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מלאכת הטפר הזה

במקב שניםפני הלוט והממכה הנמוכהעלמעשהאצבעותיו ואבאר
כלדברעמוק,ויהיהעקובלמישורוהרכסיםלבקעה.ועתההנההבאתי
אתפריעבודתי להפיצו ברבים לכבוד רשבייםולטוב כלאוהבי
רעה .ההבררו ויתלבנו דברי רבנו שמואל ,הומרושגיאות ,אורו
מהשכים,נוספומאמרים כשמשמיאיריםממקומותאחריםגםנדפסים
ונכרים 3ם בכתובים שמורים ,נראוהמעינות ושרש המקומות אשר
ממקרא וממדרש ומתלמוד נדרש .יראורכיםויקראו ויבחנו דברי
רשב"ם האמת אתם ותרבה הדעת.
והנה טרם הראותי אח דרכי אשר הלכתי ואת מלאכתי אשר
עשייתיבהשיאילאורפירושרשבייםאצינהנאבראשניהבדרךקצרה
את אשרנודעממופרת האישוממעשיוומהקורותאותווהמפרים אשר
כהברכיניהםפירושימפרי הקרש אשר האירעינעובהם.והיה את
אטר השארתי במפרי האשכנוי אוסיף פה ,ובאשר שגיתי אשנה
דברי לטוב ,אבל לא אכלה לדבר כאשר עשיתי שםעל דרך
פתרוני רשב"ם תל חכמתוומרעיווחקיהלשון אשר הורהבירב
פירושיו אשר כהב .הלאעיףהלירארואות במפר הזה את עצם
דבריו צרופיםומולקים שבעהיםכידי"י הטובהעלי,ומהזכוילמדו
המנשאובחקי לשון עבר.
וראו את אשר הגדיל לעשות
י
נ
ו
ר
ת
פ
ב
וזאת שנית אשנה בדרכי .כי כמפרי אשר הוכרתיהצגתי בכל
דףודף מלמטה מקור דברי אשר דברהי ואעד עדים על כל
אסרהבאהי .לאכן אעסה פה.כי כל הדברים אשר רקנשנו בוה,
הלא כבר נאמנו סםבעדות נאמנה ולמה שטנה דהדבריבמ חנכם?
ואולם לכל תדעו אשר לא בא וכרונו עזם אעידהלי בם כה עדים
נאמנים בהערוהי מהתה למכתב בכלדף .ומלרעדי ואת לא אביא
בהערותי שד הפעם את אשר כתבתי שם וולתיבהוסיפי על אלה
עוד עדות אשר שכחהי שם או הכרהי מחדשאו למדתי מדברי
אחרים .והיה כל קורא אשריחפוץלדעתמעור כל דברי ,יפתח נא
את מפריהאשכנוי ומצא את שטריבקיעעל מקומוהנכון.
וברכות לראש הרעים האהובים אשרהודיעוכרכים אוהעתירן
לי דברים ממפרים כ"י ונדפסיםויעירו אתרוחי זה בכהווה בכה
להוסיףולתקן גם בדברי אשר כהבתיבם בדברי פירוש רשב"ם
בהשיאיאוהולאור כאשראזכירבדבריאלהובהערוהי .המההחכמים
אמני בריחי הר' אברהם בערלינער אשר בעיר בערלין ור' שו"ח

מולדת רשב"ם
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האלבערשפאם אשרבעירביעליטץורר'ברוךציעמליך רבומורה
בעירמרנכערג ,לעת שבתובעירמינכען ,ואחרקחביב פראפעםמאר
ר'דוד קףפמא בעיר בודאפעטם .ישלםי"י שכרם בער עמלם
להגדיל תורהולהאדירה:

הפרקהראשון

במולדת רשבייםומעשיו והקורותאותו.

לרבנו שלמה בן יצחק המדעלכל כשם רש"י לאהיולו
במםכי אםבנותשתים .שם האחת מרים ותהי לרייהודהבן
נתן תלמידרשיי לאשה .הואריב"ן אשרהשליםפירהט ממכת
מכותלרשיי מרף יפ ע"בוהלאה ,ודבריונדפסו בספרי התלבוד
אשרבידינו .ומלבדזהכתבתוספותלמפרי התלמוד.)1ותלדמרים
את יום טובי) .בם הוא היהאיש חכםגרול בתורהוילך בדרך
קרובורבנויעקב תםוישאלהו בדבר הלכה .)8והבתהשנית אשר
לרש"י לאנודע שמהלרבים ,וישאומר כי נקראה יוכבד .ויקח
אותה ר' מאירבז שמואל מעיר רמרו )4לולאשה .ותלדלו
שלטהבניםויהיו כלם אנשי שם ,וששתם הנחק הכמואל וטקכק.
ר' יצחק בן מאיר מדע בשם ריב"ם ויחבר תוספות לפירחח
בקהל בוראפטמט בספרו
 )1ראה את אשר כתב החי דר' קאהן
רב.ומ-ור)2העל
 ,כתב הח' דרי גראס
על רי'מררכי בן הלל בלשון אשכנז בדף 181
במכתב הסתי מאגאצין אשר להה' רר' בערלינער )בחלק הרביעי בדף 186
ובדף  209ובחלק החמישי ברף  )8 - .180באור זרוע א,קנה; ב,שטג .ושם
ם פוב טל יום טוביבא .ופתרון אחי הוא "בן דודי"
כתב רבנו תם :אחי ר'י
כבמקומות רבים כאשר כתב החכם הגדול צונץ בכתביו הנקבצים בחלקני
ברף .1571ויעירני על זאתידידי הח' קויפמאן בדבריו אשר כתב במכתב הלתי
דאשכנזי נעטפינגישע נעלעהרפע אנציישו משנת  1880בדף  .408ואני אוסיף
כעדות טל דבריו כי תבאנה מלות  ffatefוגם  SOYOYבלשון רומי גם בלי
תוספת מלת  Yatr#e~seבמראת ק הדוד או בתו*  )* -נם רומירו נקראת
או רמרוג או רומרוג ,והיא 6,%א4שנ הסיר הקרובהאלסיר מושב רשיכרויהם
) t(Tfo~esושתיהן בארץ צרפת בגליל קנפניאש%ע"עית%4ס)ומיחקזו מץ שלש
פרסאות ככתוב במפריוחסין השלם בדף  218ט"ב למעלה ובהקרמת ספרצירה
לדרך לר' מנחם בן זרח אשר העיר עליו הח' בטרלינער*  -א) ראה דת 218
בספר יוחסין ודף הי עיא בספר קורא הדורות .ובזה כתוב כי רבנושמואל הוא
הנדול בשנים בקרבאחיו .וכן כתוב בספר שלשלת הקבלה.
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אחיו וביתאביו .עת הולדו

דמלמור אשרלרש"י זגףי).וימת ריצחקעל פס ר'מאיראביו
רשמנו שבעהיתומיםאחריווכלביתאביו התאבלועליוועלאבדן
חכמת תהיתו מביניהם - .ור שמואל אחיו הוא הננובא בשם
רשב"םגדל מאד בחכמתהתלמודויש שמעו בכל ארץצרפת.
תם לרברב בינתובדרך האגדה נכבד מאד בעיני בםארצו.ועל
הכל עלתה חכמתו בדעתמשפטיהלשון רתברית ובפתרון ספרי
ן אמת נכון הדבר כי בחכמת
דגוש בדרה ישרה הברוצה*חי
התלמוד גרל מפו בבואעתו אחיו הצעיר הוא רבנו יעקב בן
מאיר הנלךאלפנים בשם רבנו יעקבבליהוסיף דבראו רבנו
יעקב מרומרו3והיוםנלראבפיכל רבנותם.ואלמבידיעתלשח
עכר הבחכמת פתרון הכתוכים לא הגיע רבנו תם למעלתאחיו
רשב"ם .וחףכי לאנופלהיהרבנויעקב מאנשיומנו בארץ צרפת
בדלרוקלשוןעברי)ונעלה עליהם בחכמת השיר בהכירו מלאכת
המשקל הידוע למשוררי ספרר לבדם בעתההיא ,בכל ואת כל
נפשמכבדיותתעצבעלחלקמאמריו בסמק משפטהלשון הכפתרון
ספריהכרש.כי כדבר אחד העם כן ידברבהם .ומי יכיר כחו
וגדולתו ,אשר הפליא להראותבדברי ההלכה ,ברברי הכרעותיו
בריב אשר היה כין מנחםהביןדונש .ישבחוהו קוראיו על החמד
והאמתאשר חשבלעשות למנחםבןמרוקלהציל העשוקמיד ששקו
דונשבן לבראט .אמנם האמתתורהדרכה .ואם במרד ואם במטל
שטה דונש עם מנחם ,בדבר פתרון המלותוחלותיהן הראהעל
הרהב שגגת מנחם וייגע רבנו תם לחנםלהגן בעדוולהוכיחבין
שניהם - .לאכן דרך רבנו שמואל אחיו .הוא השכיל מאד בכל
אשר ידבר במשפטי הלשון וכפתרון המכךא ,וכל מגמת לבו
להכיר האמת בעבור האמת ,וכלתומכו מאשר.
ושתהבבינתךמתי מלר רבב שמואל,ילא תמצא דבר מבאר
בצקהחג .אבלמהתוכחו עםוקנורש'ייעלפתרוןהכתוכיםומהיותו
 )1ככתוב בדף  32בספר צורגעעיכטע אשרלדיז' צונץ ובדף  128לט דוק'

קאהןעל ר' מרדכי בן הלל )2 -.לעדות על זאת נשאר א) טפר ההמרעה על
ותורת הפעלים אשר תופש מתוךדבריו במפר הזה
ספר תשובותדונש בן לבראפ
מדת  88והלאהו כ) שירתו טל משפטי הטעמים אשר הוציא לאור החכם
רי ליב רוקעם עם טעמי המקרא לר' יהורה אבן בלטם .חדיו על פ
 .עדות
הח' צונץ בספרו צור געשיכטע בדף  ,567וידידי החכם האלבטרשטאם בחוורון
להת' קאבאק בחלק ה' ברף .126

הילדות והשחרות

)נ1

פותרדברי תקשרי)ופוסקדברהלכהלפניו)2למדםכיהיהרששים
בשנתמות רשעאצערמתבשנת 1106למחפראשרימסנויי הארצות
האלהבו,כבן שעריםועד חמשוששרים שנה .ואםכן הרבר ,נולד
י תולד בשנת 1040
רשב"ם בין שנת 1080ושנת 1086בהיותרשי
ם
י
ע
ב
ר
א
ו
חמש
כבןארבעיםאו מארבעיםולמעלזהח"דבן
שנה*
ויגרל הנערוילך בדרך זקנו רש"יובדרךאביו רי מאיר בן
שמואל לדרוש כינתמפרי הקדשוחקילשון עברולרדתבעמקימי
התלמודהרביםוהעצומים,להאירמחשכיו ולגלאמצפותו .כלילך
ראתהעינו בהבימה אל חכמת אבי אמו ומששה אצבעותיו אשר
השאיר אחריו ברכה בפתרו כמעט כל מפרי דקדשוכלמפרי
התלמוד בדרך ישרה למקל כלאבןולהרים כל מכשולולנחרז
בידאהבתו כלהנחשליםאחריו,ומאירעימכיראיפירושיוומרחיב
לבותם .וגםרי מאיר חתן רש"י הלך בדרכו ויחדש פתרונים)8
ויכתובתומפותיועלמירוש התלמוד אשרלחותנווישחלבוגם אל
מפרי הקרש לבאר עמוקות לא ידעו ראשומם .)4ושניהםהיומורי
שמואל ומלמדיו)5מלבדחכמילותיר אשרקראאותם בשםרבותי.)6
ואין מופתבדבריוההיולועודמורים אחרים אםלא.
וילך הנער שמואל הלוך וגדלויתחזק ויהי לששמורה הלכה
ומפרשדברי מטמאודברי תלמוד ועימאבי אמורואותוהוא הודה
לדבריובהוכחועמו.
ויהיאחרי מותרש"י ור' מאיר חתם ותחקתהידי ר' שמואל
ויהי לראש לבית אביו וליהודים אשרבעירמושבו.ויגדל שמואל
 )1בספרראיתןדף קמהס"אכתוב:אניכךפירשתילפנירבינוזקני .וראהעוד
אוצר מוב להת' בערלינער משנת תרלט בדף  )2 - .46בתשובות מהר"מ
מרופנבורק סימן קנט בדפום קריסונה גדף מט ע.ב נמצא :פסקתי לפני זקני
רשע .וכן באוצר טוב שם )$ -.רשב'ם לבבא בחרא רףעגע"א כתב :כך שמעתי
מאבא מרי; שם בדף קמה סיבבסוף ד"ה אמר ליה לספריה נוסף בדפוס פיזרו:
מצאתי בפירוש מורי אבי שיחיה מכתיבת ידי זקני רש"י ס'כ* ראה סוף חלק
דקדוקי סופרים להח' ראבעאווטץ אשר כתב למם' בבא בתרא.
 )4רשב'ם
לבראשית כה,לב ולבמדבר לא,מפ ורביקודהשירליאון בתוספותמם '-ברשתעל
פיטדותהחיגראסבמאגאציןלהח'בערלינער בחלקד בדף )5-.208עלאירוחאביו
ראה למעלה הערה.8ועלאביאמו אמררשתים לבבא בתראדףסוע"א :ומרביזקני
זצ"ל שמעתי; ובדףצו ע"ב :כך שמטתי מרבנוזקני בבבאמצמא.ויוסף אברהםהוא
הח'בערלינערנר'ו להעירעל ספר אור זרוע חלק א' דף 9עסימן שסגיד
 .כי שם
קרא רשב'ם אתרש"י זקנו בשם רבי בליהוסיף שםאחר .ראה דבריו במאגאצין
אשר לו חלק ז' דף  )6 - .183כאשר הורה הח' בערלינער שם ברף .184
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בעת מטשיבני האדם .תולדותיו

ריב היהעמי
.יגדולי ארצווארץ חשכנו כתבואליוואל רבנו תם
ה
ר
ו
מ
רבים
אחיו שקלותם לכל דבר משפטוחית הת41ה .ויהי
כקראו לו ולאחיו בשם רבנו כאשר קראו בתחלה לאבי אמו
רשיי .ובכלכבורו אשר כבדוהוהיהרבנו שבואלאיודעניו סאו.
וילך בדרךאביאמו .ופרבר אמת אשרהכיר לא רפתהידו בזאת,
ותתוקרצתוויבצע אמרתו וטים לא הכיר .ואולםזה חמרו אשר
ששה עםרורשי החכמה המוריהתורה .בכל אשר התאמץלעמוד
נגדםכדברי נאצהעלהדברים אשר כתבולאהוכיר שמםלרעה.
ובכל אשר יגע רשב"ם לקרא ולחקורבספרי הקרשוכטפשי
דוזלמור והמדרשים וממציי החכמים אשר לפמה לא עצם עיניו
לראתו ולבו לא המיר משמוע ומלהבין ארן מששי בני האדם
ותחבולותם ואת הירות אותם כל י %חייהםעל האדמה .ואת
בביתאבי אמורביםבאיםויתאיםעוברים
הטזהלוכי
ראהבשו
ושבים לבכרן
משפפ,
ריוהוא 3ם הוא שפט את ישראל אחרי מות
רבב תםלרעתעניניבני האדם
אביאמו .שמת הדבר כי
י
ה
מ
י
ה
ר
ב
ד
ה
ותהלוכותםמאחיורבנו שמואל ללעגלובדברישחוקעל
הוה
כאשר מפר ר' שמואל שלעטטשטאדטבהגהותמרדכי אשר כתב
למסכתעירהבין  * ~ w sא'במימן רצד רףנ4מ ע"אבדפוסריווא.
ואולם בכל דבר חכמהודעת פקח רשביים את
לראות מה
עילנ
ה
יהיה בארץ למק היות לו הדעת ההיא לעזר ו
ישכינלס בפתרון
הכתובים והתלמוד* הבכל אשר לא הגיע במרעו לה דבר עד
עמקו ,לא חדל לשאול את פיאנשי מלאכת הדבר ההוא עד אשר
אורוימו למעת את אשרבקש.
והנה לא הוא ולא אחרים חברו יחדיו את כל הקורותאותו
םכותו .ואנחה בכלעמלנו לאנוכללספרבלתי דברים
מעויוערי
אשרנמצאו משטיםבספריואובספרי אחריםזעיר שםוירשם.
בס רשבייםוכנצנץ לאנודש .אחתידענוכי היתהלובת חטמה
מרונאותצאי
םיום לראותבצאןאביה לעת ששות החלב ,לבלתי
תתד,וטומרים אשר לא מכס האראלהיו חלב ברמה טמאה בחלב
דרחלים').וכן בסהיה ר'יוסף מנשם אשר בצרפתי)והעיר הואת
 )1ק כתב רח' בערלינער במאגאצי
ן אשר06לצו.בחלקז ברף - .188
 )2רבה דברי החי נראס במאגאצין בחלק ד' ברף

מעשיו והקורות אותו .שות מוחו

)1ל

היתה ששים פרמאות רחוקה מעיר המלך פריטי) ונקראת היום
בשם  ,(scaeuובמקום ההוא גר רבנן שמואל לעת כתוב :אחיו
רייעקב תםתשובת שאלה בשםאביו ר'מאיר אלרעיהםריאליעזר
בןנתן כדבר הלכהי) .ובעיר המלוכה פרישהיו לרשבייםרעים
יקרים ,והםזקר פריש ר' מתתיהורןיהודה בן אברהם ור'יהודה
בןיום טוב וקרובו ר'יחיאלובפניהםנשאונען בדבר הלכהויעמדו
ש שם ברבים .)5תם בכרך להנדון (ינא~א)]0
ולאענו עוד ,)4וידרו
במדינתאניוב ("0מי)1היה מתגוררוישאלוהו שםעל דברי המקרא
בתחלת פרשת מדר מטות כאשר תמצא בפירוש התורה אשרלו
במקומם.ויהי בשנת ארבעת אלפיםושמונה מאות ותשעיםלבריאת
שמים וארץ ויכתוב רבנו שמואל מאמר בחשבונות העבור דרך
כלרה בחמשהמדעה.)6ומדבריפירושו נראהכיובו הכמינהירים
עמועל דברתורת משהופתרוןאמריה באמרםכייש עדות בדברי
תורתעעל משיחםוכיאין טעםבחילדתנו ובהרשיעם מעשהיעקב
ומעשה אבותינו בצאתם ממצרים וכאלהרבות .ויתחזק
עם
ע
ע
ימואל לתת כבוד לי"יאלהי ישראל ויקנא לעמו ולתורת
רבנו ש
אלהיו אשרבלבווידברבעדותיונגד חכמיהם ולאבוש .ואחריכן
בכתבו את פירוש התורה לא חדל מלהגיד לעמו את אשר הכיר
בתבונתו כהוכחו עם חכמיהנוצרים.)7
וגם שנתמותו לאהודיעו החכמים הקדמומםאשינאמנו בדבר
ן בדף 218
היה .הזנת תתכלה לבריאת העולםהכתפנה בטפריוחסי
ר
ר
ב
ל
היא שביאה ממארת .ואםכן איפוא לא נשאר כי אם
קץ
חיי רשב"ם עלפי ה999ר מהקורות אותו בימיחייו .והנה בשנת
י) כן הראה החכם בערליגער בהמזכיר אשר להת' שט.ינשניידער בחלק יב
בדף  )2 - .39כדברי החכם
הישר לרי תם ס.מן תרטז ובאבן העזר לראבזן דף קמח ע.ב )4 -,ראה
 ,8בספר
 .ושם בדף 4מ 1בהערה  5העיר
דברי
1
'
ד
ם
א
ר
ג
בחלק
החכם
בדף
ן
י
צ
א
נ
א
מ
ב
על דברי תשובת רשב'ם בספר אור זרוע4יהלק א' סימן תעו הרף  128ע.ב.
ובמאנאצין הלקהי בדץ 82נ הומיה לכתיב ברבר ההוא )5 -- .כן תמצא בפירושו
לבהסלותך יא לה עלפ
 .לשון כתבהיד הנכוחה אשרהדפסתי .ראה שם דף 178
הערה  )0 - .14כןהעתיק מכ"יהח' בערלינער במאנאציןחלקזי בדף .185ושם
המדעה לא פלש )7 - .ראה דבריו לבראשית מט,י בלשון כ"י אשר הצנתי
לפניך ולשמות נ,כב; כ,יג; ולויקרא יא,ג .לד; יט,יט; ולדבר-ם כב,ובלשוןכ"י
כבדפוס הזה .ועוד ראה הערותי לבראשית כה,לא; כז,לו .ולדברים כ,טז
ראה נספר8831 .א דף  85הערה .3ועוד במקומות אחרים.

צונץ בהמוכיר חלקו נדף  117בהערה- .5

:

ספרי רשב'ם - .פירוש ערבי פמח.ם

[]11

תתקעהיה עור בממפת החיים לדברי רבנו תםאחיו בתשובתו
אל ר' מנחםבןנתן .)1לא די כזאת כי נראהבעיניכיגם בשנת
ר' אברהם אבן עורא בפתיחת
תתקיח חי רשב"ם ע
ווד"ולבאכתרי
תשאפני איש"על אודותיו ,וכוה לא
אגרת השבת אשרל
יאמרזולתיעל חכם נכבדבעודנוחי ומושל בקרבבנידורו .)2ואם
צדקודברי אלה ,מתרבנו שמואלאחרי שנתתתלוח לבריאהשהיא
שנת  1168לממכר השנים אשר נמנההיום בארצות האלה.

הפרק השני*

כמפרים אשר כתב רשב"ם ואשריצאו עלשמו.
לאכל המפרים אשר נכתבו ואשרנדפסועל שםרבנו שמואל
הואו באמת מתחת יד חכמתו .ואולםהנותןלבו לדרוש ולחקור
בדברהוהיכירכי על רבםדבריו מעידים כי הוא כתבםאויהיו
דבריהםשויםלרברי הספרים אשריעידעליהם ורוח אחדלכלם.
אבליש מפרים אשריצאו על שמווהוא לא כתבםאו חלק לבנו
בהעדר כל עדות נאמנה אובהגלות מופתיםמורים כיאינם מעשי
ידי רשב"ם.
חבר
אשר
ם
י
ר
פ
מ
ה
א
נ
את
ה
נ
ו
ש
א
ר
ב
ר
ו
ת
נ
ו
ה
כ
ל
ועתה נ
בדברי
ההלכהוהגדהואחריכןנטהלבבנואלפירושיספריהקדש אשרכתב.
ואלה המפרים בדברי הלכה ואגדה אשר נקראו על שם
רשב"ם:

 .מפרים אשר נקראו באמת על שמו.
א

א) פירוש פרק עשירי לממכת פמחים ,הוא פרק ערבי
פמחים .והפירוש נדפם בצדפירושרש"י .ורשב"םלעד עלהיות
 )1כ~ה.טיב להראות בימים האלה החכם ר' צדוק כהן
טרח פריש במכתב העתי  llevtze tles if~(tes ,I~tiresבחלק א' ברף .230ויוסף
להראות כי מדברי ר' תם האלה בספר הישר ברף עג ע"א בשורה הראשונה
 7כיחי רשב'ם עור בשנת
לקה החי צונץ את דבריו בספרו צור געשיכטע דף"
 1153למנין הנוצרים )2 - .בכרם חמד חלק ד תרף .1"0וראה במפר דברי
הימים לבני ישראל להח' פראפעססאר גרעטץ חלק ו דף  210ורף .447
~

מורה ורב
T

T

t

פירושי ב"ב ט"ו ומכות

~~111

מחברוכילדףקו ע"ב בדיהואעייפ שאין ראיה לדבר כתב:
הוטרי
בעו שלמהונוני פירשהכן .ובמקימות רבים נטהרבנו שמואל
מדרךרשייאוהומי
ך בחר בחשר המעיט רש"ידבריוכדרכו.ועוד
זאתהוסיף רשב"ם עלפירהטרשיי לכתוב את אשר הורה רש"י
אתתלמודיובפיוולא כתבו על מפר ,כאומר תראה מדבריולדף
קמו בד"ה הבן שואלובדףקיו ע"ב בד"ה דאפטרתא.
"ש ממכת בכא בתרא האחרון ממקום אשר
ע)
ב
כו
ור
י"חלק פי
חדלהידרש"י לכתבובמותועד קמו והוא מדף כס ע"א והלאה.)1
וגםעלזהיעידודברי רבנו שממול.כי לבבא בתרא דף פה ע"ב
בד"ה מוכר קלתות כתב :כך פירשהרבינו מ"כבממכתגימין; רף
פו ע"ב :מצאתי הגהתרבינוזקניאביאמי מ"כ :דףקיג ע'צ :ומ"ג
מצאתילדברי מתשובת רבינו שלמה זעם מ"כ.ועודהעידעליו
רבי אברהם בר הצחקמנרבונא הנקרא הרב אבביתדין מחבר
ספר האשטל,כי הביאדברי שרוש רבע שמואלבעוררחי בשמו
בחידושי בבא בתרא אשר כתב ואשר נשארבכתוביםט).
נ) פירוש ממכת עכורה ורה אשר נשארו חלקים ממנו
במפר תמיםרעיםמימןגן .קה (בדףים ע"ב בדשםוינטניאה) .קף
(רף כע"ג) .קמו (דף כח.(at~u
ד) חלק פירוש ממכת מכות לרש"יזנקו מדףיטע"בודשאה
כאשר עשה בעל אחות אכור'יהודהבזנתן וכח2-רהזכרתילמעלה
בדף.711ויהי כהספח משטהידיריב"ןלפירושרש"יבמפריהתלמוד
אשרבידינו ,כן ההצגפירוש רשב"ם להשלים פירוש רש"י אל
מפרי הלטתרבנו שחקאלפאמיהנדפסים .ראהותמצאכיהפירוט
המשליםפירחח רש'" בתלמוד שונה מאשר ישלים אותו בספרי
הלכותריא"ףואינםמעשהידיאישאחד.ובראשפתרוןדבשנה אשר
 )1בתלמוד ד%מ פיזרו כתוב לבבת בתרח דף כט ע"א ברברי אחד דבור
המתחיל אלא מטתה :כאן מת רשיי ז"ל* -כן העיד הח' ראבינאוויפץנר'ו בסוף
חלק דקדוקי סופרים אשר כתב למם'
 ,ביב-.א) ראה דברי החכם ראבינאוויסץ
בהקדמת ספרו דקדוקי סופרים למט בבא בתרא בדף  10בדהרה ותמצא כי
דרך רבי אברהם אב-ד לכתוב :הרב ר' שמואל נמי רח' (נטריה רחמנא) ,או
כתב הרב ר' שמואל ודץ (שמרהו צורו) .והחכם ראבינאוויפץ הומיף לאמר שם
בדף  11הערה ~ כי לדעתו באר רשב'ם את שארית מס' בבא בתרא ,אשר
הדל רשיי לבארה ,נם בדרך קצרה נם בררך ארוכהו והפירוש הקצר הוא
הנדפם בדפוס פתרו מדף כפ טרו ער דף נד טייב ,והפירוש הארוךהוא העובר
בכל הדפוסים .ויתן מופתיו מדברי המפר.

XIV

פ-רוש: .דהיסד .-תלמוד אחר-ס .ת-ספות פסק-ם וחשובית

תחל הקורח קרחה בתלמוד מכות דף כ ע"א לא נמצא בדברי
ריב"ןזולתיפתרון אחד ,אבל בפירוש המשנהההיא בספר הריא"ף
נכתב אחרי דבריפתרון אחד" :זה פירושרכנוחננאל ,ורבינווקיר
פירש וגו"' .ואם כן רבנו שמואל בייר מאיר הוא אשר כלה
פירוש רש"*שם".
'
ר
ה) פירוש ממכת נדה אשרהעידעליו יצחקמוינא בספרו
אור ורוש).

ו) פתרוני רכנו שמואל אשר הבאו אחריתי י]דכרי ספרי
התלמוד האחריםאולייתנו מקום לחשוב כי כתב רשב"םפתרוני
המסכתות ההן על מפר אשר היהבידי הראשונים .ואלה הספרים
אשר מכרובעמן הזה:עירובין ,ביצה ,חגיגה ,מנחותי.):
ו) תוספות לתלמוד כתב רשב"םבפנידקנו רש"י .ואחרות
כתבותלמידיו בפניו כמו "תוספות ה"ר יוסף שפירשלפנירבנו
שמואלה).

ח) תוספות להלכות הרישף נשארו גם בכתביהידגם
במפרים נדפסים ,וחלק מהם נדפם מחדשי).
ט) פסקי הלכות הנקראות פסקי רבנו שמואל.)6
י) תשובות אשר השיב לשואליהן בדברי ד-לכה ופתרון
התלמוד.)7
. )1ד.ד .הח' האלבערשטאם נר'ו אשר בביעליטץ הוא אשר ה
ע.ירני על זאת
במכתבו .ויוסף להראית כי לא כל מסכת מכות באר רשב'םכ רק ממקום
אשר חדל רש'י לבאר הוא החל .ועדותו כי נם בתוספות שארץ גם בתוספות
ה:רפמות בספר -התלמוד אשר ב.די:ו בדף כ ע"ב בדיה במלקט .ובריטכיא לדף
כא הובא פתיון :שם רשב.ם ,וסל הפתרורם המובא-ם הם למסכת מכות מדף
יט ע'ג והלאה ולא לפני זה )2 -.ראה דבר -הח' בערלינער במאשצין אשר לו
ח"ב בדף ק ע"א .ועוד ראה דברי הח' צוקערמא:דל שם בדף סו ע"א)8 - .נם
טל אלה הע.ר הח' בערלינער שם בחלק ז בדף  )4 - .186על דבר התוספות
האלה הנאמרות באחרונה ראה דברי החי גראס במאגאצין ח"ד בדף  187ובדף
 206על פ תוספית מסי ברכות להרב יהודה שירליאון בספר ברכה משולשת
ב ודף ט ע"ב ודף יז ע"ב ועוד )5 - .ברקרוק -סופרים לחח'דף ב ע"
ראבינאוויטץ חלקב .ראה
הקדמתו למסי ביצה דף  .18ועוד ראה לוח המפרים
.
י
פ
ס
ב
המלכות אשר כע-ר בערלין אשר כתב הח'
היד
העכר.ים
.ידכ
ער
שט-ינשנ
תכ-בלשון אשבז ברף  3ומפר הח' קאהן על ר' מררכי בן הלל
בדף יז ,והגהות מי-מאיות לסדר התפלה בסוף ספר אהבה לרמשם )6 -.ראה
לוח הנאדים והרבנ.ם להת' המזוח ר' שמואל דוד לוצאטו באוצר טוב להחכם
בערלי:ער משנת  1879בדף  46ודברי הח' בערלי:ער במאגאצין חלק ז בדף 186
אשר העיר על פסק דין בענין אבלות המובא כאור זרוע חלקשנ-ס.מן :א בדף
רשד'לשם .ותשומות
 )7ראה
 22בשם רבינו שמואלבן ה"ר מאיר
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חשבון העבור ופה-וש אבות
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יא) מאמר נ4ר בחשבון העבור כתב רשב"ם כאשר הזכרתי
למעלה בדף 1צ.
יכ) פירוש ממכת אבות כתב רשב"ם ,אבל נאבד מאתנו
ולא נשארממנובלתי המובא בשמו בספרי מבארים אחרים .)1והם
עדיםעלהיגע מפרפירוש אבות לרששם מצאכימיהם .ומנאה
ההתרומם אשרהובאו שםעל שם רשב"ם הםבאמת בדרך החכם
הזה אשרידענוהמדבריפירושיווהםטוביםונכוחים ככלפתרומו.)2
ואל תשתלבך אלדבריהאומריםלאמר הלאבדברים אשרהביאו
 %שם רשב"ם נאמר דבר על שםדודוהרייבן הרא"שפ) .והלא
רבייהודהבןרבנו אשר מחברההלכותנולדיתרממאהשנהאחרי
כ"ת שעב"ם ולאהיה קרובו" ,םכן לשוא חשבוכי הפירוש ההוא
מעשהידי רשב"םהיה.ואולםכברקדמםחכםגדול)1להראותבדרך
קלרה דעתוכיהרייבן הרא"ש הנזכר פהאיננו החכםהידוע לכל
בשםזהכי אם ר' יצחקכן ר אשר הלוי הנקיא נם כן בראשי
אותיותיו בשםריכ"א.ומדוע לאיהיהזה ממשפחת רשב"ם? -לכן
אלתמאןלחשובכימתחתידי רשב"םונאספרפירושאבותהנאבד
מאתר אשרלקחומכאריםאחרונים אתהפתרונים המתנאיםעל שם
שעב"ם מתוכו .אבל לא תאבהולא תשמע אלדבריהחושביםכי
נשארלנו מפרפירים אבותלרשב"ם בכ"י מחזורויסרי ,אףכי
נדפסות נמצאו בספר ראשון מדף קמנ ט"ב טד דף קמו ע-נ בחתימת יד רשביים,
ובפררם דפוס קושטאנדינא דף ד ע-ב בצד הראשון ,ובספר מרדכי לכתובות פרק
ח סימן ש בדף קחט"ב בדפוס ריווא ,ובהנהותמיימוניות להלכות אישות פרקג.
 )1שמותם תמצא בספר צור געשיכטע להחי צונץ ברף  124וברת - .125

 )2כבר הסירו אחרים טל פתרון משנת שמעון בן שמח הוי מרבה לחקור את
העדים וגו' (אבות א,פ) ומשנת הללהוימתלמידיו של אהרן ונו' (שם א,יב) אשר
הביא ר' שמואלדיאוזידא בספרו מדרש שמואל בדף כד ובדףכזע"ב .ואנימוסיף
לאמר :ורשב,ם כתב
פתרון אבות ג,ז אשר העתיק החכם ההוא בדף צו
ומידך נתנו לך כמו נתננו ,והוא כדברי רשב'ם לבראשית לד,פז;  -ופתרון
אבות ד,יז המובא במדרש שמואל דףקנזט"ב :ורשבימז'ל כתב קורת רוח כמו
נתקררה דעתו וכלפי שהחרון אף נקרא חימה לשון חמימוה כמו וחמתו בערה
בו נקרא הרצון קורת רוח שמקררת ומתישבת דעתו סליו מרוב הנאה; ועוד שם
לאבות ה,ה :ורשופם כתב כי הנם הזה היה שאף טל פי שארץ ישראל חמה
ביותר לא הסריחו ולא התלקו - .ומה יקרו ד=י ,..הפשט האלה בהשוותך
אותם אל פירוש רביאפרים המובא שם )% -.שנים הם המביאים המאמר ההוא
בשם רשב'ם וערותםנאמתי :רי שמואל דיאוזידא במררש שמואל בדף רב ע"ב
ור' ליווא בן בצלאל בספרו דרך חיים אשר הוא פירוש פרקי אבות דף צט ע"ב
בדפום קראקא )4 - .צונץ במפרו צור נעשיכטע ברף  81בהערהמ.
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פירוש אבות במחזור וישרי

מ פתרונים אשר ההבאו בשם רשב"ם ואשר
אמתנכף הדברכיי"
נמצאוגםבפירושההוא.)1כירבוהפתרוניםהשוניםמהשויםבשניהם
וכלמכיןיכירוידעכיכל אשרהביאר'שמואלאווידאבמפרומדוהם
שמואלעל שם רשב"ם הם הם הדברים ככתבם וכלשונם כאשר
מצאם בספר שרוש אבות אשר העתיק ממר ולא שקה הוא בהם
דבר .ואםכן לאפירחחמחוור ושריהיה לכדעימוכי אםפירוש
אחרדצמבר מאתנוהידסוהנאמןבימיועל שם רשב"ם .ואףגםואת
ראיתי כי יש אשר מחברפירוש מחוור ויפתו יריב עם הפברק
הנכתבעל שם רשב"ם .)8ואםכן ,איךיהיה הפירוש ההוא מששה
צ),

 )1הפתרונים אשרהובאועל שם רשב"ם במפר מדרש שמואל ברפוסויניצש
לשנת ה' שמה דףיפע !,וברף צוסיב ובדף קב ע"א ובדף קו ע"ב ובדף קנז וב
ובדף רלה ע"א והפתרון אשר הביא ר' יצחק עראמה בספרו עקרת יצחק בתחלת
פרק ג נמצאו כמעט במלותשוות בפירוש מסכת אבות אשרבכיי מחזורויפרי*-
וטל טוב יזכר שם החכם היקר ר' רפאל קירכהיים גריו אשר נדבה רותו אותו
לשלוח אלי את העתקת פירוש אבות ממחזור ושרי אשר העתיק בידו מכיי
כרמולי ,להיות לי למזכרת טובו וחסרו כל הימים* וכל פירוש הפרק הראשון
אשר החל להוציא לאור החי לוצאטו ז"ל בכרם חמד חלק ד מדף  101וסלאה
ואשר השלים להפיצו ברבים בכוכבי יצחק ממחברת  28ער מחברת  80נמצא
בכ"י אשר לי*  )2 -החלק הראשנן בדברים אשר הובאו במדרש שמואל ברף
קכר ט"א טל שם רשב"ם שוה לדברי פירוש מחזור ויטרי ,אבל החלק השני
בא שם בלשון אחרת .ואשרהובא במדרש שמואל בדףקעז ט"ב באבמחזורויסרי
בלשון יש לפרש אחרי פתרון אחר .ובעקדת יצחק בפרק עשרים הובא לשון
פתרון בשם רבנו שמואל ז"ל הנמצאה באמת נם במחזורויסרי ,אבל כל הנכתב
במחזור ויטרי אחרי כן לבאר הלשון ההוא לא ראהו ר' יצחק עראמה בפירוש
רשב'ם הנאמן אשר לפניו כי הת! נתן לב לבאר את הלשון בדרה זרה מאד
לרוח רשב'ם .ולא ארבה דברי טל הענין הזה - .ועוד מצאתי לשון אחרת
בפירושמחזורוימרי נבדלת מאשר הובא בשם רשב'ם במדרש שמואל בדף השיא,
כז ע"ב ,לג ט"א .ובטצם הדברים מצאתי רק חלק ככ"י מחזור ויטרי מכל אשר
הובא במדרש שמואל דףקרע"ב ,קח ע"ב,קיחע"א .ומאומה לאמצאתי מאשרהביא
בעל מדרש שמואל בדף כר ובדף קבב ע"א ,קפה ש'ב ,רכע"ב )8 .לאבות
פרק א משנה יח כתוב במדרש שמואל בדף לו עייב :ורשב"ם
 ז"ל כתבשפמו בשעריכם .וכת"כ בתרזה אזלייחנן"'י צבאות וזכרוןרבנו החלוף דברי
עמום ה,טו בדברי זכריה ח,טז כאשר קרה לוולנדולי החכמים כמהו לא אחת
ולאשתים .ראהספריטל רשב'ם בדף  69הערה .]1ואולםבכיימחזורויטרינמצא:
גמליאל אומר טל שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת
ר'
ועלשמהטשולןוםבן .וסליק פרקא .ר"הדהואאביו של רבינו הקדושבנו שלר'גמליאל
בז מחלקתו של ר'יהושע .ואין כתוב יותר במשנהמדוייקת .ונראיןהדברים,לפי
שהמקרא ~רצונו לומר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם בזכריה ח,פ] אין
כתובבוי.ו ושלום אלא משפט שלום בלא ותו .סליק פרקא .עד הנה דברי
פירוש מחזורויטרי .ואם כן האמוק ההוא אשר יבאר רשופם אותואיננו טל פי
פירוש מחזור ויפרי במשנה הזאת על מכונו - .ועוד זאת שנית מצאתי למלות
כי נפל סליו בפרק נ' בסוף משנה ב אשר הביא בעל מדרש שמואל פתרונן
רשב'ם בלשון הזה :ורשפים פירש שהושלךעליו שכר משלם או הרי הואכנפל

דברי נמטריא והנדה של פסח
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ידי רשבימן  -ועתה אם אחרי הדכאים והאמת האלה תשית
לבךלדעתי,יקל להביןאיך נמצאו בפירוש מחזור ויסרי דברים
אשר לאיתכנובפי רשב"מ )1ומדוע רחוקה דרך המחבר ההוא
מדרך רשב"ם המופה והישרה כרחוק מורח ממערב .כי הרחיב
לדברבענינים ברוריםוירכ מאמריועל אשר הקרה דבר המשנה
לשיו )2ולא כאחד החכמיםהגדולים כלא שפתר מלדבר תועה
בענינים אשר לאהיעיב לדעת אותם:)8
כ .ספרים אשר יצאו על שמו והוא לא חברם.

עודיש מורהטים אשר יצאו על שם רשב"ם ואין מעיד עדות
נאמנהעלהיותםפרי מחשכתחכמתו .ועקבהיתהרוה אחרת עמם,
אל הכא נפש החכםהיכך במודם ושמו לאיקראעליהםביןמכירי
דרכו .וכאלה דברי גמטריא אשר הובאו על שמו ,)4ופירוש
הנדה של פסח הנדפס עם פירושים אחרים )5ולשוןהפירוש ההוא
שכרו כבר שמזומן הוא וכתב דא.ת גרסאות דלא גרמי לה רק מסיים בולחושב.
שמו ,ועתה שמע דברי מחזור ויסרי למשנה הזאת;' ויושבין לאו-דוקא[ .ומהן
שמצינו במשניות ומניין לאחד ש-ושב ועוסק בתורה שהקיביה' מעלה עליו כא.לו
קיים כל התורה כולה [וגו'] א-ן אנו נורמין דבר זה במשנת רי אפר.ם ובשאר
משניות מדויקות אלא מסיים הבכא בליראי השם ולחושכי שמו-.ומי לא יראה
כי הדברים האלה לא כתבם רשב"ם .כי הלא הוא אשר נמה על פי עדות בעל
מדרש שמואל לבאר את הלשון אשר הסיר ר' אפרים.
)1מי פתייסור הנהלחשובכי כתב רשב'ם דברים כאלה :ועמדענן ירקב
אחדמתלמידיו[ר,ל של אנמיגנום אישסוכו] וכתב להם מפר מירותחקקיאון וכתבי
טמל חוקים לא מיביא ומשפטים בליחיו בהםונו' - .החליף המחבר הצדוקים
והבייתוסים עם הקראים ולאידעכי זה חפצם ,ויקלל אתענן ראש הקראים כדבר
אחדהיהודים מילידי מפרדבימיםההם .והדברים נמצאו נם בשני כ"י לוצאמו ז"ל
במחברת כח בדף .18והן אמת נכון הדברכי מחבר
כאשר תראה בכוכבי
צח"צרפתי כאשר יורו הלעזים אשר הגיא ,אבל שני חייו
יה
פירוש מחזור וימרי הי
היו אחרי עת חיי רשב'םבהיות הקראים גורעים ושנואים גם לצי צרפת הצפונית
טד כי יקללו חכמיהם את שם האנשים ההולכים בראשם קללה נמרצת כאשר
בפירוש ההוא )2 - .ראה נא פתרון דברי המשנה משה קבל תורה מסיני
בכרם חמד חלק ד' דף 202ובכוכבי יצחק חלק כחרמ  15ותף  16איך ירהיב
לבאר מלת תורה ,וסופר ומונה השופטים והנביאים הכל בשמותם ,ומביא
דברי
הברייתא אשר לרבי נתן ,ומרבה לדבר על התמת הגדולה .וכאלה רבות- .
 )3נבוך הוא בפתרון מלת פרם למשנה ג בפרק א בכוכבי יצחק חלק כח
דף .18והקורא לא ירע במה יבחר ,כי כל שלשה הפתרונים הבל .גם אמר
כי שלשה מיני ניקוד הם ,ניקוד מבראניוניקור שלנו מיקוד ארץישראל.והוא שמע
קול דברים ולאהב.ן ,כי כלםמ.ן אחד הם והמין
האחר הוא ניקוד האשורי
או הבבלי )4 - .ממפר המנהיג לר' אברהם בר נתן הירח .בדף ז ע"א ברפוא
כערליןי  )5 -בכפר פה ישרים כולל הנדה של פסח טם פ.רושים הנקראים על
שםרשייורשב'םוריטב'אואחריםבליוורנו תקצחובירושלים תרכנובווילנאתרלה.
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פירוטי התורה והנביאים

ודרכו אעם לשק רשביים ודרכונ) ויש בו דברים אשר כל
עראם יתמה ועמר איה גבורות רבנו שמואל מצם רוחו- )21

ובלעדי ואתיבאובו דברים אשר לא נמצא מקורם בקמי רעוב"ם

בארץ מחטבו:)3

ואלהפירושי ספרי הקדש אשר כתב שעב"ם:
ת
ו
מ
א) חמשת מפרי תורת משה בארבוזקתו אחרי אבי
אמורץך'יואביורבי מאירבןשמואל.וידו כתבה .אתדבריפירהטו
על מפר:
ב) פירוש שופתים ומלכים לכשביםהיוביד ר' אברהם
בן שריאל מחבר מפרערוגת הבשם אשר הוא מפר מאסףפתרוני
פיסניםהמלוחית ,והוא בכתורים ולאנדפםעד הנה .)4שוד העיר
 bwפירוש מפרי שמואל לרשב"ם ר'יוסף קרא רעהובהביאו
פתרונים אשר לקח מתוכו .)5עלכן קרתו הדבר לחשובכי באר
רשביים כלמפריהנביאיםהראשונים:
ג) פירוש ישעיה וירמיה ויחזקאל ופירוש הושע ויואל
ועמום ומיכהזוכריה נודש תכרובם הםבדברי ר' אברהם בן
טריאלובדברי ר'יוסף כךא .)6ואםכן,יש לחשובכיגםיתרספרי
נביאים אתרומם באר רשב"ם:
תראה בדבריו בדף ט אשר לדפום ווילנא :שאלהזוניכרה שהיא
)1
מחכם גקבצרהאיל .וברלי בד" רשע מה הוא אומר :טחה"ט לתמוה עלזה- .
 )2ראה איך יבאר למה לקח בטל ההגדה התשובה על שאלת הרשע ממקום
אחר במקרא (משמות יג,ח) ברףכ )8 - .כמו דבריו טל היסודות הארגעה
בדף כא ,ועל החמש היודק בסוף מלות המגביהי המשפילי להושיבי מק.מי
מושיבי לדברי רבי עקיבא במנין המכות )4 - .הח' פערלעס נרץ רב עדת
מינכען קבץפתרוני רשב"םהמפוזריםבכ"י ההוא במאנאטסשריפט אשרלההיגרעטץ
משנת  1411בדף  868ודף ן 86והבאים .ועור ראה דברי הח' בטרלעער
בדף 282
במאנאצין אשר לו בחלק א' מדף  2והלאה ופירוטו רשבים
18ת"
במפרה
הערה)6 --.1שניפתרונים מצאתיבכ"יואדפימםבספרי ~RSBבדף
בדטרה-.4
שנםאלהבמקומות אשר הזכרתי בהערותהקודמות.ור' שלמהאחירבנו תם אשר
הביאו שם ר' אברהם בןעזריאל מיידענור וראיתיאניכישגגה היא בהבנתראשי
התבותריש ונכתב ר' שלמה במקום ר'שמואל .ואףכי אתן תודהברבים לאמר~י
שגיתי בכתבי בספרי על רשבים בלשון אשכנז כי לא נקרא שםהבןהנולד בשם
זקנו בעודנו חי ואשוה משפט אנשי דורנו למשפט עתים רחוקים ,כאשר החכים
להראות את שננתיירידי הח' קויפמאן במכתב העתי נעטטינגישע גטלעהרטע
אנציישן משנת  1880בדף  ,404בכל זאת רבנו שמואל ולא אחר הוא הנאמר
במקום ההואכיפירוש את מוצאיו ואתמוכאיו ביחזקאל מג,יא המובא שם טל שם
ר' שלמה הוא הפתרון אשר תמצאהו בדברי רשב-ם לשמות טו,ה.

פירושי תהלים ואיוב

XIX

ד) על פירוש תהלים לרשב"ם השדו ר' אברהםבןשריאל
במפרוהנוכרורבנויהודהשירליאוןבתוספותיו למסכתברכותי).
ופירושתהלים הנדפםבבערלין בשנת תלדעל שם שעב"םכעוטה
ידיהמהניאלאור ר' שחק הלוי המשיא שחקמאמאנאווהוא .הכי
פרא שמו שחקויהי כצחוקביניו להתחפש במעטה רבנו שמואל
לעשות מעשהו ולעבוד עבודתו .זר מעשהו ונכריהעבודתו ,כל
השומע הצחקלו:
ה) מפירוש מפראיוב אשר לרשב"ם התנאו פתרתםלעוטה
פסוקים במפר ר' אברהם בןעזריאל הסכר ,לפסוק אחרבפירוש
ר'יוסף קרא למלת תעופה לא,יז) ,לסמוקאחרבחנחוןלר'ליפמאן
מילהויזק מימן ש"ב ,וכן לשלשה פסולוםבכ"ימימן 81מלפנים
מימן  )88אשרבמפריעיר האמבורגחזםלדברי הכתוביגידעליו
רעו (לו,לג) ,למלת בהמות (מ,טו) ולדברי הכתרכ התמלא
בשכות עורו וגו' (מ,לא) ,)2ועוד לפסוק אחד בדברי מעתוק
פירושרשייהנמצאיםבכ"י  6אשר בספרי המלכות בעיר מינכק
לאיוביט,ב.ב .כלםיעירת כיהיהפירוש איוב לרשב"םבידיהם,
ועלפי כלהעדים האלה-קום הדבר:
ב
ת
כ
ב
ו
י
א
אשר
ש
ו
ר
י
פ
רשב"ם
ורביםאומריםכי השלים
רש"י
עד מ,כהולאכלהו פרםמותו .ולאכן הדבר*כי המדמההפירחח
המסף ממקום ההואוהלאה ערמופו אל שרוש ר'יומףנשא ראה
יראהכי כמעט במלותשוותבאובויתר מעשרים וחמשה פתרתי
החכםההוא .ולסמוק אחד נמש המחבר אתפתרון רשב"ם המרע
א ההולך בדרך רשכ"ם
לנו במקרה ויבחר בדברי ר' יומףיר
א
ל
שם ומשיתהו למרחב .אבל חלק הפתרונים אשר לקחו
נם
] לפתרוני רשב"ם
וי
משרוש ר'יומף נךא קרובים בענעם ונקיע
היהזו משטהו.)8

הידועים לנו וכאחד מהם שידו דבריו
ר
ו
ב
ע
ולא כל אשראיננו לר'יוסף ברא ואה ב
ר
פ
ס
מ
ב
ה
ז
פתרתי
 )1יאה.רביי הה ,גמאם במאגאצין אשר להחי בערלינער בחלק ר רף 199
כהערה  117ובדף  )2 - .208שני הפתרונים האחרונים הורסני החי דר'

,פורפ באגרתו אלי )3 - .למלת יתחטאו באיוב
זולצבאך אשר בעיר פראנק
מא,יז נכתבו הדבריםהאל לפתרון :לשון תמרון כמו'[מלכים צ א,כא]והייתי
אני ושלמה בני חטאים .ובגפי  5אשר במינכען נוסף :פתרונו חמיריה כך פירש
זקיני רבינו שלמה ב"ר יצחקבמלכים.

xx

הלק האהרון בפ-רוש איוב אשך לרשיי

רשב"מ~)וגםלאהשיב כוהב הכא אחריהם אחידו מלשנוה דברים
בפהרונים הנמצאים שם .על כן אמרהי ,לא רבנו שמואל ולא
ר'יוסף קרא כתב כל הסהרונים אשר נספחועל פירושאיוב אשר
לרשי למען השלימו ,כי אם מאסף פתרוני אחרים חברם יחד
ר:מאב גם מי כאר ממפרי פירוש איוב לרשב"ם ולרביוסף קרא,
ואוליהוסיף מאשרלועל אשר לקה ממפרי אחרים .עם זאהיכל
להיוהכי לקח הסופר ,אשר העהיק פירוש רש"י ,את מוף הפירוש
אשרהוסיף מפירוש מאמף כזה אשר הבר פתרונים יחדיו לכל
מפר איוב ,כאשר שמענו וכן ראינו פירושים כאלה מעשיידי
מאספים אחרונים לרובמפרי הקדש:
והנה דברי מופר אחד אשר העתיק פירוש איוב לרשיי הם
הסבו אה כל המשגה הדה לחשוב כי רשכ"םהשלימו .והדברים
ההם נשארו בכ"י פירוש רשיי במפרי המלכוה אשר בעיר
מינכען בסימן 5יכמפרים אשר השאיר אחריו החכם דע ראססי
מימן  )2151בהם ידענו איה מקום הפירוש אשר הדלה בויד רבנו
הגדול רש"י לכהוב וההליד הבאאחריו להשלים מלאכה הקדש.
ואשרהוליד שגנת המופר לחשובכי רבנו שמואל הוא אשר כלה
לבאר ספראיוב עד המו בהשלימו פירוש רש"י ,הוא הדבר אשר
הבאהי למעלה5ן בפהרון פסוק אחד הלקוח באמה מפירושאיוב
לרשב"ם ואשרדבריויעידוןכי הוא המדבר .והמופר הנמהר חשב
כי כל הפהרונים אשר מצא בחלק ההוא בכיי אשרלפניויצאו גם
הם מתחהיד רשב"ם .והאמת הוא אשר כהבתי .ודעכי יש מפרי
פירוש איוב לרש"יכתבייד אסר סופםאענו כפירושהנדפםכי אם
.

 )1כ .הפתרון הנדפם בהכספות לפ-רוש רס'י לפסוק התמלא בשכות עורו
בא-וב מ,לא א-ננו לא לרי ייסף קרא ולא לרשביימ ,ועדים פירוש ר' יומף קרא
הנדפם וכ.י  37אשר בהאמבורג .ראה דבר .למעלה בדף ; )2 -.XIXהעתקה
פ.רוש רשיי לאיוב מ,כה
בכ' 5 :אסרבמיגבען הדברים האלה" :תמשוך
לויתן ;חכה וגק .כאשר תמשכנו [בהמה] ותש-ם אגמון ;אפו הידבר
ך
י
ל
א
נונגן כלוי לא תיכל להקריב אליו בשויי מצודה :ע.כ יסיד רבינו שלמה זצייל.
ל אחיו של רבעו יעקב מרמרו בן הרב
מכאן ואילך ימד בן בתו רבעושמיגי
רי מאיר זצ"ל ,תמשוך לויתן בחכה .אם המשכהו ממקומו בחכה כאותוע.:ין
תשקיע
שצ.ידי דנים צידין אה הדגים ושול.ן אותן כחכה מן הס-ם :ובחבל
חלק שמי.:
ממקומו - ":וכבר קדמו החי ני'גער בכרם המד
לשונו.
בדף 45לוה
ו'
הח
ציאשיטי:-ש:יידער בהמזכיר הלק יד דף  120להוציא לאיר דבר-הסיפר
הזה ויאמ:-ו בדבריו - .ג) ;דף )נ; %.1הערה.3
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פירוש שיר השירים

XXI

לקחמפירתני מפרשיכם והחריבם פר'יוסף קרא ור' טקכ גויר
ואחרים:
ו) פירוש שיר השירים אשרהוציא הח'יעללינעקלאורעל
שם רשב"מ)1איננו בתמצתו ההיא מעשהידירבנו שמואלורוחו.
הן אמת כי באו בופתרונים אשר שירו עליהם חבריםכפירחחי
שהב"מ הנאמנים וכי נכיר לשון רבנו באחד הפתרונים וכייש
פתרוניםעלפיחקילשוןעברי בתוכו אשראין להשיבעל צאתם
מידי רשב"ם אףכי גםאין להעידעליהם.ואולי כתברבנו שמואל
פירוט שירהשירים הנאבד מאתנוולא נמצא עדהיוםוממנולקף
מחבר הפירוש הנדפם את הדברים ההם אשרהזכרתי .אבלנכון
הדברכי הפירוש הנדפס איננו מעשה רשב"ם .כימבלעדי אשר
אין דרך רבנו שמואל לבאר כמהו כל המפר חלק חלק לברו
ראשונהיחדיוואחריכן כל פסוק אשר בחלק ההוא לברו ,באובו
לשונותודעותזרותורחוקות מדרך רשב"ם .ומהאוסיףעור לדבר
להשיבעל מחשבתהמהניאלאור החכםהיקריעללינעק נר"ו אשר
אין להמשען ומשענה בעדות אחד הראשונים,כי לאבכ"י  87אשר
כהאמבהשג אשר מתוכו לקה את העתקת דפוסו ולאבכ"ידמירוש
ההוא הנמצא ביד החכם מ'מיטווע )2נקרא הפירוש הד"א על שם
רשב"ם.ומתוךדברי הפירושאיןלהוכיחוולתי אשר מבארצרפתי
חברו )8ההולך בדרך רש"י ור' יסף קרא ורשב"ם .ואולי לקח
פתרונים מתי ממפר מתוך דברי רשב"ם .ורבים מהמהפתרונו
רשיי אשר באו בתוך דבריו ,כאשר יראה כל מדמה דברי
הפירוש ההוא עםפירושרש"י:
 )1ישם הספר :פירוש על קהלת ושיר השירים לרבינו שמואל בן מאיר דל,
ונדפם'בלפסיא ) (Leipzigבשנת ה' תרמו - .והנהות ותיקונים הוסיף לתת הח'
דר' זאלשעלד מכ"י אשר להת' """סע ,במאגאצין אשר להחי בשילינער בחלק
הששי מדף  196והלאה .ונם אני הכותב תקנתי מדעתי בלי עזר כ'י במפרי על
רשב.ם בדף  28בהערה  8את אשר הקרהי'ילפני )2 .הוא כתב היד אשר
היה ביד הח' זאלפעלד כעת כתבו את מאמרו היקר-על פירושי שיר השירים
במאגאצין אשר -להח' בערלינער בחלק ה בדף  110והבאים ובחלק ו מדף 20
והלאה .ומתוכו הוציא התקונים אשר הזכרתי לשגיאות ביי האמבורנ אשר
יי
תק
ם
עח
נו
אל דפוס הח' יעללינעק )8 - .כי הלעזים כלם מלשון צרפת הישנה לק
הם .והלעז אשפאומבלא בדף  55למלת איומה כנדגלות בשירהשיריכן ו,י
היטיב הח' זאלמעלד לבארו  es~)oentableבפתרון נוראה ,והיום יאמנו
 ,e2)oaua~stableושאר הלעזים ובארו כאשר בארתי בספרי ' על רשפים
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פירוש .קהלת רות וא.כה ואסתר ועז-א ו:חמ-ה

XXII

ו) על פירוש קהלת לרשב"ם העיד ר' אברהםבן עוריאל
במפרו הנזכר בהביאו פהרון מלה אחת עלשמו .אבל הפ.רוש
הנדפםעלידי הח'יעללינעק והנקרא כבר בכיי  87אשר בהאמבורג
על שם רשב"ם או חלו בוידים או מעשהידי מבארהולך בדרכיו
הוא.כי אמתהדבר ,באובופתרוניםשויםלפתרוני רשב"םהנאמכם,
ואולם בצדם נמצאו גםוריס ורחוקים מפתרוניוולשון אחרת:
ח) פירוש רות ופירוש איכה ופירוש אסתר לרשב"מהיו
לעיני מהברי פירושים על אמהר רותואיכר כאלה אשריצאו לאור
בימינו!).כי בהם נאכפו פתרונ* מבאריםישונים ,וביניהם גם הופח
אורפתרוני רשכיים ור'יוסף קרא .תם אלה גםהפתרוניםהליח.ם
מפירתם רשיי והלעזים הנמצאים בתוכםיעידו כיהיו מחבריהם
חברי מבארי צרפת .ופתרוני רשביים ימעטו כפירוש א.כה ורבו
כפירוש אסתר .והנה בוהנפתחעודמקור אחר לשאובממנופתרוני
אמהרלרשב"ם.כיפתרוני אסהר יצאולאורכספרנטעינעמעם
בשגגהעל שם ר'יוסף קרא לא כתבם המבאר הזהכי אם רשב"ם
 -caההוא על שם רשביים ולא
מסרו בהמצאם גם בפירוש אסתר
על שם ר'יוסף קראי):
ט) פירוש עזרא ונחמיה לרשב"םיציץ מביןפתרוני פירוש
עזרא ונחמיההנדפםעל שםרשיי.כיבאו שםדכאיםקרוביםלדברי
רשב"םבפירושיו.ומזהנשפוטכיה"הלנגדעיני המחבר פשושמפרי
הקדש האלה לרשב"םוהוא נאבדמאתנו .ואל תחשובכי רשכ"ם
הוא המחבר.כייש מקומות אשררוחו ולשתו ורות לרשב"ם .הם
יט אשר יהיה בלתי נודע הבדרך רשב"ם הוא הולך ואם בדרך
ר'יסף קרא.ולכןיוכללהיותכיהיהבידו גם פירוש ר'יומף נףא
וכילקחמתוכומנשהפהרוניו .אבלבםזהלאיתכןלחשובכיר'יוסף
קרא הוא המחבר בעבורפתרוני רשב"ם אשר באוגם הםבתוכו:
1
לאיר ראשונה עלידי החייעללינעהבלפם-א
; ,ם אלה
י
גש:תפה.יסחר
א
צ
.
י ע-ר האמ:ורג-.ומפ-ריש .חמש מגלית אשר הד
טי
הח
37
אשר
מכ"י
בספרי
ה-ביט מעיר פראג בשנת תרכו תראה כ .הפתרונים אשר נקראו בכ,י האמגורג
על שם ר' יוסף קרא מעשה -דיו המה באמת .ימזה נשעיט כי :ם שם רשב,ם

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

בן

מעיני המדע אשר לרשפים .מפרי הקדש

XXIII

יהר
"יחעי~י
ופן בןא,קי

במעעי המדע אשר
לרשב"ם ובחברע בפתרק
יקף-
ספררהקדש.

המעשה אשר עשה רעב"ם בפתרו את מפרי המרש בדרך
אשר בחרבו לא יכירהוולאיעריך אותו בצדק ובמשפם וולתי
היודע את המעינים אשר מצא בימי בחרותו לשאוב מהם מימי
מדעו ואת החכמים אשר כתבופירחחיםלמפרי הנתש טרםהולדו
וטרם התחזק לאיש או אשר כתבובימיו .ובריו הםיורו לעמי
המה ומה המהלו:
א) הטורהראשון ספרי הקדש .אותםאציגה בראשהפיירים
יעןהיותם בארמיםחיים אשרממנו ישאבוואיליוישתנוכלמבכילי
אמתודורשי בינה בפתרקדבריהם .ורבע שמואל כאהדהגדולים
אשר מעלם לא שתלבו אל חכמת התלמוד והמדרשים לבדה,כי
במעמקיהמעין הראשק אשר הם ספרי הקרש ירד בכלמאמצי
כחוהגדול ,ומתחתיתו שאבמיםקריםנוזלים להרוות נפששול~ר,
וללמד דעת את העם שומעי דבריו וקוראימפריו.ויהי דברי"י
המלות ואם
בפיו נכק בכל עתומוכן לכל צרך אם לבאר
להורותחקילשון עבר ,תשד מצא רבע שמואל מלהאו מחברת
אשר~לקח ממפרים
מלים כחפץלבובמפריהנךש .וממפרהמלים פתר
אתרומם או אשר ברא מלבו להראות משפפהלשון קטן מאר
בפירחחיו.ובהביאודבריהכתוביאמר פרשהאועל כלעמן נבדל,
אולהורהועלדירדר אשר נכלא כרכים בכית דבנסתמרי שכת

בשבתו .והשמות אשר קראלכל אחת ואחת נבדלו או ארש מאשר
ם אותםהיום .הנסעתחמשיהתורה קרא בשנאת חומש
אנחריראי
הפקודים ומשנה תורה אשרירענום מדברירתלמי:
רוב השמאות אשר נפלו בדברי הכתכניםהמובאיםבפירהיו
גם בכתב היד אשר לפני ,מעשה ידי המופר הכותב המה
ועלכלן דברתיבמזמיהןבהערותי לדברי רשב"ם .ויש שניאות
אשרעיד
ובתעית זכרון רבנו שמואל מכתוב אל כתות בספרי
הירשבהביאו מכךא לערות עלדבריו ולא פתח המפר לראות
בעיניו הדברים ככתבם .וגם אלה הוכרתי בהערותי ~שונותן

XXIf

התיגומ.ם .ההעתקה בלשוןרומ.ת .המשגה

במקומותן .ואולם לא דבר רקהיהלשון הכתובבעיני רשב"ם .כי
עיניו על רבר קטןוגדול בכלדבר המקראוישםמפרי ארץ מולדתו
צרפת נכח ספרי אשכנז וספרד וירא ויכר כל אשר נבדלובו.
ומניה הכתוביםהיובמפריושונים מאשר הםאתנוהיום.ויש אשר
לאידענו הבאו משגגתיד הכותבת ואםלא .ואולי קבץ רשב"ם
את אשר מצאנונע אל ממורת המקרא במפר אשר נאבד מאתנו
כאשר כתבתי בהערותילפירושו:)1
ב) הטור השני העתקות מפרי הקדש אל שפת קוראיהם
היהודיםוהנכריםבארצותיולגוייהם .ואלה מחלקותם:
 1.תרגומים לצורךהיהודים .ראשון לכלם תרגום אנקלום
ההולך ברוב המקומות בדרך הפשט ,על כן כל רודפי הפשט
ישחרוהו והואתמידעללשונם .ורבנושמואלאויביאהוערלפירושו
אוילךבדרכווגם יבארהו אויתיצב לקראתולהמירדעתו- .והשני
הוא תרגוםנביאים הנקרא על שםיונתןבןעוויאל .אין מנקמו
נכון בפירוש התורהועל כן לא הובא בלתיפעמיםבענין אחד- .
והשלישי תרגום התורה אשר קראוהו הראשונים בשם תרגום
ירושלמי או תרגום ארץ ישראל ואשר נדפםעל שםיונתןבן
עוויאל.אותותיוראינובדברי רשב"םגםכנטותו מדרכוגםבלכתו
אחריו .)9ובספריהתרגום ההוא אשר לרשב"םנמצאלשון אחרתולא
הלשוןהנדפם במפרעו-.והרבצי תרגום כתובים אשר קרא הוא
על שם ר'יוסףויביאהו פעמיםבלשון אחרת מאשר אתנו בדפוס:
 2.העתקת מפרי הקדש בלשון רומית אשר היתה ביד
הנהיריםהביאה רשב"ם לבראשית מט,י ולשמות כ,יג למען התקומם
על פתרוניה וישם עיניו עליה מעת התוכחו עם חכמי הנהצרים
בעניני האמונה:
ג) והטורהשלישי מפרי ההלכה והאגדה אשר נשארומימי
דהלמוד .כדברה בתחלה על ספרי ההלכהואחריכןעלמפרי
האבדה*

 1.ראשונהבמפרי ההלכההיא המשנה אשר ימרה ר'יהודה
הנשיאערוכה ככל דברהלכהויבאו בהחלקיאגדהמעטיםוסרכים.
 )1בדף  32בהערה  9ובדף 55

בהערה.7

 )2 -כן הראה הח' ר' יעקב

רייפמאן :ר.ובב.ת תלמוד ההלק א בדף.814 ,218 ,214

שאר מפרי ההלכה .ספרי האנדה

JLXV

ורבנו שמואל הביא דבריה על שמותרבותינו ,חכמים ,תלמוד.
הלכה ושמותדומיםלאלה- .שניתהיא המכלתא למפרשמות.
ורכנו שמואל הביאה בשמה ,אוהיתהדעתועליהועלמפריםאחרים
יחדיו-.והשלישית תורת כהנים ,הנקראתבם בשם מפרא,הביאת
רשב"ם כשמהאו חשכה נמספר מפריםאחרים אשרבמחשבתו-.

והרביעי מפרי לבמדבר ודברים ,ורשב"ם קרא את המפר הוה
בשמו ,או שם דעתו עליוועל אחריםיחדיו-.והחמשית ברייתא
דרבי ישמעאל בשלש עשרה מדטז ,הנדפסת בתחלת מפרא
ר במלם ברכות השחר
וכספרי התלמודאחרי ממכת ברכותוביצ
במדרהתפלה-:והששי התלמודהבכלי.והשב"כהביאובמקומות
רבים כאשר תראהבהערותי.ויש אשריהיהלשוןמפרושונה מאשר
בא כדפוסמפרינו .וגם זאתהראיתי ברוב המקומותבהערותי:
2.מן מפרי האגדההביא רשב"ם את ברייתא דרבי אליעזר
בנו של רכייומיהגליליכיטלשיםושתיםמרות,הנדפסתכמרחבי
פתרונים בספרי התלמוד אחרי מסכת ברכות ואת מדר עולם
אשרלרבייומיבן חלפתא:
ד)והטורהרכיכי מפרי האגדה אשראחריזמןהתלמוד.ובהם
מחלקותשתים.
 1.מפרי המדרש .הראשון מהם אשרהכיא רשב"ם הוא מדרש
בראשית רבא.ויכיאהובשמואו בשםהבדותומפר הגדותוחכמים
ומדרשאגדה- .והשניהואמפרהאגדההנודע אשרקרארשב"םאותו
כשם פרקים של רכיאליעזר- .והשלישי הוא מדרש תנחומא
אשריקראהורשב"םבשמו,או בשםהגדהומפרהגדהעםמדרשאחר
יחדיו-.והרביעי הוא מדרש שוחר טוב אשר הוא מדרש ספר
תהלים בעבור פסוק שוחר טוב יבקשרצון אשריחל בו ,ורשב"ם
הביאו פעם אחת- .)1והחמישי הוא מדרש מפר שמואל אשר
הביאו רשב"ם גם אותו פעם אחת:
 2.ספרי אגדה ממפרים מעשי בני אדם ואת המוצאות אותם.
אחד מהם הוא מפר דברי הימים דמשהרכינו .ורשב"ם קראו
בשםוילך בדרכו לבמדבר יב,א במצואדברי המפר חןבעיניו.
דברי שוחר טוב .ובהערתי שם בדף 46מימן 10
!) לבראשית לו ,יב
טיבדבר הוה רעת החכם היקר ר' שלמה בובער
בי
הנ
תמצא מדוע לא ישרה בעי
בהקדמתו לספר לקח טוב בדף כד ע"א.

XXYI

מחבריפ.ופים .זקני לשון הקדש .מנחם בן טרוק

ולששתר,ימנהו ,ב4הזכיר שמו,במנין המפרים אשרדברי הבל
כתובים בתוכם - .והשני הוא מפר יוסיפון ,הנכףא נם בשם
טפר יוסף בןנוריק* אותו הביא רשב"ם לבראשיתלו,לא כמקור
לא אכזבלהכיר מעשהבני אדםואתהנורמז אותם:
ה)הפורהחששימחכריפיוטים .הראשון ר' אלעזר הקליר
אגעריקראהו רשב"ם בשמו לבראשיתלז,כו .וחנטני ר' שמעוןבן
יצחק ממננצא אשר נשמט שמו בכ"י פירוש רשביים עם שורה
שלמהאוישזרממלומובפירוטדבריםלב"י:
ו)והטור הששי וקני לשון הקדשהנודעיםוהנקראים בשמם
2ם בפירושרש"י .ואלההם:
 1.מנחם בן יעקב אבן סרוק מעיר טורטוסא אשר במפרד
ומהזבובעירלךמובא.הואכתבמפרשרשילשוןעבריתהנודעבשם
מחברתמנחם.והואדפליא לסטותבקכוסכלשרשיהמליםממפרי
דגךשוטרוך אותם מערכהמולמערכהאלמולפנינוראימפרו.אך
זאתחקתמעשהבניאדםופטליהםלנטתןבאשנבאתמחשבהבראשית
חלדתה כה וכה מן הדרךהישרה .וכן קרה למנחם במחברתו.
חרולה חכמתלבו ,רבו החדשות אשר מצא ואשרלמדו ממפרו בם
דורווגםהבאים אחריהם ,אבלגדולותגםכןשמותיו אשרשננ ,רבו
חטאתיובלי דעת במלאכתו אשר חשבלהמריר אתאותיות השרש
מןהאותיות אשר יכךאאוזק "מוערות למלאכה' בכל אשר נעלמה
אותי) או חסרהפ)או נצמדה לאחרת להיות כ%ה )5או תהיינה
דראמותהטוות בתחלה ויחדיותהיינה תמורז איכם אורז אחרז
נאנשת" .וגםבמני הפעלים אשר גבלו אתרומם לא:רע ולא הכיר
רחלףהארניות אשרנממןבהן הבמן באתזיותדגערש:עלכןקרהו
לכרוך שרשים לא השרישוולדגיין תמונתם ומספר אישיותםער
אנמיות שתים וער אות אחת ,לכףב רחוקים להרחיק כףובים,
להברנפרדיםולהפריד חברים במפרמחברתו .ורשב"םידע את
"איש ואתשיחוbu .כן הלך כדרכו בכל אשרהכירכי טוב הוא
וכפעם בפעם כתבהדברים אשר לנףממפרו בשם אומרם .נם
דרך מנחםלערוך ערך הדברים אשריורה מלא ושוהוגם פהר
 )1כבפטלים הנודעים בשמות נהי פ"א פ"י ט"ו ל"א וליה )8 .כאשריקרה
 ובהפוך הסתירבפעלים פ"נ ובמקצה פ בצווי ובמקור ,ובפעלים לקה בצווי
"יובמקצהפ"י ' .ט זה יבא בכפולים.
לעבר )8 - .בפעלים פ"נ

' קלורמום בער שבת.
דונש בןלביאט.י
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לשונוויפיה מצאוחןבעיניו ,ויש מדריםבדברי רבנו שמואל הצחות
אשר כלמביןיכירכי רוח מנחם דברבוומלתועללשונו .ואולם
לא ברשת-מנחם נלכד רבנו ,וחפשיםדבריוורוחו בכל דברחכמה
ורעת.לכןיתיצב לפעמיםנגדו להלחםעלדבריואו לבורלו דרך
אחרת ,ובזהאויזכיר שם מנחם או יבחר להביאדבריובלישם:
 2.דיגש (או ר'אדונים הלוי) בן לבראט אשר חי בימי
מנחם ויתקומםעליוועל מהכרתו וירחב מיוולשונועליו בהראותו
שגגות מנחם ובהצית דעתונגדדעת מנחםבפתרוןהמליםוהכתומים.
ונכתיםדבריוברובהענינים,ולאבכלם .תםבאשרהאמתאתועברחק
הפר ברית שלום הכרותה מים* עולםביןאוהבי התורהומשחריה.
כי דרך קשתו כאויבוריכז אתבן האדם ואותוישים למטרתחציו,
ולא אש אהבת האמת בלבדה בערה בקרבו .עלכן הנא משפט
מלקל.כידונשכמצאושגיאותבמפר מנחםויוכיחהו בדבריםקשים,
מה עשהדומה למלאכת מנחם היכךה והנכבדה אשר בעמל רב
אפףכלהמלים אשרכממריהקרשויערכןבמחברותשונותתולדהזן
למשפחותן לביתאבותן? -וגם בזאת גדולה חטאתדונשכייצעק
מרה על מנחם והוא הלך בדרכיוולא נטהממנו בלתי כדברים
אחדים .ומהיצעק והוא גם הוא לאהיטיתלהפרידאותיות השרש
מאותיותהשמוש ,ושרשיםבני שתיאותיות תם בם אות אחתנמצאו
בדבריו כבדברי מנהם אשר לא כדת ,זולתי ממפרםימעט מאשר
חשבמנחם .ובכל זאת הועילה מלאכת דונש לברר ולהרבות דעת
לשון הקדשותהלוכותיה ולהרחיב בינת מפרי הכרשבפתרונים
נ,כוחים- .ושתי מפרי תשובות כתב דונש ,האחד עלרבנומעדיה
והאחר על מנחם בןמרוק .ושניהם נכתבו בלשון הנתש ,אבל
לרשביים לא נודע מפר התשובות על רכנו מעדיהכי אם מפר
תשובתן על מנחםבן מרוקלבדו .ויש אשר היודברי דונשלנגד
עימוולאהזכיר שמועליהם ויש אשרהזכירו .ופעם אחת לשמות
טז,טוהביאו בשמו העמודלנגדו:
ז) והטור השביש אנשידויו הגדולים ממנו בשניחייהם.
ומאלהמכרו:
 1.רבי קלונימום ב"ר שבתי אישרומי אשר נסע משם
לגרמייוא ,אחד מבדולי חכמת ההלכה.ומחברפיוטים .ותשובותיו
הוכוח רשב"ם בפירושהתירה לבמדבריא,לה:

ר' מנחם בן חלבו.

רשע

XXVIII
1.רבי מנחםבן חלבו ,ראשוןלדורשי הפשט בארץצרפת.
לא נקרא כשםאבלהיה בלב רשב"םבהשיבו עלפסוק ארב אשר

הביאעל שמו:)1
 8.רבנו שלמהבן יצחק הנקרא רשייאביאמוומורהו אשר
מלכדעמלו אשר עמלעל משמרתו כעדתו וכראשישיבתתלמודיו
הרביםובתשתיות שאלות רבות אשר שאלו מעמוהבדיל לעשות
בבארו כמעט כלמפרי התלמוד עד תמםוכלמפרי הקדשוולתי
מפר בראונחמיה ומפרדבריהימים אשרבארו אחרים,והפירושים
נבראועלשמובדפתמים.והנהפירחחימתלמודלרש"יאיןערוךאליהם
ככל אשר נעשו לפניוולאחריו.ורעיוותלמידיוקרוביווחתניו בס
בנותיוויוצאיחלציהם בדורות הכאים אחריהם דברו בתוספותיהם
לפירוש רשייעל כל הדבר הקשה הנמצאבפתרוניוויסורו מדרכו
בכל אשר לא מצאו נכוחה בדבריו ,אבלאין אחד מהםמלאולבו
לעמודתחתיוולעשותכמהופירוש ק~רוישרעלכלספריהתלמוד
זולתיעלמפריםאופרקיםאחדיםלבדםוגםעלכל אשרלאהגיעהיד
רשיי לבארוטרםמותו.ויעמודרבנושלמהעלעמדווהואמושלבכל
יםהתלמוד .לאכןפירוש מפרי הקדש אשר כתב.כי קמואחריו
מבארים אשרהיטיבולהכירממנודעתהכתוביםהאערה.וכדברהזה
עלהעליובןבנורשב"םויתוכחעמוולפניהיהוקןהנכבדוהטובבאהבתו
אתהאמתאהבהעזהוטהורה,הודהולאבושכירבוהחדשותהנכוצות
בפתרוןדברי המקראוכי טובהיהלו לחכרפירושים חדשיםלולי
כבדה עליו משמרת עבודתובזקנתו אשר העמיםעליומן הבקר
עד הערב .)2ורשב"ם בכתבו פירוש התורה בדרך הישרה אשר
מצאה חןבעיתו לא עלתהעל לבו להשפיל כבחי פירוש רש"י
ולהמירהו מלבקוראיו .ונהפוך הוא אשר לחפץ נפש רשב"ם כל
ערא פירהעו יקרא גם פירוש רשיי בכל המומותהנוגעים אל
ההלכה* ויש אשר הוא העיר את רוחם לבליל משם את אשר
היטיבזעףלבארו.וזה משפטשנןהפירושים .רבו מאדהמימנת
אנטרתדיינה דעות שמהם חוכרות אחת אל אחת .ואםימעטודברי
 )1בפירוש איוב לר' יוסף קרא למלת תעופה ש,יז יוטבו דברי רשבים
אשר הביא שם "ולשון אשר דקדק לומר וגו'" אל ר' מנחם בן חלבו אשר ידע
רבנו שמואל פתרוניו מפי רעהו ר' יוסף קרא )2 - .מה יקרו דברי רשב'ם
לבראשית לז,ב להכיר אהבתרבנו שלמה את האמת ולראות ענות רוחוהטהורה.

רי טוביה בן אליעזר* ר' מאיר בן שמואלאביו .מוריו

XXIX

רשייתמצאםברובהמקומותנשניםבפירוש רשב"םמלהבמלה,ואם
ירבודבריו המעיטם רשב"ם.ויש אשרימעטודברי רשב"םלהיותם
מובנים בעזר דברי רשיי הנמצאים לדעת רשב"םביד כלקוראי
פירושו .ואףגםזאתיבא אשר רשכ"םיוסיףדבריםלהשליםדברי
זנךאויתן4ם עלפי דרכו בדעתחנן הלשון וכפתרון המקיא או
יקחםלו לבאר קצה הפסוקולאכלו אויבחר באחד משםהפתרונים
אשר הביא רשיי או יעתיק דברי רש"י ממנקם אחר לבאר בם
פסוק אשר לא.יבארהו רש"יכן במקומו או גםימשוךדברי אגדה
אשר הביאהרשיי לצד הפשמ אשר ייטבבעיזנו .אמנם לאירא
רשב"םבאהבתו את הפשמ להתיצבולעמודגם נגד דעתוקנו.ויעש
כןבפניםשוניםוחזנתם אלה מאלה .פעם נשמע קול דממה דקה
בריבו בהמירו דברי אגדה אשר פירש רש"י המקרא על פיה
בפתרונו אשריפתורהואעלפי הפשטאובהשיבו תשחנהאחרתעל
שאלה אשר שאלרש"י .ופעםיריםקולו מעט בהראותו כינכונים
דברי אחרים אשר הביאם ואשר לאנלוה אליהם רשיי ,או בהמירו
מחריש פתרון רש"יבפתרון הכתוב אשריפתורהוא.והקולהולך
וחיק פעמיםאחרותבכתבופתרונומולפתרוןרש"יבליהזכירשמו.
ופעםנצבלריברבנו שמואל בהלחמו עלפירושוקנומלחמת אהבת
האמת .אבל חלילה לולהזכיר שמו בעניתם כאלה .והכל תמצא
בפירושו ,של הרובהעירותי בדבריעלעניגיםכאלהבתחתיתהדף:
4.רבי מוביהבן אליצורמעירקמטוריאה )(Castoltiaבמלכות
בולגריאה )1אשר כתב מפר לקח טוב ,והוא פירוש התורה וחמש
המגלות ויכתבהו בשנת ד'תתנו .ולבראשית מא"י הביא רשב"ם
דבריו בפירושו:)2
 5.ר' מאיר בן שמואל אביו ומורהו .אותו הביא רשבי'ם
כאשר הזכרתי למעלה בפתרוני התלמוד ופעמים בפירוש התורה
אשרלו:
6.מוריו אשריביאם בשם רבותיבפתרוני התלמוד ובפירוש
התורה.ומי מהםידמיםלנו תמצא בדברי למעלה:
!) את זאת ה-ט.ב מאד להראות החבם ר' שלמה בובער:ריו בהקדמת ספר
לקח טוב אשר הוציא הוא ראשונהלאיר בדף  20והבאים- .צ) והדברים :מצאו
בדפוס הח' בובער בדף קנע.א .ועוד ראה למעלה דף  ~sxvהערה.1
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פותריםבלי שם*פשטנים.מבאייםבנרבונא.י
'יוסףקרא ,ראב'ע

 7.פותרי מפרי הקדש אשרהיולפניו אשר מאם בפתרונם
ולא כתב שמםהודעתי למעלהובהערותי בתחתית כלעמודועמור
הנודעיםליאישאישעלמקומו.ושמותאחריםנשארולחגורעליהם.
חים אשר לא הוכרתי שמםבהערותי:
ח)והטור השמים אנשי דורו הקרוביםאליו בשניחייהם.
ואלה הם:
 1.טבארים על דרך הפשט אשרלאישאשמותםעלשפתיו
בגלותו שבגתם .ובדרך הפשט שוטטורבים בימיוויבלשו וימצאו
חדשותיוםיום.ובמים הכר רבהתבן:
 2.ממבארי מפרי הקדש אשר בנרבונא בימיו הביא
העתקתמלהעבריתבלשוןפרוכינצילעדותעלפירושולשמותכה,לג:
 8.ר'יוסף קראבןשמעוןבן ר'מנחםבןחלבוותלמידו.
הואהיהמעתיקמפריויאיחנכרןיםמכיןואחחכיםוחוקרבבינתמפריהירש.
בעעיו,וינדלו את אשר שמע ואת אשר
ויהינאמן בביתרשיי
מצאבפתרון המחלא.וימצאודבריוחןבעימ רש"י ,רכתכםאתאשר
ישרובעיניו בפירחחיו כשם ר'יומף .ואולי בבית רש"י נקשרה
נפשו בנפש רששםויהיוחברים רודפי הפשט בפתרק הממרא,
תה את זה טרו או הניאו גם באשר לאנקבובשמות .אבליש
משטתמתי מספר אשר נסב רשב"ם את שם רייומףור'יומף
את שם רשב"ם .ונמצאופתרונומפרי הנטש אשר לאידענומי
משניהםפתרםראשון- .ומעט מוערנדפםמפתרונו ר'יוסףורובם
נשארועודבכתורים:
 4.ר' אברהם אבן עזרא אשר מת בשנת תמרכזבן שבעים
וחמש שנים ויהי צעיר ממנו לימים מעט .שמו לאנוכר במפרי
רשב"םואיןעדותעלראותםאוהכירםאיש אתרעהוכלימיחייהם,
אףכי כתב ראב"ע חרוזים להשיב על אשר כתבלורבנויעקב
תםאחי רשב"םהקטןממנובשניםבתשורתחרוזים אשרלעג בהם
ראב"עלדברישיריוהשליליםבדרךחכמימפרד .ומה מאדנבדלו
שמהם ,רשכיים וראב"ע.זהצרפתי וזה מפרדי ,זהנרלחהואבותיו
על ברכי התורה והתלמוד ווה הת"נ מנעוריוומנך בין התורה
ובק חכמת בס ערב אשר במפרד,וה מורה נףלות ישראל בארץ
מולדתו וזה הולך מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחרנעונד חמר
לחם המבכהןרצון נדיביעסוי ובכל זאת אחת דרשו שמהם בכל

רשב'ם וראב'ע

יי
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מאדם ,והיא הדרך הישרהבפתרוןמפרי הקרש.ודיבדמיק חפצם
להשוותאתאשרמצאובליקחתאישמעתרעהומאומה.וגםאםיבשו
אישפתרון אשר נמצאבמפררעהובליהוכיח שםהפותרי)לאנוכל
לגמוראמרכילקחוהדבריםאישמאתאחיו,יעןרבומפריהפירושים
אשרהיולמולעימהםומאתנונאבדוואיןיודעמדברימילקחוהפתרונים
ההם.ונהפוך הוא אשר יש מקומות במפרי פירושיהם המראיםכי
לאידעו זה את פתרון והוכי לאהיו מפרי פירוש אישאוביר
רעהו.ואולםקרובהדבר לאמרכילשמעאון נשמעו להםפתרוניהם
מפיהולכי דרך אשר עברו דרך מושבם .ובזהיקללהבין מנאה
דבריהםואיך באופתרוני הרב אשר הוא רשב"ם אל מפרהצעיר
ראב"ע .ועדות נאמנה נשארהלנובדברי ראב"ע כי לא באפירוש
התורה לרשכ"ם כתוב על מפר אלידיו ערהיותו בשנת תקי"ח
בעריאיענגלאנדותאחוהו בהלה בראותו פתרון תיבותויהי ערב
ויהי בקר כראשפירוש התורה לרשבךים)8אחרי שמעו כדכרימ
האלה על שם אחרים והלחמועליהם בכל כחו בפירושו לשמות
מז,כה .וכנים דבריו אשר כתבעל האנשים האלה אשר יקראם
חפרי אמונה.כי הם עברו חק הפרו בריתעולם לחלל במעשה את
ליל השובת אשר יקדםליומו ,כי כן נעשה בימי ראב"עבארצית
המורח כאשרהגיר עדנאמןר'בנימין מטודילאבמסעותיו .)8ורשב"ם
לא שמעמן הדבר הוה מאומהובפתרוויהי ערבויהי בקר כאנשים
ההם לא עלתהעללבו לשנות חק התורה ומשפם ישראל בדבר
השבת.וגםאיךיירא אישכמוהו המתהלך בתפו ומורה הרביםכי
יהיה איש אשריכירנו ואמר כי הוא צוהלהלל אתליל השבת
 )1עלדבי .העדות אשר הבאתיבספרי ~ RSBבדף  75בהערה 1עודיש לי

להעיר את רוח הקוראים על אשר כהבמוריורבי ר' שלמה יהודה רפאפורמ זחול
בבכורי העת.ם חלקי ברף  27כי תלמיד תועה אשר כתבלפי
בשמותרטעזת,וטואתלרפשיבריחיי
ם
מפר שמות הארוך לראכ.ע שמע פתרון מלות מן הוא
על פה .1הלףלשון מצרי בלשון ישמעאל ורשב"ם ברבנו שלמהזקנו :ולא אכחיד
תחת לשונ .כי רבו לי בזה הדברים הקשים ,ואולם אין פה מקום להאריך;
ובעצם הדבר אחשוב כי אולי נכתבה הוספה כזאת על ספר פירוש רשיי אשר
ביד ראב'ע ויחשוב הוא כי רש'י"וא הכותב .ואםכןאין לרשב'ם חלק ברברים
.ח .אבל ראה נם דף 7הערה.18
האלה )2 - .ראה פירושו לבראשית א,ד.ה.ו
ודברי ראב'ע תמצא במתיחת אגרת השבת אשרלו הנדפסת בכרם חמר חלק ד
עליריר'שמואלדודלוצאטוז"לובספר מבחרהמאמריםלהרבנתן ברשמואלהרופא
בליוורנו בשנת תר )"- .במסעות ריבנימיןבדף כה לדפוס ששער יספר כיבאי
כ-פרום )(-~pernט ,שסקן6א)ישיהודים מעיםמחלליםליל שבת ושומריםלילראשון.

XXXII

יבר ליל השבת

ישבתובובניישראל.עלכן לא כתב דבר למכור פיהופכי
דבריו"ינםמביניםאותם.כיעלפיפתרונויהיהיוםהשבת בברא
-waמיםוארץמבנךיוםהשביעיעד כלותהלילה הבאאחריו,וגם
"'י ש
ששתהימים הנאמרים בעשרת הדברות כן נאמרו ,כי כןהיה
לדשא רשמיים בעתד:,נריאה ,ואולם דבירה צותה אתבני ישראל
להחל שבתם מערבלפני השבת ועשתה כןבשני מלובותהידועים
לכליודעי דבריה במצותחג המצות בשמות יב,יח ובמצות יום
הכפורים בויקרא כנ,לב ובמצוה הזאת השכילה לאחת בדבריה
כל מקרא לךהעיחד באמרה מערב עד ערב תשבתו שבתכם.
וראב"עברובקנאתו לא השמח אל הרבר הזה ויאשם אתרעהו
הנכבד בפירוש התורהעל הדרך הישרהויעןבו מרה תחת אשר
היה לו לשמוח  buאישברית כוהנאמן רוחונכבד בארצובעיני
הכל.ואולםאחרי בא מפרפירוש רשב'ים אלידו לא חדל לקרא
כו ,שוד נשארעדות אשריצאה מתחתידועלהיותפירוש רשב"ם
יכך תכבדבעיניו:)1
והזרדברירבנו שמואל ב"רמאיר ומשפטפירושימפרי הקרש
אשד כתב וחכמתו ורחב מדעו וחקילעדן עברופתרוני מלותיה
הצפונים ברברי מפריו הלא הם כתובים במפרי האשכנזי אשר
כתבתי על רשב"ם ושם המפר הזכרתי בתחלתדברי אלה בעמור
הראשון:

הפרקהרביעי

במשפט הדמום הזה ומעשהידיבו.
מכלפירושימפרי הקדש אשר כתב רשב"ם לא נשארלנו
אחד עלםזולתיפירחח התורה לבדו וגםבויש מחסור על שתי
 )1בפירוש מפר בראשית אשר שב ראב"ע לכתוב פעם אחרת כדרר ארוכה
ואשר הוציאו לאור עד סוף פרשת לך לך ידירי הח'שריערלסנרער נר'ו בלונדון
במפרו  Essays etc.בשנת  ,1877כתב ראב'ע לבראשית יב,ג :חכם גדול
אמר בספרו כי ונברכו בך מגזרת הברכת האילן*  -והוא פתרון רשב'ם.
והזכירני את דברי ראב,ע האלה ידידי הח' האלבערשטאם נר'ו אשר בביעליטץ
בא:רתואלי.

משפט כתבי היד והדפוסים
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ךויוקרבו .ובמפריהאזסכמי הסכרהראיתי מהזהועל מהזה,
מנוריי

ודיליפהלהעירלבקוראיהמפרהוהעלהדברים אשרכתבתי שם:
פירוש התורה לרשב"םהידוע מקרם בערי צרפתואשכנז ,כי
נאמן רבנו שמואל לפותר מכין וינוי דבר שמואללכלישראלי),
נאבד ברבותהימיםמידי כסעמו.ובימינו לא נשמע שמעדג~צאו
בכתבידוולתי במפר אחד ממפריבית מדרשהרבנים פהבעיר
ברעסלויא .וכתבהיד הזה חמרפירוש פרשת בראשית ופרשת
נח ולך לךגםפירסםפרשת פינחסהשירושפרשת וזאת הברכה
מדברירשב"םלפסוקג טרםכלותםוהלאה.וכמו לה'41םהמחמור
הזהנכפלפירכם ואתחנן עקב וראהבלשון אחרת מעם במרקה
ש אשרתעוורהלשון האחתלתקןשגיאותהשנעץ.ובכ"י 6
הדברים,וי
אשר במפרי המלכותבעיר מעכק לא נשארבלתיפירושבראשית
א,א עד פסוק לא:
ויהי בצאתמפריםרבים לאור במלאכת הדשם וישארפירוש
התורה לרשב"םצפוןבכתובים ולאנדפםעד שנת חמשתאלפים
תם'יה לבריאה בבערלין .ועצם כתב היד אשר מתוכו העתיקו
המדפיסיםהראשונים האלה אתפירוש התורה לרשב"םהוא האחד
הנשאר והנמצא שדהיוםבברעמלויאביןמפריבית מדרש הרבנים
כאשר כתבתילמעלה.ובפירושואתחנןעקבוראההלכו המדפסים
ההםאחרילשון המעתיקהראשון אשרככ"יואל האחרת דגמצאת
בסוף המפר לאהשגיחוולא שמולבם .ויהי הדפוס הראשון לחק
לבאים אחריו והם לאחרים ואחרים לאחרומם :אין עודמדפים
אשרראועיניו את כתבהיד כי אם כלם העתיקו דפוס מדפוס.
וכל משגהוכל כע ,כל מחמור וכל יתרון הנמצא בדפוס הראשון
עבר אלהכאיםאחריובלתי אםהיה עם לבב המדמימים לשנות
הדברים כמחשבתם.ויהי בלכתםאחרידבריהרפוס הראשוןמנהמו
ולכדו כרובשמאותיו ,וחדשותהומיכן בדערעובבלי דערץ לטובה
ולרעה .והמדמימים האחרוניםהכבירו,כיבנו מחשדנותםוממעויהם
עליסור הרשמים עשרנדממולפניהם וכשל עוורינפלטור .והם
הוסיפו חטאתעל חטאת בשנותם בם המהעלפיהעולהעל רוחם
)1ילכזניכר שם רשבים לברכה בין שמות נדולי ישראל בקונטרםי בתי
הכנסת אשר בערי נהר ריגום ונאמר טליו שםכי היה מפרש נרול.
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בעלקרןשמואל .דרך המכתב ברפוס הזה

את אשר מצאומעט אשרשטולפנכה,עדהרחיקםדברירכםשמואל
הראפריםמעל גבולםוגטנו את טעמווישחיתו אתדירוהויןמכין
במעמותרבים* כל זאת האה להםכילא ראו עימהם אתפירחח
הת41ה לרטביםבכהבהיד אשר בכלחסרומוהיהמזהירםלבלתי
לכתאחרימראהמניהםומונע אותםמלהטךהדבריםומלעסותםעד
איןגה.וכברנלכד ברשת הזו ר'ולמן פוזק אשר חבר ספר לךן
שמואל לבארפירוש רשב"ם לתקןשניאות הדפוסהראשון.כי עם
היטיבולהכירהינטרוהנכוןומהשכילולבארדבריםלוטים,תעהלבבו
בסכימות אחריםיישחתדברי רשב"םבהפכווכשנותובםהואדבריו
%פי רצומלבו אשר אקלהם שרש בכתבהידולשממיםאין ערך
להם.והנה אמת הדברלאאכחידןכיגם כתבהיר אשר נשארלס
לאנמלטמשניאותרבות ,אבלכל מבקיה*עכי רבה מכלשגיאתו
הכוהבים משגההדפוסים אםאין פתחהונפשנודית ומפחדת
להשמר בכל טתמיד ממכשול עה אשריקרה כפעם בפעםבידי
מחברי האותיותבביתהדשם .עלכן שמחתיבראותי כתבפירוש
רשב"ם בקספריביתמדרשהרבניםהוהאשראנכייה"בבו,אתותיו
לא ארפה עד אשר הביאוריו אלחדרי ואדרתו ואתורמצפומו,
וארד ער עמק אתורו ,ואעלאבנניחפץמאירות כשמש,רמורו
מחשכידהטגיא~ז rwושמאל:
ועתה,בוראנכבד,אציגה נאעמך אתפריעמלי אשרעטלתיזה
שנים רבות כעשר העירותי עליובמפריהאשכנזי אשרכתכתיעל
רשביים בהרחבה.ההדרכי אשרהלכתיבהדפיסי את הטפרהוה:
א) את4טת כתבהיד העתכךני מלה במלהלהיותלנוני עהטה
לפי כתב
המלאכה בביתהדפום לחבר אאיא הדטםכמוה.הי
הידהגהתי בעמל רבמיני מנתז העובד מתוך כסף דברי רבם
שמואל .עם בדרך המכתבהחוקקיולאשניתיה אל אשרהסכן
ןףי'י) למשן שםהו"'ה
המכזולכתורהיום.עלכן כתבתי שםירי"
כעשר בכתב היד ,הבה"א לבדה (ה) לא כתבתיו ,כי לא נמצא
שםהי"ה כתוב קמראשית כתבהיד עדתמו.וכמהו כתבתי
ברוב המימות ,הבמעטים הקב"ה או הקיב' .וכן במלאות
וחסרות שמרתי דרך כתבהיד בכלדברי רשב"םובדברימפרי
הקדש אשרהביא.עלכןתמצא מלת תחילה כתרנהלרוב מלאה,
והמעם תחלה חמרה כדרך מכתבמפריהכךהצ :הניבצע וגומר

ין

חקי

הי

מלאות וחמרות .דמות רבים

.xx.xv

תמצא בקצר וגו' כאשר נכתב היום תם ונ' או גו' ,הכל כאשר
מצאתיבכ'י בכל מזםומים
.ועלפי הדברים האלה אל תחשוב
נאליעת במכתב מלא אשר הואזרבעיניך בהכתב יו"ד במקום
צירהומגול וחירק בין נדולבין קטן ,ובהכתב וי"ו במזם חולם
ץ חטוף ושורק וכשק ,כמו בוקרוויוםשיני לבראשית אזה;
ויק
לשמורך לבראשיתכח,טו; לצורכך לבראשית ל,לב; צלופחד
לבראשית ל,לח :לשומרו לבראשית לב,ב :שהיצילני לג,כ;
ולא איחר לד,יט;עיניין לה,ככ; ונופרית לשמות ט,יד :נוכו
ט,לב; תותכו ט,לג; תיגרתידךיכ,ד :בודלך ,קודשך מו,טו;
באוספהלוץנךא כנ,מגורבים כמוהם:
וכאלה לא נמצא מכתב במפרי הלרש זולתי במזמותמעטים
כמותיעשה בשמותכה,לא; מיורדיבתהלים ל,ד; עוזה מח,כט;
וגדול חמד קמה,ח ומעפיםאחרים:
וברשב"םיש אשר נכתבה מלה מלאהלהבדילבניןומנין.כי
הנההבנין נסמן בהכתב ושיקע לבראשית א,ה להיפזו מבנק
פעל;וכן שבירכן לבראשית א,כב; דיבריח,יז; שנימהיט,יא;
ובהכתב ייכנסו לשמות ב,ג להיותו מבנין נפעל; וכן יימצאו
בפתיחה לפרשת תרומה; ייהרג לדברים כא,ט; לשון ייפעל
לדבריםכח,מ; יישארלדבריםלב,לב 4ובהכתב פורשלבראשית
יעל
שם
 ,ובהכתב והוצרך
א,א להורות על במן
י
ת
י
ש
א
ר
ב
ל
להורותעלבמןלפעל .י יהמניןנממן בהכתב בדבריי לשמות
כדבריילדברים
ד,יג :מגפותיי ט,יד; שבתותיי לויקרא
יכפלההיו"דלהיותה
ט,בנ
ית
יח,יא :אםבחקותיי כח,מט- .וכלעדי זא
נשמעת כמו במלות הרחיים לשמות יא,ה; נהייתה יא,ו .וכן
נשטהבוי"ו לכפלה בהיותה נשמעת - .ומכתב כתבהידאיננו שוה
בדברים כאלה כדרך כתביהיד הירוטלהונית בהם ,ונמצא פעם
מלאוננעםחמר .ואנכי הלכתיבערכותיו .על כן יתערבו בדפוס
המפר אשר אנכינותןלפניךהיוםזה בזה פירחח ופרשן ,פירשתי
ופרשתי ,תוהו ובהו,ממןהמניין,עניןוענייןועיניין
,חטיםוחיטים,חצים
וחטנים ,ץחאוויימצאומומיםלאלה- .וכמוכן יתערבבכ"י דמות
לשק רבים בדרך המנשא ובדרך המשנה ונכתב דייכםודיינין,
ארכם וארכן,תלוייםותלויין ,אומריםואומרין ,מזיםומימן .ומעטים
נמצאו במפרי הקדש כמוהם והםהימיםוהימין בספרדניאל,מלים

XXXVI

חלקי כתבהיד .שמאות הכותב

ומלין במפראיוב .ויש אשר חברה שננת הכותב ,אשר העתיק
אתפירהם רשב"ם ,שני הדרכים במאמר אחד בכתבו אוכלים
ומשקין לוילראיא,לר:
וככלםהיהמכתבכתבהידלילחקזולתיבמקמותמעמים אשר
זנחתיוכהיפזוזר מאד ומתעה אתדקוראיםלחשובכי מלה אחרת
כתהיהל
הראשוןהיהליבזהלא"עולמופתבמקצה
פניהם.והדפתי
שגיאותיו:
ודע ,הקורא,כילאכלחלקיכתבפירחחרשב"ם אשרלפנישוים
בדברהזה.כי מראש פירחח פרשת קרח עד לרובלנהפירחח
ד אחרתהשלומההמחסור
ראהנכתבודברירשכ"םביראחרת,הי
עדסוף פרשת ראה .ואחרי כן נמצאפירהם רשב"ם עוד הפעם
במוש מחברת המפר מפרשת ואתחנן ער וזאת הברכה לנצח
מכ"י אחר תטפח אלהחלקיםהראשנים.ואין מכתבהמעתיק האחד
כמכתב האחר וררכםאיתו שוה בחמרות ויתרותוכעניניםאחרים.
ואס לא עובתי דרכם ,למעןיכירו קוראי המפר את מכתב כתב
הידכמטי מראש תךמטן:
ב)השגיאות הרבות אשרנמצאו בכתבהיד לאנתנונילהעתיק
אל הדפוס הזה כל דבריו ככתבם וכלשתם .על כןשניתי מעט
ואוסיףואגרע מעם מדבריו בכל אשר הרע הכמזב לכתור בשגגה
אובחפזון.ויהי משפטמלאכתישונהעלפיהדברים אשרנשו.
1.בפירוש ואתחנן עקב וראה בחרתי משניכתביהפירחח
הנשארים כאשר ישרה בעיהמיה שוה ,ואוכיר כליקר מדברי
האחר בהערותי .ואם אין חפץ בשניהם ואלך אנכי לדרכי ,או
הוכרתידברי שמהם:
ם
י
כ
ש
מ
ל
בו לא
2.כל משגה אשר הואמידי המעתיקואיןחלק
אחרתי להמירו ולתקון המעוות .וזה קרה בשני דברים .האחד
בשחת הכותב ראשי דבריהפסוקים המבארים במאמרי רשב"ם,
והשניבהפכו מדרהמאמרים.כי רשב"ם כתבפירהםו בפאתספרי
דגרש אשר לו ,והמופר הראשק אשר יקרא בדבריו את שמו
י (ראהבדף  199הערה )20
"הציר" והואתלמידר'אליעזרמבליינצ
ן
ת
מ
ו
ה
,
ל
ד
ב
נ
בהעתיכןדברי רשביים אל דברי מפר
ראשי דברי
הפמוקים המבאריםלמעןיובר פתרומ רשב"ם ,דשנהדברי המלוא
לפעמיםבשגגתואשרשם.והואגם הסבלהפוךסדרפתרוניהכתוכים

ש.בת מאמריםנדח-ם .דרך רעובכתבו .משפט .בשנותישגיאות

I I V - 1 Y Y

בהוממו את אשר שכח בראשונה אחריכן במקום אחר רק באשר
נךהו או כתבו בצד הנכתב כבר וימפחוהו האחרונים במזם
זר ,וכאשר קרה לכותבים הראשומם,כן משפטהכותבים הכאים
אחריהם; שנו הדבריםאוהפכו אותם ממקוםלמקום .ומשחתכזה
בדבריהמקפאהוכרתי לרשבהערותי,וכןהעירותי בכל אשרנהפך
מדר המאמרים אחרי הציגי אותם על מקומם .)1ובדפוסים אשר
קרמתי מצאתי ככר מקצה המאמרים מושבים אל מקומם הנכון,
אבלעברו המדפיסים מדת המשפט בהפכם גם הם המאמרים על
פי דעתםוהנחיתו בדה את טוב פעם דברי  .D"aW-ולהם יאחה
הסליחה ,כי לא ראו עיניהם את כתבהיד המיץ אורעל ענה
העונות דרבים אשר באו ואשרנוספובדפוסים:
8.ויששגיאות אשר אולייצאומידי רשב"ם במהרו לכתוב
אתפתרוניו בצד כפרו .כיהחליף לשון זכרבלשון נקבה בכתבו
שני פעמים בדף  6בשורה פ' :שניגורות בדף ,19יראה שם
דברתי באות  ;1ונגמרה הלילה בדף  :8שני אמירות בדף 87
וכאלהרבות .ומערבות באולשוןוכרולשון נקבה בדף 161לויקרא
ט,כג.כדבכתבולל האש"ואחרכךיצא ובאלו"וכל הנשארלשון
נקכה.וידועכי קרה כזאתלבעליהלשוןולגדולי המעתיקים כאשר
הודה ר'שמואלאבן תבוןבדבריו אשר הקדיםלהעתקת מפר מורה
נבכיםמלשון ערב אללשוןעברי.וגם נמצא כאלה כמלרא was
ובשאר שמות כדברי רשב"ם לבראשית לב,ט ולשמותיא,ו .אבל
בחברו פעליוצא עםלס"ד במקוםפעולויכתובצויתילולתלדות
כו,ג; כשיברכו כהנים לישראל לבמדבר ו,כגודומות לאלה
הלך בדרךלשון המשנהואיןזושגיאה.וככל אלה לאשניתו דבר
כיאין זאת מיטמרת עבודתי במלאכה הזאת להתפארעלדברי
רבנו שמואל ולשנות בהםכרצוני:
4.בשנותישניאות גלויות לא שלחתי יד בדברי כתב היד
במהומהוחפזון,כיעמלתיכיד'-י הטובהטלי למצואהלשון כאשר
היתה בצאתה מתחתיררבנו המחבר .ובמפרי דאשכמיעל רשכ'ם
דדף  87העמקתילהכירמקוריהשגיאות ,תל פי המדע
מרף 81יע
ההואעשיתיבמלאכתיהזאת.ובכלכחיחשבתימחשבותלבלתישנות
,

 )1ראה גם אדף  165הערה.1

XXXVIII

נקידות וקוים .תנועות .פרש-ות ופרקים ופסוקים

זולתי כמעםדוקרך המלהוכמדתו ,כמובראותיכיהמירוהכותבים
אתנייעדומיתאו כתבהידם במרומה אותיות אומלועזרותבלי
הבק .רעןכירבוהסכומות אשרנכפלובהםדבריםשויםאונהפוך
התו חטר נשמטו מלות שתים או שלשאוגםשורות שלמות במהר
היד המתבת לעשות מלאכתה ,בחררו להניר ולהרתיק הנכפלות
אולחכוראחריהנשכחותלהוסיפם,משלוחידאלהדבריםהכתרנים
וכשמזז אותם כרצות וכמחשבתי ,כאשר עשוהמדפיסים אשרהיו
לפת וכאשרהואיל לשטותבעלקרןשמוללבמנוסות לא מעטים.)1
ג) נקודות וקוים הצגתי בכל מעם דקרךלהפרידביןחלקי
הדבריםולהבדילכיןהפמוטים.וכוה שמרתי דרךהכותבבכיי אשר
לפני ככל אשרהלך בדרךהטרהככוחהואטמענקו בכל אשרשע.
וכןנלודי התנועותונויהםהוספתילפעמיםעלהאותיות למק
באר אתדברי רבם או לשבור אתדגוראים משעהנךוונה.וגם
בזאתהיהמעשההכש"כלעדעיני בכל אשר לא תעהלבבו .אולם
בלטים לא הוספתי התרעות זולתיבמלימות המעטים אשרהיטיב
הכשזבלהציגם ,ואחדל בכל אשר הרע לעשותבלי רעתאו אשר
חדל נם הוא לכתבם ,הה דרכו ברובהמלימות.
ד) ובכל מקום הוספתי על אשר נכתב בכתב היד אותות
הפרשיות וממפרי הפרקים והפסוקים להקל על הקוראים
לראאעל מהיוסבו דבריהמירחו בכלמנום.ובזהשמרתידרכי
מלכתאחרי שמאות כתבהידוספרי הלפום אשר קרמתי,כי רבו
חטאתם בדברהזה והאחראיםהכבידועל הראשעים1)2
נכתב בכ"י המכר אנטר בטפרי בית
ה)הנודהוומפ~זי על
מדרשדרבניםפה במרברעסלויאועל אשרנדפםמתוכוערהנהכל
-WM
 )1כאלה תמצא בדף  180בהערה  ,12ובדף  185בהערה  9ובהערה ,10
ובדף  187בהערה  ,9ובדף  220בהערה  8ובמקומות רבים מאד )2 - .אםיש
את נפשך לרעת מה הנט אלקים ראה בספרי על רשומם דף  84הערה  ,1ורף
 88הערה  ,8ודף  89הערה  6והערה  ,7ודף  51הערה  ,8ואו תכ-ר דרך כתב

היד בפירוש רשאים לבראשית כד,כא; לב,כו; לגויח; מה,יז :לשמות ב,כנ
והבינות ררך מפרי הדפום במקומות הנזכרים וזולת אלה לבראשית יח,כו;
כד,נו .מב; ולויקרא ד,נ; ושם ד,יז אשר משמו לפסוק ו; ולבמדבר י,לג;
לה,לב אשר משכו לפסוק כה; ולדברים יא,כז הנממן במספר פסוק כס; ושם
יט,ו .ואני העירותיבשסגלנהןרבם במקומם .ובזה תראה את אשר השחיתו בדברי
למעול מעל בדבריו הישרים ולהפוך מדרם ולשומם
רבנו שמואל וקקטאו
בדברי הידות אשר לאיובנו.

נוספות בספר הזה

XXXIX

דברי פירוש רשב"ם אשר נודעועודבימיםהאלה .ואלההדברים
אשרהוספתי:
 1.שער הכפר בעמוד הראשון לפני פירוש רשב"ם (מלבר
השער אשרכתבתי אסבראש המפרלפנידבריאלה)ופיריםתחלת
פרשת בראשיתעד א ,לא מדף  8עד דף 9הומפתימכ"י  6אשר
במפרי המלכותבעירמינכען .ובהדפיס החלקהזה כברנומסהחי
גייגער בכרם חמד חלקשמיני מדף 42יהלאה .ואםהמירותיעלפי
פה בלא משפט כאוסר
כתבהיד ההוא את אשר שגג ואת אשר ש
י
תראהבהערותי:
*2לכל חלקפירחח רשביים מבראשית א,לא והלאה תר סוף
בראשיתיז הנאבד מאתנו לקטתי מדף  9עדדף  18מתוך מפרים
כתובים ונדפסים אשר הבעו לידי אתפתרוני רשב"ם הנשארים
שם .ואשר ראותיו כי ~ננו בדרך רשב"ם לא מפחתיו אלתוך
דברי פירמו ואביאנו בדהרותי במקש .ולרובלים תמרק הטוב
הנאברכפייכלתי העתקתי אל מקום המחמות ההואעודכלפתרת
רשב"ם אשר פתר במקום אחר .ולא כןעשזזימפיוטה פרשת
וירא והלאה אשריחל שםפירח רשב"ם הנשאר כמעט שלםבכ"י
יאהיבקשכל קורא פתרק הדברים
כרעמלויא,כי ממקום ההוא והל
כאשר הם שםוימצאם .וכן בסוף וזאת הברכה אשריחמרבו
רף שלם בכ'י הפירושהומפתי שני פתרונו רשב"םקטנים ממקום
אחר .ולשר היה לי בדברים האלהידידי הח' דר'ציעמליך רב
ונצורה ערתנירנבערב לעת שבתובירמינכעןכי העתיקלי בחסדו
דברים מכתבי היד אשר שם .וראה עודהערתי אות  4בדף 9
ל אשר הוספתי בכל המזם הזההמגרתיו
ואתז  4בדף .166יכ
בשני חצאי מרובע []למעןירע כל נוראכי נוסףהוא:
א
צ
מ
ג
ד
 8.מפירוש פרשתוירא עדסוף פירחח התורה
בכ"י
הומפתי ממפרי הלפוםאו מכתבי היד מעטמזער מחתרות רשב"ם
אשרהביאועל שמו ואשרנראוכדרכו .והפתרונים אשר לא
היי
ו
כדרכו ,אונראו כלקוחים ממפר אחר אשר כתב רששם,אוה
בלשון אחרת או בענין אחר משנה על אשר כתב בפירושו לא
זהבאתיםזולתי בהערותם): )1אלה הפתרונים אשרנספחו מנוריםבשניחצאי מרובע כאלף [] עלדברי
פ-רוש רשופם :לבראשית כך,סה ברף  ;25לשמות טו"ב בדף  ;101לויקרא

 XLהמפריםכתבי הה*והנדפם.ם אשרהיולעורה .הערות בתחהיתהירטה

ו)ואלה המפרים כתביהיד חשרהיובשרי להתםאו לבאר
דבריפירחי רשב"ם .בראש כלםכ"יאות  108אשרבביתמירש
הרביםפהבירכרעמלרא;ואחריוכ"יאות  6אשר במשיהמלכות
רמנכק.ואחריויבאוכ"יאתז 28ראות 56ואות 62ואות  252אשר
ביי
שם.והאחרוןגםהואנכבדכ"י אות  40אשרכפפם"עירהאמכורג:
ת הדפוסהצמתיו למפרים הנדפמים חשר
ז) ואלהמיימו
הרביתי להבוסםבדברי אלה וכהערותי :ספר דעתוקנים בדפנם
כ~מרמ משנתויתןעו (תקמנ); הדר וקניםבדפוס ליווחמ משנת
צדיתו (תר); מפר הישרלרבנותםברפוסמיעןמשנתתי~א;
ההכרעה (הכרעהע)לרבנו תם :ראה תשובות רוגש :מפר -~&D
ת
חב
וא
מיוי
בדפוס פיליפהא'ימקי בלונדק תרת; מדרש שמואל לפרקיי
בדפוסוינשיא שמה :מחברת מנחםבדפוםפיליפאממקי
ת
ד
נ
י
נ
ב
צפנת
פענח
תריר :פענח רוא בדפום אמשפלרדם משנתנחת:
הננשאאבן העורוגםספרראכייןכדפוספראגמשנתשע; קורא
הדורות דפוס ועהעיאהתיו'ווגם דפום קאממעל בבערליןתר"ו.
תשובותדונשעםהכרעותרבנותםבדשםפיליפאוומכןבלתרקתרפו:
כו,מנ כדף  ;168לבמדברכה,יג בדף  ;193לדברים א,מד בדף  ;200ג,כד .כה
בדף  ;208לד,ד בדף .255
ואלההפתרונים אשר הבאחים בהערותי בחשבי או בנפות לבי לחשוב כי
לא יצאו מידי רשב"ם :לבראשית א,לא בדף  9הערה  ;3ב,ת שם בהערה ;7
יב,א בדף  12תערה  ;5כד,כב בדף  24הערה  ;1כה,ה בדף  26הערה ;6
מט,י בדף  72הטרה  ;8לויקרא כו,ח בדף  166דגרה.4
ואלה שני המאמרים נראו מעשהידי רששם אבל לקוחים מספר אחר אשר
כתב ,וטל כן הבשותים בהערותי :לבראשית כו,כא בדף  82הערה  ;9כח,יח
בדף  85הערה7
 .רשמים אשר ?נו ילאים אחריו בלשון אחרת אוקינ
ו אותם
י
ואלה פתרונ
מבלי דעת ,ואני הביאותים אוהעיירותי סליהם :לבראשית ל,הק* כר ברף 87
הערה  8והערה  ;18לז,כח ברף  58הערה ( 8ושם מקום מםפר 8בדברי רשבים
הוא אחר פתרון פסוק כח ולא אחרי פתרון פסוקל); מ,יר בדף  56הערה ;9
ידף  64הערה  ;4מו,ר בדף  65הערה  ;10לשמות נ,טו ברף 84
מה,יפ ב
הערה  ;4לירמיה כנ,כפ נאשר באר רצוי) מתוספות רשב'ם לגמרא :ברף 88
90
ן לשמות ו,פז.יח בדף  88הסרה' 5והערה ; 8ח,ה.ו בדף הערה ;11
הסרה1
ש,ה .ז ברף 94הטרה  18ההערה  ;16יר,כה ברף  100הערה  ;17כ,ו ברף 110
הערה  ;11כ,ינ בדף  111הסרה .;16כנ,פז בדף  120הערה  ;8כה,ל בדף125
הערה :9יל,כנ בדף  186הטרה  ;1לב;לב בדף  188הערה  ;18לג,פו בדף
 189הטרה  ;10לבמספר ח"ב בדף  175הערה  ;3ל,בב רף  194דגרה;6
לדברים ר,יפעדף  204העיה  ;17ז,פ בדף 07צ הערה  ;4ב"פ בדף 219
ברף  281הערה.11
הערה  ;2לב,ח בדף  226הערה ;12
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ה) בכל אשר נטיתי מדברי כתבי היד אשר היולילעזרה
העירותי על כל דבר חדש ונכבד בהערותי הנצמדותלפירחח
רשב"ם בתחתית העבדיםלמען יראה הנקרא את כל הנכתב גלוי
לנגדעימו וישטם הוא האמת אתי באשר שניתי ואםלא .ואולם
בדיותינלחץלהוסיף על דברי כתב היד אולנסועממנו המגרתי
המסף בשני חצאי מרובע כאלה]1ואשאירכמעטכלמותרמגור
בשני חצאי שלה כאלה (4למען יראה כלאיש והכיר את לשק
כתבהיד,ויתר הדבריםימצאבהערותי:
ט)כל הנוספות מידי המעתיקים עלדברי רשב"ם המירותי
מנשבםואדפימם מלמטה בכלדף ודף:)1
י ודע ,הנקרא ,כי לא בכל מקוםפניתי אני לבדי את הדרך
יכיבינותיכדפוסיפירסם רשביימ ובמפר קרן שמואל ובבאור
לפני.
'
ר
התורה אשר נכתב תחת יד החכם הגדול משה כן מנחם
מי~נדעלמזאהן זצ"ל ואמצא שםדברים טחביםונכוחים והםהיו כה
וכהבעוזרי .ולמוכרתתודתי הזכרתי שםהאומרים בהערותי בכל
אשר
מוםכפייכלתי .ור' משה בן מנחם הוא האחדואין
תא
לי
בו
היהבידו כתב יד רשב"ם הנמצאהיום פהבעיר ברעמל
י .ועל
כן צדק ברובדבריועללמון פציהןרשב"ם .גם ר' שלמהדובנא
אשר באררובמפר בראשיתבמצותו תקשגיאותרבותוירבלדבר
נכוחות .ובמעמים תעהלבבועל אשר לא שםעיניועל כתבהיד
המכר אשרנתן רמבמ'יןאלידיו:
יא) עוד נשארלי לדבר על ראשי המלות הנקראים ראשי
תבות אשר באו בפירחח רשב"םוכדברי אלהלנשר המכתב .ואס
לאנשרתי הדבריםזולתי במששתמעטיםעלפי משפם הכותבים
הידוע לכלקוראי הספרהזה .הבדברי פירחח רשב"ם תמצא הכל
הזה אשר הרבו מאד
כאטמי הוא בכי ולא כדרךדפוסי
י מלאכתם .ונהפוך הוא
חת
רד
יו
פב
מעליהםהע
לקער המלמז ~yUD
אשרששיתיאנכיוגם זאת רק במקמות מעטים מאד כי השלמתי
מצאתי בציבהיותדצ.רך לשמורקוראי המפר
המכתב הנקר

דגי

~wa

 )1ט עשיתי בפירחח רשב"ם בדפים הנסמנים במספרים ,78 ,66 ,65 ,64
 - .212 ,207 ,208-200 ,199 ,197 ,169 ,158. ,142ובספרי על רשבים
מדף  65ועד דף  67דברתיעל הנוספות האלה.
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ראשי הכות

משגנה בבינת דברי רבנו .תתה ראה והבן כל ראשי התיבות
בספרהוה .ואשר נמצאובפירוש רשבי'םהצבתי בראשםציון דמות

כוכבכוהי.

יכ"א=כיאם.
יאחייכ=אחריכן ,אחרכך.
יכדכ' = "כדכת' = כדכתיכ,
א"כ=אםכן.
יאע"פב=יאעפ"י=אףעלפי.ערן כהכתב,כרכתכו.
יכו'=כולו.
יאעפ"כ =יאעפי"כ=ב אף
יכייכ=כלכך.
פיכן.
*כלוי=כלומר.
יבכ"מ=בכלמזם.
יכ"מ=כלמקום.
יביל=בלשוןלש.
יכת'=כתיב,כתוב,כתב,כתבו.
יבלע'=נביב.
"ל'יחיד=לשקיחיד.
בם'=במפר.
יל'רבים =לשוןרבים.
יבפמי=ר""ונ4
בקייש=בקק שמואל.
ימ"כ=ממחתו כבוד
ינא'=נאמר.
ינוי=ממר.
דבק
נ"י=נרושר.
הכעזחקף.
דייה=
נר"ו=נטרקה רחמנאופרוכוה.
ידכת'=ןדכתיב ,דכתב.
יהק=*דגןבי=יהקביה'=דגרהמ ס'=מפר.
ע=,עיין.
ברוךד"א.
ע"א=עמור ראשק.
יואחייכ .ראהאחייכ.

ואי'כ=ואםכן.

ע"ב=נעמוךשני.

יוגר=יצמר*

צ'יל=צריךלהיהז.
קי'ש=נךןשמואל.

יונ=וממר.

יוכ'=וכתיב ,וכתב,וכתבו.
יוכה"א=וכן האאומר.
יוכו' =המלו.
וכ"כ=נוכןכתב.
וע'=במין.
*זיילב=וכרתולכרכה.
יוצייל=זכרצדיקלברכה.
"י"ל=מםלומר.

*ע,,י=עלירי.

ראב"ע=רביאברהםבןשרא.
רי'ל=רצהלומר,רצומלומר.
רשביים =רבם שכואל ב"ר
מאיר.
ירש"י=רבמ שלמה כ'רשחק.
שנא' =שממר.
תוס'=תוספת ,תוספת:

אח-ית דתי
יכ) ואלהדברידוד ה,4חרומםלדביר שמאות הרשםולהוסיף
על דבריוהראשינים.
5
בדף  esבהערה בארתי ההועים בדברי רשב"ם .ואולי
סב לבאר תועים עגםכי הם ההולכים לבושי אדרת שער אלבית אלהיהם אשר גדל שמוביניהם או אלרומי עיר מושב ראש
אמההםאו אל קבר משיחם אשרבירושלים והם הנקראים בלשק
צרפה p~leriuובלשון אשכנז  I~ilgorכפתרון המלה אשר בא כם'
ממעווה ר'בנימין בדף לא שורהז ובדף גה שורהיא בדשם אשער
ועוד שם כמהפעמים.
8
ו
ה
ז
צ
ה
ו
הסר
משם
הששית
בדף  53כשורה
כסוף
ממת-
פהרון פסוק כח בשורה הקודמתכי שם מקמו.
בדף  85בשורה היטבשיהיהיה ממפר הפסוק  10ולא .11
לדף  85הערה  8אוטיפהכי נם בתוספותעלההורה הנדפסות
במפר דעתזקנים דף לא ע"ד בשורה השמת נמצאו מלות בני
עמרם המוכיחותכי נכוחההנההי בדברי רשב"ם.
בדף  111בשורה התשיעית נדפם  10במקום .11
א :28
בדף  203כשורההחמיזטיזמטפרהפמוק באמת 24יל

XLIII

והכל כל עבודת מלאכת הקרש פה בעיר ברעמלויא בחדש
הרצועי בתיטעהועשריםיוםבו בשנת ה' תרמאלבריאה.

דודראיין.
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