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תולדות גדולי
יגזלדוי^

רבינו

כארבעה עשר

ישראל

משה גן סיימו] זכרולברכי; נצת •
לחדש

הראשון היא תדש

ניסן  ,שנא

ארכעמ אלפיס ומשעמאוממשעיסואחמליצירה
* :נולד הרג משה כ״ר סיימו] בעיר קור״ד״כא בארן שפא״ניע?
במחוז אנד״אלודען  ,הוא ןב לאבא התכס ר׳ יוסףבן ר"
•צחק הליין ב״י יוסף הליין ליד עובדיה הדיין כ״י שלמר«
בן הרב ר׳ עובדיההדיין  ,ואמו הימה כמ קצב  ,אן לא
נודע שמה  ,ויהי בהקשומה בלדמה ומתת , .וממכה יצא
האור הזה המאיר לכל ישראל כאור מורמו " בימי ? עורי!
| הלך חגימו * ) וילך לעירשהי? שס הרג יוסףכן מא״גצן ( המחיל
ללמוד ממנו והפליג בחכמה עד ■שהיה שמו כודע בשער במ
יביס לרוב ידיעמו ובקיאזמו בחכתומ רבימ ,
וכאלכסנדריא
ודמשק הקיס בי מ המדרש והמאספו אליו רכיס תהגלילומ אשר
סביב  ,ונהרו אליו גויס לשמוע מפיו מורה  ,ולשמזמ כצמא
ין אמ דכריו ,וכבוד גדול עשו לו •
כהיותו

כן כ״ג שנה והוא בארן מולדמו** ) הממיל
לגמוב החבור הגדול פירש המשגה בלשון ערכי

ב2

וכמתילמ

• ) בעי הנשמע על לבי הקצן והנייו! אשי ביזוהו רעיו ( אתיז
tMCppa
גהבנת המורה( ,ילעגו עליז לאמור  :בך קצב  ,תה לך ולמול?
(תנחה 1בליז חנית אביו •
** ) אמרו כומני יןורומיו ני לאחר
שמלא
לרקן
גמורה
וחנתה בנימ מדרשו
של בן חא  , pjשב לארן יזולדיגו  < ,לא הלך נימה אנומיו מחלה!
כי אס אל ראשי העיר לבקש הרשיון לדרוש נרמס  ,זבשגמ 7י*
מבליג להראות אמ חכ״תי « ואביו ממרו1י«ןס ויעול על <« אדו
וישקהו ויוליקהו לניזו במול •

הדד זיעיס נעתק,

גגתחילת שלשים לחייו במר אותר במצרים •
ע׳־׳י הדג * הודא כן שלמד; הספרדי המכונה בן אלחר״ -־ד
והוא היה קרוא מעיל מארזע״לליע ( קריה עליזה מליאה כנענים
וסוחרים במדינת צרפ״ת במחוז פראזו״אנצי ) ע״י• ראשיחכמיה
■ והמעתיק הזה; גס יצא wo
להעתיק אל ל״הק פירוש הסדר הזה :״
כפל גד* האדן שהיא משורר ומלין גדול .ולו יד ישס בכל :מכמה
החבס הזה ראה כבמחזה שמרוב :עבודה ( טלטולים העוברים
יאבדר
אנמתינו ,עתידה תורה שתשתכח ,
על
החכמות וישתבש( בלמודי המוסר והדת ,על כן כרוחב בינתו
וגודל דעתו עמד לתקן המעוות  ,לגדור גדר  ,ולעשות מסלול
חדש אשר לא דרך בו אדם בענק למוד התלמוד שיהיה נקל
למבין ולכלתי מבין  ,לכ אחד כפי דרכו יקנה לכל הפחות
טוהר המחשבה ותמימות המעשה ושיהיה הנהגתם ועבודתם בסגנון
אחד לא אגודות זה בכה וזה בכה ; על כן אזן חקר ותקן
העתקת המשנה כלשוך שהיו מבינים ומדברים וב והריס המכשול
מבני עמו שלא יהגו בגרונם :מה שלכם איכר מכין ויחלק להם
סעיפי התלמוד לענפים ולמתלוקות רבות כין ,בהנהגת© םע ביתם
בין בהגהגתס עם חביריהס בין בענין המידות הדעות והמוסריות
למען ידע איש מלאכת חוקו המוטל עליו כינו לבין שמיס ובין
אדס לרעהו  ,ומה גדלה טובתו עמנו כתבור הזה . .אמנם כאשר
ברל דוד ודור עומדים בכי בלי שס עלינו לכלותינו כן עמדו
בימיו גס כן אנשי מרי חכמים בעיניהם וככוניס נגד פניהם
ואשר בחזקתם וגובה לבס משלו בהמון הכסילים המאמינים
לדבריהם מבלי בחינה והבאישו את ריח החכם הזה  ,הוציאו
דכה ודופי עליו  ,הפכו מתוק למר ואור לחושן לדבריו הנאמרים
באמת ובתמים הפכו ללענה שוא ,ודבר כזב  ,וחסירי
לב האומללים קצרי יל לכלכל משפע מדעת עצמם נמשכו
בעבותות חלקות לשונם ונתפתו מהנח לדבר תועה :לע האיש
הקדוש הזה ; לו חכמו ישכילו שכוונת החכם ותכליתו בחכוריו
ליה להרבות תודה ולהאדירה ,להביאם אל טיהר האמונה
והדת ביושר ובתום  ,ולחבב בעיניהם התנרה והמצית ודרכי
מדות יקרות תורת האדם ונמוסיות .להיות מעשיהם רצויס
ונחמדים גם בעיני אלהיס סג בעיני אדם  ,ועל כן שלח
לפני• באורי׳ הכולל  ,הקדמה ארוכה על0ל הסדרים ועניכיהס
ויבאר כזה כוונתו ברמיזה מענין סלי הלמוד ותכליתו שיהיה
כפי התיקון והסדר הראוי להועיל לא על דרך פטפוט ולהג
הרבה שהוא יגיעת בשד כ״א שיהיה הכוונה לקנות שכל טהור
וישר הנהגה ישרה וצניעות יתירה ומעלת חדות תרומיות להחזיק
קיום

תירס הקכיז בכלל וכפרט • ויבאר בזה הייתי » 4״< העיקר
מהנבואה אשר המיחסה לנבטים ואחרי כן ? ולן ( חוקר אס
הפרושים המקובלים הלנה למשה ונאמרו כללומיה ודקדוקיה
ופרטיה ומדבר על חלוקי השלדים ואופניהם הראוי להם באיכות" .
זבסוףהקדממו מביא לוקמיה ייקרה וטובה
מבולמה יעצוני כליומי להעמיקה הנה בקיצור נמרן
■ למיעלמ צעירים לימים למודי שכל ( למען ה 5ימ כס אש המשיקה,
ולהבעיר בתלי המסן> לשוס לב אל דבריו' ,זלא יפנו אל רהבים
 ".ושטי כזב ) יראו אדשומ ונצורזמ וישמעו דברים שלא שמעמן
אוזן מעולם היוצאים מפי דובר אממ  ,עדיו ימבוצנו  ,ירוו
נפשם העייפה מנחלי מכוצמז  ,ויענו בצדק כי רוח ה׳ דבר ביו
*מלמו על לשונו " ואס אמנם אנים ונץ שלימים שכבר נהנו
מדבריו  ,הלא מלוי בדצזנס לק 1ומ שנימ אס אץ  ,כי רק
מועלמ צעירי ־ימיים אנחנו מבקשים  ,ובעיניהם הדברים העמיקים
מחדשים מקרוב  ,ובזאמ אני בוטח כי יאשרוני על אשר
המעודרמי לבבם  ,בלימי להם ׳אמ הבאר  ,נובע מיס חיים ,
אז ישברו צתאם fויכרעו על ׳הכרצים לשמומ  ,ורכים ילוקו
־בידם אל פיהם מן המים  ,ציוה משה האישה׳ הורהואמהעץ
וישלך אל המיס דממקו —־ ! וז״ל :

ואשר לר!צ

״ הזהוץ לדון הדרישה כדברי

החכמים piוכ1מ  ,ונטיבלעיין

בהם  ,ואל נמהר להרחיק דבר מהם  ,אבל כשירחוק
בעינינו דבר מדבריהם  ,גרביל נפשינו בחבמומ על
שנבין ' עניציהס ,ועל כן לא ממצא לעולם מרחיק
דבריהם אלא איש מבקש מאוה  ,זנומן ימרון להנאימ
החורבשומ  ,ואשר לא האיר לבו בדבר מן המאוריס
הבהירים  ,ומבני שידעו אמיממ דבריהם כלו בעסק
ההוא כל ימיהם ,צוו לשקוד עליו ושמוהו מכליי!
החכמה • ואחרו אין להק״בה בעולמו אלא ד' אמומ של
הלכה בלבד  ,וחשב לכך לזה הדבר  ,שאס מסמצל
אזמו על פשוטו ממצאנו רחוק מאוד מן האממ  ,כאילו
ד׳ אמומ של הלכה בלבד היא המכונה הנדרשמ ושאר
החכמזמ והידיעומ מושלכומ אחרי גיוז ? ובזמן שם
ועבר ואחריו שלא הימה שס הלכה הנוכל לומד שאין
לתק״בה חלק בעולמו כלל ? — אכל אס  .עעיץ זה
הדבר עיון שכלי  ,מראה בז מן החצמומ׳ לכר פלא •' ״
"דע

כב
"דע כי הקדמונים נתקיים אצלם שכל דגר נחצא יצטרך
עכ״פ להיות לו תכלית  ,וכאשר נתקיים להם זה
הדין הכללי התחילו לחלק כל הנמצאים  ,לדעת,
■ מהמינים  ,וראו כי כל כחצא שהוא
תכלית כל מין ׳
מלאכותי ' כמו המשור להניף על הען  ,וקרדום
לחתוך כה  ,היא תכלית עשייתו ידוע • אבל מה
שהמציאתו המלאכה האלהית והחכמה הטבעית  ,יש
מהס אשר תכלית מציאותם נעלמת מחקירת הדעת,
אמנם כדברים שהם גדולים ופעלם יותר גלוי  ,ידיעת
תכלית בריאותם תעיד יתרון אנשי החכמה • אך על
הכלל ים לדעת שכל הנמצאים נמצאו בשביל האדם ;
מהם למאכל מהם לתועלת זולתו מהם לרפואה ,
וכל מה שתמצא שאין בו תועלת לפי מחשבותינו תתלה
הדבר בחולשת שכלנו  ".כי אין ביכולת האדם להיות
דעתו מקפת ולוללת ידיעת לכ הטעמים והתכליות,
וכאשר מצאו התכלית כשביל האדם  ,הוצרכו לחקור
מה תכלית האדם ? וכאשר האריכו לחקור מצאו
לאדם פעלים רבים  .מאוד וחקרו על כל פעולותיו
הכוללים למצוא פעל מיוחד  ,ומצאו קוטב פועל אחד
אשר אליו יסבו בלכתן כל שארי הפעולות להיות
תכלית אחד בלבל בשבילו נברא ושאר פעליו הס
לקיים

עמידתו ,

והפעל

האחד ההוא הוא

לצייר

שבמישכלות
מושכלות ולרעת אמיתיות  ,והנכבד
לצייר בנפשו אחדות הבורא וכל הנלוה לענין ההוא,
ויתחייב להרחיק רוב התענוגים הגופניים  ,שהאדם
כשיהיה רודף תאות ומגביר המורגשות על המושכלות
ומעביד שכלו לתאוותיו  ,או לא יתודע הכח האלהי
אליו ( ר״ל השכל הבהיר ) וישוב אז כאילו הוא כריה
 ..ן־וורה שוחה■ כתוך ים התוהו • ונתברר מאלו המוקדמות
שתכלית העולם ומלואה הוא איש חכם וטוב ,אשר
 £יד  :ושס בד״א ונחוס  ,כאשר יהיה לאיש ההוא ממיני
הדעת לצייר בשכלו
האדם הדעת והמעשה  ,דהיינו
אמיתת הדברים ע״פ שהם עליו ולהשיג כל מה שאפשר
והנחוסייס
והמעשההואתקו-ן ויושר הדברים הטבעיים
יהיה שטוף בתענוגים ושלא יקת מהם אלא מה
שיהיה בו תיקון גופו נתקו! המח * כלס  ,וע״כ
האיש

מאיש שיה*ה על ענין ! ה הוא
וזהו הדבר ימשכם מהנביאים * ) "

המכלימ והו  £י3יףע<

«ואם ישאל השואל אס החכמה היצלהימ המציאה האדם בשביל
מבליע ציוד המושכלומ מדוע המציא השס כל האנשים
אשר לא יציירו מושכל ? ואחשוב שאנשיס כאלה הם
לשמי סכומ האחמ להממ משמשים ( ועוזרים ) להמשביליס
שאלו יהיו כל בני אדס מבקשים חכמה נשתמ מיאון
מעולם *׳* ) והסיבה השנימ מפני שאלו אנשי החכמה
' ! מה מעסיס מאוד וזה הדבר נמחייבה בדרך החכמה
האלהימ  /ואין לשאול מדוע  /כמו שאין לשאול למה
היסודומ ארבע  ,ונברא ההמון לעשומ חברה לחכמים
שלא ישארו שוממים  ,ונס יהיו קצמס עוזרים לקצמס,
זא״כ נמברד שהכוונה המיוחדמ בבריאמ כל מה שיש
צעולס ההוה הנפסד אינו אלא איש השלם הכולל הדעע
והמעשה  ,ומזה מדע שעל נכון אמרו שאין להאלה
מעולמו אלא ד׳ אמומ של הלכה  ,כי ההליכה בדיד
ישר < ;שהוא מרחיק מהמומרוע ומקרב להמזשכלומ
אומה אהב ל " "

סדי
• ) 0יןן שמציצו שמוהיוי 6בלס לעפו* צדעא ואשיי!  ,ל«קש וןו$ז  /אלצי*
צכוצ יציהצוס 3
1דעת •/ללי!  ,כמו שישעיה קולא צגלון
הלא פרול לרעב
«לא זהצו־ס א3חל?ו  ,פי/א חיצוגזי /ישעז ,
לאמו ומ" ןא</מה על צלוג חהמאחשליס שלואגיס על< 19לעיהש
יאיש נא* זיהו יקנא נעגלה יועם אס יראה גז לגר שלא כהוגן לדעפי
ייעעס שכל ישראל עייני * זאמצס לא ידאג נשעה<שילעג לפצישל?
לאס אז כדומה לעובת !ופו  ,הצה פיו יצעל ויל! י?פיז  ,ישנו*
שלוס גשצי/יו ולנו יקנן און ? גש משי .לגיצי אמל «צ ה" שואל
חמן ל״א צילאצ ! ל״ל ילאי /לוממזי /יכניל אשי ממ<ה אשאעד
<ל יושל זצלק  ,וכל אנמי הפלוסזפיס מודים שאין האלס של*
אלא כשיהיה בולל הדעא והמעשה  ,ללשואל צטיג וזרעח חצסעעזד,
ג 6חכמינו ו״ל אמלו לא צמליש עיקל אלא המ'עשצ  / ,מי מצמון
שומליס וה הגלל 2לאיע בני צתעש? והנס מעוטים  ,ואימי ־*-י
לקחי /מזפל !
" ** wsT $צא אי; דגל♦ האכ 6אא 6פאכיצי * ש5ציג 6כ<1אי יקי/
נלס אכחיס כלם גג ונים כלם יולעים  ,ואינם לומדי® t$t<.
אומציייג א! ימעות איילזיג ל«יצשי , 6/ינ״א צלואים גאלדם

ישם יצמע!

 p!pעגול n , .דעה אולה !.

דכ
סדר

מ ™ < עי<ת ע״י יוסף בן
יצחק P
אלופאהל
כשני ; שמונים לשטיות י/ק׳לז וטורח גדול היה ול
ג״נ  ,כי הוצרך ללכי^ אל אראג״אניען ובמדינות וושק״א
(  ) huescoולחלות פני זקני חכמים אשר יסארא״גאסא לע
נהר עב״רא  ,לי/ע לידו שני סדרים הס מועד ונשים אשד
נמצאו לבד בידס  ,ונעל בגורלו סדר מועד • וסדר נשים
נפל בגורל הר״ד יעקב כן משה עכסאי הנקרא בד״רש
ועזרי  /תכרו החכם החסיד ר׳ חיים כהר״ר שלמה רופא כן

בא״קא " סדר נזיקין נעעי 1ע״י
שלסה  3ר יוסף וסדר
קדשים ע״י נתנאל
הרופא בר יוסי ןב
אלמ״עלי  ,זמ״ס
קנהרין העתיק ר׳ יהודא אבן תבק ובפרק Vד הביא חקירה גדולה
באמונה ועיקרים ומדבר ממחלוקות הכיתות זהדיעזת לפי השתנות
שכלם  ,וכוונת תכליי/ס המשובשת געניני ע״הב וגמול ועונש ,
יהרמ״כם משיב עליהם בטענות ישרות ובסברות חוקות לשכור
את בריחי טענותיהם ולהפיל מבצרי מזימותיהם "
ובסוף דברת לביא העיקרים וי״ג יסודות האמונה אשר גס
י עליהם רגו החולקים ,וכתבו שטנה עליו  ,ואף
ני עדות הרח״בס כעדות כל החכמיס  ,וכעדותו על פיו מספריו
אשד חבר שכלם מלאים יראת ל ורוממותו  ,שהיה מאיו• ן גדול
נכון וירא אלהיס וסור מרע  ,וכבר התפרסם באומותינו גודל
מעלתו וערכו  ,לכן היה ראוי לו לחלוק כבוד  ,מ*ת לאחששו
לכבודו זעדערז עליז ויזרז המוריס בחצי לשונס להפיל מספר
יסזדותיי — ועל מה ראו ועל מה ככה נהייתה זאת  ,לא
ידעתי נפשי  ,ופן ואולי קרה זאת להעדר המשפט וההסכמה,
כי נראה שהלא כסגולה לאלמותינו העדר ההסכמה והתגברות
הצתינו על קצתינו  ,ומי חרש ולא ישמע קול ענות קול חוצב
להבות אש  ,כי גשקה אש כיעקב ולהבה בישראל ? ועל
יזה ? לע אשר איש כפתרון דוחו יפתר  ,יחד קולעים אל
השערה ואת המטרה יחטיאו — .י
ומכל  .ההמון אשר הפליגו לחלוק עליו כרכים  ,לכד אחד
נודע לו לאוהב דבק יריב את ריבו  ,והוא דון יצחק
.אבדבנאל  ,וישאר לו לבדו להפך כזכותו ולהצדיקו בהשפטו,
קלא כה דבריו לספח ראש אמנד־י־« " חרוב שיתי וכעסי
וחס

מם לבי3יןרכי  ,כי ש־מעתי אומרים משכילי עס ,
נלכה אמרי מאהנינו חסד״אי ואל״בו ונשליכה ממנו
ענלתות משה איש האלהיס כי טעמתי מעט
דבש פינותיו
ויעדי
סודותיו <
מתקו לחכי
*המה אומרים חמי ; עכשוב
תחת  — vpspכי
מששתי
את כל כליו ומצאתי כל מחשבותיו
בריאות .וטובותY .
והמה דברי עליו
כזבים, ..
וימשכו דבריו מאיש שינה
וכעי ,
וימררוהו
ורובו בטענות חלושות דקות ושדופות קדים ;
עלי נהפכו *ירי ני אראה שגי יוני גאיות
וא שני עפריס יקומו לצחק על הנשר הגדול
נעל הכנפיס —
לכן דברתי כלבי להוציא
לאור משפטו ,
אני אעבוד לל טובי וארד
להצילו מיד צורריו ה^ ומצ״ס אותו ! ״
ר׳גוד
חכר שמונה פדקיס למ״ס אבות בלשון הגרי
והרחיב במ״ס
הזאת המאמר להיותו יקר?
בענינה
מפגי שהיא
מדברת במידות האדם החשובות
והישרות והאריכו לדבר בהם ולהודיע איד אפטר לאדם
להרגיל עצמי במידות הטובות דע שישובו יןנין חזקה
ויה• ה קבועות בנ׳פשו " וכאשר ראו חכמי לונ״יל ( לא
ידעתי לכוון אס
הוא  Lyonהנקראת על שס אמחוז
 Lyonnoisהיושבת בירכתי יס האנ״״עי ; אז אס הוא
 Lumviiieקרית מלך מלפנים מונחת
בפלך Lottringen
ישני אלה הערים נמצאים במדינת צרפת ) פירש ואת
.־׳•:שנה זהריי־חיס אשר הקדים הרב בביאורו העניניס
•זשי
מהחכם הרב
שמואל אבן תיבון להעתיקו "
iv■0
■* שדברי הרב נחמדים מאז ומזוקקים
שבעתים,
ר<!  /״ .ריי משחן והתה פתיחות לכל באי שער החכמהt
והנה מעצמות תכונת נפשי לא מצאנו ידיעה יתירה
זולתי ממה שנדע ונבחין מתוך חבוריו יען מחשבותיו
ופעילותיו יחד יתלכיי ולא יתפרדו וזהו דמות האיש
הישר שפיו
ולבו שזין והמה דומים לראי מוצק כן
יתגלה ויתראה מתוך
תמימות וטוהר מחשבותיו רשמי
«חרוטי פעולותיו אשר עשה בימי חלדו  /לכן הסכמתי
להעתיק פה רק פרק רביעי :
׳*

הטעשי® טובים הס המעשים

השווים

האמצעים בין
שתי

תוספות
ה״א • מה ס
הקצוות ששתיהן עד
שעי
זה״צ חסרון ( למשל הרבות צדיןוקג מכלי בחינה
הוא פזרנות וקפיצת הידיס היא כילות והממוצע הראוי היא
נדיבות שיעיין למי ומה ומעי וכמה ) ואמנם ישיבת
באמת הממוצע ואליו צריך האדס לכוון  ,וכמו
על איזה צד
נראה
כשיצא משוויו
שהגוף
שישתוו?
דע
בהפכו
כנגדו
ונעמוד
כסה ,
מן ההפכי ונעשה מה
ידינו
נסלק
ואת״כ
ומה שעשו
כן נעשה במידות •
&יעמידהו ,
האחרון I
החסידים הקדמונים לנסותם אחרי קצה
ולבוש הצמר והתבודד
בצום
כמו
לפעמים ,
לא עשו דבר מזה אלא או דדן
במערות ?
רפואה או להפסד אנשי המדינה  ,וכאשר ראו
החכמים בעיניהם שהחסידים עושים אלה הפעולות ,
כוונו
כוונתם חשכו שהם סוכות ,
ולא ידעו
אליהם בחשבם שיהיו כמותם  ,ויענו את גופם
<יתשבו שהם קנו לעצמם מעלה ויודה טובה
( כמו שעוד היום
אל השם
יתקרבו
ושבזה
המסגפים גופם ומונעים מעצמם
רבו הכסילים
ואומרים כלבבם
אפילו ה ענג הראוי ומותר ,
לעלות
וזאת המסילה
הלא ה׳ צוה זאת ,
השחימה ־— ויש חישב לאבד עולם שכלו טוב ,
וחמודותיה למלאכה כמבזה ונמס ,
ויבזה תבל
יושיעני , piוכאשר
ויאחר בחלקות לשונו מה
הגי׳ע עתה להגשא אל המנוחה ואל הנחלה ,
אז הוא נמהר ( פוחז לשאת משארות העולם
ולא
וחמודותיו צרורות בשמלתז על שכמו ,
יעצמו הגשם לקחת מלוא חפניו כל אשר יוכלון
שאת  ,וכפיו ידבר מלכי ואלהי מה תתן לי
ואנכי הולד ־־־־ ) והס לא ידעו כי ילכו ארחית
וכמו שמצינו
הפעולות רע ,
עקלקלות ואלו
שהש״י ענה ע״י נביאו זכריהו וצוה אותם ביושר
להם1
וכה אחר
ובמעלה לבד לא בצום ,
ונו" {הצם צמתגי
וספוד בהמישי
כי צמתם
אני ? וכי תאכלו וני תשתו ונו" — כה אמר
משפט אמת שפוטו וחסד
ה׳ צבאות לאמור :
ורחמים עשו  ,איש את אחיו  ,אלמנה ויתום
תעשוקו #ורעת איש את אתיו
גר ועני אל
אל תחשובי בלכככס * והאמת והשלום אהבו  I־־ל

\1

m

'

תינה
אהיא
ושזבת
זני»

,

ז צ7

ישתווה:
מ:
שעשו
חרון ־
;תבודד1
דון
־ ואו

:w
m

: , pfa

טוב?
היום •
צמם
לננס ־
לעלותi
טוב ; ,
נמס« :
!נאשרI
תלה< ;
עולם

לרוב

אכמתו ובקיאותו
אהוב ־לכריות  ,וימצא חן בעיני הפולט ן
 4שר במצרים ויקת אותו להיות ל 1לרופא ,
ובהיות
ם! ה הדבר טבעי להיות אומן שונא אומנתו ,
לכן
גס הרופאים כראותם את כבודו ואת רוב
גדלואשר
גשאו
השולטן
ויקנאו למשה
זישטמוהו
והלשינו
עליו
שערב סס המות בתחבושת אשר עשה לו בעת חליו,
*השר
בחסדו
ובאהבתו
אשר
אהב אותו לא רצה
להאמין ולחשוד אותו בכך כ״א גמד בלבו שהרופאים
לשנאתם אותו העלילו עליו להדפו ממעלתו ,
עכ״ו
להיות יוצא ידי • חובתו להראות כאלו רוצה לפסוון
עליו הדין צוה להביאו לפניו ,
וירמוז לו שימלט
ימהר על נפשו ויתחבא ,
או נס אל מערה אתת
בכברת
איז
הסמוכה למצרים ושם
חבר
ספד יד
החזקה בלשון עברי צח וחברו י״ב שנים אחרי פי׳
המשנה והואד' חלקים כוללים י״ד נזפר״ק והספרים
גחלקיס להלכות רבות
לע
כל הש״ס והדינים והמשעדס
*החוקים "

חמימה בדף הסמוך •

ולא

ונלין ־
תן לי :
אוחזת
מציני
יזהר ;
להם:
מתניי .
;אמר
וחסל .
יתיס
אחיו :
ו

מג

i

מ
בידיעות רכות , .היה

הולדות הזמן
ה
כקורת ספרים חדשים
ח זו *
חנה

 0די? .

באמת האריך המחבר למעניתו  ,ושנת מה שאמרו
מ״זל
לעולם ילחז אלס כדרך קצרה  ,והפתכש
בהרבה

בהרבה דלתימוי^ בעכין זה  ,קול דברים אנחנו שומעים  ,ופמונפ
ביאור איננו רואים  ,זיליבי קול  ,ואס חפצנו להעפיק אפ
כל דבריו הארוכים  ,יהיו למשא וטורח על הקורא ע״כ העפקנו
לכד פמציפו ושורש דבריו בדרן קצרה  ,זעפה נשפוט עמו ,
נחקור על דבריו ונשאלה אפ פיו  ,על איזה אופן פהיה ההסגה
או העפקפ המעמד לאחור ? אם באונס או ברצון ? או
בסיבה %ואס שלש אלה יעשה ול האס לשבח או לגנאי ?
בהיויג כי ספס המחבר הוראת .שורש אחרבאמדו שהזנת לע
יצד ההסבה מבלי לפפ טעם לשבח או לפג® כאשר פאופ לענין
הזה ? ומה שהניח והוראות .שורש מהמה לשבח ושורש בושש
לגנאי  ,נשאל עפה על איזה אופן יורו ביחוד אס בסיבה
אס ברצון או כאונס ? כיון שהוראת .השרשים השלשה יחל
מונחים על כל מיני העכבה למשל המעכב לצאת , .המעכב
לאכול המעכב לשלם  ,המעכב לדבר וכיוצא כזה רבוע  ,איך
נוכל לספוס הנתפס זלהספפק בלבד בהוראפס לשבח או לגנאי
כי ביופר ראוי לנו להספכל על במינפ הפעולה אשר ממנה
פצא העכבה  ,והסיכופ החיצוניזפ המחייבים אופה ,כמו
למשל שיש ביד איש אחד לשלם חובו והביע הזמן לשלם,
ובכל זאפ מעכב  ,בעבור שזאפ מדפו לבקש סיבופ ועלילזפ
נדי לעכב  ,ויש שאין לו החדה הרעה אן־ נפעכב ועבר ומן
פרעון בעבור סיבה שהוצרך ליסע  ,או כפל למשכב על ערס דזי
וא״כ אונס חולי הכריחו לעכב הפרעון ולפי דעפ התחברבא<1ה
מלה נשפמש על השני העניניס האחרונים אס במין בושש הוא
לגנאי <fואס הסיכה או האונס מזנעהו מה בנאי יש? ואם
כמלפ מהמה הוא לשכת  ,אס באמפ הסיכה והאונס הכריחו
לעכב הפרעזן מכל מקום אין בו שבח ? ואס במלפ אחר?
לפ״ז לא נדע מאיזה טעס עכב  ,כי היראפ אחר יורה לבד
שיש שימי סדר ? זכהיזפ שכזזנפו בחקירפ השרשיס הנרדפים
שבעבורן הוצרך הכפוב
הוא עני; הדעפ המבדיל ביניהן ,
להשפמש בענין זה בשורש זה ובענין אחר בשורש הדומה  ,כי
אין ספק שכל דברי הפורה נכפבו בכוונה נפלאה והמליצזפ
שקולופ ולא בהזדמן כדברי חיל  ,אך יסולפן בדעפ קדושים,
(דוח אלה י דבר בם  ,זעפה נראה ונשפעה יחדיו הכפוביס
מהמהובושש  ,אס יפאימז
אשר נזכרו בהן השמופ אהד
כהוראפי אשר הניח המחבר  ,או אס הס סופדים ומפנגדיס "
כפיב אס יפמהמה חכה לו { חבקוק כ" ג,׳ ) זזה נאמר על
המשכפ הגאולה שאע״פ שעוד יתלופו עידן «גידניס עד בוא עפ
מועד,

בט
מועד , ,אל תתיאש מחנו כ״א יבקוה אל ה׳  ,והוא יביא עת
מהמה אס
לחננך ויקום יירחס לגאול אומן  ,ונכתב מלי /
כהודאת התחכר ה״נל שהוא לשכת מה שכת יש בעיכוכה ?
ולפי הנחתו יוצדק לכתוב מלת .אהד  -ומה שנדתק בפירושו
על פסוק וה׳ הסיגה מפני שלא הכיח ההוראה על נכון -
(יתמהמה ויחזיקו האכשיס בידו וכיד אשתו וכ״ו בחמלת ה" עליו
(בראשית י״ט ג") מה שבה יש כעככה הזאת ? אדרבא גנאי
הוא שהיה כמצחק כעיני אלה קטני אמנה  ,הרעה אשר יביא
ה"  ,ולולא בחמלת ה" נצלו yקי עתה יחדיו יסופויתמו [ —
סיף כל דבר שהמחבר לא ירל לעומק תכלית ההוראה האמיתית
בעכיג הזה •

1ף

באלההשמות

דרך׳  /אררחוכ״ו"העניו הכללי
"הוא הקו היוצא מנקודה לנקודה שיתנועע עליו המתנועע
״כדי לעזוב נקודה אחת ולהגיע אל השני ,והוא
"בבחינת הגשמיים אותו התרחק המחצע בין נקודה
״לנקודה שהוא כעצמו ההתפשטות הגשמי בפועל  ,או
"המרחק המוכן לקבל התפשטות גשמי שכין נקודה
" !נקודה ; ובבחינה העיונית הוא ג׳י׳ב אותו ההתפשטות
■  -כי שס
"  :מחשביי היוצא מציור לציור וההבדל ביניהם
" דרךהנחתו בדרן כלל לע הקו המוליד מנקודה לנקודת
■ » החפן ,דהיינו שהמתמעע על אותו הקו הוא מגיע
*אל נקודת תפצו אלא שזה אפשר שיהיה ישר ובלתי
ושם אורחהנחתו על הדרן־״הרחב
״ישר ןל׳ו —
"התוכן ומופקר לכל והוא הדרן המדיניי הנעשה כהסכמת
"טובי העיר והמדינה להיותו הוכן לכל עוכר ושב
" ( העער שטראסע ) וכ״ו ושם דרן סתם תליה אמנם
" על הדרך הכוחני שהוא הקו היותר מוכשר להגיע כו
"מנקודה לנקודה ויהיה רחב או בלתי רחב ואפילו כחוט
״ השערה יקרא דרך  ,אמכם ש.ס ארח הנחתו בפרוטרוט
דווקאשיש מ תעכיר לרכיק
"על הדרך הרהב
״1
״ברווחה —

בלמי שיעיין בהמקראות שכתובים כקן שמותדדך ואורח
יראה ברור כשחש שהמחבר שגה בתאה ,וישפוט משפט
קעוקל בהוראת השרשיס' האלה  ( /מי יתן ונדע מאין לקח זאת
ששם
I

ששס דרן יהיה אפילו נחום השערה  ,זש ' 0ארא על הדרן
הרחב ? אדרכא הכתוב ;ס יעידון יגידון ההיפך ששם דרך נזפל
על המעברות הגדולות וההתונייס המגבילים אל נקודת החפץ ,
ושם ארח יונח לע השבילים והדרכים היוצאים לצדדין לכאן
ולכאן  ,אמנם שניהם הס המוניים ומוכקריס לכל כחזקת כל
הדרכים ועל דרך ההשאלה נאמר על החוקים והמשפטים
תכולים שחייבים בהם ההמון כלו כקטון כגדול  ,דרך ׳
'ועל המצות הפרטים שרק המשכילים בעם ליחידי סגולה חייבים ,

אורח ,כמווהלכת.

בדרכיו ושאלו חז״ל איך

אפשרללכיג

כדרכיו ? כי האלהים בשמים ממעל  ,ובני אדם בארץ מתחת ?
והשיבו  ,מה הוא חנין א?׳ אחה הנון " ולפי שא?זר הכתוב
בדרכיו ולא אמר בארחותיו ? אלא שכוונת הכתוב היה לחייב
את ההמון כלו  ,רק ההליכה בדרכיו דהיינו ההעמדה ועשיית
המצות הכוללים  ,החנינה החמלה האהבה וההטבה וכדומה
אולם הפרטים ודקדוקי מציע שהוא סעיפיהם למי למעי וכמה
וכדומה מחקירות העמוקות הנשגבות ממחשבות ההמוני  ,אינס
חייבים בהם  ,כי בזה יבלאו זמנם בחקירות .של הכל וימנעו
עשייתם  ,כי לא המדרש עיקר אלא המעשה כמו שאחר הכתוב
אשר יעשה האדם וחי בהם • וכן כל ארחות ה" חסד ואמת
רצ״ל אפילו הפעולות הפרטות עסוייס בחסד וסמוכים כאחת ולא
יהיו בלתי מכוון ואמר ארהנת כי האדס יראה לעינים ובאחת
נגד עיני ה״ כולם דרכים  ,ואין פאן ' המקום להרחיב  ,זולת
חפצנו להראות שנטל אשורי התחבר מיני אורת ההוראה*

מעופף "הצד השוה שבהן היא התנועה הגעש$
לף עד פורח
"באויר שאין הגשם נשען על הארץ בהתנזעעו (פליהן)
"אמנם שס עוף הנחתו ככלל על כל מיני ההתעזפפות.
»בין מלמעלה למטה ומלמטה לתעלה ושס פורח
״הונח בפרטות על התעיפה מלמטה למעלה וכ״ו • ״

נראהלדעתינו שאין שמות האלה נרדפים לגמרי ושםפורת
אינו מלשון התעופפות בלשון עברי ( זולתי התרגום
יתרגם על כל עוף יעופף דפרת באוירי ) כ״א מלשון צמיחה
זהתגוללת הגשס״מן קפולו (קיימן  ,אויפכליהן) ונקרא העוף
הרך אפרוח (קייכל ) מפני שזהו התחלת צמיחתו מקליפתהביצה ,
׳מה שנאמר (ביחזקאל י״ג) את הנפשות לפורמת  ,לעי דעתינו
הוא

הוא כמו הוראה מהופכת  ,כמו מלת שורש שהוצת על ההתחזקות
השורש (איינוואירצלען ) ועל עקירת השרשיס { ענטוואורצלען)
כמו כן יהיה מלת פורחות דשס (.פרכליהן ) מעטן הכיחוש
וההפסד  ,וכל הפסוק הזה יורה שמלת פורחות נופל על האבדן
הנפשות כעת יקת ה״ נקס מהם  ,על כי התעו את העס
נכזכיהס  ,כאשר יראה המעיין שס * אמנס שמות רחף דאה
ועוף המה נרדפים יתד י
?ף  fpע״כע גס ברה  ,המונת כשתופס הוא הפרידה תמקוס
"סכנה ע״י תטעה גשמיית והמבדיל ביניהם  ,כי שס
י•

«ברח הנחתו

על

פעל

הכריחה

הנעשה

בצנעה וש®

״גס הוראתו על הבריתה המפורסמת לגלויה' ז״נו
אס ־
אמנם כניס דברי המחכר כענין זה אך יש עוד
הבדל אחר ואמיתי המסכים להוראות סשרשיס הנזכרים
יותר  ,ועל ידו יבררו ויתישבו המקראות על אלפטס כיותר נכון ־מלת ברה הנחתו על הכריחה הרחק מאוד  ,ואפשר שלא
♦שוב הבורח עד אחר זמן מרובה  ,ומלת 1ס הונח על ההתנועעות
'ממקום הסכנה לבד להנצל מידה  ,ובאפשר שישוב מיז
הנס  /ואס לא ישוב ת״מ הוא טצל מהסכנה *
וממין הראשון ויברח משה מפני פרעה שברח ממצריס לגמד
ולא שב עד אחר ששמע שמתו האנשים * ועם ויצא החוצה
אצל מסף שנס רק על פט יזיז להנצל ממקוםהסככה  ,ואולם
שב מהר  ,ועל כן השתמשו ג״כ במלת נס אצל ערי המקלע
להורות שטסתו יהיה למען ינצל מיד הגואל זא״כ תמיד נתקשר
שני ההוראות יתד עס הפלטה או הצלה  ,וחזה כגזר הוראת
מנוס כיוס צר לי  ,כמו תחסה וההגנה והצלה וכן מן גערתך
ינוסון  ,ע״ד מליצה כי לא די כבריחה לכדה כי אנה ילכו f
ואנה יברחו ? א״כ יבקשו כנוסס ג״כ תכף מקום סתר ומחסה
להסתר כיום אפו  ,ואף כאמת יש גס טסתס הכל  ,בהיות
לה" האח ומלואה  ,אמנס אמר ע״ד מליצה • וכן ונסו
הצללים מפט כשורות השמש עוד ישובו  ,וכן וינס יותס ויברח
ני מתחילה נס רק להנצל וכאשר כא כמקום תחסה ומסתור
ברת הרחק מהעיר לגמרי  ,וכן כל טסת מלחמה שהיא לכדu
לשעתו ״ להנצל ולהחסות  .ומה שהשתמש הכתוב כמלת ונסו
יגון ואנחה נראה לדעתנו מפני שאפשר שישונו כחשר יחטא העם
או שהתפעלמת האל! נטועים בנפש האדם ולפעמים יסבב יגון

<א*וה

!

ואנחה ע״י ממתיו הדעות , .קנאה־שנאת .חנס וכדומה  ,וא״ב
סס תלויים מהסיכוי  /החיצוניות וישתמש ונסו כאן על ההעדר
ויעמוד נוכח ששון ושמחה ישיגו כשזה בא זה נופל " ועתה
נחסוס לעינו מדבר כי נבר הארכנו כיו/ר מהראוי  ,וטרס
נשים קנצי למילים צשתר את פני המחבר  ( ,בהיות שכוונתו
לטובה ולהועיל לגו בהוראות השרשיס  ,המתפשטות על יסודות
התורה ופינותיה  ,וכאמת החל רה בענין זה רבת התועלת,
לו היה זהיר מהאריכות שלח לצורך« כפילת ענין אחד הרכה פעמים,
והיה מכלכל דבריו במשפט המל צה וכלשון צת ונקי שיהיה ערב
מל נפש הקורא ונקל להבין  ,כי אז לא היה הספר כל כך
גדול והיה תועלתו ג״כ יותר מאומת ומשובח ) שילך עוד בנתיבותיו,
ויארג יריעותיו בחיטי מחשבות נכוחות
וכגכור יריץ ארחו#
למבין וישרים למוצאי דעת*

חמדאשר

ואתםהמתנדבים כעסשמעו  ,האזינו בתורי
תכאה חפצתם ותיקר בעיניכם לדעת ולהכין דבר,
אתיו וחסו תחת יריעות
כחקרא מפורש ושום שכל ,
משכנותיו  ,בואו כצל קורתו והשענו תחת ען דעת השרשיס  ,י
אכלו תפרי מגדיו חדשים  ,ותעלוזנה כליותכם לראות כי לא
אלמן ישראל תלמודי דרכי הלשון ( אכל אשימיס אנחנו מבלי
לתת יד למניה  ,לחזק את כעליה ככסף  ,להקים עמודי
החכמה והלשון  ,ע״כ היא בזויה  ,ושממה מאין דורש  ,יורישוה
לשונות אחרות  ,והיא מעפר תשת אמרותיה  ,וכמרר תתן
קילה  :חנוני חנוני אתס רעי ! — — ) לכן תנו כמד לחכמה,
קנו במחיר בינה  ,חזקו נא תא ידי המחבר  ,שיוסיף אומן
להוציא תעלומות לחודיו לאור ,יפוצו מעיינותיו חוצה #
להפליא עצה ולהגדיל תושיה וזכות הרכים תלוי בכס ני יקוייה .
ומלאה הארז דעה ן

מי־־נ•

ן

