של מצב האיברים של הגוף
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זה ביחס לזה .אבן סינא בריפוי שם אומר שכדור שסובב סביב צירו משתנה מבחינה קטגוריית המצב ולא
מבחינת קטגוריית המקום .אבל זה גם קשה ,כי אם מתעלמים ממה שמחוץ לכדור ,היחסים בין הנקודות
שעל פני הכדור אינם משתנים .מעבר ממצב ישיבה למצב עמידה ייתכן רק בגוף שאינו קשיח ,שאיבריו
יכולים לשנות את יחסם זה לזה .גוף קשיח כמו למשל כדור אבן ,גם כשהוא מסתובב או נע ממקום למקום
אין שינוי ביחס בין נקודה א' שעל פניו לנקודה ב' שעל פניו ,אם מתעלמים מהחוץ ודנים רק ביחס שבין
איבריו הפנימיים.
האפשרות היחידה לראות את תנועת הכדור סביב צירו היא להסתכל על נקודה מסויימת שעל פניו ,ולומר
שהיא נעה ביחס למה שמחוץ לכדור (יחסה לנקודות אחרות של הכדור אינו משתנה ,ושם אין תנועה ולא
שינוי מצב ,לכן תנועת הנקודה שעל פני הכדור יכולה להיות מוגדרת כתנועה רק ביחס למה שמחוץ
לכדור) .הכדור כגוף אחד כללי אינו נע ביחס למה שמחוץ לו כשהוא סובב סביב צירו ,אבל כל נקודה
מסויימת שעל פניו נעה ביחס למה שמחוץ לו.
במורה נבוכים א' ע"ב כתב:
"דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו
הוא איש אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות ,והשתנות עצמיו ,רוצה-לומר עצמי זה הכדור בכל מה
שבו ,כהשתנות עצמי איש איש מבני אדם על דרך משל .וכמו שראובן על דרך משל הוא איש אחד ,והוא
מחובר מאברים מתחלפים ,בבשר ועצמות וגידים ,ומליחות משתנות ,ומרוחות ,כן זה הכדור בכללו
מחובר מן הגלגלים ,ומן היסודות הארבעה ,ומה שהורכב מהם ,ואין רקות בו כלל ,אלא מקשה מלא",
יש כאן שתי תפישות שונות .לתפוש את כל המציאות כאיש אחד ,כל הכדור כדבר אחד ,זה אומר שהאיש
הזה לא משתנה ,בכדור כיש אחד אין בכלל שינוי מקום ולא שינוי מצב גם אם הוא סובב סביב צירו ,ולכן
אין משמעות לומר שהוא סובב סביב צירו ,ובאמת הוא אינו סובב .הוא מחוץ למימד הזמן ,כי הזמן הוא
ההשתנות או מדידה של ההשתנות .ביש האחד הכל נצחי ואחד ולא נתון לשינוי ,כמו בוראו .זה מה
שכתב המו"נ שם בהמשך:
"ובזה הציור יתבאר גם כן שהאחד אמנם ברא אחד" .יש קושיה איך מהאחד יצא ריבוי ,מהנצחי יצא
זמני .לפי התפישה הזו המציאות היא יש אחד נצחי ,כמו הבורא.
התפישה שיש ריבוי נמצאים ויש בהם שינוי היא תפישה אחרת .שתי התפישות נובעות משני כוחות הכרה
שונים באדם .ילד ומבוגר שנמצאים בבית המדרש הם בעולמות אחרים ,אצל הילד זה חדר עם ספסלים
ואצל המבוגר זה בית מדרש .האדם במקביל יש בו שני כוחות תפישה אלה והוא נמצא במקביל בשני
העולמות השונים ,עולם העצמים והצורות ,ובעולם האחדות הגמורה שהיא סוד מעשה מרכבה.
אם תופשים את הכדור כאוסף של נקודות ,ולא כאיש אחד ,אפשר לסמן נקודה אחת ולומר שכשהכדור
סובב סביב צירו הנקודה הזו משנה את מיקומה ביחס למה שמחוץ לכדור ולכן יש כאן תנועה (תנועה
גמורה ולא רק שינוי מצב).
אבל באמת אין הנקודה משנה את מקומה ביחס למה שמחוץ לכדור ,כי לכדור המציאות אין 'חוץ' כלל
ועיקר .מחוץ לכדור המציאות הוא העדר גמור ,כלומר גם חלל ריק אין שם .אין לחשוב על זה כעל מקום
שבו אין משהו" .אין משהו" זה לא העדר גמור ,כי מונחת בהגדרת ההעדר הזה הגדרת 'משהו' שאיננו
שם .צורת מה שנעדר חקוקה ,כמו מי שקם מהמיטה והשאיר שקע כצורת גופו .אין לנו שום יכולת לתפוש
בשכלנו העדר גמור.
באסטרונומיה המודרנית יש תיאוריה שאומרת שהיקום סופי (תיאוריית המפץ הגדול) .אם הכוונה
שמחוץ ליקום יש חלל ריק ,הרי גם בתוך הכדור יש חלל ריק ,ואם נטוס בחלל הריק שיש בתוך היקום,
ונגיע לגבול היקום ,ונמשיך לטוס הלאה אל החלל הריק שמחוץ ליקום ,לא נדע כלל שחצינו את גבול
היקום ,ואין משמעות לגבול כזה .אלא בהכרח מחוץ לגבול היקום גם חלל ריק אין .לכן החללית שנעה
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בחלל הריק תיעצר שם כי לא יהיה לה מקום לאן להמשיך לנוע ,כי גם ריק אין שם ,וכדי לנוע צריך ריק
שלתוכו נעים.
זהו שכתב אריסטו שהמציאות היא מלא מקשה ואין בה ריק כלל .כוונתו שאין בתוך המציאות העדר
גמור .העדר שאינו גמור ,כלומר העדר של משהו ,בוודאי יש בתוך מציאות ,הוא נמצא והוא חלק ממנה,
חלל ריק אינו העדר כלל ,הרי הוא תופש מקום ידוע ומוגדר ,ולכן הוא 'יש' ולא 'העדר' ,אלא זהו החומר
החמישי כמו שכתבו הנרבוני והשם טוב על מו"נ א' ע"ב ,וכבר הארכתי בזה הרבה במקומות אחרים.
כיוון שמחוץ לכדור הוא העדר גמור ממילא לא יכולה להיות תנועה ביחס לאותו העדר ,ולכן גם אם נסמן
נקודה בכדור לא נוכל לומר שהיא נעה.
הגבול של הכדור הזה הוא לא גבול שיש לו שני צדדים ,אלא זו ההגדרה של גבול כגבול ,בלי שיש משהו
שהוא זה שנגבל בגבול הזה .הגוף הראשון ,הגלגל המקיף ,הוא הצמצום עצמו .דברי האר"י בספר עץ
חיים ,שער א' ענף ב' על העיגול הפנוי מאור אין סוף ,זו פרשנות על המושג של הגלגל החיצון שנזכר
אצל אריסטו .ושם האר"י מבאר את תוכן הצורה הכדורית של הגלגל ,כשהוא דן שם שאי אפשר שיהיה
מרובע ,שהכדוריות היא משל ולא צורה מגושמת .וכמו שגם מדבר בזה אריסטו ב"על השמיים" .האין
סוף אינו נתפש כמציאות ,רק מה שבעל גבול ,גם אם לא חומרי אלא מחשבתי ,כלומר הגדרה ,יכול
להיתפש כנמצא .לכן מושג הגבול הוא הגוף הראשון שנתפש כנמצא ,הוא ה"יש" שנברא מה"אין",
וממנו נמשכת כל המציאות ,כלומר מה שנתפש כנפרד מהאלוה ,מה שיש לו הגדרה כלשהי ,ובזה הוא
נפרד ,כי לאלוה אין שום הגדרה.
האר"י בספר עץ חיים ,שער א' ענף ב' ,כתב שהיה בתחילה אור אין סוף פשוט ,והוא הצטמצם ופינה את
עצמו ונעשה כדור שהוא חלל ריק ,ולתוך החלל מייד נכנס קו אור וצייר בו ציורים .הציורים הם כל
הנבראים שהם בתחי לתם צורות מופשטות אבל בכח זאת מסויימות ,ויש להן הגדרה ,לכן זה קו שהוא
מוגדר.
אלה שני מצבים שבהם אנו תופשים את האלוהות ,מצב של אין סוף שהוא אחד פשוט בלי מורכבות כלל
ואין בו שום הגדרה וממילא שום תפישה .ומצב של קו אור מוגדר מצומצם שהוא בתוך כדור הצמצום
והוא צורות.
אלה שני המצבים שכתב במורה נבוכים א' ע"ב:
"והשם יתברך אינו כוח בגוף העולם ,אבל נפרד מכל חלקי העולם; והנהגתו יתעלה והשגחתו מחוברת
לעולם בכללו חיבור נעלם ממנו תכליתו ,וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו; כי המופת יעמוד על הבדלו
יתעלה מן העולם והנקותו ממנו ,והמופת יעמוד על מציאות מעשה הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו,
ואפילו הדק הפחות; ישתבח מי שנצְ חָ נו שלמותו!"
המצב של אין סוף ברוך הוא שהוא אור פשוט שם אין בכלל צמצום ואין כדור ואין מציאות נפרדת
מהבורא כלל .שהרי הגבול של הכדור הוא רק בעל צד אחד ,צידו הפנימי ,אין לו צד חיצוני ,כלומר
שמבחינת החוץ אין גבול כלל ואין כדור מציאות כלל .מבחינת טיפת מים אם היא נופלת לים הגדול
ומתמזגת בו היא חדלה מלהימצא ,אבל באמת הים הוא מציאות יותר מהטיפה ,רק בערך אחר .מה שאנו
אומרים שמחוץ לכדור המציאות הוא העדר גמור ,הכוונה כנבראים זה העדר גמור ,כמו שהים הוא העדר
גמור ביחס לטיפה ,יש שם העדר מוחלט של נבראים ,אבל שם הוא הבורא ,בהופעתו הלא-מצומצמת.
מבחינה זו אין שום נבראים כלל ועיקר.
שתי מדרגות התפישה ,האחת שאין נבראים והבורא אחד פשוט בלי מורכבות כלל ,והשנייה שיש נבראים,
אצלנו הן נפרדות ואף סותרות .להשיג סוד מעשה מרכבה פירושו שלא תהיה סתירה כזו ,אבל איננו
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במדרגה הזו .יש בנו גרעין של תפישת סוד מעשה מרכבה אבל הוא רק גרעין ,רק נקודה ,שחסרה
התפשטות וגילוי.
התפישה שיש נבראים לא יכולה להכיר בכך שמחוץ לכדור זהו העדר גמור .העדר גמור אינו נתפש כלל
במדרגת השכל שלנו .מדרגת השכל שלנו גם לא תופשת שהכדור כולו הוא יש אחד .לכן לפי מדרגת
השכל שלנו התנועה המעגלית של הכדור נתפשת כתנועה ,כאילו יש מחוץ לכדור חלל ריק (ולא העדר
גמור) וביחס אליו כל נקודה פרטית על הכדור משנה את מקומה ,ולכן יש תנועה .התנועה הסיבובית של
כדור היקום היא אשליה שנוצרת בגלל המוגבלות של מדרגת השכל שלנו .כמו שהתפישה ש'מציאות'
תלויה בחומר ,היא אשליה שנוצרת בגלל המוגבלות של כח הדמיון שלנו .זו לא אשלייה במובן של שקר,
כי כח הדמיון באמת קיים ,וממילא הציור שהוא מצייר על המציאות באמת קיים ,הוא עולם שקיים.
"עולם" תמיד פירושו רק ציור ומדרגת תפישה .זו אשליה ביחס למדרגה יותר גבוהה שתופשת אחרת,
אבל כשלעצמה זו מדרגה מסויימת של אמת.
השלמות היא נצחיות ,להיות מעל ממד הזמן ,שם אין שום שינוי ותנועה .הגלגל המקיף שואף לשם והוא
שם ולא שם כאחת.
זה תוכן לשון אבן סינא בפרקנו .הוא מתייחס לדברי אריסטו שהביא המו"נ ב' ד'" :ויתחייב גם כן מזה
שיהיה לגלגל תשוקה למה שציירהו ,והוא הדבר האהוב ,והוא האלוה יתעלה שמו .ובאלו הפנים אמר
שיניע האלוה הגלגל; רצוני לומר ,בהיות הגלגל כוסף להדמות במה שהשיג ,והוא העניין ההוא המצויר,
אשר הוא בתכלית הפשיטות ,ואין שינוי בו כלל ולא התחדשות עניין ,והטוב ממנו שופע תמיד .ואי אפשר
כן לגלגל ,מאשר הוא גשם ,אלא אם תהיה פעולתו תנועת סיבוב ,לא דבר אחר  -כי זה תכלית מה שאפשר
בגשם שתתמיד פעולתו עליו ,והיא הפשוטה שבתנועות ההוות בגוף ,ולא יהיה בעצמו שינוי ולא בשפע
מה שיתחייב מתנועתו מן הטובות".
על זה אבן סינא אומר שעל פי הרצון של הגוף הראשון ,שרצונו הוא לדבוק בבוראו ,התנועה אינה מכוונת
לתנועה בעצמה כשלמות ,כלומר שהתנועה בעצמה אינה עצם הדבקות ,אלא היא מבוקשת עבור הדבקות
והדבקות שונה מהתנועה עצמה .התנועה היא רק שלב בסולם להגיע ממנו אל הנצחי העומד .התנועה
בתפישה הנמוכה נתפשת כתנועה ממקום למקום (כמו שביארתי שמצד כח הדמיון יש מציאות מחוץ
לכדור היקום וביחס לאותה מציאות הגלגל נע) ,בתפישה גבוהה יותר התנועה נתפשת כשינוי מצב ולא
כשינוי מקום ,כי אין מאומה מחוץ לכדור וביחס לתוכו זה שינוי במצב ,במערך הסדר הפנימי ולא בשינוי
מקום ביחס לעצם חיצוני .אבל זה רק מה ש"הכי מתאים" לתפישת התנועה ,בגלל קוצר השגתנו ,זה לא
סוף התפישה ,ששם סוד מעשה מרכבה הטמיר ונעלם שרואה שהתנועה היא נצח עומד .שינוי המצב אינו
מסויים וקיים אלא רק מושכל ,כי הוא לא האמת לאמיתה ,הוא רק תפישה ,ואנו יודעים שיש תפישה
גבוהה מזו ולכן איננו מתייחסים לתפישת המצב כאל מציאות גמורה .התנועה חדלה לא במצב מסויים
אלא רק במצב כללי ,מצב מסויים הכוונה שיש מצב אחד ויש מצב שני ויש שינוי במצבים ,התנועה לא
חדלה שם ,כלומר לא מגי עה לסוף תפישת אמיתתה ,אלא רק כשהיא נתפשת כמצב כללי ,כלומר כל
שינויי המצב הם כלל אחד ואין ביניהם חילוקים כי באמת הכל נצח עומד .שהאחד ברא אחד.
כמו שכתב במו"נ א' ע"ב" :הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד ,חי מתנועע בעל נפש ,כי זה
המין מן הציור הכרחי מאד ,כלומר מועיל מאד במופת על היות האלוה אחד ,כמו שיתבאר .ובזה הציור
יתבאר גם כן שהאחד אמנם ברא אחד"
הרמב"ם כתב כאן שהכדור מתנועע ,האלוה אינו מתנועע .לכן דקדוק הלשון מורה שיש כאן תוספת .הוא
אומר מה צריך לצייר ,ואחר כך כותב" :ובזה הציור יתבאר גם כן" כלומר אחרי שציירנו ,יש שלב נוסף,
שמהציור הזה גם יתבאר עוד משהו ,שלא ראינו בו בהשקפה ראשונה ,והוא מתבאר גם כן ,בנוסף ,כלומר
אחרי עוד עיון בציור ,וזה מגיע לבסוף לכך שאין קושיה איך הבורא ברא ריבוי ומתרץ שהאחד ברא אחד.
מה שמתנועע אינו אחד ,תנועה מחייבת חלקים (אריסטו האריך בזה ,ובמו"נ בהקדמות לחלק ב' כתב
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פרק כט
הערה :אודות הרצון הפרטי
דבר מסויים פרטי לא יכול לעלות מתוך השגה כללית ,כי השגה כזו אינה שייכת לדבר מסויים זה
יותר מאשר למשנהו ,475אלא אם כן יש סיבה מבדילה שבאופן בלתי נמנע משתייכת לדבר זה ולא
אליו לבדו.
האדם מבחינת היותו 'חי' ,476שבכוח החיים שבו מחפש מזון ,מחפש זאת ומדמה רק מזון פרטי,
אשר אז מוליד רצון חי פרטי ולכן בתנועתו מחפש את המזון שמצטייר בדמיונו 477רק תחת

בקיצור" :השביעית היא ,שכל משתנה מתחלק ,ולזה כל מתנועע מתחלק ,והוא גשם בהכרח ,וכל מה
שלא יתחלק לא יתנועע ,ולזה לא יהיה גשם כלל") .אלא באמת סוף דבר הוא שאין תנועה כלל אלא רק
נצח .זה השגת סוד מעשה מרכבה ,שהוא הקצה העליון של הסולם.
 475השכל המופשט לא יכול להשיג 'ראובן' או 'שמעון' ,כי הוא רואה את המופשט ,את האידיאה ,הצורה
של חי מדבר ,והיא לא שייכת לראובן יותר מלשמעון .השכל העיוני יכול להשיג שיש ריבוי של דברים
חיים שונים ,סוס ואדם וכלב ,כי יש סיבה צורנית מבדילה ביניהם (כשאבן סינא כותב "בלתי נמנע" כוונתו
לצורה) ,וכיוון שהיא צורנית היא מתייחסת לסוס אבל לא לסוס זה לבדו ,אלא לכל הסוסים או בני האדם
או הכלבים.
 476אצל בהמה אין הפרדה בין התפישה הכללית לפרטית ,לכן הכוונה כאן לאדם דווקא .האדם מוגדר
כ'חי מדבר' ,הוא תחת הסוג 'חי' ו כאן דנים בו מצד חלק ה'חי' שבהגדרתו ,ששם הכח המניע היסודי
שממנו נובע הרצון הפרטי ,ולכן הוא נקרא "החי" ולא 'האדם' .ענאתי לא תרגמה כאן האדם אלא the
.animal
 477אין הכוונה כאן לציור דמיון במובן של משהו שלא קיים במציאות .אלא הכוונה לתפישה של עצם
שקיים במציאות ,רק שאת העצם כפרט אחד מסויים השכל לא משכיל אלא רק כח הדמיון יכול לתפוש
את הידוריעה אודות קיומו כפרט ,ולכן אנו אומרים שאת העצם הפרטי האדם מצייר בדמיונו ,כלומר
משיג את מציאותו דרך כח תפישת מציאות שנקרא כח הדמיון (הוא אותו כח שבו הבהמות תופשות עצם
שקיים במציאות; וזו תפישה אמיתית ,תפישת הפרה את קיומו של החציר המסויים שלפניה היא אמיתית,
זה נקרא דמיון כי אינה יכולה לחלק בין מציאות החציר הפרטי הזה לבין מציאות המין הכללי של 'חציר'
או 'צומח') .השכלה ,תפישת מציאות בכח השכל ,היא תפישת מציאות שמחלקת בין המין הכללי של
העצם ובין מציאותו הפרטית ,ומשכילה בפרט המסויים את המהות שלו שמשותפת עם כל שאר בני מינו
(וכמו שמבואר בהלכות יסודי התורה ד' ז' ,ובמו"נ א' ע"ג דרך עשירית).
מכח זה היו חכמים חשובים שאמרו שהאל לא משיג את הפרט היחיד ולכן לא משגיח עליו ,אלא הוא
משיג רק את המין הכללי .שהרי השגתו שכלית ולא חושית ,וההבדל בין הפרטים היחידים הוא חומרי
וניתן לתפישה רק בחוש ודמיון ולא בשכל מופשט (הובאה דעתם במו"נ ג' י"ט) .הדחייה של הטענה הזו
היא בכך שהשגת הבורא שונה מעיקרה ,הוא משיג מבפנים ,כמו יוצר שמשיג את מה שהוא יוצר (כמו
שכתב הרמב"ם במו"נ ג' י"ט ושם כ"א) ,או כמו מי שמשיג את עצמו וכל הנמצא כלול במציאותו כמו
שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' ט'-י' (התוכן של הדברים עולה בקנה אחד) .אבל אם הבורא
היה משיג בדרך שאנו משיגים ,מבחוץ ,הטענה היתה נכונה.
268

חלק ג  -פיזיקה

הבחינה של פרטיות .אם ,במקום זאת ,מזון פרטי אחר היה מצטייר בדמיונו ,הוא לא היה ממאן
בו ,אלא מקבל אותו כתחליף.478
בכל אופן ,זה אינו מראה שהמזון הפרטי המסויים מושכל על ידי החי .479באופן דומה ,כשחוצים
מרחק ,החוצה רוצה לחצות את הגבולות הפרטיים שהצטיירו בדמיונו .ההצטיירות הזו הזו יכולה
להתבטל ואפשר שיהיה בה מין כלשהו של השגה מחודשת ,כשהתנועה ששומרת על המשכיותה
מתחדשת .זה לא מונע את הפרטיות והמסויימּות בהשגה ,מאחר שאינם נמנעים בתנועה.480
באופן דומה לזה הרצון הפרטי נקבע; כלומר על ידי דבר מסויים שמביא אותו לידי מציאות.
הרצון הכללי מתייחס לעצם מבוקש כללי שאינו מוכרח שתהא בו מסויימּות או פרטיות.
בנוסף ,מהנחות כלליות ,אנו יכולים להסיק שיפוט כללי לגבי מה שצריך לְ הֵ עָ ׂשוֹת .מזה נולד
שיפוט פרטי שמסתיים בתשוקה ורצון שנקבעים בצורה כלשהי של קביעה על ידי כח הדמיון.
משום כך הכח המניע ממשיך לתנועות פרטיות שנעשות הדבר שמבוקש ,מחמת הדבר המבוקש
הראשון.481

 478כי העיקר הוא הרצון הכללי למזון כללי כלשהו ולא דווקא למזון פרטי מסויים זה .רק שאי אפשר
ללעוס ולבלוע מזון כללי ,לכן זה מוכרח להימשך לרצון במזון פרטי ,שאפשר לגעת בו ,אבל ההחלטה
לרצות מזון פרטי מסויים אינה העיקר ולכן אפשר להחליף במזון פרטי אחר (יתבאר יותר בהמשך).
 479אדם שכוחות החיים שבו גורמים לו להיות רעב ,בהכרח רוצה מזון מסויים פרטי ,אי אפשר ללעוס
ולבלוע מזון כמין כללי שכולל את כל המזונות הפרטיים .לכאורה היה אפשר לחשוב שממה שהאדם
רוצה מזון פרטי רואים שהאדם משכיל בשכלו את המזון הפרטי ולכן רוצה אותו .אבן סינא מוציא מידי
טעות זו ואומר שאיננו רואים דבר ז ה מכאן ,אלא באמת האדם רוצה מזון באופן כללי ,ואת זה שכלו
תופש .מה שנמשך מהרצון הכללי רצון למזון פרטי זה רק משום שאי אפשר לבקש מזון כללי ,אז הוא
בוחר במזון פרטי מסויים רק כדי להגיע באמצעותו למה שהוא רוצה שזה מזון כללי כלשהו .ההוכחה
שהרצון מכוון למזון באופן כללי היא מכך שכשהוא רעב הוא מוכן לקבל ברצון גם מזון פרטי אחר מזה
שרצה מתחילה (יתבאר יותר בהערה שבסוף הפרק).
 480למשל אדם הולך מירושלים לחיפה ,הרצון שהוא חווה באופן ישיר תוך כדי הליכתו אינו הרצון
לחיפה ,אלא לנקודה כלשהי בדרך ,שאותה הוא רואה בעיניו במרחק .הוא לא יכול לכוון את הליכתו
לחיפה כי אינו רואה אותה ואינו יודע בדיוק את הכיוון אליה .אלא הוא מכוון את רצונו ללכת לנקודה
כלשהי שאותה הוא רואה בעיניו (היא מושגת בכח הדמיון ,כי מבחינת הדרך אין לה מהות משלה ,שאותה
השכל יוכל להשיג) והיא על הדרך לחיפה .כשהוא מתקרב לאותה נקודה הוא מפסיק לרצות להגיע
לנקודה ההיא ומתחדש אצלו רצון אחר להגיע לנקודה אחרת שהוא רואה אותה במרחק וגם היא בכיוון
שמוביל בסופו לחיפה .גם כאן נראה לכאורה שהאדם יש לו תפישה ורצון בנקודות שבדרך (שהם משל
לכל הדברים הפרטיים שהדמיון תופש) ,אבל באמת תפישתו ורצונו הם רק כלפי חיפה (שהיא משל לכל
הדברים הכלליים ,בעלי המהות ,שהשכל תופש) .אין סתירה בין הרצון להגיע לחיפה ובין הרצונות שכח
הדמיון תופש בדרך בתפישה חושית ,ושני הרצונות מתקיימים ביחד ,אבל העיקר הוא הרצון למטרה
שאותה השכל השיג ובה בחר ,שהיא במשל שלנו חיפה.
 481מקור הרצון הוא בכח החיים הכללי .אלפראבי ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" עמ' 116-117
כתב:
"הכוח המשתוקק הוא המשתוקק לדבר או דוחה אותו ,הוא מנהיג ויש לו משרתים .באמצעות כוח זה
נוצר הרצון ,שכן הרצון הוא השתוקקות להשיג את מה שנתפס או להירתע ממנו  -בין באמצעות החוש,
בין באמצעות הדמיון ובין באמצעות הכוח החושב  -ושיפוט בדבר קבלתו או דחייתו .ההשתוקקות יכולה
269

חלק ג  -פיזיקה

להיות לידיעת דבר מסוים ויכולה להיות לעשיית דבר מסוים ,בין באמצעות הגוף בכללותו ובין באמצעות
אחד מאיבריו ,והיא נוצרת רק באמצעות הכוח המשתוקק המנהיג".
כח מנהיג פירושו שהוא שייך לעצם מהות החיים .בסוף פרקנו אבן סינא קורא לו הכח המניע ,ובתחילת
הפרק קורא לו "החיים" .הכח הזה הוא מה שממנו נובע הרצון ,אבל הוא בעצמו עדיין אינו רצון .רצון
הוא תנועה נפשית שהיא כמו ְמרּוצָ ה ,ריצה יכולה להעשות כלפי נקודת מטרה שקובעת מסלול מסויים.
הנקודות האפשריות שאליהן תהיה מכוונת תנועת הרצון ,המטרות של הרצון ,נבחרות מבין הדברים
שהאדם משיג מחוץ לו .האדם רואה דברים שהשיג מחוץ לו ,שופט כלפי מי מהם לכוון את רצונו ,ואז
רוצה את מה ששיפוטו העלה לנכון לרצות ,מזה התנועה כללית החיונית שבו הופכת לתנועת מרוצה בקו
תנועה שמכוון כלפי מה שאותו הוא רוצה.
מי שיש לו תיאבון בריא (לא כמונו שיש לנו הפרעות אכילה ואכילה רגשית גחמתית ושפע מוגזם של
מזון שמבלבל את התיאבון הבריא ,וכל כיו"ב) והוא רעב ,מתעורר בו רצון כללי לאכול .כל מזון שהוא
משביע בריא וטעים ,אין הבדל בין המזונות שהם כאלה .הוא לא ישנה את הרצון הזה בלי נימוק הגיוני.
או שקרה משהו שהוא סיבה לבטל את הרצון לאכול .אחר כך הוא מוכרח להחליט איזה מזון פרטי הוא
רוצה לאכול .הוא לא יכול להישאר עם רצון למזון כללי ,כי הוא צריך לדעת מה להוציא מהמקרר ,וזה
דבר שהוא בהכרח מסויים .הרצון לאכול דווקא ביצה קשה ולא חביתה ,משתנה בלי סיבה הגיונית.
פתאום הוא יכול לומר :בעצם אולי מתחשק לי חביתה .לא צריך נימוק ,ולא שייך בזה נימוק ,איזה נימוק
יכול להיות לרצון כזה .זה לא אותו סוג של רצון כמו הרצון לאכול ,אפשר לקרוא לזה אולי גחמה.
השכל תופש רק דברים כלליים .השכל יכול לתפוש שאדם הוא חי מדבר .שמזון הוא דבר מה שמתעכל
ומזין .דברים פרטיים אין בהם תפישת שכל .השכל לא יכול להגדיר את ההבדל המהותי בין ראובן
לשמעון ,השכל גם לא יכול להגדיר את ההבדל בין ביצה קשה לחביתה אם מסתכלים עליהם מבחינת
היותם מזון .מה שאדם בוחר לרצות לאכול דווקא ביצה קשה ולא חביתה ,בא מהחלטה מקרית של כח
הדמיון ,לא מהשכל.
כיוון שיש באדם כוחות שונים ,שכל ודמיון למשל ,כל כח משיג את המציאות לפי עניינו ,ומעמיד לפני
הרצון אפשרות לשפוט ולבחור לרצות דברים לפי עניינו.
מקור הרצון מתחיל בעצמיות כח החיים ,משם הוא מתפרט להיות מכוון לעניין כללי שהשכל משיג ,ומזה
נמשך בחירה של דמיון בדבר פרטי .האדם רוצה לאכול באופן כללי ,אבל צריך לרצות מזון פרטי מסויים
כדי לממש את הרצון הכללי לאכול מזון כלשהו .או שרוצה באופן כללי לקנות חכמה ,אבל צריך לבחור
לרצות לקחת מהמדף ספר אחד מסויים בשעה זו.
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פרק ל
סיכום והערה :תנועה מכוונת אל דבר שהמניע תופש אותו כטוב עבורו
הזמן לביאור הדבר שאליו הגוף הראשון משתוקק בתנועתו הרצונית ,482יהיה אחר הדיון הזה.483
אבל עליך לדעת שאם דבר שיש לו תנועה רצונית נע בדרישה אחר דבר מה ,זהו משום שיותר
ראוי וטוב למבקש שיהיה לו דבר זה ,מאשר שלא יהיה לו  -בין במציאות ,בין במחשבה ובין
בדמיון מתחלף  -כי בזה 484יש אופן של חיפוש מוסווה אחר עונג .מי שדעתו מפוזרת וכן מי שהוא
מנומנם ,יפעל רק כשהוא מדמה עונג מסויים ,שינוי במצב מסויים של עייפות ,או הסרה של חולי
מסויים .כשהמנומנם מדמה ,איבריו אפשר שגם הם יִׁשָ ְמעּו לַתְ נּועָ ה שנגרמת מהדמיון  -ללא ספק
במצב אמצעי בין שינה וערות ,או בדבר הכרחי ,כגון נשימה ,או בדבר שהוא קרוב להכרחי ,כגון
כשאדם רואה בשינה משהו מפחיד מאוד או משהו אהוב מאוד שאפשר שיניע את האדם לברוח
מהראשון או לבקש אחר האחרון.
מּודעּות לדמיון ,כלומר מה שהדמיון תופש מקום ,הוא אחר;
עליך לדעת שהדמיון הוא דבר אחד; ָ
והשמירה של המודעות הזו בזכרון היא עדיין דבר נפרד .אין זה הכרחי לשלול את המציאות של
דמיון רק בגלל שאחד משני הדברים האחרים חסר.485

 482הוא הגלגל המקיף.
 483אז יתחיל חלק המטאפיזיקה .אריסטו עצמו לא קרא לחכמה זו מטאפיזיקה אלא תיאולוגיה
(מטאפיזיקה הוא שם מאוחר שניתן על ידי עורכים) ,ובתרגום אבן תיבון הוא נקרא חכמת האלוהות.
 484במה שהדמיון החמקמק מניע לרצות.
 485כוונתו שהדמיון יכול להימצא גם בלי שיש זכרון של המודעות אליו ,ויכול להימצא אפילו בלי שהיתה
מעולם מודעות אליו ומעולם לא תפש מקום בתודעה ("אחד משני הדברים חסר" פירושו או הזכרון של
המודעות שזה דבר אחד שיכול להיות חסר ,או עצם המודעות שזה גם חסרון של דבר אחד ,שגורם ממילא
גם לחסרון של השני ,דהיינו הזכרון של המודעות) .דמיון שמעולם לא היתה מודעות אליו ומעולם לא
תפש מקום בתודעה זה ה"לא-מודע" שפרויד דיבר עליו .דמיון שהיתה לו נוכחות בתודעה ואז הייתה גם
מודעות אליו ,אבל הוא לא נשמר בזכרון ,זה מאורע נפשי שהודחק או הוכחש במונחים של פרויד.
צריך להבין מה רוצה אבן סינא לומר לנו בפרק זה .הוא הזכיר את תנועת הגלגל המקיף ,ואמר שמייד
בהמשך נלמד על הבורא עצמו .למה הוא כעת עוסק בדמיון חמקמק שמבקש עונג כלשהו.
מקור הפרק הזה באריסטו הוא במטאפיזיקה למבדא פרק ז (עמ'  40-41במהד' רות):
"הנכסף והמושכל מניעים כך :מניעים הם מבלי להיות מונעים .והנכסף הראשון ,והמושכל הראשון ,הם
אחד .כי אף אם נשוא התשוקה הוא מה שנראה כטוב ,נשוא הרצון הראשון הוא הטוב באמת .כי כוספים
אנו לאיזה דבר מפני שנראה לנו כטוב ,ואינו נראה לנו כטוב מפני שכוספים אנו אליו ,שהרי המחשבה
היא התחלה .והשכל מונע על-ידי נשואו שהוא המושכל .הצד האחד של שורת ההפכים [של הפיתגוראים,
מוזכר במטאפיזיקה ספר א] הוא מושכל כשהוא לעצמו .ובין הדברים הנמצאים בצד זה תופס העצם את
המקום הראשון ,ובין העצמים העצם הפשוט והנמצא בפועַ ל (ה"אחד" וה"פשוט" אינם אותו דבר; כי
ה"אחד" מציין מידה ,וה"פשוט" ,תכונה ידועה) .ואולם הטוב ,ומה שהוא נשוא הבחירה כשהוא לעצמו,
נמצאים באותו הצד .ומה שהוא ראשון הוא תמיד היותר טוב ,או בדרך כלל או על צד הדמוי".
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ועוד כתב שם (עמ'  44במהד' רות):
"יוצא שהוא [האלוה] נמצא בהכרח; ומאחר שהוא נמצא בהכרח ,הוא נמצא בבחינת טוב ,ומבחינה זו
הוא התחלה לתנועת כל הנמצאים".
'נמצא' ,ו'טוב' ,פירושם אחד .האלוה נמצא באופן פשוט מוחלט וגמור ,הוא מוכרח המציאות ,אין לו
צורך בסיבה למציאותו .כשמדברים על מציאות זו מצד עצמה היא נקראת 'מציאות' .כל הנבראים אין
להם מציאות הכרחית מצד עצמם ,ללא סיבה למציאותם הם מייד יחדלו להימצא ,סיבת מציאותם היא
המציאות המוכרחת של מוכרח המציאות ,היא משפיעה עליהם את מציאותם .מצד מה שמציאותו של
מוכרח המציאות היא הסיבה למציאות שאר הנבראים ,שהיא משפיעה עליהם תמיד את מציאותם הלא
הכרחית ,מצד זה המציאות של האלוה נקראת 'טוב'.
אריסטו מדבר כאן על תנועת הגלגל ,ויש לשאול למה הוא מכניס לכאן את הנושא של מה שנראה כטוב
ואינו טוב באמת .הגלגל הרי לא יכול לטעות בהשגתו .טעות כזו אפשרית רק אצל בני אדם שהם חומריים
ויש להם כח דמיון שמטעה אותם.
כח הדמיון יכול להיות כפוף לגמרי לשכל ומזוקק על ידי השכל ואז הוא משיג את האמת כמו השכל וזו
הנבואה או שלמות החכמה .וכח הדמיון יכול להיות מורד בשכל (מה שלפי תורת משה התחדש בחטא
עץ הדעת) ,ואז הוא טועה ומטעה.
כח הדמיון רואה דברים שקיימים בעולם ,הוא מנסה לשפוט מה מהם הוא הטוב ומכח זה להחליט לרצות
לבקש אותו .לפעמים הוא קולע אל האמת ולפעמים הוא מדמה שמשהו הוא טוב ובאמת אינו טוב.
לא יתכן שהדמיון יטעה בכך שיש לרצות את הטוב ,ויטעה לדמות שיש לרצות את הרע .זה בשום אופן
אינו אפשרי .גם הרשעים הגדולים ביותר פעלו מכח שטעו לחשוב שפעולתם היא הטוב .לעולם לא פעלו
מתוך רצון לעשות רע .הם רצו לעשות רע רק למי שדימו שיהיה טוב יותר לעולם אם לא יהיה קיים.
הדעת שאין לנברא מציאות שלמה משלו כמו שיש לאלוה ,וכל מציאותו אינה אלא השפעת מציאות
ממוכרח המציאות ,מוטבעת בכל נברא .זה עצם יסוד הווייתו .להיות מקבל שפע מציאות זה עצם הפירוש
של היות נמצא .אבן סינא דיבר על עונג ,עצם המהות של עונג או הנאה היא קבלת מציאות .למשל אדם
מתאווה לבוא על אשה צעירה יותר מאשר על זקנה ,כי הוא תופש את המציאות בחומר ,ומצד החומר
גוף צעיר נתפש כיותר קיים ,בעוד שגוף זקן נתפש כמי שכבר משורטטים בו סימני המוות ,ההעדר .לכן
גם לאכול פרי רענן גורם להנאה יותר מלאכול פרי כמוש .הרעננות נתפשת כיופי כי מצד החומר היא
נתפשת כיותר 'מציאות' .אדם נהנה להוסיף ממון או כבוד ,כי הוא מרגיש שאלה גורמים לכך שהוא יותר
'נמצא' .הוא מבקש להתחבר עם אשה או ידידים כי חיבור הוא להיות נמצא ,הוא מבקש לימודים
שמענגים אותו כי על ידי השגת ידיעות הוא מתחבר לעולם ומרגיש יותר נמצא .הוא מבקש לראות דברים,
לטעום דברים ,כי זה חיבור וחיבור הוא תוספת 'מציאות' .מי שלבושו וביתו וכליו לא צבועים או
מקושטים ,ואין לו חלונות לראות את היופי שבחוץ ,יסבול מאוד ,כי מה שעיניו רואות אינו משהו שיש
לו חיבור איתו ,ובלי חיבור מציאותו נחסרת ,הוא מרגיש כמו מת .לכן עושים כך בבית הסוהר .בכל אופן
של הנאה ועונג תמיד נראה שיסודו הוא קבלת מציאות ,וממילא זה בהכרח מבוסס על התפישה שחסרה
לנו מציאות .שמקור המציאות חיצוני לנו.
כשאריסטו  ,ובעקבותיו אבן סינא ,לומדים את מה שהגלגל המקיף מקבל שפע מציאות מהאלוה ,הם
מסתכלים מהעצם הכי גבוה והשגתו ,עד העצם הכי נמוך והשגתו שיכולה להיות מוטעית ,הדמיון המקרי
הגחמתי הטועה של מי שמתנמנם ,ואפילו הלא-מודע .התשוקה אל הטוב עוברת כקו ישר מהגבוה
והאמיתי ביותר עד הנמוך והמוטעה ביותר .זה מלמד אותנו שהשגתו של הגלגל במה שמעליו ,תשוקתו
אל הטוב ,היותו תופש את עצמו כמקבל מציאות ,כמבקש עונג ,זה עצם המציאות ,ולכן זה משותף
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תם חלק שלישי

בהכרח לכל הנבראים .ללא זה היה אפשר לטעות שהכיסופים אל הטוב הם משהו שרק הגלגל עושה
כיוון שהוא חכם ונעלה וזך ,ולא שזה עצם הווייתו של הגלגל ,שזה גרעין המובן של 'היות נמצא' ,ואחרי
שזה עצם ההגדרה של היות נמצא ממילא זה בהכרח משותף עם כל מה שנמצא ,עד הנמצא הנמוך ביותר
והטועה ביותר.
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חלק ד  -מטאפיזיקה (ובו כ"ט פרקים)
על המציאות וסיבותיה
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פרק א
הערה :שלילת המחשבה שהמציאות היא מוחשית
עליך לדעת שאפשר שתתגבר על הדמיון של חלק מהאנשים 486התפישה שהמציאות היא מוחשית,
488
שהמציאות של מה שהעצם שלו 487אינו מושג בחושים נחשבת בלתי אפשרית ,ושזה שבעצמו

 486כח הדמיון
גם אצל החכמים האמיתיים השלמים יש בהכרח כח דמיון ,כמו שבהכרח יש להם גוף ,ויש להם צד שהם
'חי' כמו כל בעלי החיים שהתפישה שלהם היא כח הדמיון ,כלומר תפישה של חומר .הנבואה היא על
ידי התאחדות תפישת כח הדמיון לכח השכל העיוני .הדמיון של החכמים בהכרח תופש שהמציאות היא
חושית ואין מציאות אלא בחומר .הדמיון הוא כח קרוב לגוף והוא גשמי ואין אפשרות שיתפוש אלא רק
כך .אצל החכמים השלמים הדמיון כפוף לשכל העיוני .הוא יודע שמה שהשכל תופש זו תפישה יותר
אמיתית ,הדמיון מתייחס לשכל כמו ילד אל ההורה או תלמיד אל רבו .מתאמץ לדבוק בחכמתו גם אם
אין בכוחו להבין אותה על בוריה אלא רק להתאמץ להבין אותה לפי ערך הכלים שיש לו.
בבראשית רבה ל"ד:
"הרשעים הם ברשות לבם ,אבל הצדיקים לבם ברשותם [השמטתי את הפסוקים המובאים שם]" - ".לב"
כאן פירושו החלק הרגשי שבאדם ,והוא שייך לכח הדמיון ,כמו שכתב המו"נ ג' מ"ח" :אין הפרש בין
צער האדם עליו [על בנו שמת] וצער שאר בעלי חיים ,כי אהבת האם ורחמיה על הולד אינו נמשך אחר
השכל רק אחר פעל הכח המדמה הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם".
אצל הרשעים הדמיון מורד בשכל וממליך את עצמו לחכם ומנהיג .כשהתורה כתבה שיש לבורא גוף ,אין
זה שקר ,היא פנתה לכל העם ודיברה איתו בשפתו לפי הכלים שלו ,כל דיבור בהכרח הוא כלפי מי ששומע
ובהתאם למי ששומע ,ואמת היא שיש כח דמיון וממילא אמת היא מה שכח הדמיון תופש ,ואמת הוא
הדיבור שמכוון לכלים של כח הדמיון .התורה לא שיקרה כשכתבה שלבורא יש גוף ותארים ,וכמו שכתב
המורה נבוכים כ"ו א' שהתורה דיברה בלשון בני אדם .שום נברא לא תופש את הבורא עצמו כמו שהוא,
הכל הוא רק הסתכלות מרחוק בצמצום לפי הכלים המוגבלים של המסתכל .הגובה של הבורא מאיתנו
הוא אין סופי ,לכן מי שמסתכל עליו מעמק נמוך כמו ילד פשוט ומי שמסתכל עליו מהר גבוה כמו משה
רבינו ,שניהם רחוקים מהשגתו האמיתית באותה מידה בדיוק .אין סוף פחות אחד או אין סוף פחות ריבי
ריבוא ריבואות ,שווים .האמת היא לפי המציאות ,והמציאות היא לפי הכלי שתופש אותה .יש מציאות
לחומר כי יש דמיון והוא תופש עולם שמציאותו היא חומר ,וממילא הדמיון בורא עולם כזה שעבור
האדם באמת קיים .למשל אם יש בית מדרש שהילד רואה בו סתם חדר מלא ספסלים והמבוגר רואה בו
מקום לקנות חכמה ,אין לומר שמה שהמבוגר רואה הוא אמת ומה שהילד רואה הוא שקר  -שניהם אמת
לפי תפישתם .רק שהילד יודע שתפישת המבוגר בכל זאת יותר גבוהה והוא כפוף למרותו .בלי שהיתה
בנו גם תפישת הילד לא היה אפשר לנו להתפלל ,בתפילה הבורא מצטייר כבעל רגש ,שזה הגשמה לפי
השכל ,וזה אמת רק לפי תפישת הדמיון.
לכן כתב כאן אבן סינא "שתתגבר" על הדמיון של "חלק מהאנשים" התפישה וכו' .הוא לא בא לומר
שתפישת הדמיון תמיד חומרית ,זה כבר ידוע ,אלא בא לומר שלפעמים הדמיון מתגבר על השכל וממליך
את עצמו ופוסל את השכל כבדאי של דברי רוח ומילים ריקות .לכן בזמן הרמב"ם שרפו את המורה
נבוכים כי אמרו שאם אין לבורא גוף הרי שאינו קיים.
כל התקפות הרמב"ם נגד הגשמת האל ,הן רק כלפי הדמיון שהתגבר ,שמרד ,שהמליך את עצמו ופוסל
את השכל ,שאומר שמה שלבורא יש גוף זה סוף דבר ואין מעבר לזה מאומה .אבל מה שהילד שבתוך כל
אדם ,גם החכם השלם ,תופש את הבורא כבעל גוף ,ויודע שהוא רק ילד ומשום ילדותו כך הוא רואה,
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אינו מוגדר על ידי חלל או מקום ,כמו הגוף ,או על ידי הסיבה שבה הוא שוכן ,כמו הכוחות של
הגוף ,489אין לו אפשרות להיות קיים.

כלפי זה וודאי שאין מי שהתנגד ואי אפשר שיהיה באופן אחר ,והתפילה וכל המצוות וכל החיים הדתיים
הרגשיים הם על יסוד זה .מי שממית את הילד שבתוכו נעשה מת כולו.
 487אבן סינא אומר "שהעצם שלו אינו מושג בחושים" ,והיה יכול לכתוב בפשטות 'מה שאינו מושג
בחושים' .הכוונה בזה שיש דברים שמושגים בחושים ,ורק העצם שלהם אינו מושג בחושים ,והדברים
האלה לא יכולים להיות קיימים לפי הטעות של מי שהשתלט על תודעתו כח הדמיון .למשל האלוה ,הוא
עצמו אינו מושג בחושים ,אבל אם משמיטים את המילה "עצמו" אז אפשר לומר שהוא מושג בחושים
כי אנו משיגים בחושים את המציאות שהוא ממציא מאמיתת הימצאו .וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה
ב' א' ,ושם ב' סוף הלכה י' ,ובמו"נ א' נ"ב בחלק החמישי כתב שזה תואר חיובי שיש לייחס לו ,מה שהוא
פועל המציאות ,ועיין מו"נ ב' א' בעיון השלישי .ואם הוא פועל הרי זה הוא ,רק זה לא 'עצמו' .השכל
מסכים לכך שהבורא מושג בחושים ,רק ממאן שעצמו מושג בחושים .הדמיון הכשר מקבל שהוא משיג
לפי מדרגתו והשכל יודע דברים שהוא עוד לא משיג ,אבל הדמיון המורד ,שרק כלפיו המלחמה של
הפילוסופים ,לא מקבל שיש משהו מעל השגתו ואומר שעצמו של הבורא מושג בחוש.
 488ביאור "עצמו" כמו בהערה לעיל.
 489בהקדמה האחת עשרה מההקדמות שבתחילת חלק ב' של המורה נבוכים הביא כמשל לכח בגוף את
הצבעים ,ושם ב' א' הביא כמשל לזה את החוֹם" .כח בגוף" הוא מציאות גשמית לגמרי שאינה מוגדרת
על ידי חלל או מקום ,א לא שוכנת בסיבה ,כלומר בסיבה לקיומה ,שהוא העצם החומרי החם או העצם
החומרי בעל הצבע המסויים.
לשון המורה נבוכים בהקדמות העשירית והאחת עשרה שם:
"העשירית ,כי כל מה שיאמר שהוא בגשם ,מתחלק אל שני חלקים  -אם שתהיה עמידתו בגשם כמקרים,
או שתהיה עמידת הגשם בו כצורה הטבעית ,ושניהם כח בגשם.
האחת עשרה ,כי קצת הדברים אשר עמידתם בגוף ,יחלקו בהחלק הגוף ויהיו נחלקים במקרה ,כמראים
ושאר הכחות המתפשטות בכל הגוף ,וכן קצת המעמידות לגוף לא יחלקו בשום פנים ,כנפש וכשכל"
הצורה ,הנפש ,גם הם כח בגוף .ההבדל הוא רק שאינם מתחלקים בהחלק הגוף ,כוחות בגוף כגון צבע
או חום ושאר מקרים ,נחלקים עם החלק הגוף ,חצי מהגוף יש בו חצי מהצבע או מהחום .אבל חצי מהגוף
אין בו חצי נפש ,כי הנפש לא נחלקת ,ואם הגוף מתחלק הוא כבר לא מוכן לקבל את הנפש והיא נפרדת
ממנו .אנו תופשים את נפשו של ראובן כמשהו שנמצא בראובן ולא בשמעון ,כלומר היא שוכנת בגוף
(הגוף הוא זה שמחלק בין ראובן לשמעון בחלוקה של חלל ומקום (וזמן)) .ותמוה איך ייתכן שנפש
נמצאת בגוף ,הרי אין לה הגדרות של מקום וזמן כי היא ישות מופשטת .נפשו של ראובן לא יכולה להיות
מוגבלת למקום שבו נמצא גופו של ראובן ,שהרי אינה תופשת מקום בעולם הגשמי .אם היא לא נמצאת
בגוף של ראובן במה היא נפשו של ראובן יותר מנפשו של שמעון?
בתפישת האל הביא המורה נבוכים ב' א' שתי אפשריות:
"שיהיה מניע הגלגל כח בו בלתי מתחלק ,כנפש האדם באדם"
" יתחייב ,אם כן ,שתהיה למניע ההוא הראשון סבה אחרת בהכרח ,חוץ מן הכלל המורכב ממניע
וממתנועע [ ]...ואם היתה זאת התנועה תדירה נצחית [ ]...יתחייב בהכרח ,לפי זה הדעת ,שתהיה הסיבה
הראשונה לתנועת הגלגל על הפנים השניים  -רצוני לומר :נבדל מן הגלגל [ .]...הנה כבר התבאר במופת,
שמניע הגלגל הראשון ,אם תנועתו נצחית תדירה ,יתחייב שיהיה לא גוף ולא כח בגוף כלל ,עד שלא
תהיה למניעו תנועה לא בעצם ולא במקרה ,ולזה לא יקבל חלוקה ולא שינוי [ ]...וזהו האלוה יתגדל שמו
רצוני לומר :הסיבה הראשונה המניעה לגלגל ]...[ .הנה כבר יצא לנו מן העיון הזה במופת ,שהגלגל  -מן
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השקר שיניע עצמו תנועה נצחית ,ושהסיבה הראשונה בתנועתו אינה גשם ולא כח בגשם ,ושהוא [הסיבה
הראשונה לתנועת הגלגל] אחד לא ישתנה ,שאין מציאותו מחוברת אל זמן".
במו"נ ג' כ"ט כתב הרמב"ם על אמונת הצאב"ה ,שהיא הקוטב ההפכי לדעת התורה:
"תכלית מה שהגיע אליו עיון מי שהתפלסף בזמנים ההם  -שידמה שהאלוה  -רוח הגלגל ושהגלגל
והכוכבים הם הגוף והאלוה ית' רוחו ".זו הדעה של שפינוזה שמכונה פנתאיזם.
יש להבין ,אם לפי הצאב"ה האלוה אינו החומר של העולם אלא נפש העולם ,והוא שוכן בעולם כמו נפש
בגוף ,הרי שאינם מגשימים את האלוה ,כי נפש אינה גוף חומרי ,ולמה אמונתם היא הקוטב ההפכי לאמת.
שווה עולה כאן השאלה מה פירוש המילים שהנפש שוכנת בגוף ,או שהאלוה שוכן בעולם כמו נפש
בגוף ,איך ישות מופשטת כמו נפש שאין לה הגדרה של מקום ,אין לה גבולות גשמיים שמגדירים היכן
היא נמצאת בחלל התלת מימדי והיכן אינה נמצאת ,איך היא יכולה לשכון בגוף שיש לו הגדרה של מקום,
ומחוץ לגבול הגוף שהוא גבול גשמי שם גם הנפש אינה נמצאת .מה עוצר אותה להימצא גם שם אם
במהותה היא מופשטת ,כלומר חסרת גבולות גשמיים של מקום.
הנושא כאן הוא הכח שבו האדם משיג .אם האדם משיג בכח הדמיון ,כח הדמיון אינו יכול לתפוש
מציאות שאינה חומר .הוא תופש את הנפש ,את הצורה ,ככח בגוף ,כלומר הנמצא במובן הכי ראשוני
אמיתי ומוחלט הוא הפרט החומרי (כמו שכתב אריסטו בקטגוריות פרק ה' כנקודת מוצא לעיון הפיזי),
והצורה מציאותה נשענת על מציאות הגוף ,היא נמצאת במציאות משנית לגוף ,כמו שהמקרים (כגון צבע
מסויים או מידת חום מסויימת) נמצאים רק במציאות משנית לגוף ,כי מציאותם נסמכת על מציאות הגוף),
הצורה נתפשת כמו מאפיין של הגוף .ראובן יש לו חום גוף כך וכך ,ויש לו צבע כך וכך ,ובאותו אופן
הוא גם חי והוא גם מדבר .הכרתי ילד בן שנתיים שהארנב שלו מת ,והוא אמר הארנב התקלקל ,הוא לא
פועל יותר ,נגמרה לו הבטריה .בתפישה של ילד החיים הם מאפיין של הגוף באותו אופן כמו שהצבע
והגודל והתנועה הם מאפיינים של הגוף.
מי ששולט בו כח הדמיון יכול לתפוש נפש או צורה ,אבל הוא תופש אותם כנמצאים רק מצד שהם כוחות
רוחניים שהתבטאותם היא בגוף ,מחוץ לגוף הוא לא תופש את הביטוי של מציאותם ולכן שם לפי
תפישתו הם אינם נמצאים .התפישה הראשונית שהיא עצם הגדרת כח הדמיון ,שמציאות פירושה חומר,
מכריחה לתפוש נמצאים לא חומריים רק כמאפיינים של גוף חומרי ,רק כדברים שמציאותם נשענת על
מציאותו של הגוף החומרי ,שהם כח בגוף ,כמו הצבע שלו והחום שלו .זה הפירוש שצורה ונפש הם גם
כן כח בגוף כמו המקרים ,למשל הצבעים או מידת החום ,והם נבדלים מהמקרים רק בכך שאם הגוף
מתחלק ,המקרים מתחלקים גם כן והצורה והגוף לא מתחלקים .זה הפירוש של תפישה על ידי תיווך ,יש
תפישה ביישויות מופשטות אבל היא בתיווך הגוף .השכל העיוני הוא הכח שתופש את הישויות
המופשטות בלי תיווך של גוף ,ואז הוא תופש שאין להן מקום בחלל .ואז הוא תופש שהגוף החומרי
מציאותו נשענת על המציאות המופשטת של הצורה או הנפש ולא להיפך.
זה מה שכתב הרמב"ם באיגרת תחיית המתים:
"מה שיעלה בדמיון ההמון אשר לא יאמינו שיש מציאות חזקה רק לגוף ,ומה שאינו גוף אבל הוא בגוף,
רצה לומר כמקרים ,הוא גם כן נמצא אצלם אבל אין חזקתו במציאותו כחוזק הגוף .ואולם מה שאינו גוף
ולא מקרה בגוף אינו נמצא אצל הסכלים אשר הם בלא ספק ,אף על פי שהזקינו ,גמולי מחלב עתיקי
משדים ,ומפני זה יאמינו רובם שהשם גוף אצלם ,שאם לא יהיה גוף אינו נמצא .ואמנם הנקראים חכמים
באמת ,לא על דרך העברה ,הנה התבאר אצלם ,שכל נבדל מן החומר הוא יותר חזק המציאות מבעל
החומר ,ואין ראוי לומר יותר חזק ,אבל מציאות הנבדל יותר אמתית ,מפני שלא ישיגהו אחד מאופני
השנוי ,והם אשר התבאר אצלם במופת שהשם אינו גוף ,ומפני זה מדרגת מציאותו יתעלה בתכלית החזוק.
וכן כל נברא נבדל ,רוצה לומר המלאכים והשכל ,הוא במציאותו חזק מאד ,קיים יותר מכל גוף ,ומפני זה
נאמין אנחנו שהמלאכים אינם גופות ,ושבני העולם הבא נפשות נבדלות ,רוצה לומר דעות .וכבר בארנו
ראיות מן התורה על זה במאמרנו המכונה "מורה הנבוכים""
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אפשר לך להתבונן על המוחשי בעצמו וללמוד מכך את השקר שבדברי אנשים כאלה; כי אתה,
ומי שראוי לפנות אליו ,יודעים שאותו שֵ ם יכול להשתייך למוחשיים לא בדרך של שם משתתף,490
הרמב"ם כתב" :ומה שאינו גוף אבל הוא בגוף ,רצה לומר כמקרים" ,מדובר על משהו שהוא "כמקרים"
לא המקרים בעצמם אלא משהו דומה להם ,וזה הצורה ,הנפש ,האל .שהם דומים למקרים אצל כח הדמיון
כי הם כח בגוף .כלומר מציאותם נתפשת בתיווך גוף ,מציאות שנשענת על מציאות הגוף ומשנית לה .זה
יותר גרוע מלכפור כלל ועיקר במציאות אלוה כלשהו .הם מכירים את האלוה ככח חי ומניע וקוברים
אותו בתוך החומר שהוא יצר .זה שורש העבודה זרה.
תפישת הדמיון יכולה להיות כלי לתפישת השכל ,הוא יכול לתפוש את הבורא רק בתיווך הגוף ,אבל יודע
מזה שאותו בורא שהוא רואה כמשהו טמיר ונשגב ולא מושג שמשתקף בגוף ,ותיתכן בו תפישה גבוהה
ומופשטת יותר ,שזוכים לה רק אלה שזכו לשכל עיוני ,ומכח התפישה של הדמיון יש התחלה לעלות
לתפישה גבוהה יותר באותו הדבר.
החזון איש כתב בתחילת אמונה ובטחון:
"מדת אמונה היא נטיה דקה מעדינות הנפש :אם האדם הוא בעל נפש ,ושעתו שעת השקט ,חפשי מרעבון
תאוני ,ועינו מרהיבה ממחזה שמים לרום ,והארץ לעומק ,הוא נרגש ונדהם ,כי העולם נדמה לפניו כחידה
סתומה ,כמוסה ונפלאה ,והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו ,והוא כמתעלף ,לא נשאר בו רוח חיים,
בלתי אל החידה כל מעינו ומגמתו ,ודעת פתרונה כלתה נפשו ,ונבחר לו לבוא באש ובמים בשבילה ,כי
מה לו ולחיים ,אם החיים הנעימים האלו נעלמים ממנו תכלית ההעלם ,ונפשו סחרחרה ואבלה וכמהה
להבין סודה ולדעת שרשה והשערים ננעלו".
דברי החזון איש באים מהתרשמות כח הדמיון ,לא מהשכל העיוני .האדם נולד עם כח דמיון בלבד ,ללא
שכל עיוני ,ותפישת כח הדמיון היא נקודת המפגש הראשונה שלו עם המציאות .אם הוא עדין נפש ,עניו,
הדמיון מרגיש שיש סוד נשגב ,ושצריך להתעלות כדי לנסות להשיג אותו .והוא מתחיל לעלות בסולם.
אם אינו עדין נפש הוא פוסל את האפשרות שיש חידה שאינו יכול לפתוח את שעריה וקובע שמה שהוא
רואה בדרך התפישה שלו זה פתרון החידה ולא התחלת הדרישה אחרי פתרונה .רק כלפי מרידה כזו של
כח הדמיון יש לפילוסופים מלחמה מרה .אני חוזר ומדגיש את זה כי יש שהסיקו מדברי הפילוסופים
שצריך להרוג את כח הדמיון ,ונעשו מזה "רציונליסטים" ריקים וחלולים ,יבשים וזקנים וכועסים ,מתים
מבפנים .ויש שתלו את זה דווקא ברמב"ם ועשו ממנו דגל ה"רציונליזם" ,כי הוא מדבר קשות נגד ההמון
ההולכים לפי שלטון כח הדמיון .וכבר אמר הנביא על זה "ישרים דרכי ה' וישרים ילכו בם ופושעים
יכשלו בם".
' 490שם משתתף' הוא מילה אחת שיש לה שתי משמעויות נפרדות לגמרי ,כמו למשל מעין שנקרא 'עין',
ואיבר הראיה שנקרא 'עין' .השם 'עין' משתתף לשני הדברים האלה.
אם המציאות היא רק מה שמוחשי ,אז מה שנאמר 'אדם' על זייד הוא מובן אחר לגמרי של המילה 'אדם'
מאשר מה שנאמר 'אדם' על עמר ,כי גופו החומרי של זייד הוא עצם שונה לגמרי מגופו החומרי של עמר.
לכן מה שזייד הוא אדם הוא עניין אחר ממה שעמר אדם .כמו שאם אומרים לאה אשתו של זייד ולאה
אשתו של עמר ,מדובר על שתי נשים שונות ורק השם משותף להן.
ברור מאליו שהמילה 'אדם' בין שהיא נאמרת על זייד ובין שהיא נאמרת על עמר משמעותה אחת ,שניהם
'אדם' באותו מובן עצמו .המציאות שעליה מצביעה המילה 'אדם' היא אחת והיא מופשטת מחומר שהרי
היא לא החומר של זייד ולא החומר של עמר.
זייד קיים כאדם וגם עמר קיים כאדם ,אי אפשר לתפוש את קיומם בלי שהם אדם .אם 'אדם' זו מציאות
מופשטת מחומר והיא אחת ,וגם זייד וגם עמר שהם שניים קיימים כאדם מכח שיש להם חלק במציאות
האחת הזו ,הרי המציאות המופשטת של היות 'אדם' היא השורש של מציאותם החומרית של זייד ועמר
כבני אדם ,וזה מה שהם (המתבונן במציאותם יראה שהם קיימים לפני הכל כבני אדם ולא כנתחי בשר או
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אלא באותו מובן ,כמו השם 'אדם' .בלי ספק ששם זה שייך גם לזייד וגם לעמר באותו מובן
אמיתי.491

כקולבים לבגדים או כמכשירי עבודה וכל כיו"ב) .המציאות החומרית מקבלת את מציאותה מהמציאות
המופשטת ,ואין לה קיום בפני עצמה (עיין תוספת ביאור בהערה הבאה).
 491המילה "אמיתי" כאן ,פירושה לפי מה שכתב במורה נבוכים א' נ' ,שאפשר להתייחס למילה כמשהו
שעומד בפני עצמו ,ואפשר לבקש מהמילה את האמת ,כלומר להסתכל על המציאות ולבדוק אם מה
שהמילה אומרת קיים במציאות באותו אופן שהמילה אמרה ,ואז המילה אמיתית ,כלומר היא מסמנת
משהו שקיים במציאות ,הגשמית או המופשטת .המילה היא כמו אצבע שמצביעה על דבר .לומר על
מישהו שהוא 'אדם' אפשר לעשות זאת ,כמו כל דיבור ,בדרך שהמילה עומדת לעצמה ,ואז זו אמירה
רטורית ,מה שבמורה נבוכים א' ב' קורא לו המפורסמות (בחינת האמת של מילה או אמירה לפי דרך
ההכרה של 'מפורסמות' היא לפי המבחן האם רוב בני האדם מסכימים שזה כך ,כמובן לפי המקום והזמן
והתרבות ,כלומר הכל הוא רק מוסכמה) .מבחינת המוסכמות החברתיות נקבע שיש למי שנקרא 'אדם'
תואר שמשמעותו היא לפי מוסכמות החברה ושמעניק לו לפי אותן מוסכמות יחס וזכויות וכח וכן הלאה.
אם זו מילה שאמיתתה תלויה רק במפורסמות אז אפשר לומר שיהודים אינם אדם (או להגדיר ש'אדם'
פירושו מי ששומנו הוא חומר גלם לסבון ועורו חומר גלם לאהילים ,ורק מי שיוגדר 'אדם-עליון' יזכה
ליחס שמעריך את ערכו לפי כללי המפלגה ,כל זמן שאינו נכה ,חולה-נפש ,או הומוסקסואל) ,או ששחורי
עור אינם אדם ,או שנשים אינן אדם באותו מובן של גברים ,או שאצל הומוסקסואלים משהו בהיותם
'אדם' מקולקל ,או שחיילי האוייב הם כלבים ולהרוג אותם זה לא כמו להרוג אדם ,וכן הלאה .אפשר
לומר כל מה שרוצים כי לא מבקשים מהמילים את האמת .לבקש מהמילה את האמת זה כמו שמישהו
אומר שהסוס ברח מהאורווה ,ואני הולך לאורווה ומסתכל האם יש שם סוס  -בוחן את המילה לפי
המציאות .מי שמתבונן על המציאות כמו שהיא בהסתכלות של התבוננות שאינה משתמשת במילים אלא
פשוט מסתכלת על הדברים כמות שהם גם אם הם מופשטים ,רואה שאדם זה מהות של עצם חי בעל
יכולת מחשבה ,ורואה את המציאות שמסמנת המילה 'חי' ,רואה בהתבוננות את החיים כדבר שנמצא
באמת ,וכן את המציאות שמסמנת המילה 'חושב' ,את התוכן שלה .אחרי שזה הפירוש האמיתי של המילה
'אדם' כשביקשנו ממנה את האמת ,כבר אי אפשר לומר ששחורי עור הם פחות אדם וכל כיו"ב.
לכן אבן סינא מזכיר כאן את המילה "אמיתי" .לפי השימוש הרטורי ,על דרך המפורסמות ,המילה 'אדם'
כמושג כללי כשלעצמו אין מציאות מאחריה ,היא מוסכמה חברתית ,כמו תעודת זהות שמעידה שפלוני
אזרח ,כך הסכמת החברה לקרוא לו 'אדם' היא תעודת זהות שמעידה שמצד מוסכמות החברה הוא נחשב
'אדם' .באופן כזה וודאי מה שזייד אדם ומה שעמר אדם ,אינו מעיד שיש מציאות בעולם של האידיאה
'אדם' שקיימת בפני עצמה .אבל אם אנו משתמשים במילים במובן של 'אמת' ,כמו שמה ש"משולש סכום
זוויותיו הוא מאה ושמונים מעלות" זה אמת ,אז מילה היא רק אצבע שמצביעה על מציאות כלשהי,
והגדרת המילה ואמיתתה נקבעת לפי מה שרואים במציאות שעליה המילה מצביעה .בדרך זו המילה
'אדם' מצביעה על מציאות כלשהי.
קשה לנו לראות שזה כך כי איננו רגילים ,או איננו יכולים ,להסתכל על מה שעומד מאחרי המילים ,אלא
כל מילה שאינה סימון של גוף חומרי אנו משתמשים בה בדרך רטורית בלבד (כתבתי על זה בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  .)57לפי התפישה המורגלת אצלנו 'אדם' זה מושג שהוא מוסכמה
חברתית ,ואנו אומרים את המילה הזו במצבים וזמנים שמתאימים למוסכמה החברתית .לכן איננו יכולים
לתפוש את תורת האידיאות של אפלטון שאומרת שלאידיאה בפני עצמה יש מציאות אמיתית .לפי
התפישה שלנו לומר ש'אדם' זו אידיאה בעלת מציאות אמיתית ,זה כמו לומר ש'מדינה' או 'מולדת' או
'קפיטליזם' וכל כיוצא באלה הם מציאות אמיתית כאידיאות ,בלי תלות בבני האדם הפרטיים החומריים
שמאמינים בהם .הטעות לכנות בשם 'אידיאה' דברים כגון מדינה או השקפה מוסרית ,אידיאולוגית,
חברתית ,פוליטית או כלכלית כלשהי ,וכל כיוצא בזה ,היא חושך מוחלט ,עיוורון מוחלט של השכל .זה
עצם חטא עץ הדעת לפי מה שמבאר המו"נ ב' א' שנפלנו מיכולת התפישה במושגים של אמת ושקר ,אל
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המובן האמיתי הזה אינו יכול להיות כזה שהוא או נתפש בחושים או שאינו .492אם הוא רחוק
מכדי להיות נתפש בחושים ,אז החקירה שלנו הביאה את מה שאינו מוחשי מתוך הדברים
המוחשיים .אבל זה תמוה מאוד .493אם ,מצד שני ,הוא נתפש בחוש ,אז בהכרח יש לו מצב,494
מקום ,495כמות מסויימת ,496ואיכות מסויימת .497הוא אינו יכול להיות נתפש או מצוייר בדמיון
אלא ככזה; כי כל דבר מוחשי וכל דבר מצוייר בדמיון הוא בהכרח מוגדר על ידי משהו מהמצבים
האלה .אם זה כך ,אז זה לא יהיה מתאים למה שאינו במצב כזה וכך לא יהיה נאמר על דברים
רבים ששונים זה מזה מבחינת מצב כזה.498

תפישה של מפורסמות ,מילים שעומדות בפני עצמן ונבחנות רק לפי קבלת בני האדם לפי צו האופנה או
הנוחות או הצלצול הרטורי .כל מה שמכונה אצלנו 'אידיאולוגיה' או 'אידיאות' או 'הגות' כלשהי ,הוא
רק מערכות של מילים ששייכות ל'מפורסמות' .בלי ספק אי אפשר כלל לקבל אמירה שיש למושגים כאלה
מציאות ממשית .רק במתמטיקה נשארה אצלנו ההכרה שדבר שאינו גוף חומרי תיתכן שתהיה לו מציאות
אמיתית .מי שטוען שסכום צלעות משולש יכול להיות מאה ושבעים מעלות איננו מתייחסים אליו בעמדה
פלורליסטית כאל השונה שאת דעתו יש לכבד ,אלא כמי שאומר על היום שהוא לילה ,כמשובש בדעתו.
כי אנו תופשים שהמציאות סותרת את דבריו למרות שלא מדובר כאן על גוף חומרי .הישויות המתימטיות
אינן צורות מופשטות ממש ,הן מדרגת ביניים בין גופים חומריים לצורות מופשטות (במטאפיזיקה זתא
פרק י' אריסטו כתב שהישויות המתימטיות הן גופים חומריים ,וכבר הארכתי בזה) .צורות מופשטות
ממש איננו יכולים לתפוש בדרך של אמת ושקר (כמו שכתב במו"נ א' מ"ט" :וכבר ידעת ,כי השגת הנקי
מן החומר ,הערום מן הגשמות לגמרי ,כבדה מאוד על האדם ,אלא אחר לימוד רב ,ובלבד למי שלא יבדיל
בין המושכל והמדומה ,ורוב הישענו על השגת הדמיון לבד ,ויהיה כל מדומה אצלו נמצא ,או אפשר
המציאה ,ומה שלא יפול ברשת הדמיון אצלו נעדר ונמנע המציאה .כי אלו האנשים ,והם רוב המעיינים,
לא יתאמת להם עניין לעולם ,ולא יתבאר להם ספק ,)".ולכן כל מילה שמישהו הוגה או סתם בודה ,שאינה
גוף חומרי ,נתפשת כאילו מדובר ב'אידיאה' ,כי 'אידיאה' לא יכולה להיתפש אצלנו כמציאות אלא רק
כמילה רטורית .לכן לא יתאמת עניינה לעולם אם היא אמת או שקר ,כי אין יכולת להתבונן על המציאות
שמאחריה ולבדוק אם היא מתאימה לה או לא .זה שורש ההתנגדות של משכילים בני זמננו לתורת
האידיאות של אפלטון.
 492הכוונה כאן שהוא תחת הקטגוריה של להיות נתפש בחושים ,ואז או שהוא קרוב ונתפש ,או שהוא
רחוק ולא נתפש כמו שאיננו יכולים לראות מה שנמצא במקום רחוק.
 493אם מה שאיננו יכולים לראות בחוש את המילה אדם ,אחרי שלמדנו שתוכנה הוא דבר מציאותי ,הוא
משום שהיא רחוקה מדי ,אם כן יוצא שבהסתכלותנו על זייד ועמר שהם קרובים ,ראינו גוף אחר רחוק,
כמו מי שמסתכל בכדור בדולח ורואה מאורעות גופניים שקורים בארץ רחוקה .וזה וודאי לא ייתכן.
 494הכוונה למקום ביחס לעצמים אחרים ,כמו בצפונו של מזבח ,ענאתי תרגמה .position
 495מקום מוחלט ,כמו בירושלים .ענאתי תרגמה .place
 496מידות אורך רוחב וגובה.
 497מידת חום ,מידת יובש ,צבע ,קשיות ,חספוס ,דחיסות ,וכן הלאה.
 498אם המושג 'אדם' הוא מוחשי [כלומר עצם חומרי] הוא מוגדר במצבים כמו חלל ומקום וכמות וכו',
ולכן אי אפשר שייאמר על כמה עצמים שהם מוגדרים בחלל ומקום וכמות וכו' כל אחד מהם בהגדרה
שונה .כלומר מה שזייד ועמר הם עצמים מוחשיים אומר שזייד מוגדר במקום מסויים ועמר מוגדר במקום
אחר .אם המושג 'אדם' מוגדר גם הוא בחלל ומקום וכמות ,הרי אם זייד בטבריה ועמר בציפורי ,לא ייתכן
שהמושג אדם ייאמר על שניהם ,כי המושג 'אדם' או שהוא בטבריה או שהוא בציפורי ואינו יכול להיות
בשני המקומות כי הוא מוגדר על ידי מקום מסויים.
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לכן 'אדם' ,במידה שמציאותו היא אחת ,יותר נכון במידה שמציאותו העיקרית אין בה ריבוי
מתחלק ,499היא אינה מוחשית אלא היא מושכל טהור .אותו הדבר נכון לכל כולל.500

 499אחד מוחלט ופשוט בלי מורכבות כלל הוא דבר שאי אפשר לתפוש באופן חיובי אלא רק בדרך
השלילה ,כי אין לו הגדרה ,ותפישתו היא רק על ידי שלילת כל הגדרה ממנו ,וכמו שלימד המורה נבוכים
בפרקי שלילת התארים בחלק א' מפרק נ' עד פרק ע' .כל צורה בשורשה היא התגלות של האחדות
האלוהית ,מכח זה היא מאחדת את החומר להיות עצם כלשהו .לכן אחדותה של הצורה לא יכולה
להיתפש עד סוף עומקה בדרך חיובית של תפישה באחדות ,אלא רק בדרך שלילה של ביטול הגדרות
שיש בהן ריבוי ,ועל דרך שביאר המו"נ א' נ"ט.
המילים "ריבוי מתחלק" כוונתן שריבוי בדרך של צמצום אינו נשלל מהצורה ,על דרך שכתב בהלכות
יסודי התורה ב' ה' .רק ריבוי בדרך של חלוקת מקומות שונים נשלל מהצורה.
' 500כולל' ( )universalהוא מונח בפילוסופיה של אריסטו ,הכוונה היא למין או לסוג .מין הוא מה
שיכול לכלול גופים מוחשיים שונים ,וסוג הוא מה שיכול לכלול מינים שונים .מין הוא צורת הדבר,
האידיאה שלו ,ההגדרה שלו ,המהות שלו ,מה שחי בו .זייד הוא ממין 'אדם'' .אדם' הוא מסוג 'חי' .העץ
שבגינה שלי הוא ממין 'ברוש' ,ומסוג 'צומח' .זה היפך למה שכתב אריסטו בקטגוריות פרק ה' לגבי
הכוללים ,ששם כתב שהמציאות במובן הראשוני המוחלט והאמיתי היא של הפרט הגשמי ,ראובן,
והכוללים (שיש כאן עצם ממין 'אדם' ומסוג 'חי') הם מציאות משנית שנשענת על מציאותו של הפרט.
אריסטו שם כתב את המבט של הדמיון שהוא שלב ההתחלה וכבר הארכתי בזה הרבה.
הערת אגב :מה מחלק בין מיני בעלי חיים וצמחים לפי אריסטו
לא ברור שאצל אריסטו 'ברוש' הוא מין של הסוג צומח .אפשר שברוש ואורן הם זנים באותו מין .כמו
שכלב פודל וכלב רטריבר הם זנים באותו מין .במדע המודרני יש ענף הנקרא טקסונומיה העוסק בסיווג
בעלי חיים וצמחים למינים וסוגים .שם יש מדרגות נוספות כמו ממלכה ,סדרה ,מערכה ,משפחה וכיו"ב.
יש במדע המודרני שיטות ודעות שונות איך להגדיר מהו 'מין' (עיין ויקיפדיה בערך מין (טקסונומיה)),
וזה מטעה אותנו ,כי אריסטו חילק למינים לפי האידיאה ולא לפי המאפיינים החומריים המקריים שמדע
הטקסונומיה המודרני מחשיב כמחלקים בין מינים .חילוק יותר מהותי מעצים שעליהם בצורת מחט או
לא בצורת מחט ,הוא למשל בין אילן נושא פירות לאילן סרק ,או בין מה שמברכים עליו בורא פרי העץ
ומה שמברכים עליו בורא פרי האדמה ,או מה שלבעל חיים יש לב (חלוקה שכתב במו"נ א' ע"ג ,ואין
הכוונה למשפחת היונקים ,כי גם לצב וציפור ודג יש לב) .אפשר שאצל אריסטו כל העצים הם מין אחד
וההבדלים בין אלון וזית ואורן הם של זנים באותו מין .יש מקומות שמשמע מאריסטו שכל הציפורים הן
מין אחד ,וכל הדגים הם מין אחד .ומצד שני ברור שההבדל בין נשר לדרור הוא לא פחות מהותי מההבדל
שבין כלב וסוס ,ובאריסטו מפורש שהוא רואה בכלב וסוס מינים שונים .אפשר שלא תמיד רצה להאריך
בפרטים ולנוחות ההרצאה בלבד אמר שכל בעלי הכנף הם מין ,כמו שלפעמים הוא אומר שהמבדיל של
מין אדם הוא שהוא דו רגלי (ולא חי מדבר) ,ובוודאי הוא אינו סבור כך .אפשר שעצים חשובים הקרובים
לתודעת האדם מתחלקים למינים שונים כמו זית תמר רימון ,ארז ,אלה ואלון ,ואילו כל עצי הסרק הגדלים
ביערות הרחוקים שאדם רגיל לא מבחין ביניהם הם מין אחד .אפשר שכלב וסוס הם מינים נפרדים אבל
יתוש ,ימשוש ,וברחש הם אותו מין ,גם אם אינם מולידים זה מזה ,אע"פ שההבדל בין יתוש ימשוש
וברחש באידיאה הניכרת במהותם אינו קטן מההבדל בין כלב לסוס .אידיאה היא דיבור של האל שמופנה
כלפי האדם ,ותלוי בדרך תפישת האדם ,ולכן יש הבדל בכלליות התפישה בין אידיאות של בעלי חיים
שקרובים לאדם מאשר של אלה שרחוקים ממנו.
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פרק ב
טעות והערה :אודות היותם של האיברים הכלליים מושכלים
אפשר שאחד מהם 501יאמר שאדם ,למשל ,הוא כזה רק במידה שיש לו איברים ,כגון היד ,העין,
הגַבָ ה ,ואחרים .אבל במידה שהוא כזה ,הוא מוחשי.502
נזהיר אותו ונאמר שהעניין בכל איבר כללי ,שהזכרת או שהשמטת ,הוא אותו עניין כמו זה
שב'אדם' עצמו.503
 501כאן ה וא רומז לכך שהטועה הוא אחד מ"הם" ,כלומר מכת המדברים .כת המדברים לא היתה זרם
מחשבה אחיד ,הוגים רבים שהשתייכו למסגרת הכללית הזו היו בעלי דעות שונות זה מזה ,ולפעמים גם
חלקו בחריפות זה על זה .קנאי דת שמבקשים כסות שכלתנית רטורית ,פסאודו שכלית ,לדחף הדתי
הגולמי שלהם ששורשו ביצר ההשתלטות והסחיפה ומחיקת השכל שיש לכח הדמיון על האדם ,נוטים
להיות חרוצים ופוריים במלאכתם .כל טועה שאבן סינא מביא ומייחד פרק להפרכת טענתו ,הוא צד שבו
יכולה להתבטא אותה קנאות .לכן הוא רומז כאן שהטועה אינו סתם הוגה יחיד שבמקרה טעה ,אלא שהוא
נציג של קבוצה .עיין בזה במו"נ א' ע"א ושם נ'.
 502הטועה אומר שמהות האדם כעצם שמוגדר 'אדם' ,תלויה בכך שיש לו איברים .אדם שגופו כמו כדור
גיאומטרי לא יוגדר כאדם .האיברים הם מציאות גשמית ,כישות מופשטת אין באידיאה איברים ,לכן
מהות האדם חומרית ואינה אידיאה מופשטת.
 503תואר גוף האדם קשור לצורתו ,כוחות הנפש והאיברים הם מסוד הצמצום
הצורה של אדם ,מהותו ,היא 'חי מדבר' .מקרה שאינו מהותי הוא מה שאינו פוגע בהיותו חי מדבר ,למשל
צבע עורו .גם אם נולד עם שש אצבעות אין זה פוגע בהיותו חי מדבר .יש מי שנולד בלי עיניים ובלי ידיים
ובלי רגליים ועוד חסרון איברים עד כמה שאפשר שיחסרו ועדיין יחיה .וכל זה אינו פוגע כלל בהיותו חי
מדבר ,והוא 'אדם' באותה מידה ממש כמו מי שיש לו את כל האיברים .לפי זה נאמר שמי שגופו בתבנית
של פירמידה גיאומטרית בגובה מילימטר והוא 'חי מדבר' הוא 'אדם' במלוא מובן המילה .ויוכל להתחתן
ולהצטרף למניין בבית הכנסת ולרכוש נכסים וכל כיו"ב ,ומי שיהרוג אותו יומת לפי ההלכה משום שהוא
רוצח .באמת אם יהיה כזה הוא יהיה 'אדם' גמור ,רק שבוודאי לעולם לא יהיה כזה.
הטעם שוודאי לנו שלעולם לא יהיה כזה ,כי המהות של האדם ,צורתו ,קובעים רוחב מסויים של
אפשרויות של מקרים גופניים שיכולים לקרות בו .הוא יכול להיות בצבעי עור שונים אבל לא בירוק דשא
או סגול זוהר ,הוא יכול להיות נניח מגובה שלושים סנטימטר עד עשרים מטר ,אבל לא מילימטר או
קילומטר .הוא יכול להיות בלי ידיים ורגליים ועיניים ,אבל אינו יכול להיות בתבנית של פירמידה
גיאומטרית .עיין במורה נבוכים ב' י"ט בעניין הרוחב הזה ,וגם במו"נ א' ע"ב הזכיר עניין זה .זה עניין
לא מובן ,איזה שייכות יכולה להיות בין הצורה שהיא 'חי מדבר' ,לגבולות הרוחב של אפשרויות המקרים
החומריים ,למה צבע שיער כתום ייתכן שיהיה ל'חי מדבר' אבל צבע שיער ירוק לא ייתכן  -מה יש ב'חי
מדבר' שמתאים לצבע שיער כתום ולא מתאים לצבע שיער ירוק ,איך זה יכול להיות קשור .זו סתירה
מהותית להבחנה בין עצם (חי מדבר) למקרה (צבע שיער) ,שהיא היסוד של החכמה ,ועיין במורה נבוכים
ג' ט"ו .זה מהסודות העמוקים והיסודיים ביותר זה מהמקומות בהם סוד מעשה מרכבה מתבטא במציאות
הפשוטה שלנו ,בגוף עצמו .סוד מעשה מרכבה הוא השאלה איך ייתכן שהבורא מצד אחד מופשט
לחלוטין ,ומצד שני ברא עולם חומרי והוא מתגלה בסדר החוכמה והיופי של העולם החומרי (כמו שכתב
הרמב"ם בהלכות יסודי התורה בתחילת פרק ב' ,שמגיעים לאהבתו של הבורא על ידי התבוננות במעשיו
וברואיו הנפלאים הגדולים ,אי אפשר לאהוב בלי להכיר את עצמות מי שאוהבים ,והרי שעצמו מתגלה
בברואיו .ועיין מו"נ א' ע"ב במה שכתב על "ברוך מי שנצחנו שלמותו") .סוד מעשה מרכבה הוא ההבנה
איך שני הצדדים לא סותרים ,זו סתירה שאי אפשר ליישב מבחוץ ,אלא רק פנימה ,אל תחילת שורש ענפי
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הסתירה .הקשר בין הבורא המופשט האחד לחלוטין ובין הבורא שמתגלה בבריאה ,בצורות של העצמים
החומריים ,בסדר וביופי שבהם ,שמתבטא בתואר החומרי שלהם ,דומה לקשר בין האחדות של הצורה
המופשטת 'אדם'' ,חי מדבר' ,שהחיים הם מצד האחדות ויכולת ההשגה היא מצד האחדות ,ובין האיברים
החומריים של האדם ,התואר הגשמי שלו ומקריו .הסוד הזה נקרא 'צלם' ,הוא עניין הפסילים שעובדי
עבודה זרה היו עושים כדי להתכוון לכוחות גבוהים ,להיות כלי להם ,שנקראים צלמים ,והוא גם עניין
מה שהאדם הוא צלם של האלהים .עיין בהערות על המורה נבוכים א' א' שם כתבתי בעניין עמוק ויסודי
זה.
מאחר שמצד מהות האדם ,היותו חי מדבר ,לא ייתכן שיהיה בצורת כדור גיאומטרי ,בהכרח שיהיו לו
איברים בתוך רוחב מסויים של אפשרויות ,הרי שמהותו ,היותו עצם שקיים כ'אדם' ,תלויה בכך שיש לו
איברים שהם בתוך רוחב האפשרויות שנובע ממהותו .מכיוון שהאיברים הם חומריים ,מוכח שמהות
האדם אינה יכולה להיות מופשטת לגמרי מחומריות .זו טענת הטועה בפרקנו והיא טענה עמוקה.
נגד זה אבן סינא אומר ,שהאיברים הם גם כן אידאות ,באותו אופן ש'אדם' הוא אידאה' .סוס' הוא אידאה
של כח חיים עם מהות סוסית ,ו'כלב' הוא אידאה של כח חיים עם מהות כלבית ,כך 'עין' היא אידיאה של
כח חיים עם מהות של יכולת ראיה .נפש האדם היא אחת ,ויש בה בחינות חלוקות כמו נפש הזן ונפש
המרגיש ונפש המדמה ונפש המתעורר ונפש השכלית .אלה בחינות של הנפש האחת שמתגלות כבחינות
שונות בלי סתירה למה שהיא אחת .זה גם סוד שקשור לסוד הצמצום ,איך מצד אחד הנפש היא אחת
באופן מוחלט ופשוט לגמרי ,ומצד שני היא מתגלה בבחינות שונות (נפש הזן עד נפש השכלית) ובנפשות
של איברים שונים .כח הראיה הוא כח חיים שהוא בחינה של צמצום בכלליות נפש האדם ,בחיותו
הכללית ,והיא רואה מכח הכח הנפשי שהוא כח הראיה ,והכח הזה מצד עצמו הוא מופשט ,וכמו הטענה
של אבן סינא שהמהות היא המופשט ,ואין מדברי הטועה סתירה לזה .לפי הטועה ריבוי האיברים הוא
ריבוי במובן החומרי ,שכל אחד תופש מקום אחר ויש בו מקרים אחרים .וכיוון שהאיברים בדרך נעלמה
הם מרכיב מהותי ממהות האדם ,אם כן לפי הטועה יש במהות האדם חומריות .אבן סינא משיב על זה
שהריבוי של האיברים הוא ריבוי בדרך צמצום ,כמו שכתב בהלכות יסודי התורה ב' ה' ,האחדות מתגלה
דרך כלים שמגבילים את הגילוי שלה ,וההגבלות שונות מכלי לכלי ומזה נוצר הריבוי .כמו אור לבן
שעובר דרך שקופית שמסתירה חלקים ממנו ונעשה ציור שיש בו ריבוי למרות שלא רואים בו שום דבר
מלבד אותו אור לבן אחד (רואים מדרגות שונות של בהירות וגוון ,אבל כולן הוא אותו אור לבן עצמו רק
בכל פעם נגרע ממנו חלק אחר .הגריעה אינה שום דבר בפני עצמה ,אותה כשלעצמה לא רואים ,אין בה
מה לראות ,היא העדר ,רואים רק את האור שנשאר אחרי הגריעה והוא חלק של אותו אור עצמו שהיה
לפני הגריעה או שיש בגריעות אחרות .זה עניין האספקלריא שאמרו חז"ל שהיא דרך הגילוי של אחדות
הבורא .כל האיברים הם בחינות בכללית של הגוף ,והם שוכנים בחומר שלהם כצמצום של הצד המופשט
החי שלהם שהוא מהותם לדברי אבן סינא ,וכמו הגוף בכללותו.
אם אני מסתכל בעין הבשר על פניו של חברי ,אפילו על צילום שלו ,אני יכול לומר לו אני רואה שאתה
עצוב .והוא יאמר אינני עצוב .אשיב לו אתה לא יכול לשקר ,אני רואה את העצבות בפנים שלך .איך עין
בשר שרואה רק בשר יכולה לראות עצבות? אפשר לראות את הגוונים הדקים של הרגשות ותנועותיהם
בהסתכלות חומרית בעין חומרית ,על פני האדם החומריים ,עיניו ,אופן הילוכו ,וכיו"ב .אפשר להסתכל
בעין בשר על ציור ולחוות חווייה חזקה מופשטת ,או שיתעורר רגש חזק .יש שאומרים שזה רק פענוח
סימנים ,אם זוויות הפה כלפי מעלה זה סימן שהוא שמח ואם הן כלפי מטה סימן שהוא עצוב .העין
הבשרית רואה רק את הבשר ,ויש בבשר סימנים והשכל מפענח אותם ויודע אם הוא עצוב .מאוד קל
להפריך את הטענה הזו ומי שיתבונן מעט יראה בעצמו שזה הבל ,בלי ספק העין הבשרית רואה את
העצבות ממש ,באופן ישיר ובלתי אמצעי .זה מעיד שבעין מלובשת נפש ,כח חיים ,והנפש שבעין רואה
את הנפש ,והבשר של העין רואה את רשמי הגוונים החומריים.
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פרק ג
הערה :הוכחה נוספת שהמציאות אינה מוחשית
אם כל מציאות היתה כזו שהיא נכנסת לדמיון ולחושים ,אז החושים והדמיון היו גם כן נכנסים
לחושים ולדמיון .השכל שהוא השופט האמיתי גם היה נכנס לדמיון.
אבל ,לאחר התחלות אלה ,אנו מוצאים ששום אהבה ,בושה ,פחד ,כעס ,אומץ ,ומורך לב ,הם בין
אלה שנכנסים לחושים ולדמיון ,אע"פ שהם בין אלה שמחוברים לדברים מוחשיים .מה ,אפוא,
אתה חושב על דברים קיימים ,504אם המהויות שלהם מונחות מחוץ לסדר ולשייכויות של
המוחשות?

 504השכל.
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פרק ד
המשך :המציאות של יש אמיתי היא מחמת המציאות המהותית של יש זה ואי
אפשר להצביע עליה
כל יש אמיתי הוא כזה בזכות המציאות המהותית שלו ,שבגללה הוא אמיתי .כך הוא מתאמת
ואחד 505עם המציאות המהותית שלו שאי אפשר להצביע עליה .מה ,אפוא ,לגבי זה שבזכותו כל
506
אמיתי מקבל את מציאותו?

 505ביאור יסודי בעניין הצמצום
בהתחלת הלכות יסודי התורה כתב הרמב"ם:
"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמים
וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.
ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות.
ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטל הוא לבטולם שכל
הנמצאים צריכין לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם.
הוא שהנביא אומר וה' אלהים אמת הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמתתו והוא שהתורה אומרת אין
עוד מלבדו כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו"
בפירוש הראב"ד על ספר יצירה ,בהקדמה ,מדייק את לשון הרמב"ם שאומר שהנבראים נבראו "מאמיתת
הימצאו" ולא "מהימצאו" ,ואומר ש"אמיתת הימצאו" פירושו החומר הראשון.
המילה "אמת" פירושה התאמה לדבר כלשהו שנקבע שאליו ההשוואה .למשל אדם מסתכל על מרחק
כלשהו ואומר זה מרחק עשרה סנטימטרים .מביאים סרגל ומודדים ,משווים את המרחק שעליו האדם
דיבר עם המרחק שבסרגל שבין הסימן אפס לסימן עשר .אם ההשוואה אומרת שהם שווים אז אמת הוא
שהמרחק עשרה סנטימטרים ,אם אינם שווים אז אין זו אמת .אם אדם אומר הסוס ברח מהאורווה ,הולכים
לאורווה ומשווים את מה שרואים באורווה לדברי האדם ,אם רואים שאין באורווה סוס דברי האדם אמת,
אם יש סוס באורווה דברי האדם אינם אמת.
לומר על הבורא שהוא אמת ,הכוונה היא שהוא עומד בהשוואה למשהו והוא נמצא זהה למה שאליו היא
ההשוואה.
במטאפיזיקה למבדא פרק ז' (1072ב) כתב:
"מה שמשכיל השכל הוא עצמו .שהרי לוקח הוא חלק במושכלו ,כי נהיה הוא עצמו למושכל כשהוא
נוגע בנשואיו ומשכיל אותם ,ובאופן זה השכל והמושכל הם אחד ,כי אין לך מוכשר לקבל את המושכל
שהוא המהות אלא השכל; אולם ּפוֹעֵ ל הוא כשהוא מחזיק בנשואו ,ולפיכך נראה שמה שיש לשכל מן
האלהי הוא זה [שהוא מחזיק בנשואיו ,משכיל בְ פוֹעַ ל] ולא זה [שהוא מוכשר להחזיק בהם .משכיל בכח].
והעיון הוא הטוב והנעים מכל.
אם נמצא ,אפוא ,האל תמיד באותו המצב הטוב שנמצאים אנו בו לפעמים [להשכיל בפועל ולא רק בכח],
מה נפלא הוא; ואם נמצא הוא במצב עוד יותר טוב ,גדול הפלא עוד יותר; וכך הוא באמת".
אריסטו כתב כאן:
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"כשהוא נוגע בנשואיו ומשכיל אותם" השכל המופשט לא יכול לגעת בשום דבר ,כי אין לו הגדרת מקום
ואין לו שייכות לגוף או לסדר הגופני ,כמו שכתב אבן סינא בסוף הפרק הקודם.
אם למשל יש זרקור חזק שמאיר בלילה ,אם האוויר צלול לא נראה אור כלל .אם יש חלקיקי אבק באוויר
נראה אלומת אור .יש מי שיראה גרגרי אבק בלבד ,ויש מי שיראה אלומת אור ולא ישים לב כלל שיש
אבק .הדמיון רואה את החומר ,הוא רואה גרגרי אבק ,השכל רואה אלומת אור בלבד .מה שהשכל מבטל
את מציאותם של גרגרי האבק זהו הפירוש שהוא נוגע בהם .הוא הופך אותם ממושכל בכח למושכל
בפועל .אם אדם מתבונן באילן ורואה רק את המציאות כשלעצמה והחיים כשלעצמם שמתגלים
באמצעותו (כמו האור בגרגרי האבק) ,האילן מפסיק להיות קיים .המקום להתבוננות ,היופי ,הפלא ,הסוד,
הנשגב ,שיש בכך שהאילן קיים ,כל זה בטל אחרי שהשכל שמתבונן באילן זוכה להגיע להתחלה של
התבוננות ביופי בפלא בסוד ובנשגב של עובדת המציאות כשלעצמה ,מה העניין של "מציאות" עוד לפני
שמתבוננים במציאות של אילן זה או של כל עצם אחר .החידה הזו משתלטת לגמרי על המתבונן ולא
נשאר בו מקום לאילן מסויים זה .זו נגיעה באצבעות של אש ,האילן עלה באש ביחד עם המתבונן.
" כִׁ י ה' אֱֹלהֶּ יָך אֵ ש אֹ כְ לָה הּוא אֵ ל קַ נָא ".האש אוכלת את מה שמסתיר את האור הפשוט של האחדות
האלהית .על ידי שהשכל משכיל את האור וממילא החושך נאכל .זו הנגיעה שאריסטו כתב כאן .אין שום
דרך אחרת להבין את דבריו.
"ה' הַ ט שָ מֶּ יָך וְ תֵ רֵ ד גַע בֶּ הָ ִׁרים וְ ֶּי ֱעשָ נּו".
" ַוי ֵָרא מַ לְ אַ ְך ה' אֵ לָיו בְ לַבַ ת אֵ ש ִׁמתוְֹך הַ ּסְ נֶּה ַוי ְַרא וְ הִׁ נֵה הַ ּסְ נֶּה בֹעֵ ר בָ אֵ ש וְ הַ ּסְ נֶּה אֵ ינֶּנּו ֻאכָל ".מלאך זה השכל
הנפרד כמו שכתב המו"נ ב' ו' ,כשאדם זוכה להשגה בשכל הנפרד ,הוא השכל הפועל,הוא משיג את
האחדות האלהית שֶּ בַ כוֹל ובטלים אצלו הדברים הפרטיים החומריים ,וזהו בוער באש .אמנם הבורא בורא
בכל רגע ורגע ,בריאה היא בריאת החומר וההעדר שמפרידים את הנבראים ממקורם ובזה הם מקבלים
מציאות של נבראים ,לכן ההסתר מתחדש ,והאש בוערת עוד בלי לבטל את הסנה לגמרי .זה 'חיים'
הפעימה הרוטטת של בריאת החומר וביטולו ,רצוא ושוב .עיין עוד בזה במורה נבוכים א' ס"ח.
בספר עץ חיים מהאר"י שער א' ענף ב' כתב:
"דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום
מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא ולא היה לו בחינת
ראש ולא בחינת סוף אלא הכל היה אור אחד פשוט שוה בהשוואה אחת והוא הנקרא אור אין סוף .וכאשר
עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים [ ]...והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה
האמצעית אשר בו באמצע אורו ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית
ואז נשאר מקום פנוי ואויר וחלל רקני מנקודה אמצעית ,והנה הצמצום הזה היה בהשואה אחת בסביבות
הנקודה האמצעית ריקנית ההוא באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה
ולא היה בתמונת מרובע בעל זויות נצבת לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת
מכל צדדים ,והסיבה היתה לפי שכיון שאור האין סוף שוה בהשוואה גמורה הוכרח גם כן שיצמצם עצמו
בהשוואה אחת מכל הצדדים ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר הצדדים .ונודע בחכמת השיעור
שאין תמונה כל כך שוה כמו תמונת העיגול מה שאין כן בתמונת מרובע בעל זויות נצבת בולטות וכן
תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האין סוף בבחינת עיגול
והסיבה הוא בעבור שהוא שוה בכל מידותיו כנ"ל.
][...
והנה אחר הצמצום הנ"ל אשר אז נשאר מקום החלל ואויר פנוי וריקני באמצע אור האין סוף ממש כנ"ל
הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים ויצורים והנעשים ואז המשיך מן אור אין סוף
קו אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא"
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יש אור אין סוף שזה הבורא בעצמו ,ויש מקום פנוי ואויר וחלל רקני ,המצומצם ,שזה כמובן גם כן הבורא
בעצמו ,באותה מידה ממש כמו האין סוף .אין שום צד שבעולם לחשוב שהעיגול הריק הוא ריק מאלוהות,
חלילה .הוא המצוי הראשון שממציא כל נמצא ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול
להמצאות ,וכתוב בפירוש בלשון האר"י שהמקום הריק הוא המקום לנבראים ,והרי הקדוש ברוך הוא
הוא מקומו של עולם.
בתיקוני זוהר קכ"ב ב':
ַארבַ ע
ָארכָא עִׁ ילָא וְ תַ תָ אּ ,ולְ ְ
עּורא ְדכָל אֵ בֶּ ר וְ אֵ בֶּ ר ,בְ גָבְ הָ א בְ ְ
"ּובְ כָל אֵ בֶּ ר וְ אֵ בֶּ ר אִׁ יהּו [ה וא] יהו''ה ,וְ אִׁ יהּו ִׁש ָ
סִׁ ְט ִׁרין [בגובה באורך למעלה ולמטה ולארבעה צדדים] ,וְ אִׁ יהּו בֵ ין כָל אֵ בֶּ ר וְ אֵ בֶּ ר ,לֵית אֲתַ ר ּפָנּוי ִׁמנֵיּה [אין
מקום פנוי ממנו] ,כְ נ ְִׁשמָ תָ א ְדאִׁ ְשתַ כְ חַ ת בְ כָל אֵ בֶּ ר וְ אֵ בֶּ ר ְדגּופָ א [כנשמה שנמצאת בכל איבר ואיבר של
הגוף]" עיין שם בפנים כל ההמשך ,וממשיך שם שהאיברים שמדובר בהם הם השמות הקדושים שם
הוי"ה ושם אלהים ומבאר שם עניינם.
"דלֵית אֲתַ ר ּפָ נּוי ִׁמנֵיּה לָא בְ עִׁ ּלָאִׁ ין וְ ָלא בְ תַ תָ אִׁ ין [שאין מקום פנוי ממנו לא בעליונים ולא
ושם צ"ב א'ְ :
בתחתונים]"
הזוהר מדבר כאן באופן ישיר על הצמצום שכתב האר"י .מה הקשר בין מה שאין מקום פנוי ממנו ובין
"בעליונים ובתחתונים"? אם הכוונה שבתחתונים החומר מסתיר ,היה צריך לומר שאין מקום פנוי ממנו
אפילו בתחתונים .ובוודאי שמציאותו ונוכחותו שווה בין בעליונים ובין בתחתונים שהרי רק הוא מצוי
וכל השאר אינם נמצאים אלא מאמיתת הימצאו .הוא הכרחי המציאות ומציאותו מוחלטת ופשוטה ,לכן
לכאורה אין מובן למילים בעליונים ובתחתונים.
במה שהבאתי מדף קכב" ב' כתוב שמה שאין מקום פנוי ממנו הכוונה בעיקר לכך שהוא גם בין איבר
לאיבר .האיברים הם השמות הקדושים ,ומה יכול להיות הפירוש של בין איבר לאיבר?
אלא העליונים הוא האין סוף ,התחתונים הוא כל הספירות והעולמות שבתוך העיגול הפנוי .האיברים הם
השמות הקדושים ,ובין האיברים זה הריק של העיגול הפנוי ,שהוא החלל הריק שריקנותו היא מקומם
של האיברים ,הם השמות הקדושים שהם הקו הישר שנכנס לעיגול .הגבול בין האין סוף לעיגול הפנוי
הוא בחינה של ְשנִׁיּות .השניות הזו היא לא ניתוק בין האלוה למשהו אחר ,אין משהו אחר ,ואין מקום
פנוי ממנו .זו שניות שהוטלה בתוך אחדותו בלי להפריד את שני צדדי אחדותו (מה שבתוך העיגול ומה
שמחוץ לעיגול) זה מזה .זו שניות כמושג מופשט ,שניות כשלעצמה ,לא שיש שניים שהם אלה ששונים
זה מזה ,רק שניות בלי שיש שניים ,מה שיש הוא רק אחד ואין מקום פנוי ממנו והוא מחוץ לעיגול כמו
שהוא בתוך העיגול .על זה אמר הזוהר שמה שאין מקום פנוי ממנו הוא בעליונים ובתחתונים ,כלומר אין
שום הבדל בין מציאותו מחוץ לעיגול ובין מציאותו בתוך העיגול .לא רק שהעיגול לא ריק ממנו חלילה,
אלא גם מציאותו בתוך העיגול אינה פחותה בשום בחינה ועניין כלל ממציאותו מחוץ לעיגול ,הנקודה
המדוייקת שמחדש לנו הזוהר הוא השוויון המוחלט הזה ,שאין שום חילוק בין מציאותו מחוץ לעיגול
למציאותו בפנים ,הרי מציאותו מוחלטת ,אין בה מדרגות ,לכן היא תמיד שווה לחלוטין .הצמצום לא חל
באלוהות עצמה כלל .הצמצום הוא רק שהתחדש מושג הגבול ,למרות שאינו מפריד בין צד לצד כלל,
גבול כמושג מופשט .מה שנאמר שבתוך העיגול הוא ריק ,הכוונה רק לומר שיש גבול .בלי ריק אין גבול,
לכן צריך לומר ריק ,אבל הריק הוא רק הגבול לבדו .הגבול אינו מקום כלל ,הוא לא נמצא .למשל הגבול
בין החלל שבתוך הכוס ובין הזכוכית שהיא הדופן של הכוס ,לגבול כשלעצמו אין תפישת מקום כלל.
הגבול הוא הריק ואין לו תפישת מציאות ואין ריק בעולם כלל .הגבול הוא החומר הראשון והוא הגלגל
המקיף .העיגול שכתב האר"י הוא פירוש לגלגל המקיף של אריסטו.
יש אנשים שמגשימים את ענייני חכמת הקבלה וקוראים אותם כשטחיותם באותה קריאה כמו שקוראים
עיתון ,בלי לר אות שהם משלים עמוקים ויש להם תוך ,והם אומרים שיש דעה של מקצת חכמים
שהצמצום עניינו שהעיגול ריק ממש ועשו כאילו יש מחלוקת בזה בין החכמים אם הצמצום כפשוטו או
287

חלק ד  -מטאפיזיקה

לא .והרי גם הלשון "כפשוטו" בעניינים אלה אינו כמו השטחיות שלהם .וכל זה הבל גמור ואין לשמוע
להם כלל .המחלוקת שהיתה בעניין האם הצמצום הוא כפשוטו או לא אין זה עניינה ופירושה כלל ,וכבר
כתבתי בזה.
הצמצום הוא סוד כי מצד אחד יש כאן ְשנִׁיּות שמגיעה עד עצמות הבורא ,שהרי הוא בעצמו מראש ,תמיד,
ידע שתהיה שניות זו ,והידיעה לבדה זה בעצמו כבר שניות ,זה כבר לא אחדות פשוטה מוחלטת בלי
מורכבות כלל .והסוד הוא שביחד עם זה גם אין שניות כלל חלילה ,לא רק שאין שום חילוק בין האין סוף
לעיגול ,גם אין מושג גבול כשלעצמו שאין לו מציאות והוא רק העדר ,כי גם זה סתירה לאחדות הפשוטה
המוחלטת שאין בה מורכבות כלל.
ההשכלה היא תיקון הגבול וההעדר ,זה הפירוש שהיא מפשיטה את המושכלות מהחומר .החומר הוא
הגבול .ההשכלה עניינה שיש משכיל ויש מושכל ,א' יודע את ב' .א' הוא האל וגם ב' הוא האל ,האל יודע
את עצמו ,ועדיין יסוד השניות מונח בזה .ההשכלה היא שא' נוגע בב' .הנגיעה אינה נגיעה כמו של גוף
בעל מקום ,אלא היא ביטול הגבול ,וחזרה לאחדות השלמה שאין בה גבול כלל ואין בה שניות כלל והיא
אחדות פשוטה שאין בה מורכבות כלל .ועדיין הגבול חוזר ונברא ללא הרף ,וללא הרף מתבטל וללא
הרף נברא ,ויש כאן את הרצוא ושוב ,שנעשה הפעימה של החיים של הנשימה פנימה והחוצה ,הזרמת
הדם ושאיבתו ,יום ולילה וכן הלאה .וזה הפירוש שהשכלה היא חיים כמו שכתב אריסטו שם בהמשך,
החיים הם פעימת הרצוא ושוב.
זה לשונו של אריסטו שם:
"ויש לו גם חיים .כי ּפוֹעַ ל השכל הוא חיים ,והאל הוא הּפוֹעַ ל ההוא"
כשהשכל בכח ,אין חיבור בין האין סוף לעיגול הריק ואין חיים .הבכח הוא ההעדר והחומר והגבולּ .פוֹעַ ל
השכל הוא שהוא נוגע במושכל ,כלומר מבטל את מחיצת השניות ,ונעשה אחדות גמורה .בלי שהיה גבול,
ומה שנולד מהגבול שהוא החלוקה לשני מצבים אפשריים :מצב של 'בכח' שנותן מקום לגבול ,ומצב
של 'בפועל' שהוא ביטול הגבול ,בלי כל זה לא היו חיים כי החיים יש בהם תנועה ופעימה ורצוא ושוב
ואהבה (שהיא חיבור הנפרדים ובהכרח יש בה צד פירוד) ,בלי הגבול הכל היה נצח מוחלט בלי תנועה,
כי הבורא מצד עצמו כאין סוף הוא גם מעל הגדרה של חי או לא חי.
אחרי ההקדמות נבוא ללשון אבן סינא בפרקנו" :כל יש אמיתי הוא כזה בזכות המציאות המהותית שלו,
שבגללה הוא אמיתי" .אותו "יש אמיתי" מה שהוא נקרא "יש" פירושו שהוא "יש" ,כלומר שהוא נמצא
(לולא שהיה נמצא לא היה אפשר לומר עליו שום דבר) .אחר כך אבן סינא מוסיף שלאותו "יש" יש
"מציאות מהותית" .הרי הטלנו ְשנִׁיוֹת ב'מציאות' .חילקנו את המושג 'מציאות' לשני חלקים ,האחד הוא
מה שקראנו ליש "יש" ,דהיינו שהוא נמצא ,ואז אמרנו חלק נוסף של מציאות שהוא "המציאות המהותית"
שבגללה אותו נמצא הוא אמיתי ,כלומר אותה מציאות אמיתית היא משהו נוסף על היותו של אותו "יש"
נמצא .מציאות זה דבר מוחלט ,זה האל בעצמו ,אין בזה חלקים .וכמו שכתב במו"נ א' נ"א" :היש בין
הנמצא ושאינו נמצא אמצעי?" ודבריו שם מדברים בדיוק על ענייננו ,שהמאמינים בתארים אמרו
שהתארים נמצאים אבל לא באותה מדרגת מציאות כמו של הבורא .באמת יש מדרגות במציאות ,יש מצוי
יותר ויש מצוי פחות ,כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' ה' ,וכן כתב שם בפרקים א'-ב'
שהנבראים יש להם אמיתת מציאות רק שאינה כאמיתת מציאותו של הבורא .אבל זה על דרך הצמצום,
יש חומר שהוא העדר וגבול שאינו נמצא מצד עצמו אבל הוא מסתיר את המציאות ,ובגלל ההסתר זה מה
שמוסתר נתפש כמדרגה פחותה של מציאות .אבל המציאות מצד עצמה היא אחת לגמרי .למשל אם יש
קרן אור ויש שקופית שיש בה אזורים שמסתירים את האור בכל מיני מדרגות הסתרה ונעשה מזה ציור
מלא פרטים וגוונים ,עדיין האור של הפנס של מקרן השקופיות הוא אחד ומצד עצמו אין בו חוזק יותר
גדול או פחות גדול .רק השקו פית יש בה ריבוי ומדרגות ביניים ,והן מדרגות של העדר ,של אטימות
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השקופית ,ולא מדרגות של מציאות שהוא במשל חוזק האור עצמו .המדברים חולקים על עניין הצמצום,
שהרי הוא סוד והוא סתירה וזה סולם שיש לעלות בו משלב ושלב ,וזה יוצר סוד של דבקות כי יש צד
בצמצום שהוא אין נבראים כלל וזה צד הדבקות האמיתית באלוה וצד זה מונח גם במציאות המצומצמת
החומרית שלנו ,למי שחי בתוך הסתירה של סוד הצמצום .והמדברים לא רוצים לדבוק באמת באלוה אלא
רק לפחד ממנו ,לכן ביסודם הם מטריאליסטים .זו המחלוקת היסודית שהכל סביבה ומשום כך עוסקים
ללא הרף במדברים .כשהמדברים אומרים שיש משהו שהוא מדרגת ביניים בין נמצא ובין לא נמצא,
כוונתם היא שיש אלומת אור שנייה שהיא פחות חזקה מהאלומה הראשונה החזקה ,שהרי אין אצלם
צמצום שהוא עמעומים של האור האלוהי עצמו .ולא יתכן שתהיינה שתי אלומות אור ,אם האור הוא
משל לגילוי אחדות מציאות הבורא .הויכוח של המורה נבוכים א' נ"א הוא על התארים ,התארים פירושו
הנבראים ,דהיינו מה שמצוי אבל לא באותה מדרגת מציאות כמו של הבורא עצמו ,מה שמצומצם .זה
העיגול של הצמצום .הם תפשו את הצמצום בתפישה מגושמת ,כאילו באמת בתוך העיגול ,שזה
הנבראים ,יש מציאות שהיא מצד עצמה פחות נמצאת (לא רק הסתר על ידי העדר וגבול ,היינו חומר).
מי שלא מקבל את סוד המצמום ,והדמיון לא יכול לקבל אותו כי הוא לא יכול להכיל סתירה ,בהכרח
מגיע לכפירה באחדות האל ,כלומר באל ,האל שלו הוא רק אליל של עבודה זרה .אין אפשרות אחרת.
אבן סינא ממשיך" :כך הוא מתאמת ואחד עם המציאות" .יש כאן שני עניינים" :מתאמת" ו"אחד" .הקשר
בין העיגול הריק ובין אור האין סוף הוא בשתי דרכים .דרך אחת היא "אחד" כלומר אחדות מוחלטת ,אין
נבראים כלל ,כמו טיפה שנפלה לים .הכל רק אין סוף שהוא אחדות פשוטה לחלוטין בלי מורכבות כלל
ובלי גבול כלל ובלי שום תפישה בו כלל .זה מי שזכה לסוד מעשה מרכבה .הדרך השנייה היא "מתאמת".
כלומר עושים השוואה בין העיגול הפנימי ובין האין סוף ,ובהשוואה יוצא שהם אותו הדבר .כמו שאדם
מסתכל על מרחק ואומר זה מרחק של עשרה סנטימטרים ואז משווים את המרחק הז הלסרגל וראוים
שאכן הוא שווה למרחק שמסומן בסרגל ולכן האמירה שהמרחק מידתו עשרה סנטימטרים היא אמת .או
שאם אומרים שאדם נאמן לערכים הנכונים הוא אדם אמיתי ,יש שוויון בינו ובין הערכים ולכן הוא אמיתי.
פלמ"חניק אמיתי זה מי שיש שוויון בינו ובין מאפיינים של פלמ"חניק .העיגול הוא אמיתי כי יש שוויון
בינו ובין האין סוף ,וזה רק שוויון ולא אחדות מוחלטת ממש .לכן "אמיתת הימצאו" פירושו החומר
הראשון ,אמת היא השוואה ,הנמצאים עומדים בהשוואה למציאותו ,השוואה היא כשיש פירוד .המושג
"אמת" מורה על פירוד .כשאומרים "ה' אלוהיכם אמת" ,פירושו שהוא מצומצם .וזה מה שאמרו חז"ל
שחותמו של הקב"ה אמת ,חותם הוא שוויון בין הצורה שחקוקה על אבן החותם שבטבעת ובין ממה
"ׂשימֵ נִׁי כַחוֹתָ ם עַ ל לִׁ בֶּ ָך כַחוֹתָ ם עַ ל זְ רוֹעֶּ ָך כִׁ י עַ ּזָה כַמָ וֶּת ַאהֲבָ ה
שהוטבע על השעווה מכח אותו חותםִׁ .
קָ שָ ה כִׁ ְשאוֹל ִׁקנְָאה ְרשָ פֶּ יהָ ִׁר ְשּפֵ י אֵ ש שַ לְ הֶּ בֶּ תְ יָה ".כלומר צורה שווה .יש גבול ,יש חומר ,יש פירוד,
האחדות היא רק בשוויון הצורה שמוטבעת מהטבעת לשעווה ,השעווה נפרדת מהטבעת ,אבל הצורה
האחת שיש כאן וכאן מחברת את הנפרדים ,זו האהבה שהיא חיבור בין נפרדים ,שהם גם שניים וגם אחד
גמור (שזה המוות של הקיום הפרטי ,האש שאוכלת את הסנה שהוא הפרטי) בעת ובעונה אחת ,דהיינו
סוד הצמצום.
לשון אבן סינא" :שאי אפשר להצביע עליה" כלומר מה שמחוץ לעיגול הצמצום ,שאין לו שום הגדרה
ומהות.
כוונת הפרק היא לשלול באופן העמוק ביותר את האפשרות להסתכל על המציאות כחומרית .מי שתופש
את עניין המציאות כלשעצמה (הנושא הכללי של המטאפיזיקה כמו שכתב במטאפיזיקה גמא פרק א'),
מה שהותחל בו במשל האיש המרחף ,לא יכול שלא לראות שהמציאות הארצית נובעת ממציאות
כלשעצמה מופשטת ,כמו שכתב המורה נבוכים ב' א' בעיון השלישי ,שהוא התבוננות פשוטה על
המציאות הארצית ,שמובילה לראות את הכרחי המציאות הפשוט שכל הנמצאים מציאותם נובעת ממנו,
דהיינו מי שמציאותו מופשטת ולכן ללא שום הגדרה וגם לא תחת הגדרה של מצוי או לא מצוי .מכאן
המקור לדברי הרמב"ם במו"נ ב' א' בעיון השלישי ,ומכאן המקור ללשון הרמב"ם בתחילת הלכות יסודי
התורה של כך שהכל נמצאים מאמיתת הימצאו של המצוי הראשון.
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(מתוך תגובה בעניין זה ,שעסק במשל האיש המרחף ,איך מתפישת מציאות של ה'אני"עוברים לתפישת
המציאות הכללית:
"למשל במישור החומרי ,אם גופי נמצא כגוף אז יש לו תלת ממדיות ,התלת ממדיות לא מתחילה איתי,
היא לא פרטית שלי .יש חלל תלת ממדי אחד פשוט ,אחיד ,שהוא כל המציאות ,והתלת ממדיות שלי היא
בו ,היא נסמכת עליו ,היא נוטלת בו חלק .מהתלת ממדיות הפרטית של כל גוף נפרד ,אפשר להתבונן
שיש חלל תלת ממדי אחד פשוט שכולל הכל ,והגופים הפרטיים לא ממש גוזרים אותו לחתיכות ,החלל
נשאר אחד גם כשיש גופים פרטיים ,הוא מופשט מההגדרות של "החלל שממלא אותו כלב זה" ,הוא חלל
סתם גם בלי הכלב ,והגופים רק נמצאים בחלל הזה בלי לבטל את האחדות והמופשטות שלו .החלל הוא
המצוי שממציא אותם.
תלת ממדיות היא המציאות של החומר .אנו תופשים מציאות בתפישה חומרית ,כלומר למלא חלל תלת
ממדי כלשהו .המציאות המופשטת אין לה מקום כלל .כמו המספר שלוש או מידת החסד .ובכל זאת היא
נמצאת ,וכמו שתפשנו בחומריות שחלל זה לא החתול ,אלא משהו אחד כולל הכל ,שהכל בו ,כך יש
לתפוש את המושג "מציאות" .יש מציאות אחת פשוטה כללית שהיא מציאותו של החתול ,החתול נמצא
בה ,לא גוזר ממנה חתיכה נפרדת לעצמו .המציאות הזו היא לפני מציאות הנבראים ,והיא אחד פשוט
ומוכרח ,אין בו גבולות שמחלקים לנבראים מסויימים כלשהם .זה לא מכריח שמדובר באלוה פילוסופי,
יש למציאות גם רצון ,היא דבר חי.
למציאות יש צד של אחדות פשוטה ,ולא מציאות נפרדת של חתול או משהו ,זה הצד הנבדל של האלוה.
ויש צד שבמציאות הזו החתול נמצא ,וזה הצד של הפנתאיזם של שפינוזה ,שהחתול הוא אלוהות מצד
שהוא נמצא ,מאמיתת הימצאו ,שהכל נסמך לו בהווייתו כמ"ש בהלכות יסודי התורה ב' י' .זה לא שקר,
רק שזה גם לא כל האמת.
התפישה במציאות ה"אני" כדבר נפרד מכל רשמי חושים ומתפישה חומרית של מקום וזמן ,זו נגיעה
בתפישה מופשטת של מציאות ,כלומר לא שעצם חומרי מסויים נמצא ,מזה אפשר להתרחב לתפישה
שהמציאות הזו אינה גזורה לחתיכות ,אין בה גבולות ,ולכן זה לא רק מציאות האני שלי אלא המציאות
בעצמה ,כללית ,וזה כבר תפישה באלוהים( ".עיין עוד לגבי מה שהמציאות היא דבר חי ,בתגובות
לרשימה  181בבלוג אדם חי)).
 506בעניין ה'מציאות'
אנשים אומרים ,תצבוט אותי שאדע שאינני חולם .אבל באמת ייתכן שיהיה חלום שבתוכו צובטים אותי
ואני מרגיש את הכאב ועדיין אני ישן .ייתכן חלום שיש בו בדיוק את כל חוויות החושים שיש במציאות,
ויש בו עלילת מציאות ארוכה עם כל הפרטים והרבה דמויות ,חלום נבואי יכול להיות כזה (עיין רמב"ן
על בראשית י"ח א) .לפי זה אין בכלל משמעות לשאלה האם מה שאני חווה ,התופעות ,הן מציאות
אמיתית או רק חלום .כי אין שום מבחן שיכול להבחין בין צדדי השאלה ,שהרי כל מבחן יכול להיות
בתוך החלום .גם דיקארט שאמר אני חושב משמע אני קיים ,ייתכן שהוא חולם וזה הגיון של חלום ובאמת
במציאות אינו קיים ,או שאין בכלל מציאות וממילא זה רק מוכיח שהוא חולם שהוא קיים במציאות.
המילה "חלום" כאן היא רק לצורך ההסברה ,יותר נכון לומר שיש תופעות ותו לא .את מקור התופעות
אפשר להסביר שהן נובעות מפגישה עם מציאות כלשהי או מחלום או מכל סיבה אחרת ,ובאמת למה
להניח שיש להן מקור או סיבה ,ומבחינה רציונלית הנכון הוא לומר שהתופעות הן ההתחלה הראשונה.
הרי אין לנו שום פגישה עם משהו שמעבר לתופעות ,שהוא סיבה להן ,ולכן אין מקום לבדות שיש משהו
מעבר להן ,ויש לקבוע בתורת וודאי שאין מאומה מעבר לתופעות לפי כלל המחשבה הישרה שנקרא
התער של אוקהם.
ובכל זאת אנשים לא מוותרים על המושג של מציאות אמיתית ,שקיימת מחוץ לשכל ,כשלעצמה ,ועיין
עוד בזה באדם חי רשימה " 109על סוד שאלת המציאות".
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בתחילת הלכות יסודי התורה כתב הרמב"ם" :יסוד היסודות ועמוד החכמות הוא לידע שיש שם מצוי
ראשון והוא ממציא כל נמצא".
ההבנה העמוקה בזה היא שהוא אומר לנו שאין לוותר על התפישה שיש מציאות ,למרות שהיא לא עומדת
במבחן הלוגי ,כי זה מושכל ראשון .למשל יש מושכל ראשון שאומר שא' שווה לא' ,כלומר במילים
אחרות יש א' וזה מכריח שא' הוא משהו קבוע ,שהוא עצמו ,הוא לא יכול לקפוץ סתם ככה בלי שום
סיבה להיות ב' כי בעצם הוא גם ב' לא פחות ממה שהוא א' .המתמטיקה והלוגיקה והגיאומטריה וכל
יסודות ההכרה האנושית מכל בחינותיה בנויים על המושכל הראשון הזה .נניח שאדם יאמר שאחת ועוד
אחת שווה שלוש .נאמר לו שהוא טועה ,והוא יאמר אינני טועה ,האחד פתאום הפך לשניים ,כי כמו שהוא
אחד באותה מידה ממש הוא גם שניים ,ובצירוף האחד השני זה כבר שלושה ,לרגע זה ,אולי תיכף
השלושה ירצו להיות חמישה .או מי שימכור לחברו פרה חולבת ,וכשיגיע לביתו ימצא שזה שור,
וכשיחזור למוכר המוכר יאמר לו שהפרה הפכה בלי סיבה לשור כי כמו שהיא פרה כך היא גם שור,
ותאמר תודה שהיא לא הפכה לנמר כי היא גם נמר (כמובן אם הכל הוא הכל ואין שום הבחנה ושום
הגדרה ,הרי אין מילים ואין הכרה כלל ועיקר ,וחזרנו לאחדות הפשוטה של האין סוף ברוך הוא .ברמב"ן
על בראשית א' א' כתב שהעולם נברא בחכמה ,שהיא המושכל הראשון של חוק הזהות שאומר שא' שווה
לא' .החכמה היא היש ,לפניה זה אין ,כמו המאמר שהעולם נברא יש מאין) .מחוק הזהות נגזר גם שאם
א' שווה לב' וב' שווה לג' ,אז בהכרח א' שווה לג' .כל המושכלות הראשונים כגון אלה נובעים מהמושכל
הראשון שיש 'מציאות' ,ומושכל ראשון שמציאות היא 'יש' ,כלומר יש 'משהו' שהוא מה שהוא ,ואי
אפשר שהוא גם יש וגם לא-יש ,או שהוא א' והוא גם ב' .בחלום ככל שיהיה מציאותי ,אין שום מניעה
ששלושה יהפכו פתאום בלי סיבה לחמישה ,ושפרה תהפוך בלי סיבה לנמר ושעצם יפסיק להימצא בלי
סיבה .למה לא? אולי המציאות לאמיתה היא כמו הדמיונות שרואים בעננים ,שיש ענן בדמות אדם והוא
משתנה לדמות אילן ,בלי חוקיות וסיבתיות .המושכלות הראשונים הם תפישה פשוטה בכך שיש מציאות
וגם שמציאות פירושה שדבר מוגדר באופן מוחלט כ'משהו' ,ולכן בלי סיבה הוא לא יתהפך למשהו אחר.
המצווה הראשונה בתורה ,מצוות האמונה ,היא לדעת שיש מצוי ,שיש מציאות (אחר כך יש פירוט איך
היא המציאות ,ומפרט שהיא מציאות אחת פשוטה שהיא ההתחלה הראשונה של 'מציאות' ,וממנה נובעת
מציאות משנית של דברים מרובים ,יש מצוי ראשון שהוא ממציא כל נמצא (וממילא אם הוא ממציא
בהכרח הוא חי ורוצה ויודע ויכול ,בלי כל אלה לא יתכן להמציא משהו נוסף על עצמו) .כל זה פירוט.
שורש המצווה בעצמותה הוא לדעת שיש מצוי .שיש מציאות .הפירוט נגזר ממילא מהשורש בהכרח ,וגם
מה שנובע ממנו שהנברא הוא עלול מהבורא ותלוי בו ,וזה אחד עם השורש ,אבל השורש הגדול שממנו
נובע הכל הוא עצם מה שיש מצוי ,שיש מציאות .להתעורר משנת החלומות אל המציאות .וכמו שכתב
בהלכות תשובה ג' ד').
זה לא מובן מאליו ,רוב בני האדם חיים בדמיון ותפישתם את המציאות היא כמו תפישת חלום .אבזבז
כסף בלי לספור ולא אהיה עני ,כי אפשר גם לבזבז וגם להיות עשיר .אדחוף מאכל טעים לפה והכאב
הפנימי יירגע .אתנהג רע עם בני ביתי והמשפחה לא תתפרק כי אפשר גם זה וגם זה ,א' יכול להיות גם ב'
וגם ג' ,כמו בחלום.
נאמר בפסוק "את האלהים התהלך נח" ,הוא הלך עם המציאות ,כשאין כסף לא קונים ,זו המציאות.
לאברהם נאמר התהלך לפני והיה תמים ,התמימות היא שאם אין כסף גם לא לוקחים הלוואה בלי שידוע
בוודאות שיש להחזיר בזמן ידוע .לא מתחכמים לעקוף את המציאות ,הולכים איתה ישר .מצוות אמונה
מתחילה להיבנות מדברים כאלה ,הם קרקע לאפשר את השגת המושכלות .כך כל המצוות כלולות
במצווה הראשונה שהיא מצוות אמונה ,כולן ענפים שלה ,נגזרים ממנה ממילא .כמו שכתוב בספרי
הקבלה.
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פרק ה
הערה :על ההבדל בין הסיבות של המהות לסיבות של המציאות
דבר יכול להיות ְמסוֹבָ ב 507ביחס למהותו ולאמיתתו ,508ויכול להיות ְמסוֹבָ ב בהווייתו .אתה יכול
לראות זאת במשולש ,למשל .המציאות של המשולש תלויה בשטח ובקו שהוא גבולו .השטח

במו"נ א' נ"ז כתב:
"ידוע כי המציאות הוא מקרה קרה לנמצא ולזה הוא ענין נוסף על מהות הנמצא .זהו הדבר המבואר
הראוי לכל מה שלמציאותו סיבה שמציאותו  -ענין נוסף על מהותו".
אין הכוונה כאן שהמהות היא כשהדבר הוא רק רעיון והמציאות היא שהתממש להיות עצם מורכב מחומר
וצורה ,אלא גם רעיון יש לו מציאות כרעיון .לפי זה מהות אין לה מציאות כלל וצריך הסבר לזה .במקומות
אחרים הארכתי הרבה להוכיח בלי ספק שכך הקריאה בדברים אלה וביארתי.
כתוב כאן שלהיות נמצא אין זה דבר ששייך לעצם מצד עצמו ומהותו ,זה משהו שהוא מקבל מבחוץ,
לכן זה מקרה לו ,אפשר שיקבל מציאות ואפשר שלא יקבל .המהות האפשרות שהעצם יקבל מציאות,
אבל לפני שקיבל מציאות מבחוץ לו הוא לא קיים גם לא כמחשבה.
דבר הוא אמיתי ,כלומר קיים במציאות האמיתית שהיא מחוץ לשכל ,משום שהוא מקבל מציאות מהותית
כשפע שמגיע אליו מבחוץ לו ,כלומר יש שפע מציאות שמהווה אותו בתמידות ,והוא נאמן למציאות
המושפעת עליו (מה שכתב אבן סינא "מתאמת" ,ובלשון הרמב"ם מאמיתת הימצאו) ,ואחד איתה.
המציאות היא דבר שאי אפשר להצביע עליו .כי הצבעה באותה מידה תיתכן גם אם העצם אינו במציאות,
למשל בחלום .המציאות אינה משהו שניתן להצביע עליו כי היא אינה נתפשת כלל ,הרי אין שום הבדל
שניתן לתפוש ולהצביע עליו בין מציאות לחלום ,כלומר אי אפשר להבחין במציאות ובוודאי לא להצביע
עליה .ובכל זאת אנו יודעים שיש מציאות .המציאות היא הבורא עצמו שאינו צריך סיבה למציאותו ,הוא
הכרחי המציאות ,והכל נמצאים בו ,במציאותו .זה הפירוש שהוא ממציא כל נמצא ואמיתת המציאות היא
רק לו .והוא מופשט לחלוטין ,אי אפשר לראות אותו ולא להצביע עליו .בהלכות יסודי התורה פרק ב'
הלכה י' כתב שהבורא אינו יודע שום דבר מחוץ לעצמו ,הוא יודע רק את עצמו ומזה הוא יודע את כל
הנבראים ,כיוון שהכל נסמך לו בהווייתו .ההווייה היא רק שלו ,והכל נמצאים מכח זה ,והם נמצאים
במציאות שלו.
למשל אני אינני יכול להימצא אם אין מציאות של העולם והטבע ,שהרי אני מורכב מד' היסודות והם
אותם ד' יסודות שכל המציאות והטבע מורכבים מהם ,ואני נמצא במקום ובזמן ,שהם אותו עולם שהכל
נמצאים בו ,וכן הלאה ,הרי שהעולם הוא המציאות ,ובאותה מציאות עצמה נמצאים כל הנמצאים כולם,
הם רבים אבל המציאות היא אחת ,המציאות הזו היא הקב"ה שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו.
להיות אמיתי זה ללכת עם המציאות .להיות נאמן לה .מתוך הכרה בכך שהיא מקור מציאותי וכדי לקבל
ממנה שפע מציאות יש להיות נאמן לה .הנברא נמדד לפי הסרגל שהוא המציאות .זה הביטוי של האחדות
בדרך הצמצום ,זו חובת כל אדם ,וזה מה שכתב כאן אבן סינא שהיש מקבל מציאות מהמציאות המהותית
שלו ובזה הוא אמיתי ,קבלת המציאות ממקור המציאות תלויה בנאמנות אליו ,שהיא אמת כמו שציור
הוא אמיתי כשהוא נאמן למראה של מי שמצוייר בו .מלבד זה יש דרך ליחידים של להיות אחד ממש,
שזה סוד מעשה מרכבה של דבקות גמורה .ומהאמיתיות מגיעים לאחדות ,כמו שכתב כאן אבן סינא
"מתאמת ואחד".
'מסּובָ ב'.
ומסוֹבָ ב הוא מה שמקבל את המציאות .אפשר לומר גם ְ
 507סִׁ יבָ ה היא מה שמשפיע את המציאות ְ
 508בפרק הקודם התבאר עניין האמת של דבר.
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והקו שניהם מהווים את המשולש במידה שהוא משולש 509ושיש לו מציאות של משולשיות,510
כאילו היו שתי סיבותיו :החומרית 511והצורנית .512אבל במידה שמשולש קיים ,הוא יכול להיות
תלוי גם בסיבה שונה משתיים אלה ,שאינה סיבה שמהווה את המשולשיות שלו .513זו הסיבה
הפועלת ,או הסיבה התכליתית שהיא סיבה פועלת לסיבתיות של הסיבה הפועלת.514

 509עצם בעל חומר ,השטח נחשב החומר שלו.
 510הצורה שקובע הגבול של השטח.
 511השטח.
 512גבול השטח ,שהוא קו בצורת משולש .אם במשל המשולש דו מימדיות היא משל לחומר ,הרי הקו
שמצייר משולש אינו חומרי ,הוא רק הסיום של השטח ואינו שטח בעצמו.
 513הקו התוחם את השטח הוא הסיבה שמהווה את המשולשיות שלו ,את צורתו כמשולש.
 514ענאתי הביאה את המקור מאריסטו.De Partibus Animalium, 639b :
אם נגר רוצה לבנות מיטה ,הוא יעשה בידיו וכליו פעולות הפועלות את המיטה ,הפעולות האלה הן
הסיבה הפועלת את המיטה .הסיבה הפועלת באה רק לאחר שיש לנגר תכלית והיא שתהיה מיטה שאפשר
לישון עליה .התכלית היא סיבה שתהיה מיטה ,שהרי כיון שיש תכלית שתהיה מיטה זה גורם לעשות
פעולות של בניית מיטה וזה גורם למציאות המיטה.
אם אדם מטפס על הר כדי לראות פרח יפה שבראשו ,הסיבה הפועלת את הטיפוס היא תנועת רגליו,
והסיבה התכליתית היא הפרח .בלי הפרח לא היו תנועות רגליים ,והרי שהסיבה התכליתית היא הראשונה,
ומכוחה הסיבה הפועלת נעשית.
מלבד הסיבה הפועלת והסיבה התכליתית ,יש עוד שתי סיבות לקיומו של עצם .הסיבה החומרית והסיבה
הצורנית .בלי החומר הוא לא יהיה קיים ובלי הצורה הוא לא יהיה קיים.
הסיבה החומרית והסיבה הצורנית שתיהן בעצמותו של העצם ,הן הן העצם .ההגדרה של להיות קיים
בעולם החומרי היא להיות חומר וצורה מאוחדים .עצם פירושו 'מה שקיים' ,חומר וצורה שהתאחדו .אם
זו צורת סוס שהתאחדה עם החומר הרי זה העצם שהוא הסוס .לעומת הסיבה של חומר והסיבה של צורה,
שהן בתוך העצם ,הן הן העצם ,הסיבה הפועלת והסיבה התכליתית הן חיצוניות לעצם .הן משהו נפרד
ממנו שמעניק לו את מציאותו משפע מקור מציאות חיצוני .הסיבה הפועלת והסיבה התכליתית עניינן רק
שיש משהו שנמצא ,ולא מהו אותו דבר שנמצא (מהו נקבע רק על ידי החומר והצורה שלו ,ולכן לפעמים
מדברים על העצם כחומר וצורה ומשמיטים את הַ ּפוֹעֵ ל והתכלית) ,כשאומרים ישות ללא מהות מתכוונים
למסובב ביחס לסיבה הפועלת והתכליתית ,שמכוחן הוא מקבל ישות ,מכוחן הוא יש ולא אין .מהות היא
הסיבה הצורנ ית והחומרית שמסובבות מהו אותו דבר שנמצא (עיין עוד בזה במאמרים ומקורות נלווים
מאמר  .)13הצורה היא מעל החומר ,כמו שהתכלית היא מעל הפועל.
זהו שכתב במו"נ א' נ"ח:
"ואחר זאת ההקדמה אומר שהשם יתברך כבר בא המופת שהוא מחויב המציאה אין ההרכבה בו ,כמו
שנעשה עליו מופת ,ולא נשיג אלא ישותו לבד לא מהותו ,אם כן מן השקר שיהיה לו תאר חיוב ,מפני
שאין לו מהות חוץ לישותו ויורה התאר על אחת מהם [מהמהויות]"
אבן סינא מחלק כאן בין מהות למציאות ("מסובב ביחס למהותו" ו"מסובב ביחס לישותו") ,וכמו שהביא
דעתו בקיצור במורה נבוכים א' נ"ז" :ידוע כי המציאות הוא מקרה קרה לנמצא ולזה הוא ענין נוסף על
מהות הנמצא".
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פרק ו
הערה :על ההבדל בין מהות למציאות בפועל
עליך לדעת שאתה מבין את המושג של משולש כשאתה בספק אם מציאות בפועל מאפיינת 515את
המשולש .זה משום שמשולש מצטייר אצלך כמורכב מקו ושטח ,ואינו מצטייר אצלך כנמצא.516

הסיבה החומרית והסיבה הצורנית הן מהותו של העצם ,הן העצם בעצמו ,הן לא מקרה לעצם (מקרה הוא
עניין חיצוני לו ,נפרד ממהותו ,שיכול שיהיה בו ויכול שלא יהיה בו) .מציאותו של העצם באה לו מבחוץ
לו ,הוא יכול להיות נמצא ויכול להיות לא-נמצא .המציאות באה לעצם מהסיבה הפועלת והסיבה
התכליתית ,שהן חיצוניות לו.
המהות היא העצם כשהוא בכח ,כלומר קיים כאפשרות .למשל אם האומן מפסל בגוש שיש דמות אדם,
הרי האומן לא פועל שום דבר על השיש שהוא הדמות ,הוא רק מסיר את השיש המיותר ,וממילא נמצא
לפנינו הפסל .כלומר הפסל תמיד היה בתוך הגוש בדיוק כמו שהוא עכשיו לפנינו ,עם חומרו וצורתו.
הוא היה שם כאפשרות ,יש אינספור פסלים שונים שקיימים כאפשרות בתוך גוש השיש ,ואולי גם אריחים
ומשקולות ועוד כיו"ב לאין מספר .הפסל לא שינה מאומה בשיש שהוא הפסל המסויים הזה ,הוא רק
הסיר את השיש המיותר ,והפסל שהיה בתוך הגוש בכח ,יצא אל הפועל .האפשרות באה לידי מימוש.
הפסל הפך ממהות למציאות .כיוון שהפסל היה בגוש השיש גם לפני עבודת האומן ,על חומרו וצורתו
בדיוק כמו שאנו רואים אותו ,הרי היה קיים כמהות ולא בהכרח שהאומן יסיר את השיש המיותר ויפעל
שהוא קיים במציאות .במקרה האומן הסיר את המיותר והפסל הפך ממהות למציאות ,כלומר המציאות
היא מקרה לעצם.
גם מחשבה היא לא יצירה יש מאין של החושב ,אלא כל המחשבות היו בו מקודם ,כמו שכל הפסלים
האפשריים היו בתוך גוש השיש ,והוא ביטל את המחשבות האחרות וממילא המחשבה המסויימת הזו
התהוותה בשכלו כמציאות בפועל .אם אדם חושב למצוא פתרון לשאלה כלשהי ,הוא מתרכז בשקט,
כלומר מדומם את מחשבותיו ,נעשה סביל ,מתכוון ,מרגיש את הכאב של חוסר הידיעה וחוסר האונים,
ואז לפעמים הוא זוכה והרעיון צץ במוחו כמו מאליו .אומרים "נדלקה מנורה" ,אי אפשר לפעול מציאות
של רעיון בעשייה פעילה .זה דומה קצת לתפילה.
 515כיוון שמציאות היא מקרה למשולש ,אפשר לומר שהיא מאפיינת אותו .מקרים הם המאפיינים של
המהות.
 516רבים טעו כאן לחשוב ש'מציאות' פירושה דווקא מציאות חומרית .לדעתם ה"מהות" היא התפישה
של הדבר בשכל לפני שהתממש בחומר ,והמציאות היא התממשותו בחומר .כל האפשרויות של מה
שיכול להתקיים בחומר ,אפשר לתפוש אותן בשכל בתפישה לא חומרית .למשל באותו גוש שיש אפשר
לפסל את דמותו של ראובן ואפשר לפסל את דמותו של שמעון וכן דמויות לאינספור .השכל יכול לצייר
את כל האפשרויות האלה בציור שכלי ,חלק מהן תתממשנה להיות פסל שיש שקיים במציאות אם האומן
יפעל זאת ,וחלקן תישארנה רק במחשבה ,כלומר מהות בלי מציאות ,דהיינו אפשרות בלי מימוש.
כשאנו דנים במציאות החומרית ,אכן מציאות שהיא רק ציור בשכל היא רק אפשרות למציאות ,ורק מה
שהתממש להיות עצם חומרי הוא נמצא בפועל .אנו יכולים בחושים לתפוש את מה שנמצא בפועל ,ואנו
יכולים לתפוש בשכל המופשט את האפשרויות שלא קיבלו מציאות ונשארו רק מהות ,שהיא אפשרות
להיות נמצא שלא התממשה.
אבל הרי כבר איננו נמצאים בחלק הפיזיקה ,אלא התחלנו את חלק המטאפיזיקה .כאן אנו מתבוננים לא
רק בעולם החומרי שבו 'מציאות' מוגדרת כאיחוד של צורה וחומר .הרי מתחילת חלק זה אבן סינא טורח
להראות שהמציאות אינ ה תלויה במוחשיות ,וכבר בפרק הראשון הוא מראה שהאידאה הכללית 'אדם'
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קיימת בעצמה בקיום בפועל גמור בלי גוף חומרי וקיומה קודם לקיום בני האדם הפרטיים ראובן ושמעון.
מה שאריסטו כתב בקטגוריות פרק ה' ,ש'מציאות' במובן הכי ראשוני אמיתי ומוחלט היא המציאות של
העצם הפרטי ,ראובן ,והמציאות של הכולל 'אדם' (שנקרא המין ,הצורה ,האידיאה ,ההגדרה ,כל אלה
משמעותם אחת .וכן ראובן נכלל גם בכוללים שהם סוג' :חי'' ,עצם') ,קיים רק בקיום משני שנשען על
קיומו הראשוני של הפרט ,זה השלב הראשון בסולם ,שממנו נכנסים לפיזיקה ,ומשם עוברים
למטאפיזיקה ,וכאן לומדים שבאמת הוא להיפך ,האידיאה היא זו שקיימת במובן הכי ראשוני אמיתי
ומוחלט ,וקיומו של העצם נשען עליה.
וכמו שכתב הרמב"ם באיגרת תחיית המתים:
"מה שיעלה בדמיון ההמון אשר לא יאמינו שיש מציאות חזקה רק לגוף ומה שאינו גוף אבל הוא בגוף,
רצה לומר כמקרים הוא גם כן נמצא אצלם אבל אין חזקתו במציאותו כחוזק הגוף .ואולם מה שאינו גוף
ולא מקרה בגוף אינו נמצא אצל הסכלים אשר הם בלא ספק ,אף על פי שהזקינו ,גמולי מחלב עתיקי
משדים ,ומפני זה יאמינו רובם שהשם גוף אצלם ,שאם לא יהיה גוף אינו נמצא .ואמנם הנקראים חכמים
באמת ,לא ע ל דרך העברה ,הנה התבאר אצלם ,שכל נבדל מן החומר הוא יותר חזק המציאות מבעל
החומר ,ואין ראוי לומר יותר חזק ,אבל מציאות הנבדל יותר אמתית ,מפני שלא ישיגהו אחד מאופני
השנוי ,והם אשר התבאר אצלם במופת שהשם אינו גוף ,ומפני זה מדרגת מציאותו יתעלה בתכלית החזוק.
וכן כל נברא נבדל ,רוצה לומר המלאכים והשכל ,הוא במציאותו חזק מאד ,קיים יותר מכל גוף ,ומפני זה
נאמין אנחנו שהמלאכים אינם גופות ,ושבני העולם הבא נפשות נבדלות ,רוצה לומר דעות .וכבר בארנו
ראיות מן התורה על זה במאמרנו המכונה "מורה הנבוכים"".
כדי לדבק את כל הרבדים של כוחות התודעה באמת ,כולל הילדותיים והבהמיים ,כח הדמיון ,צריך
להתחיל מהתפישה שהמציאות היא בחומר (ולכן בקטגוריות שהוא הספר הראשון כתב כך) ,ומשם
לעלות בסולם ביחד עם כח הדמיון עד התפישה הגבוהה יותר של מציאות נפרדת מחומר .בחלק זה אבן
סינא כבר עוסק במציאות נפרדת מחומר ,ולכן הראה לעיל חלק ד' פרק א' שאין זה נכון מה שכתוב
בקטגוריות אלא האמת שהמציאות במובן הכי ראשוני מוחלט ואמיתי היא דווקא בצורה.
אין ספק שמבחינת המטאפיזיקה משולש גיאומטרי הוא עצם שנמצא בפועל ,יש לו מציאות שלמה
ואמיתית בפועל ,יש לו ישות ,מציאות ,ולא רק מהות .לכן יש לשאול אם אנו אומרים שתיתכן מהות בלי
מציאות ,שהרי המציאות היא רק מקרה למהות ,מהי מהות בלי מציאות של ישות גיאומטרית כמו משולש,
או של ישות מופשטת כמו מידת החסד.
אני חוזר :מהחידוש של אבן סינא שהמציאות היא מקרה למהות ,יוצא שיש מהות שאין לה מציאות .על
זה יש לשאול מה הפירוש של מהות בלי מציאות .יש שהסבירו שמהות בלי מציאות היא צורת הדבר
בשכל לפני שהתממשה בחומר .אני חולק עליהם ואומר שהם צודקים רק כשמדובר על עצם גשמי ,אבל
אבן סינא דיבר על מציאות לא רק במובן של התלבשות בחומר ,אלא גם במובן של מציאותן של ישויות
מופשטות ,ואם ישות מופשטת שנתפשת רק בשכל היא נחשבת נמצאת ,אז איך נבין את האמירה של אבן
סינא שאותה ישות מופשטת יכולה להיות מהות בלי שיש לה מציאות .מה זה "מהות בלי מציאות" של
ישות מופשטת ,שמציאותה היא בפועל גם כשהיא מופשטת ואינה צריכה התלבשות בחומר כדי להימצא.
הרמב"ם הבין את פרקנו כמו שביארתי ,לפי מה שכתב במו"נ א' נ"ז:
"ידוע כי המציאות הוא מקרה קרה לנמצא ולזה הוא ענין נוסף על מהות הנמצא .זהו הדבר המבואר
הראוי לכל מה שלמציאותו סיבה ,שמציאותו ענין נוסף על מהותו .אמנם מי שאין סיבה למציאותו ,והוא
האלוה ית' וית' לבדו ,כי זה הוא ענין אמרנו עליו ית' שהוא מחויב המציאות ,תהיה מציאותו עצמו
ואמתתו ,ועצמו מציאותו ואינו עצם קרה לו שנמצא ,ותהיה מציאותו ענין נוסף עליו .שהוא מחויב
המציאה תמיד אין מתחדש עליו ולא מקרה קרה לו".
הדבר היחיד שהמציאות אינה מקרה לו הוא הבורא; כלומר כל מה שאינו הבורא עצמו ,ונכלל בזה
האידיאה המופשטת 'מידת החסד' או האידיאה המופשטת 'אדם' ,וכל שכן ישות מתימטית או גיאומטרית
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או לוגית ,וכל מה שקיים כישות מופשטת מלבד הבורא (וכגון מלאכים שהם השכלים הנפרדים והספירות
של בעלי הקבלה ועוד כיוצא בהם) ,כל אלה מציאותם היא מקרה להם ,ולכן יש להם מהות שאין לה
מציאות .ויש להבין בגופים שאין להם חומר ,שמציאותם היא רק ההגדרה שלהם ,מה ההבדל אצלם בין
מציאות למהות (גם תומס אקוינס הבין שגם בעצמים מופשטים יש חלוקה בין מציאות למהות ,כמו
שהביאה ענאתי בהערות כאן).
בחלק א' של הרמיזות וההערות ,הוא החלק על לוגיקה ,בתחילת פרק עשירי ,בעמ'  54במהד' ענאתי
(העתקתי את הקטע במאמרים ומקורות נלווים מאמר  )12כתב אבן סינא בפירוש גמור שמהות בלי
מציאות יכולה להיות גם של אידיאה כמו 'אדם' וגם של מושכל מופשט לגמרי ,והם צריכים שמהותם
תקבל מציאות ממקור חיצוני להם.
אבן סינא נוקט דוגמה מעצם חומרי ,משולש חומרי ,שהמהות שלו היא התפישה של משולש גיאומטרי
מופשט ,והמציאות שלו ,שהיא מקרה לו ,היא יציאתו לפועל כעצם חומרי (כצלע של מצולע עשוי נחושת
או מגולף בעץ וכיו"ב ,שאחת מצלעותיו היא משולש) .המהות היא מה ש'אפשר' שייצא אחר כך לפועל
בחומר ,מה שקיים 'בכח' ,והיציאה לפועל בחומר היא המימוש של האפשרות הזו ,וזו ה'מציאות'.
בדוגמה הזו אנו יכולים לתפוש בשכלנו את האפשרות ,הבכח.
כל דבר שקיים בפועל קיים כי יש אפשרות שיהיה קיים בפועל .ברגע הראשון של מעשה בראשית נבראו
כל האפשרויות ,זו הנקודה הראשונה ההיולית ,כמו שכתב הרמב"ן על בראשית א' א' ,ואחר כך לא
מתחדש שום דבר ,אלא רק אותן אפשרויות מתממשות וחוזרות להיות אפשרות ,תנועה של לידה ומוות,
והכל רק על יסוד האפשרויות שנבראו כולן ברגע הראשון.
ברובד הפיזיקה של המציאות ,משולש חומרי יכול להיות קיים כי יש אפשרות שיהיה קיים ,האפשרות
הזו היא המשולש שהתפש במחשבה בלבד .אבל אם נסתכל על משולש שנתפש במחשבה בלבד כעל
עצם שקיים בפועל ,כמו שהוא ברובד המציאות המופשט של המטאפיזיקה ,איננו יודעים איך לתפוש את
ה'אפשרות' של משולש כזה להיות קיים ,לפני שהאפשרות התממשה ולפני שהמשולש המופשט אכן
קיים בפועל כמושג במחשבה.
לפי אריסטו כדור המציאות הוא כדור סופי .מחוץ לכדור הזה אין חלל ריק ,אין מקום וזמן ,רק העדר
גמור שאין לשכל שום תפישה בו כלל .אם טיפה נופלת לים מצד הטיפה היא נעדרת אבל מצד הים יש
מציאות .מה שמחוץ לכדור המציאות הוא העדר גמור ,דהיינו זה העדר גמור של נבראים אבל מציאות
גמורה של הבורא .הביטוי בריאה יש מאין הוא תמוה ,הרי הנבראים נבראו מהבורא שהוא היש הגמור,
הוא לא 'אין' .אלא כיוון שאין לו שום הגדרה כלל ,גם לא הגדרות של יש או אין ,הוא לא נתפש כלל ולכן
לא נחשב קיים ,הוא מעל הגדרות של קיים או לא קיים .יש פירושו משהו מוגבל ומצומצם ,שנפרד
מהאחדות הפשוטה של האין סוף ברוך הוא ,ו'אין' הוא האין סוף ברוך הוא שאינו יכול להיות מוגבל
להגדרה של 'יש' (הגדרה של 'יש' כרוכה בחוק הזהות' ,יש' מחוייב להיות באופן של א' שווה א' ,כלומר
אם הוא משהו הוא בהכרח המשהו הזה ולא משהו אחר ,אם הכלב הוא 'יש' אז בהכרח הוא צריך להיות
יש ככלב דווקא ולא יתכן שהוא גם חתול וכל שאר העצמים באותו זמן .הבורא בעצמו לא ייתכן שיהיה
מוגבל לחוק הזהות (כי אז הוא לא יהיה הכרחי מציאות ויש הוכחה על הכרחי המציאות כמו שכתב
המו"נ ב' א' בעיון השלישי .אם א' שווה לא' ,אז ייתכן גם שלא יהיה שווה ואז הוא לא יהיה קיים .לכן
כל מה שכפוף לחוק הזהות אפשר שלא יהיה קיים ואינו הכרחי מציאות) ,לכן הוא גם לא יכול להיות
מוגדר כ'יש').
זה מה שכתב האר"י בספר עץ חיים שער א' ענף ב' שתחילת הבריאה היא שאור האין סוף פינה עצמו
לצדדים ונשאר כדור ריק באמצע .מבחינת הנבראים תוך הכדור הוא המציאות וחוץ לכדור הוא אין; מצד
הבורא להיפך ,חוץ לכדור זו מציאות פשוטה לחלוטין של אור אין סוף ברוך הוא ,קבועה ונצחית ,ובתוך
הכדור כביכול יש פחות אחדות פשוטה ונצח.
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הגלגל המקיף הוא מושג הגבול .לכדור יש גבול רק כלפי צידו הפנימי ,זה מושג הגבול כשלעצמו ,הגבול
מצייר צורות ,מגדיר הגדרות ,ומזה היסוד למציאות הנבראים .זה מה שכתב האר"י שהחלל הריק של
הצמצום התמלא מייד קו אור שצייר בו צורות .קו האור הוא מושג הגבול שמאפשר לצייר צורות .הצורות
הן צמצום של מה שנעדר בתוך אותו חלל ריק .כמו שהשיר "אורי" של רחל הוא ציור של הילד שלא נולד
למשוררת .ההעדר ,הריק ,הגעגוע ,גורם בריקנותו לצייר את מה שאליו מתגעגעים .כך החלל הריק מצייר
את הצורות ,שגבולותיהן הם קו האור שחודר לחלל הריק.
ההעדר הזה הוא הקיום בכח של האידיאות המופשטות ,הוא גוש השיש שממנו יוצאות אל הפועל
החקיקות של צורות מסויימות .מי שתופש אותו רואה את סך כל האפשרויות לאידיאות מופשטות .זו
הנקודה ההיולית שדיבר בה הרמב"ן ,החומר הראשון.
במו"נ א' ה' ,ב' כ"ו (צירוף שני המקומות ביחד) הרמב"ם כותב על אצילי בני ישראל שחזו את האלהים,
הם היו בטוחים שמה הם חוזים בו זה אלהי ישראל ובאמת מה שחזו בו הוא החומר הראשון .כי החומר
הראשון הוא החלל הריק ,שהוא מושג הגבול כשלעצמו (שעומד בסתירה לאין סוף ברוך הוא שלא שייך
בו גבול ,ולכן הגבול נמשל בחלל ריק מאלהות) .ומהגבולות מצטיירות צורות ,וההעדר מכריח ציור ,כמו
מי שקם ממיטתו ונשאר במיטה שקע בציור צורת גופו ,כי העדר הוא העדר של משהו ,והמשהו הזה
מצוייר בהעדר בדרך חקיקה וגילוף ,כמו שחוקקים אותיות באבן .לכן ההעדר הוא זה שנראה כמצייר את
הצורות ולכן סברו שהוא אלהי ישראל .באמת אם אדם קם ממיטתו ונשאר שקע כציור צורת גופו ,לא
העדרו צייר את צורתו בשקע הזה אלא הוא עצמו .אבל אפשר לטעות שהחלל הריק שנשאר אחרי שקם
הוא זה שצייר את צורת גופו במיטה וזו טעותם של אצילי בני ישראל.
בהעדר יש אפשרות לצייר כל צורה ,כמו שבגוש אבן יש אפשרות לגלף כל צורה ,או לחקוק כל כתב .מי
שמשיג את ההעדר משיג ממנו את כל האפשרויות של צורות שיש אפשרות שיצטיירו.
נאמר על משה רבינו שהוא ידע את כל מה שנברא ,שנכתב עליו "בכל ביתי נאמן הוא" .והרי לא יתכן
שידע את הגודל המדוייק של כל כנף של כל חרק וכל תנועה שלו ,אלא הוא השיג את ההעדר ,את החומר
הראשון ,ומשם ידע את כל מה שנמצא בו בכח .למשל אם יש משוררת שאין לה ילד והיא מתגעגעת
לילד ,ומהגעגועים נכתבים שירים שמתארים את הילד החסר (ואלה הצורות שכשהן מתלבשות בחומר
נעשות לעצמים מציאותיים ,וכל המציאות שאנו מכירים בשרשה היא רק העדר ,כמו חקיקה באבן שהיא
הצטיירות על ידי שמעדירים מהאבן) ,אם מישהו משיג את תחושת ההעדר שלה ממש עד תומה ,במלואה,
נוגע בעצב שלה בנגיעה שלמה ,הוא מזה יכול כבר לדעת את כל השירים שהיא יכולה לכתוב מכח הגעגוע
הזה .גם אם לא יוכל ממש לדעת את המילים המסויימות ,אבל אחרי שהיא תכתוב את השיר במילים
מסויימות הוא יכיר את השיר הזה מתוכו של השיר ,כאילו כבר ידע אותו מקודם ,כאילו הוא כתב אותו.
זו כוונת הגמרא במנחות כ"ט ב' שמספרת שמשה רבינו ראה איך רבי עקיבא דורש על כל קוץ וקוץ תילי
תילים של הלכות ,ומשה לא הבין מה רבי עקיבא אומר וחלשה דעתו" .כיון שהגיע [רבי עקיבא] לדבר
אחד ,אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך? אמר להן הלכה למשה מסיני .נתיישבה דעתו [של משה]".
זה סוד מה שאמר הקב"ה למשה וראית את אחורי ופני לא יראו .אחורי הוא בחינת ההעדר ,החומר
הראשון .אצילי בני ישראל השיגו את החומר הראשון ,ההעדר שמצייר את הצורות ,וטעו שהוא האלוה.
משה השיג מה שהם השיגו בידיעה שהצורות רומזות לאלוה הנמצא באמת ,שאליו הגעגוע שמצטייר
בהעדר ,לכן זו השגה גבוהה יותר שיש בה מקצת מהשגת עצמות הבורא אבל עדיין דרך הכלי של ההעדר
ולא בלי תיווך .וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה א' י' שמשה השיג כמו שמשיגים אחוריו גופו
ומלבושו של איש ,הדברים שמצטיירת בהם נפשו ,שזהו ההעדר.
ברמב"ן על בראשית א' א' כתב על החומר הראשון (שהוא החלל הריק ,הוא ההעדר ,הוא הגלגל המקיף,
הוא התוהו ,הוא מה שקורא לו אפלטון בתורותיו שבעל פה "השניים הבלתי מוגדר" ,או "הגדול
והקטן"):
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"הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת .ואין אצלנו בלשון הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון
"ברא"; ואין כל ה"נעשה"  -תחת השמש או למעלה  -הווה מן האין התחלה ראשונה .אבל הוציא מן
האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאד ,אין בו ממש ,אבל הוא כוח ממציא ,מוכן לקבל הצורה ולצאת מן
הכוח אל הפועל .והוא החומר הראשון ,נקרא ליוונים "היולי" .ואחר ההיולי לא ברא דבר ,אבל יצר ועשה,
כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות ותיקן אותן.
][...
והחומר הזה ,שקראו היולי ,נקרא בלשון הקדש "תֹ הּו"
][...
הנה בבריאה הזאת ,שהיא כנקודה קטנה דקה ואין בה ממש ,נבראו כל הנבראים בשמים ובארץ".
מי שמשיג את הנקודה הזו של החומר הראשון ,משיג שם את כל הצורות כשהן בכח ,קיימות כאפשרות.
החומר הראשון הוא העדר ,החלל הריק ,הגבול שהוא העדר של הכרחי המציאות שאין בו שום הגדרה
וגבול (ומבחינה זו הוא נקרא חומר והעדר) ,אבל הוא גם מקור כל הצורות ,הוא זה שמצייר אותן ,כמו
שהגעגוע של רחל המשוררת לבן הוא הכח המצייר שצייר אצלה את הציור של ילד שכתבה עליו בשיר
אורי .לכן אותו חומר ראשון נקרא גם הגלגל המקיף שהוא מקור כל העולם וליבו ומקור כל כוחותיו
וחיותו וכל תנועה שבו ,כמו שבאר במו"נ א' ע"ב שכל הגופים והתנועות והנפשות הכל מהגלגל המקיף.
לכן החומר הראשון ,הוא הגלגל המקיף ,נקרא "אמיתת הימצאו" כמו שכתבתי.
אבן סינא לא רצה לכתוב את כל זה בפירוש ,כי אצלו זה סוד שאין לגלות ,לכן כתב רק את הדוגמה מעצם
חומרי ,המשולש ,שהוא לפי העולם במבט של כח הדמיון ,של הפיזיקה ,ההגדרה של 'נמצא' .אבל הוא
רמז למה שכתבתי כי בדוגמה שלו הוא דיבר על משולש גיאומטרי .הוא היה צריך לדבר על גוף תלת
מימדי שלפי מבט הפיזיקה התיאור הגיאומטרי שלו הוא המהות ,הבכח ,וכדור נחושת (או שאר חומר)
זה המימוש בפועל .כשאריסטו נוקט דוגמה ליציאה אל הפועל של גוף גשמי ,הוא מדבר על גוף תלת
מימדי כגון כדור .המשולש שדיבר עליו אבן סינא כאן הוא גוף דו מימדי ואינו יכול לצאת אל הפועל
בחומר .אפשר בדוחק לומר שצלע של פירמידה היא משולש דו מימדי שקיים בעולם החומרי ,אבל זה
לא מדוייק כי לפי אריסטו הגוף הוא לא הדופן שלו אלא מה שתחום בין הדפנות ,והדפנות עצמן לא
קיימות .בקושי הזה רמז אבן סינא שהוא לא מתכוון רק למימוש בחומר של גוף גיאומטרי ,אלא גם למה
שכתבתי ,למימוש של ההעדר שהוא החומר הראשון בצורה מופשטת כלשהי .המהות היא החומר
הראשון שהוא הצורות בכח ,הנקודה ההיולית ,והמציאות היא הצטיירות הצורה המופשטת ,שיש לה
הגדרה כלשהי.
אנחנו כחסרי יכולת לתפוש מציאות מופשטת ,יכולים ללמוד גיאומטריה ולדעת על משולש .כשאנו
לומדים גיאומטריה איננו שואלים את עצמנו אם המשולש הגיאומטרי באמת 'קיים' במלוא מובן המילה
למרות שהוא מופשט .המושג 'קיים' בעניין זה מבלבל אותנו ולכן אנו מתעלמים ממנו .זה לא פוגם כלל
ביכולת ללמוד גיאומטריה ,כי היא עוסקת במהות המשולש ולא בשאלת הימצאותו .מוכח מכאן
שהמציאות היא עניין נפרד מהמהות.
(יש מקומות שנאמר בהם שצורה היא תמיד בפועל גמור בניגוד לחומר שהוא 'בכח' והצורה מוציאה
אותו מהכח אל הפועל .זה נכון כשמשווים במבט של הפיזיקה חומר מממשי מוחשי לאידיאה מופשטת,
אבל במבט גבוה יותר ,של המטאפיזיקה ,הרי כל אידיאה יש בה בחינת חומר ביחס לאידיאה שמעליה,
כי אידיאה היא דבר שיש לו הגדרה ,והגבול שנותנת בה הגדרתה אפשר שהיה שונה ,האידיאה לא קיימת
באופן מוחלט ,היא תלויה בהגדרתה ,לכן היא קיימת כאפשרות ,וכל אפשרות היא בכח .רק האלוה עצמו
אינו בחינת חומר לשום דבר ורק הוא באופן מוחלט בפועל גמור.
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פרק ז
רמיזה :הסיבתיות של הסיבה הפועלת והסיבה התכליתית
הסיבה למציאותו של דבר ,שיש לו סיבות שמכוננות את מהותו ,היא סיבה מהסיבות האלה ,כמו
הצורה ,או של כולן במציאות  -זו הסיבה של האיחוד של הסיבות האלה.
הסיבה התכליתית ,שלתכליתה הדבר הינו ,היא במהות וצורה ,סיבה לסיבתיות של הסיבה
הפועלת ,בעוד שבמציאות היא נפעלת ממנה .517הסיבה הפועלת היא סיבה מסויימת של המציאות
של הסיבה התכליתית ,אם האחרונה היא מבין התכליות שיצאו אל הפועל ,אבל אינה סיבה
לסיבתיות או לצורה של הסיבה התכליתית.518

במורה נבוכים ב י"ב כתב:
"אמנם מה שנמצאו ממחודשים שאינם נמשכים אחר מזג ,והם הצורות כלם ,אי אפשר להם גם כן מבלתי
ּפוֹעֵ ל רוצה לומר נותן הצורה [הוא השכל הפועל] ".מבואר שהצורות אינן בפועל תמיד ,אלא יש צורות
בכח ,כי הן צריכות ּפוֹעֵ ל שיוציא אותן מהכח אל הּפוֹעַ ל .ומבואר שמציאות הצורות נחשבת מציאות
בפועל ,ולא רק מציאות שהיא בחומר נחשבת מציאות בפועל).
בהרמיזות וההערות חלק א על לוגיקה ,בפרק י ,עמ' ( ,55עיין שם בהערה של ענאתי מספר  )29את
הדוגמה שהוא מביא כאן ממשולש הוא מביא שם מאדם ,עיין שם ,ואין כאן המקום להאריך בזה.
 517המטרה שתהיה מיטה שאפשר לשכב עליה ,שזו הסיבה התכליתית למציאות המיטה ,היא זו שגורמת
לתנועות הידיים של הנגר לנוע ,שזו הסיבה הפועלת .לכן הסיבה התכליתית היא סיבה למציאותה של
הסיבה הפועלת .אבל המציאות של הסיבה התכליתית ,מה שיש מיטה במציאות ,הסיבה לזה היא הסיבה
הפועלת ,לכן הסיבה הפועלת היא סיבה לכך שהסיבה התכליתית תתקיים במציאות .לכן רק "במהות
ובצורה" הסיבה התכליתית היא הסיבה לסיבה הפועלת ,אבל במציאות זה להיפך.
 518כדי שעצם יהיה קיים ,צריך קודם שמהותו תהיה קיימת (כלומר שתהיה אפשרות למציאותו ,שיהיה
נמצא בכח .המציאות בכח היא המהות) ,ואז צריך שתהיה למהות הזו מציאות (שייצא מהכח אל הפועל,
שהאפשרות תתממש) .הסיבות למהות הן הצורה והחומר (גם במבט של המטאפיזיקה המציאות היא
צורה וחומר ,רק שהחומר יכול להיות מופשט ,למשל מידת הדין היא בבחינת חומר למידת החסד) .יש
בחינה שבה הסיבה היא רק הצורה ,בה המהות ,והיא הסיבה להתאחדות הצורה בחומר .החומר סביל,
הצורה היא הכח החי שפועל את ההתאחדות עם החומר ,והוא רק מצע להצטיירותה ,מצע שאין לו שום
קיום מצד עצמו אלא הוא כמו בחינה בצורה שהיא יכולה להצטייר ,להיות בעלת גבולות (דיוק המושג
של 'חומר' הוא גבול ,בחינת החומר של משולש גיאומטרי הוא שהוא יכול להיות בעל גבולות ,זה מה
שאפשר לצורה שלו להצטייר .משפט שאומר שהמשולש מורכב מהיותו משולש ומכך שהוא יכול לקבל
מושג של גבול ,שמאפשר לו שתהיינה לו צלעות ,הוא משפט תמוה ,כי מה שהוא משולש ומה שהוא
יכול שהיה בו מושג של גבול ,שהוא לא אין-סופי ,זה דבר אחד .פשוט שאם המשולש לא יכול לקבל
גבולות ,כי הוא אין סופי במהותו ,אז אינו משולש כלל) .לכן לא רצה להזכיר את החומר כאילו הוא
במעמד שווה עם הצורה( .עיין בספר התחלות הנמצאות מאת אלפראבי ,בדפים הראשונים ,דיון עמוק
וארוך בשאלה האם הצורה כסיבה היא מעל החומר כסיבה ,שהצורה היא סיבה לאיחוד הצורה עם
החומר ,או אפילו למציאותו של החומר ,או שצור הוחומר הם סיבה במובן שווה ואין אחד מהם סיבה
לשני ,ומראה שיש בחינה כזו יש בחינה כזו)
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זו כוונת אבן סינא שכותב כאן לגבי הסיבות למהות" :סיבה מהסיבות האלה [דהיינו צורה וחומר] ,כמו
הצורה ,או של כולן במציאות [כלומר הצורה והחומר]  -זו הסיבה של האיחוד של הסיבות האלה [כלומר
הצורה היא הסיבה לאיחוד של הצורה והחומר].
אחרי שנגמר הדיון בסיבות של המהות ,הוא עובר לסיבות של המציאות ,שהן הסיבה הפועלת והסיבה
התכליתית .הסיבה הפועלת של המיטה היא תנועות הידיים של הנגר ,והסיבה התכליתית היא שיהיה
משהו שמתאים לישון עליו .הסיבה הראשונה של היות הדבר נמצא היא התכלית שלו ,מכאן מתחילה כל
מציאותו ,אם לא היה רצון שיהיה משהו שמתאים לישון עליו ,לא הייתה שום התחלה למציאות המיטה.
המהות נולדת מהתכלית ,צורת המיטה היא צורה של משהו שמתאים לישון עליו ,וזה נולד מהתכלית
שהיא שינה על מיטה .זו ההגדרה של מיטה ,משהו שיש לו צורה שמתאימה לשינה עליו ,וזו המהות של
המיטה .החומר גם נגזר מהתכלית ,התכלית פוסלת שחומר המיטה יהיה קרח .תנועות הידיים של הנגר
שבונה את המיטה הן הסיבה הפועלת .מה שמוליד את תנועות הידיים האלה היא התכלית .אם התכלית
נמצאת בפועל ,שאדם ישן על המיטה בנוחות ,זה נפעל מתנועות הידיים של הנגר ,לגבי התכלית שקיימת
בפועל הסיבה הפועלת פועלת אותה ,אבל את המהות של התכלית תנועות הידיים של הנגר לא פועלות,
להיפך ,המהות של התכלית היא זו שבגללה מתחילות תנועות הידיים של הנגר.
גם במשל של אדם שמטפס על הר כדי לראות פרח ,ראיית הפרח בפועל ,שהיא התכלית ,נגרמה מכח
תנועות רגליו שהן הסיבה הפועלת .אבל הטיפוס על ההר התחיל מהסיבה התכליתית ,ראיית הפרח,
ובמהותה היא זה שהולידה את תנועות הרגליים של שטיפוס ,שהן הסיבה הפועלת.
החשיבות של הדיון הזה ,היא כי אריסטו במטאפיזיקה למבדא באר שמה שהאלוה מניע את הנבראים
(באמת ההנעה הזו היא השפעת מציאות עליהם ,תנועתם זו היא היא מציאותם ,ובמקום אחר הארכתי
בזה) הוא בדרך של סיבה תכליתית ,הוא כמו הפרח שבראש ההר שמניע את האנשים לטפס כי הם נכספים
ליופיו .הגלגל נע בתנועה סיבובית כי הוא נכסף לשכל המופשט .כך האלוה מניע בלי שהוא בעצמו נע,
משתנה .אם האלוה היה הסיבה הפועלת של הנבראים הוא היה משתנה ,מי שדוחף דחיפתו משתנית עם
תנועתו של מי שנדחף על ידו .גם באופן מופשט ,אם מישהו יכול לברוא מציאות מכח שהוא חושב עליה
או רוצה בה ,הרי מחשבתו משתנה כשהוא חושב על פרטי המציאות שהוא בורא ועל תנועתה .לכן בהכרח
האלוה אינו הסיבה הפועלת אלא רק הסיבה התכליתית .מה שדוחף את הגלגל ,הסיבה הפועלת ,היא
נפשו של הגלגל עצמו ,שהיא כח חיים ,שיכול לפעול תנועה עצמית .צריך לומר שהסיבה התכליתית
בוראת את נפשו של הגלגל שהיא הסיבה הפועלת ,שהרי האלוה ברא את הכל לבדו מאפיסה מוחלטת.
זה קשה מאוד להבנה.
לכאורה המציאות של כל דבר היא מכח כל ארבעת הסיבות שמנה אריסטו (הַ ּפוֹעֵ ל ,החומר ,הצורה,
התכלית) .לפי דברי אריסטו שיש ד' סיבות ,מה שהעצם נמצא אינו אך ורק מכוחו של האלוה בלי שיש
לו שותף לבריאת המציאות ,כי האלוה הוא רק הסיבה התכליתית למציאות הנבראים והוא לא שאר
שלושת הסיבות
כאן הכוונה של הדברים היא לומר שהסיבה התכליתית היא הצורה של כל שאר הסיבות ,היא הראשונה,
וכוללת את כל שאר הסיבות.
הצמצום
יש כאן עומק נוסף .המורה נבוכים כתב (מו"נ ב' ב' ועוד) שכל דבריו הם רק בעניין סוד מעשה מרכבה,
שהוא סוד הצמצום ,והוא לא מדבר בשום עניין זולת זה ,וגם אבן סינא כך .לכן בכל מקום כדי להבין
דבריו אנו חוזרים לנושא הצמצום .כל הספר הוא פרשנות על הצמצום .וגם הפיזיקה והמטאפיזיקה אינם
עוסקים אלא בסוד הצמצום ,וכמו שכתב הרמב"ם בפתיחת מורה נבוכים ובפירוש המשניות חגיגה ב' א'
שסוד מעשה מרכבה הוא המטאפיזיקה של אריסטו ,הנקרא חכמת האלוהות (יש כאלה שאינם יודעים
זאת ,וכשהם לומדים את אריסטו זה כמו מי שלומד ספר מתמטיקה וסבור שהוא לומד ספר גיאוגרפיה).
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אחזור שוב על תמצית הנושא :האלוה מתגלה בשתי התגלויות סותרות לגמרי ,האחת שהוא נבדל ונקי
מהעולם באופן מוחלט ,כי הוא אחד פשוט ומוחלט בלי מורכבות כלל ,בלי שום הגדרה וממילא בלי שום
אפשרות לתפישה בו ,זה הביאור שהוא הכרחי המציאות  -אין אפשרות להעלות על הדעת את שלילת
מציאותו כי הוא גם לא נתון תחת ההגדרה של נמצא או לא נמצא; והשנייה שהוא אחד עם העולם ,הוא
בורא מנהיג ומשגיח ,וסדר הצורות שבעולם מודיע עליו .אין יישוב לסתירה הזו ,כמו שכתב עליה המו"נ
א' ע"ב "ברוך מי שניצחה אותנו שלמותו" עיין שם .בהכרח הבורא הוא אחד פשוט מוחלט בלי שום
מורכבות כי רק כך הוא הכרחי המציאות ומוכרח שהמציאות מקורה בהכרחי מציאות כמו שכתב המו"נ
ב' א' בעיון השלישי .ובהכרח כל הנבראים הם הבורא בעצמו ,כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה
ב' סוף הלכה י' ,כי הוא אחד ואם הם יהיו משהו אחר ממנו הוא כבר לא יהיה אחד.
ההתגלות של האלוהות כמופשטת לחלוטין בספר עץ חיים מהאר"י שער א' ענף ב' נקראת אור אין סוף
ברוך הוא ,שהוא אור פשוט ואין בו שום תפישה ,וההתגלות המצומצמת כצורות שיש בהן סדר ויופי
שמודיעות אותו ,כמו שציור מודיע על הצייר ,זה העיגול הריק של הצמצום שיש בו קו אור שמצייר
צורות .העיגול של הצמצום הוא כדור המציאות המוגבל של אריסטו ,שגבולו יש לו רק צד אחד ,צידו
הפנימי בלבד ,ואין תפישה כלל מה יש מחוץ לו (הרי גם ריק אין שם ,לא מקום וזמן .ממילא זה נצח
מופשט ולא נתפש .זה אין גמור מצד הנבראים ויש מוחלט מצד המופשט הנצחי) .הסתירה הזו היא סוד
מעשה מרכבה.
מצד גילוי האלוהות כמופשטת לחלו טין ,לא ייתכן שהיא סיבה פועלת ,כי סיבה פועלת יש לה שייכות
עם מה שהיא פועלת אותו .היא בהכרח משתנה על ידי פעולתה .היא רוצה בדבר שאותו היא פועלת
ויודעת אותו ,וממילא אם הוא ריבוי ושינוי זה מטיל גם בה צד של ריבוי ושינוי .אלא האלוהות היא סיבה
תכליתית ,כמו פרח בר אש ההר שאין לו ידיעה ורצון לגבי מי שמטפס כדי לראות אותו ,ולא חל בו שום
ריבוי ושינוי מכח שיש מי שמטפס כדי לראות אותו .היחס של גילוי האלוהות כמצומצמת בצורות
שמציירות משהו מיופיה וחכמתה כלפי האין סוף ,הוא אותו יחס שבין המטפס על ההר (המצומצם) אל
הפרח (המופשט) .יחס אל סיבה תכליתית ,כיסופים.
בגילוי של האלוהות כמצומצמת ,שם האלוה מתגלה כסיבה פועלת .הוא בורא כל פרט במציאות ומנהיג
ומשגיח .הוא עוקב אחרי תנועת כל כנף של כל יתוש ,ואם הוא יודע את היתוש הזה ואת הזבוב הזה הרי
חל בידיעתו ריבוי ,ואם הזבוב נע יש בידיעתו תנועה .לא רק שהוא משגיח ומנהיג ,הוא בורא כל רגע
ורגע את הכל ,וכל מה שנע זה משום שהוא מניע אותו ברצונו .מצד הצמצום אנו מתפללים אליו והוא
שומע ופועל לפי מה שביקשנו ,ויש לנו יחס רגשי איתו.
שני האופנים של גילוי האלוהות סותרים ,אבל הם לא מנותקים זה מזה ,הם אחד למרות שהם סותרים.
האל הוא אחד ובהכרח כל גילוייו אחד בשרשם .השאלה על היחס בין הסיבה הפועלת לסיבה התכליתית
עוסקת בסתירה הזו .נוגעת בתוך הפצע של הסתירה ,בשאלה איך שני הגילויים אינם מנותקים ,אע"פ
שהם סותרים .מה שהסיבה תכליתית היא הצורה של כל הסיבות וממנה כולן נובעות הכוונה שלעולם של
הצמצום אין קיום בפני עצמו ,הוא נובע מהתכלית שהוא העולם המופשט לחלוטין .הסיבה התכליתית,
שהיא העולם המופשט ,היא סיבה להוויתה של הסיבה הפועלת ,דהיינו העולם המצומצם .אבל העולם
המצומצם ,הסיבה הפועלת ,הוא יציאה אל הפועל של התכלית ,הוא זה שמגלה את האין סוף .בלי
הצמצום האין סוף היה בלי גילוי .לזה מכוון הדיון של אבן סינא כאן.
על מה שהצמצום הוא גילוי כתב האר"י שם:
"דע כי תחלת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אור אין סוף ברוך הוא ולא היה שום חלל ושום
אויר פנוי אלא הכל היה אור אין סוף וכשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא הנבראים לסיבה נודעת
והוא ליקרא רחום וחנון וכיוצא ואם אין בעולם מי שיקבל רחמיו ממנו איך יקרא רחום וכן על דרך זה
שאר הכנויים הנה צמצם עצמו באמצע האור שלו בנקודת המרכז האמצעי אל הסביבות והצדדים ונשאר
חלל בנתיים"
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פרק ח
רמיזה :על הסיבה

הראשונה519

כך ,אם יש סיבה ראשונה ,היא סיבה לכל מציאות ,ולסיבה של אמיתת המציאות של כל נמצא
שהוא בפועל.520
 519הכותרות שבתחילת כל פרק אינן מאת אבן סינא אלא מאת המתרגמת ענאתי ,והלכתי בעקבותיה בזה.
כאן לעניות דעתי היא לא דייקה ,לכן שיניתי את הנוסח ממה שבתרגומה.
 520הסיבה הראשונה היא האלוה עצמו ,האין סוף ברוך הוא ,המופשט לחלוטין .הוא הסיבה התכליתית,
והוא פועל את הכל כי הוא כולל גם את הסיבה הפועלת ,ואת הצורה והחומר .הוא סיבה לכל הנמצאות,
והוא גם סיבה למה שהוא סיבת כל הנמצאות .זה משפט תמוה .יש סיבה קרובה ויש סיבה רחוקה .הסיבה
הכי קרובה לכך שהכד נשבר היא הכדור שפגע בו ,הסיבה השנייה מבחינת קרבתה היא האבן שהניעה
את הכדור ,הסיבה השלישית היא הרוח שהפילה את האבן ממקומה ,וכן הלאה ,והסיבה הכי רחוקה היא
תמיד האלוה ,כי הוא הסיבה הראשונה לכל הסיבות .כשנאמר כאן שהסיבה הראשונה היא סיבת הכל,
הכוונה רק שהיא סיבת הכל כסיבה הכי רחוקה ,הראשונה .לא אמרנו שאין שלשלת של סיבות ביניים,
בלי ספק יש ,וזה ידוע ופשוט .לכן אין מקום לומר שהסיבה הראשונה היא סיבה של סיבה אחרת ,ואם כן
אז כל סיבות הביניים נאמרות כאן ,ומשמע מהלשון שהוא מדבר על סיבה אחת מסויימת.
אלא הכוונה בלשון אבן סינא כאן שהסיבה הראשונה היא האין סוף ,והיא פועלת כסיבה תכליתית בלבד.
מלבד זה יש את עולם הצמצום ,ששם השכל הפועל נותן צורות בחומר ,הוא מצייר בחומר של ד' היסודות
כסיבה פועלת .וכל השכלים הנפרדים שמעליו מציירים בחומר הגלגל החומרי (שעשוי מהחומר החמישי)
ששייך להם .כמבואר במו"נ ב' ד' שיחס השכל הפועל לעולם של ד' היסודות הוא אותו יחס כמו של
שאר השכלים הנפרדים לגלגלים ששייכים למדרגתם .השכל הפועל הוא ספירת מלכות כמו שכתבו
הרמ"ק ושאר חכמי קבלה והמו"נ ג' נ"ב (המלך הגדול) ,והוא כולל את כל השכלים הנפרדים שמעליו
ולכן בהרבה מקומות מתייחסים אליו כאל השכלים הנפרדים כולם.
הסיבה הראשונה שהיא האין סוף שהיא סיבה תכליתית שממנה מציאות כל נמצא ,והסיבה הראשונה
בתוך עולם הצמצום שהיא השכל הנפרד הראשון שהוא סיבה פועלת לכל מה שנמצא בתוך עולם
הצמצום ,מצויירים בחז"ל ובאפלטון כאילו הם שני אלוהויות נפרדות.
מדרש רבה בראשית א' א'" :התורה אומרת :אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא].
בנוהג שבעולם ,מלך בשר ודם בונה פלטין ,אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן ,והאומן אינו
בונה אותה מדעת עצמו ,אלא דיפתראות ,ופינקסאות יש לו ,לדעת היאך הוא עושה חדרים ,היאך הוא
עושה פשפשין ,כך היה הקב"ה מביט בתורה ,ובורא את העולם".
הרי הקב"ה הוא האומן ,ויש מעליו מלך .זהו הדמיורגוס של אפלטון בטימיאוס שהוא אומן ,והוא מסתכל
באידיאות ולפיהן בורא את העולם ,והוא משרת מלך שנמצא מעליו שהוא זה שברא את האידיאות ואת
הכל .בהרבה מדרשי חז"ל רואים שהביטוי הקב"ה מתייחס דווקא לשכל הפועל ולא לאין סוף ברוך הוא.
כך גם במורה נבוכים ג' נ"ב" :יעור משינתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא
גדול מכל מלך בשר ודם ואילו היה דוד ושלמה ,והמלך ההוא הדבק המחופף הוא השכל השופע עלינו,
שהוא הדבוק אשר בינינו ובין השם יתברך ,וכמו שאנחנו השגנוהו באור ההוא אשר השפיע עלינו ,כאמרו
באורך נראה אור (תהלים לו י) ,כן באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו ,ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף
ורואה ,אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' (ירמיהו כג כד) והבן זה מאד".
הרי יש מלך גדול ויש את השם יתברך .מלך הוא השכל הפועל שהוא ספירת מלכות ולכן הרמב"ם קורא
לו כאן מלך ולא אומן כמו מדרש רבה ואפלטון (בכל מקום שהמו"נ כותב "והבן זה מאוד" הוא רומז
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שכאן הוא לא הצניע לגמרי את הניסוח הקבלי של תורתו) .השם יתברך הוא האין סוף ברוך הוא .המופשט
לגמרי.
במו"נ ב' ו' מפנה את תשומת הלב לכך שדברי חז"ל ודברי אפלטון בעניין זה הם אותם דברים ,והרמב"ם
אומר שהם נאמרו באותה לשון עצמה ושזה פלא .חכמים שלמים רואים את החכמה בצלילות ,והחכמה
היא המציאות והיא אחת ,ולכן אין שום פלא שהם אומרים אותם דברים .הפלא הוא אם הם משתמשים
באותה לשון עצמה .גם ההערה שפמליא היא מחנה בלשון יון אומרת דרשני ,כי היה מספיק שיאמר
שפמליא פירושה מחנה .זה לשונו של המו"נ שם:
"כתבו החכמים במאמר התורה" :נעשה אדם בצלמנו" (בראשית א ,כו) ,ואמרו "הבה נרדה ונבלה שם
שפתם" (בראשית יא ,ז) ,אשר זה לשון רבים .אמרו" :כביכול אין הקב"ה עושה דבר עד שמסתכל בפמליא
של מעלה" .ואתמה מאמרם "מסתכל" ,כי בזה הלשון בעצמו יאמר אפלטון שהשם יעיין בעולם השכלים
וישפיע ממנו המציאות .ובמקומות אמרו כן מוחלט" ,אין הקב"ה עושה דבר עד שנמלך בפמליא של
מעלה" .ו"פמליא" הוא המחנה בלשון יון".
כאן הוא נוגע בסוד מעשה מרכבה ,שהרי השכל החופף ,הוא המלך ,כיוון שהוא שכל בהכרח יש בו
הגדרות ,שהם גבולות שמפרידים בין דבר שמוגדר כך לדבר שמוגדר אחרת .השם יתברך הוא נעלה מכל
הגדרה ,ולכן אין בו תפישה כלל .לפי זה לא ייתכן שהשכל מדבק אותנו עם השם יתברך ,כי דבר שיש לו
גבולות אין לו שייכות כלל למופשט המוחלט ,ואינו יכול לדבוק או לְ ָדבֵ ק משהו במופשט המוחלט .ובכל
זאת הוא מדבק אותנו ,זו סתירה ,שהיא סוד מעשה מרכבה וסוד הצמצום ,הסתירה אינה רק שלא יתכן
אלוה מצומצם בעוד שהאלוה הוא מופשט לחלוטין ,אלא הקושי גובר בכך שזה אותו אלוה עצמו ,הכל
הוא אלוה אחד ,המצומצם והמופשט הם אחד לחלוטין ,הם זהים לחלוטין ,אין שתי אלוהויות שונות
ואין שם ְשנִׁיּות באלוה כלל .מכיוון שהמצומצם והמופשט הם אחד גמור השכל המצומצם יכול לדבק
אותנו המצומצמים באור אין בסוף המופשט לחלוטין ,וזה מעצים את הסתירה עוד יותר .ככל שלומדים
הסתירה נעשית קשה יותר ,חדה ופוצעת יותר .הפציעה לבסוף הורגת את הלומד ,אבל אם הוא לא נבהל
וממשיך ללמוד עוד ועוד ,מזה הוא קם לתחיה כאדם אחר עם שכל אחר ואז הוא רואה שאין כלל סתירה
ומעולם לא התחילה שום סתירה .על זה נאמר אדם כי ימות באוהל ,אהלה של תורה .ונאמר שבמעמד הר
סיני פרחה נשמתם והקב"ה הוריד עליהם טל של תחיה והם חזרו לחיות (עיין שבת פ"ח א .ועיין עוד
במדרש תנחומא פרשת נח).
זה תוכן דברי אבן סינא כאן ,שיש שתי אלוהויות ,והן שתים שהם אחד .הוא מדבר על הסיבה הראשונה
שהיא סיבת המציאות כולה והיא גם סיבת מה שהוא סיבת המציאות בפועל .הסיבה הראשונה היא האין
סוף ,שהיא סיבה תכליתית ,והאין סוף הוא סיבת השכל הפועל שהוא הצמצום .כיוון שהאין סוף הוא
סיבת השכל הפועל ,הרי שהכל נברא מאל אחד ,ואין שתי אלוהויות .אותה אלוהות אחת שאין בה ְשנִׁיּות
היא זו שבראה את השניות ,בראה שהיא תגלה את עצמה כשתיים ,כאין סוף וכשכל מצומצם עם הגדרות
של צורות; לכן השניות לא יכולה להיות שניות כי מקור שני צדדי השניות הוא אחד ,שני הצדדים נבראו
מהאחד הפשוט ואם כן הם ל א שניים נפרדים (עדיין נשאר הקושי אם האחד הפשוט ידע שהוא יברא
שניות הרי מתחילתו המחשבה לברוא שניות גורית שהוא כבר לא אחד פשוט בלי מורכבות כלל .אינני
בא לפתור את הסתירה של סוד מעשה מרכבה ,אלא רק לדייק בה ולמשמש בה ולבחון אותה מכל צדדיה
בכמה שיותר התבוננות ודיוק בראיית הסתירה והגדרתה ,לא בנסיון לפתור אותה .ההתקדמות היא
בהעצמת הקושיה ולא בחיפוש פתרון לה.
האלוה המופשט הוא סיבה תכליתית והשכל הפועל הוא סיבה פועלת .הקשר בין שני אלה הוא מה שדיבר
בו אבן סינא בפרק הקודם ,כשדן ביחס בין הסיבה התכליתית לסיבה הפועלת ,וכאן הוא מוסיף עוד
אמירה באותו דיון ,שהסיבה התכליתית היא סיבת הסיבה הפועלת ולכן שני צדדי הצמצום הם אחד.
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פרק ט
הערה :ההכרחי מצד עצמו והאפשרי מצד עצמו
כל יש ,אם מתבוננים בו מצד מהותו כמו שהיא בעצמה וללא הסתכלות בדברים אחרים ,נמצא
שהוא כזה שאו שהמציאות בהכרח שייכת לו בעצמו או שהיא לא .אם המציאות שייכות לו
בהכרח ,אז הוא האמת 521בעצמו וזה שמציאותו הכרחית מתוך עצמה .522זו המציאות הבלתי
תלויה.
אם ,לעומת זאת ,המציאות אינה שייכות לו בהכרח ,אי אפשר לומר שהוא בלתי אפשרי מצד עצמו
אחרי שהנחנו שהוא נמצא .אבל אם לפי מהותו הוא תלוי בתנאי ,התנאי של חוסר הקיום של
סיבתו עושה את מציאותו בלתי אפשרית ,או התנאי של קיום סיבתו עושה את מציאותו להכרחית.
אם לפי מהותו הוא אינו תלוי בתנאי ,לא במציאות של סיבה ולא בחוסר מציאות של סיבה ,אז
נשארת לו בעצמו החלוקה השלישית ,שהיא להימצא כאפשרי .כך לפי מהותו הוא יהיה דבר
שהוא לא הכרחי ולא בלתי אפשרי .לכן כל מציאות או שיש לה במהותה מציאות הכרחית ,או
שיש לה במהותה מציאות אפשרית.523
 521עיין לעיל בהערות על פרק ד' בחלק זה ,במשמעות המילה 'אמת' כאן .הכוונה שהוא הדוגמה שאליה
משווים ,ועל ידי ההשוואה מקבלים ממנו שפע מציאות .מי שאינו נאמן להשוואה הזו ,לא מקבל שפע
מציאות ,זה מה שמכונה "מידת הדין" או עונש על החטאים" .זה מה שכתב אפלטון בטימיאוס על
הדוגמה העליונה שלפיה נברא העולם ,ועל הצד של העולם הנקרא "זהה" ,כלומר שזהה לדוגמה
העליונה ,וזהו המובן של "אמיתי" ,מתאים לאמת כשלעצמה שהיא הכרחי המציאות.
 522במטאפיזיקה למבדא פרק ו'1072 ,ב ,כתב אריסטו על הכרח המציאות של המניע שאינו מונע .ועיין
גם במורה נבוכים ב' א' בעיון השלישי.
 523מבואר שיש שני מיני מציאות ששניהם אינם מציאות הכרחית מצד עצמה (כלומר הם נבראים ואינם
האלוה בעצמו) .האחד הוא מציאות שתלויה בתנאי ,אם התנאי מתקיים היא בהכרח תהיה קיימת ,ואם
התנאי אינו מתקיים היא בהכרח לא תהיה קיימת .התנאי הוא האם קיימת הסיבה של המציאות הזו ,אם
הסיבה קיימת אז הדבר בהכרח נמצא ,ואם אינה מתקיימת הדבר בהכרח אינו נמצא.
מין שני של מציאות שאינה הכרחית מצד עצמה ,הוא מציאות שאינה תלויה בתנאי ,אלא מצד עצמה היא
אפשרית.
המין הראשון הוא הישויות המופשטות לגמרי ,כגון השכלים הנפרדים ,וכן גרמי השמיים החומריים
העשויים מהחומר החמישי .המציאות של אלה היא שכלית ,כלומר היא נביעה מוכרחת בגזירת השכל
מהתנאים שמתקיימים לפי כללי השכל .אם מתקיים התנאי שלמצולע יש שלוש צלעות (כלומר הוא
משולש) אז בהכרח סכום זוויותיו יהיה מאה ושמונים מעלות ,אם לא מתקיים התנאי (למשל יש לו ארבע
צלעות והוא מרובע ,או חמש צלעות והוא מחומש וכן הלאה) ,אז בהכרח סכום זוויותיו אינו שווה למאה
ושמונים מעלות .אם נאמר שמה שיש למצולע שלוש צלעות זו הסיבה לכך שסכום זוויותיו מאה ושמונים
מעלות ,אז יהיה שאם הסיבה קיימת המציאות של סכום זוויות מאה ושמונים מעלות מתקיימת בהכרח,
ואם הסיבה לא קיימת אז בהכרח לא קיימת המציאות של סכום זוויות מאה ושמונים מעלות .השכל פועל
לפי חוק הסיבתיות ,שהוא בעצם חוק הזהות .המשוואה  2=1+1אומרת שא' שווה א' ,ואומרת שהסיבה
שהיא החיבור של שתי יחידות ,מסובבת את המסובב (הוא המספר שתיים) בהכרח .מה שהסיבה מסובבת
בהכרח את המסובב ,הוא משום שהסיבה והמסובב הם אותו הדבר ,אחד ועוד אחד הם אותו הדבר כמו
שתיים ,וזה אותו חוק הזהות שאומר שבהכרח א' שווה לא' .הבורא ברא את העולם בחכמה ,וכמו שכתב
הרמב"ן בסוף דבריו על בראשית א' א' ,דהי ינו ספירת החכמה ,היא חוק הזהות (נקרא גם חוק הסתירה)
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שמבאר אריסטו במטאפיזיקה גמא פרק ג' (1005ב) ,ועיין עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .49
חוק הזהות הוא הגדרת המושג "יש" כשלעצמו ,כמושג מופשט ,א' הוא "יש" אם א'=א' ,וזה חוק
שמוגדר ע וד לפני שיש א' כלשהו ,הוא מגדיר מה יכול להיות נמצא ,הוא מגדיר את מושג מציאות
כשלעצמו .כלומר כלב יכול להימצא רק באופן שהוא כלב ולא חתול ,הוא לא יכול להימצא אם הוא לא
מוכרח להיות רק כלב באופן עקבי .החוק הזה מאפשר שאחר כך יימצא כלב או כל עצם אחר .בריאת
החוק ה זה בעצמו היא בריאת ספירת חכמה שזו התחלת בריאת המציאות כ'יש' .הבריאה זהה לבורא,
נאמנה לו ,אמיתית מאמיתת הימצאו ,לכן כמו במשוואה מתימטית אם יש בורא אז בהכרח יש בריאה,
כך הוא אופן קיומם של הישים המופשטים וגרמי השמיים .מציאות זו נקראת מציאות הכרחית מצד אחר
(המונח הפילוסופי המקצועי הוא .)"necessary ab alio" :הבורא הוא מציאות הכרחית מצד עצמה
ואינו צריך סיבה למציאותו ,השכלים הנפרדים וגרמי השמיים הם מציאות הכרחית מצד אחר (אחר
מעצמם) ,כלומר מצידו של הבורא ,שמציאותו היא סיבה למציאותם ,וכשהסיבה נמצאת אז בהכרח הם
נמצאים.
המין השני שהוא המציאות האפשרית מצד עצמה (המונח המקצועי )"possible per se" :אינו מובן.
אם יש סיבה למציאותו של הדבר איך יתכן שלא יהיה קיים ,ואם אין סיבה איך יתכן שכן יהיה קיים .וכי
קיומו יכול להיות על פי מקרה שמוכרע בעצמו במקריות מוחלטת בלי שום סיבה שמשפיעה עליו?
עיין בזה באדם חי רשימה  81שם הבאתי מאריסטו שסבור שיש במציאות מקרה טהור ,שלא מושפע
משום סיבתיות .יש דעה מקובלת שמה שנר אה לנו מקרה ,הוא משום שאיננו יודעים די הצורך על פרטי
המקרה .אם כשאדם מטיל מטבע היינו יודעים בדייקנות מושלמת את כל הכוחות עוצמתם וכיווניהם
שמופעלים על המטבע ,דחיפת האצבע והרוח וכו' ,ואת משקלו וצורתו המדוייקים של המטבע וכו' ,היינו
יכולים לחשב בוודאות על איזה צד יפול .אם היינו יודעים על כל מולקולה או אטום שקיימים בעולם
בדייקנות מושלמת את תנועתם ומטענם החשמלי וכו' וכו' ,היינו יכולים לחזות מתי ירד גשם בדייקנות
ובוודאות .דעה זו סבורה שהכל סיבתי ,והמקרים הם רק חוסר ידיעה מדוייקת של הסיבות ולא מקרים
"אמיתיים" כלומר שלא תלויים בשום סיבה .אריסטו (במטאפיזיקה אפסילון פרק ג' .ועיין גם בפיזיקה
ב' פרקים ד' -ז) חולק על זה ,הוא טוען שהעתיד לא ניתן לחיזוי באופן עקרוני ,לא רק בגלל שאין לנו די
ידע .כי העתיד נקבע גם על ידי מקרים שאינם סיבתיים .הרצון האלוהי הפשוט החופשי לחלוטין קובע
את המקרים בלי שום סיבתיות ,באופן שלשכל אין בו שום תפישה.
החומר שמורכב מד' יסודות מקבל צורה רק במידה שהוא מוכן מצד מזגו לקבל את הצורה הזו .המזג
הוא יחסי התרכובת שיש בחומר המורכב מד' יסודות .הרכבת היסודות היא תרכובת (הרכבה מזגיית,
בניגוד להרכבה שכניית) ,ל תרכובת יש מהות וטבע משלה שאינם זהים לסך התכונות של היסודות
המרכיבים .כל שינוי קטן במרכיב יכול לגרום לשינוי גדול בתרכובת (למשל ההבדל בין גרפיט ליהלום
הוא אפילו לא מצד המרכיבים אלא רק מצד הסידור שלהם) .המזג של החומר ,יחסי המרכיבים שלו
וסידורם ,משתנה ללא הרף .זה גורם להתהוות והפסד מתמידים של העצמים ,כי שינוי המזג גורם
שהחומר יש לו הכנה אחרת לקבל צורה ,והצורה יכולה להתלבש בו רק לפי הכנתו לקבל.
מצד הצורה (דהיינו מה שהשכל הפועל נותן צורה בעצמים החומריים) ,הקיום של העצם הוא "הכרחי
מצד אחר" ,כשיש סיבה (נתינת הצורה על ידי השכל הפועל) ,העצם בהכרח קיים ,וכשאין סיבה ,העצם
בהכרח אינו קיים.
מצד החומר העצם הוא אפשרי בעצמותו .הוא תלוי בשינוי מזג הרכב היסודות ,השינוי המתמיד הזה הוא
מקרה טהור  -אין בו שום סיבתיות .אם במקרה היה שינוי מזג כך וכך בחומר מסויים ,הוא נעשה מוכן
לקבל צורה מסויימת והיא תחול בו ,ואז יתהווה עצם מסויים שהוויתו מצד שהיא תלויה במזג החומר
נקבעה על פי מקרה טהור בלי שום סיבתיות.
הווייתו של העצם תמיד תלויה גם בשכל הפועל שנותן בו צורה (שהרי אין מציאות ללא צורה) ומצד זה
זוהי סיבה שכלית שנובעת מסיבות ,משהו שנתפש בשכל ,כי יש לו סדר שכלי ,ולא ממקרה סתמי שאינו
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נתפש כלל בשכל .להוויית העצם צריך הצטרפות של שני הדברים ,שהמקרה החומרי יצור במקרה הרכבת
מזג של חומר שמוכן לקבל צורה ,ושהשכל הפועל יצייר צורה בחומר הזה ,שאחרי שהוא מוכן מבחינת
מזגו לקבל את הצורה אז יש גזירת השכל שתחול בו צורה זו .כיוון שצריך את הכנת החומר כדי שהצורה
תחול הרי בסופו של דבר ההוויה של העצם תלויה במקרה ולכן נחשבת אפשרית בעצמותה ולא מכח
שהיא תלויה בתנאי של קיום סיבות .לשון המורה נבוכים א' ס"ח" :והשכל הנפרד גם כן  -רצוני לומר
השכל הפועל  -פעמים יהיה לו מ ֹונֵעַ ִׁמּפ ֹועֲל ֹו  -ואף על פי שאין המ ֹונֵעַ מעצמו אבל חוצה לו היא תנועה
אחת לשכל ההוא במקרה".
ושם ב' י"ח" :כי השכל הפועל אמנם התחיב שיעשה עת אחת ולא יעשה עת אחרת לא מפני ענין אחד
בעצמו אבל מפני הכנת החמרים; אמנם הַ ּפוֹעַ ל ממנו הוא תמיד לכל מוכן ואם היה שם מונע מהפועַ ל
הוא מפני ההזמנה החמרית לא מפני השכל בעצמו").
הרצון האלוהי הפשוט החופשי לחלוטין ,שלא משועבד לשום שכל או הגדרה או סיבתיות ,ולא נפעל
משום דבר שמחוץ לו ,מתגלה במדרגה הכי גבוהה ,מעל השכל ,שם הוא לא נתפש .זו ספירת כתר שהיא
מעל ספירת חכמה ואין בה תפישה .והוא גם מתגלה במדרגה הכי נמוכה ,במקריות הסתמית לגמרי של
שינויי מזג החומר ,שאין שום סיבה שכלית למה הם משתנים כך ולא אחרת .הסיבה היחידה לשינויי מזג
החומר היא רצונו הפשוט של הבורא שהוא מעל השכל והוא חופשי לחלוטין ולא משועבד לחוק הסתירה
ולכן זה לא מוגדר כסיבה אלא כפעולת הרצון הפשוט .לסיבה יש חוקים ,יש הכרח ,לא כל סיבה יכולה
להוליד כל מסובב ,אם יש סיבה אפשר לצפות מה יסובב ממנה .לעומת זאת שינויי המזג הם פעולת הרצון
החופשי הפשוט שיכול לפעול בלי כפיפות לחוק הסתירה ולשום שכל כלשהו ,הוא אינו צפוי כלל ,ולכן
לא נקרא סיבה אלא רק פעולה .בין המדרגה הכי גבוהה של גילוי האלוהות שהיא ספירת כתר ,גילוי
הרצון החופשי שמעל השכל ,ובין המדרגה הכי נמוכה של מקריות שינויי מזג החומר ,הרצון החופשי
נסתר .הוא סוד .הוא שוכן בתוך הסדר השכלי ומסתתר בו כמו נפש בגוף .רק בקצה הכי גבוה שאינו
נתפש משום גבהו ,ובקצה הכי נמוך שאינו נתפש משום חומריותו ,רק שם הרצון האלוהי נגלה .בסוד
"נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן" ,כלשון ספר יצירה .העתיד לא נגזר מכח סיבתיות ,אלא תלוי
ברצונו החופשי לחלוטין של הבורא ,כי הוא נקבע לא רק על ידי סדר החכמה והסיבתיות אלא משתתף
בקביעתו המקרה העיוור שלא תלוי בשום דבר .כיוון שהמקרה משתתף ממילא ניטל כל התוקף המחייב
והצפוי מראש של מהלך הסיבתיות והשכל של סדר החכמה .החכמה רק נראית כמנהיגה ובאמת רק
המקרה מנהיג.
כאמור עצם יכול להיות שהווייתו מצד עצמה תהיה אפשרית ,כלומר מקרית ,אפשר שיהיה קיים ואפשר
שלא ,וזה לא תלוי בשום סיבה חיצונית ,עצם כזה יכול להיות רק עצם בעולם החומרי שלנו שמורכב
מארבעת היסודות .כי המקריות נובעת מארבעת היסודות ,ליתר דיוק מההתמזגות המשתנה שלהם .גרמי
השמיים החומר שלהם הוא החומר החמישי שאינו תרכובת אלא חומר פשוט שאינו משתנה כלל .קיומם
לא תלוי במקריות של הרכבת יסודות אלא רק בנתינת הצורה מצד השכל הפועל (או אחד השכלים
שמעליו ששייך למדרגת גלגל מסויים ,וזה היינו הך .כל השכלים הנפרדים הם צמצומים של השכל הנפרד
הראשון ,הם משתלשלים כהעתקים זה של זה ,ובכל פעם ההעתק פחות בהיר .בשכל הפועל כל הצדדים
של הצמצומים האלה נשקפים כסדרם כמו שהוא בשכל הראשון) .השכל הפועל הוא שכל ,מתגלה בו
סדר של חוקיות הגיונית וסיבתיות ,לכל יש טעם שכלי .לכן אם השכל הפועל מגיע למסקנה הגיונית
שגלגל השמש צריך להיות קיים ,מעתה אין שום דבר שימנע את קיומו כי אינו תלויה בשינויי מזג החומר.
אחרי שיש סיבה לקיומו של גלגל השמש ,דהיינו גזירת החכמה של השכל הפועל ,קיומו הכרחי כמו
בהכרח מתימטי .ואם גזירת החכמה שלא יהיה קיים קיומו בלתי אפשרי ,כמו שמה שאחת ועוד אחת הם
שלוש הוא משפט שבהכרח אין לו מציאות כי גזירת השכל שמשפט כזה אינו קיים (עיין עוד בזה במאמר
של אמיל פקנהיים The Possibility of the Universe in Farabi Ibn Sina and Maimonides
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פרק י
רמיזה :קיומו של האפשרי
זה שאליו במהותו שייכת האפשרות אינו בא לידי מציאות מכח מהותו ,כי ,במידה שהוא אפשרי,
מציאות מכח מהותו אינה ראויה יותר מאשר חוסר מציאות .כך ,אם מציאותו או חוסר מציאותו
נעשה ראוי יותר ,זהו משום הנוכחות או ההעדר של דבר מסויים .נובע מזה שהמציאות של כל
דבר שהוא אפשרי המציאות ,היא ממשהו שונה ממנו.524

פרק יא
הערה :שרשרת אין סופית של אפשריים היא אפשרית ואינה יכולה להעשות
הכרחית אלא דרך משהו שונה ממנה
אם ה"משהו השונה ממנו "525הולך עד לאין סוף ,526כל אחת מהחוליות של השרשרת תהיה
אפשרית במהותה .אבל כלליות השרשרת תלויה בחוליות אלה .527כך השרשרת גם היא לא תהיה
הכרחית ותיעשה הכרחית על ידי אחר .הבה נבהיר זאת יותר.

וגם בהערות קצרות על המורה נבוכים א' ע"ב שם התבאר העניין של שני אופני שפע המציאות של
העצמים החומריים ,האופן הצורני השכלי והאופן החומרי המקרי).
 524אבן סינא כולל כאן את שני הסוגים של מציאות אפשרית .זו שמוכרחת מצד אחר ואפשרית מצד
עצמה ,דהיינו המציאות השכלית של הישויות המופשטות ושל גרמי השמיים ,ואת המציאות האפשרית
מכל הצדדים של העצמים החומריים .לכן הוא לא אומר שמציאותם תלויה בסיבה ,אלא בניסוח כללי,
שמציאותם תלויה במשהו שהוא שונה מהם ,כי המציאות של העצמים הארציים לא תלויה בסיבה במובן
המדוייק של 'סיבה' (שהוא סיבה שכלית הכרחית) אלא ברצון החופשי של הבורא דהיינו המקרה (אמנם
בהרבה מקומות אחרים נאמר שמציאותם של העצמים החומריים תלויה בסיבה ,וזה במובן רחב וכללי
יותר של המילה סיבה ,של פיו היא לא בהכרח שכלית ,ואז הרצון האלוהי הפשוט גם הוא נקרא סיבה
למציאות העצמים החומריים למרות שאינו שכלי).
 525שדיברנו בו בסוף הפרק הקודם.
 526דבר שאינו הכרחי מציאות מצד עצמו צריך משהו חיצוני שמחמתו הוא קיים (סיבה או מקרה) ,אותו
משהו גם הוא צריך משהו שמחמתו הוא קיים וכך תיתכן שרשרת אין סופית שבה כל דבר קיים מחמת
משהו שקדם לו.
 527אבן סינא מתמודד כאן עם טענה מובלעת ,שנטענה על ידי אבן רושד (אבן רושד חי אחרי אבן סינא,
אבל השיטה שהוא מייצג היתה קיימת גם בזמנו של אבן סינא ,ואריסטו בעצמו גם כן התמודד איתה).
הטענה כלשונה היא שאמנם כל חוליה בשרשרת ,כל עצם נברא ,מציאותו אינה הכרחית מצד עצמה,
והוא צריך משהו חיצוני לו כדי שיימצא .אבל אם השרשרת אין סופית אז כשדנים על כולה כאחד ,ביחד,
מציאותה כבר הכרחית מצד עצמה והיא לא צריכה משהו מחוץ לה שמחמתו תהיה קיימת .אבן רושד
טוען שהעולם הוא חלק מעצמות האל והכרחי מציאות כמוהו ,זו שיטת קדמות העולם שהביא המורה
נבוכים חלק ב' פרקים י"ג-כ"ה וקרא לה על דרך הטעייה 'שיטת אריסטו' (לפי שיטת זו אין סוד מעשה
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מרכבה שאין כאן סוד רכיבת המופשט המוחלט על המוגבל (עי' מו"נ א' ע' שזה לשון רכיבה בעניין זה),
אלא האל הוא גם כן מוגבל כמו הבריאה השכלית והם אחד .לשיטת אבן רושד אין מקרה והוא לא נותן
מקום לחומר כגורם במציאות העולם (שממנו מגיע צד המקרה) ,אלא הוא רק כמו התעבות של הצורות
(וכיוון שהצורות הן בהכרח שכלי גמור כל המציאות היא בהכרח שכלי גמור ואין בה מקרה כלל ,והכל
ניתן לחישוב מראש אם יש די ידיעות) .אם השרשרת של הדברים שכל אחד מהם הוא אפשרי מציאות,
כלומר הטבע ,כולה ביחד היא הכרחית מציאות ,זה אומר שהטבע הוא הכרחי מציאות ,וזה אומר שהטבע
הוא האלוה בעצמו ,כי הכרחי מציאות זה רק האלוה בעצמו .זו הדעה שנקראת פנתאיזם וידועה כשיטתו
של שפינוזה .אבן סינא כאן טוען שאם הנבראים אינם הכרחי מציאות כל אחד בפני עצמו ,לא יתכן לומר
שכולם ביחד הם האלוהות ,וככלל הם הכרחי מציאות .אי אפשר לעשות את הקפיצה ולומר שהפרט
הנברא אינו אלוהות ,והכלל של כל אותם פרטים נבראים ביחד הוא האלוהות .השורש של זה הוא שלפי
אבן סינא האלוהות בהכרח מופשטת לגמרי ,רק כך היא הכרחית מציאות .אם כל פרט מהטבע אינו
מופשט ,אז שרשרת אין סופית של פרטים כאלה שכל אחד מהם הוא סיבת מציאותו של זה שאחריו עדיין
אינה מופשטת .לפי אבן רושד האלוהות אינה מופשטת ,כי היא אחת בעצמותה עם הסדר השכלי ,ולסדר
שכלי יש הגדרות ואינו מופשט מכל הגדרה ואינו יכול להיות הכרחי מציאות באמת .כל דבר שיש לו
הגדרה אפשר לחשוב עליו כעל לא-נמצא כיוון שאינו עונה על ההגדרה .זה העומק של מה שהביא המו"נ
ב' א' בעיון השלישי מתורת אבן סינא ,שאומר שהאלוה הכרחי מציאות וזה רק אם הוא אחדות פשוטה
מוחלטת שאין בה מורכבות כלל (ולכן לא יתכן שתהיה בה הגדרה כלשהי) ,ואבן רושד לא הגיע לעומק
הזה .גם במו"נ ב' א' בעיון הראשון ,בדיון בין הפנים השניים לפנים הרביעיים ,הרמב"ם דן בנושא הזה,
האם האלוה הוא הנפש של הגלגל כמו נפש שבגוף ,שזו שיטת אבן רושד ושפינוזה ,או שהוא נבדל
לחלוטין מהטבע ,שזו שיטת אבן סינא ואריסטו ותורת משה .ההוכחה של הרמב"ם שם עניינה שכל זמן
שלא נאמר שהבורא נבדל לחלוטין מהבריאה המוגבלת הוא יהיה מקרי ,כי המקריות דבקה בהכרח
במוגבל .הרי מי קבע את הגבולות של המוגבל ,מי קבע את המושכלות הראשונות של הלוגיקה ואת חוקי
השכל שקובעים מה אמת ומה שקר? כיוון שיש הגדרות וחוקים למושכלות הראשונות של השכל ולחוקי
השכל ,הרי יש אפשרות תיאורטית שהם לא יהיו לפי החוקים האלה ,אלא לפי חוקים אחרים .יש אפשרות
שתהיה מתמטיקה שבה אחת ועוד אחת הן שלוש .איננו יכולים לצייר את זה בשכלנו ,אחרי שיש חוקי
שכל זה כבר לא אפשרי ,אבל לפני שיש חוקי שכל זה היה יכול להיות אפשרי ואז חוקי השכל היו נקבעים
כך ,ואז שכלנו היה בנוי אחרת והיה יכול לתפוש את זה .אם הבורא בעצמו הוא חוקי השכל המוכרחים,
הוא בעצמותו כולל שאחת וע וד אחת הן בהכרח שתיים ,מי הוא זה שקבע שחוקי השכל הם כך ולא
אחרת ,מי קבע שהבורא משועבד שאחת ועוד אחת יהיו שתיים ולא שלוש? אלא הבורא כפוף למשהו
מחוץ לו שקבע שחוקי השכל הם שאחת ועוד אחת הן שתיים ולא שלוש .אם המשהו הזה הוא אלוה
אחר ,הרי אותו אלוה אחר הוא האלוה האחד .אם זה לא אלוה שקבע ,אז זה סתם מקרה כפי ההזדמן,
ששולט על הבורא .ואז אפשר שהמקרה יקרה שהבורא יחדל מלהתקיים ,ואז אינו הכרחי מציאות ואז
אחרי די זמן יקרה שאכן הוא יחדל מלהתקיים ולא יתכן שיש מציאות .לכן הבורא בהכרח מופשט
לחלוטין מכל הגדרה וגם מופשט מכל ההגדרות של חוקי השכל ,וזה הרצון החופשי הפשוט שהוא ספירת
כתר שהוא מעל ספירת חכמה .ברצונו החופשי הפשוט הוא רצה לקבוע שכללי השכל יהיו כמו שאנו
מכירים אותם ,ושהם יהיו מוכרחים .מקור המציאות הראשון מוכרח להיות בלתי מוגבל לחלוטין ,לכן
אבן סינא אומר שגם אם השרשרת של סיבות ומסובבים היא אין סופית ,גם כולה כאחד ביחד אינו מופשט
לגמרי אם החוליות אינן מופשטות כל אחת בפני עצמה ,ולכן גם כלל אין סוף החוליות אינו יכול להיות
הכרחי מציאות מצד עצמו ,ולכן צריך שכל השרשרת הזו מקבלת את מציאותה כולה כאחת בהשפעת
מציאות שהיא מעל הזמן ממקור מציאות מופשט לחלוטין והכרחי מצד עצמו .זה הנושא שאותו מבאר
אבן סינא מכאן עד פרק ט"ו.
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פרק יב
ביאור
כל כלל שכל אחד מפרטיו הוא ְמסוֹבָ ב ,528צריך 529סיבה 530שהיא חיצונית לפרטיו .531זהו משום
או [ ]1שהוא אינו צריך סיבה כלל; אם כן הוא הכרחי ולא אפשרי .אבל כיצד יתכן שיהיה כך
כאשר הוא הכרחי רק על ידי פרטיו ]2[ ?532הוא מצריך סיבה שהיא כל יחידותיו; אם כן הוא

 528נגרם על ידי סיבה.
 529הכלל.
 530לקיומו.
 531הפרט וודאי צריך סיבה לקיומו ,הרי כך הנחנו שכל פרט צריך סיבה לקיומו .אם מספר הפרטים שבתוך
הכלל הוא סופי ,אין ספק שהכלל כולו צריך גם כן סיבה לקיומו כמו הפרטים שבו .השאלה היא רק אם
הכלל הוא אין סופי ,כלומר הוא כל המציאות הנבראת ,האם אפשר לומר שהיא דבר אחד עם האלוהות
ואינה צריכה סיבה ,כלומר היא הכרחית מציאות כמו האלוה (זו השיטה שנקראת במורה נבוכים קדמות
העולם ,העולם תמיד היה ,כלומר הוא דבר אחד עם האלוה .ושם ייחס אותה לאריסטו בדרך הטעיה,
למרות שבלי ספק זו אינה עמדת אריסטו); או שהאלוה מופשט לחלוטין ולכן נפרד לחלוטין מהנבראים,
והם צריכים סיבה ,כלומר לקבל מציאות ממנו ,גם אם הם אין סופיים .אם הנבראים צריכים סיבה
מהבורא ,זו העמדה שהעולם נברא ומחודש ,והעמדה הזו גם היא סוברת שהנבראים קיימים כבר אין סוף
שנה (ולא שנבראו לפני ששת אלפים שנה) כמו שכתב המורה נבוכים ב' י"ג ,וב' ל' ,שהבריאה אינה
בזמן ,רק שהם מחודשים ונבראים כי מציאותם שופעת אליהם מהרצון האלוהי החופשי והוא בכל רגע
רוצה במציאותם ,ואינם הכרחי-מציאות מצד עצמם כמו הבורא.
 532לפנינו מציאות קיימת .יש לשאול איך ייתכן שהיא קיימת (זה העיון השלישי במו"נ ב' א') .אבן סינא
מנסה להסביר איך ייתכן שהמציאות קיימת בשלושה הסברים ,ואחרי שהוא שולל את שלושתם הוא מגיע
להסבר הרביעי שהוא האמת ומסיק כמוהו שיש לכלל המציאות סיבה חיצונית לה שמכוחה היא קיימת.
את המסקנה הזו הוא אומר בתחילת הפרק כותרת ,שקובעת את האמירה ,ואחר כך מגיע הפירוט איך
מוכחת האמירה הזו.
ההסבר הראשון מנסה לומר שמה שאנו רואים שיש מציאות אין לזה סיבה ,כי אין צורך בסיבה לזה.
כלומר זה הכרחי מציאות ,כלומר זה האלוה עצמו .נגד זה אומר אבן סינא שהכלל קיים רק כי פרטיו
הכרחי-מציאות תלויה בכך שפרטיו יהיו הכרחֵ י-מציאות ,והרי הנחנו שהם
ִׁ
קיימים .היותו של הכלל
אפשרי מציאות .מונחת כאן הטענה נגד הפנתאיזם של אבן רושד ושפינוזה שאומר שסך כל הנבראים
הוא האלוה .האלוה לא יכול להיות הכרחי מציאות אם הוא רק סך פרטיו שאינם הכרחי מציאות כי אינם
מופשטים לגמרי .באמת לפי אבן רושד ושפינוזה האלוה אינו מופשט והוא מוגבל על ידי השכל ,והוא
לא באמת הכרחי מציאות ,והם לא ירדו לסוף עומק העיון שמביא המו"נ ב' א' בעיון השלישי שלא יתכן
שנראה מציאות לפנינו אם אין הכרחי מציאות שמכוחו המציאות קיימת .אם האלוה הוא סך כל המציאות
ולכן הוא מוגבל (כי גם אם המציאות אין סופית בזמן ובמרחב היא לא אין סופית במהותה ,היא מבוססת
על גבולות והגדרות ואינה מופשטת לחלוטין) ,הוא גם לא אחד ,כי ייתכן שיהיה משהו מחוץ לגבולות
של ההגדרות והשכל ,ומונחת כאן אלילות סמויה.
אבן רושד יאמר שהאלוה הוא אחד כי הוא הכרח שכלי ואין מחוץ לשכל .התוצאה של חיבור אחת ועוד
אחת (כלומר שתיים) היא תוצאה אחת ,כי לא יתכן כלל אלא רק שהתוצאה תהיה שתיים .כך כיוון
שהאלוה הוא לפי השכל לא יתכן אלא רק שהוא אחד .אבל באמת זו לא אחדות פשוטה ומוכרחת כי מי
יתקע לידינו שלא יתכן כלל שהתוצאה תהיה אחרת משתיים .שכלנו לא יכול תפוש אלא רק שהתוצאה
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ְמסוֹבָ ב על ידי עצמו .הכלל הזה וכל פרטיו הם דבר אחד .בנוסף" ,כל" במובן של "כל אחד" אינו
דבר שעל ידו הכלל הכרחי ]3[ .533הוא נצרך לסיבה שהיא מקצת מפרטיו .אבל אם כל אחד מפרטיו
הוא ְמסוֹבָ ב ,אז מקצת מפרטיו אינם ראויים להיות הסיבה יותר מאשר מקצת אחרים .הטעם הוא
המסוֹבָ ב היא ראויה יותר להיות הסיבה .534או [ ]4הוא דורש סיבה חיצונית לכל
שהסיבה של ְ
535
פרטיו .זוהי האמת שנותרת .

היא שתיים ,אבל מי יתקע לידינו ששכלנו הוא סוף דבר ואין בלתו .יש כאן עמדה שמובילה לרציונליזם
קיצוני ,השכל מכתיר את עצמו לאלוה .זו דריסה אלימה כלפי כל מה שאינו רציונליסטי.
 533יש שני אופנים של "כלל" .יש כלל שקיים ככלל ,למשל החיים הכלליים של הגוף שהם 'כלל' ביחס
לאיברים וכוחותיהם ,או מה שנפש היא הכלל של כל האדם ,או משפחה או עם שהם יש רוחני שהוא
כלל ,כמו שאמרו בחז"ל שלכל אומה יש שר שלה בשמיים ,או כמו שאמר רבי עקיבא ש"ואהבת לרעך
כמוך" הוא כלל גדול בתורה .או כמו האידיאות של אפלטון שהן כלל הפרטים שנוטלים בהן חלק והן
קיימות ככלל .ויש אופן אחר של כלל שאינו קיים באמת ככלל ,למשל כלל האבנים שמוטלות בשדה ,זה
רק סכום הספירה של האבנים היח ידות ,ואינו קיים ככלל ,כל אבן קיימת בקיום הפרטי שלה גם אחרי
שספרנו את כולן .אם מקור המציאות הוא מהפרטים שהם נמצאים לפנינו ,הרי שהכלל לא קיים בפני
עצמו ככלל אלא הוא רק סכום הנמצאים הפרטיים .לכן אין שום משמעות לכך שבכלל יש אין סוף פרטים,
עדיין מה שיש הוא רק פרטים נפרדים ולא כלל ,לכן אם כל פרט כפרט יחיד אינו הכרחי מציאות (לא
יתכן שיותר מדבר אחד יהיה הכרחי מציאות ,וכמ"ש במו"נ ב' א' בעיון השלישי) ,ממילא כל הפרטים,
ככל שיגדל מספרם ,לא יהיו הכרחי מציאות ,שהרי אינם יוצרים 'כלל' שיש אפשרות שאופן מציאותו
יהיה שונה מהפרטים.
 534הניסוח כאן קצר ולא ברור .הכוונה היא שסיבה של מסובב יכולה להחשב סיבה לו רק אם היא יותר
ראויה להיות סיבה מסיבות אחרות ,לכן לא יכתן לומר שמקצת הפרטים הם הסיבה למציאות הכלל ,כי
אינם ראויים יותר מאחרים להיות הסיבה .נניח שיש מאתים הוכחות שונות זו מזו למשפט פיתגורס
שבמשולש ישר זווית סכום ארוך הצלעות בריבוע שווה לאורך היתר בריבוע .לפי אבן רושד כל אחת מהן
יכולה להחשב בפני עצמה כסיבה למשפט פיתגורס ,אע"פ שההוכחות האחרות הן סיבות לא פחות
ראויות למציאותו של משפט פיתגורס .לפי אבן סינא דווקא כל הסיבות ביחד הן הסיבה למציאותו של
משפט פיתגורס ואחת מהן לבדה אינה יכולה להחשב סיבה .הטעם הוא שלפי אבן סינא המציאות נולדת
מסיבת הסיבות ,הוא האלוה ,בדרך של לידה מחודשת .האלוה פועל את הנבראים מכח רצונו החופשי
לחלוטין שלא משועבד לשום דבר ,לא להכרח שכלי ולא לשום הכרח אחר .הבריאה מחודשת ,נבראת.
הקשר של כל סיבה ומסובב בעולם הוא תמונה מוקטנת שחוזרת על עניין הקשר בין הבורא לבריאה.
הסיבה בוראת באופן מחודש את מציאותו של המסובב .לכן מוכרח שמה שפועל את מציאות המסובב
הוא הסיבה ,וזה כל ההוכחות למשפט פיתגורס ביחד .לפי אבן רושד הבריאה היא בדרך של הכרח,
הבורא אינו יכול שלא לברוא ,זה חלק מעצמותו ,ואין בבריאה חידוש אלא היא רק גילוי של המוכרח,
הכל צפוי מראש אם יודעים את כל מה שצריך לדעת .הסיבה לא מחדשת את המציאות של המסובב אלא
רק מגלה שהוא היה כבר מקודם גנוז בסיבה וכעת התגלה .לכן כל מה שמגלה את המסובב יכול להחשב
סיבה ולכן גם הוכחה אחת למשפט פיתגורס יכולה להחשב סיבה .לכן מקצת מהפרטים יכול להיות סיבה
לכלל.
 535מה שאבן סינא מדבר עליו כאן הוא דיון בהוכחה של אריסטו בפיזיקה ח' ,שבהכרח יש מניע ראשון
שהוא לא מונע ,כי כל דבר נע בהכרח יש סיבה שמניעה אותו ,ואם הסיבה הראשונה נעה ,הרי יש סיבה
שמניעה אותה והיא הראשונה ,ובהכרח הסיבה הראשונה באמת אינה נעה בעצמה (תנועה והוויה הם
אחד ,המניע הראשון נקרא גם הסיבה הראשונה כי הוא הסיבה הראשונה להוויית הנמצאות .מה שכל
תנועה צריכה מניע הוא אותו הדבר כמו מה שכל נמצא צריך סייבה למציאותו .עיין בזה בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד ההוויה).
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תפישת הקדמונים בסיבתיות והתפישה המודרנית בה
המסוֹבָ ב כמו שהאלוה בורא את העולם .כל קשר
תפישת הקדמונים היא שהסיבה בוראת את מציאותו של ְ
סיבה -תוצאה הוא חזרה באופן מצומצם על פעולת בריאת העולם על ידי הבורא ,והקשר סיבה-תוצאה
הוא ציור מצומצם של הקשר בורא ונבראים .האש בוראת את העשן ,השמש בוראת את קרני האור,
הפריטה על המיתר בוראת את הצליל ,וכן הלאה.
התפישה המודרנית בסיבתיות שונה מתפישת הקדמונים .לפי התפישה המודרנית סיבתיות היא תופעה
(המסוֹבָ ב) ,והרי
שבה רואים שאם מתרחשת תופעה א' (הסיבה) תמיד מייד אחר כך מתרחשת תופעה ב' ְ
לפנינו תופעה של קשר כלשהו בין התופעות א' וב' .אנו קוראים לקשר הזה סיבתיות למרות שמושג
הסיבתיות המהותית אינו מובן לנו ,אנו רק יודעים שאחרי א' רואים שמתרחש ב' ,אבל את מהות הקשר
ביניהם איננו מבינים .אין לנו שום הוכחה או יסוד לומר שהסיבה בוראת את התוצאה .היה אפשר באותה
מידה לומר שזה צירוף מקרים שאחרי א' תמיד קורה ב' ,ואין שום הכרח שבפעם הבאה שיקרה א' יקרה
למסוֹבָ ב הוא צירוף מקרים שקורה כל כך הרבה פעמים
בעקבותיו ב' .תמוה לומר שהקשר בין סיבה ְ
ומעולם לא ראינו שלא קרה ,זה מצביע שאולי יש קשר מהותי בין א' לב' ,אבל איננו מבינים את מהות
הקשר הזה ,ואין לנו שום הוכחה שהוא אכן קיים ,ובוודאי לא הוכחה שהוא קשר של בריאה כמו האופן
שבו האלוה בורא את העולם.
במו"נ ב' י"ט הרמב"ם כותב שיש הוכחה גדולה לכך שהבורא מגלה את רצונו החופשי בבריאה ולא רק
את חכמתו .ההוכחה היא מכך שהכוכבים בשמיים מפוזרים בסדר אקראי ,יש מקומות צפופים יותר ויש
מקומות צפופים פחות ,ואי אפשר להסביר את סידור הכוכבים בשמיים כל אחד במקומו המדוייק בהסבר
שכלי .לא יתכן שכוכב נמצא דווקא במקום זה שהוא נמצא בו סתם כך .משהו היה צריך להכריע שיהיה
נמצא דווקא במקום זה ולא במקום אחר .כיוון שהמשהו הזה אינו שכל ,כי אין הסבר שכלי למקומו של
הכוכב ,בהכרח מה שהכריע שהכוכב יהיה דווקא במקומו זה ,הוא הרצון האלהי החופשי (העניין כתוב
גם באריסטו ,אני מצטט מהרמב"ם רק כי זה יותר נוח) .הדרך היחידה לדחותה לפי הרמב"ם היא לומר
שיש הסבר שכלי כלשהו למקומם של הכוכבים שעוד לא השגנו אותו ,וזה נראה בעיניו לא משכנע.
בתפישה המודרנית הכוכב נמצא בדיוק במקום שהוא נמצא בו סתם כך .שום דבר לא הכריע שהוא יהיה
שם ,לא שכל ולא רצון אלהי ולא שום דבר אחר .סתם כך קרה שהוא שם ,לא מכח שום דבר .זה לא צריך
הכרעה ,לא היו שתי אפשרויות איפה יעמוד הכוכב עם צורך שאלוה חי צריך להכריע ביניהן ברצון
וכוונה .הכוכב שם ותו לא .נראה מופרך לראות בזה הוכחה שבהכרח מישהו הכריע ששם יהיה מקומו
והמישהו הזה בהכרח הוא הרצון החופשי של האלוה .מה יקרה אם נאמר שאין אלוה ושום דבר לא הכריע
את מקומו של הכוכב ובכל זאת הוא שם ,נפל שם במקרה גמור וסתמי.
שורש ההבדל היסודי בין תפישת העולם של הקדמונים ובין תפישת העולם המודרנית
ההבדל בין התפישות של אבן רושד ושל אבן סינא נעוץ במושכל הראשון הכי יסודי ,הכי ראשוני,
המושכל הראשון הקיומי.
הרמב"ם במו"נ ב' י"ט מוכיח נגד שיטת אבן רושד ,הוא אומר שם שהפיזור של הכוכבים ברקיע ניכר
בעליל שאינו מסודר לפי סדר שכלי כלשהו .לכן יש כאן גילוי שיש רצון אלוהי חופשי ופשוט שהוא מעל
השכל ולא יכול להיתפש כלל בשכל ,שמתגלה בבריאה ,בדברי מקריים כגון סידור הכוכבים ברקיע
(סידור הכוכבים לא תלוי במזג ד' היסודות המשתנה במקרה מצד טבעו ,כי הכוכבים הם מהחומר
החמישי ,ולכן הוא ראיה יותר ברורה) .התשובה של אבן רושד תהיה שסידור הכוכבים הוא סתם כך ,הוא
לא בגלל שהיה למישהו רצון כלשהו בזה ,זה פשוט הזדמן להיות כך ותו לא .גם המחשבה המודרנית
תאמר כך .לפי אבן רושד השאלה למה חוקי השכל הם דווקא כך ,הרי הם אחד לגמרי עם האלוהות ,אז
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לא האלוהות קבעה אותם ,היא כפופה להם ,אז מי קבע אותם? אבן רושד יאמר אף אחד לא קבע אותם,
אין להם סיבה ולא היה רצון כלשהו שפעל אותם ,הם לא נפעלו ,הם פשוט כך ותו לא .כמו שסדר פיזור
הכוכבים ברקיע אם אינו שכלי אז הוא פשוט כך ותו לא .צריך להבין למה אבן סינא לא יכול לקבל את
ההסתכלות של אבן רושד בעניין זה .אי אפשר להוכיח או לנמק למה אבן רושד אינו צודק ,המחלוקת
כאן היא על מושכלות ראשונות ,וצריך להבין איך הן שונות.
אדם נולד והוטל למציאות ,מה קורה בפעם הראשונה שהוא פוקח את עיניו ומסתכל על המציאות?
(למעשה זה תהליך הדרגתי של עמידה על דעתו הבוגרת .לצורך הדיון נניח שהוא נולד עם שכל של
מבוגר ,וברגע הראשון שהוא פוקח את עיניו כבר יש לו דעה מבוגרת ביחס למה שהוא רואה)
האדם המודרני כשהוא פוגש את המציאות בפגישה הראשונה הוא פוגש משהו שהוא לגמרי אקראי,
שרירותי ,חסר פשר ,אדיש ומנוכר .הדבר הזה יכול להעשות אצלו לאובייקט למחקר מדעי .המחקר מנוכר
וקר לגמרי ,הוא מטיל כל ספק שהוא יכול במטרה להתקרב לאמת וודאית כלשהי .אפשר להטיל ספק
בסיבתיו ת ,כמו שעשה דייויד יום באופן מרשים ,ואי אפשר לסתור את הספק באופן מדעי או לוגי.
המציאות כולה מוטלת כפי שהיא סתם כך ,בלי שום פשר .בלי שמישהו רצה בזה או שהיתה סיבה לזה.
ערימת חומר מת מקרי סתמי ושרירותי .אם מבצבץ משהו חי הוא תמוה ,לא מובן ,פגיע ,מקרי ,בודד ,לא
מחובר לכלל המציאות .לכן בוודאי שמקומו של כוכב דווקא היכן שהוא הוא סתמי ושרירותי וחסר פשר.
ככה זה  ,הוא פשוט שם ,כמו שכל המציאות במושכל ראשון קיומי היא 'ככה זה' ,יש מציאות שהיא
פשוט שם .אין תשובות .הפגישה הראשונה הקיומית של האדם עם המציאות היא הקרקע שעליו מושתת
כל עולמו המחשבתי .הכל נגזר משם .זה נותן את המושכלות הראשונים הפשוטים הבסיסיים ביותר ,שלא
שואלים עליהם שאלות ,שהם לפעמים לא מודעים ,שמהם נובעים כל מהלכי המחשבה ,וכל מהלכי
המחשבה צבועים בצבע של אותה פגישה ראשונית.
אצל אבן סינא הפגישה הראשונית הקיומית עם המציאות היתה שונה לגמרי .כשאדם פקח לראשונה את
עיניו ,הוא ראה במציאות משהו מסודר ,הרמוני ,שכולו פנייה אליו בשפה שלו .הצבעים הם לפי השפה
הרגשית שלי ,תכלת השמיים ,ירוק העצים ,חום האדמה ,חמימות האוויר ,נעימות משב הרוח ,וכו' וכו'.
בעצים מיד נתפש שיש פירות ,שטעמם ריחם צבעם מרקמם עסיסיותם מתאימים בדיוק אלי .בעלי החיים
מובנים לי ,מתייחסים אלי ,חלקם טעונים דברים שמותאמים בדיוק לטעמי ורצונותי וצרכי .כל העולם
הוא תואם והרמוניה ויופי .יופי הוא דבר שפונה אלי ,הרי זה יפה לפי המושגים שלי ,זה מעורר בי משהו,
פורט על המיתרים שלי .אם יש סופה חזקה ואני סובל זה בסתירה לכל התמונה של המציאות המזמינה
והמדברת אלי ,ממילא זה מדבר אלי שיש כעס כלפי .זה בדיוק כמו שתינוק בדקה הראשונה אחרי שנולד
כבר יודע ששדי אמו הם עבורו ,פונים אליו ,מתייחסים אליו ,הוא מטפס לכיוונם ומנסה להוציא מהם
מזון ,שברור לו שיהיה טעים ומזין ,מותאם אליו .אם הוא לא מצליח הוא בוכה ,כי לתפישתו יש למי
לבכות .הוא לא תופש את שדי אמו כמשהו מנוכר ושרירותי וחסר פשר ואדיש ,כערימת חומר מקרית.
הוא מייד מחפש שם אהבה ,הוא יודע שזה מתייחס אליו .זה מושכל ראשון אצלו ,בלי שום אפשרות
לתפוש אחרת .הוא חווה את עצמו כחלק ממציאות שבה הכל מחובר לכל ושיסודה הוא טוב .כל
המציאות נתפשת כמושכל ראשון קיומי באותו אופן שתינוק תופש את שדי אמו .לכן אין אצלם כלל
תפישה של מחקר מדעי לוגי שיש בו ניכור אקדמי כלפי המציאות .היא לא אובייקט למחקר ,היא משהו
חי ומדבר שהיחס אליו הוא דיאלוג אוהב חי ולא מחקר מדעי מנוכר ורציונליסטי .זו התפישה היסודית
של אריסטו ואפלטון ,ושל תורת משה ושל כל הקדמונים .אבן רושד הוא הניצן הראשון של מודרניות,
של ניכור .אנחנו כבר מונחים בתרבות שכולה מנוכרת למציאות וזה בהכרח שולט על התודעה שלנו,
בזמן הקדמונים היה להיפך ,לכן בעיניהם תפישות כמו של אבן רושד היו תמוהות וייחסו להן בחירה
ברשע .אצל חז"ל המשל לזה הוא ילד שרוכב על כתפי אביו ושואל את העוברים ושבים אולי ראיתם
איפה אבא.
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לכן לפי הרמב"ם ואבן סינא לא יתכן שכוכב נמצא במקום שבו הוא נמצא סתם כך .אם המציאות היא
משהו חי ואחד והיא פנייה אל האדם (אולי גם פנייה לכל מה שנמצא ,כל אחד בשפה שלו .אנו שומעים
את שפת האדם ולכן מבחינתנו המציאות פונה כולה אלינו) ,הרי בהכרח עומד מאחריה משהו חי כללי
שמשתמש במציאות כולה כשפה לדבר אלי .כל המציאות היא הדיבור שלו אלי .במה שהוא העמיד את
הכוכב דווקא במקום שהוא עומד בו ,הוא דיבר אלי משהו .אם זה לא משהו שכלי ,אז זה גילוי שיש לו
רצון חופשי שהוא מספר לי על קיומו דרך מקריות מיקום הכוכבים .זה לא יכול להיות משהו שאינו גילוי
של שום דבר ,כי אז לא ייתכן שהוא קיים ,כי המציאות היא כולה רק דיבור ופנייה אלי .לכן אם אני רואה
שהשמש זורחת ושוקעת ,אני רואה בזה דיבור שמופנה אלי ובא לומר לי משהו .לכן אם ישאלו אותי מה
מסתובב סביב מה ,אומר שהשמש מסתובבת סביב הארץ .אם יש אנשים שצופים בסרט קולנוע ,הם
מרוכזים בהבנת התוכן של הסרט שברור בלי ספק שהוא משהו שפונה אליהם ,מדבר איתם .יבוא מדען
ויאמר באמת אין אנשים על המסך ,המסך זה רק בד לבן ,ויש מכונה שמקרינה עם פנס כתמי אור על
המסך וכו' ,ובאמת אין תנועה של דמויות על המסך אלא זה רק רצף של תמונות דוממות וכו' .כל זה נכון
אבל הוא לא מעניין כלל את הצופים בסרט .הסרט מראה לי שמש שסובבת סביבי ,יש לזה תוכן ,מישהו
מאיר לי ומחשיך לי ואני מנסה להבין מה הוא אומר לי בזה .הטכניקה איך מכונת ההקרנה פועלת ,אולי
זה על ידי שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ,אבל אצל המסתכל על הסרט זה לא מעניין וגם לא סותר
את מה שהוא מנסה לשמוע ולהבין מתוכן הסרט.
אדם שצופה בסרט קולנוע ,כח הראיה הפשוט הישיר הבלתי אמצעי שלו תמיד יראה דמויות על המסך
שמספרות לו סיפור ומגלות לו יופי בעל משמעות .רק אם הוא יפסיק להשתמש בו ,ויעבור להשתמש
בשכל חישובי אנליטי ,הוא יגיע להסתכלות על איך המנגנון של ההקרנה עובד ,שיש בד לבן ותמונות
מתחלפות עליו וכו' .ואז כבר לא יהיה יופי ולא תהיה משמעות.
הקדמונים השתמשו בשכל עיוני ,שרואה את המציאות באופן ישיר ופשוט ובלתי אמצעי .לכן הם ראו
מייד את הסיפור ,העלילה ,הדיבור ,הפנייה ,התוכן ,שיש במציאות .המודרנים איבדו את היכולת
להשתמש בשכל עיוני .הם התעוורו ונעשו טיפשים יותר מבהמות ,הולכים בחושך גמור ,ומשתמשים רק
בשכל חישובי אנליטי אינטלקטואלי רציונליסטי ,שהוא שריר ויכולת שעושים פעולות כמו מחשב ,ורמת
ההבנה האמיתית שלהם אינה טובה יותר משל מחשב.
אם מומחה לאמנות מתבונן בציור ואומר שהוא מדבר בשפה של שילובי צבעים חמים וקרים ,או מגדיר
שהירוק רגוע והאדום סוער ,והצהוב יוצא החוצה והכחול שוקע פנימה ,ואלה האותיות של השפה שבה
מדבר הצייר ,יבוא פיזיקאי ויאמר שהכל הוא פיגמנטים שמחזירים תדרים של גלי אור ואין שום אמת
מדעית באמירה שיש צבעים רגועים או סוערים .אמירות של מומחי אמנות לגבי הצבעים אינן עניין
פסיכולוגי שמשתנה מאדם לאדם או מתרבות לתרבות .חלק מהאמירות האלה יציבות כמו חוקי הטבע
של הפיזיקאים ונחשבות כמדע .אריסטו לא ביסס את תורת ד' היסודות שמהם מורכב כל העולם (אש
רוח מים עפר) על תצפיות או הוכחות כלשהן .זה משום שד' היסודות הם כמו צבעי היסוד באמנות הציור,
הן אותיות בשפה שבה מדבר מי שברא את העולם (במסכת ברכות י' א' קראו חז"ל לבורא העולם צייר,
העולם מדבר בשפת הציור .והוא באמת מדבר בכל שפה שהאדם שומע ,בשכל וסיפור ואמנות ויחסים
רגשיים עוד) ,אין לזה שום קשר לפיזיקה או כימיה שמדברים על מולקולות ואטומים וכיו"ב.
גם הסיבתיות יש בה שתי תפישות ,אפשר לראות אותה כציור ואפשר לראות אותה מבחינה מדעית לוגית.
כציור הסיבתיות היא ציור של המושג בריאה .מה שהבורא בורא את העולם זה חוזר על עצמו ,מהדהד,
והמסוֹבָ ב הוא ציור של הנברא .זה מספר לנו
ומסוֹבָ ב שיש בעולם .הסיבה היא ציור של הבורא ְ
בכל סיבה ְ
שהעניין שהעולם נברא הוא נוכח בכל פרט ופרט שבעולם ,אין שום מקום בעולם פנוי מלהיות נברא ,כי
כל דבר בעולם הוא ְמסוֹבָ ב מסיבה כלשהי שהיא המשפיעה עליו את מציאותו .היא אמת אצל הקדמונים
כמו שד' היסודות הם אמת וכמו מה שהשמש סובבת סביב כדור הארץ הוא אמת .זו אמת של מי שמתבונן
בציור ,לא של המדען שבוחן את השמן והפיגמנטים.
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פרק יג
רמיזה :הסיבה של סך של פרטים היא לפני כן הסיבה של כל אחד מהפרטים
אשית כל ,סיבה של הפרטים ואז של
כל סיבה של סך שהיא משהו שונה מהפרטים שלו היאֵ ,ר ִׁ
הסך .536אם אין זה כך ,אז הפרטים לא יהיו צריכים את הסיבה הזו .אז ,אם הסך נשלם על ידי
פרטיו ,גם הוא לא יצטרך את הסיבה הזו .אלא ,דבר מסויים אפשר שיהיה סיבה של מקצת
מהפרטים ולא של האחרים .דבר כזה אינו סיבה של הכלל במובן מוחלט.537

אינרציה
לתפישת אריסטו המושג המודרני של אינרציה אינו אפשרי .אם אדם זורק אבן ,לכאורה מייד כשהמגע
בין ידו ובין האבן ניתק ,האבן צריכה ליפול בקו ישר למטה .כי מייד עם הינתקות המגע כבר אין לה מניע
ובלי מניע אין תנועה .המודרנים אמרו שיש עניין לא מובן הנקרא "אינרציה"" ,כח ההתמדה" ,והוא אומר
שהתנועה כבר נעשתה שייכת לאבן בעצמה ,ואחרי שנדחפה כעת היא כבר נעה מכח עצמי שלה ,והוא
זה שמניע אותה אחרי שניתקה את המגע עם ידו של הזורק .לפי זה האינרציה היא כח עצמי באבן ,ואם
האבן פגעה בכדור והניעה אותו האבן היא סיבת תנועת הכדור ,ואם יש שרשרת סיבות אין סופית כזו אין
לנו שום קושיה ,ואין שום הוכחה שיש מניע ראשון חי ומופשט שמניע מכח עצמי שלו בלי שמשהו הניע
אותו ,והוא האלוה .כיוון שלפי אריסטו לאבן אין תנועה משל עצמה קשה להבין איך היא נעה בלי שהיד
דוחפת אותה (אין דחיפה בלי מגע .לפעמים המגע הוא על ידי גלים אלקטרו מגנטיים או תווך אחר
כלשהו .כח הכבידה דוחף בלי מגע ,וזה לא ייתכן ולכן הגיעו להסבר שהוא עיקום של המרחב ,ובמקום
אחר הארכתי בזה) .בביאור על מורה נבוכים הקדמות לחלק ב  -הקדמה כו (חלק א')  -ביאור בפיזיקה
של אריסטו ספר ח' פרקים א'-ה' ,הארכתי בביאור עניין האינרציה לפי אריסטו שכידוע לא קיבל את
מושג האינרציה שאנו מכירים ,והראיתי שדעתו אינה כמו שמקובל לחשוב שהאוויר מתאסף מאחרי
הקליע ודוחף אותו .אלא יש לו ביאור נפלא בזה שפותר את הבעיות החמורות שיש בתפישה המודרנית
בעניין זה ,שגם מדענים מודרניים גדולים ביקרו אותה .בקיצור נמרץ לפי אריסטו הסיבה שהקליע ממשיך
לנוע אחרי שניתק מהיד שדוחפת אותו ,היא כי מתקיים בין נפש האדם שזורק את הקליע ,שהיא סיבת
התנועה ,ובין הקליע ,אותו קשר שמתקיים בין נפשו ובין ידו הנעה ,עיין שם הביאור בזה( .שם התבארה
גם תפישת אריסטו ב"אנרגיה" וכגון גלי אור ,או גלי חום (אינפרא אדום) שמעבירים את התנועה דרך
חלל ריק ומניעים את מה שהם מגיעים אליו אע"פ שאין להם שום גוף ,ובאופן כללי גלים
אלקטרומגנטיים ,שהם אנרגיה בלי מסה)
 536כמו שכתבתי לעיל לא מדובר כאן על 'כלל' כמו שהגוף הוא כלל והאיברים פרטים של הכלל ,שבגוף
כללי המציאות מתחילה מהאידיאה של הגוף השלם ,והאיברים מסובבים מזה .אלא מדובר על כלל שהוא
אוסף ,כמו שרשרת או כרם ,שהשרשרת היא רק סך החוליות והכרם הוא רק סך הגפנים ,וכמו שביאר אבן
סינא את ההבדל הזה בפרק הקודם .המילה בערבית כאן שונה מהמילה שמשמעותה על פי רוב 'כלל',
ולכן תרגמתי 'סך' .כלל כזה מציאותו נשענת על מציאותם של הפרטים הכלולים שבו ,מציאותו מסובבת
על ידם .וכמו שביאר אבן סינא את ההבדל הזה בפרק הקודם.
 537לפי אבן רושד המציאות אינה "כלל" כי מה קושר את כל פרטיה לכלל? כולם הכרחי מציאות לפי אבן
רושד וכולם הם האלוה עצמו ומסודרים לפי הכרח שכלי .עדיין מצד מציאותם כשלעצמה הם קיימים כל
אחד בפני עצמו ולא בדרך קיום של פרט שמציאותו נגזרת מהכלל שאליו הוא שייך ,כמו האיברים בגוף
(יד שנכרתה מהגוף אינה יד כלל ,כמו שכתב אריסטו ב"על הנפש" ,כי הגדרת יד היא איבר של הגוף,
מציאותה נובעת ממציאותו של הגוף ,ואם היא נכרתה חדלה מציאותה ומעתה היא אינה יד כלל במהותה
אלא רק כמו ציור של יד) .לפי אבן רושד הסדר השכלי הוא סדר אחד לכולם ,אבל המציאות היא לא
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פרק יד
רמיזה :אם שרשרת רצופה של סיבות ומסובבים כוללת סיבה שאינה ְמסּובֶּ בֶּ ת,
סיבה זו צריכה להיות הקצה
ומסּובָ בִׁ ים רצופים ,כולל סיבה שאינה ְמסּובֶּ בֶּ ת ,538יש לו את הסיבה
כל כלל מסודר של סיבות ְ
הבלתי ְמסּובֶּ בֶּ ת כקצה; כי אם סיבה זו היתה אמצעית ,היא היתה ְמסּובֶּ בֶּ ת.

הסדר והיא של כל פרט לעצמו .אכן כל הנמצאים ביחד מוגדרים כאלוה עצמו ,אבל זו רק הגדרה ,זה לא
יכול באמת לאחד אותם לכלל אחד מצד הווייתם ,ויוצא שהאלוה אינו אחד כלל אלא מחולק לפי העצמים
שבמציאות .לפי אבן סינא כל הפרטים מקבלים את שפע מציאותם כל רגע ורגע מהבורא ברצונו החופשי,
אין להם מציאות שלמה מצד עצמם ,ללא שהבורא ממציא אותם כל רגע מחדש מציאותם מייד תחדל.
וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה א' ב' .הוא ממציא אותם והם אינם נמצאים אלא מאמיתת
הימצאו ,לכן מה שמצד עצמם אין להם מציאות מונע שמציאותם תחלק אותם לפרטים שקיימים בנפרד
כל אחד לעצמו כמו חרוזים בשרשרת ,השורש המשותף של מציאותם קושר אותם לכלל אמיתי ,מצד
הווייתם אמיתת מציאותם היא אחת ,כי כולם לא נמצאים אלא מאמיתת הימצאו ,לפי האמת הם לא
נמצאים כלל ורק הוא לבדו נמצא (הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' י' כתב שהכל נסמך עליו במציאותו,
וכתב שהבורא לא יודע שום דבר מחוץ לעצמו ,הוא יודע רק את עצמו ומזה הוא יודע את כל הנבראים,
והרי שרק הוא קיים ולא הם ,והם אחדותו שלו ומציאותו שלו שעוברת דרך הסתרות הצמצום ורק נראית
כמו ריבוי פרטים .אבן רושד לא קיבל את הצמצום ולכן לשיטתו העולם אינו אחד וגם הבורא אינו אחד.
 538היא סיבה להוויה של מה שמסובב ממנה (התוצאה שלה) ,אבל לה עצמה אין סיבה שמסבבת את
הווייתה .אינני משתמש בלשון הנוחה של גורם ותוצאה ,כיוון שהוא כולל בתוכו גם גורמים שאינם מה
שבורא את עצם מציאותה של התוצאה שלהם .למשל בהלכה נאמר שאם כלים נפלו מהגג מחמת הרוח
ועל הקרקע היו כרים רכים שהיו מונעים את שבירת הכלים ,וכשהכלים היו באוויר בא אדם וסילק את
הכרים ומשום כך הכלים נפלו על הקרקע הקשה ונשברו ,מי שסילק את הכרים לדעת חכמים אינו חייב
לשלם את דמי נזק הכלים שנשברו .הטעם הוא שהוא רק גרם לשבירה אבל הוא אינו סיבת השבירה.
סילוק הכרים הוא גורם שכתוצאה ממנו הכלים נשברו ,אבל מה שברא את שבירת הכלים הוא התנועה
של הנפילה (או הרוח שהפילה מהגג) והמפגש עם הקרקע הקשה ,וזה לא נעשה על ידי מסלק הכרים.
לכן הוא לא נחשב כמי שברא את עצם המציאות של שבירת הכלים ,למרות שהוא בהחלט הגורם לה.
לשון הגמרא לגבי הטעם שמסלק הכלים פטור מלשלם היא שהוא רק 'גורם' .מזה נלמד שהלשון 'גורם'
במשמעותה המדוייקת אינה זהה ללשון 'סיבה'.
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פרק טו
רמיזה :מאחר שהסיבה הבלתי מסובבת צריכה להיות קצה ,היא צריכה להיות
יש הכרחי מצד עצמו
התברר שכל שרשרת שמסודרת מסיבות ומסובבים ,תהיה סופית או אין סופית ,צריכה סיבה
חיצונית לה אם אינה כוללת מאומה מלבד מסובבים .539הכרחי שסיבה חיצונית זו תהיה קשורה
אליה כקצה.
התברר גם שאם שרשרת זו כוללת דבר שאין לו סיבה ,אז הדבר הזה הוא קצה וגבול .540לכן כל
שרשרת נגמרת בזה שמציאותו הכרחית מצד עצמה.541

 539מסובב הוא דבר שיש סיבה למציאותו .שאינו דבר הכרחי-מציאות שמציאותו היא הוא עצמו ולא
מכח סיבה (חיצונית לו) .כל הנבראים מסובבים מלבד האלוה.
 540אריסטו בפיזיקה ספר ג' מפרק ד' והלאה מוכיח שלא יתכן שהמציאות הטבעית היא אין סופית בגדלה.
כל גוף קיים רק כי יש לו גבולות .משולש קיים רק כי השטח שלו תחום בקווים שהם צלעותיו .בלי הקווים
שתוחמים אותו הוא אינו קיים .אם גודלו של המשולש אין סופי הרי שאין לו גבולות כלל (כח הדמיון
לא יכול לתפוש אין סוף בפועל ,לכן נדמה לו שהגבול קיים רק רחוק עד מאוד ולעולם לא נגיע אליו,
אבל באמת אין סוף פירושו שאין שום גבול לקו כלל ולכן אין כלל קודקודים למשולש כי הם בקצה
הגבול של הצלע ,ולצלע אין גבול כלל ,ואם אין קודקדים גם אין צלעות) ,ולכן השטח שלו לא תחום כלל
בקווים כלשהם ואין משולש כלל .עולה מזה שגודל היקום סופי .אם אלך עד קצה גבול היקום ,ואעבור
אותו ,אכנס למקום הריק שמחוץ לגבול היקום ,הרי אין שם גדר .ואם כן לעולם לא אעצור משום שהגעתי
לגבול היקום .בהכרח שמחוץ ליקום אינו מקום ריק (כי לכל מקום ריק אפשר להכנס) .זה אומר שמה
שחוץ ליקום הוא מופשט ,מה שאינו מופשט מחומר לא יכול שלא יהיה לפחות מקום ריק .אם כן באמת
מצד החומר היקום גדלו אין סופי ,אני יכול לנסוע ביקום ולעולם לא אגיע למקום שיכריח אותי לעצור
(כמו שגם מצד הזמן היקום תמיד היה ,הוא קיים אין סוף זמן .לפני הזמן זה לא זמן מוקדם יותר שאין בו
זמן ,אלא זה לגמרי מחוץ לקטגוריה של זמן ,זה נצח .זה לא משהו שהיה לפני הזמן ובו אין זמן .הזמן
הוא מצד החומר ,כל חומרי בהכרח נתון תחת הזמן ,והנצח מצד המופשט .מה שלפני הזמן לא היה לפני
הזמן מבחינת החומר ולכן הזמן עצמו יכול להימשך אחורה בלי סוף ,מה שלפני הזמן הוא מחוץ לזמן
רק מחמת שהוא מופשט ,כמו שמה שמחוץ לחלל הוא מחוץ לו רק משום שהוא מופשט) .החומרי (כל
מה שאינו האלוה עצמו ,גם הישים המופשטים הם בבחינת חומר כי הם מוגדרים) עצם קיומו פירושו
הגדרה ,פירושו היות מוגבל .קיומו של החומרי מבוסס על חוק הזהות שאומר שא' שווה לא' ,כלומר א'
קיים כי יש לו הגדרה שהיא א' ,ולכן הוא לא קיים אלא רק בהגדרתו זו ולא בהגדרה אחרת .זו הכוונה
שהמופשט שהוא סיבתו של החומרי הוא הקצה של החומרי .הוא סוף כל ההגדרות ,הוא מחוץ לכל
הגדרה וזה הקצה של המציאות של ההגדרות שהיא כל מה שאינו הכרחי מציאות .מה שאריסטו אמר
שהמציאות היא מוגבלת בגדלה ולכן היא כדור ,זה משל ,כמו שהעיגול שכתב עליו האר"י בעץ חיים
שער א' ענף ב' הוא משל .כוונ תי שאין באמת גבול לעולם שאפשר להגיע אליו ולהציץ מחוץ לו כמו
שיש בציורים ישנים .מה שכתבתי הוא הנמשל .מה שאבן סינא מדבר כאן על הקצה הוא ביאור לכדור
הכרחי
ִׁ
היקום של אריסטו ואפלטון והוא מבאר שזה משל ,הקצה של הכדור הוא הקצה השכלי שמהווה
המציאות ביחס לשרשרת הסיבות של אפשרֵ י המציאות.
 541עיין בזה ביתר ביאור במאמרים ומקורות מאמר  13שם הבאתי גם את דברי אבן רושד בספרו "תהפוכת
התהפוכה" שהקשה כאן על אבן סינא שאם יש שרשרת אין סופית של סיבות ומסובבים ,אע"פ שכל
חוליה בפני עצמה היא אפשרית המציאות ולכן צריכה לקבל את מציאותה מסיבה חיצונית לה ,אם
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מסתכלים על השרשרת האין סופית כולה כאחד ,אפשר שהיא קיימת בלי סיבה חיצונית למציאותה.
בביאור המחלוקת הזו בין אבן סינא לאבן רושד עיין עוד לקמן חלק ה' פרק י"ב בהערות.
סיבה קרובה וסיבה רחוקה  -סוד הצמצום
לפי דברי אבן סינא ,שהם דברי אריסטו ,עולה עניין עמוק כאן .נניח שיש כדור שהתגלגל ופגע בכדור
אחר והוא התגלגל ופגע בכדור אחר וכן הלאה ,ואנו יודעים ששרשרת הכדורים שדוחפים זה את זה
נמצאת מלפני אין סוף זמן ,זו שרשרת של אין סוף כדורים שמאז ומתמיד נמצאים ומניעים זה את זה (אין
הבדל בין להיות סיבה למציאותו של א' ובין להניע את א' .מצד סיבה אומרים שהאלוה הוא סיבת הסיבות
ומצד תנועה אומרים שהוא המניע הראשון והכל אחד) .אבן סינא מלמד אותנו ששרשרת כזו לא יכולה
להתקיים בלי סיבה חיצונית לה ,כי אין כאן מה שהניע .כל כדור מניע רק כי הוא נע ,הוא רק מעביר את
תנועתו הלאה .אי אפשר לומר שהתנועה תמיד הייתה ואין לה סיבה שסובבה את מציאותה ,כי התנועה
היא אפשרית מציאות .מה שיכול לא להימצא אם יעבור די זמן בהכרח יקרה שהוא לא יימצא ,כל אפשרות
לבסוף מתממשת (אחרת הרי אינה מוגדרת כאפשרות) ,כל מקרה לבסוף קורה .וכמו שכתב אריסטו
במטאפיזיקה תטא פרק ד' .באמת מה שצריך שיעבור זמן עד שהבלתי הכרחי יקרה זה נכון לאפשרויות
ומקרים פרטיים ,אבל המציאות האפשרית תבטל מיד אם לא תהיה סיבה ראשונה שמשפיעה עליה
מציאות (וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה א' ב') שזה דומה למה שאור השמש יבטל מייד אם
לא תהיה שמש ,ובמקום אחר הארכתי בזה הרבה .מקור מציאות יכול להיות רק מה שהוא הכרחי מציאות
והתנועה אינה כזו .לכן בהכרח שיש אלוה שהוא סיבת התנועה של כל השרשרת האין סופית.
כעת נסתכל על כדור פלוני מסויים ,סיבת תנועתו היא המניע הראשון שהוא האלוה .אבל הרי יש כדור
אחר שדחף אותו ובתנועתו הניע אותו .ואין לומר שהאלוה הוא מי שהניע את הכדור הראשון כמו מי
שדחף את אבן הדומינו הראשונה שאחר כך הפילה שרשרת של אבני דומינו ,כי שרשרת הכדורים היא
אין סופית ,אין בכלל כדור ראשון או אבן דומינו ראשונה .אי אפשר לומר שהאלוה הניע את הכדור
הראשון כי אין כדור ראשון ,ולומר שהאלוה מניע כל כדור וכדור יהיה קשה שהרי הכדור נע כי הכדור
שלפניו דחף אותו ולפי חוקי המכניקה של ניוטון די בזה להניעו ואינו צריך לאלוה שיניע אותו.
המושג סיבה קרובה וסיבה רחוקה מבואר בהרבה מקומות .המשל הוא שאם ראובן זרק אבן שפגעה
בכדור וגילגלה אותו והכדור פגע בכד ושבר אותו ,הסיבה הקרובה לשבירת הכד היא פגיעת הכדור,
והסיבה הרחוקה ,הראשונה ,היא ראובן .ראובן פועל מכח נפש שנעה מעצמה ולא צריכה מניע (באמת
היא צריכה כמו שביאר במורה נבוכים בסוף ההקדמות לחלק ב' ובתחילת ב' א') ,ונפשו של ראובן היא
משל לאלוה שהוא סיבה ראשונה שהוא מניע שאינו צריכה להיות מונע.
לפי המדע המודרני ,שהמציא את המילה "אינרציה"" ,כח ההתמדה" ,התנועה שיצרה נפשו של ראובן
נכנסה לתוך האבן ,והאבן הכניסה את התנועה שבה לתוך הכדור ,והכדור בתנועה שבו הוא זה ששבר את
הכד .הכדור הוא סיבה לשבירת הכד ,באותה מידה כמו האבן וכמו ראובן .האינרציה הומצאה כדי לתרץ
את הפלא איך יתכן שאבן שנזרקה כלפי מעלה ממשיכה לנוע כלפי מעלה גם אחרי שהיא כבר לא נוגעת
ביד של הזורק ,ולא נופלת ישר למטה מייד כשניתקה מהיד.
ה משוואות המתימטיות של האינרציה נכונות ,אבל הבנה בה וודאי אין ,וכבר עמדו על זה גדולי
הפיזיקאים.
ההסבר של אריסטו לאינרציה (כמו שביררתי מדבריו בביאור על המורה נבוכים במה שכתבתי שם על
הפיזיקה ספרים א'-ה) ,הוא בקיצור נמרץ כך :ראובן רוצה להניע את ידו ,וכתוצאה מזה ידו נעה .הרצון
הוא דבר מופשט והיד היא דבר חומרי ,איך מופשט יכול להניע חומרי? זה כמו שאדם יניע חפץ בלי
לגעת בו אלא בכח המחשבה בלבד .היו שקראו לזה הבעיה הפסיכו-פיזית ואמרו שזו שאלה גדולה.
הביאור הוא שנפשו של ראובן מלובשת בגופו של ראובן ,מתגלה דרך גופו של ראובן ,אחת איתה .מכח
זה היא יכולה להניע את ידו של ראובן ,נפשו של ראובן לא יכולה להניע אבן שמונחת על הקרקע בלי
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לגעת בה ,כי היא אינה מלובשת באבן .נפש היא מופשטת ובמהותה לא צריכה נגיעה כדי להניע גוף
חומרי ,כשהנפש רוצה שהיד תנוע ומניעה אותה ,היא לא דוחפת אותה כמו שגוף דוחף גוף ומניע אותו,
אלא הנפש רוצה את התנועה ,והגוף מתאים את עצמו לרצון הנפש כי הווייתו היא כמו צל שלה ,הווייתו
היא שהוא מגלה אותה .הסיבה שהנפש נתפשת כשוכנת מבחינה פיזית בגופו של ראובן היא משום שהיא
מתגלה רק באמצעות הגוף ולא בלי תיווך ,אבל באמת אין לה מקום כלל כי היא מופשטת .כשראובן
מחזיק את האבן בידו ומניע אותה כשהיא בתוך ידו ,האבן נכנסת לשלטון נפשו של ראובן כי האבן עושה
את רצונה של נפשו של ראובן ,נפשו של ראובן מתממשת באבן ,מתגלה בה ,ולכן יכולה להניע אותה.
הרי היד נחשבת לראובן רק כי היא עושה את רצון נפשו של ראובן .כך גם האבן האחוזה בידו של ראובן
עושה את רצונו של ראובן והיא ראובן באותה מידה כמו שידו של ראובן היא ראובן .לפי ההלכה יש דין
שנקרא "שליח" ,עניינו שאם ראובן ושמעון קבעו ששמעון יעשה את רצונו של ראובן ולא את רצון עצמו,
אז מה שקנה שמעון שייך מייד לראובן ,ואם שמעון קידש אשה היא אשתו של ראובן .כי שמעון הוא
ראובן ,שהרי ראובן זה כל מה שעושה את רצונה של נפשו של ראובן ,ורק משום כך ידו של ראובן היא
ראובן ,ולכן כעת ששמעון עושה את רצונו של ראובן הוא ראובן .לכן האבן היא ראובן כמו גופו .אחרי
שידו של ראובן דחפה את האבן ,והיד נעה מכח רצונו של ראובן כי נפש ראובן מתגלה בה ,תנועת האבן
היא ממש כמו תנועת היד של ראובן ,תוצאה מהנעת נפשו של ראובן ,וזה לא נפסק גם אחרי שהאבן
מתנתקת מידו של ראובן ,כי כל זמן שהאבן נעה היא לא יצאה משלטון נפשו של ראובן ולא חדלה
מלהיות ראובן .בחלל ריק בלי חיכוך האבן תנוע בלי סוף ,כי אין כח שישתלט עליה ויוציא אותה
משלטונה של נפש ראובן שממשיכה להניע אותה כמו שמניעה את ידו של ראובן .ההלכה בתלמוד קוראת
לעניין זה "גיריה דיליה" ,חיציו שלו .לפי התפישה המודרנית של אינרציה שבה ראובן מכניס תנועה
לאבן וכעת התנועה עצמית לאבן ,ומה שהתנועה היתה פעם של ראובן זה כבר חלף ולא קיים בהווה,
התשלום על דמי הנזק של הכד צריך להתחלק בין ראובן והאבן והכדור ,שכולם היתה בהם תנועה
משלהם והם כולם סיבות לשבירת הכד (אם לאבן ולכדור אין בעלים ראובן ישלם רק שליש ,כמו מקרים
דומים בהלכה שבהם יש שני גופים ששותפים לנזק ואם לאחד מהם אין בעלים בעליו של השני משלם
רק חצי) .כנגד זה אומרים חז"ל שראובן משלם את כל הנזק ,והוא נחשב ששבר את הכד בעצמו מכל
הבחינות ,ממש כמו ששבר במכת ידו ,כי הוא לבדו המניע ,והגופים האחרים לא נעו מכח שנכנסה בהם
התנועה והפכה להיות עצמית להם ,אלא שהם נעשו כמו ידו של ראובן ,והכל מתכנס לפעולה אחת שהיא
פעולת רצונו של ראובן דרך החומר שנשלט על ידה ,ולא אכפת לנו אם החומר הזה הוא קליע שנע אחרי
שניתק ממגע ידו של ראובן ושהניע עוד קליעים שכולם הם הנעה של ראובן בלבד .לפי זה אם כדור א'
נע ודחף כדור ב' ,כדור א' אינו סיבה כלל לתנועת כדור ב' .מי שהתחיל באמת תנועה הוא רק ראובן מכח
נפשו שדחף את כדור א' ,ראובן לבדו הסיבה לתנועת כדור ב' .כדור א' הוא רק יד ארוכה שלו ,רק מעביר
את התנועה כמו צינור ואינו סיבה לתנועה .אם אדם הכה דבר מה וידו הייתה לבושה בכפפה ,אז וודאי
לא נאמר שהכפפה שותפה למכה ,אלא הכפפה היא ממש כמו ידו לעניין המכה .כך גם אם זרק כדור א'
שפגע בכדור ב' ,כדור א' הוא רק כמו כפפה לידו ,והוא ידו ממש .מה אכפת לנו אם זו יד מבשר או מעץ.
אם שרשרת הכדורים שדוחפים זה את זה היא אין סוית ,הרי אין מניע לכל השרשרת ולא יתכן שהיא נעה,
ובהכרח הבורא מניע אותה כמו שנפש מופשטת מניעה יד ,והוא מניע את כל הכדורים בעת ובעונה אחת,
הנעתו באה מהנצח ,ולא שהוא מניע רק את החוליה הראשונה .ובאמת מה שגוף א' דוחף גוף ב' אינו
סיבה כלל לתנועת גוף ב' ,אלא הסיבה היחידה לתנועת גוף ב' היא מה שהאלוה מניע אותו ברגע זה.
הבורא בורא את כל התנועות בבת אחת בכל רגע ורגע ,ואין משהו שמניע משהו אחר .אבל הבורא בורא
את התנועות לפי סדר מסויים שהוא סדר של א' שדוחף את ב' ומניע אותו .זה דומה למה שמקרינים סרט
שבו רואים שא' מניע את ב' .באמת תנועת א' ותנועת ב' נוצרות שתיהן באותו רגע מהפנס והשקופיות
שמקרינים את הסרט ,ואינן סיבה אמיתית לתנועה ,רק שהצורה של הדבר שאנו רואים היא צורה של א'
שמניע את ב' .חוקי הטבע הם סיפור שהבורא מספר לנו ,סרט שהוא מקרין לנו .זה הפירוש שהכל צורות,
הכל ציורים .כך זה מצטייר ,אבל הסיבה לציור היא הצייר ולא הדמויות שבתוך הציור.
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פרק ט"ז
רמיזה :על היחס של דברים ששונים זה מזה במציאות בפועל אל אלה שזהים
במהות
כל הדברים ששונים זה מזה בקיום בפועל וזהים זה לזה במשהו יסודי 542להם ,הם כאלה שאו []1
מה שהם זהים בו הוא אחד מהדברים שקיימים כנלווים למה שבו הם שונים .שהרי דברים שהם
שונים אפשר שיהיה להם אותו נלווה .543זה בלתי ניתן להכחשה ]2[ .זה שבו הם שונים הוא נלווה
למה שבו הם זהים .כך מה שהכרחי שיהיה מצורף לדבר האחד יהיה שונה ומנוגד .זה ניתן

העומק הוא שיש שני רבדי מציאות ,ברובד החיצוני הסיבה לתנועת הכדור היא מה שהכדור שלפניו דחף
אותו ,וברובד הפנימי הסיבה לתנועת כל כדור וכדור היא רק האלוה בעצמו ,ודחיפת הכדור שלפניו אינה
סיבה כלל לתנועתו .שני הרבדים סותרים ,ובכל זאת שניהם אמת ,והיחס ביניהם הוא כמו גוף ונפש ,ויותר
עמוק היחס בין גוף לנפש הוא זיווג וכך גם היחס בין רבדי מציאות אלה.
מצד אחד האלוה הוא אחד פשוט מוחלט בלי מורכבות כלל ,ומצד שני הוא משגיח ומנהיג את כל פרטי
הבריאה .שני צדדים אלה סותרים ,וסוד הצמצום (שנקרא גם סוד מעשה מרכבה) הוא שאין תירוץ לסתירה
הזו והיא אמת בשני צדדיה והזוכים לסוד מעשה מרכבה רואים ששני הצדדים אחד .על דרך שרק
האוהבים באמת יודעים שהם אחד גמור ומוחלט ,ומה שהם שני גופים אינו סתירה לזה .מצד האחדות
רק הבורא מניע כל כדור בכל חלק של תנועה ,ומצד הריבוי הכדור הדוחף הוא המניע .עיין עוד בזה
באדם חי רשימה .146
אבן רושד כופר בסוד הצמצום ,הוא לא מוכן לקבל שיש סתירה ביסוד ההווייה .אצלו אין מעשה מרכבה
אלא לדעתו הבורא אינו אחד פשוט ומוחלט בלי שום מורכבות כלל (כי זה סותר לכך שיש נבראים),
והחכמה האלוהית היא חלק מעצמותו ,והיא היא הנבראים" .שיטת אריסטו" שהרמב"ם מביא במורה
נבוכים חלק ב' כשיטת קדמות העולם והשיטה הגורסת שהאלוה הוא שכל ,והוא אחד עם ההכרח השכלי,
היא שיטת אבן רושד .לאמיתו של דבר אבן רושד אינו נאמן ללשון אריסטו שהיא בבירור כשיטת אבן
סינא והרמב"ם ,ויש לו טעם מיוחד לזה ובמקום אחר הארכתי.
 542ענאתי תרגמה כאן " ,"constitutiveמרכיב מכונן של הווייתם.
 543ענאתי תרגמה " ."concomitantאפשר לתרגם גם 'תכונה' וגם 'מאפיין' ,ולפעמים תרגמתי כך.
רואים מהמשך הפרק ש"נלווה" הוא עניין שונה מאשר "מקרה" שגם הוא בא לציין מה שאינו העצם.
"נלווה" הוא מה שאינו העצם אבל נלווה לעצם בהכרח .למשל העצם של משולש הוא מה שיש לו שלוש
צלעות ,מה שסכום זוויותיו הוא מאה ושמונים מעלות זה אינו עצם המשולש אבל זה נלווה למשולש,
ולא מקרה שקרה למשולש' .מקרה' הוא מה שבהעדרו העצם נשאר כמו שהיה ולא נחסר מאומה ממנו
ומהווייתו ,למשל צבע עור לבן או שחור לאדם ,אם ישתנה הצבע מזה לזה לא יחסר מאומה מהגדרת
העצם של האדם כחי מדבר ,לכן צבע העור הוא 'מקרה' ולא 'נלווה' ,גם אם אי אפשר לשנות את הצבע.
מה שסכום זוויות המשולש הוא מאה ושמונים לא יכול להשתנות באופן שהמשולש יישאר משולש בלי
חסרון ,לכן סכום הזוויות הוא 'נלווה' ולא 'מקרה'.
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להכחשה ]3[ .544זה שבו הם זהים הוא מקרה שקורה למה שבו הם שונים .זה בלתי ניתן
להכחשה .545או [ ]4זה שבו הם שונים הוא מקרה שקורה למה שבו הם זהים .זה גם כן בלתי ניתן
להכחשה.

פרק יז
רמיזה :המציאות של דבר אינה יכולה שסיבתה תהיה מהותו של הדבר
אפשר שהמהות של דבר היא סיבה לאחד מהמאפיינים 546של הדבר הזה ,ושאחד מהמאפיינים
של הדבר הזה הוא סיבה למאפיין אחר ,כמו שההבדל המסויים הוא סיבה של תכונה .547בכל
 544כלומר זה בוודאי מוכחש ,לא יתכן שיהיו שני משולשים שמבחינת העצם הם זהים ,שניהם משולש
במלוא הגדרת המשולש ,ויהיו להם נלווים שונים ,לאחד סכום הזוויות יהיה מאה ושמונים מעלות ולאחר
סכום אחר.
 545קשה ,הרי בפתיחת הפרק כתב שהדברים זהים במשהו שהוא יסודי להם (" ,"constitutiveמרכיב
מכונן של הווייתם) ,וכאן מדבר על דברים שזהים במקרה שקרה להם ושונים בעצם .המקרה אינו יסודי
להם והעצם הוא מה שיסודי אצלם.
אבן סינא (וכן המורה נבוכים) לא תמיד מדבר דברים מדוייקים מבחינה עיונית שמיועדים לפילוסוף
עיוני ,לפעמים הוא מדבר אל ההמון בעל כח הדמיון ,מתייחס לתפישה שלו ומנסה לגרום לו לראות לפי
כליו ויכולתו איך להתעלות .כח הדמיון לא יודע להבחין בי מקרה לעצם (כמ"ש המו"נ א' ע"ג בהקדמה
עשירית בהערה) .הוא רואה דברים כמו שהם נקלטים בחוש .לפי החוש כל דבר פרטי הוא יש נפרד ,חולק
מין לעצמו (בדמיון אין בכלל מושג של "מין" שפירושו הגדרת העצם ששווה לכל הפרטים שנפרדים רק
במקרים) .אבן סינא מפנה את תשומת הלב לכך שיש דברים דומים ויש דברים שונים אצל העצמים
שאותם הדמיון רואה .יש מקרים שלא גורמים לדמיון לחשוב שיש להם קשר לעצם שהוא רואה ,למשל
מה שעלי העץ נעים ברוח וגם הכביסה שעל החבל נעה ברוח בתנועות זהות ,זה לא יגרום לחשוב שמדובר
באותו דבר .זה לא מכונן או יסודי .אמנם אם הדמיון רואה שמש ולהבת אש ,הוא יכול לחשוב שכיוון
שהצבע והחום דומים ,מדובר בעצמים שיש ביניהם זהות יסודית ,במה שמכונן את קיומם ,למרות שהצבע
והחום הם מקרים .וכמו מי שרואה שתי ציפורים שחורות וסבור שהן מאותו מין .ההבחנה שיש דברים
שמכוננים את מה שהדמיון חווה ש הוא רואה עצם פלוני ,שהם שווים בין עצמים (ולכן הדמיון יחשוב
שהם אותו עצם) ,ובה בעת יש דברים מכוננים שונים בין אותם עצמים ,היא התחלת התפישה שאחרי
לימוד תוביל את הדמיון לעלות למדרגת שכל ולהבחין בין עצם למקרה .מצד אחד יש דברים מכוננים
שווים ,ומצד שני יש דברים מכוננים שונים ,בהכרח יש להגדיר שאלה חשובים להגדרה מהו הדבר יותר
מאלה ,כי אלה הם העצם ,כלומר המהות ,ואלה מקרים.
ההבחנה בין עצם למקרה ,שיש עצם אחד ולו מקרים שונים ומשתנים ,היא התחלת האפשרות לראות
שייתכן שלעולם של ריבוי ושינוי יש אלוה אחד נצחי .האלוה שונה מהריבוי והשינוי שבבריאה ,הוא לא
אחד מהדברים שבתוך העולם ,כמו שהעצם האחד שונה מהמקרים ,והוא לא אחד מהמקרים .זו הקדמה
לנושא שאבן סינא מממשיך בו הלאה.
 546ענאתי תרגמה "."attributes
 547ענאתי תרגמה "."property
'הבדל' הוא מונח פילוסופי שמציין מה ששונה בין המינים שתחת אותו סוג ,מה שמחלק אותם למינים
שונים (ביאורו בעיקר בהקדמת פורפירי לאורגנון של אריסטו ,ובקטגוריות של אריסטו ,עיין בביאורי
לקטגוריות ,בבלוג עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית ,שם עסקתי בביאור החילוק בין הגדרת המין 'חי
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אופן ,אי אפשר ש'מציאות' ,שהיא מאפיין של דבר ,548סיבתה במובן המדוייק והישיר תהיה
ה'מהות' של הדבר הזה ,ש'מהות' אינה 'מציאות' ,וכן אי אפשר שה'מציאות' סיבתה תהיה מאפיין
אחר .זהו משום שהסיבה קודמת בסדר ההווייה ,549ושום דבר אינו קודם בסדר ההוויה להוויה.

פרק יח
רמיזה :הוכחה ליחידּות של הכרחי המציאות
זה שמציאותו הכרחית הוא משהו מסויים .550אם הַ ְמסּויָימּות שלו הוא מחמת העובדה שהוא זה
שמציאותו הכרחית ,אז אין שום דבר אחר שמציאותו הכרחית .551אם ,מצד שני ,המסויימות שלו

מדבר' ,ובין ה'הבדל' ,ההבדל שמחלק את בני האדם משאר החי הוא היותם מדברים) .האדם הוא תחת
הסוג 'חי' ,ההבדל בינו ובין שאר בעלי החיים ,שמחלק אותו למין בפני עצמו ,הוא היותו מדבר (כלומר
חושב .יש סיבה למה אמרו שהאדם הוא חי מדבר ולא חי חושב ,אבל לענייננו אין לזה חשיבות) .מה
שהאדם צוחק ,זו תכונה שמשותפת לכל בני האדם .היא לא הגדרת המין כיוון שזה לא מה שמגדיר את
עיקר ועצם המהות של 'אדם' .הסיבה למציאותה של התכונה 'צוחק' היא המהות 'אדם' ,מי שאינו חושב
במהותו לא יכול לצחוק ,המהות של 'חושב' מכריחה שתהיה לעצם החושב תכונה של צוחק (למדנו
שאין חושב בלי צוחק) .התכונה של צוחק יכולה להיות סיבה למציאותה של תכונה נוספת ,למשל לועג
לבני אדם.
 548כמבואר לעיל פרקים ה'-ו'.
 549כיוון שסיבה במובן המדוייק היא בריאת המסובב ,השפעת שפע מציאות אליו ,לעולם הסיבה קודמת
למסובב בסדר ההוויה.
 550הכוונה שהמילים "הכרחי המציאות" מציינות דבר מה ,שמסומן דווקא במילים אלו ,ואינן מילים
ריקות שלא יכול להיות לה תוכן.
 551וזה מה שהיה להוכיח.
המשפט הזה קשה ,סוס הוא משהו מסויים ,המסויימות שלו היא מחמת העובדה שהוא סוס ,ועדיין יש
סוסים אחרים ואין בזה סתירה .למה המסויימות של הכרחי המציאות אם היא מחמת שהוא הכרחי
המציאות ,היא מחייבת שאין הכרחי מציאות אחר .הביאור הוא ש"הכרחי מציאות" אינו הגדרה .לכל A
אפשר לחשוב גם לא ,A-על כל נמצא אפשר לחשוב גם לא-נמצא .הנה כעת אני חושב על האלוה וחושב
על אפשרות שאין אלוה ,וכיוון שיכולתי להעלות את זה על הדעת ,זו אפשרות .כל ההוכחות על קיומו
של האלוה רק מוכיחות שהאפשרות שאין אלוה לא התממשה .יש אלוה ,אבל זה לא הכרחי .אם האלוה
הוא המציאות ,המציאות יכולה גם לחדול ,לא יהיה אלוה ולא תהיה מציאות ,יהיה אין מוחלט .איך ייתכן
משהו שאין בכלל אפשרות שהוא לא יימצא?
לכן הכרחי מציאות זו לא הגדרה .אפשר לדבר על הכרחי מציאות רק בשלילות ,לומר שהוא נשלל באופן
מוחלט מכל הגדרה .הוא המופשט המוחלט .לא חלות עליו גם ההגדרות של נמצא או לא-נמצא ,ולכן
לא ייתכן שהוא לא-נמצא (לפי זה גם לא יתכן לומר עליו נמצא ,וכמו שכתב המורה נבוכים א' נ"ז
שאומרים עליו נמצא-ולא-במציאות ,ואי אפשר לומר עליו בפשטות נמצא .במקום אחר הארכתי בביאור
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אינה מחמת זאת אלא מחמת משהו אחר ,אז יש לו סיבה .552זהו משום ]1[ :אם המציאות של זה
שמציאותו הכרחית בהכרח מחוברת להיותו מסויים ,אז המציאות בהכרח מחוברת למהות או
למאפיין של משהו שונה ממנו .אבל זה בלתי אפשרי ]2[ .553אם המציאות של זה שמציאותו
העניין של"נמצא-ולא-במציאות" שנראה תמוה מאוד) .כמו שעל המספר שלוש לא חלות ההגדרות של
חם או קר ,ולכן לא יתכן שהוא חם ולא יתכן שהוא קר .היה אפשר לומר שדבר כזה שאין עליו הגדרת
'נמצא' הוא רק משחק מילים שלא עומד מאחריהן שום דבר ,אבל יש לפנינו מציאות ,והיא מכריחה
שמקורה מהכרחי מציאות ,וכמו שביאר המו"נ ב' א' בעיון השלישי .המופשט לגמרי כיוון שאינו מוגדר
כנמצא ,יכול גם להיות ההעדר הגמור ,וזה החומר הראשון ,ה'ריק' של ריקנות העיגול של הצמצום שכתב
האר"י בספר עץ חיים שער א' ענף ב' .העיגול הריק של הצמצום ואור האין סוף ,שניהם אותו הדבר כי
שניהם מחוץ לכל הגדרה ואין להם הגדרת נמצא .כבר הארכתי בזה הרבה בכמה מקומות ואי אפשר
להאריך בזה כאן .במקום אחר הוכחתי וביארתי שהאמירה על האלוה שהוא מופשט לחלוטין מכל
הגדרה ,שזה הפירוש שהוא הכרחי מציאות ,היא תואר חיובי עליו ,ולא רק שלילת תואר (זו כוונת לשונו
של אבן סינא לקמן פרק כ"ד" :אלא הוא מובדל על ידי מהותו .מכאן מהותו אין לה שום הגדרה ,כיוון
שהמהות הזו אין לה לא סוג ולא מבדיל" .אם אין לה שום הגדרה הרי היא אינה מהות ,מהות והגדרה הן
מילים נרדפות ,אלא זה עצמו המהות  -שאין מהות .זה מהות ותואר חיובי להיות שלול מכל מהות ותואר.
ללא זה לא היה אפשר לומר שהוא חסר הגדרה ,כי מה שאינו מוגדר אינו בתוך השפה ואי אפשר לאמרו).
זה התואר החיובי היחיד ואנו יכולים לומר אותו כי יש מציאות .הוא השם המפורש הוי"ה ,כמו שביאר
המו"נ בפרקים ס"א-ס"ב ,שפירושו הכרחי המציאות ,שֵ ם זה תואר חיובי .זה השם היחיד שהוא השם
המפורש המיוחד לו ,ונקרא גם שם העצם ,ואינו כינוי שיכול להאמר גם על דברים אחרים .אם נאמר את
התואר הזה על משהו אחר ,הוא ממילא יהיה אותו הדבר ולא אחר .כי אין כאן שום הגדרה ,אלא רק
שלילה מוחלטת של כל הגדרה ,כל מה שנשללה ממנו כל הגדרה הוא לא יכול להיות שונה ממשהו אחר
שנשללה ממנו כל הגדרה .במה הוא שונה ,אם אין לו שום מהות?
 552מה שיש סיבה למציאותו ,אינו הכרחי המציאות מצד עצמו ,שהרי מציאותו תלויה בסיבה שהיא
חיצונית לו.
 553אם מה שמסיים את הכרחי המציאות (שהוא יכול להיות מובן של מילה ,אם כי לא מוגדר אלא נשלל
מהגדרות) אינו עצם העובדה שהוא הכרחי המציאות והדברים האחרים אינם הכרחי מציאות ,אלא יש
הבדלה אחרת ,ההבדלה בהכרח נובעת מהמהות שקובעת את ההבדל בין דבר זה לדברים אחרים ,או
ממאפיין אחר שגורם לדבר להיות מובדל מדברים אחרים .כמבואר לעיל פרקים ה'-ו' מהות אינה מציאות,
לכן המציאות לא יכולה להיות מחוברת לה ,וכל שכן לא למאפיין אחר כי המציאות היא ראשונה בסדר
ההווייה וכל מאפיין (מלבד המציאות) הוא מאוחר למהות בסדר ההוויה.
האלוה כיישות בלי מהות
אנו רגילים לחשוב שכל דבר שנמצא בהכרח יש לו מהות ,כי אם לא כן איננו יודעים מהו זה שנמצא ואין
משמעות למילה 'נמצא' בלי שיש משהו שהוא זה שנמצא' ,משהו' פירושו מהות כלשהי .אכן כל הדברים
שנמצאים יש להם גם מהות ,רק שאבן סינא אומר שהמהות והמציאות אינם דבר אחד ,הם לא מחוברים,
אלא אלה שני דברים שאמנם תמיד באים ביחד אבל אינם דבר אחד וכל אחד עומד לעצמו .יש מהות בלי
מציאות ,בעולם הארצי החומרי המהות בלי מציאות היא המושג המופשט של הדבר ,ובעולם המופשט
השמיימי מהות היא ההעדר של הדבר כשהוא רק נמצא בכח בחומר הראשון .ויש גם מציאות בלי מהות.
זה מאוד מאוד קשה לנו לתפוש ,הרי אם אין משהו שהוא זה שנמצא (בלי מהות אין משהו) איזה פירוש
יהיה למושג 'מציאות' .אמנם אריסטו במטאפיזיקה גמא מפרק א' מבאר שכל החקירה היא במושג
מציאות כשלעצמו ,מציאות כמושג טהור ,בלי שמסתכלים על 'משהו' שהוא זה שנמצא (לכן
המטאפיזיקה נקראת אצל אריסטו תיאולוגיה והרמב"ם כתב שהיא סוד מעשה מרכבה שאמרו חז"ל) .זו
המציאות של הכרחי המציאות ,האלוה ,שאין בו שום הגדרה ולכן אין לו שום מהות ,אי אפשר לומר עליו
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הכרחית היא מקרה ,אז ראוי יותר שמציאות זו תהיה מחמת סיבה ]3[ .אם זה שמסיים את זה
שמציאותו הכרחית 554הוא מקרה של המסויימות שלו ,אז זה שמסיים הוא גם כן מחמת סיבה.555
אם המסויימּות שלו ומה שמחמתו הוא מסויים הם מהות אחת ,אז הסיבה היא סיבה של
האחדות 556של זה שמציאותו היא הכרחית במהות .אבל זה בלתי אפשרי ]4[ .לבסוף ,אם הִׁ קָ רּות ֹו
כמקרה היא מאוחרת למסויימות של דבר ראשון קודם ,אז הדיון שלנו הוא אודות הדבר הראשון
הקודם והחלוקות הנותרות אינן אפשריות.557

שהוא 'משהו' שנמצא ,הוא לא 'משהו' כי לנו שום הגדרה עליו ,שום אמירה חיובית ביחס אליו .הוא
נמצא ותו לא ,לא כמשהו ,לא כבעל מהות כלשהי ,אלא כהמציאות הפשוטה האחת באופן מוחלט ופשוט
בלי מורכבות כלל ,מציאות כלשעצמה .מציאות כמושג טהור (כלומר בלי לחשוב על משהו שהוא זה
שנמצא) זה מה שאנו יכולים לתפוש באלוה (לכן לומר עליו שהוא המציאות אין זה פנתאיזם כי לא מדובר
על נבראים מסויימים שהוא סך כולם ,אלא על המציאות בלי שהיא נחלקת לנמצאים) .שמו בתורת משה
הוא שם הוי"ה ,שפירושו הכרחי המציאות כמו שכתב במו"נ .הוא המציאות הטהורה כלומר בלי מהות
כלשהי שהיא זו שנמצאת .כל הנבראים נמצאים במציאות האחת הפשוטה המוחלטת הזו ,המצוי ראשון
ממציא אותם והם לא נמצאים אלא מאמיתת הימצאו והם סמוכים לו בהווייתם (מלשון הרמב"ם בפרקים
א'-ב' של הלכות יסודי התורה) .אין להם מציאות משל עצמם כבעלי מהות ,שהרי המציאות היא מקרה
שקרה לעצם ולא משהו ששייך למהותו( .אבן רושד תקף בשצף קצף את האמירה של אבן סינא
שהמציאות היא מקרה למהות .כי לשיטתו כלל הנבראים הם האלוה עצמו ומציאותם הכרחית מצד עצמם,
כמו שהמסקנה מוסקת בהכרח אצל מי שלא מקבל את סוד הצמצום)
לשון המורה נבוכים א' נ"ח:
"איך יהיה ענין דעותינו כשישתדלו להשיג הנקי מהחומר הפשוט בתכלית הפשיטות ,המחוייב המציאות
אשר אין עלה לו ,ולא ישיגהו ענין מוסף על עצמו ,השלם אשר ענין שלמותו שלילת החסרונות ממנו כמו
שבארנו ,שאנחנו לא נשיג זולתי ישותו לבד ,שיש נמצא לא ידמה לו דבר מכל הנמצאות אשר המציאם,
ולא ישתתף להם בענין בשום פנים ,ואין רבוי בו ולא לאות להמציא מה שזולתו ,ושיחסו לעולם יחס רב
החובל לספינה ,ואין זה גם כן יחס אמתי ולא דמיון אמתי ,אבל הוא להיישיר השכל שהוא יתעלה מנהיג
הנמצאות [כי אמיתת יחסו לנבראים הוא סוד מעשה מרכבה שאינו מושג אלא ליחידים ואי אפשר לאמרו],
הענין שהוא יתמידם וישמור סדורם כמו שצריך ,והנה יתבאר זה הענין ביותר רחב מזה .ישתבח מי אשר
בהשקף הדיעות עצמו תשוב השגתם קיצור השגה וידיעה ,וכשישקיפו חיוב פעולותיו מרצונו תשוב
ידיעתם סכלות ,וכשישתדלו הלשונות להגדילו בתארים ,ישוב כל הפלגת דברים לאות וקיצור [וכמו
שכתב במו"נ א' ע"ב על סוד מעשה מרכבה" :וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו" ,עיין שם בקטע שמסתיים
ב"ישתבח מי שניצחנו שלמותו" ,שהוא קטע מקביל למה שהעתקתי כאן]"
 554מה שמבדיל אותו מהנמצאים האחרים.
 555ההגדרה של מקרה היא שאפשר שלא יקרה ולא יהיה משום כך שינוי במהות .אם אי אפשר שמקרה
לא יקרה הרי הוא עצם ומהות ולא מקרה .אם אפשר שהוא לא יקרה אז צריך סיבה לכך שהוא קרה.
 556ענאתי תרגמה כאן היטב " ."singularityזה המשך של מה שאמר שהמקרה הוא הסיבה למסויימות
של הכרחי המציאות ,אם אי אפשר שזה יהיה מקרה חיצוני ,אז אולי זה לא מקרה אלא עצם .עצם זה דבר
שיש לו הגדרת מהות ,והוא צריך להיות משהו שהוא אחד בעצמותו עם הכרחי המציאות (כדי לא להיות
מקרה) וזה אומר שלהכרחי המציאות צריכה להיות מהות שהיא זו שמגדירה שהוא אחד עם הסיבה הזו.
בלי מהות אין אפשרות לומר שהוא אחד עם שום דבר מלבד עצמו.
 557עולה מכאן שהכרחי המציאות הוא יחיד ,הוא סיבת עצמו ,והוא ראשון .ועיין במו"נ ב' א' עיון שלישי
דיון בהוכחות שהכרחי המציאות מוכרח להיות אחד.
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פרק יט
תועלת :על ההבדל בין דברים עם אותה הגדרה מסויימת
אנו לומדים מכך שדברים שיש להם אותה הגדרה מסויימת שונים זה מזה רק על ידי סיבות שהן
נבדלות מטבעם המסויים .אם אחד מדברים אלה אינו בעל יכולת לקבל השפעה של סיבות כאלה
 יכולת זו היא החומר - 558דבר זה לא יהיה מסויים( 559אלא אם כן הוא שייך לְ טבע שלמיניו נדרשקיום של פרט אחד .)560אם ,מצד שני ,היה אפשר לטבע של המינים שלו 561להיות נאמר על רבים,
אז המסויימות של כל אחד היא מחמת סיבה שהיא שונה מטבע זה .כי אין שני 'שחור' ולא שני
'לבן' באותו הדבר ,אם אינם נבדלים במקום וכיוצא בזה.

 558מדובר כאן על ההגדרה הרחבה של חומר ,לאו דווקא חומר מוחשי ,אלא גם כל הישויות הלא
מוחשיות הן חומר מלבד האלוה עצמו .כמו שכתב אריסטו במטאפיזיקה זתא ז' שההגדרה המדוייקת של
"חומר" היא "אפשרות" ,כל מה שיש לו הגדרה כלשהי יש בו אפשרות ,להיות לפי ההגדרה או לא להיות
לפי אותה הגדרה .במידת החסד יש אפשרות ,כי היא יכולה גם להיות לא-חסד ,הוכרע מבין שתי
האפשרויות ,חסד או לא-חסד ,כאפשרות שהיא תהיה חסד .המכריע הוא רצונו של הבורא שהוא מעל כל
הגדרה ובעצמו לא צריך הכרעה .כיוון שחומר צריך הכרעה ממשהו שמעליו הוא נחשב 'מקבל' .אפשרות
היא להיות מוגבל ,ומבחינה זו כל מה שיש בו אפשרות הוא חומר .מידת הדין היא חומר ביחס למידת
החסד ,כי החסד הוא המכריע בין האפשרויות להעניש או לא להעניש (כי עונש הוא תיקון מיטיב) .מידת
החסד היא חומר ביחס למידת הבינה ,כי הבינה מבינה מתי לעשות חסד ומתי לא .וכן הלאה.
 559דברים שיש להם אותה הגדרה ,אותה צורה ,יהיו מחולקים זה מזה רק מסיבת החומר שלהם שהוא
נבדל מהצורה שלהם .לולא שהיה לאחד מהם חומר הוא לא היה מסויים ,כלומר לא היה נבדל מהאחרים
אלא אחד איתם .וכמו שכתב המו"נ א' ע"ג בשם אבן אלצאיג שאחרי המוות כל הנפשות הן נפש אחת.
ועיין בהלכות יסודי התורה ב' ה'" :ובמה ייפרדו הצורות זו מזו? והרי אינן גופין?" ,והמקור במטאפיזיקה
זתא סוף פרק ח'.
 560הכוונה לגרמי השמיים .אע"פ שהם חומריים ,מהחומר החמישי ,ולפי זה ייתכן שהחומר יחלק שני
פרטים נפרדים שיש להם צורה אחת ,מכל מקום יתכן רק פרט אחד במין 'ירח' ורק פרט אחד במין 'שמש'.
וכבר הארכתי במקום אחר בטעם הדבר.
 561אותו דבר שאינו יכול להיות מסויים ,כלומר מחולק ,ביחס למשהו אחר בעל אותה מהות כמו שלו,
בגלל שאינו חומר ,הוא הצורה .אם היה אפשר לצורה ,שהיא הגדרת הטבע של הדבר ,להיות נאמרת על
רבים ,צריך שמה שיחלק אותם יהיה משהו שונה מהצורה .אם יש למשהו פעמיים צורת לבן ,צורת לבן
נשארת אחת ,עד שיהיה משהו שונה מ'לבן' (כגון מקום) שהוא זה שיחלק את הפרטים הלבנים זה מזה.
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פרק כ
השלמה :הכרחי המציאות אינו מין וגם לא סוג
למסּויָימּות של המהות שלו 562ובשום
המסקנה היא שזה שמציאותו הכרחית הוא אחד בהתאמה ְ
אופן אינו יכול להאמר על רבים.563

פרק כא
רמיזה :זה שמציאותו הכרחית הוא פשוט ובלתי-מתחלק
אם המהות של זה שמציאותו הכרחית מורכבת משני דברים או יותר שמתאחדים ,הוא נעשה
הכרחי על ידם .אחד מדברים אלה או כל אחד מהם יהיה קודם לו וסיבה להוייתו .לכן זה
שמציאותו הכרחית הוא בלתי מתחלק ,בין בהגדרה 564ובין בכמות.565

 562המהות שלו היא שאין לו מהות כלל ,ובזה הוא מסויים כי רק הוא כזה .העומק הוא שלומר על הבורא
שאין לו שום מהות ,שום הגדרה ,זה תואר חיובי ולא רק תואר שלילי ,לכן זה מהות (וכן הוא לשון אבן
סינא לקמן פרק כ"ד" :אלא הוא מובדל על ידי מהותו .מכאן מהותו אין לה שום הגדרה ,כיוון שהמהות
הזו אין לה לא סוג ולא מבדיל" מהות פירושה הגדרה ,ובהכרח הכוונה שחוסר ההגדרה זה עצמו הגדרה.
ללא זה לא היה אפשר לומר שהוא חסר הגדרה ,כי מה שאינו מוגדר אינו בתוך השפה ואי אפשר לאמרו).
כיוון שרק זה המהות אומרים שאין לו מהות ,כי מהותו שאין לו שום מהות .בביאור על המורה נבוכים
הארכתי בזה.
 563מין נאמר על רבים ,המין 'אדם' נאמר על בני אדם רבים שכולם נוטלים חלק באותו מין .גם סוג נאמר
על רבים ,כגון 'חי' שנאמר על המין 'אדם' ועל כל שאר מיני בעלי החיים שנוטלים בו חלק .להיות הכרחי
המציאות אינו כמו מין וסוג שנאמרים על רבים ,לא יתכן שיהיו שני דברים שעל שניהם ייאמר שהם
הכרחי המציאות .כותרות הפרקים נכתבו על ידי המתרגמת שאמס ענאתי ,ובזה ביארנו את מה שהזכירה
בכותרת מין וסוג אע"פ שלא נזכרו בפרק בפירוש .ולקמן פרק כ"ד אבן סינא כתב זאת בעצמו.
 564כמו הישויות המופשטות שמתחלקות בהגדרה ,כלומר בצורה ,וכגון שמידת החסד מחולקת ממידת
הדין בהגדרתה.
 565כמו שמתחלקים הגופים המוחשיים.
לשון המו"נ א' נ"א:
"ואין האחדות כלל אלא בהאמין עצם אחד פשוט ,אין הרכבה בו ולא רבוי ענינים ,אבל ענין אחד מאי
זה צד שתביט בו ובאי זו בחינה שתבחנהו תמצאהו אחד ,ולא יחלק לשני ענינים ,בשום פנים ולא בשום
סבה .ולא ימצא בו רבוי לא חוץ לשכל ולא בשכל ,כמו שיבא עליו המופת בזה המאמר [יש כמה מופתים
על זה .המופת העיקרי הוא מה שכתב בחלק ב' פרק א' בעיון השלישי שהוא הכרחי המציאות ולכן
בהכרח אחד גמור ופשוט]"
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פרק כב
רמיזה :דבר שהגדרה של מהותו אינה כוללת מציאות ,מקבל את מציאותו
מדבר שהוא אחר ממהותו
כל הדברים הגדרתם היא שמהותם אינה כוללת מציאות ,לפי העיון הקודם שלנו ,566כאלה
שמציאות אינה מרכיב עצמי במהותם; בנוסף ,אי אפשר שמציאות תהיה נלווית למהותם ,כמו
שהובהר ;567נשאר ,אפוא ,שמציאות היא מחמת משהו אחר מאשר מהותם.568

פרק כג
הערה :זה שהוא הכרחי בעצמו אינו גוף ואינו תלוי בגוף
כל דבר שמציאותו תלויה בגוף מוחשי היא מתחייבת מגוף זה ולא ממהותו .569כל גוף מוחשי
מתחלק לחומר וצורה בחלוקה כמותית ובחלוקה שכלית .שוב ,לכל גוף מוחשי ,תמצא גוף אחר

 566לעיל בפרקים ה'-ו'.
 567ענאתי כתבה שההפנייה היא לחלק הראשון של הרמיזות וההערות (על לוגיקה) ,עמ'  ,54-57ועמ'
 62-63במהדורה שלה .העתקתי את הקטע ששם למאמרים ומקורות נלווים מאמר .12
 568זו השיטה שהעולם נברא ומחודש ואינו קדמון .שהבריאה אין פירושה בריאה בזמן ,וכמו שכתב במו"נ
ב' י"ג וב' ל' ,אלא היא בריאה נצחית כיוון שבלא בריאה לא יהיה נמצא מאומה ,כיוון שבמהות של
הדברים לא מונח שהם נמצאים ,אלא המהות היא רק הגדרה של מה שאפשרי שיימצא ולא של מה
שנמצא.
 569אין הכוונה לגוף בלבד אלא לצירוף הגוף למהות ,לא די במהותו לבדה והיא צריכה להיות ממומשת
בגוף כדי להיות נמצאת כאיחוד של צורה וחומר.
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ממינו (או ממין אחר ,אם הוא לא יִׁבָ חֵ ן ביחס לגופניותו .)570כך ,כל גוף מוחשי וכל מה שתלוי בו
יש לו סיבה.571

פרק כד
רמיזה :מה שהוא הכרחי בעצמו אין לו סוג או מין
זה שמציאותו הכרחית אינו נוטל חלק במהות של שום דבר; כי כל מהות ששייכת למשהו מלבד
לזה שמציאותו הכרחית דורשת את אפשרות המציאות .572באשר ל'מציאות' ,היא אינה מהות של

 570במבט השכלי הגופניות של סוס פרטי היא התלבשות בחומר של צורת 'סוס' .לכן מצד הגופניות ככלי
לגילוי הצורה ,גוף אחר יהיה גוף אחר שמגלה את הצורה ,והיינו סוסים אחרים .מצד כח הדמיון אין
חלוקה בין חומר לצורה ,ולכן הסוס הפרטי נתפש כאחד גמור .כח הדמיון משיג את צורתו כמאפיין שלו
כמו צבעו ומידותיו .במבט זה שאינו נקרא בחינה ביחס ל'גוף' דווקא כי אין בו חלוקת חומר וצורה ,גוף
אחר יהיה כל גוף שהוא ולא דווקא סוס אחר.
 571הדעה שהאלוה הוא עוד עצם גופני בין שאר העצמים הגופניים בעולם אין צורך להאריך לדחותה.
השם 'אלוה' לעצם זה אין לו שום מובן ושום שייכות לאותו עצם ,אם לא שנפרש ש"אלוה" פירושו מי
שיותר חזק .אלא הכוונה כאן לדון בסברה שהמציאות החומרית כולה היא גופו של האלוה ,והאלוה הוא
נפש העולם כולו .כמו שדן בסברה זו במורה נבוכים ב' א' בעיון הראשון בפנים הרביעיים.
מול זה אבן סינא אומר כאן שאם כך הבורא הוא חומר וצורה ,ומציאותו תלויה באיחוד ביניהם ,ואם כן
יש סיבה למציאותו שהיא האיחוד הזה .מלבד זאת אם הוא חומר וצורה הוא ניתן לחלוקה .אם הוא
מתחלק הוא שניים ,ואם החלוקה נמנעת ,הרי המניעה הזו היא סיבה חיצונית לו שהוא תלוי בה.
 572הכרחי המציאות הוא מה שאין לו שום הגדרה כלל ועיקר .אין לו שום גבול ,הוא אין סוף ,וכל הגדרה
היא גבול שמחלק בין מה שמתאים להגדרה ומה שאינו מתאים לה .כיוון שהוא אינו נופל תחת ההגדרה
של נמצא או לא נמצא ,אי אפשר לחשוב עליו כעל לא נמצא ,מכאן היותו הכרחי מציאות .אי אפשר
להבין את עניין הכרחי המציאות באופן אחר ,כי על כל א' אפשר לחשוב לא-א' וכבר מבחינת ציור
במחשבה א' אינו הכרחי מציאות .הכרחי מציאות הוא רק מה שאינו א' ,כי אין לו שום הגדרה כלל ועיקר.
לפי זה לא מובן למה אנו אומרים שהבורא נמצא ,ואכן במורה נבוכים א' נ"ז כתב שאי אפשר לומר עליו
"נמצא" אלא רק "נמצא-ולא-במציאות" ,ודבר זה דורש ביאור ארוך ועמוק מאוד .הארכתי בזה בהערות
על המורה נבוכים חלק א' בעיקר מפרק נ"ז והלאה .המהות של הכרחי המציאות היא שאין שום מהות
כלל ועיקר כי אין לו גבול וממילא אין לו הגדרה שתסיים לו מהות מסויימת (לומר "המהות של הכרחי
המציאות היא שאין לו מהות" ,זה משפט בעייתי ,הנכון הוא שפשוט אין לו מהות ,לא שמהותו היא שאין
לו מהות .אבל אין לנו מילה לציין בה משהו ללא מהות ,לכן אנו מוכרחים לדבר בלשון בני אדם ולומר
שיש לו מהות שתוכנה הוא חוסר מהות) .כל מהות שיש לה הגדרה מחייבת גבול שמבדיל בינה למהויות
אחרות .הגבול הוא אפשרות ,כי הוא מעמיד שני צדדים ,שתי אפשרויות ,להיות בתוך הגבול או מחוץ
לו .אריסטו במטאפיזיקה זתא ז' כתב שההגדרה המדוייקת של חומר היא אפשרות .מבחינה זו הכל הוא
חומר מלבד הכרחי המציאות לבדו .לכן כל הגדרה דורשת שהמוגדר יהיה אפשרי המציאות ,יש אפשרות
שיענה להגדרה ויש אפשרות שלא יענה לה .בלי האפשרות שיהיה משהו שלא עונה להגדרה לא תיתכן
הגדרה .רק הכרחי המציאות יש לו מהות שתוכנה הוא חוסר מהות מוחלט ,חוסר אפשרות שתחול עליו
הגדרה כלשהי ,שהרי לא נופל בו גבול בשום פנים .הוא אחד פשוט ומוחלט בלי שום מורכבות כלל.
המהות של להיות חסר כל מהות לא יכולה להיות יותר ממהות של דבר אחד ,כי אם עוד דבר תהיה לו
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משהו ולא חלק ממהות של משהו .כוונתי שדברים שיש להם מהויות אינם כוללים "מציאות"
בהגדרה של המהויות שלהם .אלא מציאות היא דבר שקורה למהויות האלה.
כך זה שמציאותו הכרחית אינו חולק מושג 573כללי או פרטי עם שום דבר .לכן הוא אינו צריך
להיות מובדל משום דבר אחר על ידי מושג מבדיל 574או מקרי .575אלא הוא מובדל על ידי מהותו.
מכאן מהותו אין לה שום הגדרה ,כיוון שהמהות הזו אין לה לא סוג ולא מבדיל.576

מהות זו לא יהיה ביניהם שום הבדל ,שהרי לא הגדרנו שום דבר ,והם יהיו אחד .זה מה שכתב אבן סינא
שכל הגדרה של כל משהו שונה מהכרחי המציאות דורשת שהמוגדר יהיה אפשרי המציאות.
 573ענאתי תרגמה כאן "."idea
 574הבדל מהותי שמבדיל בין מינים תחת אותו סוג ,כמו כח המחשבה אצל האדם שמבדיל בינו ובין שאר
המינים שתחת הסוג 'חי'.
 575מה שמבדיל בין שני פרטים מאותו מין ,דהיינו שצורתם אחת ,דהיינו שהעצם שלהם אחד ,הוא מקרה.
 576הגדרה היא לעולם על ידי סוג ומבדיל ,האדם הוא מסוג 'חי' והמבדיל שלו הוא 'מדבר' ,כלומר
המבדיל בין שאר בני הסוג 'חי' .וכך הגדרתו היא 'חי מדבר'.
מהות והגדרה הן מילים נרדפות ,אם אין לו הגדרה גם אין לו מהות ,ולא מובן הניסוח שהוא "מובדל על
ידי מהותו" ,ו"מהותו אין לה שום הגדרה" .בלא הגדרה זו לא מהות כלל .לא נדע מהות של מה היא
המהות הזו .היה צריך לומר שהוא אין לו הגדרה ומהות ,ולא שמהותו אין לה הגדרה .אלא באמת מה
שאין לו הגדרה אינה רק אמירה שוללת ,אלא היא אמירה חיובית שזו הגדרתו באופן חיובי ,מה שאין לו
שום הגדרה .מה שאין לו שום מהות זו מהותו .ללא זה לא היה אפשר לומר שהוא חסר הגדרה ,כי מה
שאינו מוגדר אינו בתוך השפה ואי אפשר לאמרו .מה שהוא הכרחי המציאות ,כלומר מופשט לחלוטין
מכל הגדרה ,זה שמו המפורש ,שם הוי"ה ,וזה תואר ומהות.
העניין מתחיל מכך שאחרי שאין לו שום הגדרה ומהות כלל ,באמת אי אפשר להשיג אותו כלל ולא לומר
עליו מאומה ,רק שיש עניין אחד שאותו אנו תופשים כוודאי ,והוא שיש מציאות ,ושהמציאות מקורה
בהכרחי-המציאות חסר ההגדרות .אנו יודעים על עצמותו ידיעה חיובית וודאית ,שהוא זה שפעל שיש
מציאות ,הוא המצוי ראשון שממציא כל נמצא ,וכל הנמצאים לא נמצאים אלא מאמיתת הימצאו .זו ידיעה
חיובית עליו ,זה לא באמת עד הסוף באופן מוחלט אין בו שום תפישה כלל ועיקר ,ושום יכולת לחשוב
או לומר עליו משהו ,גם לא יכולת לומר עליו "הוא" .מה שהוא מקור המציאות ,כולל המוחשית ,זה
מכריח שיש בו תפישה גם במובן הכי מוחשי ופשוט ,גם לילד .מאותו מקום של תפישה בו ,מה שאנו
תופשים בו הוא שמקור המציאות אין לו שום הגדרה שתכלול אותו בתוך אותה מציאות שהוא המקור
של ה ,הוא מופשט מכל הגדרה ופועל את המציאות מבחוץ לה ,ממופשטּות מוחלטת .מכל מקום מה
שמנקודת המבט שבתוך המציאות אנו יודעים שיש מקור למציאות ,אע"פ שהוא חיצוני לה ומהותו אינה
מושגת מתוכה ,מאפשר לנו לומר עליו "הוא" ומאפשר לנו לומר עליו שהוא מופשט לגמרי .לכן זה אופן
של הגדרה ומהות ולא העלם מוחלט.
משל לזה הוא דמויות שהסופר יצר בדמיונו ,אותן דמויות יש להן מציאות במובן שלהן ,ברובד שלהן,
בתוך דמיונו של הסופר .אותן דמויות לא יכולות לתפוש את מהותו של הסופר עצמו ואת האופן שהוא
הוא נמצא ,את פירוש המילה 'מציאות' ביחס אליו .כי הוא לא יציר דמיון כמוהן .אבל עדיין מכיוון שהן
נמצאות ,והן יודעות שמציאותן לא מסיבת עצמה ,הן בהכרח יודעות שהוא נמצא בלי לדעת מה ההגדרה
של 'נמצא' אצלו (זה הביטוי שכתב המורה נבוכים א' נ"ז "נמצא ולא במציאות" ,כלומר הוא נמצא אבל
לא בהגדרת המילה 'מציאות' שבשפה שלנו .כמובן זה לא עומד מבחינה לוגית ,אם זו לא ההגדרה
שבשפה שלנו אז אין הבדל אם נאמר עליו 'נמצא' או שנאמר עליו סתם רעש כציפצוף הציפור .רק שכבר
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פרק כה
טעות והערה :הפרכה של המחשבה שזה שהכרחי בעצמו הוא תחת הסוג של
'עצם'
אפשר שיהיה מי שיחשוב שהמושג של נמצא שאינו מונח בְ נושא ,577משותף לראשון ולדברים
אחרים ,באופן שבו סוג הוא דבר משותף; כך הראשון הוא תחת הסוג של 'עצם'.
אבל זו טעות ,כי "הנמצא שלא מונח בנושא"  -שזה נשמע דומה לתיאור של עצם  -אינו מציין
את זה שהוא קיים בפועל ,כמו זה שמציאותו מונחת מחוץ לְ נושא( 578כך זה שיודע שזייד בעצמו
הוא עצם יודע מזה גם שזייד באופן ראשוני קיים בפועל ,579נשאיר לחוד את האופן של מציאות
זו).

כתב על זה המורה נבוכים שמחמת גובה העניין איננו יכולים לדבר עליו בדיבור שלם ,שפתנו צרה מדי,
ואנו רק רומזים).
 577ענאתי תרגמה"inhere in a subject" :
הכרחי המציאות הוא מציאות שאינה מונחת בשום נושא ,אין כאן 'משהו' שהוא זה שנמצא ,שהוא הנושא
שאליו מתייחסת המילה 'נמצא' ,כתיאור כלשהו שלו .המילה 'נמצא' לא נאמרת על שום דבר ,היא עומדת
בפני עצמה .היה אפשר לומר שאותה מציאות מופשטת אינה אחת אלא יש הרבה מציאויות מופשטות,
שכולן תחת הסוג מציאות ,כלומר הסוג 'עצם' שהיא מילה נרדפת לנמצא( .כמו שכתב אריסטו
במטאפיזיקה גמא א-ב שלומר על דבר שהוא נמצא ולומר עליו שהוא עצם זה היינו הך)
" 578מציאותו מונחת מחוץ לנושא" זה אופן הקיום של כל העצמים מלבד הבורא .יש להם מהות ,שהיא
הגדרה ,והמהות הזו יכולה להימצא בפועל ויכולה שלא להימצא בפועל אלא להיות רק אפשרות של
משהו שאולי יימצא .כיוון שמציאותה של המהות אינה מוכרחת ,מציאותה של המהות אינה בתוך הגדרת
המהות ,המציאות של המהות היא משהו שמונח מחוץ למהות ,מחוץ למשהו ,מחוץ לנושא שעליו
מדברים ושואלים האם "הוא" ,הנושא ,נמצא או לא.
מה שאין לו מהות אין אצלו הבדל כלל בין בכח ובין בפועל ,הוא מחוץ לקטגוריה הזו לגמרי (בהרבה
מקומות כתוב שהאלוה תמיד בפועל גמור .זה לא מדוייק ,זה כמו שאם המספר שלוש אינו חם אז נאמר
שהוא קר גמור .הוא מחוץ להגדרת חם וקר וכמו שאינו חם הוא גם לא קר ,כך הבורא כמו שאינו בכח
הוא גם לא בפועל .אולי משום כך מוסיפים שהוא בפועל 'גמור' ולא סתם בפועל)" .בכח" הוא הגדרה,
מהות ,שאפשר שתי מצא ואפשר שלא ,היותה קיימת כאפשרות בלבד זה הפירוש של קיום בכח,
וההתממשות היא הבפועל .הכרחי המציאות הוא רק מציאות ותו לא ,מציאות נמצאת ,היא לא משהו
שאפשר שיימצא ואפשר שלא .לכן אבן סינא אמר שהכרחי המציאות אינו מציאות בפועל.
 579זייד הוא 'עצם' ,כלומר נמצא ,ומציאותו היא מקרה למהותו ,היא מחוץ למהותו ,אינה מונחת בה
עצמה ,כי המהות היא ההגדרה וההגדרה רק מגדירה מה יכול להימצא .כל זמן שהמהות של זייד היא רק
אפשרות להיות נמצאת ,זייד לא קיים בפועל .אם האפשרות של מהותו להימצא התממשה והוא נמצא,
הרי האפשרות יצאה אל הפועל והוא נמצא בפועל .בפועל פירושו מימוש אפשרות .עולה מזה שרק עצם,
משהו שיש לו הגדרה כלשהי ,נמצא בפועל ,כמימוש האפשרות של ההגדרה להימצא .האלוה אינו עצם
כי איננו יודעים איזה עצם זה ,אין לו הגדרה ,וכשאין הגדרה אין מה שיכול להתממש ,ולכן אין לגביו
מציאות ממומשת כלומר בפועל.
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יותר מכך ,המושג 580של זה שהוא נאמר על עצם ,581כגון התיאור שלו ,הוא משהו שבו עצמים
מסויימים נוטלים חלק כשהם 'בכח' ,כמו שהם נוטלים חלק בסוג .זה מהות או מושג מהותי שקיים
רק מחוץ לנושא .המאפיין הזה ניתן להאמר על זייד ועל עמר מחמת המהויות שלהם ולא מחמת
סיבה .582ביחס לקיומו במציאות בפועל ,שהיא חלק מקיומו במציאות בפועל מחוץ לנושא ,אפשר
שזה ישתייך אליו מחמת סיבה .583מה באשר ,אפוא ,לזה שמורכב מזה וממושג נוסף?
לכן ,זה שניתן להאמר על זייד כסוג אינו יכול להיות בשום דרך ניתן להאמר על זה שקיומו הכרחי,
כיוון שזה שקיומו הכרחי אין לו מהות שהיא בהכרח ְמלֻּוָוה באפיון 584כזה .יותר מזה ,מציאות
הכרחית שייכת אליו כמו שמהות שייכת לדברים אחרים.

 580ענאתי תרגמה "."the idea
" 581זה שנאמר על עצם" פירושו מאפיין ,נשוא (שנאמר על הנושא הוא העצם) ,ענאתי תרגמה:
 ,predicableכלומר משהו שיכול להאמר כּפְ ֶּר ִׁדיקָ ט על משהו אחר .עיין לקמן בסמוך בביאור המושג
פרדיקט.
 582דהיינו סיבה חיצונית.
 583חיצונית.
 584ענאתי תרגמה כאן .judgment
330

חלק ד  -מטאפיזיקה

עליך לדעת שמאחר ש"זה שקיים בפועל" אינו משפט שנאמר על הַ ּפְ ֶּר ִׁדיקָ טים 585הידועים היטב,
כגון סוג , 586הוא אינו נעשה סוג של שום דבר על ידי הוספת מושג שלילי .587מאחר שמציאות
ּ 585פְ ֶּר ִׁדיקָ ט
התרגום המדוייק של פרדיקט ( )predicateהוא משהו שניתן להאמר על משהו .זה קרוב למושג של
נשוא בדקדוק שניתן להאמר על נושא .לפעמים מתאים לתרגם אותו מאפיין ,אבל לא תמיד (מאפיין
במובן הרחב ,לא רק תכונות כמו גבוה אלא גם פעולות כמו הולך) .המשמעות של 'מאפיין' היא משהו
שהוא תכונה או מקרה של העצם ולא משהו שהוא מהות העצם ,מאפיין אינו מה שעונה על השאלה מהו
עצם זה .אם אומרים על אדם שיש לו תכונה לצחוק ,זה מאפיין ,אבל אם אומרים ראובן הוא אדם (מין),
או ראובן הוא חי (סוג) ,זה אינו מאפיין כי זה אומר את המהות של ראובן בעצמה ולא משהו שנאמר על
המהות של ראובן .לכן לא מתאים לתרגם כאן מאפיין כי אנו מדברים על סוג ,ומשום כך גם אי אפשר
לתרגם תכונה או נלווה כי סוג הוא מהותי לעצם' .אדם' וחי' הם דברים שניתנים להאמר על ראובן ,הם
פרדיקטים שלו ,לכן כאן תרגמתי פרדיקטים .אולי היה אפשר לתרגם 'נשוא' אבל זה לא היה בהיר.
כמונחים פילוסופיים קבועים יש חמישה פרדיקטים :סוג ,מין ,תכונה (צחוק אצל האדם) ,הבדל (אצל
האדם יכולת לחשוב שמבדילה בין האדם לשאר סוג ה'חי') ,ומקרה (עיין ספר הניצוח ( ,)Topicsפרק ד
101ב  ,17בקטגוריות ,ובהקדמת פורפיריוס לאורגנון) .סוג ומין נאמרים על הנושא כתשובה על השאלה
מה מהותו .הפרדיקטים האחרים ,תכונה ומקרה ,אינם ממהותו של העצם אלא תכונות ומקרים שחלים בו
(תכונה היא מקרה שקורה לכל בני המין ורק להם ,ולכן יש לו מעמד מיוחד ביחס לשאר המקרים' .הבדל'
מצ ריך ביאור ארוך וכתבתי על זה בביאור על הקדמת פורפיריוס ועל הקטגוריות ,בעיונים בפילוסופיה
אריסטוטלית).
 586אחדות והוויה לא יכולים להחשב הסוג העליון שתחתיו הכל נמצא .עיין בזה מטאפיזיקה קפא א
1059ב,30
וכן גם במטאפיזיקה ב ג .הטעם משום שהסוג לא נמצא בהבדלים ,במינים ,באותה דרך שהוא בסוג .מה
שהסוג לא נמצא בהבדלים ,עיין מטאפיזיקה זתא פרק יב.
בפשטות ,העניין הוא שהמהות 'חי' כמו שהיא בסוג 'חי' שכולל את כל בעלי החיים ,היא שונה מהמהות
'חי' שנמצאת באדם מהסיבה שהוא שייך לסוג 'חי' .אלה לא אותם חיים .החיים של הסוג 'חי' יכולים
להתבטא כחיי אדם או כחיי כלב .לעומת זאת החיים של אדם לא יכולים להתבטא כחיי כלב .אם נאמר
ש'מציאות' היא סוג עליון ,ולמשל נניח שיש מאה נמצאים שונים שנמצאים תחת הסוג 'נמצא' כמו שיש
מאה בעלי חיים שונים שנמצאים תחת הסוג חי ,הרי אם נבחן את המובן של המילה 'מציאות' בדבר אחד
שהוא תחת הסוג ,היא תהיה שונה מהמובן שלה כשהיא הסוג .כי ה'מציאות' של הסוג יכולה להתבטא
ב'מציאות' של כל מאה הדברים השונים הנמצאים ,שהם תחת הסוג "נמצא" ,ואילו מציאותו של אחד
מהדברים האלה לא יכולה להתבטא במציאותם של הדברים האחרים (שאם לא כן במה הם נבדלים להיות
מינים שונים תחת הסוג).
'סוג' הוא פרדיקט ,הוא נאמר על הנושא .למשל על עץ האורן אומרים שהוא מהסוג צומח ,על ראובן
אומרים שהוא מהסוג חי .המובן של 'צומח' באורן ובסוג הצמחים הוא שונה ,המובן של 'חי' בראובן
והמובן של 'חי' בסוג חי הוא שונה .אין בכך בעיה .בסוג המובן של צומח או חי הוא רמה אחרת של
מציאות של הוויית הצומח והחי ,רמה יותר כללית ,יותר עמוקה ,יותר מופשטת ,לכן היא יכולה להתבטא
כמהות אחת במינים שונים .אבל לומר "זה שקיים בפועל" על הַ ּפְ ֶּר ִׁדיקָ ט סוג ,כלומר שיהיה סוג שהגדרתו
להיות נמצא בפועל ,זה לא ייתכן ,כי בהכרח מה שהסוג נמצא ומה שהסוס (שנמצא כמין תחתיו) נמצא,
מוכרח להיות שהמילה 'נמצא' בשניהם תהיה באותו מובן ,או שישנו או שאינו (אריסטו מדבר על מובנים
שונים של להיות נמצא ,על מדרגות מציאות שונות ,וכגון שהצורה נמצאת יותר מהפרט החומרי המסויים,
נמצאת במובן יותר אמיתי מוחלט וראשוני .הכוונה בזה היא שיש ריבוי ומדרגות בהתגלות של 'נמצא',
לא ב'נמצא' עצמו .מצד עצם תוכן המושג אין בו אלא שתי אפשרויות בלבד ,או שנמצא או שאינו נמצא,
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אינה אחד מהמרכיבים העצמיים של המהות ,אלא אחת מהמאפיינים שלה ,היא אינה יכולה ליפול
מחוץ לנושא כמו שחלק מהמהות יכול ,כיוון שאז היא תהיה מרכיב מהותי עצמי .אם אין זה כך,
אז ,על ידי תוספת של מושג חיובי אליו ,הוא נעשה סוג למקרים שקיימים בנושא.588

אין מדרגות כלל (וכמו שכתב המו"נ א' נ"א" :לא ימצא דבר זולתי הבלבול וקצרת יד השכל  -שהוא
ישתדל להמציא מה שאינו בנמצא ולברוא אמצעי בין שני הפכים אין אמצעי ביניהם כלל .היש בין
ה'נמצא' ו'שאינו נמצא' אמצעי?") .אבל יש הסתרות שמפריעות לתפוש שהוא נמצא ,כאילו מציאותו
מסתתרת במקום שקשה לראות כמו כתם על השמש (מופשט מאוד) ,או שהוא במקום חשוך (חומרי
מאוד) ,ויש מדרגות מציאות שהן לפי ההסתרה).
 587אחרי ש'נמצא' אינו יכול להיות סוג שתחתיו כל הנמצאים ,כמו שהתבאר בהערה לעיל ,מה שמוסיפים
לנמצא משהו שלילי ,כלומר שהוא רק 'נמצא' ואין לו מהות או הגדרה ,זה עדיין לא יועיל לעשותו סוג
שיהיו דברים שונים תחתיו שכולם נוטלים בו חלק .כיוון שלא יתכן שיהיו דברים שונים תחת הסוג נמצא
בלי מהות ,בהכרח יש רק אחד כזה שאינו סוג שמתחלק למינים שונים שנוטלים בו חלק ,אלא הוא אחד
פשוט בלי מורכבות כלל (וכל מה שנמצא מציאותו בטלה ביחס אליו ,וכמו שכתוב "אין עוד מלבדו"
(דברים ד' ל"ה) ,ועוד הרבה כיו"ב).
 588כל טעות שאבן סינא מביא ומפריך ,היא נקודת מבט שיש לכל אדם בטבעו וכדי להמשיך לעלות
בסולם החכמה עליו ללמוד את האמת לגביה .להביא טעויות רק כי טיפש כלשהו טעה בהן ,בלי ספק זו
לא עבודה שאבן סינא יטריח עצמו בה .לכן יש להעמיק להבין את הטעויות שהוא מפריך (וכמובן כך גם
באריסטו וברמב"ם).
הנושא העמוק של הטעות שבפרקנו אינו הדיון האם אפשר שיהיה יותר מהכרחי מציאות אחד .הנושא
הוא שאנו משועבדים לכח הדמיון החומרי ולכן איננו יכולים לתפוש מושג של 'מציאות' שהוא נבדל
ונקי לגמרי ממהות ,מתפישה של משהו שהוא זה שנמצא .כתוצאה מזה אנו תופשים באופן שלפיו יתכן
שיהיה יותר מאלוה אחד .אפשר לנסות לטשטש את ה'משהו' ,לדבר במילים ריקות על מושג ערטילאי
וטהור של "מציאות כשלעצמה" ,אבל מאחרי המילים בהצטיירות התוכן בתודעתנו נחשוב על המילה
'אלוה' ,או על המילה 'הוא' ביחס לאלוה ,כעל משהו שקיים כמו כל שאר הדברים שקיימים בעולם .אנו
אומרים 'עליו' שהוא אינו אלא מציאות טהורה ,אבל נשאר כאן 'עליו'' ,הוא' ,שאע"פ שאומרים עליו
שהוא מציאות מופשטת ,זה אמירה אודות משהו שקיים כמו שכל שאר הדברים שקיימים ,וממילא לא
הבנו מה שאמרנו אלא השמענו מילים ריקות ,ולפי האמת ,מה שמצטייר ולא מה שאומרים (כמו שכתב
במו"נ א' נ') נשארנו כמו עובדי האלילים ,גם אחרי שלמדנו הרבה ספרי פילוסופיה ,וכלשון חובות
הלבבות "חמור נושא ספרים".
רמב"ם הלכות יסודי התורה א' י':
"מהו זה שביקש משה רבינו להשיג כשאמר" :הראני נא את כבודך"?
ביקש לידע אמיתת המצאו של הקדוש ברוך הוא ,עד שיהיה ידוע בלבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה
פניו ונחקקה צורתו בלבו ,שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים .כך ביקש משה רבינו להיות
מציאות הקב"ה נפרדת בלבו משאר הנמצאים ,עד שידע אמתת המצאו כאשר היא.
והשיבו ברוך הוא שאין כח בדעת האדם החי ,שהוא מחובר מגוף ונפש ,להשיג אמתת דבר זה על בוריו.
והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו ,עד שהשיג מאמתת המצאו דבר שנפרד
הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו והשיג כל גופו
ומלבושו בדעתו משאר גופי האנשים .ועל דבר זה רמז הכתוב ואמר (שמות לג כג)" :וראית את אחורי
ופני לא יראו"".
לא מדובר כאן על בקשה לדעת משהו על הקב"ה בעצמו .הבקשה היא רק לתפוש את אמיתת הימצאו.
משה ידע שאין מה לבקש להכיר אותו בעצמו ,כי אין כלל 'אותו' ,הוא לא נושא שאפשר לומר או לחשוב
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פרק כו
רמיזה :מי שהוא הכרחי בעצמו אין לו שום היפך
ההמון משתמש ב'היפך' במובן של כח מתנגד שווה .כל דבר מלבד הראשון יש לו סיבה ;589זה
שיש לו סיבה אינו שווה להתחלה ההכרחית .590לכן אין היפך לראשון במובן זה.

עליו משהו ,הוא לא משהו מסויים ,אין לו מהות .יש לו רק מציאות בלי מהות ,לכן מה שיש להכיר הוא
רק את מציאותו (שהיא אותה מציאות שאנו נמצאים בה).
יש לזה דמיון לעוד מושגים מופשטים שנובעים מהמופשטות של מציאותו של הבורא ,ששכל אנושי לא
יכול לתפוש כיוון שהוא לא יכול להשתחרר לגמרי מכח הדמיון שתופש רק בתיווך חומר ,או הגדרה.
למשל השאלה מה היה לפני בריאת הזמן" ,לפני" זו מילה שניתנת להאמר רק על מה שהוא בתוך הזמן,
זה זמן מסויים שהוא לפני משהו אחר .לומר "לפני שנברא זמן לא היה זמן" זו סתירה ,כי "לפני" ממקם
את הזמן של מה שאודותיו אנו מדברים ,והרי מדובר שאין זמן .הבורא נצחי ,מעל ,מחוץ ,לכל הגדרת
זמן ,ושכלנו לא יכול לתפוש דבר כל כך מופשט.
כך גם לגבי החלל ,זה ניסוח שונה של אותו עניין עצמו .אנו אומרים שמחוץ לכדור המציאות אין גם לא
חלל ריק .חלל ריק יש לו מידות אורך ורוחב וגובה ,הוא ממוקם בעולם ,הוא לא העדר גמור .מחוץ לכדור
המציאות אין שום דבר ואין מידות אורך ורוחב ואין חלל ריק .אבל כשאמרנו מ"חוץ" לכדור המציאות
הרי "חוץ" הוא הגדרת מקום מסויים .שוב אותה סתירה ,שנובעת מחוסר היכולת של שכלנו לתפוש
משהו מופשט לגמרי.
כך גם הטועה בפרקנו לא היה יכול לתפוש מציאות כשלעצמה ,מציאות הכרחית ,הוא היה מוכרח לייחס
אותה למשהו ,לאלוה שהוא משהו ,ויצא מזה כאילו האלוה הוא משהו שהוא מסוג אלה שמציאותם
הכרחית ומוחלטת ,ואין בהם גבולות והגדרות.
לשון אבן סינא בפרקנו" :אבל זו טעות; כי "הנמצא שלא מונח בנושא"  -שזה נשמע דומה לתיאור של
עצם  -אינו מציין את זה שהוא קיים בפועל ,כמו זה שמציאותו מונחת מחוץ לְ נושא ".הביטוי "נשמע
דומה" מתייחס לכח הדמיון שמקשיב רק לצלצול המילים ולא מתבונן באמת.
 589למציאותו .בלי הסיבה הוא לא היה נמצא.
 590זה מה שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה א' ,והוא עניין שבתפישת ההמון (שזה כמובן כולל כל
אחד מאיתנו ,אין אצלנו מישהו שהוא מעל מדרגת תפישה זו) מאוד מאוד קשה לתפוש באמת:
"ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות .ואם יעלה על הדעת שאין כל
הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטל הוא לבטולם ,שכל הנמצאים צריכין לו והוא
ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם ".אדם מרגיש :כמו שהוא
יכול להתקיים בלעדי ,כך גם אני יכול להתקיים בלעדיו .אני צעיר בריא חזק וחכם ,יש לי הרבה חברים,
אוכל להסתדר בכוחות עצמי .אולי אפילו אוכל להילחם בו.
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השלמים ,מצד שני ,משתמשים ב'היפך' במובן של זה שחולק בנושא בזה אחר זה ולא בבת אחת
 אם זה באופן טבעי בקצה .591אבל המהות של הראשון אינה תלויה בשום דבר ,נשאיר לבד אתה'נושא' .592לכן בשום דרך הראשון אין לו היפך.

פרק כז
הערה :מה שהוא הכרחי בעצמו אין לו הגדרה
הראשון אין לו משהו שדומה לו ,לא היפך ,לא סוג ,ולא הבדל .593כך אין לו הגדרה ,ואינו יכול
להיות מושג ,אלא רק על ידי השגה שכלית טהורה.594

 591למשל לבן ואינו-לבן הם מושגים שבאים בזה אחר זה ,דבר אינו יכול להיות לבן ולא לבן בעת ובעונה
אחת .הם עומדים זה בקצה של זה .אפשר לומר על נושא שהוא לבן ומתוק ,כי לבן ומתוק באופן טבעי
אינם עומדים זה בקצה של זה .מושגים שעומדים זה בקצה של זה ,הם מושגים שמדברים על אותו דבר
עצמו ,זה בחיוב וזה בשלילה .לבן ואינו-לבן שניהם מדברים על לבן ,זה מחייב וזה שולל ,לזה החכמים
קוראים 'היפך' .המהות של הבורא אינה כוללת שום הגדרה ,ולכן אי אפשר שיהיה משהו שהוא לא-הוא
כמו שיש משהו שהוא לא-לבן או לא .A-לכן מכל בחינה אין לבורא היפך.
 592באמת אין נושא כלל ,ולכן המהות אינה מוגדרת ,זה הפירוש שאינה תלויה בשום דבר ,והאמת היא
שאין מהות כלל ועיקר ,רק כבר הערתי שאי אפשר להישאר צמודים לאמירות המדוייקות כי השפה
האנושית אינה במדרגת הדיוק הזו ,ולא יהיה אפשר להשתמש בה אם נהיה מדוייקים לגמרי.
 593הגדרה פירושה סוג והבדל .האדם הוא 'חי מדבר'' ,חי' הוא הסוג ,ו'מדבר' הוא ההבדל ,מה שמבדיל
בין המינים של החי ומגדיר אותם.
 594יש השואלים על המורה נבוכים אחרי ששלל לחלוטין כל אפשרות לומר משהו חיובי על האלוה ,אם
כן לא נשאר לנו אלוה כלל .אמנם המורה נבוכים כבר השיב על זה בחלק א' סוף פרק נ' .כל מה שדובר
בו בפרקי שלילת התארים הוא להרחיק את השכל המילולי מנסיון לתפוש משהו בבורא באמצעות מילים,
הגדרות ,אבל יש אפשרות לצייר אותו ,כלומר את מציאותו ,בשכל העיוני שהוא כמו עין שרואה את
המושכלות המופשטות בראיה ישירה בלתי אמצעית ,וזו השגה שותקת במהותה .זה מה שכתב בהלכות
יסודי התורה ד' ז'" :לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק
גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה []...
והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית
עין".
זו השגה טהורה מכל תיווך חומרי ,היא לא מבוססת על מושגים שהופשטו מהחומר ,ולכן אינה משתמשת
במילים או מושגים כלל .רק ראייה ישירה בלתי אמצעית פשוטה ושותקת .וכמו שכתב במורה נבוכים א'
א':
"וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא
ההשגה השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא
אשר אינה בכלי"
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פרק כח
רמיזה :זה שהוא הכרחי בעצמו הוא שכל שיודע את עצמו ונודע על ידי עצמו
המהות של הראשון היא שכלית 595ועצמית .כך הראשון הוא עצם מצד עצמו ,חופשי
מהשתייכויות ,חסרונות ,חומר ,ודברים אחרים שגורמים למהות להיות במצב שהוא בנוסף
לעצמותה .למדנו שזה שלגביו אמירה זו היא אמת ,משכיל את עצמו ומושכל על ידי עצמו.596
זו הראייה של המטאפיזיקה (שנקראה על ידי אריסטו תיאולוגיה ועל ידי אבן תיבון חכמת האלוהות,
והרמב"ם אמר בפתיחת המורה נבוכים שזו כוונת חז"ל במה שדיברו על סוד מעשה מרכבה) ,וכמו שכתב
במטאפיזיקה גמא פרקים א' ב' שכל החקירה היא על עניין המציאות כשלעצמה ,וזה יכול להיתפש רק
בשכל עיוני מופשט בהתבוננות בלתי אמצעית ,בלי שום מילים והגדרות .לעומת הפיזיקה (סוד מעשה
בראשית) שהיא התחלת הלכה ז' של הרמב"ם ששם הסולם הוא העיסוק בהפשטת צורה מהחומר ,וזה
על ידי עיסוק בהגדרות ,שהן הצורות.
" 595שכלית" כאן פירושו מופשטת .ללא שום אפשרות הגדרה וללא מורכבות כלל .שכל פירושו שהוא
יודע ,ידיעה לאמיתה היא התאחדות ,כיוון שהכל אחד לכן הכל נודע מאליו ,לא בידיעה של דבר שהוא
מחוץ ליודע .החומר מפריד ,ומונע את ההשכלה .כשאין חומר אין מעצור להשכלה .ההשכלה אינה תכונה
או יכולת ,לפי ההסתכלות המטריאליסטית המציאות כלשעצמה אינה משכלת ,פרוטון נויטרון ואלקטרון
אינם משכילים ,הם נפרדים כל אחד לעצמו .צריך חידוש של תכונה או יכולת כדי להשכיל ,הפרוטונים
נויטרוני ם ואלקטרונים הטפשים שמרכיבים את האדם קיבלו תכונה נוספת למהותם שהם יכולים להשכיל
מה שמחוץ להם .אצל אריסטו המציאות היא לא החומר ,אלא האחדות האלוהית המופשטת ,כיוון שאין
בה צד נפרדות ,הכל מתאחד מעצמו ,ההתאחדות הזו היא ההשכלה שהיא מונחת בעצם מהות המציאות.
להיות נמצא פירושו להיות משכיל ,אלה מילים נרדפות .להיות נמצא זו מציאות שהיא אחדות ,והשכלה
היא האחדות בין היודע והידוע .וכמו שמבואר במטאפיזיקה למבדא.
 596אריסטו במטאפיזיקה למבדא כתב שהאלוה משכיל את עצמו ומושכל על ידי עצמו .עיקר העניין
התבאר לעיל חלק ג' פרק י"ט ,וביארתי באריכות במאמרים ומקורות נלווים מאמר  .10בסוף הפרק הקודם
הזכיר את ההשגה השכלית הטהורה .עיקר עניין הלימוד אינו ללמוד מהספר איך היא האמת ,אלא לרכוש
את היכולת להתבונן בשכל עיוני טהור ,ומי שרכש יכולת זו רואה בעצמו הכל בבת אחת בפשיטות ,כמו
ראיית העין ,וכבר אינו צריך ללימוד .לעיל בפיזיקה לימד אותנו אבן סינא שכך הוא ,כאן הוא מדבר על
זיכוך היכולת של ההתבוננות השכלית ,ללמוד להפשיט את מה שהלב מתבונן בו מדברים שכח הדמיון
המגושם מחפש למצוא בדבר.
זו כוונת המורה נבוכים א' נ':
"דע ,את ה המעיין במאמרי זה ,כי ההאמנה אינה העניין הנאמר בפה ,אבל העניין המצוייר בנפש [.]...
ואם יספיק לך מן הדעות האמיתיות או הנחשבות אמיתתם אצלך כשתספרם במאמר מבלתי שתציירם
ותאמין בהם ,כל שכן שתבקש מהם האמת ,הוא קל מאד ,כמו שתמצא רבים מן הפתאים ישמרו אמונות
לא יציירו להם עניין בשום פנים ]...[ .כאילו כוונתנו וחיפושנו" ,איך נאמר" ,לא "איך נאמין" .ואין אמונה
אלא אחר הציור ,כי האמונה היא ההאמנה במה שיצוייר [בלשון אבן תיבון פירוש אמונה הוא ידיעה
שכלית בוודאות מוחלטת ,כי השכל רואה שכך הוא ,ולא יתכן כלל שיעלה אצלו ספק כלשהו ואין לו
צורך בהוכחות חישוביות] ,שהוא חוץ לשכל ,כפי מה שיצוייר בשכל]...[ .
וכשתפשיט מעליך התאוות והמנהגים [לזכך את השכל העיוני צריך לא רק להיות שולט בתאוותיו אלא
אדם אותנטי שחי בכל רגע לפי האמת שהוא רואה ולא לפי מנהגים] ,ותהיה בעל תבונה ,ותתבונן מה
שאומ ר אותו באלו הפרקים הבאים בהרחקת התארים ,יתאמת לך מה שאמרנו בהכרח ,ותהיה אז מי
שיצייר יחוד השם; לא מי שיאמר אותו בפיו ולא יצייר לו עניין ,ויהיה מכת הנאמר עליהם" :קרוב אתה
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פרק כט
הערה :הוכחה למציאותו של זה שהוא הכרחי בעצמו על ידי התבוננות
במציאות כשלעצמה
התבונן באופן שבו ההוכחה שלנו על מציאותו של הראשון ,אחדותו ,והיבדלותו מאיכותיות
מקריות ,לא מצריכה התבוננות בשום דבר מלבד המציאות עצמה ,וגם אינה מצריכה הסתכלות
על הבריאה שברא או על פעולותיו ,אף על פי שדברים כגון אלה מעידים על כך .אלא הדרך
הראשונה של הוכחה היא יותר מוצקה ואצילית מאשר השנייה.
זוהי ,אם אנו מסתכלים על המצב של להיות מצוי ,מציאות שמעידה על הראשון במידה שהיא
מציאות .597לאחר זאת ,הראשון מעיד על על כל הדברים שנסמכים לו בהווייתם.598
משהו כעין זה זה נאמר בספר האלוהי" :599עוד נראה להם את אותותינו בכל קצות הארץ ובהם
עצמם ,ואז יתברר להם כי אמת הוא ".אני אומר שזהו הכלל להמון .הספר ממשיך" :האין די בכך
שריבונך עד לכל דבר?" אני אומר שזה הכלל לאנשי אמת שמעידים ממנו לדברים אחרים ולא
מדברים אחרים אליו.
תם חלק רביעי

בפיהם ורחוק אתה מכליותיהם" (ירמיהו יב ,ב) .אבל צריך שיהיה האדם מכת מי שיצייר האמת וישיגהו,
ואם לא ידבר בו; כמו שצוו החשובים ,ונאמר להם" :אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה" [וכמו גם
הפסוק "לך דומיה תהילה" שכוונתו שתהילת האל היא בשתיקה ולא במילים של תארים חיוביים
כלשהם]"
 597עיין לעיל בהערות על פרק י"ח ופרק כ"ה ,ובעוד מקומות.
 598עיין הלכות יסודי התורה פרק ב' הלכות ט'-י'.
 599הקוראן סורה  ,41פסוק  .53בתרגום אורי רובין.
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חלק ה  -מטאפיזיקה (ובו י"ב פרקים)
על בריאה יש מאין ובריאה בלתי אמצעית

פרק א
טעות והערה :על דעת ההמון שאחרי שדבר בא לידי מציאות הצורך שלו בסיבת
מציאותו חדל
נראה לדמיון של ההמון שהתלות של דבר ,שהם מכנים ְמסוֹבָ ב ,600בדבר אחר ,שהם מכנים סיבה ,היא לפי
המובן שההמון קוראים למסובב מסובב ולסיבה סיבה .במובן הזה האחרון מביא לידי מציאות,
עיצובים ,601וסיבות ,כאשר הראשון מובא לידי מציאות ,הוא מסובב ,ומקבל עיצוב .כל זה כדי לומר
שאחרי אי-מציאות דבר מקבל מציאות מדבר אחר.
הם יכולים גם לומר שאם דבר מובא לידי מציאות ,הצורך בַ ּפוֹעֵ ל נעלם; כך שאם הַ ּפוֹעֵ ל איננו אפשר
שהנִׁפְ עַ ל נשאר במציאות .זה מודגם בהסתכלות שלהם על החסרו של הבנאי ,כאשר הבניין עדיין קיים.602
רבים מהם לא מהססים לומר שאם אי-מציאות היה ניתן להאמר על הבורא ברוך הוא ,חוסר מציאותו לא
יפגע במציאות של העולם .כי העולם ,לפי שיטתם ,צריך את הבורא ברוך הוא ,רק כדי להביא אותו לידי
מציאות ,כלומר להוציא אותו מחוסר מציאות אל מציאות .על ידי שהוא עושה כך ,הוא ּפוֹעֵ ל .אבל אם
העולם נפעל וקיבל מציאות אחרי חוסר המציאות ,אז ,אחר כך ,איך הוא יכול לבוא לידי 'מציאות אחרי
חוסר מציאות' באופן שבו הוא יצטרך ּפוֹעֵ ל?603
"מסּובָ ב" ,התוצאה של הסיבה.
 600אפשר להגות גם ְ
 601ענאתי תרגמה  .fashionsאנשי ההמון שהוא מתווכח איתם הם כת המדברים ,המותכלאמין ,כמו שהביאה
ענאתי שאבן סינא כתב כן בקטע מקביל בספר ההצלה ,כלומר אלה שבחרו מסיבות דתיות להשתמש דווקא בכח
הדמיון ולא בשכל (כי לדעתם עבודת האל הרגשית יותר חשובה מבחינת מה האל רוצה ומה ראוי שיהיה היחס
איתו ,מהעבודה של דעת אלהים) .המדברים כופרים במציאותן של הצורות במובן של אפלטון ואריסטו ,ולכן לא
רצה לומר שהם סוברים שיש צורות וקרא לזה לפי שיטתם עיצובים.
 602עיין מורה נבוכים א' ס"ט.
 603הנושא הוא התפישה הדמיונית החומרית מול התפישה המופשטת .בתפישה של כח הדמיון ,והיא גם שיטת
אבן רושד ,המציאות אינה מקרה למהות אלא היא דבר אחד עם המהות .כלומר 'מציאות' היא מציאותו של עצם
כלשהו ,העצם הוא מהותו ,אם זה סוס אז הוא סוס כי מהותו היא להיות סוס ומציאות פירושה שהסוס נמצא .אין
אפשרות לחשוב על מציאות בלי שזה מציאות של סוס שנמצא או של כל דבר אחר שנמצא .לכל עצם יש בפני
עצמו את השאלה האם הוא נמצא או לא ,המציאות היא עניין פרטי שלו .אי אפשר לחשוב על מציאות באופן
מופשט ממציאות של משהו שהוא זה שנמצא.
זו דרך תפישה שתופשת כל דבר רק בתיווך החומר ,אם לא חומר מוחשי אז הגדרה של משהו מסויים נפרד .לפי
האמת בסדר ההווייה לפני שיש הגדרות ועצמים מוחשיים ,יש 'מציאות' שהיא לא דבר מוגדר או מוחשי .היא
אחדות פשוטה בלי מורכבות ואין לה שום הגדרה .כל ההגדרות מבוססות על 'מציאות' כמושכל ראשון ,אקסיומה.
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שוב ,הם אומרים שאם העולם צריך את הבורא ישתבח ,במידה שהוא קיים ,אז כל נמצא צריך משהו אחר
שיביא אותו לידי מציאות .אותו הדבר יהיה נכון לגבי הבורא וכך הלאה עד אין סוף .אנו נבהיר את מהלך
העניין ואת מה שיש להאמינו ביחס לזה.

אם מגדירים משולש כמצולע בעל שלוש צלעות ,זה מבוסס על כך שיש צלעות ,שיש קוים ,שיש ישויות
גיאומטריות ,שיש מציאות להגדרות .התפישה השכלית העיונית תופשת דברים מופשטים ,היא תופשת את
המציאות כעניין מופשט ,ורואה שמציאות של משהו זה מאוחר בסדר ההוויה למציאות כמציאות ,בלי שתהיה של
משהו .לפי התפישה המופשטת של השכל כשמשהו נמצא ,הוא נמצא מחמת השתתפותו במציאות המופשטת.
את ההשתתפות הזו צריך כל הזמן לחדש .לכן צריך בריאה מתמדת .לפי התפישה של כח הדמיון המציאות
מתחילה מכך שהיא מציאותו של דבר שהוא זה שנמצא .אם הדבר אל היה נמצא כלל ומישהו פעל לחדש שהוא
נמצא ,כעת הדבר נמצא במציאותו שלו והוא כבר לא זקוק למישהו שיפעל שהוא יימצא .גם אי אפשר לפעול
שהוא יימצא כי הוא כבר נמצא .כמו שאי אפשר לצבוע באדום דבר שכבר נצבע באדום .המציאות היא תכונה של
הדבר כמו שהצבע שלו הוא תכונה שלו .הצבע האדום אינו השתתפות ב"אדום" כללי מופשט שקודם בסדר
ההווייה לעצם והעצם משתתף בו ,אלא הצבע האדום הוא מאוחר בסדר ההווייה לעצם ,יש עצם והעצם הוא אדום.
זו תכונה ששייכת לעצם ,וכך גם לפי כח הדמיון המציאות היא תכונה ששייכת לעצם ,ואם יש לו אותה אז היא
שלו ואין מה לחדש עוד מציאות לעצם הזה .לפי כח הדמיון ראובן הוא בגובה מטר ושמונים (מקרה) ,הוא אדם
(מהות) והוא נמצא (ישות) .כל אלה נתפשים בדמיון כשווים במדרגתם וכולם הם ראובן במידה שווה .הדמיון לא
מבחין בין מקרה לעצם ,אבל השכל מבחין ויודע שהמהות של ראובן כ'אדם' היא לא עניין פרטי של ראובן ,אלא
'אדם' הוא ישות כללית שקודמת בסדר ההווייה לראובן הפרטי ,ושראובן הפרטי נוטל בה חלק .וכמו שמהות היא
כללית יותר מאשר הפרט החומרי ,כך ישות כללית יותר ממהות .מהות יכולה להיות מהות אנושית או מהות של
סוס ,ישות היא תמיד אחת .הישות של האלוה ושל הנבראים היא אחת .הנבראים משתתפים בישות של האלוה
ולכן הם צריכים בריאה מתמדת.
ועיין רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב' הלכות ט'-י'.
מחוייבים אנו להבחין היטב שאע"פ שבמילים אנו יודעים לומר שזה לא כשיטת המדברים ,אבל במה שמצטייר
אצלנו בנפש אנו תופשים את העניין כמו המדברים .אני מצייר בנפשי שאני והמציאות שבה אני חי אולי פעם
נבראו יש מאין ,לפני שנולדתי ,כש לא ראיתי; אבל כעת אני ועולמי קיימים בקיום מתמשך שהוא שלי ,אני לא
נברא ללא הרף יש מאין ,אני עכשיו זה אותו אני שהייתי לפני שעה .אם יקחו את זה ממני לקחו ממני הכל ,אני
כבר לא קיים כ'אני' .על זה נאמר ש'אני' זה מה שחוצץ ביני ובין הבורא .לפי הקבלה השם של הבורא שהוא
הראשון שאדם תופש הוא 'אני' (מבואר בשערי אורה וברקנאטי בראשית ד') ,הכניסה לשייכות עם שכל ועם חיבור
למציאות היא העקירה של ה'אני' מדבר שהוא 'אני' ומסירתו לבורא ,למציאות' .אני' זה נטילת חלק ,השתייכות,
השתתפות ,במשהו מופשט וכללי.
ועיין מו"נ א' נ' שבעניינים כאלה אין למילים ערך ,והאמת על מה שאדם מאמין ויודע היא רק לפי מה שמצטייר
אצלו .שם מדובר על הצטיירות בשכל העיוני ,למי שזכה שיהיה לו כזה ,ואצלנו ההצטיירות היא בדמיון ,כי רק
זה מה שיש לנו.
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פרק ב
הערה :ניתוח ההגדרה של 'ּפוֹעֵ ל'
עלינו לנתח את המובן של הביטויים 'עיצובים'' ,סיבות' ו'להביא לידי מציאות' ,ליסודות הפשוטים של
ההגדרה שלהם ,לנקות אותם מהיסודות שהכללתם בחקירה היא מקרית.
אנו אומרים שאם דבר אינו נמצא ,ואם ,אז ,אחרי חוסר המציאות הוא נמצא מחמת דבר מסויים ,604אנו
קוראים לדבר זה ְמסוֹבָ ב .605בנקודה זו לא אכפת לנו אם אחד משני הדברים יש לו את השני כפרדיקט שלו
 בין שווה לו ,בין כללי ממנו ובין פרטי ממנו ,606כך שלמשל יהיה צורך להוסיף לומר" :אחרי שלא היהנמצא ,הוא נמצא מחמת דבר זה  -בגלל תנועת דבר זה באופן בלתי אמצעי או באמצעות כלי ,על ידי יצירה
רצונית ,או לא כך (כלומר על ידי טבע ,)607על ידי בריאה או על ידי משהו אחר ,או כל כיוצא בזה ".לעת
עתה איננו מתייחסים לדברים אלה ,כיוון שבאמת הם עניין נוסף למה שדבר הוא מסובב .זה שהוא עומד
בהתאמה מול המסובב ,ומחמת סיבתו המסובב נמצא ,זהו דבר שאנו קוראים לו ּפוֹעֵ ל .608מה שמוכיח את
העמידה של הּפוֹעֵ ל בהתאמה מול המסובב הוא האפשרות שיֵָאמֵ ר" :פעלתי באמצעות כלי" ",באמצעות
תנועה" ",באמצעות עיצוב" ,או "מכח טבע" ,ולא מציינים בכך משהו שסותר את הפעולה כפעולה ,או
שכולל הִׁ שָ נּות בהגדרה של הפעולה.609

 604שהוא סיבה למציאותו ,שֶּ ּפָ עַ ל אותו.
 605כלומר דבר שיש סיבה למציאותו ,שֶּ ּפָ ֲעלָה אותו סיבה .שאינו דבר הכרחי מציאות שמציאותו היא הוא עצמו
ולא מכח סיבה (חיצונית לו).
 606פרדיקט הוא משהו שניתן להאמר על משהו (בדרך כלל מאפיין או תכונה) .אפשר להתייחס לעובדה שראובן
ברא את שמעון כמאפיין של ראובן ,ראובן שמאופיין בכך שהוא ברא את שמעון ,או אפשר גם לומר שמאפיין של
שמעון הוא ,שהוא נברא על ידי ראובן (ראובן ושמעון שווים מבחינת כלליות ופרטיות) .לומר שהמין אדם תכונתו
היא שהוא ברא את ראובן ,או תכונה של ראובן שהוא נברא על ידי המין אדם ,או תכונה של המין אדם שהוא נברא
על ידי ראובן ושמעון שמר כיבים אותו ,אלה דברים שאינם שווים מבחינת פרטיות או כלליות וגם הם יכולים
להיות תכונה או מאפיין זה של זה.
 607היה קשה איך סיבה יכולה לפעול אם אינה רוצה בכך .כמו שכבר חזרתי כמה פעמים ,אצל הקדמונים לא היתה
אפשרות לחשוב על העולם כעל עולם דומם מת שמציית לחוקים מכניים של גופים מתים .אין מאומה בעולם שאין
בו חיים ורצון .לכן אם סיבה אינה רוצה היא לא תפעל .על זה מיישב כאן אבן סינא שההיפך מרצון הוא טבע,
טבע הוא רצון כללי חופשי שמתלבש בכלים של מערכת חוקים מחייבת ,כמו שנפש מתלבשת בגוף ,ולכן זה לא
נקרא מתוך רצון כי הרצון נסתר)
" 608עומד בהתאמה" הכוונה כמו שאדם עומד מול ראי ורואה את בבואתו בראי בהתאמה אליו .ממנו נוצרה
הבבואה כהכפלה שלו .זה עצם היחס של סיבה ומסובב ,שאותו רוצה אבן סינא כאן לבודד מהשאלות שדנות איך
הועברה בבואת הסיבה למסובב.
 609מה שאומר באמצעות מה נפעלה הפעולה הוא תיאור של הפעולה ולא עצמותה .לכן הוא לא יכול לסתור את
עצמותה או לחזור פעם שנייה על הגדרת עצמותה .עצמותה של הפעולה היא ה'עמידה מול' בהתאמה ,עצם
הפעולה היא התחדשות של בבואה .כשאומרים שפעולת הצייר היא שהוא צייר ציור זו החטאה של עצם האמת.
עצם העניין הוא שהתחדשה מציאות שעומדת מול הצייר בהתאמה .מה שזה קרה באמצעות פעולה של ציור זה
תיאור של היצירה ולא אמירת עצם היצירה .הערך האמיתי של ציור אמיתי הוא בכך שהוא התחדשות של בבואת
נפש האמן .מה שהיתה כאן פעולת ציור זה רק עניין חיצוני .יש ציורים שהם תוצאה של בעלי יכולת פעולה בלי
השראה ,בלי שהם יוצרים באמת.
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לגבי סתירה ,אם ההגדרה של פעולה ,למשל ,מונעת מהפעולה לקרות מכח טבע ,ומישהו יאמר "פעלתי
מכח טבע" ,זהו כמו שיאמר "פעלתי ולא פעלתי ".לגבי הִׁ שָ נּות ,אם ההבנה של פעולה ,למשל ,כוללת
בחירה ומישהו יאמר "פעלתי מתוך בחירה" זה כמו שמישהו יאמר "אדם חי."610
אם זו המשמעות של פעולה ,או אם מקצת מזה הוא המשמעות של פעולה ,זה לא יזיק לנו בענייננו ,כיוון
שבהגדרה של פעולה יש מציאות ואי-מציאות .העובדה שהמציאות הזו היא אחרי אי-מציאות היא כמו
שהיתה עובדה זו מאפיין שֶּ ֶּנאֱמָ ר על המציאות הזו.
אי-המציאות ,מצד שני ,אינה תלויה בּפוֹעֵ ל של המציאות של המסובב .611במידה שהעובדה שמציאות זו
מתוארת כנמצאת לאחר אי-מציאות ,זה לא מחמת הפעולה של פועל כלשהו ולא מחמת העשייה של
עושה כלשהו ,כי מציאות זו היא של משהו שעבורו אפשרי לא להיות נמצא .לכן נשאר שהתלות של
מציאות זו ,במידה שהיא מציאות זו ,היא או התלות של המציאות של מה שמציאותו הכרחית 612או התלות
של המציאות של מה שמציאותו מוכרח שתקדם לה אי-מציאות.

 610אדם הגדרתו היא 'חי מדבר' ,לכן אם אמרנו שהוא אדם כבר אמרנו שהוא חי ,ולומר 'אדם חי' זו חזרה על 'חי'.
בכל דרך שבה הסיבתיות מתרחשת ,לעולם לא נאמר שיש סתירה או חזרה בגלל משהו ששייך לדרך שבה התרחש
חידוש המציאות של המסובב .מזה אנו לומדים שיש להפריד לגמרי בין הדרך וכל מה ששייך לה ,ובין העובדה
המהותית הנקייה שהמסובב קיבל מציאות מהסיבה.
 611הכוונה שבכל דבר שקיים מכח סיבה ,יש אפשרות לאי-מציאות .אפילו הבורא לא יכול לברוא משהו שאין בו
אפשרות של אי-מציאות (עיין מו"נ ג' ט"ו על מה שיש דברים שנמנעים גם מהבורא ,וכגון לברוא מרובע שאורך
צלעו שווה לאורך אלכסונו) .מה שקיים מכח סיבה הרי לפני שפעלה אותו הסיבה לא היה קיים ,והרי שיש בו
אפשרות של אי-מציאות .כמו שהיה אפשר שלא היה נמצא לפני שנברא ,כך אפשר שגם בעתיד לא יימצא.
האפשרות שבעתיד לא יימצא אי נה משהו שתלוי במי שעשה אותו ,שעשה אותו כך ,אלא זה מוכרח מעצמו .לא
נכון לומר שהבורא עשה את נבראיו באופן שיש אפשרות שמציאותם תחדל ,זה לא תלוי בו .זה כמו שהוא לא
יכול לברוא עוד אלוה הכרחי מציאות כמוהו.
 612הכוונה כאן 'הכרחית' מכח שסיבה חיצונית סובבה שמציאות המסובב תהיה הכרחית (כי הכרחי מצד עצמו
אין לו תלות) ,ולכן אע"פ שמציאותו הכרחית יש כאן תלות בסיבה חיצונית שגורמת לה להיות הכרחית .זה המונח
של הכרחי מכח אחר ,המונח המקצועי הוא .necessity ab alio :זה אופן מציאותם של הישים המופשטים
מחומר ,כגון השכלים הנפרדים ,וגם של גרמי השמיים שיש להם חומר אבל הוא החומר החמישי הזך ,שאין
במציאותם מקום למקריות והיא על פי הכרח שכלי ,ולכן הם נצחיים; לא היה בעבר מצב שלא היו נמצאים ,ולא
יהיה בעתיד .אם מתקיים התנאי שנמצאת סיבה חיצונית להם שמכוחה הם נמצאים ,אז מציאותם הכרחית ,ואם
התנאי לא מתקיים ולא נמצאת סיבה חיצונית להם שמכריחה את מציאותם ,אז לא יהיו נמצאים .סיבת מציאותם
היא גזרת חכמת הבורא שהיא הכרחית ולכן נצחית ולכן תמיד הייתה ותהיה סיבה למציאותם ובידוע שבהכרח הם
נצחיים .אבן סינא הוצרך להזכיר כאן אופן כזה של מציאות ,כי אי-המציאות של ישים אלה הוא רק לפי התנאי
שלא יימצא האלוה ,והאלוה הרי הכרחי מציאות ,ואם כן לכאורה היה מקום לומר שישים אלה נמצאים בהכרח
ואין אצלם אפשרות של אי-מציאות ,כמו שהיא אכן שיטת אבן רושד.
כלפי זה אומר כאן אבן סינא שגם הישים האלה נחשבים שמציאותם תלויה ,שיש בהם אפשרות של אי-מציאות.
אפשרות של אי-מציאות שקובעת שהדבר אינו הכרחי-מציאות מצד עצמו ,שאינו כמו האלוה ,אינה צריכה להיות
אפשרות שיכולה להתממש ,די בכך שאפשר לחשוב עליה .אפשר לחשוב שאין גרמי שמיים או שכלים נפרדים,
אפשר לחשוב שהאלוה לא ברא מאומה .מה שהשכלים הנפרדים מחוייבי מציאות מכח גזרת החכמה האלוהית,
כמו שמחוייב שאחת ועוד אחת הן שתיים ,זה משום שהבורא רצה ברצונו הפשוט החופשי (שהוא ספירת כתר
שמעל ספירת חכמה) לברוא את החכמה ורצה לברוא שהיא מחייבת .זה ההבדל בין השיטה שהעולם נברא
ומחודש ,לבין השיטה שהעולם קדמון .לפי אבן סינא ,שהעולם נברא ומחודש ,המציאות של השכלים הנפרדים
וגרמי השמיים היא קונטינגנטית (מציאות קונטינגנטית זו מציאות שהיא אפשרית ,היא יכולה להיות ויכולה לא
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להיות) ,הוא קורא לה אפשרית מצד עצמה ומוכרחת מצד אחר .לכאורה זו סתירה ,האם היא אפשרית או שהיא
מוכרחת ,איך ייתכן שהיא גם וגם .מונח כאן סוד מעשה מרכבה .מצד השכל יש סתירה גמורה בין מה שהישים
השמיימיים קשורים בהכרח למציאות הבורא ,שאם הוא נמצא אז בהכרח הם נמצאים ,לבין האמירה שמציאותם
מצד עצמה אפשרית ולא הכרחית ,הרי הבורא הוא הכרחי מציאות ואם כשהוא נמצא גם היישים השמיימיים
בהכרח נמצאים הרי גם הם הכרחי מציאות .הסתירה מגיעה לכך שמצד אחד החכמה האלוהית קבועה ומחייבת,
ומצד שני האלוה פועל ברצון פשוט שהוא חופשי באופן מוחלט .מצד החכמה האלוה לא יכול לברוא מרובע
שאורך צלעו שווה לאורך אלכסונו ,אבל מצד הרצון החופשי הוא בלי ספק יכול .החכמה היא תחילת הנבראים,
העולם נברא בחכמה כמו שכתב הרמב"ן בראשית א' א' .היא ה'יש' ,מעליה זה 'אין' .הרצון הפשוט החופשי זה
המופשטות המוחלטת .זו הסתירה של סוד מעשה מרכבה ,וכמו שכתב המו"נ א' ע"ב ,שמצד אחד יש מופת עומד
על היבדלו והינקותו מהעולם בהיבדלות מוחלטת (יש הוכחה שלא יכולה ליפול שהוא אל טרנסצנדנטי ,נבדל
מהבריאה) ,ומצד שני יש מופת עומד על מה שהוא מנהיג ומשגיח עד הפרט הכי קטן (יש הוכחה שלא יכולה
ליפול שהוא אל אימננטי ,זהה עם הבריאה) .ואנו לא יכולים לפתור את הסתירה אלא חיים איתה ,עד שנזכה
להשגת סוד מעשה מרכבה ששם הפתרון ,והיא תודעה אחרת לגמרי וצריך ליהפך לאיש אחר ,ורק יחידים בכל
הדורות זכו לזה ,ובדרך התפישה שלנו כל פתרון שנדמה לנו שהבנו הוא שקר ,והפתרון עבורנו הוא ענווה ,לא
לפחד מהסתירה ששמה את שכלנו במעמד שהוא לא העליון ביותר ,יש משהו מעליו ,ומכח זה להכיל את הסתירה
ולחיות איתה ולצמוח מאורה) .מצד מה שהבורא נבדל ,זהו רצונו החופשי ,והוא נבדל גם מהשכלים הנפרדים
וגרמי השמיים ,כי הרי הוא יכול לרצות שהם לא יהיו והוא לא ישתנה .מצד שני מהצד שהבורא אחד עם הנבראים
(כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' ט'-י') שם החכמה היא סוף דבר ואפילו הוא עצמו לא יכול לברוא
משהו נגד החכמה וכגון מרובע שצלעו שווה לאלכסונו.
המחלוקת עם אבן רושד היא על הענווה .לפי אבן רושד השכל האנושי הוא הדבר הכי גבוה ,לכן הסתירה של סוד
מעשה מרכבה שהשכל אינו יכול להכיל אותה ,לא מתקבלת אצלו .אם לא מוכנים לקבל שיש סתירה שאין בכח
שכלנו לפתור ,המסקנה היחידה המתבקשת היא שהחכמה והבורא הם אחד ,ואם החכמה גוזרת בהכרח גמור
שיהיו שכלים נפרדים הרי גם הם אחד עם הבורא עצמו ,וזו הגשמה וחוסר אחדות ,ולפי זה הבורא אינו הכרחי
מציאות (כי רק מופשטות ואחדות פשוטה ומוחלטת היא הכרחית מציאות).
הגופים החומריים גם הם תלויים בסוד מעשה מרכבה .המדע רגיל לומר שאין מקרה אמיתי ,אם היינו יודעים
בדיוק מוחלט כל חלקיק אטום היכן הוא ואילו כוחות משפיעים עליו ,היינו יכולים לחשב איפה ומתי תיפול טיפת
גשם מסויימת בעתיד .אריסטו אומר שזו אשליה (עיין אדם חי רשימה  81ניתוח לשון אריסטו בעניין זה) ,אי אפשר
לחשב את העתיד מראש גם אם יודעים בדייקנות אלוהית כל מה שיש לדעת .כי מה שהכל נוהג לפי חוקי המכניקה
המתימטיים הוא רק כשאנחנו רואים זאת ,אבל ברובד שאינו גלוי לעינינו ,למשל החלקיקים של החומר (שזה
דומה לשינויי המזג (תרכובת ד' היסודות) המקריים של החומר שדיברו בו קדמונים ,שהוא קובע את הכנת החומר
לקבל צורה וממילא את התהוות הצורות שהן מציאותם של הישים) או כלל המערכת שגורמת לירידת הגשם וכל
כיו"ב ,שולט בה המקרה האמיתי ,כלומר קורים דברים ללא תלות בסיבתיות .לפי השכל לא יתכן שדברים יקרו
סתם כך ,בלי שום סיבה וחוקיות .זה הפירוש שמציאותם אפשרית גם מצד עצמם וגם מצד אחר ,כלומר הם לא
כפופים לסיבות אלא מציאותם מקרית לגמרי (צד אחר פירושו סיבה .השכלים הנפרדים אפשריים מצד עצמם
והכרחיים מצד אחר .לולא התלות שלהם ברצון הבורא הם לא היו נמצאים מכח עצמם בלבד ,אבל אחרי שהם
יישים שכליים מציאותם תלויה בסיבה וחוקיות הכרחית של גזרת השכל ,ואם יש סיבה בהכרח הם נמצאים ,וזה
הפירוש של הכרחיים מצד אחר .).במקריות של העולם החומרי יש גילוי של הרצון האלוהי החופשי שהוא מחוץ
לשכל ,וזה עומד בסתירה לגילוי השכלי שבו המציאות מתנהגת בהכרח גמור לפי סיבות ושכל ,שבהכרח גמור אי
אפשר שיהיה מרובע שצלעו שווה לאלכסונו ,עד כדי כך שמהמבט של צד החכמה של העולם אפילו הבורא לא
יכול לברוא מרובע כזה .הרצון הפשוט החופשי לחלוטין ,שלא כפוף לחוק הזהות ,שייך למה שלפני הצמצום,
והחכמה היא מה שמצומצם ,והסתירה שביניהם היא סוד מעשה מרכבה .ככל שלומדים יותר על סוד מעשה מרכבה
רואים יותר ויותר איך הוא מקיף את הכל ונמצא בכל.
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פרק ג
השלמה ורמיזה :שתי הדרכים שבהן דבר יכול להיות מוכרח על ידי אחר
ובכן הבה נתבונן כעת במה שני דברים אלה תלויים .613אנו אומרים ,אפוא ,שאחרי הגדרתו 614כדבר שהוא
הכרחי המציאות לא מצד עצמו אלא מצד משהו אחר ,הוא לא ימלט משתי חלוקות .אחת מהן היא דבר
שמציאותו תמיד הכרחית על ידי אחר .615השנייה היא דבר שמציאותו לפעמים הכרחית על ידי אחר.616
"דבר שמציאותו הכרחית על ידי אחר" הוא דבר שניתן להאמר על שתי חלוקות אלה ,כאשר "דבר
שמציאותו הכרחית על ידי עצמו" נשלל עבור שתיהן ,ביחס להגדרתן - 617אלא אם כן משהו חיצוני מונע
זאת מלקרות.618

מה שהמציאות תלויה בכך שאנו מסתכלים עליה ,זה דבר שהמדע מתחיל לגלות ורחוק מאוד מהבנתו .בחז"ל כבר
אמרו (בבא מציעא מ"ב א')" :ואמר רבי יצחק :אין הברכה מצוייה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר (דברים כח,
ח)" :יצו ה' אתך את הברכה באסמיך" .תנא דבי רבי ישמעאל :אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת
בו שנאמר" :יצו ה' אתך את הברכה באסמיך" .תנו רבנן" :ההולך למוד [למדוד] את גורנו אומר יהי רצון מלפניך
ה' אלהינו שתשלח ברכה במעשה ידינו ,התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה ,מדד ואחר כך בירך הרי
זה תפילת שוא ,לפי שאין הברכה מצוייה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי
מן העין שנאמר" :יצו ה' אתך את הברכה באסמיך"
ורש"י שם פירש שבדבר הסמוי מן העין יש ברכה כך שהכמות שלו מתרבה מעצמה ,כמו נביעה ממעיין ,בלי סיבה
ובסתירה לחוק שימור החומר .בתוספות שם כתבו שהחלק שהתרבה נחשב הפקר מבחינה ממונית ,וזה לא דומה
למה שאם פרה שלו ילדה עגל העגל שייך לו כיוון שנולד משלו ,כי העגל נולד מהפרה והפרה היא סיבה שלו
והמסובב היה כלול בכח בסיבה ולכן בעל הסיבה הוא בעל המסובב ,אבל מה שהתרבה על ידי הברכה לא נולד
לפי חוקי סיבתיות כלשהם ,אלא במקרה גמור שהוא גילוי הרצון האלוהי החופשי ,ולא היה כלול בכמות שהיתה
לפני הברכה ,כי אינו מתנהג לפי סיבות וחוקיות ושכל ,לכן הוא לא שייך לבעלים של התבואה שהיתה באסם לפני
הברכה אלא הוא הפקר .הברכה אינה רק איחולים טובים ,אלא מדובר שהכמות מתרבה ממש ,אם היה קילו תבואה
יהיו שני קילו .רק כשמסתכלים וסופרים המציאות מפסיקה להתנהג כך ומתחילה להתנהג לפי השכל.
 613הכוונה לשני הדברים שנזכרו בסוף הפרק הקודם ,תלותו-בסיבתו של אפשרי המציאות (הגופים הארציים
המקריים) שמציאותו מתחדשת אחרי אי-מציאות ,ותלותו-בסיבתו של זה שהוא הכרחי המציאות שלא מצד עצמו,
שכל זמן שסיבתו קיימת הוא בהכרח קיים ,וכיוון שסיבתו היא האלוה הוא נצחי (גרמי השמיים והשכלים
הנפרדים).
 614של דבר כלשהו.
 615השכלים הנפרדים וגרמי השמיים שהם תמיד תחת השכל והסיבתיות.
 616הגופים החומריים שהם נוהגים לפי הסיבתיות והשכל כשמסתכלים עליהם ,ואז הסיבה לקיומם היא הכרח
שיתקיימו ,ונוהגים לפי המקרה כשלא מסתכלים עליהם ואז אין סיבה שפועלת עליהם ומכריחה את קיומם .הרצון
החופשי האלוהי שמנהיג אותם אינו מכריח שום דבר.
 617שהרי הגדרנו את הדבר על שתי חלוקותיו כהכרחי מציאות שלא על ידי עצמו.
 618יתבאר בהמשך הפרק.
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המציאות שקודמת לה אי-מציאות 619יש לה רק אופן אחד של מציאות על ידי אחר .620בהגדרה ,זו הגדרה
מסויימת יותר משל הקודם" .תלות בדבר אחר" הוא דבר שניתן להאמר על שתי ההגדרות .אם יש שני
מושגים ,שמהם אחד הוא כללי יותר ממשנהו ,ואם מושג שלישי נאמר על ההגדרה של שניהם ,אז המושג
השלישי הזה שייך קודם כל לכללי יותר בפני עצמו ורק אחר כך למסויים יותר שאחריו .זהו משום שמושג
זה אינו משתייך למסויים יותר אלא אם כן היה כבר שייך לכללי יותר .ההיפך אינו נכון .כך שאם היה ניתן
לומר שמציאותו של זה שקדמה לו אי-מציאות אינה הכרחית על ידי אחר ,ואם היה זה ניתן לו על פי
הגדרתו ,זו לא תהיה תלות .לכן ברור שהתלות הזו היא בדרך האחרת.621

 619הגופים החומריים שלא תמיד היו.
 620דהיינו שלפעמים מציאותם הכרחית על ידי אחר.
 621עיין במאמרים ומקורות נלווים מאמר  12ביאור בעניין זה ,ומקורות מכתבי אבן סינא על זה .אכתוב כאן
בקיצור :יש שני אופנים של הכרחי מציאות שלא מצד עצמו .יש את גרמי השמיים והשכלים הנפרדים שמציאותם
היא מכח גזרת החכמה האלהית והיא מוכרחת בקביעות כל זמן שהאלוה קיים ,ואין בזה מקום למקרה .יש דרך
נוספת שהיא מציאות של הגופים החומריים שמציאותם התחדשה אחרי אי-מציאות ,כי היא נתונה ליד המקרה
שהוא משתנה ,ורק כשקורה המקרה יש סיבה למציאותם ,ואחר כך יקרה מקרה אחר ומציאותם תבטל.
בעצמים שמציאותם מקרית ,אפשר לטעות ולחשוב שאם קרה המקרה שמכוחו הם נמצאים ,הם יכולים כעת
במקרה להימצא מכח אותו מקרה ואפשר גם שהמקרה קרה ובכל זאת מציאותם לא מתחדשת מכח העובדה
שהמקרה קרה .למשל אם במקרה נפלו מים על זרע ,אפשר שבמקרה הזרע יצמח מכח המקרה שנפלו עליו מים,
ואפשר גם שבמקרה הצמח לא יצמח מכח המקרה שנפלו עליו מים ,אע"פ שבוודאי נפלו עליו מים ייתכן מקרה
שבכל זאת לא יצמח .כי הוא נתון במציאות מקרית שבה הכל נתון למקרה.
אבן סינא בא ללמדנו שדבר כזה לא ייתכן .לפי זה לעולם אין שום קשר הכרחי בין הסיבה למסובב ,ואם כן הסיבה
אינה סיבה כלל ,נשאר שהכל רק מקרה בלי שום סיבתיות ,ואם כך במקרה ייתכן גם שהעצם יתקיים גם בלי
שהסיבה קיימת .התנהגות לפי רצון חופשי ערום מכסות הסיבתיות היא רק בסמוי מן העין ,במה שאנו רואים גם
הגופים החומריים מתנהגים לפי סיבתיות הכרחית ,אם יש עשרה תפוחים הם לא יהפכו להיות עשרים בלי שנוסיף
להם עוד תפוחים.
לפי כת המדברים העולם נצרך לסיבה חיצונית לו כדי להימצא ,דהיינו פעולת הבורא שברא אותו .אחרי הבריאה
אם הבורא יחדל מלהתקיים לפי שיטתם העולם ימשיך להתקיים ,כלומר העולם אחרי הבריאה כבר לא נצרך לסיבה
לקיומו .איך ייתכן שברגע הבריאה עצמו העולם היה במצב שהוא תלוי בסיבה חיצונית כדי להימצא ,ואחרי שכבר
נברא עכשיו הוא כבר לא תלוי בסיבה חיצונית כדי להימצא .האם יש סיבה לשינוי זה או שהשינוי הזה מקרי?
הקשר הסיבתי בעצמו לא יכול להיות נתון למקריות כי אז זה כבר כלל לא קשר סיבתי ,אם יש סיבה שבמקרה
ייתכן שיוולד ממנה המסובב ובמקרה ייתכן שלא יוולד ממנה המסובב ,אם כן זו אינה סיבה כלל ואז באמת
המסובב התחדש להימצא בלי סיבה כלל .ברגע הבריאה היתה סיבה לבריאה ,כלומר מציאותו תלויה באחר ,ואחר
כך בלי נימוק פתאום כבר העולם יכול להימצא בלי שיש סיבה שמקיימת את מציאותו ,מציאותו כבר אינה תלויה
באחר ,בלי נימוק .זה מה שכתב בתחילת הפרק" :כאשר "דבר שמציאותו הכרחית על ידי עצמו" נשלל עבור
שתיהן ,ביחס להגדרתו  -אלא אם כן משהו חיצוני מונע זאת מלקרות".
לכן גם כלפי הגופים החומריים יש צד לומר שמציאותם הכרחית על ידי אחר .היינו טועים לחשוב שמציאותם
מקרית מצד עצמה וגם מקרית ביחס לאחר שהוא סיבתה .אבל האמת היא שמציאותם מקרית רק מצד עצמה ,ביחס
לאחר שגורם אותה מציאותם הכרחית .אחרי שקרה המקרה שהוא סיבת מציאותו של הדבר ,אז במידה שהמקרה
קרה המציאות של הדבר הכרחית .אם במקרה נדלקה אש ,מעתה מציאותו של העשן הכרחית .לא יתכן שבמקרה
תהיה אש ולא יהיה עשן ,כמו שלא ייתכן שבמקרה יהיה עשן בלי אש (מה שייתכן שבמקרה נפלו מים על זרע
והוא לא צמח ,זהו משום שנפילת מים לבדה אינה סיבה מספקת לצמיחת הזרע) .כיוון שהקשר הסיבתי עצמו בין
עשן לאש הוא הכרחי ,למרות שעצם מציאות האש היא מקרית ,מציאותו של העשן תלויה בסיבה חיצונית שהיא
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כיוון שהמאפיין הזה הוא פרדיקט קבוע של ישויות שיש להן סיבה ,לא רק במצב של היותן מתחילות
להימצא ,הוא ,לכן ,מתמיד .622באופן דומה ,אם זה שייך לכך שקודמת לו אי-מציאות ,אז מציאות זו היא

האש ,והתלות הזו קבועה ,לא יתכן שאחרי שהתחילה מציאותו של העשן התלויה באש ,מעתה והלאה העשן יוכל
להתקיים בלי תלות בסיבה חיצונית ולא יצטרך את האש כסיבה למציאותו (מה שהבית יכול להתקיים בלי הבנאי,
זה משום שהבנאי לא חידש את עצם מציאותו של הבית ,האבנים היו נמצאות והוא רק סידר את האבנים .אפשר
לפרק את האבנים ולסדר אותן מחדש ,אין כאן עצם חדש שהבנאי חידש את מציאותו .מה שאין כן העשן שהוא
עצם חדש שמציאותו התחדשה מסיבת האש).
הפרק הת חיל בשתי חלוקות' ,מה שתמיד מציאותו מוכרחת על ידי אחר (השכלים וגרמי השמיים)' ,ו'מה
שמציאותו לפעמים מוכרחת על ידי אחר (הגופים החומריים)' .היינו יכולים לחשוב שהחלוקה השנייה פירושה
שגם אחרי שוודאי שקרה המקרה לפעמים מוכרחת מזה מציאותו של העצם החומרי ולפעמים לא מוכרחת מזה,
וההכרעה בין שתי האפשרויות היא מקרית .אבן סינא מתקן את הטעות ומלמד שאחרי שקרה המקרה יש הכרח
גמור שתתחדש מציאותו של העצם החומרי .מה שאמרנו "לפעמים" אין הכוונה שלפעמים הסיבה מסובבת את
התוצאה ,אלא שלפעמים יש סיבה ולפעמים הסיבה לא קיימת (כפי יד המקרה) .אבל אם קרה שיש סיבה ,מעתה
בהכרח מציאות העצם המסובב מתחדשת .הקשר הסיבתי עצמו מחייב הכרחיות .ולכן גם הוא קבוע ואם הדבר
צריך סיבה למציאותו אז לא מספיק שהיתה סיבה שמציאותו תתחדש אלא בהכרח הוא עדיין תלוי בסיבה כדי
שמציאותו תתמיד .ובזה נסתרו דברי כת המדברים .ועיין עוד לקמן פרק ח' .היחס בין המקרה לסיבה הוא מאוד
מורכב ורב סתירות ,המקרה מסתתר בסיבתיות כמו נפש בגוף ,ויש סתירה של סוד מעשה מרכבה בין המקרה
לסיבתיות ,אבל הסתירה הזו נסתרת ,סוד מעשה מרכבה (כלומר שביסוד המציאות נעוצה סתירה מהותית שאין
לפתור אותה) אינו גלוי בעולם הפשוט .האופן שבו בעולם הפשוט עניין זה מסתתר הוא עמוק ומורכב ,וזה שורש
הדיון כאן .נדרש עמל רב להבין היטב ובדייקנות את הדיון כאן ,אבל אנו הרי חיים בעולם הפשוט ויש בנו כח
הדמיון שכל תופש את המציאות ,ואיננו יכולים ללמוד ישר את הסוד אלא אנו צריכים להתחיל מהתפישה הפשוטה
וממנה לעקוב איך זה מוביל למה שמסתתר מאחרי המציאות הפשוטה ,ולשם כך צריך להבין היטב את דרכי
ההסתתרות.
במאמרים ומקורות שם הבאתי שפרופ' אמיל פקנהיים במאמרו התקשה בזה וכתב שזו עמימות .יש מקומות שאבן
סינא כותב שרק השכלים וגרמי השמיים הם בעלי מציאות הכרחית שלא מצד עצמם (ואילו מציאותם של הגופים
החומריים היא אפשרית המציאות מכל צד) ,ויש מקומות שבהם הוא כותב שכל הנמצאים מציאותם הכרחית שלא
מצד עצמם (מלבד האלוה) .לפי המבואר אין כאן סתירה .כשהוא בא לבאר את מה שמבדיל את גרמי השמיים
ואיננו בגופים החומריים הוא אומר שמכח האלוה (ולא מצד עצמם) מציאות גרמי השמיים הכרחית כלומר כל זמן
שיש אלוה אי אפשר שלא יימצאו ולכן הם נצחיים בהכרח ובלי ספק כלל לעולם לא תחדל מציאותם .מה שאין כן
הגופים החומריים שאפשר שסיבתם לא תימצא ומציאותם תחדל ומצד זה מציאותם אפשרית יותר משל הישים
השמיימיים; אבל מבחינה אחרת אבן סינא אומר שאחרי שקרתה הסיבה המקרית הלא נצחית למציאותם של
הגופים ,כל זמן שהסיבה קיימת מציאותם הכרחית מכוחה ,ורק אחרי שהסיבה תתבטל מציאותם תתבטל .כל זמן
שיש אש בהכרח יהיה עשן ,רק כשתכבה האש יחדל העשן .בהכרח יש סיבתיות הכרחית בעולם החומרי ,כי רק
על ידי הסדר השכלי שבעולם אנו מכירים את הבורא .מקריות גמורה ללא סיבתיות ושכל היא תוהו ובוהו ,וכמו
שכתב רש"י שנקרא תוהו כי אדם תוהה עליו.
 622לא יתכן שהעולם היה תלוי בסיבה למציאותו רק בשעה שנברא ואחר כך נעשה לא תלוי בסיבה .המשל מבנאי
שהבית קיים גם אחרי שמת הבנאי הוא הטעיה ,כי הבנאי הוא סיבה מלאכותית והוא רק מסדר את האבנים ולא
מחדש מציאות .אם נביא משל מסיבה טבעית שמחדשת מציאות ,כמו שהאש מחדשת אור וחום ועשן ,יהיה פשוט
שלא יתכן שהמסובב יחדל מלהיות תלוי בסיבת מציאותו .מה שהוולד קיים גם אחרי מות אביו ,זה משום שסיבת
מציאותו של הלד היא הזרע ולא האב .האב רק גרם להפעיל את הצורה שבזרע שתצא מהכח אל הפועל .הזרע
תמיד קיים באדם ,זהו בשרו החי ,שהוא הזרע שצמח.
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תלויה 623לא רק בזמן שהיא נמצאת ,אחרי שלא הייתה נמצאת ,רק כדי שאחר כך היא תוכל להתנתק
מֵ הַ ּפוֹעֵ ל שלה.

פרק ד
הערה :על מה שהוא קודם התהוות הדברים
זה שהוא מתחיל להימצא אחרי שלא היה ,יש לפני מציאותו אי-מציאות ,ואין זה כמו הקדימה של 'אחת'
שהיא לפני 'שתיים' ,שבה מה שהוא קודם 624ומה שהוא מאוחר 625יכולים להתקיים ביחד במציאות בְ פוֹעַ ל.
אלא זו קדימה של 'לפני' שאינו ממשיך להימצא עם ה'מאוחר' .בקדימה ממין זה ,626יש גם התחדשות של
המאוחר אחרי חוסר ההמשכיות של המוקדם.
קדימה זו אינה זהה לאי-מציאות ,כי אי-מציאות יכולה להיות מאוחרת; היא גם אינה הַ ּפוֹעֵ ל עצמו ,כי
הפועל יכול להיות מוקדם ,בו-בזמן ,ומאוחר .627לכן קדימה זו היא משהו שונה שבו אי-מציאות
והתחדשות-מציאות נמשכים ברצף בזה אחר זה.
כבר למדת שרצף כזה ,שדומה לתנועות על פני מרחקים ,אינו יכול להיות מורכב אלא רק מחלקים שניתנים
לחלוקה.628

 623בסיבת הווייתה.
 624האחת.
 625השתיים.
 626של מה שהתחדשה מציאותו אחרי שלא היה .לעומת זאת 'שתיים' לא צריך להתחדש אחרי ה'אחת' ,גם לו
הייתה פוסקת מציאותו של ה'אחת'.
 627צריך להבין איך ייתכן שהפועל מאוחר למה שנפעל ממנו .לומר שהוא מאוחר בסדר ההוויה זו סתירה בהגדרה
עצמה ,כי סדר ההוויה פירושו מה הוא סיבה של מה ,דהיינו מה העניק מציאות למה .גם בסדר הזמן לא ברור איך
יתכן שהפועל יהיה מאוחר בזמן לנפעל .אפשר שהכוונה היא לא לומר שהפועל יכול להיות או מוקדם או בו בזמן
או מאוחר ,אלא הכוונה שהפועל יכול להיות שהוא גם מוקדם גם בו בזמן וגם מאוחר .והכוונה שהפועל הוא
מחוץ לגדרי הזמן כלל ועיקר ,הוא נצחי (וכמו הלשון שהאלוה הוא "היה הוה ויהיה") ,ואכן כך הוא הפועל
האמיתי .אי -המציאות שקדמה למציאות אינה קיימת אחרי שיש מציאות ,והרי שאינה נצחית כמו האלוה ,ולכן
אין לו מר שהיא האלוה (כמו טעותם של אצילי בני ישראל שטעו לחשוב שהחומר הראשון ,ההעדר ,הוא האלוה,
וכמו שביארתי לעיל שההעדר מצייר את הצורות .עיין מו"נ חלק א' פרק ה' ופרק כ"ח).
 628סוד הזמן הוא סוד הצמצום (חכמה מקרה ורצון אלהי חופשי)
כוונתו כאן ללמדנו שהזמן שייך בהכרח לגופים החומריים מעצם מהותם כמקריים .יותר מדוייק ,שורש עניין הזמן
מתחיל ממה שהנמצאים הם אפשרי מציאות (כמו שעולה מדברי אריסטו בפיזיקה ג' א') .כיוון שהם נמצאים מכח
סיבה מקרית ,לא יתכן שהיו מאז ומעולם ולא יתכן שיתקיימו לנצח (כי מקרה יכול להשתנות ,ואחרי שהוגדר
שהוא יכול להשתנות לא ייתכן שלעולם לא ישתנה) .אם כן יש להם מצב של אי-מציאות ומצב של מציאות.
המצבים האלה לא יכולים להתקיים ביחד על דרך שהמספרים אחת ושתיים קיימים ביחד אע"פ שאחת קודם
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לשתיים .לכן צריך שיבטל אחד המצבים כדי שהמצב השני יתקיים ,וממילא בהכרח יש כאן מושג של 'לפני' ומושג
של 'אחרי' ,ומכאן שורש מושג הזמן.
בעומק העניין ,אצל הבורא לא ייתכן שינוי ,זה סותר לאחדותו .לכן היה מי שאמר שהבורא הוא רק שכל וכל
ההווייה היא בגזירה שכלית נצחית קבועה ומוכרחת שהיא אחת עם הבורא עצמו והיתה מאז מעולם כמו שהוא
היה מאז ומעולם .השכל זה הוא ,והוא זה השכל (המורה נבוכים מביא דעה זו בשם אריסטו ,ובאמת זו אינה דעת
אריסטו אלא דעת אבן רושד שהמו"נ באופן עקבי קורא לשיטתו שיטת אריסטו).
לפי זה אין לבורא רצון .הוא אינו אלא רק מערכת מתימטית של הכרח שכלי (עיין במו"נ ב' י"ג בדעת אריסטו).
במו"נ ב' י"ח כתב בסתירת טיעון השוללים אפשרות של רצון חופשי מהאלוה:
"הדרך השני ,הוא אשר יחייבו בו קדמות העולם להעלות המביאים והמתחדשים והמונעים בחקו יתעלה .והתרת
זה הספק כבדה והיא דקה מאד ושמענה ,דע כי כל פועל בעל רצון שיעשה פעולותיו בגלל דבר אחר ,הוא בהכרח
יתחייב לו שיעשה עת אחת ולא יעשה עת אחרת מפני מונעים או מתחדשים ,והמשלו שהאדם על דרך משל ירצה
שיהיה לו בית ולא יבנהו מפני מונעים ,וזה כשלא יהיה החמר שלו נמצא ,או יהיה נמצא ולא יבא לקבל הצורה
להעדר הכלים ,והנה יהיה החמר והכלים נמצאים ולא יבנה להיותו בלתי רוצה לבנות מפני שאינו צריך למחסה,
וכשיתחדשו מתחדשים כחום או קור יביאהו לבקש המעון אז ירצה לבנות ,הנה כבר התבאר כי המתחדשים ישנו
הרצון ,והמונעים יעמדו כנגד הרצון ולא יעשה בעבורם ,זה כלו כשיהיו הפעולות מפני דבר אחר חוץ לגוף הרצון,
ואמנם כשלא יהיה לפעל תכלית אחת בשום פנים אלא היותו נמשך אחר הרצון ,יהיה הרצון ההוא בלי צריך
למביאים ,והרוצה ההוא אף על פי שלא יהיו לו מונעים לא יתחייב שיעשה תמיד ,אחר שאין שם תכלית אחת
יוצאת אשר בגללה יעשה ,ויתחייב כשלא יהיו מונעים למצוא התכלית ההוא שיעשה ,כי הפעל הנה נמשך לרצון
לבד .ואם יאמר אומר זה כולו אמת ,אמנם היותו רוצה עת אחת ולא ירצה עת אחרת האין זה שנוי? נאמר לו לא,
שאמתת הרצון ומהותו זה עניינה ,שירצה ולא ירצה ,ואם היה הרצון ההוא לבעל חומר עד שיבוקש בו תכלית
אחת יוצאת יהיה רצון משתנה לפי המונעים והמתחדשים ,אמנם רצון הנפרד אשר אינו מפני דבר אחר בשום פנים
אינו משתנה ,ולא היותו רוצה עתה דבר וירצה זולתו מחר שינוי בעצמו ,ולא יביא זה לתת סבה אחרת כמו שהיותו
פועל ולא פועל אינו שנוי ,כמו שבארנו .והנה התבאר כי רצוננו ורצון הנפרד אמנם יאמר עליהם רצון בשתוף ,ואין
דמיון בין שני הרצונים"
לפי ביאור חכמי הקבלה מה שמעל ספירת חכמה (שהיא תחילה ויסוד לעניין ההגדרות והיא חוק הזהות) ,נקרא
ספירת כתר (חוק הזהות הוא :א'=א' (נקרא גם חוק הסתירה) חוק זה מבואר אצל אריסטו במטאפיזיקה גמא פרק
ג'( ,עמ' 1005ב) ,ועיין עוד בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,49ועיין גם במטאפיזיקה קפא פרק ה
(1062א)) .ספירת כתר פירושה הכרחי המציאות (שעניינו התבאר במו"נ ב' א' דרך שלישית) .הכתר הוא גילוי של
עניין 'הכרחי המציאות' כיוון שלא תופשות בו שום הגדרות כלל ועיקר ,ולכן גם לא יכולה לחול בו הגדרה של
נמצא או לא נמצא .הוא המושג המופשט לחלוטין של 'מציאות' ,שהוא בלי שיש משהו שהוא זה שנמצא ,אלא
המציאות הטהורה בפני עצמה (כמו שכתב אריסטו בתחילת מטאפיזיקה גמא שזה מושא החקירה של
המטאפיזיקה) .דבר ש'הוא זה שנמצא' הוא בהכרח מוגדר ,אחרת אינו 'דבר' .אבל המציאות בלי 'דבר' כלשהו
אינה מוגדרת ,ולכן אינה ניתנת לתפישה ישירה מלאה (כמבואר בהלכות יסודי התורה א' י' .הכתר אינו מושג ,אבל
הוא מצביע בקוצים שלו כלפי מעלה אל המלך ,כמו שאמרו חז"ל על הקוצים של הבי"ת שמצביעים לאחריה אל
האל"ף או למעלה .לולא שהיינו יודעים שיש מציאות ושהכרחי המציאות הוא מקורה (כמו שכתב המו"נ ב' א'
בעיון השלישי) היה נעלם מאיתנו לחלוטין עניין מציאותו ולא היינו כלל יכולים לומר שהוא נמצא גם לא בדרך
של 'נמצא-ולא-במציאות' כמו שכתב במו"נ א' נ"ז .אלא יש לנו תואר חיובי אחד בו וזה שהוא מקור המציאות
והוא הכרחי המציאות .זה התואר החיובי שכתב במו"נ א' נ"ב בחלק החמישי .וזה הקוץ שמורה לנו כלפי מעלה,
הכתר ולא המלך עצמו) .לכן שם מותר שיהיה שינוי ,כי 'שינוי' הוא רק אחרי שיש הגדרות ויש חוק הזהות ,ואם
כן דבר היה א' והשתנה להיות ב' .אבל ללא הגדרות וחוק הזהות אין הגדרה של משהו כ-א' ,ולכן אין כלל מושג
של 'שינוי' .מה שכתב המורה נבוכים ששינוי הרצון אינו שינוי כי זה עצם מהותו שישתנה ,וכשהוא משתנה הוא
עומד על עצם מהותו ולא חל בו שינוי מהות ,הכוונה שעצם מהותו היא היותו בלתי ניתן לשום הגדרה ,ולכן מה
שאנו חושבים עליו כעל מושג חיובי של 'שינוי' התפישה המדוייקת בו היא על צד השלילה ,חופש מוחלט מכל
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פרק ה
רמיזה :על המהות של הזמן
בגלל שהתחדשות המציאות אינה אפשרית אלא רק עם שינוי מצב ,629ושינוי המצב אינו אפשרי אלא רק
לזה שיש בו אפשרות לשינוי מצב - 630כוונתי לנושא  -ההמשכיות הזו תלויה בתנועה ובמה שיכול להיות

הגדרה ,שלילת אפשרות כל הגדרה (על דרך שאי אפשר להגדיר מספר כחם או קר ,ואי אפשר להגדיר גוון של
צבע כישר או עקום ,וכל כיו"ב) ,וזה הגדרת מהותו בתיאור שלילי והיא :שהוא נשלל מכל אפשרות להגדרה
כלשהי.
המדרגה הכי גבוהה של 'כתר' שהיא לא נתפשת בשכל (כמו שכתב בהל' יסודי התורה א' י') ,חוזרת ומתגלה דווקא
במדרגה הכי נמוכה של הבריאה ,בחומר המוחשי שנתון תחת יד המקרה ,שגם המקרה אינו שכלי .הכתר נעלם
בחכמה שהיא כלי שלו כמו שגוף הוא כלי של הנפש .החכמה פועלת לפי הגדרות והכרח .החומר הגשמי נתון
תחת תנועה של התהוות והפסד על פי המקרה של מזג היסודות שאין לו שייכות כלל לסדר של החכמה ,אין לו
שום סיבה כלל ועיקר ,והוא התגלות מצומצמת של הרצון החופשי האלוהי .זה "מציץ מן החלונות" כמו מי שכיסה
את ראשו אבל קצה כפות רגליו גלוי.
המקרה כשהוא מתלבש תחת הסיבתיות והשכל הוא הזמן ,כי יש בו צד של 'כן קרה' וגם יש בו צד של 'לא קרה',
ועל פי חוק הסתירה הם לא יכולים להיות בבת אחת ,ולכן מונח בו עצמו המושג של לפני ואחרי ,ולכן הגופים
החומריים שהם תחת יד המקרה הם תחת הזמן .כמו שאומר כאן אבן סינא .מה שיוצר את הזמן הוא הצירוף של
מקרה עם חוק הזהות .בלי חוק הזהות היה אפשר שמקרה גם קרה וגם לא קרה בעת ובעונה אחת .בלי מקרה חוק
הזהות היה יוצר עולם של גזרת החכמה שהוא נצחי ,כמו עולם הישויות המתימטיות ,כמו שבאמת הם השכלים
הנפרדים וגרמי השמיים .הצרוף של מקרה וחוק הזהות הוא בלתי אפשרי ,כי שורש העניין של מקרה סותר את
חוק הזהות.
הזמן נולד מהסתירה הזו ,שהיא סוד הצמצום וסוד מעשה מרכבה וכמו שעסקתי לעיל כמה פעמים בביאור מובנם.
אפלטון בטימיאוס כתב שהזמן הוא צלם נע של הנצח (זה שורש סוד מעשה מרכבה ,ששייך לעניין סוד הצלם,
וכמו שפתח המורה נבוכים א' א' בעניין הצלם .האדם הוא צלם אלהים .צלמים של עבודה זרה הם סימבולים,
סמלים ,צורות שמכוונות לצורות עליונות .הצלם לא דומה לצורה העליונה שהוא מכוון אליה ,הוא צמצום שלה,
והקשר בין הצלם למה שהוא מכוון אליו ,הקשר בין צלם אלהים לאלהים ,הוא קשר של סוד הצמצום .יאמבליכוס
כתב על זה דברים עמוקים (עי' עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ) ).60
אריסטו בפיזיקה מתחיל בביאור מושג ה'זמן' מכך שיש נפח תלת מימדי .בנפח יש בהכרח כאן ושם ,וזה אפשרות
של תנועה ,והתנועה היא היא הזמן ,כי התנועה היא מהמוקדם אל המאוחר ,מה'לפני' אל ה'אחרי' .אריסטו הצניע
את עניין המקרה כשורש ראשון לסוד מושג הזמן ,וכאן אבן סינא דיבר על הסוד שאריסטו הצניע (ה'מקרה' ראשוני
יותר להבנת עניין הזמן מצורת ה'תלת מימדיות').
בסוף הפרק הזכיר אבן סינא את דעת המדברים שהזמן מורכב מאטומים של זמן שאינם ניתנים לחלוקה .שלילת
הדעה הזו ,שנלמדה בחלק א' ,שייכת לענייננו כי היא הצד שבו כח הדמיון מגשים את עניין ה'זמן' וכאילו הוא
בריאה של משהו שאנו הולכים בתוכו (כמו שכתב רבי סעדיה גאון) ,ואינו בנקודת ההתהוות של החומרי
מהמופשט אלא הוא חומרי לגמרי.
 629מ"בכח" אל ה"בְ פוֹעַ ל".
 630קיום בכח שעוד לא התממש.
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נע  -כוונתי לשינוי ולדבר שהוא בר-שינוי .631אבל זה שעבורו אפשרי להמשיך בלי להעצר הוא מצב
מעגלי.632
 631בכח ובפועל  -הגדרת התנועה והזמן
עיין פיזיקה ספר ג' פרק א' .אריסטו מבאר ומגדיר שם את מהות התנועה ,ובהרבה מקומות כתב שהזמן הוא
התנועה או מדידה של התנועה ,כך שהגדרת התנועה היא גם הגדרת הזמן .תנועה אינה רק תנועה ממקום למקום
(תנועה מקומית) אלא כל שינוי הוא תנועה ,מהמצב שלפני השינוי יש תנועה אל המצב שאחרי השינוי.
תפישה יסודית של אריסטו היא ששינוי אינו התחדשות גמורה ,אלא לפני השינוי היתה כבר קיימת אפשרות שיקרה
שינוי כזה ,וכשקרה השינוי זהו רק מימוש של אפשרות שכבר היתה מקודם קיימת כאפשרות .כשאומן עושה פסל
בדמות אדם כלשהו ,הוא לא מחדש את מציאותו של הפסל עצמו ,אלא רק מסיר מגוש השיש את השיש שאינו
כלול בפסל .הפסל היה קיים בתוך גוש השיש בדיוק כמו שהוא קיים אחרי הגילוף ,הגילוף פעל רק להסיר את מה
שחוץ לפסל ולא שינה שום דבר בפסל עצמו .אפשר לחדש מציאות של פסל בפועל ,רק אם הפסל הזה היה קיים
כמו שהוא בתוך גוש שיש כקיום בכח .קיום בכח הוא הקיום עם גבולות אפשריים ,לפני ההגדרה הסופית של
הגבולות שהיא המימוש.
גם בחידוש טבעי הוא כך ,כשאש מחממת מים ,היא רק מוציאה לפועל את האפשרות שהיתה קיימת במים להיות
חמים (מוציאה אל הפועל את החום בכח שהיה כבר קיים במים מקודם) .הצבע הכתום של האש אינו נמצא בכח
במים ,לכן האש לא משנה את הצבע של המים.
ברמב"ן על בראשית א' א' באר שהחומר הראשון הוא בריאת כל האפשרויות .זו הבריאה הראשונה ושם כבר נברא
הכל כאפשרויות .שם הסתיימה הבריאה של יש מאין גמור ,ומשם והלאה הכל הוא רק מימוש אפשרויות שכבר
קיימות מקודם .במטאפיזיקה זתא אריסטו הגדיר את החומר כאפשרות .בגוש השיש יש אפשרות של הפסל ,אותו
פסל ששוכב בתוך גוש השיש הוא צד החומר של מציאותו של הפסל ,אחרי הגילוף כבר מומשה האפשרות ,קוי
הגבול הוגדרו בפועל ,וזה צד הצורה במציאותו של הפסל.
בסוף מטאפיזיקה אטא כתב אריסטו:
"החומר הקרוב והצורה הם אותו הדבר עצמו ,האחד בכח והשני בפועל" (החומר הקרוב פירושו השיש ביחס
לפסל .השיש עצמו הוא עצם שמורכב מצורה וחומר ,והחומר של השיש הוא נניח קלציט ודולומיט ,ואלה עצמם
הם עצם בעל צורה וחומר .בסופו של דבר החומר של כל העצמים המוחשיים הוא ד' היסודות .וגם הם גופים בעלי
חומר וצורה ,והחומר שלהם הוא החומר הראשון ,שהוא החומר הרחוק של כל העצמים .).עיין גם ב"על הנפש"
ב' א'.
ההתממשות מהבכח אל הפועל ,לא הדבר המתממש ,לא סוף ההתממשות שמביאה למציאות הדבר הממומש
בפועל ,אלא תהליך ההתממשות כשלעצמו ,בלי להסתכל שיש דבר שהוא זה שמתממש ,כמושג מופשט ,זו
ההגדרה המדוייקת לתנועה ,כמו שכתב בפיזיקה ג' א' .וזו גם ההגדרה המדוייקת של 'זמן'.
ה"נושא" שכתב עליו אבן סינא כאן הוא מה שמצבו משתנה ממציאות בכח למציאות בפועל .הוא המהות שיכולה
להיות במציאות בפועל או לא להיות במציאות בפועל ,כמו שהתבאר לעיל חלק ד' פרקים ה' ו' .כשפסל השיש
היה בתוך גוש השיש ,הוא לא היה בעל מציאות ,כי להיות 'נמצא' פירושו שיש לו גבולות שמגדירים את קיומו,
וכשהיה בתוך גוש השיש הגבולות שלו היו רק אפשרות לגבולות ולכן לא היה 'נמצא' .אבל היה קיים כמהות בלי
מציאות .שהרי אותו פסל שגולף לבסוף היה בתוך גוש השיש ממש כמו שהוא ,כלומר המהות לא השתנתה ,רק
היישות.
 632מסלול מעגלי אינו רק שהוא חוזר על עצמו ,אלא שאין בו חופש לנוע או להשתנות ליותר מכיוון אפשרי אחד.
יש לו רק אפשרות אחת להשתנות אליה ,וכל שינוי הוא בעת ובעונה אחת גם יציאה מהמצב הקודם וגם תנועת
לחזור אל המצב הקודם .לכן הוא הקרוב ביותר לאחדות ולחוסר שינוי ,דהיינו נצח.
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ההמשכיות הזו ניתנת למדידה ,כי 'לפני' יכול להיות רחוק ו'לפני' יכול להיות קרוב .633זהו ,אפוא ,כמות
שמודדת שינוי .זהו הזמן שהוא הכמות של תנועה ,לא בבחינת מרחק אלא בבחינת קודם ומאוחר שאינם
יכולים להתקיים ביחד.634

פרק ו
רמיזה :כל מה שמתהווה קדמה להתהוותו האפשרות שיתהווה
כל מה שמתהווה בהכרח הייתה לו מציאות אפשרית 635לפני שהתהווה .כך האפשרות של התהוותו
מתממשת .636האֶּ פְ שָ ִׁריּות הזו אינה ה'בכח' 637של זה שיש לו כח 638על המציאות ;639אחרת ,אם היה נאמר
על זה שאין בו אפשריות שלשום דבר אין כח עליו בגלל שאין בו אפשריות מצד עצמו ,640היה נאמר
שלשום דבר אין כח עליו בגלל שלשום דבר אין כח עליו ,או שאין בו אפשריות מצד עצמו בגלל שאין בו

 633מה שהתנועה והזמן הם כמות אינו משום הדבר הנע אלא משום המרחב שבו הוא נע ,כך כתב במטאפיזיקה
דלתא סוף פרק י"ג ,והכוונה כמובן לא ל'ריק' ,אלא לצורת התלת מימדיות שהתבארה לעיל בחלק א פרק ז.
 634ועיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  40בסוף הרשימה בקטע הנקרא "סיכום מקוצר" ,שם הבאתי
עוד מובאות מדברי אריסטו במה שכתב שהזמן הוא התנועה או מדידה של התנועה (לפעמים כתב מקרה של
התנועה) .ואת דברי המו"נ ב' י"ג שכתב שהתנועה היא מקרה לעצם והזמן הוא מקרה לתנועה .ועיין עוד שם
ברשימה  39על הגדרת התנועה.
 635מציאות בכח ,מציאות כאפשרות.
 636עיין מה שכתבתי בפרק הקודם.
 637ענאתי תרגמה כאן  .capacityכלומר פוטנציאל.
638

ענאתי תרגמה כאן  .powerכמו כח במובן של שלטון ולא כמו "בכח" במובן של אפשרות שמתורגם

.capasity
 639זה שיש לו כח על המציאות הוא הבורא ,שבורא את המציאות יש מאין ומקיים אותה ברצונו בכל עת הוייתה.
לכאורה אפשר לומר שכל דבר קיים כאפשרות כיוון שאפשר שהבורא יברא אותו יש מאין אם ירצה .אבן סינא
אומר כאן שאינו מתכוון לאפשרות כזו כשהוא אומר שלכל דבר שמתהווה קדמה אפשרות מציאותו.
אצל הבורא אין 'בכח' ,אין אפשרות שעוד לא התממשה ,כי אפשרות היא בכח וכרוך בה אפשרות לשינוי ,יציאה
של האפשרות אל הפועל .אפשרות היא החומר כמו שכתב אריסטו במטאפיזיקה זתא .מה שהבורא בורא משהו
אינו יציאה מהכח אל הפועל ואינו מימוש אפשרות ,אלא זה רצונו החופשי שגם אם הוא משתנה אין זה שינוי.
עיין הביאור בזה במורה נבוכים ב' י"ח (ובהערותי על המורה נבוכים שם) .אבן סינא מבהיר שהוא מבאר כאן את
מצב המציאות של ה'בכח' ,אותו חומר היולי ראשון שבאר הרמב"ן על בראשית א' א' ,ולא מדבר על הבורא עצמו,
שאצלו אין שייכות כלל לעניין של 'בכח'.
 640כל הפעלת כח על משהו היא הוצאה לפועל של אפשרות שהיתה בו בכח .מי שאין בו אפשרויות שום כח לא
יפעל בו שינוי כלשהו ,שהרי אין בו אפשרות לשינוי.
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אפשריות מצד עצמו .ברור ,אפוא ,שאפשריות זו היא שונה מהעובדה שזה שיש לו כח על המציאות יש
לו כח על המציאות.641

 641הבורא לא יכול לברוא מה שהוא בלתי אפשרי מצד עצמו ,וזהו כל מה שאינו אפשרי לפי חוק הזהות (הנקרא
גם חוק הסתירה) ,וכגון משולש שהוא מרובע .עיין בזה מורה נבוכים ג' ט"ו ,א' ע"ג בהקדמה העשירית ,ב' י"ג.
(הטעם לכך שריבוע שאורך אלכסונו שווה לאורך צלעו אינו אפשרי ,וכל כיו"ב ,הוא חוק הזהות).
תחילת הבריאה היא הגבול כגבול .המציאות לפי אריסטו היא כדור סופי ,מחוץ לגבול הכדור הוא העדר גמור
ומוחלט ,גם חלל ריק אין שם ,ואסור לומר על זה "שם" כי זה לא מקום כלל ,אין לנו מילים לזה כלל .מחוץ לכדור
הוא העדר גמור מצד הנבראים כיוון שהוא האלוה עצמו .עבור טיפת מים הים הגדול הוא העדר גמור ,אע"פ שהוא
כולו רק מים .גבול המציאות הוא לא גבול שגובל בין שני צדדים ,יש לו רק צד אחד ,זו אינה ההגדרה של גבול
וזה לא ניתן לתפישה .זה המושג הטהור של גבול ,בלי שיש מה שהגבול גובל אותו .המציאות כמציאות ,כמושג
מופשט טהור ,בלי שיש משהו שהוא זה שנמצא ,היא ספירת כתר ,שהוא ההסתכלות החלקית שלנו לכיוון האין
סוף ברוך הוא (כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה א' י') .הגבול כמושג טהור הוא ספירת החכמה שבה
נברא העולם ,וזהו חוק הזהות .חוק הזהות הוא מושג הגבול הטהור ,הוא קיים עוד לפני שיש עצמים .מכוחו
מתאפשרת הימצאות העצמים .א'=א' אומר שא' אינו ב' ,כלומר שיש גבול בין א' לב' ,ההגדרה היא גבול בין מה
שמוגדר כך למה שמוגדר אחרת .מבריאת חוק הזהות נובע שיש אפשרות שיהיה א' ,כי א' הוגדר שהוא א' ואינו
ב' .לפי כן לא הייתה אפשרות הגדרה כלל ולא היו נמצאים עצמים מוגדרים.
מה שהבורא לא יכול לברוא דבר שמנוגד לחוק הזהות ,וכגון ריבוע שאורך אלכסונו שווה לאורך צלעו ,זה משום
שהוא רצה לברוא את העולם בחכמה ,שיהא מיוסד באופן הכרחי על חוק הזהות .זה הצמצום שהוא עצמו כביכול
ברא את האפשרות שהוא יתגלה גם כמצומצם כלומר ככפוף לחוק הזהות.
אין לומר שמה ש הבורא ברא ,היה לפני בריאתו קיים 'בכח' ,כאפשרות ,כי אפשרויות דורשות הגדרות ,לפני
הבריאה אין הכוונה קדימה בזמן ,אלא קדימה בסדר ההווייה .בסדר ההוויה יש לפני הכל את רצונו הפשוט החופשי
שהוא מעל חוק הזהות ולא שייכות בו הגדרות כלל .החכמה ,ההגדרות ,חוק הזהות ,נבראו מרצונו הפשוט .ברצונו
הפשוט אין אפשרויות ולכן מה שנברא מכח רצונו אינו מימוש של אפשרות ,אינו יציאה מהכח אל הפועל.
זו כוונת המורה נבוכים ב' י"ח:
"הדרך הראשון אשר יזכרו שיתחיב לנו בו כפי מחשבתם שהאלוה יצא מן הכח אל הפועל כשיהיה פועל את אחת
ולא יפעל את אחרת .וסתירת זה הספק מבוארת מאד .והיא שזה הענין אמנם יתחיב בכל מורכב מחומר בעל
אפשרות [זו ההגדרה של חומר כאפשרות שכתב אריסטו במטאפיזיקה זתא] ומצורה  -כי בלא ספק כשיפעל [מי
שעושה את הגשם] הגשם בצורתו ,אחר שלא עשה [אחרי שמקודם לא עשה את הגשם ורק כעת עושה אותו] ,כבר
היה בו דבר בכח ויצא לפועל ,ואי אפשר לו מבלתי מוציא; כי זאת ההקדמה אמנם התבארה במופת בבעלי החומר.
אבל מה שאינו גוף ואין לו חומר  -אין בעצמו אפשרות בשום פנים [רק הבורא אין בו שום חומר ,כלומר שום
הגדרה ושום אפשרות (כל הגדרה יוצרת אפשרות ,להיות לפי ההגדרה או לא .מבחינה זו גם השכלים הנפרדים
הם חומר) .כיוון שאין בו הגדרות אין בו אפשרויות ,ולכן מה שהוא פועל ברצונו אינו מימוש של אפשרויות ,אינו
יציאה מהכח אל הפועל] .וכל מה שיש לו הוא בפועל תמיד [לא מדוייק לומר על הבורא בפועל ,כי זה כמו שאם
המספר שלוש אינו חם אין הכוונה שהוא קר .אבל הכוונה כאן לא במובן של פועל כהיפך מבכח ,לא בפועל שיצא
אל הפועל ,אלא בפועל רק במובן של 'נמצא' פשוט] ,ולא יתחיב בו זה ,ולא ימנע בו שיעשה עת ולא יעשה עת,
ואין זה שינוי בחוק הנפרד ולא יציאה מן הכח אל הפועל( ".עיין עוד גם במו"נ ב' כ"א)
אות ה אפשרות שקדמה להתהוותו של מה שהתהווה ,שבה מדבר כאן אבן סינא ,היא לא האלוה עצמו (שהוא
לכאורה בטעות היה יכול להחשב כבעל אפשרות שיתהוו נמצאים ,שהרי אינו אפשרות כי שורש הבריאה היא
מרצונו החופשי שאין בו אפשרויות) ,אלא החומר הראשון ,הוא מושג הגבול ,שממנו נברא הכל ,והוא עצם
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כל מה שהוא מושכל בעצמו אין לו מציאות מחוץ לנושא .אלא הוא מתייחס ,וכך הוא צריך נושא .לכן זה
שמתהווה קדמו לו 'בכח' להימצא ,ועל ידי נושא.642

האפשרות כשלעצמה ,כמושג טהור .שם נבראו כל האפשרויות של הדברים שיכולים להתהוות בפועל ,כל מה
שהגבול יכול לגבול ,להגדיר או לצייר .כביכול הוא הסכין עצמו ולכן כל מה שיכול להחתך לצורה כלשהי כבר
נמצא בו כאפשרות .שם כבר מונחות כאפשרות כל האידיאות ,הטבע וחוקיו ,היופי ,ההרמוניה ,הטוב והישר
והצודק והחסיד ,כל הציורים שמצטיירים בהעדר ומגלים את כבודו של הבורא ומהם אנו מגיעים לאהבתו ויראתו
כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' .מה שהבורא רצה שלא יהיה נכלל בגילוי כבודו אי אפשר שיצטייר
שם .לכן מה שאפשרי להתהוות כבר נברא כקיים בכח ,כלומר יש אפשרות שיצטייר בהעדר ,דהיינו מציאותו תצא
אל הפועל בהיותו מוגדר בגדרים גלויים ,בין אם אלה הגדרות שכליות ובין אם אלה צורות טבעיות (אידיאות
מופשטות של סדר הטבע ,המינים והסוגים) או מוחשיות .להבדיל ממה שאינו יכול להתהוות ואינו קיים גם לא
בכח אע"פ שהוא מתאים לחוק הזהות ,רק אינו מתאים לציורי הגילוי של האלוה לברואיו.
זה לשון הרמב"ן בראשית א' א':
"הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת .ואין אצלנו בלשון הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון "ברא";
ואין כל ה"נעשה"  -תחת השמש או למעלה  -הווה מן האין התחלה ראשונה .אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט
יסוד דק מאד ,אין בו ממש ,אבל הוא כוח ממציא ,מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל .והוא החומר
הראשון ,נקרא ליוונים "היולי" .ואחר ההיולי לא ברא דבר ,אבל יצר ועשה ,כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות
ותיקן אותן.
][...
והחומר הזה ,שקראו היולי ,נקרא בלשון הקדש "תֹ הּו" ,והמלה נגזרה מלשונם (קידושין מ ב)" :בתוהא על
הראשונות" .מפני שאם בא אדם לגזור בו שֵ ם ,תוהא ונמלך לקוראו בשם אחר [התוהו הוא עוד לפני סיום בריאת
חוק הזהות ,לכן נמלך לקראו בשם אחר ,עוד לא נברא שא' שווה א' ,וא' יכול להיות גם ב' ,אפשר לקרוא לחתול
גם כלב או כל דבר .הבוהו שבא בהכרח ביחד עם התוהו הוא כבר גמר מלאכת חוק הזהות ,הוא כבר צורה .לא
צורה מסויימת אל אהמושג המופשט של צורה] ,כי לא לבש צורה שיתפש בה השם כלל.
][...
והנה בבריאה הזאת ,שהיא כנקודה קטנה דקה ואין בה ממש ,נבראו כל הנבראים בשמים ובארץ.
][...
ויראה לי שהנקודה הזאת ,בלובשה הצורה והיתה בהו ,היא שהחכמים קורין אותה "אבן שתיה" (יומא נד ב)
שממנה נשתת העולם.
][...
אשית תרמוז בחכמה ,שהיא ראשית הראשים ,כאשר הזכרתי .ולכך תרגמו בתרגום ירושלמי "בחכמתא",
ומילת בְ רֵ ִׁ
והמילה מוכתרת בכתר בי"ת[ .כתר בי"ת הוא האל"ף שהוא הבורא עצמו שהוא הכתר שמעל החכמה ,וזהו הרצון
החופשי שהוא מעל חוק הזהות ומעל כל אפשרות הגדרה והוא הכרחי המציאות וממנו מקור כל המציאות]"
 642לעיל חלק ד' פרקים ה'-ו' באר את ההבדל בין מהות למציאות ,ואמר שהמציאות היא מקרה שקרה לדבר שהוא
המהות .הדבר עצמו הוא מהותו של הדבר ,זה הנושא .הוא יכול להימצא רק כאפשרות ואז הוא רק מהות ,והוא
יכול להימצא כמימוש של האפשרות ואז הוא מהות שיש לה גם את המקרה של מציאות .דבר שהוא קיים כמופשט
מחומר מוחשי ,כגון ש כל נפרד ,אידיאה ,ישות מתימטית ,האפשרות שלו היא מה שבחומר הראשון יש אפשרות
שיוגדר ויושכל ,וכשהוא מוגדר ,מושכל ,מתהווים גבולות שכליים שהם ההשכלה שלו ,זה המקרה של מציאות
שקורה לו .גוף חומרי ה'אפשרות' שלו היא היותו קיים כרעיון מופשט ,והמציאות שלו היא יציאתו אל הפועל
להיות קיים כגוף מוחשי.
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הנושא הוא המהות ,הדבר שעליו אומרים את כל מה שניתן להאמר עליו .אפשר לומר עליו שהוא נמצא רק בכח
או שהוא נמצא בפועל ,אפשר לומר עליו שהגדרתו היא כך וכך ,כלומר מהותו היא כזו ,היא מוגדרת כך .אם הוא
חומרי אז אפשר גם לומר עליו שמקרים שקרו לו הם כך וכך ,שהמאפיינים שלו (איכות ,כמות ,זמן ,מקום ,וכו'
וכו') הם כך וכך .זה כמו בדקדוק שיש נושא שעליו נאמרים כל הנשואים .כל מה שיכול להאמר ,כלומר שיכול
להיות מושכל ,יכול להאמר רק כמתייחס למשהו ,יכול להיות מושכל רק כמהות או מקרה של משהו .המשהו הוא
הנושא ,לכן לעולם מושכל מוכרח נושא .הנושא יש לו שני מצבים ,קיום כאפשרות בלבד וקיום בפועל.
אבן סינא כאן מגדיר בדייקנות את המחלוקת עם שיטת אבן רושד" .כל מה שהוא מושכל בעצמו" ,הכוונה למה
שיכול להיות נתפש בשכל לפי טיבו העצמי ,הכוונה לנבראים ,לספירת החכמה ,חוק הזהות ,ההגדרות .כל מה
שאצל אבן רושד הוא ההתחלה הראשונה ,האל בעצמו ,כלומר השכל ,אצל אבן סינא הוא נברא ,והאל עצמו הוא
הרצון הפשוט שמעל החכמה .מה שמושכל בעצמו מוכרח להיות משהו ,דבר-מה ,כלומר מוגדר זו הכוונה "אין
לו מציאות מחוץ לנושא" ,הנושא הוא מה שמוגדר ומכח זה נעשה 'משהו' שאפשר להשיג בשכל ולומר עליו
דברים ,ויכול להיות נמצא או לא נמצא .לפי אבן רושד האלוה בעצמו מוגדר ,ואין חילוק בין מוגדר לבין קיים ,כי
האלוה הוא שכל והמציאות היא השכל .אין אפשרות שיהיה רק מהות (הגדרה) בלי ישות (מציאות מופשטת לא
מוגדרת ,שמושעפת על המוגדר ממי שממציא כל נמצא או לא מושפעת) .לפי אבן סינא רק הנברא מוגדר" ,נושא"
זה רק הנברא ולא הבורא .אבן סינא כתב כאן שהמושכל "מתייחס" ,הכוונה שהוא מתייחס למי שמשיג אותו ,ולכן
הוא צריך הגדרה כדי שהמשיג יוכל להשיג אותו .האל נעלם ,לא מושג ,כי אין לו הגדרה ,הוא לא מתייחס בעצמו,
הוא נודע רק על ידי פעולותיו שהן מוגדרות .כשהאל בעצמו בורא מרצונו החופשי את החכמה ,שם אין מימוש
של אפשרויות ,כי ברצון החופשי אין אפשרויות כי אין הגדרות .זו הבריאה הראשונה של הנקודה הראשונה ,האחד
ברא אחד ,רק שם הבורא ברא בלי תיווך ,רק זה בריאה חדשה לגמרי ובה מונח הכל כאפשרות .החכמה היא החומר
הראשון והיא ההעדר ,הגלגל החיצון ,כי היא גבול ,וזה העדר ביחס לאין סוף הלא-מוגבל .כל מה שאחר כך יוצא
אל הפועל מאותה נקודה ראשונה ,והאופן שבו הוא יוצא אל הפועל הוא מימוש אפשרויות ,שזה היציאה מהבכח
אל הבפועל.
במהר"ל נצח ישראל פרק ג' כתב:
"והקושיא איך יבוא הריבוי מן האחד הפשוט ,אנו אומרים כי מן השם יתברך אשר הוא אחד [נשפע ממנו דבר
אחד] ,והוא ראשית הבריאה .ואחר כך הושפע עוד על הראשית .וחילוק גדול יש ,כי כאשר הראשית כבר נמצא,
אז יושפע על זה עוד .שאילו הושפע מאיתו שני דברים כל אחד בפני עצמו ,היה קשה איך יושפע מן האחד שני
דברים מחולקים .אבל יושפע ממנו דבר אחד ,והוא ראשית הבריאה ,ואחר כך הושפע על הראשית .והרי חילוף
וריבוי הנמצאים הם מצד המקבל .כי אף כי מן האחד לא יושפע רק אחד ,מכל מקום כאשר נמצא האחד אשר הוא
אחד ,אז מצד המקבל אשר הוא נמצא עתה שייך תוספת ,כאשר המקבל ראוי אל מה שיתוסף עליו ,ולכך הכל הוא
מצד המקבל.
וזה כי הנברא מצד שהוא עלול ,הוא חסר ,וצריך השלמה .כי האדם נברא וצריך אליו השלמה ,היא האשה .ודבר
זה אי אפשר שיהיה נברא השלמתו עמו ,ולא יהיה חסר ,אם כך היה העלול שלם בעצמו ,ודבר זה אי אפשר .רק
שנברא חסר ,והושלם על ידי דבר שהוא עזר ,כי הוא חסר בעצמו כמו שראוי אל העלול .ודבר זה רמזו חכמי אמת
במדרש באמרם על בריאת האשה "לא טוב היות האדם לבדו" (בראשית ב יח) ,ופירשו ז"ל שאם נברא אדם בלא
עזר היו אומרים כי הוא אלוה .והדברים כמו שאמרנו ,כי העלול במה שהוא עלול יש בו חסרון ,ודבר זה נתבאר
בכמה מקומות ,ואם לא היה האדם צריך לעזר ,אם כך לא היה עליו דין עלול .ולפיכך כאשר נברא ראשונה דבר
אחד ,יש כאן תוספת עליו מה שהוא השלמתו ,כי לא נברא דבר שלא יהיה צריך אליו השלמה ,ודבר זה הוא הריבוי,
אשר הוא מצד המקבל".
סוד עניין "צֶּ לֶּם"
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מה שהבורא נודע על ידי פעולותיו ,זה הרי לא יתכן ,כי הוא לא מוגבל וחסר הגדרה ,ואיך יוודע על ידי נבראים
שהם מוגבלים ומוגדרים .בהלכות יסודי התורה ב' כתב הרמב"ם:
" והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ,ויראה מהם
ח כמתו שאין לה ערך ולא קץ ,מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול כו'"
כדי לאהוב צריך לדעת את מי אוהבים .איך ממעשיו אפשר לדעת אותו ,הרי הם גבול והגדרה והוא אחדות פשוטה
לא מוגדרת .בלשון הרמב"ם יש רמז לזה ,הוא כתב" :הנפלאים הגדולים" .למה שיהיה בהם פלא וגדולה? הרי
הם מוגבלים ומוגדרים ,נתפשים בשכל ,הם ידועים למדע מתחילתם עד סופם (מה שעוד לא גילו יגלו בעתיד) ,אין
בהם פלא ,כלומר סוד ,חידה .ומה הפירוש שיש בהם גדולה? מה יש בהם שהם לא משאירים את האדם אדיש אלא
גורמים לו שהוא מייד אוהב .בתחילת המורה נבוכים מדבר על עניין הצלם .זה סוד מעשה מרכבה.
הנבראים הם צֶּ לֶּם לבורא ,כמו שהאדם הוא צֶּ לֶּם אלהים ,וזה סוד נעלם איך הצלם משתייך למה שהוא מכוון אליו,
וזה סוד הצמצום ומעשה מרכבה ,וזה סוד הצורות .כל הצורות בעולם מצטיירות מההעדר שמצייר את מה שנעדר
על ידי צורות מוגבלות למרות שמה שנעדר אינו מוגבל .אלא כל הצורות הן על דרך 'צֶּ לֶּם' .באותו אופן שהאדם
הוא צלם אלהים ,ושהצלמים של עובדי עבודה זרה מכוונים לכוחות מופשטים ,והצלם של יצירת האמנות מכוון
להשראה שאותה היצירה לוכדת ומקבעת בחומר מוגבל .גם נשיקה היא צלם לאהבה ,המילה היא צלם למציאות
שהיא מסמנת ,שטיפת רצפת הבית היא צלם לדברים גדולים ("בית" בכל הרבדים" ,משפחה" בכל הרבדים" ,יופי"
בכל הרבדים" ,נקיון" בכל הרבדים ועוד הרבה) .אין שום דבר בעולם שאינו צלם ,עד הפרט הכי קטן .מישהו
מ צלם יתוש קטן ומראה אותו יפה בתמונה גדולה שמוצגת בתערוכת צילומי טבע ,היתוש נעשה יופי ופלא נשגבים
ומפעימים שמגיעים לאלהי ,כי זה כיוון את המבט עליו להסתכל בו כמו על יצירת אמנות ,כלומר כמו על צלם.
מעשי המצוות וודאי הן צלם ,וכמו שכתב בדרשות הר"ן (רבי ניסים גירונדי) דרשה י"א:
"ואני מבאר עוד זה ,ואומר שכמו שנתיחדה תורתנו מבין נימוסי אומות העולם במצות וחוקים ,אין ענינם תיקון
מדיני כלל ,אבל הנמשך מהם הוא חּול השפע האלהי באומתנו והידבקו עמנו ,בין שיראה הענין ההוא לעינינו
כעניני הקרבנות וכל הנעשה במקדש ,בין שלא יראה כיתר החוקים שלא נתגלה טעמם ,מכל מקום אין ספק שהשפע
האלהי היה נדבק בנו ,וחל בפעלים ההם ,עם היותם רחוקים מן הקש השכל .ואין בזה פלא ,כי כמו שנסכל הרבה
מסיבות ההויות הטבעיות ,ועם כל זה יתאמת מציאותם ,כל שכן שראוי שנסכל סיבות חול השפע האלהי והידבקו
בנו .וזה שנ תיחדה בו תורתנו הקדושה מנימוסי האומות הנ"ל ,שאין להם עסק בזה כלל ,כי אם בתיקון ענין
קיבוצם.
ולפיכך אני סובר וראוי שיאמן ,שכמו שהחוקים שאין להם מבוא כלל בתיקון הסידור המדיני ,והם סיבה עצמית
קרובה לחול השפע האלהי ,כן משפטי התורה יש להם מבוא גדול ,וכאילו הם משותפים בין סיבת חול הענין
האלהי באומתנו ותיקון ענין קיבוצנו .ואפשר שהם היו פונים יותר אל הענין אשר הוא יותר נשגב במעלה ,ממה
שהם היו פונים לתיקון קיבוצנו ,כי התיקון ההוא ,המלך אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו ,אבל השופטים והסנהדרין
היה תכליתם לשפוט העם במשפט אמיתי צודק בעצמו ,שימשך ממנו הידבק ענין האלהי בנו ,יושלם ממנו לגמרי
סידור ענינן ההמוני או לא יושלם .ומפני זה אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני האומות הנ"ל ,מה שהוא יותר קרוב
לתיקון הסידור המדיני ,ממה שימצא בקצת משפטי התורה .ואין אנו חסרים בזה דבר ,כי כל מה שיחסר מהתיקון
הנזכר ,היה משלימו המלך .אבל היתה לנו מעלה גדולה עליהם ,כי מצד שהם צודקים בעצמם ,רוצה לומר משפט
התורה ,כמו שאמר הכתוב ושפטו את העם משפט צדק ,ימשך שידבק השפע האלהי בנו".
ביצירת אמנות יש את סוד הצלם ,מוזיקאי מחבר צלילים בגבהים שונים ,אם התו יהיה "דו" המנגינה תהיה סתמית,
אם הוא יחליף את הצליל ל"רה" אז פתאום המנגינה תהיה נשגבה ומופלאה ותגרום לאדם שמייד הוא אוהב
ומשבח ומפאר .מה קרה כשהמוזיקאי מצא את התו הנכון? צירוף הצלילים ,שהוא צורה ,הפך לצלם .צייר משנה
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קו בציור ופתאום הוא הופך למשהו חי מכשף מחשמל מעניק וחווייה שיש שקוראים לה דתית כי היא מתייחסת
לנשגב והיא סוד.
כמו שכתב הר"ן המצוות הן צלם ,התורה כולה כספר היא יצירת אמנות ,יש בה סגנון ,שירה ,רטוריקה ,עלילה
ספרותית ,דמויות ,כל מה שיש ביצירת אמנות של ספרות יפה .היא כולה צלם ,וכמו שהיא נקראת בפי עצמה שירה
( בתהילים קנ"ט" :זמירות היו לי חקיך בבית מגורי" ,ובדברים ל"א י"ט" :וְ עַ תָ ה כִׁ תְ בּו ָלכֶּם אֶּ ת הַ ִׁש ָירה הַ ּזֹאת וְ ל ְַמ ָדּה
אֶּ ת בְ נֵי י ְִׁׂש ָראֵ ל ִׁׂשימָ ּה בְ פִׁ יהֶּ ם לְ מַ עַ ן תִׁ הְ יֶּה ּלִׁ י הַ ִׁש ָירה הַ ּזֹאת לְ עֵ ד בִׁ בְ נֵי י ְִׁׂש ָראֵ ל( ".עייין רלב"ג על הפסוק בדברים
ובהכתב והקבלה שם ,ועי' "ערוך השלחן" סי' ר"ע ס"א בהערה ,ושם בהקדמת חו"מ ,ובסנהד' כ"א ב' ,וברמב"ם
הלכות ספר תורה ז' א' ואכמ"ל)) .זה מה שהתורה מוסיפה על הפילוסופיה האריסטוטלית .החכמה שהתורה
מלמדת נמצאת כולה אצל אריסטו (עיין במו"נ ג' נ"ד) ,התורה היא העמדת האמת הזו כצלם ,כמשהו בעל יופי,
ערך אסתטי .יופי פירושו צלם ,היופי מחבר לנשגב בדרך נעלמה.
בפתיחת המו"נ כתב:
"כי עניין המאמר הזה כולו וכל מה שהוא ממנו ,הוא חכמת התורה על האמת .אבל כוונת המאמר הזה להעיר איש
בעל דת ,שהורגלה בנפשו ועלתה בהאמנתו אמיתת תורתנו ,והוא שלם בדתו ובמידותיו ,ועיין בחכמת הפילוסופים
וידע ענייניהם ,ומשכו השכל האנושי להשכינו במשכנו ,והציקוהו פשטי התורה .ומה שלא סר היותו מבין מדעתו
או הבינהו זולתו ,מענייני השמות ההם המשתתפים או המושאלים או המסופקים ,ונשאר במבוכה ובהלה .אם
שימשך אחרי שכלו וישליך מה שידעהו מהשמות ההם ויחשוב שהוא השליך פינות התורה ,או שיישאר עם מה
שהבינו מהם ולא ימשך אחר שכלו ,אך ישליכהו אחרי גוו ויטה מעליו .ויראה עם זה שהוא הביא עליו הפסד ונזק
בתורתו ,ויישאר עם המחשבות ההם הדמיוניות ,והוא מפניהם בפחד וכובד ולא יסור מהיות בכאב לב ומבוכה
גדולה.
ובכלל המאמר הזה כוונה שניה ,והוא ביאור משלים סתומים מאוד שבאו בספרי הנביאים ולא פורש שהם משל.
אבל ,יראה לסכל ולנבהל שהם כפשוטיהם ואין תוך בהם .וכשיתבונן בהם היודע בהם באמת ויקחם על פשוטיהם
תתחדש לו גם כן מבוכה גדולה .וכשנבאר לו המשל ההוא או נעורר על היותו משל ,ימלט וינצל מן המבוכה ההיא.
ולזה נקרא המאמר הזה "מורה הנבוכים""
התורה היא מחשבות דמיוניות ,כח הדמיון הוא הכח שמשיג את האמנות .המבוכה היא הסתירה בין החכמה
השכלית העיונית ,שהיא עניין נפרד מהתורה ואינו מבואר בתורה וצריך את אריסטו כדי ללמוד את זה ,וכמו שכתב
המו"נ ג' נ"ד ,ובין החלק הדמיוני שבתורה ,הוא התורה כפשוטה שהיא החלק האסתטי ,היופי ,האמנות ,השירה.
הרמב"ם בא לפתור את הסתירה .הפתרון הוא על ידי ההכרה שבתורה יש משלים ,כולה משל ,וכמו שכתוב
בשמואל א' כ"ד י"ג ,ורש"י שם כתב"" :כאשר יאמר משל הקדמוני"  -משל קדמונו של עולם התורה שהיא משלו
של הקב"ה" .היחס בין משל אמיתי לנמשל הוא יחס של צלם .המשל מעביר משהו מהנמשל לא רק על ידי ניתוח
שכלי אלא באופן עמוק יותר שהוא סוד ,כמו אספקלריא ,השתקפות ,בבואה .יצירת ספרות יפה גדולה מעבירה
משהו עמוק מאוד דרך העלילה והסיפור ,שהוא שונה מאוד ממה שמסופר כפשוטו ,היא בבחינת משל לאותו
משהו עמוק .יצירות כמו האיליאדה והאודיסאה יש בהן משהו נשגב ,ולכן הן עמוד של התרבות האנושית אלפי
שנה ,וזה לא מכח התוכן כשלעצמו שכתוב שם ,שהוא רק סיפור עלילה כמו שיש בהרבה ספרי הרפתקאות
ומלחמה שאין להם שום ערך .הנשגב משתקף בעלילה כמו באספקלריא ,זה צלם.
הרמב"ם אומר שפתרון המבוכה מונח בעניין של משל ,כלומר אריסטו זה החכמה ,והתורה אינה חכמה (כמו
שכתב במו"נ ג' נ"ד שאין בה ביאור שכלי) ,אלא היא משל ,היא צלם ,צורה שמשתקף בה הנשגב בדרך נעלמת
של סוד מעשה מרכבה .סוד מעשה מרכבה עיקרו הוא איך משתקף האין סוף במוגבל .איך במעשיו המוגבלים יש
פלא וגדולה שמרמזים כלפי מעלה אל האין סוף.
הבריאה עצמה היא צלם אלהים:
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"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ,ויראה מהם
חכמתו שאין לה ערך ולא קץ ,מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול" כתוב כאן
"חכמתו שאין לה ערך ולא קץ" .החכמה שייכת ללא-מוגבל ,לכן כתב עליה שאין לה קץ ,הרי למעשיו עצמם יש
קץ ,אלא החכמה משתקפת ממעשיו ,לא נלמדת מהם ,היא קרן זיו מהודו הנסתר של האין סוף .זו חכמה שמבקשת
לראות את הזיו ,לא את החומר .הזיו שוכן בחומר אבל ניכר מבעד לחומר.
חכמה דורשת לימוד ,הרמב"ם כתב "מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר" ,איך זה יכול לקרות מיד ,אם התבוננות
פרישוה לימוד .אלא זה לא לימוד אלא התבוננות ,כמו שאדם מתבונן ביצירת אמנות ומייד היא משפיעה עליו
להיות אוהב ומפאר ומשבח ומתאווה.
כמו שכתב רש"י על הפסוק "וְ ָרחֵ ל הָ יְתָ ה יְפַ ת תֹ ַאר וִׁ יפַ ת מַ ְראֶּ ה"" :".תאר"  -הוא צורת הפרצוף לשון (ישעיהו מד)
יתארהו בשרד" .מראה"  -הוא זיו קלסתר"
עיין בראשית רבה א' א' שנאמר שם שהקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם ,על דרך שאדריכל מסתכל בתכנית
המשורטטת ולפי זה בונה את הבניין .כמו שהעולם הוא צלם כך התורה היא צלם ,כי היא ציור של העולם ,כמו
שהתכנית של האדריכל הוא ציור של הבניין .האופן שבו התורה היא צלם הוא על ידי שתופשים אותה כמשל,
כיצירת אמנות ,כיצירת ספרות יפה .זו כוונת המורה נבוכים בפתיחה ,אם מבקשים בתורה שהיא תהיה ספר לימוד
חכמה ,הרי מה שכתוב בה נשמע דמיונות ילדותיים לא שכליים .היא לא מלמדת חכמה ,כמו שכתב במו"נ ג' נ"ד.
את החכמה יש ללמוד אצל מי שמלמד אותה ,אריסטו .והתורה היא משל .היא מאירה משהו שהפילוסופיה לא
מאירה ,היא מעוררת מייד את האדם עוד לפני הלימוד.
ניטשה כתב על התנ"ך:
"בתורה ,הספר של הצ דק האלהי ,אנו מוצאים אנשים ,דברים ונאומים ,עניינים ורעיונות בסגנון כה נשגב ,שאין
כלום בספרות יוון והודו שיוכל להידמות אליו .אתה ניצב באימה וביראת כבוד מול המידות הנפלאות שהאדם
היווה פעם .הטעם שאתה טועם בה ,הוא אבן-הבוחן לגבי הנשגב והשפל" (מעבר לטוב ולרוע סעיף  52בתרגומו
של ישראל אלדד ,הוצאת שוקן).
"כל הכבוד לברית הישנה! אני מוצא בה אנשים גדולים ,נוף גבורות ומשהו יקר ונדיר ביותר עלי־אדמות ,זה התום
של "לבבות חזקים" תום שאין בדומה לו .יתר־על־כן ,אני מוצא בו אומה" (לגיניאולוגיה של המוסר")22 ,
ניטשה לא כתב דברים אלה כמסקנות מלימוד ארוך ומעמיק בתנ"ך ,אלא כהתרשמות של צופה ביצירת אמנות,
הוא הרגיש את הנשגב בכח הדמיון ,לא למד את התכנים בשכל.
וכך כתב רבי שניאור זלמן מלאדי ,האדמו"ר הזקן בעל התניא (תורה אור מגילת אסתר צ"ח ב'):
"אך הענין כי הנה התורה נקראת משל הקדמוני [ ]...והענין כי פירוש הקדמוני היינו קדמונו של עולם שהוא אור
אין סוף ברוך הוא עצמו .כי בחינת סובב כל עלמין וממלא כל עלמין [סובב כל העולמות וממלא כל העולמות]
זהו מה שנמשך ממנו יתברך הארה להיות חיות להעולמות .ואם כן בחינה זו היא שייך לעולמות .כי גם בחינת
סובב הוא בחינה ששייך לעלמין שהוא מה שמחיה העולמות רק שהוא בחינת אור מקיף .וממלא כל עלמין הוא
בחינת אור פנימי .אבל מהותו ועצמותו יתברך אינו בגדר עלמין [עולמות] כלל ולא שייך לומר עליו סובב כל
עלמין כו' [כיוון שהוא משולל כל הגדרה ,הוא אחדות פשוטה ,אין בו תפישה] ולכן נקרא קדמונו של עולם.
והתורה שנקרא משל הקדמוני היינו שהתורה היא משל לבחינת קדמונו של עולם ,שכמו שעל ידי המשל יושג
הנמשל כך על ידי שתלמודו בידו יזכה לגלוי מבחינת זיו ואור מאין סוף ברוך הוא מה שלמעלה מבחינת סובב כל
עלמין וממלא כל עלמין .ואינו בגדר עלמין כלל.
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כי הנה בהשגת התורה יש רבוי מדרגות אין קץ בעילוי אחר עילוי כמו מהות ההשגות שבגן עדן התחתון אינן ערוך
למהות ההשגה שמשיגים בגן עדן העליון ולכן ההשגות שבגן עדן התחתון לגבי השגה שבגן עדן העליון הוא רק
כמו ערך המשל לגבי הנמשל .ועל דרך זה יש מדרגות אין קץ וגם למעלה מגן עדן העליון .וכמו שכתוב וקדושים
בכל יום יהללוך סלה .וכמו שכתב בלקוטי הש"ס להאריז"ל על מאמר רבותינו ז"ל :צדיקים אין להם מנוחה לא
בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל .וכל השגה לגבי מה שלמעלה ממנה נקרא משל]...[ .
ובאמת נאמר יהללוך סלה בלי קץ כו' וזהו ולתבונתו אין מספר.
והנה אורייתא [תורה] מחכמה נפקת [יצאה] והיא מקור ושרש לכל בחינות ההשגות הנ"ל ,כמו שכתוב ונהר יוצא
מעדן כו' .ובחינת חכמה עליונה עצמה היא בחינת משל לבחינת קדמונו של עולם ממש ,כי הגם שאור אין סוף
ברוך הוא מרומם ומתנשא לאין קץ מבחינת חכמה ,וכל העשר ספירות שראשיתן היא בחינת חכמה נקרא בזהר
"רזא דשמא קדישא" כמו השם שקוראים לאדם שאינו נוגע לעצמותו ומהותו כלל [ ]...מכל מקום אור אין סוף
ב"ה שורה ומתלבש בחכמה עלאה ]...[ .ולכן התורה דמחכמה נפקת נקראת משל הקדמוני דכמו המשל אף על פי
שאינו ממהות הנמשל כלל על כל זאת הנמשל מלובש בתוך המשל ,ובו ועל ידו דוקא ישיגו הנמשל .כך החכמה
והתורה היא לבוש לאור אין סוף ב"ה .וכמו שכתוב עטה אור כשלמה .לכן על ידי עסק התורה יוכל ליהנות מזיו
אור אין סוף ב"ה ממש מבחינת קדמונו של עולם".
יש שאלה שדיברו בה הרבה מה היא המבוכה שהמורה נבוכים בא לפתור ,וכיצד הוא פותר אותה .הרבה סוברים
שהמבוכה היא שאדם למד פילוסופיה ומזה נעשו לו ספיקות באמונה ובתורה ,והרמב"ם מסביר לו שאפשר לתרץ
את קושיות הפילוסופיה על התורה והפילוסופיה לא מצליחה להפיל את התורה .ולכן מי שלא למד פילוסופיה
ואין לו ספקות יותר טוב לו שלא ללמוד כלל במורה נבוכים .אבל באמת המבוכה היא חוסר היכולת להשתמש
בכח השכל ובכח הדמיון ביחד בלי שיסתרו זה את זה .שכלתן רציונליסט לא מוצא שום דבר באמנות מלבד אולי
קצת גירוי של תחושת הנאה .המיוחד בנבואה הוא שהיא שימוש בשכל ודמיון כאחד ,באחדות גמורה .השכל יודע
א ת החכמה בחיבור שכלי שיש בו אהבה וזיווג ,וכח הדמיון מתרשם מהמשל ומיד הוא אוהב ומשבח ומפאר
ומתאווה תאווה גדולה ,שגם זה זיווג .ביחד הם זיווג שלם של נפש וגוף .כל אחד מהם לחוד הוא בבחינת זנות,
נואף אשה חסר לב ,כי חסר בהתמסרות המוחלטת ,בנתינת הלב השלמה.
במו"נ ג' נ"א כתב:
"ומכאן אתחיל להיישירך אל תכונת ההרגל והלמוד ,עד שתגיע לזאת התכלית הגדולה .תחלת מה שתתחיל לעשות
שתפנה מחשבתך מכל דבר כשתקרא קריאת שמע ותתפלל ,ולא יספיק לך מן הכונה בקריאת שמע בפסוק ראשון
ובתפלה בברכה ראשונה .וכשתרגיל על זה ויתחזק בידך שנים רבות ,תתחיל אחר כך ,כל אשר תקרא בתורה
ותשמענה ,שתשים כל לבבך וכל מחשבתך להבין מה שתשמע או שתקרא .וכשיתחזק זה בידך גם כן זמן אחד,
תרגיל עצמך להיות מחשבתך לעולם פנויה בכל מה שתקראהו משאר דברי הנביאים ,עד הברכות כולם ,תכוין בהן
מה שתהגה בו ולבחון עניינו .וכשיזדככו לך אלו העבודות ותהיה מחשבתך בהם ,בעת שתעשם ,נקיה מן המחשבה
בדבר מעניני העולם ,הזהר אחר כן מהטריד מחשבתך בצרכיך או במותרי מאכלך"
מי שמקשיב רואה שלא מדובר כאן על לימוד רגיל ,יש כאן "לבחון עניינו" של מה שהוגים בו ,אבל יותר מזה יש
כאן כוונה ,התייחדות ,כמו עם תפילה וקריאת שמע.
השכל מעיין ומתבונן ,מבחין ,ושאר כוחות הנפש בהתייחדות .כמו שבזמן זיווג איש ואשה לא חושבים על ענייני
הזמן והטרדות .אלא הדעת מתייחדת .זה מה שמדובר בספרי הקבלה על ייחודים.
כשלומדים באריסטו זו חכמה ,השכל לומד ומבין .אבל זה לא נבואה ,כח הדמיון לא משתתף בייחוד רגשי כמו
של זיווג בזמן השגת הדעת על ידי השכל .גם הרמב"ם כתב דווקא על לימוד בתורה .תורה שבכתב ,לא פלפול
בסוגיות תלמודיות שהן ההבנה ,אלא הצלם.
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פרק ז
הערה :מציאות אפשרית היא מאוחרת במהותה
דבר יכול להיות מאוחר למשנהו בדרכים רבות ,וכגון האיחור בזמן והאיחור במרחב .643כעת אין אנו
צריכים להגדיר בקבוצה של דברים מאוחרים מאומה מלבד זה שמכח מציאותו נכלל בה ,אע"פ שאין זה
בלתי אפשרי שיהיה מבחינת הזמן בו זמני עם זה שקודם לו במציאות .644זה קורה כשמציאותו של דבר
היא מדבר אחר ומציאותו של הדבר האחר אינה ממנו .מקבל המציאות אינו זוכה להימצא אלא רק אחרי
שמשפיע המציאות יש לו כבר מציאות ממומשת בפועל .מקבל המציאות אינו מתווך במציאות בין משפיע
המציאות לדבר אחר ;645אלא המציאות מגיעה למשפיע המציאות לא ממקבל המציאות .מציאות לא

זה מה שכתב הרמב"ם על אריסטו בכמה מקומות ,שהוא הגיע לתכלית מה שבכח שכל אנושי להגיע ,מלבד
הנבואה .והרי הנבואה לפי ביאור הרמב"ם אינה מחדשת משהו שחכמה לא יכולה לדעת ,אלא ההבדל הוא בטיב
הידיעה ,שהיא בכל כוחות הנפש ,ומי שלא נביא בעצמו זוכה לזה דרך נבואת משה רבינו בזמן שהוא עוסק בתורה.
 643כשיש זמן יש מה שלפני ומה שאחרי ,כשיש מרחב יש מה שקרוב ומה שמאוחר לו היינו שהוא רחוק .זה שייך רק לגופים
חומריים שתופשים מקום במרחב ויש בהם תנועה ממקום למקום במרחב והתנועה הזו היא גם עניין הזמן שהוא המדידה
שלה .כל דבר חומרי הוא צל של דבר מופשט ,כאן אנו מבקשים את המקור של ההגדרות של מוקדם ומאוחר לפני
ההתלבשות בחומר ,ולכן איננו צריכים לעסוק בזמן ומרחב ,אלא בסדר ההווייה של המציאות עצמה.

 644אפשר שבה בעת שהודלקה השלהבת כבר יש אור ,ומבחינת הזמן השלהבת והאור הם בעת ובעונה אחת ,ובכל
זאת השלהבת קודמת לאור בסדר ההווייה ,כי היא סיבת מציאותו .כעין זה גם התנועה של המפתח והתנועה של
היד האוחזת בו הם באותו זמן ,אבל מצד סדר ההווייה תנועת המפתח מאוחרת ,כי תנועת היד היא הסיבה
למציאותה של תנועת המפתח ולא להיפך.
 645יש הסתכלות שאומרת כשם שאין עם בלא מלך ,כך אין מלך בלא עם .לפי זה מכיוון שב' הוא סיבת מציאותו
של א' ,הרי הגדרת מהותו של ב' הוא שהוא סיבת מציאותו של א' (וכעין שכתב לקמן פרק י"א) ,ואם כן גם ב'
מקבל מציאות מא' ולא רק א' מקבל מציאות מב'.
במטאפיזיקה למבדא אריסטו מבאר שהמניע הראשון אינו נע בעצמו ,וזה משום שהוא מניע כסיבה תכליתית.
הדבר דומה לפרח יפה שעומד בראש הר ,הפרח הוא המניע של תנועת הטיפוס של מי שמטפס לראות את יופיו
של הפרח ,ועם זאת למרות שהפרח מניע את המטפס ,הפרח לא משתנה כלל מחמת המטפס ,אין בפרח תנועה.
הפרח עומד על מקומו ואין אצלו הבדל אם יש מטפס או לא ,ומה המטפס עושה .אבל יש בזה צד עמוק יותר,
הפרח במהותו הוא יופי ,הוא גילוי של יופי שיכול להיות תכלית לתנועת המטפסים ,והמהות הזו היא רק מחמת
שיש אפשרות שיטפסו לראותו .לולא הייתה אפשרות שיהיו מטפסים ,הפרח לא היה יכול כזה שמהותו היא גילוי
יופי ,כלומר הוא לא היה מה שהוא ,והרי שהוא מקבל מציאות מהמטפסים אליו .זה מה שנאמר בספרי קבלה
שהצדיקים במה שיש בהם תשוקה אל הזיווג של השגת היופי ,משפיעים מ"ן כלפי מעלה ,כלומר מים נוקבין,
השפעת מציאות נקבית מלמטה למעלה אל הזכר .מה שיש אפשרות שתהיה נקבה זה מה שעושה את הזכר לזכר.
אבן סינא שולל כאן אפשרות שלמסובב תהיה בחינה של השפעת מציאות כלפי הסיבה .אין אפשרות לחשוב על
בחינה כזו ולכן גם אין צורך לשלול אותה ,במה שאבן סינא שולל את האפשרות הזו הוא רומז שיש מה לשלול.
עיין במאמרים ומקורות נלווים ,ב'  ,5מקורות שמבארים יותר עניין עמוק זה (פרקי דרבי אליעזר ,רבינו בחיי ,ספר
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מגיעה למקבל המציאות אלא רק אחרי שהגיעה כבר למשפיע המציאות .דוגמה לזה היא כמו שתאמר:
"הנעתי את ידי ,והרי המפתח נע" או "בעקבות זאת ,המפתח נע ".אינך אומר" :המפתח נע ,והרי ידי נעה"
או "בעקבות זאת ,ידי נעה" .זהו למרות העובדה ששני הדברים נעו בעת ובעונה אחת בזמן .האיחור הזה
הוא מבחינת המהות.646

עץ חיים) .זה עניין ששייך רק למי שזכה להשיג סוד מעשה מרכבה שבו אין כלל שניּות בין הבורא לנבראים ולכן
שייך עניין כזה .כל זמן שבתפישה שלנו יש שניות אין אפשרות כלל לחשוב באופן כזה ולכן אבן סינא שולל זאת.
 646האיחור הוא מחמת סדר ההווייה שנקבע על ידי מה סיבת מציאותו של מה ,ולא לפי מקומם בזמן ובמרחב .יש
כאן אריכות ודגש ,להוציא משיטת אבן רושד שלפיו שום דבר לא מקבל מציאות מסיבתו ,אלא הכל נמצא ,ומה
שיש שרשרת סיבות ומסובבים הוא משום שט יבו של מה שנמצא באופן הכרחי ונצחי להיות כמו גלגלי שיניים,
שהם מפעילים זה את זה אבל לא בוראים מחדש זה את מציאותו של זה .באופן טבעי כולנו תופשים את המציאות
כמו אבן רושד ,איננו תופשים שהמציאות מתחדשת ללא הרף ,אנו רואים אותה כקבועה .התפישה שהמציאות
מתחדשת ללא הרף מהרצון האלוהי היא לא רק עניין מופשט ,אלא זה בכל פרט של המציאות ,כי לכל פרט יש
סיבה והסיבה שלו בוראת אותו ,מחדשת את מציאותו ,ללא הרף .זה עקירה מאוד קיצונית של אדם פשוט מתפישת
עולמו ,זה הופך את כל תפישתו על פניה .לפי הכל האדם תופש את עצמו כקבוע ,כבעל מציאות ,לתפוש את עצמו
כמקבל מציאות מסיבה חיצונית ללא הרף זה התמוטטות מוחלטת של עולמו ותפישת ה'אני' שלו .ההבדל הזה
הוא מה שנקרא בתורה ובחז"ל יראת שמיים.
כתב במהר"ל בנתיבות עולם תחילת נתיב היראה:
"ויש לך לדעת איך "תחלת חכמה יראת השם" כי החכמה למדריגתה ומעלתה על הכל היא ראשונה ,וזה שתרגם
ירושלמי (בראשית א') ""בראשית ברא"  -בחכמתא ברא אלקים ית שמיא וית ארעא [את השמים ואת הארץ]",
לכך נקראת החכמה ראשית שהיא ראשונה אל הכל ,והתורה היא הנברא והעלול הראשון מן השם יתברך יותר מן
הכל ,והעלול ["העלול" פירושו כמו המסובב ,כלומר התוצאה של הסיבה .סיבה נקראת גם עילה] הנברא אי אפשר
לו בלא עילה כלל .ולכך אם אין יראה אין חכמה .כי זה עצם היראה כאשר האדם הוא עלול אל העילה וכמו
שיתבאר עוד ענין זה ,ואם אין עלול ראשון מן השם יתברך אין כאן חכמה כי החכמה הוא העלול הראשון ,וכך
אם אין חכמה אין יראה במה שהחכמה ראוי שתהיה עלול הראשון ,ואם אין חכמה אין כאן עלול ראשון ,ולכך
אלו שניהם הם כמו דבר אחד כי במה שהחכמה הוא עלול הראשון והעלול יש עליו יראת העלה הרי אלו שניהם
כמו דבר אחד ואם אין אחד לא נמצא השני ,וזהו תחלת חכמה יראת השם".
החכמה היא הכרת המציאות כמו שהיא ,אם החכמה רואה איך המציאות כולה מושפעת בכל רגע מהבורא לבריאה,
ואיך המציאות מושפעת מכל פרט בבריאה לפרט אחר שהוא העלול ממנו (זה מה שנקרא בחכמת הקבלה צינורות
השפע) ,אז ממילא המבט פונה כלפי מעלה בבקשת קבלה ,בתחנונים ,בהתאחדות עם המשפיע כמו בזיווג ששרשו
שהנקבה יודעת שאין לה משלה מאומה ומזה דבקה במשפיע .יראת שמיים היא ראיה של השמיים (עיין בראשית
כ"ב י"ד ודו"ק) ,להסתכל למעלה ולראות את השמיים ,כמו עני שמסתכל מלמטה כלפי מעלה בתחנונים .השמיים
פירושם ההשפעה מהבורא ,וזה בכל מקום שמסתכלים ,בכל צד רואים את השמיים ,גם במי שמתחתי ,את העובדה
שאני רק תלוי ומקבל ומסובב עד שורש הווייתי .מי שתופש את המציאות שהוא למעלה כי הוא הכי חכם ,והכל
צריכים לשמוע בקולו ולכבד את חכמתו ,הוא הטיפש הכי גדול .זה גם צד במחלוקת בין אבן סינא לאבן רושד.
במורה נבוכים יש בסוף חלק א' ויכוח גדול עם שיטת המדברים ,ובחלק ב' ויכוח גדול עם שיטת אריסטו (שלאמיתו
של דבר גם לפי הבנת הרמב"ם היא שיטת אבן רושד ולא שיטת אריסטו עצמו ,כמוש הארכתי להוכיח בהערות
על המורה נבוכים) .המדברים הם רגש וכח דמיון והריגת כח החיים הנקרא שכל ,כמו שהיו זרמים בחסידות שבזו
לשכל ורוממו רק את הרגש ואת ה"יהודי הפשוט" ,ושיטת אבן רושד היא רציונליזם קיצוני והריגת כח החיים
הנקרא כח הדמיון .אלה שני הקצוות השולטים בכל אדם ומוציאים אותו ממצב של בריאות נפשית ,כמו שכתב
בשמונה פרקים שנטייה לקצוות היא חולי הנפש .הרמב"ם מתווכח איתם לא כדי לבטל אותם ,אלא כדי לגרום
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אתה יודע גם שהמצב של דבר ששייך לדבר מצד מהותו ,ולא משום צד אחר ,הוא באופן מהותי קודם
למצב של הדבר שנגזר ממשהו מחוץ לדבר עצמו .כל דבר שנמצא מחמת משהו שאינו עצמו טיבו שלא
יימצא אם ינותק ,או שהמציאות אינה שייכת לו אם ינותק .647אלא המציאות שייכת לו רק מחמת משהו
אחר .לכן אין לו שום מציאות לפני שיש לו מציאות ,זוהי התחלת-מציאות מבחינת המהות.648

פרק ח
הערה :בעת שדבר נשלם כסיבה בְ פוֹעַ ל ,הַ ְמסוֹבָ ב ממנו נעשה הכרחי
המציאות של הַ ְמסוֹבָ ב תלויה בַ סיבה ,במידה שהסיבה היא במצב שמחמתו היא סיבה ,כגון המצב של
טבע ,רצון ,או מקצת דברים נוספים שצריכים להיות מהדברים החיצוניים שלוקחים חלק בהשלמת הסיבה
כסיבה בְ פוֹעַ ל .משל לדברים כאלה הוא [ ]1הכלי ,כגון בצורך של הנגר בפטיש; [ ]2החומר ,כגון בצורך
של הנגר בעץ; [ ]3העוזר ,כגון בצורך של המנסר במנסר אחר ]4[ ;649הזמן ,כגון בצורך של בני אדם
בקיץ; או [ ]5הסרת מכשול ,כגון בצורך של הכובס שלא יהיה גשם כבד.
המסוֹבָ ב 650תלויה באי-המציאות של הסיבה במצב שמחמתו היא סיבה בְ פוֹעַ ל ,בין
אי-המציאות של ְ
שהסיבה עצמה קיימת אבל היא לא במצב כזה ,ובין שאינה קיימת כלל .אם אין מונע חיצוני ,ואם הַ ּפוֹעֵ ל
להם להתחבר זה לזה .לכן אחרי שני הויכוחים ,מחלק ב' ל"ב הוא עוסק בנבואה שהיא החיבור של השכל וכח
הדמיון.
 647לכאורה יש כאן כפילות לשון .הביאור בזה הוא שדבר שהוא אפשרי מציאות אין לו מציאות משלו מצד עצמו,
והחידוש כאן הוא שגם אחרי שהוא קיבל מציאות מהסיבה שלו ,גם אז עדיין אין לו מציאות משלו מצד עצמו,
אלא הוא רק משתייך למציאות הכללית שמחוץ לו ואינה שלו .זו כוונת הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' ט'-י'
שכתב שהבורא יודע יתוש קטן לא בגלל שהוא יודע משהו מחוץ לעצמו ,אלא הוא יודע רק את עצמו ובידיעה זו
הוא יודע את היתוש הקטן ואת כל שאר הנבראים ,כי "הכל נסמך לו בהווייתו" .גם אחרי שיתוש קיבל מציאות,
עדיין הבורא יודע אותו על ידי שהוא יודע את עצמו בלבד ולא שום דבר מחוץ לו ,כי מציאותו של היתוש נסמכת
למציאות הבורא .כלומר היתוש נמצא במציאותו של הבורא ולא במציאות משל עצמו .המציאות הכללית של
הבורא שהיא אחת ובה הכל נמצאים ביחד כאחד ,היא ההגדרה של המושג 'עולם' ,וכמו שכתב המורה נבוכים א'
ע"ב .ועיין עוד באדם חי רשימה .159
זו כוונת אבן סינא ,יש רובד שבו אנו רואים את המציאות כדבר שהוא של העצם הנמצא ,ועל זה כתב" :טיבו שלא
יימצא אם יבודד" כלומר שמצד עצמו אין לו מציאות משלו .ויש רובד עמוק יותר שזה אנו רואים את מציאותו
של העצם הנמצא כהשתייכות למציאות הכללית ,ועל זה אמר "המציאות אינה שייכת לו אם יבודד ".כלומר שאינו
יכול ליטול חלק במציאות הכללית אם הוא מבודד ממנה.
 648כל מה שלא היה ואחר כך היה ,בהכרח סופו גם לא להיות .שהרי כיוון שלא היה ,בידוע שאפשר שהוא לא נמצא ,וכיוון
שאפשר שהוא לא נמצא ,כל אפשרות בהכרח סופה להתממש אם יעבור די זמן (מטאפיזיקה תטא פרק ד) ,ולכן סופו גם
שלא יהיה במציאות .ולכן גם כשהוא במציאות הוא נושא איתו את העובדה שלא היה מקודם ואת העובדה שבהכרח סופו
לח דול מלהימצא ,זה הפירוש שמציאותו היא של עלול ,הוא נמצא כמי שאין לו מציאות" .אדם יסודו מעפר וסופו לעפר,
בנפשו יביא לחמו ,משול כחרס הנשבר ,כחציר יבש וכציץ נובל ,כצל עובר וכענן כלה וכרוח נושבת וכאבק פורח וכחלום
יעוף! ואתה הוא מלך ,אל חי וקיים".
"זוהי התחלת-מצ יאות מבחינת המהות" כלומר מי שיש התחלה למציאותו ,מהות מציאותו (גם אחרי ההתחלה) היא שהיא
שייכת לו רק מחמת משהו אחר( .ולא כמו שיטת המדברים שזה כמו בנאי שבנה בית ולבית יש מציאות משל עצמו ,ולא
כשיטת אבן רושד ששום דבר לא מקבל מציאות אלא הכל הכרחי מציאות כמו האלוה בעצמו)

 649מדובר במסור גדול שצריך שניים שיאחזו בו משני צדדיו.
 650מה שנולד מהסיבה.
359

חלק ה  -מטאפיזיקה

בעצמו נמצא ,עדיין בלי להיות במהותו סיבה ,651המציאות של המסובב תהיה תלויה במציאות של המצב
האמור .כך ,אם מצב כזה נמצא ,אם כטבע ,אם כרצון מחליט ,או כמשהו אחר ,המציאות של המסובב
תיעשה הכרחית .אם ,מצד שני ,מצב כזה לא קיים ,אי-המציאות של המסובב ייעשה הכרחי .אם המציאות
או אי-המציאות של מצב כזה אמורה להיות לעולם ,מה שנובע ממנו גם הוא יהיה לעולם .652אם הוא אמור
להיות לזמן מסויים ,מה שנובע ממנו גם הוא יהיה לזמן מסויים .653אם ייתכן שדבר יש לו מצב קבוע
באופן נצחי ,ויש לו מסובב ,אין זה רחוק לומר שמסובב זה יהיה נמצא מכוחו לנצח .לכן ,אם זה אינו
נקרא מסובב כיוון שלא קדמה לו אי-מציאות ,לא אכפת לנו שמו כיוון שמובנו נעשה ברור.654

 651ענאתי תרגמה . "being a cause by essence":הכוונה היא שגם אם אין מונע חיצוני ויש נגר ,עדיין המסובב
שהוא השולחן לא יהיה נמצא אם חסרים כלים ,או שחסר חומר ,או שחסר עוזר ,או שחסר זמן מתאים וכו' .רק
הצירוף של הנגר עם כל מה שנצרך מאלה והדומה להם ,יוצר ביחד "סיבה" במהות ואז בהכרח יהיה נמצא שולחן.
החידוש כאן שהיינו חושבים שהנגר הוא בפני עצמו מהותה של הסיבה למציאות השולחן .מה שהשולחן לא
מתהווה זה בגלל מכשולים לא מהותיים וכגון חסרון פטיש ,כשיוסרו המכשולים ויימצא פטיש ,הנגר שהוא הסיבה
יוכל לפעול את המסובב .אבן סינא מלמד כאן שהנגר בפני עצמו אינו סיבה למציאות השולחן .חסרון הפטיש הוא
מהותי .רק השלמת כל התנאים ביחד היא מהות הסיבה .כי הסיבה היא מה שמשפיע מציאות לשולחן ,הנגר בלי
התנאים אינו משפיע מציאות כמו שהתנאים בלי הנגר לא משפיעים מציאות .השפעת המציאות היא כשלעצמה
מציאות מופשטת ,מהות מופשטת שהיא זרימת שפע מציאות ,כעניין בפני עצמו ,היא לא תלויה בדברים לא
מופשטים .הנגר כמו הכלים ושאר התנאים הם רק הצינור ,המהותי הוא לא דפנות הצינור אלא זרימת המים
שבתוכו ,שזה שפע המציאות שעובר אל השולחן .השפע מתחיל מהבורא ,וכל שהאר הם רק כלים להעביר אותו,
רק צינורות ,הם לא במהותם סיבה .הסיבה שאנו דנים בה היא גם לא הבורא כי הוא הסיבה הרחוקה ,הראשונה,
כאן אנו דנים שיש שרשרת סיבות ואנו דנים על הסיבה הקרובה ,על מגע הפטיש בעץ שהוא הסיבה הקרובה
למציאות השולחן .גם הסיבה הקרובה במהותה אינה הנגר ואינה הפטיש אלא היא שפע שמגיע לשולחן דרך
צינורות כלשהם .הצינורות גורמים שזה יתגלה כסיבה קרובה ,מוחשית ,החוליה הקרובה בשרשרת הסיבות ,אבל
באמת זה אותו שפע עצמו שנובע מהבורא .בעניין השפע עיין מו"נ ב' י"ב.
במו"נ א' נ"ב כתב (על שפע המציאות הפשוט ,מה שיש מצוי ראשון שממציא כל נמצא וכל הנמצאים אינם
נמצאים אלא מאמיתת הימצאו):
"והחלק החמישי מתארי החיוב הוא  -שיתואר הדבר בפעולתו .ואינו רוצה ב'פעולתו'  -קנין המלאכה אשר בו
כאמרך 'הנגר' או 'הנפח'  -כי הם ממין האיכות כמו שזכרנו; אבל ארצה ב'פעולתו'  -הפעולה אשר פעלה כאמרך
"ראובן הוא אשר חרש את הדלת ובנה החומה הפלונית וארג זה הבגד" .וזה המין מן התארים רחוק מעצם המיוחס
 ולזה ראוי שיתואר בהם האלוה ית'  -אחר אשר תדע שאלו הפעולות המתחלפות לא יתחייב שיעשו בעניניםמתחלפים בעצם הפועל כמו שיתבאר; אבל כל פעולותיו ית' המתחלפות כולם בעצמו לא בענין מוסף על עצמו.
כמו שבארנו"
זה תואר חיובי שראוי שיתואר בו האלוה .כמו שהאלוה לא ממציא את הנבראים מכח שהוא נגר ונפח ,כך גם הנגר
בשר ודם אינו ממציא את מציאות השולחן מסיבת נגרותו אלא הוא ביחד עם כל שאר התנאים מולידים את מציאות
השולחן בנביעה פשוטה של שפע מציאות .ההצטרפות של כל התנאים זו הסיבה במהותה ,היינו שנעשה מהצירוף
של כל התנאים צינור שפע ,ואז ממילא זורם בו השפע.
 652כאן מדובר על השכלים הנפרדים וגרמי השמיים ,שהם נצחיים (אע"פ שמצד עצמם הם אפשרי מציאות ותלויים
בסיבה).
 653אלה העצמים החומריים הנתונים תחת המקרה ובהכרח אינם יכולים להיות נצחיים.
 654אבן סינא אומר כאן שאפילו היישים הנפרדים שהם נצחיים (כי אם האלוה קיים בהכרח בגזירת החכמה האלהית
גם הם קיימים) ,כי צינור השפע שלהם הוא החכמה האלהית ותו לא ואין בו עניינים מקריים ,עדיין הם מסובבים
מהאלוה ואינם מחוייבי מציאות כמוהו .את זה אבן רושד לא היה יכול לקבל ,זה נשמע כמו משחק מילים ריק ,אם
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פרק ט
הערה :על המשמעות של Al-ibdāʿ
בריאה בלתי אמצעית )al-ibdāʿ( 655היא נתינת מציאות מדבר לדבר אחר שאינו תלוי במאומה מלבד בו,
ללא התיווך של חומר ,כלי ,או זמן .זה שקדמה לו בזמן אי-מציאות ,מצד שני ,לא יכול להתהוות ללא

גזרת החכמה האלהית מחייבת את מציאות השכלים הנפרדים ,והחכמה האלהית היא מעצמותו של האלוה ,הרי
השכלים הנפרדים הם מעצמותו של האלוה והם מחוייבי מציאות כמוהו .זה מבנה לוגי מהודק שאין דרך להפריך
אותו ,ומשום כך אבן רושד ויתר על אחדות הבורא ונבדלותו .אבן סינ אלא מפריך את זה דרך הלוגיקה ,אלא דרך
כלי ההכרה האנושי שמבחין בסוד ,בנשגב ,והוא לא הלוגיקה .הכלי הזה מבחין שיש משהו נשגב שהוא מעל
השכל ,רצון אלוהי פשוט וחופשי לחלוטין .מה שהופך את האלוה למישהו ,לסובייקט שאפשר לעמוד מולו,
להתייחס אליו כרצון מול רצון .לפי אבן רושד האלוה הוא רק מערכת משוכללת של גלגלי שיניים שכליים ,הוא
משהו ,הוא כמו חוקי הטבע .מאותו רצון חופשי נשגב נבראה הלוגיקה (זו השיטה של חידוש העולם נגד שיטת
קדמות העולם) ,לכן גם הלוגיקה עצמה וכל מה שנגזר ממנה כמו מציאות השכלים הנפרדים ,הם גם לא הכרחי
מציאות מצד עצמם ,גם מציאותם תלויה ,מסובבת ,מחודשת ,עלולה מהעילה הראשונה.
 655עיין מקורות לעניין זה במאמרים ומקורות נלווים מאמר ( 15שם הבאתי מורה נבוכים ,רמב"ן ומאמרים
מחקריים) .לקמן במטאפיזיקה ו' ט' אבן סינא מלמדנו על האצילות ,שהיא תחילת תהליך הבריאה .כאן הוא מלמד
על הבריאה של יש מאין ,שהיא המדרגה שמתחת לאצילות .הבריאה היא הנקודה הראשונה של בריאת החומר
הראשון מהאין הגמור .רק זו נחשבת בריאת יש מאין ממש כי זו בריאת כל האפשרויות שאפשר שיתממשו .מה
שיצא אל הפועל אחר כך במימוש אפשרויות אלה נקרא יצירה ,שהוא מימוש האפשרויות כצורות טהורות,
אידיאות מופשטות במובן האפלטוני ,והשלב שבא אחר כך הוא עשייה שהוא גמר היציאה אל הפועל לקיום שיכול
להיות גם מוחשי או כעין מוחשי (כמו הקיום של הישויות המתימטיות ,או צורת התלת מימדיות כשלעצמה
(התבאר לעיל חלק ג' פיזיקה מפרק ז ואילך) ,או ד' היסודות הטהורים לפני שהורכבו זה בזה ,וכיו"ב) .עיין בזה
עוד בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  43בעניין עולמות אדם קדמון ,אצילות ,בריאה ,יצירה ועשייה .גם
בזרם האיסמעילי באסלאם המושפע מאבן סינא מדברים על עולם האצילות ועולם הבריאה עיין במאמרים
ומקורות שם .האצילות היא מה שעלה בתחילת המחשבה והרצון לברוא את העולם .גם זה שלב מחודש בבריאה
והוא בכלל סוד הצמצום ,שהרי אצל הכרחי המציאות האחד הפשוט המוחלט שאין בו מורכבות כלל ,האין סוף
ברוך הוא ,לא יתכן שיהיו כלל מחשבה או רצון על בריאה ,שהרי זה מורכבות .וגם לא יתכן שמקודם לא ידע ולא
חשב ולא רצה בבריאה ורק אחר כך זה התחדש ,הרי אין אצלו זמן כלל ולא שייכות כלל ל'לפני' ו'אחרי' בשום
בחינה ,שהוא אחדות פשוטה לגמרי .ואם תמיד ידע על הבריאה הרי תמיד לא היה באחדות פשוטה בלי מורכבות.
אותה ידיעה על מה שהוא יברא היא האצילות ,ובה עיקר סוד מעשה מרכבה כי שם הסתירה בין המחשבה על
הבריאה לאחדות הפשוטה היא בתכלית חוזקה .ולקמן אבן סינא מדבר בעניין זה.
במהר"ל נצח ישראל פרק ג' כתב:
" והקושיא איך יבוא הריבוי מן האחד הפשוט ,אנו אומרים כי מן השם יתברך אשר הוא אחד [נשפע ממנו דבר
אחד] ,והוא ראשית הבריאה .ואחר כך הושפע עוד על הראשית .וחילוק גדול יש ,כי כאשר הראשית כבר נמצא,
אז יושפע על זה עוד .שאילו הושפע מאיתו שני דברים כל אחד בפני עצמו ,היה קשה איך יושפע מן האחד שני
דברים מחולקים .אבל יושפע ממנו דבר אחד ,והוא ראשית הבריאה ,ואחר כך הושפע על הראשית .והרי חילוף
וריבוי הנמצאים הם מצד המקבל .כי אף כי מן האחד לא יושפע רק אחד ,מכל מקום כאשר נמצא האחד אשר הוא
אחד ,אז מצד המקבל אשר הוא נמצא עתה שייך תוספת ,כאשר המקבל ראוי אל מה שיתוסף עליו ,ולכך הכל הוא
מצד המקבל".
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תיווך .בריאה בלתי אמצעית היא מדרגה גבוהה יותר מאשר התהוות חומרית ) (al-takwīnאו התהוות
בזמן (al-iḥdāth)656

הבריאה הראשונה כולה היתה אחת ,החומר הראשון ,הנקודה ההיולית של כל האפשרויות .שאין בו שום הגדרה
כי אין בו שום בפועל ,שום צורה ,והוא אחדות פשוטה כמו הבורא .הדבר השני שאחר כך הושפע עוד על הראשית
הם החיים .כלומר התנועה לצאת מהכח אל הפועל .ללא החיים הכל היה נשאר רק חומר ראשון ,מניין היה מקור
לתנועת החומר הראשון לקבל צורות ולצאת אל הפועל .זה כמו בפסוק:
ָאדם לְ נֶּפֶּ ש חַ ָיה"
ָאדם עָ פָ ר ִׁמן הָ א ֲָדמָ ה וַיִׁ ּפַ ח בְ אַ ּפָ יו נ ְִׁשמַ ת חַ יִׁ ים ַויְהִׁ י הָ ָ
" וַיִׁ יצֶּ ר יְהוָה אֱֹלהִׁ ים אֶּ ת הָ ָ
החומר הראשון הוא העפר מן האדמה ,ומה שהושפע עוד הם החיים .החיים הם תנועה כפולה ,פנימה והחוצה,
לצאת אל הפועל ,לצאת מהאחדות של הבורא ,ולחזור אליה ,רצוא ושוב .נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן,
החיים נעוצים במוות והמוות בחיים .כמו נשימה ופעימות לב .רק החומר הראשון שאין בו הגדרות והוא אחדות
פשוטה נברא בלי תיווך .כל מה שיוצא אל הפועל הוא על ידי תיווך ,כי הוא מוגדר ואינו אחדות פשוטה ,ואין לו
יחס עם האחדות הפשוטה .התיווך הוא החיים שניתנו בחומר הראשון ,החיים הם חייו של המקבל ,של החומר
הראשון ,לכן הריבוי הוא מצד המקבל ,הם מוגבלים ומוגדרים ,בזה יציאתם אל הפועל ויציאתם מהמקור הראשון,
כשלהבת מגחלת ,והם מוסרים את נפשם להתבטל כלפי הבורא כדי לדבוק בו .הם רוצים לחיות ורוצים למות
מיתת נשיקה ,על קידוש השם ,לדבוק בו ולהתבטל ,כי עזה כמוות אהבה.
 656הבריאה אינה בנקודת זמן מסויימת ,אין סתירה בין מה שהזמן היה מאז ומעולם ובין היות העולם נברא.
הבריאה הבלתי אמצעית אינה בריאה חומרית ,שהרי כאן הוא אומר שהיא מעל מדרגת הבריאה החומרית .היא גם
מעל ההתחדשות בזמן (המילה הערבית כאן משמשת בערבית מודרנית לציין מהדורת חדשות ,דברים חדשים שלא
היו מקודם וכעת התחדשו) .הבריאה הבלתי אמצעית היא בריאת החומר הראשון ,כלומר סך כל האפשרויות של
מה שיכול להימצא ,בין חומרי ובין מופ שט מחומר .החומרי כשהוא רק אפשרות אינו מוחשי .זו הבריאה שהיא
יש מאין מהבורא בלי שום תיווך .אחר כך יש רק מימוש של האפשרויות שכבר נבראו ,המימוש זו הבריאה עם
תיווך שנקראת יצירה או עשייה .התיווך הוא החומר ,הוא נברא ראשון ישר מהבורא ,ואחר כך מתהוות בו צורות
מכח החיים שיש בחומר .מה שהוא אפשרות בהכרח גם יתממש ,עם הזמן האפשרויות מתממשות בזו אחר זו.
עצם מה שיש חילוק בין אפשרות למימוש ותנועה מֵ אֶּ פְ שָ רּות למימוש (מה"בכח" אל ה"בפועל") ,זו הגדרת
התנועה והגדרת הזמן (אריסטו פיזיקה ג' א') ,וזה עצמו הבריאה עם תיווך ,כלומר היצירה .מבחינת היצירה
התנועה עצמה היא ההווייה (עיין במאמר התנועה יסוד ההווייה ,שבעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ,)35
ואילו מבחינת הבריאה ,ההתהוות של החומר הראשון מהאין הגמור ,הוא הרצון החופשי ,שם זה לא באופן של
תנועה ,ולא בשום אופן שיכול להיות מושג על ידינו.
וכמו שכתב הרמב"ן בראשית א' א':
"הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת .ואין אצלנו בלשון הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון "ברא";
ואין כל ה"נעשה"  -תחת השמש או למעלה  -הווה מן האין התחלה ראשונה .אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט
יסוד דק מאד ,אין בו ממש ,אבל הוא כוח ממציא ,מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל .והוא החומר
הראשון ,נקרא ליוונים "היולי" .ואחר ההיולי לא ברא דבר ,אבל יצר ועשה ,כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות
ותיקן אותן".
מה שהבריאה הראשונה אין בה שום תיווך וגם לא תיווך של זמן ,זהו משום ששם נברא גם הזמן עצמו .אין
לבריאה הזו 'לפני' ,כי 'לפני' פירושו זמן ,ובבריאה הראשונה נברא הזמן ולא היה 'מקודם' לבריאה הראשונה כי
לא היה זמן .כתבתי כי לא "היה" זמן ,וגם זה שקר כי המילה "היה" פירושה זמן שהיה בעבר .אין שום דרך לומר
עניין זה במילים ,כי איננו יכולים לתפוש אותו .הבריאה הראשונה פירושה שמהנצח התהווה הזמן .אם בוחנים
את מהות הזמן ממקום הימצאותנו שהוא בתוך הזמן ,אנו מוצאים שהזמן הוא בהכרח בלי קצה לשום כיוון ,תמיד
היה ותמיד יהיה ,כמו שהראה אריסטו בפיזיקה .אבל כל זה נתהווה מהנצח ,אין לו מציאות משל עצמו ,לכן זו
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שיטת מי שאומר שהעולם נברא ולא שיטת מי שאומר שהעולם קדמון .ואע"פ שאין מידה וקצה כלל לזמן אם
הולכים אחורה לעבר ,כל רגע ורגע בזמן מקבל תמיד מציאות מהנצח.
זה הביאור במה שכתב אפלטון בטימיאוס ש"הזמן הוא צלם נע של הנצח" .הזמן מוכרח להיות אין סופי במשכו
כדי להיות צלם של הנצח .במה שהזמן תמיד היה ואין לו נקודת התחלה על ציר הזמן עצמו ,אין זה אומר שהזמן
לא נברא ,הוא נברא כאין סופי ,בריאתו נולדת מהנצח ולא מתחילה בנקודה כלשהי על ציר הזמן (לא יתכן שתהיה
נקודת התחלה לציר הזמן כי אז בהכרח יהיה אפשר לשאול מה היה לפני הנקודה הזו וממילא כבר יש זמן מקודם,
ויש לאריסטו עוד עיונים להכריח עניין זה) .לכן אין סתירה בין מה שהזמן נברא לבין מה שהזמן תמיד היה ואין
לו נקודת התחלה שהיא נקודה כלשהי בזמן .הנצח קודם לזמן מבחינת סדר ההוויה ,לכן אומרים שהעולם נברא
מהאין בלשון עבר ,כאילו זה היה בנקודת זמן כלשהי בעבר ,שאחרי אי-מציאות נברא העולם והתחדש להימצא.
באמת יש סדר של קדימה מלפני בריאת העולם לאחרי בריאה העולם" ,מקודם" היה האין ,כלומר הנצח ,ו"אחר
כך" נברא העולם .אבל "קודם" ו"אחר כך" פירושם קדימה ואיחור בסדר ההווייה ,כלומר מי שנותן מציאות הוא
קודם למי שמקבל מציאות ,הסיבה קודמת למסובב ,הזמן מקבל מציאות מהנצח ,הוא מסובב ,אבל לא מדובר כאן
בקדימה זמנית ,שהרי אנו מדברים על הנצח .ממבטנו שהוא בתוך העולם של הזמן אנו אומרים שהזמן תמיד היה
ושהבריאה שלו מתמדת כל רגע ורגע.
זהו שאומר כאן אבן סינא שקדימה זמנית ,וכגון קדימת האב לבן ,היא מדרגה נמוכה יותר מהבריאה הבלתי
אמצעית ,והיא תמיד צריכה תיווך .האב הוא סיבה קרובה לבן ,הסיבה הרחוקה היא הבורא ,אבל יש תיווך בין
הסיבה הרחוקה לקרובה ,והקרובה אף היא צריכה מערכת של דברים שנדרשים להשלים את הסיבה ,וצריכה תיווך
של חומר כלי וזמן.
זה מה שכתב המורה נבוכים ב' י"ג:
"הדעת הראשון  -הוא דעת כל מי שהאמין תורת 'משה רבינו ע"ה'  -הוא שהעולם בכללו  -רצוני לומר כי כל
נמצא מלבד האלוה ית'  -האלוה המציאו אחר ההעדר הגמור המוחלט ושהאלוה ית' לבדו היה נמצא ולא דבר
בלעדיו לא מלאך ולא גלגל ולא מה שבתוך הגלגל; ואחר כן המציא כל אלה הנמצאות כפי מה שהם ברצונו וחפצו
לא מדבר; ושהזמן עצמו גם כן מכלל הנבראים  -כי הזמן נמשך אחר התנועה והתנועה  -מקרה במתנועע;
והמתנועע ההוא בעצמו אשר הזמן נמשך אחר תנועתו  -מחודש והיה אחר שלא היה; ושזה אשר יאמר היה האלוה
קודם שיברא העולם  -אשר תורה מלת 'היה' על זמן  -וכן כל מה שיעלה בשכל מהמשך מציאותו קודם בריאת
העולם המשך אין תכלית לו  -כל זה שיעור זמן או דמות זמן לא אמתת זמן; כי הזמן  -מקרה בלא ספק והוא אצלנו
מכלל המקרים הנבראים כשחרות וכלובן ואף על פי שאינו ממין האיכות אלא שהוא בכלל  -מקרה דבק לתנועה
כמו שהתבאר למי שהבין דברי אריסטו בבאור הזמן ואמיתת מציאותו:
ונבאר הנה ענין  -ואף על פי שאינו מכונת מה שאנחנו בו אלא שהוא מועיל בו  -והוא שאשר חייב העלם ענין
הזמן מהרבה מאנשי החכמה עד שערבבם ענינו  -היש לו אמיתות במציאות או אין אמיתות לו?  -כגלינוס וזולתו
הוא היותו מקרה במקרה; כי המקרים הנמצאים בגשמים מציאות ראשונה כמראים וכטעמים הם יובנו בתחלת
מחשבה ויצוירו עניניהם; ואמנם המקרים אשר נושאיהם מקרים אחרים  -כלהט במראה והנטיה וההקף בקו -
יעלם ענינם מאד ובלבד כשיחובר אל זה שיהיה המקרה הנושא בלתי עומד על ענין אחד אך ישתנה מענין אל ענין
 יעלם הדבר יותר .ונקבצו בזמן שני הענינים יחד שהוא מקרה דבק לתנועה והתנועה מקרה למתנועע; ואיןהתנועה כדמות השחרות והלובן אשר הם ענין מיושב אבל אמיתת התנועה ועצמותה  -שלא תתישב על ענין
ואפילו כהרף עין  -וזה ממה שחיב העלם ענין הזמן .והכונה שהוא אצלנו דבר נברא מתהוה כשאר המקרים
והעצמים הנושאים למקרים ההם .ולזה לא תהיה המצאת האלוה לעולם בהתחלה זמנית כי הזמן מכלל הנבראים:
והתבונן זה הענין מאד בעבור שלא תתחיב התשובות אשר אין לנטות מהם למי שיסכל זה .כי כשתקים זמן קודם
העולם תחויב להאמין הקדמות כי הזמן  -מקרה ואי אפשר לו מבלתי נושא ויתחיב מציאות דבר קודם מציאות זה
העולם הנמצא עתה  -ומזה היא הבריחה:
363

חלק ה  -מטאפיזיקה

וזו היא אחת הדעות והיא  -יסוד תורת 'משה רבינו' ע"ה בלי ספק והיא שניה ליסוד היחוד  -לא יעלה בדעתך זולת
זה .ו'אברהם אבינו ע"ה' התחיל לגלות זה הדעת אשר הביאו אליו העיון; ולזה היה קורא "בשם יי אל עולם".
וכבר הראה זה הדעת באמרו "קונה שמים וארץ""
וכן כתב שם ב' ל':
"דע  -שיש הפרש בין הראשון וההתחלה .וזה שההתחלה היא נמצאת במה שהיא לו התחלה או עמו  -אף על פי
שלא תקדם לו בזמן  -כמו שיאמר שהלב  -התחלה או עמו  -אף על פי שלא תקדם לו בזמן  -כמו שיאמר שהלב -
התחלת החי והיסוד  -התחלת מה שהוא לו יסוד; וכבר יוחלט גם כן על זה הענין שהוא  -ראשון .אבל הראשון
אמנם יאמר על הקודם בזמן לבד מבלתי שיהיה הקודם ההוא בזמן סיבה למתאחר אחריו  -כמו שיאמר "ראשון
מי שדר בזה הבית  -פלוני ואחריו  -פלוני" ולא יאמר "פלוני  -התחלת פלוני" .והמילה אשר תורה על הראשון
בלשוננו היא 'תחלה' " -תחילת דיבר יי בהושע"; ואשר תורה על ההתחלה 'ראשית' שהוא נגזר מן 'ראש' ,אשר
הוא התחלת החי לפי הנחתו:
והעולם לא נברא בהתחלה זמנית כמו שבארנו כי הזמן  -מכלל הנבראות .ולזה אמר "בראשית"  -וה'בי"ת' כ'בי"ת'
כלי' [תרגום שוורץ :הבי"ת היא במשמעות "בתוך"]  -ופרוש זה הפסוק האמיתי  -כן בהתחלה ברא האלוה
העליונים והתחתונים; זהו הפירוש המסכים לחידוש העולם"
מה שהזמן האין סופי נולד מהנצח ,ולכן הוא נברא ומחודש ונאמר עליו שהוא התחדש אחרי שלא היה ,אף על פי
שמצד הזמן תמיד היה ,חז"ל אמרו משל על זה ,שזה כמו עוף שמטיל ביצה בגודל מעל כל מה שאפשר לשער
(הביצה נפלה והטביעה שישים כרכים ושברה שלוש מאות ארזים) .העוף הוא הנצח והוא מטיל את ביצת הזמן
שיש בו משך זמן אין סופי ,כמו שעוף מטיל ביצה ענקית .עיין בכורות נ"ז ב').
זה שכתב המורה נבוכים ב' י"ז (עיין שם בכל הפרק) ,לגבי מה שהתנועה (שהיא הזמן) היא משך שאין לו סוף גם
לצד העבר ,אין תחילה להווייתו ,זה אמת ,והוכחת אריסטו לזה אמת ,רק שמקור בריאת הזמן אינו על ציר הזמן.
זה לשונו לגבי התנועה (והוא הדין זמן):
"וכן נאמר בתנועה בשוה שהוא הביא ראיה מטבע התנועה שהיא בלתי הוה ולא נפסדת .והענין אמת שאנחנו
נאמר כי אחר המצא התנועה על זה הטבע שהיא נחה עליו לא ידומה הויתה והפסדה  -הויה כללית והפסד כללי
כהוית התנועות הפרטיות ההוות וכהפסד התנועות הפרטיות; והוא ההקש בכל מה שיתחיב לטבע התנועה .וכן
המאמר בתנועה הסיבובית אין התחלה לה הוא אמת אחר המציא הגשם הכדורי המתנועע בסיבוב לא תצויר
בתנועתו התחלה"
ביהדות נעשה מנהג ,לפחות במאות השנים האחרונות ,למנות את השנים לבריאת העולם ,והרי לפי מה שהתבאר
אפשר ללכת בזמן אין סוף שנים אחורנית ולא להגיע לנקודת הזמן של בריאת העולם ,כי היא נובעת ממה שמעל
הזמן ,מהנצח .ולא יתכן שיהיה מניין סופי של שנים מאז בריאת העולם .אלא וודאי הכוונה במניין ה'תשפ"א שנים
לבריאת העולם היא לבריאת האדם ,כמו שנאמר במדרש ובתפילת ראש השנה ובמפרשים .אם יש מדרש שבו
משמע שמדובר בבריאת העולם ממש ,ואם אין להטיל ספק במהימנותו ומהימנות הנוסח שלו ,אז בלי ספק זה
משל עמוק ואינו כפשוטו .וכמו שששת ימי בראשית הם משל עמוק לפי כל המפרשים ואינם כפשוטו ,שהרי לפני
היום הרביעי לא היו מאורות ולא היו ימים ושנים.
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פרק י
הערה ורמיזה :המציאות של דברים אפשריים מצד עצמם הכרחית על ידי סיבתם
657

ברור כמושכל ראשון שההכרעה לצד אחד משני הקצוות של האפשרויות השקולות של דבר כלשהו
(שלא היה ואחר כך היה ,)658מוכרע על פני הקצה השני מחמת דבר או סיבה מסויימים ,659אע"פ שאפשר
 657האפשרות שכוכב כלשהו יעמוד ברקיע דווקא במקום זה שקולה לגמרי לאפשרות שיעמוד במקום סמוך לו.
אין שום נימוק שכלי למקום המדוייק של הכוכב ,ואין שום צד לומר שיש עדיפות למקום מסויים כלשהו לעמידת
הכוכב בו.
 658לא מדובר כאן דווקא בשתי האפשרויות של הדבר שהן להימצא או שלא להימצא ,כמבואר מההמשך .אלא
בכל דבר שהיה יכול באותה מידה להיות אחר ,כמו למשל המקום של הכוכב .אבן סינא אומר כאן שהכרעה בין
שתי אפשרויות שקולות ,קיימת רק בדברים שלא היו ואחר כך היו ,כלומר דברים שאינם נצחיים ,הם העצמים
החומריים ,שכפופים לשלטון המקרה .גרמי השמים הם נצחיים ,אינם תחת שלטון המקרה ואין בהם שינוי כלל
(מלבד שינוי מקום לפי התנועה המעגלית) ,ולכן לא ייתכן שתהיינה בהם שתי אפשרויות שקולות .גרמי השמיים
אינם משתנים ואינם תחת המקרה כי הם לפי ההכרח ,כלומר לפי גזרת החכמה .כמו שאחת ועוד אחת הם שתיים
זהו דבר מוכרח ונצחי כי הוא על פי גזרת החכמה .בגזרת החכמה הכל מוכרע כמו במתימטיקה ואין כלל אפשרויות
שקולות שיש להכריע ביניהן.
נקטתי בדוגמה ממיקום הכוכבים לפי המורה נבוכים ב' י"ט .הוא הביא בחלק א' ע"ד שהמדברים ראו את הכרעת
הרצון האלוהי הפשוט גם בצבעי הפרחים .האפשרויות שהפרח יהיה אדום או סגול שקולות ,ואין נימוק למה
הפרח יהיה סגול או אדום (לפעמים מאותו צמח יוצאים פרחים כאלה או כאלה .וגם אחרי ידיעת הגנטיקה השאלה
נשארת מה הכריע שדווקא פרח זה יקבל גן זה) כי זה עניין מקרי ולא שכלי ,ובהכרח יש רצון אלוהי שהכריע.
המורה נבוכים לא הביא מגופים שתחת גלגל הירח כי הם משתנים לפי שינוי מזג הרכבת ד' היסודות ,ושינוי מזג
היסודות עניינו להסתיר מעינינו שהמקרים הם גילוי הרצון האלוהי הפשוט .לכן כדי להיווכח בזה בגלוי הוא נושא
עיניו השמיימה לגלגל השמיני של כוכבי השבת ששם אין שינוי מזג של הרכבת היסודות ,כי הגלגלים הם מהחומר
החמישי האחד.
הפיזור של כוכבי השבת בגלגל השמיני דווקא באופן כזה אינו נראה כלל כנובע מהכרח שכלי ,אלא וודאי שהוא
מקרי .מקריות יש רק בחומר הארצי ולא בגרמי השמיים.
הביאור בזה הוא לפי מה שכתבתי בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  50במאמר שכותרתו "הנמשל של
חכמת הקבלה" שבכל הדברים ישנם כל חמשת היסודות ,וזה מפורש ברור בלשון אריסטו .גרמי השמיים נקראים
שהם מהחומר החמישי כמו שמי הנחל נחשבים שהם מיסוד המים ,והעפר שאנו דורכים עליו נחשב שהוא מיסוד
העפר .מבואר באריסטו שלא רואים בטבע יסוד נפרד ,אלא גם העפר והמים והאוויר והאש שאנו רואים בטבע הם
גופים המורכבים מכל ד' היסודות ,רק שאחד מהיסודות ניכר בהם ביותר .על דרך זה היסוד החמישי ניכר ביותר
בגרמי השמים ,אבל באמת גם בהם יש מכל היסודות .זהו שכתב אריסטו (התהוות בעלי החיים ג יא b16-24) 761
שייתכן שיימצאו בעלי חיים על פני הירח .והרי החומר החמישי אינו לו שום מוחשיות כלל ואין ביכולתנו לעמוד
על טיבו כלל ,כמבואר בכמה מקומות .והרי עמדו אנשים על הירח וראו שהוא גוש אבן והביאו אבנים מהירח.
עיקר מציאותם של הגלגלים ועיקר מקומם ותנועתם הם בחומר החמישי והם נמצאים על פי הכרח גזירת החכמה
והם נצחיים ואין בהם שינוי ואין בהם מקום למקרה ואין בהם אפשרויות .אבל על גבי זה יש רובד של מציאות
חומרית ,ששם הם כמו כל העצמים החומריים שתחת גלגל הירח .מקום הכוכבים הקבועים בגלגל השמיני אינו
משתנה לפי שינ וי מזג היסודות ,אבל הוא בכל זאת שייך לצד החומרי של הגלגלים ושייך בו מקרה לא שכלי
באותה מידה כמו הדברים הארציים החומריים שמקודם לא היו ואחר כך היו.
 659במורה נבוכים א' ס"ט ,כתב שהמדברים דייקו להבחין בין הניסוח שהבורא הוא סיבת העולם ובין הניסוח
שהבורא הוא הפועל של העולם' .סיבה' משמע חיוב הכרחי של המסובב מהסיבה לפי חוקי השכל .אם הרצון
365

חלק ה  -מטאפיזיקה

לשכל האנושי לא לשים לב לדבר הברור הזה ולהיזקק למינים אחרים של הוכחה .660הכרעה זו של
האפשרויות השקולות ,ושל הגבול השייך לדבר זה ,מוכרעת או אחרי שכבר הוכרחה מציאות הדבר על
ידי הסיבה ,או כשעדיין לא הוכרחה מציאותו ,אלא מכח הסיבה נעשה נמצא כקיום בכח ,661כיוון שבשום
פנים ההכרעה של השקילות של האפשרויות אינה נמלטת מלהיות מסובבת על ידי הסיבה .כך ששוב אנו

האלוהי החופשי פועל את המציאות באופן שמעל השכל ,בלי שום חוקיות והכרח ,זו פעולה ולא הולדת מסובב
מהסיבה .פעולה לדעתם היא שם כללי ,כל מה שמחמתו משהו אחר נמצא הרי הוא פעל אותו .יש פעולה בדרך
של סיבה שהיא פעולה הכרחית לפי חוקי השכל ,ויש פעולה שאינה לפי חוקי השכל ההכרחיים אלא מרצון חופשי,
ואז היא לא נקראת סיבה אלא נשארת בשם הכללי של פעולה .הרמב"ם שם דוחה את ההבחנה הזו ,כי במה
שמתחת לבריאה ,ביצירה ובעשייה ,גם פעולה שהיא מרצונו החופשי של הבורא ,שהיא מקרית ,יוצרת סיבה
שממנה נעשה הדבר הנפעל .המקרה פועל את המחודש כמו שסיבה פועלת את המחודש ,אין מקרה גלוי בטבע,
המקרה תמיד נכנס ללבוש של סיבה .אם במקרה נשבר הכד ,זה לא שהוא עמד במקומו שלם וכך סתם נשבר בלי
שום סיבה על דרך נס ,אלא שבמקרה נפלה עליו אבן .והאבן לא במקרה זזה ממקומה מעצמה ונפלה ,אלא במקרה
נשבה רוח והזיזה אותה עד שנפלה .נשיבת הרוח במקום המסויים הזה בכח מסויים כזה ,אפשר שקרתה במקרה
בלי סיבה כי זה דבר שעין אדם לא שולטת בו .אם ימציאו מחשב משוכלל שיכול למדוד ולחשב את כל תנועות
האוויר ושינויי הטמפרטורה והלחץ ולדעת בדיוק איפה תנשב רוח ,אז נשיבת הרוח כבר לא תהיה נעלמת מעיני
אדם ולכן לא תהיה מעצמה במקרה גלוי שהוא כמו נס בעינינו ,אלא מכח סיבה כלשהי ,ואותה סיבה היא זו שתהיה
במקרה.
לכן אבן סינא כאן אומר "מחמת סיבה או דבר מסויימים" ,הכוונה סיבה או פעולה שבאמת אין ביניהם חילוק,
וקורא לפעולת הרצון האלוהי החופשי שהוא זה שמכריע בין האפשרויות "סיבה".
 660אנשים לא מבחינים שההכרעה היא הוכחה למציאות האלוה ,ומבקשים הוכחות נוספות .ההוכחה היא שאם
כוכב מסויים נמצא במקום פלוני ולא במקום אחר ,ואין לזה הכרח שכלי ,בהכרח משהו היה סיבה להכרעה שיהיה
דווקא במקום זה ולא במקום אחר .אם זו לא סיבה שכלית אז זהו בהכרח הרצון האלוהי החופשי .כי אין שום
אפשרות אחרת להסביר מה הכריע .עיין בזה מו"נ ב' י"ט .המחשבה המודרנית לא רואה בזה הוכחה ,אלא לדעתה
הכוכב נמצא דווקא שם סתם כך לפי ההזדמן ,באופן שרירותי ,מעצמו ,בלי שמשהו אחר פעל שזה יהיה כך .כך
ההסתכלות המודרנית על 'מקרה' .אין לאבן סינא הוכחה נגד המבט המודרני ,הוא רק אומר שזה מושכל ראשון
שלא יתכן שההכרעה תהיה מעצמה סתם כך אלא בהכרח סיבה או דבר מסויימים הכריעו אותה.
 661הסיבה פעלה שיהיה נמצא רק כאפשרות .לפני הסיבה לא היתה אפשרות שדבר זה יתממש ,הסיבה פעלה שיש
אפשרות שהוא יתממש להיות נמצא בפועל.
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חוזרים למצב הראשון של חיפוש הסיבה להכרעת האפשרויות השקולות ,ולזה לא יהיה שום המשך.662
לכן האמת היא שהכרעת האפשרויות השקולות מוכרחת על ידי הסיבה.663
 662לפני שאבן סינא לימד אותנו ,לא ידענו שגם לפני שפרח קיבל מציאות ,והיה רק בגדר אפשרות ,גם אז היה
צריך לשאול מה הכריע שהוא דווקא אדום ולא סגול .אבן סינא חידש לנו שגם לפני שהפרח היה נמצא בפועל
הוא היה נמצא כאפשרות ,ההתהוות שלו להימצא בפועל היא רק מימוש אפשרות ,וכבר בשלב האפשרות היה
צורך בהכרעה האם אפשרות קיומו היא כפרח אדום או כפרח סגול .לפני שידענו זאת ,יכולנו לחשוב שהכרעה
אינה יכולה להיות בדברים שעדיין לא קיבלו מציאות בפועל .לפי זה היה מקום לומר שבאמת ההכרעה לגבי צבעו
של הפרח לא נבעה מרצון אלוהי פשוט שהוא המקרה (שהוא הסיבה להכרעה המקרית לגבי צבעו של הפרח),
אלא ההכרעה נובעת מכך שכשהפרח מקבל מציאות הוא מוכרח לקבל מציאות כפרח בעל צבע מסויים אחד .כיוון
שקיבל מציאות ,זה עצמו גרם שהפרח יקבל צבע אחד מסויים דווקא ,כי אי אפשר להימצא בלי צבע מוגדר ,וכיוון
שהיה הכ רח לצמצם את מספר האפשרויות של הצבעים לאחד ,הזדמן שהוא אדום ולא סגול ,ובאותה מידה היה
יכול להיות סגול .לא היה משהו שבחר בכוונה דווקא את האדום (ועיין במו"נ א' ע"ד בדרך שישי שיש שם סברא
דומה).
אבן סינא דוחה את זה ואומר שקבלת מציאות היא רק מימוש אפשרות שהיתה מקודם ,ולכן בשלב האפשרות
הייתה הכרעה בכוונה לבחור דווקא אפשרות של צבע זה ולא של אחר .וחזרנו למצב שבו אנו מתבוננים בהכרעה
זו ורואים שבהכרח רצון מכוון הכריע כך.
לכאורה כעת שוב נלך צעד אחורה ונאמר אותו טיעון ,שכשנבראו האפשרויות היה הכרח שייבראו באופן מסויים,
ומכח ההכרח הזה שהן צריכות להימצא ,ובאופן מסויים כלשהו ,זה עצמו הכריח שתהיה הכרעה כלשהי ולא היתה
כאן בחירה של רצון מכוון .על זה אומר אבן סינא שלא יתכן להמשיך ללכת אחורה בצעד כזה ,כי אפשרויות לא
משועבדות להכרעה מסויימת ,אם אפשרויות הפרח נבראו כאפשרויות להיות אדום או סגול ,היה אפשר גם
שייבראו אפשרויות לאין סוף צבעים נוספים ,ומה שהפרח יכול להיות רק אדום או סגול ולא צהוב ,על זה היתה
הכרעה ,וכיוון שאין זו גזירת חכמה ,יש לשאול רצונו הפשוט של מי הכריע ,והרי חזרנו לשאלה שבה פתחנו,
ומזה אי אפשר להמשיך ללכת צעד אחורה.
 663לשון המורה נבוכים ב' י"ט:
"ויותר נפלא מזה אלו הכוכבים הרבים אשר בשמיני כולם כדורים קצתם קטנים וקצתם גדולים כוכב הנה ואחר
בריחוק אמה כפי ראות העין ועשרה נלחצים נקבצים וחתיכה גדולה מאד אין דבר בה  -מה הסיבה המיחדת לזאת
החתיכה בעשרה כוכבים והמיחדת לאחרת בהעדר הכוכבים? ועוד גשם הגלגל כולו  -גשם אחד פשוט אין חילוף
בו  -ולאי זו סיבה היה זה החלק מן הגלגל יותר ראוי בזה הכוכב הנמצא בו מן החלק האחר .וזה כולו וכל מה
שהוא ממינו אמנם ירחק מאד גם יקרב להמנעות כשיאמן שזה כולו היה על צד החיוב מהאלוה [חיוב פירושו
שכל ,והכוונה שלומר שדרך פיזור הכוכבים בשמיים יש לה הבנה שכלית הוא רחוק מאוד קרוב לנמנע] כמו שיראה
אריסטו:
אמנם כשיאמן שזה כולו  -בכונת מכון עשה כן לא יתחבר לזה הדעת דבר מן התמה ולא רוחק כלל ולא ישאר
מקום חקירה אלא אמרך מה הסיבה בכונת זה? ואשר יודע על הכלל שזה כולו  -לענין לא נדעו [אם אומרים שיש
גילוי של רצון אלהי פשוט בעולם ולא רק שכל ,אז נוכל לומר שפיזור הכוכבים כמו שהם מפוזרים סיבתו היא
רצונו של האלוה .כך מצד אחד אכן אין שום הסבר שכלי לזה ,ומצד שני יש לזה סיבה .איננו מבינים את הסיבה
כי הרצון האלוהי הוא מעל השכל ,אבל בכללות יודעים שיש סיבה שהיא רצונו הפשוט [שהוא מעל השכל]]; ואין
זה פועל בטל ולא כאשר הזדמן .שאתה כבר ידעת שגידי איש הכלב והחמור ועצביהם לא נפלו כאשר הזדמן באי
זה שיעור שנזדמן ולא היה זה הגיד עב ואחר דק ועצב מסתעף סעיפים רבים ואחר לא יסתעף כן ואחד יורד ישר
ואחד נברך  -במקרה ושלא היה דבר מזה אלא לתועלת כבר נודע הכרח היותם כך; ואיך ידמה משכיל שיהיו
הנחות אלו הכוכבים ושיעוריהם ומספרם ותנועות גלגליהם המתחלפים ללא ענין או כאשר הזדמן? אין ספק כי
כל דבר מהם הכרחי לפי כונת המכון; וסידור אלו הענינים על צד החיוב לא בכונה ["כוונה" פירושה רצון חופשי.
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סידור על צד החיוב לא בכוונה ,פירושו סידור על צד השכל ולא על צד הרצון הפשוט]  -ענין רחוק מן הציור מאד
מאד:
ואין ראיה אצלי על הכונה יותר גדולה מהתחלפות תנועות הגלגלים והיות הכוכב קבוע בגלגלים .ולזה תמצא
הנביאים כולם לקחו הכוכבים והגלגלים מופת על מציאות האלוה בהכרח; ובא בענין אברהם מהבינתו בכוכבים
מה שכבר התפרסם; ואמר ישעיה מעורר על עשות הראיה בהם "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה? וכו'"; וכן
ירמיהו אמר "עושה השמים"; ואמר אברהם "יי אלוקי השמים"; ואמר אדון הנביאים "רוכב שמים" כמו שבארנו.
וזו היא הראיה האמיתית אשר אין ספק בה! ובאור זה כי כל מה שתחת הגלגל מן החלופים  -ואף על פי שהחומר
שלהם אחד כמו שבארנו  -תוכל לשום מיחדם כוחות גלגליים והנחות החומר מן הגלגל כמו שלימדנו אריסטו;
אמנם החילופים הנמצאים בגלגלים ובכוכבים  -מי הוא מיחדם כי אם האלוה ית'? ואם יאמר אומר השכלים
הנפרדים  -לא הרויח בזה המאמר מאומה .ובאור זה כי השכלים אינם גשמים שיהיה להם הנחה מן הגלגל [כלומר
אין להם הגדרת מקום ביחס לגלגל]  -ולמה זה יתנועע זה הגלגל תנועתו התשוקיית אל שכלו הנפרד לצד המזרח
ואחר למערב? התראה זה השכל האחד בצד המערב והאחר בצד המזרח? והיות זה מאחר וזה ממהר  -ולא ימשך
זה על ערך רוחק קצתם מקצתם כמו שידעת? ואי אפשר בהכרח מבלתי שיאמר שטבע זה הגלגל ועצמו חיב
שיתנועע לזה הצד ובזאת המהירות ושתהיה תשוקתו מחיבת זה הענין כן .וכן יאמר אריסטו ובזה יבאר:
הנה כבר שבנו למה שהיינו תחלה בו ונאמר אחר שהיה החומר שלהם כולם  -אחד  -באי זה דבר התיחד זה בטבע
מבלתי טבע האחר והיתה בו תשוקה אחת תחיב לו זה המין מן התנועה מתחלפת לתשוקת האחר אשר חיבה לו
מן תנועה אחרת?  -אי אפשר מבלתי מיחד בהכרח! הנה כבר הוציאתנו זאת הבחינה אל המחקר על שתי שאלות.
אחת מהם הבמציאות זה ההתחלפות יתחיב שיהיה זה בכונת מכון בהכרח לא על צד החיוב או לא יתחיב? והשאלה
השנית האם בהיות כל זה בכונת מכון יחד זה היחוד יתחיב שיהיה זה מחודש אחר העדר או לא יתחיב זה? כו'"
ביסוד העניין יש הסכמה עם המדברים (עי' מו"נ א' ע"ד דרך חמישי .לפי המדברים כל דבר שיש בו ייחוד ,כלומר
הכרעה למה הוא דווקא כך והרי היה יכול להיות אחרת ,הוא ראיה לגילוי הרצון האלוהי ,לפי הרמב"ם זה מתגלה
בעיקר בדברים שהם מעל גלגל הירח שם לא שולטת תנועת מזג היסודות) .כלומר זה עניין שהוא ברור מאליו גם
לכח הדמיון ,למבט הילדותי והמבט של ההמון ,ולא צריך להגיע לשימוש בשכל עיוני כדי לראות אותו.
המחשבה המערבית המודרנית ,שמאחרי תקופת הרנסאנס ,אין לה קושי כלל לומר שהדרך המדוייקת של פיזור
הכוכבים ברקיע ,ההכרעה שכוכב זה יהיה דווקא במקום זה ולא מעט לצד ,היא סתם כך על דרך ההזדמן .כמו
ההבנה המודרנית לעניין של 'מקרה' ,משהו שקרה סתם כך ,מעצמו ,באופן שרירותי ובלי שום פשר .זה לא מוכיח
כלל שיש רצון אלוהי פשוט שהוא בלתי מובן בשכל שהוא זה שהכריע שהכוכב יהיה בדיוק שם ולא מעט לצד.
הרמב"ם אומר כמו אבן סינא כאן שזה פשוט כמושכל ראשון:
"איך ידמה משכיל שיהיו הנחות אלו הכוכבים ושיעוריהם ומספרם ותנועות גלגליהם המתחלפים ללא ענין או
כאשר הזדמן? אין ספק כי כל דבר מהם הכרחי לפי כונת המכון [הכרחי פירושו ׂשֵ כֶּל שמובן לאדם ,שכל הכרחי
מטבעו ,אחת ועוד אחת הם בהכרח שתים ולא שלוש .וכוונה פירושו גילוי של רצון אלהי פשוט חופשי שהאדם
יודע שהוא סיבת מה שהאלוה רצה אבל אינו מבין את הרצון הזה ואין בו הכרחיות וחוקיות]"
מול זה אומרת המחשבה המודרנית :מובן מאליו ,כמושכל ראשון ,שהנחות הכוכבים הן ללא עניין וכאשר הזדמן.
אין שום קושי כלל לחשוב כך.
אבן סינא לא רוצה להגיע להבאת הוכחות או נימוקים לעניין זה ,כי אחרי שזה מושכל ראשון כל כך מובן מאליו,
כל ניסיון כזה כבר יהיה הודאה בכך שהעניין הזה לא לחלוטין מובן מאליו.
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ההבדל הקיצוני בין המושכלות הראשונים נובע מתחילת המפגש של האדם עם המציאות .אצל הקדמונים המבט
הראשון בעולם ראה סדר ,הרמוניה ,יופי ,שכל ,רצון ,כוונה וכיו"ב .וגם ראה שכל זה מופנה אל האדם ,כי הכל
מדבר לפי כלי התפישה של האדם .כמו שתינוק ברגע הראשון יודע ששדי אמו אינם גיבוב חומר דומם שרירותי
מקרי וחסר פשר ,אלא הוא תופש את זה כמשהו מ אורגן בעל תכלית וכוונה שיש לו פנייה אליו ,ולכן הוא מטפס
ומנסה לינוק .המחשבה המערבית התגברה על התפישה הראשונית הזו בחשבון שאומר שהיו אין ספור יצורים
שהעולם לא פנה אליהם ולא היה הרמוני ויפה כלפיהם ,אלא העולם היה כמו תנאי השטח בכוכב מאדים ביחס
אליהם ,והם נכחדו .במקרה שרירותי חסר פשר חלו מוטציות בכמה יצורים שגרמו להם לא להיכחד למרות
התנאים השרירותיים ,וזה האדם שכעת מותאם למציאות שהוא חי בה .זה חישוב אבל זה לא מושכל ראשון ,תינוק
לא יחשוב כך ויימנע מלינוק ,שהרי אם הכל מקרי ושרירותי קרוב לוודאי שהחלב ירעיל אותו ומניין לו אם יש לו
את המוטציה שמאפשרת לשרוד עם חלב כזה .אצל הקדמונים התפישה של התינוק כלפי שדי אמו היא אותה
תפישה כלפי כל המציאות ,ואכן באמת כל תינוק תופש את כל המציאות באופן כזה (בציורי ילדים לרוב יש לשמש
ולירח תווי פנים ,לבטא שהילד תופש אותם כחיים ופנים אליו .יש ילדים שאם קיבלו מכה מהרצפה הם רוצים
שהרצפה תקבל מכה בחזרה) .הקדמונים לא ראו שום סיבה להתאמץ לנסות לצאת מהתפישה הזו .היא טבעית,
פשוטה ,ואפשר להתבגר איתה ולהחכים איתה ולעשותה שיטתית מדויקת ועמוקה ,למרות שהיסוד שלה בעיני
האדם המודרני האתאיסט המטריאליסט הרציונליסט הוא תינוקי .לכן לא יתכן שתהיה בעולם הכרעה שאין לה
מישהו שהכריע אותה ,כמו שהיד של האם לא יתכן שתנוע בלי שהאם רצתה והכריעה בזה .העולם חי ,הוא דיבור.
לכן פשוט שאבחר כמושכל ראשון לראות את השמש סובבת סביב הארץ כי זה מה שהדיבור החי אומר ,ואע"פ
שמוכח באריסטו שהוא ידע שיש אפשרות לבחור לומר שהארץ סובבת סביב השמש (מטאפיזיקה ספר אטא פרק
ד' ,עמ' 1044ב משורה  10והלאה ,והוא גם לא פסל את דעת הפיתגוראים שהשמש במרכז .כי הפיתגוראים הקשיבו
לרובד אחר של מה שהטבע מדבר ,ואפשר ביצירת ספרות שתהיה נקראת בשני רבדים ,והצד הטכני לא מפריע
לזה) .באמת בלי התפישה של הקדמונים צריך להכחיש כל כך הרבה מושכלות ראשונים .למשל לפי התפישה
המודרנית אין שום סיבה שאדם יעדיף נוף טבעי של אגם או הרים או שקיעה וכיו"ב ,יותר מנוף עירוני או משהות
בחדר סגור ,הטבע לשיטתם הוא גיבוב מקרי לגמרי ,בלי שום סדר ,שבמקרה היו יצורים ששרדו בו והיו שנכחדו,
לכן לא יתכן שיהיה בו יופי .יש עוד כל כך הרבה מושכלות ראשונים בכל הרמות ,והוכחות חותכות לאין מספר,
נגד התפישה המודרנית ,כך שאדם צלול לא יראה שום סיבה שכלית כלל ועיקר להכחיש את מה שאצלו מושכל
ראשון ולנסות "ל ְַחצֹב לָהֶּ ם בֹארוֹת בֹארֹת נ ְִׁשבָ ִׁרים אֲשֶּ ר ֹלא יָכִׁ לּו הַ מָ יִׁם".
במו"נ א' ע"ד דרך שישי כתב:
"אילו אמרת שזה הנחושת אינו בקיבול צורת המחם יותר ראוי מאשר הוא בקבול צורת המנורה; וכאשר מצאנוהו
מנורה או מחם ידענו בהכרח שמיחד ומכוון כיוון אחד משני אלו העוברים ["עובר" פירושו דבר שיכול להיות] -
שכבר התבאר שהנחשת נמצא ,ושני העוברים המיוחסים לו נעדרים ממנו קודם הכרעת המכריע".
הוכחה זו מתקבלת גם במחשבה המודרנית ,כי מציאות של כלים נתפשת כמציאות שמדברת עם האדם ,פונה אליו.
יוצר הכלים לא פועל במקריות שרירותית אלא הוא מדבר עם קהל הלקוחות הפוטנציאלי של הכלים .לכן אם
החפץ היה יכול להיות מיחם והוא כעת מנורה זה מראה בעליל שמישהו בחר בכוונה שיהיה דווקא מנורה ולא
מיחם ,לא יתכן שהחפץ הזדמן לו סתם כך במקרה חסר פשר להיות מנורה ולא מיחם .הקדמונים רואים את הטבע
באותו מבט של מי שרואה מדף עם כלים.
באמת גם לפי עיון רציונלי מודרני ההוכחה של אבן סינא למציאות הבורא שמגלה את רצונו החופשי ,מכך שמשהו
בהכרח הכריע את האפשרויות השקולות לגבי מקומו של הכוכב וכיו"ב ,היא תקפה .הרי אם לפתע יופיע גוף
לפנינו ,ומישהו יאמר שהגוף הופיע סתם כך ,מעצמו ,בלי שום סיבה ולא משום מקור ,לא נוכל לקבל את זה .גם
אם גוף עומד לפתע ינוע בלי שום מניע ושום סיבה כלל ,לא נוכל לקבל את זה .זה נגד השכל כמו שמרובע
שאלכסונו שווה לצלעו הוא נגד השכל .כלומר יש מושכל ראשון שדבר כזה לא ייתכן .כעת נתבונן איך קרה
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שהכוכב עומד דווקא שם ולא במקום אחר .לומר שזה קרה כך סתם מעצמו זה בדיוק כמו שנאמר שגוף התהווה
סתם כך מעצמו או שהתחיל לנוע סתם כך מעצמו.
הסיבה שאיננו מרגישים שזה אותו הדבר ,היא שאנו לא מאמינים כלל במקרה אמיתי .ברור לנו שהמיקום המסויים
של הכוכב נקבע בדרך סיבתי ת כלשהי ,היו חלקיקי חומר ,פעלו עליהם כוחות פיזיקליים של תנועה ומשיכה
וכיו"ב ובאופן שניתן לחישוב מתימטי יצא שמקומו של הכוכב דווקא שם .אם היינו יודעים על כל חלקיקי החומר
וכל הכוחות הפועלים בדיוק מספיק היינו יכולים לחשוב מראש שהכוכב ייווצר דווקא במקום הזה .המטריאליזם
(התפישה שעיקר המציאות הוא החומר) קשור בהכרח בדטרמיניזם (דטרמיניזם הוא התפישה שהכל נובע מסיבות
מוכרחות מדוייקות והכל ניתן לחיזוי מראש אם יש די נתונים ,המציאות היא כמו מערכת של גלגלי שיניים ,שהכל
בה קבוע מראש) .הסיבה שאיננו יכולים לקבל שיש מקרה אמיתי היא משום שזה נגד המושכל הראשון שדברים
לא קורים סתם כך בלי שום סיבה או גורם כלשהם.
הויכוח על השאלה האם העתיד ניתן לחיזוי ,ואז אין בחירה חופשית ,הכל קבוע מראש בשרשרת יצוקה וקבועה
של סיבות ותוצאות ,הוא ויכוח אחר .אם נניח שהעתיד אינו ניתן לחיזוי מראש גם אם יודעים את כל הנתונים
בדייקנות מספיקה ,לא רק בגלל חופש הבחירה של האדם אלא בעצם הטבע יש מקרים שלא נובעים משום סיבה,
וכמו שכתב אריסטו במטאפיזיקה אפסילון ג' והרמב"ם האריך בזה ,אז בהכרח יש מקרה אמיתי .לומר שהמקרה
קרה כך סתם מעצמו זה בדיוק כמו לומר שפתאום התהווה גוף מעצמו או שנע גוף מעצמו .וזה מוסכם על כל בני
האדם שזה מושכל ראשון שלא יתכן שיהיה כך .לכן המקרה מוכיח בהכרח של רצון אלוהי שפועל אותו ,זה נס
במובן האמיתי.
במחשבה המודרנית מקובל לא להאמין בדטרמיניזם ולחשוב שיש בחירה חופשית והעתיד לא צפוי מראש ,רוצים
לחשוב שהאדם אדון לגורלו וכותב בעצמו את ספר חייו ,ולא שהוא כמו בובה שנשלטת על ידי חוטים שמניעים
אותה בהכרח .ומצד שני המדע המודרני מאמין לגמרי בדטרמיניזם ,ולדעתו הכל ניתן לניסוח כמשוואה מתימטית,
וממילא לחישוב מראש.
(אי אפשר לנתק את הדברים ולומר שהטבע הדומם אין בו חופש וכולו סיבתיות מכריחה ,ורק רוח האדם חופשיה
מכבלי הסיבות המכריחות .כדי לומר שהטבע פועל רק לפי סיבות מכריחות ומתימטיקה ,צריך לומר שהוא חומר
מת ,בלי רצון וחיים .וכדי לומר שנפש האדם חופשייה מכבלי הסיבתיות ויש לה חופש בחירה אמיתי ,צריך לומר
שהיא חיה .וכעת לא נוכל ליישב איך יד האדם שהיא חומר דומם ,בשר ,מולקולות של חלבון וסידן ,נעה מכח
בחירת נפש האדם שהיא עניין חי ולא שייך לסיבתיות פיזיקלית חומרית .יש עוד קשיים לוגיים רבים לנתק את
הבחירה האנושית מהדטרמיניזם של הטבע החומרי ,ולא כאן המקום להאריך).
עולה מז ה שמי שלא מקבל שהכל סיבתי באופן מוכרח ,בהכרח צריך לומר שיש משהו שמכריע את המקרים לא
לפי סיבתיות וזה בהכרח רצון אלוהי ,ולמי שלא רוצה לומר אלהים יכול לומר שזה מוכיח על ממד של 'חיים'
ששורה בכל המציאות ,גם החומרית.
בתא חי יש תנועה של מולקולות שאינה לפי חוקי המכניקה הסיבתיים ,כשהתא רוצה לשכפל את עצמו פתאום
מולקולה מסויימת מתקרבת למולקולה מסויימת אחרת ומעתיקה אותה ,וכעין זה ברבבות אופנים שונים ,זה לא
נובע מחוקי התנועה של ניוטון שכדי שגוף ינוע צריך שגוף אחר ידחף אותו ויש חישובים מתימטיים איך לחשב
את הכוחות והכיוונים כדי לדעת מראש איזו תנועה יקבל הגוף הנדחף (וקטורים) .הפיזיקאים יאמרו שזו לא קושיה
איך המולקולות בתא החי נעות לא לפי חוקי המכניקה ,הם יאמרו :זה בגלל שהוא חי.
התנועה של המולקולות בתא היתה יכולה להחשב מקרית ,כי היא לא לפי סיבתיות ידועה שניתנת לחישוב .היא
ספונטנית ,לא ניתנת לשום חישוב מראש .אבל שום אדם לא יאמר שהיא מקרית במובן של מקרה שקורה סתם כך
לפי ההזדמן מעצמו באופן שרירותי ,זה נגד השכל לגמרי ,ומלבד זה הרי אנו רואים שהתא שומר על סדר וחי ,אם
התנועות של החומר בתוכו היו מקריות באופן כאוטי ,שרירותי ,סתם כך ,הוא היה מתפרק ומת .כמו שאי אפשר
לראות את התנועות של המולקולות בתא החי כמקריות חסרת פשר שלא נובעת משום דבר מחוץ לעצמה ,ממש
כך אי אפשר לראות את מה שהכוכב תפש מקום מסויים כמקריות חסרת פשר (אם הסכמנו שהטבע לא דטרמיניסטי
ומיקום הכוכב לא נובע כתוצרה הכרחית משרשרת סיבות ,אלא הוא שם במקרה) .אלא כמו שבתא החיים קובעים
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פרק יא
הערה :מחמת אחדותו האחד יכול לברוא רק דבר אחד
ההגדרה של סיבה מסויימת במידה שא' בהכרח נובע ממנה ,היא אחרת מההגדרה של סיבה מסויימת
במידה שב' בהכרח נובע ממנה .אם זה שהוא אחד בהכרח נובעים ממנו שני דברים ,זהו מחמת שתי
בחינות שונות בהגדרה ובמציאות .שתי בחינות אלה הן או בין המרכיבים מכונני-ההווייה של זה שהוא
אחד ,או בין הנילווים ההכרחיים שלו ,664או בין ההבדלים שמייחדים אותו .665אם שתי בחינות אלה הן
בין המאפיינים ההכרחיים של זה שהוא אחד ,שוב החקירה חוזרת למקרה הראשון שלה .666כך אתה מגיע
לשתי בחינות שונות בין המרכיבים היסודיים של הסיבה ,ששייכות או למהותו או למציאותו או להבדלים
שמייחדים אותו .לכן כל יש שבהכרח בורא שני דברים בעת ובעונה אחת ,שאינם מתּווָ כִׁ ים זה על ידי זה,667
יש לו מציאות מתחלקת.

את מיקומה של כל מולקולה כך בעולם יש חיים כלשהם שקובעים את מקומו של כל כוכב .החיים האלה יש מי
שיקרא להם אלהים ויש מי שיעדיף מונחים אחרים ,אבל התוכן הוא אחד.
 664מאפיין הכרחי זהו כמו שהאדם צוחק .כל בני האדם צוחקים וכל מה שאינו אדם אינו צוחק ,ובכל זאת אין
הצחוק שייך להגדרת המהות של 'אדם' (שהיא חי מדבר) .בדומה ,משולש מהותו בעצם היא היותו בעל שלוש
צלעות ,ומה שסכום זוויותיו הוא מאה ושמונים זה מאפיין הכרחי שלו .היה אפשר לתרגם כאן במקום 'נילווה' גם
'מאפיין' ,רק שהגדרת 'נילווה' רחבה יותר ממה שרגילים לקרוא לו מאפיין.
 665האדם הוא מסוג 'חי' ,הדבר שמייחד את האדם מכל בני סוגו ,הוא היותו מדבר (המייחד נקרא בעברית של ימי
הביניים "הבדל") .הגדרה היא צירוף של סוג ומייחד ,האדם בסוגו הוא 'חי' ,והמייחד שלו הוא 'מדבר' .הגדרתו,
המין שלו ,הוא 'חי מדבר' .אם במייחד יש שתי בחינות זה יכול לגרום לדבר להיות סיבה לבריאה שתי דברים
שונים.
 666המאפיין אינו מעצם המהות אלא רק נובע ממנה ,לכן נשוב ונשאל מה יש בעצמות הדבר ,בהגדרה שלו או
בהבדל שלו ,שגורם שיש שתי בחינות במאפיין ההכרחי שלו .ובזה שבנו להתחלת החקירה.
 667הבורא בורא יותר מדבר אחד ,אבל יש תיווך בין הדברים .הבורא בורא רק דבר אחד ,ומהדבר הזה משתלשלים
דברים נוספים .הדבר הראשון שנברא מתווך בין הבורא לדברים שמשתלשלים ממנו.
לשון הרמב"ן בראשית א' א':
"הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת .ואין אצלנו בלשון הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון "ברא";
ואין כל ה"נעשה"  -תחת השמש או למעלה  -הווה מן האין התחלה ראשונה .אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט
יסוד דק מאד ,אין בו ממש ,אבל הוא כוח ממציא ,מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל .והוא החומר
הראשון ,נקרא ליוונים "היולי" .ואחר ההיולי לא ברא דבר ,אבל יצר ועשה ,כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות
ותיקן אותן.
][...
והנה בבריאה הזאת ,שהיא כנקודה קטנה דקה ואין בה ממש ,נבראו כל הנבראים בשמים ובארץ".
לזה מכוון אבן סינא כאן ,שאותה נקודה ראשונה היא תיווך בין הבורא ובין הריבוי שהשתלשל ויצא אל הפועל
מאותה נקודה ,ולכן אין זה סותר את אחדותו של הבורא ,כי הוא ברא בלי תיווך רק דבר אחד ,רק שעשה אותו חי
ומכח זה מחיי עצמו הוא המשתלשל להצטמצם במדרגות מרובות .לכאורה דברי אבן סינא מופרכים ,הוא אומר
שדבר שבורא ריבוי הוא עצמו חל בו ריבוי ,והבורא אחד ואין בו ריבוי ולכן בהכרח הוא בורא דבר אחד .אבל הרי
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עינינו רואות שיש במציאות יותר מדבר אחד ואם כן לבורא בהכרח יש מציאות מתחלקת .אלא העניין של תיווך
הוא העיקר כאן.
במורה נבוכים א' ע"ב:
"דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו הוא איש
אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות
][...
וכמו שהאבר הראש אשר הוא הלב מתנועע תמיד ,והוא התחלת כל תנועה שתימצא בגוף ,ושאר אברי הגוף תחת
ידו ,והוא ישלח אליהם כוחותם אשר יצטרכו אליהם לפעולותיהם בתנועותיו ,כן הגלגל הוא המנהיג שאר חלקי
העולם בתנועתו והוא ישלח לכל מתהוה כחותיו הנמצאות בו .הנה כל תנועה שתימצא בעולם התחלתה הראשונה
תנועת הגלגל ,וכל נפש שתימצא לבעל נפש בעולם ,התחלתה נפש הגלגל.
][...
הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד ,חי מתנועע בעל נפש ,כי זה המין מן הציור הכרחי מאד ,כלומר
מועיל מאד במופת על היות האלוה אחד ,כמו שיתבאר .ובזה הציור יתבאר גם כן שהאחד אמנם ברא אחד ,כמו
שאי אפשר שימצאו אברי האדם בפני עצמם ,והם אברי אדם באמת ,רוצה לומר שיהיה הכבד בפני עצמו או הלב
בפני עצמו או בשר בפני עצמו  -כן אי אפשר שימצאו חלקי העולם קצתם מבלתי קצתם בזה המציאות המיושב
אשר דברינו בו ,עד שימצא אש מבלתי ארץ ,או ארץ מבלתי שמים ,או שמים מבלתי ארץ .וכמו שבאדם כח אחד
יקשור אבריו קצתם בקצתם וינהיגם ,ויתן לכל אבר מה שצריך שישמור עליו תקונו וידחה ממנו מה שיזיקהו; והוא
אשר בארו אותו הרופאים ואמרו :הכח המנהיג גוף החי ,והרבה פעמים יקראוהו טבע  -כן בעולם בכללו כח יקשור
קצתו בקצתו ,וישמור מיניו שלא יאבדו ,וישמור אישי מיניו גם כן מדת מה שאפשר לשמרם ,וישמור גם כן קצת
אישי העולם".
החומר הראשון נמשל לפעמים בנקודה ולפעמים בגלגל
הגלגל שמדבר בו המורה נבוכים הוא הגלגל המקיף ,הנברא הראשון ,שהוא אותה נקודה ראשונה שמדבר בה
הרמב"ן .הרמב"ן המשיל בנקודה כי החומר הראשון מצד עצמו אין בו שום צורה ושום 'בפועל' ,הוא רק העדר,
לכן אין בו התפשטות וריבוי ולכן הוא רק נקודה .המורה נבוכים מדבר מצד מה שכל הנמצאים הם ציורים
שהצטיירו בהעדר של הנקודה הזו ,ומצד זה היא גדולה מכולם ומקיפה את כולם ולכן היא משולה בגלגל.

סוד הצמצום
מה שהבורא ברא אחד גם זה ריבוי ,שהרי יש בורא אחד שברא ויש נברא אחד שנברא ,וביחד הם שניים וזה ריבוי.
מה שהבורא אחד פשוט מוחלט בלי מורכבות כלל ,נובע מהיותו הכרחי המציאות (ומה שהוא הכרחי המציאות
נובע מכך שיש מציאות ,כמו שביאר במו"נ ב' א' עיון שלישי) ,הפירוש של 'הכרחי מציאות' הוא שאין בו שום
הגדרה כלל ועיקר ולכן גם לא הגדרה של נמצא או לא נמצא ,הוא אחדות פשוטה לחלוטין בלי מורכבות כלל ,וזו
המציאות הפשוטה כשלעצמה .מה שהגענו להוכחה שהוא הכרחי מציאות ,שהיא מכח שיש מציאות שאנו רואים
ולא יתכן שאין למציאות הזו שאנו רואים מקור הכרחי ,כי אז היתה חדלה ,ההוכחה הזו סותרת את עצמה ,כי
המציאות שאנו רואים אינה אחדותו הפשוטה ולכן אם יש מציאות זו שאנו רואים אז אין אחדותו פשוטה לחלוטין,
וממילא אינו הכרחי מציאות .אם לא תיתכן בו שום הגדרה וגבול ,גם לא יתכן שיהיה גבול שגובל שמכאן והלאה
הוא הנברא ,כי אז ממילא הגבול מוציא את הנברא מהבורא עצמו ,גובל בין הנברא לבורא עצמו ,והרי הוא גובל
את הבורא עצמו וזה סתירה לאחדותו הפשוטה .זה סוד הצמצום ,הוא סוד מעשה מרכבה כמו שביאר המורה
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פרק יב
טעות והערה :על הצדדים השונים לגבי ההכרחיות והאפשריות של דברים
כת אנשים אמרה שהדברים המוחשיים נמצאים במהותם והכרחיים מצד עצמם.668

נבוכים (איך הבורא האחד הפשוט רוכב על העולם המוגבל המורכב .רוכב פירושו מנהיג) ,שעניינו שהבורא
והנברא האחד הם ביחס של זיווג ואהבה ,שסוף עמקו ,סודו ,שהם אחד ממש.
במסכת סנהדרין ק"ו א' נאמר" :אמר רבי יוחנן :אוי לה לאומה שתימצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניו .מי
מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זה?" הכוונה כאן שבזיווג יש צד של מוות ,עזה כמוות
אהבה ,מי שמחמתו יש חציצה כלשהי בין המזדווגים יכול ליהרג על ידם .המוות הוא חזרה לאחדות פשוטה
גמורה ,על ידי מות החוצץ ,כמו טיפה שחוזרת אל הים ובטלה בו.
 668עיין גם מורה נבוכים א' כ"ו ,א' מ"ט .ובאגרת תחית המתים כתב:
"מה שיעלה בדמיון ההמון אשר לא יאמינו שיש מציאות חזקה רק לגוף ומה שאינו גוף אבל הוא בגוף ,רצה לומר
כמקרים הוא גם כן נמצא אצלם אבל אין חזקתו במציאותו כחוזק הגוף .ואולם מה שאינו גוף ולא מקרה בגוף אינו
נמצא אצל הסכלים אשר הם בלא ספק ,אף על פי שהזקינו ,גמולי מחלב עתיקי משדים ,ומפני זה יאמינו רובם
שהשם גוף אצלם ,שאם לא יהיה גוף אינו נמצא .ואמנם הנקראים חכמים באמת ,לא על דרך העברה ,הנה התבאר
אצלם ,שכל נבדל מן החומר הוא יותר חזק המציאות מבעל החומר ,ואין ראוי לומר יותר חזק ,אבל מציאות הנבדל
יותר אמתית ,מפני שלא ישיגהו אחד מאופני השנוי ,והם אשר התבאר אצלם במופת שהשם אינו גוף ,ומפני זה
מדרגת מציאותו יתעלה בתכלית החזוק .וכן כל נברא נבדל ,רוצה לומר המלאכים והשכל ,הוא במציאותו חזק
מאד ,קיים יותר מכל גוף ,ומפני זה נאמין אנחנו שהמלאכים אינם גופות ,ושבני העולם הבא נפשות נבדלות ,רוצה
לומר דעות .וכבר בארנו ראיות מן התורה על זה במאמרנו המכונה "מורה הנבוכים"".
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אבל אם תיזכר במה שנאמר לך אודות התנאי לזה שהוא הכרחי המציאות ,669לא תמצא את הדבר המוחשי
הכרחי ותצטט את דברי האלוהים ישתבח שמו" :איני אוהב את הדברים שנעלמים "670.כיוון שזה שהוא
בתחתית בחינות האפשרות 671זהו אופן מסויים של העלמות.

 669התנאי להכרחיות המציאות הוא שהנמצא אינו מוחשי .כי החומר נתון למקרים ,זה עצם מהותו וטבעו ,שיש
בו אפשרויות שונות שיכולות לקרות .וכל מה שיכול לקרות במשך הזמן יקרה ואפשר שתיבטל מציאותו והרי אינו
הכרחי מציאות.
יותר עמוק מזה ,חומר שאין למציאותו סיבה הכרחית מציאות ,כלומר מופשטת לחלוטין ,מייד בהכרח יחדל
להתקיים ,לא רק כי במשך הזמן יקרה כל מקרה אפשרי ויקרה גם שיחדל להתקיים .אלא מייד ,כי אם זוכים להשיג
את מושג המציאות כשלעצמו ,לא מציאות של דבר שהוא זה שנמצא אלא המציאות כשלעצמה ,נוכחים שהיא
הכרחית מציאות וממילא אין שום מושג של מציאות מלבד הכרחי המציאות ,וכל מה שנמצא נמצא רק כנכלל
בזה .נמצא מאמיתת הימצאו (כמו שכתב בהלכות יסודי התורה א' וב') ,נשען עליו בהווייתו (שם ב') .וכמו שכתב
בהלכות יסודי התורה א' ב'" :ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות".
וכן הוא במו"נ א' ס"ט:
"כי אין אמרנו עליו ית' שהוא צורת העולם האחרונה על דמיון היות הצורה בעלת החומר צורה לחומר ההוא עד
שיהיה הוא ית' צורה לגשם .לא על אלו הפנים נאמר [זו דחייה של שיטת אבן רושד שסובר שהאלוה הוא כמו
צורה לגשם לעולם]! אבל כמו שכל נמצא בעל צורה אמנם הוא מה שהוא בצורתו וכשתפסד צורתו  -תפסד הויתו
ותבטל כן כמו זה היחס בעצמו יחס האלוה לכל התחלות המציאות הרחוקות; כי במציאות הבורא  -הכל נמצא
והוא מתמיד עמידתו בענין אשר יכונה ב'שפע' כמו שנבאר בקצת פרקי זה המאמר; ואילו היה אפשר העדר הבורא
היה נעדר המציאות כולו ותבטל מהות הסיבות הרחוקות ממנו והמסובבות האחרונות ומה שביניהן .אם כן הוא
לו כדמות הצורה לדבר אשר יש לו צורה אשר בה הוא מה שהוא ובצורה תתקים אמיתתו ומהותו  -כן יחס האלוה
לעולם .ובזה הצד נאמר בו שהוא הצורה האחרונה' ושהוא 'צורת הצורות'  -כלומר שהוא אשר מציאות כל צורה
בעולם וקיומה נסמך באחרונה אליו ובו קיומה כמו שהדברים בעלי הצורות מתקיימים בצורתם .ומפני זה הענין
נקרא בלשוננו 'חי העולם'  -ענינו שהוא חיי העולם כמו שיתבאר"
 670קוראן  6מפסוק  .76אני מעתיק פסוקים ( 74-79בתרגום אורי רובין)" :אברהם אמר לאאזר אביו ,התעשה לך
פסילים כאֵ לים? רואה אני כי אתה ובני עמך שרויים בתעיה גמורה .כך הראינו לאברהם את ממלכת השמיים ולמען
ישתכנע :כאשר ירד עליו הלילה ראה כוכב ,ואמר ,זה ריבוני .כאשר שקע אמר ,לא אוֹהַ ב את השוקעים .וכאשר
ראה את הירח עולה אמר ,זה ריבוני ,ואולם כאשר שקע אמר אם לא ינחני ריבוני בקהל הטועים .כאשר ראה את
השמש עולה אמר ,זה ריבוני ,זה הגדול מכולם ,ואולם כאשר שקעה אמר ,הוי בני עמי אינני מחויב לשותפים אשר
צרפתם לאלהים ,אשא פני כחניף אל מי שיצר את השמים ואת הארץ ואין אני במשתפים".
 671במטאפיזיקה זתא ז' אריסטו הגדיר שחומר פירושו אפשרות .השכל הנפרד שהוא מידת החסד למשל הוא חומר
ביחס לבורא ,כי חסד היא הגדרה ,וההגדרה מונח בה שיש אפשרות להיות לא בעל-חסד .בבורא עצמו אין שתי
אפשרויות כלל ולכן גם לא שייכת בו שום הגדרה .במידת החסד יש רק אפשרות להיות בעל חסד או לא בעל חסד.
במספר ארבע יש רק אפשרות להיות ארבע או לא להיות ארבע (אלא מספר אחר) ,לכן כתב אריסטו במטאפיזיקה
זתא י' ועוד מקומות שישויות מתמטיות הן חומריות (הן הרבה יותר חומריות מהשכלים הנפרדים והן דומות
לחומר מוחשי ,במקום אחר הארכתי) .בתפוח יש אינספור אפשרויות ,להיות בכל מיני צבעים ,בכל מיני טעמים,
בכל מיני מידות ,בכל מיני רמות בשלות ,וכן הלאה .לכן כיוון שיש בו יותר אפשרויות מישויות מתמטיות או
משכלים נפרדים הוא יותר חומרי .כל מה שאינו הבורא עצמו הוא חומרי ,רק יש מדרגות בחומריות והן לפי ריבוי
האפשרויות .במוחשי יש אפשרויות רבות יותר משאר חלקי הבריאה ולכן הוא הכי חומרי .מזה גם נובע שהוא הכי
קרוב לאי -מציאות ,כי ככל שיש בו יותר אפשרויות הוא יותר נתון לחילוף ביניהן ,ויותר שולט בו המקרה והשינוי.
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אחרים אומרים" :הקיום המוחשי הוא מסובב ".672ואז הם נחלקים .מקצתם אומרים שהמרכיב העיקרי
והחומר אינם מסובבים ,674אלא הרכבתם ) (ṣunʿatahהיא מסובבת .כך קבוצה זו מניחה שני דברים
הֶּ כְ ֵרחֵ י-מציאות .אתה יודע היטב ,בכל אופן ,את חוסר האפשרות של זה.675
 672הוא לא יכול להיות קיים בפני עצמו בלי סיבה שתקיים אותו ,כי אין במהותו קיום והוא אינו הכרחי מציאות.
 673זו הצורה.
 674ל שיטתם של אלה קיומן של הצורות המופשטות ,האידיאות המופשטות ,הוא הכרחי מציאות ,וכן גם קיומו
של החומר הראשון .שני אלה הֶּ כְ רֵ חֵ י מציאות מצד עצמם וקדמונים ואינם צריכים שום סיבה למציאותם האלוה
הוא סיבה רק להרכבת העצמים משני אלה .הוא מצייר בחומר הראשון לפי דוגמת האידיאות.
 675זו הדעה שהיתה מקובלת כדעת אפלטון בטימיאוס שהאלוה הוא אומן שעושה ציורים בחומר הראשון לפי
דוגמה עליונה שהיא האידיאות המופשטות .לפי זה החומר הראשון והדוגמה העליונה שהיא האידיאות
המופשטות הם הכרחי מציאות ותמיד היו מכח עצמם ,כמו האלוה עצמו( .אע"פ שבאמת למעיין היטב בטימיאוס
מבואר שזו לא דעתו וגם במו"נ מוכח בלי ספק שידע שאין זו דעתו ,וכדרכו תלה שמות חכמים על דעות לפי
המקובל ולא לפי האמת .עיין למשל במו"נ ב' ו' שם כתב שדעת חז"ל שאמרו הסתכל בפמליא של מעלה היא היא
דעת אפלטון .והרי חז"ל וודאי לא סברו שהחומר הראשון קדמון)
בחז"ל מובא עניין זה בין שאר המקומות הרבים ,במדרש רבה בראשית א' א':
"התורה אומרת :אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה .בנוהג שבעולם ,מלך בשר ודם בונה פלטין ,אינו בונה אותה
מדעת עצמו אלא מדעת אומן ,והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו ,אלא דיפתראות [מחברות] ,ופינקסאות יש
לו ,לדעת היאך הוא עושה חדרים ,היאך הוא עושה פשפשין [פתחי כניסה] ,כך היה הקב"ה מביט בתורה ,ובורא
את העולם .והתורה אמרה" :בראשית ברא אלהים" ,ואין ראשית אלא תורה"
במדרש מבואר שהקב"ה הוא רק אומן ומעליו יש מלך ,וכמו שמבואר במורה נבוכים א' נ"ב שיש מלך גדול שהוא
האלוה שאנו עובדים אותו ,ומעליו יש את השם יתברך (אצל המו"נ ה'מלך הגדול' הוא המדרגה הנמוכה של
'אומן' ,ובמדרש 'המלך' הוא המדרגה הגבוהה שמעל האומן) .המלך העליון שבמדרש ,הנקרא במו"נ השם יתברך,
הוא המדרגה העליונה ,ברא מהאפס המוחלט גם את החומר הראשון ואת האידיאות .האומן ,המדרגה השנייה,
הוא הקב"ה של חז"ל ,הדמיורגוס של אפלטון (דמיורגוס ביוונית פירושו אומן) ,שקיבל מהמדרגה העליונה של
הבורא את החומר הראשון והאידיאות (או התורה לפי המדרש) והוא מצייר בחומר הראשון לפי דוגמת האידיאות.
זהו השכל הפועל שנקרא "נותן הצורה" במו"נ ב' ד' וב' י"ב ,וזהו מה שנקרא ספירת מלכות בחכמת הקבלה (ולכן
המו"נ ג' נ"ב קורא לו המלך) .כמובן שהשכל הפועל והאלוה במדרגה הכי עליונה של גילויו הם לא שתי ישויות
אלא ישות אחת שמשתקפת במשל אספקלריא ,וזה סוד הצמצום שמפצל את גילוי האלוהות לצד מופשט לחלוטין
ולצד מצומצם ,כמו שזכוכית יכולה לפצל קרני אור וליצור שתי בבואות של אותו הדבר.
אין שום ספק שאפלטון עצמו סבר שהאל ברא קודם יש מאין את החומר הראשון ואת האידיאות ,ואחר כך
הדמיורגוס השתמש באלה כדי לצייר בחומר את הנבראים .יש לזה הוכחות חותכות מטימיאוס ,וגם מהתורה
שבע"פ של אפלטון שאריסטו מביא בדרך רמז במטאפיזיקה ספרים מ' ונ' ,והארכתי בזה במקום אחר (אציין כאן
רק שהאל שברא את החומר הראשון והאידיאות והדמיורגוס נזכר בטימיאוס של אפלטון עמ'  ,28עמ'  530במהד'
ליבס" ,ואילו אביו ויוצרו של הכל הזה כו'" עיין שם בכל דבריו בדקדוק היטב ותמצא שהכל כבר כתוב שם) .גם
אין ספק שאבן סינא והרמב"ם ידעו שאפלטון סבור כך ,וגם זה מוכח מכתביהם ,ודרכם היתה לנקוט בהסתר
והטעיה בעניינים כאלה.
לא יתכנו שני דברים הכרחי-מציאות ,כי מוכרח מציאות פירושו להיות מעל כל הגדרה .על דרך שהמספר שלוש
הוא מעל ההגדרה של חם או קר .אם הוא לא חם אין פירוש הדבר שהוא כמו קרח משולל חום ,ואם הוא לא קר
אין פירושו שיש בו חמימות ואם נניח אותו על הכר בליל חורף הוא יחמם אותנו ,אלא זו שלילה שנקראת 'שלילה
קטגורית' ,המספר שלוש אינו חם לא כי הוא קר אלא כי הוא מחוץ לקטגוריה של חום וקור .כך הכרחי המציאות
אינו תחת ההגדרות של נמצא או לא נמצא ,ולכן אי אפשר לחשוב עליו כעל לא נמצא .זה תוכן האמירה שהוא
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יש מהם שייחסו את הכרח המציאות לשני הפכים או למספר דברים והחשיבו כל דבר אחר כנגזר מזה .כת
זו דינה כמו הכת הקודמת.676
אחרים הסכימו שהכרחי המציאות הוא אחד; ואז הם נחלקו בינם ובין עצמם .מקצתם אמרו שהוא התקיים
לאורך זמן ללא שמציאות של משהו נולדת ממנו ,ואז הוא התחיל לרצות את קיומו של משהו שנולד
ממנו .677אם לא משום כך ,המצבים המתחדשים של סוגים שונים היה להם עבר אין סופי ,אבל הרי הם
קיימים בפועל?678
[כאן אבן סינא טוען נגד בעלי שיטה זו ]:זהו משום שכל אחד מהם קיים; לכן כולם קיימים .כך כלליות
מוגבלת בקיומה שייכת לדברים שהם בזה אחר זה באופן אין סופי.679

הכרחי המציאות .הוא מופשט לחלוטין מכל הגדרה אפשרית ,כולל הגדרה של נמצא או לא נמצא ,כמו שהמספר
שלוש מופשט מכדי שיהיה תחת הגדרות של חם או קר ,לח או יבש וכיו"ב .אם יש שני הכרחי מציאות אז צריך
הגדרה כלשהי שתגדיר מה ההבדל ביניהם ,מה הוא א' ומה הוא ב' ,ומה שיכולה לחול בו הגדרה כלשהי כבר אינו
הכרחי מציאות .ועיין יתר דיוק ועומק בביאור למה לא יתכנו שני הכרחי מציאות במו"נ ב' א' עיון שלישי.
 676גם זו שיטת אפלטון ,היא שיטתו שבעל פה שמביא אריסטו במקומות רבים ומתייחס אליה ברוב הפעמים
כשיטה עצמאית משיטת אפלטון בטימיאוס ושאר כתביו .לפי השיטה שבעל פה מקור המציאות הוא ב'אחד'
(היסוד הזכרי) וב'שתים הבלתי מוגדר' ,הנקרא לפעמים גם 'הגדול והקטן' (היסוד הנקבי) .זה כמו שמפורש
בחכמת הקבלה שהאלוה נגלה כזכר ונקבה .וגם במשתה מבאר אפלטון שיסוד המציאות הוא בזיווג .אריסטו
לפעמים מפרש שיטה זו כפשוטה כ אילו באמת יש כאן שני דברים ,זה כדי לכסות על הסוד וגם כי הקושיות שלו
על אפלטון הן כלי לימודי ,תמיד הן הצבעה על הנקודה שבה על המעיין להעמיק ולחדור מבעד לשטחיות כדי
להבין .אבן סינא הולך כאן בעקבות אריסטו.
 677לעיל פרק ט' התבאר שהבריאה לא היתה בנקודת זמן כלשהי ,וקדימת הבורא לנבראים היא רק קדימה בסדר
ההווייה ,כלומר שהוא סיבת מציאותם ,ולא קדימה בזמן .כי הזמן הוא גם נברא ,הוא המדידה של התנועה ששייכת
רק בגופים חומריים ,בעלי התפשטות תלת ממדית .הזמן נברא מהנצח (בתפישתנו הארצית אין למילה נצח
משמעות אלא רק שהיא שלילה קטגורית של הזמן .משהו שלא יכולות לחול עליו הגדרות הזמן של 'לפני' ו'אחרי',
כמו שעל המספר שלוש לא חלות הגדרות של חם וקר) ולא מנקודה שהיא על ציר הזמן .כת המדברים שאבן סינא
מביא כאן את דבריהם משתמשים כדרכם בכח הדמיון שתופש דברים באופן חומרי ולכן אינם יכולים לתפוש
שהבורא אינו תחת הזמן ,ואין אצלו מקודם ומאוחר בזמן.
בספר עץ חיים שער א' כתב שיש לחקור למה הבריאה נבראה דווקא באותו זמן שנבראה ,ולא לפני או אחרי .לעיל
כבר ביארתי שכוונתו עמוקה ומופשטת ודבריו הם רק משל ולא כפשוטם ,ואין לזה שייכות לענייננו.
 678יש דעה של מדברים ,הובאה ברבי סעדיה גאון ,שלא יתכן שאנו רואים בהווה מציאות בפועל של דבר שהיה
קיים מאז ומעולם ,מלפני אין סוף זמן .שהרי אי אפשר לחצות דרך שאורכה אינסופי ,ומלפני אין סוף זמן עד
נקודת ההווה זו דרך שאורכה אינסופי ולכן אי אפשר שהדבר יחצה אותה ויגיע לסופה ,שהוא ההווה .אלא בהכרח
מציאות הדבר התחילה בנקודת זמן כלשהי ולא מלפני אין סוף זמן .זה מוכיח שהעולם נברא בנקודת זמן כלשהי
ולא שתמיד היה .זה בנוי על תפישת זמן שלא רואה שהוא מדידה של תנועה אלא סבורה שהוא משהו שקיים בפני
עצמו והכל נמצא בתוכו ,כמו החלל .לשיטתם הזמן עצמו קיים מאז ומעולם ,והאלוה הוא בתוך הזמן ,ובנקודת
זמן מסויימת ברא את הנבראים ,ולכן הנבראים נמצאים בהווה כי עבר זמן סופי מאז שהתחיל הקיום שלהם והם
יכולים לעבור אותו.
 679במשפט הזה אבן סינא מפריך את ההוכחה של אותה כת של מדברים .הם שואלים איך יתכן שהדברים שאנו
רואים קיימים ,אם הם קיימים מלפני אין סוף זמן ,ואין סוף לא יכול להתקיים בפועל .התשובה לזה שאין סוף יכול
להתקיים בפועל בדרך של בזה אחר זה ,רק בקיום בבת אחת לא יתכן שיתקיים אין סוף בפועל (עיין מו"נ א' ע"ג
הקדמה אחת עשרה) .אבן סינא אומר כאן לפי האמת שאכן סך כל הדברים שנמצאים בהווה הוא סופי ,והכלליות
של כל מה שנמצא כאחד בהווה גם היא סופית בהכרח כי היא רק סך כל הפרטים ולא יותר מזה (כמו שנדון כבר
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[הם משיבים לטענת אבן סינא ]:הם אומרים ,אבל זה בלתי אפשרי .אם יש כלליות שתוחמת את הפרטים
שלה ביחד ,היא נופלת תחת אותה שאלה .680איך יתכן שמצב משני מצבים אלה 681יהיה מתואר כלא קיים
לעיל חלק ד' פרק ט"ו) .אבל הקיום המוגבל הזה קיים מלפני אין סוף זמן כי בזה אחר זה כן יתכן שיימצא האין
סוף .עומק החילוק הזה בין אין סוף בבת אחת (שנקרא אין סוף בפועל) ובין אין סוף בזה אחר זה (שנקרא אין סוף
בכח ,ואע"פ שלא שייכת בו יציאה אל הפועל) התבאר בפיזיקה ספר ג' פרקים ד'-ז'.
 680בפיזיקה ספר ג' מפרק ד' והלאה ,אריסטו עוסק בביאור העניין שגוף לא יכול להיות אין סופי בפועל .לקראת
סוף דבריו שם הוא מוסיף גם שלא יתכן שיהיו קיימים בפועל מספר אין סופי של גופים סופיים .עיין בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית שם שביארתי את העניין הזה ,שאינו פשוט להבנה .אין נביעה פשוטה מכך שלא יתכן
גוף אחד בגודל אין סופי לכך שלא יתכן מספר אין סופי של גופים סופיים .המורה נבוכים בהקדמות לחלק ב'
מביא את זה כשתי הקדמות נפרדות ,כי אין זה עניין אחד:
"ההקדמה הראשונה ,שמציאות בעל שיעור אחד אין תכלית לו  -שקר.
השנית ,שמציאות בעלי שיעור אין תכלית למספרם  -שקר ,והוא שיהיו נמצאים יחד [כי בזה אחר זה אפשר
שיימצאו אין סוף גופים סופיים]"
זה עניין הכלליות שמדבר בו אבן סינא כאן .לולא הכלליות הזו לא היה מקום לומר שלא יתכן מציאות אין סוף
גופים סופיים ,כי ההגבלה על מספר הגופים אינה שייכת לגוף מצד עצמו אלא לכלליות ,לקבוצת כל הגופים שבה
נמנה מספר הגופים .לגוף אחד מצד עצמו אין שום שייכות למספר כלשהו ,לא מוגבל ולא אינסופי .בהכרח שתהיה
קבוצת גופים ורק מכח הקבוצה אפשר לספור את מספר הגופים שכלולים בה (זה מה שכתב אפלטון שהמושג
'מספר' לא קיים במציאות המוחשית ,בטבע ,אלא זו קטגוריה שתודעת האדם לא לומדת מהמציאות אלא באה
איתה בידיעה מוקדמת ומחילה אותה על המציאות .כי לספור דברים מחייב לתחום אותם בקבוצה ואז לספור מה
שבתוך הקבוצה .התיחום בקבוצה לא קיים במציאות המוחשית) .המידות של אורך הגוף הן על ידי קביעת יחידה
כלשהי (כגון מטר) ואז ספירת מספר היחידות שיש באורכו של הגוף .אורך הגוף הוא קבוצה תחומה ,כלל,
שמכילה כך וכך מטרים ,פרטים .בלי הקבוצה (כלל הגוף האחד) לא היה אפשר לספור כמה פרטים יש (כמה
מטרים יש בארכו) .לכן אם מסתכלים על כלל הגופים שקיימים בעולם ,ושם הגוף כולו הוא יחידה אחת ,הוא
מוכרח להימצא בקבוצה גדולה ממנו כדי לספור כמה גופים יש .זה ה'כלל' שמדבר עליו אבן סינא כאן .הכוונה
כלל הגופים שיש בעולם ,שכל אחד מהם הוגדר כיחידה לצורך הספירה הזו .וזה כלל שאין בו יותר מסך הגופים.
אבן סינא משתמש בעניין הכלל כדי לומר בדייקנות את החילוק לפי שיטת אריסטו ,ההשוואה היא בין כלל הגופים
שקיימים בעולם בהו וה בעת ובעונה אחת (שכ'כלל' יש להם מספר כלשהו ,בין סופי ובין אין סופי ,וההוכחה
מכרעת שבהכרח מספרם סופי) ,ובין כלל הגופים שהתקיימו אי פעם בעולם כולל אלה שהתקיימו בעבר בזה אחר
זה ,שמספרם יכול להיות אין סופי (לפי אריסטו בפיזיקה ג' מפרק ד' והלאה יש אין סוף שנקרא בהשאלה "אין
סוף בכח" ,וכגון מה שאפשר לחלק גוף עד אין סוף ,או להוסיף לגוף אין סוף פעמים תוספת בתנאי שהתוספת
הולכת וקטנה (למשל אם נוסיף אין סוף פעמים יחידת אורך לגוף ,וכל יחידה תהיה חצי מהיחידה שקדמה לה,
הגוף לא יעבור מידה סופית של אורך הניתנת לחישוב מראש גם אחרי אין סוף הוספות) .אורך אינסופי של זמן גם
הוא נחשב אין סוף בכח ,כי כעת בפועל לא קיים כל האורך אלא רק ההווה בלבד ,ולכן הוא אפשרי ,באורך אין
סופי של זמן יתכן שהיו קיימים בזה אחר זה אין סוף גופים.
זה מה שטוען אבן סינא שכלליות סופית ,מוגבלת בקיומה ,כלומר כלל הגופים שבהווה ,עומדת בקצה אורך אין
סופי של זמן .ואין סתירה שמספר הגופים בהווה בהכרח מוגבל ומספר הגופים לאורך כל משך הזמן הוא אין
סופי.
מול זה שוב מקשים המדברים עליו כאן ,הם אומרים שכמו שהם הוכיחו שגוף אחד שאנו רואים בהווה לא יתכן
שהיה קיים מאז ומתמיד ,כך גם הכלליות של כל הגופים שקיימים בהווה לא יתכן שהיא קיימת מאז ומעולם.
 681קיום בהווה של פרט אחד כיחיד ,וקיום בהווה של סך כל הפרטים כקבוצה.
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אלא אם כן הוא אחרי מה שהוא אין סופי ,כך שהוא נעשה תלוי במעבר של מה שהוא אין סופי ,682וכך
מה שהוא אין סופי מסתיים בו? 683נובע מזה שבכל פעם שהמצב הזה מתחדש המספר של המצבים האלה
גדל .684אבל איך יתכן שהמספר של מה שהוא אין סופי יגדל?
מכת זו יש שאמרו שהעולם נמצא מאז שהוא טוב יותר על ידי הימצאות מאשר על ידי אי-הימצאות.
אחרים אמרו שמציאות העולם אינה אפשרית אלא רק בזמן שבו הוא התהווה .עדיין אחרים אומרים
שהמציאות של העולם אינה תלויה בְ זמן או בשום דבר אחר ,אלא רק בַ ּפוֹעֵ ל .בכל אופן ,הם לא חוקרים
על הסיבה לפעול או שלא לפעול .כך כת זו שווה לכת זו.685

 682והרי אי אפשר לעבור דרך אין סופית.
 683והרי אי אפשר להגיע לסיומו של האין סופי .לאין סופי אין סוף ,אם העבר אין סופי לא יתכן שיהיה הווה ,כי
ההווה יהיה אז סופו של האין סופי.
 684כל פעם שנקודת ההווה מתחדשת ,כלומר מתקדמת כלפי העתיד ,ומתהווים עוד דברים( .כאמור לתפישתם
הזמן הוא גוף שנברא ,כמו חלל .לכן הם משתמשים בטענות של אריסטו על החלל ,שמוכיחות שהחלל בהכרח
סופי ,גם לגבי הזמן .זה הדיון שרומז אליו המו"נ ב' י"ג:
"ונבאר הנה ענין [ ]...והוא שאשר חייב העלם ענין הזמן מהרבה מאנשי החכמה עד שערבבם ענינו  -היש לו
אמיתות במציאות או אין אמיתות לו?" ומסקנת המו"נ שם כאריסטו שהזמן הוא מקרה שקרה לדברים ולא מציאות
בפני עצמה .הכוונה שדבר יכול במקרה לנוע ,התנועה מכילה בתוכה את ה'לפני' ואת ה'אחרי' שזה תפישת הזמן.
אין דבר שיש לו מציאות משלו שהוא ה'תנועה' ,אין תנועה שקיימת סתם בפני עצמה ,התנועה היא מקרה שקרה
לגוף הנע .והזמן הוא הוא התנועה .לכן הזמן רק מודד את תנועת הגופים ,והם נעים בחלל ,ולא שהזמן הוא דבר
שקיים בפני עצמו והגופים נעים בו .ההוכחות של אריסטו שגודל גוף בהכרח סופי ומספר הגופים בהווה בהכרח
סופי ,לא מכריחות שיש הגבלה על תנועת הגוף .לכן אפשר שתמיד היה נע ותמיד ינוע ,כלומר שהזמן אין סופי
וממילא גם כמות הדברים שקיימים בזה אחר זה יכולה להיות אין סופית.
ברוב דבריהם כת המדברים מתאימים לתפישת המדע המודרני ,כיוון שהם שיטה מטריאליסטית .אבי שיטת
המדברים ,דמוקריטוס ,נחשב הפילוסוף העתיק שחזה את המחשבה המודרנית יותר מהאחרים .ההסתכלות של
המדברים על הזמן קרובה להסתכלות של איינשטיין שראה בזמן מימד נוסף שמצטרף כמימד רביעי למימדי
המרחב .הזמן קיים באותו אופן שהחלל קיים ,וכמו שאפשר לנוע במרחב לשלושת הכיוונים הלוך וחזור ,אמור
להיות שיש אפשרות לנוע גם בזמן אחורה כמו שאפשר לנוע בו קדימה (שאלת הסימטריה של הזמן) .לפי אריסטו
שהזמן הוא רק תיאור או מדידה של התנועה ,כיוון שהתנועה היא רק לכיוון אחד ,ממקום א' למקום ב' ,וכבר
הסתיימה ,הזמן שמתאר אותה יכול לתאר אותה רק באופן שא' הוא המוקדם וב' הוא המאוחר ולא להיפך ,ואין
שום צד לומר שיהיה אפשר לנוע בזמן באופן סימטרי .אם החפץ ינוע בחזרה ממקום ב' למקום א' ,אז מקום ב'
יהיה המוקדם ויהיה זמן חדש שגם הוא נע רק מהמוקדם אל המאוחר (בעקבות התנועה המקומית במרחב שאצלה
תמיד נקודת ההתחלה מוקדמת לנקודת הסיום) והוא יתאר את התנועה החדשה הזו (מב' לא') כתנועה שנייה
מאוחרת לתנועה הקודמת ,וכנעה קדימה על ציר הזמן שבו עכשיו ב' קודם לא'.
לפי אריסטו שעמדתו אידיאליסטית ,המציאות המופשטת היא המניע הראשון שהוא מחוץ לזמן ולתנועה ,בנצח
המופשט הבלתי משתנה ,והוא מניע את התנועה בכל רגע כצלם נע של הנצח .לגופים החומריים וכל שכן לתנועה
של הם ,כמו גם לחלל ולזמן שמתארים את נפח הגופים ותנועתם ,אין מציאות משלהם ,הם מואצלים כל רגע
ומציאותם בטלה כל רגע .התהוות והפסד מתמידים .לכן לא יתכן לנוע אחורה בזמן כי העבר איננו ,וזה משום
שאפילו ההווה כנקודה של מציאות בשרשו הוא איננו ,הוא רק גץ של משך זמן אפסי מאור הנצח ,אשליה שתושיט
ידך אליה לגעת בה וכבר היא איננה.
 685הכת של האומרים שהכל תלוי רק בפועל ,הם אינם טוענים שאין סיבה למה העולם נברא דווקא בזמן המסויים
שבו הוא נברא ,הם רק לא חוקרים מהי הסיבה הזו אלא חדלים מהחקירה בטענה שמספיק שהאלוה יודע אותה,
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היפך מאלה ,686יש כת שמצהירה על האחדות של הראשון .687הם אומרים שכל המאפיינים והמצבים
הראשוניים של זה שמציאותו הכרחית מצד עצמו גם להם יש מציאות הכרחית ,וזה משום שבהעדר
גמור 688שום מצב לא יכול להיות מובחן שבו יהיה יותר ראוי לראשון לא להביא לידי מציאות משהו ,או
לדברים לא להיות באופן ראשוני נבראים על ידי הראשון ,או מצב הפוך.689
ואולי בני אדם לא יכולים לדעת אותה .בכל מקרה השאלה למה העולם נברא דווקא ברגע מסויים זה נשארת בלי
מענה ,ולכן הם שווים לכתות האחרות שניסו להשיב ותשובותיהם אין בהן ממש.
עיין במאמרים ומקורות נלווים מאמר  ,16שם התבארו דברי האר"י בספר עץ חיים בשאלה למה בריאת עוה"ז היה
בזמן שהיה ולא קודם או אח"כ.
 686עד כאן דובר על כתות מכת המדברים שפועלים עם כח הדמיון ומורידים את האלוה למדרגה חומרית בכך
שהם תופשים שהוא תחת הזמן ויש אצלו מוקדם ומאוחר בזמן (מכח זה הם שואלים לפי מה הוא בחר את נקודת
הזמן של בריאת העולם) .מכאן הוא מביא דעה הפוכה ,שהיא דעה שכלית פילוסופית שיכולה להשיג את המופשט,
ומרימה את העולם מבחינת הצורות שבו ,הכללים ,למדרגה המופשטת של האלוה( .לשם הנוחות אני מכנה שיטה
זו בשם שיטת אבן רושד ,אע"פ שאבן רושד היה אחרי זמנו של אבן סינא מכל מקום העמדות שהוא מייצג היו
קיימות גם בימי אבן סינא ,והן ידועות בימינו דרך אבן רושד ונקראות על שמו .המורה נבוכים מביא שיטה זו
במו"נ חלק ב' כשיטת קדמות העולם ,והוא מכנה אותה שיטת אריסטו אע"פ שברור מדבריו במקומות רבים שהוא
ידע שאריסטו עצמו לא סובר כך (אלא אריסטו עצמו וודאי סבור כמו שפירש אותו אבן סינא ובעקבותיו הלך
הרמב"ם  ,שהעולם נברא ומחודש ברצון חופשי ,וכמבואר מלשונו במטאפיזיקה אפסילון פרק ג' ועוד מקומות
רבים .שיטת אריסטו לפי אבן סינא היא השיטה שהמורה נבוכים קורא לה שיטת חידוש העולם ,ובוודאי גם לשיטת
חידוש העולם אין הכוונה שהעולם נברא בנקודה מסויימת של תחילת הזמן שאפשר למנות כמה שנים עברו ממנה,
וכמו שכתב המו"נ ב' י"ג וב' ל')
 687לא האחדות הפשוטה שהיא האמת ,אלא אחדות מלשון חיבור ,חיבור של הבורא עם תכונותיו ותאריו ,ואע"פ
שהם עניינים שונים ממנו הם כמותו הכרחי מציאות ,ותמיד הם ביחד איתו.
 688הכוונה העדר גמור של מאפיינים ומצבים ראשוניים של הבורא עצמו.
 689דעה זו אומרת שאם יש עולם ,זה מכריח שהבורא אינו מופשט לחלוטין .כי אם הבורא היה מופשט לחלוטין
לא היה אפשר להגדיר שום הבדל בין המצב של לפני הבריאה (שבו אמור להיות שיותר ראוי מכל סיבה שהיא
שלא לברוא) ,ובין המצב של זמן הבריאה (שבו מכל סיבה שהיא יותר ראוי כן לברוא) .מה שהעולם נברא מכריח
שיש הבדל כלשהו בין הזמן שלפני הבריאה שבו הבורא לא ברא ,מכל סיבה שהיא ,ובין הזמן שבו הוא החליט
לברוא .זה מכריח שיש בבורא מאפיינים כלשהם שמאפשרים לומר שיש אצלו הבדל בין לפני ואחרי .המאפיין של
הבורא תמיד חיצוני לו ותמיד הכרחי מציאות כמוהו .למשל אם אומרים שהבורא רחום ,מאפיינים אותו ברחמים,
זה אומר שיש מידת רחמים ,שמגדירה את קבוצת בעלי הרחמים שעונים על הקריטריונים שלה ,והבורא עונה על
הקריטריונים האלה ולכן הוא נכלל בקבוצת בעלי הרחמים .הקבוצה כשלעצמה עם הקריטריונים שלה לא יכולה
להיברא על ידו כי הוא זה שכלול בה ומאופיין על ידה ונמצא שהיא הכרחית מציאות כמוהו וקיימת מאז ומעולם
בפני עצמה במקביל אליו .כת זו שמדובר בה מסכימה לפשרה זו אודות אחדות הבורא והמופשטות שלו ,כי אחרת
אין דרך להבין איך יש נבראים.
לפי הכת הזו תהיה בעיה להסביר איך בכלל יש מציאות ,כי המציאות מכריחה שיש הכרחי מציאות (כמו שביאר
היטב המורה נבוכים ב' א' עיון שלישי ,והוא לקוח מאבן סינא שבירר זאת מדברי אריסטו) ,והכרחי מציאות זה
רק מה שמופשט לחלוטין מכל מאפיין והגדרה ותואר והוא אחדות פשוטה מוחלטת בלי מורכבות כלל ,כמו
שביארתי לעיל שרק משום כך הוא מעל הגדרות של נמצא ולא נמצא ,בשלילה קטגורית להן ,ולכן אי אפשר
להגדיר אותו כלא-נמצא ,אלא הוא המושג המופשט של מציאות כלשעצמה ,בלי שיש משהו שהוא זה שנמצא או
לא נמצא ,אלא רק מציאות ותו לא).
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סוד מעשה מרכבה אינו סתירה אמיתית
כמדומה שעמדת אבן רושד קרובה לעמדה הזו שמביא כאן אבן סינא שהבורא אינו מופשט לחלוטין (והיא העמדה
שהמורה נבוכים מביא בשם הצופן "אריסטו" אע"פ שמוכח שהוא יודע שאריסטו עצמו לא סבר כך) ,וזה משום
שאבן רושד לא מסכים להכיר בסוד הצמצום שאומר שבאמת העובדה שיש בריאה מכריחה שהבורא אינו מופשט
לחלוטין ,אבל העובדה שיש מציאות מכריחה שיש הכרחי מציאות וזה מכריח שהבורא מופשט לחלוטין ,ואנו
מקבלים את הסתירה כסתירה ואוחזים בשני צדדי הסתירה כאמת בלי שיהרסו זה את זה ,ובלי ניסיון להכריע
ביניהם ,כי האמת היא שזה מצד עצמו לא מוכרע ולא יכול להיות מוכרע .אבן רושד התמודד עם השאלה על מקור
המציאות (שלשיטת אבן סינא מוכרח להיות הכרחי המציאות שהוא מופשט לחלוטין ,והוא טוען שאכן הוא מודה
לאבן סינא שדב ר שהוא אפשרי מציאות לא יכול להימצא אם לא המציא אותו הכרחי מציאות ,אבל אם שרשרת
הסיבות והמסובבים היא אין סופית ,אז לדעת אבן רושד למרות שכל חוליה צריכה שימציא אותה הכרחי מציאות,
השרשרת האין סופית כולה כאחד כיוון שהיא נצחית אפשר שהיתה קיימת מאז ומעולם בלי שהכרחי מציאות
המציא אותה .בזה אבן רושד חולק על הוכחת אריסטו למציאות אלוה אחד מופשט .אבן סינא לא מקבל את טענת
אבן רושד הזו ,הוא אומר (לעיל חלק ד' פרק ט"ו) שגם שרשרת סיבות ומסובבים אין סופית צריכה מקור מציאות,
סיבת מציאות ,שהיא האלוה הכרחי המציאות שממציא בתמידות ,מהנצח ,את כל השרשרת הזו .נראה ששורש
המחלוקת הוא שלפי אבן רושד נצח זה כמות ארוכה של זמן בלי שתהיה לה הגבלה ,ההבדל בין זמן לנצח הוא
כמותי .כשיש עוד ועוד זמן וזה לא נפסק זה נצח ונצח קיים מכח עצמו ולא צריך סיבה חיצונית לקיומו ,כי אין לו
התחלה ,הוא תמיד קיים ,והרי קיומו עובדה עומדת ולא צריך שתהיה לזה סיבה .לפי אבן סינא כמות של זמן ככל
שתהיה ארוכה אינה נצח ,היא לא עובדה עומדת ,נצח זה אופן אחר לגמרי של מציאות ,זה הבדל מהותי מזמן ולא
רק כמותי.
אבן רושד האשים את אבן סינא בנטייה מדרך אריסטו לכיוון של דתיות ,ניאו-פלטוניזם או כת המדברים .כי
ההכרה בסוד הצמצום נראתה לו נהיה אחרי נטייה מיסטית שרוצה להשתחרר מהכבלים המצומצמים של
הרציונליזם ,וראה בה פשרנות לגבי העמדה הרציונליסטית המפוכחת העקבית הטהרנית שהוא ראה בה עמדת
אריסטו .חוק הזהות הוא יסוד השכל ,וחוק הזהות אומר שלא יתכנו סתירות .אם א' שווה א' ,אז בהכרח א' לא
שווה ב' .לא יתכן שא' שווה גם א' וגם ב' ,כשב' שונה מא' .סוד הצמצום אומר שזה כן יתכן ,שיש שני צדדים
סותרים לגמרי ומקבלים בהכנעה שזה אכן כך (כמו שכתב המו"נ א' ע"ב אחרי שדיבר על הסתירה הזו :ישתבח
מי שנצחנו שלמותו) .האמת העמוקה היא שאכן אנו נשארים מחוייבים לחוק הזהות ובאמת לא מקבלים שיש
סתירה .ובאמת הצדדים של סוד הצמצום שהבורא מופשט לחלוטין וגם שהוא בורא ומשגיח לכל פרטי הנבראים,
זו לא סתירה .זה קיום אחד עמוק שתוכו הוא סוד הזיווג והאהבה שהיא בסופו של דבר לא סתירה אמיתית בין צד
הפירוד לצד החיבור ,אלא שני הצדדים מרכיבים ביחד אהבה שהיא דבר אחד שאין בו סתירה והיא כוללת פירוד
וחיבור כאחד והכל אחד .זה דומה קצת למה שכתב המו"נ ב' י"ח שמה שהרצון הפשוט החופשי של הבורא
משתנה זה לא נחשב שינוי ,כי זו מהותו שהוא חופשי והיותו חופשי היא מצב קבוע בו ,ולא שינוי .למרות שבחופש
יש גם חופש לא להיות משועבד לקביעות של חוסר שינוי.
חוק הזהות צריך להתפתח עם גדילת התפישה של האדם .למשל חתלתול או תינוק רודפים אחרי כתם אור נע
ותמהים מאוד למה אי אפשר להחזיק אותו בידיים .ילדים תמהים למה אי אפשר לקטוף את הירח ולהביא אותו
לכאן .מבחינתם מה שאפשר לראות דבר בעיניים ואי אפשר לגעת בו זו סתירה .מה שדבר נראה לעין קטן כמו
הירח לפי מבטנו ,ומה שבאמת הוא גדול ,לפי הכלים שלהם זו סתירה .מבוגר מבין שכך טיבו של הדבר להיות
קיים עם הסתירה הזו מונחת בו ,ולכן זו אינה באמת סתירה ,המבוגר מבין שההסתכלות בעיניים אינה התכלית
העליונה של השגת המציאות ,אבל הוא לא יוכל להסביר זאת לילד שרואה שהירח נמצא בהישג יד כמו תפוז על
העץ ,והילד יחשוב שההסבר שקרי ,הילד לא יכול לתפוש שדרך תפישתו היא לא סוף דבר ,וכשהוא יגדל הוא
יתפוש בדרך אחרת .סתירה הגדרתה היא דבר שלא יכול להיות קיים ,תינוק סבור כמושכל ראשון שלא יכול להיות
קיים משהו שרואים ואי אפשר לגעת בו .מבוגר כבר יודע שזה יכול להיות קיים .קודם מתבוננים אם זה יכול להיות
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יותר מכך ,לא ייתכן שרצון מחודש יתעורר אלא רק מחמת סיבה ,ולא שיתעורר בלי כוונה .690בדומה ,לא
יתכן שטבע או משהו אחר יתעורר בלי ההתחדשות של מצב אצל הַ ּפוֹעֵ ל .איך רצון יתעורר מחמת מצב
מחודש כאשר המצב של מה שהתחדש הוא זהה לזה שמכין את ההתחדשות עבורו  -שהוא עצמו התחדש?
אם אין התחדשות ,המצב של זה שעבורו אין התחדשות יהיה אותו מצב עצמו שנמשך באותו אופן  -בין
שאתה מחשיב את ההתחדשות כשייכת למשהו שנמצא או למשהו שכבר בטל .משל לזה הוא היופי של
הפעולה כאשר היא נמצאת ,או בזמן מסויים ,או באופן אחר כלשהו שכבר צויין ,או על ידי הכיעור שהיה
שייך לפעולה או שבטל ,או מכשול ,או משהו אחר שהיה אבל בטל.
הם אומרים שאם המניע שמעכב את זה שמציאותו הכרחית מלהשפיע טובות והצלחות הוא זה שבהכרח
קודמת למסובב אי-מציאות ,אז המניע הזה חלש .חולשתו כבר נגלתה לישרי הדעת ,כיוון שהוא נמצא
בכל מצב ואינו ראוי יותר להחשב כראשוני במצב אחד יותר מאשר באחר.691

קיים ,ורק אחר כך מכח זה מגדירים האם זו סתירה או לא .הסתירה רק אומרת מה שלא יכול להיות קיים אי אפשר
שיהיה קיים.
אם ההתבוננות השכלית רואה דבר שקיים באופן מסויים ,מזה נגזר באופן שכלי שאופן הקיום הזה אינו סתירה.
גם אם כלי התפישה שלנו מתקשים לראות איך זה לא סתירה ,מכח שזה קיים עובדה שזו אינה סתירה .סוד הצמצום
קיים ,באמת קיים שהבורא מופשט לחלוטין ובאמת קיים שהוא בורא ומשגיח בכל פרט .כיוון שזה קיים בהכרח
זו לא באמת סתירה ,אם נגדל להיות חכמים יותר נראה שאכן זו לא סתירה ,מי שזכה להשיג את סוד מעשה מרכבה
על בוריו זכה לראות שזה לא סתירה כלל.
 690בבורא האחד המופשט הנצחי לא יתכן שינוי ,ולא יתכן שיושפע מכח סיבות חיצוניות לו .לכן לא יתכן שיש
לו רצון ,כי רצון מתעורר רק מכח סיבה .לפי שיטה זו הבורא הוא רק שכל ואינו רצון .שכל הוא מוכרח ,קבוע
ונצחי .ללא רצון לא תיתכן בריאה מחודשת ,אלא בהכרח הבריאה והבורא הם דבר אחד שכולו הכרח שכלי ותו
לא .המורה נבוכים בחלק ב' מכנה שיטה זו שיטת קדמות העולם ומייחס אותה לאריסטו .הוא כתב במו"נ ב' י"ח
להשיב על הטענה שלא יתכן לייחס להבורא רצון כי רצון זה שינוי:
"ואם היה ה רצון ההוא לבעל חומר עד שיבוקש בו תכלית אחת יוצאת יהיה רצון משתנה לפי המונעים
והמתחדשים; אמנם רצון הנפרד אשר אינו מפני דבר אחר בשום פנים אינו משתלה כפי מה שיחיבהצה עתה דבר
וירצה זולתו מחר  -שינוי בעצמו ולא יביא זה לתת סיבה אחרת כמו .שהיותו פועל ולא פועל אינו שינוי כמו
שבארנו ".עיין עוד שם ועיין שם בהערות קצרות על המורה נבוכים ביאור העניין ,וגם כאן לעיל בהערות דיברתי
בזה .בעלי שיטת אבן רושד מתייחסים כאן לטענת המו"נ ודוחים אותה באמירתם " :ולא שיתעורר בלי כוונה".
הרמב"ם אומר שהרצון שאנו מייחסים לאלוה הוא רצון פשוט ,שאינו משום סיבה והוא נובע מעצמו בלבד ,הוא
גילוי העצמות בלי תערובת שום דבר אחר ,מתוך חופש מוחלט .בעיני החולקים זה נחשב שהרצון האלוהי התעורר
בלי כוונה והם דוחים זאת.
 691החקירה כאן היא בשאלה למה העולם נברא דווקא ברגע המסויים שבו הוא נברא ולא לפני כן או לאחר מכן.
לכאורה היה אפשר לומר שלא יתכן שדבר נברא היה קיים מאז ומעולם כי אז הוא הכרחי המציאות מצד עצמו,
ובהכרח לכל נברא קדמה למציאותו אי-מציאות .אבל זה לא מסביר כלל למה דווקא ברגע מסויים זה נברא העולם,
שהרי השיקול הזה נכון באותה מידה לכל רגע שהוא .השיקול גם נסתר מכך שאם הבורא קיים במשך אין סוף
רגעים וכל רגע מהם יכול להיות רגע הבריאה ,אם כן אין מציאות לאותו זמן שבו הבריאה לא נמצאה לפני
שנמצאה .גם אין מניעה לומר שנברא היה קיים מאז ומעולם ,זה לא מחייב שהוא הכרחי מציאות מצד עצמו ,אלא
אפשר שהוא הכרחי מציאות מצד אחר ,כמו השכלים הנפרדים וגרמי השמיים שהם נצחיים ,תמיד היו ותמיד יהיו,
וסיבת המציאות הנצחית הזו אינה עצמם אלא מצד הבורא שחכמתו גזרה כך (כמו שאבן סינא אומר בפסקה
הבאה) .כל הדעות שמביא אבן סינא כאן הן חלשות או לגמרי מופרכות מבחינה פילוסופית ,כדרכן של דעות כת
ה מדברים לזרמיה השונים ,ואין אלה צדדים שראוי להתעכב לדון בהם מבחינה פילוסופית .אבן סינא מביא את
הדעות האלה מטעמים חינוכיים ולא מטעמים פילוסופיים .הכח המושך לכיוון של המדברים הוא כח הדמיון
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לגבי המסובב כמי שיש לו מציאות אפשרית מצד עצמו ומציאות הכרחית מצד אחר ,זה אינו סותר שיש
לו מציאות נצחית על ידי אחר ,כמו שכבר נאמר לך.
באשר לזה שהוא אין סופי ,692שהוא 'כלל' שנמצא מחמת העובדה שכל פרט ממנו יש לו מציאות בזמן
מסויים ,זוהי דעה שקרית .זהו משום שאם קביעה מסויימת היא אמת לכל פרט אין היא בהכרח אמת
לתפישת כל הכלל כאחד; אחרת יהיה נכון לומר שאפשר לכלל אין סופי 693להכנס למציאות ,694בגלל
שאפשר לכל פרט ממנו להכנס למציאות .כך אפשרות מציאות תהיה נאמרת על הכלל כמו שהיא נאמרת
על כל פרט מהכלל.695

שרוצה להשתלט על השכל ,והכח הזה לא מבין דיון פילוסופי אמיתי אלא צריך שיראו לו את הטפשות של הדעות
שמבוססות על הדמיון בנלעגותה ומופרכותה עד שימאס בה במיאוס רגשי או אסתטי.
 692מספר הנבראים שהיו בעבר.
 693בעבר בזה אחר זה.
 694להכנס למציאות של ההווה .בהווה מספר הנבראים הוא בהכרח סופי ,כמו שהסיק אריסטו בפיזיקה ג'.
 695הויכוח בין אבן סינא לשיטת אבן רושד על סוד מעשה מרכבה
כאן אבן סינא שוב מתווכח עם דברי אבן רושד שהבאתי לעיל חלק ד' פרק ט"ו .אבן רושד כופר בכך שיש אלוה
מופשט ונבדל לחלוטין ,ואומר שהמציאות היא חלק מהותי עצמי בלתי נפרד מהאלוה ,והיא הכרחית מציאות
כמוהו .כאמור כי באמת השכל לא יכול בשום דרך ליישב אחדות מופשטת לחלוטין עם העובדה שיש נבראים.
לפי אבן סינא (שהיא גם שיטת הרמב"ם ,שניסח לפיה את עיקרי אמונת היהדות בתחילת הלכות יסודי התורה),
האלוה נבדל לחלוט ין מהמציאות ,הוא מופשט לחלוטין ,הנבדלות של האלוה היא פער מוחלט בין האלוה
למציאות .החציה של הפער הזה היא סוד מעשה מרכבה ,וזה על ידי רצון פשוט חופשי מצד האלוה (שהוא מעל
השכל ומעל עניין סתירות שכרוך בעניין הגדרות) ,ושמכוחו נעשה הסוד של חציית הפער .הוא משפיע בדרך
נעלמה את המציאות ממובדלותו המוחלטת אל הנמצאים המוגבלים .לכן לא יתכן שיהיה אצל נברא כלשהו
מציאות הכרחית מצד עצמה .מציאות כזו היא של הבורא לבדו ,זו נבדלותו .הנמצאים כולם ,גם אם מספרם אין
סופי ,בהכרח מקבלים מציאות מהשפע שהוא מאציל עליהם ,שהוא הצטמצמות של סוד הצמצום ,הוא סוד מעשה
מרכבה .זה סוד שהרי השפע מקורו בנבדל המוחלט האחד הפשוט ,ואיך יתכן שמשם יצא בכלל משהו ,וכל שכן
שיגיע משם משהו שמשתייך לנבראים מוגבלים ומרובים .הפער הזה בין הבורא לנבראים מחייב שהם יצטרכו
לקבל מציאות מחדש כל רגע מהבורא ברצונו הפשוט שאינו בהכרח בלתי משתנה ,גם אם מספרם אין סופי (גם
גזירת חכמתו שהיא נצחית ,כמו אחת ועוד אחת הן שתיים ,תלויה ברצונו הפשוט שרצה שתהיה חכמה ,והוא יכול
לרצות "להחזיר את העולם לתוהו ובוהו" כלשון חז"ל בכמה מקומות ,כלומר לבטל את רצונו בכך שתהיה גזירת
חכמה נצחית) .אם יש להם הכרח מציאות מצד עצמם כבר אין את הפער בין האלוה הנבדל לחלוטין ובין הנבראים.
אבן רושד מודה להוכחות הגמורות של אריסטו בדבר היות הזמן אין סופי .זה אומר ששרשרת הסיבות והמסובבים
שמציאותם אינה הכרחית מצד עצמם ,דהיינו הנבראים שהם כולם זה סיבתו של זה ,היא אין סופית .מוכרח להיות
שהאין סופיות הזו לא מכריחה שמציאותה של השרשרת ככלל אחד היא הכרחית מצד עצמה .אלא לפי אבן סינא
כל השרשרת האין סופית ככלל אחד אין לה הכרח מציאות מצד עצמה אלא הבורא הנבדל לחלוטין משפיע עליה
בדרך נעלמת את המציאות .השרשרת אין סופית בזמן ,והבורא אינו כפוף כלל לקטגוריית הזמן ,הוא נצחי,
והשפעת מציאותו על השרשרת כולה אין עליה קושיה באיזה זמן זה קורה .מצד מבטנו שתחת הזמן נאמר שזה
תמידי ,כל רגע ורגע ,ומצד הבורא אין בכלל רגעים והכל נצח.
לפי אבן רושד הנמצאים והבורא הם דבר אחד גמור בעצמותו ,אין צורך בסוד הצמצום שיחבר ביניהם כי הם
חתיכה אחת של דבר אחד .לכן גם לנמצאים יש מציאות הכרחית מצד עצמה כמו שיש לבורא .יש קושיה על זה
מכך שאנו רואים שכל נברא הוא אפשרי מציאות ולא הכרחי מציאות מצד עצמו .עובדה שיש נבראים שמפסיקים
להתקיים .על זה מתרץ אבן רושד שמה שהמציאות היא אחת עם האלוה זה רק אם מסתכלים על כלל המציאות
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הם אומרים שהמצבים 696האין סופיים שדובר בהם אינם מפסיקים להיות לא-נמצאים ,697ולא באים אל
המציאות ,698אלא רק בזה אחר זה ,והאין סוף הבלתי קיים 699אפשר שיתערב יותר או פחות בלי שזה יגרום
לקטיעה במצבים שהם אין סופיים באי-קיום.700

בבת אחת ,ולא על כל פרט בפני עצמו .וכלל המציאות הכרחית מצד עצמה .ואע"פ שכל פרט ממנה אינו מוכרח
מצד עצמו ,המספר האין סופי של פרטים גורם שהכל ביחד כאחד הוא הכרחי מציאות .אין סוף נתפש כדבר כל
כך גדול שאי אפשר לערער בשום דרך על מציאותו.
אבן סינא מקשה על אבן רושד כך :אבן רושד מודה שבהווה מספר הנבראים הוא בהכרח סופי .זו מסקנה מפורשת
של אריסטו בפיזיקה ספר ג' (וכמו שכתב בהקדמה השנייה לחלק ב' של המו"נ) .כלל הנבראים שבהווה ,גם אם
מסתכלים על כולם כאחד ,בהכרח הוא אפשרי מציאות מצד עצמו מאחר שאינו אין סופי ,הרי משהו מחוץ לו
מעניק לו את מציאותו; מה שהוא מוגבל אומר שיש משהו מחוץ לו שמגביל אותו ,שקובע איפה יעבור הגבול
הזה ,ובכך קובע את מציאותו (שהרי היה יכול להגביל אותו לגמרי ושלא יימצא כלל) .בעבר היו אין סוף נבראים
בזה אחר זה ,כל אחד מהם בפני עצמו אפשר שיכנס למציאות של ההווה .אם כן נובע מזה שאפשר שבמציאות
של ההווה יימצאו אין סוף נבראים ,וזה אי אפשר .אם כן המספר האין סופי של נבראים שהיו בעבר אינו מעניק
לכלליותם כח של הכרח מציאות.
שיטת המדברים היא הצד של אופן התפישה המגושם של כח הדמיון ,שיטת אבן רושד היא הקצה הנגדי ,רציונליזם
קיצוני .שאינו מסכים להביט כלפי מעלה בענווה ולראות שהוא מוגבל בקטנות מוחין ,כמו ילד ,ושיש תפישה
שהיא יותר עמוקה ממה שהוא יכול לראות ,ואפשר לתפוש אותה רק חלקית ,והיא שכלית אף יותר מרציונליזם
הקיצוני ואינה מיסטיקה .במורה נבוכים מפריד את הדיון בין הויכוח מול המדברים ובין הויכוח מול אבן רושד.
בפרקנו אבן סינא כורך אותם ביחד .כתבתי שדעות המדברים אינם ראויות לדיון פילוסופי רציני ,אבל דעת אבן
רושד בהחלט כן ראויה לזה ,כי שיטתו שכלית ,ואבן סינא מנהל איתה כאן דיון רציני נוקב ועמוק.
" 696מצבים" כאן פירושם נקודות מסויימות על ציר הזמן ,או מציאות של נבראים מסויימים בזה אחר זה .ציר הזמן
הוא שינוי רצוף של הסיטואציות של מציאות העולם בפועל ,שהן נקודות ההווה .השינוי של סיטואציית ההווה
של כלל המציאות בפועל אל הסיטואציה העוקבת יכול להיות בתנועה ,במיקום ,בשינוי איכויות ,בשינוי גדלים,
בהתהוות עצמים ,ובכל דבר אחר מעין זה ,לכן זה נקרא באופן כללי השתנות של מצבים .כדי לפשט את הדיון אנו
מתייחסים לזה כאל שרשרת התהוות והפסד של עצמים ,שנמצאים בפועל בזה אחר זה ,ושהם שרשרת סיבות זה
לזה.
" 697לא נמצאים"  -הכוונה לא נמצאים בפועל ,דהיינו כולם ביחד בהווה ,אלא רק בעבר בזה אחר זה.
 698המציאות בפועל ,בהווה ,כולם ביחד .שהרי בהווה לא יתכן מספר בלתי מוגבל של נמצאים כמו שכתב אריסטו
בפיזיקה ג'.
 699בלתי קיים בפועל בהווה ,אבל קיים בכח בעבר האין סופי בדרך של בזה אחר זה .אריסטו ביאר באריכות
ובעמקות בפיזיקה ג' פרקים ד'-ז' ,שאין סוף יכול להיות קיים רק כאין סוף בכח ולא כאין סוף בפועל .אין סוף
דברים בזה אחר זה אינו קיום בפועל של האין סוף כיוון שדברים אלה בטל קיומם לפני שהתחיל קיומם של אלה.
קיום אין סוף נבראים בהווה בבת אחת הוא קיום של אין סוף בפועל וזה לא ייתכן .העבר יש לו קיום בכח ,דהיינו
כאפשרות שהרי הוא אפשרי .אפשר שכמו שהיה קיים בעבר כך יתחדש להיות קיים בעתיד והרי הוא קיים
כאפשרות .יש אין ספור דברים שגם כאפשרות אינם קיימים ,ובידוע שלעולם לא יהיה מימוש של קיומם בכח.
לעומת את כל מה שהיה נמצא בפועל בעבר יש אפשרות שישוב ויימצא והרי כאפשרות הוא קיים.
 700זו תשובת אבן רושד לקושיא שאבן סינא הקשה עליו מקודם .כאמור לעיל לשיטת אבן רושד מה שמספר
הנבראים הוא אין סופי ,יש בזה להעניק לכללותם כח של מציאות הכרחית מצד עצמה ,כמו שיש לאלוה ,כי הם
קיימים ביחד עם האלוה וכמוהו ,הם חלק מעצמותו ,ואע"פ שכל אחד לבדו הוא אפשרי המציאות .מה שכל אחד
הוא אפשרי המציאות מכריח את אבן רושד לחפש מקור להכרחיות המציאות של הנמצאים דווקא במספר האין
סופי של כללותם ,והכרחיות המציאות תהיה דווקא לכללות כדבר בפני עצמו ולא לפרטים שיש בתוך הכלליות
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לגבי התלות של אחד ממצבים אלה 701בכך שקודם לו מה שהוא אין סופי ,702או הצורך של מקצת ממצבים
אלה שמה שהוא אין סופי ייעצר כשהוא מגיע אליהם ,703זהו מבט שקרי .זה כך בגלל שהמובן של האמירה
שלנו" ,כך וכך תלוי בכך וכך ",היא ששני הדברים ביחד מתוארים כלא-קיימים והקיום של השני לא יכול
להיות אלא רק אחרי הקיום של הלא-קיים הראשון.704

הזו .אבן רושד אומר שהמספר האין סופי של הנבראים שמכוחו הם הכרחי מציאות ,מתייחס לא לנבראים שהיו
קיימים בפועל בעבר ,אלא לאפשרויות של הנבראים להימצא' .אפשרות' זה גם נברא שקיים .אחרי שמציאות היא
רק מימוש אפשרות ,הרי האפשרות עצמה של דבר היא עיקר המציאות של אותו דבר .למשל נניח שלא נבראה
בעולם אפשרות של קיום חד קרן ,ולכן בידוע שלעולם לא יהיה נמצא חד קרן ,כי מציאות היא רק מימוש של
אפשרות שהיתה ,ואין בטבע אפשרות של מציאות של חד קרן .מה שסוס נמצא ,זה רק משום שמקודם היתה
אפשרות שיהיה סוס וכעת היא מומשה .הסוס נברא כאפשרות והחד קרן לא נברא כאפשרות .מה שבאמת קובע
האם יש בעולם סוס או חד קרן הוא האם הוא קיים כאפשרות .גם אם במקרה ברגע זה אין שום סוס בעולם בפועל,
אין בכך מאומה ,הוא יימצא בזמן כלשהו בעתיד כיוון שיש אפשרות לכך .אם כן עיקר מציאות הסוס היא
במציאותה של האפשרות של סוס ,עיקר קיומו של הסוס הוא כסוס בכח .הקיום בפועל הוא מקרה ואין לדון ממנו
על המציאות בשורשה .בכח יש אין סוף נבראים ,והאין סופיות הזו מעניקה לכללותם ביחד הכרח קיום .אבן סינא
הקשה שכיוון שבהווה לא כל אין סוף הנבראים יכולים להתקיים ,ואם כן יש סיבה חיצונית שמגבילה את מציאותם
והרי שאינם הכרחי מציאות מכח עצמם ,על זה אומר אבן רושד שאין בזה קושיה כיוון שהקיום בפועל אינו עיקר,
ויכול להיות תלוי בגורם חיצוני ,ואם אין מציאות הכרחית בפועל זה לא מוכיח שהמציאות בכח היא הכרחית-
מציאות מכח אין סופיות הנמצאים בכח .בקיום האמיתי העיקרי ,הוא הקיום בכח ,אין שום דבר שמגביל את מספר
הנבראים ואין סופיותם מקנה להם כח של הכרחי מציאות .זה פירוש המילים "בלי שזה יגרום לקטיעה במצבים
שהם אין סופיים באי-קיום"" ,אי-קיום" פירושו קיום בכח בלבד ולא בפועל ,והכוונה שההגבלה על מספר
הנמצאים בפועל ,בהווה ,אינה עושה קיטוע במה שהאפשרויות הן אין סופיות וככאלה הכרחיות מציאות מצד
עצמן.
 701נקודות הווה.
 702שרשרת אין סופית של מצבים שהיו בעבר בזה אחר זה ,וכולם זה סיבה לזה ,והמצב של ההווה הסופי הוא
תוצאה מכל שרשרת הסיבות האין סופית הזו ,ולכאורה מציאותו תלויה באין סופיות שקדמה לו.
 703דבר שמתחדשת בהווה הפסקת קיומו ,בלי שהוא סיבה למסובב כלשהו ,הרי הוא עצירת השרשרת האין סופית
של סיבות ומסובבים שקדמה למציאותו ושמכוחה הוא קיים.
 704העבר קיים רק כאפשרויות שהיו ממומשות בעבר ,בטלו מלהיות ממומשות אחרי שהעבר עבר ,וכעת אותן
אפשרויות שהיו לפני כן ממומשות ,קיימות רק כאפשרויות שיכולות להתממש בעתיד ,ועכשיו ,במציאות
שבפועל ,אין לעבר קיום בפועל .כלומר מבחינת מה שקיים בפועל בהווה ,העבר לא קיים .הקיום בפועל של
ההווה ,מתחיל מאפשרות ,כלומר משהו שאינו-קיים בפועל ,ואפשרות הזו יכולה להתממש על ידי סיבה ולהיות
קיימת בפועל .אם תאמר שהאפשרות של ההווה להתקיים בפועל תלויה בסיבה מהעבר ,הרי הסיבה ההיא שבעבר
אינה קיימת עכשיו בפועל ולכן לא יתכן שהיא סיבה שמשהו יתקיים עכשיו בפועל (מזה גזרו אריסטו ואבן סינא
שיש סיבה שהיא הכרחית מציאות מצד עצמה והיא קיימת באופן נצחי והיא תמיד עכשיו משפיעה מציאות על כל
עצם ועצם ,על כל נקודה ונקודה של הווה .זהו האלוה המופשט הנבדל שאבן רושד לא מסכים לקבל) .מה שסיבה
אחת שאינה הכרחית מציאות לא יכולה להיות לבדה סיבה למציאותו בפועל של מה שבא אחריה ,לזה גם אבן
רושד הסכים .רק הוא רצה לחדש שכיוון ששרשרת הסיבות היא אין סופית ,האין סופיות שלה נותנת לה מציאות
הכרחית ואז היא יכולה להיות סיבה למציאות הדברים הפרטיים המוגבלים שבהווה .כלפי זה אומר כאן אבן סינא
שכל השרשרת האין סופית היא בעבר ,כלומר בפועל אינה נמצאת .והעצם שבהווה הוא בהתחלת מציאותו
אפשרות ,כלומר אינו נמצא בפועל ,ואיך השרשרת שבעבר שכולה אינה נמצאת בפועל ,תיתן לאפשרות של העצם
שבהווה סיבה שתוציא אותה למציאות בפועל .כשהאב מפרה את הביצית ,ובזה הוא סיבה ליציאת המציאות של
הוולד מהכח אל הפועל ,אז האב והביצית נמצאים שניהם בהווה ,שניהם נמצאים בפועל .סיבה שהיא בפועל
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כך גם נכון לגבי צורך .יותר מכך ,לעולם אין זה נכון לומר בכל רגע מסויים של זמן שהאחרון תלוי
במציאות של זה שהוא אין סופי 705או שיש לו צורך לזה שהוא אין סופי שיגיע אליו .706אלא אם אתה מניח
רגע מסויים של זמן ,תמצא בינו ובין רגע מאוחר לו ,דברים סופיים.707
כך ,בכל רגעי הזמן המסויימים ,כך היא תכונתם ,במיוחד כשהכלל נוכח למולך וכל פרט ממנו הוא אחד.708
אם על ידי תלות זו אתה מתכוון שדבר זה אינו קיים אלא אחרי הקיום של דברים - 709כל אחד מאלה
שקיימים בזמן שונה  -ואז 710אין זה אפשרי לספור את מספרם של דברים אלה .711זו סתירה ,כי זה אותו
יכולה להיות סיבה למשהו אחר שייצא מכוחה אל הפועל .אבל סיבה שכעת אינה קיימת בפועל ,ורק היתה קיימת
בעבר ,לא יכולה להוציא אל הפועל שום דבר בהווה .אב שכבר מת לא יכול להוליד ,אש שכבר כבתה לא יכולה
לחמם ,וכן הלאה .האב אינו הסיבה היחידה לבן ,כי גם האב צריך סיבה למציאותו כי הוא אפשרי מציאות ,וסיבה
שהיתה בעבר לא מועילה ,לכן בהכרח סיבתו הוא האלוה הכרחי המציאות שנמצא בהווה .אי אפשר להימלט מכך
שצריך את האלוה הכרחי המציאות כסיבת הסיבות שקיים בהווה מתמשך ,על ידי שאומרים ששרשרת הסיבות
שבעבר ההמשך שלה לכיוון העבר הוא אין סופי ולכן היא גם הכרחית מציאות ,וממנה נובעת מציאות ההווה.
לפי זה כך מתפרשות המילים בהן אבן סינא מציג את הטיעון של אבן רושד כטיעון מופרך" :ששני הדברים ביחד:
[ - 1שרשרת הסיבות ומסובבים שבעבר ,וְ  - 2העצם שבהווה שצריך סיבה שתוציא את מציאותו אל הפועל]
מתוארים כלא -קיימים [בפועל] ,והקיום של השני [העצם שבהווה שצריך לצאת אל הפועל] לא יכול להיות אלא
רק אחרי הקיום של הלא-קיים הראשון [שרשרת הסיבות שהיא לא קיימת בפועל כי היא כולה בעבר]"
(אני שוב מזכיר ,אבן רושד נולד אחרי שאבן סינא נפטר ,רק השיטה שאבן רושד היה המייצג החשוב והידוע ביותר
שלה ,היתה קיימת לפניו ,ונוח לקרוא לה על שמו)
 705השרשרת האין סופית של סיבות ומסובבים שהיתה בעבר.
 706העבר צריך להגיע לנקודת ההווה כדי שיהיה סיבתו.
 707אין לשרשרת הסיבות של סיבה ומסובב שהיתה בעבר ,כח של 'אין סוף' שאפשר לומר שהוא משהו אלהי (כמו
שכתב אריסטו פיזיקה ג' ד' שיש באין סוף צד של הווייה אלהית .אמנם שם דיבר על אין סוף בפועל ,שהאין סוף
בכח הוא רק השפעה ממנו ולא עצמותו ,והמשכיות הזמן היא אין סוף בכח) ,ושמציאותו לא צריכה שום סיבה
חיצונית לו מכח אין סופיותו .שאין סוף אמיתי ,בפועל ,שיש בו מיסוד האלוהות ,אינו יכול שעצמותו תתחלק
סופיים .האלוה עצמו שנקרא האין סוף ברוך הוא ,כי אינו נתון תחת שום הגדרה וגבול ,אי אפשר לפרוס ממנו
פרוסה סופית .גם מהנצח האמיתי ,שהוא לא הרבה זמן אלא הוא מציאות אחרת שהיא מעל ממד הזמן ,אי אפשר
לפרוס ממנו פרוסה סופית .אבל הזמן נפרס לפרוסות סופיות ,מראש השנה הזה עד ראש השנה הבא עלינו לטובה.
זה אומר שמה שאין לזמן התחלה זה רק שיש ממנו כמות רבה שאי אפשר לשים לה גבול .אבל אפשר לפרוס אותה
לחתיכות מוגבלות .לכן זה לא דבר שיש בו נצחיות או מופשטות מוחלטת אע"פ שאין לו קצבה ,ואי אפשר לומר
שמחמת אין סופיותו הוא מוכרח מציאות מצד עצמו והוא יכול להיות סיבת המציאות בפועל שבהווה.
 708אין סוף אמיתי ,בפועל ,לא רק שהגבול שלו לא ניתן לתפישה כי הוא רחוק מדי ,אלא כולו לא ניתן לתפישה
כי הוא מופשט מדי .הזמן ניתן לתפישה כשמסתכלים עליו כנוכח ,הוא לא מופשט מדי ,רק הקצה שלו לא נתפש
כי הוא רחוק עד לאין סוף.
 709האין סופיות של הדברים בעבר בה תלויה המציאות בפועל של הווה.
 710לפי דבריך.
 711חזרה וסיכום במחלוקת בין שיטת קדמות העולם ושיטת חידוש העולם
אבן רושד יכול לטעון שהדברים שבעבר ,שרשרת הסיבות והמסובבים שכל חוליה ממנה היא אפשרית מציאות
אבל לשיטתו הכלל ביחד מחמת שהוא אין סופי הוא הכרחי מציאות מצד עצמו ,כל נקודות ההווה בעבר מתאחדות
למשך אחד רצוף שאי אפשר יותר לספור בו נקודות נפרדות .לפי אבן רושד העולם הנברא הוא אחד עם האלוהות
עצמה ,הכל הוא רק שכל ,שכל אחד .האלוהות היא השכל עצמו כמופשט ,והבריאה היא מה שהשכל הזה גוזר,
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ואלה שני צדדים של דבר אחד באופן מוחלט .השכל שלי ,ומה שהשכל שלי גוזר שאחת ועוד אחת הן שתיים,
אלה לא שני דברים נפרדים .המשוואה עצמה שאומרת שאחת ועוד אחת הן שתיים היא דבר מוגבל ,ניתן לתפישה,
ומבחינה זו היא כמו דבר חומרי .השכל חושב אותה ,כח המחשבה שחשב את המשוואה הוא מופשט ,אבל אין
כאן שני דברים אלא אחד פשוט מוחלט.
לפי אבן סינא ,יש סתירה בקשר בין הבורא המופשט לחלוטין לבריאה המוחשית .הנבדלות המוחלטת של הבורא
מנתקת אותו מהבריאה המוחשית ,אלה שני דברים נפרדים .המציאות מושפעת מהבורא לנבראים בקפיצה נעלמת
שעוברת משני מישורים נפרדים לחלוטין שלא יכול להיות ביניהם שום חיבור ,המישור של האחדות המופשטת
המוחלטת שאין בה מורכבות כלל ,והמישור של הנבראים שיש בהם מורכבות ,ריבוי ושינוי והגדרות גבולות .יש
הבדל מוחלט בין הבורא המופשט לבריאה .יש גם אחדות אבל האחדות לא מבטלת את ההבדל .אצל אבן רושד
האחדות מבטלת את ההבדל ,הבורא לא מופשט לחלוטין ,יש בו צד של שכל מופשט והשכל הזה חושב מחשבות
שיש בהן הגדרות וגבולות וריבוי והמחשבות והשכל הם אחד פשוט ואין עוד צד נוסף של נבדלות של האלוה.
העולם נברא בדרך של הכרח שכלי ולא בדרך של רצון וכוונה ובחירה וחופש .הכרח שכלי פירושו שאין שום פער
בין השכל למה שהשכל גוזר .הגזירה היא הכרחית מהשכל ,בלתי ניתנת לשום ניתוק ממנו (כל זה מבואר היטב
במו"נ חלק ב' בפרקים על קדמות העולם ,מפרק י"ג עד פרק כ"ה).
אבן רושד מודה שהפרטים בעולם נפסדים ,הם אינם גזירת החכמה האלוהית המוכרחת .רק הכללים ,הסוגים
והמינים ,שהם נצחיים ,הם גזירת החכמה האלהית .הכללים הם האידיאות ,הצורות ,מערכת האידיאות היא דבר
אחד נצחי ,מהשכלים הנפרדים שהם המידות האלוהיות כמו חסד ודין ,והאידיאות הראשוניות כמו החומר הראשון
והיסודות וצורת התפשטות התלת מימדיות ,ועד האידיאות של סוס וכלב ,הכל הוא מערכת אחת נצחית של גילוי
חכמה אלהית מסודרת ומוכרחת בהכרח שכלי ,כמו המתמטיקה ,מדרגה על מדרגה .אבן סינא מודה לזה ,וכמו
שכתב המו"נ א' ע"ב שכל המציאות היא איש אחד.
המחלוקת כאן היא על האופי של הנצחיות של מערכת האידיאות המסודרת הנצחית .לפי אבן סינא המציאות של
המערכת הזו היא הכרחי מציאות מצד אחר ואפשרי מציאות מצד עצמו .אפשרי מציאות מצד עצמו פירושו
שהרצון החופשי האלוהי שהוא תחילת הכל ,רצה לברוא מערכת שכלית מסודרת ומוכרחת .ההכרחיות של
המערכת הזו כפופה לרצון האלוהי .אם ירצה הוא יחזיר את העולם לתוהו ובוהו .הוא רוצה לברוא את המערכת
של האידיאות כמערכת של הכרח שכלי ,וככזו היא הכרחית מציאות ונצחית מטבעה .אבל הוא יכול לחדול
מלרצות זאת .רצונו חופשי לחלוטין ,רצונו לא כפוף לחוק הסתירה ,חוק הסתירה הוא ספירת החכמה שהיא מתחת
לספירת הכתר שהוא הרצון החופשי .חוק הסתירה (שאומר שלא תיתכן סתירה ,ומכח זה אם משהו הוגדר שהוא
א' אז הוא לא ב') קיים רק כי הבורא רצה בכך .יש כאן סתירה ,גזירת החכמה היא הכרחית ונצחית במהותה ,ואם
כן לא יתכן שהיא כפופה לרצון חופשי שיכול לבטל אותה .אבל כאמור הרצון החופשי לא משועבד לחוק הסתירה.
כיוון שמערכת האידיאות כפופה לרצון החופשי ,היא לא האלוה עצמו ,היא הכרחית מציאות כי הוא רצה בכך,
והוא סיבת היותה הכרחית מציאות ,הוא יכול לבטל את זה.
האלוה עצמו נקרא האין סוף ברוך הוא ,ומשום שהוא אין סוף הוא הכרחי מציאות .כי אין בו אפשרות לשום
הגדרה כלל ועיקר ,ואינו יכול להיות מוגדר כלא-נמצא' .אין סוף' כאן הכוונה שבמהות הוא מעל כל סוף' ,סוף'
הוא קו שמפריד בין אפשרויות ,והוא מאפשר הגדרות .הוא אין סוף במהותו ,כלומר מעל כל אפשרות הגדרה .כמו
שהמספר שלוש הוא מעל האפשרות להגדרות של חום וקור ,בשום אופן לא תחולנה עליו הגדרות כאלה מעצם
מהותו וטבעו ,כך האלוה הוא מעל אפשרות לכל הגדרה שהיא .אין סוף כזה ,שרק הוא הכרחי מציאות ,אי אפשר
לפרוס ממנו פרוסה סופית ,אי אפשר לציין עליו נקודות ולספור אותן ,אי אפשר לסמן בו נקודת זמן ולהסתכל איך
הוא בנקודה מסויימת זו .הוא מו פשט מהכל ,לכן הוא המציאות עצמה כמושג טהור ,הכרחי המציאות ,שכל מה
שנמצא זהו משום שהוא נכלל במציאות המוחלטת הזו וכך הוא מקבל שפע מציאות .בהלכות יסודי התורה ב' י'
הרמב"ם אומר שהבורא לא יודע שום דבר מחוץ לעצמו ,ומתוך שהוא יודע את עצמו הוא יודע כל בריה ,שהכל
נסמך לו בהווייתו .המציאות של הבריות היא מציאותו שלו ,הם נכללים במציאותו .לכן אם יעלה על הדעת שהוא
אינו נמצא מייד כל הבריות לא נמצאות .רק מציאות כזו יכולה להשפיע מציאות על דברים אחרים ,על ידי הכללתם
במציאותה האחת ,הפשוטה האין סופית .לשם הקיצור נקרא לסוג כזה של אין סוף אין סוף אלוהי .יש סוג אחר
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של אין סוף ,למשל המספרים על ציר המספרים .מאין סוף כזה ניתן לפרוס פרוסה סופית ,ממספר שלוש עד מספר
חמש .אפשר לציין עליו נקודות ולספור אותן .לשם הקיצור נקרא לזה אין סוף כמותי.
לפי אבן רושד סך כל מערכת האידיאות הנצחית ,היא אין סוף אלוהי ,הבריאה היא מעצמות האלוה .מערכת
האידיאות שייכת לזמן ,כי הפרטים שתחת האידיאות מתהווים ונפסדים ,אידיאת הסוס נצחית אבל בפרטים סוס
מת וסוס נולד ,וזו תנועת הזמן .כל פרט ,כל רגע ,אינם אין סוף אלוהי .אבל כלל הפרטים שנוטלים חלק באידיאות,
אין סוף הסוס ים הפרטיים שכולם ביחד הם התגשמות שלמה של אידיאת הסוס ,כלל הזמן כולו כמשך אין סופי,
זה אין סוף אלוהי .זה תמיד היה קיים ותמיד יהיה קיים ולא משתנה ,והכרחיות המציאות של זה היא היא הכרחיות
המציאות של הבורא עצמו .לכן הסוס הפרטי לא צריך לקבל שפע אלוהי עליון מחודש מרצון אלוהי חופשי מחודש
ברגע זה כדי להיות קיים .כיוון שהוא כלול באידיאה של סוס זה לבד מספיק כדי שיתקיים כהכרחי מציאות ,כי
אידיאת הסוס היא האלוה עצמו ביחד עם סך כלל האידיאות ההכרחיות שכלית והשכל שגוזר אותן.
מבחינה דתית זו עמדה שונה לחלוטין ,אצל אבן רושד האלוה זו מכונה גדולה של ישות מתימטית הכרחית ואנו
לא צריכים להתייחס כסובייקטים בעלי רצון אל המשהו הזה .המציאות וכל חוקיה מוכרחים בוודאות ,חוקי הטבע
מתקיימים ,השמש זורחת ,הגלגל סובב ,הכל מוכרח להיות כמו שהוא ולא ישתנה לעולם .אנחנו לא מושגחים
ונמצאים במנוחה מוסרית גמורה .לפי אבן סינא אנחנו עומדים מול רצון חופשי וכוונה .זה מישהו ,הוא יכול לא
לרצות בקיום העולם והכל יחזור לתוהו ובוהו .כל רגע ורגע הוא מחליט מחדש ברצונו החופשי האם לכלול אותנו
במציאותו .חנה שהיתה עקרה התפללה לבן ,האל ענה לה שסדר העולם הקבוע מימי בראשית ,הטבע כולו על כל
חוקיו ,כל סדר האידיאות שהוא כלל העולם ,כל זה קבוע בגזירת חכמה מוכרחת כך שאין אפשרות שיהיה לה בן.
אז היא ביקשה שיחזיר את העולם לתוהו ובוהו ויברא את כל סדר הטבע מחדש ,כך גזירת החכמה האלוהית
המוכרחת תהיה מוכרחת באופן אחר .אם עד עכשיו היה שאחת ועוד אחת הן שתיים ,הוא יברא עולם חדש אחר
שבו אחת ועוד אחת הן שלוש .כך שתהיה אפשרות שיהיה לה בן .כי היא רוצה בן מהרצון הראשוני הפשוט
החופשי שלא נובע משום סיבה חיצונית ,לא בשביל כבוד או עונג וכיו"ב .הרצון החופשי הפשוט שלה נפגש עם
הרצון החופשי הפשוט האלוהי .עשה רצונו כרצונך ,כדי שיעשה רצונך כרצונו .מפגש נורא בין שני רצונות
פשוטים חופשיים ,שהם כח בלתי מוגבל כלל .והתוצאה היתה שבאמת העולם נברא מחדש עם גזירת חכמה
מוכרחת חדשה ,זה קרה בלי התמשכות של זמן ולכן לא הרגשנו איך כל העולם התחלף לגמרי ,כל משך הזמן
האין סופי וכל מה שקרה בו התחלף להיות משך זמן אין סופי חדש ושונה .השכל שלנו התחלף ביחד איתו ,התורה
נכתבה מחדש ,כתבי אפלטון ואריסטו קיבלו מובן שונה .וכך נולד לה בנה .עד כדי כך מגיע שהעולם מחודש.
לכן לפי אבן סינא שרשרת הסיבות האין סופית היא רק אין סוף כמותי ולא אין סוף אלוהי.
(יש בחינה כזו של הסתכלות על המציאות אצל אריסטו .עיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית בכמה מקומות
שם דיברתי על הרצף .ויש בזה ביאור היטב גם בביאור על מורה נבוכים ברשימה שבה יש ביאור על הפיזיקה של
אריסטו ספר ח' .אריסטו סבור שקו הוא רצף אחד ולא ניתן לחלוקה לנקודות ,וכאילו הסתכלנו על נקודה בראי
שמרחיב מה שרואים בו ,ובראי הנקודה נראית כמו קו ,אבל אם מנסים לחלק את הקו הוא לא מתחלק ומתנהג כמו
נקודה (אפשר למצוא את הדיונים על זה בבלוג של ביאור על המורה נבוכים ,ובעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית,
לפי התגיות רצף או אכילס והצב) .ובפיזיקה ספר ו אריסטו מבאר שמדידת אורך קו היא לא על הקו עצמו ,כי הוא
רק נקודה ,אלא זה כמו פיגום חיצוני של סרגל שאותו מודדים ומייחסים את המדידה הזו לדרך שאנו תופשים בה
את הקו .גם לפי אריסטו יש צד של אחדות הבורא והבריאה ומהצד הזה הבריאה היא אכן בשורשה ,בסודה ,אין
סוף שאינו מתחלק .אבל יש גם צד שהבורא נבדל לחלוטין מהבריאה ,ומהצד הזה הבריאה היא אין סוף כמותי
שיכול להתחלק ,ומצד זה נובעת האפשרות שיהיה סרגל מסומן בנקודות (שגם הוא הרי דבר שקיים בבריאה)
שימדוד אורך של קו).
עולה מזה שהשאלה האם אפשר לסמן על ציר הזמן נקודות שאפשר לספור אותן ,היא שורש המחלוקת בין אבן
סינא לאבן רושד.
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הדבר שעליו המחלוקת ,כלומר האם זה יתכן או לא .712איך ,אם כן ,זה יכול להיות הנחת יסוד בסתירה
של זה? האם זה על ידי שינוי בביטוי בדרך שלא משנה את המובן?
לכן הבחינה של מה שהצבענו עליו דורשת שהאומן ,הכרחי המציאות ,אין לו יחסים שונים לריבוי רגעי
הזמן והדברים שמקבלים את מציאותם קודם לכל ממנו ,ולתולדה המהותית של בחינה זו ,מלבד כתוצאה
713
הכרחית מהריבוי שמוליד שינוי.
 712האם זה ייתכן שצירוף כל אין סוף הדברים שעל ציר הזמן יביא לאחדות שתגרום שאי אפשר יהיה לספור אותם.
 713הקדמונים כיבדו מאוד את סודיותו וקדושתו של סוד מעשה מרכבה ,וכמבואר בפתיחת המו"נ .ורמזו עליו רק
ברמז מועט מאוד .כאן אבן סינא רומז לאמת שהגיע אליה אחרי הויכוח הנוקב והקשה עם אבן רושד .כל המחלוקת
של אבן סינא עם אבן רושד היא על סוד מעשה מרכבה ,שאבן רושד לא מקבל כי אינו מובן לשכל .לכן כל כך
קשה להתווכח עם אבן רושד ,כי ההגנה מולו היא על עמדה שאין לה ביאור שכלי שמקיף את כולה בבהירות ,דבר
דבור על אופניו.
הכוונה במילים כאן שאומרות שהבורא אין לו יחס משתנה לכל רגע ודבר ,היא שהדברים הם לא גזירת חכמתו,
כי מצד גזירת החכמה לכל דבר יש נימוק משלו .אלא הם נמצאים מרצונו הפשוט שהוא אחד פשוט ואע"פ שהוא
משתנה אין זה נחשב שינוי אלא זה עצם החופש שהוא עצם מהותו (כמו שביאר במו"נ ב' י"ח) ,שהיא היותו
מופשט לחלוטין מכל הגדרה ,ובלי הגדרות אין שינוי ,כי שינוי הוא להשתנות מא' לב' ולזה צריך להגדיר שיש א'
שהוא שונה מב' .זה נדרש לחוק הסתירה שהוא מתחת למדרגת רצונו ונברא רק מכח רצונו החופשי (יש קושיה
שאנשים נהנים לעסוק בה ,האם הבורא הכל-יכול יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים .התשובה היא שהוא
רצה שהוא לא יוכל לברוא אבן כזו ,ואם ירצה הוא יכול לברוא שהוא כן יוכל לברוא אבן כזו .הוא רצה לברוא את
חוק הסתירה כחוק מוחלט ומחייב ונצחי שלא ימוט לעולם ועד .לפי חוק הסתירה אי אפשר שהבורא יברא אבן
כזו ,כי זו סתירה ,וחוק הסתירה אומר שלא תיתכן סתירה .זה מה שכתוב במו"נ ג' ט"ו שיש נמנעות מצד עצמן
שגם הבורא לא יכול לברוא אותן וזו לא לאות (חסרון) בכוחו ,וכגון לברוא מרובע שאורך אלכסונו שווה לאורך
צלעו .אבל רצונו חופשי לחלוטין ויכול גם לשנות את חוק הסתירה אע"פ שברא אותו כחוק שלא יכול להשתנות
כלל ועיקר .כעת הוא לא יכול לברוא אבן כזו לנצח ,בשום פנים ואופן (כי עם תוקף כזה הוא ברא את חוק הסתירה),
אבל אם ירצה הוא יברא שאין שעבוד לחוק הסתירה ואז כן יוכל לברוא אבן כזו .היחס הזה בין הכרחיות השכל
לחופשיות הרצון הוא בחינה של סוד מעשה מרכבה .מהמופשט לחלוטין ,הרצון האלוהי הפשוט ,נברא בדרך
העלמת משהו מוגבל ומוגדר ,הוא חוק הסתירה וכל חוקי השכל שמיוסדים עליו)
אבן סינא מוסיף שהדברים מקבלים את מציאותם מהבורא עצמו ואע"פ שהוא אחד פשוט ,ולא שהם הכרחי
המציאות כמו שיטת אבן רושד.
סוד ה"הכרח" בטימיאוס של אפלטון ,הוא סוד הצמצום
כעת לסיום החלק הוא כותב מילים נוראות ונשגבות על העומק הנובע משיטתו ,עד כמה שניתן להשגת האדם:
"אין לו יחסים שונים לריבוי רגעי הזמן והדברים שמקבלים את מציאותם קודם לכל ממנו ,ולתולדה המהותית של
בחינה זו ,מלבד כתוצאה הכרחית מהריבוי שמוליד שינוי".
הקושי כאן ,והמפתח לסוד ,הוא הלשון "הכרחית" .הוא מדבר כאן על הרצון הפשוט של הבורא שהוא חופשי
מהכרח גזירת השכל ,זה הרי המחלוקת עם אבן רושד .רצון זה אינו כפוף לשום הכרח ,אפילו לא להכרח לוגי של
חוק הסתירה ,לא יתכן שתהיה ממנו "תוצאה הכרחית".
אפלטון בטימיאוס רומז שעניין ההכרח הוא עניין עמוק .זה לשונו שם בעמ' ( 48עמ'  552במהד' ליבס):
"מה שנאמר עד כה [ ]...דן בדברים שיצר אותם השכל; ועכשיו עלינו לשים בצדם את אשר נעשה מתוך הכרח.
שכן משיתוף כוחותיהם של הכרח ושכל נהיתה התהוות העולם הזה .ואילו השכל משל בַ הכרח ,מאחר ששידל
אותו להנחות את רוב הדברים המתהווים כלפי המצב הטוב ביותר; כך ,ולפי אותו כלל ,הותקן הכול הלזה
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בראשיתו ,בהיכנע הכרח בפני שידול בן תבונה .וכדי לתאר בתיאור של אמת ,כיצד נתהווה העולם על פי אותו
כלל ,יש לערבב בסיפור המעשה גם את הסיבה הפועלת מחוך תעייה ,ולהתוות כיצד היא עשויה להניע .לפיכך
עלינו לחזור על עקבותינו ,ומתוך שננקוט עכשיו ראשית שניה שיש לייחס אותה לאותם הדברים עצמם [זה סיפור
הבריאה השני של אפלטון ,על דרך שבספר בראשית יש סיפור בריאה שני] ,שוב נתחיל להרחיב את הדיבור על
דברים אלו מראשיתם ,כדרך שנהגנו קודם.
עלינו להתבונן בעצם טבעם של אש ,מים ,אויר ואדמה קודם ליצירת השמיים ,ובמצבם של יסודות אלו בטרם יהיו
שמיים בנמצא .שעד היום הזה לא ביאר שום אדם את תולדותיהם; וכאילו הבינו שומעינו מה הוא אש וכל השאר,
אנו קוראים להם ״יסודות ראשונים״ של הכול ,כדרך שהאותיות הן יסודות הכתב;
][...
ואולם בפתיחה שניה זו של תיאור הכול עלינו להוסיף על אותה הבחנה שהבחנו בפתיחה הקודמת; שאז הבחנו
בין שני מינים; ועכשיו עלינו להצביע על מין שלישי .שכן הספיקו אותם השניים לצורך הדברים שהשמענו קודם;
אחד הנחנו בחינת דגם ,והוא מין מושכל והווה שעומד תמיד בעינו; ושני בחינת העתק הדגם ,שיש בו משום
התהוות ,והוא נראה לעין .מאלה לא הבדלנו באותה שעה את השלישי ,מהיותנו סבורים שיהא לנו די בשניים אלו;
אולם עכשיו ,כנראה ,מכריחנו הגיון הדברים שנשתדל לגלות בדברינו מין נוסף ,מוקשה ומעומעם .מה הוא ,אפוא,
כוח הפעולה .ואיזה הוא הטבע שיש לייחסו למין ההוא? מכל וכל טבעו הוא כדלהלן :להיות בית קיבול ,וכביכול
אומנת ,של כל התולדה".
(אבן סינא קורא כאן לאלוה אומן ,זה המקום היחיד בכל הספר .זהו הכינוי שאפלטון בטימיאוס משתמש בו כלפי
הבורא ,ויש בזה רמז של הפנייה לטימיאוס).
לשון ספר עץ חיים מהאר"י ז"ל שער א' ענף ב':
"דע כי תחלת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אור א"ס ב"ה [אין סוף ברוך הוא] ולא היה שום חלל ושום
אויר פנוי אלא הכל היה אור א"ס [אין סוף] וכשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא הנבראים [ ]...הנה צמצם
עצמו באמצע האור שלו בנקודת המרכז האמצעי אל הסביבות והצדדים ונשאר חלל בנתיים .וזה היה צמצום א'
[אחד] של המאציל העליון וזה המקום חלל עגול בשוה מכל צדדין עד שנמצא עולם האצילות וכל העולמות
נתונים תוך עגול זה ואור א"ס [אין סוף] מקיפו בשוה .והנה כאשר צמצם עצמו אז דרך צד א' מן החלל המשיך
דרך קו א' ישר דק כעין צנור אור א' הנמשך מן הא"ס אל תוך החלל וממלא אותו אבל נשאר מקום פנוי בין האור
שבתוך החלל ובין אור הא"ס המקיף את החלל שאל"כ יחזור הדבר לכמות שהיה ותחזור ותתחבר האור הזה
שבתוך החלל עם הא"ס כבראשונה יחד וע"כ לא נתפשט ונמשך האור רחב אל תוך החלל רק דרך קו א' דק לבד
ודרך קו הזה נמשך ויורד אור א"ס אל תוך החלל העגול שהוא הנאצל ועי"כ מתדבק המאציל בנאצל יחד".
יש אלוהות שמתגלה כאין סוף .מצד האין סוף אין כלל עיגול ריק ,כי באין סוף הכל רק אחדות פשוטה לחלוטין
בלי שום מורכבות כלל ושום גבול כלל .אבל התחדש שיש עוד גילוי אלוהות נוסף ,אותה אלוהות כמובן ,גילוי
שמתגלה כאלוהות מצומצמת ,כעיגול סופי מוקף גבול ,שחודר לתוכו קו אור וצייר בו צורות ,הן כל הצורות
המופשטות ,התורה ,האידיאות.
שני גילויי האלוהות האלה הם אחד ,על ידי סוד זכר ונקבה ,הזיווג .חדירת קו האור לתוך העיגול זה הזיווג .העיגול
הוא העדר ,נקבה ,ובו מצטייר מכח ההעדר ציורים של מי שנעדר .כמו שאשה עקרה מציירת בנפשה מכח געגועיה
את צורת הילד שחסר לה ,בדרך של חקיקה ,העדר שמצייר צורות .הזכר הוא קו האור ,שמצייר את האין סוף
שנעדר ,כמו מי שקם ממיטתו ומשאיר אחריו שקע בצורת גופו .הקו הוא הזיווג שמאחד את הנקבה עם הזכר שהוא
קו האור ועל ידי זה היא מתאחדת עם האין סוף עצמו ,בסוד מיתת נשיקה ,עזה כמוות אהבה.
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אלו הדעות .בחר מהן לפי שכלך ,ולא לפי הרגש ,אחרי ההנחה שהכרחי המציאות הוא אחד.
תם חלק חמישי

בספר הזוהר (בשלח רל"ז) נאמר" :רבי אבא אמר ,אדם הראשון יצא מזכר ונקבה ,זה שאמר" :ויאמר אלקים נעשה
אדם בצלמנו כדמותנו" ,ואחר כך נפרדו זה מזה .ואם תאמר הרי אמר" ,הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶּ ר לֻקַ ח ִׁמשָ ם" ,ומשיב כן הוא
ודאי ,וזו היא נוקבא [נקבה] ,והקב"ה נשתתף עמה ,וזה זכר ונקבה ,והכל הוא דבר אחד".
אבן סינא כאן אמר שהנבראים נבראים מהרצון הפשוט של הבורא ,שהוא אחד פשוט ,ולכן אין לו יחס שונה אל
כל נברא ונברא .אבל הרי יש כל נברא ונברא בפני עצמו ,איך יתכן שהנבראים שונים זה מזה אם בוראם הוא אחד
פשוט לחלוטין שאין לו יחס שונה לכל אחד ,מניין הגיעה השוֹנּות שלהם? "התוצאה המוכרחת" היא מציאות
הנקבה .העיגול הריק ,הצמצום .האלוה עצמו בגילויו כנקבה .הנקבה היא ההכרח ,כי היא כלי ,כלומר מוגבלות,
הגדרה ,הוא מכריח שהקו הוא כך ולא אחרת .הוא מקור השונות .הוא מכריח את האין סוף ,כי הוא האין סוף עצמו
שנעשה מצומצם ,בעל גבולות ,חוקיות ,הגדרות ,ולכן הוא מוכרח .הוא כבר לא יכול לברוא מרובע שאורך
אלכסונו שווה לאורך צלעו .הוא מציית להכרח .הנקבה הפכה את האין סוף לקו שמצייר צורות ,היא הכריחה אותו
להיות מוגדר ,כפוף להגדרות.
בספר עץ חיים שער א' סוף ענף ג' כתב:
" והנה אחר שהצגנו לך הקדמות הנ"ל תוכל להבין עתה ענין סיבת צורך הצמצום אשר צמצם האין סוף את עצמו
באמצעית האור שלו להניח מקום חלל וריק כנ"ל בענף ב' .והענין הוא כדי לעשות בחינת כלים כי על ידי צמצום
האור ומעוטו יש אפשרות אל הכלי להתהוות ולהתגלות ובהתרבות האור יתבטל הכלי ממעוט כחו לקבל האור
הרב והגדול כמו שכתבתי בענין ז' מלכי אדום והם הנקרא עולם הנקודים איך מלכו ומתו עיין שם היטב איך היה
בחינת בריאת והויות הכלים כי בתחלה צריך צמצום האור ומעוטו ועל ידי כן יתגלה הויות הכלי ואחר שכבר
נתגלה ונתהוה אז חזר האור להמשך בו ויכול הכלי להתקיים ולא ליבטל .וכן היה כאן כי צמצם בראשונה את
האור ונתהוו הכלים ואחר כך חזר והמשיך הקו ההוא להאיר בהם .ובזה יתבאר טעם למה אין סוף צמצם עצמו
וסילק האור הרב ההוא מן המקום ההוא לגמרי .ואחר כך החזירו במדה ובמשקל דרך הקו ההוא והיה יכול להניח
אותו בחינת הקו ההוא במקומו ויסלק שאר האור הגדול בלבד כיון שהוא עתיד להחזירו אבל הטעם היה לסיבה
הנ"ל כי לא יכלו להתהוות הכלים עד שיסתלק האור לגמרי ואחר שנתהוו הכלים חזר והמשיך האור (דרך הקו)
במדה ובמשקל כפי שיעור המספיק להם להאירם להחיותן באופן שיוכלו לסבול ויתקיימו ולא יתבטלו ודי בזה":
כאמור לעיל הצמצום היה פינוי מהאמצע של האור והיווצרות חלל ריק .מייד אחר כך ,בלי הפרש זמן כלל ,נכנס
קו אור לתוך החלל וצייר בו ציורים ,הן הצורות .הקו הוא ספירת חכמה שהיא בחינת הגבול .ההעדר בפני עצמו
הוא הכתר .והוא שייך באין סוף כי ההעדר הוא העדרו של האין סוף .ולכן הצורות שמצטיירות בהעדר יש להן
שייכות לאין סוף ,אע"פ שהן מוגבלות והוא אינו מוגבל ,כי הן געגוע אליו.
השאלה שהאר"י דן בה כאן היא ,שהיה אפשר שהאור לא יתפנה לגמרי מהעיגול הריק ואחר כך יחזור אליו קו
מהאור ,אלא מתחילה יתפנה רק חלק מהאור ,והקו של אור יישאר בו.
התשובה היא שצריך פינוי של כל האור כדי שייווצר כלי ,ואחרי שיש כלי אז האור שופע אליו לפי כוחו .פינוי
האור הוא יצירת הנקבה שאין לה משל עצמה מאומה אלא כל כולה רק העדר של געגוע לזכר .הגעגוע הוא מה
שמצייר את הצורות ,הוא סיבת הזיווג ,ואז כשחודר קו אור אין סוף זהו הזיווג ונעשית אחדות .מה שהקו הוא 'קו
אור אין סוף' זו סתירה ,האין סוף לא יכול להיות מוגבל לקו ,אלא זהו הזיווג ,שהוא קו ואין סוף בעת ובעונה
אחת .ללא שהיה פינוי גמור של האור מהעיגול לא היה געגוע מוחלט ,צמא מוחלט ,והזיווג לא היה מביא לאחדות
גמורה.
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חלק ו  -מטאפיזיקה (ובו מ"ב פרקים)
על תכליות ,ההתחלות שלהן ,וסדר המציאות

פרק א
הערה :המובן של עשירות מושלמת
האם אתה יודע למי יש עשירות מושלמת? זהו מי שאינו תלוי בשום דבר שמחוץ לו בשלושה דברים:
במהותו ,בטבעים שלוקחים שלטון על מהותו ,ובטבעים משלימים ביחס למהותו .כך מי שהוא נצרך
למשהו חיצוני לו כדי שתהיה לו מהות מושלמת ,או למצב שלוקח שלטון על מהותו ,כמו צורה ,יופי או
משהו אחר ,או למצב שיש לו יחס מסויים ,כמו חכמה או יכולת לחכמה וכח או יכולת לכח ,הוא עני ונזקק
להשיג את מה שחסר לו.

פרק ב
הערה :השלמות של האל אינה תלויה בנבראים
עליך לדעת שֶּ יֵש שהטוב לו ביותר הוא רק אם יש אחר נוצר ממנו ,ושהיותו יוצר היא יותר יאה ויותר
ראויה מאשר היותו בלתי יוצר ,הוא כזה שאם היש האחר לא יווצר על ידו אז מה שהוא באופן מוחלט
יותר יאה וטוב לו ,אינו .גם מה שהוא באופן יחסי יותר יאה וטוב לו ,אינו .לכן זה שולל שלמות מסויימת
 -זה עושה אותו נזקק להשיג את מה שחסר לו.
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פרק ג
הערה :אלהים ַוי ִֵׁשים נעלים אחרים אינם יכולים לבקש לעשות משהו טוב למה
שמתחת להם
כמה מגונה הוא לומר ,אפוא ,שֶּ הַ י ִֵׁשים הַ ַנעֲלִׁ ים מנסים לעשות משהו למען מה שמתחת להם מכיוון שזהו
יותר טוב להם; וכדי להיות פועל של מעשים טובים מאחר שזה הוא בין הדברים שטובים וראויים לדברים
נעלים ,הראשון ,האמת ,עושה משהו למען האחר וכך יש סיבה למעשהו.714

פרק ד
השלמה :המשמעות של "מלך אמיתי"
האם אתה יודע מהו מלך? המלך האמיתי הוא העשיר המוחלט האמיתי ,האחד ששום דבר לא יכול להיות
בלעדיו בשום עניין ,והאחד שהמהות של כל דבר שייכת לו .זהו משום שכל דבר הוא ממנו או שהוא בין
הדברים שמהותם היא ממנו .715כך כל דבר מלבדו הוא תחת קניינו ,והוא אינו צריך לשום דבר.716
 714הרצון הפשוט החופשי ,שרק אותו אפשר לייחס לאלוה ,הוא לא משום סיבה כלשהי.
וכמו שכתב במו"נ ב' י"ח:
"דע  -כי כל פועל בעל רצון שיעשה פעולותיו בגלל דבר אחד הוא בהכרח יתחיב לו שיעשה עת אחת ולא יעשה
עת אחרת מפני מונעים או מתחדשים .והמשלו  -שהאדם על דרך משל ירצה שיהיה לו בית ולא יבנהו מפני מונעים;
וזה כשלא יהיה החומר שלא נמצא או שיהיה נמצא ולא יבוא לקבל הצורה להעדר הכלים והנה יהיו החומר והכלים
נמצאים ולא יבנה להיותו בלתי רוצה לבנות מפני שאינו צריך למחסה וכשיתחדשו מתחדשים כחום או קור יביאהו
לבקש המעון אז ירצה לבנות .הנה כבר התבאר כי המתחדשים ישנו הרצון והמונעים יעמדו כנגד הרצון ולא יעשה
בעבורם .זה כולו  -כשיהיו הפעולות מפני דבר אחד חוץ לגוף הרצון; אמנם כשלא יהיה לפועל תכלית אחרת
בשום פנים אלא היותו נמשך אחר הרצון יהיה הרצון ההוא בלתי צריך למביאים והרוצה ההוא  -אף על פי שלא
יהיו לו מונעים  -לא יתחיב שיעשה תמיד אחר שאין שם תכלית אחת יוצאת אשר בגללה יעשה ויתחיב כשלא יהיו
מונעים למצוא התכלית ההוא שיעשה כי הפועל הנה נמשך לרצון לבד.
ואם יאמר אומר זה כולו אמת! אמנם היותו רוצה עת אחת ולא ירצה עת אחרת  -האין זה שינוי? נאמר לו לא!
שאמיתת הרצון ומהותו זה ענינה שירצה ולא ירצה; ואם היה הרצון ההוא לבעל חומר עד שיבוקש בו תכלית אחת
יוצאת יהיה רצון משתנה לפי המונעים והמתחדשים; אמנם רצון הנפרד אשר אינו מפני דבר אחר בשום פנים אינו
משתנה ,ולא היותו רוצה עתה דבר וירצה זולתו מחר  -שינוי בעצמו ,ולא יביא זה לתת סבה אחרת כמו שהיותו פועל ולא
פועל אינו ש ינוי ,כמו שבארנו .והנה יתבאר כי רצוננו ורצון הנפרד אמנם יאמר עליהם 'רצון' בשתוף ואין דמיון בין
שני הרצונים .הנה כבר הותרה גם כן הקושיא הזאת והתבאר שלא יתחיב לנו מן הדרך הזה שקר  -וזה השתדלותנו
כמו שידעת"
 715הדברים שמהותם היא ממנו הם הצורות .הפרט החומרי האחד ,וכגון ראובן ,הוא בין הדברים שמהותם היא
ממנו ,כלומר המהות שהיא המין 'אדם' ,האידיאה 'אדם' ,היא ממנו ,וראובן הוא מבין הדברים שנוטלים חלק
באידיאה הזו.
 716שערי אורה שער א':
"דע כי השם הראשון שהוא קרוב לכל הנבראים ובו נכנסים לפני המלך יהו"ה יתברך ,ואין דרך בעולם לראות פני
המלך יתברך אלא על ידי שם זה ,הוא השם הנקרא אדני .כיצד? דע כי השם המיוחד יהו"ה יתברך הוא המורה על
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פרק ה
הערה :המובן של נדיבות
האם אתה יודע מהי נדיבות? נדיבות היא לתת טובה שצריכה להינתן ,שלא לשם שום תועלת לנותן .לכן
אולי מי שנותן סכין למי שלא צריך שתהיה לו סכין ,אינו נדיב .גם מי שנותן כדי לקבל תועלת ממי שאיתו
הוא עוסק אינו נדיב .לא כל התועלות הן לשם אותו הדבר ,אבל הן יכולות גם להיות לשם דבר אחר ,כגון
הכרת תודה ,שבח ,לכפר על אשמה ,ולהשיג את הטוב יותר ואת מה שצריך שיהיה.717
כך מי שנותן בנדיבות כדי להיות מכובד או לקבל תודה ,או כדי לסגל איזו טובה ממעשיו ,הוא זה שמבקש
תועלת ואינו נדיב .כך הנדיב האמיתי הוא זה שממנו הטובות שופעות ,718לא בגלל תשוקה שיש בו ולא
בגלל בקשה מכוונת למשהו שיחזור אליו .עליך לדעת שמי שעושה משהו בגלל שאם לא יעשה יהיה רע
לו או לא יהיה טוב לו ,אז הוא מבקש להשיג תועלת ממעשיו.

מציאות בוראנו יתברך והכול תלוי בו ,אבל תחילת השערים והמפתחות שבו נכנסים לשם יתברך הוא השם הנקרא
אדני ,והוא סוף כל מעלות של ה' יתברך מלמעלה למטה .ועד שם אדני הוא יסוד הייחוד האמיתי השלם ,כמו
שעדיין נפרש בעזרת השם ,ומשם ולמטה הוא עולם הפירוד.
[]...
נמצאת למד כי כל הממשלה והשלטנות הוא ביד אדני ,ולפיכך הוא מורה לשון אדנות ,שזה השם הוא אדון כל
הארץ בכח יהו"ה השוכן בו .ולפי שאין לכל נברא בעולם דרך להיכנס לשם יתברך אלא על ידו ,וכל שאלה
ותחנונים ובקשה אינם נכנסים אלא על ידי אדנ"י ,הוצרכו לקבוע בראש כל התפילות' :אדנ"י שפתי תפתח' ,כי
פסוק זה כתוב אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ,וזהו העיקר .ועל ידי שם זה נכנסות התפילות לפני יהו"ה יתברך".
העמידה לפני האלהים כמו לפני אדון ,היא מה שהופך את האדם לכלי לחכמה.
תענית ז' א':
"אמר רבי חנינא בר אידי :למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב" :הוי כל צמא לכו למים" (ישעיהו נה א)  -לומר
לך :מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך ,אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה".
כבר למדנו שזה מקור טעותם של אוחזי השיטה השכלתנית שכינינו אותה שיטת אבן רושד .שאין להם דעת שפלה
שמבינה שהיא כמו תינוק ששומע שיחה של זקנים ומה שהוא מצליח להבין אינו סוף דבר.
מפרק זה והלאה אנו מגיעים לעסוק בחכמת האלוהות ,ולכן יש להקדים בראש הפרק את עניין האדנות של הבורא.
מצד אחד זה אמור כלפי גאוות השכל ,אבל זה אמור גם כלפי האנוכיות הילדותית של כח הדמיון .אנו סבורים
שהאל נועד לשרת את צרכינו .נדמה לנו שתכליתו היא לפרנס אותנו ולתת לנו בריאות ובנים וכל צרכינו ,כמו
הורה מסור .הוא ברא אותנו כי תכלית הטוב לה יטיב ,ואנחנו כאן שמחים לקבל ולהרוויח .יש צד כזה והוא טוב,
אבל מוכרח שתקדם לזה ההכרה שאנו עומדים לפני אדון גדול ונורא שאנו עובדים אותו ולא הוא משרת שלנו,
וההכרה הזו צריכה תמיד להישאר גם כשמגיעים למדרגות של אהבה ובן שמתחטא לפני אביו.
כמו בחינוך שמצד אחד ההורים מסורים ונותנים בלי שיעור ,ולעולם לא יקבלו הכרת תודה כראוי ,וזה טוב ,וטוב
שהבן יודע שאוהבים אותו ורוצים בטובתו ורוצים לתת לו ושהוא חשוב ובעל ערך ,אבל לפעמים זה גורם שהבן
חושב שהוא הנסיך וההורים הם המשרתים שלו .צריך תמיד במקביל ,כבסיס שהכל עומד עליו ,שיהיה כבוד ומורא
והכנעה כלפי ההורים.
 717הנותן נותן כדי להשלים את נפשו במידה הטובה ,וגם זה אינו נדיבות.
 718בביאור עניין ה'שפע' ,הוא ההאצלה emanation ,באנגלית ,עיין מורה נבוכים ב' י"ב .ועי' לקמן פרק ט.
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פרק ו
רמיזה :ישויות נעלות אין להן תכלית במה שמתחת להן ,והאל אין לו תכלית בשום
דבר
הנעלה לא מבקש משהו למען מה שהוא תחתיו ,כך שמה שתחתיו אינו תכלית עבור הנעלה .זה שהוא
תכלית יכול להיות מובחן מהפכו מבחינת הבחירה .לפי הבוחר ,זה שהוא תכלית הוא יותר יאה ויותר נצרך
מאשר אם לא היה ,719כך שאם היה זה אמת לומר שבעצמו הוא יותר יאה וטוב מאשר לא ,אבל הוא אינו

 719אין הכרח שיהיה יאה וטוב באופן מוחלט ,די בכך שהוא יותר יאה וטוב כשהוא נמצא בהשוואה למצב שבו
לא היה נמצא.
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זה שלפי מה שהפועל מבקש ומתאווה אליו הוא היותר יאה וטוב לפועל מאשר לא ,אז אינו תכלית .720לכן
הנדיב והמלך האמיתי אין להם תכלית ,והנעלה אין לו את מה שתחתיו כתכלית.721

 720עבודה לשמה ורצון ראשון
התכלית ,המטרה ,אינה מה שראוי להיות תכלית מצד עצמו ,במהותו ,אלא מה שהפועל ,הבוחר ,משתוקק אליו
ובוחר בו ,גם אם מצד עצמו אינו ראוי .הבחירה עושה את התכלית לתכלית.
אבן סינא אומר שיש דבר שבעצמו הוא היותר יאה וטוב שיהיה ,אבל הוא לא התכלית ,מה שהבוחר יבחר זה יהיה
התכלית .לכן האלוה והישויות הנעלות לא עושים דברים לשם תכלית.
כלומר יש משהו שיאה וטוב מצד עצמו שיהיה ,ויש לעשותו ,אבל לא בדרך של תכלית ,כלומר הצבת מטרה
ושאיפת רצון להגיע אליה.
הרמב"ם בהלכות תשובה פרק י' כותב שאין לעבוד את השם כדי לזכות לחיי העולם הבא ,כי זו לא עבודה לשמה.
הרי לכאורה אדם צריך שתכליתו תהיה לזכות לחיי העולם הבא .איזו מטרה יותר טובה מזה הוא יכול להציב
לעצמו? עולם הבא זה אהבת הבורא והשגת דעת אלהים ,האם אדם צריך לא לשאוף להגיע לתכלית הזו ולהשלים
עצמו ,אלא לעמוד במקומו ולהישאר חסר?
הרמב"ם שם אומר ,שהנכון הוא לעשות את האמת מפני שהיא אמת .והרי גם לזה צריך רצון ,גם זה תכלית.
הרמב"ם אומר שם שלעבוד לשמה ,לעשות את האמת מפני שהיא אמת זו האהבה .האוהב לא עושה את האמת
מפני שהיא אמת ,אלא הוא חסר ,מתגעגע ,כואב ,ורוצה להתאחד כי זה השלמות והסיפוק והטוב והאושר והעונג.
יש לו מטרה.
אלא כבר חילקו חז"ל שיש אהבה התלויה בדבר ויש אהבה שאינה תלויה בדבר .אהבה שלא כדי למלא שום חסרון
ולא כדי להגיע לשום סיפוק .לאהוב מפני שזו האמת .איננו מכירים כלל אפשרות של אהבה כזו.
אריסטו כתב במטאפיזיקה למבדא פרק ז':
" כי אף אם נשוא התשוקה הוא מה שנראה כטוב ,נשוא הרצון הראשון הוא הטוב באמת .כי כוספים אנו לאיזה
דבר מפני שנראה לנו כטוב ,ואינו נראה לנו כטוב מפני שכוספים אנו אליו ,שהרי המחשבה היא התחלה( ".תרגום
ח.י .רות)
אריסטו מחלק כאן בין תשוקה לבין רצון ראשון .שניהם הם רצון ,מה החילוק?
במו"נ ב' י"ח דן בשאלה האם אפשר לייחס רצון לבורא .רצון הוא חסרון ,כי רוצים מה שאין ולא מה שיש .והוא
שינוי ,הרוצה רוצה א' ואחר כך הגיע לא' ואחר כך אינו שואף לא' אלא לב' .רצון הוא הפעלה של הרוצה מכח
של משהו מבחוץ ,קיומו של מושא הרצון מעורר את הרצון אליו .כל זה לא ניתן לייחס לאלוה ,ולכן יש שאמרו
שלאלוה אין כלל רצון והוא רק שכל.
התשובה של הרמב"ם לזה היא לפי דברי אריסטו אלה .יש רצון אנושי שאנו מכירים ,ויש רצון שנקרא "רצון
ראשון" .רצון ראשון פירושו שהוא הראשון כי אין לו התחלה .הוא לא נובע משום דבר ,אין לו שום סיבה .לא
קדם לו חסרון של שום דבר ,הוא לא התעורר משום מושא רצון ,הוא לא נועד להביא אושר או שלמות כלשהם,
לממש משהו ,להסיר רע או להביא טוב .הרצון הראשון הוא העצם .להיות קיים פירושו להיות רצון .שורש
ההווייה ,הפירוש של להיות נמצא ,הוא רצון .הרצון הראשון של הנבראים הוא שהם נכספים למקורם ,ומזה הם
נעים בתנועה סיבובית שהיא תנועת הגלגל ,כמו שביאר במו"נ ב' ד' שהתנועה הזו היא ההידמות למקור ככל
הניתן ,וזה מביא לדבקות במקור .בתנועה הזו גם כל הגופים הארציים נעים ,כמו שמבואר מלשון המו"נ שם ,וכמו
שכתב אבן סינא במאמר על האהבה .בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר שנקרא "התנועה יסוד
ההווייה" ביארתי על פי אפלטון שלהיות נמצא פירושו לנוע .תנועה היא רצון ,הרי הכל חי .רצון זה החומר שממנו
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אנחנו עשויים .יש את הרצון שהוא העצם ,גרעין הקיום כשלעצמו ,הוא רוצה בטוב האמיתי ,להידמות לבוראו.
זה לא מכח סיבה כלשהי ,לא להשיג מטרה כלשהי או למלא חסרון כלשהו ,כמו שמים לא רטובים מכח סיבה
כלשהי ,הם פשוט רטובים ותו לא ,זו האמת שלהם .מכיוון שלרצות זה עצם המהות ,ורצון פירושו חופש מוחלט,
החופש לרצות כל פעם משהו אחר זה המהות עצמה וזה לא שינוי.
הרצון הראשון לא חי בדרך של להציב מטרה ואחר כך לרוץ אליה .הצבת מטרה כלשהי ,גם עולם הבא ,זה כבר
לא עצם המהות ,גרעין ההווייה .התנועה אל האהוב היא משום שהווייתי מצד עצמה היא תנועה אל האהוב .זה
מה שאני ,זה לא מה שאני רוצה כדי ל ,...אני רוצה ואוהב ונע רק כי אני הווה ,הווייתי היא רצון ואהבה ותנועה.
לרוב טועים ומציבים מטרה להגיע לרצון הראשון ולעבוד לשמה .אם זו מטרה זה כבר לא יהיה לשמה .זה יהיה
לשם המטרה .הכיוון הוא הפוך ,להשתחרר ,להרגע ,להרפות מכל הרצונות .להישאר רק מי שאני בעצם ,בהווייה
גרעינית כמו שהיא .שם כבר אמצא את הרצון הראשון מעצמו .הוא מי שאני ,הוא בי ,בהגדרה ,מראש .לא חסר לי
מאומה ולכן אינני צריך לרוץ לשום מקום ולרצות מטרות כלשהן .יש מפריעים שמסיחים את הדעת ,שמפנים
החוצה לרצות כל מיני דברים ומטרות ,עולם הבא והשגות גבוהות וכן הלאה ,או בית גדול ומכונית יקרה וכן
הלאה .העבודה היא להשתחרר מזה ולהרפות ,ואם אני נשאר לבד עם עצמי ,בשעת השקט חופשיה מרעבון תאווני,
בעדינות הנפש ,אני מוצא בתוך עצמי כעובדה קיימת ,לא ניתנת לערעור ,שאני זה הרצון הראשון .אם אני כאן
הכל כאן.
כל הרצונות הם טעויות ברצון הראשון .האדם רוצה תמיד רק את הרצון הראשון .אדם רוצה תמיד לעשות טוב
כדי לדבוק בטוב ,בכנות .רק שהוא לא רואה היטב וטועה וחושב שמשהו הוא הטוב אע"פ שאינו הטוב .מזה
נעשה רצון שהוא לא הרצון הראשון ,כי מה שהוא הטעות אינו העצם של האדם ,וכיוון שאינו העצם הוא יוצא
החוצה לתכלית חיצונית לאדם שאליה הוא שואף .זה רצון שיסודו בחסרון או בסיבה כלשהי.
לדוגמה אדם רוצה להיות מי שהוא .אנשים שמים אותו על במה ונותנים לו כבוד ומתייחסים אליו כאל מישהו
מאוד מרומם ויפה .הם כמובן לא עושים זאת מתוך השגה אמיתית של מי שהוא באמת אלא כדי למלא צרכים
שלהם .נוצרת דמות שהיא איך אנשים רואים אותי ,איך שאני רוצה לראות את עצמי ,אני טועה לחשוב שהדמות
הזו היא באמת אני .אני נשאר רוצה להיות אני ,אבל כעת אני רוצה להיות הדמות הזו ,שאני טועה לחשוב שהיא
אני ,ולשם כך אני צריך להכנס למרוץ של רצון .כולם חושבים שאני חכם ,אני רוצה להאמין שאני חכם ולבסוף
מאמין לזה ,נבנית דמות של 'אני חכם' .כעת זה מחייב אותי כל היום ללמוד ספרי חכמה ולדעת מה כתוב בהם.
החכמה הופכת לתכלית חיצונית.
לפעמים טועים וחשובים שהאדם במהותו רע ,והוא צריך לתקן את עצמו .עצמו תמיד טוב ,כל אדם רוצה לעשות
את הטוב לשמו .רק שהאדם טועה וסבור שמשהו הוא הטוב ובאמת אינו .זה מה שכתב אריסטו שהכל מתחיל
במחשבה .זה לא מתחיל במידות רעות שמעקמות את המחשבה ,זה מתחיל ממחשבה טועה שיוצרת מידות רעות.
המחשבה טועה בגלל כשלון במחשבה עצמה ,היא חושבת באופן מגושם ולא עמלה להשתחרר מזה ולהגיע
למחשב העיונית מופשטת.
למשל הרצון להיות חי ,להיות נמצא ,לדבוק במציאות עצמה שהיא הבורא עצמו ,מתפרש אצל אדם כלאכול
מאכלים טעימים .באכילה יש תוספת מציאות ,יש בה דבקות ,לכן מברכים בורא פרי העץ .יש עונג שהוא ההרגשה
בתוספת מציאות .זו לא טעות גמורה .רק מי שסבור שזה כל התכלית ואין מעבר לזה ,זה משום שהוא טועה
בתפישה .התפישה שלו נכונה אבל בתיווך חומר ,מגושמת .אנו חושבים שהסיבה לטעות היא מידות רעות ,מידת
התאווה .באמת הסיבה היא שהוא לא למד נכון את הסוגיא ,הוא לא עמל מספיק בחכמה ללבן ולברר ולהגיע
למסקנה יותר עמוקה מבחינה לימודית ממה שהאכילה היא תכלית הכל .אם הוא ילמד ויראה שהאכילה זו רק
מדרגה בלהיות נמצא ובעונג של חיים ומציאות ודבקות ,ויש מדרגות מופשטות יותר שהאכילה יכולה להצטרף
אליהן ולא להישאר לבדה ,אז הוא יחדל מלהיות זולל וסובא ,המידות הרעות ישקטו מכח אור החכמה .לא צריך
לעמול "לשבור" אותן או "לתקן אותן .זה גם לא יצליח .לא עם הארץ חסיד( .עיין עוד גם בפרק הבא)
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פרק ז
הערה :האלוה לא מבקש תכלית
כל דבר שיש לו תנועה מתמדת מתוך רצון ,מצפה לאחת מהתכליות שהוזכרו לעיל ,שהוא מקבל ממנה
תועלת ,כולל היותו טוב או ראוי לשבח .לכן הפעולה של מי שמעל זה היא מעל תנועה ורצון.722

 721עיין בזה מורה נבוכים ג' י"ג.
 722לא מדובר כאן על הרצון הראשון הפשוט האלוהי שמדבר בו במורה נבוכים ב' י"ח .כי רצון זה אינו מחייב
תמיד תנועה" .מי שמעל זה" יש לו "פעולה" ,לא תנועה מתמדת .ברצותו פועל וברצותו אינו פועל .תנועה היא
שינוי ,והרצון הזה אין בו שינוי כמו שכתב המו"נ שם .הוא חופש מוחלט ,הוא לא מחוייב לחוק הסתירה ולא
להגדרות של דברים ,לכן מצידנו זה יכול להראות כמו שינוי ,אבל באמת זו מופשטות מוחלטת שהיא מעל כל
הגדרה ושינוי (שינוי תלוי בהגדרה ,כדי להשתנות מא' לב' צריך להגדיר אותם) .הוא הווה הוא לא נע ,אם מהווייתו
יוצאת תנועה אז יוצאת ,עשה את ה אמת מפני שהיא אמת וסוף הטובה לבוא ,הטובה נובעת מהאמת לא בדרך
מחוייבת ולא כמסלול של תנועה ,אלא כי היא גם חלק מההווייה שיכול להאיר מהרצון .רצון שאינו ראשון ופשוט
יש לו סיבה ותכלית ,הוא כדי למלא חסרון כלשהו ,לממש משהו שהיה רק בכח ,להוסיף טוב שלא היה וכיו"ב.
לכן הוא תמיד מוביל לתנועה לקראת התכלית של הרצון .מי שפעולתו מתוך רצון כזה יהיה תמיד בתנועה ,ותמיד
התנועה תהיה למלא את הרצון ,כלומר תמיד פעולותיו תהיינה לתועלת עצמו.
בספר עץ חיים מהאר"י ,שער א' ענף ב' ,כתב:
"וכשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא הנבראים לסיבה נודעת והוא ליקרא רחום וחנון וכיוצא ואם אין בעולם
מי שיקבל רחמיו ממנו איך יקרא רחום וכן על דרך זה שאר הכנויים "
איך בכלל שייך לדבר על הסיבה שמחמתה הבורא ברא את העולם ,הרי הסיבה היא לפני הבריאה בסדר ההווייה,
זה מהצד שלו ,בעצמותו .שם אין לנו שום תפישה .יש סתירה בכך שנבראים ידעו את הסיבה למה הם נבראו ,כי
הם אחרי הבריאה והסיבה היא לפני הבריאה .לפני ואחרי זה בסדר הווייה ,הסיבה היא מערך מציאות אחר משל
הנבראים .חתול לא יכול להבין מלאך מופשט כי הוא מערך מציאות אחר .וגם זו סיבה לא מובנת ,למה הבורא
צריך להיקרא רחום ,האם חסר לו משהו כשהוא לא נקרא רחום?
אלא מדובר כאן על רצון ראשון ,הבורא לא רוצה להיקרא רחום באותו אופן שאדם עושה מעשים טובים במטרה
להיקרא רחום .מהותו היא הרצון הראשון והרצון הזה רוצה להיקרא רחום לא לשום סיבה כלל ,גם לא לתועלת
הנבראים ,אלא פשוט זו הווייתו .האר"י לא מסביר סיבה ,הוא לא מסביר למה נברא העולם ,זה לא שבלי סיבה
העולם לא היה נברא ,ואחרי שיש סיבה העולם נברא כדי להגיע לתכלית הזו .הוא רק אומר את היישות כשלעצמה,
היישות ,המציאות הפשוטה ,היא כזו ,מציאות של התגלות כלשעצמה .זה מה שאמר אריסטו שהאלוה יודע את
עצמו .הוא מגלה את עצמו לעצמו ,יודע שהוא רחום ,מגלה לעצתו את היותו רחום .כך הוא נמצא ,כך הוא הווה.
זה לא מהות ,זה לא שיש משהו שנמצא שמהותו היא שהוא מגלה את עצמו כרחום .אין לבורא מהות ואין לו
הגדרה ,יש לו רק יישות ,מציאות מופשטת כלשעצמה בלי משהו שהוא זה שנמצא .המציאות המופשטת
כלשעצמה היא היותו יודע את עצמו ,מגלה את עצמו לעצמו .זו ההגדרה של המילה 'מציאות' ,כשאומרים לנו
שהבורא הוא רק מציאות כשלעצמה ,אנו חושבים על המציאות של החלל ,הזמן ,וזה נתפש אצלנו כמשהו מת,
דומם ,מתחום מדעי הפיזיקה או הלוגיקה .מציאות היא חיים ,אין חילוק בין מציאות לחיים ,האפשרות שתהיה
בתודעה תפישה של מציאות מתה כמו שהמדע מתייחס לחומר הדומם לא אמורה להיות בתודעה ,זה שקר שאין
לו שום רגליים .וחיים זה ידיעה ,לדעת את עצמו.
כמו שכתב אריסטו במטאפיזיקה למבדא פרק ז' שחכמה וחיים הם אותו דבר עצמו.
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כמו בכל מקום הדרך הנכונה לקרוא את האר"י לפי אמיתתו ולא בהגשמה נלמדת מהמורה נבוכים ,האר"י
שהעתקתי כאן מתפרש לנו לפי דברי המורה נבוכים ג' י"ג:
" וכבר בארנו שעצמו ית' יקרא גם כן 'כבודו' באמרו "הראני נא את כבודך"  -הנה יהיה גם כן אמרו 'כל פעל יי
למענהו' כאמרו "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו"  -יאמר כל מה שיוחס לי פעולתו אמנם
עשיתיו למען רצוני לא זולת זה"
הרבה מבני תורה סבורים שהבורא ברא את העולם כדי להיטיב איתנו .יש ניסוח דומה לזה בדרך חיים מהרמח"ל.
זה לא מדוייק ,הוא ברא את העולם בלי שום תכלית ,מגלה את עצמו בלי שום תכלית ,מיטיב בלי שום תכלית.
מציאותו היא שהוא בורא את העולם ,מציאותו היא שהוא טוב ומיטיב ,זה ההגדרה של המילה 'מציאות' .זו האמת.
עשה את האמת מפני שהיא אמת ,וסוף הטובה לבוא .הוא משפיע טובות לשם שמיים ,מפני שזו אמת ,כי זה להיות
נמצא .לא שהוא מיטיב לתכלית ההטבה .אהבה שאינה תלויה בדבר .למה אתה אוהב אותי? ככה סתם ,בלי שום
סיבה .איך זה ייתכן? זה ייתכן כי המציאות שלי בעצמה היא שאני אוהב .אני חתיכת אהבה ,עשוי מאהבה ,אני לא
יכול אחרת ,לא צריך סיבה כלשהי .זה חילוק דק לתפישה מבחינה למדנית ,אבל הוא הופך את הבנת האדם כולה
על פיה ,הופך אותה משקר לאמת.
האל הוא התכלית עצמה ,התכלית האחרונה והיחידה וכוללת הכל .לכן לא יתכן שהוא עצמו תהיה לו תכלית
כלשהי .התכלית של הנבראים היא האל ,והם בטלים במציאותם אליו ולכן ממילא גם הם תכליתם היא בדרך של
רצון ראשון ,עצם מציאותם שהיא היותם בטלים אליו ,ולא משהו חיצוני.
עיין במורה נבוכים ג' י"ג וג' כ"ה ,ביאור בעניין התכלית של הבריאה והמציאות .עיקר דבריו שם כמו שכתבתי,
שאין תכלית אלא רק רצון ,והוא רצון ראשון ,הוא התחלה ,כמו שמציאות הבורא היא התחלה .בפרק כ"ה שם הוא
נוגע בשאלה עמוקה מאוד ,והיא שרצון החופשי האלוהי נסתר ,הסיבה היא כלי שלו ומכסה אותו ,הוא גנוז בה
ומאיר מבעדה.
בפתיחת המורה נבוכים כתב:
"אמר החכם" :תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אפניו" .ושמע ביאור העניין הזה אשר זכרו כי משכיות הם
הגופות המפותחים בפתוחים משובכים ,ר"ל אשר בהם מקומות פתוחים דקי העיניים מאוד כמעשה הצורפים.
ונקראו כן מפני שיעבור בם הראות ,ותרגום וישקף" :ואיסתכי" .ואמר ,כי משל תפוח זהב בשבכת כסף דקת
הנקבים מאוד הוא הדבר הדבור על אפניו .וראה מה נפלא זה המשל בתאר המשל המתוקן ,וזה שהוא אומר שהדבר
שהוא בעל שני פנים רוצה לומר שיש לו נגלה ונסתר ,צריך שיהיה נגלהו טוב ככסף וצריך שיהיה תוכו טוב מנגלהו
עד שיהיה תוכו בערך אל גילויו כזהב אצל הכסף .וצריך שיהיה בגילויו מה שיורה המתבונן על מה שבתוכו כמו
זה התפוח של זהב אשר כיסוהו בשכבת כסף דקת העיניים מאוד [כלומר שיש בה נקבים זעירים מאוד] ,וכשיראה
מרחוק או מבלתי התבוננות יחשוב הרואה בו שהוא תפוח של כסף ,וכשיסתכל איש חד הראות השתכלות טובה
יתבאר לו מה שבתוכו וידע שהוא זהב".
כך הם הסיבתיות והרצון החופשי .הסיבתיות היא משכיות הכסף ,הרצון נגלה מבעדה רק אחרי הסתכלות חדה
בנקבים זעירים .כיוון שהמציאות בלי ספק אין לה תכלית ,מחוץ למציאותו של הבורא ,הרי היא גילוי גמור של
רצונו הראשון החופשי .זה לא יתכן כיוון שהרצון נסתר ,ואכן רואים שבמציאות כל דבר יש לו תכלית ,כמו איברים
של בעל חיים שכל אחד משרת מטרה ותכלית ויש לו תפקיד .וזה סדר שכלי והרצון הראשון הוא מעל השכל .סדר
העולם נראה כאילו יש תכלית לכל דבר ,זו חכמה ולא רצון שמעל השכל .הרמב"ם שם מבאר את היחס בין משכיות
הכסף של החכמה והסיבתיות והתכליתיות עם תפוחי הזהב של הרצון החופשי.
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פרק ח
טעות והערה :האלוה עושה את הטוב לא בגלל שהוא טוב
עליך לדעת שמה שנאמר אודות פעולה טובה ,כלומר שהיא הכרחית וטובה בעצמה ,זהו דבר שלא נכנס
לבחירתה על ידי העשיר אלא אם כן עשיית הטוב הזה מעלה את העשיר מעל חוסר שלמות ,מהללת אותו,
ומטהרת אותו; כאשר מניעה מזה יוצרת בו חסרון והיפעלות .אבל כל זה הוא ניגוד לעשיר.723
 723העשיר ,האל שנקרא כאן עשיר לומר שאין לו שום חסרון ,לא עושה את הטוב בגלל שהוא טוב .מה שהטוב
הוא טוב לא זה מה שגורם שהבורא בוחר לעשות אותו .העשיר אכן עושה את הטוב אבל אין זה משום שלפעולתו
יש סיבה והסיבה היא שהטוב הוא טוב ,כלומר שהוא גורם להשלמת החסרונות ולקבלת טובות כגון עילוי מהלל
או טיהור .הבחיר ה של הבורא היא מציאותו ואינה בגלל שום סיבה וגם לא בגלל שהוא בוחר בטוב.
רמב"ם הלכות תשובה פרק י':
"הלכה א
אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה
לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא
אכרת מחיי העולם הבא אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת
הנביאים ולא מעלת החכ מים ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד
מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה.
הלכה ב
העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי
לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין
כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא המעלה שצונו
בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד
יעשה כל המצות מאהבה.
הלכה ג
וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה'
ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין
בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו
בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים משל הוא לענין זה.
הלכה ד
אמרו חכמים הראשונים שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאהיה עשיר בשביל שאקרא רבי בשביל שאקבל
שכר בעולם הבא תלמוד לומר לאהבה את ה' כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה ועוד אמרו חכמים
במצותיו חפץ מאד ולא בשכר מצותיו וכן היו גדולי החכמים מצוים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד אל תהיו
כעבדים המשמשים את הרב וכו' אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו כלומר עבדו מאהבה.
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הלכה ה
כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא לשמה וכל העוסק בה לא
ליראה ולא לקבל שכר אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה לשמה ואמרו חכמים לעולם
יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים
וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה
מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה"
אבן סינא כאן מדבר על האל עצמו ,והרמב"ם מדבר על האדם ההולך בדרכיו של האל .הרמב"ם כתב גם שאין
לאדם לומר שהוא עושה כדי לקבל עולם הבא ,שהוא תכלית המעלה והשלמות .אלא צריך שלא יעשה משום סיבה
שהיא ,ולא לשם שום תועלת שהיא .לעשות מאהבה זו אינה סיבה ותועלת ,וברוב האהבות שאנו מכירים אין זה
כך ,אלא האהבה היא גם אופן של תועלת .וזהו משום שהיא אהבה שתלויה בדבר.
400

חלק ו  -מטאפיזיקה

פרק ט
רמיזה :על ההאצלה של סדר המציאות הכללי מהחכמה האלוהית
אם תחקור ביושר ,לא תמצא לומר אלא שההצטיירות של סדר המציאות הכללי בידיעה האלוהית
הראשונית ביחד עם הזמן ההכרחי והמתאים ,זה הדבר שממנו הסדר הזה ,במערכו ופרטיו ,נאצל 724באופן
שכלי .725כל זה הוא השגחה עליונה .726זהו הכלל לפרטים שבהם תודרך בהמשך.

 724זה עניין השפע שמבאר במו"נ ב' י"ב.
 725הזמן המתאים נדון לעיל בסוף חלק ה' ,ושם ציינתי לדיון העמוק בזה במאמרים ומקורות נלווים מאמר .16
הכוונה כאן לדמיורגוס (אומן ביוונית) של אפלטון ,הוא הבנאי שבמדרש רבה בראשית א' א' ומי שמסתכל
בפמליא של מעלה במו"נ ב' ו' ,והמלך הגדול שבמו"נ ג' נ"ב .זהו השכל הפועל ,שבחכמת הקבלה נקרא ספירת
מלכות .לכן אבן סינא כתב כאן שהסדר מצטייר בידיעה האלוהית ,האלוה האומן צופה בדוגמה של מעלה ,ולפי
זה מצייר צורות בחומר .בספירת מלכות מצטיירות הצורות שמעליה .אבן סינא בחלק זה מדבר על עבודת האלוהים
ולא על פילוסופיה מופשטת ,עבודת האלוהים היא מול המלך הגדול שהוא השכל הפועל ,כלומר התגלות האלוה
אלינו אחרי הצמצום.
במו"נ ג' נ"ב כתב:
"אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו והוא לבדו בביתו ,כישיבתו ותנועתו ועסקיו והוא לפני מלך גדול ,ולא דבורו
והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו ,כדבורו במושב המלך ,ומפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי
ושיהיה איש האלהים באמת ,יעור משינתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל
מלך בשר ודם ואילו היה דוד ושלמה ,והמלך ההוא הדבק המחופף הוא השכל השופע עלינו ,שהוא הדבוק אשר
בינינו ובין השם יתברך ,וכמו שאנחנו השגנוהו באור ההוא אשר השפיע עלינו ,כאמרו באורך נראה אור (תהלים
לו י) ,כן באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו ,ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה ,אם יסתר איש במסתרים
ואני לא אראנו נאם ה' (ירמיהו כג כד) והבן זה מאד".
יש שני דברים" :המלך הגדול" ,הוא השכל הפועל ,האלוה שמתגלה אחרי הצמצום ,מולו אנו מתהלכים בתמימות,
מתפללים אליו ,מקיימים מצוותיו והולכים בדרכיו .לכן הוא זה שנקרא אצלנו המלך .ויש "השם יתברך" שהוא
הבחינה העליונה של גילוי האלוהות (הוא נזכר בטימיאוס של אפלטון עמ'  ,28עמ'  530במהד' ליבס" ,ואילו אביו
ויוצרו של הכל הזה כו'" עיין שם בכל דבריו בדקדוק היטב ותמצא שהכל כבר כתוב שם) .עבודתנו את המלך
שהוא מה שאחרי הצמצום מדבקת אותנו בשם יתברך שהוא האלוהות בגילויה הטמיר ונעלם שמעל הצמצום.
והבן זה מאוד שאין כאן שניים כלל ועיקר ,חלילה( .וכן הובא בהגהת הרמ"א בתחילת השולחן ערוך ,שהעבודה
היא למלך הגדול בדווקא ,רק שם הצניע את החילוק בין המלך ובין השם יתברך .והוכרח להביא עניין זה ,כי כלפי
מה שמעל המלך איננו יכולים לעבוד ,להתפלל ולקיים מצוות .שאין שם שום תואר ,וכמו שכתב המורה נבוכים
בפרקי שלילת התארים חלק א' פרקים נ'-ס)'
לעיל כתבתי שהחכמה והסיבתיות מכסים על רצון החופשי כמו שמשכיות כסף מכסות על תפוחי זהב ,כמו
שהמשל מכסה על הנמשל .כאן מדובר על הכיסוי הזה ,משכיות הכסף ,שזהו השכל הפועל נותן הצורה .הצורה
היא החכמה האלהית שבה יש סיבתיות ותכליתיות .ויש בה הכרחיות וזמן .בהוכחה שכלית ההנחות הן לפני
המסקנה ,החכמה יש בה לפני ואחרי ,תחילת העיון וסופו ,הקושיה והתירוץ ,וזה שורש לזמן שמהותו היא
המושגים המופשטים של 'לפני' ו'אחרי'.
אבן סינא כתב כאן" :נאצל באופן שכלי" .נאצל זה רצון חופשי פשוט שהוא בלי תכלית ומעל השכל .אין נימוק
למה להאציל ואין זה משום סיבה כלשהי ,מה שאין לו סיבה אינו שכלי .וזה באופן שכלי ,הרצון החופשי מתגלה
באופן שכלי ,כמו שתפוחי הזהב מתגלים באופן של הצצה דרך משכיות הכסף.
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מורה נבוכים ג' י"ג:
" והוא שיאמר למי שיאמין זה שהכל מפני זה התכלית כלומר מציאות האדם האם הבורא יכול שימציאהו מבלתי
אלו ההצעות כולם או אי אפשר שימציא אלא אחריהם? ואם יאמר שאפשר ושהאלוה יכול להמציא אדם מבלתי
שמים על דרך משל יש לשאול אם כן מה תועלתו באלה הדברים כולם אחר שאינם התכלית אבל הם מפני דבר
שאפשר המצאו מבלתי אלה כולם? ואפילו אם היה הכל מפני האדם ותכלית האדם  -לעבוד האלוה כמו שנאמר
השאלה קימת  -והיא מה התכלית בהיותו עובד והוא ית' לא יוסיף שלמות אם יעבדוהו כל מה שברא וישיגוהו
תכלית ההשג ה ולא ישיגהו חסרון אם לא יהיה זולתו נמצא כלל? ואם יאמר אין זה לשלמותו אבל לשלמותנו כי
הוא הטוב לנו והוא שלמותנו  -התחיב השאלה בעצמה ומה תכלית מציאותנו בזה השלמות? אי אפשר בהכרח
מבלתי שיגיע הענין בנתינת התכלית אל "כן רצה האלוה" או "כן גזרה חכמתו" וזהו האמת .וכן תמצא 'חכמי
ישראל' סדרו בתפילותיהם באמרם "אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך כי מי יאמר לך מה תעשה?
ואם יצדק מה יתן לך?" .הנה בארו שאין שם תכלית אלא רצון לבד .ואחר שהענין כן ועם אמונת החידוש אי אפשר
מבלתי שנאמר שיכול היה להמציא בחילוף זה הנמצא סיבותיו ומסובביו  -תתחיב ההרחקה להמצא כל מה שנמצא
זולת האדם ללא תכלית כלל אחר שהתכלית האחד המכוון והוא האדם אפשר המצאו מבלתי אלה כולם.
ובגלל הדבר הזה הדעת האמיתי אצלי לפי האמונות התוריות והנאות לדעות העיוניות הוא שלא יאמן בנמצאות
כולם שהם מפני מציאות האדם אבל יהיו גם כן שאר הנמצאות כולם מכוונות לעצמם לא מפני דבר אחר .ותבטל
גם כן שאלת התכלית בכל מיני הנמצאות ואפילו לפי דעתנו בחידוש העולם .שאנחנו נאמר כל חלקי העולם
המציאם ברצונו  -ומהם מכונים לעצמם ומהם מפני דבר אחר האחר ההוא מכון לעצמו .וכמו שרצה שיהיה מין
האדם נמצא כן רצה שיהיו השמים וכוכביהם נמצאים וכן רצה שיהיו המלאכים נמצאים  -וכל נמצא אמנם כון בו
עצם הנמצא ההוא ומה שאי אפשר מציאותו אלא אחר הקדמות דבר המציא הדבר ההוא תחילה כהקדים ההרגשה
לשכל .וכבר נאמר זה הדעת גם כן בספרי הנבואה  -אמר "כל פעל יי למענהו" אפשר שיהיה זה הכינוי שב אל
הפעול; ואם יהיה שב אל הפועל יהיה פרושו למען עצמו ית'  -רצונו לומר רצונו שהוא עצמו כמו שהתבאר בזה
המאמר .וכבר בארנו שעצמו ית' יקרא גם כן 'כבודו' באמרו "הראני נא את כבודך"  -הנה יהיה גם כן אמרו 'כל
פעל יי למענהו' כאמרו "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו"  -יאמר כל מה שיוחס לי פעולתו
אמנם עשיתיו למען רצוני לא זולת זה; ואמרו 'יצרתיו אף עשיתיו' הוא מה שבארתי לך שיש נמצאות אי אפשר
מציאותם אלא אחר מציאות דבר אחר  -אמר אני יצרתי את הדבר ההוא הראשון אשר אי אפשר מבלתי הקדימו
כחומר על דרך משל לכל בעל חומר; אחר עשיתי בדבר ההוא הקודם או אחריו מה שהיתה כונתי להמציא .ואין
שם אלא רצון לבד "
 726בלשון הקדמונים יש "השגחה" שפירושה מה שהבורא מגלה לנברא את יחסו אליו ,בדרך של מידה כנגד מידה.
זה שייך לחלק של הצמצום ואולי גם לכח הדמיון ,זה שייך לעבודת השם והוא עניין קרוב לתפילה .יש עניין אחר
שנקרא "ההשגחה העליונה" .ההשגחה העליונה זהו כינוי לבורא עצמו" .עליונה" אין הכוונה לכך שהוא יותר
גבוה מאיתנו ,אלא הכוונה שזה התחלה ,כלומר זה לא נובע משום סיבה שקדמה לזה או שום דבר אחר שקדם
לזה .כמו עצם הבורא שהוא התחלה ולא נובע משום דבר שקדם לו בשום דרך שהיא.
"השגחה" היא לא ראשונה ,כי לפני כן בסדר ההווייה יש את מציאות הבורא עצמו ,ורק בשלב שני אותו אלוה
שנמצא הוא גם משגיח ,כמו שהוא שומע תפילה וזן את הכל וכן הלאה .לכן יתכן שלהשגחה תהיינה סיבות ,מה
שהאדם שב אל אלהיו הוא סיבה לכך שאלהיו מאיר פניו אליו .לפי השכל העיוני הבורא אינו נפעל ולא משתנה
ממעשי הנבראים ,אבל מצד הגילוי של הצמצום וכח הדמיון הוא כן נפעל והוא שומע תפילה ומאיר פניו לשבים
וקרוב לכל אשר יקראוהו באמת וכן הלאה .ואין זה יותר "אמת" מזה ,כי האמת השלמה על הבורא לא השכל ולא
הדמיון ולא הגלגל העליון ולא שום נברא לא משיג כלל .יש באדם כוחות והם מתחברים לבוראם לפי הכלים
שהוא נתן להם ברצונו ,והוא רצה לתת כלי של רגש והוא רצה לתת כלי של שכל עיוני ,וכיוון שאמת היא שבאדם
יש רגש (וכל רגש הוא מכח הדמיון) ,וחלילה להמית אותו ,הרי מה שהרגש מרגיש זו אמת .כלומר הבורא באמת
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רצה לתת כלי כזה לאדם ,ובאדם באמת יש כלי כזה ,ומה שהכלי הזה מכיל זה מה שיש בו ולכן זה אמת .זה כמו
מי שיש לו יכולת להתחמם מאור השמש ,החום שהוא מרגיש אינו באמת חום השמש מצד עצמה ,אבל אצלו זו
אמת גמורה שזה החום שבא מהשמש והוא באמת מתחמם ממנה .זו עניין שלא שייך לנושא כאן אבל הוא תמיד
צריך חיזוק.
לעומת זאת השגחה עליונה היא המציאות עצמה כמו שהתבאר לעיל בסמוך שהרצון הראשון הוא המציאות
עצמה .לכן אפשר לכנות את הבורא עצמו בשם ההשגחה העליונה.
הביטוי "ההשגחה העליונה" משמעו שהחכמה האלוהית שמתגלה לנו בעולם "בהכרח" נאצלת מהבורא עצמו.
כמובן אין "הכרח" אצל הבורא ,הכוונה היא לשפע האצילות שמגיע לצמצום .השפע שממנו נמשך הצמצום,
השפע של להתגלות ,להיות חי ,לדעת את עצמו ,הוא לא שונה ממציאות האלוה עצמו ולכן הוא נחשב במבט של
עולמנו כ"מוכרח".
וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' ,שמהתבוננות בברואיו ומעשיו הנפלאים הגדולים מתגלה חכמתו
שאין לה קץ .מעשיו יש להם קץ ,גם החכמה שמתגלה בעולם היא תחת הגדרות וגבול ויש לה קץ .אבל היא
משקפת משהו מזיו האין סוף ולכן נאמר עליה שאין לה קץ .זה סוד הצמצום שהאין סוף מתגלה בסופי.
עיין בזה לקמן ז' כ"ב ,ובספר הריפוי מטאפיזיקה ספר ט' פרק ו עמ' ( 415עמ'  339במהד' מרמורה) העתקתי
במאמרים ומקורות נלווים .ב '10
אריסטו כתב במטאפיזיקה למבדא פרק ז' ,עמ' 1072ב 18ואילך (תרגום רות):
"וההשכלה כשהיא לעצמה היא ההשכלה של הטוב ביותר כשהוא לעצמו ,וההשכלה במלוא מובן המילה היא
השכלת היותר טוב במלוא מובן המילה ,מה שמשכיל השכל הוא עצמו ,שהרי לוקח הוא חלק במושכלו ,כי נהיה
הוא עצמו למושכל כשהוא נוגע בנשואיו ומשכיל אותם ,ובאופן זה השכל והמושכל הם אחד .כי אין לך מוכשר
לקבל את המושכל ,שהוא המהות ,אלא השכל; אולם פועֵ ל הוא כשהוא מחזיק בנשואו ,ולפיכך נראה שמה שיש
לשכל מן האלהי הוא זה [שהוא מחזיק בנשואיו (הערת ח"י רות)] ולא זה [שהוא מוכשר להחזיק בהם (הערת ח"י
רות)]; והעיון הוא הנעים והטוב מכל.
אם נמצא ,אפוא ,האל תמיד באותו המצב הטוב שנמצאים אנו בו לפעמים ,מה נפלא הוא; ואם נמצא הוא במצב
עוד יותר טוב ,גדול הפלא עוד יותר; וכך הוא באמת.
ויש לו גם חיים .כי ּפוֹעַ ל השכל הוא חיים ,והאל הוא הּפוֹעַ ל ההוא; והחיים כשהם לעצמם ,וכך הם חייו ,הם ּפוֹעַ ל,
טוב ביותר ונצחי .לפיכך אומרים אנו שהאל הוא בעל חיים ,נצחי וטוב ביותר .יש ,אפוא ,לאל חיים והתמדה
רצופים ונצחיים .כי זה הוא האל".
"הה שגחה העליונה" נקראת גם "החכמה העליונה" .השורש הוא מה שהוא יודע את עצמו .יש בזה את השניּות
בין "הוא" ל"עצמו" ,המופשט והמצומצם ,שהם שניים אבל הם אחד גמור ומוחלט .ובידיעה הזו מונח הכל ,הוא
יודע את הסדר והזמן של הצמצום עד תנועת כנף יתוש אחד ,ןמידיעתו מתהווים הדברים .כמו ויאמר אלהים יהי
אור ויהי אור .זה הפירוש של השם "אלהים" שהוא בעל הכוחות כולם כמו שכתב הרמב"ן על בראשית א' א',
והובא בשולחן ערוך .וזה הפירוש של ספירת חכמה שבה נברא העולם.
החילוק בין 'השגחה עליונה' ל'חכמה עליונה' הוא שהשגחה כוללת גם את ספירת בינה שלא נפרדת מספירת
חכמה והיא השתלשלות נקודת החכמה לפרטים.
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פרק י
הערה :על הקיום של השכלים הנפרדים 727השמיימיים
התברר לך שהתנועות השמיימיות תלויות ברצון כללי וברצון פרטי .728בנוסף ,אתה יודע שהראשית של
הרצון הכללי ,והראשון באופן מוחלט ,צריכה להיות מהות שכלית נפרדת .אם הרצון הזה משלים את
עצמותו בעצמו ,לא יתלווה אליו חסרון .729כך הוא יהיה רצון שמתאים להשגחה העליונה שנזכרה לעיל.730

 727זה הניסוח המקובל בתרגום אבן תיבון למו"נ .הכוונה נפרדים מחומר .לפעמים נקראים גם השכלים הנבדלים.
אלה מה שבהלכות יסודי התורה פרק ב' קרא להם מלאכים ,כמו שכתב במו"נ ב' ו' ,ועיין גם במו"נ ב' ד' .בספר
פרדס רימונים שער כג פרק כא כתב:
"עוד אמר כי הכתר נקרא שכל קדמון מורה על קדמותו וכן שכל קבוע מורה על קביעותו ברחמים ואין להם ענין.
ויש שקראו למלכות "שכל הפועל" הטעם שהיא חכמה תתאה שפועל הפעולות בעולם התחתון .ויש שקראו
לחכמה עליונה שכל נבדל מפני שיש הבדל בינה ובין הבינה ובין הכתר ,כדמיון הבדל בין היש ובין האין כנודע"
אם המלכות היא שכל הפועל הרי השכל הפועל הוא התחתון במדרגות עשרת השכלים הנבדלים ואם כן כולם הם
הספירות.
ובספר העיקרים מרבי יוסף אלבו ,מאמר ב' פרק י"א כתב:
"ואחר שהרבוי בנמצאים מושכל ומוחש ,ראוי שנבאר איך אפשר שימצא הרבוי מן הסבה הראשונה עם היותו
אחד בתכלית הפשיטות .ואופן המצא הרבוי ממנו הוא על זה הדרך ,כי אחר שאנחנו נמצא מיני הגשמים שהם
עשרה או תשעה בהכרח ,והט' מהם שמימיים והעשירי הוא החומר אשר בתוך מקוער גלגל הירח ,והט' השמימיים
הם חיים ויש ל הם גרמים ונפשות שהם פועלים ורושמים במציאות ,בראיה שהם בתנועותיהם ונטיותיהם לצפון
ולדרום יסדרו עניני הבעלי חיים ויתקנו חיותם באופן נאות לקיום מינם ,ולא יסדר עניני החי מי שאינו חי ,ועל כן
נאמר שהם חיים משכילים משיגים הדברים המסודרים מהם.
וזה הרבוי אי אפשר שי מצא מן האחד הפשוט ,אלא בשנאמר כי ההתחלה הראשונה השפיעה ממציאותה הפשוט
בתכלית הפשיטות שכל אחד הוא העלול הראשון ,שהוא נמצא עומד בעצמו ואיננו גשם ולא מוטבע בגשם ,והוא
התחלת הרבוי ,לפי שהעלול הזה יושכל בו רבוי בצד מה ,כי יש בו שני מיני השכל ,כי ישכיל את עצמו ואת
התחלתו ,ובמה שישכיל מהתחלתו שהוא פשוט יושפע ממנו שכל אחד ,ובמה שישכיל מעצמו שיש בו ב' ענינים
בהכרח ,האחד היותו משכיל שהוא שכל פשוט ,והשני היותו משכיל שהוא אפשר המציאות בעצמותו אחר
שמציאותו נתלה בזולתו ,יושפע ממנו נפש הגלגל וגרמו ,כי במה שישכיל מעצמו שהוא שכל פשוט שהוא מושכל
חשוב יושפע ממנו נפש הגלגל ,ובמה שישכיל שהוא אפשרי המציאות יושפע ממנו גרם הגלגל החלק המניע
התנועה היומית.
וכן מן השכל השני יושפע ממנו שכל שלישי ונפש גלגל הכוכבים הקיימים וגרם הגלגל על זה הדרך .וכן מן
השלישי יושפע שכל רביעי ונפש גלגל שבתאי וגרמו ,ומן הרביעי שכל חמישי ונפש גלגל צדק וגרמו ,ומן השכל
החמישי שכל ששי ונפש גלגל מאדים וגרמו ,ומן הששי שכל שביעי ונפש גלגל חמה וגרמו ,ומן השביעי שכל
שמיני ונפש גלגל נוגה וגרמו ,ומן השמיני שכל תשיעי ונפש גלגל כוכב וגרמו ,ומן התשיעי שכל עשירי ונפש גלגל
התשיעי שהוא גלגל הירח וגרמו ,ומן העשירי יושפע חומר כל מה שתחת גלגל הירח וכל הנפשות אשר שם.
והשכל העשירי הזה הוא שיקראוהו שכל הפועל.
והוא מבואר שכל אלו הגרמים מתחלפים במין בהכרח ,להיות עלותיהם מתחלפות כהתחלף העלול לעלה ,וכמו
שיתחלף חומר כל מה שתחת גלגל הירח לחומר גלגל הירח ,להיות עלותיהם מתחלפות שהאחד עלה והאחד עלול,
כן יתחלפו כל הגלגלים האחד מהם לאחר ,ולא ישתתפו בדבר אלא בתמונה הכדורית והתנועה הסבובית .ובאשר
מה שהוא למעלה מגלגל הירח קיים באיש ובלתי נפסד ומה שהוא למטה נפסד ובלתי קיים באיש אלא במין ,ולזה
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היה האור בירח נוסף וחסר ,להורות שהוא כאמצעי בין הדברים ההוים הנפסדים ובין הדברים הקיימים באיש
הבלתי נפסדים.
ולפי שאי אפשר שישתלשל הענין הזה מעלה ועלול אל בלתי תכלית ,עמד ההשתלשלות בשכל העשירי שהוא
הפועל בחומר כל מה שתחת גלגל הירח ,ולזה נקרא שכל הפועל ,ונקרא בלשון רבותינו ז"ל שר העולם.
ובעבור שכפי דרך וסדור אלו העלולים שאמרנו שיושפע מכל אחד מהם עלול אחד שהוא שכל עומד מעצמו ונפש
גלגל ,ומהשכל העשירי שהוא השכל הפועל לא הושפע עלול אחר שיהיה שכל עומד בעצמו ,אלא נפש שקיומה
בחומר כנפש הגלגל ,ונשאר הוא לפי זה כנקבה שהוא מושפע ואינו משפיע ,הוא שאמרו רבותינו ז"ל אמרה שבת
לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לכל נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג ,אמר לה בתי כנסת ישראל תהא בן זוגך
(בראשית רבה פרשה י"א) ,הנה באמרם אמרה שבת לשון נקבה יורה שרמזו על מדה שהיא מושפעת ולא משפעת
והוא השכל העשירי ,וקראוהו שבת לפי שחכמי הקבלה ייחסו כל יום מימי בראשית אל עלול אחד מן הז' שכלים
האחרונים ,ויקראו העלולים ספירות ,ויאמרו שהג' הראשונים הם דבר רוחני ויקראו אותם אור שאינו נתפס ,והז'
האחרונים ייחסו כל אחד מהם .אל יום מז' ימי בראשית ,ויקראו את העשירי שבת לפי שהוא אחרון העלולים ובו
שבת ההשתלשלות ,ויאמרו שהשכל האחרון שהוא השכל העשירי והוא השכל הפועל והוא הספירה העשירית
שקראוה שבת ,נתרעמה לפני השם למה שבת בה ההשתלשלות ולא היה לה בן זוג ,כלומר נמצא אחר שיהיה שכל
עומד בעצמו ,וכמו שהוא בשאר השכלים ,שיהיה מושפע ממנה ,עד שנשארה היא כנקבה מושפעת ולא משפעת,
ואמרו שהשיב השם יתברך בתי כנסת ישראל תהא בן זוגך ,כלומר שהשכל הנקנה באמצעות התורה יהיה שכל
נבדל עומד בעצמו קיים וימשול על כל הדברים החמריים ,כמו שהיו הנביאים והחסידים מחדשים באמצעות השכל
הנקנה על יד התורה אותות ומופתים ,וכאלו הוא שכל נבדל עלול מן השכל הפועל או מן הספירה הנקראת שבת".
בספר עבודת הקודש מרבי מאיר בן גבאי ,א' פ"ז ,השיג על בעל העיקרים בעניין זה ,והשגתו אינה השגה כי בעל
העיקרים סבר בזה כמו בעל עבודת הקודש ואין כאן מחלוקת .רק שבעל עבודת הקודש לא היה רגיל בספרי
הפילוסופיה וסבר שהשכלים הנפרדים הם בריאה חיצונית ואינו כן.
 728ענאתי ציינה לחלק ג' לעיל פרקים כ"ח-כ"ט.
 729שיטת אבן רושד טוענת שלא ניתן לייחס לאלוה רצון כלל ,והוא רק שכל ,כי רצון כרוך בהכרח בחוסר שלמות,
והרצון הוא להשלים את החסרון .כשלא חסר מאומה איך ייתכן לרצות משהו?
במורה נבוכים ב' י"ח מבוארת התשובה לזה ,שהרצון האלוהי אינו משום חסרון כלשהו ,אלא הוא הגילוי העליון
ביותר של המהות האלוהית .הוא חופש גמור ,ופעולה פשוטה בלי שום סיבה ולא כדי למלא שום חסרון או להוסיף
שום טובה .הפעולה של הרצון האלוהי היא המציאות כשלעצמה ,היא פשוט נמצאת ,לא לשם שום תכלית.
זו כוונת אבן סינא שהרצון משלים את עצמו על ידי עצמו ולא צריך שום דבר חיצוני .לכאורה להשלים את עצמו
על ידי עצמו זו סתירה ,להשלים פירושו שמשהו חסר ויש רצון צורך ופעולה כדי למלא את החסר .אם הוא עצמו
מילוי החסר ,ולא צריך שום דבר מבחוץ למלא את החסר ,הרי שלא היה כלל חסרון .זהו סוד הצמצום ,שמצד אחד
הבורא מופשט לחלוטין ולכן ממילא מושלם לחלוטין ואינו "יודע את עצמו" ואינו "משלים את חסרון עצמו" ,כי
אין שום שניות בו ,הכל אחדות פשוטה מוחלטת בלי מורכבות כלל .ומצד שני הוא מצומצם ויש בו רצון וידיעה
ופעולה .הצד השני הוא אחד עם הצד הראשון ולכן הרצון משלים את עצמו ,הידיעה היא ידיעת עצמו ,והפעולה
אינה מכח שום סיבה ולא לשם שום תכלית.
הרצון לא רוצה שום דבר מלבד את עצמו ,הידיעה לא יודעת שום דבר מלבד את עצמה ,והפעולה אינה לשם שום
תכלית מלבד עצמה .זו התכנסות השניות אל האחדות .השניות כאילו מתקפלת בתוך עצמה ומתאחה להיות
אחדות .בהלכות תשובה הרמב"ם מדבר על עבודה לשמה ,מעשים שהם לא כדי לקבל שום תועלת ,אפילו לא
עולם הבא ,אלא נעשים לשמה .לכאורה אי אפשר להבין כיצד ייתכנו מעשים כאלה ,מה יניע אותם אם לא רצון
שמחפש משהו שעדיין אין לו .בלי שיש רצון להשיג משהו אין רצון כלל ואז לא תהיה פעולה כלל .הרמב"ם
מדגיש שם כמה פעמים שהמניע הוא אהבה .אנחנו מבינים שאהבה זה מין ממיני הרצון ,רוצים את מה שאהוב,
הוא חסר ,זה לא שונה מכל רצון אחר .אלא מדובר באהבה שאינה תלויה בדבר ,שאין ממנה שום תועלת ,גם לא
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אתה יודע שזה שבאופן כללי הייתה הכוונה אליו אינו אחד מהדברים שהם מתהווים ונפסדים ,בין באופן
מקוטע ובין באופן רצוף .אלא יש לו או טבע של הימצאות בפועל או טבע של הימצאות בכח .731אין לומר
לגבי דברים נצחיים שדבר ששייך אליהם לא פסק מלהיות נעדר ואז יצא אל הפועל .כמו כן אין לומר
שדבר כזה לא פסק מלהיות נמצא בפועל ,ועדיין הוא נעדר .להיפך ,כל השלמויות של דברים נצחיים הן
בפועל ונמצאות .הן לא פרטיות 732לא משוערות ולא מדומות .בנוסף ,היחסים של מה שדומה לדברים
שהזכרנו 733אל הגופים השמימיים אינם כמו היחסים של נפשותינו לגופינו ביצירת חי אחד ,כמו שהוא
העניין איתנו .זהו משום שהנפש של כל אחד מאיתנו קשורה בגופו במידה שהגוף שלם ,כדי לבקש ממנו
את ההתחלות של השלמות .אם לא היה זה לשם כך ,נפשותינו וגופינו היו שני עצמים נפרדים.
באשר לנפשות של הגלגלים השמימיים ,יש להם או רצון פרטי או רצון כללי שבו תלוי להשיג מין של
שלמות  -אם הנפש של הגלגלים יש לה רצון כללי .יש בזה סוד. 734
התועלת של השמחה להתאחד עם האהוב (זה מה שכתב הרמב"ם שאין לעבוד מתוך רצון לזכות לעולם הבא,
שהוא שמחת ההתאחדות עם האהוב) .ומעתה שוב האהבה הוא לא הסבר אלא עוד דבר נעלם שאיננו מבינים.
 730בסוף פרק ט'.

 731באופן קבוע .שאינו תחת תנועת התהוות וההפסד.
 732הן לא שייכות לאינדיבידואל ,פרט חומרי מסויים כגון ראובן ,שמהיותו פרטי ,כלומר נוטל חלק באידיאה ביחד
עם עוד פרטים ,והרי שאינו גילוי שלם של האידיאה ,אינו יכול להיות שלמות של דבר נצחי .רק האידיאה של
אדם ,המין הכללי ,יכול להיות בעל שלמות של דבר נצחי.
 733הם השכלים הנפרדים שמופשטים לגמרי מגוף ,גם מגוף שהוא מהחומר החמישי.
 734סוד מעשה מרכבה מבחינת הרצון
השגה היא התאחדות ,דעת היא התאחדות .כל המדרגות באדם מתאחדות כל אחת עם מה שבמציאות הוא
במדרגתה .גוף ודמיון משיגים גוף וצורה משוקעת בחומר ומתאחדים איתם .שכל מתאחד עם מושכלות ,ורצון
ראשון פשוט מתאחד עם רצון ראשון פשוט .עשה רצונו כרצונך ,כדי שיעשה רצונך כרצונו.
הרצון הראשון הפשוט הוא הגילוי הגבוה ביותר של האלוהות .הוא מעל החכמה .הוא נקרא ספירת כתר ,והוא לא
מושג כלל .יש בו בחינה מושגת הנקראת דעת ,ומשם מתחילות כל ההתאחדויות ,כל ענייני הדעת ,מראש עד סוף,
כמו והאדם ידע את חוה אשתו.
הגילוי של הרצון הראשון הפשוט הוא רצון כלשעצמו ,לא בגלל שחסר שום דבר ,לא כדי להגיע לשום מטרה,
כמו שביאר לעיל בסמוך אבן סינא .רצון כשלעצמו הוא אהבה פשוטה שאינה תלויה בדבר ,תחילתה של האהבה,
השורש שממנו היא האהבה לשמה .הוא רצון פשוט ונולדת ממנו אהבה פשוטה .כמו שאומרים בארמית שעת
רעווא דרעווין .רעווא הוא רצון .בעברית רעווא הוא מלשון רעות .שמח תשמח רעים אהובים ,הרעות לפני האהבה.
"רבִׁ י מֵ אִׁ יר אוֹמֵ ר כָל הָ עוֹסֵ ק בַ תו ָֹרה לִׁ ְשמָ ּה ,ז ֹוכֶּה לִׁ ְדבָ ִׁרים הַ ְרבֵ ה ,וְ ֹלא עוֹד אֶּ ּלָא שֶּ כָל הָ ע ֹולָם כֻּל ֹו
במסכת אבותַ :
כְ ַדאי הּוא לוֹ ,נ ְִׁק ָרא ֵרעַ ָ ,אהּוב ,אוֹהֵ ב אֶּ ת הַ מָ קוֹם ,אוֹהֵ ב אֶּ ת הַ בְ ִׁריוֹתְ ,מׂשַ מֵ חַ אֶּ ת הַ מָ קוֹםְ ,מׂשַ מֵ חַ אֶּ ת הַ בְ ִׁריוֹת,
ּומַ לְ בַ ְשת ֹו ֲע ָנוָה וְ י ְִׁרָאה"" .רֵ עַ " הוא הראשון ,לפני אהוב (ועי' רש"י משלי כ"ז י')ֵ .רע פירושו נרצה ,לא לשם משהו
אלא ברצון הראשון הפשוט.
זהו הרצון הכללי שהוא הגילוי הגבוה ביותר של האלוהות ,רצון פשוט בבריאה ,בצמצום ,שממנו אהבה פשוטה
אל הבריאה ,שממנה התאחדות שלמה בחזרה אל האחד הפשוט ,וזה הסוד של סוד מעשה מרכבה ששואל איך
תיתכן יציאה מהאחדות הפשוטה.
הרצון הפשוט הזה הוא זה שנגלה בשכלים הנפרדים כולם ,עד השכל הנפרד התחתון הוא השכל הפועל .והם
הספירות של חכמי הקבלה עד הספירה התחתונה היא מלכות .הוא הנקרא הרצון הכללי ,כי אין בו מאומה מלבד
הרצון הראשון הפשוט .רצון כרצון ,כשלעצמו .הרצון הראשון הפשוט הוא המציאות כשלעצמה (לא 'משהו שהוא
זה שנמצא' אלא 'מציאות' לחוד כמושג מופשט בפני עצמו ,בלי משהו שנמצא ,מציאות כשלעצמה היא אחד
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פשוט בלי מורכבות כלל ,היא התואר החיובי היחיד שיש לנו באלוה (כמ"ש במו"נ א' נ"ב בחלק החמישי) ,הוא
השם המפורש הוי"ה .מציאות ורצון הם היינו הך ,כמו שכתוב "ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור" ,והמו"נ כתב
שויאמר כאן פירושו רצון .אם שואלים מה פירוש המושג 'אלוה' אצל הרמב"ם התשובה היא מציאות כשלעצמה
(כמובן זה גם אצל אריסטו ואבן סינא כך ,וזה מה שכתב במטאפיזיקה גמא פרקים א-ב שהפילוסופיה כולה היא
החקירה על המציאות כמציאות ,ואריסטו קרא לזה תיאולוגיה ,ובימה"ב תרגמו חכמת האלוהות ,ולזה אמר
הרמב"ם שהמטאפיזיקה של אריסטו היא מעשה מרכבה)) .לכן אמרו חכמי הקבלה שהספירות אינן יוצאות
מהאלוהות ,כי אין בהן מאומה מלבד גילוי הרצון הפשוט הראשון הזה .לכן אמר אריסטו שהשכלים הנפרדים
אינם חומריים כלל .משום כך הם נקראים נפרדים .כל דבר שאינו האלוה עצמו הוא חומרי כי יש בו הגדרה
ואפשרויות .אבל בשכלים הנפרדים אין מאומה מלבד הרצון הכללי שהוא פשוט ולכן אינם חומריים .בספירות יש
למשל ספירת חסד וספירת גבורה (דין) .לכאורה אלה הגדרות שמפרידות אותן זו מזו ,ולכן אינן רק הרצון הפשוט
האלוהי ,אינן מופשטות לחלוטין ,ומשום כך הן יוצאות מחוץ לאלוהות שלא שייך בה שום דבר שיש בו מורכבות
כלשהי .אבל באמת כל הספירות הם אחד גמור ,עניינן הוא אחד גמור למי שמעמיק בהן .מה שהן נפרדות ומוגדרות
זה לא אמיתתן .זה סוד הצמצום שהן מוגדרות וביחד עם זה הן פשוטות בלי הגדרה והן האחדות הפשוטה העליונה
ביותר .דין הוא חסד וחסד הוא דין ,ואין חילוק כלל .בזה עמלים לומדי עשר הספירות.
זהו שאומר כאן בפרקנו אבן סינא שהשכלים הנפרדים הם רצון כללי ,כלומר כולם אינם אלא גילוי הרצון הראשון
הפשוט של האלוה שאין בו תפישה והגדרה כלל.
הגלגלים הם גופים חומריים ,החומר שלהם הוא החומר החמישי .כל שכל נפרד מופשט ,הוא סיבה להתהוות גלגל
חומרי .לגלגל החומרי יש נפש משלו ,היא משיגה את השכל הנפרד שבמדרגתה ,ומכח ההשגה הזו שהיא כיסופים
הגלגל נע .ההשגה של הגלגל המסויים היא כבר רצון פרטי .היא לא משיגה את פשטות הרצון האלוהי בפשטות
מוחלטת .יש בהשגתה צד של הגדרה ,של זווית חלקית .לכן הרצון של הגלגל עצמו הוא רצון פרטי .מה שמניע
את הגלגל כסיבה פועלת לתנועה ,היא התנועה שנובעת מהחיות שיש בנפשו ,שהיא רצון פרטי ,לכן נובעת ממנו
תנועה ,כי הוא חסר והתנועה היא כלפי החסרון .מה שמניע את הגלגל כסיבה תכליתית הוא הרצון שנגלה בשכל
הנפרד שעליו הגלגל מסתכל ,וזה רצון כללי.
למשל אם יש פרח בראש הר ,ו הוא מניע אדם לטפס על ההר לחזות ביופיו ,הסיבה הפועלת לתנועה היא תנועת
הרגליים שנובעת מנפש האדם שבהיותה חיה יש לה כח תנועה עצמי ,והסיבה התכליתית היא יופיו של הפרח.
הסיבה הפועלת נקראת סיבה פרטית ,והסיבה התכליתית נקראת סיבה כללית .הפרח הוא סיבה לכלל תנועות כל
המטפסים ,תנועות הרגליים של מטפס זה הן סיבה רק לתנועתו שלו.
הגלגל יכול שיהיה בו רצון כללי ,זה הצד של התאחדותו עם השכל הנפרד ,הגלגל בזיווג עם השכל הנפרד ויש
צד שהוא אחד איתו .באהבה תמיד יש צד של להיות אחד גמור וגם צד של שניות .מצד השניות יש בגלגל רצון
פרטי ,ומצד האחדות יש בו את הרצון הכללי של השכל הנפרד ,התאחדות הרצונות ,עשה רצונו כרצונך.
כשאבן סינא אומר שיש בזה סוד ,תמיד כוונתו לסוד מעשה מרכבה ,הנקרא אצל האר"י גם סוד הצמצום; האחדות
והשניות ,הרצון הפשוט ,האהבה והזיווג .יש רק סוד אחד .אצל מי שאוהב ונכסף אין עניין אחר שרצונו להגות בו
ולחיות אותו .בכל מקום חוזרים לזה ,כל פעם מצד שונה ,ברעב להשיג עוד ניצוץ קטן מאותו אור.
רמב"ם הלכות תשובה:
"וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה'
ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין
בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו
בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים משל הוא לענין זה".
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פרק יא
רמיזה והערה :על הסיבה של התנועה השמיימית
גם אין זה אפשרי לומר שהנפש של התנועה המעגלית של הגלגלים היא מחמת מניע נלהב או נוח לכעוס.
אלא תנועה זו צריכה לדמות לתנועותינו ,שנוצרות על ידי שכלינו המעשיים .735בלתי נמנע שתנועת הנפש
הזו ְמכֻּוֶּונֶּת לקראת נושא אהוב ונבחר ,כדי להשיג את מהות הנושא ,או אחד ממצביו ,או משהו שדומה
לשני אלה.736
אם התנועה מכוונת לקראת הראשון ,היא נפסקת כשהיא משיגה את הנושא שלה; אחרת היא מבקשת את
הבלתי אפשרי .737אם התנועה היא כדי לבקש לְ הִׁ ָידמוֹת ,במידה שהגלגל עומד ,אז ,מחמת הבקשה

כמו שהאוהב אינו שבע מלראות אותה שוב ושוב ,מלהשיג עוד פרט אחד קטן ,כך אין זה מייגע לחזור שוב ושוב
ללמוד את אותו סוד מעשה מרכבה .ואף פעם אין בזה די ,אין שובע ,אין הרגשה שכבר הבנתי את עיקר העניין
וכעת אני רוצה להמשיך ללמוד עוד דברים.
 735תנועה שנובעת מהתכלית ומקבלת את אופייה מהנדרש להשגתה ,ולא מגחמה של חוסר מנוחה או סכסוך
פנימי .במו"נ ב' ד' כתב שנפש הגלגל אינה כמו נפש האדם או החמור והשור ,הרי שראה צורך להתייחס גם
לאפשרות כזו .במיתולוגיה היוונית הקדומה יש התייחסות לישויות רוחניות נעלות ,האלים ,כאל מונעים על ידי
כו חות נפש לא רגועים ולא תכליתיים ,והרי שאין זה מובן מאליו שאין זה כך וצריך לפרש זאת.
 736לבורא עצמו אין מהות אלא רק ישות ,זו מהותו שהוא רק מציאות ,מופשטת לחלוטין .את זה משה ביקש
להשיג כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה א' י'" :מהו זה שביקש משה רבינו להשיג כשאמר (שמות לג
יח)" :הראני נא את כבודך"?
ביקש לידע אמיתת המצאו של הקדוש ברוך הוא ,עד שיהיה ידוע בלבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו
ונחקקה צורתו בלבו ,שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים .כך ביקש משה רבינו להיות מציאות הקב"ה
נפרדת בלבו משאר הנמצאים ,עד שידע אמתת המצאו כאשר היא".
אפשר לומר שלזה הגלגל נכסף אע"פ שלא יוכל להשיג זאת (כי גם לגלגל יש גוף חומרי) .או שהוא נכסף רק למה
שהוא יכול להשיג שזה גילוי אותה מציאות מופשטת דרך הצמצום ,בהשגת השכלים הנפרדים ושאר מעשיו
וברואיו הנפלאים הגדולים שמהם באים לאהבתו וליראתו .זו כוונת אבן סינא כאן שכתב" :או אחד ממצביו"
ועוד כתב שם הרמב"ם:
"והשיבו ברוך הוא שאין כח בדעת האדם החי ,שהוא מחובר מגוף ונפש ,להשיג אמתת דבר זה על בוריו .והודיעו
ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו ,עד שהשיג מאמתת המצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא
בדעתו משאר הנמצאים כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר גופי
האנשים .ועל דבר זה רמז הכתוב ואמר (שמות לג כג)" :וראית את אחורי ופני לא יראו""
זה מה שכתב כאן אבן סינא" :או משהו שדומה לשני אלה"
איני יודע אם אבן סינא למד זאת מדברי התורה או שהגיע להשגת העניין מכח שלמות חכמתו גם בלי לקרוא זאת
בתורה ,ואין לזה חשיבות.
 737הכיסופים של האוהב הם לאיחוד מוחלט שיש בו ביטול המציאות של האוהב באופן מוחלט ,וזה אינו אפשרי.
זה ביטול האהבה ,הפסקתה .האיחוד המוחלט שיש באהבה הוא דווקא בתנועה המתמדת של האש ,הסנה בוער
באש והסנה איננו אוכל.
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להידמות ,הוא נעשה נע .738כך הוא אינו משיג את שלמותו אלא במשך 739מתמידְ ,ש ְמ ָדמָ ה מנוחה נצחית
 זהו אם הפרטים שיש בהם שינוי מספרי ,שומרים על המינים שלהם על ידי המשכיות .כל מספר שאמורלהיות שייך למה שהוא בכח ,הוא אז בלי ספק בפועל והמינים שלו או הסוג נשמרים על ידי המשכיות.741
כך מה שנכסף יש לו דמיון לדברים בפועל  -במידה שדברים כאלה נבדלים מכוחניות - 742כמו זה שהטוב
שופע ממנו ,שהטוב שופע במידה שהדמיון הוא לנעלה 743ולא במידה שהוא שפע על הדבר הנחות.

 738במורה נבוכים ב' ד' כתב על זה:
"ויתחייב גם כן מזה שיהיה לגלגל תשוקה למה שציירהו ,והוא הדבר האהוב ,והוא האלוה יתעלה שמו .ובאלו
הפנים אמר שיניע האלוה הגלגל; רצוני לומר ,בהיות הגלגל כוסף להדמות במה שהשיג ,והוא העניין ההוא
המצויר ,אשר הוא בתכלית הפשיטות ,ואין שינוי בו כלל ולא התחדשות עניין ,והטוב ממנו שופע תמיד .ואי אפשר
כן לגלגל ,מאשר הוא גשם ,אלא אם תהיה פעולתו תנועת סיבוב ,לא דבר אחר  -כי זה תכלית מה שאפשר בגשם
שתתמיד פעולתו עליו ,והיא הפשוטה שבתנועות ההוות בגוף ,ולא יהיה בעצמו שינוי ולא בשפע מה שיתחייב
מתנועתו מן הטובות".
ועיין עוד שם בכל דבריו בעניין תנועת הגלגלים.
השאלה למה הגלגל אינו יכול לכסוף לבוראו בלי לנוע ,מה הקשר בין הכיסופין לתנועה .כבר הארכתי בזה במקום
אחר .תמצית העניין היא שהתנועה היא ביטול מציאות עצמו ועל ידי זה הוא נעשה כנקבה שאין לה משל עצמה
מאומה ועל ידי זה דבק לגמרי בזכר בזיווג.
התנועה אינה מתחילה מרדיפה כלפי חוץ אחרי משהו שחסר ,אלא בפנים יש בקשה להידמות ,מהבקשה הזו נובעת
התנועה מאליה לא כרדיפה אחרי חסרון אלא כדרך של הידמות .התנועות שקורות הנפשנו של רדיפה מכח שחסר
לנו משהו ,גם אם זו רדיפה אחרי רוחניות וחכמה ,הן היפך תנועת הגלגל וגם אצלנו שייכת תנועה כמו של תנועת
הגלגל לפי מה שכתב במו"נ ב' ד' שהיחס של עולם ד' היסודות שלנו אל השכל הפועל הוא כמו היחס של הגלגלים
לשכל הנפרד שהם משיגים.
 739כל שינוי הוא תנועה ,אבל הגלגל אינו משתנה כלל אלא רק משנה את מקומו ,לכן תנועתו היא רק תנועה
מקומית .ב"משך" הכוונה היא מעבר ממקום למקום כשהמקומות רצופים.
 740כמו שכתב אפלטון בטימיאוס שהזמן הוא צלם נע של הנצח.
דמיון של צורה לצורה הוא יסוד האחדות ,הוא אחדות מוחלטת לולא הפירוד של צד החומר .ככל שהחומר מידמה
לצורת האהוב כך ההתאחדות איתו היא יותר .השכל משיג ,ואז מההשגה הזו נעשה בחומר עצמו דמיון צורה ,מה
שגורם שהמשיג יהיה יותר מאוחד ,פחות חומרי ,וזה הוא משיג יותר וכן הלאה .זה השורש של המצווה "והלכת
בדרכיו" ,וכמו שבאר אותה בסוף המורה נבוכים.
 741כל מה שבתוך הגלגל הוא חלק מהגלגל ,כמו שהתבאר היטב במו"נ א' ע"ב .ועיין שם שהתחלפות הפרטים
החומריים שהם בתנועה מתמדת של התהוות והפסד ,היא שייכת לתנועת הגלגל .מה שתנועת הגלגל ההמשכית
מדמה את המנוחה הנצחית של המופשט מחומר ,זהו משום שהפרטים המתהווים ונפסדים כמו ראובן ושמעון
נכללים במין האדם (הוא צורת האדם) ,ששומר על נצחיותו על ידי שבני האדם הפרטיים מולידים בהמשכיות של
אב ובן .ועיין בזה ב"משתה" מאת אפלטון.
 742כלומר אין אצלם מציאות בכח.
 743מו"נ ב' ד':
"ויתחייב גם כן מזה שיהיה לגלגל תשוקה למה שציירהו ,והוא הדבר האהוב ,והוא האלוה יתעלה שמו .ובאלו
הפנים אמר שיניע האלוה הגלגל; רצוני לומר ,בהיות הגלגל כוסף להדמות במה שהשיג ,והוא העניין ההוא
המצויר ,אשר הוא בתכלית הפשיטות ,ואין שינוי בו כלל ולא התחדשות עניין ,והטוב ממנו שופע תמיד .ואי אפשר
כן לגלגל ,מאשר הוא גשם ,אלא אם תהיה פעולתו תנועת סיבוב ,לא דבר אחר  -כי זה תכלית מה שאפשר בגשם
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ההתחלה של זה נמצאת במצבים של מקום שמוליך את השפע .מה שהוא בכח בגלגל הולך באותו כיוון,
כמו זה שהוא בפועל ,במידה שהוא אפשרי על ידי המשכיות.744

פרק יב
הערה :על הריבוי של השכלים הנפרדים
אם הנושא שאליו הַ הִׁ ָידמּות היה אחד ,אז הדמיון אליו בכל הגלגלים היה אחד ,אבל הוא שונה .745אם
היתה לגוף אחד מהם הִׁ ָידמּות לאחר ,הוא היה ִׁמ ָידמֶּ ה לו באופן שיטתי ,אבל זה אינו מה שקורה ,אלא
לעיתים רחוקות.746

שתתמיד פעולתו עליו ,והיא הפשוטה שבתנועות ההוות בגוף ,ולא יהיה בעצמו שינוי ולא בשפע מה שיתחייב
מתנועתו מן הטובות".
הדמיון לנעלה הוא הכלי ,והאור שופע לפי הכלי.
 744בגלגל עצמו יש צד של בכח ,שהרי הוא חומרי ,הוא מהחומר החמישי ,ויש בו תנועה ,כל תנועה יש בה צד של
בכח ,כלומר האפשרות להמשך התנועה ,והוא מתממש בפועל כשהתנועה קורה .הצד הזה מביא לכך שיש בתוך
הגלגל ,חלק עצמי ממנו (כמבואר במו"נ א' ע"ב) פרטים של נמצאים חומריים (כמו ראובן ושמעון) ,שהם גילוי
חלקי של הצורה (כמו 'אדם') ,ויש בהם הרבה אפשרויות לגילויים חלקיים אחרים של אותה צורה ,והם נעים בין
האפשרויות האלה ,כך שעיקר מציאותם היא כמציאות בכח .אמנם גם זה אופן של שפע מהנצחי המוחלט לגלגל,
כי הפרטים החומריים הם נטילת חלק בצורה הנצחית ומצד זה גם הם נחשבים נצחיים על ידי שיש בהם המשכיות
של פרט אחרי פרט באופן שכל הפרטים ביחד הם נטילת חלק בצורה.
עיין בהערות קצרות על מורה נבוכים על א' ע"ב שם התבאר עניין זה יותר.
 745הדמיון הוא התנועה ,וכל גלגל יש לו תנועה אחרת.
 746אם תנועת גלגל היא משום שהוא רוצה להידמות לגלגל אחר ,תנועתו הייתה חיקוי של תנועת הגלגל האחר,
וכשאנו רואים את תנועות הכוכבים אנו רואים שאין זה כך ,אלא לעיתים רחוקות .כוכבי הלכת קבועים כל אחד
בגלגל משלו ,לכן תנועת הכוכב מלמדת על תנועת הגלגל .כוכבי השבת כולם קבועים בגלגל השמיני ,ותנועתם
המשותפת מלמדת על תנועת הגלגל השמיני .בכל אופן מתנועות הכוכבים אנו רואים שתנועות הגלגלים כולם
שונות זו מזו (בכיוון ,במהירות ,בזווית המסלול המעגלי) .ומזה לומדים שהם לא מחקים דבר אחד ,וגם לא זה את
זה .מכאן אנו יודעים שיש שכלים נפרדים רבים ,וכל גלגל ִׁמ ָידמֶּ ה לשכל נפרד אחר.
השכלים הנבדלים שונים זה מזה בכך שכל אחד מהם הוא צמצום נוסף של אותו גילוי של אחדות הבורא .זה מה
שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב':
"ובמה ייפרדו הצורות זו מזו? והרי אינן גופין? לפי שאינן שווין במציאתן ,אלא כל אחד מהן למטה ממעלתו של
חברו והוא מצוי מכוחו ,זה למעלה מזה; והכול נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו .וזה הוא שרמז שלמה
בחכמתו ואמר" :כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם" (קהלת ה ז).
הלכה ו
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זה שאמרנו למטה ממעלתו של חבירו אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחבירו אלא כמו שאומרין בשני
חכמים שאחד גדול מחבירו בחכמה שהוא למעלה ממעלתו של זה וכמו שאומרין בעילה שהיא למעלה מן העלול.
הלכה ז
שינוי שמות המלאכים על שם מעלתם הוא ולפיכך נקראים חיות הקדש והם למעלה מן הכל ואופנים ואראלים
וחשמלים ושרפים ומלאכים ואלהים ובני אלהים וכרובים ואישים כל אלו עשרה השמות שנקראו בהן המלאכים
על שם עשר מעלות שלהן הן ומעלה שאין למעלה ממנה אלא מעלת האל ברוך הוא היא מעלת הצורה שנקראת
חיות לפיכך נאמר בנבואה שהן תחת כסא הכבוד ומעלה עשירית היא מעלת הצורה שנקראת אישים והם המלאכים
המדברים עם הנביאים ונראים להם במראה הנבואה לפיכך נקראו אישים שמעלתם קרובה למעלת דעת בני אדם.
הלכה ח
וכל הצורות האלו חיים ומכירין את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למאד כל צורה וצורה לפי מעלתה לא
לפי גודלה אפילו מעלה הראשונה אינה יכולה להשיג אמתת הבורא כמו שהוא אלא דעתה קצרה להשיג ולידע
אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת ויודעת צורה שלמטה ממנה וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית גם היא
יודעת הבורא דעה שאין כח בני האדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג ולידע כמותה והכל אינן יודעין הבורא
כמו שהוא יודע עצמו".
לפעמים הצמצום הוא לא רק בשורה זה נמוך מזה ,אלא גם בצדדים ,שזה גילוי של בחינה מצד אחד והשני הוא
גילוי של הבחינה מצידה השני ,קו ימין וקו שמאל שהם אלכסונים.
כתב האר"י בספר עץ חיים שער א' ענף ב':
"בענין אין סוף ב"ה .איך היה התחלת אצילות העולמות הנאצלים ממנו וגם חקירה גדולה ומחלוקת עצום נחלקו
בו כל המקובלים כולם כי יש מי שכתב כי הי' ספירות הם כסדר י' מדריגות זו אחר זו וזו למטה מזו .ויש מי שכתב
כי סדר עמידתן דרך קוים ימין ושמאל ואמצע והם ג' ספירות חכמה חסד נצח זו על גבי זו בקו ימין ,וג' ספירות
בנה גבורה הוד זו על גבי זו בקו שמאל ,וד' ספירות כתר תפארת יסוד מלכות זו ע ל גבי זו בקו האמצעי .ורבים
יחכמו ויאמרו כי הם בצורת גלגלים עגולים זה תוך זה וזה מקיף וסובב לזה .והנה מי שיסתכל בדברי רשב"י בס'
הזוהר והתיקוני ם וכן בספר הבהיר (לר' נחוניא בן הקנה) ימצא בדבריהם מאמרים שונים ומחולפים נוטים לכאן
ולכאן ][...
והנה האמת הוא שאלו ואלו דברי אלהים חיים וכולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת אמנם ההפרש שבין ב'
הסברות הנ"ל אם הם כסדרן י' מדרגות זו למעלה מזו אם הם בדרך קוים .זה הענין יתבאר לקמן בעז"ה בענין עולם
הנקודים איך קודם תיקונם היו כסדרן זה למעלה מזה אבל אחר התיקון היו כסברא האחרת והיו בציור ג' קוים
כנ"ל .ואמנם ההפרש שיש בין ב' הסברות אם הם בדרך קוים או בעגולים זה תוך זה נבאר בעז"ה בענף זה ושים
לבך בדברים שיתבארו עתה ומהם תשכיל כל מוצא דבר כי ב' הסברות נכוחות ואמיתיים כו"'
מבואר שהסדר של השכלים הנפרדים אינו במובן אחד פשוט שהם זה למעלה מזה ,אלא הוא עניין שיש בו פנים
והוא עמוק .התנועות של כוכבי הלכת הנראים הם צלם של התנועות השונות של הגלגלים ,שנובעות משינויי
השגות הגלגלים השונים בשכלים הנפרדים השונים .הקדמונים נבוכו בהבנת שינויי תנועות הגלגלים זה מזה ,שכל
אחד נע במהירות אחרת ובכיוון אחר ובאלכסון אחר ,וכתב המו"נ ב' כ"ד (ועיין גם ב' י"ט) ,שאין לנו יכולת להבין
עניין זה בבהירות ,כלומר איך תנועות כוכבי הלכת השונות זו מזו מתאימות בשוני שלהן לבחינות השונות שיש
בספירות.
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פרק יג
טעות והערה :האופן של החיקוי של הסיבה הראשונה והשכלים הנפרדים
כת אנשים מאמינה שהנושא שאליו הַ הִׁ ָידמּות הוא רק אחד ,ושהיה זה אפשר שהתנועות 747תהיינה דומות
זו לזו .אבל כיוון שלא היה הבדל עבורם לאיזה כיוון מזדמן ינועו ,שהרי התכלית מושגת בתנועה .בנוסף,
מאחר שהיה זה אפשר להם לבקש תנועה באופן שיועיל לדברים שתחתם ,אף על פי שהתנועה היא לא
באופן ראשוני לתכלית זו ,הם צירפו את התנועה שהיא מחמת מה שמניע אותם לנוע לקראת התכלית ,עם
הכיוון של תנועה זו באופן שיועיל.748
אנו אומרים שאם היה אפשר לקבל שאופן התנועה 749תכליתו הוא למען תועלת הדברים הנחותים ,היה
אפשר גם לקבל שזו תכלית התנועה עצמה.750

 747של הגלגלים השונים.
 748מה שמדמה את הגלגל לשכל הנפרד ,הוא עצם היותו נע במסלול מעגלי .על ידי התנועה כשלעצמה הגלגל
משפיע למה שתחתיו טובות באופן קבוע .וכלשון המורה נבוכים ב' ד':
" ואי אפשר כן לגלגל ,מאשר הוא גשם ,אלא אם תהיה פעולתו תנועת סיבוב ,לא דבר אחר  -כי זה תכלית מה
שאפשר בגשם שתתמיד פעולתו עליו ,והיא הפשוטה שבתנועות ההוות בגוף ,ולא יהיה בעצמו שינוי ולא בשפע
מה שיתחייב מתנועתו מן הטובות( ".מה שהתנועה כשלעצמה היא השפעת שפע צריך ביאור רב ,עיין בזה בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד ההווייה ,ועיין בזה גם במו"נ א' ע"ב) .השפע שהגלגל
משפיע כלפי מטה אינו תכלית אלא הידמות לעליון ,שגם אצל העליון השפע שהוא משפיע כלפי מטה אינו תכלית
שלו כמו שהתבאר לעיל .מההידמות נעשה ממילא שהגלגל גם משפיע ולא רק מקבל.
לגבי מה שהגלגל מידמה לשכל הנפרד על ידי תנועה מעגלית ,אין הבדל מה יהיה כיוון התנועה ,המהירות שלה,
זווית אלכסון המסלול וכל כיו"ב .לכן דברים אלה נקבעים במקריות ,לפי ההזדמן .מאחר שכך אע"פ שתכלית
התנועה אינה להשפיע טובות למה שמתחת ,כיוון שאין שום חילוק אם יהיה בכיוון כזה או כזה ,במקום שיהיה
לפי המקרה העיוור ,הגלגלים בוחרים בכיוון ובמהירות וכיו"ב באופן שיועיל למה שתחתם .זוהי הדעה שמביא
כאן אב ן סינא ולפיה אין ללמוד ממה שיש חילוק בין תנועות הגלגלים השונים שיש יותר משכל נפרד אחד .זה
בניגוד לדעת אריסטו ששינויי התנועות של הגלגלים מעידים על שכלים נפרדים שונים זה מזה.
 749כיוון ,מהירות ,זווית.
 750תנועות של גופים שמיימיים אינן מקריות ,אלה גופים שאין בהם אלא מהות עצמית (המקרים באים מהחומר,
והחומר החמישי הוא זך ואין בו מקרים אלא רק תנועה מקומית (עיין הלכות יסודי התורה ג' ג' ומו"נ א' נ"ח)).
כיוון שהם נדיבים אין השפעתם לבקשת תועלת ,ולכן גם אי אפשר להסביר את הפרטים הנלווים לעצם התנועה
כהשפעה כלפי מטה לבקשת תועלת.
להסביר שהשוני בין תנועות הגלגלים הוא מקרי לחלוטין ,כיוון שהתנועה לבדה היא ההידמות אין שום משמעות
לכיוון ולמהירות והם לפי ההזדמן ,זה אי אפשר .שום דבר לא קורה לפי ההזדמן בלי שמשהו יכריע שיהיה דווקא
כך .מה שאנו אומרים שהמכריע הוא הרצון האלוהי הפשוט שהוא מעל השכל (כמו שכתב המו"נ ב' י"ט) ,זה
נאמר רק אחרי שאין שום דרך להסבר שכלי .כי טבע הבריאה כולה הוא ההתגלות של האלוהות בדרך החכמה ,זה
רצון הבורא ,ולכן חובתנו לבקש בכל דבר חכמה .רק אחרי שנתחוור לשכל בלי ספק שאין שום דרך שבעולם
למצוא חכמה בדבר ,ואין ספק שהוא מקרה טהור ,רק אז אנו רשאים לראות בזה התגלות של רצון אלוהי פשוט
(כמו שכתב במו"נ ב' י"ט) .כאן יש דרך להסביר את ההבדל בתנועות על ידי שנאמר שיש שכלים נפרדים רבים,
ולכן חובתנו לנקוט בהסבר הזה.
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אפשר שיהיה מי שיאמר שמאחר שאפשר לגופים השמימיים להיות בתנועה ולהיות במנוחה  -שני הדברים
שווים אצלם ,כמו שני הכיוונים של שתי התנועות  -בנוסף ,אם היותם בתנועה יותר מועיל לדברים
הנחותים מאשר היותם במנוחה ,הם בוחרים להיות בתנועה.
אבל ,אם הגופים השמימיים לא פועלים באופן עיקרי למען הדברים הנחותים ,אלא מבקשים רק דברים
גבוהים יותר  -דבר שמסתיים בתועלת - 751אז האופן של התנועה צריך להיות זהה .אם זה כך ,שוני קורה
שם מחמת סיבה קודמת למה שהוא מועיל ונתון לשוני .לכן מה שאליהם ההידמות הם דברים שונים
במספר ,אע"פ שהיה אפשר שהדבר הראשון שאליו מידמים הוא אחד לאלה שתכלית תנועותיהם שווה
בכך שהיא מעגלית.752

פרק יד
התבוננות נוספת :האם אפשרי לבני אדם להשיג את ההידמות הזו
אין זה עליך כעת לדרוש מעצמך את התפישה של הטבע של ההידמות הזו 753אחרי שהבנת אותה באופן
כללי; כי כשהיכולות האנושיות הן בגלות 754הן מקצרות לדעת את הטבע של מה שמתחת להידמות זו.
ואיך יוכלו לדעת את הטבע של ההידמות הזו?

 751התועלת לנחותים קורה ,רק לא כתכלית אלא ממילא .כמו שכתב הרמב"ם בפרק י' מהלכות תשובה" :העובד
מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש
הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה"
 752אבן סינא הוכיח שיש שכלים נפר דים מרובים ולא רק אחד ,כאן הוא רומז שהריבוי הזה אינו סתירה לאחדות,
שהרי כל הגלגלים תנועתם סיבובית ,והתנועה הסיבובית רק היא מהות הדמיון לאותו זה שכל הגלגלים מידמים
אליו .ההבדלים במהירות התנועה ובכיוון שלה אינם מהותיים .וכמו שכתב במו"נ ב' ד' ביאור עניין מהות התנועה
המעגלית והביאור הזה שווה בכל בגלגלים ,ואין לו עניין עם מהירות התנועה וכיוונה .התנועה הסיבובית משותפת
לכל הגלגלים ,והיא משום שכולם נכספים לאלוה האחד .השכלים הנפרדים הם האספקלריות השונות שבהן מאיר
אותו אור של אותו אלוה אחד .מה שיש שוני בין האספקלריות גורם לשוני בכיוון ומהירות וזווית התנועות ,אבל
בסופו של דבר כולן מעגליות וכולם מכוונות להידמות לאותו אלוה אחד שאורו האחד נגלה בכל השכלים
הנפרדים.
 753של הגלגלים בשכל הנפרד.
 754גלות היא מצב רוחני של האנושות והוא עובדה קיימת .לכן חכמים מכל הדתות יכולים לראות אותו .גם לפי
היהדות הגלות אינה מצב מדיני של עם הגולה ממולדתו ונמצא תחת שלטון עמים זרים ,אלא היא מצב רוחני
מהותי עמוק ,שהוא מצב של המציאות כולה ברובד העמוק שלה .המאורעות המדיניים נגזרים מהמצב הרוחני של
המציאות ,ומסמלים אותו ,אבל כשלעצמם הם רק מקרה חיצוני.
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אחרי שאמרנו זאת ,אם מה שנע 755נכסף להיות דומה באמצעים של מה שבאופן מתחדש-בתמידות רוכש
משהו ,תגובה של בקשת קביעות מתמדת שהיא מתאימה לַהִׁ ָידמּות קורה בגופו של הנע ,כמו בתגובות
שקורות בגופך כתוצאה מתגובות שהן בנפשך.756
אם אתה מבקש את האמת על ידי עמל שמכוון אליה ,אפשר שסוד יתגלה לך בבהירות אחרי שהיה נסתר.
כך עמול ולמד כיצד זה אפשרי ,ושתגובות אלה הם מצבים שמדמים גם ציורים של כח הדמיון ולא רק
מושכלות טהורות  -אע"פ שהם ציורי כח דמיון שנוצרים על ידי מה שהוא שכל טהור ,ביחס להכנה של
הכוחות הגופניים האלה .כשהמושכלות מתגלות בתוכך ,אתה מצייר בכח דמיונך הידמות אליהן ביחס
להכנה שלך ,ואפשר שהן יובילו לתנועות של גופך.757

 755ענאתי תרגמה כאן  .the moverאפשר גם לתרגם "המניע" ,והכוונה תהיה לנפשו של הגלגל ,שהיא מניעה
את גופו החומרי ,כי היא נכספת להידמות לשכל הנפרד .לא תרגמתי "המניע" כי יש מקומות ששם מדובר על
השכל הנפרד שמניע כסיבה תכליתית את הגלגל ,והיה אפשר לטעות שמדובר כאן בשכל הנפרד ,שהוא כמובן
אינו נכסף אלא אליו נכספים.
 756כשאדם הולך או רץ במעגל במהירות קבועה בלי להפסיק ,הגוף יגיע לתחושה גופנית של מונוטוניות הרבה
יותר מאשר אם ישב במקום מסויים בלי לנוע .בישיבה אם תהיה תחושת שעמום או חוסר תנועה היא תהיה יותר
נפשית מאשר גופנית ממש .עצמות יישותו של הגוף היא תנועה ,הוא חווה דברים על ידי תנועה ,כשאין תנועה
הגוף לא מרגיש שום דבר .בעמידה במקום הגוף יחדל מלהרגיש והחווייה של אי-שינוי תהיה נפשית ,בתנועה
במעגל הגוף עצמו ירגיש את אי-השינוי .עיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד
ההווייה.
הגלגלים הם גוף חומרי ,וככאלה גם הם עצמותם היא תנועה והם יכולים להידמות למצב נצחי בלתי משתנה רק
על ידי תנועה שיש בה דמיון למצב כזה ,והיא התנועה המעגלית .אם הם יחדלו לנוע ויהיו ממש כמו השכל הנפרד
שאין בו שום תנועה ,הם לא יתקיימו כדומים לשכל הנפרד אלא יחדלו מלהתקיים.
 757הקשר בין גוף לנפש
זה מה שמבאר בסוף ספר מו"נ שהשגת המושכלות מובילה כמעט בהכרח לתנועות גוף של עשיית חסד משפט
וצדקה .לא כקיום מצוות אלא כהליכה בדרכיו ,כלומר הידמות .השכל עצם מציאותו היא ישות מופשטת נצחית,
וההידבקות שלו באלוה היא בדרך של השגה שכלית מופשטת שאין בה תנועה כלל .הגוף עצם מציאותו היא
תנועה (כמו שהתבאר בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד ההווייה) ,לכן
ההידבקות שלו באלוה היא על ידי תנועה ,וזו תנועה שהיא השתקפות של ההשגה השכלית ,ויש בה אותה הידבקות
עצמה שיש בהשגה השכלית.
התנועה הנפשית משתקפת בתנועה גופנית מסויימת ,איננו יכולים להשיג למה דווקא באופן מסויים זה .למה אופן
מסויים של מתח נפשי משתקף דווקא בכאב של מיגרנה ואחר משתקף דווקא בכאב בקודקוד ואחר משתקף דווקא
בכאבי שרירים וכל כיו"ב .כך קשה לנו להבין למה הכיסופים של הכוכבים משתקפים דווקא בתנועה המעגלית
הזו.
יש לזה שייכות לסוד שהרמב"ם במו"נ (ב' י"ט וא' ע"ב) קורא לו "רוחב המין" .האידיאה המופשטת של אדם היא
חי מדבר .זה מכתיב רוחב ברובד החומרי של האדם .אדם יכול להיות למשל מגובה עשרים סנטימטרים עד גובה
עשרים מטרים .אבל לא יתכן אדם בגובה קילומטר או בגובה מילימטר ,ולא יתכן אדם שתואר גופו הוא פירמידה
גיאומטרית ,וכל כיוצא בזה .התואר הגופני של אדם יכול להיות על ספקטרום מכאן עד כאן ,המקום המסויים
שבתוך הספקטרום ,הרוחב ,הוא מקרה ,אבל מה שלא יתכן כלל שיהיה מחוץ לרוחב הזה ,זה נובע מהעצם,
מהצורה .ולכן ידוע בהחלט שלעולם לא יהיה אדם שתואר גופו הוא מחוץ לרוחב שמאפשרת הצורה המהותית
של אדם ,דהיינו חי מדבר .איננו יודעים מה הקשר בין 'חי מדבר' לכך שיש לו גוף ראש ידיים ורגליים ,ושמידותיו
בתוך רוחב כך וכך וכל כיוצא בזה .ל מה אי אפשר שיהיה חי עם יכולת מחשבה אנושית בגודל מילימטר ובגוף
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אם אתה חפץ במין אחר של הוכחות השייכות למה שתחת החקירה ,ובכן הקשב.

פרק טו
הערה :על כח שיכול לפעול על הסופי ועל האין סופי
כח 758יכול להיות מופעל על פעולות סופיות ,כמו תנועת הכח שבתלולית אדמה .הוא יכול גם להיות
מופעל על תנועות אין סופיות ,כמו תנועת הכח ששייך לגלגל .759הראשון נקרא סופי ,והאחרון אין סופי,
אף על פי ש'סופי' ו'אין סופי' יכולים להאמר במובנים שונים משני אלה.760

זכוכית שקופה שהוא בתואר פירמידה גיאומטרית ,והוא יוגדר כאדם .יש קשר מהותי בין ההוויה המופשטת
להווייה הגופנית שהוא מעבר ליכולתנו להבין.
זו הגלות שהזכיר אבן סינא ,כנראה כוונתו לגלות מגן עדן .הגלות היא הניתוק בין התפישה השכלית לתפישת כח
הדמיון שתופשת את החומר (וכמו שביאר במורה נבוכים א' ב') .רק אם יש אחדות גמורה של יכולות תפישה אלה
יש אפשרות לתפוש את מהות הקשר בין שכל לגוף .האחדות הזו היא הנבואה ,שהגדרתה היא שימוש בכח הדמיון
וכח השכל ביחד .חל בנו כח של ניכור מהחיים עצמם ,בינינו לעולם ,בתוך עצמנו בין השכל לנפש .יש אצלנו 'אני'
שכלי ,תפישת זהות של העצמי שהיא השכל שלי ,וגם תפישת 'אני' של הגוף ,זהות העצמי היא הגוף .אני זה הגוף
שלי ,אם הגוף שלי ימות לא אהיה קיים יותר כלל ועיקר .ויש ניכור בין שתי תפישות אלה ,הן מפוצלות .שורש
הבעיות הנפשיות הוא פיצולים בתוך הנפש האחת .בספר "אדם חי" הארכתי בזה במבט פסיכולוגי.
 758אין לזה קשר לנושא של בכח ובפועל ,אלא מדובר בכח במובן הפשוט כמו כשגוף דוחף גוף הוא מפעיל עליו
כח .וכן ענאתי תרגמה .force
 759הגלגל הוא הגלגל החיצון ,הנקרא גם הגלגל המקיף ,הוא הנקרא בחז"ל ערבות כמו שכתב המורה נבוכים א'
ע' .והכוונה גם לשאר הגלגלים שהם כלולים בו.
 760הכח שמניע את הגלגל הוא אין סופי מבחינה זו שהוא לא יעצור לעולם .אבל אין זה אין סוף בפועל כי בכל
רגע יש רק את התנועה של הרגע הזה ,ולא את כל האין סוף .אין סוף כזה נקרא בפיזיקה של אריסטו ספר ג' פרקים
ד' -ז' אין סוף בכח (אע"פ שאינו יכול לצאת אל הפועל הוא נקרא בכח) .אין סוף בפועל הוא כמו גוף שגדלו אין
סוף ,שכל האין נמצא בבת אחת ,וזה אין לו מציאות בטבע ,גם לא בטבע השמיימי.
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פרק טז
רמיזה :התנועה של התמדת הזמן היא מעגלית
התנועות המטילות 761גבולות ונקודות הן אלה שמכוחן קורה ההגעה אל גבול ורכישתו ,מחמת מניע
שיוצר את ההגעה ,ושבפועל יוצר את ההגעה-בזמן 762של ההגעה .763ההגעה היא לא זהה להפרדה,764
תנועה ,765או לכל דבר אחר שלא קורה בזמן מסויים .766המניע חדל מלהיות דבר שיוצר את ההגעה,767
בכל רגע שבו הַ מּונָע נפרד מהגבול .768הוא 769נעשה משהו שאינו יוצר את ההגעה-בבת-אחת ,אף על פי
שהוא נח לזמן מה ,לא כ'דבר' 770הוא נפרד ונע .הזמן שבו המניע נעשה משהו שאינו יוצר הגעה-בבת-
אחת 771הוא שונה מהזמן שבו הוא נעשה משהו שיוצר הגעה-בבת-אחת .772בין שני זמנים אלה ישנו זמן
שבו המניע הוא משהו שיוצר הגעה  -זהו ללא ספק מנוחה.773

 761אפשר לתרגם גם כופות .ענאתי תרגמה impose.
 762מה שנקרא בהמשך" :ההגעה-בבת-אחת".
 763ההגעה בזמן היא הבפועל של ההגעה (יובן אחרי ההערה הארוכה שבסוף הפרק)
 764אחרי שנוצר הגבול הוא מפריד בין שני עבריו.
 765ההגעה היא נקודת הקצה של קו התנועה .נקודת קצה של קו כלולה בו ,אבל לא זהה איתו.
 766ההגעה בפועל היא מה שיוצר שהזמן לא יהיה רק רצף אלא שתהיה בו נקודה מסויימת ,ניתנת למדידה (יובן
אחרי ההערה הארוכה).
 767ההגעה בזמן.
 768היצירה של נקודות בזמן היא לא מעצם מציאות הזמן ,אלא רק בחינה בו ,שלפעמים מתגלה ולפעמים לא
מתגלה .בבחינה על עצם המציאות הבחינה של נקודה מסויימת לא מתגלה ,לכן גם במציאות הארצית מתורצת
קושיית זנון בפרדוקס אכילס והצב מכח שעצם המציאות של המרחק והזמן היא רצף ולא אוסף נקודות .אוסף
הנקודות מלובש על הרצף .אוסף הנקודות הוא הכאות על הרצף ,וכל הכאה היא לאותו רגע בלבד .אוסף נקודות
לא יכול להיות מציאות ,כי כל נקודה היא אפס ,והרבה נקודות זו לצד זו הן נקודה אחת שהיא אפס .אבל אחרי
שהמציאות היא רצף ,הרצף הוא המציאות בעצם ,וההכאות של ההגעה בפועל שיוצרות ניצוץ של נקודה מסויימת
יכולות להתקיים כרוכבות על המציאות של הרצף( .יובן אחרי ההערה הארוכה )
 769המונע.
 770מציאות בפועל שניתנת למדידה (יובן אחרי ההערה הארוכה).
 771זמן שהוא רצף ואינו ניתן למדידה (יובן אחרי ההערה הארוכה).
 772הזמן של התנוצצויות נקודות נפרדות שנוצרות ונעלמות ,מסיבת הכאת הכח ,שהן נקודות בפועל שמאפשרות
מדידה (יובן אחרי ההערה הארוכה).
 773ההכאה הוא הצד השני של המנוחה ,היא מכה על המנוחה ,דוחפת את העומד (אריסטו כתב ששני דברים
מנוגדים הם אותה צורה .קור וחום שניהם הם צורת החום ,זה כמציאות וזה כהעדר ,כמו שהחותם והצורה שהוא
הטביע בשעווה הם אותה צורה עצמה .החום הוא צורה שמוטבעת בקור ,כי רק העדר החום נותן לו את השם
"קור") .הזמן שהוא רצף הוא המנוחה עצמה שרק נראית כאילו היא תנועה ,הוא אינו מתייחס למנוחה ,בבחינה
שלו המנוחה לא הוגדרה כמנוחה כי היא לא עומדת בניגוד לתנועה (ודבר מוגדר ביחס לניגודו) ,התנועה היא רק
התארכות המנוחה בלי שהיא יוצאת ממהותה כמנוחה .לכן המנוחה היא מה שעומד בין שני הזמנים .ההצטמצמות
של המנוחה ,שהיא הנצח ,לדבר מוגדר (יובן אחרי ההערה הארוכה).
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כך כל רגע על פני מרחק ,מוביל לגבול מסויים שמוביל למנוחה בגבול זה .לכן זה שונה מהתנועה בכך
775
שבו זמן רצוף נשמר .774לכן תנועה מקומית היא זו שבאמצעותה זמן רצוף נשמר  -זוהי תנועה
776
סיבובית.

 774תנועה היא השתקפות של רצף כאורך ,והרצף עדיין מתנהג כרצף ,כנקודה ,וכמו בתירוץ על הפרדוקס של זנון.
ואין בו רגעי זמן ,אורך המרחק לא יכול להיות נמדד כי הוא רצף ,ולכן גם התנועה לא נמדדת כי גם היא רצף.
הזמן הוא המדידה של התנועה רק כשהיא כנקודות הגעה בפועל ,שמתהוות ונעלמות על דרך ניצוצות ,ולא כרצף.
לכן לאורך התנועה הזמן לא נשמר ,אי אפשר לכמת אותו ,לספור כמה זמן יש מחילת התנועה עד סופה .לעומת
זאת אותה הכאה של כח ,ההגעה בבת אחת ,יוצרת הגעות שאפשר לספור אותן ,המספר הוא השמירה של הזמן.
הוא נעשה פרק ידוע על קו לוח השנה.
 775כיוון שהזמן הוא ללא תכלית ,קו מוגבל לא יכול להיות ציר הזמן .קו אינסופי יכול להיות רק מעגלי כיוון
שהמציאות כולה סופית ,אי אפשר למתוח בה קו ישר שיהיה אין סופי.
 776עומק עניין המרחב התנועה והזמן .עולם הפוך ראיתי ,הכח הוא תחילת מציאות התנועה .
יש כאן סוגיה אריסטוטלית יסודית וחשובה מאוד ,שאינה מפורסמת ואין לה שם; היא נסתרה מהבנתם של הדורות
שאחרי אבן סינא ,ונשכחה .מקום הסוגיה הוא בפיזיקה ספר ח' פרק ח' .עיין מה שביארתי בזה בביאור על מורה
נבוכים בביאור על ההקדמות של המו"נ לחלק ב' ,הקדמה כ"ו .הרשימה נקראת :הקדמות לחלק ב  -הקדמה כו
(חלק ב')  -ביאור בפיזיקה של אריסטו ספר ח' פרקים ה'-ח'.
מלבד הדיון בפיזיקה ח' ,אריסטו הקדיש ליסודות העניין עוד ספר שלם ,הוא ספר ו' מהפיזיקה .עיין בעיונים על
פילוסופיה אריסטוטלית רשימה  42בביאור דבריו שם.
אריסטו עומד על התחלת העניין על ידי הפרדוקסים של זנון :נניח שיש מסלול ריצה שתחילתו בנקודה א' וסופו
בנקודה ת' .אכילס נותן לצב להתחיל ,ואחרי שהצב התקדם לנקודה כלשהי באמצע המסלול ,נקודה ב' ,אכילס
יוצא לדרכו .כדי שאכילס יוכל להשיג את הצב ,עליו לעבור בכל הנקודות שהצב היה בהן .כשאכילס מגיע לנקודה
ב' ששם היה הצב כשאכילס התחיל לרוץ ,הצב התקדם בינתיים וכעת הוא בנקודה ג' .כשאכילס מגיע לנקודה ג'
ששם היה הצב כשאכילס היה בנקודה ב' ,הצב כבר הספיק להתקדם קצת ,לנקודה ד' .כשאכילס מגיע לנקודה ד'
שבה היה הצב כשאכילס היה בנקודה ג' ,הצב כבר הספיק להתקדם לנקודה ה' ,וכך הלאה ולעולם אכילס לא ישיג
את הצב.
הצב בעצמו גם לא ישיג את עצמו ,כלומר הוא לא ינוע כלל .כדי שהצב יוכל להגיע לנקודה ת' ,הוא צריך מקודם
להגיע לנקודה ש' שהיא קרובה יותר ונמצאת על הקו המוביל לנקודה ת' .כדי להגיע לנקודה ש' הצב צריך להגיע
מקודם לנקודה ר' ,וכן הלאה .קו מתחלק ללא סוף ,אריסטו חולק על האטומיסטים שסבורים שיש נקודה גדולה
מאפס שממנה כבר אי אפשר להמשיך לחלק אורך או תנועה או זמן ,כלומר אטום בלתי מתחלק .לכן אם הצב
ירצה להגיע לנקודה מאוד מאוד קרובה אליו ,עדין נוכל לחלק את המרחק ממנו לנקודה ,ולומר שבאמצע המרחק
הזה יש נקודה שהוא צריך להגיע אליה לפניכן ,וכך לאין סוף והצב לעולם לא ינוע (את החלק שהצב לא יכול לנוע
כלל זנון אמר בפרדוקס החץ והן הן הדברים).
בפיזיקה ו' א' אריסטו מבאר שקו אינו מורכב מרצף של נקודות .הרי כל נקודה האורך שלה אפס ,וככל שנניח
נקודות זו לצד זו לא נגיע לאורך שהוא גדול מאפס (אריסטו מסביר יפה ,שאם נניח שיש שלוש נקודות עומדות זו
סמוכה לזו ,הרי הצד הימני של הנקודה האמצעית הוא באותו מקום שעומד בו הצד השמאלי של הנקודה האמצעית
(כי האורך שלה אפס) ,הנקודה הימנית שנוגעת בצד הימני של הנקודה האמצעית נוגעת אם כן גם בצד השמאלי
של הנקודה האמצעית .כיוון ששני הצדדים של הנקודה הימנית נמצאים באותו מקום ,שהרי אורכה אפס ,שניהם
נוגעים גם בצד השמאלי של הנקודה האמצעית .וכך הוא גם עם הנקודה השמאלית .נמצא שאין בכלל שלוש
נקודות אלא רק נקודה אחת .זה שקר לומר שהנחנו שלוש נקודות סמוכות זו לצד זו שנוגעות זו בזו .באמת הכל
הוא רק נקודה אחת) .אם קו אינו אוסף של נקודות אז מה הוא?
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אריסטו מבאר שם שהקו הוא רצף ,כולו אחד מוחלט ,הוא לא מורכב משום דבר .באמת הקו הוא נקודה ,וכמו
שנקודה אינה מורכבת משום דבר ,ואינה מתחלקת לשום דבר ,כך גם הקו .זה כמו שנשים נקודה מול ראי שמרחיב
כל מה שעומד מולו ,והוא ירחיב את הנקודה והיא תיראה כמו קו .אבל כשנבוא לחלק אותה לחלקים נראה שהיא
מתנהגת כמו נקודה.
גם תנועה היא רצף ,היא הימצאות קבועה על נקודה אחת שרק נראית כנמתחת על פני מרחק .אכילס נמצא על
הרצף שבין נקודה א' לנקודה ת' ,וגם הצב .שניהם לא נמצאים בשום נקודה .התנועה לאורך מרחק אין פירושה
לחלוף על פני נקודות שעל הקו ,שהרי אין בו נקודות כלל.
קו יכול להחלק לשני קווים .ולכאורה אם הוא נקודה איך ייתכן שנחלק .אלא זה כמו שהראי שרואים בו את הנקודה
מתוחה יישבר לחלקי ראי .אז נראה בכל שבר-ראי נקודה ונחשוב שיש כמה נקודות ,ובאמת כולן אינן אלא נקודה
אחת .כמו שנקודה אחת יכולה להראות באספקלרייה כאילו היא קו ,כמו שהאספקלריה יכולה להטיל בה אורך כך
היא יכולה להטיל בה גם ריבוי ולהראות כאילו היא כמה קווים .תנועה שנעצרה והמשיכה זו שבירה של הקו
שעליו התנועה לשניים ,שינוי כיוון של הקו ,כמו צלע משולש שמסתיימת ומשם מתחילה צלע אחרת בכיוון חדש,
גם זו שבירה .כל זמן שאין שבירה כזו ,מחשבה בלבד על נקודה באמצע הקו לא שוברת אותו .הקו כולו כאחד,
הוא רצף שיש בו פוטנציאל להישבר ,אבל זה רק פוטנציאל ,כל זמן שלא נשבר ממש אין כאן שבירה .כשאכילס
והצב מגיעים לסיום מסלול המרוץ ,שם יש שבירה של הקו ,הוא נמתח מראשיתו כך ששם הוגדר סיומו .כל
מתחילת מסלול המרוץ עד סופו הוא רצף בלתי שבור שאין בו נקודות ,ואכילס וגם הצב נמצאים בבת אחת על כל
ארכו ,ובאמת אינם נעים כלל .מה שבתחילה אכילס או הצב היו בנקודת התחלת המרוץ וכעת הם בסופה ,זה
מעשיו של הראי .הראי כיווץ את הקו והחזיר אותו להיות נקודה אחת ,שעליה עומדים אכילס והצב כשתי נקודות
שחופפות זו לזו ולנקודה שהוא המסלול (בביאורים על אריסטו בפיזיקה ו' ובפיזיקה ח' ביארתי את העניין של
שתי נקודות שעומדות זו על גבי זו ואינן נקודה אחת .למשל נקודת קודקוד של משולש ,היא התחלה של צלע א'
וגם התחלה של צלע ב' .נקודת התחלה של קו כלולה בו ,והיא אחד איתו .כיוון שיש כאן שני קווים ,שתי צלעות,
יש גם שתי נקודות ואע"פ שמקומן אחד) .ואז שב הראי והראה כאילו הנקודה שהיא המסלול מתוחה וכאילו היא
קו ,ואכילס והצב גם הם נמתחו כקווים קצרים יותר (הרי יש להם מידות אורך רוחב וגובה שגדולות מאפס) ,ומה
שאכילס הגיע לפני הצב גם זה נובע מטבע עמוק שנמצא באופן המתיחה של הנקודה ,ויתבאר עוד.
במשך כאלפיים וחמש מאות שנה עמלו טובי המוחות לפתור את הפרדוקס הזה של זנון ,ולא העלו בידם שום
פתרון אחר מלבד זה של אריסטו .פותחו כלים מתימטיים לטפל ברצף ,חשבון אינפיניטסימלי ופיתוחים שלו .אבל
כלים מתימטיים אינם מועילים בפילוסופיה כי אינם מבינים ומסבירים את מהות העניין ,לא מציירים אותו בשכל,
אלא רק מצליחים לעשות איתו חשבונות .כמו שנגר או אפילו צייר ,שעושים צורות נפלאות ,לא יכולים ללמד על
צורה שום דבר .הם עובדים איתה בהצלחה אע"פ שאינם מבינים אותה .בכל מקום שמדברים על הפרדוקס של
זנון אומרים שהחשבון האינפיניטסימלי פתר את השאלה ,ולא היא.
הבריאה הראשונה היא נקודה .וכמו שכתב הרמב"ן בראשית א' א' .החומר הראשון הוא הגלגל המקיף ,מצד כל
מה שיצא ממנו אל הפועל הוא מקיף את הכל כי ממנו הכל .אבל בעצמו אינו אלא נקודה ,כי אין בו שום צורה וגם
לא צורת התלת מימדיות ,הוא רק העדר ותו לא .תוהו .הנקודה היא רק העניין של יש משהו .המשהו הוא ההעדר.
לכדור המציאות יש היקף ,ומצידו השני של ההיקף אין מאומה .והרי ההיקף הזה אינו גבול כי הוא אינו גובל בין
צד זה לזה זה ,אלא הוא המושג הטהור של גבול ,לפני שיש משהו שאותו הגבול גובל ,גבול כשלעצמו .יש את
הצד של מציאות כמושג טהור ,לפני שיש משהו שהוא זה שנמצא ,מציאות כלשעצמה ,שזה האלוה הכרחי
המציאות ,והצד השני הוא להיפך ,חוסר מציאות ,מה שבהכרח לא-נמצא ,והוא הגבול כמושג טהור וזהו החומר
הראשון ,ההעדר .הלא נמצא הוא רק מקבל ,והמציאות היא רק שפע .זה הזכר ונקבה שיש בגילוי האלוהות עצמה.
כל זה הוא הנקודה ,שגובלת מקום מסויים .אין לה שום מידות כי אין שם מאומה ,זה לא מקום שיש לו ישות,
שהרי כל מידותיו אפס מוחלט .זה רק העדר ,קיומו הוא של העדר ,רוחב אורך וגובה שווים לאפס .הוא רק פגימה
באין סופיות המוחלטת הפשוטה.
(מקורות לעניין של נקודה קו שטח ומעוקב)
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מה שהמציאות מתחילה מנקודה ,עיין בזה מטאפיזיקה נ פרק ג  ,4b1090מטאפיזיקה נ פרק ב ,8b1089
מטאפיזיקה מ פרק ט  ,7a1085מטאפיזיקה מ סוף פרק ו  ,23b1080מטאפיזיקה מ פרק ב  ,11b1076מטאפיזיקה
קפא פרק ב  10b1060ועיין שם כל ההמשך ,על השמיים פרק א'  ,a268מטאפיזיקה דלתא פרק ו  ,25b1016ועיין
גם בהרמיזות וההערות לעיל חלק א' פרק כ"ח.
בספר הזוהר (בשלח רל"ז) נאמר" :רבי אבא אמר ,אדם הראשון יצא מזכר ונקבה ,זה שאמר" :ויאמר אלקים נעשה
אדם בצלמנו כדמותנו" ,ואחר כך נפרדו זה מזה .ואם תאמר הרי אמר" ,הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶּ ר לֻקַ ח ִׁמשָ ם" ,ומשיב כן הוא
ודאי ,וזו היא נוקבא [הנקבה] ,והקב"ה [הזכר] נשתתף עמה ,וזה זכר ונקבה ,והכל הוא דבר אחד".
העולם נקרא אדם קטן ,וכמו שכתב במו"נ א' ע"ב .הכל הוא השתקפות של הנקודה הראשונה שהיא זכר ונקבה,
בא לוהות עצמה ,שזה סוד מעשה מרכבה ,וכל סודה הוא שלנקבה אין מאומה משלה ,היא רק נקודה ותו לא .לכן
מוכרח שישתקף בעולם שאין לדברים אורך .אורך הוא מציאות עצמית של הנקודה .רק כשאין לדברים אורך
העולם הוא השתקפות של האלוהות .זה עניין הפרדוקס של זנון ,שהמציאות החומרית בעצמה מגלה על זה .אם
מתבוננים היטב על האורך עצמו מגלים שהוא אינו .לפי זנון אין תנועה ,כי אין אורך .אין כלל התפשטות תלת
ממדית ,המציאות כולה היא נקודה בלבד.
המו"נ א' ע"ב כתב" :הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד ,חי מתנועע בעל נפש ,כי זה המין מן הציור
הכרחי מאד ,כלומר מועיל מאד במופת על היות האלוה אחד ,כמו שיתבאר .ובזה הציור יתבאר גם כן שהאחד
אמנם ברא אחד"
איך רואים שהאחד ברא אחד ,הרי ביאר שיש ד' יסודות ותרכובותיהם וסיבוב הגלגל וכו' .אלא החיים של כל הגוף
האחד הזה הם אחד .לחיים אין מידות אורך ורוחב ,אם חותכים סוס שאורכו שני מטר לשני חצאים אין שני חצאי
חיים שכל אחד מהם אורכו מטר .מה שאין לו מידות אורך רוחב וגובה הוא נקודה בלבד .הפירוש של מה שהוא
נקרא נקודה ,ולא אומרים שאינו נמצא כלל ,הוא שהוא העדר .אם נקודה ארכה ורחבה וגובהה אפס ,הרי אינה
שום דבר ,לא קיים כאן מאומה .אם כן מה ההבדל בין 'יש נקודה' ל'אין נקודה'? נקודה הוא רק פגימה של הטלת
צמצום באין סוף שהוא ה'אין-נקודה' ,מושג גבול טהור שאינו גובל מאומה ולכן אין לו אורך .לפי הרמב"ם מה
שמראה שכל המציאות היא נקודה ,הוא היותה חיה ,בחיים אחדים ,וללא החיים האלה אין מאומה כלל ועיקר,
החומר הוא רק צל של החיים האלה ,והחיים הם רק נקודה.
הנקודה תמיד נשארת רק נקודה .היא רק נראית כמו קו ושטח וגוף מעוקב .לכן במהותם האמיתית כולם נקודה
ורק משום כך לא תקפה הקושיה של זנון ,שהיא על המציאות החומרית שלנו.
לפי זה לא יתכן למדוד אורך של קו ,כי אין לו אורך כלל ,הוא רצף אחד ,הוא נקודה בלבד .ואין תנועה ואין זמן.
גם אל מובן איך יתכן שאכילס בסופו של דבר הקדים את הצב ,נניח שתנועה אפשרית כי הקו הוא לא אוסף של
נקודות אלא רצף ,ופתרנו את קושיית זנון ,עדיין קשה מהיכן נעשה שיש שינוי במהירויות של תנועות .בוודאי
המרחק התנועה והזמן הם בתוך האשליה של הראי ולא בעצם הדברים ,אבל צריך להבין היטב את טיבה של
האשליה הזו ,כאשליה היא נמצאת וצריך להבין את האופן הזה של מציאות .זו לא סקרנות אינטלקטואלית ,אלא
כדי לדבוק בבורא צריך לראות אותו משתקף בתוך המציאות; המציאות מסתירה את הבורא בכך שהיא מראה
שיש בה אורך ,והפילוסוף חודר לראות לתוך המציאות ורואה שבמהותה אין לה אורך ,והוא צריך גם לבאר היטב
איך נעשה שאנו רואים אורך ,כדי שמראה העיניים לא יהיה סתירה למה שאנו יודעים שאין לה אורך.
הבורא אינו בעל אורך וגם הבריאה הראשונה שברא (האחד ברא אחד) אין לה אורך .החומר הראשון הוא נקודה,
בדומה לבוראו שאין לו אורך (אצל הבורא חוסר האורך הוא היותו אין סוף ,ואצל הנקודה חוסר האורך הוא היותה
אפס ,ובזה הם מתאחדים .באין סוף ובאפס אין שום תפישת מספר .הבורא כקיום מוחלט מוכרח והנברא כהעדר,
הזכר והנקבה ,הבורא והחומר הראשון) .החומר הראשון הוא גם הגלגל המקיף ,כי גם לגלגל המקיף אין אורך
וממילא לכל מה שבתוך הגלגל אין אורך .הנושא של אבן סינא בפרקנו הוא אחרי כל האמור לבאר מה אנו רואים
420

חלק ו  -מטאפיזיקה

כשאנו רואים מרחק ותנועה וזמן ,ומה אנו מודדים כשאנו מודדים מרחק תנועה וזמן .הראייה הפשוטה בחוש היא
מקור ידיעה שנחשב וודאי מבחינה פילוסופית ,אחרת נהפוך כולנו למשוגעים (כמו שכתב הרמב"ם באיגרת לחכמי
קהל עיר מארשילייא על ענייני אצטגנינות ומזל :דעו רבותי ,שאין ראוי לו לאדם להאמין אלא באחד משלשה
דברים :הראשון דבר שתהיה עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם כגון חכמת החשבון ,וגימטריאות ,ותקופות .והשני
דבר שישיגנו האדם באחד מהחמש הרגשות ,כגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום וכיוצא בזה בראית עינו .או
שיטעום שזה מר וזה מתוק .או שימשש שזה חם וזה קר .או שישמע שזה קול צלול וזה קול הברה .או שיריח שזה
ריח באוש וזה ריח ערב וכיוצא באלו .והשלישי דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ע"ה ומן הצדיקים .וצריך
האדם ,שהוא בעל דעה ,לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם ,ויאמר :שזה האמנתי בו מפני
הקבלה ,וזה האמנתי בו מפני ההרגשה ,וזה האמנתי בו מפני הדעה .אבל מי שיאמין בדבר אחד שאינו משלושת
המינים האלה ,עליו נאמר "פתי יאמין לכל דבר" .יש אפשרות שהחוש יטעה אותנו ,גם השכל והקבלה יכולים
להטעות אותנו ,אי אפשר להימלט מזה ,ואין להטיל ספק בכל ולהרוס את יסודות הידיעה רק בגלל שלפעמים
תיתכן טעות .השאיפה לוודאות מוחלטת היא יהירה וילדותית) .וכמו שכתב המו"נ א' נ"א" :במציאה ענינים רבים
מבוארים גלויים מהם  -מושכלים ראשונים ומורגשים; ומהם  -מה שהם קרובים לאלו עד שאפילו הונח האדם
כמו שהוא לא יצטרך עליהם מופת  -כמציאות התנועה ,ומציאות היכולת לאדם ,והגלות ההויה וההפסד ,וטבעי
הדברים הנראים לחוש כחום האש וקור המים וכיוצא באלו דברים רבים .אמנם כאשר יצאו דעות זרות אם מטועה
או ממי שכוון זה לענין אחד והלך בדעות ההם כנגד טבע הנמצא והרחיק המורגש ,או רצה שיביא לחשוב מציאות
מה שאינו נמצא ,הצרכו אנשי החכמה להעמיד הדברים ההם הגלויים ולבטל מציאות הדברים ההם הנחשבים;
כמו שנמצא אריסטו יקים התנועה בעבור שהורחקה"
כלומר אי אפשר להישאר במסקנה שאין מרחק ואין תנועה ,אלא יש לבאר איך אחרי כל מה שנאמר בכל זאת יש
תנועה ומרחק וזמן ,כמו שעינינו רואות.
חז"ל אמרו שהעולם הארצי הוא תמונה מהופכת של העולם העליון (עיין בתלמוד מוסבר ומאמרים במאמר "עולם
הפוך ראיתי" שם הובאו והתבארו דברי חז"ל בזה) .לפי חכמי הקבלה אילן הספירות הוא מהופך מצורת האילנות
שבעולם הארצי ,שרשיו למעלה ונופו למטה.
גם באריסטו רואים בכל נושא את ההיפוך הזה .למשל לפי האמת מקודם יש את היחס כשלעצמו ורק אחר כך את
העצמים א' וב' שהם אלה שמתייחסים זה לזה (עיין ביאור עניין זה באדם חי ברשימה שכותרתה "עצם הקיום הוא
רק ביחס (בביאור התאחדות המשכיל והמושכל ,כיצד זו התאחדות עם הבורא ,ומה הפירוש שאידיאות קיימות
ממש ))".קודם יש את המציאות כמושג טהור בפני עצמו ,ורק אחר כך יש את הדברים שהם אלה שנמצאים ,קודם
יש את מושג הגבול כמושג טהור בפני עצמו ורק אחר כך הדברים המוגבלים .ועל דרך זה הרבה .בכל סוגיה
כשמגיעים לדרך ההסתכלות הזו היא מתחוורת .זו הראיה הישרה והפשוטה .מה ששכלנו שקוע בחומר גורם
שיראה באופן מהופך ,שהחומר הוא קודם בסדר ההווייה ורק אחר כך המופשט .וכמו שכתב המו"נ א' מ"ט.
גם כאן ביאור העניין הוא על דרך זו .המרחק (שהוא קו שטח ומעוקב) ,התנועה והזמן ,אפשר לומר שהם אשליה
שיוצר ראי החומריות המעוות .אבל כדי שגוף ינוע צריך כח שידחף אותו .חוקי ניוטון .הכח אינו אשליה שנובעת
מעכירות החומר ,הוא מעיקר המציאות האמיתית.
אנו תופשים בתפישתנו החומרית שקודם יש כביש ,אחר כך יש עליו מכונית ,ואחר כך יש מנוע בערה שיש בו כח
שדוחף את המכונית .אבן סינא כאן הופך את הסדר קודם יש כח כשלעצמו ,לפני שיש גוף שעליו מופעל הכח.
כמו שכל יחס קודם נמצא היחס וממנו נולדת מציאותם של הדברים שמתייחסים זה לזה ,כמבואר באדם חי שם.
הכח יוצר את מציאות הכביש ,ואז מציאות המכונית שנעה על הכביש ,ואז הוא מניע אותה .האור יוצר את הכלי,
האור הוא תחית סדר ההווייה ,וממנו נמשך שיתהווה כלי ,ואנו מצד החומר תופשים להיפך ,שצריך שיהיה מקודם
כלי כדי שהאור יוכל להימצא בו .וכמו שכתב אריסטו במטאפיזיקה למבדא שלפי האמת המחשבה היא תחילה.
אבן סינא כתב כאן שהכח פועל את הגעת המונע אל המקום .הכח יוצר את הגעת המונע לפי שהדבר המונע עצמו
קיים ,הכח מניע את המונע עוד לפני שיש מונע ,ומזה נוצר מונע שהוא נע ומגיע .ולפני שהמקום קיים .מהגעת
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המונע נוצר מונע ונוצר מקום ונוצרת הגעת המונע אל המקום ,ומזה נוצר מרחב שניתן למדידה ,והתנועה בו ניתנת
למדידה ,והזמן שמתאר את התקדמות התנועה גם הוא ניתן למדידה.
המחשבה שלנו מטריאליסטית ,היא רואה בחומר את התחלת המציאות ,לכן כל זה נשמע לנו כדברי הזיה .איך
יתכן מניע לפני שיש משהו שאפשר להניע אותו ,איך מההנעה נוצר מה שהוא מונע מכח ההנעה הזו ,הנעה לא
יכולה להיות קיימת לפני שיש משהו שהיא מניעה אותו .זה המבט המטריאליסטי שלא יכול לתפוש מציאות
מופשטת .המציאות המופשטת היא שנמצאת הנעה מופשטת ,וממנה מתגשם הצד הגשמי של הנעה שמניעה גוף
מונע .באיגרת תחיית המתים הרמב"ם מבאר יפה את שני כיווני התפישה האלה ,שהם מהופכים .תפישת ההמון
ותפישת החכמים האמיתיים.
הכח המניע יוצר רגעים רגעים ,הוא דוחף את הגוף ,הדחיפה יש בה מיסוד המנוחה ,כל מהות הדחיפה היא מול
הכח של המנוחה שיש בדבר ,כל מהות הדחיפה היא להוציא מהכח המתנגד לדחיפה ,לכן צריך כח ,הכח הוא
שיקוף מהופך של המנוחה שיש בדבר .אנו קוראים לכח המנוחה מסה אינרטית (ששווה למסה גרביטציונית),
כלומר משקל .ככל שגוף כבד יותר כך צריך יותר כח כדי להוציאו מעמידתו ולהניע אותו .אבן סינא מדבר כאן
הרבה על התנגדות הגוף לכח המניע ,ולא קושר אותו בהכרח למשקל .למרות שפשוט שזה תלוי במשקל .כי כח
המנוחה קיים עוד לפני המשקל ,עוד לפני ההתפשטות התלת ממדית ,הוא הצד של המציאות שאין בה אלא רק
נקודה וקו שרק נראה כקו והוא מתנהג כמו נקודה ,בלי שיש תנועה .לפי חכמת הקבלה בכל גוף יש שישה כיוונים
של התפשטות (קדימה ואח ורה ,למעלה ולמטה ,ימינה ושמאלה) ,ויש גם נקודת אמצע שהיא השביעי ,השבת .זו
התפישה שהגוף הוא לאמיתו נקודה ,שהיא אפיסה גמורה ,שאין בו התפשטות ותנועה וזמן ,ומזה שורש מציאותו,
והשורש קיים בו תמיד ,בכל המדרגות ,וגם גוף גשמי בעולם הארצי יש בו את הצד הזה למי שמתבונן .השבת היא
מקור הברכה ,היא הנפש.
המציאות של מרחק שניתן למדידה ,שהוא אוסף של נקודות ,כמו עוטפת את המציאות האמיתית ששם המרחק
הוא קו מאורך שאינו אוסף של נקודות ולא ניתן למדידה .היחס בין שתי תפישות המציאות האלה הוא כמו בין
נפש לגוף.
אצל אריסטו לפעמים האלוה הוא המניע הראשון ,וזה מצד התנועה ,ולפעמים הוא סיבת הסיבות ,וזה מצד ההווייה
עצמה .ועיין עוד בעונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד ההווייה .שם התבאר
שמציאות העצמים החומריים אינה אלא תנועה בלבד ,כמו למשל שגלי הים מציאותם היא תנועת מים בלבד .הכח
הדוחף ,המניע ,הוא היוצר את מציאותם של הגלים שבמבט שטחי אפשר לחשוב שהם עצמים בפני עצמם שהרי
יש להם מידות אורך רוחב וגובה ,ואם כן יש להם הוויה ולא רק תנועה .גם גלים אלקטרו מגנטיים הם מציואת
בטבע של תנועה טהורה בלי שיש גוף כלשהו שהוא זה שנע.
הכח המניע שרשו בזיווג של הצמצום ,הזיווג בין העיגול הפנוי ובין האין סוף ברוך הוא .הזיווג הוא צד באהבה
שיש בו כח פועל .מה שהזכר דש .הכח הפועל נובע מההעדר ,הגעגוע ,הגעגוע מניע ,כמו ששואב אבק יוצר העדר
של אוויר במקום מסויים וזה יוצר תנועה של אוויר לשם .זו תנועה של התחברות .הצד המופשט אוהב בעצמו,
הצד החומרי רוצה להתרחק ,להיות עצמאי ,לתאווה יבקש נפרד ,והכח מכה בו ,פוצע אותו ,מאכל אותו באש
האהבה שעזה כמוות ומאכלת .ובזה הכח מחבר אותו .לאמיתו של דבר זה כמובן מהופך ,הכח יוצר את הצד
החומרי ,לא שקודם יש צד חומרי והכח מחבר אותו ,אלא הכח המחבר באופן כזה של חיבור מוליד את מציאות
הצד החומרי .ככל שאחדות הבורא מתגלה על רקע של אפשרות פירוד יותר גדול ,כך הגילוי בוהק יותר ,ולכן
האחדות מתגלה על רקע הפירוד הכי גדול שאפשר ,ואת זה יוצר הכח שנובע מהבורא.
הכח יוצר את נקודת ההגעה הממשית (בלשונו של אבן סינא בפרקנו" :ההגעה-בבת-אחת" או "ההגעה-בזמן"),
ששם התנועה והמנוחה מתחברות לאחד ,התנועה יונקת את מציאותה מנקודת המנוחה הפנימית .ומזה נוצר רגע.
הנקודות האלה ,הרגעים האלה ,קיימים בזה אחר זה ,ואע"פ שאי אפשר שקו יהיה אוסף של נקודות .ואע"פ
שנקודה לא יכולה להיות קייימת כי מידותיה אפס .כי כל נקודה קיימת ומתאיינת מצד פעולת הכאת הכח באותו
רגע .מה שמסדר את הנקודות בזו אחר זו הוא פעולת הכח שפועל באופן כזה ויוצר נקודות במרחב ובזמן באופן
כזה ,של בזה אחר זה ,ומזה נעשה התפשטות תלת ממדית שיש בה אפשרות של תנועה ויש זמן שמודד את הנקודות
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פרק יז
תועלת :להיות מניע הוא בעת ובעונה אחת עם להיות בלתי יוצר הגעה
צריך רק להיות נאמר שהמניע נעשה בלתי יוצר הגעה ,ואין זה צריך להאמר ,כמו שאומרים ,שהוא נעשה
נפרד .777זהו משום שתנועה והפרדה ,שזו התנועה הנאמרת על זה שנע הלאה מהגבול ,לא קורה בבת

שהגוף הנע עובר בהן .זה מה שהביא אריסטו מהתורה שבעל פה של אפלטון שאומר שה'אחד' (יסוד הזכר) מכה
ב'שתיים הבלתי מוגדר' (יסוד הנקבה) ,ומההכאה הזו כמו עפים שבבים שהם המספרים .כלומר אפשרות המדידה.
הפירוק של הרצף לנקודות נקודות .ההכאה הזו היא הזיווג ,הדישה של הזכר .האהבה הוא יסוד המנוחה ,מתייחסת
לעצם המציאות והמהות ששם הכל רצף אחד שהוא נקודה אחת של התאחדות ,תוהו ,והזיווג הוא יסוד הפעולה,
מתייחס להתפשטות לכיוון החומרי ,בוהו ,והוא יוצר את ההתפשטות התלת ממדית שיש בה תנועה וזמן ,שזה
המעטפת החומרית של העולם .עיין לעיל חלק א' פרק ז' על ההתפשטות התלת ממדית ועל הבוהו.
אבן סינא כתב כאן" :מחמת מניע שיוצר את ההגעה ,ושבפועל יוצר את ההגעה-בזמן של ההגעה ".מבואר כאן
שהכח ,המניע ,הוא מה שעומד בשורש היציאה מהכח אל הפועל .בפיזיקה ג' א' מבאר אריסטו את ההגדרה
המ דוייקת של תנועה ,שהיא היציאה מהכח אל הפועל כמושג טהור ,לפני שיש משהו שהוא זה שיוצא מהכח אל
הפועל ,אלא היציאה מהכח אל הפועל כשלעצמה ,זוהי התנועה .קיום בכח הוא החומר ,היציאה אל הפועל היא
מעבר של המציאות לאופן קיום שהוא השתקפות של הצד של ה'אחד' ,ה'יש' ,ה'אור' ,צד הנצח של האידיאה.
כשהקיום רק בכח לא מאירה בו האידיאה .אם יש פסל שנמצא בתוך גוש השיש ועוד לא גולף ,האידיאה של
הצורה לא מאירה בו .הכח שמדובר בו כאן ,הוא צד הביאה ,מתייחס לצד של האפשרות והוצאתה מהכח אל
הפועל ועל ידי הפעלת כח עליה ,וזה עצמו יוצר את מציאותה של האפשרות ואת המציאות של התהליך של
התנועה של יציאה מהכח אל הפועל.
בהקדמה זו די כדי לקרוא היטב כל מילה בדברי אבן סינא בפרקים אלה .הוא מדבר על הכאת הכח הפועל על
המציאות שהיא נקודה .ועל אופן יצירת הנקודות והווייתן מכח ההכאה הזו .אחרי הקריאה צריך גם התבוננות,
להבין את העניין ,וזה עניין ארוך ואנו לומדים אותו מעט מעט ולא אאריך בו כאן יותר.
מי שקרא והבין את כל ההקדמה הזו ,כבר אין צורך ללוות אותו בקריאה מילה אחר מילה ,בפרקים אלה .המעיין
יראה איך לפי זה הן מתפרשות להפליא ובדייקנות ומאירות באור בוהק.
אורך ההקדמה היה אמור לגרום שאקבע אותה במאמרים ומקורות נלווים .אבל השארתי אותה כאן ,כי אסור
להמשיך לקרוא את אבן סינא בלי לדעת דברים אלה.
 777הרובד הפנימי של רצף ,והרובד החיצוני של זמן שהוא אוסף נקודות שניתנות למדידה ,אינם סותרים זה את
זה ,לא צריך להיפרד מהחיצוני כדי להיות בפנימי ,אלא הם כמו נפש וגוף .התוכן העמוק של המורה נבוכים,
שלמד מאבן סינא ,והוא עיקר עניין התורה ,אינו להראות את הצד המופשט של שלילת התארים המוחלטת ,שכתב
עליה במו"נ א' נ"א שהיא מושכל ראשון (וזו השלילה הקיצונית ביותר של דעת ההמון שאינה יכולה כלל לתפוש
אלוהות בלי תארים ,אצל ההמון עיקר המושג של אלוה הוא פלטפורמה נייטרלית לתארים שהם הם האלוהות).
אלא להראות את שני הקצוות עד סוף הקיצוניות שלהם ,מצד אחד הלא-מודע הפרוידיאני הכי עמוק ואפל ויצרי,
שמתאר במו"נ ג' כ"ט (שם הוא לא מסביר שום דבר למדני על מהות אמונת הצאב"ה ,ולא משתמש בפרטים
שמביא שם כדי להסביר את המצוות ,אלא רק מגבב שלל מעשיות וטקסים אפלים וסימבוליים בשפת החלומות
של הלא-מודע .והרי כתב שאין במו"נ מילה אחת לא מדויקת ושהכל עוסק רק בסוד מעשה מרכבה .אלא העניין
הוא להעמיד את הקצה הכי נמוך של קומת תודעת האדם ,ולהראות אחר כך בטעמי המצוות שזו הקרקע שעליה
מושתתות המצוות המעשיות) ,ומהצד השני הכי קיצוני את התפישה השכלית הכי מזוקקת של שלילת התארים
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אחת ,ולא שהתנועה וההפרדה מעורב בהם מה שהוא תנועה ראשונה או הפרדה .אבל חדלונו של המניע
מלהיות יוצר ההגעה קורה בבת אחת.778

פרק יח
השלמה :תנועה שיש בה כח אין סופי היא סיבובית
כך התנועה שבה אפשר לחפש את האופן של כח ,במידה שהיא אין סופית ,היא תנועה סיבובית.

והפשטת מושג המציאות להכרחי מציאות ,דהיינו מציאות כשלעצמה .והאמירה היא לא ללמד את זה או את זה
(הרמב"ם במו"נ ב' ב' כתב שהוא לא מלמד פילוסופיה ולא מחדש בה מאומה ,הוא רק מצביע עליה) ,אלא להצביע
על זה ועל זה ,ולהראות איך הכל מתחבר לאחד .האדם הוא אחד ,ובו יש את זה ואת זה ואת כל מה שביניהם,
וממילא כך גם העולם ,ואת האיחוד בין הקצוות הוא מלמד .הנבוך שהמורה נבוכים מדבר עליו בפתיחה למד את
הפילוסופיה ,ומאמין במסירת התורה שהיא כפשוטה לא שכלית ,אומרת שלבורא יש גוף ,ומביאה מעשיות
שלמשכיל נראות ילדותיות ודמיוניות ,וכו' .והרמב"ם עושה לו שלום בין הפילוסופיה לפשטי התורה .הוא מראה
שלפשטי התורה יש קריאה עמוקה ,והיא לא מבטלת את הקריאה הפשוטה אלא מאוחדת איתה והופכת אותה
לחלק מתקבל של המציאות ,מה שאין כן לו היתה עומדת בפני עצמה .הרמב"ם נלחם נגד ההמון והטיפשים כי
הם מבטלים את צד החכמה ,ונלחם גם נגד מה שהוא מכנה "שיטת אריסטו" (שהיא באמת שיטת אבן רושד
הרציונליסט) כי הוא מבטל את הצד של להרים את המבט למעלה בענווה ולהתייחס אל מה שמעל החכמה ,הוא
סוד מעשה מרכבה .החידוש של המורה נבוכים הוא האיחוד הזה .בכל אדם יש ילד ,המון ,ויכול להיות גם חכם,
והם צדדים של אותו אדם עצמו ,זה הלימוד .זו כוונת אבן סינא כאן שיש אומרים שהצד המופשט (שבו המניע לא
יוצר הגעה כי התנועה היא רצף) נפרד ,ובאמת הוא צריך להתחבר לצד הלא-מופשט ולהיות אחד איתו.
 778כשהשכל מגיע לראיה של הפנים ,של הרצף ,בתוך המציאות החיצונית ,אחרי שהגיע הוא תופש את הפנים לא
כתהליך ,אלא הפנים שם ,השכל רואה אותו באופן ישיר ,כמו ברק ,זה הברק שדיבר עליו בפתיחת המורה נבוכים,
בלי תהליך של השתלשלות .מי שרואה את הפנים ,ומשם עוקב בשכלו אחרי היציאה החוצה ,רואה את זה כתהליך
של השתלשלות.
בפיזיקה א' א' כתב אריסטו (תרגום י .לנדא):
"הדרך הטבעית היא ללכת מן המוכר יותר והברור יותר לנו אל הברור יותר והמוכר יותר על פי טבע ,כי המוכר
לנו והמוכר במוחלט אינם זהים( ".עיין שם המשך דבריו ,ובאתיקה ניקומאכית ספר א' סוף פרק ד'  .a1095שם
בין שאר דבריו הוא כותב שאין לנו להתעלם מההבדל בין טיעון שמתחיל מההתחלות הראשונות ובין טיעון
שמוביל אל ההתחלות הראשונות ,עיין עוד שם)
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פרק יט
רמיזה :אי אפשר שגוף יניע גוף אחר בכח אין סופי
עליך לדעת שאין זה אפשרי לגוף בעל כח אינסופי להניע גוף אחר .זהו משום שהאחרון אינו יכול להיות
אלא סופי .אם ,על ידי הכח שלו ,הראשון יוצר בגוף מסויים תנועות שהן אין סופיות בכוחן מחמת התחלה
שאנו מניחים ,ואז אנו מניחים שעל ידי אותו כח הוא מניע גוף קטן יותר מחמת אותה התחלה שהנחנו,779
מוכרח שהוא יניע את הגוף הקטן יותר מאשר הוא מניע את הגוף היותר גדול .כך העודף בכח נופל בצד
781
השני ,780וכך נעשה הצד השני גם כן סופי .אבל זה בלתי אפשרי.

 779התחלת הפעלת הכח ,הדחיפה .כלומר הפעלת הכח היא שווה בשני המקרים כיוון שתחילת הדחיפה היא שווה.
אבן סינא אומר שההנעות נובעות מאותה דחיפה ראשונה שהנחנו ,כדי שלא נאמר שהמניע בעל הכח האין סופי
יכול לדחוף ברמות שונות של כח ולכן עוצמת התנועה של מה שנדחף לא תהיה תלויה בגודל שלו.
 780כלומר העודף שיש בכח התנועה שיש בגוף הקטן ,אינו יכול להיות מספר כלשהו ,כי המניע הוא אין סופי ואין
יותר גדול מאין סוף .לכן הוא נופל לצד השני כלומר חופף לצד השני שהוא הצד של מידת הכח של תנועת הגוף
הגדול שהיא אין סופית כי הכח שהניע אותו אין סופי ,וכל אין סוף שווה לכל אין סוף ולכן הם משתווים .אמנם
השוויון הזה גורם למידת הכח של הגוף הגדול להיות סופית כי העודף הוא סופי .ואי אפשר שיהיה גם סופי וגם
אין סופי .לכן אי אפשר כלל שיהיה יחס של מניע ומונע בין כח אין סופי לגוף סופי .כך למדתי מדברי ענאתי
בהערתה כאן.
(מה שבמתמטיקה מדובר על אין סוף שהוא יותר גדול מאין סוף אחר ,וכמו שאין סוף המספרים הזוגיים קטן יותר
מאין סוף כל המספרים ,זו טעות .הם תופשים אין סוף מספרים זוגיים ככמות שכל הזמן גדלה במנות גדילה
שיכולות להיות גדולות ככל שנעלה על דעתנו ולעולם תנועת הגדילה לא תיפסק .אבל ההגדלה היא במספר גדול
ככל שנעלה בדעתנו וזה יהיה תמיד מספר סופי שרק אותו אנו יכולים להעלות בדעתנו ,ובכל רגע נתון הכמות הזו
סופית .כך שמדובר אחרי הכל במספר סופי למרות שאי אפשר לומר את הכמות שלו ,ורק משום שהוא סופי הוא
יכול להיות יותר קטן מאין סוף אחר .אין סוף שהוא קטן יותר מאין סוף אחר זו סתירה ,כי הפירוש אין סוף הוא
גם אין מידה ,אין קצבה ,לא שיש מספר גדול בלי סוף ,כלומר שהולך וגדל ומתרחק ואיננו יכולים ללכוד אותו,
אלא שממש אין לו סוף כלל ,שאינו יכול להימדד ,אינו יכול להיספר ,הוא מופשט מעל מדידה וספירה כלשהי,
ולכן לא שייך אליו כלל היחס גדול מ ...או קטן מ)...
 781כמו שהתבאר לעיל ה'כח' הוא יסוד הסופיות שבשורש הבריאה ,הצמצום ,הגבול ,ורובד המציאות שהוא בורא
במהותו הוא בהכרח סופי .עיין עוד בזה לקמן פרק כ"ה.
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פרק כ
הנחת יסוד :מה שכח גשמי לא יכול להיות בעל הנעה אין סופית ,זה מחמת
ההתנגדות הסופית שיש במונע
אם גוף מסויים מניע גוף שבו אין שום התנגדות ,782הגוף הגדול יותר והגוף הקטן יותר יהיו מקבלים את
ההנעה באופן שווה .אף אחד מהם לא יהיה יותר מתנגד או יותר מוכן להיות מונע מאשר השני ,מאחר
שאין שום מכשול באף אחד מהם.

פרק כא
הנחת יסוד נוספת :הגודל של הגוף אינו מה שמשפיע על מידת קבלתו כח שמניע
אותו אלא רק ההתנגדות שיש בו
אם הכח הטבעי של גוף מסויים מניע את גופו כשגופו אין לו שום התנגדות ,לא יתכן שהבדל בקבלת
התנועה יקרה מחמת הגודל של הגוף .אלא הוא יכול לקרות מחמת הכח.783

פרק כב
הנחת יסוד נוספת:
אם הכח שבגוף גדול יותר דומה לזה שבגוף קטן יותר  -כך שאם ניטול חלק מהגוף הגדול יותר שהוא
שווה בגודלו לגוף הקטן יותר ,שני הכוחות יהיו שווים באופן מוחלט ,אז הכח שבגוף הגדול יותר יהיה
חזק יותר ומרובה יותר מאשר זה שבגוף הקטן יותר מאחר שהראשון יש לו כח שווה לשני ועוד תוספת.

 782אין לו מסה אינרטית ,אבל יש לו נפח.
 783ההבדל בכח התנועה של הגוף יהיה תלוי רק בהבדל בכח הטבעי (הכח שטבוע בו כאחד איתו ,כמו נפש בגוף)
שמניע אותו ולא בגודלו .אנו למדים כאן שהגודל כשלעצמו אינו בהכרח קשור להתנגדות; הגודל כגודל אפשר
לחלק אותו מההתנגדות ואז הוא לא ישפיע על מידת קבלת התנועה של הגוף המונע .יש לשאול שזה לא חידוש
ולמה הוצרך לומר זאת ,שהרי פשוט שכדור ברזל קטן מתנגד לתנועה יותר מכדור עץ גדול ,כי ההתנגדות תלויה
במשקל ולא בגודל (המשקל הוא המסה הגרביטציונית ששווה למסה האינרטית) .זה התבאר לעיל בהערה הארוכה
שבפרק ט"ז ,שההתנגדות היא יסוד המנוחה שמוליד את המשקל ולא שנולד ממנו.
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פרק כג
רמיזה :גוף לא יכול שיהיה לו כח טבעי שיניע אותו לאין סוף
אנו אומרים שאין זה אפשר שיהיה בגוף כח טבעי 784שמניע את הגוף הזה ללא סוף .זהו משום שהכח של
הגוף הזה מרובה יותר וחזק יותר מאשר הכח של החלקים של הגוף הזה כשהם מחולקים .התוספת של
 784נפש הגלגל ,צורה משוקעת בחומר
הנושא שמדובר בו כאן הוא אותו נושא שדן בו במו"נ חלק ב' תחילת פרק א' .אנו רואים שהגלגל נע בתנועה אין
סופית (התנועה שאנו רואים בהכרח היא אין סופית ולא אאריך כאן בזה .וכך כתב הרמב"ם גם בהלכות יסודי
התורה א' ה' שתנועת הגלגל היא אין סופית .ומבואר שאין זמן סופי מההווה לכיוון העבר עד תחילת הבריאה ,כי
אז תנועת הגלגל לא היתה אין סופית .אלא וודאי גם לפי הסברא שהעולם מחודש ונברא זה הוא קיים אין סוף זמן
ומה שהוא נברא זה מצד סדר הבריאה שהוא מתחדש ללא הרף בכל רגע כמו שכתב בהלכות יסודי התורה א' ב',
ובמו"נ ב' י"ג וב' ל').
השאלה היא מה יכול להיות המניע של תנועה אין סופית כזו .במו"נ ב' א' ,מביא שתי אפשרויות (יש שתיים
נוספות שאומרות שהמניע חומרי ואותן אפשר לדחות בנקל) .האפשרות הראשונה היא :בעל חיים יש לו נפש חיה
שממנה יש לו כח תנועה עצמי ,כח התנועה הזה מוגבל רק מצד הכלי שאותו הוא מניע ,הגוף לא יכול לנוע בלי
סוף אם לא ינוח ויאכל וישתה ,ובסופו של דבר הוא מת .אבל מצד הנפש המניעה אין גבול לכח שלה ,והיא לכאורה
יכולה להיות נצחית .כך אפשר לומר גם על הגלגל שהוא בהמה גדולה עם נפש (שהיא לשיטתם האלוה) והחומר
שלו זך לגמרי ואין בו הפכים והתנגדות ולכן אין בו כליון ואין גבול לתנועה הזו (וזו דעת אבן רושד ודעת שפינוזה.
זו הדעה שמגיעים אל יה בהכרח אם נוקטים ברציונליזם קיצוני ,כלומר לא מקבלים את הסתירה של מעשה
מרכבה).
האפשרות השנייה אומרת שהמניע נבדל .הוא אינו נפש הגלגל אלא נבדל לחלוטין מהגלגל .הרציונליזם לא יכול
לקבל את זה ,כי אם הוא נבדל באופן מוחלט אין לו שום שייכות לצד החומרי של הבריאה ולא יתכן שהוא מניע
אותו .נבדל ,היינו נבדל מחומר ,פירושו שהוא נבדל מהאפשרויות (כי חומר פירושו אפשרות כמו שכתב אריסטו
במטאפיזיקה זתא ז') ,כלומר לא חלה בו שום הגדרה שתיצור אפשרות להיות מוגדר באופן אחר .הוא מעל כל
הגדרה כמו שהמספר שלוש מעל ההגדרות של חלק או מחוספס .אם הוא מניע משהו סופי ,מוגדר ,הרי יש בו
מורכבות ,הוא יודע ורוצה בהנעת הדבר הזה ,והרי מחשבתו ורצונו הם על משהו מוגדר וממילא בו עצמו
(מחשבתו ורצונו) יש משהו מוגדר .הקבלה של הסתירה הזו צריכה להיות לא מתוך ערפל מיסטי ,אלא מתוך
התבוננות שכלית במה שהשכל אינו יכול לתפוש ,אבל יכול לדייק מאוד מאוד ,חזור ודייק ,מה אינו יכול לתפוש.
ולתפוש את ההכרח במציאותה של סתירה זו .למשל השכל לא יכול לתפוש את היחס בין קוטר מעגל להיקפו
(פאי שהוא מספר שאינו קיים) ,או את היחס בין צלעות ריבוע לאלכסונו (שורש שתיים ,שגם הוא מספר שלא
קיים) ,או אפס ,וכיו"ב הרבה מאוד (ישר ואלכסון ,ישר ומעוגל ,אפס ,נובעים מרבדי מציאות שונים בשורשי
המציאות הרוחניים ,לכן הם לא יכולים להכנס למערכת מציאות שכלית אחת .למשל טימיאוס עמ' " :39אזי
התחילו סובבים לפי תנועת השונה שהיתה באלכסון ,חצתה את תנועת הזהה וסרה למרותה) ,אבל השכל יכול
להסתכל על הדבר הבלתי נתפש הזה ולחקור בחקירה רציונלית מדויקת את אי-מובנותו המהותית ,וגם ליצור כלים
מתימטיים לחשב אותו .המתמטיקה המשמעותית אינה טכניקות לפתרון משוואות אלא גילוי מה שלא יכול להיות
מובן והתמודדות איתו .ההודאה הענוותנית בכך שיש מה שלא מובן בשכל היא המבדילה בין רציונליזם קיצוני
למה שאצל אריסטו הוא הרציונליזם אמיתי ,ואצל אבן רושד נחשב לנטיה למיסטיקה.
השאלה היא איך להראות שהאפשרות שהמניע הוא לא נפש הגלגל.
במו"נ כתב על זה:
"ואמנם הפנים הרביעיים  -והוא שיהיה מניע הגלגל כח בו בלתי מתחלק ,כנפש האדם באדם  -זה גם כן שקר,
שיהיה זה המניע לבדו סיבה בתנועה התדירה ,ואף על פי שהיא בלתי מתחלקת .ובאור זה  -שאם היה זה מניעו
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הראשון ,יהיה זה המניע מתנועע במקרה ,כמו שנזכר בהקדמה השישית .ואני אוסיף הנה באור :כי האדם ,על דרך
משל ,כשתניעהו נפשו  -אשר היא צורתו  -עד שעלה מן הבית אל העליה ,גופו הוא שהתנועע בעצם והנפש היא
המניע הראשון בעצם; אלא שכבר התנועעה במקרה  -כי בהעתק הגוף מן הבית לעליה נעתקה הנפש שהיתה בבית
ושבה בעליה; ואם תנוח הנעת הנפש ,ינוח המתנועע בעבורה ,והוא הגוף; ובנוח הגוף ,תסור התנועה המקרית
ההוה לנפש  -וכל מתנועע במקרה ינוח בהכרח ,כמו שנזכר בשמינית ,וכשינוח  -ינוח המתנועע בעבורו .יתחייב,
אם כן ,שתהיה למניע ההוא הראשון סבה אחרת בהכרח ,חוץ מן הכלל המורכב ממניע וממתנועע :כשתמצא
הסיבה ההיא ,אשר היא התחלת התנועה ,יניע המניע הראשון אשר בכלל ההוא את המתנועע ממנו ,ואם לא תמצא
 ינוח .ולזאת הסיבה לא ינועו גופות בעלי החיים תמיד ,ואף על פי שבכל אחד מהם מניע ראשון לא יחלק :כימניעם אינו מניע תמיד בעצם ,אבל המביאים אותו להניע הם עניינים יוצאים חוץ ממנו  -אם בקשת נאות או בריחה
ממה שהוא כנגדו ,או דמיון ,או ציור  -במי שיש לו ציור  -ואז יניע; וכשיניע  -יתנועע במקרה ,ואי אפשר מבלתי
שינוח ,כמו שזכרנו ואילו היה מניע הגלגל בו על אלו הפנים ,לא היה יכול להתנועע לנצח:
ואם היתה זאת התנועה תדירה נצחית ,כמו שזכר בעל דיננו  -וזה אפשר ,כמו שנזכר בהקדמה השלש עשרה -
יתחייב בהכרח ,לפי זה הדעת ,שתהיה הסיבה הראשונה לתנועת הגלגל על הפנים השניים  -רצוני לומר :נבדל מן
הגלגל ,כמו שחייבתו החלוקה .הנה כבר התבאר במופת ,שמניע הגלגל הראשון ,אם תנועתו נצחית תדירה ,יתחייב
שיהיה לא גוף ולא כח בגוף כלל ,עד שלא תהיה למניעו תנועה לא בעצם ולא במקרה ,ולזה לא יקבל חלוקה ולא
שינוי ,כמו שנזכר בהקדמה השביעית והחמישית  -וזהו האלוה יתגדל שמו רצוני לומר :הסיבה הראשונה המניעה
לגלגל".
בהערות קצרות על המורה נבוכים ,רשימה  ,38על ח"ב פרק א ,ביארתי את כוונתו ,ואת הטיעון על הבית והעליה.
הטיעון של אבן סינא כאן הוא בשרשו אותו טיעון של המורה נבוכים .נפש של בעל חיים היא דבר שאינו תופש
מקום גשמי ,היא מופשטת ,אי אפשר למדוד מה האורך של נפשו של ראובן .אבל אנו אומרים שבשמעון יש נפש
של שמעון ובראובן יש נפש של ראובן .ראובן ושמעון מחולקים זה מזה רק בגוף (כמו שכתב במטאפיזיקה זתא
סוף פרק ח) ,שניהם נוטלים חלק באידיאה של 'אדם' ,ונפש היא האידיאה .רק הגוף החומרי שלהם מצמצם את
יכולתם לשקף את האידיאה ,וכל גוף מצמצם בצמצום אחר ומזה ההבדל בין ראובן לשמעון .כשאנו אומרים
שנפשו של ראובן נמצאת בראובן ,ונפשו של שמעון נמצאת בשמעון ,בהכרח אנו אומרים שהנפש נמצאת במקום
גשמי ,כמו גוף גשמי .מזה נובע בהכרח שאם גבהו של ראובן הוא מטר ושמונים אז גם גובה של נפשו הוא מטר
ושמונים .כי אם לא הרי נפשו של ראובן תתפשט להיות בשמעון .אם אדם רוצח איש אחד או שני אנשים ,הוא
נוטל נפש או שתי נפשות ,האפשרות לספור נפשות היא בהכרח משום שהן מחולקות ,והדבר היחיד שיכול לחלק
אותו הוא החומר הגשמי ,והרי הנפש כפופה בעצמותה לכל גדרי החומר .זה הפירוש של צורה שמשוקעת בחומר.
השכל העיוני מפשיט צורות שמופשטות בחומר .אלפראבי מדבר בזה בספרו על השכל (נמצא בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,)10שצורה המשוקעת בחומר שייכים בה עצמה כל גדרי החומר ,אם בעל חיים
נשרף גם נפשו נשרפת וכל כיו"ב.
צורה (נפש וצורה הם מילים נרדפות) שהיא משוקעת בגוף הכוונה לדרך תפישה מסויימת בצורה ,תפישת צורה
בכלים שלא יכולים לתפוש אלא רק חומר (ילד קטן תופש 'אהבה' ,אבל אצלו פירושה לתת סוכריות) .הכלים
מאפשרים תפישת הצורה ,אבל רק תפישה חלקית ,רק מה שהוא חומר .אהבה זה רק לגרום לטעם מתוק בפה .אם
הדוד הביא סוכריות הדוד אוהב אותי ,אם הסוכריות נאכלו על ידי החתול הרי שהדוד אינו אוהב אותי ,זה הפירוש
שהצורה חלים עליה מקרי החומר.
עוד משל הוא מה שאנו אומרים שהעיניים הן ראי הנפש .העיניים הן דבר גשמי שיש לו מקום בעולם הגשמי,
כשאדם הולך למקום אחר עיניו הולכות איתו .אבל רק הראי הולך ,הנפש מצד עצמה היא מופשטת ואין לה מקום
בעולם הגשמי .אנו לא יודעים להפריד בין הראי ובין המופשט ,וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה ד' ז' שלעולם
אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם .כאן הוא מדבר על ראיית כח הדמיון המשותפת לנו עם הבהמות
ושכולנו שקועים בה .רק הלב ,השכל העיוני ,מחלק ביניהם ורואה מה חומר ומה צורה מופשטת.
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כח שיש בגופם של החלקים אלה לא משפיע על ההתנגדות לתנועה ,כך שהיחס של של שני המונעים אל
שני המניעים נעשה אחד .אלא שני המונעים הם מסוג הדברים שלא משתנה כאשר שני המניעים משתנים.
אם שני המניעים מניעים את גופם באופן אין סופי על ידי התחלה שהנחנו ,אז מה שכבר הזכרנו קורה .אם
הגוף הקטן יותר מונע על ידי תנועות סופיות ,התוספת שיש לגוף הגדול יותר על התנועות שיש לגוף הקטן
יותר יהיה ביחס סופי .כך הכל יהיה סופי.

פרק כד
השלמה :הכח האין סופי שמניע את הגלגל הוא נבדל ושכלי
נובע מזה שהכח שמניע את הגלגל הוא אין סופי ולא גשמי לכן הוא נבדל ושכלי.785

מצד האמת אין הבדל בין הצד שאומר שהמניע הוא נפש הגלגל שהיא כמו נפש בעל חיים ,ובין הצד שאומר
שהמניע נבדל .ההבדל הוא רק שהצד שאומר שהמניע הוא נפש הגלגל תופש את הנפש בתפישה חלקית,
כמשוקעת בחומר .וזה מפריע להבנה איך היא יכולה להניע את הגלגל בתנועה ללא סוף .אבן סינא כאן מראה
שאם תופשים את הנפש ,המניע ,ככח טבעי ,אז אפשר לתפוש אותה כשני כוחות טבעיים שונים בגודלם .כמו נפש
האריה שמניעה אותו ונפש החתול שמניעה אותו .ההבדל בין כח ההנעה של האריה לזה של החתול הוא סופי,
לכן הכל סופי.
 785התנועות שמטילות גבולות ונקודות ,שהתבארו לעיל פרק ט"ז ,הן סופיות ,הן נפש של העולם החומרי
שמשוקעת בו כמו נפש האדם בגוף האדם .והמקור להן הוא בהכרח אותו מניע שלא יוצר הגעה-בבת-אחת אלא
הגעה סתם ,כלומר רצף ,וזה מניע שהוא בהכרח אין סופי.
ה תבוננות בעיון הזה עד להתבהרותו הגמורה ,כך שנעשה מובן ופשוט מאוד עד שגם הנפש הילדותית שבנו ,הנפש
הבהמית ,רואה אותו ,מביאה לכך שהאדם חי בעולם שבו דעת אלהים היא המושכל הראשון הפשוט והגלוי ביותר.
וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה א' ה':
"המצוי הזה הוא אלהי העולם אדון כל הארץ והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית בכח שאין לו הפסק
שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיסוב בלא מסבב והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף".
חובות הלבבות שער הבחינה פרק ה':
"וממה שראוי לך להבין מכל הבריות העליונים והתחתונים מקטנם ועד גדולם ,הענין הנעלם אשר בו סדר הכל
והשלמתו ,ואיננו מושג בחושים הגשמיים ,והיא התנועה הדבקה לכל מחובר ,ואין חוש מהחושים הגשמיים משיג
אותה ,אך השכל משיג אותה באמצעות הנע ,אשר ישיגוהו החושים .ולולי התנועה ,לא היתה נגמרת הוית שום
דבר מן הנמצאות ולא הפסדם .ואמר אחד מן הפילוסופים :רוח הטבעים התנועה .וכשתבין סוד התנועה ותשכיל
ענין אמתתה ורוחניותה ,ותדע ,כי היא מפלאי החכמה האלהית ותכיר רוב חמלת הבורא על ברואיו ,אז יתברר לך,
כי כל תנועותיך נקשרות בחפץ הבורא יתעלה והנהגתו ורצונו ,הקטנה והגדולה שבהם והגלויה והנסתרת ,חוץ
ממה ששם ברשותך מבחירת הטוב והרע .וכאשר יתברר לך זה ,תפקד עצמך בכל תנועה שתנוע ,וזכר הקשר אשר
קשרך הבורא בו והתבושש ממנו תמיד ,ותירא אותו ותמסר לדינו ורצה בגזרותיו ,תגיע אל רצונו ותהיה אחריתך
לטוב ,כמ"ש הכתוב והבוטח בה' חסד יסובבנו".
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פרק כה
טעות והערה :ההבדל בין המניע הקרוב והמניע הרחוק של הגלגל
אפשר שתאמר :אמרת שהגלגל נע מחמת מניע נבדל ,כשמקודם 786לא הסכמת שהמניע הישיר של התנועה
הוא דבר שכלי נבדל ,אלא אמרת שהוא דבר גשמי.

אבן סינא הקדים בפרקים הקודמים כמה הקדמות לעניין זה ,וכרוך בהן לימוד עיוני מייגע .אבל הוא האריך ודקדק
בכל קפלי העיון שנצרך להבנת העניין על בוריו ,כי יגיעה מרובה בעמל הלימוד ועמל על כל הצדדים והבחינות
והקושיות הוא זה שמביא לבהירות עד כדי שגם הצד הגשמי שבנו יבין .כל כמה שסוגיא עיונית תהיה עמוקה
ודקה ,אם לומדים אותה בעמל הראוי עד שהיא מתבהרת היטב ,יהיה אפשר להסביר אותה גם לאדם פשוט והוא
יבין.
וכמו שכתב בחובות הלבבות שער א' פרק ג' שעיון השכל כולל את ההשבה אל הלב והם דבר אחד ממש:
"וכבר חייבתנו התורה בזה ,כמו שכתוב וידעת היום והשבות אל לבבך וגו' .והראיה שההשבה אל הלב הוא עיון
השכל הוא מה שאמר הכתוב ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה וגו' ואמר דוד המלך ע"ה ואתה שלמה בני
דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש ה' וגו"'
וזהו שכתב בסוף המורה נבוכים ששלמות דעת אלהים היא עניין אחד עם ההליכה בדרכיו לעשות חסד משפט
וצדקה.
מי שלומד והוא עצל ואחרי שחזר על תלמודו מאה פעמים הוא ממשיך הלאה ולא חוזר בפעם המאה ואחת ,העניין
לא יתבהר לו ,ואם אינו מבורר היטב הוא יישכח במהרה ולא עשה בו קניין ולא השיב אותו ללבבו ,והחלק של
נפש הבהמית לא הי ה יכול להבין שום דבר מהלימוד ,ולא עלה בידו לא לימוד ולא השבה אל הלב ,והכל הוא
כזורע ואינו קוצר.
ובכל חזרה יש לעמול לעיין עוד יותר לעומק ,ולא רק לשנן ,לחתור ביתר עמל למצוא עוד עומק ,עוד טעם ועוד
בהירות,
וכמו שאמרו חז"ל בחגיגה ט' ב' שמי שחוזר על פרקו מאה ואחת פעמים הוא הנקרא עובד אלהים ,ומי שאחרי
מאה פעמים עובר לפרק הבא אינו נקרא עובד אלהים ,והסבירו הטעם שזה כמו בשוק של חמורים ,שמי ששוכר
חמור ללכת עד עשר פרסאות משלם זוז ,ומי שמבקש ללכת אחת עשרה פרסאות משלם שני זוזים .ורש"י אומר
שם שהתשלום הקבוע של זוז בין אם הולך פרסה אחת ובין אם הולך עשר ,זה משום שכבר נהגו ,ומי שמבקש
אחת עשרה יוצא מהמנהג .זה מה שאמרו חז"ל שיש לעמול על תלמודו עד שיקיא חלב שינק משדי אמו ,וממית
עצמו באהלה של תורה ,כלומר יוצא מהטבע העפרי שלו ,שאומר שעשר פעמים זה מספר שלם ולכן די בכך .מי
שממשיך עוד פורץ מהמוגבל כי הוא מרגיש את משיכת זיו האין סוף.
 786לעיל בפרק י' של חלק זה .כך הביאה ענאתי מאל-טוסי .ואוסיף לציין גם לפרק י"ט לעיל בחלק זה.
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התשובה לך היא שמה שדובר בו בפרק האחרון הוא מניע ראשון ,אבל זה אפשרי שהמניע הקרוב יהיה
כח גשמי.787

 787נפש הגלגל שהיא כמו נפש של בעל חיים ,שמשוקעת בחומר שלו ,וודאי היא קיימת .רק שהיא אינה המניע
הראשון של הגוף אלא היא המניע הקרוב של הגוף.
לשון אפלטון בטימיאוס :30
"על כן חשב ומצא ,שבין כל מה שמטבעו נראה לעין ,שום פעל חסר שכל לעולם לא יהא נאה מהמשכיל ,אם
תשווה את השניים בשלמותם; ושכל אי אפשר שיימצא במה שאין לו נשמה .מתוך שיקול זה הכניס ,אפוא ,שכל
לתוך נשמה ,ונשמה לתוך גוף ,וכך התקין את הכול ,למען יהא פעלו מטבע ברייתו נאה וטוב ככל האפשר .ועלינו
לומר ,אפוא ,שעל פי ההסבר המתקבל על הדעת ,נעשה העולם בדרך זו ,בהשגחת האל ,לחי בעל נשמה ,ולפי
האמת  -משכיל".
לשון אפלטון בטימיאוס :36
"ומשהותקן כל מערך הנשמה לרצון מתקינו ,בנה בתוכה כל מה שהוא גופני ,ריתק את השניים במרכזיהם וחיברם
זו אל זה .והנשמה שנארגה בתוך הגוף בכל מקום ומקום ,מהאמצע עד לקצוות השמיים ,ואף עטפה אותו מבחוץ
על פני כל היקפו - ,היא סבבה בתוך עצמה ,ופתחה בראשית אלוהית של חיים נבונים שלא ייפסקו בכל הזמנים.
וגוף השמיים נוצר בנראה ,אך היא איננה נראית ,וכיון שחלק לה ,לנשמה ,בשיקול דעת והארמוניה ,וכיון שנוצרה
בידי הטוב שבמושכלים הנצ חיים ,היתה למעולה שבנוצרים".
"נשמה" כאן היא באותו מובן של מילה זו בהלכות יסודי התורה ד' ט':
"אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתפרד להם ואינה מכח הנשמה עד שתהא צריכה לנשמה כמו
שהנשמה צריכה לגוף אלא מאת ה' מן השמים היא לפיכך כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות ותאבד
הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה לא תכרת הצורה הזאת לפי שאינה צריכה
לנשמה במעשיה אלא יודעת ומשגת הדעות הפרודות מן הגולמים ויודעת בורא הכל ועומדת לעולם ולעולמי
עולמים"
זה מה שנקרא אצל היוונים  pneumaועיין בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ( .50הנשמה של
אפלטון היא הפנאומה שאריסטו מדבר עליה ,ודעות האומרים שאריסטו חולק על אפלטון בעניין נשמת העולם
מופרכות לגמרי ,ויש בזה אריכות ולא כאן המקום לזה .נפש העולם של אפלטון נרמזה אצל אריסטו במטאפיזיקה
למבדא פרק ו' ,a1072 ,בסוף סעיף  6במהד' ח.י .רות ,ושם בהערה א' שלו הוא כתב שזה רמז לנפש העולם ,וציין
שם לפיידרוס  ,c245ולחוקים )e894
כמו שבכל בעלי החיים אנו רואים שמה שמניע אותם הוא נפשם ,זה המניע הקרוב ,המיידי ,אבל באמת הסיבה
הראשונה לתנועתם היא המניע הראשון שהוא המופשט המוחלט ,כך גם הגלגל עצמו שהוא בעל חיים ,נפשו
מניעה אותו כסיבה קרובה והסיבה הראשונה הוא המניע הראשון הנבדל.
ענאתי הוסיפה כאן בצדק שהמניע הקרוב שהוא נפש הגלגל שמשוקעת בחומרו כנפש בעלי החיים ,היא מניע
כסיבה פועלת ,מה שדוחף .והמניע הראשון מניע בדרך של סיבה תכליתית ,כמו מה שפרח בראש ההר הוא סיבה
לטיפוס של מי שמטפס כדי לראות אותו.
ועיין עוד במורה נבוכים חלק ב' בסוף ההקדמות שם ,ובתחילת פרק א' שם ,שכתב שכל התנועות מקורן בגלגל,
וגם התנועות הרצוניות שנראה שמקורן הוא בנפש מי שפועל אותן .מה שאדם סותם חור בקיר הוא מסיבת הקור
שמגיע מהחור .ומה שקר בחוץ זה מסיבת הגלגל .התנועה של שרירי הידיים שבאה מכח נפש האדם היא הסיבה
הפועלת לתנועת סתימת החור .הרצון שלא תהיה רוח קרה בתוך הבית הוא סיבה תכליתית לפעולת סתימת החור.
אם לא הייתה לאדם שום תכלית להניע את ידיו הוא לא היה מניע אותן ,והרי שסיבה פועלת אינה מספיקה .הסיבה
הראשונה היא הסיבה התכליתית והסיבה הפועלת היא הסיבה הקרובה.
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פרק כו
טעות והערה :הפרכה של המחשבה שאם המניע הקרוב של הגלגל הוא כח גשמי היה
לו כח סופי ולא מתמיד כמו זה של הגלגל
אולי תאמר :אם היה זה אפשר ,המניע הישיר של הגלגל היתה לו תנועה סופית ולא מתמדת .אז הוא היה
מניע של תנועה שונה מזו של הגלגל .788ובכן שמע:
עליך לדעת שמניע שיש לו תנועה אין סופית מניע משהו אחר ואז אותו דבר שונה יוצר תנועות אין סופיות,
לא במידה שתנועות נוצרות על ידו מצד עצמו ,אלא במידה שהוא לא חדל מלהיות מופעל ,ולפעול על
ידי ההתחלה הראשונה הזו.789
עליך לדעת שלקבל פעולות אין סופיות שונה מלקבל אין סוף השפעות ,והשפעות אין סופיות בדרך של
תיווך שונות מהשפעות אין סופיות בדרך של התחלה .בגופים חומריים רק אחד משלושת אלה הוא
נמנע.790

 788שאין לה קץ

 789שמפעילה אותו.
 790גוף חומרי יכול לקבל פעולות אין סופיות ,כמו הגלגל שהוא מונע ללא סוף .כמובן מדובר רק על החומר
החמישי שהוא פשוט ואין בו ניגודים ולכן אינו מתפרק כמו החומר המורכב מד' היסודות .כיוון שאינו משתנה
ומתפרק הוא גם יכול לקבל שפע מציאות ללא גבול ולהימצא לנצח .הבורא הוא המניע הראשון (נקרא גם הפועל
הראשון) ,והוא גם סיבת הסיבות דהיינו משפיע המציאות הראשון .פועל ומניע הוא מצד הזיווג והוא פונה אל
החומר ועל פי האמת מזה נולד החומר ,סיבת הסיבות הוא האהבה ,ההווייה בנצחיותה המופשטת .מה שנמנע
מגוף חומרי הוא רק קבלת השפעות אין סופיות בדרך של התחלה .כי מהאחד נברא אחד כמו שכתב המורה נבוכים,
מה שנברא הוא רק החומר הראשון ,הוא הנברא היחיד שמקבל שפע מציאות ישר מהבורא עצמו ולא דרך תיווך.
כל מה שמקבל שפע מציאות הוא רק בתיווך החומר הראשון .הגלגל הוא החומר הראשון ,אבל הוא כבר אחרי
שקיבל חומריות ,וזה הבוהו ,ולא התוהו שהוא רק ההעדר בפני עצמו ואין בו לא חומר ולא שום דבר אחר והוא
השכל הנפרד הראשון שממנו נובע הגלגל החומרי הראשון ,ודווקא התוהו הוא הנברא הראשון שמתווך את כל
שפע המציאות לכל שאר הנבראים שנבראו יש מאין ,האין הוא ההעדר הזה .עיין רמב"ן בראשית א' א'.
במהר"ל נצח ישראל פרק ג' כתב:
"והקושיא איך יבוא הריבוי מן האחד הפשוט ,אנו אומרים כי מן השם יתברך אשר הוא אחד נשפע ממנו דבר אחד,
והוא ראשית הבריאה .ואחר כך הושפע עוד על הראשית .וחילוק גדול יש ,כי כאשר הראשית כבר נמצא ,אז יושפע
על זה עוד .שאילו הושפע מאיתו שני דברים כל אחד בפני עצמו ,היה קשה איך יושפע מן האחד שני דברים
מחולקים .אבל יושפע ממנו דבר אחד ,והוא ראשית הבריאה ,ואחר כך הושפע על הראשית .והרי חילוף וריבוי
הנמצאים הם מצד המקבל .כי אף כי מן האחד לא יושפע רק אחד ,מכל מקום כאשר נמצא האחד אשר הוא אחד,
אז מצד המקבל אשר הוא נמצא עתה שייך תוספת ,כאשר המקבל ראוי אל מה שיתוסף עליו ,ולכך הכל הוא מצד
המקבל.
וזה כי הנברא מצד שהוא עלול ,הוא חסר ,וצריך השלמה .כי האדם נברא וצריך אליו השלמה ,היא האשה .ודבר
זה אי אפשר שיהיה נברא השלמתו עמו ,ולא יהיה חסר ,אם כך היה העלול שלם בעצמו ,ודבר זה אי אפשר .רק
שנברא חסר ,והושלם על ידי דבר שהוא עזר ,כי הוא חסר בעצמו כמו שראוי אל העלול .ודבר זה רמזו חכמי אמת
במדרש באמרם על בריאת האשה "לא טוב היות האדם לבדו" (בראשית ב יח) ,ופירשו ז"ל שאם נברא אדם בלא
עזר היו אומרים כי הוא אלוה .והדברים כמו שאמרנו ,כי העלול במה שהוא עלול יש בו חסרון ,ודבר זה נתבאר
בכמה מקומות ,ואם לא היה האדם צריך לעזר ,אם כך לא היה עליו דין עלול .ולפיכך כאשר נברא ראשונה דבר
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פרק כז
רמיזה :על המקור והאופן של השפע
כך ההתחלה השכלית הנבדלת היא כזו שהתנועה הגשמית של הנפש השמיימית לא פוסקת לשפוע ממנה
באופן חושק ונפשי שממנו נוצרות התנועות השמיימיות באופן יצירה שכבר נזכר .791בגלל שההשפעה
אחד ,יש כאן תוספת עליו מה שהוא השלמתו ,כי לא נברא דבר שלא יהיה צריך אליו השלמה ,ודבר זה הוא הריבוי,
אשר הוא מצד המקבל".
זה מה שכתב האר"י בספר עץ חיים שער א' ענף ב' ,שבתחילה נברא עיגול פנוי ,זה ההעדר ,ומייד נכנס בו קו אור.
ההעדר הוא האחד שנברא ראשון ,האחד ברא אחד ,ההעדר הוא אחד כי אין בו שום חילוק ומורכבות והוא אחד
פשוט לחלוטין ,כי אין בו מאומה כלל ועיקר ,ואין מה שיטיל בו מורכבות או אפשרות לגבול כלשהו או הגדרה
כלשהי .אין בו שום תפישה ,וכמו שכתב רש"י שתוהו נקרא כך כי אדם תוהה עליו .רק ההעדר הזה מקבל שפע
מציאות ישיר אין סופי מהבורא עצמו ,כי הוא אחד .הוא נקבה כלפי הבורא כי אין לו משלו כלום ,אין בו מה
שיחצוץ בינו ובין הבורא ,והוא ראוי לזיווג שלם .כל הנבראים האחרים ,הצורות שהקו שנכנס להעדר מצייר ,הם
בעלי גבול ,ואי אפשר שיקבלו שפע מציאות אין סופי מהבורא עצמו ,אלא רק בתיווך ההעדר .שממנו השפע עובר
לגלגל ומשם לכל פרטי הנבראים.
וכמו שכתב במו"נ א' ע"ב:
"וכמו שהאבר הראש אשר הוא הלב מתנועע תמיד ,והוא התחלת כל תנועה שתימצא בגוף ,ושאר אברי הגוף תחת
ידו ,והוא ישלח אליהם כוחותם אשר יצטרכו אליהם לפעולותיהם בתנועותיו ,כן הגלגל הוא המנהיג שאר חלקי
העולם בתנועתו והוא ישלח לכל מתהוה כחותיו הנמצאות בו .הנה כל תנועה שתימצא בעולם התחלתה הראשונה
תנועת הגלגל ,וכל נפש שתימצא לבעל נפש בעולם ,התחלתה נפש הגלגל( ".גם ענאתי כתבה שהנמנע הוא
השלישי)
 791הוא חוזר לשאלה למה הכיסופים של הגלגל מחייבים שהוא ינוע ,למה אינו יכול לכסוף במנוחה .הוא כותב
שזה משום שיש בו חשק.
וכמו שכתב במו"נ ג' נ"א:
"וכבר ידעת ההפרש שבין אוהב וחושק ,כי הפלגת האהבה עד שלא תשאר מחשבה בדבר אחר אלא באהוב ההוא,
הוא החשק.
[]...
ועל זה הענין רמזו החכמים במות משה אהרן ומרים ,ששלשתם מתו בנשיקה ,ואמרו שאמרו וימת שם משה עבד
ה׳ בארץ מואב על פי ה׳ (דברים לד ה) מלמד שמת בנשיקה (בבא בתרא יז א); וכן נאמר באהרן על פי ה׳ וימת
שם (במדבר לג לח); וכן במרים אמרו אף היא בנשיקה מתה (בבא בתרא יז א) ,אבל לא זכר בה על פי ה' להיותה
אשה ,ואין טוב לזכור זה המשל בה; הכונה בשלשתם ,שמתו בענין הנאת ההשגה ההיא מרוב החשק .ונמשכו
החכמים ז"ל בזה המאמר על דרך מליצת השיר המפורסמת ,שתקרא שם ההשגה המגעת עם חזוק חשק השם
יתברך ,נשיקה ,באמרו ישקני מנשיקות פיהו (שיר השירים א ב)".
ובהלכות תשובה י' ג':
" וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה'
ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין
בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו
בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים משל הוא לענין זה".
בזיווג יש תנועה ,אין מציאות של זיווג ללא תנועה כלל ,זו התנועה של הגלגל שנובעת מתשוקתו .וכל תנועה
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של ההתחלה הנבדלת היא מתמדת ,מה שנולד מההשפעה הזו גם הוא מתמיד .מאחר שהמניע הראשון
הוא נבדל במובן הכי ראשוני ,מאומה מלבד זה הוא אפשרי.792

בעולם היא מתנועת ה גלגל וכל נפש היא מנפש הגלגל ,כלומר הכל הוא רק ארוס ,חשק ,כמו שכתב אפלטון
במשתה .ועיין באדם חי רשימה .164
עניין ה'שפע' התבאר במורה נבוכים ב' י"ב .זה גם מה שנקרא אצילות או האצלה ,בערבית המונח הוא fayḍ
שפירושו זרימה ,כמו ששפע פירושו זרימה כמו שביאר המו"נ שם ,ובאנגלית המונח הוא . emanationלגלגל
יש נפש משלו ,שהיא משיגה את השכל הנפרד ונכספת אליו ,על דרך שהתבאר במו"נ ב' ד' .הנפש של הגלגל היא
מה שמניע את הגלגל בדרך של סיבה פועלת ,כמו שכל נפש של בעל חיים מניעה אותו .השכל הנפרד הוא הסיבה
התכליתית .שום בעל חיים לא ינוע אם אין לו סיבה כלשהי לנוע ,השכל הנפרד הוא הסיבה .כשאבן סינא מדבר
כאן על כיסופים ונפשיות הכוונה לנפש הגלגל עצמו ,לא לשכל הנפרד שהוא נבדל מרגשות .הרגש שמתעורר אצל
הגלגל הוא השפע שמושפע אליו מהשכל הנפרד .עצם העובדה שהשכל הנפרד הוא כך שהגלגל יכול להשיג משהו
ממנו ,זה עצמו ההשפעה של השכל הנפרד אל הגלגל.
 "792נבדל מחומר" פירושו מעל לכל אפשרות הגדרה ומעל כל גבול אפשרי ,גם גבול של תפישת מושג והגדרה
(תפישה אפשרית רק אם השכל רואה את הגבולות השכליים של מה שהוא תופש ,דהיינו ההגדרה) .וכמו שכתב
אריסטו במטאפיזיקה זתא ז' וכבר הארכתי בזה לעיל .לכן כיוון שהוא אחדות פשוטה ומוחלטת בלי מורכבות
כלל ,שזה להיות נבדל ,אין מה שיגביל את השפע ששופע ממנו .לכן השפע יהיה בלי הפסקה ,נצחי ורצוף ,לא
למקוטעין .זה מה שנקרא אצל חכמי הקבלה ספירת החסד" ,עולם חסד יבנה" ,הוא השכל הנפרד הרביעי אצל
אריסטו .משום כך אמרו הפיתגוראים שקיום העולם הוא במספר ארבע ,וזה מה שכתב המו"נ ב' סוף פרק ט',
ובפרק י' ,על המספר ארבע) וכוונתו שהוא ארבע אותיות שם הויה שהוא המציאות ההכרחית כמו שכתב המו"נ,
והם ארבעת היסודות שהם מציאות העולם.
אבן סינא כותב כאן שלא אפשרי שום דבר מלבד השפעת השפע .השפעת השפע היא בהכרח.
אין הכוונה שמשהו יכול להכריח את הבורא.
התפישה המודרנית שלנו במושג מציאות מופשטת ,כשלעצמה ,היא כבמושג מדעי לוגי או פיזיקלי .ריק ומת.
למשל המציאות של בעל חיים הוא הצורה שלו ,האידיאה .האידיאה היא הנפש ,גם במובן הפשוט שאנו מכירים.
המציאות של אדם היא היא נפשו ,לא שנפשו נמצאת אלא מציאותו ונפשו הן מילים נרדפות .אריסטו ב"על הנפש"
כותב שאם נכרתה יד של אדם ,היד הכרותה כבר אינה 'יד' כלל ,היא רק גוש בשר בצורת יד ,כמו שציור של יד
הוא צבעים בצורת יד ולא העצם 'יד' .היד הכרותה איבדה את הנפש ,ובזה איבדה את מציאותה כ'יד' .אנו חושבים
שיד של אדם חי היא בשר ששוכנת בו נפש .ואם הנפש נפרדה מהבשר נשאר אותו בשר שהיה רק ללא הנפש .זו
טעות מרה .כשהנפש נפרדה מהבשר הבשר חדל להימצא באופן מוחלט וגמור .נוצר במקומו עצם שונה לגמרי
וחדש לגמרי שהוא הבשר המת .הרי בשר חי אינו נרקב ,הוא גדל ,אפילו העצמות בגולגולת של ילד גדלות עם
גדילת מוחו .עצמות של גוף מת לא גדלות ,הן מתייבשות ומתפוררות .הרי ברור למתבונן שבשר חי הוא מציאות
אחרת לחלוטין מבשר מת .הנפש והבשר הם אחד גמור ,הנפש לא נפרדת מהבשר עם המוות ,אלא במוות הבשר
החי ,גוף ונפש כאחד ,חדל מלהתקיים באופן מוחלט ,כמו מים שהתאדו ואינם ,או מדוייק יותר כמו טיפה שנפלה
לים ואינה .והבשר המת הוא עצם חדש שמתהווה עכשיו (אני מדבר בנפש שהיא אחת עם הבשר ,והיא אובדת
כשהבשר אובד .הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ד' קורא לה 'נשמה' (לא כפי הרגל הלשון שלנו בשימוש
מילה זו (הארכתי בזה בעיונים בפילוסופיה אירסטוטלית על מטאפיזיקה דלתא)) .היא לעולם לא נפרדת מהבשר
כי היא והבשר הם אחד .יש נפש אחרת שהיא הנפש המשכלת את המופשט ,שהרמב"ם שם קורא לה נפש ,והיא
לא תל ויה בבשר ולא אחת איתו ,אלא היא יישות מופשטת בפני עצמה ובמוות היא נפרדת מהגוף ונשארת קיימת
כיישות מופשטת).
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עולה מזה שהנפש היא המציאות עצמה של בעל החיים .זה לא שהוא נמצא ויש לו נפש ,זה לא שמשהו נמצא ויש
לו נפש .אלא המילה "יש" והמילה "נפש" הן מילים נרדפות .כיוון שאצלנו 'נמצא' הוא מושג ריק ,יבש ,כמו
הגדרה מתימטית ,אנחנו מחלקים ,שקודם יש נמצא ואז הנמצא הזה יש לו נפש .האמת היא שמציאות היא לא דבר
ריק ומת .המציאות בעצמה היא חיים .היא נפש .כשאומרים שהבורא משפיע מרצונו הראשון ,הכוונה שלהיות
נמצא ולהיות משפיע הם אחד .כמו שהבורא בהכרח חי ,בהכרח נמצא ,הוא לא יכול לפעול שיהיה מת או לא-
נמצא ,כך הוא בהכרח משפיע את השפע .מה שאינו יכול לעשות שהוא לא יהיה נמצא כלל (הוא אכן בורא העדר,
החומר הראשון ,אבל לא שהוא הופך את כל מציאותו להעדר מוחלט עד שלא נשאר מאומה מלבד ההעדר) זה לא
בגלל שחסרה לו יכולת או שמשהו מאלץ אותו .זה לא שהמציאות מפשיעה ,ויכולה גם להימצא בלי להשפיע,
אלא המציאות היא מילה נרדפת להיות משפיע .אכן מצד החומר שלא יכול להשיג את המציאות המופשטת
כשלעצמה בהשגה מלאה ,כמו שכתב בהלכות יסודי התורה א' י' ,זה מתגלה כהכרח .זה כלול במה שכתב שם
הרמב"ם שהאל השיב למשה וראית את אחורי ופני לא יראו .אנו רואים מבחינת אחוריים ומשם זה נתפש כבחינה
של הכרח.
בטימיאוס של אפלטון יש שני סיפורי בריאה ,כמו בספר בראשית שיש בו סיפור בריאה שני שמתחיל בפרק ב'
פסוק ד' .הסיפור הראשון הוא על היווצרות הצורות מהמקור הראשון ,סדר השתלשלות ההשפעה מלמעלה ,בריאת
המושגים של למעלה ולמטה ,הם כניסת הקו לעיגול ,בריאת הכיוון שדיבר עליו אבן סינא בפיזיקה ,והאר"י בשער
א' ענף ב') ,דרך צינורות התוהו והבוהו וד' היסודות ומהם כל הצורות של ששת ימי בראשית; והסיפור השני מדבר
מצד החומר .כך גם אצל אפלטון הסיפור השני מכניס לסיפור את החומר והוא קורא לו שם ההכרח .מצד החומר
נעשה כביכול הכרח לבורא שהוא בהכרח נמצא ובהכרח טוב ובהכרח משפיע ובהכרח חכם ,וחכמתו הכרחיית
במהותה.
זה לשונו של אפלטון בטימיאוס עמ' ( 48עמ'  551במהד' ליבס) מפתיחת סיפור הבריאה השני:
מה שנאמר עד כה  -חוץ מכמה דברים שהבאנו בקיצור  -דן בדברים שיצר אותם השכל; ועכשיו עלינו לשים בצדם
את אשר נעשה מתוך הכרח .שכן משיתוף כוחותיהם של הכרח ושכל נהיתה התהוות העולם הזה .ואילו השכל
משל בהכרח .מאחר ששידל אותו להנחות את רוב הדברים המתהווים כלפי המצב הטוב ביותר; כך ,ולפי אותו
כלל ,הותקן הכול הלזה בראשיתו ,בהיכנע הכרח בפני שידול בן תבונה .וכדי לתאר בתיאור של אמת ,כיצד נתהווה
העולם על פי אותו כלל ,יש לערבב בסיפור המעשה גם את הסיבה הפועלת מתוך תעייה ,ולהתוות כיצד היא עשויה
להניע .לפיכך עלינו לחזור על עקבותינו ,ומתוך שננקוט עכשיו ראשית שניה שיש לייחס אותה לאותם הדברים
עצמם ,שוב נתחיל להרחיב את הדיבור על דברים אלו מראשיתם ,כדרך שנהגנו קודם.
עלינו להתבונן בעצם טבעם של אש ,מים ,אויר ואדמה קודם ליצירת השמיים ,ובמצבם של יסודות אלו בטרם יהיו
שמיים בנמצא .שעד היום הזה לא ביאר שום אדם את תולדותיהם; וכאילו הבינו שומעינו מה הוא אש וכל השאר,
אנו קוראים להם,יסודות ראשונים" של הכול ,כדרך שהאותיות הן יסודות הכתב; בעוד שאדם בעל תבונה כלשהי
אף לא ימשילם (מבחינת ה"יסודיות" שבהם) להברות ,לכשיזדקק לאותו משל .ואולם בהקשר דברים זה ננהג
באותו ענין כדלהלן :לא נדבר על "יסוד ראשון" או "יסודות ראשונים" של הכול ,ונרחק גם משאר מונחים שבני
אדם רגילים לנקוט בסוגייה זו; וטעמו של הדבר אינו אלא הקושי להסביר את דעתנו לפי שיטת ההרצאה שבידנו.
אתם ,אפוא ,אל-נא תדרשו מידי הסבר זה; ואני עצמי  -אל -נא אתפתה להאמין שבדין אטול לידי משימה גדולה
כל כך; לא כי ,אקיים את אשר אמרתי בתחילה על ערך ההסבר המתקבל על הדעת ,ואנסה להסביר את פרטי
הדברים ואת כללם בתיאור שסבירותו לא תפול ,אלא תעלה על כל הסבר שניתן בידי זולתי ,בהתחילי מתחילה
כדרך שהתחלתי קודם .נשוב ,אפוא ,ונקרא בפתח הדברים לאל מושיע ,שיעבירנו לבטח בסכנותיה של הרצאת
דברים משונה ובלתי רגילה ,ויגיענו לכלל מסקנה מתקבלת על הדעת; ומתוך כך נתחיל שנית בדברינו.
ואולם בפתיחה שניה זו של תיאור הכול עלינו להוסיף על אותה הבחנה שהבחנו בפתיחה הקודמת; שאז הבחנו
בין שני מינים; ועכשיו עלינו להצביע על מין שלישי .שכן הספיקו אותם השניים לצורך הדברים שהשמענו קודם:
אחד הנחנו בחינת דגם ,והוא מין מושכל והווה שעומד תמיד בעינו; ושני בחינת העתק הדגם ,שיש בו משום
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פרק כח
עדות
795

אבי הפריפטטיים 793העיד שהמניע של כל גלגל משפיע על הגלגל הזה תנועה אין סופית ,794ושכוחו
אין סופי; לכן אין זה כח גשמי .אבל רבים מההולכים אחריו לא שתו את ליבם אליו והאמינו שהמניעים
שבאים אחרי הראשון אפשר שיניעו באופן מקרי ,כיוון שהם בגוף גשמי .זה מפליא שהם ייחסו למניעים
האלה תפישה שכלית ,בלי להבחין שתפישה שכלית אינה אפשרית לגוף או לכח בגוף .כך אין זה אפשרי
לזה שהוא מניע במהותו ,או לזה שהוא מניע באופן מקרי ,כלומר על ידי סיבה מּונַעַ ת במהותה .796אם

התהוות ,והוא נראה לעין .מאלה לא הבדלנו באותה שעה את השלישי ,מהיותנו סבורים שיהא לנו די בשניים אלו;
אולם עכשיו ,כנראה ,מכריחנו הגיון הדברים שנשתדל לגלות בדברינו מין נוסף ,מוקשה ומעומעם .מה הוא ,אפוא,
כוח הפעולה ,ואיזה הוא הטבע שיש לייחסו למין ההוא? מכל וכל טבעו הוא כדלהלן :להיות בית קיבול ,וכביכול
אומנת ,של כל התולדה.
בכך אמרנו את האמת בענין זה ,אך יש להוסיף ולהבהירה; ואין זה דבר קל; ולא כל שכן ,כיון שלשם כך נצטרך
תחילה להשיב על קושיה מוקדמת בענין האש וחבריה .וכו"'
יש שאמרו שעניין ההאצלה בהכרח מהמאציל אומר שיש קרבה של אבן סינא לפלוטינוס וניאו-פלטוניזם בכלל.
כמובן זה וכל כיוצא בו נובע מחוסר הבנה של תוכן הדברים.
 793הכוונה לאריסטו .פריפטטיים הם הפילוסופים ההולכים בעקבות אריסטו .תרגום המילה הוא מהלכים ,על שם
שנהגו להלך תוך כדי לימודם .לפעמים בתרגומי ימי הביניים הם נקראים המהלכים.
 794כאן מדובר על השכל הנפרד שהוא סיבה תכליתית לתנועה.
 795כאן מדובר על נפש הגלגל עצמו שהיא הסיבה הפועלת של התנועה .כמו שכתבתי לעיל פרק ט"ז המבט
השמיימי רואה את העולם באופן מהופך לראיית העולם החומרית .במבט השמיימי הסיבה התכליתית היא הסיבה
לסיבה הפועלת .למשל אם יש פרח בראש ההר שגורם לאדם לטפס במעלה ההר כדי לראות אותו ,כך שהפרח הוא
סיבה תכליתית לטיפוס ונפש האדם שמניעה את רגליו היא הסיבה הפועלת ,הרי שבסדר ההווייה היה קודם יופיו
של הפרח ,ומ זה נולדה מציאותה של התנועה של כיסופים להשיג את היופי הזה ,ומזה נולדה מציאותו של מי
שמטפס כדי להשיג את היופי ומציאותו היא תנועת רגליו אל היופי ,שהרי היופי המציא אותו והמציא אותו כתנועת
כיסופים אליו ומעתה זו עצם מהותו ומציאותו; לכן השכל הנפרד הוא הסיבה למציאותה של נפש הגלגל שהיא
הסיבה למציאותו של גוף הגלגל .זה הפירוש שהבורא משפיע מציאות לנבראים ,אע"פ שהוא רק סיבה תכליתית,
ובעצמו אע"פ שהוא בורא ומשפיע מציאות הוא אינו נע או משתנה או מתפעל בשום אופן.
 796הכוונה כאן לנפש של הגלגל שהיא סיבה מּונַעַ ת במהותה כיוון שהיא מתהווה משפע הסיבה התכליתית שהיא
גילוי היופי והטוב האלוהיים שבשכל הנפרד .כיוון שהשכל הנפרד מופשט לחלוטין ולא שייך בו מקרה כלל
ועיקר ,הנפש שנעה מכח כיסופיה אליו ,ושכיסופיה אליו הם עצמם שפע המציאות שבו השכל הנפרד ממציא
אותה ,לא יתכן שנפש הגלגל תנוע בתנועה מקרית .נפש הגלגל היא בגופו ,כמו שנפשו של ראובן היא לא בגופו
של שמעון אלא בגופו של ראובן ,עיין לעיל פרק ט"ז שביארתי שאע"פ שנפש היא ישות מופשטת ,יש בה אופן
תפישה חומרי שבו היא נתפשת כגוף לכל דבר וחלים בה כל מקרי הגוף (על דרך שילד קטן תופש שהצורה
המופשטת 'אהבה' זה לתת סוכריות .ואם לפני שהגיעו הסוכריות לידיו הן נמסו ,הרי שהאהבה נמסה ,ואע"פ
שהוא יודע שאהבה זה רגש ,דהיינו ישות לא חומרית) .החיבור של הנפש לגוף המסויים הזה הוא מקרי .ראובן
ושמעון מחולקים רק בגוף (כמו שכתב במטאפיזיקה זתא סוף פרק ח) ,מצד הצורה שניהם הם אותה צורת אדם
שהיא 'חי מדבר' .לכן ההבדל בין נפשו של ראובן לנפשו של שמעון נובע מהגוף בלבד .ההבדל שמחלק בין נפש
ראובן לנפש שמעון הוא רק מצד התפישה החלקית בצורה שגורם שהיא נתפשת כגוף ,כמו הסוכריות של ילד.
ההבדל הוא במקום ,נפשו של ראובן היא בגופו ,ונפש שמעון היא בגופו .זו תפישה חלקית של הנפש שמקצצת
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תראה את האמת לא תתיר לעצמך לומר שהנפש השכלית ששייכת לנו נעה באופן מקרי ,אלא רק בהשאלה.
זהו משום שתנועה מקרית היא כזו שהגוף רכש מצב ומקום מחמת מה שהוא נמצא בו ,ואז המצב והמקום
האלה חדלים מלהיות שייכים אליו מחמת שהוא מפסיק להיות בתוך זה שבו הוא נמצא ,כלומר זה שבו
היה מוטבע.797

בתפישתה כמו שהיא ישות מופשטת ,ורואה אותה כאילו היא חומר .לכן מה שנפש הגלגל נעה עם הגלגל זו תנועה
מקרית .כל נפשות הגלגלים לאמיתן הן נפש אחת של כיסופים לשכל הנפרד האחד .לכן מה שהגלגל המסויים נע
עם נפש הגלגל המסויים הזה ,שהיא דווקא בו ולא בגלגלים אחרים ,זה עניין מקרי במהותו .וזה מה שכתב המורה
נבוכים ב' א' בעיון הראשון לדחות את הפנים הרביעיים שההסתכלות שנפש הגלגל מניעה אותו ,זה כמו מי שעלה
מהבית לעליה ,דהיינו תנועה מקרית .עיין מה שביארתי בזה בהערות קצרות על המו"נ שם .זה כמו מסמר שתקוע
בספינה ,שאם מניעים את הספינה תנועתה עצמית ותנועת המסמר מקרית ,כי הוא יכול להיפרד מהספינה ואז לא
ינוע ,ומה שאינו נפרד ברגע זה ונע עם הספינה זה מקרה .כך כאן תנועת הנפש של הגלגל היא מונעת באופן עצמי,
במהות ,מהשגתה את השכל הנפרד ,אבל תנועת גוף הגלגל היא מקרית.
 797אבן סינא עובר בפרק זה למבט המופשט שמהופך למבט שאנו מורגלים בו ,וקשה עלינו מאוד ,וכמ"ש במו"נ
א מ"ט" :וכבר ידעת ,כי השגת הנקי מן החומר ,הערום מן הגשמות לגמרי ,כבדה מאוד על האדם ,אלא אחר לימוד
רב".
בסוף דבריו ,כשהוא מזכיר את המוטבע ,מתייחס אבן סינא למשל הקדום אודות צורה וחומר .המשל הוא שיש
גוש שעווה ,וחותמת עם צורה בולטת כלשהי מטביעה בשעווה את הצורה שיש בחותמת .בטימיאוס של אפלטון
ובמדרש רבה א' א' נאמר שהקב"ה (השכל הפועל ,הדמיורגוס) הוא אומן שמצייר בחומר את הצורות העליונות.
דרך הציור היא בחקיקה כמו שכתב בספר יצירה ,ובספר הזוהר קורא לזה גילוף והוא אותו עניין .הכתב על לוחות
הברית היה בחקיקה .זה המשל של חותם שמוטבע בשעווה.
בדרך כלל כשמדברים על חותמת שהטביעה את הצורה הבולטת שעליה כשקע בשעווה (אנו מסתכלים כעת רק
על השעווה והשקע שיש בה) ,נניח שזו צורת נשר ,אומרים שהשעווה היא החומר ,והנשר שמצוייר בה בהטבעה
הוא הצורה .אבל הרי הנשר המוטבע אינו משהו שקיים ,הוא שקע ,רק העדר .מה שקיים הוא השעווה .כל ילד
שיראה נשר מוטבע בשעווה ,או פרח גזור בנייר על דרך מגזרת נייר ,יאמר שמה ש'יש' כאן הוא נשר או פרח .זה
ההמון שיכול לתפוש מציאות רק כשהיא בחומר .כי הרי השקע או החור בנייר הם העדר ,הם החסרון והמגרעת
שנחקקה או גולפה ב'יש' .לפי האמת השעווה או הנייר הם הצורה ,כי הם מה שהוא 'יש' .הם מיסוד הבלתי מוגבל,
שדומה לאלוה .האלוה לא נתפש כיוון שהוא אחד מוחלט פשוט ואין סופי .החקיקה נתפשת כי היא מוגבלת .לכן
נדמה לנו שמה שקיים זה מה שחקוק .הנשר או הפרח ,כשהאמת הוא להיפך .הצורה היא השעווה ,והנשר הוא
החומר שמגביל ומחסיר ומעדיר את הצורה .מקומו של הנשר אינו שלו ,כי הוא לא שום דבר ,הוא רק מגרעת
וחסרון ,סתם חור .המקום נקבע בשעווה ,והנשר מקבל את המקום הזה כאילו הוא שלו רק כי הוא נמצא בתוך
השעווה שממנה בא המושג של 'מקום' ,המקום הוא על השעווה .מה שהנשר ינוע למקום אחר ,אין זו תנועה של
הנשר ,כי הנשר אינו שום דבר ,אין מה שינוע ,הוא הרי רק חקיקה .מה שנע הוא רק השעווה ,ומתנועת השעווה
נדמה להמון שתפישתו מגושמת כאילו הנשר הוא זה שנע למקום אחר .העין שלנו בהכרח רואה שיש במגזרת
הנייר פרח ,או שיש אותיות חקוקות באבן ,איננו יכולים להימלט מזה ולראות שיש רק נייר או אבן ואין משהו
אחר ,אנחנו בהכרח מגשימים את הצורות המופשטות .המגרעת היא המציאות החומרית ,כי הדמיון תופש אותה
כנמצאת ,והשכל תופש אותה כלא נמצאת.
תנועה מקרית כאן היא כמו תנועה מקרית של מסמר שקבוע בספינה ,אם מניעים את הספינה תנועתה שלה עצמית,
ותנועת המסמר מקרית .עיין בזה בהקדמות המו"נ לחלק שני .הטעם הוא שהחיבור של המסמר עם הספינה מקרי,
הוא יכול להישלף ממקומו וליפול למים ואז הוא לא ינוע גם אם הספינה תמשיך לנוע ,במקרה המסמר כעת מחובר
לספינה ,לכן במקרה הוא נע.
התפישה של נפש שמשוקעת בגוף היא משום חלקיות התפישה ,שנובעת מהיותו של כח הדמיון מוגבל .למשל
אם יש מגרעת בצורת נשר מוטבעת בשעווה ,כח הדמיון רואה נשר ,ורואה שעווה בנשר מלבד המגרעת הריקה,
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וחושב שהשעווה עצמה היא בגודל של הנשר .המגרעת היא החומר ,השעווה היא הצורה .השעווה באמת מצד
עצמה מתפשטת בלי גבול .וגם אחרי שהנשר הוטבע בה היא ממשיכה להיות מתפשטת בלי גבול ,רק שהילד רואה
נשר שעשוי משעווה ,שהרי מגרעת לחוד בלי שעווה לא יכולה להתקיים .יוצא שלפי הילד השעווה של הנשר
נמצאת רק במקום שבו נמצא הנשר .אם המגרעת תנוע למקום אחר ,הילד יחשוב שהשעווה של הנשר ,שממנה
הנשר עשוי ,נעה למקום אחר .ראובן עשוי מבשר ונפש ,אם רוצח יתקע סכין בגופו של שמעון לא נאמר שהוא
נטל את נפשו של ראובן אלא הוא נטל את נפשו של שמעון .הרי שאנו תופשים את הנפש כאילו יש לה מקום
גשמי ,כי אנו תופשים שראובן עשוי מבשר ונפש .כמו שהנשר המוטבע בשעווה אנו תופשים שהוא עשוי ממגרעת
ומשעווה .ואם הוא נע ממילא השעווה שהוא עשוי ממנה נעה ביחד איתו .זה כמו להסתכל בחלון מרובע ולראות
שמיים מרובעים ,ואם החלון נע נראה שמיים מרובעים נעים ,השמיים הם הנפש והקיר של הבית הוא הגוף ,וצורת
הריבוע של החלון הוא יכולת התפישה החלקית של הגוף במופשט .אם החלון נע ואנו רואים שמיים נעים ,תנועת
השמיים היא מקרית ,נסגור את החלון בתריס ואז הם לא ינועו ,במקרה החלון פתוח ואז הם נעים ,עצם התנועה
היא רק בחלון ,ובמקרה מצורף לזה מראה תנועת השמיים ,וזה מקרה כי הצירוף אינו במהות והוא יכול להיפסק.
מי ששולט בו כח הדמיון רואה את הנפש רק בהיותה מאירה על הגוף ,כמו שיש קרן אור גדולה של פנס בלילה
אפל ולא רואים את האור ,ואז בלון עף בשמיים ורואים את הבלון מואר ,כח הדמיון תופש שהאור הוא מוגבל
ועגול כמו הבלון ,והוא נמצא רק במקום שהבלון נמצא ,ואם הבלון התפוצץ אז האור התפוצץ ,כי הוא לא רואה
את האור כשלעצמו ,המופשט ,אלא רק דרך תיווך ,דרך כלי שהוא הבלון .כך הוא חושב שהנפש שלנו נעה ביחד
עם הגוף ,וזה שאומר המו"נ ב' א' שתנועת האור באופן כזה היא תנועה מקרית ,והיא לא יכולה להיות נצחית כי
הבלון לא נצחי .כדי להבין איך התנועה נצחית מוכרחים להשתחרר מהחומר ולתפוש את האור המופשט בלי
תיווך .זו הטעות שמדבר בה אבן סינא כאן.
המפגש של הנפש עם הבשר הוא מפגש של הבלתי מוגבל עם המוגבל .מפגש כזה מחזיק בתוכו את סוד הצמצום,
הוא לא ניתן להבנה .לכן השפה שלנו תמיד מדברת לפי אופן השגת כח הדמיון ,וזה שכתב אבן סינא כאן שאנו
אכן משתמשים בשפה על דרך כח הדמיון ,אבל זה שימוש מושאל .וכמו שכתב המו"נ א' כ"ו ,שהתורה דיברה
כלשון בני אדם ,והטעם העמוק שאין לשון אחרת.
תמיסטיוס ואלכסנדר מאפרודיסיאס נחלקו ,האם מה שנצחי אצל האדם ולא אובד במותו ,הוא השכל שנולד איתו,
ההכנה השכלית שנולד איתה (דעת תמיסטיוס) ,או רק החכמה שקנה בעמלו שהוציא לפועל את שכלו והשיג את
המושכלות בפועל (דעת אלכסנדר) ,ומי שלא עמל לקנות חכמה לא יזכה לחיי נצח אלא יתקיים בו מה שכתב
הרמב"ם בהל' תשובה פרק ח'" :וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת שאינו חי לעולם אלא נכרת ברשעו ואבד
כבהמה וזהו כרת הכתובה בתורה" ,ואף אם קיים מצוות ועשה מעשים טובים מכח שחינכו אותו או שכך הן
המפורסמות אצל בני אדם (אם עשה מכח שהבין הרי זכה לחכמה) .אבן סינא ,הרמב"ם וספר הזוהר הכריעו
כאלכסנדר .עיין משנה תורה הלכות תשובה ח' ג' ,והלכות יסודי התורה ד' ח' .ובמו"נ א' א' כתב" :וכאשר ייוחד
האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא ההשגה השכלית אשר לא
ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא אשר אינה בכלי ,ואם אינו דמיון
באמת ,אבל לנראה מן הדעת תחילה .ונאמר באדם מפני זה העניין ,ר"ל מפני השכל האלוהי המדובק בו ,שהוא
בצלם אלוהים ובדמותו ,לא שהשם יתברך גוף שיהיה בעל תמונה ".הרי שהשכל העיוני הוא זר מאוד לטבע הארצי,
ולא שייך אליו ,הוא השגה מופשטת ,וזה נקנה על ידי עמל החכמה להפשיט את המושכלות ואין זה דבר שאדם
נולד איתו בטבעו (בדעת ספר הזוהר עיין עיונים בפילוסופיה אריסטוטליתרשימה  .) 27גם זה נאמר כאן בדברי
אבן סינא ,שאין לטעות ששכל האדם מתחילת ברייתו הוא אחד מצד המציאות עם הצד החומרי שלו (אפשר לאחד
אותו ,ולכן בעולם הבא לא כל הצדיקים הם אחד ,כמו שכתב אבן אלצאיג הובא במו"נ א' ע"ד דרך שביעית ,משום
שהחילוק בין ראובן לשמעון הוא רק מצד החומר .אלא כמו שכתב בהלכות תשובה פרק ח' שכל צדיק עטרתו
המיוחדת לו בראשו .ואין כאן מקום להאריך) .הרבה גופי תורה נאמרו כאן ,ואי אפשר להאריך יותר מדי ,ותן
לחכם ויחכם עוד.
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פרק כט
רמיזה :היש הראשון שיש סיבה למציאותו הוא שכל בשרשרת השכלים הנפרדים
אין שתי בחינות באחדותו של הראשון .נובע מזה ,כמו שלמדת ,שהראשון הוא התחלה רק למשהו שהוא
אחד ופשוט מלבד אולי על ידי תיווך.798
כמו שלמדת ,כל גוף מורכב מחומר וצורה .צריך להיות ברור לך אם כן ,שההתחלה הקרובה 799של הקיום
של כל גוף היא תוצאה של שני דברים ,או של התחלה שיש בה שתי בחינות כך שהיא יכולה להוליד שני
דברים בבת אחת .כי ,כמו שלמדת ,לא החומר הוא סיבה מוחלטת למציאותה של הצורה ולא הצורה סיבה
מוחלטת למציאותו של החומר ,ולא אחד מהם מתווך את קיומו של השני באופן מוחלט .אלא ,שניהם
צריכים את מה שהוא סיבה לכל אחד מהם ,או לשניהם ביחד .הם לא מתהווים ביחד בלי תיווך מצד זה
שהוא בלתי ניתן לחלוקה .800לכן המסובב הראשון הוא שכל ולא גוף .המציאות של מספר שכלים נפרדים

 798עיין לעיל פרק כ"ו בחלק זה.
 799ההתחלה הראשונה או הרחוקה של כל דבר היא הבורא .אבל משפע הבורא עד גמר עשיית הגוף החומרי
המסויים יש תיווך כמבואר לעיל חלק זה פרק כ"ו .התיווך הוא בדרך של שרשרת של סיבות ומסובבים ,החוליה
הכי קרובה למסובב בשרשרת הזו היא ההתחלה הקרובה ,שנקראת גם ההתחלה המיידית.
התחלה שיש בה שתי בחינות כך שהיא יכולה לסובב שני דברים בבת אחת היא השכל הנפרד וכמו שכתב אלפראבי
ב"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" פרק עשירי:
"מתוך הראשון מואצל קיומו של השני .שני זה גם הוא עצם שאינו גשמי כלל ושאינו חומרי .הוא משכיל את
עצמותו ומשכיל את הראשון ,ומה שהוא משכיל את עצמותו אינו דבר זולת עצמותו .מתוך שהוא משכיל את
הראשון ,נובע ממנו קיום שלישי ,ומתוך שהוא מתעצם בעצמות המיוחדת לו ,נובע ממנו קיומו של הגלגל הראשון.
גם קיומו של השלישי אינו חומרי ,הוא בעצמו שכל ,והוא משכיל את עצמותו ומשכיל את הראשון .מתוך שהוא
מתעצם בעצמותו המיוחדת נובע ממנו קיומו של גלגל כוכבי השבת ,ומתוך שהוא משכיל את הראשון נובע ממנו
קיום רביעי .גם זה הרביעי אינו חומרי .והוא משכיל את עצמותו ומשכיל את הראשון .מתוך שהוא מתעצם
בעצמותו המיוחדת לו נובע ממנו קיומו של גלגל שבתאי ,ומתוך שהוא משכיל את הראשון נובע ממנו קיום חמישי
וכו' [כך עד גלגל הירח]"
כל שכל נפרד הוא סיבה לשני דברים ,לשכל הנפרד במדרגה שתחתיו ,ולגלגל חומרי שמתאים למדרגתו .זה זיווג,
הוא מזדווג עם הראשון ומוליד שכל נפרד חדש ,ומה שהוא צד הנקבה בזיווג הזה ,שהוא משיג שבעצמו אינו
מאומה כ לפי הראשון שהוא מביט בו ,ההעדר הזה הוא הגלגל החומרי שנוצר מהזיווג הזה .השניות הזו היא סוד
הצמצום .והיא התחלה אחת שיש בה שתי בחינות ,זכר ונקבה ,ומולידה בחינת חומר ובחינת צורה.
 800החומר הוא סיבה למציאות הצורה ,שהרי באין סוף אין צורות ואי אפשר שיהיו כי אין שם גבולות כלל .הסיבה
למציאות הצורות היא החומר שהוא יסוד הגבול ,והוא כמו סכין מחתך צורות באין סוף ,מטיל בו גבולות .אבל
כמובן אי אפשר לומר שהחומר הוא סיבה מוחלטת למציאותה של הצורה כי ללא האין סוף לא היה לו במה לחתך,
לא היה אור שאותו הוא מגביל לקווים ,ולא היה אפשר שתהיינה צורות .מצד שני הצורה היא סיבה למציאות
החומר ,כי מה שהחומר מחתך צורות באין סוף ,מניין הוא יודע אילו צורות לצייר? למה הוא מצייר שלושה קווים
ולא ארבעה ,או עיגולים ולא ריבועים וכל כיו"ב .הצורות נובעות מכיסופים למה שחסר ,כמו שאוהב מצייר
בדמיונו צורות שמזכירות לו את אהובתו הרחוקה .מהותה מצטיירת בדברים מוגבלים ,בצורת כף ידה ואצבעותיה,
בצבע עיניה ,וכל כיו"ב .הכיסופים לאין סוף מכתיבים לחומר מה לצייר עם הקו המגביל שלו ,הם מניעים את
הציור ,בלעדם לא היה מצטייר מאומה ,החומר הוא עצם הקו ,והוא נוצר מהצורה ,והצורה היא השתקפות של
הכיסופים לאין סופי ,כך שרק בתיווך של האין סופי הצורה יכולה להיות סיבה למציאות החומר.
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כבר התאמתה אצלך .אין ספק שהנמצא הראשון שנברא הוא בשרשרת של שכלים אלה או במקום השכלי
שלהם.

הנברא הראשון הוא החומר הראשון ,הוא מופשט לחלוטין ,כי הוא רק מושג הגבול כשלעצמו בלי שעדיין הוא
מגביל משהו .הבורא עצמו נעלה מכל הגדרה שהיא ,ולכן אינו נתפש כלל .הוא גם מעל ההגדרות של נמצא או לא
נמצא באותו אופן שהמספר שלוש נעלה מהגדרות של חם או קר .מה שנעלה מהגדרה של נמצא או לא נמצא הוא
לחלוטין מחוץ לכל יכולת השגה .רק אחרי צמצום אפשר לתפוש משהו מזה .כמו שהוא יכול להצטמצם ל'נמצא',
כך הוא יכול להצטמצם ל'לא נמצא' .ובאמת הוא מצטמצם לשניהם ,הנמצא הוא מה שנקרא אצלנו אור אין סוף
ברוך הוא ,מה שהוא אור מגדיר אותו כנמצא .אנו יודעים שיש אלוה אין סופי שאין בו תפישה ,הידיעה הזו היא
האור וזה רק אחרי שכבר הצטמצם לאור ,כי מקודם היה מעל כל הגדרה של אור או חושך ,מעל המושגים של יש
או העדר ,תפישה או חוסר תפישה .אור אין סוף מוגדר כבלתי נתפש ,מכח שהוא אין סופי ,לפני הצמצום גם זה
לא היה .והוא מצטמצם גם להעדר ,וזה החומר הראשון שהוא חושך והעדר ותוהו .וגם החומר הראשון לא נתפש,
לכן הוא נקרא תוהו שאדם תוהה עליו.
מה שהחומר הראשון מופשט ואחד כמו אור אין סוף ,והוא צמצום של אותו מה שהצטמצם להיות אור אין סוף,
והוא היוצר של הצורות כי בהעדר שבו יש כיסופים שמציירים ,לכן אצילי בני ישראל חזו את החומר הראשון
וסברו שהם חוזים בה' אלהי ישראל (מו"נ ב' כ"ו ,א' ה') .זו טעות שלכאורה אינה מובנת כלל ,ולפי מה שכתבתי
הוא מבואר.
מה שאומרים שמהאחד נברא אחד ,הכוונה בזה שהחומר הראשון מופשט מהגדרות כמו אור אין סוף ברוך הוא.
רק מה שמופשט לגמרי מכל הגדרה הוא אחד ,אחד פירושו אחד מוחלט פשוט ובלי מורכבות כלל .זה מה שכתב
בספר עץ חיים שער א' ענף ב' שהצמצום הוא חלל ריק באמצע אור אין סוף .הרי לאור אין סוף אין אמצע כי אין
לו מידות ,אלא הכוונה שהוא מופשט כמוהו .בריאת החלל הריק היא אחד שברא אחד ,כלומר אותו אחד שהוא
מעל כל הגדרה הצטמצם להגדרה של יש או אין ,אור או חושך .הריבוי בא רק אחר כך ,כשנכנס קו של אור וצייר
בתוך החלל הריק את הכיסופים לאור אין סוף.
זה שכתב המהר"ל בנצח ישראל פרק ג':
"והקושיא איך יבוא הריבוי מן האחד הפשוט ,אנו אומרים כי מן השם יתברך אשר הוא אחד נשפע ממנו דבר אחד,
והוא ראשית הבריאה .ואחר כך הושפע עוד על הראשית .וחילוק גדול יש ,כי כאשר הראשית כבר נמצא ,אז יושפע
על זה עוד .שאילו הושפע מאיתו שני דברים כל אחד בפני עצמו ,היה קשה איך יושפע מן האחד שני דברים
מחולקים .אבל יושפע ממנו דבר אחד ,והוא ראשית הבריאה ,ואחר כך הושפע על הראשית .והרי חילוף וריבוי
הנמצאים הם מצד המקבל".
זה שכותב כאן אבן סינא שהריבוי של צורות שמוביל לריבוי של עצמים בעלי חומר וצורה ,מוכרח לתיווך של מה
שאינו ניתן לחלוקה ,וזהו הנברא הראשון שהוא לא ניתן לחלוקה כמו בוראו .הוא מתכוון לחומר הראשון וקורא
לו שכל כי הוא מופשט לגמרי.
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פרק ל
הערה :על הריבוי של הגלגלים
אפשר לך לדעת שהגלגלים והכוכבים של הגופים הכדוריים 801הנעלים הם במספר גדול .מההתחלות שיש
לך ,צריך אתה לדעת שלכל אחד מגופים אלה  -יהיה זה גלגל המקיף את הארץ ,בין אם יש לו מרכז שחופף
למקומו של מרכז הארץ ,או שמרכזו נמצא מחוץ למרכז הארץ ,או גלגל שלא מקיף את הארץ כמו
אפיציקלים 802או כוכבים  -יש דבר שהוא ההתחלה של תנועה סיבובית סביב עצמו .בזה הגלגל אינו מובחן
מהכוכבים .הכוכבים מּונָעִׁ ים סביב הארץ על ידי הגלגלים שבהם הם קבועים ,ולא על ידי שהם חודרים
את הגופים של הגלגלים.803
תהיה לך הבנה נוספת של זה אם תתבונן במצב של הירח ,בתנועתו הכפולה ושתי הנקודות הגבוהות שלו,
ובמצב של כוכב חמה ושתי הנקודות הגבוהות שלו ,804ועל העובדה שאם היתה חדירה ,מוכרחת על ידי
המסלול של הכוכבים או על ידי המסלול של הגלגל שבו הם סובבים ,זה לא היה קורה כך .אתה יודע שכל
הגופים האלה שווים מבחינת סיבת התנועה מחמת כיסופים לְ הִׁ ָדמוֹת.805

 "801גופים כדוריים" פירושו גלגלים .גלגל הוא ספירה ,כדור .מבחינה אחת ,חיצונית ,הגלגלים הם כמו גלדי בצל,
ויש בחינה פנימית ,הנמשל ,בה הם כדורים מלאים שנמצאים זה בתוך זה אע"פ שאינם חלולים ,בתוך הכדור
הפנימי נמצאים גם כל הכדורים שמקיפים אותו ,כי כל כדור הוא תפישה מסויימת של המציאות ,ואפשר שתהיה
תפישה חיצונית ובה בעת בתוכיותה תפישה פנימית ,וכך מי שיש לו תפישה שיש בה צד חיצוני ופנימיות ,נמצא
בשני הכדורים בבת אחת.
 802עיין בהערות קצרות על המורה נבוכים על ב' כ"ד רשימה  60שם התבאר במקצת הקדמות התחלתיות לעניין
האפיציקלים והמרכזים שאינם חופפים למרכז הארץ ,לפי האסטרונומיה של תלמי ,שמפרשת את תנועות הכוכבים
כסובבות סביב הארץ.
 803הגלגל הוא כיסופים לשכל הנפרד ,ותנועתו היא אליו .אין לזה יחס למה שמתחת לגלגל ,לכן זה שקוף בעיני
מי שמתחת לגלגל .בגלגל עצמו יש בחינה של השפעה כלפי מה שתחתיו ,וההשפעה הזו מאירה כלפי מטה והיא
הכוכב .הכוכב הוא בחינה של הגלגל עצמו ולא משהו אחר שקבוע בו כמו אבן טובה בטבעת .ע"ע במו"נ ב' י"ט
במחלוקתו עם אבונצר (אלפראבי) מה שכתב לגבי חומר הכוכבים ביחס לחומר הגלגלים (חומר הכוכבים מצד
עצמו אינו נע כלל ,כי הוא קבוע בגלגל והגלגל הוא זה שנע ,והוא מאיר ואילו חומר הגלגל שקוף ,וחומר הכוכב
מדובק בחומר הגלגל) ,ועיין גם במו"נ א' כ"ב בזה ,והם משלים עמוקים מאוד ואינם כפי פשוטם (העניין מבוסס
על תצפיות בטבע ,כי גם הטבע עצמו הוא אותו משל עמוק ואינו כפי פשוטו).
 804האסטרונומיה של ימי הביניים היא עמוקה ומסובכת ,והיא זרה לנו וצריך ללמוד כדי לקבל מושגי יסוד בה.
ליקטתי מעט בזה בהערות על המורה נבוכים רשימה 40ב בנספח על אסטרונומיה.
 805וכמבואר במו"נ ב' ד'" :ובאלו הפנים אמר שיניע האלוה הגלגל; רצוני לומר ,בהיות הגלגל כוסף להידמות
במה שהשיג ,והוא העניין ההוא המצויר ,אשר הוא בתכלית הפשיטות ,ואין שינוי בו כלל ולא התחדשות עניין,
והטוב ממנו שופע תמיד .ואי אפשר כן לגלגל ,מאשר הוא גשם ,אלא אם תהיה פעולתו תנועת סיבוב ,לא דבר
אחר  -כי זה תכלית מה שאפשר בגשם שתתמיד פעולתו עליו ,והיא הפשוטה שבתנועות ההוות בגוף ,ולא יהיה
בעצמו שינוי ולא בשפע מה שיתחייב מתנועתו מן הטובות".
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אתה יודע שאי אפשר לומר מה שלפעמים נאמר ,כלומר ,שהנושא הראוי לכיסופים עבור הגופים הנחותים
שביניהם 806הם הגופים שמעליהם .807אתה גם יודע שהמצבים שלהם ,התנועות ,המקומות ,אינם מחולקים
מצד הטבע אלא שהם אינם שייכים לאותו טבע .כלומר הם טבעים שונים ,אע"פ שביחס לטבעים של
ארבעת היסודות ,הם מאוחדים לטבע אחד.808
נשאר שתתבונן האם זה אפשרי שמקצת מגופים אלה 809הם סיבות קרובות לקיומם של מקצת מהאחרים
או האם הסיבות שלהם הם אותם עצמים נפרדים .810מכאן והלאה חכה לביאור עניין זה מאיתנו.

 806הגלגלים שמגלגל השמיני (הוא גלגל כוכבי הַ שֶּ בֶּ ת) ומטה עד גלגל הירח.
 807הגלגל לא נכסף לגלגל שמעליו כי כיסופי הגלגל אינם לגוף חומרי כלשהו אלא רק לשכל נפרד ,כלומר מופשט.
אין חילוק לאיזה שכל נפרד הגלגל נכסף ,כי כל השכלים הנפרדים הם גילוי של אותו אור של אחדות אלוהית,
ואינם מחולקים כלל זה מזה מצד עצמותם ומהותם .יש חילוק ביניהם אבל הוא רק מכח ההבדל בכלי ההשגה של
המשיג .לכן בבראשית רבה א' א' ובמו"נ ג' נ"ב יכולים לדבר על אומן ,או על המלך הגדול ,דהיינו השכל הפועל
שהוא השכל הנפרד התחתון ,ובלשון הקבלה ספירת מלכות כמו שכתב הרמ"ק ,ואין בזה שום פגימה באחדות
המוחלטת של האלוה .וכמו שכתבו חכמי הקבלה שהספירות אינן מחוץ לאלוהות ,ובהכרח שהן לא עצמים
חלוקים בעצמותם .לכן אנו אומרים שכל גלגל נכסף לשכל הנפרד ששייך אליו אבל באמת כולם נכספים רק
לראשון ,והשכל הנפרד המסויים ששייך לגלגל מסויים זה הוא אופן ההשתקפות של הראשון בכלי ההשגה של
אותו גלגל.
 808במורה נבוכים ב' ד' כתב שהיחס של ארבעת היסודות של העולם הגשמי לשכל הפועל ,הוא אותו יחס של כל
גלגל לשכל הנפרד ששייך אליו; והרי השכלים הנפרדים במהותם כולם אחד וגם השכל הפועל בכלל זה ,ולכן יש
צד אחדות בטבע של העולם הארצי ושל העולם השמיימי .בכל זאת הטבע של העולם הארצי שונה מאוד מהטבע
של גרמי השמיים .וכמו שכתב במו"נ א' נ"ח" :ואתה האיש המעין במאמרי זה יודע כי זה הרקיע והוא גשם
מתנועע שכבר ידענו זרתותיו ואמותיו וידענו שעור חלקים ממנו ורוב תנועותיו נלאו שכלינו כל הלאות מהשיג
מהותו  -עם היותנו יודעים שהוא בעל חומר וצורה בהכרח אלא שאינו זה החומר אשר בנו;  -ולזה לא נוכל לתארו
אלא בשמות הבלתי מקימים לא בחיוב המקיים  -שאנחנו נאמר כי השמים לא קלים ולא כבדים ולא מתפעלים
ולזה לא יקבלו פעולה ואינם בעלי טעם ולא בעלי ריח וכיוצא באלו השלילות  -כל זה לסכלותנו בחומר ההוא".
ההבדל בין הגלגלים הוא הבדל בתפישה ,והוא גורם להבדל ביסודות הראשונים ביותר של הטבע עצמו .למשל
החומר החמישי לא מקבל פעולה כלשהי ,אין שום דרך שבעולם לפעול שינוי כלשהו בו ,או להניע אותו (הוא נע
רק מכח נפשו שלו ,האלוה מניע אותו רק על ידי שהוא נותן לו תכלית לתנועה הנפשית שלו) .זה סותר לגמרי את
כל המושכלות הראשונים לגבי הטבע כמו שאנו תופשים אותם ,וזה סותר את כל חוקי הטבע ,אין סיבתיות ,אין
חוקי תנועה ,אין מסה או אנרגיה ,אין מוחשיות וכל כיוצא בזה .זה לא שעל פי הטבע יש הבדל במצבים ובתנועות
בין הגופים החומריים ובין גרמי השמיים ,אלא זה טבע שונה מתחילתו .זה כמו למשל שבשלב הידיעה הנוכחי
שלנו בפיזיקה ,ההבדל בין התנועות והמצבים של חלקיקים קוונטיים ובין גופים גדולים הכפופים לחוקי ניוטון
או תורת היחסות ,הוא לא הבדל שנובע מהטבע ,אלא זה טבע אחר לגמרי .פירוש ההבחנה הזו הוא שהטבע של
הגופים הגדולים לא קשור בשום דרך לטבע של החלקיקים הקוונטיים ולהיפך ,כלומר המושכלות הראשונים
וההנחות הראשונות והיסודות הכי בסיסיים של כל החוקים וההבנה שונים באופן שנראה שלא יתכן שום יחס
וקשר כלשהו ביניהם .הם לא תחת מערכת קוהרנטית אחת אלא אלו שתי מערכות שכל אחת קוהרנטית רק בתוך
עצמה ואין לה שום קוהרנטיות עם השנייה .ההבחנה הזו חשובה כי זו ההקדמה שכותב כאן אבן סינא למה שיכתוב
לקמן בפרק ל"א .וזה נוגע גם לדיון הגדול שהעלה במו"נ ב' י"ט לגבי השוני של תנועות הגלגלים זו מזו עיין שם.
 809הגלגלים ,שנקראים גופים כי יש להם חומר.
 810השכלים הנפרדים מחומר.
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פרק לא
הדרכה :שום גוף שמיימי אינו סיבה לגוף שתחתיו
אם אתה מניח גוף שיוצר פעולה ,הגוף הזה יוצר את הפעולה רק אם הפרט 811של הגוף הזה נעשה פרט
מוחלט .812אם גוף שמיימי היה הסיבה לגוף שמיימי אחר שֶּ מּוכָל בתוכו ,813אז ,אם תסתכל במצב של
המסובב ביחד עם המציאות של הסיבה ,תמצא את המצב הזה כאפשרות .814באשר למציאות ולהכרחיות
של המסובב ,הם מאוחרים למציאות ולהכרחיות של הסיבה .אבל המציאות של מה שמוכל ואי-המציאות
של ריק בַ מֵ כִׁ יל ,הם בבת אחת .כך אם נחשוב את ההיות-לפרט 815של המכיל כסיבה של המוכל ,היא תהיה
אפשרית בבת אחת איתו .זהו משום שה'היות-לפרט' של הסיבה מוקדמת במציאות ובהכרחיות ל'היות-
לפרט' של המסובב .לכן זה בלתי נמנע שאו שאי-המציאות של ריק במכיל היא הכרחית בבת אחת עם
ההכרחיות של המציאות של המכיל ,או שלא .אם היא הכרחית ,אז המלאות של המוכל היא גם הכרחית
בבת אחת עם ההכרחיות של המציאות של המכיל .אבל זה התברר שזה אפשרי עם ההכרחיות של
המכיל .816אם ,מצד שני ,היא אינה הכרחית ,אז זה אפשרי מצד עצמו והכרחי על ידי סיבה .817כך ריק אינו
בלתי אפשרי מצד עצמו אלא על ידי סיבה .בכל אופן כבר הוכח שריק בלתי אפשרי מצד עצמו .נובע מזה
818
ששום גוף שמיימי אינו סיבה לגוף שהוא תחתיו או שהוא מכיל אותו.

 811אינדיבידואל.
 812מהו ”פרט מוחלט” יתבאר בהערה הארוכה בסוף הפרק.

 813מכיל פירושו גלגל (כדור חלול) שמכיל את הגלגל שנמוך ממנו ,ומוכל פירושו גלגל שמוכל על ידי הגלגל
שגדול ממנו .הגלגלים הם כמו גלדי בצלים .ועיין רמב"ם הלכות יסודי התורה ג'.
 814אפשרי אבל לא מוכרח.
 815אינדיבידואליזציה.
 816הכוונה שהתבאר מקודם בפרקנו שהמציאות של המוכל אינה הכרחית עם המציאות של המכיל אלא רק
אפשרית ,ולכן אי אפשר לומר כעת שהיא הכרחית איתה.
 817חיצונית לו.
 818בכל מקום יש את כל הגלגלים ובכל אדם יש את כל מדרגות התפישה .יש בעולם מדרגות שונות של טבע.
עיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,50במאמר תחת הכותרת "הנמשל של תורת הקבלה".
שם הבאתי ראיות גדולות מלשון אריסטו שלפי האמת הגלגלים אינם חלולים ואינם כמו גלדי בצל ,אלא כולם
מלאים .מה שכתב שהם כמו גלדי בצל זו רק ההסתכלות החיצונית ,שלא יכולה לראות איך יתכן שהכדור יהיה
מלא ,כולו מקשה אחת ואין בו ריק כלל ,ובכל זאת יהיה בתוכו כדור נוסף אחר.
למשל יש בעולם החומרי שני רבדים של טבע ,ברובד אחד היבול של השדה תלוי בכמות המים והדשן והשמש
וכל כיו"ב .ברובד אחר כמות היבול תלויה בנתינת הבעלים לעניים את מה שראוי להם לקבל .מה שכמות היבול
תלויה בכמות הצדקה שהבעלים נותן ,זה לא נס כלל (גם לא "נס נסתר") אלא טבע גמור .כך מבואר במורה נבוכים
בכמה מקומות ,עיין באדם חי רשימה  78על שיטת הרמב"ם בניסים ביאור יסודי בזה .במו"נ א' ס"ו כתב:
""והלוחות  -מעשה אלוקים המה"  -רוצה שמציאותם טבעית לא מלאכותית .כי כל הדברים הטבעיים יקראו
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'מעשה ה'" ,המה ראו מעשי יי"; וכאשר זכר הדברים הטבעיים כולם מצמח ובעל חיים ורוחות ומטר וכיוצא בהם
אמר "מה רבו מעשיך ה'"; ויותר מופלג מזה אמרו "ארזי לבנון אשר נטע"  -בעבור היות מציאותם טבעית לא
מלאכותית אמר שהאלוה נטעם ".עיין עוד שם.
בפקולטה לפיזיקה לא יקבלו שלפי חוקי הטבע יש חוק טבע שהוא כמו חוקי ניוטון שכשבני ישראל יעמדו
בתחתית ההר יתגלו לוחות ברית מסנפירינון וחקוקים עליהם עשרת הדברות שהאותיות מ"ם סופית וסמ"ך תהיינה
חקוקות בהם מצד לצד ומה שבאמצע שלהן לא יפול .וכל זה בלי התערבות מעשה אדם או נס מהאלוה אלא טבע
פשוט ,כמו שכתב המו"נ שם" :התראה מציאות הכתב בלוחות יותר מופלא ממציאות הכוכבים בגלגלים?" .אלא
בהכרח יש כמה רבדים של טבע ,ולכל טבע יש חוקים משלו .זה נחשב טבע כי זה נברא בששת ימי בראשית ומאז
אי אפשר שישתנה ,והוטבע בעולם בהכרח גמור .כלומר בכל פעם שבני ישראל יעמדו בתחתית ההר כאיש אחד
ומשה רבינו בראש ,כחוק טבע בל יעבור תמיד ובהכרח יתגלו אז לוחות ברית עם עשרת הדברות .אפשר לעשות
ניסוי במעבדה ולחזור עליו כמה פעמים שרוצים ,להביא את בני ישראל ואת הר סיני וכל התנאים שחוק הטבע
דורש ,ולראות שאכן תמיד מופיעים בתנאים האלה לוחות ברית .לכן זה נחשב חוק טבע ולא נס שהוא גילוי ישיר
של רצון חופשי של הבורא שלא כפוף לשום חוקיות או שכל ולעיתים קורה ולעיתים לא קורה.
המציאות היא תולדה של התפישה האנושית .החומר המוחשי קיים כי אצל בני אדם יש כח דמיון שכך היא דרך
התפישה שלו ,צורות קיימות כי אצל בני אדם יש שכל עיוני שכל היא דרך התפישה שלו .כל המציאות אינה אלא
דיבור של הבורא עם האדם .יש דרך תפישה שבה הטבע גוזר שכמות היבול תלויה בכמות המים ,ולכן יש במציאות
טבע כזה ,ויש דרך תפישה שלפיה כמות היבול תלויה בצדקה ,ולכן יש טבע כזה .אפשר שיהיו דרכי תפישה שונות
אצל האדם שקיימות בבת אחת ,באדם הבוגר יש תינוק ויש ילד קטן ויש נער וכו' וכו' כולם בבת אחת ,ולכן יש
בו הרבה דרכי תפישה ,והדיבור אליו הוא לפי כל דרכי התפישה שלו ולכן נולד מזה שיש הרבה רבדים שונים של
טבע בעולם שכולם קיימים בבת אחת.
הריבוי של הגלגלים הוא ריבוי של דרכי תפישה .כל גלגל נולד מכח הכיסופים לשכל הנפרד ,והשכל הנפרד הוא
אחד ,רק יש בו מדרגות ש ל תפישה ומזה נולד שיש הרבה גלגלים ,ומזה נולד שיש הרבה שכלים נפרדים .וכמו
שכתבתי לעיל שהמציאות השמיימית מהופכת לתפישה הארצית ושם הכיסופים קיימים בסדר ההוויה לפני הדבר
שהוא זה שנכסף .לפי האמת הכיסופים בוראים את הנכסף ,וכל מציאותו אינה אלא רק כיסופים ותו לא ,אין בו
עצם מלבד זה.
מה שהגלגל הוא כדור מלא ,הכוונה שכל דבר יכול להיות נתפש במדרגת התפישה של הגלגל הזה ,לכן כל
המציאות היא בתוכו .גלגל נמוך ממנו ,קטן ממנו ,הפירוש שזו מדרגת תפישה של קטנות מוחין יותר מהגלגל
הגדול .והגלגל הקטן יכול להיות בתוך הגלגל הגדול אע"פ שהגלגל הגדול אינו חלול ,כי התפישה של הגלגל
הגדול כוללת את התפישה של הגלגל הקטן .כמו שמבוגר יכול לתפוש איך ילד תופש ,זה כלול ביכולת התפישה
שלו אע"פ שהיא גדולה יותר ,ואין צורך לְ פַ נוֹת במבוגר מקום להכיל את התפישה של ילד .כך הגלגל הגדול יכול
להכיל בתוכו גלגל קטן בלי להיות חלול .הטבע של הגלגל הגדול הוא טבע אחר מהטבע של הגלגל הקטן ,עיין
בפרק הקודם בהערה שכתבתי שדבר זה נרמז בדברי אבן סינא שם.
בזה יתבארו דברי אבן סינא בפרקנו .הוא כותב" :אם אתה מניח גוף שיוצר פעולה ,הגוף הזה יוצר את הפעולה
רק אם הפרט של הגוף הזה נעשה פרט שהוא מוחלט ".לא שמענו על חלוקה בין פרט מוחלט לפרט שאינו מוחלט,
ולכאורה אין פשר לחלוקה כזו .אלא הכוונה היא שכדי שגלגל אחד יפעל על גלגל שתחתיו כסיבה פועלת ,הוא
צריך להיות מחולק ממנו לגמרי ,להיות גוף חומרי נפרד ממנו ,כך שלא יהיה אפשר שהגלגל הקטן יהיה נמצא
בתוך הגלגל הגדול בלי שהגלגל הגדול חלול בתוכו בחלל שיש בו כדי להכיל את הגלגל הקטן .אי אפשר שפרט
מרובד מציאות אחד יהיה פועל על פרט מרובד מציאות שונה ממנו .לכן מה שהגלגל הקטן נמצא בתוך הגלגל
הגדול לא מפריע לגלגל הגדול להיות מלא ,כי הגלגל הקטן לא פועל עליו ,כיוון שהוא רובד מציאות אחר (וכן
לגלגל הקטן לא מפריע להימצא בתוך הגלגל הגדול אע"פ שהגלגל הגדול אינו חלול ,כי הגלגל הגדול לא פועל
עליו) .משל לזה הוא שאם יש לסופר דמויות שהוא חשב עליהן במוחו הוא לא יכול לתת להן מכה כמו שהוא
יכול לתת מכה לאדם שחי באותו רובד מציאות כמו שלו.
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באשר לשאלה האם המוכל הוא סיבה למה שהוא נעלה ,חזק ,וגדול ממנו ,כוונתי למכיל ,זה דבר שלא
מצטייר בשום דמיון ,ואינו אפשרי.819

פרק לב
טעות והערה :המכיל והמוכל שניהם אפשריים בו-זמנית מכח סיבה חיצונית להם
אפשר שתאמר :נניח שהסיבה של גוף שמיימי אינה גשמית .אז הכרחי שתאמר שמהנבדל 820מכיל ומוכל
נולדו  -יהיה שנולדו מדבר אחד או משניים .זה בלתי נמנע שאז האפשרות הבו-זמנית של ריק עם הקיום
של המכיל תקרה כמו שהיא קורה באופן שנזכר לעיל .זהו משום שאתה מייחס למכיל קיום מכח סיבה
שקודמת לקיום של המוכל .821ובכן הקשב.

"פרט מוחלט" הכוונה להיות פרט חומרי במין של הגלגלים ,כמו שראובן הוא פרט חומרי במין האדם .לפי האמת,
שכל הגלגלים מלאים ,אז גם במציאות הארצית החומרית המוחשית שאנו חיים בה כאנשים מההמון ,יש את
המציאות של הגלגל הכי גבוה ,כלומר לנו עצמנו יש תפישה גבוהה כזו .בספרי קבלה כתבו שבכל אדם יש נפש
רוח נשמה חיה יחידה .הכוונה שיש בכל אדם את כל דרכי התפישה וגם את דרך התפישה הכי גבוהה ,רק החומר
מטשטש את זה ,ולפעמים יש רגע שבו זה נתפש בצלילות .זו האמת הפנימית ,אבל התפישה החומרית מטשטשת
את זה ,ובמצב רגיל אנו תופשים רק לפי מדרגת התפישה הנמוכה ולפי רובד הטבע הנמוך ,כלומר תפישה חיצונית
שטחית (למשל אדם מוצא ממון רב מוטל בשדה ,אין עליו סימן ולא ידוע של מי הוא ואם יישאר שם יאבד ,והאדם
לוקח את הממון לעצמו .אפשר שמשהו פנימי בתוכו יתעורר וישאל האם באמת זה המעשה הנכון .אפשר הרי
ללכת למשטרה ולנסות לחקור מהיכן הגיע הממון הזה .אין אפשרות לויכוח בין התפישה השטחית לתפישה
העמוקה ,כי הם לא באותה מדרגת מציאות .ההכרעה לאיזה קול האדם שומע אינה מסקנה מדיון וניתוח ,אלא
לאיזה עומק הוא בוחר להתחבר .בספר "החטא ועונשו" מצייר להפליא את התסיסה של מלחמת הכוחות הזו.
לפי התפישה השטחית כל המציאות נוהגת לפי חוקי הטבע שברובד הנמוך ,ולכן אי אפשר שגלגל קטן יהיה בתוך
גלגל גדול בלי שהגלגל הגדול יהיה חלול .אבן סינא אומר שכדי לומר שהגלגל הגדול הוא סיבה לגלגל הקטן
ממנו ,צריך לצאת לתפישה החיצונית שהגלגל הגדול חלול .לפי זה אם לא היה קיים הגלגל הקטן החלל היה נשאר
קיים כחלל ריק .זה אומר שמוכרח שיתקיים הגלגל הקטן כי אי אפשר שיהיה בתוך הגלגל הגדול חלל ריק .ומצד
שני מה שהגלגל הגדול הוא סיבה למציאות הגלגל הקטן הוא רק אפשרות ולא הכרח ,וזה מגיע לסתירה .בזה
תאיר לשונו של אבן סינא בפרקנו.
 819אבן סינא לא כותב נימוק נגד סברא זו שהמוכל יכול להיות סיבה למכיל .הוא רק כותב שאין להעלות את זה
על הדעת .אם כן יש לשאול למה הוא דן בזה והעלה את זה מקודם כשאלה .אלא יש צד שהמוכל כן יכול להיות
סיבה למכיל ,רק שזה צד מאוד עמוק וטמיר וכמעט אין בו שום תפישה ,ולאדם רגיל אין שייכות לזה ,ויש להיזהר
עד מאוד לא לערבב אותו עם ההסתכלות שלנו כי יוצא מזה חורבן .אבל אבן סינא רצה לרמוז למי שראוי לזה על
אותו צד ולכן העלה אותו כשאלה .עיין בזה לעיל חלק ה' פרק ז' בהערות בעניין אין מלך בלא עם.
 820נבדל מחומר ,מופשט.
 821אם למכיל יש סיבה שהיא קודמת למוכל ,הרי שאפשר שיתהווה המכיל לפני שהתהווה המוכל ,ואם כן
כשהתהווה המכיל הוא התהווה עם מקום ריק באמצעיתו כדי שיהיה מקום למוכל אחר כך להכנס לשם.
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עליך לדעת שהקיום של המכיל ְמלַּוֶּוה את האפשרות של המוכל 822רק אם המכיל הוא סיבה קודמת למוכל.
לכן המוכל תהיה לו אפשרות בו-זמנית עם הקיום של המכיל ,מאחר שהקיום של המכיל קובע את שטח
פניו .823לכן מה שממלא את המכיל הוא לא בהכרח בו-זמני עם המכיל אם הראשון הוא מסובב של
האחרון .אלא הוא בהכרח מאוחר לו.
אם ,מצד שני ,המכיל אינו סיבה ,אלא הוא נמצא בו-זמנית עם הסיבה ,אז אין זה מוכרח שהקביעה של
פני השטח הנמוכים שלו תהיה קודמת למציאות של המלאות שבתוכו ,כי קדימה זו אינה זמנית כלל.824
לגבי קדימה מהותית ,היא שייכת רק לסיבה ולא למה שהוא אינו סיבה אלא נמצא בו-זמנית עם סיבה.
אלא אנו אומרים שהמכיל והמוכל הם מוכרחים בו-זמנית משני דברים.825

 822כלומר הריק.
 823אם המכיל מתהווה ראשון ויש חלל ריק באמצעיתו ,פני השטח של החלל הזה (שהם בצד הנמוך של המכיל -
נמוך פירושו קרוב יותר למרכז הגלגלים) הם הגבול החיצוני של המוכל.
 824אלא היא קדימה בסדר הווייה (נקראת גם קדימה מהותית) ,מה שהוא סיבה למציאותו של השני הוא קודם לו
בסדר ההוויה ,או קודם לו במהותו.
 825כמבואר באלפראבי (הובא לעיל בהערות לפרק כט בחלק זה) ,ממה ששכל נפרד מסתכל למעלה על הראשון
ומתאחד איתו בזיווג נולד שכל נפרד נמוך ממנו ,וממה שהשכל הנפרד מכיר את עצמו ומשיג את פחיתותו ביחס
לראשון ,תפישת החסרון היא הולדת הגלגל חומרי שבמדרגת אותו שכל .המציאות של השכל הנפרד כמשיג את
הראשון ומתאחד איתו ומלא ממנו ,היא הסיבה שממנו שופעת התגלות היופי של הראשון ,ומזה נולדת נפש
הגלגל .כמו שהתבאר לעיל פרק ט"ז בעולם העליון סדר ההוויה מהופך לתפישה החומרית של העולם התחתון,
שם מקודם יש את הכיסופים כישות מופשטת כלשעצמה ,עוד לפני שיש מי שהוא זה שנכסף ,ואחר כך מתהווה
מזה מי שנכסף .לכן ממה שהשכל הנפרד קיים כמגלה יופי ,מתהווה נפש הגלגל שנכספת ליופיו .הכרת החסרון
העצמי המוחלט של השכל הנפרד כשהוא בפני עצמו היא בחינת העדר שהיא בחינת חומר וזה גוף הגלגל החומרי.
זה הביאור שהגלגל שיש בו חומר ונפש מתהווה משני דברים.
השכל השני הוא הסיבה לנפש ולגוף של הגלגל השני ששייך לו ,והוא גם הסיבה להולדת השכל השלישי שהוא
הסיבה לנפש ולגוף של הגלגל השלישי ששייך לו ,שמוכל על ידי הגלגל ששייך לשכל השני .נמצא שהשכל השני
הוא גם הסיבה לנפש ולגוף של הגלגל השלישי ,והוא סיבה בבת אחת למכיל (הגלגל השני) ולמוכל (הגלגל
השלישי) .בין השכלים הנפרדים אין חילוק גמור ,אין להם חומר שמחלק ביניהם ,והם כולם גילוי אחד של אותה
אחדות של הראשון .הם הספירות שלפי חכמי הקבלה לא יוצאות מחוץ לאלוהות ,ונדונות כדבר אחד שהרי
האלוהות היא אחת .לכן גם כן אנו רואים שהגלגל השלישי והגלגל השני שמכיל אותו שניהם נמצאים מכח אותה
סיבה.
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פרק לג
טעות והערה :המשך של אותו נושא
אפשר שתוסיף ותאמר שאם מההתחלות שכבר התבררו אפשר להסיק שמדבר לא גשמי 826מתהווה
מכיל ,827וגם שמדבר לא גשמי שני 828מתהווה מוכל ,829אז ההכרחיות של המכיל ושל הדבר הלא-גשמי
השני היא באופן מהותי בו זמנית .830אבל המוכל נפעל על ידי הדבר הלא-גשמי השני .831לכן ,אם תחשוב
על הבו-זמניות שלו עם הדבר הלא-גשמי השני ,832היא תהיה אפשרית .לכן במצב זה שבו המכיל הכרחי,
המוכל אפשרי.833
התשובה לך היא זו ,כשמבקשים את האמת ,נמצא שזה הנושא הראשון של החקירה .התשובה לזה היא
כמו לזה .834המוכל 835אפשרי רק בהתאמה ליחס שלו לדבר הלא-גשמי השני שהוא סיבתו .836יחס זה אינו
מניח כלל את האפשרות של ריק .אלא האפשרות הזו נעשית הנחה על ידי ההסתכלות על הַ ּפְ נִׁים של
המכיל .בנוסף ,ההסתכלות על המכיל קובעת שאין לו שום קדימה על המוכל .לא כל מה שהוא מאוחר
הוא מסובב  -המוכל הוא באמת מאוחר למכיל .837זהו משום שאם קדימה ואיחור היו בהתאמה לסיבה
ולמסובב בהתאמה ,אז היכן שסיבה ומסובב אינם ,שם לא צריכים להיות קדימה ואיחור גם כן .גם מאחר
שמה שנמצא בו-זמנית עם הסיבה אינו בהכרח סיבה ,זה שנמצא בו-זמנית עם מה שהוא מוקדם בסיבתיות
אינו בהכרח מוקדם ,מלבד אולי בזמן.

 826השכל הנפרד השני ,למשל (יש עשרה שכלים נפרדים ,לצורך פשטות הדיון נקטתי משל כאילו מדובר רק על
שניים מהם).
 827הגלגל השני למשל.
 828זה יהיה השכל הנפרד השלישי במשל שלנו.
 829זה יהיה הגלגל השלישי במשל שלנו.
 830בו-זמנית הכוונה מצד סדר ההווייה ולא מצד הזמן .השכל השני הוא סיבה לגופו של הגלגל השני (שמכיל את
הגלגל השלישי) ,והשכל השני הוא גם סיבה לשכל השלישי .נובע מזה שמצד סדר ההוויה הגלגל השני והשכל
השלישי הם במהותם בו-זמניים ,שניהם נולדים במקביל מהשכל השני.
 831המוכל הוא הגלגל השלישי שהוא נפעל על ידי השכל הנפרד השלישי.
 832הוא השכל הנפרד השלישי.
 833עד כאן דברי הטועה.
 834כמו מה שהשבנו בפרק הקודם.
 835הגלגל השלישי במשל שנקטנו בפרק הקודם.
 836זהו השכל הנפרד השלישי.
 837אבל אינו מסובב על ידו (אלא על ידי השכל הנפרד השלישי) .המוכל מאוחר למכיל לא בגלל שהמכיל סיבתו,
אלא בגלל שצריך שיהיה במכיל ריק לפני שיוכל המוכל להתהוות בתוך המכיל .זו לא קדימה סיבתית ,והיא דומה
לקדימה בזמן ,אע"פ שזמן ממש אין כאן כי פעולת השכלים הנפרדים אין בה זמן כיוון שהם לא גשמיים .כיוון
שלא ייתכן ריק ,אלא רק מקום למשהו ,הגבול שנקבע לצד הפנימי של המכיל ,מכריח שיהיה מלאות בתוכו .המוכל
הוא הכרחי מצד אחר ,כלומר אחרי שהתקיים התנאי שיש מכיל מעתה הכרחי שיהיה המוכל ,ואע"פ שהמכיל אינו
סיבת מציאותו של המוכל.
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פרק לד
טעות והערה
אולי תוסיף ותאמר שגם המכיל וגם המוכל מצד עצמם אין להם מציאות הכרחית .כך הריק של שני
המקומות שלהם אין לו מציאות הכרחית גם כן .ובכן הקשב.
אם שני אלה נתפשים ביחד כאפשריים ,אז לא תהיה קביעה של שום דבר ,ולא מקום ,אם אינו מלא .כלומר
לא יהיה שום ריק .מה שקורה קורה רק אם יש קובע .הכרחי שביחד עם הקביעה שלו ,הגבול או שמקיף
מלאות או שאינו מקיף מלאות ,ובמקרה זה יהיה ריק.838

פרק לה
רמיזה
אמירות אלה הן זהות בדיוק ]1[ :ייחוס קדימה סיבתית לצורה של הגוף המכיל ]2[ ,לנפש של הגוף הזה
שהיא כמו צורתו ,או [ ]3לכוליות של הגוף הזה.839

 838המכיל והמוכל הם הגלגלים שהם הנברא הראשון שהוא חומרי .מדובר כאן על כל הגלגלים כולל הגלגל
הראשון .השכל הנפרד אם למשל הוא ספירת חסד ,הוא לא צריך קביעת גבולות מדוייקים ,אם יש השפעה יש
חסד .אבל נברא חומרי מוכרח שהחומר שלו יהיו לו גבולות קבועים במקום מסויים .הקביעה היכן בדיוק יעמדו
הגבולות לא באה מהנברא החומרי עצמו אלא בסיבה הלא חומרית שלו יש מה שקובע שגבולותיו יהיו דווקא
כאלה .העניין של קביעת מקום הגבולות של החומר על ידי הסיבה הלא-חומרית נדון לעיל בפרק י"ד בהערה.
 '839צורה' היא הצורה בלי להסתכל על שייכותה לחומר ,האידיאה הטהורה ,ה'נפש' היא הצורה כשהיא עם תנועה
כלפי התלבשותה בחומר ,הכוליות היא הצורה כשהיא כבר מלובשת כבר בחומר ואחת איתו .הכוונה שהמוכל
אינו נפעל מהמכיל משום ,אלא סיבתו היחידה היא השכל הנפרד שבמדרגתו.
עצמות וכלים
הנושא כאן עוסק במה שחקרו חכמי הקבלה האם הספירות הן עצמות או כלים ,עיין בזה בספר פרדס רימונים מאת
רבי משה קורדובירו שער ד' (הנקרא שער עצמות וכלים) .תחילת לשונו שם היא:
" השער הזה שמו מוכיח עליו ,והוא לבאר בענין הספירות אם הם עצמות המאציל או הם כליו ככלים אל האומן.
והיא מבוכה רבה נפלה בין המקובלים האחרונים כו'"
לפני הכל יש להבהיר היטב שמדובר רק במה שהוא אחרי הצמצום ,ולא באין סוף ברוך הוא שהוא אחדות פשוטה
ומוחלטת בלי מורכבות כלל ובלי שום תפישה.
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כמו שכבר כתבתי יש תארים שנאמרים לגבי הבורא והם תארים חיוביים ,אבל מותר לאמרים כיוון שאינם מתארים
אותו במאפי ין כלשהו שנוסף לעצמו ,אלא רק מגדירים מהו פירוש המילה 'נמצא' כשהיא נאמרת ביחס אליו.
יש תואר חיובי אחד שמותר לומר על הבורא עצמו ,והוא שהוא הכרחי המציאות ,כלומר שהוא נמצא ,שהרי הוא
מקור המציאות ,ממציא כל נמצא ,ואנו עדים שיש מציאות ,ושמציאותו הכרחית ,כלומר אינו נמצא כהגדרה שיש
לה קו שמפריד בין נמצא ללא-נמצא ,כי זה שייך רק בעצמים שמציאותם מוגדרת ומוגבלת ויש בה אפשרות שלא
להימצא .זהו שכתב המו"נ א' נ"ז שהוא "נמצא ולא במציאות" .כלומר הוא נמצא ,זה ברור כי יש מציאות והיא
ממנו ,וכמו שכתב המו"נ א' נ"ב בחלק החמישי ,אבל מציאותו אינה במובן של 'מציאות' כפי הגדרתה בשפה
שלנו שהיא מציאותו של עצם מוגבל ,שמכיוון שהוא מוגבל ומוגדר הוא יכול גם שלא להימצא (לכל א' אפשר
לחשוב על לא-א' וזה משום ש א' הוא הגדרה של משהו והיא תמיד שווה א' ,ואז ב' שאינו נכלל בהגדרה של א'
הוא לא-א' .אבל מה שאינו מוגבל בהגדרה לא יתכן לחשוב עליו שאינו נמצא).
יש תואר חיובי על הבורא שמציאותו אינה מוגבלת (כבר הארכתי במקומות אחרים למה בהכרח זה תואר חיובי
ולא שלילה בלבד)' .מציאות' היא רק מילה .מה התוכן שלה? מה זה להיות נמצא במובן הכי פשוט וראשוני?
ההבנה המודרנית של מציאות היא של קבוצה במובן המתימטי שמכילה את כל מה שנמצא .אם לא מסתכלים על
העצמים שנמצאים אלא על הקבוצה לחוד ,היא כמו קבוצה מתימטית ,רק הגדרה לוגית .התפישה החומרית של
כח הדמיון לא תופשת כלל מציאות של דבר מופשט .לכן התפישה היא של משהו ריק וכמו הגדרה בלבד .השכל
העיוני רואה באופן בלתי אמצעי את המציאות המופשטת ,כמו שעין רואה את הגוף שלפניה .המציאות המופשטת
כמושג מופשט היא משהו שרואים ,שקיים ממש .היא לא הגדרה ריקה מתימטית .למרות שאין לה שום הגדרות
היא בכל זאת משהו .זה נתפש רק בתפישה מופשטת.
לפני הצמצום המושג מציאות לא נתפש כלל גם לא על ידי השכל העיוני ,לא כי הוא הגדרה ריקה אלא כי האדם
שם בטל לחלוטין ממציאותו והוא כמו טיפה שנפלה לים ובטלה מציאותה ויש רק ים ,כך יש רק אחדותו הפשוטה
ותו לא ואין שום השגה ושום אמירה.
בצמצום יש שתי מדרגות ,האחת נקראת 'עצמות' והשנייה נקראת 'כלים'.
עצמות היא אמירה על מה השכל העיוני רואה כשהוא רואה את המציאות של הבורא .למשל שמציאות פירושה
חיים .יש כאן סכנת הגשמה עצומה ,כי אנו מייד מפרשים כפי תפישת הדמיון החומרית שמדובר על משהו שהוא
חי .יש שני דברים ,יש את המשהו ,הנושא ,ועליו אומרים נשוא ,שהמשהו הזה הוא חי .זו הגשמה כי אז אומרים
שיש קבוצת החיים ,יש מושג של להיות חי ,והמשהו כלול בקבוצה הזו ,הוא מתואר בתואר הזה .ואז יש שני
דברים ,המשהו והתואר .זו הגשמה וכפירה ואלילות .מותר רק לומר פירוש המילה 'משהו' הוא 'חי' .אין 'משהו'
שהוא 'לא חי' כמו שאין משולש שאין לו שלוש צלעות .לומר שמשולש הוא בעל שלוש צלעות אינו אפיון של
המשולש ,אינו אמירת תואר עליו ,אינו הכללתו בקבוצת בעלי שלוש צלעות שהיא קבוצה שהיא משהו נפרד ממנו.
אין משהו שהוא משולש .יש רק משולש .זה כמו לומר שהאור מאיר או בהיר ולא חשוך .זה מעביר תפישה פשוטה
במציאותו הפשוטה ולא תיאור שלו או הכללתו בקבוצה של מאופיינים באפיון כלשהו .אחרי הצמצום נפתחה
האפשרות שהשכל העיוני יתפוש את מציאותו עצמה ויתפוש שאצלו להיות מצוי הוא להיות חי וחכם.
וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' ז'" :והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן
ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין" .וכמו שכתב במו"נ א' נ' על ההצטיירות בשכל שהיא בשתיקה ואין
לה מילים.
זה מה שכתב המורה נבוכים א' נ"ג:
"ויהיה כל תואר נמצא בספרי האלוה ית' הוא תואר פעולתו לא תואר עצמו; או מורה על שלמות מוחלט לא שיש
שם עצם מורכב מענינים מתחלפים []...
ואשר תדעהו  -כי ענין החכמה בו ית' הוא כענין החיים להיות כל משיג עצמו חי וחכם בענין אחד; זה כשנרצה
ב'חכמה'  -השגת עצמו .והעצם המשיג הוא בעצמו העצם המושג בלי ספק  -שאינו לפי דעתנו מורכב משני דברים
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דבר ישיג ודבר אחר לא ישיג כאדם המורכב מנפש משגת וגוף בלתי משיג .וכשנרצה באמרנו 'חכם'  -משיג עצמו
יהיו החכמה והחיים ענין אחד.
][...
ולזה נאמר אנחנו קהל המיחדים באמת כמו שאנחנו לא נאמר שבעצמו  -ענין נוסף בו ברא השמים וענין אחר בו
ברא היסודות וענין שלישי בו ברא השכלים  -כן לא נאמר שבו  -ענין נוסף בו יוכל וענין אחר בו ירצה וענין שלישי
בו ידע ברואיו; אבל עצמו אחד פשוט ואין ענין נוסף עליו בשום פנים  -העצם ההוא ברא כל מה שברא וידע  -לא
בענין נוסף כלל"
ובשמונה פרקים כתב הרמב"ם:
" כבר התברר בחכמה האלוהית ,רצוני לומר" :מה שאחר הטבע" ,שהאלוהים יתברך אינו יודע בידיעה ,ולא חי
בחיים ,עד שיהיה הוא והידיעה שני דברים כאדם וידיעתו ,כי האדם זולת הידיעה והידיעה זולת האדם והרי הם
שנים .ואלמלי היה האלוהים יודע בידיעה ,היה מתחייב הריבוי ,והיו הנצחיים רבים :האלוהים ,והידיעה שבה הוא
יודע ,והחיים שבהם הוא חי ,והיכולת שבה הוא יכול; וכן כל תאריו .ולא הזכרתי לך אלא טענה קרובה ,מובנת
להמון העם .כי הטענות והראיות המבטלות לזה ,הרי שהן חזקות מאוד ומופתיות .הן הוכח שהוא יתברך תאריו,
ותאריו הוא  ,עד שיאמר :שהוא הידיעה והוא היודע והוא הידוע; והוא החיים ,והוא החי ,והוא הממשיך לעצמו
את החיים; והוא הדין שאר התארים.
ואלו עניינים קשים ,אל תבקש להבינם על בוריים מתוך שתיים שלוש שורות מדברי .ולא תשיג מהם ,אלא סיפור
דברים בלבד .ולשם עיקר גדול זה לא התיר הלשון העברי לומר" :חֵ י ה'" ,כמו שאמרו" :חי פרעה" (בראשית מד,
טו)" ,חי נפשך" (שמואל א א ,כו); רצוני לומר :שם נסמך .כי הנסמך והסומך שני דברים חלוקים; ואין הדבר
נסמך לעצמו .ולפי שחיי האלוהים הם עצמותו ,ועצמותו היא חייו ואינם דבר אחר חוץ ממנו ,לא נאמרה בהם
הסמיכות .אך אמרו" :חַ י ה'" ,והמכוון שהוא וחייו דבר אחד.
וכבר התברר ב"מה שאחר הטבע" [המטאפיזיקה] גם זה ,שאין כוח בשכלנו להקיף מציאותו יתברך על בוריה
[כאן הוא מבאר שמה שאנו אומרים שתאריו זה הוא ,והוא תאריו ,כלומר מה שהוא חי וחכם זה לא יוצא מעצמותו
אלא זה עצמותו ,כל זה רק אחרי הצמצום ,ולפני הצמצום מצד אין סוף הפשוט גם את זה אי אפשר לומר .].וזהו
לשלמות מציאותו וחסרון שכלנו; ואין למציאותו סיבות שיודע בהן; ושקוצר שכלנו להשיגו כקוצר אור העין
להשיג את אור השמש .שהרי אין זה לחולשת אור השמש ,אלא משום שאור זה יותר חזק מן האור הרוצה להשיגו.
ודברו בעניין הזה הרבה ,והכל דברים נכונים ,ברורים.
ולכך יתחייב שלא נדע גם את ידיעתו ולא נקיפנה בשום פנים ,מאחר שהוא  -ידיעתו ,וידיעתו  -הוא .ועניין זה
תמוה נפלא .והוא אשר נעלם מהם ואבדו .כי הם ידעו שמציאותו יתברך בשלמות המיוחדת לו לא תושג ,ובקשו
להשיג ידיעתו ,עד שיחול עליה שכלם.
וזה דבר שאי אפשר :שאלמלי היקפנו ידיעתו ,הקפנו מציאותו ,מאחר שהכל דבר אחד .כי השגתו ,בשלמות היא,
שיושג כמות שהוא במציאותו עם הידיעה ,והיכולת ,והרצון ,והחיים ושאר תאריו הנעלים".
יש לנו הסתכלות של שכל עיוני פשוט שרואה באופן ישיר את המושג מציאות כמו שמתפרש אצל הבורא ,והוא
רואה שאצלו להיות 'נמצא' זה להיות חי וחכם ויכול ורוצה .ואנו יכולים לקבל את התארים האלה רק אם הם
עצמותו ולא משהו אחר מעצמותו שעצמותו מתוארת בה .כלומר לא שיש משהו שנמצא והוא חכם ,אלא להיות
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חכם זה להיות נמצא .זו מחלוקתו עם המדברים שאמרו את התארים חי חכם יכול ורוצה והרמב"ם במו"נ א' נ"ג
חלק עליהם בחריפות והוא בעצמו בשמונה פרקים אומר שנכון לומר תארים אלה עצמם .אלא שאצל המדברים
התפישה מגושמת והם תופשים כדרך תפישת עצמים חומריים שמקודם יש משהו שהוא המציאות הערומה שאין
לה שום תואר ואינה נתפשת כלל ,כי אינם יכולים לתפוש את המופשט ,והמשהו הזה מתואר בתואר למשל שהוא
חי .התואר אומר שיש משהו נפרד מאותו עצם ,הוא הסוג 'חי' ,והעצם משתייך לתואר הזה .וכך הם חושבים על
הבורא שהוא נכלל בסוג 'חי' כמו שסוס נכלל בסוג 'חי' .הם אינם יכולים לתפוש שהבורא הוא החיים עצמם
כמושג כללי לחלוטין ופשוט לחלוטין ,משולל לחלוטין מ'משהו שהוא זה שחי' אלא רק החיים כשלעצמם בלי
'משהו' כלל.
התפישה המופשטת בתואר של הבורא כ'חי' ,היא תפישה בעצמותו ,היא תפישה במשהו שאין לו שום הגדרה
ושום מוגבלות והוא לא 'משהו' ,הוא לא מהות ,הוא יישות טהורה ,הוא רק נמצא ולא מוגדר כמהות כלשהי ,אי
אפשר להגדיר באמת מהם החיים במהותם העצמית ,ולכן ה'חיים' כמושג מופשט (ולא כמשהו שהוא חי ,שזה
בהכרח תפישה שיש לה גבול) הם עצמות ולא כלים .וכך החכמה היא עוד בחינה לא מוגדרת בעצמותו אם היא
נתפשת כמושג מופשט ולא כמשהו שיודע משהו .אלא הידיעה כשלעצמה בלי 'משהו' כלל .כך כבר יש לנו שתי
בחינות שונות ששתיהן עצמות .על דרך זו אפשר ללמוד את כל הספירות כעצמות.
כלי פירושו מלשון כליון ,כלומר סוף ,גבול .כלי הוא 'משהו' ,מתחיל כאן ונגמר שם ,יש לו הגדרה וגבול .למשל
השמש היא כלי לגילוי אור אין סוף הפשוט ,כי אפשר להתבונן בה בדרך שמביאה לאהבתו ויראתו "בשעה
שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ,ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ ,מיד הוא אוהב
ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול כו' (הלכות יסודי התורה ב') ".החכמה אין לה קץ ,היא
זיו גילוי האין סוף ,והיא מאירה על מעשיו וברואיו שהם יכולים להיות גם גופים חומריים מוגבלים כמו השמש
והירח .זה כמו שיש אלומת אור חזקה וגדולה בלילה ,כמו קרני השמש בחלל החיצון ,ולא רואים את האור ,ויש
בלון שעף ,או חללית בחלל ,והבלון או החללית מוארים ורואים את האור מונח עליהם כמו כתם מוגבל .זה הפירוש
של גילוי האור באמצעות כלי .השכל המופשט זה כמו מכשיר שיכול לראות את האור גם בלי עצם שעליו האור
נופל ,הוא עדיין יכול לו מר משהו על האור למרות שהוא רואה דבר בלי גבולות ,וכגון שהאור מאיר או בהיר או
היפוכו של חושך .אבל זו לא תפישה דרך כלי למרות שהיא אומרת משהו חיובי ולא רק שלילות" .והצורות שאין
להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין"
השכלים הנפרדים פירושם שהם מופשטים לגמרי מחומר .חומר הוא לא רק מה שנתפש בחושים ,אריסטו כתב
שחומר הוא האפשרות ,כל דבר מוגדר יש בו אפשרות ,והיא להיות לא כפי ההגדרה .אם מידת החסד זו הגדרה,
אז יש משהו שהוא לא-חסד כי אינו עונה על ההגדרה ,וכגון אכזריות .יש אפשרות למשהו להיות חסד או להיות
אכזריות ,ליתר דיוק לא-חסד ,כל מה שאינו חסד ולדוגמה אכזריות .בהבנה כזו חסד הוא לא ספירה ,הוא לא
עצמות ,אלא כלי ,הוא תואר .ואז הוא מוכרח להתפרש כמו שכתב במו"נ א' נ"ד שהוא פועל פעולות של חסד ולא
שהוא עצמו מתואר בתואר המוגדר של חסד .בפרדס רימונים שם כתב שהספירות הם גם עצמות וגם כלים .זה
תלוי עד כמה התפישה בהן מופשטת (התפישה המופשטת כוללת גם את התפישה הפחות מופשטת ,ולכן הספירות
הן גם כלים וגם עצמות .בתפישה המגושמת הן רק כלים).
ספירת חסד או מידת החסד היא עצמות ולא רק כלי ,רק כשאינה מוגדרת והיא מציאותו של הבורא עצמו .אפשר
מעט משל בזה מכך שנחשוב שבכל דבר אפשר לראות חסד (למשל בספר אדם חי ,חלק א' סיפור שלישי הנקרא
"ורד" ,עמ'  ,24כתבתי על אשה שחלתה בסרטן ומצאה בזה חסד גדול) .התורה היא שרטוט אדריכלי של העולם
כמו שנאמר בבראשית רבה א' א' והיא כולה גמילות חסדים ,וכתוב עולם חסד יברא ,אין מאומה מלבד חסד בכל,
הכל הוא מציאות פשוטה של חסד וכל הפרטים הם רק התגלויות של החסד המוחלט הזה .כאילו החסד הוא
החומר שממנו כל העולם עשוי ,הכל מגולף בחתיכה אחת של חסד .כך נתפש שהחסד הוא המציאות עצמה ולא
תואר של המציאות .אז המילה חסד מחליפה את המילה אלהים ואין בכך מאומה כי אין אלו שתי משמעויות
שונות.
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למתבונן גם אין מאומה מלבד דין האלוה בכל ,הכל הוא אש אוכלה של התבטלות המציאות כלפי האל ,בבחינת
עזה כמוות אהבה .גם הכל הוא חכמה של הבורא ואין מאומה שאינו חכמת הבורא .גם הכל הוא חיים .כך יש לנו
תפישות שונות שכולן יכולות להחליף את המילה אלהים או את המילה מציאות ,ואין להן גבול ,לכן אינן בגדר
כלי .כך הוא האופן שאם לומדים אותו עוד ועוד יותר מופשט ,מגיעים לתפישה שהספירות הן עצמות ולא רק
כלים.
לכן השכלים הנפרדים נקראים נפרדים ,כלומר נפרדים מחומר ,מופשטים .כי אין להם הגדרה ואין בהם אפשרות
להיות או לא להיות אלא הם מציאות פשוטה שכוללת הכל ואי אפשר לחשוב שאינה.
אפלטון בטימיאוס דיבר בעניין זה .ארבעת היסודות הם ארבעת אותיות שם הוי"ה ברוך הוא ,שהם הספירות (יו"ד
הוא הנמשל של אש הוא ספירת חכמה (קוצו של יו"ד רומז לכתר שהוא הנמשל של החומר החמישי) .ה"א היא
הרוח היא ספירת בינה ,וא"ו הוא המים הוא ששת הספירות שמתחת לבינה ,מחסד עד יסוד ,וה"א אחרונה היא
העפר ,ספירת מלכות .האש הטבעית החומרית היא במציאותה הטבעית משל לאש העליונה שהיא ספירת חכמה,
כי כל המציאות והטבע אינם אלא רק משל לעליונים שהם רק משל לבוראם) .היסודות אינם עצם מסויים מוגבל
ומוגדר שהוא כלי ,אלא הן בחינות תפישה באחדות מציאותו של הנמצא המופשט .אפלטון ממשיל את הנמצא
המופשט בזהב ,ואומר שהיסודות הן רק הסתכלות על הזהב עצמו ולא הסתכלות על משהו שיש לו הגדרה מהו.
אני מעתיק דברי אפלטון בטימיאוס בעניין זה (מעמ' ( 49ועיין גם דבריו שם מעמ'  48מתחילת סיפור הבריאה
השני ,שהכל המשך אחד)):
"בכך אמרנו את האמת בענין זה ,אך יש להוסיף ולהבהירה ,ואין זה דבר קל; ולא כל שכן ,כיון שלשם כך נצטרך
תחילה להשיב על קושיה מוקדמת בענין האש וחבריה .הרי קשה לומר על כל אחד מהללו ,מה הוא זה שאמנם יש
לקרוא לו "אש" ,ולא "מים" ,או איזה מהם אמנם ייקרא בשם מסויים ,ולא בכל אותם השמות יחדיו ,או בכל אחד
מהם לחוד ,כדי שידובר בהם בלשון בטוחה ונאמנה .כיצד ,אפוא ,ובאיזה מונחים נדבר בענין זה ,ומה היא אותה
קושיה שבטעם טוב יש להקשות אותה תחילה באותה סוגייה?
קודם כל ,אשר למה שנקרא בפינו מים; כשדבר זה מתגבש ,הרינו רואים  -כפי שנראה לנו  -שהוא נהפך לאבנים
ואדמה ,ובחיות אותו הדבר גופו מתנדף ומתפרד ,הריהו נעשה רוח ואויר; ואויר שמשתלהב נעשה אש .ובהיפוכו
של תהליך זה ,כשהאש מתלכדת וכבה ,הרינו רואים אותה חוזרת לצורת האויר ,והאויר ששוב מתחבר ומתלכד,
נהפך לעינינו לענן וערפל; וכשהללו מוסיפים ומתלכדים ,רואים אנו מים ניתכים מהם; וממים שוב תיווצרנה
אדמה ו אבנים :וכך ,לפי הנראה ,הרי הם עוברים במעגל באותו תהליך ההתהוות שבו הם מולידים זה את זה.
ומאחר שאף לא אחד מאותם הדברים מופיע ,אפוא ,כאותו הדבר עצמו - ,על איזה מהם נוכל להגיד בפה מלא
שהוא המסויים הזה ולא אחר ,ולא נבוש לאחר מכן? אין אפשרות לכך; אולם שיטת הדיבור בעניינים אלו ,שתהא
בטוחה לאין ערוך יותר מכל שיטה אחרת ,אינה אלא זו :מדי הסתכלנו בדבר-מה המתחלף תדיר  -כגון אש  -עלינו
לדבר על אש זו בחינת "מה שעשוי כך" ,ולא בחינת "דבר זה"; ועל מים לא נדבר בחינת "אלה" ,אלא לעולם
בחינת "מה שעשוי כך וכך" .אף על דבר אחר אין לנו לדבר כאילו היה בו משום קיום .בין כל הדברים שאנו
רומזים אליהם במלים "זה" ו"הלה" ,ומדמים בנפשנו שאנו מציינים בהן דבר -מה מסויים .שכן הולכים דברים
אלו ומתחמקים ,ואינם ממתינים עד שתאמר ,הלה" ו"זה" ,או כל מלה אחרת המתארת אותם כבני קיימא .ועלינו
להימנע לגב יהם מכל הביטויים הללו ,ולתאר כל אחד מהם ,וכולם כאחד ,כאיכויות מסוימות ,שמדי בוא תורן
במעגל ,תוכרנה בתכונתן זו .ובשם "אש" עלינו לקרוא למה שבכל הזמנים כך הוא עשוי; והוא הדין לגבי כל מה
שיש בו משום התהוות .ורק אותו הדבר שבתוכו מתהווים כל אלה לעולם ,כשהם מופיעים בו ושוב כלים מקרבו,
 אותו בלבד מותר לנו לכנות במלים "זה" ו"הלה" ,ולא להתייחס באחת המלים האלה למה שהוא בעל איכותפלונית  -בהיותו חם או לבן או בעל איזו שהיא איכות אחרת המנוגדת לניגודה  -ולא לכל צירוף של איכויות אלו.
אולם חייב אני להשתדל שאבהיר זאת ביתר בירור .משל למה הדבר דומה? אדם הצר בזהב כל מיני צורות ,ומשנה
בלא הפוגה כל צורה וצורה לכל שאר הצורות ,ופונה אליו אדם אחר ,מצביע על אחת מהן ושואל מה זאת ,כלום
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מבחינת האמת לא ילך הלה בדרך הבטוחה לאין ערוך מכל אחרת ,לכשישיב" :זהב"? ואילו את המשולש וכל
שאר ה צורות שייעשו בזהב לא יזכיר בשמותיהם ,כיון שהם משתנים בשעת הזכרת שמם; ויש להסתפק בכך ,אם
בבטחון-מה ניתן לתארם כאיכויות מסויימות .והוא הדין באותו טבע שקולט את הגופים כולם .הוא ייקרא תמיד
אותו הדבר עצמו; שלעולם אין הוא חורג במאומה מכוח הפעולה המיוחד לו :הרי הוא תמיד קולט את כל הדברים,
ובשום פנים ואופן מעולם לא סיגל לעצמו תכונה הדומה לדבר מהדברים שנכנסו לתוכו .מטבע ברייתו הרי הוא
בחינת אם דפוס לכל דבר ,והדברים שנכנסים לתוכו משנים ומגוונים אותו ,עד שבגללם ייראה כאילו לעתים הוא
עשוי כך ,ולעתים כך; בעוד שהנכנסים ויוצאים יש לקרוא להם העתקים של הדברים הקיימים לעד ,שאת דפוסם
קיבלו עליהם בדרך משונה שקשה לתארה במלים ,ועוד נחזור אל ענין זה.
אולם לפי שעה עלינו להבחין בשלושה מיני דברים :מה שהולך ומתהווה; זה שבתוכו מתהווה המתהווה; וזה
שכדמותו הוא נעשה .ואמנם ניתן להמשיל את המקבל  -לאם ,את מקור הצורה  -לאב ,ואת המתהווה ביניהם -
לצאצאם .ועלינו לשים דעתנו על כך ,שלמען יווצר דפוס שיהא מגוון בכל הגיוונים שבעולם ,צריך שנושא הדפוס
יהא נקי מכל אותן התכונות שהוא עתיד לקבל ממקום אחר ,ולא ,אין הוא מוכשר לתפקידו .שאילו דומה היה
לאחד הדברים שהולכים ונכנסים אצלו ,הרי שבשעת כניסתם של דברים שטבעם מנוגד לו ,או שונה ממנו לחלוטין,
היה משבש בקבלתם ועיצובם של אלה ,ותואר מראהו היה משתקף במראיתם שלהם .לפיכך ,מה שמיועד לקבל
בתוכו את כל סוגי הדברים ,צריך שיהא מחוץ לתחומו של כל מין ומין ,בדומה לאותו בסיס שמייצרי התמרוקים
טובי הריח מתקינים להם תחילה לפי שיטת אומנותם :הרי לקבלת הבשמים הם מכינים נוזלים שבמידת האפשר
אין בהם שום ריח .וכן כל השולחים ידם להדפיס רשמי צורות באיזה שהוא מן החמרים הרכים ,אינם מניחים
לשום צורה שתהא ניכרת בו מלכתחילה ,אלא ראשית מלאכתם היא לעשות את פני החומר הרך שווים וחלקים
ככל האפשר .ובאותה דרך עצמה ,מה שעתיד לקלוט יפה ,בכל כולו ופעמים רבות ,את צלמי הדברים המושכלים
והנצחיים ,נאה לו להיות מחוץ לתחום המינים כולם .מטעם זה ,אמו ובית קיבולו של מה שנתהווה בתחום הנראה
או בתחום המוחש בדרך כלל ,אל-נא ייקרא בפינו אדמה ,או אויר ,או אש ,או מים ,ואף לא בשם צאצאיהם או
אבותיהם של הללו; מאידך גיסא ,לא נבוא לידי טעות לכשנקרא לו דבר בלתי נראה וחסר תואר ומכלכל כל,
שבדרך תמוהה ביותר לוקח חלק במושכל ,והשגתו קשה עד מאוד .ואילו במידה שאפשר לעמוד על טיבו בעקב
הדברים שכבר נאמרו ,יהא הסברו הנכון ביותר כדלהלן :חלקו שנשתלהב מדי פעם בפעם נראה כאש; חלקו
שנעשה נוזל  -כמים; וכאדמה ואויר הריהו נראה באותם מחלקיו שקלטו את צלמיהם של הללו[ .ועיין עוד שם
המשך דבריו]"
אבן סינא מאריך לברר שהסיבה לגלגל אינה הגלגל שמעליו ,אלא רק השכל הנפרד .כי מה שגוף חומרי הוא סיבה
של מציאות גוף חומרי אחר שייך רק בכלים ,והשכלים הנפרדים אינם כלים אלא עצמות ,והגלגלים הנובעים מהם
כולם בבחינת הנברא הראשון מהעצמות ולא מה שנברא בתיווך ,גוף מגוף .כי כל הגלגלים הם בחינות של הגלגל
העליון שה וא הבוהו שהוא ההגדרה הראשונה שמתקבלת מהעצמות ולא הגדרה מהגדרה שהיא סגורה ולא שייך
בה כל כך הביטול אל העצמות .זה מה שכתב לקמן פרק ל"ז שהשכלים הנפרדים סיבתם היא מהאחד ואינה גשמית.
ולא כאן המקום להאריך יותר בעניינים עמוקים אלה.
לשון ספר יצירה:
"עשר ספירות ב לי מה ,מדתן עשר שאין להם סוף ,נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת.
שאדון יחיד ואין שני לו .ולפני אחד מה אתה סופר"
לפני הצמצום מה אתה סופר ,אין בחינות שונות בעצמות .לעשר אין סוף ,הכוונה שהספירות אינן מוגדרות' ,סוף'
הוא הגדר של ההגדרה ,כלומר אין הגדרה לחסד ,הכל הוא חסד ,גם מחלת סרטן וגם כל דבר .כלומר לחסד אין
סוף ,וכן כל עשר הספירות אין להם סוף .סופן זה הריבוי שלהן ,מה שיש בהן התגלות מצומצמת של העצמות,
'תחילתן' זו האחדות שכולן הן צמצום מהאין סוף האחד הפשוט המוחלט .הגחלת היא האין סוף שהוא חשוך כי
הוא נעלם והוא מקור הכל ,הגחלת היא מקור השלהבת ,והשלהבת יש בה ריבוי גוונים אבל כל גוון הוא הגוון של
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פרק לו
השלמה :גופים שמיימיים אינם יכולים להיות סיבה לגופים שמיימיים אחרים
התברר שהגופים השמימיים אינם כאלה שמקצתם הם סיבות למקצתם .אם תתבונן ,תדע שהגופים פועלים
רק דרך הצורות שלהם ,ושהצורות שמתעצמות בגופים ,840ושהן הַ ְשלֵמּות של אותם גופים ,841פועלות את
פעולותיהן רק בתיווכו של מה שמחמתו הן מתעצמות .הגוף לא מתווך בין דבר שלם 842ובין זה שאינו
גוף  -יהיה זה חומר או צורה - 843כזה שפועל ששניהם 844יימצאו תחילה ,ואז משניהם הוא פועל שהגוף
יימצא .לכן צורות גשמיות 845אינן סיבות לא לחומרים ולא לצורות של גופים .אבל אולי הם מכינות גופים
אחרים לצורות של מה שמתחדש בהם ,או למקרים.846

כל השלהבת ,וכל גווני השלהבת הם גילוי של הגוון שנובע מהגחלת אם כי היא עצמה נשארת חשוכה כלומר לא
נתפשת.
 840בעולם שיצא מעולם השכלים הנפרדים להווייה חומרית ,להיות קיים פירושו להיות עצם ,עצם פירושו אחדות
של חומר וצורה .הצורה שמכוחה העצם הוא עצם ,היא הצורה שמתעצמת בו ,כלומר שיוצאת בו לפועל מהווייה
של צורה מופשטת להווייה של עצם.
 841האדם הוא 'חי' במהותו וצורתו ,אבל זה לחוד אינו שלמותו אלא דווקא להיות מדבר היא שלמותו.
 842שהוא אחדות של חומר וצורה ,כלומר עצם או גוף.
 843מה שאינו גוף אינו לא חומר ולא צורה .צורה במובן המדוייק היא מה שמצטייר בחומר ,או מתעצם בו (מצטייר
אין הכוונה לתואר חיצוני ,אלא לצורה המהותית ,למשל מה שאדם הוא חי מדבר זהו צורתו ,וזה נקרא צורה כי זה
מה שמצטייר בבשרו ועם הבשר מתעצם להיות גוף ,עצם .ליישות מופשטת לגמרי קוראים במובן המדוייק שכל
ולא צורה.
 844החומר והצורה.
 845כלומר צורות שהצטיירו בחומר .להבדיל משכלים שבמהותם הם תמיד מופשטים ולא מצטיירים בחומר .לעיל
פרק ל"ב בהערה ביארתי איך מהשכל הנפרד נפעלים גם הצורה (דהיינו הנפש הנכספת) ,וגם החומר ,של גוף
הגלגל ,ואיך מכח השכל הם מתאחדים .זו כוונת אבן סינא כאן שיש סיבה ראשונה שאינה לא צורה ולא חומר
אלא שכל ,ומכוחה נפעלים החומר והצורה שמצטיירת בו והאיחוד שביניהם.
 846כאן מדובר על העצמים שבעולם שתחת גלגל הירח ,שמורכבים מארבעת היסודות ,והם בתנועה מתמדת של
התהוות והפסד ,שהרי רק בהם שייכים מקרים .גופים מכינים גופים אחרים לקבל מקרים ,וכגון אש שמחממת מים
על ידי שהיא מכינה את חומר המים לקבל בפועל את מקרה החום שקיים במים כאפשרות ,או שגופים מכינים את
החומר להתחדשות של גופים אחרים ,וכגון האב שמזריע ומחמם ומנענע את הטיפה עד שהיא נעשית מוכנה לקבל
את שפע צורת אדם מנותן הצורה הוא השכל הפועל .כל זה הוא בעולם החומרי שתחת גלגל הירח ,של ארבעת
היסודות ,ומשום כך נדמה לנו שגם בגופים השמימיים גוף יכול להיות סיבה להתהוות של גוף אחר ,ובאמת אין
זה כך.
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פרק לז
הדרכה ולימוד :הבורא ברא אחד ,ובתיווך האחד הזה נבראו השכלים ובתיווכם
הגלגלים
התברר לך שקיימים עצמים שאינם גשמיים ,847וזה שקיומו הכרחי הוא רק אחד ויחיד ואינו חולק עם שום
דבר אחר סוג או מין .848לכן הריבוי של עצמים שאינם גשמיים הוא מסובב .849למדת גם שסיבותיהם של
הגופים השמימיים אינן גשמיות ,לכן הם נוצרים על ידי הריבוי הזה .בנוסף ,למדת שלא ייתכן שזה
שמציאותו הכרחית יהיה התחלה לשני דברים ביחד ,אלא רק על ידי התיווך של אחד מהם ,ולא התחלה
לגוף 850אלא רק על ידי תיווך .851לכן בהכרח שהמסובב הראשון של זה שמציאותו הכרחית הוא מבין
השכלים והוא אחד ,ושהשכלים האחרים נוצרים על ידי התיווך של האחד הזה ,ושהגופים השמימיים
נוצרים על ידי התיווך של השכלים.852

 847למדנו שיש נבראים שהם בבחינת עצמות ולא כלים ,כמבואר לעיל בסמוך ,וזה הפירוש של להיות לא-גשמי.
 848הכוונה שהתארים אינם סוג ,כלומר מה שהאלוה חי אין הכוונה שהוא נכלל בסוג החיים ,אלא הוא וחיים זה אחד גמור.
וכמו שכתבתי לעיל פרק ל"ה על עצמות וכלים.

 849כלומ ר השכלים המרובים אין מציאותם הכרחית מצד עצמה ,כי הכרחי המציאות מצד עצמו הוא רק אחד ולא
ריבוי .לכן השכלים המרובים הם הכרחי מציאות מצד אחר ,כלומר הכרחיות מציאותם היא על ידי שיש סיבה
חיצונית להם ,שאחרי התנאי שהיא קיימת אז מציאותם הכרחית ,אבל אם הסיבה לא תהיה קיימת הם לא יהיו
נמצאים.
לפי מה שביארתי על עצמות וכלים ,הכוונה כאן שהכרחי המציאות הוא אחד לפני הצמצום ,בבחינת אין סוף,
והוא סיבה לצמצום שבו עצמותו נגלית בבחינות שונות שכולן זה עצמותו האחת .וכעין הגוונים שבשלהבת שכל
אחד מהם הוא הגוון של השלהבת כולה ולא רק שהוא הגוון של המקום המוגדר ההוא שבשלהבת ,כי אינה נחלקת
למקומות מוגדרים כלל ואף על פי כן יש בה ריבוי גוונים.
 850גוף הוא שני דברים ,חומר וצורה.
 851עניין התיווך התבאר לעיל פרק כ"ו בהערות ,עיין במיוחד בדברי המהר"ל שהבאתי שם (נצח ישראל פרק ג').
 852אופן התיווך הזה התבאר לעיל פרק כ"ט בהערות ,לפי דברי אלפראבי ,ובעוד מקומות לעיל בחלק זה.
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פרק לח
לימוד נוסף :השתלשלות הגלגלים והשתלשלות השכלים הנפרדים הם מהלכים
מקבילים בו-זמניים
לא יתכן שהשכלים הנפרדים יהיו מסודרים  -כמו שהם מסודרים  -ושגוף גשמי יהיה מוכרח על ידי השכל
האחרון שביניהם .853זהו משום שלכל גוף שמיימי 854יש שכל שהוא ההתחלה שלו .גוף שמיימי לא נוצר
על ידי תיווך של גוף שמיימי .855כך שזה הכרחי שהגופים השמימיים מתחילים להתקיים בו-זמנית עם
857
ההמשכיות הנצחית של השכלים ,856במידה שהקיום של השכלים בהכרח יורד במדרגות המציאות
לאורך קו הירידה של הגופים השמיימיים.
 853יש עשרה שכלים נפרדים ,והאחרון שבהם הוא השכל הפועל .במו"נ ב' ד' כתב שהיחס בין השכל הפועל
לעולם הארצי של ארבעת היסודות הוא אותו יחס כמו של שאר השכלים הנפרדים ,כל שכל לגלגל שבמדרגתו.
 854כלומר גלגל ,שנקרא גוף כיוון שיש לו חומר ,והוא שמיימי כיוון שזה החומר השמיימי (עיין מו"נ ב' כ"ו) ,הוא
מה שאפלטון ואריסטו קוראים לו החומר החמישי (או היסוד החמישי) .החומר הארצי הוא הרכבת ארבעת
היסודות ,הם ארבעת החומרים ,אש רוח מים עפר ,וגרמי השמיים עשויים מחומר אחר בלתי מורכב והוא החמישי
(יש שטעו לומר שאפלטון לא סבור שיש חומר חמישי ,וכבר הבאתי ראיות מטימיאוס של אפלטון שבלי ספק גם
לדעתו יש חומר חמישי).
 855כמו שהתבאר באריכות בפרקים הסמוכים לעיל.
 856עיין בהערות קצרות על המורה נבוכים א' ע"ב ,שם ביארתי את שני הקווים המקבילים של שפע ,זה שיורד
בהשתלשלות השכלים הנפרדים עד השכל הפועל שנותן צורות בחומר ,וזה שיורד דרך הגלגלים מהגלגל הראשון
עד תנועת שינוי מזג הרכבת היסודות.
 857לשון הרמב"ם הלכות יסודי התורה ב':
"כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ,נחלק לשלושה חלקים :מהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה-והם
נהווים ונפסדים תמיד ,כמו גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות .ומהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה,
אבל אינם משתנים מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים ,אלא צורתם קבועה בגולמם לעולם ,ואינם משתנים
כמו אלו --והם הגלגלים והכוכבים שבהן ,ואין גולמם כשאר גלמים ולא צורתם כשאר צורות .ומהן ברואים צורה
בלא גולם כלל  -והם המלאכים ,שהמלאכים אינם גוף וגווייה ,אלא צורות נפרדות זו מזו.
ומה הוא זה שהנביאים אומרים שראו המלאך אש ובעל כנפיים? הכל במראה הנבואה ודרך חידה ,לומר שאינו
גוף ואינו כבד כגופות הכבדים ,כמו שנאמר" :כי ה' אלוהיך אש אוכלה הוא" (דברים ד כד) ,ואינו אש אלא משל.
וכמו שנאמר" :עושה מלאכיו רוחות" (תהילים קד ד).
ובמה ייפרדו הצורות זו מזו? והרי אינן גופין? לפי שאינן שווין במציאתן ,אלא כל אחד מהן למטה ממעלתו של
חברו והוא מצוי מכוחו ,זה למעלה מזה; והכול נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו .וזה הוא שרמז שלמה
בחכמתו ואמר" :כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהי ,עליהם" (קהלת ה ז).
זה שאמרנו למטה ממעלתו של חבירו אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחבירו אלא כמו שאומרין בשני
חכמים שאחד גדול מחבירו בחכמה שהוא למעלה ממעלתו של זה וכמו שאומרין בעילה שהיא למעלה מן העלול.
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שינוי שמות המלאכים על שם מעלתם הוא ולפיכך נקראים חיות הקדש והם למעלה מן הכל ואופנים ואראלים
וחשמלים ושרפים ומלאכים ואלהים ובני אלהים וכרובים ואישים כל אלו עשרה השמות שנקראו בהן המלאכים
על שם עשר מעלות שלהן הן ומעלה שאין למעלה ממנה אלא מעלת האל ברוך הוא היא מעלת הצורה שנקראת
חיות לפיכך נאמר בנבואה שהן תחת כסא הכבוד ומעלה עשירית היא מעלת הצורה שנקראת אישים והם המלאכים
המדברים עם הנביאים ונראים להם במראה הנבואה לפיכך נקראו אישים שמעלתם קרובה למעלת דעת בני אדם.
וכל הצורות האלו חיים ומכירין את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למאד כל צורה וצורה לפי מעלתה לא
לפי גודלה אפילו מעלה הראשונה אינה יכולה להשיג אמתת הבורא כמו שהוא אלא דעתה קצרה להשיג ולידע
אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת ויודעת צורה שלמטה ממנה וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית גם היא
יודעת הבורא דעה שאין כח בני האדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג ולידע כמותה והכל אינן יודעין הבורא
כמו שהוא יודע עצמו".
מורה נבוכים ב' ו':
"וכבר קדם לנו בזה המאמר פרק בביאור שהמלאכים אינם גופות ,זה גם כן הוא מה שאמר אריסט"ו ,אלא שהנה
התחלפות שם :הוא יאמר "שכלים נפרדים" ,ואנו נאמר "מלאכים" .ואמנם אמרו הוא ,שאלו השכלים הנפרדים
הם גם כן אמצע יים בין הבורא יתברך ובין הנמצאות ,ושבאמצעותם יתנועעו הגלגלים ,אשר הוא סיבת היות
ההוויות .זה גם כן כתוב בכל הספרים ,שאתה לא תמצא כלל פעל שיעשהו השם יתברך אלא על ידי מלאך .וכבר
ידעת שעניין "מלאך"  -שליח ,וכל עושה מעשה מצוה הוא "מלאך" ,עד שתנועות בעלי החיים ואפילו שאינם
מדברים ,סיפר הכתוב עליהם שהם על ידי מלאך ,כשתאות התנועה ההיא לכוונת הבורא אשר שם בו כח יניעהו
התנועה ההיא .אמר" :אלהי שלח מלאכה וסגר פום אריותא ולא חבלוני" (דניאל ו ,כג) ,ותנועות אתון בלעם כולם
על ידי מלאך .עד שהיסודות יקראו גם כן מלאכים" :עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט" (תהלים קד ,ד).
והנה יתבאר לך ,שה"מלאך" יאמר על השליח מן האנשים" :וישלח יעקב מלאכים" (בראשית לב ,ד) ,ויאמר על
הנביא" :ויעל מלאך ה' מן הגלגל אל הבוכים" (שופטים ב ,א)" ,וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים" (במדבר כט ,ז).
ויאמר על השכלים הנפרדים שיראו לנביאים במראה הנבואה ,ויאמר על הכוחות החיוניות ,כמו שנבאר.
ודברנו הנה אמנם הוא במלאכים אשר הם שכלים נפרדים ,שתורתנו לא תכחיש היותו יתעלה מנהיג זה המציאות
באמצעות המלאכים .כתבו החכמ ים במאמר התורה" :נעשה אדם בצלמנו" (בראשית א ,כו) ,ואמרו "הבה נרדה
ונבלה שם שפתם" (בראשית יא ,ז) ,אשר זה לשון רבים .אמרו" :כביכול אין הקב"ה עושה דבר עד שמסתכל
בפמליא של מעלה" .ואתמה מאמרם "מסתכל" ,כי בזה הלשון בעצמו יאמר אפלטון שהשם יעיין בעולם השכלים
וישפיע ממנו המציאות .ובמקומות אמרו כן מוחלט" ,אין הקב"ה עושה דבר עד שנמלך בפמליא של מעלה".
ו"פמליא" הוא המחנה בלשון יון .ובבראשית רבה גם כן נאמר ובמדרש קהלת" :את אשר כבר עשוהו" (קהלת ב,
יב)" ,עשהו" לא נאמר אלא "עשוהו" ,כביכול הוא ובית דינו נמנו על כל אבר ואבר שבך והושיבו אותו על כנו,
שנאמר (דברים לב ,ו)" :הוא עשך ויכוננך" .ובבראשית רבה גם כן אמרו ,כל מקום שנאמר "וה'" ,ובית דינו.
ואין הכוונה באלו המאמרים כולם מה שחשבוהו הפתיים ,שיש לו יתעלה דברים או מחשבה או שאלת עצה ,או
התבוננות והעזר בדעת אחרים .ואיך יעזר הבור א במה שברא? אבל זה כולו ביאור ,שאפילו חלקי המציאות ,עד
בריאת האברים מבעלי החיים כפי מה שהם עליו ,כל זה באמצעות מלאכים ,כי הכחות כולם "מלאכים".
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פרק לט
לימוד נוסף :מהאחד נברא אחד .השתלשלות המציאות
לכן זה הכרחי שיהיה שכל ,שממנו שכל וגוף שמיימי 858נובעים בהכרח .859זה ידוע שהשניים נובעים
בהכרח מאחד ,רק תחת שתי בחינות .860אי אפשר להתחלה הראשונה שיהיה בה ריבוי של בחינות ואופנים
ומה מאד רע עורון הסכלות ומה מאוד מזיק; אילו אמרת לאיש אחד מאשר יחשבו שהם חכמי ישראל ,שהשם
ישלח מלאכו שיכנס בבטן האשה ויצייר שם העובר ,ייטב לו זה מאוד ויקבלהו ,ויראה זה עוצם יכולת בחוק השם
וחכמה ממנו יתעלה ,עם האמינו גם כן שהמלאך גוף מאש שורפת ,שיעורו כשליש העולם כולו ,ויראה זה כולו
אפשר בחק השם .אמנם אם תאמר לו שהשם יתברך שם בזרע כח מצייר ,יעשה תמונת אלו האברים ויתארם ,והוא
ה"מלאך" ,או שהצורות כולם מפעולת השכל הפועל ,והוא ה"מלאך" ,והוא "שרו של עולם" אשר זכרוהו החכמים
תמיד ,יברח מזה ,כי לא יבין עניין זה העוצם והיכולת האמיתיים ,והוא המצאת הכחות הפועלות בדבר אשר לא
יושגו בחוש.
כבר ביארו החכמים ז"ל למי שהוא חכם ,כי כל כח מן הכחות הגופניות " -מלאך" ,כל שכן הכחות המפוזרות
בעולם ,ושכל כח יש לו פעולה אחת מיוחדת ולא יהיו לו שתי פעולות .בבראשית רבה תני :אין מלאך אחד עושה
שתי שליחויות ,ואין שני מלאכים עושים שליחות אחת; וזהו עניין כל הכחות .ומה שיחזק אצלך היות הכחות
האישיות הטבעיות והנפשיות נקראות "מלאכים" ,אמרם במקומות רבים ,ועיקרו בבראשית רבה" :בכל יום הקב"ה
בורא כת של מלאכים ,ואומרים לפניו שירה והולכים להם" .וכאשר הוקשה זה המאמר במאמר מורה על היות
המלאכים עומדים ,וכן התבאר פעמים שהמלאכים חיים וקיימים ,יהיה המענה ,שמהם קיים ומהם אבד .וכן העניין
באמת ,כי אלו הכחות האישיות  -הוות נפסדות על ההמשך ,ומיני הכחות ההם נשארים לא יפסדו.
ושם נאמר בעניין יהודה ותמר" :אמר ר' יוחנן ,ביקש לעבור וזימן לו הקב"ה מלאך שהוא ממונה על התאוה",
רוצה לומר :כח הקושי .הנה כבר קרא הכח הזה "מלאך" גם כן .וכן תמצאם תמיד אומרים" ,מלאך שהוא ממונה
על כך וכך" ,כי כל כח שימנהו הקב"ה על עניין מן העניינים ,הוא מלאך הממונה על אותו דבר( ".עיין עוד שם כל
דבריו הנפלאים)
מבואר כאן גם היסוד של תיווך שכתב אבן סינא לעיל ,שהבורא ברא בלי תיווך רק את הנברא הראשון ,הוא החומר
הראשו ן ,ומשם והלאה הכל הוא על ידי תיווך ,וזה עניין המלאכים שהם שליחים ,כלומר מתווכים ,וכל פעולה
בעולם היא על ידי תיווך ולכן כל כח פועל בעולם נקרא מלאך.
 858כלומר גלגל.
 859אין זה כשיטת אבן רושד שהמציאות נגזרת בהכרח מהבורא בדרך של הכרח שכלי והיא חלק מעצמותו .כי
לאב ן רושד אין בכלל רצון אלוהי חופשי ,ומה שנגזר בהכרח בדרך של חכמה הוא הכרחי לחלוטין מצד עצמו כמו
הבורא עצמו .לשיטת אבן סינא יש לבורא רצון חופשי ,ואחרי שהוא רצה ברצון חופשי שהחכמה תהיה בדרך של
הכרח אז החכמה בדרך של הכרח .כשיש את שפע הבורא שנובע מרצונו החופשי ,זה תנאי שאם הוא מתקיים אז
יש חכמה אלהית וגזירת החכמה בדרך הכרח והגופים השמימיים נולדים בדרך של הכרח ומציאותם הכרחית ,אבל
אם לא יתקיים התנאי של שפע אלהי כזה אז הגופים השמימיים לא יתקיימו כלל .זה נקרא שמציאותם הכרחית
מצד אחר ולא מצד עצמם.
 860כמו שהתבאר לעיל לפי דברי אלפראבי (הובא לעיל בהערות לפרק כט בחלק זה) ,השכל הנפרד הוא בזיווג עם
מה שמעליו ,ובזיווג יש שתי בחינות ,מה שהוא מכיר את החסרון המוחלט של עצמו מצד עצמו ,מצד שהוא נקבה,
ומה שהוא מתאחד עם מה שמעליו ,עם הזכר ,ומצד זה הוא מלא לגמרי והוא אחד לגמרי עם הזכר .ולכן מהזכר
מושפעת מציאות של שני דברים ,האחד הוא הגלגל החומרי שהוא מצד הנקבה ,והשני הוא השכל הנפרד הנמוך
יותר שמתחדש כמו בן של הזכר והוא מצד הזכר .הזכר הצטמצם בכך שאורו הוגבל לפי כלי הקיבול של הנקבה
ולכן נולד מהזיווג מצד הזכר שכל נפרד יותר מצומצם.
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כיוון שהיא אחד מכל בחינה ,מעל ומעבר לבחינות שונות וזוויות ראייה מרובות ,כמו שכבר נאמר .אבל
אין זה בלתי-אפשרי במסובבים ממנה .לכן זה בלתי-אפשרי שיותר מאחד נברא ממנה .861אבל זה אפשרי
שהמסובבים ממנה נובעים ממנה .862בכל אופן אין שתי בחינות שונות אלא רק אלה ששייכות לכל אחד
863
מהמסובבים האלה ,כלומר שכל אחד מהמסובבים האלה הוא מצד עצמו אפשרי מציאות ,ומצד הראשון
הוא הכרחי מציאות ,וזה ידיעת מהותו וידיעת הראשון .864מבחינת ידיעתו את הראשון שמציאותו
 861מההתחלה הראשונה.
 862כבריאה ישירה אי אפשר שמההתחלה הראשונה ינבע יותר מדבר אחד ,אבל על ידי תיווך אפשר שכל
המסובבים הרבים ינבעו מההתחלה הראשונה .הוא הוכרח להזכיר זאת כאן באמרו שמהאחד יכול להיברא רק
אחד ,שהרי אנו רואים ריבוי והוא בהכרח נבע מההתחלה הראשונה (עיין לעיל פרק כ"ו ובדברי המהר"ל שהבאתי
שם (נצח ישראל פרק ג')).
 863האלוה .ההתחלה הראשונה.
 864שתי הבחינות שבזיווג .הכוונה למה שהתבאר לעיל שהשכל מביט למעלה ומשיג את מה שמעליו ומזה נולד
ממנו שכל נוסף ,והוא מביט על עצמו ורואה את חסרונו ביחס למה שמעליו ומזה נולד ממנו גלגל גשמי .אלה שתי
בחינות שבזיווג ,והן האהבה והיראה כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ב':
"בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו ה נפלאים הגדולים ,ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ ,מיד הוא
אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול [ ]...וכשמחשב בדברים האלו עצמן ,מיד הוא נרתע
לאחוריו ,ויירא ויפחד ויידע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה ,עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות"
כל המציאות היא זיווג
אבן סינא כתב "בכל אופן אין שתי בחינות שונות אלא רק אלה ששייכות לכל אחד מהמסובבים האלה" כאן הוא
מבאר את שתי הבחינות ,שהן בחינות הזיווג .הבורא ברא בתחילה את הנברא הראשון ,שהוא החומר הראשון
והוא ההעדר וזו בחינת הנקבה .מעתה יש שתי בחינות ,זכר ונקבה ,צורה וחומר ,אחדות ושניות .יש את הבחינה
שהנקבה מצד עצמה אין לה מאומה ,ומבחינה זו היא גם נפרדת והיא בשניות ,ויש את בחינת האחדות הגמורה
של הזיווג ,שהנקבה מלאה מהזכר והיא אחד גמור איתו ואין שניות ואין העדר.
זו כל הבריאה כולה .בזה היא הסתיימה ,מהאחד נברא אחד ,האהבה ,הזיווג מחזירים הכל לאחד פשוט כמו שהיה
לפני האצילות .וכמו שכתב הרמב"ן על בראשית א' א' שכל הבריאה כולה היא בריאת הנקודה של החומר הראשון.
אותה בחינת זיווג משכפלת את עצמה שוב ושוב ,ומזה הריבוי נעשה לריבי ריבואות של נבראים ,שכולם הם רק
השתקפות של אותה צורת זיווג ראשונה עצמה ,שהיא אחד שברא אחד .זה מה שכתב כאן אבן סינא שבנבראים
אין 'שתי בחינות' בכל דבר לפי עניינו ובחינותיו ,אלא בכל הנבראים המרובים יש רק 'שתי בחינות' מסויימות אלה
ולא שתי בחינות אחרות ,שתי הבחינות המסויימות שרק הן קיימות בנבראים הן זכר ונקבה.
וכמו שכתב במו"נ א' י"ז" :וחכמי האומות מקדם היו מסתירין הדברים בהתחלות ומדברים בהם בחידות .ואפלטון
ומי שקדם לו היה קורא החומר הנקבה ,והצורה הזכר ".וכן היא התורה שבעל פה של אפלטון שאריסטו מביא
במקומות רבים ,שההתחלות הראשונות הן ה'אחד' ,הוא הזכר ,ו'השתיים הבלתי מוגדר' ,שנקרא גם 'הגדול
והקטן' ,שזה הנקבה.
ובספר הזוהר (בשלח רל"ז) נאמר" :רבי אבא אמר ,אדם הראשון יצא מזכר ונקבה ,זה שאמר" :ויאמר אלקים
נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" ,ואחר כך נפרדו זה מזה .ואם תאמר הרי אמר" ,הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶּ ר לֻקַ ח ִׁמשָ ם" ,ומשיב
כן הוא ודאי ,וזו היא נוקבא [הנקבה] ,והקב"ה [הזכר] נשתתף עמה ,וזה זכר ונקבה ,והכל הוא דבר אחד".
בחכמת הקבלה נאמר שהכל הוא עשר ספירות ,כל פרט בעולם ,עד הפרט הכי קטן ,הכל הוא בסדר של עשר
ספירות ,בבחינות של עשר הספירות .המבנה של עשר ספירות משתקף כמו ברסיסי ראי לריבי ריבואות וזה כל מה
שקיים בעולם ,הכל רק השתקפויות של עשר ספירות .עשר ספירות הוא הזיווג .הראשון זה הזכר ,השתיים זה
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הכרחית ,הוא התחלה של משהו ,מבחינת ידיעתו את מצבו שלו ביחס לראשון ,הוא התחלה של משהו
אחר ,ומבחינת ידיעתו את מהותו ,הוא התחלה של משהו אחר נוסף .865מאחר שהוא מסובב מהראשון אין
מה שימנע ממנו מלהיות מורכב מדברים שונים .למה לא ,מאחר שיש לו מהות אפשרית ומציאות שהיא

הנקבה ,השלוש הוא הזיווג ,הארבע הוא שאחרי שמשיגים סוד מעשה מרכבה הכל חוזר לאחד פשוט מוחלט בלי
מורכבות כלל ,חוזר למספר אחד וכבר אין כלל שתיים ושלוש .הארבע הוא סוף המספרים ,והוא שם הוי"ה וד'
היסודות והוא הכל (וכמ"ש במו"נ ב' ט'-י') .הרביעי בעמקו יש בתוכו חזרה על שלוש הבחינות שקדמו לו ,וביחד
איתו הן ארבע (שלושת הבחינות הן חג"ת (חסד גבורה תפארת) נה"י (נצח הוד יסוד) מלכות .חג"ת היא בחינה
שיש בה שלוש בחינות ,וכך גם נה"י .החזרה הזו שיש בארבע ,על שלושת הבחינות שלפניו ,שייכת לסוד מעשה
מרכבה ולא כאן המקום לדבר בזה) .עולה מכל זה שהמספר עשר הוא פירוט והעמקה של המספר ארבע .וארבע
הוא רק שלוש כי הרביעי הוא חזרה לאחד ולא דבר חדש .ושלוש הוא הזיווג ,שהיא הבחינה שחוזרת על עצמה
בכל פרט שבעולם ,היא היא כל פרט שבעולם ואין בלתה .וזה מסכים גם לדברי חז"ל (למשל שבת פ"ח א' ועוד
הרבה כעין זה) ולדברי חכמי הקבלה (אריסטו הביא בשם אפלטון שהמספר הגדול ביותר הוא עשר ואחריו אין
יותר מספרים ,עי' מטאפיזיקה ספר נ' פרק א' 1087ב 34ובעוד מקומות( ,ועי' גם ב 1084א ,10ובמה שביארתי שם).
כמו במקומות רבים אפלטון לא רק מסכים לדברי חכמי הקבלה אלא המונחים שלהם הם אותם מונחים עצמם,
וכמו שהתפלא בזה המו"נ ב' ו').
ועיין אדם חי רשימה .164
 865המשך בעניין זיווג
מבחינת ידיעתו את הראשון הוא התחלה של השכל הנפרד שתחתיו ,מבחינת ידיעתו את מצבו ביחס לראשון
(שהוא חסר לגמרי) הוא התחלה של החומריות של הגלגל כי החומר הוא העדר .שתי בחינות אלה נזכרו באלפראבי
(הובא לעיל בהערות לפרק כט בחלק זה) וביארתי אותן לעיל בכמה מקומות .כאן אבן סינא מוסיף בחינה שלישית,
שהיא ידיעתו את מהותו ,וממנה הוא התחלה של משהו שלישי .הכוונה בזה היא שנפש הגלגל לא התבארה אצל
אלפראבי ,שדיבר רק על חומר הגלגל ועל השכל הנפרד הנמוך במדרגתו .כאן אומר אבן סינא שבזיווג מלבד
בחינת הזכר (היש ,המלאות ,האחדות הפשוטה שאין בה מורכבות כלל ,האור הפשוט) ,ובחינת הנקבה (ההעדר
הגמור .אין לה משל עצמה מאומה) ,יש בחינה שלישית והיא הזיווג בעצמו .הזיווג הוא כפילות של אחדות ושניות.
אחדות בלבד זה רק זכר בלי נקבה אחדות פשוטה לחלוטין בלי מורכבות כלל שגם אהבה וזיווג לא יכולים להיות
בה .שניות בלבד זה רק נקבה בלי זכר ,שניות ופירוד והעדר .בחינת הזיווג הוא אחדות ושניות כשהם בבת אחת,
זה אמת גמורה וזה אמת גמורה והם מתקיימים בבת אחת ,זה סוד מעשה מרכבה .זה השכל הנפרד שהוא במצב
של ריבוי (לא השכל הראשון אלא שרשרת הבאים אחריו) מצד המהות שלו ,מהותו העצמית היא הזיווג .כי בהיותו
מביט למעלה אל הראשון הוא מתאחד כמו טיפה בים שהיא בטלה לגמרי ואינה קיימת ולא זו מהותו העצמית של
השכל הנפרד .וכשהוא מביט אל עצמו הוא העדר גמור ,ואינו קיים כלל ואי אפשר שזו תהיה מהותו העצמית .אלא
מהותו העצמית היא הזיווג עצמו שהוא נתון בו ,שהוא העדר וקיום בבת אחת.
" ַוי ֵָרא מַ לְ אַ ְך ְי ֹהוָה אֵ לָיו בְ לַבַ ת אֵ ש ִׁמתוְֹך הַ ּסְ נֶּה ַוי ְַרא וְ הִׁ נֵה הַ ּסְ נֶּה בֹעֵ ר בָ אֵ ש וְ הַ ּסְ נֶּה אֵ ינֶּנּו ֻאכָלַ .ויֹאמֶּ ר מֹ שֶּ ה ָאס ָֻרה נָא
וְ אֶּ ְראֶּ ה אֶּ ת הַ מַ ְראֶּ ה הַ ָגדֹל הַ ּזֶּה מַ דּועַ ֹלא יִׁבְ עַ ר הַ ּסְ נֶּה ".מלאך כאן פירושו שכל נפרד כמו שכתב המו"נ ב' ו' .וזהו
מה שאומר כאן אבן סינא שמהותו העצמית של השכל הנפרד שאינו השכל הראשון ,היא שהוא בוער באש ואיננו
אוכל .האש היא התאחדותו הגמורה עם הראשון ,כמו טיפה שמתמזגת בים ,וכטיפה היא כלה ומתה ,זה כליון של
השכל כדבר נברא ,בבחינת עזה כמוות אהבה רשפיה רשפי אש שלהבתיה .ועם כל זה אינו כלה וחדל אלא הוא
ממשיך לבעור באש האהבה .זו מהותו העצמית של השכל הנפרד ,ולכן כשנובע ממנו גלגל חומרי ,ביחד עם
חומריות הגלגל שהיא העדר גמור ,יש גם שלהבת כיסופים שבוערים ואינם חדלים ,זוהי נפש הגלגל השורה
בחומריותו ומניעה אותו לנוע בתנועה סיבובית ,של כיסופים בלתי נפסקים .אלפראבי הצניע עניין זה ולא דיבר בו
בפירוש ,כמו שהתורה לא דיברה בפירוש על מיתת הנשיקה של מרים ,כי מדובר כאן באותו כח ממש שאצלנו
הוא הכח של התשוקה המינית בביטוי הארצי שלה.
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הכרחית מצד אחר? משני אלה צד הצורה 866הוא התחלה למציאות של צורה ,ומה שדומה לחומר 867הוא
התחלה למציאות שמתאימה לחומר .לכן במידה שהוא יודע את הראשון שנותן לו את ההכרחיות ,הוא
התחלה לשכל ,ובמידה שהוא יודע את האחר ,הוא התחלה לעצם חומרי .אפשר לאחרון להיפרד לשני
ראשים ,מחמת שהוא נעשה סיבה לצורה גשמית 868ולחומר גשמי.869

פרק מ
טעות והערה :השפעת המציאות אינה אין סופית בפועל
אם אנו אומרים שאין ריבוי אלא רק מריבוי ,אין זה מכריח שההיפוך 870יהיה אמת גם כן ,כך שהריבוי
שנמצא במהות של כל שכל יכריח מציאות של ריבוי בשרשרת אין סופית ,שהרי אתה יודע שמשפט חיובי
אינו מתהפך באופן אוניברסלי.871
 866הכרח המציאות שהוא מקבל מהראשון ,בגזרת החכמה האלהית שהיא סדר הצורות.
 867מה שמציאותו מצד עצמה היא אפשרית .מציאות אפשרית פירושו שאין לו מציאות מצד עצמו (כי אז לא היה
אפשר שלא יימצא) ,ואם כן מה שיש לו מצד עצמו הוא העדר בלבד .כמו שכתב בהלכות יסודי התורה א' ב':
"ואם יעלה על הדעת שהוא [המצוי הראשון] אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות ".וזה צד החומר.
 868צורה שמצטיירת בחומר ,בניגוד לצורה שנשארת מופשטת ושבשימוש לשון מדוייק נקראת שכל או מלאך ולא
צורה.
 869זה מה שכתבת י לעיל שכל המציאות היא עשר ספירות ,שהזיווג שהוא 'האחד ברא אחד' ,משתקף שוב ושוב
באינספור מדרגות הולכות ויורדות ,וכל תנועת כנף של היתוש הכי קטן היא גם תמונה משוכפלת מוקטנת של
אותו זיווג ראשון ,כך שכל המציאות היא רק אחד שברא אחד ,רק זיווג .כל תנועה במציאות היא תנועה של
כיסופים לבורא ,ואין שום תנועה אחרת ,כמו שכתב אבן סינא במאמר על האהבה (צירפתי בסוף הספר) ,וכמו
שעולה מדברי המו"נ ב' ד' ,שכתב שהיחס של עולם ארבעת היסודות לשכל הפועל ,הוא אותו יחס של כל גלגל
לשכל הנפרד ששייך למדרגתו .ויחס הגלגל הוא תנועה מחמת כיסופים לשכל הנפרד ,ואין לגלגל שום תנועות
אחרות ,ואם כן כך הוא כל נברא גם בעולם של ד' היסודות .התנועה של הכיסופים היא עצם המציאות (כמו
שכתבתי בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד ההווייה) ,והיא עצם החיים ,שהם
אש האהבה של הסנה בוער באש ואיננו אוכל .זה מה שמוסיף כאן אבן סינא שמהשכל הנפרד יוצאים שני ענפים,
כוונתו שגם בשכל הבא יהיה כך וגם בזה שאחריו וכן הלאה הכל משתלשל עוד ועוד בלי מעצור עד הפרט הכי
קטן ,ואין מידה שהיא הכי קטנה ושם זה נעצר אלא זה אין סופי כי כל דבר ניתן להחלק ליותר קטן בלי סוף ,וזה
האין סוף שהוא ההתחלה הראשונה והוא כבריח שמגיע מראש המציאות עד הקצה האחרון שלה .מה שאפשר
לחלק לחלקים יותר ויותר קטנים עד אין סוף (והגודל של מה שמתחלק נשאר סופי) ,זה אותה בחינת אין סוף
שממנה התחילה המציאות ,וכמו שכתב בספר יצירה א' ז'" :נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן כשלהבת קשורה
בגחלת"
 870ההיפוך הוא שמריבוי בהכרח נובע ריבוי .אמרנו שאם יש ריבוי בהכרח הוא נבע מריבוי ,אבל זה לא מכריח
שהוא מצידו ימשיך להוליד עוד ריבוי.
 871בפרק הקודם כתבתי שבחינת צורה וחומר שיש בשכל הנפרד ,היא בחינת הזיווג ,נכפלת שוב ושוב בלי סוף,
וזו בחינת אין סוף שעוברת כבריח התיכון מראש המציאות עד סופה ובסוד נעוץ סופן בתחילתן (בספר מערכת
האלוהות פרק ד' כתב" :עתה נתחיל שמות הספירה הראשונה .נקראת 'כתר עליון'' ,אין' מן הכתוב מאין יבא עזרי
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פרק מא
חזרה :הבריאה היא של השכל הראשון בלבד ,והשאר נוצר ממנו על ידי תיווך
כך הראשון בורא ׂשֵ כֶּל שהוא באמת נברא ,ועל ידי תיווך של העצם הזה יוצר עצם אחר 872וגוף שמיימי.873
אותו דבר נוצר מהשכל האחרון .כך זה נמשך עד שהגופים השמימיים נשלמים .874זה מוביל לשכל שממנו
שום גלגל לא בהכרח נובע.875

(תלים קכא) ונקראת כן לגדל מעלתה' .מחשבה' עליה אמרו רז"ל כך עלה במחשבה .תחלת המחשבה הוא סוף
המעשה".
ושם פרק ז':
" אבל כאשר עלה הרצון במחשבה [הוא ספירת כתר שהיא הרצון האלוהי החופשי] מיד היה סוף המעשה כענין
שנאמר קורא אני אליהם יעמדו יחדו (ישעיה מח) וארז"ל [כוונתו לספר יצירה] תחלת המחשבה הוא סוף המעשה.
ואמרו משל לגץ כאשר אזכור עוד .ודע כי האין סוף אשר זכרנו איננו רמוז לא בתורה ולא בנבאים ולא בכתובים
ולא בדברי רז"ל אך קבלו בו בעלי העבודה קצת רמז .וכבר זכרנו בפירוש הברייתא עשר ולא י"א לרמוז שלא יגדר
בגדר בגדר מספר כי אין שם מספר נתפס בו .ולכן אמרו דרך כלל אין לך עסק בנסתרות").
אמנם לפי זה לכאורה המציאות תהיה אין סופית בגדלה; ואריסטו הוכיח ,והוא יסוד גדול ,שהמציאות סופית
בגדלה .אלא הכוונה כמו שהתבאר בפיזיקה ספר ג' מפרק ד' והלאה ,שהחלוקה עד אין סוף היא בגוף שגודלו
סופי .אפשר גם להוסיף עד אין סוף והגוף יישאר סופי בגדלו ,וכגון שמוסיפים כל פעם חצי מכמות התוספת
הקודמת.
יש מידת חסד שהיא השפעה אין סופית ,ומזה יהיה גודל העולם אין סופי ,והוא יתבטל ממציאותו ויחזור למקור
הראשון האין סופי .ויש מידת הדין שקובעת גבול בל יעבור ,סופיות .האחדות שלהן היא באין סוף ,החסד ,שנשאר
בתוך הגבול הסופי שקבעה מידת הדין .על ידי חלוקת גוף סופי במידותיו עד אין סוף חלקים ,או הוספה בדרך של
כל פעם תוספת קטנה יותר מהתוספת שלפניה כך שגם אחרי אין סוף הוספות אורך הגוף לא יעבור מידה סופית.
אם היה הכרח לוגי לומר שאם כל ריבוי שקיים נבע מריבוי ,זה מכריח באופן אוניברסלי ,כלומר בלי שום סייגים
ותנאים ,שכל ריבוי ייצור הלאה עוד ריבוי (ולא רק בתנאי שזה לא עובר את גבול הסופיות) ,היה נובע מזה
התפשטות בלי גבול של חסד בלי דין ,שתגרום שגודל המציאות יהיה אין סופי ,ותיבטל ממנה כל הגדרה וכל
אפשרות של דבר מסויים כלשהו ,היא תהיה מופשטת לחלוטין ,ותחזור להיכלל עם הבורא באופן מוחלט ויחזור
הכל להיות כמו שהיה לפני הבריאה .אבן סינא בא ללמדנו בפרק זה שאין הכרח לוגי כזה.
קישור להמחשה לחלוקה לחלקים קטנים והולכים תוך שמירת הצורה הראשונה ,ולהוספה של תוספת קטנה
והולכת תוך שמירת הצורה הראשונה.
 872שכל נפרד אחר שנמצא במדרגה שתחתיו.
 873גלגל .וכמו שהתבאר לעיל.
 874גלגל הירח הוא השלמת הגלגלים השמימיים והאחרון שבהם.
 875הוא השכל הפועל ,שהוא נותן הצורה בחומר של ארבעת היסודות .שהם כבר לא גלגל שמיימי כי זה חומר
מורכב שהמזג שלו משתנה ויש בו ריבוי נמצאים שנעים בתנועה מתמדת של התהוות והפסד .זה העולם הארצי
שאנו חיים בו ,והוא סוף מדרגות המציאות .לגבי התיווך עיין מהר"ל שהבאתי לעיל פרק כ"ו ,וברמב"ן בראשית
א' א' .ועיין טימיאוס מאת אפלטון עמ'  .28תומס אקוינס מביא את דברי אבן סינא כאן ודן בהם .העתקתי את
דבריו במאמרים ומקורות נלווים מאמר .17
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פרק מב
רמיזה:
לכן צריך להיות שהחומר של עולם היסודות 876בהכרח נובע מהשכל האחרון .877שום דבר לא מונע
מהגופים השמיימיים 878לעזור לזה בדרך כלשהי .879בכל אופן אין בזה די לקבוע את שפיעת החומר
ההכרחית אלא אם כן הצורה מתחברת לחומר .באשר לצורות ,גם הן נאצלות מהשכל הזה .880אבל
החומרים שלהן שונים בהתאמה להכנותיהם השונות לקבלת צורה  -הכנות אלה הן בהתאמה למזגים
השונים שלהם .881אין שום התחלה להבדלים ביניהם 882אלא רק הגופים השמימיים ,על ידי הפרדת מה
שמקיף את האזור המרכזי ממה שמקיף את האזור החיצוני ,883וממערכים שפרטיהם עדינים הרבה יותר
מכדי להיות נתפשים בשכל אנושי; אמנם שכל אנושי יכול לתפוש את כללי הדברים.

 876העולם הארצי החומרי שאנו חיים בו ,החומר שלו הוא ארבעת היסודות ,אש רוח מים עפר (ההפרדה ביניהם
למקומותיהם היא לפי מה שקרוב להיקף כלומר לגלגל הירח .הכי קרוב לגלגל הירח הוא הדק ביותר ,דהיינו גלגל
האש ,וכך ככל שהריחוק מההיקף גדול ,היסוד שם פחות דק ,עד כדור הארץ עצמו שהוא גלגל העפר) .היסודות
מתרכבים ביחד בתרכובות משתנות .לא נמצא בעולם שום יסוד שעומד בפני עצמו ("על ההתהוות וההפסד" ספר
ב' פרק ג' (330ב  ,))22אלא הכל הוא רק תרכובות שכוללות תמיד את כל ד' היסודות (המים שאנו מכירים הם גוף
שחומרו תרכובת כל ד' היסודות ,כשהיסוד שתכונותיו ניכרות יותר הוא יסוד המים) .זו הרכבה מזגיית שבה כל
מרכיב מאבד את תכונותיו כמו שהן כשהוא לעצמו ,ומקבל תכונות חדשות מכח ההרכבה .ההרכבה משתנה ללא
הרף .העומק של עניין ד' היסודות הוא שהם שורש הפירוד שהוא סוף המדרגות ,והוא בתנועה מתמדת של התהוות
והפסד כי הפירוד לא יכול להימצא כפירוד ,זה היפך שורש הבריאה שהוא גילוי אחדות האלוה ,והוא תמיד חוזר
לאחדות ותמיד מתפרד מחדש ,זו פעימת נשמת החיים ,שהיא קיום על נקודת הגבול בין מציאות להעדר ,היא
פעימה שיש בה משניהם.
 877השכל הפועל.
 878הגלגלים.
 879על עזרת הגלגלים והתערבותם בעולם היסודות" ,דעותיהם של אנשי העיר המעולה" מאת אלפראבי פרק י"ח
וי"ט .ועיין עוד במורה נבוכים ב' י"ב (סמוך לסוף הפרק) ,שם ב' י' ,ושם א' ע"ב.
 880במורה נבוכים חלק ב' פרק ד' ופרק י"ב ,כתב שהשכל הפועל הוא נותן הצורה.
 881החומר מקבל צורה רק לפי הכנתו לקבל את הצורה .כלומר אם היא קיימת בו בכח ,כאפשרות .למשל שעווה
יכולה לקבל הטבעה על ידי חותמת אבל מים או חול או זכוכית או יהלום לא יכולים לקבל את הצורה של הטבעת
החותמת .נייר יכול לקבל קו שצוייר בדיו ,אבל לא יכול לקבל חום אלא רק עד מדרגה מתונה ,ואילו מים יכולים
לקבל חום מאש שמחממת אותם וגם זה רק עד מדרגת מאה מעלות ,וכן הלאה בכל דבר .ההכנה תלויה במזג
התרכובת של ארבעת היסודות ,והמזג הזה משתנה ללא הרף מחמת סיבוב הגלגל.
 882ההבדלים בין התרכובות השונות של מזגי החומר ,סיבתם היחידה היא הגלגלים .הגלגלים גורמים לשינוי מזג
החומר המורכב לא מסיבת השכל הנפרד אלא רק מסיבת תנועתם כגוף חומרי ,ולכן שינויי המזג הם מקרה בלי
שכל ,והוא קובע את חלות הצורות השכליות שחלות רק על חומר שמזגו מוכן לקבל אותן .כך המקרה (כלומר
הרצון הראשון של האל) שולט בעולם ולא השכל ,אע"פ שכל העולם שכלי לגמרי ואין יוצא מחוץ להכרח גזירת
החכמה .עיין עוד בזה בהערות קצרות על הפשט של מורה נבוכים על מו"נ א' ע"ב.
 883עיין טימיאוס עמ'  ,52ושם עמ' .57
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שָ ם הצורות של היסודות נמצאות .884בהם ,ובהתאמה ליחסים שביניהם ,שהם מחמת הגופים השמימיים
ומחמת דברים שנמשכים מהגופים השמימיים ,885נעשות באופן הכרחי תרכובות עם מזגים שונים לכוחות
שאליהם ההכנות שלהן .886יש את נפשות הצומח ,נפשות החי ,והנפשות השכליות הנאצלות מהשכל

 884הצורות של היסודות נמצאות בהפרדה של מה שמקיף את האזור המרכזי ממה שמקיף את האזור החיצוני.
הצורות של היסודות חלות על החומר הראשון האחד לפי הכנתו ,ככל שהאזור חיצוני יותר ,הוא קרוב יותר לגלגל
הירח ,ומהקרבה הוא מקבל הכנה לצורה דקה וזכה יותר .הצורה הכי דקה וזכה היא צורת האש (האש היסודית
שקופה) .נמצא שהצורות של היסודות נקבעות רק לפי הגלגלים ,כי הדבר היחיד שקובע את הצורות של היסודות
בחומר הראשון שמצד עצמו מוכן לכל הצורות בשווה ,הוא הקרבה לגלגלים וקבלת ההשפעה מתנועתם.
 885הכוונה כאן ל pneumaמה שהרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' קורא לו נשמה ,הוא החיים שיש בחומר .זה
עניין יסודי אבל עמוק וטמיר ,עיין בזה בהערות קצרות על מורה נבוכים על א' ע"ב ,ובעיונים בפילוסופיה
אריסטוטלית רשימה  50על מטאפיזיקה דלתא.
 886התרכובות יש להן הכנה לקבל צורות של עצמים מוגדרים שנמצאים בתנועה .כל עצם שקיים בחומר המורכב
מהיסודות בהכרח הוא בתנועה כלשהי ,אם יהיה באופן מוחלט ללא שום תנועה תבטל מציאותו (עיין בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד ההווייה) .לכן אפשר לקרוא לצורה של עצם כזה כח,
כלומר כח מניע .ההכנה של התרכובות תלויה במזג שלהן ,כלומר כמה שלטון יש לכל יסוד בתרכובת ,ואיך כל
יסוד בתרכובת פועל או נפעל מהיסודות האחרים שבה ,מה שקובע את האופי הסופי של המורכב .הסיבה
שהתרכובת אינה דומה לתכונות של היסודות שמרכיבים אותה היא כי כל יסוד בה פועל שינוי איכות ביסוד השני.
למשל האש מחממת את המים ,המים מצננים את האש ,וכן הלאה .זה קצת דומה לתבשיל שהירקות פועלים שינויי
איכות על הבשר ,בטעם ובמרקם ,והבשר פועל על הירקות ,והמים והשמן פועלים ונפעלים ,וכן המלח והתבלינים,
וכן הלאה ,ומכח ההשפעה הזו התבשיל המוכן שונה מהטעמים ושאר האיכויות של חומרי הגלם .תרכובת כזו
נקראת בלשון ימי הביניים הרכבה מזגיית ,בניגוד להרכבה שכוניית שהיא כמו תערובת גרגרי חיטה ואבנים קטנות,
שאפשר להפריד אותה והמרכיבים יחזרו להיות כמו שהיו ,כי הם היו רק שכנים זה לזה ולא שינו את המזג זה של
זה על ידי שהפעילו כח זה על זה.
המזג של תרכובות היסודות משתנה ללא הרף ,על ידי כח החיים שבחומר ,הוא ה  ,pneumaהנשמה ,וזה מופעל
על ידי סיבוב הגלגל .השינוי במזג גורם לשינוי בהכנה לקבל צורה ,ולכן הצורות שבחומר של ד' היסודות כל הזמן
מתלבשות ומתפשטות ,כלומר כל העצמים הם בתנועת התהוות והפסד מתמדת.
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הנפרד ששייך לעולם הזה .887עם הנפש השכלית מדרגות המציאות של העצמים השכליים מסתיימות.888
כדי להשלים את עצמה הנפש השכלית זקוקה לכלים גופניים ,ולנאצל הנעלה שסמוך לה.889

 887הוא השכל הפועל.
 888השכל הנפרד הראשון הוא מדרגת המציאות הכי גבוהה של עצמים שכליים ,והנפש השכלית של האדם היא
מדרגת המציאות הכי נמוכה של העצמים השכליים ,כי היא כבר מגיעה לנקודה שבין נפש לגוף ,ומה שמתחתיה
כבר יהיה גופני ולא שכלי .הנפש השכלית קיימת באדם כאפשרות לא ממומשת ,כהכנה ,מעת לידתו ,וההכנה הזו
היא חלק מטבעו הגשמי .ההכנה הזו לפני המימוש אינה יכולה לתפוש מושכלות מופשטים ,צורות שהלב חילק
אותן מהחומר (כמו שכתב בהל' יסודי התורה ג' ז') ,אבל היא משמשת כשכל מעשי ,וכל מה שאצלנו נחשב שכל
הוא השכל המעשי ,גם מה שאנו מכנים פילוסופיה או לוגיקה וכיו"ב .כי אין לנו שייכות לשכל עיוני ממומש.
המימוש של ההכנה של השכל הטבעי שבאדם הוא התחברות של עצם טבעי ,בעל חיים ,שכל זמן שהכנתו לא
התממשה אינו שונה במהותו מסוס וחמור ,עם שכל נפרד מופשט ,הוא השכל הפועל .ההשקה בין המופשט לגשמי
היא עניין פלאי ,וכמו שכתב המו"נ א' א'" :וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן
הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא ההשגה השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה
אותה בהשגת הבורא אשר אינה בכלי ,ואם אינו דמיון באמת ,אבל לנראה מן הדעת תחילה .ונאמר באדם מפני זה
העניין ,ר"ל מפני השכל האלוהי המדובק בו ,שהוא בצלם אלוהים ובדמותו ,לא שהשם יתברך גוף שיהיה בעל
תמונה" .
ובהלכות יסודי התורה ד' ט' כתב:
"אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתפרד להם ואינה מכח הנשמה עד שתהא צריכה לנשמה כמו
שהנשמה צריכה לגוף אלא מאת ה' מן השמים היא לפיכך כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות ותאבד
הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה לא תכרת הצורה הזאת לפי שאינה צריכה
לנשמה במעשיה אלא יודעת ו משגת הדעות הפרודות מן הגולמים ויודעת בורא הכל ועומדת לעולם ולעולמי
עולמים הוא שאמר שלמה בחכמתו וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה".
הפלא ,הדבר הזר ,הוא דווקא אותו שכל מופשט שיכול לתפוש בלי תיווך של חוש כלל .בחשיבה שלנו כל מושג
ביסודו חוזר לבסיס כלשהו בתפישה החושית ,ומשם הוא נכנס למילה ולמחשבה .מושג שאין לו כלל שייכות
לחוש איננו יכולים לתפוש או להבין איך זה אפשרי .באמת למושג כזה אין מילה ,השכל המופשט נקרא שכל עיוני
כי הוא רואה באופן ישר ובלתי אמצעי כמו עין ולא משתמש במילים .אחר כך באות המילים בנסיון להצביע לכיוון
מה שהשכל העיוני ראה ,ורק מי שיכול לראות המילים יועילו לו כי מחמתן הוא יסתכל לאותו יכוון ויראה בעצמו.
ועיין מו"נ א' נ' ,ובעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,57במאמר השפה היא הסכמית.
נפש האדם פועלת בדומה לדמיורגוס של אפלטון ,הוא הקב"ה בבראשית רבה א' א' שהוא הבנאי של הבניין ,הוא
השכל הפועל .הדמיורגוס מסתכל על דוגמה של מעלה ,השכלים הנפרדים ,עולם האידיאות הטהורות ,התורה
בעמקה שהיא סדר העולם ,ומזה הוא מצייר ציורים בחומר .לכן הוא נקרא במו"נ "נותן הצורה" .השכל הטבעי
של האדם (שכל בכח .השכל שנולדים איתו והוא הכנה לשכל המופשט) מסתכל למעלה ,לצורות המופשטות,
ומשיג אותן באופן מופשט ,אז הוא נעשה שכל בפועל ,ואז השפע השכלי של חיים מופשטים מצייר ומטביע את
הצורות הטהורות בחומר של האדם .זה מה שכתב בסוף המורה נבוכים שמהשגת דעת אלהים נובע ההליכה
בדרכיו ,לעשות חסד משפט וצדקה בארץ .זה לא כמו קיום תרי"ג מצוות שהן מבחירה ,ומכח ציווי חיצוני ,אלא
זה נעשה כבר בלי בחירה ,מבפנים ,מכח האור של ההשגה שפועל על החומר .כך החומר והצורה מתאחדים ,על
ידי שהחומר עולה למדרגת הצורה.
הנפש השכל ית שעושה כל זאת אי אפשר שתהיה מדרגה של מציאות שכלית מופשטת למטה ממנה ,כי הנפש
השכלית כבר מגיעה עד הגוף ופועלת עליו.
 889הוא השכל הפועל.
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אף על פי שאנו כותבים את הקיצור הזה בדרך מדויקת ,ההתבוננות שלך על ההתחלות שניתנו לך תדריך
אותך בדרך שתביא להתבארות הדברים אצלך במופת.890
תם חלק שישי

 890אבן סינא אומר כאן שהתלמיד אינו צריך להסתפק בכך שהוא מבין את כל מה שכתוב כאן ויודע לחזור עליו,
אלא עליו להתבונן עד שיראה את הדברים בעצמו בשכלו שלו .מופת אין פירושו הוכחה לוגית או מתימטית,
ובוודאי לא רטורית ,אלא פירושו לראות באופן ישיר בלתי אמצעי את המציאות המופשטת ולדעת בעצמו מכח
ראייתו שלו שכך הוא .זה מביא להתאמתות שאין למעלה ממנה ,ולזה כוונת אבן תיבון כשהוא כותב "אמונה",
מלשון "תקעתיו יתד במקום נאמן" ,שלא ימוט (בוודאי אין הכוונה לאמונה במה שאין שכלו משיג ,שזה המצאת
שקר מאוחרת .ובתחילת הלכות יסודי התורה כתב שהמצווה היא 'לידע' שיש מצוי ראשון .ובספר המצוות שהוא
מתורגם מערבית כתוב 'להאמין' ,והם הם הדברים .ועיין לשון המו"נ א' נ') .ללא זה ,גם אם למדתי את כל הספר
היטב ,עדיין מניין לי שאבן סינא לא טעה .מה שאבן סינא מוכיח את דבריו בדרך ההיקש הלוגי ,הרי אין ספק שזה
בלבד לא מוכיח שום דבר .הרי באו אחריו חכמים מחוכמים רבים שחלקו עליו ופלפלו בהוכחות הלוגיות שלו
ולפי דעתם סתרו אותם ,או הביאו הוכחות לוגיות אחרות ,זה אומר בכה וזה אומר בכה ,ויכלה הזמן והם לא יכלו.
אלא וודאי אין הכוונה למופת כזה ,אלא המופת האמיתי הוא שהאדם מסתכל בעצמו על המציאות המופשטת,
ורואה בעצמו את המציאות עצמה ,וכבר אין צורך כלל בספרים ,במילים ובחכמים (המילים והמופת הלוגי הם
כלים להכיל בהם את הראיה שראה) .מי שראה בעצמו ,שהאמת הצטיירה בשכלו ,יכול לשתוק ,וכמו שכתב במו"נ
א' נ' .זה כמו שהמופת על אמיתת נבואת משה הוא שהעם התנבא ביחד איתו ושמע את הנבואה בעצמו.
וזו לשונו של המורה נבוכים ג' נ"ד:
"ולפי זה הבאור יהיה החכם בכל התורה על אמיתתה נקרא חכם משני פנים מצד מה שכללה התורה מהמעלות
השכליות ומצד מה שכללה ממעלות המדות .אלא מפני היות השכליות אשר בתורה מקובלות בלתי מבוארות
בדרכי העיון נמצא בספרי הנביאים ודברי החכמים שמשימים ידיעת התורה מין אחד והחכמה הגמורה מין אחר -
החכמה ההיא הגמורה היא אשר התבאר בה במופת מה שלמדנוהו מן התורה על דרך הקבלה מן השכליות ההם.
וכל מה שתמצא בספרים מהגדלת החכמה וחשיבותה ומיעוט קוניה "לא רבים יחכמו" "והחכמה מאין תמצא כו'"
וכיוצא באלו הפסוקים הרבה  -כולם יורו על החכמה ההיא אשר תלמדנו המופת על דעות התורה .אמנם בדברי
החכמים ז"ל הוא גם כן הרבה מאד  -רצוני לומר שגם הם משימים ידיעת התורה מין אחד וישימו החכמה מין
אחר  -אמרו ז"ל על משה רבנו "אב בחכמה אב בתורה אב בנביאים"; ובא בשלמה "ויחכם מכל האדם"  -אמרו
"ולא ממשה"  -כי הוא רוצה באמרו מכל האדם  -מכל אנשי דורו;  -ומפני זה תמצא שהוא זוכר הימן וכלכול
ודרדע בני מחול החכמים המפורסמים אז"
466

חלק ז  -מטאפיזיקה

חלק ז  -מטאפיזיקה (ובו כ"ז פרקים)
על המופשט

פרק א
הערה :על שפע המציאות מהגבוה ביותר עד הגשמי ומשם בחזרה למופשט
התבונן איך המציאות התחילה בהשתלשלות ממה שהוא הנעלה ביותר אל מה שהוא פחות נעלה ,עד
שהסתיימה בחומר .אחר כך היא חזרה למעלה ממה שהוא הנמוך ביותר אל מה שהוא פחות נמוך ,ומשם
היא עלתה מהגבוה לגבוה ביותר עד שהגיעה אל הנפש השכלית ולשכל הנקנה.891

 891ביאור מהו השגת המושכלות ,צורה משוקעת בחומר וצורה מופשטת ,השכל הנקנה
השכל הנקנה (הנקרא גם השכל הנאצל) הוא מדרגה שזוכה לה מי שהשלים בעמל קניית החכמה את השגת
המושכלות המופשטות ,ושכלו יצא ממדרגת שכל בכח (הוא ההכנה השכלית שהאדם נולד איתה ,ושמטבעה
הראשוני תופשת דברים חומריים דרך החוש ומשם מפשיטה אותם במידת מה אבל לא לגמרי) ,והצליח להשיג
את המושכלות ומזה עלה למדרגת שכל בְ פוֹעַ ל ,שמשיג את המושכלות במימוש כל מה שבכח האדם להשיג .אחר
מדרגה זו האדם זוכה להשפעה עליונה ,שהיא כבר לא מכח עמלו ,וההשפעה הזו מדבקת אותו בשכל הפועל.
אותה השפעה נקראת השכל הנקנה או הנאצל ,כי היא נאצלת לאדם מלמעלה ולא בכוח עמלו .זו המדרגה הגבוהה
ביותר שאדם יכול להגיע אליה .זה מה שכתב המו"נ ג' נ"ב על השכל השופע עלינו:
"וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל מלך בשר ודם ואילו היה דוד ושלמה ,והמלך
ההוא הדבק המחופף הוא השכל השופע עלינו ,שהוא הדבוק אשר בינינו ובין השם יתברך ,וכמו שאנחנו השגנוהו
באור ההוא אשר השפיע עלינו ,כאמרו "באורך נראה אור"  ,כן באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו ,ובעבורו
הוא תמיד עמנו משקיף ורואה" ,אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'" והבן זה מאד".
השכל הַ ּפוֹעֵ ל בעצמו הוא שכל נפרד מופשט לחלוטין ,הוא ספירת המלכות וחכמי הקבלה אמרו שהספירות אינן
מחוץ לאלוהות .ההשפעה של אורו אל האדם לחופף עליו ולדבק אותו באלוהי הוא השכל הנקנה (השכל הנקנה
הוא נבואה למי שיש בכוחותיו להיות נביא ,ורוח הקודש למי שאין לו כוחות כאלה).
זה מה שהתכוון אליו במילה "מדובק" במו"נ א' א':
"נאמר באדם מפני זה העניין ,רוצה לומר מפני השכל האלוהי המדובק בו ,שהוא בצלם אלוהים ובדמותו ,לא
שהשם יתברך גוף שיהיה בעל תמונה".
כל השגה יש בה השגה של צורה ,גם בעלי חיים משיגים צורות .עיין בזה באדם חי רשימה  .48אם יש שני כלבים,
אחד קטן לבן עם שיער ארוך ודומה לארנב ככל האפשר לכלב ,והשני גדול שחור עם שיער קצר ,ורחוק מדמיון
לארנב ככל האפשר ,כל ילד וכל חתול יאמר שהכלב הקטן והכלב הגדול הם חיה אחת ,והארנב הוא חיה אחרת.
זה לא על סמך איסוף נתונים ממושך מהרבה כלבים וארנבים שיוצר מושג כללי ממה שראינו תכונות משותפות
לכולם ,זה קיים מראייה ראשונה ,גם אצל חתול שאין לו שפה והמשגה ,גם אצל תולעת ויתוש ,אלא זו תפיסה
ישירה לגמרי בצורה (האידיאה האפלטונית) של כלב ,במהות של "כלביות" שאי אפשר לתאר אותה במילים אבל
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השכל יכול לראות אותה באופן ישיר ובלתי אמצעי .בלי התפישה הזו של צורות אין שום תפישה כלל ועיקר ,שאין
שום דבר שילכד את בליל הרשמים הנעים שהחושים מקבלים ,לכדי דברים כלשהם .החוש רואה רק בליל רשמים,
אפילו לא בליל כתמים כי אין ברשמים האלה שום דבר שיאחד גוונים דומים זה לזה לכתם (זה מה שאמר
הרקליטוס שאי אפשר לטבול באותו נהר פעמיים ,ותלמידו קראטילוס אמר שגם פעם אחת אי אפשר ,אין מה
שיאחד את מה שנע לכדי מושג של 'נהר' ,רק האידיאה של 'נהר' עושה זאת .מקור המציאות וגם תפישת המציאות,
הוא במופשט ולא במוחשי).
תפישה כזו של אידיאות נקראת שכל משוקע בחומר .ילד לא יכול לתפוש שיש 'חיים' כמושג מופשט כללי ,אלא
אצלו יש כלב חי ,אדם חי ,עצם כלשהו שהוא זה שחי .החיים נתפשים כאידיאה ,אבל התוכן שלה מוגבל לתופעות
של החיים שרואים בגוף החי .הוא נע ,אוכל וכיו"ב .החיים הם ישות מופשטת ,אבל אצל הילד החיים של ראובן
נמצאים היכן שנמצא גופו של ראובן ,בגופו של ראובן יש את חיי ראובן ,ובגופו של שמעון את חיי שמעון .זה
כ מו שיש התופשים אהבה דרך הביטויים החומריים ,אהבה אצל ילד זה להביא סוכריות ,אם הסוכריות נמסו
האהבה נמסה .בכולנו יש ילד ,לכן כשאנו אוהבים אנו מפרנסים ,מביאים מתנות וכיו"ב.
לומר שהחיים של ראובן הם בגופו של ראובן ,ובגופו של שמעון יש חיים אחרים ,זה כמו מי שיאמר שהשמיים
הם בצורת מלבן בצד צפון ,כי החלון בחדרו שמבעדו הוא רואה את השמיים הוא כזה .והוא יכול לומר אצל חברי
השמיים הם עיגול בצד דרום ,כי אצל חברו החלון שמבעדו נשקפים השמיים הוא כזה.
בחיתוך הצורה של מלבן או עיגול ביחס למציאות השמיים ,אין שום אמת .במטאפיזיקה זתא סוף פרק ח' כתב
שההבדל בין ראובן לשמעון נובע רק מהחומר .צורת האדם היא אחת ,חי חושב ,בחז"ל הצורה השלמה נקראת
אדם הראשון .בבשר של ראובן הצורה הזו מתגלה רק באופן חלקי בגלל מגבלת החומר הארצי שאינו יכול לקבל
צורה בשלמות ,וכן בשמעון ,והחלקיות של גילוי אותה צורה עצמה שונה בין ראובן לשמעון ,ורק בזה השוני
ביניהם .וכמו שכתב במו"נ א' ע"ד דרך שביעי בשם אבן אלצאיג.
שכל משוקע בחומר רואה את הצורה לפי מסגרת החומר ,ואצלו קורים לצורה כל מקרי החומר .צורת ראובן היא
בגופו של ראובן ולא בגופו של שמעון ,ולכן כשראובן הלך לירושלים גם צורתו הלכה איתו ,וכאילו לצורה יש
מקום גשמי בעולם הגשמי.
להשיג את המושכלות ,פירושו להשיג שחיים זה ישות מופשטת לגמרי ,וכל מי שחי מגלה צד חלקי כלשהו ממנה.
הוא מביט בטבע החומרי ,בחי ובצומח ,ורואה את נשמת העולם .זה מה שכתב בהלכות יסודי התורה ד' ז':
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע
שהוא מחובר מגולם וצורה"
"לעולם אין אתה רואה" זה כח הדמיון שתופש את הצורות כמשוקעות בחומר .לב האדם הוא שמחלק זה השכל
העיוני שמפשיט את הצורה מהחומר .והמדרגה העליונה שלא צריך להפשיט את הצורה מחומר אלא השכל צופה
בה ישירות בלי שימוש חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,זה מה שממשיך בהלכות יסודי התורה ד' ז':
"והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין"
כתוב שכדי לזכות לעולם הבא על האדם להשיג את כל המושכלות .או מה שנאמר על משה רבינו בכל ביתי נאמן
הוא ,פירושו שהשיג את כל המושכלות .יש מיני חרקים וצמחים ודגים וכו' לאין מספר ,ורובם לא ידועים כלל
לבני אדם .האם אדם צריך להכיר את כולם כדי לזכות לעולם הבא?
אלא וודאי הכוונה שכל אלה גילויים של צורת ה'חי' ,ואם אדם מפשיט את צורת ה'חי' מבעל חיים אחד,
בהתבוננות עמוקה מאוד בו לבדו (על פי רוב ה'חי' הזה זה הוא עצמו ,ולכל היותר אשתו) ,וזוכה לראות אותה
בשלמותה ומלוא אורה ,הוא יודע מה הם חיים ,מה זה להיות חי ,הוא בעצמו חי באמת ,אז הוא כבר השיג את
המושכלות של כל בעלי החיים ,כי כולם אינם אלא גילויים חלקיים של הצורה הזו ,ומי שיודע את הכל יודע
ממילא את כל חלקיו.
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מאחר שהנפש השכלית ,שהיא נושא מסויים לצורות המושכלות ,אינה מוטבעת בגוף שבו היא נמצאת,
אלא רק יש לה כלי דרך הגוף הזה ,892השינוי של הגוף על ידי מוות  -שמחמתו אינו עוד כלי לנפש השכלית
מובן כעת שכל מה שחומרי באמת אין לו מציאות ,כי הוא רק חלון שגורם לשמיים להיות בצורת מלבן .הוא רק
הסתרה שגורמת שתפישת הצורות תהיה חלקית .הוא רק העדר .אחרי שאדם משיג זאת ,החומר הבשרי שלו
מתעלה לרמה של צורה מופשטת ,הוא נכלל בצורה של הנפש השכלית ,וזה מה שכתוב במורה נבוכים בסופו
שההשגה השכלית גורמת מעצמה שהגוף ילך ממילא בדרכי האלוהים ,יעשה חסד משפט וצדקה .הנפש השכלית
היא הצורה של שאר מדרגות הנפש שהגוף הוא אחד מהן (נפש הזן זה הגוף עצמו ,הבשר ממש ,ולא כאן המקום
להאריך) ,והיא אמיתת המציאות של כל חלקי הנפש ,זה עניין עמוק מאוד ולא כאן מקומו.
המציאות משתלשלת כלפי מטה עד החומר .על ידי השגת המושכלות בהשגה מופשטת ,שכל האדם מוציא את
המושכלות מהיותן מושכלות בכח ועושה אותן מושכלות בפועל (המושכל כשהוא בהשגה משוקעת בחומר נקרא
מושכל בכח ,וכשהוא מושג בהשגה מופשטת מחומר ,כפי אמיתתו ,הוא נקרא מושכל בפועל) .בזה מתבטלת
מציאות החומר כחומר ,והוא מתעלה להיות בעצמו במדרגת שכל ,וזה מדרגת השכל הנקנה ,ששלמותה היא מיתת
נשיקה וכמו שכתב במו"נ ג' נ"א ,ומשם זכייה לעולם הבא שאין בו גוף כלל וכמו שכתב בהלכות תשובה פרק ח'.
זו כוונת אבן סינא כאן בעניין של ירידת המציאות ועליית המציאות בחזרה.
 892אם יש אלומת אור בחלל ריק ,לא רואים את האור .אם בלון עף באוויר והוא מואר על ידי אותה אלומת אור,
הבלון הוא כלי לאור ,כלי הוא מלשון כליון ,גבול ,הוא מגביל את גילוי האור לשטח מוגבל של פני הבלון .אם
הבלון יתפוצץ לא יחסר שום דבר באור ,וגם לא בהיותו של האור מגולה .נצטרך להביא כלי אחר כלשהו שיעוף
באוויר והאור יאיר אותו ויתגלה באמצעותו ,אבל זה חיצוני לאור ולמצב של האור .לעומת זאת אפשר להסתכל
על הצורה הכדורית שיש לבלון ,כמו שגוף הבלון מגלה את האור ,כך הוא גם גילוי של הצורה הכדורית של הבלון.
אבל הצורה הכדורית מוטבעת ב ו ,כלומר אם הבלון יתפוצץ הצורה הכדורית שהוא גילה תחדל מלהתקיים .אם
ננפח בלון חדש או נעשה כדור מנחושת ,תתגלה שוב הצורה הכדורית ,אבל זה ייראה כמו צורה כדורית אחרת.
לפי האמת הצורה הכדורית היא כמו האור ,היא קיימת בלי גוף כיש מופשט ,ומאירה את הצורה שלה על גופים
כדוריים .זו הכוונה כשאומרים שהגוף של הכדור נוטל חלק בצורה הכדורית .ובכל זאת למרות שגם הצורה
הכדורית היא יש מופשט שהגוף הוא כלי לגילוי שלה ,יש חילוק בין האופן שבו מתגלה הצורה הכדורית הגופים
כדוריים ובין האופן שבו האור מתגלה על ידי עצמים שמוארים על ידו .הצורה הכדורית 'מוטבעת' בגופים שמגלים
אותה ,ואילו האור לא מוטבע בגופים שמגלים אותו אלא הם רק 'כלי' לגילויו.
מבחינת שימוש הלשון אומרים על גוף כדורי שהוא כלי לגילוי הצורה הכדורית המופשטת ,רק כאן שאנו מחלקים
בין שני אופנים של 'כלי' אנו קוראים לאחד מהם מוטבע.
הכח המדבר מוטבע בגוף ,כמו כח האכילה והעיכול והגדילה וכיו"ב .כי אלה כלים בכליונו של הגוף ,הם מוטבעים
בו .לעומת זאת הנפש השכלית ,היא השכל העיוני ,אינה מטבעת בגוף אלא הוא רק כלי לגילוי האור שלה ,והיא
כמו קרן אור שמאירה על בלון בשמי הלילה ,וכליונו של הבלון לא פועל עליה מאומה.
הכח המדבר ,השכל הטבעי שאנו נולדים איתו ,הוא השכל השימושי שכל המלאכות והצרכים נעשים על ידו ,הוא
מוטבע בגוף וכלה בכליון הגוף .עמל קניית יכולת ההתבוננות המופשטת במושכלות המופשטות ,מוציא את השכל
מהיותו טבוע בגוף ומעמיד אותו כשלעצמו בלי ההטבעה בגוף .העמל כמו סוחט את השכל מהגוף כמו שסוחטים
מיץ מפרי.
במסכת ברכות ס"ג ב' מובא הפסוק במשלי שכתוב בו" :כי מיץ חלב יוציא חמאה ".והגמרא אומרת על זה" :במי
אתה מוצא חמאה של תורה במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה ".חמאה הוא מה שטוב ומזין אחרי שהופרד
מהמים של החלב ,כך עמל התורה מפריד את השכל המוטבע מהגוף ועושה ממנו חמאה.
השכל המופרד נקרא שכל בפועל והוא יש מופשט שקיים בפני עצמו ולא תלוי בקיום הגוף .כמו שיש ביכולתו
להפריד את עצמו מהיותו טבוע בגוף ,כך הוא יכול להפריד מכל גוף את הצורות שמוטבעות באותו גוף .זה הפירוש
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ואינו שומר עוד את היחס איתה  -אינו מחסר בעצם הנפש .אלא הנפש בעצמה ממשיכה להתקיים במידה
שהיא מקבלת מציאות מהעצמים הנצחיים.

פרק ב
התבוננות :אבדן הכלים הגופניים אינו מפריע להשגת הנפש השכלית
אם הנפש המשכלת רוכשת את המצב הקבוע של דבקות בשכל הפועל ,893אבדן הכלים 894לא יפגע בה.
זהו משום שהיא יודעת בעצמה ,כמו שכבר למדת ,ולא באמצעות הכלים שלה .895אם הנפש משיגה על
של להשכיל מושכלות ,להפוך את המושכלות בכח למושכלות בפועל .זה מה שכתב בהלכות יסודי התורה ד' ז':
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע
שהוא מחובר מגולם וצורה ".פעולת החלוקה הזו היא פעולת השגת המושכלות .אדם רואה גוף חי ומשיג ש'חיים'
זה דבר שנמצא בפני עצמו ולא רק שהסוס חי ,אלא הסוס נוטל חלק בחיים שהם מציאות כללית .אם מתבוננים
בחיים שיש בסוס או נמלה וכל חי ,אם לא מפשיטים אותם מהגוף ,אז הם לא משהו כל כך מופלא ,הסוס חי פירושו
שהוא יכול לסחוב עגלה וגם שצריך להאכ יל אותו .אם מסתכלים באמצעות הכלים האלה על 'חיים' בפני עצמם,
זו חידה מופלאה שהמתבונן בה יכול להגיע להתפשטות גשמיות מרוב שהוא מייד אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה
תאווה גדולה לידע ,וגם נרתע לאחוריו ,ירא ומפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה ,עומד בדעת קלה מעוטה
לפני תמים דעות.
זה משל להפשטת הצורה מהחומר על ידי התבוננות.
 893עיין בזה מו"נ ג' נ"א.
 894כלומר מות הגוף החומרי.
 895וכמו שכתב במו"נ א' א' "וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת
גלגל הירח ,והוא ההשגה השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת
הבורא אשר אינה בכלי" ,ובהלכות יסודי התורה ד' ז'" :והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב
הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין" ,ושם הלכה ט'" :אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי
שתפרד להם ואינה מכח הנשמה עד שתהא צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף אלא מאת ה' מן השמים היא
לפיכך כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות ותאבד הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף
בכל מעשיה לא תכרת הצורה הזאת לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה אלא יודעת ומשגת הדעות הפרודות מן
הגולמים ויודעת בורא הכל ועומדת לעולם ולעולמי עולמים"
יש מי שכתב שהדיבור על לראות מושכלות מופשטות שלא דרך שום כלי מוחשי הוא דיבור על "מיסטיקה" .זה
עיוורון עצום ,אלא זה פשוט לגמרי וגלוי לכל ,זה כמו שברור שלא הנעליים הן אלה שהולכות אלא הרגליים .אנו
רואים בעינינו בעליל שהנעלים הן אלה שהולכות ,מי שבחר להישאר רק עם מה שהוא רואה בעיניו לא יזוז
מעמדתו שמה שהולך הוא הנעליים בעצמן .מי שמסתכל בשום שכל רואה שלא יחסר כלום מההליכה גם בלי
נעליים ,והוא יכול לדעת את זה גם בלי שבדק מה קורה אם מסירים את הנעליים .הוא רואה מטיבן של הנעליים
שתנועת ההליכה לא יכולה לנבוע מהן .זה כמו המשל שכתב אבן סינא לעיל ,שאם יש יד של אדם שאוחזת במפתח,
היד והמפתח נעים בעת ובעונה אחת ,ביחד ,אותה תנועה .מזה אפשר להסיק שהמפתח מניע את היד ,או שהוא נע
בפני עצמו בלי תלות ביד ,זה כמו להסיק שהנעליים הן אלה שהולכות ,ושהשכל המדבר (מה שאנו קוראים
הלוגיקה ,האינטלקטואליות ,האינטיליגנציה ,וכיוצא באלה) ,הם אלה שמשיגים.
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ידי הכלים שלה (כמו שקורה באופן בלתי נמנע בכוחות החושים והתנועה)  ,אז שום עייפות לא יכולה
לקרות לשום כלי שלה בלי שתקרה גם לכח השכלי .896אבל עייפות כזו לא קורה לשכל .אלא לרוב קורה
שהכוחות של החושים והתנועה בדרך להיפרדות 897כשהכוח השכלי הוא או יציב או גדל ומשגשג .בנוסף,
אם העייפות קורה לכח השכלי באותו זמן שהכלים שלו מתעייפים ,אין זה מכריח שהכח השכלי אינו פועל
בעצמו .זהו משום שכמו שֶּ ּלָמַ ְדתָ החזרה של העוקב היא בפני עצמה אינה מביאה למסקנה.898

 896החושים פועלים בכח הנפש המרגשת ,שהיא מדרגה בכח החיים של האדם ,דהיינו בנפשו שהיא כולה נפש
אחת כי חיים הם אחד ,והכוחות השונים של הנפש הם גילויים של אותה נפש אחת (כמו שביאר הרמב"ם בתחילת
שמונה פרקים) .התנועה גם היא מכח מדרגה מסויימת של גילוי הנפש .הנפש לא יכולה לראות בלי עין ולא יכולה
לנוע בלי רגליים .העין היא הכלי שבו משתמשת הנפש כדי לראות .כשהעין מתעייפת גם כח החיים הנפשי של
הראיה מתעייף איתה .כשהרגליים מתעייפות גם כח החיים המניע מתעייף איתן .כשהאדם מת כוחות הנפש של
ראיה גשמית ותנועה גשמית חדלים .כי בלי כלי הגוף אינם יכולים להתממש .אצלנו מה שנקרא שכל אינו שכל
ע יוני (שרואה את המציאות המופשטת באופן ישיר ובלתי אמצעי כמו שעין בשר רואה מציאות גשמית) אלא כח
תפישת דמיון בצירוף כח חישוב ,שימוש במילים ,ניתוח והרכבה וכיו"ב שנקרא הכח המדבר (או הכח הדברי ,או
השכל המדבר .השימשו במילים שייך לכח הזה ,כי שכל עיוני רואה בהתבוננות ולא משתמש במילים ,ומצד עצמו
הוא שותק כל זמן שלא תרגם את מה שראה למילים של הכח המדבר ,עיין מורה נבוכים א' בסוף פרק נ' על
השתיקה) .השכל שאנו משתמשים בו הוא מיומנות גשמית ,הוא פועל דרך פעולת הגוף ,ולכן כשהגוף מתעייף
(כי הוא חומרי והחומר יש בו כוחות מנוגדים וצריך מאמץ להפעיל אותו באופן שכל הכוחות ישתתפו בפעולה),
השכל המוטבע בגוף הזה גם מתעייף (כל מי שלמד לפני בחינה או שיחק שחמט יודע שהשכל צריך מנוחה אחרי
המאמץ) .אבן סינא מדבר על השכל העיוני ,שהוא מופשט ,והוא רואה בעצמו בלי כלי גשמי ,ויוכל לראות באותה
מידה גם אחרי המוות ,והעד על זה שהוא אינו מתעייף .זה כמו שהאוהב באמת אינו מתעייף לאהוב ,אהבה אמיתית
היא פעולת שכל עיוני שרואה את האהבה לא רק כמוטבעת בגוף .אדרבה ,מתקיים בו "וקוי ה' יחליפו כח יעלו
אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו"
 897בזיקנה.
 898לעיל אבן סינא הביא משל על יד שמחזיקה מפתח ,היד והמפתח נעים ביחד ,מי שאין לו שכל עיוני כלל ואינו
רואה את המהות ,אלא משתמש רק בחשבון ,לא יוכל לקבוע אם המפתח מניע את היד או שהיד מניעה את המפתח
או שכל אחד מהם מניע את השני או שכל אחד מהם נע בכוחות עצמו ובמקרה תנועות שלהם מתואמות .הידיעה
שתנועת היד היא סיבה לתנועת המפתח ולא להיפך ,נובעת מהתבוננות ביד ובמפתח וראיה בשכל העיוני שמהות
העניין הוא שהיד מניעה את המפתח .יש מדרגה מסויימת של שכל עיוני שנמצאת אצל כל בני האדם או רובם ,מה
שהמורה נבוכים מביא מאלפראבי בכמה מקומות וקורא לו דעת משתתף (או דעת משותף) ,ומזה מתאפשר לראות
את המהות של הדברים ולהבחין בינה לבין מקרה (גם אם זה מקרה שקורה באופן תמידי וייחודי ,כמו הצחוק
לאדם שתמיד בידוע שכל בני האדם צוחקים ורק בני האדם צוחקים .ולכאורה אם כן מניין לנו שהגדרת האדם הוא
'חי מדבר' ולא 'חי צוחק' .אלא ההתבוננות במהות בשכל העיוני רואה שהמחשבה היא עצם מהותו של האדם,
והצחוק לא) .כך גם ההתבוננות במהות רואה שהיד מניעה את המפתח ולא להיפך .זו כוונת אבן סינא כאן שאמר
שהחזרה לא מביאה למסקנה .כלומר גם אם ראינו אלפי פעמים שתמיד היד והמפתח נעים ביחד ,ואף פעם האחד
לא נע בלי השני ,עדיין אין להסיק מהחזרה על המהות ולומר שנסיק שהמפתח מניע את היד ,אלא ההתבוננות
תגלה לנו שהיד מניעה ולא להיפך .כך גם כאן שאפילו אם תמיד הכח השכלי והכלים הגשמיים יתעייפו ביחד,
עדיין ההתבוננות תגלה לנו שאין זה משום שהכלים משתתפים בהשגה השכלית.
ההוכחה התחילה מכך שלרוב רואים שגם כשהכלים הגשמיים מתעייפים הכח השכלי לא מתעייף ,וכגון בזיקנה.
וכעת הוא מוסיף שההוכחה הזו היא רק לתוספת חיזוק לעניין ,אבל העניין אינו תלוי בה ,ואפילו אם לא הייתה
הוכחה כזו ,אלא להיפך ,היינו רואים שכשאדם הוא צעיר והוא בשיא כוחו הגופני אז גם שכלו בשיא כוחו ,וכשהוא
מזקין שכלו נחלש ביחד עם גופו ,עדיין ההתבוננות במהות הייתה מגלה לנו שהשכל משיג בעצמו ולא באמצעות
כלי הגוף.
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הבהרתי זאת לך יותר על ידי שאמרתי שמשהו מבחוץ אפשר שיקרה לדבר ויפריע לו לפעול בעצמו .אבל
זה לא מראה שהדבר האחרון אינו פועל בעצמו .899בכל אופן ,אם דבר זה קיים ,הוא לא מופרע על ידי
דבר אחר ,ואין לו צורך בדבר אחר ,וזה מראה שהוא פועל בעצמו.900

דיויד יום טען שמה שתופעות תמיד קורות ביחד אינו מוכיח שום דבר על קשרי הסיבתיות שביניהן ,ולכן אולי
בכלל אין קשרים סיבתיים מהותיים .מה שעד היום השמש זרחה לא מוכיח שהיא תזרח גם מחר .אבן סינא מסכים
שמה שהתופעות קורות ביחד אינו מוכיח על קשרי הסיבתיות ,הוא רק טוען שבהתבוננות של שכל עיוני על המהות
רואים שיש סיבתיות מהותית (על דרך שרואים שכל הכלבים הם 'כלב' וגם הכלבים הדומים לארנב יותר מלזן אחר
של כלב אינם זן של ארנב) ,ואפשר כך גם לראות מה הסיבה ומה המסובב ,לפי מהות הדברים .וכך רואים שהסיבה
לפעולת הכח השכלי אינה כלי הגוף ,ואין זה תלוי באמת בבדיקה במציאות האם העייפות קורה להם ביחד או לא.
 899כאב חזק או חולשה קיצונית של הגוף וכל כיוצא בזה יכולים להפריע להשגת השכל .אבל זה גורם חיצוני
שמפריע ואין זה אומר שבמהותו של השכל הוא צריך לכלי הגוף כדי לפעול ,ולכן תלוי במהותו במצבם .השכל
משיג בעצמו בלי שימוש בכלי הגוף ,ועם זה יש לו אחדות עם הגוף ,הנפש השכלית היא הצורה של כל שאר
הנפשות כמו שכתבו אלפראבי והרמב"ם ,וצורה וגוף מאוחדים .האחדות הזו היא לא שימוש של השכל בכלי
הגוף ,אלא השפעה של השכל על כלי הגוף ,הנפש השכלית מעלה את הגוף ומזככת אותו עד שהוא נעשה בעצמו
צורה דהיינו שהוא הולך בדרכי הבורא מעצמו .האחדות הזו יכולה לגרום שכאב של הגוף מורגש גם בנפש
השכלית והיא מופרעת מיכולתה להשיג .ואין זה מוכיח שהיא משתמשת בגוף ככלי להשיג באמצעותו.
אבן סינא מאריך בכך שהשכל אינו טבוע בגוף ,כי בדעת ההמון השכל משתמש בגוף כמו שכוחות התנועה
והחושים משתמשים בו ,כי הפירוש מהו שכל אצל ההמון אינו אמיתי .ההמון מתקשה מאוד לקבל שיש שכל עיוני
שאינו תלוי בגוף; וזה כל עבודת האדם ,כי מי שזוכה להעלות את שכלו הטבעי למדרגה כזו ממילא רואה את
האמת ואת האלוה והשיג את תכלית שלמותו .לכן יש צורך להאריך בזה ולהביא הוכחות ולהסביר היטב.
 900במסכת ברכות ס"א ב' נאמר" :בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה ,והיו סורקים את
בשרו במסרקות של ברזל ,והיה מקבל עליו עול מלכות שמים .אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן? אמר להם כל ימי
הייתי מצטער על פסוק זה ""בכל נפשך"  -אפילו נוטל את נשמתך" אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ,ועכשיו שבא
לידי לא אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד"
הכח השכלי של רבי עקיבא פעל במיטבו גם כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל .כי כשהכח השכלי נמצא
בפועל שום דבר לא יכול להפריע לו .מה שאבן סינא אמר מקודם שיש אפשרות שכח חיצוני יפריע לכח השכלי,
כו ונתו הייתה למצב שבו הכח השכלי עדיין לא יצא לפועל באופן שלם ושייכת בו עדיין בחינת העדר ,ומזה הוא
מושפע מהרגשת הגוף שהוא העדר גם כן .זה נאמר רק כדי להבהיר לתלמיד ,כי התלמיד מן הסתם עדיין אינו
במדרגה שבה כל כוחותיו השכליים יצאו לפועל באופן שלם ,וכדי שיוכל לראות את העניין בעצמו אמר לו אבן
סינא שיש אפשרות שמשהו חיצוני יוכל להפריע .אבל זה רק במצב בו הכח השכלי לא שלם לגמרי .ואז הוסיף
אבן סינא שבאמת אם הכח השכלי נמצא ,כלומר נמצא באופן שלם לגמרי ,אז שום דבר לא יפריע לו ,גם לא
מסרקות של ברזל .ומזה רואים שהכח השכלי אינו שייך לכלי הגוף.
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פרק ג
התבוננות נוספת :מאמץ כוחות המחשבה מסייע להבחנה במחשבה דקה
התבונן גם שכוחות שמציאותם היא על ידי גוף מתעייפים מחזרה על פעולות ,במיוחד פעולות חזקות,
ובמיוחד אם הפעולה נעשית מיד לאחר הפעולה שקדמה לה .במקרה כזה לא תובחן פעולה חלשה ,כמו
ניחוח חלש אחרי ניחוח חזק .הפעולות של הכח השכלי יכולים לעיתים קרובות להיות ההיפך ממה
שתיארנו.901

פרק ד
התבוננות נוספת :על תפישה באמצעות כלי שאינה יכולה לתפוש את עצמה ותפישה
שאינה באמצעות כלי שהיא יכולה לתפוש את עצמה
אלה שפעולתם היא על ידי כלי ואין להם פעולה נפרדת מזה ,אינם פועלים באופן שמודע לכלי .לכן כוחות
החושים בשום דרך לא משיגים את הכלים שלהם ,ובשום אופן לא רואים את קליטת הרשמים על ידי
הכלים שלהם .902זה כך משום שלכוחות האלה אין כלים אחרים כדי לראות את הכלים שלהם ,ואת קליטת
הרשמים של כלים אלה .והם לא פועלים אלא רק באמצעות כלים.
הכוחות השכליים ,מצד שני ,אינם כאלה ,כיוון שהם יודעים הכל.903

 901אם אדם רץ מהר ,ואיבריו התעייפו מהריצה ,במצב כזה הוא לא יבחין בתנועה חלשה כגון עפעוף עיניים .בעיון
שכלי אפשר שבהתחלה תהיינה תנועות מחשבה חזקות ורצופות ,להגדיר את הנושא ולראות את הקושיות ולברר
אותן ,ואז אפשר שיעלה מזה פתאום שקט צלול ותעלה בו מחשבה דקה ושקטה עד מאוד ובה תהיה ההתבוננות
האמיתית על תוכן העניין .והדבר השקט החלש הדק הזה הכל היה כלי הכנה אליו ,הוא התכלית ,ומייד כשהוא
מגיע הוא מובחן ומאיר באור יקרות גדול ,וככל שהעמל המחשבתי היה חזק יותר המחשבה הדקה תהיה מובחנת
יותר כשתגיע .וזה להיפך מפעולת כוחות הגוף כמו ריצה.
 902העין רואה כלפי חוץ בלבד ,כשהיא רואה את החוץ היא לא רואה תוך כדי כך את עצמה פועלת.

 903כח הראיה פועל רק באמצעות כלי ,הכלי שלו מכוון החוצה על העולם ,ואין לו כלי שמכוון על העין עצמה,
לכן אינו יכול לראות את העין או לראות את פעולת הראייה של העין .מצד שני הכוחות השכליים כיוון שאינם
צריכים כלי ,הם יכולים להשיג בשכל את הכוחות השכליים עצמם ,ואת אופן השגתם של הכוחות השכליים.
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פרק ה
התבוננות נוספת :השכלה דרך כלי הגוף והשכלה מופשטת
אם הכח השכלי היה מוטבע בגוף ,יהיה זה הלב או המוח ,היתה לו ידיעה תמידית של הגוף הזה ,או שלא
היתה לו ידיעה אודותיו כלל .זהו משום שהוא משכיל רק מכח שהוא רוכש את הצורה של הדבר המושכל.
כך ,אם הוא מתחיל להשכיל אחרי שלא השכיל ,הוא אז רוכש את הצורה של הדבר המושכל אחרי שלא
היתה לו צורה זו .מאחר שכח זה הוא גשמי ,הוא בהכרח זה שהוא רוכש ,כמו שהצורה של הדבר המושכל
שבאה מהחומר של הדבר הזה ,קיימת גם בחומר שלו .בגלל שהרכישה של הצורה של הדבר המושכל
מתחדשת ,היא אחרת מהצורה ,שלא חדלה מבחינה מספרית להיות עבורו בחומר שלה ועבור החומר
שלה .כך שתי צורות עבור דבר אחד תהיינה נרכשות בו-בזמן בחומר אחד ,שמוקף במקרים של הפרטים
שלו .אבל השקר של זה כבר הוכח.
לכן הצורה שמחמתה הכח השכלי נעשה משכיל את הכלים שלו היא הצורה של הדבר שבו הכח השכלי
נמצא ושמחמתו הכח הזה תמיד מחובר לכלים שלו .החיבור הזה או שמכריח ידיעה תמידית או שאינו
מקבל ידיעה כלל .אבל שני הצדדים האלה אינם אמיתיים.904

 904הדרך שבה השכל משכיל היא שצורת הדבר המושכל מוטבעת בו כמו חותם שמוטבע בשעווה .השכלה היא
להפשיט את הצורה המשוקעת בחומר ולהפוך אותה לצורה מופשטת .צורה מופשטת היא החיים המופשטים,
שאינם רק חיי בעל החיים הנפרד הזה אלא החיים כשלעצמם הַ ְמפָ כִׁ ים בכל מה שחי .מי שמשיג מבעל חיים את
החיים כשלעצמם ,נעשה בעצמו יותר חי באותה מידה שהשיג את החיים .צורת החיים נעשתה מוטבעת בחייו
שלו ,כי שכלו הוא הוא חייו .וכך המשכיל והשכל והמושכל הם אחד.
אם השכל מוטבע בכלי חומרי ,הרי השגתו היא חומרית ,דהיינו בתוך גבול .אין כאן התאחדות של השכל המשכיל
והמושכל ,שזה פריצת הגבול ,מעבר מהחומרי המוגבל אל המופשט הלא-מוגבל שמשם נובעת אחדות המשכיל
והמושכל .אלא זה יהיה כמו שעין בשר רואה דבר ,בעין מצטיירת צורת הדבר הגשמית ,והצורה תהיה גם בדבר
הגשמי והמשכיל והמושכל לא מתאחדים .אם צורת הדבר החומרית היא משולש ,במבט בעין חומרית יהיו שני
משולשים ,אחד המשולש שבדבר ,והשני המשולש שמצוייר על רשתית העין .כמו שבמצלמה יש שתי צורות ,זו
של האובייקט המצולם וזו שמצויירת על מסך המצלמה .המשל בזה הוא זיווג עם רעייה אהובה שיש בו אחדות
היודע והנודע ,או זיווג של זנות שיש בו שתי חוויות של חיבור ,אחת נפרדת לזכר שחווה רק את הצד שלו ,ושנייה
נפרדת לנקבה שחווה רק את הצד שלה .לכן החומר נקרא במשלי אשה זונה ,כמו שכתב בפתיחת המורה נבוכים
(בזמננו אין כלל ידיעה שיש אפשרות להשכיל שלא על ידי חומר ,ובעל כרחנו אנו מפרשים את המילה 'שכל'
באופן של השגה חומרית נפרדת ,כך היא שפתנו ואיננו יכולים להעלות על הדעת שום פירוש אחר ,ולכן שערי
חכמה נעולים בפנינו ונדמה לנו שאנו יכולים לקרוא את מה שכתבו הקדמונים בעניין זה ,ונדמה לנו שאיננו מבינים
אותם .ובאמת איננו קוראים אותם כלל כי פירוש המילים אצלנו שונה ,ואין כלל שאלה על ההבנה).
באהבה יש גם קיום עצמאי של הזכר ושל הנקבה ,וגם אחדות מוחלטת ביניהם שהם אחד ממש ואין קיום עצמאי
של אחד מהם כשלעצמו .האופן שזה חי במציאות הוא שהם חיים תמיד בקשר של אהבה ופעמים שהם בזיווג
ומתאחדים לגמרי ופעמים שלא .כך השכל חי באהבה עם החיים הכלליים שבעולם ,ופעמים שהוא משכיל
ומתאחד לגמרי איתם בזיווג שלם ,ופעמים שלא.
אבל חיבור שאינו מופש ט מגבולות החומר ,הגבולות מנתקים את שני הצדדים ואין חיי אהבה ביניהם אלא כל
אחד נפרד .כלשון הפסוק" :לתאווה יבקש נפרד" .אז כל זמן נדון בפני עצמו ולא כחלק של מערכת חיי אהבה
משותפים .בקטע הזמן המסויים אם אין זיווג הרי אין שום חיבור כלל ,ואם יש חיבור הוא צריך להיות תמידי כיוון
שכשהוא נקטע לרגע אחד מייד הוא פוסק לגמרי .כל זה בהשגה של דברים חיצונים ,ששם גם מי שמשיג בהשגה
חומרית וגם מי שמשיג בהשגה מופשטת שניהם פעמים בהשכלה ופעמים שלא .ההבדל הוא שמי שמשיג באופן
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פרק ו
המשך רמיזות אלה:
ובכן ,עליך לדעת מכך שיש יכולת לעצם השכלי שבנו לדעת בעצמו .כיוון שהוא התחלה ראשונה הוא
אינו יכול להיות מורכב מכח שיכול לקבל הפסד 905וביחד עם זה להיות גם מחובר לכח של יציבות .906אם
הוא נתפש לא כהתחלה ראשונה אלא כהרכבה של משהו כמו חומר עם משהו כמו צורה ,נחזור בניתוח
לכך שזו התחלה ראשונה המורכבת משני חלקיה.907

מופשט תמיד מחובר והחיבור הזה עצמו צורתו ומהותו היא שפעם הוא בזיווג ופעם לא ,ומי שמשיג באופן חומרי
הוא לא תמיד בחיבור ,אלא כשהוא בזיווג הוא מחובר וכשהוא פורש מהזיווג והולך למקום אחר הוא נפרד .מכל
מקום ההבדל הזה אינו ניכר כלפי חוץ .אבל אם מדובר בהשגת הכח השכלי את הכלי שהוא נתון בו ,על הצד
שהכח השכלי משתמש בכלי חו מרי ,הרי הכח השכלי אינו יכול לפרוש מהכלי שלו ,הוא באופן קבוע בחיבור
מסויים איתו .אם החיבור הזה הוא זיווג הרי הכח השכלי יהיה בידיעה מתמדת של הכלי שלו ,ואם אינו זיווג הוא
לא יהיה בידיעה אף פעם .המציאות היא שהכח השכלי לפעמים משכיל את המוח או הלב או הגוף בכללו,
ולפעמים אינו משכיל .נובע מזה שהחיבור של הכח השכלי עם הגוף אינו בדרך חיבור של דבר משוקע בחומר
אלא בדרך חיבור של דבר מופשט.
מה שכתבתי שבהשגה חומרית יש שתי צורות ,זו שברשתית העין וזו שבדבר שאותו משיגים ,זה בהשגת דבר
חיצוני .כאן מדובר שהכח השכלי שמשוקע בחומר משיג את הכלי החומרי שלו עצמו ,נמצא ששתי הצורות
הנפרדות שוכנות באותו חומר .החומר הזה מוקף במקרים ,וזה מגדיל את הסתירה ,אם למשל צבע העיניים ירוק,
האם הירוק הוא מקרה של צורת הכלי או שהוא מקרה של צורת הכח השכלי שפועל כשהוא משוקע בכלי .זה מה
שכתב אבן סינא בפרקנו" :כך שתי צורות עבור דבר אחד תהיינה נרכשות בו-בזמן בחומר אחד ,שמוקף במקרים
של הפרטים שלו".
 905חומר.
 906צורה (כוונתו שעצם חומרי הוא חיבור של חומר וצורה ,והכח השכלי אינו יכול להיות חיבור של חומר וצורה).
 907מה שהכח השכלי הוא התחלה ראשונה זו עובדה שאין להימלט ממנה .הנברא הראשון הוא השכל הנפרד
(כלומר נפרד מחומר) הראשון ,וממנו השתלשלו כל השכלים הנפרדים עד השכל הפועל .רק האלוה לבדו מופשט
מחומר לחלוטין כי חומר פירושו אפשרות כמו שכתב במטאפיזיקה זתא ז' ,ואפשרות היא הגדרה ,כל הגדרה
מונחת בה אפשרות שלא כך אלא אחרת ,כמו שהתבאר לעיל בחלק ו' ,והאלוה הוא מעל כל אפשרות של כל
הגדרה ,הוא אחד פשוט שאין בו מורכבות כלל ,ולכן הוא הכרחי מציאות כי הוא מעל האפשרות להיות מוגדר
כנמצא או לא נמצא .השכלים נקראים "נפרדים" (או נבדלים) כי הם כמו הבורא אינם ניתנים להגדרה .זה נושא
עמוק מאוד שעסקו בו חכמי הקבלה ,הם אמרו שעשר הספירות אינן יוצאות מהאלוהות ,הן עצמות האלוהות ולא
כלים לגילוי שלה .הן אחד פשוט בלי מורכבות כלל .והרי הן עשר ,והן ריבוי ,והרי יש להן הגדרה ,ספירת חסד
היא משהו שונה מספירת גבורה ,והשוני הוא משום שההגדרה שלהן שונה .זו הסתירה שהיא סוד מעשה מרכבה,
ובזה כל לימודם של חכמי הקבלה .איך שלא יהיה השכלים הם בתוך האחדות האלוהית והם פשוטים כמו גילוי
האלוהות עצמה .אחרי שראינו בפרקים לעיל שהכח השכלי שבאדם אינו בכלי גשמי ,ואינו דומה לכוחות כמו
הראייה והתנועה ,אם כן אם מתבוננים בו באופן כזה רואים שהוא שייך ליסוד השכלים הנפרדים .הוא מידמה
לשכל הפועל ,שהוא מהשכלים הנפרדים ,על ידי שהוא זוכה לשפע השכל הנקנה .מעתה כמו שהאלוה עצמו אי
אפשר לומר שהוא מורכב מחומר וצורה ,ומאותו טעם עצמו אי אפשר לומר על השכלים הנפרדים שהם מורכבים
מחומר וצורה ,אם כן הוא הדין גם לכח השכלי המופשט שבאדם .באדם יש נקודת השקה בין היסוד האלוהי
המופשט לגמרי ,ובין הטבע החומרי ,וביד האדם להטות את זה לכאן או לכאן .הנקודה הזו היא מה שזר ופלאי
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בגלל שהקיום של מקרים הוא בנושאים שלהם ,לכן היכולת שלהם להפסד והתהוות הוא בנושאים שלהם,
אבל שום הרכבה אינה מוטבעת בנושאים שלהם .908אם כך ,דברים דומים לנושאים אלה 909אינם בעצמם
מקבלים הפסד ,אחרי שהוכרחו והתייצבו על ידי סיבותיהם.910

והיא צלם אלהים ,כלומר מצד אחד צלם ,דבר מוגדר ,ומצד שני אלהים ,דבר מופשט; יש כאן נגיעה בסתירה שהיא
סוד מעשה מרכבה .זה דיוק לשון המורה נבוכים א' א':
"וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא ההשגה
השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא אשר אינה בכלי,
ואם אינו דמיון באמת ,אבל לנראה מן הדעת תחילה .ונאמר באדם מפני זה העניין ,ר"ל מפני השכל האלוהי
המדובק בו ,שהוא בצלם אלוהים ובדמותו ,לא שהשם יתברך גוף שיהיה בעל תמונה".
אבן סינא אומר שאחרי שמצד מהותו הכח השכלי הוא התחלה ראשונה ,גילוי אלוהות מופשטת ,אם אנו תופשים
אותו כמורכב מחומר וצורה ,התפישה הזו לא תוביל אותנו לומר שהוא באמת מורכב מחומר וצורה ,אלא תוביל
אותנו לסתירה ,שיש כאן התחלה ראשונה ,גילוי אלוהות מופשטת ,שהוא ביחד עם זה מורכב מחומר וצורה.
התפישה שהכח השכלי מורכב מחומר וצורה ,שהוא תופש את המציאות המופשטת ,את החיים ,כמוגבלים ,היא
אפשרית .השכל הטבעי החומרי שאנו נולדים איתו ,הוא הוא אותו שכל מופשט עצמו שהחכם השלם זוכה לו.
כתבתי לעיל את המשל שזה כמו אדם שמסתכל על השמים מבעד לחלון .השכל הטבעי רואה שהשמיים הם מלבן
כחול .זה שכל משוקע בחומר ,שהוא הכנה שלא התממשה .אם אותו שכל עצמו יצליח לראות שהשמיים אין
סופיים ,והחלון הוא רק הסתרה שלא נמצאת בשמיים עצמם אלא רק אצל המסתכל ,אז הוא מתעלה למדרגת שכל
מופשט .החיתוך של החלון באין סופיות הפשוטה של השמיים הוא משל לכך שאדם תופש שהחיים שלו הם לא
חיים כלליים אחדים (שמיים לא מוגבלים) שהוא רק נוטל בהם חלק ,כמו שהכל מתחממים באותו אור שמש ,אלא
הוא תופש שהחיים מוגבלים ומחותכים והם רק שלו (מלבן בצבע כחול) .ואז כשהוא חי עם אשתו ,ההנאה (שהיא
היא החיים) היא מחותכת אצלו ,בבדידותו ,היא רק שלו ,היא לא משהו שהוא שניהם כאחד ,וכיוון שזה בודד זה
חסר והוא רץ למלא את החסרון ורק נעשה צמא יותר .זה הצד שהכח השכלי משוקע בחומר ,ונגדו אבן סינא נלחם
כאן.
 908הצבע האדום קיים רק בכך שהוא מקרה של עצם אדום ,העצם הוא הנושא של המקרה .מה שמתהווה בעולם
'אדום' או נפסד מהמציאות 'אדום' ,זה מחמת הנושא ולא מחמת הצבע האדום עצמו .הפרח נעשה אדום כי הוא
הגיע למדרגת התפתחות מסויימת ,וחדל מלהיות אדום כשהוא קמל ,ה'אדום' נשאר קיים בפני עצמו .שום הרכבה
של אדום לא מוטבעת בפרח .אם לפני הבשלתו הפרח ירוק ,ולקראת קמילתו הוא נעשה סגול ,אלה שינויים שלא
משפיעים כלל על מה שהעצם 'פרח' הוא 'פרח' ,הם אל שייכים להגדרת העצם .זו הכוונה שלא מוטבעת בו הרכבה
עצמית עם האדום .כך באדם העצם הוא חי מדבר ,ומה שצבע עורו כך וכך צבע שיערו כל וכך או גבהו כך וכך
אינו משפיע כלל על היותו חי מדבר ,כלומר אין למקרים הרכבה שמוטבעת בעצם ,הנושא ,למרות שקיומם
והפסדם נובעים מהנושא ,כשהאדם מזקין צבע שיערו מלבין ,הרי התהוות הצבע נובעת מהנושא ,אבל אינה
מוטבעת בו כך שהצבע יהיה שייך להגדרת העצם שקובעת את מהותו.
 909השכל המופשט שדומה למקרים מבחינה זו ,כמו שיבואר בהערה הבאה.
 910ההתהוות וההפסד של מקרה אינה מצד עצמו אלא מחמת הנושא שלו .אם צבע שערותיו של אדם השתנה
בזקנותו משחור ללבן ,ההפסד של השחור וההתהוות של הלבן הם מצד האדם עצמו שהוא נושא המקרים של
שחרות ולובן .הצבע השחור כשלעצמו לא חדל מלהיות קיים בעולם כששיער האדם הלבין ,והצבע הלבן לא
באמת התהווה כששיער האדם הלבין .הצבע הלבן כשלעצמו קיים בלי שינוי מאז בריאת העולם ולא ישתנה
לעולם ,רק מצד האדם שינוי מסויים שחל בו גרם לכך שיתהווה אצלו חידוש של מציאות צבע לבן ,שיקרה בו
מקרה של צבע לבן .זה משל לכך שיש דברים שנראים כמתהווים ונפסדים (הצבע לבן) ,ובאמת מצד עצמם אינם
כך (הצבע הלבן כשלעצמו תמיד קיים בלי שינוי) ,אלא משהו בנושא שלהם משתנה וגורם שהם יופיעו בנושא או
יחדלו מלהופיע בו .אם אין אדם ח כם בעולם לא רואים שקיים כח שכלי ,אחר כך נולד אדם חכם ואז רואים שיש
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בעולם כח שכלי .לכאורה היינו אומרים שאם הכח השכלי נעשה נמצא על ידי שגופו של החכם נולד ,מוכח שהכח
השכלי קשור לגוף ,גופו של החכם שנולד ,ונמצא שהכח השכלי מורכב מגוף ונפש ,חומר וצורה.
כדי לדחות את ההסתכלות הזו אומר אבן סינא שאם למשל לא היה שום עצם אדום בעולם ,ואז פרח לראשונה
בעולם פרח בצבע אדום ,אין זה שכעת נמצא הצבע האדום ומקודם לא היה ,אלא הצבע כשלעצמו קיים מבריאת
העולם ,ומה שהתחדש כעת אינו עצם מציאותו של הצבע האדום אלא שהוא קרה לנושא כלשהו ,דהיינו לפרח.
( ביאור עמוק בענין החילוק בין מקרה לעצם ,ובין מהות למציאות .שורש עניין ה'עצם' ,ומה שהמציאות היא
מקרה לעצם)
במה שאבן סינא כאן מדמה את המקרה למציאות של ישות מופשטת כמו הכח השכלי ,יש מבט לא שגרתי על
עניין ה'מקרה'.
'מציאות'' ,להיות נמצא' ,זה האלוה ואין בלתו .הוא ממציא כל נמצא ,הכל לא נמצאים אלא מאמיתת הימצאו.
ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות .ואם הוא יודע את עצמו בלבד ,ולא שום דבר
אחר מחוץ לו ,הוא יודע את כל הנבראים ,שהכל נסמך לו בהווייתו.
זה עניין עמוק ואי אפשר לרדת לסוף הבנתו (ששה רבינו לא זכה להשיגו על בוריו כמבואר בהלכות יסודי התורה
א' י' ,והוא החקירה של המטאפיזיקה של אריסטו ,על המציאות כמציאות ,כשלעצמה ,כמו שכתב במטאפיזיקה
גמא א') ,משל גס לזה הוא מה שהעולם כולו עשוי מד' היסודות (לעניין זה אפשר שיהיו אטומים או כל יסוד
שיה יה) ,מציאותי שלי היא מציאות של משהו שמציאותו היא שהוא מורכב מד' יסודות .ד' היסודות שהם גופי
אינם אני ,הם אותם ד' יסודות עצמם שהם גם גופם של כל הנמצאים האחרים .כולנו ציורים על אותו נייר עצמו,
כולנו גלים באותו ים עצמו .אם נגדיר שמה שנמצא הוא ד' היסודות ,להיות עשוי מד' יסודות זה יהיה הפירוש של
המילה "נמצא" ,אז אין לי מציאות משלי שהרי אין לי ד' יסודות פרטיים משלי ,אלא אני נמצא במציאותו של
העולם ,אני נכלל במציאות ביחד עם כל שאר המורכבים מד' יסודות .זה כמו שנגדיר שלהיות מים זה להיות נמצא,
ואז הגל בים לא יאמר אני נמצא במציאות משלי ,שהרי אין לו מים פרטיים משלו ,הוא גל באותם מים עצמם כמו
כל שאר הגלים .אלא המציאות היא אחת ,היא הים כולו כאחד מוחלט פשוט לחלוטין שאין בו מורכבות כלל;
שהרי אין בו שום דבר מלבד מים ,גם כשיש בו גלים .ומציאותו של הגל היא היא מציאותם של המים .כי אין בו
מאומה מלבד מים .מציאותו של הגל נסמכת בהווייתה למציאותו של הים ,היא לא נמצאת אלא מאמיתת מציאותו
של הים.
עוד משל ,אם נגדיר שלהיות תלת ממדי ,בעל נפח ,זו ההגדרה של להיות נמצא (זו אכן ההגדרה החומרית) ,אז
ברור שמה שיש לי נפח הנפח שלי אינו משהו שייך רק לי ותלוי בי ויעלם עם העלמותי .אלא יש מרחב תלת ממדי
כללי ,חלל כללי ,שהוא מצד עצמו אחד פשוט ומוחלט בלי מורכבות כלל ,מושג החלל הריק המופשט ,וכל
המציאות החומרית היא נמצאת בחלל הזה ,נוטלת בו חלק ,כלומר כל גוף תלת ממדי ,תלת ממדיותו נובעת
מהשתתפותו בחלל הכללי ,ולא שיש לו חלל תלת ממדי משלו .להיות תלת ממדי זה אופן של מציאות ששייך
לגופים החומריים ,במציאות שגם הישים המופשטים משתתפים בה ,יש מושג מופשט של 'מציאות' שהוא כללי
יותר וממלא את התפקיד של החלל הכללי כלפי הגופים החומריים.
זה מה שכתב אבן סינא ,הובא במורה נבוכים א' נ"ז ,שהמציאות היא מקרה שקרה לעצם .מקרה כאן אין הכוונה
לכך שהוא לפעמים קורה ולפעמים לא אלא שהוא לא שייך מהותית לדבר .כמו שהתלת ממדיות היא מקרה לסוס,
אין הכוונה בזה שלפעמים קורה שהסוס אינו תלת ממדי ,אלא הכוונה שהתלת ממדיות אינה שייכת לסוס כמו
שיכולת הריצה שייכת לו או מידת גובהו המסויימת שייכת לו ,אלא הוא רק משתתף במשהו שהוא כללי יותר
ממנו.
( שאלו כבר שאם המציאות היא מקרה למהות ,מה הפירוש של מהות בלי מציאות ,הרי כל מה שעלה במחשבה
גם הוא מציאות ,ואם גם מחשבה היא מציאות ,אז איך ייתכן מהות שאין לה מציאות ,כלומר שגם מחשבה איננה
ועדיין יש בה די כדי להיקרא מהות .התירוץ העמוק האמיתי הוא שמהות היא האפשרות ואפשרות של מחשבה
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היא לא המחשבה שנמצאת ,ולא כאן המקום להאריך בזה .אבל אפשר לתרץ בפשטות שאין מהות שאינה נמצאת,
רק אחרי שהיא נמצאת אנו מנתחים ורואים בדרך התבוננות (לא חישוב) שהמציאות היא לא מהותו של הדבר.
כמו שכל אדם צוחק ורק אדם צוחק ,ועדיין הצחוק הוא רק מקרה באדם כי אנו מנתחים ורואים בדרך התבוננות
שזו לא שלמות המהות של אדם) .האמירה שהמציאות היא מקרה ,הכוונה שזה לא המהות העצמית של הדבר,
המציאות שלו הוא להיכלל במציאות שהיא כלעצמה משהו אחר .המציאות של הדבר היא לא המהות וההגדרה
של הדבר ,כמו ש'מים' הוא לא הגדרה של מהות הגל ,כי הכל מים וזה לא מגדיר את הגל מדברים אחרים או גלים
אחרים)
הצמצום הוא שהעניין של 'מציאות' יהיה מצומצם .שיהיה אפשר לתפוש את המושג 'מציאות' לא רק באופן
שהמציאות היא כללית אחת מוחלטת ופשוטה והיא האלוה ,אלא בתפישה מצומצמת ,שתאפשר לאחוז במושג
'מציאות' בכלים המוגבלים של חומר וכח דמיון ,שיהיה סוס ונראה שהסוס הוא זה שנמצא ,והוא יהיה כמו בלון
בשמי הלילה שמואר על ידי אלומת האור וכך מגלה אותה ,ומהסוס יהיה אפשר לעלות בסולם לתפוש שהמציאות
עצמה היא כללית והסוס רק נוטל בה חלק והיא האלוה .הצמצום הזה הוא עניין ה'עצם' .עצם פירושו 'נמצא',
אבל במובן המצומצם .לפי זה גל בים הוא לא רק נמצא כ'ים' אלא לפי הצמצום הוא נמצא גם כ'גל' .הצמצום הוא
זה שיוצר שיהיו בים גלים.
יש עצם שהוא הסוס הזה שאנו רואים .יש לו תשע קטגוריות ,הכמות (בלשון ימי הביניים :הכמה) ,האיכות (האיך),
היחס (המצטרף) ,המקום (האנה) ,הזמן (המתי) ,המצב ,הקניין (לו) ,הפעילות (שיפעל) ,הסבילות (שיתפעל).
מלבד זה הקטגוריה העשירית שהיא ה'עצם' (המהו) .אם נפשיט מהסוס את כל תשע הקטגוריות ,צבע ,משקל,
מידות ,זמן ,מקום ,וכו' וכו' ,ונשאיר רק את קטגוריית העצם ,לא יישאר מהסוס שום דבר .קטגוריית העצם היא
מה שהסוס יש לו מציאות ,אבל מהו זה שנמצא ,זה לא נאמר כלל בקטגורית העצם לבדה .אלא קטגוריית העצם
כשלעצמה היא המציאות באותו מובן שהמציאות היא הבורא בגילוי שלו כאין סוף ,כאחד פשוט ללא שום הגדרה
ותפישה כלל .והיא מצטמצמת למציאות של הסוס ,הסוס שהוא נמצא כסוס בעל מידות ואיכויות ומקום וזמן וכו',
ואם נפשיט את הסוס מכל תשע הקטגוריות נגיע למציאות כשלעצמה (שמצומצמת במציאותו של סוס ומשם היא
מו פשטת למציאות בכלל ,כי בלי תשע הקטגוריות אין מה שמותח קו מפריד בין מציאות הסוס למציאות סתם).
ואם נישאר רק עם תשע הקטגוריות אפשר שזה סוס שהוא דמות בספר או שחלמו אותו.
החומר הוא רק החומר הראשון ,צורת התלת מימדיות וצורות ד' היסודות הם צורות שהצטיירו בחומר הראשון,
הרכבת היסודות לחומר שהוא תרכובת הוא צורה של הרכבה וצורה של תרכובת .צורת התרכובות משמשת
בבחינת חומר לצורת הסוס .צורת הסוס נשענת על צורת הבשר שהוא נשען על צורת ד' היסודות והתלת מימדיות
שהיא נשענת על החומר הראשון והשכל הנפרד שנותן בו צורות.
צורות ההתפשטות התלת מימדית ,וד' היסודות קודמות לצורת הסוס בסדר הווייה ,הן מופשטות יותר ממנו ,ונגלה
בהן אור השכל הנפרד יותר ממנו .אבל בצורת הסוס יש משהו שאין בצורות האלה ,היא צורה של 'עצם' .כשהיא
חלה בבשר ,היא גורמת ליותר תפישה של מציאות ,סוס נתפש יותר כדבר שקיים במציאות .יש פחות מציאות
ויותר תפישה בה .התפשטות תלת ממדית כלשעצמה ,יסודות נפרדים כשלעצמם ,אפילו רק חומר שמורכב
מיסודות ואין בו שום עצם אלא הוא סתם חומר חסר צורה ,יותר קשה לתפוש אותו כ'יש'.
למשל טיט אינו נתפש כ'יש' ,אבל כשבנו ממנו בית הבית נתפש כ'יש' .גוש שיש אינו נתפש כ'יש' ,אם נותנים לו
תשומת לב וערך זה רק כי אפשר לגלף בו צורות .אחרי שהאומן גילף בו פסל אז יש לשיש מציאות כ'יש' שהוא
הפסל .טיט וגוש שיש הם צורה שחלה בחומר ,מה שהיא לא נותנת תפישה של 'מציואת' זהו משום שהיא צורה
נקבית שלא מציירת 'יש' .צורה נקבית מתאפיינת בכך שאפשר לחתוך את הדבר והחתיכות תהיינה מוגדרות כמו
מה שהיה לפני החיתוך .אפשר לחתוך גוש טיט לבנייה בכל כיוון וגודל וכל חלק יישאר טיט לבנייה .זה נקרא
צורה הומיאומרית או עצם הומיאומרי .רק צורה זכרית היא ציור מצומצם של ה'יש' ,והיא מתאפיינת בכך שאם
היא תיחתך לחתיכות לא תהיה לחתיכות אותה הגדרה .וכגון פסל שיש או צמח או בעל חיים וכל כיו"ב .כי ה'יש'
הוא משורש המציאות כשלעצמה ,הוא שורש האחדות ,ואינו יכול להתחלק ,או שהוא אחד או שאינו כלל.
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הקצה של תפישת המציאות המצומצמת כ'מציאות' הוא דווקא הפרט המסויים החומרי ,הסוס האחד הזה שאני
רואה לפני עיני .לא המושג הכללי של סוס כמין או צורה מופשטת .המושג 'סוס' באופן כללי לא נותן תפישה
במושג של מציאות באותה חריפות וחוזק כמו הסוס המסויים החומרי .בזה יובנו היטב לעמקם דברי אריסטו
בקטגוריות פרק ה' ,שכתב ש'נמצא' במובן הכי ראשוני אמיתי ומוחלט ,הוא הפרט החומרי ,הסוס האחד הזה שאני
רואה .והמושג הכללי של 'סוס' הוא פחות נמצא ומציאותו נשענת על הסוס המסויים .זה מצד המושג 'נמצא' כמו
שהוא נתפש אצלנו דרך הצמצום .מה שכתוב באריסטו עצמו בהרבה מקומות ,ובאפלטון ואחרים שהמציאות
במובן הכי ראשוני מוח לט ואמיתי זהו מה שיותר מופשט ,הצורה הכללית ,המין ,זה מצד המציאות בתפישה של
גדלות מוחין.
קטגוריית העצם של הסוס היא קו האור המופשט שמחבר אותו לשרשו ,למציאות המופשטת לחלוטין של הבורא,
למציאות כשלעצמה .בקטגוריית העצם הסוס מופשט כמו שכל נפרד .תשע הקטגוריות שבהן אנו תופשים מהו זה
שנמצא ,שם יש מּוגְ בָ לּות ,הן החומר.
בסוס המסויים מתגלה צורת 'סוס' והיא צורה מיוחדת מבין הצורות בכך שהיא נושאת בחובה את התפישה של
'מציאות' ,בתפישה של צמצום כמציאות בדרך של להיות סוס דווקא .צורת 'צבע אדום' ,לא נושאת בחובה באופן
הכי מוחלט ראשוני ואמיתי את התפישה של המושג 'מציאות' באופן של הצמצום .לכן צורת אדום לא יוצרת עצם.
אפשר לכאורה היה לומר שכל דבר שצבעו אדום יוגדר כעצם ,החומר הוא החומר של הדבר ,והצורה היא היותו
בצבע אדום .מה שצבע אדום יכול לחלוף אינו סתירה .הגדרת העצם של אדם הוא 'חי מדבר' אע"פ שהיותו חי
היא שברירית וחולפת בקלות ובאופן לא צפוי .יש צורות שנבראו כצורות שהן צורות של עצם ,ויש צורות שנבראו
כצורות שאינן צורות של עצם .צורת הצבע האדום אינה צורת עצם ,לכן אם יש פרח אדום לא נאמר שיש כאן עצם
שהגדרת המהות שלו היא אדום ,החומר שלו הוא הפרח והצורה שלו היא אדום ,וכן לא נאמר שיש עצם שמהותו
היא גובה מטר ושמונים וצורתו גובה מטר ושמונים וחומרו הוא בשרו של ראובן ,או האבנים של הגדר שגובהה
מטר ושמונים .צורות של צבע או גובה הן כמו צורות נקביות ,הומיאומריות .לכן הן לא יוצרות 'עצם' .גוש טיט
נקרא חומר ואילו עץ נקרא עצם שמורכב מחומר וצורה ,למרות שלגוש הטיט יש צורה ,צורת גוש ,רק שזו צורה
נקבית ולכן לא תופשים בה עצם וקוראים לה חומר .כך המקרים הם צורות נקביות ,והצורה המהותית של הדבר
רק היא צורה זכרית .זו הבחנה לא שגרתית בין עצם למקרה.
החידוש שצורות נקביות שאינן יכולות להפוך חומר ל'עצם' ,יכולות להתגלות כמקרה של עצם .הצבע האדום לא
קיים רק למי שמשיג את המציאות השמיימית ,עולם האידיאות הטהורות ,שם הכל הוא מציאות אחת פשוטה של
הבורא ,אלא הוא קיים גם למי שמכיר רק את המציאות של עולם העצמים הארצי .הוא קיים כצורה שחלה בחומר
של עצם ,אבל חלה לא כנותנת לו מהות ,כלומר כמקיימת אותו להיות מה שהוא ,שהיא זו שעושה אותו לעצם,
אלא כמקרה שלו .הפרח מהותו היא צורת הפרח ,ומקרה שלו הוא שהוא פרח אדום ,והאדום אינו מהותו כי כעצם
היה נשאר אותו עצם גם לו היה לבן .ה'אדום' לא הופך אותו לעצם למרות שהוא צורה שחלה בו ,כי הוא צורה
נקבית .היה אפשר לומר שמהותו אדום ,ומקרה שלו ,או חומר שלו ,היא הפרחיות ,צורת הפרח שלו ,אבל לא
אומרים כך כי 'אדום' היא צורה שאין לה במהותה את התכונה להיות צורת עצם .היא לא ביטוי של אחדות
מצומצמת .כשאנו רואים כלנית ,או ראובן ,אנו חווים שאנו רואים דבר שהוא אחד ,מסויים ,מובהק ,מתגלית בו
האחדות .אם אנו רואים דבר כלשהו שהוא אדום ,האדום שבו לא נותן את התפישה של לראות משהו שהוא אחד
ומיוחד ,אלא ראינו עוד אחד מכל הדברים האדומים ,ומצד אדמותו אין בו ייחוד.
כך גם הכח השכלי של חכם פלוני אינו צורת עצם .אנו לא אומרים שראינו עצם שמהותו והגדרתו 'חכם' .ראינו
את ראובן ,וראובן במהותו הוא ראובן ,ובמקרה הוא חכם יותר מאחרים ,כמו שבמקרה הוא גם גבוה מאחרים.
צורת ההתגלות של הצורה של חכמה בראובן היא כמו מאפיין ,כמו צבעו או גובהו .אבל דווקא בגלל שזו אינה
צורת עצם ,זה אומר שהיא לא צורה שחלה בחומר ,אלא היא יכולה להתגלות דרך החומר בלי קשר מהותי איתו,
ובזה היא דומה למקרה.
האדם צורתו היא 'חי מדבר' ולא 'חי משכיל' .כח הדיבור הטבעי המשוקע בחומר שיש בראובן מלידתו ,זה לא
מקרה בו אלא זו צורה זכרית שמורכבת בחומר ועושה ממנו עצם .אותו שכל עצמו כשהוא משיג את המושכלות
ונעשה מופשט ,אז השכל המופשט הוא כבר לא צורת העצם ,הצורה שעושה מהחומר עצם ,זו צורה שקיימת בלי
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פרק ז
טעות והערה :על אחדות השכל המשכיל והמושכל
כת מהקדמונים סבורה שאם עצם שכלי כלשהו יודע צורה מושכלת הוא נעשה זהה לצורה הזו.
אבל הבה נניח שהעצם השכלי יודע א' ,ולשיטתם הוא בעצמו העצם הידוע שהוא א'; האם הוא כעת כמו
שהיה לפני שידע את א' ,או האם הבחינה הזו שבו הסתיימה? 911אם הוא כמו שהיה אז הוא יהיה אותו
הדבר בין שהוא יודע את א' או אינו יודע את א' .אם ,מצד שני ,הבחינה הזו שבו 912הסתיימה ,האם היא
הסתיימה במידה שהיא מצב שלו או במידה שהיא המהות שלו? אם היא הסתיימה במידה שהיא מצב
שלו ,כשהמהות נמשכת כמו שהיתה ,אז במה שלא השתנה ,שם אין זה כמו שהם אמרו .913אם מצד שני
זה הסתיים 914במידה שזו מהותו ,אז מהותו הייתה מסתיימת ומשהו אחר היה מתהווה  -לא שהוא בעצמו

חומר .הקשר שלה לחומר של ראובן הוא רק שהיא כמו מאירה עליו מבחוץ ,ולא קובעת את מהותו העצמית ,בזה
צורת השכל המופשט דומה לצורת הצבע שהיא מקרה בראובן.
ההגדרה של מקרה היא משהו שאם הוא חסר העצם ממשיך להיות בדיוק אותו עצם .אם הלבינו שערותיו של אדם
הוא נשאר אותו 'אדם' ,מוגדר באותה מידה כ'חי מדבר' .לכן צבע השיער הוא מקרה .כך גם אדם שלא זכה לחכמה
מופשטת עיונית שמשיגה מושכלות מופשטות ,הוא אדם במלוא ההגדרה ,הוא נקרא חי מדבר ,ואם למד והחכים
ומשיג מושכלות מופשטות עדיין הגדרתו כ'אדם' ,חי מדבר ,לא השתנתה כלל .אם צריך להציל ממוות אין לחכם
ונביא עדיפות על עם הארץ ,שניהם הם העצם 'אדם' באותה מידה (ההגדרות ההלכתיות בזה ביארתי באריכות
בתלמוד מוסבר ומאמרים) .ואם היה חכם ונתפש למינות כמו רבי יוחנן כהן גדול כשהיה בן שמונים שנה ,הוא
נעשה טיפש גדול ,ועדיין מבחינת הגדרתו כ'אדם' הוא נשאר אדם באותה מידה בדיוק .לכן הכח השכלי אינו
מהעצם אדם ,והאופן בו הוא מתגלה באמצעות האדם דומה לאופן שבו הצבע של האדם מתגלה באמצעות האדם.

 911לפני שהשכל השיג את א' הוא לא היה א' .כעת הוא משיג את א' ולשיטתם כעת הוא בעצמו א' .אם כן העצם
השתנה ,והבחינה שהיתה בו של לא להיות א' הסתיימה ,שהרי כעת הוא נעשה א'.
 912של להיות מי שאינו יודע את א'.
 913השכל במהותו לא נעשה זהה לא' אחרי שידע את א' ,שהרי במהות שלו לא היה שינוי בין לפני ידיעת א' ובין
אחרי ידיעת א' .לכן במה שלא השתנה ,המהות ,שם הם לא צדקו שהשכל והמושכל נעשו זהים.
 914הבחינה של לא לדעת את א'.
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היה משתנה למשהו אחר .915אם תתבונן בזה תדע שזה 916מצריך חומר משותף והרכבה ,לא התחדשות
פשוטה.917

 915הדבר עצמו הוא מהותו .אם מהותו משתנה הרי שהדבר עצמו חדל מלהתקיים ,ומה שקיים אחרי השינוי הוא
עצם אחר חדש .כשמקרה משתנה ,העצם לא חדל מלהיות מה שהוא ,לכן זה אותו עצם שהשתנה ,אבל בשינוי
מהות זה לא אותו עצם שהשתנה ,כי 'אותו עצם' פירושו אותה מהות ,והמהות הרי השתנתה .לכן לא יתכן לומר
ששכל שיודע את א' נעשה זהה לא' במהותו ,שהרי זה שינוי מהות ואם כן השכל שלא ידע את א' חדל מלהתקיים
בשעה שידע את א' ,ובידיעת א' נולד שכל חדש שיודע את א' .השכל הראשון לא נעשה זהה לא' כדבריהם מכח
שידע את א' ,אלא חדל מלהתקיים מחמת שידע את א'.
 916שהוא עצמו ישתנה למשהו אחר.

 917גם שינוי מהות ,שדבר מה חדל מלהתקיים ונוצר משהו חדש ,זה רק כשיש חומר אחד משותף לכל הצורות
שמצטיירות בו ,והצורה ,היא המהות ,משתנה ,והחומר לובש צורה חדשה מכח הכנתו החדשה ,ואז יש אפשרות
שהצורה החדשה תהיה נתפשת כנולדת מהפסדה של הצורה הישנה .זו הסתכלות שרואה את הצורה כמקרה או
מאפיין של החומר ,וגם הסתכלות כזו קיימת ,וכמו שכתב אריסטו בקטגוריות פרק ה' .למשל כשאדם מת הגוף
החי חדל מלהתקיים ,ומתהווה עצם חדש שהוא הגוף המת ,אבל אנו רואים המשכיות ,שהגוף המת כמו נולד
מהגוף החי אע"פ שהוא עצם אחר ושונה לגמרי במהותו ,זה משום שאנו רואים את החיים כמקרה של הבשר,
כאילו יש בשר חי ובשר מת ,אע"פ שמצד האמת החיים הם העצם והבשר הוא מקרה להם ,כמו ששערו השחור
של צעיר מלבין והשחור חדל מלהתקיים באדם ,כך הבשר יכול לחדול מלהתקיים באדם החי .כיוון שהצורה
השתנתה נשאר החומר בלי צורה וזה בלתי אפשרי ומייד חלה בו צורה ,וייתכן שיש סדר לפיו הצורה החדשה
חלה .למשל אדם הוא עצם שהגדרתו ,מהותו' ,חי מדבר' .גם בשרו החומרי ,מה שנראה כצד הדומם שלו ,הוא
'חי' ,שהרי גם הוא תחת ההגדרה של חי מדבר .אחרי שהאדם מת ,בטלה ממנו צורת 'חי' ,והרי הבשר החי חדל
לגמרי מלהתקיים ,ומה שיש כעת בשר מת זה עצם חדש שלא היה מקודם .בלי ספק הבשר המת של האדם אינו
המשך מציאותו של הבשר החומרי שהיה לו בחייו ,שהרי הבשר החי אינו נרקב ובשר מת נרקב (בשר חי גם מרגיש
ויש לו דעה ,מה שאנו חולמים לרוב הוא רגשות ודעות של הבשר עצמו ,וכן מה שנקרא בפסיכואנליטיקה הלא-
מודע .וכבר נכתב "ליבי ובשרי ירננו"" ,כל עצמותי תאמרנה"" ,ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו" ,וכעין
זה הרבה ,ואין זה לשון מושאל אלא הוא כפשוטו לגמרי .גם בלשון העם אומרים שיש רגש של כאב שנחווה ככאב
לב ,או כפרפרים בבטן ,או כמחנק בגרון ,וכיו"ב ,וכל זה כפשוטו שהבשר החי מרגיש .גם למשל אם מעבירים
נוצה קלה על העור ,הרי הנוצה אינה נוגעת בעצבים עצמם ,רק בבשר ,ובכל זאת היא מורגשת ,והרי שהבשר עצמו
מרגיש והעצבים רק מוליכים את זה .ויש בעלי חיים של תא אחד ,חיידקים למשל ,שאין להם שום עצבים ומוח
וכל כיוצא בזה ,והם מרגישים שיש קרוב אליהם מזון ושוחים לקראתו ,בלי שרירים ועצבים ומוח .מה שיש בהם
הוא רק בשר ,מולקולות חלבון בלבד ,וכיוון שהוא בשר חי הוא מרגיש ונע בעצמו ,מכח היותו חי .וכך גם הבשר
החי שבאדם מרגיש ונע גם מכח עצמו ולא רק מכוחות נפש גבוהים יותר כמו רגשות ומחשבות) .כשאדם מת
הצורה של 'חי מדבר' בטלה לגמרי וגם המציאות של בשרו החי בטלה לגמרי ,לא שפרחה הנפש מהבשר והבשר
נשאר כמו שהיה בזמן החיים .אחר כך התחדשה צורה חדשה לגמרי ,שונה ,של גווייה מתה ,שהיא מהות שונה
והתחדש עצם שונה .אחרי שצורת אדם חי בטלה ,נשאר חומר של ד' יסודות בלי צורה ,ואי אפשר שיהיה חסרון
צורה בחומר ,לכן נכנסת להצטייר בחומר הצורה החדשה של גופה מתה .לכאורה היה אפשר לכל צורה שהיא
להכנס לחלל הריק של חסרון צורה ,ואחרי המוות החומר שנשאר היה הופך לפרח או יהלום או רגב אדמה או כל
דבר .אלא יש סדר בצורות ,יש חו קיות של טבע שמסדרת שמה שחל אחרי ביטול צורת החי הוא צורת הגווייה
המתה (ואחר כך גוויה רקובה ואחר כך החומר לובש צורה נקבית ,הומיאומרית ,של עפר) .התנועה המתמדת של
התהוות והפסד היא כמו תנועת הגלגל שמניע את הטבע (כמו שיש ללמוד מלשונו של המורה נבוכים א' ע"ב) ,זו
תנועה עם חוקיות טבעית .לכן באופן שאינו מדוייק אפשר לדבר על השתנות של המהות .האדם השתנתה מהותו
מחי מדבר למהות של גווייה מתה .דיבור כזה רואה קשר כלשהו בין האדם לגווייה .הקשר הוא מכח החוקיות של
סדר הצורות בטבע ,שמחייבת שאחרי שהחומר נפשטה ממנו צורת אדם חי ,תחול בו הצורה החדשה של גווייה
מתה ,החוקיות הזו מראה בתפישה גשמית של כח הדמיון כאילו אותו דבר שהיה הוא זה שהשתנה .אע"פ שמצד
התפישה השכלית כיוון שבטלה המהות של החי הוא חדל לחלוטין להתקיים ,והגווייה היא עצם חדש לגמרי ולא
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פרק ח
הערה נוספת :על אחדות השכל המשכיל והמושכל
שוב ,אם העצם השכלי יודע את א' ,ואז הוא יודע את ב' ,האם הוא יהיה כמו שהיה כשידע את א' ,כך
שהוא יהיה אותו הדבר בין אם ידע את ב' ובין אם לא ידע את ב'? או שהוא יהפוך למשהו אחר ,מחמת
מה שנובע בהכרח ממה שכבר הזכרנו.918
המשך של העצם שהיה מקודם .החוקיות הזו שמקשרת בין העצם הקודם לעצם שהתחדש ,בין האדם שהיה ובין
הגוייה ,מחייבת שהאדם שהיה חי והגווייה לשניהם אותו חומר של ד' היסודות .אז אנו רואים שאותו חומר פשט
צורה ולבש צורה ,וכיוון שיש חוקיות בשינוי הזה ,אפשר לראות כאן בחינה של השתנות המשכית ולא רק הפסד
הווייה והתחדשות הוויה אחרת .אותו חומר של ד' יסודות שהיה באדם החי הוא הוא החומר של ד' יסודות שיש
בגוייה (החומר של בשר אינו אותו חומר ,בשר חי הוא עצם שונה לחלוטין מבשר מת ,אבל חומר הד' יסודות
שהבשר עשוי ממנו ,הוא אותו חומר עצמו גם באדם החי וגם בגווייה ,והוא מאפשר לקשור ביניהם ,לגרום
שהחוקיות של הטבע תראה בגווייה משהו שבא אחרי האדם החי ,אם יש קשר של "אחרי" הרי שיש קשר כלשהו,
והוא מחמת שחומר הד' יסודות שכאן הוא אותו חומר .אבל בשכל שהוא לא מורכב מחומר וצורה אלא הוא ישות
מופשטת לחלוטין ,אי בו אלא מהותו לחוד .אם מהותו בטלה לא נשאר שום חומר חסר צורה שמקבל צורה חדשה.
לכן אין בכלל שום הכרח שמשהו יתחדש בעקבות ההפסד של השכל הקודם .באדם נשאר אחרי מותו חומר של
ד' יסודות בלי צורה ,זה מחייב התחדשות של משהו כי לא ייתכן שיהיה חומר בלי צורה .מה שמתחדש הוא
הגווייה ,וזה דווקא גווייה ולא יהלום כי יש בזה חוקיות של הטבע הגשמי שאחרי גוף חי באה גווייה ולא בא
יהלום .לבסוף מהגווייה מתחדש עפר ,ואפר שמהעפר יתחדש יהלום ,אבל לא יתחדש ממנו יש מופשט כמו מלאך,
וגם לא גלגל שאינו מד' היסודות .במה שאינו בחומר כלל ,אחרי ביטול הצורה לא נשאר חומר בלי צורה ,ולכן אין
שום הכרח שיתחדש במשהו במקום הצורה שחדלה ,ואם יתחדש משהו אז אין שום חוקיות לגבי מה שיתחדש,
כי אין חומר שיקשור את הישן עם החדש ,וכשאין שום קשר אין לחוקיות על מה לחול .לכן אם שכל אחרי שיודע
את א' נעשה במהותו זהה לא' ,שינוי המהות פירושו שהשכל שהיה לפני ידיעת א' חדל לחלוטין ואם יש כאן שכל
אחר חדש שיודע את א' ,התחדשותו של השכל החדש אין לה שום שייכות כלל ועיקר לשכל שהיה מקודם .זו
כוונת אבן סינא ,שכל הדיון האם ההשתנות שקורה אחרי ידיעת א' היא ביטול השכל הקודם או שינוי שלו ,כל זה
הוא רק אם השכל היה חל בחו מר והיה נשאר החומר שלו בלי צורה ואז בצורה החדשה היתה בחינה כלשהי של
המשכיות של מה שהיה מקודם ,כיוון שהיא באותו חומר .אבל כשאין חומר אין שום התחלה לדיון כזה כלל
ועיקר.
במו"נ א 'ס"ח כתב על כך שיש אופן שבו השכל משתמש בכלי גשמי ,זהו השכל בכח .כשהשכל בכח הוא לא
משיג השגה מופשטת בלי לצאת אל הפועל ,אבל הוא יכול להשיג השגה מוגבלת לפי כלי החומר בלי לצאת אל
הפועל ,והוא יכול באופן כזה גם לחשוב שהוא מבין את כתבי אריסטו .על דרך שלומדים את כתבי אריסטו
באקדמיה המודרנית ,ששם כשיטה רק קוראים מה שכתוב כמו שהוא כתוב ולא מעמיקים להגיע את הנקודה
הפנימית .כשהשכל משיג בלי להפשיט הוא כח נפש שמשתמש בכלי גוף כמו כח הראיה הגשמי וכיו"ב.
אותם קדמונים אמרו דבר אמת ,כמו שכתב אריסטו במטאפיזיקה למבדא פרק ז' שהשכל המשכיל והמושכל הם
אחד .רק שהם דיברו על השכל הטבעי ששקוע בחומר ,ולא על שכל מופשט .ולכן אבן סינא דוחה את דבריהם.
 918יש קושיה עצומה בפרק הזה ,הרי בפרק הקודם כבר שאל אם השכל כשידע את א' השתנה במהותו הרי שהוא
חדל מלהתקיים ,ואם לא השתנה במהותו הרי שהוא לא נעשה זהה לא' .כאן הוא מקדיש פרק שלם לשאול את
אותה שאלה בדיוק על ב' .הוא יכול אם כן לכתוב בפרק הבא את אותה שאלה על ג' ,ואחרי שישאל על כל האותיות
יוכל להמשיך לשאול כשהשכל ידע את ה'תשפ"ג האם זה שינה את מהותו ממה שהיה כשידע רק את ה'תשפ"ב.
והוא כתב בכותרת הפרק שזו הערה נוספת.
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(ביאור בעניין השכל המשכיל והמושכל הם אחד)
המקור לדברי אריסטו שהשכל המשכיל והמושכל הם אחד ,הוא במטאפיזיקה למבדא פרק ז' (תרגום ח.י .רות):
"וההשכלה כשהיא לעצמה היא ההשכלה של הטוב ביותר כשהוא לעצמו ,וההשכלה במלוא מובן המילה היא
השכלת היותר טוב במלוא מובן המילה .מה שמשכיל השכל [זה] הוא עצמו ,שהרי לוקח הוא חלק במושכלו ,כי
נהיה הוא עצמו למושכל ,כשהוא נוגע בנשואיו ומשכיל אותם ,ובאופן זה השכל והמושכל הם אחד .כי אין לך
מוכשר לקבל את המושכל ,שהוא המהות ,אלא השכל; אולם ּפוֹעֵ ל הוא כשהוא מחזיק בנשואו [הערת רות :ולא
רק מוכשר להחזיק] ,ולפיכך נראה שמה שיש לשכל מן האלוהי הוא זה [שהוא מחזיק בנשואיו] ולא זה [שהוא
מוכשר להחזיק בהם]; והעיון הוא הנעים והטוב מכל.
][...
ויש לו גם חיים .כי ּפוֹעַ ל השכל הוא חיים ,והאל הוא הּפוֹעַ ל ההוא .והחיים כשהם לעצמם ,וכך הם חייו ,הם ּפוֹעַ ל,
טוב ביותר ונצחי"
אריסטו מדבר על האלוה .האלוה חי ,ומשכיל ,שהם עניין אחד .אי אפשר לומר שהאלוה משכיל משהו שמחוץ
לו ,אלא בהכרח אם הוא משכיל הוא משכיל את עצמו .משכיל את עצמו הוא ביטוי חידתי מאוד ,והוא בהכרח
מתפרש באופן שיש שניות כלשהי באלוהות עצמה ,וזה עניין סוד הצמצום ,שיש באלוהות עצמה אופן של גילוי
לא מצומצם ואופן של גילוי מצומצם .וכמובן האלוה אחד מוחלט ופשוט ובלי מורכבות כלל ובלי שניות כלל,
חלילה ,וההבנה של זה היא סוד מעשה מרכבה שנעלם מאיתנו.
המשכיל השכל והמושכל כולם פירושם האלוה עצמו ,והוא אחד ,ולכן השכל המושכל והמשכיל בהכרח הם אחד.
עיין בפרק ט' של מטאפיזיקה למבדא שמאריך בביאור העניין הזה .על זה אבן סינא לא יכול לחלוק .ענאתי מביאה
כאן מפירושו של אל טוסי על ספרנו שאבן סינא בספרו  al-Mabdaʾ wal-Maʿādהביא את הדעה
האריסטו טלית שהשכל המשכיל והמושכל הם אחד בלי ביקורת עליה .אין ספק שאבן סינא לא באמת חולק על
דברי אריסטו אלה שהם שורש שיטתו והפרי שלה ,ושהרבה מדברי אבן סינא עצמו נסמכים על זה( .בפרק ט' לקמן
הוא ממשיך לדון עם בעלי אותה שיטה שהביא כאן ,וגם שם שם בפיהם דברים שאריסטו כתב (חלקם מפורשים
יותר באלפראבי) אבל בהבנה מגושמת ושטחית שלפיה דברי אריסטו הם אבסורד גמור ,והוא כותב שמה שכתוב
באריסטו הוא אמת ורק ההבנה שלהם שגויה .לקמן בפרק י"ז הוא שוב מביא את הדעה הזו ומבואר מדבריו שם
בלי ספק שזו בעיניו טעות ואינה דעתו שלו ,והוא מבאר שם למה זו טעות ומה האמת בעניין זה .בספר הריפוי
פיזיקה ספר א' פרק י"ג עמ'  85במהד' מקגיניס ,אבן סינא כותב שיש פריפטטיים [דהיינו האסכולה הפילוסופית
של תלמידי אריסטו] מודרניים שלא הבינו את אריסטו ושיבשו את דבריו ,ואליהם הוא מתכוון כאן).
מעיון בתוכן דברי אריסטו עולה שההתאחדות של השכל המשכיל והמושכל היא גם בהשגת האדם ולא רק בהשגת
האל .אבל זה רק כשהאדם משיג בשכלו השגה מופשטת .כשהאדם משיג בשכלו השגה שאינה מופשטת אז וודאי
השכל המשכיל והמושכל אינם מתאחדים .במורה נבוכים א' ס"ח מבואר שיש כת של לומדים שהוא מתווכח איתה
וצריך להאריך ולבאר כדי להוציא מדרך ההסתכלות שלה:
"ואין ספק כי כל מי שלא עיין בספרים המחוברים בשכל ולא השיג עצם השכל ולא ידע מהותו ולא יבין ממנו אלא
כמו שיבין מענין הלובן והשחרות תקשה עליו הבנת זה הענין מאד ויהיה אמרנו 'שהוא השכל והמשכיל והמושכל'
אצלו כאילו אמרנו הלובן והמתלבן והמלבין דבר אחד  -וכמה פתאים ימהרו לסתור דברינו בזה המשל וכיוצא בו.
וכמה ממי שיחשוב שהוא חכם יקשה עליו זה ויראה שידיעת אמיתת חיוב זה הוא ענין יבצר מן הדעות"
יש את מי שלא למד את הספרים המחוברים בשכל ,כלומר ספרי אריסטו ואלפראבי ,וחושב שהוא חכם וממהר
לסתור דברי הרמב"ם ,ויש מי שכן למד בספרים והוא חכם בעיניו וגם הוא לא הבין וממהר לסתור באותן קושיות.
הקושי להבין כאן הוא הקושי לתפוש מהו שכל .השכל שנולדנו איתו הוא השכל המשוקע בחומר ,והוא תופש
דרך כלי חומר ,והוא כח עם כלי גוף .הוא בלי ספק לא יכול להתאחד עם המושכל .מי שלמד דברים מופשטים
וחכמים ,למשל את ביקורת התבונה הטהורה של קאנט ,או את הטרקטט של ויטגנשטיין ,הוא לא נעשה בעצמו
ביקורת התבונה הטהורה או הטרקטט של ויטגנשטיין .ואם למד את שניהם אי אפשר שנעשה אחד עם שניהם,
שהרי יש ביניהם מחלוקות גדולות .קאנט וויטגנשטיין בעצמם לא העלו על דעתם מעולם שמי שלומד את ספריהם
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ייעשה אחד איתם .ובאותה דרך שלומדים את קאנט ואת ויטגנשטיין אפשר גם ללמוד את אריסטו .כשהמורה
נבוכים מדבר על חכמים בעיניהם שלא מבינים כלל מהו 'שכל' ולכן לא מבינים את המאמר שהשכל המשכיל
והמושכל הם אחד ,כולל בזה גם אנשים שהתקבלו בהיסטוריה של האנושות כגדולי החכמים שהיו מאז ומעולם,
קאנט ולייבניץ וויטגנשטיין וכיוצא בהם ,שגם הם לא יכולים כלל להבין על מה מדברים באמירה שהשכל המשכיל
והמושכל הם אחד ,ויקשו על זה את הקושיות שאבן סינא כותב כאן ואת הקושיות הדומות להן שמביא במורה
נבוכים.
עוד כתב המורה נבוכים שם:
"דע כי האדם קודם שישכיל דבר הוא משכיל בכח; וכשישכיל דבר אחד  -כאילו תאמר כשהשכיל צורת זה האילן
הרמוז אליו והפשיט צורתו מהחומר שלו וציר הצורה מופשטת  -שזהו פועל השכל  -אז הוא משכיל בפועל;
והשכל אשר עלה בידו בפועל הוא צורת האילן המופשטת אשר בשכלו כי אין השכל דבר זולת הדבר המושכל.
הנה כבר התבאר לך כי הדבר המושכל הוא צורת האילן המופשטת והוא השכל ההוה בפועל ואינו שני דברים
שכל וצורת האילן המושכלת כי אין השכל בפועל דבר זולת מה שהושכל .והדבר אשר בו הושכלה צורת האילן
והופשטה אשר הוא המשכיל הוא השכל ההוה בפועל בלא ספק; כי כל שכל פעלו הוא עצמו ואין השכל בפועל
דבר אחד ופעלו דבר אחר  -כי אמיתת השכל ומהותו היא ההשגה .ולא תחשוב כי השכל בפועל  -דבר אחד נמצא
לבדו נבדל מן ההשגה וההשגה  -ענין אחר בו אבל גוף השכל ואמיתתו  -השגה וכשתניח שכל נמצא בפועל הוא
ההשגה למה שהושכל  -וזה מבואר מאד למי שהרגיל משלי זה העיון:
הנה כבר התבאר לך  -כי השכל פעלו  -אשר הוא השגתו  -הוא אמתתו ועצמו; ואם כן הדבר אשר בו הופשטה
צורת זה האילן והושגה  -אשר הוא השכל  -הוא המשכיל; כי השכל ההוא בעצמו הוא אשר הפשיט הצורה והשיגה
וזהו פעלו אשר בעבורו נאמר בו שהוא משכיל ופעלו הוא עצמו ואין לזה אשר הונח שכל בפועל אלא צורת זה
האילן .הנה כבר התבאר כי כשהיה השכל נמצא בפועל שהשכל הוא הדבר המושכל והתבאר שכל שכל פעלו -
אשר הוא היותו משכיל  -הוא עצמו ואם כן השכל והמשכיל והמושכל  -דבר אחד בעצמו לעולם בכל מה שיושכל
בפועל:
אמנם כשהונח בכח הוא שני דברים בהכרח השכל בכח והדבר המושכל בכח  -כאילו תאמר זה השכל ההיולני
אשר בראובן הוא שכל בכח וכן זה האילן הוא מושכל בכח  -ואלו  -שני דברים בלא ספק .וכשיצא לפועל והיתה
צורת האילן מושכלת בפועל אז תהיה הצורה המושכלת היא השכל; ובשכל הוא בעצמו אשר הוא שכל בפועל
הופשטה והושכלה כי כל מה שיש לו פועל נמצא הוא נמצא בפועל:
והנה כל שכל בכח ומושכל בכח הם שנים; וכל מה שהוא בכח אי אפשר לו מבלתי נושא סובל הכח ההוא  -כאדם
על דרך משל  -ויהיו הנה שלושה דברים האדם הנושא הכח ההוא  -והוא המשכיל בכח והכח ההוא  -והוא השכל
בכח והדבר המזומן שיושכל  -והוא המושכל בכח; כאילו אמרת בזה המשל האדם והשכל ההיולני וצורת האילן
 ואלו שלשה ענינים חלוקים .וכשהגיע השכל בפועל .יהיו השלושה ענינים אחד .ולא תמצא לעולם השכל דבראחד והמושכל דבר אחר אלא כשילקחו בכח.
][...
וכבר השיבונו זה הענין בזה הפרק פעמים להיות דעות בני אדם רחוקות מזה הציור מאד .ואיני רואה אותך מי
שיתערב לו הציור השכלי בדמיון ולקיחת משל המוחש בכח הדמיוני" (עיין בפנים בפרק בשלמותו).
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הרמב"ם מאריך וכופל את דבריו בפרק זה ,כי זו הנקודה הכי חשובה בפילוסופיה והיא גם הכי קשה ,וכמו שכתב
שם .רק כאן הוא רומז בפירוש שדברי הפילוסופיה בעניין זה הם משל ,שצריך להיזהר לא להגשים אותו ,לא לקחת
אותו כמו שהוא כתוב .זו אותה אזהרה שיש בכתבי חכמי הקבלה שלא להגשים את המשל.
התפישה של כח הדמיון ,הוא הוא הכח השכלי כשהוא משוקע בחומר ,לגבי אילן ,שיש כאן דבר שהוא חי .חיותו
מתבטאת בכך שהוא נובט מזרע קטן ,מתארך ,נותן פירות ,וקמל .יש בו יופי ,גווני הירוק של העלים מאוד יפים.
וכן הלאה.
השגה קצת יותר גבוהה היא כעין מה שכתבתי באדם חי רשימה  ,61שמשיגים שלעץ יש חיים ,את השאיפה של
חייו כלפי מעלה למקור החיים העליון ,וכלפי מטה לאדמה שהיא גם צד של מקור החיים ,וכמו שכתבתי שם .חייו
של העץ הם תנועה לכיוון מקור החיים כי יש בהם השגה של מקור החיים.
כל הצבעים שיש בעולם הם חלקים של הצבע הלבן השלם .כל עצם חומרי בולע חלק מקרני האור הלבן ומחזיר
חלק אחר ,החלק המוחזר הוא גוון מסויים ,שהוא צד של האור הלבן שיש בו את כל הצבעים באחדות .כל הצבעים
ביחד זה שחור .אם לוקחים מכחול וצובעים נקודה בכחול ואחר כך באדום ואחר כך בצהוב וכן כל הצבעים,
תתקבל לבסוף נקודה שחורה לגמרי .כל הצבעי ם כאחד זה לבן ,בלבן הצבעים לא נאספים אלא הם אחד ממש.
האחד הוא הלבן שהוא לא אוסף של כל הצבעים השונים אלא צבע אחד פשוט .רק כשמחלקים אותו ,על ידי
הסתרה של בחינות שלו ,נעשה שיש צבעים שונים מלבן .אפשר לראות בצבע האדום צבע אדום ,ואפשר לראות
באדום צבע לבן שחלק ממנו מוסתר .זה משל על ההבדל בין תפישה חומרית לתפישה מופשטת.
הלבן הוא המציאות כשלעצמה .המציאות כשלעצמה היא דבר אחד מוחלט ופשוט לגמרי בלי שום מורכבות ובלי
שום הגדרה וגבול .היא האין סוף .היא האלוה המופשט בעצמו .אי אפשר לתפוש אין סוף ,אין לתפישה במה
להאחז ,היא צריכה גבול כלשהו של הגדרה כלשהי .וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה א' י' שהמציאות המוחלטת
כשלעצמה אינה ניתנת לתפישת אדם גם לא למשה רבינו .המציאות כשלעצמה מצטמצמת ועדיין נשארת נאמנה
למקורה הראשון .היא חיה בכך שהיא מצטמצמת ,לובשת גבול ,וחוזרת להיות מופשטת לחלוטין ,והיא ללא הרף
בתנועה של הצטמצמות והתפשטות ,זו הפעימה של נשמת העולם שהיא כמו פעימת לב ,או תנועת הנשימה ,או
החילופין של יום ולילה קיץ וחורף או תנועת הזיווג של אהבה ,וכל כיו"ב .השאיפה והנשיפה אינן שני דברים,
אלא דבר אחד שכך הוא הטבע האחד של קיומו להיות ברצוא ושוב ,רוטט ,בוער באש ואיננו אוכל ,חי על חוד
הנקודה שבין כליון להווייה .כמו שנאמר במסכת סנהדרין ז' א' שכשהיתה בינינו אהבה שכבנו ביחד על חוד של
סייף .להיות יודע את עצמו זה גם אופן של אש.
זה העניין של תפישה מופשטת ,השכלת המושכלות בפועל .ההפשטה היא לעלות בסולם של התפישה עד המקור
הראשון .יש בעץ חיי עץ ,אהבה של עץ (וכמו שכתב אבן סינא במאמר על אהבה ,וכמו שכתב המו"נ שהיחס של
עולם ד' היסודות לשכל הפועל הוא אותו יחס של הגלגלים לשכלים הנפרדים שבמדרגתם) ,יש תפילת עץ שיש
בה פנייה למעלה ,ויש האחזות באדמה של עץ .ויש מציאות פשוטה של עץ ,קטגוריית העצם שלו ,שהיא עצם
היותו קיים .הקיום של העץ כעץ הוא צד אחד של הסולם ,ויש בעץ גם קיום כשלעצמו ,עומק קטגוריית העצם
שלו כשהיא מופשטת לחלוטין מכל שאר הקטגוריות ,הוא מתאחד שם עם הקיום כשלעצמו ,המשותף לכל מה
שקיים ,זה השלב שבקצה השני של הסולם .השכל מתבונן ,ההתבוננות היא עלייה בשלבי הסולם הזה .כשהשכל
משיג את החיים הכלליים דרך אספקלריית חיי העץ ,צבועים בירוק של העץ ,הוא בעצמו נעשה חי יותר .זו חווייה
במובן העמוק ,לא של ריגוש חיצוני חולף .כשהירוק של העץ מתבהר ,מתקרב ללבן ,למציאות של כל הדברים,
הפשוטה האחת באופן מוחלט ,השכל בעצמו משיג גם את עצמו כך ומיטהר מגבולות החומריות ונפרדות שלו.
לתאווה יבקש נפרד .החיים הם אחדות ,הם אחדים ,הם כמו שלהבת אש שהופכת את הכל לשלהבת אש ,ונעשה
מהכל אש אחת פשוטה .תפישה כזו בחיים ,באחדות ,במציאות ,היא על ידי מגע בלתי אמצעי של מה שחי ונמצא
במהות של האדם עצמו עם מה שחי ונמצא מחוץ לו .וזה כמו מגע של שלהבת בשלהבת ,כמו זיווג של עזה כמוות
אהבה ,זה הפירוש של "שכל" ,שכל הוא תאווה וזיווג ואהבה .וְ כִׁ י תַ ֲאוָה הּוא לָעֵ י ַניִׁם וְ נ ְֶּחמָ ד הָ עֵ ץ לְ הַ ְׂשכִׁ יל וַתִׁ קַ ח
ִׁמּפִׁ ְרי ֹו וַתֹ אכַל .זה לא שימוש בכלי אלא מגע של עצמות עם עצמות ,מהות עם מהות ,נפש בנפש ,חיים בחיים .זו
פריצת גבולות ,המציאות של האדם פורצת את גבולות הפרט ונעשית כללית .זה כמו קרני אור בצבעים שונים
שמתאחדות באספקלריא מאחדת להיות קרן לבנה פשוטה .כמו שאספקלריא יכולה לפצל את האור הלבן ,היא
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יכולה גם לאחד קרני אור בצבעים שונים להיות שוב קרן לבנה אחת .החטא של חווה ואדם הוא שהם הפכו את
זה לאכילה' ,אני' נהנה מזה ,זה לא ש'אני' מתמסר לאש האהבה ומת בהַ .ו ֶּיחֱזּו אֶּ ת הָ אֱֹלהִׁ ים ַויֹאכְ לּו וַיִׁ ְשתּו .אצל
קאנט ולייבניץ וויטגנשטיין וחבריהם זו אכילה .הם נהנים להשיג חכמה ,ונשאר שיש שני דברים נפרדים ,הם
והחכמה .לכן החכמה שלהם אינה חתירה נואשת להישרף באש האחדות המוחלטת הפשוטה שאין בה מורכבות
כלל ,של המציאות של כל הדברים כאחד .חכמה דורשת למות באהלה של תורה ,כלומר לפורר את כל הבניין של
ה'אני' ,להרוס את מנגנוני ההגנה ,ההימנעות ,הפחד ,הבושה ,כל מה ששומר עלי כמי שאני ,שמרחיק אותי
מהבושה וחרדת הנטישה וכו' .להקיא חלב שינק משדי אמו ,להקדים נעשה לנשמע .לעמוד ככלי מלא בושה
וכלימה .מה שקאנט וחבריו לא נחשבים חכמים אין זה מתוך זלזול בהישגים האינטלקטואליים שלהם ,להיפך ,רק
ענווה יראה ואימה אפשר להרגיש מול העוצם הבלתי נתפש של ההישגים שלהם ,אלא שהם עוסקים במקצוע
אחר; אלפראבי ואבן סינא (ובעקבותיהם במו"נ א' ע"ב) קראו למקצוע שלהם שכל מעשי ,שכל בכח .קאנט וחבריו
יאמרו מצידם שאריסטו וחבריו לא עסקו כלל בפילוסופיה אלא בעיסוק דתי ,ואכן אריסטו עצמו לא קרא לספרו
מטאפיזיקה אלא תיאולוגיה ,והרמב"ם קרא לספר המטאפיזיקה חכמת האלוהות (שהוא תרגום של השם המקורי
שאריסטו נתן לו) ואמר שהוא סוד מעשה מרכבה .בגלל שאבדה מהעולם התפישה מהו שכל מופשט אבדה גם
היכולת להבחין שהמקצוע של אריסטו והמקצוע של ויטגנשטיין אין ביניהם שום משותף ולא ראוי לכנותם באותו
שם ,וכל שכן שפיזיקה אצל אריסטו אין לה שום שייכות כלל ועיקר למה שנקרא אצלנו פיזיקה.
אריסטו וההולכים בעקבותיו שמרו על התוכן העמוק של הפילוסופיה מוצנע ,והכתיבה הפילוסופית שלהם היא
רק משל ,בדיוק כמו שכתבי חכמי הקבלה הם משל .מי שלא מבין שזה משל שואל את השאלות שכותב כאן אבן
סינא ,ושכתב המורה נבוכים א' ס"ח .אבן סינא מביא כאן את השאלות ,שהמורה נבוכים הביא שיש מי שתוקף
איתן את דברי אריסטו ,רק כדי להבהיר שמדובר במשל עמוק ואסור לקרוא את הדברים כפשוטם .כך גם מנהגו
של אריסטו כלפי דברי אפלטון  ,שלרוב הוא מביא אותם כאילו הוא תוקף אותם בקושיות של מי שלא מבין את
הנמשל .זו דרך לכוון את הלומד האמיתי למפתח של המשל ,וגם דרך להצניע את העניין ממי שלא ראוי לעסוק
בו .כאן אבן סינא נוקט בדרך זו כלפי אריסטו עצמו.
כעת יובן היטב למה הוצרך להוסיף את פרקנו .בפרק הקודם הקשה לפי זווית המבט של מי שמשתמש בשכל בכח,
ההכנה השכלית הטבעית ,שרואה דרך מגבלות החומר ,את החיצוניות בלבד .הוא ציפה שהלומד ישתמש בקושיות
כדי להבין על מה מדובר ,ויראה שלפי האמת בשימוש מופשט בשכל אין הקושיות קשות כלל .אם הלומד לא
הצליח להבין זאת ,אבן סינא הוסיף לו שהמהלך שבפרק לעיל ,שבאמת אינו המהלך של אבן סינא בעצמו אלא
של אותו מקשה שהביא אותו גם המורה נבוכים ,מוסיף לשאול מה אם העצם השכלי יידע את ב' .כאן כבר אי
אפשר שהלומד המבין לא יבין על מה מדובר .כי ידוע ללומד אמיתי בלי ספק שבהשגה מופשטת של שכל עיוני
אין השגה של א' והשגה של ב' כהשגות מחולקות .השלב הראשון בסולם רואה שלהשיג עץ ולהשיג סוס הן שתי
השגות מחולקות .אבל כשעולים בסולם ההפשטה רואים יותר ויותר שכאן יש חיים וכן יש חיים ,והחיים הם
אחדים והם מציאות כללית שהכל חי בה כאחד.
וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה על המציאות :שהכל לא נמצאים אלא מאמיתת הימצאו ,ושם בפרק
ב' שהכל נסמך לו בהווייתו .ובמורה נבוכים א' ע"ב (והם אותם דברים של אפלטון בטימיאוס)" :דע כי זה הנמצא
בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה -לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו הוא איש אחד בלא ספק,
כראובן ושמעון באישות ,והשתנות עצמיו ,רוצה-לומר עצמי זה הכדור בכל מה שבו ,כהשתנות עצמי איש איש
מבני אדם על דרך משל",
"איש" פירושו יש ,נמצא .המציאות היא אחת ,כל הנמצאים מציאותם היא איבר של המציאות האחת של הכל.
ושם בהמשך פרק ע"ב כתב זאת על החיים" :הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד ,חי מתנועע בעל
נפש ,כי זה המין מן הציור הכרחי מאד ,כלומר מועיל מאד במופת על היות האלוה אחד ,כמו שיתבאר .ובזה הציור
יתבאר גם כן שהאחד אמנם ברא אחד ,כמו שאי אפשר שימצאו אברי האדם בפני עצמם ,והם אברי אדם באמת,
רוצה לומר שיהיה הכבד בפני עצמו או הלב בפני עצמו או בשר בפני עצמו  -כן אי אפשר שימצאו חלקי העולם
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פרק ט
עוד טעות והערה:
הם גם יכולים לומר שאם הנפש המשכלת יודעת דבר היא יודעת אותו רק על ידי החיבור שלה עם השכל
הַ ּפוֹעֵ ל .זו אמת .אבל הם אומרים שהחיבור שלה עם השכל הפועל עושה שהיא תהפוך בעצמה לזהה עם
השכל הפועל .זהו משום שהיא נעשית השכל הנקנה ,והשכל הפועל בעצמו מחובר לנפש השכלית שאז
נעשית השכל הנקנה.
עולה שאנשים אלה סבורים שהשכל הפועל ניתן לחלוקה ,שיש בו חלק אחד שמחובר יותר מחלקיו
האחרים לנפש המשכלת ,או שהם סבורים שיש חיבור אחד אליה ,שעושה את הנפש המשכלת שלמה
ורוכשת את כל המושכלות .919אבל חוסר האפשרות של סברתם הוא שהנפש המשכלת נחשבת אצלם
השכל הנקנה ,כשההשגות של השכל הזה הן עצמאיות.920

קצתם מבלתי קצתם בזה המציאות המיושב אשר דברינו בו" ("מיושב" כלומר נצחי ,בלתי משתנה .מדובר לא על
כדור הארץ אלא על כדור כל היקום כולו ,כולל כל הכוכבים והגלגלים)
חיים מציאות והשכלה הם עניין אחד ,וכמו שכתב אריסטו במטאפיזיקה למבדא ובעוד מקומות ,וכן במורה
נבוכים.
לכן מה שעץ וסוס הם שני מושכלות שונות זה רק בהתחלת העיון ,בשלב הראשון של הסולם ,אבל כשעולים בו
הם מתקרבים וכשההשגה נעשית מופשטת לגמרי העץ והסוס הם אחד ,מציאות פשוטה של אלוהות שהיא אחת
לחלוטין בלי שום מורכבות כלל .ועיין עוד בזה בספר נפש החיים ג' ד' .העץ ןהסוס הם שני סולמות שמגיעים
לאותו מקום .לכן לא יתכן לשאול על מה שהשכל משיג את א' ואחר כך משיג את ב' .על השגה שאינה מגיעה
לשלב הגבוה בסולם של התפישה המופשטת לגמרי ,שתופשת עצם חומרי כעצם חומרי ,כלומר מקצצת בנטיעות
ורואה רק את פיסת החיים המוגבלת שמשתקפת בחומר ולא מעבר לזה ,עליה איש לא אמר שיש בה התאחדות
השכל המשכיל והמושכל .אדרבה ,במו"נ אמר בפירוש שבהשגה כזו אין שום התאחדות .האמירה על התאחדות
השכל המשכיל והמושכל נאמרה רק על השגה שכלית ,כלומר מופשטת ,כלומר ההשגה אחרי שעלתה בכל מעלות
הסולם ויצאה בשלמות מההשגה החומרית להשגה מופשטת לגמרי ,שרק זה הוא היציאה של השכל אל הפועל,
ושם המושכל הוא תמיד אותו מושכל ,אלוהות פשוטה לגמרי שממלאת את כל העולם וסובבת את כל העולם ואין
בלתה כלל .ובזה לא יתכן כלל שיהיה מושכל א' ומושכל ב' .לכן מה שכתב בפרקנו שיש אצל מי ששואל את
השאלות מושכל א' ומושכל ב' מבהיר בלי ספק לכל תלמיד שהשואל לא הבין מהו שכל ומהי השגה מופשטת
ולכן אין שום התחלה לקושיותיו כי אכן לפי מדרגת השכל שלו באמת אין אחדות של השכל המשכיל והמושכל.
 919וזה נחשב אצלם שהנפש המשכלת נעשתה זהה לשכל הפועל.
 920כמו שכתבתי בפרק הקודם ,אבן סינא כאן ,כמו המורה נבוכים א' ס"ח ,מתייחס לאנשים שפירשו את אריסטו
בדרך מגושמת ושטחית שמעקמת את הדברים ומביאה אותם לאבסורד .הטעם לעסוק בזה הוא כדי לכוון את מבטו
של הלומד לקושיות שמכוחן הוא יתרומם מתפישה מגושמת לתפישה מופשטת.
הנפש המשכלת כשהשיגה את כל המושכלות ונעשה אצלה התפישה שהכל מציאות אחת שהיא האלוהות
הפשוטה ,השכל הנקנה שחופף עליה ומשפיע עליה אחרי שהשיגה את כל המושכלות ,והשכל הפועל שהוא שכל
נפרד ,הוא ספירת מלכות ,הכל חוזר לאחדות .זהו הצמצום ,שעניינו שאותו דבר עצמו נמצא מצומצם ונמצא
מופשט ,כך השכל הפועל נמצא מופשט כשכל נפרד ,והוא הוא נמצא מצומצם כנפש המשכלת ,והשכל הנקנה
הוא הסוד שהמופשט והמצומצם אינם שני דברים ,השכל הנקנה הוא השגת סוד מעשה מרכבה ,שהוא ההשגה
איך שני צדדי הצמצום אינם סותרים וגם אינם שתי בחינות ,כי האלוה אחד פשוט ואין בו מורכבות כלל וגם לא
בחינות שונות כלל.
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פרק י
אנקדוטה :על פורפיריוס כבעל רעיונות גרועים
אליהם היה שייך אדם שנודע כפורפיריוס .הוא חיבר ספר על השכל והמושכלות .הספר הזה הולל על ידי
הפריפטטיים ,921ועדיין הוא מלא ברעיונות גרועים .הם בעצמם יודעים שאינם מבינים זאת ,וגם פורפיריוס
בעצמו לא מבין זאת .אדם בן זמנו סתר את דבריו ,והוא סתר את דברי הסותר הזה בטיעונים נחותים יותר
מהטיעונים של הראשון.

 921האסכולה של ההולכים בעקבות אריסטו .אצל אבן סינא זה לפעמים אומר שמדובר בהולכים בדרך האמת,
ולפעמים (כמו כאן) זה כינוי גנאי לאלה שחושבים שהבינו את דברי אריסטו וקראו לעצמם בשם היומרני
פריפטטיים ,ובאמת לא הבינו .בספר הריפוי פיזיקה ספר א' פרק י"ג עמ'  85במהד' מקגיניס ,אבן סינא כותב שיש
פריפטטיים מודרניים שלא הבינו את אריסטו ושיבשו את דבריו.
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פרק יא
רמיזה :על שינוי של מהות ,ועל עניין העצם
עליך לדעת שהאמירה של מי שאומר "דבר נעשה לדבר אחר לא בדרך של שינוי ממצב אחד למצב 922אחר
ולא בדרך של הרכבה עם דבר אחר ,כך ששלישי יתהווה משניים אלה ,923אלא באופן שהיה דבר אחד ואז
הוא נעשה לדבר אחר "924היא אמירה שירית שאינה מובנת בשכל.925
אם כל אחד משני הדברים 926קיים ,אז הם שני דברים מחולקים .אם אחד מהדברים חדל מלהתקיים ,ואם
זה שחדל מלהתקיים הוא זה שהיה לפני כן  -בין אם התהווה דבר אחר ובין אם לא התהווה דבר אחר -

 922כלומר אותו עצם שמקרה שלו השתנה ,למשל מים שחוממו ,העצם שהוא 'מים' לא השתנה ,ורק מקרה בו,
כגון היותו חם או קר ,הוא זה שהשתנה .כיוון שהעצם לא השתנה המים הקרים והמים החמים הם אותם מים,
ובמים האלה חל שינוי של מקרה החום או הקור.
 923זו הרכבה מזגיית ,וכגון מים וקמח שמתרכבים לבצק .הבצק הוא עצם חדש שבמהותו אינו מים ואינו קמח.
הקמח כעצם חדל מלהתקיים וכן המים ,ונולד עצם חדש עם צורה חדשה ומהות חדשה והגדרה חדשה .אמנם
למרות שהעצם והמהות השתנו ,עדיין יש כאן המשכיות בין המים והקמח שהיו מקודם ובין הבצק שיש עכשיו,
והיא זו שגורמת שנאמר שהמים והקמח 'השתנו' להיות בצק ולא שהם חדלו לחלוטין מלהתקיים והתהווה עצם
חדש לגמרי שהוא הבצק .ההמשכיות שיש בין המים והקמח ובין הבצק היא משום שהחומר של המים והחומר
של הקמח אינם החומר של הבצק ,אלא הבצק הוא צורה שחלה על חומר חדש שהוא צורות המים והקמח שהפכו
מצורה לחומר .למשל העץ הוא צורת העצם שהחומר שלו הוא נניח עפר ומים .כשהעץ מגיע למפעל לעיבוד
קרשים ,האילן חדל מלהות צורת העצם ונעשה חומר לעצם שהוא הקרש ,הוא חומר גלם לעיבוד קרשים שהם
המוצר המוגמר .כשהקרש מגיע לאתר הבנייה ,הוא חדל מלהיות צורת העצם ונעשה חומר גלם לבית .כך גם צורת
הקמח והמים נעשית חומר גלם לבצק .זה לא חומר שפושט צורה ולובש צורה ,אלא יש כאן קומה על גבי קומה,
ומשום כך אפשר לראות כאן המשכיות.
 924אם הדבר החדש הוא בעל הגדרה חדשה ,מהותו חדשה ,הרי הקודם חדל מלהתקיים והחדש התחדשה מציאותו,
ואין כאן שינוי של משהו .שינוי של א' פירושו שלפני השינוי ואחרי השינוי הוא א' ,רק שאחרי השינוי הוא א'
שונה מהא' שהיה מקודם .אם השינוי הוא שינוי מהות ולא רק שינוי מקרה ,הרי אחרי השינוי התחדש ב' ,ואין כאן
א' שונה אלא א' נפסד לגמרי ,ואם כן אין כאן שינוי כלל.
 925הנושא כאן הוא עדיין ההשכלה ,כמו שכתב לעיל השכל שמשיג את א' .יש אנשים שאומרים קראתי את הקוראן או
התנ"ך ,התרשמתי מאוד מהתחושה שיש בו משהו נשגב ויפה ,או שראיתי יצירת אמנות כלשהי וכל כיו"ב ,וכעת נהפכתי
לאיש אחר ,איני האדם שהייתי ,כל חיי הוארו והשתנו מיסודם .זה אמת ואין בזה רע ,רק שזה פעולת כח הדמיון והשינוי
הוא בחלק הרגשי של האדם ולא בחלק השכלי .אם זה מהדמיון טבעו שעם הזמן ההתרשמות דוהה והאדם חוזר להיות
כמו שהיה מקודם ,לכן אצל אנשים כאלה צריך לחדש את הרושם מדי פעם ,או בלשון דתיים "להתחזק" .השגה של שכל
עיוני אינה נשכחת לעולם ולא צריכה מאמץ של חידוש (ממשיכים לעמול כדי להגיע להשגות חדשות ,או כדי לזכור את
התה ליך של הגעה להשגה המופשטת על ידי ניתוח הנושאים החיצוניים שבהם שולטת השכחה) .לכן אבן סינא מדבר כאן
על "אמירה שירית" הכוונה לאמריה של אדם שקרא שיר והוא במצב נפשי של אמירת שירה והוא מתפעל מהשיר בלשון
שירית.

 926לא מדובר כאן על שני הדברים שהרכבתם יוצרת דבר שלישי חדש ,שזה אופן שבו אבן סינא מסכים שיתכן
שיהיה שינוי מהותי ועדיין זה יהיה באמת שינוי של אותו הדבר שהשתנה ,לא הפסד מה שהיה מקודם והתחדשות
של משהו אחר חדש .אלא שני הדברים שמדובר בהם כאן הם ניתוח של האמירה השירית שדבר יכול להשתנות
לדבר אחר וגם אם זה שינוי של מהות עדיין זה שינוי שחל באותו הדבר עצמו שהיה לפני השינוי .לפי האמירה
הזו כיוון שהשינוי הוא במהות ,הרי ההגדרה של הדבר לפני השינוי וההגדרה של הדבר אחרי השינוי הן שתי
הגדרות שונות ,ולכן בהכרח יש כאן שני דברים ,לפני השינוי היה א' ואחרי השינוי יש ב' ,ועל שני דברים אלה
אבן סינא מדבר כאן.
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אז בלתי אפשרי להניח שזה דבר שני והסיבה של קיומו .אם ,מצד שני ,שני הדברים חדלים מלהתקיים,
אז אף אחד מהם אינו יכול להעשות השני.
אלא ,אפשר רק לומר שֶּ מַ יִׁם נעשים אוויר במידה שהנושא של האיכות של מים פשט את עצמו מהאיכות
של מים ולבש את האיכות של אוויר או יסוד אחר.927

( 927בעניין עצם)
עיין בזה טימיאוס מעמ'  .49שם כתב "מדי הסתכלנו בדבר-מה המתחלף תדיר  -כגון אש  -עלינו לדבר על אש זו
בחינת "מה שעשוי כך" ,ולא בחינת "דבר זה" עיין עוד שם בכל המשך דבריו הנפלאים .ועיין עוד בזה בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד ההווייה.
יש צורה שטיבה הוא שהיא צורה שמציירת צורת עצם ,ויש צורה שטיבה הוא שאינה מציירת צורה של עצם.
למשל אם אסתכל באילן ,הרי הוא נתון לתנועה מתמדת של התהוות והפסד ,מייד עם התחלת תהליך צמיחתו
מתחיל תהליך מיתתו .הוא צורה שקיימת רק בתנועת התהוות והפסד ולא בחיבור קבוע של הצורה עם החומר כמו
הכוכבים בחומר החמישי למשל .אם אשווה את האילן להסתכלות על גל שבים ,יש חילוק בין התפישה שלי את
האילן כעצם ובין התפישה שלי את הגל כעצם .האילן נתפש אצלי כצורה שיש לה חיבור של קבע עם החומר שלה,
והקביעות הזו יוצרת את התפישה שיש כאן עצם שהוא האילן' .עצם' פירושו להיות קיים .האילן נתפש כקיים
במובן הכי ראשוני מוחלט ואמיתי .לעומת זאת גל בים פחות נתפש כקיים .הוא תנועה שחולפת וכלה ,אין כאן
משהו שנמצא באופן קבוע ,ולכן זה לא נתפש כ'עצם' ,כמציאות.
האילן הוא כמו גל ,זו רק תנועה בחומר שחולפת וכלה ,אין באילן רגע אחד שבו הוא לא הולך וכלה .רק שבאילן
יש ציור של משהו שיש לו קיום קבוע ,צורה טבעית מהותית שהיא צורת עצם ,ובגל אין ציור כזה ,מהותו היא רק
מים ורק תנועה מופשטת ,אין כאן צורת עצם שהוא זה שנע .המים נעים ,אבל 'מים' זה לא מה שמגדיר הגדרת
עצם את הגל המסויים שאנו רואים ,בלי גלים או עם גלים אחרים תמיד הכל יוגדר כמים ,ולכן הם לא הגדרת הגל
המסויים .הגדרת העצם 'גל' אינה יותר ממים בתנועה ,וההגדרה הזו מתאימה לכל מה שנוגע בגל וגם למה שיהיה
במים אחרי שהגל יישבר וייבלע בחזרה במים .לכן זו לא הגדרת עצם של גל .גם משב רוח הוא כמו גל ,וגם להבה
אחת מסויימת בתוך אש המדורה .תלולית עפר אם אינה נשטפת היא נעה לאט מאוד ואולי זה מספיק כדי לצייר
בה שהיא עצם בפני עצמו כמו אילן ולא כמו גל באדמה.
זה פירוש דברי אפלטון ,שאש כיוון שהיא מתחלפת תדיר אינה 'עצם' שמצטייר כעצם בחומר הראשון ,אלא היא
רק כמו איכות בחומר הראשון .איכות היא מקרה ,זה כמו גל שעובר בחומר הראשון.
משל נוסף הוא שהצורות של היסודות מצטיירות בחומר הראשון כמו שצורות משתקפות בראי .הצורות בראי אינן
קבועות בזכוכית הראי אלא רק נעות על פניה ,צורה שנמצאת בזכוכית הראי היא כמו מקרה לזכוכית הראי ,היא
לא מצטרפת עם הזכוכית להיות עצם אחד קבוע .כך הצורות של אש ואוויר וכו' לא קבועות בחומר הראשון אלא
רק נעות על פניו כמו צורות על ראי או כמו גלים בים .הן מתנהגות כמו מקרה של החומר הראשון ,ואם מקרה
מתחלף זה שינוי בנושא של המקרה הזה ,כמו ששערו של זקן מלבין זה התחלפות מקרה של צבע שיער בנושא
שהוא האדם ,ונכון לומר על זה שהאדם השתנה .זה לא שינוי מהות אלא שינוי מקרה ,וכיוון שהנושא הוא אחד
לפני ואחרי השינוי (אותו ראובן הוא זה ששערו היה שחור ושכעת שערו לבן) ,זה שינוי ,וזה לא מוות של הישן
ולידה של החדש (בהלבנת השיער לא מת ראובן שחור-השיער ונולד אדם חדש לבן -שיער ,כי כשמקרה חדל
העצם לא נפסד במאומה .זו ההגדרה של מקרה) .זה מה שכתב כאן אבן סינא שמה שלא יתכן שינוי שהוא מהותי
ולא מקרי ,זה רק בעצמים ,צורות שטבועות בקביעות בחומר של ד' היסודות המורכבים ומגדירות בהם 'עצם'.
אבל היסודות הפשוטים אינם 'עצם' (לכן הם לא מצויים בטבע המוחשי) ואע"פ שההגדרה שלהם כמקרים בחומר
הראשון אינה מדויקת ,עדיין הם דומים למקרים מספיק כדי שנוכל לומר שהם משתנים.
'עצם' הוא מבחינה מסויימת שקר .מ ה שבאמת נמצא זה רק המציאות האחת הפשוטה שאין בה מורכבות כלל
ושהיא מקומו של העולם ואין העולם מקומה .היא לבדה העולם ואנו רק נכללים בו ,ואין לנו שום מציאות ללא
ההיכללות הזו ,גם אם אנו אחדות של צורה וחומר שהיא מה שהגדיר אריסטו 'עצם' ואמר ש'עצם' פירושו להיות
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נמצ א (מטאפיזיקה גמא פרק א' ,מטאפיזיקה תחילת ספר זתא ,מטאפיזיקה קפא פרק ב'1060 ,ב שורות ,10-20
וע"ש כל ההמשך).
יש אופן שבו אנו נמצאים ,בדרך של "המציאות היא מקרה לעצם" ,כמו קרן אור שנפלה עלינו ,כמו היכללות של
התבטלות במשהו גדול מאיתנו ,וזה הצמצום .הצמצום מגיע לגבול של להיות מציאות מצומצמת שמראה את
עצמה כמציאות גמורה ומוחלטת ,שלא יונקת ממי שממציא כל נמצא .עיין דברים יסודיים וחשובים בזה בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  .55המציאות שהיא סוף הצמצום היא ה'עצם' .היא על הגבול בין להראות שיש
לה מציאות משל עצמה שאינה צריכה להשפעת מציאות משום דבר שעליון ממנה ,ורק המעמיק והמתייגע יזכה
לראות בה עצמה איך היא רק צמצום ואיך היא רק ענף שיונק מהמקור ומוביל אל השגת המקור.
וכמו שאמר ו שהעולם הזה הוא פרוזדור והעולם הבא טרקלין ,היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ,וכיו"ב ,עולם
הזה ועולם הבא אינם שני מקומות נפרדים מהבחינה הגשמית של 'מקום' (הרי עולם הבא מופשט לגמרי מגשם
ואין לו מקום) ,אלא מדובר בדרכי תפישה .מי שרואה שהכל הוא מציאות פשוטה אחת שהיא האלוה ואנו נמצאים
במציאות הזו ,שהיא נסמכת לו בהווייתה (הלכות יסודי התורה ב' י') ,ולא במציאות נפרדת ,הוא בעולם הבא .ומי
שאצלו לכל עצם יש מציאות נפרדת שמנותקת המציאות של כל דבר אחר ,הוא חי בעולם הזה ,ומוטל עליו לעמול
על התפישה שלו ולהגיע לעולם הבא.
אם יודעים את האופן שבו היסודות מצטיירים בחומר הראשון ,זוכים לראות שהכל הוא כך ,ובזה מתקרבים הרבה
לתפישה שהכל הוא מציאות אחת פשוטה שהיא הבורא לבדו.
התפישה שהתנועה מגלה שה'עצם' הוא שקר היא נכונה .זה מתחיל מהסתכלות מאוד פשוטה ,שעצם נע הוא
מופשט מהקטגוריה של מקום ,כי מייד כשהוא נכנס למקום מסויים כבר הוא יוצא ממנו והוא לא משתהה שם
אפילו לא רגע הכי קטן ,ונמצא שאינו במקום כלל .מזה השתלשלה לדמיון ההסתכלות הפיוטית על כך שיש שינוי
מהותי בדברים .שינוי מהותי מכריח לראות שיש משהו שכולל את כל הדברים ,גם אם הם עצמים שונים עם מהות
שונה השוני אינו מוחלט ויש בכל דבר גם צד של זהות ,והוא זה שמאחד את מה שהיה לפני השינוי עם מה שיש
אחרי השינוי ,וזה מוביל להתעלות להסתכלות שהכל אחד.
אבן סינא רק אומר שכדי שזו לא תהיה אינטואיציה בלבד שאפשר להביע רק בשיר ,אלא תפישת שכל בהירה,
צריך שלב ביניים הוא להתבונן באופן מציאותם של היסודות הפשוטים ,שהוא תנועה מופשטת בלי שיש משהו
שהוא זה שנע ,כמו שביארתי ב עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  35במאמר התנועה יסוד ההוויה .היסודות
הם ד' מיני תנועה .כמו שצבעים שונים הם אורכי גל שונים של הקרינה האלקטרומגנטית שהיא תנועה מופשטת
כי אין בה שום דבר שאינו תנועה ,שנאמר שהוא זה שנע.
כל זה הוא התייחסות למה שדובר בו מקודם על כך שדבר שיודע א' נעשה זהה לא' .ואבן סינא הקשה על זה שאם
כן לפני שהדבר ידע את א' מהותו הייתה' :לא יודע א'' ,וכעת מהותו 'יודע את א'" ,ואם זה שינוי מהות זה לא
שינוי באותו דבר (שקודם הוא לא ידע את א' וכעת אותו דבר השתנה להיות יודע את א') ,אלא הדבר שלא ידע את
א' מת ונולד דבר אחר חדש שיודע את א' .הדיון כאן הוא על אופן השינוי המהותי בין 'לא יודע את א'' ,ובין 'יודע
את א'' .אבן סינא אומר שאי אפשר להבין את זה כפשוטו ,אלא צריך להעמיק להגיע להבנה איך היסודות הטהורים
משתנים ממים לאוויר וכן הלאה (עי' הלכות יסודי התורה ד' ה' ומקורו מפורש באריסטו) ,שזה יציאה ממגבלות
תפישת העצם החומרי לתפישה מופשטת יותר שבה כל מה שנמצא הוא תנועות על הרקע המשותף של אחדות
פשוטה (גם החומר הראשון הוא אחדות פשוטה) .וגם ההשכלה של המושכלות ,שהיא תנועה מ'לא יודע א''
ל'יודע א'' היא תנועה כזו.
במו"נ ג' כ' כתב" :ענין מוסכם עליו שהוא ית' לא יתכן שתתחדש לו ידיעה עד שידע עתה מה שלא ידעהו קודם
ולא יתכן שיהיו לו ידיעות רבות ואפילו לפי דעת מי שיאמין התארים .וכאשר התבאר זה במופת  -נאמר אנחנו
קהל אנשי התורה שבידיעה אחת ידע הדברים הרבים ולא בהתחלף הידועים יתחלפו הידיעות בחוקו ית' כמו שהוא
בחוקינו .וכן נאמר שכל אלה הדברים המתחדשים ידעם קודם היותם ולא סר מהיות יודע אותם ולזה לא יתחדש
לו מדע כלל ".התפישה המופש טת של האדם יוצאת מגדרי התפישה הטבעית החומרית ונעשית דומה לתפישת
הבורא ,שבה אין חילוק בין לפני שידע את א' לאחרי שידע את א' (וכמו שכתב והוכיח אפלטון (בדיאלוג מנון
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פרק יב
השלמה
ובכן ,נעשה ברור לך מזה שכל מה שיודע משהו הוא מהות קיימת שבה הההתגלויות השכליות מתהוות
באופן שבו דבר מתהווה באחר.928

פרק יג
הערה :ידיעת הבורא את ברואיו אינה ידיעה של משהו חיצוני לו
זה מן האפשר שבאופן מסויים הצורות המושכלות נרכשות מהצורות החיצוניות כמו ,למשל ,שצורת
השמיים נרכשת מהשמיים .ייתכן גם שהצורה בתחילה מגיעה לכח השכלי ואז מתהווה באופן חיצוני ,כמו
כשאתה משיג צורה ואז אתה עושה שהיא תהיה קיימת.929
בעיקר) שידיעה היא היזכרות במה שהיה ידוע מקודם .כי המופשט נצחי ואין בו לפני ואחרי) .וגם אין חילוק בין
ידע את א' וידע את ב' .ולכן האדם נקרא צלם אלהים כמו שכתב המו"נ א' א':
" כאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאד ,מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח ,והוא ההשגה
השכלית אשר לא ישתמש בו חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל ,דמה אותה בהשגת הבורא אשר אינה בכלי,
ואם אינו דמיון באמת ,אבל לנראה מן הדעת תחילה .ונאמר באדם מפני זה העניין ,רוצה לומר מפני השכל האלוהי
המדובק בו ,שהוא בצלם אלוהים ובדמותו".
רק בהשגה כזו ,שבה המציאות היא מקרה למהות ,כי יש ים אחד שהוא המציאות המופשטת הכללית והעצם
היחיד נוטל בזה חלק ואין זה ממהותו הפרטית ,כמו גל בים ,אז אפשר לנוע מהשגת א' להשגת ב' והשכל מתאחד
עם המושכל ,כי הוא נמצא והמושכל נמצא והכל הוא אותה מציאות ,ועדיין זו המשכיות ולא כל פעם הפסד
מציאות ובריאת מציאות חדשה( .התפישה של כל מושכל פרטי מוסיפה עוד תפישה ובהירות בתפישת הכללית
של מציאות כשלעצמה ,שזו ההשכלה המופשטת שהיא התכלית).
הנושא של הפרקים האלה הוא לימוד מה שאמר אריסטו על אחדות השכל המשכיל והמושכל ,וכמו שהביא וביאר
במו"נ א' ס"ח .התחלנו מההבנה המגושמת הפשוטה ,כמו שהמו"נ שם אומר שמי שאין לו הבנה מופשטת ילעג
על הניסוח הזה ויאמר שהוא כמו לומר שהלבן המלבין והמולבן הם אחד .וכעת אנו לומדים להבין את התוכן
העמוק של האמירה הזו.
 928התגלויות שכליות מתהוות במשהו אחר על דרך שהיסודות מתהווים בחומר הראשון .זו התהוות של דבר-מה
בלי לאבד את יסוד האחדות הפשוטה שבמציאותו של הדבר הזה .האחדות הפשוטה היא מצע שעל גביו כל
ההתהוות וההפסד היא השתנות בלבד של התגלויות האחדות שמתנוצצות מכח הצמצום .הנפש המשכלת היא לא
מחוץ לאחדות הפשוטה כמו שהשכלים הנפרדים ,הספירות של חכמי הקבלה ,אינם מחוץ לאחדות הפשוטה ,אלא
הם סוד הצמצום שמתחיל באחדות הפשוטה עצמה ,הם קיימים כצמצומים של האחדות ,זה הפירוש של המילה
"מהות קיימת" בפרקנו.
 929כמו כשהנגר בונה בעץ את צורת המיטה שהשיג בשכלו ,או כשאדם בונה את מערכת היחסים שלו או את חינוך
ילדיו או את מידות נפשו שלו ,לפי צורה שהשיג תחילה בשכלו ואחר כך פועל שתתקיים במציאות.
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צריך להיות שזה שקיומו הכרחי משכיל את הכל באופן השני.930

פרק יד
הערה :ידיעה יכולה להתחיל מהיודע לבדו
זה מן האפשר שכל אחת משתי דרכי הידיעה קורה מחמת סיבה שכלית ,שמשיגה את מה שצורתו קיימת
בפועל או את מה שצורתו עדיין לא קיימת בפועל ,בעצם שיכול לקבל את הצורה המושכלת .931גם ייתכן

 930עיין תוכן פרק זה ביתר הרחבה וביאור במורה נבוכים ג' כ"א.
 931כמו שהנגר רואה בעץ את האפשרות שיהיה מיטה.
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שזה שייך לעצם השכלי מחמת עצמו ,לא מחמת משהו אחר .אם זה לא היה משום כך ,היו אין סוף שכלים
נפרדים .932צריך שזה יהיה שייך לזה שמציאותו הכרחית מחמת עצמה.933

932

מה שעולה בדעת הנגר המחשבה לעשות רהיט בצורה מסויימת ,יתכן שהוא השיג משהו חיצוני לו וזו

האפשרות שהיתה בעץ .הוא מסתכל על העץ ותופש אחת מהאפשרויות שהיתה בעץ .שמעתי פעם סיפור על טבעת
שנפלה למקום שהיה במקום צר מאחרי משהו כבד והיה נראה במבט ראשון שאי אפשר להוציא אותה משם .באו
אנשים ,הסתכלו זמן מה על המקום שאליו נפלה הטבעת ,ואז פתאום אחד אמר יש לי רעיון והציע רעיון איך
להוציא את הטבעת .השאלה היא למה הם עמדו והסתכלו על המקום של נפילת הטבעת זמן מה .מה קרה בזמן
הזה .הם הסתכלו על החומר וניסו לראות בו אילו אפשרויות גלומות בו ,ומזה מצאו אפשרות שאפשר לעשות
אותה בפועל .הם לא חידשו את הרעיון מכח עצמאי של שכלם ,כי אז לא היה צורך להסתכל על החומר ,אלא בחנו
את האפשרויות הגלומות בחומר עד שראו בו אפשרות לעשות כך וכך .אפשר לומר שכל נגר כשיש לו בעיה איך
לעשות מכשיר שיפעל כך וכך ,הוא משיג אפשרויות שהיו גלומות בחומר ומזה מגיע לרעיון.
אם השכל הפועל שהוא נותן הצורה ,היה משיג את הצורה מכח שהוא השיג אפשרות שהיתה גלומה בחומר ,היו
אין סוף שכלים נפרדים .למשל אם מה שיש אילן בעל צורת אילן ,זה משום שגלומה בחומר אפשרות כזו ,כמו
שבגוש השיש גלומה אפשרות שיהיה פסל מסויים ,והשכל הפועל השיג את זה משם ואז עשה שתתממש
האפשרות שבחומר ויהיה אילן בפועל ,אז אין יסוד אחדות בהשגות השכל הפועל ,הוא סביל כלפי החומר וכל
השגה היא לעצמה ,ובמה ייקרא אחד ,אלא הוא ייחשב כשכל נפרד שונה לכל השגה והשגה .לכן צריך לומר
שהצורות נובעות מהשכל בעצמו ,והוא מחיל אותן על החומר ,וכך יש לו ידיעה בעצמים מבפנים כיוצר ולא
מבחוץ כמשיג אחרי השלמת היצירה.
השאלה מה היא סיבת הצורה ,אפשר לומר שסיבתה הוא משום שבחומר גלומות אין ספור צורות אפשריות ,ומשם
נובעת מציאות הצורה .כמו שהאפשרות שבה בוחר מתקן המכוניות איך לתקן נובעת מהשגת האפשרויות שיש
בחומר .ואם לא כך אז היא נובעת מהשכל עצמו .שכל שהוא מקור ראשון למציאות של צורות צריך להיות הנמצא
הראשון שהוא הכרחי המציאות והוא האלוה.
לכן ,לנושא שאנו עוסקים בו ,השכלת המושכלות ,הצורות המופשטות ,היא התאחדות של דבקות באלוה ,בדרך
אחדות השכל המשכיל והמושכל ,כי הן נובעות ישר מהאלוה עצמו ולא שהוא השיג אותן ממקור חיצוני כלשהו.

מורה נבוכים ג' כ'" :וקצתם נתחדש לו ספק אחר ואמר שאפילו הדברים הקיימים  -אילו ידעם היו לו דעות רבות
כי ברב הידועים ירבו הדעות .כי לכל ידוע  -דעה מיוחדת בו  -אם כן לא ידע כי אם עצמו" (עיין שם בפרקים י"ט-
כא בכל העניין הנדון כאן)
 933אופן הידי עה שהתבאר בפרק הקודם ,שקודם הדבר נמצא בשכל ורק אחר כך הוא מגיע למציאות בפועל ,ייתכן
שיהיה בעצם השכלי מחמת משהו אחר ולא מחמת עצמו .למשל כשנגר משיג צורה של מיטה ואחר כך עושה
אותה בעץ ,הוא לא מחדש את צורת המיטה מחמת עצמו אלא משיג אותה ממקור חיצוני לו .אלא צורת המיטה
קיימת באופן מופשט במציאות המופשטת ,והנגר משיג אותה משם בהשגה מופשטת .למשל אם באים לנגר
ואומרים שרוצים רהיט שיהיה מתאים לשימוש כך וכך ,באופן שזה לא שימוש פשוט שידוע בלי מאמץ איך לפעול
אותו ,הנגר חושב ומתרכז ואז פתאום יש לו רעיון איך לעשות את הרהיט" .להתרכז" במצבים כאלה פירושו לפנות
את המחשבה ממחשבות אחרות ,לראות בעיני שכלו את הבעיה ,להרגיש את ההיזקקות וחוסר הידיעה ,להתכוון
494

חלק ז  -מטאפיזיקה

לקבל רעיון ,לדומם בכלל את המחשבה ולהרגיש רק את החסרון .זה קצת דומה לתפילה או ייחודים .אחרי כמה
זמן במצב כזה ההכנה מגיעה למידה המספקת ,ואז פתאום "נופל רעיון" למחשבתו של הנגר .אומרים "נדלקה
נורה" ,או ביטויים כעין זה .צורה באה מלמעלה ונחתה במחשבתו של הנגר (או שהוא "קטף" אותה משם) .הוא
לא חידוש את זה מתוך עצמו .אפשר שהקשר שלו לאותו "למעלה" הוא מתוך משהו פנימי עמוק בתוכו ,אבל זה
לא שהוא חידש את הצורה מחמת עצמו .הוא לא ברא את הרעיון יש מאין .קוראים לזה השראה ,כי מרגישים שזה
בא ממקום אחר חיצוני ולא שהאדם חידש את זה מצד עצמו .כך שבאמת אין הבדל בין ידיעת הנגר את המיטה
לידיעת אדם אחר את המיטה .הנגר ראה את המיטה המופשטת בעולם האידיאות ,ואדם אחר ראה את המיטה
החומרית בעץ ,שניהם ראו משהו שמחוץ להם .כשאדם רואה משהו מחוץ לו שהוטבע בשכלו ,צריך ׂשֵ כֶּל רואה
לכל דבר שנראה .אפשר שבמקרה אדם אחד ראה כמה דברים אבל זה רק מקרה ,אין קשר בין ראיה אחת לראיה
אחרת .לכן כתב כאן אבן סינא שנצטרך אין סוף שכלים .רק אם הצורות השכליות לא שוכנות בשכל מחמת שהן
נראות על ידי צופה חיצוני להן אלא הן מתחדשות על ידי אותו שכל שמוליד אותן ,יש במציאותן יסוד אחדות
מהותי ,וכולן תהיינה בנות אחיות לאותו שכל שהוליד אותן .שכל שיכול לחדש מציאות של ישויות יש מאין,
להוליד בעצמו מציאות שלא היתה מקודם ,זה רק שכל שהמציאות שלו ,שהוא הוא המציאות ,הוא מצוי והוא
ממציא את הנמצאים והם לא נמצאים אלא מאמיתת הימצאו .וזה רק מי שמציאותו הכרחית .והוא אחד ,ולכן כל
הצורות מקורן באחד .מציאותן בשכל היא מציאותן בשכלו של הבורא האחד .מקודם אמרנו שההשגה השכלית
המופשטת מגיעה לאחדות .שאין הבדל בין משיג א' למשיג ב' ,ואין הבדל בין קודם שהשיג א' ובין לאחר שהשיג
א' .כי כל ההשגות בשרשן המופשט הן אחדותו של הבורא ,כלומר המציאות המופשטת האחת .כאן אבן סינא
ממשיך בעניין זה ,ומבאר שהמציאות השכלית של הצורות באופן שאינו השגה מבחוץ היא מציאות אחת בשכלו
של האחד ,וממילא התוכן המופשט של כולן הוא אותה אחדות.
המשל בזה הוא לסופר שחושב על הדמויות של הסיפור שלו .בעולמו של הסופר מה שנמצא הוא רק הסופר,
מחשבותיו אינן מציאות חיצונית לו .כדי שהוא ידע את הדמויות בסיפור שעליהן הוא חשב ,הוא צריך לדעת רק
את עצמו ולא שום דבר מחוץ לו .הדמויות עצמן נמצאות ,אבל מציאות סמוכה בהוייתה למציאותו של הסופר,
הוא מעניק לדמויות מציאות באופן תמידי ,ובלעדיו הן לא תתקיימנה כלל .הן לא נמצאות אלא מאמיתת הימצאו.
הסופר מבטא את עצמו בסיפור שלו .אם מישהו היה מכיר את מציאותו המהותית עד סוף עומקה הוא היה יודע
איזה סיפור ינבע ממנה ,גם ללא שהסופר היה חושב על הדמויות ,לכן הדמויות הן אחד פשוט איתו .והן מציאותו
שלו באופן של צמצום .כמובן שזה לא מסביר איך בכל זאת זו אחדות פשוטה בלי מורכבות כלל אם יש דמויות,
ונשארת כמובן הסתירה של סוד מעשה מרכבה וסוד הצמצום ,ובכל זאת זה משל שמקרב קצת להבנה .זה שטחיות
המשל של תחילת ספר יצירה.
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פרק טו
רמיזה :אופן ידיעת הבורא את הברואים ,ושרשרת סדר ההווייה
זה שמציאותו הכרחית צריך שידע את מהותו על ידי מהותו ,כמו שהתבאר לעיל .934הוא יודע מה שמאוחר
לו במידה שהוא סיבתו ומקור מציאותו .935לבסוף ,הוא יודע את שאר הדברים במידה שהם מוכרחים
בשרשרת של סדר ההווייה שיורדת ממנו לאורך ובאלכסון.936

 934עיין לעיל חלק ד' פרק כ"ח.
 935זו כפילות' ,סיבה' ו'מקור-מציאות' הם דבר אחד .אלא סיבה זהו מה שהוא מאיר בתוך הכלים ,ו'מקור מציאות'
היינו שהוא ברא גם את הכלים כמו שברא את הסיבה .כלומר שברא את עצם העניין של אור וכלי ,ברא מרצונו
החופשי את השמיים ואת הארץ ביחד ,וזהו תחילת הצמצום.
זה כתוב בתחילת "שער הכללים" שנדפס בתחילת ספר עץ חיים:
"כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי להיטיב לברואיו ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה
להדבק בו יתברך האציל נקודה אחת הכלולה מעשר (והם י' ספירות של העקודים שהיו בכלי אחד) ולא היו נראים.
דרך משל האדם מורכב מד' יסודות ואינם ניכרים בו כל אחד ואחד בפני עצמו .וכן הענין בכאן נקודה זו היתה
כלולה מעשר בתחלת אצילותה וזו היא למעלה מן הכתר [שהוא] עתה כי משם שואבים כל הי' ספירות שפע וחיות
מנקודה זו .גם אור וחיות נקודה זו יורדת מן המאציל בתוכה ביחד שהיא הכלי עם נשמתו כהדין קמצא דלבושיה
מניה וביה [כאותו חגב שלבושיו הם ממנו ובו .הלבושים שלו ,הכלים ,הם מגופו עצמו [של האור] ולא עניין שונה
ממנו] והיו בה י' אורות פנימים וי' אורות מקיפים ואור המקיף מבחוץ לכלי"
אור וכלים זה זכר ונקבה ,וזה מה שנאמר בספר הזוהר שאדם נברא זכר ונקבה כי הבורא עצמו הוא זכר ונקבה וזה
הפירוש שהאדם בצלם אלהים ,וכתב שם שהכל אחד .כלומר זכר ונקבה הם באמת אחד ,וזהו שנברא האור והכלים
בהתחלה כאחד ממש.
(זוהר (בשלח רל"ז)" :רבי אבא אמר ,אדם הראשון יצא מזכר ונקבה ,זה שאמר" :ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו" ,ואחר כך נפרדו זה מזה .ואם תאמר הרי אמר" ,הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶּ ר לֻקַ ח ִׁמשָ ם" ,ומשיב כן הוא ודאי ,וזו היא
נוקבא ,והקב"ה נשתתף עמה ,וזה זכר ונקבה ,והכל הוא דבר אחד)".
 936זה מה שכתב האר"י בעץ חיים שער א' תחילת ענף ב':
ויש מי שכתב כי סדר עמידתן [של הספירות] דרך קוים ימין ושמאל ואמצע ,והם ג' ספירות חכמה חסד נצח זו על
גבי זו בקו ימין ,וג' ספירות בינה גבורה הוד זו על גבי זו בקו שמאל ,וד' ספירות כתר תפארת יסוד מלכות זו על
גבי זו בקו האמצעי
][...
כי ב' הסברות נכוחות ואמיתיים כי ב' בחינות היו בענין הי' ספירות ,אחת הוא בחינת היותם עגולים בציור י'
עגולים זה תוך זה ,וגם היה בהם בחינה אחרת והוא היותם י' ספירות ביושר דרך ג' קוים כמראה אדם בעל ראש
וזרועות ושוקיים וגוף ורגלים כמו שאכתוב היטב כולו בענפים בעזרת ה' לקמן"
"לאורך" שכתב כאן אבן סינא פירושו קו האמצע ,ו"באלכסון" פירושו קו ימין וקו שמאל.
עשר השכלים הנפרדים שכתב אלפראבי הם עשר הספירות של חכמי הקבלה ושל חז"ל ,כמו שכתב הרמ"ק וכמו
שנרמז בדברי המורה נבוכים ב' ו' .ולא לחינם פירש אלפראבי שהשכלים הנפרדים שכתב אריסטו הם דווקא עשר,
כי לכאורה מה אכפת לנו כמה הם (וכמו שיש להקשות למה טרח הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' למנות את
שמות כל עשר המלאכים ,וביותר שמניינו וסדרו שם אין לו מקור בחז"ל (רק הבחינות עצמן ,שמות המלאכים,
נמצאים בתנ"ך ובחז"ל ,אבל לא המניין והסדר) אלא הוא לקוח מתורת אבן סינא ואלפראבי כמו כל הלכות יסודי
496

חלק ז  -מטאפיזיקה

פרק טז
רמיזה :עולמות אצילות בריאה ויצירה
ההתהוות של דברים על ידי מהותו של הראשון ובתוך מהותו של הראשון ,היא האופן הטוב ביותר של
התהוות דבר ,ושל מה שבתוכו דבר יכול להתהוות .937מזה נובעת ההתהוות המוכרחת של השכלים
התורה) .אלא וודאי יש לזה משמעות ,והיא לימוד חכמת עשר הספירות שמסרו אותה בעל פה .ויש לזה עוד ראיות
רבות ונכוחות ולא כאן המקום.
 937התהוות בתוך מהותו של הראשון ,זה עניין שדורש ביאור .עניין זה ('הטוב ביותר' שהוא הבורא עצמו וגם מה
שהוא בורא ויודע) מדובר בו בקיצור נמרץ במטאפיזיקה למבדא ,ושם המקור הישיר והבלעדי של הדברים שכאן,
לאור פרשנות נאמנה מדויקת של אלפראבי .זה מה שכתבו חכמי הקבלה שהאצילות אינה יוצאת מחוץ לבורא -
היא בריאה בתוך הבורא .מה שהבורא הוא אחד פשוט ומוחלט שאין בו מורכבות כלל ,לא מאפשר כלל לחשוב
על נברא כלשהו .נברא פירושו שיש בורא ונברא ,והרי זו כבר לא אחדות פשוטה .הגבול שמגדיר את מציאות
הנברא (בכל אופן שנגדיר אותו ,אם כנעדר ,אם כמחשבה של האלוה ,אם כנמצא רק על נקודת הגבול בין נמצא
ולא נמצא ,וכל כיו"ב) מוכרח לִׁ גְ בוֹל ,לצמצם ,את המציאות האלוהית הפשוטה בדרך כלשהי .אם המציאות
האלוהית חסרת כל גבול באופן מוחלט ופשוט ,מופשטת לחלוטין ,אין אפשרות למציאות של שום דבר אחר כלל.
הסתירה בין האחדות הפשוטה למציאות של נבראים היא סוד מעשה מרכבה ,הנקרא גם סוד הצמצום .בדרך כלל
חושבים שסוד הצמצום הוא בסתירה בין הבורא לנבראים ,ובמילים של סוד הצמצום ,היא סתירה בין גילוי אלוהות
מופשט לחלוטין (מה שנקרא אצל האר"י האין סוף ברוך הוא ,או אור אין סוף הפשוט) שאין בו שום תפישה
(אמנם אנו יודעים עליו שאין בו שום תפישה ולכן יכולים לדבר עליו .מה שאומר שגם האין סוף הוא רק בחינה
בתוך הצמצום) ובין גילוי אלוהות מצומצם (שיש בו גבולות ותפישה ,הספירות ,הצורות המופשטות שבעולם
ובסופו של דבר כל העולם עד יתוש קטן ,וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה ב' ט'-י') .אבל באמת היא סתירה
בתוך הבורא עצמו ,כלומר באלוה הלא-מצומצם בעצמו ,אפילו לא זה שבתוך הצמצום אלא בעצמו ממש .שהרי
האלוה הלא-מצומצם בעצמו ממש הוא סיבת המציאות של מה שמצומצם .לא יתכן שהוא לא ידע ולא רצה ולא
בחר לברוא את הווייתו של האלוה המצומצם .אם כן באלוה הבלתי מצומצם עצמו יש מחשבה ורצון לברוא את
הצמצום ,את התגלות האלוה כמצומצם ,והמחשבה והרצון האלה הם מורכבות באחדותו הפשוטה ,בו עצמו ,באין
סוף הכי התחלתי שהוא התחלה שאין למעלה ממנה למציאות .עולה שסתירת סוד הצמצום נוקבת עד עצמותו של
האין סוף במדרגה הכי גבוהה של עצמותו ,בהתחלה הראשונה ממש .הרי לא יתכן לומר שהיה "לפני" הצמצום,
כי הוא ידע מראש שהוא יברא צמצום ובידיעה הזו כבר אינו אחד פשוט .לא יתכן שמתחילה לא ידע שהוא יברא
משהו ,והיה אחדות פשוטה ואחר כך ידע שהוא יברא ,אין אצלו זמן ואין אצלו חוסר ידיעה ,ובהכרח ידע מתחילה
שהוא יידע שהוא יברא ובידיעה הזו הוא כבר לא אחד פשוט מוחלט שאין בו מורכבות כלל ,נמצא שמעולם לא
היה אחד פשוט בלי מורכבות כלל ,בשום בחינה שהיא ,בשום גובה שהוא .לכן אי אפשר לומר בפשטות שרק מצד
הנבראים יש צמצום ,או לפי קטנות תפישתם ,ומצידו שלו הוא אחד פשוט .גם צד הנבראים הרי אינו מחוצה לו,
הוא ברא אותם ואת הצד שלהם ,והמורכבות שלהם דבקה בו עצמו כמי שחשב איך לברוא אותם וממילא חשב
על המורכבות שיש בהם ומחשבה זו כבר מוציאה אותו מלהיות נטול מורכבות לחלוטין .באמת מי שיודע את סוד
מעשה מרכבה רואה פשוט שאין שום ְשנִׁיּות בתוך הבורא ,אבל לנו אין ברירה אלא לקבל שאנו רואים בהכרח
שיש שניות בתוך הבורא ,ולדעת שבאמת אין שניות וגם את זה אנו רואים בהכרח כי לו היתה שניות בבורא ,בכל
בחינה שהיא ,הוא לא היה הכרחי מציאות ,ולא היתה מציאות ,והרי אנו רואים שיש מציאות .רק הפשוט לחלוטין
בלי שום מורכבות כלל יכול להיות הכרחי מציאות ,וכבר הארכתי בזה הרבה בהערות על המורה נבוכים .אין
בכוחנו לפתור את הסתירה הזו .אנחנו צריכים לדעת שבהכרח גמור אין שניות בבורא ,ולדעת שאנו רואים
שבהכרח גמור יש בו שניות ,ולחיות עם הסתירה באופן שהיא תצמיח אותנו ולא תהרוס אותנו .האפשרות לא
להיפגע מהסתירה הזו תלויה בכמה ענווה יש בנו .חוסר הענווה רוצה לפתור את הסתירה כדי לא להרגיש שאיננו
חכמים ויודעים ,וכל נסיון לזוז מהאמצע של הסתירה ,מגיע להגשמת האל וגם להרס השכל.
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הנפרדים 938שמגלים את הראשון מכח הארתו ומה שמאוחר לו ונברא ממהותו .939אחרי שתי התהוויות
מטבָ עים שכליים שיש להם התחלות ויחסים
אלה באה התהוות הנפשות ,940שהן רשמים וציורים ְ
אחרים.941
זה הפירוש שהאצילות אינה יוצאת מחוץ לבורא ,היא הסתירה שמונחת בו עצמו ,שהוא מראש ידע שיברא צמצום
(ובהכרח ידע מראש עוד לפני הבריאה גם על כל תנועת כל כנף יתוש) ,ומזה נמשך מה שאנו תופשים כצמצום של
ה תחלת מציאות חוץ לו ,שהיא המציאות של הגילוי האלוהי כמצומצם (לא רק כידוע מראש אלא כנוכח) .זה
ביאור דברי חכמי הקבלה שיש עולם האצילות ורק אחריו עולם הבריאה שהוא בריאת יש מאין ,בעולם הבריאה
שם הוא בריאת החומר הראשון ,הנקודה הראשונה ,והתגלות הבורא כבורא 'מציאות' .ורק אחר כך עולם היצירה
שהוא עולם הצורות המופשטות ועולם העשייה שהוא מציאות העצמים המוחשיים .כשעלה בתחילת מחשבתו
ורצונו של האין סוף הפשוט ברוך הוא להיות סיבה להאצלת מציאות כלשהי (תחילה היא לא תחילה בזמן כי האין
סוף נצחי ,וגם לא בסדר ההווייה כי אצלו ההווייה היא אחדות פשוטה שהיא הוא עצמו ,היה הווה ויהיה בלי שום
שינוי ,ואין שם התחלה כלל .אלא המילה "התחלה" במובן זה היא כולה נסתר של סוד מעשה מרכבה ואין בה צד
של נגלה ומשל וחיצוניות כלל) ,כבר הוא ידע שיהיה בה את היתוש המסויים הזה ואת תנועת כנפו שברגע זה.
שהרי אצלו הכל נצח ואין זמן ולא התחדש אחר כך מה שלא היה בתחילה ,וגם בלי ספק לא נמלט מאומה מידיעתו
וכמו שכתב במו"נ ג' י"ט שלא שייך אצלו סכלות משום דבר (ועיין שם גם בפרק כ' וכ"א שעוסקים בנושא עולם
האצילות) .ואם כן מההתחלה הכי ראשונה של המחשבה לסובב שיהיה צמצום ,שהיא בהכרח לא בצד המצומצם
אלא בצד האין סוף ברוך הוא שממנו נבע שיהיה צמצום ,כבר היה ידוע היתוש שבטבור הארץ ,וזה עולם האצילות
של מציאות היתוש) .לזה כוונת המורה נבוכים א' נ"ב בחלק החמישי של תארי החיוב .שיש תואר חיובי אחד
שאנו כן מייחסים לאין סוף בעצמותו ,והוא שהוא המקור המוכרח למציאות בהיותו הכרחי המציאות וכמו שכתב
במו"נ ב' א' עיון שלישי ,היותו "מקור" זה עולם האצילות .וזו לשון אבן סינא כאן שההתהוות היא בתוכו.
 938מציאותם של השכלים הנפרדים היא עולם הבריאה ,הם ראשית הנבראים .הם החכמה .מציאותם 'הכרחית מצד
אחר' ,כלומר אם מתקיים התנאי שסיבת מציאותם נמצאת ,היינו הבורא עצמו ,אז הם בהכרח קיימים ,וכמו
שהתבאר לעיל( .במילים אחרות אפשר לנסח 'מציאות הכרחית מצד אחר' שרצונו החופשי רצה שהם יהיו
מוכרחים לגמרי ,ואחרי שרצה הרי הם מוכרחים לגמרי ,רק כיוון שרצונו חופשי אין הכרחיות מציאותם אחת עם
הכרחיות מציאותו של הבורא' .הכרחי מצד אחר' שונה משתי החלוקות האחרות של מציאות' :הכרחית מצד
עצמה' שזו מציאותו של הבורא עצמו לבדו' ,אפשרי מציאות' שזו מציאותם של הפרטים החומריים שהיא אפשרית
ואין בה הכרח כלל (כלומר היא נקבעת ישירות מהרצון החופשי של הבורא שהוא מעל כל שכל ,ולא דרך הכלי
של גזרת חכמתו שהיא הכרחית)).
 939ההתהוות בתוך האלוה עצמו ,כשהוא בבחינת לא מצומצם ,בבחינת אין סוף (שכמובן זה כולו בתוך הצמצום
גם כן ,שהצטמצם לאין סוף מופשט לגמרי שהוא אור ,ולכלי שהוא הבריאה של מה שמוגבל .אנחנו יודעים שגם
האין סו ף ועולם האצילות זה רק אופן של צמצום ,כי יש לנו הכרח לומר שהוא עצמו אחד פשוט לחלוטין בלי
שום אפשרות השגה ושום מורכבות כלל ,באופן מוחלט ,כמו שכתב המו"נ ב' א' בעיון השלישי שללא זה לא יהיה
לנו הכרחי המציאות ולא תיתכן מציאות כלל) ,זהו עולם האצילות .ההארה של התהוות השכלים הנפרדים ו"מה
שמאוחר לו ונברא ממהותו" ,היא עולם הבריאה .שם התחדשה תפישה של העדר מציאות מוחלטת של הבורא
שרק מהעדרה תיתכן התחדשות 'מציאות' של נבראים .זהו החומר הראשון שהוא החלל הפנוי שמדובר בו בספר
עץ חיים שער א' ענף ב' .וזה עניין בריאה ,שהוא לשון העדר ,כמו לְ בָ רֵ א יער ,לכרות את עציו על מנת ליצור מקום
שמבָ ְראִׁ ים את הבורא על ידי ששמים לו גבול
פנוי מעצים (עי' יהושע י"ז ט"ו ,שם פסוק י"ח ,יחזקאל כ"ג מ"ז)ְ ,
ומזה תיתכן מציאות של נבראים .מציאות של נבראים פירושה גבול למציאות הבורא ,וזה 'בריאה' מלשון העדר
כמו שכתב במו"נ ג' י' (ועיין שם ב' ל').
 940עולם היצירה ,הוא עולם הצורות הטהורות ,האידיאות ,שהן כולן נפשות חיות.
 941זה מה שנקרא אצל חכמי הקבלה "רשימו" (צורה ארמית למילה "רושם" .עיין בזה ספר עץ חיים מאת האר"י
(כמו שנכתב מפיו על ידי תלמידו רבי חיים ויטאל) שער ו' פרקים ד'-ה') .כשנברא החלל הפנוי ,ההעדר ,החומר
הראשון (מדובר כאן על החומר הראשון ממש ,נקודת ההווייה הראשונה ,התוהו ,ולא על מה שנברא אחריו ונקרא
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גם כן חומר ראשון והוא הבוהו ושם יש הבדל ההבדל בין חומר ראשון ארצי לחומר ראשון שמיימי (עיין מו"נ ב'
כ"ו .ובהערותי שם)) ,הוא העדר של משהו .תמיד העדר הוא העדר של משהו ,ואותו משהו קיים בהעדר כרושם
של מה שנעדר .למשל אם יש שקע במיטה של מי שישן שם וקם והלך ,בשקע יש משהו מצורת מי שישן שם,
שהוא זה שנעדר .אם הוא נהרג אחרי שיצא מהבית יהיה קשה למשפחתו להחליק את השקע שבמיטתו .יש עניין
כללי בכל העדר שהוא בהכרח העדר של משהו ,ומזה מקבלים איזשהו רושם על אותו משהו .אם זה העדר של
מציאות מקבלים מזה רושם כללי כלשהו אודות מושג ה'מציאות' .אם זה העדר של האלוה כאור אין סוף ,נוצר
מזה רושם של אור אין סוף ואע"פ שאור אין סוף אין בו שום תפישה כלל ועיקר אנו יודעים לומר שיש משהו כזה
שהוא אור שאין בו תפישה כלל ועיקר ואנו אפילו יכולים להיות נכספים אליו .בהרבה מקרים הרושם לא ניתן
להאמר במילים מדוייקות בעלות הגדרה ,אבל יש שימוש שירי במילים שנוגע בתחושה של הרושם העמום הכללי
אודות הדבר .מהרשימו יכולות להצטייר צורות מדוייקות ונתפשות ,בעלות הגדרה ושם ,שמונח בהן משהו ששייך
למקור הראשון ,זה שנעדר והשאיר רשימו .למשל זריחת השמש שמאירה ומחממת היא ציור מוגדר ומדוייק ,ובעל
נפש יכול להרגיש מזה כיסופים למשהו סתום ,טמיר ונעלם ,נשגב ,שלא ניתן להיקרא בשם ולהיות מוגדר ,שמשם
נובעת התחלת החסד הזה שמצוייר בצורת השמש .זו כוונת אבן סינא כאן שכתב "רושם וציור" .שבתחילה יש רק
רושם והוא מצטמצם לציור מדוייק בעל הגדרה .הצורות הן התגבשות מדויקת של הציור הכללי שנותר כרשימו
אחרי שהיש הסתלק ונותר רק העדרו .יש בחינה שבה הגעגוע למה שנעדר הוא זה שמצייר את הצורות ,וכבר
הארכתי בזה הרבה .היש עצמו שהוא זה שנעדר ,ורישומו נותר ב'אין' ,מצד עצמו של היש הוא טבעים
שהתחלותיהם ויחסיהם שונות.
יש כאן שאלה עצומה ,איך ייתכן קשר כלשהו בין הצורות המופשטות ,האידיאות ,לבין האין סוף ברוך הוא.
הצורות הן ציורים שמתהווים מתוך חסרונו ,כמו ששיר על דמות ילד מתהווה מתוך חסרונו של ילד ממשי .כיוון
שהמניע להתהוות הצורות הוא חסרונו ,הכיסופים אליו ,אפשר להתבונן במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים
ולראות מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ ,ומזה מייד לאהוב ולשבח ולפאר ולהתאוות וכו' .החכמה היא זיו מאור
האין סוף שמשתקף במעשיו וברואיו ,לכן נאמר עליה שאין לה קץ ,ולכן היא כל כך מעוררת מיד את המשיג אותה.
בילד יש קשר בין הדמות המצויירת בשיר לבין דמותו של הילד הממשי שנעדר .אבל בבורא לא יכול להיות קשר
כזה .כל ציור אינו קשור אליו באותה מידה ,כי הוא מופשט לחלוטין ,לכן לא יתכן שיהיה ציור אחד שישקף את
זיו אורו יותר מכל ציור אחר .המופשט לחלוטין לא יכול להשתקף בשום ציור ,מעצם היות מופשטותו מוחלטת
לחלוטין ופשוטה לחלוטין .זו אותה סתירה של הצמצום ,ומה שאדם משיג מהתבוננות בברואיו ומעשיו את חכמתו
שאין לה קץ ומיד הוא אוהב ומשבח ,זו בחינה של השגת סוד מעשה מרכבה .כי האוהב הזה מגשר על הפער ,על
הסתירה בין המופשט למוגבל ,הוא רואה את המופשט מאיר לו מתוך המוגבל ,את אור חכמתו שאין לה קץ .הוא
רואה איך המופשט והמוגבל הם אחד.
במו"נ (ב' י"ט וא' ע"ב) כתב שהמקרים של אדם (וכל עצם) יכולים לקרות רק בתוך רוחב מסויים ,מצד עצם מהותו
וצורתו יש הגבלה על הרוחב הזה .צבע שיער זה מקרה כי אינו משפיע כלל על כמה הוא חי מדבר ,אבל מכח
היותו אדם ,כלומר חי מדבר ,יש רוחב מסויים של מקרים אפשריים ,ולא יתכן שצבע שערו יהיה ירוק כמו דשא.
ולא יתכן שגובהו יהיה כמו של נמלה או שיגיע עד העננים ,או שלא יהיה בצורת ראש וגוף וכל כיו"ב .איך מהותו
שהיא 'חי מדבר' יכולה להיות קשורה לגבהו או צבע שיערו ולהגביל את רוחב המקריים האפשריים בהם .מי
שרואה את גופו ורואה בו משהו שהוא מזיו האין סוף ,משיג משהו מסוד מעשה מרכבה ,כלומר הקשר הזה בין
המופשט למוגבל.
בפסוק כתוב" :וְ ָרחֵ ל הָ יְתָ ה יְפַ ת תֹ ַאר וִׁ יפַ ת מַ ְראֶּ ה" ,ורש"י כתב שם"" :תאר"  -הוא צורת הפרצוף לשון (ישעיהו
מד) יתארהו בשרד" .מראה"  -הוא זיו קלסתר" .איך יכול להיות קשר כלשהו בין תואר הפרצוף ל'זיו'? מי שרואה
את הקשר הזה יש בזה משהו מהשגת סוד מעשה מרכבה ,איך המופשט והמוגבל הם אחד.
על זה כתב כאן אבן סינא שהצורות "יש להם התחלות ויחסים אחרים" .הכוונה מה גרם לצורות להיות מצויירות
דווקא כך ,ושדווקא בציור כזה הן ישקפו משהו מזיו האין סוף ,זה תלוי בהתחלות ויחסים אחרים ,שהם סוד
שלהבין אותו בשכל זה שמור רק ליודעי סוד מעשה מרכבה.
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פרק יז
טעות והערה :הריבוי שבעולם אינו סותר את האחדות של הבורא
אולי תאמר שאם המושכלות אינן מתאחדות עם מי שיודע ,ולא מקצתן מתאחדות עם מקצת מהאחרות,
מהסיבה שהזכרת ,942והודית שזה שמציאותו הכרחית יודע הכל ,אז הוא אינו באמת אחד ,אלא ריבוי.
אנו אומרים שמאחר שהידיעה של מהותו היא על ידי מהותו ,וקיומו כשכל בעצמו מחמת מהותו ,בהכרח
מובילה לידיעתו את הריבוי ,הריבוי בא כתולדה הכרחית מאוחרת לו ולא נכללת במהותו כמרכיב יסודי
שלה .בנוסף ,הריבוי הוא במדרגות .943הריבוי של נלווים מחמת המהות - 944יהיו נפרדים 945או בלתי-
נפרדים - 946אינו גורם לשבירה באחדות .ריבוי של נלווים יחסיים ובלתי יחסיים ,כמו גם הריבוי של
שלילות ,קורה לראשון .947זה גורם לריבוי שמות ,אבל אין זה משפיע על האחדות של מהותו.

 942לעיל פרקים ז'-ח'.
 943כל מדרגה היא השתקפות של המדרגה שמעליה ,או כמו המשל של קרן אור אחת שהולכת ונעשית כהה ככל
שהיא מתרחקת מהמקור ועדיין היא קרן אחת של אור אחד ,ואין זה ריבוי ממש אלא שלבים של צמצום של אותו
הדבר.
 944יש לעמוד על הניסוח" :נלווים מחמת המהות" .המהות של האלוה מצד תפישתנו היא סוד הצמצום עצמו,
המהות שלו היא סתירה .הצמצום הוא מבחינתנו ההתחלה הראשונה ,כי בלי הצמצום אין שום מציאות של שום
נברא כלל ולא תיתכן שום תפישה ,גם לא תפישה שיש משהו שאיננו תופשים אותו ,לכן אין "לפני הצמצום"
ההתחלה הראשונה היא הסתירה של הצמצום .הצמצום במהותו מחייב ריבוי שנלווה לאחד ,כי הצמצום ביסודו
הוא הריבוי ,השניות ,היציאה מהאחדות הפשוטה לחלוטין למשהו שאינו פשוט לחלוטין באותה מידה .הצמצום
הוא גילוי אחדותו  -גילוי של משהו מחייב שיהיה על רקע אפשרות למשהו הפכי .האור נגלה רק אם יש אפשרות
להעלות על הדעת חושך ,בלא אפשרות של מחשבת חושך כלל ועיקר לא יהיה שום מובן לאור ,לא תהיה בו שום
התחלת תפישה וגם לא נדע שמשהו לא תפשנו .לכן גילוי אור מחייב אפשרות של מחשבה על חסרון באור ,וכך
הצמצום הוא גילוי האחדות כי הוא מאפשר מחשבה על אפשרות של אחדות בלתי שלמה ,שאינה פשוטה לחלוטין
בלי שום מורכבות כלל .המחשבה הזו אמנם נשללת ,אבל יש מה לשלול ,וזה כבר משהו שהוא ריבוי של נלווים
שנובע ממהותו של הצמצום .עיין גם מה שכתבתי לעיל חלק ו' פרק ל"ה על עצמות וכלים.
 945נבראים חומריים.
 946שכלים נפרדים או עולם האצילות.
 947אלה התארים ,שביניהם נלווים יחסיים כגון הגדול והנעלה (שזה רק יחס כלפי מי שפחות גדול ופחות עליון),
בלתי יחסיים כגון החכם והטוב ,ושלילות כגון "אֵ ל אֱמּונָה וְ אֵ ין עָ ֶּול".
500

חלק ז  -מטאפיזיקה

פרק יח
רמיזה :ידיעת הפרט מתוך ידיעת המין
דברים פרטיים 948יכולים להיות ידועים כמו שדברים כלליים 949יכולים להיות ידועים ,950כלומר במידה
שהם מוכרחים על ידי סיבותיהם ,כשהם מיוחסים להתחלה שהמינים שלה מתייחדים בפרטיהם.
לדוגמה אפשר להסתכל על ליקוי חמה פרטי מסויים; ההתרחשות של ליקוי כזה יכולה להיות ידועה על
ידי הימצאותן של הסיבות הפרטיות שלו ,ידיעת השכל השלמה של סיבות אלה ,והיותן נודעות כמו
שכוללים נודעים .951זו תפישה שונה מהתפישה הזמנית המסויימת ששופטת שליקוי כזה קורה עכשיו,
שקרה מקודם ,או שיקרה אחר כך .952אלא היא אופן ידיעה שיודע שליקוי מסויים קורה כשהירח מגיע
למקום מסויים ביחס לשמש ולארץ ,ואם ההגעה הזו קורה כאירוע מסויים בזמן מסויים ,אז יהיה זה זמן
מסויים של ליקוי.953
אבל אולי ליקוי זה קרה בלי שיש ליודע הראשון 954ידיעה מלאה אם הוא קרה או לא קרה ,אע"פ שהוא
יודע את זה באופן הראשון .955זהו משום שהאופן האחרון 956הוא ידיעה מסויימת אחרת שקורה עם
ההתהוות הממשית של הדבר שקורה ,ופוסקת עם כליונו.

 948דבר פרטי הוא עצם חומרי אחד מסויים ,שניתן להצביע עליו ולומר "זה" ,נקרא גם אינדיבידואל .בלשונו של
אבן תיבון זה נקרא "אישי המין".
 949דבר כללי הוא מין או סוג ,מין וסוג נקראים גם 'כוללים' (בלשון המורה נבוכים זה נקרא גם "כלליות" ,עיין
מו"נ ג' י"ח) ,ונקראים גם אוניברסלים .הכולל הוא הצורה ,כלומר הוא דבר שיש לו מציאות ריאלית ולא רק מיון
של דברים פרטיים לפי תכונות משותפות; במבט חומרי זו מציאות משנית שנשענת על המציאות של
האינדיבידואל (עיין קטגוריות פרק ה' ,ובמו"נ ג' י"ח) ,ובמבט מופשט המציאות של הכוללים היא העיקרית
והראשונה .ראובן הוא דבר פרטי ,אינדיבידואל .הוא נוטל חלק בשני כוללים ,מין 'אדם' שזו צורה מופשטת
שהגדרתה היא 'חי מדבר' ,והסוג 'חי'.
 950במורה נבוכים ג' כ' כתב" :ואמנם ההקפה במה שאין תכלית לו יש בה ספק  -ונטה קצת בעלי העיון לאמור
שהידיעה נתלית במין ומתפשטת על שאר אישי המין בענין אחד  -וזהו דעת כל בעל תורה כפי מה שיביא אליו
הכרח העיון".
 951מדובר כאן על אירוע מסויים בעולם החומרי שקורה ברגע מסויים ובמקום מסויים .ארוע כזה יכול להיות ידוע
מכח תפישת החושים ,ראינו שהוא קרה ומכח זה ידוע שהוא קרה .אבל ליקוי חמה פרטי מסויים יכול להיות ידוע
גם בלי שרואים אותו בחוש ,על ידי שיודעים את החישובים האסטרונומיים ,שזו תפישה שאינה מוחשית ויכולה
להיות נודעת בכל זמן (לא רק כשליקוי החמה קורה) ולכן היא דומה לתפישה של הכוללים.
 952זו התפישה החושית של הפרטים .אם ראינו את הליקוי לפני כן אנו יודעים שקרה לפני כן ,אם נראה אותו אחר
כך נדע אז שקרה באותו זמן עתידי .אופן זה של תפישה יודע רק לפי הראייה ורק בזמן שהראייה קורה.
 953זו הידיעה השכלית שיכולה לדעת את הכלל וממנו באותו אופן של ידיעה שכלית לדעת גם את הפרטים .ידיעה
כזו יודעת באופן כללי את המסלולים של גרמי השמיים ובאיזה מצב של גרמי השמים קורה ליקוי ,ואותה ידיעה
כללית כוללת בתוכה גם את הידיעה על מקרה הליקוי הפרטי בזמן מסויים זה.
 954האלוה.
 955ידיעה שכלית ללא ידיעה חושית.
 956הידיעה החושית.
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האופן הראשון של ידיעה הוא קבוע לכל הזמנים ,אע"פ שהוא ידיעה של פרט .957זהו באופן שהיודע יודע
שבין היותו של הירח במקום כך וכך ובין היותו במקום אחר יש ליקוי מסויים ברגע מסויים של הזמן
שמתחיל בתחילת שני המצבים .ידיעתו של היודע דבר זה היא עניין קבוע לפני מקרה הליקוי ,באותו זמן
958
איתו ואחריו.

 957ידיעה של מסלולי גרמי השמים היא ידיעה קבועה תמיד בלי שינוי ,כמו הידיעה של כוללים ,אע"פ שיש בה
ידיעה על פרטים שהם גרמי השמיים המסויימים ,ועל מצבים פרטיים שלהם וכגון המקום של כל אחד מהם בכל
רגע מסויים ,ובכלל זה הידיעה על ליקוי מסויים שקורה בזמן מסויים.
 958משמע שהידיעה השכלית ,שהיא אופן ידיעתו של הבורא ,לא יודעת כרגע איפה נמצא הירח ,כי זה מקרה ,אלא
היא יודעת שאם הירח יהיה בנקודה מסויימת בזמן כלשהו (שהוא אחרי זמן ידוע מאז שהיה במצב כלשהו) ,אז
באותו זמן יהיה ליקוי .אבל האם זמן זה קרה עכשיו או לא ,את זה אינה יודעת .וכמו שכתב בפסקה הקודמת
שהיודע הראשון יודע רק שכשיקרה שהירח נמצא במקום כך וכך אז יהיה ליקוי ,או יהיה ניתן לחשב משם את
מהלכו ולדעת כמה זמן אחר כך יהיה הליקוי ,אבל אינו יודע אם קרה המקרה שהירח באמת עכשיו שם ושעכשיו
למעשה קורה ליקוי .נניח שיש אסטרונום שיושב כל חייו בחדר סגור ,והוא יודע את כל מסלולי גרמי השמיים
בידיעה שלמה; אם נאמר לו שגרם שמיים פלוני נמצא עכשיו במקום פלוני ,הוא מזה יכול לחשב את מקומם של
כל גרמי השמיים בכל זמן עד סוף העולם ,אבל אם לא נאמר לו ,הוא רק יודע שאם כוכב פלוני יהיה במקום פלוני
אז כך וכך זמן אחר כך יהיה ליקוי ,אבל לא יוכל לדעת באמת מתי קורה הליקוי למעשה.
אם נדון על הטלת ביצה של תרנגולת ברגע זה ,גם מי שיודע את כל הידיעות הכלליות על טבע התרנגולת וגם יודע
מתי למעשה התחילה צמיחת הביצה ברחמה ,לא יכול לדעת האם ברגע מסויים זה היא מטילה את הביצה ,כיוון
שמעורבים בזה מקרים .המקרים הם מקרים אמיתיים ,כלומר לא רק חוסר ידיעת הפרטים ,וכמו שכתוב
במטאפיזיקה אפסילון פרק ג' (ועיין עוד בזה באדם חי רשימה  ,)81אלא גם מי שיודע עד הסוף כל פרט לא יכול
לחשב מכח זה מה יקרה בעתיד כי יש דברים שמוכרעים לא כתוצאה מחוייבת מסיבות קודמות אלא על פי מקרה
טהור שלא תלוי בשום דבר ,ואינו בתוך השרשרת של הסיבתיות כלל .מקרים כאלה רואים אותם בחוש אחרי שהם
קורים ,אבל שום ידיעה שכלית כללית לא יכולה לחזות אותם .כיוון שהזמן ותנועת גרמי השמיים לא התחילו
בנקודה מסויימת ידועה של הזמן ,אלא הם מאז ומעולם ,המקום המסויים של הירח ברגע זה הוא מקרה שאינו
ניתן לחישוב מראש גם אם ידועים כל הכללים וידועה מהירותו של הירח וכל מה שיש לדעת בלי ראיה בעין של
הירח .לכן כתב אבן סינא שהידיעה הכללית יודעת רק שמתחילת כניסתו של הירח לנקודה מסויימת יקרה כך וכך
בכל רגע ,אבל מתי באמת הירח יכנס לשם זה מקרה והידיעה הכללית אינה יודעת אותו.
עולה מזה לכאורה שהבורא יודע רק את הכללים אבל אינו יודע כל מקרה שקרה ברגע מסויים .כי ידיעתו היא רק
באופן הידיעה הכללי שהוא מתמיד ונצחי ואין בו שינוי ,ואין לבורא ידיעה בחוש שמשתנה כשהמקרה קורה ,כי
לא יתכן שיהיה בבורא שינוי.
(בשאלת ידיעת הבורא את הדברים המרובים המתחדשים)
השאלה הכללית שאבן סינא עוסק בה כאן היא איך יתכן שהבורא יודע הכל אם יש דברים שמתחדשים ומשתנים,
ובבורא לא יתכן שום שינוי .מושכל ראשון הוא שבבורא אין חסרונות ,ואי ידיעת משהו היא חסרון ולכן בהכרח
הוא יודע הכל ,עיין במו"נ ג' י"ט .
לעיל פרק ט"ו כתב אבן סינא יישוב לשאלה הזו:
"הוא יודע מה שמאוחר לו במידה שהוא סיבתו ומקור מציאותו .לבסוף ,הוא יודע את שאר הדברים במידה שהם
מוכרחים בשרשרת של סדר ההווייה שיורדת ממנו לאורך ובאלכסון"
כך כתב גם במורה נבוכים ג' כ"א:
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"הפרש גדול יש בין ידיעת העושה במה שעשה וידיעת זולתו בעשוי ההוא  -והוא שהדבר העשוי אם נעשה נאות
לידיעת עושהו יהיה מעשה עושהו אם כן למה שעשה נמשך לידיעתו; ואולם שאר בני אדם המתבוננים בעשוי
ההוא וידעוהו ידיעה מקפת תהיה ידיעתם נמשכת אחר העשוי .והמשל בו שהאומן שעשה זה הארון אשר יתנועעו
בו משקלים לנזילת המים ויורו על מה שעבר מן היום או הלילה מן השעות  -כל מה שיגר בו מן המים ושינוי
הצעת הגרתם וכל חוט שימשך וכל לוזה שתרדז  -הכל מושג ידוע אצל העושה אותם; ולא ידע התנועות ההם
מפני התבוננו בתנועות המתחדשות עתה אבל הענין בהפך והוא שהתנועות ההם המתחדשות אמנם התחדשו כפי
הסכמת ידיעתו .ולא כן הוא המתבונן בכלי ההוא! אבל המתבונן  -כל אשר יראה תנועה אחת  -תתחדש לו ידיעה
וכל אשר ירבה להתבונן  -יתוספו ידיעותיו ויתחדשו לו ראשון ראשון עד שילמד מהם וידע כל הכלי .ואילו שערתם
שתנועות הכלי ההוא אין להם תכלית לא יוכל המתבונן להקיף בהם ידיעה לעולם .ואי אפשר למתבונן גם כן שידע
תנועה מן התנועות ההם קודם התחדשה  -שאינו יודע מה שידע אלא ממה שיתחדש.
וכן הענין בכל הנמצא ויחוסו אל ידיעתנו וידיעתו ית'  -והוא שאנחנו אמנם נדע כל מה שנדע מפני ההסתכלות
בנמצאות ומפני זה לא נוכל לדעת מה שעתיד להיות ולא מה שאין תכלית לו וידיעותינו מתחדשות מתרבות כפי
הדברים אשר מהם תושג ידיעתם; והוא ית' אינו כן  -רצוני לומר שלא ידע הדברים מצידם עד שיפול הריבוי
וההתחדשות אבל הדברים ההם נמשכים אחרי ידיעתו הקודמת המישבת אותם כפי מה שהם עליו  -אם מציאות
נבדל או מציאות איש בעל חומר קים או מציאות בעל חומר משתנה האישים נמשך אחר סדר לא יפסד ולא ישתנה.
ומ פני זה לא יהיה אצלו ית' ריבוי ידיעות ולא התחדשות ושינוי ידיעה שהוא בדעתו אמיתת עצמו אשר לא תשתנה
ידע כל מה שיתחיב לפעולותיו כולם .והיותנו משתדלים לדעת איך הוא זה כאילו השתדלנו שנהיה אנחנו הוא
והשגתנו השגתו .ואם כן הראוי למאמת המודה על האמת שיאמין שהוא ית' לא יעלם ממנו דבר כלל אבל הכל
גלוי לידיעתו אשר היא עצמו ושהמין ההוא מן ההשגה  -מן השקר שנדעהו אנחנו כלל .ולו ידענו איך הוא  -היה
לנו השכל ההוא אשר יושג בו זה המין מן ההשגה  -וזה דבר שלא ימצא במציאות אלא לו ית' והוא  -עצמו".
כאן כותב אבן סינא יישוב אחר לשאלה ,הוא כותב שהבורא יודע את הכלליים הנצחיים של מציאות העולם ,את
הצורות הנצחיות שהן המינים ,ולא את הפרטים המקריים המתחדשים .וצריך להבין מה עניין שני יישובים אלה.
המורה נבוכים חלק ג' בפרק כ' כתב גם כן את היישוב הנוסף ,וכדברי אבן סינא כאן ,שהבורא אינו יודע את
המקרים המתחדשים אלא רק את הכללים הנצחיים:
"ונטה קצת בעלי העיון לאמור שהידיעה נתלית במין ומתפשטת על שאר אישי המין בענין אחד  -וזהו דעת כל
בעל תורה כפי מה שיביא אליו הכרח העיון".
והוסיף המו"נ שם בהמשך הפרק:
"והתבונן בכמה דברים נבדל מדעו ממדענו לפי דעת כל בעל תורה .תחילת זה  -בהיות המדע האחד יאות וישוה
לידיעות רבות מתחלפות במינים; והשני  -בהתלות במה שלא נמצא; והשלישי  -בהתלות במה שאין תכלית לו;
והרביעי  -בהיות מדעו לא ישתנה בהשיג המחודשים ,ונראה שידיעת הדבר העתיד להמצא אינה הידיעה בו שכבר
נמצא ,אבל הנה תוספת אחת והיא אשר היה בכח שב בפועל; והחמישי לפי דעת תורתנו בהיותו ית' לא תברר
ידיעתו ית' אחד משני אפשריים ואף על פי שכבר ידע ית' אחרית אחד מהם על דרך יחוד וברור".
בהבדל הרביעי כתב המו"נ שידיעת "הדבר העתיד להימצא אינה הידיעה בו שכבר נמצא" ,הכוונה בזה היא לפי
דברי אריסטו במטאפיזיקה אפסילון פרק ג' שאי אפשר לחזות את העתיד בשום אופן מכח ידיעת ההווה ,כי
בהתחדשות העתיד מעורבים מקרים שבמהותם הם בלתי ניתנים לחיזוי .לכן ידיעת ההווה גם במדרגה של ידיעה
מוחלטת כמו שיש לאלוה ,אינה כוללת את ידיעת העתיד .אלא הידיעה האם מה שהיה אפשרות קרה באמת ברגע
מסויים היא ידיעה נוספת על ידיעת ההווה ,והיא יציאה אל הפועל של ידיעה שהיתה בכח .לא יתכן כלל לומר
שאכן הבורא יודע בהווה שעכשיו קורה למעשה בפועל מה שבעבר היה ידוע אצלו רק כאפשרות שיקרה ,ובעבר
לא ידע מתי יקרה בפועל ורק אחרי שקרה התחדש שהוא יודע על היציאה מהכח אל הפועל ,כי יש בזה התחדשות
ידיעה אצל הבורא שלא היתה מקודם ,ויש בו שינוי ,ומה שהשינוי שקורה עכשיו בפועל היה ידוע מראש כאפשרות
בכח ,אין זה מרפא את הקושיה.
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בהערות שבתרגום קפאח הרגיש בזה וכתב שרק נראה לכאורה שיש כאן תוספת ידיעה ,ויציאה מהכח אל הפועל,
ואף על פי כן ביחס לידיעתו אין תוספת ואין חידוש [עד כאן לשונו] .הוא צדק שאין לייחס לבורא יציאה מהכח
אל הפועל ,יציאה מהכח אל הפועל היא שינוי ותנועה וכבר נכתב בפירוש בכמה מקומות שלא יתכן אצל האלוה
יציאה מהכח אל הפועל (לא שייך אצלו בכח כלל והוא באופן מוחלט רק בפועל ,כי בכח הוא אפשרות ,ואפשרות
היא חומר ,ואז הוא לא יהיה הכרחי המציאות ,ולא כאן המקום להאריך בזה) .אבל הוא לא הסביר איך ייתכן
שהידיעה שאכן המקרה שהיה מקודם רק אפשרות קרה עכשיו בפועל ,אינה תוספת ידיעה.
אמנם ה'מקרה' הוא גילוי של רצונו החופשי הפשוט של הבורא ,וכמו שכתב במו"נ ב' י"ט ,ועיין שם ב' י"ח על
כך ששינוי הרצון הזה אינו נקרא שינוי ושאין לרצון הזה שום סיבה ושום תכלית .הרצון הזה הוא מעל כל חכמה,
הוא מה שחכמי הקבלה קוראים ספירת כתר שזה הגילוי הכי גבוה ,הרצון החופשי הוא הביטוי הכי בלתי אמצעי
וישיר של מהותו ,וכיוון שהוא מעל ספירת חכמה ,הוא מעל חוק הזהות ומעל כל כללי הלוגיקה ומעל כל אפשרות
הגדרה ,ואין בו תפישה שכלית כלל .לכן אין כלל שאלה האם הבורא יודע בידיעה שכלית את המקרים המתחדשים
ואיך הוא יודע ,כי לא שייכת כלל ידיעה שכלית במקרים כי הם מעל החכמה האלוהית ,הם גילוי של עצמותו .הם
כביכול אחד איתו מצד מהותו .זה הביאור של מה שכתב אבן סינא לעיל פרק ט"ו ,ובמו"נ ג' כ"א ,שידיעתו את
הדברים היא מצד מה שהוא זה שעושה אותם .זה כולל גם את מה שהוא רוצה ,שזה גם נחשב ידיעה ,אם הוא
רוצה א' ומזה נעשה שבמציאות יש א' ,זה לא נחשב שהוא לא יודע את א' ,גם אם א' הוא רצון פשוט שמעל כל
גדרי חכמה שכל וידיעה .והאדם ידע את חוה אשתו כולל גם את מה שהוא רצה בה ,ידיעה היא חיבור והוא מתחבר
גם עם מה שאצלה הוא מעל יכולת השגה שכלית ,עם עצם מהותה; זה מובן רחב של 'ידיעה' ,והוא גדול יותר
מידיעה בכלים של חכמה.
מי שיודע את כל מסלולי הכוכבים ותנועותיהם והוא בחדר סגור ,אין לו שום יכולת שבעולם לחשב איפה עכשיו
נמצא הירח ,כי העולם היה קיים מלפני אין סוף שנה ואין כלל נקודת התחלה שממנה אפשר לחשב .זה לא חסרון
בחכמה ,שום חכמה לא תועיל כאן ,גם אם יהיה חכם כמו האלוה ,עדיין איך יוכל לחשב היכן הירח אם אין לו
שום ידיעה מתי ואיפה הירח התחיל לנוע כי אין נקודה כזו כלל .האין סופיות של נקודת המוצא של החישוב,
כלומר אין בכלל נקודת מוצא לחישוב ,בולעת את החכמה לגמרי ,החכמה בטלה מול האין סוף .מקרה כמו איפה
נמצא הירח עכשיו הוא לחלוטין מחוץ לחכמה בגלל שאין בכלל נקודת מוצא .אם האסטרונום יוצא החוצה ורואה
איפה הירח ,מעכשיו הוא יכול לחשב הכל לפי נקודת המוצא הזו ,אבל כל החכמה העצומה וכל הידיעה שלו על
מה הם מבוססים? על כך שהירח נראה בזמן מסויים נמצא בנקודה פלונית ,ואיזה הסבר יש לזה שבאותו זמן הירח
נראה שם ולא במקום אחר? החכמה בונה מגדל כביר שמבחינה שכלית הוא פורח באוויר .הלוגיקה בנויה על
אקסיומות ,מושכלות ראשונים ,שאין לה שום יכולת להסביר למה הם כך ולא אחרת .למשל האקסיומה שאם א'
שווה ב' וב' שווה ג' מוכרח שא' שווה ג' ,מה ההסבר שזה כך? אין לנו שום הסבר למה זה כך ולא אחרת .התשובה
היחידה היא כי כך האלוה רצה .במילים אחרות היה נכון לומר שבמקרה זה כך .כאן רואים שמקרה בהכרח קרה
כי מישהו הכריע בין האפשרויות ולא סתם כך מעצמו כפי ההזדמן .לא יתכן שמה שהאקסיומות הן כך זה סתם כך
לפי ההזדמן ,מקרה שרירותי חסר פשר ,והיה אפשר באותה מידה שתהיינה אקסיומות שונות לגמרי וסתם כך
הזדמן שאלו האקסיומות שנתהוו מעצמן בהתהוות ספונטנית .אלא אם אין לנו הכרעה לפי השכל למה דווקא
אקסיומות אלה ולא אחרות ,אנו מוכרחים לומר שרצון חופשי רצה בזה והכריע שכך יהיה (אין הכרח כמובן לקרוא
לרצון הזה דווקא 'אלוה' ,אם המילה הזו טעונה כבר משמעויות של דת ממוסדת שאדם לא רוצה להשתייך אליה).
הרצון האלוהי הוא סוד ,הוא מסתתר תחת העניין של 'מקרה' שנתפש אצלנו כעניין סתום לגמרי .החכמה וכל מה
שנגזר ממנה הוא הגילוי של האלוהות לבני האדם ,הוא רצה ששפתם של בני האדם תהיה שפת החכמה ,ושיהיה
להם שכל שיכול להשיג חכמה ,ובשפה הזו הוא מדבר איתם .כיוון שהוא רצה כך והוא מתגלה כך ,איננו יוצאים
מחוץ לגדרי החכמה ומשתמשים בה כדבר מוחלט שאין בלתו .מי שרצונו מגיע לאחדות רצון עם רצון הבורא
(עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו) יכול להשיג אותו כשהרצון הוא כלי ההשגה ולא השכל ,כי כל
דבר משיג את מינו ,גוף משיג קור וחום וכיו"ב ,כח הדמיון משיג רגשות ,שכל משיג מושכלות ורצון משיג רצון.
בהשגה כזו של רצון שמשיג רצון הבורא יודע הכל ,וגם את כל המקרים ,כי הכל זה רצונו .לרצות במשהו זה יותר
504

חלק ז  -מטאפיזיקה

מאשר לדעת אותו ,אם אני רוצה משהו אני יודע מהו יותר מאשר אם אני משיג אותו בשכל ,לכן אוהב אמיתי רואה
באהובו יותר השגות אמיתיות ממה שכל אדם אחר רואה בו.
רצונו הוא המציאות כולל כל המקרים שבה .במו"נ א' ס"ה כתב שמה שכתוב "ויאמר אלהים יהי אור" ,פירושו
שאלהים רצה את האור" .ויהי אור" הוא פירוש למה שכתוב שהוא רצה את האור ,לא משהו חדש ,מה שהוא רוצה
אור פירושו שיש אור כי רצונו הוא הוא המציאות.
אופן יותר גלוי של הבנת הידיעה של הבורא הוא ההבנה של ידיעת הבורא בדרך של חכמה ,שאת זה יכול להשיג
כל חכם ,והאופן הגלוי הזה הוא מה שאומר אבן סינא כאן ,ובמו"נ ג' כ' ,שהבורא משיג את האידיאות ,את המין
והסוג ,הכוללים ,שהם נצחיים ולכן אין בזה משום שינוי (האידיאות הן אורות זכים של גילוי אחדותו ולכן ידיעת
אידיאות רבות היא ידיעה אחת על אחדותו ,וכל הריבוי של האידיאות הוא רק בגלל צמצומים וחסרונות של
הידיעה ,ולא מצד תוכן הידיעה עצמה) ,ומזה הוא גם יודע את הפרטים ,על דרך שמי שיודע את האסטרונומיה
באופן כללי מופשט ,יכול מזה לדעת על הפרטים .אבל ההסבר הזה לא מצליח להסביר את ידיעת המקרים .כי
המקרים הם מעל החכמה .להבין את ידיעת הבורא במקרים צריך להגיע לכך שהמקרים הם רצונו הפשוט ,והיינו
שהוא זה שעושה אותם ,ואם עשה אותם הרי שרצה בהם ,ואע"פ שאין בהם חכמה כלל ,וזה מה שכתב אבן סינא
לעיל פרק ט"ו ,ובמו"נ ג' כ"א .כאן משמע שהבורא לא יודע את זמנו המדוייק של הליקוי המסויים ,אלא הוא רק
יודע שאם הירח יהיה במצב מסויים בזמן מסויים אז כך וכך זמן אחר כך יהיה ליקוי ,אבל האם קרה בפועל שהירח
אכן היה שם ,זה מקרה ואת זה הבורא לא יודע .ובאמת זו המסקנה של מי שמנסה להבין את ידיעת הבורא בדרך
של חכמה בלבד ,אבל בדרך שמוסיפה להשגת החכמה גם את ההכרה בכך שיש לבורא רצון חופשי (ואת זה משיג
רק מי שבעצמו נכסף לבורא ,כי רק רצון יכול להשיג רצון) יודע שהירח כעת שם כי הוא רצה בזה ,וזה מעל
החכמה ,והחכמה אומרת שאין זו ידיעה אבל באמת זו ידיעה גבוהה יותר .ומבחינת הרצון מה שעכשיו רצה כך
ומה שבזמן אחר רצה אחרת ,זה לא שינוי ,כמו שביאר המורה נבוכים ב' י"ח ,וכבר הארכתי בזה ,כי שינוי דורש
הגדרה שזה א' וזה ב' זה לפני וזה אחרי ,והרצון הוא מעל החכמה ומעל חוק הזהות שאומר שא'=א' ,ולכן אין בו
מושג של שינוי כלל ,אלא הוא מהותו עצמה .ולכן המו"נ מדגיש בכמה מקומות בפרקים אלה שלהבין את ידיעתו
דורש להבין אותו עצמו (והכוונה כאן רצונו) ,ושבעלי החכמה צריכים להבין שזה מעל יכולת החכמה ,כי זה
במדרגת הרצון הפשוט שקדם לחכמה .בהלכות יסודי התורה ד' ז' כלל הרמב"ם את סולם קניית החכמה שהוא
שלבי השגת כל מה שביאר בארבעת הפרקים הראשונים של משנה תורה (מתחיל מהמדרגה של :לעולם אין אתה
רואה גולם בלא צורה ,ואחר כך :לב האדם מחלק ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה ,ואחר כך :הצורות שאין להם
גולם בעין הלב הם ידועים ,ואחר כך :כמו שראינו אדון הכל בלא ראיית עין) ,ושם כתב שהשגת החכמה היא בלב,
כי להשיג את הרצון לא די בשכל.
במו"נ ג' כ"א כתב:
"שלא ידע הדברים מצידם עד שיפול הריבוי וההתחדשות ,אבל הדברים ההם נמשכים אחרי ידיעתו הקודמת
המישבת אותם כפי מה שהם עליו  -אם מציאות נבדל או מציאות איש בעל חומר קים או מציאות בעל חומר
משתנה האישים נמשך אחר סדר לא יפסד ולא ישתנה".
"מציאות נבדל" זה השכלים הנפרדים" ,מציאות איש בעל חומר קיים" זה גרמי השמיים שהם מהחומר החמישי
הנצחי ("איש" פירושו "יש")" ,או מציאות בעל חומר משתנה האישים" זה העצמים החומריים שהם בתנועת
ההתהוות וההפסד וחומרם פושט צורה ולובש צורה .והוא כותב שאת העצמים החומריים האלה הבורא יודע מכח
שהוא עשה אותם ,והוא עשה את מה שידע מקודם ,והם נמשכים אחר סדר לא יפסד ולא ישתנה .והרי בלי ספק
בעצמים החומריים יש מקרה והם לא מתהווים לפי סדר לא יפסד ולא ישתנה ,כי בסדר החוקיות השכלית של חוקי
הטבע הגשמי הניתנים לניסוח מתימטי מעורב גם מקרה ,ולכן אי אפשר לחזות מראש מתי תהיה הטלת ביצה
מסויימת .והרי אף בירח מעורב מקרה שגם על ליקוי הירח כתב אבן סינא שיש בו צד מקרה מתי בדיוק הירח נמצא
בנקודה מסויימת ,ומצד השכל אפילו הבורא יכול רק לדעת את האפשרות לליקוי ולא את התרחשות הליקוי עצמו
בפועל .אלא כך הוא דרכם של אריסטו אבן סינא והרמב"ם לרמוז סודות ,שהמו"נ כאן כתב בכוונה דבר מוקשה,
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פרק יט
הערה ורמיזה :אופני השינוי שיתכנו ושלא יתכנו בבורא
המאפיינים של דברים יכולים להשתנות בדרכים שונות ,שמהן נמנה את הדרכים הבאות:
[ ]1זה שהוא לבן ,למשל ,נעשה שחור מחמת השינוי של מאפיין קבוע ובלתי-יחסי.959
[ ]2דבר ,למשל ,יש לו כח להניע גוף מסויים ,אבל אם הגוף הזה נעשה בלתי-קיים ,אז כבר אי אפשר לומר
שהדבר יש לו את הכח להניע את הגוף הזה .לכן לדבר כבר אין את המאפיין הזה שלו ,וזאת בלי שינוי
במהותו אלא רק ביחסו .מה שיש לו כח הוא מאפיין שלו שהוא אחד ,ונובע ממנו באופן ראשוני ומהותי
יחס לדבר כללי ,כגון הנעת דברים במצב מסויים ,למשל .זייד ,עמר ,אבן ,ועץ ,גם הם נכללים ביחס זה,
אבל באופן משני ומקרי .מה שיש לו כח אינו תלוי ביחסים הפרטיים בדרך בלתי נמנעת כלשהי .960אם
זייד לא היה בשום אופן בגדר אפשרות ,והיחס של כח להניע אותו לא היה יכול לקרות כלל ,זה לא היה
פוגע בכח של הדבר להניע .כך הבעלות הראשונית על כח אינה משתנה עם שינוי המצבים של מה שהוא
אחד מהדברים שעליהם הכח הזה פועל .אלא רק היחסים החיצוניים הם שמשתנים .חלוקה זו היא כמו
היפך של החלוקה הקודמת.961
[ ]3דבר ,למשל ,יודע שדבר אחר אינו קיים ,ואז הוא יודע שהדבר האחר הזה התהווה; הדבר הראשון אז
יודע שהדבר האחרון ישנו .לכן היחס והמאפיין היחסי משתנים ביחד .962מה שיש לדבר ידיעה על דבר
והרמז הוא שהידיעה כאן היא מכח שהבורא עושה את הדברים ,ולכן גם מה שהוא מצד המקרה הוא לפי רצונו
ועשייתו ואין זה חוסר ידיעה מצידו ,אלא אדרבה ,רצון בדבר הוא אחדות וזיווג איתו יותר מידיעה שכלית שלו.
 959מה שהוא לבן זה תכונה שלו ולא יחס שלו למשהו אחר ,לעומת מה שיבואר בסעיף הבא על היכולת להניע שהיא יחס
אל משהו אחר.

 960מה שיש לדבר כח להניע גופים חומריים אינו תלוי באופן בלתי נמנע במציאותו של גוף חומרי פרטי מסויים
כלשהו ,וגם אם לא יהיו נמצאים שום גופים חומריים פרטיים מסויימים ,היותו של הדבר מצד מהותו בעל כח כזה
לא תיפגע.
 961בחלוקה הראשונה בלי ספק הדבר השתנה ,אע"פ שזה רק שינוי של מקרה בו ,שינוי של מאפיין ולא של הגדרת
המהות ,שינוי כזה אי אפשר לייחס לבורא .בחלוקה השנייה בלי ספק הדבר לא השתנה ,ושינוי כזה אפשר לייחס
לבורא ,אע"פ שלכאורה זה כמו שינוי של מאפיין ,שבחייו של זייד היה אפשר לומר שיש לו מאפיין שהוא 'יכול
להניע את זייד' ואחרי שזייד מת כבר אין לו את המאפיין שהוא 'יכול להניע את זייד' .מבחינה זו החלוקות הן כמו
היפך זו של זו.
 962בחלוקה השנייה ,רק היחס השתנה ולא המאפיין היחסי .המאפיין היחסי של הדבר היה שהוא יכול להניע
גופים; היה כלול בזה שהוא יכול להניע גם את זייד ,אבל היכולת על זייד לא השפיעה על המאפיין של הדבר.
המאפיין לא מוגדר כיכולת להניע את זייד את עמר את האבן ואת העץ וכו' ,אלא כיכולת להניע גופים .זו האמת
על היכולת הזו ,שהיא לא קשורה לשום גוף מסויים אלא מתייחסת לגופים באופן כללי .כשקונים משאית מגדירים
כמה קילוגרם היא יכולה לשאת ,זה המאפיין שלה ,ולא מגדירים שהיא יכולה לשאת את זייד ואת עמר וכו' ,אם
המשאית היתה יכולה לשאת את זייד ואחר כך זייד מת וכעת היא אינה משאית שיכולה לשאת את זייד ,שום דבר
בהגדרת מאפייניה של המשאית לא השתנה .המאפיין היחסי של המשאית הוא יכולתה לשאת דברים ,זה מאפיין
יחסי כי נשיאה היא יחס בינה לב ין הדברים ,ולו לא היתה אפשרות כלל שיהיו דברים כלשהם לא היה למשאית
מאפיין יחסי .כשמת זייד ויש עוד דברים שאפשר לשאת ,המאפיין של המשאית כנושאת דברים לא השתנה ,אבל
היחס המסויים שהיה בינה לבין זייד ,שהיא יכולה לשאת אותו ,היחס הזה השתנה.
הידיעה כמאפיין של היודע היא מאפיין יחסי כי היא יחס בינו ובין הדברים הנודעים ,כמו היכולת להניע .זו לא
תכונה בדבר עצמו שאינה תלויה בשום דבר מחוץ לו ,כגון שהוא לבן או שחור .היחס בין בעל היכולת לדעת ובין
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פרטי מסויים זה היחס עצמו ,כך שאם הוא יודע הגדרה כללית לא יהיה זה מספיק כדי שתהיה לו ידיעה
על הפרטים המסויימים אחד לאחד .אלא הידיעה של המסקנה היא ידיעה מחודשת ,שמכריחה יחס מחודש
ומערך חדש של הנפש שיש לה יחס נכון חדש ,ידיעה זו היא שונה מהידיעה של ההקדמות ושונה מהמערך
לקביעת אמיתתן .963זה אינו זהה ללהיות בעל כח ,כלומר ללהיות בעל יחסים שונים במערך אחד.
לכן ,אם במקרה של ידיעה המצב של הנושא של היחס נעשה שונה על ידי אי-מציאות או על ידי
965
מציאות ,964המצב של הדבר שיש לו את המאפיין צריך להעשות שונה לא רק ביחס של המאפיין בעצמו
אלא גם במאפיין שבהכרח נובע מהיחס הזה.
ידיעתו את זייד או עמר ,שונה מהיחס בין מה שיכול להניע להנעת זייד או עמר .בידיעה זייד או עמר אינם משניים
אלא ראשוניים .ההבדל נעוץ בכך שלגבי יכולת הנעה ההגדרה של זייד היא גוף שמשקלו שמונים קילוגרם ,כל
מה שיש בזייד מלבד זה הוא לא קיים ביחס להנעה .לכן זייד זהה לגמרי לעמר או אבן וכל מה ששוקל שמונים
קילוגרם ,וגם זהה לגמרי לכל מה ששוקל מאפס עד אלף קילוגרם אם זו יכולת ההנעה של המשאית ,הוא כלל לא
'זייד' אלא רק משקולת .לעומת זאת מושא הידיעה הוא הדבר על כל מהותו ואיכויותיו ולכן הוא מיוחד כפרט
מסויים זה ,ואינו זהה מבחינת יחס הידיעה לפרטים אחרים .זה מה שכותב כאן אבן סינא שבין אם נולד מושא
הנעה חדש ובין אם נולד מושא ידיעה חדש (כגון שנולד זייד) ,בשני המקרים יש התחדשות של היחס ,אבל במקרה
של מושא הנעה אין התחדשות במאפיין של המניע ,ובמקרה של מושא ידיעה ביחד עם התחדשות היחס התחדש
גם המאפיין של היודע בכך שהוא יודע את זייד מה שלא ידע מקודם.
כל זה בא לומר של גבי השאלה שאנו עוסקים בה ,דהיינו איך ייתכן שהבורא יודע שנולד זייד שהרי זה שינוי
בבורא ,אי אפשר לתרץ שהמאפיין של הבורא הוא שהוא יודע הכל תמיד ,ולכן אין זה שינוי בו שהוא יודע על
לידת זייד עכשיו .כי בידיעה כל ידיעה פרטית היא שינוי במאפיין של היודע.
 963לכאורה אם אדם יודע את כל ההנחות ואת כל דרכי ההיקש ,וכעת יש בידו כל הכלים הנדרשים כדי לחשב את
המסקנה ,זה לבד מספיק כדי לאפיין אותו כיודע באופן כללי על כל מסקנה שאפשר להקיש מההנחות ,ומה שהוא
כעת חישב מסקנה מסויימת וכעת יודע אותה במסויים ,אין זה שינוי במאפיין שלו כיודע .וכמו שאם הוא יכול
להניע גופים ,מה שנולד זייד והוא כעת יכול להניע את זייד ,אין זה שינוי במאפיין שלו כמניע .זה ניסוח מדוייק
יותר של אותה טעות שאבן סינא בא להבהיר אותה כאן .המניע אינו נערך מחדש כמניע כשנולד זייד שאפשר
להניע גם אותו .אבל כשנודעה המסקנה אחרי החישוב מכח ההנחות וידיעת דרכי ההיקש ,הנפש המשכלת כיודעת
נערכת במערך חדש ,היא משתנה כיודעת ממה שהיתה לפני ידיעת המסקנה .לכן שינוי ידיעה הוא שינוי במאפיין,
ואינו כמו שינוי ביכולת ההנעה .ולכן אי אפשר לייחס לבורא שהוא יודע כעת על דבר חדש שקרה .אלא יש הכרח
לה שתמש בשני היישובים שנאמרו מקודם :היישוב הפנימי העמוק שמיישב הכל ,והיינו שהבורא יודע על מה
שהתחדש לא כמי שיודע אותו מבחוץ לו ,אלא בידיעה מתוך עצמו כמי שעשה אותו ,והעשייה היא מכח הרצון
הפשוט שהוא עצם מהותו של הבורא ,ורצון בדבר הוא אחדות איתו אפילו יותר מידיעה שלו ,והידיעה כלולה
ברצון כמו שמאה כלולים בתוך המאתיים .והיישוב השני שהוא פחות עמוק כי אינו מתייחס לרצון ,הוא שידיעת
הבורא היא על הכללים שהם נצחיים ואין בהם חידוש ושינוי ,והידיעה על הפרטים כלולה בזה ,כמו מי שיודע את
כל חוקי וחישובי האסטרונומיה ומזה יכול לדעת על ליקוי חמה מסויים פרטי .ביישוב השני אין פתרון לידיעת
המקרים שאינה נובעת מידיעת הכללים .וזה כי המקרים אינם תחת החכמה אלא רק תחת הרצון הפשוט שמעל
החכמה .מי שאינו יכול להפנות מבטו אל הטמיר ונעלם ונשגב שמעל החכמה לא יכול לראות במקרים אלא רק
דבר סתום לגמר י ,חידה ללא פתרון ,ולפי החכמה לא יוכל ליישב איך הבורא יודע את המקרים המתחדשים; ומי
שיכול לראות שיש גם מעל החכמה ,יראה בהם גילוי של הרצון העליון הפשוט כמו ביישוב הראשון.
 964דהיינו שהתחדשה או נפסדה מציאותו של מושא הידיעה.
 965המאפיין בעצמו הוא היותו יודע כיכולת כללית .יכולת הידיעה הכללית שלו יש לה יחס לכל פרט מסויים
שנודע ,וכמו גם שיכולת ההנעה הכללית שלו יש לה יחס לכל פרט מסויים שמונע .אבל בידיעה היחס לפרט שנודע
משנה גם את המאפיין של 'יודע' שנולד מהיחס של הידיעה כלפי הפרט המסויים (מה שאין כן בהנעה) .זו הכוונה
במילים "לא רק ביחס של המאפיין בעצמו [דהיינו היחס של המאפיין שהוא יכולת הידיעה הכללית אל מושא
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ובכן זה אינו אפשרי שזה שאינו ניתן לשינוי 966ישתנה בין לפי החלוקה הראשונה ובין לפי החלוקה
השלישית .בכל אופן שינוי בהתאמה לחלוקה השנייה אפשרי ביחסים רחוקים שאין להם השפעה על
המהות.967

פרק כ
נקודה קטנה :יחס טהור ויחס שנובע ממצב עצמי
היותך מימין או משמאל זה יחס טהור .968בכל אופן היותך יכול 969או יודע זה להיות במצב יציב מצד
עצמך ,ושנובע ממנו יחס שהוא הכרחי או רק משתייך .כך ,על ידי היותך יכול או יודע ,יש לך מצב יחסי
ואין לך מצב טהור.970

פרק כא
השלמה :ידיעתו של הבורא היא מעל הזמן והיא מכח רצונו לברוא את הדברים
לכן ידיעתו של זה שמציאותו הכרחית את הדברים הפרטיים ,צריכה שלא תהיה ידיעה זמנית כזו שיש בה
את ההווה ,העבר והעתיד בסדר שיגרום לשינוי של מאפיין של מהותו .אלא ידיעתו את הדברים הפרטיים

הידיעה הפרטי] ,אלא גם במאפיין שבהכרח נובע מהיחס הזה [ידיעת המושא הפרטי המסויים א' בהכרח נובע
ממנה מאפיין של להיות יודע את א' (מה שאין כן בהנעה ,שממנה לא נובע מאפיין של יכול להניע את א' ,אלא
המאפיין נשאר 'יכול להניע גופים')]".
 966כלומר הבורא.
 967וכמו שביאר במו"נ ב' י"ח בדרך הראשון לגבי השכל הפועל.
 968אין כאן שום בחינה של מאפיין של א' במה שא' הוא מימין לב' ,אלא רק יחס.
 969וכגון יכול להניע.
 970להיות יכול להניע או יכול להשכיל ,זה מצב שאינו יחסי אלא קבוע ועצמי ,וכגון מה שאבן אינה יכולה להניע
מכח עצמה או להשכיל ,ואדם יכול .מהמצב הלא יחסי של יכול להשכיל או יכול להניע ,נובע יחס שנולד מהיכולת
הזו .יחס הכרחי במקרה של ידיעה ,ויחס משתייך במקרה של הנעה (כיוון שמושא הידיעה הפרטי היחס אליו הוא
לא כפרט בתוך כלל ,היחס כלפיו נקרא הכרחי ,כלומר מהותי ,לעומת היחס אל מושא ההנעה שהוא פרט מקרי
ומשני בתוך הכלל שהוא הגופים שאותם אפשר להניע) .אבן סינא מדייק כאן את מה שאמר לעיל שיכולת להניע
או לדעת הם יחס .הוא מבהיר שזה לא יחס באותו מובן של להיות מימין למשהו שאין בו שום צד של מצב עצמי
קבוע.
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צריך שתהיה קדושה ומעל משך הזמן .971הוא צריך לדעת הכל בגלל שהכל הוא מסובב הכרחי 972ממנו -
בין אם על ידי אמצעי מתווך 973או ללא אמצעי מתווך .974מה שנגזר ממנו ,975שהוא הפירוט של רצונו
הראשון ,מוביל לאופן הכרחי 976של כל דבר פרטי ,אם ,כמו שלמדת ,977מה שאינו מוכרח אינו.978

פרק כב
רמיזה :בעניין ההשגחה העליונה

979

ההשגחה העליונה היא הידיעה של הראשון 980את הכל ,ואיך הכל צריך להיות כך שיהיה לו את הסדר
הטוב ביותר ,והעובדה שהכל נובע בהכרח ממנו ומידיעתו אותו .981כך הנמצא מתאים לנודע ,שהוא בסדר
הטוב ביותר ,בלי שמצד הראשון ,האמת ,יש כוונה או בקשה להניע.

' 971נצח' הוא לא כמות אין סופית של זמן ,אלא הוא רובד קיום שהוא מעל הזמן .לכן הוא נקרא קדוש ,כי הוא
מובדל מהזמן שהוא זהה עם החומריות ,כי בתלת ממדיות בהכרח יש קרוב ורחוק ויש מקום לתנועה ביניהם,
וממילא מונח בזה 'לפני' ו'אחרי' שזה הזמן .מה שהוא מחוץ לזמן הכוונה שהוא נמצא מחוץ לצורת התלת
ממדיות.
 972גם כאן 'הכרחי' פירושו מהותי ,לא מקרי .אין זה נוגע לשאלה האם הוא בוחר ברצונו הפשוט החופשי מה יהיה
נאצל ממנו (השיטה שהעולם נברא ,היא שיטת אבן סינא לפי פירושו האמיתי באריסטו ,ושיטת הרמב"ם ולפי
הרמב"ם זו שיטת תורת משה) או שהוא מוכרח להאציל את מה שגזרת החכמה מכריחה שיהיה נאצל (השיטה
שהעולם קדמון ,היא השיטת שהביא המו"נ חלק ב' בפרקים י"ג-כ"ה כשיטת אריסטו ,ובאמת היא הפירוש
המוטעה של אבן רושד בשיטת אריסטו).
 973כל הבריאה מלבד הנברא הראשון ,שהיא לא חידוש גמור אלא רק יציאה אל הפועל של מה שהיה בכח בנקודה
הראשונה.
 974הנברא הראשון שהוא אחד ,האחד ברא אחד.
 975ענאתי תרגמה כאן  ,his destinyאין הכוונה לגורלו של הבורא אלא לגורל שנגזר ממנו על פרטי הבריאה.
עיין בזה לקמן פרק כ"ז.
 976גם כאן הכוונה למהותי ,אחד במהותו עם המהות של המאציל ,כי הוא רצונו הפשוט ורצונו הפשוט הוא גילוי
של מהותו.
 977לעיל חלק ד' פרק י'.
 978עיין דברי תומס אקווינס בזה במאמרים ומקורות נלווים מאמר  .18ועיין בזה בהרחבה בספר הריפוי של אבן
סינא ,מטאפיזיקה מאמר שמיני פרק שישי (יש תרגום לעברית של מאמר זה באנתולוגיה של כתבי אבן סינא בהוצ'
אוני' ת"א).
 979עיין בזה לעיל ו' ט' בהערות.
 980האלוה.
 981בהלכות יסודי התורה ב' ,הלכות ט'-י' כתב:
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"כל הנמצאים חוץ מן הבורא מצורה הראשונה עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ הכל מכח אמתתו נמצאו ולפי
שהוא יודע עצמו ומכיר גדולתו ותפארתו ואמתתו הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו.
הקב"ה מכיר אמתו ויודע אותה כמו שהיא ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעין שאין אנו ודעתנו
אחד אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד שאלמלי היה חי בחיים ויודע
בדעה חוץ ממנו היו שם אלוהות הרבה הוא וחייו ודעתו ואין הדבר כן אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך
ייחוד נמצאת אתה אומר הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה הכל אחד ודבר זה אין כח בפה לאומרו ולא
באוזן לשמעו ולא בלב האדם להכירו על בוריו .ולפיכך אומר חֵ י פרעה וחֵ י נפשך ואין אומר חֵ י ה' אלא חַ י ה' ["חֵ י
ה'" פירושו חייו של ה' ,הוא משהו שיש לו חיים" .חַ י ה'" פירושו שה' חי ,וזה יכול להתפרש שהוא החיים והחיים
הו א ,בלי שיש הפרדה בין 'משהו' ובין שאותו משהו הוא חי] שאין הבורא וחייו שנים כמו חיי הגופים החיים או
כחיי המלאכים .לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים כמו שאנו יודעין אותם ,אלא מחמת עצמו
ידעם ,לפיכך מפני שהוא יודע עצמו יודע הכל שהכל נסמך לו בהוייתו".
כתוב כאן שהוא יודע רק את עצמו ולא שיש לו ידיעה אודות משהו מחוץ לו ,ובכל זאת הידיעה הזו מספיקה לדעת
את הברואים .זה אומר שמציאותם אינו משהו שיוצא מחוץ לידיעתו אותם (שהיא ידיעת עצמו) .מציאותם נסמכת
אליו ואינה עמודת בפני עצמה מחוץ לו .מציאות הנבראים היא אופן תפישה במה שהוא יודע אותם ואל משהו
שונה מידיעתו אותם" ,ויהי אור" הוא אופן תפישה ב"ויאמר אלהים יהי אור" (האמירה פירושה כאן רצון ,וזה
אותו עניין כמו ידיעה לנושא שלנו).
זהו לשון אבן סינא כאן" :שהכל נובע בהכרח ממנו ומידיעתו אותו".
זה מה שתומס אקווינס שהזכרתי לע יל מבאר ,שסדר ההווייה הוא שקודם הבורא יודע את א' ואחר כך מתהווה
מציאותו של א' .מה שהבורא יודע את א' לפני שא' קיים (וא' מתהווה אחר כך מכח הידיעה הזו) זה נובע מרצונו
הפשוט של הבורא שיתהווה א' .מקודם כתבתי שמה שהבורא רוצה שיהיה קיים א' זה חיבור עם א' יותר מאשר
לדעת את א' ,והידיעה כלולה ברצון כמו שמאה כלול במאתיים .תומס אקווינס מבאר את סדר ההוויה כאן ,שאחרי
הרצון בקיומו של א' מתהווה הידיעה את א' ,ואחרי הידיעה את א' מתהווה א' כעצם נמצא שהוא מושא הידיעה.
הסדר הזה קשה לנו לתפישה ,הוא הפוך מההגיון שלנו ,כי במבט החומרי הדבר המסויים קיים מבחינת סדר ההוויה
לפני היחס אל הדבר ,קודם יש את א' ורק אחר כך יכולה להתהוות ידיעת א' .כמו כן קודם יש א' ורק אחר כך
אהבה כלפי א' או כל יחס אחר לא' .אבל במבט המופשט היחס קודם לדבר שאליו היחס .קודם יש אהבת א' ומזה
נובעת מציאותו של א' .וכ מו שמסופר שביאר הרב מבריסק שקודם יש כיבוד הורים ומזה נובעת מציאותם של
הורים כי התורה קדמה לעולם ,ובתורה יש רק את היחס ולא את ההורים עצמם .זה מה שביארתי לעיל שהעולם
העליון הוא מהופך לעולם התחתון ,כמו שאמרו חז"ל עולם הפוך ראיתי ,ולפי חכמי הקבלה האילן בעולם העליון,
אילן הספירות ,שרשיו כלפי מעלה ונופו כלפי מטה.
(תינוק נולד בעת ובעונה אחת עם אהבת אמו אליו מבחינת הזמן ,אבל במבט חומרי מבחינת סדר ההווייה קודם
יש את מציאות התינוק ורק אחר כך על גבי זה קיימת אהבת אמו אליו .במבט המופשט קודם יש את אהבת אמו
ומזה מתהווה התינוק .כאן מי שמקשיב היטב ,יכול קצת לשמוע מעט מהצליל של העניין במבט המופשט .לכן
לפעמים מכנים תינוק "פרי אהבה" ,והכוונה לאו דווקא האהבה המסויימת כלפי אביו ,אלא במובן רחב יותר.
לפעמים אשה עקרה יולדת אחרי שהיא מאמצת בן של אשה אחרת ,כי משהו באהבתה נפתח וזו סיבה להתהוות
התינוק).
במו"נ ג' כ"א כתב דבר זה כך:
"וכן הענין בכל הנמצא ויחוסו אל ידיעתנו וידיעתו ית'  -והוא שאנחנו אמנם נדע כל מה שנדע מפני ההסתכלות
בנמצאות ומפני זה לא נוכל לדעת מה שעתיד להיות ולא מה שאין תכלית לו וידיעותינו מתחדשות מתרבות כפי
הדברים אשר מהם תושג ידיעתם; והוא ית' אינו כן  -רצוני לומר שלא ידע הדברים מצידם עד שיפול הריבוי
וההתחדשות אבל הדברים ההם נמשכים אחרי ידיעתו הקודמת המישבת אותם כפי מה שהם עליו  -אם מציאות
נבדל או מציאות איש בעל חומר קים או מציאות בעל חומר משתנה האישים נמשך אחר סדר לא יפסד ולא ישתנה.
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ומפני זה לא יהיה אצלו ית' ריבוי ידיעות ולא התחדשות ושינוי ידיעה שהוא בדעתו אמיתת עצמו אשר לא תשתנה
ידע כל מה שיתחיב לפעולותיו כולם.
והיותנו משתדלים לדעת איך הוא זה כאילו השתדלנו שנהיה אנחנו הוא והשגתנו השגתו .ואם כן הראוי למאמת
המודה על האמת שיאמין שהוא ית' לא יעלם ממנו דבר כלל אבל הכל גלוי לידיעתו אשר היא עצמו ושהמין ההוא
מן ההשגה  -מן השקר שנדעהו אנחנו כלל .ולו ידענו איך הוא  -היה לנו השכל ההוא אשר יושג בו זה המין מן
ההשגה  -וזה דבר שלא ימצא במציאות אלא לו ית' והוא  -עצמו .והבן זה שאני אומר שהוא מופלא מאד ודעת
אמיתי כשימשך אחריו ולא ימצא בו דבר מן הטעות ולא מן ההטעאה ולא ישיגוהו הרחקות ולא ייוחס בו אל
האלוה ית' חסרון  -שאלה הענינים הנכבדים העצומים לא ימצא מופת עליהם כלל לא לפי דעתנו אנחנו  -קהל
אנשי התורה  -ולא לפי דעת הפילוסופים לפי רוב התחלפם והתחלקם בזאת השאלה .וכל השאלות אשר אין מופת
עליהם צריך שימשך אדם בהם אחר הדלת הזאת אשר נמשכנו אנחנו אחריה בזאת השאלה  -רצוני לומר שאלת
ידיעת האלוה בכל אשר זולתו .והבינהו".
אצל הבורא ידיעתו את הדברים קודמת להוויית הדברים (לא שיש דברים ואז הוא יודע אותם ,אלא קודם הוא
יודע .מקור הידיעה הוא בהכרח מהרצון ,שהוא רוצה ואז יודע מה הוא רוצה ,כי אם לא כן איך יתכן שהוא יודע
על יתוש לפני שיש יתוש .מהיכן צץ דבר כזה?) ,וידיעתו בדברים אינה ידיעה משתנה ,כי הם נובעים מרצונו,
וברצונו אין שינוי אע"פ שהוא לא מחוייב לרצות תמיד אותו הדבר ,כמו שביאר במו"נ י"ח ,כי הרצון הוא מעל
חוק הזהות ,מעל החכמה ,הוא חופש מוחלט ומה שהוא משתנה אינו משפיע על מה שהוא תמיד אותו חופש
מוחלט .הוא לא משועבד למה שהוא רוצה אותו אלא מחדש את הווייתו מתוך עצמו).
וכן כתב גם במו"נ ג' כ' (וצריך לימוד לגבי ההבדל בין תוכן פרק כ' לתוכן פרק כ"א ,ולא כאן המקום):
"וכמו שיש עצמּות מחויבת המציאות מאיתה התחייב כל נמצא לפי דעתם (שיטת אבן רושד שהרמב"ם קורא לה
שיטת אריסטו ) או היא הפועלת כל אשר זולתה אחר ההעדר [כלומר ברצון חופשי שמחדש בלי סיבה מוקדמת,
וזה הפירוש של אחרי ההעדר] לפי דעתנו ,כן נאמר שהעצמּות ההיא משגת כל אשר זולתה לא יעלם ממנה דבר
בשום צד מכל מה שהמציאה  -ואין שיתוף בין ידיעתנו וידיעתו כמו שאין שיתוף בין עצמנו ועצמו .ואמנם הטעה
הנה שיתוף שם הידיעה כי השיתוף הוא בשם לבד וההבדל באמיתתו  -מפני זה יתחיבו ההרחקות .כי נחשוב
שהענינים המחויבים לידיעתנו מחויבים לידיעתו".
קצת משל לזה מהחיים שלנו אפשר לראות בעניין אהבה אמיתית .אצל ילד קטן אין אהבת אשה אמיתית ,הוא לא
יודע מה זה ,לא יכול כלל לתפוש את זה בשכלו .כשהוא גדל ומגיע לפרקו הוא יודע מעצמו מה זאת אהבת אשה,
גם אם גדל בחדר סגור ולא נודע לו שום דבר מבחוץ .איך פתאום הוא למד מה שלא ידע מקודם? אלא העניין הוא
שהוא כעת רוצה בזה ,ומהרצון מתחדשת הידיעה ,זו לא ידיעה של השגת משהו מבחוץ .איך יתכן שתתחדש אצלו
ידיעה על משהו שקיים במציאות בלי שהוא התבונן על הדבר הזה והשיג אותו מבחוץ? משהו מוכרח ליצור את
הידיעה ,והרי שהרצון יוצר ידיעה.
אם הא חי תמיד בחדר סגור הרי זה לא רצון שיש לו סיבה כלשהי ולא מופנה כלפי מושא כלשהו ,אלא זה רצון
שהוא עצם מהותו ,רצון ראשון .מי שמתבונן היטב יבחין ,שאם אדם נמצא במקום שיש בו נשים ,ונעשה שהוא
אוהב אחת מהן ,זה בגלל שהוא כבר יודע מה זו אהבה ואותה ידיעה עצמה היא היא המציאות בפועל של רגש
האהבה שיש בו .זה לא שהאשה היא הסיבה להתחדשות רגש האהבה ,אלא רגש האהבה אליה הוא הידיעה
שנתפשת כמציאות בפועל של רגש .תדע ,שאם יש מבחר מצומצם של נשים וכגון כיתה בבית הספר ,הוא יאהב
אחת מהן ,ואם איש ואשה לב דם באי בודד ,אם אין מונע חזק הם יאהבו זה את זה ,הרי שלא האשה המסויימת
היא הסיבה שמחדשת את רגש האהבה .למשל אם מובילים אדם להוצאה להורג ויש שורה של צופים ויש שם
אשה עם בגד אדום ,הוא ידע שהבגד אדום אבל לא יאהב אותה גם אם היא האשה האידיאלית שתמיד רצה .צבע
הבגד זו ידיעה של מה שבחוץ ,היא נובעת מקיומו של העצם החיצוני וזה לא תלוי ברצון .רגש אהבה זו ידיעה
שנובעת מהרצון פנימי ולא מהמושא החיצוני ,וכעת הוא לא רוצה.
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לכן ידיעתו של הראשון את האופן של הסדר הנאות של המציאות של הכל ,היא המקור לשפע 982של הטוב
בכל.

פרק כג
רמיזה :על הרע
דברים שהם אפשריים במציאות כוללים [ ]1דברים שמציאותם באופן ראשוני נקייה לגמרי מרוע ,אי-סדר,
והשחתה; [ ]2דברים שלא יכולים לתת את תועלותיהם אלא אם הם כאלה שרוע מסויים נגרם מהם בעצירת
תנועות והתנגשויות של דברים נעים .983בנוסף בחלוקה של דברים שהם אפשריים במציאות יש גם []3
דברים שהם רעים או באופן מוחלט או בחלקם הגדול.

' 982שפע' במובן שביאר המו"נ ב' י"ב ,נקרא גם האצלה ,ובאנגלית .emanation
(כל זה הוא דברי אריסטו על דיוקם ואמיתתם ,ולא כמו שנטען כאילו יש כאן שיטה אחרת של ניאו-פלטוניזם או
שיטת פלוטינוס ,ובאמת אין בכלל מחלוקת בין פלוטינוס לאריסטו ,יש רק ניסוחים שונים ודגש אחר על סוגיות
מסויימות ועל סדר הרצאת הדברים ,אבל בתוכן עצמו המתבונן לעומק יראה שאין שום מחלוקת .אבן רושד הסיט
את דברי אריסטו מאמיתתם ופירושו התקבל ,וכיוון שאצל פלוטינוס היתה פרשנות לא כמו של אבן רושד צמח
מזה השקר כאילו פלוטינוס הוא שיטה בפני עצמה)
 983פירוש המילה ַ'רע'
רוע אצל אריסטו וההולכים בעקבותיו אינו עניין של שיפוט מוסרי שלילי ,כלומר גנאי מבחינת המפורסמות ,דהיינו
מוסכמות החברה שרוצה להשפיל ולענוש את מי שלא פועל לפי המוסכמות שלה ,אלא של שבר או חסרון
בשלמות המציאות והסדר מצד האמת ,בדומה לפציעה או מחלה .כמו למשל" :וְ אִׁ ם אַ תָ ה ֹלא תַ ֲעבֹר אֵ לַי אֶּ ת הַ גַל
הַ ּזֶּה וְ אֶּ ת הַ מַ צֵ בָ ה הַ ּזֹאת לְ ָרעָ ה" (כלומר להזיק) " ,וַתֹ אכַלְ נָה הַ ּפָ רוֹת הָ ַרקוֹת וְ הָ ָרעוֹת אֵ ת שֶּ בַ ע הַ ּפָ רוֹת הָ ִׁראשֹנוֹת
הַ בְ ִׁריאֹ ת" (רע הוא היפך של בריא .פרות רעות הן פרות רזות) ,וכעין זה בנחמיהַ " :ויֹאמֶּ ר לִׁ י הַ מֶּ לְֶּך מַ דּועַ ּפָ נֶּיָך
ָארץ
ָרעִׁ ים וְ אַ תָ ה אֵ ינְָך ח ֹולֶּה" (וכעין זה בבראשית מ' ז '); "וְ הֶּ ע ֱִׁריְך הַ כֹהֵ ן אֹ תָ ּה בֵ ין טוֹב ּובֵ ין ָרע" ,וכעין זה "ּומָ ה הָ ֶּ
אֲשֶּ ר הּוא יֹשֵ ב בָ ּה ,הֲטוֹבָ ה הִׁ יא אִׁ ם ָרעָ ה" ,והרבה כיו"ב .ועל דרך שאומרים בית רעוע או סולם רעוע ,שהוא שבור
או סדוק .ועל דרך זה גם "תְ רֹעֵ ם בְ שֵ בֶּ ט בַ ְרזֶּל"" ,וְ ָרעּו אֶּ ת אֶּ ֶּרץ אַ שּור בַ חֶּ ֶּרב" .המילה ַרע פירושה שבירה ,חוסר
חיבור ושלמות (ומכאן גם מחלה) ,היפך המילים רֵ עַ ַ ,רעְ יָה ,רוֹעֶּ ה ,שהם לשון חיבור ושלמות ,והם מהשרשים
המתהפכים .כל לשון רע במקרא כך פירושו הנכון ,וכן אצל אפלטון ואריסטו וההולכים בעקבותיהם.
העברית החדשה היא תרגום של לשונות אירופה המודרניות והמובן של "רוע" שאנו משתמשים בו היום
כשאומרים אדם או מעשה רע ,הוא מובן של שיפוט מוסרי (דבר שלא היה כלל אצל הקדמונים (ועיין אדם חי
ברשימה הנקראת "עדינות הנפש כמקור המוסר היחיד")) ,שמתורגם מלשונות אירופה המודרניות והוא לא מובן
שהיה קיים בעולם העתיק ,בתנ"ך או בחז"ל .זו דוגמה למה שקורה הרבה מאוד שבגלל שהעברית החדשה שונה
לגמרי מהעברית הקדומה במטען התרבותי שלה ובמשמעויות המילים הנובעות ממנו ,נדמה לנו שאנו מבינים
מילה שכתובה במקורות עתיקים ,ובאמת אנו מעקמים לגמרי את ההבנה בלי להבחין.
זה מה שכתב במו"נ ג' י' שרע פירושו העדר של 'יש' .לנקוט עמדה מוסרית נגד הרע זה כמו לנקוט עמדה מוסרית
נגד המספר מינוס שתיים ,כיוון שהוא מורה על העדר של שתי יחידות .ועיין היטב במו"נ חלק ג' פרקים ח'-י"ב
בביאור עניין הרע.
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אם הטוב המוחלט הוא התחלת השפע של מציאות הטוב והנאה ,אז המציאות של החלוקה הראשונה
צריכה בהכרח לִׁ ְשּפוֹעַ  .דוגמה לזה היא השכלים הנפרדים והדומה להם .גם החלוקה השנייה צריכה
בהכרח לשפוע .זהו משום שבחוסר המציאות של טוב מרובה ובחוסר הבריאה שלו ,כאמצעי זהירות נגד
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רוע קטן ,יש רוע גדול .984דוגמה לזה היא יצירת האש ,כי אש לא תיתן את תועלותיה ולא תשלים את
עזרתה בהשלמת המציאות אלא אם כן היא כזו שהיא מזיקה ומכאיבה לכל גוף חי שנקרה בדרכה.985

 984לכן הבורא לא נמנע מלברוא דברים טובים גם אם יכול להיות בהם נזק קטן ,כי מניעת מציאות מהם תהיה נזק
יותר גדול ממה שהם יכולים להזיק במציאותם .כאן מדובר על מה שהמורה נבוכים כתב בחלק ג' פרק י"ב ,שעצם
העובדה שהמציאות היא בחומר מחייבת מידה מסויימת של חסרון ורע .זה משום שחומר הוא גבול ,והגבול מחתך
במציאות האין סוף ומחסיר בהכרח חלק ממנה (ובלי זה הכל היה אין סוף פשוט מוחלט בלי שיהיו נבראים כלל),
ומיסוד החסרון הזה נובעים בהכרח חסרונות כלשהם בכל מה שעשוי מחומר.
זה לשונו של המו"נ ג' י"ב:
"המין האחד מן הרע הוא מה שיקרה לאדם מצד הטבע ההויה וההפסד ,רוצה לומר מאשר הוא בעל חומר ,כי
מפני זה יארע לקצת בני אדם מומים גדולים ובטול אברים בכלל היצירה ,או מתחדשים משינויים שיארעו ביסודות
מאויר הנפסד ,או הברקים העצומים הנקרא בלע״ז לנבי״ש ,או שקיעת מקומות .וכבר בארנו שהחכמה האלהית
חיי בה שלא תהיה הויה כי אם בהפסד ,ולולא זה ההפסד האישי לא תהיה נמשכת ההויה המינית.
הנה כבר התבאר גמילות החסד וחנינת הטוב הגמורים ושפע הטובה .ומי שירצה שיהיה בעל בשר ועצמות ולא
יקבל מעשה ולא ישיגהו דבר ממשיגי החומר ,אמנם ירצה לקבץ בין שני ההפכים והוא לא ישער בזה ,וזה שהוא
ירצה להיות מקבל מעשה לא מקבל מעשה ,שאילו היה בלתי מקבל למעשה לא נתהוה ,והיה הנמצא ממנו איש
לא אישי מין ,ואמת המאמר שאמר גאלינ״ו במאמר השלישי מן הספר הנקרא "תועלות האברים" ,לא תיחל נפשך
בשקר שיהיה אפשר להיות מדם הנידות ושכבת הזרע בעל חיים שלא ימות ולא יכאב או תדיר התנועה או בהיר
כשמש [מי שנולד מדם וזרע לא ייתכן שיהיה נע תמיד ללא הפסקה או בהיר כשמש] .וזה המאמר מגאלינ״ו הוא
הערה על חלק מגזרה כללית ,והגזרה היא שכל מה שאפשר שיתהוה מאיזה חומר שיהיה ,יתהוה על השלמות
שאפשר לו להיות מן החומר ההוא המיני ,וישיג אישי המין מן החסרון כפי חסרון חומר האיש ההוא .ותכלית מה
שאפשר להתהוות מן הדם והזרע והשלם שיהיה מהם הוא מין האדם כפי מה שנודע מטבעו שהוא ,חי ,מדבר ,מת,
ואי אפשר לזה המין מבלתי רע שימצא לו .ואתה תמצא עם זה שהרעות אשר ימצאו בני אדם בזה המין מעטים
מאד מ אד ולא יהיו אלא לעיתים רחוקים ,שאתה תמצא מדינות שיש להם אלפים שנים לא נשקעו ולא נשרפו ,וכן
יולדו אלפים מבני אדם בתכלית הבריאות ,ולא יולד בעל מום רק על דרך פלא ועל צד זרות ,ואם יתגבר המתגבר
ולא יאמר על צד זרות ,הוא מעט מאד ואינו לא חלק ממאה ולא חלק מאלף מן הנולדים בתכלית השלמות" (ועיין
עוד שם בכל הפרק)
זהו עניין ההכרח שהוא עניין החומר שכתב אפלטון בטימיאוס עמ'  ,48בתחילת סיפור הבריאה השני:
"מה שנאמר עד כה  -חוץ מכמה דברים שהבאנו בקיצור  -דן בדברים שיצר אותם השכל; ועכשיו עלינו לשים
בצדם את אשר נעשה מתוך הכרח .שכן משיתוף כוחותיהם של הכרח ושכל נהיתה התהוות העולם הזה .ואילו
השכל משל בהכרח ,מאחר ששידל אותו להנחות את רוב הדברים המתהווים כלפי המצב הטוב ביותר; כך ,ולפי
אותו כלל ,הותקן הכול הלזה בראשיתו ,בהיכנע הכרח בפני שידול בן תבונה".
הכל הוא הצמצום ,ועצם הצמצום הוא שהוא מצומצם ,והולך ומצטמצם עד התכלית האפשרית של ריחוק ועכירות
שהוא החומר המוחשי .בזה מתגלה אחדותו על רקע החסרון ,וככל שרב החושך התגלות האור מבהיקה יותר ולכן
הצמצום הוא עד תכלית מיעוט האור ,ולבסוף גם יתגלה שאין רע כלל ,רק שהגילוי הוא על הרקע של מה שהיה
נראה מקודם שיש רע .ללא הצמצום לא היו נבראים כלל ,לכן מי שמתלונן על הרעות הבאות מהחומר זה כמו
שהוא מתלונן על הימצאו .להבין למה דווקא הבריאה היא בדרך של צמצום ,כמובן אי אפשר כלל לשאול על זה,
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כך הוא גם עם גופים חיים .הם לא יכולים ששלמויותיהם יהיו בהם אלא אם כן הם כאלה שאפשרי [א]
למצבים שלהם בתנועתם ומנוחתם ,כמו שהוא גם באש ,להוביל להתנגשויות ונזק[ ;986ב] למצבים שלהם
ומצב הדברים בעולם להוביל למקרה של טעות בהם בקשירת נזק לחיים אחרים ולאמת ;987או [ג] עודף
של פעולת סערה משתלטת ,כגון תשוקה או כעס ,שפוגעת בענייניו של הזולת.988

זה כמו לשאול למה יש מציאות או למה יש אלוה ,אלה עבורנו נקודות התחלה של המחשבה ואיננו יכולים לשאול
מעבר לזה.
אבן סינא כותב על זה שאם בגלל הרעות הקטנות הבאות מהחומר האלוה לא היה בורא כלל את הבריאה ,מניעת
הבריאה היתה רעה גדולה יותר .במילים אחרות יש הכרח שמחייב שיש רק שתי אפשרויות ,או בריאה עם מעט
רע או מניעת בריאה לגמרי ,אין אפשרות לברוא באופן שלא תהיינה רעות כלל .זה ההכרח שדיבר בו אפלטון,
וכתב עליו שהוא לא נתפש בשכל ,שהרי תחילת הבריאה היא ברצון חופשי ומזה נגזר השכל ,וכי לא היה יכול
לרצות ולעשות שהשכל יאפשר בריאה בלי שום חסרון ,ואם לפי השכל זה לא אפשרי היה יכול לברוא שכליות
אחרת מזו שיש כעת.
אפלטון כתב על זה בטימיאוס עמ' :49
"אולם עכשיו ,כנראה ,מכריחנו הגיון הדברים שנשתדל לגלות בדברינו מין נוסף ,מוקשה ומעומעם ".ועיין עוד
שם בעמ' "52
 985האש היא משל לצמצום עצמו ,ומבחינה זו היא תחילת העולם .לפי הפיתגוראים מרכז היקום הוא אש ,כמו
שמביא אריסטו ב"על השמיים" והוא אינו חולק עליהם אלא רק מדבר ברובד מציאות פחות גבוה ,כמו שביארתי
שם .ובתורה המשל למציאות הוא הסנה שבוער באש ולא נאכל .החיות הן המלאכים שלמעלה מהכל כמו שכתב
בהלכות יסודי התורה ב' ,והן השכל הנבדל הראשון שזהו הצמצום עצמו ,ונאמר עליהן בפסוק ביחזקאל" :ודמות
החיות מראיהם כגחלי אש בֹערות כמראה הלּפִׁ דים" .ונאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא .ובירושלמי שקלים:
"התורה שנתן לו הקב"ה למשה נתנה לו אש לבנה חרותה באש שחורה ,היא אש ,מובללת באש ,חצובה מאש,
ונתונה מאש ,דכתיב" :מימינו אש דת למו "".ועוד כעין זה הרבה מאוד.
יש באש צד של אור וצד של כליון ,היא הנשמה של העולם שיש בה נשיפה ,התפשטות ,אור ,מציאות ,ומצד שני
שאיפה ,התכנסות ,חזרה למקור .וכל המציאות היא על דרך רצוא ושוב ,פעימות הלב ,הנשימה ,יום ולילה ,קיץ
וחורף ,לידה ומוות ,וכן הלאה .זוהי ספירת החכמה שהיא רק נקודה ,אין בה אורך רוחב וגובה וכמו שכתב עליה
הרמב"ן בראשית א' א' שהיא יסוד דק מאוד אין בו ממש ,היא קיימת ולא קיימת כאחד .נמצאת ולא נמצאת כאחד.
ועיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ( 50על מטאפיזיקה דלתא) על ה ,pneumaנשמת העולם ,שהיא
החום הטבעי שהוא החיים ,החיים הם בערה איטית שמכלה את המזון ויוצרת חום.
 986גוף חי שלא יכול לנוע ולנוח הוא חסר שלמות מהותית .אבל בכך שהוא יכול לנוע כלול גם שהוא יכול להתנגש
במשהו ולגרום נזק .זה העניין של חומר שהוא גבול ,שהוא כפוף לחוק הסתירה ולכל חוקי הלוגיקה ,שמונעים
אפשרות לשלמות מוחלטת מכל צד בלי שום צד חסרון .אפשרות כזו היא רק במה שהוא מעל כל הגבלה וכל חוק
הגיון ,כל דבר שנתון תחת הגדרה בהכרח יש לו גבול ומצד שיש לו גבול יתכן גם העדר שלו באופן מסויים,
כשהוא חורג מאותו גבול.
 987כאן מדובר בנזק שלא נובע מפעילות אלא ממצב סביל מוטעה ,שנקשר עם גורמים אחרים באופן שמביא נזק,
כגון מי שהתעצל מלמלא את תפקידו.
 988חלוקה א' היא התנהלות כדרכו שקרתה במהלכה טעות מקרית ,והיא שייכת ליסוד המים והאוויר שמהלכים
כדרכם ,ובאבות נזיקין שבתחילת מסכת בבא קמא זה אבות הנזיקין של שן השור שהיא כנגד מים (הנאה) ,ורגל
השור שהיא כנגד אוויר (שמהלך עי' קהלת א' ו') ,וזה לשיטת שמואל שהלכה כמותו ,וכמ"ש הרמב"ם בפירוש
המשניות; חלוקה ב' היא עצלות והימנעות מפעילות ,וזה שייך ליסוד העפר שממנו העצלות והעצבות ובאבות
נזיקין הוא הבור; וחלוקה ג' היא עודף פעילות ,השייכת לאש שיכולה לשרוף ,וגם באבות הנזיקין זוהי האש.
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הכוחות המוזכרים לעיל 989אינם במלואם אלא אם כן הם כאלה שטעויות מקריות או השתלטות של סערה
קורה להם במצבים של התנגשויות .990זה כך באנשים פרטיים שהם פחות במספר מאלה שהם בטוחים,
ולפעמים פחותים במספרם מאלה הבטוחים לגמרי.991
בגלל שזה ידוע להשגחה העליונה ,זה כמו שהיתה כוונה לזה בדרך מקרה .כך הרע נכנס ליעוד 992בדרך
מקרה ,כאילו הוא היה ,למשל ,ריצוי לאל בדרך מקרה.993

 989הכוחות הטובים והמועילים.
 990כדי למנוע התנגשויות מקריות או סערות קיצוניות יהיה צורך לדכא את הכוחות בכללם ,וגם מה שטוב בהם
יהיה מדוכא .לכן הכוחות החיים הם במלואם רק כשהם במצב שיכולה להיות התנגשות או סערה.
 991בהמשך מבואר שיש שלוש חלוקות של אנשים :הבטוחים לגמרי לגבי חלקם לעולם הבא שהם השלמים לגמרי;
הבינוניים שגם הם בטוחים בחלקם לעולם הבא; הבורים ומקולקלי המידות שאינם בטוחים בחלקם לעולם הבא.
הבורים הם מעטים במספרם ביחס לחלוקה האמצעית ,ואפשר שהם גם פחותים במספרם ביחס לחלוקה הראשונה
של השלמים .כאן מדובר רק על החלוקה השלישית של הבורים ,שרק אצלם קלקול המידות והמזג הוא כזה שהדרך
היחידה להימנע מהתנגשויות וסערות היא לדכא לגמרי את כוחות החיים .לכן הוא אומר שהם פחותים במספרם
מהבטוחים ,כלומר הבינוניים ,ולפעמים גם מאלה שבטוחים לגמרי כלומר השלמים.
 992ענאתי תרגמה כאן  .destinyעיין בזה לקמן פרק כ"ז.
 993האור אינו ניכר אלא על רקע של חושך ,במערכת של גילוי האחדות האלוהית כלול אור המציאות המוחלטת
שהוא אור האחדות ,וגם אפשרות של העדר שהיא הרקע לגילוי היש .זה כמו ספר שהשחור של האותיות והלבן
של הרקע הם ביחד מערכת אחת של גילוי התוכן ,שהשחור לחוד או הלבן לחוד נמצאים בה כבדרך אגב לשלמות
שמתגלה מהצירוף של השחור והלבן כאחד.
מה שכותב כאן אבן סינא שהאל התכוון לרע שכרוך בחומר "בדרך מקרה" ,זהו כמו למשל שמורה למתמטיקה
מסביר את המשוואה של אחת ועוד אחת שווה שתיים ,ואומר אם יש תפוח ויש עוד תפוח הרי יש לנו שני תפוחים.
אם נשאל את המורה למה הוא לא אמר אם יש לנו מלפפון ועוד מלפפון כו' ,הוא ישיב שהוא נקט תפוחים רק
במקרה .הוא התכוון וידע ובחר לנקוט תפוחים ,אבל הוא התכוון לזה רק בדרך מקרה .באמת ברוב המקרים כמו
זה נוקטים תפוחים יותר מאשר מלפפונים ,ומי שלא בקי לפעמים טועה לחשוב שהפרי האסור שחווה אכלה היה
תפוח ,אף אחד לא יטעה לחשוב שהיא אכלה שסק ,ויש בזה עניינים עמוקים במטעני התרבות ובלא-מודע הכללי
ועוד .זה נקרא מקרה כי לגבי התכלית הגלויה המוצהרת השכלית של הדיבור של המורה אין סיבה שכלית שתסביר
למה זה דווקא תפוח .כך גם אבן סינא כאן אומר שמה שבחומר כרוך העדר ויש בזה צד רע ,זה נובע מהמקרה
שהוא הרצון האלוהי הפשוט שהוא מעל השכל ואין לו הסבר שכלי ,אבל הוא לא פגימה ביכולתו ושלטונו של
הבורא ,ובאמת אין שום הכרח ואילוץ כלשהם ,גם לא מצד ההגיון ,שיכולים לחול על הבורא ולאלץ אותו להתפשר
על שלמות הטוב לולא שבעצמו היה חפץ בזה.
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פרק כד
טעות והערה :מספר האנשים ששייכים לרע מועט
אפשר שתאמר שרוב האנשים נשלטים על ידי בערות או כניעה לתשוקה וכעס .למה אם כן מין זה של רוע
מתואר כנדיר אצלם ?994ובכן הקשב.
כמו שמצבי הגוף לפי מזגם הם שלושה ]1[ :המצב של מי שעולה על האחרים ביופי ובריאות ]2[ ,המצב
של מי שלא עולה על האחרים בשני אלה ]3[ ,והמצב של כיעור ,מחלה ,או חולי מתמיד .הראשון והשני
מקבלים מידה מרובה או מידה בינונית של אושר ארצי גופני ,או שהם פשוט ניצולים .כך המצבים של
הנפש לפי מזגה הם שלושה ]1[ :המצב של מי שרכש בשלמותה את המידה הטובה של שכל ומידות ,הוא
יזכה למדרגה הגבוהה ביותר של אושר בעולם הבא ]2[ ,המצב של מי שלא רכש זאת ,במיוחד במושכלות,
ועדיין מה שאדם הוא עם-הארץ אינו מניעה לחיים האחרים ,אע"פ שלאדם אין הרבה ידיעות שיש בהן
תועלת גדולה לחיים האחרים .בכל אופן אדם כזה הוא בין אלה שהם בטוחים ושמקבלים חלק לעולם
הבא ]3[ .אדם אחר ,כמו החולה או בעל החולי התמידי ,עשוי להינזק בחיים האחרים .כל אחד משני
הקצוות הוא מועט .האמצע הוא המרובה והגובר .אם הקצה המעולה מצורף לאמצע ,מספר האנשים
שניצולים מתגבר באופן מרובה מאוד.

פרק כה
הערה :על חיי העולם הבא
אל תחשוב שהאושר לעולם הבא 995הוא ממין אחד ואל תחשוב שאושר לא יגיע אלא על ידי שישלים את
עצמו בדעת ,אע"פ שזה עושה את האושר למין הנעלה ביותר .בנוסף ,אל תחשוב שהחטאים השונים

 994בפרק הקודם כתב שהאנשים שאצלם יש רוע הם פחותים במספרם מאלה שבטוחים מרוע.
 995אבן סינא סבור שהעולם הבא הוא יכולת השגת המושכלות של הנפש כשהיא נפרדת מהגוף .וכמו שכתב
הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ח' .ידיעה חשובה באופן כללי היא שהרמב"ם היה תלמיד מובהק של אבן סינא
והלך אחריו בכל עניין ,אע"פ שהרמב"ם הצניע זאת מסיבות חשובות שלא כאן המקום לדון בהן (יש לזה קשר
למה שהרמב"ם הצניע שמה שכתב במו"נ בשם אריסטו הוא רק דעת אבן רושד ,ולא הפירוש האמיתי באריסטו
שהוא הפירוש של אבן סינא בדעת אריסטו) .בכל מקום שדעתו של אבן סינא לא ברורה אפשר להעזר בדברי
הרמב"ם באותו נושא ,ולהיפך .מכל מקום אבן סינא בעצמו כתב בפירוש שבעולם הבא אין גוף אלא רק נפשות
שדבוקות בשכל הפועל באמצעות השכל הנקנה ,ובעניין זה אין צורך להעזר בעדותו של הרמב"ם .יש כאן שאלה
גדולה :אם אין גוף לא יהיה חילוק בין נפש ראובן לנפש שמעון ,שהמחלק הוא רק הגוף כמו שכתב אריסטו
במטאפיזיקה זתא סוף פרק ח .וכן הביא במו"נ א' ע"ד דרך שביעי" :ואשר תדעהו  -כי אלו הענינים הנבדלים -
רצוני לומר שאינם גשמים ולא כח בגשם אבל הם שכלים  -ולא יצויר בהם רבוי כלל ולא בשום ענין אלא אם יהיו
קצתם סיבת מציאות קצתם ויפול ההפרש בהיותם זה עילה וזה עלול ,ואין הדבר הנשאר מראובן עילה ולא עלול
לנשאר משמעון ,ולזה יהיה הכל אחד במספר כמו שבאר אבובכר אבן אלצאיג כו' ".כלומר לעולם הבא כל
הצדיקים יהיו נפש אחת .אמנם בהלכות תשובה פרק ח' מבואר שאין זה כך אלא כל צדיק יושב ועטרתו בראשו,
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משפיעים על הוודאות של הגאולה .אלא מה שגורם לאבדן נצחי הוא רק מין של סכלות .מה שעשוי להביא
לסבל במידת מה הוא רק מין של חטא ומידה מסויימת שלו .זה קורה רק למספר מועט של אנשים פרטיים.
אל תקשיב למי שאומר שהגאולה היא רק למעטים ומנועה לנצח מעמי הארצות והחוטאים  -רחמי האל
מרובים .בעניין זה עוד תשמע הסבר נוסף.996

וגם אבן סינא כתב שכל נפש תקבל את האושר בפני עצמה ולא כולן כאחת .באדם חי רשימה  27כתבתי בזה .בכל
מקרה אין ספק כלל מה דעתו של אבן סינא בעניין הזה ולא כמו מקצת חוקרים שהסתפקו בזה.
 996כך גם אמרו חז"ל במסכת סנהדרין שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא (ההגדרה מהי ישראל כאן אינה
ההגדרה ההלכתית אלא לפי המהות ומדובר בכל אדם ישר ,עיין בזה באדם חי רשימה  147ועסקתי בזה בכמה
מקומות) ,חוץ מאלה שהם רשעים באופן מיוחד ונדיר .וכן במסכת בתענית כ"א ב' על אנשי חסד ויושר ושמחה
שזכו לחיי עולם הבא בלי שלמדו תורה ולפעמים אף יותר מחכמי התורה ,וכן במסכת עבודה זרה י"ז א' על רבי
אלעזר בן דורדיא ,ועוד הרבה מאוד כעין זה.
שמעתי פעם ממורי ורבי הרב אורי שרגא קלרמן ז"ל ששמע לפני שנים רבות שהיתה מנקה בבנק ישראל ,והיתה
שם לנקות בשעה שלא היה שום אדם נוסף שם ,ומצאה חבילת שטרות שהיתה מיועדת לגריסה ונפלה ונשכחה,
והחזירה אותה .וכששאלו למה החזירה ,הרי לא היה מי שירגיש בחסרון ,השיבה בפשטות "זה לא שלי" .הוא עסק
שנים רבות בהתבוננות בזה.
ההסבר הוא שכל דבר בבריאה יש לו כח השגה .גוף משיג גוף ,רגש משיג רגש ,שכל משיג שכל ורצון משיג רצון.
כי הכל הוא אחדות ,והבורא אחדות ,ואחדות היא שכל כי שכל הוא התאחדות המשכיל והמושכל ,ולכן הכל הוא
השגת הבורא .מה שהבשר מרגיש קור כשהוא נוגע בגוף קר ,זו התאחדות וזו גם השגת הבורא כי הגוף משיג מזה
שיש משהו מחוץ לו שהוא צריך להתאים את ע צמו אליו וללבוש גרביים ,וכך גם השגת מושכלות וכך גם דבקות
מוחלטת של החסיד שבאה מהרצון הראשון .יש אנשים ששכלם מפותח אבל כשזה מגיע לרגשות הם נעשים
אטומים וטפשים ,כי צד הרגש שבהם פחות חי ולכן פחות משיג ,ושכל לא יכול להשיג רגש ,כמו שהוא לא יכול
לחוש קור .ההשגה של אותה מנקה לא היתה מהרובד של שכל אלא מרובד אחר ,וגם זו השגה ,ודי בזה לזכות
לעולם הבא .גם בהלכות תשובה פרק ח' כשהרמב"ם כותב שהזכייה לחיי העולם הבא היא לפי הדעת שקנו
הצדיקים בעולם הזה ,הוא אומר שלהיות נכרת לגמרי מהעולם הבא זה רק למי שרשע מאוד .משמע שכל מי שמעל
מדרגת הרשעים הגמורים הגדולים הנדירים ,אינו נכרת מהעולם הבא ,ואיך זה מתיישב עם מה שאמר שהזכייה
לעולם הבא היא רק לפי הדעת שקנו ,אלא שאפשר לקנות דעת לא רק באמצעות השכל ,כי הכל הוא רובד מסויים
של שכל ,ולכל רובד יש מעלת השגה המיוחדת לו ,ואפשר איתו להגיע לכל המדרגות.
זה שאמרו בסנהדרין ל"ז אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון .ריקנין הכוונה מתורה ודעת שהם שכל ,אבל
הם משיגים את הבורא ברגש ומעשים טובים שזו גם כן השגה.
ועיין בזה במו"נ א' מ"ו.
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פרק כו
טעות והערה :אי אפשר שהעולם החומרי יהיה חופשי משייכות לרע
או שמא תאמר :האם לא היה זה אפשרי שהחלוקה השנייה 997תהיה חופשייה משייכות לרוע? התשובה
היא :אם הוא היה חופשי משייכות לרוע הוא לא היה שייך לחלוקה הזו ,והחלוקה הראשונה כבר היא
חופשיה מרוע .החלוקה הזו 998היא במבנה הבסיסי שלה רק בין הדברים שהטוב הגדול אינו יכול להשתייך
אליהם אלא אם כן הם כאלה שהרע משתייך אליהם בהכרח במקרים של התנגשויות .כך אם זה היה חופשי
מרע זה היה נעשה משהו שונה מעצמו ,לכן זה כמו שאש הייתה נעשית משהו אחר מאש ,ומים משהו
שונה ממים .999להשאיר מחוץ למציאות את המציאות של חלוקה זו ,כמו שנאמר לעיל ,לא נאה לַטוֹב,
כמו שהיישרנו.

פרק כז
טעות והערה:
אפשר שתאמר גם :אם יש ייעוד ,1000למה יש עונש? התבונן בתשובה.
עונש לנפש על חטאה ,כמו שתדע ,זהה למחלה של הגוף על זללנותו .1001זוהי אחת מהתוצאות ההכרחיות
שאליהן מצבים מהעבר מובילים  -מצבים אלה ביחד עם תוצאותיהם אי אפשר להימלט מהם .באשר
לעונש שהוא תחת סוג אחר ,שההתחלה שלו מבחוץ ,זהו סיפור שהוא שונה .1002בנוסף ,אם נקבל שיש

 997הבינוניים.
 998השנייה ,של הבינוניים.
 999הוא מזכיר את היסודות לרמוז שמדובר כאן על העולם שתחת גלגל הירח שמורכב מארבעת היסודות ובו הרע
בא כנלווה הכרחי לטוב .השלמים דבקים במדרגת השכל הנפרד הוא השכל הפועל (על ידי ששופע עליהם השכל
הנקנה) ומתעלים מעל בחינת החומריות של העולם ולכן הם בטוחים לגמרי מרע ,וכמו שכתב במו"נ א' סוף פרק
א' ,ושם ג' נ"א ,ובעוד מקומות.
 1000ענאתי תרגמה כאן  .destinyאבאר את הכוונה בסוף הפרק.
 1001מבואר כאן כמו שכתבתי מקודם שרע אינו שיפוט מוסרי .אם אין שיפוט מוסרי ששולל את הרע מבחינה
מוסרית ,הרי אין בכלל מוסר במובן שאנו מכירים ,שהרי לשלול את החטא הוא היסוד הראשון של המוסר שאנו
מכירים (עיין עוד בזה באדם חי ברשימה הנקראת עדינות הנפש כמקור המוסר היחיד).
 1002כלומר זה רק סיפור ולא מציאות.
לשון הרמב"ם בפרק י' מהלכות תשובה:
"אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה
לחיי העולם הבא ,ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא
אכרת מחיי העולם הבא .אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת
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הנביאים ולא מעלת החכמים ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד
מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה.
העובד מאהבה עוסק בתורה ו במצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי
לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין
כל חכם זוכה לה ]...[ .כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא לשמה
וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה לשמה.
ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה לפיכך כשמלמדין את
הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן
ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו
מאהבה ".ועיין עוד בזה בהקדמת הרמב"ם למשנה פרק חלק.
במו"נ א' כ"ו:
כבר ידעת אימרתם (פרק ל"ג ופרק מ"ו מזה החלק) הכוללות למיני הפירושים כולם התלויים בזה העניין ,והוא
אומרם" :דברה תורה כלשון בני אדם" .עניין זה ,כי כל מה שאפשר לבני אדם כולם ,הבנתו וציורו בתחלת
המחשבה ,הוא אשר שם ראוי לבורא יתעלה .ולזה יתואר בתארים מורים על הגשמות להורות עליו שהוא יתעלה
נמצא ,כי לא ישיגו ההמון בתחילת המחשבה מציאות כי אם לגשם בלבד ,ומה שאינו גשם או נמצא בגשם אינו
נמצא אצלם.
וכן כל מה שהוא שלמות אצלנו ,ייוחס לו יתעלה להורות עליו שהוא שלם במיני השלמיות כולם ,ואין עמו חסרון
או העדר כלל .וכל מה שישיגו ההמון שהוא חסרון או העדר לא יתואר בו .ולזה לא יתואר באכילה ושתיה ,ולא
בשינה ,ולא בחולי ,ולא בחמס ,ולא במה שידומה לזה .וכל מה שיחשוב ההמון שהוא שלימות יתואר בו ,ואע"פ
שהדבר ההוא אמנם הוא שלימות בערך אלינו ,אבל בערך אליו יתעלה אלו אשר נחשבם כלם שלמויות הם תכלית
החיסרון .אמנם ,אילו ידמו העדר השלמות ההוא האנושי ממנו יתעלה היה זה אצלם חסרון בחוקו".
ועיין עוד במו"נ א' מ"ו.
ובמו"נ א' ל"ג כתב:
"וזאת היא הסבה בדברה התורה בלשון בני אדם ,כמו שביארנו (פרקים כ"ו ומ"ז מזה החלק) להיותה מוכנת
להתחיל בה וללמוד אותה הנערים והנשים וכל העם ,ואין ביכלתם להבין הדברים כפי אמיתתם .ולזה הספיקה
עמהם הקבלה בכל ענין אמיתי שהאמנתו נבחרת ,ובכל ציור מה שיישיר השכל אל מציאותו ,לא על אמיתת
מהותו".
במו"נ ג' כ"ח כתב:
"ממה שצריך שתתעורר עליו הוא שתדע שהדעות האמתיות אשר בהם יגיע השלמות האחרון אמנם נתנה התורה
מהם תכליתם וצותה להאמין בהם בכלל והוא  -מציאות האלוה ית' ויחודו וידיעתו ויכלתו ורצונו וקדמותו  -אלו
כולם תכליות אחרונות לא יתבארו בפרט ובמוגבלות אלא אחר ידיעת דעות רבות .ועוד צותה התורה להאמין קצת
אמונות שאמונתם הכרחית בתיקון עניני המדינה כאמונתנו שהוא ית' יחר אפו במי שימרהו  -ולזה ראוי שייראו
ויפחדו ממרות בו .ואמנם שאר הדעות האמתיות בכלל זה המציאות אשר הם החכמות העיוניות כולם כפי רוב
מיניהם אשר בהם יתאמתו הדעות ההם אשר הם התכלית האחרון אף על פי שלא צוותה התורה עליהם בפרוש
כמו שצוותה על הראשונות צוותה עליהם בכלל  -והוא אמרו "לאהבה את יי""
אין הכוונה שהסיפור על עונש שההתחלה שלו מבחוץ ,מהאל ,הוא שקר ,אלא שהוא אמת רק לפי כלי התפישה
של הקטנים ,וצריך לדעת שלפי כלי התפישה של הגדולים אינו אמת .אמת פירושו מה שקיים במציאות; כח
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הדמיון ,התפישה הילדותית ,דרך הסתכלות של כח הדמיון על העולם ,כל אלה קיימים במציאות ובכל אחד מבני
האדם ,לכן כל זה לא יכול להיות שקר .הרי גם החכם הגדול ביותר כמו משה רבינו השגתו היא כמו השגת ילד
לעומת מה שאפשר להשיג בבורא ובמציאות שברא ,ובאמת השגתו של משה רבינו אינה מאומה כלל לעומת מה
שיש להשיג בבורא ובמציאות ,כי הוא מוגבל ומה שיש להשיג אינו מוגבל .כל ההשגות של כל אדם אינן אלא
ככלב הלוקק מהים .לכן מצד מה אמיתי אין הפרש בין מי שלוקק הרבה למי שלוקק מעט ,ההפרש הוא רק במדרגת
המציאות של הלומד ,לאן לימודו מגביה אותו ואיזה אושר ועונג זה מביא לו ,אבל לא מבחינת כמה הוא אמת.
למשל יש אנשים שמתחממים בשמש ואומרים חום השמש נעים ,ומישהו אחר אומר טפשים אתם ,חום השמש
הוא כמו שלהבת הנר ששורפ ת את העור ורק מפני ריחוקה אתם לא נשרפים ,הרי אלה ואלה מדברים רק לפי כלי
השגתם וההבדל הוא רק בחוויית החיים שלהם ,שאלה מתענגים על החמימות וזה מתענג על היותו מדען חכם,
ולא בשייכותם לאמת עצמה.
נאמר בבראשית רבה ח' ה' שכשהקב"ה בא לברוא את האדם אמת אמרה :אל יברא כי כולו שקרים ,וחסד אמר:
יברא כי הוא גומל חסדים ,והקב"ה השליך את האמת ארצה ונאמר על זה "אמת מארץ תצמח" .האמת צומחת
מדרגות מדרגות לפי האדם ,אם ילד חושב שבלילה השמש הולכת לישון זו אמת לא פחותה ממה שההורה יודע
את האסטרונומיה ,כי ידיעת ההורה גם היא ילדותית וקטנה במידה שווה מול האמת האלוהית השלמה .הכל הוא
רק חסד וחיים ,הילד חי חיי ילד וההורה חי חיי גדול ,וביחסים שביניהם ההורה צריך לאהוב ולטפח את הילד ולא
לקלקל לו את האמת שלו שהשמש דומה לו וגם היא הולכת לישון כי העולם חי ודומה ומחובר ,אבל הילד צריך
לדעת שההורה יותר חכם ולכבד ולהקשיב לו .לכן מה שהתורה דיברה בלשון בני אדם לפי דעת ההמון זו אמת
לא פחותה ,רק ההמון צריך לדעת לא למרוד בחכמים ולא לבוז ולבטל דבריהם אלא לכבד ולהקשיב .כל העניין
הוא לגבי החיבור בין בני האדם ,ותלמידי חכמים מרבים שלום בעולם ולכן ראוי יותר שהעם יקשיב להם ,כמו
שבמשפחה יש חיבור בין הורים לילדים על ידי שלכל אחד מקומו וכל אחד מכבד ואוהב ועל ידי שההורים מנהיגים
את הילדים ולא להיפך ,למרות שלפעמים ההורים לא באמת כל כך נבונים .זה לא בגלל עוצם חכמת ההורים אלא
שכך הוא החיבור מבחינת האהבה והחסד ,באדם אין אמת וחייו הם רק גמילות חסדים ,ומזה יש אמת בדרך של
אמת מארץ תצמח ולא אמת גמורה שמגיעה לשמיים .לכן לחכמים יש את המקום שלהם והם ראויים להיות
המנהיגים ,ולא בגלל שדעת החכמים היא אמת גמורה ודעת ההמון היא שקר גמור .חלילה מלחשוב כך.
לו היה שהשגת הגלגל גבוהה יותר מהשגת משה רבינו ,הרי הגלגל יכול לומר בצדק שהשגת משה היא ילדותית
והיא שקר .וגלגל יותר גבוה יוכל לומר כן על הגלגל הזה וכך בלי סוף .כי אין שום נברא שיכול באמת לרדת לסוף
ההשגה של משהו אודות האל וממילא גם לא אודות המציאות שהיא ממנו ,ועם כל זה אנו לא אומרים שהשגת
משה רבינו היא שקר וגם לא השגת שאר חכמים אמיתיים ,וגם לא השגתנו אנו ,וממילא גם לא השגת הילדים
והמון העם .צד הילד שבכולנו ,כח הדמיון שבנו ,הוא מציאות גמורה ולכן בהכרח אינו שקר .המלחמה החריפה
של הרמב"ם נגד דעות ההמון היא משום שהם שוללים את דעות החכמים ,אבל אם היו מתייחסים בענווה לא
הייתה שום שלילה של דעת ההמון .התורה דיברה בלשון בני אדם לפי הכלים שלהם ,וכל אחד אם השיג מה
שהיתה הכוונה שישיג לפי כליו ,הרי השגתו היא אמת ואליה כיוונה התורה .חז"ל אמרו (בראשית רבה א' א')
שהתורה היא פדגוג ,מחנך ,האמת צומחת מהארץ ,ומצמיחה את האדם איתה ,חומלת על קטנותו ,מזינה ומצמחת.
אם כל אחד יודע את מדרגתו ומקומו ,באופן כזה הכל אמת .כמו כשכל איברי הגוף במקומם כל הגוף חי ובריא.
אם עמי הארץ מתקנאים בחכמים ורוצים לפרוק עולם והחכמים משיבים מלחמה ,אז נעשית מלחמה מדומה בין
"אמת" מדומה ל"שקר" מדומה.
התורה היא חותמו של הקב"ה והיא אמת צרופה ותמימה ולא יתכן שהחלק שבה שדיבר כלשון בני אדם הוא שקר.
אלא התורה מדברת לפי כלי השומעים ,וגם החלק הכי מופשט ואמיתי שבתורה מדבר רק לפי כלי החכמים
הלומדים אותו ,והכל הוא רק יחס חי כל אחד לפי מה שהוא כך הוא רואה בתורה או בחכמה וכך הוא מתייחס,
ואין כאן חתירה לאמת גמורה מוחלטת שאין בלתה ,כי האמת כבר אמרה שהאדם כולו שקרים.
זה מה שכתב המו"נ ג' כ"ז:
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מעניש מהחוץ ,זה גם כן טוב .זהו משום שפחד הכרחי שיהיה בין הסיבות המאומתות ולכן יש בו תועלת
באופן כללי .אמונה בעונש כזה מבטיחה פחד.
כך אם קורה ,מהסיבות של הייעוד ,שאדם אחד עובר על הפחד הנדרש והזהירות ,וכך עושה רע וחוטא,
עדיין האמונה במעניש חיצוני נעשתה לתועלת התכלית הכללית ,אף על פי שאינה מתאימה לאדם הזה
ולא נדרשת על ידי המנהיג הרחמן.
אם אין מאומה זולת האדם שמתייסר על ידי הייעוד ,לא תהיה הרבה תועלת כללית לעולם בנזקו
הפרטי .1003למען העולם ,לא צריכה להיות הסתכלות מצידו של הפרט .כך למען הכלל ,לא צריכה להיות
הסתכלות מצידו של הפרט .כך איבר שכואב נכרת למען הצלתו של הגוף ככלל.1004
באשר לדיון שהגיע על אי-צדק או צדק ,והדיון על פעולות שנאמר שהן לא-צודקות ופעולות הפוכות להן
ועל ההכרח לחדול מהפעולות הראשונות ולאמץ את האחרונות  -בהשערה שאלו הנחות ראשוניות  -אין

"אמנם תקון הנפש הוא  -שינתנו להמון דעות אמתיות כפי יכלתם .ומפני זה יהיה קצתם בפרוש וקצתם במשל -
שאין בטבע ההמון לסבול הענין ההוא כפי מה שהוא( ".ועיין עוד במו"נ ב' מ' ,ועיין גם בעיונים בפילוסופיה
אריסטוטלית רשימה  34בדעת אפלטון בזה .ובמו"נ א' כ"ו לא כתב שהפסוקים שמייחסים גוף לאלוה הם שקר,
רק שהם לפי הכלים של ההמון ושיש לגדול ולהתפתח מהם).
 1003כלומר אם הייעוד לא היה פועל אלא רק את ייסוריו של אדם פרטי זה ,לא היה הייעוד פועל תועלת לעולם.
אלא הייעוד פועל פעולה כללית שמשפיעה על הרבה דברים ,וייסוריו של אדם זה נכללים בפעולה הכללית הזו
כאיבר בגוף ,ולכן יש תועלת לעולם בייסוריו .למשל אם אדם רץ וכפות רגליו כואבות ,יש בכאב הפרטי של
הרגליים תועלת לגו ף הכללי שרוצה לרוץ ,אבל אם לא היה בפעולה הזו אלא רק הכאבה לרגליים לא הייתה בזה
כשלעצמו תועלת לגוף.
 1004עיין בזה במורה נבוכים ג' ל"ד.
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לזה הכרחיות כללית .1005אלא רובן הן בין ההנחות המפורסמות שהוסכם עליהן לטובת עניין עצמי .אולי
ישנן בין ההנחות האלה מה שיכול להיות מוצג כדבר שיש בו ממש ביחס לכמה גורמים פועלים.1006

 1005מה שנהוג לקרוא לו "מוסר" ,הכוונה לרוב היא לכללים שבאים לאדם מהחוץ ,שאמורים לרסן את התנהגות
האדם שמקורה מתוכו ,מחיותו שלו לפי כלליו שלו .מה מקור הכללים הנקראים "מוסר"? אם בוחנים היטב אין
להם שום הגדרות מוכרחות .הכללים האלה באים מצד ה"מפורסמות" .עיין במו"נ א' ב' שלפני חטא עץ הדעת
התפישה היתה במושגי אמ ת ושקר ,כלומר לפי המציאות שהיא האל ,והחטא הוא העברת התפישה למושגים של
"מפורסמות" .כלומר האמת נבחנת לפי מה שרוב בני האדם באותו זמן ובאותו מקום חושבים .למה רוב בני האדם
חושבים כך? אין לזה שום סיבה אמיתית ,זו גחמה מקרית ,הרי בזמנים אחרים ובמקומות אחרים חשבו להיפך,
ואין שום נימוק שיכול להכריע בין זה לזה .כיוון שאין למפורסמות שום בסיס שיסמכו עליו ,ממילא יש מי שנקרא
בלשון זמננו מוביל דעת קהל ,הוא מסיט את הדעה המקרית לאן שהוא מרוויח ,ובכל מניפולציה קלה אפשר
להטות את דעת הקהל לכל מקום שרוצים .זו שורה של עיוורים שכל אחד סומך על מי שלפניו ,והמוביל שלה גם
הוא עיוור.
יש ערכים שנראים לנו מקודשים ,ערך חיי אדם ,שוויון ,וכל כיוצא בזה ,ונדמה לנו שהם אמיתות גמורות .היו
זמנים שהיה פשוט לבני האדם כערך מקודש שחיי אדם פרטי אין להם ערך ,למשל בנאציזם ובקומוניזם ,היו זמנים
ומקומות ב הם עבדות נחשבה ערך חיובי ומקודש ,מלוכה ,אצילים ,הקרבת או אכילת בני אדם ,ועוד לאין ספור.
כמו שאצלנו פשוט לגמרי שהערכים שלנו צודקים ואמיתיים ומקודשים ,כך היה פשוט אצלם .אצל אנשי סדום
היה פשוט שהערכים שלהם אמיתיים ומקודשים .אין שום דרך לשכנע ,כי זו רק אופנה ,אין לכל זה שום שייכות
לאמת או לשכל.
אני מדבר רק על ערכים שמתיימרים להיות כלליים ,שמקורם בחברה או בספרים או בכל מקור חיצוני לאדם .מה
שנובע מתוך האדם וודאי הוא שייך לאמת או שקר ,אם אדם כועס על פלוני ורוצה להרוג אותו ,ובתוך עצמו הוא
תופש שזה לא מעשה נכון ,זו יכולה להיות תפישה של אמת .אבל זה עניין שהוא רק בינו לבין עצמו ,לכל היותר
בינו לבין אלהיו ,כלומר בינו לבין המציאות שלו .וכמו שכתב אבן סינא שהעונש על חטא הוא כמו מי שזלל יותר
מדי וכואבת לו הבטן .יתכן שאדם יבין או ירגיש שאם הוא יהרוג מישהו הוא אחר כך לא ירגיש חי וטוב שמח
ואוהב ,ומשום כך יימנע .זו אמת ,אבל היא רק שלו .זה כמו שאי אפשר לכפות על אדם תזונה נכונה .אפשר
להמליץ וללמד אבל בסופו של דבר רק האדם עצמו יכול להחליט.
אם מישהו מגנה אדם ,שופט אותו לרעה מבחינה מוסרית ,ומונח בזה שהוא לא ראוי לתפוש מקום מכובד ונאהב
בחברה ,בגלל שלדעתו הוא ניזון בדרך שלא בריאה לו ,המגנה פושע .אדם הוא חי חברתי ,הוא תלוי בקשריו עם
שכניו ,אם השכן מגנה אותו השכן פוגע בדבר חיוני לו .כל מוסכמה חברתית ,כל מוסר שמקורו חיצוני לאדם ,הוא
פגיעה בחיות שלו ,זה סוג של רציחה .המלבין פני חברו ברבים נחשב כמו רוצח ,המוסכמות החברתיות והמוסר
תמיד פועלים מכח הלבנת פנים ,וגם אם בגלל המוסכמות רק האדם בתוך עצמו מרגיש שהוא בזוי ,מה שנקרא
רגשי אשמה ,ושום אדם חיצוני לא בז לו ,עדיין המוסכמות שגרמו לזה עשו מעשה רציחה.
יש עניין אחר ,שהוא הצורך והזכות של בני האדם להגן על עצמם מהזולת ,וכיוון שחיי בני האדם תלויים
בהתנהלות חברה מתוקנת הם צריכים להגן גם על סדרי החברה .לכן יש לתקן סדרי חברה שבהם בני אדם נפגעים
פחות ככל האפשר זה מזה ,ולענוש אם צריך .אבל זה עניין מעשי לגמרי ,טכני ,זו רק מלאכה .כמו מי שמניח
מערכת צינורות מים ,שהוא דואג להגביל את זרימת המים ולכוון אותה שתהיה רק בצינורות הנכונים .אין כאן
הלבנת פנים למים אם הם נוזלים מהחיבור הלא מהודק .וכמו שאמרו חז"ל לא העכבר גנב אלא החור גנב.
אם אדם הוא שכלי וטוב לב ומלא אור ,כך יהיו מעשיו ,ואם הוא מלא חושך כך יהיו מעשיו .זה עניין שלו בלבד.
לפעמים מהחושך בא האור ,לפעמים הוא עובר תהליך ,בירור או לימוד ,אין לשום אדם אחר שום ידיעה בזה ושום
יכולת ושום זכות להתערב בזה ,אם לא ביקשו ממנו עצה .זה רק בינו לבין עצמו או בינו לבין אלהיו ,חייו ,מציאותו,
אושרו ,לכל היותר משפחתו .מה שהחברה מגינה על עצמה אסור לו שיתערבב עם שיפוט ערכי או מוסרי ,עם
מושגים של טוב או רע .הסדר החברתי צריך להיות ענייני לגמרי ,מעשי בלבד .כמו מלאכת רופא וכיוצא בזה.
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אם האמיתות מוחלטות ,יש לשים לב לדברים שמתחייבים .בלי הדברים שדומים לאמיתות .1007למדת את
המינים השונים של הנחות במקומותיהן.
בתורה עצמה אין בכלל מוסר ושיפוט מוסרי .הלשון "רע" בתורה מתפרשת לא כמו בזמננו ,וכמו שכתבתי לעיל
על פרק כ"ג .החלק של סדר חברתי מתוקן נמסר למלך ,והוא עושה זאת כמו רופא ששומר על הבריאות ,בלי
שייכות לטוב או רע מוסריים.
עיין עוד בזה באדם חי ברשימה הנקראת עדינות הנפש כמקור המוסר היחיד.
 1006לפעמים אנשים פרטיים או קבוצות פרטיות באים לשלטון ומציגים טיעונים רטוריים לטובת העניין הפרטי
שלהם ,שעושים רושם כאילו יש ממש בדבריהם ,וייתכן שהשליט יקשיב להם אע"פ שזה לא חלק מהתכנית
הכללית השלמה שלו לטובת כלל המדינה.
 1007לגבי המוסר ,יש להבחין בין אמיתות והמתחייב מהן ,לבין הדברים הדומים לאמיתות .אנשים כל כך בטוחים
שהעקרונות המוסריים והערכיים שלהם הם אמיתות מוחלטות ונצחיות ,שכל היא המציאות ,עד שלרוב אי אפשר
בכלל לדון איתם על זה.
ראוי לשים לב שגם המורה נבוכים מסתיים בדיון על עשיית חסד משפט וצדקה.
בתחילת הפרק כתב אבן סינא:
"אפשר שתאמר גם :אם יש ייעוד  ,למה יש עונש?" ויש לבאר את הכוונה בזה ,איזה "ייעוד" היה אפשר שיפטור
את האדם מעונש?
הוא לא עוסק כאן בשאלה שאם הכל קבוע מראש בגלל גזירת גורל או סיבתיות הכרחית ,אז אין מקום לעונש.
במורה נבוכים א' נ"א כתב ש"היכולת לא דם" ,כלומר הבחירה החופשית שאין עליה שום מכריח קודם ,היא
מושכל ראשון שלא צריך להביא עליו מופת .וכן גם אבן סינא לא עוסק בדיון חסר טעם כזה.
השאלה כאן היא אחרת .במו"נ א' ע"ב ניסח יפה את דברי אפלטון:
"דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש [יש] אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו הוא
איש אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות ,והשתנות עצמיו ,רוצה-לומר עצמי זה הכדור בכל מה שבו,
כהשתנות עצמי איש איש מבני אדם על דרך משל .וכמו שראובן על דרך משל הוא איש אחד ,והוא מחובר מאברים
מתחלפים ,בבשר ועצמות וגידים ,ומליחות משתנות ,ומרוחות כו'
][...
הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד ,חי מתנועע בעל נפש ,כי זה המין מן הציור הכרחי מאד ,כלומר
מועיל מאד במופת על היות האלוה אחד ,כמו שיתבאר .ובזה הציור יתבאר גם כן שהאחד אמנם ברא אחד ,כמו
שאי אפשר שימצאו אברי האדם בפני ע צמם ,והם אברי אדם באמת ,רוצה לומר שיהיה הכבד בפני עצמו או הלב
בפני עצמו או בשר בפני עצמו  -כן אי אפשר שימצאו חלקי העולם קצתם מבלתי קצתם בזה המציאות המיושב
אשר דברינו בו ,עד שימצא אש מבלתי ארץ ,או ארץ מבלתי שמים ,או שמים מבלתי ארץ .וכמו שבאדם כח אחד
יקשור א בריו קצתם בקצתם וינהיגם ,ויתן לכל אבר מה שצריך שישמור עליו תקונו וידחה ממנו מה שיזיקהו; והוא
אשר בארו אותו הרופאים ואמרו :הכח המנהיג גוף החי ,והרבה פעמים יקראוהו טבע  -כן בעולם בכללו כח יקשור
קצתו בקצתו ,וישמור מיניו שלא יאבדו ,וישמור אישי מיניו גם כן מדת מה שאפשר לשמרם ,וישמור גם כן קצת
אישי העולם".
ובמו"נ ג' ל"ד כתב:
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"מה שצריך שתדעו גם כן שהתורה לא תביט לדבר הזר ולא תהיה התורה כפי הענין המועט; אבל כל מה שירצה
ללמדו מדעת או מדה או מעשה מועיל אמנם יכון בו הענינים שהם על הרוב ולא יביט לענין הנמצא מעט ולא
ל הזק שיבוא לאחד מבני אדם מפני השעור ההוא וההנהגה ההיא התוריית .כי התורה היא ענין אלוקי  -ועליך
לבחון הענינים הטבעיים אשר התועלות ההם הכוללות הנמצאות בה יש בכללם ויתחייב מהם נזקים פרטיים  -כמו
שהתבאר מדברינו ודברי זולתנו .ולפי זאת הבחינה גם כן אין לתמוה מהיות כונת התורה לא תשלם בכל איש ואיש
אבל יתחיב בהכרח מציאות אנשים לא תשלימם ההנהגה ההיא התוריית  -כי הצורות הטבעיות המיניות לא יתנו
כל מה שראוי בכל איש ואיש כי הכל מאל אחד ופועל אחד "נתנו מרועה אחד" .וחילוף זה נמנע  -וכבר בארנו
שלנמנע טבע קים לא ישתנה לעולם .ולפי זאת הבחינה גם כן אי אפשר שיהיו התורות נתונות לפי עניני האנשים
והזמנים המתחלפים כדמות הרפואה אשר רפואת כל איש מיוחדת לפי מזגו הנמצא בשעתו; אבל צריך שתהיה
ההנהגה התוריית מוחלטת כוללת לכל  -ואף על פי שהיא ראויה לקצת אנשים ולאחרים אינה ראויה  -כי אילו
היתה לפי האנשים היה נופל ההפסד בכל ו"נתת דברים לשיעורין" .ומפני זה אין ראוי שיקשרו הענינים המכוונים
כונה ראשונה מן התורה לא בזמן ולא במקום אבל יהיה החוקים והמשפטים מוחלטים סתם וכוללים  -כמו שאמר
ית' "הקהל חוקה אחת לכם" .ואמנם יכוון בהם התקנות הכוללות על הרוב  -כמו שבארנו".
ובמו"נ ג' י"ב כתב:
" ולאלראזי ספר מפורסם קראהו ספר אלהות כלל בו משגעונותיו וסכלויותיו הרבה ,ומכללם ענין בדאו והוא
שהרע במציאות יותר מן הטוב ,שאתה כשתקיש בין מנוחת האדם ועונגו בעת מנוחתו ,עם מה שיקראהו מן
המכאובים והחבלים הקשים והמומים וביטול האברים והמהומות והדאגות והצרות ,תמצא שבמציאותו ר״ל
מציאות האדם נקמה ממנו ורעה גדולה לו .והתחיל לאמת זה הדעת במנותו אלה הרעות אחת אחת ,לחלוק על מה
שיחשבו אנשי האמת מגמילות חסדי ה׳ למציאותו וטובתו המבוארת והיותו יתעלה הטוב הגמור בלא ספק .וכל
מה שיבא מאתו טוב גמור.
וסבת זה הטעות כולה היות זה הסכל וחבריו מן ההמון לא יבחנו המציאות רק באיש מבני אדם לא זולת זה ,וידמה
כל סכל כי המציאות כולו היה בעבורו ,וכאלו אין שם מציאות זולתו לבד ,וכשיבואהו הענין בחלוף מה שירצה,
יגזור מהמציאות כולו רע ,ואילו בחן האדם המציאות וציירו וידע מעוט חלקו ממנו ,התבאר לו האמת ,ונגלה כי
זה השגעון הארוך אשר ישתגעו בו בני אדם ברוב רעות העולם ,אינם אומרים שהוא בחק המלאכים ,ולא בחק
הגלגלים והכוכבים ,ולא בחק היסודות ומה שהורכב מהן ממוצא או צמח ,ולא בחק מיני בעלי החיים גם כן ,ואמנם
תלך מחשבתם כולה לקצת אישי מין האדם ,ויתמהו מזה אשר אכל מן המאכלים הרעים עד שהצטרע איך חלה בו
זאת הרעה הגדולה ואיך נמצא זה הרע ,וכן יפלאו ממי שהרבה המשגל עד שיכהו עיניו ויקשה בעיניהם כשנוגע
זה בעורון ,ומה שדומה לזה.
והבחינה האמיתית היא ,שכל בני האדם הנמצאים כל שכן זולתו משאר מיני בעלי החיים ,הוא דבר שאין לו שיעור
כלל בערך אל המציאות כולו הנמשך ,כמו שבאר ואמר אדם להבל דמה (תהלים קמד ד) ,אף כי אנוש רמה ובן
אדם תולעה (איוב כה ו) ,אף שכני בתי חמר (איוב ד יט) ,הן גוים כמר מדלי וגו' (ישעיהו מ טו) ,וכל מה שבא
בדברי ספרי הנביאים מזה הענין הנכבד ,גדול התועלת בידיעת האדם ערכו ,ושלא יטעה ויחשוב שהמציאות היה
בעבורו לבד".
המציאות כולה היא בעל חיים אחד שחי חיים אחדים ,על ידי כח חיים כללי שפועל בו .כל נברא הוא איבר של
הגוף הכללי הזה .מצד מהותו הכללית סדרו הנכון של הגוף הזה מחייב שחלקו יהיה חומר מורכב מד' יסודות
שיש בו שינויי מזג ,ומטבע הגופים החומריים שלפעמים נופל בהם הפסד .יש לפעמים שפעולות שנועדו לטובת
חיי הגוף הכללי הזה (זה היעוד שמדבר עליו אבן סינא) ,כלומר שהן במהותו ,בטבע הכללי של חיותו ,פוגעות
באיבר פרטי אחד מסויים .וכמו שפעימת הלב ,מהצד הפרטי של הלב היא פעולה שוחקת ופוגעת .אם האיבר
הפרטי תופש את עצמו כחי נפרד לעצמו ,שיש לו תועלת פרטית משל עצמו ,הוא מרגיש שהוא נפגע ומתאונן על
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תם חלק שביעי ,ותם כל הכרך של הרמיזות וההערות העוסק בפיזיקה ומטאפיזיקה

חוסר צדק ואכזריות .אדם חכם לומד לצאת מנקודת המבט כאילו הוא גוף נפרד שעומד לעצמו ,ולהגיע להסתכלות
שמצד הגוף הכללי האחד הוא רק איבר ממנו ,ואז הוא כבר לא תופש את הרעה הפרטית שלו כרעה כלל ,כיוון
שמצד הגוף הכללי היא טובה הרי בעצם היא טובה ואין בכלל אפשרות לתפוש אותה כרע .זה תהליך של התבגרות.
נקודת מבט פרטית מפורדת ,ששופטת מה טוב לי ומה רע לי כאדם פרטי ,או אם הוא רוצה להחשיב את עצמו
כבעל חסד ודואג לכלל הוא גם מסתכל מנקודת המבט הפרטית של פלוני חברו ,זה משהו שדומה לאמת ,אבל
אינו האמת .ויש להתחשב רק במה שמתחייב מהאמת ולא במה שמתחייב מהדומה לאמת .מנקודת מבט שתופשת
את הקיום של האדם כפרטי ונפרד ,אין בכלל אהבה ,כי באופן כזה אי אפשר להתחבר עם משהו שמחוץ לי מתוך
ביטול העצמי .גם אם בונים עולם שלם של אהבה זה רק דמיון ,ובאמת הכל הוא רק "לתאווה יבקש נפרד" ,או
שהוא כמו העושים חסד רק כדי להגביה עצמם .מי שעושה חסד מנקודת מבט פרטית ,יכול לעשות חסד לאחרים
רק כפרטים נפרדים ,וזה יהיה רק אם הם דומים לו .הוא לא יתאחד עם החיים הכלליים שהם טוב וחסד באופן
כללי.
זה מה שכתב אבן סינא בסוף פרקנו שאין להסתכל על מה שדומה לאמת ולא לפעול לפי מה שמתחייב מהדומה
לאמת ,שהוא המוסר המקובל לפי מוסכמות החברה ,ומה שהמו"נ א' ב' קורא לו המפורסמות .וזו כוונת המו"נ ג'
י"ב שכתב" :וידמה כל סכל כי המציאות כולו היה בעבורו ,וכאלו אין שם מציאות זולתו לבד ,וכשיבואהו הענין
בחלוף מה שירצה ,יגזור מהמציאות כולו רע".
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נספח א'
על הדרך בעבודת האדם
לספר הרמיזות וההערות יש כרך נוסף העוסק בעבודת האלוהים ,ויש לו שייכות לצופיּות .1008הרמב"ם
הביא את תמציתו במורה נבוכים ג' נ"א .הכרך תורגם לאנגלית על ידי שאמס ענאתי ונמצא באינטרנט,
ונמצא גם בתרגום עברי על ידי יאיר שיפמן (נדפס באנתולוגיה של כתבי אבן סינא שבהוצאת אוניברסיטת
ת"א) .המושג 'מיסטיקה' לא שייך כלל לאבן סינא ,כי מיסטיקה פירושו דברים מעורפלים ,שנובעים מכח
הדמיון ,ואילו עבודת האלוהים שמדובר בה אצל אבן סינא נובעת מהפילוסופיה האריסטוטלית והיא
בהירה ומדוייקת וודאית ככל שניתן להשגת האדם להיות כזו .הצופיות היא זרם רחב מאוד שיש בו הרבה
אנשים וזרמים שחלקם רחוקים מאוד זה מזה בתפישותיהם ,חלק מהם עוסק במיסטיקה רגשית שלא
נובעת מדעת אלהים בבהירות שכלית גמורה ,ואין לזה שום שייכות לאבן סינא .לכן לדעתי יש לקרוא
לחלק הזה עבודת האלוהים ,כי כך קרא לזה הרמב"ם במו"נ ג' בתחילת פרק נ"א.
לשון הרמב"ם שם:
"עבודת משיג האמתיות המיוחדות בשם יתעלה ,אחר השגתו ,אי זה דבר הוא ,והיישירו להגיע אל העבודה
ההיא ,אשר היא התכלית אשר יגיע אליה האדם ".ומבואר שמדובר במשיג האמיתיות ולא במי שמפעיל
על עצמו אמצעים המביאים להתפעלות כח הדמיון".
לא כללתי את החלק האחרון בתרגומי ,כי אין בו חידוש למדני כמו שכתב המו"נ שם אלא הוא רק הדרכה
להנהגות מעשיות המועילות רק למי שעוסק בזה ,ואפשר לקרוא את הדברים בתרגומים הקיימים .בנוסף,
לדעתי אסור לבן דורנו לנסות לעסוק למעשה בעניינים אלה.
באופן כללי מאוד העבודה הזו היא עבודת התייחדות ,והיא התוכן של מה שנקרא אצל חכמי הקבלה
לייחד ייחודים.
עיקר העבודה הזו הוא מה שמתואר במו"נ ג' נ"א:
"זה הפרק אשר נזכרהו עתה ,אינו כולל תוספת ענין על מה שכללו אותו פרקי זה המאמר ,ואינו רק כדמות
חתימה ,עם באור עבודת משיג האמתיות המיוחדות בשם יתעלה ,אחר השגתו ,אי זה דבר הוא ,והיישירו
להגיע אל העבודה ההיא ,אשר היא התכלית אשר יגיע אליה האדם ,והודיעו איך תהיה ההשגחה בו בעולם
הזה עד שיעתק אל צרור החיים.
[]...
והנה בארה התורה כי זאת העבודה האחרונה ,אשר העירונו עליה בזה הפרק ,לא תהיה אלא אחר ההשגה,
אמר לאהבה את ה׳ אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם (דברים יא יג) ,והנה בארנו פעמים רבות כי
 1008הנהגות של טיהור המחשבה וסילוק המפריעים לדבקות באל ,שנובעות מתורת הסוד .נקרא לפעמים סּופיות
או סּופיזם (בערבית :صوفية) ,עיין ויקיפדיה .אבן סינא עסק בזה הרבה ,וכתב על זה הרבה ,ונחשב משום כך על
ידי חכמי דורו לקדוש חסיד ונביא .רבי אברהם בן הרמב"ם היה מהעוסקים בזה ,ומן הסתם גם הרמב"ם עצמו לפי
מה שכתב במו"נ ג' נ"א.
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האהבה היא כפי ההשגה ,ואחר האהבה תהיה העבודה ההיא ,אשר כבר העירו רז״ל עליה ואמרו זו עבודה
שבלב (תענית ב א) ,והיא אצלי שישים האדם כל מחשבתו במושכל הראשון ,ולהתבודד בה כפי היכולת.
[ ]...והאזהרה לעולם היא על ההשגות השכליות ,לא על הדמיונות ,כי המחשבה בדמיונות לא תקרא דעה,
ואמנם תקרא העולה על רוחכם (יחזקאל כ לב) .הנה התבאר כי הכונה אחר ההשגה היא להמסר אליו,
ולהשים המחשבה השכלית בחשקו תמיד ,וזה ישלם על הרוב בבדידות ובהתפרדות ,ומפני זה ירבה כל
חסיד להפרד ולהתבודד ולא יתחבר עם אדם רק לצורך הכרחי.
הערה ,הלא בארתי לך שזה השכל אשר שפע עלינו מהשם יתעלה ,הוא הדבוק אשר בינינו ובינו .והרשות
נתונה לך אם תרצה לחזק הדבוק הזה תעשה ,ואם תרצה להחלישו מעט מעט עד שתפסקהו תעשה .ולא
יתחזק זה הדבוק רק בהשתמשך בו באהבת השם ושתהיה כונתך אליה כמו שבארנו ,וחולשתו תהיה
בשומך מחשבתך בדבר זולתו .ודע שאתה ולו היית החכם שבבני אדם באמתת החכמה האלוהית ,כשתפנה
מחשבתך למאכל צריך ,או לעסק צריך ,כבר פסקת הדבוק ההוא אשר בינך ובין השם יתברך ,ואינך עמו
אז ,וכן הוא אינו עמך ,כי היחס ההוא אשר בינך ובינו כבר נפסק בפועל בעת ההיא .ומפני זה היו מקפידים
החסידים על השעות שהיו בטלים בהם מלחשוב בשם ,והזהירו ממנו ואמרו ,אל תפנו אל []...
ודע שמעשי העבודות האלו כלם ,כקריאת התורה ,והתפילה ,ועשות שאר המצות ,אין תכלית כונתם רק
להתלמד להתעסק במצות השם יתברך ולהפנות מעסקי העולם ,וכאלו אתה התעסקת בו יתעלה ובטלת
מכל דבר זולתו .אבל אם תתפלל בהנעת שפתיך ופניך אל הכותל ואתה חושב במקחך וממכרך ,ותקרא
התורה בלשונך ולבך בבנין ביתך ,מבלי בחינה במה שתקראהו ,וכן כל אשר תעשה מצוה תעשנה באבריך,
כמי שיחפור חפירה בקרקע או יחטוב עצים מן היער ,מבלי בחינת ענין המעשה ההוא ,לא מי שצוה
לעשותו ולא מה תכלית כונתו ,לא תחשוב שהגעת לתכלית ,אבל תהיה אז קרוב ממי שנאמר בהם קרוב
אתה בפיהם ורחוק מכליתיהם (ירמיהו יב ב).
ומכאן אתחיל להיישירך אל תכונת ההרגל והלמוד ,עד שתגיע לזאת התכלית הגדולה .תחלת מה שתתחיל
לעשות שתפנה מחשבתך מכל דבר כשתקרא קריאת שמע ותתפלל ,ולא יספיק לך מן הכונה בקריאת שמע
בפסוק ראשון ובתפלה בברכה ראשונה .וכשתרגיל על זה ויתחזק בידך שנים רבות ,תתחיל אחר כך ,כל
אשר תקרא בתורה ותשמענה ,שתשים כל לבבך וכל מחשבתך להבין מה שתשמע או שתקרא .וכשיתחזק
זה בידך גם כן זמן אחד ,תרגיל עצמך להיות מחשבתך לעולם פנויה בכל מה שתקראהו משאר דברי
הנביאים ,עד הברכות כולם ,תכוין בהן מה שתהגה בו ולבחון עניינו .וכשיזדככו לך אלו העבודות ותהיה
מחשבתך בהם ,בעת שתעשם ,נקיה מן המחשבה בדבר מעניני העולם ,הזהר אחר כן מהטריד מחשבתך
בצרכיך או במותרי מאכלך .וסוף דבר ,תשים מחשבתך במילי דעלמא ,בעת אכלך ,או בעת שתיתך ,או
בעת היותך במרחץ ,או בעת ספרך עם אשתך ועם בניך הקטנים ,או בעת ספרך עם המון בני אדם ,אלו
זמנים רבים ורחבים המצאתים לך ,לחשוב בהם בכל מה שתצטרך אליו מעניני הממון והנהגת הבית ותקנת
הגוף .ואמנם בעת מעשה העבודות התוריות לא תטריד מחשבתך אלא במה שאתה עושה כמו שבארנו.
אבל בעת שתהיה לבדך מבלתי אחר ,ובעת הקיצך על מטתך ,הזהר מאד מלשום מחשבתך בעתים הנכבדים
ההם בדבר אחר אלא בעבודה ההיא השכלית ,והיא להתקרב אל השם ולעמוד לפניו על הדרך האמתית
אשר הודעתיך ,לא על דרך ההפעלויות הדמיוניות .זאת התכלית אצלי אפשר להגיע אליה מי שיכין עצמו
לה מאנשי החכמה בזה הדרך מן ההרגל.
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אבל בהגיע איש מבני אדם מהשגות האמתיות ושמחתו במה שהשיג ,לענין שיהיה בו מספר עם בני אדם
ומתעסק בצרכי גופו ,ושכלו כולו בעת ההיא יהיה עם הש״י והוא לפניו תמיד בלבו ,ואף על פי שגופו עם
בני אדם ,על הדרך שנאמר במשלים השיריים אשר נשאו לאלו העניינים ,אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק
(שיר השירים ה ב) ,זאת המדרגה איני אומר שהיא מדרגת כל הנביאים ,רק אומר שהיא מדרגת משה רבנו
ע"ה ,הנאמר עליו ונגש משה לבדו אל ה׳ (שמות כד ב) ,ונאמר בו ויהי שם עם ה׳ (שמות לד כח) ,ונאמר
לו ואתה פה עמד עמדי (דברים ה כז) ,כמו שבארנו מענייני אלו הפסוקים .וזאת גם כן מדרגת האבות,
אשר הגיעה קרבתם אל הש״י עד שנודע שמו בהם לעולם ,אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב [ ]...זה
שמי לעולם (שמות ג טו) ,והגיע מהתאחד דעותם בהשגתו ,שכרת עם כל אחד מהם ברית קיימת ,וזכרתי
את בריתי יעקוב וגו׳ (ויקרא כו מב) .כי אלו הארבעה רצוני לומר האבות ומשה רבינו ,התבאר בהם מן
ההתאחדות בשם ,רצוני לומר השגתו ואהבתו ,מה שהעיד עליו הכתוב ,וכן השגחת השם בהם ובזרעם
אחריהם גדולה .והיו עם זה מתעסקים בהנהגת בני אדם והרבות ממון ומשתדלים במקנה ובכבוד ,והוא
אצלי ראיה שהם ,כשהיו עושים המעשים ההם ,לא היו עושים אותם רק באבריהם לבד ,ולבותם ודעותם
לא יסורו מלפני השם .ויראה לי כי אשר חייב היות אלו הארבעה עומדים על תכלית זה השלמות אצל
השם ,והשגחתו עליהם מתמדת ואפילו בעת התעסקם להרבות הממון ,רצוני לומר בעת המרעה ועבודת
האדמה והנהגת הבית ,היה מפני שתכלית כונתם היתה בכל המעשים ההם להתקרב אל הש״י קרבה גדולה.
כי תכלית כונתם כל ימי חייהם ,להמציא אומה שתדע השם ותעבדהו ,כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו
ואת ביתו אחריו (בראשית יח יט) ,הנה התבאר לך כי כונת כל השתדלותם היתה לפרסם יחוד השם בעולם
ולהיישיר בני אדם לאהבתו .ומפני זה זכו לזאת המדרגה ,כי העסקים ההם היו עבודה גדולה גמורה .ואין
זאת מדרגה שיחשוב כיוצא בי להיישיר להגיע אליה .אבל המדרגה ההיא אשר קדם זכרה לפני זאת ,אפשר
להשתדל להגיע אליה בהרגל ההוא אשר זכרנוהו .ואל השם נשא תחינה ותפילה להסיר ולהרחיק המונעים
המבדילים בינינו ובינו ,ואף על פי שרוב המונעים ההם הם מאתנו ,כמו שבארנו בפרקי זה המאמר,
עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם (ישעיהו נט ב)".
קיצור הדברים הוא שאחרי שהאדם השיג בשכלו את המושכלות השכליים האמיתיים של דעת אלהים,
כעת יש לו עבודה להתייחד עם המושכלות השכליים האלה.
זה דומה למה שאחרי שאדם התחתן עם בחירת ליבו ,והכיר אותה באמת ,כעת השלמת ידיעתו אותה היא
בהתייחדות עם אותה ידיעה אמיתית שיש לו לגביה .שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן
מקדם .כל חתן וכלה צריכים להיות כמו אדם וחווה בגן עדן ,שבעולם של החיבור ביניהם אין מציאות
לשום דבר אחר ,רק הם לבדם  -כל אחד הוא כל המציאות לגבי השני .בזמן תשמיש המיטה לא מטלפנים
לבנק לשאול על מצב החשבון.
העבודה היא להיות בזיווג מתמיד של התייחדות עם אותן אמיתות שכליות בהירות שהאדם השיג .כמו
שבמערת המכפלה אברהם ושרה היו במצב של זיווג אהבה נצחי ,כמבואר במסכת בבא בתרא נ"ח א'.
לאדם בן דורנו עבודה כמו שתוארת במו"נ ,וביתר אורך ופירוט אצל אבן סינא בכתביו הרבים המכונים
בטעות "הכתבים המיסטיים" ,תביא לתוצאה הפוכה ,והוא יאבד את עולמו ואת מעט השייכות שהיתה לו
לאלוהיו ולמציאות.
האל הוא המציאות המופשטת ,המזוקקת ,כשלעצמה ,לא הנבראים אלא המציאות בלי הנבראים ,בלי
ריבוי והגדרות ,מציאות אחת פשוטה לחלוטין בלי מורכבות כלל ,ובמציאות הזו מאוחר יותר בסדר
ההווייה הנבראים נוטלים חלק.
להתייחד עם האל זה להיות מחובר למציאות ,לנוכחות .וזה בכל הרבדים של המציאות.
יש בזמננו התחלות של חיפושים בכיוון הזה .מדברים על לחיות את הכאן ועכשיו ,להיות נוכחים ברגע,
במה שנמצא .לא לתת לזמן להריץ אותנו קדימה כל הזמן ולעקור אותנו מההווה .להקשיב לגוף ,להאט.
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יש תנועה שנקראת "מיינדפולנס" ,יש התעניינות בחכמות מהמזרח ,מדיטציה ,יוגה ,טנטרה ,וכיוצא בזה.
לענ"ד החיפושים האלה הם רק נבטים ,התחלות .לא ראיתי שאנשים באמת חיים כל היום באופן כזה,
בנחת ורוגע ושלום .משהו אצלנו בפנים פצוע ,והאטת החיים והפגישה איתם ,מפגישה אותנו איתו.
הלימוד של חכמת הקדמונים אמור לבנות ולעצב את כל התודעה באופן יסודי ושיטתי ,ולהביא את האדם
באופן אמיתי שלם ומלא למצב של שקט ,נוכחות ,נגיעה ,חיבור ,הקשבה ,כבוד.
החיבור אצלנו כל כך רחוק מאיתנו ,שהוא צריך להתחיל מהדברים הקטנים והפשוטים .מהמגעים
הפשוטים שלנו עם המציאות ,הפעולות הפשוטות ,הפגישות הפשוטות עם גופנו ,עם מי שאיתנו .להיות
שם ,לא מתוך מרוצה.
כשהחיבור מאוד עמוק ומלא ושלם ,הוא מתרכז בשורש ,ויש דברים חיצוניים יותר שנעשים הפרעה
ועקירה .לכן יש להתבודד ולהתייחד עם מה שהחכמה השיגה ,ואצלם השגת החכמה היא השגת המציאות
עצמה .החכמה שלהם בעצמה שותקת ,כמו שכתב המו"נ א' סוף פרק נ'.
אצלנו השגת החכמה היא רק מילים מתרוצצות ,למדנות חיצונית ,והרבה דמיונות .אין לנו משהו אמיתי
להתייחד איתו בתחום הזה ,לגעת בו ולמצוא אותו ממשי .וכמו שהזהיר המורה נבוכים" :אבל מי שיחשוב
בה׳ וירבה לזכרו מבלי חכמה ,אבל הוא נמשך אחר קצת דמיון לבד ,או נמשך אחר אמונה שנמסרה לו
מזולתו ,הוא אצלי ,עם היותו חוץ לבית ורחוק ממנו ,בלתי זוכר השם באמת ולא חושב בו ,כי הדבר ההוא
אשר בדמיונו ואשר יזכור בפיו ,אינו נאוה לנמצא כלל ,אבל הוא דבר בדוי שבדהו דמיונו כמו שבארנו
בדברנו על התארים .ואמנם ראוי להתחיל בזה המין מן העבודה אחר הציור השכלי"
ההתבודדות עם החכמה בנוסח הרמב"ם ואבן סינא או כל דרך שיש בה התבודדות והתעלות ורוחניות וכל
כיו"ב ,אצלנו היא בריחה מהמציאות ולא התחברות למציאות .לכן זו גם בריחה מהאלהים ומהחיים
ומהטוב והאור.
אין לי עניין מחקרי בתורת הקדמונים ,אני עוסק בה רק במידה שהיא תורת חיים .משום כך העדפתי לא
לתרגם את החלק הרביעי של הרמיזות וההערות.
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נספח ב'  -פרק שני מהמאמר על

החשק1009

באנתולוגיה של אוניברסיטת ת"א יש גם תרגום של המאמר של אבן סינא על החשק (הוא מפורסם בשם המאמר
על האהבה ,אבל אבן סינא קרא לו המאמר על החשק ,והכוונה למה שהיוונים קראו לו "ארוס") .המאמר תורגם
לאנגלית על ידי אמיל פקנהיים ונמצא ברשת .ראיתי חשיבות מיוחדת בפרק ב' של המאמר הזה ולכן תרגמתי אותו
כאן.1010

המאמר על החשק פרק שני
על מציאות החשק בישויות הדוממות הפשוטות
ישויות דוממות פשוטות מתחלקות לשלוש קבוצות ]1[ :חומר במובן האמיתי של המילה ]2[ ,1011צורה
מהמין שאינו יכול להתקיים באופן נפרד ]3[ ,1012ומקרים.
ההבדל בין מקרים ובין מין זה של צורות נמצא בעובדה שמין זה של צורה הוא מקיים את העצמים .לכן
מטאפיזיקאים קודמים ראו לנכון למיין את המין הזה של צורות בין העצמים ,כיוון שהוא חלק מהעצמים
שקיימים בעצמם ,ולא שללו מהן את ההגדרה של עצם ,רק בגלל שאינן יכולות להתקיים באופן נפרד בפני
עצמן  -כי כך הוא המצב של העצם החומרי .1013למרות זאת ,אפוא ,יש למנות צורות אלה בין העצמים,
וזהו משום שבמהותן הן חלק מעצמים כאלה מצד עצמן.
 1009המאמר נקרא המאמר על החשק (עִׁ ְשק) ולא המאמר על האהבה (מַ חַ בַ ה) .אבן אלגו'זי הגדיר שהמונח מדבר
רק על מי שאפשר להזדווג איתו ,ועיין במו"נ ג' נ"א מהו חשק .ואכן גם כלפי הבורא יש אופן של זיווג וכמו שכתב
המו"נ שם לגבי מיתת נשיקה .וע"ע בהלכות תשובה י' ג'.
 1010המאמר על החשק נחשב מבין הכתבים שהחוקרים קוראים להם "הכתבים המיסטיים" של אבן סינא .בלי ספק
כל דבר בכתבים האלה שיש לו משמעות מבחינת הפיזיקה או המטאפיזיקה ,אפשר ללמוד ממנו כשעוסקים
בפיזיקה ומטאפיזיקה.
 1011החומר הראשון ,ההיולי.
 1012יש צורות שיכולות להתקיים ללא גוף ,וכגון השכלים הנפרדים .המונח המדוייק לצורה כזו אצל אבן סינא הוא
שכל ,אם כי לפעמים זה נכלל במובן הרחב של "צורה" .לכן אבן סינא מבהיר כאן שאינו מתכוון לשכלים אלא רק
לצורות שכדי להתקיים בפועל הן מתלבשות בגוף .רוב צורות הדוממים אינן צורות זכריות אלא צורות נקביות,
של עצמים הומיאומריים ,שאנו קוראים להם חומר ולא עצם .עצם הומיאומרי הוא עצם שאם יחתכו אותו הוא
יישאר עם שמו .למשל גוש שיש או אבן או קרש או שעווה וכל כיו"ב חומרי גלם למלאכה ,חתיכת בשר ,וכל דבר
שאנו קוראים לו חתיכה של משהו או גוש של משהו .נהר או ים ,שלהבת ,עננים ועוד (בעניין הסיווג של צורות
לכאלה שאינן יכולות להתקיים בלי חומר וכאלה שיכולות ,פקנהיים מציין כאן לאל-נג'את ,ספר ההצלהan- ,
 najjahעמ' .)200
 1013כלומר שאינו יכול להתקיים בלי חומר או בלי צורה וכל אחד מאלה לבדו לא מספיק כדי שיתקיים 'עצם'.
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יותר מכך ,המטאפיזיקאים משווים לה ערך מיוחד ,כלומר לצורה ,מעל החומר ,ביחס להתעצמות
העצם .1014הסיבה לזה היא שהעצם מתקיים כעצם בפועל על סמך ההתעצמות של מין זה של צורה,

 1014פקנהיים תרגם.attainment of substantiality :
'עצם' פירושו דבר שנתפש כקיים (עיין מטאפיזיקה גמא א'-ב' ,ושם תחילת ספר זתא עד פרק ג' ובמטאפיזיקה
דלתא פרק ח') ,מכח שהוא מורכב מחומר וצורה (ההרכבה היא ההתעצמות של העצם ,היותו לעצם) ,כל אחד
מאלה לבדו לא יגרום שתהיה תפישה של 'מציאות' במובן של העולם הארצי החומרי ,ורק האיחוד שלהם מביא
לתפישה שיש כאן 'מציאות' .בעולם שמעל החומר המציאות נתפשת כמציאות מופשטת .המציאות בעולם
המופשט היא מציאות כלשעצמה ,לפני שיש דבר כלשהו שהוא זה שנמצא .בעולם הארצי אי אפשר לתפוש כלל
מציאות כשלעצמה בלי 'משהו' שהוא זה שנמצא .אפשר לתפוש אך ורק 'דבר' נמצא .צורה לחוד מגדירה את
הדבר אבל לבדה לא די בה לגרום לתפישה שהוא 'נמצא' ,החומר מעניק תפישה של מציאות (כמבואר בטימיאוס
של אפלטון מעמ'  49והלאה) אבל מצד עצמו הוא לא מגדיר שיש 'דבר' כלשהו (לכן צורה בלי חומר אפשר להשיג
מה היא ,רק שבלי חומר בעולם הארצי זה לא נתפש כ'נמצא' ממש .אפשר שאדם יאמר שנפש בלי גוף אינה
נמצאת ,הרי זה סתם אוויר ,לא שום דבר שיש בו ממשות .אבל הוא מדבר על 'נפש' ,הוא יודע לומר מה אינו נמצא.
לעומת זאת חומר בלי צורה כלל ,גם לא צורה הומיאומרית של מים או אוויר ,אין לו שום הגדרת מהות ולא תיתכן
בו שום תפישה .הוא לא קיים אבל אי אפשר לומר מהו זה שאינו קיים ,המילה חומר כשמדברים על משהו שאין
לו צורה ,כשהחומר אינו חומר של שום עצם ואין לו שום מהות ,היא רק מילה ,אין מאחריה הצטיירות בנפש
השכלית של שום תפישה) .ביחד הם יוצרים דבר שנמצא .אע"פ שמציאות העצם מוכרחת להיות מורכבת מחומר
ומצורה ,וחסרון אחד מהם ישלול לגמרי את מציאות העצם ,עדיין משקלה של הצורה בהיות העצם 'נמצא' ,גדול
יותר ממשקלו של החומר .זה משום שחומר לחוד לא נתפש בשכל ולא בשום כלי תפישה אחר ,ולעומת זאת
הצורה גם לפי תפישת כח הדמיון אין לה קיום בלי חומר ,נתפשת בשכל גם בלי החומר.
'מציאות' בשורשה היא היכולת להיות נתפש בכלי התפישה של האדם' .מציאות' היא דיבור של הבורא אל האדם,
וכמו שאמרו חז"ל בעשרה מאמרות נברא העולם .כיוון שלאדם יש כח דמיון יש מציאות של עצמים חומריים,
כיוון שלאדם יש שכל עיוני מופשט יש מציאות של שכלים נפרדים .כיוון שהצורה נתפשת יותר מהחומר היא
שייכת יותר למציאות העצם.
לשון הרמב"ם שם:
"לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע
שהוא מחובר מגולם וצורה ,ויודע שיש שם גופים שגולמם מחובר מארבעת היסודות ,וגופים שגולמם פשוט ואינו
מחובר רק מגולם אחד .והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל
בלא ראיית עין"
יש כאן את שלושת מדרגות המציאות שכתב בהלכות יסודי התורה ב' ג' ,עצמים ארציים שהם בחומר ד' היסודות,
גרמי השמיים שהם בחומר החמישי ,והשכלים הנפרדים מחומר לגמרי .לכאורה יש ברמב"ם כאן סתירה ,הוא כתב
"לעולם אתה רואה...צורה בלא גולם" ואחר כך כתב "והצורות שאין להן גולם כו'" .איך אפשר לדבר על צורות
שאין להן גולם אם לעולם אינך רואה צורה בלא גולם .אלא "לעולם אינך רואה צורה בלא גולם" זה בראיית החוש
וכח הדמיון והשכל הטבעי החישובי המילולי שאנו משתמשים בו ,וזה בעולם הארצי שקיים כתולדה מכח הדמיון.
ואחר כך כתב "והצורות שאין להן גולם כו'" זה בשכל העיוני ובעולם המופשט שהוא תולדה ממנו.
בזה נוכל להבין את החלוקה של אבן סינא לשני מיני צורות ,צורות שלא יכולות להתקיים בלא חומר ,וצורות
שיכולות להתקיים בלא חומר .המציאות נגזרת מהתפישה ,לכן המציאות של צורה לפי האופן שכח הדמיון תופש
אותה שונה מהמציאות של צורה לפי האופן שבו השכל העיוני תופש אותה .מזה נעשה שיש במציאות שני מיני
צורות שהווייתן שונה וממילא טבען ומהותן שונים.
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וכשהאחרון 1015קיים הוא מכריח את הקיום בפועל של העצם .1016משום כך נאמר שהצורה היא עצם באופן
קיום של 'בפועל'.1017
באשר לחומר ,הוא נחשב בין הדברים שמקבלים הווייה כעצם באופן כוחני .1018כי קיום בפועל לא בהכרח
נגזר מקיומו של החומר של העצם .לכן נאמר שזה עצם באופן קיום של 'בכח'.

 1015הצורה.
 1016חומר הוא אפשרות .בגוש השיש יש אפשרות למציאות של פסל בפועל .האומן מסיר מגוש השיש רק את
השיש המיותר שסביבות הפסל ,בגוף הפסל עצמו האומן לא נוגע כלל ,והרי הפסל הזה כמו שהוא לפנינו הוא
אותו הפסל עצמו שהיה קיים בתוך גוש השיש בלי שהשתנה כלל .הפסל בתוך השיש גבולותיו לא נקבעו ,לכן
צורתו לא נגלית ,ויש אפשרות שהאומן יגלף מגוש השיש פסלים אחרים .קביעת הגבולות על ידי מה שהאומן
מסיר את השיש המיותר שסביב הפסל ,מגלה את הצורה בפועל ,ומעתה הפסל לא קיים רק כאפשרות אלא קיים
כעצם בפועל .השינוי בין הקיום בכח לקיום בפועל לא שייך לחומר ,מצד החומר אותו חומר שהיה לפני הגילוף
הוא החומר שיש עכשיו .רק הצורה היא זו שהצטיירה בפועל על ידי פעולת הגילוף ומכוחה הפסל יצא מקיום
בכח לקיום בפועל .לכן בעצם מצד שהוא עצם שקיים דווקא בפועל יש לצורה חלק נכבד יותר מאשר לחומר .עיין
עוד בזה בספר התחלות הנמצאות מאת אלפראבי (בפרקים הראשונים).
 1017עי' מטאפיזיקה אטא פרק ו' (מ 7a1045והלאה) ,ובמטאפיזיקה תטא ח'  ,2b1050והדיון בזה הוא בכל ספר
תטא ,ועיין גם במטאפיזיקה קפא פרק ט' ,ויש עוד מקומות של דיון בנושא גדול זה.
 1018בכח ,כאפשרות.

ההבדל בין אפשרות ובין בכח
יש הבדל דק אבל עמוק וחשוב בין 'אפשרות' ובין 'קיום בכח' ,וכמו שמבאר אבן באג'ה (הנקרא אצל הרמב"ם
אבן אלצאיג) ,בספרו עילם אל נפס ,וכמו שרמז לדבריו גם באיגרת של הרמב"ם לאבן תיבון ,וזה נובע גם מדיוק
לשון הרמב"ם בהקדמה עשרים ושלוש לחלק ב' של מו"נ.
לשון הרמב"ם באגרת לרבי יהודה אבן תיבון:
"ההקדמה הכ"ג [מההקדמות לחלק ב' של המורה נבוכים] " -כי כל מה שהוא בכח ,ובעצמו קצת אפשרות ,יתכן
בעת אחת [הכוונה בעת כלשהי] שלא יימצא בפועל".
פירושה :יֵָאמֵ ר שהדבר בכח כשהיה תואר אחד מתאריו יֵעָ ֵדר עתה מן הדבר ההוא ,אלא שהוא מוכן לקבל התואר
ההוא ,ויֵָאמֵ ר בתואר ההוא שהוא כבר בדבר ההוא בכח ,כאמרנו בחתיכת ברזל שהיא סַ יִׁף בכח ,וכאמרנו בגרעין
שהוא תמר בכח .והדבר אשר הוא בכח עניין אחד [הכוונה עניין כלשהו .עניין אחד הוא צורת סיף על דרך משל,
ובחתיכת הברזל העניין הזה הוא בכח] ,בעצם הדבר ההוא אפשרות הימצא העניין ההוא [בעצם חתיכת הברזל יש
אפשרות שיימצא בה צורת סיף] ,כמו שתאמר בחתיכת ברזל שבה אפשרות שתהיה סיף.
ואמנם ידיעת ההפרש בין הכח ובין האפשרות הוא עניין דק וקשה מאוד על הפילוסופים הבקיאים ,וכבר דיבר
בזה בן אלצאיג בפירוש ספר השמע בדברים טובים מאוד.
ונאמר בדבר שהוא בפועל כשנתארהו בתואר נמצא בו ,כאמרנו בסיף שהוא סיף בפועל .הנה נתבאר לך כי כל מה
מה שהוא בכח דבר אחד ,אי אפשר בהחלט מבלתי שיהיה התואר ההוא נעדר ממנו בעת מן העיתים ,כי זאת חתיכת
ברזל ,לא יאמר בה שהיא סיף בכח אלא כשלא תהיה סיף בעת מן העיתים ,אמנם אם תהיה סיף לעולם אינה סיף
בכח ,אבל היא סיף בפועל עולמית".
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ההבדל בין 'בכח' ל'אפשרות' ,שאפשרות היא מבט על העתיד ,מה ייתכן שיקרה בעתיד (העניין תחת הזמן והוא
לא קיים בהווה ויש אפשרות שיהיה קיים בעתיד)' .קיום בכח' לעומת זאת הוא מבט על ההווה (מה שקיים תמיד
בהווה ,כלומר קיומו נצחי) .בעתיד לא יכול להתחדש שום דבר יש מאין ,יכולות רק להתממש אפשרויות שהיו
קיימות מקודם כאפשרות .רק מה שקיים בהווה בכח יכול להתממש בעתיד ,וכל מה שקיים בהווה בכח יתממש
בעתיד אם יהיה די זמן .המציאות היא סך האפשרויות וזה קיים תמיד מעל הזמן כקיום בכח .הקיום בכח הוא הצד
הנצחי של הקיום (וכמו שכתב אפלטון בטימיאוס שהזמן הוא צלם נע של הנצח)' .אפשרות' היא במבט שמתחת
לזמן והיא הסתכלות על העתיד ובדיקה האם אפשרי בעתיד שדבר זה יקרה ,אם הבדיקה מאשרת שהוא יכול
לקרות בעתיד ,כלומר שיש אפשרות שיקרה ,אז מזה אנו יודעים שבמבט שמעל הזמן הדבר קיים בכח כבר בהווה.
למשל יש גוש שיש ,ויש אומן שרוצה לגלף בו פסל מסויים .לא ידוע אם אפשר לגלף פסל כזה בגוש השיש ,כי
הדמות גובהה שני מטר ואולי גוש השיש ארכו המירבי הוא רק מטר ותשעים .אולי בתוך גוש השיש יש סדקים
שיגרמו שהפסל יתפרק .האומן בודק את גוש השיש ומודד ונניח שהוא מצא שיש אפשרות לגלף בו את הפסל
המבוקש .כשהוא אומר יש אפשרות ,הוא רואה בעיני רוחו את העתיד ,את הזמן העתידי שבו הוא יגלף את הגוש,
ורואה שאפשרי שבעתיד יקרה דבר זה.
כעת אפשר להסתכל על גוש השיש בהווה ולראות בעיני הרוח את הפסל השוכב עכשיו בתוכו ,ולדעת שהגילוף
רק יסיר את השיש המיותר שסביב הפסל (יוציא לפועל את צורתו) ,ולא יפעל שום דבר בגוף הפסל עצמו ,ואם כן
באמת הפסל עצמו שוכב כבר בהווה בתוך גוש השיש ,תמיד היה שם ותמיד יהיה שם (פסל מלאכותי לא יחזור
עם הזמן לגוש השיש ,אבל כל הנמצאים חוזרים ליסודות שמהם הורכבו ,שהם "גוש השיש" שלהם .מעפר באת
ואל עפר תשוב ,כשקיימים בפועל עדיין נמצא במקביל גם הקיום בכח שהרי תמיד יש בדבר כאפשרות ,בכל רגע,
שהוא יתפרק ויחזור ליסודות) ,ולזה הכוונה כשאומרים 'קיים בכח'.
אם מדברים רק על אפשרויות ולא על קיום בכח ,אין בזה תפישה של הנצח ,כי אין בזה הסתכלות על כך
שאפשרוי ות לא יכולות להתחדש יש מאין ,שהאפשרויות שקיימות קיימות כולן כבר מתחילת בריאת העולם וזה
לא ישתנה לעולם ,וזו המציאות הנצחית .העתיד הוא רק מימוש של אפשרויות שהיו קיימות מקודם .באמת אם
נסתכל על הנקודה הראשונה של הבריאה שהיא סך כל האפשרויות שנבראו ,כבר אנו יודעים את כל העתיד ,כי
העתיד יהיה רק מימוש זמני של האפשרויות האלה וחזרה אחר כך אל קיומן בכח .הדבר היחיד שלא צפוי לגבי
העתיד הוא הסדר של מימוש האפשרויות ולכמה זמן הן תימצאנה בפועל עד שתחזורנה לקיום בכח.
(רבי יוסף אבן כספי פירוש באופן אחר את החילוק בין בכח ובין אפשרות .עיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית
רשימה )16
ברמב"ן בראשית א' א' כתב:
"הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת .ואין אצלנו בלשון הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון "ברא";
ואין כל ה"נעשה"  -תחת השמש או למעלה  -הווה מן האין התחלה ראשונה .אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט
יסוד דק מאד ,אין בו ממש ,אבל הוא כוח ממציא ,מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל .והוא החומר
הראשון ,נקרא ליוונים "היולי" .ואחר ההיולי לא ברא דבר ,אבל יצר ועשה ,כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות
ותיקן אותן.
[ ]...והנה בבריאה הזאת ,שהיא כנקודה קטנה דקה ואין בה ממש ,נבראו כל הנבראים בשמים ובארץ".
הנקודה היא סך כל מה שאפשרי ,היא מסומלת כנקודה כי אין בה מצד עצמה שום דבר בפועל ,שום צורה
שהתממשה ,ולכן אין לה מידות .קיים בנקודה הזו בכח מטוס סילון ושזיף בטעם אבטיח וכיבוש האוורסט ,ואין
בה ריבוע שאורך צלעו שווה לאורך אלכסונו ,ויש לדון אם יש בה חד קרן ,כי מבחינה טבעית אינו אפשרי אבל
מבחינה פילוסופית אין מניעה שתהיה .אם שואלים אסטרונום האם ייתכן שאי פעם כוכב כלשהו יעבור בנקודה
מסויימת ,הוא מחשב ומשיב .הבירור של האסטרונום הוא חקירה של אותה נקודה ראשונה ,האם מונחת בה
האפשרות הזו .כי חוקי התנועה של גרמי השמיים נצחיים ,והם מכילים את כל האפשרויות ,לא יתכן שיקרה בעתיד
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הטבע האמיתי של צורה נקבע בכך באופן מוגדר ,וכן שאין לה שום דבר משותף עם מקרה ,כי האחרון
אינו מרכיב מהותי של העצם ולא יכול להחשב כעצם משום נקודת מבט.1019
אם זה ברור ,אז נמשיך לומר זאת :כל אחד מהישים הדוממים הפשוטים יש בו חשק מתחילת הווייתו,
שאינו פוסק ממנו לעולם ,והחשק הזה הוא סיבת הוייתו.1020
אשר לחומר ,הוא לא קיים במציאות כאשר הוא רק תשוקה לצורה ,1021וכשהוא קיים הוא קיים מכח שהוא
משתוקק לצורה .מסיבה זו תמצא שכשהחומר משולל צורה הוא ימהר לקבל צורה אחרת במקומה ,הוא
מה שלא היה אפשרי בהווה (כלומר תמיד ,מעל הזמן) ,כל העתיד של תנועות גרמי השמיים כבר נמצא בכח בתוך
חוקי התנועה ,כי הם קובעים מה אפשרי ומה לא אפשרי והעתיד יש בו רק את מה שהחוקים קבעו כאפשרי ,ולכן
החוקים והמתימטיקה הם חקר של מה שכלול באותה נקודה ראשונה .האסטרונום לא משער את העתיד אלא חוקר
את הנצח .המציאות המתימטית היא המציאות של אותה נקודה ראשונה ,כי המתימטיקה חוקרת את האפשרויות,
וקובעת אותן לא במבט אל העתיד אלא במבט שהוא על-זמני ,כלומר זה הקיום בכח שהוא אותה נקודה ראשונה.
מה שאין אפשרות שאחת ועוד אחת תהיינה שלוש או כל מספר אחר מלבד שתיים ,זה לא תחזית לעתיד שבעתיד
לא יקרה שנצרף אחת ועוד אחת ונקבל תוצאה שונה משתיים ,אלא זה מדבר על העבר וההוה והעתיד ביחד ,זה
מעל הזמן ,זה מדבר על המציאות בכח.
הבנת החילוק בין 'אפשרות' ובין 'קיום בכח' ,פותחת לאדם התחלת אחיזה במדרגה הראשונה של סולם הלימוד
העיוני שמעלה את האדם למבט על המציאות כולה (לא רק המתימטיקה) שרואה אותה במבט שהוא לא שבוי
בתפישת הזמן" .עַ בְ ֵדי זְ מָ ן עַ בְ ֵדי עֲבָ ִׁדים הֵ ם  -עֶּ בֶּ ד ֲא ֹדנָי הּוא לְ בַ ד חָ פְ ִׁשי .עַ ל כֵן בְ בַ קֵ ש כָל-אֱנוֹש חֶּ לְ קוֹ" ,חֶּ לְ ִׁקי
ָאמ ָרה נַפְ ִׁשי".
ֲא ֹדנָי!" ְ
 1019אם מדען יאמר שלהיות בן הגזע הארי או לא להיות שחור עור וכל כיו"ב זה מרכיב מהותי של העצם אדם,
של צורת אדם ,וזה נכלל בהגדרת העצם 'אדם' לא פחות מלהיות חי מדבר ,אין שום אפשרות לסתור את דבריו
בהוכחה .זה רק עניין של התבוננות בשכל העיוני שרואה את המהות של דברים בראייה ישירה בלתי אמצעית ,כמו
שעין רואה את המציאות ויודעת שעכשיו יום ולא לילה גם אם מישהו אומר שזה לילה ,ואין אפשרות להוכיח
שהוא טועה.
 1020המציאות מתחי לה מהחומר הראשון שהוא ההעדר ,הוא החלל הפנוי של הצמצום שכתב האר"י בעץ חיים
שער א' ענף ב' .ההעדר חושק ביש ,באור אין סוף ,שהוא זה שנעדר ,שאליו הכיסופים והחשק ,ושהחשק אליו
מצייר ציורים אודותיו ,הן האידיאות .וכמו שרחל המשוררת התגעגעה לילד והגעגוע שלה הוא זה שצייר את
דמותו של הילד שהוא הנעדר שאליו הגעגוע ,אורי ,שמצוייר בשיר "עקרה" (עי' מאמרים ומקורות נלווים א' .)7
והרי שכל הנמצא היסוד הכי ראשון של מציאותו הוא החשק .בהלכות יסודי התורה כתב שהכל לא נמצאים אלא
מאמיתת הימצאו .ובפירוש הראב"ד על ספר יצירה בהקדמה כתב ש"אמיתת הימצאו" זה החומר הראשון ,דהיינו
ההעדר .הכל נמצא כי הגעגוע של ההעדר מצייר אותו כציורי געגוע אל מי שנעדר ,הצורות הן המציאות ,המציאות
אינה אלא רק געגועים ,והרי שהכל נמצא מההעדר .כל הנמצא אינו אלא אֶּ רוֹס ,חשק ,וכמו שכתב אפלטון
ב"משתה".
 1021התשוקה היא העדר ולא מציאות .התשוקה של עקרה לילד היא רק העדר של ילד .אחר כך מההעדר מצטיירת
צורה של ילד שיכול להיות קיים במציאות כתיאור דמות בשיר ,שהיא המושא לגעגוע ,אבל הגעגוע כשלעצמו
ללא הציור של הילד שאליו מתגעגעים ,הוא רק העדר ,הוא אינו משהו שיש לו מציאות ,למרות שהוא מורגש
ככיסופים אין סופיים ולא מוגדרים כלל.
זה מה שכתב אפלטון בטימיאוס ( עמ' )52על החומר שאין בו צורה ,על הכיסופים שלא יודעים למה הם נכספים,
שאין בהם שום ציור של מה שחסר להן ,רק חסרון אילם וגמור .כמו יללת תן ,כמו תקיעת שופר:
"שלישי [אחרי הדמות שאינה משתנית (תחילת הצמצום כהתגלות של אור אין סוף בלתי נתפש) ,והדבר שנקרא
בשמה של הדמות ודומה לה (האידיאות המופשטות)] הוא החלל [העיגול הריק של הצמצום שכתב האר"י בעץ
חיים שער א' ענף ב'] אשר קיים לעולם ונמנע ממנו כליון; הוא ממציא משכן לכל המתהווה; ואותו משיג  -בלא
תחושה  -שיקול דעת מסויים שאינו כשר מלידה [כלומר ממזר .יש לזה שייכות לכשפים ,עיין בזה עיונים
535

נספח ב  -פרק שני מהמאמר על החשק מאת אבן סינא

תמיד נשמר מלהיות לא-נמצא באופן גמור .כי זה חוק בל-יעבור שכל הישים בטבעם נפחדים 1022מחוסר
מציאות מוחלט .אבל חומר הוא המקום של ההעדר .כך ,בכל עת שצורה אינה באופן מהותי מתעצמת בו,

בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ;]55אך כמעט לא ייתכן לראות בו ענין לאמונה [הכוונה תפישה שכלית בהירה].
והוא הדבר שאנו מביטים אליו כבחלום ,ואומרים שכל מה שישנו צריך שיהא במקום כלשהו [כלי קיבול שהוא
הריק שמאפשר מקום לנבראים ,הוא הגעגוע שמאפשר מקום להצטיירות הצורות .בלי געגוע לילד לא יצטייר אצל
המשוררת דמות ילד שירית ,והרי שהגעגוע הוא המקום של הדמות] ,ומה שאיננו עלי אדמות ,ולא באיזה שהוא
מקום בשמיים ,אינו דבר".
ההעדר הוא אפשרות שיהיה ילד ,ולמרות שאפשרות זה לא דבר שקיים אפשר להתגעגע לחסרון שבחוסר מימוש
האפשרות .זה נחשב העדר שקיים ,וכמו שהאריך לבאר אפלטון ב"סופיסטן" .על העדר שקיים נכון לומר שאינו
במציאות ונכון גם לומר שהוא קיים במציאות כ'העדר' (כמו למשל שציור בדרך של מגזרת נייר קיים כציור למרות
שהוא רק העדר של נייר .ההעדר הוא כמו צל של מה שנעדר ,הוא מכיל את הצורה שלו ולכן הוא קיים ,אבל הוא
קיים כהעדר כי זו צורה חקוקה של מה שנעדר ולא מה שנמצא .כמו צורת השקע שנשארה במיטה אחרי שהישן
קם ממנה ,יש בה משהו מהווייתו ,זה ציור של געגוע ,יש כאן משהו ממנו ,אם הוא מת זו תהיה מזכרת טעונה
ברגש .העדרו בלבד 'נמצא' כאן באופן המציאות המיוחד של 'העדר') .מה שאינו אפשרי כלל אי אפשר להתגעגע
אליו ,הוא לא נעדר ,כי העדר מצריך שיהיה 'משהו' שהוא זה שנעדר .ההעדר הוא אפשרות שמה שנעדר יהיה
נמצא ,נמנע הוא מה שאינו אפשרי כלל ,הוא אינו נמנעות של 'משהו' .כשאומרים שנמנע שיהיה מרובע שאורך
אלכסונו שווה לאורך צלעו ,אין הכוונה שאפשר לחשוב על מרובע כזה כאפשרות ולומר שמה שנמנע הוא
המימוש ,אלא זו אינה אפשרות כלל והמילים שאומרות 'מרובע שאורך אלכסונו שווה לאורך צלעו' אינן תיאור
של אפשרות שלא תתממש אלא רעש בעלמא ,לא עומד מאחריהן שום דבר ,ולכן אין זה חסרון ביחס לאלוה אם
אינו יכול לברוא דבר כזה .עיין בזה במו"נ ג' ט"ו.
כוונת אבן סינא כאן שאמנם יש צד שבו ההעדר נמצא כהעדר ,שהרי תשוקה לצורה נמצאת כאן ,אבל החומר מצד
עצמו לא קיים כשהוא רק במצב של תשוקה לצורה ,כי אין 'משהו' שהוא זה שמשתוקק בתשוקה הזו לצורה.
'משהו' זה רק מה שמוגדר ,שיש לו גבולות ,שיש לו מהות כלומר צורה .כאן כיוון שהחומר בעצמו חסר צורה
לחלוטין ,אין לו שום מהות ושום הגדרה ,הוא לא 'משהו' ,אין מי שמתגעגע ,זה הגעגוע המופשט כלשעצמו ,זה
חלל פעור בלבד ,תהום ,תוהו ,ולכן כתב שהוא לא נמצא.
 1022פקנהיים תרגם יפה .shy away :זה מעביר את הצד של רגש חי שיש בזה.
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החומר יהיה שווה להעדר יחסי ,1023ואם חומר לא יהיה קשור לצורה כלל ,אז יהיה העדר מוחלט .1024אין
כאן צורך באגן כדי לגלות שאלה מים .חומר הוא כמו אשה נחותה ואשמה שמנסה למנוע מהכיעור שלה

 1023שתי המשמעויות של "העדר מוחלט" (נקרא לפעמים גם העדר גמור)
'ההעדר שקיים' שדיברתי בו בהערה לעיל ,שנקרא גם העדר שאינו מוחלט ,או העדר יחסי כמו שקורא לו כאן אבן
סינא' .ההעדר המוחלט' הוא מה שאינו נמצא כאפשרות בחומר הראשון ,ולכן אין שום דרך להעלותו על הדעת
או לציירו בדמיון ,וכמובן שאחרי שאינו קיים כאפשרות הוא בוודאות לעולם לא יתהווה להיות נמצא .על ההעדר
המוחלט איננו יודעים מאומה ,אין שום דרך לשער לגביו השערות כלשהן ,אי אפשר לחשוב עליו כלל .האפשרויות
הקיימות בחומר הראשון אינן אין-סופיות .יש אין סוף אפשרויות אבל זה אופן של אין סוף כמו שאפשר לחלק
גוף לאין סוף חלקים ,מה שאריסטו בפיזיקה ג' מפרק ד' והלאה קרא לו אין סוף בכח .למשל אמן יכול לגלף בגוש
שיש אין סוף פסלים שונים ,אבל רק אם ארכם אינו גדול משל גוש השיש .זה אין סוף מוגבל .אריסטו מוכיח שלא
יתכן שיש אין סוף בפועל של אפשרויות .מכיוון שיש סוף לאפשרויות הרי יש מה שמחוץ לסוף הזה .זה הדבר
היחיד שממנו בכלל עולה לתודעה המושג של העדר גמור ,אבל כאן זה מסתיים .יותר מזה אין שום תפישה בזה
כלל.
ומזה נלמד את הגדרת ה'יש' ,שכל מה שאינו העדר מוחלט הוא ה'יש' ,וכלול בזה ההעדר היחסי .ההעדר המוחלט
הוא הצד השני של הידיעה שהמציאות אינה אין סופית ,ומכח זה היא 'אחת' כמציאות ,כי ההעדר המוחלט הוא
מחוץ לה ,ולכן כולה רק מה שאינו נעדר באופן מוחלט ,מקשה אחת של מציאות גמורה.
אין הכוונה שאין לה בחינות התגלות שונות ,אבל כמציאות כשלעצמה היא אחת .אם היא לא היתה סופית לא
היינו יכולים לומר שהיא 'אחת' כמציאות .זה השורש של מה שכתב אריסטו שאין ריק בעולם .וכלשון המו"נ א'
ע"ב:
"דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו הוא איש
אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות ,והשתנות עצמיו ,רוצה-לומר עצמי זה הכדור בכל מה שבו ,כהשתנות
עצמי איש איש מבני אדם על דרך משל .וכמו שראובן על דרך משל הוא איש אחד ,והוא מחובר מאברים
מתחלפים ,בבשר ועצמות וגידים ,ומליחות משתנות ,ומרוחות ,כן זה הכדור בכללו מחובר מן הגלגלים ,ומן
היסודות הארבעה ,ומה שהורכב מהם ,ואין רקות בו כלל ,אלא מקשה מלא".
(החלל הריק שיש בין הכוכבים ובין חלקיקי החומר ,או אם נחשוב על תיבה ונחשוב שהיא ריקה לגמרי ,הוא
החומר החמישי ולא ריק אמיתי ,שהרי אפשר למדוד את גדלו ולהגדיר את מיקומו ואם כן יש משהו שמודדים
אותו ושתופש מקום ,אחרת לא היה מה למדוד ,וזה לא ריק אמיתי .הנרבוני על מו"נ א' ע"ב והשם טוב שם כתבו
שהחומר החמישי הוא מרחקים ריקים ,וזה פשוט .ריק אמיתי המדע המודרני לא יכול להכיר כי אין שם מה למדוד
ואין במה לצפות ולא יתכן שזה ישפיע במשהו על הנמצא כי זה לא שום דבר ,כך שאין שום דרך אמפירית להגיע
לזה)
זה מה שכתב אריסטו בפיזיקה ג' פרקים ו'-ז' שה'כל' ,ה'שלם' ,שמוגדר על ידי גבול שאמנם כולל את כל הנמצא
אבל אינו אין סופי כי יש לו גבול (גבולו הוא שהוא כולל רק את מה שנמצא ולא את ההעדר המוחלט) ,הוא מכיל
את האין סופי והאין סופי הוא בחינת חומר לו .מה שאומרים שהאלוה 'אחד' נובע מזה (אין סופי אינו אחד ,כי
אין לו גבול והגדרה ואינו יכול להיות מוגדר כאחד) ,האלוה הוא המציאות ,והמציאות כלשעצמה היא אחת ולכן
האלוה אחד .המושג 'אחד' ('הכל'' ,השלם') תלוי בגבול ,האין סופי אינו 'אחד' .לכן אחדות האל נובעת מדברי
אריסטו (במטאפיזיקה ג' מפרק ד' והלאה) שאין מציאות לאין-סופי.
האין סוף ברוך הוא שכתב האר"י בספר עץ חיים ,הוא לא 'אחד' .אי אפשר לומר עליו אין עוד מלבדו .כי המושג
'מלבדו' לא התחיל להתקיים כלל גם לא כמשהו שאפשר להעלות על הדעת ולשלול .הוא לא קבוצה שכוללת
הכל ,כי גם לקבוצה כזו יש בחינת גבול מעם שהיא קבוצה ,למרות שאין שום דבר מחוץ לה' .אחד' פירושו שהוא
לא ריבוי ,באין סוף ברוך הוא עוד לא התחיל הריבוי גם לא כאפשרות ,עוד אין אפשרות כלל להעלות על הדעת
ריבוי ולכן אי אפשר לשלול את הריבוי .ה'אחד' הוא לא צורה כי הוא כולל הכל ואין מחוץ לו ולכן אין גבולות
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בעלי שני צדדים שמציירים צורה .אבל הגבולות שלו הם שורש שאחר ממנו משתלשלת בסדר ההוויה האפשרות
שתהיה צורה ,זו ספירת חכמה ,שהיא סוף הצמצום (מעליה זה תחום מעבר בין צמצום ללא-צמצום).
ה'אחד' של אריסטו זה כבר ספירת החכמה שהיא הנקודה שכתב הרמב"ן .אחרי שיש אחד ,אז האין סוף הוא
מתחת לאחד ,הוא בחינת חומר לאחד ,האחד מכיל אותו ,כמו שכתב את כל זה אריסטו בפיזיקה ג' פרק ו' .למשל
אם יש גליון נייר בגודל אין סופי ,הנייר לא נתפש ולא נחשב קיים כלל ,כי בלי שום גבול אין לו שום צורה ,ואין
קיום בלי צורה .המשל לאין סוף הוא הנייר .ואז ציירנו על הנייר עיגול שתוחם את הנייר הזה .כעת הנייר שבתוך
העיגול נחשב קיים ,כי יש לו גבול וצורה .מה שמחוץ לעיגול נשאר לא-קיים .לכן העיגול הוא 'אחד' כי אין שום
דבר מלבדו ,ובכל זאת יש לו גבול .מעתה העיגול כולל הכל ,אין מחוץ לו ,הוא הקבוצה של כל מה שיש .כעת
הנייר הוא רק חומר לעיגול ,העיגול מכיל את הנייר .העיגול הוא עיגול הצמצום שכתב האר"י בעץ חיים שער א'
ענף ב' .אחרי הצמצום האין סוף הוא בחינת חומר לאחד ,והאחד מכיל את האין סוף .מקור הצורות הוא באחד,
שם הגבול ,ומקור החומר הוא באין סוף ,כי האין סוף חסר כל הגדרה וכל יכולת תפישה ,כלומר אין בו שום צורה,
וזו הגדרת החומר הראשון .מבחינה זו מה שיותר גבוה הוא החומר .הוא חוזר לאין סוף ברוך הוא בבחינת סופו
נעוץ בתחילתו .ובחומר מתגלה המקרה שהוא גילוי לרצון הראשון האלוהי הפשוט .וגם מצד זה החומר הוא
הבחינה הכי גבוהה.
בחיים המעשיים בחינה זו קצת מתנוצצת בכך שלפעמים חלומות ,הקשבה לגוף ,מגע ,אפילו חפצים ,מגלים דברים
שהחכמה לא היתה יכולה ,מובילים למקומות נכונים של ריפוי ואמת וחיים ,יותר מהחכמה.
הדבר היחיד שגורם לנו לדעת על ההעדר המוחלט הוא ההוכחה של אריסטו שהמציאות סופית .כיוון שיש לה
סוף הרי לא הכל כלול בה ,ומה שלא כלול הוא ההעדר המוחלט .קו הגבול שסובב את המציאות ומגדיר אותה
כסופית וכ'אחד' הוא הגדרת הקבוצה של כל מה שנמצא .זו הגדרה וגבול ומצד שני אין מה שיוצא מחוץ לזה,
שהרי אין משהו מחוץ לאלוהות ,זה גבול שיש לו צד אחד בלבד ,כמו הגבול של כדור המציאות הסופית .למשל
בזמננו מקובלת התיאוריה הפיזיקלית של המפץ הגדול שלפיה היקום סופי .מה שמאחרי הגבול של היקום אינו
גם לא חלל ריק .אם ניסע מהר יותר ממהירות התפשטות היקום ,ונגיע לגבול היקום ,איך הגבול ייראה? אם הוא
ייראה כמו גדר או חומה אז הרי ייתכן שאפשר לעבור את החומה ולהגיע לצידה השני ,גם אם כעת אין בו שום
דבר ,לפחות במחשבה .אלא וודאי אין בכלל שום צד שני .לכן לא נראה שום גבול או גדר או חומה .מה שנראה
הוא אותו דבר שאנו רואים כעת ,נהיה 'נמצאים' כשהגענו לגבול היקום ועובדת הימצאנו היא עצמה תהיה שאנו
עדיין בתוך הגבול ,כי לעבור אותו פירושו להיות בחוסר מציאות מוחלט ,זה הפירוש של לעבור לצד השני של
גבול היקום .הגבול יראה לנו כמו שהוא נראה כעת כלומר רק כידיעה שהיקום סופי ושנגזר מהסופיות שיש היפך
מוחלט למושג 'מציאות' אע"פ שההיפך הזה אינו נתפש במחשבה כלל .הגבול של המציאות הוא מושג מופשט,
אם ניסע בחלל בכל מהירות שהיא לאורך כל זמן שהוא לעולם לא נגיע אליו .בתיאוריית המפץ הגדול מונח בהכרח
שהחומרי נברא מהמופשט (והזמן נברא מהנצח) ,מה שהיה "לפני" המפץ הוא המופשט ,והמופשט הוא מה שגם
כעת נמצא מחוץ לגבול כדור היקום .המטריאליזם לא יכול לתפוש את המופשט כמציאות ,לכן המחשבה של
המדע בן זמננו משתבשת וחדלה כשהיא מגיעה לשאלה מה היה לפני המפץ הגדול ומה יש מחוץ לגבול היקום
המתפשט ,לאן הוא מתפשט? בהכרח יש לומר שההתפשטות של כדור המציאות היא לא התפשטות לתוך 'מקום'
כלשהו (כי אין מחוץ לו 'מקום' כלל ,גם לא מקום ריק) ,והרי כל התפשטות שאפשר לחשוב עליה נכנסת לחלל
ריק כלשהו ,ומחוץ ליקום אין חלל ריק .ואם כן ההתפשטות מוכרחה להתפרש לא כהתפשטות אלא כבריאה
מחודשת יש מאין ,שקורה באופן מתמיד.
גם השאלה על מה היה לפני המפץ מובילה בהכרח לבריאת יש מאין .ה'אין' כאן הוא אין מוחלט ,זה המופשט
שהוא מה שאנו קוראים לו האלוה .והמפץ בהכרח יתפרש כמו הצמצום ,הוא לא מתגלה רק כאין אלא גם כיש,
יש שהוא גילוי על דרך צמצום של האין.
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להתגלות ,ובכל עת שהצעיף שלה נחשף היא מכסה על חסרונותיה בשרוולה .1025נקבע אם כן שהחומר
יש בו חשק מיסוד הווייתו.
אשר למין הצורה שאנו דנים בו כאן ,1026המציאות של חשק שיש בה מיסוד הווייתה גלויה משתי בחינות:
[ ]1אופן אחד של הוכחה נמצא במה שהצורה ְדבֵ קָ ה במצע שלה 1027ומתנגדת לדברים שהיו מסירים אותה
ממנו; [ ]2האופן השני של הוכחה נמצא בדבקות הצורה בשלמויות שלה ובמקומות הטבעיים שבהם
קורה שהיא נמצאת בשלמויות אלה ,ובתנועתה המשתוקקת כלפי מקומות אלה כשהיא מופרדת מהם ,כמו

ההעדר היחסי ,כלומר שהוא העדר של משהו ,אינו העדר כלל .אפלטון מאריך בזה ,למשל אם אני אומר שנעדר
ממשהו הצבע האדום הכוונה שיש לו צבע רק לא צבע אדום ,הוא ירוק או בכל צבע אחר שאינו אדום ,והרי שלא
נעדר כאן כלום ,רק אמרנו איזה צבע יש לו ואמרנו אמירה חיובית עליו שהוא אחד מהצבעים שאינם אדום (עיין
בסופיסטן מאת אפלטון מעמ'  ,237וביותר בעמ'  .)258כשבאים להבדיל בין ההעדר היחסי ובין ההעדר המוחלט
שמחוץ לכדור המציאות (ה'אין' שממנו נברא ה'יש מאין' שהוא האין סוף ברוך הוא) ,אז ההעדר שהוא העדר של
משהו ,העדר של היש ,כיסופים ליש ,נקרא 'העדר יחסי' .הוא מתייחס ליש בכך שהוא נכסף אליו ,שחקוקה בו
צורתו כמו בחקיקת אותיות על לוח ,ובזה יש לו אופן של מציאות כהעדר.
אבל כשבאים להבדיל בין ההעדר היחסי ובין חלל ריק כמו החלל שיש בין הכוכבים או בין חלקיקי היסוד של
החומר ,אז קוראים להעדר היחסי העדר מוחלט .החלל הריק יש לו מקום ומידות ,ולכן הוא יש גמור שקיים בטבע
כמו שאר הישים ,הוא החומר החמישי .החומר הראשון שהוא ההעדר היחסי אין לו מידות ואין לו מקום .הבוהו
הוא צורה בחומר הראשון וזה כבר בחינת עצם ואף על פי שעוד אין שם תלת ממדיות בפועל וזה עוד לא החומר
החמישי ,הבוהו גם יכול להחשב כהעדר ביחס למה ששייכת אליו צורת התלת ממדיות בפועל ,וביחס לזה החומר
הראשון ההתחלתי יכול להיקרא העדר גמור .כך שבכל מקום שמדובר על העדר מוחלט או גמור ,צריך להבין לפי
ההמשך והעניין האם מדובר על ההעדר שנמצא כהעדר ,כלומר נקודת החומר הראשון ,ההיולי ,או שמדובר על
העדר מוחלט עוד יותר שהוא מחוץ לכדור המציאות לחלוטין ,שזה האין סוף ברוך הוא.
 1024כלומר כל עיקר מציאותו של החומר היא ההשתוקקות לצורה ,ההשתוקקות כלשעצמה היא היא ההעדר.
ההשתוקקות היא חסרונו של הדבר שאליו משתוקקים ,כשלעצמה היא העדר צרוף ,בלי משהו שהוא המשתוקק.
החומר הראשון הוא ישות מופשטת ,בעולם המופשט יחס קיים לפני שיש את הדברים שמתייחסים זה לזה .האהבה
קודמת בסדר ההווייה למציאות האוהבים .לכן בעולם המופשט אפשר שמציאות תהיה השתוקקות כשלעצמה
לפני שיש משהו שהוא זה שמשתוקק .ללא ההשתוקקות לא יהיה בכלל שום דבר גם לא העדר.
 1025כשהמחשבה מנסה לתפוש את החומר הראשון שאין בו צורה היא בעל כרחה מייד תופשת אותו עם צורה
כללית כלשהי ,התוהו תמיד נתפש כבוהו .ועין בזה טימיאוס עמ'  49,ובעמ'  52שם כתב על החומר הראשון:
"שלישי הוא החלל אשר קיים לעולם ונמנע ממנו כליון; הוא ממציא משכן לכל המתהווה; ואותו משיג  -בלא
תחושה  -שיקול דעת מסויים שאינו כשר מלידה; אך כמעט לא ייתכן לראות בו ענין לאמונה [כלומר ידיעה שכלית
ברורה וודאית ומדוייקת] .והוא הדבר שאנו מביטים אליו כבחלום ,ואומרים שכל מה שישנו צריך שיהא במקום
כלשהו  ,ומה שאיננו עלי אדמות ,ולא באיזה שהוא מקום בשמיים ,אינו דבר .ומהיותנו נתונים במצב זה של חלום,
אין ביכולתנו להתעורר ולהבחין את ההבחנות האלה ושכמותן "...עיין שם בכל העניין.
"שיקול דעת שאינו כשר מלידה" הכוונה שהוא ממזר .זה משום שמה שהחומר מראה את עצמו כתחילת הקיום
הוא כעין כישוף ,עיין בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .55
 1026הצורה שלא יכולה להתקיים בלי להצטייר בחומר.
 1027דהיינו החומר.
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שקורה עם הצורות של חמשת הגופים הפשוטים
הסוגים היחידים של מה שבו הצורה ְדבֵ קָ ה.1030

והדברים המורכבים מארבעת היסודות .1029אלה

 1028ארבעת היסודות הפשוטים ,אש רוח מים עפר ,והיסוד הפשוט החמישי שממנו גרמי השמיים.
החומר החמישי תנועתו סיבובית ,האש עולה למעלה והעפר למטה והרוח והמים נעים לפי טבעם .וכן הגופים
המורכבים מד' היסודות נעים לפי טבע היסוד שאיכותו שולטת במזג שלהם .אלה המקומות שבהם צורת הגופים
מגיעה לשלמותה ,באש הוא המקום הגבוה ביותר בעולם שתחת גלגל הירח ,בעפר במקום הנמוך ביותר ,וכן כל
אחד לפי טבעו .אלה המקומות שבהם טבע היסוד מתגלה בשלמותו .טבע העפר שהוא יבש וקר ועכור ולא נוטה
לתנועה ,טבע זה מצטייר בשלמותו כשהעפר נמצא מתחת לשאר היסודות .טבע האש שהיא פעילה וקלה וזכה
וטבע זה מצטייר בשלמותו כשהיא מעל כל היסודות .לכן צורת העפר רוצה לנוע למטה כדי להשלים את מה שהיא
מגלה וצורת האש למעלה וכן הלאה .הצורה היא ציור ,ושלמותה היא שלמות של ציור ,כלומר לגלות בשלמות
את התוכן של הציור לפי שפת הציור .למשל אם הצייר רצה לצייר שחור כהה ,וחומר הצבע שלו גרוע באיכותו,
והוא לא כהה די הצורך אלא אפור בהיר מדי ,אם היו חיים לצבע הוא היה רוצה להיות כהה יותר כדי להשלים את
מה שהוא מגלה ,ובזה להשלים את הציור בכללותו .כשהעפר נמצא מתחת לשאר היסודות הוא כמו שחור כהה.
אם הוא מעליהם הוא כמו שחור בהיר מדי ,אפור ,והוא רוצה לנוע למטה כדי להיות במקומו ובכך צורתו תשיג
את שלמותה .הרצון הזה להשלים את תפקידו כצבע בציור הוא החשק שיש בעפר.
במורה נבוכים א' ע"ב ביאר זאת במשל  -יש איברים שיש להם כח תנועה עצמי ,מכח שיש להם נפש עצמית שהיא
כמו איבר בנפש של כלל הגוף ,ויש בחינה בה יש לנפש האיבר כח חיים משלה .וכגון עיניים או לב וכל כיו"ב.
ויש איברים שנראה כאילו הם מתים כי אין בהם כח חיים עצמי שמוגדר בפני עצמו אע"פ שהוא איבר של החיים
הכלליים .למשל עצמות או סחוסים .העצמות חיות ,שהרי עצמות של תינוק גדלות איתו ,ועצמות שבגוף חי לא
מתייבשות ומתפוררות כמו עצמות של גווייה בקבר .לכן כח החיים הכללי שבגוף הוא זה שמניע אותן (כמו שהוא
זה שגורם שהעצמות של התינוק יגדלו איתו) ,ואין תנועתן כמו תנועת מזון שנמצא במעיים וכיו"ב שהוא רק
מטולטל אגב הגוף .באיברים כמו עין נראה שתנועתם נובעת מהם עצמם ,מכח החיים שיש בהם ,בעצמות נראה
שמשהו מבחוץ להן מניע אותן ,כח חיים של הגוף שמניע אותן לא באופן שנראה כמתוך עצמן אלא כמניע חיצוני.
בעלי החיים שבעולם נראים כנעים מכח נפשם שלהם .הדוממים נראים כמונעים על ידי כוחות חיצוניים להם .אבל
הכוחות שמניעים את הדוממים הם כוחות חיים והדוממים חיים בחיים האלה ,אע"פ שהם כלולים בהם ואין להם
כח חיים נפרד של איבר .העין נראית כמסתכלת לאן שהיא רוצה ,כמו בעל חיים שנראה כנע לאן שהוא רוצה.
הדומם נראה כמונע בלי רצון עצמי ,אבל באמת אין חילוק מהותי ,כי אלה ואלה נעים מכח החיים הכלליים שבגוף.
בדוממים זו תנועה פשוטה לעמוד במקום שהגוף הכללי מכתיב .אם עצם לא עומדת במקומה הנכון ,וכגון שהיה
נקע ,החיים של הגוף יניעו אותה להגיע למקומה הנכון לפי סדר צורת הגוף ,ואכן יש נקעים שמתרפאים מעצמם
עם הזמן כשהאדם במנוחה מלאה .וכך אם עפר נמצא מעל יסודות אחרים החיים של הבריאה יניעו אותו כלפי
מטה .העפר עצמו משתוקק לתנועה זו ,אע"פ שאינו יכול לבצע אותה בעצמו .כי החיים הכלליים הם חשק והחשק
נמצא גם בעפר והוא חשק להיות במקום שהוא הנכון לפי שלמות הצורה של החיים הכלליים .זיווג הוא תנועה
להיות במקום הנכון לפי הצורה הכללית ,הצורה הכללית של זכר ונקבה היא שהם מאוחדים ,ומכח זה יש תשוקה
בבשר של איבר הזכר להיות בתוך איבר הנקבה ,כי זה הציור של אחדות .ואע"פ שבשר בפני עצמו לא נע מכח
עצמו ,אלא הנפש החיה מניעה אותו ,יש בו תשוקה לתנועה שהנפש מניעה אותו להגיע למקומו הנכון לפי הצורה
הכללית של האחדות .זו תשוקתם של העפר ליפול למטה ושל האש לנוע למעלה ושל שאר היסודות לפי טבעם.
 1029התרכובת של ד' היסודות היא חומר חדש ,ולכן היא נמנית כאן כחומר נוסף .כמו למשל שתרכובת חמצן
ומימן היא מים שהם חומר חדש.
 1030ממה שהצורה נעה להדבק רק באלה ולא בדברים אחרים ,מוכח שתנועתה היא מכח תשוקה ולא מסיבות
אחרות .ת שוקה היא לאחדות ,והאחדות היא לתפוש את המקום הנכון בצורה הכללית של הגוף הכללי ,ולכן אם
הצורה משתוקקת רק להשלים את הציור של הגוף הכללי האחד לפי הסדר של צורתו ,ולא לשום דבר אחר ,זה
מראה שתנועתה מכח תשוקה.
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אשר למקרים ,המציאות של חשק בהם היא ברורה למדי ,בדבקותם בנושא ,1031והדרך שבה זה קורה היא
שהנושא מחובר לניגודים לפי התור.1032
אנו מסיקים ,אפוא ,שאף לא אחד מהישים 1033הדוממים הפשוטים האלה משולל חשק שיש בו מיסוד
הווייתו.

תם הפרק השני מהמאמר על החשק

 1031העצם שבו חלים המקרים.
 1032המקרה מתחלף ,ואם כן איך אפשר לומר שהוא דבק בנושא ,אלא ההתחלפות אינה משום חוסר דבקות אלא
שיש דבקות של יותר ממקרה אחד ולכן יש צורך לחלק את הזמנים שפעם מקרה זה יהיה דבק ופעם מקרה מנוגד
לו .למשל כשהאדם צעיר דבק בו המקרה ששערו שחור ,וכשהוא מזקין דבק בו המקרה שערו לבן .מה שמקרה
השחרות התח לף אין זה משום שאין בו תשוקה לדבוק באדם ,אלא שיש תשוקה לא קטנה מזה גם כלפי מקרה
הלובן ,ולכן כל אחד מהם דבק באדם בתורו.
' 1033יש' הוא ביטוי כללי לכל מה שאינו 'אין' ,כי לא מדובר כאן רק על הגופים או העצמים הדוממים אלא על כל
מרכיב שלהם בפני עצמו אף על פי שאינו עצם :הצורה ,החומר ,והמקרה.
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מאמרים ומקורות נלווים לספר הרמיזות
וההערות
 - 1בשיטת האטומיסטים .שיטת המדברים (הכלאם .המותכלמין) לגבי החלקיק
הבלתי מתחלק ,האטום.
ל"הרמיזות וההערות" (פיזיקה) חלק א' ,פרקים א'-ה' וגם אחר כך.
קטעים ממכתבים על משמעותה ושורשה של שיטת המדברים שיש חלקיק שאינו מתחלק (והיא גם באופן כללי
שיטת האטומיסטים היווניים ,דמוקריטוס ואפיקורוס):
מכתב א  -על היסוד העקרוני של שיטת המדברים והאטומיזם
לגבי השאלה על היחס בין המחלוקת בין אריסטו לאטומיסטים או בין הרמב"ם למדברים ,לבין גילויי המדע
המודרני,אין שום יחס כלל.
אריסטו לא מדבר על השאלה הטכנית או הטבעית לגבי חלוקת חלקיקי יסוד .הרי אם נחלק את החלקיק למיליארד
בחזקת מיליארד וכו' ככה נאמר מליארד פעמים ,נגיע בסוף לחלקיק כל כך קטן שלא תהיה שום אפשרות מעשית
שבעולם לדעת על קיומו וכל שכן לחלק אותו .מאיפה נביא סכין כל כך חדה .ואם ימצאו דרך לצפות בחלקיק כזה
ולחלק אותו ,אז נאמר שנניח שנחלק אותו עוד פעם במיליארד בחזקת מיליארד ,והפעם נביא מתימטיקאי מקצועי
שימצא לנו מ ספר כל כך גדול של חלוקות ,עוד הרבה יותר גדול מזה ,המספר הכי גדול שהמתמטיקה מכירה,
כלומר שנגמר הלוח מרוב שכותבים שוב את ההכפלות שלו ,ואת מה שהמתמטיקאי ימצא נכפיל שוב מיליארד
פעמים ,וככה כל פעם שימצאו דרך לצפות בחלקיק הזה או לחלק אותו מעשית נעביר אותו שוב מספר כזה של
חלוקות ,ככל שיידרש .גם אם עוד מיליארד שנים האנושות תגיע לכלים שיכולים לצפות ולחלק חלקיקים כאלה,
נכפיל את מספר החלוקות שוב במספרים עוד יותר גדולים וכך תמיד נוכל לברוח מכל אפשרות מעשית לצפות
בחלקיק או לחלק אותו .אחרי שאריסטו דיבר על מספר אין סופי של חלוקות איננו מוגבלים כלל בכמות הפעמים
שנחלק את החלקיק ,ובלי ספק תמיד נגיע לחלקיק שאי אפשר לצפות בו בשום דרך ואין שום דרך לחלק אותו.
באבן סינא הוא אומר בפרוש שמדובר על חלקיק שאפשר לחלק או בחיתוך או במחשבה.
הפיזיקאים מצאו את הקוונטים שלא מתחלקים .אני יכול בשיעור מתמטיקה לצייר על הלוח עיגול ולומר זה
קוואנטום .ואז לצייר קו שחוצה את העיגול ולומר הנה חילקתי את הקוונטום .וגם אם הקוונטום קופץ באפס זמן
לכל מיני גדלים ומקומות ומספרי יחידות ,אומר שהעיגול רק מייצג כל צורה שלא תהיה לקוונטום בכל מקום
שיהיה .ואם נאמר שלקוואנטום אין שום מסה ולא שום נפח ,הרי יש לו מנה של אנרגיה ,שנסמן אותה ב  ,Xלפי
כל מידת אנרגיה שתהיה .ואז בשיעור מתמטיקה אמתח קו מתחת ל  Xואכתוב שם  .2ויהיה לי חצי  Xוהרי
שחילקתי את הקוונטום.
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וכעת אבוא למאיץ החלקיקים כמנצח ואראה להם שהפלתי את תורת הקוונטים ,ואוציא מהכיס נייר שכתוב עליו
 Xחלקי שתיים ,או עיגול עם קו שחוצה אותו ,ואומר האם אתם יכולים להפריך את ההוכחה המתימטית שלי
שמפריכה את תורת הקוונטים? הרי פיזיקה תיאורטית בנוייה על המתימטיקה .אלא פשוט שהם חוקרים את הטבע
החומרי ,ולא את הלוגיקה או המתימטיקה.
אריסטו התעניין בזה לא כחוקר טבע ,אלא כמטאפיזיקאי ,ולפי המונח שלו "תיאולוג" .העניין הפילוסופי של
'להיות נמצא' ,האם מקורו בחומר או במופשט .בתחילת הלכות יסודי התורה כתוב שיש מצוי ראשון שהוא ממציא
כל נמצא ,והכל הוא מאמיתת הימצאות ,ואין אמיתת הימצאו כמציאות אחד מהם וכו' .כלומר ה'מציאות' מגיעה
אל החומרי מהמופשט .אם אפשר לחלק את החומר בלי סוף באפשרות מחשבתית בלבד ,אז בעקרון הפילוסופי
כל מה שאפשרי יכול בתיאוריה גם להתממש ,למרות שמבחינה טכנית לא נוכל לראות חלקיק כל כך קטן ,ואז זה
אומר שאין לו 'מציאות' משל עצמו באופן עצמאי ,בלי להיות נסמך בהווייתו (כלשון הלכות יסוה"ת ב' י') על
המופשט.
אם יש חלקיק שמבחינה פילוסופית תיאורטית אי אפשר לחלק ,לא מבחינת חוקי הטבע או האפשרויות המעשיות,
זה אומר שהנחנו מבחינה פילוסופית שיש לחומר מציאות עצמאית שלא נשענת על המופשט ,וזו הסיבה
הפילוסופית שמוכרח להיות חלקיק שלא מתחלק הלאה .המדברים אומרים שהחלקיק שלהם מידותיו אפס ,ורק
אחרי שהוא מקובץ הוא מקבל מידות נפח .לשיטתם חלקיק שארכו רחבו וגובהו הם מעט מאוד מאוד מעל האפס,
כן אפשר לחלק אותו .כלומר שהם גם מדברים על חלקיק שהוא אחד חלקי עשר עם מיליארד אפסים ,ותוסיף עוד
כמה אפסים שתרצה ,ועל זה הם אומרים שהוא כן יכול להתחלק ,כי רק חלקיק שגודלו אפס גמור הוא זה שלא
יכול להתחלק .הרי הם לא מדברים כאן על חקר הטבע .הם מדברים גם כן על חלקיק שמבחינת חקר הטבע לעולם
לא נוכל לראות .מה שהם אומרים שנגיע לחלקיק שארכו אפס ואותו לא נוכל לחלק יותר ,זו טענה פילוסופית
לחלוטין ,בלי שום שייכות כלל למדעי הטבע .הם לא ידעו על חלקיקים שהם חסרי מסה והם רק מנה של אנרגיה.
אבל לו היו יודעים פשוט שזה היה אותו הדבר ,וגם שם מנת האנרגיה האטומית היא בגודל אפס .כי הם מדברים
על חלוקה פילוסופית ,ושם אפשר על מנת אנרגיה  Xלומר שיש חצי .X
בכלל מה פירוש חלקיק שהוא אפס והוא לא מתחלק .ברור שהמספר אפס לא מתחלק .מי יחלוק על זה? מה
המשמעות של זה? אלא המשמעות היא ה'מציאות' .יש מציאות בטבע החומרי ,היא לא מושפעת מהמופשט ,זה
לא שיש מצוי ראשון שממציא כל נמצא .המטריאליזם הוא לא שיטה רצינית מבחינה פילוסופית ,בדיוק בגלל
שאם יש רק חומר אי אפשר לעמוד על המושג 'מציאות' .עם זה הם מתפתלים .החלקיק שלהם הוא מילה נרדפת
ל'מציאות' .יש מציאות חומרית ,שסכין החלוקה של אריסטו לא יכולה להשמיד .אם אריסטו ירדוף אחרינו עם
הסכין שלו ,נברח ונאמר שהמציאות החומרית היא חלקיק בגודל אפס ,ואת זה אריסטו כבר לא יכול לחתוך .ואיך
מחלקיק בגודל אפס נעשים גופים בגודל מעל אפס? התשובה היא כמו בהלכות יסודי התורה ,יש חלקיק ראשון
שהוא מצוי ראשון ,והוא ממציא כל נמצא ,וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מאמיתת הימצאו .כמו שברמב"ם
קשה להבין איך זה עובד בדיוק ,זה סוג של נס ,אז גם אצל המדברים זה אותו נס בדיוק .זו אותו אלוה ,רק אצלם
הוא מוגדר כ'חומר' .כי מה שהם קוראים לו אלוה אסור להם לומר שהוא מקור המציאות כי לשיטתם זה מקטין
אותו.
לכל הדיון הזה אין דבר ולא חצי דבר עם כל עניין של מחקר מדעי בפיזיקה .זו שאלה פילוסופית מטאפיזית
טהורה.
לכן כיוון שזו שאלה באמונה בלבד ,אני כל כך תמה על הרוגוצ'ובר איך הוא נוקט כדעת כופרים בהלכות
הראשונות של הלכות יסודי התורה שהמציאות מושפעת מאלוה שהוא מופשט .שיטת המדברים היא שיטת
ההגשמה .הרי שיטתם היא להעדיף את כח הדמיון ,במודע ,לכתחילה .כי בכח הדמיון יש את כל הרגשות הדתיים,
הכניעה מול האל ,היראה ,האהבה ,הכל זה רגשות .בשכל אין רגשות ,הוא קר ,מחושב ,יבש .הוא לא יהודי חם
שקופץ למדורה במסירות נפש ונותן את כל מה שיש לו לאחרים ומתפלל בדמעות ודבקות עילאה וכו' .עבודת
האלהים היא בלב ,ברגש .זו הקרבה שלהם לחסידות.
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במו"נ א' כ"ו ,ובאגרת תחיית המתים ,כתב שלפי דעת ההמון אם לאלוה אין גוף הרי שאין אלוה כלל .כי מציאות
לא יכולה להיות אלא רק בגוף .זו שיטת המדברים ,שהמציאות מוכרחה להימצא בחומר .ואם נחלק אותו בלי סוף
הרי שפרחה המציאות ממנו .לכן הם אמרו ואף על פי כן נוע תנוע ,גם אם אריסטו יחלק עד שהחלקיק יהיה בגודל
אפס גמור ,עדיין יש בו מציאות .זה הפירוש היחיד לשיטתם .הרי הם טוענים שיש חלקיק שאינו מתחלק .ולדבריהם
גודלו אפס .אם גודלו אפס הרי הוא כן מתחלק .חילקנו אותו כבר עד הסוף ולא נשאר ממנו שום דבר .לכאורה
המחלוקת צריכה להיות שלפי אריסטו שיש חלוקה עד אין סוף ,החלקיק האחרון שנשאר אחרי החלוקה גודלו
אפס .לומר גודלו אפס זה לומר שלא נשאר שום דבר אחרי החלוקה ,כלומר שכן אפשר לחלק בלי סוף .ושיטת
המדברים צריכה להיות שיש חלקיק שגודלו מעל אפס .וזה אומר שאי אפשר לחלק בלי סוף .אם הם אומרים
שגודלו אפס זה אומר שאחרי החלוקה אין חלקיק .אז מה כן יש? יש מציאות חומרית .את זה אי אפשר להשמיד
בשום חלוקה ,את העובדה שמקור המציאות הוא בחומר .וזה יקום מעפרו ויתקבץ ויצור מחלקיקים שגדלם אפס,
כלומר אינם קיימים כלל ,גופים שיש להם נפח .כי המציאות החומרית זה דבר שאי אפשר להשמיד כלל ,והוא
נשאר קיים גם בלי חומר כלל .הוא בורא את עצמו מחדש מאפס .אגב זו גם עמדת המדע של זמננו ,שעניין
המציאות הוא עניין נפרד שצריך לחפש .מחפשים את 'חלקיק המציאות' .כלומר מציאות זה לא החומר עצמו ,כי
אז אם החלקיק היסודי הוא אפס בגודלו הרי אינו חומר ואז אינו נמצא כלל .החומר יכול שיהיה מהות בלי מציאות,
והמציאות היא עניין לעצמו ,לחומר יש 'מציאות' כמאפיין ,כתכונה ,ואם נשמיד את החומר על ידי חלוקה אין
סופית ,תכונת ה'נמצא' שהיתה בו זה לא יכול להיות מושמד .זה החלקיק היסודי של המדברים.

על הנושא של 'מציאות' שהוא מושג שונה לגמרי ממה שאנו מכירים ומבינים ,כתבתי באדם חי רשימה
 .109זה יסוד חיוני להבין מה שמדובר בו כאן .מה שנדמה לנו שאנו מבינים את המילה 'מציאות' הוא
מוטעה ומעקם את ההבנה של כל מה שכתבתי.

מכתב ב  -על הקשר בין שיטת המדברים והאטומיסטים היווניים למטריאליזם
לדעתי אם מנסים להסתכל על האינטואיציות הכי ראשוניות ,זה לא אינטואיטיבי לחשוב שיש אטומים .אני חותך
פרוסת לחם ,ויכול לחתוך עוד ועוד ,בעקרון למה שלא אוכל לחתוך כל דבר .מה יעצור אותי?
הרעיון של אטום מאוד סותר את האינטואיציה ,כי אם יש לו נפח ,למה אי אפשר לחלק אותו .הרי לכל מספר אני
יכול לחשוב על מספר יותר קטן .אם האורך של האטום מספר מסויים של מיקרונים ,הרי יכול להיות מספר קטן
יותר.
לכן המדברים אמרו שבאמת אין נפח לאטום .אבל אז איך בנויים ממנו גופים בעלי נפח? ואיך הגופים שונים זה
מזה ,באיכויות עם צביון ברור ומובהק .לא כמו גלקסיות שהם צבירי כוכבים מקריים ,אלא עגבניה ומלפפון ,עם
טעם וריח וזרע שמצמיח לפי מינו .ואדם שחושב ויש לו אישיות נפשית ,וכו'.
זה מאוד מוזר לאינטואיציה .לדעתי הסיבה לומר שיש אטום היא מאינטואיציה שאם לא כן מה שורש מציאות
הדברים? על מה נשען מושג המציאות?
וזה אומר שהתפישה היא ששורש המציאות מונח בחומר ,לא נובע מרוחניות.
המהלך של אטומים התחיל מדמוקריטוס ואפיקורס .יש מהם ומהחולקים עליהם ציטטות שמראות על דעה
מטריאליסטית ,שמאמינה בחומר ומקריות ,מבחינת מוסר ,דוחה מוסר דתי.
נראה שהם נתפשו כמאפיין עיקרי גם בהיותם אטומיסטים וגם בהיותם חלוצי החילוניות.
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אם מוצאים מקורות שאומרים שיש קשר בין החילוניות והמטריאליזם וההדוניזם של דמוקריטוס ואפיקורס לבין
האטומיזם שלהם ,אפשר להחיל אותו הגיון גם על המדברים.
פרופ' יורמסון מדגיש שהאטומיזם של ההתפתחות המדעית בתקופת ניוטון נשען במישרים על דמוקריטוס,
ובוודאי המדע של העת החדשה מטריאליסטי וחילוני כהנחת יסוד .אם אציע הסבר רוחני מבריק ומשכנע לבעיות
פיזיקליות לא יחקרו את זה בכלים מדעיים ,אלא יזרקו אותי מייד החוצה .המטריאליזם הוא הנחת יסוד אפריורית.
תתפלל בבית ,לפקולטה לפיזיקה אל תביא את זה .זה אומר שיש תפישה מטריאליסטית שלא נובעת מחקר ומדע
אלא מגישה יסודית ,ואז המדע אטומיסטי .הקשר לא מקרי ,בלי אטומיזם החומר מתאיין בחלוקה אין סופית ,ואין
הבנה איך בכלל נמצא משהו .כי מקור רוחני למציאות נשלל מראש.
שוב ,נראה לי שיהיה קל למצוא מי שקושר בין האטומיזם היווני והמודרני למטריאליזם ,בקשר של הגיון פנימי.
אחרי שיש מקור להגיון הזה ,ממילא זה חל גם על המדברים.

מכתב ג  -בעיות בשיטת המדברים
כבר דיברנו על זה פעם ,שלא ייתכן שהרוגוצ'ובר באמת סובר כמו שיטת המדברים בזה (שיש חלקיק שאינו
מתחלק) שהרי אם יש צורה אז החומר הוא כמו צל של הצורה שהיא מקור הממשות והמציאות ,ואין מקום לומר
שיש בחומר ממשות עצמית שגורמת שאי אפשר לחלק אותו בלי סוף .הרי כל חלקיק חומר ,אם יש בו נפח אתה
יכול לחשוב שיתחלק .כי כל מספר אפשר לחשוב על מספר קטן ממנו ,ואם נפח החלקיק הוא מספר פלוני ,תחשוב
על מספר שהוא חצי פלוני וזה יהיה חצי מנפח אותו חלקיק .לכן הוכרחו המדברים לומר שלחלקיק אין בכלל נפח.
ואז קשה איך נוצרים ממנו גופים בעלי נפח ,ותירצו שכששני חלקיקים מתקבצים הם נעשו מכח שהתקבצו בעלי
נפח .וזה מאוד מוקשה ,כי אם אין להם נפח גם אין להם מקום מסויים ,ואם כן מה פירוש שהתקבצו? לפני כן לא
היו מקובצים וכעת נתקבצו ,מה קרה בין המצב של חוסר קיבוץ למצב של קיבוץ ,אם אין להם שום מקום מסויים
ולא נפח כלל.
ויש עוד קושיות עצומות ונוראות שהרמב"ם מקשה על המדברים ,כמו באבן ריחיים ועוד .אבן סינא מכביר עוד
קושיות כעין אלה לעשרות .האם הרוגו'צובר מתמודד עם כל הקושיות האלה? האם הרוגוצ'ובר חולק על מה
שכתב הרמב"ם למשל בהלכות יסוה"ת ד' ז' שיש צורות? הרי כמדומני שכתבת דוקטורט על המושגים של חומר
וצורה ברוגוצ'ובר ,אם הרוגוצ'ובר סובר כמדברים לגבי החלקיקים הרי לפי זה אין בכלל מושג של צורה ,יש רק
חומר ומקרים .כל הדוחק העצום והנורא של עניין החלקיקים הוא רק כדי לבטל את המושג של צורה ולהתמודד
אם כן איך יש מציאות וממשות בחומר .ורצו לבטל את הצורה כי יש בה חוקיות וסדר וקביעות וזה לדעתם מקטין
את הבורא וכוחו שכופף אותו לחוקיות.
אם יש חלקיקים יש בהכרח ריק .זה כבר אריסטו קושר שלשיטת האטומיסטים ,דמוקריטוס ,מוכרח שיהיה ריק
בין החלקיקים .אחרת הכל יהיה חלקיק אחד גדול ולא תהיה חלוקה לגופים שונים ולא תנועה ,ואם החומר הוא
החלקיקים הרי שהרווח ביניהם הוא ריק .ובמו"נ א' ע"ב כתב שאין בבריאה ריק כלל ,וזה רק לפי שיטת הצורות,
שמהן התנועה והשוני בין גופים ,והחומר לא מונע את התנועה ושינוי הגופים למרות שהוא ממלא את הכל ,כי
אין בו ממשות עצמית גמורה אלא הוא רק כמו מצע להיות צל של הצורות .האם הרוגוצ'ובר חולק על זה וסובר
שיש ריק? נדמה לי שראינו שהוא דיבר על ריק ,אינני זוכר ברור.
לפי המדברים אולי אפשר לומר שיש תנועה ושינ וי גופים גם בלי לומר שיש ריק ,כי הכל הוא מכח שהבורא כך
רוצה ואין בזה שום שכל והבנה אלא על הכל אומרים שזה מקרים שנדבקים לחלקיקי החומר מכח רצון הבורא
הפשוט שמעל השכל .אבל בכל זאת בלי ריק יש רק חלקיק אחד ואי אפשר לדבר על חלקיקים רבים וגם לא על
קיבוץ או פירוד של חלקיקים.
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אם יש חלקיקים של חומר יש גם חלקיקים של זמן ,כמ"ש המו"נ .כי המרחק הוא מחלקיקים ,והתנועה של גוף
עליו היא בקפיצות ,כי תנועה רציפה תחייב שיעבור באמצע חלקיק ואם יעצור שם הרי החלקיק נחלק ,והזמן
שמודד את התנועה צריך להיות גם בקפיצות ,שבאמצע קפיצה אי אפשר לחלק את הזמן .הזמן אינו גוף ממשי
אלא רק מספרים ,הוא רק מודד את התנועה במספרים .זה אומר שמבחינה מתמטית יש מספר שלא ניתן לחלוקה,
וזה וודאי לא ייתכן .כמדומה שברס"ג בהוכחות שהעולם נברא (פרק א' הוכחה רביעית) רואים שיש לו תפישה
אחרת מהו זמן ,כאילו הזמן זה גוף נברא .מוכרחים לתפוש את הזמן כגוף נברא כדי לומר שיש בו חלקיקים .יש
ענפים גדולים ורבים שנגזרים מעניין החלקיקים ,האם בכולם הרוגוצ'ובר סובר כמדברים?
כבר דיברנו על כל זה ונשארנו בקושיא.

עוד בשיטת הרוגוצ'ובר בעניין העצם הפרדי ,החלקיק שאינו מתחלק ,עיין בקבוצת לימוד תלמוד ,כאן.
יש שם שני מהלכים נוספים שלפיהם יהיה נמצא חלקיק שאינו מתחלק ,לא לפי שיטת המדברים.

מכתב ד'  -בענין שיטת הרוגוצ'ובר בדעת המדברים שיש חלקיק בלתי נפרד (אטום)
לגבי כללות העניין (שיטת הרוגוצ'ובר בהנת דעת המדברים על האטום) ,הרס"ג היה מהמדברים .בשבחי הבעש"ט
מביא מאחד מגדולי תלמידיו שאמר שהבעש"ט היה גלגול רס"ג ,ומביא עדות שהבעש"ט היה עמל במיוחד בתורת
רס"ג .ואכן כשמתבוננים במהות תורת החסידות ,מה הגרעין שמגדיר אותה ,מוצאים שהיא ביסודה ההנחות
היסודיות של שיטת המדברים (אם כי כמובן בפרטים יש חילוקים רבים מאוד בין מה שכתבו המדברים ובין כתבי
החסידות).
לפי אריסטו והרמב"ם ,הטבע הוא המציאות ואין בלתו .על סדרו וחוקיו .אין כמעט מקום לניסים .הבורא ברא
ישירות ,ברצון חופשי ,את החומר הראשון ,הגלגל המקיף ,את חוקי הטבע בששת ימי בראשית ,ותו לא .משם
והלאה הכל בהכרח שכלי וחוקיות הטבע ,ובזה עצמו גילוי הבורא .נס זה פגימה בגילוי הבורא ,חוקי הטבע זה
אור גלוי הבורא שאין למעלה ממנו.
לפי זה המציאות היא מקשה אחת של חוקיות שכלית וטבעית בלתי מעורערת .הכל מתחיל מעקרון שכלי אחד
ונגזר ממנו בהכרח חכמה ,הכל הוא מבנה אחד קוהרנטי לחלוטין ,משוריין.
אם מנסים לעקוף את זה ו"להציץ פנימה" אובדים ,כי השכל תופש רק סדר שכלי הכרחי ,רק טבע ,סיבתיות .אם
הוא מנסה להסתכל שלא באמצעות הכלים האלה הוא מתעוור והאדם נכנס להזיות.
החסידות סבורה שיש ערך לרגשי קודש ,מהנקודה שבלב .גם בלי כלים של שכל .לדעת החסידות זה לא בהכרח
הזיות.
אם יש לה כלי להשיג את הבורא בלי שכל ,בדבקות עליונה יותר ,התאחדות וביטול ודבקות ותפילה וייחודים
ונקודה שבלב ונשמה עליונה וכל כיו"ב ,אז הבה נפורר את הבניין המשוריין של הטבע ,כדי להגיע למה שמעל
הטבע .וזה על ידי שאומרים שכל פרט בטבע נעשה כרגע ברצונו החופשי של הבורא ,כשיטת המדברים ,ואז הכל
נקודות נקודות ,מקרים מקרים ,לא גוש אחד קשה .רצונו הפשוט של הבורא לא משועבד לשכל האנושי ולא אמור
להיות מובן בשכל אנושי .זה מחבר לייחודים שמעל השכל (ולפי אריסטו זה מנתק את האדם מכל חיבור אמיתי
עם הבורא והופך אותו לבהמה אדוקה בעלמא).
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לפי הרמב"ם הבורא משפיע מציאות כל רגע ,אבל דרך תיווך של הטבע ,לא ישירות .הוא מכניס שפע לצינורות,
והוא זורם במסלול קשיח ,בלי אפשרות לשנות .אין צדיק גוזר ואין מופתים .במו"נ ג' ט"ו מדובר על נמנעות.
הבורא לא יכול לברוא מרובע שאורך צלעו שווה לאלכסונו .הוא רצה שזה לא יהיה אפשרי כלל ,הוא קבע את
השכל כשפה שבה הבורא והאדם מדברים ביניהם ,ואין מחוץ לשפה .הבורא מצד עצמו וודאי לא משועבד לשכל
אנושי ,אבל שם זה לא המקום שהוא רצה להיות בשיח עם האדם .הוא ברא שפה ומכאן שרצונו שהכל יהיה בתוך
הכלים של השפה הזו ,הם כלי השכל .לכן מצד האדם יש סדר הטבע והשכל ואין בלתו (גם סוד מעשה מרכבה
המעטים שזוכים להשיגו זה על ידי הצטיירות בשכל ,שאינה בהכרח מילולית או לוגית (כמו שכתב המו"נ א' סוף
פרק נ') ,אלא במ צב של גדלות מוחין ,וכמו שיש חילוק בין שכל של ילד ובין שכל של זקן ,ושניהם שכל).
לכן לפי הרמב"ם הכל גוש אחד של חכמה אלהית שהיא מציאות מופשטת ,והחומר אין לו מציאות ואין חלקיקים
לא מתחלקים .בחסידות כל מקרה לגופו ,כי כל מקרה נברא בפני עצמו ברצון חופשי שלא מובן ולא כפוף לשום
חוק טבע או שכל ולא מחובר לשאר בהבריאה בחיבור מוחלט (כלומר אין חוקי טבע ,סיבתיות ,לוגיקה וכל כיו"ב,
שמאחדים את המציאות למקשה אחת) .ולכן אין קשר בין מקרה זה למקרים אחרים ,והכל רק פירורים .כיוון שהכל
הוא פירורים מוכרח שיש להם מציאות בעצמם ,שאם לא כן אין שום דבר ,ומזה יכול לנבוע שיש במציאות
חלקיקים שאי אפשר לחלק.
אפשר לומר ששורש המחלוקת הוא האם מה שעל ידו הבורא ממציא את העולם כל רגע ,הוא סדר שכלי וטבעי
הכרחי ,או רצון חופשי.
לפי הצד הראשון כל דבר צריך להתפרש כאידיאה שיש לה מציאות מחייבת קבועה ושכלית ,כלומר מבט שרואה
אחדות בכל דבר .כמו שהנפש עושה שהגוף אחד ,כל כל אידיאה עושה לאחד את מה שהיא חלה בו ,וכל דין יהיה
אחדותי.
לפי הצד שהבורא לא בוחל בגילוי רצון חופשי ,ונתן לנו כלים להתחבר אליו ,אז נפתחה הדלת לראות בדברים
פירורים פירורים.
אפשר לראות בזה רק פתיחת דלת ,ולא שאלה בינארית .יש מדרגת טבע בעולם ,יש גילוי דרך הטבע ,ויש מדרגת
מעל הטבע וגילוי של רצון אלהי חופשי לגמרי .שתי המדרגות קיימות ושתי התפישות נצרכות .אפשר גם באותו
עניין לראות את מדרגת הטבע שבו ,שם הוא אחד רצוף ,ולחדור ולהציץ למדרגת מעל הטבע שבו ושם לראות צד
של חלקיק פרדי.
יש דינים שהם במדרגת טבע ויהיו לפי הסתכלות הרמב"ם בחלקיקים שמתחלקים לאין סוף ,ויש שהם מעל הטבע
ויהיו לפי המדברים חלקיקים בלתי מתחלקים ,ואפשר שבכל דין תהיה מחלוקת אחרת על זה (מי שסבר כהרמב"ם
שם יסבור כהמדברים כאן) ,ופסק אחר (כאן הצד של הרמב"ם מכריע יותר ושם הצד של המדברים מכריע יותר).
כיוון ששתי המדרגות ק יימות ,ומשמשות כאחת ,ביחד ,אפשר למיין את זה למגירה זו ,ואת זה לאחרת ,ועל כל
דין יהיו דעות אחרות לאיזו מגירה הוא שייך .לא צריך להגיע לשיטה עקבית ,וגם בתוך אותו ניתוח אפשר לראות
בחינה כזו ובחינה כזו ושתיהן לא בהכרח עד הקצה .וכך מתנהג הרוגוצ'ובר עם המחלוקת בין הרמב"ם למדברים,
בלי שיטה אחידה ובלי ללכת לקצה בשום שיטה .ועיין גם שיטת הרמ"א בתורת העולה ב' כ"ט שכתב שיש צד
בתורה כמו שיטת המדברים ,רק שאצלו זו השיטה ההתחלתית וכמו שכתבתי שזה כח הדמיון הילדותי שאותו
צריך להעלות ,ולא כשיטת החסידות שזה הצד הגבוה של מעל הטבע.
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 - 2דברי אפלטון בטימיאוס על היסודות כחלקיקים בעלי צורה גיאומטרית
ל"הרמיזות וההערות" חלק א (פיזיקה) פרק ז
(תרגום ליבס) עמ' :53
"לפי חוות דעתי זו ,ניתן ,אפוא ,לסכם את סיפור המעשה כדלהלן :ישנם הוויה [עולם הצורות המופשטות .עולם
האידיאות] מקום [החומר הראשון] והתהוות [תהליך הבריאה שבו האל בורא את העולם מתוך הסתכלות בצורות
המופשטות .וכמו שכתוב גם במדרש רבה בראשית א' א'" :התורה אומרת :אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה.
בנוהג שבעולם ,מלך בשר ודם בונה פלטין ,אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן ,והאומן אינו בונה
אותה מדעת עצמו ,אלא דיפתראות ,ופינקסאות יש לו ,לדעת היאך הוא עושה חדרים ,היאך הוא עושה פשפשין,
כך היה הקב"ה מביט בתורה ,ובורא את העולם" עיין בזה אדם חי רשימה  - ]26שלושה דברים נפר דים  -אף
בטרם יהיו שמיים.
והנה אומנתה של התהוות ,שנעשית לחה ומשולהבת ,וקולטת את תכונות האדמה והאויר ונפעלת בשאר
היפעלויות הכרוכות באלה - ,תואר מראה מגוון ביותר; וכיון שמלאה כוחות שאינם דומים זה לזה ואינם מאוזנים,
לא נתאזנה אף היא בשום אזור מאזוריה ,אלא בכל מקום ומקום ניענעוה הללו שלא במידה שווה ,וגרמו לה [52-
 ]53זעזוע; ומתוך חנועתה זו שוב זיעזעה היא את הללו .וכיון שהתנועעו ,היו הולכים וניתקים אלו מאלו ונישאים
לכיוונים שונים; כדרך שמזעזעים ומרקידים תבואה בנפות ושאר כלים המשמשים לזיקוקה ,ומה שדחוס ועבה
הולך למקום אחד ואילו הקלוש והקל נישא למקום אחר ומתיישב שם .כך נוענעו אותה שעה ארבעת המינים בידי
זו שק לטה אותם ,ושהתנועעה אף היא כמכשיר המרקיד והפרידה במרחק רב מאוד את המינים השונים זה מזה
ביותר ,ואילו את הדומים ביותר דחקה ככל האפשר אל אותו מקום עצמו; ומתוך כך הגיע כל מין אל אזורו ,אף
בטרם יהיה אותו כול שהם יסודותיו .אך קודם לכן היו כל אותם המינים בלא מתכונת ומידה .אש ,מים ,אדמה
ואויר אמנם נמצאו בהם כמה סימנים בהם ניכר טבעם ,אבל מכל וכל היו שרויים באותו מצב שבהיעדר אלוה
[הכוונה לפני שהיו צורות בחומר] יהא מסתבר לגבי כל דבר שבעולם .כך היה ,אפוא ,טיבם ,בשעה שהוחל בתיקון
העולם [התלבשות הצורות בחומר] ,ואותה שעה נתן להם האל בתחילה תבנית נפרדת ,על ידי צורות ומספרים
[צורת ההתפשטות התלת ממדית .שדובר בה בחלק א' של הרמיזות וההערות פרק ז] .ואותו כלל שאנו נוקטים
אותו תמיד ,ייפה כוחו גם עתה :שבמידת האפשר שיכלל אותם האל בתכלית השיכלול שלא היה בהם קודם לכן.
ואילו עכשיו אנסה לפרט ,ולבאר לכם את מבנהו ומוצאו של כל אחד מהללו ,בשיח שאינו מן הרגילים; אך כיון
שנתחנכתם בענפי ההשכלה שעלי להזדקק להם בתיאורי ,יהא בידכם לעקוב אחרי דברי.
ראשית כל ,אפוא ,גלוי וידוע לכל אדם ,שאש ,אדמה ,מים ואויר  -גופים הם; וכל גוף יש בו עומק; ואילו עומק
מוכרח להיות מוקף שטח; וכל משטח ישר־קווים הריהו צירוף של משולשים; והנה כל המשולשים מוצאם משניים
ששניהם בני זוית אחת ישרה ,ושתי זויות חדות .שתי הזויות האלה הנן במשולש האחד  -חצאים של זוית ישרה,
כיון שהלה הוא בעל שוקיים שוות; ובמשולש השני הנן חלקים בלתי שווים של זוית ישרה ,בשל אי שוויון שוקיו.
ובלכתנו בדרך ההסבר שמאחד בתוכו סבירות והכרח ,הרינו מניחים ,שזאת היא ראשיתם של אש ושאר הגופים;
אותן הראשיות שהן נעלות אף יותר מצורות אלו ,הרי הן ידועות לאל ,ולמי שחנן אותו האל [זה רמז לחומר
החמישי .וכן רמז אליו לקמן עמ' ( 55עוד נשתייר מבנה אחד וגו') ,עמ' ( 57היקפו של הכול וגו')].
ועכשיו עלינו להכריע בשאלה :מה הם ארבעת הגופים המוש למים ביותר שיכולים להיבנות ,ובלא שיהיו דומים
זה לזה ,יכולים כמה מהם להיוולד זה מתוך זה ,כשהם מתפרקים? אם נקלע אל מטרה זו ,תימצא בידנו האמת
בדבר התהוותם של אדמה ואש והגופים המתווכים בין אלה לפי המתכונת הנכונה".
][...
עמ' :55
"הרי הריבוע הוא בהכרח בסיס יציב יותר מהמשולש ,הן בחלקיו הן בשלמותו .מכיוון שכך ,נקיים את סבירות
הסברנו ,כשנשייך גוף זה לאדמה; ומבין השאר ,את שניתן לתנועה פחות מהאחרים - ,למים; את הנע ביותר- ,
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לאש ,ואת האמצעי בין הללו  -לאויר .וכן נשייך לאש את הגוף הקטן שבהללו ,את הגדול שבהם-למים ,ואת
האמצעי  -לאויר; וכן את שזויותיו חדות ביותר  -לאש ,את השני מבחינה זו  -לאויר ,ואת השלישי  -למים.
ואם נקח ,אפוא ,את כל הגופים הללו ,הרי זה שמספר פניו מועט ביותר [הפיראמידה] ,בהכרח שהוא קל התנועה
שבהם ,כיון שהוא שנון וחד ביותר מכל עבריו; והוא אף הקל שבהם ,כיון שהוא בעל המספר הקטן ביותר של
אותם החלקים שמהם הורכבו כולם .הגוף השני הוא שני מבחינות אלו ,והשלישי  -שלישי .מכאן ,שגם לפי הגיון
הדברים המחייב וגם לטי מה שמסתבר נוכל לראות בגופה המוצק של הפיראמידה שבנינו  -יסודה וזרעה של אש;
בגוף שנוצר אחריה  -יסודה וזרעה של אדמה; ובשלישי  -את של המים.
ועלינו לתאר לעצמנו את כל הגופים האלה קטנים עד כדי כך ,שכל גוף יחיד מכל מין ומין אינו נראה לעיננו בשל
קטנותו; אך בהצטבר רבים מהם יחדיו ,ייראו גושיהם .ואשר למספריהם ,תנועותיהם וכוחותיהם משאר בחינות,
עלינו להניח שהאל תיכנם לפי המתכונת הראויה ,והביאם בכל פרט ופרט לתכלית השלמות ,במידה שההכרח
נענה להסברתו וניאות לשתף עמו פעולה.
והנה מתוך כל מה שאמרנו עד כה בענין המינים ,מסתבר [עמ'  ]56-57ביותר שהם נוהגים כדלהלן :אדמה שנתקלת
באש ומתפרקת בשל חידודה של זו ,תתנודד אנה ואנה  -בין שלאחר התפרדותה תהא מקופלת בתוך האש עצמה,
ובין שבתוך גושי אויר או מים  -עד שחלקיה היא ייפגשו אלו באלו באשר ייפגשו ,יתחברו יחדיו ושוב יהיו
לאדמה; שלעולם לא יוכלו להיהפך למין אחר.
ואילו בשעה שמיים יתפרדו ליסודותיהם ,בין מכוחה של אש ובין מכוחו של אויר ,יכולים להתהוות בצוותא (מגוף
אחד של מים) שני גופי אויר ואחד של אש; ובהתפרק האוויר ,תהיינה הפרודות של חלק אחד מחלקיו לשני חלקי
אש .ומאידך גיסא ,כשמעט אש ,מקופלת בתוך הרבה אויר או מים או באדמה ,מתנועעת בתוך הגושים הללו שהם
נישאים ממקום למקום ,ובקרב הניטש בינה ולבינם גוברים הללו והיא מתפוררת ,אזי מתחברים שני חלקי אש
וחלק אחד של אויר .וכשיד האויר על התחתונה ,והוא מתרוסס לרסיסים ,תתגבש משתיים וחצי של צורותיו צורה
שלמה אחת של מים.
שכן נחזור־נא ונתבונן במדובר ,כדלהלן :כשאחד משאר המינים ייאחז באש ,וזו תחתכנו בזויותיה וקרנותיה
המחודדות ,אזי ,אם חתיכותיו תתלכדנה לטבעה של זו ,שוב לא יוסיף וייחתך; שהרי שום מין שהוא אחיד וזהה
אינו יכול לגרום לשינויו של מה שעשוי כמוהו ,או להיפעל מכוחו של מה שעשוי כמוהו .אולם כל עוד גוף חלש
יותר נהפך למה שהוא אחר ונלחם בחזק ממנו ,אין קץ להתפרדותו .ומאידך גיסא ,כשמעט חלקים קטנים מקופלים
ב תוך הרבה מהגדולים מהם ,והם נשברים ונכבים ,אזי ,אם שבריהם נכונים להתחבר לצורת המין שידו על
העליונה ,נפסק תהליך הכיבוי ,והאש הופכת אויר ,והאויר  -מים .אולם כשבלכתם אל הללו פוגש ותוקף אותם
אחד משאר המינים ,אין התפרדותם באה לקצה עד שיתפרדו כליל בדחיקה זו ויתחמקו אל בני מינם ,או עד [עמ'
 ] 57-58שינחלו תבוסה ,ורבים מהם ייעשו לגוף אחד שכמוהו כגופו של המנצח ,וישכנו יחד עמו.
ויתר על כן ,אגב היפעלויותיהם אלו עוברים הם בכל האזורים .שבעוד רובו של כל מין ומין שוכן במקום משלו
בנפרד מהשאר ,בשל תנועתו של בית הקיבול ,הרי כל אותם החלקים שמדי פעם בפעם נעשים שונים מעצמם
ודומים לאחדים ,הולכים ומורקדים באותה הרקדה אל מקומם של אלו שלהם נדמו.
בכך הועלו סיבותיהם של כל הגופים שהם בלתי מורכבים וראשוניים .ואילו את סיבת הסוגים השונים שמצויים
בכל אחד מהללו יש לראות בדרך שבה נתחבר כל אחד משני המשולשים היסודיים אל בני מינו :בשני המקרים
לא הביא חיבור זה בתחילה למשולש בעל גודל אחד בלבד ,אלא יצר קטנים וגדולים יותר ,ומספר השינויים האלה
הוא כמספר הסוגים השונים שבתוך המינים .מכאן ,שבהתמזגם עם בני מינם או בני מין אחר ,ירבו סוגיהם עד אין
מספר; והוא ענין לעיון למי שעומד לתאר את הטבע בהסבר מתקבל על הדעת.
ואשר לתנועה ומנוחה ,הרי אם לא נגיע לכלל הסכם על הדרך והתנאים שבהם הן מתהוות ,צפויים לנו מכשולים
מרובים בהמשך שיקולנו .מכמה בחינות כבר דנו בהן; אך על כך יש להוסיף ,שבתוך מצב של אחידות לא תיתכן
תנועה .שכן קשה הדבר ,או גדולה מזו  -מן הנמנע הוא ,שמה שיתנועע יהא קיים באין מה שיניעו ,או שיהא קיים
מה שיניע  -באין מה שיונע על ידו .ובהיעדר הללו ,אין תנועה; ואי אפשר שהללו יהיו אחידים .לפיכך נניח תמיד,
שבמצב של אחידות קיימת מנוחה ,ובמצב של חוסר אחידות  -תנועה .יתר על כן ,אי שוויון הוא הגורם לחוסר
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אחידות; ועל התהוותו של אי שוויון כבר ייחדנו את הדיבור .ואולם עדיין לא הסברנו ,משום מה לא הופרדו
המינים זה מזה לחלוטין ,וחדלו מלעבור זה דרך זה ולהיעתק ממקום למקום .נחזור ,אפוא ,לענין זה []57-58
ונאמר :היקפו של הכול [החומר החמישי] ,מאחר שהוא כולל בתוכו את (ארבעת) המינים ,ומהיותו עגול ושואף
מטבע ברייתו להשלים את תנועת מעגלו בו בעצמו ,הריהו מהדק את כולם [זה הביטוי של הצורה הפנימית של
'אחדות' שהגלגל מבטא אותה] ,ומגמתו היא לבלתי השאר מקום ריק [עיין בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית
רשימה  50לגבי הנמשל של תורת הקבלה] .לפיכך חדרה האש ,יותר מהשאר ,לתוך תחומי כולם; האויר הוא שני
במעלה מבחינה זו ,כיון שחלקיו שניים הם לדקות; וכן הלאה .שהרי בצירוף בעלי החלקים הגדולים ביותר נשאר
בתוך גושיהם יותר מקום ריק מאשר בצירוף האחרים; ובצירוף הקטנים ביותר  -פחות .מטעם זה ,כשתהליך העיבוי
מכנס יחד את הגופים הגדולים ,הריהו דוחף לתוך הרווחים שביניהם גם את הקטנים .ומתוך כך ,כשקטנים מצויים
בין גדולים ,והקטנים יותר מפוררים את הגדולים מהם ,בעוד שהגדולים יותר גורמים להללו שיתחברו ,משנים
הכל את כיוון תנועותיהם ,מעלה ומטה ,כלפי התחום המיועד להם; שכל המשנה את גודלו ,אף משנה את המקום
שאליו הוא שייך .בדרך זו ,אפוא ,ומטעמים אלו מתקיים תמיד אותו חוסר אחידות שמנציח לעולם את תנועת
הגופים הללו.
לאחר מכן עלינו להבחין בסוגי האש השונים ,כגון להבה ,ומה שיוצא מהלהבה ונותן אור לעיניים בלא להכוות,
וכן מה שנשאר בתוך הרמץ לאחר שכבתה הלהבה .וכן לגבי האוויר :הזך שבסוגיו נקרא ״איתר״ ,העכור שבהם -
״עלטה״ ו״עיפה״ ,ועוד יש בו שאר סוגים חשוכי שם המתהווים בשל אי שוויון המשולשים .את המים יש לחלק
תחילה לשני סוגים ,זה  -נוזל ,וזה  -ניתן להתכה .הסוג הנוזל ,כיון שהוא כולל את הקטנים שבחלקי המים שאינם
שווים זה לזה בגודלם ,הריהו נע כשלעצמו ,ואף יונע בנקל על ידי זולתו ,בשל חוסר האחידות שבו וטיב צורתו.
הסוג השני ,מהיותו מורכב מחלקים גדולים ואחידים ,הריהו יציב יותר מהלה ,וגם כבד ,כיון שנתקשה בשל
האחידות שבו .אולם בהשפעתה של אש החודרת לתוכו ומפרקתו ,הריהו מקפח את אחידותו ,ומתוך כך הוא ניתן
יותר לתנועה; ובשעה ששוב אין קושי בהנעתו ,והאויר הסמור לו דוחף אותו ,הריהו מתפשט [ ]58-59על פני
האדמה .והנה כל אחד משני התהליכים האלה זכה לשם משלו :להקטנת גודל החלקים קוראים ״המסה״ ,ולהת
פשטות על פני האדמה  -״זרימה״ .ומאידך גיסא ,כששוב מוצאת מתוכו האש ,והרי לא לתוך חלל ריק היא יוצאת,
הולך האויר הסמוך ונדחק ,ומתוך כך דוחק הוא את הגוש הנוזל ,כל עוד הוא ניתן להנעה ,אל המקומות שמתוכם
יצאה האש ,ומוזג אותו בו בעצמו .וכשהנוזל נדחק בדרך זו ,וחוזר וקונה לו אחידות ,והרי באותה שעה אף יוצאת
מתוכו האש שגרמה לחוסר אחידות - ,אותה שעה הוא חוזר להוויתו .והנה יציאת האש נקראת ״צינון״ ,והעיבוי
שבא לאחר צאתה  -״הקפאה״ .ובין כל אותם סוגי המים שקראנו להם ״ניתנים להתכה״ ,אחד הוא מעובה ביותר,
כיון שהוא עשוי מחלקים שהם דקים ואחידים מכל; הוא יחיד במינו ,בעל צבע מבהיק וצהוב ,ומחירו יקר מכל:
הוא הזהב שנקפא בשעה שהלך ונסתנן בסלע - .צאצא הזהב ,שהוא נוקשה מאוד בשל עיבויו ,וצבעו  -שחור,
נקרא ״יהלום״".
עיין עוד שם המשך העניין.
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 מקורות בעניין משל האיש המרחף של אבן סינא- 3
.' פרק א.)ל"הרמיזות וההערות" חלק ג' (פיזיקה
Below are two short passages from Avicenna’s al-Nafs (On Psychology), which is a
section of his al-Shifa (On Healing). Translations are from Michael Marmura,
“Avicenna’s ‘Flying Man’ in Context,” The Monist 69 (1986):
Avicenna, al-Nafs V.7 (Marmura 1986, p. 390):
We say: If a human is created all at once, created with his limbs separated and he does
not see them, and if it happens that he does not touch them and they do not touch each
other, and he hears no sound, he would be ignorant of the existence of the whole of his
organs, but would know the existence of his individual being as one thing, while being
ignorant of all the former things. What is itself the unknown is not the known.
Avicenna, al-Nafs I.1 (Marmura 1986, 387):
He will not doubt his affirming his self existing, but with this he will not affirm any limb
from among his organs, no internal organ, whether heart or brain, and no external thing.
Rather, he would be affirming his self without affirming for it length, breadth and depth.
And if in this state he were able to imagine a hand or some other organ, he would not
imagine it as part of his self or a condition for its existence.
You know that what is affirmed is other than what is not affirmed and what is
acknowledged is other than what is not acknowledged. Hence the self whose existence
he has affirmed has a special characteristic of its being his very self, other than his body
and organs that have not been affirmed.
Hence the one who affirms has a means to be alerted to the existence of the soul as
something other than the body-indeed, other than body-and to his being directly
acquainted with this existence and aware of it. If he is oblivious to this, he would require
educative prodding.
 לקחתי את ההתחלה מהקדמת פרופ' הרוי לאנתולוגיה מכתבי אבן סינא. ההתחלה חסרה.הקטע השני כאן קטוע
. רק ששם חסר סוף הקטע,שם יש תרגום לעברית
 יצא כך (זה מה שכתבתי,הצירוף שהוא בתחילתו התרגום שמביא הרוי שם וההמשך תרגום שלי ממה שנמצא כאן
:)בהערה על התרגום
 אבל כאילו חוש הראיה שלו נמנע,"על כל אחד מאיתנו לדמיין את עצמו כאילו נברא בזה הרגע בשלמות כוחותיו
 כך שבנפלו אין האוויר, וכאילו נברא כשהוא נופל באוויר או בחלל ריק,מלראות את הדברים שבעולם החיצון
 אז יהרהר.מתחכך בו באופן שיתחייב ממנו שירגיש חיכוך ואיבריו מופרדים כך שאינם נפגשים או נוגעים זה בזה
 אף על פי שלא היה, הוא לא יפקפק בכך שהוא היה מאשר את קיום עצמותו.האם היה מאשר את קיום עצמותו
. לא את ליבו ולא את מוחו ואף לא כל דבר חיצוני,מאשר לא את קצה גפיו ולא את פנים קרביו
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 ואם במצב זה הוא היה יכול לדמות יד או. ועומק, רוחב, הוא יאשר את עצמו בלי לאשר שיש לו אורך,בנוסף
. הוא לא היה מדמה זאת כחלק מעצמו או כתנאי לקיומו,איבר אחר כלשהו
 לכן העצמי שאת. ומה שנודע הוא שונה ממה שלא נודע,אתה יודע שמה שמאושר הוא שונה ממה שלא מאושר
 יותר מגופו ואיבריו שלא,]his very self[ קיומו הוא אישר יש לו מאפיינים מיוחדים של היותו עצם מהותו
.אושרו
 לפי האמת- ] למציאות של הנפש כמשהו שונה מהגוףto be alerted[ לכן זה שאישר יש לו אמצעים להתעורר
 הוא זקוק, אם הוא מתעלם מזה. ולהתעורר להיותו מכיר באופן ישיר מציאות זו ומודע לה- משהו שונה מגוף
".לדירבון חינוכי

:) שמצאתי כאןAdamson נוסח אנגלי נוסף (של
Indeed, Avicenna could hardly be clearer that the thought experiment is supposed to tell
us about the essence of the soul than he is in the opening of the famous passage, here
quoted in full (On the Soul 15.17–16.17; we label the sections for ease of reference):
"[A] We have now come to know the meaning of the name that applies to the thing called
‘soul’ through a relationship that it has. So it would be appropriate for us to occupy
ourselves with grasping the essence (māhiyya) of this thing which is said to be ‘soul’ by
the consideration [just discussed].
[B] We ought to indicate here an affirmation of the existence of soul which is an
affirmation for us by way of admonition and calling to mind (ʿalā sabīl al-tanbīh wa-ltadhkīr), as an indication that will make a powerful impression on someone who has the
capacity for noticing the truth by himself, without needing to be instructed, prodded, or
turned away from sophistries.
[C] We say: one of us must suppose that he is created all at once, and created as perfect,
but with his sight prevented from seeing anything external [to him]. He is created
hovering in the air, or in a void, in such a way that the air does not buffet him so that he
would have to feel it. His limbs are separated so that they do not meet or contact one
another.
[D] Then, he considers whether he affirms the existence of his essence (dhāt). He has no
doubt in his affirmation that his essence is existent, even while he does not affirm any
extremity among his limbs, nor anything inward among his innards-not his heart or his
brain-nor anything external. Rather, he has affirmed his essence while not affirming for
it any length, width, or depth. If in this situation he were able to imagine a hand or another
limb, he would not imagine it as a part of his essence, nor as a condition for his essence.
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[E] You know that what is affirmed is distinct from what is not affirmed, and what is
acknowledged3 is distinct from what is not acknowledged. Therefore, as to the essence
whose existence he affirms, it is specific (khāṣṣiyya) for it4 that it is identical to him
(anna-hā huwa bi-ʿaynihi) and distinct from his body or his limbs, which he has not
affirmed.
[F] Thus the alert person has a way to be admonished concerning the existence of the soul
as something distinct from the body, or rather distinct from body (ghayr al-jism bal ghayr
jism), and [a way] by which he may understand it and be aware of it. But if he is heedless,
he may need to be prodded."
As we will see below, there is some dispute over the meaning of the word dhāt in [D] and
[E], since dhāt can mean both ‘self’ and ‘essence’. But there can be no disagreement about
māhiyya in [A], which is unambiguously Avicenna's word for ‘essence’.
*
 ועל מה שגם אדם ישן או שיכור,כאן יש מאמר עם הרבה מקורות מאבן סינא על ההתבוננות של האדם בקיומו
:יודע את קיומו אע"פ שאינו זוכר

Avicenna on Self-Awareness and Knowing that One Knows - D.L. Black
עוד מאמר שמביא התייחסויות של חכמים סכולסטיים לפרק זה של אבן סינא
The Fate of the Flying Man - Medieval Reception of Avicenna Thought Experiment Juhana Toivanen

.גם בויקיפדיה יש ערך על זה
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 - 4בעניין ה"מזג" .נשמת העולם ,היסוד הנקבי של ההשפעה האלוהית ,הטבע
החומרי
ל"הרמיזות וההערות" חלק ג (פיזיקה) פרק ה
המזג במובן הפשוט פירושו התרכובת של ד' היסודות שבגוף .ההרכבה של ד' היסודות היא הרכבה מזגיית ולא
הרכבה שכוניית .הרכבה מזגיית פריושה שהמרכיבים מאבדים את תכונותיהם וצואתם ,ונעשים ביחד משהו עם
צורה חדשה ותכונות חדשות .זה משום שכל אחד מהם פועל על השני ומשנה את צורתו .כמו מרכיבי התבשיל
שכל אחד פועל את הכח שלו על המרכיבים האחרים .הרבה שכוניית היא הרכבה שבה המרכיבים נשארים כמו
שהיו ,ואפשר לפרק את ההרכבה והמרכיבים יישארו כמו שהיו .למשל לבנים בבניין מורכבות בהרכבה שכוניית.
אבל קמח ומים נעשים בצק בהרכבה מזגיית.

הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' ב' כתב זאת כך:
"ומפנ י שהם יסודות לכל גופים שתחת הרקיע ימצא כל גוף וגוף מאדם ובהמה וחיה ועוף ודג וצמח ומתכת ואבן
גולמו מחובר מאש ורוח ומים ועפר וארבעתן יתערבו ביחד וישתנו כל אחד מהם בעת העירוב עד שימצא המחובר
מארבעתן אינו דומה לאחד מהן כשהוא לבדו ואין במעורב מהן אפילו חלק אחד שהוא אש בפני עצמו או מים
בפני עצמן או ארץ בפני עצמה או רוח בפני עצמה אלא הכל נשתנו ונעשו גוף אחד וכל גוף וגוף המחובר מארבעתן
ימצא בו קור וחום לח ויבש כאחד אבל יש מהם גופים שיהיה בהם חזקה מיסוד האש כמו בעלי נפש חיה לפיכך
יראה בהם החום יתר ויש מהן גופין שיהיה בהן חזקה מיסוד הארץ כמו האבנים לפיכך יראה בהם היובש הרבה
ויש מהן גופין שיהיה בהן חזקה מיסוד המים לפיכך יראה בהם הלח יתר ועל הדרך הזה ימצא גוף חם יתר מגוף
אחר חם וגוף יבש יתר מגוף אחר יבש וכן ימצאו גופים שיראה בהן הקור בלבד וגופים יראה בהן הלח בלבד
וגופים יראה בהן הקור והיובש כאחד בשוה או הקור והלח כאחד בשוה או החום והיובש כאחד בשוה או החום
והלח כאחד בשוה לפי רוב היסוד שהיה בעיקר התערובת יראה מעשה אותו היסוד וטבעו בגוף המעורב".

מקומות מהמורה נבוכים שמדבר בעניין המזג:
א' ל"ד:
"והסבה הרביעית [מהסבות המונעות לפתוח הלימוד באלוהות] ,ההכנות הטבעיות ,וזה שכבר התבאר במופת ,כי
מעלות המדות הם הצעות למעלות הדבריות ,ואי אפשר היות דבריות אמתיות ,ר"ל המושכלות שלמות ,אלא לאיש
מלומד המדות בעל נחת וישוב .ויש אנשים רבים שיש להם מתחילת הבריאה תכונה מזגית ,אי אפשר עמה שלמות
בשום פנים ,כמי שלבו חם מאד וחזק בטבעו שהוא אינו נצול מן הכעס ,ואפילו הרגיל עצמו הרגל גדול .וכמי
שמזג הביצים ממנו חם ולח והם חזקות הבנין ,וכיסי הזרע מרבים להוליד הזרע ,כי זה רחוק שיהיה ירא חטא
ואפילו הרגיל עצמו בתכלית הרגל גדול .וכן תמצא מבני אדם אנשים בעלי קולות והמיה ,ותנועותיהם נבהלות
מאד בלתי מסודרות ,יורו על הפסד הרכבה ורוע מזג אי אפשר שיפורש ,ואלו לא יראה להם הבנה שלמה לעולם,
וההשתדלות עמם בזה הענין שטות גמורה מן המשתדל ,כי זאת החכמה כמו שידעת אינה חכמת הרפואות ולא
חכמת תשבורת ,ואין כל אחד מוכן לה מן הפנים אשר אמרנו .ואי אפשר מבלתי הקדמת הצעת המדות הטובות,
עד שישוב האדם בתכלית היושר והשלמות ,כי תועבת ה' נלוז ואת ישרים סודו .ולזה רחקו למדה לבחורים ,וגם
אי אפשר להם לקבלה ,לרתיחת טבעיהם וטרדת דעותיהם בשלהבת הגידול והצמיחה ,עד שתעדר השלהבת ההיא
המערבבת ,ויהיה להם הנחת והישוב ,ויכנעו לבותם ויעונו מצד המזג ,ואז יעלו עצמם לזאת המדרגה והיא השגתו
יתברך ,ר"ל החכמה האלהית ,המכונה במעשה מרכבה .אמר ,קרוב ה' לנשברי לב ,ואמר ,מרום וקדוש אשכן ואת
דכא ושפל רוח וכו' ,ולזה אמרו בתלמוד על אמרם מוסרים לו ראשי פרקים ,אמרו אין מוסרין ראשי פרקים אלא
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לאב בית דין והוא שלבו דואג בקרבו .והכונה בזה הענוה וההכנעה ויראת חטא ובה מחובר אל החכמה .ושם
נאמר ,אין מוסרים סתרי תורה אלא ליועץ וחכם חרשים ונבון לחש .ואלו דברים אי איפשר בהם מבלתי הכנה
טבעית ,הלא תדע כי יש מבני אדם מי ש הוא חלוש העצה מאד ,אף על פי שהוא המבין שבאנשים ,ומהם מי שיש
לו עצה נכונה וטוב הנהגה בדברים הצריכים לסדור בני אדם ולדעותם ,והוא הנקרא יועץ ,אלא שהוא לא יבין
מושכל ,אף על פי שהוא קרוב למושכלים הראשונים ,אבל הוא סכל מאד אין תחבולה עמו .למה זה מחיר ביד
כסיל לקנות חכמה ולב אין ,ומן האנשים מי שהוא נבון זך בטבע יכול להעלים עניינים בלשון קצר ומתוקן ,והוא
אשר יקרא נבון לחש ,אלא שהוא לא התעסק ולא הגיעו לו חכמות .ואשר עלו בידו החכמות בפעל ,הוא הנקרא
חכם חרשים ,אמרו כיון שמדבר נעשו הכל כחרשים .והתבונן איך התנו בספריהם שלמות האיש בהנהגות
המדיניות ,ובחכמות העיוניות ,עם זכות טבע והבנה ,וטוב ספור הדברים ,להודיע העניינים ברמיזות ,ואז מוסרין
לו סתרי תורה .ושם נאמר ,אמר ליה רבי יוחנן לר' אלעזר תא ואגמרך מעשה מרכבה ,אמר ליה אכתי לא קשאי,
רוצה לומר לא זקנתי ,ועד עתה אני מוצא רתיחת טבע והמיית הנערות .ראה איך התנו השנים עוד מחובר אל
המעלות הטובות ההם ,ואיך איפשר עם זה להכניס אדם באלו העניינים המון העם טף ונשים".
א' ע"ב:
"וכשיתנועע הגשם החמישי בסבוב בכללו תמיד תתחדש ביסודות מפני זה תנועה הכרחית ,יצאו בגללה
ממקומותם ,ר"ל באש ובאויר ,וידחו אל המים ,ויעברו כולם בגוף הארץ אל עמקה ויתחדש ליסודות ערוב ,ואח"כ
יתחילו להתנועע לשוב למקומותם ,ויצאו חלקים מן הארץ ג"כ מפני זה ממקומותם בחברת המים והאויר והאש,
והם בזה כולו פועלים קצתם בקצתם ומתפעלים קצתם מקצתם ,ויפול ההשתנות במעורב עד שיתהוה מהם תחלה
הקיטורים כפי מיניהם החלוקים ,ואחר כן המחצבים כפי מיניהם החלוקים ,ומיני הצמחים כולם ,ומינים רבים
מבעלי חיים ,כפי מה שגוזר מזג המעורב ,וכל הוה נפסד ,אמנם יתהוה מן היסודות ואליהם יפסד",
שם:
"וכמו שבגוף האדם אברים ראשיים ,ואברים שהם תחת יד הראשיים ,צריכים בעמידתם להנהגת האבר הראש אשר
ינהיגם ,כן בעולם בכללו חלקים ראשיים ,שהוא הגשם החמישי והמקיף ,וחלקים שתחת יד הראשיים צריכים
למנהיג ,והם היסודות ומה שהורכב מהם .וכמו שהאבר הראש אשר הוא הלב מתנועע תמיד והוא התחלת כל
תנועה שתמצא בגוף ,ושאר אברי ה גוף תחת ידו והוא ישלח אליהם כחותם אשר יצטרכו אליהם לפעולותיהם
בתנועותיו ,כן הגלגל הוא המנהיג שאר חלקי העולם בתנועתו והוא ישלח לכל מתהוה כחותיו הנמצאות בו ,הנה
כל תנועה שתמצא בעולם התחלתה הראשונה תנועת הגלגל ,וכל נפש שתמצא לבעל נפש בעולם התחלתה נפש
הגלגל .ו דע כי הכחות המגיעות מן הגלגלים לזה העולם כפי מה שהתבאר ארבע כחות ,כי יחייב הערוב וההרכבה,
ואין ספק שזה מספיק בהרכבת המחצבים ,וכח יתן הנפש הצומחת לכל צמח ,וכח יתן הנפש החיה לכל חי ,וכח
יתן כח הדברי לכל מדבר ,וכל זה במצוע האור והחשך הנמשכים אחד יושרם והקפם סביב הארץ ,וכמו שאם ינוח
הלב כהרף עין ימות האיש ויבטלו כל תנועותיו וכל כחותיו ,כן אלו ינוחו הגלגלים יהיה בו מיתת העולם בכללו
ובטול כל מה שבו ,וכמו שהחי אמנם הוא חי כולו בתנועת לבו אף על פי שבו אברים נחים לא ירגישו ,כעצמות
והאליל וזולתם .כן זה המציאות כלו הוא איש אחד חי בתנועת הגלגל אשר הוא כדמות הלב מבעלי הלב ,ואף על
פי שבו גופים רבים נחים ומתים ,הנה כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד חי מתנועע בעל נפש ,כי זה המין
מן הציור הכרחי מאד כלומר מועיל מאד במופת על היות השם אחד כמו שיתבאר ,ובזה הציור יתבאר ג"כ שהאחד
אמנם ברא אחד כמו שאי אפשר שימצאו אברי האדם בפני עצמם והם אברי אדם באמת ,ר"ל שיהיה הכבד בפני
עצמו או הלב בפני עצמו או בשר בפני עצמו ,כן אי אפשר חלקי העולם קצתם מבלתי קצתם בזה המציאות המיושב
אשר דברנו בו ,עד שימצא אש מבלתי ארץ ,או ארץ מבלתי שמים ,או שמים מבלתי ארץ ,וכמו שבאדם כח אחד
יקשור אבריו קצתם בקצתם וינהיגם ויתן לכל אבר מה שצריך שישמור עליו תקונו וידחה ממנו מה שיזיקהו ,והוא
אשר בארו אותו הרופאים ואמרו הכח המנהיג גוף החי ,והרבה פעמים יקראוהו טבע ,כן בעולם בכללו כח יקשור
קצתו בקצתו ,וישמור מיניו שלא י אבדו וישמור אישי מיניו גם כן מדת מה שאפשר לשמרם ,וישמור גם כן קצת
אישי העולם ,זה הכח יש בו עיון אם הוא במצוע הגלגל אם לא".
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הגלגל הוא גוף חומרי ,וממנו נמשך הטבע החומרי .לטבע החומרי יש נפש משלו ,שהיא מצד החומר ,והיא נקראת
נשמה ,וביוונית .pneuma
וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' הלכות ח' ט':
"נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו ועל
צורה זו נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם
כמו המלאכים שהם צורה בלא גולם עד שידמה להן ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעינים שהיא הפה והחוטם
והלסתות ושאר רושם הגוף שזו תואר שמה ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש
ומהרהר אלא הדעה שהיא צורת הנפש ובצורת הנפש הכתוב מדבר בצלמנו כדמותנו ופעמים רבות תקרא זאת
הצורה נפש ורוח ולפיכך צריך להזהר בשמותן שלא יטעה אדם בהן וכל שם ושם ילמד מענינו.
אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתפרד להם ואינה מכח הנשמה עד שתהא צריכה לנשמה כמו
שהנשמה צריכה לגוף אלא מאת ה' מן השמים היא לפיכך כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות ותאבד
הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה לא תכרת הצורה הזאת לפי שאינה צריכה
לנשמה במעשיה אלא יודעת ומשגת הדעות הפרודות מן הגולמים ויודעת בורא הכל ועומדת לעולם ולעולמי
עולמים הוא שאמר שלמה בחכמתו וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה".
וכן כתב בהלכות יסודי התורה ח' ג':
"כל נפש האמורה בענין זה אינה הנשמה הצריכה לגוף אלא צורת הנפש שהיא הדעה שהשיגה מהבורא כפי כחה
והשיגה הדעות הנפרדות ושאר המעשים והיא הצורה שביארנו ענינה בפרק רביעי מהלכות יסודי התורה היא
הנקראת נפש בענין זה חיים אלו לפי שאין עמהם מות שאין המות אלא ממאורעות הגוף ואין שם גוף נקראו צרור
החיים שנאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים וזהו השכר שאין שכר למעלה ממנו והטובה שאין אחריה
טובה והיא שהתאוו לה כל הנביאים".
עיין מה שכתבתי ביאור עניין הנשמה הזו בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,50ועיין עוד ביאור רחב
בהערות קצרות על המורה נבוכים על א' ע"ב.
ועיין בזה גם ברמיזות וההערות חלק א' פרקים י"ט-כ"א ,במה שכתבתי שם בהערות.
בעולם יש את צד הזכר שהוא הצורות שמתחילות מה'אחד' ,השכל הנפרד הראשון ,ומשתלשלות דרך השכלים
הנפרדים עד השכל הפועל שהוא השכל הנפרד התחתון ,והוא נותן את הצורות בחומר של ד' היסודות .זה צד
ההשפעה הזכרי של החיים של העולם .ויש צד נקבי שמתחיל מצד החומר של השכל הנפרד הראשון ,שהוא הגלגל
המקיף .והוא משפיע על מיזוג היסודות ,הוא ה'מזג' שהוא נשמת היסודות ,הכח החי שבטבע החומרי.
המזג מתפרש בשטחיות כאילו הוא רק המינון של התערובת .כמו שיש מרכיבים שונים של בצק או תבשיל ,וכל
מינון לפי היחס המסויים של המרכיבים יוצר מהות מסויימת של התבשיל ,וכידוע שמאותם מרכיבים אפשר ליצור
מאפים או תבשילים שונים לגמרי אם יש שוני במינון ובדרך העירוב .אבל באמת המזג הוא חיים ,נשמה.

עוד כתב במורה נבוכים א' ע"ב ,והוא כוונת אבן סינא כאן שהתנועה שמכח המזג מפריעה ומעכבת את התנועה
שבאה מהנפש:
556

מאמרים ומקורות נלווים לספר הרמיזות וההערות
"וכמו שכחות האדם המחייבות להויתו ועמידתו ,מדת עמידתו הם בעצמם המחייבות להפסדו ואבדו ,כך סבות
ההויה הם בעצמם סבות ההפסד בכל עולם ההויה וההפסד ,והמשל בו שאלו הארבע כחות הנמצאות בגוף כל
נזון ,והם הכח המושך ,והמחזיק ,והמעכל ,והדוחה ,אילו היה איפשר שיהיו אלו הכחות ככחות השכליות עד שלא
יעשו אלא מה שראוי ובעת הראוי ובשעור הראוי ,היה אדם נצל ממכות גדולות מאד וחלאים רבים .ואמנם בעבור
שלא ה יה זה אפשר ,אבל הם עושים מעשים טבעיים מבלתי מחשבה והשתכלות ,ואינם משיגים מה שיעשוהו כלל,
התחייב שיתחדשו בעבורם חלאים גדולות ומכות גדולות ,ואף על פי שהיו הם הכלים בהווית האדם ובעמדו המדה
אשר יעמוד ,ובאור זה כי הכח המושך על דרך משל אילו לא היה מושך אלא הדבר הנאות מכל צדדיו והשעור
הצריך אליו לבד ,היה נמלט האדם מחלאים ומכות רבות ,אבל בעבור שאין הענין כן אבל ימשוך אי זו ליחה
שתזדמן מסוג משיכתו ואף על פי שהליחה ההיא נטתה מעט בכמותה ואיכותה ,יתחייב מזה שימשוך הליחה אשר
היא יותר חמה ממה שצריך או יותר קרה או יותר עבה או יותר דקה ,או תמשוך יותר ממה שצריך ויחנקו בזה
הגידים ויתחדש הסתום והעפוש ויפסד איכות הליחות וישתנה כמותם ,ויתחדשו חלאים כגרב והחכוך והיבלות
או מכות גדולות ונגעים גדולים כמורסא שקורין גרנ"ק בלעז ,והצרעת והאיכל עד שתפסד צורת האבר או צורת
האברים ,וכן הענין גם כן בשאר הכחות הארבע .כן הענין בעצמו בכל המציאות הענין המביא להווית מה שיתהוה
והמשך מציאותו מדה אחת ,והוא ערוב היסודות בכוחות הגלגליות המניעות אותם המפוזרות בהם ,היא הסבה
בעצמה בהתחדש סבות מזיקות במציאות ,כזרמים ,והמטר הסוחף ,והשלג ,והברד ,והרוחות החזקות ,והרעמים,
והברקים ,ועפוש האויר ,או התחדש סבות ממיתות מאד ,יכלו ארץ או ארצות או איקלים ,בהשקע מקומות ,והרעש
והזועות ,והמים השופעים מן הימים והתהומות" .

במורה נבוכים חלק ב' בהקדמה כ"ו כתב:
"ושמה שיחשב בבעל חיים שלא תקדם לתנועתו המקומית תנועה אחרת כלל ,אינו אמתי ,כי הסבה בתנועתו אחר
המנוחה יגיע אל ענינים מביאים לתנועה ההיא המקומית ,והם אם שינוי מזג יחייב תאוה לבקש הנאות או לברוח
ממה שהוא כנגדו"

במורה נבוכים ב' י"ב:
"כן נמצא סבות כל מה שיתחדש במציאות ממחודשים תהיה סבתם  -המזגות היסודות אשר הם גשמים פועלים
קצתם בקצתם ומתפעלים קצתם מקצתם  -רצוני לומר שסיבת חידושם  -קריבת גוף אל גוף או רוחק גוף מגוף.
אמנם מה שנמצאנו ממחודשים שאינם נמשכים אחר מזג  -והם הצורות כולם  -אי אפשר להם גם כן מבלתי פועל
 רצוני לומר נותן הצורה  -והוא בלתי גשם כי פועל הצורה  -צורה לא בחומר  -כמו שהתבאר במקומותיו.וכבר העירונו על ראית זה במה שקדם .וממה שיבאר לך זה גם כן כי כל מזג מקבל התוספת והחסרון והוא יתחדש
ראשון ראשון ; והצורות אינם כן שהם לא יתחדשו ראשון ראשון ולזה אין תנועה בהם ואמנם יתחדשו או יפסדו
בלא זמן .אינם אם כן מפעולת המזג אבל המזג מכין החומר לקבל הצורה לבד .ופועל הצורה  -דבר לא יקבל
החלוקה כי פעולתו ממינו .ולזה מבואר שפועל הצורה  -רצוני לומר נותנה  -צורה בהכרח והיא נבדלת]...[ .
ואין זה עניין הפרק אבל הכונה  -להבין ענין ה'שפע' הנאמר בחוק האלוה ובחק השכלים  -רצוני לומר המלאכים
 להיותם בלתי גשמים ויאמר בכוחות הגלגליים גם כן שהם ישפיעו במציאות ויאמר 'שפע הגלגל' אף על פישפעולותיו יבואו מגשם; ולזה יעשו הכוכבים ברוחק מיוחד  -רצוני לומר קרבתם למרכז ורחקם ממנו  -וערך
קצתם לקצתם .ומהנה נכנס למשפטי הכוכבים [האסטרולוגיה חוקרת את השפעת המזגים מהגלגלים לכוכבים ועד
הטבע הארצי]"
מבוארים כאן שני צינורות ההשפעה העיקריים ,הנקבי והזכרי.
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ובמורה נבוכים ב' י' כתב:
"ידוע מפורסם ב כל ספרי הפילוסופים ,כשידברו בהנהגה ,אמרו כי הנהגת זה העולם התחתון ,רוצה לומר :עולם
ההוויה וההפסד ,אמנם הוא בכחות השופעות מן הגלגלים; וכבר זכרנו זה פעמים .וכן תמצא החכמים ז"ל אומרים:
אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל ברקיע מכה אותו ואומר לו "גדל" ,שנאמר (איוב לח לג)" :הידעת
חקות שמים ,אם תשים משטרו בארץ?" ומזל יקראו גם כן הכוכב ,תמצא זה מבואר בראש בראשית רבה ,אמרו:
יש מזל שהוא גומר הילוכו לשלושים יום ,ויש מזל שהוא גומר הילוכו לשלושים שנה.
הנה כבר בארו בזה המאמר ,שאפילו אישי ההוויה יש להם כחות כוכבים מיוחדים להם .ואף על פי שכחות הגלגל
מתפשטות בכל הנמצאות ,אבל יהיה גם כן כח כוכב אחד מיוחד במין אחד ,כעניין בכחות הגשם האחד; כי
המציאות כולו איש אחד ,כמו שזכרנו"
כאמור הכוחות השופעות מן הגלגלים זו ההשפעה הנקבית ,שמתחילה בגלגל שהוא חומר ועוברת כחיים של
חומר ,נשמה ,נפש הגלגל ,דרך תנועת ערוב היסודות ומיזוגם שמושפעת ממנה ,ושינוי המזג מזמין לקבל צורה
מהיסוד הזכרי שהיא לפי ההכנה של החומר שאותה שינוי המזג קובע.

מורה נבוכים ב' י"ט:
"אם כן מה עילת התחלפות אלו המינים הנמצאים הנה? ומה עילת התחלף אישי כל מין מהם?  -ועננו על זה
בשאמר עילת ההתחלפות  -שינוי מזג המורכבות מן החומר ההוא .וזה שהחומר ההוא המשותף קיבל תחלה ארבע
צורות וכל צורה מהם נמשכו אחריה שתי איכויות ובאיכויות ההם הארבע היו יסודות למה שהורכב מהם; וזה
שהם יתערבו תחלה בתנועת הגלגל ואחר כן ימזגו; ויתחדש ההתחלפות במתערבות המורכבות מהם בשיעורים
מתחלפים מן החום והקור והלח והיבש; והיו בהם באלו המזגים המתחלפים הכנות מתחלפות לקבל צורות
מתחלפות ובצורות ההם גם כן יהיו מוכנים לקבל צורות אחרות וכן תמיד .והצורה המינית האחת ימצא לחומר
שלה רוחב גדול בכמותה ואיכותה ולפי הרוחב ההוא יתחלפו אישי המין;  -כמו שהתבאר בחכמת הטבע .וזה כולו
 אמת מבואר למי שיודה על האמת לנפשו ולא יונה אותה.אחר כן שאלנו עוד אריסטו ואמרנו לו אחר שהיה המזגות היסודות  -הסיבה בהכנת החמרים לקבל הצורות
המתחלפות כו'"

במורה נבוכים ב' מ' כתב:
"כבר התבאר תכלית הבאות שהאדם  -מדיני בטבע ושטבעו  -שיהיה מתקבץ ואינו כשאר בעלי החיים אשר אין
לו הכרח להתקבץ .ולרוב ההרכבה בזה המין  -מפני שהוא המורכב האחרון כמו שידעת  -היה ההבדל רב בין
אישיו עד שאפשר שלא תמצא שני אנשים מסכימים במין ממיני המידות כמו שלא תראה צורותיהם הנראות -
שוות .ועילת זה  -התחלף המזג ויתחלפו החמרים ויתחלפו גם כן המקרים הנמשכים אחר הצורה  -כי לכל צורה
טבעית קצת מקרים מיוחדים נמשכים אחריה בלתי המקרים הנמשכים אחר החומר .ואין כיוצא בזה ההתחלפות
האישי הגדול נמצא באחד ממיני בעלי החיים; אבל ההתחלפות בין אישי כל מין מתקרב מלבד האדם .שאתה
תמצא שני אישים ממנו  -כאילו הם משני מינים בכל מידה  -עד שתמצא אכזריות איש תגיע עד שישחט צעיר בניו
מרוב הכעס ואחר יחמול על הריגת כינה או תולעת אחת וירך לבו מזה; וכן ברוב המקרים:
ומפני שטבעו נותן שיהיה בין אישיו זה החילוף וטבעו צריך אל הקיבוץ צורך הכרחי  -אי אפשר בשום פנים
שישלם קיבוצו אלא במנהיג בהכרח ישער פעולותיהם וימלא המחסר וימעיט מן המרבה ויחזוק פעולות ומדות
ויעשום כולם על חק אחד תמיד עד שיעלם ההתחלפות הטבעי ברוב ההסכמה ההנחיית ויסודר הקיבוץ:
ולזה אומר שהתורה אף על פי שאינה טבעית יש לה מבוא בענין הטבעי .והיה מחכמת האלוה בהעמיד זה המין -
למה שרצה מציאותו  -ששם בטבעו שיהיה לאישיו כח הנהגה".
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זה מקביל שכתב אבן סינא ב"הרמיזות וההערות" חלק ג' פרק ה' ,שהמזג מפעיל את האדם לכיוונים שונים ,נמשך
למה שדומה לו ומתרחק ממה ששונה ממנו ,וצריך בהכרח כח גבוה יותר שינהל אותו בדרך הישירה ,דרך האמצע.

(אני מעתיק לכאן את מה שכתבתי בביאור על הרמיזות וההערות חלק ג' פרק ה' ,לתועלת מי שהגיע למאמר הזה
לא דרך שם:
היסודות הם נפשות חיות ,והחיות שלהם היא המזג .
עיין במאמרים ומקורות נלווים מאמר  4על המזג והחיים שבחומר ,הנשמה ,ה  .pneumaהיסודות הם צורות והם
חיים ,צורות פירושן נפשות והן בהכרח תמיד כח חיים .בשפה המודרנית יש מושג של חומר מת לחלוטין ,לכן
צריך לומר את החידוש שד' היסודות ,וכן כל מה שנקרא דומם כמו אבנים וכיו"ב ,הוא חי ,ואם לא נאמר כן הרי
שאינו חי .לפי זה מפרשים שכיוון שאריסטו לא אמר שהדוממים חיים כוונתו שהם חומר מת לגמרי כמו שבתפישה
המודרנית .באמת אין זה כך .בעולם העתיק לא עלתה כלל על הדעת תפישה שייתכן שמשהו יהיה חומר מת לגמרי
במובן המודרני .בתפישה של העולם העתיק בכל המקומות והתרבויות כל החומר בהכרח נתפש כמו המילה
המודרנית 'חי' .אצלם כיוון שהכל בהכרח חי וזה מובן מאליו ,המילה 'חי' ציינה בשפה שלהם סוג מסויים של
חיים ,כאלה שיש בהם תנועה עצמית רצונית מכח הנפש שלהם .בצמחים אין תנועה כזו ולכן הם לא נקראים 'חי'
אלא 'צומח' .בתפישה המודרנית צמחים אינם חומר מת לגמרי כמו אבן .בתפישה של העולם העתיק גם אבן אינה
חומר מת לגמרי .היא שונה מצמח כיוון שתנועתה נובעת מהנשמה הכללית של הטבע ,כמו שכתב במורה נבוכים
א' ע"ב על תנועת העצמות בגוף ("כעֲצָ מוֹת והאליל וזולתם" ,בתרגום שוורץ כתב סחוסים) ,ואין לה תנועה מכח
עצמה כמו שיש לצמחים על פי דרכם שהם גדלים לכיוון מעלה .העצמות שבגוף החי אינן חומר מת למרות שזה
נדמה כך שהרי אינן נעות מכח עצמן כמו הלב והריאות והעיניים והרגליים כו' ,אבל עצמות של תינוק גדלות איתו,
והעצמות בגוף לא מתייבשות ומתפוררות כמו אצל מת .כך גם הדוממים שבעולם חיים בחיי העולם הכללי ,ואינם
חומר מת לגמרי למרות שלא רואים בהם גילוי לחייהם .עיין בביאור על מורה נבוכים ,הקדמות לחלק ב – הקדמה
כו (חלק ב') ,במאמר שבתוך הרשימה הנקרא "חייהם של הדוממים" .הארכתי בזה בכמה מקומות ולא טרחתי
לאסוף את כל הראיות כי אין בזה שום ספק ושום חידוש.
לכן מדובר כאן על הכוחות שיש במזג ,שהם הכוחות החיים של הטבע החומרי שהוא נשמת העולם החומרי
וחיותו .והם כוחות שאינם יכולים לקיים את העצם ,כיוון שאינם שכליים ומצד עצמם אינם כפופים לצורות שנותן
השכל הפועל בעולם (עד שהוא בהכרח משתלט עליהם מהכח השכלי שלו) ,וכמו שכתב במורה נבוכים א' ע"ב:
"וכמו שכוחות האדם המחייבות להוייתו ועמידתו ,מדת עמידתו הם בעצמם המחייבות להפסדו ואבדו ,כן סיבות
ההוייה הם בעצמם סיבות ההפסד בכל עולם ההוייה וההפסד .והמשל בו ,שאלו הארבע כוחות הנמצאות בגוף כל
נזון ,והם הכוח המושך והמחזיק והמעכל והדוחה ,אילו היה איפשר שיהיו אלו הכוחות ככוחות השכליות עד
שלא יעשו אלא מה שראוי ובעת הראוי ובשיעור הראוי ,היה אדם נצל ממכות גדולות מאד וחלאים רבים .אמנם
בעבור שלא היה זה אפשר ,אבל הם עושים מעשים טבעיים מבלתי מחשבה והשתכלות ,ואינם משיגים מה
שיעשוהו כלל ,התחייב שיתחדשו בעבורם חלאים גדולים ומכות גדולות; ואף על פי שהיו הם הכלים בהויית
האדם ובעמדו המדה אשר יעמוד .ובאור זה ,כי הכוח המושך על דרך משל ,אילו לא היה מושך אלא הדבר הנאות
מכל צדדיו והשיעור הצריך אליו לבד ,היה נמלט האדם מחלאים ומכות רבות .אבל בעבור שאין הענין כן ,אבל
ימשוך אי זו ליחה שתזדמן מסוג משיכתו ,ואף על פי שהליחה ההיא נטתה מעט בכמותה ואיכותה ,יתחייב מזה
שימשוך הליחה אשר היא יותר חמה ממה שצריך או יותר קרה ,או יותר עבה או יותר דקה ,או תמשוך יותר ממה
שצריך ויחנקו בזה הגידים ,ויתחדש הסתום והעיפוש ויפסד איכות הליחות וישתנה כמותם ,ויתחדשו חלאים כגרב
והחיכוך והיבלות ,או מכות גדולות ונגעים גדולים כמורסא שקורין גרנ"ק בלעז ,והצרעת והאיכל ,עד שתפסד
צורת האבר או צורת האברים; וכן העניין גם כן בשאר הכוחות הארבע .כן העניין בעצמו בכל המציאות ,העניין
המביא להוית מה שיתהוה והמשך מציאותו מדה אחת ,והוא ערוב היסודות בכוחות הגלגליות המניעות אותם
המפוזרות בהם ,היא הסבה בעצמה בהתחדש סבות מזיקות במציאות ,כזרמים ,והמטר הסוחף ,והשלג ,והברד,
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והרוחות החזקות ,והרעמים ,והברקים ,ועיפוש האויר ,או התחדש סבות ממיתות מאד ,יכלו ארץ או ארצות או
איקלים ,כהשקע מקומות ,והרעש והזועות ,והמים השופעים מן הימים והתהומות)".
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 - 5דברי אפלטון בטימיאוס על התנועה והנשמה (המעיין יראה שהתנועה
והנשמה אצלו הם דבר אחד ,ולא אציין בכל מקום שמוכיח את זה)
ל"הרמיזות וההערות" חלק ב' פרק ג'
עמ' :30
"ומהיותו טוב מכל ,לא היה דינו ,וגם עכשיו אין דינו ,לעשות דבר שלא יהא נאה ביותר .על כן חשב ומצא ,שבין
כל מה שמטבעו נראה לעין ,שום פעל חסר שכל לעולם לא יהא נאה מהמשכיל ,אם תשווה את השניים בשלמותם;
ושכל אי אפשר שיימצא במה שאין לו נשמה .מתוך שיקול זה הכניס ,אפוא ,שכל לתוך נשמה [השכל המופשט
הוא מה שקורא לו הרמב"ם ביסודי התורה ד' ט' "נפש" (ועליו הוא מדבר במו"נ א' א' שהוא עניין זר שנברא ארצי
ישיג את הבורא בשכל מופשט) ,ולנשמה הגופנית הוא קורא נשמה] ,ונשמה לתוך גוף ,וכך התקין את הכול  ,למען
יהא פעלו מטבע ברייתו נאה וטוב ככל האפשר .ועלינו לומר ,אפוא ,שעל פי ההסבר המתקבל על הדעת ,נעשה
העולם בדרך זו ,בהשגחת האל ,לחי בעל נשמה [ ,]pneumaולפי האמת  -משכיל [נפש]".
עמ' :34
"ובאמצעית ו נתן נשמה ,וגרם לה שתתפשט בכל כולו; ואף מבחוץ עטף את גוף העולם בנשמה [זוהי הכרעת
הכיוון מהמרכז להיקף ,שממנה התנועה ,דהיינו הנשמה]; וכך התקין עולם עגול ומתגלגל [הרי התנועה הסיבובית
היא הנשמה] ,אחד ויחיד ,אך מסוגל  -בשל תכונתו הנעלה  -להתרועע עם עצ מו ,ובלא שיצטרך לכל מכר וידיד
אחר ,די לו בו בעצמו.
ואילו נשמה זו ,אף כי הננו מאחרים אותה בסיפור המעשה ומתחילים רק עכשיו לדבר בה - ,האל לא עשאה צעירה
מן הגוף [זו חלוקה [ ]1שלפיה התנועה קודמת לגוף ,ואע"פ שהוא זה שנע והיא אחת איתו ,בכל אופן היא קודמת.
כמו שהיחס נברא לפני שיש גופים שמתייחסים זה לזה (עיין לעיל חלק א' פרק ט"ו) ,והגבול נברא לפני שיש
צדדים שביניהם הוא גובל ,כך התנועה נבראה לפני שיש מה שינוע .וזו רק בחינה אחת ,העמוקה יותר ,ויש בחינה
אחרת שהם באים בבת אחת כי אי אפשר שתתקיים תנועה בלי שיהיה קיים מה שהוא זה שנע]; שבחברו אותם
יחדיו ,לא היה מרשה שהזקן ייכנע למרות הצעיר ממנו; אלא כשם שבדרך כלל מצוי בנו הרבה מן המקרי והארעי,
לקוי גם שיחנו באותו חסרון [קשה לנו לתפוש איך ייתכן שהתנועה כדבר חומרי נבראה לפני שנברא גוף שהוא
זה שנע]; אולם האל הקדים את הנשמה לגוף בהתהוותה ,ועשאה ותיקה ממנו בסגולתה ,למען תהא גברתו ותמשול
בו.
ואלה הדברים שמהם הרכיב את הנשמה ,וזו דרך הרכבתם; בין אותה מציאות שאינה ניתנת להיחלק ועומדת תמיד
בעינה [עולם הצורות המופשטות] ובין זו שמתהווית בגופים וניתנת לחלוקה הרכיב הוא צורה שלישית ואמצעית
של מציא ות ,ממוזגת משתיהן [התנועה כדבר שנברא בפני עצמו לפני שיש גוף חומרי שהוא זה שנע ,היא דבר
שעומד כחוליית ביניים בין עולם הצורות המופשטות לבין העולם החומרי].
עמ' :36
"ומשהותקן כל מערך הנשמה לרצון מתקינו ,בנה בתוכה כל מה שהוא גופני ,ריתק את השניים במרכזיהם וחיברם
זו אל זה [זה השלב הנמוך יותר שבו התנועה והגוף הנע נתפשים כאחד כגמור ,זוהי חלוקה [ ]2של אבן סינא
בפרקנו] .והנשמה שנארגה בתוך הגוף בכל מקום ומקום ,מהאמצע עד לקצוות השמיים [הכרעת הכיוון ,שהיא
התנועה והיא הנשמה] ,ואף עטפה אותו מבחוץ על פני כל היקפו -,היא סבבה בתוך עצמה ,ופתחה בראשית
אלוהית של חיים נבונים שלא ייפסקו בכל הזמנים .וגוף השמיים נוצר בנראה ,אך היא איננה נראית ,וכיון שחלק
לה ,לנשמה ,בשיקול דעת והארמוניה ,וכיון שנוצרה בידי הטוב שבמושכלים הנצחיים ,היתה למעולה שבנוצרים.
וכיון שהיא מזיגה של שלושת חלקיה ,דהיינו של זהות ,שוני ומציאות [התנועה הסיבובית של הכדור סביב צירו,
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יש בה בחינה של חוסר תנועה ,שהרי אינו נעקר מחוץ למקום שהוא תופש (וגם אין נקודת ייחוס שביחס אליה
הוא נע .ועיין אבן סינא בספר הריפוי עמ'  146שסיבוב הכדור אינו שינוי בקטגוריית המקום אלא רק בקטגוריית
המצב( ,אין זו סתירה לאריסטו במטאפיזיקה למבדא פרק ב' שתנועה היא רק בקטגוריות העצם ,הכמות ,האיכות,
והמקום; כי אריסטו כלל לעניין זה את קטגוריית המצב עם המקום ,וכמו שמוכח מלשונו בפיזיקה ספר ה' סוף
פרק א)) ,וזה הצד של עולם הצורות המופשטות שאין בו תנועה ,זוהי הזהות .שוני הוא מצד החומר ,וזהו מה שכל
מקום שבכדור משתנה מקומו כשהכדור סובב .מציאות פירושה המציאות במובן של העולם הארצי שהיא עצם
שמורכב מצורה וחומר ,וזה התחדש עם התנועה כי בעולם הצורות 'מציאות' פירושה יישות מופשטת מחומר
וחסרת תנועה] ,וכן מחולקת לפי מתכונת ומתוך כך  -מקושרת בה בעצמה ,וכיון שיתר על כן היא סובבת סביב
עצמה; מכל הטעמים האלה ,הרי כשהיא באה לידי מגע עם דבר שמציאותו מחולקת [חומר ארבעת היסודות
שתחתיה] ,או עם דבר שמציאותו אינה ניתנת להיחלק [עולם הצורות המופשטות .שהתנועה ,הנשמה ,היא החוליה
שביניהם וקשורה לשני הצדדים] ,הרי היא מתנועעת בכל עיצומה ואומרת :מאיזו בחינה ,וכיצד ,ובאיזו משמעות
ומתי תחול על דבר-מה זהות עם כל דבר אחר שעמו יזדהה [הצד החי ,הנשמה ,שמשייך את הגופים לצורות ,שהוא
הכנה לשכל המופשט ,הוא מה שמאחד את כל הנבראים] ,או יחול בו שוני מכל דבר שממנו שונה הוא [זה צד
החומר ששם הפירוד ,הגבול] ,הן בתחום הדברים המתהווים [העצמים החומריים] והן בתחומם של אלה העומדים
תמיד בעינם [הצורות המופשטות]".
עמ' :37
"ושיח זה שהוא אמיתי במידה שווה לגבי מה שהוא שונה ולגבי מה שהוא זהה ,והמתנהל בלא הגה וקול
[התבוננות פנימית ,היא הלב ,כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ד' ז'] בתוך המונע מכוח עצמו [העולם
שהוא חי ,וחי מונע מכח נשמתו החיה] - ,כשעניינו הוא המוחש ,ומעגלו המישיר לכת של השונה מודיע את פסק
הדין בכל רחבי נשמתו ,אזי נוצרות סברות ואמונות בטוחות ואמיתיות".
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 - 6דברי אפלטון בטימיאוס על התהוות כדור המציאות
ל"הרמיזות וההערות" חלק ב (פיזיקה) פרק ב:
אעתיק כאן בקצת אריכות מדברי אפלטון בטימיאוס בסוגיה שלנו ,שהם משלים עמוקים ,כיוון שהוא המוסר
הראשון של תורה זו והכל מבוסס על דבריו ,ודבריו אלה הם שהיו כאן נגד עיני אבן סינא כשכתב את הפרקים
שאנו עסוקים בהם ואותם בא לבאר מתוכם יובן מבט עומק בהרבה דברים שכתב אבן סינא בכל ההמשך על הכיוון
ויצירת הגופים הפשוטים הם ד' היסודות (החל מחלק א' פרק ל"ב) ,וגם בעוד מקומות יסודיים אחרים בפיזיקה
שלו (כמובן שאבן סינא התייחס יותר לפרשנות של אריסטו על דברי אפלטון אלה ,בעיקר ב"על השמיים" ,וגם
בפיזיקה בעיקר בספר ח' ,אבל אפלטון הוא המקור ,ותכלית העומק נמצאת בכתביו ,ואריסטו לא בא אלא להיות
פרשן של אפלטון ולסלול דרך לתורתו למי שמתחיל מעיון חיצוני).
תמצית דברי אפלטון כאן הובאו במורה נבוכים א' ע"ב:
"דע כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ,לא זולת זה ,רוצה-לומר כי כדור הגלגל הקיצון בכל מה שבו הוא איש
אחד בלא ספק ,כראובן ושמעון באישות ,והשתנות עצמיו ,רוצה-לומר עצמי זה הכדור בכל מה שבו ,כהשתנות
עצמי איש איש מבני אדם על דרך משל .וכמו שראובן על דרך משל הוא איש אחד ,והוא מחובר מאברים
מתחלפים ,בבשר ועצמות וגידים ,ומליחות משתנות ,ומרוחות ,כן זה הכדור בכללו מחובר מן הגלגלים ,ומן
היסודות הארבעה ,ומה שהורכב מהם ,ואין רקות בו כלל ,אלא מקשה מלא ,נקודת מרכזו כדור הארץ ,והמים
מקיפים בארץ ,והאוויר מקיף במים ,והאש מקיף באוויר ,והגשם החמישי מקיף האש .והם כדורים רבים אחד תוך
שני ,אין פנוי ביניהם ולא רקות כלל ,אלא הקפתם מתוקנת מדובקים אחד באחד ,כולם מתנועעים תנועה סיבובית
שווה".

מתוך טימיאוס מאת אפלטון:
עמ' ( 30בטימיאוס .מספרי העמ' במהד' הסטנדרטית של כתבי אפלטון שעמודיה מופיעים ברוב המהדורות):
"ועלינו לומר ,אפוא ,שעל פי ההסבר המתקבל על הדעת ,נעשה העולם בדרך זו ,בהשגחת האל ,לחי בעל נשמה,
ולפי האמת  -משכיל".
עמ' " :31שכיון שרצה האל לעשותו דומה ביותר לאותו מושכל שהוא יפה ומושלם מכל הבחינות ,יצרו בצורת
חי אחד ויחיד נראה לעין ,הכולל בתוכו את כל בעלי החי ,בני מינו של הלה".
עמ' " :33ונתן לו את הצורה ההולמתו והמקורבת לטבעו .שאותו חי המיועד לכלול בתוכו את בעלי החיים כולם,
הולמתו הצורה המקפלת בתוכה את כל הצורות שישנן; לפיכך סיבבו ועשאו עגול וכדורי ,כך שהמרחק מאמצעיתו
להיקפו שווה בכל מקום ומקום  -היא הצורה המושלמת ביותר והאחידה ביותר; שכן ראה את האחידות יפה יותר
מחוסר אחידות ,לאין ערוך".
עמ' " :34שכן ייעד לו את התנועה שהולמת את צורת גופו ,והיא אותה התנועה מבין השבע [מעלה מטה ,קדימה
אחורה ,ימין ושמאל ,סיבוב] ,שמעל כולן שייכת לשכל ותבונה .לפיכך סובבו בלא שום שינוי באותו המקום עצמו
ובתוך עצמו ,וגרם לו שיתגלגל במעגל; את שש התנועות האחרות שלל ממנו כולן ,ולא נתן לו לנוד בהן .וכיון
שלשם סיבוב זה אין צורך ברגליים ,יצר אותו בלא שוק ורגל.
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כל זה היה ,אפוא ,שיקולו של האל הקיים-לעד לגבי אותו אל שעמד לקום בזמן מן הזמנים; ולפיכך עשה אותו
חלק ואחיד ,כשהמרחק מהיקפו לאמצעיתו שווה בכל מקום ומקום; והוא גוף שלם ומושלם ,כיוון שהוא עשוי
מגופים שלמים .ובאמצעיתו נתן נשמה ,וגרם לה שתתפשט בכל כולו; ואף מבחוץ עטף את גוף העולם בנשמה;
וכך התקין עולם עגול ומתגלגל ,אחד ויחיד ,אך מסוגל  -בשל תכונתו הנעלה  -להתרועע עם עצמו ,ובלא שיצטרך
לכל מכר וידיד אחר ,די לו בו בעצמו".
עמ' " :40ואת הארץ התקין להיות מינקתנו ,וכן  -באשר היא נגולה סביב הציר העובר בכל [זהו "הכיוון" שאנו
מדברים בו כאן]  -להיות שומרתם ויוצרתם של לילה ויום ,הראשונה והוותיקה שבכל האלים אשר נתהוו בפנים
השמיים.
עמ' " :53אך קודם לכן היו כל אותם המינים [ד' היסודות] בלא מתכונת ומידה .אש ,מים ,אדמה ואויר אמנם
נמצאו בהם כמה סימנים בהם ניכר טבעם ,אבל מכל וכל היו שרויים באותו מצב שבהיעדר אלוה יהא מסתבר לגבי
כל דבר שבעולם .כך היה ,אפוא ,טיבם ,בשעה שהוחל בתיקון העולם ,ואותה שעה נתן להם האל בתחילה תבנית
נפרדת ,על ידי צורות ומספרים[ .זה הרובד המתמטי של המציאות שהוא תיאור מספרי של ההתפשטות התלת
ממדית של הגופים כגופים גיאומטריים]"
עמ' " :53ראשית כל ,אפוא ,גלוי וידוע לכל אדם ,שאש ,אדמה ,מים ואויר  -גופים הם; וכל גוף יש בו עומק;
ואילו עומק מוכרח להיות מוקף שטח;
][...
עוד נשתייר מבנה אחד ,החמישי; והאל השתמש בו לצורך הכול ,וקישטו בתמונות של בעלי חי[ .זה היסוד
החמישי ,שהוא החומר השמיימי והוכחתי מלשונות אריסטו שהוא נמצא בכל המציאות בשרשה כמו שכתבתי
בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ( 50תחת כותרת המשנה" :הנמשל של חכמת הקבלה") ,והוא הגוף
הפשוט שכתב אבן סינא שהוא בעל צורה כדורית מטבעו( .עיין בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה ,43
בכותרת המשנה גם לפי אפלטון יש יסוד חמישי ,שם הבאתי וביארתי שהעניין של היסוד החמישי נמצא באפלטון
כמו שהוא באריסטו ,ולא כמו החוקרים שניסו לומר אחרת"]).
עמ' " :57ואשר לתנועה ומנוחה ,הרי אם לא נגיע לכלל הסכם על הדרך והתנאים שבהם הן מתהוות ,צפויים לנו
מכשולים מרובים בהמשך שיקולנו .מכמה בחינות כבר דנו בהן; אך על כך יש להוסיף ,שבתוך מצב של אחידות
לא תיתכן תנועה [אבן סינא כאן כתב שבאחידות לא ייתכנו כיוונים ,והכיוונים הם מה שמאפשר את התנועה] .שכן
קשה הדבר ,או גדולה מזו  -מן הנמנע הוא ,שמה שיתנועע יהא קיים באין מה שיניעו ,או שיהא קיים מה שיניע -
באין מה שיונע על ידו .ובהיעדר הללו ,אין תנועה; ואי אפשר שהללו יהיו אחידים .לפיכך נניח תמיד ,שבמצב של
אחידות קיימת מנוחה ,ובמצב של חוסר אחידות  -תנועה; יתר על כן ,אי שוויון הוא הגורם לחוסר אחידות; ועל
התהוותו של אי שוויון כבר ייחדנו את הדיבור .ואולם עדיין לא הסברנו ,משום מה לא הופרדו המינים [ד' היסודות]
זה מזה לחלוטין ,וחדלו מלעבור זה דרך זה ולהיעתק ממקום למקום .נחזור ,אפוא ,לענין זה ונאמר :היקפו של
הכול ,מאחר שהוא כולל בתוכו את ארבעת המינים ,ומהיותו עגול ושואף מטבע ברייתו להשלים את תנועת מעגלו
בו בעצמו ,הריהו מהדק את כולם ,ומגמתו היא לבלתי השאר מקום ריק .לפיכך חדרה האש ,יותר מהשאר ,לתוך
תחומי כולם; האוויר הוא שני במעלה מבחינה זו ,כיון שחלקיו שניים הם לדקות; וכן הלאה .שהרי בצירוף בעלי
החלקים הגדולים ביותר נשאר בתוך גושיהם יותר מקום ריק מאשר בצירוף האחרים; ובצירוף הקטנים ביותר -
פחות .מטעם זה ,כשתהליך העיבוי מכנס יחד את הגופים הגדולים ,הריהו דוחף לתוך הרווחים שביניהם גם את
הקטנים .ומתוך כך ,כשקטנים מצויים בין גדולים ,והקטנים יותר מפוררים את הגדולים מהם ,בעוד שהגדולים
יותר גורמים להללו שיתחברו ,משנים הכל את כיוון תנועותיהם ,מעלה ומטה ,כלפי התחום המיועד להם; שכל
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המשנה את גודלו ,אף משנה את המקום שאליו הוא שייך .בדרך זו ,אפוא ,ומטעמים אלו מתקיים תמיד אותו חוסר
אחידות שמנציח לעולם את תנועת הגופים הללו[ .בזה דיבר לעיל חלק א' פרקים ט"ו-י"ז]"
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" - 7הכרמל האי-נראה" מאת זלדה" .עקרה" מאת רחל
הַ כ ְַרמֶּ ל הָ אִׁ י-נ ְִׁראֶּ ה מאת זלדה
עֲקָ ָרה מאת רחל
ַכאֲשֶּ ר ָאמּות
ַל ֲעבֹר לְ מַ הּות ַאחֶּ ֶּרת –

בֵ ן לּו הָ יָה לִׁ י! ֶּילֶּד קָ טָ ן,

יִּׁפָ רֵ ד הַ כ ְַרמֶּ ל הָ אִׁ י-נ ְִׁראֶּ ה

ְשחֹ ר תַ לְ תַ לִׁ ים וְ נָבוֹן.

שֶּ הּוא כֻּל ֹו שֶּ ּלִׁ י,

ֶּלאֱחֹ ז בְ יָד ֹו וְ לִׁ פְ סֹ עַ לְ ַאט

כֻּל ֹו תַ ְמצִׁ ית הָ אֹ שֶּ ר,

בִׁ ְשבִׁ ילֵי הַ גָן.

שֶּ ְמחָ טָ יו ,אִׁ צְ ְטרֻ בָ לָיוּ ,פְ ָרחָ יו ַו ֲע ָננָיו

ֶּילֶּד.

ֲקּוקים בִׁ בְ ׂשָ ִׁרי –
ח ִׁ

קָ טָ ן.

ִׁמן הַ כ ְַרמֶּ ל הַ נ ְִׁראֶּ ה
עִׁ ם ְׂש ֵד ַרת הָ א ֳָרנִׁים שֶּ יו ֶֹּר ֶּדת ַל ָים.

אּורי שֶּ ּלִׁ י!
אּורי אֶּ ְק ָרא לוִֹׁ ,
ִׁ
ַרְך וְ צָ לּול הּוא הַ שֵ ם הַ קָ צָ ר.

הַ אִׁ ם תַ עֲנּוג הַ ְש ִׁקיעָ ה הָ אֲדֻ מָ ה

ְרסִׁ יס נְהָ ָרה.

הּוא ִׁמיסוֹד הַ תְ מּותָ ה שֶּ בִׁ י?

לְ יַלְ ִׁדי הַ ְשחַ ְרחַ ר

וְ תַ עֲנּוג הַ בְ ׂשָ ִׁמים

"אּורי!" –
ִׁ

וְ ֶּרגַע עַ ְרפִׁ ּלֵי הַ מַ יִׁם

אֶּ ְק ָרא!

וְ ֶּרגַע הַ ִׁשיבָ ה
לַמַ בָ ט הַ תַ ִׁקיף שֶּ ל ְשמֵ י יְרּושָ ַליִׁם,

עוֹד אֶּ תְ מַ ְרמֵ ר כְ ָרחֵ ל הָ אֵ ם.

לָעֶּ לְ יוֹן עַ ל הַ כֹל –

עוֹד אֶּ תְ ּפַ ּלֵל כְ חַ נָה בְ ִׁשיֹלה.

הַ אִׁ ם ִׁמיסוֹד הַ תְ מּותָ ה הּוא?

עוֹד אֲחַ כֶּה
לוֹ.
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 - 8לשון אגרת תחיית המתים מהרמב"ם לגבי שני אופני התפישה
"ואמנם יחייב זה כלו מה שיעלה בדמיון ההמון אשר לא יאמינו שיש מציאות חזקה רק לגוף ומה שאינו גוף אבל
הוא בגוף ,רצה לומר כמקרים הוא גם כן נמצא אצלם אבל אין חזקתו במציאותו כחוזק הגוף .ואולם מה שאינו
גוף ולא מקרה בגוף אינו נמצא אצל הסכלים אשר הם בלא ספק ,אף על פי שהזקינו ,גמולי מחלב עתיקי משדים,
ומפני זה יאמינו רובם שהשם גוף אצלם ,שאם לא יהיה גוף אינו נמצא .ואמנם הנקראים חכמים באמת ,לא על
דרך העברה ,הנה התבאר אצלם ,שכל נבדל מן החומר הוא יותר חזק המציאות מבעל החומר ,ואין ראוי לומר יותר
חזק ,אבל מציאות הנבדל יותר אמתית ,מפני שלא ישיגהו אחד מאופני השנוי ,והם אשר התבאר אצלם במופת
שהשם אינו גוף ,ומפני זה מדרגת מציאותו יתעלה בתכלית החזוק .וכן כל נברא נבדל ,רוצה לומר המלאכים
והשכל ,הוא במציאותו חזק מאד ,קיים יותר מכל גוף ,ומפני זה נאמין אנחנו שהמלאכים אינם גופות ,ושבני העולם
הבא נפשות נבדלות ,רוצה לומר דעות .וכבר בארנו ראיות מן התורה על זה במאמרנו המכונה "מורה הנבוכים"".
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 - 9כוזרי מאמר ה
ל"הרמיזות וההערות" חלק ג' פרק ט
כוזרי מאמר ה' אות י' -י"ב בתרגום רבי יהודה אבן תיבון ,ובו קיצור קטעים מ"על הנפש" מאת אבן סינא:
"וְ עַ תָ ה נָשּוב אֶּ ל ְדבָ רֵ ינּו עַ ל ַדעַ ת ַאנְשֵ י הַ הַ קָ שָ ה ,כִׁ י הַ יְסוֹדוֹת ַכאֲשֶּ ר יִׁמָ זְ גּו ְמזָגִׁ ים ִׁמתְ חַ לְ פִׁ ים כְ פִׁ י הִׁ תְ חַ ּלֵף הַ ְמקוֹמוֹת
הָ אַ ּוִׁ ִׁיריִׁ ים וְ הָ ע ֲָרכִׁ ים הַ גַלְ גַּלִׁ יִׁ ים ,הָ יּו ְראּויִׁים לְ צּורוֹת ִׁמתְ חַ ּלְ פוֹת מֵ אֵ צֶּ ל נוֹתֵ ן הַ צּורוֹת ,וְ הָ יָה לְ כָל הַ מוֹצָ אִׁ ים מַ ה שֶּ יֵש לָהֶּ ם
ּוטבָ עִׁ ים הַ ְמיֻחָ ִׁדים לָהֶּ ם ,וְ לִׁ ְקצָ תָ ם ַדעַ ת בַ מוֹצָ אִׁ ים שֶּ כֹחוֹתָ ם וְ ִׁטבְ עֵ יהֶּ ם וְ עַ צְ מֵ יהֶּ ם ִׁמזְ גִׁ יִׁ ים בִׁ לְ בָ ד ,אֵ ינָם צְ ִׁריכִׁ ים
ִׁמכֹחוֹת ְ
אֶּ ל צּורוֹת אֱֹלהִׁ יוֹת ,וְ שֶּ הַ צּורוֹת אֵ ינָם צְ ִׁריכוֹת כִׁ י אִׁ ם לַצְ מָ ִׁחים וְ לַחַ יִׁ ים אֲשֶּ ר תְ יֻחַ ס הַ נֶּפֶּ ש ֲאלֵיהֶּ ם ,וְ ַכאֲשֶּ ר נ ְִׁמזְ גּו מֶּ זֶּג
צּורה יוֹתֵ ר נִׁכְ בֶּ ֶּדת ,תֵ ָראֶּ ה בָ ּה הַ חָ כְ מָ ה הָ אֱֹלהִׁ ית יוֹתֵ ר ,וְ הּוא הַ צֶּ מַ ח אֲשֶּ ר ל ֹו ְקצָ ת הֶּ ְרגֵש וְ הַ שָ גָה
יוֹתֵ ר ַדק הָ יּו ְראּויִׁים לְ ָ
תּוקים ,וְ נ ְִׁמנָע מֵ הֶּ פֶּ ְך זֶּה ,וְ יִׁגְ ַדל עַ ד אֲשֶּ ר יוֹלִׁ יד כָמוֹהּו וְ ַיעֲׂשֶּ ה
ָארץ הַ טוֹבָ ה הַ ּלֶּחָ ה וְ הַ מַ יִׁם הַ ְמ ִׁ
ָארץ וְ נִּׁזוֹן ִׁמן הָ ֶּ
וְ ה ֹולְֵך אֶּ ל הָ ֶּ
ז ֶַּרעָ ,אז ַיעֲמֹ ד מַ עֲׂשֵ הּו ,וִׁ יבַ קֵ ש הַ ּז ֶַּרע הַ הּוא כמ ֹו הַ מַ עֲׂשֶּ ה הַ הּוא לַחָ כְ מָ ה הַ נִׁפְ לָָאה הַ תְ קּועָ ה בוֹ ,הַ נ ְִׁקרֵ את אֶּ צְ לָם ,טֶּ בַ ע',
וְ הּוא כֹ ח ִׁמ ְשתַ ֵדל בִׁ ְש ִׁמ ַירת הַ ִׁמין ,בַ עֲבּור שֶּ ּלאֹ הָ יָה אֶּ פְ שָ ר לְ הִׁ שָ אֵ ר הָ אִׁ יש הַ הּוא בְ עַ צְ מוֹ ,שֶּ הּוא מֻ ְרכָב ִׁמ ְדבָ ִׁרים
ִׁמ ְשתַ נִׁים .וְ הָ יָה כָל אֲשֶּ ר ל ֹו הַ כֹחוֹת הָ אֵ ּלֶּה לַגִׁ דּול וְ לַה ֹול ָָדה וְ ִׁקבּול הַ מָ זוֹןֹ ,לא יָנּועַ הַ תְ נּועָ ה הַ ְמקו ִֹׁמית ,הּוא אֲשֶּ ר
ַינְהִׁ יגֵהּו הַ טֶּ בַ ע עַ ל ִׁדבְ רֵ י הַ ּפִׁ ילוֹסוֹפִׁ ים; וְ עַ ל ֹהאֱמֶּ ת שֶּ הַ בוֹרֵ א יִׁתְ בָ רֵ ְך ַינְהִׁ יגֵם בִׁ תְ כּונָה מֵ הַ תְ כּונ ֹותְ ,ק ָרא אַ תָ ה הַ תְ כּונָה
הַ הִׁ יא ,אִׁ ם תַ ְחּפֹ ץ– טֶּ בַ ע א ֹו נֶּפֶּ ש א ֹו כֹ חַ  .וְ ַכאֲשֶּ ר ַדק הַ מֶּ זֶּג יוֹתֵ ר וְ נִׁזְ ַדמֵ ן לְ הֵ ָראוֹת ב ֹו הַ חָ כְ מָ ה הָ אֱֹלהִׁ ית יוֹתֵ ר ,הָ יָה ָראּוי
שּוריםֹ ,לא יָנּועּו כִׁ י אִׁ ם
צּורה זּולָתִׁ י הַ כֹחוֹת הַ ִׁטבְ עִׁ יִׁ ים ,עַ ד שֶּ יִׁ גִׁ יעַ אֶּ ל ְמזוֹנוֹתָ יו מֵ ָרחוֹק ,וְ יִׁהְ יּו כָל אֲבָ ָריו ְק ִׁ
לְ תוֹסֶּ פֶּ ת ָ
בְ חֶּ פְ צוֹ ,וְ יִׁהְ יֶּה יוֹתֵ ר מוֹשֵ ל בַ ֲחלָקָ יו ִׁמן הַ צֶּ מַ ח ,אֲשֶּ ר ֹלא יּוַכל לְ הִׁ ּסָ תֵ ר ִׁממַ ה שֶּ יַּזִׁ יקֵ הּו ,וְ ֹלא ָלרּוץ לְ מַ ה שֶּ יוֹעִׁ ילֵהּו ,וְ הָ רּוחַ
צּורה הַ נְתּונָה ל ֹו יְתֵ ָרה עַ ל הַ טֶּ בַ ע– נֶּפֶּ ש;
ְמׂשַ חֶּ קֶּ ת ב ֹו .וְ הָ יָה הַ חַ י בַ עַ ל הָ אֲבָ ִׁרים הַ ְמנִׁיעִׁ ים אוֹת ֹו בַ מָ קוֹם; וְ נ ְִׁקרֵ את הַ ָ
ַארבַ ע עִׁ ם כִׁ ּוּון הֶּ חָ כָם יִׁתְ בָ רֵ ְך לְ כָל חַ י וָחַ י לְ צ ֶֹּרְך כָל הָ ע ֹולָם אֵ לָיו.
וְ הִׁ ְשתַ נּו הַ נְפָ שוֹת ִׁשנּוי גָדוֹל כְ פִׁ י הִׁ תְ גַבֵ ר הַ ְטבָ עִׁ ים הָ ְ
ַאף עַ ל ּפִׁ י שֶּ אֵ ין ָאנּו יו ְֹדעִׁ ים מָ ה הַ תוֹעֶּ לֶּת בְ רֻ בָ םַ ,כאֲשֶּ ר ֹלא נ ֵַדע כְ לֵי הַ ּסְ פִׁ ינָה וְ נ ְַח ְשבֵ ם לְ ֹלא צ ֶֹּרְך וְ י ֵָדעֵ ם בַ עַ ל הַ ּסְ פִׁ ינָה
וְ עוֹׂשֶּ יהָ  ,וְ ַכאֲשֶּ ר ֹלא נ ֵַדע ת ֹועֲלוֹת הַ ְרבֵ ה מֵ אֲבָ רֵ ינּו וְ עֲצָ מֵ ינּו; אִׁ ּלו הָ יּו ְמפֹ ָר ִׁדים לְ פָ נֵינּוֹ ,לא הָ יִׁינּו יו ְֹדעִׁ ים ת ֹועֲלוֹת כָל
עֶּ צֶּ ם וָעֶּ צֶּ ם ּוְ כָל אֵ בֶּ ר וָאֵ בֶּ רַ ,אף עַ ל ּפִׁ י שֶּ ֲאנ ְַחנּו ִׁמ ְשתַ ְמ ִׁשים בָ הֶּ ם ,וְ בָ רּור לָנּו כִׁ י אִׁ ם הָ יִׁינּו חֲסֵ ִׁרים אֶּ חָ ד מֵ הֶּ ם יִׁהְ יּו
ּוממֶּ נּו אֵ ין
פּורים אֵ צֶּ ל בו ְֹרָאם , ,עָ לָיו אֵ ין לְ הוֹסִׁ יף ִׁ
מַ עֲׂשֵ ינּו חֲסֵ ִׁרים וְ נִׁצְ טָ רֵ ְך אֵ לָיו .וְ כֵן כָל חֶּ לְ קֵ י הָ ע ֹולָם יְדּועִׁ ים ּוסְ ִׁ
ַָאריֵה כְ לֵי
לִׁ גְ רֹעַ ' .וְ הָ יָה ִׁמן הַ ִׁדין שֶּ תִׁ הְ יֶּינָה הַ נְפָ שוֹת שוֹנוֹת ז ֹו ִׁמּזוֹ ,וְ הָ יָה בְ ִׁד ין שֶּ יִׁ הְ יּו כְ לֵי כָל נֶּפֶּ ש ְראּויִׁים לָּה ,וְ ִׁינָתֵ ן ל ְ
בּורה ,וְ ִׁינָתֵ ן לָאַ יָל כְ לֵי הַ ְמנּוסָ ה עִׁ ם הַ מֹ ֶּרְך ,וְ כָל נֶּפֶּ ש תִׁ כְ סֹ ף לְ הִׁ ְשתַ מֵ ש בְ כֹ חוֹתֶּ יהָ ַכאֲשֶּ ר
הַ טֶּ ֶּרף בַ ִׁש ַניִׁם וְ הַ צִׁ ּפָ ְר ַניִׁם עִׁ ם הַ גְ ָ
צּורה יְתֵ ָרה עַ ל הַ נֶּפֶּ ש הַ ִׁחיּונִׁית ,אֲבָ ל
הּוכְ נּו לָּה .וְ ֹלא נ ְִׁשתַ ּוּו הַ ְטבָ עִׁ ים בִׁ ְמאּומָ ה ִׁמן הַ חַ י הַ בַ ה ֲִׁמי ,וְ אֵ ינֶּנּו נִׁכְ סָ ף לְ ִׁקבּול ָ
צּורה יְתֵ ָרה נ ְִׁקרֵ את "הַ שֵ כֶּל הַ הִׁ יּו ָלנִׁי
צּורה יְתֵ ָרה ,וְ אֵ ין כִׁ ילּות אֵ צֶּ ל הַ עִׁ ְניָן הָ אֱֹלהִׁ י ,וְ ָאצַ ל עָ לָיו ָ
ָאדם וְ נִׁכְ סְ פּו לְ ָ
נ ְִׁשתַ ּוּו בָ ָ
ָאדם גַם כֵן ש ֹונִׁים זֶּה ִׁמּזֶּה ,כִׁ י רֻ בָ ם ִׁטבְ עֵ יהֶּ ם נו ִֹׁטים וְ יִׁטֶּ ה ִׁׂשכְ לָם עִׁ ם הַ נ ְִׁטיָה הַ הִׁ יא .אִׁ ם יִׁטֶּ ה עִׁ ם הַ מָ ָרה
הַ נִׁפְ עָ ל"ּ .ובְ נֵי ָ
הָ אֲדֻ מָ ה– עִׁ מ ֹו הַ ְמהִׁ ירּות וְ הַ קַ ּלּות ,וְ אִׁ ם יִׁטֶּ ה עִׁ ם הַ מָ ָרה הַ ְשחו ָֹרה– עִׁ מֹ ו הַ ִׁמתּון וְ הַ יִׁ שּוב .וְ הַ ִׁמדוֹת הוֹלְ כוֹת ַאחֲרֵ י הַ מֶּ זֶּג,
מדּותֹ אֶּ צְ ל ֹו בִׁ ְרשּותוֹ ,כְ מ ֹו ְשתֵ י כַּפוֹת הַ מֹ אזְ ַניִׁם הַ ְישָ ִׁרים בְ יַד הַ שוֹקֵ ל ,יַטֶּ ה
ָאדם ְשוֵה הַ ְטבָ עִׁ ים וְ הֶּ פְ כֵי הַ ִׁ
עַ ד אִׁ ם יִׁמָ צֵ א ָ
ָאדם הַ הּוא בְ לִׁ י סָ פֵ ק לִׁ ב ֹו רֵ יק ִׁמן הַ תַ אֲווֹת הַ מֻפְ לָגוֹת ,וְ כוֹסֵ ף אֶּ ל
אוֹתָ ם אֶּ ל אֲשֶּ ר י ְִׁרצֶּ ה בְ תוֹסֶּ פֶּ ת הָ אֲבָ נִׁים וְ חֶּ סְ ר ֹונָם .וְ הָ ָ
ּומחַ שֵ ב בְ מַ ה שֶּ ָראּוי ל ֹו ַלעֲׂשוֹת ֹו בְ הַ גְ בָ ַרת ְטבָ עָ יו
מַ ְדרֵ גָה לְ מַ עְ לָה ִׁממַ ְדרֵ גָתוֹ ,וְ הִׁ יא הַ מַ ְדרֵ גָה הָ אֱֹלהִׁ ית ,וְ הּוא עוֹמֵ ד ְ
ּומבַ קֵ ש מֵ אֱֹלהָ יו שֶּ יוֹרֵ הּו
ּומדוֹתָ יו ,וְ אֵ ינֶּנּו נוֹתֵ ן לְ כֹ חַ הַ כַעַ ס ְרצוֹנוֹ ,וְ ֹלא לְ כֹ חַ הַ תַ ֲאוָה ְרצוֹנוֹ ,וְ ֹלא לְ זּולָתָ ם ,אֲבָ ל הּוא נ ֹועָ ץ ְ
ִׁ
הַ ֶּד ֶּרְך הַ יְשָ ָרה ,וְ זֶּה הּוא ֲא שֶּ ר ֶּי ֱאצֹל עָ לָיו רּוחַ אֱֹלהִׁ י נְבּואִׁ י אִׁ ם יִׁהְ יֶּה ָראּוי ַלנְבּוָאה ,א ֹו לִׁ מּוִׁ די אִׁ ם מַ ְדרֵ גָת ֹו לְ מַ טָ ה ִׁמּזֹאת,
וְ יִׁהְ יֶּה חָ סִׁ יד ֹלא נָבִׁ יא ,שֶּ אֵ ין כִׁ ילּות לְ פָ נָיו יִׁתְ בָ רֵ ְך אֲבָ ל הּוא נוֹתֵ ן לְ כָל ָדבָ ר מַ ה שֶּ ָראּוי ל ֹו .וְ הַ ּפִׁ ילוֹס ֹופִׁ ים קו ְֹראִׁ ים נוֹתֵ ן
ָאדם נ ְִׁדבָ ִׁקים ב ֹו הּוא גַן עֶּ ְדנָם
יׂשימּוהּו מַ לְ אָ ְך ַאחֲרֵ י הָ אֱֹלהִׁ ים ,וְ ַכאֲשֶּ ר ִׁׂשכְ לֵי בְ נֵי ָ
הַ מַ ְדרֵ גָה הַ ּזֹאת– ,הַ שֵ כֶּל הַ ּפוֹעֵ ל' ,וִׁ ִׁ
וְ הַ תְ מָ ָדתָ ם הַ נִׁצְ ִׁחית.
יא ָ -אמַ ר הַ כּוז ִָׁריְ :רצ ֹונִׁי שֶּ תִׁ פְ רֹט לִׁ י הַ כְ לָל הַ ּזֶּה עַ ל ֶּד ֶּרְך ְקצָ ָרה .
יב ָ -אמַ ר הֶּ חָ בֵ ר :יִׁתְ בָ אֵ ר ְמצִׁ יאּות הַ נֶּפֶּ ש בִׁ תְ נּועוֹת וְ הַ ְרגָשוֹת לַחַ יִׁ ים ,שוֹנוֹת ִׁמן הַ תְ נּועוֹת הַ יְסו ִֹׁדיוֹת ,וְ נ ְִׁקרֵ את סִׁ בָ תָ ם
נֶּפֶּ ש א ֹו כֹ חַ נַפְ ִׁשי .וְ יִׁתְ חַ ּלְ קּו הַ כֹחוֹת הַ נַפְ ִׁשיוֹת אֶּ ל ְשֹלשָ ה ֲחל ִָׁקים ,וְ הֵ ם מַ ה שֶּ הִׁ ְשתַ תֵ ף ב ֹו הַ חַ י עִׁ ם הַ צֶּ מַ ח וְ הּוא הַ כֹחַ
ָאדם וְ יִׁקָ רֵ א הַ כֹחַ הַ ִׁדבְ ִׁרי.
ָאדם עִׁ ם ְשָאר הַ חַ יִׁ ים וְ הּוא הַ כֹחַ הַ ִׁחיּונִׁיּ ,ומַ ה שֶּ נִׁתְ יַחֵ ד ב ֹו הָ ָ
הַ צִׁ ְמ ִׁחיּ ,ומַ ה שֶּ הִׁ ְשתַ תֵ ף ב ֹו הָ ָ
וְ יִׁתְ בָ אֵ ר עִׁ ְניַן הַ נֶּפֶּ ש הַ כְ לָלִׁ ית הַ ּסּוגִׁ ית בִׁ בְ ִׁחינַת הַ ּפְ עֻּלוֹת שֶּ הֵ ם מֵ חֲמַ ת הַ צּורוֹת הַ מַ גִׁ יעוֹת בַ חֹ מֶּ רֹ ,לא מֵ חֲמַ ת הַ חֹ מֶּ ר ִׁמצַ ד
צּורת הַ ּסַ כִׁ ין ,וְ כֵן הַ חַ י ֹלא י ְַרגִׁ יש וְ יָנּועַ ִׁמצַ ד שהּוא
שֶּ הּוא חֹ מֶּ ר ,כִׁ י הַ ּסַ כִׁ ין ֹלא י ְַחתֹ ְך ִׁמצַ ד שֶּ הּוא גּוף אֲבָ ל ִׁמצַ ד שֶּ יֶּש ל ֹו ַ
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צּורת הַ חַ יּות ,וְ הּוא הַ נ ְִׁקרֵ את נֶּפֶּ ש .וְ נ ְִׁק ְראּו אֵ ּלּו הַ צּורוֹת ְשלֵמֻ יוֹת ,כִׁ י בָ הֶּ ם י ְִׁשלְ מּו תְ כּונוֹת
גּוף ,אַ ְך ִׁמצַ ד שֶּ יֶּש ל ֹו ַ
ּושלֵמּות שֵ נִׁי .הִׁ נֵה הָ ִׁראשוֹן הּוא הַ תְ חָ לָה לַּפְ עֻּלוֹת ,וְ הַ שֵ נִׁי עַ צְ מּות
הַ ְדבָ ִׁרים .וְ הַ נֶּפֶּ ש ְשלֵמּות ,וְ יֵש ְשלֵמּות ִׁראשוֹן ְ
הַ ּפְ עֻּלוֹת הַ יוֹצְ אוֹת מֵ הַ הַ תְ חָ לָה ,וְ הַ נֶּפֶּ ש ְשלֵמּות ִׁראשוֹן ,כִׁ י הִׁ יא הַ תְ חָ לָה לַיוֹצֵ א מֵ הַ הַ תְ חָ לָה .וְ הַ ְשלֵמּות :אִׁ ם ְשלֵמּות
ַלגֶּשֶּ ם ,וְ אִׁ ם ְשלֵמּות לְ עֶּ צֶּ ם אֵ ינ ֹו גֶּשֶּ ם ,וְ הַ נֶּפֶּ ש ְשלֵמּות ַלגֶּשֶּ ם .וְ הַ גֶּשֶּ ם :אִׁ ם ִׁטבְ עִׁ י ,וְ אִׁ ם ְמלָאכּותִׁ י ,וְ הַ נֶּפֶּ ש ְשלֵמּות לְ גֶּשֶּ ם
ִׁטבְ עִׁ י .וְ הַ גֶּשֶּ ם הַ ִׁטבְ עִׁ י :אִׁ ם כְ לִׁ יִׁ י וְ אִׁ ם בִׁ לְ תִׁ י כְ לִׁ יִׁ י,כְ לוֹמַ ר :שֶּ יִׁ ְשלְ מּו פְ עֻּל ֹותָ יו בְ כֵלִׁ ים א ֹו בִׁ לְ ע ֲֵדי כֵלִׁ ים .וְ הַ נֶּפֶּ ש ְשלֵמּות
לְ גֶּשֶּ ם ִׁטבְ עִׁ י כְ לִׁ יִׁ י בַ עַ ל חַ יּות בְ כֹ חַ ְ ,רצ ֹונִׁי לוֹמַ ר :מוֹצֵ א הַ ּפְ עֻּלוֹת הַ ִׁחיּונִׁיוֹת בַ כֹחַ ּומּוכָן לָהֶּ ם ,וְ יִׁתְ בָ אֵ ר שֶּ הַ נֶּפֶּ ש אֵ ינָּה ֹהוָה
מֵ הִׁ תְ מַ ּזֵג יְסוֹדוֹת הַ גּו ף ,לְ פִׁ י שֶּ הַ ָדבָ ר הַ ִׁמתְ חַ ֵדש מֵ הִׁ תְ מַ ּזֵג נִׁפְ ָר ִׁדים :אִׁ ם שֶּ יִׁ גְ בַ ר ב ֹו אֶּ חָ ד מֵ הַ נִׁפְ ָר ִׁדים א ֹו יוֹתֵ ר מֵ אֶּ חָ ד
צּורה הַ מַ גַעַ ת –כְ פִׁ י זֶּה .וְ אִׁ ם שֶּ יְ נֻצְ חּו הַ נִׁפְ ָר ִׁדים עַ ד שֶּ ֹּלא יִׁשָ אֵ ר אֶּ חָ ד עַ ל
וְ יִׁשָ אֲרּו הָ אֲחָ ִׁדים עַ ל צּורוֹתָ ם ,הִׁ נֵה תִׁ הְ יֶּה הַ ָ
צּורה ִׁמחּוץ ,כְ פִׁ תּוחַ
צּורה מֵ אֶּ ְמצָ עִׁ יּותָ ם .וְ הַ נֶּפֶּ ש אֵ ינָּה ִׁמ ִׁמין ָדבָ ר ִׁמנִׁפְ ְר ֵדי הַ גּוף ,אִׁ ם כֵן אֵ ינָּה אֶּ ּלָא ָ
צּורת ֹו ּותְ חֻ ַדש ִׁמּזֶּה ָ
ָ
הָ אֶּ בֶּ ן הַ ּזְַך אֲשֶּ ר אֵ ינֶּנּו ִׁמ ִׁמין צּורוֹת הַ מַ יִׁם וְ הֶּ עָ פָ ר .תְ ִׁחּלַת הַ כֹחוֹת – הַ כֹחַ הַ ּזָן וְ הּוא כְ הַ תְ חָ לָה ,וְ הַ מוֹלִׁ יד – כְ תַ כְ לִׁ ית,
ּוק ִׁדימָ ה ,וְ אִׁ ם י ֵָראֶּ ה ִׁמתְ ַאחֵ ר ,הִׁ נֵה הּוא י ְִׁמשֹל
אשית ְ
וְ הַ ְמג ֵַדל – כְ אֶּ ְמצַ ע ,הַ קוֹשֵ ר בֵ ין הַ הַ תְ חָ לָה וְ הַ תַ כְ לִׁ ית .וְ לַמוֹלִׁ יד – רֵ ִׁ
צּורת הַ ָדבָ ר הַ ְמ ֻכּוָן בַ עֲבו ַֹדת הַ ְמג ֵַדל וְ הַ ּזָן ,וְ ַאחַ ר כֵן ַי ֲעזֹב הַ הַ נְהָ גָה
ִׁראש ֹונָה עַ ל הַ חֹ מֶּ ר הַ מּוכָן לְ ִׁקבּול הַ חַ יּות,וְ יַלְ בִׁ ישהֵ ּו ַ
ַארבָ עָ ה כֹחוֹת הַ ְמפ ְֻרסָ ִׁמים הָ עוֹבְ ִׁדים
לִׁ ְשנֵיהֶּ ם עַ ד עֵ ת הָ ה ֹול ָָדה ,וְ הַ מוֹלִׁ יד ֶּנעֱבָ ד ,וְ הַ ּזָן עוֹבֵ דְ ,ו ְַמג ֵַדל עוֹבֵ ד וְ ֶּנעֱבָ ד .וְ ַלּזָן הָ ְ
אוֹת ֹו .כָל נָע – בְ חֵ פֶּ ץ הֶּ ְרגֵש נָע ,וְ אִׁ ם אֵ ינֶּנּו כֵן הָ יָה הַ הֶּ ְרגֵש ל ִָׁריק ,וְ הַ חָ כְ מָ ה ֹלא תִׁ תֵ ן ָדבָ ר לְ הֶּ בֶּ ל ו ִָׁריק וְ ֹלא לְ הַ ּזִׁ יק ,וְ ֹלא
תִׁ ְמנַע ָדבָ ר צָ ִׁריְך וְ ֹלא –מוֹעִׁ יל,עַ ד שֶּ בַ ֲע ֵל י הַ כְ סּויִׁים וְ אִׁ ם י ֵָראּו נ ִָׁחים הָ יָה לָהֶּ ם הִׁ תְ קַ בְ צּות וְ הִׁ תְ ּפַ ְשטּות,וְ אִׁ ם ְיהֻּפְ כּו עַ ל
גַבֵ יהֶּ ם יִׁתְ נ ֹועֲעּו עַ ד שֶּ יָשּובּו עַ ל בִׁ ְטנֵיהֶּ ם ,כְ ֵדי לְ קָ רֵ ב לָהֶּ ם הַ מָ זוֹן.וְ הַ הַ ְרגָשוֹת הַ נ ְִׁראוֹת –יְדּועוֹת ,אֲבָ ל הַ נִׁסְ תָ רוֹת ,תְ ִׁחּלָתָ ם
ְצּורי לִׁ ְשמֹ ר צּורוֹת
הַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת ,כִׁ י אֲשֶּ ר אֵ ינֶּנּו עָ רֵ ב ֵואֲשֶּ ר הּוא עָ רֵ ב ֹלא י ְֻשגּו כִׁ י אִׁ ם בְ נִּׁסָ יוֹן ,וְ צָ ִׁריְך לִׁ ְקבֹעַ כֹחַ י ִׁ
הַ מ ְֻרגָשוֹת ,וְ הִׁ יא הַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת ,וְ הַ כֹחַ הַ ּז ֹוכֵר -הַ שוֹמֵ ר לִׁ ְשמֹ ר ב ֹו הָ עִׁ ְנ ָינִׁים הַ מֻשָ גִׁ ים מֵ הַ מ ְֻרגָשוֹת ,וְ הַ כֹחַ הַ יִׁ צְ ִׁרי
לְ הַ ְק ִׁריב ב ֹו מַ ה שֶּ נ ְִׁמחַ ק מֵ הַ ּזִׁ כָרוֹן ,וְ הַ כֹחַ הַ מַ חֲשָ בִׁ י ַלעֲמֹ ד ב ֹו עַ ל בֵ רּור מַ ה שֶּ יְ חַ ְדשֵ הּו הַ יִׁצְ ִׁרי וְ הֶּ פְ סֵ ד ֹו בְ אֹ פֶּ ן הָ ע ֲִׁמ ָידה
הַ ֲח ָדשָ ה עַ ד שֶּ יְ ִׁשיבֵ הּו אֶּ ל הַ ּזִׁ כָרוֹן ,וְ הַ כֹחַ הַ ִׁמתְ נוֹעֵ עַ לְ הָ בִׁ יא מַ ה שֶּ יִׁ צְ טָ רֵ ְך ִׁמקָ רוֹב וְ ָרחוֹק ְּוד ִׁח ַית הַ מַ ּזִׁ יק .וְ כָל כֹחוֹת בַ ֲעלֵי
חַ יִׁ ים :אִׁ ם מַ ִׁשיגִׁ ים וְ אִׁ ם ְמנִׁיעִׁ ים .וְ הַ ְמנִׁיעִׁ ים הֵ ם הַ מַ ֲאוַיִׁ ים וְ הֵ ם ְשנֵי ִׁמינִׁים :אִׁ ם מֵ נִׁיעַ לְ הָ בִׁ יא מוֹעִׁ יל וְ הּוא– הַ כוֹסֵ ף ,וְ אִׁ ם
ַחּושים
ַחּושים הַ נ ְִׁראִׁ ים ,וְ אִׁ ם נִׁסְ תָ ִׁרים– כ ִׁ
מֵ נִׁיעַ לִׁ ְדחוֹת מַ ּזִׁ יק וְ הּוא– הַ כוֹעֵ ס .וְ הַ מַ ִׁשיגִׁ ים ְשנֵי ִׁמינִׁים :אִׁ ם נ ְִׁראִׁ ים– כ ִׁ
ָאמנָם יִׁפְ עֲלּו בְ ִׁמ ְשּפַ ט הַ מַ חֲשָ בִׁ י בַ עֲבו ַֹדת הַ ְמ ַדמֶּ ה ,וְ הּוא הַ תַ כְ לִׁ ית מֵ הַ חַ י הַ בַ ה ֲִׁמי ,כִׁ י אֵ ין ָראּוי
הַ נִׁסְ תָ ִׁרים .וְ הַ ְמנִׁיעִׁ ים ְ
לִׁ ְקבֹעַ ל ֹו הַ כֹחַ הַ ִׁמתְ נוֹעֵ עַ לְ תַ קֵ ן סִׁ בוֹת הַ הֶּ ְרגֵש וְ הַ יֵצֶּ ר ,אַ ְך הַ חּוש הַ יִׁ צְ ִׁרי נ ְִׁקבַ ע ל ֹו לְ תַ קֵ ן סִׁ בוֹת הַ תְ נּועָ ה .וְ הַ ְמ ַדבֵ ר – בְ הֶּ פֶּ ְך
חּושים הַ ח ֲִׁמשָ ה יְדּועִׁ יםּ ,ומֻ ְשגֵיהֶּ ם יְדּועִׁ ים.
זֶּה – נִׁתְ נָה ל ֹו הַ תְ נּועָ ה לְ תַ קֵ ן הַ נֶּפֶּ ש הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת הַ מַ ְׂש ֶּכלֶּת הַ ּז ֹוכ ֶֶּּרת .הַ ִׁ
בְ אֶּ ְמצָ עּותָ ם תֻשַ ג הַ ְדמּות וְ הַ ִׁמ ְניָן וְ הַ גֹ ֶּדל וְ הַ תְ נּועָ ה וְ הַ ְמנּוחָ ה .הִׁ תְ בָ אֵ ר ְמצוֹא הַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת,מֵ אֲשֶּ ר ֲאנ ְַחנּו ָדנִׁין
ְצּורי,
ַחּושים הַ ח ֲִׁמשָ ה ,וְ זֶּה הַ כֹחַ הּוא הַ י ִׁ
עַ ל הַ ְדבַ שֶּ ,ד ֶּרְך מָ שָ ל ,כְ שֶּ נ ְִׁראֵ הּו שֶּ הּוא מָ תוֹק ,וְ זֶּה בַ עֲבּור שֶּ עִׁ מָ נּו כֹ חַ ְמשֻתָ ף ל ִׁ
ּופוֹעֵ ל בְ הָ ִׁקיץ ּובַ תְ נּומָ ה .וְ ַאחַ ר זֶּה כֹחַ מַ ְרכִׁ יב מַ ה שֶּ ִׁמתְ קַ בֵ ץ בַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת,וְ יַבְ ִׁדיל בֵ ינֵיהֶּ ם וְ יַּפִׁ יל הַ מַ חֲֹלקֶּ ת
ְצּורי
בֵ ינֵיהֶּ םִׁ ,מבְ לִׁ י שֶּ יָסִׁ יר מֵ הַ צּורוֹת הַ הַ ְרגָשָ ה הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת ,וְ הּוא הַ יִׁ צְ ִׁרי ,וְ יֵש שֶּ יִׁ הְ יֶּה אֱמֶּ ת וְ יֵש שֶּ יִׁ הְ יֶּה שֶּ קֶּ ר ,אֲבָ ל הַ י ִׁ
אֱמֶּ ת לְ ע ֹולָם .וְ ַאח ֲָריו הַ כֹחַ הַ מַ חֲשָ בִׁ י ,וְ הּוא כֹ חַ שוֹפֵ ט ָדן עַ ל ָדבָ ר שֶּ ָראּוי שֶּ יְ בֻקַ ש וְ עַ ל ָדבָ ר שֶּ ָראּוי לְ הִׁ תְ ַרחֵ ק ִׁממֶּ נּו.
ְצּורי וְ ֹלא בַ יִׁ צְ ִׁרי ִׁמ ְשּפָ ט ו ִָׁדין אֲבָ ל צִׁ יּור לְ בָ ד .וְ ַאח ֲָריו הַ כֹחַ הַ שוֹמֵ ר ,מַ זְ כִׁ יר לָעִׁ ְנ ָינִׁים מַ ה שֶּ הִׁ ִׁשיג ,כְ מ ֹו שֶּ הַ ּזְ אֵ ב
וְ אֵ ין בַ י ִׁ
ׂש ֹונֵא ,וְ הַ בֵ ן אוֹהֵ ב .וְ הָ ַאהֲבָ ה וְ הַ הֶּ ּזֵק וְ הַ הַ אֲמָ נָה וְ הַ הַ כְ זָבָ ה לַמַ חֲשָ בִׁ י,אֲבָ ל הַ שוֹמֵ ר הַ מַ זְ כִׁ יר הִׁ נֵה י ְִׁשמֹ ר מַ ה שֶּ מַ א ֲִׁמין ב ֹו
הַ מַ חֲשָ בִׁ י .וְ הַ כֹחַ הַ יִׁ צְ ִׁרי כְ שֶּ הִׁ ְשתַ מֵ ש ב ֹו הַ מַ חֲשָ בִׁ י יִׁקָ רֵ א יִׁצְ ִׁריּ ,וכְ שֶּ הִׁ ְשתַ מֵ ש ב ֹו הַ ְמ ַדבֵ ר יִׁקָ רֵ א מַ חֲשָ בִׁ י .הַ הִׁ צְ טַ יְ רּות בִׁ פְ נֵי
הַ מֹ חַ ,וְ הַ יִׁ צְ ִׁרי בְ אֶּ ְמצָ עּותוֹ,וְ הַ ּזִׁ כָרוֹן בִׁ ְמ ֻאחָ רוֹ ,וְ הַ מַ חֲשָ בִׁ י בִׁ כְ לָלוֹ ,וְ רֻ ב ֹו בִׁ ְמקוֹם הַ יִׁ צְ ִׁרי .וְ כָל אֵ ּלּו הַ כֹחוֹת מַ הּותֵ יהֶּ ם כָלִׁ ים
בְ כִׁ לְ יוֹן כְ לֵיהֶּ ם ,וְ אֵ ין ע ֲִׁמ ָידה אֶּ ּלָא ל ְַמ ַדבֶּ ֶּרת ַאף עַ ל ּפִׁ י שֶּ יִׁ ח ֲָדה לְ עַ צְ מָ ּה לֵב הַ כֹחוֹת הָ אֶּ ּלֶּה בְ ֶּד ֶּרְך ִׁמ ַד ְרכֵי הַ יִׁ חּוד
ָאמרּו בַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת שֶּ הִׁ יא
וְ שֶּ תַ ְמצִׁ יאֵ ם בְ עַ צְ מּותָ ם .זֶּה הַ יוֹצֵ א ִׁמ ִׁדבְ רֵ י הָ ֲאנ ִָׁשים הָ אֵ ּלֶּה בְ מַ ה שֶּ לְ מַ טָ ה מֵ הַ נֶּפֶּ ש הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת .וְ ְ
הַ שֵ כֶּל הַ הִׁ יּו ָלנִׁיְ ,רצ ֹונָם לוֹמַ ר:הַ שֵ כֶּל בְ כֹ חַ  ,דוֹמֶּ ה לַהִׁ יּולִׁ י אֲשֶּ ר הּוא דוֹמֶּ ה לְ אֶּ פֶּ ס בְ פֹ עַ ל וְ הּוא כָל ָדבָ ר בְ כֹ חַ  ,וְ יִׁהְ יּו ב ֹו
הַ צּורוֹת הַ מ ְֻׂשכָלוֹת ,אִׁ ם בְ לִׁ מּוד אֱֹלהִׁ י וְ אִׁ ם בְ ִׁק ְניָןַ .ואֱשֶּ ר הֵ ם בְ לִׁ מּוד  -הֵ ם הַ מ ְֻׂשכָלוֹת הָ ִׁראשוֹנוֹת אֱשֶּ ר י ְִׁשתַ תְ פּו בָ הֶּ ם
ָאדם אֲשֶּ ר עַ ל הַ ִׁמנְהָ ג הַ ִׁטבְ עִׁ יַ .ואֲשֶּ ר בְ ִׁק ְניָן הֵ ם בַ הַ קָ שָ ה ּובַ ִׁחדּוש הַ מוֹפְ תִׁ י בְ הִׁ צְ טַ יְ רּות הַ א ֲִׁמתוֹת הַ ִׁדבְ ִׁריוֹת ,כְ מ ֹו
כָל בְ נֵי ָ
הַ ּסּוגִׁ ים וְ הַ ִׁמינִׁים וְ הַ ֲחל ִָׁקים וְ הַ ִׁמדוֹת הַ ְמיֻחָ דוֹת וְ הַ ִׁמּלוֹת הַ נִׁפְ ָרדוֹת וְ הַ מ ְֻרכָבוֹת בַ ְד ָרכִׁ ים הַ ֶּנ ֱחל ִָׁקים מֵ הַ הַ ְרכָבוֹת וְ הַ הַ קָ שוֹת
הַ ְמחֻ בָ רוֹת ,הָ א ֲִׁמתִׁ יוֹת וְ הַ כַזְ בָ נִׁיוֹת ,וְ הַ גְ זֵרוֹת הַ מוֹלִׁ ידוֹת ת ֹולָדוֹת הֶּ כְ ָר ִׁחיוֹת מוֹפְ תִׁ יוֹת א ֹו נִׁצּו ִׁחיוֹת א ֹו ֲהלָצִׁ יוֹת א ֹו
צּורה וְ הַ הֶּ עְ ֵדר וְ הַ טֶּ בַ ע וְ הַ ּזְ מָ ן וְ הַ מָ קוֹם וְ הַ תְ נּועָ ה
הַ ְטעָ אִׁ יוֹת או ִׁש ִׁיריוֹתּ ,ובְ הִׁ תְ בָ רֵ ר א ֲִׁמתַ ת הָ עִׁ ְנ ָינִׁים הַ ִׁטבְ עִׁ יִׁ ים בַ הִׁ יּולִׁ י וְ הַ ָ
וְ הַ גְ ָר ִׁמים הַ גַלְ גַּלִׁ יִׁ ים וְ הַ גְ ָר ִׁמים הַ יְסו ִֹׁדיִׁ ים וְ הַ ֲה ָויָה וְ הַ הֶּ פְ סֵ ד הַ מָ ֳחל ִָׁטים וְ הַ ֲהוָיוֹת הַ נ ֹולָדוֹת הַ הֹווֹת בָ אַ ּוִׁ יר ,וְ הַ הֹווֹת
ָאדם ,וְ א ֲִׁמתַ ת הִׁ צְ טַ יְ רּות הַ נֶּפֶּ ש אֶּ ת נַפְ שָ ּה ,והִׁ צְ טַ יְ רּות הַ ְדבָ ִׁרים
ָארץ ִׁמצֶּ מַ ח וָחָ יַ ,וא ֲִׁמתַ ת הָ ָ
בְ מוֹצָ ָאם ,וְ הַ הֹווֹת עַ ל כַדּור הָ ֶּ
עּורים הַ מַ ְראִׁ יִׁ ים,
עּורים הַ נִׁגּונִׁיִׁ ים ,וְ הַ ִׁש ִׁ
עּורים הַ כ ֹוכָבִׁ יִׁ ים ,וְ הַ ִׁש ִׁ
עּורים הַ ְמלָאכִׁ יִׁ ים ,וְ הַ ִׁש ִׁ
הַ מּוסָ ִׁריִׁ ים מֵ הַ ִׁמ ְנ ָי נִׁים ,וְ הַ ִׁש ִׁ
וְ הִׁ צְ טַ יְ רּות הַ ְדבָ ִׁרים הָ אֱֹלהִׁ יִׁ ים ,וִׁ ִׁידיעַ ת הַ תְ חָ לוֹת הַ ְמצִׁ יָאה בִׁ סְ תָ ם ִׁמצַ ד שֶּ הִׁ יא מֱצִׁ יָאה ,וְ הַ תְ לּויִׁים בָ ּה בְ כֹ חַ א ֹו בְ פֹ עַ ל,
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וְ הַ הַ תְ חָ לָה וְ הָ עִׁ ּלָה וְ הָ עֶּ צֶּ ם וְ הַ ִׁמ ְקרֵ ה וְ הַ ּסּוג וְ הַ ִׁמין וְ הַ הֵ פֶּ ְך וְ הַ דוֹמֶּ ה ,וְ הַ הַ סְ כָמָ ה וְ הַ ִׁחּלּוף וְ הָ ֲאחָ דּות וְ הָ ִׁרבּוי ,וְ ִׁקיּום
הַ תְ חָ לוֹת הַ חָ כְ מוֹת הָ עִׁ יּונִׁיוֹת מֶּ הַ מּוסָ ִׁריוֹת וְ הַ ִׁטבְ עִׁ יוֹת ִׁמן הַ ִׁדבְ ִׁריוֹת ,אֲשֶּ ר ֹלא יַגִׁ יעּו ֲאלֵיהֶּ ם אֶּ ּלָא בְ זֹאת הַ חָ כְ מָ ה בְ ִׁקיּום
הַ בוֹרֵ א הָ ִׁראשוֹן ,וְ הַ נֶּפֶּ ש הַ כְ לָלִׁ ית ,וְ אֵ יכּות הַ ִׁמינִׁיםּ .ומַ ְדרֵ גַת הַ שֵ כֶּל מֵ הַ בוֹרֵ אּ ,ומַ ְדרֵ גַת הַ נֶּפֶּ ש מֵ הַ שֵ כֶּל ּומַ ְדרֵ גַת הַ טֶּ בַ ע
צּורה ,וְ לָמָ ה ה ְֻטבְ עּו עַ ל
צּורה מֵ הַ טֶּ בַ עּ ,ומַ ְדרֵ גַת הַ גַלְ גַּלִׁ ים וְ הַ כ ֹוכָבִׁ ים וְ הַ ֲהוָיוֹת מֵ הַ הִׁ יּולִׁ י וְ הַ ָ
מֵ הַ נֶּפֶּ שּ ,ומַ ְדרֵ גַת הַ הִׁ יּולִׁ י וְ הַ ָ
הַ מַ חֲֹלקֶּ ת הַ ּזאֹ ת ,וְ הַ ְק ִׁדימָ ה וְ הָ אִׁ חּור ,וִׁ ִׁידיעַ ת הָ אֱנוֹשּות וְ הָ אֱֹלהּות וְ הַ טֶּ בַ ע הַ כְ לָלִׁ י וְ הַ הַ ְשגָחָ ה הָ ִׁראש ֹונָה .וְ יֵש שֶּ תְ קַ בֵ ל
ְצּורי הַ שוֹמֵ ר לְ הִׁ ְשתַ מֵ ש בַ יִׁ צְ ִׁרי וְ הַ מַ חֲשָ בִׁ י,
צּורה ִׁמן הַ הֶּ ְרגֵשַ ,כאֲשֶּ ר תֵ ָראֶּ ה עַ ל עַ צְ מָ ּה מַ ה שֶּ יֵש בַ י ִׁ
זֹאת הַ נֶּפֶּ ש הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת ָ
ּומן הַ תַ בְ נִׁיוֹת הָ הֵ ם צּורוֹת עַ צְ ִׁמיוֹת
וְ תִׁ ְמצָ א הַ צּורוֹת הָ הֵ ם ִׁמ ְש תַ תֵ ף ְקצָ תָ ם עִׁ ם ְקצָ תָ ם בְ תַ בְ נִׁיוֹת וְ נִׁפְ ָר ִׁדים בְ תַ בְ נִׁיוֹת אֲחֵ רוֹתִׁ .
ּומחַ ֶּדשֶּ ת הַ ּסּוגִׁ ים וְ הַ ִׁמינִׁים וְ הַ הֶּ בְ ֵדלִׁ ים וְ הַ ּסְ גֻּל ֹות וְ הַ ִׁמ ְק ִׁרים ,וְ ַאחַ ר תַ ְרכִׁ יבֵ ם
ּומסַ ֶּד ֶּרת אוֹתָ ם ְ
ּומ ְק ִׁריוֹת וְ הִׁ יא ְמסַ ּלֶּקֶּ ת אוֹתָ ם ְ
ִׁ
הַ ְרכָבָ ה הֶּ קֵ ִׁשית וְ תוֹלִׁ יד מֵ הֶּ ם ת ֹועֲלוֹת הַ ת ֹולָדוֹת בְ עֵ זֶּר הַ שֵ כֶּל הַ כְ לָלִׁ י הַ ּסוֹמֵ ְך אוֹתָ ם .וְ אִׁ ם הִׁ יא ֶּנ ֱעז ֶֶּּרת ִׁראש ֹונָה בְ כֹ חוֹת
הַ הֶּ ְרג ִֵׁשיִׁ ים אֵ י ֶּננָה צְ ִׁריכָה ֲאלֵיהֶּ ם בְ צִׁ יּור אֵ ּלֶּה הָ עִׁ ְנ ָינִׁים בְ עַ צְ מָ ם ּובְ הַ ְרכָבַ ת הַ הֶּ קֵ ִׁשים מֵ הֶּ םֹ ,לא בְ עֵ ת הָ אִׁ מּות וְ ֹלא בְ עֵ ת
הַ צִׁ יּור .וְ ַכאֲשֶּ ר הַ כֹחוֹת הַ הֶּ ְרג ִֵׁשיִׁ ים מַ ִׁשיגִׁ ים יַחַ ס הַ מּוחָ ש ,כֵן הַ כֹחוֹת הַ ִׁשכְ לִׁ יוֹת מַ ִׁשיגִׁ ים יַחַ ס ִׁמן הַ ֻמ ְׂשכָל בְ הַ פְ שָ טַ ת
הַ צּו ָרה מֵ הַ חֹ מֶּ ר וְ הִׁ תְ ַדבֵ ק בָ ּה ,אֶּ ּלָא שֶּ כֹחַ הַ מַ ְרגִׁ יש ֹלא יִׁפְ עַ ל בְ עַ צְ מ ֹו כְ מ ֹו שֶּ יִׁ פְ עַ ל הַ ְמ ַדבֵ ר ,אֲבָ ל יִׁצְ טָ רֵ ְך אֶּ ל הַ כֹחַ הַ מֵ נִׁיעַ
וְ עֵ זֶּר הָ אֶּ ְמצָ עִׁ יִׁ ים הַ מַ גִׁ יעִׁ ים הַ צּורוֹת אֵ לָיו .אֲבָ ל הַ מַ ְׂשכִׁ יל מַ ְׂשכִׁ יל בְ עַ צְ מ ֹו ּומַ ְׂשכִׁ יל עַ צְ מ ֹו בְ עֵ ת שֶּ י ְִׁרצֶּ ה ,וְ עַ ל כֵן ֶּנאֱמַ ר,
כִׁ י הַ כֹחַ הַ מַ ְרגִׁ יש ִׁמתְ ּפַ עֵ ל ,וְ הַ מַ ְׂשכִׁ יל ּפוֹעֵ ל .וְ אֵ ין "הַ שֵ כֶּל בְ פֹ עַ ל" זּולַת הַ צּורוֹת הַ מ ְֻׂשכָלוֹת הַ מֻפְ שָ טוֹת בְ עֶּ צֶּ ם הַ שֵ כֶּל
ּומן הַ כֹחוֹת הַ ְמיֻחָ דוֹת לַשֵ כֶּל שֶּ יְ ַאחֵ ד הָ רֹב וְ י ְַרבֶּ ה הָ אֶּ חָ ד
בְ כֹ חַ  ,וְ ָלכֵן ֶּנאֱמַ ר שֶּ הַ שֵ כֶּל בְ פֹ עַ ל מַ ְׂשכִׁ יל ּומֻ ְשכָל יָחַ דִׁ .
בַ הַ ְרכָבָ ה וְ הַ הַ תָ כָה .וְ הַ שֵ כֶּל ,וְ ַאף עַ ל ּפִׁ י שֶּ נ ְִׁרָאה מַ עֲׂשֵ הּו בִׁ זְ מָ ן בְ הַ ְרכָבַ ת הַ הֶּ קֵ שוֹת בְ עִׁ יּון ּובְ מַ חֲשָ בָ ה ,הִׁ נֵה הֲבָ נָת ֹו
לַת ֹולָדוֹת אֵ י ֶּננָה נִׁתְ לֵית בִׁ זְ מָ ן ,אַ ְך עֶּ צֶּ ם הַ שֵ כֶּל ְמרוֹמָ ם מֵ הַ ּזְ מָ ן .וְ הַ נֶּפֶּ ש הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת כְ שֶּ הִׁ יא מַ ְקבִׁ ילָה אֶּ ל הַ חָ כְ מוֹת נ ְִׁקרֵ את
ּפְ ֻעּלָתָ ּה ׂשֵ כֶּל עִׁ יּונִׁי ,וְ ַכאֲשֶּ ר הִׁ יא מַ ְקבִׁ ילָה לִׁ גְ בֹר הַ כֹחוֹת הַ בַ ה ֲִׁמיִׁ ים נ ְִׁקרֵ את ּפְ ֻעּלָתָ ה הַ נְהָ גָה ,וְ נ ְִׁקרֵ את ׂשֵ כֶּל מַ ע ֲִׁׂשיּ .וכְ בָ ר
יַצְ לִׁ יחַ הַ כֹחַ הַ ִׁדבְ ִׁרי בִׁ ְקצָ ת הָ ֲאנ ִָׁשים מֵ הִׁ תְ ַדבְ ק ֹו בַ שֵ כֶּל הַ כְ לָלִׁ י – בְ מַ ה שֶּ יְ רו ְֹממֵ הּו מַ הִׁ ְשתַ מֵ ש בַ הֲקָ שָ ה וְ הָ עִׁ יּון ,וְ יָסּור
ּוממוֹפְ תֵ י עַ צְ ִׁמיּות הַ נֶּפֶּ ש שֶּ הִׁ יא אֵ י ֶּננָה
מֵ עָ לָיו הַ ט ַֹרח בַ ּלִׁ מּוד ּובַ נְבּוָאה ,וְ תִׁ קָ רֵ א סְ ֻגּלָת ֹו זֹאת ְקדֻ שָ ה ,וְ תִׁ קָ רֵ א רּוחַ הַ קֹ ֶּדשִׁ .
צּורת הַ גֶּשֶּ םֹ ,לא תִׁ תְ חַ ּלֵק בְ עַ צְ מּותָ ּה כְ הִׁ תְ חַ ּלֵק הַ ֶּגשֶּ ם ,וְ ֹלא בְ ִׁמ ְק ֶּרה כְ הֵ חָ לֵק הַ ִׁמ ְק ֶּרה בְ הֵ חָ לֵק
גֶּשֶּ ם וְ ֹלא ִׁמ ְק ֶּרה ,וְ שֶּ הִׁ יא ַ
נו ְֹׂשאוֹ ,כִׁ י הַ מַ ְראֶּ ה וְ הָ רֵ יחַ וְ הַ טַ עַ ם וְ הַ ח ֲִׁמימּות וְ הַ ְק ִׁרירּות כְ בָ ר יִׁתְ חַ ּלְ קּו בְ הֵ חָ לֵק נו ְֹׂשָאם ,וְ אִׁ ם ֹלא יִׁתְ חַ ּלְ קּו בְ עַ צְ מּותָ ם,
ָאדם וְ ֹלא
ָאדםֶּ ,ד ֶּרְך מָ שָ לֹ ,לא יְקַ בֵ ל הַ ֲחלֻקָ ה ,כִׁ י ֹלא ְי ֻציַר חֲצִׁ י ָ
צּורה הַ ִׁשכְ לִׁ ית אֵ י ֶּננָה כִׁ י אִׁ ם הַ מ ְֻשכָל ,וְ הַ מ ְֻׂשכָל מֵ הָ ָ
וְ הַ ָ
ָאדם ,כְ מ ֹו שֶּ יְ ֻציַר חֵ לֶּק מֵ הַ גֶּשֶּ ם – גֶּשֶּ ם וְ חֵ לֶּק מֵ הַ ָגוֶּן – ָגוֶּן ,וְ כֵן הַ ָגוֶּן וְ הַ גֶּשֶּ ם ִׁמצַ ד שֶּ הֵ ם מֻ ְׂשכָלִׁ ים ֹלא
ָאדם – ָ
חֵ לֶּק מֵ הָ ָ
יִׁצְ טַ יֵר בָ הֶּ ם ִׁחּלּוק וְ ֹלא יֵָאמֵ ר חֲצִׁ י ָגוֶּן ַוחֲצִׁ י גֶּשֶּ ם מֻ ְׂשכָל ,כְ מ ֹו שֶּ ֶּנאֱמַ ר חֲצִׁ י הַ גֶּשֶּ ם הַ הּוא מּוחָ שַ ,וחֲצִׁ י הַ ָגוֶּן הַ נָׂשּוא עָ לָיו
הָ ָרמּוז אֵ לָיו ,וְ ֹלא יֵָאמֵ ר חֲצִׁ י הַ נֶּפֶּ ש הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת אֲשֶּ ר בִׁ ְר אּובֵ ן כְ מ ֹו שֶּ נֹ אמַ ר חֲצִׁ י גּופוַֹ ,אחַ ר שֶּ ֹּלא ֻתכַר וְ ֹלא תֻגְ בַ ל ִׁמצַ ד
מֵ הַ צְ ָד ִׁדים וְ ֹלא י ְֻרמַ ז אֵ לֶּיהָ .וְ ֵכוָן שֶּ אֵ י ֶּננָה גֶּשֶּ ם וְ ֹלא ִׁמ ְק ֶּרה עוֹמֵ ד בַ גֶּשֶּ ם ח ֹונֶּה בוֹ ,כְ בַ ר נ ְִׁרָאה ְמצִׁ יאּותָ ּה בְ מַ ה שֶּ יֵצֵ א ִׁממֶּ נָה
מֵ הַ ּפְ ֻע ּלוֹת ,וְ ֹלא נ ְִׁשַאר אֶּ ּלָא שֶּ תִׁ הְ יֶּה עֶּ צֶּ ם עוֹמֵ ד בְ עַ צְ מּותוְֹ ,מתֹ ַאר בְ תָ אֳרֵ י הַ מַ לְ ָאכִׁ ים וְ הָ עֲצָ ִׁמים הָ אֱֹלהִׁ יִׁ ים וְ ֵכלֶּיהָ
הָ ִׁראש ֹונִׁים ,הַ צּורוֹת הָ רּוחָ נִׁיוֹת הַ ִׁמצְ טַ יְ רוֹת בְ אֶּ ְמצַ ע הַ מֹ חַ מֵ הָ רּוחַ הַ נַפְ ִׁשי ,בַ כֹחַ הַ יִׁ צְ ִׁרי ,תְ ִׁשיבֵ הּו מַ חֲשָ בִׁ יַ ,כאֲשֶּ ר תִׁ ְשֹלט
ב ֹו וְ תַ ְרכִׁ יבֵ הּו הַ ְרכָבוֹת וְ תַ בְ ִׁדילֵהּו הַ בְ ָדלוֹת ְמבִׁ יאִׁ ים אוֹת ֹו אֶּ ל ה ֹול ַָדת חָ כְ מָ הּ .וכְ בָ ר הָ יָה קֹ ֶּדם זֶּה יִׁצְ ִׁרי ,כְ שֶּ הָ יָה ש ֹולֵט
ב ֹו הַ כֹחַ הָ ַרעְ י ֹונִׁי הַ מַ חֲשָ בִׁ י שֶּ אֵ ינ ֹו נָכ ֹו ן ,כְ מ ֹו שֶּ יִׁ ְק ֶּרה בְ תִׁ ינוֹקוֹת ּובַ בְ הֵ מוֹת ּובְ ִׁמי שֶּ נ ְִׁשתַ נָה ִׁמזְ ג ֹו מֶּ חֲמַ ת חֳלִׁ י עַ ד שֶּ יֵעָ לְ מּו
ֱנּושית .בַ עֲבּור הַ הַ ְרכָבוֹת וְ הַ הַ פְ ָרדוֹת ,הַ ִׁמצְ טָ רֵ ְך ֲאלֵיהֶּ ם לְ הַ ְשלָמַ ת הָ עִׁ יּון בָ עֵ צָ ה הַ ְמ ֻכ ֶּּונֶּת,
אוֹתָ ן הַ תְ מּונוֹת מֵ הַ נֶּפֶּ ש הָ א ִׁ
ּומן הָ ְרָאיוֹת עַ ל הִׁ ּפָ רֵ ד הַ נֶּפֶּ ש מֵ הַ גּוף וְ שֶּ אֵ י ֶּננָה צְ ִׁריכָה אֵ לָיו ,כִׁ י הַ כֹחוֹת
וְ תָ בֹא הָ עֵ צָ ה חֲסֵ ָרה וְ ַרעְ י ֹונִׁית ֻכּלָּה א ֹו ְקצָ תָ ּהִׁ .
הַ ג ְַש ִׁמיוֹת יֶּחֶּ לְ שּו בְ מֻ ְשגֵיהֶּ ם הַ ֲחז ִָׁקים ,כָעַ יִׁן אֵ צֶּ ל הַ שֶּ מֶּ ש וְ הָ אֹ זֶּן אֵ צֶּ ל הַ קוֹל הֶּ חָ זָק בְ הִׁ ּפָ סֵ ד כְ לֵיהֶּ ם ,וְ הַ נֶּפֶּ ש הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת
ּומּזֶּה – כִׁ י הַ ּזֹקֶּ ן י ִַׁשיג הַ גּוף וְ ֹלא י ִַׁשיג הַ נֶּפֶּ ש ,אֲבָ ל – תִׁ תְ חַ ּזֵק
אֵ ינָה כְָך אֲבָ ל תִׁ תְ חַ ּזֵק כָל אֲשֶּ ר תַ ִׁשיג מַ ָדע חָ זָק ִׁממֶּ נָהִׁ .
ּומּזֶּה שֶּ ּפְ עֻּלוֹת הַ גּוף בַ עֲלוֹת תַ כְ לִׁ ית ּופְ עֻּלוֹת הַ נֶּפֶּ ש בִׁ לְ תִׁ י בַ עֲל ֹות תַ כְ לִׁ ית ,כִׁ י
ַאחַ ר הַ ח ֲִׁמ ִׁש ים שָ נָה ,וְ הַ גּוף בִׁ ִׁיר ָידהִׁ ,
הַ צּורוֹת הַ הַ נ ְָדסִׁ יוֹת וְ הַ ִׁמּסְ ּפָ ִׁריוֹת וְ הַ ִׁמ ְשּפָ ִׁטיוֹת בִׁ לְ תִׁ י בַ עֲלוֹת תַ כְ לִׁ ית .וְ הָ ְרָאיָה עַ ל ְמצִׁ יאּות עֶּ צֶּ ם ִׁׂשכְ לִׁ י נִׁבְ ָדל מֵ הַ גְ שָ ִׁמים,
ַיעֲמֹ ד ַלנֶּפֶּ ש מַ עֲמַ ד הָ אוֹר ל ְָראּות ,וְ שֶּ הַ נֶּפֶּ ש כְ שֶּ נִׁבְ ְדלָה מֵ הַ גְ שָ ִׁמים תִׁ תְ ַאחָ ד בוֹ ,הּוא שֶּ הַ נֶּפֶּ ש אֵ ין מַ ָדעֶּ יהָ הֹוִׁ ים לָּה בַ נִּׁסָ יוֹן,
ָאדם ֹלא ָינִׁיעַ ָאזְ נָיוַ ,כאֲשֶּ ר יִׁגְ זֹר כִׁ י
ָאדם גְ זָר גָמּור כִׁ י כָל ָ
כִׁ י מַ ה שֶּ יִׁהְ יֶּה בַ נִּׁסָ יוֹן אֵ ין גוֹזְ ִׁרין עָ לָיו גְ זָר גָמּור ,כִׁ י ֹלא יִׁגְ זֹר הָ ָ
ָאדם מַ ְרגִׁ יש וְ כָל מַ ְרגִׁ יש חַ י וְ כָל חַ י עֶּ צֶּ ם וְ שֶּ הַ כֹל יוֹתֵ ר ַרב מֵ הַ חֵ לֶּק וְ זּולַת זֶּה מֵ הַ מ ְֻׂשכָלוֹת הָ ִׁראשוֹנוֹת ,כִׁ י הַ אֲמָ נָתֵ נּו
כָל ָ
בְ בֵ רּור הַ ֵדעוֹת ֹלא תִׁ תְ בָ רֵ ר בְ לִׁ מּוד ,וְ אִׁ ם ֹלא יִׁהְ יֶּה כֵן – הָ יָה ִׁמ ְשתַ לְ שֵ ל הָ עִׁ ְניָן אֶּ ל מַ ה שֶּ אֵ ין ל ֹו תַ כְ לִׁ ית ,וְ אִׁ ם כֵן ,הּוא
מֵ אֲצִׁ ילּות אֱֹלהִׁ ית תִׁ ְדבַ ק בַ נֶּפֶּ ש הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת
צּורה
צּורה הַ כְ לָלִׁ ית הַ ִׁשכְ לִׁ ית ֹלא יִׁתָ כֵן שֶּ תְ פַ תְ חֵ הּו הַ נֶּפֶּ ש הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת ,וְ כָל מַ ה שֶּ ב ֹו ָ
וְ הָ אֲצִׁ ילּות הַ ּזֹאת מַ ה שֶּ ֹּלא ב ֹו זֹאת הַ ָ
ִׁׂשכְ לִׁ ית בְ עַ צְ מּות ֹו הִׁ נֵה הּוא עֶּ צֶּ ם בִׁ לְ תִׁ י ִׁמתְ גַשֵ ם; אִׁ ם כֵן הָ אֲצִׁ ילּות הַ ּזֹאת עֶּ צֶּ ם ִׁׂשכְ לִׁ י בִׁ לְ תִׁ י ִׁמתְ גַשֵ ם עוֹמֵ ד בְ עַ צְ מּות ֹו.
ַצּורה – ְשלֵמּות לָּה ,וְ יִׁהְ יֶּה לָּה בָ ּה הַ הִׁ תְ ַדבְ קּות בָ עֶּ צֶּ ם הַ ּזֶּה הַ ִׁשכְ לִׁ י ,אֲבָ ל תַ עְ תִׁ יקָ ה מֵ הַ הִׁ תְ ַדבְ קּות הַ הּוא
וְ צִׁ יּור הַ נֶּפֶּ ש ל ָ
– ִׁט ְר ַדת הַ גּוף .הִׁ נֵה ֹלא הִׁ תְ אַ מֵ ת הַ הִׁ תְ ַדבְ קּות הַ תָ ִׁמים אֶּ ּלָא בְ ִׁמאּוס וְ גִׁ עּול כָל כֹחוֹת הַ גּוף ,כִׁ י אֵ ין מ ֹונֵעַ לָּה מֵ הַ הִׁ תְ ַדבְ קּות
570

מאמרים ומקורות נלווים לספר הרמיזות וההערות
ב ֹו – זּולַת הַ גּוףּ ,וכְ שֶּ תִׁ ּפָ רֵ ד מֵ מֶּ נּו תִׁ שָ אֵ ר ּפְ נּויָה ,נִׁצ ֹולֶּת ִׁממַ ה שֶּ הָ יָה אֶּ פְ שָ ר ל ֹו ִׁמן הַ הֶּ פְ סֵ דִׁ ,מתְ ַדבֶּ קֶּ ת בָ עֶּ צֶּ ם הַ ּזֶּה הַ נִׁכְ בָ ד
הַ ְמ ֻכנֶּה בָ "ע ֹולָם הָ עֶּ לְ יוֹן" .וְ זּולַת זֶּה מֵ הַ כֹחוֹת אֵ ין מַ עֲׂשֵ הּו כִׁ י אִׁ ם בַ גּוף וְ יֹאבַ ד בְ הִׁ ּפָ סֵ ד הַ כְ לִׁ י .אֲבָ ל הַ נֶּפֶּ ש הַ ְמ ַדבֶּ ֶּרת כְ בָ ר
צִׁ יְ ָרה אוֹתָ ם וְ ל ְָקחָ ה לִׁ בוֹתֵ יהֶּ ם כְ מ ֹו שֶּ קָ ָדם.
*
עוד מהכוזרי ג' ה':
"ָאמַ ר הֶּ חָ בֵ ר :הֶּ חָ סִׁ יד הּוא ִׁמי שֶּ הּוא מוֹשֵ ל ,נ ְִׁשמָ ע בְ חּושָ יו וְ כֹ חוֹתָ יו הַ נַפְ ִׁשיִׁ ים וְ הַ גּופִׁ יִׁ יםּ ,ומַ נְהִׁ יגָם הַ הַ נְהָ גָה הַ גּופִׁ יִׁ ית,
כְ מ ֹו שֶּ ֶּנאֱמַ רּ" :ומֹ שֵ ל בְ רּוח ֹו ִׁמֹּלכֵד עִׁ יר" .וְ הּוא הַ מּוכָן לְ מֶּ ְמשָ לָה ,כִׁ י אִׁ ּלּו הָ יָה מוֹשֵ ל בִׁ ְמ ִׁדינָה הָ יָה נוֹהֵ ג בָ ּה בְ צֶּ ֶּדק
ַכאֲשֶּ ר נָהַ ג בְ גּופ ֹו וְ נַפְ שוֹ ,וְ חָ סַ ם הַ כֹחוֹת הַ תַ אֲוִׁ יִׁ ים ּומָ נַע אוֹתָ ם ִׁמן הָ ִׁרבּוי ַאחַ ר אֲשֶּ ר נָתַ ן לָהֶּ ם חֶּ לְ קָ ם ,וְ הִׁ סְ ּפִׁ יק לָהֶּ ם מַ ה
שֶּ יְ מַ ּלֵא חֶּ סְ ר ֹונָם ,מֵ הַ מַ ֲאכָל הַ מַ סְ ּפִׁ יק וְ הַ ִׁמ ְשתֶּ ה הַ מַ סְ ּפִׁ יק עַ ל הַ ֶּד ֶּרך הַ שָ וֶּה גַם כֵן ,וְ חָ סַ ם הַ כֹחוֹת הַ ַכעֲסָ נִׁים הַ ְמבַ ְק ִׁשים
ַחּושים
לְ נִׁצּוחַ ַ ,אחַ ר אֲשֶּ ר נָתַ ן לָהֶּ ם חֶּ לְ קָ ם בַ נִׁצָ חוֹן הַ מוֹעִׁ יל בְ ִׁדבְ רֵ י הַ חָ כְ מוֹת וְ הַ ֵדעוֹת וְ ַגע ֲַרת הָ ֲאנ ִָׁשים הָ ָרעִׁ ים ,וְ נָתַ ן ל ִׁ
ּומשַ מֵ ש בְ י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו ּולְ שוֹנ ֹו בְ עִׁ ְניַן הַ צ ֶֹּרְך ּובְ חֶּ פְ צ ֹו הַ מוֹעִׁ יל ,וְ ֵכן הַ שֵ מַ ע וְ הָ ְראּות וְ הַ הַ ְרגָשָ ה
חֶּ לְ קָ ם בְ מַ ה שֶּ מוֹעִׁ יל לוְֹ ,
הַ ִׁמ ְשתַ תֶּ פֶּ ת ה ֹו ֶּלכֶּת ַאחֲרֵ יהֶּ ם ,וְ ַאחַ ר כֵן הַ יֵצֶּ ר וְ הָ ַר עְ יוֹן וְ הַ מַ חֲשָ ב וְ הַ ּזִׁ כָרוֹן ,וְ ַאחַ ר כֵן הַ כֹחַ הַ חֶּ פְ צִׁ י הַ ִׁמ ְשתַ מֵ ש בְ כָל אֵ ּלֶּה,
וְ הֵ ם ְמשַ ְמ ִׁשים עוֹבְ ִׁדים לְ חֵ פֶּ ץ הַ שֵ כֶּל .וְ ֹלא עָ זַב אֶּ חָ ד מֵ אֵ ּלּו הַ כֹחוֹת וְ הָ אֲבָ ִׁרים שֶּ י ְַרבֶּ ה בְ מַ ה שֶּ הּוא ְמיֻחָ ד ב ֹו וְ יַפְ ִׁחית
ָארים .וְ ַכאֲשֶּ ר עָ ׂשָ ה צָ ְרכֵי כָל אֶּ חָ ד מֵ הֶּ ם וְ נָתַ ן ל ִַׁטבְ עִׁ יִׁ ים מַ ה שֶּ יַסְ ּפִׁ יק לָהֶּ ם מֵ הַ ְמנּוחָ ה וְ הַ שֵ נָה ,וְ ל ִַׁחיּונִׁיִׁ ים מַ ה
הַ ִׁנ ְש ִׁ
שֶּ יַסְ ּפִׁ יק לָהֶּ ם מֵ הַ ִׁקיצָ ה וְ הַ תְ נּועָ ה בְ מַ עֲׂשֵ י הָ ע ֹולָםָ ,אז י ְִׁק ָרא אֶּ ל ע ֲָדתוֹ ,כְ מוֹשֵ ל הַ נ ְִׁשמָ ע שֶּ קוֹרֵ א אֶּ ל חֵ יל ֹו הַ שוֹמֵ עַ ַל ֲעזֹר
לוֹ ,לְ הִׁ ָדבֵ ק בַ מַ ְדרֵ גָה שֶּ הִׁ יא לְ מַ עְ לָה ִׁממֶּ נָהְ ,רצ ֹונִׁי לוֹמַ ר :הַ מַ ְדרֵ גָה הָ אֱֹלהִׁ ית אֲשֶּ ר הִׁ יא לְ מַ עְ לָה מֵ הַ מַ ְדרֵ גָה הַ ִׁשכְ לִׁ ית,
ּומצַ ּוֶּה הַ כֹחַ הַ חֶּ פְ צִׁ י שֶּ יִׁ הְ יֶּה
וִׁ יסַ ֵדר ע ֲָדת ֹו וִׁ יתַ ְקנָּה ,וְ דוֹמֶּ ה לַּסֵ ֶּדר שֶּ ּסִׁ ֵדר מֹ שֶּ ה עָ לָיו הַ שָ לוֹם ַלע ֲָדת ֹו סְ בִׁ יבוֹת הַ ר סִׁ ינַיְ ,
ְמקַ בֵ ל וְ שוֹמֵ ר ַלאֲשֶּ ר ָיבֹא מֵ אֶּ צְ ל ֹו צִׁ ּוּוי ,וְ ַיעֲׂשֵ הּו לְ עִׁ תוֹ ,וִׁ ישַ מֵ ש בַ כֹחוֹת ּובָ אֲבָ ִׁרים כְ פִׁ י אֲשֶּ ר יְצַ ּוֶּה ִׁמבְ לִׁ י הַ ְמר ֹות ,וִׁ יצַ ּוֶּה
אוֹת ֹו שֶּ ֹּלא יִׁפְ נֶּה אֶּ ל הַ שֵ ִׁדים הַ מַ חֲשָ בִׁ יִׁ ים וְ הַ ִׁמתְ ַד ִׁמים ,וְ ֹלא יְקַ בְ לֵם וְ ֹלא ַיא ֲִׁמין בָ ם ,עַ ד שֶּ יִׁ ָּועֵ ץ אֶּ ת הַ שֵ כֶּל ,וְ אִׁ ם יַכְ ִׁשיר
ּומפַ נֶּה אוֹת ֹו
ּומיַשֵ ר כְ לֵי הַ מַ חֲשָ ב ְ
מַ ה שֶּ יֵש אֶּ צְ לָם יְקַ בְ לֵם ,וְ אִׁ ם ֹלא – י ְַמרֵ ם ,וִׁ יקַ בֵ ל הַ חֶּ פְ צִׁ י זֶּה ִׁממֶּ נּו וְ יַסְ כִׁ ים ַלעֲׂשוֹת ֹוְ .
ּומצַ ּוֶּה הַ ְמ ַדמֶּ ה לְ הַ ְמצִׁ יא הֶּ הָ דּור שֶּ בַ צּורוֹת הַ נ ְִׁמצָ אוֹת אֶּ צְ ל ֹו בְ עֵ זֶּר הַ ּזִׁ כָרוֹן,
ִׁמכָל אֲשֶּ ר קָ ַדם מֵ הַ מַ חֲשָ בוֹת הָ ע ֹול ִָׁמיוֹתְ .
לְ ַדמוֹת אֵ לָיו הָ עִׁ ְניָן הָ אֱֹלהִׁ י הַ ְמבֻקָ ש ,כְ מ ֹו מַ עֲמַ ד הַ ר סִׁ ינַי ּומַ עֲמַ ד ַאבְ ָרהָ ם וְ יִׁצְ חָ ק בְ הַ ר הַ מו ִֹׁריָהּ ,וכְ מ ֹו ִׁמ ְשכַן מֹ שֶּ ה וְ סֵ ֶּדר
ּומצַ ֶּּוה הַ שוֹמֵ ר לִׁ ְשמֹ ר אֶּ ת זֶּה וְ ֹלא י ְִׁשכָחֵ הּו ,וְ יִׁגְ עַ ר הַ מַ חֲשָ בִׁ י
הָ עֲבו ָֹדה וְ חּול הַ כָבוֹד בְ בֵ ית הַ ִׁמ ְק ָדש ,וְ זּולַת זֶּה הַ ְרבֵ הְ .
ּומּסַ ּפְ ק ֹו .וְ יִׁגְ עַ ר בַ ַכעֲסָ נִׁי ּובַ תַ ֲא ָונִׁי מֵ הַ טוֹת הַ חֶּ פְ צִׁ י ַו ֲהנִׁיע ֹו וְ הַ ְט ִׁריד ֹו בְ מַ ה שֶּ יֵש אֶּ צְ לָם מֵ הַ כַעַ ס
וְ שֵ ָדיו ִׁמבַ לְ בֵ ל הָ אֱמֶּ ת ִׁ
וְ הַ תַ ֲאוָה .וְ ַאחַ ר זֹאת הַ הַ צָ עָ ה ַינְהִׁ יג הַ כֹחַ הַ חֶּ פְ צִׁ י כָל הָ אֲבָ ִׁרים הַ ְמשַ ְמ ִׁשים אוֹת ֹו בִׁ זְ ִׁריזּות ַוח ֲִׁריצּות וְ ִׁׂש ְמחָ ה ,וְ יַעַ ְמדּו בְ עֵ ת
הָ ע ֲִׁמ ָידה ִׁמבְ לִׁ י עַ צְ לָה ,וְ י ְִׁשתַ חֲוּו עֵ ת שֶּ יְ צַ ּוֵם לְ הִׁ ִׁשתַ חֲווֹת ,וְ י ְֵשבּו בְ עֵ ת הַ י ְִׁשיבָ הּ ,ומַ בִׁ יטוֹת הָ עֵ י ַניִׁם הַ בָ טַ ת הָ עֶּ בֶּ ד אֶּ ל
אֲד ֹונָיו ,וְ יַעַ ְמדּו הַ י ַָדיִׁם ִׁממַ עֲׂשֵ יהֶּ ם ,וְ ֹלא תִׁ תְ קַ בֵ ץ הָ ַאחַ ת עִׁ ם הָ ַאחַ ת ,וְ תִׁ ְשתַ ּוֶּינָה הָ ַרגְ ַליִׁם ָלע ֲִׁמי ָדה ,וְ יַעַ ְמדּו כָל הָ אֲבָ ִׁרים
שוֹת ִׁמצְ ַות מַ נְהִׁ יגָםֹ ,לא י ְַרגִׁ ישּו עַ ל מֵ חּוש וְ ֹלא עַ ל הֶּ פְ סֵ ד אִׁ ם יִׁהְ יֶּה לָהֶּ ם ,וְ יִׁהְ יֶּה הַ ּלָשוֹן מַ סְ כִׁ ים
כְ נִׁבְ הָ לִׁ ים הַ יְרֵ אִׁ ים ַל ֲע ֹ
עִׁ ם הַ מַ חֲשָ בָ ה ֹלא יוֹסִׁ יף עָ לָיו ,וְ ֹלא יְבַ טֵ א בִׁ תְ פִׁ ּלָת ֹו עַ ל ֶּד ֶּרְך הַ ִׁמנְהָ ג וְ הַ טֶּ בַ ע כְ מ ֹו הַ ּז ְַרזִׁ יר וְ הַ בַ בָ גָא אֶּ ּלָא עִׁ ם כָל ִׁמּלָה
מַ חֲשָ בָ ה וְ ַכ ָּונָה בָ ּה ,וְ תִׁ הְ יֶּה הָ עֵ ת הַ הִׁ יא לֵב זְ מַ נ ֹו ּופִׁ ְריוֹ ,וְ יִׁהְ יּו ְשָאר עִׁ תוֹתָ יו כִׁ ְד ָרכִׁ ים הַ מַ גִׁ יעִׁ ים אֶּ ל הָ עֵ ת הַ הִׁ יא ,יִׁתְ אַ ּוֶּה
ִׁק ְרבָ ת ֹו שֶּ ב ֹו ִׁמתְ ַדמֶּ ה בָ רּו ֲחנִׁיִׁ ים וְ יִׁתְ ַרחֵ ק מֵ הַ בַ ה ֲִׁמיִׁ ים ,וְ יִׁהְ יֶּה פְ ִׁרי יוֹמ ֹו וְ לֵיל ֹו הַ שָ ֹלש עִׁ תוֹת הָ הֵ ם שֶּ ל תְ פִׁ ּלָהּ ,ופְ ִׁרי הַ שָ בּועַ
יוֹם הַ שַ בָ תִׁ ,מּפְ נֵי שֶּ הּוא ְמעֻמָ ד לְ הִׁ ָדבֵ ק בָ עִׁ ְניָן הָ אֱֹלהִׁ יַ ,ועֲבו ָֹדת ֹו בְ ִׁׂש ְמחָ ה ֹלא בִׁ כְ נִׁיעָ הַ ,כאֲשֶּ ר הִׁ תְ בָ ָאר .וְ הַ ּסֵ ֶּדר הַ ּזֶּה
מֵ הַ נֶּפֶּ ש כְ סֵ ֶּדר הַ מָ זוֹן מֵ הַ גּוףִׁ ,מתְ ּפַ ּלֵל לְ נַפְ ש ֹו וְ נִּׁזוֹן לְ גּופוֹּ ,ומַ תְ מֶּ ֶּדת עָ לָיו בִׁ ְרכַת הַ תְ פִׁ ּלָה עַ ד עֵ ת תְ פִׁ ּלָה ַאחֶּ ֶּרת ,כְ הַ תְ מָ ַדת
כֹחַ סְ ע ַֻדת הַ יוֹם עַ ד שֶּ יִׁ סְ עַ ד בַ ַּל ְילָה ,וְ כָל אֲשֶּ ר תִׁ ְרחַ ק עֵ ת הַ תְ פִׁ ּלָה מֵ הַ נֶּפֶּ ש הִׁ יא ה ֹו ֶּלכֶּת וְ קו ֶֹּד ֶּרת בְ מַ ה שֶּ ּפ ֹוגֵעַ אוֹתָ ּה
מֵ עִׁ סְ קֵ י הָ ע ֹולָם כָל שֶּ כֵן אִׁ ם יְבִׁ יאֵ הּו הַ צ ֶֹּרְך לְ חֶּ בְ ַרת נְעָ ִׁרים וְ נ ִָׁשים וְ רֵ עִׁ ים ,וְ י ְִׁשמַ ע מַ ה שֶּ יַעְ כִׁ יר זַכּות נַפְ שוִֹׁ ,מ ְדבָ ִׁרים
עּורים וְ נִׁגּונִׁים שֶּ תִׁ טֶּ ה הַ נֶּפֶּ ש ֲאלֵיהֶּ ם וְ ֹלא יּוכַל לִׁ ְמשָ ל-בָ ּהּ .ובְ עֵ ת הַ תְ פִׁ ּלָה ְמטַ הֵ ר נַפְ ש ֹו ִׁמכָל מַ ה שֶּ קָ ַדם ,וִׁ יתַ ְקנָּה
כְ ִׁ
לֶּעָ תִׁ יד ,עַ ד שֶּ ֹּלא ַי ֲעבֹר שָ בּועַ עַ ל זֶּה הַ ּסֵ ֶּדר עַ ד שֶּ יְ תַ קֵ ן הַ נֶּפֶּ ש וְ הַ גּוףּ ,וכְ בָ ר נ ְִׁקבְ צּו מוֹתָ ִׁרים מַ ְק ִׁד ִׁירים עִׁ ם אֹ ֶּרְך הַ שָ בּועַ
ֹלא יִׁתָ כֵן לְ טַ ה ֲָרם ּולְ נַקוֹתָ ם אֶּ ּלָא בְ הַ תְ מָ ַדת עֲבו ַֹדת יוֹם עִׁ ם ְמנּוחַ ת הַ גּוף ,וְ ָאז י ְִׁרצֶּ ה הַ גּוף בַ שַ בָ ת אֶּ ת אֲשֶּ ר חָ סַ ר ל ֹו ִׁמשֵ שֶּ ת
הַ י ִָׁמים ,וְ יִׁהְ יֶּה נָכוֹן לֶּעָ תִׁ יד .וְ כֵן הַ נֶּפֶּ ש תִׁ זְ כֹר מַ ה שֶּ חָ סְ ָרה עִׁ ם ִׁט ְר ַדת הַ גּוףּ ,וכְ אִׁ ּלּו הִׁ יא בַ יוֹם הַ הּוא ִׁמתְ ַרּפְ ָאה מֵ חֳלִׁ י
ּומתְ עַ תֶּ ֶּדת לְ מַ ה שֶּ יִׁ ְדחֶּ ה ִׁממֶּ נָה הֶּ חֳלִׁ י בֶּ עָ תִׁ יד .דוֹמֶּ ה לְ מַ ה שֶּ הָ יָה עוֹׂשֶּ ה אִׁ יוֹב בְ כָל שָ בּועַ בְ בָ נָיו ,כְ מ ֹו שֶּ הּוא
שֶּ קָ ַדם ִׁ
אוֹמֵ ר' :אּולַי חָ ְטאּו בָ נַי' ,וְ ַאחַ ר כֵן יִׁהְ יֶּה עָ תִׁ יד ל ְָרפּוָאה הַ חָ ְד ִׁשית שֶּ הִׁ יא זְ מַ ן כַּפָ ָרה לְ כָל תוֹלְ דוֹתָ םְ ,רצ ֹונִׁי לוֹמַ ר :תוֹלְ דוֹת
הֶּ ח ֳָד ִׁשים וְ ִׁחדּושֵ י הַ י ִָׁמים ,כְ מ ֹו שֶּ ָאמַ ר' :כִׁ י ֹלא-תֵ ָדע מַ הֵ -ילֶּד יוֹם' .וְ ַאחַ ר כֵן יִׁהְ יֶּה עָ תִׁ יד לְ שָ ֹלש ְרגָלִׁ ים .וְ ַאחֲרֵ י כֵן אֶּ ל
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הַ צוֹם הַ נִׁכְ בָ ד אֲשֶּ ר ב ֹו ִׁינָקֶּ ה ִׁמ כָל עָ וֹן שֶּ קָ ַדם ,וְ י ִַׁשיג ב ֹו מַ ה שֶּ חָ סַ ר ל ֹו בַ י ִָׁמים ּובַ שָ בּועִׁ ים ּובֶּ ח ֳָד ִׁשים ,וְ תִׁ נָקֶּ ה הַ נֶּפֶּ ש
מּורה בֵ ין בְ מַ חֲשָ בָ ה בֵ ין בְ מַ עֲׂשֶּ ה .וְ אִׁ ם
מֵ הַ בִׁ לְ בּולִׁ ים הַ מַ חֲשָ בִׁ יִׁ ים וְ הַ ַכעֲסִׁ יִׁ ים וְ הַ תַ אֲוִׁ יִׁ ים ,וְ תָ שּוב ִׁמנְטוֹת ֲאלֵיהֶּ ם תְ שּובָ ה גְ ָ
ְעּורים
בּורת הָ ַרעְ י ֹונִׁי עָ לֶּיהָ  ,בְ מַ ה שֶּ קָ ַדם לָּה ִׁמּזִׁ כְ רוֹן מַ ה שֶּ שָ ְמעָ ה ִׁמימֵ י הַ נ ִׁ
ֹלא תִׁ תָ כֵן הַ תְ שּובָ ה מֵ הַ מַ חֲשָ בָ ה בַ עֲבּור גְ ַ
ִׁמ ִׁש ִׁירים וְ ִׁחידוֹת וְ זּולָתָ ם ,תִׁ נָקֶּ ה מֵ הַ מַ עֲׂשֶּ ה וְ תִׁ תְ ו ֶַּדה עַ ל הָ ַרעְ י ֹונִׁים ּותְ קַ בֵ ל שֶּ ֹּלא תִׁ זְ כְ רֵ ם בִׁ לְ ש ֹונָּה כָל שֶּ כֵן שֶּ תַ עֲׂשֵ םּ ,וכְ מ ֹו
שֶּ ֶּנאֱמַ ר :זַמֹ תִׁ י בַ לַ -יעֲבָ רּ-פִׁ י .וְ צוֹמ ֹו בַ יוֹם הַ הּוא צוֹם שֶּ הּוא קָ רוֹב ב ֹו לְ הִׁ תְ ַדמוֹת בַ מַ לְ ָאכִׁ יםִׁ ,מּפְ נֵי שֶּ הּוא גו ְֹמר ֹו בִׁ כְ נִׁיעָ ה
ּובְ ִׁשפְ לּות ּובַ ע ֲִׁמ ָידה ּובִׁ כְ ִׁריעוֹת וְ תִׁ ְשבָ חוֹת ּותְ הִׁ ּלוֹת ,וְ כָל כֹחוֹתָ יו הַ גּופִׁ יִׁ ים צָ ִׁמים מֵ הָ עִׁ ְנ ָינִׁים הַ ִׁטבְ עִׁ יִׁ יםִׁ ,מתְ עַ ּסְ ִׁקים
בַ תו ִֹׁריִׁ ים ,כְ אִׁ ּלּו אֵ ין ב ֹו טֶּ בַ ע בַ ה ֲִׁמי .וְ כֵן יִׁהְ יֶּה צוֹם הֶּ חָ סִׁ יד בְ כָל עֵ ת שֶּ יָצּום ,שֶּ יְ עַ נֶּה ב ֹו הָ ְראּות וְ הַ שֵ מַ ע וְ הַ ּלָשוֹן ,וְ ֹלא
ִׁימיִׁ ים ִׁמ ִׁד ְמיוֹן ּומַ חֲשָ בָ ה וְ זּו ָלתִׁ י זֶּה ,וְ עִׁ ם זֶּה יִׁהְ יּו
י ְַט ִׁר ֵידם בְ זּולַת מַ ה שֶּ יְ קָ רֵ ב אוֹת ֹו אֶּ ל הָ אֱֹלהִׁ ים ,וְ כֵן הַ כֹחוֹת הַ ּפְ נ ִׁ
הַ מַ ע ֲִׁׂשים הַ טוֹבִׁ ים".
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 - 10בענין השכל המשכיל והמושכל הם אחד  -סוד הצמצום .חיים וכאב.
קשור ל"הרמיזות וההערות" (פיזיקה) חלק ג' ,פרק יט
אעתיק לכאן את הפרק מהרמיזות וההערות ג' י"ט:
"אתה יודע שכל דבר שמשכיל משהו ,משכיל את מה שהוא משכיל על ידי כח שהוא קרוב לבפועל .זהו השכלתו
את עצמו .כך שנמצא אצל כל דבר שמשכיל משהו אחר  -שהוא משכיל את עצמותו .בנוסף ,שייך אל עצם המהות
של כל דבר שהוא מושכל שהוא ידבק במושכל אחר .זו הסיבה שדבר כזה הוא גם מושכל בעת ובעונה אחת עם
מושכל אחר .בלי ספק ,הכח השכלי משכיל דבר זה רק ביחד עם מושכל אחר .אם היה זה אחד מהדברים
שמתעצמים בעצמם ,אז אין שום מניעה מהווייתו לדבקות עם צורה מושכלת ,מלבד אם מהותו הייתה ֶּנ ֱעכ ֶֶּּרת
בהווייתה על ידי דיבוק עם יסודות  -חומריים או אחרים  -שמונעים השכלה זו .אם ,מצד שני ,הווייתו חופשית
ממונעים כאלה ,הדיבוק שלו בצורה מושכלת אינו מָ נּועַ  .כך השכלה זו עבורו תהיה אפשרית ותכלול את האפשרות
של השכלתו את עצמו"

אריסטו במטאפיזיקה למבדא פרק ז' ,עמ' 1072ב 18ואילך (תרגום רות):
"וההשכלה כשהיא לעצמה היא ההשכלה של הטוב ביותר כשהוא לעצמו ,וההשכלה במלוא מובן המילה היא
השכלת היותר טוב במלוא מובן המילה ,מה שמשכיל השכל הוא עצמו ,שהרי לוקח הוא חלק במושכלו ,כי נהיה
הוא עצמו למושכל כשהוא נוגע בנשואיו ומשכיל אותם ,ובאופן זה השכל והמושכל הם אחד .כי אין לך מוכשר
לקב ל את המושכל ,שהוא המהות ,אלא השכל; אולם פועֵ ל הוא כשהוא מחזיק בנשואו ,ולפיכך נראה שמה שיש
לשכל מן האלהי הוא זה [שהוא מחזיק בנשואיו (הערת ח"י רות)] ולא זה [שהוא מוכשר להחזיק בהם (הערת ח"י
רות)]; והעיון הוא הנעים והטוב מכל.
אם נמצא ,אפוא ,האל תמיד באותו המצב הטוב שנמצאים אנו בו לפעמים ,מה נפלא הוא; ואם נמצא הוא במצב
עוד יותר טוב ,גדול הפלא עוד יותר; וכך הוא באמת.
ויש לו גם חיים .כי ּפוֹעַ ל השכל הוא חיים ,והאל הוא הּפוֹעַ ל ההוא; והחיים כשהם לעצמם ,וכך הם חייו ,הם ּפוֹעַ ל,
טוב ביותר ונצחי .לפיכך אומרים אנו שהאל הוא בעל חיים ,נצחי וטוב ביותר .יש ,אפוא ,לאל חיים והתמדה
רצופים ונצחיים .כי זה הוא האל".
עוד כתב במטאפיזיקה למבדא פרק ט':
"ענין השכל מעורר כמה ספקות .חושבים עליו שהוא האלהי מכל הדברים הנראים; אולם מה טיבו שיהא כך -
שאלה זו מעוררת כמה קשיים:
אם אינו משכיל כלום ,במה יהיה נכבד ,יהיה כמו הישן!
אם הוא משכיל דבר-מה ,אולם דבר שנקבע על-ידי אחר ,לא תהיה עצמותו השכלה אלא כח בלבד ,ואז לא יהיה
הוא העצם העליון ,כי ערכו הוא בזה שהוא משכיל.
ועוד ,תהא עצמותו שכל ,תהא השכלה ,מהו זה שאותו הוא משכיל? כי משכיל הוא או את עצמו או דבר אחר,
ואם דבר אחר ,או אותו דבר תמיד ,או דברים שונים .האם יש ,אפוא ,הבדל או לא ,אם ישכיל הוא את הטוב או את
כל מה שיזדמן לו? או אולי יש דברים שאין להעלות על הדעת שישכיל אותם? ברור ,אפוא ,שהוא משכיל את
הדבר האלהי ביותר ובעל הערך הגדול ביותר; ואינו משתנה :כי השנוי הוא ליותר רע; ועוד ,דבר כזה יהיה תנועה.
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על זה נעיר ראשית :אם אינו השכלה אלא כח בלבד ,קרוב לשער שההשכלה הרצופה תעלה לו בעמל .שנית ,ברור
שיהיה דבר אחר בעל ערך יותר גדול מן השכלי והוא המושכל .גם יִׁמָ צאו ההַ ְׂשכֵל וההשכלה אף במי שמשכיל את
הדברים הגרועים ביותר .לפיכך ,אם צריך להמלט מזה (וכך צריך ,כי באמת יש דברים שמוטב שלא לראותם מאשר
לראותם) ההשכלה גרידא לא תהיה הדבר היותר טוב.
לפיכך ,מאחר שהוא הנעלה מכל ,משכיל הוא את עצמו ,וההשכלה שלו היא השכלת ההשכלה.
אולם רואים אנו שהמדע והתפיסה החושנית והסברה והבינה ענינם הוא בדבר אחר ,ובהם בעצמם רק דרך אגב.
ועוד ,אם להשכיל ולהיות מושכל הם שני דברים ,מאיזו משתי בחינות אלו טוב הוא  -ובאמת להיות משכיל ולהיות
מושכל אינם דבר אחד.
אך במקרים אחדים המדע הוא הוא נשוא-הידיעה .במדעי היצירה ,אם נעלים עין מן החומר ,הוא הוא העצמות
והמהות; במדעי העיון ,הנשוא הוא ההגדרה וההשכלה .לפיכך ,מאחר שבדברים שאינם בעלי חומר אין המושכל
והשכל שונים ,יהיו השכל האלהי ומושכלו דבר אחד ,וההשכלה תהיה אחת עם המושכל.
נשאר ספק אחד :האם נשוא ההשכלה האלהית מורכב הוא? שהרי אז ישתנה השכל האלהי בעברו מחלק לחלק
בתוך הכל.
אולם כל מה שאינו בעל חומר אינו ניתן להחלק .השכל האנושי (או שכלו של כל יצור מורכב) מגיע למצב ידוע
במשך זמן-מה ,כי מאחר שהוא נבדל מן הטוב שלו ,אינו מגיע אליו ברגע זה או זה .אלא הוא משיג אותו בצורתו
העליונה רק בתוך כלל שלם .אולם השכלה זו המשכילה את עצמה נמצאת במצב ההוא של שלמות מן העולם ועד
העולם".
(ועיין גם ברמב"ם הלכות יסודי התורה ב' י' ,הלכות תשובה תשובה ה' ה' ובפירוש המשנה אבות ג' י"ז).

במורה נבוכים א' ס"ח כתב על זה הרמב"ם:
"כבר ידעת פרסום זה המאמר אשר אמרוהו הפילוסופים באלוה ית' והוא אמרם שהוא השכל והמשכיל והמושכל
ושאלו השלשה ענינים בו ית' הם ענין אחד אין רבוי בו .וכבר זכרנו אנחנו זה גם כן בחבורנו הגדול משנה תורה
שזה פנת דתנו כמו שבארנו שם (רצוני לומר היותו אחד לבד ולא יצורף אליו דבר אחר  -רצוני לומר שאין דבר
קדמון זולתו) .ולזה יאמר "חי יי" ולא יאמר חי' יי'  -מפני שאין חייו דבר זולת עצמו כמו שבארנו בהרחקת
התארים:
ואין ספק כי כל מי שלא עיין בספרים המחוברים בשכל ולא השיג עצם השכל ולא ידע מהותו ולא יבין ממנו אלא
כמו שיבין מענין הלובן והשחרות תקשה עליו הבנת זה הענין מאד ויהיה אמרנו 'שהוא השכל והמשכיל והמושכל'
אצלו כאילו אמרנו הלובן והמתלבן והמלבין דבר אחד  -וכמה פתאים ימהרו לסתור דברינו בזה המשל וכיוצא בו
וכמה ממי שיחשוב שהוא חכם יקשה עליו זה ויראה שידיעת אמיתת חיוב זה הוא ענין יבצר מן הדעות .וזה הענין
הוא ענין מופתי מבואר כפי מה שבארוהו הפילוסופים האלוקיים .והנני אבינך מה שהביאו עליו מופת:
דע כי האדם קודם שישכיל דבר הוא משכיל בכח; וכשישכיל דבר אחד  -כאילו תאמר כשהשכיל צורת זה האילן
הרמוז אליו והפשיט צורתו מהחומר שלו וציר הצורה מופשטת  -שזהו פועל השכל  -אז הוא משכיל בפועל;
והשכל אשר עלה בידו בפועל הוא צורת האילן המופשטת אשר בשכלו כי אין השכל דבר זולת הדבר המושכל.
הנה כבר התבאר לך כי הדבר המושכל הוא צורת האילן המופשטת והוא השכל ההוה בפועל ואינו שני דברים
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שכל וצורת האילן המושכלת כי אין השכל בפועל דבר זולת מה שהושכל .והדבר אשר בו הושכלה צורת האילן
והופשטה אשר הוא המשכיל הוא השכל ההוה בפועל בלא ספק; כי כל שכל פעלו הוא עצמו ואין השכל בפועל
דבר אחד ופעלו דבר אחר  -כי אמיתת השכל ומהותו היא ההשגה .ולא תחשוב כי השכל בפועל  -דבר אחד נמצא
לבדו נבדל מן ההשגה וההשגה  -ענין אחר בו אבל גוף השכל ואמיתתו  -השגה וכשתניח שכל נמצא בפועל הוא
ההשגה למה שהושכל  -וזה מבואר מאד למי שהרגיל משלי זה העיון:
הנה כבר התבאר לך  -כי השכל פעלו  -אשר הוא השגתו  -הוא אמתתו ועצמו; ואם כן הדבר אשר בו הופשטה
צורת זה האילן והושגה  -אשר הוא השכל  -הוא המשכיל; כי השכל ההוא בעצמו הוא אשר הפשיט הצורה והשיגה
וזהו פעלו אשר בעבורו נאמר בו שהוא משכיל ופעלו הוא עצמו ואין לזה אשר הונח שכל בפועל אלא צורת זה
האילן .הנה כבר התבאר כי כשהיה השכל נמצא בפועל שהשכל הוא הדבר המושכל והתבאר שכל שכל פעלו -
אשר הוא היותו משכיל  -הוא עצמו ואם כן השכל והמשכיל והמושכל  -דבר אחד בעצמו לעולם בכל מה שיושכל
בפועל:
אמנם כשהונח בכח הוא שני דברים בהכרח השכל בכח והדבר המושכל בכח  -כאילו תאמר זה השכל ההיולני
אשר בראובן הוא שכל בכח וכן זה האילן הוא מושכל בכח  -ואלו  -שני דברים בלא ספק .וכשיצא לפועל והיתה
צורת האילן מושכלת בפועל אז תהיה הצורה המושכלת היא השכל; ובשכל הוא בעצמו אשר הוא שכל בפועל
הופשטה והושכלה כי כל מה שיש לו פועל נמצא הוא נמצא בפועל:
והנה כל שכל בכח ומושכל בכח הם שנים; וכל מה שהוא בכח אי אפשר לו מבלתי נושא סובל הכח ההוא  -כאדם
על דרך משל  -ויהיו הנה שלושה דברים האדם הנושא הכח ההוא  -והוא המשכיל בכח והכח ההוא  -והוא השכל
בכח והדבר המזומן שיושכל  -והוא המושכל בכח; כאילו אמרת בזה המשל האדם והשכל ההיולני וצורת האילן
 ואלו שלשה ענינים חלוקים .וכשהגיע השכל בפועל .יהיו השלושה ענינים אחד .ולא תמצא לעולם השכל דבראחד והמושכל דבר אחר אלא כשילקחו בכח:
וכאשר בא המופת שהאלוה ית' הוא שכל בפועל ואין כח בו כלל כמו שהתבאר וכמו שיבוא עליו המופת ולא יהיה
פעם ישיג ופעם לא ישיג אבל הוא שכל בפועל תמיד התחיב שיהיה הוא והדבר ההוא המושג דבר אחד  -והוא
עצמו  -ופעולת ההשגה עצמה אשר בה יאמר משכיל היא גוף השכל  -אשר הוא עצמו; אם כן הוא משכיל ושכל
ומושכל לעולם:
הנה כבר התבאר כי היות השכל והמשכיל והמושכל אחד במספר אינו בחוק הבורא לבד אבל בחוק כל שכל .ובנו
גם כן המשכיל והשכל והמושכל דבר אחד כשיהיה לנו שכל בפועל; אבל אנחנו נצא מן הכח אל הפועל עת אחר
עת .והשכל הנפרד גם כן  -רצוני לומר השכל הפועל  -פעמים יהיה לו מונע מפעלו  -ואף על פי שאין המונע
מעצמו אבל חוצה לו היא תנועה אחת לשכל ההוא במקרה .ואין הבנת זה הענין מכוונת עתה .אבל הכוונה שהענין
אשר הוא לו ית' לבדו ומתיחד בו  -הוא היותו שכל בפועל תמיד ואין מונע לו מן ההשגה לא מעצמו ולא מזולתו
 ולזה ראוי שיהיה משכיל ושכל ומושכל תמיד לעולם ועצמו הוא המשכיל והוא המושכל והוא השכל כמושיתחיב בכל שכל בפועל"
עד כאן מורה נבוכים א' ס"ח
מה שכתב במו"נ שאחדות המשכיל השכל והמושכל היא גם בהשגת בני אדם כשהיא בפועל ,ולא רק בהשגת
האל ,זה נאמר גם באריסטו בפרק ט' ,שכתב שזה שייך גם במדעי היצירה ובמדעי העיון.
ויש לעיין שבהלכות תשובה ה' ה' כתב:
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"כבר בארנו בפרק שני מהלכות יסודי התורה שהקב"ה אינו יודע מדיעה שהיא חוץ ממנו ,כבני אדם שהם ודעתם
שנים ,אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד ,ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו .וכשם שאין כח באדם
להשיג ולמצוא אמתת הבורא שנאמר" :כי לא יראני האדם וחי" ,אין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא.
הוא שהנביא אמר" :כי לא מחשבותי מחשבותיכם ,ולא דרכיכם דרכי" .וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע
הקדוש ברוך הוא כל הברואים והמעשים"
ונראה שכוונתו שהטעם שאי אפשר להבין על בוריו את העניין שהוא ודעתו אחד (שזה העניין שדיבר בו אריסטו
וכן במו"נ א' ס"ח ,שהשכל המשכיל והמושכל אחד) ,הוא משום שאי אפשר להשיג אמתת הבורא (כמו שכתב על
משה רבינו בהלכות יסודי התורה פרק א') ,וכמו כן אי אפשר להשיג דעתו .אבל הרי האחדות הזו היא גם בדעתם
של בני אדם.

העניין כאן חידתי מיסודו .המושג להשכיל או לדעת או להשיג מכריח שהיו שניים ,המשכיל והמושכל .השכלה
או ידיעה או ראייה היא יחס בין שניים ,זו עצם הגדרת המילה ,א' יודע או רואה את ב' .אם אומרים שהמשכיל
והמושכל הם אחד זה כמו לומר שניים שהם אחד ,כלומר מבחינה מסויימת אפשר היה לראות בהם שניים ,ואנו
מחדשים שאין זה כך אלא הם אחד.
אומרים" :הוא יודע את עצמו" .מחלקים את האמירה לשתי מילים נרדפות" ,הוא" ,ו"עצמו" .כדי לטשטש את
הבעייתיות של האמירה הזו ,הרי זה כמו לומר 'הוא יודע את הוא' ,או 'עצמו יודע את עצמו'.

יש להבין גם את הזהות בין השכלה לחיים.
במטאפיזיקה למבדא ז' כתב:
"ויש לו גם חיים .כי ּפוֹעַ ל השכל הוא חיים ,והאל הוא הּפוֹעַ ל ההוא; והחיים כשהם לעצמם ,וכך הם חייו ,הם
ּפוֹעַ ל ,טוב ביותר ונצחי .לפיכך אומרים אנו שהאל הוא בעל חיים ,נצחי וטוב ביותר .יש ,אפוא ,לאל חיים והתמדה
רצופים ונצחיים .כי זה הוא האל".
וכן במורה נבוכים ח"א בפרק נ"ג כתב:
"ואשר תדעהו  -כי ענין החכמה בו ית' הוא כענין החיים להיות כל משיג עצמו חי וחכם בענין אחד".
ושם פרק נח:
"וענין אמרנו 'לא סכל'  -שהוא משיג  -כלומר חי ,כי כל משיג חי".

מה ההגדרה של "חיים"? אם ההגדרה של חיים היא להשיג השגות שכליות ,אז 'משיג' (או חכם או יודע או משכיל
וכיו"ב) זו מילה נרדפת ל'חי' .ואין שום טעם לומר שהוא חי ,אחרי שכבר אמרנו שהוא משיג .גם אין חידוש לומר
שכדי להשיג צריך להיות חי ,אנו יודעים שמת אינו משיג ,הוא גם לא הולך ולא אוכל .ועוד שאריסטו מגדיר חי
כנע מכח עצמו ,ותינוקות וכל בעלי החיים הם תחת הסוג 'חי' ,אין להם "פועל השכל" ואם כן כיצד הם מוגדרים
כ'חיים'?
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במורה נבוכים א' נ"ז כתב שאי אפשר לומר על הבורא שהוא חי ,כי זה תואר חיובי .אפשר לומר על הבורא רק
'חי-ולא-בחיים' ,ושם פרק נ"ח כתב" :ואחר כן השגנו שזה הנמצא אינו כמציאות היסודות על דרך משל אשר הם
גופות מתות  -ואמרנו שהוא חי הענין  -שהוא ית' אינו מת"
וכאן אומר אריסטו שהוא "ויש לו גם חיים .כי ּפוֹעַ ל השכל הוא חיים ,והאל הוא הּפוֹעַ ל ההוא".
המורה נבוכים א' נ"ח סותר את עצמו:
"ואחר כן השגנו שזה הנמצא אינו כמציאות היסודות על דרך משל אשר הם גופות מתות  -ואמרנו שהוא חי הענין
 שהוא ית' אינו מת; [ ]...וענין אמרנו 'לא סכל'  -שהוא משיג  -כלומר חי כי כל משיג חי".הרי אמר שאי אפשר לומר עליו חי ,והכוונה באמירה שהוא חי היא רק שהוא לא מת ,ובהמשך אותה פסקה עצמה
חזר על דברי אריסטו שהוא חי כי הוא משיג וכל משיג חי.

בספר עץ חיים שכתב רבי חיים ויטאל מה ששמע מרבו האר"י ז"ל ,כתב על סוד הצמצום שהוא התחלת המציאות.
חוקרי האוניברסיטה אומרים שזה חידוש של האר"י ,אבל זה הבל גמור .סוד הצמצום הוא מעשה מרכבה שעסקו
בו חז"ל ,והמורה נבוכים כתב בכמה מקומות שכל ספרו הוא עיסוק במעשה מרכבה ושכל המטאפיזיקה של
אריסטו היא עיסוק במעשה מרכבה (עיין מו"נ ב' ב' ,ב' כ"ט ,ובפתיחה שם) .מעשה מרכבה פירושו השאלה איך
הבורא שהוא אחד פשוט לחלוטין בלי שום מורכבות כלל ,יכול שיהיה בורא יודע ומשגיח בכל פרטי הנמצאות.
הרי אם יש בכלל נמצאות הוא לא אחד בלתי מוגבל ,כי יש לו גבול ,יש משהו אחר ממנו .ויש בו ריבוי כי הוא
יודע את הסוס ואת הכלב ,את אתמול ואת מחר ,ויש בו שינוי כי אם צדיק עשה טוב הוא רוצה בעקבות זה לגמול
לו טוב ,וכן הלאה.
המורה נבוכים א' ע"ב כתב את השאלה הזו:
"והשם יתברך אינו כוח בגוף העולם ,אבל נפרד מכל חלקי העולם; והנהגתו יתעלה והשגחתו מחוברת לעולם
בכללו חיבור נעלם ממנו תכליתו ,וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו; כי המופת יעמוד על הבדלו יתעלה מן העולם
והנקותו ממנו ,והמופת יעמוד על מציאות מעשה הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו ,ואפילו הדק הפחות;
ישתבח מי שנצְ חָ נו שלמותו!"
זה עניין שאלת המרכבה ,איך הנפרד לחלוטין ,האין סופי והנצחי והפשוט ,רוכב על העולם החומרי שהוא סופי
ומוגבל וזמני ומורכב ומרובה.
וזה נמצא גם באריסטו במטאפיזיקה למבדא תחילת פרק י':
"עלינו לשאול גם כן באיזה אופן מכיל טבע העולם את הטוב והנעלה .האם הטוב הוא דבר נפרד מן העולם וקיים
ברשות עצמו ,או האם הוא הסדר הנכלל בתוך העולם? או אולי הוא שניהם גם יחד".
בפרקי שלילת התארים במורה נבוכים חלק א' ,האריך הרמב"ם כמה הבורא נבדל לחלוטין מהעולם ומכל ריבוי
וגבול והגדרה (אל טרנסצנדנטי) .ובהלכות יסודי התורה ב' ,ט'-י' ,כתב שהאל הוא הבריאה עצמה (אל אימננטי,
כשיטת שפינוזה) ,שכתב:
"כל הנמצאים חוץ מן הבורא מצורה הראשונה עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ הכל מכח אמתתו נמצאו ולפי
שהוא יודע עצמו ומכיר גדולתו ותפארתו ואמתתו הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו.
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הקב"ה מכיר אמתו ויודע אותה כמו שהיא ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעין שאין אנו ודעתנו
אחד אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד שאלמלי היה חי בחיים ויודע
בדעה חוץ ממנו היו שם אלוהות הרבה הוא וחייו ודעתו ואין הדבר כן אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך
ייחוד נמצאת אתה אומר הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה הכל אחד ודבר זה אין כח בפה לאומרו ולא
באוזן לשמעו ולא בלב האדם להכירו על בוריו [ ,]...שאין הבורא וחייו שנים כמו חיי הגופים החיים או כחיי
המלאכים; לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים כמו שאנו יודעין אותם ,אלא מחמת עצמו ידעם,
לפיכך מפני שהוא יודע עצמו יודע הכל שהכל נסמך לו בהוייתו".
הבורא יודע רק את עצמו ולא שום דבר אחר ,ומזה הוא יודע את כל הברואים ,כי הם נסמכין לו בהווייתם ,כלומר
הם בתוכו ,הם חלק מעצמו.

במטאפיזיקה גמא כתב שכל החקירה של המטאפיזיקה (שאריסטו קורא לה תיאולוגיה וברמב"ם נקראת חכמת
האלוהות ,בפתיחת המו"נ ובפירוש המשנה חגיגה ב' א' ובעוד מקומות) היא על המושג "נמצא" בפני עצמו (עיין
בזה אדם חי רשימה  .)109טיפה נמצאת רק לפני שהיא נפלה לים ,אחרי שנפלה לים והתמזגה בו ,היא כבר לא
נמצאת .אם הים אין סופי גם הוא לא נמצא ,אי אפשר להקיף את הווייתו בתפישה אם אין לו שום גבול .המושג
'נמצא' פירושו דווקא הניפרדּות מהאחדות האלהית הפשוטה המוחלטת .אבל כמובן זו לא יכולה להיות באמת
נפרדות ממש ,כי אז יהיו שניים ממש ,ולא תהיה תקומה לאחדות הפשוטה המוחלטת של האל.
זה הסוד של המושג 'נמצא' ,הוא בהכרח מצומצם ולא האין סוף הגמור ,אבל הוא גם לא נפרד לגמרי מהאין סוף
הגמור .זה אותו סוד מעשה מרכבה.
יש לנו שתי תפישות שונות באותו אלוה עצמו .האחת שהוא אחד פשוט לחלוטין ואין סופי לחלוטין ואין בו שום
מורכבות ולא ייתכן כלל שיהיה שום דבר מלבד אחדותו הפשוטה .רק בתפישה כזו האלוה הוא מוכרח המציאות,
כי הוא מע ל כל הגדרה וגם מעל הגדרה של נמצא או לא נמצא ,ולכן אין צד לחשוב עליו כעל לא-נמצא .במורה
נבוכים ב' א' בדרך השלישית הראה (בעקבות אבן סינא שכתב בעקבות אריסטו) שאי אפשר להבין שיש מציאות
לכל מה שיש בעולם בלי שנאמר שיש מוכרח מציאות שמאמיתת מציאותו הכל נמצא .העובדה שמשהו בכלל
נמצא מכריחה שיש מוכרח מציאות ,ומוכרח מציאות הוא רק מה שהוא לחלוטין מחוץ לכל הגדרה עד שהוא גם
מחוץ להגדרת נמצא או לא נמצא .שאם לא כך הרי על כל  Aאפשר לומר לא ,A-ועל 'הבורא נמצא' אפשר לחשוב
'הבורא לא נמצא' ,ואם כך הרי אינו מוכרח המציאות .בלי זה אולי היה מקום לומר שהבורא אינו כל כך אין סופי
ואחד באופן מוחלט ,וכשיטת חלק מבעלי התוספות שהבורא הוא גוף.
התפישה השנייה היא שאחרי שהוא בהכרח מקור המציאות ,כמו שהוכיח באותה ראיה עצמה שם במו"נ ב' א'
דרך שלישית ,לא יתכן שהבורא אינו יודע את מה שברא ולא רוצה בו .בפרט שמאותה הוכחה שהיא פינת הכל
כמו שכתב שם המורה נבוכים  ,מוכרח שהבורא תמיד ממציא את המציאות ,משפיע ללא הרף את המציאות ,כמו
שהשמש תמיד מקרינה את קרני אורה ,או שהאדם תמיד גורם מציאות למחשבותיו ואם לרגע לא יחשוב אותן הן
יחדלו מלהתקיים .אם אותה מציאות שהוא מפשיע ללא הרף יש בה מוגבלות ושינוי וריבוי ,לא יתכן שבו עצמו
אין מאומה מאלה והוא אחדות פשוטה מוחלטת שאין בה שום שינוי .ועוד שהוא נודע מתוך המציאות ,כמו
שהראה אריסטו בפיזיקה ספר ח' ,שאם יש תנועה אז בהכרח יש מניע ראשון .וכיצד האין סופי המוחלט הפשוט
יכול להיוודע מתוך מציאות מוגבלת ומרובה ומשתנה .מכל זה ועוד רואים שהבורא מצומצם ,הוא בתוך המציאות
והוא כמוה ,הוא מקורה וצורתה וסדרה ,הוא לא נבדל באופן מוחלט.
אלה שני אלים שונים ,לא נפגשים ,סותרים לחלוטין; ובהכרח הם אחד ,מכח אותה הוכחה במו"נ ב' א' דרך
שלישית שמראה שהמצומצם בהכרח מקורו באין סופי ,ואם כך הם אחד.
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זה הפירוש מרכבה ,איך האין סופי רוכב על הסופי ,רוכב כלומר מנהיג.
חז"ל בבראשית רבה א' א' דיברו על זה:
"התורה אומרת :אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה .בנוהג שבעולם ,מלך בשר ודם בונה פלטין ,אינו בונה אותה
מדעת עצמו א לא מדעת אומן ,והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו ,אלא דיפתראות ,ופינקסאות יש לו ,לדעת
היאך הוא עושה חדרים ,היאך הוא עושה פשפשין ,כך היה הקב"ה מביט בתורה ,ובורא את העולם"
יש מלך ,יש אומן ,ויש פינקסאות .המלך הוא האין סוף האחד הפשוט המוחלט ,האומן זה הקדוש ברוך הוא שהוא
האל המצומצם ,והפנקסאות זה האידיאות ,שהן סוד הצמצום שדרכן עובר אורו של האין סוף אל העולם
המצומצם .זה הדמיורגוס (ביוונית בעל מלאכה ,אומן) של אפלטון בטימיאוס שהסתכל באידאות ולפיהן ברא את
העולם.
חכמי הקבלה ,ויסודם בספר יצירה שדובר עליו בתלמוד ,אמרו שיש עשר ספירות ,ויש את האין סוף ברוך הוא
שהוא האלוהות שהיא אחד פשוט ומוחלט שאין בו שום תפישה ושום ריבוי .ואמרו שהספירות אינן יוצאות מחוץ
לאלוהות אלא הן בתוכה ,הן מידותיו של הקב"ה ,והן לא עומדות בסתירה להיותו אין סוף פשוט לחלוטין .וזה
הרי לא יתכן כי הספירות אינן אחד פשוט ,ואם הן לא מחוץ לאלוה הרי הטלנו ריבוי באלוה עצמו .אבל גם לומר
שהן מחוץ לאלוה לא מועיל כי ריבוי שנמצא מחוץ לאלוה גם זה סתירה באותה מידה לאחדותו הפשוטה .שוב
סוד מעשה מרכבה ,היחס בין האחד הפשוט לריבוי.
אין פשרה בין צדדי הסתירה ,ואסור שתהיה .כל צד הוא אמת מוחלטת עד קצהו .אין פשרה בנבדלות המוחלטת
של האלוה ,ולא בעובדה שיש נבראים .זו לא סתירה שאפשר "לתרץ" אותה ,למצוא פשרה או יישוב או תירוץ
כלשהו .אין כאן שום תירוץ ,הפתרון הוא לא במציאת תירוץ לסתירה .לזכות לדעת סוד מעשה מרכבה דורש להיות
אדם אחר לגמרי ,דורש דעת אחרת לגמרי ,במהלך אחר לגמרי ,בגדלות מוחין.

(אותו עניין בקצרה ועם קצת תוספות כתבתי כאן בסוף הרשימה)

האר"י ז"ל עסק באותו סוד מעשה מרכבה עצמו ,רק הוסיף בו משל שיש בו גילוי יותר עמוק של סוד מעשה
מרכבה אם מתעמקים בו .במשל שלו הצד של האחד המוחלט נקרא כמו אצל חכמי הקבלה שלפניו האין סוף
ברוך הוא שהוא אור פשוט .הצד של האל שהוא בתוך הבריאה ,נקרא עיגול של מקום פנוי ,הוא הצמצום.
זו לשונו בספר עץ חיים שער א' ענף ב':
"דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום פנוי
בבחינת אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת
סוף אלא הכל היה אור אחד פשוט שוה בהשוואה אחת והוא הנקרא אור אין סוף .וכאשר עלה ברצונו הפשוט
לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכנוייו אשר זאת היה סיבה בריאת
העולמות כמבואר אצלינו בענף הא' בחקירה הראשונה .והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר
בו באמצע אורו ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית ואז נשאר מקום פנוי ואויר
וחלל רקני מנקודה אמצעית והנה הצמצום הזה היה בהשואה א' בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההוא באופן
שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה ולא היה בתמונת מרובע בעל זויות נצבת לפי שגם
אין סוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת מכל צדדים והסיבה היתה לפי שכיון שאור האין סוף שוה
בהשוואה גמורה הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר
משאר הצדדים .ונודע בחכמת השי עור שאין תמונה כל כך שוה כמו תמונת העיגול מה שאין כן בתמונת מרובע
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בעל זויות נצבת בולטות וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האין סוף
בבחינת עיגול והסיבה הוא בעבור שהוא שוה בכל מידותיו כנ"ל]...[ .
והנה אחר הצמצום הנזכר לעיל אשר אז נשאר מקום החלל ואויר פנוי וריקני באמצע אור האין סוף ממש כנזכר
לעיל הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים ויצורים והנעשים ואז המשיך מן אור אין סוף קו
אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא .וראש העליון של הקו נמשך מן
האין סוף עצמו ונוגע בו .אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור אין סוף ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט
אור אין סוף למטה .ובמקום החלל ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם וקו זה כעין צנור דק אחד
אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אין סוף אל העולמות אשר במקום האויר והחלל ההוא .ונבאר עתה
קצת ענין חקירת המקובלים לדעת איך יש ראש תוך סוף בספירות הנזכרות לעיל .אמנם בהיות כי הקו ההוא ראשו
נוגע באור אין סוף מצד העליון וסופו אינו נמשך למטה עד מקום אור האין סוף הסובב תחת העולמות ואינו דבוק
בו לכן אז יצדק בו ראש וסוף כי אם דרך שני הקצוות היה מקבל שפע האין סוף היו שני הקצוות בחינת ראשים
שוים זה לזה ולא היה אז בחינת מעלה ומטה .וכן אם היה האין סוף נמשך מכל סביבות צדדי המקום החלל ההוא
לא היה לא מעלה ולא מטה לא פנים ולא אחור לא מזרח ולא מערב וצפון ודרום אך בהיות אור אין סוף נמשך דרך
קו אחד וצינור דק בלבד יצדק בו מעלה ומטה פנים ואחור מזרח ומערב"
עד כאן מספר עץ חיים.
העיגול הריק שבאמצע זהו האל המצומצם .אין הכוונה שזה ריק ממש אלא שזה האל עצמו רק באופן המצומצם.
העיגול נקרא ריק ,כי הבריאה הראשונה היא החומר הראשון שהוא מושג הגבול כשלעצמו ,וזו ההעדר .העיגול
של ההעדר הוא החומר הראשון שהוא האל באופן המצומצם .לכן אצילי בני ישראל ראו את החומר הראשון הוא
מעשה לבנת הספיר וחשבו שזהו האלוה בעצמו ,כמו שכתב המו"נ א' ה' ,ועיין שם א' כ"ח וב' כ"ו.
בספר יצירה כתוב שהעולם נברא בדרך של חקיקה ,ובספר הזוהר כתוב שנברא בדרך של גילוף .אם יש לוח אבן
ומישהו חוקק בו אותיות ,החוקק רק מעדיר אבן ,והאותיות נוצרות מהעדר האבן .הארכתי בזה בעיונים
בפילוסופיה אריסטוטלית מרשימה  67והלאה ,ובהערות על המורה נבוכים על חלק א' פרקים נ"ז ,נ"ח ,ועוד שם,
ובעוד מקומות רבים.
אהבה גמורה היא עד כלות .עזה כמוות אהבה ,רשפיה רשפי אש שלהבתיה .מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
נהרות לא ישטפוה .אם יתן איש כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו .האוהב אוהב עד כלות ,עד התמזגות הטיפה עם
הים וכליון הטיפה מצד עצמה .האהבה מחייבת שיהיו שניים ,שניים שישמידו את היותם שניים בהתאחדותם
הגמורה .הפירוד ביניהם הוא קיים כמתכלה .זה ההעדר .אם יש שמן במחבת שהתחמם עד שכמעט התלקח ,הוא
שקט כמו שמן קר .אם שופכים עליו קצת מים ,נוצרת תסיסה גדולה ,זה החיים .המים הם ההעדר ,הקור ,והם
מתאדים מייד ,הם קיימים כמתאדים ,לא כנמצאים ,ההתאיינות של המים מטילה תסיסה שמגלה את החום שהיה
נסתר בשמן .כך הפירוד בין האוהבים הוא מתאיין מייד כי הם מתאחדים לחלוטין מייד ,כל רגע ורגע .אבל
התאיינותו מטילה חיים באהבה ,מגלה את החום שלה ,מוציאה אותה אל הפועל .לכן ההעדר המתאיין מייד הוא
זה שמצייר את הצורות ,כי הוא מגלה את האהבה ,חוקק אותה באותיות על לוח האבן .לכן ההעדר הוא החיים.
עיין בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה  ,50על ה .pneuma
האין סוף לא יודע את עצמו .אין בו שניות כלל ועיקר .אין א' שידע את ב' ,גם אם אומרים שא' זה "הוא" וב' זה
"עצמו" .אם מדברים על אלוה שיודע את עצמו מדברים על הצמצום .יש בתוכו העדר ,יסוד של פירוד ,גבול .בין
האל באופן המצומצם ובין האל באופן האין סופי .האל המצומצם יודע את האל האין סופי ,אוהב אותו ,מתאחד
איתו לאחד גמור .והיודע והידוע הם אחד ,הם אותו אל עצמו .הם מתגברים על הפירוד ,השניות ,הצמצום,

580

מתאחדים לגמרי .אבל ההתאיינות של הפירוד היא החיים ,זו התסיסה ,ההתלקחות ,הבערה המתמדתַ " ,וי ְַרא וְ הִׁ נֵה
הַ ּסְ ֶּנה בֹעֵ ר בָ אֵ ש וְ הַ ּסְ נֶּה אֵ ינֶּנּו ֻאכָל".
העיגול הריק של הצמצום הוא כמו טיפת המים שבתוך השמן החם ,הוא כל הזמן מתאדה ומתאיין וכל הזמן נוצר
מחדש .הוא קיים כמתכלה ,זוהי האש .ב"על השמיים" ב' י"ג  ,17a293הביא שלפי הפיתגוראים האש במרכז
והארץ סובבת סביבה כאחד הכוכבים .במדרגת ההסתכלות שלהם מה שקיים באמת הוא האש ,הבערה של כליון
ההעדר ,של התאחדות האוהבים בדרך של עזה כמוות אהבה .האש היא האמת ולכן היא המרכז ,הארץ זו הסתכלות
חיצונית ,אשליה חיצונית ,לכן היא חגה מסביב .אריסטו עצמו מתחיל מההסתכלות הארצית ,שהארץ במרכז,
ומשם מעפיל לכיוון ההסתכלות שהאש במרכז .לכן הוא אומר שהאש שאנו מכירים היא רק אוויר חם ,והאש
האמיתית נעלמת ,היא הסוד.
האש היא החיים ,החום הטבעי .במאמר על החשק פרק ב' (מצורף בסוף ספר זה) עמ'  ,215כותב אבן סינא שבכל
יש חשק ,גם בדוממים .תנועת הגלגלים היא מציאותם והיא מכח כיסופיהם ואהבתם וחשקם ,והעולם הארצי הוא
כמו גלגל ביחס לשכל הפועל ,וכל תנועותיו הן מהאהבה והחשק אליו (השכל הפועל הוא הקב"ה ,האומן,
הדמיורגוס ,האל המצומצם ,האחרון בשלשלת הספירות) .כלומר מציאות כולם היא הבערה של הכליון ,האש
במרכז .זהו הלב .לכן ההשגה העיונית היא בלב כמו שכתב בהלכות יסודי התורה ד' ז' .כל שאר ההגדרות לחיים
הם ביטויים חיצוניים לזה ונובעים מזה.
ָאדם י ַָדע
מה שהאל יודע את עצמו ,פירושו שיש בתוכו פירוד והוא מתאחד .ידיעה היא איחוד של זיווג ,כמו "וְ הָ ָ
אֶּ ת חַ ּוָה אִׁ ְשתוֹ ".העיגול הפנימי שבאל ,האל המצומצם ,מזדווג עם האין סוף שמחוץ לו ,מתאחד איתו ,מתאיין
כלפיו ,זה ידיעת האל את עצמו ,וזה הפירוש שהוא חי" .הוא" זה האין סוף ברוך הוא ,ו"עצמו" זה האל המצומצם,
עשר הספירות ,הבריאה שהיא אחד גמור איתו .והוא יודע את עצמו .האין סוף הוא הזכר ,והוא יודע את העיגול
שהוא הנקבה שאין לה מעצמה כלום ,היא מתאיינת כלפי הזכר .כל זה כבר כתוב ב"משתה" של אפלטון.

החיים הם ביסוד ההעדר .אריסטו הגדיר חי כנע מכח עצמו .משהו חסר לו אז הוא נע ,אחרת היה נשאר במקומו.
שאֲגִׁ ים לַטָ ֶּרף ּולְ בַ קֵ ש מֵ אֵ ל ָאכְ לָם .להיות רעב ולצעוק מרעב ,פירושו לפנות אל האל ,להתפלל .כי האל
הַ כְ פִׁ ִׁירים ֹ
הוא המציאות עצמה ,האריה הרעב שואג אל המציאות ,הוא מבטא כאב של חוסר ,רעב .הוא מצפה מהמציאות
להשביע את רעבונו ,שאגה הוא ביטוי של חיבור אל המציאות הזו ,אלה חיים .שמעתי על בית יתומים ברוסיה
לפני שנים רבות ,שהילדים היו שם שקטים לגמרי ,כבר מגיל שנתיים .הסביבה היתה כל כך מנוכרת ,שלא היה למי
לבכות ,בוכים רק אם יש מי שישמע.
אם אדם מחליק ונופל במקום שאין איש ושובר רגל לרוב הוא צועק ,סתם כך מהכאב ,הוא יודע שאין מי שישמע.
אבל במחנות הריכוז האנשים היו דוממים מאוד ,גם כשהוכו ונפצעו והומתו בייסורים .התחושה הפנימית היתה
של ניכור ,והרגש כבה .התחושה שיש למי לצעוק יכולה להיות סתמית ,עדיין היא מכוונת למשהו ,כי התחושה
הכללית הפנימית ,גם בלי שאנו מודעים לזה ,היא שהמציאות היא לא משהו שבאמת אדיש לחלוטין .לפעמים
אדם אומר לעצמו 'אוף כל כך חם היום' ,הוא כועס על משהו.
האריה לא מוכרח ללמוד אריסטו ורמב"ם כדי לדעת בדיוק מי ישמע את שאגתו ,הוא נמצא עם המציאות ביחסים
של רעב וסיפוק ,ואל זה הוא פונה בשאגתו .הבורא שמו הוא אותיות הוי"ה כי הוא המציאות עצמה .אבן סינא
באיגרת על החשק כתב שכל הדוממים גם הם יש בהם חשק ,במקום אחר הארכתי בזה .האהבה פירושה להיות
חי ,ויסודה הוא בהרגשת החסרון ,הכאב ,על הנפרדות ,ומשם הרצון הבוער להתאחד ,הכיסופים ,ומשם התנועה.
גם תנועת אבן שנופלת לקרקע היא כך.
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כל בעלי החיים וכל בני האדם מרגישים העדר ,חסרון .כשאנשים נעקרים מכל שורש ,מכל דעת ,מעצמם ,הם לא
נשארים במקומם בשקט ,הם רצים כמו משוגעים .הם רצים ואנו רצים .כמו שרואים אנשים שחייהם כל כך
מבוהלים ,אין להם שקט ,עובדים ולומדים ומדברים וקוראים ומבלים ומטיילים וכו' וכו' ,בלי רגע לנשום .משהו
רודף ,כוסס ,גם אם לא יודעים כלל לאיזה כיוון לרוץ כדי למלא אותו.
במו"נ ב' י' הביא מאמר חז"ל:
"אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל ברקיע מכה אותו ואומר לו גדל" ,צריך מכה ,שיהיה כאב ,בלי כאב
אין גדילה .לכן זוכים לתורה ולעולם הבא רק בקבלת יסורים באהבה .חז"ל אמרו שיסורים זה כמו פציעת הזיתים
שמכח זה הם נותנים את השמן הטוב ,ובלי זה הם מרים .האהבה היא כאב ,תמיד כואב כי אף פעם האיחוד לא
נשלם לחלוטין ,השניות והפירוד קמים מחדש ללא הרף בהכרח ,בלעדיהם לא היתה אהבה ,והם כואבים ,לכן
אהבה בהגדרתה כואבת .לפעמים זה כאב מתוק כי בו עצמו מונח החיבור ,ועדיין הוא כאב.
לפעמים מנסים לברוח מהכאב ולהגיע להרגשה שיש הכל ,שאין תלות בשום דבר" .וַיִׁ ְשמַ ן ְישֻרּון וַיִׁ בְ עָ ט ,שָ מַ נְתָ
עָ בִׁ יתָ כ ִָׁׂשיתָ ; וַיִׁ טֹש אֱלוֹהַ עָ ׂשָ הּוַ ,ו ְינַבֵ ל צּור ְישֻעָ תוֹ".
"וְ הָ ְרשָ עִׁ ים ַכיָם נִׁגְ ָרש כִׁ י הַ ְשקֵ ט ֹלא יּוכָל וַיִׁ גְ ְרשּו מֵ ימָ יו ֶּרפֶּ ש ו ִָׁטיט".
"וְ הָ יָה כְ עֵ ץ שָ תּול עַ ל ּפַ לְ גֵי מָ יִׁם אֲשֶּ ר ּפִׁ ְרי ֹו יִׁתֵ ן בְ עִׁ ת ֹו וְ עָ לֵהּו ֹלא יִׁבוֹל וְ כֹ ל אֲשֶּ ר ַיעֲׂשֶּ ה יַצְ לִׁ יחַ ֹ .לא כֵן הָ ְרשָ עִׁ ים כִׁ י אִׁ ם
כַמֹ ץ ֲאשֶּ ר תִׁ ְדפֶּ נּו רּוחַ ".
כל מה שנמצא יש בו בהכרח תחושת חסרון ,ההעדר הוא החומר הראשון ,בלעדיו אין אפשרות להיות נמצא.
החסרון הזה אמור להפנות את האדם לבקש את אהובו שחסר לו ,את שרשו ,את האור ,ואז הוא מחפש אותו
ומתחבר אליו ונעשה כעץ שתול על פלגי מים .אם הוא בוחר שאין שום דבר לחפש ,החסרון מניע אותו בתנועות
סתמיות ,כמו מוץ ,כמו גלי הים ,כמו תנועות של זנב לטאה .על זה אמרו חז"ל רשעים בחייהם קרויים מתים.
ואמרו "מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות ,שאני משכים
והם מ שכימים ,אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים ,אני עמל והם עמלים ,אני עמל ומקבל שכר
והם עמלים ואינם מקבלים שכר ,אני רץ והם רצים ,אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת"
הבחירה היא לאן ההעדר מוביל ,אבל עצם מה שיש העדר ,כאב ,ריק ,בדידות ,פחד ,געגוע סתום ,זה מעצם
ההווייה ,ואי אפשר שלא יהיה.
ההעדר גורם לאדם שישיג את עצמו .אם כואב לי אני יכול להסתכל על עצמי ,לראות את הכאב .כאן הפיצול ,יש
'אני' שהוא הצד שבתוכי שלא כואב ,ויש 'עצמי' שהוא הכאב בעצמו ,ואני רואה את עצמי .אם לא היה כאב לא
הייתי יכול לראות את עצמי בכוחות ההכרה ,כמו שעין לא יכולה לראות את עצמה .דקארט חיפש את הנקודה
הראשונה של תפישת המציאות ,הוא גילה שהדבר שאי אפשר להטיל בו ספק ,שבהכרח נמצא ,הוא היותי חושב,
היותי מטיל את הספק .אני חושב משמע אני קיים .חושב זו תנועה ,זו בקשה ,זה חיפוש .אדם מסופק לגמרי אינו
חושב ,על מה יש לו לחשוב ,מאומה לא מטריד את מנוחתו .ה'חושב' של דקארט הוא חושב שמטיל ספק ,הוא
מחפש את האמת .הוא נכסף לאמת ,היא חסרה לו ,כואב לו .הניסוח העמוק והאמיתי יותר של המשפט של דקארט
הוא אני כואב משמע אני קיים .החומר הוא הקיום של הדברים ,הצורות קיימות כי הן מצטיירות בחומר ,והחומר
הוא ההעדר ,הכאב ,הכיסופים .מי שכואב מצייר ,רחל המשוררת כאבה שאין לה ילד ולכן כתבה שיר שבו מצוייר
ילד ,אורי .ללא הכאב לא היה נכתב השיר ,לא היתה מצטיירת אצלה דמות של ילד .משוררת מוכשרת בגיל עשר
לא תכתוב על געגוע לילד ,הי א לא עקרה ,אין לה העדר של ילד ,סתם אין לה ילד ,הוא לא נעדר .כלומר לא חסר
לה הילד ,לכן זה לא העדר .העדר זה חור ,חלל ריק .מה שאין לי פטיש חוצבים לא יוצר אצלי חור ,אני לא חוצב
ולא רוצה לחצוב ,לא חסר לי מאומה מסיבת שאין לי פטיש כזה ,לכן זה לא העדר.
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יש מצב של 'בכח' ,האפשרות הפוטנציאל ,ויש מצב של בפועל .במילות ההגיון מאת הרמב"ם שער י"א כתב:
"וכן אמרנו בילד אשר נולד" :זה כותב" ,ענינו שהוא כותב בכח רחוק .ואמרנו בנער קודם שיתחיל בלמוד ,שהוא
כותב בכח ,הנה הכח הזה יותר קרוב משלפניו .ואמרנו במי שיתעסק בכתיבה בעת שהוא ישן ,שהוא כותב בכח,
הנה זה גם כן יותר קרוב מן הראשונים .ואמרנו במי שהוא ער ולפניו הקולמוס ,הדיו והקלף ,שהוא כותב בכח,
אבל הוא כח קרוב מאד ,ולא נקראהו כותב בפועל ,כי אם בעת שיכתוב .וכן כל מה שדומה לזה"
אבן סינא כתב בפרקנו שהכח הכי קרוב להשגת האדם משהו שמחוץ לו ,הוא היותו משיג את עצמו .לפי מה
שהתבאר הכוונה שיש בו כיסופים להשגה ,אז ההעדר והכאב גורמים שתהיה בו שניות ,יש והעדר .החסרון
שבתוכו מחלק אותו למה שהוא 'יש' מצד עצמו ומה שהוא כוסף למשהו שחסר לו (כדי שיהיו כיסופים צריך
שיהיה מישהו שכוסף ,וזה צד ה"יש") ,והפער הזה שבתוכו גורם שיהיה "הוא" ו"עצמו" שהוא יוכל להתבונן
בעצמו.
אחרי שיש באדם את הכיסופים ,שהוא משיג את עצמו ,הם מביאים אותו להשגת משהו שמחוץ לו .שהרי הוא
נכסף למשהו שמחוץ לעצמו .אי אפשר להשיג את הכיסופים של עצמו בלי להשיג שיש משהו מחוץ לו שאליו
הוא נכסף .למשל אשה עקרה כשהיא מתבוננת רק בתוך עצמה ,היא מרגישה כאב .בתוך עצמה זה לא כאב של
געגוע לילד ,כי ילד זה משהו שמחוץ לה ,ואנו מדברים על בתוך עצמה .בתוך עצמה זה רק כאב .הכאב הזה מספר
לה על ילד ,הוא גורם לה להשיג את המושג 'ילד' .בשיר עקרה רחל שהיתה עקרה בחייה תפשה את המושג 'ילד'
יותר מהרבה אמהות .התפישה הזו באה לה מהגעגוע והכאב ,הם מציירים את הצורה של ילד .כמו מי שהיה ישן
במיטה ואחרי שקם נשאר במיטה שקע בצורת גופו ,כך ההעדר מצייר את צורת מה שנעדר .המושג צורה בשרשו
זה פירושו .זה האור שנכנס לעיגול הריק של הצמצום ,ההעדר מצייר את צורת מה שנעדר ,והציור אלה קווי האור
שנכנסים מייד לעיגול ההעדר ,והם הצורות( .עיין עוד בזה בביאור על מורה נבוכים בהערות קצרות על חלק א'
פרקים ט' ,נז ,נח ,נט .ובעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימות  ,68 ,67וכתבתי בזה גם בעוד מקומות רבים
אחרים)
זה מה שכתב אבן סינא בפרקנו שאם אדם משיג מושכל ,הוא משיג ביחד איתו עוד מושכל .המושכל ההתחלתי
הוא ההעדר שבתוך עצמו ,זה הבכח הכי קרוב להשגה ,מיד משם מושגת ההשגה ,הוא משיג מזה מייד עוד מושכל,
את מה שאליו הכאב הזה מתגעגע .לרחל המשוררת היו שני מושכלות ,הראשונה שכואב לה והשנייה של אורי,
הילד.
דבר שמתעצם בעצמו זה דבר שיש בו העדר ,כאב ,מזה הוא הופך לעצם ,כלומר נעשה קיים במציאות ,מכח הכאב
שמונח בו במהותו ,כי ההעדר הוא במהות כל הנמצאים ,הוא החומר הראשון שהוא היסוד למציאות כל הנמצאים.
ההעדר הוא הצורה של האדם ,צורת אדם זה חי חושב ,המחשבה היא בקשת משהו שחסר ,היא ההעדר ,ההעדר
הוא המהות של צורת האדם .ההעדר חוקק באדם את האותיות ,את התוכן ,את מה שהוא .טולסטוי ראה את זה
באמרו בתחילת "אנה קרנינה"" :כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו ,כל משפחה אומללה  -אומללה בדרכה
שלה ".אין מה לכתוב על משפחה מאושרת ,אין שם סיפור ותוכן ,אין צורה .אלא אם כן האושר נבנה על כאב
שממנו הייתה צמיחה ,ואז מספרים על הדרך וכשמגיעים לאושר מסתיים הספר .וזה כמובן לא אמין כי תמיד
מתחיל כאב חדש ,אין באמת 'מאז הם חיו באושר ועושר עד היום הזה' .זה לא חיים .אפשר שהכאב לא יורגש
ככאב ,כי הוא מתוק ,כי הצמיחה נוכחת תמיד ,הוא לא יוגדר במילה הזו ,שמשוקעים בה צלילי מרירות יאוש
ופחד .אבל צד כלשהו של העדר ,שאיפה למשהו ,רצון ,בהכרח יהיה .רצון זה ריצה ,למשהו ,שלא נמצא כאן,
מונח בזה ההעדר .באנגלית המילה  wantמשמשת גם לרצון וגם להעדר.
חלק גדול מיצירות האמנות הגדולות הן כאב שחורץ את הבשר ,את היש ,אוכל בו ,ומשרטט בו חקיקות של צורה.
יש גם יצירות גדולות שהרגש שמתעורר מולן אינו דווקא של כאב .למשל וריאציות גולדברג של באך או הציורים
של מונדריאן או המונה-ליזה וכיו"ב .אצל באך למשל מרגישים את הכיסופים למשהו נעלה ונקי ,גבישי ,שמיימי.
זה גם אופן של כאב .אצל מונדריאן יש כיסופים לצורה ,חיפוש אחריה ,גם סזאן אמר שהוא מחפש את המבנה
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הגיאולוגי של הצורות ,שמתחת לפני השטח ,זה גם כיסופים .גם במונה ליזה יש כיסופים לאופן תפישה בחומר
שתופש את היופי שמאחרי הלכלוך של החמרי והפגום ,החומר שממנו עשוי עור הפנים של המונה ליזה אינו
הב שר שאנו מכירים ,הוא הסתכלות בבשריות הנקייה שלו ,גם אלה כיסופים ,וכיסופים הם אופן של כאב ,גם אם
אינו זעקה בוערת ,אלא ריכוז מאומץ בשקט.
אשה עקרה שיש לה כאב ,יכולה לא להיות מודעת לעצמה ,לא להסתכל פנימה ,לא להבין מה חסר לה ,להרגיש
שיש כאב סתמי כוסס חסר פשר ,ולנסות לשכך אותו או לברוח ממנו באכילה ויין ומסיבות וטיולים וכיו"ב .היא
גם יכולה להיפך ,לבחור לא לברוח מהכאב אלא לפגוש אותו במלוא החווייה ,להתעצם מכוחו ,להבין שחסר לה
ילד ולכתוב שיר נפלא על ילד ,ואז לעצור שם דווקא מעוצם התהליך של הכאב והציור .כאילו ילד שהושגה צורתו
מכח יסורים שנחוו במלוא הבערה שלהם כהנחת הגוף בלהבה ,זה מילוי גמור של הכל ,שגורם אושר מוחלט וכבר
אין שום רצון לשום דבר ,לא שום שאלות ומחשבות .זה לא כך .אבל אפשר לעצור בזה .זו המניעה של ההשכלה
שמדבר בה אבן סינא שמעכירה את ההווייה ,דיבוק עם היסודות ,כלומר החומריות ,או משהו אחר.

ביאור על הרמיזות וההערות חלק ג' פרק כ'
המשך הנושא :השכל המשכיל והמושכל הם אחד
פרק כ' הוא המשך העניין שהתחיל בפרק י"ט ,לכן אני מצרף אותם ביחד.
אעתיק לכאן את הפרק מהרמיזות וההערות ג' כ':

פרק כ
טעות והערה :בעניין היות מושכל בהתיחסות לצורה החומרית
אפשר שתאמר שמיסודה הצורה החומרית חופשית מתפישה מ ֹונַעַ ת כשהיא מופשטת על ידי השכל .למה אם כן
השגה לא מיוחסת אליה?
התשובה לשאלתך היא שזהו משום שהיא אינה עצמאית ביסודה ומקבלת למושגים המושכלים ששוכנים בה.1034
אלא מה שדומה לה מחובר רק למושגים מושכלים שמוטבעים לא במושגים מושכלים אלא בזה שהוא מקבל
לשניהם .אף אחד מהם אינו ראוי יותר להיות מוטבע במשנהו מאשר משנהו .החיבור שלהם שונה מהחיבור של
הצורה עם זה שמשיג את הצורה.
 1034הצורה החומרית אינה עצמאית ואינה מקבלת למושגים השכליים .היא במהותה אינה כלי קיבול שיכול לקבל
אותם.
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באשר לקיום החיצוני ,הוא חומרי .אבל ,בהתאמה להנחה שלנו ,המושג שאנו דנים בו הוא עצם עצמאי ביסודו.
אם העצם הזה מחובר למושג מושכל ,יש לו את האפשרות לפעול בו השגה".

אני כותב כהמשך לביאור על הפרק הקודם ,ומתבסס על מה שנאמר בו.
עצמאי כאן פירושו שיש לו 'מציאות'' .מציאות' בעולם הצורות המופשטות ההגדרה שלה היא ישות מופשטת
שהיא צורה בעלת הגדרה של מהות .בעולם הארצי ההגדרה של מציאות הוא צורה שמחוברת עם חומר וביחד הם
'עצם' .מציאות פירושה להיות חי ,כמו שהתבאר על הפרק לעיל ,במאמרים ומקורות נלווים מאמר  .10העצם הוא
יש שנמצא וחי .החיים הם הצורה שמצטיירת בחומר .כל זה הוא רק כשמדובר על הצורה המהותית .הצורה
המהותית שמצטיירת בחומר של האדם היא היותו חושב ,כלומר מבקש את האמת ,משום שהוא נכסף אליה ,והיא
חסרה לו והוא רודף אחריה וכשמגיע אליה מבין שצריך לרדוף עוד ,והתנועה הזו של התמלאות והתרוקנות היא
החיים ,כמו הנשימה ופעימת הלב .זו הבערה ,הסנה בוער באש ואיננו אוכל ,הוא מבקש את האמת וחושב,
וכשמגיע לאמת מבין יותר כמה הוא רחוק ממנה וכך הולך ובוער בכיסופי האמת ,מתכלה וגדל ומתעלה .לזה אין
שום קשר לשאלה מה הגובה של אותו חי חושב שמבקש את האמת ,או צבע שערו וכל כיו"ב .כשהייתי חרדי
התעניינתי מאוד בדמותו של ה'חפץ חיים' ,קראתי מאות עדויות של אנשים שנפגשו איתו ,ושל בנו ,ועדיין אין לי
מושג מה היה צבע שערו ,ואין לי שום עניין לדעת .שמעתי שהרב אברמסקי אמר לפרופסור לתלמוד ,אתה תאמר
לי איזו מקטרת עישן אביי ואני אומר לך מה אמר אביי .התווים החיצוניים אין בהם חיים ,הם מצד עצמם לא
מבקשים שום דבר ואין בהם בערה ותנועת נשימה ,ולכן אינם מציאות ,אינם 'יש' עצמאי ,ואינם יכולים להיות
נושא למושכלות (החומר הוא נושא למושכלות כמו שסוס הוא נושא לרוכבו) ,כלי קיבול להן.
מושכלות הן החיים שיש בדבר .אדם שבוער בבקשת האמת ,וזה עצם חייו ,ואין בו עכירות של בקשת כבוד או כל
רווח אחר ,כשהוא פוגש עוד אדם כזה ,הוא מבין את חיותו ,נוגע בה ,מייד הם נעשים כאיש אחד .זהו השגת
המושכלות ,כל אחד מהם משיג את חיותו של חברו .ובכל דבר שקיים יש אהבה ובקשה לדעת את הבורא (כמו
שכתבו במיוחד אבן סינא במאמר על האהבה והמורה נבוכים ב' ד' ,ואריסטו במטאפיזיקה למבדא ,וכל פרק
שכתבו מלא מזה ,לפחות בעומק שלו) ,לכן כל דבר הוא 'מושכלות' .לעומת זאת צורות חומריות חיצוניות מצד
עצמן אין בהם חיים ,ואי אפשר להתאחד איתן באופן כזה ,לכן אינן מושכלות ,השכל לא יכול להשיג אותן .רק
כח הדמיון החומרי רואה אותן ,והוא יכול להתענג עליהן.
אבן סינא כתב בפרקנו" :אלא מה שדומה לה מחובר רק למושגים מושכלים שמוטבעים לא במושגים מושכלים
אלא בזה שהוא מקבל לשניהם"
מושכל ,צורה מהותית ,הוא חיים ,והוא מוטבע בחיים של מי שמשיג אותו ,שגם הם מושכל .הצורה החומרית
מוטבעת רק ב"זה שהוא מקבל לשניהם" ,כלומר שמשיג גם צורה מהותית וגם צורה מהותית ,וזה האדם לבדו,
שיש לו שכל ,כלומר חיים ,שמשיגים את הצורה המהותית ,ויש בו גם כח דמיון חומרי שרואה את הצורה החומרית.
בעלי חיים רואים רק את הצורה החומרית ,יש בהם חיים אבל אין לחייהם השגה בחיים של משהו אחר כחיים
מופשטים מחומר ,כ'נפש' מופשטת .והמלאכים ,השכלים הנפרדים ,משיגים רק את הצורה המהותית ולא את
הצורה החומרית ,כי אין בהם דמיון כמו של בהמה כמו שיש באדם (הגלגלים הם חומר ואינם מופשטים כמו
השכלים הנפרדים ,אבל זה החומר החמישי שהוא שונה לחלוטין מהחומר המוכר לנו .אם יש להם דמיון ומהו ,זו
שאלה גדולה וסבוכה שנחלקו בה גדולי החכמים הקדמונים ולא אכנס לזה כאן) .באדם יש את שני הדברים ויש
בו את הכח שמחבר ביניהם ומעלה את הדמיון לצד המופשט ,זהו הכח המדבר ,וכמו שהתבאר בפרקים הקודמים
בחלק זה ,ובפרט מפרק ט' והלאה .לכן האדם יש לו יכולת להיות מקבל לשניהם ,לצורה המהותית והחומרית,
הוא על ידי הכח המדבר יכול לאחד את הצורה החומרית עם הצורה המהותית ולתת תוכן של חיים גם בצורה
החומרית.
למשל "חכמת אדם תאיר פניו" יש אפשרות לכח הדמיון החומרי לראות בתווי הפנים החומריים את החיים
המופשטים של החכמה.
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כך גם בפסוק:
"וְ ָרחֵ ל הָ יְתָ ה יְפַ ת תֹ ַאר וִׁ יפַ ת מַ ְראֶּ ה" ,לפי פירוש רש"י:
""תאר"  -הוא צורת הפרצוף לשון (ישעיהו מד) יתארהו בשרד" .מראה"  -הוא זיו קלסתר"
תואר הוא הצורה החומרית ,והיא נתפשת בכח הדמיון החומרי ועל ידי פעולת הכח המדבר מתאחדת עם התפישה
של החיים ,המהות ,של היופי ,שהיא "זיו קלסתר" ,האור החי שנובע מהנפש.
אבן סינא לא עוסק בלהפריך כל טעות שכל טועה היה אומר ,אין לזה סוף ,וזה לא מחכים .אלא יש כאן תוכן
שחשוב ללמוד .גילויו של זיו הקלסתר היה נפגם אם הוא לא היה עובר דרך הכלי של התואר החיצוני .כל תואר
חיצוני שיהיה ,יכול להיות כלי לגילוי יפי זיו הקלסתר ,גם מה שלפי האופנה של ההמון נחשב פגום וכעור ,יכול
להעביר את היופי בשלמות ולפעמים יותר .כי הזיו הפנימי הופך את התואר ,יהיה מה שיהיה ,להיות יפה .כמו
שחכמת אדם תאיר פניו ,היא תאיר דרך התואר החיצוני של פניו ,ואין חשיבות עד כמה פניו מתאימים לאיזו אופנה
שההמון מכנה אותה בשקר "יופי".
"אף אחד מהם אינו ראוי יותר להיות מוטבע באחר מאשר האחר .החיבור שלהם שונה מהחיבור של הצורה עם
זה שמשיג את הצורה".
החיבור של הצורה המהותית המופשטת ,החיים ,עם צורה מהותית אחרת ,הוא כמו שתי שלהבות שמתאחדות
לאחת .זה הפירוש של "מוטבעת" ,ההטבעה היא שהן נעשות לאחד גמור ממש .שהמשכיל והמושכל והשכל הם
אחד פשוט וגמור ,כמו שהתבאר בפרק לעיל .זה נקרא הטבעה ואל אחדות פשוטה ,כי עדיין הצורה המהותית היא
בחומר ,והחומר מחלק בין המשכיל והמושכל ,ולכן כל אחד מהם "מוטבע" בשני ,ולא אחד פשוט איתו ממש.
למשל אם מטביעים את דמות דוד המלך על המטבעות של המלכות ,מצד הצורה זה אותו דוד עצמו שמפותח
בחותם וחקוק במטבע ,רק החומר מפריד שיש כאן שני דוד ,ובאמת זה שקר שיש שני דוד ,החומר הוא שקרן ,הוא
אשליה בלבד .ועדיין אנו משועבדים לחומר ולכן אומרים שדוד מוטבע במטבע ולא שהוא אחד פשוט עם הדוד
שבחותם .המושכל מוטבע בשכל העיוני ,כלומר המושכל והמשכיל הם אחד גמור רק יש אשליה של חומר
שאומרת שהשכל הוא הכלי שמקבל את המושכל והמושכל "מוטבע" בו .זה העניין של הטבעה כשמדברים בה
כמשל להשכלה .ב"השכל והמושכלות" מאת אלפראבי יש אריכות בזה.
לעומת זאת הקליטה של הצורה החומרית בכח הדמיון החומרי ,הוא לא באופן כזה .בהשכלה מופשטת כשאנו
מתייחסים לחומר ,החומר של האדם שמשיג הוא הכלי ,שמקבל את הצורה המושכלת ,היא מוטבעת בו .זה חד
צדדי ,האילן שהאדם משיג אינו יכול בעצמו להפשיט צורה מחומר ,כי אין לו כח המדבר .האדם הוא זה שפועל
את ההפשטה ,הוא המשכיל ,ואחרי שהאדם הפשיט ,אז הצורה של האילן נעשית מופשטת מהחומר שלו והיא
קיימת באחת עם הנפש ,כלומר השכל ,של האדם .החומר שהיא מלובשת בו מעתה הוא החומר של האדם .הצורה
שבאילן נשארת כמו שהייתה ,כמו שאם מדליקים נר מנר הנר הראשון נשאר כמו שהיה ,היא כמו שוכפלה ,כמו
שהדלקת נר מנר משכפלת את השלהבת לשתיים ,היא קיימת באילן כמו שהיתה והיא גם קיימת בנפש האדם כאחת
עם חיותו ,וה חומר שלה אז הוא הגוף של האדם שנושא את נפשו (כל זה התבאר באריכות ב"שכל והמושכלות"
מאת אלפראבי ,שהעתקתי מכתב יד בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה .)10
לפי המבואר ,בהשגת הצורה המהותית של אילן ,האדם הוא המשיג והאילן הוא המושג ,ולא להיפך .לעומת זאת
בתפישה של צורה חומרית כלשעצמה בכלי הדמיון החומריים (שהם החושים והחוש המשותף וכח המשער ,הוא
הכח המדמה) ,אין יחס כזה .קש הלנו להבין מהי עין של אילן ,אבל נניח שאדם משיג סוס ,בהשגת הצורה החומרית
של הסוס ,העין של הסוס רואה את האדם באותה מידה שהעין של האדם רואה את הסוס ,אין שום הבדל ,הם
רואים זה את זה ואין אחד מהם ראוי יותר להחשב משיג את השני .זו רק ראיה מבחוץ ,רק ראיה של החומר ולא
של מה מה שחי בו ,לא התאחדות של שלהבת בשלהבת .לכן מי שיש לו עיניים רואה וזה כמו שתי מצלמות
שמצלמות זו את זו ,שאין לאחת עדיפות להיקרא משיג יותר מהשנייה.
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"באשר לקיום החיצוני ,הוא חומרי .אבל ,בהתאמה להנחה שלנו ,השכל שאנו דנים בו הוא עצם עצמאי ביסודו.
אם העצם הזה מחובר למושג מושכל ,יש לו את האפשרות לפעול בו השגה"
הפסקה הזו לא יכולה להיקרא כפשוטה .לכאורה במשפט הראשון הוא נוטש לגמרי את עניין הקיום החומרי .ואז
ההמשך אין בו שום חידוש ,הוא אומר שאם השכל מתחבר למושכל הוא יכול לפעול בו השגה .זה אנו כבר יודעים
ואין צורך לחזור על זה.
אלא וודאי הכוונה היא שהעצם ,כלומר השכל האנושי ,מתחבר למושג מושכל ,למשל סוס ,הכוונה שהוא תופש
בו שני דברים ,את הצורה המהותית שה יא יכולה להיות מושכלת ,חיותו וכיסופיו ואהבתו לבוראו ,ואת הצורה
החומרית שאינה יכולה להיות מושכלת ,כמו שכתב בהתחלה .אם השכל האנושי התחבר לסוס ,הוא יכול לפעול
השכלה גם בצורה החומרית של הסוס .זו היכולת המיוחדת של הכח המדבר שיכול לחבר את החומרי למופשט.
כמו שהוא יכול לראות את זיו הקלסתר של רחל בתוך תווי התואר החיצוני של פניה.
היכולת הזו של הכח המדבר היא סוד עמוק ומאוד קשה להבנה ,כמו שכתב המורה נבוכים א' ע"ב .הכח הזה
שבאדם נמצא גם בהווייה בעצמה .הכוונה לקשר בין הצורה החומרית לצורה המהותית שמתגלה בכך שלצורה
המהותית יש רוחב מסויים שרק בו המקרים יכולים לקרות .למשל אדם יכול להיות בכל מיני גבהים ,וזה מקרה,
כלומר אין לזה שום השפעה על ההגדרה המהותית שלו כאדם .אם אבן סינא היה גובהו שני מטרים או מטר ורבע,
החכמה שלו וכיסופיו לאמת ולבוראו נשארים כמו שהיו ,לכן הגובה הוא מקרה ולא עצם ,הוא לא שייך לצורה
המהותית אלא לחומרית .אבל אם גובהו היה אלף קילומטר או מאית מילימטר ,לא היינו מסכימים להגדיר אותו
כאדם .ומה זה פוגע בהיותו חי חושב ,עדיין זה רק מקרה? אלא הצורה המהותית מגבילה את המקרים של הגובה
להיות מעשרה סנטימטר עד עשרים מטר ,למשל .ברוחב הזה אפשר לקבל שזה אדם רק קרה לו מקרה קיצוני,
אולי כל כך קיצוני שקשה לעכל ולא היה כזה מימות עולם ,ועדיין זה מוגדר כאדם כי הוא בתוך הרוחב של
האפשרויות שהמקרה יכול לקרות .אבל מה שיוצא מהרוחב לא נוכל להגדירו כאדם ,למרות שאין לנו נימוק למה
לא .חיידק בצורת חרוט גיאומטרי ,או גלקסיה ,לא נוכל לקבל שזה אדם גם אם הם חיים וחושבים .לא נוכל להוציא
לתלייה מי שהרג חיידק כזה ,ולא נוכל לשדך לו אשה ולשמור על זכויות הקניין שלו וכו' .אין לזה נימוק ועדיין
זה ברור לכל .מה שיש קשר בין הצורה החומרית לצורה המהותית ,משפיע על ההבנה של מה שעוסקים בחכמת
הקבלה בדיבור על ראש וגוף ,עיניים ואוזניים וכו' .ועיין רש"י בראשית א' כ"ו ,ורש"י דברים כ"א כ"ג ,שנראה
שהוא מייחס גוף חומרי לאל .ואפשר שבשורש יש אחדות בין הצורה המופשטת לצורה החומרית ,שאם לא כן
איך נוכל להבין שהצורה המופשטת קובעת רוחב מוגבל מסויים של אפשרויות למקרים של הצורה החומרית.
במה היא קשורה אליהם .זה הסוד הכי עמוק ,זה שייך לסוד הצמצום ,שבעומק סוד מעשה מרכבה משיגים שהחלל
הפנוי והאין סוף שסביבו אינם שניים כלל ,גם לא שתי בחינות שונות של דבר אחד ,אלא אחדות פשוטה לחלוטין.
זה שורש העניין של הכח המדבר ,שתופש ביחד את הצורה המופשטת ואת הצורה החומרית ,ומפשיט מהצורה
החומרית את הנקודה של חיות הצורה המופשטת שיש בה .מפשיט את הזיו קלסתר מיפי התואר ,כלומר יכול
לראות ביפי התואר ,החומר ,את הצורה המהותית ,ובזה לאחד את הצורה המהותית עם החומר ,ובשורש העניין
הוא מאחד את הבריאה עם בוראה ,את החלל הפנוי של הצמצום עם האין סוף שסביבו .זה כח מיוחד של גילוי
האחדות האלהית שאין לשום בריה מלבד האדם ,גם לא למלאכים ,כי אין להם גוף ויצר הרע ,לכן לא ניתנה להם
תורה כמו שנאמר בתלמוד במסכת שבת פ"ט א'.
ובהקדמת הרמב"ם לפרק חלק כתב" :כל שכן בעולם הרוחני והוא העולם הבא ,שנפשותינו משכילות שם מידיעת
הבורא יתברך כמו שמשכילים הגופים העליונים או יותר ".וקשה להבין כיצד ייתכן 'יותר' מהגופים העליונים
שהרי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ב' הלכות ז'-ח' ,ושם ג' ט' ,כתב שמעלת השגתם של הגופים העליונים היא
הרבה מעל מעלת השגת האדם .אלא ההשגה המופשטת כלשעצמה היא מרובה בגופים העליונים יותר ,אבל
האיחוד של הצורה החומרית עם הצורה המופשטת ,שיש בו גילוי מיוחד של אדות הבורא ,שהאחדות ניכרת על
רקע אפשרות הפירוד כמו שאור ניכר על רקע אפשרות החושך ,זה יש באדם יותר ,ולכן יש בחינה אחת שלפיה
הוא יותר ,ולכן כתב הרמב"ם "או יותר" ,כי זה ספק אם ללכת לפי הבחינה המופשטת כשלעצמה או לפי מה שיש
איחוד של החומרי והמופשט ,ולכן זה לא וודאי יותר אלא רק "או יותר".
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(גרסה מוקדמת של הביאור על הפרק הזה ,שנפסקה באמצע:

"הביאור של הפרק הזה הוא בהמשך לפרק הקודם ,שהתבאר במאמרים ומקורות נלווים מאמר .1שם
התבאר עניין ההשגה השכלית ,שהיא כמו שתי שלהבות שסמוכות זו לזו שהן מתאחדות .הנפש דומה
לשלהבת נר ,כי יש בה העדר ,כיסופים ,היא כלה בכיסופיה לשלם שאליו היא שייכת .כמו להבה שהיא
כליון ,ובזה קיומהַ " ,וי ֵָרא מַ לְ אַ ְך ְי ֹהוָה אֵ לָיו בְ לַבַ ת אֵ ש ִׁמתוְֹך הַ ּסְ נֶּה ַוי ְַרא וְ הִׁ נֵה הַ ּסְ נֶּה בֹעֵ ר בָ אֵ ש וְ הַ ּסְ נֶּה אֵ ינֶּנּו
ֻאכָל".
זו ה הגדרה של חיים ,הכיסופים שבוערים ומשיגים את ה'יש' שאליו הם נכספים ,ושוב חוזר ההעדר ותמיד
מתחדשים בהם כיסופים מחדש .כל פעם הם משיגים יותר ומתמלאים ואז נכספים להשיג עוד .כשהכיסופים של
הנפש נפגשים עם כיסופים של משהו אחר ,כשהחיים של הנפש נפגשים עם חיים אחרים ,הם מבינים אותם ,יודעים
אותם .כששני יתומים נפגשים הם יודעים זה מה בליבו של זה .ההשגה של צורת האילן או האבן היא ההשגה
בחיים שבהם ,באהבה שבהם .וכמו שכתב אבן סינא במאמר על האהבה שבכל יש אהבה ,גם בדוממים ,וזה שורש
המציאות והחיים של הכל (וכן מבואר גם במורה נבוכים ב' ד' ,שכל הגלגלים נעים מכח תשוקתם לאהוב ,לשכל
הנפרד השייך להם ,שממנו משתקף להם האל האחד .והעולם של ארבעת היסודות גם הוא נע כמו הגלגלים
מתשוקתו לאהוב ,הוא השכל הפועל שבו משתקף לו האל האחד .ואלה דברי אריסטו במטאפיזיקה למבדא).
האילן או האבן או כל דבר ,הוא 'עצם' ,כלומר צורה מלובשת בחומר .החומר הוא ההעדר מצד עצמו ,כשלעצמו,
והצורה היא הציור של מה שהוא חסר .למשל אשה עקרה מצד עצמה יש בה כאב סתמי .הכאב של געגוע לילד
מחייב תפישה במושג 'ילד' שהוא מחוץ לעצמה .אם מסתכלים בעצמה בלבד אין שם 'ילד' אלא רק חסרון חסר
פשר .החסרון הזה הוא החומר ,הוא נכסף לצורה ,הצורה היא המושכל שמחוץ למשיג ,במקרה של עקרה הוא
ציור הילד שאליו היא מתגעגעת .וכמו בשיר של רחל על אורי ,שהיא ציירה ילד חי ממש ,אפשר לראות אותו
ולהרגיש את נשימתו ויופיו ונפשו ,והוא מצוייר רק מכח הגעגוע.
האיחוד של חומר וצורה ביחד הוא החיים ,התנועה הבלתי פוסקת של כיסופים שנובעים מהחסרון שהוא החומר,
אל הצורה שהיא הציור של היש .הנפש היא 'עצם' חי שהוא חומר וצורה ,וכשהיא נפגשת ב'עצם' אחר היא מייד
משיגה את חייו וכיסופיו ומתאחדת איתו וזו ההשגה השכלית.
כעת יש לשאול היכן בתוך זה נמצאת הצורה החומרית החיצונית של עצם .צורה חומרית היא התואר או התבנית
שלו ,הקווים החיצוניים של הגוף החומרי שלו .צורתו המהותית של האדם היא 'חי חושב' .חושב פירושו שואל,
מחפש ,מבקש ,נכסף .מי שפוגש אותו אם יש בו גם חיים כאלה משיג את כיסופיו וחייו ומתאחד איתם .אבל לאדם
יש גם תואר חיצוני ,תווי פנים ,עיניים אוזניים אף וכו' ,ראש ידיים ורגליים וכו' .ולכל אחד יש תואר מיוחד לו.
השואל כאן שוא ל שהתואר הזה הוא דבר שהשכל יכול לראות בלי מניעה ,השכל הרי יכול לתפוש צורה
גיאומטרית כמו משולש ,וכך גם תווי פנים מסויימים של אדם מסויים ,והשכל יכול להפריד את התווים האלה
מהחומר של האדם ולראות אותם כצורה בלי חומר .אם כן למה אנו מייחסים את ההשגה השכלית רק לצורה
המהותית ולא לצורה החומרית.
מאחרי השאלה הזו מסתתר שיש משמעות לצורה החומרית ,אם אדם בא לחכם לשמוע על כיסופים לאל ,ובמקרה
החכם הזה אינו ישיש מקומט אלא אשה שנראית כמו ונוס ,יש לזה השפעה .הכיסופים מושכים אותנו לשמוע
עליהם ולהתחבר ולגעת כי יש בהם יופי ,ואם היופי הזה משתקף גם בצורה החומרית זה)"...
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 - 11דברי האר"י בספר עץ חיים על הצמצום (עץ חיים שער א ענף ב)
בענין א"ס ב"ה [אין סוף ברוך הוא] .איך היה התחלת אצילות העולמות הנאצלים ממנו וגם חקירה גדולה ומחלוקת
עצום נחלקו בו כל המקובלים כולם כי יש מי שכתב כי הי"ס [הי' ספירות] הם כסדר י' מדריגות זו אחר זו וזו
למטה מזו .ויש מי שכתב כי סדר עמידתן דרך קוים ימין ושמאל ואמצע והם ג"ס [ג' ספירות] חח"ן [חכמה חסד
נצח] זו על גב זו בקו ימין ,וג"ס בג"ה [בינה גבורה הוד] זו על גב זו בקו שמאל ,וד"ס [וד' ספירות] כתי"ם [כתר
תפארת יסוד מלכות] זו ע"ג זו בקו האמצעי.

ורבים יחכמו ויאמרו כי הם בצורת גלגלים עגולים זה תוך זה וזה מקיף וסובב לזה .והנה מי שיסתכל בדברי רשב"י
בס' הזוהר והתיקונים וכן בספר הבהיר (לר' נחוניא בן הקנה) ימצא בדבריהם מאמרים שונים ומחולפים נוטים
לכאן ולכאן והמקובלים האחרונים (נבוכו בזה) נלאו יותר לחקור ולא יכלו כי קושיא גדולה וחזקה הולכת ומסערת
עליהם באמרם מאחר שהא"ס [שהאין סוף] שוה בכל בחי' [בחינה] השוואה גמורה לא יצדק בו מעלה ומטה פנים
ואחור כי כל הכינונים האלו מורים הם היות קצבה וגבול ותחום ומדה באור א"ס העליון ח"ו [חס וחלילה] וכן
נודע שאור א"ס [אין סוף] נוקב ועובר בעובי כל ספי' [ספירה] וספי' ומלגאו [מבפנים] כל ספי' [ספירה] וספי'
ואסחר לון מלבר [ומסובב אותן מבחוץ] לכל ספי' וספי' כנזכר בספר הזוהר [ .]...וא"כ מאחר שכל הי"ס [י'
ספירות] קרובות בהשוואה אל הא"ס [האין סוף] וכולם מקבלים ממנו אור בעצמו ,אם כן מה הפרש בין זה לזה
ובמה תתעלה כל ספי' מחברתה כיון שמדרגות כולם שוים כנ"ל (מבו"ש ש"א ח"א פ"ד).
והנה הא מת הוא שאלו ואלו דברי אלהים חיים וכולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת אמנם ההפרש שבין ב'
הסברות הנ"ל אם הם כסדרן י' מדרגות זו למעלה מזו אם הם בדרך קוים .זה הענין יתבאר לקמן בעז"ה בענין עולם
הנקודים איך קודם תיקונם היו כסדרן זה למעלה מזה אבל אחר התיקון היו כסברא האחרת והיו בציור ג' קוים
כנ"ל .ואמנם ההפרש שיש בין ב' הסברות אם הם בדרך קוים או בעגולים זה תוך זה נבאר בעז"ה בענף זה ושים
לבך בדברים שיתבארו עתה ומהם תשכיל כל מוצא דבר כי ב' הסברות נכוחות ואמיתיים כי ב' בחינות היו בענין
הי"ס :א' הוא בחי' היותם עגולים בציור י' עגולים זה תוך זה וגם היה בהם בחי' אחרת והוא היותם י"ס ביושר
דרך ג' קוים כמראה אדם בעל ראש וזרועות ושוקיים וגוף ורגלים כמו שאכתוב היטב כולו בענפים בעז"ה לקמן
וזהו ביאורם:
דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום פנוי
בבחי' אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מן אור א"ס [אין סוף] פשוט ההוא ולא היה לו בחי' ראש ולא בחי'
סוף אלא הכל היה אור א' פשוט שוה בהשוואה אחת והוא הנקרא אור א"ס .וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא
העולמות ולהאציל הנאצלים להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכנוייו אשר זאת היה סיבה בריאת
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העולמות כמבואר אצלינו בענף הא' בחקירה הראשונה .והנה אז צמצם את עצמו א"ס בנקודה האמצעית אשר בו
באמצע אורו ממש (אמר מאיר בערכינו אמר הרב זה וק"ל [וקל להבין]) וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי
סביבות הנקודה האמצעית ואז נשאר מקום פנוי ואויר וחלל רקני מנקודה אמצעית ממש .והנה הצמצום הזה היה
בהשואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההוא באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו
בהשוואה גמורה ולא היה בתמונת מרובע בעל זויות נצבת לפי שגם א"ס צמצם עצמו בבחי' עגול בהשוואה א'
מכל צדדים והסיבה היתה לפי שכיון שאור הא"ס שוה בהשוואה גמורה הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה
א' מכל הצדדים ולא שיצמצם עצמו מצד א' יותר משאר הצדדים .ונודע בחכמת השיעור שאין תמונה כ"כ שוה
כמו תמונת העיגול משא"כ בתמונת מרובע בעל זויות נצבת בולטות וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות
ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום הא"ס בבחי' עיגו,ל והסיבה הוא בעבור שהוא שוה בכל מידותיו כנ"ל [ .]...עוד
יש סיבה אחרת והוא בעבור הנאצלים אשר עתיד להאצילם אחר כך בתוך המקום החלל ההוא הריק ופנוי כנ"ל.
והענין הוא כי בהיות הנאצלים בתמונת העגולים הנה אזי יהיו כולם קרובים ודבוקים בא"ס הסובב אותם בהשוואה
א' גמורה והאור והשפע הצריך להם יקבלום מן א"ס מכל צדדיהם בשיקול אחד ,מה שאין כן אם היו הנאצלים
בבחי' מרובע או משולש וכיוצא בשאר תמונות כי אז היה בהם זויות בולטות קרובות אל הא"ס יותר משאר
צדדיהם ולא היה מקבלים אור א"ס בהשוואה אחת .ובסוף ענף ג' יתבאר טעם למה הוצרך ענין הצמצום הזה ומה
ענינו:
(מהדורא בתרא :ענין הצמצום הזה הוא לגלות שורש הדינין כדי לתת מדת הדין אח"כ בעולמות וכח ההוא נקרא
בוצינא דקרדינותא כמו חטי קרדינותא):
והנה אחר הצמצום הנ"ל אשר אז נשאר מקום החלל ואויר פנוי וריקני באמצע אור הא"ס ממש כנ"ל [כנאמר לעיל]
הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים ויצורים והנעשים ואז המשיך מן אור א"ס קו א' ישר
מן האור העגול שלו מלמעלה למטה ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא .וראש העליון של הקו נמשך מן הא"ס
עצמו ונוגע בו .אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור א"ס ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור א"ס
למטה .ובמקום החלל ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם וקו זה כעין צנור דק א' אשר בו מתפשט
ונמשך מימי אור העליון של א"ס אל העולמות אשר במקום האויר והחלל ההוא.
ונבאר עתה קצת ענין חקירת המקובלים לדעת איך יש ראש תוך סוף בספירות הנ"ל .אמנם בהיות כי הקו ההוא
ראשו נוגע באור א"ס מצד העליון וסופו אינו נמשך למטה עד מקום אור הא"ס הסובב תחת העולמות ואינו דבוק
בו לכן אז יצדק בו ראש וסוף כי אם דרך ב' הקצוות היה מקבל שפע הא"ס היו ב' הקצוות בחי' ראשים שוים זה
לזה ולא היה אז בחי' מעלה ומטה .וכן אם היה הא"ס נמשך מכל סביבות צדדי המקום החלל ההוא לא היה לא
מעלה ולא מטה לא פנים ולא אחור לא מזרח ולא מערב וצפון ודרום אך בהיות אור א"ס נמשך דרך קו א' וצינור
דק בלבד יצדק בו מעלה ומטה פנים ואחור מזרח ומערב וכמ"ש בע"ה בענף זה בכלל דברינו:
והנה בהיות אור הא"ס נמשך בבחי' קו ישר תוך החלל הנ"ל לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה .אמנם היה מתפשט
לאט לאט [כמובן זה רק משל ,הרי לא מדובר במה שנתון תחת הזמן שהוא רק החומר .ניר שטרן] ,רוצה לומר כי
בתחלה התחיל קו האור להתפשט שם ותכף בתחלת התפשטותו בסוד קו נתפשט ונמשך ונעשה כעין גלגל אחד
עגול מסביב והעגול הזה היה בלתי דבוק עם אור הא"ס הסובב עליו מכל צדדיו שאם יתדבק בו יחזור הדבר לכמות
שהיה ויהיה מתבטל באור א"ס ולא יתראה כחו כלל ויהיה הכל אור א"ס לבד כבראשונה לכן העיגול הזה סמוך
אל עיגול הא"ס ובלתי מתדבק בו .וכל עיקר התקשרות ודביקות העגול הנאצל ההוא עם א"ס המאציל הוא ע"י
הקו ההוא הנ"ל אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן א"ס ומשפיע בעיגול ההוא והא"ס סובב ומקיף עליו מכל צדדיו
כי גם הוא בב חי' עגול סביב עליו ורחוק ממנו כנ"ל כי הוא מוכרח שהארה א"ס בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד.
כי אם היה האור נמשך להם דרך גם מכל סביבותיהם היו הנאצלים בבחינת המאציל עצמו בלתי גבול וקצבה ולא
עוד אלא אפי' גם הקו ההוא דק מאד ולא בהתרחבות גדול כדי שיהיה האור הנמשך אל הנאצלים במדה וקצבה
אשר לסיבה זו נקרא הנאצלים י' מדות וי"ס להורות שיש להם מדה וקצבה ומספר קצוב משא"כ בא"ס [ .]...דכל
ספי' אית לה שם ידיע [יש לה שם ידוע] ומדה וגבול ותחום ובהיות הקו דק ימשיך להם שפע כדי צרכם בלבד
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בערך היותם נאצלים ולא יותר מדאי בערך היותם מאצילים .והנה העגול הזה הראשון היותר דבוק עם הא"ס הוא
הנקרא כתר דא"ק [דאדם קדמון] ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט וחזר להתעגל ונעשה עגול ב' תוך
עיגול הא' וזה נק' עיגול החכמה דא"ק .עוד מתפשט יותר למטה וחזר להתעגל ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הב'
ונק' עיגול בינה דא"ק ,ועד"ז היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עגול י' הנק' עיגול מלכות דא"ק הרי נתבאר ענין
הי"ס שנאצלו בסוד י' עיגולים זה תוך זה וכ"ז הוא בחי' עשר ספירות הכוללות דרך סתם כל בחי' העולמות כולם.
אמנם מבואר ופשוט הוא שכמה מיני עולמות נאצלו ונבראו ונוצרו ונעשו אלף אלפים ורבוא רבואות וכולם כא'
הם תוך המקום החלל הנ"ל ואין דבר חוצה לו [הרי י ששם את האין סוף הפשוט ,אלא מבחינת הנבראים זה העדר
גמור ,כמו שעבור טיפה להתמזג עם הים זה העדר גמור] .והנה כל עולם ועולם יש בו י"ס פרטית וכל ספי' וספי'
פרטית שבכל עולם ועולם כלול מי' ספי' פרטי פרטית וכולם הם בצורת עיגולים זה תוך זה וזה לפנים מזה עד אין
קץ ומספר וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה ע"ד תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים .והנה הבחי' המחברת כל
העיגולים יחד הוא ענין קו הדק הזה המתפשט מן הא"ס ועובר ויורד ונמשך מעיגול אל עיגול עד סיום תכלית
כולם כנ"ל ודרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל א' וא' מהם והרי נתבאר בחי' העיגולים של הי"ס:
ועתה נבאר בחי' הב' שיש בי"ס [בי' ספירות] הלא הוא בחי' אור היושר כדמיון ג' קוים כצורת אדם העליון .והנה
דרך הקו הנ"ל המתפשט מלמעלה למטה אשר ממנו מתפשטים העיגולים הנ"ל גם הקו ההוא מתפשט ביושר
מלמעלה למטה מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש מלמעלה
למטה כלול מי"ס בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה כלול מרמ"ח אברים מצטיירים בציור ג' קוים ימין ושמאל
ואמצע כלול מי"ס בכללות וכל ספי' וספי' מהם נפרטת לי"ס עד אין קץ ע"ד הנ"ל בענין הי"ס שהם בדרך
העיגולים .והנה בחי' זאת הב' נקרא צלם אלהים ועליה רמז הכתוב באומרו ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם
אלהים וכמעט כל ס' הזוהר והתיקונים רוב דבריהם כולם מתעסקים בבחי' ב' הזאת בלבד כמו שביארתי היטב
ב מקום אחר ,והרי בזה יתקיימו ב' הסברות הנ"ל כי יש ב' בחי' דרך עיגולים ודרך קוים ושתיהם כא' טובים דברי
אלהים חיים .ובזה יתישבו לך כמה מאמרים הנראים כחלוקים זה עם זה בענין סדר ומצב הי"ס .גם יתבאר לך
החקירה הנ"ל איך יהיה ראש וסוף מעלה ומטה בענין הי"ס והנה הוא מבואר בכל ב' בחי' אלו .הא' בחי' הי"ס
בציור עגולים זה תוך זה וזו פשוט הוא שעיגול הסובב על כולם שהוא גלגל הכתר הנה הוא דבוק עם הא"ס יותר
מכולם ולכן משובח .אמנם גלגל הב' הנקרא חכמה יש הפסק בינו ובין הא"ס .והוא גלגל הכתר לכן מעלתו למטה
ממעלת הכתר .וכן גלגל הבינה הוא רחוק מן הא"ס שיעור ב' עיגולים ומעלתו למטה ממעלת החכמה ועד"ז כל
עיגול ועיגול מכל העולמות כולם אשר בתוך החלל כל הקרוב אל אור א"ס יותר מחבירו הוא עליון מאד ומשובח
מחבירו עד שנמצא כי העולם הזה הארציי החומרי הוא נקודה האמצעי תיכונה תוך כל העיגולים כולם בתוך כל
המקום החלל ואויר הפנוי הנ"ל וגם הוא מרוחק מן הא"ס הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם וע"כ הוא כ"כ
גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים והבן זה היטב.
ועוד יש סיבה ב' היא קרובה אל הנ"ל כי הנה נתבאר איך הקו הנמשך מן הא"ס היה מתפשט ואח"כ מתעגל
ומתפשט יותר למטה ומתעגל עד סיום תכלית כל העיגולים ועיגול המתהוה ראשון במקום ראשית הקו הנה הוא
מעולה ומשובח מכל העיגולים אשר תחתיו כי הנה הוא נמשך מראש הקו .ועוד כי הנה הוא מקבל הארה בהיותו
במקום גבוה יותר מכולם .וזה העיגול העליון שבכולם יהיה נק' מעלה והעיגול היותר פנימי הוא אמצעי ותיכון
שבכולם אשר הוא תחתון שבכולם אשר הוא מקבל האור מתחתית הקו ההוא יהיה נק' מטה .ובענף ג' בענין יו"ד
עיגולים דעולם הנקודים יתבאר איך גם בחי' י"ס של העיגולים יש בהם בחי' קוים ממש עם היותם עיגולים מלבד
בחי' הי"ס של היושר הנעשה בציור מראה אדם ע"ש ושם תכלית דרוש העיגולים ושם יתבאר לך איך גם בי"ס
העיגולים יצדק בהם ימין ושמאל ואמצע עם היותן כדמיון עיגולים זה תוך זה .והנה גם בבחי' ב' של יושר שהוא
בציור אדם יצדק שם מעלה ומטה פנים ואחור כי פשוט הוא שהקרוב אל ראשית הקו יהיה ראש ושלמטה ממנו
יהיה גוף ושלמטה ממנו יהיה רגלים וכיוצא בשאר פרטי פרטות .ובענף ג' יתבאר ג"כ בענין יו"ד עיגולים דא"ק
ע"ש .והנה ענין זה שנתבאר בענף זה איך כל העולמות הם בבחי' עיגולים זה תוך זה כגלדי בצלים והוא בחי' א'
נרמז בזוהר בהרבה מקומות []...
נתבאר ענין ב' בחי' שיש בי"ס א' בחי' עיגולים וא' בחי' יושר כמראה אדם:
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מהדורא תנינא [גרסה שונה של אותו מאמר]:
הקדמה אחת כוללת מן הא"ס [האין סוף] עד הזעיר אנפין.
דע כי תחלת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אור א"ס ב"ה [ברוך הוא] ולא היה שום חלל ושום אויר פנוי
אלא הכל היה אור א"ס וכשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא הנבראים לסיבה נודעת והוא ליקרא רחום וחנון
וכיוצא ואם אין בעולם מי שיקבל רחמיו ממנו איך יקרא רחום וכן עד"ז שאר הכנויים הנה צמצם עצמו באמצע
האור שלו בנקודת המרכז האמצעי אל הסביבות והצדדים ונשאר חלל בנתיים .וזה היה צמצום א' של המאציל
העליון וזה המקום חלל עגול בשוה מכל צדדין עד שנמצא עולם האצילות וכל העולמות נתונים תוך עגול זה ואור
א"ס מקיפו בשוה .והנה כאשר צמצם עצמו אז דרך צד א' מן החלל המשיך דרך קו א' ישר דק כעין צנור אור א'
הנמשך מן הא"ס אל תוך החלל וממלא אותו אבל נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך החלל ובין אור הא"ס המקיף
את החלל שאם לא כן יחזור הדבר לכמות שהיה ותחזור ותתחבר האור הזה שבתוך החלל עם הא"ס כבראשונה
יחד ,ועל כן לא נתפשט ונמשך האור רחב אל תוך החלל רק דרך קו א' דק לבד ודרך קו הזה נמשך ויורד אור א"ס
א ל תוך החלל העגול שהוא הנאצל ועי"כ [ועל ידי כן] מתדבק המאציל בנאצל יחד .ולא עוד אלא אע"פ שכל
האצילות עגול והא"ס מקיפו מכל צדדיו בשוה עכ"ז [על כל זה] אותו המקום הנשאר דבוק בו ממש ונמשך ממנו
ראש הקו הזה נק' ראש האצילות העליונה וכל מה שנמשך ונתפשט למטה נקרא תחתית האצילות ועי"כ נמצא
שיש בחי' מעלה ומטה באצילות דאל"כ לא היה בחי' ראש ורגלים מעלה ומטה באצילות .והנה האור הזה
המתפשט תוך החלל הזה הנה הוא נחלק לב' בחי' הא' הוא שכל האורות שבתוך החלל הזה מוכרח הוא שיהיה
בבחי' עגולים אלו תוך אלו .והמשל בזה אור ספירת הכתר עיגול א' ובתוך עיגול זה עגול חכמה וכיוצא בזה עד
תשלום י' עגולים שהם י"ס דא"ק [י' ספירות דאדם קדמון] ואח"כ י' עגולים אחרים והם י"ס דעתיק ואח"כ בתוכם
י' עגולים אחרים והם י"ס דא"א ואח"כ בתוכן י' עגולים אחרים והם י"ס דאבא אלו תוך אלו עד סיום כל פרטי
אצילות וכל עגול מאלו יש אור מקיף אליו כמוהו ג"כ עגול אחר כמוהו נמצא שיש אור פנימי ואור מקיף וכולם
בבחי' עגולים .והבחי' הב' הוא כי הנה באמצע כל האצילות העגול הזה מתפשט דרך קו ישר בחי' אור דוגמת
העגול ממש רק שהוא ביושר ויש בו בחי' א"א [אריך אנפין] ואו"א [ואבא ואמא] וזו"ן [וזכר ונקבה] וכולם ביושר,
ולבחי' זו קראו בתורה את האדם בצלמו בצלם אלהים כמ"ש ויברא אלהים את האדם בצלמו וגו' כי הוא קו ישר
ומתפשט בדרך קוים וכמעט כל ס"ה [ספר הזוהר] והתיקונים אינם מדברים אלא בזה היושר כמ"ש בע"ה:
ודע כי יש בזה האצילות מיני עולמות לאין קץ ואין עתה ביאורם אבל נתחיל עתה לבאר עוד פרט אחד הכולל כל
מציאות החלל הזה וממנו מתפשטים כל העולמות כמ"ש בע"ה והוא בחי' מציאות א"ק []אדם קדמון לכל
הקדומים הנז' בס' הזוהר ותיקונים ואחריו נמשך סדר כל המדרגות כולם .דע כי בזה החלל נאצל א"ק לכל הקדומים
ויש בו מצי אות י"ס והם ממלאין כל החלל הזה אמנם בתחלה יצאו י"ס דרך עגול אלו תוך אלו ואח"כ בתוך
העיגולים נמשך דרך יושר כציור אדם א' באורך כל העגולים הנ"ל בציור הזה ואין אנו עסוקים כלל בבחי' עגולים
רק בבחי' יושר לבד ולקמן אבאר בע"ה עוד מציאות העגולים והיושר מה עניינם .והנה ע"י הצמצום הזה הנ"ל
אשר נעשה האדם הנ"ל היה בו בחי' עצמות וכלים כי צמצום האור גורם מציאות הוויות הכלים כמ"ש לקמן בע"ה
ואין לנו רשות לדבר יותר במקום גבוה כזה והמשכיל יבין ראשית דבר מאחריתו כמ"ש בע"ה בדרושים אחרים
הבאים לפנינו .ואמנם אינו כלי ממש אלא שבערך האור שבתוכו נק' כלי .אמנם הוא זך ובהיר בתכלית הזכוך
והדקות והבהירות .והנה הא"ק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה מן קצה העליון עד קצה התחתון (פי' ולא עד
בכלל) בכל חלל האצילות הנ"ל ובזה האדם נכללין כל העולמות כמ"ש בע"ה אבל בבחי' פנימית ועצמותו של
אדם זה אין אנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל .אמנם נתעסק ונדבר במה שנאצל ממנו והוא כי הנה להיות אור א"ס
גדול מאד לכן לא היו יכולין לקבל אם לא באמצעות הא"ק [האדם קדמון] הזה ואפילו מזה הא"ק לא היו יכולין
לקבלו אם לא אחר יציאת האור חוצה לו דרך הנקבים והחלונות שבו שהם אוזן חוטם פה עינים כמ"ש בע"ה
[בעזרת השם]"
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Chapter Ten.
Remark: Concerning the constitutive essential
You must know that everything that has a quiddity is realized either as existing in
individuals or as conceived in the mind, only inasmuch as its parts are present with it. If
it has a reality other than its being in existence in one of these two modes of existence,
and it is not constituted by it, then existence is a concept added to its reality - [either as] a
concomitant [or as] a non-concomitant .
Also the causes of its existence are other than the causes of its quiddity. Humanity, for
example, is in itself a certain reality and quiddity, and its existence in individuals or in
the minds is not constitutive of it but is [only] added to it. If concrete existence were
constitutive of it, it would have been impossible to represent the concept [of humanity] in
the soul, free from that which is its constitutive part. And thus, it becomes impossible for
the comprehension of humanity to be realized as existing in the soul [Inati remark 29:

"Ibn Sina's point here is the following: if the concrete existence is constitutive of the
quiddity, then it would be impossible to represent the quiddity in the soul without its
concrete existence - for you cannot eliminate any constitutive part without at the same
time eliminating the quiddity. But the quiddity can be represented in the soul without its
concrete existence. Hence. concrete existence is not a constitutive part of the quiddity].
[If, on the other hand, the existence of the quiddity in the mind is constitutive of the
quiddity, then] there is doubt as to whether or not [humanity] exists concretely. As for the
human being, it is appropriate that there be no doubt concerning his existence, not by
virtue of the comprehension of him, but by virtue of the perception of his parts. It is for
you to find in other ideas an example of what we are trying to show. Thus all the
constitutives of the quiddity enter the quiddity in the concept, even though they do not
come to mind separately; as many things known do not come to mind, but if they do, they
are represented [in the soul]. The essentials of a thing, according to the acknowledgement
of this place in the logic, are these constitutives .
Because the primary nature in which there is no difference other than in number, such as
humanity, is constitutive of the particular individual coming under it, and which the
individual exceeds by his own properties [only], it is then also essential.
Chapter Eleven
Remark: Concerning the non-constitutive concomitant accidental
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As for the non-constitutive concomitant, properly designated by the name "the
concomitant," even though the constitutive is also a concomitant, it is that which
accompanies the quiddity without being a part of it. An example of this is the triangle
having its angles equal to two right angles. This and similar concomitants necessarily
accompany the triangle in its proportions, but [only] after the triangle is constituted by its
three sides [  מה שסכום זוויותיו הוא מאה ושמונים.הגדרת המשולש היא שהוא מצולע בעל שלוש צלעות
 אע"פ שזה נלווה שיהיה בהכרח תמיד.מעלות אינו חלק מההגדרה שלו ולכן זה רק נלווה.
1025 ועיין בזה בסוף מטאפיזיקה דלתאa .]30-34
If [concomitants] such as these were constitutive [  הכרחי לה באותה,כלומר מה שמהווה את המהות
]מידה כמו ההגדרה שלה, the triangle and similar things would be composed of an infinite
number of constitutives .
If the concomitance [of qualities] such as these were without an intermediate, they would
be known as having concomitance necessarily. and thus could not be eliminated from the
imagination. even though they are non-constitutive. [But] if they have an intermediate
which makes them evident, they would be known as necessary through it .
By "the intermediate" I mean that which is linked to our saying, "because it is," when it is
said, "because it is such." If this intermediate [1] is constitutive of the thing, the
concomitant is not constitutive of [the intermediate] because the constitutive of the
constitutive is constitutive. Rather it is also a concomitant of [the intermediate,]
If the intermediate requires an intermediate, there would be an infinite regress. Thus, it
would not be an intermediate; but if it does not require [an intermediate], it would then
be a concomitant whose concomitance is evident without an intermediate.
If the intermediate [2] is a prior concomitant, and requires the mediation of another
concomitant. or constitutive, not leading to a concomitant without an intermediate, there
will also be an infinite regress .
Thus there must be in every state, [logical or otherwise], a concomitant without an
intermediate. And it has been shown that this kind of concomitance cannot be eliminated
from the imagination. Thus, do not pay attention to him who says that whatever is nonconstitutive can be eliminated from the imagination. Among the examples of that is every
number's being equal to another or unequal.
Chapter Twelve
Remark: Concerning the non-concomitant accidental
As for the predicates which are neither constitutive nor concomitant, they are all the
predicates which may be separated from the subject, either in a quick or in a slow manner
and either with facility or with difficulty. Examples of this are for a human being to be
youthful or old, standing or sitting.
Chapter Thirteen Remark: [Concerning the accidental]
594

Since the constitutive is called "essential," that which is not constitutive, be it
concomitant or separable, may then be called "accidental," including that which is called
"an accident." This we will discuss later.
[Inati remark 37: I.e. the common accident. But the accidental, to Ibn Sina, covers more
than that; it covers every non-constitutive quality, i.e., property - be that concomitant,
such as "the capacity of laughter" for "human being," or separable, such as "writing" for
"human being"; and the common accident - be that concomitant, such as "black"' for "the
black human being,'' which he shares with "crow," or separable, such as "black" for "the
desk" In other words, the accidental covers every non-essential concomitant and every
separable quality.]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pages 60-63
Chapter Sixteen
Remark: Concerning the various types of that which is stated as the answer to the
question, "What is it?"
You must know that the types of [answer] which indicate what a thing is, without change
in the comprehension of the technical use, are three.
The first [indicates] absolute particularity, as the definition [or] name indicates the
quiddity, such as "rational animal" indicates "human being."
The second type [indicates] absolute community, as does the required answer in the
question, "What is the group of different [beings] which consists of, for example, a horse,
an ox, and a human being ?" There, it is not necessary and not good to answer anything
but "animal.'' As for that which is more general than "animal," such as "body," it is not a
common quiddity for them but is a part of a common quiddity. "Human being," "horse,''
and the like are, on the other hand, of a more particular signification than that which is
embraced in that quiddity.
lf we assume that that which is sensible and that which voluntarily moves by nature share
in being constitutives of and equivalent to that totality, still they do not indicate the
quiddity. This is so because the comprehension of "that which is sensible," "that which
voluntarily moves [by nature]," and that which resembles them by way of
correspondence, [indicates] a thing having the power to sense or the power to move.
Similarly the comprehension of "that which is white" [indicates] a thing having
whiteness. As for what those things are, that does not enter in the comprehension of these
expressions except by way of concomitance, as when outside knowledge indicates that
none of these things can be other than a body .
When we say, "Such an expression indicates such a thing," we are only referring by that
to the manner of correspondence or implication, and not to the manner of concomitance,
How [could this be otherwise], when that which is indicated by way of concomitance is
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indefinite? Further, if that which is indicated is considered such by way of concomitance,
then that which is non-constitutive could properly be said to indicate what a thing is.
"That which laughs," for example, would then by way of concomitance indicate "rational
animal." But all had agreed that something like this is not appropriate, for what is under
consideration, as the answer to the question, "What is it?" Rather it is to say of this group.
"They are animals." We find that the name "animal,'' as subject, corresponds to the
totality of the common constitutives which [the members of this group] share to the
exclusion of that which is proper to [every one of them]. That which is of the same
character as [these common constitutives] is a general principle, free only from that
which is proper to every individual of this group.
As for the third type, [it indicates] both that which is common and that which is
particular." For example, when asked about a group consisting of Zayd, Amr and Khalid,
"What are they?" the appropriate answer in accordance with the previously mentioned
condition is that they are human beings. And again, when asked about Zayd alone, "What
is he?" - I do not say, "Who is he?" - the appropriate answer in accordance with the
previously mentioned condition is that he is a human being. This is so because what is
over and above humanity in Zayd are accidents and concomitants, due to causes in the
matter from which he was created in his mothers womb, and others which occurred to
him [later on]. It is not difficult for us to suppose that the contraries of [these accidents
and concomitants] occur at the beginning of his formation; [yet] he remains himself. But
this is not how humanity is related to him, nor how animality is related to humanity and
horseness. This is so because the formation of the animal which is made into a human
being is either completed by means of that which makes him into [a human being], in
which case he becomes a human being; or it is not completed, in which case he does not
become either that animal or that human being .
The previously mentioned assumption would not be possible if [animal] were not
accompanied by qualities that make him a human being, but were accompanied by their
contraries or qualities other than they. He would then be formed into an animal which is
not a human being, such as a horse. [yet would remain] that [animal] in himself. Rather,
what makes him into an animal is only that which is prior to him and which makes him
into a human being. If he were [considered] under an aspect other than this. he would,
then, be judged in a manner other than this. But that is not the concern of the logician.
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 ובעניין החילוק, דברי אלפראבי בעניין אפשרי המציאות והכרחי המציאות- 13
בין מהות למציאות
להרמיזות וההערות מטאפיזיקה ה פרק ב
 לכן כאן,מתוך המאמר של אמיל פקנהיים (המאמר עוסק גם בהרבה דברים שאינם צריכים לענייננו
:)העתקתי מדבריו את מה שצריך לענייננו
"Everything that is belongs to one of two kinds. In the case of beings of the first kind,
existence is not involved in their essence. These are called "of possible existence". In the
case of a being of the second kind, its essence does involve existence. This is called
"necessarily existent". To suppose that which is of possible existence as being nonexistent involves no contradiction; for in order to exist this being requires a cause other
than itself. And if it is neces- sary, it has become necessarily existent through something
outside itself. It follows therefore that this being is per se never other than of possible
existence, and that it is neces- sarily existent ab alio ...1"
1

Philosophische Abhandlungen, ed. F. Dieterici (Leiden 1890), p. 57, cf. also pp. 66 ff.,
especially p. 67: "The existence of a thing which is due to a cause outside itself is neither
impossible per se, - for then it could not exist - , nor is it per se necessary, - for then it
could not owe its existence to an external cause -: the existence of such a thing is per se
possible" (cf. infra p. 9).

:דברי אבן סינא בספר ההצלה בעניין זה
The necessary being is that which, if assumed to be non- existent, involves a
contradiction. The possible being is that which may be assumed to be non-existent or
existent without involving a contradiction ..... The necessary being may be so either per
se or not per se. In the former case, a contra- diction is involved if it is assumed to be nonexistent..... As for the being which is necessary but not per se, this is a being which is
necessary, provided a certain being other than it is given..... Everything that is necessarily
existent ab alio is possibly existent per se ..... Considered in its essence it is possible;
considered in actual relation to that other being it is necessary, and, the relation to that
other being considered as removed, it is impossible."2
2An-Najjah

(1938), pp. 224 ff. (N. Carame, Avicennae Metaphysices Com- pendium
(Rome 1926), pp. 66 ff.). - Cf. also M. Horten, Die Metaphysik Avicennas (Halle 1907), pp.
61 ff., 496, 601 ff., Metaph., (ed. Venet. 1508), tr. I c. 7, f. 73 A; A. M. Goichon, Lexique de
la Langue Philosophique d'lbn Sina (Paris 1938), pp. 381 ff.
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:)עוד מאבן סינא בעניין זה (לא מתוך המאמר של פרופ' פקנהיים
from Kitab al-Najat (The Book of Salvation), second treatise (~1020 AD) translated by
Jon McGinnis and David Reisman (2007)
1. Explaining the Senses of Necessary and Possible
The necessarily existent is the existent, which when posited as not existing, an absurdity
results. The possibly existent is the one that when posited as either existing or non
existing, no absurdity results. The necessarily existent is the existence that must be,
whereas the possibly existent is the one that has no "must" about it in any way, whether
in terms of its existence or nonexistence. ...
Next, the necessarily existent may exist through itself or not through itself. What is
necessarily existent through itself is that which is owing to itself, not to any other thing
... The necessarily existent not through itself is that which becomes necessarily existent
if something other than it is set down. For example, four exists necessarily not through
itself but only when positing two plus two; and burning exists necessarily not through
itself but only when positing contact between the natural active power and the natural
passive power, I mean what causes burning and what is burned .
2. The Necessary through Itself Cannot Be Necessary through Another, and the
Necessary through Another Is What Is Possible
One thing cannot exist simultaneously as necessary through itself and necessary through
another. For if the other is removed or its existence not considered, it must be the case
that either the necessity of its existence remains unchanged, and so the necessity of its
existence is not through another, or the necessity of its existence does not remain, and so
the necessity of its existence is not through itself .
Whatever exists necessarily through another exists possibly in itself. This is because the
necessity of the existence of whatever exists necessarily through another is a
consequence of a given association and relation, but consideration of the association and
relation is different from consideration of the thing itself that has an association and
relation. .. .
In terms of the thing [that exists necessarily through another] itself on its own, it is
something that must exist necessarily, possibly or impossibly. Now it cannot be
something that must exist impossibly, because anything whose existence is impossible
through itself is neither through itself nor through another. Nor is it something that must
exist necessarily, for we have already said that whatever exists necessarily through itself
simply cannot have the necessity of its existence through another. So it remains that with
respect to the thing itself, it exists possibly; with respect to introducing an association
with that other, it exists necessarily; and with respect to disrupting the association with
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that other, it exists impossibly. It itself, however-in itself without condition-exists
possibly .
3. Whatever Is Not Necessary Does Not Exist
It is now clear that what exists necessarily through another exists possibly through itself.
This is convertible. Thus, everything existing possibly in itself - if indeed its existence
has occurred - exists necessarily through another. This follows because ... its existence is
either necessary or not necessary. If its existence is not necessary, and so it is still possible
existence, then its existence is not distinguished from its nonexistence and there is no
difference between this state in it and the first state. This follows because before existing
it was possible existence, and its present state is the same as it was. If one posits that a
new state comes to be, then concerning that state ... [i]f it is possible, and that state before
was itself also possible, then nothing new came to be, whereas if the existence of the new
state is necessary ... that new state is nothing other than the emergence of the thing into
existence, so it is its emergence into existence that is necessary .
Finally, the existence of whatever exists possibly is either through itself or through some
given cause. If it is through itself, then it itself exists necessarily not possibly. If it is
through a cause, then either its existence is necessary together with the existence of the
cause, or it would stay the way it was before the existence of the cause, which is absurd.
It must be the case, then, that its existence is simultaneous with the existence of the cause.
[]את המילים המודגשות ביארתי בהמשך על ההערה של פרופ' פקנהיים ששאל על זה
. . .[ 4] .. .
Now everything that exists possibly in itself has a cause for its existence that is prior to
it, because every cause is prior to the effect with respect to its own existence, even if it is
not prior with respect to time . ... Again, in the case of anything that is necessary through
another, its very existence is posterior to the existence of that other and is dependent upon
it ....

~~~~~

from Kitab al-Shifa: llahiyyat (The Metaphysics of the Book of Healing), ch. 6 (~1020
AD) translated by Michael Marmura (2005)
... That which in itself is a necessary existent has no cause, while that which in itself is a
possible existent has a cause . .. .
That the Necessary Existent has no cause is obvious. For if in [its] existence the Necessary
Existent were to have a cause, [its] existence would be by that cause. But whatever exists
by something else, if considered in itself apart from another, existence for it would not be
necessary. And everything for which existence is not found to be necessary - if the thing
is considered in itself apart from another - is not a necessary existent in itself. It is thus
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evident that if what is in itself a necessary existent were to have a cause, it would not be
in itself a necessary existent. Thus, it becomes clear that the Necessary Existent has no
cause .
From this it is also clear that it is impossible for a thing to be both a necessary existent in
itself and a necessary existent through another. This is because, if its existence is rendered
necessary through another, it cannot exist without the other. But if anything whatsoever
cannot exist without another, its existence as necessary in itself is impossible. .. .
Moreover, whatever is possible in existence when considered in itself its existence and
nonexistence are both due to a cause. This is because, ... whatever exists after
nonexistence has been specified [by] something possible other than itself .... This is
because the thing's quiddity is either sufficient for this specification or not. If its quiddity
is sufficient for ... [its own existence] to obtain, then that thing would be [necessary in
itself in its own essence], when the thing has been supposed not to be necessary in itself.
And this is contradictory. If on the other hand the existence of its quiddity is not sufficient
for [its own existence-but is] rather, something whose existence is added to it - then its
existence would be necessarily due to some other thing. This, then would be its cause.
Hence, it has a cause. In sum, then, [its existence] would obtain necessarily, ... due, not to
itself but to a cause ... .
We thus say: The possible in itself must become necessary through a cause and with
respect to it. For, if it were not necessary, then with the existence of the cause and with
respect to it, it would still be [merely] possible. It would then be possible for it to exist or
not to exist, being specified with neither of the two states. Once again, from the beginning
this would be in need of the existence of a third thing through which either existence as
distinct from nonexistence or nonexistence as distinct from its existence would be
assigned for the possible when the cause of its existence with this state of affairs would
not have been specified. This would be another cause, and the discussion would be
extended to an infinite regress. And, if it regresses infinitely, the existence of the possible,
with all this, would not have been specified by it. As such, its existence would not have
been realized. This is impossible, not only because this leads to an infinity of causes - for
this is a dimension, the impossibility of which is still open to doubt in this place - but
because no dimension has been arrived at through which its existence is specified, when
it has been supposed to be existing. Hence, it has been shown to be true that whatever is
possible in its existence does not exist unless rendered necessary with respect to its
cause .

~~~~~

from Kitab al-Najat (The Book of Salvation), second treatise (~1020 AD) translated by
Jon McGinnis and David Reisman (2007)
12. The Proof of the Necessarily Existent
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Undoubtedly there is existence, and all existence is either necessary or possible. If it is
necessary, then in fact there is a necessarily existent being, which is what is sought. If it
is possible, then we will show that the existence of the possible terminates in a necessarily
existent being. Before that, however, we will advance some premises .
These include that at any one and the same time there cannot be for anything that is
possible in itself a cause that is itself possible ad infinitum. This is because all of them
exist either all together or they do not. If they do not exist all together but rather one after
another, there is no infinite at one and the same time - but let us defer discussion of this
for now. As for their existing all together, and none is a necessarily existent being, then
either the totality, insofar as it is that totality, whether finite or infinite, exists necessarily
through itself or possibly in itself. If, on the one hand, the totality exists necessarily
through itself, but each one of its members is something possible, then what exists
necessarily subsists by means of things that exist possibly, which is absurd. On the other
hand, if the totality is something existing possibly in itself, then the totality needs for
existence something that provides existence, which will either be external or internal to
the totality .
If it is something internal to it, then one of its members is something existing necessarily,
but each one of them exists possibly - so this is a contradiction. Or it is something existing
possibly and so is a cause of the totality's existence, but a cause of the totality is primarily
a cause of the existence of its members, of which it is one. Thus, it would be a cause of its
own existence, which is impossible. Despite this impossibility, if it is correct, it is in a
certain way the very thing that is sought; for anything that is sufficient to necessitate itself
is something existing necessarily, but it was assumed not to exist necessarily, so this is a
contradiction .
The remaining option is that what gives existence to the totality is external to it, but it
cannot be a possible cause, since we included every cause existing possibly in this
totality. So since the cause is external to it, it also is something existing necessarily in
itself. Thus, things existing possibly terminate in a cause existing necessarily, in which
case not every effect that exists as something possible will have simultaneously with it a
cause that exists as something possible, and so an infinite number of causes existing at a
single time is impossible.

:הערה חשובה של פרופ' אמיל פקנהיים בעניין זה
"There is in both al-Farabi and Ibn Sina a certain ambiguity in the use of the term
"necessary ab alio": (i) its first meaning is well expressed in an-Najjah p. 226 (Carame,
op. cit. pp. 69 ff.): "It is evident ... that everything that is necessary ab alio is per se
possible. But this is convert- ible... Everything possible per se, when it exists actually, is
necessary ab alio." Cf. also al-Farabi, Abhandlungen p. 67, Horten, op. cit. pp. 64 ff.,
Goichon, La Distinction de l'Essence et de l'Existence d'apres Ibn Sina, (Paris 1937), p.
162. - In this sense, the term "necessity ab alio" signifies the full determination toward
existence of any being, temporal or eternal. In this sense, any substance which actually
exists has "become" necessary; the full presence of its causes has necessitated its
existence (cf. Aristotle, Metaphysics 1065 a 6 ff.). Cf. also infra note 54. (ii) The second
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"meaning of the term "necessary ab alio" is that "impossibility of being otherwise
(Aristotle, Metaphysics 1026 b 29, cf. H. A. Wolfson, Crescas' Critique of Aristotle,
(Cambridge 1929), p. 681) which is possessed by such beings as exist unchange- ably
through an eternal and necessary nexus with the First Cause. In this sense only the eternal
and immaterial beings beyond the lunar sphere are "necessary ab alio" in addition to
being possible per se, whereas the sublunary temporal beings are simply possible (cf.
Wolfson, op. cit. pp. 110 ff., 680 ff.). - These two meanings are not always clearly
distinguished. Throughout these pages, we are chiefly concerned with the second
meaning. 4a For our needs it is unnecessary to pursue the classification of beings down
to the species of the sublunary beings. Cf. Ibn Sina's complete classifications of beings,
Die Metaphysik Avicennas, pp. 322 ff. and Carame, op. cit. p. 7. - On the different
principles governing these two classifications, cf. E. L. Fackenheim, Substance and
Perseity in Mediaeval Arabic Philosophy, with Introductory Chapters on Aristotle,
"Plotinus and Proclus, University of Toronto 1944, pp. 218 ff.
הביאור בזה הוא ,שגוף גשמי מציאותו נקבעת על ידי מקרה טהור ,כלומר מקרה שבאמת אין לו שום סיבה
שמכריחה שיקרה ושום שייכות לסדר השכלי של העולם (רוב המקרים הם מחוסר ידיעה ,אם היינו יודעים בדיוק
את כל הכוחות הפועלים על מטבע שהוטל ,היה אפשר לחזות על איזה צד יפול .כאן מדובר במקרה טהור ,כלומר
מקרה שגם ידיעה מוחלטת של כל העובדות לא יכולה לחזות אותו .עיין בזה אדם חי רשימה  .)81אבל במידה
שהמקרה קרה ,מוכרח שמכח המקרה הזה הגוף יקבל מציאות .הקשר בין המקרה להתחדשות המציאות של מה
שמסובב מסיבת המקרה הוא קשר הכרחי ,כלומר בהכרח המקרה והמציאות של מה שמסובב ממנו קורים כאחת,
הם כמו מקרה אחד (ללא הקשר ההכרחי בין המקרה שהוא סיבת מציאותו של המסובב ובין מציאותו של המסובב,
הרי המקרה הוא לא באמת סיבה ,והמסובב כאילו התחדש להימצא מכח עצמו יש מאין בלי שום סיבה ,והרי
מציאותו תלויה במקרה ואינה נצחית ,ויוצא שהוא כאילו נע מכח עצמו בין מציאות לאי-מציאות ולפי זה באמת
אין שינוי בין היותו מצוי להיותו לא מצוי ,וכל זה נגד השכל ולא יתכן (הדגשתי לעיל את המילים של אבן סינא
שאומרות את העיון הזה)) .מבחינה זו כל דבר אחרי שכבר הוא נמצא הוא מוכרח מציאות ,מוכרח מכח משהו
חיצוני לו שיכול להיות מקרה (בגופים הארציים) או סיבה נצחית קבועה שמכריחה מכח סדר החכמה האלוהית
(גרמי השמיים והשכלים הנפרדים).
אבן סינא רוצה להבחין בין אופן המציאות של גופים חומריים לאופן המציאות של גרמי השמיים והשכלים
הנבדלים ,שמציאותם לא תלויה במקרה ,אלא נובעת מהסדר השכלי המוכרח הנצחי של החכמה שבעולם .הסיבה
שמעניקה מציאות לגרמי השמיים והשכלים הנפרדים היא הכרחית באופן שגורם לה להיות קבועה ונצחית ,ואם
היא קיימת הם יימצאו באופן קבוע ונצחי .כמו שאחת ועוד אחת שווה לשתיים זו אמת הכרחית ונצחית ולא תלויה
במקרה (אבל כן תלויה בבורא שנותן לה מציאות) ,כך היא המציאות של השכלים וגרמי השמיים .לכן מכנה אבן
סינא את מציאותם של השכלים וגרמי השמיים הכרחית ,כדי להפריד בינה לבין מציאות הגופים החומריים שתלויה
במקרה טהור .המקרה משתנה ,הוא לא מתמיד ולא הכרחי ,כי אין לו שום סיבה שכלית ,וכמו שהמקרה פעל
שהגוף יימצא כך הוא יכול לפעול בכל רגע שהגוף לא יימצא .לכן גוף חומרי בהכרח אינו נצחי כי אם יש אפשרות
שלא יימצא היא תקרה אחרי מספיק זמן .לכן הגופים החומריים נקראים אפשרי מציאות ,כי מקרה אפשר שיקרה
ואפשר שייפסק ,סיבת מציאותם של הגופים החומריים היא עצמה אפשרית כי היא מקרית .מה שאין כן גרמי
השמיים והשכלים הנפרדים שמצד עצמם הם אפשרי מציאות כי הם תלויים בסיבת מציאות שמחוץ להם ,היא
הבורא ,אבל אחרי שמתקיים התנאי שהם קיבלו מציאות מהבורא וגזרת החכמה האלוהית שיימצאו ,מעתה
מציאותם מוכרחת .יוצא שנכון לומר שכל מה שכבר נמצא (כולל הגופים הגשמיים) הוא מוכרח מציאות (שלא
מצד עצמו ,כמובן) ,וגם נכון לומר שרק גרמי השמיים והשכלים הנפרדים הם מוכרחי מציאות שלא מצד עצמם.
אין כאן סתירה או עמימות ,אלא בכל פעם המובן יהיה לפי ההקשר.

602

מקורות מאריסטו שמובאים אצל פקנהיים בענייננו:
Metaph. 1050 b 5 ff.
De Gen. et Corr. 337 b 35 ff. (Oxford transl.): "What is 'of necessity' coincides with what
is 'always', since that which 'must be' cannot possibly 'not-be'. Hence a thing is eternal if
its 'being' is necessary: and if it is eternal, its 'being' is necessary ...." Cf. also Metaph.
1026 b 27 ff., De Gen. An. 731 b 25 ff.

אבן סינא מוכיח בהרמיזות וההערות חלק ד' שגם אם השרשרת של סיבות ומסובבים היא אין סופית ,אם כל חלקי
השרשרת מציאותם אפשרית ותלויה בסיבה ,מה שהשרשרת אין סופית אין בכך כדי להימלט מהצורך שתהיה
סיבה ראשונה שמציאותה הכרחית והיא הסיבה שמכוחה יש מציאות לכל השרשרת האין סופית.
אבן רושד בספרו "תהפוכת התהפוכה" חולק על זה ,הוא טוען שאפשר לומר שאע"פ שכל חלק בשרשרת אין
מציאותו הכרחית ,מכל מקום כיוון שהשרשרת אין סופית ,כולה כאחד מציאות הכרחית מצד עצמה.
הדברים האלה מובאים במאמר של פקנהיים הערה  .7זה לשונו שם:
"This is sound and true reasoning except for their postulate that the world as such is
possible. For that is not self- evident ..." (Tahafut at-Tahafut, p. 276, cf. also p. 54 where
")al-Farabi is included in the more general charge
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 - 14אין מלך בלא עם ,לשון פרקי דרבי אליעזר רבינו בחיי וספר עץ חיים
להרמיזות וההערות מטאפיזיקה ה ז
פרקי דרבי אליעזר י"א:
בּורין שֶּ הּוא בו ְֹרָאןּ ,ובָ אּו
"עָ מַ ד [אדם הראשון] עַ ל ַרגְ לָיו ,וְ הָ יָה ְמתֹ ָאר בִׁ ְדמּות אֱֹלהִׁ יםָ .ראּו אוֹת ֹו הַ בְ ִׁריוֹת וְ נִׁתְ י ְָראּו ,כִׁ סְ ִׁ
ֻכּלָם לְ הִׁ ְשתַ חֲו וֹת לוָֹ ,אמַ ר לָהֶּ ם בָ אתֶּ ם לְ הִׁ ְשתַ חֲווֹת לִׁ י בוֹאּו ֲאנִׁי וְ אַ תֶּ ם ֵנלְֵך וְ נַלְ בִׁ יש גֵאּות וָעֹ ז וְ נ ְַמלִׁ יְך עָ לֵינּו ִׁמי שֶּ בְ ָרָאנּו,
ָאדם לְ עַ צְ מ ֹו וְ הִׁ ְמלִׁ יְך
לְ פִׁ י שֶּ הָ עָ ם מַ ְמלִׁ יכִׁ ין אֶּ ת הַ מֶּ לְֶּך ,וְ אֵ ין הַ מֶּ לְֶּך מַ ְמלִׁ יְך אֶּ ת עַ צְ מ ֹו אִׁ ם אֵ ין הָ עָ ם מַ ְמלִׁ יכִׁ ין אוֹת ֹו .הָ לְַך ָ
אוֹת ֹו ִׁראשוֹן וְ כָל הַ בְ ִׁריוֹת ַאח ֲָריו ,וְ ָאמַ ר ה' מָ לְָך גֵאּות לָבֵ ש וְ גוֹ'"

רבינו בחיי דברים ח י:
"וע"ד הקבלה :וברכת את ה' ,אין הברכה צורך הדיוט בלבד וגם אינה הודאה בלבד אבל הוא לשון תוספת ורבוי
מלשון( :שמות כג ,כה) "וברך את לחמך ואת מימיך".
ויש לך להשכיל מאמר רז"ל שאמרו בבא מציעא פרק המקבל (קיד א) בסופו בענין בעל חוב( :דברים כד ,יג)
"ושכב בשלמתו וברכך" ,מי שצריך ברכה דהיינו הדיוט ,יצא הקדש שאינו צריך ברכה ,ומקשה שם בגמרא :ולא,
והכתיב :ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך ,אלא :ולך תהיה צדקה ,יצא הקדש שאינו צריך צדקה ,שכל הצדקות
שלו .ביארו החכמים ז"ל בפירוש כי ההקדש צריך ברכה אבל אינו צריך צדקה ,ומפורש אמרו בברכות (ז א) :אמר
לו ישמעאל בני ברכני ,וכן במסכת שבת( :פט א) אמר הקדוש ברוך הוא למשה היה לך לעזרני ,והוא ענין הברכה.
והנה כאשר אנו מברכים להקב"ה יש בזה תוספת רוח הקדש ,וברכתנו היא סבה שיתברכו כל בריותיו ממנו ,ואמרו
עוד( :יבמות סד א) שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים ,ואילו לא היתה הברכה והתפלה כי אם הודאה לבד
למה יתאוה לתפלתן של צדיקים המועטין יותר משאר עמים רבים ,והלא ברב עם הדרת מלך ,אבל לשון "וברכת"
ענין תוספת ורבוי ,והוא מלשון ברכה הנובעת מן המקור ,ולכך אנו מזכירין בתפלתנו :תתברך תתרומם ,וכן בלשון
הקדיש :יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא .ועוד מלשון בריכה וכריעה ,מי שכל ברך כורע לו ,וכן מצינו
בספר הבהיר( :אות ד) מאי משמע דהאי ברכה לישנא דבריך הוא ,שנאמר( :ישעיה מה ,כג) "כי לי תכרע כל ברך",
מי שכל ברך כורע לו".

רבינו בחיי במדבר טו מא:
"אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני ה' אלהיכם .באר בכאן כי ההוצאה
היתה כדי שיהיה לנו לאלהים ,וא"כ אין הענין צורך הדיוט בלבד כי אם צורך גבוה ,וזהו שאמר יהושע( :יהושע
ז ,ט) "והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול" ,כי אם אין עם אין מלכותו של מלך מתפרסמת".
רבינו בחיי במדבר כב פתיחה לפרשת בלק:
"בְ ָרב עָ ם הַ ְד ַרת מֶּ לְֶּך ּובְ אֶּ פֶּ ס לְ אֹ ם ְמ ִׁחתַ ת ָרזוֹן (משלי יד ,כח)
שלמה המלך ע"ה באר בכתוב הזה (משלי יד ,כח) כי רבוי העם הוא הדרת מלך וכבודו ,לפי שיש בין אנשיו גבורים
וחכמים שוין לו ,או למעלה ממנו ,אבל מעלתו והתנשאותו על שאר השרים והסגנים הוא רבוי חיילותיו ורוחב
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מלכותו וממשלתו ,וזאת היא הסבה שהוא מעולה ומהודר מכלם ,וכאשר יחסר לו העם ויפרדו מעליו זהו מחתת
האדון ,ומלת "רזון" מלשון רוזנים .ולפי מה שאמר "הדרת מלך" היה לו לומר "מחתת מלך" ,אבל בא לומר כי
העדר העם מחתה לו עד שהוסר ממנו שם המלכות ,וחזר כאחד הרוזנים המושלים בעם ,ועל כן יקראנו הכתוב
בשם "רוזן" ולא בשם מלך ,לפי שאין מלך בלא עם .וא"כ למדך הכתוב הזה כי בטחון המלך תלוי בבשר ודם כיון
שהדרתו ומעלתו ברבוי העם ומחתתו בחסרונם .ועל הטעם הזה לא היה רצון הש"י שיהיה בינינו מלך ,לפי שבטחון
העם במלך והמלך בטחונו בעמו ,ואנחנו מקבלי התורה נצטוינו בה שנירא את הש"י ,כענין שכתוב( :דברים ו ,יג)
"את ה' אלהיך תירא""
רבינו בחיי דברים ז ז:
"לא מרבכם מכל העמים .טעם הכתוב כי היה ראוי שיהיו הרבים למלך ,כענין שכתוב( :משלי יד ,כח) "ברב עם
הדרת מלך" ,ואעפ"כ חשק בכם ויבחר בכם כמו שהזכיר למעלה"
רבינו בחיי בראשית לח ל:
"וע"ד הקבלה :יש בכתוב הזה בב' הילודים האלה [פרץ וזרח] סוד גדול בסוד מלכות בית דוד ,אגלה ממנו לך
קצת ממסתריו והט אזניך ושמע.
ידוע כי שם אלהים הנזכר בבראשית הוא מלך העולם והוא התשובה ,וזה אנו אומרים בראש השנה שבו נברא
העולם :המלך הקדוש והמלך המשפט ,לפי שהיום ההוא הוא תחלת מעשיו שאין מלך בלא עם ,ואמר הכתוב:
(בראשית א ,ג) "ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור" ,לבאר כי מכח מלכות שמים הנקרא אלהים נאצלו שני אורים
הללו ,וע"כ אמר :ויהי אור ,ולא אמר כן בשאר מעשה בראשית .ויש לך להתבונן שאין הכונה שהיו שני אורים
ממש ,רק שני כחות היו בו ,האחד כח זכרות והשני כח נקבות ,אבל האור הראשון לא היה אלא אחד ,והוא אחד
כולל כח זכרות וכח נקבות ,ומן האור הזה נאצלו חמה ולבנה ביום רביעי ,וכמו שבארתי שם בסדר בראשית ,ונאצל
כח הזכרות על החמה ,וכח הנקבות על הלבנה.
ומעתה התבונן בענין יהודה ותמר ושני הילדים האלה ,פרץ וזרח ,יתבאר לך ממנו ענין מעשה בראשית ,וזהו
שאמרו רבותינו ז"ל( :ברכות נה א) מלכותא ד ארעא כעין מלכותא דרקיעא ,הנה נקרא יהודה בשם הזה על שם
ההודאה ,כענין שאמרה לאה( :בראשית כט ,לה) "הפעם אודה את ה'" ,והוא הרביעי בשבטים ,והשם המיוחד
רשום בו ,והיה מלך וראש מלכות בית דוד ,וע"כ ראויה היתה תמר להזדווג ליהודה שתעשה המעשה ההוא ,מפני
שהיתה שמה תמר הכולל כח זכרות וכח נקבות ,כי הלולב הוא הזכר והפרי שלו הוא התמר ,שהוא זכר מבחוץ
ובגרעינתו שבפנים הוא נקבה ,מה שלא תמצא כן בשאר כל האילנות ,וראוים היו פרץ וזרח להיותם נאצלים מתמר,
כי הם כנגד חמה ולבנה הנאצלים מן האור הראשון הכולל זכר ונקבה ,כי זרח כנגד החמה שזורחת תמיד בענין
שוה ,ופרץ כנגד הלבנה שהיא פעם מתמלאת פעם חסרה ונפרצת ,ע"כ יתחייב מלכות בית דוד הבא מפרץ להיות
בזמן מן הזמנים פעם קיים פעם בטל .ואם תשכיל בכתוב תמצא כי כשם שהחמה מותאמת בלבנה ,כך זרח ופרץ
מותאמים בבטן אחד ,ומותאמים בבכורה ,כי זרח היה הבכור בנתינת היד ,הוא שכתוב :ויתן יד ,ואמר עליו :זה
יצא ראשונה .ואמר ג"כ :ויהי כמשיב ידו ,ולא אמר "וישב ידו" ,ופרץ היה הבכור בהפטרו מן הרחם ,ומזה אמר:
ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ,כי היה זרח האחרון בפטר רחם אף על פי שהיה ראשון בנתינת היד .ודע כי
הבכור הגמור מ שניהם היה פרץ שהוא הנפטר מן הרחם תחילה ,כי הבכור בפטר רחם תלה רחמנא ,וכן הכתוב
יזכיר את שמו תחלה ,ומזה תמצא במלכות בית דוד( :תהלים פט ,כח) "אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ".
ולפי שמלכות בית דוד בא מפרץ ופרץ כנגד הלבנה ,הזכירו חכמי האמת בחדוש הלבנה( :ר"ה כה א) ושלח לי'
סימנא דוד מלך ישראל חי וקיים .והמאמר הזה ע"ד פשוטו כי קרא הלבנה בשם דוד ,לפי שדוד בא מפרץ שהוא
כנגד הלבנה ,ועוד שהלבנה נקראת :המאור הקטן .וכתיב בדוד( :שמואל  -א יז ,יד) "ודוד הוא הקטן" .ובאמרו
"חי וקיים" ,כונתו לומר נראית הלבנה.
וע"ד הסוד שאנו בו ירמוז המאמר הזה לכח הלבנה שקראו "דוד מלך ישראל" בלשון כנסת ישראל ,וע"כ הזכיר
"חי וקיים" ,זהו שרמוז לנו בפנימיות דבריהם( :דניאל ז ,ט) "עד די כרסון רמיו" ,שתי כסאות ,ובמסכת חגיגה
פרק אין דורשין גלו לנו חכמים דעתם בזה( :חגיגה יד א) יש מי שאמר אחד לו ואחד לדוד ,ויש מי שאמר אחד
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לצדקה ואחד לדין ,ויש מי שאמר אחד לכסא ואחד לשרפרף ,כסא לישב עליו ,שרפרף להדום רגליו .והחכמים
נראים כחולקים ואינו כן ,אבל כולן מסכימים לדעת אחת ,והכל ענין אחד ושורש אחד ,וזהו שכתוב( :הושע ג ,ה)
"ובקשו את ה' אלהיהם ואת דויד מלכם" ,הוא כנסת ישראל .ועל כח זה דרשו רבותינו ז"ל( :זוהר תרומה קעה ב)
ראוים היו ישראל שלא יגלו מן מקומם לעולם ,ולא נגזרה גזרה עד שכפרו במלכות שמים ובמלכות בית דוד,
שנאמר( :שמואל  -ב כ ,א) "אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי איש לאהליו ישראל" .ויש לך להתבונן כי אין
הכ תוב כפל לשון כדעת בעלי הפשט ,אבל הענין כי כפרו במלכות של מעלה וכפרו ג"כ במלכות בן ישי למטה,
ועבדו ע"ז ,כי לכך אמרו :איש לאהליו ,ודרשו רז"ל :איש לאלהיו ,וזה מבואר.
והזכיר הכתוב בזרח ארבעה פעמים יד ,והוא שכתוב :ויתן יד ,ותקשר על ידו שני ,ויהי כמשיב ידו ,אשר על ידו
השני ,והם כנגד ארבעה חרמים שפשט ידו בהן עכן בן זרח ,והם :חרם עמלק ,חרם סחון ועוג ,חרם כנעניים ,חרם
יריחו".

בזה יובנו דברי ספר עץ חיים שער א ענף א' ,שנראים לכאורה תמוהים עד מאוד:
"השער הראשון:
דרוש עגולים ויושר ובו חמשה ענפים:
בענין תכלית הכוונה של בריאת העולמות נבאר עתה ב' חקירות שנתעסקו בהם המקובלים .החקירה הראשונה
הוא מה שחקרו חכמים ראשונים ואחרונים לדעת סיבת בריאת העולמות לאיזה סיבה היתה ונמנו וגמרו וגזרו אומר
כי סיבת הדבר היה לפי שהנה הוא יתברך מוכרח שיהיה שלם בכל פעולותיו וכוחותיו ובכל שמותיו של גדולה
ומעלה וכבוד ואם לא היה מוציא פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה לא היה כביכול נקרא שלם לא בפעולותיו
ולא בשמותיו וכינויו כי הנה השם הגדול שהוא בן ד' אותיות הוי"ה נקרא כן על הוראות הוויותו הנצחית וקיומו
לעד היה הוה ויהיה טרם הבריאה ובזמן קיום הבריאה ואחרי התהפכו אל מה שהיה .ואם לא נבראו העולמות וכל
אשר בהם לא יוכל ליראות אמיתת הוראת הויוותו יתברך הנצחית בעבר והוה ועתיד ולא יהיה נקרא בשם הוי"ה
כנ"ל .וכן שם אדנו"ת נקרא כן על הוראת אדנות היות לו עבדים והוא אדון עליהם ואם לא היה לו נבראים לא יוכל
ליקרא בשם אדון ועד"ז בשאר שמות כולם וכן בענין הכנויים כגון רחום וחנון ארץ אפים לא יקרא על שמם זולת
בהיות נבראים בעולם שיקראו לו ארך אפים וכיוצא בזה בשאר הכינוים כולם .אמנם בהיות העולמות נבראים אז
יצאו פעולותיו וכוחותיו יתברך לידי פועל ויהיה נקרא שלם בכל מיני פעולותיו וכחותיו וגם יהיה שלם בכל
השמות וכינוים בלתי שום חסרון כלל ח"ו.
וענין טעם זה נתבאר היטב בספר הזוהר פרשת פנחס דף רנ"ז עמ' ב' וזה לשונו :פקודא תליסר וכו' דא קריאת
שמע ואית למנדע [ויש לדעת] דאיהו אקרי חכם בכל מיני חכמות ומבין בכל מיני תבונות וכו' אלא קודם דברא
עלמא אתקרי [נקרא] בכל אילין דרגין על שם בריין [בריות] דהוו עתידין להבראות דאי לאו הויין בריין בעלמא
אמאי אתקרי רחום דיין אלא על שם בריין דעתידין וכו'.
ובפרשת בא דף מ"ב וזה לשונו :דאי לא אתפשט נהוריה על כל בריין [שם לא יתפשט האור] איך ישתמודעון ליה
[איך ידעו אותו] ואיך יתקיים מלא כל הארץ כבודו":
שם
שער א' ענף ב' באר שזה שורש הצמצום:
"[מהדורא תניינא]:
דע כי תחלת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אור א"ס ב"ה [אין סוף ברוך הוא] ולא היה שום חלל ושום
אויר פנוי אלא הכל היה אור א"ס וכשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא הנבראים לסיבה נודעת והוא ליקרא
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רחום וחנון וכיוצא ואם אין בעולם מי שיקבל רחמיו ממנו איך יקרא רחום וכן עד"ז [על דרך זה] שאר הכנויים
הנה צמצם עצמו באמצע האור שלו בנקודת המרכז האמצעי אל הסביבות והצדדים ונשאר חלל בנתיים…"
[מהדורה קמא]:
"דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום פנוי
בבחינת אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת
סוף אלא הכל היה אור אחד פשוט שוה בהשוואה אחת והוא הנקרא אור אין סוף .וכאשר עלה ברצונו הפשוט
לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכנוייו אשר זאת היה סיבה בריאת
העולמות כמבואר אצלינו בענף הא' בחקירה הראשונה .והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר
בו באמצע אורו ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית ואז נשאר מקום פנוי ואויר
וחלל רקני מנקודה אמצעית…"
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 עולם האצילות ועולם הבריאה אצל אבן סינא- 15
'להרמיזות וההערות מטאפיזיקה ה פרק ט
 (שפירושוfayḍ  שהוא המונח הערבי, על אצילות או האצלה,עיין הרמיזות וההערות מטאפיזיקה חלק ו פרק ט
' ובמורה נבוכים ב, ובעברית אצילות או האצלה,emanation  הנקרא באנגלית,)המילולי הוא לזרום או זרימה
 בפילוסופיה האיסמעילית.' הוא זהה למושג של חכמת הקבלה 'אצילות' או 'האצלה. .י"ב קורא לו שפע
."שמושפעת מאבן סינא משתמשים במונח זהה למונח של חכמת הקבלה "עולם האצילות" ו"עולם הבריאה
 וכמו שכתב המורה נבוכים לקמן, במובן של בריאת יש מאין, פירושו בריאהal-ibdāʿ המונח הפילוסופי הערבי
.' וכמו שכתב הרמיזות וההערות מטאפיזיקה ה' ט. בריאה בלתי אמצעית שהיא התחלת מציאות היש מהאין,'ג' י
:ברמב"ן על בראשית א' א' כתב
;" ואין אצלנו בלשון הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון "ברא."הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת
 אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט. הווה מן האין התחלה ראשונה-  תחת השמש או למעלה- "ואין כל ה"נעשה
 והוא החומר. מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל, אבל הוא כוח ממציא, אין בו ממש,יסוד דק מאד
 כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות, אבל יצר ועשה, ואחר ההיולי לא ברא דבר." נקרא ליוונים "היולי,הראשון
".ותיקן אותן

. בעניין עולמות אצילות בריאה יצירה עשייה43 ועיין עוד בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה

Ibn Sina’s Metaphysics: אני מעתיק לכאן מהאנציקלופדיה של סטנפורד בערך
5.3 Absolute creation
According to Avicenna the only way to conceive creation rationally is to conceive it as
an ontological derivation outside of time. Hence the Aristotelian model of eternity must
be elaborated: the world can be both eternal and created. It can, in fact, be continuously
(dāʾiman) brought into existence, without any interruption or temporal precedence (it is
possible and made eternally necessary per aliud by its cause). In this manner Avicenna
not only develops Proclus’ idea of an eternal effect, but also integrates the theological
concern for an absolute creation: indeed, he intends to ascribe to the divine action the
same absoluteness that the idea of creation out of nothing is thought to imply. Using a
terminology already applied by al-Kindī and distinctly reminiscent of Neo-Platonic texts
(Janssens 1997), Avicenna states that the philosophers understand “creation” (ibdāʿ) as an
act of bringing into existence that does not suppose a world preceded by non-existence
(which would mean that creation was placed in time), but nonetheless absolutely
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excludes that same possibility of non-existence (Marmura 1984; Janssens 1987; Lizzini
2011):
This is the meaning that philosophers (al-ḥukamāʾ) term “instauration” (ibdāʿ): it is to
make the thing be (taʾyīs al-šayʾ) after an absolute non-being (baʿda lays muṭlaq). In fact,
it belongs to the effect in itself to be non-being (lays), while because of its cause it belongs
to it to be “being” (ays). And what belongs to the thing in itself is prior in the mind (ḏihn)as regards essence, not as regards time-to that which is because of something other than
itself. Here then each caused [thing] “is” (ays) after “not being” (lays), according to a
posteriority in essence (Ilāhiyyāt, VI, 2, 266, 12–15) .
It is precisely on the basis of the problematic identification of possibility and nonexistence (here lays elsewhere also ʿadam: Ilāhiyyāt, VIII, 3, 342, 6–343, 6) that Avicenna
shapes his idea of the divine flow in opposition to the theological conception of creation
in time: for him non-existence is what the possible in itself deserves. Reworking the
Aristotelian ideas of anteriority and agent causality, he ascribes to the creation by the
First Principle (with the consequent non-existence of the effect) not a temporal but an
essential anteriority (Marmura 1984). A non-existence that is prior in time would refute
the absoluteness of creation because it would, contradictorily, posit non-existence.
Moreover, this would explain a relative creation-a “certain causing to be” (taʾyīs mā)-but
not an absolute instauration. The principle according to which Avicenna excludes time
in the instaurative act of the First Principle is the same one that leads him to exclude any
mediation: in order to be truly and absolutely that which makes things existent, the First
Principle must perform an act that is free of any mediation; as Avicenna states in the
Kitāb al-Išārāt (Dunyā, III vol., 95), creation is not conceivable in terms of time because
a time before the creative act of God would end up being an intermediate between the
First Principle and the world:
Instauration (ibdāʿ) [signifies that] from the thing [is derived] existence for
[something] other than it, which depends on it alone, without an intermediary [such as]
matter, or an instrument or a time. On the contrary, what is preceded by a temporal nonexistence does not do without an intermediary. Instauration is of a higher rank than
generation (takwīn) and than bringing [the thing] into being in time (iḥdāt).
The action of the First Cause must therefore be conceived as exempt from any mediation.
Nothing (neither a matter, nor an act of will, nor even time) can be inserted between the
Principle and Its effect (see also Ḥudūd: 42–43). An image often occurs in Avicenna’s
writings: the causality of the First Principle is similar to that of the hand that moves the
key in the lock of a door: the movement of the hand and that of the key-respectively the
cause and the effect-are simultaneous, and yet one is prior to the other. Priority is
essential, not temporal (Ilāhiyyāt, IV, 1, 165).
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5.4 Emanation: Celestial Intelligences, Souls and Bodies
Avicenna explains the creation of the world with an idea he adopted from Arabic NeoPlatonic writings: emanation, in Arabic fayḍ (literally “flow”; cf. the Latin fluxus;
Hasnawi 1990), which, like the Greek aporrein originally indicated the flow of water from
a source. By virtue of an act of thought which is outside time and totally auto-reflectivethe First Principle is Itself intelligence, as well as subject and object of intellection: ʿaql,
ʿāqil and maʿqūl (Ilāhiyyāt, VIII, 6, 357, 3–12; cf. Arist., Metaph., XII (Λ) 7, 9)-a thinking
entity is derived from the First Principle: an intellect or intelligence (ʿaql) which is both
the objectification of the intellection of the Principle and an active subject of thought. To
the extent that is possible for a caused entity (which is in itself relative), this first
emanated intelligence is “one” (“from the one, insofar as it is one, comes only one”: ex
uno non fit nisi unum; Ilāhiyyāt, IX, 4, 405, 13–14; cf. IX, 5, 411, 1, 5–6; Išārāt, III, ed.
Dunyā, 95–102; cf. Taʿlīqāt, 97, 12–13). Nevertheless, unlike the Principle, which is
absolutely simple, this first caused intelligence is already a complex existence. The
reason for its existence lies in fact not only in itself-as in the case of the First Principlebut in itself (in its possibility) and in the First Principle’s act of thinking, which makes it
necessary: this first created intelligence is therefore twofold.
Indeed the intrinsic duality of the first caused intelligence exhibits both the structure of
the universe (Ilāhiyyāt, I, 7, 47, 18–19) and, at the same time, the reason the universe
unfolds: if the First Principle’s thought can only be simple and auto-reflective, that of the
first caused intelligence is already a complex thought. This first caused intelligence has
not only two possible objects of thought (its Principle and itself); it also has a thought of
itself, which is in turn complex: it reflects the duality of its own being, in which essence
and existence (and therefore possibility and necessity) are to be distinguished. Hence the
first caused intelligence thinks of the First Principle and then proceeds in its autointellection according to a descent which, as in a mirror, reflects (thus showing it in
reverse), the ontological order of causality: the intelligence thinks first of all of its
existence or actualization (its necessity per aliud) and then recognizes its potential
foundation (its essence as possible). The effect of this articulation is consequently triple
(“from every intelligence three things follow”: Ilāhiyyāt, IX, 4, 406 11–15):
from the act by which the first caused intelligence thinks of the First Principle and
aims at it, a further intelligence originates; from the act by which it thinks of itself and
aims at itself, two entities originate:
a soul, which is an intelligence bound to a body and which is, in some texts,
equated to the practical intellect (Ilāhiyyāt, IX, 2, 387, 4–7); and
the celestial body to which this intelligence is bound .
Clearly, the consequence of the immediacy of the divine act is the necessity of the series:
only one caused element can derive directly from the absolutely unique Principle.
Multiplicity is produced by mediation and the product of divine causality is divided
between what is created directly (and is necessarily one) and what is created by way of
mediation. With his emanative doctrine, Avicenna thus maintains the idea of the absolute
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causation of being and simultaneously establishes two distinct kinds of effects: those that
correspond to the intermediate (mutawassiṭ), which is caused without mediation, and
those that are like the last caused thing (maʿlūl), which is caused by virtue of the
intermediate and is only an effect. In Avicenna’s emanative scheme, the first effects
correspond to the celestial entities (and, strictly speaking, only to the first one, which is
caused or “instaured” or absolutely created: al-mubdaʿ al-awwal); the following ones
are, roughly speaking, all the effects (and, strictly speaking, the sublunary effects).
This pattern also explains the relations among the different causal series: as is the case in
the Neo-Platonic tradition Avicenna divides the four Aristotelian causes into internal and
external as regards the thing of which they are causes (Jolivet 1991; Bertolacci 2002;
Wisnovsky 2003b); thus he inserts them in a hierarchy (cause-intermediate-caused) that
places the intermediate term above the last effect, but below the absolute cause. In the
sublunary world, for example, the form is part of the cause of matter and is superior to it,
because it is an intermediate in the causal relation that binds matter (the last caused thing)
to the intelligence-the dator formarum- from which both form and matter result
(Ilāhiyyāt, II, 4, 87, 13–89, 15; VI, 1, 259, 7–10). Moreover, the effects that are caused
without mediation are absolutely created (or “instaured”) and immaterial and
consequently defined only by the ontological composition of the possibility of their
essence and the necessity of their existence; those that are caused by virtue of a mediation
are defined by virtue of their ontological composition (possibility and necessity;
existence distinct from essence), but also by virtue of the composition that is consequent
to the mediation: they are material entities, composed of matter and form. In this sense
the whole of the cosmos is explained: the intelligences (al-ʿuqūl) that are caused directly
by the Necessarily Existent (properly speaking only the first of them); the entities
originated by virtue of the intellection of the first intelligences: the souls (al-nufūs) and
the heavenly bodies (al-aǧrām al-samāwiyya). Both of these have an influence on the
sublunary world and-like the celestial intelligences-are sometimes called “angels” in
religious terms (Ilāhiyyāt, X, 1); they are followed by the world of simple effects: the
beings of the sublunary world.
Indeed the intellectual process is welded to cosmology (in which the Ptolemaic system is
painstakingly harmonized with Aristotle’s Metaphysics, Book Λ and De Caelo). The
whole of the heavens is explained in terms of emanation or flow. In some texts, Avicenna
mentions “ten intelligences after the First” (Ilāhiyyāt, IX, 3, 401, 9–12): the Heavens-the
outermost orb, and the orb of the fixed stars, and then Saturn, and so on, up to and
including, according to the traditional scheme, the animated spheres of Jupiter, Mars, the
Sun, Venus, Mercury and the Moon-are bound to the intelligences. The earth is at the
center. Theology, metaphysics, cosmology and (celestial) noetic seem fused with one
another.
The noetic process also explains the multiplicity of intelligibles: the Aristotelian idea of
the First Principle as noesis noeseos is interpreted by means of Themistius’ idea of Its
knowing all things through Itself (Ilāhiyyāt, VIII, 6, 359, 15–360, 10; Commentaire
Lambda: 13; Pines 1987; Bertolacci 2006), but in the Principle’s thinking the multiple is
intellected as a “whole” and “at once” and appears to be reduced to something unique (to
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one intelligible). Thus, its order (tartīb), the syllogistic concatenation of intellection that
corresponds to reality, is a consequent of divine intellection and is in a sense relocated
from the thought of the First Principle to that of its immediate effects (Ilāhiyyāt, VIII, 7,
362, 17–366).

:באנציקלופדיה בריטניקה כתבו על זה
Fayḍ, (Arabic: “emanation”), in Islāmic philosophy, the emanation of created
things from God. The word is not used in the Qurʾān (Islāmic scripture), which
uses terms such as khalq (“creation”) and ibdāʿ (“invention”) in describing the
process of creation. Early Muslim theologians dealt with this subject only in
simple terms as stated in the Qurʾān, namely, that God had ordered the world to be,
and it was. Later Muslim philosophers, such as al-Fārābī (10th century) and
Avicenna (11th century) under the influence of Neoplatonism conceived of
creation as a gradual process. Generally, they proposed that the world came into
being as the result of God’s superabundance [ וכמו שביאר המורה נבוכים ב' י"ב.]שפע. The
creation process takes a gradual course, which begins with the most perfect level
and descends to the least perfect-the world of matter. The degree of perfection is
measured by the distance from the first emanation, for which all creative things
yearn. The soul, for example, is trapped in the body and will always long for its
release from its bodily prison to join the world of spirits, which is closer to the first
cause and therefore more perfect.
Al-Fārābī and Avicenna held that God emanates not out of necessity but out of a free act
of will. This process is spontaneous because it arises from God’s natural goodness, and
it is eternal because God is always superabundant.

ציטוט מהספר העוסק בשיר (מסורת של שירה בצורה הנקראת קסידה) המיוחס לאבן סינא (החוקר החשוב גוטאס
 הפרשנות היא בערך. ופרשנות של האיסמעילים מהזרם הטייבי עליו, הנקרא אלגוריה על הנפש,)מפקפק בזה
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Avicenna's Allegory on the Soul: An ( מזמנו של הרמב"ם שהיה כשישים שנה צעיר מאבן סינא
Ismaili Interpretation):
The Tayyibi cosmological system is thus assumed from the first line onwards of the
commentary on bn Sina's poem. The Qa. fda states that the dove has come down here
'from the highest place'. Ibn al-Walid takes this summit to refer to the 'world of
origination' ( (alam al-ibda ). Ibda ( connotes the process by which the first effect comes
about in eternity from God and from nothing else. The realm of origination at the co
mological summit signifies the primordial situation in the immediate proximity of the
Creator. It is as yet 'prelapsarian' in the sense that it is the state of affairs before the fall
from which our material and time-bound world has come about.

In the same line, Ibn Sina describes the bird originally inhabiting this high-altitude realm
as <endowed with pride and defiance'. This is taken to refer to how the Third intellect
was subject to the wilful impostures which brought about its catastrophic fall. These
failings are said to include laxity (jutUr), lagging behind or retardation (takhalluj),
'readiness to turn away (nukU.) after being forgiven' and coarsening or densening
(takaththuj). Time and matter, the fundamental facts of our existence"

. ואפשר לקנות אותו כאן,עיין סקירה על הספר כאן
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 - 16ספר עץ חיים על השאלה למה העולם נברא דווקא בזמן שנברא ולא לפני או
אחרי
למטאפיזיקה חלק ו פרק י"ב
ספר עץ חיים שער א' ענף א':
"היכל א מן שבעה היכלות ,והוא היכל אדם קדמון ,ובהיכל זה יש שבעה שערים:
השער הראשון:
דרוש עגולים ויושר ובו חמשה ענפים:
בענין תכלית הכוונה של בריאת העולמות נבאר עתה ב' חקירות שנתעסקו בהם המקובלים .החקירה הראשונה
הוא מה שחקרו חכמים ראשונים ואחרונים לדעת סיבת בריאת העולמות לאיזה סיבה היתה כו'.
החקירה ב' היא קרובה אל שאלת מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור במס' חגיגה פ' אין דורשין והנה
להיות השאלה זו עמוקה מאד אשר כמעט מסתכן האדם בהעמיק הסתכלותו בחקירה זו .וענינו כאשר הזכירו חז"ל
במשנה הנ"ל כל המסתכל בד' דברים אלו ראוי לו שלא בא לעולם [מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור
וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם] .ועל כן לא נוכל להרחיב ולהעמיק בחקירתם .אמנם נבאר
בעזרת ה' ראשי פרקים כמציץ מן החרכים בלתי הסתכלות בדברים העמוקים והמשכיל על דברינו אלה ימצא טוב
טעם ודעת אם יבינהו .והנה ענין החקירה הזאת אשר שואלים למה בריאת עוה"ז היה בזמן שהיה ולא קודם או
אחר כך .ולכן צריך שתדע את אשר נבאר בחיבורינו .והוא כי הנה נודע כי האור העליון למעלה למעלה עד אין קץ
הנקרא א"ס [אין סוף] שמו מוכיח עליו שאין בו שום תפיסה לא במחשבה ולא בהרהור כלל ועיקר .והוא מופשט
ומובדל מכל מחשבות והוא קודם אל כל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים ולא היה בו זמן התחלה וראשית
כי תמיד הוא נמצא וקיים לעד ואין בו ראש וסוף כלל .והנה מן הא"ס נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול
הנקרא אדם קדמון לכל הקדומים כמו שכתבתי בענף ג' .ואחר כך נשתלשלו ממנו האורות הנתלין בא"ק [אדם
קדמון] הנה הם אורות רבים היוצאים מתוכו ומאירין חוצה לו .מהם תלויין ממוחו ומהם מגולגלתא ומהם מעיניו
ומהם מאזניו ומהם מחוטמו ומהם מפיו ומהם ממצחו חוצה לו ומהם סביבות גופו שהוא בחינת ז' תחתונים שלו
ובסביבותיהם אורות רבים מאירים ונתלים בהם הנקרא עולם הנקודים ואחר כך נשתלשלו ממנו ד' עולמות אבי"ע
[אצילות בריאה יצירה עשייה] הידועים ומפורסמים כנזכר בזוהר ובתיקונים .ואמנם אצילות א"ק [אדם קדמון]
הזה ומכל שכן שאר עולמות שתחתיו כנאמר לעיל היה להם ראש וסוף והיה להם זמן התחלת הויותן ואצילותן
מה שאין כן בא"ס הנ"ל .והנה מן העת וזמן אשר התחיל התפשטות והשתלשלות האורות והעולמות הנ"ל מאז
התחיל הויות הנבראים כולם זה אחר זה עד שבא הדבר אל המציאות אשר הוא עתה וכפי סדר ההתפשטות
וההשתלשלות כסדר הזמנים זה אח"ז כך נעשה ולא היה אפשר להקדים או לאחר בריאת עולם הזה כי כל עולם
ועולם נברא אחר בריאת עולם שלמעלה ממנו וכל העולמות היו נבראים ומתפשטים ומשתלשלים והולכים זה
תחת זה בזמנים שונים ומאוחרים זא"ז עד שהגיע זמן בריאת עולם הזה ואז נברא בזמן הראוי לו אחר בריאת
העולמות העליונים אשר עליו ודי בזה כי לא נוכל להרחיב ולהעמיק ביאור זה הענין ככל הצורך ואיך וכמה ומתי"
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שם ענף ב':
"דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום פנוי
בבחינת אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת
סוף אלא הכל היה אור אחד פשוט שוה בהשוואה אחת והוא הנקרא אור אין סוף .וכאשר עלה ברצונו הפשוט
לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכנוייו אשר זאת היה סיבה בריאת
העולמות כמבואר אצלינו בענף הא' בחקירה הראשונה .והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר
בו באמצע אורו ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית ואז נשאר מקום פנוי ואויר
וחלל רקני מנקודה אמצעית והנה הצמצום הזה היה בהשואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההוא
באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה ולא היה בתמונת מרובע בעל זויות נצבת
לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת מכל צדדים והסיבה היתה לפי שכיון שאור האין סוף
שוה בהשוואה גמורה הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים ולא שיצמצם עצמו מצד אחד
יותר משאר הצדדים .ונודע בחכמת השיעור שאין תמונה כל כך שוה כמו תמונת העיגול מה שאין כן בתמונת
מרובע בעל זויות נצבת בולטות וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום
האין סוף בבחינת עיגול והסיבה הוא בעבור שהוא שוה בכל מידותיו כנ"ל.
[ ]...עוד יש סיבה אחרת והוא בעבור הנאצלים אשר עתיד להאצילם אחר כך בתוך המקום החלל ההוא הריק ופנוי
כנ"ל .והענין הוא כי בהיות הנאצלים בתמונת העגולים הנה אזי יהיו כולם קרובים ודבוקים בא"ס הסובב אותם
בהשוואה א' גמורה והאור והשפע הצריך להם יקבלום מן א"ס מכל צדדיהם בשיקול א' משא"כ אם היו הנאצלים
בבחי' מרובע או משולש וכיוצא בשאר תמונות כי אז היה בהם זויות בולטות קרובות אל הא"ס יותר משאר
צדדיהם ולא היה מקבלים אור א"ס בהשוואה אחת .ובסוף ענף ג' יתבאר טעם למה הוצרך ענין הצמצום הזה ומה
ענינו:
והנה אחר הצמצום הנ"ל אשר אז נשאר מקום החלל ואויר פנוי וריקני באמצע אור הא"ס ממש כנ"ל הנה כבר היה
מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים ויצורים והנעשים ואז המשיך מן אור א"ס קו א' ישר מן האור העגול
שלו מלמעלה למטה ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא .וראש העליון של הקו נמשך מן הא"ס [האין סוף] עצמו
ונוגע בו .אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור א"ס ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור א"ס למטה.
ובמקום החלל ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם וקו זה כעין צנור דק א' אשר בו מתפשט ונמשך
מימי אור העליון של א"ס אל העולמות אשר במקום האויר והחלל ההוא .ונבאר עתה קצת ענין חקירת המקובלים
לדעת איך יש ראש תוך סוף בספירות הנ"ל .אמנם בהיות כי הקו ההוא ראשו נוגע באור א"ס מצד העליון וסופו
אינו נמשך למטה עד מקום אור הא"ס הסובב תחת העולמות ואינו דבוק בו לכן אז יצדק בו ראש וסוף כי אם דרך
ב' הקצוות היה מקבל שפע הא"ס היו ב' הקצוות בחי' ראשים שוים זה לזה ולא היה אז בחי' מעלה ומטה .וכן אם
היה הא"ס נמשך מכל סביבות צדדי המקום החלל ההוא לא היה לא מעלה ולא מטה לא פנים ולא אחור לא מזרח
ולא מערב וצפון ודרום אך בהיות אור א"ס נמשך דרך קו א' וצינור דק בלבד יצדק בו מעלה ומטה פנים ואחור
מזרח ומערב וכמ"ש בע"ה בענף זה בכלל דברינו".
ראש וסוף זו בחינת צורת התלת מימדיות שדובר בה בהרמיזות וההערות חלק א' פרק ז' יעויין שם .היא מה
שהפסוק קורא לו בוהו .תוהו הוא העיגול הריק לפני שנכנס בו הקו .עצם כניסת הקו ,מה שיש בכלל קו ,זה הבוהו,
כלליות כל הצורות כאחת ,עוד לפני שמסתכלים אילו צורות מצייר הקו .בקו יש כיוון ,יש הבדל בין צד אחד שלו
לצד השני שלו ,מזה נעשה התלת מימדיות .התלת מימדיות מונח בה תנועה ,כי יש בה מקום ואז אפשר לנוע
ממקום למקום ,והזמן הוא התנועה או המודד של התנועה.
כשנאמר שהאין סוף היה מקודם ,הכוונה כמובן מקודם מבחינת סדר ההווייה ,הוא מקור המציאות והוא סיבה
למציאות כל השאר ולכן הוא קודם .באין סוף לא שייך זמן כמובן ,זמן שייך רק במה שאחרי התלת מימדיות ,שיש
בו תנועה מקומית.
הסוד הגדול והנורא כאן ,הוא מה שהאין סוף קודם בסדר ההווייה .הוא סיבת המציאות של העיגול ,ויש כאן קשר
של סיבה ומסובב ,שיש בו בחינת קודם ומאוחר ,הסיבה קודמת למאוחר .גם קשר סיבתי לא יכול להיות שייך כלל
באין סוף .הוא לא יכול להיות קודם גם לא מבחינת סדר ההווייה ,סדר הסיבות .שהרי האין סוף הוא אחד פשוט
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לחלוטין בלי מורכבות כלל (כי אחרת לא היה הכרחי המציאות ,ואז לא היתה מציאות ,וכמו שביאר המו"נ ב' א'
עיון שלישי ,ולכן אנו יודעים בהכרח שהאין סוף הוא אחד פשוט לחלוטין) .להיות סיבה למסובב ,להיות ראשון
בסדר ההוויה לשני שנולד ממנו ,זה כבר לא אחדות פשוטה בלי מורכבות.
זה דומה למה שכתב אריסטו במטאפיזיקה למבדא ,הובא במו"נ א' ס"ח ,שהבורא יודע את עצמו .והרי באחדות
פשוטה אין "הוא" ו"עצמו" .אין ידיעה כי ידיעה היא אופן של חיבור בין שניים ,כשאין כלל ועיקר בחינה של
שניות לא שייך כלל ידיעה .הידיעה הזו את עצמו היא שורש הצמצום ,שניות ,יש שם כבר קו שמפריד בין היודע
והידוע ,ואע"פ שהם אחד הם אחד שיש בו מבט על עצמו ,וזה כבר יוצר קו של שניות בתוך עצמו .הוא אחד והוא
גם שניים .והאדם ידע את חוה אשתו ,ידיעה היא האהבה ,והאהבה היא הסוד של אחד שהוא גם שניים ,ושניים
שהם אחד .אחדות מוחלטת ושניות ,והם סותרים ,והאהבה היא הסתירה הזו עצמה .והיא נמשלת באש ,קיום
(פרידה מהאהוב היא קיום האהובה) וכליון (אחדות מוחלטת עם האהוב שהוא כליון האהובה) כאחד ,רשפיה
רשפי אש שלהבתיה .וכמו הסנה שבוער באש ואיננו אוכל.
אם העיגול של הצמצום נתהווה מהאין סוף ,האין סוף סיבתו ,הרי שבאין סוף עצמו בהכרח כבר נפלה השניות.
אי אפשר שהאין סוף יהי הגם סיבה לעיגול של הצמצום וגם שהו אאל יידע ולא ירצה את התהוות העיגול הזה.
ואם ידע ורצה הרי הוא עצמו כבר יש בו ידיע הורצון שיש בהם מורכבות ושניות וריבוי וסתירה לאחדות הפשוטה.
זה מה שכתב האר"י שהאין סוף הוא קודם להאצלה של אדם קדמון .אבל הוא קודם ,הוא מאציל ,הוא סיבה לאדם
קדמון ,ממילא הוא עצמו כבר יש בו שניות .קדימה בסדר ההוויה היא גם בחינה של ראש וסוף .הסיבה הראשונה
והמסובב שנסתבב ממנה ,הרי זה סדר שיש בו כיוון .עצם הכיוון הוא תחילת בריאת צורת התלת מימדיות כמו
שביאר אבן סינא לעיל א' ז' .מה שהזהיר האר"י מסכנת החקירה הזו ,מחוסר האפשריות שלה ,הוא שהיא מובילה
לכך שבהכרח השניות שרשה כבר באין סוף עצמו .הצמצום התחיל מהאין סוף ,לכן הרעיון על צמצום באופן
כלשהו כבר נמצא באין סוף עצמו ,הרי הוא זה שיזם את הצמצום ,שהמציא אותו ,הצמצום לא נעשה לבד מכח
עצמו ,חלילה .אז מי שעשה אותו הוא כבר עושה של משהו שנעשה ,חושב ורוצה במשהו שנחשב ונרצה ,שנאצל.
האין סוף הוא כבר לא אחד פשוט לחלוטין .יש כאן כניסה הכרחית של הצמצום לתוך האין סוף עצמו .וחלילה
לחשוב שזה אכן כך ,רחמנא ליצלן מליפול בזה .המו"נ א' ע"ב כתב על זה ברוך מי שנצחנו שלמותו .שלמותו
מרסקת אותנו לגמרי ,זה הופך אותנו לאין .אין לנו שום דרך ששכלנו לא יראה שבאין סוף עצמו בהכרח נפלה
שניות ,ושכלנו יודע שזה שקר גמור ונורא .אי אפשר להכיל את זה ,זה יכול להביא לשגעון ואיבוד שכל גמור ,או
כמנגנון הגנה מפני תחושת אבדן מוחלטת של השכל ,להביא לכפירה ומחשבה שאכן באין סוף עצמו יש שניות.
האדם צריך לעמוד כאן מול הכליון של עצמו ,מול אבדן מוחלט של שכלו ,ולהישאר עומד .עומד אף על פי כן.
בלי תירוץ ,בלי רפואה למכתו .עומד כמוכה .כאן צריך לעצום עינים אבל להישאר בעלי עיניים .זו הנקודה שאמרו
חכמים שאסור להסתכל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא
לעולם .אבל אין כוונתם אל תחשוב על זה אלא תלך כעת לראות סרט ולטייל בטבע ולהסיח את מחשבתך מהמקום
המסוכן הזה שאינך אמור לעסוק בו .אלא כוונתם תסתכל על כל מה שאתה יכול להסתכל עליו ,ותסתכל בדיוק עד
הגבול ,לא כחוט השערה אחריו וגם לא כחוט השערה לפניו ,ותראה שהוא גבול ,ובדיוק בו תעצור מתוך הבנתך
שכאן יש גבול .כלומר תגיע למקום האבדן ותעמוד שם ,אובד ולא אובד .אדם כי ימות באוהל ,ימות באהלה של
תורה .ימות באהבתו.
הקו של מוקדם ומאוחר מצד סדר ההווייה ,מהסיבה למסובב ,מהמאציל לנאצל ממשפיע המציאות למקבל ,כבר
מונח בו המושג הראשוני של כיוון .כשמדובר על ישויות מופשטות מחומר זה כיוון קו של סדר ההוויה ולא של
זמן מגושם ממש ,הביטוי של הכיוון של סדר ההווייה ,של המושג של מוקדם ומאוחר שכבר מונח בה ,זה עצמו
בעולם החומרי הוא המושג של מוקדם ומאוחר שמונח בעצם התלת מימדיות ,שיש בה קרוב ורחוק ,שאפשר לנוע
בה מכאן לשם ,ומזה נמשכת התנועה ,וממנה נמשך הזמן המגושם של הכיוון שהוא מהעבר לעתיד .בעבר יש את
הפוטנציאל של העתיד והוא סיבה לו ,זה אופן תפישה מגושם של אותו סדר הוויה עצמו של סיבה ומסובב שקיים
בעליונים ואף באין סוף עצמו שהוא 'קודם' לעיגול הצמצום ,כלומר סיבה לו.
זה מכניס קושי נוקב לשאלה מתי בדיוק נברא העולם ולמה בדיוק אז ולא לפני או אחרי .אנו יכולים להשיב בקלות
לכת המדברים שתפישתם היא דמיון ילדותי ,שהאין סוף הוא נצחי וכל המציאות כולל הזמן נבראו מהנצח ,ולכן
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השאלה באיזה נקודת זמן נברא העולם היא טפשית .אבל באמת היא שאיננו יכולים לנתק את האין סוף מתפישת
הזמן ,כי להיות מוקדם בסדר הווייה אינו אלא אופן מופשט של זמן ,ואין זה להיות באופן מוחלט מעל הזמן.
כעת הקושיה הטפשית באיזו נקודת זמן נברא העולם ,הופכת לקושיא הכי נוקבת .השאלה היא שהבריאה יש לה
סיבה ,וסיבתה הכי ראשונה בהכרח היא האין סוף ברוך הוא (אגב הכינוי הוא לא 'האין סוף' ,אלא 'האין סוף ברוך
הוא' ,המילים ברוך הוא אומרות שפגענו בכבודו במה שקראנו לו 'האין סוף' ,כי הוא מעל זה ,באופן מוחלט ,לא
כמחשבותינו מחשבותיו ,ולקרוא לו אין סוף זו תפישה מגושמת שאינה אמת ופוגעת בכבודו ,וכבקשת סליחה
ומחילה אנו אומרים 'ברוך הוא').
ואם האין סוף הוא סיבה ,הוא ממילא בתוך הזמן באופן המופשט של הזמן כסדר חד כיווני מהסיבה למסובב שיש
בו תפישה של המושג לפני ואחרי שהוא שורש תפישת הזמן .והשאלה על נקודת הזמן של הבריאה נעשית השאלה
איפה הנקודה שמבדילה בין האין סוף ברוך הוא שאין בו כלל ועיקר תפישה של לפני ואחרי ,והוא לכן גם לא
סיבה לשום דבר ,ובין היותו סיבה לבריאת הצמצום .הצד שבו האין סוף אינו סיבה לשום דבר ,כי אין בו שום
שניות כלל ואין בו חלוקה של סיבה ומסובב ,לפי צד זה אין הכוונה שהצמצום כביכול ברא את עצמו בלי שהאין
סוף היה סיבה לבריאתו .חלילה .אלא לפי הצד הזה אין צמצום כלל ועיקר ואין נבראים כלל ועיקר .זו הדרך
היחידה שבה אין שניות בבורא ,שהוא לא בורא כלל ועיקר .היכן הנקודה שבה המעבר מזה לצד שיש נבראים? זו
השאלה האמיתית על נקודת הזמן של הבריאה ,והיא בגדר להסתכל על מה לפני ומה לאחור מה למעלה ומה
למטה ומותר לראות את השאלה אבל אסור לנסות לראות תירוץ כלשהו או כל מראה כלשהו מעבר לכך שהשכל
האנושי מתאיין כאן לגמרי.
האר"י אומר שאחרי שהאין סוף האציל ויש כבר אדם קדמון ,באדם קדמון יש זמן כי יש בו ראש וסוף .כי יש בו
קו של אור ,ובקו יש כיוון כי הוא נוגע באין סוף רק בצידו האחד .כלומר זה קו של סדר האצלת ההווייה מראשון
לשני ,יש בו כיוון.
הזמן שהאר"י אומר שיש באדם קדמון פשוט שאינו זמן כמו שלנו שיש עבר הווה ועתיד .כי הזמן שלנו הוא רק
אחרי התנועה ,ותנועה יש רק לגופים חומריים .אדם קדמון זה הרצון הראשון המופשט לחלוטין והחופשי לחלוטין
של הבורא ,שהוא עוד לפני חוק הסתירה ,אין בו גשמיות כלל .לכן הזמן שמדובר בו אינו הזמן של עבר הווה
ועתיד שאפשר למדוד עם שעון ,אלא זמן של סדר ההווייה ,שבו א' מוקדם לב' כי א' סיבת מציאותו של ב' .וכמו
שהיד והמפתח נעים באותו זמן עצמו ,אבל תנועת היד קודמת בסדר ההווייה לתנועת המפתח כי היא קודמת לה
בסדר ההווייה .מציאות תנועת המפתח נולדת ממציאות תנועת היד .על זה מדובר באדם קדמון והאר"י קורא לזה
זמן.
זה לשונו:
"ואמנם אצילות א"ק [אדם קדמון] הזה ומכל שכן שאר עולמות שתחתיו כנאמר לעיל היה להם ראש וסוף והיה
להם זמן התחלת הויותן ואצילותן מה שאין כן בא"ס הנ"ל"
והרי האין סוף הוא סיבת מציאותו של אדם קדמון ,וממילא גם בו יש זמן? אלא שמצד האין סוף לא נמצא אדם
קדמון כלל.
תחילת הזמן ,מה שאנו אומרים (מו"נ ב' י"ג ,ב' ל') שהזמן גם הוא נברא כמו שכל המציאות נבראת ,הוא הבחינה
שבה יש לא רק את הבחינה מצד האין סוף שהעולם לא נברא כלל ועיקר ולא קיים כלל ,אלא יש שתי בחינות ,מצד
האין סוף העולם לא נברא כלל ועיקר ,אבל יש גם את צד העולם שמהצד שלו הוא קיים.
מה שאנו אומרים שמבחינת האין סוף לא היתה בריאה מעולם ואין נבראים כלל ועיקר ,לא פותר את השאלה .כי
אם האין סוף אחד פשוט בלי מורכבות כלל ,צריך שתהיה רק הבחינה הזו ואין בלתה .וכעת אנו אומרים שאכן
מצד האין סוף יש בחינה כזו ,אבל יש עוד בחינה שנייה ,מצד הנבראים ,שמנקודת המבט שלהם הם נמצאים.
שאלת התחלת הזמן היא על הנקודה שבה זה עובר מבחינה אחת בלבד לשתי בחינות .התשובה לשאלה באיזה
זמן העולם נברא היא ,העולם נברא בזמן שהיה שינוי ממצב שיש בו רק בחינה אחת ,היא הבחינה של צד האין
סוף ששם אין מאומה מלבדו כלל ועיקר ,למצב שיש שתי בחינות ,בחינת האין סוף שלא השתנתה כלל מלפני
הבריאה לאחרי הבריאה  ,ובחינה שנייה שהיא מנקודת המבט של הנבראים ,שם יש צמצום ויש נבראים .כיוון
שהיה שינוי ממצב של בחינה אחת למצב של שתי בחינות ,יש לפני השינוי ואחרי השינוי ,וזה תפישת זמן ,והשינוי
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עצמו הוא נקודת הזמן של הבריאה .השינוי הזה לא היה לפני ואחרי מבחינת זמן ,אלא הוא מבחינה שכלית
מופשטת לחלוטין .כמו השינוי שיש בתפישת הוכחה גיאומטרית בין ההנחות ובין המסקנה .כל שינוי ,מופשט
ככל שיהיה ,הוא תנועה וכל תנועה היא זמן.
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. תומס אקווינס על השאלה האם עוד משהו יכול לברוא מלבד הבורא- 17
1.45 Summa Theologica
להרמיזות וההערות חלק ו פרק מא
Whether it belongs to God alone to create?
Objection 1: It would seem that it does not belong to God alone to create, because,
according to the Philosopher (De Anima ii, text 34), what is perfect can make its own
likeness. But immaterial creatures are more perfect than material creatures, which
nevertheless can make their own likeness, for fire generates fire, and man begets man.
Therefore an immaterial substance can make a substance like to itself. But immaterial
substance can be made only by creation, since it has no matter from which to be made.
Therefore a creature can create.
Objection 2: Further, the greater the resistance is on the part of the thing made, so much
the greater power is required in the maker. But a "contrary" resists more than "nothing."
Therefore it requires more power to make (something) from its contrary, which
nevertheless a creature can do, than to make a thing from nothing. Much more therefore
can a creature do this.
Objection 3: Further, the power of the maker is considered according to the measure of
what is made. But created being is finite, as we proved above when treating of the infinity
of God (Question [7], Articles [2],3,4). Therefore only a finite power is needed to produce
a creature by creation. But to have a finite power is not contrary to the nature of a creature.
Therefore it is not impossible for a creature to create.
On the contrary, Augustine says (De Trin. iii, 8) that neither good nor bad angels can
create anything. Much less therefore can any other creatures.
I answer that, It sufficiently appears at the first glance, according to what precedes
(Article [1]), that to create can be the action of God alone. For the more universal effects
must be reduced to the more universal and prior causes. Now among all effects the most
universal is being itself: and hence it must be the proper effect of the first and most
universal cause, and that is God. Hence also it is said (De Causis prop., iii) that "neither
intelligence nor the soul gives us being, except inasmuch as it works by divine operation."
Now to produce being absolutely, not as this or that being, belongs to creation. Hence it
is manifest that creation is the proper act of God alone.
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It happens, however, that something participates the proper action of another, not by its
own power, but instrumentally, inasmuch as it acts by the power of another; as air can
heat and ignite by the power of fire. And so some have supposed that although creation
is the proper act of the universal cause, still some inferior cause acting by the power of
the first cause, can create. And thus Avicenna asserted that the first separate substance
created by God created another after itself, and the substance of the world and its soul;
and that the substance of the world creates the matter of inferior bodies. And in the same
manner the Master says (Sent. iv, D, 5) that God can communicate to a creature the power
of creating, so that the latter can create ministerially, not by its own power.
But such a thing cannot be, because the secondary instrumental cause does not
participate the action of the superior cause, except inasmuch as by something proper to
itself it acts dispositively to the effect of the principal agent. If therefore it effects nothing,
according to what is proper to itself, it is used to no purpose; nor would there be any need
of certain instruments for certain actions. Thus we see that a saw, in cutting wood, which
it does by the property of its own form, produces the form of a bench, which is the proper
effect of the principal agent. Now the proper effect of God creating is what is presupposed
to all other effects, and that is absolute being. Hence nothing else can act dispositively
and instrumentally to this effect, since creation is not from anything presupposed, which
can be disposed by the action of the instrumental agent. So therefore it is impossible for
any creature to create, either by its own power or instrumentally---that is, ministerially.
And above all it is absurd to suppose that a body can create, for no body acts except by
touching or moving; and thus it requires in its action some pre-existing thing, which can
be touched or moved, which is contrary to the very idea of creation.
Reply to Objection 1: A perfect thing participating any nature, makes a likeness to itself,
not by absolutely producing that nature, but by applying it to something else. For an
individual man cannot be the cause of human nature absolutely, because he would then
be the cause of himself; but he is the cause of human nature being in the man begotten;
and thus he presupposes in his action a determinate matter whereby he is an individual
man. But as an individual man participates human nature, so every created being
participates, so to speak, the nature of being; for God alone is His own being, as we have
said above (Question [7], Articles [1],2). Therefore no created being can produce a being
absolutely, except forasmuch as it causes "being" in "this": and so it is necessary to
presuppose that whereby a thing is this thing, before the action whereby it makes its own
likeness. But in an immaterial substance it is not possible to presuppose anything
whereby it is this thing; because it is what it is by its form, whereby it has being, since it
is a subsisting form. Therefore an immaterial substance cannot produce another
immaterial substance like to itself as regards its being, but only as regards some added
perfection; as we may say that a superior angel illuminates an inferior, as Dionysius says
(Coel. Hier. iv, x). In this way even in heaven there is paternity, as the Apostle says (Eph.
3:15): "From whom all paternity in heaven and on earth is named." From which evidently
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appears that no created being can cause anything, unless something is presupposed;
which is against the very idea of creation.
Reply to Objection 2: A thing is made from its contrary indirectly (Phys. i, text 43), but
directly from the subject which is in potentiality. And so the contrary resists the agent,
inasmuch as it impedes the potentiality from the act which the agent intends to induce, as
fire intends to reduce the matter of water to an act like to itself, but is impeded by the form
and contrary dispositions, whereby the potentiality (of the water) is restrained from being
reduced to act; and the more the potentiality is restrained, the more power is required in
the agent to reduce the matter to act. Hence a much greater power is required in the agent
when no potentiality pre-exists. Thus therefore it appears that it is an act of much greater
power to make a thing from nothing, than from its contrary.
Reply to Objection 3: The power of the maker is reckoned not only from the substance
of the thing made, but also from the mode of its being made; for a greater heat heats not
only more, but quicker. Therefore although to create a finite effect does not show an
infinite power, yet to create it from nothing does show an infinite power: which appears
from what has been said (ad 2). For if a greater power is required in the agent in proportion
to the distance of the potentiality from the act, it follows that the power of that which
produces something from no presupposed potentiality is infinite, because there is no
proportion between "no potentiality" and the potentiality presupposed by the power of a
natural agent, as there is no proportion between "not being" and "being." And because no
creature has simply an infinite power, any more than it has an infinite being, as was
proved above (Question [7], Article [2]), it follows that no creature can create.
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 תומס אקווינס על השאלה איך הבורא יודע את הפרטים המסויימים- 18
Summa Theologica 1.14 .המקריים
.להרמיזות וההערות חלק ז' פרק כ"א
Thomas Aquinas, Summa, I.14.11, resp:
On the other hand, others have said that God knows singular things by the application of
universal causes to particular effects. But this will not hold; forasmuch as no one can
apply a thing to another unless he first knows that thing; hence the said application cannot
be the reason of knowing the particular, for it presupposes the knowledge of singular
things. Therefore it must be said otherwise, that, since God is the cause of things by His
knowledge, as stated above (Article 8), His knowledge extends as far as His causality
extends. Hence as the active power of God extends not only to forms, which are the
source of universality, but also to matter, as we shall prove further on (44, 2), the
knowledge of God must extend to singular things, which are individualized by matter.
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' הריפוי מטאפיזיקה ספר ט' פרק ו' עמ-  מדברי אבן סינא על ההשגחה העליונה- 19
:) במהד' מרמורה339 ' (עמ415
. וז' כ"ב,'להרמיזות וההערות ו' ט
Chapter [Six]
On providence, showing the manner of the entry of evil in divine predetermination
(1) It is proper for us, now that we have arrived at this point, to ascertain the true statement
on divine providence .
No doubt that it became clear to you, from what we have previously explained, that it is
not permissible that the exalted causes should perform what they perform for our sake,
or that in general they should care about anything [relating to us], [or act] motivated by
some motive, and [it is likewise not permissible] that a preference should occur to them .
[At the same time,] there is no way for you to deny the wondrous manifestations in the
formation of the world, the parts of the heavens, and the parts of animals and plants - [all
of] which do not proceed by coincidence but require some [kind of] governance. It must,
hence, be known that providence consists in the First's knowing in Himself [the mode] of
existence of the order of the good in His being, in Himself, a cause of goodness and
perfection in terms of what is possible, and in His being satisfied [with the order of the
good] in the manner that has been mentioned. l He would thus intellectually apprehend
the order of the good in the highest possible manner, whereby what He intellectually
apprehends in the highest possible way as an order and a good would overflow from Him
in the manner, within the realm of possibility, that is most complete in being conducive
to order. This, then, is the meaning of providence."

- ' פרקים א,) ובחלק ו' מהרמיזות וההערות מאת אבן סינא. (ועיין גם מו"נ ג' י"ג.ועיין בזה מורה נבוכים ג' כ"ה
'י
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