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 רריפתח
 בו וללךא הזה המפר דלתי לפתוח וטדע חכטה אנשי רוה אתהרר
 בפתרון דברי רוב ילך ואל שמואל רבנו מחברו חבטת אל לבולתת
 לאור טחדש להשיא המלאכה אל לירטה הביאס המה הלךש,מפרי
 אלי. המע ומה ככה על ראיתי ומה הזה התורה פירחחאת

 רשביימ1( על הכתוב אשכם בלשון מפרי את לאור התניאימיום
 טעשיך כלה לאמר, אלי באברוהיהם והכותבים בפיהם האומריםרבו

 אשר התורה פירוש את עתה אתה והוצא ההוא הגדול האישלכבוד
 עליו לדבר החלות ואשר מהנבך בבית אשר היד כתב פי עללו

 להכיר יחפוץ אשר לכל ערכו יקר את לנךובים לריעועםולהראות
 הפץ-ש קוראי רוב וידיחו הלאו אשר הרבות הדפוס שמאותולהסיר
 אלי נךוב כי נסוגאי. לא אחור מריתי, לא ואנכי היום. עדההוא
 על עיני שמתי רבות שנים אם כי שנתים ולא שנה ולא טאד,הדבר
 בחורי להורות הטפרשים נרולי מורהטי כין לרששים דיקורהפירחי
 וללטרם  המוקי מפרי כפתרון דראשומם בו הלכו 44טר הדרך אתאטד
 י"י טלאכת מלאכתי את בעשותי ויהי  האמת. ובינת ורעתהבז

 בית ספרי בעקד נמצאו אשר היד כתבי במפרים ואבינהבאמונה
 ההם דפירושים בדפוס בא אשר עק מכשול כל הרימותיטדרשן,
 עשיתי גם וכן וגדול. קא קשה דבר כל את לברר ואדרושואחקור
 ואסיר גנרלים, פניו כסו קטשונים כלו עלה אשר רששםבפירהט
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 הזה הטפרמלאכת1'ן

 ואבאר אצבעותיו מעשה על הנמוכה והממכה הלוט פני שניםבמקב
 הבאתי הנה ועתה לבקעה. והרכסים למישור העקוב ויהי עמוק, דברכל
 אוהבי כל ולטוב רשביים לכבוד ברבים להפיצו עבודתי פריאת
 אורו שגיאות, הומרו שמואל, רבנו דברי ויתלבנו ההבררורעה.

 נדפסים גם אחרים ממקומות מיאירים כשמש מאמרים נוספומהשכים,
 אשר המקומות ושרש המעינות נראו שמורים, בכתובים 3םונכרים
 דברי ויבחנו ויקראו רכים יראו נדרש. ומתלמוד וממדרשממקרא
 הדעת. ותרבה אתם האמתרשב"ם
 אשר מלאכתי ואת הלכתי אשר דרכי אח הראותי טרםוהנה
 קצרה בדרך בראשניה נא אצינה רשביים פירוש לאור בהשיאיעשייתי
 אשר והמפרים אותו ומהקורות וממעשיו האיש ממופרת נודע אשראת
 את והיה בהם. עינעו האיר אשר הקרש מפרי פירושי רכיניהםכהב
 אשנה שגיתי ובאשר פה, אוסיף האשכנוי במפרי השארתיאטר
 דרך על שם עשיתי כאשר לדבר אכלה לא אבל לטוב,דברי
 בירב הורה אשר הלשון וחקי ומרעיו חכמתו תל רשב"םפתרוני
 עצם את הזה במפר רואות הלירא עיף הלא כהב. אשרפירושיו
 ילמדו ומהזכו עלי, הטובה י"י כיד שבעהים ומולקים צרופיםדבריו
 עבר. לשון ובחקי המנשא בפתרוני לעשות הגדיל אשר אתוראו
 בכל הצגתי הוכרתי אשר כמפרי כי בדרכי. אשנה שניתוזאת
 כל על עדים ואעד דברהי אשר דברי מקור מלמטה ודףדף
 בוה, נשנו רק אשר הדברים כל כי פה. אעסה כן לא הבאהי.אסר
 חנכם? דהדבריבמ שטנה ולמה נאמנה בעדות סם נאמנו כברהלא
 עדים כה בם לי אעידה עזם וכרונו בא לא אשר תדעו לכלואולם
 אביא לא ואת ומלרעדי דף. בכל למכתב מהתה בהערוהינאמנים
 אלה על בהוסיפי וולתי שם כתבתי אשר את הפעם שדבהערותי

 מדברי למדתי או מחדש הכרהי או שם שכחהי אשר עדותעוד
 נא יפתח דברי, כל מעור לדעת יחפוץ אשר קורא כל והיהאחרים.
 הנכון. מקומו על יבקיע שטר את ומצא האשכנוי מפריאת

 העתירן או כרכים הודיעו אשר האהובים הרעים לראשוברכות
 בכה ווה בכה זה רוחי את ויעירו ונדפסים כ"י ממפרים דבריםלי

 רשב"ם פירוש בדברי בם כהבתי אשר בדברי גם ולתקןלהוסיף
 החכמים המה ובהערוהי. אלה בדברי אזכיר כאשר לאור אוהובהשיאי
 שו"ח ור' בערלין בעיר אשר בערלינער אברהם הר' בריחיאמני



11,ר רשב"םמולדת

 ומורה רב ציעמליך ברוך ורר' ביעליטץ בעיר אשרהאלבערשפאם
 פראפעםמאר חביב ואחרק מינכען, בעיר שבתו לעת מרנכערג,בעיר
 עמלם בער שכרם י"י ישלם בודאפעטם. בעיר קףפמא דודר'

 ולהאדירה: תורהלהגדיל

 הראשוןהפרק
 אותו. והקורות ומעשיו רשבייםבמולדת

 לו היו לא רש"י כשם לכל המדע יצחק בן שלמהלרבנו
 בן יהודה לרי ותהי מרים האחת שם שתים. בנות אם כיבמם
 ממכת פירהט השלים אשר ריב"ן הוא לאשה. רשיי תלמידנתן
 התלבוד בספרי נדפסו ודבריו והלאה, ע"ב יפ מרף לרשיימכות
 מרים ותלד 1(. התלמוד למפרי תוספות כתב זה ומלבד בידינו.אשר
 בדרך וילך בתורה גרול חכם איש היה הוא בם טובי(. יוםאת

 אשר השנית והבת הלכה8(. בדבר  וישאלהו תם יעקב רבנוקרובו
 ויקח יוכבד. נקראה כי אומר ויש לרבים, שמה נודע לאלרש"י
 לו ותלד לאשה. לו רמרו4( מעיר שמואל בז מאיר ר'אותה
 ק. וטקכ הכמואל הנחק וששתם שם, אנשי כלם ויהיו בניםשלטה

 לפירחח תוספות ויחבר ריב"ם בשם מדע מאיר בן יצחקר'

 בספרו בוראפטמט בקהל ומורה רב קאהן דר' החי כתב אשר את ראה1(
 גראס דרי הח' כתב על, 2( - 181. בדף אשכנז בלשון הלל בן 'מררכי ריעל

 186 בדף הרביעי (בחלק בערלינער רר' להה' אשר מאגאצין הסתיבמכתב
 ושם ב,שטג. א,קנה; זרוע באור 8( - 180. ברף החמישי ובחלק 209ובדף
 דודי" "בן הוא אחי ופתרון יבא. טוב יום טל פוב ים ר' אחי תם: רבנוכתב

 ני בחלק הנקבצים בכתביו צונץ הגדול החכם כתב כאשר רביםכבמקומות
 הלתי במכתב כתב אשר בדבריו קויפמאן הח' ידידי זאת על ויעירני 1571.ברף

 אוסיף ואני 408. בדף 1880 משנת אנציישו נעלעהרפע נעטפינגישעדאשכנזי
 בלי גם רומי בלשון SOYOY וגם ffatef מלות תבאנה כי דבריו טלכעדות
 נקראת רומירו נם *( - בתו* או הדוד ק במראת Yatr#e~se מלתתוספת

 כרויהם רשי מושב סיר אל הקרובה הסיר %,6א4שנ והיא רומרוג, או רמרוגאו
t(Tfo~es)שלש מץ זו ומיחק ש%ע"עית%4ס( קנפניא בגליל צרפת בארץ ושתיהן 
 צירה ספר ובהקרמת למעלה ט"ב 218 בדף השלם יוחסין במפר ככתובפרסאות
 218 דת ראה א( - בטרלינער* הח' עליו העיר אשר זרח בן מנחם לר'לדרך
 הוא שמואל רבנו כי כתוב ובזה הדורות. קורא בספר עיא הי ודף יוחסיןבספר
 הקבלה. שלשלת בספר כתוב וכן אחיו. בקרב בשניםהנדול



 הולדו עת אביו. וביתאחיו7111ר

 אביו מאיר ר' פס על יצחק ר וימת זגףי(. לרש"י אשרדמלמור
 אבדן ועל עליו התאבלו אביו בית וכל אחריו יתומים שבעהרשמנו
 בשם הננובא הוא אחיו שמואל ור - מביניהם. תהיתוחכמת

 צרפת. ארץ בכל שמעו ויש התלמוד בחכמת מאד גדלרשב"ם
 ועל ארצו. בם בעיני מאד נכבד האגדה בדרך בינתו לרברבתם
 ספרי ובפתרון רתברית הלשון משפטי בדעת חכמתו עלתההכל
 בחכמת כי הדבר נכון אמת חין הברוצה* ישרה בדרהדגוש
 בן יעקב רבנו הוא הצעיר אחיו עתו בבוא מפו גרלהתלמוד
 רבנו או דבר הוסיף בלי יעקב רבנו בשם לפנים הנלךאמאיר
 לשח ואלמבידיעת תם. רבנו כל בפי נלרא והיום מרומרו3יעקב
 אחיו למעלת תם רבנו הגיע לא הכתוכים פתרון הבחכמתעכר

 צרפת בארץ ומנו מאנשי יעקב רבנו היה נופל לא כי וחףרשב"ם.
 מלאכת בהכירו השיר בחכמת עליהם ונעלה עברי( לשוןבדלרוק
 כל ואת בכל ההיא, בעת לבדם ספרר למשוררי הידועהמשקל
 הכפתרון הלשון משפט בסמק מאמריו חלק על תתעצב מכבדיונפש
 כחו יכיר ומי בהם. ידבר כן העם אחד כדבר כי הכרש.ספרי

 הכרעותיו ברברי ההלכה, בדברי להראות הפליא אשרוגדולתו,
 החמד על קוראיו ישבחוהו דונש. הבין מנחם כין היה אשרבריב
 ששקו מיד העשוק להציל מרוק בן למנחם לעשות חשב אשרוהאמת
 במטל ואם במרד ואם דרכה. תורה האמת אמנם לבראט. בןדונש
 על הראה וחלותיהן המלות פתרון בדבר מנחם, עם דונששטה
 בין ולהוכיח בעדו להגן לחנם תם רבנו וייגע מנחם שגגתהרהב
 בכל מאד השכיל הוא אחיו. שמואל רבנו דרך כן לא -שניהם.
 מאשר. תומכו וכל האמת, בעבור האמתלהכיר לבו מגמת וכל המכךא, וכפתרון הלשון במשפטי ידבראשר

 מבאר דבר תמצא ילא שמואל, רבב מלר מתי בבינתךושתה
 ומהיותו הכתוכים פתרון על רש'יי וקנו עם מהתוכחו אבל החג.בצק

 דוק' לט 128 ובדף צונץ לדיז' אשר געעיכטע צור בספר 32 בדף ככתוב1(
 על ההמרעה טפר א( נשאר זאת על לעדות 2( הלל.- בן מרדכי ר' עלקאהן
 הזה במפר דבריו מתוך תופש אשר הפעלים ותורת לבראפ בן דונש תשובותספר
 החכם לאור הוציא אשר הטעמים משפטי טל שירתו כ( והלאהו 88מדת
 עדות פ. על .חדיו בלטם אבן יהורה לר' המקרא טעמי עם רוקעם ליברי
 בחוורון האלבטרשטאם החכם וידידי 567, בדף געשיכטע צור בספרו צונץהח'
 126. ברף ה' בחלק קאבאקלהת'



(נ1 והשחרותהילדות

 רששים היה כי למדם לפניו2( הלכה דבר ופוסק תקשרי( דבריפותר
 הארצות נויי ימס אשר למחפר 1106 בשנת מת אצער רשע מותבשנת
 נולד הרבר, כן ואם שנה. וששרים חמש ועד שערים כבן בו,האלה
 1040 בשנת תולד רשיי בהיות 1086 ושנת 1080 שנת ביןרשב"ם

 שנה* וארבעים חמש בן ח"ד ולמעלזה מארבעים או ארבעיםכבן
 בן מאיר רי אביו ובדרך רש"י זקנו בדרך וילך הנערויגרל
 מי בעמקי ולרדת עבר לשון וחקי הקדש מפרי כינת לדרוששמואל
 ילך כל מצפותו. ולגלא מחשכיו להאיר והעצומים, הרביםהתלמוד
 אשר אצבעותיו ומששה אמו אבי חכמת אל בהבימה עינוראתה
 מפרי וכל דקדש מפרי כל כמעט בפתרו ברכה אחריוהשאיר
 ולנחרז מכשול כל ולהרים אבן כל למקל ישרה בדרךהתלמוד
 ומרחיב פירושיו כיראי עימ ומאיר אחריו, הנחשלים כל אהבתוביד

 פתרונים8( ויחדש בדרכו הלך רש"י חתן מאיר רי וגםלבותם.
 אל גם לבו וישח לחותנו אשר התלמוד מירוש על תומפותיוויכתוב
 מורי היו ושניהם ראשומם4(. ידעו לא עמוקות לבאר הקרשמפרי
 רבותי6(. בשם אותם קרא אשר לותיר חכמי מלבד ומלמדיו5(שמואל
 לא. אם אחרים מורים עוד לו ההיו בדבריו מופתואין

 הלכה מורה לשש ויהי ויתחזק וגדל הלוך שמואל הנערוילך
 הודה והוא רואות אמו אבי ועימ תלמוד ודברי מטמא דבריומפרש
 עמו. בהוכחולדבריו
 שמואל ר' ידי ותחקתה חתם מאיר ור' רש"י מות אחריויהי
 שמואל ויגדל מושבו. בעיר אשר וליהודים אביו לבית לראשויהי

 עוד וראה זקני. רבינו לפני פירשתי כך אני כתוב: ס"א קמה דף ראיתן בספר1(
 מהר"מ בתשובות 2( - 46. בדף תרלט משנת בערלינער להת' מובאוצר

 זקני לפני פסקתי נמצא: ע.ב מט גדף קריסונה בדפום קנט סימןמרופנבורק
 שמעתי כך כתב: ע"א עג רף בחרא לבבא רשב'ם $( שם.- טוב באוצר וכןרשע.
 פיזרו: בדפוס נוסף לספריה ליה אמר ד"ה בסוף סיב קמה בדף שם מרי;מאבא
 חלק סוף ראה ס'כ* רש"י זקני ידי מכתיבת שיחיה אבי מורי בפירושמצאתי
 רשב'ם 4( - בתרא. בבא למם' כתב אשר ראבעאווטץ להח' סופריםדקדוקי

 על ברשת מם' בתוספות ליאון שיר יקודה ורב מפ , לא ולבמדבר לב , כהלבראשית
 אביו אירוח על 208.-5( בדף ד בחלק בערלינער להח' במאגאצין גראס החי טדותפי

 זקני ומרבי : ע"א סו דף בתרא לבבא רשתים אמר אמו אבי ועל 8. הערה למעלהראה
 הוא אברהם ויוסף מצמא. בבבא זקני מרבנו שמטתי כך : ע"ב צו ובדף ; שמעתיזצ"ל
 שם כי יד. שסג סימן 9ע דף א' חלק זרוע אור ספר על להעיר נר'ו בערלינערהח'
 במאגאצין דבריו ראה אחר. שם הוסיף בלי רבי בשם זקנו רש"י את רשב'םקרא
 184. ברף שם בערלינער הח' הורה כאשר 6( - 183. דף ז' חלק לואשר



 תולדותיו האדם. בני מטשיבעת[]

 תם רבנו ואל אליו כתבו חשכנו וארץ ארצו יגדולי עמי. היהריב
 רבים מורה ויהי הת41ה. וחית משפט דבר לכל שקלותםאחיו
 אמו לאבי בתחלה קראו כאשר רבנו בשם ולאחיו לוכקראו
 סאו. עניו איוד שבואל רבנו היה כבדוהו אשר כבורו ובכל -רשיי.
 בזאת, ידו רפתה לא הכיר אשר אמת ופרבר אמו. אבי בדרךוילך
 אשר חמרו זה ואולם הכיר. לא וטים אמרתו ויבצע רצתוותתוק
 לעמוד התאמץ אשר בכל התורה. המורי החכמה רורשי עםששה
 לרעה. שמם הוכיר לא כתבו אשר הדברים על נאצה כדברינגדם

 וכטפשי הקרש בספרי ולחקור לקרא רשב"ם יגע אשרובכל
 עיניו עצם לא לפמה אשר החכמים וממציי והמדרשיםדוזלמור
 האדם בני מששי ארן ומלהבין משמוע המיר לא ולבולראתו

 ואת האדמה. על חייהם י% כל אותם הירות ואתותחבולותם
 עוברים ויתאים באים רבים אמו אבי בבית בשורי ראה כי לוהטזה
 מות אחרי ישראל את שפט הוא 3ם והוא משפפ, לבכרןושבים
 האדם בני עניני לרעת תם רבב הימהי כי הדבר שמת אמו.אבי

 הוה הדבר על שחוק בדברי לו ללעג שמואל רבנו מאחיוותהלוכותם
 כתב אשר מרדכי בהגהות שלעטטשטאדט שמואל ר' מפרכאשר
 ריווא. בדפוס ע"א נ4מ רף רצד במימן א' ws~* עירהביןלמסכת
 מה לראות עיני את רשביים פקח ודעת חכמה דבר בכלואולם
 בפתרון ולהשיל לעזר ההיא הדעת לו היות למק בארץיהיה

 עד דבר להכנס במרעו הגיע לא אשר הבכל והתלמוד*הכתובים
 אשר עד ההוא הדבר מלאכת אנשי פי את לשאול חדל לאעמקו,
 בקש. אשר את למעת ימואורו

 אותו הקורות כל את יחדיו חברו אחרים ולא הוא לאוהנה
 דברים בלתי לספר נוכל לא עמלנו בכל ואנחה כותו. ים ערמעויו
 שם. ויר שם זעיר אחרים בספרי או בספריו משטים נמצאואשר

 חטמה בת לו היתה כי ידענו אחת נודש. לא וכנצנץ רשבייםבס
 לבלתי החלב, ששות לעת אביה בצאן לראות יום ים ותצאמרונא
 בחלב טמאה ברמה חלב היו האראל מכס לא אשר ד,וטומריםתת

 הואת והעיר בצרפתי( אשר מנשם יוסף ר' היה בס וכןדרחלים'(.

 - 188. ברף ז בחלק לו  אשר במאגאצין בערלינער רח' כתב ק1(
 06צ. ברף ד' בחלק במאגאצין נראס החי דברי רבה2(



1(ל מוחו שות אותו. והקורותמעשיו

 היום ונקראת פריטי( המלך מעיר רחוקה פרמאות ששיםהיתה
 אחיו כתוב: לעת שמואל רבנן גר ההוא ובמקום scaeu),בשם
 אליעזר רי רעיהם אל מאיר ר' אביו בשם שאלה תשובת תם יעקברי
 רעים לרשביים היו פריש המלוכה ובעיר הלכהי(. כדבר נתןבן

 יהודה ור' אברהם בן יהודה ורן מתתיה ר' פריש זקר והםיקרים,
 ויעמדו הלכה בדבר ונען נשא ובפניהם יחיאל ר' וקרובו טוב יוםבן
 )ינא~א0[( להנדון בכרך תם ברבים5(. שם וידרוש עוד4(, ענוולא

 המקרא דברי על שם וישאלוהו מתגורר היה )"0מי1( אניובבמדינת
 לו אשר התורה בפירוש תמצא כאשר מטות מדר פרשתבתחלת
 לבריאת ותשעים מאות ושמונה אלפים ארבעת בשנת ויהיבמקומם.
 דרך העבור בחשבונות מאמר שמואל רבנו ויכתוב וארץשמים
 נהירים הכמי ובו כי נראה פירושו ומדברי המדעה6(. בחמשכלרה
 בדברי עדות יש כי באמרם אמריה ופתרון משה תורת דבר עלעמו

 יעקב מעשה ובהרשיעם דתנו בחיל טעם אין וכי משיחם עלתורתע
 ויתחזק רבות. וכאלה ממצרים בצאתם אבותינו ומעשה עעיעם
 ולתורת לעמו ויקנא ישראל אלהי לי"י כבוד לתת שמואלרבנו
 כן ואחרי בוש. ולא חכמיהם נגד בעדותיו וידבר בלבו אשראלהיו
 הכיר אשר את לעמו מלהגיד חדל לא התורה פירוש אתבכתבו
 הנוצרים7(. חכמי עם כהוכחובתבונתו
 בדבר נאמנו אשי הקדמומם החכמים הודיעו לא מותו שנתוגם
 218 בדף יוחסין בטפר הכתפנה העולם לבריאת תתכלה הזנתהיה.

 קץ לברר אם כי נשאר לא איפוא כן ואם ממארת. שביאההיא
 בשנת והנה חייו. בימי אותו מהקורות ה999ר פי על רשב"םחיי

 יב בחלק שט.ינשניידער להת' אשר בהמזכיר בערליגער החכם הראה כןי(
 - 5. בהערה 117 נדף ו חלק בהמוכיר צונץ החכם כדברי 2( - 39.בדף
 ראה 4( ע.ב,- קמח דף לראבזן העזר ובאבן תרטז ס.מן תם לרי הישר בספר8,

 העיר 5 בהערה 4מ1 בדף ושם 1. 4י בדף ד' בחלק במאנאצין גראם החכםדברי
 ע.ב. 128 הרף תעו סימן א' הלק זרוע אור בספר רשב'ם תשובת דבריעל

 בפירושו תמצא כן 5( -- ההוא. ברבר לכתיב הומיה 82נ בדץ הי הלקובמאנאצין
 178 דף שם ראה הדפסתי. אשר הנכוחה היד כתב לשון פ. על לה : יאלבהסלותך

 ושם 185. בדף זי במאנאציןחלק בערלינער הח' מכ"י כןהעתיק 0( - 14.הערה
 הצנתי אשר כ"י בלשון מט,י לבראשית דבריו ראה 7( - פלש. לאהמדעה
 כ"י כב,ובלשון ולדבר-ם יט,יט; לד; יא,ג. ולויקרא כ,יג; נ,כב; ולשמותלפניך
 כ,טז ולדברים כז,לו. כה,לא; לבראשית הערותי ראה ועוד הזה.כבדפוס
 אחרים. במקומות ועוד 3. הערה 85 דף 8831א נספר.ראה



 פמח.ם ערבי פירוש - רשב'ם.ספרי11[]

 בתשובתו אחיו תם רבנו לדברי החיים בממפת עור היהתתקע
 בשנת גם כי בעיני נראה כי כזאת די לא נתן1(. בן מנחם ר'אל

 בפתיחת עורא אבן אברהם ר' בכתרי עוד רשב"ם חיתתקיח
 לא וכוה אודותיו, על איש" פני תשא "ולא לו אשר השבתאגרת
 ואם דורו2(. בני בקרב ומושל חי בעודנו נכבד חכם על זולתייאמר
 שהיא לבריאה תתלוח שנת אחרי שמואל רבנו מת אלה, דבריצדקו
 האלה. בארצות היום נמנה אשר השנים לממכר 1168שנת

 השני*הפרק
 שמו. על יצאו ואשר רשב"ם כתב אשרכמפרים

 שמואל רבנו שם על נדפסו ואשר נכתבו אשר המפרים כללא
 ולחקור לדרוש לבו הנותן ואולם חכמתו. יד מתחת באמתהואו
 יהיו או כתבם הוא כי מעידים דבריו רבם על כי יכיר הוהבדבר
 לכלם. אחד ורוח עליהם יעיד אשר הספרים לרברי שויםדבריהם
 לבנו חלק או כתבם לא והוא שמו על יצאו אשר מפרים ישאבל

 מעשי אינם כי מורים מופתים בהגלות או נאמנה עדות כלבהעדר
 רשב"ם.ידי

 בדברי חבר אשר המפרים את בראשונה ונתור נא נלכהועתה
 כתב. אשר הקדש ספרי פירושי אל לבבנו נטה כן ואחרי והגדהההלכה

 שם על נקראו אשר ואגדה הלכה בדברי המפריםואלה
רשב"ם:

 שמו. על באמת נקראו אשר מפריםא.
 ערבי פרק הוא פמחים, לממכת עשירי פרק פירושא(
 היות על לעד ורשב"ם רש"י. פירוש בצד נדפם והפירושפמחים.

 ורב מורה TTt~ כהן צדוק ר' החכם האלה בימים להראות כ~ה.טיב1(
 ויוסף 230. ברף א' בחלק I~tires if~(tes tles llevtze, העתי במכתב פרישטרח

 הראשונה בשורה ע"א עג ברף הישר בספר האלה תם ר' מדברי כילהראות
 בשנת עור רשב'ם חי כי "7 דף געשיכטע צור בספרו דבריו את צונץ החילקה
 דברי במפר וראה 0"1. תרף ד חלק חמד בכרם 2( - הנוצרים. למנין1153
 447. ורף 210 דף ו חלק גרעטץ פראפעססאר להח' ישראל לבניהימים



 ומכות ט"ו ב"בפירושי
~~111

 כתב: לדבר ראיה שאין ואעייפ בדיה ע"ב קו לדף כי מחברוהטי
 שמואל רבנו נטה רבים ובמקימות כן. פירשה ונוני שלמהורבעו
 ועוד כדרכו. דבריו רש"י המעיט בחשר בחר הומיך או רשיימדרך
 רש"י הורה אשר את לכתוב רשיי פירהט על רשב"ם הוסיףזאת
 לדף מדבריו תראה כאומר מפר, על כתבו ולא בפיו תלמודיואת
 בד"ה עי"קמו

 וכ"
 דאפטרתא. בד"ה ע"ב קיו ובדף שואל הבן

 אשר ממקום האחרון בתרא בכא ממכת פירוש חלקב(
 והלאה1(. ע"א כס מדף והוא קמו עד במותו לכתבו רש"י ידחדלה
 ע"ב פה דף בתרא לבבא כי שממול. רבנו דברי יעידו זה עלוגם
 רף גימין; בממכת מ"כ רבינו פירשה כך כתב: קלתות מוכרבד"ה
 ומ"ג ע'צ: קיג דף מ"כ: אמי אבי זקני רבינו הגהת מצאתי ע"ב:פו

 עליו העיד ועוד מ"כ. זעם שלמה רבינו מתשובת לדברימצאתי
 מחבר דין בית אב הרב הנקרא מנרבונא הצחק בר אברהםרבי
 בשמו חי בעורר שמואל רבע שרוש דברי הביא כי האשטל,ספר

 בכתוביםט(. נשאר ואשר כתב אשר בתרא בבאבחידושי
 ממנו חלקים נשארו אשר ורה עכורה ממכת פירושנ(
 קף וינטניאה(. בדשם ע"ב ים )בדף קה גן. מימן רעים תמיםבמפר
 at~u). כח )דף קמו ע"ג(. כ)רף

 ודשאה ע"ב יט מדף זנקו לרש"י מכות ממכת פירוש חלקד(
 למעלה הזכרתי וכח-2ר נתן בז יהודה ר' אכו אחות בעל עשהכאשר
 התלמוד במפרי רש"י לפירוש ריב"ן ידי משטה כהספח ויהי 711.בדף
 אל רש"י פירוש להשלים רשב"ם פירוש ההצג כן בידינו,אשר
 הפירוט כי ותמצא ראה הנדפסים. אלפאמי שחק רבנו הלטתמפרי

 בספרי אותו ישלים מאשר שונה בתלמוד רש'" פירחחהמשלים
 אשר דבשנה פתרון ובראש אחד. איש ידי מעשה ואינם ריא"ףהלכות

 דבור אחד ברברי ע"א כט דף בתרח לבבת כתוב פיזרו ד%מ בתלמוד1(
- ז"ל* רשיי מת כאן מטתה: אלאהמתחיל  בסוף נר'ו ראבינאוויפץ הח' העיד כן 
 ראבינאוויסץ החכם דברי ראה א( ביב.- למם' כתב אשר סופרים דקדוקיחלק

 כי ותמצא בדהרה 10 בדף בתרא בבא למט, סופרים דקדוקי ספרובהקדמת
 או רחמנא(, )נטריה רח' נמי שמואל ר' הרב לכתוב: אב-ד אברהם רבידרך
 שם לאמר הומיף ראבינאוויפץ והחכם צורו(. )שמרהו ודץ שמואל ר' הרבכתב
 אשר בתרא, בבא מס' שארית את רשב'ם באר לדעתו כי ~ הערה 11בדף
 הוא הקצר והפירוש ארוכהו בררך נם קצרה בדרך נם לבארה, רשייהדל

 העובר הוא הארוך והפירוש טייב, נד דף ער טרו כפ מדף פתרו בדפוסהנדפם
 המפר. מדברי מופתיו ויתן הדפוסים.בכל



XIV.וחשובית פסק-ם ת-ספות אחר-ס. תלמוד יסד-. :דה פ-רוש 

 בדברי נמצא לא ע"א כ דף מכות בתלמוד קרחה הקורחתחל
 הריא"ף בספר ההיא המשנה בפירוש אבל אחד, פתרון זולתיריב"ן
 וקיר ורבינו חננאל, רכנו פירוש "זה אחד: פתרון דברי אחרינכתב
 כלה אשר הוא מאיר בייר שמואל רבנו כן ואם וגו"'.פירש
 שם". רש"*פירוש
 בספרו מוינא יצחק ר' עליו העיד אשר נדה ממכת פירושה(
 ורוש(.אור

 ספרי י[דכרי אחריתי הבאו אשר שמואל רכנו פתרוניו(
 פתרוני רשב"ם כתב כי לחשוב מקום יתנו אולי האחריםהתלמוד
 הספרים ואלה הראשונים. בידי היה אשר מפר על ההןהמסכתות

 מנחותי:(. חגיגה, ביצה, עירובין, הזה: בעמן מכרואשר
 ואחרות רש"י. דקנו בפני רשב"ם כתב לתלמוד תוספותו(
 רבנו לפני שפירש יוסף ה"ר "תוספות כמו בפניו תלמידיוכתבו

שמואלה(.
 גם היד בכתבי גם נשארו הרישף להלכות תוספותח(
 מחדשי(. נדפם מהם וחלק נדפסים,במפרים
 שמואל6(. רבנו פסקי הנקראות הלכות פסקיט(
 ופתרון ד-לכה בדברי לשואליהן השיב אשר תשובותי(

 7(.התלמוד

 זאת על העירני אשר הוא בביעליטץ אשר נר'ו האלבערשטאם הח' .ד.ד.1(
 ממקום רק כ. רשב'ם באר מכות מסכת כל לא כי להראית ויוסףבמכתבו.

 בתוספות גם שארץ בתוספות נם כי ועדותו החל. הוא לבאר רש'י חדלאשר
 לדף .ובריטכיא במלקט בדיה ע"ב כ בדף ב.די:ו אשר התלמוד בספר-ה:רפמות

 מדף מכות למסכת הם המובא-ם הפתרורם וסל רשב.ם, :שם פתיון הובאכא
 לו אשר במאשצין בערלינער הח' דבר- ראה 2( זה.- לפני ולא והלאה ע'גיט
 נם 8( - ע"א. סו בדף שם צוקערמא:דל הח' דברי ראה ועוד ע"א. ק בדףח"ב
 התוספות דבר על 4( - 186. בדף ז בחלק שם בערלינער הח' הע.ר אלהטל

 ובדף 187 בדף ח"ד במאגאצין גראס החי דברי ראה באחרונה הנאמרותהאלה
 משולשת ברכה בספר ליאון שיר יהודה להרב ברכות מסי תוספית פ- על206
 לחח' סופרים ברקרוק- 5( - ועוד. ע"ב יז ודף ע"ב ט ודף ע"ב בדף

 המפרים לוח ראה ועוד 18. דף ביצה למסי הקדמתו ראה ב. חלקראבינאוויטץ
 הח' כתב אשר בערלין כע-ר אשר המלכות בספי. היד כתכ-העכר.ים

 הלל בן מררכי ר' על קאהן הח' ומפר 3 ברף אשבז בלשוןשט-ינשנ.ידער
 ראה 6( לרמשם.- אהבה ספר בסוף התפלה לסדר מי-מאיות והגהות יז,בדף
 להחכם טוב באוצר לוצאטו דוד שמואל ר' המזוח להת' והרבנ.ם הנאדיםלוח

 186 בדף ז חלק במאגאצין בערלי:ער הח' ודברי 46 בדף 1879 משנתבערלי:ער
 בדף :א ס.מן שנ- חלק זרוע כאור המובא אבלות בענין דין פסק על העיראשר
 ותשומות שם. רשד'ל דברי ראה 7( זצ"ל.- מאיר ה"ר בן שמואל רבינו בשם22



XY אבות ופה-וש העבורחשבון

 הזכרתי כאשר רשב"ם כתב העבור בחשבון נ4ר מאמריא(
 1צ. בדףלמעלה
 מאתנו נאבד אבל רשב"ם, כתב אבות ממכת פירושיכ(
 והם אחרים1(. מבארים בספרי בשמו המובא בלתי ממנו נשארולא
 ומנאה כימיהם. מצא לרששם אבות פירוש מפר היגע עלעדים

 החכם בדרך באמת הם רשב"ם שם על שם הובאו אשרההתרומם
 פתרומו2(. ככל ונכוחים טובים והם פירושיו מדברי ידענוה אשרהזה
 הביאו אשר בדברים הלא לאמר האומרים דברי אל לבך תשתואל
 והלא הרא"שפ(. בן הריי דודו שם על דבר נאמר רשב"ם שם%
 אחרי שנה ממאה יתר נולד ההלכות מחבר אשר רבנו בן יהודהרבי
 ההוא הפירוש כי חשבו לשוא כן "ם קרובו, היה ולא שעב"םכ"ת
 בדרך להראות 1( גדול חכם קדמם כבר ואולם היה. רשב"ם ידימעשה
 לכל הידוע החכם איננו פה הנזכר הרא"ש בן הריי כי דעתוקלרה
 בראשי כן נם הנקיא הלוי אשר ר כן יצחק ר' אם כי זהבשם

 לכן - רשב"ם? ממשפחת זה יהיה לא ומדוע ריכ"א. בשםאותיותיו
 הנאבד אבות פירוש ספר ונא רשב"ם ידי מתחת כי לחשוב תמאןאל

 שם על המתנאים הפתרונים את אחרונים מכארים לקחו אשרמאתר
 כי החושבים דברי אל תשמע ולא תאבה לא אבל מתוכו.שעב"ם
 כי אף ויסרי, מחזור בכ"י לרשב"ם אבות פירים מפר לנונשאר

 רשביים, יד בחתימת ע-נ קמו דף טד ט"ב קמנ מדף ראשון בספר נמצאונדפסות
 פרק לכתובות מרדכי ובספר הראשון, בצד ע-ב ד דף קושטאנדינא דפוסובפררם

 ג. פרק אישות להלכות מיימוניות ובהנהות ריווא, בדפוס ט"ב קח בדף ש סימןח
 - 125. וברת 124 ברף צונץ להחי געשיכטע צור בספר תמצא שמותם1(

 את לחקור מרבה הוי שמח בן שמעון משנת פתרון טל אחרים הסירו כבר2(
 אשר א,יב( )שם ונו' אהרן של מתלמידיו הוי הלל ומשנת א,פ( )אבות וגו'העדים
 מוסיף ואני ע"ב. כז ובדף כד בדף שמואל מדרש בספרו אוזידא די שמואל ר'הביא
 כתב ורשב,ם לאמר: יב צו בדף ההוא החכם העתיק אשר ג,ז אבותפתרון
 ופתרון - לד,פז; לבראשית רשב'ם כדברי והוא נתננו, כמו לך נתנוומידך
 כמו רוח קורת כתב ורשבימז'ל ט"ב: קנז דף שמואל במדרש המובא ד,יזאבות

 בערה וחמתו כמו חמימוה לשון חימה נקרא אף שהחרון וכלפי דעתונתקררה
 שם ועוד הנאה; מרוב סליו דעתו ומתישבת שמקררת רוח קורת הרצון נקראבו

 חמה ישראל שארץ פי טל שאף היה הזה הנם כי כתב ורשופם ה,ה:לאבות
 בהשוותך האלה הפשט ד=י.., יקרו ומה - התלקו. ולא הסריחו לאביותר
 ההוא המאמר המביאים הם שנים %( שם.- המובא אפרים רבי פירוש אלאותם
 ע"ב רב בדף שמואל במררש אוזידא די שמואל רי נאמתי: וערותם רשב'םבשם
 ע"ב צט דף אבות פרקי פירוש הוא אשר חיים דרך בספרו בצלאל בן ליוואור'

 מ. בהערה 81 ברף נעשיכטע צור במפרו צונץ 4( - קראקא.בדפום



XVIוישרי במחזור אבותפירוש 

 ואשר רשב"ם בשם ההבאו אשר פתרונים י"מ כי הדבר נכףאמת
 צ(, בשניהם מהשוים השונים הפתרונים רבו כי ההוא1(. בפירוש גםנמצאו

 מדוהם במפרו אווידא שמואל ר' הביא אשר כל כי וידע יכיר מכיןוכל
 כאשר וכלשונם ככתבם הדברים הם הם רשב"ם שם עלשמואל
 בהם הוא שקה ולא ממר העתיק אשר אבות שרוש בספרמצאם
 פירוש אם כי עימו לכד היה ושרי מחוור פירחח לא כן ואםדבר.
 ואת גם ואף רשב"ם. שם על בימיו והנאמן הידס מאתנו דצמבראחר
 הפברק עם יריב ויפתו מחוור פירוש מחבר אשר יש כיראיתי
 מששה ההוא הפירוש יהיה איך כן, ואם רשב"ם8(. שם עלהנכתב

 ויניצש ברפוס שמואל מדרש במפר רשב"ם שם על הובאו אשר הפתרונים1(
 וב קנז ובדף ע"ב קו ובדף ע"א קב ובדף סיב צו וברף ע,! יפ דף שמה ה'לשנת
 בתחלת יצחק עקרת בספרו עראמה יצחק ר' הביא אשר והפתרון ע"א רלהובדף
 ויפרי*- מחזור בכיי אשר אבות מסכת בפירוש שוות במלות כמעט נמצאו גפרק
 אותו רותו נדבה אשר גריו קירכהיים רפאל ר' היקר החכם שם יזכר טובוטל

 מכיי בידו העתיק אשר ושרי ממחזור אבות פירוש העתקת את אלילשלוח
 הראשון הפרק פירוש וכל הימים* כל וחסרו טובו למזכרת לי להיותכרמולי,
 וסלאה 101 מדף ד חלק חמד בכרם ז"ל לוצאטו החי לאור להוציא החלאשר
 נמצא 80 מחברת ער 28 ממחברת יצחק בכוכבי ברבים להפיצו השליםואשר
 ברף שמואל במדרש הובאו אשר בדברים הראשנן החלק 2( - לי* אשרבכ"י
 השני החלק אבל ויטרי, מחזור פירוש לדברי שוה רשב"ם שם טל ט"אקכר
 ויסרי במחזור בא ט"ב קעז בדף שמואל במדרש הובא ואשר אחרת. בלשון שםבא

 לשון הובא עשרים בפרק יצחק ובעקדת אחר. פתרון אחרי לפרש ישבלשון
 הנכתב כל אבל ויסרי, במחזור נם באמת הנמצאה ז"ל שמואל רבנו בשםפתרון
 בפירוש עראמה יצחק ר' ראהו לא ההוא הלשון לבאר כן אחרי ויטריבמחזור
 מאד זרה בדרה הלשון את לבאר לב נתן הת! כי לפניו אשר הנאמןרשב'ם
 אחרת לשון מצאתי ועוד - הזה. הענין טל דברי ארבה ולא רשב'ם.לרוח

 שיא, ה בדף שמואל במדרש רשב'ם בשם הובא מאשר נבדלת וימרי מחזורבפירוש
 אשר מכל ויטרי מחזור ככ"י חלק רק מצאתי הדברים ובטצם ט"א. לג ע"ב,כז

 הביא מאשר מצאתי לא ומאומה ע"א. קיח ע"ב, קח ע"ב, קר דף שמואל במדרשהובא
 לאבות 8( - ע"ב. רכ  ש'ב,  קפה ע"א, קבב ובדף כר בדף שמואל מדרשבעל
 כתב ז"ל ורשב"ם עייב: לו בדף שמואל במדרש כתוב יח משנה אפרק
 דברי החלוף רבנו וזכרון צבאות "'י יחנן אזלי בתרזה וכת"כ בשעריכם.שפמו
 אחת לא כמהו החכמים ולנדולי לו קרה כאשר ח,טז זכריה בדברי ה,טועמום
 נמצא: ויטרי מחזור בכיי ואולם 1[. הערה 69 בדף רשב'ם טל ספרי ראה שתים.ולא
 האמת ועל הדין על עומד העולם דברים שלשה טל אומר גמליאל בן שמטוןר'
 גמליאל ר' של בנו הקדוש רבינו של אביו דהוא ר"ה פרקא. וסליק השלום.ועל
 לפי הדברים, ונראין מדוייקת. במשנה יותר כתוב ואין יהושע. ר' של מחלקתובז

 אין ח,פ[ בזכריה בשעריכם שפטו שלום ומשפט אמת לומר ~רצונושהמקרא
 דברי הנה עד פרקא. סליק ותו. בלא שלום משפט אלא ושלום בוי.וכתוב
 פי טל איננו אותו רשופם יבאר אשר ההוא האמוק כן ואם ויטרי. מחזורפירוש
 למלות מצאתי שנית זאת ועוד - מכונו. על הזאת במשנה ויפרי מחזורפירוש
 פתרונן שמואל מדרש בעל הביא אשר ב משנה בסוף נ' בפרק סליו נפלכי

 כנפל הוא הרי או משלם שכר עליו שהושלך פירש ורשפים הזה: בלשוןרשב'ם



XVII פסח של והנדה נמטריאדברי

 תשית האלה והאמת הדכאים אחרי אם ועתה - רשבימןידי
 דברים ויסרי מחזור בפירוש נמצאו איך להבין יקל לדעתי,לבך
 ההוא המחבר דרך רחוקה ומדוע רשב"מ1( בפי יתכנו לאאשר
 הרחיב כי ממערב. מורח כרחוק והישרה המופה רשב"םמדרך
 המשנה דבר הקרה אשר על מאמריו וירכ ברורים בעניניםלדבר
 תועה מלדבר שפתר כלא הגדולים החכמים כאחד ולאלשיו2(
 : אותם8( לדעת היעיב לא אשרבענינים

 חברם. לא והוא שמו על יצאו אשר ספריםכ.

 עדות מעיד ואין רשב"ם שם על יצאו אשר מורהטים ישעוד
 עמם, אחרת רוה היתה ועקב חכמתו. מחשכת פרי היותם עלנאמנה
 מכירי בין עליהם יקרא לא ושמו במודם היכך החכם נפש הכאאל

 ופירוש שמו4(, על הובאו אשר גמטריא דברי וכאלהדרכו.
 ההוא הפירוש ולשון אחרים5( פירושים עם הנדפס פסח שלהנדה

 בולחושב. מסיים רק לה גרמי דלא גרסאות דא.ת וכתב הוא שמזומן כברשכרו
 ]ומהן לאו-דוקא. ויושבין הזאת;' למשנה ויסרי מחזור דברי שמע ועתהשמו,

 כא.לו עליו מעלה שהקיביה' בתורה ועוסק ש-ושב לאחד ומניין במשניותשמצינו
 ובשאר אפר.ם רי במשנת זה דבר נורמין אנו א-ן ]וגו'[ כולה התורה כלקיים

 יראה לא ומי שמו.- ולחושכי השם בליראי הבכא מסיים אלא מדויקותמשניות
 בעל עדות פי על נמה אשר הוא הלא כי רשב"ם. כתבם לא האלה הדבריםכי

 אפרים. ר' הסיר אשר הלשון את לבאר שמואלמדרש
 שם. ירקב ענן ועמד : כאלה דברים רשב'ם כתב כי לחשוב הנה יסור פתי מי1(
 וכתבי און חקקי מירות מפר להם וכתב סוכו[ איש אנמיגנום של ]ר,ל מתלמידיואחד
 הצדוקים המחבר החליף - ונו'. בהם יחיו בל ומשפטים מיביא לא חוקיםטמל

 כדבר הקראים ראש ענן את ויקלל חפצם, זה כי ידע ולא הקראים עםוהבייתוסים
 ז"ל לוצאמו כ"י בשני נם נמצאו והדברים ההם. בימים מפרד מילידי היהודיםאחד
 בכוכבי תראהכאשר

 יצח"
 מחבר כי הדבר נכון אמת והן 18. בדף כח במחברת

 חייו שני אבל הגיא, אשר הלעזים יורו כאשר צרפתי היה וימרי מחזורפירוש
 הצפונית צרפת לצי גם ושנואים גורעים הקראים בהיות רשב'ם חיי עת אחריהיו
 כאשר נמרצת קללה בראשם ההולכים האנשים שם את חכמיהם יקללו כיטד

 מסיני תורה קבל משה המשנה דברי פתרון נא ראה 2( - ההוא.בפירוש
 ירהיב איך 16 ותף 15 רמ כח חלק יצחק ובכוכבי 202 דף ד' חלק חמדבכרם
 דברי ומביא בשמותם, הכל והנביאים השופטים ומונה וסופר תורה, מלתלבאר

 - רבות. וכאלה הגדולה. התמת על לדבר ומרבה נתן, לרבי אשרהברייתא
 כח חלק יצחק בכוכבי א בפרק ג למשנה פרם מלת בפתרון הוא נבוך3(
 אמר גם הבל. הפתרונים שלשה כל כי יבחר, במה ירע לא והקורא 18.דף
 שמע והוא ישראל. ארץ מיקוד שלנו וניקור מבראני ניקוד הם, ניקוד מיני שלשהכי
 האשורי ניקוד הוא האחר והמין הם אחד מ.ן כלם כי הב.ן, ולא דבריםקול
 ברפוא ע"א ז בדף הירח. נתן בר אברהם לר' המנהיג ממפר 4( - הבבלי.או

 על הנקראים פ.רושים טם פסח של הנדה כולל ישרים פה בכפר 5( -כערליןי
 תרלה. ובווילנא תרכנ ובירושלים תקצח בליוורנו ואחרים וריטב'א ורשב'ם רשיישם



xymוהנביאים התורהפירוטי 

 כל אשר דברים בו ויש ודרכונ( רשביים לשק אעםודרכו
 - רוחו21( מצם שמואל רבנו גבורות איה ועמר יתמהעראם
 רעוב"ם בקמי מקורם נמצא לא אשר דברים בו יבאו ואתובלעדי
 : מחטבו3(בארץ

 שעב"ם: כתב אשר הקדש ספרי פירושיואלה
 אבי מות אחרי בוזקתו באר משה תורת מפרי חמשתא(
 פירהטו דברי את כתבה. וידו שמואל. בן מאיר רבי ואביו רץך'יאמו
 מפר:על

 אברהם ר' ביד היו לכשבים ומלכים שופתים פירושב(
 פתרוני מאסף מפר הוא אשר הבשם ערוגת מפר מחבר שריאלבן

 העיר שוד הנה4(. עד נדפם ולא בכתורים והוא המלוחית,פיסנים
bwבהביאו רעהו קרא יוסף ר' לרשב"ם שמואל מפרי פירוש 

 באר כי לחשוב הדבר קרתו כן על מתוכו5(. לקח אשרפתרונים
 הראשונים: הנביאים מפרי כלרשביים
 ויואל הושע ופירוש ויחזקאל וירמיה ישעיה פירושג(
 בן אברהם ר' בדברי הם בם תכרו נודש זוכריה ומיכהועמום
 ספרי יתר גם כי לחשוב יש כן, ואם כךא6(. יוסף ר' ובדבריטריאל
 : רשב"ם באר אתרומםנביאים

 שהיא ניכרה זו שאלה ווילנא: לדפום אשר ט בדף בדבריו תראה קצהי1(
 - זה. על לתמוה "ט טחה אומר: הוא מה רשע בד" י וברל גבראל.מחכם

 ממקום הרשע שאלת על התשובה ההגדה בטל לקח למה יבאר איך ראה2(
 הארגעה היסודות טל דבריו כמו 8( - כ. ברף יג,ח( )משמות במקראאחר
 מק.מי להושיבי המשפילי המגביהי מלות בסוף היודק החמש ועל כא,בדף

 עדת רב נרץ פערלעס הח' 4( - המכות. במנין עקיבא רבי לדברימושיבי
 גרעטץ לההי אשר במאנאטסשריפט ההוא בכ"י המפוזרים רשב"ם פתרוני קבץמינכען
 בטרלעער הח' דברי ראה ועור והבאים. ן86 ודף 868 בדף 1411משנת

 282 בדף הת" במפר רשבים ופירוטו והלאה 2 מדף א' בחלק לו אשרבמאנאצין
 אשר תם רבנו אחי מה של ור' הקודמות. בהערות הזכרתי אשר במקומות אלה נםש בדטרה4.- 18 בדף ~RSB בספרי ואדפימם בכ"י מצאתי פתרונים שני 6( 1.--הערה
 ראשי בהבנת היא שגגה כי אני וראיתי ר ידענו מי עזריאל בן אברהם ר' שםהביאו
 ~י לאמר ברבים תודה אתן כי ואף שמואל. ר' במקום שלמה ר' ונכתב רישהתבות
 בשם הנולד הבן שם נקרא לא כי אשכנז בלשון רשבים על בספרי בכתבישגיתי
 החכים כאשר רחוקים, עתים למשפט דורנו אנשי משפט ואשוה חי בעודנוזקנו

 גטלעהרטע נעטטינגישע העתי במכתב קויפמאן הח' ירידי שננתי אתלהראות
 הנאמר הוא אחר ולא שמואל רבנו זאת בכל 404, בדף 1880 משנתאנציישן
 שם טל שם המובא יא מג, ביחזקאל מוכאיו ואת מוצאיו את פירוש כי ההואבמקום

 טו,ה. לשמות רשב-ם בדברי תמצאהו אשר הפתרון הוא שלמהר'



XIX ואיוב תהליםפירושי

 שריאל בן אברהם ר' השדו לרשב"ם תהלים פירוש עלד(
 ברכותי(. למסכת בתוספותיו ליאון שיר יהודה ורבנו הנוכרבמפרו
 כעוטה שעב"ם שם על תלד בשנת בבערלין הנדפם תהליםופירוש
 הכי הוא. מאמאנאוו שחק המשיא הלוי שחק ר' לאור המהניאידי
 שמואל רבנו במעטה להתחפש ביניו כצחוק ויהי שחק שמופרא

 כל עבודתו, ונכריה מעשהו זר עבודתו. ולעבוד מעשהולעשות
 לו: הצחקהשומע
 לעוטה פתרתם התנאו לרשב"ם אשר איוב מפר מפירושה(
 בפירוש אחר לפסוק הסכר, עזריאל בן אברהם ר' במפרפסוקים

 ליפמאן לר' בחנחון אחר לסמוק לא,יז(, תעופה למלת קרא יוסףר'
 מלפנים 81 מימן בכ"י פסולום לשלשה וכן ש"ב, מימןמילהויזק
 עליו יגיד הכתוב לדברי חזם האמבורג עיר במפרי אשר 88(מימן
 התמלא הכתרכ ולדברי )מ,טו( בהמות למלת )לו,לג(,רעו

 מעתוק בדברי אחד לפסוק ועוד )מ,לא(2(, וגו' עורובשכות
 מינכק בעיר המלכות בספרי אשר 6 בכ"י הנמצאים רשייפירוש
 בידיהם, לרשב"ם איוב פירוש היה כי יעירת כלם ב. יט,ב.לאיוב
 הדבר: -קום האלה העדים כל פיועל

 רש"י כתב אשר איוב פירוש רשב"ם השלים כי אומריםורבים
 הפירחח המדמה כי הדבר* כן ולא מותו. פרם כלהו ולא כה , מעד

 ראה נשא יומף ר'  שרוש אל  מופו ער  והלאה  ההוא ממקוםהמסף
 פתרתי וחמשה מעשרים יתר בו באו שוות במלות כמעט כייראה
 המרע רשב"ם פתרון את המחבר נמש אחד ולסמוק ההוא.החכם
 רשכ"ם בדרך ההולך ירא יומף ר' בדברי ויבחר במקרהלנו
 לקחו לא אשר הפתרונים חלק אבל למרחב. ומשיתהושם

 רשב"ם לפתרוני ונקיונם בענעם קרובים נךא יומף ר'משרוש
 משטהו8(. היהזו עי[  דבריו  שידו מהם וכאחד לנוהידועים
 פתרתי במספר זה בעבור ואה ברא יוסף לר' איננו אשר כלולא

 199 רף ר בחלק בערלינער להחי אשר במאגאצין גמאם הה, רביי יאה.1(
  דר' החי  הורסני האחרונים הפתרונים שני 2( - 208. ובדף 117כהערה
 באיוב יתחטאו למלת 3( - אלי. באגרתו פראנקפורפ בעיר אשרזולצבאך
 והייתי כא[ א, צ כמו']מלכים תמרון לשון לפתרון: האל, הדברים נכתבומא,יז
 פירש כך חמיריה פתרונו נוסף: במינכען אשר 5 ובגפי חטאים. בני ושלמהאני
 במלכים. יצחק ב"ר שלמה רבינוזקיני



xxלרשיי אשך איוב בפ-רוש האהרוןהלק 

 דברים מלשנוה ידו אח אחריהם הכא כוהב השיב לא וגםרשב"מ~(
 ולא שמואל רבנו לא אמרהי, כן על שם. הנמצאיםבפהרונים

 אשר איוב פירוש על נספחו אשר הסהרונים כל כתב קרא יוסףר'
 יחד חברם . אחרים פתרוני מאסף אם כי השלימו, למעןלרשי
 קרא, יוסף ולרב לרשב"ם איוב פירוש ממפרי כאר מי גםר:מאב
 יכל זאה עם אחרים. ממפרי לקה אשר על לו מאשר הוסיףואולי
 הפירוש מוף את רש"י, פירוש העהיק אשר הסופר, לקח כילהיוה
 לכל יחדיו פתרונים הבר אשר כזה מאמף מפירוש הוסיףאשר
 ידי מעשי כאלה פירושים ראינו וכן שמענו כאשר איוב,מפר

 : הקדש מפרי לרוב אחרוניםמאספים
 הם לרשיי איוב פירוש העתיק אשר אחד מופר דבריוהנה
 והדברים השלימו. רשכ"ם כי לחשוב הדה המשגה כל אההסבו
 בעיר אשר המלכוה במפרי רשיי פירוש בכ"י נשארוההם
 ראססי דע החכם אחריו השאיר אשר יכמפרים 5 בסימןמינכען
 רבנו יד בו הדלה אשר הפירוש מקום איה ידענו בהם 2151(מימן
 הקדש. מלאכה להשלים אחריו הבא יד וההל לכהוב רש"יהגדול
 כלה אשר הוא שמואל רבנו כי לחשוב המופר שגנת הולידואשר
 אשר הדבר הוא רש"י, פירוש בהשלימו המו עד איוב ספרלבאר
 איוב מפירוש באמה הלקוח אחד פסוק בפהרון למעלה5ןהבאהי
 חשב הנמהר והמופר המדבר. הוא כי יעידון דבריו ואשרלרשב"ם

 גם יצאו לפניו אשר בכיי ההוא בחלק מצא אשר הפהרונים כלכי
 מפרי יש כי ודע כהבתי. אשר הוא והאמת רשב"ם. יד מתחההם

 אם כי הנדפם כפירוש אענו סופם אסר יד כתבי לרש"י איובפירוש

 עורו בשכות התמלא לפסוק רס'י לפ-רוש בהכספות הנדפם הפתרון כ.1(
 קרא יומף ר' פירוש ועדים לרשביימ, ולא קרא ייסף לרי לא א-ננו מ,לאבא-וב
 ;העתקה XIX )2.- בדף למעלה דבר. ראה בהאמבורג. אשר 37 וכ.יהנדפם
 "תמשוך האלה: הדברים במיגבען אסר 5 בכ': :מצא. מ,כה לאיוב רשייפ.רוש
 זצייל. שלמה רבינו יסיד ע.כ מצודה: בשויי אליו להקריב תיכל לא כלוינונגן אליך הידבר ;אפו אגמון ותש-ם ]בהמה[ תמשכנו כאשר וגק. ;חכהלויתן
 הרב בן מרמרו יעקב רבעו של אחיו שמיגיל רבעו בתו בן ימד ואילךמכאן
 ע:.ין כאותו בחכה ממקומו המשכהו אם בחכה. לויתן תמשוך זצ"ל, מאיררי

 תשקיע ובחבל הס-ם: מן כחכה אותן ושול.ן הדגים אה צידין דניםשצ.ידי
 להוציאילשונו.

- ממקומו:"  שמי:. חלק המד בכרם ני'גער החי קדמו וכבר 
 הסיפר דבר- לאיר להוציא 120 דף יד הלק בהמזכיר שטי-:ש:יידער והח' 45בדף
 3. ;הערה (נ1.% ;דף ג( - בדבריו. ויאמ-:והזה



XXI השירים שירפירוש

 גויר טקכ ור' קרא יוסף פר' והחריבם מפרשיכם מפירתנילקח
 :ואחרים
 על לאור יעללינעק הח' הוציא אשר השירים שיר פירושו(
 ורוחו. שמואל רבנו ידי מעשה ההיא בתמצתו איננו רשב"מ1(שם
 כפירחחי חברים עליהם שירו אשר פתרונים בו באו כי אמתהן

 יש וכי הפתרונים באחד רבנו לשון נכיר וכי הנאמניםשהב"מ
 צאתם על להשיב אין אשר בתוכו עברי לשון חקי פי עלפתרונים
 שמואל רבנו כתב ואולי עליהם. להעיד אין גם כי אף רשב"םמידי
 לקף וממנו היום עד נמצא ולא מאתנו הנאבד השירים שירפירוט
 נכון אבל הזכרתי. אשר ההם הדברים את הנדפם הפירושמחבר
 אשר מבלעדי כי רשב"ם. מעשה איננו הנדפס הפירוש כיהדבר
 לברו חלק חלק המפר כל כמהו לבאר שמואל רבנו דרךאין

 בו באו לברו, ההוא בחלק אשר פסוק כל כן ואחרי יחדיוראשונה
 לדבר עור אוסיף ומה רשב"ם. מדרך ורחוקות זרות ודעותלשונות
 אשר נר"ו יעללינעק היקר החכם לאור המהניא מחשבת עללהשיב
 אשר 87 בכ"י לא כי הראשונים, אחד בעדות ומשענה משען להאין

 דמירוש בכ"י ולא דפוסו העתקת את לקה מתוכו אשרכהאמבהשג
 שם על הד"א הפירוש נקרא מיטווע2( מ' החכם ביד הנמצאההוא

 צרפתי מבאר אשר וולתי להוכיח אין הפירוש דברי ומתוךרשב"ם.
 לקח ואולי ורשב"ם. קרא יסף ור' רש"י בדרך ההולךחברו8(
 פתרונו מהמה ורבים רשב"ם. דברי מתוך ממפר מתיפתרונים
 דברי מדמה כל יראה כאשר דבריו, בתוך באו אשררשיי

 רש"י: פירוש עם ההואהפירוש

 דל, מאיר בן שמואל לרבינו השירים ושיר קהלת על פירוש הספר: ישם1(
 הח' לתת הוסיף ותיקונים והנהות - תרמו. ה' בשנת (Leipzig)ונדפם'בלפסיא

 בחלק בשילינער להחי אשר במאגאצין """סע, להת' אשר מכ"י זאלשעלדדר'
 על במפרי כ'י עזר בלי מדעתי תקנתי הכותב אני ונם והלאה. 196 מדףהששי
 אשר היד כתב הוא 2( - לפני. י'י הקרה אשר את 8 בהערה 28 בדףרשב.ם
 השירים  שיר פירושי על היקר מאמרו את כתבו כעת זאלפעלד הח' בידהיה

 20 מדף ו ובחלק והבאים 110 בדף ה בחלק בערלינער להח' אשר-במאגאצין
 לקוחים הישנה צרפת מלשון כלם הלעזים כי 8( - יעללינעק. הח' דפוסאל נעתקי אשר האמבורנ ביי לשגיאות הזכרתי אשר התקונים הוציא ומתוכווהלאה.
 ו,י השיריכן בשיר כנדגלות איומה למלת 55 בדף אשפאומבלא והלעזהם.

 יאמנו ,והיום נוראה בפתרון es~)oentable לבארו זאלמעלד הח'היטיב
,e2)oaua~stableבספרי בארתי כאשר ובארו הלעזים ושאר 

 רשפים על '
 97.בדף



XXII.ו:חמ-ה ועז-א ואסתר וא.כה רות קהלתפירוש 

 עוריאל בן אברהם ר' העיד לרשב"ם קהלת פירוש עלו(
 הפ.רוש אבל שמו. על אחת מלה פהרון בהביאו הנזכרבמפרו
 בהאמבורג אשר 87 בכיי כבר והנקרא יעללינעק הח' ידי עלהנדפם
 בדרכיו הולך מבאר ידי מעשה או ידים בו חלו או רשב"ם שםעל
  הנאמכם, רשב"ם לפתרוני שוים פתרונים בו באו הדבר, אמת כיהוא.
 אחרת: ולשון מפתרוניו ורחוקים וריס גם נמצאו בצדםואולם
 היו לרשב"מ אסתר ופירוש איכה ופירוש רות פירושח(
 לאור יצאו אשר כאלה ואיכר רות אמהר על פירושים מהברילעיני

 הופח גם וביניהם ישונים, מבארים פתרונ* נאכפו בהם כיבימינו!(.
 הליח.ם הפתרונים גם אלה תם קרא. יוסף ור' רשכיים פתרוניאור

 מחבריהם היו כי יעידו בתוכם הנמצאים והלעזים רשיימפירתם
 ורבו א.כה כפירוש ימעטו רשביים ופתרוני צרפת. מבאריחברי

 פתרוני ממנו לשאוב אחר מקור עוד נפתח בוה והנה אסתר.כפירוש
 אסהר פתרוני כי לרשב"ם.אמהר

-ca 

 נעמעם נטעי כספר לאור יצאו
 רשב"ם אם כי הזה המבאר כתבם לא קרא יוסף ר' שם עלבשגגה
 ולא רשביים שם על ההוא אסתר בפירוש גם בהמצאםמסרו
 קראי(: יוסף ר' שםעל

 פירוש פתרוני מבין יציץ לרשב"ם ונחמיה עזרא פירושט(
 לדברי קרובים דכאים שם באו כי רשיי. שם על הנדפם ונחמיהעזרא

 מפרי פשוש המחבר עיני לנגד ה"ה כי נשפוט ומזה בפירושיו.רשב"ם
 רשכ"ם כי תחשוב ואל מאתנו. נאבד והוא לרשב"ם האלההקדש
 הם לרשב"ם. ורות ולשתו רוחו אשר מקומות יש כי המחבר.הוא
 בדרך ואם הולך הוא רשב"ם הבדרך נודע בלתי יהיה אשריט
 נףא יומף ר' פירוש גם בידו היה כי להיות יוכל ולכן קרא. יסףר'
 יוסף ר' כי לחשוב יתכן לא זה בם אבל פהרוניו. מנשה מתוכו לקחוכי
 בתוכו: הם גם באו אשר רשב"ם פתרוני בעבור המחבר הואקרא

 החי הדפ.ס אשר מגלית חמש ומפ-ריש. האמ:ורג.- ע-ר בספרי אשר 37מכ"י חרטי הי גש:ת בלפם-א יעללינעה החי ידי על ראשונה לאיר .צאי אלה ;ם1,
 האמגורג בכ,י נקראו אשר הפתרונים כ. תראה תרכו בשנת פראג מעירה-ביט
 רשב,ם שם :ם כי נשעיט ימזה באמת. המה -דיו מעשה קרא יוסף ר' שםעל

 ואשר ראה אשר הוא בערלי:ער החכם 2( - בצדקי אחרים פ-רושים על:ק-א
 הדבר. בן כ.הראה



XXIII הקדש מפרי לרשפים. אשר המדעמעיני

יקף-
 יהר בןופן א,קי"יחיי
 בפתרק ובחברע לרשב"ם אשר המדעבמעעי ע~
ספררהקדש.

 בדרך המרש מפרי את בפתרו עב"ם ר עשה אשרהמעשה
 וולתי ובמשפם בצדק אותו יעריך ולא יכירהו לא בו בחראשר
 מימי מהם לשאוב בחרותו בימי מצא אשר המעינים אתהיודע
 הולדו טרם הנתש למפרי פירחחים כתבו אשר החכמים ואתמדעו
 מי לע יורו הם ובריו בימיו. כתבו אשר או לאיש התחזקוטרם
 : לו המה ומההמה

 הפיירים בראש אציגה אותם הקדש. ספרי הראשון הטורא(
 מבכילי כל ישתנו ואיליו ישאבו ממנו אשר חיים מים באר היותםיען

 הגדולים כאהד שמואל ורבע דבריהם. בפתרק בינה ודורשיאמת
 כי לבדה, והמדרשים התלמוד חכמת אל לבו שת לא מעלםאשר

 מאמצי בכל ירד הקרש ספרי הם אשר הראשק המעיןבמעמקי
 שול~ר, נפש להרוות נוזלים קרים מים שאב ומתחתיתו הגדול,כחו

 י"י דבר ויהי מפריו. וקוראי דבריו שומעי העם את דעתוללמד
 לבאר אם צרך לכל ומוכן עת בכל נכקבפיו

 פתר~

 ואם המלות
 מחברת או מלה שמואל רבע מצא תשד עבר, לשון חקילהורות
 ממפרים לקח אשר המלים וממפר הנךש. במפרי לבו כחפץמלים

 מאר קטן הלשון משפפ להראות מלבו ברא אשר אואתרומם
 נבדל, עמן כל על או פרשה יאמר הכתוב דברי ובהביאובפירחחיו.

 שכת מרי דבנסת בכית כרכים נכלא אשר דירדר על להורהואו
 מאשר ארש או נבדלו ואחת אחת לכל קרא אשר והשמותבשבתו.
 חומש בשנאת קרא התורה חמשי הנסעת היום. אותם יראיםאנחר

 רתלמי: מדברי ירענום אשר תורה ומשנההפקודים
 בפירהיו המובאים הכתכנים בדברי נפלו אשר השמאותרוב

 המה הכותב המופר ידי מעשה לפני, אשר היד בכתבגם
 שניאות ויש רשב"ם. לדברי בהערותי במזמיהן דברתי כלןועל
 לראות המפר פתח ולא דבריו על לערות מכךא בהביאוהירש בספרי כתות אל מכתוב שמואל רבנו זכרון בתעית עידואשר
 ~שונותן בהערותי הוכרתי אלה וגם ככתבם. הדבריםבעיניו



XXIf.המשגה רומ.ת. בלשון ההעתקההתיגומ.ם 

 כי רשב"ם. בעיני הכתוב לשון היה רק דבר לא ואולםבמקומותן.
 מולדתו ארץ מפרי וישם המקרא דבר בכל וגדול קטן רבר עלעיניו
 בו. נבדלו אשר כל ויכר וירא וספרד אשכנז ספרי נכחצרפת
 אשר ויש היום. אתנו הם מאשר שונים במפריו היו הכתוביםומניה
 רשב"ם קבץ ואולי לא. ואם הכותבת יד משגגת הבאו ידענולא
 מאתנו נאבד אשר במפר המקרא ממורת אל נונע מצא אשראת

 לפירושו1(: בהערותי כתבתיכאשר
 קוראיהם שפת אל הקדש מפרי העתקות השני הטורב(
 מחלקותם: ואלה לגוייהם. בארצותיו והנכריםהיהודים
 אנקלום תרגום לכלם ראשון היהודים. לצורך תרגומים.1
 הפשט רודפי כל כן על הפשט, בדרך המקומות ברובההולך
 לפירושו ער יביאהו או שמואל ורבנו לשונם. על תמיד והואישחרוהו

 והשני - דעתו. להמיר לקראתו יתיצב או יבארהו וגם בדרכו ילךאו
 מנקמו אין עוויאל. בן יונתן שם על הנקרא נביאים תרגוםהוא
 - אחד. בענין פעמים בלתי הובא לא כן ועל התורה בפירושנכון

 תרגום בשם הראשונים קראוהו אשר התורה תרגוםוהשלישי
 בן יונתן שם על נדפם ואשר ישראל ארץ תרגום אוירושלמי
 בלכתו גם מדרכו כנטותו גם רשב"ם בדברי ראינו אותותיועוויאל.
 ולא אחרת לשון נמצא לרשב"ם אשר ההוא התרגום ובספריאחריו9(.
 הוא קרא אשר כתובים תרגום במפרעו.-והרבצי הנדפםהלשון
 בדפוס: אתנו מאשר אחרת בלשון פעמים ויביאהו יוסף ר' שםעל

 ביד היתה אשר רומית בלשון הקדש מפרי העתקת.2
 התקומם למען יג , כ ולשמות י , מט לבראשית רשב"ם הביאההנהירים

 הנהצרים חכמי עם התוכחו מעת עליה עיניו וישם פתרוניהעל
 : האמונהבעניני
 מימי נשארו אשר והאגדה ההלכה מפרי השלישי והטורג(

 מפרי על כן ואחרי ההלכה ספרי על בתחלה כדברהדהלמוד.
האבדה*
 יהודה ר' ימרה אשר המשנה היא ההלכה במפרי ראשונה.1
 וסרכים. מעטים אגדה חלקי בה ויבאו הלכה דבר ככל ערוכההנשיא

 יעקב ר' הח' הראה כן 2( - 7. בהערה 55 ובדף 9 בהערה 32 בדף1(
 814. 218, בדף214, א ההלק תלמוד בב.ת :ר.ורייפמאן



JLXV האנדה ספרי ההלכה. מפרישאר

 תלמוד. חכמים, רבותינו, שמות על דבריה הביא שמואלורבנו
 שמות. למפר המכלתא היא שנית - לאלה. דומים ושמותהלכה
 אחרים מפרים ועל עליה דעתו היתה או בשמה, הביאה שמואלורכנו

 הביאת מפרא, בשם בם הנקראת כהנים, תורת והשלישיתיחדיו.-
  במחשבתו.- אשר אחרים מפרים נמספר חשכה או כשמהרשב"ם
 הוה המפר את קרא ורשב"ם ודברים, לבמדבר מפריוהרביעי
 ברייתא והחמשית יחדיו.- אחרים ועל עליו דעתו שם אובשמו,
 מפרא בתחלת הנדפסת מדטז, עשרה בשלש ישמעאלדרבי
 השחר ברכות במלם וביצר ברכות ממכת אחרי התלמודוכספרי
 במקומות הביאו והשב"כ הבכלי. התלמוד התפלה:-והששיבמדר
 מאשר שונה מפרו לשון יהיה אשר ויש בהערותי. תראה כאשררבים
 בהערותי: המקומות ברוב הראיתי זאת וגם מפרינו. כדפוסבא

 אליעזר דרבי ברייתא את רשב"ם הביא האגדה מפרי מן.2
 כמרחבי הנדפסת מרות, ושתים כיטלשים הגלילי יומי רכי שלבנו

 עולם מדר ואת ברכות מסכת אחרי התלמוד בספריפתרונים
 : חלפתא בן יומי לרביאשר

 ובהם התלמוד. זמן אחרי אשר האגדה מפרי הרכיכי והטורד(
 שתים.מחלקות
 מדרש הוא רשב"ם הכיא אשר מהם הראשון המדרש. מפרי.1

 וחכמים הגדות ומפר הבדות בשם או בשמו ויכיאהו רבא.בראשית
 אותו רשב"ם קרא אשר הנודע האגדה מפר הוא והשני - אגדה.ומדרש
 תנחומא מדרש הוא והשלישי - אליעזר. רכי של פרקיםכשם
 אחר מדרש עם הגדה ומפר הגדה בשם או בשמו, רשב"ם יקראהואשר

 ספר מדרש הוא אשר טוב שוחר מדרש הוא והרביעייחדיו.-
 ורשב"ם בו, יחל אשר רצון יבקש טוב שוחר פסוק בעבורתהלים
 אשר שמואל מפר מדרש הוא והחמישי - אחת1(. פעםהביאו
 אחת: פעם אותו גם רשב"םהביאו
 אותם. המוצאות ואת אדם בני מעשי ממפרים אגדה ספרי.2
 קראו ורשב"ם רכינו. דמשה הימים דברי מפר הוא מהםאחד
 בעיניו. חן המפר דברי במצוא יב,א לבמדבר בדרכו וילךבשם
 10 מימן 46 בדף שם ובהערתי טוב. שוחר דברי הבטי יב לו, לבראשית!(
 בובער שלמה ר' היקר החכם רעת הוה בדבר בעיני ישרה לא מדועתמצא

 ע"א. כד בדף טוב לקח לספרבהקדמתו



XXYIטרוק בן מנחם הקדש. לשון זקני פ.ופים.מחברי 

 הבל דברי אשר המפרים במנין שמו, הזכיר ב4 מנהו, ר,יולששת
 בשם נם הנכףא יוסיפון, מפר הוא והשני - בתוכם.כתובים
 כמקור לו,לא לבראשית רשב"ם הביא אותו נוריק* בן יוסףטפר
 : אותם הנורמז ואת אדם בני מעשה להכיר אכזבלא

 הקליר אלעזר ר' הראשון פיוטים. מחכרי החששי הפורה(
 בן שמעון ר' וחנטני לז,כו. לבראשית בשמו רשב"ם יקראהואגער
 שורה עם רשביים פירוש בכ"י שמו נשמט אשר ממננצאיצחק
 לב"י: דברים בפירוט ממלומו ישזר אושלמה
 בשמם והנקראים הנודעים הקדש לשון וקני הששי והטורו(
 הם: ואלה רש"י. בפירוש2ם

 במפרד אשר טורטוסא מעיר סרוק אבן יעקב בן מנחם.1
 בשם הנודע עברית לשון שרשי מפר כתב הוא לךמובא. בעירומהזבו
 ממפרי המלים שרשי כל בקכוס לסטות דפליא והוא מנחם.מחברת
 אך מפרו. נוראי פני מול אל מערכה מול מערכה אותם וטרוךדגךש
 בראשית מחשבה נבאת באש לנטתן ופטליהם אדם בני מעשה חקתזאת

 במחברתו. למנחם קרה וכן הישרה. הדרך מן וכה כהחלדתה
 בם ממפרו למדו ואשר מצא אשר החדשות רבו לבו, חכמתחרולה
 רבו שננ, אשר שמותיו כן גם גדולות אבל אחריהם, הבאים וגםדורו

 השרש אותיות את להמריר חשב אשר במלאכתו דעת בליחטאתיו
 נעלמה אשר בכל למלאכה' "מוערות אוזק יכךא אשר האותיותמן

 תהיינה או כ%ה5( להיות לאחרת נצמדה או חסרהפ( אואותי(
 אחרז אורז איכם תמורז תהיינה ויחדיו בתחלה הטוותדראמות
 הכיר ולא :רע לא אתרומם גבלו אשר הפעלים במני וגםנאנשת".
 קרהו כן על דגערש: באתזיות הבמן בהן נממן אשר הארניותרחלף
 ער אישיותם ומספר תמונתם ולדגיין השרישו לא שרשיםלכרוך
 כףובים, להרחיק רחוקים לכףב אחת, אות וער שתיםאנמיות
 את ידע ורשב"ם מחברתו. במפר חברים ולהפריד נפרדיםלהבר
 הוא טוב כי הכיר אשר בכל כדרכו הלך כן bu שיחו. ואת"איש
 נם אומרם. בשם ממפרו לנף אשר הדברים כתב בפעםוכפעם
 פהר וגם ושוה מלא יורה אשר הדברים ערך לערוך מנחםדרך

 יקרה כאשר 8( - וליה. ל"א ט"ו פ"י פ"א נהי בשמות הנודעים כבפטלים1(
 הסתיר ובהפוך בצווי לקה ובפעלים ובמקור, בצווי פ"י ובמקצה פ"נבפעלים
 בכפולים. יבא זה ט ' פ"י. ובמקצה פ"נ בפעלים 8( -לעבר.



XXVII שבת. בער קלורמום י' לביאט. בןדונש

 הצחות שמואל רבנו בדברי מדרים ויש בעיניו, חן מצאו ויפיהלשונו
 ואולם לשונו. על ומלתו בו דבר מנחם רוח כי יכיר מבין כלאשר
 חכמה דבר בכל ורוחו דבריו וחפשים רבנו, נלכד -מנחם ברשתלא

 דרך לו לבור או דבריו על להלחם נגדו לפעמים יתיצב לכןורעת.
 שם: בלי דבריו להביא יבחר או מנחם שם יזכיר או ובזהאחרת,
 בימי חי אשר לבראט בן הלוי( אדונים ר' )או דיגש.2
 בהראותו עליו ולשונו מיו וירחב מהכרתו ועל עליו ויתקומםמנחם
 והכתומים. המלים בפתרון מנחם דעת נגד דעתו ובהצית מנחםשגגות
 חק עבר אתו האמת באשר תם בכלם. ולא הענינים, ברוב דבריוונכתים
 ומשחריה. התורה אוהבי בין עולם מים* הכרותה שלום בריתהפר
 חציו, למטרת ישים ואותו האדם בן את וריכז כאויב קשתו דרךכי
 משפט הנא כן על בקרבו. בערה בלבדה האמת אהבת אשולא

 קשים, בדברים ויוכיחהו מנחם במפר שגיאות כמצאו דונש כימלקל.
 רב בעמל אשר והנכבדה היכךה מנחם למלאכת דומה עשהמה
 תולדהזן שונות במחברות ויערכן הקרש כממרי אשר המלים כלאפף

 יצעק כי דונש חטאת גדולה בזאת וגם - ? אבותן לביתלמשפחותן
 כדברים בלתי ממנו נטה ולא בדרכיו הלך והוא מנחם עלמרה

 השרש אותיות להפריד היטית לא הוא גם והוא יצעק ומהאחדים.
 נמצאו אחת אות בם תם אותיות שתי בני ושרשים השמוש,מאותיות
 מאשר ימעט ממפרם זולתי כדת, לא אשר מנהם כבדבריבדבריו
 דעת ולהרבות לברר דונש מלאכת הועילה זאת ובכל מנחם.חשב
 בפתרונים הכרש מפרי בינת ולהרחיב ותהלוכותיה הקדשלשון

 מעדיה רבנו על האחד דונש, כתב תשובות מפרי ושתי -נ,כוחים.
 אבל הנתש, בלשון נכתבו ושניהם מרוק. בן מנחם עלוהאחר

 מפר אם כי מעדיה רכנו על התשובות מפר נודע לאלרשביים
 לנגד דונש דברי היו אשר ויש לבדו. מרוק בן מנחם עלתשובתן
 לשמות אחת ופעם הזכירו. אשר ויש עליהם שמו הזכיר ולאעימו
 לנגדו: העמוד בשמו הביאו טוטז,

 חייהם. בשני ממנו הגדולים דויו אנשי השביש והטורז(
 מכרו:ומאלה
 משם נסע אשר רומי איש שבתי ב"ר קלונימום רבי.1

 ותשובותיו פיוטים. ומחבר ההלכה. חכמת מבדולי אחדלגרמייוא,
 לה: , יא לבמדבר התירה בפירוש רשב"םהוכוח



XXVIII'רשע חלבו. בן מנחםר 

 צרפת. בארץ הפשט לדורשי ראשון חלבו, בן מנחם רבי.1
 אשר ארב פסוק על בהשיבו רשב"ם בלב היה אבל כשם נקראלא

 שמו1(: עלהביא
 אשר ומורהו אמו אבי רשיי הנקרא יצחק בן שלמה רבנו.8
 תלמודיו ישיבת וכראש כעדתו משמרתו על עמל אשר עמלומלכד
 לעשות הבדיל מעמו שאלו אשר רבות שאלות ובתשתיותהרבים
 וולתי הקדש מפרי וכל תמם עד התלמוד מפרי כל כמעטבבארו
 והפירושים אחרים, בארו אשר הימים דברי ומפר ונחמיה בראמפר
 אליהם ערוך אין לרש"י מתלמוד פירחחי והנה בדפתמים. שמו עלנבראו
 בס וחתניו קרוביו ותלמידיו ורעיו ולאחריו. לפניו נעשו אשרככל
 בתוספותיהם דברו אחריהם הכאים בדורות חלציהם ויוצאיבנותיו
 מדרכו ויסורו בפתרוניו הנמצא הקשה הדבר כל על רשיילפירוש
 לבו מלאו מהם אחד אין אבל בדבריו, נכוחה מצאו לא אשרבכל
 התלמוד ספרי כל על וישר ק~ר פירוש כמהו ולעשות תחתיולעמוד
 יד הגיעה לא אשר כל על וגם לבדם אחדים פרקים או מפרים עלזולתי
 בכל מושל והוא עמדו על שלמה רבנו ויעמוד מותו. טרם לבארורשיי
 אחריו קמו כי כתב. אשר הקדש מפרי פירוש כן לא התלמוד.ים

 הזה וכדבר האערה. הכתובים דעת ממנו להכיר היטיבו אשרמבארים
 באהבתו והטוב הנכבד יהוקן ולפניה עמו ויתוכח רשב"ם בנו בן עליועלה
 הנכוצות החדשות רבו כי בוש ולא הודה וטהורה, עזה אהבה האמתאת

 לולי חדשים פירושים לחכר לו היה טוב וכי המקרא דבריבפתרון
 הבקר מן עליו העמים אשר בזקנתו עבודתו משמרת עליוכבדה
 אשר הישרה בדרך התורה פירוש בכתבו ורשב"ם הערב2(.עד

 רש"י פירוש כבחי להשפיל לבו על עלתה לא בעיתו חןמצאה
 כל רשב"ם נפש לחפץ אשר הוא ונהפוך קוראיו. מלבולהמירהו
 אל הנוגעים המומות בכל רשיי פירוש גם יקרא פירהעוערא

 אשר את משם לבליל רוחם את העיר הוא אשר וישההלכה*
 המימנת מאד רבו הפירושים. שנן משפט וזה לבארו. זעףהיטיב
 דברי ימעטו ואם אחת. אל אחת חוכרות שמהם דעות תדיינהאנטר

 רשבים דברי יוטבו ש,יז תעופה למלת קרא יוסף לר' איוב בפירוש1(
 ידע אשר חלבו בן מנחם ר' אל וגו'" לומר דקדק אשר "ולשון שם הביאאשר
 רשב'ם דברי יקרו מה 2( - קרא. יוסף ר' רעהו מפי פתרוניו שמואלרבנו

 הטהורה. רוחו ענות ולראות האמת את שלמה רבנו אהבת להכיר ב , לזלבראשית
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 ואם במלה, מלה רשב"ם בפירוש נשנים המקומות ברוב תמצאםרשיי
 להיותם רשב"ם דברי ימעטו אשר ויש רשב"ם. המעיטם דבריוירבו

 קוראי כל ביד רשב"ם לדעת הנמצאים רשיי דברי בעזרמובנים
 דברי להשלים דברים יוסיף רשכ"ם אשר יבא זאת גם ואףפירושו.
 או המקיא וכפתרון הלשון חנן בדעת דרכו פי על יתן4ם אוזנך
 הפתרונים משם באחד יבחר או כלו ולא הפסוק קצה לבאר לויקחם
 בם לבאר אחר ממנקם רש"י דברי יעתיק או רשיי הביאאשר
 אגדה דברי ימשוך גם או במקומו כן רש"י יבארהו לא. אשרפסוק
 ירא לא אמנם בעיזנו. ייטב אשר הפשמ לצד רשיי הביאהאשר

 ויעש וקנו. דעת נגד גם ולעמוד להתיצב הפשמ את באהבתורשב"ם
 דקה דממה קול נשמע פעם מאלה. אלה וחזנתם שונים בפניםכן

 פיה על המקרא רש"י פירש אשר אגדה דברי בהמירובריבו
 על אחרת תשחנה בהשיבו או הפשט פי על הוא יפתור אשרבפתרונו
 נכונים כי בהראותו מעט קולו ירים ופעם רש"י. שאל אשרשאלה
 בהמירו או רשיי, אליהם נלוה לא ואשר הביאם אשר אחריםדברי
 הולך והקול הוא. יפתור אשר הכתוב בפתרון רש"י פתרוןמחריש
 שמו. הזכיר בלי רש"י פתרון מול פתרונו בכתבו אחרות פעמיםוחיק
 אהבת מלחמת וקנו פירוש על בהלחמו שמואל רבנו לריב נצבופעם
 תמצא והכל כאלה. בעניתם שמו להזכיר לו חלילה אבלהאמת.
 : הדף בתחתית כאלה עניגים על בדברי העירותי הרוב שלבפירושו,
 במלכות (Castoltia) קמטוריאה מעיר אליצור בן מוביה רבי.4

 וחמש התורה פירוש והוא טוב, לקח מפר כתב אשרבולגריאה1(
 רשב"ם הביא מא"י ולבראשית תתנו. ד' בשנת ויכתבהוהמגלות
 : בפירושו2(דבריו
 רשבי'ם הביא אותו ומורהו. אביו שמואל בן מאיר ר'.5
 התורה בפירוש ופעמים התלמוד בפתרוני למעלה הזכרתיכאשר
 לו:אשר
 ובפירוש התלמוד בפתרוני רבותי בשם יביאם אשר מוריו.6
 למעלה: בדברי תמצא לנו ידמים מהם ומיהתורה.

 ספר בהקדמת :ריו בובער שלמה ר' החבם להראות מאד ה-ט.ב זאת את!(
 :מצאו והדברים צ( - והבאים. 20 בדף לאיר ראשונה הוא הוציא אשר טובלקח

 1. הערה sxv~ דף למעלה ראה ועוד ע.א. קנ בדף בובער הח'בדפוס
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 בפתרונם מאם אשר לפניו היו אשר הקדש מפרי פותרי.7
 ועמור עמוד כל בתחתית ובהערותי למעלה הודעתי שמם כתבולא

 עליהם. לחגור נשארו אחרים ושמות מקומו. על איש איש ליהנודעים
 בהערותי: שמם הוכרתי לא אשרחים

 חייהם. בשני אליו הקרובים דורו אנשי השמים והטורח(
 הם:ואלה
 שפתיו על שמותם ישא לא אשר הפשט דרך על טבארים.1
 וימצאו ויבלשו בימיו רבים שוטטו הפשט ובדרך שבגתם.בגלותו
 התבן: רב הכר ובמים יום. יוםחדשות
 הביא בימיו בנרבונא אשר הקדש מפרי ממבארי.2
 : כה,לג לשמות פירושו על לעדות פרוכינצי בלשון עברית מלההעתקת
 ותלמידו. חלבו בן מנחם ר' אחי בן שמעון בן קרא יוסף ר'.8
 הירש. מפרי בבינת וחוקר וחכם מכין אחרים מפרי מעתיק היההוא
 אשר ואת שמע אשר את לו וינד בעעיו, ויינכן רשיי בבית נאמןויהי
 אשר את רכתכם רש"י, בעימ חן דבריו וימצאו המחלא. בפתרוןמצא
 נקשרה רש"י בבית ואולי יומף. ר' כשם בפירחחיו בעיניוישרו
 הממרא, בפתרק הפשט רודפי חברים ויהיו רששם בנפשנפשו
 יש אבל בשמות. נקבו לא באשר גם הניאו או טרו זה אתתה

 יומף ור' יומף רי שם את רשב"ם נסב אשר מספר מתימשטת
 מי ידענו לא אשר הנטש מפרי פתרונו ונמצאו רשב"ם. שםאת

 ורובם יוסף ר' מפתרונו נדפם מוער ומעט - ראשון. פתרםמשניהם
 בכתורים: עודנשארו
 שבעים בן תמרכז בשנת מת אשר עזרא אבן אברהם ר'.4
 במפרי נוכר לא שמו מעט. לימים ממנו צעיר ויהי שניםוחמש
 חייהם, ימי כל רעהו את איש הכירם או ראותם על עדות ואיןרשב"ם
 יעקב רבנו לו כתב אשר על להשיב חרוזים ראב"ע כתב כיאף
 בהם לעג אשר חרוזים בתשורת בשנים ממנו הקטן רשב"ם אחיתם

 נבדלו מאד ומה מפרד. חכמי בדרך השלילים שיריו לדבריראב"ע
 אבותיו נרלחהו זה מפרדי, וזה צרפתי זה וראב"ע. רשכייםשמהם,
 התורה בין ומנך מנעוריו הת"נ ווה והתלמוד התורה ברכיעל
 בארץ ישראל נףלות מורה וה במפרד, אשר ערב בס חכמתובק

 חמר ונד נע אחר עם אל וממלכה גוי אל מגוי הולך וזהמולדתו
 בכל שמהם דרשו אחת זאת ובכל עסוי נדיבי רצון המבכהןלחם
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 חפצם בדמיק ודי הקרש. מפרי בפתרון הישרה הדרך והיאמאדם,
 יבשו אם וגם מאומה. רעהו מעת איש קחת בלי מצאו אשר אתלהשוות
 נוכל לא הפותרי( שם הוכיח בלי רעהו במפר נמצא אשר פתרוןאיש
 הפירושים מפרי רבו יען אחיו, מאת איש הדברים לקחו כי אמרלגמור
 הפתרונים לקחו מי מדברי יודע ואין נאבדו ומאתנו עימהם למול היואשר
 כי המראים פירושיהם במפרי מקומות יש אשר הוא ונהפוךההם.
 ביר או איש פירוש מפרי היו לא וכי וה פתרון את זה ידעולא

 פתרוניהם להם נשמעו און לשמע כי לאמר הדבר קרוב ואולםרעהו.
 מנאה להבין יקל ובזה מושבם. דרך עברו אשר דרך הולכימפי

 הצעיר מפר אל רשב"ם הוא אשר הרב פתרוני באו ואיךדבריהם
 פירוש בא לא כי ראב"ע בדברי לנו נשארה נאמנה ועדותראב"ע.
 תקי"ח בשנת היותו ער ידיו אל מפר על כתוב לרשכ"םהתורה
 ערב ויהי תיבות פתרון בראותו בהלה ותאחוהו ענגלאנד איבערי
 כדכרימ שמעו אחרי לרשבךים8( התורה פירוש כראש בקרויהי
 לשמות בפירושו כחו בכל עליהם והלחמו אחרים שם עלהאלה
 יקראם אשר האלה האנשים על כתב אשר דבריו וכניםמז,כה.
 את במעשה לחלל עולם ברית הפרו חק עברו הם כי אמונה.חפרי
 בארצית ראב"ע בימי נעשה כן כי ליומו, יקדם אשר השובתליל

 ורשב"ם במסעותיו8(. מטודילא בנימין ר' נאמן עד הגיר כאשרהמורח
 כאנשים בקר ויהי ערב ויהי ובפתרו מאומה הוה הדבר מן שמעלא
 בדבר ישראל ומשפם התורה חק לשנות לבו על עלתה לאההם

 כי הרבים ומורה בתפו המתהלך כמוהו איש יירא איך וגםהשבת.
 השבת ליל את להלל צוה הוא כי ואמר יכירנו אשר אישיהיה

 לי יש עוד 1 בהערה 75 בדף ~RSB בספרי הבאתי אשר העדות דבי. על1(
 זחול רפאפורמ יהודה שלמה ר' ורבי מורי כהב אשר על הקוראים רוח אתלהעיר
 לרשביים טז,טו בשמות הוא מן מלות פתרון שמע לראכ.ע הארוך שמותמפר פירחי את רעתו לפי כתב אשר תועה תלמיד כי 27 ברף י חלק העת.םבבכורי

 אכחיד ולא זקנו: שלמה ברבנו ורשב"ם ישמעאל בלשון מצרי לשון 1.הלף פהעל
 להאריך; מקום פה אין ואולם הקשים, הדברים בזה לי רבו כי לשונ.תחת
 אשר רשיי פירוש ספר על כזאת הוספה נכתבה אולי כי אחשוב הדברובעצם
 ברברים חלק לרשב'ם אין כן ואם הכותב. "וא רש'י כי הוא ויחשוב ראב'עביד

 18. הערה 7 דף נם ראה אבל ח. ו. ה. א,ד. לבראשית פירושו ראה 2( -האלה.
 ד חלק חמר בכרם הנדפסת לו אשר השבת אגרת במתיחת תמצא ראב'עודברי
 הרופא שמואל בר נתן להרב המאמרים מבחר ובספר ז"ל לוצאטו דוד שמואל ר' יריעל

 באי כי יספר ששער לדפוס כה בדף בנימין רי במסעות "( - תר. בשנתבליוורנו
 ראשון. ליל ושומרים שבת ליל מחללים מעים יהודים יש ,שסקן6א( (pern~-)טכ-פרום
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 הופכי פי למכור דבר כתב לא כן על ישראל. בני בו ישבתו
 בברא השבת יום יהיה פתרונו פי על כי אותם. מבינים "ינםדבריו
 וגם אחריו, הבא הלילה כלות עד השביעי יום מבנך וארץ שמים"'י

 היה כן כי נאמרו, כן הדברות בעשרת הנאמרים הימיםששת
 ישראל בני את צותה דבירה ואולם ד,:נריאה, בעת רשמייםלדשא
 הידועים מלובות בשני כן ועשתה השבת לפני מערב שבתםלהחל
 יום ובמצות יב,יח בשמות המצות חג במצות דבריה יודעילכל

 בדבריה לאחת השכילה הזאת ובמצוה כנ,לב בויקראהכפורים
 שבתכם. תשבתו ערב עד מערב באמרה יחד לךהע מקראכל

 רעהו את ויאשם הזה הרבר אל השמח לא קנאתו ברובוראב"ע
 אשר תחת מרה בו ויען הישרה הדרך על התורה בפירושהנכבד
 בעיני בארצו ונכבד רוח נאמן כוה ברית איש bu לשמוח לוהיה
 לקרא חדל לא ידו אל רשב'ים פירוש מפר בא אחרי ואולםהכל.
 רשב"ם פירוש היות על ידו מתחת יצאה אשר עדות נשאר שודכו,
 בעיניו1(: תכבדיכך

 הקרש מפרי פירושי ומשפט מאיר ב"ר שמואל רבנו דבריוהזר
 מלותיה ופתרוני עבר לעדן וחקי מדעו ורחב וחכמתו כתבאשד

 אשר האשכנזי במפרי כתובים הם הלא מפריו ברבריהצפונים
 בעמור אלה דברי בתחלת הזכרתי המפר ושם רשב"ם עלכתבתי
 :הראשון

 הרביעיהפרק
 בו. ידי ומעשה הזה הדמוםבמשפט

 לנו נשאר לא רשב"ם כתב אשר הקדש מפרי פירושימכל
 שתי על מחסור יש בו וגם לבדו התורה פירחח זולתי עלםאחד

 ארוכה כדרר אחרת פעם לכתוב ראב"ע שב אשר בראשית מפר בפירוש1(
 בלונדון נר'ו שריערלסנרער הח' ידירי לך לך פרשת סוף עד לאור הוציאוואשר
 גדול חכם יב,ג: לבראשית ראב'ע כתב 1877, בשנת etc. Essaysבמפרו
 רשב'ם. פתרון והוא - האילן* הברכת מגזרת בך ונברכו כי בספרואמר

 בביעליטץ אשר נר'ו האלבערשטאם הח' ידידי האלה ראב,ע דברי אתוהזכירני
 אלי.בא:רתו
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 זה, מה ועל זה מה הראיתי הסכר האזסכמי ובמפרי ויוקרבו.מנורייך
 : שם כתבתי אשר הדברים על הוה המפר קוראי לב להעיר פה ליודי

 כי ואשכנז, צרפת בערי מקרם הידוע לרשב"ם התורהפירוש
 ישראלי(, לכל שמואל דבר וינוי מכין לפותר שמואל רבנונאמן
 דג~צאו שמע נשמע לא ובימינו עמו. כס מידי הימים ברבותנאבד
 בעיר פה הרבנים מדרש בית ממפרי אחד במפר וולתי ידבכתב

 ופרשת בראשית פרשת פירוש חמר הזה היד וכתבברעסלויא.
 הברכה וזאת פרשת השירוש פינחס פרשת פירסם גם לך ולךנח

 המחמור לה'41ם וכמו והלאה. כלותם טרם ג לפסוק רשב"םמדברי
 במרקה מעם אחרת בלשון וראה עקב ואתחנן פירכם נכפלהזה

 6 ובכ"י השנעץ. שגיאות לתקן האחת הלשון תעוור אשר וישהדברים,

 בראשית פירוש בלתי נשאר לא מעכק בעיר המלכות במפריאשר
 : לא פסוק עד א ,א

 פירוש וישאר הדשם במלאכת לאור רבים מפרים בצאתויהי
 אלפים חמשת שנת עד נדפם ולא בכתובים צפון לרשב"םהתורה
 העתיקו מתוכו אשר היד כתב ועצם בבערלין. לבריאהתם'יה

 האחד הוא לרשב"ם התורה פירוש את האלה הראשוניםהמדפיסים
 הרבנים מדרש בית מפרי בין בברעמלויא היום שד והנמצאהנשאר
 המדפסים הלכו וראה עקב ואתחנן ובפירוש למעלה. כתבתיכאשר
 דגמצאת האחרת ואל ככ"י אשר הראשון המעתיק לשון אחריההם
 לחק הראשון הדפוס ויהי לבם. שמו ולא השגיחו לא המפרבסוף
 מדפים עוד אין לאחרומם: ואחרים לאחרים והם אחריולבאים
 מדפוס. דפוס העתיקו כלם אם כי היד כתב את עיניו ראואשר
 הראשון בדפוס הנמצא יתרון וכל מחמור כל כע, וכל משגהוכל
 לשנות המדמימים לבב עם היה אם בלתי אחריו הכאים אלעבר

 מנהמו הראשון הרפוס דברי אחרי בלכתם ויהי כמחשבתם.הדברים
 לטובה דערץ ובבלי בדערע הומיכן וחדשות שמאותיו, כרובולכדו
 וממעויהם מחשדנותם בנו כי הכבירו, האחרונים והמדמימיםולרעה.
 והם טור. ינפל עוור וכשל לפניהם נדממו עשר הרשמים יסורעל

 רוחם על העולה פי על המה בם בשנותם חטאת על חטאתהוסיפו

 בתי בקונטרםי ישראל נדולי שמות בין לברכה רשבים שם ניכר ילכז1(
 נרול. מפרש היה כי שם טליו ונאמר ריגום נהר בערי אשרהכנסת
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 שמואל רכם דברי הרחיקם עד לפנכה, שטו אשר ומעט מצא אשראת
 מכין הוין דירו את וישחיתו טעמו את וגטנו גבולם מעלהראפרים
 פירחח את עימהם ראו לא כי להם האה זאת כל רבים*במעמות
 לבלתי מזהירם היה חסרומו בכל אשר היד בכהב לרטביםהת41ה
 עד ומלעסותם הדברים מלהטך אותם ומונע מניהם מראה אחרילכת
 לךן ספר חבר אשר פוזק ולמן ר' הזו ברשת נלכד וכבר גה.אין

 עם כי הראשון. הדפוס שניאות לתקן רשב"ם פירוש לבארשמואל
 לבבו תעה לוטים, דברים לבאר ומהשכילו והנכון הינטר להכירהיטיבו
 דבריו הוא בם וכשנותו בהפכו רשב"ם דברי יישחת אחריםבסכימות

 ערך אין ולשממים היד בכתב שרש להם אק אשר לבו רצומ פי%
 לס נשאר אשר היר כתב גם כי אכחידן לא הדבר אמת והנהלהם.
 שגיאתו מכל רבה כי יה*ע מבק כל אבל רבות, משניאות נמלטלא

 ומפחדת נודית ונפש פתחה ין אין אם הדפוסים משגההכוהבים
 בידי בפעם כפעם יקרה אשר עה ממכשול תמיד ט בכללהשמר
 פירוש כתב בראותי שמחתי כן על הדשם. בבית האותיותמחברי
 אתותיו בו, יה"ב אנכי אשר הוה הרבנים מדרש בית ספרי בקרשב"ם
 מצפומו, ואתור ואדרתו חדרי אל הביאוריו אשר עד ארפהלא
 חקי עמק ערוארד

 רמורו כשמש, מאירות חפץ אבנני ואעל אתורו,
 : ושמאל rw דהטגיא~זמחשכי

 זה עטלתי אשר עמלי פרי את עמך נא אציגה נכבד, בוראועתה,
 על כתכתי אשר האשכנזי במפרי עליו העירותי כעשר רבותשנים

 הוה: הטפר את בהדפיסי הלכתי אשר דרכי הה בהרחבה.רשביים
 עהטה לנוני להיות במלה מלה העתכךני היד כתב 4טת אתא(
 כתב פי היל כמוה. הדטם אאיא לחבר הדפום בביתהמלאכה

 רבם דברי כסף מתוך העובד מנתז מיני רב בעמל הגהתיהיד
 הסכן אשר אל שניתיה ולא החוקקי המכתב בדרך עםשמואל.
 הו"'ה שם למשן ףי'י( ירי"ן שם כתבתי כן על היום. לכתורהמכזו
 נמצא לא כי כתבתיו, לא )ה( לבדה הבה"א היד, בכתבכעשר
 במלאות וכן הקיב'. או הקב"ה הבמעטים המימות,ברוב הי כתבתי וכמהו תמו. עד היד כתב מראשית ק כתוב  הי"השם
 מפרי ובדברי רשב"ם דברי בכל היד כתב דרך שמרתי סרותוח

 מלאה, לרוב כתרנה תחילה מלת תמצא כן על הביא. אשרהקדש
 וגומר הניבצע הכךהצ: מפרי מכתב כדרך חמרה תחלהוהמעם



xx.xv. רבים דמות וחמרות.מלאות

 כאשר הכל גו', או ונ' תם היום נכתב כאשר וגו' בקצרתמצא
 תחשוב אל האלה הדברים פי ועל ומים. מזם בכל בכ'ימצאתי

 במקום יו"ד בהכתב בעיניך זר הוא אשר מלא במכתב עת לינא
 חולם במזם וי"ו ובהכתב קטן, בין נדול בין וחירק ומגולצירה
 אזה; לבראשית שיני ויום בוקרו כמו וכשק, ושורק חטוףויקץ

 צלופחד ל,לב; לבראשית לצורכך כח,טו; לבראשיתלשמורך
 לג,כ; שהיצילני לב,ב: לבראשית לשומרו ל,לח:לבראשית

 נוכו ט,יד: לשמות ונופרית לה,ככ; עיניין לד,יט; איחרולא
 מו,טו; קודשך בודלך, יכ,ד: ידך תיגרת ט,לג; תותכוט,לב;

 כמוהם: ורבים כנ,מג לוץנךאבאוספה
 מעטים במזמות זולתי הלרש במפרי מכתב נמצא לאוכאלה

 מח,כט; עוזה ל,ד; בתהלים מיורדי כה,לא; בשמות תיעשהכמו
 אחרים: ומעפים קמה,ח חמדוגדול

 כי ומנין. בנין להבדיל מלאה מלה נכתבה אשר ישוברשב"ם
 מבנק להיפזו א,ה לבראשית ושיקע בהכתב נסמן הבניןהנה
 יט,יא; שנימה יח,יז; דיבר א,כב; לבראשית שבירכן וכןפעל;

 יימצאו וכן נפעל; מבנין להיותו ב,ג לשמות ייכנסוובהכתב
 ייפעל לשון כא,ט; לדברים ייהרג תרומה; לפרשתבפתיחה
 לבראשית פורש ובהכתב לב,לב4 לדברים יישאר כח,מ;לדברים

 שם  לבראשיתי  והוצרך  ובהכתב יעל, במן על להורותא,א
 לשמות בדבריי בהכתב נממן יהמנין י לפעל. במן עללהורות
 לדברים כדבריי יט,בי לויקרא שבתותיי ט,יד; מגפותייד,יג:
 להיותה היו"ד נכפלה זאת וכלעדי - כח,מט. בחקותיי אםיח,יא:
 וכן יא,ו. נהייתה יא,ה; לשמות הרחיים במלות כמונשמעת
 שוה איננו היד כתב ומכתב - נשמעת. בהיותה לכפלה בוי"ונשטה

 פעם ונמצא בהם, להונית  הירוט  היד כתבי כדרך כאלהבדברים
 בדפוס יתערבו כן על בערכותיו. הלכתי ואנכי חמר. וננעםמלא
 פירשתי ופרשן, פירחח בזה זה היום לפניך נותן אנכי אשרהמפר

 חצים וחיטים, חטים ועיניין, ועניין ענין המניין, ממן ובהו, תוהוופרשתי,
 דמות בכ"י יתערב כן וכמו - לאלה. מומים ויימצאו ץחאווחטנים,
 ודיינין, דייכם ונכתב המשנה ובדרך המנשא בדרך רביםלשק
 ומעטים ומימן. מזים ואומרין, אומרים ותלויין, תלויים וארכן,ארכם
 מלים דניאל, בספר והימין הימים והם כמוהם הקדש במפרינמצאו
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 העתיק אשר הכותב, שננת חברה אשר ויש איוב. במפרומלין
 אוכלים בכתבו אחד במאמר הדרכים שני רשב"ם, פירהםאת

 יא,לר: לוילראומשקין
 אשר מעמים במקמות זולתי לחק לי היד כתב מכתב היהוככלם

 אחרת מלה כי לחשוב דקוראים את ומתעה מאד זר כהיפזוזנחתיו
 במקצה ולמופת לא"ע בזה לי היה הראשון והדפתי לפניהם.כתהיה
 :שגיאותיו
 שוים לפני אשר רשב"ם פירחח כתב חלקי כל לא כי הקורא,ודע,
 פירחח לנה לרוב עד קרח פרשת פירחח מראש כי הזה.בדבר
 המחסור השלומה אחרת היד אחרת, ביר רשכ"ם דברי נכתבוראה
 הפעם עוד רשב"ם פירהם נמצא כן ואחרי ראה. פרשת סוףעד

 לנצח הברכה וזאת ער ואתחנן מפרשת המפר מחברתבמוש
 האחד המעתיק מכתב ואין הראשנים. החלקים אל תטפח אחרמכ"י

 אחרים. וכענינים ויתרות בחמרות שוה איתו וררכם האחרכמכתב
 כתב מכתב את המפר קוראי יכירו למען דרכם, עובתי לאואס
 מטן: תך מראש כמטיהיד

 להעתיק נתנוני לא היד בכתב נמצאו אשר הרבות השגיאותב(
 מעט שניתי כן על וכלשתם. ככתבם דבריו כל הזה הדפוסאל

 בשגגה לכתור הכמזב הרע אשר בכל מדבריו מעם ואגרעואוסיף
 נשו. אשר הדברים פי על שונה מלאכתי משפט ויהי בחפזון.או

 הפירחח כתבי משני בחרתי וראה עקב ואתחנן בפירוש.1
 מדברי יקר כל ואוכיר שוה, מיה בעיה ישרה כאשרהנשארים
 או לדרכי, אנכי ואלך בשניהם חפץ אין ואם בהערותי.האחר
 שמהם: דבריהוכרתי
 לא בו למשכים חלק ואין המעתיק מידי הוא אשר משגה כל.2
 האחד דברים. בשני קרה וזה המעוות. ולתקון להמירואחרתי
 רשב"ם, במאמרי המבארים הפסוקים דברי ראשי הכותבבשחת
 ספרי בפאת פירהםו כתב רשב"ם כי המאמרים. מדר בהפכווהשני
 שמו את בדבריו יקרא אשר הראשק והמופר לו, אשרדגרש
 20( הערה 199 בדף )ראה מבליינצי אליעזר ר' תלמיד והוא"הציר"

 דברי ראשי הומתן נבדל, מפר דברי אל רשביים דבריבהעתיכן
 המלוא דברי דשנה רשב"ם, פתרומ יובר למען המבאריםהפמוקים
 הכתוכים פתרוני סדר להפוך הסב גם והוא שם. אשר בשגגתולפעמים



 YY1-VII שגיאות בשנותי משפט. בכתבו. רעו דרך נדח-ם. מאמריםש.בת

 באשר רק אחר במקום כן אחרי בראשונה שכח אשר אתבהוממו
 במזם האחרונים וימפחוהו כבר הנכתב בצד כתבו אונךהו
 הכאים הכותבים משפט כן הראשומם, לכותבים קרה וכאשרזר,

 כזה ומשחת למקום. ממקום אותם הפכו או הדברים שנואחריהם;
 נהפך אשר בכל העירותי וכן בהערותי, לרש הוכרתי המקפאבדברי
 אשר ובדפוסים מקומם1(. על אותם הציגי אחרי המאמריםמדר
 הנכון, מקומם אל מושבים  המאמרים  מקצה ככר מצאתיקרמתי
 על המאמרים הם גם בהפכם המשפט מדת המדפיסים עברואבל
 יאחה ולהם -D"aW. דברי פעם טוב את בדה והנחיתו דעתםפי

 ענה על אור המיץ היד כתב את עיניהם ראו לא כיהסליחה,
 בדפוסים: נוספו ואשר באו אשר דרביםהעונות
 לכתוב במהרו רשב"ם מידי יצאו אולי אשר שגיאות ויש.8
 בכתבו נקבה בלשון זכר לשון החליף כי כפרו. בצד פתרוניואת
 שם יראה 19, בדף גורות שני פ': בשורה 6 בדף פעמיםשני

 87 בדף אמירות שני 8: בדף הלילה ונגמרה 1; באותדברתי

 לויקרא 161 בדף נקבה ולשון וכר לשון באו ומערבות רבות.וכאלה
 לשון הנשאר וכל לו" ובא יצא כך "ואחר האש לל בכתבו כדט,כג.
 כאשר המעתיקים ולגדולי הלשון לבעלי כזאת קרה כי וידוענקכה.
 מורה מפר להעתקת הקדים אשר בדבריו תבון אבן שמואל ר'הודה
 was כמלרא כאלה נמצא וגם עברי. לשון אל ערב מלשוןנבכים
 אבל ו. יא, ולשמות ט לב, לבראשית רשב"ם כדברי שמותובשאר
 לתלדות לו צויתי ויכתוב פעול במקום לס"ד עם יוצא פעלבחברו
 לאלה ודומות ו,כג לבמדבר לישראל כהנים כשיברכוכו,ג;
 דבר שניתו לא אלה וככל שגיאה. זו ואין המשנה לשון בדרךהלך
 דברי על להתפאר הזאת במלאכה עבודתי מיטמרת זאת איןכי

 : כרצוני בהם ולשנות שמואלרבנו
 היד כתב בדברי יד שלחתי לא גלויות שניאות בשנותי.4
 כאשר הלשון למצוא טלי הטובה -'י כיד עמלתי כי וחפזון,במהומה
 רשכ'ם על דאשכמי ובמפרי המחבר. רבנו יר מתחת  בצאתההיתה
 , להכיר העמקתי 87 דף יעד 81מרף

 המדע פי תל השגיאות, מקורי
 שנות לבלתי מחשבות חשבתי כחי ובכל הזאת. במלאכתי עשיתיההוא

 1. הערה 165 אדף גם ראה1(
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 הכותבים המירו כי בראותי כמו וכמדתו, המלה דוקרך כמעםזולתי
 בלי זרות מלוע או אותיות במרומה ידם כתבה או דומיתאתנייע
 נהפוך או שוים דברים בהם נכפלו אשר הסכומות רבו כי רעןהבק.
 במהר שלמות שורות גם או שלש או שתים מלות נשמטו חטרהתו
 הנכפלות ולהרתיק להניר בחררו מלאכתה, לעשות המתבתהיד
 הכתרנים הדברים אל יד משלוח להוסיפם, הנשכחות אחרי לחכוראו

 היו אשר המדפיסים עשו כאשר וכמחשבתי, כרצות אותםוכשמזז
 1(. מעטים לא במנוסות שמולל קרן בעל לשטות הואיל וכאשרלפת
 חלקי בין להפריד דקרך מעם בכל הצגתי וקוים נקודותג(

 אשר בכיי הכותב דרך שמרתי וכוה הפמוטים. כין ולהבדילהדברים
 שע. אשר בכל מענקו ואט ככוחה הטרה בדרך הלך אשר ככללפני

 למק האותיות על לפעמים הוספתי ונויהם התנועות נלודיוכן
 וגם נךוונה. משעה דגוראים את לשבור או רבם דברי אתבאר
 אולם לבבו. תעה לא אשר בכל עיני לעד הכש"כ מעשה היהבזאת
 היטיב אשר המעטים במלימות זולתי התרעות הוספתי לאבלטים
 אשר או רעת בלי לעשות הרע אשר בכל ואחדל להציגם,הכשזב
 המלימות. ברוב דרכו הה לכתבם, הוא נםחדל

 אותות היד בכתב נכתב אשר על הוספתי מקום ובכלד(
 הקוראים על להקל והפסוקים הפרקים וממפריהפרשיות
 דרכי שמרתי ובזה מנום. בכל המירחו דברי יוסבו מה עללראא
 רבו כי קרמתי, אשר הלפום וספרי היד כתב שמאות אחרימלכת
 הראשעים2(1 על הכבידו והאחראים הזה בדברחטאתם
 על הוומפ~זי הנודה(

-WM 

 בית בטפרי אנטר המכר בכ"י נכתב
 כל הנה ער מתוכו נדפם אשר ועל ברעסלויא במר פה דרבניםמדרש

 10, ובהערה 9 בהערה 185 ובדף 12, בהערה 180 בדף תמצא כאלה1(
 יש אם 2( - מאד. רבים ובמקומות 8 בהערה 220 ובדף 9, בהערה 187ובדף
 ורף 1, הערה 84 דף רשומם על בספרי ראה אלקים הנט מה לרעת נפשךאת
 כתב דרך תכ-ר ואו 8, הערה 51 ודף 7, והערה 6 הערה 89 ודף 8, הערה88
 ב,כנ לשמות מה,יז: לגויח; לב,כו; כד,כא; לבראשית רשאים בפירושהיד

 יח,כו; לבראשית אלה וזולת הנזכרים במקומות הדפום מפרי ררךוהבינות
 י,לג; ולבמדבר ו; לפסוק משמו אשר ד,יז ושם ד,נ; ולויקרא מב;כד,נו.
 ושם כס; פסוק במספר הנממן יא,כז ולדברים כה; לפסוק משכו אשרלה,לב
 בדברי השחיתו אשר את תראה ובזה במקומם. רבם סל העירותי ואנייט,ו.
 ולשומם מדרם ולהפוך הישרים בדבריו מעל למעול בשגנהן וקקטאו שמואלרבנו
 יובנו. לא אשר הידותבדברי



XXXIX הזה בספרנוספות

 הדברים ואלה האלה. בימים עוד נודעו אשר רשב"ם פירושדברי
 הוספתי:אשר
 )מלבר רשב"ם פירוש לפני הראשון בעמוד הכפר שער.1
 תחלת ופירים אלה( דברי לפני המפר בראש אס כתבתי אשרהשער
 אשר 6 מכ"י הומפתי 9 דף עד 8 מדף לא א, עד בראשיתפרשת
 החי נומס כבר הזה החלק ובהדפיס מינכען. בעיר המלכותבמפרי
 פי על המירותי ואם יהלאה. 42 מדף שמיני חלק חמד בכרםגייגער
 כאוסר משפט בלא שפה אשר ואת שגג אשר את ההוא הידכתב
 י : בהערותיתראה

 סוף תר והלאה א,לא מבראשית רשביים פירחח חלק לכל*2
 מפרים מתוך 18 דף עד 9 מדף לקטתי מאתנו הנאבד יזבראשית
 הנשארים רשב"ם פתרוני את לידי הבעו אשר ונדפסיםכתובים
 תוך אל מפחתיו לא רשב"ם בדרך ~ננו כי ראותיו ואשרשם.
 הטוב תמרק ולרובלים במקש. בדהרותי ואביאנו פירמודברי
 פתרת כל עוד ההוא המחמות מקום אל העתקתי יכלתי כפיהנאבר
 פרשת מפיוטה עשזזי כן ולא אחר. במקום פתר אשררשב"ם
 בכ"י שלם כמעט הנשאר רשב"ם פירחי שם יחל אשר והלאהוירא

 הדברים פתרק קורא כל יבקש והלאה ההוא ממקום כיכרעמלויא,
 בו יחמר אשר הברכה וזאת בסוף וכן וימצאם. שם הםכאשר
 ממקום קטנים רשב"ם פתרונו שני הומפתי הפירוש בכ'י שלםרף
 רב ציעמליך דר' הח' ידידי האלה בדברים לי היה ולשראחר.
 בחסדו לי העתיק כי מינכען ביר שבתו לעת נירנבערב ערתונצורה
 9 בדף 4 אות הערתי עוד וראה שם. אשר היד מכתבידברים

 המגרתיו הזה המזם בכל הוספתי אשר יכל 166. בדף 4ואתז
 הוא: נוסף כי נורא כל ירע למען [ ] מרובע חצאיבשני
 בכ"י דגמצא התורה פירחח סוף עד וירא פרשת מפירוש.8
 רשב"ם מחתרות מזער מעט היד מכתבי או הלפום ממפריהומפתי
 היו או רששם, כתב אשר אחר ממפר כלקוחים נראו אוכדרכו, הי לא אשר והפתרונים כדרכו. נראו ואשר שמו על הביאואשר
 לא בפירושו כתב אשר על משנה אחר בענין או אחרתבלשון

 בהערותם(: זולתי-זהבאתים

 דברי על [ ] כאלף מרובע חצאי בשני מנורים נספחו אשר הפתרונים אלה1(
 לויקרא 101; בדף טו"ב לשמות 25;  ברף  כך,סה לבראשית רשופם:פ-רוש



XLהירטה בתחהית הערות לעורה. היו אשר והנדפם.ם הה* כתבי המפרים 

 לבאר או להתם בשרי היו חשר היד כתבי המפרים ואלהו(
 מירש בבית אשר 108 אות כ"י כלם בראש רשב"ם. פירחידברי
 המלכות במשי אשר 6 אות כ"י ואחריו כרעמלרא; ביר פההרבים
 אשר 252 ואות 62 ואות 56 ראות 28 אתז כ"י יבאו ואחריו מנכק.בייר
 האמכורג: עיר כפפם" אשר 40 אות כ"י נכבד הוא גם והאחרוןשם.
 חשר הנדפמים למפרים הצמתיו הדפוס מיימות ואלהז(
 בדפנם וקנים דעת ספר וכהערותי: אלה בדברי להבוסםהרביתי
 משנת ליווחמ בדפוס וקנים הדר )תקמנ(; עו ויתן משנתכ~מרמ
 תי~א; משנת מיען ברפוס תם לרבנו הישר מפר )תר(;צדיתו

-~&D מפר רוגש: תשובות ראה תם: לרבנו )הכרעהע(ההכרעה 
 אבות לפרקי שמואל מדרש תרת; בלונדק פיליפאימקיבדפוס יוחמיי

 בנינדת פיליפאממקי בדפום מנחם מחברת שמה: ה' וינשיאבדפוס
 פענח צפנת נחת: משנת אמשפלרדם בדפום רוא פענחתריר:
 קורא שע; משנת פראג כדפוס ראכיין  ספר וגם  העור אבןהננשא
 תר"ו. בבערלין קאממעל דפום וגם תיו'ו ועהעיאה דפוסהדורות
 תרפו: בלתרק פיליפאוומכן בדשם תם רבנו הכרעות עם דונשתשובות

 כה ג,כד. 200; בדף א,מד לדברים 193; בדף כה,יג לבמדבר 168; כדףכו,מנ
 255. בדף לד,ד 208;בדף

 כי לחשוב לבי בנפות או בחשבי בהערותי הבאחים אשר הפתרוניםואלה
 7; בהערה שם ב,ת 3; הערה 9 בדף א,לא לבראשית רשב"ם: מידי יצאולא
 6; הערה 26 בדף כה,ה 1; הערה 24 בדף כד,כב 5; תערה 12 בדףיב,א
 4. דגרה 166 בדף כו,ח לויקרא 8; הטרה 72 בדףמט,י

 אשר אחר מספר לקוחים אבל רששם ידי מעשה נראו המאמרים שניואלה
 כח,יח 9; הערה 82 בדף כו,כא לבראשית בהערותי: הבשותים כן וטלכתב,
 7. הערה 85בדף

 אותם קינו או אחרת בלשון אחריו ילאים ?נו אשר רשמים פתרוניואלה
 87 ברף כר ל,הק* לבראשית סליהם: העיירותי או הביאותים ואני דעת,מבלי
 רשבים בדברי מםפר8 מקום )ושם 8 הערה 58 ברף לז,כח 18; והערה 8הערה
 9; הערה 56 בדף מ,יר ל(; פסוק פתרון אחרי ולא כח פסוק פתרון אחריהוא

 84 ברף נ,טו לשמות 10; הערה 65 בדף מו,ר 4; הערה 64 בדףמה,יפ
 88 ברף לגמרא: רשב'ם מתוספות רצוי( באר נאשר כנ,כפ לירמיה 4;הערה
 11; הערה 90 בדף ו ;ח,ה. 8 והערה הסרה'5 88 בדף יח ו,פז. לשמות 1ןהסרה
 110 ברף כ,ו 17; הערה 100 ברף יר,כה 16; ההערה 18 הטרה ברף94 זש,ה.
 בדף125 כה,ל 8; הערה 120 בדף 16;.כנ,פז הסרה 111 בדף כ,ינ 11;הערה
 בדף לג,פו 18; הערה 188 בדף לב;לב 1; הטרה 186 בדף 9:יל,כנהערה
 10; הטרה189

_ 
 6; דגרה 194 רף ל,בב 3; הערה 175 בדף ח"ב לבמספר

 219 בדף ב"פ 4; הערה 07צ בדף ז,פ 17; העיה 204 עדף ר,יפלדברים
 11. הערה 281 ברף יג,ו 12; הערה 226 בדף לב,ח 2;הערה



 YTT לפני אשר הדרך מ.שרי המעתיקים. מידי נוספות עגלה. וחצא. מרובעחצאי

 לעזרה לי היו אשר היד כתבי מדברי נטיתי אשר בכלה(
 לפירחח הנצמדות בהערותי ונכבד חדש דבר כל עלהעירותי
 גלוי הנכתב כל את הנקרא יראה למען העבדים בתחתיתרשב"ם
 ואולם לא. ואם שניתי באשר אתי האמת הוא וישטם עימולנגד
 המגרתי ממנו לנסוע או היד כתב דברי על להוסיף נלחץבדיותי
 מגור מותר כל כמעט ואשאיר [ 1 כאלה מרובע חצאי בשניהמסף
 לשק את והכיר איש כל יראה למען 4 ) כאלה שלה חצאיבשני
 : בהערותי ימצא הדברים ויתר היד,כתב

 המירותי רשב"ם דברי על המעתיקים מידי הנוספות כלט(
 ודף1(: דף בכל מלמטה ואדפימםמנשבם

 הדרך את לבדי אני פניתי מקום בכל לא כי הנקרא, ודע,יי
 ובבאור שמואל קרן ובמפר רשביימ פירסם כדפוסי בינותי כילפני.
 מנחם כן משה ר' הגדול החכם יד תחת נכתב אשרהתורה

 כה היו והם ונכוחים טחבים דברים שם ואמצא זצ"למי~נדעלמזאהן
 בכל בהערותי האומרים שם הזכרתי תודתי ולמוכרת בעוזרי.וכה
 אשר בלתי ואין האחד הוא מנחם בן משה ור' יכלתי. כפימום
 ועל ברעמלויא. בעיר פה היום הנמצא רשב"ם יד כתב בידוהיה
 דובנא שלמה ר' גם רשב"ם. פציהן למון על דבריו ברוב צדקכן

 לדבר וירב רבות שגיאות תק במצותו בראשית מפר רוב באראשר
 היד כתב על עיניו שם לא אשר על לבבו תעה ובמעמיםנכוחות.
 : ידיו אל רמבמ'ין נתן אשרהמכר
 ראשי הנקראים המלות ראשי על לדבר לי נשאר עודיא(
 ואס המכתב. לנשר אלה וכדברי רשב"ם בפירחח באו אשרתבות
 הכותבים משפם פי על מעטים במששת זולתי הדברים נשרתילא

 הכל תמצא רשב"ם פירחח הבדברי הזה. הספר קוראי לכלהידוע
 מאד הרבו אשר הזה הפירחי דפוסי כדרך ולא בכי הואכאטמי
 ~yUD המלמזלקער

 דגי
 הוא ונהפוך מלאכתם. עבודת מעליהם

 השלמתי כי מאד מעטים במקמות רק זאת וגם אנכי ששיתיאשר
 הנקרהמכתב

~wa המפר קוראי לשמור דצ.רך בהיות בצי מצאתי 

 78, 66, 65, 64, במספרים הנסמנים בדפים רשב"ם בפירחח עשיתי ט1(
 רשבים על ובספרי - 212. 207, 208-200, 199, 197, 169, .142,158,
 האלה. הנוספות על דברתי 67 דף ועד 65מדף



XLIIהכותראשי 

 התיבות ראשי כל והבן ראה תתה רבנו. דברי בבינתמשגנה
 דמות ציון בראשם הצבתי רשבי'ם בפירוש נמצאו ואשר הוה.בספר
 כוהי.כוכב

 כך. אחר כן,יאחייכ=אחרי
 כן.א"כ=אם

 פי.יאע"פב=יאעפ"י=אףעל
 ערן אף =ב יאעפי"כ =יאעפ"כ

 כן.פי
 מזם.יבכ"מ=בכל

 לש. =בלשוןיביל
יבלע'=נביב.
בם'=במפר.

 ר""ונ4 =יבפמי
 שמואל.בקייש=בקק
ינוי=ממר.

 הכעזחקף. דבק = הדיי
 דכתב. דכתיב, =ן כת'יד

 =*דגןבי=יהקביה'=דגרהמיהק
 ד"א.ברוך
 אחייכ. ראהיואחייכ.

 כן.ואי'כ=ואם
יונ=וממר.

 =יצמר*יוגר
 וכתבו. וכתב, וכתיב, = כ'יו

 אומר. האיוכה"א=וכן
 המלו. =יוכו'

 כתב.וכ"כ=נוכן
וע'=במין.

 לכרכה. וכרתו לב=*זיי
 לברכה. צדיקיוצייל=זכר
 לומר."י"ל=מם

 אם.יכ"א=כי
 כדכתיכ, = "כדכת' =יכדכ'

 כרכתכו.כהכתב,
 כולו. = ו'יכ

 כך.יכייכ=כל
 כלומר. =*כלוי
 מקום. כל = מיכ"

 כתבו. כתב, כתוב,יכת'=כתיב,
 יחיד. לשק = יחיד"ל'
 רבים. לשון = רביםיל'
 כבוד ממחתו =ימ"כ
 נאמר. = 'ינא

 שר.נ"י=נרו
 ופרוכוה. רחמנאנר"ו=נטרקה
ס'=מפר.
ע,=עיין.

 ראשק.ע"א=עמור
 שני.ע"ב=נעמוך
 ירי.*ע,,י=על

 להיהז.צ'יל=צריך
 שמואל.קי'ש=נךן

 שרא. בן אברהםראב"ע=רבי
 לומר. רצומ לומר, רצה = ל י'ר

 ב"ר שכואל רבם =רשביים
מאיר.

 שחק. כ'ר שלמהירש"י=רבמ
 שממר. =שנא'
 תוספת: תוספת, =תוס'



XLIII דתיאח-ית

 ולהוסיף הרשם שמאות לדביר ה4,חרומם דוד דברי ואלהיכ(
 הראשינים. דבריועל

 ואולי רשב"ם. בדברי ההועים בארתי 5 בהערה esבדף
 אל שער אדרת לבושי ההולכים הם כי עגם תועים לבאר-סב
 ראש מושב עיר רומי אל או ביניהם שמו גדל אשר אלהיהםבית

 בלשק הנקראים והם בירושלים אשר משיחם קבר אל אואמההם
 כם' בא אשר המלה כפתרון I~ilgor אשכנז ובלשון p~leriuצרפה
 אשער בדשם יא שורה גה ובדף ז שורה לא בדף בנימין ר'ממעווה
 פעמים. כמה שםועוד

 משם הסר הששית כשורה 53בדף
 ממת-

 כסוף  והצזהו 8
 מקמו. שם כי הקודמת בשורה כח פסוקפהרון

 11. ולא 10 הפסוק ממפר יהיה היטבשיה בשורה 85בדף

 הנדפסות ההורה על בתוספות נם כי אוטיפה 8 הערה 85לדף
 בני מלות נמצאו השמת בשורה ע"ד לא דף זקנים דעתבמפר
 רשב"ם. בדברי הנההי נכוחה כי המוכיחותעמרם
 11. במקום 10 נדפם התשיעית בשורה 111בדף
 28: ילא 24 באמת הפמוק מטפר החמיזטיז כשורה 203בדף

 בחדש ברעמלויא בעיר פה הקרש מלאכת עבודת כלוהכל
 לבריאה. תרמא ה' בשנת בו יום ועשרים בתיטעההרצועי

 ראיין.דוד

מ -- ~ ל

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתי
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