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 ':מורה הנבוכים'את  קורא חובב ציון

י ולפירושלמורה הנבוכים ר' יעקב בכרך הערות והגהות 

 *סטאנובנרבוני ו
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 מבוא

 

 פתיחה

 של ר' יעקב בכרךודיוניו הגהותיו הערותיו, היד את  חושף לראשונה מתוך כתבמחקר זה 

חובב ציון ואיש ציבור, , ודן בהם. בכרך ,על מורה הנבוכים ומקצת מפרשניו 1(1824-1896)

תנועת י איש לרמב"ם ועל פירושי המורה שלעל 'מורה הנבוכים' העיר חוקר, ו תלמיד חכם

 .שלמה מימון ויצחק סטאנוב ,ההשכלה

אך  ,הן חסרות ערך מדעי ;בלא שעיין במקור הערבימההערות הן תיקוני נוסח שהציע המחבר  כמה

מפרשים להערכתו ל ,מספקות מקור חשוב ונוסף לשרטוט דמותו הרוחנית והשקפותיו של מחברן

ההערות מן רבות ומלמדות על ניצני המחקר המדעי של מורה הנבוכים.  ,פירושים שהוא מבקרלו

ימוני ותולדות חדשים להבנת החיבור המיואפיקים פותחות אופקים ו ,חשיבותהן בעלות  הפרשניות

שי תנועת נהטקסט מאיר את העיסוק בכתבי הרמב"ם בקרב א .של בכרך בתקופתו פרשנותו

 . ההשכלהשי יאן ההשכלה ושופך אור על מגמות פרשניות שונות בי

 2,דתיים למורה הנבוכים המיימוני-לב ליחסם של הוגים ציונים-בשנים האחרונות הוקדשה תשומת

גם  תרמונדמה שחשיפת עיונו של בכרך במורה הנבוכים ויחסו לתפיסות מיימוניות מובחנות תו

 לעיון זה.

 

 סוגת הערות הביקורת על 'מורה הנבוכים'

המרחב הביבליוגרפי הגדול של פרשנים ופירושים לחיבור המיימוני 'מורה הנבוכים' כולל עשרות 

י פרשנות ששולבו בחיבורים אחרים ודנים אף חיבורים פרשניים מובחנים ואלפים רבים של קטע

                                                           

 על הסכמתהאני מודה לספריית בית המדרש לרבנים באמריקה  .אמריקהספריית בית המדרש לרבנים בברשות * 

לפרסום הטקסט מתוך כתב היד שברשותה ולמכון לתצלומי כתבי יד בבית הספרים הלאומי בירושלים על השירות 

 ומאור הפנים.

 אילן.-** בית הספר ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר
 , וראו להלן.1823-1897מחברים שונים ציינו בטעות  1
דמותו של הנשר הגדול  –רה מול רמב"ם של מורה נבוכים רמב"ם של משנה תו"בפרט במחקריו של דב שוורץ,  2

בהגות הציונית הדתית", מנחה למיכאל: מחקרים בהגות יהודית ומוסלמית מוקדשים לפרופסור מיכאל שורץ, ש' 

 Dov Schwartz, “Maimonides; 198-159אביב תש"ע, עמ' -ברסלבי, ב' אברהמוב וי' סדן )עורכים(, תל-קליין

 New Maimonideanism, of Cultures The, ”ualityDnity vs. Uhilosophy: Pionist Z-eligiousRin 

 ,2009 Brill, Leiden: (ed.), Robinson T. James ,Thought Jewish of History the to Approaches

408-853 pp.הראי"ה דתיים לרמב"ם, ובפרט יחסו וזיקתו של -. מחקרים רבים נכתבו על יחסם של אישים ציונים

ביבליוגרפיה", סיני  –מהם מופתחו בתוך ישראל יעקב דינסטאג, "הרמב"ם במשנתו של הרב קוק זצ"ל  כמה .קוק

קכד )תש"ס( ]=ספר רפאל: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות לזכרו של ד"ר יצחק רפאל ז"ל[ -קכג

(, ח)תשס" א האיגוד", מחודשת הרמב"ם והראי"ה קוק: בחינה; וראו עוד יהודה מירסקי, "קלח-קלה עמ'

מושג הצמצום ופנתיאיזם בטלהיים, "-; לילך בר165-169 ; שוורץ, רמב"ם )לעיל בהערה זו(, עמ'397-405 עמ'

 .326 (, עמ'תשע"ז) 83 דעת", בכתבים הלא ערוכים של הרב קוק
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כמה מן המעיינים בחיבור רשמו את  3הם בדברי הרמב"ם, חולקים עליהם או מפרשים אותם.

בצי ובצי הערות. נדמה, שניתן לאפיין קוהערותיהם על עניינים בחיבור, ואלה לוקטו מאוחר יותר לק

כוללת בדרך כלל הערות סוגה זו  4.ייחודיים גה פרשנית בעלת מאפיינים ומגמותסּו-הערות אלה כתת

מביע  אינוו שיבפעמים שהמעיר אינו מו ,נכתבו בשולי הטקסט מושא ההערותשם קצרות, שפעמי

ומעיר על עניינים משניים.  חשובותבוחר להניח את הסוגיות ה אלא את מכלול השגותיו והערותיו

על )קומנטאר( -פירושכ שלא .הבעה סדורה ומגובשת של משנה הגותית הב לפיכך אין למצוא

חסרונה של הסוגה הוא ש ,אלאמתוך ההערות הקצרות.  אתקשה גם לדלות ולנסח משנה כז ,מסודר

גם יתרונה: היא משמרת את המפגש של המעיר עם הטקסט ופותחת צוהר לעולמו הרוחני. פעמים 

באמצעות העיון בהן ניתן להסיק על דעותיו הקודמות של רבות ההערות מתעדות מפגש ראשוני, ו

-מחשבהמתוך נכתב שבפירוש המנוסח אותם ניתן לראות תמיד לא ש המעיר ולחזות בנימים דקים

בצי ההערות ולעצב מחדש את המקור המתפרש. ק מודע-ניסיון מודע או בלתיבתחילה או אף 

בהם פחות מצויה הקודמות של המחבר ועל הרושם הראשוני ועל השקפותיו אפוא ללמד  עשויים

כתיבה אזוטרית המבקשת להסתיר את דעתו האמתית של המחבר, או  שהיא ,כתיבה מתחכמת

 כאלההרמנויטיים ניסיונות ופקיהם של המחבר, המעיין והטקסט. ניסיונות הרמנויטיים ליישב בין א

ל אילוץ דתי או מתחייבים פרי ש םנובעים לעיתים מדעה קדומה על מנעד ההשקפות ה'מותרות' וה

 5מגישתו הדוגמטית של המפרש.

                                                           
הדיונים באלפי החיבורים על קטעים פרשניים, בעיקר של קשה מאוד ליצור רשימה מלאה של ההערות הפרשניות ו 3

העושר הפרשני העצום, פיזורו הרב, והמשך הצטברותו. תרומה עצומה הרים יעקב ישראל דינסטאג, שערך  בשל

ביבליוגרפיה של  – מפתח כללי של פרשנים, פירושים והערות )ישראל יעקב דינסטאג, "מורה נבוכים להרמב"ם

( ומפתחות רבים על שלל 207-237 תשמ"ז, עמ' ]עורך[, ירושלים רות הרמח, זאב פלקפירושים והערות", גבו

ם בעולמו העיוני של הרמב"ם בכלל ובמורה הנבוכים בפרט, ובסיכום תרומתם ההגותית של אישים ינושאים עיוני

ל מיכאל שורץ מורה הנבוכים המצוינת בתרגומו ש וחוקרים להבנת המיימוני, ולא אבוא למנותם כרוכל. במהדורת

תשס"ג( נוספו הפניות רבות למקורות מחקר, אך חסרים בה מקורות רבים הן מספרות הפילוסופיה  אביב-)תל

משפטים בלא שפרקים וכמעט בסוגיות ובבעיקר  עוסקתהיהודית, הן מהספרות הרבנית והן מספרות המחקר. היא 

, היא מעודכנת לשעתה בלבד. כותב שורות אלה עוסק זה כעשרים וחמש שנה בפרויקט מקוםכל מ .מקטעים בודדיםבו

 ביםוחשביבליוגרפי הכולל הפניות ביבליוגרפיות לפירושים ולקובצי ההערות לפי סדר פרקי המורה ולפי נושאים 

 בו. תקוותי כי אשלימהו במהרה.
רשימה של ההערות הפרשניות שנכתבו בשולי כה גם -בהמשך לנאמר בהערת השוליים הקודמת אין בידינו עד 4

ראו  .יש למנות את הערותיו של שמואל אבן תיבון, מתרגם מורה הנבוכים אתהמורה, אך ללא ספק בראש רשימה כז

כל מתשס"ח.  קרלוס פרנקל, מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון: דרכו של דלאלה' אלחאירין למורה הנבוכים, ירושלים

 – של דינסטאג הנ"ל, "מורה נבוכים להרמב"ם רשימתוההערות הפרשניות רוכזו בן מ כמה, הפניות למקום

. אציין במיוחד 207-237 תשמ"ז, עמ' )עורך(, ירושלים ביבליוגרפיה של פירושים והערות", גבורות הרמח, זאב פלק

( 80 ,68ם, פריטים ליפמן הלר, בעל ה'תוספות יום טוב' על המשנה )שב בצי ההערות המפורסמים של ר' יום טוואת ק

וראו עתה שוב במהדורת  .83 ה'לבוש' )שם, פריט ,( ושל ר' מרדכי יפה24 ה'רמ"א' )שם, פריט – ר' משה איסרליש

ראו ישראל מרדכי פלס,  .תש"ס(. לאחרונה התפרסם קובץ הערות נוסף המיוחס להם מכון זכרון אהרון, ירושלים

וראו עליהם  .תשס"ז-תשנ"ו )תשס"א(, עמ' ט נבוכים", ישורוןהגהות הרמ"א והלבוש על מורה  – "כתב יד חדש

-תתצד יהודה זייבלד, "דרכי לימוד מורה הנבוכים באשכנז ובנותיה ומסורות פילוסופיות", ישורון לד )תשע"ו(, עמ'

ידי (, שנערכו והוערו על 1858-1936ראו הערותיו של הרב יוסף ראזין )'הגאון הרוגוצ'ובי'; ותתקו. -תתצה, תתקד

יוסף ראזין, "צפנת פענח על מורה נבוכים", בספרו: צפנת פענח על התורה, הרב מנחם מנדל  ;הרב מנחם מנדל כשר

תכב )וראו מנחם מנדל כשר, מפענח צפונות: בירור גדרים ומונחים, -שנא תשכ"ד, ח"ג עמ' כשר )עורך(, ירושלים

בצי וומאז שהתפרסמה נדפסו כמה ק ,ללו כמה מקורותברשימת דינסטאג לא נכ יד(.-יג תשל"ו, מבוא, עמ' ירושלים

 חיים ירמיהו פלענסבערג, אור ה' לר' חסדאי קרשקש, ]עם פירוש[ אוצר חיים, ווילנא ,למשל ,ראו .הערות נוספים

 מהד' אוצרות הראי"ה, משה יחיאל צוריאל )עורך(, ; רשימת הראי"ה קוק, בתוך:186-192 תרס"ה, בסופו, עמ'

, [2 ]לעיל הערה בטלהיים, מושג הצמצום-)וראו עליה: בר 261-268 תשס"ב, עמ' ; מהד'944-951 תשמ"ח, עמ'

(, "הגהות על ספר מורה נבוכים ושם טוב", 1883ראו אליהו שלמה כאביה זיתוני )מדייני בירות; נולד ו(. 327 עמ'

 קסט.-קסה ח )תשנ"ז(, עמ' זכור לאברהם
לפיהן אין בטקסט אלא מה שהרמנויטיות מודרניות,  תכן שיש כאן תפיסה עמוקה יותר שניתן לקשור לגישותיי 5

 שרואה בו המבקר והרושם שהטקסט יוצר, לפיכך ניתן לבקרו גם בכך.
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להם נדפסו הערות של מחברים שספרי יסוד אחרים במסורת היהודית, כ שלאלמרות האמור וואולם 

ההערות השונות על מורה הנבוכים מפוזרות  6,ומעיינים רבים הן לצד החיבור והן באוספים שונים

ובדרך כלל לא כונסו ולא התפרסמו. ניתן להניח  ,לא תמיד קוטלגו ,בחיבורים ובקבצים רבים

 המורה, ואיש אינו יודע על קיומן.שהערות רבות עדיין מצויות בשולי עותקים בלים של דפוסי 

בצי ההערות הוזנחו וקשיים אובייקטיבים אלה גרמו שסוגת ההערות לא נחקרה כסוגה מובחנת, וק

ההערות יתפוס את המקום הראוי לו סוגת שגם חקר  ,יש לקוות 7.מעטיםהכלל  מן למעט יוצאים

  .במחקר דרכי הפרשנות של מורה הנבוכים ודרכי ההשפעה שלו על הפילוסופיה היהודית והכללית

מקדים לו ויד -מפרסם כאן קובץ הערות חשוב מכתבולסוגה זו להרים תרומה צנועה אני מבקש 

מקורות והרחבה. טקסט זה לא בתוספת מבוא המנתח את גישת המחבר ואת חידושיו העיקריים, 

ואף לא ברשימות ביבליוגרפיות לפירושים והערות  בכרך צוין ברשימות הביבליוגרפיות של חיבורי

 והוא מוצג, מתפרסם ונדון עתה לראשונה.  8,מורה הנבוכיםל

 

 וחיבוריוהמחבר 

ואיש חובב ציון היה חכם תלמודי, חוקר, ו (1824במאי  9)אייר תקפ"ד בנולד בי"א יעקב בכרך 

על  נימוקי הגרי"בפירוש ההוא התחנך בבית סבו, הרב יהודה בכרך, מחבר  9ציבור.

רכש לעצמו ידיעות נרחבות במדעים הכלליים.  ,בו בזמןוזכה לחינוך רבני.  10,(1861) המשניות

בזיקוק היין בתחומים שונים. שנים רבות עבד  סק לפרנסתוכפיו ועהוא השתדל להתפרנס מיגיע 

שם התוודע ו, האי קרים-שבחצי( Sebastopol Севастополь;) לוסטופוישב לשם כך בעיר סב

מנהל המחלקה העברית שם  שימשו שבפרוסיה רותם. לאחר מכן עבר לקניגסברגלקראים ולספ

 מצרף העבודההספר שם את והדפיס  יוחסיןספר ול יםספר הטורבבית הדפוס, הוסיף הגהות ל

 משם 11.)חב"ד( חסידית אוריינטציהמתנגד מתוך להכולל פולמוס בין חסיד ו יוחס לוהמ (1858)

לארץ ישראל  מהמטענסע  1882בשנת ו, שםהיה ממייסדי אגודת חובבי ציון וביאליסטוק ל עבר

, המסע לארץ הקדושהבחיבור מיוחד ) פרסםאת רשמיו  .ישוב בארץיאפשרויות הללמוד על  כדי

שימש בכרך לגולה לאחר חזרתו  12., שעורר בשעתו תשומת לב מרובה וזכה לתפוצה רבה(1883

                                                           
 דוגמת הערות פרשניות לתלמוד, לפירוש רש"י למקרא, למשנה תורה של הרמב"ם או לשולחן ערוך של ר"י קארו. 6
, וראו עוד בהערה 4 בראשם מחקרו המקיף של קרלוס פרנקל על הערות שמואל אבן תיבון שצוין לעיל בהערה 7

 הנ"ל על מאמרים שנכתבו על כמה רשימות רבניות בולטות.
 . 4 ראו לעיל בהערה 8
; ישראל קלויזנר, 3857תשכ"א, עמ'  אביב-על בכרך ראו דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, יא, תל 9

ל, לכסיקון ; ג'צל קר  291-293 תשי"ח, ח"א, עמ' )עורך(, ירושלים אנציקלופדיה של הציונות הדתית, יצחק רפאל ס 

 . 241 הספרות העברית בדורות האחרונים, תשכ"ה, ח"א, עמ'
יש להיזהר מבלבול בין בני משפחת בכרך מן המאה הי"ט, ר' יעקב וסבו ר' יהודה, לרב יאיר בכרך מן המאה הי"ז,  10

, ר' יהודה, (, וכפי שבלבלו ביניהם כמה מחברים: תדהר ציין שסבו של יעקב1699) מחבר ספר השו"ת חוות יאיר

יתכן שסיבת יירני ש(, שם. ידידי אברהם כ"ץ הע  9 )תדהר, אנציקלופדיה )לעיל הערה חיבר את שו"ת חוות יאיר

עוסקים בו לחכם אחר בעל אותו שם )מחבר הספר דברי יוסף, הטעות היא הבלבול בין יעקב בכרך שאנו 

תרל"א(, שאכן היה צאצא של הרב יאיר בכרך. אני סבור כי מדובר בטעות רגילה של מחבר 'ספר שימוש'  וילנא

]הרב יאיר בכרך, "הערות וציונים על שו"ת  ש'ידו בכל'; ש' סגל טוען שהרב יאיר בכרך חיבר ספר על מורה הנבוכים

טו[. מסתבר, שנתחלף לו י'  )תשמ"ח(, עמ' ) ה שנה ג גיליון "ק", שלום מ' סגל )עורך(, בית אהרן וישראלמהרי

 )יעקב( בי' )יאיר(.
ואח"כ הרבה(, שיוחס גם ליעקב קידנר, ראו  1865) על כך ועל היחס בינו לחיבור המאוחר יותר ויכוחא רבה 11

; עמנואל אטקס, 165-175 )תשל"ח(, עמ' ה א רבה'", עלי ספר"הספרים 'מצרף העבודה ו'ויכוח ,מונדשייןיהושע 

ובמבוא למהדורה החדשה של החיבור, ר' יעקב מקיידאן, ויכוחא רבה:  ,124-130 תשנ"ח, עמ' יחיד בדורו, ירושלים

 .18-23 תשע"ד, עמ' מהדורה מוערת ומתוקנת, אברהם אלאשוילי )עורך(, לוד
וראו מ' צינוביץ, "על ביאליסטוק",  .238 עמ' ,15גיליון  ',, שנה כ3/1884/3"בינה בספרים", המליץ, יום ב',  12

-. על משמעות הטיעון בחיבור זה בדבר ההכרח לשוב לעבודה פרודוקטיבית6-7 , עמ'1/10/1944הצופה, יום א', 

; על 81רה והע 112 חקלאית ועל הקשרו עמד דב וויינריב, "יסודות הציונות ותולדותיה", תרביץ ח )תרצ"ז(, עמ'

הטיעונים הקשורים לפולמוס על אתרוגי ארץ ישראל ראו יוסף שלמון, "הפולמוס על אתרוגי קורפו ואתרוגי ארץ 

 .100-101 )תש"ס(, עמ' ישראל", ציון סה
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בתנועת חובבי ציון. בכרך ניהל תכתובת ענפה  (1824-1898) מזכירו של הרב שמואל מוהליבר

כמת ישראל הרבנית וח דמויות בולטות בעולםכמת ישראל, ובין מכותביו היו ובנושאים רבים בח

כמת ועיסוק בחבנראה שהוא ראה . (1805-1855) ומהר"ץ חיות( 1800-1865)שד"ל דוגמת 

 13ההתעוררות הלאומית.של הן של ההשתלמות האישית והן עיון במדעים חלק חיוני בישראל ו

לבושי בכרך עסק בבלשנות ובדקדוק וכתב פירוש מקיף הכולל הערות על ספר המכלול לרד"ק )

עיסוקו בתולדות השפה הוביל לכתיבת חיבורים בתחומים משיקים  14(.1843-1850; מכלול

הגנה על המסורת הרבנית מכיוונים שונים: על קדמות הניקוד והטעמים בשפתנו, נגד שתכליתם 

היחׂש לויטה ושד"ל המאחרים את המצאתם עד אחרי חתימת התלמוד הבבלי ) והשקפתם של אליה

נגד הקראים ו; על קדמות הלוח העברי (1896, אשתדלות עם שד"ל; 1854, לכתב אשורי

גם הגהות על חיבורים רבניים  פרסם. בכרך (1893, מאמרי יעקב הברכי מהעבור ומנין השנים)

ספר לעיל, גם ל שצויןכפי ו, פירוש המשניות לרמב"םירושלמי, ובבלי  תלמוד ,משנה)קלאסיים 

  .(של ר' יעקב בר אשר הטורים

, איש ספר שלא הסתגר בד' אמותיו אלא ניהל משא ומתן עיוני פומבי בקי וחריף היה מלומדבכרך 

בשאלות רוחניות שהטרידו את בני דורו ואף היה איש ציבור שפעל בחיי המעשה ושיתף את רשמיו 

האיש המצוין בחכמתו ": להאר את בכרך במליצות האיתאחד מבני דורו עם קהל קוראים נאמן. 

בשעת 'אחרי שרטט את דמותו ואחר  15המדעית", בספרותינוו לו מוניטין אשר כבר יצא

אשר קנה לו זכות אזרח בין גדולי החוקרים והחכמים  המצוין: "החכם החוקר קדושים אמור'-מות

חיים זליג סלונימסקי  מדברי קרסלהערכה זהירה יותר מצטט  16העוסקים ביחוד בהספרות הרבנית".

שעסק רבות בהפצת השכלה  הצפירה(, משכיל רבני מפורסם שהיה עורך 1810-1904)חז"ס; 

על דעתם של בכרך( -)לא נתקבלו מחקרים אפולוגטיים אלה  ,בדרך כלל" 17:ומדע בקרב קוראיו

לקבל את הדברים אף שיש  18."ל אף הבקיאות והחריפות שגילה בהםשל המומחים בכך, ע

 19,פלוגתא בכמה סוגיות שעמדו במוקד עיוניו של בכרך ניון שחז"ס ובכרך היו בובהסתייגות כי

  של בכרך בעיני חוקרי דורו. תייהאמיתכן שיש בדברים הערכה מהימנה על מעמדו הרי י

איגרותיו מ וכמהכמה מחיבוריו הקטנים  20(.1886בדצמבר  29טבת תרנ"ז )בבכרך נפטר בכ"ד 

 מורה הנבוכיםטקסט הכולל הערות על ה ביניהם ,יד-והתכתבויותיו עם חכמי דורו נותרו בכתבי

 . לראשונה , הנדפס כאןשל הרמב"ם ועל כמה מפרשניו

 

 מורה הנבוכים דפוס ברלין תקנ"ו ופירוש סטאנוב

בית הדפוס של במהדורה זו יצאה לאור . תקנ"ו-תקנ"אבכרך השתמש במורה הנבוכים דפוס ברלין 

החלק הראשון של המורה של תנועת ההשכלה.  חשובים'חינוך נערים' שבברלין, ממוסדותיה ה

( וכלל את מורה הנבוכים בתרגום המקובל של שמואל 1791הודפס בשנת תקנ"א )במהדורה זו 

(; 1300-1362פירוש נרבוני )בערך  אבן תיבון, ולצידו שני פירושים שטרם נדפסו עד אז: א.

                                                           
בתוך הרב ריינס  עלראו למשל  .דתית-כך גרסו מנהיגים אחרים של התנועה הציונית ובכללם התנועה הציונית 13

, 73-74 , עמ'2002 אביב-ות, הלכה וציונות: על עולמו הרוחני של הרב יצחק יעקב ריינס, תליוסף שפירא, הג

 .366, 357 (,350 )בפרט עמ' 328-353 ,298-300
 2986-2901בהמ"ל  ,ספר המכלול פיורדא תקנ"ג, עדיין בכתב יד, ניו יורק ורתהחיבור, שנכתב על מהד 14

MS(F31734-31739 ;)בהתאמה ,Heb 8° 882 (B 311.) 
 .2 , עמ'26/10/1934דוד ישעיה זילברבוש, "רבי שמואל מוהליבר ואגודת 'בני משה'", דאר היום, יום ו',  15
 .11 , "הצופה בארץ רוסיה", עמ'7/1/1897חיים נח מעלניק, המגיד,  16
יעקב שביט ויהודה ריינהרץ, "האל המדעי", מדע פופולרי בעברית במזרח אירופה במחצית השנייה של  ,למשל 17

 .113-122, 26-27, 10-14 תשע"א, עמ' אביב-: בין תמונת ידע ותמונת יקום חדשה, תל19-המאה ה
 (, ועד כה לא מצאתי את מקורו.1 מובא אצל קרסל )לעיל הערה 18
והוא  ,ראו למשל דברי נכדו )בן בתו( של בכרך, המלין על התעלמותו של חז"ס מקושיות בכרך על מסקנותיו 19

ה כהלכה", המליץ, יום ו, מאשימו בחוסר ישרות אינטלקטואלי )משה מרדכי שוויף, "בינה בספרים: תשוב

 (.6-7 , עמ'23/6/1893
; ובמקורות 3 , עמ'7/1/1897; "בארצנו", המליץ, יום ה, 3 , עמ'1896, 30/12"תלגרמות", הצפירה, יום ד,  20

 .9 שצוינו לעיל הערה
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( יצאו לאור שני 1795"ו )(. בשנת תקנ1753-1800) מאת שלמה מימון גבעת המורהפירוש  ב.

(, מחבר פורה 1732-1804הפעם עם פירושו של יצחק סטאנוב ) ,החלקים הנותרים של המורה

רבים כ שלא 21ארבעת תלמידיו הקרובים של מנדלסון.עם שמואל פיינר מונה אותו  ופלגיאט מוכשר.

-מעמד סוציוסטאנוב השתייך ל –אישים אמידים שהשתייכו לחברה הגבוהה  –מחבריו בחוג זה 

אקונומי נמוך. מבחינה תרבותית הוא שילב באופיו בין השכלת ברלין למקורות היהדות. הוא היה 

כמת היהדות, הכיר את מקורותיה העתיקים ועסק לצד חיבורים פילוסופיים מימי ומלא וגדוש בח

 ,רים רבים במקצועות היהדות השוניםנוב חיבר ספאסט 22גם בספרי קבלה. והרנסנסהביניים 

טקסטים עבריים עתיקים משל אחרים.  פרסםאף הוא  23והשפעתו ניכרת עד היום בכמה תחומים.

ופיינר קובע כי הוא הקדיש את חייו  הוא התייחד בכישרונו ובפעילותו הספרותית בין בני חוגו,

מקום במפעלו הספרותי  השתפס אפיגרפית-הכתיבה הפסאודוהחוקרים עמדו גם על  24למשימה זו.

 בלשונו של פיינר: ו ,נובאל סטהאישי ש

 

חיבורים  פרסםוכמו כן  גילה יכולת מפליאה ליצור ספרים המחקים ספרים עתיקים...

פרי עטו כחיבורים עתיקים שמצא בכתבי יד נדירים... וציטט את עצמו בחיבורים 

מאוחרים. הוא גם זייף הסכמות של רבנים חשובים שהיללו ושיבחו כביכול את 

  25החיבורים.

 

נוב אד המאפיינים המפוקפקים של חלק נכבד ממנה, הפכו את סטויחיפעילות ספרותית ענפה זו, וב

 26מלומדים ניסו לעמוד על המניע לזייפנות זו.כמה לדמות מרתקת וחידתית, ו

פירושו של סטאנוב למורה הנבוכים כולל מגמות וכיוונים חשובים מראשית ימי ההשכלה העברית, 

על  תשטחיבמידה  אפילו אנסה לתאר אותולהלן ו 27לא נסקר,שון, וכמעט אך הוא הוזנח, לא נד

 מנת להבין את ביקורתו של בכרך.

מאלה הרווחות בתפיסת העולם  בהם הביע הרמב"ם דעות והשקפות השונות לכאורהשבמקומות 

הרבנית בדורו לא היסס סטאנוב להעיר על דברי הרמב"ם מפשוטם של מקראות, מדברי חז"ל 

דברי הרמב"ם נראים  ןבהש חשובותהנוקטים גישות אחרות. ברוב הסוגיות התיאולוגיות ה ומהוגים

סטאנוב אינו מאמץ משמעות זו. אחת הדוגמאות למגמה זו היא הצבעתו שוב  ,ייחודיים ופורצי דרך

גישתו אינה  28.הלוריאניתתורת הקבלה, אף זו לושוב על הקבלות בין המשנה המיימונית 

                                                           
 .235 תשס"ב, עמ' , ירושלים18-שמואל פיינר, מהפכת הנאורות: תנועת ההשכלה היהודית במאה ה 21
; יוסף קלוזנר, הסטוריה של 81-86 תשי"א, ח"א עמ' אביב-פנחס לחובר, תולדות הספרות העברית החדשה, תל 22

המאמין בראשית סיפרות -; משה פלאי, המין165-177 הספרות העברית החדשה, ירושלים, ח"א: תשי"ב, עמ'

; 1973 שנה לתחילת יצירתו, עבודת מחקר, אוניברסיטת הנגב, באר שבע 200ההשכלה העברית בגרמניה: 

Nehama Rezler Bersohn, “Isaac Satanow, the Man and his Work, a Study in the Berlin 

Haskalah”, Dissertation, Columbia University, 1975  שמואל ורסס, "על יצחק סאטנוב וחיבורו 'משלי ;

; 357-362, 274-282 ; פיינר, שם, עמ'163-186 תש"ן, עמ' אסף' "מגמות וצורות בספרות ההשכלה, ירושלים

, 1996 מרדכי ברויאר ומיכאל גרץ, תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה, ח"א: מסורת והשכלה, ירושלים

 .286-288 עמ'
ראו עליהן למשל במאמרי, "השפעת תמורות  .במיוחד הגהותיו לנוסח התפילה, שרבות מהן השתקעו בולטות 23

 , ובמקורות שם.סב-סא 'ד )תש"ע(, עמ מחשבתיות על נוסחי 'אני מאמין', כנישתא
 .276-277 פיינר, שם עמ' 24
)לעיל  תולדות הספרות; לחובר, 85-86 תשמ"ח, עמ' אביב-; משה פלאי, במאבקי התמורה, תל276 שם, עמ' 25

 Bersohn, “Isaac Satanow” (above. על היקפה הרחב של התופעה ואופניה השונים ראו 81 (, עמ'22 הערה

n. 22), pp. 21-58א,  יצחק סטאנוב, פירוש הכוזרי, מאמר א ,למשל .דרכו בכמה מקורות . סטאנוב הסביר את

 ע"א. אתקנ"ה,  ברלין
; ורסס, )לעיל שם( על יצחק סאטנוב, שם )מצוטט 166-168 (, ח"א עמ'22 קלוזנר, היסטוריה )לעיל הערה ,למשל 26

 .83-86 ; הנ"ל, במאבקי תמורה, עמ'3-7 המאמין, עמ'-(; פלאי, המין276 אצל פיינר, שם, עמ'
, שהדגישה את  ,pp.(above n. 22) ”atanowS Isaac“Bersohn , 53-52להוציא את הסקירה המצומצמת:  27

 .מגמתו של סטאנוב לעסוק בחיבור רציונלי כחלק מתנועת ההשכלה
 ע"א. ראו למשל בפירושו לח"ג כט, לז 28
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הוא טוען שהרמב"ם הכיר את ספר הזוהר ואת סודות הקבלה, אלא אין ו ,פולמוסיתאנכרוניסטית או 

סבור שהרמב"ם והמקובלים אינם רואים  סטאנובכאשר  29ות.ישקיימות נקודות השקה בין המשנ

, הוא מעיר על כך, וניכרת בדבריו ניכרת המגמה שתוארה לעיל מסויםעין בעין נושא תיאולוגי 

פני הקורא את הדעה ה'נכונה', למעיר על דעות חריגות של הרמב"ם ומביא  סטאנובלפיה ו

 המסורתית.

סטאנוב הגיה את מורה הנבוכים במהדורתו, וכפי שציין בשער שבראש ח"ב: "הוגה בשקידה רבה, 

 בתיקון הטעות שנפלו בנדפסים הראשונים, וגם נוספו בו נוסחאות חדשות אשר לא היו בראשונים".

תוצר השוואה מדוקדקת בין עדי הנוסח השונים או  הנוסחאות החלופיות אינן פרי עיון במקור הערבי

אלא הצעות תיקון מדעתו לנוסח הידוע. סטאנוב  מסויםאימוץ של עד נוסח ושל תרגום אבן תיבון 

שיטת הגהה זו נראית תמוהה  בתוך הטקסט בסוגריים.אותן הדפיס והציע נוסחאות חלופיות 

, אלא דווקא סטאנובבכתיבתו של אפיגרפי -דוסאוויומרנית, אך יש לציין שאינה נובעת מהפן הפ

עד הדורות האחרונים בהקשר המסורתי: הגהת טקסט  רווחההיא חלק מתופעה ספרותית רחבה ש

ן בטקסט במקומו, וחכמים רבים הציעו הגהות שונות מרוחב דעתם לאור עיו, מקודש נחשבה חובה

אליהם הוא שבחיבור כולו או אף לאור מקורות אחרים בכתבי המחבר או במקורות הסמכותיים 

מהצעות התיקון של סטאנוב אך לא היסס  כמהלהלן נראה שכך נהג גם בכרך, שהשיג על  30מחויב.

 להציע הצעות תיקון אחרות.

מאפיינים שיעמוד על  ומחייבים עיון נוסףגם פירושיו של סטאנוב מרתקים ומהדורת ברלין וגלגוליה 

, ועוד חזון ביחס למורה הנבוכים המגמות השונות בין אישי ההשכלהוכיוונים שהם מתווים ועל 

 31למועד.

 

 יחסו של בכרך לדפוס ברלין ולפירושים שבו

( או 1791-1796תקנ"ח )–תקנ"א שניםבבמהדורת המורה שיצאה בברלין בכרך עיין כאמור, 

במהדורה זו נדפס תרגום שמואל , נזכר לעילכ(. 1828) תקפ"ח וינהשלה מבמהדורת הצילום 

של שלמה  גבעת המורהופירוש  נרבוניפירוש , , בחלק הראשון של המורהולצידו ,תיבון-אבן

על דברי הרמב"ם ופרשניו הנ"ל.  מעירג נדפס פירושו של סטאנוב. בכרך -לחלקים בו ,מימון

ש' )נ' בחולם(, כפי שכונה משה בן יהושע מנרבונה במהדורה זו.  'הנורבוני' מכונה אצלו הנרבוני

, על שם חיבורו, ואולי מפני שגם במהדורה זו לא פורסם 'בעל גבעת המורה'מכונה אצלו  מימון

במהדורה זו תיבון שנדפס -להשוות את תרגום שמואל אבןאף מרבה  בכרך 32.במפורש שם המחבר

להערותיו של שייער עליו. מהדורה זו של תרגום אלחריזי יצאה להתייחס יהודה אלחריזי ולתרגום 

 (, וככל הנראה היא שהייתה בידי המחבר. 1851) לראשונה בשנת תרי"א

 תשרי תר"סבאלול תרנ"ט לט' בשכתב את ההערות בין ט"ז  בכרךבסוף כתב היד מציין ון ופקולב

שבתחילה כתב  יתכןי , כלומר בפחות מחודש.(1899בספטמבר  13 עד 1899באוגוסט  22-מ)

העתיק וקיבץ אותן לכתב היד  מכןאחר לבכרך את ההערות בשולי עותק המורה שהיה בידו, ו

 33שלפנינו.

בחיבורים אחרים פרי עטו מזכיר בכרך את מורה הנבוכים בהקשרים שונים, ונראה שהיה בקי 

 34עיצב את תפיסת עולמו.ולאורו בחיבור 

 

                                                           
 ע"ב. למשל: ח"ב כז, נג 29
 תשס"ה. גן-יעקב ש' שפיגל, עמודים בתולדות הספר העברי, ח"א: הגהות ומגיהים, רמת 30
 .פירוש המורה של יצחק סטאנוב ומקווה לפרסמו בקרובהדורה חדשה לאני מכין מ 31
: "קורא משכיל אהובי, תדע שמי ושם אבי בהתבוננך במלת שב"י" להמימון רק רמז לו בסוף ההקדמה בחרוזים הא 32

 שלמה בן יהושע(. )=
השייך לפרק שאחריה  לעניין או פירוש נוגעתניתן אולי להסיק זאת מכך שכמה פעמים רשומה בכתב היד הערה  33

הנושא שנכתב בתחילה מופיע בדפוס בחלק גבוה יותר של העמוד, כגון  אםלפני הערה העוסקת בטקסט מאותו פרק 

 ט.-בהערות לח"ג ח ,ראו למשל להלן .בדברי פרשן שנדפסו בצד הטקסט בחלקו העליון
 .3-4 , הערות3 , מבוא, עמ'1854 למשל בספרו, ספר היחש לכתב אשורי, ווארשא 34
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 סוגים שונים –ההערות 

מבחינה פרשנית.  ןוחסרונותיה ןלעיל עמדתי על כמה ממאפייניהן של הערות הביקורת, יתרונותיה

 ישמהערותיו של בכרך נוסחו בקצרה, ויש צורך בקריאה דקדקנית כדי להבין את כוונתו.  רבותגם 

המפגש הראשוני כותב בכרך לעיתים מתוך ו ,או במקור אחר להבהרת כוונתו ןהוא מציע לעיין בהש

 36יתכן שאין בו(.יאו חושד את המבוקר במה שאין בו )או  35דברי ביקורת שאינם מבוססים דיים

 מגמות שונות של ביקורת:בהערות בכרך  זהותניתן ל

 הנוסח ואיכותו א.

מציין בכרך מציע תיקוני נוסח מדעתו, ופעמים רבות הוא  :הגהות נוסח לתרגום אבן תיבון .1

 דברי הרמב"ם יהיו קולחים או מובנים. הצעות נוסח שלפיהןומבקש להציע  37לתרגום אלחריזי

יותר וכי נפל שיבוש בתרגום אבן  מדויקשבכרך סבור שבכמה מקומות תרגום אלחריזי  ,נראה

קד אותה ינ נראה כי בכרך לא קרא נכון מילה בתרגום אבן תיבון, ולּו לעיתיםתיבון. יש לציין ש

  38סרה מאליה. הייתהושייתו כהלכה, ק

תיבון; קאפח; -)אבןיום, כאשר הנוסח הערבי בידי כל מעיין, ובידינו אף כמה תרגומים מוסמכים ה

ניסיונו לתקן את הנוסח מדעתו נראה יומרני,  ., אין להערות הנוסח של בכרך ערך מדעישורץ(

בדרך כלל, שכן תרגום  תיבון אינה מוצלחת-וההסתמכות על תרגום אלחריזי להגהת תרגום אבן

לפי ההשערה שאלחריזי לא תרגם מן ו 39,בלשון המעטה אלחריזי מדויק פחות משל אבן תיבון

מנם וא 40אפילו אנכרוניסטית.בכרך  תו שלתיבון יומר-המקור הערבי אלא עיבד את תרגומו של אבן

לים והמיומנות בידי בכרך לא היו הכ, שהרי של מחקר ביקורתי תחילהניתן לראות בעיסוק בנוסח 

ההערות מלמדות על עיון  בכל אופן, .לבחון את המקור הערבי ולפיכך ניסה להשוות את התרגומים

 דקדקני עד לרמת המילה הבודדת.

 ודחיית יומרתו לשנות את הנוסח מדעתו.למורה הנבוכים הערות על הצעות הנוסח של סטאנוב  .2

 

 ציון מקורות ב.

 מוסיף בכרך:ששני סוגים של מקורות  למנותניתן 

 א או למימרות אגדה ומדרשי חז"ל שמזכיר הרמב"ם. פסוקי מקרמראי מקומות לציוני  הוספת .1

כאשר הרמב"ם פרקים אחרים במורה נבוכים ן מראי מקומות הכוללים הפניות פנימיות לציו .2

בכרך מפנה לעיון נוסף במקום אחר במורה גם שכותב שעסק או יעסוק בנושא במקום אחר. פעמים 

בהם הוא מפנה לעיון בחיבורים שהרמב"ם לא ציין זאת, וכך הוא נוהג במקרים ספורים  אם

 41אחרים.

                                                           
 .267 המצוין בהערה ,למשל 35
 ראו להלן במבוא, השקפותיו של בכרך ופירושו לרמב"ם, חידוש ובריאה; שם, טעמי המצוות. 36
לב, שמספור פרקי החלק הראשון של מורה הנבוכים בתרגום אבן תיבון ובתרגום אלחריזי אינו זהה:  יש לשים 37

לפרק אחד, ומשם ואילך עד סוף החלק הראשון מספור הפרקים שבחלק הראשון כז -ד את פרקים כואלחריזי איח

 בתרגומו נמוך בספרה אחת מזה שבתרגום אבן תיבון.
 .(110 פי מהד' אבן שמואל, להלן הערהל )ע שאופן קריאתן אינו ברורולהלן בטקסט ניקדתי מילים שמצטט בכרך  38
; מיכאל 26-28 עמ'תשל"ז,  ירושליםמורה נבוכים, הרב יוסף קאפח )תרגום(, מבוא )"דברים אחדים"(,  ,למשל 39

ראו ו .746 (, ח"ב, עמ'3 הערהשורץ, "מורה הנבוכים: מתרגמיו ותרגומיו", בתוך מהדורתו למורה הנבוכים )לעיל 

תיבון, פירוש המילים הזרות, בסוף מורה הנבוכים, יהודה אבן שמואל )עורך( -מה שכתב עליו שמואל אבן

וא כולל את התיקונים שהכניס הרמב"ם אין ה(. נראה כי 4-5 וראו עוד במבוא שם, עמ' .11-12תשמ"ז, עמ'  ירושלים

 (.261 בנעט "ר' יהודה אלחריזי ושלשלת התרגומים", תרביץ יא )ת"ש(, עמ' צ' בשלב מאוחר למורה )ד'
מתו סבור לעו .(147-153 , עמ'[תרצ"ט] י זו השערתו של י' זנה )"אגרת הרמב"ם לשמואל ן' תיבון", תרביץ 40

(, כי אין בחומר שגילה זנה "כדי להוציא את תרגום אלחריזי מחזקתו 260-262 , עמ'39 בנעט )לעיל הערה צ"ד

תיבון )ודווקא -הוא מודה שאלחריזי השתמש בתרגומו של אבןמנם גם וכתרגום שנעשה ע"פ המקור הערבי". א

 במהדורה קמא שלו(.
 כגון לפירושו של כספי למורה עמודי כסף או חיבורו של יצחק עראמה עקידת יצחק.  41
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של המורה, ואני מוצא זמננו -בת מופיעים בכל מהדורהכבר רוב מראי המקומות שמוסיף בכרך 

ים את הדרכתו הפרשנית של מנסה לקיבהם בכרך שערך במיוחד במקורות מן הסוג השני, כיום 

 ב פרקיו זה על זה".הרמב"ם "הש

  

 הערות תוכן ג.

עם פירושו של סטאנוב,  עיקריו, בעם פרשנו ימומתווכח עו על הרמב"ם, חולק עליו מעירבכרך 

 42ולעיתים נדירות גם עם אחרים.

 ןשלא עמדו עליהבות את תשומת ליבנו לנקודות ימעוררות מחשבה ומס שלו כמה מהערות התוכן

, נובאחשיבות נודעת גם לדיון בפירושיהם של מימון וסט ברמב"ם. עסקוהפרשנים והחוקרים ש

שעל על כמה סוגיות עמומות אף שופכות אור  הערות אלהמ כמה. המלמדות על יחסו לפירושיהם

הוא  םעליהשוהעניינים מהנקודות  כמהלהלן אפרט  43נשתברו קולמוסים ולא עלתה בידם. הבנתן

 חולק.

 

 הביקורת על הפרשנים שלפניו

 היחס לנרבוני

מעיר על א וה .בו מפרש נרבוני את דברי הרמב"םשהקיצוני מתנגד לכיוון הרציונליסטי בכרך 

להשקפות  נרבוני מביע או רומזבהם שמקרים  ועל 'נכונה'סטיות לכאורה של נרבוני מן הפרשנות ה

המחשבה שהאל מניע שדברי נרבוני  ןדוגמאות לכך ההחורגות מן המקובל בחברה המסורתית. 

 44."(דבריו אלה מרפסון איגריולת וכמעט בגדר כפירה )"יוישירות את כוחות הטבע כשליחיו היא א

וה' אלהינו " כותב בכרך:ה ביחס לאל כמכוון לשפע כללי השופע מהאל ידבריו על המונח בראי עלו

של הסברו השכלתני ל 45מו]ו[ת ויגל לפנינו ארחות חיים".מלך עולם אלהים חיים, יצילנו מדר]כי[ 

עקיצותיך , אוי אוי לךהוא מגיב: " בוי ההשכלהילמושג תחיית המתים כמכוון לרנרבוני 

פעמים  47לפיהם "הנמצא הוא כאיש אחד" הוא מגדיר שפינוזיסטים.שאת דבריו ו 46."ברמיזותיך

 48חוסר דיוק, למשל: "קל וחומר של שטות". בעיניורבות מעיר בכרך על מה שהוא 

 

 מימוןשלמה  לאהיחס 

לרמתו העיונית )בכרך מכנה ערכי: כבוד והערכה -דואל הפילוסוף שלמה מימון הוא  ו של בכרךיחס

 ירושים וכיוונים מסוימים.לפ הסכמהלצד חוסר  49אותו בסופרלטיב "הפילוסוף הנשגב"(

 

 פירושוו היחס לסטאנוב

כרך מביעים מגמות מסוכנות, עיני בלסטאנוב ביקורתי מאוד ומתמקד בעניינים שבשל בכרך  יחסו

. ההערות על סטאנוב בפירוש סטאנוב על טעויות וסתירות פנימיות המצביעותאך כולל גם הערות 

, ונדמה שבכרך החליט לכתוב הערות על מהדורת מורה הנבוכים מדפוס ברלין למדירבות וארוכות 

 השיג על דברי סטאנוב.תקנ"ו בעיקר כדי ל

בכרך מביע כלפי סטאנוב ופירושו יחס שולל וזלזול בוטה שאינו קיים ביחסו לפירושי נרבוני 

מוטעים ומלמדים שאינו בקי בדברי הרמב"ם ובמקורות סמכותיים  סטאנוב דברילדבריו,  ומימון.

 אלא מכנה אותו 'המבאר'. בשמו ת סטאנובאאינו מזכיר רך אף כב 50בסיסיים.

                                                           
 כגון הביקורת על ידידיה נורצי )הערה לח"א יח(. 42
 כגון הערה לח"ג מ על תשלום כופר שלושים כשור הרג אדם. 43
 מו. הערה לח"א 44
 .בנהערה לח"א  45
 .29 (, עמ'39 מב. ביקורת עליו מתח גם קאפח במבוא לתרגומו )לעיל הערה הערה לח"א 46
 מה, ובהערה שם; ראו גם בהערה האחרונה לח"א עב. נרבוני לח"א 47
 הערה לח"א מז. 48
 ע"ב(. 121) כד הערה לח"ב 49
והמבאר "; הקדמות המורה(" )הערה לתחילת ח"ב, הבין דברי הרב... לא הבין ולא השכיל מה הוא שח"לא למשל:  50
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בות הוא מבלבל ולא , ופעמים ר'באור' להיקראאינו ראוי  סטאנובשל  פירושובכרך מפליג וטוען ש

ודע כי כל באורו לשני חלקי הספר  .ביאורו אינו באור וטעמו חסר טעםמבהיר סתומות, ובלשונו: "

מרבה הוי מרבה דברים "וכן  51".'להג הרבה יגיעת בשר'הקדוש הזה לא ְיאֺור ְבאֺור ואיננו רק 

היש מקום לשאלותיך אחרי דברי הרב ז"ל עד הנה? ומה שאלת, ומה השיבות! הלמען  !הבלים

ובמקום אחר הוא תמה למקרא  52"הראות כי הנך מעלה גרה? הן לא מאכלך בגרונך, וגרה תגר!

ביקורת על איכות ש ,יש לציין 53"הוציא מהמבוכה, או ההוסיף מבוכה על מבוכה?!דברי סטאנוב: "

פירושו של של סטאנוב נשמעה על ידי חכמים והוגים אחרים, שביקרו מסיבות שונות את  פרשנותו

 1895.54-שיצא לאור בסטאנוב לכוזרי 

שיבושים תיאולוגיים:  הנחלתהיא  סטאנובבכרך אף חושד שמטרת פסקאות מסוימות בפירוש 

 ניםובעניי 55;"והמשכיל יביןאמנם כל דבריו בזה להוסיף מבוכה ונבוכים, ולתת יד להולכי חשכים, "

 56אחר: "עפרא לפומיה]![".

, סטאנוב הציע תיקוני נוסח לתרגום אבן תיבון, וכמה פעמים דחה בכרך הצעות אלה בטענה אמורכ

פעמים רבות ציטט והפנה אליהם ובדונים סטאנוב כתב פסש ,ראינועוד  שהן שיבוש גדול יותר.

מודע למנהגו הקלוקל של מושא ביקורתו ומעיר על בורים אחרים כמקורות מוסמכים. בכרך יבח

 57כך.

 

 השקפותיו של בכרך ופירושו לרמב"ם

 הרחקת ההגשמה

בחטיבת הפרקים הלקסיקוגרפיים עומד הרמב"ם על משמעותם של מונחים ופעלים 

בהערותיו כמה מהסברי הרמב"ם וטוען כי אינו מבין בכרך מזכיר אנתרופומורפיים המיוחסים לאל. 

 58.אחרתמילה חשוב לו להרחיק את המשתמע ממילה פלונית ולא ממדוע 

 

 חידוש ובריאה

והרמב"ם אף הוסיף במפורש  ,חטיבה מובחנת במורה הנבוכים מוקדשת להוכחות על חידוש העולם

כן רמיזות שונות והדרכת הרמב"ם  פי על אף 59יסוד זה בניסוח מאוחר של יסודות האמונה שקבע.

בחיבורו והצורך 'להשיב פרקיו זה על זה' עוררו פרשנים ראשונים על משמעותן של סתירות 

לפיה והאם הוא אכן נאמן לגישתו המוצהרת  ה:וחוקרים מאוחרים לדון מהי שיטתו ביחס לבריא

)שיטת העולם חודש ונברא יש מאין, או שמא הוא רומז לתפיסות פילוסופיות כמו קדמות העולם 

                                                           

)שם שם(;  "חרפה להשיב על דברי אולת ורעות רוח שקר וכזב כאלה"; הערה לח"ב יג(לא ידע בין ימינו לשמאלו" )

" )הערה לח"ב יח(; "ולא ידע זה המבאר דברי רבנו שם; והרבה בזה להג הרבה והבל הבלים זה"איך שלא הבין 

וכמה נתעה המבאר בתוהו לא " )הערה לתחילת ח"ג(; "בל יפצה פיהו(; "אך ההערה לח"ב כטהאיש מאמר הגמ'" )

[ וגם אתה המבאר אחד -הערה לח"ג יב(. ]ביחס לדברי סטאנוב: "נקראים הנביאים 'משוגעי]ם[' אצל ההמון דרך" )

 מהם!" )הערה לח"ב לו(.
 ד. הערה לח"ב 51
 הערה לח"ג כד. 52
 הכרה לח"ב יד. 53
צאתי כי לא יאה לו שם פירוש או ביאור, מאחרי כי לא יבאר המבוקש מכל ומכל, "ופירוש ר"י סטנאב ראיתי ומ 54

ידבר על כל דבר מארז ועד האזוב ורק על דברי ספר הכוזרי  – וישט מדברי הספר ולא ישימם לנוכח פניו בדרשותיו

ע"ב(; "והוא הגרוע -ע"א ת"ר, ט-תקצ"ח ח"ד: פראג-לא ידבר". )גדליה ברעכער, ספר הכוזרי עם פירוש חדש, ח"א

מכל הפירושים, כי איננו מפרש רק המקומות המובנים מאליהם בלי כל פירוש, ומסבב דברו לענינים אחרים שלא 

תרע"א, ח"ד פרק ו,  הרכבי, ווארשא – מעניני הספר" )שפ"ר, בתוך: צבי גראטץ, דברי ימי ישראל, מהד' שפ"ר

שלנית מאד ורבות בו ההשמטות" )ישראל צינברג, תולדות (; "הטכסט... הודפס בצורה ר3הערה  168-169 עמ'

 (.122 , ח"ה עמ'1959-1960 אביב-ספרות ישראל, תל
 הערה לח"ב יג, וראו על כך להלן בסמוך, בפרק השקפותיו של בכרך ופירושו לרמב"ם, חידוש ובריאה. 55
 ; הערה לח"ג מא, בסופה.הערה לח"ב ל 56
 הערה לח"ג מז. 57
 נרבוני; הערה לח"א מט, בנרבוני; הערה לח"א נב.לח"א לה, ב הערה 58
 .103 (, עמ' עט והערה23 ראו במאמרי, "השפעת תמורות" )לעיל הערה 59
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זה הוא דברי  ענייןאחד מן המקורות שנדונו ב 60.)שיטת אפלטון( או בריאה מחומר קדמוןאריסטו( 

וכי ניתן לפרש את  ,לפיהם אין ראיה מפשט הכתובים על חידוש העולםש ,כה ,בלק הרמב"ם בח

ן שתפיסת וכיומסביר שלא נהג כן  המקראות באופן אחר התואם את שיטת הקדמות. הרמב"ם

 סים.יהחידוש מאפשרת את התרחשות הנ

 זה יש לציין ניסוח קרוב של ריה"ל בספר הכוזרי: ענייןב

 

ושאלת החדוש והקדמות עמוקה, וראיות שתי הטענות שוות, עד שתכריע החדוש 

הקבלה מאדם ונח ומשה בנבואה אשר היא יותר נאמנת מן ההקשה. ואם היה מצטרך 

בעל תורה להאמין ולהודות בהיולי קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה, לא היה 

 61בזה פגם באמונתו.
 

וסטאנוב אף , כפירה טוןפלאבשיטת ( מבין סטאנוב שריה"ל אינו רואה 1895בפירושו לכוזרי )

דעת כן הקב"ה היה בורא עולמות ומחריבן,  םלפיהשדעת בעלי המדרש  גישה זו היאטוען ש

גם בפירושו למורה  63ואלה גם דברי הרמב"ם הנדונים כאן. 62"המקובלים בעלי השמיטות",

במקום אחר בפירושו למורה  64ריה"ל.לדברי ( על אתר משווה סטאנוב בין דברי המיימוני 1896)

חוזר על זיהויה עם מקורות יהודיים סמכותיים ואף מעלה , גישת אפלטוןבסטאנוב בהרחבה  עוסק

הרמב"ם ן שמנם בסוף דבריו הוא מצייוא 65את ההשערה שאפלטון קיבל תורה זו מנביאי ישראל.

 )שייחס לאפלטון( לתפיסת הבריאה מחומר קדמון)שייחס לאריסטו( משווה בין תפיסת הקדמות 

 66חזיק בתפיסת הבריאה יש מאין.הואת שתיהן  ללשולפיכך 

את תפיסת הקדמות  השווהבדברי סטאנוב וטוען שהרמב"ם לא שצוין מקור האחרון ב דןבכרך 

מנם שולל את תפיסת הקדמות ו. לדעתו, הרמב"ם אלתפיסת הבריאה מחומר קדום שייחס לאפלטון

גם דעת ריה"ל, שלא התכוון פי בכרך, זו אינה סותרת בהכרח את יסודות האמונה. למודה ש ולםא

של ]"כל דבריו בכרך חושש ש 67סים.יאלא לטעון שגם לפי תפיסת אפלטון ניתן להבין את הנ

להוסיף מבוכה ונבוכים ולתת יד להולכי חשכים והמשכיל יבין". הוא חושד  –בזה  , א"ג[סטאנוב

שניסיונו של סטאנוב לטעון שבעיני הרמב"ם אין הבדל בין תפיסת הקדמות האריסטוטלית לתפיסת 

לרמוז מות ולתת לגיטימיות לתפיסת הקדלא נועד אלא  ,האפלטונית , התפיסההבריאה מחומר קדום

חינם בסטאנוב? קשה להאם בכרך חשד של סטאנוב, שאינו מאמין כלל בבריאה.  זוטריתהאלדעתו 

 משמעיות.-תיות של סטאנוב הן מושא מחקר נרחב שמסקנותיו אינן חדילדעת, שכן דעותיו האמ
                                                           

המקורות רבים, וההפניות לחלק הארי מהם קובצו בתוך ישראל יעקב דינסטאג, "בריאת העולם במשנת הרמב"ם:  60

אמונות ברמב"ם: בריאה נבואה ראו עוד חיים ויסמן, בירורי ; 247-267 , עמ')תשנ"ד( 32-33 ביבליוגרפיה", דעת

 .94–33 והשגחה ב'מורה נבוכים', הר ברכה תשע"ו, עמ'
 .. דבריו נדונו רבות31 תשכ"ח, עמ' אביב-סז, א' צפרוני )עורך(, ירושלים ותל ספר הכוזרי בתרגום אבן תיבון, א 61

אינה סותרת את היהדות, דבריו של קויפמן, הטוען שריה"ל לא טען מעולם שתפיסת הבריאה מחומר היולי  ,למשל

לדידו, לפי המקור הערבי שבידינו  .ומשפט זה הוא תוצאה של נוסח ערבי משובש או טעות של המתרגם אבן תיבון

)דוד קויפמן,  "כוונת ריה"ל היא "על דרך המופת הפילוסופי אין להכריע כלל בבעיית עולם מחודש או עולם קדמון

)תרגום(,  חקרים בספרות העברית של ימי הביניים, ישראל אלדד"ר' יהודה הלוי ושיטת עולם קדמון", מ

(. הצעתו התרגומית וטיעונו נדחים על ידי דוד נימרק, תולדות הפילוסופיה בישראל, 208-211 תשכ"ב, עמ' ירושלים

 גן-וראו דב שוורץ, סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים, רמת .285-286 תרפ"ט, כרך ב, עמ' פילדלפיה

; הנ"ל, "הערות על 138 )תשמ"ט(, עמ' 23 ; הנ"ל, "עיון בתורת הבריאה של אברבנאל", דעת66-67 תשס"ב, עמ'

)תשס"ז( ]=ספר יובל  61 עא(", דעת תדמיתו של ר' יהודה הלוי בעיני הרמב"ם )קריאה מחודשת במורה הנבוכים א

 צג, קג.-פו תשע"א, עמ' זרי לרמב"ם, ירושלים; יצחק שילת, בין הכו23-40 לכבודו של פרופ' יוחנן סילמן[, עמ'
 .206, 204 , עמ'141 סוף הערה 201 תש"ל, עמ' השוו: ישראל וינשטוק, במעגלי הנגלה והנסתר, ירושלים 62
 ע"א. ט–ע"ב סטאנוב )פירוש הכוזרי(, סעיף לו, ח 63
 ע"א. לה –ע"ב  פירוש סטאנוב, לח"ב כה, לד 64
ראו על כך אברהם מלמד, רקחות וטבחות: המיתוס על מקור  .ומקורן העברי בהתאמה למיתוס על קדמות החכמות 65

 חיפה וירושלים תש"ע. ,החכמות
 ע"ב. כ –ע"ב  פירוש סטאנוב, לח"ב יג, יט 66
 הערת בכרך, לח"ב יג. 67
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תפיסת אפלטון עשויה להיות לגיטימית )אף שלדעתו ריה"ל או הרמב"ם אינם אכן בכרך סבור ש

אך דוחה את הניסיון להקיש בין קבלים אותה למסקנה( ומראה במקום אחר שזו שיטת רמב"ן מ

  68.שיטת אפלטון לשיטת קדמות העולם

שהוא מייחס לאריסטו את הדעה שהבריאה היא "ברצון" ולא "בחיוב". על בכרך תוהה על סטאנוב 

הבריאה שופעת מאת  סבור שלדעתוו שסטאנוב אינו מבין לאשורה את דעת אריסטו אןנראה מכ

לפיכך  חיובי. רברצון )כלומר מודה בחידוש מסוים של העולם(, ולפיכך הוא טעה לראותה באו אלה

ברם  בכרך מעלה את ההשערה שסטאנוב אינו מבין בפילוסופיה )"לא ידע בין ימינו לשמאלו"(.

ל הוא מסביר ודע שיש מקומות במורה הנבוכים שלפיהם אריסטו גרס בריאה "ברצון", אביבכרך 

  שבמקומות אלה המונח "רצון" שווה לאמיתו של דבר ל"חיוב".

מצד אחד הוא מזדעזע קורתי. ש אפוא בר"י בכרך שילוב מרתק של מאמין תמים וקורא מעמיק וביי

מדבריו של סטאנוב שלפיהם אין הבדל דתי לפי הרמב"ם בין משנת אפלטון )חומר קדמון( למשנת 

הוא מעלה השערה כי סטאנוב אינו מבין את אריסטו ואת  צד אחרומ, אריסטו )קדמות העולם(

עמדת הרמב"ן משקפת הבנה עמוקה בסוגיית הבריאה בהגות  עלהרמב"ם. גם הערתו של בכרך 

 69היהודית.

 

 אגדות חז"ל

במקורות רבים בכתביו, פעמים באריכות ואגדותיהם מדרשי חז"ל  ענייןאת שיטתו ב סהרמב"ם פור

לדיון  70.הוהבנת אגב. דבריו נדונו רבות, והוצעו כיוונים שונים לניתוח שיטתוופעמים בהערות 

 המתמשך ניתן לצרף את העולה מכמה הערות פולמוסיות של בכרך.

אגדות חז"ל, ובכרך טען שהקושיה מבכמה מקרים הקשו נרבוני וסטאנוב על הרמב"ם ממדרשים ו

רו של ביטוי זה בתורת הגאונים, והוא מקו 71כן "אין מקשין באגדה".שאינה קשה על הרמב"ם, 

מב"ם אינו שהרמנם נראה שבכרך אינו סבור וא 72הרמב"ם בסוף הקדמת מורה הנבוכים. אצלצוטט 

 הרמב"םלדעתו,  ;מחייבות( ןשאינפרשניות אפשרויות בהן  המחויב כלל לאגדות חז"ל )מתוך ראיי

חז"ל והוא מכריע אצל במחלוקת י השנוסבור שמדובר בנושא סוטה מדברי חז"ל במקומות בהם הוא 

 73המילולית. םמהוראתבאופן החורג דבריהם את פרש שהוא סבור שיש לכאחת הדעות, או 

 

 הרמב"ם והקבלה

משיך עמדה רבנית קלאסית הנוקטת מגמה הוא ה ,אחד מראשוני המשכיליםהיה נוב אסטשלמרות 

חוזר על נוב אסט 74לתורת הקבלה.דברי הרמב"ם תורת הפילוסופיה ומאחדת ומנסה להשוות בין 

דברי המקובל הצפתי למקביל בין דברי הרמב"ם אף הוא אמרי בינה ובספרו  75עמדה זו בחיבוריו,

                                                           
 .279ראו בהערתו לח"ב כו ולהלן בהערה  68
 תודה לקורא מטעם המערכת על חידוד הניסוח בפסקה האחרונה. 69
)תשע"א(,  כ ראו אלי גורפינקל, מנחת קנאות לר' זכריה בן משה", קבץ על יד. בכמה מקומותעסקתי זו בסוגיה  70

 .279-281 הנבוכים לר' דוד אבן יחייא", קבץ על יד כ"ד )תשע"ו(, עמ'; "פירוש הקדמת מורה 149-156 עמ'
 מד; לח"ג נט. הערה לח"א מב; לח"ב מג; שם 71
 , וראו במקורות שם.24 מורה הנבוכים, שוורץ, סוף ההקדמה, ח"א עמ' 72
בים וחז"ל יחלוק העל הכתוכיוון זה עולה מכמה מקורות: "אין מקשין בהגדה כי ]היא[ מליצה חדיית" )ח"ב מד(; " 73

רבנו? השמן לבך ואיך תבין דעת רבינו! אמנם הכתובים דברו בלשון בני אדם, ודעות חז"ל יֺתרצו כאשר יֺתרצו 

 מדרש ואגדותיהם" )הערה ח"ג כט(.
ועוד. על היחס בין  77 בהערה נזכריםבמקורות ה ;ע"ב הנ"ל, פירוש סטאנוב )למו"נ(, לח"ג נד, עא ,למשל 74

ביבליוגרפיה מוערת", הרמב"ם בנבכי הסוד:  – הרמב"ם לקבלה ועל גישה רבנית זו ראו במאמרי, "הרמב"ם והקבלה

יש לציין,  .417-485 ')תשס"ט([, עמ 64-66מחווה למשה חלמיש, אברהם אלקיים ודב שוורץ )עורכים( ]=דעת 

אודות שלא תמיד סטאנוב מצליח בכך, והוא מעיר על כמה הבדלים בין משנת הרמב"ם למשנת המקובלים; ראו למשל 

 ,(ע"ב-ע"א בפירוש סטאנוב לח"ב כט, לט) הפסד העולםע"ב(, -ע"א תכלית הבריאה )פירוש סטאנוב, לח"ב יח, כו

 ע"ב(.-ע"א או ראיית מלאך שלא במראה הנבואה )שם, לח"ב מו, סב
 ע"א. א, פ (, מאמר ה52 סטאנוב, פירוש הכוזרי )לעיל הערה ,למשל 75
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עדיף את הגישה הקלאסית במחקר, השוללת מהרמב"ם ה כרךב לעומתו 76.ר' יצחק לוריא )האר"י(

 כווניםשכתב הרמב"ם מהוא מבקש להראות שביטויים ומשפטים שוללים  77.קבלית אוריינטציה

  78.קבלהה ואף טוען שאחת ממטרות כתיבת מורה הנבוכים היא דחיית השקפות ,לקבלה

את הקבלה נראה שאינו שולל ברי שבכרך אינו מזהה את משנת המיימוני עם תפיסות הקבלה, אך 

סטאנוב : בכרך הבין שהזיהוי שעורך א הנכוןהו פךיהה ;מאמץ גישות רציונליותהוא אינו מעיקרה ו

כמת הקבלה לפילוסופיה המיימונית אינו נובע מגישה מסורתית המבקשת לשלב את הרמב"ם ובין ח

מנוגדת, הקוראת את הקבלה אלא בשל גישה וקוראת את הרמב"ם באופן קבלי, בהגות המסורתית 

פרי התפתחות  םבמקום אחר אף טוען סטאנוב כי ספר הזוהר ותורת הקבלה ה 79כפילוסופיה.

 ומקדים את חיבור הזוהר מויעהוא מתפלמס  ובחיבור אחר שיוחס לבכרך 80בימי הביניים,מאוחרת 

 81לתקופת התנאים והאמוראים.

 

 טעמי המצוות

ו של הרמב"ם בנתינת טעמים למצוות והבנת משמעותם עוררה דיון רחב שהיה גם אחד טרתמ

י"ד ובהתנגדות לתפיסותיו ולעיון בספרו מורה -י"גה ההגורמים בפולמוסים נגד משנת הרמב"ם במא

 .המיימונידברי בהנבוכים במשך הדורות. הערותיו הפזורות של בכרך מאפשרות לשחזר את הבנתו 

הרמב"ם מסביר )ח"ג לא( שהגורם לקושי של אישים וקבוצות לקבל את התפיסה שיש טעמים 

 ןתוא ךהופלמצוות טעמים  וןציתפיסתם שיש לקיים את המצוות בשל צו האל, ו הואלמצוות 

ידיעת הטעמים עלולה  ולפיוהסבר אחר, אנושי. סטאנוב מציע בפירושו -שכלי לענייןבעיניהם 

בשל המחשבה שניתן להשיג את התועלת באופנים קלים יותר או בשל  מצוותלזלזול ב הביאל

קול זה ההצבעה על שי 82מחשבה שהתועלת שמקנה המצווה אינה נחוצה בזמן ובמקום אחרים.

הרמב"ם ולאמץ את גישת המקובלים שנתנו טעמים הרחוקים מהשכל מאפשרת לסטאנוב להשיג על 

 83האנושי.

 בכרך מגיב וטוען:

  

הן גם הרב בתתו טעם ]ל[מצות לא תקע בטעמו מסמרות ולא אמר שלא יתכן בהם גם 

טעם אחר; ומכלל דבריו לא ידענו רק שאינם מבלי טעם, אבל הטעם ההחלטי מי יגיד 

 לנו?! ]ו[איך נירא מהזלזול והבטלה חלילה! 

 והוא לא נתן רק טעם כללי ולא טעם פרטי, וברוך רבנו לה' אבי השכל, כי בטעמו

 84השכל ישבע, והמצוה תמימה ועומדת לעד.

 

גם העובדה שהרמב"ם  .לקבוע מסמרות אלא להציע הסבר אפשרי ביקשוי אומר: הרמב"ם לא וה

לא נתן טעמים לפרטי המצוות מלמדת שבעיניו קיום המצווה אינו תלוי בהבנת הטעמים או בהסכמה 

                                                           
וראו  .בשער אמרי בינה נאמר: "ילמד דעת שהקבלה והחקירה יחד... אחיות תאומות בעבותות האהבה קשורות" 76

(, 22 תולדות )לעיל הערה; ברויאר וגרץ, Bersohn, “Isaac Satanow” (above n. 22), pp. 151-171במחקר: 

. יצוין שסטאנוב גם 94-95 )תשנ"ח(, עמ' 74; משה אידל, "על הקבלה אצל אליהו בן אמוזג", פעמים 287 עמ'

 הדפיס מחדש את חיבורי האר"י.
 ל; לח"ב לט; לח"ג ט; הערה לח"ג כט. יח; לח"ב ההתמודדות עם סטאנוב בתחום זה: הערה לח"ב ד; לח"ב 77
 ט. ראו עוד להלן בפרק זה, טעמי המצוות. נ; לח"ג "; לח"אואמנם המבולבליםהערות לפתיחה, ד"ה " 78
 .94-95 (, עמ'76 משה אידל, על הקבלה )לעיל הערה 79
 ,Bersohnוראו  .ע"א פא,  הע"ב; לח" כהיט,  ב(, לח"25 הערה)לעיל  הכוזרי פירוש ,סטאנוב 80

“Isaac Satanow” (above n. 22), pp. 154-156. 
. . טיעון זה מבוסס על הזיהוי בין יעקב בכרך ליעקב מקיידאן95 (, עמ'11 יעקב מקיידאן, ויכוחא רבה )לעיל הערה 81

 .11וראו על כך לעיל בהערה  זיהוי זה שנוי במחלוקת.
 ראו להלן, שבכרך חשב שסטאנוב עצמו נכשל בכך. 82
 ע"א. פירוש סטאנוב, לח"ג לא, לט 83
 הערה לח"ג לא. 84
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שרירה  רציונלייםלפיה הטעמים וסטאנוב אינו קיים, ושיטת הרמב"ם  שהביעחשש הם, וממילא לה

 85ותקפה.

בכמה מקרים משיג סטאנוב על הטעם שציין הרמב"ם, ובכרך מנסה ליישב את טעם הרמב"ם או 

משנת  ענייןהפולמוס היסודי בין שני האישים ב מתבטאנראה שגם כאן  86מביא טעם רציונלי אחר.

סיון להצביע על טעמי המצוות במסגרת ימבקש להראות שהנ הטעמים של הרמב"ם: סטאנוב

רציונלית בלבד הוא נואל וחסר תוחלת. כאשר בכרך מיישב את הקושי או מציע טעם רציונלי אחר, 

קיים את שיטתו הבסיסית של הרמב"ם ואת טענתו לעיל שהרמב"ם לא שלל את אפשרותם הוא מ

הטעמים  87גם במקרים אחרים מציע בכרך טעם נוסף על זה שהביא הרמב"ם. של טעמים נוספים.

נת הטעמים של הרמב"ם, כגון לשמור על משמוטיבים מרכזיים בהנוספים שמביא בכרך תואמים 

מבוססים על עניינים או הטעמים ובכמה מקרים  89,או להרחיק עבודת אלילים 88בריאות האדם

-ידיעות מדעיות או פסידו 90בת ימיו. פופולריתעית תופעות שבכרך הכיר מקריאת ספרות מד

אחד בכרך מוסיף טעם שמקורו בדברי מקרה ב 91מדעיות מופיעות גם במקומות אחרים בהערותיו.

 92חז"ל.

הערותיו של סטאנוב, ונראה שהוא חושד בו בתפיסה שהמצוות תלויות דן בבכמה מקומות בכרך 

יתכן שהתועלת הרציונלית של המצווה ימעיר הרמב"ם ש בו, שח"ג לדהם הוא מאחד זמן ומקום. 

ניתנה "על דרך  –כמת הרפואה וחכ שלא –, אך התורה ממנוואף גורעת לאדם ספציפי אינה תורמת 

 93הרוב", וגם אותם יחידים צריכים לקיים בכל מקום ובכל זמן את המצוות.

הגופני של כל מטופל ובניגוד סטאנוב מסביר שבניגוד לרפואה הגופנית שצריכה להתאים לטבעו 

שכלי של -במקום ובזמן, קיום המצוות נובע מהטבע הרוחני התלויה ,לאתיקה שהציעו הפילוסופים

קבל את תפיסת הרמב"ם אך מעיר שהיא סטאנוב מ האדם ולכן אינו משתנה בחילופי הזמנים.

דברי רה מכך: ית .מצוות התלויות בארץ או במקדשלא לומתאימה רק למצוות שהן חובת הגוף 

ציג על קושי בתפיסה שה יםעיקר קיומן של המצוות הוא בארץ ישראל מלמד םלפיהשחז"ל 

 הרמב"ם. 

]![", הוי סכל, הלא על כן הן תלויות בארץ ובבית"בכרך אינו מבין את טענתו וטוען בחריפות: 

כלומר, העובדה שהאל קבע למצוות זמן ומקום מוכיחה שדווקא במצוות אלה קיימת הבחנה בין 

של סטאנוב, ונראה לי  השנייהטענתו את  מזכירהוא אין זמנים ומקומות אך לא בשאר המצוות. 

חשד שכוונת סטאנוב היא לטעון שהמצוות אינן רלוונטיות בזמננו, ולפיכך שההשגה נבעה גם כאן מ

ריה"ל  עמדתשסטאנוב נקי מחשש זה ולא ביקש אלא להטות את דברי הרמב"ם ל ,נראה .השיג עליו

 הגישה הנכונה בעיניו. להביא אתבספר הכוזרי או 

                                                           
תפיסות המקובלים ולאפשרות להסביר על  לעבכרך של וכבר הראיתי לעיל בפרק זה את פולמוסם של סטאנוב ו 85

 פיהם את שיטת הרמב"ם.
הערה לח"ג לז, בטעם איסור שעטנז: הרמב"ם נימק טעם זה במנהגם של עובדי עבודה זרה לערב בין תוצרי הצומח  86

לתוצרי החי, וסטאנוב מעיר שלפי זה התורה הייתה צריכה לאסור גם עירוב צמר גפן או קנבוס עם צמר. בכרך מביא 

ריאותי בעירוב צמר ופשתן. טעם זה תואם את מסגרת טעמי המצוות של ממה שמצא בעיתונות זמנו שקיים נזק ב

 הרמב"ם, שנימק כמה מצוות בטעמים בריאותיים. 
הערה לח"ג לט, בטעם מצוות פטר חמור; הערה לח"ג מא, הטעם שהנרצח הגוסס אינו יכול למחול לרוצח;  ,למשל 87

 ובהערות הבאות.
 ; הערה לח"ג מח, בטעם איסור אכילת חזיר.86 טעם איסור שעטנז; ראו לעיל בהערה ,למשל 88
הערה לח"ג מה, מדוע ארון הברית נישא בכתף בלבד; הערה לח"ג מו, בטעם איסור אתנן זונה ומחיר כלב; שם,  89

 בטעם הנסכים; הערה לח"ג מז, בטעם טומאת מת.
 הערה לח"ג לז, בטעם איסור שעטנז; הערה לח"ג מח, בטעם איסור אכילת חזיר. 90
 הערה לח"ג כט. 91
 ה רק אחרי שמונה ימים.הערה לח"ג מט, בטעם הדין שמיל 92
מנחם וברכיהו ליפשיץ -שיטת הרמב"ם בנושא נידונה רבות, וכמה מן המאמרים החשובים רוכזו בתוך: חנינה בן 93

; וראו גם אליעזר תשס"ד )עורכים(, דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם: עיונים במורה נבוכים ג, לד, ירושלים

 .161-222 תשע"א, עמ' יםחדד, התורה והטבע בכתבי הרמב"ם, ירושל
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איסורי בל תוסיף ובל תגרע נובעים מהחשש שבמקור מאוחר יותר )ח"ג מא( מסביר הרמב"ם 

לפיה התורה אינה מאת האל. שלתפיסה  וובילישהוספה או גריעה לפי השתנות הזמנים והמקומות 

תקנות חז"ל. סטאנוב הטעים את החשש על פי ייעשו  העילכן, מוסיף הרמב"ם, הוספה או גר

בהם נביאים התירו איסורים, דוגמת שנו מקרים אשיתעורר הצורך להוסיף או לגרוע בעובדה שמצ

 אלה היו הוראות שעה.אמנם  94,"עפרא לפומיה]!["אליהו בהר הכרמל. בכרך מעיר בתקיפות: 

אך ברור שגם סטאנוב  ,נראה שבכרך חושד שסטאנוב טוען שמשם ראיה שיש צורך בשינוי התורה

ידע שמדובר במקרים אלה בהוראת שעה, ולא ביקש אלא להראות שלעיתים יש צורך בהוראת 

 שעה ולהסביר מדוע יש להוסיף סייגים ותקנות וכדברי הרמב"ם.

 

 ענייני לשון

בכרך עסק רבות בדקדוק עברי, בתולדות השפה ובמאפייניה הגרפיים וחיבר על כך כמה חיבורים. 

על בטקסט זה  הצביעלרות, הכולל הערות לשוניות רבות. ניתן גם בטקסט ההע מתבטאתידענותו 

 .הוא נוקטשכיוונים כמה על בהם הוא עוסק ושעניינים כמה 

 

 שמות מושאלים ומסופקים

סוגים שונים של שמות ומונחים: משותפים, מושאלים ומסופקים, וביאר בעזרתם הרמב"ם אפיין 

ידון כאן די בהגדרה לנ 95את משמעות המושגים והתיאורים האנתרופומורפיים שיוחסו לאל.

בכרך . יוחד בתחילה למסומן אחד וממנו הושאל למסומן אחרהוא מונח ש 'שם מושאל'ש התמציתית

  96המונח הראשוני שממנו השתלשל השם המושאל.מתפלמס עם סטאנוב על זיהוי 

 

 במשמעות שמות ושורשים דומים ףחילומיון וד

שורשים בעלי שלוש אותיות ללכן  ,בכרך גרס שקיים קשר בין שורשים המכילים אותיות דומות

 שני אופנים: זכירלהיות משמעויות שיש זיקה ביניהן. הוא מ ותשסדרן משתנה עשוי

על  97ח(.-נ-י\ח-ו-פ"י ונחי ע"ו, ולדעתו הם בעלי משמע דומה )לדוגמא: נפעלים מגזרת נחי  .1

עיקרון זה עמדו כבר מדקדקים בימי הביניים, ויש להבחין בינו לבין תפיסות אטימולוגיות המוצאות 

 98מאותיות השורש שלהן דומות גם כאשר לא מדובר באותיות אהו"י. כמהקשר בין מילים ש

בכרך חוזר  99.להיות משמעות הפוכה העשוי השסדר אותיותיהן שונ שורשים מגזרות רגילותל .2

 :שוניםפעלים פעמים ומדגים אותו באמצעות שמות ועל עיקרון זה כמה 

                                                           
 עפר לפיו! 94
; רמב"ם, באור מלאכת ההגיון, יג, יוסף קאפח )תרגום(, 9-10 (, פתיחה, עמ'3 מורה הנבוכים, שורץ )לעיל הערה 95

קעג; יעקב קלצקין, אוצר המונחים הפלוסופיים ואנתולוגיה פלוסופית, ברלין וניו -קסח עמ'תשנ"ז,  קרית אונו

ם'-תרפ"ו יורק ; ד"צ בנעט, 'לטרמינולוגיה הפילוסופית של הרמב"ם', תרביץ ו 123-126 , חלק ג, עמ'תשכ"ח, 'שֵׁ

הביניים', לשון, מחשבה, חברה: -; ש' רוזנברג, 'תורת ה"שמות" בפילוסופיה היהודית בימי277-283 )תרצ"ה(, עמ'

ברסלבי, -ש' קליין; 105-144 תשל"ח, עמ' הלל, בעריכת י' מלצר, ירושלים-קובץ מוקדש לזכרו של יהושע בר

(, 70 ; גורפינקל, פירוש אבן יחייא )לעיל הערה36-38 תשמ"ח, עמ' פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם, ירושלים

 .305-306 עמ'
 שלדעת הרמב"ם אינו מיוחד לציון איבר המין הנקבי )נרתיק( אלא מושאל אליו. ,הערה לח"ג ח, על השם רחם 96
 הערה לח"א סז; הערה לח"ב מג. 97
במחקריו של אילן אלדר, "ביאורי מלים אטימולוגיים  ,למשל ,גישה כזו מצויה כבר בימי הביניים )ראו עליה 98

ד' )תשמ"ה(, 9בימי הביניים", דברי הקונגרס העברי למדעי היהדות, בפרשנות המקרא ובמילונאות העברית 

]תשמ"ח[,  עברי", תרביץ נז-; הנ"ל, "חיבור דקדוקי קדום מן הגניזה בנושא חילוף אותיות פנים49-53 עמ'

(, וחזרה ונשנתה בפרשנות המקרא של כמה מפרשים מסורתיים אחרונים בני המאה הי"ט, דוגמת יעקב 483-510 עמ'

י מקלנבורג בחיבורו 'הכתב והקבלה' או רש"ר הירש בפירושו למקרא )יש שראו את שיטת הירש בזיקה לגישות צב

יצחק היינמן, "היחס שבין ש"ר הירש ויצחק  ,למשל ,ראו על כך .הרומנטיות בתרבות האירופית בזמנה ומקומה

 (.61-69 בריינס רבו", ציון טז )תשי"א(, עמ'
על תופעת שיכול האותיות כדרך לשחזור הנוסח ה'מקורי' או דרכי התפתחות השפה  חוקרי נוסח המקרא עמדו 99

תש"ך,  סיני, הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה בספרות, ירושלים-)למשל: נ"ה טור

מן, הכוונה כאן להיפוך משמעות באמצעות שיכול אותיות. על תופעה זו עמדה בהרחבה אורנה ליבר .(106-149 עמ'
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 רוף )במשמע: ייעוד יהמכוסה; ח של החיפוש לשם גילוי וחשיפ: 'לחפור' פירושו פ-ר-ח /ר -פ-ח

 100המגולה.של ותיקון כיסוי חיפוש לשם  –של שפחה( 

  )101יבור והמשך.ח -מדגיש את הריבוי וההבדלה; כבר  –כרוב )כרובים 

   ַמח /ם ח  ר ם הוא א – ֺרֹ֖ ח  פעלות זו )את יפעל מדבר המגיע מחוצה לו וכונס ושומר הובר המיר 

 102אל תוך הגוף. מבחוץבכוח מח הוא כלי הנתחב ור ואילוהזרע(, 

  ַגל ג / שֵׁ ל  ג מציין לובן,  –ש  ל  ַגל  ואילוש  משמעו אדום, והושאל להורות על בתולה )בגלל הדם שֵׁ

 103הנשפך בבעילה הראשונה(.

 

 כתב היד, תיאורו, ודרך עבודתי

( הוא f 29513)מספרו בבית הספרים הלאומי  3708יורק -כתב יד בית המדרש לרבנים בניו

בכתיבה אשכנזית ומקבץ כמה מחיבוריו של בכרך שלא נדפסו: איגרות,  פיםד 226אוטוגרף הכולל 

הערות על סדר הדורות, הערות על התלמוד והערות על שניים מחיבורי הרמב"ם: מורה הנבוכים 

ופירוש המשניות. החיבור השלישי בקובץ הוא 'הערות יקרות על מורה נבוכים' )דפים 

מספרו  :עליו נסבים דבריושציין המחבר את המקור בתחילת כל הערה מ 104ע"ב(. 134 – ע"א 109

לדברי הרמב"ם או לדברי הפרשנים שבדפוס ברלין המונח  נוגעתאם ההערה הו ,הסידורי של הפרק

 לפניו. 

סדר הדפים בכתב היד מבולבל, והמספור הרציף של כל כתב היד סוטה כמה פעמים מן הסדר הנכון. 

מספור זה  .גבי כתב היד במספור נוסף המיוחד לטקסט כדי לפתור בעיה זו מוספר חיבור זה על

נערך כהלכה ותואם את סדר ההערות ומאפשר לסדר בקלות את הטקסט לפי סדר כתיבתו. להלן 

 אציין שתי מערכות מספרים אלה, אך אפנה למספור הספציפי של הטקסט.

. יםך סוגריים מרובעאותם השלמתי ופתחתי בתווהאוטוגרף כולל קיצורים של מילים וראשי תיבות, 

בהם מדובר אם במהלך כריכתם. נקטעו שולי העמודים  105כל ספק ציינתי בהערות השוליים.

בציטוט של מקור מוכר, כגון פסוק או פסוקית מקראיים, מימרה חז"לית, מימרה מדברי הרמב"ם 

ך, כאשר נקטעו דברי בכר ל.כנ" יםאו אחד מפרשניו, השלמתי את החסר בתוך סוגריים מרובע

 ציינתי בפנים הטקסט כוכבית )*( וניסיתי לשער בהערת השוליים מהי המילה או המילים החסרות.

הוספתי כאן מראי מקומות  .בכרך ציין מעט מראי מקומות לפסוקים ולמבואות שהזכיר או ציטט

  106יום.הלשאר האזכורים, ואת אלה וגם אלה ציינתי כפי המקובל 

לציין את  בהם כדידן ובכרך מעתיק משפטים, חלקי משפט או מילים מדברי הרמב"ם או מפרשיו 

בו הוא עומד לדון ועליו הוא מעיר. במקרים אלה, יצרתי הבחנה גרפית בין הציטטות שהמקור 

בכרך באמצעות הדגשת הציטטות ושימוש בגופנים שונים.  יו שלוהגהות ויבין הערותווהמובאות 

 ( את פרטי הנוסחנוסחתחתי )כזה:  ומגיה מילה, הדגשתי במקור המצוטט באמצעות ק כאשר בכרך

מילים/מלים שאותם הוא מבקש לתקן או למחוק, וציינתי באופן דומה גם בתוך  ,אות/אותיות –

 הגהתו. 

                                                           

 .2013 אביב-שפת התנ"ך כבבואת סיפור הבריאה, תל
 הערה לח"א לט. 100
 הערה לח"ג ג. 101
 ח. הערה לח"ג 102
 שם. 103
ע"א  133בו שכתב היד, צילום בע"א כפי שכתוב בקטלוג. מקור הטעות הוא בלבול סדר הדפים  133ולא עד  104

 מסודר אחרון, אף שהטקסט כולל דף נוסף.
בכרך רושם פעמים רבות לציון הפניות פנימיות קדימה ואחורה בהערותיו את ראשי התיבות 'ע"ל'. כאשר הוא  105

הפניות אחורה, הוא מציין לפעמים 'לעיל' ולפעמיים 'למעלה'. לא ראיתי בכך חשיבות ואיחדתי: ע]יין[  לעמפרט יותר 

 ל]עיל[, ובהפניות קדימה: ע]יין[ ל]הלן[.
וההפניה לעמודים  ,ן התלמוד הבבלי צוינו בכתב היד באמצעות מספור באותיות לדפים )כמקובל(דפים מ ה,לדוגמ 106

 ע"ב(. ב -ע"א; ב:  ב -יום )דרך משל: ב. הכאן ציינתי כפי המקובל  .צוינה באמצעות נקודה בודדה או זוג נקודות
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לפי מהדורת דפוס ברלין. ההפניות לפירוש ציינתי את מקור הציטטות ממורה הנבוכים ומפרשניו 

 107פי המהדורה המדעית שערכו ברגמן ורוטנשטרייך בשנת תשכ"ו.ל רה צוינו גם עגבעת המו

לפי  הובאו השוואות שעורך בכרך לתרגום אלחריזי ולהערותיו המלומדות של שייערהההפניות ו

ובמידת  1904,109הפניתי לפרשני המורה שבמהדורת דפוס וילנא  108אביב תשס"ד.-תל ורתמהד

 110הצורך ניקדתי מילים מיימוניות מסוימות לפי מהדורת אבן שמואל.

 

                                                           
 גבעת מורה באמצעות ספרות.מספרי העמודים בדפוס ברלין צוינו באמצעות אותיות, ובמהדורה המדעית של  107
 (.1851בכרך השתמש בהוצאה הראשונה שנדפסה על ידי שלוסברג, לונדון תרי"א ) 108
 .1904 מורה נבוכים לרמב"ם, עם ארבעה פרשנים, וילנא 109
ד, -משה בן מימון )רמב"ם(, מורה נבוכים, בתרגום שמואל אבן תיבון, עם פירוש יהודה אבן שמואל, א 110

 תשס"ה. ירושלים
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 טקסט ההערות

 ע"א[ 109]

 112וויען ]פוס[מורה נבוכים ד ]פר[יקרות מאת הר"י בכרך על ס 111הערות

ענ   למודילבלי לדעת את אשר לבלי לדעת ) – מהדעת [ק* ]חל   (113לאסיווא( )דברי הימים הכללי לצ 

ת שהוא בלתי יודע זול בלתי יודע דבר אמתהוא ביותר חכם הוא היודע מה שלא ידע זולתו, אבל 

 114.דבר )מאמר סוקראטוס(

 

 ]הקדמות[

 ]צוואת זה המאמר[

 ואמנם המבולבלים שמוחם מזוהם ,ע"א( )ז פתיחה ממורה נבוכים, במאמר: צוואת זה המאמר. כו'

עלי [ב]ויחשבו שהם  ויחשבום חכמות אמיתיות, בדעות שאינם אמיתיות, ובדרכים המטעים

 ]ם[מהם ג מפני שאינם משיגים להם ענין, ובעבור שמתבאר ,ואין ידיעה להם כלל וכו' - עיון

]יין[ ע 115]וה[סוד, נתו לבעלי הקבלה]ו[כו :נ"ב, יפים אשר בידיהם וכו'מזויפסלות דברים כ]ן[ 

 116ס"ב. ]רק[מאמר ראשון פ ]הלן[ל

 

 ]חלק ראשון[

 א[ ]פרק

 מורה על בנין 'תבנית'ואולם שם  ,(32 ע"א; עמ' )ט הדבורבאמצע  ראשון: ]רק[בגבעת המורה, פ

עצם פשוט  אלהנזכר  דור חלקיו והרכבתם באופן מיוחד, ולזה לא יאות השםס   ר"ל ,איזה דבר

בראש בהערות למכתב רשד"ל  ]יין[ע: נ"ב, ע"כ ,עצם מורכב לבד לבבחינת השגתינו, אבל א

בהשאלה גם  'תבנית'שכבר חזר בו רבינו מסברתו זאת, וכי נמצא  ,וכו' 'האשוריהיחש לכתב 'ספרי 

 117.]ם[ש]יין[ לפי עקר הנחתו מאת בעל הלשון, ע 'תבנית'לעצם פשוט, והוראת 

" )יח' דמות כסא...  "דמות הכסא נאמר ןוכ ע"א(, )י ף הדבורובס ]בוכים[נ]רה[ שם במו

דמיון ענין ההתנשאות והרוממות, לא בריבועו ועביו ואריכות רגליו, כמו שיחשבו  118,כו( א

 119עמודי כסף. ספרו [ן]ייהדעת, ע ויעל :ובאר ותם,העל :כתובהוא לפני ר' יוסף כספי  נ"ב:, הענין

                                                           
 כותרת זו היא חלק מהאוטוגרף. 111
(, 1791-1796תקנ"ח )-מהדורה זו היא צילום המהדורה שיצאה בברלין בשנים תקנ"א .(1828) תקפ"ח וינה 112

 וראו על כך במבוא, מורה הנבוכים דפוס ברלין תקנ"ו ופירוש סטאנוב.
 ם, עד כה לא מצאתי מקורו.(. על כל פניusiTitus Livאולי הכוונה להיסטוריון הרומאי טיטוס ליוויוס ) 113
(. 7 ; תשכ"ו, עמ'VIII מצוטט אצל מימון במאמר "מפתח קורות הפילסופיאה" שבראש פירושו )תקפ"ח, עמ' 114

כעין  .214, 212 תש"ם, עמ' אביב-וראו אפלטון, אפולוגיה, בתוך: כתבי אפלטון, יוסף ג' ליבס )תרגום(, ח"א: תל

 ;145 מז הערה-מו (, ח"ג עמ'110 למשל מורה נבוכים, אבן שמואל )לעיל הערה ,במקורות משניים רביםמובא זה 

לעווענטהאל )עורך(, שער ראשון פרק חנניה בן יצחק הנוצרי, מוסרי הפילוסופים, יהודה אלחריזי )תרגום(, אברהם 

-; ר' ידעיה פניני )בדרשי(, בחינת עולם, משה דוד פראנק9 , עמ'34; שם, פרק י, 23 תרנ"ו, עמ' ב, פראנקפורט דמיין

ניו –; יהודה מוסקאטו, נפוצות יהודה, דרוש ט, ארץ ישראל70 , עמ'1879 מח, וילנא קאמעניעצקי )עורך(, יג

תשמ"ה,  אביב-במחקר: יוחנן גליקר, פרקי מבוא לאפלטון, אוניברסיטה משודרת, תלו .עה תש"ס, עמ' יארק

; שמואל שקולניקוב ואלעזר ינריב, פילוסופיה יוונית, האוניברסיטה הפתוחה, ב: סוקרטס ואפלטון, 23-24 עמ'

נית ראו נתן הידיעה המלומדת' בפילוסופיה המודר-. על השפעת התמה של 'אי37-38 תשס"א, עמ'-אביב תשנ"ז-תל

; שמואל הוגו ברגמן, תולדות הפילוסופיה החדשה, 160-167 תש"ם, עמ' שפיגל, סוקראטס: חייו ומשנתו, ירושלים

 , ועוד.23-26 ירושלים תש"ל, ח"א עמ'
 אודות יחסו של הרמב"ם לתורת הקבלה.על ראו להלן במבוא, הרמב"ם והקבלה, על הוויכוח בין סטאנוב לבכרך  115
 כותבי הקמיעות. שם מגנה את 116
. הוא טוען שמדברי 3 (, הערות לאגרת שד"ל )בראש הספר(, הערה34 בכרך, היחֺש לכתב אשורי )לעיל הערה 117

בהם שח(, אמרו תבנית כאמרו דמות",  "אמר 'וירא לכרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם' )יח' י ,ז הרמב"ם בח"ג

הוא מפרש 'תבנית' במשמע של דמיון מהותי, משמע שהרמב"ם חזר בו ממה שכתב כאן ומפרש שגם 'תבנית' היא שם 

 משותף.
א". 118 סֵׁ א ְוַעל ְדמּות ַהכ  סֵׁ  בנוסחינו הפוך: "ְדמּות כ 
: יוסף כספי, עמודי כסף ומשכיות כסף: שני פרושים על ספר המורה, שלמה כיוצא בזהוראו  .אתי מקורולא מצ 119
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 ב[ ]פרק

אשר  ע"ב[ 109] אבל כמו שיתבאר עם ההתבוננות לזה הדבר, וזה כי השכל פרק שני, מו"נ.

קודם מרותו, ובשבילו  הבורא על האדם, והוא שלמותו האחרון הוא אשר הגיע לאדםהשפיע 

וכבר קדמנו  ,תרתיומה הזאת להמ י,לדעת: נ"ב ,נאמר )וצוה( בו שהוא בצלם אלהים ובדמותו

 .]ם[ש]יין[ ע ,סב( )ח"א עמ' 3 חריזי הערה אלהזה החכם ד"ר שייער בהערותיו ל

 ג[ ]פרק

לא  ]ולזה[תבנית כל צפור, תבנית יד, תבנית האולם, כל זה תאר.  ,ע"א( )יב פרק שלישי במו"נ

 120.ישיז מחלק של ]רק[פ ]הלן[ל]יין[ נ"ב: ע הפיל לשון העברים כו'.

ר"ל העצם השלם לבלתי תכלית,  י"ת,והנה ציור הש (,39 עמ'ע"א;  יב) ]מורה[ה]בעת[ בגשם: 

 בביאורו ]יין[ע :נ"ב .וכו' "אלהים עשה את האדםכי בצלם " :וינמציור עצמ ינואל מגיעהוא 

 פרק א'.

 ה[ ]פרק

להיות ציור השם באמת איננו  ,(41 ע"ב; עמ' יג)גבעת המורה,  ]רוש[פרק חמישי שם, בסוף הפי

 א' בבאורו למעלה פרק ]יין[ע :נ"ב האדם בשלימות בלתי בעל תכלית, כו' 121]ציור[ דבר זולת

 ופרק ג'.

 ז[ ]פרק

בהם היה  שנה שהיה אדם נזוף לכל אותן ק"" :ואמרו במדרש :ע"א( )יד במו"נפרק שביעי 

 (.ע"ב עירובין )יח ]יין[וע, * 122נ"ב: הוא במדרש בראשית רבה , כו'"רוחותמוליד 

 י[ ]פרק

 , הוא מן הענין"ומשה עלה אל אלהים" :אבל אמרו ,ע"א( טו]בור[, )דפרק עשירי שם, בסו]ף[ ה

 והוא העלות המחשבה לעיון האלהי. :נ"ב ]השלישי[,

קרא יכי מקום העצמים הנכבדים )השמים וכל צבאם(  ;ע"ב(-ע"א )טו ]ורה[מ]בעת[ השם בג

אמנם ידענו כי הנכבד  ;ם הדבר הנכבדש  נ"ב: איננו אמת, כי לא נקראהו גבוה בעבור ש   ',גבוה'

 .רבנו המחבר ז"ל. בין בזהת והנה זאת היא דע ,במקום גבוה, ולכן נשאל הגבהות לדבר נכבד

  [(ע"א 110) 2]

 יח[ ]פרק

, והוא כג( )בר' יח "ויגש אברהם ויאמר" :שהיונאמר מן הנג ע"א(, )כ פרק י"ח במורה נבוכים

 יען כי נגש העם הזה בפיו"נבואה והתרדמה הנבואית, כמו שיתבאר וכו' מן ה היה בענין

, ימניתן "שהוא בשי ]ה[שלא הביא מזה ראי ]י[ש]חת[ והפלא על המנ :נ"ב ,)יש' כט יג( ובשפתיו

 123.קראהו רבנו ז"ל שכן

 ]פרק כא[

 ]הלן[ל]יין[ נ"ב: ע אבל התרגום נהג מנהגו באלו הענינים וכו' במורה נבוכים: ,פרק אחד ועשרים

 כ"ד. פרק

                                                           

 26 תר"ח, עמ' ט, פראנקפורט זלמן לווערבלונר )עורך(, ח"א
ז מפרש שם ש'תבנית' היא מעניין 'דמות', ולדעתו חזר בו הרמב"ם  ג, טענתו שהרמב"ם בח"117 בהערה ,ראו לעיל 120

 שכתב כאן, ומפרש ש'תבנית' היא שם משותף. ממה
 ציור[ בכה"י: ליתא 121
ובשינוי לשון בבראשית רבה  .57 ת"ש, עמ' (, ירושליםבראשית רבתי, פרשת בראשית, ה, ג, חנוך אלבק )עורך 122

 כה(, ד"ה ויאמר.-אלבק(, בראשית כג )כג-)תיאודור
תש"ס. נורצי מביא מסורות  ידידיה שלמה נורצי, מנחת שי לישעיה כט יג, בתוך: מקראות גדולות המאור, ירושלים 123

התומכת בכל מסורת. בכרך תמה מדוע נורצי לא ומביא סיעת מפרשים  שונות אם מדובר בשי"ן ימנית או שמאלית

 ציין גם את הרמב"ם ביניהם.
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 כג[ ]פרק

שיבאר הרב ז"ל  מה להיות כפי .ע"ב( )כב ההשגחה כו' כשנעדרהפרק כ"ג, בגבעת המורה: כי 

נ"ב: זה אמת, אבל ההשגחה והשכל  מקרה;]ה[ ההשגחה נמשכת אחר השכל, והשכל הוא כנגד

 .]ברך[אבל המדליק האש הוא המסתתר והוא הבורא ית 124אש,]ב[ הם כמו התכת השעוה

 כז[ ]פרק

 אחר אף אם יארע כן; 'אנא איחות'ולזה לא הרחיק שיאמר בו  :ע"א( )כד , בנורבוניזפרק כ"

ז"ל יחד, והן שתי  ]רב[נו ערבב שתי סבות :נ"ב ,כבר נאמר על המדמה 'מלאך'שהמדבר מלאך, ו

 .]יין[סבות שונות, וע

 "הנניָוֹאַמר יעקב  ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום" :הלא תראהו אומר ,)שם( פרק כ"ז במו"נ

 .]ם[ש]יין[ ע ,כ"אפרק  לדעתי המלאך בזה הוא "הקול" הנזכר למעלה :נ"ב וכו'.יא(  )בר' לא

 לב[ ]פרק

 ]הו[א (ע"ב לפנינו חגיגה )יד :נ"ב ,וכן הביאוהו משל על אלישע אחר ,ע"א( )כז פרק ל"ב במו"נ

 .על בן זומא ולא על אלישע אחר

 לג[ ]פרק

( כן אם) [ע"ב 110] ן ראוי הכרחי שלא יהיה אלא]י[והיות זה עני ,ע"ב( )כח פרק ל"ג במו"נ

ר שייער בהערותיו "ד ]כם[הח וחק[מ]שתי המלות האלה  :נ"ב ואומר: ( בפרק שאחר זהאביאהו)

 .רבי[], עפ"י הנוסח הע(קלו עמ'פרק לב, ) להעתקת אל חריזי

 לד[ ]פרק

תמצא  ומתירבים,  כי המונעים מן השלימות רבים, והמטרידים ממנה ,ע"א( )כט פרק ל"ד במו"נ

, וכן הוא בהעתקת אל מתי ]ן[כ]ם[ א :נ"ב ,ההזמנה השלימה והפנאי ללמוד מה שצריך ללמוד

 .(קלז לג, עמ' )פרק חריזי

ל ]חריזי[: א :נ"ב והמיה, 125וכן תמצא מבני אדם אנשים בעלי קולות ע"א(, )ל שם ושם

 126.ומשתגע

שם, ) אותו, וכן הוא באל חריזי רצונו להפריש :נ"ב אי אפשר שיפורש וכו', ,)שם( נוהלאה במו"

 .קמד( עמ'

קמד(:  )עמ' בהעתקת אל חריזי :נ"ב מצד המזג, ויכנעו לבותם ויעונו ,ע"ב( )ל שם והלאה

 ."וישקוט המזג"

 בהעתקת אל חריזי ]יין[ע :נ"ב ,אעפ"י שהוא קרוב למושכלים הראשונים ,)שם( שם והלאה

 127קמה(. )עמ'

רצונו  :נ"ב 128,ר הקטן מלקיחת המזונות העבים ומנשואעכמו שימנע הנ ,ד]בור[ה]וף[ שם בס

 .קמז( )עמ' 129משא כבד. וכן הוא באל חריזי

 לה[ ]פרק

 :נ"ב כו', מאמונת ההגשמה אותםכי נמלט  ,ושנאמר כי הוא אור ,ע"א( )לא פרק ל"ה בנורבוני

בזה  ומה ההבדלההגשמה? האור איננו גשם?!  אותם מאמונת טהאין גם זה חלוף האמת? הבזה נמל

 עב לגשם דק?! בין גשם

 לו[ ]פרק

לשון  רה ובכל ספרי הנביאים לא תמצאדע שאתה כשתסתכל בכל התו ,ע"ב( )לא מו"נ ל"ופרק 

-" )ויחר אף ה' בם" ;ד(י " )שמות דויחר אף ה' במשה" :הלא כבר מצאנו :נ"ב ,. כו''חרון אף'

                                                           
 כלומר תהליך טבעי ומחויב. 124
 קלות[ בנדפס: קלות; בדפוס וילנא: קולות. 125
 קמד(. בתרגום אלחריזי: איש אמיץ קל ומשתגע )פרק לג, עמ' 126
 לא יהיה כי אם סכל ופתי. –ז"ל: ואלו יקריבוהו אל המשכלות הראשונות אשר יבינום הבוערים  127
 ומסיים: המשקלים. 128
 ז"ל: "ומלשאת משא כבד". 129
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)שמות לתורה  ]רושו[כן הרמב"ן בפי ומצאתי שכבר הקשה 130וצ"ע. ,(ט באהרן ומרים( )במדבר יב

 ( ע"ש.ג כ

שכוונת רבנו  132,( כתב131וע עקדת יצחק )שער ע"א[ 111] []כבדוהר"י עראמ"ה בספרו הנ

  134ע"ש. ,]רה[ז]בודה[ נמצא רק בע בעונש חרון אף לא 133יעדיש

 135ודברי הנורבוני רחוקים ודחוקים.

, כי חשבו שהשם ז( " )איוב מבאפי בך ובשני רעיך חרה"ואמרו  136ע"א( )לב ל"ו נורבוני פרק

 138דבריו אלה מרפסון איגרי. :נ"ב 137,אמצעים, וכו'יפעל בלי 

 לט[ ]פרק

 140,כ( )ויק' יט 139"שפחה נחרפת לאיש" :ומענין יחרף אצלי, אמרו ע"א(, , )לגל"ט מו"נ פרק

 141,]חר[א]קום[ ש חפ"ר בהוראה כמ]ו[ ש]כתבתי[ במההפך מעיקר משר ]ה[ם י,ולדעת :נ"ב

ת סוֺ כְ ף על החפוש למצוא ב  "המכוסה, יורה שרש חר 142תלוֺ גְ למצוא ב   חפר על החפוש ובהורות

 .דוק ותמצא 143המגולה;

 מ[ ]פרק

ןמי " :וכמוהו ,)לג ע"ב( מ' מו"נ פרק כֵּ  144,כו' יג(, )יש' מ "ואיש עצתו יודיענו ,את רוח ה' ת 

תכן את רוח?  : מיוטעמו 145והטעמים יעידו על זה, ,כמו הקודם: השפע השכלי האלהי גם זה :נ"ב

                                                           
רבים עסקו בדברי הרמב"ם הללו, וכפי שמציין הרב קאפח: "על קטע זה שואלים כמעט כל מפרשי רבנו" )מורה  130

(. נראה שראשון המקשים היה מתרגם מורה הנבוכים, ר' שמואל אבן תיבון, 4 נו הערה הנבוכים, קאפח, שם, עמ'

בהם שהפסוקים  ואילובהערותיו למורה הנבוכים, שתירץ שכוונת הרמב"ם לחרון אף כלפי קבוצת אנשים או ציבור, 

]לעיל  ליחידים: "באישים מיוחדים ודרך ספור מה שקרה" )בתוך: פרנקל, מן הרמב"ם מכווניםנאמר צירוף זה 

, ח"א 110 (. תשובה דומה הציע מדעתו יהודה אבן שמואל בפירושו למורה הנבוכים )לעיל הערה303 [, עמ'4 הערה

לא תמצא לשון 'חרון 'האל הזועם: ; ועתה במאמרי, "46-48 (, עמ'119 ביאורי כספי )לעיל הערה גם(; ראו 167 עמ'

 ]בדפוס[.)תשע"ט(  89, דעת "'אף'... אלא בעבודה זרה לבד
 עו[ כך צ"ל; בכ"י: סו )ולהלן בהערה לח"א מו, כתב בכרך: עו( 131
 .68 ר' יצחק עראמה, פרשת בהעלותך, שער עו, עקידת יצחק, אמנון גרוס )עורך(, ירושלים תשע"ד, ח"ד עמ' 132
 יצחק: שייעודשייעד[ בעקידת  133
אזכור של עונש הכולל חרון אף, כמו בדוגמאות ברק לחטא עבודה זרה  משמשתכוונת הרמב"ם שלשון 'חרון אף'  134

יז(; "פן יחרה אף ה' אלקיך בך והשמידך  המקראיות שציין הרמב"ם: "וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים" )דברים יא

יוסף אבן פלקירה, מורה המורה, יאיר שיפמן )עורך(, טו(; והשוו: שם טוב בן  מעל פני האדמה" )שם ו

; מרדכי כומטינו, פירוש קדמון על מורה הנבוכים, דב שוורץ ואסתי אייזנמן )עורכים(, 142 תשס"א, עמ' ירושלים

 (, מצינו ביאורים רבים אחרים בנושא. 130 . כאמור )בהערה101 תשע"ז, עמ' גן-רמת
נרבוני מנסה לטעון שכל אחד ממופעי הצירוף 'חרון אף' מורה על כפירה ולשם כך הוא מסביר מהי הכפירה בכל  135

גם במאמרי, האל הזועם )לעיל , וראו ( הטעים את דבריו והרחיבם134 אחד מהם, ובפירוש כומטינו )לעיל הערה

 (.130 הערה
ע"א(: "ומשל הרביעי הוא משל אל הנטייה  לב–ע"ב בכ"י משפט מפירוש גבעת המורה )לא –ומחוק  –כאן כתוב  136

 מהאמת וכו' והוא כאשר יהיה נשוא המשפט סותר נושאו, כגון מי שיאמין שהמלאכים".
הצירוף  הבאתוממשיך: "ואיך יפעל הנבדל בגשמי המשתנה בעצמותו בלי אמצעי". נרבוני מנסה להסביר את  137

חטא עבודה זרה. הוא בלטענת הרמב"ם שהצירוף 'חרון אף' מצוי רק בניגוד לכאורה  ,עי איוב"וחרה אפי" ביחס לרֵׁ 

 ל, כלומר שיבוש הדומה לעבודה זרה.האל מסוגל לפעול בעולם השפ אין לפיהשטוען שחרון האף נבע ממחשבתם 
ע"ב, ובפירוש רש"י  ראו קידושין סג .ביטוי תלמודי, שמשמעו דברים קשים שאינם מובנים ולא ניתנים להיאמר 138

 בכרך מתנגד לטענת נרבוני לפיה האל שאינו גשמי אינו יכול לפעול בעולם הגשמי.שם. 
ורין )כגון שהייתה שייכת בשותפות לשני אדונים, אחד ה בת חייה שפחה וחציי'שפחה נחרפת' היא שפחה שחצ 139

מה אינו חייב ימהם שחרר אותה והשני לא שחרר אותה( המקודשת לעבד עברי )המותר בשפחה(. אדם השוכב ע

 ון שקידושיה אינם תופסים.ומיתת בית דין כי
 וממשיך הרמב"ם: "רוצים בה: נוטה מקניין העבדות לקניין האישות". 140
 (, ועד כה לא מצאתי.14 ככל הנראה בספרו שבכתב יד, לבושי מכלול )לעיל הערה 141
 בגלוי. 142
 השפחה מיועדת לעבדות, אך קיים בה פוטנציאל )'כסות'( של אישות. 143
רמב"ם טען שהמילה 'רוח' משותפת וכוללת כמה משמעים, ואחד מהם הוא "השפע השכלי האלהי", וכפי שנראה ה 144

 מכמה מקראות, ובהם זה שצוטט.
ּנּו"  145 ֶֽ יע  ֹו יֹוד  תֹ֖ ּוַח ֑ה'"; "ֲעצ   לפי טעמי המקרא קיים טעם מפריד )טפחא( בין שתי המילים האחרונות בכל איבר: "רֹ֖
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את רוחם אשר  146ןלהודיע עצתם לה' ְמַתכֵׁ  אנשים ה'; ואיש עצתו יודיענו?! איך לא יבושו )הלא(

 ט הרוח הזה מרוח עצה, ואם לא כבאור הרב באורנו; ]נמ[ל אמנם לא ממנו תוצא עצתם.

רוח דעת  ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה" :שלא הביא ]רב[נו, והפלא על

 ב(. )ישעיהו יא "ויראת ה'

 מא[ ]פרק

 ל"ט. פרק [ ל]עיל[יין]ע :נ"ב כמו שקדם לנו באמרו, ,)שם( מו"נ ,מ"א פרק

 וכן העיד הרד"ק :נ"ב כלל, כו', ]וזיאל[ע]ן[ וזה הפסוק לא תרגמו יונתן ב ,ע"א( )לד שם

 148.ט"ז 147לשופטים י" ]רושו[פי]ב[

 ',ת נפשיה בעמל ישראלקוע' :[(ע"ב 111) 6] שבתרגום יונתן שלפנינו מצאנו לו תרגום ,והפלא

]ן[ ב]נתן[ דש אשר לאונקלוס וליוככה מבלי לחוש לדרך הקֺ  ומי זה שלח ידו להוסיף על התרגום

 149?!]וזיאל[ע

 מב[ ]פרק

זה  והפלא באליהו והוא בשונמית; ,ע"א( לו אמר "וימת"' )לדשא  ]ד"ה[ ' ,נורבוני ,פרק מ"ב

ואם לא השחוק, הלא תדע כי * מה היה לך  :נ"ב 151,וכו' ,איך טמא עצמושהיה כהן,  150פנחס

 152אין מקשין באגדה.

יז(.  כי הוא באשה אלמנה מצרפתה אשר לצדון )מ"א ,טעה טעות גדולה, בשונמית :ומה שכתב

 ."תוימֺ "ד'( ושם כתוב  והשונמית הוא במעשה אלישע )מ"ב

אוי אוי לך עקיצותיך  153,ב( )דניאל יב כו' "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו" ,)שם( שם להלאה

 154ברמיזותיך.

                                                           
 שהוא מתכן. 146
 "ל; בכ"י: יאי[ כך צ 147
 וז"ל: "לא ת]רגם[ י]ונתן[ לרחק התארים מהבורא יתברך כמו שכתבנו ולא מצא דרך לפרשו והניחו מלתרגם". 148
, הטוען שאין כוונת הרמב"ם שיונתן לא תרגם, אלא 52 (, לח"א מא, עמ'119 ראו ביאורי כספי )לעיל הערה 149

"שלא תרגמו לעשות שנוי ותוספת". לעומתו מעיר הרב קאפח: "בכל כ"י העתיקים נוסח תימן אין תרגום לארבע 

, ומעשה שוטים הוא ואין לחפש לו תירוצים, 'ועקת נפשיה בעמל ישראל'זה  תיבות הללו. ובנדפסים הוכנס תרגום

 (.17 סב הערה ומצוה למחקו" )מורה הנבוכים, קאפח, ח"א מא, עמ'
מ"ג  ס"ק עז, חלק תלט; תורה שלמה, במדבר כה-תלח ילקוט שמעוני, פנחס תשעא; פרקי דרבי אליעזר, מז, עמ' 150

ע"א(. נרבוני מבין שמשמעות המימרות החז"ליות  ע"א, נא חדש, ח"ב מבע"א; זוהר  ה; זוהר, ח"ב קצ-ד עמ'

זיהוי של שני האישים כאישיות היסטורית אחת. חשוב לציין שניתן  – ןכפשוט תהמקבילות בין פנחס לאליהו מתפרש

קיימת מחלוקת בין מקורות חז"ליים אם אכן יש לזהות בין האישים,  ילהסביר את מימרות חז"ל הללו באופן אחר וכ

יג; שמעון לביא, כתם פז: פירוש לזוהר  פירוש ראב"ע, לבמדבר כה ,למשל ,ראו .ודנו בכך ראשונים ואחרונים

; שמג-שמג ע"ב, ח"ג עמ' רח תשע"ו, לזוהר ויגש–בראשית, מנחם מקובר וטל חיימוביץ' )עורכים(, ירושלים תשע"ד

; 2-13 , מבוא, עמ'1902-1904וראו עוד: סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא, מאיר איש שלום )עורך(, וינא 

ג, במדבר  תשנ"ו, פנחס מנדלבוים, בתוך: יוסף פאצאנאווסקי, פרדס יוסף, דוד אברהם מנדלבוים )עורך(, בני ברק

; בן ציון מוצפי, 'דרוש אליהו 8-9 תרע"א, עמ' ובא'כ"ב; יהודה יודל רוזנברג, אליהו הנביא, פיעטרק–א'ה ח"ב עמ'

 .56 הערה 536 , עמ'2009 יז; אלחנן סמט, פרקי אליהו, תל אביב-יב לח, עמ'-יא )תשע"א(, עמ' הנביא', בית ציון ג
 ומתרץ נרבוני: "ואחשוב שידע שיחייהו, והעומד לחיות הנה כחי". 151
גם  ובכרך מציין מימרה ז ., וראו במקורות שם24(, סוף ההקדמה, ח"א עמ' 3 מורה הנבוכים, שורץ )לעיל הערה 152

טיעונו של בכרך מעורר פליאה: השאלה נשאלה כבר בבית מדרשם של בעלי  ח"ב מג; שם מד. ,בהערות להלן

ע"ב, ד"ה 'אמר ליה'; תוספות הראש, שם,  ראו בתוספות לבבא מציעא, קיד .התוספות, ועסקו בה ראשונים ואחרונים

תשס"ו, ח"ג  יא, בסופו, הרב חיים דב שעוועל )עורך(, ירושלים ד"ה 'לאו'; רבנו בחיי על התורה לבמדבר כה

ת שיטת יתכן, שכוונת בכרך היא שאין מקום לדיון זה במסגריקפח; שו"ת רדב"ז, ח"ו, ב' אלפים ר"ג ועוד.  עמ'

הרמב"ם בשל יחסו של הרמב"ם לאגדה, וראו מה שכתבתי במבוא, השקפותיו של בכרך ופירושו לרמב"ם, אגדות 

 חז"ל.
ז"ל נרבוני: "ועבדי השם לעולם יחיו, הם אפיל]לו[ במיתתן קרויים חיים והנפסדות קרויים מתים, ורבים מישני  153

תמלא הארץ דעת את ה'". דבריו התפרשו כרמיזה ש'תחיית כי  –אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה" לעת קץ 

 .בו העולם ימלא דעתשבו יחזרו נשמות המתים לגופותיהם, אלא מצב שהמתים' לדעת הרמב"ם אינה נס פלאי 
]המיוחס ל[דוד מסיר ליאון,  ,למשל ,להוגים רבים תהביקורת על תפיסת נרבוני בעניין תחיית המתים משותפ 154

(, 3 ע"ב; ראזין, צפנת פענח )לעיל הערה נז, סד ע"ב(; ח"ב כא )יב , ח"א1576 תהלה לדוד, קושטאנדינא )קושטא(
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 מג[ ]פרק

ְתָך"וכן  ,ע"ב( )לד מו"נ ,מ"ג פרק  155[ׂשוֹ ר]פְ : פירושו אצלי ט( )רות ג "ופרשת כנפיך על ֲאָמָ֣

עצמו, רק בבחינת עשותו  תר[]אמנם לדעתי אין ההשאלה בכנף על ס ,'וסתרך על אמתך, כ

ההשאלה הזאת רק סניף מהוראתו בעת אבל תהא  אתו[]ההסתרה, וישאר לא רחוק ממקור הור

ל ְשא   . ]יין[ית' ולמלאכיו, וע ]לו[ היותו מ 

כנפיו עליו, וכאלו הכנף  157]*[המקום אשר אביו  - 156א( ב' כגד) "לא יגלה כנף אביו"וטעם זה 

 158מונח עליו תמיד.

 מד[ ]פרק

 160ל"ט. לעיל פרק ]יין[ע :נ"ב 159כמו שהקדמנו תמיד, כו', ,)שם( מ"ד מו"נ פרק

 מה[ קפר]

 162!הא לך דעת שפינוזא :נ"ב 161,כי הנמצא, כו' ,ע"א( )לה מ"ה נורבוני פרק

 מו[ ]פרק

שבידו מן  לולי פחד המלך היה מתחיל בהריגתו או בדחותו ולקחת מהו ,)שם( פרק מ"ו מו"נ

מורה נבוכים, אלחריזי, לח"א מה, ממהר להרגו )החכם שווער עפ"י הערבי: היה  :נ"ב הממון וכו',

 .קעא( עמ'

אבאר  163]ואני[ ע"א[ 112] כי לא העמיקו לעמוד על כונת המחבר ע"א(, )לו מו נורבוני ]פרק[

 165.וסתר דבריו עקדה שער ע"ו מה שהשיב ]יין[ע :נ"ב 164,לך עתה כונתו כו'

 .]ברך[השאלו גם לבורא ית ג"פרק מ ]עיל[ל]יין[ ע :נ"ב ,כו' ,ולא ייוחדו לש"י )שם(, להלאה

כו(,  )יח' א "אדם ועל דמות הכסא דמות כמראה" :ו שאמרכמ ,ע"ב( )לו גבעת המורה ,פרק מו

 יוצראל ה "אדם"הנביא באמרו  166[*] וכשאני לעצמי הנני מבאר את המקרא הזה שלא :נ"ב ',וכ

כמראה  :אמנם סמיכות הפעולה אל הפועל, וטעמו 167;נהו[קחלילה; ואיננו סמיכות הקנין אל ]ה

ונו; ויקרא יבחז (169[*] יאמר עליו)ו גלת אשר יראנה הנביאְר ר"ל כמראה המ   168יראהו אדם,

תנותו, ורצונו תלמיד ענוְ עצמו בשם "בן אדם" בֺרב  יחזקאל את הנביא בשם "אדם" וכמו שקרא

בשם "בן אדם" )דניאל  ]דניא[ל לט, וכן יתאר גםחְ שהוא אחד מבני הנביאים, לא נביא מ  הנביא, 

 170(: "ואיהו לאו נביא".ע"א צד סנהדרין ;ע"א )מגלה ג :וכאמרם ,ז(י ח

                                                           

ב*; מורה הנבוכים,  יג הערה ; הובא גם בספרו של העורך: כשר, מפענח צפונות )לעיל שם(, עמ'4 תכב הערה עמ'

 37 עמ'גן תשע"ח, -רמת, המתים תחייתחיבורים על  שניבמקורות שהבאתי בספרי, ; וראו עוד 29 קאפח, מבוא, עמ'

 .163והערה 
 פרוׂש[ על פי הנדפס; בכ"י: ליתא 155
 לא יגלה סתר אביו". –שכתב לגביו הרמב"ם: "וממנו אצלי 'לא יגלה כנף אביו'  156
ם. 157  אולי: ׂש 
 אביו, המקום שאביו מסתיר. לפי ביאור בכרך בדברי הרמב"ם לעיל גם כאן: לא יגלה סתר 158
השגחתי וכוונתי, כמו  –טז(  ג; דברי הימים ב' ז המשפט המלא: "'והיו עיני ולבי שם כל הימים' )מלכים א' ט 159

 שהקדמנו תמיד".
 ע"א(. השגחתי ורצוני, והוא שם השכל" )לג –ז"ל הרמב"ם שם: "'והיו עיני ולבי שם כל הימים'  160
 ז"ל: "כי הנמצא כאיש אחד נאות קצתו לקצתו". 161
חלק מאורגניזם אחד, ולכן רואה בשיטתו הטרמה לשיטת  בהםבכרך הבין שנרבוני משווה בין האל לברואיו ורואה  162

 שפינוזה.
 פי הנדפס.ל הוספתי ע 163
מורפיים כסגנון הרמב"ם מבקש להרחיק את ההגשמה ומסביר את דרכם של המקרא וחז"ל לנקוט ביטויים אנתרופו 164

אלגורי ומוכיח את טיעונו באמצעות מדרש חז"ל: "גדול כוחם של נביאים שהם מדמים הצורה ליוצרה", ומסביר 

 במחלוקת. נתוןצורות נבראות. פשר דברי הרמב"ם הללו  ןשה ,שכוונתם לדמויות שרואים הנביאים במראה הנבואה
 .61-62 (, פרשת בהעלותך, שער עו, ח"ד עמ'132 עקידת יצחק )לעיל הערה 165
 אולי: כיוון, הורה. 166
 שאז הייתה הוראתו: מראה של אדם. 167
 שיראהו אדם. 168
 אולי: דמות. 169
 נאמר שם שדניאל לא היה נביא. 170
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 מז[ ]פרק

 ]חומר[ו]ל[ ק :נ"ב אלא שלא יורגשו כו'. כל שכן שיצטרך וכו' ,ע"א( )לז נורבוני ,"זמפרק 

 שטות. 171[של]

 מט[ ]פרק

 :נ"ב ,להיותה תנועת בעל חיים בלתי מדבר. ולא תטעה באמרו כו' ,ע"א( )לח מו"נ ,פרק מ"ט

אחרי כי כל אלה אינם אלא  ,לי חי בלתי מדבר 172[*] מה לי חי מדבר :דבריו אלה נפלאים ממני

 ע"ב(. )לד מ"ג 173]*[ ]עיל[לע]יין[ ת' יאלה. וכבר השאלו הכנפים נושאי העופפות אליו ]הש[ דברי

 [(ע"ב 112) 8]

 נ[ פרק]

רבים, והוא  הוא אחד אבל הוא בעל תארים :כן מאמר האומר ע"ב(, )לט מו"נ ,פרק חמשים

כוונתו בזה לעשר  :נ"בהגמורה, כו',  ותאריו אחד; עם הסתלק הגשמות והאמנת הפשיטות

 ספירות של המקובלים.

 נא[ ]פרק

עצמיים,  174]רבים[וחשבו שהוא יתעלה כן מורכב מענינים חלוקים  ע"א(, )מא מו"נ ,פרק נ"א

כן העתיק  177,]הנוספים[והענינים עצמו האחת  :נ"ב ,וכו' 176צם]ע[על ה 175והענינים המוספים

 .(קצו ח"א נ, בסופו, עמ') ר"י חריזי

 נב[ ]פרק

מצד עצמו  בהכרח שיהיה אפשריאבל השם יתעלה  ,(80 עמ'ע"ב;  מא) גבעת המורה ,פרק נ"ב

יב[ לתי]בכי כל אפשר  ,בשם יתעלה לא נאמר אפשר :נ"ב וכו', יב, ואפשרות  מח  והשם יתעלה מח 

 כל אפשר ההעדר והמציאות שוים בו, והשם יתעלה לא יתכן בו 178*זולתו נתלית מחיובו. ועוד 

ואולי כוונתו כאן  179.]ל[בגבעת המורה לקמן פרק נ"ז בשם הרמ"ד ז" ]יין[ההעדר כלל. וע

 ע]יין[.באפשרות, הנגוד לבלתי אפשרות, ו

כאמרך  ת,בתארך הדבר במה שישיגהו מצד הכמות באשר הוא כמו ,ע"א( )מב במו"נ 180,שם

רק איכות  ,אלה אינם כמות: נ"ב ,והישר ומה שדומה לזה, וכו' 182עוות[מ]וה 181הארוך והקצר

  הבאים:[ *]המשגת הכמות; ולזה יכון רבינו ב

א"כ "נ"ב: יחס וכו'.  183[היה]יואע"פ שכל אלו תחת סוג האיכות העליון , ע"ב( )מג שם והלאה

 כצ"ל. ,וכו' "אאיך יה

שבתארים אשר צריך שיקלו בתאר הבורא בו, מפני  184[ראוי]אלא שהוא ה )שם(, ושם והלאה

 185[(ע"ב 114) 9] אבל התאר הראוי וכו' כי" נ"ב: ובאל חריזי: וכו'. הקדמות שלא יחייב רבוי

 ." )לח"א נא, רד(לא יחייב רבוי הקדמון

                                                           
 של[ נראה שכך צ"ל. 171
 אולי: מה. 172
 פרק. 173
 פי הנדפס.ל רבים[ הוספתי ע 174
 המוספים[ בנוסחנו בתרגום אלחריזי: הנוספים 175
 העצם[ כך צ"ל; בכ"י: הצם. 176
 פי תרגום אלחריזי.ל הנוספים[ לא ברור בכ"י, והוספתי ע 177
 אולי: כי. 178
 (.86-87 ע"ב; עמ' ר' משה מדעסוי )משה מנדלסון(; גבעת המורה )מט 179
, כאמרך הארוך והקצר והמעוות והישר ומה שדומה לזה". במקום שם מו"נכאן כתובה ומחוקה השורה הבאה:  180

 פסוקית זו מצטט בכרך את הפסוקית כחלק ממקטע ארוך יותר הכולל גם חלקי המשפט שקודמים ומאוחרים לה. 
 סומנו כמחוק. 181
 פי הנדפס.ל תיקנתי ע 182
 פי הנדפס.ל השלמתי ע 183
 פי הנדפס.ל השלמתי ע 184
 ע"א, אך אינו במקומו, והטקסט כאן סודר לפי הסדר. 113בכה"י מסודר כאן  185
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זה  חדשראובן הוא אשר  :אבל ארצה בפעולתו הפעולה אשר פעלה, כאמרך ,)שם( שם נב

( זה הדלת חרש :ואם אומר אשר חדש )לדעתי צ"ל :נ"ב ,הדלת ובנה זו החומה וארג זה הבגד וכו'

י לו קנין ותאר ובנה זו *]החומה[ ַיְבת  וכן לו  ,"חרש" "בונה" "אורג" - וארג זו הבגד, הלא כבר ח 

ז"ל?! פליאה דעת מני נשגבה לא אוכל  "בורא" "פועל", ומה הפרש בין זה לקודם אשר אסר - ית'

  ; וה' יאיר עיני.186לה

בחלק הקודם.  שאמר רבנו ,אשר צריך אשר צריך שיקלו בתאר הבורא וכו'גם אלה הם מאלה: 

ר הפעולה תאר הקנין המגביל הקונה באיכות, ובין תא והן ראיתי כי בדיוק רב השכיל רבנו לחלק

וברוך החונן לאדם  [.*]ות 187הבן בחכמה וחכם בבינה ;לפנינו ואיכות פועלה נפלאה ממנו הניצבת

 בפרק הבא.  ]יין[דעת, ומאיר עינינו; וע

 ע"א(, ' )מג189וכו '"בורא'ו 'פועל'ו 'יוצר'וכאשר נאמר '" :בד"ה ,בדברי הנורבוני 188[*]וחלילה לך ל

ויגל  190מות כי[]וה' אלהינו מלך עולם אלהים חיים, יצילנו מדרותיו מדרך החיים, [מן ]גל [*]כי נ

 191לפנינו ארחות חיים.

 נג[ רק]פ

 ]יין[ע :נ"ב ,יהםדך בהם על הבנת הקדמותישיעמ הוא ממהו ,ע"ב( )בסוף מה נורבוני ,פרק נ"ג

 .ותשכיל ,בפרק ע"ג וע"ד מזה המאמר

 נד[ ]פרק

, לא שהוא "כאשר יחמול איש על בנווחמלתי עליהם " 192:ואמר ע"ב(, )מו פרק נ"ד מו"נ

אלחרזי:  [עתקת], ובהויחמול וירחם :]ומר[ל]ריך[ נ"ל שצ :נ"ב ,כו' רחמיו 193ומחוייתעלה יפעל 

 ריד(. )פרק נג, ח"א עמ' "וכו' וחומללא שהבורא יתברך נפעל "

  

                                                           
 ו. פי תה' קלטל ע 186
 ד. פי ספר יצירה אל ע 187
 לעיין? להאמין? 188
יאותו מציאות נכבד ישפע ממנו מציאות הכל השפע הנה ענינו שמצ –ונרבוני ממשיך: ושאר תארי הפועל  189

 המחייבת, ושמציאות זולתו מגיע ממנו".
 כה. יב; טז פי משלי ידל ע 190
יט. נראה שבכרך מזהה בדברי נרבוני כפירה בבריאת העולם, וכנראה הבין שכוונתו להאצלה לא  פי משלי בל ע 191

 מכוונת.
 ואמר[ בנוסחינו: נאמר 192

 ויהמוויחמו[ יש גורסים: 193 
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 [ע"א( 113) 10]

 ]פרק נז[

לצד המזרח  התנועה שלילתכי התנועה לצד המערב  ,(87 עמ'; ע"ב )מט , גבעת המורה"זפרק נ

 194שלילת התנועה. איננהנ"ב: צ"ל:  לבד, כו'.

זו בנושא )זוא  ות הנזכרות סותרות זו אתישועם כל זה שני מיני ה .)שם; שם( שם והלאה

 :נ"ב ,סותרות זו את זו כו' הםניר"ל שפעולות ש 195,(עויידערשפרעכען( זיך ווים אביעקט

לא  [ד*] הישות המחלטים,למיני  י]ה[ה זה ראמ*שני מיני התנועות האלה הם מקרי התנועה לבד, 

 י.ידעת

 נח[ ]פרק

 ,ישותו לבד, וכו' ולא ישיגהו ענין מוסף כו' שאנחנו לא נשיג זולתי ע"ב(, )נב מו"נ ,פרק נ"ח

כל יש הוא בעל סוג והבדל, ואלה לא יתכנו  [ן*] 'יש'נ"ב: לא ידעתי מדוע לא ברח הרב גם מתאר 

* ומכל שתוף וחסרון, אבל לדעתי גם 'יש' לדעת רבנו * להבין לבני אדם  מכלבבורא המשולל 

 בגבעת המורה בסוף הפרק הבא. היטב ]יין[ולהשכילם בשלילת העדרו, וע

 נט[ ]פרק

שלמות מאלו  יתעלה יותר יושלמיותשהמשל על לשהיה מורה על זה  ע"א( )נה שם ,פרק נ"ט

וכן העתיק הב"י  ,שלמיות כצ"להונ"ב:  ;המשל נמחק הלמ"ד מהמלה ,, כו'אשר יוחסו לו מותהש

, והלמ"ד שמחקתי מראש השורה הוא רמא( )פרק נח, עמ' וכ"ה באלחריזי 196טוא"ח סי' קי"ג,

 מהמלה הזאת.

 .(שם שם,) פנימ: והאלחריזי העתיקנ"ב: רק הם ממינם,  )שם(, והלאהשם 

 ס[ ]פרק

 ]כם[כצ"ל כפי מה שהגיה הח ,חנ"ב: הנ שאיש אחד התאמת לו כו' ההנ ,(שם) מו"נ ,פרק ששים

 .(רמב , ח"א עמ'נט )לפרק שייער בהערותיו לאלחריזי

 [(ע"ב 113) 11]

תחשוב לחייבם  לּוא  , ש  נסכליםהיותך מאמין שהוא עצם אחד יש לו תארים ו ,ע"ב( )נה ם ושםש

 .נ"ב: ר"ל בלתי ידועים ובלתי מובנים לנו ,לו וכו'

יש רמו(  )פרק נט, ח"א עמ'באלחריזי נ"ב:  שהמחייב תארים כו', ואני אומר ,)שם( שם ושם

הוספה והיא נפלאה בהבנת דברי רבנו עד כי מבלי ספק היתה גם לפני המעתיק הנפלא  197כאן

 שלפנינו רק שהשמיטוה המעתיקים הבאים אחריו בשגגה; וזה נוסחה: 

ר בהפך                         ַ והמשל עם זה כי מי שהשיג ה    – מה שהוא עליו ודן בו שהוא מתוק ַ       מ 

 199.200עליו "קצתו על פי מה שהוא 198[וממנ]השיג כבר השיג ממנו האיכות ו

נ"ב: ר"ל השם והתאר  ,אמנם אשר יחייב לו תאר לא ידע דבר רק השם לבד ,ע"א( )נו שם ושם

 201.רמז( )שם, שם עמ' ]יין[ אל חריזילבד, וע

                                                           
התנועה  איןפי מהד' תשכ"ו(: "כי ל בכרך שם לב לבעייתיות בטקסט שנדפס בדפוס ברלין, ואכן הנוסח המדויק )ע 194

 לצד המערב שלילת התנועה לצד המזרח לבד".
195 Sie widersprechen sich him Object. 
לו השלמיות אשר יוחסו לו" בנוסחי הבית יוסף שבידינו: "שהיה מורה זה המשל על ששלמיותיו יתברך יותר מא 196

 ט(. )בית יוסף, לטור אורח חיים, קיג
סקה שתחילתה צוטטה, אחרי המשפט )בתרגום אבן תיבון( "אי אפשר בהכרח מבלתי שישיג ממנו דבר בסוף הפ   197

 ע"ב, בסופו(. אחד במה שהוא )נה
 .י אלחריזיפ עלהשלמתי  .ממנו[ לפנינו ליתא 198
 והמשיך להעתיק מתרגום אלחריזי: "אבל מי שיחשוב שהטעם הוא כמות וכו'". עליו[ נכפל )ט"ס( –ודן בו  199
ובהערות שייער: "אינו בהר"ש )אבן תיבון(, ולא מצאתי בערבי, ואולי היה כתוב בנוסחא שהיה לר"י. ויהיה מה  200

 (בניסוח מודרני)ראויים הם להכתב". בתרגום שוורץ הביא משפט זה  –שיהיה, דברים נכוחים הם, ואלו לא נכתבו 

במוסגר והעיר: "את המשפט שבסוגריים מצאתי בגרסתו של אלחריזי בלבד, אך נראה לי שהדברים מתיישבים הרבה 

יותר יפה אם נכלול אותו", ומוסיף: "חולים החשים את המתוק בתור מר נזכרים תכופות בספרות הערבית" )מורה 

 (. 18 והערה 154 [ ח"א עמ'3 הנבוכים, שורץ ]לעיל הערה
 אלחריזי תרגם: "שם התואר". 201
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 סא[ ]פרק

על ענין ועל נושא  כי הוא מורה ,הוראת כל שם נגזר 203כי כן הוא ,"ב( ע )נו מו"נ 202,"אספרק 

י השם ההוא לא שזולת :או שכוונתם ;"ו"ל :נ"ב: אולי צ"ל ,באר אותו התחבר בו הענין ההוא אל

 התאר ההוא בנושא זה, והשם התאר הזה יבאר לנו כי נמצא הענין ההוא. ]אות[ ידענו מצי

ס,  פרק: "המבהילים" )נ"ב: ובאל חריזי ,המשוניםאו תמצאהו בספריהם  ע"א( )נז שם והלאה

 (.רנב ח"א עמ'

)שם,  נ"ב: ובאל חריזי "ויאמרו כי הם" קדושה וטהרה וכו' הם צריכיםש ויחשבו, שם להלאה

  שם(.

"וכי יוכל אדם לעשות בהם פלאות" )שם,  נ"ב: ובאל חריזי ,נפלאות ושהם יעשו ,שם להלאה

  שם(.

 .(ע"א נ"ב: סוטה )לח ,ובתלמוד נאמר כה בשם המפורש, כו' ,שם להלאה

 [(ע"א 114) 12]

נ"ב: ובאל  ,ענין אחר כו' 204מבלתי שותף על העצםושהוא לבדו הוא המורה  ,ם ושם להלאהש

 . )שם, שם( "על ישות הבורא" :חריזי

 נ"ב: שמות של כותבי ,ואני אבאר לך כו' למה שיאמינוהו מענין השמות כו' ,שם להלאה

 205קמיעות.

 סב[ ]פרק

 ע"ב. יומא לט :נ"ב ,משמת שמעון הצדיק וכו' :אמרו ,ע"ב( )נז במו"נ ,פרק ס"ב

 ע"א. : קידושין עאנ"ב ,שם בן ארבעים ושתים אותיות :אמרם עליו ע"ב(,-ע"א )נח ושם

באלחריזי:  כו'. הראשוניםואח"כ נכתבו הכזבים ההם אשר בדאום הפתאים  ,ע"ב( )נח שם שם

 רנו(. " )פרק סא, ח"א עמ'הרשעים הראשוניםהפתיים "

 סג[ ]פרק

 מי הוא :ענינו אמנם "מה שמו"הנה כבר התבאר שענין אמרו  ,(ע"ב, בסופו נט) מו"נ ,פרק ס"ג

המגיהים מלת  ]ל[ו ינו וכו', הוא באלחריזי, והוסיפוענ אין :לדעתי צ"ל :נ"ב ,אשר תחשב ששלחך

 206וטעו. ,]אלא[

]וא[ ה]ן[ *כ 207,כצ"ל המציאות :נ"ב ,המציאהם י"ה הוא מענין נצחות וכן שֵּ  ע"א(, )ס ושם

 (.1 , ובהערה97 ; עמ'ע"א ס שם) בגבעת המורה

 'אמת'ו 'צור'כ ,כלם נגזרים או יאמרו בשתוף הנה כבר התבאר לך שהשמות ,)שם( שם והלאה

שייער  ]כם[בהערות הח ]יין[וע ,(רסב סב; ח"א עמ' לפרק) איננה באלחריזי המלה הזאת :נ"ב ,וכו'

 209גבעת המורה. ]יין[וע 208,שם

 ]פרק סד[

לו שהוא  אמרו על מי שאין השגהיהרחיבה לשון העברי כו' ו וכבר ע"ב(, )ס מו"נ ,פרק ס"ד

 .רסה( )פרק סג, ח"א עמ' באלחריזי ]וא[ה]ן[ וכ ,כצ"ל ,חבֵׁ שַ מְ  :. נ"בוכו' חבַ ש  

 ]פרק סה[

 ,שהוא יתעלה וכו' ָךְת מ  אַ וְ איני רואה אותך אחר הגיעך לזאת המדרגה  )שם(, במו"נ ,פרק ס"ה

 כו'.)שם, שם( באלחריזי  ]וא[ה]ן[ וכ ,כצ"ל ודעתך :נ"ב

                                                           
 .ס"א[ בכה"י: נ"א )ט"ס( 202
 .הוא[ בנדפס: היא 203
 בנדפס[ לפנינו: שתוף. 204
 ע"ב(. השוו: פירוש האפודי )מורה נבוכים, דפוס וילנא, צב 205
כך נתקבל: ו, "אלא"רסא(, והמהדירים שם הוסיפו את המילה  בתרגום אלחריזי: "אין ענינו" )פרק סב, ח"א עמ' 206

 ולדעת בכרך זו טעות ויש להגיה גם בתרגום אבן תיבון. –"אין ענינו ]אלא[", וכמו בתרגום אבן תיבון 
 יזי: קיום המציאות.ובאלחר 207
 שייער כותב שבמקור הערבי לא מצויה המילה 'ואמת' בערבית אלא מילה שמשמעה העברי הוא 'והדומים לו'. 208
וז"ל: "מלת 'ואמת' בכאן, אין לה שחר כלל ולדעתי צריך להיות: 'כצור. והאמת שאין לו שם יתעלה בלתי נגזר  209

 לה 'ואמת' ]שיש להגיהה ל'והאמת'[ מתחילה משפט חדש(.יש לחלק את המשפט לשניים, והמי-זולתי כו'" )
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 ]פרק סז[

[ (ע"א 115) 13]ולא יפחות מאמרנו היות שמושו אינו כשמוש עלולי  ע"ב(, )סב מו"נ ,פרק ס"ז

 לזה, אבל אלה הפעלים אין אנו מצטרכים :נ"ב 210כי כבר הוזרו שמושים כו', ,למ"דההפ"א או 

נוח נחה משתוים המה בעיקרם, והנה עיקר , , ואם אינם משתוים בשרשםמקורם אחד והוא עיקרם

ובבאורי  211,]ו[כבר הרחיב הדבור בזה במכלול לרד"ק חלק הדקדוק ינח )או ננח( אחד והוא נ"ח.

 212שם.

 213,בצירי ]ה[ראוי שיהי ]ה[הי מעלולי הפ"א ]ה[היואם  ,ע"ב( )סב בגבעת המורה ,פרק ס"ז

 רי פ"א; ]ח[ס כי פה עלולי הפ"א הם ,]ומר[ל]ריך[ צ]ך[ כ 214,ומלרעבפת"ח והנון בדגש נ"ב: 

בחיריק  ]ה[ראוי שיהי ]ה[מעלולי הלמ"ד הי ]ה[ואם הי ,)בפירוש גבעת המורה, שם( הלאה שםו

יל בנחי ל"ה ,נ"ב: בסגול 215,כו' ְפע  ואם  216)דה"ב ל"ג ט(, "מנשה ַוי ַתע " :כמו ,כמשפט אית"ן הה 

 .]יין[וע 218ציר"ה]ב[ או 217מהקל אז משפטו בחיריק ]ה[יהי

 ]פרק סח[

י י ה' ולא יאמר ח  ח  ולזה יאמר  ]ד"ה[, (104 ע"א; עמ' , סד)בפירוש גבעת המורה , שםפרק ס"ח

 ( להורות על220היא בפת"ח והוא שם התאר )דער לעבענדיגע גָאטט יר"ל שמלת חַ  219,ה'

, במתֺאר* או מציאות התֺאר  נ"ב: שכח כי בעברי כשיבֺא התאר לפני המתֺאר, טעמו ,היותו וכו'

                                                           
י"  210 יע  הרמב"ם כותב שהפסקת הדיבור מכונה במקרא בלשון ניחה ומפרש לפי זה את הפסוקית "ַוי ַנח ַביֹום ַהְשב 

ציין יא(: הפועל "ַוי ַנח" )המייחס לכאורה מנוחה של האל מעבודה גשמית(, משמעו הפסיק מלברוא. הוא מ )שמות כ

ואין הוראתו  ,שחז"ל פירשו את הפועל במשמעות של מנוחה, אך לדעתם הוא "פועל מתעבר", כלומר פועל יוצא

י הפ"א או  שהאל נח מלברוא אלא שהניח לבריאה )עזב, שמט אותה(. הרמב"ם כותב עוד: "ואפשר שיהיה מֲעלּולֵׁ

מנחי ל"ה )נח"ה(, ומשמעותו בוודאי אינה מנוחה, עלולי הלמ"ד", כלומר אינו משורש נו"ח אלא מנחי פ"י )ינ"ח( או 

אלא משמעות אחרת. במשפט המצוטט מוסיף הרמב"ם שאם יטען טוען שאם הפועל "ַוי ַנח" אכן היה משורשים אלה, 

ון שיש מופעים יוצאי דופן לפעלים השונים, ובפרט בפעלים ואין בכך קושיה, כי –היה צריך להיות מנוקד באופן אחר 

 )נחי פ"י ונחי ל"ה(.מסוג זה 
תקנ"ג. רד"ק מונה את  ר' דוד קמחי )רד"ק(, ספר מכלול, שער דקדוק הפעלים, משה העכים )עורך(, פיורדא 211

ע"ב(,  ע"א, קד ע"ב; השורש ינח נזכר שם צט קח –ע"א  "הפעלים שפאיהם יוד נחה" )שם, צו עםח -נ-השורש י

ע"א,  השורש נח נזכר שם, קיב .ע"א קכב–ע"ב ו וו נחה" )שם, קדהפעלים שעיניהם יוד א עםח -ו-ומונה את השורש נ

ע"א(;  קכב–ע"ב ירב )קכא-ל כמה שורשים קיימת מבוכה, ורד"ק סבור ששורשם מתחלף )למשל ריבעע"א(.  קכא

 142 ; שם, ינח, עמ'211 , עמ'1847 ראו רד"ק, ספר השרשים, נוח, ברליןוע"א(.  ישב )קכב-שוב
ע"א. בכרך מפנה  45–ע"ב 44ע"ב,  (, לדף קיא14 פיורדא תקנ"ג )לעיל הערה ,לבושי מכלול על מהד' מכלול 212

 .14 (, עמ'34 לדבריו הללו גם בספרו, היחש לכתב אשורי )לעיל הערה
( ומבקש להסביר מהו 210 בפירוש גבעת המורה מפרט את המונחים הדקדוקיים שנקט הרמב"ם )ראו בהערה 213

היו"ד  –שורש ינ"ח(  –"מעלולי הפ"א" )נחי פ"י  הניקוד שאמור היה להיות לפי זיהוי השורשים שהציע הרמב"ם: א.

ד(; ב. ב, יֵׁרֵׁ ַח, כמו יֵׁשֵׁ ַעל: יֵׁנֵׁ  ראו בהערת בכרך הבאה. –עלולי הלמ"ד" "מ בצירי )נראה שכוונתו לבניין קל פ 
 ַיּנ ח. 214
ה, כמו  –אם הפועל היה "מעלולי הלמ"ד" )נחי ל"ה  215 ְנח  ַעל: י  שורש נח"ה(: היו"ד בחיריק )אם כוונתו לבניין פ 

נ ה(. ק  נ ה, י  פ  ה, כמו י  ּנ ח  ְפַעל: י  ְקנ ה; ואם כוונתו לבניין נ  ְפנ ה, י   י 
ה, כמו ַיְפנ ה, והדוגמ .לא הבנתי כוונתו 216  השהביא בכרך: ַוי ַתע היא צור הנח"ה בבניין הפעיל מנוקד בדרך כלל ַיְנח 

ה.  מקראית בת מופעים ספורים )ראו בפירוש דעת מקרא לדה"י, שם(, והצורה המקובלת היא ַיְתע 
ְקנ ה )כפי שצוין לעיל בהערה 217 ְפנ ה, י  ה, כמו י  ְנח   .(215 י 
ה, אך טעות בידו 218 א  ה דוגמת יֵׁר  ה הוא מבניין נפעל, והצירי  :כנראה: יֵׁנ ח  א  צורה הראויה והתשלום דגש,  הואיֵׁר 

ה )ראו הערה ּנ ח   (. 215 לשורש נח"ה היא י 
י ה'' והרמב"ם אומר כאן שכיו 219 ן שהאל אחד ואין לצרף אליו תארים, "ולזה יאמר 'ַחי ה'' )האל הוא החיים( ולא 'חֵׁ

ידי סטאנוב בדפוס(. -ע"א; הניקוד נעשה על )סד)האל מתואר בכך שהוא חי(", מפני שאין חייו דבר זולת עצמו" 

ע"ב(, ובמקורות נוספים בכתביו: ההקדמה -ע"א ע"א( ושם עב )פ סט )ע ח"א ,הרמב"ם כותב וחוזר על כך להלן

רנה;  למסכת אבות )שמונה פרקים(, ח, בתוך הקדמות הרמב"ם למשנה, יצחק שילת )תרגום(, ירושלים תשנ"ב, עמ'

 י. ורה במשנה תורה, יסודי הת
220 der lebendige Gott. 
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י'ה' '( יאמר 222)דער לעבענדיגע גאטט ( אבל221ופה העתקתו )גאטט לעמבעט ח  מצאנוהו , מה שלא ה 

 גבל.והשם המפורש לא י   ,הגבלה כי יורה ,ולא יתכן

ההפשטה  קודםלשכל  ]ה[והנה הוא בהכרח שיהי (,105 )בפירוש גבעת המורה, שם; עמ' שם שם

 .]ומר[ל]ריך[ צ]ך[ כ ,וכו' מציאות קודםנ"ב: לשכל  הנזכרת

[א אמת; ל] נ"ב: זה 223,י העולמים כו'וצריך שתדע שלא נאמר חֵּ , ע"ב( שם בנורבוני )סד

י  [(ע"ב 115) 14] ,המציאות בכללה כוללת עולמים רבים, וממציאה הוא חייה א"כ הוא חֵׁ

 224העולמים.

נקשר  ]ה[שנתיר אם לא מה שהיכי אי אפשר . (105 ; עמ'ע"ב-ע"א )סד שם בגבעת המורה

 !מותר מתחלה ]ה[שנקשור אם לא מה שהי הלא ככה אי א]פשר[ 225,. כו'. פליאה דעת ממנימתחילה

הלא  להפשיט ולהתיר את אשר שם לפניו החוש או הדמיון, והמושם יען שהשכיל ,ואפשר שכונתו

 יחל השכל לעשות בו מעשהו, והבן. ]"כ[כבר נקשר בטרם השיגו אותו החוש או הדמיון, אף כי בע

 ]פרק סט[

שייער ד"ר  וכן ה]גיה[ ,כצ"ל ,השגגהנ"ב:  כו' ההשגהראה גודל . ע"ב( עבסופו, ) במו"נפרק ס"ט 

 רפז(. )סוף פרק סח, ח"א עמ' 9בהערותיו לאל חריזי הערה 

 ]פרק ע[

 .כ]צ"ל[ ,ואמרו בחגיגה, נ"ב: כו' ולשון חגיגה אמרו. ע"א( מו"נ )ע"א ,פרק שבעים

שם  הערת ד"ר שייער כן הוא באלח]ריזי[ ,שוכן עליונ"ב:  שנאמר וכו' שוכןרם ונשא . שם ושם

 רפח(. סט, עמ' )ח"א

ולא  בער, נ"ב: כענין הרוכב ביחוס אל הנרכב והבן וכו', (115 ; עמ'ע"א )עב שם גבעת המורה

כי התנועה ממקרי הגשם,  ההתנועעות אם בעצם אם במקרה ]ברך[אבין, הן חלילה לנו ליחס לו ית

דש, דברים אשר לא מקרה הוא משתנה ונגבל ומח   הוא במקום, והוא איננו לא גשם ולא במ*וכן 

]יין[ נוכל להעלות על לבנו ועל שפתינו, בחק הבורא ית'; אמנם הדבר הזה ממקור ארסטו יצא )וע

נוכל להשכילהו  227* *לפרק זה(. ואנחנו אחרי אשר הבינונו כי המקום הוא על ]רושו[בפי 226*

הוא מקומו של עולם ואין העולם " :באמרם וכאשר הבינו חז"ל בכמה מקומות בה* בשום אופן,

זה כי איננו במקום, ואף אם הוא מניע את הגלגל  [(ע"א 116) 15]; "ברוך המקום" :ואמרו ";מקומו

האזן במה  בעצם בכל זאת מה לו להתנועע עמו במקרה, ויחס הרוכב אל הנרכב הוא לשבר את

 לבד.שהיא יכולה לשמוע 

 ]ה[)וכן הביאו ראי והבן זה וכן הביאו ראיה על אותם וכו' ,ע"ב( )עב ]בוכים[נ]רה[ שם במו

אשר הסגרתי  נ"ב: ,הם בערבות מהיותם מיוחסים לשם יתעלה שהם אצלו והבן זה( השארעל 

הוא הוא האמור לפננו, אלא שהמעתיק אולי לא מצאה חן ]בעיני[ו העתקתו הראשונה הבלתי 

העתיקו  העתקות מבלי הבין 229תיקיעומ ,הגליון 228* כך, ויכתוב תחתיה העתקה שניהמבוררת כל 

 .רצג(-רצב )פרק סט, עמ' שייער באלחריזי בהערות ]יין[גם שניהם בפנים, וע

                                                           
221 gott lebt. 
 .220 ראו הערה 222
י ה', כך יש לומר 'ַחי העולמים' )האל הוא אחד  223 נרבוני מסיק מדברי הרמב"ם שכשם שיש לומר 'ַחי ה' אך לא 'חֵׁ

י העולמים' בסמיכות. יש להדגיש שדיון זה אינו תיאורטי אלא  לניקוד הראוי  נוגעהוא חיות העולמים( אך אין לומר 'חֵׁ

ות בתפילה: ברכת 'ברוך שאמר' בתחילת פסוקי דזמרה בכמה ברכות )ברכת 'בורא נפשות' מברכות הנהנין; ברכ

 וברכת ישתבח' שבסופם(, וקיימים מנהגים שונים באמירתן.
י ה'" המ 224 י העולמים' מגדיר את העולמים ומשמעו  כווןבכרך סבור שבניגוד ל'חֵׁ לאל ולכן לא יכול לבא בסמיכות, 'חֵׁ

י העולמים' ולא 'ַחי העולמים'. זו גם דעתו שהאל מחיה את העולמות, ולכן יכול לבא בסמיכות, ויש לומ ר דווקא 'חֵׁ

קג; הנ"ל,  תשע"א, עמ' יג ס"ק ל, קרית אונו ראו במהדורתו למשנה תורה, מדע, יסודי התורה ב .של הרב קאפח

 יב.-י שו"ת הריב"ד, מדע סימן ד, אברהם חמאמי )עורך(, ירושלים תשס"ט, עמ'
 ו. פי תהלים קלטל ע 225
 ע"ב(. )עאאולי: נרבוני  226
 .אולי: ולא 227
 .אולי: על 228
 .ומעתיקי[ בכ"י: ומתיקי 229
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 ]פרק עא[

כמו  מציאות ונצחית התנועה יורה על נצחות המניע כמופת. ע"א( )עג פרק אחד ושבעים. נורבוני

, והבן. אבל לקמן 'הוא א 'כי כל ב , אין לו מזה ראיה עוד'הוא ב 'נ"ב: אם אומר כל א שנצחות וכו'

התנועה יורה על נצחות המתנועע וכו' ונצחות  "נצחות ( אמר:ע"א בבאורו בזה הפרק )דף עה

נצחי שתואר  המניע שהואוכו' וזה אמת ברורה. ואם דעתו בנצחות  "נצחות המניע המתנועע יורה

 יושלל ממנו בשום זמן, הנה הוכחתו טובה.מניע לא 

 אתה רשאי לאמרם על פה ,מה שהם היסודאמנם דברים שבכתב לְ  )בפירוש נורבוני, שם( שם

, (ע"ב דיה ]תמור[ ;ע"ב טין סג) "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה" :נ"ב: הם אמרו

והנה נכשל הנורבוני גם במציאות  .230* וגם בו טעם נפלא, פן ישתבש בפיו ולא ישגיח אל מה שכתוב

זה שהעתקתי בזה, ובשקר אמר דבר שלא עלה על לב חז"ל  ]טע[םגם בטעם, כי לא ידע או שכח 

 מללו הפכו. [(ע"ב 116) 16] וברור

 231נ"ב: ובעל ,לא יגיעו אליה במופת חותך ושהוא מעמד שכלי ע"ב(, )מו"נ שם, עד שם שם

 שג(. עמ'ח"א )פרק ע,  חריזי: "אבל הם מעמדות לשכל"

 ]פרק עב[

לא נוכל  232[*]נ"ב: מה שלא נוכל ל כו' ]ה[הנה הוא נמנע, כי לא תהי, ע"א( פרק ע"ב נורבוני )עו

 לקראו "נמנע".

נ"ב:  ודע זה ,ח והפועלכנמזג כממוצע בין הב וכאלו צורת היסודות ,ע"ב( עונורבוני, שם שם )

מכח אל הפועל איננו רק או כח  233בין כח ופועל וה* יודע כי אין ממוצעמי שלמד מה שאחר הטבע 

 ין בחכמה ותדע.או לא כח ולא פועל יחד. ב   כח ופועל יחד ]ה[או פועל. ואין לך דבר שיהי

כי חוה החומר  לשיטת האו]מר/האומרים[ נ"ב: ולכן היתה חוה סבות מות האדם, כו' שם להלאה

 ואדם הצורה.

בו  דברינו אשרנ"ב:  בו כו' חברנוכן אי אפשר חלקי העולם וכו'. אשר  ,ע"ב( )עז שם במו"נ

 .שטז( עמ' ,אע)פרק  באל חריזי ]וא[ה]ן[ וכ 234,כצ"ל

נ"ב: ר"ל בסבת טבע  ההויה ההפסד הכולל כו' לטבעאבל נתחייבו , ע"ב, בסופו( )עז שם להלאה

 שיח(. וכו' )שם עמ'ל נתחייבו להיות מטבע ההויה אב :ההויה וההפסד הכולל. ובאלחריזי

נמצא קודם  הציור ]ה[אזי נראה בתערובת כו', עם היות שלא הי ,ע"ב( )עח שם בגבעת המורה

כעין הוית הפרחים שיתהוו בזכוכיות  גם מזה אין ראיה לסתור, כי יתכן היות האילןנ"ב:  ,כו'

 .בתםבתו כס  , וס  החלונות בעת הקור

הרכבה  הפאלי"פ המתחדש ע"י ]ה[שנאמר שכבר היוהנה בודאי אי אפשר  ,ע"א( שם ושם )עט

לסתור, כי מי  [(ע"ב 117) 17] נ"ב: גם מזה גם מהתולדות היוצאות מן ההקש אין לנו ראיה כו'

אשר יקרוהו, והנה התולדות  לא יודה כי כל עצם משתנה יקבל שינוי ומשתנה בגלל המקרים

 .הראוי להן, ובגלל מקריהן השתנוההקש  ע"פהנזכרות היו מצוירות בבטן האם קודם ההריון 

נ"ב: אולי  .במקומות נסתרות כאלה 235מפני שאי אפשר שנצייר איך הגיעו כו' )שם(, שם ושם

א אל המקום נמצא גשמי עברו  ם בכל שטחיהמחו ביציהם במקום גלוי ודרך החללים והנקבים המל 

מו ולחות  ]ו[.הנסתר, והעפוש גמר הולדם בכלל ח 

כן הגיה  ";מרשהחו :ןלוכן לה ,חומרנ"ב:  236,כו' ליחהאבל בעבור כו' איזו  ,)עט ע"ב( שם מו"נ

 שיט(. , עמ'אלחריזי שם) ד"ר שייער ע"פ הערבי

                                                           
 בכתב? בפנים? 230
 .ובעל חריזי[ צ"ל: ובאל חריזי 231
 .אולי: להבין 232
 .אולי: והממוצע 233
 .ע"ב(: דברנו בדפוס וילנא )קיב 234
 .נאמר שם: אבותיהם להניח ביצים 235
 וממשיך: "ואף על פי שהליחה ההיא". 236
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האוכל  237נ"ב: אל חריזי העתיק: והנוגע ,כו' והאיכול והצרעת שקורים גרנ"ק בלעז ,ןלם להש

  שכ(. )שם, עמ' 238הבשריי

 שכב(. )שם, עמ' ומושבוהאלחריזי:  נ"ב: ,ומלבושו וכנוו ימזונ אשר כו' ,ע"א( שם להלן )פ

והוא מציאות  ,במציאות הכללית -כוונתו נ"ב:  ,דבר אחד כו'כן במציאות  ,)שם( שם להלאה

 במציאות העולם )שם(.: ובהעתקת אלחריזי ;העולם

נ"ב:  ,חלקי העולם מכל אינו כח בגוף העולם אבל נפרד ]ברך[והשם ית ,ע"ב( )פ שם להלאה

קלאמר עליו רצונו מתכונת העולם, אבל גם נפרד לא יתכן ממנו, וכל המציאות  , אחרי כי אין מקום רֵׁ

בר האוזן במה שהיא יכולה לשמוע. ובאלחריזי: "הוא ולא אמרו רבנו רק לׂש אין ואפס בבחינ]תו[

 שכה(. עמ' ,)שם חלקי העולם" מכללינבדל 

 ר"ל אשר קננהנ"ב:  ,ויטעה עצמו םבדעת אחת קוד או מי שיבחר להחזיק ,ע"א( )פא שם להלן

 .בנפשו בטרם למדו חכמה

 "239האלחריזי "הקיים במציאות ,וידע שזאת כו' המיושב המציאות כו' ,)שם( שם להלאה

 שכו(. )אלחריזי, שם, עמ'

נ"ב: אמנם מנהיג כחו  ,רמז אל מאמר שההתחלה הראשונה נמצאת בכל דבר (,שם)שם בנורבוני 

ולברר לנו שאינו  [(ע"א 118) 18] [*]ל אבל לא ח"ו שהוא כחו, וכל יגיעות רבנו הרמב"ם עד כה

 גוף ולא כח בגוף.

 ]פרק עג[

נ"ב:  כו' ההקדמות הכוללות כו' מה שירצו לקיימו באלו הארבע בקשות, (שם) פרק ע"ג מו"נ

  240חדוש העולם, מציאות האלוה, אחדותו, והרחקת הגשמות.

 ]פרק עד[

היות  והנה עם. (161 ; עמ'ע"ב )ק הכל הוא אחד, והאחד הוא כל ]ד"ה[גבעת המורה.  ,פרק ע"ד

נ"ב: יתכן שכונתו לדעת  ,כים לדברי המקובלים בענין הצמצוםמאד, ומס עמוקזה הדעת 

 'לית אתר פנוי מיניה'ו 'ממלא כל עלמין'בענין  לקוטי אמריםמוהרש"ז מלאדי בספרו תניא או 

 241.כפשוטו ממש

תנועות אין ראשית  וזה שכאשר הנחנונמחקו ונסגרו כל המאמר הזה:  ע"ב(-ע"א )קאשם בנורבוני 

יונחו תנועות נצחיות וכאשר , לפעולתיו)בכאן מניע נצחי אין ראשית  י]ה[מחויב שיה ,להם

 242.נצחי אין ראשית( לפעולותיו כו' שימצא בכאן מניעאין ראשית להם מחויב 

מזה נתבאר שבשני הפנים לא תצדק השאלה אם העולם  ,(166 ; עמ'ע"א )קג גבעת המורה ,שם

נ"ב: וא"כ יהיו שני הפכים בנושא אחד בזמן אחד! ולא ימלט מהיות  קדמון או מחודש כלל? כו'

הבלתי בעל תכלית ית', ומחודש בצאתו מהשכל קדמון בשכל  היותואחד משני אלה. אמנם אחשוב 

שם העדר גמור,  ]ה[ולובשו נבראו יחד, הוא הזמן והעולם המוחש. והנה הי אל המוחש, והלבוש

 ית', ובצאתו אל הפועל, התגשמו לעינינו גם הזמן ]כלית[ת]על[ הציור בשכל הבלתי ב מלבד

גלוים והעלמם; ובדבר  לנו בהכירנו והמקום, אשר לפי עומק החקירה גם הם נעלמים משכלנו, ודי

הראשונה. ובענין חקירות החכם המבאר  חלק שני פ' י"ג בבאור רבינו בדעת]הלן[ להזמן ע]יין[ 

 )שם( פ' י"ד. ]הלן[ל]יין[ ע

 [(ע"ב 118) 19]

 ולזה לא יצדק בכלל העולם הבלתי, ע"א( )קד בסוף המאמר הדרך החמישי]גבעת המורה[  ,ם שםש

כי ציור  ]דע[נ"ב: הולך לשיטתו לעיל בסוף הדרך השני; וכבר נו ,מה שזולתו אלבזמן  מיוחס

                                                           
 .והנוגע[ בנוסחינו: והנגע 237
 .הבשריי[ בנוסחינו: הבשר 238
 .במציאות[ בנוסחינו: במציאותו 239
 עב(. השוו לפירושי שם טוב ואפודי )בתוך: מורה נבוכים, וילנא, קטו 240
ע"ב(,  ע"ב(, מ )נד ע"ב(, לו ,)מה ע"ב(, לג )מא תשי"ד, במקומות רבים: ח"א, ג )ז יורק-לקוטי אמרים )תניא(, ניו 241

וראו עליהם: דב שוורץ, מחשבת חב"ד: מראשית ועד  .ע"א(, ועוד ע"ב(, נא )עב ע"ב(, מו )סה ע"א(, מג )סא א )נומ

 (.422 (, 'סובב כל עלמין' )עמ'421 , ובמפתח העניינים, 'ממלא כל עלמין' )עמ'26-30 תשע"א, עמ' גן-אחרית, רמת
 ע"א. (, יט1832רת גולדנטאל )המשפט שהוסגר הושמט גם בנרבוני שבמהדו .טעות הדומות 242
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סבות המוחשים  243, ואנחנו דנין עתה רק *]כלית[ת]על[ רק בשכל הבלתי ב ]ה[הסבה לא הי

 אותם בהבראם. ]ים[ומקריהם אחרי אשר היו למוחשים, ומאלה אנחנו באים ומסדר

נ"ב:  .כו' 244ערבייםיאמר באמת המשל המפורסם אצל הובזה  ע"ב( )קד ,שם מו"נ הדרך השביעי

המקור ולא את אשר שאב ממנו.  245*]ן לכ למהערבים לקחו המשל הזה חכמינו ז"אולי ידע רבנו כי 

בים בדבר רֵׁ ב, וכונתו אצל אנשים החפצים להיות עֲ רֵׁ ע   והוא הרבים ]של[ 'םיבֵׁ רֵׁ עֲ אצל ה  ' :או שצ"ל

( ע"א בפי רב משרשיא סוכה )כו 246מה. והמשל הזה כבר *מחפשים להעמיד ערבים לדבר  מה או

 .(ע"ב כ"ח)וגטין 

 ]פרק עה[

הקודם בדרך  נ"ב: בפרק ,וזה כמו שהודעתיך כו', ע"ב( )קו הדרך השלישי במו"נ ,פרק ע"ה

 . השביעי

ג' ונחשוב אנחנו  ]תברך[י]שם[ רים שהצהנ בוואולי כמו שיחש )שם(, להלאה הדרך הרביעי

לפי  ואנחנו לא נחשוב כן אלא שהוא אחד ואין הדברבאל חריזי:  .שהוא אחד ואין הענין כן כו'

 ; שעז( )פרק עד, ח"א עמ' דעתם

 ,על האמת מאנשי השכל מודיםל ,ואין להתרעם אלא לאל ע"א( )קזהדרך החמישי  שם להלאה

 שעח(. למודים על האמת וכו' )שם, שם עמ'אך לאל ו נ"ב באלחריזי: ואין תלונתנו וחמסנו מהם

 .נשלם החלק הראשון

 

 [(ע"א 117) 20]

 לק שניח

 הקדמות המורה

מקרה שאין  ב', תנועות המקרה בטבע, ר"ל כל, ע"ב( )ג כי התנועות ד"ה , ]הקדמה ו,[בהמפרש

נ"ב: לא  247,עם הגלגל והחום עם האשבו ממש להיות בלי נושא כספיריות הגלגל המתנועע 

אשר בגשם הנעתקת ממקום למקום ובין הספיריות  יש הבדל גדול בין השחרות ;הבין דברי הרב

 בענין תנועתם. אשר להגלגל והחום לאש

ויש מקרים שלא נושאם חלוקה כלל כמו הקו  ,ע"א( )ד בד"ה כי קצת הדברים]הקדמה יא,[  ,שם

 נ"ב: אין אלו מקריים, אבל רק ציורים הנדסיים.  והשטח לעומק, כו', לרוחב

נ"ב: הראות  248יפסדו בהחלק נושאם כמו הראות והשמע כו',ש ויש מקריים )שם(, ושם להלאה

 והשמע לעין וֺאזן הם המעידים להם, ואינם מקרים למו, אבל הם צורותיהם.

זאת ההקדמה ממציאות כי כל מה שאינו גוף, וכבר ספקו על  ע"א(, ]בהמבאר, הקדמה טז[ )ה שם

 נ"ב: מה זו קושיא? ,במה יבדלו זו מזו כמו שהעיר זו השאלה החבר כו' הנפשות אחר המות

 ולא מהבדל, ועל ההבדל הלא גם רבנו מודה, וכן הוא בהכרח;  מאיןהלא אנחנו מדברים כאן 

השכיל , לא הבין ולא כו' רו וכו' וכן נבדלות הנפשותמוחז"ל א :)שם( ומה שכתב המבאר הזה

 מה הוא שח.

ויש בטבעו אפשרות הכח ההוא האמור  ע"ב(, )ה בד"ה כי כל מה שהוא בכח ,כ"ג]הקדמה[  ,שם

על החדוש,  ]ה[ראי נ"ב: אבל לא מחויב, א"כ אין מזה ,כו' חתיתכן העדר בעל הכח ההוא בעת א

 249ואין מקום לקושיתו )בסוף דבריו( על רבנו ז"ל.

 ]פרק א[

הנה מצאנו  ומה שספקו קצת על זאת ההקדמה לאמר ע"א(, )ח ן שניועי ,בהמבאר ,ןופרק ראש

בזה משני דברים או שני עצמים,  נ"ב: שאלת הבל, אנחנו נדבר ,כו' ,הסכין מורכב מברזל וחידוד

                                                           
 על? 243
 וממשיך: ערבך ערבא צריך. 244
 הביא? 245
 הובא? הונח? 246
 )טעה בטעות הדומות, דילג שורה, והעתיק מילה אחת בשיבוש( בהנצח מנשיבת הרוחבכה"י:  .האש[ כך צ"ל-עם 247
 וממשיך: אשר יעדרן בהחלק העין והאזן. 248
 סטאנוב סיים שם: "והנה היה זה ראיה על החידוש, ולמה לא זכר הרב ז"ל זו הראי]ה[ בראיותיו על החידוש?" 249
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שלא שמש כל צרכו יודע כי אין מציאות  [(ע"א 119) 21] הוא יקשה מעצם ומקרה, וגם תלמיד

, הנה הוא 'בטוי שפתים'מחיות ודבור, אם כונתם בדבור  למקרה לבדו מבלי עצם. ומה שהקשו

  .מדבר, כבר מצאנו שכלים נפרדים מקרה, ואם כונתם לשכל

שבפועלים חמריים דבר לכן בהכרח מבואר , ע"ב( )ט 'דרך אחד ביחוד'סוף ד"ה  ,שם בהמבאר

צריך להרעיש בדקויותיו שאין  ]ה[נ"ב: העל חמריים הי ,ידבר הוא הרב ז"ל בזאת ההנחה כו'

מר יתכן!! האין הבל הבלים  ]ה[והתולדה היוצאת מראי אלהים שנים!!  ׂ דברים כזאת כי אחד בעל ח

כאלה? אמנם רבנו המחבר הביא בזה סברות הפלוסופים ושם )בפרק י"ח מזה( סברות עצמו 

 .]יין[הנשענת על סברת אבונצר, וע

 ]פרק ד[

 ]ה[יהי ,אל שור המשל נניח התחלת תנועת גלגל המזלות מן טלה ,ע"א( )יא פרק רביעי ,שם שם

מה שממנה יתנועע ושור הנקודה מה שהוא אליו יתנועע והנה בהתחלת התנועה  טלה הנקודה

נ"ב: לא הבין כוונת רבנו;  ,שממנו ואין זו ריחוק וקירוב כו' אל מה שאליו תיכף מתקרב אל מה

לו לנוח בבואו אליו, ואנחנו רואים כי כל  ]ה[לבקש הנאות, הינאמר שתנועת הגלגל  וכוונתו כי אם

יתנועעו לברוח ממה שהוא כנגד  מה שאליו מתנועע לא ינוח אצלו, אבל ממנו יתנועע הלאה, ואם

כל מה שממנו יתנועע לא יתנועע הלאה הלאה  לו לשוב אליו, ואנחנו הרואים ]ה[הנה בברחו לא הי

וכאלו בכל  ,תנועעו ישוב אל מקומו אשר ממנו יצא לדמיוננו]י[ מבלי שוב אליו עוד, אבל בהיקפו

בחירה או בריחה כלל,  לא יתנועע וככה סובב סובב הולך לעולם עד שמזה נדע שאין כאן ההקף הזה

, ולעולם יעזוב אשר ברח [(ע"ב 119) 22] לא ינוס ממקום אשרו כי לא יעמוד על מקום שיבחר

 ושוב יעזבנו, וכן לעולם. ויעזבנובחר וישוב אל אשר ממנו ברח 

נברא,  ]ה[נ"ב: עשה רמז לדבר שלא הי ,ויתכן שירמוז אל היובל כו' ,ע"ב( רביעי )יא ]רק[שם פ

 .ע"ב( )יד וע"ע להלן פרק ט' 250הלא הרב דוחה דבר החמשים,

לו את כל אלה? אמנם  מנין נ"ב: ,ונקרא בשם גן עדן בהיות שהדבקים בו יתעדנו כו', שם להלאה

רת, לכן ביאורו ]ו[חשל רבנו, והקבלה המא ]פיה[הפלוסוזה דרכו לזרוע כלאיים בבאורו זה, והם 

ואיננו  ,כל באורו לשני חלקי הספר הקדוש הזה לא יאור באור אינו באור וטעמו חסר טעם, ודע כי

 יגיעת בשר. רק להג הרבה

 ]פרק ו[

 ]ן[כ]ם[ ג רבה הוא המחנה בלשון יון, ובבראשית 'פמליא'ו ע"א( )יגמורה נבוכים  ,פרק שישי

 :שהוא מלשון רומי אבל המוסף והערוך החדש 251';פמליא'נ"ב: כ"כ הערוך ערך נאמר כו'. 
252miliaaF - אין הפרש  ,לשבר האזן במה שהיא יכולה לשמוע אמנם בענין הה* 253,ני ]בי[תב

 באלה.

מסכמת  א]מרם[נ"ב: שקר, אמנם מ זה שלא כדעת חז"ל וכו', ,אלא ע"י מלאך]ד"ה[ שם בהמבאר 

וביום הראשון שלא הייתה  ,ריאה לא נתן ה' הכח לכחות שיפעלובלדבריו, וכונתם כי בראשית ה

 אל הפועל;  עוד אף בריאת הגלגלים, לא יצאו מיד הכחות מן הכח

ולכן תתיחס לה' ולא לכח  ,הנהוגה 254היתה כונתם כי היתה למעלה מכחות ה* ,וענין יציאת מצרים

אבל בעל הכחות כלם ית' בעצמו ובכבודו הפליא מעשהו ; דר להנהגת העולם כפי ההרגל אם *]ו[מס

 חת ההן המסדרותעל כזה מאת הכֺ בדבר אשר לא יתכן בעיונינו כי לא יצא מפ אז בלילה ההוא

 הבריאה, ולכן תתיחס לאבי הֺכֺחת כלם. [(ע"א 120) 23]

                                                           
הרמב"ם כתב שבימי אריסטו לא דקדקו במספר הגלגלים, ואריסטו כתב רק שמספר השכלים הנבדלים מקביל  250

חמישים שכלים נבדלים. הרמב"ם  שים גלגלים, יש כנגדםיהבלתי ידוע של הגלגלים, ולכן אם ישנם חמ למספרם

 שולל עמדה זו וטוען שכמות התנועות אינה מוכיחה על מספר הגלגלים, כלומר יש פחות גלגלים ממספר זה.
 ע"ב(. , צא1870 "פירוש: חילות" )ר' נתן הרומי, הערוך, 'פמליא', למברג 251
252 Familia :כצ"ל; בכה"י ]Fomilia. 
ראו בערוך שם; ערוך השלם, חנוך יהודה קאהוט )עורך(, ערך 'ְפַמְלי א',  .ביתמשפחה, בני  – familyבאנגלית:  253

 שסא. תרנ"ב, ח"ו עמ'-תרל"ח יורק-ניו–וינה
 הטבע? 254
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 רומז אל המחודדים אשר בכח החידוד גברו בתלמוד לסלסל ולפלפל לפי ,ע"ב( שם שם )יג

צריך חדוד דבר מאגדות חז"ל יוצא מידי פשוטו הלאין  !נ"ב: הוי אוילפשוטי דברי חז"ל כו' 

 !?כאלה עניניםב סלסול ופלפול?! ומה למחודדים ולמפולפלים ולאגדות חז"ל

בדומה שבזרע המוליד  כן הוא דעת קצת המחקרים ,)שם( בזרע כח מצייר ]ד"ה[ שם ושם שם

והוא השכל  יש כח לעשות הצורה בנולד, אך קצת יאמרו שנותן הצורה הוא צורה נבדלת

 עיין בדבריו.  ,למעמיק הכל אחד והוא דעת הרבנ"ב:  ,הפועל שזכר הרב ז"ל

ר"ל הפתאים אשר יאמינו שהדברים כפשוטם  ,ע"א( יד - ע"ב יג)שם להלאה נמאס לפתאים 

שלשת המלות האלה טעה  נ"ב:ימאסו בעיניהם דבריהם ז"ל או זה הפירוש שעשה הרב ז"ל. 

הפירוש שחדש שלא כפי דעת המאמינים לכל  הם רק על דבר ;דברי רבנו ]רוש[המבאר הזה בפי

 דבר.

לנבואה אשר בחלום  בזהוזה כי יש הבדל בין הנבואה אשר ביקיצה האמור  ,שם ושם להלאה

  256בביאורו שם.המבאר הזה עצמו סותר דברי עצמו ע]יין[ נ"ב: אבל  255,וכו'

היא המדרגה העשירית, והנה ראות איש מדבר עמו  ,שנבואת אברהם היתה במראה ,אמנם כונת רבנו

או שהיתה מהמדרגה  259בהגר ומנוח ואשתו, 258ענינו כאמור במ"ב מזה]ה[ או שהי ,ולוט 257;ע"ש

 261והכל נכון. 260האמורה במ"ה מזה, הששית

 ז[ ]פרק

ובעבור היות השכליים הנבדלים בעלי רצון ויכולת להוסיף או  ע"א( פרק שביעי בהמבאר )יד

או שהיכולת היא  :האל [(ע"ב 120) 24] 262נ"ב: לא ידע מה אמר, כי לא ימלט מאחת *לגרוע כו' 

, ולמה זה הבל נתפלל םיכלתם באד איןברצון הבורא, או שלא ברצונו חלילה; אם ברצונו הלא 

ומלאכיו  ,טובנו מגביל יכולת הבורא, ונאמר כי לא בידו חלילה עליהם! ואם שלא ברצונו, הלא

ל ה' עתק ע ושלוחיו שלא ברצונו יעשו, ותפלותינו אליו מה הן! תאלמנה שפתי שקר הדו]ברות[

 ובוז.

                                                           
ע"ב(, ומעתיק את המדרש לפיו:  במראה הנבואה" )יג –הרמב"ם כותב כאן ש"כל צורה שיראה בה המלאך  255

-נדמו לו כמלאכים" )בראשית רבה, נ, ב, תיאודור –ה כוחו רע "אברהם שהיה כוחו יפה נדמו לו כאנשים; לוט שהי

ה "(. מדבריו נראה לכאורה שראיית איש בנבואה גבוהה מראיית מלאך. לעומת זאת הרמב"ם בח"ב מ517 אלבק עמ'

במדרגה ה' מנה מי שרואה בחלום איש מדבר עמו, ובמדרגה ו' מנה את הרואה  :מונה את מדרגות הנבואה בסדר עולה

ע"א(, ולכאורה נראה שראיית מלאך בנבואה גבוהה מראיית איש. סטאנוב מעיר על  ום מלאך מדבר עמו )סאבחל

למשל: יוסף כספי,  ,הסתירה )כאן וכן להלן לח"ב מה( ומנסה ליישבה. הסתירה צוינה כבר על ידי פרשנים ראשונים

 ע"ב.-ע"א 55כח; עין הקורא, -כז גביע כסף, עמ'
כל שהנביא כו ,בה כוח השכל מתנגד לדמיון הנבואיש ,בח"ב ו מדובר על ראייה בהקיץסטאנוב מתרץ כאן ש 256

 ,ראייה בשינהבה מדובר "השכל משפיע יותר וגורם למלאך להיראות בצורת איש, ואילו בח"ב מ, כך בדרגה גבוהה

מתרץ סטאנוב ה "מלאך. להלן בח"ב מלבה השכל מושבת וכוח המדמה של האיש המעולה מתחזק עד כדי דימוי ש

בח"ב ו  .להבדל בין נביא לנביא, וכך מי שרואה מלאך הוא בדרגה גבוהה יותרנוגע ו "באופן אחר: האמור בח"ב מ

 יחס בין אברהם ללוט שלא היה נביא, ולכן בוודאי אברהם גדול ממנו.במדובר 
בה ש ,ם שצוינה בח"ב ויא הן במראה )חזון נבואי בהקיץ(. נבואת אברה-בחלום, ומדרגות ח ןז ה-מדרגות ג 257

בה נראה איש שי',  בה נראה המלאך כאיש בחלום, אלא מדרגהשאברהם ראה את המלאך כאיש, אינה מדרגה ה' 

 במראה בהקיץ.
 בח"ב מ"ב. 258
רית אינה נביאה, ולא מנוח ואשתו נביאים, כי זה הדבור אשר שמעוהו או שעלה בדעתם הוא כדמות צשהגר המ" 259

 ע"א(. החכמים תמיד, והוא ענין אחד ילוה לאיש שאינו מזומן" )ח"ב מב, בסופו, נחבת קול אשר זכרוה 
 ה."מ מדרגה ו' בח"ב –ראיית מלאך בחלום  260
ולכן היא גבוהה משל  ,נבואת אברהם הייתה בהקיץ םלפיהואת דברי סטאנוב כאן מקבל בסופו של דבר בכרך  261

ה, ולא בניגוד לה, כסטאנוב. לדברי בכרך, לא ברור "לוט, אך הוא ממקם אותה כחלק ממערכת המדרגות של ח"ב מ

בה שלפי הרמב"ם אם לוט היה מוכן לנבואה וזכה לה )מדרגה ו( או לא היה מוכן לנבואה והיה בדרגה נמוכה יותר 

 זכה רק לבת קול.
 משתי? 262
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 ח[ ]פרק

קלקול, וכפי  התקון הוא :נ"ב ,שהתאמת מופתו מי( :ולזה יאמן )נ"ח ,ע"ב( )יד פרק שמיני בסוף

 מה שלפנינו הוא הנכון.

נ"ב: תפלתך תפלת שוא, כי  ,מדותיו בזה ושארי ליה מאריוהנה הפריז הרב על  ,שם בהמבאר

; "ואשמע את קול כנפיהם"מי הגיד לך כי בפרקו זה ירמז אל  רק אתה הבונה ורק בנינך תסתור, כי

 ולא תקיא.  בטנך 263לא תלאיט

 ]פרק יג[

רצונו ברא : נ"ב "קונה שמים וארץ" )יט ע"ב(, הדעת הראשון יג, מורה נבוכים, בסוף המאמר פרק

 התנועה אשר במתנועע, והמבאר לא המתנועעים אשר בהבראם נברא גם הזמן, כי הזמן נמשך אחר

 .ידע בין ימינו לשמאלו

 מהרב ז"ל, כי הלהט החוזר 264פליאה דעת נשגבה ":)שם( שם בהמבאר, "כלהט במראה

 ואין מקום לפליאתו. 265הלהט הוא גלאנץ בל"א,נ"ב:  ,מהמראה המלוטשת כו'

ראשון הוא מספר  266נ"ב: אך הבל יהמה, כי כו' 'ויהי בקר יום ראשון'על כן לא נאמר  ,שם שם

 267ראשון. עוד שאין שני לפנינו לא יתכן לאמר על האחדסדורי, וכל 

 אולם לפי דעת הרב ז"ל, המאמין בחומר ,ע"א( )כ הדעת השני ,במבאר ,שם שם

 כנשיאותנ"ב:  ,קדמון שוה עם המאמין בקדמות העולם כאמור בסוף הפרק [(ע"א 121) 25]

ובכל זאת כתב מה  כן נשא גם הרב ז"ל פניו לדעת הזאת לקמן )חלק זה( פרק כ"ה, 268פני החבר

בפרק זה וגם  הראשונה המבארת בזה , שהיא הדעתשכתב באמתת דעת תלמידי משה והנביאים

שגם לפי האמונה ההיא לא יסתרו ולא ימנעו האותות  ]ם[א]י[ כ נת החבר שם]ו[ואין כו ;בפרק כ"ה

וא"כ איה הנשיאות פנים אשר חלם לו המבאר הזה! אמנם  ,רבנו שם בפרק כ"הוכדברי  והמופתים

 להולכי חשכים, והמשכיל יבין.  כל דבריו בזה להוסיף מבוכה ונבוכים, ולתת יד

ה' ברצון, לא ידע בין ימינו לשמאלו. וחרפה  ומה שבאר בדעת אריסטו שהמציאות שופע מאת

כאלה, וכל היודע דעת אריסטו יודע שדעתו שהמציאות  רוח שקר וכזב להשיב על דברי אולת ורעות

כי המבאר  פרק כ"ה וראש פי"ט ותוכו וסופו. והנני רואה ]הלן[ל]יין[ בחיוב ולא ברצון. וע היא

 כ"א. ]רק[פ ]ם[ש]יין[ וע כ' מזה, ולא, כי הרצון שם הוא חיוב, ]רק[הזה טועה מהנאמר בפ

 ]פרק יד[

נ"ב:  ,וכו' שטרם ברוא זה העולם כו' בהיתר זאת המבוכה, הן לו יאמר ע"א( )כב פרק י"ד שם

 !?אמנם, ההוציא מהמבוכה, או ההוסיף מבוכה על מבוכה

 ]פרק יח[

]ברי[ ד ולא די שדברי הרב ז"ל במחילה מכבודו סותרים ע"א( )כו שם בהדרך השנית ,י"ח פרק

איך שלא  ע"ש ותראהנ"ב:  ,, אלא אף סותרין דברי עצמו בהיות )שבכ"ה לשלישי( כו']ורה[ת

הבלים, לחפש תכלית בדבר אשר לא  הבין זה המבאר דברי רבנו שם; והרבה בזה להג הרבה והבל

תו לפנינו דברי המדרש תב ,מה למשוך לויתן בחכההאויל הזה ד   נוכל לקבץ ולצייר תכליתו; והנה

תפוש הקוראים , למען ]יים[ח]ץ[ וכו' ודברי הר"י בע "בשביל – 'בראשית"' [(ע"ב 121) 26]

להשיב או לנתוץ חומתו הבצורה הזאת אשר בנו אלה; ודע שלא הבין דרכי בלבם, כי מי יעיז  ה]*[ו

אם תהיינה שתיהן לאחדים  הם סתורים מאליהם ]יים[ח]ץ[ חז"ל במדרשיהם ודברי הר"י בע

                                                           
 תלעיט. 263
 ו. י: תהלים קלטעפ" 264
 בלשון אידיש? 265
 ז. עפ"י: תהלים לט 266
ואף הרמב"ם גרס כן  ,ו( "אחד" ולא "ראשון" )בראשית רבה, נשא יג האמור ןחז"ל דווקא דרשו בכמה אופנים מ 267

בלשון המדרש שהביא בח"ב ל בשם ר' יהודה בר סימון: "מכאן שהיה סדר זמנים קודם לכן" )על הנוסחאות במדרש, 

פד ס"ק תכב(. יתכן שבכרך היה מודע לכך אך ראה דרשות אלה כמדרש  ה, ח"א עמ' ראו: תורה שלמה, לבראשית א

 בעלמא או טעה אגב שיטפא.
 ; מצוטט בדברי סטאנוב, וראו על כך במבוא.31 סז, עמ' (, א61 ל הערהספר הכוזרי )לעי 268
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כמוהו  שקר בחקיהן; אמנם כן דרך מבארים הבוטים בידיהם, הנה הן המביאות ועליהן אנו דנ]ים[

 269מהמהם. בדרכיהם, לא מהם ]ולא[

 ]פרק יט[

נ"ב:  ,כו' ולא נודע בזמנו מתנועת הגלגלים מה שנודע ]היום[ ע"א(, ח)כ מורה נבוכים ,י"ט פרק

לאלף הששי; אשר גם דברי רבנו  270, מאה *וככה גם אנחנו נוסיף, מן היום ההוא עד ימינו אלה

ע לנו ידיעת הֺכבד וההמשך, התנועה, והיסודות ד  וַ בה   ומבין, בענינם כבר רחקו והרחיקום מלב כל *

 271.התחברותם והפרדם וכו' וכו' הפשוט]ים[,

"כי  דוד:כאמור בספר יצירה המכונה לאברהם, וכן אמר  ,ע"ב( )כח שם בהמבאר בסוף הפרק

החוצה ויאמר הבט נא  272ויוצא אותו"נ"ב: שקר, אבל כונתו למאמר הכתוב  ,וכו' "אראה שמיך

( אצטגנינות ע"ב 275זעל זה. ולאמרם )ב"ב ט 274)בראשית ט"ו ה'( ול* "הכוכבים 273וספור השמימה

אבן טובה  :ומערב משכימין לפתחו, ושאמרו )שם(זרח ממלכי ן שכל היתה בלבו של אברהם אבינ

 חמה. לגל[]בצוארו של אברהם אבינו וכ'ו ובשעה שנפטר תלאה הקב"ה בג [לויה]היתה ת

 ]פרק כד[

יוצא  והנני אעירך על היות כל אחד משני השרשים ,ע"ב( )לב מורה נבוכים ,ועשריםפרק ארבעה 

גבעת  [(ע"א 122) 27] בעלבקורות הפלוסופיאה להפילוסוף הנשגב  ]יין[נ"ב: ע חוץ להיקש וכו',

 276נעווטאן.המורה )בסוף ספרנו זה( בזמן 

 ]פרק כה[

 "יזה גוים רבים" :כמו ,דבור ענינו ע"ב(, לד פרק חמשה ועשרים, בהמבאר, "מן ההזיה"

 .(י )ישע' נו 277"הוזים"נ"ב: שקר, אבל יותר נכון שהוא מן  (]טו[ "בנ ]ה[)ישעי

 ]פרק כו[

 ראיתי לרבי אליעזר הגדול דברים בפרקים ,ע"א( )לה פרק ששה ועשרים מורה נבוכים

מן  אדם, לא ראיתי מעולם יותר זרים מהם בדברי ]ליעזר[א' המפורסמים הנודעים בפרקי ר

מאי זה מקום  שמים" :הנמשכים אחר תורת מרע"ה, וזה שהוא אמר דבר שמע לשונו, אמר

וע"ש ותבין שהלך  278פליאתו, סרהתורה  ]רוש[נ"ב: בדברי הרמב"ן בהקדמתו לפי, וכו' ",נבראו

כי  * דעתו: אמר "מאיזה מקום", ולא אמר "ממה" יורה וכבר רמז לזה רבנו בזה 279בדעת אפלטון,

( ואור לבוש להתגלות 280ח' לא' ]יין[*דעתך השאלת שם מקום על המדרגה )ע .על הֺחמרלא שאל 

 , ושלג להשאלת הֹלבן הֺכלל כל הצבעים והגוונין, וכסא הכבוד להשאלת גדולתו]וכבו[דו כחו

 (, אז תבין הפילוסופיא העמוקה של התנא ר' אליעזר הגדול בדבריו281ל"א ט' ]יין[ועצמותו )ע

  '.לא ראיתי מעולם יותר נפלאים ויקרים מהםרבינו, ותאמר: '[הם אשר הביא *]

                                                           
 יא. פי יחזקאל זל ע 269
 אולי: שביעית. 270
וכך מעיר גם סטאנוב בפירושו שם, אלא שמנסה להעמיד את טיעונו של הרמב"ם גם לפי האסטרונומיה החדשה  271

 ע"ב(.-ע"א )כח
 .לפנינו: ֺאתו 272
 לפנינו: וסֺפר. 273
 ולדברי חז"ל? 274
 .טז[ כך צ"ל; בכה"י: טו 275
 (.15-16 מ')מהד' תרכ"ו, ע XIV ראו דפוס ברלין, ח"א, מפתח קורות הפלסופיאה, עמ' .ניוטון 276
ים 277  .הוזים[ בנוסחנו: ֺהז 
-יט טו; שם ח, שם עמ'-יב תשי"ט, ח"א עמ' א, חיים דוב שעוועל )עורך(, ירושלים פירוש רמב"ן, לבראשית א 278

 כ.
-לביאור שיטת רמב"ן והזיקה בינה לתפיסת אפלטון ראו אפרים גוטליב, מחקרים בספרות הקבלה, תל 279

-תקכה ליפשיץ, "לתורת הבריאה של ר' משה בן נחמן", סיני ק ח"א )תשמ"ז(, עמ'; אליעזר 20-21 תשל"ו, עמ' אביב

; ראו עוד בפירוש אברבנאל, 342-348 תשע"ג, עמ' תקמא; יוסף דן, תולדות תורת הסוד העברית, ח"ח: ירושלים

, ; הרב יעקב משה חרל"פ, ח"ה: נימוקי המקראות 3-4 תשס"ז, עמ' לבראשית א, מהדורת חורב, ירושלים

 ו. תשס"ה, עמ' ירושלים
 ח"א ח. 280
 ח"א ט. 281
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( שמים ע"א יב )חגיגה ]מאי[ש]ית[ שמותי והלך בשיטת ב ]ליעזר[א' תבחין כי ר ,ם תזכה[א]ו

 ואח"כ נבראו ארץ, וטוב מכלם דעת החכמים: זה וזה כאחת נבראו, ע"ש.  נבראו תחילה

)הביאו החכם רנ"ק בספרו מורה נבוכי  282השמיםאשר לא ידע חנף אמר בספרו שער  והראב"ע

פליאה,  הגדול אלה סברא ' א]ליעזר[כי יש בדברי ר 283(254חכמת המסכן צד  זשער י" ,הזמן

 285יני.נפוצות יהודא למהר"י מוסקאטו דרוש שמ ]יין[וע 284,ע"ש

 נ"ב: ראה שם ,כפי מה שביאר )בט' לראשון( כו' ,ע"ב( )לה "יסבול הפירוש ,שם בהמבאר

 ד כמה לא הבין המבאר הזה דברי רבנו שם.ע ]ות[שכיל

 [(ע"ב 122) 28]

כל צורה,  וירמוז עוד שהארץ הוא שם משותף וכו' ובכחו לקבל ,ע"ב( )לה ם והלאה בהמבארש

כולל כל הגוונים, ולא  כי ,נ"ב: שקר ,אשר כן השלג נעדר מכל גוון ובכחו כל הגוונים כאמור

 נעדר מכל גוון.

 כז[ ]פרק

, ירמוז לאמונת הישמעאלים ע"א(, )לו 286"כאמונת מי שהתפרסמה אמונתם ]ד"ה[ ,שם ,זכ"פרק 

ואחריה  287בה, נ"ב: ומדוע לא ירמוז להדעת שהביא הרמב"ן בספרו תורת האדם שער הגמול *

 288ביאור רוו"ה שם. ]יין[הלך הפייטן בפיוט טל, ע

 ]פרק כח[

 "יסד ארץ על מכוניה" :יאמרו במאמר דודואני תמיה מה  ע"ב(, )לו מורה נבוכים ,פרק כ"ח

נ"ב:  ,כו' יהיה האל יתעלה א"כ יש לו מדת זמן אחת ]ן[כ]ם[ ג ]ה[ואם יהי ה(, )תהלים קד כו'

 "מלך עולם ועד"מלוכה; והכתוב אמר  289אין זה קושיא, כי המלוכה מצטרפת אל העם, ובאין עם *

 .טז( )תהלים י

 ]פרק כט[

 :)נ"ח ושחות והשפלם( כי אם משל להנתץ כו', ואין זה :)נ"ח זהואם  ע"א(, )לח שם ,פרק כ"ט

 כל מבין. ינבעי הנ"ב: שני התיקונים האלה, קלקולים המ( גדוליהם במהרה וקלות. ושפלות

 ,בענין חרבן העולםכרב קטינא  ]יה[ל]בירא[ והנה כולהו תנאי שם ס ,ע"ב( )לט שם בהמבאר

נ"ב:  ",וזה עוד מאמר יחיד"אלא שנחלקו קצתם באורך ימי הקיום, וזה פלא איך יאמר הרב 

ידע ולא  ,(ע"א סנהדרין צא ע"א; )ר"ה לא מאמר "ותרי חרוב"עליו והנה אביא חולק  ,שקר העיד

דרב  ]ה[, ויפרש רבינו כי מאן דלית לי"בדרב קטינאוקמיפלגי "זה האיש מאמר הגמ' )ר"ה שם( 

פלגי וקמי'אשר כן מוכח מהא דלא אמרו  ,רש"י שם( ]רוש[)ודלא כפי אבייגם ד ]ה[קטינא לית לי

 , וע"ש.'קטינא ודאביי בדרב

 [(ע"א 123) 29]
                                                           

רנ"ק )ראו להלן( ייחס חיבור זה לראב"ע וראה בו את תמצית שיטתו הפילוסופית והתפלמס על כך עם שד"ל  282

וילנסקי עסקה בנושא והסיקה: ספר שער השמים הקטן המיוחס לאברהם אבן -ואחרים, ששללו ייחוס זה. שרה הלר

ידו בעילום -נשלם של ספר שער השמים ליצחק אבן לטיף, שנכתב על-ון מוקדם ובלתיעזרא הוא למעשה נוסח ראש

שמו בסוף שנות העשרים או ראשית השלושים של המאה הי"ג" )הנ"ל, "לשאלת מחברו של ספר שער השמים 

 (.295; הציטוט מעמ' 277-295 המיוחס לאברהם אבן עזרא", תרביץ לב )תשכ"ג(, עמ'
]=מהד' ראבידוביץ, וולתאם,  254 , שער יז, עמ'1863 ר' נחמן קרוכמל )רנ"ק(, מורה נבוכי הזמן, למברג 283

 שכד[. תשע"א, שם, עמ' תשכ"א, ובדפוס צילום עם מבוא מאת יהוידע עמיר, ירושלים מאסס.
א מופלאה, כי "אבל מה שאמר 'השמים מהיכן נבראו? מאור לבושו לקח ונטה כשלמה'', העיר אותנו על סבר 284

והנה יהיה הלבוש כינוי לעולם העליון", "ומוסיף רנ"ק: . באמרו 'אור' כוון בשביל השפע העליון הנאצל על הגלגלים"

 ע"ש.
 סז. (, דרוש ח, עמ'114 נפוצות יהודה )לעיל הערה 285
 פיה יש קיום נצחי גם לגופות בגן עדן.ולתפיסה ב דןהרמב"ם  286
 רצח.-רצד כתבי רמב"ן, הרב חיים דוב שעוועל )עורך(, ירושלים תשכ"ד, תורת האדם, שער הגמול, ח"ב עמ' 287
תק"ע, בפיוט 'טל תן לרצות  מחזור ליום ראשון ושני של פסח עם פירוש ר' וואלף היידנהיים )רוו"ה(, רעדלהיים 288

דעת רמב"ן ורא"ה כע"ב. הרוו"ה טוען שדעת הפייטן היא שהקמים לתחייה יחיו לנצח בגוף מזוכך -ע"א ארצך', נח

ימותו. על מהות התחייה לפי חכמים  ךכר וכים ואחעל מהות תחיית המתים, ולא כדעת הרמב"ם שהקמים יחיו חיים אר

 .(154 חיבורים )לעיל הערהאלה )ובפרט על דעת רא"ה( ראו בספרי, שני 
 אין? 289
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 פרק ל[]

עתה ר"ל תחלת ליל שני  -"ויהי ערב", ע"א( פרק שלושים שם )במבאר(, בד"ה "בראשית" )מב

 אין כאן נ"ב: ,איפה ערב טרם בקר יום ראשון? כו'הותר ספק המספקים לאמר איה  כו' ובזה

 ספק, אבל החשך שלפני יצירת האור הוא הערב, והבן.

* * על  נ"ב: ביאור נפלא! ומדוע לא הושם 290,זהו מה שרצינו לבאר כו' ,ע"א( )מג שם והלאה

 פי הביאור הזה. 

נקראים בינה מטעם ותולדות השכל  והוא ענין הזיווג הנאמר בקבלה, ע"ב( )מו שם שם להלאה

 291נ"ב: עפרא לפומיה. בן יה וד"ל.

 ]פרק לא[

חסד כולל בדעת  בהניחנו מתחת סבלות מצרים וכאלו הוא ,ע"א( )מח מורה נבוכים ,פרק ל"א

הוא המורה לנו חסד כולל בדעת האמתי השבת  נ"ב: ר"ל יום ,האמתי העיוני ותקון הענין הגשמי

העולם, ותקון הענין הגשמי, והוא השגחתו עלינו בפרטותו, וחדוש  העיוני, והוא מציאות השם

 הלך חשך ולא אור. והמבאר

 ]פרק לב[

, כבר ידעת קריאת "כי נער אנכי"... ואמנם אמרו  והדעת השלישי ע"א(, )מט פרק ל"ב שם

)דה"ב  'נער'קרא אביה בן רחבעם את אביו  וכןנ"ב:  ,והוא בן ל' שנה 'נער'העברים יוסף הצדיק 

 י"ג ז( והוא בן ארבעים ואחת שנה )שם י"ב י"ג(

ויש להפלא על  כו' ר"ל חכם גבור ועשיר, והבלתי ראוי, ע"ב( אלא הראוי לה )מט. שם בהמבאר

, כי טעם "ראתה" "ראה" בזה נ"ב: אין כאן כל פלאראתה שפחה על הים כו' הרב מאמרם ז"ל 

רהבים קרואי שאול וקודרים . והוא התבוננות השגחתו הנפלאה, טז( )קה' א 'ווג "ולבי ראה"כטעם 

 ראה ענש רשעים, הנה השפחה על הים הוסיפה לראות גם הצלחת נושעים ואם יחזקו 292שגבו ישע

והמופת  היותר חזקה ]ה[והשגחה בעלת שתי קצוות רחוקות כאלה, היא הראי [(ע"ב 123) 30]

 .והבןהיותר נאמן על מציאות השם, אחדותו וחדוש העולם. 

 ]פרק לג[

שיש  זה ע"י פעולות אמצעיותאין מדריגתם בו שווה: כי הם ידמו  (ע"ב-ע"א פרק ל"ג, שם )נ

לפ' מ"ה; אבל כוונת  עפ*נ"ב: יכולת לאפיקורס לספק עליהם כמו שחשבו חרטומי מצרים כו'. 

 והבן.רבינו על פליאות הקול, 

 ]פרק לה[

, כי יתכן שהיה הנס בדברים התחתונים "לעיני כל ישראל"כי לא יאמר  ע"א( )נא פרק ל"ה, שם

 295פרסתו; 294*לסוף פושט טלפיו  293הרלב"ג שם, ]רוש[נ"ב: מעלה גרה פיכו'.  לא בעליונים

; הזה הוא ביאור מידו במקום הזה ; ומי בקש ]זאת[ובכל אלה לא נעלם מעימנו את אשר טמן בקרבו

 ביהושע, אשר ע"ז התעורר רבנו?! כל הנאמרת במשה וחסר *למלת 

 ]פרק לו[

אליו  ואינו ענין יגיעווזה ענין א"א בכל איש בשום פנים  פרק ל"ה ]צ"ל: ל"ו[ מורה נבוכים.

 התקון הזה קלקול הנהו.נ"ב: )נ"א: אלא(. 

 , כצ"ל.נ"ב: והטבת המדות בלבד ,בשלמות בחכמות העיוניות והטבת המדות כו' והלאה: 

                                                           
 סטאנוב הביא כמה מאמרי חז"ל וביאר אותם לפי תורת הקבלה. 290
 מה הנוצרית.גְ מדבריו עולה חשש להגשמה בשיתוף ולפרשנות הקרובה לדֹו 291
 יא. פי איוב הל ע 292
משמעות "שמש בגבעון דום" וכו' אינה עצירת גרמי השמים אלא ההצלחה להספיק להכות את האויב במהירות  293

ובספרו מלחמות השם, ו ח"ב, פרק יב, ברלין  ;יב עד בא השמש, כאילו הזמן עמד מלכת, וכפירוש רלב"ג ליהושע י

 .456-459 עמ' ,תרפ"ג
 להראות? 294
ש לו אחד מסימני הטהרה, וכדברי חז"ל: "החזיר הזה בשעה שהוא רובץ להראות שהוא מפריס פרסה, כלומר י 295

 פושט טלפיו כלומר ראו שאני טהור" )ילקוט שמעוני, תולדות קיב(.
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כי החלום כוונתם בזה , ולדע]תי[נ"ב:  ,כבר ידעת המשך מאמרם חלום א' מס' בנבואה שם והלאה

 , וכבר ידעת ענין הבטול בששים, ואמר מין במינו בטל בס'.הוא בטל בגדר הנבואה

האלף, והיא היחידה מן במראות  *קיץ ומראה זה בנ"ב:  ,ומראה שם נגזר מן ראה, כו' שם שם

הרהר כולא יומא " :והחלום הוא מהרהורי דיומא, כאמרם ";במראות הלילה"הצובאות, ולכן אמר 

 )שהוא אספקלריא שאינה מאירה. שפיג"ל( כיוון בה מה שעומד לנו]אה[ , וכן המר"וחזא

 ואיך שמעמידין נגדה.ומה  [(ע"א 124) 31]

ובלבד החוש הממשש אשר מי שכבר התבטלה מחשבתו וכו' וכו'.  ]ה[ויהי ע"א( שם ושם )נב

 ]רק[מאמר שלישי פ ]הלן[ל]יין[ נ"ב: ע ,באר אריסט"ו במדות ואמר בשזה החוש חרפה לנו וכו'

 ח'. ]רק[מ"ט, ומאמר זה פרק מ', ומאמר ג' פ

 )בשני לאגרת הקודש( על הרב בשזה החוש חרפה לנו. כבר התרעם הרמב"ן ז"ל שם בהמבאר

מי לא יודה שגם אז נ"ב: שיתנהגו בקדושה כו'.  ז"ל בדבר הזה, בשהוא אומר שאיננו חרפה

, ולצוות עלינו להתקדש, רק שתורתנו הקדושה שמה עיניה גם על דבר שהוא חרפתנו חרפה הוא לנו,

  296.נמשלים לבהמות מכל וכל ]ה[למען לא נהי

מצא התנאי  297]כא[נ"ב: אימוכרח להיות בא"י ובזמן שבה"מ קיים.  ,ט' ע"ב( )נב שם והלאה

 298הזה בדברי רבנו?!

 ]פרק לז[

נ"ב: האחרון סובב על  ,כו'וזהו עניין מאמר הנביא האחרון  ,]רק[פרק ל"ז מורה נבוכים בסוף הפ

שם מאמר ור"ל מאמר האחרון של הנביא והוא השאלה האחרונה מתשע השאלות אשר שאל 

אחרון הנביאים,  ]ה[כי עמוס לא הי לא יסוב על הנביא ,אמנם ;ג'( ע"ש נבואתו ההיא )עמוסבמליצת 

וכבר מצאנו נביאים רבים אחריו  299בן יואש מלך ישראל, והוא חזה בימי עזיה מלך יהודה וירבעם

 מלאכי שהיו אחרוני הנביאים.]ה[ עד חגי זכרי

 ]פרק לח[

היצירה ויוסיף זה  מבלתי היות שם הכנה מזגית בעיקר ]ן[כ]ם[ וא"א ג ,)מו"נ( שם ,פרק ל"ח

לפני  והאחת אשר שםנ"ב: לפי הדעת הראשונה  ,ויצא מה שבכח בהוצאה ולפי דעת אחת כו'

 האיש מבלי תחבולות האחרות לה.

  

                                                           
 ובין בכרך הנוטה ממנה. ,גם כאן ניכר ההבדל בין סטאנוב, הקרוב יותר לתורת הקבלה 296
 היכן(.-היכא ) 297
יד, -, טב, (61 )לעיל הערה ספר הכוזרי או בעבורה; ראובארץ ישראל שנבואה אפשרית רק  ;אמנם נמצא בכוזרי 298

עת מסייעת , אך נאמר שהשכינה השורה באותה זמן שבית המקדש קייםגם שם לא מופיעה התניה ל ;74-79 עמ'

 .183-187 מא, עמ'-, לטגשם,  לנבואה, וראו עוד
 א. עמוס א 299
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  [ע"ב124] 32

 הפעולותגיד העתידות לפי יאין כוונת הרב ז"ל שהנביא  ,ע"ב(-ע"א )נד בהמבאר ,שם

אבל כוונתו  זה פועל החכמים כמו שקדם ואהמסבבות הפעולה העתידה, כי ההמתפעלות 

  אהה, איך רחקו דבריו! אך)?(: נ"ב ,לפי הדמיונות כו' יותהעתיד לה משערשהנביא 

יד על החכם, ר"ל עיעיד על הנביא ואין הנביא מ וזה כי החכם ע"א( )נה ]רק[שם ושם בסוף הפ

אבל , זה שקר ב:", ע"כ. נה על חכמתוידואין נבואתו מעעל אמתת נבואתו  חכמת הנביא תעיד

 : כל נביא חכם ואין כל חכם נביא. כפי אשר הורנו רבנו

 פרק לט[]

שאין זה מוכרח להאמין  ,והר"י אלבו כתב )בי"ד לשלישי מהעיקרים( ,ע"ב( שם )נה ,פרק ל"ט

לתורת בני נח  חזר ה' מתורת אדם וכבר ,ד נאמןשלא תשתנה התורה כי אין להרב עליו עֵּ 

 הוא הדבר, בעבור שהוא השלמה בתכלית מה שאפשר;  300נ"ב: ,ישראל, כו' ומתורת בני נח לתורת

 אבל שנוי במקבליה, וֺענש לֺעברים אין זה שנוי בתורה 301י עבודת הבכורים ועבודת הלויים,נּווש  

 302ממצותיה;

]ריך[ כבר אמרו שצ 304,"ערוב תבשילין"קי]י[ם א]ברהם[ א]בינו[ אפי]לו[  303]ז"ל[אמרם בו

 305."ערובי תחומין ]לו[אפי" :]ומר[ל

.אבל לא סוד המקובלים ,ויש בזה סוד
306

 

 ]פרק מ[

התפארו בנבואה ואמרו מה שלא באה נבואה שאנחנו נמצא אנשים  ,מורה נבוכים ,פרק ארבעים

 י"ח.  'ב]ימים[ ה]ברי[ כ"ב וד ]לכים[ א'מנ"ב: , יום כלל כצדקיהו בן כנענהבו 

ותמצא אנשים התפארו בנבואה כו' כחנניה בן עזור ואמרו שהם נבאום  והלאה בזה העניןשם 

וצ"ע הלא גם הוא התפאר בנבואה מה שלא באה בו , ירמיה כ"ח ]יין[נ"ב: ע ,ושתום עדים כו'

 307נבואה כלל ע"ש.

                                                           
 טיעונים שונים של סטאנוב, וחילקתי לפסקאות לפי העניין.בבהערה זו  דןבכרך  300
: "ובתורת ישראל עצמה חזר מעבודת הבכורים לעבודת ידי אלבו, אלא סטאנוב הוסיפּה-זו לא הובאה על הדוגמ 301

 עוד שברצות ה' ישנה קצת מצוות התורה כפי אשר יאות לטבע הדור האחרון".הלויים על כן יתכן 
 –בכרך מבקש לדחות את קושיותיו של אלבו על הרמב"ם: השינוי מתורת אדם לתורת נוח ולתורת ישראל  302

אברהם אבינו לא קיים עירוב  .שינוי בתורה אלא בנמעניה היים אינוהחלפת הבכורות בלו .השלמה ולא החלפה

 א מצווה דרבנן שאינה כתובה בתורה, אלא עירובי תחומין, שהם מן התורה באופנים מסוימים.ותבשילין, שה
)כך בדפוס וילנא(, וכך הובא בשינויי לשון קלים בכמה מדרשים: "אפילו עירובי תבשילין היה  בבלי, יומא כח 303

בק, ויגש, צה ד"ה "ואת יהודה שלח"(; "אפילו עירובי תבשילין שמרו אל-אברהם יודע" )בראשית רבה, תיאודור

בביתו של אברהם" )תנחומא, בובר, לך לך א; שם שם יד; שם, ויגש יב; שם, בהר ג(; ועוד הרבה. כך גרסו גם רוב 

 הראשונים.
ז"ל: קיים  המשך דבריו של סטאנוב: "וכבר נהגו האבות מנהגי התורה בטרם הנתנה, כאמרםבבכרך  דןכאן  304

אברהם אבינו אפי]לו[ עירובי תבשילין". סטאנוב מביא מדרש זה כדי לדחות את דברי אלבו ולהראות שלפי חז"ל 

  התורה לא השתנתה מדורו של אברהם לדור מקבלי התורה.
. נג וכך בשו"ת הרשב"א, ח"א צד, מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ז, עמ' ,יש שגרסו כן בנוסח הבבלי ביומא שם 305

 ה, שגרס: "אפילו עירובי תבשילין וערובי תחומין". בפירוש רבנו בחיי לבראשית כו ראוו
לפיו המצוות עתידות שטז( ממדרש חז"ל  ,סטאנוב ציין בהמשך דבריו שם את טענת אלבו )ספר העיקרים, שם 306

פי המקובלים חז"ל לא ל יכפי שדייקו ממקראות מסוימים, ומראה שניתן לדחות את הראיות המקראיות, וכ ,להתבטל

וודאי יש סוד בדברי חז"ל אך בהתכוונו לביטול המצוות אלא שייעשו באופן טבעי בלי ציווי. על כך אומר בכרך ש

ראו במבוא, השקפותיו של בכרך ופירושו לרמב"ם, , דרכו ביחס לתורת הקבלהעל  .אינו סודם של המקובלים

 הרמב"ם והקבלה(.
ע"א: המשנה שם )יא, ה( מציינת שני סוגים של נביאי שקר  התלמוד בסנהדרין פטשכח את דברי בכרך נראה ש 307

ו]המתנבא[ מה שלא נאמר לו". התלמוד שם מדגים את  המתנבא מה שלא שמע; ]ב[ דין: "]א[-החייבים מיתת בית

ן שהוא הסיק ומתרץ שכיוהסוג הראשון באמצעות חנניה בן עזור. התלמוד תמה מניין וממי שמע חנניה את מה שאמר, 

על כל פנים, הרמב"ם התבסס על מימרה תלמודית  ע"ש.את דבריו מ'קל וחומר', הם נחשבים כאילו נאמרו לאחר, 

 ., אם בכללקושיהל'כתובת' היא המפורשת, ו
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 [ע"א 125] 33

הלא תראה צדקיהו בן מעשיהו ואחאב בן קוליה איך התפארו בנבואה ונמשכו אחריהם  ם שםש

לא מצאנו להם נבואה שאמרוה  גם אלה נ"ב: ,ני אדם ואמרו דברי נבואה שאמרום זולתם כו'ב

ֺ  ]ה[ירמי ]יין[זולתם, אמנם רק נבואת שקר, ע בפי ההמון השיגו ע"י  'נביא'אר כ"ט ואולי הת

  זולתם; התנבאם בראשיתם נבואת

]עות[ המלות האלה ט נ"ב: שלשתכצדקיהו בן מעשיה וכאחאב כו'  ,]רק[שם והלאה בסוף הפ

ב, ע :, ותחתם צ"ל]ופר]ס ח   כ"ט כ"ב. ]ה[ירמי ]יין[וְכא 

 ]פרק מא[

 308כד( ג; לא )בר' כ "ויבא אלהים"ודע זה והתבונן ההפרש בין אמרו  ,מורה נבוכים ,פרק מ"א

 :נאמר ]ן[כ]ם[ ך גמלהלא אצל אבי 310דעת מני,נ"ב: פליאה  ,כו' 309"ויאמר אלהים"ובין אמרו 

)שם  האם בעבור שבראשית המראה נאמר "ויבא" ;ו( כ)בראשית  "ויאמר אליו האלהים בחלום"

 הורעה כוחה?  ג(שם 

גם אצל יעקב "בחלום" וכן  וכן הבדילו בין בחלום הלילה ובין במראות הלילה, ואתפלא, הלא

פרק מ"ה מזה  ]הלן[ל]יין[ הנאמרת בצדה תורידנה ממדריגתה?! וע "ויחלם" וכי מלת "הלילה"

 השניה. החלק, במדרגה

 ]פרק מג[

 עד ששאל המלאך והודיעו פירוש במראה הנבואה עצמה, והוא אמרו ע"ב(, )נח מו"נ ,פרק מ"ג

 נ"ב: דניאל ז' ט"ז;  ,כו'

 נ"ב: שם ז' א'; אחר שזכר שהוא חלם חזה כו', ,)שם( שם והלאה

אלא אחר היקיצה ידע הנביא מה היתה הכוונה, כמקלות אשר לקח  ,)שם( שם ושם להלאה

 נ"ב: זכריה י' ז'. ,במראה הנבואה כו' ]ה[זכרי

קושיא נפלאה! נ"ב:  ,"ויאמר ה' אלי בא הקץ" ואף כי קיץ שרשו קוץ כו' ,(שם) שם בהמבאר

 311.דמם ,דמה ,דום [(ע"ב 125) 34] ;חתת ,חתה ,חות ;שגג ,שגה ,גשו :קץ, וכמוהן עקר שניהם 

 313לא ידע שאין מקשין מאגדה.נ"ב:  ,חז"ל כו' 312וכל זה הפך מדברי ,)שם( שם ושם להלאה

 ]פרק מד[

 שומעים את הקול ]עולם[ה]מות[ אך חז"ל אמרו שהיו או ,ע"ב( )נטפרק מ"ד שם, בסוף הפרק 

 315ת.יידח  מליצה  314נ"ב: אין מקשין באגדה כי * ,הוא בלעם וכו', ע"כקמואל ונתקבצו אל 

 ]פרק מה[

נ"ב:  316,כו' יקשה עליך אמרם ז"ל לזאת היא למעלה כו' וא ע"א( , מדרגה ו' )סאפרק מ"ה שם

 317ותראה איך המבאר הזה סותר דברי באורו. ,ו מזה החלק]רק[ סוף פ ]עיל[ל ]יין[ע
                                                           

בתיאור ההתגלויות אל אבימלך ואל לבן, שהרי "אינה נבואה ולא היה האיש ההוא נביא, כי עניינו שבאה הערה  308

 ע"א(. מאת השם לאיש ההוא... בחלום" )שם, נז
א;  יב, ועוד(, ליעקב )שם לה ט, טו, כא ח, יב, יז(, לאברהם )שם, יז האמור בתיאור ההתגלויות לנוח )בראשית ט 309

 ם, שהיה במראה הנבואה.ב( ולאחרי מו
ּה" )תהלים קלטל ע 310 ֶֽ ל ל  ה לֺא־֥אּוַכֶֽ ְׂשְגב ָ֗ י נ ִ֝ ּנ  ֑ מ  ַעת מ  ה ַדִ֣ ֶֽ יא  ִ֣  ו(. פי "ְפל 
בכרך כותב זאת בלעג, וכשיטתו המפורטת בהמשך המשפט ובמקומות אחרים, שמשמעות שורשים אלה קרובה,  311

רמב"ם, דמיון וחילוף במשמעות שמות ושורשים וראו מה שכתבתי על כך במבוא, השקפותיו של בכרך ופירושו ל

 דומים.
 מדברי[ בנדפס: דברי. 312
 ראו לעיל בהערה לח"א מב, ולהלן בהערה הבאה )לח"ב מד(. 313
 היא? 314
 מלשון: חידה. 315
מו, ובמדרגה ו' יהרמב"ם מונה את מדרגות הנבואה בסדר עולה, ובמדרגה ה' מנה מי שרואה בחלום איש מדבר ע 316

מו. לכאורה, מקשה סטאנוב, יש בסדר זה סתירה לדברי הרמב"ם בח"ב סוף פרק ו יבחלום מלאך מדבר עאת הרואה 

במראה הנבואה", והמדרש שהביא שם: "אברהם שהיה  –ע"א( ש"היות כל צורה שיראה בה המלאך  יד–ע"ב )יג

 .(517 עמ' ,אלבק-, תיאודורלוט שהיה כוחו רע נדמו לו כמלאכים" )בראשית רבה, נ, ב .כוחו יפה נדמו לו כאנשים

 שראיית איש גבוהה יותר.כאן מ
 ראו הערת בכרך לח"ב ו. 317
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 ]פרק מו[

ה בו ירמיהו, שיטמון את האזור ּווכן אומר בעניין אשר צ   ע"ב(, )סב פרק מ"ו במורה נבוכים

 319דבר האזור כדבר המוט? ]ה[ומדוע לא יהינ"ב:  318,יג( )ירמיה בפרת כו'

נקראים  ועל שם אלה הפעולות הנעשים בתרדימה הנראים כשגעון ,(שם) שם בהמבאר

 רָךאּוכי לפי בֵׁ  321!נ"ב: וגם אתה המבאר אחד מהם כו' 320אצל ההמון ]ם['משוגעי'הנביאים 

  322השגעון. חלא]י[כי זה אחד מ יתיאמ עגולמשעשית ללוט 

לוט את כל אלה  אבל לדעת רבנו, אחר שראה 323;תיובתאקושית הרמב"ן על רבינו איננה  ,אמנם

עזב את סדום הוא ואשתו  :הו  את אשר צּו הקיםובמראה או בחלום, בהקיצו מתרדמתו, חש לחלמא 

אחריו בא אל מפלטו בשלום, ואשתו כי הביטה היתה לנציב מלח.  הביטואשר לא  ,ושתי בנותיהן

בהקיץ  [ו]וכל אלה הי 324,כי שמעה בקולו לכללות ענין החלום, לא האמינה לו בפרט: אל תבטו

בן דת משה צדיק  ככלאמין בספורי התורה ה]וא[ מ :ובֺפעל. וחלילה לרבינו מאשר חשדו הרמב"ן

נקראים  ]אים[לאבל במקום אשר יסתרם השכל הבריא יורנו דרך בבאוריו הנפ ,וישר חסיד ותמים

 [(ע"א 126) 35] נ"ב: וגם אתה המבאר אחד מהם! כו' 325הנביאים 'משוגעי]ם[' אצל ההמון

 איך להסכימם עם הפילוסופיא האמיתית והשכל הישר.

 נשלם החלק השני בסייעתא דשמיא.

 

 שיישל חלק

 ]הקדמות[

בה תבונה כו' כי אמור  מליצתה זו איןלפי ההשקפה הראשונה  ,ע"ב( )א הקדמה ו' בהמבאר

יפצה פיהו; והמגלה דברים לאוהבו,  נ"ב: אך הבל יאמר בנושא דברים שגילן ע"י ]עתיק יומין[,

 המה ליודעים, ונסתרים מבלתי יודעים. ומצוה עליו להסתירם, הנה גלויים

 ב[ ]פרק

 - "רצוא"כי  ,יד( " )יח' אוהחיות רצוא ושוב" :והוא אמרו ,ע"א( )ג פרק שני במורה נבוכים

נ"ב: אין רצוא מקור מן ריצה, אבל המקור מן ריצה  ,מקור מן שב כו' -" ושוב"מן ריצה  מקור

 דמה דמם. הם כמו שוג שגה ושגג דוםהוא רוץ, אמנם רוץ רצה ורצץ 

 ג[ ]פרק

והכרובים  והתבאר שהחיות הם הכרובים ,והתנועות בעצמם ,ע"א( )ד נבוכיםפרק שלישי מורה 

)ההפך מן כבר בהוראה  והבדלם זה מזה בבחינת הפרדם 'כרובים'נ"ב: אמנם נקראו  הם החיות, כו',

                                                           
 במראה הנבואה, ולא יצא ירמיהו מארץ ישראל לבבל, ולא ראה פרת". –וממשיך הרמב"ם: "כל אלו המשלים  318
 לא הבנתי את כוונתו. 319
ות אלה אינן לפנינו, וככל הנראה נפלה וממשיך: ככתוב: "לכל מתנבא ומשתגע"; מה אמר אליך המשוגע". מקרא 320

יָך )מלכים ב' ט ל  ע ַהז ה אֵׁ ג  א ַהְמש  יל  כאן טעות; אולי כוונתו לפסוקית: ַמדּוַע ב  יא(; ניתן להוסיף גם את הפסוקית: "ֱאו 

רּוַח" )הושע ט יש ה  ג ע א  יא ְמש   ז(. ַהּנ ב 
 מן המשוגעים. 321
בו שהתיאור המקראי של יציאת לוט מסדום והפיכתה היו חלק מהחלום  המפרשים מתקשים אם אכן לפי הרמב"ם 322

 סבר ראה את המלאכים אך לא נעשו בהקיץ ובפועל )בין השאר, התקשה בכך רמב"ן המובא בהערה הבאה(. סטאנוב

ו צא מסדום בעודו ישן וחולם, כאותם "חולמים בעלי חוקי הדמיון... שחלומם דומים עליהם כמקיץ וער ועששלוט י  

יעשו פעולות בשנתם כפי העולה על דמיונם". הוא מוסיף את המשפט המצוטט, שבגין פעילות משונה מעין זו מכונים 

 הנביאים 'משוגעים'.
א: "והנה לדבריו לא לשה שרה עוגות, ולא עשה אברהם בן בקר, וגם לא צחקה שרה,  פירוש רמב"ן לבראשית יח 323

והנה לפי דעתו זאת יצטרך לומר כן בענין לוט, כי לא באו המלאכים אל ביתו, ולא אפה להם מצות  ...רק הכל מראה

ויאכלו, אבל הכל היה מראה... ואם הכל מראות נבואתו של לוט, יהיה "ויאיצו המלאכים וגו' קום קח את אשתך", 

ל הפרשה כלה מראה, וישאר לוט טו יז(, "והנה נשאתי פניך" )שם כא(, וכ ,"ויאמר המלט על נפשך" )להלן יט

 בסדום... ואלה דברים סותרים הכתוב, אסור לשומעם אף כי להאמין בהם".
 יז(. לפנינו: "אל תביט אחריך" )בראשית יט 324
לפנינו, וככל הנראה  םמה אמר אליך המשוגע". מקראות אלה אינ"וממשיך: ככתוב: "לכל מתנבא ומשתגע";  325

יָך"לפסוקית נפלה כאן טעות; אולי כוונתו  ל  ע ַהז ה אֵׁ ג  א ַהְמש  ניתן להוסיף גם את הפסוקית  .יא( )מלכים ב' ט "ַמדּוַע ב 

רּוַח" )הושע ט יש ה  ג ע א  יא ְמש  יל ַהּנ ב   ז(. "ֱאו 
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בבחינת הדבק קצתם בקצתם )אף כי לא יתערבו ולא  'חיות'ונקראו  ,המורה על החבור וההמשך(

 ף.מקום ריק מהם, כנפש בגובכל זאת אין  יתמזגו(

 ח[ ]פרק

וחסרון התחייבו  אצלם חרפה וגנות 326רמהחֹ  יכ, שכל צרכמו שאמרנו ,ע"ב( )ח פרק שמיני מו"נ

 ]עיל[ל]יין[ ענ"ב:  ,שזכר אריסט"ו כו' בהכרח ובלבד חוש המשוש אשר הוא חרפה עלינו כמו

 מ'. ]רק[מ', ומאמר זה פ ]רק[ל"ו, ופ ]רק[מאמר שני פ

ם שגם בלשון תלמוד וא"כ הרחם הוא אבר זולת האֵּ  328,ע"ב( בהמבאר )ט 327נישמיפרק 

םשמו  [(ע"ב 126) 36] ח  םוכותלי בית הַ " :כאמרם ז"ל ,ר  ח  וא"כ מדוע לא  329".העמידוה ר 

 330?!אמרו וכותלי הרחם בלא "בית"

הונח על התפעלות דבר מענין חוצי  'רחם', ושרש סכםלא מ   ,שאלמ  ' םח  ר  'גם תאר  331,אבל לדעתי

שנבארם במקום  332ח בהוראה,מ  לו, ולקיחת הדבר ההוא למשמרת פנימי, והנה הוא ההפך משרש רֺ 

ן'אחר. והנה גם  ְתהֵׁ המונח על החור שבו יכנס  ,(נ ז ל' א')מ "ַהֺפתֹות לדלתות"אל מן שְ מ   יז( )יש' ג 'פ 

  333דרך הדלת.

  ?!שאלו גם לאבר הזכר, מדוע לא ה  לפי דבריוכי  והבל המה דברי המבאר הזה,

ַגל' כי לדעתי ,ודע למשכב  336גם * 335והפעל 334הונח לבתולה המוכנת למשכב דודים לא לאחרת, 'שֵׁ

בעל הלשון ישתמש בשלג ויען כי והנה שגל הפך שלג בהוראה,  337לאחריו.הראשון ההוא, ולא ש

א'(, לכן ככה ישתמש בשגל לֺאדם, ועל  ')יש "כשלג ילבינו וגו' כו' ו: אם יהידםאֺ לֹלבן הפך ה

 ישפך. לת יבא בהשאלה בגלל דם בתוליה אשרהבעילה הראשונה והנבע

בעל הלשון להבדיל בין כלי האיש לכלי האשה ביחוד, גם כי במקום אשר לא יצטרך  ,ודע עוד

 ההם, ויקראבלשון נקיה עד כי לא יורגש ההבדל בין שני הכלים  ההשאלות האלה ירחיק, וכה ידבר

                                                           
 הֺחמר[ בכה"י: החמד 326
ניה שמיני[ בכה"י: תשיעי )יתכן שהטעות נגרמה מאופן כתיבת והעתקת ההערות; ראו במבוא סביב ההפ 327

 (.33 להערה
ון שאינה כוללת מונחים מיוחדים ולפיה הלשון העברית מכונה 'לשון הקודש' כיוהדיון עוסק בטענת הרמב"ם  328

, בלשון להפרשות. בהמשך לטיעון העקרוני בוחן הרמב"ם את המונחים המצוייםלכלי המשגל, לפעולת המשגל או 

'שמות מושאלים' או רומזים ואינם מונחים ראשוניים. בין השאר עומד  מקצתםברים אלה ומסביר שילכאורה, לא

ּה''ק   – ,מסביר שהמונח המקראי המציין את הלדן, הנרתיקוהרמב"ם על כינויי מערכת הרבייה והמין הנקבית  ת   ,ב 

ם' אינו איבר המין )נרתיק,  ח   –יום ה( אלא במשמעות הנקוטה vaginaמושאל מ'קיבה' שבמערכת העיכול, וה'ר 

 (.uterusבו מתפתח העובר )שהמקום 
 .ע"א. במקור שם: העמידוהו ע"א; הצירוף מופיע גם בחולין ע בבלי, נדה ג 329
ם', ואילו המונח 'רחם' מציין שבר יקשה על הרמב"ם: מן התלמוד נראה שהאסטאנוב ה   330 בו מתפתח העובר מכונה 'אֵׁ

בר אחר, וממימרה תלמודית נראה שהוא מורה על הנרתיק. בכרך טוען כנגדו שהמונח התלמודי המורה על הנרתיק יא

הוא 'בית הרחם', המבוא לרחם, וכפי שטען הרמב"ם שלנרתיק אין כינוי ראשוני מיוחד. על משמעות מונחים אלה 

מרדכי הלפרין, "על משמעות המושג 'רחם' בלשון חז"ל ו'אוטם ברחם' בלשון הפוסקים', בספרו,  חז"ל ראובלשון 

 .419-424 תשע"ב, עמ' רפואה, מציאות והלכה, ירושלים
בעקבות קושייתו על דברי הרמב"ם טען סטאנוב ש'רחם' אכן מציין גם את הנרתיק, אך עדיין צודקת טענתו של  331

מסביר שהמונח רחם הושאל מ'רחמים' ואהבה ומבאר באופן סטאנוב ן שאינו שם ראשוני אלא מושאל. והרמב"ם, כיו

יל ]ישעיהו  –בהם לא עסק הרמב"ם: שֹוק שדומה מונחים אחרים  יג  ן, ְפת  ְתהֵׁ מלשון תשוקה, פתה )בהטיה במקרא: פ 

נח 'רחם' מושאל מ'רחמים', אך המשמע מו שהמוימלשון פיתוי. בכרך מסכים ע –ּות( יום נוקטים פה .יז, כד[ ג

הראשוני אינו אהבה אלא התפעלות ממשהו אחר. בהמשך הוא מסביר ש'פתהן' אינו מונח מושאל אלא מונח שמתאר 

 ל שגל(, ולכן קיומו אינו סותר את טענת הרמב"ם.עזונה, כלומר מציאות החורגת מן הסדר הראוי )ובדומה לטענתו 
 ראו במבוא, ענייני לשון. .על משמעות הפוכה למדבהם היפוך האותיות משמונחים בכמה מקומות  ייןבכרך מצ 332
ובכרך  ,רד"ק כותב שם ששורש מילים אלה הוא 'פות' .ה"( לסעיף קמ14 ראו דבריו בלבושי מכלול )לעיל הערה 333

 סבור שהוא 'פתה'.
בכרך  .ל'-ג-בהם הפעולה מכונה באמצעות שורש 'ששם יקשה על טענת הרמב"ם מכמה מונחים מקראיסטאנוב ה   334

 שמות והפעלים הנגזרים ממנו מציינים בתולה דווקא, כלומר מונח שאינו רווח.המסביר ששורש זה ו
 , שצוין ברמב"ם."ישגלנה" 335
 הוא? 336
ׂש ואיש אחר ישגלנה" )דברים כח 337 רֵׁ  בתולה דווקא. לעל(, הניתן להתפרש  ואכן הפועל נזכר בפסוק "אשה תא 
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ויסגור " ;)שם שם י"ט( "בה בבשרהזֺ " ;)ויקרא ט"ו ב'( "זב בשרו" :ומזה ;את שניהם בשם "בשר"

שם כ"ה(, כי כן שני הכלים האלה יחד,  )שם "והיו לבשר אחד" ;)בראשית ב' כ"א( "בשר תחתנה

ובהתדבקותם התאחדותם, ועל מחצית הכלי,  ]ברך[ת]שם[ ישם ה כלי אחד הם, ובכל אחד מהמינים

. ומה נפלא אמרם: כל מי שאין לו אשה אינו אדם " )שם(לבשר אחד ודבק וגו' והיו"כן אמר: 

כי כן שם אדם הונח על שמות הגוף מבלי חסרון, וחסר שלמות  [(ע"ב 127) 37], (ע"א סג ,)יבמות

 338מאמרי ר' תנחום בשםחסר ברכה חסר טובה וחסר טובה חסר שלום, ובזה תבין  הוא חסר שמחה

  339ר' חנילאי ורבא בר עולא שם.

ְתהֵׁ "כי  ,ודע לכלי אשה זונה לבדה, לא לכלי אשה כשרה,  340[*מ])ישעי' ג' י"ז( הוא תאר מליצי  ן"פ 

 341ראיה. חלילה. וא"כ ממליצת ההתול אין

 'זכר'הזכרון בֺמח האדם, וה 342הונח על נעיצת והטמנת דבר במקום סתר, *כי שורש זכר  ,ודע עוד

, והכל כפי עמק 'נקבה'הנקביי, אשר תתֺאר בשם  מת מין האדםשם תאר למין האדם הזכריי לע  

 המינים האלה, והכל בהשאלה וברמיזות כדברי רבנו מאור עינינו ז"ל. השרש לפי מקרי שני

 ט[ ]פרק

ית' בשם חשך  ובזה תבין מה שקצת המקובלים יכנו אותו, ע"א( , בסוף המאמר )יפרק תשיעי שם

ומדוע לא תארוהו בשם "אור  נ"ב: אוי לתאריםהמוחלט כי הוא זה להעדר ההשגה בו, כו' 

חשכים ומורדי אור, המצאתם השאלה כזאת בספרי  המוחלט" אשר לא תוכל העין לראותו? אוי לכם

 .לכן לא תראו אור 343כל חשך טמון לצפוניכם, הנביאים הקדושים? אמנם

 י[ ]פרק

נ"ב: כצ"ל כאשר  ,( אצלם כמו החום והקור כו'הם)נ"ח  והם, ע"א( מורה נבוכים )י ,פרק עשירי

 344.לפנינו, והגהת המבאר היא שבוש

כמין  תדע ובחנת כי 345?"תו  מָ זה "לדרוש מ]איר[  'אולם מה ראה ר ,ע"א( )יא שם בהמבאר

רבוי אחר  הוא לא( )בר' א "טוב מאד"וזה כי  346,דרש המקרא הזה 'רבוי אחר רבוי'חומר 

 ב"[.]ל"טו ]ם[דש]ואר[ הת "דמא"רבוי כי  'רבוי אחר'נ"ב: אין זה רבוי כו', 

כי לא נאמר  ,אמנם דרשתו מֺעמק החקירה והעיון, כי יש דברים אשר לא יעורכו בכמות, כמו האמת

הדבר  ]ה[, כי אם לא יהי'אמת הרבה' [(ע"א 128) 38] -' אמת מעט' 'אמת גדולה' –' אמת קטנה'

כלו כמציאותו אמת, כבר יצא מגדר האמת, והנהו שקר; וכן בטוב האמת המונח על המציאות כדברי 

מציאותו שלמה בכללותו, לא יתֺאר עוד בשם מציאות, ולא יתכן לאמר עליו  ]ה[לא תהי רבנו, אם

מאומה , ואם כבר נתארהו בשם טוב, הנה זה יורה כי מציאותו כבר שלמה ולא נשאר בכח כל "טוב"

 ת]ואר[ הש]ם[אל הפועל, וכידוע במה שאחר הטבע; אם כן לא יתכן לבוא  מאשר עליו לצאת

זה הדבר, התבונן כי  ]איר[מ' , כי על הכללות בהחלט אין להוסיף, ובראות ר"טוב"ה על "מאד"

קר י השלמות הזאת הכללית מוכנת אל התמורה, והיא היא תכליתה, ואחרי כ תכלית כל דבר היא ע 

הסבה המביאה אליה, הנה בהקרא שלמות הסבה בכללותה  ר, והתכלית היא גדולה ורבה עלהדב

                                                           
 בשם[ בכה"י: בשם בשם )כפול( 338
"אמר רבי תנחום א]מר[ ר' חנילאי: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה... רבא בר  339

 ע"ב(. )בבלי, יבמות סב עולא אמר: בלא שלום"
 מונח? מיוחד? 340
 ברי מין או יחסי מין.יא ציינותלפיה אין בלשון הקודש מילים המשאין קושיה על טענת הרמב"ם  341
 כמו? 342
 כו. יוב כפי אל ע 343
ברמב"ם נאמר: "העדרי הקנינים כולם לא יחשבו בהם העדרים, ויחשבו שכל העדר וקניין דינם דין שני ההפכים,  344

הם(, ולפיו הוראת והם אצלם כמו החום והקור". סטאנוב מוסיף ו' החיבור )"וכעורון והראות והמו]ו[ת והחיים 

ולפיו ההקבלה לחום וקור אינה  ,בכרך הגרסה הנכונה היא "הם"המשפט היא שכל ההפכים הם כמו החום והקור. לפי 

 כך הוראת המשפט היא שהמוות והחיים הם כמו החום והקור.והאחרונה,  הלכל ההפכים אלא רק לדוגמ נוגעת
ר יֹום הַ  345 י ֺבק  ב ַוְיה  ר  י ע  ּנֵׁה טֹוב ְמֺאד ַוְיה  ה ְוה  ׂש  ר ע  ל ֲאש  ת כ  ים א  י" מובא: "בתורתו של ר' על הפסוק "ַוַיְרא ֱאֹלה  ש  ש 

ו ת" )מדרש אגדה, שלמה בובר }עורך[, וינה תרנ"ד בראשית, פרשת בראשית  –מאיר מצאו כתוב 'והנה טוב'  מ 

 לא(. א
 ע"א; ועוד(. ע"א; מנחות ס פי הכלל החז"לי: "אין רבוי אחר רבוי אלא למעט" )ראו למשל: בבלי, פסחים כגל וע 346
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החיים סבה, והמות  כי "מאד" "ות, המ  "טוב"טוב, נכון שתתאר תכליתה בשם מאד, והנה אם החיים 

 תכליתם; ומה יקר הדר למביני התכלית ומשכילי התמורה.

 יב[ ]פרק

מעשה לא מקבל מעשה,  קבלוזה שהוא ירצה להיות מ ,ע"א( )יבהמין הא'  ,מו"נ ,פרק שנים עשר

שאחר שהתהוה כבר קבל השתנות וההשתנות בו , ולתנ"ב: מתהוה שלא בהשתנות, וזה א   ,כו'

 347הוא בלתי משתנה, לא נתהוה. וכמה נתעה המבאר בתוהו לא דרך! לוטבעית; וא  

 טו[ ]פרק

סותר את  משפטים שאין נושאם יש שם והנה ע"א( )יזפרק חמשה עשר, בהמבאר בסוף הפרק 

יעדיר את עצמו שהם נמנעות כמו  כמו שהשם יתגשם או ,חשבונשואם ועם כל זה נמנעים יֵּ 

, נ"ב: גם באלה נשואם סותר את נושאם עכ"פ, כו' [(ע"ב 128) 39] שכתב הרב ז"ל ואין נשואם

בלתי מחויב  המציאות הואב יכל בלתי בעל תכלית הוא בעל תכלית, או: כל מחו סותר את נושאם

אחר שהגשם  348נשואם סותר את נושאם! א]ין[ו לאמר כי יויעדר, ולא ידעתי איזה רוח עבר על

 בלתי מחויב המציאות. הוא בעל תכלית והנעדר הוא

 ]פרק טז[

ומה שאין לו תכלית  הדבר 349והידיעה היא ענין מקיף יכולל ,ע"א( מו"נ )יח פרק ששה עשר

ידע את עצמו? אבל כמה רחק אין תכלית בכמות  נ"ב: א"כ איך יכילהו כו'לא יקיפהו מדע ולא 

 מאין תכלית במדע ובהחלט. המתחלקת

 מזה המאמר. פרק עשרים ]הלן[ל]יין[ נ"ב: ע יחייבו עלינו שתי הרחקות כו' שם ושם להלאה

 ]פרק יז[

כפי מה  ההואשפע דבר מן ה וכל מי שנדבק ב ,א"כ ,ע"א( )כא ]רק[פרק י"ז מו"נ, בסוף הפ

 ]ה[הן לא תהי [בריו]לפי ד ]יון[ע]ריך[ נ"ב: צ ,שישיגהו מן השכל ישיגהו מן ההשגחה. כו'

 בפרק הבא בעיון דק ותסור הפליאה.]יין[ ההשגחה בהמון, רק בשרידים אשר ה' קורא, וע

 ]פרק כ[

צ"ע הפליאה הזאת,  ולי נ"ב: ,ואמנם ההקפה במה שאין תכלית לו כו', ע"א( )כג פרק עשרים מו"נ

]יין[ ומה שאין לו תכלית לא יקיפהו מדע ולא יכילהו )ע ]ם[הן אמת כי החלקים אין תכלית לה

בעל  אמנם אין להם תכלית לפי השגתנו המוגבלת, אבל בבחינת הב]לתי[ (350*פרק ט"ז ]עיל[ל

, הלא מה היאיודע  [(ע"א 127) 40] תכלית האמתי ית', הלא יש להם תכלית, א"כ הפליאה זו איני

בלתי בעל תכלית גדול מבלתי  ]ה[בהחלט, א"כ יהי תראה כי אם תאמר שהחלקים אין להם תכלית

בדרך  ע"ד ]רק[לעיל מאמר ראשון פ ]יין[בעל תכלית ובלתי בעל תכלית מתחלק, וזה שקר גמור. וע

 השני בבאור בעל גבעת המורה.

בהעדר. כו'  הידיעת ואמרו שלא תתלהאמנם הפילוסופים פסקו הדבר , )שם( שם ושם להלאה

 כצ"ל. ,ידיעת ה'נ"ב: 

נ"ב:  ,כל בעל תורה והתבונן בכמה דברים נבדל מדעו ממדענו לפי דעת ,ע"א( שם ושם )כד

 :רבנו חלקם לחמשה, וארבעה מהם לא ידעתים

וסוגיו נמצא אחד, והוא העולם הכללי  הא', הלא מדעו יכלול הכל בידיעה אחת בעבור שכל הנמצאים

 אברי האדם באשר הוא אדם אחד.  מיניו ואישיו כערך חלקי

 .בזמן, הנה כבר בלתי נמצא לא ימצא, ואצלו ית' הכח והפועל אחד הב', אחר כי אין לו התלות

 כל החלקים אין תכלית להם לעיני בעל תכלית אבל לבלתי בעל תכלית ית' יש להם תכלית. הג', 

 הד', יוסר במה שהשבונו על הב'.

 .לא נמלט רבנו ז"ל הנפלאה ואמנם בחמישי דעתנו קצרה מהשיגו, ועלי

נמצא התשובות אשר  , כי אחשוב שאחרי העיון העמוק בדברי רבנו)ח"ג כא( בפרק הבא ]יין[וע

 העמוקים והנשגבים. השיבונו לארבעה ההבדלים הנ"ל, בדבריו

                                                           
 כד. איוב יב מ; פי תהלים קזל ע 347
 במקור. –סימן הקריאה  348
 יכולל הדבר[ כך בדפוס ברלין וכך בכה"י; בדפוס וילנא: וכולל הדבר; מהד' אבן שמואל: ליתא 349
 נראה שצ"ל: טו. 350
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 ]פרק כב[

, א( )איו' א "בארץ עוץ]ה[ איש הי" :ותועלת מה שתשתכל בו, אמרו ,ע"א( פרק כ"ב מו"נ )כה

)בר'  "עוץ בכורו תא" [(ע"ב 129) 41] :שהוא שם איש ',עוץ'הביא שם משתתף והוא 

ואת "וכאמור  ,שהוא ג"כ שם ארץמצאנו  שכברנ"ב: יען  ,, והוא צווי בעצה ובהנהגה כו'כא( כב

 לכן בא להוציא מהוראתו זאת. ,)ירמי' כ"ה כ'( "כל מלכי ארץ העוץ

נ"ב: אין  ,כו' גולה מעולי ]ה[דניאל יראה שהי ואחר שזכרו אחר ,ע"א( )כה פרק כ"ב בהמבאר

צבו כי זכר נח בראשונה ,מזה ראיה  ;כל הדורות שבאו אחר המבול בעבור שהוא הדור שממנו ח 

 ולא זה זכר אחריהם. ואיוב שאין בו לא ]זה[ ;וזכר דניאל אחריו, בעבור שהוא מישראל

וכפי המשך הכתוב  העמוניקרוב לטוביה  ]ה[הי ,בן בנו לישיב זהוהנה א ,ע"א( )כו שם ושם

לא ידעתי מה היה לו, הן הכתוב אומר בפירוש נ"ב:  351,נראה שנשא אלישיב זה אשה עמונית, כו'

)עז'  וגו' "מבני ישוע בן יוצדק נשים נכריות 352וימצא מבני הכוהנים אשר הושיבו" :)עזרא י' י"ט(

מבני ") מצאנו גם מבני בן בן בנווכבר  353.וילא על בני בנ ]יו[כונת רבנו על בנ ]ה[ותהי, יח( י

י  .כ"ח( )נחמי' י"ג 354"(יוידע בן אלישיב הכהן הגדול חתן לסנבלט ַהֺחֺרנ 

 כג[ ]פרק

נפש תחת נפש,  על כן צותה שכל חוטא בשגגה יביא קרבן ,ע"ב( )כטפרק כ"ג בהמבאר )סוף( 

כי איננה יודעת אם בכל לבו ישוב החוטא  וזה עם התשובה, אך התשובה לבדה אין בה מועיל

ַדע? אמנם הקרבן הוא מעורר התשובה וחוקק אותה נ"ב:לבל ישוב על קיאו, כו'  ו  בדמיון  ובקרבן י 

 .החוטא

 [(ע"א 130) 42]

 פרק כד[]

ולפ"ז א"כ יכון ענין הנסיון מאד כי היא למען דעת אשר יבחר , ע"א( )ל פרק כ"ד בהמבאר

נ"ב: הוי מרבה דברים מרבה הבלים, היש מקום לשאלותיך אחרי דברי האדם בפועל כפיו, כו' 

מעלה גרה? הן לא מאכלך  עד הנה? ומה שאלת, ומה השיבות! הלמען הראות כי הנך הרב ז"ל

 בגרונך, וגרה תגר!

שהם למען הרבות  ל אהבהשיסורים  ,המפורסם מאד בדברי חז"לוהנה כפי  שם ושם )שם(

על מדותיו באמרו בזה שהוא זה דעת ההמוני, כי רבים  שכר הצדיק בעוה"ב, הפריז הרב ז"ל

ובדבר  ?]ה[יש גם חולקים עלי ]י[כ]ם[ א ,נ"ב: מה זה הפרזה וכן שלמים מחז"ל יחזיקו בה, כו'

המנגדת אם אומר כי ראויה  ]יה[די כבוד לשנ ,הסברא האחת לנאמנת ונכונה כי ראיתאם  ות,אמונ

 355והרב מה כי תלין עליו בֺחנף ומרמה לרז"ל. היא או שהיא דעת ההמון,

                                                           
ְפנֵׁי ַמְלַאְך ה'  351 ד ל  דֹול ֺעמֵׁ ן ַהג  ַע ַהֺכהֵׁ ת ְיהֹוש  י א  נ  ד הרמב"ם מסביר את אזכור השטן בנבואת זכריה: "ַוַיְראֵׁ ן ֺעמֵׁ ט  ְוַהש 

ְטנֹו" )זכריה ג ינֹו ְלׂש  א(. סטאנוב מסביר שיש כאן רמז למעשהו של נכדו אלישיב ומנסה להוכיח שהוא נשא  ַעל ְימ 

 כרית.ושה ניא
יבּו 352  הושיבו[ בנוסחינו: ֺהש 
 וכריות.בכרך )וכן לפניו בפירוש רש"י לזכריה שם(, מראה שכבר בניו של יהושע הכהן הגדול נשאו נשים נ 353
 נמלך להמשיכו. ךכר הסוגריים אחרי "הגדול", וככל הנראה חשב לגמור הציטוט שם ואח יםבכה"י מופיע 354
בכרך מאשים את סטאנוב בניסיון להציג את עצמו כנאמן למשנת חז"ל יותר מהרמב"ם. לדעת בכרך, בדברי אגדה  355

 60בין דוגמטיקה לליברליות", דעת  –"הרמב"ם  ובענייני אמונות ודעות אין מסורת מחייבת, וראו על כך במאמרי,

; דוד הנשקה, "על גבולותיה של הכרעת ההלכה: לתולדות שיטת הרמב"ם ולגלגולי הגישות 5-28 )חורף תשס"ז(, עמ'

 .49-72 )קיץ תשס"ז(, עמ' 61שברקעה", דעת 
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למען ינסוני האוכל ' :ראוי להיות הדבר הפוך ]ה[הילפי פירוש הרב ז"ל  והנה ע"ב( )ל שם שם

ה וי  נ"ב: שקר, אבל  356, כו''לכלכל שומרי מצוותי ההמסר ם א"ע ד  וַ כוונת הרב, שיהא האדם ְמנ ס 

 357."ומספיק או אינו מספיק מועיל עבודתול

הוא מפני אחת משתי סבות  אני הוא שבטולה של תורהואשר אחזה  ,)שם(שם שם להלאה 

 לפי דעתו במובנה. "אנסנו"ה הוא לא תקשה עליו מלת חז נ"ב: צא וראה: האם באשר 358,כו'

  [(ע"ב 130) 43]

מדברי הרב ז"ל  "אמנם הוא דבר אחד והוא יראת השי"ת" ,ע"ב(-ם ושם להלאה )לא ע"אש

נ"ב: אם תבין דברי  ,כו' "ראשית חכמה יראת ה'" ככתוב שהחכמה הבאה אחר היראה תבין

שכל שנים מאלו כל אחד  359פ"ג( על משנת ראב"ע אם אין וכו' הרב ז"ל בפי' למשניות )אבות

 ומשלים זולתו, תראה שהמבאר הזה הלך חשכים, כדרכו. מועיל במציאות ה*משניהם 

 ]פרק כה[

השכחת נ"ב:  ,לתועלת הנפש כו' וא"כ תכונת השחוק היא ג"כ ,ע"א( )לב פרק כ"ה, בהמבאר

 פעולת שחוק ואצל החכמים אינו פעולת שחוק.אנשים סכלים  אצל ]ה[יהי 360מה שאמר רבינו

 .איני יודע מה הוא שחנ"ב:  362,שרואים כו'מה מ 361אבל טעות ההמון ע"ב( שם ושם )לב

 ]פרק כט[

והגיד על אילן שמסך על עשרת אלפים איש ארכו כקומת  ע"א(, לז –ע"ב  )לו מו"נ ,פרק כ"ט

 364פים[ איש נמצא בהודו המזרחית ושמו באניאנאס,]נ"ב: אילן המסך על עשרת אל 363,אדם, כו'

 ]ל[שבילי עולם לר"ש בלאך )אפריקא בכ ]יין[וע מהיות ארכו כקומת איש.]ק[ השחוואולי 

 365בהערה(.

 ;ע"ב צט ע"א, )משנה עירובין ט"ו תים[]שענפיו מתפשטים יתר מבית סאוכבר הזכירו חז"ל אילן 

  366.(אין מטלטלין בו אלא בית סאתים דרב יהושע ]ה[דברי רב הונא ברי ע"ב; סוכה כד

                                                           
יעמוד בהם, אלא מטרתו  אםהרמב"ם מסביר שניסיון אינו הבאת ייסורים על האדם כדי להשפיע עליו טובה  356

מטרתם היא "לדעת האומות זה  במדבר מןה ענייןפרסום והעלאה על נס של מעשה מופתי. גם אזכורי הניסיון ב

ושיתפרסם בעולם שמי שניתן לעבודתו ית]ברך[ יכלכלהו מאשר לא יחשוב, ועל זה הענין בעצמו נאמר במן: "ְלַמַען 

ם  י א  ת  ְך ְבתֹור  ּנּו ֲהיֵׁלֵׁ שיבחן בזה כל בוחן ויראה אם ההמסר לעבודתו מועיל ומספיק "לומר כד(,  לֺא" )שמות טזֲאַנס 

 או אינו מספיק".
 כלשון הרמב"ם עצמו.  357
סטאנוב טוען שסיבת המרידה באל היא רוב שפע או רוב מחסור, ולפיכך ניתן המן בדיוק בכמות הנדרשת, לא  358

 –ניתן כדי להראות להם ולדורות מהי הדרך הראויה לעבודת האל פחות ולא יותר. לפי זה כוונת המקרא היא שהמן 

 השתדלות להשיג אמצעי קיום בסיסיים ולא מותרות.
ז"ל: "רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה אם אין חכמה אין יראה  359

 אם אין יראה אין חכמה".
 כה. מורה הנבוכים ח"ג 360
 כמה אלא ברצון שרירותי.וים שהאל אינו בורא ומנהיג את העולם בחהחושב 361
 וממשיך: "בכתובים האותות והמופתים אשר עשה ה' בשינוי הטבע". 362
הרמב"ם ציין שאנשי הצאב"ה אומרים "כזבים מביאים לשחוק, מורים על חסרון דעת גדול ועל היותם רחוקים  363

ובין דבריהם שבהודו מצוי "אילן שמסך על עשרת אלפים איש, ארכו  מן הפילוסופות מאד, ושהיו בתכלית הסכלות",

 כקומת אדם".
 (.benghalensis Ficus(. מכונה לעיתים פיקוס הודי או בנגלי )banianאו  banyanעץ הבניאן ) 364
ץ ע"א. בלוך מתאר את ע ו–ע"ב תקפ"ב, א, ח"ב: תכונת אפריקא, ה שמשון בלאך )בלוך(, שבילי עולם, זאלקווא 365

(, מהעצים הגדולים בעולם בגובהם ובהיקפם. בהערה הוא תמה על דברי הרמב"ם שנידונו Adansoniaהַבאֹובב )

אינה ראיה'??? ומציע: "ואולי לא נודע עוד בימיו מטבעי  –למעלה: "הכי נעלמה מעיני הנשר הגדול כי 'לא ראינו 

ו כקומת איש ולא על כי הוא מסך על יו"ד אלפים היצורים אשר בהודו, או: רבינו לא שחק רק על אמרם כי ארכ

ראו יקותיאל אריה קאמעלהאר, התלמוד ומדעי תבל, ירושלים תרצ"ה, עמ' צה; ישראל איסרל טויבר, אזרח ואיש". 

 ע"א. יז תרכ"ב, ד, רענן, פרעסבורג
 דןמימרתו של ר' הונא האילן המיסך על הארץ, ובתלמוד במקורות שצוינו מובאת מזכירה  ,ח עירובין י ,המשנה 366

 ם.יהאילן מצל על שטח יתר על בית סאתי כיצדומקרה שנדון במשנה ב
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אילן "( במדבר ההוא ס)האאזיכי מצא במקום מושב טוב  367זעהארא וכן העיד נוסע במדבר

יען כי בצל  ,על עברי הדרכים ישתלוהוסרעפותיו ואריכת פארותיו הנפלא אשר לרבוי  368באניאן

הצפירה  ]יין[, ע"עשרת אלפים בני אדם מחום להט השמש [ע"א 129) 44] 369דליות עץ אחד יחסו

N 48 383.370צד  משנה שניה  

 373עץ באניאני," 372בקאלקוטא בארצות הודו, מצא בגן אשר 1886בשנת  371אניטאליוהנוסע האי

ד כי יכסה כיברת ארץ בת שמונה מאות עבהקיפו  אשר אך מאה שנה עברו עליו בכל זאת הנהו גדול

פוליטון  N 106היום )תרמ"ו(  ]תב[ ע]ת[מכ ]יין[, ע"ואחת רגל בהקיפו רגל, וגזעו ימוד חמשים

 374.ארץ הודו

שיש שם  כפי דעתי הכתובים וחז"ל, משמע, ע"א( )לז אלהיו הכוכב הפלוני ,פרק כ"ט בהמבאר

ועתה " :ככתוב ',אלהים'שרים ומלאכים לכל עם ומדינה בפני עצמו, ואלה השרים נקראים 

אוי לך אויל וסכל! העל הכתובים וחז"ל נ"ב:  375,, כו'כ( )דניאל י "אשוב להלחם עם שר פרס

, ודעות בלשון בני אדםואיך תבין דעת רבינו! אמנם הכתובים דברו  376יחלוק רבנו? השמן לבך,

בלים עליך להוציאם מאפלה לאורה, ואם אין, חז"ל יֺתרצו כאשר יֺתרצו מדרש ואגדותיהם , והמק 

 377יהי לכם אשר לכם, ואנחנו בשם ה' נדגול.

 ]פרק לא[

קצת  מה שיכבד על אולם אני אומר כי לא זו הסבה ולא זה הטעם ,ע"א( )לט פרק ל"א שם

התרחקם מבקשת הטעמים למצוות הוא  האנשים נתינת הסבות והטעמים למצוות, אבל טעם

]ל[מצות לא  נ"ב: גם הטעם הזה סר טעם; הן גם הרב בתתו טעם 378,יראת הזלזול והבטלה, כו'

תקע בטעמו מסמרות ולא אמר שלא יתכן בהם גם טעם אחר; ומכלל דבריו לא ידענו רק שאינם 

]ו[איך נירא מהזלזול והבטלה חלילה! והוא לא נתן ! טעם, אבל הטעם ההחלטי מי יגיד לנו?מבלי 

 רק טעם כללי ולא טעם פרטי, וברוך רבנו לה' אבי השכל, כי בטעמו השכל ישבע

 והמצוה תמימה ועומדת לעד. [(ע"ב 132) 45]

 ]פרק לד[

ואמתיים במצוות שהם  כנים 379דברי הרב ז"ל ,ע"ב( )מג פרק ל"ד בהמבאר, בד"ה נאום המבאר

שאינם נוהגות אלא בארץ  380הבית, חובות הגוף, אך לא במצות שהם חובות הארץ וחובות

 הלא על כן הן תלויות בארץ ובבית. ,נ"ב: הוי סכל ובפני הבית כו'.

                                                           
, 45, 43, 41, 36-38בגיליונות  1885נוסע במדבר סהרה. רשמיו התפרסמו בהמשכים בעיתון הצפירה בשנת  367

46 ,48 ,49. 
 .אילן באניאן[ בנדפס: אלון באניאנאס 368
 .יחסו[ בנדפס: יחסיון 369
 .383 (, עמ'22/12/1875)יום ד',  48גיליון  ,היבמדבר זאהארא", הצפירה, שנה שני "נסיעה 370
 האיטלקי. 371
 .(Kolkata)(, בירת בנגל שבהודו; שמה הנוכחי: קולקטה Calcuttaכלכותה ) 372
 עץ הבניאן. 373
 .3 , עמ'106, שנה ראשונה גיליון 27/6/1886משה יחזקאל גוטפארב, "ארץ הודו", היום, יום א',  374
 סטאנוב מסיים: והמקובלים הסכימו על ידיהם. 375
ה" )ישעיהו ול ע 376 ם ַהז ֶּ֔ ִ֣ ע  ב־ה  ֙ן לֵׁ יּה", וברד"ק שם: "כענין שנאמר 'כי  פי "ַהְשמֵׁ בֵׁ יש ל  י(, ומפרש בתרגום יונתן: "ַטפֵׁ

 מראות עיניהם'".טח 
 ו. פי תהלים כל ע 377
הדיון הוא מדוע ישנם אנשים שקשה להם לקבל את התפיסה שיש טעמים למצוות. הרמב"ם הסביר שלדידם יש  378

אנושי. סטאנוב מציע הסבר -את המצוות בעיניהם לעניין שכלי ךטעמים הופב עיסוקו ,לקיים את המצוות בשל צו האל

לזלזול בהם בשל המחשבה שניתן להשיג את התועלת באופנים קלים יותר  הביאלה לידיעת הטעמים עלוו אחר, ולפי

 או בשל מחשבה שהתועלת שמקנה המצווה אינה נחוצה בזמן ובמקום אחרים.
 לפיהם המצוות הן "על דרך הרוב". 379
 בית המקדש, כפי שמוכח מהמשך דבריו. 380
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 לז[ ]פרק

ותגבהנה רגליהן  וכן זוכרים שארבע נשים תשכבן על גבן ,)ע"ב פרק ל"ז מורה נבוכים )מה

קֹות :נ"ב: אולי צ"ל כו'. מסופקות  381.ְמפ ׂש 

במה  ]לו[ואפי םולהרחיק מכל מעשה הכשוף, נזהיר מעשות דבר מחוקותיה, )שם( שם להלאה

צא בעל תמים דעות מכן  382,העוהמר העבודה[]נ"ב: . וכיוצא בהן כו' העבדהשנתלה במעשה 

פרק  ,מרפא לעם פר[]מסבמאמר תמים דעות שבסוף חלק שני  ,באחת ההעתקות ממאמר רבנו זה

 383.שני בהערה

תקון  מנהג ]ה[השעטנז, כי כן הי ]ן[כ]ם[ והוא הסיבה שאסור ג, ע"א( שם ושם להלאה )מו

נ"ב: א"כ יאסר גם קנבוס או  ,הכומרים ג"כ היו מקבצים בין הצמח ובעלי חיים בלבוש אחד

 צמר גפן עם צמר!! 

שהחליט כי  385בשם פראפ'עססאר יעגיער 384(N 5)שנת כ"ח.  המגיד ]יתי[ע]כתב[ וראיתי במ

 386.הבגדים העשויים מחומר מעורב מצמר ופשתים מזיקים מאד אף האדם וכו', ע"ש

בזה הבית או קנה  רוב בני אדם אומרים שאחר ששכן פלוניכמו שנמצא  )שם(שם ושם להלאה 

 ]יין[וע 387בית וכו', ,אומר שב"אר :תניא"ע"ב:  צהחולין  ]יין[נ"ב: ע זאת הבהמה או זה הכלי, כו'

 388.ה פי"א מה' עכו"ם הלכה ה'קיד החז

 לה מאדע  ומפני זה עמדה התורה כנגד זאת הפְ , ע"ב( שם שם להלאה )מו

למען " :]רה[ז]בודה[ מה שלא עשתה בשאר מיני עועשתה בה מן החזוקים  [(ע"א 131) 46]

איש איש מבני ישראל " 389:אמרהנ"ב:  ,, כו'ג( )ויקרא כ "טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי

                                                           
קֺות )לע 381 מות,  .תקא( , ח"ד עמ'110 יל הערהבתרגום אבן תיבון שבמהד' אבן שמואל: ְמפ ס  ובתרגום אלחריזי: "ֲער 

 קפא(. ויפשקו רגליהן" )ח"ג עמ'
 במאמר תמים דעות )ראו בהערה הבאה( מוסיף בסוגריים: "ר"ל: עבודת האדמה ומרעה הצאן". 382
יהודה וולף עליאשברג לחיבורו  לל הבריאות" הוא תרגום עברי ש"ספר מרפא לעם, כולל עצות טובות לכלכ 383

 הפופולרי של הרופא הגרמני פרידריך פוליצקי. המעבד הקדים לחיבור את קונטרס ראשית דעת, הדן במתח בין

(, 1834בין חובת הביטחון באל. החלק הראשון יצא לאור בשנת תקצ"ד )והשתדלות )ובפרט דרישה ברופאים( 

(. באותה שנה הדפיס המחבר בנפרד את מאמר תמים דעות, המוגדר הקדמה לחיבור 1842בשנת תר"ב )והחלק השני 

במאמר נידון השימוש ברפואות שפעילותן החיובית הוכחה סטטיסטית אך לא ברור מדוע הן אכן מטיבות את . כולו

תא בספרי המורה נבוכים (, מעיר המחבר, וזו לשונו: "תיבת והמרעה לי17 ע"א )עמ' בדף ט ,מצב החולה. שם

שלפנינו, ע"כ נעדרה כוונת המאמר. אכן, מצאתיה בנוסח ממאמר זה שהובא בספר מנחת קנאות, והוא קובץ איגרות 

 הרשב"א שהיה מונח בכ"י בעיר פלארענתיע באטאליע ויצא לאור הדפוס זה מקרוב בעיר פרעסבורג".
 .39 (, עמ'31/1/1884) 5מובא במאמרו של העורך, דוד גארדען )גורדון(, "חדשות בישראל", המגיד, כח,  384
 (.Prof. Jâgerפרופסור יגר ) 385
מסופר שם שהפרופסור סבל מחוליים רבים, ולאחר שהגיע למסקנה כי תערובת צמר ופשתן מזיקה לבריאות  386

: "הנהו כעת בן נ"ב שנה, והנהו בריא מאז לבד, ובריאותו מזהירההלובש, החל ללבוש בגדים העשויים מצמר נקי ב

אולם וחזק כבן שלשים בכל הפרטים... שב לאיתנו ונתחדשו כנשר נעוריו". המלומד פרסם את שיטתו, ולדברי העורך 

 נוצרה תנועה שאימצה כיוון זה, ובה גם "הנשיא ביסמארק עם כל ב]ני[ ב]יתו[".
שמעון בן אלעזר אומר: בית תינוק ואשה, אף על פי שאין נחש יש סימן. אמר ר' אלעזר: בתלמוד שם: "תניא, רבי  387

סימנא  –יש סימן  .שאסור לנחש ולסמוך על הנחש –ומפרש רש"י: אף על פי שאין נחש  .והוא דאיתחזק תלתא זימני"

ה סימן הוא שהולך בעלמא הוי מיהא דאי מצלח בסחורה ראשונה אחר שבנה בית או שנולד התינוק או שנשא אש

 ומצליח ואי לא אל ירגיל לצאת יותר מדאי שיש לחוש שלא יצליח.
ה: "מי שאמר דירה זו שבניתי סימן טוב הייתה עלי, אשה זו שנשאתי ובהמה זו  משנה תורה, עבודה זרה יא 388

פסוק מן הברכות  שקניתי מבורכת הייתה מעת שקניתיה עשרתי, וכן השואל לתינוק אי זה פסוק אתה לומד אם אמר לו

ישמח ויאמר זה סימן טוב. כל אלו וכיוצא בהן מותר הואיל ולא כיון מעשיו ולא נמנע מלעשות אלא עשה זה סימן  –

שראה במחשבה  ,לדבריו כאן במורה הנבוכים םהרמב"ם בהתא ,לעצמו לדבר שכבר היה הרי זה מותר". הוי אומר

נא רשב"א התיר רק לומר זאת כסימן בעלמא אך לא לכוון שיש ברכה בעניינים אלה משום כישוף, מסביר שהת

ניתן בדיעבד גם לנהוג בהתאם לסימן זה, אלא טען שרש"י את דברי התלמוד, לא כך פירש , אמורמעשיו לפי זה. כ

וכפי שמעיר הראב"ד בהשגותיו לרמב"ם: "זאת שאמרו בית תינוק ואשה אף על פי שאין נחש יש סימן לא אמרו 

והיתר אלא לעניין סמיכה אם ראוי לסמוך על סימניהם ואמרו שראוי לסמוך אחר שהוחזקו שלש  לעניין איסור

 פעמים".
 בכרך מוסיף ומקדים לציטוט המיימוני את הפסוק הקודם ואת תחילת הפסוק שצוטט. 389
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ה באבן ואני אתן את פני  עם הארץ ,ך מות יומתאשר יתן מזרעו למול  ומן הגר הגר בישראל  ירגמ 

 ג(.-ב )ויקרא כ 390וגו' "כי מזרעו נתן לֺמלך למען באיש ההוא והכרתי ֺאתו מקרב עמו

היחש ספרי  ע]יין[נ"ב:  והאמת אצלי שספר רפואות שגנז חזקיה, כו', ע"א( )מז שם ושם להלאה

 391.וכ'ו שער ג' פרק ה' הערה א' לכתב אשורי

 לט[ ]פרק

לפדותו  אמנם עריפת פטר חמור הוא להיות זה מביא, ע"ב(-)מח ע"א פרק ל"ט מורה נבוכים

ת אשר ספרנום כל המצו ואמנם 392."מצות פדיה קודמת למצות עריפה"בהכרח, ולזה נאמר 

 :נדמו לשה, מצרים נדמו לחמור )והראיות בכתובים נ"ב: ישראל ,בהלכות שמיטה ויובל, וכו'

 והנה פטר 393.(עובדי עבודה ובכורי מצרים מתו מיתה פתאומית ;בכורי ישראל חיו ויהיו לכהנים

יומת במיתה  -ואם אין  לזכרון חיי בכורי ישראל, ]ה[ויתן תמורתו שה לכהן, והי ]ה[שיחיאו  ,חמור

  ה' בהם. לזכרון ליד ]ה[פתאומית כמות בכורי מצרים, והי

כצ"ל  ,לב"ח נ"ב: כולם, כו' לבני אדםמהם לחמלה על בני אדם והרחבה  ע"ב( )מחשם להלאה 

 לבעלי חיים. ]יבות[:ת]אשי[ לדעתי, והוא ר

 מ[ ]פרק

]שאתה תמצא  בכלל, כו' בן חורין חצי נזקושם דמי העבד בכלל  ,ע"א( )מט מו"נ ,פרק ארבעים

נ"ב: הערכין לא  394שקלים ודמי העבד כסף שלשים שקלים[, ששיםבהן  שמרובהערכי אדם 

 בין קטון בין גדול בין נער בין זקן( :ושם דמי העבד בכלל )ר"ל' :יקראו בשם נזק; ולדעתי צ"ל

בהן  ע"ב[ 131) 47] מן המעט עד המרובהשאתה תמצא ערכי אדם  ,בן חורין בכלל בערך שליש

 חמשה :צא וחשוב מבן חדש על בן חמש ]רוש[:פי ;'שקלים ודמי העבד כסף שלשים שקלים תשעים

 -מבן עשרים עד בן ששים: חמשים  שקלים; 20 -מבן חמש עד בן עשרים: עשרים  ;שקלים 5 -

 . 90שקל =  90שקלים; בין הכל  15 שקלים; מבן ששים ומעלה: חמשה עשר 50

                                                           
 "טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי", וכפי שציטט הרמב"ם.ומסיים המקרא:  390
. בכרך מסביר שם שכאשר ערך ר' יהודה הנשיא )רבי( את 62(, עמ' 34 בכרך, היחש לכתב אשורי )לעיל הערה 391

ישמרו בהסתר ולא יופצו יהורה ששאר החיבורים המשנה מן הקונטרסים האישיים שנכתבו בדורות שקדמו לו, 

שתוכנם אינו ברור ל"אלה אשר לא השכילו... כי אם לגדולים חקרי הלב המשכילים להבדיל בין  כיוון לציבור הרחב

מספרי  כמהעיון לעיון", ומצויים בהם דברים הסותרים לכאורה עקרונות והלכות. מסיבה זו אף ביקשו חז"ל לגנוז 

המקרא )יחזקאל, קהלת ושיר השירים(. מתברר אפוא שחז"ל חששו מטקסטים שאינם ערוכים מראש לקריאה ועיון 

ההמון, פן יתפרשו שלא כהלכה. וממשיך בכרך: "וכן מזה המין גניזת ספר רפואות ע"י יחזקיהו )פסחים פ"ד  בקרב

ניות להרמב"ם פסחים שם ובהרע"ב ותויו"ט שם, מ"ט וע"ש בגמרא נו ]ע"[א וברכות י' ]ע"[ב, ובפי]רוש[ המש

ובהקדמת הרמב"ן לפי]רושו[ על התורה(, והדברים כפשטן: שאין מוסרים דברים כאלה כ]י[ א]ם[ לחכמים היודעים 

להבחין בין מחלה למחלה ובין תעלה לתעלה לפי פרטי פרטיהן, ויגנזום מההון לבלי ישמשו בהם בדבר זולת דבר 

 ום זולת מקום".ובעת מבלי עת ובמק
הרמב"ם נימק את מצוות פדיון בכורות בצורך הדתי לזכור את המופתים שעשה האל במצרים. לטענתו, המצווה  392

ון שבעלי חיים אלה ואותו יש לערוף או לפדות בשה, כישמתקיימת בהקרבת בכורי בהמות טהורות ובפטר חמור 

 תפדיון, מוסיף הרמב"ם שמסתמא אדם יעדיף לפדות אב ן שהמצווה מתבצעת בהקרבה אווכיוומצויים ביד כל אדם. 

 .חמורו בשה, וכבר הורו חז"ל שיש עדיפות לקיים את המצווה בפדיון יותר מבעריפה
"אשר  יז(; למשל: "שה פזורה ישראל" )ירמיהו נ ,דימוי ישראל לשה ומצרים לחמור מופיע גם בהקשרים אחרים 393

 כ(. זקאל כגמצרים )יח לעהנאמר  ,בשר חמורים בשרם"
כאן  מזכירהרמב"ם  .הוספתי את המוסגר כדי להבין את נושא הדיון ולציין את פרטי הנוסח שבכרך מציע לשנות 394

הלכה הקובעת כי בעליו של שור מועד שהרג עבד או אמה צריך לשלם לאדוניהם כופר בסך שלושים שקלים, את ה

משנה תורה, נזיקין, נזקי  ;לב-ל של ההרוג בשוק )שמות כאבעליו ישלם כופר לפי ערכו  ,אך אם השור הרג בן חורין

העוסקת במי  ,ח(-א א(. הרמב"ם מקשר את גובה התשלום על הריגת עבד לפרשת ערכי אדם )ויקרא כז ממון יא

של שמתחייב לתת להקדש את 'ערכו' או 'ערך' אדם אחר וקובעת סך כספי קבוע לפי מאפיינים שונים של גיל ומגדר 

ן שהם חצי וסך שלושים שקלים כיובהחיוב. הרמב"ם טוען במשפט שצוטט שדמי ההורג עבד נקבעו  האדם מושא

(, שהם שישים שקלים. דברי הרמב"ם הללו קשים, שכן 20-60מערכו המרבי של אדם בן חורין )זכר בטווח הגילים 

ג(, וכך פוסק גם הרמב"ם  מקרא מפורש קובע שערכו המרבי של אדם בן חורין הוא רק חמישים שקלים )ויקרא כז

ג(. הקושיה עוררה דיון רחב בספרות הרבנית ובמחקר,  ג; ג בחיבורו ההלכתי )משנה תורה, הפלאה, ערכין וחרמין, א

 Hebrew Unionהאומנם "שכח הרמב"ם מקרא מפורש"?: גובה ערכי אדם בהלכות ערכים', 'וראו על כך במאמרי, 

College Annual 84-85 (2013-2014) ,'קלו.-קטו החלק העברי, עמ 
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התקונים, הביאתני לזה מלת "בכלל" שאוצל ]שאצל[ "בן חורין", היא רבת  ואף כי ההגהה הזאת

והנה שלשים הם שלשים,  , ויצאו תשעים,רין כלםלמדַתני לחשוב הערכים כלם שאצל בני חֺ  אשר

 395]דע[.קלעתי המטרה ישפוט המבין וה' יו ואם

נשים ועבדים 'ז"ל לעולם  נחשב כאשה בערך כמו שיחשבואבל יתכן שהעבד  שם בהמבאר,

הביאם הרוו"ה בהערתו למאמר השכל דבור  397נ"ב: הם דברי הספורנו והחזקוני, 396,כו' 'וקטנים

חצי  "ושם דמי העבד בכלל ]בור[:ד]די[ כ]וך[ והמבאר בהגהתו שכח מה שאמר רבינו ת 398.שמיני

 .והעלה חרס בידו 399[,*]נזק בן חורין בכלל שאתה תמצא" וכו', א"כ הגהתו מאפ

 ]פרק מא[

ימים, והוא מדבר  או הנהרג שעה אחת 400]ה[ומפני זה אלו הי ,ע"ב( )מט מורה נבוכים ,פרק מ"א

נ"ב: ולדעתי  401אין שומעים לו; - וסלחתי לו הנה מחלתי ,יהניחו הורג   :ושכלו טוב ויאמר

הטעם בזה, כי יכולים למחול מה שהוא ברשותו, אבל נפש האדם איננה ברשותו )כי המאבד עצמו 

 .הבא בגללה ונש[ע](, לכן לא יוכל למחול את ה402לעוה"ב]לק[ לדעת אין לו ח

 [(ע"א 132) 48] יבאר טעמי ארבעת ,ע"ב(-ע"א )נ 'דע שגודל :הקדמה'בהמבאר ד"ה  ,שם

נ"ב:  403,ומכת מרדות כו' שפטים הרעים אשר בדיני התורה, והם מיתות ב"ד וכריתות ומלקות

אלא שהראשון על לאו שאין לוקין עליו והשני על לאו שלוקין  ,מכת מרדות הוא נכלל בכלל מלקות

בין  פניהם, כן לא חשב ההבדלארבעת מיתות ב"ד לארבעה בעבור חלוקי א   עליו; וכמו שלא חשב

מעשה ענשם חלוקים ובכל זאת  מלקות מן התורה למכת מרדות מדבריהם; ולא עוד שד' מיתות ב"ד

הכולל אותם אחד הוא; אמנם ארבעת השפטים הם: מיתות  '"דמיתות ב'ם לא חלקם רבנו, בעבור ששֵׁ 

 404ב"ד, כרת, מלקות, ממון.

 כי שניהם לא ביד ב"ד המה, ובדבר הזה יתאחדו. וכלל כרת ומיתה בידי שמים יחד, בעבור

                                                           
 קכא.-קכ לביאור הצעת הנוסח של בכרך ולדיון בה, ראו במאמרי הנ"ל, עמ' 395
שלשים שקל, ואולי כן דעת  –וממשיך סטאנוב: "והנה, הערך הגדול אשר באשה הוא מבת עשרים עד בת ששים  396

כסף שלשים שקלים'" )וראו  אשהכשקלים, ודמי העבד  חמשיםהרב ז"ל, ונפל טעות בדפוס, וצ"ל: 'שמרובה בהם 

שה מצויה כבר במפרשי יקכ(. הנמקת גובה הקנס על הריגת עבד בשל דימויו לא על הצעה זו במאמרי הנ"ל, עמ'

 התורה שציין בכרך בלי קשר לדברי הרמב"ם הללו.
 לב. פירושי חזקוני וספורנו לשמות כא 397
יים )רוו"ה( ]עורך(, רעדעלהיים תקס"ד, דבור שמיני, ר' אליעזר בר נתן )ראב"ן(, מאמר השכל, וואלף היידנה 398

ע"ב. רוו"ה מעצמו מציע פתרון על ידי השמטת המשפטים הבעייתיים, ע"ש, וראו על פתרון זה ועל שברו במאמרי  נב

 קיט.-קיח הנ"ל, עמ'
 מאפלה? 399
 היה[ לפנינו בנדפס: חיה. 400
יכולתו של הנרצח למחול )בעודו -בניגוד לניזק בממונו שיכול למחול למזיק החייב. הרמב"ם כתב שהסיבה לאי 401

גוסס( לרוצח, היא "לח]ו[זק חטאתו", והבנת כוונתו תלויה בניתוח שיטת הענישה שלו. נראה שכוונתו לצורך החברתי 

גע בגלל חומרת המעשה ופגיעתו בחברה. על ם, ואנו מתחשבים בכך נגד רצון הנפילהרתיע רוצחים פוטנציאלי

דניאל סטטמן, "כמה הערות על מחילה במסורת היהודית", על  אצל אפשרות המחילה בנזקי ממון וברצח ראו עוד

דעת הקהל: דת ופוליטיקה בהגות היהודית, ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי, ב' בראון, מ' לורברבוים, א' רוזנק, 

 .148-150 תשע"ב, ח"א עמ' ירושליםוי' שטרן )עורכים(, 
למשל: "כל המאבד עצמו לדעת יורד לגיהנם" )מדרש שכל  ,סחים בעלי משמעות דומה מצויים במקורות חז"לונ 402

תרס"א(; וראו הרב ברוך אפשטיין, תורה תמימה לבראשית -טוב, שלמה בובר )עורך[, בראשית מד לד, ברלין תר"ס

 .93 י הערה-ט דיה תלמודית, לח )תשע"ז(, 'המאבד עצמו לדעת', עמ'ט ס"ק ח, וילנא תרס"ד; אנציקלופ
הרמב"ם כתב: "דע, שסדר הֺענש בדברי התורה ארבע מעלות: מעלת חיוב מיתת בית דין, ומעלת חיוב כרת...  403

או . ובהמשך: "אבל המזיד יתחייה הדין הכתוב: "ע"ב( ומעלת חיוב מלקות... ומעלת לא תעשה שאין בה מלקות... )נ

ע"א, בסופו(. בכרך חולק  מיתת ב"ד, או מלקות, או מכת מרדות על לאוין שאין לוקין עליה]ם[, או חיוב ממון" )נא

 ןבפני עצמ ותעומד ןאינ ןמה וליבדיוק ארבע מעלות הענישה שבתורה שמנה הרמב"ם, ואֵׁ  ןעל סטאנוב בשאלה מה

 באחת המעלות.  ותאלא כלול
 ות כשני סוגים, ובכרך טוען שיש לכללם יחד והסוג הרביעי הוא חיובי ממון.סטאנוב מונה מלקות ומכת מרד 404
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הזמן והמקום כאליהו  אמנם כן טבע החקים הנמוסיות להשתנות לפי שינוי, ע"א( )נא שם שם

אמנם אלה היו הוראות  405נ"ב: עפרא לפומיה, .בימי ירובעל; כו' בהר הכרמל וכעצי האשרה

 שעה.

 מג[ ]פרק

אדם  ות בנירכן ראש השנה יום אחד, מפני שהוא יום תשובה והע, ע"ב( )נג פרק מ"ג מו"נ

 406או בכל רגע.אולי דעתו שאדם נדון בכל יום  ';יןיום הד'נ"ב: ולא אמר  ,משכחתם כו'

 ]פרק מה[

 ,א בכתף לא על העגלות מפני ההגדלה בוׂשאמנם היות הארון נ   ,ע"ב( )נה פרק מ"ה שם

הוא אשר בנה עליו הרב ז"ל  נ"ב: אך למותר הוא טעמו בזה, ואמנם טעמו האמתי ,, כו'מבוארים

את אליליהם בדמות פסל זהב נוסע בעגלה ונמשכת  להרחיקנו מעבודת הגוים ,רוב טעמי המצות

 407ומשא בני מררי ,העדה היתה עגלות ובקרשיאי ואחרי כי תרומת נ [(ע"ב 133) 49] לשוורים,

  .ההם היה כלי הזהב הקדושים, לכן לא נתנם האלהים לשומם בעגלות השוורים

עד כי חרה אף ה' בם  []קרואולי לכן גברה חטאת נשוא ארון האלהים מבית אבינדב על עגלה וב

  408בעת מלאת הסאה ופרץ בם פרץ.

בעגלה נמשכת  גם סרני פלישתים השיבו הארון עם עפולי ועכברי זהב ]ראה[ ל]י[,הנ ]לפי[כי  ,ודע

 קות הכנענים.כי נמשכו גם המה אחרי ח   409מפרות,

 מו[ ]פרק

נ"ב:  ,והוא הטעם באסור אתנן זונה ומחיר כלב לפחיתות שניהם, כו' ,ע"א( )נו מו"נ ,פרק מ"ו

מחיר 'וככה  411להיכלם; 410[*]הקדישו  ]רה[ז]בודה[ סורו בעבור כי עובדי ע, לדעתי א  'אתנן זונה'

 וכל אשה עוגבת. כי לדעתי הכלב בזה, הוא האיש המי עד לזנות ',כלב

 כו', 'שלמים לה''ולא  'חטאת לה''ולא אמר  ",אשה לה'"ולזה באר בהן  ,ע"א( )נח שם שם

 412'.שלמים אשה לה'' ;נ"ב: רצונו שלא אמר חטאת אשה לה'

ר"ל אבל הם מהנחת  ,ראשי החדשים של לבנה אינה מהנחת התורה כו' אבל, )שם( שם להלאה

 ק הבריאה.הטבע וחֺ 

אבין המבוכה  נ"ב: ]לא[ ,אבל הקרבת היין אני נבוך בו עד היום כו', ע"ב( )נח שם ושם להלאה

 ?בטעם הנסך טעם הק]רבן[הזאת, ומדוע לא יאמר 

 מז[ ]פרק

הטהרה ממנה יותר  ,הטומאה יותר נמצאת ]ה[וכל אשר תהי, ע"א( )נט פרק מ"ז מורה נבוכים

נ"ב:  ,הקרובים כו' [(ע"א 134) 50] ]כן[ש]ל[ ל עם המתים וכבכבידה וזמנה יותר ארוך, ההתא

 ]רה[ז]בודה[ ע]ובדי[ להרחיקנו מע שהוא ]י[ל]ראה[ ', נאבי אבות הטומאה'מת שהוא  טעם טומאת

וחשבו  ,]יע[שום מטעמים ואכלום במקום קדשם אשר קדשי המתים מעלים כליל באש לאלהיהם או

 כקרבן אשה לאלהיהם. ה אכילתם זאתצ  ַר כי תְ 

                                                           
 ע"א. פי בבלי, בבא בתרא טזל עפר לפיו, דבריו דברי כפירה ועדיף שלא היו נאמרים; ע 405
יג; בבלי, ראש השנה  לפי שיטות התנאים ר' יוסי ור' נתן )בהתאמה(; תוספתא, מהד' ליברמן, ראש השנה, א 406

ניגוד לדעות התנאים המדגישים את הדין בראש השנה. לבירור נוסף של דעת הרמב"ם בעניין ראו משנה וב, ע"א טז

ג: "וכשם  ב: "אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו", ולעומת זאת שם שם תורה, הלכות תשובה, ג

נות כל אחד ואחד מבאי העולם עם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו כך בכל שנה ושנה שוקלין עו]ו[

 זכיותיו ביום טוב של ראש השנה"; ובדברי פרשניו )ואין טעם לפורטן, כי רבים הם(.
 קהת?? 407
 ו. ע"א; בפירוש רד"ק, לשמואל שם יג; וראו בבלי, סוטה לה שמואל ב' ו; דברי הימים א' 408
 ו, בתיאור שליחת הארון מהפלישתים חזרה לישראל. שמואל א' 409
 אולי: זונה. 410
 לז. וכפי שציין הרמב"ם בח"ג 411
שכן הצירוף "שלמים לה'" נזכר במקרא פעמים  ,יתכן עוד שרי"ב מתקשהיכך עולה מן ההקשר ומהמשך המשפט.  412

 ח(. יז, טו כא; במדבר ו ה, כב ה, יט ו, יז ה; ויקרא ג רבות )שמות כד
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 - 415גם זה גם אסף 414יף,הוא מז   :נ"ב ,נטרס זהר תנינא כו'ובק   413,ע"א( )ס רק מ"ז בהמבארפ

 417המה. 416"מעשה אצבעותיך

 מח[ ]פרק

נ"ב: ה'  ,ממה שצריך, כו' לח כי החזיר יותר ,ואין הענין כן, ע"א( )ס פרק שמונה וארבעים מו"נ

]מ[רכב מתולעים קטנים אשר לא יתעכלו גם  לו]ו[: שכהאיר עינינו בימים האלה והתגלה טעמו

רבים  ויחלו וימיתו ,ויחדרו כליות ולב, ויקננו בכל חלקי הגויה ,]ו[קשה בהתעכל כל מאכל כבד

בימים האלה; ויענו כלם פה אחד:  כאשר הוכיחו הרופאים היותר גדולים ומפ רסמים - מאוכליהם

 418."משה אמת ותורתו אמת"

נה התורה לקלה וְ כ   טוב המזון להריגת בעלי חיים חוכאשר הביא הכר ע"ב( )ס פרק מ"ח מו"נ

 ;לכאורה סותר טעמו 419,'כשר ו]כול*[ כל היום ]לו[הוליך והביא אפי'נ"ב: דין שבמיתות כו'. 

 .אמנם אחרי העיון הטוב לא יסתרנו

מ"ו ממאמר  נ"ב: לעיל פרק ,וכבר זכרנו באור התורה לטעם כסוי הדם, כו', )שם( להלאהשם 

 .זה

, נאסר 'הבשר אסור זה'או  'זה הלחם אסור עלי'והוא כי כשיאמר אדם , )שם( שם ושם להלאה

מוצא " :נ"ב: ולדעתי טעמו כאמור ,ההסתפקות כו' עליו לאכלו, כל זה להרגיל לקנות מדת

 420.לא יסתרינו ,העיון הטוב אחרי [(ע"ב 134) 51] , אמנםכד( )דב' כג "שפתיך

 . ע"א( )נז פרק מ"ו ממאמר זה נ"ב: לעיל לטעם כסוי הדם כו'וכבר זכרנו באור התורה , שם שם

ָסרצותנו גם כן בנדרי  ,שם להלאה זה הבשר 'או  'זה הלחם אסור עלי', והוא כי כשיאמר אדם א 

ולדעתי טעמו נ"ב:  ,לאכלו, כל זה להרגיל לקנות מדת ההסתפקות, כו' נאסר עליו –' אסור עלי

הוא סיבת מציאות  421"נדרים סיג לפרישות" :. אמנם אמרםכד( )דב' כג "מוצא שפתיך תשמור"

 הנדר, לא סבת האיסור בפרט.

 מט[ ]פרק

 מוטעית.הגהה  ( הבת וכו'.עםרצונו לומר לבעול האם או )נ"ח:  ,ע"א( )סב נמו" ,פרק מ"ט

נ"ב: כבר הודעתיך דברי אריסט"ו בלשון אמר, זה החוש אשר הוא חרפה לנו כו',  ,שם להלאה

 לעיל מאמר ב' פרק ל"ו ופרק מ'. 

, "שבעת ימים יהיה עם אמו" :הלא תראה כי גם בבהמות שמר זה הענין ,שם ושם להלאה

מדרש  טעםנ"ב: ומה יקר  כו', כאלו קודם זה הוא נפל, וכן האדם אחר שהשלים שבעה ימול,

 422ושמחתם תהי שלמה. ש]ה[חז"ל יען כי ביום השביעי בערב תטהר האשה לא

                                                           
 תי לפי סדר פרקי המורה.בכה"י מופיעה הערה זו לאחר זו שבאה אחריה, וכאן סידר 413
, וראו שם גם בירור מהי דעתו  ,pp.(above n. 22) ”Satanow Isaac“Bersohn , 154 ,156-33ראו עליו  414

 ביחס לשאלת קדמות ספר הזוהר.
משלי אסף, חיבור בלשון התנ"ך ובלשון חז"ל, שיוחס לאסף בן ברכיהו, אחד ממחברי תהלים )ולא כפי שטעה מ'  415

ישראלי קדום בן המאה השישית בעל שם זהה(. סטאנוב רמז את שמו בראשי התיבות: -רופא ארץל ותוא חסיגרץ, שי

; ורסס, על יצחק 168 (, ח"א עמ'22 קלוזנר, היסטוריה )לעיל הערהאצל איציק סטאנוב פודוליה(; ראו עליו  –אס"ף 

 .286 סאטנוב )לעיל שם(; ברויאר וגרץ, תולדות )לעיל שם(, עמ'
 ד. פי תהלים חל ע 416
 ,ראו על כך במבוא, מורה הנבוכים .בר סטאנוב עצמויים אלה ואחרים דוגמתם חיאפיגרפ-שני חיבורים פסאודו 417

 דפוס ברלין תקנ"ו ופירוש סטאנוב.
 ע"ב. ,פי בבלי, בבא בתרא עדל ע 418
 ע"ב.-ע"א בבלי, חולין כ 419
 הערה זו נכתבה מיד להלן באופן מפורט יותר. 420
 יג. משנה, אבות ג 421
 ע"ב, וברש"י שם ד"ה 'שלא יהיו הכל'. בבלי, נדה לא 422

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ15/gurfinkel.pdf


 חובב ציון קורא את 'מורה הנבוכים'
 

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ15/gurfinkel.pdf 53 

 נא[ ]פרק

 :נ"ב ,נקרא חוטא כו' 423]תענות[להמי שאינו יכול  :וזה אמרו ז"ל ע"ב(, )סו פרק נ"א בהמבאר

 424!שק]ר[ ]א[הו איה איפוא המאמר הזה?

 ]פרק נא, הערה[

נבדל קצת העתים מן החסיד ההוא הטוב, או לא הגיע כלל  425ברכו ע"ב(, )סח שם במורה נבוכים

הגהה מוטעית, ורצון  נ"ב:כו',  ההוא הרע, ולזה אירע לשניהם מה שאירע (לרשע)נ"ח:  חסידל

לחסיד לפי ראות עיני ההמון. וגם זה איננו נכון, אבל כוונת רבינו לשתי  [(ע"א 133) 52] רבינו

 .]יין[הגעת הרע, ועהקצוות להיעדר הטוב ולבלתי 

----------------------- 

 427ט"ז אלול תרנ"ט 426החילותי לכתוב ההערות ביום ג' תבא

 428וגמרתי אור ליום ד' עיוה"כ התר"ס

                                                           
 ירוש סטאנוב.פי המקור בפל השלמתי ע 423
 אמורהלפיהם מימרת שמואל שהיושב בתענית נקרא 'חוטא' ו ,ע"א יא–ע"ב נעלמו מהמעיר דברי הבבלי תענית י 424

ע"א, ד"ה 'הא  ומפרש רש"י: "אבל מי שאינו יכול להתענות נקרא "חוטא"' )שם, יא .מי שאינו יכול לצער את עצמוב

 דמצי'(.
 .וכבר[ כך בנדפס; בכה"י: וקבר 425
 וע שבסופו יקראו את פרשת כי תבוא.בשב 426
 .1899באוגוסט  22 427
 .1899בספטמבר  13 428

http://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ15/gurfinkel.pdf

