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מאת

אברהם גרוסמן

בשל סקרנותו הגדולה של רש"י הוא לא פסק מעולם להתעניין במורשות פרשניות וספרותיות של 

ספרד  חכמי  עם  רש"י  של  קשריו  את  בוחן  המאמר  האסלאם.  ובארצות  באירופה  יהודיים  מרכזים 

מאראגון  יהודי  חכם  עם  לרש"י  שהיו  אישיים  בקשרים  עוסק  המאמר  של  הראשון  חלקו  וביזנטיון. 

שבספרד ששמו ר' שמואל. רש"י ונכדו הרשב"ם כינו אותו חסיד, ומכאן שהוא הצטיין לא רק בתורתו 

אלא גם במידותיו. הוא שהה בבית מדרשו של רש"י זמן מה, והן רש"י והן תלמידיו למדו ממנו על 

מנהגיהם של יהודי ספרד ועל היכולת להסתייע בערבית לפירוש מילים מסופקות במקרא ובתלמוד. 

שיבוש שנפל בנוסח פירושו של רש"י לתלמוד מנע גילוי עובדה זו בעבר. רש"י התרשם מאוד מהזיקה 

שבין הלשון העברית ללשון הערבית, עד כדי ניסיונות אישיים שלו לפרש מילים מסופקות על סמך 

הערבית.

חלקו השני של המאמר בוחן את זיקתו של רש"י אל שני חכמים יהודים מביזנטיון. בשנת 1996   

היוונית  בפריפריה  שפעל  רעואל,  בידי  נעתקו  או  שנכתבו  יהודיים  מקורות  לנג'  דה  ניקולס  פרסם 

תא־שמע  ישראל  לדעת  הפשט.  אל  עמוקה  בזיקה  מתאפיינים  למקרא  פירושיו  העשירית.  במאה 

פירושים אלה השפיעו השפעה מכרעת על זיקתם של רש"י ותלמידיו אל הפשט. ואולם אין לכך כל 

הבדלים  וקיימים  הללו,  ביזנטיון  פירושי  את  מקום  בשום  הזכירו  לא  ותלמידיו  רש"י  שהרי  הוכחה, 

מרובים בין השיטה הפרשנית של רש"י ובין דרכו של רעואל.

טוב',  'לקח  בעל  טוביה  ר'  הוא  עליו  והשפיע  מרש"י  הושפע  תא־שמע  שלדעת  אחר  יהודי  חכם   

שחי בסוף המאה האחת עשרה ביוון. קשה להסכים עם טענה זו. כל המקבילות בין הפירושים של שני 

החכמים הללו מקורם במעשי מעתיקים מאוחרים, והם חסרים בכתבי היד המשובחים של רש"י, כולל 

כ"י לייפציג, ספריית האוניברסיטה B.H. 1, המצטיין בנוסחיו המשובחים. מסקנת המאמר היא שלא 

רעואל ולא ר' טוביה השפיעו על רש"י.
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