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באור

מלות ח
ל הרם בםז״ל
ללמד בני יהודה צחות הגיון הפה והלב להרות יהד
הובריכם ׳ להבין בספריכם ׳ אשר ברומו של עולם מדברים
:בעין חובת הליבות וס׳ המורה והעיקרים ׳ לתת לתלמידי׳ דעת
ומזמה לשקול יפלס בחינת ההקשיס משנלותיהם
יען הבם יביאו את ההוקר אל 1מנוחת הצדק
ואל נחלת האמת בכל דבר הנמה בינה  1:מען לא ייגעו
לריק

ולא ייתרו לבהלדה בניבם כהשיבם ׳

*

נדפס  ntג״פ עם פי' הרב החכם ר׳ משה דעסויא
ועתה נדפס זה הפמס הד׳ מס פירושו הג' והושת מליו משפות
הגההות מהמדקדק מוי}׳ איצק סאטנאב ׳ וגס מיני
ההקשיס «" ה מתוארים נשדד הציור עד ני נקל
יוכל נל תלמיד עס מבין להבין

כל הקש למינהו  Spmמעליו טורה רהעיון
ויצווהו לא רהי׳ לעולמים עמה ׳ ומי חנם יבין
כי נירתרון ר־זאור

•

בלן

ד־־,חושך יי־תרון

פ ה

ברלין
wvrvv

שנה

מלות

דערת.

מעדה7־ 1זרז

דהפפר  Snהנדפסיבם מלפניו

vVYVVM

ההגיוןל®׳?.

’ .י

■ . -הקדמת המניה
הכמת אדם תאיר פניו (קהלתאי)
המושל
סענאב  /מה יקר דבר
• יצחק הלף המכונה ר׳ איצק
הצעיר
־נאום

לאור  /ווה כי כאורה כחכמה שתיהן
אשר נשא משלו לדמות החכמה
אל הגיללי' והראות האי בי אורחיה
ידן להוציא הדבר מן ההעלם וההסתר
לאל
והחכמה תעלומות האמונות והדעות
עלה ויראה תעלומות מוחשי הראות
האור
 /ומן מוצא הדברים תשכיל ותדע
ממחקר תצמח וצדק מחכמה נשקף
כי אמת
הולך דרך לנל יפול במהמורות אך לאייש־רהן
נל
צפר
דרך
יישיר
שהאור
ינ נמו
את דרכו אשר בה יגיע אל מחוו
להוליכו אל מחוז חפצו אס איננו מכיר
<גכ״פ
פכ״ז יתכן שילבו בעליה נתעה ושובב
 /ק החכמה עם היותה אור המדע
חפצו
ידעו יושר דרכי המחקר .אשר הואיובילכץ
ישיגו בה אמיתת המבוקש אס לא
זלא
האמת בלי משגה בכל מחקר ודרוש/וזאת,
!« ישריס אל מנוחת הצדק ואל נחלת
היישרת דיבור הפה עס הרעיון כי•
נקראת מלאכת ההגיון ר״ל מלאכת
הידיעה
המלאכה יקר מקריהם לפעמים שיכעא{
רביס חכמים אשר אינם יודעים זאת
את בעליה לדבר צחות בדברי ' העומדים
בשפתם הפך רעיוניהס  /חף כי תלמד
כשרון ®,השגות הנמלות ר׳' ל
עולם  /ויותר מזה תלמד את בעליה
ברומו של
ההגיוניים ר״ל להוכיח דבר מתוך
יקשרו רעיון ברעיון לעשות ההקשיס
איך
מההשגה הידועה אל ההשגות הנעלמות
 7כר עד שהמשיג יעלה מעלה ממלה
חכמה  /ובעבור שאין כחה כי אס
עד יחס ונשא וגבס מאד להבין תעלומות
ההגיון כי מלאכה היא ולא חכמה
בדרכי החכמה פל כן נקראת מלאכת
להרגיל
זמם מורה מחשבה רמס בכל המקרא
מקרא נקראת מזמה וזה ני פעל
ובלשון
בה כל דבר חכמת בינה אס לא נמש
היות זאת הידיעה אכן בוחן לנשות
ובעבור
שמירה « מחשבה רפה ככתוב לתת
הכזב בשגיאה ע״כ נקראת מזמה וענינו
בה
זאת המלאכה נקרא נבון יען על
ומזמה (משלי א׳־ ) ויל יודע מבין
דעת
לנער
וידעה היום והשבות
הקמנה להבין דבר מתוך דבר •
ידה ילע ללכת בדרכי
הטבעיות לא יתארו את בעליהם בשרד
אל לגבך מש '׳פ החוקר בס ' ׳המ שהפעולות
הענעו עליהם בעבעס ז׳׳מ לא
על פי מדותיהם הטבעיות אשר
השסי־התאר
עושה עול בעבעו  /ולא תקרא השממית
יתואר השור כשם ישר כעבור שאיננו
מעשה אורג לצוד בס הזבובים  /ולא
אורגת בעבור עשיתה בעבעה הרשתות
בעבעו שב׳ צלעי כל משולש יחד הס
הכלב בשס מהנדס בעבור ידיעתו
יתואר
כל הולך על רגליו בשס מינאני׳' כאפ
יותר מהשלישי לבדו  /וכן לא יתואר
אמני׳
אל צד הרגל שהוא עומד וכיוצא בזה
יודעו להעות מרכז כובדו ככל פעס
בעבור
פי פעלס בהיות ני לא בבחירה והשכל
הפועלים העבעיס שלא יתוארו על
בשאר
הבורא ית׳ ונכה לא יקרא נבון « י
מעשיהם כי אס בעבע שהעניע כהס
יעשו
דבר בכלי דעת מלאכת ההגיון והוא
עושה הקשיס להוכיח דבר מתוך
שבעבעו
דעה לא נמצאו נכוניס וזה כי בימים
שאמרו ז״ל שבדור המדבר שהיו דור
הדבר
וכל הולך בדרך תבונות בלי דעת מלאכת
עלין לא נודעה זאת המלאכה /
ההם
על צד האמת  /ולפ״ז א״כ שקולהי
נבון על דרך ההעברה וההקל לא
נקרא
ההגיון
כי היא תתן לכעליה חלק בנינה ולהקרא
הזאת ככל הטוב אשר גמלנו ה׳
המלאכה
נבו!

ב

הקדמת המגיה

נכון אמיתי עלפי פעלה /תלמד את כעליה דעת ודרך תכונות  /הדן הדרך
לפניו ללכת מחיל אל חיל בהשגות העיונים צדק לבניו יהלך וישיס לדיך אמת
פניו להנץ תעלומות חכמה כדכרי׳ העומדים כרומו של עולם  /סשמיהומלכת
בדרך עיקש ככל דנר חכמת בינה ינצרהו מהאסין בשוא יתעה yכלל הדברים
יקרה היא מפנינים והנה זה שלש פעמים נדפס זה החיבור פס פירוש הרב החכם
מהו׳ משה דמסוי ומרוב חכת הקודש נמכרו עד אפש שנים יעיר נמעט והנה
רכים צמאים לשתות משוקת מזמחה על כן ראיתי כי טוב להעלותה על מכבש
הדפושעס הפי׳ השלישי שכתב החנם הר״מד הלל ומנה אנכי הרואה לתקן י׳עעיות
שנפלו כדפושי׳ הראשונים גס שמתי עליו נושפות הגהות ופירושים גס תארהי
תמונות ההיקשי׳ בשרד הציורים למען הקל מל התלהידי׳ כי ידאו כעיני בשרם
כל הקש למינהו  /גס הצגתי כו כללים חדשים לכל תמונה » תמונות ההיקשים
והכל כדרך קצרה וקלה למען ירוץ קורא נו  /ועתה אתם כרוני ה׳ הקונים
הנגשיס לקנותו יזכו במקחס נשך טז״ג פ״ק  /דברי הדויש טוב לעמו יצחקהלוי •

המדמה המפרש
 *“(DKהמפרש חיבת הגיון שש נגזר משרש היה • והוראתו לפעמי׳ השתדלות
העיון והמחשבה (מעדיטאציאהן כטראכטונג )  /הנקראת כפי כעלי
החכמה הדבור הפנימי והמחשבה ולפעמים יפול על הנטוי והדבור בכלי המבטא
והוא הנקרא הדכו׳ החיצוני והגטו*  /כי מה שנאמר והגית כו יומם ול־לה (יהוש'
ל״ח ) והגיתי ככל פעלך ( קהלי׳ ע׳' וי״כ וקמ״ג הי ) והגות לני תכונות  ( /תהלי׳
מ״ט ד׳ ) כל זה יאמר על השקדלות העיון וחריצות השכל  /אחרי שנאמר על
הלב הנופל כלה״ק על הכח בנפש המשכלת להכין ולהשכיל אמתו׳ הזכרי׳ יואולם
מה שנאמר ולשוני אם יהגה רמיה ( איוב כ״ז ד׳ )  /פי צדיק יהגה חכמה (תהלי׳
ל״ז ) לשונכם עולה ההגה ( ישעי׳ נ״ט ג )  /לא יהגו בגרונם ( תלי׳ קט״ו)
והגה מפיו יצא ( איוב ל׳׳ז כ׳ ) ׳> הוראתם הנטוי ככלי הדבור  /שהם הגרון ✓
הלשון והשפחים  /ובלשון חז״ל ( סנהדרין צי ) נאמד ההוגה את השס באותיותיו/
על המוצי ' את אותיות השס מן השפה ולחוץ • והנה נפל על שני הפניני׳ הללו
שם אחד מצד היחש שכיניה׳ לפי שהכטוי והמחשבה הס כמו נקם ונפש דבקים
נאחזים זה בזה כקשר אמיץ וחזק שכמו שאם תתפרד הנפש מן הגוף ישאר כאבן
ודומם והיא גס היא לולי שתתלבש בנוף תתעלם וקסתר מעיני כל בשר  /אחדי
שלא תוכל להתודע אל ההרס בעודו בחייט כי אם באמצעות פעולותיה ׳ כן הדבר
בדנור והמחשבה הכפוי בלינונת הלב ומחשניתהשכל  /אינו כי אס הכרה בעלמא
כקול רעם וקול רעש לא קול דברים  /והרעיון הדק הפנימי לא יסודע ולא יחגלי
ולא יעשה שוס רושם כעולם חוץ לגפש ני אס אחרי הלכשו מלבושו הנוף באמצעו
התנועה הגופנית  /באופן שיצא הרעיון מנפש המדנר אל המוח ומשם אל איוי
התנועה  /ומכללם כלי הדבור ומשם אל האויר  /ויולד בו תנועות שומת./.מ!
האויר

הקדמת המפרש
&$ויר אל אוזן השומע עד שיבין השומע 1כוונת המדבר  /והקשר הזה שכין
הרוחני והגשמי הוא עדן נפלא ע 7מאוד שעליה אנו מכרכי׳בכל יום ומפליא לעשות
כמ׳ש הר״מא בא  ,ח ס׳' ו ע״ש וילאה נל מחק ' להגיע עד סופו  /ולהכין איך
תשתנה המגופה הגשמי  ,במוח לדנר רוחני שהוא ההשגה וההרגשה כנפש  /וכמו
כן אין מהשגה ההיא הרוחנית תולד מנועה גשמית נמות  /זמ״ש המ״א שט כשם
ס ' הכונו ' שהנשמ ' נהנית מרוחניק המאכל והגוף מגשמות המאכל אף שהיא
מסכי עס החקירה האמתי ' כאשר יודו מה המחקרי ' האחרוני׳  /שגל מאכל
יוליד דה ומן הדס יוליד המיץ הזך והנלול שקורץ כל״א ( נערוון זאפע ) שהיא
מקור התנועה הרצונית  /הנה עם כל זה אין בדכריס הללו ישוב לפליאה שזכרנו
כ* המיץ הזה הנזכר הוא דכר דק וזך ובלתי נופל תחת החושים י ומפני זה ראוי
לק־־ותי דכר רוחני  /אלא שעס כל זה הוא נתפס כמקום  /ונגכל כשלשה מרחקי'
ומחניעע תנועת ההניהקה ממקום למקום • לא כן השגת הנפש שהיא לא קתפס
נמקס  /ואינה בכבל ' במרחקים  /ולא נופלת תחת תנועה ההעתקה  /וא״נעדין
אין אנו יודעים חיך ־מתנועה מקומית תולד השגה  /וכן להפך  /וככר יצאנו
מכוניותנו יותי* מדאי שלא רצינו ני אם להורו׳ הקשר האמיץ והחזק שכין הלכו'
הפנימי והחלוד  /ויש עוד נתינה אתית יותר עמוקה  /וממנה יקנאר צורך
הדינור■ :פרמי אל חצוני והיא מיוסדת על הכלל הזה י כל ההשגה חושית היא
בפ״טיס  ,וכל השגה שכלית היא ככללים ר״ל שכל השגה חושית מתיחסת אל
המוחש שהות 7כר א ' פרעי ואולם ההשגה השכלית תשוטט בכלליות הדכריס שהם
המש גיה יכולליס אישי ' רכים ומינים וסוגים כאשר יתבאר למעיין כספר הזה
(שער יוד ) והנה הדבר ידוע ומנוסה שכמעט אי אפשר לאדם להפשיט כלליות
הדנרי׳ ולציירם במחשבתו כי אס באמצעות הדבור דהיינו שיצייר כמחשבתו התיבות
המורות מל המדנים ההם הכוללים ד״מ המתיקות הגבורה והחכמה! הם ענינס
כוללים  /ואולם אי אפשר לאדם שיצייר נמחשבקו ענין המתיקות מופשט מהדבר
המחוק או מדן החכמה מופשט מהאיש החכם ועדן הגבורה מיפשט מאיש גנור
לולי שיצייר בנפשו אותיות או הכרות שס המתיקות והגבורה והחכמה נפי אשר
ייוחדו כדבור החיצוני לענינים ההם! וע״י האותיות או ההכרות ההם יעיר בנפשו
העדן המופשט הניבה באמצעות הכח המזכיר  /כאשר נבאר נפרקים הבאים /
ובלעדי התחבולה הזאת נמעט שאי אפשר לאדם לעמול כרעיוניו על עדן תוארי
מופשט מהמתואר  /דהיינו כל זמן היות נפש האדם קשורה ונאחזה בגוף הזה
ונעלת על יזם  /ואחרי שכל העדדס הכוללים הס תוארים מופשטים ממחואריהס
נאשר יבואי־ בפי־קיס הכחיס! וכל ההשגות השכליות סובבות על עדנים כוללים
הני חי חפשי לחשוב כהן כלבנדי הלכו ' החילוני  /ומבואר משתי בחינות הללו
מדוע הוכח בלה״ק תיבה אחת להוראת המבטא והההגה והוא שורש הגה עם כל
המסתעף ממנו כנזכר *
שם הגיון הנגזר מן השורש הזה לא נמצא במקרא כי אס
ושם פירושו לפי ענינו ! דהיינו בחינה עצומה וחקירה ( נעראנטונג)
ר״ל השתדלות הרעיון והמחשבה על ענין נפלא מפלאי היצירה וההשגחה אשר
התכונן
׳

והנה

בספרחהלי'
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התבונן נו המשורר אז כמבואר למעיין כפסוקיס הרס  /אמר נודע ה׳ משפע
עשה כפועל כפיו נוקש רשע  /ומל החקירה הזאת המר כמקום אתר איש בד :ר
לא ידע וכסיל לא יכין את ואס וכאן הוסיף ואמ׳ הגיון סלה (תהלי ,ט ) כלומר
שראוי להתכונן סלה כדרכי ההשגחה הנפלא׳ איך יוקש וישע כפועל נפיויפול
נשחת יפעל וכל חריצתו והצלחתו לא יועילו לו כיום עברה ואז עויע כי ה׳ משפע
עשה ישלם לרשע כרשעתו ולא יפרחו רשעיס ולא יציצו כל פועלי און  /ני אש
צהשמדס עדי עד לפי שהחקירה הזאת אחת מיינות התורה כידוע :
^ 531׳ ' (כרכות זף פ*ח ע״ב ) ת״ר כשחלה ר״א נכנסו תלמידיו לבקרן
אמרו לו ר׳ ליומו ארחות חייס ונזכה כהן לחיי• העולם הנא אמר
להם הזהרו בכבוד חכריכס ומנעו מיכס מן ההגיון ונו '  /ופי׳ כערוך שהוא פתרון
הפשוק כצורתו  /זרש״י פירש לא תרגילום כמקרא יוקר מדאי משוס דמשנא /
לשון אחר משיחת הילדים * והנה פירוש ראשון של רש״י הס כמעט לנרי העריך
ז״ל שהדרניל את כניו כמקרא יותר מדאי מכלי חנוך לנער לפי דרכו בקבלות
ודרשות חז״ל גורס להס שילמדו לפרש הפסוק כצורקו ונפי העולה עללי־וח
תבונתם וגס כי יזקיגו לא יביטו אל המקובל והמסור בילינו איש מפי איש על
מרע״ה כפרוש הכתוב ורמזיו וסודיו אחרי היותם למנדיס ומורגלים מנוערלשיפוט
במין שכלם ולהשמן אל בינתם  /ויהי׳ א״כ לפי הדרך הזה ההגיון שיכר ר״א
הדכו׳ הפנימי והמחשבי  /הזהיר אח תלמידיו שימנעו את מיהם מלסמיך על
הגיון לכם ( נאך דענקן  /מדיטאציא ) כפירוש התורה  /ני אס יטו אונם לשמוע
אל הקבלה ולא יסורו מן הדבר אשר הגידו זקנינו ימין או שמאל כי זהו עיקר
ויסוד התורה שבע״ס  /ולפי׳ השני שזכר רש״י תהי׳ הנוגה מנעו אח כרפס
מהרמת בשיחה (פלרדרן ) ואז יהי ' פי׳ הגיון הדבור החיצוני והמבטא בשפתיה /
הנך רואה שמלת הגיון כמקרא ובתלמוד מורה על הרעיון והבטזי ( דענקן חונד
שפרעכו )  /מלת לאגיקא הידוע אצל נעלי החכמה להוראה על ההגיון נגזרת יין»
המורה בלשון יון ג״כ פעס על האמירה והנעוי פעם על הרעיון
והמחשבה  /ולפעמים על החכמה שהיא הקנין בנפש לחשוב מחשבות
אמהיות ונכונות ואץ כמוה בלשון רומי הנקראת לאנויין תינה המצרפת שתי
הכונזת הללו לכך השתמשו .הליזט״יני בזה בתיבה יונית וקראו את החכמה ההיא
בשס לאגיקא  /ופעם יקראוה כשס דיאלעקטיקא tוגס היא מלה יורת ננזית
מן יעניין! ענינו הדבור  /אלא שתיבת דיאלעקטיקא מיוחדת יותר אל המשא
והמתן והפלפול בעדני ' הללו  /ומלת לאניקאמורה על כלי הלמוד בהישרתהשפל
זתקון המבטא וכשנאו המעתיקי ' בימי הרמכי׳ס והרשי״א ז״ל והעתיקו את ספרי
החכמה מלשונות העמיס ללשוננו הקדושה מצאו תיכת הגיון מסכמת כנל צד עם
תיבת לאגיקא או תיבת דיאלעקטיקא שהיא הלמוד מישרות השפל והמבטא /
ודעת דרס׳ השמוש והמשא והיותן בהס על נכון ולזה בחרו גת־בה ההיא ויתדוה
לערן ההוא  /ויהיה ערן מלאכת ההגיון ( דיא קונשט ריכטיג צו דענקין אונד
גו שפרעני! ) ואיננו לא ההגיון ' הנזכר בפסוק ולא הנזכר בדברי חזי•׳ל  /ני אס
תיגה נתחדשה לצורך העתקת הספרים • ונסמוג־ תראי 3שה־דעה הזאת שנד׳ .
על

על אופני עשית ההקש והמוע ' על שיתק לומר שההגיון ילמד לאדם דדני ההקם
והמופת ואופני השמוש בהם * והנה תועלות החקירה הזאת רמת ועצומות ולא
ימאס בהן ני אם צב עקש או מי שהוי נעדר מכל חכמה  /כי ה" אלקי׳ נתן לאלס לב
לדעת ולהכין ולהשכיל מפלאות ה׳צירה הגדולות והעצומות לאין תכלה כלי להכיר
גלולתו ורוממותו ולהודות לו על דוב עונו אשר הוא גומל בכל שעה ובכל רגע עם
ברואיו הן צבא המרוס במת׳ גיד הרמש החמש על הארץ נאשר האריך בעל חובות
הליכות בשער הבחינה גתומליוה הבחינה במעלת הבחינה הו את  /אנלבמה יודע
איווהדרך אשד נלך בו להניע אלחם המושכלות הללו • איך נשמר בהן* מן הטעות
והמוקש אס צא יתאמץ להבין את -דרני השנל ולהשיג ' כפי האפשר לכו ואיך תניד
הנפש ותגדיל בין האמ׳ ובין השקר  /כא־זה אופן תגיע ותעל מן המושכלו׳ הדאשונו'
הידועות צנלאדם נסכל כמשכיל מעלה » ע  :מהשגה להשגה עד פליחה kהחקירות
הנשננות תטעם כקצה המטה אש; נידה מל־׳" התכמ׳ העליונה הנפלאה והצפזנה
לישרים ה ולכי יזה אשר אליה ישתוקק י ; משכיל ירא ה" בתשוקה עזה מכוונת  /ואס
יחךאישכל הון כיתו נאהב ' החכ« ,בוז יבוזו לו  /והן אמת ונכון שהשכל האנושי
לבד גלעדי התורה והקבל׳ לא תשביע נפש שוקק׳ להתעדן באור החיים ני אס
ישמן איש על רוח תבונתו לבד בלי עזר ומגן הקזיה וקבלה / .ימשש נעור באפילה
ולא יספיקו לו דרכי ההגיון להשמר מן המבוכה והמותש כאשר קרה לחוקרי׳ רכים
ונכבדים אשר לא עליה ' נגה אוי תוית ה׳ מעולם  /או אשר גבה לבס בגאוה
וגאון לבעוט בתורת ה׳ ולאמר חכמתי תעמוד לי נ* נכונותי  /המה כשלו ונפלו
במהמורות נל יקומו ביקשו וכלכלו בפח הטעית והמבוכה  /אמנה גם הנוחר
גתוית ה׳ והמאמין גדבי״י נביאיו וחכמיו  -נאמת ובתמים לא בשביל 5ה ימלט
מהצורך להבדיל נין האחת והשקר ולשמור את עצמו מהטעות  /באמונות ודעות
ודינים ודקדוקיהם ופרטיהס ובבל מה שדרשו חו״ל מן המדזת שהתורה נדרשת
בהם פעמים יצטרך לדמות דבר אל דבר ופעמים להבדיל ביניהם  /פעם להכריח
בראיה ומופת ופעם לשקול בפלש השבי־א הנכוחה  /פעס ידרוש האמת בינו
לנין עצמו ופעם ישא דחן עס המקשיב לקולו  /ו־ששיתוכחעס התולקעל דבריו /
ביל האופנים הללו יצטרך לדרכי ההקש והמופת  /להכריח הבלתי נודע ק
הנודע וללמוד הסתזה מן המפורש  /והכלל שכל משכיל וחכס יהי׳ מי שיהי׳ צריך
שישתמש בדרכי ההגיון הללו לעשות מהס הקשים ולחבר חהס מופתים נאמנים
אשר לא יכזבו • ואס יאמר איש אתכס ולא אשקמש כדרבי ההגיון הרי הוא נאלן
יאמר חפציה את עיני ואביט במכבי השמים ממפל או אדבר כס בני אדה ואכתוב
ספרים ולא אשתמש בדרכי דיקדוק הלשון  ,הלא כמצחק יהי׳ ואהה תראה בפירושי
לשפר ו׳ מזה השנר שכמו שישתמש איש בכלי המבטא והדבור ואפשר שלא ידע איך
יתנופפו השפתי ' והלשון והחיך והשני׳נדי להוציא ההנתת ההן  :או כמו שאפשר שילך
'חדס פל רגל* ם מבלי שוס על לב איך יתנועעו העורקים והעצבים ברצון הנפש
לה־־יה אח הדגלים אחד יאחד מעל האדן  /כן אפשר לחכם שישקמש כדרכי
דקדוק הלשון או בדרכי ההגיון ולא יתבונן עליהס להבין פרטיהם • ^א שעם כל
לח סר מהשתמש בהם י וא״כ יאות למשכיל אוהב האמת
שיבחן 3ה  0כדי
להשיג
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להשיג אמתותם ומהותם ולהרגיל אתנפשו כחקירה הזאת נדי שפישר אתשכלו
וחלמדהו ללכת נאורה מישור ובמעגל ,צדק/ושלא ' סור מדרך האמת ימין ושמ!>: 1
תאמר בלבבך הלא כל המלאכה הזאת התחדש ' מאריסעו היוני ותלמידיו'
ומה לי ולכן ניקומאנזס ני אשקוד על דלתותיו לשמוע מאתו אורח
ההשכלה ודרכי׳ הלא הזהירוני רבותינו הפוסקי ' מלנסות אחריו  /ואסח לנו
לקרות בספריו ני הס ספרי ' חיצונים הממשיכים את הלב בסברות בדויות ודעות
כוזבות  /ואס בחכמי ישראל אמרו חז״ל אם דומה הרב למלאך• ה׳ צבאות יבקשו
הורה מפיהו ואס לאו אל יבקש תורה מפיהו  /ומכ״ש באיש הזה אשר לא מכד
ממינו הוא ולא ראה אור התורה מימיו /ואס המצא ימצא כפיו דבר אמת /
במעע שיבעל ברוב הטעיות והשגיאות הנמצאו׳ אתו  /דע נא ידידי ירסמך
השם  /כי לא לקחת בספרי אריסנווהיוני אני מסיתך כי אם לשמוע דברי חכמה
מפי שר ההורה רבינו משה נר מימון זצ״ל אשר אסף ולהט אוכל מתוך הפסולת
ונהג עם היוני הזה כמנהג ר" מ עם אחד  /תוכו אגל וקליפתו זרק ואחרי אשר
סקל המסילה והריס כל מכשול מדרך החכמה ולא קנל מן החוקרים הנכרים כי
אם דברים נכוחים וישרים המזוקקים מכל סוג וחלא׳ ואשר אין בהם נפתל וכדאי
הוא הרב הגדול הזה לסמוך עליו ולילך בעקכותו ולא נירא מפחד הרשת המזורה
על דרכי החקירה האנושית אחר שידענו שהי׳ לבב החנם הזה שלם עם אלהין
ונדונק בתורתו וכמצותיו  /ומה גס שיש יתרון לכללי ההגיון מעל שארי החקירות
אחרי שאינן תלויות בשקול הדעת ובפלש הסברא  /כי אם מבוארי׳ ומוכרחים
במופתים חותכים אשר לא יפול גהס שוס ספק ומחלוקת  /כאשר יארע כחכמות
המבע ובהיות והמושר אשר מעולם לא פסקה בהן המחלוקת וחלוף הסברא
זהאומד  /נחלוף הזמניס והמקרי ' והמזגי׳ והאמונים כצולע✓ לא כן חכמת
ההגיון פי היא בנד׳ על אדני המופת האמת והיא כמו חנמ ׳ ההנדסי׳  /וחשבון
תקופו ' וגימטראיאו ' שאין מקום להטות נהם מדרך האמת ימין ושמאל 1אף כי
אין בדרכי ההגיון דגר משגיא ומתעה כתוהו לא דרך ה׳  /כי רחוקים המה מעל
עיקרי הדח והאמונה ויסודי התורה ודבר אין להסעס המצות והאזהרות וכל יושבי
תבל ושונני ארץ אף אס יתחלפו במדות בדעות ובדתות כולם יודו לדברי בעלי
ההגיון אחרי שתכלית החכמה הזאת אינה לגזור יעל דברי אמת ושקר או רע
וטיב כעצמם ני אס להודיע הדרכים אשד בהם נגיע אל הבחנת האמת מן השקר
גה1ווכ רן הרע  /והרי אץ ספק שהחוק לאדם דעת נטע כלבו דרבי ההשכל'
וקבע לו -חי־דם ימשפטיס ישרים אשד על ידם יכין דבר מחוך דבר ו־שיג הנעל'
מן המדע ויגי ' אל כאלו׳! אחרי אשר ברא את האדם בצלמו אין ספק שרצה
שישכיל האדם הדרנים ההם וישתמש בהט לבחון בפועל ה׳ ובמעשי ידיו ולהגות
בתורתו ולהכין פירושיה ועמקי סודותיה • וא״ה החוקר בדרכים ההם הרי הוא;
עושה רצון קוצו  /וה״ו שיחשב כעוסק כדברי הבאי או כקורא בספרים חילונים
רחמנא ליצלן מהאי דעתא :
 £ידעתי שהיום קצר והמלאכה ממנה וכמעט שלא יספיקו ימי.שצי
חיי האדם המעעיס והיעים לעסוקכג׳יפת כמצווה עלינו ללמוד
וללמד

וללמד לשמור ולעשות והס דכריס העומדים ברומו של עולס ואיך יפנה לכן
לפשוק בפרפראות לחכמה כאלו  /ואולם סכתי וראיתי שהדרכים .הללו קלים על
מחי ויכול המשכילל׳־־ -גיע עד סופס בשרם שלשה ימים גלי עמל ויגיעה כלל *
וראוי ‘ לבחורים השוקדים על דלתי התורה ש־קגעו שעה אחת או שתים כשבוע
להתבינן בדיינים הללו אחרי שהס רבי התועלת גם גלמוד הגפ״ת ופלפול חברים
לפי שהם מישרים את שכל האדם ומלריכ״ס אותי נדרך נכונה ומתקנים גס את
הדיור החיצוני שהוא תפארת האדם ויתרונו על בהמת הארץ  /ומי שלא יבין
לכלי : :רבדיו כראוי ונמשפט  /איך  .ישיג האמת בפרוש החויה מהמעתיקיס ז״ל
ונחמת רואים אנסנו שהמפרשים רוכס נכלם לא נמנעו מלעסוק בעדנים הללו
וקצתם העמ״קרגהס עד מאד כגון הרשב״ם והרחב" ע והרא״ח וכר והרג בעל
מלת אהרן שחל׳ פירוש מלשלם עש ה מלות תוכו רצוף אהגה כללי ההגיון ודי
כזה להסיר החלמה מעל התשורה אשר הקרבתי לפניך היום :
 HJH1הרב ז״ל לא גא כי אם לפרש המלוח אשר ישתמשו נין נעלי מלאכת
ההגיון לבד 1ולכך קרא את השפר הקען הזה נאור המלות ההגיון
והוא נכר נדפס עס שני פרושים ארבעה פעמים • בקרימע׳ בשנת הי״ס לן 1ף
השישי  /נבארויליאה כשנת הרע״ז לאלף הסכר  /ונויניצי׳ פע> ים בשנת הש״י
והשפ׳יז לאלף השישי אכל המפרשים ההם לא השיגו את דנרי הרג ו ''ל כלל •
ומועט שלא היה להם שים ידיעה כמלאכת ההגיון  /ובשנת חקכ״ב הפציר כי
הת־יד העוסק במלאכת הרפואי' מוהר״ר שמשון הקלירי לחבר פירוש קצר על
דברי הרב ר׳ל וכן עשיתי והוא הדפיסן כפראנקפורט דאדר • ואולם נפלו כדפוס
ההוא טעיות רכות לאין משפר« וגס היה הפירוש ההוא נלתי מספיק למתחיצי׳
מרוב קצורו  /ליןהרתכר} ,את הנאור ההיא לתועלת החשמל אשר לא נסה
ללכת בדרכים הללו  /ובמקום שקצר הרב ז״ל יותר מדאי הוספתי אד על
דבריו למען לא יצערך המשתוקק אל הידיעה הזאת ולדרשה מעל שפרי החכמים
אשר לא מבד עמינו הם  /ואפה■ הקורא קח נא את כרכתי אשר הונאת לך
היום  /ואס שגיתי האל הטוב יכפר בעד שגגתי ויאיר נתיבתי ואתה שלום ;

אמףדננו•משה♦ גן כבוד היביבנו
• כדמיון
דצ״ל *3שיר

אחד מבעלי החכמות התורתיות +ומאנשי הצחורה
והמליצה בלשון הערב♦ לאייש עין במלאכת ההגיון♦ שיבאר-
דו עניני
השימות
הנזנרינם
הרבה
במלאכרת
ההגיון4
ויב  ^vר
■ * ;  • •‘ I״
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נאום יצחק הלוי אמנם כן דרך משדלי המחברים ליחד חבוריהס
לאיש משכיל בדכר החכמה ההיא אשר עשק כה עשק החיבור
ההוא

הקדמת

הרמב״םה

א  ( :א ) הפנמת אנשי
המלונה  .ב )לפי־־מד־לן  #הסכימו
עליו♦ ושינון בהם לשון קצי כךהמלות ♦ ולא ירבה־( ג rלנפול
ה עדנים♦ נדי שלא יארכו
■ הדברים ♦ בי־־אין נו -נתו לגדל כבוד{
ללמוד המלאנל־ק הזאות ♦ למדה ( ד ) שספר  iSממניה ני-
ההקדמות המונחות למי שירצה ללמוד הטלאכד־ז״הז -ארה
רבות 4אבל היתה כלתו ♦ ’ ידיעת הסכמתם  :ז (ה) ברוב
השאלתם ♦ א*
זולתה"♦
ועתה
אתחיל
מכרוז
מד־ז־־שתכסות
~T T
TT
T - :
־* * :
;״ ;
< “
; • V
[
ואומר :
UWI I

ההוא וזה אס כאמת ואס כמשל ודמיון/אשי־ פן משה הרמב״ס דל כראש חיבורו זה
ונראש חגורו ס ' המורה אשר יספס לאחד התלמידים וכאלו יורה נזה מי ה fr,זה
הראוי לבוא פנימה לקחת אמריו בלבו ני לא באזני כשיל ידבר הר 3דל ולא אלין
פיו קרא  /עכ״ה יצחק הלוי:
(א ) השכמת י ני נדברים הנוגעים בעלן הצחות
והלשון
/
וגס כנאור המלות
שישתמשו בהס החנמיס  /אק לנו להתבונן ני אם על מה שמלה
בהסכמה אצל מניתי הלשון ( :ב ) לפי מה שהסכימו עליו • (ווי<ז קיהתיך איבר
לזיין ^ קו ^ן ) > כי באמת אף שלשון הקודש יקרא לכל דבר בשמו הנאות לו ולפי
טבעו  /והוא הלשון האמתי כמ״ש בעל הכוזרי * מ״מ כמלאכת ההגיון אין לנו
כי אס ללכת במהלך ההשכמה  /כי פעמים הונחה מנת התיכה בלשון מל מנין
אחד! ובעל ההגיון יעתיקהו על ערן אתר כפי הצורך במלאכה אשר הוא עושק
בה  /ד״מ תיבות התחלה ושפוד הנוכרי® בפרק היא אין ענינם בהגיון כאשר
הונח בלשק  /כידוע לכל מתחיל! ואין זה ני אש השכמה גרידא מבעלי ההגיון ;
( ג ) לכפול העניניס • כמו שעשן הנמשכיס אחיי מפרשי אריסטו שהרבי להאריך
עד ל מל! ד  /רלאה הקורא ברוב דברים אשר אין להס קצה ( :ד ) שסופר לו
 8מנה • מעומק המיון אשר במלאכה ההיא  /והוא אחרי שלא ישתדל כ* אס
בהכיזוח  .תורמת  /איננו חפץ לגדל כבודו במלאכת ההגיון  /כי אס לדעת ולהבין
המלות ש־שתדלו בהן בעלי המלאכה ההיא  ( :ה ) ברוב השאלתם • כי בעלי
ההגיון ’ על כרחס ישתמשו בתיבות יזושא 1וס  /כפי אשר יסנימו להשתמש בהן/
אחרי שמניח הלשון לא יש־ס על לכו לחדש שמות נבדלים לצורך מלאכת

ההגיון :
niTOD
המפרש • תכלית מלאכת ההגיון כאשד זכר הרב כסוף
המאמר
/
להישיר
הנפש
המשכלת ולהרגילה לבחון בין
האמת ודן השקר ולזה תשתדל ותשקוד על מחשבות בני האדם  /ובס על ליוצא
שפתם עד שתישר המחשבה ( והיא שינויי הנפש הפלמית ורעיונה שהנו המוחשות
והמושכלות  /החלומות וההרהורים והדמיונות  /המיוחסים כלס kהנח המחשבי ) •
הנקרא

מלוה הגיון שער א
השם spl
אשר יקראהו• : .נא> מדקדק העדי התחלה ♦ה!! אא ^ר(רןךא1
בעל מלאכת החלון <:ב ז הנושא 4ואשר יקראהויהמדקדקt
גג) ספור ההתחלה♦ הוא אשר יקראהו בתל מלאכית החלון
הנשוא
החכמים הדבור הפנימי  /ותתקן גס את הדבור החיצוני ( והוא
הנקרא בפי
יבטא האד » בשפתיו ויוציא מפיו אח העולה על רוחו  /למען ישיג
המב #א אשר
דרכי המחשבה וההקש ולהבין דבר מתוך דבר  /וילמוד לכלכל דבריו
המשכיל
) יכין השומע את כל אשר בלב המדבר מכלי תוספת וגדעון כלל /
כראוי עד כי
ןה או מוחשות הנולדות באמצעות ההרגשות מבלי צורך kמשפע
והנה המחשבות
 /כשמיעת הקול  /ודאית הצבע  /ומשוש המוחש ( והרגשת הרעבון
השכלי
והנחת ודומיהם  /אשר על ירס קתפעל נפש החי ותרגיש את
זהצמאון והכאב
בהרגשה גרידא מבלי צורך אל פועל השכל או התמנה ) "
שנדי הגוף ומקריו
עליהן פועל השכל ויחבר שני מוחשים כאלה  /ויאמר ד׳' מ  /המור
או שיוסף
קול  /העורב שתור  /או אין הנמר משמיע קול ודומיהם  /ולזה ימצאו
משמיע
על המעט שני דברים והס שיי המוחשים אשי תרכיב או תפריד
בכל משפט
 /כגון העורב והשחרות  /המור והקול וכיוצא בזה  ,והנה הדבר אשר
ברעיוניך
הדבור  /כגון במשל שלפנינו הימר או העורב וכיוצא כזה יקרא
ממנו התחלת
הערבי התחלת הדבור ולבעל מלאנת ההגיון יקרא נושא  /והדבר אשד
למדקדק
ההתחלה  /כמו במשל שלפנינו השמעת הקול  /או השחיות /
יחסת אל זאת
הערב  /ספור ההתחלה! ולבעל מלאכת ההגיון  /הנשוא /
יקרא למדקדק
והנה הרב הולך ומבאר לך את השמות האלו ;

שער א
הערב * בעל לשון הערביים ו (כ ) הנושא • הוא הדבר אשר
(א ) מדקדק
או אשר ממנו נשלול דכר מה  /ויקרא למדקדק הערב התחלה /
אליו נחייב
שממנו התחלת הדבור והמאמר! ני מליאות המסופר על דבר מבלעדי
בעבור
עליו נמנע ( ואהה * ם תיתם הקול או השחרות או הטעם  /על
הדבר שיסופר
אל לבר מה  /ויהיה הדבר ההוא הת־זלח המאמר ! ובעלי ההגיון
נדחך שתיחסהו
כשם נושא המאמר  /והכל אחד :י (ג ) ספור ההתחלה * הוא הדברן
ינמהו
קגון
המדובר על ההתחלה ההיא אשר קראנו ? נושא

'
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שער א

נ ד) הנשוא* בין שיד־ןע־ז הפופוד ( ה‘cשם ♦ א 1־־ ו cפ 1על♦ איות זc
מלה ♦ או  -כלל ♦ נל־־זה_יפןךא נשוא ♦ ואין הנדל פין שיהיה
& מרנו ראובן עומד ♦ ’ נאמד
הספור חיוב א 1שלילה דמיון זה ^י
ךאובן ♦ נושא ♦ עומד♦ נשוא ♦ וכן ראובן בלתי־עומד♦ נאמר
ראובן ♦ נושא ♦ בלתי עומד ♦ נשוא ♦ וכן נאשר נאמר  .ראובן
< 1מד ♦ או יעסוד ♦’ נאמר אנחנו• ♦ ראובן נושא ♦ ;למיד iss
נעמוד נשוא ♦ וכן כאישר נאמר ♦ ראובן בבית ךאובן נושא ♦
בפ! ת נשוא ♦ ופן כאשר־־בא הספור ( ח ) בכלל י♦ אס בשם ♦
אם בפעל או־מה שהתחפר עמו ♦ כל־הה נקראדהו נשוא :
<ט )

וכלל
T:

הדפור

־־

המרבי

־ ־T 1 1

מהספור

״ ־ ־

;

והמספר ’ ממנו• ♦ היח חיוב
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בנון הקול והשחרות ופו׳ המיוחס אל « ככור או אל העורב ( :ד ) הנשוא י נ^ו
■ינשא על שנס הנושא! ני אין לו מציאות בלעדי הנישא ( :ה ) שס • פעמים
סנבגוא הדבר המיוחס אל הנושא ע״י התיבה הנקראת אצל המדקדקים פס /
ל״« יעקב איש חס! יהיה יעקב נושאואיש ר .ס נשוא! או ראובן בכורי  /ימיה
ראובן נושא בכורי נשוא  . /או ראובן עומד! נמו שזכר הר־  /ני הפועל הבינוני
בלה״ק דינו הדין השם ( :ו ) פ יעל י ד"3ו ראובן עמד  ) 5( :מלה י ד״ע
זיהי כן! והוא אחריו • יהיה חיכה כן אז אחריו נשוא המאמר והס נקראים
גלות * והבה במשל פוכר הרב משמע שבמאמר ראובן בנית או בחוץ יהיה הנשוא
מלה  /כי אחרי פוכר הרב משל לפועל  /ומשללשש  /נשא משלו ואמר גס על
ו 85לה! כגון ראובן נב* ת י ובאמת בלה״ק אין זה משל אלא לשס! כי תיבות
בבית ובחוץ למעלה ולמטה הס שמות מצטרפים עס אותיות השמזש נמו שנזכר
בשער י״א ?וזה המאמר י ולכן עזבתי חת המשל שוכר הרב ובחרתי במלות כן /
ואחריו י ובאמת בלשונות העמיס הוסכם להשתמש באלה שאם תשאל ד״ח אנה
ראוק  /תענה ( ־רינן או דרויטן ) • חובן או  ) pi6וזהו מלה  /ואולי גס
בלשון הערבי כן  /והיה לו ל 8עתיק להרגיש בזה  /אחרי שלא העתיק ני אס
לבעלי לה״ק ולהם בכית ובחוץ שמות ולא מלות ( :ח ) בכלל • כלומר אס לא
יהיה הנשוא מבואר היטב  /כי אס מובן מכלל הקודם או המתאחר  /דומה למה
שאמרו חז״ל לאו כפירוש איתמר אלא «כללא  /ומצאנו נזה במקרא  /דיי כיוס
דני ה׳ אל משה שלא נזכר מה היה ״ אלא שהוא נסמך אל הקודם ומתן תכללו •
יהי 3קשית
וכן יהיה אור  ,ר״ל יהי נמצא  /ני מלת אור הוא נושא ומלת
המשא עם הנשוא אשר יחסר ככתוב ומובנת כופללא  /שהוא מלת נמצא • וכדומה :
(ט ) וכלל הדבור ונו׳ • כלומר הדבור אשר יכללהו הספור והמסופר ל1ו הנושא
והנשוא יחד  /יקרא משסע או נזרה • כין שקשרה הנושא עש הנשוא  /ואמרת
יש לנושא פלוני נשוא פלוני  /או שהבדלת ביניהס ואמרת אין למשא זה נשוא
זה
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נזרה ♦ דקרא ג״ב המאסר הפוסק ♦ והמשפט ג כ יש  -לו שני
הלקים♦ :הנושא והנשוא  ( :י) יאם  -ד.ץ• מלות המ׳ס;פר יכות «י
דמיו] זה ♦ אשינו ראונז העברי' אשר־היה עונד בניתשמעיון♦
הרג בנו לבז הארמי ♦ הנדה אי־הנו נאמר * ?  Hה־זמשיןט ♦
משאו♦ יאובז העברי אשד־־היה עומד בבית שמעון  :לגש-או־♦
הדג בנו’ לכן הארמי דא> והקש על־־זה ♦ הנה בלל השמיות
בזה
מפרשים
שעגימהס
הנושא t
השבר * אף בעיה  :נא )
־־ - -
v T
ד •
:
י״׳ז״ ׳.׳
v
והנשוא  ( :ג )
() 2
והמשפט ( :ס והמאמר הפוסק :
* ; T
;
;— T
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זה ( r:י ) ואס היו וצו׳ * כלומר אעפ״י שחיבות הגזיה ההיא רבות מ׳׳מ יש
לה שני חלקים  /האתר נושא והשני נשוא י ואולם כל חלון ותלין אפשר שיכלול
משפעים שונים המחוברים מנושאיס ונשואים אחרים  /וכולם חלקי הנושא אוהנשוא.
הכולל ( :יא ) והקש ננל זה • כלומר וכן ככיוצא בזה ( :א ) המשא ♦ בלס״ע
(כזוניעקט ) ( :ב ) הנשוא ( פרידיקאש ) ( :ג ) והמשפט * או המאמר הפוסק
(אודטייל אוואישן  ,יודיליוס  /פחפור.ניא :
הזה ידקדק הרב אחרי כל חיבות החאמי או המשפע <
פתיחה
כדי ליחד לכל אחד שם מיוחד  /ולבאי חת כל משיניה®
במרע * והנה אחרי ששמעת שגל משפע מויכב מנישא ו ;־:שיא  /ע״ב שתיחד
בדיור התצוכי סימן לנושא וש מן לנשוא  /והס החיביין • ״! ר  ■:ר .ריעם תתעורר
נפש השומע להעלות על רוחו הציו־ים והרעיירת היי? '1השד :ף •עלי הס  /וצריך
שתוסיף על שניהם עוד סימן החגור וההרכבה או הפת ד יה־; תננד״ז /כינא־ר״ך
אדם חי או אבן מרגיש  /לא ישמע ממנו השומע יחש מישא ניס הנשיא צא
בהרכבה ולא בהתנגדות  /וצריך א״כ שתרמה להשומנו את כיגי־״ך ותאמר ד״מ
האדם הוא חי או האין אינו מרגיש וזהו הנקרא בפי בעל ?' הג־יז איכות המשפע
ט על ידו יודע יחס הנשוא אל המשא הבתיוב הוא אס בשלילה ' ( /ב ־ יו קצסי־ך •
עוד לשימן אשר על ידו יבין השומע אש שפית הספור הידיא מגי .איש מק הנושא
•
או מקצתם ויקרא לבעלי ההגיון כמות המשפע • מעתה שימני י■•:.שרטיי '׳
סימן הנושא וסימן הנשוא • סימן החיוב או השלילה והוא האיכות • ► ן הכללי
־ ־]
סימן הצללית *
או הפרע־ והוא הנמות! ד״מנלא׳הואב׳ • יה ה
הנושא • ךן  £ £סימן החיוג ׳ ב סימן הנשוא  :קצת א אינני לייר* קי; r
סימן השלילה ,ר שיחן .בשיא *
סימן הכמות •  $סימן הנושא •
ולפעמים הרכיבו בעלי הלשון ב' או ג' סימנים בתיבה אחת! כאשר תראה בדברי
הרב בשער הזה בשערים הבאים :

מלת הגיץ
שער ב

ז

ריצפש * :' -סעדתחיב־בוךבר לדבר ♦ באסוך ראובן
כדבר *
דבר
תשדיל־בו
עוכר * א1
שטעון
חכם ♦ איו
* TT
TT
* ; T
י•
* .
י
TT
באכרן; אץ ראובן הנם ♦ או לא  ^-מד שמעון♦ וכאשר חהיב
בו דגר לדבר ♦ נקראהו• הפשפט הפהיב ♦ ומ ^ שר תש״לד־
בו דבר מדבר ♦ נקראהו• המשפט השולל־‘ ♦ ויפעמיכם '.יהודה
שהמשפט דומחיבייחיב הנשוא לכל הנושא ♦ כאמרךב - 4
אדם חי ♦ וזה נקראהו מחש נלד ( :ב ) ונקראה כל נ* ההקף
הכללי הפיהיב♦ ופעמים והיה שהמשפט הפהיב .יחייב הנשוא
לקצת הנושא * כ ^ מרך קצרת האד־ים כותי ♦ חדה נקראהו-
מהיי חלקיי ( :הו ונקרא קצת ההקףההלק!י הפהיי * ופעמים
יהיה שהמשפט השולל ישלול הנשוא מכל הי גושא כמימרה
אין' אהד מבעלי החיים אבן ♦ חד ,נקרא השולל הכללי♦ ונקרא
איר
כל משפט אס ובו׳ ♦ כלומר כל משפט לא ימלט מאחת משתי אלה
נא )
אס שנסגר הנושא עסינשואו  /ד״מ אס תאמר ראן 3ן יזנס  /הנה
חנית רעיון הסכמה מס ציור האדם ההוא הנקרא ראובן  /אוש נשלול הנשוא
( * הקף הוא
( הגהה )
מנושהו ונאמר ראובן איננו חכס :
שס מושאל מהקף השטחי כי כמו הגדר המקיף לשטח הפנימי ומבדילו משטת
הסילוני כקרא הקף כן השס והתואר המגדיל כין האישים הכלולים תחתיו משאר
האישים ילנלתי כלולים תחתיו נקרא ג״כ גדר והקף ומטעם זה נקרא השס המהותי
בשס נדר ככתוג גשער יו״ד מזה  /והנה ראיתי כי טוב להראות לעיני גשר
ציור ארבעת שפיר כעלי ההקפיס על השדר  /והנה ציור ך רומז להקף המחיב
הכולל ותדמה גנפשך ששטח  3המקיף שטח  ££סכיב הוא מקום צמחים ושטת
^ הוא יער צומת עצים  /ונהיות העץ מסוג הצמח על כ ן תאמר כל א
 r 3ר״ל כל נושא  $יש לו נשיא  / 3וציור ף רומז להקף החלק* המחייב
ויהי׳ ב' מקום צמח וגן׳ קצתו יער בנקודת ח וקצתו מדבר בנקודת ט /
וע״כ תאמר קצת  Hייא  3וציור הרומ) לה ?ף השוללהכללי זיהי '  3מקוס
צמחי׳ ו ^רידבר ע"כ תאמר כל  £$אינני ל  /וציור הל האמור רומזלשולל
החלקי גי' כ כי תאמר קלת  $אינני  3והוא נקודה ט והבן ארנעת משפטי
בעלי ההקפיס והיה רגיל בציורם כי תצערך אליהם בשערים הנאים והקל מעליך
טורח העיון ענ״ה יצחק הלוי • ( ) 3ונקרא כל • כלומר מלת כל תקרא ההיקף
הכללי  /כי מלות כל וקלת נמו הקף גדר המשפט אתרי שעל ידס ירמוז המדבר
המשפט
אם יקיף

אין אהד ♦ ההקף הכלא השולל * ופגמים מדרת שהמשפט
השויל״ל ♦ ישלול הנשוא נקצה הנושא"♦ באמרף אץכל־־אדם
נותב ♦ או קצת האדם בלתי כותב  -או אץ קצת האדם נותב♦
ווה נקראהחלל! ,השולל  :ני) ואין הבדל אצלנו•"באלו• שלש
הלשונורת בשלידיה החלק;תד ’♦ אבד 1אנחנו נבחר תנדד
שתהיה לשוננו בישלול חלקיי * אין בר־ ’♦ 1בדיתי בדלי ♦
זנקרא אץ בל החקף החללזץ השולל♦ ההיו ההקפים ארבעה♦
בל ♦ וקצת ♦ואץ־־אחד ♦ואץ־־כל ♦ לחיו המשפטים בעלי־“
החקפים ארבעה ♦ מחשכלילי ♦ מחי נ’הלקוי♦ (שולל גללי <
ושולל חלק;י ♦ ואם לא״יהבר בנושא המשפט הקף באלי ♦
באמרנו האדם כורתי ♦ קראנו זך־־ק יתמשפט סתם׳ ♦’רצוננו•
לאמרי שהוא סתום ולא נגדר בהקף  ; :ה )"ודינו" אצלנו בדין
הללק?י תמיד בין מחש או שולל ♦ בי אמרנו• האדכמיבותב :
<  0פחו אצלנו נח קצת האדם כותב ♦ "וכן אמתו אין הארס
נותב  ( .:י) כאמרנו אין כל־־יהאדס כותב  -ולאשר היה נושא
המשפט
!
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ה
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ח
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המשפע ויכלול את כל אישי מין מושא ׳ או לא יקיף כי אס על קצתס • ולכן
יקיא סל ההקף הכללי
וקצת ההקף החלקי ( :נ ) קצת ♦ כלומר מלת
קצת תקרא ההקף החלקי המחייב וכן מלות אין אחד ואין כל נקראות ההקף
הכלליהשולל  )V ( :ואין הכדל אצלנו • ר״ל שלש לשונות הללו  /אין כל  ,וקצת
בלתי  /ואין קצת  /כוונתןשוה • אנל אנחנו כיחר תמיד בלשון אין כל  /או
בלתי •כללי  /שהוא קצת ובלחי • אבל הלשון השלישי אין קצת  /נמעע שהוא
נועה לשולל נללי ( :ה ) דינו אצלנו י כלומר לנו בעלי מלאכת ההגיון שוה
המאמר הסתמי למאמר החי קי ( :ו ) והוא משפע סתמי מחייב * דינו כדין קצת
האדם נותב  ,והוא משפע חלקי מחייב ; ;י ) והוא משפע סתמישולל •
דינו

ה
¬ו
חי

ה

^ער כ

ח

המשפט ♦ ( ח ) איש נפרד״ כאכרנו• ראובןה♦ ♦ איושסעו־ן
חנם ♦ ולוי כותב ♦ קךאנו• זה לזמשפט'  :ג ט cהאישי רהץ•
חלקי המשפטים ששה בהכרח ♦ סא מחיב כללי * ואם שולל
כללי אס מהש חלקי ♦ ’ ואם שולל הלק* ♦ או סתום ונהו כיח
החלקי בחיוב איו־שלילה ♦ או אישי ♦ והואגכיהיז־־ז מחש
אוי שולל ♦ ואנחנו נקרא מה שיורה עליו־יה? משפט מענין
הכללות והיהודי  ( :י )" כמות המשפט ונקרא מה שיורה עליו
מעטן החיוב *  .והשלילה  :ניא) איכות המשפט ♦ ד'םיוןז \ה4
אסרנו• כל  -אדם חי♦ נאמר זה־המישפט כמותו כללי ♦י ואיכותן
החיוב* וכאשר אמרנו קצת האדם בלתי כותב * אמךנו• זה
המשפט כמותו חלקי  :לב ) ואיבותויהשלילה וכל השמות
שענייניהם מפרשים בזה השער * י״ד שמות הכם ♦ והכם נאc
המחיב -
האד© כותב והוא מ 6פט חלקי שולל י כי נל עוד שלא נגדר*
דינו כדין אין כל
 /אין לנו לתפוס כי אס המועט  /ויהיה דין הסתמי נדי
בהקף כללי בפירוש
נפרד * יחידי ,כענין מה שקראוהו המדקדקים שם פרטי /
(ח ) איש
החלקי :
על אישים רבים ני אם על איש מיוחד ( :יכ ) האישיי י
והוא אשר לא יפול
בשום הקף אחרי שאין הנושא לא מין ולא סוג ני אס איש
והמשפט ה 1ה לא יגדר
יתואר לא ככל ולא בקצת • ומטעם ההוא בעצמו יהיו בו דרכים
פרמי אשר לא
הכללי • ני גדר המשפע הכללי הוא שיסופר הנשוא באיכותו
ששוה נ9ן למשפע
© משיגי הנושא דהיינו שיחויב הנשוא לכל אישי הנושא או
מכל הדנריס אשר ישיגו
לא כן כהמשפע החלקיי  /כי הוא יחייב וישלול בדבור אחד /
שיושלם מכל® נשוה /
הנושא  /וישלול מקצתם  /את הנשוא ההוא כעצמו • לכן
יחייב לקצת פרמי
המשפע הכללי • כמו שיבואר בשער ז ' מוה המאמר  /ואחרי
נשתנה דינו מדין
לך דבר נכנס תחת גדר הנושא שלא יסופר ממנו הנשוא /
שבמשפט הפרטי אין
לכד או שולל לכד  /כי איכות המשפט שוה לכל אשר ישיגוהו
והוא או מחייב
לוה יהיה דינו במקצת מן הדרכים כדין המשפט הכללי * ואולם
משיגי במשא /
מדרכי המשפט מחלקי  /ויתבאר להבא כש״ד מעדן הכללות
יש בו ג״כ דרכים
כל '! קלח  ( :י ) נמות המשפט י כמות הוא הדבר אשר
והיחוד • והס תיבות
כמה ; (יא ) ואיכות הוא הדבר אשר ישאל עליו השואל איך/
עליו ישאל השואל
האיך והכמה וגדר כל אחד ההם בשער יו׳״ד  /לכן המכיןאשר־
כאשר ינואר עדן
נכללים בתוך נושא המשפט  /יקרא נמות המשפט "
יג־ד לנו כמה מהדברים
ידו יודע איך יהיה המשפט! אם מחייב או שולל  /יקרא איכות
והעדן אשר על
• ני תיבת קצת תקרא ההיקף החלקי  /האדם  /משא /
המשפט ( :יב ) השלילה
בלתי

מלות הגיון
המחש ( ב ) השולל ♦ נ ג ) הכחיב הכללי ♦ני) הטהיב החלקי
 ><0השולל הכלל‘♦ ♦  0 5השיולל החלקי ♦  cnהסתמי ♦* נח>

הפיט♦ :נט ) חלהקף הכלליהמושב ♦ ני) ך«דהקף החלקי
־“ " T :
:
.
המחיר
ניא) התקף הכללי השולל  :ניב^ ההקף החלקי
המשכם ;
המשכם ; 'ניד ; c״״ואיכות
 : 1ניו ) .־״כמות
Ti
“ •
T ; • -

שער ג
כל  -מישפט שיהיה נשואו פעלה איו * ) הפעלה ומה שיתחבר
עמה נקראהו• משפם שמי ♦ בין שיהיה חיוב או שלידה ♦
דמיון
בלפיהשלילה  /נותב  /הנ5וא • ולכן יהיה המשפט שולל חלקיי ( :א ) המחייב ן
ב#לה״ע ( כיאהינדי  /ל« פיר ^וטי  5ומ ) ( י ) השולל ( פרנייננדי  /נננ 4לוטיפוק ) :
(ג ) המחייב הכללי  ps4ift ( /בילו־נדי 1tfvvr1tf /׳ p1£אירוו־רטא! ( : ,ד)
המחייב החלקיי  ( /בטנדדי ביאהנדי  /אפידטואטיע 1פארטיקוןארי  ( :ה)
השולל הכללי * א ^ 41יין צרנייננדי י ד41אט*  £וק אוניוואר«א5י  :השולל החלקיי.
(בטנדרי צרנייננדי  /נע 4אטיעוק עארטיקו$ארי ) ( :ז ) הסתמי ( /אונבשטטוט
'איכדננטננסדנאטוק ( :חי) הפרט* * איינללן טנ4ולארע ( :ט ) ההקף הכללי
המחייב  /ד מר א1י  %ין ביאהנדי או ^נ / 4פי׳וב־טוק אינוורואליטראפרייעאנס :
(י ) ההיקף החלקי המחייב • דער בטנדר ביאהנרי או*ופאנ / 4א^ -וניטוק
פארטיקוןאר אפירו׳ואנט ( :יא ) המקף הכללי השולל " א ^ יין ערנייננדר
י אוו׳ו1אנ pm ^ vsfr / 4אזנודרואןיטר נע4אנט ( :יב ) ההקף החלקי השולל *
דער בטנדר 5־ניי;;ד• אויזעאנן / .אוי׳וב־טוק עאי־טיקוואר נע4אנט ( :יו) .
נמות • ריא וזענן .י/קוו* נט־טט ( :יד ) ואיכות  M /בטאצנהייט  /קחאןיטאט :
ידוע ממה שקדם שכל מאמר מורכב על המעט
תימת  /מנושא  /מנשוא  /ומתיבה המרככת הנושא עס הנשוא  /ד״מ
יעקב היה הולך  /ראובן יהיה ה / ,ואליה / ,מת  /העורב הוא שחור • והנה מניתי
הלשון כללו לפעמים התיבה ההיא המרכלת  /בתוך הנשוא  /והוסיפו עליהסהוראת
הזיק י ולפעמים אף הנוף והמין  /אלא שאין וההכרחי  /ויחלוי לשלשתם תינה אחת
הנקראת פעל  /ד״מימקוס יעקב היה הולך  /בחרו לחור יעקב הלך ׳ וכללו אס
כן כמלח הלך/אקהחיב־הייקשרתהנוש עסהנשיא • וכן במקו׳ראוכן יהיה חי ושיהיה
מת  /נאמר יחידאי ן יא 1ימות  /ויהי׳ א״כ הוראת התיבוד,הללו מורכבת מנשוא
המשפט  /וקשורי ייס הנושא  /ומבחינת הזמן  .כגיז ענרהוהאו עתיד  /ותיבה
נזאחתקיא למדקדי־ספעל (בל״א לייט ווא־־ט rn /־־  / ) pGוהיה זה כהסכמה
#מניתי הלשונר לאהבת הקצור * ואולס עינינו הרואות שצאננל עת נחרולהשתמש
בפועל

משפטשיהי'ויו׳ /
כל

משלש

!.ער ג

ם

ךעדדךזי :!rr■» - . -״ r
עשר איו אטמו♦ ךא 1יבן היג^-ך
שמעון♦ כל אלו• נביאים המשפטים השמים בעכו-ר שחס{2ט
בלתי צריכים אל־ויבור שלישי וקימור בין -גשואסונושא־םם ♦
להודיע
באיזה TVנשוא *•חם
המשפטים  :נ ב)
אבל
אם־־היח • נשוא
•״ "" ; *•
— • ; »T
; ־“ T
r T
המשפט
בפועל במקום הנשוי והקשר  /כי לפעיס הניחו התיבות כמות שהן ולא כללו נשוי
המאמר עש המלה המקשרת ועם הוראת הזמן בתוך תימ 4אי 1ת! ד'׳' מ נאמר העורב
הוא שחור  /הארץ היתה תהו וכדומה  /ותורה מלות הוא והיה ויהיה על קשור
הנשוא עם הנושא ופל הזמן  /ולנשוית־בה מיוחדת כגון שחור  /תהו  /וכדומה •
והנה ההשכמה הזאת לא נפלה עיי צד הקרי וההזדחן כי אם בכונה מיוחדת ממניחי
הלשון ועל לרך כלל מחי נשתמש ופועל  /ומת* נניח נשוי המאמר כמו שהוא  /פי^
בלשון הערב ושאר לשונות העמיס בחרו להשתמש כפעל  /אס היה נשוא המשפע
פעולה או הפעלה • או קבלת הפעולה ( /וירקן לודר ( יידן ) חו הפכו שהוא העדר
פעולה או העדר קבלתה  /והכלל שיהיה רעיון הנשוי שנוי ותמורה ע״יפעולת
הפועל במקבלי הפעולה  /או העדר השנוי והתמורה ההיא ( פרענייונן .דורך
 1וער -קן  /צורך ^ צונ  14דער ערענדרונ 7 / ) 4׳׳מהלך (; .ינן / ) .חי ( ועכסי ) ,
ימות ( ווירס טטעיבן ) ינוע ( ווירט דןבווכ־ ) !4ודומיהם  /הרינין אשר עליו יורה
נשוא המשפע הוא פעולה או קבלה הפעולה  /או הפכם שהוא העדר הפעולה או
העדר קבלת הפעולה הראויה  /ובכל אלה נשתמש נפעל ונכלול נשוא
המשפע/עט
מלת הקשר בסימן אחד  /אנל אס יהיה נשוא המשפע לא שמי ולא העדר
שנוי  /כי אס מקרה תואר או משיג ממשיגי הנושא כמו שחור  /תהו  /אחד  /גדול/
קען  /חפס  /יכול וכדומיהם • אוי לא ישתמשו נפעל מיוחד  ,כי אס יניחו הנשוא
במי שהוא  /וישתמשי במלה המרככת הנושא עס הנשוא  /נמו היתהתהו  /יהיה
אחל  /והיה למלך! וכדומה • מעתה אסרי שהודה הפעל על פעולה או הפעלה
או העדרם  /והם שמי! או העדר השנוי  /וכל שנוי נופל תחת הזמן  /אי אפשר
| ^ ועל מבלתי זמן מי׳גמד  /מתי נשתנה  /או מתי היה ראוי להשתנות ולא נשתג׳ .
ולזה
כללח׳ממיהלשוףמהזמן עסשאר הוראות הפועל  /וחברו מהס קיבה אחת
כמו שזכרנו ^ ונהמשפע״* י *סו 3ר מנושא ומפועל  /אחרי שלא יצטרך אל ענין
שלישי שיקשור בין נשוא לנושאו שיורה על הזמן  /יקרא לדעת הרב המשפע השניי:
* ) ( הגהה ) הפעלה הפ״א בדגש כצ״ל להבליע הנר׳ן מפעל או תיו התפעל כי
הוראתו על המתפעל יצחק מלוי  ( :נ ) אכל אם היה נשוא המשפע שם י והשם אין
מכללו להורות מל פעולה או שכוי בהכרח עדשיסולתחתומן מיוחד י ועתה שעשית
ממנו נשוא המשפע  /כהכרח שתיחד ותאמר חתי הגיע זה הנשוא לנושאו  /ולזה
יצערך המשפע אל דבור שלישי להורות על קשר הנשוא בנושאו  /וליחד הזמן מתי .הי׳ הקשר הזה ע" כ נקרא המשפע השלישי* מעתה כל משפע שיבדיל נין קשי המשפע
לנש1אן  ( /לא יכללם כתיבה אחת מורכב בהכרח משלשה תיבות  /מנושא  /מנשות
2
* 1 tf
מקשרם

מלוה
ךןמ*ש& ט #ם ♦ הנה נקרא אותו השלישי ♦ חהניי׳אמרנו -נס
ךאו$ז שמד ♦ לא־תורד״ז? את המלר“׳‘ על־׳קשר נשואזד־ז־י
^זמשפטבנושאיו♦ באיזה זמן היה +אס ראובן הו־א־״־שכד_עי! ח
איו־־־היה שמד גמה' שעבר ♦ או שיהש־־ז שמד במה ש?} תיד ♦
ואי אפשר מב־לתי דבור ג׳ יקשור והנשוא בנושא בזמן שוע
הידה
עומד ♦ או
הוא־עתה
ראובן
במדאמרנו
עתיד♦
עיר או’
T TT
••
י“
••
J
 ; Tי•
;
, T
יי•
עומד
ומקשיס ונכללו הוראת הזמן  /לכן יקרא המשפגוהשלישי " ואולם אס חכרתנשוא
המשפע עס קשרו ועשית ממנו פעל אז יקרא המשפע השדי  /והעדן השלישי שהוא
קשר הנושא מס הנשוא מחובר עם הוראת הזמן יקרא לגור המציאות ( דע זע 5כטנ1
"סטעכדין״יליישוונזרגז )  /היות (!יין ) • ודע שכל זה כלשון הערכיים ושאר לשונות
העמיס • אכל בלשון הקודש ימצאו דכוריס 8הס שדים ואע״פה אין נשוא המשפע לא
פעול ' ולא העדר פעול׳  /ני אס שם קאר מתארי הנושא  /כמו חשך משחור  /פי'
הי׳חושך  /אלהי גדלת  /פירושו גדול אתה  /הכסא אגדל ממך  /פי׳ אהי׳ גדולy
אדמו עצם  /יאדימו כהולע ילבינו  /יחכמו  /זקנתי  /שכחי  /קענתי  /כפל ן 1ה
הפעלים ודומיהם אין רעיון הנשוא לא שנוי ולא העדר שנוי  /לכן אם תרצה להעתיק
את הדבורים האלה ללשון העמי׳ אי אפשר מבלתי שתשתמש כדכוד המציאו׳ שהוא
העדן השלישי שזכר הרב  /כי חשך משחור נאמר (! וצור פינסטר )  /אגדל ( /איך
זוערדי ן,רזימ ויין )  /אדמו (  5nרנד רויט ) ווכנרדן רויע ׳ ווייס  /ווייזי זיין
זדומיהס  /והוא מסכים למה שזכר הרג ני הוראת הנשוא לא פעולה ולא הפעלה ולא
העדרם! ואיב צריך שנשתמש כדבור השלישי  /אבלעבע לשונינו הקדושה יוצא מן
הכלל שוני הרג ואינו מסכי ' עמו כלל וכלל  /כי גלה״ק אס נשוא המשפע מקרה
משתנה כלומר הנופל תחת השנוי  /נשתמש כפעל שניי  /אף אם אין הכונה עתה
לדבר על עדן השנוי או העדרו  /וכל המשלים שזכרנו מדנים מקרים משתנים ובלתי
עצמותים לנושא  /לכן ישתמש בעל לה״ק בפעלים יואולם אס נשוי המשפע מקרה
בלחי משתנה או תואר פצמותי  /אזי נשתמש גדנורהשלישי £ %יח את הנשוא כמ#
שהואניכלפועל מורהעלדבר המשתנה אן הנופל תחת ^שמי  ^ /עזכתכהרב
ספתבלה״ק נראהלע״דשנךהי׳ כותג  /כל משפע שדי ",נשואופ ^ולה או הפעלה /
או שס מורה על מקרה כלתי קיס י * ) ( הגהה ) המקרה הנלתיקיס הוא פעולה אז
הפעלה בבחי קרו המקרה נמו שכקג הרמב״ס וא״נ אין צורך לשינוי ההעתקה יצחק
הלד י נקרחהו משפע שניי מ׳♦ אגל אס הי׳ נשוא המשפע שס מורה על מקרה קים  /או
על דבר שהוא בעצמות  /הנה נקראהו הדבורהשלישי ( :ג ) ראובן עומד • מלה
עומד גכאן שם ולא פועל גינוני  /ואולי בלשון הערג תיכת השס נבדל׳ מתיל־
הפועל הבינוני  /כמו גלה״ע (צזיין עעיהנרר )  /הוא שם " אגל ( ער טטיהט)
הוא פועל גינוני  /והיה לו להמעתיק להרגיש נזה  /ודין המלה כדין השם )* /א

אחרי

הנשוא
שהוא

 51בטנ1

!שונות
ופעלא
 /פי'
גדול i
־נל
 12ה
:עתיין
שהוא

(צויך
יזי ויין
:לה וצא
יוצא מן
מהרה
 1עתה
 cובלתי
 1מקרה
אכמ#
חב הרב
׳פעלה>
עולה אז

ע'  1מד♦ אזי ימצא שמדשוה אצלנו ( י ) פטה בדיור ה? ה איו״לא
בטה ♦ ולכן גקיאדהו• השלישיי ♦ ונקישפ חדבו -ר אשרת/קשור
הנשוא בנושא בזמן ידוע ענד או עתיד ( ה ) דבורדהמציאורת
והוא היה ♦ או חוה * או־־יהיה♦ ומה־־־שנמר מהם י כי־הםיורו■
על־־מציא״ית הנשיא כנושא ממן מיהר * ואמם תהמר בגשוא
המשפט מ רה תורה על״אינות מציאות גשי׳ -או לד שאו ♦ פמו~
אמי־נו♦ אפשר ♦ ונמנע" ♦ וסוכל * ודחנרח ♦ ומחת; ♦ ומגנה ♦
ונאהוראוי♦ וצריך♦ו -מה שהמה להן♦ ופעמ״ם תהיינה אלו־
המלות והדומה לחן במשפט השמי ♦ איו כמשפט השלישיי ♦
אנחנו נקיא אלו המלות והדומה להן ♦גי) הצדף; ♦ כאמינו
האדכש־אפשד
שינתוי א; $פשר
שיריו־י ( ז )
אפ
לגו
t r T
t :
: *v
ד V״ :
; v
באמלנו כל  -אדבש כהכרח חי ♦ הניח נאמר כי בי־
••|fs
ובאמרנו• ראובן צריך שיעמוד ♦ ראובן מגני -ז ש*_קל 7
צריך שיחמוד ♦ ראובן צריך שיעשה כך ♦ נל־־־אלו• גדןיאיס
צדדים ♦ ואנחט נהי ^ הפעלה הדבור ♦ והפעלוות הךכירים♦
הי
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אחרי שהמלה אין הוראתה שלמה מבלי סס או פעל  /כי אתה אס תשאל אנה ראובן
זת* מר על  /או לפני  /עדיין לא נשלמה המענה  /פל כן אין צורך לזכרה
ני זוד  ) 7( :נעה או לא נעה * כלומר נין שהוציא נשכתיו הדבור המורה על
הזמן  /כמו העורב הוא שהוי 1או שלא הוציאהו  /ואמר העורב ששור  ( :ה)
■דג ^ המציאור’ ^ והוראתו השר הנשוא עם הנושא מחובר עם הוראת ׳יל!מן ׳• ) 0
הצדדץ ^ /הס תנ ^ משפע  /ואופן ® תקשרו׳ נשואו בנושאו הנהנרח אם נאפשר/
חו ננמנע  /ונלי׳א היצלם וזעדער  /כגון מוז  /קאן  /מאג  /דארף וכן׳  ( :ז)
אפשר צד • כלומר ־ת־נת אפשר תקרא צד • וכן הכרח ונמנע  :עא ) המשפע
השניי י דע צוורטיא1ז* ם דעס 3יים /וצורם  /י/״י 3י prp p /ווערגצו  ( :ב)
המשסע השלישיי • דם צוורםייד׳זיט יעסו ערביחנ 4ם ווערטויין  /יודיניוטקושו
קופ)/וצ  ( :ג ) הצד • ריצו חיתם ווערםר " 7 /מ קצזן « / ms /לול  /ימאן/ .
דצ/רן^ ונו׳  /וערבצו צו/־קסעילזריצו  ( :ד ) הדבור • דם ערנינדונגם ווצורם ורם
דעק פרנגדיקצוט5 13צו ^ן ( :ה ) דבור המציאות •
דם 5ע( נםט ננ 1נ1י 1נדי4י
 3ייג 1וולורט  /ויין ✓  /וערנ/ק ם/ככ1ם ; 6עיע 1ק ;
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נשעריס

מלותחגיו
^ חד
משפטים אישר גשואבם וניוש ^םכ
■  $יי
בעצם׳‘? 4ולדת שהאחד מחיב ורחאחד שולל ♦
■ ישני המשפטים מתנגדיכם ונקיבת דחחיוב
;הנדה נקרא אלו
ראובן
♦
הנכם
ראובן
•
אמרנו
♦
זח
דנדון
♦
'
המתנגד
והשלילה
.
•• י
'TT/
r
;
 ; T״״
^
— ; * Tשני
כותב♦ הנה ..אלו
אינו
האדם
♦
נותב
האדם
אן־
.
♦
חנם
איני'
•* .
..
TXT
TTT
TT
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המשפטים נקראים מתנגדם♦ וכל גזה־־שדוטה להם♦ ואולם
אם־־י־הןתה יההתננדולבין נאי) שני משפטים בעלי היקפים ♦
הנה זה יש״לו שם ליחדהו♦ וזה כי־שני המשפטים המתנגדים
אט חבר עט כל־־אהד משניהם הקף כללי♦ * cנימינו נל~
אדם חי♦ ד< מךאדס אהד חיי♦ הכרה שני והמשפטים נקראים
מתהפכים'♦ וזאת ההתנגדות נקראת הפך♦ ואם־חבר בנל~
אהד משניהם הקף חלקןי♦ נאמרנו קצת האדם כותב♦ וקצת
האדם אינו כותב  :נקראם תחת’ המתהפכים♦ ואם הבר באחד
משניהם יהקף כללי ♦ ובאחד הקף חלקל♦ הנדה נקראים
משפטים סתרים♦ וזה הענק נקרא הסתירה ♦ ( ב ) ואלו דהם
ור־זאחד
כלל־־י
מחייב
האחד
שיחידה
לאחד
מינים♦ המי!
שגי
;  • T״׳T
; • T
; ״׳■ ••
T VT
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. . .. .
שולל
(פתיחה )  3ש ? $ר יי 3ן הקודמים לא זכר הרב ני אס משיגי המשפע האחד ♦
ומעתה ידרוש על שניס מהס נהחחכרס • ומה
שיתחייב מביניהם  /וידבר בשער ה! ה מג׳ משפעים שנפוחם ונושאם אחד  /דהיינו
שנשוא המשפע האחד הוא בעצמו נשות המשפע השני וכן נושאם  /רק הס
ממנל ווה
מתחלפים באיכות דהיינו שהאקד יחייב דבר לדבר והשני ^עצלו
התנגדות שהחיוב מתנגד לשלילה  /ויבאר הרב כל אופנ ^ ילי ההתנןולת הזאת;
ויקרא שס לכל אחד מהם  /ובסקס הפרק ישוב לבאר תנאי המשפע האחד /
ואופן התאמתו :
משפטים כעלי הקפים • כאור מלת הקף עיין למעלה שער ב׳ /
(א )
וכיבסו כזה כי במה שקדם לא דבר ני אם המשפעים בלתי מוקפים
לא ככל ולא בקצת ולא באין כל ולא באין אחד! כי הדמיון הראשון הוא משפע
אישיי והשני הוא משפע סתמי ! מימ-״ש למעלה שער ב׳  /ואולם אס יהיו בעלי
הקף  /אז ייחד בעל מלאכת ההגיון לסתירהס שם 83ני עצמן  ,ולא יקראו עול
המתנגדים לבד  *-נאמרנו  )' * ,ההגהה בסוף זה השפר ; ( נ ) ואלו שני מינים •
(אפשר
כל 1נור מיני הסתירה שנים  ( :ג ) הכרח

שער ד

יא

♦ כאמרנו כל־אדם חי  -אין נל״אדם חי *הנד־־־ז
ש1ל_ל
נקרא אלו• השלכם .סותריכם ♦ ויהמין השל שהיד"? המשפט
האחד שיולל כללי והאחד מחיל חלקןי * נאכרני לא אמם
אחד מעופף ♦ קצת אדם מעופף 4שני אלו גם־כן סותייכם :
ומן השוע ני־־נל מה־שתחיב דבר לעמן מה  :או תשלול אותו
ממנו* לא־־יחסר הדני ההוא אשר תדלנהו או־תשלול אותויי
מהיותו נס הכרחי אליו *  1N1אפשר לו איו נמנע ( י ) והנמנע
דהכרה* ואנחנו נקר ^ המהיי והנמנע דהכרחי ♦ ני־אנהני
וכאשר
והאדם אינו מעופה בהכרח*
בהכרח י
האדם —חי
נאמר
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אמרנו דיימ מראובן גה ) בהולדו ♦ ראובן זך־ז כותב♦ או ראובן
באמת♦ :ואוT -לכם
אפשרי
המשפט
נקרא Vזרה
כותב* 4אז
Vזה *״אינו
V V: V
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כאשר
*
ואפשר ונמנע • אציגה נא ’ לפניך נאור מלות הללו ! אסרי שתועלת המחס רנה
באלהות וטבעיות ומדות כידוע למשכילים  /כל משפע וכל נזרה אשר נשואו פותר
או מתנגד לנושאו  /בין שהמשפט מסיב וכין שהוא שולל  /יקרא נמנע בעצמו
זנמוחלט  /ד״ע המשפע הזה מחוגה היא נעלת ! רות ; נמנע  /כי מגדר המחוגה
שלא יתואר בזויות  /וא״כ הנושא סותרלנשוא • ורן אין למשלם שלש יויית/נמנע1
כי נתבאר כמעט עיון  /שלכל משלש בהכרח שלש זרות  /והנה אש יש לך משפע נמנע
תדע ששותרו הכרתי  /ד״מאם תאמר המשפ׳ הזה מחוגה היא בעלת זרות  /הוא
כ« נע  /תדעע״כ שסופרו כלומר אין למחוגה זרות  /משפע הכרח • וכן אחרי
שהמשפט אין למשלש שלש זויות  /נמנע  /לזה סותרו  /כלומר נל משלש הוא בעל
שלשזויות  /משפע הכרחי * מעתה נל משפע שיכלול סתירה בעצמו יקרא נמנע♦
ואס תמצא הסתירה בהמשפט שסותר לו יקרא הכרחי * ואולם חס לא תהי  ,שוס
סתירה לא בו ולא לסותרו  /אז יהי׳ משפעאפשרי  /דמיון לזה מה שהניא הרב ז '׳ל /
אס תאמר כל אדם הוא חי  /יהי׳ המשפט הכרחי  /ל& יששותרואין אדם אחד חי
ע?  /אחיי שהחיות מגדר האדם  /ואש אמרנו כל האדם מעופף /
י  , .כולל פתיר ' כע4
^יי׳י^סי ^ ז־ז״גשפט  tyfmאחיי שהעופפוחבי* ,מפיס סתירה  /ומגדר האדם'שלא
יהי׳ לו מפי ^ /ואש מ?*ב ; קצח הא׳ cכותי יהי׳ זה המשפע האפשרי  /לפי שאין
סחירה לא בהמשפט ההוא בעצמו \לא׳נסותרו  /אמרי שאין בידר האדם לא הנתינה
ולא הפרח מנימה ה ;-תינה  /כי אם האפשרו׳ עלשניהם ( :ד ) והנמנע הכרח ♦
כלומד כמו שהמשפט ההכרחי אמת בהכרח  /כן המשפע הנמנע שקר כהכרח  ( :ה)
בהולדו * כלומד כל עוד שלא הכריע היות ראובן נותב על כלתי נותב או להפך /
יהי׳ המשפע ראובן כותב משפע אפשרי נאמת  /כלומר מכל צד אפשר שיהי׳ אפשר
שלא יהי ,כותב ( :ו ) עזרא הסופר * כלומר אחרי שהתגלגלו השכוח אשר על ידן
שבעזרא
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שמות ♦ והם ( א ) ההתננדיו;  4י; ב וההפך  < ».נ) והסתירהז
(ס ייתמתננדיכם ( 4ה \ וי־זמתהפכי  4 0מ ) ושחלש תחרת
המתהפנים co 4והסותייס גי״ח חיאשון והסוחדכס ממין
ה ^ גי; 4ה ) רהנסנע ♦ ( ט ) רהאפשלי  :׳• י ) הרהלריחי  ( :יא)

המהלט  :ניב) הנמצא־;

כל
שב מורא כותב באמת  /כגר יצא המפרט הזה ! הזראכזתג ! מכלל האפשרי כאמת*‘
החרי שהכריע היותו כותב על כלתי היותו כן  /ותסנ ^ה אץ לקרותו משפט הכרחי./
כל עוד שלא יסור המשפט שכננדו  /עזרא בלתי נותב מלהיות אפשרי בעצמו לזה
ייחדו לו כפלי מלאכת ההגיון שס מיוחד וקראוהו משפע מוחלט או משפט ימצא /
כלומר משפע אפשרי ששב נמצא ע״י ספנות אשר הוציאוהו מן הנח אל הפועל  /כי
יש דגר אפשרי שלא ישוב לעולם להיות נמצא  /חה אס לא יהי׳ כנח כלל> וגיס כל
זההואאפשרי  ,אחרי סלא יהי׳ סתירה לא בו ולא בסוקרו אשר וכמוי ואולם אס
'* הי׳אפשריבנח  /דן שיהי־ נכח רחוק או לנח קרוב  /הנה יהי ' כמו אמצעי כין
נמצא לאפס! אחרי צאתו מן הנח אל הפועל  /ידמה לדבר המחרב  /ויקרא מוחלט
*ונמצא ( :א ) ההתנגדות י ( דפר / ) fbt ^ 4לופירלח ( :ב ) ההפך (ריכז
צ; וי/קעהר1נ , ) 4קוגרטרארפטמס  ( :ג ) הסתירה « ( דפר ז״יירר עפרון ) /
קונכטדלוד־יקליילו ( :ד ) והמתנגדים י ( עננ 41פ4ן .:תיפגעי ) ( :י ^ יוהמתלפ ^ס י
 ( .דיצו צורח -קפהרטי )  /קונטדצוריצ! ( :ו ) תחת המתהפני \כ כחבק ^״יזד• ^־
(יז ) והסותרים • ( דית זין ווידרספרעכנדי׳ ועני )  /ס־ר ^רצודיקס ^א  ( :ח)
הנמנע( ,.אוטזפ 14יבי )  /צר •mועיניו פ  ( :ט ) האפשרי * ( ^ע4וי / ) •3סוסיב 5נג:
(יוד ) ההכרחי (נוטוופנדי!.י ) נפנעטצוריוע ( :יא ) המוחלט י או (יב ) הנמצא*־
(פחרהאנדני ) ! צ!וקטו!צ 1ופ :
* ) (הגהה) כאמדנו כלאדסתי  /יעוץ ביאורנו לשער ג׳ מוהד״ה הקף tcm /
תבין כי כל ב׳ משפעים מקננדיס בעלי הקפיס כללי־סהוא
שקר! ני באמרך בציור לו נ ל  ! 2 tiכל  Jfאימן ח  /הואהפךוכוב  /וכל
ב'

שער
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כל״־־משכם ^ חז 1ר נשואיו לנ 1עזא ♦ 1ונושאיו לנע* א - 1אכש
נשאר צ״ור״ק כמו  -שהיה *" קראנו אוהיו הפוף המשפט4
הפףהמשפט4
ואם־לא הנמיוד הצדק ♦ אבל ימב ♦-נקיא־זה
או משפם הפוף ♦" דמיון זה אסרנו לא ארם אחד ( א ) מעופף ♦
ד־זמשפט4
והפונ״ו לא מעופף אחד אדם ♦ זה נקרא הפוף
שהוא ושמור האיכורה  :ז(ב ) והכמווח והצדק ♦ ןע_קר הכל־'1
אבלאם־תאמרכל־  :נד)
שישמור" הצדק  :נ ג ) והאיכות ♦
אדם חי ♦ הנדה אכב תיאסףקצרה" החי ארס היד־״ףזה יחפוף
כשנאמר Tכיל —חי
ואולם
אמת ♦
צהק* 4ני־־הוא
אם־נהפניהו V :
 ; ***
T
:
V V:
I
אדם
מתנגדים נעלי הקפיס חלקיים הוא אמית  /כי 3אמרךבציור ו' קצת!א
 3׳משפעים
 /קצת  $אינני  / 2הוא מתהפך ואמת  /וכל נ׳ משפנד ' מתנגדי׳ שהאחד
2
בעל הקף כללי והב׳ חלקי הס שקר  /כי אם תאמר 3צייי ל כל ? D S׳קצת
איננה  / 2הוא נ! נ וסותר ממין הראשון  /ואס תאמר בצייד  Hכל  $ $איננה
K
היא  / 2הוא מב וסותר ממין הב ׳! הגהה זו מקומה בדף י׳ע״ב בסוף *
 / 2קצת
) מעופף * משא זה המשפע האדם✓ ונשואו מעופף  /ואם תהפכו ותחזור
(א
נשואו לנושאו ונושאו לנשואו  /ותאמר לא מעופף אחד אדס/אז תשמור
דהיינו שלילות המשפע  ) 3( :והכמות • דהיינו הקף לא אחד  /וגס •שאר
האינות
כמושהיה  /ואז יקרא הפוך המשפע או משפע מהופך ( :ג ) והאיכות * כמו
צודק
למעה  /כי אין שמירת הכוזות הכרחי לו ( :ד ) אדם חי * אס תשמור הנמות
שיבאר
ותאמר כל חי אדם  /יהיה המשפע כוזב  /ויקרא ח 8ך המשפע ! או משפע
והאיכות
י1י  /ואולם אס תשנה הנמות ותאמר קצת החי אדם  /יהיה המשפע צודק ויקרא
?:פ
או משהע מהופך • ושמור זה הכלל בידךצל « שפע מחיב מתהפך ונשאר
ד״ייוהמפפע
צודק ־׳ אם תעזוב הנמות  /ובמקצתס תוכל לשמור גס הכמות 1ניאס יהיה המשפע
 /נגר יתהפך וישאר צודק אחר‘ שעל נרחןתחיב גס לנושא מקצת הנשוא t
חלקיי
אשר ב׳פוא מקצת א׳ מן הנמנע שלא יהיה דבר מ׳’ב א׳ א׳׳כקצתב׳ א׳ ) :
(ני בהיות
מי בהיותך אומר קצת נ׳ א׳ מן הנמנע שלא יהיה דבר מן
*  1הגהה
א׳ ב׳  /כצי׳ליצחק הלוי ) " ד׳' מ אס אמרת קצח העשירים אוהבי
א׳׳נ
ש׳ ^וע׳׳נשג ^ ^ ת מאוהבי האמת משירים  /ואס יהיה המשפע כללי  /לפעמים
הא;-
גלי שמי הכמות /כגון אס אין בכלל הנשוי מה שלאיכנס תחת גדרהנושא *
ייזהפך אמית כל גביר מנש אתיצרו שיזה אין הנשוא יותר כולל מן המשא! לכן  $ס
נ  -יי אם
תיצה תהפוך המשפע בלי ש־נוי הכמות  /ותאמר כל כובש את יצרו גכור  /ולפעמים
לענית הכמות  ,כגון אם יהיה הנשוא עתר כולי מן הנושא ד״מ אס תאמר כצ
תכעיו
קי  ,הנה הנשוא מקרנוללמן הנושא • לכן אס תרצה להפוך אותו לאישאר
אדם

־ '

מלות הגיון

אךס ♦ דנה יהיד״זד דדפן־ז ולא הפוך ♦ הניח פלל״ד $מ1רת
שעטדהם ספישם ידה הש׳ער♦ איהש־־ז הם ♦ והים ( :א)
דתמיך דהטשפם  :נב> הפך ההשפם tנג ; גזשפס מיהפך :
(י )
משפט
רדפו J-ד:
• ;T
T

ידוע
צודק לולישתעזרב ייכמות ויזאמי־ קצה החי איס 1כ* כאיזה אין נל ח•'* לס ! ואח 1היה
המשפע שזלל כלל־ לעולם יתהפך בלי שנוי הנמות וישאר צדק  /אחרי שאס שללה ד״ח
ב׳ מכלא ' ע״נשתשל5ל נס א ' מכ 1כ׳! אם אי• אדס מעיפף ס"צ שאין מעופף אדם /
ואם אין אילן חי ע״נ שאין מי אילן ואולם המשפע השולל החלקי  /לפעמים לא יתהפך
כלל  /כגון אס יהיה הנושא סיג  /והנשיא חין * ד״י! הצת החי אינו אדם  /לא יתהפך
אחר שיל אדם כהכרח חי  /וא״כההחיך אילו שיחי־ הא פות ( :א ) הפוך המשפע •
(א 41זקעהיונ 4דעכו ואלם )־  /קזנוזערעי* פ~ועו .יניאנמ ו ( נ ) הפך המשפע •
' ( פרדרעחו; 4דעזצזצט ) > צדנוועירא ע־ופודליצו; ש ) ( :נ ) יושפע מהופך •
(6־! ^ 4יקערםר / ) ] 6tפרזעודדו ק1נו! ער.ימ ׳ (ד ) משפע הפוך * ( ערדרעהטר
זאן)  /פרועוזיליצז צדםויר;צ ) * : 1הגהה אמרהמגיהאחרי שדכרי השערהזם
ידכל־ משפע בעליההיץ  :ים הא  -כעההמנואר כשער למ 1״  /על כן אחי המעיין עליך
זאת המצוה שתשים עיניך אלהצעריס המצוירים שס ולבך אל הרעיון הדמיוני המכוון
גם  /והנה כציור ך הרומז אל ההיקף הכללי המסיג כהמיר מושאכנשוא*שאר צודק
נהעוכהכמותפיגאמרךכל / 3 $2וקצת ד  ! $הוא אמת וצדק ונקרא היפוך
המשפע  /רכוב כשמירת הכמות ׳ נ‘ באמיך ^ א  / 3יכ ־  / £$ 3הוא כזב
ונקרא הפך המשפע  /ויהיה ר׳׳מ  $אדס  3חי  /ובציור ל הרומז אל ההקף
המתיכ החלקיישאר צודק בזמיר הנושא בנשוא אם נשמר הנמותכאמרנו קצת 3 $
וקצת  / H 3ויכזב כשינוי הכמות כאממו קצת א  3׳ וכל  / fr? 3רהי ז׳׳מ
 3צמחים ח ־אילמות בעלישרשיס  /ט הדבר /ובציור״ץ ) הרומז י) הקף השלילה
הכללי ישארצודק בשיווי הנמות נאממונל 2$אימה  3׳ וכל  3אימת* M
׳וההקף השולל החלקי הרמיז בציור ל יתהפךוישאר צודקלפעמי׳כשימי הכמו ,כאהרנו
קצת א אימה  . t 3וכל  3איננה קצת א /והקצת רומז למק־יסט שהוא
מדבר כאמור ׳ ופעמי׳לא יתהפך כלל נמ״ש הרב המפרש מכ״ה יצחק הלוי:
(פתיחה )
המפרש כרוך המלמד לאנוש כינה ומאיר פיניש ^ עלמוד jsttp
מן המפורש  /והבלתי ידוע מן הנודע עדכו\1לה מע ^דמעצהז*
 kסתום מכל סתום ונעלם מכל כעלם  /ועל אל אלים השם חולשתה ידבר נפלאות■4
ולא יגיע הארס אל השנות המושכלות הרמות  /כי אס באמצעות ההקש׳השנלי והמופת
דהיינו על דרך העבע והתולדות ולא בחנינה גרידא מאת חונן הדעת כאשר יארע
לנביאי׳אשררוח ה׳עליה׳/שהם אינם צריכץ להקש ולתבונה שכלית והי׳ המופת מחוב׳
מהקש־׳ רבי׳משולבי׳כמץ סולם  /ראשו האחד אחוז כמושכלות הראשונות  /אשר אין
ספק בהם  /והשני מגיע אל חקירות נשגבות  /ל׳ /מ מושכל ראשון שכל מורכב מאוחר
לחלקיו

*
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Tכל
אדם Tחי ♦
וכל־־אש'
חמה *
ופל
שלג ‘TTקר ♦
TT
רםיי? •אס —;• -הרנורק
T:
••••
T״־
״י•• T
T :
V V
‘• :
המשפטים
הנבדלים
הרנה
מאוד ♦ לא ירתהיב מכללם דני
אהד ♦ ואם־־־השתתפו• נכין אהד מן חשחו־ף שד שיתחיב מהם
יהד משפט אחר אזקק יא הקש♦ וכל אהד משנייהמשפטים •
יקך ^ הקדמה * והמשפט השדישי רחמההיב מחבור
שתי ההקדמות ♦יקרא תולדה♦ ויקראנ״נהרדיפה ♦דמיון■
זה זל$ךמ ’נו כל״־זלקרם חי♦ \ כת~חי ; ( ב) מתיש הד מתוקי
מחבור זה נהנרח הוא♦ נל  -אדשמיגיש♦ וזאת היא התולדה
ה מתחי ג  nבהכרח מזה החבור ♦ ואולם אכס״תרתנונן מיה
משלנו
■
אשר־המשלנו בו
נויי תמצא
תמצא חלהי
חלקי הההיזש
הקיש ו׳ג׳ ח לה יה
חלקים’ י* כי  S5״
משפט הוא שגי הלקים כגזיו שנארגו ♦ נשוא וגושא * וחנד־ז

נפל

•לחלקיו אשר מהם הורכב  /לזה כל מורכב מחודש! ואחרי שאין דבר מחודש מוכרח
המציאותי  /א״נאין מורכב מופרת המציאות  /ולזה מציאות המורכב מקרה קרה לו /
וכן יעלה השכל ממדרגה למדרגה ומתילדה לחולדה עד הגיעה kמחוז חפצ־ה  /והנה
לאתשיג הנפש שוס מושכל נשגב כי אס בהקשה  /דהיינו שתחבר שני משפטים /
ותתבונן על התולדה הני־לדת מבין שניהס ד״מ אם הבחין על ( חלקיו וגופי ואיבריו ) /
(הגהה £חלקי גופך ואבריך  /ותאמר גופי מורכב  /ואח״ז תשוטט ( כרעיוניה)
(הגהה ) כרעיוניך  /ותזכור ני כלי מורכב מחודש /אז השיג התולדה הנולדת מבין
שני המשפטים הללו ! דהיינו אס כן גופי מחודש • וכןכהקש כזה  /דרכי התורה
והשכל צדקו יחדיו ונדומ׳ * וידוע לך כמעט ההשכלה שיש משפטים שוני׳שאין ביניהם
שום חכור והרכבה כלל והס א״נ לא יכנסו בכלל ההקשיס ויש מהם שב־ניהס חבור
והרכבה  /אלא שלא יולדמהס שוס הולדה צודקת והם הקשיס העיקרים לא יולידו /
ויבאר לך הרב הנה^באיזה מן הדרכים יוליד ההקש ,ובאיזה מהסישאר עקר  ,ואתה
^גו^  3£ין תדן<ג ^ אשך לפניך ני זהו יסוד החקירה השכלית! ומוצא הבחינה :
(א ) נבד ^ק  /כלומ ^לא ישתקפו לא בנושא ולא כנשוא  /לא יתחייב מביניהם שוס
משפט שלישי נללל  ( ) * :הגהה ) הקש ׳ עדנעו דמיון כאמרם ז״ל מקיש
דבר לדבר והטעם דמיון ב ' ה ; קדמות נגמל האמצעי ענ״ה ( יצחק הלוי ) (ב ) מרגיש ♦
כלומר שני המשפטים הללונלאדסחי  /וכל חי מרגיש  /משחתפיס  /לפי שנשוא
המשפט הראשון הוא כעצמו נושא המשפט השני  /ומכין הרכבתם יולד לנו משפט שלישי
המחבר טשא הראשון עס נשות השני  /ני אחרי שאחרת כל אשר יכנס תחת גדר החי

הוא

מלות הגיון
נפל חשתוף בק״׳שגי הסשןסיס  :מ ) בחלק אחי * יל
הס שלשה חלרןיס 4ייחלק הגדשתף לשני המעזשטים* » .Tpi
■
הנבדלים' 4נדןך ^ יכס< ד ) הל!ל׳ ידת
ניו -ליאמצש 4הדולקים
(ה ) וחבור שניהם 4התוךדח אד־דןרךפדז והיתשגן גבנו)
בישט חלקי הת 1לדה 4כי -הגש״א בתוילךה ח־א אשי ! 5ןרא מך
הד הלש 4חלציה הראשון וחןדו־ד‘  4דההקדסה ההי ^ סן
חליאחחקדסח
ך! הר} ש 4אשר  -בח ה ל צדה הךאש1ן והנחל4
הנחלה‘ 4ונושא התולדה 4הלא אשיחקרא יק חחקשהלן צח
דן^ :החןוד .לןםן וההקדמיה מן יההקש אשי בה הקצה הקסן
ד־רהוא היא אשר נקראת דההלדמה יחקטנח 4חסשד 1מה4
שנאמד בל ג׳ הוא א׳ וכדי־א" ההית ב׳4י ויתיב מזח שתהייה
■ א; " 4וא׳ איננו• ב׳ א״ב
התולדה" 4כל־־ג׳ הוא ב׳ 4או ב ^ ־־ג׳ הוא
אי; דבר מג׳ ב׳ 4ואנחנו• נקרא נושא הדרוש בהקדסה הראשונה
שהוא ג הקצה הקם[. 4וההקדמה שנה הקצהיהקס; ההקרמת
הקטנה'
הוא מרגיש  /והוספת ואמרח שכל אדםימש פחת כדר השוג הכולל שהוא הי  /א״כ
כל אדם מרגיש בהכרח ( :ג ) בחלקיאתד • כלומר שלשני המשפעי׳ חלק משותף i
אס שישתתפו בנושא! או בנשוא  /או שנושא האחד בעצמו יהיה נשוא השני 4ולא
ישארו א״כני אס שלשה חלקים  /כגון במשל שלפנינו  /אדס  /חי  /מרגיש :
(ך) הקצוות * ד״מבהקש שלפנינו תקרא מצה חי החסר האמצעי  /ומלות אדס
מרגיש תקראנה הקצוות  ( :ה ) וחבור הקצוות * ד״מ כל אדם מרגיש  /או יש מדגיש
אדם  /נקרא התולדה או הרדיפה  ) * :הגהה התולדה! להיות זו ידיייה חדשה
נולדה מחיבור וזיווג שתי ההקדמות הנודעות על כן נקראת תולדה ־ ,ונקראת ג״כ
רדיפה ני כמו הרודף להשיג הנרדף ידלג מרחב מקוש בל יעבור ביגלבגמל האמצעי
שבין דילוג לדילוג  /כן ככל הקש יושג המדע החדש בעזיבת גבול האמצעי אשר בשתי
הקדמותיו  /ועל שש זה נהנו לכנות כל השכלה כשם השגה • &ז׳ל השגת ^ הגרוף
והמבוקש  /ענ״ה ( יצחק הלו־ ) ( :ו ) כשני חלקי התולדה * לגועי אחי ^ » $ב4יי
לא ישתתפו
הקצוות/ובחלקים
שהפולדה לא תחדש שוס חלק/ני אס תחבר
בשתי ההקדמות  /ד״מ אדם מרגיש  /כאשר ביארנו  /א׳' כ תהיה תמיד אחת מקצוות
נושא התולדה  ,והשני׳ נשוא! ובעלי ההגיון קראו לנשואהתולדה  /הקצה הראשון
והגדול  /ולמשא הקצה האחרון והקיק  /ולזה ההקדמה אשר בה הקצה הראשון והגדול
שהוא נשוא התולדה ,חחרא ההקדמה הגדולה 4ואשר בה הקצה האחרון והקטן /
קקרא ההקדמה הקטנה  /מעתה כל הקש מחובר משלשה משפעים משתי הקדמות

ומתולדה

הקטנית * ונשוא הדרוש בדוקךמה השנית שהו -א ב הקצרת
הגרוד*  4והדקקךמדת שבה* דתקצד־יז דתגדו־ל 4הז־תקדמית
והגדילה ♦" והגמל המשתף ביניהם שחוא א הגביל האמצעי
(ונקראת הההךמה אשר־־בדז הקצרת ה’ קםן 4הקטנה ♦ואשר"
שנוסץ*
בדי
^ נו
משל־
הגדילה) ♦ :ונחזור
דתקצה — Tלגדול4
Vבה
" י
V
** :
«• T :
T
׳־• ;
־ T״V
־־*  4כל  -אדכם
לשסות נאור! 4׳ס׳ הקש אשר המשלנו -נו הו*
חי 4וכל הי מרגיש 4ותולדת לה ה הקש היא 4כל־־אדכם
מרגיש וחלקי ’ זדדההקש" שלשה האךכש♦ והחי ♦ וירמרגיש
והגבול האמצעי ממנו הוא החי 4והקצוית הן האדם והמתיש4
והיקצרת הקטן ןהאחרון הוא האדם 4ודקקצה הראשון והגדול
והוא המרגיש * ורתהקדמרת הקטנה היא' 4אמרנו• נל־ארבש
הי 4וההקדמה הגדולה היא 4אמדנו כל־הי מרגיש 4הניח
כבי התבארו עניני אלו השמות *’ והם גדולי השמיות
*דיעתם לאדה במלאכת דההגיין 4ותנה כלל השמות ? ל< טי
התבארו• עללרתם בזה השער 4י־א שמורת הם 4והכם ( א)
החקש( 4ת ההקדמה ♦ נג ) התולדה * ( .י ) הרדיפה ♦ ; ה)
<ד ) .הגבול האמצעי נ י cהקצה הראשון נח -הקצה האחרון4
הגדולה
ההקדמה
הקל 4ני )
הקצה
הקצה T -הגדול 4נ ט )
גד).
T
־:
־ T T/ : -
 זI 1־ V/T
׳■־ V. T
(יא ) ההקדמה הקטנה :
וממה
ומתילדה אחת ,ההקדמה האחת תחבר הקצה הגדול עם מבול האמצעי  /ד״מ כל
חימרגיש  /והיא ההקדמה הגדולה  /והשניה קהנר הקצה האחרון עם הגבול האמצע,
ד״מכלאדסחי  /והיא ההקדמה הקטנה 1והתולדה תעזוב הגבול האמצעי ותחבר
מרגיש  ) * :הגהה הקצההראשון  /כהיות נשוא התולדה הוא
הקצוות  7״מ כל
או המין ל<לל תחתיו מינים או אישים רביסמשא״ג הנושא שהוא נאמר על
הקרע ועל י^איש ע״כ*) 0א הנשוא הקצה הראשון והגדול ני לכלל לו משפע הראשית
והגודל על הפרע עפ״ה (יצחק הלוי ) ( :א ) הקש בלכל׳ה (צוייני ט 5ומ רעדי ) /
( : pjwd*4iüidכ ) ההקדמה• ( צארדרואט’)  /פרפו«יניא פ!־י\רא ( :ג ) התולדה
(ד ) הרדיפה ( טאס וא’ן ) ! קונקלוויו  /קונעקווצגציא ( :ה ) הגבול האמצעיf
(דט ,ידטט! (4יד )  1טער* מוט ( : cnrvsו ) הקצה הראשון ( ,דע אבר
 $4יד ) ! טעי־ ^ נוש .יוא־ור ( :ז ) הקצה האחרון  ( .דע אונטר4ו'־ד )  /טערודנוט
*ועור (י ) ההקדמה הגדולה  ( /אבד ואין  /פראפאווניא ^איור  :ההקדמה הקענה
אחר
(ד ער אונסר ואן ) ! פראפאמיא ווינור :

מלת הגיון

שער ז
וממה שהקדמנו• התמ ^ר ♦ נ* השחוף הנ 1פל פק~’שת*
ההסיסות ♦איש שץהיה חגפול האםצ;ש נושא לאחת
משיל ההקדמות♦ ונשו -א באחת♦ ' פמ 1המשל־ ,שהמשלנו♦ -
כאמריו כל־ארכמ ח* ♦ ונדי־חי מתיש ♦* ונל מה שיתחיר
ב?ך~ז הדרך מן החפור ♦’ נקראהו החסונה הראשונה מן
• ההקש ♦’ ואם שיהיה הגבול’ האמצעי נשוא בשתי ההקדמורת
יהד♦ יאמינו פל־־אךם חי ♦ ואין' אבן חי ♦ ונד 4מה־שיתחבר
מ? את ההרכבה נקראת״התמונה השנית מתמו -נרח ההיקש
יהד ♦
הההדמורח
ושא ״בשתי
האמצעי’ ♦ ;
הגבולי
שיחיד.
ואם
 T־־
 “״ TJ :*T : V T
•״
״ ;
V״ ; V
; *
כאמרנו

(^! תיחה ) א 23ר המפרש ככר הודעתיך כוונת בעלי ההגיון לנאר לנו דרכי
ההקש והמופת  /אשר על ידס יעלה האדם המשכיל מן המוחשי׳
והמושלות הראשונות אשר לא תסופק אמהתס אל רום החכמות  /לברר האמת מן
השקר ויגיע אל ההכרה האמתית נלמזדיות וככל הכתה ומדע יקר  /והן אמת שהחב׳
המשיג ידרוש לפעמי ' כחכמות נעלמות ולא יתן אל לבו דרכי ההקש הללו  /אשר על
ידם השכיל אמתות הדברים  /אלא שמם כל יה לא סר ההשתמש בהם י אחרי שהן
הן הדרכים אשר השביע היוצר ביצורים  /ואי! לסור מהן ימין אושמאל  /כי אס על
דרך השפעה גרידא ייאת אדון הנבואה  /ואולם כל משכיל טכעי לא ישיג שוס מושכל
ולא ידעהו ני אס באמצעות הדרכים שזכרנו י אלא שלפעמים לא יתכונןבהשתמשו
בהם  /וידמה לו כאלו הגיע אל החקירה בהשקפה אתת מבלתי השען על משענת קנה
ההגיון  /והרי הוא כאדם המשתמש באבריו וגידיו ועורקיו מבלתי הנין איך יתנועעו
הגידין  /ומי מניעם ואיך יניעו הגידין את העורקים /והעורקים את העצמות ונו '•
או כאדם המשתמש בכלי הדבורוהלשון * ולא יסיס אל לב להבין דרכי השמוש בהש /
כאשר יעשה המדקדק החוקר אחר מוצא כל הכרה והגרה • והנה בעל ההגיון בערך
אל הדכור הפנימי והמחשבה  /כמו שמדקדק בערך אל הרכור הת ^יני והכטע • או
כערך החוקר הטבעי והרופא האומן הכקי כמלאכת נתוחנל » ( 4אל תנועוה ^*< • ^ ^
וילידן  /אץיברגע קטן
שהוא ישתדל לידע טבע כל תנועה מתנועות האגרי׳ /
תתחדש תנועת הגוף מחפץ הנפש וכדומה  /וידוע שתועלת החקירות הללו רכה עד
מאוד " והנה מכואר ממה שקדם שכל הקש מחוכר משלשה משפטים דהיינו משתי
הקדמות ומתולדה! ולולא שתשתתפנה שתי ההקדמות בחלק אחד ! לא תולד
מביניהם התולדה  /והשתוף ההוא ככר יוכל להיות על שלשה אופנים אס שיהיה
נושא אחד משותףלשתיהן ! או שיהי׳ נשוא אחד משותף לשתיהן  /או שיהיה נשוא האח׳
בעצמו משא האחרת  /הרי לך שלשה אופנים הנקראים לבעלי ההגיון תמונות ההקש:
הקש

7

שער ז
כאמרנו כל־־חי מדגיש ♦ קצת חחי לבן ♦ וכל מה־ש! חי41־
מזאת ההרכבה ♦ נקראהו התמונה השלישית מן ההקש ♦
הנה תהענה תמונות ההקש שלש ♦ ודע כי לא מכד־־שני
משבטים אשר־ישתתפו בגבול האמצעי■ על־־אחת מאיו שלשת
הדרכים♦’ יהיה מהךבבתם ( א) הקש בלי ספק  -אבל כאשד
תשפטהו החלוקה ’♦’ כי בנל־תמו -נה משלשת התמונות שלו
נד .חפורים ויהיה כללם בשלשת התמונות נב) מאהו־שמיונה
חבורים ♦ ואישר  -הםהקשיםבאמתיולידו באלו• החבורים ♦
והם נ ג) י ד חבורים ♦ פל־־חבותקקךא מין ♦ יש מהם ארבעה
מינים בתמונה הראשונה ♦ וארבעה בתמונה’ השנית ♦ וששה
בתמונההשלישית ♦ .וכבר' כתבו וסדרו אותם עד שתאמה
ך״מ ♦ זה ההקשתוא המין הרביעי מן־התמונה הראשנה ♦
וזהההקשהוא המין השלישי מן־התמונה השגיות ♦ חח
”ההקש הוא המין החמישי מךהתמונה השלישיות י;
באור שלא •מן המאמר

(א) בתמונה הראשונה ♦ ( ס צדינית שתהיה מ) הקטנית
מחיבות (ס והגדולה כוללת (* " ^) ( .והתולדה ג־כ כוללת)
רל
(א )

הקש כלי

ספק  /כאור כל אלה עד סוף השער חמצא כשוף באומו למה שלא מן
המאמר✓ כי שס מקומו הנאה לו *
פרוש על באור שלא מן המאמר

(א )
הראשונה • היא על הדרך שזכר הרי נשמר הקודס✓ והיינו
/
אס
יהיה
הגבול
האמצעינושא  /כאחר! משתי ההקדמות ונשוא
נחחת מהן ( ✓-כגון ^אדס חי וכל חי  /מרגיש✓ א״כ כלאדס מרגיש )  ( :כ)
צריכה שתהיה • כלומר נח תחויב התולדה לולא שתהיה על הדרך הזה  ( :נ ) הקענה
מחיבת י דהיינו שתחבר הקצה האחרון מס הנכול האמצעי  /ותאמר כל אדס חי✓
ונכלל צריך שתגיד נושא  Jישלו נשוא  $$ויהיה
הקצה האחרון ✓
הגבול
האמצעי ( :ד ) והגדולה כוללת י כלומר ההקדמה הגדולה או תחינהרןצה הראשון
לכל אישי הגבול האמצעי  /ותאמר כל א ים לי ב  ,ויהיה Dהקצההראשון✓
ואז תחיב התולדה בחבור הקצוות ותאמ  ^ -יש לו ✓ 12כגון כל חי מרגיש ותהיה
התולדה א״כ כל אדס מרגיש ✓ או שההקדמה הגדולה תשלול הקצה הראשון מכל
אישי הגבול האמצעי  /ותאמר נל א איננו  / 3ואז תשלול החולדה בהבדל
הקצון׳

מלות הגיון
<ה ) ד״ל

אך►

►«
פוללת * אפל תופל להיות חלקית * ולאו דוק*

 / 3כגון אין חי אכן  /ואז תהיה החולדה /א״נ אין
הקצוו׳לאמר  Jאי! לי
הקשי התמונה הראשונה מל ארגעה אופנים ויקראו מיני התמונה
אדם אגן  /ממתה
הוא)  /א״כ
׳המי1הראשי! נוה ׳ נ ל  fiOהוא ( / ) 2כל ( j
או החמר
ב
ג
א
ג
י א ב
(כ.נ חי מרגיש )  ( /כל אדם הואחי )  /א״כ כל אדם הואמרגיש/
כל^ 1הוא  ! 3ד״מ
 ( / ) 3כל  3ה יא  ) K׳ אי' כ אי! ^ הוא/ 13
הוא
.
אין
המין השני נזה (
ב
ג
ג א
ב
א
) ( /כל גשם ננרא )  /א"כ אין נשם מחויב המציאות /
ד״מ (אין נברא מקרב המציאות
 $£ה יאב )  ( /קצת  Jהוא ן ^ ) /א׳' כ קצת 1!0א
המין השלישי נזה  ( /ב ל
"א
ג.
ב
א
לו שלשה מרחקים )  ( /קצת הנמצאים גופות ) /א*כ קלת
ב  /ד״מ ( כלגו  6יש
ב
,
ג
 /המין הרביעי נזה ( אין  Kהיא  ( / Qקצת 2
עגמצאיס יש לו ג׳ מרחקים
כ
א
 Jאיני  2ל& מ ( אין חומד שמת נחלקו ) ( /קצת גני
הוא  / ) $א׳' כ קצת
,
,
י*
ג
א
א״נ קצת מי האדם אינם שמתים גחלקס  /הרי לך ד׳ מינים
האדם  /חומדים ) /
(ה ) ר״ל אף כוללת ונו׳ • מעות סופר הוא  /כי כתמונה
לתמונההראשונה :
ולא חלקית  /ואש תהי׳ חלקית לא תוליד שוס תולדה /
הראשונה הגדולה דוקא כיללת
כזה  /כל דבר אשר חיגת או שללת ממין או משוג /
כיהנה כלל לתמונה הראשונה
הדבר ההוא בעצמו מכל פרעי המין או הסוג ההוא  /ד״מ
כבר חיבת או שללת את
ממין האדם  /ככר חיבת או שללת אתהדנר ההוא נעצמו
כל אשר חיבת או שללת
תחת המין ההוא  /ולזה אס אמרת כל אדם מרגיש /
מכל אישי מי אדם הנמסים
 /ואס אחרת אין אדם מעופף  /נס כל אישי בני האדם כן/
יהיו כל אישי בני האדם כן
ממנו גזרנו חיוג או שלילה יהי׳ הגבול המשתתף ( וסימנו
ולזה המין או הסוג אשר
הסוג יהיו הקצה הגמל ( וסימנם אות  / ) [2ופרנוי ,
אות  / ) $ומשיגי המין או
התולדה אם חיוג ואם שלילה  /יהיו הקצה הקטן '
המין או השוג אשר עליהם תגזור
כזה  03זעתה
(וסימנם  ( / Qpröויהי׳ סדר שלשת משפעיההקש
כוללת על כל פנים  /ט לולא שתחיט^ אוחשלול הנשוא מכל^
הגדולה לא החסר ווהיות
 /ואולם תוכל להיות או מל^גי « או שוללת  /נע ^יושר
המין בכלל לא תוליד מאומה
אם מחויבים עליהם או נשי״ניס מיס  /כאשד בארנו /
יהיו משיגי המין או הסוג /
שחחיב ותאמר על מרן פלוני שהוא נמס תחת המין או
כי לזלא
והקטנה דוקא מחיבת או שללתדנרמה  /איך חולד הרדיפה או התולדה  /ואולם
הסוג אשר ממנו חיבת
חלקית  /ובלבד שתדרוש על ערן מן הענירס שהוא נננש
תוכל להיות או כוללת או
 /וההולדה תהי ' בכמות נסי מה שקהי׳ הקשנה או כוללת
תחת מין ההקדמה הגדולה
מה שתהי׳ הגדולה אס שיללת או מחיבת  /מעתה עי כ
או חלקית  /ובאיכות כפי
 /פד ולאו דוקאכוללת  /ע״סהוא י ( ויתכן ג״כ
המלותהללו  /ר״לאףכוללת
נכון  /אלא שנשמעו איזה מצות מברי הרמב״ם ז״ל  /וכן
שהמלזת הצלי יתישבן על
צ״ל

' < ׳׳

שער ז
*

טז

ניוללת ♦ (  0השמת משתתפת רת בכמות ♦ ונבדלת ממת
בגינות ♦ ( ס חה בהקדמהיובתולךה♦ ורצוני בשיתוף בכמת
בהקדמות שישמר פדר הכללות ♦ ףלישתהיח על פיל־פמם
הגדולה
כוללת ♦ ( ה )* ;כמו
הראשונה'
ורצוני
פהגדל
באיכות *
־* ;
T
V V
•T
T
;
•
;  * -״•
• ••

י כי

צ״ל י .והגדולה כוללת 1ופו ליד ג׳' נ כוללת  /ר״ל אף כוללת  /אבל תוכל ג״כ
להיות ( התולדה ) חלקית  /ולאו דוקא כוללת! מפי הרב החנם המדקדק מהו׳
יצחיק הלוי מסטנאב ) * ונראין דבריו ממה שנהב הרב למעה בגדר התמונה השנית
וז״ל  :ורצוני כתולדה  /שתוליד ג״כ כוללת ימו בראשונה  /יראה שגס בתמונה
הראשונה זכר הרב מענין התולדה  /ודו״ק * ודעשאף אס אמרנו בתמונה הראשוג׳
שהקטנה דוקא מחיבת י מ״מ פכר תמצא לפעמים שההקדמה הקגונה מראה נמרלוה
המשפט השולל  /והיא מחיבת באמת  /ד״מאס תאמר כל  Jאינו  / $וכל שאינו
ג
ב
אב
 Kאינוj .ג  /א״נ באין  / j Jהנפש אינה נוף  /וכל שאינו גוף אינו מתחלק /
א״נ אין הנפש מתחלקת  /ההקש הזה הוא מן התמונה הראשונה • וח״מ הקטנה
דומהלשוללת אלא שאחר העיון תבין  /כי מלת אינה כהקדמה הקטנה איננה ממין
השולל  /כי אסחלקמהנשוא  /כאשר היא חלק מנושא הגדולה כי כאמרך כל שאינו
א '  /הרי הוא כאילו אמרת כל דבר שאינו א׳  /וכן הלין לקטנה  /כי באמרךג'
אימא '  /כאמרך ג ' הוא דבר שאינוא '  /וגזה נכר שב נושא הגדולה להיות נשוא
הקטל בחיוב או בשלילה  ( ) * /הגהה ) לא בשלילה נצ׳׳לכי לפי הגי׳ או בשלילה
הדרא קושיא לדונתה איך יתכן להיות הקטנה שוללת  /עניה יצחק הלר • וזהמימדת
התמונה הראשונה  /ותדע שלולא כך איך הולד הקזלדה מנין שתי ההקדמות
השוללות  /וזה מן הנמנע ושמור
■ זה הכלל בידך ( :ו ) השנית משתתפת לה בכמות.
כלומר שנמות התמונה השני ' שוה לכמות התמונה הראשונ׳ אלא שהיא נבדלת
ממנה באיכות ( :ז ) וזה בהקדמה וכתולדה * שהשתיף וההבדל הזה ימצאו באחת
מן ההקדמות < נתזצדה  /ועתה יבאר דבריו  /ונדי להקל על המעין אקלים לך
שהאות
הרו  #כתמונה הראשונה על כלל המין או הסוג  /והוא א״כ בה הגבול
המשתתף׳  /הוא ^ ־מ־מח נס בכאן עליו ויהיה א"כ בכאן הקצה הגדול /
והאות  3הרומז כתמונה הראשונ׳ על משיגי המין או הסוג  /והוא א״כ בה
הקצה הגדול  /הוא ירמוז גס בכאן עליהם  /ויהי׳ א" כ בכאן הגבול המשתתף /
והאות
הרומז בתמונה הראשול על איזה פרט מפרטי המק או הסוג והוא
א ״כ בה הקצה הקטן  /הוא ירמוז גם בכאן עליו ויהי ' א״נ גס בכאן הקצה הקטן/
ויהי׳ א״כ סדר שלשת משפטי ההק& 3N DD
( :ח ) כמו הראשונה /
התמונה השנית היא על ארבעה אופנים ( יקראו ארבעה מיניס  /המין האחד ( אין

&חלמ1

א ( Qכל ג  ) 3א״כ אין אחד  Jnא  /ד״מ אין אחדמהמשלשי'
בעצי

סי השנידח הוסיף על־־הראשוינה ♦ ברקדמה הקטנה ' שאעח
צריכה שתהיה מחינה בקט^ ה ♦ ומה נעצמו תחסר ממנה ♦
שלא תיל׳יד מחינה ♦ ורצוני בהולדה♦'• שהוליד ג״כ כוללות
כמו הראשונה ♦’ ולא תוליד מחיבותר״ל־ 1שאיגדה צרינד־ז
ל* הגהה שאין׳יבכחה cלהוליד מחיבת♦ והתמונה ( ט) השלישית
באיכות
לראשונה .ז
משתפת
T
♦T
; v V *.

גא
ב
ג
ב
בעליארבעה צלעו׳  /כל מרובע בעל ארבעה צלעות  /א׳׳נ אין ממנע משלש ♦

המין השני ( כל ( ) 2 Nאין ג  Qא״כ ( אין\ 2א )  /ד״מ כל משל*ש בעל
גי
א
ב
ו.
ב
שלש צלעות yאין מרובע במל שלש צלעות  /א״כ אין מרובע משלש  /והמץ
«בצישי (אי ( Q K 1קצת ג  Qא״נ קצת ג אינו  / $ד* מ אין
כ
• ג
ב ,
א
אמד « המשלשים בעל ארבע צלעות  /קצת הצורות בעלי ארבע צלעות  /א״נ
א
ג
יזצת הצורות אינה משלשים yהמין הרנ -יעי נז? ( /כ ל  ( ) 2 Kקצת  2אינו
ג
ב
א
 /ד״מ נל משלש בעל שלש זרות  /קצת הצורות אין
 ) 3א״ב קצת  Jאיננו
א
ג
ב
להן שלש זויזת  /א״כ קצת הצורות אינם משלשים  /סימן לתמונה השנית שיה* '
גשוא הגדולה הוא בעצמו נשוא הקמנה וכלל התמונה השנית נזה  /הדבר אשר לא
ישיגוהו משיגי האין או הסוג  /הדבר ההוא לא יכנש תחת המין או השוג ההוא /
«עתה יבוארו דברי הרב ז״ל  /כיהנה בכל המלות הללו  ,הגדולה כוללת * ואולם
תהיה פעמים מחיבת ופעמים שוללת לפי שהיא תבאר משיגי המק הו הסוג  /והם או
שוללים או מחיביס ,נמו כתמונההראשונה  /והקענהתאמר על הקצה האחרון שאין
לו משיגי המין לכן תהיה שוללת אס הגדולה מחיבת ומחינת אס הגדולה שוללת /
ופעמים כוללת ופעמים חלקית! ובחולדה תקיש על הקצההאחיון שלאיכנשתחת
המין או השיג לפיכך היא שוללת על כלפנים * ומה שנקוב בפנים ר״ל שאינה צריכ׳
להוליד מחיב ת״ש הוא  /כי בתמול השניה התולדה על כל פ ^ם שוללת  ( :ט)
השלישית* סי ' לתמול השלישית שיהי׳ נושא -גדולה הוא בע 0למשא הקטנה " ונס
יהי׳ פה הקצה הקטן
רומז על כל הסוג • אבל
בתמול הזאת יהי' האות
והחוק  3על משיגי הפרט  /והוא פה הקצה הגדול  /והאות {  Jעל הפרט בעצמו
׳•
ויהיה פה נבול המשתתף ושדר שלשת משפטי ההקשהוא 22 • £0
 /א׳' כ קצת א ב • ל״מ
)2
ולה הששה מינים ׳ המין האחד ( כל 2 2
כ
א
ג א
ב
ג
נל משכיל אוהב האמת  /כל משכיל אדם  /א״ג קצת בני אדם אוהבי אמת * המין
השני  ( , ) 2 2קצה  ! ) & 2א״נ קצת א  / 2ד״מ כל מושל ברוחו
ב
 .א
א
ג
ב
גמר* יש מושל בחקו ותש נח  /א׳' נ יש תש נח הגופני וגבור • המיןהשליש ( /אין

y
S /

י
i

:ע

א״נ

אינו

אין

באיכות♦ ונבדלת ממנה בכמות♦ וזך! ג׳־כ בהקדמות ו -בתולךח־
רצוני בשתוף באיכות בהקדמות •» שהשלישית תשמור סדר
המהיבת ♦ ך־ל שהיא בהכרח הקטנה סחיבת♦ כמו בתמונה
הראשונה ♦’ ך־ל שצריכה’ להיות מהיברת* על־כד״פנימ♦ T
ורצוני בתולדה שתוליד ג״כ סחיבה ♦ ולא שלילה כוללרת ♦
כי״אם שלילה חלקית ♦ ורצוני בהבדל בכמות* כי השלישית
תוסיף על הראשונה שלא תצטרף היורז הגדולה כוללות ♦
ובזה בעצמו תחשר ממנה שלא תיול־ייד כוללות ♦ השנירת
והשלישית הפכיות בכמות ובאיכות ♦ רצוני בזה כי השגירת
תשמור סדר הכללות ♦ ולאי השמור סדר החיוב ♦ והוליד
כוללת ולא תוליד מחיבת רק שלילה ♦ והשלישית בהפוף*♦
כי היא שומרת החיוב* ולא תשמור סדר הכללות ולכן תוליד
מחיבת ולא תוליד כוללת * ובכלל שהשניה לא תשמור סדר
החיוב לא תולידהו ♦’ והשלישית  &Sתשמור סדר כלר־♦ ’ ,
ולא תלידהו ♦ התמונה הראשונה ♦ והיא שהגדר האמצעי
נושא פהקךמה האחת ונשוא באהךרת ♦ היא עידי־־־איבעה
rפגים *
האחד כלה; ב ♦
וכל־־ב א ♦’
אכם־כז tכל־־ג הוא א ♦
״t v t
;t r
*
*•1
השני
כל־־ג ב ♦
ואיז־־דבר *מב א ♦ •אכם־־כז אין
דבר ־•מג א ♦
 — ,י• •
T
; ״• ( T T
• יי *• T T I
חשי״יישי
גב
גי
 Q J׳ (כ ל  3א )  /א״ב קצת
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מלות הגיון
השלישי קצת נ ב * וכל־־ב א * א״ב קצת ג א * הרביעי קצת
ג ב \ ואין־־דבר מי אז♦ א״נ קצת ג איננו• א " .־התמר־נה הישגית
והיא; שהגדר האמצד נשוא בשתי ההקדמות היאג״ב על~
ד פטם; האחד״נל־״ג ב ♦ואין־־־־דבר מא ב * א׳־כ אין־זיבר מג
א ♦ השגיאיךדבר מג ב *’ ובל  -א ב * א■ כ איךזיבר מג א ♦
"השלישי
לכן הגדולה או שוללת ומחיבת דבר מכל אישי המין או מקצת® והקטנה תגיד על
המין שהוא נכלל החת הסוג לפן היא מחיבת על נל פנים ואולם קובל להיות חלקית
אס הגדולה כוללת כי שתי הקדמות חלקיות לא תולדנה מאומה  /והתולדה חלקית
על גל פנים ני כל המין אינו ני אס קצת הסוג  ,אבל קוכל להיות או שוללת או מקיבת
נפי מה שתהיה הגדולה אס שוללת אס מחיבת :
עד כאן הפירוש  h'jבאור שלא מן המאמר *

פרוש על תהלת שער ז

אמר

שם
שערז'  /כי דברי הרב
תחילת

המפרש עתה אני שב לבאר את
נאמרים בקצור מופלג  /ואחרי ההקדמל אשר הצעתי לפניך יוכנו בלי
עמל ( :א ) הקש בלי ספק י כלומר אף אס ישתתפו שני משפטים במשא אוכנשוא
אינו מן ההכרח שיולד מבין הרכבתם הקש אמתי ׳ ,ני לפעמים הס שניהם שוללים או
שניהם חלקים ואו לא יולידו מאומה  /כמבואר במעט עיון  /ובעלי ההגיון קראו
הרמת המשפטי׳ אשר לא יולידו תולדה אמתית  /ההקשהעקר ( :ב ) מאה ושמונה
חבורים י ניההקדמו׳ הן או שתיהן מחיבות או שתיהן שוללות! או הגדולה מחייבת
והקטנה שול^ ת  /או הגדולה שוללת והקטנה מחיבת  /הרי כאן ארבעה פנים /
ולכל אחד*\ kהאופנים חשפה חבורים  /כי אס תהיינה שתיהן מחיבת ( :א ) פעמים
שש « יהן כוללת ( :כ ) ופעמים ששתיהן חלקיות  ( :ג ) ופעמים ששתיהןאישיות :
(ד ) פעמים שהגדולה כוללת והקטנה חלקית ( :ה ) ופעמים הגדולה חלקית
והקטנה כוללת ( :ו ) פעמים שהגדולה כוללת והקטנה אישית ( :ז ) ופעמים
שהגדולה אישית והקיטל כוללת ( :ח ) פעמים שהגדולה אישות והקטנה חלקית :
(ט ) ופעמים שהקטנה אישית והגדולה חלקית  /הרי תש ^ה על אופןהראשון  /וכן
לארבעה האופניםשזכרנו  /הרי ששה ושלשים על אחת ( לןהתמונות שזכר הרג  /וכן
לכל תמונה משלש התמונות ! יעלו א"כ יחד מאה ושמונה חבורים  ( :ג ) י ''ד חבורים י
ני המשפט האישי שוה למשפט הכולל כמבואר כשערב '  /ולאישארוכיאס משפטים
כוללים והלקי׳  /מעתה בתמונה הראשונה הגלולה דוקא כוללת והקטנה דוקא
מחילת! ולאישארו א״כני אם ארגעה מינים • המין האחד הגדולה כוללת מחיכא
והקטנה כוללת מחיבת • המין השני הגדולה כוללת מחיבת  /והקטלחלקית מחיבת י
המין השלישי הגדולה שוללת כוללת  /והקטל מחיבת כוללת " המין הרביעיהגדולה
שוללת כוללת  /והקטנה מחיבת חלקית  /ובתמונה השנית הגדולה דוקא כוללת1
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והקהל באיכות תמיד הפך
הנדול׳הרילך ארבע׳ מינים י המין האחד הגדולה
כוללת מחיבת והקטלה
כוללת
שוללת
* המין השני הגדולה כוללת מקיבת והקטנה
שוללת חלקית י
המין
השלישי
המ־ן הרביעי הגדולה כוללת הגדולה כוללת שוללת והקטנה כוללת מתיבת *
עוללת
והקטנה חלקית מחיבת  /ובתמונההשלישית
הקטנה לוקא מחיבת דשארו משה « יניס
י המין האחד הגדולה כוללת מחיבת והקטנה
בזללק מחיבת י המין השני כוללת
שוללת  /כוללת מחיבת ״ המין מחיבת  /חלקית מחיבת י המין השלישי כוללת
הרביעי
כוללת
שוללת
 /חלק־ת מחיבת • המין
החמישי חלקית מחיבת✓ כוללת
מחיבת • המין השפי חלקיתשוללת  /כוללת
מחיבת> כ* שיי משפטים חלקים
לא
יולידו
מאומה  /הרי לך ד׳ לתמונה הראשונה ' I
לתמונה השנית וששה לתמונה
השלישית  /ומספרם ארבע גישר מינים מולידים /
וצ״ד המינים הנשארים עקייס לא
יולידו מאומה  /כמו שזכר הרב • והנך רואהשהלך
הרב בעקבות אדקע״ו ומפרשיו ולא
האמצעי נושא באחת מן ההקדמות מנה כ* אס שלש תמונות דהיינו אושיהי ' הגבול
ונשוא
כשני׳
,
והיא הנקראת התמונה הראשונה4
או שיהי׳ נשוא בשתיהן ותקרא
ההגונה השני׳ או שיהי׳ משא בשתיהן ותהי׳ התמונה
השלישית  /ואולם גאצינוס העמיד
מספר התמונות על ארבעה ולדעתו אס הגבול
האמצעי משא הגדולה ונשוא הקטנה
תקרא התמונה הראשונה * ואולם אם יהי׳נשוא
הגדולה ומשא הקטנה אז היא תמונה
שונים מדיני ומשפטי שלם התמונות בפני עצמה ותקרא הרביעית ודיניה ומשפטיה
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לך חמשה מינים  /וכלל לתמונה הזאת כל שנמס קחה המין או פרטיו יהי׳ מקצת
הסוג מכללן י וכל שצא נמש תחת המין או פרטיו יש מקצת הסוג שאינו מכללו  /וכל
שאינו מקצת הסוג לא ימס תחת המין ופרטיו  /ודיני התמונה הזאת שלשה • הראשון
שאס תהי ' הגדולה מחייבת  /צריכה הקטנה להיות כוללת  /כי הנה הגלולה אס הי'
מחייכת תגיד על פרטי המין שהס נמסים תחת המין  /ולולי שתגיד הקטנה על כל
המין הייוא ותחייב או תשלול ממנו הסוג  /לא חולד מביניהן התולדה הראוי׳ לחיוב
.או לבלול פרטי המין ממקצת הסוג  /ואולם אם תשלול הגדולה פרטי׳ או אישים
ממין  /אז תוכל הקטנה להיות חלקיק כי אס תחייב הסוג לקצת המין  /תשלול
תהי׳הקטנ׳מחיבת
התולדה הפרטית או האישים ההם ממקצת הסוג * המין השני אם
קהי׳ החולדה חלקית  /כי אס תחייב הסוג ממין תחייב ותשלול משיגי המין ופרטיו
ממקצת הסוג לא מכללו  /ואולסאס תשלול הסוג ממין  /מר שוללת משיגי המין
ופרטיו מכל הסוג י הדין השלישי שאם החולד׳ שוללת צריכה הגדול׳ להיות כוללת >
מהקדמר הההש מחייגת והאחת שוללת שהרי
פדרי אס התולדה סוללת ע״כ שאחת
שני משפטים שולליס לא יולידו מאומה  /ושני מחייבים לא יולידו שולל /מעתה אס
הגדולה מחיבת  /דהיינו שתגיד על הפרטים שהם נמסים תחת המין  /לולי תחייב
על כל הפרטים הסס  /אף אס תשלול הקטנה את הסוג מנל המין  /אי אפשר לשלול
ברטי המין ממקצת הסוג  /ואס קצת בני א 7ס חומדים  /אף אס אין חומד מפזר
ואולסאסאמרתיכל הסכלים
שלאיהאאדס /
הונו לא יתחייב מזה על מפזר הונו
קומדיס  /ואין סכל מפזר הונו  /יתחייב שיש מפזר הונו שאינו סנל  /ואס תהי'
את הסוג

הגדול׳ שוללת ותשלול מקצת הפרטים מן המק  /אף אס תחייב הקטנה
לכל מין  /אין להוליד מזה התולדה השוללת הכרטיס ממקצת הסוג  /ואם קצת
הסוחרי׳בלחיכווביס  /אף אם נל כוזב נבל לא יתחייב מזה על נבל שלא יהי׳ סוחר *
אבל אס אין הכס כוזב וכל כוזב נבל יתחייב שיש נבל בלתי חפס  /מעתה הגדולה או
שוללת כוללת או מחייכת כוללת או מחייבת חלקית  /אבל לא תוכל להיות שוללת
חלקית  /כי אס תהי׳ אחת מן ההקדמות שוללת תהי׳ גס התולדה שוללת וכבר אמרנו
בדין השלישי שבתמונה הזאת הרביעית אס התולדה שוללת צריכה הגדולה להיות
כוללת  /ואס הגדולה כיללת מחייבה תוכל הקטנה להיות או כוללת מחייבת או כוללת
שוללת • אבל לא תוכל להיות חלקיק בשוס פנים מדין הראשון 0זכר  :ו  /ואם הגדולה
כוללת שוללת צריכה הקטנה להיות מחייבת  /שהרי משתי הקדידות שוללת צאתולד
שוס חולדה י תבל תהי ' או כוללת או חלקיק ואס הגדולה חלקית צריב׳ הקטל להיות
מחייבת כוללת  /מחייבת מדין השלישי  £ /אס תהי׳ שוללת ע״כ שגס התולדה שוללת
ואנחנוהנחנו שהיא חלקית וכוללת צריכ׳שתהי׳
ואז היתה צריכה הגדול׳ להיות כוללת
הקדמו׳חלקיותלאקולדנ׳מאומ׳ הרי לךה׳מיניס * (א ) מחייבת
התולדה אחרי שב׳
מחיבתחלקית
כוללת  /מחייבת כוללת • ( ג ) מחיבת כוללת שוללת כוללת * ( ג )
מחייבת כוללת • ( ד ) שוללת כוללת מחיבת כיללת * ( ה ) שוללת כוללת מחיבת
חלקית  /ומה שלא מנה הרב ז״ל אח מיני התמונה הואת  /הוא מפני שבקל ישובו אל
תתחונה הראשונה  /שאס תהפוך אחת מן

הקדמותיהם או תולדותיהם בדיני

המבוארים

ההפוך

שער ז
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המבוארים לך נשער ג׳ ובמעגו אין בהם שום תועלת כמבואר לפל משכיל במעע נג׳^,
(ע״כ הפירוש פל תתלה שער ז: ) ,
* (הגהה) כאוס הצעיר יצחק האי הנה אחר אורך הדברים ראיתי לבאי־ משפנו
ידני ההקשים לתמוגוחיהס בדרך קצרה נקיה וקלה  /נס ראיתי
כיעוב לצייר עלן לוח חקסלמפן יראו התלמידים עין בעין משפנו כל הקש למייהל
בתמונתו  /ואצינהנא בכל תמונה משלי כל מיניהקשיה  /וממעל לתיבות המשל אציג
אותיות  2 2 Kאיש מל מקומו הראוי לו למען ירוץ המעיין בו ברצותו יקרא
הכתב וברצותו יקרא את האותיות עס החיבו׳ שתחתיהם המורות על הכמות והאיכות
בכל מין ד״מ במין ראשון לתמינ׳א ' יקרא כ ל  22 N׳׳ נ ל  $ 2׳א״כ כ ל/ 3 25
(שאר תיבות המשל יעזוב והקל מעליו וכן הלאה ; והנה אות ^ רומו אל הסוג או
המין ואות 22אל משיגי הסוג או המין או הפרע  /ואות  2יזמו אל הפרע עצמו /
וזה משפע שוה להאותיות בכל תמונה משלשת התמונות אך נבדלים המה מפאת סדר
בבולי ההקש כי בתמונה הא׳ יהי׳ אות  $הגבול האמצעי! (אןל! ^ יה י׳ הקצה
הגדול ואות 21הקצההקען! וסדר שלשת חלקי הקשיה למיניה  2H׳ / $ ?2
 / 225ובתמונה הב׳ יהי׳ אות  ££הקצה הגדול  /ואות { 2הגבולהיזמצעי  /ולוות
 2הקצה הקטן  /ושדר שלשת חלקי הקשיה למיניה
אב ׳ גב׳
גא ׳
ובתמונה הג׳ יהי׳ אות  $הקצההקען ׳׳  2הקצה הגדול  2 /הנבול האמצעי i
וסדר שלשת חלקיהקשיה ✓ 2K * tth / 2DDגס ראיתי להקדים ההקדמה
הגמלה בכל מיןמההקשהפך הכתוב בפנים יען כי לגדולה משפע הבכורה  /ועתה
אתה המעיין ברוך ה׳אם בעל נפש משכלת אתה בין תבין מאשר לפניך כ• ימעט דברים
כללתי כל יוה שכתב הרמינם והרב המורש ז״ל עד איש לא נעדר שים נא נוכח פניך
אלה המשפעים של מיני ההקשיסאשר להסשס בשלשה תמונות הנוכחים כתבם על
לוח לבך והיו הדברים הקצרים האלה לך לזכרו} תמיד :
לו האות והמשל
תדמה בנפשך כי
הכולל
בל שטח  2N22הוא מקוס זרע שהוא סוג הצמח  /ושעח }!} הכולל
במרובעו שעיי  2הוא יפר צומח עצים שהיא מין תחת סוג הצמח  /ושטח 2
הוא בסן שהוא חיש במין האילנות  /והקש עליוההקש אשר במין הראשון לתמונה
ה־־אשונה באותיותיו ואמור
נלאב כלומר כל האילנות כלולי® כסוג הצמח /
(נל  $$ 2כל » ר כל הגפנים כלולים תחת מין העצים ׳ א״כ נ ל  / 2 2ר״ל
א״נ כל הגפנים כלולים תחת סוג הצמח  /וכיוצא בו תדמה ביפר הציורים שהם
מורכבים מסוג ומין ואיש כפי ציור ההקש הרומז אליו• !
ובחנת ותדע
שציורים כאלה הוא מנעא כת השכלי עם כח המדמה אשר בנפש והצורות ההם
מצע־ירות על קרוס המוח במיץ הנקי־א נערווין זאפע כמו הציורים המצטיירים
ביום הקרח על החלונות ולפ״ז גס השכל בגשם ומקריו מעשהו ושוא
עמלו הבונים בו רוחניות הנפש אבל יש שם מופתים יותר נאמנים על רוחניותיה
לאין פה מקומו  /ואלה איפו ה® תמונותההקשיס המשאייס למיניהם ♦
תמונה

רזה

בציור ך /

שטח2במרובעז

ההקשיס

לוח

 HJ ^5£ nך?  ' $המשתתפת מושא הגדולה ונשוא הקטנה  /גדיה לכלול הליין
החח לסוב או האיש תחת המין  /ומשכר מייני הקשיההם
ארבעה  /וגנלם הגדילה כוללית והקטנה מחייבת  /והתולדה תרמה לקטנה בכמותה
ולגדולה באיכותה  / ,ואלה סס מיניה *
■.

א

ג

ב■

ב

ג

א

,

(א )  72י יד מרגיש  /נל אדם הוא חי  /א״ככל אדם הוא מרגיש  /יערן לייי ך י
ג
בגא
א
(כ )  72נברא איננו מחרב המציאות  /גל גשם נברא  /א״נ אין גשם מחויב
ב
המציאות  /יעדן ציור ך[ *י
ג
גא
ג
 . Äא
(ג )  2ק גוף יש לו ג׳ מרחקים  /קצת הנמצאים גופות  /א״כ קצת הנמצאים
יש להם ג׳ מרחקים  /יעדן ציור ן •
<
•
גא
ב
א
(ד )  2ד חומד איננו שמת בחלקו  /קצת אדם חומדים  /א״כ קצת אדם
ב *
איננו שמח בחלקו  /יעדן ציוי• T
ח
 ' 2המשתתפת משוא אחל  /גדרה לשלול המין מהסוג או האי®
כיללתv
.מהמין•  /מיני הקשיה ארבעה  /ינלס הגדולה
והקטנה איכותה הפוכה לאיכות הגדולה  /והתולדה שוללת ככלס •
(א )

 *P2משולש איננו בעל ל ' צלעות  /כל מרובע בעל ד׳ צלעות  /א׳?ב
גא
אק מרובע משולש  /יעדן ציור ח •
ב
ג
‘
ב
א

י ) 3( .

א׳' כ אין

72
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משולש לוא

צלעות /

בעל ג '

אין

א
ג
מרובע משולש ,יעדן ציור י י
$
משולש

ממנע בעל ג׳

צלמות /

■

3

איננו בעל ד׳ צלעות  /קצת תמונות

בעל ד׳

3

^

צלעות,4

א
ג
א״כ קצת תמונות־ אינם משולשים  /יעיין ציור [ * .
בגב
א
.
(י )  2ק משולש בעל ג׳ זויות /קצת תמונות אינם בעלי ג׳ זויזת /א*נ
א
ג
קצת המונות אינם משולשים  /יעדן ציור ן * ח
 2׳ המשתתפת בנושא אחד  /גדרה לכלול המין התת השוג או
והאיש תחת המין  /מיני הקשיה שסה  /בנלם הקטנה מחייבת/
והתולדה קדמה לגדולה באיכותה והיא חלק־ת •
ב
א
א
ג
ב
ג
( .א )  72משכיל אוהב אמת  /כל משכיל אדם  /א״כ קצת אדם אוהב אחת /
יעדן ציור ט *
א
ג
•גב
(כ )  72מושל ברוחו גנור  /קצת מושל ברוחו קש נח גופני  /א״כ קצת
ב
א
קש נח גופניבבור־  /יעוין ציור יא י

כל

ההקשים"כ

לוה

ב
א
בגא
יג
 ) 0כל משכיל איננו כילי! כל משכיל אדם  /א* נ קצת אדם איננו כיל* t
יטוין ציור יב *
א
,
ג
ב
ג
קצת הנבראים שכליים
נברא איננו מחויב
ב
א
א״כ קצת שכליים נפרדים אינם מחויבי המציאות! ימוין ציור יב
*
נמשך למטה מהלאה לשטח
אך תדמה ננפשך ששטח
אב
גא
גב
כני אד® סכלים  /כל אדם מדנר  /א״כ קצת מדבר סכלים /
(ה )
יעדן ציור י * J
׳
א
ג
ב
ג
כל הנבראים
הנבראים אינם
סנ
ב
א
I
*
הנמצאים אינם גשמיים  /יעדן ציור

ני) כל

הצת

המציאות(

נפרדים /

גשמיים /

נמצאים  /א"כקצת

ואדר, .ד " תמונות מיני ההקשים התגיי!8
(א ) אס הי׳ השמש עולה  /הנה מתה הוא יום  /אבל עקה השמש
עלה  /א״כ עתה הוא יום ( :כ ) אס הי; השמש עולה הנה עתה
הוא יום  /אבל אין עתה יוס  /א״כאין השמש עילה ׳ וגדרהשחיוב הקודם יוליד
חיוב המתאחר  /ושלילת המתאחר יוליד שלילת הקודים  /לא הפך זה  /והתולדה
מחייכת  /או שוללת  /לכן הם ב ' מינים :
הוא
אכל הוא איננו
זה המספר אס זוג אס
( ) 3זה המספר אס זוג אס נפרד  /אכל הוא זוג  /א"כ איננו כפרד *
(י ) .־אלו המיס או קרים או פושרים או חמים  /אבל הם אינם קרים  /א״נ הס פושרים
ונדרה שתהיי׳ התולדה או מחייבת  /אושוללת ׳> או תניית  /לכן הס
לוחמים•
ממלאכת
ג' מינים ;

הנחק' ק(א)

נפרד /

זוג /א׳'ב נפרד•

השלדית k ' itiשהגדי
החגצנדח
ונל־־י
*
ג
ב
פל
האחד
*
פנים
ששח
על
היא
*
ת
ההקימ1
• .ך
ך
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T
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•
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א 4א״פ קצת ג א * השני כל  -ג ג * ואץ־־מר מי א 4אפ״־בן
קצת ג איננו א 4השלישי קצת נ ג4י  ;:כל -ב א * אס־־ןן קצת
ג א 4הלביש פל־־פג וקצת ב א 4א* כ קצת ג א 4החמישי
קצת פ  4iואין־דנד ם 2א 4א״פ הצית ג איננו א 4השש*
אצנו א :
קצת־־ג
איננו א 4־יאמ״עז
וקצת ג
פל״י Tנ4#
*״ V
«״ Ti : 1
V 44T
;:
עד כאן שלא מן המאמר :

יריד ,והריאה מן המאייר לסוף שער ז

'יכל מה  -שהוא זולת אלו י׳ד הק׳יצס מ? ־׳החבולים דל אךפן 3ה
ותשעים החבולים הנשאלים 4אתם הקשית 4פי־־הב״ן דיא
יחיגו דבר אחר בהכרח 4ואמנס ה .את_ש 1־במול החבוריס
ההם 4וללוט אלו המינים דלקי ת 4הו ^ חלק גדולל ( א).
כלמלאכת ההגיון ואיך־זה כבית המאמר 4ואלו י״ד המיגשש.
ממיני מהקשים* .יקלאי המקשים המשאיים* 4ואולם המקשים
התמים 4הנה הם שני כ׳ימכם* תמי מדבק 4ותמי נבדל־♦ 1
כאממואם היה השמש
& ’4
■ והקיש התמי המרבק הד%
•<ב'
עתה
‘
יאבה
4
ונאמר
נתנה
ואחד
יוכט
עתד־הואג
הנה
4
שולה
 T־־:־־* T
״
* ; T
 :־־־־־,
 T* י•
V
השמש
(א ) ממלאכת ההגיון  /אמר המפרש  /איישטו  /בן רשד  /אכזחמל  /ואבן
קינא! ורבים מן האחרונים העמיקו מאוד כתכונות ההקש  /ואני באמד לך נקצור
«ופלג מיני ההקשים המולידים  /והעקרים  /וכללי התמונות ושימניהס 7על
שבקל תוכל לברר האמת מן השקר ולהוציא היקי מיהזולל י ומה כעלי ההגיון מצאו
שר* הקש מן התמוכה השרת או השלישית אם הוא אמת  /כבר ישוב אלהתייונה
הראשונה אה תהפוך אס׳ מן ההקדמות בעדן שתשאר צודקת  /ולו  :אין לנו באמת
•ביאס המונה אחת כי שאר לתמונות תשובנה אל הראשונה בהפוך ההקדדות ,וככר
האריכו בזה רכים מבעלי מלאכת ההגיון< ובארו הדרכים ההם  /חשר על ידםתג־שה
מכל הקש מהקשי התמונה השנית או השלישית  /הקש אחר מן התמונה הראשיניד
מוליד בדמותי כצלמו  /ואחרי שהדברים עמוקים לא רציתי להבהיל בהס אין
התלמידים ( ) * /הגהה ) ההקשים המשאיים  ,רומז להקש־ם המשתתפים בגמל
האמצעי והמלה מטעם כי תשה ברעיך משאת מאומה כיחלקיההקש נושים איש
כאחיו מלות משותפות  :קניי מדובק  /נקרא כן על שם שהקולדה באה מ על
הדבוק בספק א׳ משא״כ המין הב ' שהקולדה נבדלת מבירור הספק הא׳ כי לא יקן אמת
 5מור עד יבורר השסק הב׳ ג״כ עכ״ה ( :ב ) והקש הקנייהמדונק י בם הואישוב א
הקש

הישמש עדה 4הנה יחח״ב שירדה עתה יום 4וכל הקש החפר־
כן יקרא תניי מרבק* והקיט ( )Vהתנע הנחלק♦ ך״ל הנבריל
המכר לעיל 4נאפמחה המספר אם דג אם נפרד 4איו נאמר
אלו• המיס אם חמים אם קיימי או פושרים 4ואחר־נך גרתנדן
ונאמר כדמיון הראשן 4אגדי הו ^ נפרד* הנה .יתדויב שלא
יה; ה זיג 4או נתנך־־ז ונאמר כמשל השני 4אכל אלו הסלם
־חמים 4הנה יההיב שלא .יהיו• קריםולא פושריכם 4ונל־הקש
יחבר כן יקרא’ הקש התגיי הנבדל' 4ונר־־מיגי ההקשים התנקם
המולידים 4המשה סימם י ) המדביק שגי מדנים ;יד ) והנהלק
׳נ מינים וראיות זה והמשליהן 4את; כונת זה המאמר 4ולאנשי
זאת המלאכה 4מין ממיני ההקש ; קראוהו י .י cהקש החלף4
שה כי־־אנחנו כשרצינו לאמרה משפט מה 4ובארנוהו בהקש
אחד
הקש משאי מן התמונה הראשונה  /אש תאמר  /כל עת שהשמש עולה  /הנה הוא
יום  /אבל עתה השמם עולה  /א״נעתההוא יוס  /ותהיה ההקדמה הקטנה משפע
אישי  ( :נ ) ההניי הנחלק • אס.תרצה תהכמו אל התמול הראשונ׳ ויהיה הקש
משאי tד״מ אם תאמר נל מספד נפרד איני וזג / .המשפר הוה נפרד  /א״כ המספר
הזה איננו זוג אוכל מיס חמים אינס לא קרים ולא פושר* ס אבל ונו ' ( :ד ) המדוגין
שני מינים * המין האחד אס ודתה השמש מולה הנה הוא יום  /אבל השמש עולה /
א״כ עתה יוס • המין השני אבל אין עתה יוסא״ב אין■ השמש עולה  /כי מחיוב
הקודם יוליד חיוב המתאחר ומשלילת המתאחד שלילת הקודש אכל שלילת הקודם
וחיוב המתאחר לא יולידו מאומה ויהיה בהמיןהראשון ,התולדה מחיבת  /וכהמין
השד תהיה הקולדהשוללת • * ) ( הגהה ) מזה תכין מ״שכהרב המזרחי כפירושו
על רש״י ז״ל ע״פ אשי אם יוכל איש למנות את כנפי האר־ן וגו' (ראשי׳י״ג )  /כי הב'
תנאי היו דבריו עיי״ש * עכ״ה ( :ה ) והנחצק שלשה מינים • כי פעמים תהיה
החולד׳ מחיבת״ופעמיסשוללת  /ופעמים תנאי המין הא׳ התולדה מחינת  /ל״מזיה
המספר אס ווג אם נפרד אבל הוא איננו זוג א"פ הוא נפרד או בהפך  /וכן אלו המיס
אז חחים אז קרים או פושרים  /אבל הם לאתמיס ולא קרים א״כ הם פושרים • והמין
השני כשתהיה התולדהשוללת  /ד״מ זה המספר אס זוג אס נפרד  /אכל הוא זוג /
א" נ הוא בלתי נפרד  /אגבהפך  /וכן במשל השני  /אלו החים קריס א״צאינס לא
פושי־יס ולאקמיס * המין השלישי כשתהיה התולדה תנאית  /כגון כמשל השני
שיפדנו  /אס תאמי* אלו המיה או קרים או פושרים או חמים! אבל הס אינם קרים
א״כהם פושרים או חמים  /זאת כוונה המאמר ואני הוספתי הצת נאור למען תרוץ
נדבריהרבז״ל  /ולא יהיו לך כדברי ספר החתום ( :ו ) הקש החליף * המין הזה
מצוי

מלות הגיון
אחד מךההקשיס המשקךס* והולד למי הכ<שפט ךעל־־דצ^
שנדע אמתורתו* דונה ןייןבהנו' נקי ^ אותו ההקש ה $ £-אד
הילד* ואס אשתנו המש^ ט נרדף אחר * וה* א שנטה סותד
הס,שסט אשר״ניצה לדלת אםתותו* ופח§ר ההקעזיש;לי!~ח
?לנו ' המופת נ *1דיוליד לקי ההיתר אשר הנחנו * נאמר פי
המשפש אשד״הנהנו• דדא אגזיד,פא ספק * ואז המלפס אשר
ניצה״לאמתו ♦ גקי ^ ח;קש החלו -ף♦ ולנו• מילאתי ' מך
ההקש' 4נקראהו  >0הקש החפוש♦ והוא שעשה משפש מה
נוז־יעו• חלקיו והתאמות בתפוש קצרת חד־ירןיו 4הנדה נקח
המשפט ההוא פללי ♦־ ונשימהו הקךמת הקש ♦ ולנו הקש
אחר נקראהו הקש הדמיון 4דל ההעתקה ♦ והוא שנמצא
שני ך־ברים מתרמיס נעטן נודה 4ונמצאת דין פ ^ חד משני
הדברים ♦ בלתי נמצא באחר ♦ חניה’ נדון אר־־זדהךץ החו ^ת
על  -הרבר האחר * דמיונו שישאל שואל ♦ אם ח שנדם נעשו
במלאכה♦ ונאמד כן ראית״ זה ♦ פי -השגדס נשם♦ והכותל
נשם ♦ והכותל נעשה׳ במלאכהא״נהששים נעשו• במלאכה4
הנה זה הו ^ו ההקש המשלי 4ואכש נקח ראיה על היוית
.השמים במלאכה 4פ׳שנחפש הגשמיכט אשר־־התהוו פ;:־םם
או־רבם ונמצאםנעשים במלאכה 4ונאמר הוא הדין לשלם4
הנה אנחנו' נקראהו הקש החרמש ♦י דמיונו שנאמר ה:נ ע■"ש
וחם
ומה־שדומה Vfלהם4
והמנויה
והכסא
האוצר
הוא׳בית -
.. .
־V
V
“
:־״* ; T
 :־־ • ••
T
T
נעשים
בחלמוד  /בי ככל מקום שאמרו  /דאלתי׳ה קשי׳  /או ואש' ,ד כך וכך
מצו׳־ מאוד
קשי׳  /נכר שמשו נהקש המלוף ואף נלמודיות תועלתו רכה  /י־כנודע למעיינים
אקלידום  /ואד אמשול לך משל אש תיצה לאמת המשפע הה ✓ תמונה
כספרי
טשתי צלעית ישרות נמנעת! תניח סותרו  /תמונה המוגכלת משתי
מוגכלת
ישרות אפשרית  /ותאמר כל תמונה המוגבלת מכל צד נקוים ישרים יש
צלעות משתי זויות א״כ גם לתמונ׳ הזאת יותר משתי וי־ות  /ותאמר עוד אי
לה יותר
זויות מכלי שלשה קוים  /א״כ גס לתמונה אשר לפנינו שלשה קוים /
אפשר לשלש
הנחנו סותר המשפע אשר רצינו לאמתו  /ועשינו התמונה כמלת שד
ואנחנו
א '׳פ סותר המשפט שקר  /ונהכרס המשפט ההוא אמת  /כ• כל משפע כלתי
קרס
א׳ם אחת ואם שקר כהכרח ( ,ז ) הקש התפוש * כלומר פעמים שלא
נמצא
ילעח

כב

שעד ז

מ$ש** ס במלאכה וחיןמיט מפלל גשם הכם* אם נן מגשכם
במאוכד! חח -וזוא הקש‘ החפוי־ש 4ולנו• הקשים אחדים נקראס
(ה") הקשי הדינים התוריים 4ואין פנים לזכרם 4נמה שאנחנו•
בדרכיהם י הנה כלל סה־שנללהו זה ה 2#ר מפרוש היעמנים
שניס  -עשר שסות דחם 4ח־זם  iא ) ההמונרה הךאשונדהמן־־־־
דחהקש * ( ב) התני ™ השנית מן הדחקש♦ ( ו ) .ר־זתמונרה
השלישיות מךדההקש♦ ני ) סיגיהמונודםהרחקש ( 4ה)
׳ההקשיםל־זמשאץם* (  0היהקשינטידהתטיכב  ( 4ז )ה־־זתמי
המלנק >n ( 4חתמי הנחלק 4נט) הוחקש המשאי הלמד4
ס’ הקש

תחלוף 4נ יא \ הקש ,התפוש 4ניב vהקש ההמשל :

" המשפטים

'ידענו אס כל נושאי המשפע יש להס הנשוא ההוא אס לא  /נחפש אחרי אישי מין הנושא/
'אס דוכס יש להם הנשוא ההוא  /נחל־ע המשפע ונאמר כל נושא א׳ יש לו נשוא
( / '1והדרך הזה איננו מופתי  ,נאשר תראה בולשל שהביא הרגו״ל )  /החלטנו
•המשפט זאמרנו כל גשש נעשה ב* לאנה ,אחרי שראינו רוב אישי מין הנושא כגון
גית הא\ $ר  ,הכסא  /והמנורה ודומיהם נעשיס כמלאכה  /הלכנו אחר הרובכחפוש /
וגזרגו אומר אף ננל « סייס  /אע״פ שאין מגדר הנשם ( גי׳יח השמים ) כהכרחשיעשה
כמלאכה ( : .ח ) הקשי הדינ״ס ההויייס ♦ ה 5על דרך י״ג המדות שזכי ר׳
ישמעאל  ) *( :תמונות ההקש ׳ בלה״ע פורוו* דעד שלוש רעדן  /פורמי
סילוגישמי ( :ד ) מיני תמונות * דיא אדען דער פורנד  /מולי פורמארום :
(ה ) ההשאייס • אוגכדיגגטי  /ס*לוגוסמי אבסולוטי ( :ו ) התנייס • בלינגעי
שלוס רעדן  /סילוגיש׳אי היפועיעיקי ( :ו ) התניי המדוכק י קוניונקעיהי
גדילגונג tהיפוע־עיקוס קוניוכקט־ווס ( :ח ) התייי הנחלק י דישיונקעיווי
בדיגונג  /דיסיונקעיווס  ( :ע ) ההקש המשאי הישר * דיריקער מריס /
ליריקעוס ( :י ) הקש החילוף * אונדיריקער בווייז אינדיריקעוש ( :יא ) הקש
החיפוש • אינדוקעציא ( /י ) 3הקש ההמשל ׳ אנאלאגיי :
(פתיחה ) ? ! סל* « מרם ידוע מטה 3קדסש »וש  :ליס יתאמתו ניוופק והמופת
מחוכר מהקשים 6וניס וההקש «ורכב « שלשה משפטים /
התולדה הוא המשפע אשי רצינו לאמתו> והמקדמות הם משפעים « מאריס ליו ועל
ידם יתוודע הבלתי נודע  /ומונח מזה שיש הקדמות מבוארות בעצמן מכלישנצערך
לא מופת ולא ראי׳ על אמתותס  /כי אס תניח שכל המשפעים לא יתאמתו כי חס ע״י
הקש  /אשאלך ימה יתאמתו הקדמות ההקש ההוא אם תאמר ע׳' י הקש אחר  /אשנה
ואשלש את שאלתי ואחרי שאי אפשר שילך זה עד בלתי תכנית ע״נ שנניע כסוף אל
משפטי׳ נודעים כעצמם וחכואריס כלי שום פקפוק עד שלא יסתפק כהס שום משכיל
ויבאר לך הרג כזה השער מיני המשפטי׳ הללו :
המוחשים

מלות הגיון
שער ח
המשפטים ז ^?רוידעי י ד*1נ?טיך אד*־ -ר  $ח2ד*
:

יפידיעתנ;*
צזיש -
דמיטסד ^ —הפ ^
אמתותם
• » •• *T T
•
י *
־T
-:
שזה

 e& * D ^ nilOn ) 0התרגשו ' המיזיללות אצלנו באמצעו׳ החושים ומס $ר
«חושים ידוע שה© הראות והשמע והרית העפסוהמשוש
וכולם ע״י הרגשת התנוע׳ ׳> כי גיאות תרגיש את קרני האוד היוצאי׳ מן הגוף המאיר
והצכפלים מן הגוף העכור אל תוך יועץ בהולר על ידם הגועה במיתר הדאות היוצא
משם אל המוח> וכשמע תרגיש אץ רעדת תלקי האויר המתפוצצים מהכאת גוף קש«
וצלול כגוף אחר הדומה לזיני האדר ההוא הנרעד יכנס אל תוך האוזן  /ויוליד תנועת
«רעדה נגדתרי השמע ששרשס במוח  /והריח הוא הרגשת התניעה הנולדת במיתרי
הריח כהתפעלס מן האידים הריחני׳ היוצאים מןגיף המו־־ח אל תוך האף ובן כטעם
והמשוש  /וככר ימצאו חלקים כגוף החי שאין להם הרגשה בלל כעצמם  /כגון השפיות
והצפרלס והעצמות והקיניס והטלפיס  /והוסיפו עליהם האחרונים עוד חלקים
רבים שלא מצאו להם שוס הרגשהכלל  /ני אץ הרגש בתי  /כ* אם כמיתרי׳ שקירין
נערוון  /שרשם במוח ומשס ■יצאו ויתפשטו בחב חלקי הגוף! ועל המוח ; 3צi
יאמרו אצת האחרוני׳ שהוא כלתי מרגיש כלל  ,ויעיד הנסיון על דכריהס  /אלא שיש
לפקפק על דבריהם  /אבל במקום שלא ימצאו המיתרי׳ ההם היוצאים מן המוח /
אין ספק שלא תמצא שסשוש הדגשה כללוכלל • והנה כל אלו הדגשות חושיות מעידות
על המצא גוף מוחש מנחוץ מוליד התנועה ההיא  /ופעמים תרגיש הנפש הרגשות
באלה * כלי המצא שס> :עת ההיא שום מותש כלל  /כגון אס תצייר בנפשך ציור אילן או
פרי או אדם אשר ראית מקד© ועכשיו איננו והס נקראי‘ הרגשות דמיוניות/היו
הרגשות חושיות כמה שענד נעור המוחש לפניך אלא מעתה בשור המוחש שבו והיו
לדמיונו׳  /והחלומות כיוצא בהן שכלהחלומר הטנעיו׳ הם הרהורי דיומא וימיוני
האדם בהקיץ יעלו על.משכ3ו וידמו ן 1יו כאלו מוחשס נמצא מנגד ־ ,ויש לך עוי היחסות
שלא יעידו כלל על המצא שוס מוחש׳ « חון לנוף  /כגון הרעבון והצמאין  /ותארע
המשגל  /והכאב והנחת  /וגם אלו שישס כתנועות הנולדות נגיף המדגיש אם
באצטומנאאו כאבר אחר מאיברי החי  /וכן אף אלו צריך שתהייגלבמיתר׳־ס  -.-הם
הנזכרים כמבואר כטבעיות  /ויש לנו הרגשות נפשיו ' שזקורן בנפש המרגשת דבר
אקלהסעם הנוף ומיתריו ותנועותיו  /כגון ההרגשה הפנימית  /שאד נמצא מדבר
יודע וזוכר  /שאני אוהב או שונא < חומל או משטין שאני שמח או עצב! מקוה אן
משוללמתקוה־  /כל אלו הם הרגשות פנימיות שאין להם מוחש חיצוני  /ועלכל
ההרגשות הללו אמר הרב שאין צריכות שום ראי׳ או מופת  :והנהשי כזה מק■ ש עיון#
סהרי נפל מחלוקת כין ראשוני החוקרים אם כל אשר יעידו החושים נכון וקיס אם לא /
שהרי «מדברי׳ אמרו שהחושים לאיתני האמת תמיד  /כאשי־ זכר הרב בעצמו במורה
מ״רפ׳ע״ג  /ונאמת ראה ואינו שהטעותמצד׳ גהס מאולניהי 61ג בקפינה ידמה

שער ח
^ד4

כג

לו כאלו הספינה עומדת במקומה והחוף צזור אחור  /ובן ידמה לצו שגרף השיש שטחו
קטן מאוד מגוף הארץ ״ ושהלננה גוף מחיר  /ושאיננה קרובה לארץ מן השמש ושאר
הכוכניס  ! /במראות הטעות • ופורסם  /כי נחולי הירקון יראה לגו כאלו כל המראות

וס  $ר

הירוקה✓ וכן לא נכיר וכבדיל המראות לאור הנר כאשר אנו
ממוזגות « ס המראה
מכירים אותן לאור היום  /וכן בטעם ונשאר החושים יארך זכרם וא״כ אין לסמוך על

משוש
;נאיר

עדי־יישודיס כאלו  /ולאמר שאין צריכות שוס ראיה ? אף אס הרב חולק על המדברים
במקום הנזכר  /וגס מצאו אחרוני החוקיים דרכים אמתייסלהשמר מטעות החושים

 » - fövx״ « איך נאמר עליהם

שלא יצרכו שוס ראיה או מופת אם רניס חולקים

עליהם /

ק »
נועת

אלא שאחר העיון תראה שכל הספיקות הללו אינן אלא בנתינת המותש שפעמים שאין
המוחש נמו שהגיד! עליו החושים וא״כ הסומך על הגדת החושים ננחינת המוחשים

יתרי

החיצוניים לא ישמר מן הטעות והמבוכה • ואולם כנתינת ההרגשות עצמן בודאי שאין

טעם

בהן ספק א© אנו מרגישים כך וכך  /אס לאו  /ואין לך שוס מתעקש שיפקפק עלזה /

!רות
לקים
ךרין

ד״מהץשכ כספינה שזכרנו ידמה לו כאלו החוף יתנועע לאחור  /וזהו שקר בכחינם
המוחש שהוא החוף  /אכל אמת הוא כלי ספק כבחינת ההרגשה כעצמה  /ני כן אנו
אסלח! ואס החולי יטעו'
מרגישים ולא יפול שום ספק אס אמת הוא שכך ידמה לנו

׳; צ ו
ושיש
 !:ח /

המתוק מר ויאמר על המוחש שהוא מר טועה הוא  /אכל אם יאמר מרגיש אני טעם
< ורירות  /אין ספק שהאמת אתו ולא יצטרך על זה שוס ראיה או מופת  /כי די לו
שיאמר כך אני מדגיש * וא״כ ככר יש לנו משפטים מגורדי ' ומחאמתיס מצד עצמם בלי

;ידות
גשות

ווופת והקשה ואלו המשפטים יולידו תולדתם בהתחברם ודי בזה לכוונת הרב ז״ל כי כל
כוונתו נזה הפרק לא הי׳ ני אס למצוא משפטים אמתייס שלא יצטרכו אל מופת כדי

לן או
/הין

שלא ילך צורך הראי ' והמופת אל בלי תכלית כאשר זכרנו  ( ) * :הגהה ) המוחשים /
הרב המפרש האריך למערתו נענין הכלל המונח שהחוש  ' ,לא יתנו האמת ורבים

\ והין

מחכמי האומות העמיקו כעיון לבאר מהות האמת וגדרו בהיות שהחושים מתעים את

עיוני

המכונה כשם שעת השחר  /אך בזה

ההרגשה וגס הרב ז״ל חכר ספר יקר על זה כל״א

,שוין
זאוית
 2אם
■ הם
•.

אין להבהיל התלמידים כעומק העיון רק לידע ולהודיע שגדר האמת הוא ההר! .שה אשר
לה שס כשלשה קשרי ההסכמה המנונה נזהר כשם קלת קשרי דמהימנותא ר״ל שיהיו
המוחש החיצוני וההרגשה הפנימית ודיבור הפה כלס שויס בהשכמה אחת ותהיה זאת
ההרגשה בבחי׳ יוסלימו׳ נפי האפשרות שתהי׳ שלימה כבחי׳ החושים השלימיס וכפי
פכ״זלאיתנו

ר בר

מרחק המקום הנאות להרגשה ההיא וכמו שהתנה

ח 3 7ר
יה אן

האמת שהרי חוש הראות יגזור אומר לפי הרגשתו שהשמים הס גשם זך מקשי וצבעו
תכלת ושהכוכביס הס קטני הכמות ושאין שמש יותר מאחד ושהירח הוא הגדול

כל

הכונני'

,

שבכוכביס ונכר התבאר

במופתי׳ נאמני '

הרמב׳׳ס

אחיזאך

טעותו כי הירח הוא היות ' קטן שככל

רק נעבור קירובו חלינו יותר מכל המכבי׳ נראה גדול מהם ושכל כוכב יותר גדול הרב'
!לא /
זורה
ידמם

פעמי ' מכדור הארץ ושיש שס שמשות רנות לאין חקר ובעבור רוב מרחקם אינם
בראי ' לעינינו  /ושכל הכונבי׳ מעוכבי ' ע״פ האויר והאויר ההוא לרוב מרחקו מן
העין נראה נצכע התכלת שהוא אמצעי ' כין תכלית אור עס חושך ר״ל קנלית העדר
הראות! אך ענ״פ התחלק האמת המה החושים אס ע״צ ההעברה לעיון פעל צד
ההעברה ואס ע״צ דקות הנחינה

הנסיונית לעיון הצודק

באחתת הבחינה /
והמושנלות

ענ׳׳ה ;

מלותהגיון
שזה שח 1ד הה דינן * הה מ רתוק וזה מי ( י) והמשפאות
■ 4שהכד יוהד גדול מן־החדיק ( ג)
היאשונורת* כיךמגתנו
ושהשנים מספר הדג ושהדברים השוים בעצמם בעינם לדבי
אחר*נד) כלם שויםנ ה 1והמפיסמות נידיעתנו• שגלה העיור,
מגנה' ז
(ב ) זהמושכלות הראשונות • « מעיין כספרי ההנדסה כגון אקלידו וארכימידו
ודומיהם  /יראה שהם לא בנו את עירת « ופתיהס על יסוד המוחשים כי אס על
הגלרי׳ ועל המושנלות הראשונות  /והגדרי׳ הם מאמרים אסר על ידם יתברר
לנו מהות כל לכר ומשיניו העצמותי׳ ד״מ גדר האדם הוא חי מדבר  /גדרהמשולש
הוא מקוס נגבל משלשה קוים • נדר העגול הוא קו עקום נולד מתנועות הקו
הישר © ביב לנקודה קימת ודומיהם  /והפושנלות הראשונות הס משפעים כלתי
מסופקים כעצמם ואי אפשר להכחישם כשום פנים כגון שהכל יותר גדול מן החלק
ונו׳ * שמיד כשתנין המלות הללו הכל יותר גדול *ן החלק  /אי אפשר לך
להסתפסק כאמיתות המשפע  /לכן לא יצטרך אל מוכת  /וכשפרי אקל ידו
וארנימילו נקראיס הנחות • נדע שאף שלא נצעי־ך להביא לא ראיה ולא מופת
על אמתות המזסגלנת הראשונית  /עס כל זה אפשר לברר כמופת אמיתי והן
באחת חולדות הגדרים אשר זכרנו  /והגדלים הס הקדמות להן ד״מ «ושכל
ראשון שהכל ייתר גדול מן החלק  /אס תתנונן על גדר כל מלה ויולה יתבאר
לך דרך מופתי המאמת אס המושכל הזה  /כי נדר הכל הוא אהל המחובר
מרביט  /והרכיס ההם יהיו חלקי הכל  /ד״מ א׳ 3׳ ג׳ ד׳ ונו׳ יחדיו בקבוץ יקראו
כל  /וכל אחת מהס׳ יקרא חלק  /והנה נאמר שה׳ שוה אל ח ' אט תופל להמירה׳  .מס ח׳ מבלתי שינזי הנמות  /ואם ( גי״ח לא ) תובל להמיר חלק מן ה׳ עס
כל הת מבלתי שינוי הכמות אז יקרא ה׳ גדול וח׳ קען  /והנה באור תיבת גדול
אן קען הוא יחס מצערף בין שני דברי׳ אשד חלק א׳ ( גי׳ ,ח כלתי ) שוה ככמות עס
השני כל  /מעתה על כל החלקים א׳ ב׳ ג׳ ד׳ וכי׳ המכריס  /ד״ « על ג׳ /
קמור ג׳ הוא שיה לחלק מן הכל  /וכל שהוא שוה לחלק חן הנל הוא יופר קען
מהבל  /א׳ כ ג׳ יותר קען מהכל וכן כשאר החלקים  /ויהי׳ זה י£קש ישר משאי /
הקשנה מנומרת ני נבר הנחנו שג׳ יהי׳ חלק מהכל! והגדולה גם היא אי אפשר
להכחישה  /תחיי שהוא מגדר היחש המצערף נין גדול וקטן נאשר וכרנו  ( :ג)
זשקשניס מספר הזוג • א ן זה מונח כי חם גדר  /וחמה פל הרב שכלל הנדרים
עם ההנחות ( :ד ) כלס שיים • כלימר אם ידעת שהדבר הנקרא א' שוה אל נ׳
וידעת שגם ג׳ שזה אל ב * אי אפשר לך להכחיש נשום פנים שגס א׳ שוהk
ג׳  /ואס תעיין תמצא שג .־ למושכל הזה דרך ־מופת ,כזה א ' שוה אל ב׳  /גל
דבר יתחלף בשוה לו זיבל׳■ שימי הכמות ( ני זה גדר השוה ני׳ ו שזכרנו ) א״צ
יתחלף א׳ עם י׳ בלי שי; הצמות ׳ והנהנ׳שוה אל ב׳  /קח ב׳ ושים א תחתיו
אל יקרה שינוי ככמות  /א״נ ג 'שו־ .•-עט א׳  /וזהו«1ה שרצינו לבאר ( :ה ) והמפויסמו׳.
הם

$ער ח

rr
(ג)

‘בד

כד

םעי-ן ♦ וכי־חסך ד״זטטיב ביורתר נכבד נאד־־ז וימקנד * נס
והטקבלוות* ' והוא כל— מה שילןכל*) מאחד ננהר איו יביס
"נבחרים

nr
T

מידו

 tעל

זנרר
שולש
הקו
כלתי
:חלק
ר לך
קלידו
מופת
י והן

ושנל

תבאר
גחובר

יקראו
המיר
׳ עם
; גדול
ת עם
ג׳ /

* קטן

שאי /
אפשר
־ )0
נדרים
אל נ'
שוהk
 /גל

)א״צ

תחתיו
יסמו׳•

הם הדנרים שלא יפול 3הס שקר או אמת כי אס ,נאה ומגונה  /ולא כל נאה
ומגונה מן המפורסמות  /כי אט הנאה והמגונה נמלות! והס ההתפעליות
הנולדת בלב האדם ניאותו דנרים המועילים ולא מזיקים לחנית בני האדם
ושלימות המין כקכוצו  /ד'; מ החמס והצלק! העושק  /גמילות החסד ומניעתו /
החנינה והאכזריות  /וה׳ אלהיס נרא את העולם לשנת לא תוהו  /ונתן נלג
האדס שיתפעל מהרגשה נעימה ועריבה ומקובלת בראותו הצדק והמשפט החסד
והחנינה ודומיהם  /וירגיש נאג כחדקחת חרב בראותו חמש וריב ועושק כני
האלם • ובודאי שא& שר להניא מופת על היות הלכריס הללו קצתס מועילים
וקצתם מזיקים לתקון הקנוץ  /אלא שלג האדס נכונה אלהיח גלויהומבוארים /
תתפעל ותרגיש הנאה והמגונה גורס יחקור השכל אחרי הטוב והרע האמתי
והשקרי ומיד כראותו שני אנשים נצים  /והאחד מנה אח רעהו על לא חמס /
יתאנף ויאמר לרשע למה חכה רעך  /ופעמים שישים את נפשו נכפו להציל את
העושק מיד עושקו  /והמשפיעים הללו וזהו נאה וזהו מגונה יקראו מפורסמות
אחרי שכל נני האדם הסכימו עליהם כדברים שנין אדס לחנירו  /אס אינם נוגעים
בדבר! כי אס יגיע להם מזה מק או תועלת אפשר שיחברו נחמם וירחיקו את
הצדק לתועלת גופם או קרנם י ואולם נלכדים המגעי ' לאיש אחר ודאי שיהנה
מן הצדק ותנעל נפשו כחמש  /ולזה יאמרו המפורסמות אינן צריכות ראיה :
(ו ) והמקובלות * הס הדנריס אשר יתאמתו לנו מפ* אדם אחד נאמן או מפי
רניס נאמנים אשר לא יפול השסק בהס! וגענין חשה קכל תורה מסיני ומסרה
ליהושע זכו׳ ואנחנו כאמין את התורה שנעל פה מצד הקנלה  /אחרי שקבלנו איש
מפי איש נאמן מפי נאמן עד משה ע״ה שואת היא התורה המסורה לו מסיד /
ואלו הן המדות אשר כהן חדיש י וכן נאמין שהיה ממי הקדמונים מלך ^כשנדר
כובש ארצות רכות תחת יד ממשלתו והוא הי׳ כן הוליפ״ו ותלמיד אריסעו  /כל
זה כאמין ממי #שקכל חפי נאמנים או מתוך כתבם י ודע אהה הקורא שכל משפע
מחליש ( מיין לעיל שער ד׳ ) י אס יהי׳ הווה עתה יתאמת לנו ע׳יי הגדת החושי׳
כגון מתן תורה כמעמד הנבחר < ושאנותינו ראו ושמעו את הקולות ואת הלפידים
או בבקיעת ים סיף שיאו את היד הגדולה והאמינו בה ,וכמשה ענדו  /ואולם
אס יהי׳ כמה שעבר לא יתאמת לכו כי אס מצד הקבלה  /וגזעית גדולה היא
ושגיאה רכה למבקש מופת או הקש משאי על אמתות משפט מסלט עכר כי נמה
יתאמת לכדנו אזלבכי* כנינו  /ד׳* מ שמלך פרידריך השני עשה מלחמות רנות
ועלומות ׳ זהי ' תפארת המלכים  /ועש כל זה לא יסתפקו נזה  /ויסמנו על
המקובל אצלם מאבותיהם אס מפיהם ואס מפי כתכס  /כן הדבר כאמונת הדסים /
ועי שיבקש מופת חותך על אמיתתס אינו אלא טועה ני לא יפול מיפת על

מה

מלת הגיץ
נבחרים 4כי אנחנו נבקש ראץ־-ז על״העת האיש אישייקבל־*
ממנו ♦ אמתי בכלל  4ולא שקש ראיה על כל־מאמר״ומאמר4
אנל יססך בקבלה לא זולתרה ♦ ני כבד ההבארדח אמחורחן
בכלל מה״■ ז cשספר ממנו• * ואולם דלמוחשות ' והמשנלי * n
אין חלוף *> בין־־העזלם בחושים ביצירה 4ובין זולתו '( ח) ממין
האדם והנכבד נהם והפדזיות בהם 4ואולם המפרסמים ♦ הנדה
יש בהם חלוף דתחך ני יש משפטים התפרסמו• אצל אמד.
אחת ולא התפרסמו אצל אמה נ ט ) אחרת ♦" וכל־־מהשיהיד־־־ן
העלן מפרסם אצל אמוח דבורת♦ תהייה האמתות בו יותר
חזקה * ופן המקנאת * פעמים שירדה המקבל אצל־* אמיח ♦
 5ולית המקפל אצד אהדת 4וכל מרה שישיג בחוש ( י cשלכם
יהיה
מה שהי '  /ואס נאמין שהית׳ מקדם מלכות חאי עדינה ותקיפה  /אחרי שהיה
מדגי גלוי ומפורסם לכל בימים ההם  /ומקובל אלינו מפי רבים קצתש נאמנים
וקצתם בלתי נאמנים  /על אחת כמה וכמה שנאמין כאותות ומופתים אשר נעשו
לאבותינו בפרסום גדול ובהמון רב  /ומקובלים אלינו מאנשים נכבדים נביאים
1עןכדי השם אוהב• האמת ושונאי רמיה  /ולא אאריך נ1ה לפי שאין כאן מקומו:
*( cהגהה ) מאחד נבחר י רומז לתורה שבכתב  ■:אורנים נבחרים  ,רומז לתורה
,שכע״׳פ  /והנה אמיתת נבואת «ש« ,התבארה במעמד הנבחר שהץ כל עס ה׳ נבואי'
ככתוב פנים בפניס דבר ה׳ עמכס וגר  /אף ני אין בתורה דבר סותר לחכמה
אך מעשה הנשיס בשינוי הנובע לא יעידו על אמתתז כמ׳' שכ הרמב״ס והנווד
ז׳'ל  /אף כי כנר הופיעה רז״הק על מעתיקי הדת ולהורות נתן בלבנו שמן השמים
השכימו על כל דבריהס כפי׳ התורה וכל דכדיהס אמת וצדק והוא אשר ניתן
למשה בשיני  /ענ״ה ( :ז ) ששופר ממנו " כלומר אחרי שכנר עמדתבחקירתך
על אמתות אדס אחד ואמונתו נכלל  /לא תחקור על כל מאמר ומאמר ממנו
גפרע  /אס הוא אחת או לא  /כ״א תסמוך על הקבלה ( ) * :הגהה ) כין השלם
בחושים  /תנאי י 5י׳ דברי הרמב״ס שהמוחש המורגש מאיש השלם כתושים אין
הנדל נו כין אס הי׳ האיש המרגיש איש נכבד או פחות ונבזה נמו במפורשמי׳/
ובזה אפס מקוש לספק שהעיר הרב המפרש כסי׳ יו״ד מזה  /עכ״ה ( :ח ) ממק
האדס ♦ כלומר שאין לחלק נין אמתות מה שירגיש האדם היותר שלם בחושיו
לאמתות מה שירגיש אדס אחר בינוני רק שיהיו חושיו כריאים ובלי חסרון /
והשגות הנכבד ממין האדם אינן נבדלות מהשגות הפחות שנהס כי האמתלשניהם
שווים מבלי חלוף ! יתרון  )V ( :אחרת • כגון 9ימשלתמלךאחד או שריס רניס
יש לך אומות שיגנו ממשלח מושל אחד  /ויש סיננו ארץ שרבים שריה  ( :י)
סלם י אין זה שותר למה שאמר 9רב למעלה שאין הבדל נין השלם בחושו וכין
זולתו

עער ח

כה

יהיי־ז
ךץמגמ $נזמנו אמת כדי ספק ♦ וכן המשכלות כלן
הלאשונות
והשניות
אמיתיות 4ך ;ל<יא ) פמשכלות השניות^
כתמונות ההנדפיס והשנונות מהתנונה 4ה נחשה כלו משכל
אמתי
 4ני־־הו־א יתבאר גיתקדמות קרונלרת רבן לגזשכלורת
ראשונות וכן כל מה ^ הוציא  /ינ) בנפלן כשלשול האשקמומא
לבטן *
יזלתז  /ני למעלה כיון על
מעלות ושלימות החושים כדקות ועוצם הרגשתם/,
’היה השלם כחושיו ( דער דיא
פולקומנשטי דר האט ) ופה יהיה שלם בל״א ( גאנץ ) /
ויהי ' החוש השלש (איין וין
דער
גאנץ
איזט ) בריא כלי חסיון וחולשה  /ובאמת דקות
החושים והכחכחס לא
יולידו
חלוף
ויתרון
באמתות הרגשתם י ואולם כנריאתס
וחולשתם אין ספק
שהתחלף
האמתות
חלוף
גדול שהרי בעל הירקון ישיג נלהדכריס
ירוקי׳ 4ואשד
נשפך
מררחו
יטעם
המקוקמי
 /ואז לא היה המגיע מן החוש אמיל
כלי ספק •
בכאן
גלה
הר
3
ז״ל
אק
דעתו
בערן
עדות החושים נגד המדכייס האומרי׳
שהחושים יחטאו בהשגותיהם י
והרג ז״ל סינר שהחוש השלם כלי חסיון יהיה המגיע
ממנו אמת כלי ספק * ואולם
כשתתבונן היטב תראה שלא די כשלימות החוש לכד אל
היות השגתו אמת כלי ספק כי
אס
תצטרך
עוד
לתנאים אחרים מון שיהיה המוחש על
מקום ראו* וכן המשיג צריך
שיהיה
על
מעמד
ראד
וצריך שלא יהיה כין המשיג למוחש
שוס מסך מבדיל * או גוף
אחר מכלכל השגת החוש! ובלעדי הדרכים הללו לא יוכל
להשתמר מן הטעות  .וכמורה
ח״ר פרק ע״ג כהקדמה י״גזנרהרב בעצמו טעית
היזושי׳אשר אין להס תקון כלל
בשלמו׳החוש
לכד
4
כי אד׳סלס הראות ד " מ ירא ' הדבר
הגדול קטן  /והמחודד יראה
עגול
ממנו
!
ויראה
הקטן גדול נאשר יהיה כמיס  /והגדול
קטן ( ג״ח והישר מעוקם )
כאשר
יהי
'
קצתו
כמיס
וקצתו חוץ למיס ! וכאלה השגיאות
עצמו מספר וא״נ הרוצה
שיסמוך על השגת החושיס צריך שישמור אה נפשו מכל דרכי
הטעו ' שזכרנו  /ואם נרצה נוכל
לקחת מהס התחלו ' המופת כאופן שזכינו למעלה /
דהיינו שלא נאמין כהגדותיהס
כערך י 1המוחש החיצונים כי אם בערך hההשגה בעצמה
כמבואר! והחקירה בזה
עמוקה עד מאוד אלא שלא אאריך לך ( :יא ) במושנלות
השניות י הס הוזשפטיס.
הנולדים מן המושנלות הראשונות ע״י הקשים אמת* '
כתמונות ההנדסיס /
הנדסה
מלה
ערנית ופירושו חכמת הגימטריא או המדידה /
וחשבונות התכונה הס
החשבונות אשר על ידם נדע מהלך השמש והירח והכוכבים וכל
אלוהלמודי׳ יושגו באמצעות
הקשים משאייס אשר הקחלוידהן לקוחות «ן המזשנלודן
הראשונות עד שהלמוד היותר
עמוק כספרי אקלי״דו וארנימי״לו לא יפול הספק עלי( /
נאשר לא יפול הספק מל
אמיתות המושכל הראשון  /כיכללמודי ההנדסה אחוזי'
ודבוקי׳זה בזה כטבעות
השלשלת וראשם מגיע אל המושכלית הראשונות באום!
*המכחיש למוד אחד מלמולי
ההנדסה צריךשינחיש בלם ( :יב ) בנסיון * המתבונן
כחושיו על פעולת הדברים
הטנעייס ורואה שאישי מין ידוע פועלים תיזיד העולה
אחת נגון שהיין משמח הלב1
שהאש שורף  /שעשב ידוע משלשל הבטן יכדומה אן*
ד
א1
4
נאמר

מלות חניון
לבטן * ועציור לבטן העפצים דדהזרם זה גם כן וכל מד ‘.שדומה
לי }4אמרה♦ ונדמיוה’ שתגיז! ידי ^ רת־ו באחד מאלו הררב^ נש
■ את־המשפטיבם הטגיעכם
אמתייכם♦ ואנשי הקזגיון יקראו
באהד * cמאלו ג הזירכים אמתייס♦ ואחר אלו ההצעות תדע
שכל הקש אשר תחלנה ש* תי הקדמותיו יחד אמתיות* הנדת
נקראהו הקש’ סופתי’♦ ! עשית אלו ההקשים דדיערת תגייהכם
היא אשד נקראה מלאכת המופת ♦וכאשר תהיינה הקךפות
דהקש־יאו אחת' מהן מהמפרסמות נקראהו הקש< ע cך־זנצוח
ועשית אלו• החקשים וידיעת תנייהם* היא מלאכת הנצוח * ) *
ואכם תהץנך־יז הקדמות הרחקש איו אחת מהן מהמקפליורת
י נקראהו
‘
נאמר שנתאמת לו המשפע ההזאבנסיוןנל״א ( ערפאהרונגן  /עקספריענץ )! וכבר
•מצאן שני מיני הנסיון " פעמיס שיתאמת לנז המשפע ע״י ההשקפה והתבוננותלנד־
נדברי העבע  /מבלי שנושף או נגרע ממנו דגר  /נענין ההשקפה במהלכי הנוכני/
גדרכי ההשגחה כמדות בני האדם וכדומה  /ותקרא הבעה ( באבאכטונג אבסערויציא)
ופעמים שתצטרך להוסיף פעולה כחיריח על פעולות העבע  /להוסיף עליה או לגרוע
«הס לשנות את מקומם להרכיבם ולהפרידם וכדומה כדי לעמוד על אמתת החקירה /
נערן קקון העשבים לרפואה  /והורקת האויר מן הכלי  /כדרך שעשו האחרונים /
נדי לעמוד על פעולות רבות יפעל המנע באמצעות האויר! ויקרא נסיוןכיחוד/
בל׳׳א (פרזוך עקספרימענט )  ) * :ההגהה ) מאלו ג׳ הדרכים  /זאת היא נפלאק
ני הרמנ״ס ז״ל פחח בד׳ דברי ' וסיים בה׳ שהם מוחשים  /מושכלות ראשונות1
«פורסמזת  /מקובלות  /נסיוניות  /ונפרע מנה ג׳ tלכן תדע וגחנתשהנסיון
נללו הרב תחת הין מהמקובלות ששניהם יתאמתו מסיון וזה אמרו וכן כל מה שהוצ<
ננסיון  /מה שלא הזכיר כשאר מות מלת וכן  /ומה שאמר נאחד מאלוג׳הדרכי׳כוונחו
על המוחשים והמושנלוחהראשונות  /והנסיון  /אולם משפע המפורסמותוהמקובלות
עוד יומר אח '׳ ז עכ״ה ( :יג ) הגצוח י וזהו דרך בלתי מופתי  /כי לא כלהנאה
והערב עוב ולא כל הטוב ערב נאה וכן לא כל הרע נתעב ומגונה ולא כל ההגונה רע1
ואס יסכימו רוב מי האדש על דגר אחד אין זה מופת אל שיהיה אמתי /ונגרימצא!
מפורסמות אצל אומה אחת  /או אצל כת מכתות גני האדם ואינן מפורסמות לזולתן1
במו שזכר הרג למעלה  /ני אף אס האל יתכרךשס ננפשהאדסאהנח המלות
המעולות וההנהגה המיושרתמ״מ יתחלפו דעות גני האדם מצד המזג והלמוד והדת
ושאר המקרי׳ אשר עצמו מספר  /זא*כ ההקדמות המפורסמת מצד עצמןאיני
מופחיות  /ואולם תמשך על ידיהן לג גני האדם להגיע אל המנוקש ולנוח בונהשקע
ובלימבובה  /אלא שעסכלזהחשאר אפשרית הסתירה ( ) * :הגהה ) מלאכת
מצות 4יען היות המפורסמות בעניגיס נאיסומגוניס ע״נ נקראו מיני הקשיו בשן
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ימה
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נם

;וע
ונדת
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פיות

:צלח
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nt
ונגר
תלבל־
:וכבי׳/
ויציא)
לגרוע

שער ח

כו

נקראהו• הקש ( יי)
ההלצך־ג י  .נעשית אלו התקשים דף_ עדז
חנייהם היא * cמלאכת
ההלצה * ובכאן מי; אחר מן־־ההקש
העשרה בהם המשה
ושקר ♦ וההקעדס ההם אשר קררה
בהקךמותיהם
איו־־פאדות״מהן ♦י שמעה עמה אידמעה בה איד
$קר בה במין ממתי
אלו הךרניס ההקשים אלו• יקראו (  0 /הקשים מטעים
ועשית •
אשר
בהם  :טש ישקרו• תקרא מלאכות
ההטעיה ♦ והנה ייפו• '
הדברים.ויגנו בדמיון ו -בהקוי נטז’)’ לזולת
הדבריכם ♦ ’וכן
הדמיון והחקוי נל־־דתקשההיהי־־בו" הקדמה לקוחרת  .עש צד
ה/ה אנחנו•
נקראהו ההקש השירי* והמלאכה
אישר תעשה אלו•
ההקשים \ תוך :ע דרכי ההקדם והמשלי״ם
אשר תעעוה אותם♦
תקרא מלאכתי השיל♦ ודע כי לחקשים
המופתלם תנים אין־־פנים
לזכרם מי־ז המאמר ♦ אכש לזכור
אותם בכלל♦ אומר ^
הקשיס המופתיים♦’ לא״יעשו ההמשל
בשום
פנים♦ ;ולא
והחקירה
;• T
בתפוש •ני • -אם
• •י ; * וT
;״
נתנייכם♦ וכולכם
• ;
זי

T:

מלאכת

;ירה /
גצוחכי
המנצח יתגאה והמנוצח יגונה עלה
:
(
יד
וניס
)
/
ההלצה
•
וגס
יה
דרך כלתי
מופתי /
ואולם יספיק לנסוע האמונה כלב
חוד
/
השומע
/
ונזה
המין
מן
המאמרים ומן
ההקשי׳ ידרשו המליצי׳ על מי
האדס
:פלאח
לזרוס
לעשות
דנר
או
להרחיק מעשית דבר או
לקבוע גלטתש
ינות1
אהבת דבר להתקרב אליו או שנאת
דבר להתרחק ממנו  ( ) * :הגהה}
מלאכתההלצה
•
ענינו דבור מנועם כי
המליץ
בינותם
ומסיון
וזה
כעבור
שהמקוכלות יגיע
אלינו
בדיבור ר״ל בשיפור והגדה ע״כ נקראו
שהוציא♦
הקשץ כשס מלאכת ההלצה  /עכ״ה :
(עו )
הקשים
מעננים • והם שני מידם
האחר
'כוונת!
שהקדמותיהן
מעעאות
כנגליהן כאלו
הןחמתיות  /וכשיעיין בהם המשכיל
ימצאון
שקראו
שתיהן
או
אחת
קונלוק
מהן
 /והמין
השר שיהיו
להנאה
הקיתותיהן אמתיות אך אין חבוין
נכון באופן שתולד מהן תולדה  /וגזה
ינועה מי
שלא
רע1
עיין היטב ומי שאינו בקי כחניי ההקש
כלס
/
ויקרא
המין
הראשוןהנוע'
י ימצאו בחומר ההקש /
והמין השני העעאה בצורת ההקש
 /דמיון להעעאה בתומר ההקש/
אסתאמרנלחי
בעל
חמשה
חושים
/
החומט חי
י א״כהוא געלחמשה חושים י
זולתן /זזה
אינו ני הגדולה כוזבת  /ואם תקיש
ותאמר
כל
המלוח
אדם
מרגיש
/
הנשר
מרגיש א״כ
י זהדא הנשר אדם  /תהיה ההענואה בצורת
ההקש
י
ני
אחר
שנשוא
הגדולה
הול! נעצמו
נשואהקענהוככריהי׳ ההקשמן התמונה השנית
:מןאינו
 /וממה שקדם ידעתני כתמונה
השנית פקענה
תמיד הפך הגדולה כאיכות  /אכל
אם
שתיהן
שוללות
או
כהשקע
שתיהן
מתיכות
לא תולדג '
מאומה ( :עז ) לזולת הדברים *
מלאכי
כלומר לפעמים יהי׳ המשפע כלתי
אמתי
נעצמו
ולבי
פשועו
/
ז^ אשהוא ליפות או
יו ו&ן
למות דבר מה  /נמו שנאמר יערוף
ל
ב
ג
4
כמער

מלות הגיוז
מלאכת הנצודו הנח היא העשה גיס הפוש ,מחלה ♦ומלאכת
ההלצה תעשה (יח) הקש הדמיון{ +כן תראה בהקשי ההלצה
הקדמה ותסתיר אחרתנ יט 1לסבות 4ויקרא אצלנו־ זה העלן
הניתר ♦’ והלל אלו־ השמותשיעניניהט מפרישים בזה השער
טזשמות הס  .והס iא ) המוחשים (ב ) המשכלות הראשונות
גג) המשנלורס״דהשניות יי ) דהמפרסמוח נה> המקבלורת
 cnמשפס ;אח,תי ת ) ההקש המופתי ( ה ) מלאכת הט־ופות
הקש
דמה לקחו למער  /נדי ליפות דכריו * וכעל המליצה בנה עליו
נמעד לקחי  .הנה
כשעירים וכד * זהו ההקש השירי ( :י ) 1תפוש מתלע •
ההקש  /והוסיף ואמר
ז׳ י ני אחיי שמלאכת הנצוח הקדמזתיה או הקדמה אתה ממנה
נמאר למעלה בשער
מהשכמת רוב בני האדם על התאמת הדבר אצל כלס t
מהמפורסמות  /כבר תקיש
על כלס נמנע  /וזהו הקש התפוש  ( :יח ) הקש הדמיון • באורו
ני החקירה בתפוש
ההלצה תשתמש במקובלות  /והדבר המקובל לא תתברר
בשער ז׳  /ני מלאכת
ולשון  /ולא < רוכס  /ני אס אל קצת כני אדם  /ני דרך בעלי
אמתותו אל בל אומה
האדס ולומר עשו כך וכך  /כאשי עשה פלוני והצליח  /או כאשר
המליצה לזיז תת כר
 /או השמח ממשות כך וכך  /כי פלוני צא נשמ׳ מזה ונענש והדרן
צוה פלוני הנכבד
המליצי׳ המזחי ' את האומה או את המושל למלחמה או לשלוסלבמת
הזה רגיל אצל
המפוזר כידוע  /ולפעמי׳ יאמתו דבריהם ע״י משל וכל
ולהרוס  ,לפזר או למוש
הקש הדמיון  ( :יע ) לסבות * כלומר לפעמים יסתיר בעל
הדרכים הללו יש בהם
אחת מהקדמות ההקש י ולא יזכיר כ״א השניה  /אס לאסנת
הקש ההלצה הקדמה
סגה אחרת  /כגון אס נאמר האדם הוא חיא״כהוא מרגיש
הקיצור • או מתוך
כל חי מרגיש או אם תאמר כל ישראל יש להם חלק לע״הב  /ולזה
ונשתר הגדולה שהיא
! ותעזוב הקענה שהיא ראובן הוא מעדת ישראל  /והדרך
ראובן יש לו חלקלע״הב
כלקוראבמעע השחכלות ינץ
הזה יגיל לכל נותכי הספריס שאינס הגיוניים ני
ואין צורך לזכרה כיחוד  /ונפלי ממליצה ישתמשו כן
מעצמי תת ההקדמ הגשתי׳
להעיר את נפש השומע או הקורא את דבריהם ולזה יניחו מקום
תמיד  /כי כוונתם
 ,וצא יאריכו בדברים יותר מדאי ( :א ) המוחשים * בלה״ע
לשכלו להתגדר מ
 5ינדוננן  /וינזיציאניס ( :ב ) המושפלות הראשונות * ( גרונדאונד
(דנלי  5־עמפ
)  ( :נ ) המושכלות השניות • ( ערודיזליני זעעצי /
הויפטימעצי  /אקסיאמאעא
) ( :ד ) המפורסמות י ( דש אנשעענדיגי אונד
לרוסיז־צ־וניס דימונשעראביליס
 /דיקורוס  /קונוויניניס ) ( :ה ) המקובלות • ( דשאויףגלויבן
אוכאנשעענדיגי
ווירוס ) ( :ו ) משפע אמתי ״ ( וואהרר זאעץ /
אן בנאמני  /אוקעוריעאעי
) ' ( :ז ) ההקשהמופתי * ( דימונשעראעיווירשלוס  /סילוגיסמיס
יודיציוש ודרום
ח ) מלאכת המופת י ( במייזקונשע  /דימונשעיאעציא ) :
לימונשעראעיווס ) ( :
הקש

שער ט

כז

<ט ) הקש הנצוח ( י ) הקש ההלצה (יא ) מלאכרתההלצד־־ק
ניב ) הקש

מטעה ( יס
(יטו )

מלאכת

מלאכת

;V

V

־׳

השיר
•

ההטעיה ( יי ) היה .קש
(טס

השיך

הנסתר:

*י׳ • ; T

שער ט
(א)

סכות הנמצאיות ארבע 4החמר והצורדההפו־עיל
והתכלית 4דמך זה כענינים ( :ב) הטלאכתים
בכסא

(ט ) הקשהנצוח* (איין שלוש דורךדיאבשעמונג/סילוגיסמוסעקסקונודניינציא ) :
(י ) הקשההלצה • ( איין שלום דורך דיאאויטוריטיט  /עקשאוטור-טאטי )  ( :ע)
הקש מטעה * (איין סופ*ש*א  /אדר טרוג שלוש  ( :יג ) מלאכת ההטעאיה כ
(שזפישטרייא ארש שופיסטיקא ) ( :יד ) ההקש השירי י (פזעטישר שלוש #
סילוגישמושפועטיקיש ) ( :טו ) מלאכת השיר • (פאעזיא ארשפופטיקא ) ( :ט) 5
הנסתר • (אבנקירטיצטר שלוש  /ענטימימא ) :
(פתיחה )  1°!*2$ו ייי אשר באר הרב דיר ההקש ואיך חולד החולדה אם כצדק ואס
כהטעיה  /או על דרך המליצה והשיר וכו׳  /נפי הצורך
להכנת צורת ההקש והמופת  /ישוב עתה לחקור על חומר ההקש והס הכללים
ההגיוניים  /והעיונים אשר כלנית החקירה כשטן עליהם והכללים הללו בהשקפה
ראשונה ידמו לטנאלז הס נעדרי התועלת  /אחדי שהם דברים פשוטים וקלים /
וכמעט לא יסכל אותסעולל ויונק* ואולם אל יהיו הדרכים הקלים הללו נסיס בעיניך /
כתבם על לוח לכך ני מהם תוצאת כל חכמה  /וגלעדס נמשש נעור כאפלה בטבעיות
ואלהיות  /כמדות וגלמודיות ובכל מדה יקרה :
(א ) סכות * אס יהיה דבר א׳ אשר על ידו נשיג ל יקרא א׳
הסנה
/
ב
'
המשובב ♦
ד" מ איד עלה מן האיץ והניע האדר תנועה חזקה  /והי׳ רוח סערה  /תהיה
עלית האיד סכה  /ונשיכת הרוח מסונג ♦ וכן אס קמתי ממושבי כדי לקבל פני הגדול
ההולך לקראתי ת? י׳ הדלית' פני זקן סנה  /וקומי ממושבי מסונב י וכןכנתכיאת
הדכייס האלה על ספר  /אהיה אני הכותב הסנה  /והספר המסונב  /וכן הנייר והדיו
והקולמוס סנה אל הכתנ ני בלע דם לא תמצא הנתינה • והנה בכלמחודש  /כנרישאל
השואל ארבעה שאלות (א ) מי חדשו ( נ ) מדוע חדשו (ג ) איך חדשו (ד ) ממה
חדשו '  /ולכל השאלות הללו יש תשובה נכונה • אלא שלפעמים כשכל אותה לקוצר
דעתנו * ואולם עכ" פ יש עליהם תשובה בעולם  /ני הנה שאלת מי חדשו ע״כ
שיש עליה תשובה אחרי שאין דנר עושה את עצמו * ואחרי שהדבר מחודשכאשר
הנחני ע״כ שימצא לו מחיש • וכן שאלת מדוע חרשו אחרי שכל הדברים הטבעיים
לש ככמה מיוהדת מאת הבורא יתכרך לתכלית מיוחד  /והדברים המגשים מבני
אדם הש לתכלית מנוון «נאת האומן אשר פעלן י וא׳יכאין לך לנר מחודששלא

חולש

ממת
בפסא ך־מ המר 1העץ 4ופועלו הנגר * ורלצורדז  :י(  :דזרבמנ
אס״הואמרבע ♦ אילזשלוש אם־־רהדאמשלש 4או־ק־» ענ*ל^
אס הוא עגול ותכליתו ♦ הישיכדה עלץ. 4וכן הסיף ך מ המד1
בחל4

הד

ופללו’

הנפח4

וצורתו

האויף

ומעט״הרוהב

וחדור

דחפ צוות 4ותכליתושיהרג־־בו•  4ואלו• אריע הסבו  nדחם
מבארים נראים בצניניס ד־זמלאכתים כלם  .פי פל אמז אמנם
יציר והצורה אשר יצירדהו בחמר מה ( ד ) יהירה עץ או בחל
או־גחשת או־־שעוה או זכוכית בעבור כמךז -ימן איתרה בכלי
ההוא 4וכן הוא הענין בנמצאות הטבעיות ראוי שנבנןש בהם
■’ לא ניןיא
אלו• הסבות בעצמן  .וזולת .זה דעניה ל כי$4גחנו•
•ד

’ התמונה

חודש לאיזה הנצית וכונה 4וצדקה א״כ השאלה מדוע חדשו • ושאלת איך חדשו
תודיע לנו מהות הדבר המחודש וצורתו  /כי אם תשאל ד״מ איך חודש הקו ותהיה
החשוכה ע״י תנועת נקודה אל נקודה* מר ידעת מהוה הקו וצורתו 4ותדע
שאין לו לא עומק ולא רוחב י וכן אם ידעת איך עשה הנגר ( גי״ח הנפח ) את
החיה אז את הרומח מר ידעת מהותו וצורתו י ואולם שאלת ממה חדשו 4לא
הפול כי אם על פועל נעל תכלית ( ) * /הגהה ) יש כזה מקום עיון כי הנה
נם כפעולות הל׳בת ית ' שאול שאל ר״א הגדול שמיס מהיכין כבראך רו '  /ומר
) ותהי הערתו לסיפוח למו הזילוהו כל נושאי פנים׳
המיר הרב המורה זה (
בחורה  /ופה■ אפס מקוש להאריך כפירוש דכרי ר״א הגדול  /עכ״ה  :אחרי שהוא
לא המציא את הדברים מן האפס  /ויצטרך אם כן אל חז .מי כגון עץ אי מחנות
ודומיהם  /כדי לשנות את צורותיהם  /מון לתני או להפריד  /לקצר  /להרחיב /
לנסוך ולהחך ודומיהם  /ותצדק א"כ ככל פועל נירא שאלת ממה חדשו  /ואלו
ה? ארבע השטת אשרזנרהיב  ( :נ ) המלאכת־ם • כלומר הנעשים ע״ימחשכות
(גי״ח מלאכת ) מיא־״־ם ( :ג ) הרבוע אם הוא מרובע נו׳ " כדברים המלאכתים
הצורה והתמונה אחת ני כל שיזי הנעשה בידי אדם אינו א לאי סעי התמונה4
ד״מ לרכע המשלש! להאריך הקצר  /ולחדד הרחב  /וכתמונה ההיא יהי׳ היכר
המלאכית מה שהוא  /כ* הסייף ד״מ לולי שתהי׳ תמונתו האורך במענו הרוחב
עס חדור הקצוות  /לא יהי׳ סייף יוכן הכסא שזכר הרב לנן תקרא התמונה
אשר כה יתאר הנגר את חמרו  /צורת הדבר ההוא המלאכתי׳  /לא ק כדכרים
הטבעיים  /ד״מ הצומח לא יהי׳ מה שהוא בתמונתו לכדה כי אם ע״י הרכבת
חלקים הפנימיים ומזגם  /וכן צורת האבן איננה התמונה הרבוע חז האדוד או
העגול  /כי אס הכובד והמראה וכדומה  /ולוה צורת הדברים הטבעיים נבדלת
*זן תמונתו וכאשר יבאר הרב  ( :ד ) יהיה עץ • כלומר בץ שהיה עץ או ברזל
ונו׳ { :ה ) כי אנחנו לא נקראכו \ ׳ י כלומר נדברים הטבעים יש עוד צורהגלס
המהזגה

שער ט

כח

ד־זתטונה והתאר פענילם לזטמגץם צורה לאביון התמונד-ן
 1חתאר נופל בלשון העברי על (" ס הצורה חמוחשת בחושים
בין שתהיה מדאכתית 1Wבלתי מלאכתיר־־ו<  nרק ?הךאד־נ
נתאר בני אדם* 4אבל נקראיבענשים השבעים צורה את־־( ח)
העדן למעמיד לחמין המיוחד בו 4אשר" אלו• יכולת לסלקן
מן הדבר ההוא לא ידדה הדבר הזהוא ל« ) מאישי המין ההוא
דמיון  «.ה האדם סן הענינים הטבעיים 4חמדו הוא ( י ) החיורת
וצורתו היא הנח המדבר ותכליתו היא״השגתו המשכלור־ת ♦
ופעלו הוא אשר נתן א הצורה ריל את הנח .ההוא ♦ כי ענין
הפעל אצלנו ניא ) ממציא הצורות נחמריב והוא האל יתברן?
’
" אפילו"
התמוכה והתאר ( :ו ) הצורה המוחשתבחושים 3 /צ*א ( עי ^ ד )  /כי אחרי עכל
גשם מוגבל באורך ורוחב ובגובה« והגבול ההוא מוחש בחושים  /יהי ' כל גשס נעל
צורה מוחשת בחושים  ) 5( :רק נבדלת • בי הוא הגוסהא הישנה שהוא נבדלת
ונפרדת ממלאכת האומן  /כתמונת בני אדם * ויותר נראה להגיה נבראת כאשד
הגהתי בפנים  ( ■:ח ) העדן המעמיד * כי לב מין ומי; לבר מיוחד אשרבויבדל
מכל מינים זולתו  /והדבר ההוא יקרא צורה  /כי הצורה נושא התכלית  /ומגלתי
הדבר המיוחד לחי ן ההוא! לא ת  ::צא התכלי ת המיוחדת  ( :ט ) מאישי המין
ההוא י כלומר אס היה אפ;*.־־ לסלק הדבר המיוחד לאיזה מין מן הדבר הנכנס
תחת המין ההוא  /שוי לא יהי׳ מן המין ההוא או מן הסוג  /כי אס ממין אחר
ד" מ חס קמור ' הצמיחה׳ מן האילן שוב לא יהי ' בגדר הצומח וישוב דומם :
(י ) החיות  -שהוא נושא הדבור ( כיתרון כאור צ״ל הנושא הקרוב של הדבור ) :
(יא ) ממציא הצורות בחמריס ״ כלומר אין לנו פועל!2א מי שיתן הצור׳ לתומר /
ד״מ באדם מי שיתן הכת המדבר  /והוא האל ית '  /ודע שעל דעתנו המאמינים
בדת משה יהי ' האל ית׳  fiלבד ממציא הצורות כתמרים! כי אס בורא החמריס
מן האין וממציא בהם הצורות  /כי זולת השם אי אפשר שימצא שום דבר אס לח ח שו
ית׳ והוציאו מאין • ואולם הרב ז״ל ידבר לפי דעת קצת החוקרים הקדמונים
המאמינים במציאות חומר קדום מאז ושהשם המציא בז צורה וזהו דעת אפלטון
וסיעתו וגס רכים מעי עמינו  /ומהם גדולים וטובים הלכו בזה הדרך  /אלת
שהיא דכה נפסדת ומבוארת הבטול ואיננה נבנית לא על יסידי הדירה -לא
על יסודי התחייה ׳ ; :מתי ת כאשד האריכו בזה החוקרים האחחגיס  /וא־ך יהי'
החומר קדום כצי צזלח וללא אי יאפשר שימצא חומר כעדר מכל מל  ,.ועי :היות
שאנחנו מיתו׳צר » בלשי ::׳, !:•!.מר מכל צורה אתרי שראינוה כלול  ptfiלקבל
צרות רבות גבהות  /אין מש־; ראי׳ אל מציאות אז אפשדוה הדבר כן חוץ
למחשכתז

אפ 4לו ליפי״־דעת הפילוסופים *,זולתשחם יאמרו כ* ה ^ (יב
 '$%מחךמ״את־״( יג cפו ^ א
הפ 1על' הרחוק * ויבקעו לנ  4נמצ4
הקריבי * כי אלו• הספות הארבע * ניחן קרובות ומהן רחוקות
דנדון זה ( יי ) בפיעל 4כ- 4אד עד* ח מך־ה ^ רץ ודומע קי אויר
חי• עח חזקה והרשה רוחות חזקות 4ועם נ;עיבת הרוח ההיא
החזקה שבדה גזע תמרח ונפל על הכותל 1ושבי הכותי״‘ ♦
.ונפיד־־ז מך־הכותל ההוא בהתנועעו 4אלנן עיה זרוע ראזינן
ישביתו 4הנה הפועל הקרוב" המשבר זרוע ראובן ( טס הוז^
האבן 4והפועל הרחוק יטז cעלית האד’* והרוח וגזע התמידי
הםג״כ פועלים לשבר הזרוע אלא שהאחד מהם ייותר קריובמן
האחר 4דמיו;חז ניז cבחומר ♦ הנה זה ראובן חמדו הקרוב
אמרי היוף’♦ וחתמי אשר' הוא רחוק יסמנו־ הלחות וארבעי־ז
היסודות אשר־מהס התהוו האבךם•♦ רדו_ע ני שלש כל נשם
הוא (יה )’ צמח האדמה * והחומר אשר הוא רחוק ממנו הוא
הצטיחיכם *
המים והאו -יר והאש והארת' * אשרימחייורס יהיו
 ; . T• ;
T
•• •
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ואלו

למחסכתנו  ,ואדרבה מבואר במופת שלא ימצא שוס דכי בי אס על צור׳ מיוחדת./
כמאמר החוקר כל נמצא מיוחד מכל צד  /ועס שיהי ' דבר מלול למקרים שוניכז
<מ* מ אי אפשר שימצאו מנלתי שיחול נו אחד מן המקרי ' הללו  /ד״מ חתיכת
יוכרזל היא מוכנת להיות ארוכה אז קצרה  /חדודה או רחבת הקצוות  /מ״מ אי
אפ& ר שתמצא מכלתי שתהי׳ אחת מאלה ני נדר המציאות  /שכל דגי האפשר
בנמצא ההוא  /כבר הוא מוכרע אס יה ' ,אס לא יהי׳ בו וא׳' כ החומר בלי הכרע«
אל אחת מן הצורות  /או עס העדר כל הצורות מבואר הנעול בעצמו  /ומן
התימה על חכמים גדולים גאלה איך עלה על דוחס שימצא שוס נמצא בלתי
מוכרע מיוחד אל דבר או אל סותרו ( :יב ) הפועל הרחוק * כלומר הפועל
באמצעות סבות אחרות  ( :יג ) פועלו הקרוב ♦ היא השבה הפיעלת בלי אמצעי:
(יד ) בפועל • כלומר יש בועל קרוב ויש פועל רחוק ( :גוו ) הוא האגן * שהי׳
שכרה את הזרוע בלי אמצעי ( :גוז ) עלית האד • שהיא פועלת קרוב ' לתנועת
מאויר ורחוקה לשבירת הזרוע ( :יז ) בחומר ״ כלומר יש ג״כ חומר קרוב ויש
תומר רחוק ( *.יח ) צמח האדמה ♦ כי הוא מאכל לנהמה! ו& ס ישתנה צורתו
וילבוש צורת משר והעור והנידין והעצמות  /ומ  :ם יכנס לגוף האדס ! וילנוש
עוד צורה אחרת  /וקצת מחלקי הצמח היו למאכל הדס מיד  ,וגוף האדם במותו
ומגר נהמה י& ונו והיו למפר  /או ללחות ומשס יק הצמח  /וחוזר חצילה • ואפשר
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ואלו הד הם אשי נקדאס  :פודות ♦ והח 1מר אשר הו** רדו 1ק
טרדסודויק האלו הוא חרכי המשתףי באלו הדי אשר״יחסו
אליהם ( י* )_יחס השעוה״לניל מה שששה מן השעוהאיו_יהס
דקרזב לכעמח שיצורף מן־הזהי כי התפאר נמופרתש ^לו
הד היסודו׳.ישתנו
■ קצתם ^ קצתס ויתהוו קצת׳טקצתם (ב) א’׳כ
*ש־להם כלי ספק דבר משתף הוא חימרם♦ וזה הדיבר המשתף
אל היסודיות הד אשרי ; נא ) נשפילהו• בהכרח י הו ^״זייזשר
נקרא אותו החוסר הראשון ♦ וישמו כלשון' היונים ה\ ולי י ♦
וכמוהו
■ המד הגלגלים נאדרנ נב:
■ מכל צורה ונקרא המר פשוט
וכן רכים מהפלוסופים' והרופאים  ■:קראוהואל  -ענצאר ♦/ועירי

זה.
,שמה שאמר הרב ז״ל שורש כל נשם הוא צמח האדמה לא כיוון כי אס אל החי
המדבר לא על הדומם •( :ט ) יחש השעוה לכל מה שיעשה וכו' • כלומר נמושהשעויג
משותף לכל דבר הנעשה ממנו  /בן ימצא בהכרח דכרמה משותף לכל
היסודות כלם  ( :נ ) קצתס מקצתם " דע שראשונים החוקרים נסתפקו מאוד
במספר ומהות היסודות 7קצת® אמח שהמיס הם היסוד המשותף לכל נשם/וקצתם
אמרו שהואהיוש  /דש מהם העמידן על שר׳ ואמרו שהיסודות הס המים ואש וכן׳
פד ני בחרו במספר הארבעה  /ואמרו שכל נשה מורכב מעפר ממים מרוחומאש /
והיסודות הללו לדמהס ישתנו קצתם ן! קצתם כי אד יעלה מן הארץ והי למיס ! והמיס
נעלזתס למעלה מן הענן ישתנו לצורת האדר /והאדר השמימי שהוא הקיטורי׳ הוא
שנקרא להס יסודאש  /וגןבסמב  /כי האש ישוב לקירוי והמרוח עשן שהואהאויר
לפי דעת הקדמונים ומן האדר יורד הנשם והשלג שהם מיס  /ומשם יתהוו הצמחים
ויתפרנס נעל החי ויהיו אח״כ עפר! ומזה הוכיח הי־ב שלארכעתן הומר משותף עלול
לקבל נל הצורותהללו  /והוא בעצמו נלת* מוכרע לא לצורת העפר ולא לצורת המיס
ונו׳■ ״ ודע שכל זה לדעת הקדמונים ! ואולם האחרונים  /הודו ולא בושו לאמד שהם
לא יזמי משפר האודות השלש הם אסחמש  /ואדרבה כפי הנראה להס אין לכו שום
חומי או יסוד עשור ובלחי מורכב  /ואין אפנו יודע עד היכן כחה של הרכג׳זו ואיה קצה
ונמלה  /ני ככל הנשיונות אשר נסו את הטבע זה כמה האות מןהשנים  /אין לבוא עד
תכלית החלוקה  /ותמיד חלקי כל נשם דומי׳מצד ומשתני׳מצד וא״כ עדין לא באנו עד
יסודי הדברים הפשוטים לדעת אתחתכונחס ולהוציא במספרצבאם  /וגס לא יודו
נמה שזכר הרב שהארץ מיס רוח אש יתהוו קצתם מקצחם רשתנו קצתם אל הצתס ולא
אאריך גזה  ( :נא ) נשנילהו בהכרח " כלומר אף שלא יורגשבחוש י »"מהשכל
יח־יב שימצא והוא הנקרא החומרהראשון  /או המשותף אוהפשוט  /וליוונים ההיולי:
מ( ) תמה אני אס יצאו הלנריס האלו « פי הרבז״לשהי ' חומר הגלגלים הוא החומר
ההיולי

מלותהגיון
* • 1יי*ז&561ך ".ם0?$ו
< כ) :

חתנלית

פצו -רד־־ז
חעןרובש/מן

ובתכארת♦ עד תרת^ ררי:

התכלית ’

הרהורי ♦ וכן’ /ה  :-ךד״ן

הראשונה"

ולספי המודה כתג בכמה מקומות שצנלגלחומר מיוחד סג 2ובמלה מע׳ל
ההילד /
ן ; יהאריך צנאר:י \ש תומר משותף לכל מה שתחת  53bהיייח יי  *.ומר
החומר התחתי
הנרהי' הסמימיס פיץפרק י״ע ופרקכ׳׳דלחלק השני׳  /ובאמת■*£׳׳? ה
משותף לכל
שלכל הנשמים המקבלים השינוי וההפסד חומד א׳מפותף ■: /זיהח; מר
לעת אריסע׳יו
יקבל כי אם התנועה הישרה  /מן המרנן או אל המרכז  /ואלו י 1ס  -ישודות
ההוא צא
' ־ ואולם שיש הומר אחד מיוחד לכל הגרמי׳ פשמימים והוא לא ־קיל ההפסד
הארבע
ותנופתו הסנובית והיא התנועה היותר שלמה והיותרגרציית■ ,אחרי שכל
ולא השינד
^ ינל עגילה שלמה עיין כשפיו מהשמים חלק ראשון פדר ;;׳ י וא^שרשלא•
צלפי פל
הרב בזה כי אש להודיענו שחומר הגלגלים גס הוא כעצמו נעדר מכל צורה
סיתה כונת
נבדל הבדל עצום מחומר ההיולי השפל מאוד בעיני כת אריסע״ו י * ) הגהה
אך .שז^א
אין זה אפשר אכל מחויב כפי המוכן מדברי הרמב״ס ז׳'ל פלא כלל חומר
נתוה המגיה
עס חומר היסודו׳בבגא אחת אכל עשאש ב׳ בכות ואמר וכמוהו חומר הגלגלי׳
סגלגלים
:ו'  tא  0בי יקרא לחומר הישויות כשס חומר הראשון והיולי  /ולחומר הגלגלי׳יקרא
*
נהפת חזה האחרון איןמכח על ההרכבה כמו חימר היסודות! ונבר
חופר פשח
& חומר הגלגלים הוא אויר מתפוצץ החלקים נמו האדר שלנו ובו יעופפו
«צתינואמור׳
כצפרים עפות  /ובמ״ר ז״ל אמר רשנ״י אין אנו יכוצי׳לדעת אס
המכריס במסלוסיהס
באוירוכו׳ פנ״ה )  :ולדעתם החומר התחתון
סובבי׳הסבגלגליהםאואסשעיסהם
מונן לקבל צוהתולפשעס וללבוש צורות אחרות ושלוה הגופות הוות ונפסדות/ואולם
והוא המיוחד לגלגלים איננו מונן כי אס אל צורה אחת מיוחלתושלוה
החומר העליון
 /ולא יפשמו צור׳מעולס ולזה כל גלגל כלתי משתנה ובלתי נפשד  /ולא
אין עמו ההעדר
עוד גאלה העיונים הבלתי מזעילי׳ שהם לא נתישדו לא על הקשי׳ מופתי׳ו׳לא
אעייחך
 ,ואף שלא יתנגדו kדברי סויסינו הקדוש׳ ומאמרי קו״למ״מ אינם
על עדו׳החושי׳
מל הקבל׳ יהאמונ׳ני אס על העולה על רות אריסע״ו ושברתו י וציר סוד"
עיוסדי׳
לא נשלמו בימיארישע״ו ושהוא לא • דע מאומה מחק רות
הרי ו״לכעצמושהלמזדיית
■'יע״י ההבעה במהלכי הכוכבים  /ואלו דאה הרב ו״ל בעצמו הגסיונו׳ וההבעות
התוכני׳
מימיו עד עתה הנטיונות במס שתחת גלגל הירח וההבעות בשינלמצב הגומי׳
שנפשו
מנגוסבתת
והחקירות הפכלשת שנתושפז על הירוע בימיו  /א־ןספק שהשליך
הדקות והרקות ולא האמין בגזירותיו  /ובאמת כבר אמר שלדעתו לא ידע
אריסע״ו
מקומה מכל מה שלמעלה מגלגל הירח  /ושבל מה שדבר כגרמי׳ השמימי׳
אריסע״ו
אל המגבי׳הם דברי׳ מסופקים עד מאוד ושאריסגז״ו בעצמו הניר והבין חולשת
משרתי
(עיין הרק י״עמהחלקהשני ) * איל הואז״ל לאעען כיאס עלהדבייס
ראיותיו
לתורתינוהקדוש׳ודאר שלא הביא ארישע״ו עליהם מופת כלל tושאפשר
המתנגדים
במאמריו  /ושאין לנו המאמינים ני אם להאמין נה׳ ובתורתו ולילך בעקבות
להשקפק
הרועי ,

שפר

יל

הראישינהוהאחריונה ♦ פללהישמות 'ששיניהם מפרשים יוה
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השער ♦ עשרה שמות הם ♦ והם ( א) החמר נב ) והפעל־י :
גס וחצויהיני) והתכלית ( !־ Üהסבות הקרובות ('  0הסבות
הרחוקות ני ) היסודות ( ה ) החמר הראשון נט ) אל היולי ♦
גסאלעמצאר;

הענין
הרועי׳ בעלי הקבל׳ האמיתית " ואולם גכל הדברים הנלתי סותרים או מתנגדים
להויתינו שבכתב ושבעל פה נמשך אחר אריסע״ו יחי מן הראי ו-לסכיס לדבריו אף
לא הניא עליהם לא מוהס שפלי ולא עמת החושים ני אס ראי׳גרידא » סברא או שקול
הדעת! וכן עשו כל החוקרים כימים ההם  /אין מהם פוצה פה לחלוק על אריסע׳׳ו t
והי׳בעעיהס מזות מצח ומרי עצוס להרי׳ ראש כנד היוני הזה  /כאלו לא נתן ה׳ מידם
לראות כי אם לאריסט״ו ולב לדעת כ* אס לבן דקומאכוש ( :כג ) התכלית הקרובה ^ ן
התכלית הרחוקה • ד״מ כאדם תכלית אבריו היא השמוש נהם לצדנו  /תכליתהשמוש
לשמור החיות ותכלית החיות השגת המושפלות ותכליתם הכרת הבורא יתעלה  /ותהי'
א" כ הכרת הבורא התכלית הרחוקה לאברי האדם ותכלית קרוב להשגתהמושכלים ,
וכן הדין כצור׳כי צורות היסודות צורה רחוקה לאברי הגוף וקרובה להרות היסודות :
(א ) החומרכלה״ע ^
צזשעריצז ( :כ ) הפועל ווערקר ( :ג ) הצורה  ( : &vn !5 :ד)
התכלית אסיכט/או ענדלוועק*5 /ניק ( :ה ) השנות הקרונות ( כאהיאזרזאבין ) :
(ו ) השבות הרחוקות ( נמטסערנטי הויואעין  /קיר סרוקטי ^ נג רי ^אטי ) %
קז ) היסודות( ,עליוועגאטו ) אלהיולי • החלישם יונק (*>זאט2:ריא ) ־ ומלת אל
היא שישתמשו בה הערניים נמו נל״א ( רער  /דיא! ראש ) ( :י ) אלנגנצאר • נולה
ערבית ובלה״ע ( יא 4ח ;ד *ואטעריא • זזאטעריא פרי^זא ) :
(פתיחה )
כונתהרב נשער הזה לדרוש עלהעניניס הכוללים והם חקוייהצפש
המיוחסים לדברי׳ רבים מתחלפים  /ונושאיהם המשיגים
והתארים אשר בהסיתדמו הנמצאים אלו אל אלו  /כגון ענין הצמיחה שנויתדמה
האילן לעשב  /והארז אשר בלבנון אל האזוב אשר בקיר  /וענין החיות שנויתדמה
החתול לארי׳  /ורמש האדמה אל עוף השמים  /וכן ענין הנשמות שהוא .האורן•
והגובה והרוחב  /שנהסיחדמו כל הגשמים יהיו על איזה תמונה שתהי׳  /נדודיי ' t
מחודדי׳  /מעזקבי '  /או כלתי מסודרים  /ועדן הרנוי שנהם יתדמו כל המספרים
ונהנה רנות עצמו מספר  /ני כל הדנריס מתדמי׳ מצד ומתחלפים מצד* וה*
אלהים חנן לאדם דעת להבדיל הדמיון מן החלוף  /והעדן הכולל דברים רניס
מן ההבדל אפר נם יוכללו אלו מאלו  /ונבר אמרו רז״ל אם אין דעה הבדלה
מדן  /וזהו יתרון האדם מן הבהמה  /ני ע׳׳י ההנדל׳הואת יוכל האדם להשתמש
בדבור החצוני ולבטא נשכתיו את רעיוני צננו  /נהתיחד תיבות מיוחדות לענידס
הכלליים אשר נס יהדמו הדברים ׳ ותיבות מיוחדות להבדליהם וחלופיהס*
ןלןחנר העדן הנלצי עס הפרטי יולדו רוב המשפטים  /נ* נאמרן כל א 7ס תי;
הגם

מלות

הגיון

הנה חנית ערן החיות הגולל מינים רבי׳ עת תיבת האלם המיוחד למין פיטי /
ובאמרך ראובן אלם  /ח 3רת ערן כללי עס נוף אישיי  /וכן אמרנו המשולש היא
תמונ׳נעלת שלש צלעות  ,מנתו שציור המשולש מחובר מערן התמונה הכוללת
כל שטח נננל ע© מספר הצלעות המיוחד לתמונה הזאת  /והוא הנדלה  /וכן כל
השמות בין שמות העצמי׳ ובין שמית החארי׳ חוץ מן שמות ההיגוי '  /הוראותיהם
על עניניס כללים אשר בם יתדמו זיתחלפו הדברים המושגים  /כגון חכס  /חי
נמר  /זקן  /אילן  /עשב  /מר  /מחוק  /ודומיהם  /וזהו כי כל המוחשי׳ כלם
הם פנינים פרטיים  /אלא שהאדם המשיג יעיין במשיגיהס אחד אחד  /כגון
כראותו עץ השדה  /יצייר כנפשו ציור אחד פרטי הכולל כל חלקי הא־לן ההוא /
אח" כ ישלח עמנו על כל חלקים אחד אחד  /ויצייר שרשיו  /ומנפץ✓ ועליו /
פרחיו ופירוחיו  /ויצייר שמור כל אחד מחלקיו כגודל ובקטנות ותאיו ותבניתו
ומראהו  /וריחו  /וטעמו  /ומנין הצחיח ' וההולך׳ בדומה דתן לכל אחד שם
מיוחד אשר יקרא לו  /ואז יחבר מהם « שפטים כמשפרהמרניס אשי השיג בעיוני/
ויאחר ד" מ זה האילן שרשו על תאר ושעור נך וכך  /פרחיו למיס  /פירוחיו
מתוקים  /מליו ירוקים וכדומה כל אלו עניניס כוללים אשר כס יתדמה האילן
לדברי אחרי׳ וינדל « והס  /וכן האדם הרואה תמונה מרובע׳ הנה בהשקס ' הראשונה
יצייר בנפשו ציור אחד פיטי  /אח״ו יספור הצלמוות וידע שהן ארבע ויעיין
על שעורם שהם שוות זו לזו  /ויעיין על הזויות שהן כלןנצנזת  /אויחבר המשפטים
ויאמר התמונה הזאת בעלת צלמות  /אשר משפר צלעותיה ארבעה  /צלעותיה
שוות זו לזו  /זויות־ה נצבות! כל אלו עניני׳ כלליי׳ כאשר אממן ומבואר א' ,כ
יתרון הדבור וההשגה אשר לארס לדעת הענינים הכללים ועניני ההבדל׳בירהס./
ודע שיש השגות חושיות שאין בהם לא דעה ולא הנדלה  /כי אס הרגשה גרידא
דהיינו שקצרה יד השגותינו להבין בהם דבר מדבר  /ולהבחין בין קצת משיגיהס
לקצתם כגון המראות  /מי שיש לו מינים לראות יוכל להבדיל בין מראה האודם.
למראה הירקות  /ואולם אין כינלתנו להגיד כמה יבדלו  /וכמה יתדנזו  ./ונןהרית
אף אם יבדיל האדם נין אפני הריח השונים י מ״מ חי יגיד את הדברי׳הכללייש
■ יחלמו ויונדלו  /וכפה נערן הטעם! כי מרגישים
אשר כהרגשוחיהם  /על ידס
אנחנו שיש הבדלה בין טעם המר לטעם המתוק  /אלא שלא יוכל להגיד את
הסימנים אשר בס אנו מבדילין בין טעם לטעם  /ולזה אס יבצר לאדם אהד מן
החושים אי אפשר בשום פרס להודיעו את המושג נחוש ההוא • ואם כל הייש
ידרוש הדורש לא ישיג העור ולא ילמוד ערן חראההאודס  /או החי־ש עניי הקול ׳
וכאשר אמרנו שכל חיבות הלשון יונחו על עניניס פרטיים או על ערר ' כלליים
אשר נהם  /והס שייורהם שעל ידס יוכרו ויבדלו אלו מאלו  ,ואמנם אש לא ראה
אדם קבר׳ המשולש או הבית או האילןמעולס  /מ" « נוכל להעמידו על הדברי ' י ! 10יס
אשר בהם יכירו כלליהם והבדליהם  /ואו יצייר בנפשו הציור ההוא המחונ" מ-־ים /
והוא דבר פיטי נושא הדברים הכלליים ההם! אבל ההשגות הנזכרות כנח המיאה
והקול והטעם ודומיהם  /לא ידענו מהם ני אם פרטיהם נמו שהם מכלישנרדיל
נהם ערן כללי * ולכן מי שלא הרגישם מעולם אין מת הלשק להעיר מעשן י

הציור

שער י

לא

הציור ההוא! אחרי שא״א לסמן לו הד 3ריס המתחלפים אשר נהס:
עדדס קימי׳ עליהם ולא ישוח
יש בדברים
שהדברים הס מה שהם ועל ידס יתבאר אמתוהס להיותם מה שה 0

והנה

הפרעיי©

מהם כלעוד

מון עדן ההרכב׳ לגשם  /הצמיחה לאילנות  /החיות לחי  /והדבור לאדם /
שלשה צלעות למשולש  /וכהנה רבות  /אשר אלו היינו יכולי׳ לסלק הענין ההוא
מעל הרמי ההוא  /יפסק מלהיות הדבר ההוא אשר הי׳  /והס יקראו עצמיות
הדבר ( דיא וועזנטליצי בםטי* וזוונ / ) 4ויש דבריס משתני׳עליהס פעס יהי׳ופעס
יסורו כגון התמונה לגשס  /הפרחי׳ לאלמת  /המראה לחי ולאדם  /שאס יסורו
העניניס ההס מעל נושאיהם או ישתנו לא יסורו עס כל זה מהיות מה שהיו /
ואם תסור הפחח *  /ותשתנה המראה  /עס כל זה יהי׳אילן או חי או אדס /
אחח  :אין העדני׳ ההם מאמתות הדברים ההס ועצמותס  /ויקראו מקרי׳ /
קרה לדבר ויהיו נו  /וכמו בן אפשר שיקרה שישתנו  /וכל״א ( לופע11י 4קייטן)
ועתה אנדרך על יחוש הדברים למיניהם וסוגיהם העליונים והתחתונים אחרי
אשר הראיתיך ענין הדברים הכלליי׳ אשר גם יחדמו הדברים ויבדלו אלו מן);״ /
נבר ידעת שיש דברים יותר כללי® ויש דבריס יותר פיעיס  /והדברים הכללי׳ אשר
בס יתדמו הפרעיי׳יקרא מיני '  /והדברים היותר כללים אשר בס יתדמו המינים
יקראו סוגים  /והדברים היותר כללים אשר בס יחדמו הסוגים יקראו הסוגים
העליונים • די׳ « ראובן הוא ענין אחד אישי ואס תפשיע במחשבתך ותסיר ממנו
כל הדברים המיוחדים ׳ אשר בס יובדל ויוכר מבין שאר אישי בני אדם ישארלך
ענין כללי והוא מין האדם  :ומה ציור האדם בולל עניני׳ כלליים מחחלפי׳ ואלו
הס  /עצם נמצא  /גוף  /נזון  /מתנועע תנועה רצונית  /משיג  /ואס תפשיט
במחשבתך ענין ההשגה ישאר לך עדן יותר כללי והוא סוג החי כדן כללי כולל
המשיגים והבלתי משיגים ותהי ' ההשגה הבדל מיני החי  /אח״כ תפשיע במחשבתך
עדן התנועה הרצונית ישאר לך מכין יותר כללי חן הקודם והוא סוג עליון /
מלל החי והבלתי חי וזהו הצומח  :כי הצומח עצם נמצא  /גוף* נזון  /הסר
מנין ההזנה וישאר סוג יותר עליון  /כולל הצומח והכוכבים והאבן והברזל וכו׳
לפי שכולם נמצאים גופות  /הסר עדן הגוף וישאר עצם נמצא הכולל הדברים
הגופניים והרוחני '  /וכגון המלאכי׳ ונשמת בד אדם  /הסר ענין המציאות
וישאיר עצם הנזלל הנמצאי® והאפשרים יואמשיל לך עוד משל אחד לתוספת
באור  /המשולש נצב הזויות היא תמונה מוגבלת משלשה קוים ישרי׳שאחת מזויותיה
נצכת  /הפשע במחשבקך עדן מצבת ישאר בידך ענין כולל כל המשלשי׳ ישרי
הקויס  /שהם תמונות מגבלות משלשה קוים ישרים  /הסר יושר הקד׳ וישאר
עדן הכולל גס המשולשים הכדוריי׳ ודומיהש שקויהס בלתי ישרים  /הסר מדן
הקוים וישארלך עדן כולל כל התמונות ישרי הקרס  /משולשי׳מרובעי׳ מחומשים
ונו '  /הסר ענין הקזיס וישאר לך תמונה והיא כוללת גס את המפיס ועתה
תבין בקל את דברי הרב ז״ל :

מרות הגיון
העפיל הכ׳ולל ^ר־־יכאל־י מספר אישים ( א ) והוא  -מעמיד
עצמות* כל־אחד מהם ♦ נקראהו• מין ♦־דל נב> כמין
’‘
שהת מהחלה ♦ כי כל #צם’ לשון בעצמו הוא ♦ כלומר כמ1
שהוא ♦ והענק הכולל אשרלכלול שני מינים איו יותר ♦ ויהיה
מעמיד להם נקראהו ( יספוג ♦י והעלן אשר־ביויכר ♦ויבךלי*
המין מזולתו  :ני) דהיה הענק ההוא מעמיד לו  :נ ה 'cנקרא
הבדל וכל מה־־ שימצא לכל־אישי המין תמיד ♦ ולאיד־דך־ז
מעמיד למין ההוא ♦ נקראהו נו ) סגלה * " והענק אשר  .ימצא
ברוב המין ההוא איו למעט ממנו ♦’ ולאלהיד־ז’ ; ז\ מעמידו ♦
נקראהו מקרה ♦ הני־־־ז אלו הין חמשה הענינים הכוללים ♦
לפי מה־־שמני אותם הקודמים ♦ דמיון זה אמרנו האדם1N
העקרב ♦ ' הנה כל  -אהדימאלו נקרא מק״וכל  -אחד מחכם ♦
יכלול אישי ולמין ההוא ♦ כראובן ושמעון* ^ ישי האדם ♦
ויקיא החי סוג ♦ להיותו כולל מספר מינים ♦ כאדם♦ ונסוס
ונעקרב♦ וזולתם ♦’ ויקרא הדבור♦" ההבדל לאדם ♦ כי־הו ^*
יבדיל מין־־אדם ויכירהו מזולתו♦ וזה הדבור ♦ ליל יקכח
י אשר
(א ) והוא מעמיד * כלומר אס יהי׳ העדן ההוא הכולל והמשותף לאישים רביס /
דנר המעמיד העלמות יקרא מין  ) 3( :נמו שהי׳ מתחלה • זהו נאור חלות
עצמות  /ר׳׳ל שעל ידו הי׳ הדנר מה שהוא כמו הדכור לנני אדס והחיות לחי  ( :ג ) סוג
הוא הדבר המשותף למינים רבים  /כמו הגשם מזון שהוא כולל למין האדם  /לחי
ולצומח  ( :ד ) ויהי׳ העדן ההוא מעמיד לו י ר״ל שעל ידויהי ' המין ההוא למה שהו/
כגון הסייס לחי שהוא הבדלו ואלו יכולת לסלק ממנו החיות לא יהי׳ עוד מה שהוא אי
ני אס ישוב אל נדר הצומח שהוא ענין יותר כללי כולל החי והבלתירי■ ( :ה ) נקרא
הנדל • כרו ההרגשה לחי והדבור  ( :ו ) עדן הסגולה הוא שתהי ' מיוחדת לנעליו
מין אחדי לא תמצא לזולתו  /גם לא ימצא שוס איש מאיש* המין ההוא נעדר הסגולה
ההיא  bh. /שאיננה מעמדת עצמות הדנר ואמתותו  /ולא נדעאסנהסתלק ' יסולק
המין אס לא  /לקדחדלה שס ונקראה סגולה כגון הצחוק לאדם שזכר הרג  /והיות
יהענכיש נווהקוריה  /ועשיתהדנש עס כדן החדרי ' נהנדת המשושה לדנורה׳ומשיכת
אבן המג״דט את הנרזל ונהנה רכות  /שאנחנו רואי׳ נל אישי המין ההוא כעלי הסגולה
ההיא! אלא שלא נדע אס היא מעצמו ' הדבר  /ואס תפסק ד״מ הדבורה להיות מה
שהיא אס יסולק ממנה עדן עשית הדנש  ) 1( :הוא הדני אשר דניתי  /שיש עדני׳
פעם יהיו ופעם יסורו מאישי המין  /וימצאו בקצתם או ברובם ופעמים שלא ימצאו וא״כ
בודאי

לב
אשר~ י;י תציינה המשכארת  :נח ) הוא  -מעמיד לאמתלות
האדם ♦ וכן .ראוי שנחקור על-־כד־־־־מין ומין עד שנדע  :גט)
הבדלו המעמיד אותו ♦ ונקרא השחויק־־סגלה לאדם ♦ בעבור
שהוא .ימצא לכל״אישיו תמיד ♦ ולא .ימצא למין אחר זולות
מין־־חארם ♦ אלא שאינו מעמיד ♦ וכן רהב החזית ♦ והץרתו
נצי הקומה ורחב הצפדמכם ♦ פל״״אחד מאל נקרא סגירת
לאדם- 4בעבור Vשלא
ימצא
כי־־־אם
למק
האדם :לבדו♦
וימצזר*
TT:
* •• T
■
•
1 • :
TT T
•• r *:
אחת

P
המין 4כתנועה לאדם ♦ או השחרות בו שהיא יותר מיהדות
ממנו 4כיי -אין כלו שחור 4וכאשר תמצא השחתת נם לזולת
הארס 4היא נ״כ יותר כוללת ממנו• 4הנה נקיא את השחרות
והתנועה ומה־שדומה להן מקרה 4והמקרה שגי מיניםממנל•
מקרה סל בנושא בלתעפרד ממנו 4כשחרות אפת  .והאבן
לשלג: 4והחום  T״לאש4
וממנו•
מקרה Vשהוא
נפרד4
כעמידדת
•V
* V
' VI :
• T:
־:־
־T
לישיבה
בוודאי הס כלתי מעמידי ' עצמות המין ההוא  /והס לפעמים יותר כוללי׳ מן המין1
והוא אם ימלאו גם לאישי׳ אחרי׳ שאינס מן המין ההוא  /ופעמים שהס יותר כוללים
דוקר מיוחדים דהיינו שימצאו לאישי מין אחר! ולא ימצאו לקצת אישי המין ההוא /
כמו שיזכור הרכז״ל  /כחוסלבחל  /שימצאו לאישי מין אחר  /ויש ברזל שלא יהי'
חס  ( :ח ) הוא מעמיד לאמתות האדם • ר״לשאלוהי׳ אפשר להס* ר ממנו הכת
ההוא  /כבר יצא מכלל גני אדם  ( :מ ) הבדלו המעמיד אותו " שאתה אם תדע
הסוג וההבדל כנר תדע המין ד״מ תמונה נעלת שלשה קווי׳ תהי׳ משולש  /וזהו סוג
והבדל  /נשם ; גזון הוא צומח! וזהו הסוג נשם  /והונה הנדל הצומח! וכן נזון
ותנועה רצונית הוא חי /
יהי׳נזוןהשוג! והתנועה הרצונית הבדל המין וכן כולם :
(י ) לכל מין בהכרח סגולה אחת י הנראה לערות דעתי סעס בדבר  /כי אף אנחנו
לקוצר השגחנו לא נדע מה ענין הסגולה למין! ומדוע תמצא הסגולה לכל אישי מין
אחד  /ולא לאישי מין אחר  /מ״מ אין ספק שלתכלית מה יחד הנוראית׳ הסגול׳ההיא
למין ההוא  /וסנת התכלית מוכרחת להמצא בהכדלו  /ני אלו היתה בדבר המשותף
למינים רביס✓ נכר תמצא הסגולה ההיא נס לאישי מין אחר  /ד* מ השחוק לאדם
לקוצר השגתנו אפשר שאין ענין להנח השכלי המעמיד עצמות האדם  /ולכן נקראהו
סגולה * אבל אין ספק שלתכלית מה נתן השס יתעלה השחוק לאדם/וסבת התכלית
ההיא ע״כ היא בכת הדבור /
ניאלואהי׳נחינתאובהרגשה  /ננר ישותף גס לבהמות
ארן

מלת הגיון
ךישיבה לראובן ♦ או  -החום לברזל ולאבן  -ומבאר ♦ כי־־כפוו
שהחי  .יכלול מיני ? עלי הלם כלם ♦ והוא סוג ♦ כן הצמח
שיכלול מיני הצמחים כלם ♦ הנה הצמה גם כן סוס וכן הדבר
אשד־יכלול הצמחים ובידו ♦ והוא הגשם ♦ נקראהו סוג♦ וכמו
שהגשם המון*  .יכלול החי והצמח והוא סוג גדול ♦ כן הגשם
הבלתי־־מון שיכלול השמים והככבים והיסודות המקריים ♦
.הוא ג׳־כ סוג ראשון ♦ וכאשר אמרנו הגשם במחרט ♦ הנה הוא
יכלול הכל ♦ ןאין שם־סוג יותר־־־בולל ממנז• '♦" (י») ואנחנו
נקראהו ג־כ העצם♦ נקרא הגישם המחלט הסוג העליון ונקרא
האדם והסוס והעקרב והחמר והבחל״והדומים להם ♦ המינים
האחרונים ♦ בעבור כי־־אין תחת־כל־־־־מין מהם זולת אישי המין
ך ;ל פרטים♦ נמו אדם שכולל ךאובן ושמעון♦ ונקרא החי הסוג
האמצעי♦ איר־דןמין האמצעי ♦ כי־־י־וואסיג בסמיכות אל־מה
שתחתיו ממיני החי ♦ והוא -מין בסמיכות אל הג שם הנזון אשר
<jליו' ♦אשר  .יקללהו ויכלול הצמחים ♦ וכן דחצמה גם כן סוג
אמצעי למה שתחתיו ♦ ומין אמצעי לאשר עליו♦ ונקרא החי
והצמח דקמיגים החלקיים ♦ כי הסוג המון לחלק לחי״ולצמח
הנמצאות
העליונים  :לכל
הסוגים
לא״זולת זה ♦ :ודע כי  ( -יס
~ • t :
ד  : :י
•
־*

לעי

ארץ ולעוף השמים tוא״כ אחרי שקצרה יל שכלנו מהשיג עצם נמצא מן מייצאים על
מכונו ואמותו עד שלא נסכל ממנו דבר  /אין ספק שתמצא לכל מין סנולה אחת אן
מגולות רנות קשורות בהקשר נעלם מאתנו  /עס הבדל המין  /עד שאנחנו לא נדע
מדוע תמצא הסגולה ההיא למין ההוא ( :יא ) ואנחנוניקראהוג״ב העצם י ראה
והפלא שלדעת הרב אין שוס עכין כולל הגשם והשכלי׳ הנסרדי׳ ׳ ולרעתי החלושה אף
אם לא יהי׳משוחף לשניהם נאשר זכרתי למעל׳ בשער ע׳ כשם הר 3י״ל מ׳'מ יש ענין
כללי המשותף להם והוא המצמו׳ אשר יפזל פל גוף ועל נפש ועל הגרמי׳השמיי׳כשתוף
וא״נבנרישסוג יותר כולל מן הגשם  '/ואסשי ששגה המעתיק נזה  /ולא הי' לו לכנות
העצם נסם הגשם המחלנו! אחרי שכבר עלה בהסכמה כין אנשי החכמה נל״הקשלא
לקרות גשם כי אס לווף  /ואחרי ש? ר 3ז״ל אמר שנחראהו ר׳כהעצם  /וודאישלא
כיון כ•*אס אל כנין גולל המורכב והבלתי מורכב  /והוא העצם  /או הנמצא  /׳או
נחדש תשונה אחרת לגינין הכללי ההוא  /יזבל לא נכנה בשסגשס  /שלא ליחן מקום
לעועיס ( :י ) 3הסוגים העליונים י אריסע״ן גזר ואמר שנלהרעיונים העולים

על

שער י

לג

לפימה־־־ ^ באר אףבוט־ן ירד מינים ♦ השג לזראש׳ון העצם־
ל? סוב השני הבמה 4השג השלישי ה^5יף • דזס׳יג יהדביעי
המצטרף 4הסוג החמישי המתי 4חשנהששי האנה״״הסוג
השביעי המצב 4הסוג השמיני  4 hהשג התשיעי 7שיפעל4
הסוג העשירי שיתפעל * ואלו עשרה הסונים ה ^ חד מהם
והוא הראשון 4הוא עצם 4והתשעה הס מקריס 4זלכל אחד
מהם מינים אמצעים ומינים אחרונים והבדלים והגלות*  .ואלו
ירד הסוגים העליונים. 4אשר };קראום ' מאפרות * } ;ריעות אלו
המאפרות
על רוח החושב נבר
יפרלו לעשרה ראשים  /הס השומם העליונים הכוללים b
?נר נמצא /
ונקראים ג״כ המאמרים  /אחרי שעליהם ישוב כל מאמר וכל «וצא
שפתי כני
אדם
:
הראשון
העצם  /נאמרך סוס  /אדס  /בית  /זנדומ׳ לזה /
וגדר
העצם
הוא
הדבר הנמצא בעצמו ולא בנושא אתר  .מון השוש והאדם שאין
מציאותם
בזולתם
בזולת העצם  / /כי אס בה® * ולא כן מציאות התשע׳ מקרים  /שהם נמנעי*
ני העצם נושא לנל המקרים  /כאשר אבאר  :והשני הנחה4
ויקרא ג״כ הכמות /
ר״ל משיגי העצם מצד הגודל והקטנות! החוזקוהחלישה /
והיא התשוב׳ על
שאלת
השואל
נמה
/
נדר
הנמה שהוא5ל דבר שאי אפשר
שישוער כלו
בחלק
ממנו
לפי שמספר כל החלקים משערים הכמ׳  /לכן אס יחסר
אחד מהם
אין
לשער
«
הנשארים כמות הכל :וקצת החכמים גדרוהו שהוא הנדל
המתדמיס
/
יכ
כבר
ימצאו
שני
דברים שהם תחת מין אחר  /והס א״כ דומים
מכל צד /
כגון
בית
עשוי
נתמית היכל המלך ואין הבדל ניניהם זולת שהאחל
קטן
והשד
גדול
ממט
/
וכן חכמת שלח ' " 7מ 17מ׳ מכל צד לחכמת שאר נד
אדם
שהם
תחת
מין
אחד
!
ולכן
יחול
על
שניהם שם חכמ׳  /אלאשהראשונה
נבדלת מהשד׳ בכמה ונאמר
ויחכ 8שלמה מכל אדם  /שטוש המ״ס במקום הזה
להורות על היתר ! כלומר
שהי
'
חנם
יותר
מכל
אדם
/
והית' כמות חכמתו יותר
גדול מן נמות חכמת
זולתו
*
ויהי׳ א׳'כ הכמה הבדל הדברים המתדמיס לפי ששד
דברים דומי׳ יבדלו
בשעור
גדלס וקטנס  /ומיד הנמה שנים  /כמה מתפשט
כגון המספר /
הקו
/
השטח  /הנוף  /הזמן  /המקים  /שמציאות כולם מורכבת
מחלתים *
וכמה
בלתי מתפשט כגון כמות החום והקור  /החוזק והתלושה4
החכמה והסכלות :
המורה ח״ר פרק נ״ו
ודע ני כל שד לכדים שהס תחת מין
ר״ל
שתהי׳ מהות שניהם אחת אצא שהם מתחלפים בגודל וב־ךטנותאו
נחמק ונחולשה
או
כיוצא
בזה  /הנה שניהם מתלמים בהכרח ואע״פ שהם מתחלפים
וה המין מן
החלוף
/
והמשל בזה כי גרגיר החרדל וגלגל הכוכבים הקיימים
«תלמים
גרחקיס
השלשה ואע׳' פ שזה בתכלית הגודל וזה בתכלית הקטנות עדן

כתב

וז*ל

הא

אחל

י5

מציאות

הגיר,
כו
ויסוד האשמחליויס כפוס ,
• ובן השקה מחבת כשמש
מציאת הרחקיס כהסאחד
מןהחולשה אלא שהעד! הראות
כתכלית החוזק ווה החוס בתכלית
ואע״פ שהחוס ההוא
אשר דברתי שהכמההנדלהמתדמי®
יחד אחד ענ״ל* הוא הדבר
זה האינות נשדהס
לגלגל הכוכביםד״יז  /יהי׳ הנמה
והחצוף שנין גרגיר החרדל
נאינות  /ני ההבדל
 /והחלוףשדן חוסהשעוה
מה שקרא היב ויל הגודל והקטגות
המתפשט  /והוא
מתפשט  /והוא מה שתית הרבו״להח״ד
כשמש ליסודהאש •הי׳ הנחה מלתי
הנלתימתפשט  /ושבישהחלו®
הנהנת
טוב שס שלא השיג עדן הכמה
והחולשה • ועין נשס
כן • ני נדר הנמהינלול המתפשנו
יהי׳ הנדלבאיכות  /ואינו
מצי החוזק והחולשה
והסלושה ( C* :הגהה ) באוש
 /הגודל והקטנות  ,והחוזק
מתפשט ניקוד כי הנה חוס
*הבלתי מהפשט
ענ״פ גדר ושס הנמה הבלתי
המגיה החחק והחולשה איננו
כל מה שיתרחק והנה ח^ רי
להס כאויר הסובב הוא נחלש
השמש או האש המתפשט סדב
כמה מתפשט בריחוק מת ס !
בחוזק זכחולשה ועכ״ז הוא
האויר ההיא נבדלים זה מזה
האינות כ״א ריחוד !
מאין הנדל נין החלקים בבחינת
הוא
ונראה שגדר הכמ׳ המתפשט
הוא הנבדל כאיכות בבחינת החוור
יבדיל ניניהם  ,והבלתי מתפשט
עכ״ה1
המקוס או הזמן
מאפס בחינה במרחק!
החולש׳
 /כגון הקו  /השטח/הגוס/
הכמ׳ מתפשט ג־׳כשדם  /הנמ׳המתדנק
נל כך עד שתכלית החלק האחד
ומיני
 /והמקום  ,שכל חלקיו מדונקיס
הזמן
לכלהחלקים שסביבו •והכמ׳הבלתי
החלק השד  /וכל גבול משותף
השד ואין בידה® גנול '
הוא כעצמו תחלת
 /שתכלית האחד נבדל מהתחלת
על שאלת איד/וגד״1
מתדבק  /והוא המספר
 /ויקראג״בהאיכות  /והואהתשוב׳
משתתף :השלישיהאיך
לזולתו  /כגון ישר מעוות1
כלו בחלק ממנו ונלתי צרוף
משיג ממשיגיהעצס שישוער
ודע שאין לך איכות מנלמי1
כל
 /מר  /מתוק  /ונדומ׳ י
קנס  /סכל  /שחור  /לק
המתיקות ונו׳ ׳ יש כדכרמ! י
לשאל כמה יין המרירות אומן
לא יבדלו ני אס נכמ׳ /ויהי! I
כמות  /כי נבר תוכל
« הס הדברים אשר
הדברים  /ונבר בארתי לךשהמתדמי
לאיכותהר׳  :ד׳׳מ !
א״כ א׳' « '2
תמדסאסלאיהי׳שוסמדלניןאיכותהא׳
שהוא מרתק מוגבלמשלש׳
 /לפי שאיכות שניהם אחד
דומיס
הצלעות
האחד גדול והשניקמן  ,ןאס ן
שני משולשים שוד
שהם נבדליםבכמה  /ויהי׳
קוים ישרי׳ שרם ,ואולם אפשר
כאיכות שאין המשולששוה !
שוה הצלעות והב׳ נצב הזויות אזינדלו
הדקדוקים הללו תועלתI
יהי׳ המשולש האחד
שדסנכמ׳ • ודע שלכל
כצב הזרות ״ ואפשר שהם
מה שכתב הרב ו״לבמור׳ י
הצלעות
לא תכין
גדול׳ בעדן רחוק התואריס מהשם יתעל׳* ובלעדס מציאותו באחד מהם ני אם ״ ;
יחש בין שד דברים שאין
נ״כ  /הרביעיהמצטרף • הוא
ומאהב  /וכדומ׳ 1) * :
פ׳
והעבד  /האב והכן  /האוהב
שדה«  /כמן יחס האדון
מצמלות כיןהמצטרפים  /ד״ח אדוו!
המצטרפים הוא שלא יהי׳ הכלל
ענל1
הגהה גדרהשמות

שער

לד

פיל ♦ והו -אהפפר הראשון גיג ) מפפי ההגיון י וזלזשני?נרול-י
על
ענד /
אנק  /הס שתיהס עצס אחד רק יכדלחה מזה בנתינת ההצערפות  /זה אדון
וזה
ענד
ואין
הבדל
עצמי
ביניהס
זולתו
/
ומה
תבין
עובעעס ודעת למה נאמי נמ״כ
ויהי
ערג
ויהי
נקר
יוס
אחד
ולא
נאמר
יו׳
ראשון 3שס המצטרף נמו יוםשני  /יוסשלישי
האמור אל
אחריו  /אבל תדע ובחנת ני מראה הערב והבקרהאמור במ״בהוא נבול
ומן
שעצמותו
פתה
המוגבלת
בעתה
לפניה
ועקה
לאחריה אשר הוא זה גדר עצם הזמן
ענר
הווה
ועתיד
/
והנה
בקרו
של
יום
ראשון
לא
הי׳ עתה לפניו כי הוא זה׳ ההחלתהזמן
ענ״ה :
החמישי המתי • הוא הדבר אשר נשיב על שאלת השואל מתי נהי׳ הדגר
הזה /
ונדרו יחס הדבר הנמצא אל הזמן המגגיל תחלתווקצו  /מתי נהי׳ ומתי נעדרi
השישי
האנה
י
היא
התשוב׳על
שאלת
השואל אנה  /ונדת יחס הדבר הנמצא אל המקום
כאשר
תענה לשואל אנה ראובן  /ותאמר בבית או בעיר או במקום פלוני י■ והנה הזמן
והמקוס
הם
מיני
נמות
המתפשעוהמתדבק
כאשר בארנו למעלה ^ /אשיחשהנמצחיס
אל הזמן
והמקום איננו נמות  /ני האנה אינו הבית והעיר  /רק מה שיובן באמיך בנית
בעיר .
וכן
העדן
בזמן
/
המתי
אינו
לא
היום
ולא
הלילה
לא
תמול ולאשלשום כ• אנו
מה שיובן
באמרך כיוס בלילה ונו׳  :השביעי המצב* ויקרא ג״כ ההנת׳ והוא• חס הדנר
קצתם
אל
קצתם
בערך
אל
המקום׳
נערן
העמידהוהישיב ' השביב׳ וכדומ ' שאינם
ממאמר
האנה
/
כי
במקום
אחד
יעמוד
האדם
או
ישב או ישכוב כפי יחש קצת אבריו אל
קצתם
נערך אל המקום  :השמיני לו " ויקרא ג׳'כ הקרן  /ענינו הדבר אשר יקיף
את
הגש׳
מכל
צד
ויעתק
בהעתקתו
כמלבוש
האדם
/
ומנפלץ  /וכקליפת האילנות
ועור
הבהמה
:
התשיעי
שיפעל
•
העשירי
שיתפעל
י
אס
ישתנה
דגיב 2׳ ושבת
השנוי נא אז יקרא
הפועל י 3׳ המתפעל  /והתחדשות המקר׳ והשנוי תקרא
הפעולה /
וכלזמןשהפעול׳
גנח
תהי׳
ממאמר
האיך
/
אלא
שבעת שיפעול בפועל
ממש אז
יהי
'
העדן המתחדש במתפעל ממאמר שיתפעל  /והעדן אשר כפועל סבת
הפעול׳
ההיא
יהי
'
ממאמר
שיפעול
•
זמיר הפעולה שנים  /הפעול ' בחומר/והיא
ההד׳
וההפסד והתנועה הכוללת הצמיח ' וההתוך  * /ההשתנות! העתקה ממקום
אל
מקום
/
והפעולה
מבדל
המשולל
מחומר
/
וענינה
הבריאה מאין  /והעדר מיש
לאין
/
והשרפות
ההשגה  /ציזרהמושכלות וקנין היוחת וכדומה  /ני גס עליהם
יפולשס
פעולה והתפעלות ♦ ודע שאחרוני החכמים מצאו שמשפר העשרהלא 5לוקא
שאין
בעבע
הדבריס ערן לצמצם החלוקה הזאתאשר בחרנה אריסע״ו  /דש מי
שהעמידם על ארנעה  /דש מי
עלשהוסיף עציהם מאמרים עד שרובס בחרו שלא לדקדק
במספרש
כצל כי אס להעיר אופני העיון בהס ולעמוד על התועלת אשר יועיל
הדקדוק
בכל
ערניהסמבלי ליחדלנללס משפר מסרס * ונאור המאמרים כלה״ע
כזה :
העצם
•
דש
פר
דך
נשעעהנדי  /סובסעאנציא  :הכמה • דשוויא פיל /
ודא
גרוס
/
קמאנטיטש האיך • לשמיא  /פון וועלכר גשאפנהייט  /קזואליעאש :
המצערף
•
געגן
עעוואס אנדרשגהאלען /ריאלציא  :הדתי  /דש ווען • .קראנה:
והאנה •
דש «אן  /אוני ; ה«צכ * דיאלאגי  /זיעוס * ,צו  /דיאנקליידונג /
3 H
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מלות הגיון
#ל  -המשכאת המרכבות ♦ והוא־־ספרהמליצדייז ♦ והספר.
השלישי הו ^  -ספרד־־זהקיש ♦ וככר קדם זכירון עלן אזהקש
ומיניו ותמונותיו ♦ ואא שלשה הסברים ♦ כוללים מה -שבא
אחריהם בספרים החמשה הנשארים ♦ והךאשיון מן המפרים
החמשד״ז והוא הספר הרביעי הוא ספר המופרז< ודה ספר |
ההמשי הוא ספר הנצוח♦ והששי הוא ספר ההלצה והשביע* j
ולאשי1
הוא  -ספר״ההמעיה והספר השמיני הוא״ספר השיר♦
נבאר כונרת מין״מאמיהמינים הנדה כשנזכירד־זו בסוגו
והבדיא ; (יד) נקראהו גדר " ואם־נבארהובסוגו וסגלדה
ניסגלותיו נקראהו רשם אוחק • דמיון־הה אמרנו בגדר האדם
חי ^ידבר • דחנהחי סוגו ♦ ומדברהבדד^ *4ופעלדםעדור : ,
האדם גיכ כשהוא חי מדבר מת ♦ ו :דדה הבאור מת ההוא ♦
הבדלו האחרון אשר־יבדיל בינו וב;ן המלאכים * ואס -בארגו•
שם האךם בשנאמר שהוא חי רהב החזרה ♦או־־ ^נאמר הוא
חי נצי הד קומה♦ או חי צודק< ג ח צוחק) ♦ הנה 'לאלו נקרא
רשמים ♦ וכן פעמים נבאר השם ונזכירהו• בסוגו ומקריו •
כאמרנו בבאורשם־״האדם  :הוא יכתוב ♦ הוא חי♦ י .ימכור
ויקנה ן? ה ג״כ נקרא רשם ( tטח הנה כלל אלו השמות אשר"
התבאר
האניטום ג שיפעול ♦ דש עש ווירקט /אקציא  :שיתפעל * דש עש ליידט /
פאסיא ( :יג ) מספר ההגיון/לאריסטו  ( :יד ) בלומר הרוצה לבאר את הדברים
שעל ידס יגדל מין אחד מחדרו  /פעמים שיבחור להזכיר את הסוג אשר יכלול המין
ההוא ועל ידויבד ' המין ההוא ממיני סוג אחר  /ונדי להבדילו ממיני׳ אתרי הנכללים
תחת הסוג ההוא יוסין» עליהט ההבדל המיוחד למין ההוא * ד״מהש£ש הוא המאור
היותר גדול שבכלהכוכבים  /הנה היותו אחד מן הכוכבים הוא שוגו  /והיותו המאור
היותר גדול הוא הבדלו מדן שארהכוכבים " החוקה הס המצות אשרצונוהשסב״ה
מגלי להודיענו הסבה והתועלת בהס  /הנה מצות השס ב״ה הס הסוג י והעלם
התועלתהבדלם  /הנאור הזה יקרא גדר 7ערקלעהרונג  /דעפידציא • והו ' הנדר
האמת אחרי שע״י נבאר עצמות המין ואמתחו * כי השוג וההבדל מעמידים עצמות
המין  /משא״ב אס נבאר המין ע*י סגולתו  /אז יספיק לנו הבאור ההוא להכיר
ולהפריד נין המין ההוא לזולתו  /אלא שלא נדע בזה אמתתו * כי הסגול׳ איננה
מעמלת עצמות המין  /והבאור ההוא יקרא רושם  /או סק (כצייכנונג ) •
חק

שערs

לה

התבאר מנינם בזת ה ^ ר ♦ שבזעה ע! שר שמוות ל !מ 4יידזם
גא ) הסוג ♦ נב )"ותמין ♦ מ• )• האיש ♦ גד) ההבדל ( ה ) הס ^ ת
<  0מקריתמןים ♦ ( ז ) מקררת נבךר ( 4ח) דז<!(£ג י^^7לי1ן •
(ט ) לזמין האחריון ♦ ניי) לזמינים האמצעים( 4יא ) הסו-גים
האמצעים 4סב) הסוגים החלל^ ס ♦ ( יס דתסומם ה?גלי1נים ♦
(יס רתמאמדת * (טח יתעצם♦ נ טס הגלד♦ דח הרשם♦
וזכמו משרה ד-זמאמרות״ולא״־באיגו• מחם זולת מלן מאמר
העצם ♦ בי־־באור מה־־שנשאר קשית על  -המתמל ♦ ויאריק
אריכות♦ אפשר שלא  -יובן ממנודבר פי -אם בהתביוננות ולמוד
מפלג ♦ והנדה הפונה באלו השערים♦ שיבין כל״־טי שיקרא
אותם ♦ באור עניני הדברים המפרשים בחס:

שער יא
 3ל  -מה שימצא לדבר מה 4כירידת האבן לממית • וחיוב
מות  .לב״ח בזביחתו" 4נקראהו־ ג א)" בעצמוות 4וכן פד־
שימצא
חק משרש חקק * מלשון נחקו חוג על פני תהום ג (  0ונם הנאור הזה יספיק
לגו להכיר גו את המין ההוא מזולתו  /ני המקרי׳ ההס פעמיס שהס מיוחדים
לאישי מין אחד  /או לאיש אחד לכדו tכגון אס נאמר על העלי׳ שבעצי השדה
שהם הנשמים היותר ירוקיס שבאילנות ! ועל המלך שהוא האדם שהכל משחחויס
לפניו  /ועל ראובן שהוא האדם הדר כנית הזה  /והישן בחדר הזה ונו׳ הנה כל
אלו רשמי ' אשר בהן נבדיל המין או האיש ההוא מזולתו  ,אבל לא גדע על ידם
עצמות הדבר ההוא ואמתתו ( :א ) הסוג • בלה* ע נאעונג  /נינוס ( :כ ) המין
דיא ארט  /שפיציוס ; ( נ ) האיש * דש איינצילני דינג  /אינדיווידיזס ז ( ד)
ההבדל׳• דעראזנטר שייד  /דיפירינציא ( :ה ) הסגולה י דאש אייננטימליכי /
פיקוליארי ( :ו ) מקרה קייס* כשטענדיגי צופעלינקייט  /אקצידינס אינסיסארבילי
(ז ) מקרה נפרד • אוננשטענדיגי צופעליגקייט  /אקצידינש שופרזכילי  ( :יי)
המאמרות י פרידיקאמינטין ( :טו ) העצס * דאס וזעזן  /סובשטאנציא  ( :טי)
הגדר •
דיפיניטציא  tערקלעהרונג ( :יז ) הרושס ♦ ליא כצ״ננונג
דיסיגאנציא :
(א ) נעצמות * אמר המפרש אחרי אשר ראית התבוננת דרכי הערני׳ הכללים
והבדליהם  /תדע ותבחין עוד בחינה אחרת  /והוא שיש עניניס כללי®
שיחייבו אלו

את אלו בחיוג

גמור4

על שאס תניח העניגיס המחייבים  /אי אפשר

מנלת*

מלות הגיון
שימצא על הרוב * נאמר  %ץ נם־־־כן שהוא מ! צמו -ת יאמינו
כל־־אדם בעל־חמש אצבעות *ואף־־עלי־־פי  -שיימצא בער  -שש
אצבעורת 4וכן כל מהש; מצ*י* על הרוב בזמן 4ככדציא׳ור־ן
הקור בזמן הסתו" והחום בזמן הרףן 4הנה גכדבן יאמר עלץ
שהוא ז
T
*
’
י
«גליד שתודה גם במתחייגיס * ד״מ שלוש מצלעות בתיווכה יתחייב שלוש הזרות
וכן נל משיד התמונות שבהנדסה יחייבו מהנחת איזו עדנים כללים  /וההנחה
ההיא תקרא גדר!  .והמשיגים המחריבים מהם יקרא למורים  /והס ג״כ עדנים
כל■ י ' * ד׳יגז גדר המשולש הישר שהוא שעת מוגבל משלשה קוים ישרים  /ויחויב
מזה שכל זויותיו שוות לשתי נצבות  /ויחריב שמדת שעתו נמדת חצי המרובע
שתזשבתו וגבהו שוה לתושבת וגובה המשולש  ) * /הגהה ר״ל ששוקי שניהם
ש! זיס  :ומזה יחרב שמדת שטח שד משולשי׳ שוה אס תושבתס  .וגובהם שוה /
ומזה יחויב שערך מדת שני משולשים מורכב מערך סושבחס וגובהם  /ו^ ו רצית
היית אומר גדר המשולש שהוא שעת מוגבל מקוים ישרים וחדת שטחו חצי המרובע
 1יי ,־״־ יי ' הושבחו ומגיע עד ראשו  /והיית מחייב מזה שהמשולש שטח מוגבל
«שלשה צלעות ישיות  /ושפל זרייזיו שוות לשתי נצבות וכו ' י ותדע מזה שעדני'
הנלליי ' אשר זכרנו שיש מהם מחייכים ויש מתחייבים  /פעמים שישובו המתחייכי'
מחייבי׳ והמחייבי ' מתחייבי  ,כאשר הראיתיך במשיגי המשולשים * וכן הדין
נעדדס אחרים ד״מ נשמת האדם היא עצם מרגיש ומשיג  /יחויב מזה שלא תהי'
מורכבת מחלקים  /ולא תתפס במקום  /ושאין לה לא מראה ולא תמונה ושהי4
עצם נפרד לא תקבל החלוקה וההתכה  /ושיש לה בחירה ורצון  /ושהיא אוהבת
ושונאת  /חפיצה וקצה  /חומדת וממאשת  /קוצפת ומרחמת זנו׳  /ח1ו הנחת
נשמת האדם היא עצם נעל נחירה ורצון> היית מחייב מזה שהר מרגיש ומשיג/
בלתי מורכב ונו׳  ) * :הגהה עדן המשל שהביא הרב המפרש מהנפש צריך ביאור /
וזה ני עם היות הנפש עצם מרגיש ומשיג חפץ וממאן עכ״ז לא יחייב מזה היות
הנפש עצם רוחני בלי הרכבה כפי המובן כזה מדברי הרב ז״ל וזה כי יוכל החולק
לאמר ני הדס הוא הנפש אשר תנועתו צערקולאציאן בלע״ז המוטבעת ה־א סבת
החיים נטעם והחיות רצוא ושוב  /והיא מבת ההרגשה וההשגה✓ חה ני כל
הרגשה בצגי ה גו ישנה תנועתו לשעתו וזה בכל איברי הגוף ני כמו האבן הנזרק
לנחל מ״ס שיעשה עגולים זה תוך זה ע״פ המיס מהעבר אל העבר כן תנועת
ההרגשהגדס תעשה רושס שוה בכל האברים  /יערב למרגיש בהיות תמעת
הד& ותנומת ההרגשה שך׳ נערך אחד ויצטער בשינוי הערך והחפץ זהמיאון הווה
ג׳' כ ע״י תנועות שזנית ההוות בדם ובמיץ הגידים כערוץ זאפט בלעז שהתחלתם
במוח •ומשם מתפשטת התנועה ההיא בכל אברי הגוף וכפי איכות התנועה יוליד
באברים ידיכת החפץ לטוב והמיאון לרע המדומה בדמיון נפי זנרון המורגשים
שקדמו בהרגשה טובים או רעים וכל® סבתם שינוי תנועות הדס שהוא הנפש ואין
שס

לו
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עהו-א בעצטו -ת ♦ ו-בכלל הענעים דזטמגןיםכלם♦ אם יו-זץ•
על״הרוב הנה־־הםעצמורדם • וכל־־מה שסציאותי_על המעט
יאסי עליו שהוא (ב)" במקרה למישיח&ר"יס* ידוימצא מט :ץן
מן־האדם
שאיגסמנו• -גים ♦ Tהיו•
כלם*
המקרים
ו־בכללהענינים
• T- T T I
;  .־ז
*• VיT
\ T
“ י ; »J
 T״ ;*T
*T %
מזולת

שס עצס חחד גגפש כלל/כן יוכל החולק לומר אף פי הנה ייקום אחז לחזק
דעתו ממה שהנפש מוגבלת במקום ר״ל בגוף אף כי חחלש ההשגה וההרגעה
בחולשת הגוף וזה כי הדס יתפעל מהגוף והגוף יתפעל מהדס משאנ׳׳ז בעצם
רוחני עס הגשם✓ והנה סתימת הלשון נותנת מקום לעפות! ואף כי מדרכי
המשל להמשיל הנעלם מגלה והנה הרכ המפרש עשה הפך זה ט כיאר העמוק
ביותר עמוק ממנו ועל כיוצא מ יאמר המושל ערכך ערנא צריך וכעין זה נתב
הרב המורה (כ לראשון ) עכ״ה  :מעתה הענינים הכלליי׳ המחייכים אשר
מהס יחייכו נל משיגי37ר יקרא עצמות (וועזין ) הדנר ואמתתו  /לפי שמל
ידס הי׳ הדכר מה שהוא  /והס מעמידי׳ אותו הדבי  /ואצו יצוייר הסתלקם לא
הי׳ הדכר מה שהוא  /והדכריס המחויבים מהם יקראו כעצמוח ( וועזנט :יך ) שהם
יחויכו מעצם הדנר ויקראו תוארי הדכר (אייגנשאפטן )  /והדברים המקריי׳ הס
המשיגים שלא יתקינו מעצה הדבר כחיוב גמור  /כי אס האפשרות על היותם
ושגל השתלקס  /כענין היות שטח .המשולש לכן או שחור  /או היות הנפשישינה
או נרדמת או ערה וכדומה  /כל אלו יקראהו מקרים  /לפי שלא יחויבו מעצמות
הדבר כחיוב גמור  /ני אש אפשרות על היותם ועל כלת* היזסס " והנה כמציאות
העניני׳ הטבעי׳ המורכבים  /אחרי שאין אנו יודעי׳ מתוכיותס מאומה  /ואי!
אנו משיגים ומכירים מהם ני אס הפעולות אשר הס פועלים .בחושים באמצעות
התנועה  /פעמים שלא נדע מש־גיהם העצמות מהותם ואמתתש על נפק iולא
נדע איזה מהם המחייבים ואיזה מהם המתחייבים  /ולכן יצטרך החוקי ללכת
מהלך החפוש ולגזור אומר על כל מין שימצא לדבר מה תמיד הס בעצמותי•
ופעמים שלא ימצא לו ני אם על החב אעפ״נ יאמר עליו שהוא נעצמות  /אס
היו היוצאים מן הכלל מעטי׳ עד למאור  /כענין מציאות חמש האצבעות צאדש*
הנה אנחנו לא נדע איך הי׳ הדבר כתולדות הטבע שהיו לאדם חמש אצבעות לא
פחות ולא יותר  /ומי יגיד לנו איך יתיובו חמש האצבעות «משיג• הגוף העצמי׳ /
אלא אחרי שמצאנו שיארע המשפר הזה על הרוב נאמר עליו שהוא נעצמות ועל כל
מומי בני האדם נאמר שהוא במקרה tושהי׳ נעצמות תולדת האדש שיהי׳ תמים
כאשר מצאנוה על החב ; ( ) 3במקרה * הדבר הוא בקרי וילודיון מבלתי שיחויב
מטבע הדבר ועצמותו • ויהיו מיני המקי ' שדם  /ני אס יחפור יסוד וימצא
מטמון  ,מבלי הוגד לו ממטמון הטמון שש מהאף אס כיון למצואמעלזון ח״מלא
תהיה מציאותו ני אס מקרה  /אחרי שאינו מחויב מטבע היסוד להי׳יצא תחתיו
מטמון והי׳ זה על המעע • ואם ידע שיש שם מעמון אליו שהוא לא ניוון עתה
למצוא

מלות הגיון
א־דמזולת האדם ♦ נאמר
היד־ז במקרה ♦" הנה־זו״ז ;! נין מה־שבעצמוות ♦ מגלן מיה-
שבמקרה'♦ וכ ^  -תאר ? תאר־ב 1זיברמד־ז ♦ והתארההו־א
נמצא בדבר ההוא בעת שח־חאר ב) ♦ הנה נאמר בתיאר ההו־א
י& הו -א נמצא בפעל • וכאשר  .יתאר הדברבתאר בלתי נמצא-
ב !; 1תה • . /אבל  -הוא מוכן ומזמן שימע א הת!אר ההואהנת
אנחנו נאמר כי־־התאר ההוא בנח* המשל אמרנו בחתיכות
כל מה שימצא מהם שהוא

הכחל שהוא סיף כי הוא מזמן ש^ היהסיף ♦ הנה־ד־זוא ם; ף
בכרן’ • ואין החתיכה בלבד נ ס מהעור כןז ♦ דש הבדל גדול

־" P

למצוא  /והי׳ הערן בלתי מכוון  /דקרא נס הוא מקרה  ( :ג ) או מזולת האד©
לעי׳ד כיון הרג נזה אל השכלים הנפרדים  tני נערך אל השם יתעלה אין שו©
«כין כלתי ידוע מושג ומכוון מאתו מצד עצמו  /אס יהי  ,הענין ההוא טוב וא©
יהי ,רע ככר יהי  ,מכוון מאתו מצד הסוג אשד יולד ממנו ! ועל כל פנים אין מקרה
בי אס כערך אל ידיעתנו הקצרה והכרחנו החלושה כי הנה השם יתעלה אחרי
שהוא יודע משיג כהשגתו הנשנבה שאין לה לא גבול ולא תכלית את כל הדברי©
האפשריס והנמצאים /
תוכיותס ועצמותס ואמתתס מנלתי שיעלם ממנו
שום משיג ממשיגיהס  ,הנה ידעת ( גי״חידעס ) ערס נראו אותם את כל משיגיהס
והתואריס המתחייבים מהם  /בהוציאם מן האפס המוחלט אל המציאות היםe
וב עלמשיגיהם המקריי  ,אשר אמרנו שאפשר שיהיו ואפשר שלא יהיו  /כנר ידע
את אופן הוחתם מעולם ועד עולם וגזר עליהם איזו ימצאו ומתי ימצאו /
ויגזור אזמר רקם " וא״כ אין לך מקרה ומאורע ותואר גלי רצון הנורא וכוונתו
המיוחדת  :ואולם עם כל זה אין רע יורד מן השמים  /נאשר אמרו חז״ל /
וכאשר כאר הר 3את כוונתם כמורה חלק כ ,ואם תוכה תבחין הגחינה הזאת
העמוק ,איך מפי עליון יצאו הטונות כעולם נכונה מיוחדת מאת הנורא יתג / ,
וייא גס הרע להתיצב בתוכם מפאת ההדר ( ,גי״ח ההעדר והשלילה^ הנרוךכעקכ
כל קנין נעל תכלית  /ועם כל זה לא נתן המרחם רשות למשחית כי אסכעכור
הטוב הנמשך ממנו והקשור עמו כקשר אמין לא ינתק  /ושלזה יצדק האומר שאין
שוס ענין כלתי ידוע מושג ומכוון מחת היוצר ית  ,שמו  /הטוב מצד עצמו / .והרע
מצד הטוכ אשר יולד ממנו ! ושאין שוס מקרה גרידא והזרמן כעולם כי אס כערך
אל כוונת שוכני נתי חומר ׳ ואם חפר אדם יסוד ומצא מטמון ׳ והנה הי'׳ מקרה
נערך Vכוונת החומר  /ואולם הגיע ול הטוכ הזה ככוונה מאת מסנ 3כל הסכות
הצופה ומכיט סוד דכי מראשיתו  /ודי נוה לשמרך מן הטעות  ( :ד ) מהעור
ק • נפל טמות נסהרי לרב ז״למל״ל יאץהחתיכה נלכד מהעור כןכלומר

שחתיכת

'
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בק״העדר ענ!ן הסיף מחתיכת הברזל * ונין העדרענ!ן הסיף
מחתיכת העיור • ' וכן אמרנו בלד אשיר־נולד .זהכיות׳ב ♦ עלנ1
שהוא נותב בנח‘ רחוק. 4ואמרנו בנער קורס  #יתחיל בלמוד
שהוא כותב בנח" • הנה הנח דן »* 1סר קרוב משלפניו •
ואמרנו במי שמתעסק בכתיבה בעת  #הוא ישן שהו ^ ״כו־סב
בנדן ♦ הנד״זה ג״כ יותר,.קרוב מן־הראשינים ’♦ £ואמרנו במי
שהו -א  -ער ולפניו הקלמוס והדיו והקלף  #הוא נורתב בנח •
אבל הוא״כחקרוב מאד ♦' ולא נקראהו כותב בפעל♦ בי  -אם
בעת  ?#כתוב ♦ וכן כל מה שדומה״לזה ♦ ואולם הארכנו לבאר
}ד־הענין • בעבור שהפילוסופים אמרוכי־כלמה (גי״ח״מי )
שלא ! בדיל בין מה־־שבכח ♦ ובין מה '  #בפעל ומה־שבעצמות
ומה שבמקרה " ובין < ה ) הענימם• המלאנתים ♦ ובין׳הענינים
גי ) הטבעיים * ונין הענק הכולל והפרטי ♦
הנה־־הואבלתי
יודע לדבר ♦ וכל שני רבדים  #הם באופן שכאשר נמצא אחד
מהם'( ז ) הסתלקה מיציאות האחר ♦ נקראים ההפכים ♦,כחום
וקור ♦ ולחות ויבש ♦’ מן־־הדברים ההפכים מהם"מה־־־שבינט
אמצעים ♦ כחום'
והקור  .כי
ביניהם ״!cf
הפשר♦
ומהם
מדד־
יד • * T
•
*
•
v
•• v
שאין
שחתיכת העור לא תקרא סיף tדש הנדל גדול בין העדר ענין הסיף מתחיבת
הכרזל  /ובין העדרו מחתיכת העור כלומר אף שיעדר ענין הסיף מחתיכת
הנחל tמ״מ מזומן הוא להיות סיף  /משא״כ בחתיכת העזר ( :ה ) העניניס
המלאכתיס • הס הנעשי© במלאכה ממי אדם * (  0הטבעיים " הס הענינים
ההורס ע״י הכחזח אשר הטביע יוצר בראשית ביצורים מבלי צורך אל פועל אדס
נחירי  ) \( :הסתלקה מציאות האחר * במכין שהאחד מחיב דבר והאחר מחיב
סותרו ( :ח ) הפושר ״ ובכלל אס יתואר לנר בגודל ובקענות  /ברב או במעט
יהי׳ גינו ובין הפוכו דגר אמצעי  /כענין הקור והחוס  /אחרי שיתואר ביותר
חס וביותר קר  ,הנה יהי׳ ביניהם הפושר י ואולס אס לא יתואר הדבר בכמות i
כמכין הזוג והנפרד tשאין לך יותר זוג מזוג  /ואין לך יותר נפרד מנפרד*
הנה אין ביניהם אמצעי  ( ) * :הגהה ) נאזס המגיה במחילה מכבוד הרב המפרש
הגודל והקטנות איננו דבר והפוכו כי גדר דבר והפוכו הוא מציאות 3׳ עצמיים
שוניס כמו היובש והליחות שזכר הרמב״ס אבל הגודל והקוען יאמר על עצס אחד
;אי9ס הפוגיס וה לוה אגל הס שמות מצטרפים נמו המעלה והמעה הנזכר אתיו
ענ״ה

מלות הגיון
שאק אמצמי ביניהם * כזוג ונפרד ♦ כי כל -

נפרד

♦*וכאשר .יהיו• שני

מפפר  wואם

דבריםשאי־אפשר* התחברם♦חד

במקום• אחד ♦ לפי שהפרוד מהם הוא־מציאוותךבר־־מד־־ז .
והאחד הוא הסתלקות המציאות ההוא‘ ( ט ) והידרו ♦ Tמגורן
והראות ♦ הנהנאמר שהךא 1ת קניץ *  .והעורק הלדר * ולא-
נ ^ מר בהם שהםהפכיים ♦ נמיושנאמר בתום -ו בק 1ר♦מ  -יהחום
והקור חלקם,ילע־׳;ד נלאה להגיה חזקס ) במציאות שוה ♦ ואיךההוס
אפשר המציאות יותר מן־הקור ♦ ולא הקור אפשר המציאות
יל ) יותר מן־  -החום ♦ ואק־־נן הראיות והעורון * * ובזהשדל בין
ההעדר והקטן ♦ ובין* שני ההפכיים ♦ וכן בהחכמה והסבאר־ז
נאמר החכמה קטן * ןהקדריהקני; ההוא סכלות ♦ וכן הזעשר
והעני ♦ ומציאות השיער בראים וחקלחרת ומציאורת השטם
בפה והעדרם ♦ והךבו -ר ןהאלמות ♦ כל־־אלה נקראים קטן
והעדר ;*יא  /ולא* יתאר בשם״הה ערר ♦ בי־אם אשר מטבעו
שימצא־־ליו הקטןיההוא הננחי לי־העדרהר־־זוא ♦ פי״אנהנולא
נאמר
עניה :

( ע ) והעדרו • כלומד שהשני איננו מציאות פי אס העדר מציאות

וסיוקו /כעני{ העורון  /שאינו דנר נמצא באמת  /ני אס סלילת הראות שהוא

הכנה להשיג הדגריס המוחשים באמצעות האור tוהעורק סלוק ההכנה ההיא
והעזרה ( :י ) יותר מן החום  /זהו לדעת הרב ז״ל • ואתה ד « לך שרבים
ואמרו שגס המוס וןגי \ והיןור העדר
מחכמי זממו חלקו על הדעת הזאת /
החוס יולד מתנועת חלקי האש אשר בגוף והקור העדר החלקיס ההם או העדר
תנועותיהם  /ומהם הודו לדעת הרב ז״ל אמרו שגס הקור קנין tוהעיד מסיק
על דבריהם  ' /שאס תעמיד נימות החורף אצל התנור 1כוני  $מלאה מיס תוך
קערה מלאה שלג מעורב עס מלח שקורין סלפיטר  /כמעגו רגע יתקררג
המיס וישובו לק־ח tומבטן מי• יצא הקרס הזה  /לולי ימצא כמלח עדן מקרר
גטכפו /ולו א״כ הקוי* קרן ולדעת החולקים אין משס ראיה  /ואולם אין כק
מקומו ( :יא ) קרן והעיר " ראוי להעיר אח אוזן הקורא שאץ שוס קרן בעל
תכלית נלי העדר! ואוז ס הקרן הנלתי נעל תכלית הוא נשי ב ומרומם מן ההעדר /
ר״מ ההשגה קבין  /ואס היה המשיו בעל תכלית ישיג קצת הדנריס בהכרה
שלימה ומיושנת וקצתם ניכר' חסירה וחלושה וקצתם יסכל לגמרי  /וא״כ יש
להשגתו בבול  /ומן הגבול ההוא ואילך יפול החת ההעדר! וכן העדן כיאות
ובשאר הענינים ״ ואולם ההשגה נצי תכלית אין לה צא גנול ולא קצה  /ולזר
רחוק

!

לח

שער יא

! נ ^ מר בכי־תל ‘שהוא סכל♦ ולא $ר ולא־־אלם ♦ הנה ntן1נין
| הקנין והחודר* בהסכמתנו• ♦י ומךהישמ 1ת יש שהם מפךששם
עליו״בלשון
 Iשכאשר תשמע אותם יובנולן #:ניניהם אשר־יוה
ההוא♦ מברי שהצטרך אל־הלןטה בין העדן ד -זהוא ובין דבר
אחר♦ כאמרנו־ הבדיל והנחשת והמאכל והמשתה והעמידה
זלא־יגיע:לך העדןההוא
מן־השמיות#
 Iומה -שדיומהלהם'♦ ויש
 jשיורה  #ליו השים וההוא♦ כי אם בהקשה בינו ובין־־דבר אחר
! כאמךנו הארוך והרןצרו־מה שדומה להם♦ הנה לא־לגיע׳בשכל
עמן היות  -זה ארוך♦ כי־־־אם ביהרןש במה־שהוא יותר קצי
 :ממנו• '♦ ולא־יציר שזה קצר עד שיגיע בשכלנו• יותר אתךממנו-
והנה זה־היחס בין־הארו -ך והקצר * ומה שדומה להםנלןחי־ה
<יבc

ההצטרפות ♦

ונקךאכל־אחדמהםהמצטרף*♦

ןנקרא

שניהם■; 1

|

j
j
!
!
■

רחוק ממנה כל ההעדר ושלילית  /ויהי ' גדר הנלתי לעל תכלית שלא תשיג אותו
שוס העדר  /כי אם הקנין הננחי לו בלי קצה וכלי גבול י * ) ( הגהה ) כוונת
הרב המפרש שלא ישיגהס בערן הנח ההוא אשר הוא בעל בלי תכלית בו אך בערר'
אתרים יתכן שישיגהו ההעדר  /ד״מ מי שהוא בעל יכולת בב״ת לא ישיגהו העדר
ן היכולת שהוא הליאות אבל יתכן שישיגהו העדר הרחמים או החכמה בהיותו 5>b
הערני׳ בעל תכלית  /אבל נבר התבאר באלהות שאין שוס דבר במציאות בב׳ -ת
שיש
ובאחדות  /וא״כ אס נאמר
זולת לי ית׳ אשר כל השלימיות הס בו בנ״ת
במציאות דבר שאין בו העדר בערן אחד ירמוז זה על עצמיתו ית' ויחוינמזה
שלאיהי׳ שוס העדר חיזה שלימות/ובחנת ותדע שכל המגרעות הם העדר השלימיות
שכנגדם לכן העדר ההעדר יחייב אישות השלימות הבב״ת ע״כ צדקו דברי הרב
המפרש שאין בנח הכב״ת שוס ׳העדר עכ״ה  :ותבין מזה ערן הכמות הגלתי
ייתפשט שזכרנו ( מעלה שער יו״ד שהיא נופלת על כל קרן לעלי תכלית  /אחרי
שיש מקום לשאול נמה מן הקרן הגיע לו  /ובאיזו יחש אל ההעדר המחובר
עמו נחייב לו הקרן  /אבל לקרן בלי תכלית אין לה לא כמה ולא שעור ( :י) 3
■הצטרפות • כשתדקדק תמצא שגס הקור והחום הס מהמצטרפים  /כי כבר
תמצא דבר אחד קר לראובן וחס לשמעון או קר לימין וחם לשמאלו  /פי אתה
לום תקרר את ידך הימרת ד״מ והחמס השמאלית ואח״כ הושיט אתשיתיהן
לתוך מיס פושרים  /יהיו קרי® לידך השמאלית וחמים לילך הימנית * ובאמת
לא תוכננה המלות קר וחס  /ני אם בהקשה אל גון» המדבר  /ני באחת כל
גשס קר מצד וחס מצד  /קר בערך ובהקשה אל חס ממנו  /וא' ׳נ נס קור וחוס
מהמצטרפים  ( ) * :הגהה ) מש״נ הרב המפרש שלא קומנה קר וחס כ״א
בהקשה

מלות הגיון

שמהם ! חדהמצטדפים ♦ וכן המטריה והמכרז tגע ) ודוח" ,
והכפל ♦ והקדים
והמתאחר♦ :ניס״ודקמתחלף נ טח והשח־-ן  Iל
והאוהב והשונא♦ והאבןהבן והעבד והאדון♦ כי  -אלו• והדומה
־ ( ,נ
להם נקרא כל~
אחד מהם המצטרף ♦" כי היא לא״נטע ;! נעו ! ב׳
בשבלכי -א״ם בשעור והקשד־־? בינו ונין־־רבר אחר  .ודזיחס
ההוא אשר ביניהם הוא אשר נקרא ההצטרפות 4ואולם העדן
אשר יקרא אותו מדקדק הערל הסמוןי ♦"בנער ראובן" 4ופתח
חבית ♦ הנדה נקרא השם החו ^ ( טז cנוטה ; וכמו שנאמר
בשוללת ומחיילרת מתנגדים כמו שקדם  4כן־נאמר בכל-
העדר וקנין ♦י ובכל״שגי הפכים ובכל המצטרפים שהם
י מתנגדים 4הנה כלל השמות  #עניניהם מפרשים בןה השער "

! *
; (ו•

*

* ששח

בהקשה אל המרניש וע״ב הוא ממאמר המצטרף במחילה מכבודו משגה הוא יכ
יצויר בלי ערך המרגיש כי אם נקח מן המים העולים ברתיחה אצל האש מדהאתת
ונקת * דה אחת מיס צונני׳ זה לבד וזה לבד ואתר נקח מדה רותחים וכערכס עם
•נדה צוננים הנה נאמר על הבלתי מעורבים שהם הפכיים זה לזה ועל המעורבים שהם
כושריס וכל זה לא בבחינת ההצטרפות אל המרגיש  /אולם אס יבחנו בערך המרגיש
אז יפלו החת המצטרף ג״כ  /עכיה  ( :יג ) החצי והכפל ♦ כלומר תצי המספר
עם המשפר שהוא כפלו  ( :יד ) המתחלף ♦ מצטרף לדבר אשר הוא מתחלף לו4
בלי׳א דש פרשידני בציהט זיך אויף דאש ווא פון עש אונטר שיק
איזט 4כי
המתחלף עם השוה הס מן ההפכים ( גי״ה ההעדר ) ! אחרי
שבמציאות
האחד מהם
יסתלק השני 4וכן האהבה והשנאה הס מן ההפכים (
גי״ח
ההעדר / ) ®,ני אין
האהבה ני אש השמחה בטוב אשר יגיע לנאהב
והעצנון
ברעתו
/
והשנאה
הפך
האהבה  /אחרי שהיא העצבון בטוב השנוא והשמחה ברעתו ( גי״ח ברע השנוא והשמתה
בעתו ) /ומדוע לא מין את המלוק הללו בלי הקשה וצרוף לזולתם  /אלא ודאי
שכונת הרב שהמתחלף מצטרף לדבר אשי הוא מתחלף לו  /והשדה לנשוה  /האוהב
לאהוב השונא לשנוא  ( :טי ) והשוה י גס הוא מצטרף אלהנשוה  /וכמוכןהא '.הב
אל הנאהב והשונא עם האדם אשר הוא שונא לו  ( :ט! ) מטה " והמדקדקים העבריים
אף ההם קראוהו השם הסמוך • ( ובהקדמה אור לנתיבה הרחיב הרב המפרש לבאר
וגדר השש הנוטה ההוא  /וזה  :כלשם שאינו לא נושא ולא נשוא המשפט  /כ״א
מתיחסאלחלק מחלקי המאמר יחש מה  /יבא בנטייה! ויקרא השם הנוטה ( קאזוס
אנליקיום  /דיא איגי -יגן ענדיבוננן ) י והנטייה ההיא תהיה ( א ) ע" ' תינק את /
ונקרא ( אקחאטיף ) ( נ ) ע*י אותיות ככל " ס ( ג ) על ידי סמיכות העדן 4והיא
הנטייה שזכר הרמנ״ס ננער ראובן  /ופקח הבית  /ועדן השמיכות הוא שיהיה היחס
 1יןש? י שמות מתאמד המצטרף ✓שאין מציאותו נאחד מהם כלל כ״א בהצטרפות
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והקשה נין שדה©  /מזן יחש האדון אל העכד  /ואב אל הנן  /וכדומה * ותקרא
(געניטיוזס  /צייגיפאלל )  /עי״ש ( :א ) מה שנעצמות ״ דאש וועזנטציני9
סובשטנציאלי  ( :נ ) מה שכמקרה י וואש צו פעציג איזט  /אקצידינטאלי  ( :ה)
ולה שנכח ״ וואש אים פרמעגין איזט  /פוטינציאלי ( :ו ) מה שנפועל י וואש
אין דער טאהט אי 1ט! אקעוצאלי  ) 1( :הנח הקרוג י דאש נעכשטי  /פועינציא
ברוקסימא ל (ח ) הנח הרחוק י דאש ענטפעמטי פרמענן  /פוטינציא
רימאטא ( :י ) ההפכיים אשר אץ ניניהם אמצעי • דיא אונמיטלכאר ענטגעגן
נזעטצי דינגי ( :יא ) הקרן • דש ווירקליני  /ריאליטאס( :יב ) העדר " דער
מאנגל דיא איינש׳רענקונג  /פריוואציא ( :יג ) ההצטרפות י געגן איינאנדר
האלטונג  /רילאציא ( :טו ) המצטרפים • כענן איינאנדר גהאלטני דינגי /
רילאטיווא ( :טז ) המתנגדים י דיא ענטגעגן גזעטצטי דינגי :
(פתיחה )  3שער הוה זנר הרג ממהות השדר (ארדנונג ) וננמה אופנים
נאמר מדנריס הנמשכים על השדר שהאחד קודם והאמד
מתאחר  /והנה השדר הוא ערן מצטרף נאמר על שני דנריס או דברים רני©
אס הי׳ ניניהם יחס כמציאות כגון שיהיה אחד נסור השני  /ויקרא הסדר הומני /
או שיהיו יחד דתחלפו ויקרא הסדר המקומי  /או שיתחייב האחד מן השני כענין
העילה והעלול  /הסנה והמשונכ  /או שלא יוק האחד כי אס אחרי המת השני /
כגון הענין היותר פרטי שלא יונן ני אס אחרי הננת הכלליות שנו 9בכל
האופנים הללו יש לנריס מתחלפים וניניהם יחש כמציאות שמציאות האחד נמשך
ממציאות השני והם א״נ על הסדר והאחד קודם והשני מתאחר נאשר יבאר הרג
ולא ונר הרב קודם כמקום נאשר אנאר :
(א ) הקדימה בזמן " כלומר בדנריס הנמשכים על סדר הזמן נכר ימצא האחד
נסור • אתל והיההדבר מסר קודם וההווה מתאחר  /ואולם בלברי׳הנמשנים

«ל

מלת הגיון
כאמרט• קידם לאבדהס ♦ !; השט קדמה בטבע ♦ כדו♦ להאדם ״־1
פי־אם־־תר ^ ה׳לסלק החיי♦ ( ס תבטל מציאות האדם ♦/ואם־
תרצח לסלק האדם ♦ לא־תבטד מציאות החי 4הני־־ז נאמר ■
ני־החי״הוא יותר קדם מן־האדם בטבע’ 4והאדם מתאחר
מן״רחחי בטבע * והז שלישי ( ג ) הקדימיה במדתךז "' בשני
אנשים דים שאחד מהם יושבלך־וב אל״השלטוןיוהאחר רחוק .
ממנו
■  4הנה יאמר שעה קדם לזה במדרגה 4והרביעי הקדימה
במעלה
♦
והלא
היותר
שילם
שבשני
דברים
והנכבד
שבהם
• "י " X
J
־
״•• X
* T » ** I * V
« • • • •ך
»< • ן >«
בסין אחד בעינו או־״בישני מינים מתחלפים 4דמייון־זרה משני
רופאים" 4ושט מדקךקים * ^שר־־ ^ הדמחס י 1ךתר הנם מך־
האחר ♦ הנה נאמדי ביותר חלם שבהם ♦’ שת־א* הי״ותר קדם
י במלאכה ההיא ♦ וכןיאם־־התחלפו המלאכורז♦ במו־־שיהיר־ז
אדם
חכם ♦ • :ואס
לא״־יהיה
מפלג
בחכמדה ♦
ואדם -אחר*
מדרור
TT
XT
*V 5
X ; T
T ; X:
TT :
;, - 7

מהיר ברקוד ♦ הנה נאמר בחנםההוא־* שהוא היותר -קדס ;
מןיהמרקד במעלד-ז♦ החמשי הקדימה בסגי-ז־ והואשירהיו
שט־דברים נ ס ' מספיקים במציאות♦ ולא־־ימצא ה^ הדמהם
בלתי האחר* זולת כי  -האחד מהם סברה למציאות האחר ♦
הנה
על סדר האנה והמקום ✓ אין מהם קרס ומתאחד במקום יכ אס בערך אל
המדבר  7 t״מ אברהם קולס ומשה מתאחר בזמן! אבל ירושלים ובכל אין מהס
קרס ומתאחר במקום  /יב אס בערך אל המדבר באשר הוא שם ואם יהיה אדם
סמוך לירושלים יהיה בערנוירושליס קודם ואס יהיה סמוך לבבל יקרא אצלו כבל
קרס וירושלים מתאחר " ואולם במקום עצמו אחרי שהנמצאיס המיוחסים אל
המקום הס יחד אין מהס קודם ומתאחד בשלוח יכ אס בהקשה אל המדבר נפי
קירוב או רחוק הנמצאים אחרי שיגיע אל האחד בערס יגיע*אל השני ולזה יהיה
הנמצאים יחד במקום על סדר* 12א שלא יפול בהם הודם ומקאחר י‘ (כ ) תבעל
מציאות האדם * כצ״ל ואולם בבעול האדם אינו מן הנמנע שלא ינעל החי ולבן
ערן התי קרס בעבע  /ינ הוא יותר עצמותי מענין האדם וענין האדם קודם
לסגולת הצחוק  /והשנזלהקרמת למקרה אף שכלם שווים בזמן  ( :ג ) הקדימה !
במדריגה  /ומזה יקרא השני למלך משנה פי המלך במדינה הראשון במדריגה I ,
ומזה יקרא השני לו משנה והשלישי יקרא שליש בל״הק כמ״ש הרד״׳ק כי הוא תחת1
המשנה  /וזהו הסדר המדיר ( :ד ) מספיקים במציאות י כלומר שאין מהם קודם
געבע לאחר 1/״ « מציאוין האור (מציאזת השמש משה,ןי 1ת במציאות כי אס .
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■ ™ מ!~ ־ול 5מקננ ♦כמיל
עתר קדו
הניר נאמר בסבד־־זשנאמר שעל  :ת השמיש והירח קדמת מאיור העם ♦ ואף על פי
שהם כלס יהד ני־ .על :ת' השמש היא־־סבה למציאותדזיו־כם *
{אנחנו" נאמר נשניי־דברים שהם יחד ממן ♦ כשיהיו נסצאיס
כאשרילזיונמצאיכם
ייעתאחד♦ ונאמרשהם ! חדבמקיוכם •
במקובל אחת♦ וכןלש — שני ך־בךכםשיהיד־־ן מ’ךדדןס •  .יחד
מהתחלה אחת מרחק אחד ♦ הנה נאמר שהם יהד במדך־גה *
זכל־שני דברים המסתפקים בחיוב המציאות ולא״יחה לחד
מהם סבה לאחר ♦ הנה יאמר בהם שהם .יחד בטבע ♦ כפפל
והחצי • וכן נאמר על הסמוכים • שהם  :חד מצד הסמיכות *
הנה כללי השמות אשד התבאר עמנם בזה השער ♦י תשעד־ז

שמות הם* והכםאל > הקלתם בזמן • גב cהקדם במדרגל ".
גס הקדם בטבע ♦נד) הקדם במעלת ♦ גה ) הקדים בסבה *
< : 0חד בזמן♦ ( י) ירזד במקיוכם ♦ נה )  :חד גמךרגד־ז ♦ נט)
!חד נטבע:
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אשד  :קראה מדקדק הערב נא) הפעל היא אשד
נקראוה אנחנו הקמן * ♦ cלנכד זכרנו זה 4ונקרא
י י האות

חסלק האחד אינו יון הנמנע שלא יבגול השני ( :א ) הקודם בזמן * נל* הע
טימפור• פריוס (פריהר אין דר צייט )  ) 3( :הקודם במדרגה • גראדו פרדש
(העהר איס ^ראד אדר דעס שטאנד נאך )  ( :ג ) הקודם נטכע " נאטורא
פריים (פריהר פון נאטור ) ( :ד ) הקודם כמעלה * קוואליטאטיפריוש (פריהלי
אן אייגנשאפע  /כעסר ) ( :ה ) הקודם בסכה • קחאפריוס (פריהר אן
אורזאך ) ( :ו ) אין איינר צייט • ובו׳ :

 )0הפועל•

כאור

(הגהה)
מלת פועל עיין למעלה שערג׳ )* :

הקנין  /מה שאנו קורים כעתשס פעל מלה ! קראו נימי
הרמכ״ם שם קרן  /אות וזה ני כל פועל קנה פעולתו כמעשהו  /ונמו שהאות
אשר על הדגל מיישר הליכת הצבא ני אל אשר יפנה נושא האות שמה ילכו הצכא
כנה המלה תיישר המת המאמר ענ״ה  ( :נ ) מלה או האות • היא תינה שלא

הונן

ך,איות  00מלה גג) והשם ♦ ממגל מת־שנקראדיזו ׳שם י’שר *
וממנו אישר נקראהו•  c*r/שם נוקה ♦ ואמר -
איו נצר ^־־פראב*4
כבד rnp Tבלשון הערב ♦ שכל -״שם נח ) שנלכדו• חוי^ ם ; Tהו*
א־
.אשר" יקראוהו• אנשיקלאכת ההגלן ♦ השם דדשר ♦ והשם * )
שניקודוהירקאו־־פתח ♦ הוא ^ שרתקראהו״בעד ,מלאכות
ההמון השם הנוטה 4הנדסה ךבר -
אבו נצר ♦ ואולם נס השט
אשרנלןראדייזו• * cבלתי מגמג
הוא־־־־שם
מרכב
ממלות לא
|הקטן ♦ כאמרף לא׳־רואה ♦ ולא  -חנם♦ ולאנדיבר♦ והשמות
אשר  -יפראם מדקדק הערב שמות"* ) הפועלים והמתפעלים *
דם
אשר־־נקראבם
אנחנו ” ״השמות הנגזרים 4ואישר—־ימראו
׳»•
V
'  ( :זי*
; ־־־ :
״ • ; ז*

••
■

•\11

המדקדק
תוכן גהיותה לנדה והיא מועלת להגנת צדי הפועל אוהש© ותנאיו  /נאמרך גו #
ממנו ! למען  /ני /אשר ( :ג ) והשם " הוא תיגה שתונן לנדה כמו הפועל
12א
שאין כה שאר תנאי הפועל שזכרנו למעלה שער 4׳ * כאמרך גנור /שחור /
חכמה וכדומה ( :ד ) שש הנוטה • יקרא למדקדק הערב השם הנסמך  /וזה
הכלל  /על שאלתך מי הוא  /תהיה המענה גהשס הישר נאשר תפיג לשואל מי
עשה זאת  /ותאמר העכד ועל שאלתך של מי  /תהיה המענה בהשסהשומה /
כי אס ישאל השואל של מי הענד הזה  /תשיג עבד אגרהס הוא  /ויש גזה הגדל
 3ין לה״ק ללשונות העמיס שבלה״ק שונה השס הנסמך  /ונצה* ע אשר אנודריש
ניניהם ישונה השס אשר הוא נסמן אליו  /ני גלה״ק יהיה ד״מ הנפרד נניס /
הוא כנסמך גגי א i 5ובלה״ע הנפרד גאט ומסמך קינדר נאנוס י (ונגרזכרתי
נבאו׳ גדר השם הנוטה ודרכי נטיותיו לעיל שער י״א * ואמנם השס הישרהוא
כל שס שהוא נושא המשפט או הנשוא גמשפטיסהשלישיים sיגוא תמיד גיושר •
קאזוס רעקטוס  /נאמינאטיף  /נעמעפאל tערשטי ענדיגונג ) ; (ה )שנקוד!
קולס • זהו מקרה מיוחד ללשון הערג ואין לנו עסק נו ( ) * :הגהה )שנקודו
קירק  /נבר קרה זה נלה*ק ג״נ ני מן דגריס נאמר מטיה ר״ ^ נסיליכות דגרי
ירמי׳! ומן דגר נאמר דבר ה׳ עכ״ה ( :ו ) השס אשר נקראהו נלתי מגיע' *,:י
הוראתו הרחקת ושלילל “ הקרןמהנושא  /והס מורכנים מפלילה וקנין  /ואתרי
ששלילת הקרן ההוא לא■יפיל על שוס דגר ניחוד  /כי אם ׳על (גי״ח המוסגר
נמחק ) (נ 3דגר חוץ ה ) געל הקנין ההוא  /לכן קראו השמית ההס הבלתי
מגיעים♦ והנה נלה״ע כללו השלילה והקרן נתיב' אחת ד״מאונטוגנד ,אונפרנונפט ,
אונרענט* וכדומה וכן נלה״ק כתוב יזבחו לשדים לא אלוה ( דגריס ל״כ י״ו)
הס קנאור בלא אל (שם ל״ג כ״ח ) ואני אקניאם בלא עם (שם ) כאדם האומר
גל־ א  /איין אונגאע אייןאוגפאלק ; * ) (הגהה ) גלתי מגיע  /בלתי מגיע לתאר
הנמשל

מא

שער יג

המדקדק ו >tהמקור נקראהו אנחנו הטיקל היאשזן • ו־שג? ות
אשר  -יקראםיי)" הנסהריש■ כמו אני ואתה • וה יה והכ יף והו ו
^הירד בעבדיו וקברה' וקברי נ ח ז ועבדף הנה אנחנו נקראם 'כ לש
הנסתרים • ונקרא ניב הא 1תיות ' המבארורת ' הבנדכם"* ונקריב
את  -התאר והמתאר וט ) מאמר הדנב הרכנת באיר ותני <■
פרוש״חבור ותני * כאמרגן ראובן הכותב * ' ושמעון הלבן ♦ יוכן
הקם הסמוך ואשיר הוא נטמן־ אליו* אקההסםיביות בדקדוק'♦
נקראם נם כן מאמר הרבב הרכבת באור ותני * ואולם את־
המאמר ד,חותן־ * נקריא אנה » מאתיר הרכב הרכבת ספור י
'והיממות
\״>

הנמשל והוא כטעם כלתי משיג ( :ו ) הפועלים  /נמו בונה  /מין  /שהם נגזרים ק
 5על מה־עכ״ה ( :ז ) המקור  ( .הוראתו משפט הנפש לבדו מדוב או בשלילה/
בלי שנוי הגוף  vוהמין והמספר והזמן ,כי לפעמים יהיה הצורך להשתמש
בפעל לכד בלי שוס הוראה נכללת עמו 1כגון אם תרצה לדרוש על נשואהמאמר
לעשותו משא ולגזור עלץ נשוא שני  /אזי תשתמש כמקור  /עיין כהקדמה אור
לנתינה ) • כמו שמוע  /הלוך  /נסוע  /בל״א העין  /טה?  /ציהן  ( ) * :הגהה)
המקור  /הוא חלק המין הנקרא גס היום מקור זבימי הרמנ״ס נקיא המשל
הראשון יען לו ראשית הבכורה כמשלי מליצת המין ועל כן יהתחכרו עס שאר
חלקי המין לן משפע הקדימה כמו פקוד פקדתי  /פקוד יפקוד  )* :הנסתרים/
המלות המורות על נופי הפועלים וכן אותיות המויס נקראים נסתרים יען על
ידס גשתריס ומכונים לס שמות גופי הפועלים כמו ברצותך לומר לחמו של שמעון
השביע את לד ׳ .תאמר בהסתר השמות לחמו תשטעו וזולתם עכ״ה  ( :ח)
ועבדך י וכן הנו״ן והמ׳־ס נמו ענדם  /עבדן  /ולכן יקראו המדס /אחרי שהם
אותיות ה״א  /נ" ף  /נו״ן  /יז״ל  /מ״ס  /ונקראים בל׳'א (פראנאמינא ) תחת
השם  /גי כלס יבאו כמקום השס * (והנה לא זכר הרב נ״א כנויי הגוף (פדאכאמינא
כערזאנאלי ) כמו־^אני  /חתם§ הוא  /אנחנו  /אתס  /הן  /הם  /שהם תחת
שם הפועל  /או שיהיו במקום הפעול ! כמו צדתיך  ,במקום הממי צוה את המנח /
חשמיעני  jבמקום הנוכח משמע את המדכר  /נכנויי הקטן (פאשעסיווא ) מיין /
ליין  tזיין  /נמו עגלך  /עבלי  /עבדו  /והוראזתס הוראות הסמיכו'  /והמעיין
בהקדמת ס ' נתיבות השלום  /יראה מה שהרחיב הרב המפרש בענין הכגוייס /
ולבאר ההבדל בין אשר יקראו3לש׳׳הק המדים  ,ובין אשר יקראו כלש״ע פראממינא ) :
(ט ) מאמר הרע הרכבת באור ותני • הוא שס מונס על מאמר מחוכר משם
עצס ושם התואר! ובתנאי שלא יהיה כל המאמר כלו כי אס נושא איו נשוא לבד*
ני אס יהיה מחובר מנושא וחנשוא  /לא יקרא עוד הרנכ באור וסנאי  /ני אפ
מורע הרכבה ספור  /והנא המאמר «פושק  /ויקרא ג״נ המאמר החותן וא משפט
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או

מלות הביוץ
והשמיות בכל־לשיון,יחלקו חריקח הכרחית ^ ־שלעזה סוגים י
אם־נידליס אם נרדפים ♦ ואם משתפים ♦ חדז ני־הענין האחד
היי־־־ז״ ^ כם
כאשריהיו ־־לו שמות רבים הם־גררפים ♦* וכאשרי ;
אחד לעניניכם רבים ♦ הנדה הוא־־שם משתף ♦ וכאשר יהיו■
שמורת משניכם לענינים שיונים שכי ^  -אחד״יש  -א שם מיחד4
הנה אלו• השמות נבדלים ♦ משל לענק הנרדפים ♦ ךםיו’ןזד־־ז
בלשון העברי אדבש איש אנוש ‘לזך־־ז המין מן והחיי ♦ סכין
מאכלת לזה המין מן הכלי • אלה הם שמות ני ) * ) /רדפיכם
והיותם קוראים עק ♦ את־השן הרואה • ואת־מבוע הכלם *c
הנח״אלו -השמות משתפים ♦ ואמנם המים והאש והאיל*♦ )1
דונם שמיות נבדלים♦' וכן כל־־השמות הדומים לאלו♦ והשמות
המשתפים יחלקו לששה" חלקים♦ מד! ם משתפים שתוף גמור♦
והחם‘ מסכמים* ומהם מספקים♦ ומהם שיאמרו נבלל ובייחוד •
ומהם משאלים ♦ ומהם מעתקים ♦ והשם המשתף והגמור •
חוא״הנאמר על  -שנייעצמיורת אין־שתוף נינייהם בעני? מך-
הקגיגים בלל♦ אשר־גענורו ישתתפו בשם הזה ♦ כשכם ע.ין •
‘ אשר"
י
או חדה  /והמשל ראובן הכותב✓ מורכב הרכב׳ באור ותנאי  /ראונן הוא כותב
חיינב הרכבת ספור  ( /ובאור לנקיבה  /הניח הינ המפרש שס למאמר הרכב
הינכת נאור ותני בשס תואר יגרידא  /ר״ל שילוה התואר אל המתואר בלי גורת
בח השוהש  /ולא יהיה התואר אז נשוא המאחר כ״א חלין מחלקי הנושא או הנשוא/
נמו העיר הקרובה! האיש הזקן  /מלות הקרובה  /הזקן  /הס תואריס לנד
ואינן נשזא המאמר  /וכן אס שניהם כלתי נודעים  /נמו איש ישר  /קיר קנונה /
אבל אס יהיה התואר נשוא המאמר  /לא יודע התואר לעולס^ אף אס יחובר אל
העצם הנודע  /כמו הנה כא העיר קרובה  /והאיש בימי שאול זקן  /וזהו מה
שקראהרמב״ס הרכבה נאור ושכור ) ( :י ) וככה כשמחה ונהלל כאשר זכרו חז״ל
לפעמים שמות רניס לעיין אחד  /כגון שמחה  /חדווה  /דיצה  /ששון גילה /
הלל  /שבח  /פאר  /קלוסוכו׳ * וידוע תדע שאף אס אמרנו שהשמות הללו
ודומיהם הס שמות נרדפים tאין נוונתינושיהיה מרצה בהס דגר אחד לגמרי  /ושל£
יהיה שוס הנדל נין הוראות השס האחד לשס הנרדף עמו  /עד שלא יוכל המשתמש
גהס להגיד מדוע בשום פגיס השתמש פעם בשם אחד  /ופעס נשם הנרדף  /כי שמות
נרדפים כאלה לא ימצאו בשום לשון ני אס מענן־מזעיר  /וכ״ש בלשונינו הקדושה אין
ספק שלא הונחו בו שמות מתחלפי׳ לכוונה אחת לגמרי ובודאי יש בהס מן החלוף אם.
כחוזק

שער יג

מב

אשר -נאמר על ח!ש הראות<
יא) ועל  -מטע־ד !מ!ם* ונש□
הכובב הנאמרנ .י> ע ^ דזכזכב
תנל־כ־ה י דל על -הכוכב יג)
המדברי' והכוכב החמי והכוכב ה'
מש :מי  .ושם הכוכב הנאמר
על־הכונבועד־העשב ♦
והשס הנאמרבהסכמד־ז • הוא
שיהיו־ו ענין׳מעמיד לשני
עצמיורת או־יותר י ובשם ההוא
ראיה על־כל -יאחת
מהעצסיותהדזן * בעבור הזענ:ן אשר
השתתפנדה וב העצמיותהה
; לאשר ד־!!ןנין ההוא מעמיד
עצמותנל  -אחדמהם ♦
והעהרבוהדג '• בייעני; כשם יח הנאמר על־האדםוהשוס
החיות
נמצא ככל אלו ניי ) המינים אשר -היאההזנה והחזרנש ♦
ומעמידם • וכן כל־הברל נאמר
לע -אישיהמינים<טו)
אשר תחתיו ?
הסכמה * ובן שם כדי“
י
’
סוג

|
!
י

1

בחוזרורפיון /
שהשם האחד יחזק הנמנה ומרצה נו
יותר
pj
השני
/
או
במקרה
אח
•!
« 2המקרים הצורף
לנהנה העצמי׳ בשס האחד
ולא
מצורף
אליו
נשם
הנרדף  /אלא
שהסנה העצמיתנכלם אחת
 /אחרי שידעת שההבדל
כחוזק ורסיוןונן נשאר המקרי'
לא״ישנה עצמות
הדבר ואמתתו • ובויזנינו
נתעורר
חנה
אחד
היה
הרב
מהו
ר" ר
נפתלי הירן וחל לדרוש על נל
השמות הנרדפים בלשונינו
הקדושה
נעה
ינדלו
אלו
מ אלן  /ומדוע
השתמש הנתוב פעס נשס
האחד וגיוס בחבירו
/
והעמיק
נענין
הזה
בדרושים נחמדים :
* ) (הגהה ) נרדפים  /נמו
התדפיסהרבי » להשיב הנרדף/
אחד נן השמות
הרניה המונחים להשיג עצס אחד
ענ׳־ה
:
(
יא
)
ועל
מסע
ני
המיס
•
אין לך דבר משותף לעין
הרואה ולמנוע המים עד
שיפול
על
היתה
שניהם
יב
שס
אס
הסנמה
אחד ולא
מוחלעת« pמניח הלשון לשתף
שני הענירס הללו כשםאחד :
* ) (הגהה )
מסע
המים
/
אין
מנית הלשון חסר
דעה
להניח
שם
בונים
אחד
על
ובוודאי
יש
עצמים
שס שיתוף נלתי מושנצבתחלת
נזילת
ההשקפה  /וגס פההשיתוף »יא
המיס
טה«
מע הואמקור מיס חיים ועין
הרואה הוא עקור גוזלי דמעוהוא
לומה קצת ל 6ס מסופק
אך השיתוף נעלסנתחלת ה
«
שקפה
/
ונחסמו
שפה
בתמז עעמיס
אחת
לנלהמשותפי׳ ושם נאמר נועם אחר
בזה השיתוף ענ״ה ( :יב ) על
הנונבועלב״ח
.
אפשר « טנתועלטנבהכלב ( :יג
) המדברי וט׳ ♦ עד העשבלא
ידעתיפירושו *
ואולי
בלשון
הערב
שסנונב נופל
גס על עשב מה/ועם נל והדל
יתן ואדע «ה טנב מדברי
או חמי/אלא שאין בזה צורך
להגנת
התאמר
:
(
יד
)
המיני©
ומעמידם י וזה ךל
האות  /השם הנופל בהסנמה "
הנחתו שוהננל הלשונותאחרי
שהדבר ההוא משותף
בעבעו לדברים שונים ומעמיד
עצמותם משא״נ גשם המשותף
הגמור ( :עו ) אשר
תחתיו נהסנמה  /ני ענין השוג
משותף
לנל
המיני
'
אשר
תחתיו
/
נו ענין המין
שהוא מנרנב « סוג והבדל שזה לנל
האישים
שתחת
סמיןההוא
•
7
*
<ו
ל
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משמות

מסת הגיון

 mנאמר על המינים אשר תחתיובהסכמה4ואולם ה $ם

דזמספק הוא א ^ר נאמר על־־שתי עצמיות או־יותר♦ נעבור
עגיךמה ה ^ תתפו  -גו ♦ .ואין הענין ההו ^ מעמיד' לאמתורת
מהם 4דמיון זרז חימם יארס הנאמר על ואוב; חתי
כל־אדוד
* ועל  -איש אשר מת ♦ ועל צוערת אדם נעימי״! מן—
המדבר
העץ אידמן־־האנן ♦ או־כמין מסיט הצרור ” הנה זה״השכם
עליהם ♦ הוא נעבור השתקפותם נענין אחד * והוא
הנאמר
תמונת האדם ותארו 4ואין התמונה והתאר מעמיד לאמתות
האדם •* והנה נ%נןר ידמה כשם ה ^ מר בהסכמה ♦ ' שהלא
שתוף עדן־מה בשתי העצמיות_יהד נאמר עלייה ם
בעבור
יאדים ♦  .דרמה גם כן נשתו -ףנמוס בעבור בי־־אמתותעצמות
הז * זולת אמתות זה האחר ♦ על כן בעבור זה נטז) נקך^
♦ ןהשם ה? אמר בכלל־ 1ויחוד ♦ יהוא שיקר ^ מין מן
מספק
המינים בשם סוגו♦ כאמרנו כוכב 4הנאמר בכללו על כל-
מכוכבי השמים 4ובןחודהו־א  -שם לאחד משבערה נ יס
כוכב
בוכבי הלנרת 4ונשכב השישד־ז‘ בערב 4הנאמר על־ 1כל־־מין
העשבים 4ועל הפרח הצהוב אשר ! צבעו בו הצובעים4
ממיני
והשם המשאל 4הוא־השם המורה על* עצמות מה 4שבשלש
הלשון הוא קים על״העצמות ההיא 4יאהב תקרא בו
הנחות
אחרת בקצת העתים* 4ולא יהירה השם ההוא_ קיט
ייזמונח
עצמות עלjיח) העצמות ההיא; השנית 4כשם אדירה
T
תמיד
_
 •־
יi ~ T
*
* T
על
וכי'  /ועדן הצמיחה שהוא הה3דל %מיד משותן» לכל
זנגשיות שוה לדומם
ולצומחהצמיחה שהוא ההבדל המיר לממס שוה לכל אישי הדומם
י/ישיהצומח • ועדן העדר
המין או הסוג כהסכמה ( :נ) 11נקרא מסופק • להיותו שוה
ולזהיפול עליהסשס מצדולמושכס מצד  /בי אחרי שלשר הדברים אשר עליהםיפול
לשם המשותף הגמור
משותף /כמו האדם החי והפסל הנעשהמעץ  /שלשניהם תכנית
השם המסופק דנר
ידמה ענינס לערן המוסכמים י ואולם אחרי שהד 3ר ההוא
האדהנשחוף  /כבר
לא מעמיד הסוג { לא מעמיד ההבדל ואמקוח הדבר האחד
המשותף לשניהם איננו
הדבר האחר ועצמותו כבר יחדמו אל משותפיס נשתוף גמור;
!עצמותו מבלתי אמתות
וכן קיבת אדם תורה על מין האדס בכלל  /וכיחוד על אדס
(יז ) כוכבי הלנת *
ההיא השנית י אלא שלפעמים לפי העניןישתמש מ
העצמות
«,ראשון ; ^יח )
הכותב

1
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מג

 3£ל  -מין ממיל החי ♦ ופגמים יקרא בזה  -רהשם * הגב 1ר ממיני
האדם* ודמי׳ון זה ( יט )'* ) קראם הנדיבים* וכמ 1־אא האומות
אצל המשדרים הדברה ♦ ומהם השם יהנעתק והוא שיהיה
שם שיעקר הןחתויבשרש הלשון יורה ;נל־־־זגניןמדיז * ואחרי
העניניטאו־בלתי ךמיון
כן ילקח בעבור דמיון מיה בין־־שני'
דרבי השט על אשר־״נעתק ממנו• ( אשד־נעתק אדייו יחד" *
כהשם תפלה ♦ אשד  -הואבשייש הלשון ' ( כ ) שם הבקשה •
ןאח; 5נעתק אל’(נא־ >:עדן מיחד בצודד־־ז מיחדת 4ונמו ז שם
ננב cהעמידה ( ננ■ לוהעליה .והידידה .והצדוףיוהמשקל' והחתוןי
וההבדל והנה והנראה ♦ ומה שדומה לאלו’ 4אשד נרי־־אהד
מהם יודה ? שרש הנחת הלשון עד־ענין 4זולת העלן אשד
יורה ^ ליו אצל דהטדקךקים 4ני־המיהעתיקו אלו השמולת
לעדן אהד' 4הנה  -נליה השמורה שעללהכם מפרשים בזך?
ד־זישד( 0
העצמות ( ב) ז
שמותיהם * :והכם ( א )"
השער ♦ י״ח
T T
ז * ;
••
•י
~- T
השם
הכותב לייפות המליצה  /כאשר כךר־א האדם העור ארי׳ להורות שלבו כלב הארי*•
ולא מפני זה יהי׳ השם קיס עלץ עד שנקראהו כן בכל עת  /וכדומה לוה נתב הראביע
בפרושו למנלת קהלת בקראו תגר על מיסד הפיוטים ( קהלת ה׳ א׳ )  /שאף שנמצא.
במקרא שמש ומגן ה׳  /ה׳ כארי׳ ישאג אין השמות הללו ני אם מוש ^י©
הנאותים לפי המכין * אבל אין לומר בשביל כך ברוך אתה שמש או ברוך אתה .ארי׳ /
וכן אין ראוי׳ לקרות השמים ראי בעבור שנמשליס לראי מוצק נ ( יט ) קראם
הנדנים י חסר כאן השם המושאל  /ואולי היה כחוב קראם הנדיבים ראשי העם *
כי הראש עקר הנחתו על אבר מאברי הגוף והושאל על הדבר הקודם במעלה או במקו/
וכן הרגל הונח על רגל החי והושאל על רגל המטה והכסא וכדומה  /בעבור שדומה
לרגל האדם בהיותו השפל שבחלקו כמוהו ונושא החלקי׳ העליונים  ( ) * :הגהה)
קראם הנדיבים  /רומז ליעקב ומשה שהם נדיבי עס ה׳ והס קראו לגמרי ישראל בשם
ארי שהוא שם מושאל כאמור גור אריה יהודה (ראשי׳ מ׳' ט )  /דן גור אריה ( דברי׳
ל״ג )  /עכ״ה ( :כ ) שם הבקשה י סתם ולאפל צורה מיוחדת ולא לנמצא מיוחד :
(כח ) ענין מיוחד י אל הבקשה מאת האל ית׳ כצורת י״ח גרנות  /כי נ׳' מ שאחרי
תפלה סתם כיונו אל י״ח הברכות ( :פב ) העמידה * העתקה « המדקדקים על
עדן הפועל כאערס פועל עומד  ( :כג ) והעליה והירידה • כאמרס הטעם למעלה
או למטה אולי בלשון הערב הועתק על אופן אחר  /אלא שליבוה לכוונת המאמר :
והנה רוב השמות הללו קשה להעתיקם כל״א והא לך באורם ( :א ) העצמות * צ״ל
הקנין  /ווערגוס  /נל״א צייע מארע  ) 3( :השם הישר י קאווס ריקטוס  /זיא
ער שעי

מרות הגיון
השם הנויטת נד) השכם הבלתימנמג כה cה #ם הנגזר< 0
המשיל הראיון גס דרנסתרים ( ח ) הכנדכם ; ט ) השמור!-
יהירדפימגי ) יהנבדלים (*יא ) דחשם ה־־זמשתף במחלט ניב)
המאמר אשר־־־הרנב הרכבת באור ותני (יסד־זיימם הנאמר
בהסכמה *‘גיד ) השם המספק נמו cהעזס הנאמר בכייל ויחוד
(טי) השם המשאל ניז cהשם הנ^ תק ♦ ’ Tי
שער

יד

העם דבור* מהסכמת הקךמוניכם מחכמי האמות ( א>
השלמות • הוא שם משתף • .יפ 1ל -Sgגי עמנינש «
הראשון
עישטי ענדינונג אדרדער נעניפאל  ( :ג ) השם הנוטה י קאזוס אבליקוים4
דיא איבויגיענדיגונגן ( :ד ) השס הבלתי מגיע י מחין פריוואטיווס ( :ה ) השט
מנזר י אקטיפוס אונד ריציפראקוס  /טעטיגי אובד צורוק קעהרנדי ווערטר :
(ו ) המשלהראשון ♦ מודוס אינפיניטיפוס  /אונגשעימטי ארנ( : 1ז ) הנסתרים♦
פיונומינא  /פירווערטר  /וכןהכנוייס ( :ט ) השמותהנרדפים י סינומינא0
גלייך בדייטנדי ווערטר ( :י ) הנבדלים • פרשידן בדיינטדי ווערטר  ( :יא)
השסהמשותף במיולט • כלייך לויטנדש ווארט✓ עקווי וואיזוס ( :יב ) המאמר
אשר הרכב הרכבת באור ותני  /איין ערקלעהרונגש ווייז אדשגדרוקטי רידנש ארט ;
חסרכאןהמאמר אשר הורכב הרכבת ספור! ובלעדי גנללן אתה מוצא י״ח וכפרטן
אי אתה מוצאאלא י7׳?  :הרכבת ספור  /איין אורטיילש ווייז• אוישגדרוקטי רעדנש
ארט ( :יג ) השס הנאמר בהסכמה ״ כלייך צו קומנדס ווארט  /נומין קויווני :
(יד ) השם המסופק * צמייפלהאפטש ווארט  /נומין אמבינוום  ( :טו ) השם
הנאמר בכלל ויחוד • איין אלנימיינס אונד צו גלייך בזונדרש ווארט  /נומץלאטי
עט שטריקטי נומין ( :טז ) השם המשאל * פרבלימטש ווארט  /אלליגיריקוס :
(יי ) השסהנעתק ״ איין אנגלייטטש ווארע * נומין דירירזאטוס :
(פתיחה )
בשער הזה יציב הרב גבול וחבל חכמה וחכמהונושאיהם  /כפי אשר
היו הלמודים ההם בימיו  /ולא דבר מהם ני אס באור המלות
לבד נאשר הקדים בפתיחתו לספר הזה  /שלא היתה כוונתו כי אס להודיע לשר אתל
הנרצה במלות אשר ישתמשו בהס בעלי ההגיון לגל ולא לצלול ביס החכמות ולהגיע
עד מקורס * ואתה הקורא סא כלתה נפשך לדעת גדר כל חנמה וחכמה וענינה כפי
מה שהוסיפו אחרוני החנמיס וחדשו דברים יקרים ונחמדים מימות הרב ז״ל עד עתה /
לך נא אל מאמר המדע  /אשר חברו הרב החכם הכולל הרופא מהור״ר אהרן עמריך /
ודעת לנפשך ינעם  /ומתחלה אמרתי להעתיק לך פה את כל הנאמר שם צוף דבש
סשרי נועם  /יג הקונטרס ההיא קטן הכמות ויקר האינות  /ולא נדפסו ממנוע
אס

מד

שער יד

הראישיון הוא הכה אשר יהד ב 1האדכס ♦ אישר־־־ביו ישכי^
המשכלות ולמוד המלאכות ויכיר המגנה והנאה♦ וי 5ןךא זך־ז
הנחי הדיור*' רקדא’ גפ~£כן (ב) והנפש המדברות * ויה ענק
השני הוא המשכלעצמ * 1אשר ככר השכילהו האדם* יקיא
זי־־ז הענקגם־־כן< ס ' הדבור הפנימי ♦ והענק הזשלישי' הד^
המליצדה בלשון מהענק ההוא הנךשכש כנפש* * ׳ רקראזד־־ג
יה״ענץגי־כ ( י ) והדבור החיצוני י ובעבור שזארתהמלאלד־ז
אשר־־הניחה אךיסטומלוס והשלים חלקיה ' בשמנה הפריס •
ההן לכח המידבר♦ והוא הדבור הפנימי♦ דרכים במשכלות ♦
עד שתשמרהו מן־־הטעות♦ ותדריכהו א״הישר♦ עד שתגיע
האמרת בו♦ #
שתגיע לו
האדכס
מה־שפכח
האמת '♦ jיכיל
לו
v VI T
— •~ v
“ TT T
*־ ; v
M •; . X
משתתפים ;לכל הלשונודת ♦
דרכים
ותתזיזאת המלאכוה ג״כ
״  :־־ • :
־■־ «• • • T
TT
 : • :״• (
_יךריכו בהם הדיור החיצוני אל הישר♦  .וישמרוהו מן־־הטעות
עד שיהיה מה־שתליק יו הלשון נאות למה־שבנפש וימשתוה
לו ♦ עד שלא־תוסיף המליציה על־רהענין" אשר־־כנפש* ♦
ולא־תחסר ממנו• ♦ הנה בעבור אלו העניניכס אשר תועיל
זאת המלאכה * קראוה מלאכת ההגיון * אמרו מדרגת ( ה)
מן־השנל’ 4כמדרגת מלאכת הדקדוק ני)
מלאכת ההגיון

מ!
אס מעט /אלא שלא רציתי להרחיק את עצמי מנוונת הרב ז״ל יותר מן הראד /
אחרי שלא כאחי כי אס לפרש את דבריו :
(א ) השלמות ״ בחכמות ובהנהגה  /ני הוראת הדבור ענין דק ונשגב מהמון האומות
הפחותות  /אומותהשלימותבל׳׳אפאלירעיפעלקר ( :ב ) הנפשהמדברת♦
פרשעענדיג״?עלי  ( :ג ) הדבור הפנימי • הוא מחשכת הנפש המדברת ערס יוציאנה
האדם כשפתיו אל ( :ד ) הדבור החיצוני • והואהבעוי בשפתיס אשר על ידו יבין
השומע מה שנלב המדבר ( :ה ) מלאכת ההגיון ♦ ( דיא קונשע דערדיאציקעיק ) 1
והיא מורככת משני חלקיס  /חלק א׳ ממנהתישר הנפש המשכלת והדבור הפנימי /
וחורה דרכי ההקש והמופת ותראיה כמו שקדם  /ותלמד לאדם להבחין כין האמת
והשקר  /העונוהרע  /והנאה והמגונה! כפי מה שנכח האדםלהבחין י וחלה י׳
מחנהתישר הדבור החיצוני בערן כולל לכל הלשונות כלס  /ותורה לכעא בר3
«חשכות השכל ורעיוניו בערן שיסכים הדבור החיצוני והבעוי  /עש הדכו^  3ו
ולא יוסיף עליו ולא יגרע ממנו על שיבין השומע את כוונתהמדבר מכצ מןה

יי*•כל

מלות הגיון
מן־יהלש־ו [ " והישבש מלאכה אצל דהק׳וךמים ישם משתף *
לשליה}• על־נד ( ז ) הנמרה שוטרת רפילוהו גמ־בן׳על  -בל
המעשים המלאכתים • ויקראו• כל  -חכמה מחכמת הפילוסונטא
מלאכה עיונית ; ויקראו כל־־אחת מהננריות וההצגות ו -מדד
'שדומה להן ♦ <  cnמלאכה .מעשית * ושם ; ט ) הפילוסופיא
שם משתף * פעמים}יקראו־־בו מלאכת הכופרת * ופעמינש
יקראה־בו החכמות* ויפול אצלם השם חזה על־־־שתי חכמות *
וקראו• אהת״מב׳ החכמות * הפיאסופיא העיונית 4והחכמה
האחרת• הפ* לופ 1פיא המעשית * ותקרא גכם־נן פילוסופיה
אנושית ♦ ותקרא" גם־־כן החכמה המדינית י  -והפילוסופיה
העיונית נהלקת לשלשה הלקי״ם * החלק האהד הלמוךית ז
והמבעית * ודואלדזית ♦ אמנם החכמה ’ הלמוךית * לא תעין
בגשמים במה שהם עליו ; אבד העין בעטנכס משלליכש ♦
גי )
מהמריהם ♦
עכב־דדורתיהענינים
ד־זהם
בד^ *תי
נכצאיכם
•יV ' * t T
•
;V
*T ; * T
•• T
• י
• • ■ן •
(יא ) כי אס בהיפר וחלקי החכמה אשר  -הס שרשיה* ארבעה
הם ♦ והס (יב cהכמת המספר נע* ) וחכמות השעוריכס/ל)
וחכמת
וחסרון ( :ו
) מןהלשון " כמושפישר .מלאכת הדקדוק בלשון מיוחד את כל אפר
יבטא האדם
בשפתיו
/
כן
חישרמלא׳כת
ההגיון
פעולות השכל אס במור הפנימי ואס
בדבור
התצוני
באופן
כולל
לכל הלשונות נאשר אמרנו  /מלאכה בל״א קונשט :
(ז )
חכמה
עיונית
י
ואז
יפו״לשם
מלאכה
על
ההזמנה בנפש לחקור להשיג ולבאר
במופת
אה
כל
אשד
נרצה
לאמת
בחכמה
מן
החכמות ( :ח ) מלאכה מעשית • היא
ההזמנה
באברי האדס לתקן « משי מגרות או הקצבות וכדומה  ( :ט ) הפיליסופיא י
מלה
יונית
/
תאורה
אהבת
החכמה
/
ויצא
להם
השם
הזה
מחכס
אח
דשהיו תלמידיו
קוראים אופו
זופזס ר״ל חכס  /והשיג אין חנם כי תם השם לבלו  /אגל קרוץ מחומר
אץ ראוי
לקרותו
ני
אס
פילוסופיס
ר״ל
אוהב
החכמהוחפץ להשיגה ( :י ) מחמריהס י
כלומר
שהלמודיח
לא
תחקור
על
הגשמים נמה שהם מודכביס  /מתנועעים  /כבדיס
או
קלים
/
לחים
או
יגשים
/
בי
אם
כמה שהם בעלי שעור מוגבלים מאורך ורוחב
וגובה
/
דהיינו
שתשלול
התארים
הללו
מן החומר וקעין גנם ( :יא ) כיאסנחומר♦
יי< אס
שבטבע הנמצאות לא ימצא דגר מוגבל בעל שעור ני אס חומר מורכב
?וה *׳ /
׳והוא קל או כבד  /קר או לס ונו׳  /מ׳׳מהלמזדית לא תעין בגשמים לפי
^ נאי
נמצאים
כי
אס
נענעי
® שעור לבדם  ( :יג ) המית המשפר ; ( רעכן
זדעת
?
אר־טמיטיקא
־
:
(
יג
)
חכמת
השיעורים ״ מעש קונשטניאורדטריא :

&ער יד

מה

וחכמת הכוכבים וחכמת חבור דדגגו -נים והוא חמו ^ -קא ♦
ויקראוכל־־י -אלו החלקיכם החכמדי־ז השמושיות והחכמות
המבעית תשן בגשמים הנמצאים במבענטו) לא ברצון 1האדם
כמיני המקורים * ומיני הצמחים ומיני בעלי חייט #הנד־ז
החכמה הטבעית ♦ העין בבל־אלו
■ ובכלי מה־שץמצא בהם ♦
רלבמהייהס כלם וסגלותיהס 4וסבותם* וינל״מהשימצאו•
הם בו • ' כז־מן והמקום והתנועה’* והחכמה' האלהית' תחלק
לשני חלקים * אהד מהם’ הוא העיון בכ״ל נמצא שאינו גשם
ולא  (-טס נח בגשם והו• ^ חךבור ניס במרת שנתלות באל
יתעלה
(יד ) חכמחהכוננים • אסטרונומא  /שעערן קונדי ( :טז ) לא כרצוןהאדם *
כלומר שהחכמה הטבעית לא קעין כפנינים משוצלים מחמריהס כרצוןהאדם  /נמו
החכנו 'הלמוז־ית ! כי אם בחמריס כפי מה שהס כטבע עס כל תאריהס בנכדותוקלות /
ממעהומנוחה  /קור וחוס /ובדומה  /היא הנקראת פיזוק  /נאטוהרלעהרי "
ונדרך אתר יש לפרש לא ברצוןהאדם  /ר״לשהטנעית חעץ בגשמים טנעיוח לא
משמים מעשים כמלאכה כרצוןהאדם  /וזה הדרן מקובל ומסכים עס המלות אכל
לאעס הטעמים  /ני מדוע לא תעין החכמה גס על הנשמיםהמלאכתיס  /נאשר
עשוהאחרונים  /ויחדו חלק מחלקי החכמה הטבעית אל הגשמים הטבעים כפי אשר
נשתנו כרצון האדם ומלאכת ידיו • * ) הגהה ) נאום המגיה וו מנוכתהרכהמפרש
ז״ל נפלאת היא בעינינו כי הנההרמ׳׳נס דנר ילכר הוא בזה מהפילסופיא העיונית
כמושהתנה ואמר והפילסזפיא העיונית נחלקת לג׳ חלקים זלפ׳'ז בהכרח כווצחו על
פעולת השכלהעיוני  /והנה זה החלק מהשכל אין נחו לעיין ני אס נדבריםההכרחיים
(ר״ל אשר מעשי האלהיס המה ואין נח ניד האדם לשנות כסדכר ) ולהכריע בהם
האמה מןהשקר  /כמו שלשכל המעשי אין נח להשכיל ני אס נדנריס האפשריים
להעשות ולהשתנות ע׳ ,י אדס ולהכריע נו הטוב מהרע  /נמ״שכ החוקר ( נראשיוך
י
לששי )  /וכיב הרב המורה ( כשנילראשון ) ז״ל ואין כהכרחי טוב ורע כלל /
ר״ל
כדברי׳
ההכרחיים
אשר
מעשה
אלהיס
המה אין נח כשכל המעשי לעיין נס להרע
או להטיב כפיטכעו אשר הטבעעליו  /ולפ״זא״כ הנה מנוכח הרב נשאר מעל4
אכל נפי אשר דכיתי פא״פ עס הרג ז״ל אין נפשו אל החלוקה אשר חלק החוקר את
השכל לשתי מחלקות שהם השכל המעשי והשכל העיוני  /ושהמעשי מעשהונאפשרייס
ונלמושנלוהיו יתוארו כטוב ורע  /והעיוני מעשהו כהכרחייס ומושנלותיויתוארו
כאמתושקר  /עכ״ז לא הסכים הרבז״ל  /ומפי השמועה למדתי כי לא העמיק הרב
ז״ל לעיין נספר החלות אשר משם נובע דנר החלוקה הזאה ע״כ לא עמד טעמו נו
ואני נכר הכרעתי מציאות זאת החלוקה בח ופחים נאמנים יער! מה שכתבנו בהקדמה
השניה לזמירות אסף  /ענ״ה ;(טו ) נח נגשס * נווו הנפש המשכלת כאדםנל

מלות הגיון
יתעלי־־! ' שמל 4ובמלאכים גם־נן לפי דשתם • כי־־הם לא
יסבת ניה ) שהמלאכים גשמיים אכל יקראו" אותם השכלים
הנפרדיס ♦ .ירצו• מרה שהם נבדלים' סן־החימר ♦ ודרחלק
השני בחכמת האלהיית״העיון בסגיות הרחוקות' מאיד ♦מנל־
מה שיגללו• עליו שאר(יט) החכמות האחרות* ויקראו• גם־כן
את החכמד-ז האלתית ( כ ) מה־שאהר הטבע 4הגוה כל^~
אלו• הן' החכמות הראשונות * ואולם מלאכת ההגיון  ,הנדה
אינה אצלם מקלל החכמות 4אכל־היא כלי לחכמה* אמרו
שלא  .יכשר ללמודאו־ללמדנכא cעל־הדר כי־־אם במלאכת
ההגיון ״* כי־היא ( י ) .הכלי לנל־דגר ולא מן־הדבר" ואולם
יהחכמה המדינית תחלק לארבעהה חלקים ♦ הראשון‘ הו *4
והשלישי
היית4
הנהגת
והישגי נכד )
האדם״־ ;נפשו4
הנהגת
( כגi
;־־־ ; י •
־ Tי
־־* ; ▼־־
; *" •• •
״ TTT
־* ; T
הנהגת
<נוד שהיא דביקה עם החומר  /כי אחרי הפרדה ממנו חשוכ להיות עצם כנדל  ( :יו)
נמה שנתלה • ר״ל הידיעה במשיגי האל בפי האפשר לאדם  /מה שנתלה כאל  /בל״א
וואש גאט אנלאנגט ; אדר אנהענגט ( :יה ) שהמלאכים גשמיים • כלומר שלדעת
קצתקחכמיס מלאכי אלהים אינם נבדלים מכל גשס  /והס כעלי גשם זך ונהיר ונקי
יזכלח 6רון  /ולדעתם הנפש המשכלת אשר למלאכים היא נח נהגשס ההוא הנהיר /
אכל יולויןו עליהם רוב החכמים ואמרו שנפשות המלאכים נבדלות מכל חומי יהיאוס
השכלים הנפרדים ( :יט ) החכמות האחרות • ר״לשתעין במשיגי הנמצא ככלל
בענין שתכלול השנות הרחוקות והידיעות הכוללות לגל חכמה ולגל מדע ( :כ ) מה
שאחר הטבע י ר״ל «ה שהוא יותר כולל ויותר נשגב מן החקירה בטבע התמרים
הנמצאים ומשיגיהם ( :נא ) על חדר * צ״ל דכר  /ואפשר שכית תלמוד החכמות
גקרא חדר בערכי ( :ככ ) הכלי לכל דברולא »ן הדבר • ר״ל ני מלאכת ההגיון היא
הכלי לכל חכמה  /ולכן אינה מכלל החכמות  /כסו שהכלי לנל^דבר אינו מן הדבר
בעצמו ( :גנ ) הנהגת האדם נפשו ״ ויען לעהרי בצ״א  /עטיקא • והיא
ידיעה המועיל והמזיק העוב והרע לאדם מצד היגתו אדם מורכנ «חומר ענוד
וננש שבלית  /נוצר « את יוצרהכל ומקכל מאתו ככל עת ובכל רגע חשדיס טוב־ם
לאין מספר  /ולא די כידיעת הדכריס הללו יכ אס צריךשילמוד וירגיל את עצמן
לבחור בטוב בלי עצלות ורפיון ולמאוס כרע ככל לבבו ( ג*׳'ת על שישוב כמועכע
אצלו ( :נד ) הנהנת הבית  .ווירעשאפע קונדי* עקונומיע  /והיא ידיכת
הטוב והרע והמועיל והמזיק לאדם מצד היותו בחברת כני ביתו העוזרי׳ קצתם
את קצתם להניע אל הטוב והמועיל  /ולהרחיק את הרע והמזיק מכלם  /והס
אונות האדם מצד ץע תו בעל או אשה  /אב או כן אח ואחות  /אדון או עכל ,
ני

1

שער יד

מו

(נה ) הנהגת המדינה 4והרביעי נכו) הנהגת האמה הגדו־לה
או האמות ♦ אמנם הנהגת האדם נפשו 4היאשיפנה אותה
אל ה ^ דות הנכבדות '♦ יסירמ ^ נהה^ היתיות♦ אכם היית
שכבר הניעוה ♦ } המתת הן< כס התבוניות' הנפשיות שתגענה
בנפש עד־־שעור היותכם ליקמן ותסדרנה מיה־זן הפעלור־ו♦T
והפילוסופים יתארו המתת במעלות ובפחיתיות’ 4ותקראנדה
המתה התשובות נ כח cמעלות המדיום * ' והמתות המגנורז
( בט cפחיתות המתת♦ .והפעליווח הבאות מהמדיות החשובות
הקראנה  -טובות ♦  .והבאות מהמדוו  7המגנ 1ת תקראנה רעות♦
וכן יתארו• א ) הדבור ג׳נ ♦ והיא ציור המשיכלוו־ת במעארת
ובפחיתיורת ונאמד מעדות דבוריורת ופחיתיורת דבוח־רק-
ולפילוסופי ספרים רבים במדורת 4ונל־הנררגהעד־זיג־־נה
האדם זולתוינקראה (לא ) חק • ואולם הנהנת הבירה היא4
שידע אץו־־־־יעזת קצתם את קצתם}• במה יסתפקו עד שיכשר
הקון ענינם לפי הינלת וליפי
העדניםהדאוים בזמן ההוא
ובמקום ההוא ♦ ואולם הנדלגת יד מדינה ♦ הגה היא־־חכמידה
תקנה
נעליה
ידיעת (?1ב )
ההצלחה
ה״אמתית ♦
ותראה
להם
 ; VI; VT
4:T
 T T ;-; T״* • -
 :־־ :
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ההתפשטות
פי זהו הנהגת האדם את ניתו ( :כה ) הנהגת המדינה » פוליצייא " והיא
ידיעת הטוב והרע המועיל והמזיק לחברתבני אד® נמדינה  /ואיך יתנהגו אלו
נגד אלו נצדק וביושר  /ואיך ישנו גטח מיראתאויב  /והדומה לזה ( :כו ) הנהגת
האומה הגדולה י שטאט קיגדי  /פוליטיק  /והיא ידיעת הג 1ונ והרע המועיל
והמזיק ממדינה למדינה ומאומה לאומה  /מחי יעזרו ומחי יעזבו אלו את אלו /
מתי ישמיעו קוליי׳תרועת מלחמה ומתי ישכנו בשלום יחדיו וכדומה  ( :ני ) התכונות
הנפשיות נצ״ל * כלומר ההכנה מפש וברצון  /והשקידה וההתמדה על ההכנה
ההיא  /עד שתשיג להיות קנין מפס זרגילוח לסדר המעשי® והפעולות על
ידיה  /אם לנחור מ 1ונ וננאה! או ברע ובמגונה  ( :נח ) מעלות המדוח •
נהן התכונות הנפשיות והקניגים לאהונאתהטונ והנאה ולזנקה נו  ( :נט ) פחיתות
הטדוח " והס התכונות והקניניס אשר על ידם ימאס האדם בטוב וינח ר נרע
לאהנה אותו ( :ל ) הדבור ג״כ • כלומר אף קנים השכל והדבור הפנימי
קצתס !ועולים וקצתס פחותים  /ני המדותשונר הרב הס •ושיני הרצון הנמשכים
אל הנחירה הנפשית ואולם המעלות הדנוריות הם משיגי השכל וההשגה  ( :לא)
וזק י הוא כל מצוה שצוה המנהיג את הסר למשמעתו  /וביחוד אם יצוה האדם
כמנהיג

מלות הגיון
■ ) ההתפשטות בהגותה וידיעת חחןה האמתית  .ותראה
(יי
להם הההפשטורח בשגזירה־ז ממנה והשתמש במדותיהכם
■ אותה ' ♦
בעזיבת ההצלחה המדמה♦ נלד ) עד של ^ ־־יתאוו
זלא  -יחיו נפשם בה  %והבאר להם הרעה המךמה עד״אשר
לא .יכאבו בה ודא יעזבו’ א 1תהז♦ וכ \תטךז (לה ) דדכי־לזישר
( ) יסדת־־בם קבו -ציהם סדור נאה וכן" חכמי האמות השלמות
יניחו הנהגות וךרכים לפי שלמות בל־איש מהם ♦ ינהגו‘ בהם
עבדיהם הפרים" למשמעתם 4ויקראו אותם נמוסים  .והיו
האמות מהנהגים בנמוסים ההם ♦ולפיאסופים בכד־אלו■
הדברים ספרים הי־בה שבנר יצאו בלימון הערב ( א cואולי
ל .איצאו יותר מהם ♦ והנה ג 4ה iאיננו צריכים באלו הזמנים
אל־כל  -זה ♦ ר״ל דוחק ים הדתות והנמוסים והנהגת האנישים
דהדבריםישהתבארויעניניהם v t vבזת
אלהייים* ;t v1ונד
בעניגים
• ; ; ׳*
;• * ; ז -
־־״ ; • t
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השער
המנהיג לשמור המצוה •ובלי שידע סבתה כי אס לעשות רצון המנהיג כעדן
שאמרו חדל חקה חקקתי כו׳  :ההצלחה האמתית • יש לך טוב אמתי ורע
אמתי וטוב מדומה וגס רע מדומה  /והנה ע״י הטוב האמתי והרע המדומ' נדע
אל ההצלחה האמפית! זע״י הטוב המדומה והרע האמתי נאגד דרך ההצלחה
האייתית  ( :נג ) ההתפשטות ׳ מה שיקרה אותם ע״י הגעת ההצלחה הוא :
(לד ) עד שלא יתאוו אותה! אחרי שידעו וישיגו כמה מן הרע האמתית קנוא
להט «ן ההצלחה ההיא המדומה ( :לה ) לדני היושר • בדברים שדן אדסלחנירו
למען ישנו אנשי המדינה בהשקע וכעת ויעזרו קצתם את קצתם כפי האפשר :
(לו ) ישודרו נס קבוציהס סדור נאה  ,בעדני כל איש ואיש  /ובעניני קכוציהס /
ולא יתנגדו קצתם לקצתם  /ולא ריצתם לקנוציהם  /כי אס כל איש על מקומו
יבוא בשלום> וגס הקנון יהי׳ נכון וקיס ( :ל! ) ואולי לא יצאדיותר  /כי להג
הרנה יגיעת בשד  /ובאמת פל מה שכתבו המחברים בלשון הערב מדברים הללו
שאול הוא אתם מאת ספרי אריסע״ו היוני ולא חדשו בהם דבר  /כי יראו לנפשם
להושיע או לגרוע סברות היוני הזה 4כאלו רוח ה׳ דבר ונ ומלתו על לשונו /
וכמעט שלא בדקו אחר טענותיו כלל  /ונל חקירתם והשתדלותם לא הי׳ כי אם׳
להבין את דנריו ולהעתיקם מלשון אל לשון  /וא״כ ראוי לכל משכיל באמת שיקון
נשסריהס י* (לא ) איננו צריכים באלו הזמנים כו׳  /ני תורה צוה לנו משה ה־א
המישרת את דרכינו בעדני האלהיס ובדרכי היושר בין האדם לחבירו  /ואין לנו
ני אס להגות בה וללמוד ממנה את המעשה אשר יעשה אופס האדם וחי בסס /
1ת© בהנהגת המדינה! גס היא לנו ללא עזר וללא תועלת כל עוד ששה ישראל
פזורה

שעד

ידלב

$שעך שבעה מנשרים שמורת * והס י א cהנה המדבר ( ב).
הנפשהםדנית לג ) הדבור הפנימי כי ) רהדבור החיצוני (ה)
* דההגיון לי ) מלאכות עיוניות ( ז ) מלאכיות מעשיות ( ח)
, 4פילוסופיא (ט ? פילוסופיא אנושית גי ) החכמה הלמודיתניא)
השמושיות גיב ) החכמה הטבעיתגע )החכמה האלהית (יי)
גזה שאחר הטבע נ cmהנהגת האדם נפשו נטז ) הנהגת הכ! ת
<יז cהנהגת המדינה ניח ) הנהגת האמרה <יט) 'חקימ/ס
נמוסים" נא ) המרות ננב) התכונות הנפשיות (ני) המדות
המעלות (ני ) המרות הפחותותגנה ) פעלות טובות (נו)
גנו) פעלות רעות ננז) מעלות דבוריות י ונל־שערי זיה־
שיכלדיו אלס
וכד־השמות
עשר ••הם♦
ארבעה
המאמר
; . : *V
— *•
> T:
T T
ך •T T
— — - —.
השערים י♦ קעה המה ♦ וכל א^ ה השמות הכוללים הנופלים
על־ההגיון ונהם נ״כ קצת שמות שמסכמים עלה ם בחכמת
הטבעית
פזורה נין האומות tואין מאתנו מנהיג נאומה ומושל כמדינה ני אם כלנו כצאן
תעינו לאשר יהי׳ שמה רוח הרודף ללנת ( :א ) הנח המדנר י לער פרשטאנד
אינטילליקטוס ( :ב ) הנפש המדנרת • דיא פרשטענדיגי זעלי  /אנימא אינטיל"
ליקטואליס  ( :נ ) הדנור הפנימי  /דיא גידנקי קוגיטציא *( .ד ) הלנור החיצוני
ליא רידי  /אוראציא ( :ה ) ההגיון ״ דיאליקטיק  /ארס דיאליקטיקא  ( :ז)
מלאנות עיוניות  /בטרנטנדי קינשטי  /ארעיס שעיקולאטיהי ( :ז ) מלאכיות
מעשיות • מענאנישי קינשטי  /ארעיש מינאניקי ( :ח ) פ״לוסוהיא אנושית /
מענשליכי וועלט ווייזהייט  /פילוסופיא הוחינא ; (  0החכמה הלמודית • דיא
גדעסין לעהרי  /מאעימאטיקא ( :יא ) השמושיות  /הילפס וויסנשאפטן /
סציינטייאינשערזמיכטאליס ( :י ) 3הטבעית * נאטור לעהרי  /פיזיקא  ( :יג)
האלסית  /לעירי פון נאט! שציינטיא דומינא ( :יד ) מה שאחר הטנע /
מיטאפידקא ( :וע ) הנהגת האדס נפשו  /זיטןלעהרי  /עעיקא  ( :טז ) הנהגת
הנית tהירעשאפטס קונדי  /עקמומיע ( :יז ) הנהגת המדינה tהוליצייא :
(יח ) הנהגת האומה* שטאטס קזנדי * פזליטיק ( :יט ) חקיס ׳ גיזעטצי /
ליגיס ( :כ ) נימוסים י גנרזיני  /יישוס ( :נא ) המלוק  /זיגוין  ( :מ)
התכונות הנפשיות  /ליא זיט־ן  /האניטודיניס מוריס ( :כג ) המרות המעולות
דיא גוטן זיטן  /טוגנדן ווירטוטיס  ( :נד ) המדות הפחותות  /כיון ויען /
לאסטר  /היציא  ( :נה ) פעלות טובות • גוטי האנדלונגן > אקציאניסינוני :
 ( .ט ) פעלות רעות  .ניזי האנדלונגן ) אקציאני מאלי  ( :נו ) מצלות דגוריות /
פרשטאנדס

\

מרות הגיון
הטבחית והאלהית והמדינית ♦ זי -זדמה־־שר ^ תי לןכר 1־*
*
ואולם ״ 'יאות
אל־הכונה
אם־ירצההאל :
T:
V
T T•
•;
ע•• T
פרשטאנד® קרעפטי  /ווירטוטיס אינטילליקטואניס :

פיעל תם

ונשלםצדק

!זמר אחס ראו רב טובי לביתישראל  /ושלומי אמוד ישראל בחנו עלילות ,׳ ני
מעודי אני דורש טוב לעמי זה דרכי מאז ללמד גני יהוד ' דעת חפי סופרי׳וחפי
הפריס אשר העתקתים והעליתם על מכבש הדפוס למען יעמדו עליהם כל שותי מי
ממנמשוקת החכמה  /והחינורי׳ הנדפסי׳על ידי ה״ה נקובים בשמות נס ' שרשים ל׳' א
בסופו  /סן אז הגדלתי מעשי והדפסתי ס׳ המדו׳לאריסט״ו עם ביאורי עליו׳ גס שמתי
בוסהוח ג׳מלקיס אפן» ׳ וס׳ד״ר/ווה ספר מלות ההגיון/וש׳מהלך השלימות ועוד
ילי נטוי׳ להדפיס ס׳הזהרחינורא חדנא  /ופ׳חכמת המראה דיאופ״טריק בלעז  /ונכר
ללתה על לבי לחבר ג׳חיבורי ' נדולי׳עלדיקדוק לשון הארמי כעין ס׳ המנללוהשרשיס
שפת אמת  /אן בראות רוב המון נ״ימושכי ' את ידיהם נוקדן הספרי׳  /ורבי׳ מתחסד ,׳
הלומדים ע" מ לקבל פרס ושכר עוה״ב נושים כילותס נאדר החסידות הלזה לאמר מי
יתן ונלמוד בספרי׳הישד  /מאסו דעת לא יחפצו נתבמ׳ואין עינם ולבם כ״א לקבל פרס
ונבר קראני כי באתי בית נגיד חסר תבונות שיתן ידו לקחת במקח העתק ס׳האוקלידוס
לנשיודפס  /ושאלני אס יזכה נו לעהי׳ב/ושאלתיו המ שווה עוהיב אז הגדיל פליאה ואמר
ע 1ה״ב אין שיעור לשרו  /עדתיו השאלתי מאתך לחת מחיר הספר בלי שיעור הלא קצוב
הוא א׳ריט שאין ערכו שווה כלום בערן נמול עו״הב  /וענ״ז הפיר את עצת ,כי נפשי
נחלה כמה שהחילותי ומשכתי אח ידימהדפישז  /והנה הסכל הכילי הלומנערבטוב
«נעליו  /וכהנה רוב המון העשירים « קמצים במקנה הספרי ' (ומרבים בתענוגות נ״ת
כבתו'והי ' טנור ונבל ותיף וחליל וייןישחיהס ואת פועל ה׳לא יביטו ) זולת מתי מספר
לא כדר ראיתי בגי עליה היתנדדס בעם לתת לכסן) מוצא לספרי׳ והמה « ומטים4
ופתה *' ינס אישים אקרא הגה נא זקגתי ושבתי לא ידעתי יום מותיוחיבורי «ם אחכם
והמכשלה הזאת תחת ידי׳ ב« ״דאיןא7ם פוחד עלד״תאא״כנכשלגס׳ והנה אינני
«תירא מהישריס בלבותם ׳ כ״אמימעיס עקלקלוחס והם נ׳ משפחותבישראל
החנסי ' להרע׳ א׳ מאמיני דמות כויגות  /ב׳מחפשי ה«ומיס לא סאי זה כראי זה הצד
השוה שביניהם ששדמס יסלפו דברי צדיקים  /וככר שלתנו אמורה שמחשבות ב״א ואיונת
לננס הס כמו נטיפים על תלמישדה  /ומליצות הספרי׳ הס כמו גשמי׳ מגדלי הנטיפים
למיניהם התלם הנטוע באושים יעשה באושים והנטוע ענד יעשה ענבים נכתו׳יערוף
כמטר לקחי  /על כן אין מעצור ל« ליןלש« ןר מוצא שפתו מפניהם עד שאפי׳התורה לא
יכלה להשמר מפניהם כי מקום האחדות שממ השילוש לנעליהשלישים  /עלהראשונים
׳אומר צא תתלו בו נוחי סריקי ני לא וגחשניתי מחשנותינס  /ואל הכת השנית אומר מי
זה נפשו לא ישרהבמליצת,יש^ ד משפטי צדק וארנא יהינת לי׳עד שנת תקנ״ה והמאחד
לשאולאין בדבריו ממש ופל דבריו לאאשיכנז  /והמגאר מליצותי כתורה וכמצו׳ 4ידינהו
יזמי׳־׳ית לכף זנות וינתב בנתב ביתישרן! לחיים היום יוס נ׳ צוס גדלי ' תקנ״ז לפיק
 1נרי 73נרש ען 3לפען גצעיר יצחק לבית לוי איש סענאב♦

