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תרומת החיבור 'מנחת יהודה' לבירור נוסח פירוש רשב"ם לתורה

איתמר כסלו

נוסח פירוש רשב"ם לתורה המצוי בידינו במהדורות החדשות, כגון מקראות גדולות 

1,1882 שביסודה עומד  הכתר ותורת חיים, מבוסס על מהדורתו של דוד רוזין משנת 

ידי ר' דוד  זה התגלה על  כתב־יד שנמצא בבית המדרש לרבנים בברסלאו. כתב־יד 

אופנהיים בסוף המאה השבע עשרה, וממנו הודפסה המהדורה הראשונה בברלין בשנת 

תס"ה )1705(. על מהדורה זו נשענות כל מהדורות המקראות הגדולות הישנות שבהן 

עצמו.  ברסלאו  כ"י  על  מבוססת  רוזין  מהדורת  ואילו  לתורה,  רשב"ם  פירוש  מובא 

פירוש רשב"ם שבכתב־יד זה היה חסר בתחילתו ובסופו ואף בגופו לא היה שלם. רוזין 

)עד בראשית   5 כ"י מינכן  מן החסר בהוסיפו את פתיחת הפירוש מתוך  השלים חלק 

א 31( וקטעים נוספים ממקורות אחרים.2 למעשה עיקר ידיעותינו על פירוש רשב"ם 

לתורה נשענות על אותו כתב־יד שכבר אינו בידינו, שכן עקבותיו אבדו בזמן השואה. 

למרבה הצער כתב־יד זה היה גרוע ביותר, והנוסח העולה ממנו משובש ורצוף טעויות, 

כתב־היד  בהצגת  הסתפק  לא  ולפיכך  רוזין  עמד  כבר  כך  על  וחסרונות.3  הכפלות 

בהצהירו: 'השגיאות הרבות אשר נמצאו בכתב היד לא נתנוני להעתיק אל הדפוס הזה 

כל דבריו ככתבם וכלשונם. על כן שניתי מעט ואוסיף ואגרע מעט מדבריו בכל אשר 

מחקר זה )מס' 1427/08( נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע.  *

ד' רוזין, פירוש התורה השלם אשר כתב רשב"ם: הוא רבנו שמואל בן ר' מאיר: צרוף ומזוקק על פי   1

כתבי יד וספרים נדפסים, ברסלאו תרמ"ב.

'לכל חלק פירוש רשב"ם מבראשית א, לא והלאה ועד סוף בראשית יז הנאבד מאתנו לקטתי ...   2 

שם,  שם'.  הנשארים  רשב"ם  פתרוני  את  לידי  הגיעו  אשר  ונדפסים  כתובים  ספרים   מתוך 

.XXXIX 'עמ

התורה  פירוש  של  בכתב־היד  הנמצאים  הרבים  השיבושים  לסיווג  עמודים  כשבעה  ייחד  רוזין   3

D. Rosin, R. Samuel B. Meir als Schrifterklärer, Breslau 1880, ,בספרו על רשב"ם כפרשן 

תשל"ה,  ירושלים  א,  ושיטותיהם,  דרכיהם  המקרא  מפרשי  מלמד,  ע"צ  גם  וראו   .pp. 30-37 
עמ' 509.
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רוזין מנוסח כתב־היד צוין  כל שינוי שערך  ֵהרע הכותב לכתוב בשגגה או בחפזון'.4 

מגלה  במהדורה  עיון  השוליים.  הערות  באמצעות  או  הפירוש  בגוף  סוגריים  ידי  על 

שעבודתו הייתה יסודית, והתערבותו בנוסח כתב־היד רבה, וכמעט בכל עמוד נמצאים 

ראוי  כתב־היד  נוסח  של  דייקנית  במסירה  החלוצית  עבודתו  על  למכביר.  מתיקוניו 

רוזין לשבח.

על  מבוססות  זה  חשוב  פירוש  על  ידיעותינו  כל  שבו  זה,  טקסטואלי  מצב  ואולם 

עדים  ואם  נוספים.  נוסח  עדי  אחר  חיפוש  מחייב  בידינו,  שאינו  וגרוע  יחיד  כתב־יד 

ישירים אין בנמצא יש לתור אחר עדים עקיפים, היינו חיבורים המצטטים את פירוש 

רשב"ם לתורה. רוזין השתמש באחדים מהם, כגון 'דעת זקנים' ו'הדר זקנים',5 בעיקר 

פירוש  של  חשיבותם  על  הצבעתי  כבר  נוסח.  כעדי  לנצלם  המעיט  אך  בהערותיו, 

52 כעדי נוסח לפירוש רשב"ם לתורה, ואף יהונתן יעקבס  החזקוני ושל כ"י המבורג 

הפירוש.6  נוסח  בבירור  לסייע  עשויים  עקיפים  עדים  שבהם  מקרים  של  שורה  הביא 

ניתן  לעתים  ואכן  רשב"ם,  מביאורי  מביאים  לתורה  התוספות  בעלי  מפירושי  רבים 

ברוב  אולם  חיבור.  באותו  הציטוט  ובין  רוזין  במהדורת  הנוסח  בין  הקשר  את  לזהות 

המקרים הציטוט אינו מילולי, אינו מדויק ואינו מוסר אלא את תוכן דבריו של רשב"ם, 

הפירוש.  נוסח  ולתיקון  לשיפור  אלה  מעין  ציטוטים  על  להסתמך  מאד  קשה  ולפיכך 

לעומתם פירוש החזקוני למשל הוא עד נוסח טוב לפירוש רשב"ם לתורה משום שהוא 

מרבה לצטטו מילה במילה, ולפיכך יכול לסייע בהעמדת נוסח מדויק יותר של הפירוש. 
יש לתור אפוא אחר חיבורים נוספים המצטטים את רשב"ם במדויק.7

במאמר זה אבחן את תרומתו של החיבור 'מנחת יהודה' לעניין זה לאור ציטוטים של 

ביאורי רשב"ם מפירושו לתורה הבאים בו. החיבור 'מנחת יהודה' לר' יהודה בן אלעזר 

)=ריב"א(8 הוא אחד מחיבורי בעלי התוספות על התורה המלקטים ביאורים מחכמים 

.xxxvi  'רוזין, רשב"ם לתורה )לעיל הערה 1(, עמ  4

.XL 'שם, עמ  5

א' כסלו, 'פירוש החזקוני כעד נוסח לפירוש רשב"ם לתורה', בתוך מ' בר־אשר ואחרים )עורכים(,   6

173–193; הנ"ל,  ש"י לשרה יפת: מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו, ירושלים תשס"ח, עמ' 

יעקבס,  י'  )בדפוס(;  פירוש רשב"ם לתורה', עלי ספר  נוסח  לבירור   52 יד המבורג  'תרומת כתב 

אביעוז  מ'  בתוך  ועל פי מקורות נוספים',  'נוסח פירוש רשב”ם לתורה על פי כ”י ברסלאו 

 SBL( זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר ,)ואחרים )עורכים

International Voices in Biblical Studies 5(, אטלנטה 2013, עמ' 468–488.
שברי  עמנואל,  ש'  ראו  אבודים  ספרים  לשחזור  בהם  והשימוש  ובצרפת  באשכנז  הציטוטים  על   7

לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות, ירושלים תשס"ז, עמ' 28–37.

לדבריו של חזוניאל טויטו בדיקה של כתבי־היד מעלה ששם אביו של המחבר הוא אלעזר, ולא   8

אליעזר כפי שהיה מקובל; ראו ח' טויטו, מנחת יהודה: פירוש לתורה מאת רבי יהודה בן אלעזר 

מבעלי התוספות, ירושלים תשע"ב, עמ' 18.
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רבים.9 הוא התחבר כנראה בעיר טרוייש היא טרואה )Troyes(, ועל פי עדות מחברו 

כתבו בשנת 10.1313 ריב"א מקדיש חלק ניכר מפירושו לדיון בביאורי רש"י, ועל כך 

הוא מצהיר בהקדמתו. מלבד זאת הוא מביא גם ביאורים נוספים רבים העומדים לעצמם 

ואינם משתלבים בדיונים על ביאורי רש"י. מנהגו של ריב"א הוא להביא דברים בשם 

אומרם, ובכך הוא מסייע בהכרת עבודתם של החכמים שהוא הביא מדבריהם, אך הוא 

לא מתמיד בכך.

החיבור 'מנחת יהודה' כחיבורים רבים בימי הביניים )וכמו פירוש רשב"ם לתורה( 

מעורר את שאלת נוסח החיבור המקורי. 'מנחת יהודה' נחקר בשנים האחרונות על ידי 

חזוניאל טויטו, והוא אף החל בפרסום מהדורה שלו.11 הוא השתמש בשבעה כתבי־יד 

ובדפוס הראשון )ליוורנו תקמ"ג( להכנת המהדורה, אך כפי שציין יש מספר נכבד של 

כתבי־יד נוספים של החיבור. אחד מהם הוא כ"י 22902 של הספרייה הבריטית, המצוין 

190(.12 בכתב־יד זה בא חיבור  190 )להלן, כ"י לונדון  בקטלוג של מרגליות במספר 

המכונה 'גן אלהים', אשר נכתב בשנת 1403 בכתיבה אשכנזית, ואשר קשריו ל'מנחת 

יהודה' הוכרו זה מכבר, אף בידי חזוניאל טויטו.13 הוא לא כלל כתב־יד זה במהדורתו, 

ונראה  יהודה',14  'מנחת  על  מבוסס  שרק  לעצמו  חיבור  שהוא  שסבר  משום  כנראה 

לאיוב:  קרא  יוסף  ר'  'פירוש  יפת,  ש'  ראו  יהודה'  'מנחת  מעין  הלקטניים  הפירושים  תופעת  על   9

ואחרים  בר־אשר  מ'  בתוך  הביניים',  בימי  קומפילטוריים  פירושים  של  ולתפוצתם  לדמותם 

תשנ"ג,  גן  רמת  ג(,  ופרשנות  מקרא  )=עיוני  גושן־גוטשטיין  למשה  זיכרון  ספר   )עורכים(, 

א[ ,  ]אסופות  המקרא  בפרשנות  מחקרים  אסופת  ופרשניו:  דור  דור  יפת,  )=ש'   216–195 עמ' 

ירושלים תשס"ח, עמ' 341–363(.

'ואני יהודה בן אלעזר יסדתיו ע"ג לפרט האלף הששי'; טויטו, פירוש מנחת יהודה )לעיל הערה 8(,   10

עמ' ג )ושם חילופי נוסחאות(.

ח' טויטו, 'מנחת יהודה של ר' יהודה בן אלעזר: ההדרת חלקים מהפירוש ותיאור שיטתו הפרשנית   11

על רקע מפעלם של בעלי התוספות', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ד; הנ"ל, 'קוים 

והוקרה  ידידות  מנחות  )עורכים(,  ואחרים  ורגון  ש'  בתוך  לתורה',  בפירושו  הריב"א  של  לדרכו 

לאלעזר טויטו )=עיוני מקרא ופרשנות ח(, רמת גן ואלקנה תשס"ח, עמ' 589–605; הנ"ל, פירוש 

מנחת יהודה )לעיל הערה 8(.

 G. Margoliouth, Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts in the British  12

http://www.bl.uk/ :כתב־היד נגיש לצפייה בכתובת .Museum, I, London 1899, pp. 143-145
manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_22092

מרגליות, שם, עמ' 143; ש"א פוזננסקי, 'מבוא על חכמי צרפת מפרשי המקרא', פירוש על יחזקאל   13

)לעיל  יהודה  מנחת  פירוש  טויטו,   .CV עמ'  תרע"ג,  ורשה  מבלגנצי,  אליעזר  לרבי  עשר   ותרי 

הערה 8(, עמ' 149 והערה 28. שנת הכתיבה מצוינת בקולופון בסוף החיבור: 'סיימתי גן אלהים של 

אלהים חיים ליל ו' פרשת אלה פקודי שנת קס"ג לאלף השישי'.

הוא מסביר את בחירת כתבי־היד לצורך הכנת   154–152 28. בעמ'  149 הערה  עמ'  טויטו, שם,   14

המהדורה, אך קריטריונים ברורים לבחירת כתבי־יד מסוימים ולפסילת אחרים אינם בנמצא.
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התמונה  בהירות  את  לטשטש  זה  כתב־יד  של  בעדותו  יש  זאת  עם  נכונה.  שסברתו 

באשר לתפיסת החיבור 'מנחת יהודה'. אין כאן המקום לברר סוגיה זו במלואה, והעניין 

דורש מחקר נוסף, אך אפשר להמחיש זאת מהיבט אחד. טויטו הטעים שפרט לרש"י, 

מכנה  הוא  שאותו  אליקים,  ר'  חכמים:  שלושה  של  מחיבוריהם  להביא  מרבה  ריב"א 

'מורי' ואף מביא מדבריו ששמע, חזקוני ור' משה מקוצי.15 והנה בכ"י לונדון 190, גם 

דבריהם של  בולטת הבאת  טויטו,  יהודה' שההדיר  ב'מנחת  נמצאים  בקטעים שאינם 

חכמים אלה כפי שהיא בולטת במקרים אחרים במהדורת טויטו ל'מנחת יהודה'.16 דומה 

שיש להסיק כי החיבור 'גן אלהים' משמר חלקים מן החיבור 'מנחת יהודה' המקורי שלא 

הגיעו לאותם עדי נוסח שבהם השתמש טויטו.17 פירושה של השערה זו הוא שכתבי־

היד והדפוסים ששימשו את טויטו אינם מייצגים אלא ענף מסוים של החיבור 'מנחת 
יהודה', ולא את החיבור המקורי במלואו.18

מהענף  יהודה'  'מנחת  של  כתבי־יד  בשני  השתמשתי  זה  מחקר  לצורך  זאת  לאור 

שטויטו הכין על פיו את מהדורתו, כ"י וטיקן 21, אשר שימש לנוסח הפנים במהדורתו, 

שם, עמ' 71. טויטו כולל אף את רבנו תם מאורליאנס, שאכן מופיע בחיבור פעמים רבות. ריב"א   15

לפרט  מ"ג  יסדתיו  אלעזר  בן  יהודה  'ואני  שציינתי:  השלושה  את  רק  במפורש  בהקדמתו  מזכיר 

האלף הששי לפני מורי הר' אליקים בן הר' מנחם זצ"ל, וכתבתיו בו דבריו ודברי חזקוני, גם דבקתי 

מן התלמוד ומהתוספות ומדברי תנחומא ומבר' רב' ומפשטי הר"ם מקוצי ומעקרי מדרשים אחדים, 

וכתבתי בו דבר בשם אומרו באותות במקומו הראוי לו' )שם, עמ' ג–ד, ושם חילופי נוסחאות(.

שני  מובאים  ע"ב   10 בדף  טויטו:  במהדורת  שאינן  אליקים  ר'  בשם  למובאות  דוגמות  כמה  הנה   16

דברים בשם ר' אליקים )לבר' טז 2, יז 23(; בדף 13 ע"ב – מובאה בשם ר' אליקים )לבר' יח 32(; 

בדף 14 ע"א – מובאה בשם ר' אליקים )לבר' יט 36(; בדף 28 ע"ב מובא ביאור על המילים 'עתה 

הפעם ילוה אישי אלי' )בר' כט 34(, ובו נזכרים ר' אליקים ור' משה מקוצי. באותו עמוד מופיע גם 

ביאור למילים 'על כן קרא שמו לוי', ובו נזכר ר' משה מקוצי. עוד מובא שם ביאור למילים 'נחשתי 

ויברכני ה'' )בר' ל 27(, ובו נזכרים חזקוני ור' אליקים.

אפשר כמובן שלפני מחבר 'גן אלהים' עמדו ספריהם של ר' אליקים, ר' משה מקוצי וחזקוני, אך   17

מקוצי  משה  ור'  אליקים  ר'  של  פירושיהם  מציין,  שטויטו  כפי  ראשית,  סבירה.  אינה  זו  השערה 

 אינם ידועים לנו, וכל הציטוטים מהם מקורם ב'מנחת יהודה'; טויטו, פירוש מנחת יהודה )לעיל 

הערה 8(, עמ' 83–84, 93. צריך לומר כמובן שבכ"י לונדון 190 יש ייצוג לביאורים מתוך חיבורים 

אלה שאינם ב'מנחת יהודה' של טויטו. כמו כן, העמדת דבריהם של חכמים אלה במעין דיון פרשני 

היא דרכו של ריב"א ב'מנחת יהודה'. לפיכך מתקבל על הדעת כי 'גן אלהים' משמר חלקים מקוריים 

של 'מנחת יהודה'.

זו הייתה כפי הנראה עמדתו של מרגליות, קטלוג )לעיל הערה 12(, עמ' 143–144, אשר הטעים   18

כי יש חלקים ממנחת יהודה שאינם בכתב־יד זה, ולהפך. הוא העריך כי 'השניים יחד יוכלו ליצור 

מהדורה שלמה יותר ... הצירוף של השניים עשוי להיות מעניין ביותר מהיבט אחד'. דומה לזה היא 

גם הערכתו של פוזננסקי, מבוא )לעיל הערה 13(, עמ' CV: 'כן יש למשל כ"י בבריטיש מוזיאום 

סי' 190 והוא נוסחא אחרת ואף יש לו שם מיוחד "גן אלהים" עד כי בתחלה דמו שהוא פירוש אחר 

לגמרי, אבל באמת הוא מנחת יהודה שלנו אולם יש בו דברים שחסרים בהנדפס ולהפך'.
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בשנת  בלבוב  שיצאה  יהודה'  'מנחת  במהדורת  עיינתי  זאת  מלבד   .53 וטיקן  וכ"י 

1834 ובמהדורת טויטו, הכוללת את ספר בראשית בלבד. לאלה הוספתי את כ"י 190 

מהספרייה הבריטית.19 בשולי כ"י זה באות הערות רבות, שחלקן מוכרות מעדי נוסח 

אחרים של 'מנחת יהודה', ועל חלקן אף מצוין במפורש שמקורן הוא 'מנחת יהודה'.20 

גם  ובתוכם  יהודה' באים ביאורים רבים בשם אומרם,  190 כמו ב'מנחת  לונדון  בכ"י 

ביאורים של רשב"ם. מלבד זאת ניתן למצוא ציטוטים של רשב"ם אשר אינם מובאים 

השוואת  מקורם.  את  לזהות  מאפשרת  רוזין  במהדורת  למובא  השוואה  ורק  בשמו, 

של  יותר  טוב  נוסח  להעמיד  לעתים  עשויה  רוזין  שבמהדורת  לביאורים  הציטוטים 

ביאורי רשב"ם.

רשב"ם מדברי  בהביאו  ריב"א  של  דרכו   . א

יש לעמוד על שיטתו של ריב"א ב'מנחת יהודה' בהביאו מדברי רשב"ם קודם שאפשר 

יהיה להסתייע בו לשיפור נוסח הפירוש לתורה. רשב"ם נזכר במפורש כעשרים פעם 

נוסח  לבירור  מסייעים  המקרים  כל  לא  אולם  זה,21  מחקר  לצורך  שנבדקו  במקורות 

פירוש רשב"ם לתורה. בחלק מן המקרים מדובר בציטוטים מתוך פירושיו של רשב"ם 

לתלמוד הבבלי, היינו מפירושו לפרק העשירי במסכת פסחים או מפירושו למסכת בבא 

בתרא )מהפרק השלישי ואילך(.

1. בביאור לבראשית מח 6 למשל, בתוך הדיון על המילים 'ומולדתך אשר הולדת 

אחריהם', מובא בכ"י וטיקן 21:

לשבטים  גבי  נוחלין  יש  בפ'  ב"מ  ר"ש  שפי'  מה  שלפי  אליקים  ה"ר  ואומ' 

איתפליגת ארעא ניחא שפי' שם וז"ל נתפלגה הארץ לי"ב שבטים שוים ואחר 

כ"י לונדון 190 כבר שימש אותי במקום אחר על מנת לאשש ציטוט של רשב"ם המובא בחזקוני,   19

23 שבמהדורת רוזין, שעל פי כ"י ברסלאו; ראו כסלו,  ובעזרתו לתקן את נוסח הביאור לשמ' ל 

חזקוני )לעיל הערה 6(, עמ' 180–183.

יהודה' המקורי  ב'מנחת  זה מקורם  ציטוטים של רשב"ם הבאים בכתב־יד  אילו  ניסיתי לברר  לא   20

מחקר  דורש  זה  בירור  לתורה.  רשב"ם  פירוש  נוסח  להערכת  באשר  חשיבות  לכך  שאין  משום 

לעצמו, הקשור לשאלת נוסח 'מנחת יהודה' שעמד לפני מחבר 'גן אלהים'.

טויטו ציין כי רשב"ם 'נזכר ב'מנחת יהודה' ב'שלושה עשר מקומות' ומפרטם; הנ"ל, פירוש מנחת   21

מעדי  אחד  בכל  באים  אלה  מופעים  אם  מציין  הוא  אין   .72 הערה   ,79 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  יהודה 

הנוסח שהוא בדק, באחד מהם, או שאספם יחד מכל עדי הנוסח שבדק. מכל מקום בכ"י לונדון 190 

באים עוד כמה אזכורים של רשב"ם. לעניין הנדון במאמר זה אין חשיבות למספר המדויק של אזכורי 

רשב"ם המפורשים, משום שהדיון כאן מתבסס אף על ציטוטים שאינם מיוחסים במפורש לרשב"ם 

ומשום שלא כל המקרים שבהם נזכר רשב"ם במפורש רלוונטיים למאמר כפי שיתברר להלן.



איתמר כסלו

]288[

 ]6

כל שבט ושבט מתחלק לשני )צ"ל 'לפי'( אנשיו שהיו יוצאי מצרים. או לפי באי 
הארץ למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה.22

ד"ה  ע"ב,  קכא  בתרא  לבבא  בפירושו  רשב"ם  דברי  של  מדויק  ציטוט  הם  הדברים 

'לשבטים אתפליג': 'שנתחלקה לשנים עשר חלקים שוין ואח"כ כל שבט ושבט מתחלק 

לפי אנשיו שהיו יוצאי מצרים או לפי באי הארץ למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה'.23 

הדיוק בציטוט מלמד על דייקנותו של ריב"א בצטטו את דברי קודמיו.

יש שהדברים מיוחסים במפורש לרשב"ם ואף נמצאים בפירוש לתורה, אך הם אינם 

מוסיפים כלל על ידיעותינו באשר לפירוש רשב"ם לתורה.

כל  ישר' ]אל[ .  ימי  'ויקרבו   :190 לונדון  בכ"י  מובא   29 מז  לבראשית  בביאור   .2

וגו'.  זקן יצחק  ]כי[  ויהי  וכן  ויקרבו.  מקום שאדם חפץ לצוות את בניו צריך לכתוב 

ויקרא את עשו וגו' לא ידעתי יום מותי. וכן ויקרבו ימי דוד למות ויצו את שלמה בנו. 

זהה כמעט למובא במהדורת רוזין על פי כ"י ברסלאו25 ולפיכך  זה  רשב"ם'.24 ביאור 

אינו תורם לשיפור ידיעותינו על פירוש רשב"ם לתורה.

3. דוגמה נוספת היא הביאור לבראשית מד 15:

190כ"י ברסלאו כ"י לונדון 

איש אשר כמוני –

כי דרך השרים לקסום קסם 

איש אשר כמוני –

כי דרך השרים לקסום קסם 

כמו שמצינו כי עמד מלך בבל על אם הדרך 
לקסום קסם26

והנני יודע מי גונב ממוני. רשב"ם27והנני יודע מי גונב ממוני

ראו חילופי נוסחאות קלים במהדורת טויטו, שם )לעיל הערה 8(, עמ' קפז. הביאור מובא גם בכ"י   22

לונדון 190 ובדפוס לבוב 1834.

מעיון בעדי הנוסח לביאור עולה שיש מהם שנוסחם דומה יותר לדברי רשב"ם בפירושו לתלמוד   23

פירוש  לנוסח  חשיבות  זו  לעובדה  אין  אך  המסירה,  מגלגולי  נובעים  הקלים  וההבדלים  המוכר, 

רשב"ם לתורה.

הדברים אינם מופיעים במקורות האחרים ששימשו להכנת מאמר זה.  24

ביתר  מובא   1 כז  מבר'  והציטוט  'לכתוב',  במקום  'לאמר'  בא  ברסלאו  בכ"י  קלים:  הבדלים  שני   25

דיוק: 'ויהי כי זקן יצחק'. נראה סביר שהשמטת 'כי' נבעה מטעות, אך אין לדעת אם רשב"ם כתב 

'לכתוב' או 'לאמר'. במאמר זה יבואו ציטוטים של ביאורי רשב"ם על פי מהדורת רוזין, רשב"ם 

לתורה )לעיל הערה 1(, בניסיון לשמור על נוסח כ"י ברסלאו במלואו, בהתאם לעדותו של רוזין. 

השלמותיו של רוזין תובאנה לפי הצורך בסוגריים מרובעים.

במהדורת רוזין הותאם הציטוט לנוסח המסורה.  26

הביאור אינו מופיע כלל במקורות האחרים ששימשו למחקר זה.  27
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מיחזקאל  הראיה  את  חסר   190 לונדון  בכ"י  שהציטוט  יוצא  אלה  נוסחים  מהשוואת 

או  הביאור,  את  המחבר  קיצר  לרשב"ם  במפורש  מיוחסים  שהדברים  אף  על   .26 כא 

שהראיה נשמטה מחמת הדומות.

ורואה  'נבון. מבין עתידות  190 נמצא:  39 בכ"י לונדון  4. בביאור לבראשית מא 

את הנולד. חכם. קובץ חכמות ממה ששמע וראה. כך אמ' רשב"ם'.28 דברים אלה הם 

ציטוט מדויק של המובא בכ"י ברסלאו: 'נבון, מבין עתידות ורואה את הנולד. חכם, 

'קיבץ'  הפועל  ברסלאו  בכ"י  כי  להעיר  יש  אמנם  ושמע'.  שראה  ממה  חכמת29  קיבץ 

190 הוא בבינוני. הצורה בבינוני  בביאור למילה 'חכם' בא בעבר ואילו בכ"י לונדון 

נראית עדיפה משום שהיא תואמת לביאור המילה 'נבון', שבו נעשה שימוש בצורות 

הבינוני 'מבין' ו'רואה'.

יש שהביאור מיוחס לרשב"ם, ויש הבדלים, לעתים ניכרים, בין נוסחו ובין המובא מכ"י 

ברסלאו, אך מסיבות שונות נראה שאין זה מוצדק לתקן את נוסח הפירוש על פיו.

'הוציאו כל איש מעלי שאם  1 נאמר:  190 בביאור לבראשית מה  לונדון  5. בכ"י 

נאה שימשול במלכותך.  אין  ובאחיו  ביוסף  אין אמונה  יאמרו  יכירו באחיו שמכרוהו 

מפי רשב"ם'.30 רעיון זה אמנם מיוחס לרשב"ם, אך נראה שאינו לקוח מפירושו לתורה, 

שכן במובא בכ"י ברסלאו הוא מבאר אחרת:

ולא יכול יוסף להתאפק עוד, כי עד עתה היה עושה מכל מעשיו על ידי שהיה 

הנצבים  לכל  לחם.  שימו  ויאמר  ויתאפק  למעלה  שכתוב  כמו  בלבו,  מתאפק 

עליו. בפני כל הנצבים עליו ולא יכול עוד להתאפק, ויקרא למשרתיו הוציאו 

כל הנצבים עלי מן הבית. כך עיקר פשוטו.

באשר  חששו  היה  לא  האנשים  להוצאת  שהמניע  נראה  זה  בביאור  רשב"ם  מדברי 

אי  חש  שיוסף  היא  שכוונתו  מסתבר  להתאפק.  יכולתו  אי  אלא  ולמעמדו,  לתפקידו 

הנמצאים אתו  להוציא את האנשים  ולפיכך דרש  זרים,  בפני אנשים  לבכות  נעימות 

בחדר לפני שפרץ בבכי )פס' 2(. רשב"ם קושר כתוב זה עם הנאמר קודם לכן בסיפור: 

 ,31–30 'ויֹבא החדרה ויבך שמה וירחץ פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לחם' )בר' מג 

והשוו למב 24(. גם שם קשור הבכי להתאפקות. יוסף בכה בחדר ולאחר מכן התאפק 

כנ"ל.  28

כי  מעיר  והוא  בהא',  מקומות  בכמה  הזה  בכ"י  נחלפת  'תיו  שלדבריו  משום  ל'חכמה'  תיקן  רוזין   29

כי  5. נראה  1(, עמ' 59, הערה  'חכמות'; ראו רוזין, רשב"ם לתורה )לעיל הערה  בדפוסים נכתב 

על פי ציטוט הביאור בכ"י לונדון 190 יש להעדיף את הגרסה 'חכמות'. גרסה זו גם מתאימה יותר 

לפועל קב"ץ.

במקורות האחרים שנבדקו ביאור זה אינו מופיע.  30



איתמר כסלו

]290[

 ]8

ברסלאו  בכ"י  המובא  שהביאור  לחשוב  סיבה  שאין  מאחר  הפנים.  בהעמדת  והמשיך 

יש  מכתב־היד,  נשמט  רשב"ם  של  המקורי  ושהביאור  רשב"ם  של  אינו  זה  לעניין 

רשב"ם  של  מפירושו  אינו   190 לונדון  בכ"י  רשב"ם  בשם  המובא  הביאור  כי  להסיק 

לתורה. אין לשלול לחלוטין את האפשרות שרשב"ם הציע ביאור זה במסגרת אחרת, 

'מפי רשב"ם'(, אך קשה  יכול לרמוז הניסוח  זו  אולי בדרשה או בשיעור )לאפשרות 

להניח שדברים אלה היו חלק מפירושו של רשב"ם לתורה. יש אף להביא בחשבון את 

האפשרות שביאורים 'התגלגלו בעל־פה מבית מדרש לבית מדרש עד שהחליט סופר 

או  בסתם,  הובאו  והם  אומרם  שם  נשכח  גלגולם  בדרך  הכתב.  על  להעלותם  כלשהו 
אפילו יוחסו לפרשן אחר'.31

6. בשולי כ"י לונדון 190 מובא ביאור המיוחס לרשב"ם לבראשית לח 14:

מקום  עינים  דמראית  דרכים  עוברי  מקום  דרכים  בפרשת  עינים  בפתח  ותשב 

מושב הזונות וכל כך עשתה לפי שלא יבמה שלה בנו ומאחר שלא יבמה היה על 

יהודה לקחתה וכן היה דרכם שהאח היה מיבם או האב אם לא יחפוץ האח ולכך 

לא היה זנות. רשב"ם.32 

רוזין  במהדורת  שכן  רשב"ם,  מפירוש  כלקוחות  נראות  בביאור  הראשונות  המילים 

מובא מכ"י ברסלאו: 'בפתח עינים. בשער של פרשת דרכים שהכל עוברים ונראים 

שנספחה  כהרחבה  נראה   190 לונדון  כ"י  בשולי  המובא  ההמשך  שם'.  דרך  לעינים 

לדברי רשב"ם במהלך הדורות וגלגולי המסירה.

7. בכ"י וטיקן 21 בביאור לבמדבר ח 2 מובא: 'ור"ש ב"מ פי' אל מול פני המנורה 

היינו הפרכת המבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים והיינו למאן דאמ' צפון ודרום היו 

השולחן'.33  היינו  המנורה  פני  מול  אל  מונחים  היו  ומערב  מזרח  דאמ'  ולמאן  מונחים. 

פני המנורה' לפי כל  'אל מול  כי רשב"ם טרח לבאר את המילים  נראה  זה  ביאור  לפי 

אחת מהעמדות בתלמוד )מנחות צח ע"ב( באשר לכיוון המנורה במשכן. ואולם בפירוש 

רשב"ם שבכ"י ברסלאו נאמר: 'אל מול פני המנורה. היה מטה ראשי הפתילות של כל 

שבעת הנרות להאיר אל השולחן'. מדברים אלה מתברר כי לדעת רשב"ם עמדה המנורה 

מול השולחן, ובפירושו לא נתן את דעתו כלל לאפשרות שכיוון המנורה היה שונה.

ברסלאו.  שבכ"י   2 כד  ולויקרא   37  ,31 כה  לשמות  מביאוריו  גם  עולה  הזה  כדבר 

דברי אלעזר טויטו, 'הפשטות המתחדשים בכל יום': עיונים בפירושו של רשב"ם לתורה, רמת־גן   31

תשס"ג, עמ' 207.

הביאור אינו מופיע במקורות האחרים שנבדקו.  32

ביאור זה מופיע אף בכ"י לונדון 190 וב'מנחת יהודה' דפוס לבוב 1834 ואף בחזקוני לכתוב )ח"ד   33

שעוועל, החזקוני: פירושי התורה: לרבינו חזקיה בר' מנוח, ירושלים תשמ"א, עמ' תמא(.
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בביאור לשמות כה 31 נאמר: 'ועשית מנורת וגו'. להאיר על השולחן. כדכת' ואת המנורה 

נכח השלחן'. כאן אומר רשב"ם שכל מטרתה של המנורה היא להאיר את השולחן.34 כך 

יוצא גם מביאורו לויקרא כד 2: 'ויקחו אליך שמן זית זך. פרשה זו נשנית לפי שהמנורה 

נכח השלחן להאיר אל השלחן שעליו לחם הפנים שמפורש כאן שכל זה מתיקון השלחן 

ומסידורו, השמן להאיר והפת לערוך'. בביאורו לשמות כה 37 הוא אף מזכיר את הכתוב 

ידליק הפתילות אל עבר מול המנורה שזהו לצד  'והאיר על עבר פניה.   :2 ח  בבמדבר 

השולחן שכנגדו כדכת' ואת המנורה נוכח השולחן וכן כתוב אל מול פני המנורה יאירו 
שבעת הנירות שכל שבעתן מאירין לצד השולחן שכנגדו לפניה'.35

אם כן נראה שרשב"ם לא חש לפרש את הכתוב על פי כל אחת מהדעות בתלמוד, 

וזו אכן לא הייתה דרכו. הוא סבר שתכלית עשיית המנורה היא להאיר את השולחן, 

הביא לכך ראיות ופירש בהתאם את כל הכתובים הנוגעים לכך. שיטתו היא אחידה 

ועקיבה.36 יש להסיק אפוא כי הביאור שהובא מ'מנחת יהודה' משתמש אמנם בפירוש 
רשב"ם לכתוב, אך מוסיף עליו מדברי חז"ל ומפתחו.37

ראו את דבריו של מאיר לוקשין בעניין זה, מ"י לוקשין, פירוש התורה לרבינו שמואל בן מאיר, א,   34

ירושלים תשס"ט, עמ' 287 הערה נז.

נגד  מכוונת  השולחן  את  מאירים  הנרות  שבעת  שכל  זה  בביאור  ההדגשה  לוקשין  שהטעים  כפי   35

'והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניה – עשה פי ששת  זה:  עמדתו של רש"י שכתב על פסוק 

כשתדליקם,  הנרות,  שיהיו  כדי  האמצעי,  כלפי  מסובין  מצדיה  היוצאים  הקנים  שבראשי  הנרות 

רש"י,  )דברי  המנורה'  גוף  שהוא  האמצעי,  הקנה  פני  צד  אל  אורם  מוסב  פניה,  עבר  על  מאירין 

ריב"ש ורד"ק המובאים במאמר זה הם על פי המהדורה האלקטרונית של מקראות גדולות הכתר(; 

ראו שם, עמ' 289 הערה עח.

גם ריב"ש פירש כרשב"ם: 'והאיר על עבר פניה – כנגד השולחן, שהוא כנגד פניה, כדכתיב "ויתן את   36

השולחן ... על ירך המשכן" – תימנה, "ואת המנורה נוכח השלחן על ירך המשכן" – על צלע צפון, 

כי להאיר על השלחן היתה המנורה. ונראה לפי הפשט, כמאן דאמר בין מזרח ומערב מונחים, והיא 

מאירה על השלחן; וכל הפתילות נתונות לצד השולחן, וכן מוכח: "אל מול פני המנורה יאירו שבעת 

הנרות"'. בכור שור מתייחס כאן במפורש לאפשרויות השונות הנזכרות בתלמוד ומכריע כאחת מהן 

בעזרת הכתובים. ייתכן שפירוש זה של ריב"ש השפיע על פיתוח ביאורו של רשב"ם.

בהוספת   ... יהודה  במנחת  רשב"ם  בשם  הובא  הזה  'הפירוש  שקבע:  רוזין  של  הערכתו  אף  זוהי   37

 175 עמ'   , ]1 הערה  ]לעיל  לתורה  רשב"ם  )רוזין,  ע"ב'  צח  דף  במנחות  הגמרא  פי  על   דברים 

משפט  יש  יהודה',  ב'מנחת  למובא  הדומה  בחזקוני,  המובא  בביאור  כי  להעיר  ראוי   .)3 הערה 

נוסף בסופו: 'כדכתיב בפרשת פקודי וישם את המנורה נוכח השלחן'. זו אכן ראייתו של רשב"ם 

בביאוריו לשמ' כה 31, 37. 'מנחת יהודה', שהכיר את חזקוני, השמיט משפט זה כדרכו לקצר ראיות 

לעתים או שהמשפט נשמט לו מחמת הדומות. הואיל והמשפט אכן מתאים לשיטתו של רשב"ם 

ופחות סביר  והתקצר או נשמט מכ"י ברסלאו,  מתקבל על הדעת שהיה בביאור רשב"ם המקורי 

שחזקוני הוסיפו מדעתו. יתר על כן, התוספת נראית כראיה המכריעה בין החולקים במסכת מנחות 

ואינה מתאימה למגמה להסביר את הפסוק לפי שתי הדעות. לפיכך סביר להניח שהמשפט היה חלק 

מפירוש רשב"ם המקורי ונשתייר אצל חזקוני כאשר עּובד ונשתלבו בתוכו דברי חז"ל.
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8. בכ"י וטיקן 21 בביאור לבראשית כד 14 נאמר:

בפר'  אמרי'  והא  אליעזר  נחש  היאך  וא"ת  הוכחת.  אותה  אשר.  הנערה  והיה 

ארבע מיתות כל האמור בפ' מכשף בן נח מוזהר עליו וכתו' לא ימצא בך מעונן 

ומנחש ומכשף. ותי' ה"ר אליקי' שאליעזר לא סמך על הדבר ולא נתן לה הנזמים 

עד שנתברר בת מי היתה כדמוכח בספור דבריו דכתי' ואשאל בת מי את ואחר 

כתי' ואשים הנזם על אפה. וכן פי' ר"ש ב"מ. ועוד הוסיף רשב"מ דהא דכתי' 

ויקח נזם זהב ואחר כך בת מי את הכי פי' לקחם ממקום שהיו טמונים בו להיותם 
מזומנים בידו ושאל לה בת מי את ואחר כך נתן לה הנזמים.38

ללמוד  שניתן  כפי  הפירוש,  לייחוס  באשר  ניכרים  הבדלים  ישנם  הנוסח  עדי  בין 

אליקים  לר'   21 וטיקן  בכ"י  המיוחס  הביאור  הנוסח.  עדי  ומשאר  טויטו  ממהדורת 

190 חשובה  מיוחס במקומות אחרים לר' יצחק או לרבינו תם. עדותו של כ"י לונדון 

במיוחד לענייננו משום שבו מיוחס התירוץ לרשב"ם בלבד. מכל מקום הנתונים אינם 

מאפשרים להכריע מה היה ב'מנחת יהודה' במקור.

בכ"י ברסלאו נאמר: 'ויקח האיש נזם זהב. יש לומר שאחר ששאל לה בת מי את, נתן 

לה, כמו שכת' לפנינו בסיפור דבריו. אלא שלא להפסיק סדר דבריו ותשובת דבריה, 

לכן הקדים מעשה נתינתו שנתן לה'. הקשר בין ביאור זה לבין הציטוט ב'מנחת יהודה' 

ניכר לא רק מן הבחינה התוכנית, אלא אף באמצעות השימוש בביטוי המשותף 'סיפור 

המעשה  בתיאור  הדברים  סדר  לשינוי  ברסלאו  בכ"י  המובא  ההסבר  ואולם   דבריו'. 

ב'מנחת  המובא  מן  שונה  הוא   )47 )פס'  העבד  בדברי  לסדרם  בהשוואה   )23–22 )פס' 

יהודה'. ההסבר בכ"י ברסלאו הוא ספרותי, 'שלא להפסיק סדר דבריו ותשובת דבריה', 

ואילו ההסבר ב'מנחת יהודה' מנסה ליישב את שני התיאורים באופן שישלבם זה עם זה, 

'לקחם ממקום שהיו טמונים בו להיותם מזומנים בידו ושאל לה בת מי את ואחר כך נתן 

לה הנזמים'. לוקשין מפנה להסבר ספרותי דומה בביאור רשב"ם לשמות יח 13 ומעיר 

'לעיתים קרובות טוען רשב"ם שהסדר בתורה איננו סדר כרונולוגי, אלא התורה מחברת 

כי ההסבר המובא  נראה אפוא  יחד קטעי טקסט שיש להם אחידות מבחינת התוכן'.39 
ב'מנחת יהודה' אינו של רשב"ם, אלא הסבר שיוחס לו בטעות במהלך הדורות.40

חילופי נוסחאות אצל טויטו, פירוש מנחת יהודה )לעיל הערה 8(, עמ' פז. הביאור מופיע גם בדפוס   38

גבי  על  יותר  קטן  מעט  בכתב  בחלקו  הביאור  מצוי  זה  בכתב־יד   .190 לונדון  ובכ"י   1834 לבוב 

מחיקה בראש דף 18 ע"א ובחלקו בשוליים.

ראו: לוקשין, פירוש התורה )לעיל הערה 34(, עמ' 46 הערה סד. הציטוט הוא מהערה לז בעמ' 239.  39

ההסבר מיוחס לרשב"ם גם ב'הדר זקנים' )ליוורנו 1840, דף ט ע"א( ומופיע גם ברמב"ן. רוזין מעיר   40

על הופעה זו של הסבר שונה בשם רשב"ם ב'מנחת יהודה' וב'הדר זקנים' ואומר שמקורו ברמב"ן 
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מכל מקום במקרה זה הובא ביאורו של רשב"ם במסגרת משא ומתן הרגיל בקרב 

בעלי התוספות ובפירושים לתורה המיוחסים להם. אמנם דבריו המקוריים של רשב"ם 

מבצבצים מתחת למעטה התוספתי, אך אין בכוחם של ביאורים מסוג זה לתרום לבירור 

נוסח פירוש רשב"ם לתורה, על אף שהדברים מיוחסים לו במפורש.

במפורש.  לו  מיוחסים  אינם  והדברים  מילולית,  רשב"ם  מצוטט  רבים  בביאורים 

אפתח בדוגמה שבה מובא ציטוט מילולי של רשב"ם, אך בשם חכם אחר.

ר"ש  פי'  בן.  לך  זה  גם  'כי  נאמר:   21 וטיקן  בכ"י   17 לה  לבראשית  בביאור   .9

)=רש"י( נוסף לך עוד עם יוסף כלומ' נתקיימה תפילתך שאמרת יוסף ה' לי בן אחר. 

ולא חפץ השם להמיתך ולדבר על לבה נתכוונה. כפ"ח )=כך פירש חזקוני('. בתחילת 

הביאור מצוטט ביאור רש"י, 'כי גם זה נוסף לך על יוסף', ומיד לאחר מכן מובא ביאור 

לדברי רש"י באמצעות מילת ההצגה 'כלומר'. הביאור מיוחס לחזקוני, והוא אכן מובא 

בשלמותו בפירושו: 'כי גם זה לך בן, פרש"י נוסף על יוסף, כלומר נתקיימה תפלתך 

רשב"ם  בפירוש  נתכוונה'.  לבה  על  ולדבר  להמיתך,  חפץ  ולא  אחר,  בן  לי  ה'  יוסף 

שבכ"י ברסלאו נאמר: 'אל תיראי כי גם זה לך בן כאשר התפללת41 יוסף ה' לי בן אחר, 

ולא חפץ להמיתך אלא קיבל תפילתך. ולדבר על לבה נתכוונה'. יוצא שחזקוני מביא 

מדברי רשב"ם, אך כהרגלו אינו מייחס לו את הדברים במפורש, ובמקרה זה מעמיד 

את דבריו כביאור לדברי רש"י. מקרה זה הוא אפוא דוגמה לציטוט מחיבור המצטט 

את רשב"ם.

10. במקרים אחרים מצוטט רשב"ם מילולית, אך הדברים באים ללא ייחוס כלל. 

לדוגמה הביאור לבראשית מד 10 המובא בכ"י לונדון 190, הזהה למובא מכ"י ברסלאו:

190 כ"י ברסלאוכ"י לונדון 

כדבריכם כן הוא. שהרי כולכם שותפים 

וגם מנהג הסוחרים ללקות זה על זה אבל 
איני חפץ אלא לבדו יהיה לי עבד42

כדבריכם כן הוא. שהרי כולכם שותפים 

וכן מנהג סוחרים ללקות זה על זה אבל 

איני חפץ, אלא הוא לבדו יהיה לי עבד

כי  כל משמעות. המקרה ממחיש  להם  ואין  זניחים  אלה  נוסח  עדי  בין שני  ההבדלים 

ביאוריו של רשב"ם צוטטו במדויק, אף מבלי לציין תמיד את מקור הדברים.

)רוזין, רשב"ם לתורה ]לעיל הערה 1[ , עמ' 24 הערה 1(.

במהדורת רוזין: 'התפללתה' )שם, עמ' 45(. לוקשין תיקן בצדק ל'התפללת' ומעיר: 'וכנראה נפלה   41

טעות בכתב היד או במהדורת הדפוס של רוזין' )לוקשין, פירוש התורה ]לעיל הערה 34[ , עמ' 96 

הערה 9(. נראה שזו אכן טעות דפוס משום שרוזין בדרך כלל אינו משאיר נוסח לקוי בגוף הטקסט, 

אלא מתקן ומעיר על כך בשוליים. העדר תיקון וחסרון הערה מעידים ככל הנראה כי זו טעות דפוס.

הביאור אינו מופיע כלל במקורות האחרים ששימשו למחקר זה.  42
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עינך'  על  ידו  ישית  'ויוסף  למילים   4 מו  הביאור לבראשית  היא  דומה  דוגמה   .11

זהה  זה  ביאור  לעשותם'.43  ישתדל  וצרכיך  ענייניך  'על   :190 לונדון  בכ"י  המובא 

לחלוטין לביאור רשב"ם שבמהדורת רוזין על פי כ"י ברסלאו, אלא ששם מובאת בסופו 

33 אינה מובאת בכ"י לונדון  זו מאיוב ט  ראיה: 'כדכת' ישית ידו על שנינו'. מובאה 

ומבלי  כי לעתים הועתק ביאורו של רשב"ם מבלי לציין את שמו  והיא מעידה   ,190
להביא את הראיה הנלווית לביאור.44

*

את  הכיר  וגלגוליו  ענפיו  על  יהודה'  'מנחת  שהחיבור  מלמדות  הדוגמות  עשרה  אחת 

פירושיו של רשב"ם לתורה ולתלמוד והביא מביאוריו. לעתים הוא ציטט מהם ציטוט 

חלקים.  השמיט  או  מרכיבים  להם  הוסיף  הביאורים,  את  עיבד  לעתים  ומלא,  מדויק 

ובצרפת  באשכנז  לחיבורים  אופיינית  ומדויק  מלא  תמיד  שאינו  ציטוט  של  זו  שיטה 

מימי הביניים, וכפי שהראיתי במקום אחר אף לחיבורים המביאים מדברי רשב"ם, וגם 

כ"י ברסלאו גופו אינו שונה מהותית בשיטת העתקתו.45 בחלק מהמקרים הביאורים 

מבלי  אך  מילולית,  ביאוריו  מצוטטים  אחרים  במקרים  במפורש,  לרשב"ם  מיוחסים 

להביא דברים בשם אומרם, ולפעמים הדברים אף מיוחסים לחכם אחר.

לציטוטים  באשר  זה  מחקר  לצורך  שנבדקו  במקורות  המתגלה  העקיבות  חוסר 

מביאורי רשב"ם לתורה מעמיד אמנם בספק את היכולת לשחזר ניסוחים מדויקים יותר 

של ביאורי רשב"ם או ביאורים אבודים, אך המקרים שבהם מצוטט רשב"ם בשלמות 

להיעזר  האפשרות  את  לברר  ולנסות  למשימה  להירתם  זאת  בכל  מעודדים  ובמדויק 

שהחופש  מובן  שבידינו.  לתורה  רשב"ם  פירוש  נוסח  לשיפור  יהודה'  'מנחת  בחיבור 

שהרשו לעצמם המעתיקים מציב תמרור אזהרה בפני כל ניסיון שכזה, אך חשיבותו 

של פירוש רשב"ם לתורה מחד גיסא ומצבו הטקסטואלי הרעוע מאידך גיסא מחייבים 

לנקוט  יש  לפיכך  הפירוש.  מן  חלקים  לתקן  מנת  על  אפשרי  עזר  כלי  בכל  שימוש 

רשב"ם  ביאור  של  נוסחו  אם  להכריע  בבואנו  האפשר  ככל  ראיות  ולהכביר  זהירות 

מסוים, המשתקף באחד מעדי הנוסח של החיבור 'מנחת יהודה', עדיף על פני הנוסח 

כנ"ל.  43

דוגמה מעין זו הובאה לעיל בדוגמה 3, אלא ששם יוחס הביאור במפורש לרשב"ם.  44

על שיטת ההעתקה באשכנז ובצרפת בימי הביניים ראו למשל דבריו של יעקב שפיגל: 'בני אשכנז   45

נהגו חירות גמורה בהיותם מעתיקים כתבי יד, והרשו לעצמם לשנות, לגרוע או להוסיף במקור 

הגהות  א:  העברי,  הספר  בתולדות  עמודים  שפיגל,  )י"ש  נפשם'  כאוות  כמעט  לפניהם,  שעמד 

119(. וראו עוד על הסוגיה לאחרונה: ש' עמנואל, 'מגוף ראשון  ומגיהים2, רמת גן תשס"ה, עמ' 

לגוף שלישי: פרק בתרבות הכתיבה באשכנז בימי הביניים', תרביץ פא )תשע"ג(, עמ' 431–434, 

הביניים בכלל. באשר  ימי  על התופעה המקבילה בספרות  ואף הערה  ביבליוגרפיה עשירה  ושם 

לציטוטי ביאורים של רשב"ם ולכ"י ברסלאו ראו כסלו, המבורג 52 )לעיל הערה 6(.
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הנראות  יהודה'  מ'מנחת  מובאות  תובאנה  שלהלן  בסעיפים  לאו.  אם  ברסלאו,  בכ"י 

מקוריות יותר מנוסח כ"י ברסלאו.

190 לונדון  מכ"י  חדש  ביאור   . ב

בסעיף זה דוגמה אחת של ביאור המיוחס לרשב"ם, שאינו מופיע כלל בכ"י ברסלאו. 

ואם אכן הייחוס לרשב"ם מהימן, הרי זה ביאור חדש של רשב"ם שלא נודע עד כה.

1. בכ"י לונדון 190 בא ביאור לבראשית כד 34: 'עבד אברהם אנכי. להגיד חשיבות 

של אברהם שאפי' עבדו הולך כל כך בכבוד כל שכן האדון. כך אמ' מורי רשב"ם'.46 

בביאור זה מוסברת פתיחת דברי העבד בהכרזה 'עבד אברהם אנכי' בכוונתו להטעים 

מהמשך  שעולה  כפי  כבוד,  משמעה  זה  בהקשר  חשיבות  אברהם.  של  חשיבותו  את 

הביאור: 'שאפילו עבדו הולך כל כך בכבוד כל שכן האדון'. הייחוס לרשב"ם כאן הוא 

מפורש, אולם הכינוי 'מורי' לרשב"ם ייחודי, וכמדומה שאינו בא עוד ביחס לרשב"ם 

אליקים  ר'  זאת  לעומת  זה.  למחקר  ששימשו  המקורות  בשאר  ואף   190 לונדון  בכ"י 

מכונה פעמים רבות בכינוי זה.47 מרכיב זה מעורר אפוא חשד באשר למהימנות הייחוס 

לרשב"ם. אף על פי כן ראוי הביאור להיבדק לגופו.

ביטוי דומה לביטוי 'להגיד חשיבות של אברהם' נמצא בביאורי רשב"ם לבראשית 

יח 7: 'ואל הבקר רץ אברהם ... ולהגיד חשיבותו של אברהם נכתב כל זה', ולבראשית 

לז 15: 'להגיד חשיבותו של יוסף נכתב זה שלא רצה לחזור לאביו כשלא מצאם בשכם 

אלא בקשם עד שמצאם'. בשני המקרים הללו רגישותו הספרותית של רשב"ם הביאה 

במבט  שנראים  המקראי,  בסיפור  מסוימים  פרטים  לכתיבת  מניע  אחר  לתור  אותו 

ראשון חסרי חשיבות. בשני המקרים לדעת רשב"ם הצורך בהטעמת 'חשיבות' הגיבור 

המקראי הוא שהוביל לציון הפרטים.

ואם  אלה  מקומות  בשני  רשב"ם  בדברי  'חשיבות'  המילה  משמעות  מה  היא  שאלה 

במילה  השימוש  כי  ציין  לוקשין   .190 לונדון  בכ"י  המובא  את  הולמת  זו  משמעות 

'להתחשבות  היא  שהכוונה  והציע  ייחודי  הוא  רשב"ם  בדברי  אלו  במקרים  'חשיבות' 

בזולת, דאגה לזולת, עבודה חרוצה בעד הזולת'.48 ואולם רשב"ם השתמש ב'חשיבות' 

אף במקומות אחרים בפירושיו. בביאור לבמדבר יג 22 בכ"י ברסלאו נאמר: 'לפני צוען 

מצרים. לפי פשוטו נבנתה לפני צוען וגם כן חשובה יותר עיר הישנה מן העיר החדשה. 

הביאור אינו מופיע במקורות האחרים ששימשו לצורך מחקר זה, ולא מצאתיו גם בחיבורים אחרים.  46

 ,18 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  יהודה  מנחת  פירוש  טויטו,  אצל  ראו  ריב"א  של  כמורו  אליקים  ר'  על   47

.84–83

לוקשין, פירוש התורה )לעיל הערה 34(, עמ' 22 הערה יח, וראו גם בעמ' 111 הערה פז.  48
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]ומפני[ שהיו ישראל מכירים חשיבותה של צוען הוצרך לומר כי ערי ישראל חשובים 

יותר'. 'חשיבותה של צוען' ודאי אינה קשורה להתחשבות בזולת אלא למעמדה ולכבודה 

של העיר. בביאור רשב"ם לקהלת י 3 נאמר: 'כך הולך ומספר המקרא חשיבותו של חכם 

ו'חשיבות'  'גנות'  שגם  למחשבה  מוביל  והחכם  הכסיל  בין  הניגוד  כסיל'.49  של  וגנותו 

מנוגדות זו לזו בלשונו של רשב"ם, ומכאן שחשיבות היא שבח ומעלה.

שואל  קי ע"א  בתרא. בדף  בבא  למסכת  רשב"ם  של  בפירושו  באה  נוספת  דוגמה 

 :)23 ו  )שמ'  נחשון'  אחות  עמינדב  בת  אלישבע  את  אהרן  'ויקח  הכתוב  על  התלמוד 

היא:  התלמוד  היא?'. תשובת  נחשון  שאחות  יודע  איני  עמינדב  בת  שנאמר  'ממשמע 

באחיה'. רשב"ם  שיבדוק  צריך  אשה  שהנושא  נחשון? מכאן  אחות  לומר  תלמוד  'מה 

יהודה  למטה  נשיא  שהיה  נחשון  אחות  שהיתה  לפי   – באחיה50  שבדק  'מלמד  מסביר: 

מתוך חשיבותו לכך לקחה'. גם במקרה זה נראה כי כוונת 'חשיבות' היא ככל הנראה 
לגדולתו ולכבודו של נחשון נשיא שבט יהודה.51

מתברר אפוא שמשמעות המילה חשיבות בלשון רשב"ם היא כבוד, גדולה ומעלה. 

הכתוב מפרט באשר להזדרזות של אברהם בהכנסת האורחים כדי להטעים את גדולתו 

ואת מידותיו הטובות. כך גם מרחיב המקרא בעניין המאמץ שעשה יוסף על מנת למצוא 

את אחיו כדי להדגיש את שבחו ועד כמה התאמץ לקיים את מצוות אביו. בדומה לזה 

החל העבד בציון היותו עבד אברהם כדי להרשים את בני משפחתה של רבקה מגדולתו 

של אברהם. כבודו של עבד אברהם מלמד על גדולתו וכבודו של אברהם עצמו. נמצא 

אפוא כי השימוש ב'חשיבות' בביאור לבראשית כד 34 תואם את השימוש של רשב"ם 

במילה זו בפירושיו.

הרעיון שמטרת העבד היא להטעים את גדולתו של אברהם הולם היטב את המצוי 

במקרא עצמו, שכן מיד לאחר פתיחת דבריו הוא אומר: 'וה' ברך את אדני מאד ויגדל 

רשב"ם  )פס' 35(. ואף  וחמרים'  וגמלים  ושפֹחת  ועבִדם  וזהב  וכסף  ובקר  צאן  לו  ויתן 

מדגיש זאת בביאורו לכתוב: 'ויגדל. וכל אנשי המלכות היו חפצים להזדווג עמו, אך 

אינו חפץ'. נראה כי רשב"ם מפתח את הרעיון שהעבד מספר על גדולתו של אברהם 

בכ"י  רשב"ם  בשם  המובא  הביאור  של  הנושא  במקרא.  במפורש  הנאמר  על   יתר 

ירושלים  לקהלת,  )רשב"ם(  מאיר  בן  שמואל  רבי  פירוש  סולטרס,  ור"ב  יפת  ש'  פי  על  המובאה   49

תשמ"ה, עמ' 114.

לפי נוסח הדיבור המתחיל נראה שלרשב"ם הייתה גרסה מעט שונה מנוסח התלמוד שבידינו.  50

 ;15 מב  איוב  הבאים:  בביאוריו  למצוא  ניתן  ב'חשיבות'  רשב"ם  של  נוספים  דומים  שימושים   51 

 שה"ש ד 2; פסחים קב ע"א ד"ה 'להודיעך כוחו'; בבא בתרא נב ע"ב ד"ה 'דשביחא לה מילתא'; 

עא ע"א ד"ה 'בעין יפה יהיב'; קיט ע"ב ד"ה 'אבא חנן סבר חולקין'; קמד ע"ב ד"ה 'מחמת עצמו'; 

קמה ע"ב ד"ה 'כחשיבותיה'.
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לונדון 190 מתאים אפוא להקשר המקראי ואף לקו הפרשני שמטעים רשב"ם, ולפיכך 

אין מניעה ליחסו לו.

נמצא אפוא כי לשון הביאור בכ"י לונדון 190 דומה ללשונו של רשב"ם בפירושו 

לתורה, השימוש ב'חשיבות' הולם את שימושו של רשב"ם במילה זו בפירושיו למקרא 

ואף בפירושיו לתלמוד ותוכן הביאור תואם את העולה הן מן המקרא הן מביאורו של 

רשב"ם לדברי העבד. לכל אלה יש להוסיף את הייחוס המפורש של הביאור לרשב"ם. 

 מכלול השיקולים מוביל למסקנה שיש לקבל ייחוס זה. לפיכך נראה כי כ"י לונדון 190 

רוזין  במהדורת  נכלל  ולא  ברסלאו  בכ"י  נמצא  לא  אשר  רשב"ם  של  ביאור  משמר 

ובמהדורות האחרות של פירוש רשב"ם לתורה.

השלמותיו של רוזין  . ג

אחרים  בחיבורים  רשב"ם  מציטוטי  השלים  שרוזין  ביאורים  בשני  אדון  זה  בסעיף 

ובתרומה אפשרית של המובאות שלהם בקבוצת המקורות שעיינתי בהם לבירור נוסח 

פירוש רשב"ם המקורי.

המובא  רשב"ם  בשם  ביאור  בעזרת   29 ה  לבראשית  הביאור  את  השלים  רוזין   .2

בכי"י המבורג 52 ומינכן 62, הנחשבים כפירושי ר' חיים פלטיאל.52 וזו לשון הביאור 

כפי שהובא במהדורת רוזין:

זה ינחמינו. )ואם תאמר כיון שאמרו נביא גדול היה עבר שקרא לבנו פלג, למה 

אין אומר נביא גדול היה למך שקרא לבנו נח. ותירץ רשב"ם( שזה היה ראשון 

לנולדים אחר מיתת אדם ולכך קראו נח שאמר יהי רצון שיתקן זה עיותו של זה 

ולשון תפילה הוא ינחמנו ינח ממנו כלומר שיעשה לנו הנחה וקורת רוח, אבל 

לומר קודם  יש  נמי  אי  נביאות.  לָשם לא שייך למימר לשון תפלה אלא לשון 
שנולד נח.53

שם  את  שקרא  גדול  נביא  שהיה  עבר  על  שאמרו  חז"ל,  בדברי  כדיון  מוצג  הביאור 

בנו פלג 'כי בימיו נפלגה הארץ' )בר' י 25(.54 נראה כי דיון כזה באמרה דרשנית אינו 

פירוש  של  מהדורה  להכנת  נוספים  ושניים  אלה  כתבי־יד  שני  על  התבסס  לנגה  שמשון  יצחק   52 

ר' חיים פלטיאל. ראו י"ש לנגה, פרושי התורה לר' חיים פלטיאל, ירושלים תשמ"א; וראו הערותיי 

הקצרות על מהדורה זו: כסלו, המבורג 52 )לעיל הערה 6(.

1(, עמ' 10. הסוגריים העגולים מציינים ככל הנראה שלדעת  רוזין, רשב"ם לתורה )לעיל הערה   53

רוזין אין חלק זה מפירוש רשב"ם לתורה. שם, בהערות 8 ו־10 חילופי גרסה קלים; והשוו ללנגה, 

שם, עמ' 11–12 ובהערות.

האמרה מופיעה בבראשית רבה לז, כה )מהדורת תיאודור־אלבק, עמ' 349(; סדר עולם רבה, א.  54
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 מאפיין את דרכו של רשב"ם בפירושיו למקרא, אם כי ניתן למצוא כמה מקרים כאלה.55 

המחברים  התורה,  על  התוספות  בעלי  שבפירושי  הראיתי   ,8 דוגמה  לעיל,  א  בסעיף 

אינם נמנעים מלשלב את ביאורו של רשב"ם בתוך משא ומתן כעין תלמודי על המקרא, 

שאלה  של  במסגרת  לא  ואף  דיון  ללא  הכתוב,  על  כפרשנות  במקורו  שנכתב  אף  על 

לרשב"ם,  במפורש  מיוחסת  התשובה  רק   29 ה  לבראשית  הביאור  בציטוט  ותשובה. 

ולפיכך אתמקד בה.

כך:  מנוסחת  השנייה  התשובה  לשאלה.  תשובות  שתי  מובאות  בביאור  למעשה 

'אי נמי יש לומר קודם שנולד נח'. תשובה זו אינה מיוחסת במפורש לרשב"ם, ונראה 

שאינה כלולה בחלק המיוחס לרשב"ם. חיזוק לתפיסה זו ניתן להביא מניסוח ביאור זה 

ב'מנחת יהודה'. בכ"י וטיקן 21 מובא:

להניח  עתיד  שהיה  יודעים  שהיו  היו  נביאים  וכי  וא"ת  ממעשינו.  ינחמנו  זה 

וגו' עד שובך אל האדמה משמע ומיד  וי"ל לפי שכתו' ארורה האדמה  להם.56 

ובטלה  אדם  מת  כבר  נח  וכשנולד  הגזירה.  תבטל  האדמה  אל  ותשוב  שימות 

הגזירה. ונח ראשון היה שנולד אחרי מיתת אדם הראשון ולכך אמרו עליו זה 

ינחמנו ממעשינו. וצא וחשוב שנותיו של אדם שמת בימי למך אבי נח ס' שנים 
קודם שנולד נח. מרשב"ם.57

אף  על  בלבד.  בה  לדון  יש  ולפיכך  לרשב"ם,  אחת  תשובה  רק  בבירור  מיוחסת  כאן 

הראויים  הבדלים  כמה  ישנם  רוזין,  במהדורת  המובא  הביאור  לנוסח  הניכר  הדמיון 

ב'מנחת  ואילו  כתפילה,  למך  של  דבריו  מתפרשים  רוזין  שבמהדורת  בביאור  לציון. 

יהודה' עניין זה אינו נזכר כלל, ונראה כי דברי למך נתפסים כהצהרה. למעשה ההסבר 

שמדובר בתפילה יכול לעמוד כתשובה לעצמו ואינו זוקק את הבירור שנח היה הראשון 

ויזל  וע'  יפת  ש'  בתוך  וסמוי',  גלוי  חז"ל:  במדרשי  רשב"ם  של  'השימוש  כסלו,  א'  ראו  כך  על   55

תשע"א,  ירושלים  המקרא,  בפרשנות  מחקרים  אסופת  מקרא':  של  פשוטו  'ליישב   )עורכים(, 

עמ' 165–167; לוקשין, פירוש התורה )לעיל הערה 34(, עמ' ו–ז.

ניסוח השאלה כאן לקוח ממדרש תנחומא )בראשית, יא(: 'מנין היה יודע לומר זה ינחמנו ממעשינו   56

וגו' וכי נביא היה'.

הביאור מופיע גם במקורות האחרים ששימשו לטויטו במהדורתו. ראו חילופי נוסחאות שם, פירוש   57

מנחת יהודה )לעיל הערה 8(, עמ' כב. הביאור מופיע גם בשולי כ"י לונדון 190 ובדפוס לבוב 1834. 

לא בכל עדי הנוסח הוא מיוחס לרשב"ם. המלים 'קודם שנולד נח' בסוף הביאור ב'מנחת יהודה' זהות 

למובא בסוף הביאור במהדורת רוזין ועולה על הדעת האפשרות שמתחילה לא היה זה ביאור נוסף 

אלא המשכה של אותה הצעה שנתגלגלה להיות מוצגת כתשובה נפרדת לשאלה. היותה עמומה 

התורה  פירוש  זו:  הצעה  להסביר  לוקשין  של  ניסיונו  ראו  זו;  אפשרות  מחזקת  להבנה  קלה   ולא 

)לעיל הערה 34(, עמ' 16, הערה נג.
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ברור  זה  אין  רוזין  במהדורת  הביאור  מן  כן,  על  הראשון. יתר  אדם  מות  לאחר  שנולד 

ב'מנחת  הביאור  החטא.  תיקון  על  להתפלל  ניתן  הראשון  אדם  מות  לאחר  רק  מדוע 

יהודה' מסביר שהעונש מתחילה היה רק לאדם הראשון עד למותו ולפיכך לאחר שמת 

הראשון',  אדם  מיתת  אחרי  שנולד  היה  ראשון  ש'נח  ההסבר  גם  כן,  הגזרה. אם  בטלה 

לרשב"ם  המיוחסת  שבתשובה  יוצא  לעצמו.  לעמוד  יכול  רוזין,  במהדורת  שהובא 

במהדורת רוזין ניתן למצוא שתי תשובות נפרדות לשאלה.

מתברר כי השאלה על אופָים הנבואי של דברי למך הייתה מאד פופולרית בחיבורים 

הפרשניים מבית מדרשם של בעלי התוספות. עיון ב'תוספות השלם' מראה זאת בבירור 

ואף מספק תשובות שונות לשאלה. ואכן ניתן למצוא שם, בין השאר, גם את ההצעה 
שמדובר בתפילה כהסבר בפני עצמו.58

ינח  'ינחמנו  רש"י. המילים  של  גם ביאורו  בביאור שהובא במהדורת רוזין משולב 

כזה  ידינו'. פירוש  עצבון  את  ממנו  ינחמנו. ינח  'זה  רש"י:  דברי  של  ציטוט  הן  ממנו' 

למילה 'ינחמנו', המפרק את המילה לשניים, אינו מתאים לרשב"ם.59 יוצא שבביאור 

זו  המשולבות  תשובות  שתי  על  נוסף  רש"י  דברי  אף  מצוטטים  רשב"ם  בשם  שהובא 

בזו. ניתן להסיק אפוא שהמובאה במהדורת רוזין היא גלגול מעובד של הביאור ואינה 

משקפת את דברי רשב"ם בצורתם המקורית. לאור זאת צריך לשאול מהו ביאור רשב"ם 

המקורי ויש לנסות להכריע איזו משתי הצעות התשובה היא ביאורו של רשב"ם.

ההצעה שהעונש שניתן לאדם הראשון חל רק עליו נראית מדרשית ואינה מתאימה 

לרשב"ם. לעומת זאת ההצעה שלמך התפלל וביקש נחמה היא ביאור על דרך הפשט 

ויש לבחון אם היא מתאימה לרשב"ם. הניסוח 'ולשון תפילה הוא' נראה כשל רשב"ם, 

בשדה  חלק  לו  יש  דכבר  'דכיון  בתרא:  בבא  למסכת  בפירושו  נמצא  שכמותו  משום 

והוא אומר לא יהא לי חלק בו אין זה לשון מתנה לחבירו אלא לשון תפלה הוא הלואי 

שלא יהא לי חלק בשדה זו' )מג ע"א, ד"ה 'וידי יהו מסולקות לא אמר כלום'(. גם ניסוח 

פתיחת התפילה במילים 'יהי רצון' נמצא בדומה לו במקום אחר בפירוש רשב"ם: 'יהי 

רצון שלא תבא נפשי בעצתם' )בר' מט 6(. ניתן לשער אפוא כי לא כל המובאה ששיבץ 

רוזין במהדורתו מקורה בפירוש רשב"ם לתורה, אולם מתקבל על הדעת כי המילים 'יהי 

רצון שיתקן זה עיותו של זה ולשון תפילה הוא' נלקחו מן הפירוש. מילים אלה מפרשות 

את דברי למך על דרך הפשט, וניסוחן תואם את סגנון רשב"ם. הביאור אמנם עבר כמה 

ראו י' גליס, תוספות השלם, א, ירושלים תשמ"ב, עמ' קעח–קפא. ההסבר שנח נולד ראשון לאחר   58

מות אדם בא שם בסימנים א, ד, ט. הרעיון שמדובר בתפילה מופיע שם בסימן ג. ההסבר הראשון 

המתחדשים  הפשטות  טויטו,  אלעזר  שהביא  כפי   23 וינה  בכ"י  וגם  החזקוני  בפירוש  גם   מופיע 

)לעיל הערה 31(, עמ' 195. בכתב־יד זה מיוחסת ההצעה לר' יוסף.

לוקשין, פירוש התורה )לעיל הערה 34(, עמ' 16, הערה נ.  59
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 62 ומינכן   52 המבורג  לעיל. בכי"י  שהוצג  כפי  ייחודית  תופעה  זו  אין  אך  גלגולים, 

צורף לו ביאור נוסף, והם שולבו כביאור אחד יחד עם חלק מביאורו של רש"י. ב'מנחת 
יהודה' הושמט הביאור המקורי של רשב"ם ונותר רק הביאור שהודבק לו.60

 3. רוזין השלים ביאור למילים 'מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו' )בר' כד 65( 

על סמך 'הדר זקנים', 'מנחת יהודה' ו'פענח רזא'.61 וזה לשון הביאור: 'מי האיש הלזה 

האנשים  בכל  שואלת  היתה  וכי  זה.  פסוק  על  יש  )גמגום  לקראתנו.  בשדה  ההולך 

וחסורי  קצר  שהמקרא  ונראה  לקראתנו?  בשדה  כתיב  למה  ועוד  פוגעת?  שהיתה 

לקראתנו'. הביאור  לבא  מדרכו  ופנה  בשדה  ההולך  הלזה  האיש  מי  ר"ל(  והכי  מחסרי 

מצוטט במקורות רבים עם הבדלים מגוונים, ובחלק ניכר מהם בשם רשב"ם.62 נראה 

כי יש בסיס יציב לייחוס הביאור לרשב"ם ולהשערה כי נשמט מכ"י ברסלאו. עם זאת, 

שרשב"ם  הביאור. ייתכן  של  המקורי  נוסחו  לבירור  מובילים  המקורות  בין  ההבדלים 

כך  מקורות.  כמה  שמציעים  כפי  כלל,  השאלות  את  להציג  מבלי  הכתוב  את  הסביר 

למשל ב'פשטים ופירושים' לר' יעקב מווינה בשם רשב"ם: 'מי האיש הלזה, פרשב"ם 

אם  אפוא  לבחון  יש  לקראתי'.63  והולך  עתה  מדרכו  שפנה  כלומר  קצר  מקרא  זה  הרי 

השאלות היו חלק מביאורו של רשב"ם.

הבהירים  וניסוחו  סגנונו  אך  כלל,  בדרך  תמציתית  רשב"ם  של  לשונו  אמנם 

הוא  שאותו  בכתוב  שנמצא  הקושי  כולל  הביאור,  את  להבין  מאפשרים  והמדויקים 

אינה  בתחילתו  השאלות  ללא  הביאור  העמדת  זה  במקרה  הביאור.  דרך  ואת  מבאר, 

מאפשרת את הבנת הביאור לאשורו; לא מתברר מדוע רשב"ם סבור שמדובר במקרא 

קצר ומדוע אין להבין את הכתוב כצורתו. לפיכך נראה כי רשב"ם אכן הציג את הקשיים 

שבכתוב בראש ביאורו. עם זאת, הניסוח 'גמגום יש על פסוק זה' מעורר חשד שאין זה 

ניסוחו של רשב"ם, כפי שהעיר לוקשין.64 ואכן בכמה עדי נוסח הביאור מתחיל אחרת. 
כך למשל בכ"י וטיקן 21: 'תימ' ]ה[ ', בכ"י לונדון 190 'וקש' ]ה[ '.65

)לעיל  יום  בכל  המתחדשים  הפשטות  טויטו,  אלעזר  של  ספרו  על  שכתבתי  הביקורת  במאמר   60 

הערה 31(, דנתי בביאור זה באופן אחר, אולם אז לא הבאתי בחשבון את כל הנתונים שנמסרו כאן. 

''ואני לפרש פשוטן של מקראות באתי' )על: אלעזר טויטו, 'הפשטות המתחדשים  ראו א' כסלו, 

בכל יום', עיונים בפירושו של רשב"ם לתורה(', שנתון טו )תשס"ה(, עמ' 328–329.

רוזין, רשב"ם לתורה )לעיל הערה 1(, עמ' 25 הערה 13.  61

ראו י' גליס, תוספות השלם, ב, ירושלים תשמ"ג, עמ' רפד–רפה.  62

יעקב מוינה, פשטים ופירושים על חמישה חומשי תורה, מיינץ תרמ"ח, עמ' 28. נוסח כזה בא בכמה   63

מקורות נוספים כפי שמוצג בתוספות השלם, ב, עמ' רפד, סימן ה. נראה כי העמדת השאלות בתוך 

סוגריים רומזת לכך שלדעת רוזין אין הן מדברי רשב"ם.

לוקשין, פירוש התורה )לעיל הערה 34(, עמ' 51, הערה ה.  64

טויטו, פירוש מנחת יהודה )לעיל הערה 8(, עמ' צב, אינו מציין חילופי נוסחאות בעניין זה.  65
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הבדלים  אין  אך  ולמספרן,  השאלות  לנוסח  באשר  הנוסח  עדי  בין  הבדלים  יש  אמנם 

רבי משמעות בין המקורות בנוסח השאלה הראשונה. בכ"י וטיקן 21: בא בהמשך השאלה 

כתוב  למה  ועוד  לקראתינו.  ההולך  לכתו'  לו  היה  בשדה  כתי'  למה  'ועוד  הראשונה: 

לקראתנו'. בניסוח זה באות שלוש שאלות, ולא שתיים כבמהדורת רוזין. השאלה השנייה 

אך  'בשדה',  במילה  הצורך  על  הוא  השאלה  שעיקר  ומבהירה  בהרחבה  מעט  מנוסחת 

השאלה השלישית אינה ברורה. אף ב'ספר הג"ן' באות שלוש שאלות, אך נוסח השאלה 

והיא  מובנת  השלישית  השאלה  זה  בניסוח  הבא'.66  כתב  לא  למה  שונה: 'ועוד  השלישית 

מוסבת על הבחירה במילה 'ההולך', אף ש'הבא' מתאימה יותר כתיאור של תנועה בכיוון 

שונה: 'ועוד  השנייה  השאלה  נוסח  אך  שאלות,  שתי  רק  באות  לונדון 190  מסוים. בכ"י 

למה כת' בשדה לקראתינו ולמה לא כת' הבא לקראתינו'.67 שאלה זו אינה מובנת, שכן אי 

אפשר להחליף את המילים 'בשדה לקראתנו' במילים 'הבא לקראתנו'.

נראה כי מכלול הנתונים מלמד כי הנוסח המורחב של השאלה השנייה בכ"י לונדון 

190 הוא תוצאה של שילוב של השאלה השנייה והשלישית. ניתן לשער כי בתחילה היו 

שלוש שאלות, כפי שמעידים כמה מעדי הנוסח. התשובה הניתנת מבארת את הכתוב 

לזהות  באשר  שאלה  וכמזמין  חשד  כמעורר  יצחק  של  הילוכו  את  מתאר  שהוא  באופן 

ההולך. התשובה אף יוצרת הפרדה בין המילים 'ההולך בשדה', המתארות את תנועתו 

הראשונית של יצחק, לבין המילה 'לקראתנו', המציינת את הפנייה שפנה יצחק לקראת 

שיירת הגמלים. השאלות השנייה והשלישית מטעימות את הניסוח המסורבל והבלתי 

מדויק של הביטוי 'ההולך בשדה לקראתנו' ומכינות את הקורא לתשובה המפרידה את 

הביטוי לשניים. לפיכך מתקבל על הדעת ששלוש השאלות הן מקוריות. נראה ש'ספר 

של  הנוסח  עדי  ואילו  ביותר68  הטוב  באופן  השלישית  השאלה  נוסח  את  משמר  הג"ן' 

בצורה  השנייה  השאלה  נוסח  את  משמרים  בו  השתמש  שטויטו  מהענף  יהודה'  'מנחת 

כפי  השתבש,  אלה  במקורות  השלישית  השאלה  שנוסח  נראה  ואולם  ביותר.  הטובה 
שהשתבש נוסח שתי השאלות האחרונות בכ"י לונדון 190 והן הפכו לאחת.69

י"מ אורליאן, ספר הג"ן: פירוש לחמישה חומשי תורה מאת רבי אהרון ב"ר יוסי הכהן, ירושלים   66

תשס"ט, עמ' קסח.

 ,48 וטיקן  נוספים:  כתבי־יד  בכמה  אף  קלים  בהבדלים  בא  השנייה  השאלה  של  זה  מורחב  נוסח   67

אוקספורד 270, ניו יורק, בית המדרש לרבנים 791, ליידן 17371.

נראה שלוקשין העדיף את נוסח ספר הג"ן לביאור זה; ראו לוקשין, פירוש התורה )לעיל הערה 34(,   68

עמ' 51 הערות ה, ז. ייתכן שיש להיעזר בנוסח המורכב של השאלה השנייה בכ"י לונדון 190 על 

מנת לשחזר את נוסח השאלה השלישית ולא להסתפק במילים 'למה לא כתב הבא', אלא להוסיף 

'לקראתנו' בסופה.

 ,1 יב  לבמ'  בביאורו  למצוא  ניתן  רשב"ם  של  שאלות  לרצף  באשר  ברסלאו  בכ"י  דומה  שיבוש   69

בהשוואה לחזקוני המצטט אותו; ראו כסלו, שימוש רשב"ם )לעיל הערה 55(, עמ' 170 הערה 44.
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עדי הנוסח נבדלים אף באשר לנוסח התשובה. הנוסח כפי שהוא במהדורת רוזין אינו 

מתאים לסגנון רשב"ם; שימוש במינוח התלמודי 'חסורי מחסרי' אינו הולם את הפירוש 

ואינו נמצא בפירוש רשב"ם לתורה ואף לא בפירושיו האחרים. לדברי לוקשין 'חסורי 

מחסרי' אינו מופיע אף אצל פרשני פשט אחרים )רש"י, ריב"ש, רד"ק, רמב"ן(.70 בעדי 

היא'.  מעט. והכי  קצר  שהמקרא  וטיקן 21: 'וצ"ל  שונה. בכ"י  ניסוח  בא  אחרים  נוסח 

עדי נוסח אחרים משתמשים בביטוי 'והכי קאמר' בסוף המשפט. פרט לכך הבדלי הנוסח 

אינם משמעותיים.71 יש להודות כי גם השימוש בארמית בביטוי 'והכי קאמר' אינו רגיל 

לרשב"ם, אם כי אינו צורם כמו הנוסח במהדורת רוזין. יש להביא בחשבון את הנוסחים 

ההתחלה  שלפיו  לעיל,  שהובא  מווינה  יעקב  לר'  ופירושים'  ב'פשטים  כמו  הקצרים 

כל  לאור  כלל.72  ארמי  בביטוי  שימוש  ללא  כלומר'  קצר  מקרא  זה  'הרי  במילים  היא 

זאת ניתן לשער כי פתיחת הפירוש הייתה במילה 'ותימה' או 'וקשה'; לאחר מכן באו 

שלוש שאלות, כפי שניסיתי לשחזר; התשובה נפתחה באמירה שזה מקרא קצר )אולי: 

'ונראה שהמקרא קצר כלומר', ניסוח שהוא שילוב של כמה עדויות(, ולאחר מכן באה 

רשב"ם  של  הביאור  לגביה.  ממש  של  הבדלים  מציגים  אינם  הנוסח  שעדי  התשובה, 

התגלגל בכמה צורות, כפי שמעידים עדי הנוסח השונים, אך ייתכן שניתן לשחזר את 

תמונתו המקורית בעזרתם.

מעניין שגם רד"ק מביא ביאור זה ואלו דבריו:

ותאמר – קודם שנפלה מעל הגמל, שאלה לעבד ואמרה לו: מי הוא? וכי היתה 

ובא  השדה  מן  שיצא  אותו  שראתה  כיון  אלא  הדרך?  עוברי  כל  על  שואלת 

לקראתם, חששה בו שהוא יצחק או אחד מבני ביתו; לפיכך אמרה ההולך בשדה 

לקראתנו, כלומר: כי עתה היה הולך בשדה, ובראותו אותנו יצא מן השדה ובא 

לקראתינו.

השאר  ובין  לתורה,  רשב"ם  פירוש  את  הכיר  רד"ק  אם  בשאלה  עסק  יעקבס  יהונתן 

הזכיר ביאור זה, אך לא דן בו בפירוט.73 מסקנתו היא: 'שפירוש רשב"ם לתורה לא עמד 

לנגד עיניו של רד"ק'. את הביאורים הדומים אצל שני הפרשנים הוא הסביר כך: 'את 

ראו לוקשין, פירוש התורה )לעיל הערה 34(, עמ' 51, הערה ז.  70

ראו טויטו, פירוש מנחת יהודה )לעיל הערה 8(, עמ' צב; דפוס לבוב, 1834; כ"י לונדון 190; ספר   71

הג"ן )לעיל הערה 66(, עמ' קסח.

פענח רזא, פראג שס"ז, דף יט ע"א; ובדומה אצל יעקב מווינה, פשטים )לעיל הערה 63(, עמ' 28;   72

ועוד בתוספות השלם, ב )לעיל הערה 62(, עמ' רפד סימן ה.

י' יעקבס, 'האם הכיר רד"ק את פירוש רשב"ם לתורה?', שנתון כ )תש"ע(, עמ' 117–135. אזכור   73

הביאור מבר' כד 65 בא בעמ' 126.
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מספרם הגדול של ביאורים סתמיים זהים בפירוש רשב”ם ובפירוש רד”ק ניתן להסביר 

שהיו  בנטילה הדדית, אלא על דרך פרשנות דומה של שני הפרשנים,  לאו דווקא 

הביאור  תוכן  רק  לא  זה  במקרה  ואולם  דמיון מלבד דרך הלימוד'.74  ביניהם עוד קווי 

הייחודי דומה, אלא גם מבנה הביאור והשאלה העומדת בראשו. לא סביר שדמיון נרחב 

זה נוצר רק מכוח קווי פרשנות דומים של שני הפרשנים, ונראה כי רד"ק נשען כאן על 

ביאורו של רשב"ם. לפי מסקנה זו ניתן לחזק את ההשערה שבראש הביאור של רשב"ם 

עמדו שאלות, שכן רד"ק נשען על אחת מהן. בעקבות מקרה זה יש לבחון מחדש את 

שאלת השימוש של רד"ק בפירושו של רשב"ם לתורה לאור המידע הרב שהביא יעקבס 

במאמרו.

השלמות על פי 'מנחת יהודה'  . ד

סעיף זה מיוחד לשני מקרים שבהם העדות של 'מנחת יהודה' מסייעת להשלים חלקים 

בביאורים מכ"י ברסלאו. המובאות ב'מנחת יהודה' במקרים אלה נראות כמלאות יותר. 

החלקים החסרים בכ"י ברסלאו נשמטו מחמת הדומות )הומויוטלאוטון(.

אתננה  לך  עליה  ֹשכב  אתה  אשר  'הארץ  למילים   13 כח  לבראשית  בביאור   .4

ולזרעך' מובא במהדורת רוזין מכ"י ברסלאו: 'ואם תאמר דבר מועט הוא, ופרצת ימה 

וקדמה ]וגו'[ לארבע רוחות העולם'. בכ"י לונדון 190 מובא בשם רשב"ם: 'הארץ אשר 

אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. וא"ת שדבר מועט הוא ופרצת ימה וקדמ' נחלה 

בלא מצרים שהרי יהיה זרעך כעפר הארץ וארחיב נחלתם סביב הארץ אשר אתה שוכב 

עליה. רשב"ם'.75 יש לדון בשאלה אם הנוסח המורחב שבכ"י לונדון 190 הוא המקורי 

והוא קוצר בכ"י ברסלאו, או שבמקור היה קצר והורחב. דומה כי המפתח לפתרון נעוץ 

העולם'.  רוחות  לארבע  ]וגו'[  וקדמה  ימה  'ופרצת  ברסלאו,  בכ"י  הביאור  של  בסופו 

בדברים אלה מתבארות המילים 'ופרצת ימה וקדמה וצֹפנה ונגבה', ביאור החסר בכ"י 

לונדון 190. אפשר כמובן שכ"י ברסלאו קיצר חלק אחד של הביאור וכ"י לונדון 190 

קיצר חלק אחר, אולם תיאור הרחבת השטח שניתן ליעקב שונה בשני המקורות, ונראה 

שאין מדובר בקיצור בלבד.

הציטוטים מעמ' 135 ו־133 בהתאמה אצל יעקבס, שם.  74

הביאור בנוסח זהה מובא בשם רשב"ם גם ב'הדר זקנים', בכ"י וטיקן 48, בכ"י אוקספורד 270 וללא   75

ייחוס לרשב"ם בכ"י אוקספורד מארש 225, בכ"י מינכן 252 ובכ"י ליידן 17371. בכ"י המבורג 52 

בא הביאור באופן מעובד ללא ייחוס לרשב"ם; וראו עוד בריב"ש. הביאור אינו מופיע אצל טויטו, 

פירוש מנחת יהודה )לעיל הערה 8(.
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במקרה זה עיון בליקוט הבא בכי"י אוקספורד מארש 225 ומינכן 252 ישפוך אור על 

הסוגיה.76 בחיבור זה מובא:

הארץ אשר אתה שוכב עליה ואם תאמר דבר מועט הוא לכך נאמ' בסמוך ופרצת 

וארחיב  הארץ  כעפר  זרעך  והיה  שהרי  מצרים  בלא  נחלה  וצפונה  וקדמה  ימה 

נחלתם סביב לארץ אשר אתה שוכב עליה ימה וקדמה לארבע רוחות העולם.

והשני  עליה',  ֹשכב  אתה  אשר  'הארץ  למילים  ביאורים. האחד  שני  נמצאים  זה  בקטע 

למילים 'ימה וקדמה'. הביאור הראשון זהה למובא בכ"י לונדון 190, והשני זהה לסופו 

של הביאור מכ"י ברסלאו. יוצא שבכ"י ברסלאו נשמט קטע קצר, ומתברר שהשמטה זו 

נעשתה מחמת הדומות, כאשר עינו של המעתיק קפצה מן המילים 'ימה וקדמה' בביאור 

לאור  רשב"ם  ביאור  את  להשלים  אפוא  יש  השני.  בביאור  מילים  אותן  אל  הראשון 

המובאות של הביאור בכ"י לונדון 190 ובמקורות אחרים. בביאור שלם זה רשב"ם קושר 

הנאמר  ובין  ולזרעך',  אתננה  לך  עליה  ֹשכב  אתה  אשר  'הארץ  בפסוק 13,  הנאמר  בין 

בפסוק 14, 'והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצֹפנה ונגבה'. כלומר לפי דעתו 

בתחילה יקבלו יעקב וזרעו רק את הארץ אשר הוא שוכב עליה, אך מאחר שזרעו יתרבה 

כעפר הארץ נחלתו תתרחב לכל הכיוונים ותהיה ללא מצרים.

ברסלאו:  מכ"י  מובא  רוזין  יט 15. במהדורת  לשמות  הביאור  הוא  דומה  5. מקרה 

'כי יבא אלי העם לדרוש אלהים. כלומר אני לבדי צריך לשאל )אל(77 אלהים ואין בהם 

רגיל לדבר אל אלהים כי אם אני לבדי'. הביאור מובן, אך ניסוחו מעט מחוספס. המילה 

אינו  שלאחריה  המשפט  שכן  במקומה,  שלא  נראית  הביאור  בתחילת  שבאה  'כלומר' 

מסביר את מילות הדיבור המתחיל 'כי יבא אלי העם לדרוש אלהים'. בהמשך הביאור 

מוסבר מדוע רק משה לבדו יכול לדרוש אלוהים: 'ואין בהם רגיל לדבר אל אלהים כי 

אם אני לבדי'. היה ניתן לצפות שהסבר זה יתחיל במילת סיבה.

בכ"י לונדון 190 מובא נוסח ארוך יותר של הביאור בשם רשב"ם: 'כי יבא אלי העם 

לדרוש  העם  אלי  באים  שהרי  לשפטם  צריך  לבדי  אני  לפיכך  כלומ'  אלהים.  לדרוש 

אני  אם  כי  האלהים  אל  לדבר  רגיל  בהם  ואין  האלהים  אל  לישאל  צריך  שאני  דינים 

חשיבותו של ליקוט זה לשחזור ביאורי רשב"ם רבה מאד. הלל נובצקי ואני מתכננים לפרסם מאמר   76

המצביע על תרומתו הגדולה של הליקוט לעניין זה, בעוד נובצקי יקדיש מחקר מפורט לסוגיה זו 

בכללה.

'לדרוש  הוא  שהביטוי  מכיוון  למחקה  שיש  שסבר  משום  עגולים  בסוגריים  זו  מילה  הכניס  רוזין   77

אלהים' ללא 'אל'. וזה הסברו: 'ונראה שהיתה בראשונה כתובה בסוף השורה כדי למלאנה ולרמוז 

אל תיבת אלהים בתחילת השורה הבאה אחרי כן, והכותב לא הבין והכניסה באמצע השורה כבכתב 

יד אשר לפני' )רוזין, רשב"ם לתורה ]לעיל הערה 1[ , עמ' 108 הערה 1(.
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לבדי. רשב"ם' )הדגשתי את המילים היתרות בכ"י לונדון 190(. הדמיון למובא מכ"י 

פותחת  'כלומר'  המילה  רשב"ם.  בדברי  חספוס  אין  זה  נוסח  לפי  אך  ניכר,  ברסלאו 

משפט המסביר את דברי הכתוב וכיצד דברי משה מהווים תשובה לשאלת יתרו 'מדוע 

אתה יושב לבדך' בפסוק 78.14 תפקידו של ההסבר 'ואין בהם רגיל לדבר אל אלהים כי 

אם אני לבדי' שונה מתפקידו בכ"י ברסלאו. שם הוא הסבר לכך שמשה לבדו ישאל 

שמשה  לכך  מהסבר  חלק  רק  הוא  תפקידו   190 לונדון  כ"י  לפי  ואילו  אלוהים,  את 

לבדו ישפוט את העם, הסבר הפותח במילה 'שהרי'. בכ"י ברסלאו נושא הביאור הוא 

בלעדיותו של משה בדרישת אלוהים, ואילו בכ"י לונדון 190 נושא הביאור הוא הצורך 

שמשה לבדו ישפוט את העם. הביאור בכ"י לונדון 190 עוסק בהעמדת הכתוב בהקשרו, 

ואילו בכ"י ברסלאו הוא עוסק בנקודה אחת מתוך הכתוב: בדרישת האלוהים של משה 

בכ"י  הנוסח  כי  לומר  ניתן  בכתוב.  נזכרת  אינה  אשר  בלעדיות  כך,  על  ובבלעדיותו 

יותר ומתאים לרשב"ם, הקושר בדרך כלל את הכתובים להקשרם.  190 חלק  לונדון 

החלק החסר בכ"י ברסלאו נשמט מחמת הדומות כאשר עין המעתיק קפצה מהמילה 

'צריך' בהופעתה הראשונה אל הופעתה השנייה. יש אפוא להשלים את הביאור לאור 
המובא בכ"י לונדון 79.190

יהודה' מנחת  ' לאור  ביאורים  שחזור   . ה

בסעיף זה תובאנה שתי מובאות נוספות מ'מנחת יהודה', שנראה שהן תורמות לבירור 

נוסחם של שני ביאורים מפירוש רשב"ם לתורה.

6. במהדורת רוזין מובאים מכ"י ברסלאו שני ביאורים לבראשית מד 19, 21, באשר 

לנאום יהודה לפני יוסף:

אדוני שאל. אתה גרמתה לנו להביאו הנה, וחולין הוא לך לעכבו )פס' 19(.

דבריו  להכרית  הארץ  למושל  הוא  גנאי  פשע,  אפילו  עליו.  עיני   ואשימה 

)פס' 21(.

כמה עניינים אינם מחוורים בביאורים אלה. )א( מדוע השלכת האחריות להבאת בנימין 

על יוסף )'אתה גרמתה לנו להביאו הנה'( הופכת את עיכובו של בנימין לחולין )היינו, 

מטעימה  והיא  ברסלאו,  מכ"י  הנעדרת  'לפיכך',  המילה  באה  'כלומר'  לאחר   190 לונדון  בכ"י   78

שהביאור בא להסביר את דברי משה כמענה לדברי יתרו, והיא נראית מקורית, אף שאינה חיונית.

יש להעיר אף על המילה 'אל', שרוזין נטה למחקה כמובא לעיל בהערה 77. בכ"י לונדון 190 הנוסח   79

הוא 'לישאל אל האלהים'. הכתיב המלא 'לישאל' רומז שהפועל הוא בבניין נפעל, ולפיכך יש מקום 

למילה 'אל' לאחריו. חסרון הוי"ו בפועל זה הן בכ"י ברסלאו הן בכ"י לונדון 190 מחזק אפשרות זו.
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גנות( ליוסף? )ב( מה היא הכרתת דבריו של יוסף? )ג( כיצד קשור הביאור לפסוק 21 

נראים  הביאורים  ששני  להוסיף  צריך  אלה  לכל  עליו'?  עיני  'ואשימה  הכתוב  לדברי 

דומה.  באופן  יהודה  של  השכנוע  דברי  מוסברים  שבשניהם  בכך  לזה  זה  קשורים 

בשניהם עיכובו של בנימין אינו לכבודו של יוסף מושל הארץ: 'חולין הוא לך', 'גנאי 

מובאים  ו'גנאי',  'חולין'  המונחים,  שני  כי  הוא  מקרי  לא  כי  הארץ'. דומה  למושל  הוא 

יחד גם בדברי רש"י לפסוק 7: 'חלילה לעבדיך – חולין הוא לנו; לשון גנאי'.80 נראה כי 

ביאור זה של רש"י השפיע על רשב"ם בכתבו את ביאוריו, אלא שבכ"י ברסלאו הוצבו 

שני המונחים בשני ביאורים נפרדים.

מובא:   21 וטיקן  בכ"י  יהודה'.  ב'מנחת  העדות  את  בחשבון  להביא  שיש  נראה 

'אדני שאל. כלומ' אתה גרמת לנו להשיבו הנה ואפי' פשע בך לגנוב את הגביע חולין 

הוא לך לעכבו כי אין נכון למושל הארץ לשנות את דברו שהרי אמרת ואשימה עיני 

לבראשית  ברסלאו  בכ"י  לביאורים  זה  ביאור  בין  והמילולי  התוכני  הקשר  עליו'.81 

השאלות  כל  ומתבררות  אחד  בביאור  משולבים  הדברים  כאן  אולם  ניכר,  מד 19, 21 

שלעיל. לא הטלת האחריות להבאת בנימין לבדה הופכת את עיכובו לחולין. האחריות 

להבאת בנימין כרוכה באמירה 'ואשימה עיני עליו' )'שהרי אמרת ואשימה עיני עליו'(, 

את  לפרש  יש  שכך  במפורש  אומר  אינו  אמנם  רשב"ם  לשלומו.  כדאגה  שמתפרשת 

כבר  הביטוי.  את  פירש  הוא  כך  שאכן  הדעת  על  מתקבל  אך  עליו',  עיני  'ואשימה 

בבראשית רבה )צג, ו; מהדורת תיאודור ואלבק, עמ' 1155( משמע שזו הבנת הכתוב, 

וממנו לקח רש"י שאמר בביאורו לפסוק 18: 'וכי זו היא שימת העין שאמרת לשום עינך 

עליו'. אף ריב"ש נקט דרך זו ואמר: 'והיכן היא שימת העין שלך ... הזה חסדך שאמרת 

מקובלת  הייתה  זו  פרשנית  שדרך  הרי  בעלילה'.  עליו  בא  שאתה  עליו  עיני  אשימה 

על'  עין  'לשים  הביטוי  מופיע  במקרא  כן,  על  יתר  רשב"ם.  של  בזמנו  צרפת  בצפון 

במשמעות להשגיח )יר' לט 12, מ 4(.82 לאור זאת, לא מן הנמנע שאף רשב"ם הבין את 

הביטוי 'ואשימה עיני עליו' כהתחייבות של יוסף לשמירת ביטחונו של בנימין. יהודה 

טוען, לפי פירוש זה, שהשארת בנימין במצרים היא הפרת ההתחייבות של יוסף לדאגה 

'להכרית  הביטוי  בדיבורו.  לעמוד  לא  במעמדו  לאדם  ראוי  זה  ואין  בנימין,  לשלום 

דבריו' שבכ"י ברסלאו מקביל לביטוי 'לשנות את דברו' ב'מנחת יהודה'.

על כך העיר לוקשין, פירוש התורה )לעיל הערה 34(, עמ' 135 הערות ד–ה.  80

ראו הבדלי נוסח קלים אצל טויטו, פירוש מנחת יהודה )לעיל הערה 8(, עמ' קעג. הביאור מופיע   81 

אף בדפוס לבוב 1834. וראו עוד חזקוני; י', גיליס, תוספות השלם, ד, ירושלים תשמ"ה, עמ' רא, 

סימן ג.

.2c בערך 'ׂשום', עמ' 963, סעיף BDB השוו  82
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ניתן לשער כי בתחילה היה ביאור אחד, אשר שילב התייחסויות לפסוקים 19 ו־21 

הפרפרזה  בדרך  את הכתובים בהקשרם ולהסביר  היא לבאר  רשב"ם  של  כאחד. דרכו 

את מהלך המקראות. אין הוא מגביל את עצמו ליחידות של פסוקים בודדים, אלא מבאר 

לעתים יחידות של כמה פסוקים לפי הצורך, כפי שהיטיבה לתאר שרה יפת.83 סוגיית 

לעצמה,  דיון  דורשת  היא  אך  הפירוש,  יחידות  לעניין  קשורה  אמנם  המתחיל  הדיבור 

הקדש  ספרי  בפאת  פירושו  כתב  רשב"ם  'כי  סבר  במחקר. רוזין  מעט  נדונה  ולמעשה 

אשר לו והסופר הראשון ... בהעתיקו דברי רשב"ם אל דברי ספר נבדל, הוסיף ראשי 

דברי הפסוקים המֹבארים למען יובנו פתרוני רשב"ם'.84 הסברה שרשב"ם לא כתב את 

חיבורו כספר בפני עצמו גם היא ראויה לדיון לעצמה,85 אך לעניין הנדון כאן חשובה 

שאלת הדיבורים המתחילים בפירושי רשב"ם. יפת הראתה כי לעתים מילות הדיבור 

יכול  שאינו  כתב  טויטו  אלעזר  אחד.86  ממשפט  כחלק  בביאור  משתלבות  המתחיל 

רש"י  פירוש  של  יד  בכתבי  'עיוננו  והוסיף  רוזין  של  הנ"ל  הגורפת  לקביעתו  להסכים 

לתורה לימדנו שהמעתיקים הרשו לעצמם, מסיבות שונות, לקצר או להאריך במילות 

הדיבור המתחיל.87 ואף רוזין הצביע על כמה מקומות שבהם נראה שהמעתיק התערב 

המתחילים  הדיבורים  בשאלת  ביניים  עמדת  לנקוט  נראה  לפיכך  המתחיל.88  בדיבור 

גבי  על  שכתבם  ובין  אחרים  ספרים  בשולי  פירושיו  את  שכתב  בין  שרשב"ם,  ולומר 

ספר נפרד, כפי הנראה השתמש בטכניקת הדיבור המתחיל לצרכים שונים. עם זאת, 

המעתיקים הרשו לעצמם לעתים להתערב בדברי רשב"ם ולארגן את ביאוריו מחדש 

לפי דיבורים מתחילים גם במקום שלא היה צורך בכך. ייתכן כי הביאורים לבראשית 

הביאור  את  פירק  המעתיק  שבו  כזה,  למקרה  דוגמה  הם  ברסלאו  מכ"י   21  ,19 מד 

לשניים ובאמצעות הדיבורים המתחילים יצר שני ביאורים נפרדים.

בזהירות המתבקשת ניתן לשחזר את ביאור רשב"ם לבראשית מד 19, 21 באמצעות 

חזקוני:  דברי  את  אף  לנתונים  להוסיף  שיש  נראה  ואולם  יהודה'.  ב'מנחת  המובאה 

'ואשימה עיני עליו. שאמרת הורידוהו אלי לשמירתי, ואפילו פשע, גנאי וחולין הוא 

ראו יפת וסולטרס, רשב"ם לקהלת )לעיל הערה 49(, עמ' 30–34; ש' יפת, פירוש רבי שמואל בן   83

בן מאיר  101–108; הנ"ל, פירוש רבי שמואל  ירושלים תש"ס, עמ'  )רשב"ם( לספר איוב,  מאיר 

)רשב"ם( לשיר השירים )מקורות לחקר תרבות ישראל 12(, ירושלים תשס"ח, עמ' 113–116; וראו 

עוד, טויטו, הפשטות המתחדשים )לעיל הערה 31(, עמ' 79–92.

.xxxvi 'רוזין, רשב"ם לתורה )לעיל הערה 1(, עמ  84

טויטו, הפשטות המתחדשים   ;35–34 עמ'   ,)49 )לעיל הערה  וסולטרס, רשב"ם לקהלת  יפת  ראו   85

)לעיל הערה 31(, עמ' 80–81.

יפת וסולטרס, שם, עמ' 46.  86

טויטו, הפשטות המתחדשים )לעיל הערה 31(, עמ' 81.  87

רוזין, רשב"ם )לעיל הערה 4(, עמ' 91.  88
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בכ"י  בצורתם  הן  רשב"ם,  לדברי  זה  ביאור  בין  הזיקה  ולעכבו'.89  דבריך  להחליף  לך 

ברסלאו הן בצורתם ב'מנחת יהודה', גלויה. הייחוד במובאה זו הוא הצירוף של 'גנאי 

הוא  כאחד,  דבריו  את  רשב"ם  כתב  אכן  אם  כי  ודומה  אחד,  במשפט  יחדיו  וחולין' 

השתמש בשני הביטויים 'גנאי וחולין' יחד בביאורו, שכן שניהם מבוססים על ביאורו 

של רש"י לבראשית מד 7 כפי שציינתי, ושניהם מופיעים בכ"י ברסלאו. לפיכך נראה 

ששניהם היו יחדיו גם בביאור רשב"ם המקורי ונחלקו בין שני הביאורים שנוצרו בכ"י 
ברסלאו.90

7. בביאור המובא מכ"י ברסלאו במהדורת רוזין לשמות ח 18 נאמר: 'והפליתי ביום 

הוצרך  משולחת,  כשהמכה  המלכיות  בכל  ללכת  הם  קלים  רעות  שהחיות  ההוא. לפי 

של  עיקרו  בהמות'.  של  בדבר  וכן  מכות.  משאר  יותר  והפרשה  הבדלה  לשון  לומר 

ראוי  ולפיכך  למקום,  ממקום  לעבור  יכולות  הרעות  החיות  קושי.  ללא  מובן  הביאור 

להטעים כי לא הגיעו למקום מושבם של בני ישראל. אולם הניסוח אינו חלק לגמרי. 

'בכל המלכיות כשהמכה משולחת' אינן מחוורות. על אילו מלכויות מדובר?  המילים 

בניסוח  משולחת'?  'כשהמכה  המילים  של  תפקידן  מה  מלכויות?  כאן  נזכרו  מדוע 

הנוכחי דומה שעדיף היה למחקן. אולם נראה כי הניסוח ב'מנחת יהודה' יסייע בחשיפת 

הנוסח המקורי של ביאור רשב"ם, וכל השאלות תיעלמנה. בכ"י וטיקן 21 מובא: 'לפי 

בין  להפריש  הוצרך  לכך  ישראל  בבתי  גם  מקום  בכל  ללכת  הן  קלות  רעות  שחיות 

נראה  זאת  ולאור  ניכר,  הביאורים  בין  הדמיון  ההבדלים  אף  על  ישראל'.91  ובין  מצרי' 

וייתכן  גדול,  אינו  ביניהם  הגרפי  ההבדל  המלכיות';  ל'בכל  השתבש  מקום'  'בכל  כי 

נעדרות  משולחת'  'כשהמכה  המילים  כהלכה.  שלא  והתפרש  בקיצור  נכתב  שמקום 

היא  שאלה  ישראל'.  בבתי  'גם  המילים  באות  ובמקומן  יהודה',  ב'מנחת  המובאה  מן 

הפכו  ישראל'  בבתי  'גם  המקוריות  והמילים  שיבוש  חל  כאן  גם  כי  לשער  אפשר  אם 

את  לתת  יש  גרפי. ואולם  בדמיון  להיתלות  אין  זה  במקרה  אך  משולחת',  ל'כשהמכה 

הדעת לכך שהמילים 'כשהמכה משולחת' מתחברות היטב להמשך המשפט, ומשמען 

צורך  יש  במהירות,  שמתפשטת  היינו  משולחת,  שהיא  במכה  מדובר  שכאשר  הוא 

להטעים את ההפרדה בין מצרים ובין ישראל,92 ולפיכך גם במכת דבר נזכרת הפרדה 

יהודה'  וב'מנחת  דבריו'  'להכרית  ברסלאו  בכ"י  ואילו  דבריך',  'להחליף  הביטוי  את  נוקט  חזקוני   89

'לשנות את דברו'.

כדרך שהביטויים 'חולין הוא לך' ו'מושל הארץ', הבאים יחד ב'מנחת יהודה', נתפצלו גם הם בין שני   90

הביאורים בכ"י ברסלאו.

ובדפוס   190 לונדון  כ"י  בשולי   ,48 וטיקן  בכ"י   ,53 וטיקן  בכ"י  אף  קלים  בהבדלים  בא  הביאור   91 

לבוב 1834.

ראו לוקשין, פירוש התורה )לעיל הערה 34(, עמ' 196 הערה פב.  92
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כזו. לפי זה סוף הביאור בכ"י ברסלאו נהיר לחלוטין, אך עתה תחילתו נשארת חסרה. 

מאחר שהוברר כי הנוסח ב'מנחת יהודה' משמר טוב יותר את נוסחה המקורי של תחילת 

הביאור, יש להשלימה על פיו: 'לפי שחיות רעות קלות הן ללכת בכל מקום גם בבתי 

ישראל לכך הוצרך להפריש בין מצרים ובין ישראל'. ניתן לשער אפוא כי הביאור כלל 

במקורו שני משפטים. המשפט הראשון עסק במכת הערוב לבדה, ובמשפט השני הוצב 

כלל המסביר מתי מטעים הכתוב את ההפרדה בין מצרים ובין ישראל. כלל זה מסביר 

מפירוש  הביא  יהודה'  ב'מנחת  הביאור  הדבר.93  במכת  גם  ההפרדה  בציון  הצורך  את 

בכ"י  הביאור  ואילו  לבדה,94  הערוב  במכת  שעסק  הראשון  המשפט  את  רק  רשב"ם 

ברסלאו השתבש; מילה אחת הוחלפה באחרת וכמה מילים נמחקו, אך הוא שימר את 

סוף הביאור, שאינו בא בעדי הנוסח האחרים. לפי הצעה משוערת זו ניתן לשחזר את 

נוסח הביאור כך: 'לפי שחיות רעות קלות הן ללכת בכל מקום גם בבתי ישראל לכך 

הוצרך להפריש בין מצרים ובין ישראל. כשהמכה משולחת הוצרך לומר לשון הבדלה 

והפרשה יותר משאר מכות. וכן בדבר של בהמות'.

*

במאמר זה התברר כי החיבור 'מנחת יהודה' על ענפיו השונים משתמש פעמים רבות 

בפירוש רשב"ם לתורה. פעמים שנקרא שם רשב"ם על הביאור, פעמים שמובא ביאור 

מבלי  רשב"ם  של  ביאור  מובא  ופעמים  רשב"ם  את  בעצמו  שציטט  אחר  חכם  בשם 

ולעתים  רשב"ם,  של  הוא  הביאור  כי  וניכר  מילולי,  הוא  הציטוט  כלל. לעתים  ליחסו 

מפירוש  הביאור  נלקח  שבמקורו  להכיר  ניתן  בקושי  ורק  ועובד,  התגלגל  הביאור 

שונה  יהודה'  ב'מנחת  המובא  הביאור  נוסח  מקרים  של  נכבד  לתורה. במספר  רשב"ם 

אפשר  כי  לשער  היה  ניתן  מקרים  רוזין. בכמה  במהדורת  הנוסח  מן  בהרבה  או  במעט 

לשפר את נוסח פירוש רשב"ם לתורה באמצעות מובאות אלו. לא בכל מקום ולא בכל 

מקרה מלאכת השחזור היא קלה, ולעתים נדרשים עדי נוסח נוספים וצירוף של סברות 

הסבירות  שאלת  כי  להדגיש  ביאור. חשוב  של  משוער  מקורי  נוסח  להעמיד  מנת  על 

היא  שבהן הסבירות  ומקרה. יש דוגמות  מקרה  בכל  שווה  אינה  שהוצעו  של הנוסחים 

גבוהה, כמו במקרים של השמטה מחמת הדומות, ולעומתן יש דוגמות שהצעת השחזור 

המשניים,  הנוסח  עדי  של  חשיבותם  מקום,  בלבד. מכל  הצעה  בגדר  להישאר  צריכה 

המשך  לבין  משולחת'  'כשהמכה  בין  המפריד  רוזין,  במהדורת  הְּפסיק  סימן  זו  הצעה  שלפי  מובן   93

המשפט, דינו להימחק.

ב'מנחת יהודה' המשך הביאור עוסק בהפלאה של מכת הדבר, אך אחרת.  94
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שימצאו  לקוות  ויש  בספק,  מוטלת  אינה  לתורה  רשב"ם  לפירוש  יהודה',  'מנחת  כמו 

עדים עקיפים נוספים שיכולים לסייע בשחזור נוסחו המקורי של פירוש חשוב זה.
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