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 .. תם יעקב רבינוהכרעות
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 -. התוספות.מבעלי

 . מנחם מחברת למפר שני חלקוהוא -'

 ותוכחות ריבות ברברי לברם בן דונש הרב ה"כם התקומם הזה תשובותבספר
 לימודים כמה להרוס הקשה בזרועו והתאמץ מנחם הרב מחברת ספרעל

 וההשגות התשובות אלה כל ועל , הקרש לשק דקדוק יסודילפי
 מלהטת וילחם , האמת קנאת תם יעקב רביתקנא

 כלם על וכמעם ודעת, בהשכלמנחם
 , מנחם כדבריהכריע

 שונות העתקות שלש לפי ראשונה עורה נדפסו האלההתשובות
 ' וליידן ואוקספורד לונדון ערי באוצרות בכתוביםהנמצאות

 . אוקספורד יד מכתב נדפסווההכרעות

 לבאור רבות העטות תוספת עם לרסוס ערך גלםאת

 . פיליפאווסקי צבי ר השלםהחכם

 רוקעם לזב יהודה ר, הננצרים החנם'ם סאה ור"ח דונש כנחס הפחברם לשלשה וחקורם הערות על.הםונלוו
~'yQ 

 ,לונרע
 , רם", סריקפורט טעה ק.רכהים רפאל ור,

 ישנים מעוררי חברת בפקיתדפס
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 1,י,גנורג ג4ןייגרז,
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 . המבקריםאל
-
 ןץ קל'מו אם שוה-יעי

 מט!ן'? ווקף הוא כןועטים פתרת או ~ןפ,ן ;דברוננשמם
 קניר,ן טמטמו טף ! קרקדשל'גל
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 המעייךהקדמת

 ולכלות להחל כה ער עזרני גי "יברוך
 1תש131ת , מנהם כלחברת הספרםשלשת
 דגר לא כ' , תם רבינו והכרעות ,דונש
 הטורח אל לבו את הקורא גא ישם , הואויק
 להיוות המלאכה ראשית , בהם לי היהאשר
 ובגל אחותה אל אשה העתקות וארבעשלש
 השגויס ככוכגי המסרים שגיאות רבו מהןאחת
 הדקדוק בעניני החיגות כל כ' , שנית ,לרוג
 נהם אין נוקרו אשר איתן ואף . מנוקרותאינן

 חם רבינו. סהכרעוח הנה אלה כל ועל ,מחום
 בידי עיתה לא כי , היה.לפנ' אחת העתקהאך

 אוקספורד, העהקת מבלעדי אחרה העתקהלמצוא
 לאמום ההכרעות-וכד' בין להכריע ליוהיה
 עינו ישום משכיל הקורא פני את אחיהדבר'
 , לירן תם רבינו בכ"י הנוסחאות שנויי לוחעל

 י וק"ן ק"ו ק"ה רף המסר בסוף ערכתיאשר
 שהיא מפני , האחת ן סנוח לשני ואתועשיתי
 רציתי לא וא"ב , נירי יהירה העתקההיתה
 המשובשות זהנונווקאו' כל את הקורא גוןלהעלים

 בהגהתי נכשלתי אס אמרתי יען , בהוזנכוצאות
 להיטיב ידו לאל יש הנה כראוי, הספר תקנחיולא

 גורל rrn כן לא , יבחר אשר אחולקיים
 שיש לי היו כי , דונש ותשובות מנחםמוקברת.
 , לי און מצאח' אשר שזנוח היעתקותוארבע

 האמחה, הגהתי על הוא גם 'סכים אםיהש:'ח
 ולא , בה יגעתי כמה ער וישגיל יגיןהוא

 כל אחרי שנס .מצא אם ונבקר כל עודיאש.מנ.
 מעט שגיאית נשארו עור והתאמצות'והשיזדלות'

 אוחס ושמחי נאשר , למאחים או למאהאחת

 הארס גינוווק אין כמעט ני , ק"ח האחרוןגדף

 ראשונה נהדפיסו הטעית מןלהנצל
~DD 

 מהוך
 , נונתי נואות כנזוז עליו עברו אשר יפון ידכחב
 לא זה ונם , פעם אוגר סענ( כלי אל בוכל'והורק
 ל' ה.ה הסופרים טעותי זולת כי מזכרונוימוש
 השים תעלינה טרם הפועלים טעותי גםלהגיה
 שלס אם בזוח ידעתי הנה . הדפוס מזבחעל

 לא כי , הזכרתי אשר כל את משכילהקורא
 , ואשם ביטאת עליישח

 דברתי נבר ם ח נ מ ת ר ב ח מ סטר דברעל
 קוראיו את והורעתי , שם בהקרמתיברחנה
 זהישניכ! המעת,קיכ( מצד קרהו אשרמכל

 כמתכונתה לעשות הקז הנכון ~מן ,והחדשים
 אמנם , תם ורבינו דונש ספרי אורות עלגם

 כל כי "ומר ונכש , ואת טעשות הפעםחדלת'
 את גם קרו מנחם סמר את קרו אשרהמקריס
 ישן יר כתב כל מקרה כן ובאמת , רור"תסמר'
 דביים טהוסיף אחור אסוג לא אולנ( ,נושן

  לדעתי להיותם . האחוונים אלה עי גסאחדים
 ספר' קורות אוזרי 1ד1ר,4 ונוקר לכלתועלת
 , הקרכוומםחככויכו

 מעתקתי ואונש מהשובח האחתהעתקה
 וה" , ,ע"א לונדון דעיר מוז,אוםבבריטיש
 חשונה שהיא ואלד כערוער מהשונתהסרה
 ת בו ד ק ה בה חסרה וגם , הספר מןקל"ח

 אליה ומלבר , 11' ה' ברף הנדפםח ש נ וד
 , עתודי , קפתי דזררן, חשובות 3הנשרשו

 , מאמרים הרבה ושר . מה , הווים ,הדה
 שתי נערך מעותיה אטנם , וקצריםארוכים

 , מעמות אחרותההעחקיח

 החכם לנו העהיק אשר היא השנ.תהעהקה



הקדמה
 הנמצאות העתקה ריתוך גאלדבערג דובר'

 תשובות נשמטו בה , אוקספורדבאוצרות
 הרבה בן גם בה ממצאים , ובצוק ,יצהר

 לחטאש , ורעושם הרוסים , מקוטעיםמאמרים
 , הרואים עיני 'כאיבר ,ולפשעיו(

 החכם העתיק .אשר הש השלישההעתקה
 הנמצא' העתקה מתיך תר"ז נשנת דוקעסר'"ל
 ההעתקו' משתי גרועה היותי והיא , ליינןבעיר

 ר' החכם ביר ה'הה ההעתקה ה'4, ,הנזכרות
 אם אגזם ולא , דמ"ן במ"פ קירכהי'םרפאל
 כשמוע וקקי , למאה עשרים טעוחיה כיאומר
 חשובית להוציא נפשנו אח יש כי יפאלר'

 אלי משלחה רגע אף אחר לא , לאוררוגש
 מתוך , מבורך שמו יה' , לעור לילהיות

 ועע טרח איך והתנינ:תי רא.תי הזאתההעתקה
 העטה דבר בכל והגהה , נלימודה ינו'החכם
 אל קלע מקומות ונאיה ,  מגעה שידוער

 באפשרו היה לא וברובם , החמיא ולאהשערה
 , מתוקנות בלחי השגיונות, והניח כלבבו,לעשות

 אשר הא.ש הוא מי כי , אתפלא לא ואחעי
 יש ויברא ,  לכווה  ברוניית חיים רוחיפה
 אשר וכמפואר החנכו הראב"ע הן ?מאין

 דונש כחב' על אמר כבר , ליה אנש וא רןכי
 : וז"ל 1( ע"ב י"ר דף יתר שכנועבמסרו
 ההשונות ספר וה , המחבר אברהםאמר
1'lDnW'בארץ מצאתי , דונש( יהוא אדונים ר 
 מנהג כי , הרבה סתר פעיות בו והיומצרים
 הכבחב ס' יברקו שלא האלה במקומותמחברינו
 טעה הראשון הסופר והנה ,מהספר

 ויוסף /
 יובל שלא עד , פשע הראשון חטאת ע5השנ'
 השוכן והטים , ז;ג(פר כו:טיבוס,' לז;גצלניאדם
  גם-ההעהק , רחשיו כרוב כלנו עין ומא לברועד

 יין לבים מימים היה הספר זה ממנושהועתק
 חהוך ותייר אוח'וחיו מתנארים לאנושן

 ולא לתקן טרחת' והינה , משונשתוהכתיבה

 ספרים מגיהי ה"ה ולו . אלף מני אחתתקנתי
 , מאר ושכרם טרחם הרבה הנזיתבלשכת

 כחו אבנים כון אשר הגרול הענק ואס ,עכ"ל
 טחנו אשר , בזמננו :אמר מה , כאחאמר

 ! נשנינוכחגבים

 לספר בהקדמתי לרוגמא הבאתי ככרהנה
 א.זה הדפי10 אשר אחד'כם מאמריםהמחברת
 ובילע, ווין סחנרת נ"י מתוך ומגינוונחכמי
 ועל 'שרכז 'ר כתב' ומצג מעטר עללהשכ.ל
 להחבם גם קרה וכואח . לאור מוצטויהסהשערות
 בספי , יתך שפת ספר בהייאת ל.סמאןדוקטור
 רוגש מתשובות א.וה הנז' החכם העהיקההיא

 למעלה, הזכותי אשר דוקעס רי"ל הח' כ"ימתק-
 הנכיר אשר דונש של ההשובות מן גאזההניגעות
 את נחמד קורא נא שים , 'הר בשמהדו-אב"ע
 הח' הצחיק אשר דונש החשיבות על ולבבךעפיך
 , יח , יר , ג סימן 3עו5 ג5 בפירושו שםל'סמאן

 אחם מהשחך ו%, מה, סב, מא,מ
 השתומם כמוך נמונ' לפניך היום הנדפס אתעם
 הח' כי היתכן : נמשך את והשאל , המראהאל
 נול געט חרם אשר את יתומו הביןהזה

 כי בצע מה אפוא ו4ל'כ ? אחרון לרורועופרת
 בהרפסת , הקדמונים המחברים אחינו אחנחרוג
 בהדפסהס זתכו71(יף וכל ? מתוקנים בלתיספריתם

 1 בכבודם גורע הוא כי נפשיחי
 ע"פ נעשה ר"ת ההכרעות מפרהעתקת

 ואחרי . אוקספורר בעיר רגרגאלדבערנהחכם
 כל ש וחזרתי ההיא לעיר ה-דהי מלאכתוכלות

 nrm או הניסיר ששר מקוכם וכל ,ז(העחקה
 אף בכמה הואת ההעתקה . ותקנת'.ביריהוספהי

 בשומו הקורא 'חנונן כאשר מרובוה טעות'האם
 בכל , המסר בסוף הנוסחאות שטיי לוח עלעינו
 מצאתי מאשר ומשלה טיבה ה.ותר היאזאת

 ורוגש מנחם ספרי עור ועץ . .שנ.ם 'דבכתבי
 . כראוי לתקנה הרבהנעורתי

 מההכרעות  הראשון בחלק יעקב אמרהמלות
 . דונש סתשיבות להפרידן כדי בעצמיהוספהי

 כיגוע( על רונש השיב אשר התשובותמספר
 ר"ת מכריע לא כוזבם שישו: על , וששיםכיאה
 כנשוה ועל , שנ':( , 'בש , יגע והם .כלל
 , 3קם , מנום , הוא מן ; והם כדונש הכריעעשר
 וההסו , הצן , 3שא , תאגלו אל הקנארצות'

 , גר תמרוקיהן כרמים , נמה ,ונתוחים

 ההשונוה .הר כל . ועל , 'עקנ עי; ,'עגנה
 , כבו:הסהכריץ

 , הר', שזה "ץרי'ם נחי ליפכאן הירש ובריאל חטם מהדורת1(



הקדמה
 ר"ה בהנרעוח היטב הקורא יתבונןנאשר

 כי יבין ולבנו בעיניו יראה , דונש תשובותנגד
 מגמתו כל וכי , חנם פנחס את ררףדונש
 ונאהבת לא , המחברת ספרו את להרשיעהיתה
 ההן מנחם כי בראותו בו, מקנאתו רקהאמת

 אח )הורות החל אשר ההם ב.מיםהראשין
 המגדל בנה לברו הוא וכ' , הקדש ללשוןהדרך

 נכוקומות שגזו QnJD כ' קה'וה ולו ,לתלם'ות

 ותחבילותיו, אגונן מעשה אם כי זה איןאחרים,
 ? גהשערתו יחטא לא אשר בארץ חנם הואומי
 כל מבלי המחנרת כמו גדול ספר המחגראף

 הכנוות אימוא וא"ב ן זולתו ס' או מאיש וסערעזר

 ש בוו ולשפוך נשפת'ו לחמוא ונבון 'שרלאיש
 Y1~QI ? בעיניו חן מצאו יא אשר אחריםיכריס

 ישפומו לב וחכמ' וואו ימים כי בנמשו שערלא
 כבר אמנם ץ יקום מי דבר לראות שניתםעל

 ע"כ , מותו אחרי הארי את משוין איןאמרו
 , ורוחה הצלה בזה אין כ' , בהוכחה אטיףיא

 מה וערמון ירא בראשו עננים אשר אישוכל
 , ענין בכל לו רב יריו וכי , כזנחם כחגרול

 , יקנין יו היו והחכמהוזזתורה


