
  15עמוד , ם"י אמונה של הרמבעיקר ג"י

  שלילת הגשמות: 'עיקר ג
  

   י פרק סנהדרין מסכת ם"לרמב המשנה פירוש
 שזה, והוא. ממנו הגשמות שלילת השלישי והיסוד

 מאורעות יארעוהו ולא, בגוף כח ולא גוף אינו האחד
. במקרה ולא בעצם לא, והמנוחה התנועה כגון הגופים
 והפירוד החבור השלום עליהם ממנו שללו ולפיכך
 כלומר, עפוי ולא עורף לא העמיד ולא ישיבה לא ואמרו

 בכתף ועפו מן עפוי כי חבור ולא, עורף והוא פירוד לא
 ואמר, בהם להתחברם בכתף ידחפום כלומר פלשתים

 ואשוה תדמיוני מי ואל', וכו אל תדמיון מי ואל הנביא
 מה וכל, לגופות דומה היה אז כי גוף היה ואלו', וכו

 ליכההה כגון הגופות בתארי מתאריו בספרים שבא
 דרך כולם הם בזה וכיוצא והדבור והישיבה והעמידה
. אדם בני כלשון תורה דברה שאמרו וכמו, השאלה

 השלישי היסוד וזה, הרבה זה בענין אדם בני דברו וכבר
 תמונה כל ראיתם לא כי' שנ מה עליו מורה אשר הוא

 כמו שהוא לפי, תמונה בעל אותו השגתם לא כלומר
  .גוףב כח ולא גוף לא שאמרנו

  
   א פרק התורה יסודי הלכות ם"רמב

 ה"הקב שאין ובנביאים בתורה מפורש הרי: ח הלכה
 בשמים אלהים הוא אלהיכם' ה כי שנאמר וגוייה גוף

, מקומות בשני יהיה לא והגוף, מתחת הארץ ועל ממעל
 תדמיוני מי ואל ונאמר, תמונה כל ראיתם לא כי ונאמר
  . גופים לשאר דומה היה ףגו היה ואילו, ואשוה

  
, רגליו ותחת בתורה שכתוב זה מהו כן אם: ט הלכה

 וכיוצא', ה אזני', ה עיני', ה יד, אלהים באצבע כתובים
 שאינן הוא אדם בני של דעתן לפי הכל, האלו בדברים
 בני כלשון תורה ודברה/ הגופות/ הנופות אלא מכירין

, חרבי ברק שנותי אם שנאמר, הן כנויים והכל, אדם
, משל והכל משל אלא הורג הוא ובחרב לו יש חרב וכי

 לבושיה ה"הקב שראה אומר אחד שנביא לדבר ראיה
 משה, מבצרה בגדים חמוץ ראהו ואחד, חיור כתלג
 ובסיני, מלחמה עושה כגבור הים על ראהו עצמו רבינו

 אלא וצורה דמות לו שאין לומר, עטוף צבור כשליח
 דעתו אין הדבר ואמתת, ובמחזה הנבואה במראה הכל
 שאמר וזה, ולחקרו להשיגו יכולה ולא מבין אדם של

  . תמצא שדי תכלית עד אם תמצא אלוה החקר הכתוב
  

 כשאמר להשיג רבינו משה שביקש זה מהו :י הלכה
 של המצאו אמיתת לידע ביקש, כבודך את נא הראני
 מן אחד ידיעת כמו בלבו ידוע שיהיה עד ה"ב הקדוש

 אותו שנמצא בלבו צורתו ונחקקה פניו שראה האנשים
 משה ביקש כך, האנשים משאר בדעתו נפרד האיש
 משאר בלבו נפרדת ה"הקב מציאות להיות רבינו

 והשיבו, היא כאשר המצאו אמתת שידע עד הנמצאים
 מחובר שהוא החי האדם בדעת כח שאין הוא ברוך
 והודיעו, בוריו על זה דבר אמיתת להשיג ונפש מגוף
 עד, לאחריו ידע ולא לפניו אדם ידע שלא מה ואה ברוך

 בדעתו ה"הקב שנפרד דבר המצאו מאמיתת שהשיג
 שראה האנשים מן אחד שיפרד כמו, הנמצאים משאר
 גופי משאר בדעתו ומלבושו גופו כל והשיג אחוריו

 את וראית ואמר הכתוב רמז זה דבר ועל, האנשים
  . יראו לא ופני אחורי

  
 שלא יתברר וגוייה גוף שאינו רשנתבר וכיון: יא הלכה
, פירוד ולא חיבור לא, הגופות ממאורעות אחד לו יארע

 ולא ימין ולא, ירידה ולא עליה לא, מדה ולא מקום לא
, עמידה ולא ישיבה ולא, אחור ולא פנים ולא, שמאל
 ומנין ואחרית ראשית לו שיהיה עד בזמן מצוי ואינו
 ואין, שינוי לו שיגרום דבר לו שאין משתנה ואינו, שנים

 ולא סכלות ולא, החי הגוף כחיי חיים ולא מות לא לו
 ולא, הקיצה ולא שינה לא, החכם האיש כחכמת חכמה

 שתיקה ולא, עצבות ולא שמחה ולא שחוק ולא כעס
 אין חכמים אמרו וכך, אדם בני כדבור דבור ולא

  . עיפוי ולא עורף ולא עמידה ולא ישיבה לא למעלה
  

 הללו הדברים כל, הוא כן והדבר והואיל: יב הלכה
 משל הכל נביאים ובדברי בתורה שנאמרו בהן וכיוצא
 כעסוני, ישחק בשמים יושב שנאמר כמו, הן ומליצה

 אמרו הכל על, בהן וכיוצא' ה שש כאשר, בהבליהם
 אומר הוא וכן, אדם בני כלשון תורה דברה חכמים
, שניתי לא' ה אני אומר הוא הרי, מכעיסים הם האותי
 וכל, משתנה היה שמח ופעמים כועס פעמים היה ואילו

 האפלים לגופים אלא מצויין אינן האלו הדברים
 הוא אבל יסודם בעפר אשר חומר בתי שוכני השפלים

  . זה כל על ויתרומם יתברך הוא ברוך
  

  ז:ד תשובה ג"ראב

האומר שאין שם : חמשה הן הנקראים מינים: ם"רמב
והאומר שיש שם מנהיג אבל , אלוה ואין לעולם מנהיג

והאומר שיש שם רבון אחד אבל , הן שנים או יותר
וכן האומר שאינו לבדו הראשון , תמונה שהוא גוף ובעל

וכן העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות , וצור לכל
מליץ בינו ובין רבון העולמים כל אחד מחמשה אלו הוא 

  .מין
והאומר שיש שם רבון אחד אלא שהוא גוף ובעל  :ד"השגת הראב

וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו א ולמה קרא לזה מין "א. תמונה
מחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר ממה שראו בדברי האגדות ה

 . המשבשות את הדעות


