
 ראב״ע של פירושיהם שבין היחס לשאלת
מחודשת בחינה לתורה: ורשב״ם

מונדשיין* אהרן

פתיחה

 (1164-1089 עזרא, אבן אברהם ראב״ע)ר׳ של התורה פירושי שבין היחס בעיית
 במחקר התעוררה לערך( 1160-1080 מאיר, בן שמואל רשב״ם)ר׳ של לפירושו

 שכמה אלא בלבד זו ולא לחלוטין; כמעט חופפת פעילותם תקופת 1אחת. לא
 מי אף שיש עד 2רשב״ם, של מגוריו אזור צרפת, בצפון ראב״ע עשה חייו משנות

 (,Rouen)רואן לעיר 1150 שנת סביב השניים את וזימן אורחותם את שהצליב
 )רבנו יעקב רי לבין ראב״ע בין שירים חליפת ידועה כן 3נורמנדי. של בירתה

בין ברורה אבחנה שעיקריה המתודית, הגישה מכול: וחשוב 4רשב״ם. אחי תם(

וייזר. מהדורת ע״פ ראב״ע ומפירוש רוזין, מהדורת ע״פ רשב״ם מפירוש דלהלן המובאות *
D. Rosin, R. Samuel b. Meir jxxxn-xxx ׳עמ רשב״ם, פירוש רוזין, למשל, ר,אה, 1

74-76 .als Schrifterkldrer, Breslau 1880, pp-, עמ׳ בצרפת, ראב״ע פליישר, ראה כן
המאמר. בסוף — הביבליוגרפיים הקיצורים רשימת .296-295

 בצרפת״. עזרא אבן אברהם ״רבנו מאמרו את פליישר ייחד בצרפת ראב״ע של לפעילותו 2
 ע׳ והשלים )עדכן צרפת ובדרום בספרד העברית השירה תולדות שירמן, ח׳ גם ראה

.68 והערה 30-28 עמ׳ תשנ״ז, ירושלים פליישר(,
idem, The Jews in Medieval Normandy,; 66—60 בעיקר ואילך, 45 ׳עמ רואן, גולב, ראה 3

297-303 .Cambridge 1998, pp. 253 ff., esp. לא הכול, דעת על התקבלו לא קביעותיו 
 ירושלים התוספות, בעלי אורבך, א״א )ראה ברואן רשב״ם של שהייתו לעצם באשר
לרשב״ם. ראב״ע בין אפשרי מפגש בשאלת לא וגם (,11 הערה 36 ׳עמ א, כרך ,1980
 הערה 42 ׳עמ תשנ״ג, ירושלים חוגו, ובני המאור בעל הלוי זרחיה ר׳ תא־שמע, י׳ ראה

 פטירתו שנת את לקבוע ונוטה בקירוב, 1075 לשנת רשב״ם של הולדתו את המקדים ,32
 עד מרס״ג תהילים: לספר גישות ארבע סימון, וראה )כצ״ל(. 1150-1145 השנים בין

.13 והערה 125 עמ׳ תשמ״ב, גן רמת ראב״ע,
D. Rosin, Reime und :81-80 ׳עמ תרנ״ד, ורשא א, הראב״ע, חכמת כהנא, א׳ ראה 4



 היא גם משותפת מקרא, של לפשוטו החתירה ומאמץ הדרש למישור הפשט דרך
 לא אם — ההדדיים הקשרים שאלת מאליה התבקשה כך 5ולרשב״ם. לראב״ע
 העובדה הפרשניות. היצירות שתי בין — ספרותיים שלפחות הרי אישיים בהכרח

 אך האחר; של לחיבורו או לשמו אזכור כל נעדרים השניים של שכתביהם היא
האפשרות בטלה לא שכן שלילי, מענה לשאלתנו לספק כדי בזאת שאין ודאי

 השפעות של ולקיומן סמויים קשרים של למציאותם — כשלעצמה השכיחה —
עקיפות. והתייחסויות

א

 הוא מרגליות. א׳ היה השאלה של לבירורה ומקיף יסודי מחקר שייחד הראשון
 העלתה, ובדיקתו 6כולה, לתורה השניים פירושי את שיטתית בצורה השווה

 וגם ראב״ע, של לביאוריו התייחסות כל ניכרת לא רשב״ם של בפירושו כי
 בפירושו אך ;רשב״ם לפירוש כלשהי זיקה מגלה אינו ראב״ע של הקצר .פירושו
 אנונימית, בדרך המובאים ביאורים שבעה כלולים שמות לספר ראב״ע של הארוך

 טוען זה״, ״במקרה רשב״ם. של פירושו מתוך אלא לנו מוכרים שאינם ביאורים
 פירושים של היחידי המקור הוא שהרשב״ם להחליט הזכות לנו ״יש מרגליות,

 ראב״ע של לידיעתו הגיע רשב״ם של שפירושו למסקנה, בא הוא מכאן 7אלו״.
 של חיבורו מועד לבין לתורה הקצר הפירוש השלמת בין שחלף הזמן בפרק

8הארוך.

144-147 .Gedichte des Ibn Esra, Breslau 1885-94, pp; ,עט׳ בצרפת, ראב״ע פליישר 
 27 )ובהערה 15 עט׳ הקדמה, ,1874 ליק שזה״ה, מהד׳ העבור, ספר ראה כן .295-292

 ש״י ]בעריכת הכרמל תם״, לרבינו מהראב״ע שלוחה חידה: ״מליצה זקש, לש׳ הפניה
 גם שייך השניים שליחסי אפשר (.210-209 עמ׳ תרכ״ט, [,28 ]מם׳ שביעית שנה פין[,

 ר׳ ״הקשה עומר״: ״דאקריבו ד״ה ע״א, יג השנה ראש שבתוספות במובאה החבוי המידע
(לו והשיב ... עזרא אבן אברהם !  תוד״ה ע״ב, לז קידושין במקבילה, וכו׳)אמנם ר״ת״ )

(.54 הערה להלן וראה ר״ת! ואומר היא: הגרסה הפסח״, ״ממחרת
 !L1-XXX1X עט׳ ,1913 ודשא המקרא, מפרשי צרפת חכמי על מבוא פוזננסקי, ש׳ ראה 5

 ; 273-248 ׳עמ מח)תש״ם(, תרביץ לתורה״, בפירושו רשב״ם של שיטתו ״על טויטו, א׳
 עיונים זמנו״, של ההסטורית המציאות רקע על רשב״ם של הפרשנית ״שיטתו הנ״ל,

,1982 גן רמת מלמד, ע״צ לפרופ׳ מוקדשים ישראל ובתולדות במקרא חז״ל, בספרות
 עט׳ ח, פרק בעיקר תשנ״ה, ירושלים הראשונים, צרפת חכמי גרוסמן, א׳ ; 74-48 עט׳

.564-561 עט׳ י. ופרק ,480-457
וראב״ע. רשב״ם מרגליות, 6
שלו. ההדגשה : 361 עמ׳ שם, 7
.366 עט׳ שם, 8



 רשב״ם, לפירוש בראשונה ראב״ע נתוודע הזדמנות באיזו השאלה, פתרון את
 ב׳איגרת לדעתו המצויים שונים ברמזים לתלות לפניו, כאחרים מרגליות, מבקש

.  הביאו ״אשר על ראב״ע כלפי השבת כביכול, טוענת, האיגרת בפתח השבת׳
 השבת׳׳; את לחלל כתוב ושם התורה, פירושי ספרים ביתך אל אתמול תלמידיך
 כבוד בעבור מתניך תאזור ״ואתה חרמה: במאבק כנגדם לפתוח ממנו ותביעתה

 ראב״ע איש״. פני תשא ולא השבת, אויבי עם התורה מלחמת להלחם השבת
 והנה הלבנה, אור אל הספרים חוצה ״ואוציא התלונה: את לבדוק חש המזועזע

)בר׳ ויהי ערב ׳ויהי פירוש כתוב שם  שני יום בקר היה כאשר — ה( א, בקר׳
 פני תשא ״ולא ההתראה 9היום״. אחר הולך הלילה כי ;שלם אחד יום עלה

 ומכובדת! ידועה אישיות המעלה, אדם הוא זה פירוש של שבעליו מרמזת איש״
 מופיע בידינו הנקוטה חז׳׳ל קבלת את הנוגד שהביאור העובדה בצירוף זה, ודבר

 שרשב״ם לקביעה, מקום החוקרים מרבית לדעת מניח אתר, על רשב״ם בפירוש
 והיות 10ובעליו. זה הרסני ביאור כלפי ראב״ע של העזה להתקפתו היעד הוא

 11תתקי׳׳ט, בשנת ?( האי׳׳)לונדון מערי ״באחת מחברה, לעדות נכתבה, שהאיגרת
 לאנגליה, מצרפת הגירתו עם עת, שבאותה להסיק — מרגליות לדברי — ניתן

12לתורה. רשב״ם של לפירושו בראשונה ראב״ע נחשף

כ

 זו מסקנה על מערער אחר, לנושא מוקדש שעיקרו במאמר סימון, א׳ פרופ׳
 המחייב ממנה, המשתמע הכרונולוגי ההיבט על מצביע הוא 13שונים. בטיעונים

שאינו מה השבת, איגרת של לכתיבתה מאוחר לתורה הארוך הפירוש שחיבור

 : 174-158 עט׳ )תקצ״ט(, ד חמד כרם שד״ל, בידי לראשונה נתפרסמה השבת׳ ׳אגרת 9
Transactions o בתוך פרידלנדר, מ׳ בידי (T יכתב פי )על ושנית f the Jewish Historical

75- 61 .Society o f England, Vol. n, London 1894/5, pp. בקובץ גם כלולה האגרת פתיחת 
 בשל .135-134 עט׳ ,1985 אביב ותל יורק ניו עזרא, אבן אברהפ ילקוט לוין, י׳ שהוציא
זו. אחרונה מהדורה פי על דלהלן המובאות צוינו זמינותה

.367-366 עט׳ וראב״ע, רשב״ם מרגליות, 10
 שבת, ליל בחצי עשרה, ותשע מאות ותשע אלפים ארבעת ״בשנת שלאגרת: בפרולוג כך 11

 עזרא, אבן הנקרא הספרדי אברהם ואני [,1158 בדצמבר 6 ]= טבת לחודש עשר בארבעה
.אנגליה[ ]= הארץ׳ ׳קצה הנקרא האי מעת אחת בעיר הייתי .  עומד והנה בחלום ואראה .
 אליך ששלחה האגרת זאת קח אלי: ויאמר ויען חתומה, אגרת ובידו גבר כמראה לנגדי

 להלן ראה האגרת של המדויק חיבורה ולמקום ״pהא ״קצה לכינוי (.134 )עט׳ השבת״
.57 הערה

.369 עט׳ וראב״ע, רשב״ם מרגליות, 12
. 134-131 עמ׳ הפרשנית, לדרכו סימון, 13



 כמו שבאיגרת, סגנוניות לעובדות פרידלנדר, בעקבות מפנה, הוא בנוסף מקובל.
 הריבוי ובצורת באנונימיות מסוכן ביאור אותו של למקורו העקיבה ההתייחסות

 הביאור את ]= אותו הכותב ״הסופר כלפי המופנית הנמרצת הקללה וכן :ספרים
 כדי בהם שיש שאפשר פרטים בשמו, לנקוב בלא התורה״ בפירוש האמור[

 ביאור קובצי בלבד, אקלקטיים אוספים עמדו ראב״ע של עיניו שלנגד ללמד
 ולא רשב״ם, משל גם ובהם ומגוונים, שונים ממקורות תלמידיו בידי שנלקטו

14ומגובש. מעוצב ספציפי, פרשני חיבור
 — פנימיות״ ״ראיות מכנה שהוא למה בביקורתו סימון מייחם משקל יתר
 לפירושו זיקתן ובירור מרגליות הצביע שעליהן המובאות של הענייני הניתוח

 חיבור בעת כי הבדיקה, ממצאי הערכת את לשלול יש לדעתו רשב״ם. של
 מכוחן וזאת ראב״ע, לפני מונח רשב״ם פירוש היה לשמות הארוך הפירוש

 ולכך ראיה: ראינו״ ״לא שאין האחת, עקרוניות. מתודיות טענות שתי של
 בה אין רשב״ם פירוש מתוך אלא לנו מוכרים אינם מסוימים שביאורים העובדה

 שעמדו שונים חיבורים על אנו יודעים שכן מקורם, על בוודאות להורות כדי
 הסיכון למידת כהוכחה מאתנו. אבדו השנים ושברבות ראב״ע של לרשותו
 מבין שתיים של לפסילתן סימון מביא מרגליות של החשיבה בדרך הטמונה

 לא הארוך, בפירושו בדבריו שראב״ע, המשכנעת בקביעה ראיות שבע אותן
15הקצר. בפירושו עצמו הוא שהציע מהביאור בו לחזור אלא נתכוון

 הראוי מן כן ושעל המצומצם, לדיון מעבר אל חורג שעניינה השנייה, הטענה
 להוכיח מנת ״על הכותב: של בלשונו תובא הרחבה, ביתר אליה להתייחס
. בידי מצוי היה אמנם לתורה הרשב״ם שפירוש  להצביע הדין מן הראב״ע..

 של בהעדרם בלבד. עניינית־מטריאלית ולא ספרותית־סגנונית התייחסות על
 הכיר שהראב״ע היותר לכל להוכיח ]ניתן[ לשון... זכרי ושל ישירות מובאות

 אותם שראה דווקא לאו אבל מסוימים, לכתובים הרשב״ם של ביאוריו את
זיקה של בקיומה המצדד את המחייבת התביעה לדעתנו 16במקורם״. ככתיבתם

x עט׳ רשב״ם, פירוש רודן, וראה 131 עט׳ שם, 14 x x i: הנ״ל r s b m (,1 הערה )לעיל 
 יוסף ר׳ ״פירוש יפת, ש׳ ראה הליקוט מחברות תופעת על .5 ,4 והערות 76-75 עט׳
 מקרא עיוני הביניים״, בימי קומפילטוריים פירושים של ולתפוצתם לדמותם לאיוב: קרא

 בעיקר ואילך, 195 עמ׳ תשנ״ג, גן רמת גושן־גוטשטיין, למ׳’הזכרון ספר ג: ופרשנות
216-213.

 לשמות הארוך מהפירוש הן שהופרכו הראיות .133-132 עט׳ הפרשנית, לדרכו סימץ, 15
ט. כה, י: ד,

 הספרותית ליצירה ככינוי פירוש, — הכותב שנוקט המבחין למינוח לב שים .133 עט׳ שם, 16
הפסוק. של המצומצמת ליחידה המתייחם ביאור, לעומת המגובשת,



 ישירות ״מובאות ולזהות ספרותית־סגנונית״ ״התייחסות לאתר פירושים, שני בין
 ליצירה הקשור בכל ביותר מופלגת מצטרף, כטיעון באה שהיא אף לשון״, וזכרי
 על מקפיד שאינו כמי ידוע ראב״ע בפרט. לראב״ע ובנוגע בכלל, הביניים בימי

 שכנוהג משום אם מקורם, בציון והן עצמם לדברים באשר הן מדויק, ציטוט
 17טפל, הניסוח וצורת עיקר העניין שמהות בהנחה לנחוץ בזאת ראה לא התקופה

 הספרותיים ממקורותיו מאונם ניתוק לידי שהביאוהו חייו, תהפוכות עקב ואם
18בו. בגד לעתים הטבע, כדרך וזה, זכרונו, על להישען ואילצוהו

 הנותרות הראיות חמש מבין שלוש ונבחן נשוב הבה כוונתנו להבהרת
השניים. פירושי בין חבויה זיקה של לקיומה כהוכחה מרגליות נסמך שעליהן

 הסמים״ ולקטורת המשחה לשמן ״בשמים ו: כה, שמות א.
ראב״ע רשב״ם

הדור חכמי אמרו
הפוך! — הסמים״ ״ולקטורת טעם כי כלומר הסמים״, ״ולקטורת

קטורת. בעבור הסמים הוא: וכן סמים; הביאו קטורת לצורך
לך ״קח בקטורת: כדכתיב
תשא״. ב״כי — סמים״

.כן אם . בעיני... והנכון .

 בהקדמתו ראב״ע מעמידנו המקרא, בלשון גם לדעתו הנוהג זה, ספרותי עיקרון על 17
 כל משפט כן על כנשמות. הם והטעמים כגופות הם המלות כי ״ודע, הדיברות: לעשרת

 שוות שהן אחר המלות משנוי חוששים ואינם הטעמים, שישמרו לשון בכל החכמים
בביאוריו, רבות פעמים חוזר הוא הניסוח״ ב״חירות הדוגל הספרותי העיקרון על בטעמן״.

(.85 ׳עמ ,1984 ירושלים אלוני, מהדורת דקדוק, יסוד למשל, הלשון)ראה, בחיבורי וכן
 את לצטט ראב״ע של ״דרכו כי (,150 הערה 133 ׳עמ הפרשנית, סימון)לדרכו ציין וכבר
פאראפרסטי״. באורח כתובים, ואף זולתו, דברי

 שהיה מקום ״בכל כדלקמן: ראב״ע של עבודתו דרך את מתאר (,9 הערה )לעיל שד״ל 18
 ומוסיף והלשון, הסדר מחליף והיה חדשים, וספרים חדשים פירושים מחבר היה הולך
 נחפז והוא ההשקפה, בתחילת ובמחשבתו בזכרונו עולים הדברים שהיו מה כפי וגורע
 ואפילו שכתב, מה וקורא חוזר היה לא הרותח, מזגו מפני ואם הצורך, מפני אם מאד

(.133 >עמ׳ זכרונו״ על נשען היה אך בספר אותם מבקש היה לא מביא שהיה המקראות
 החמורה הביקורתית בגישה שבהערכתו)המשתלבת המגמתי מהפן להסתייג כמובן ניתן
 היחס בשאלת לעמיתיו שד״ל בין ״הויכוח ורגון, ש׳ ראה — ראב״ע כלפי שד״ל של

 ודאי הדברים אך ]בדפוס[(, איטליה ההשכלה״, תנועת של מעולמה כחלק לראב״ע,
 ציטוטים על בעל־פה. לצטט למנהגו ובאשר חיבוריו נכתבו שבה למהירות באשר תקפים
 שני הנ״ל, ובהערות: 137-135 עמ׳ (,3 הערה )לעיל גישות ארבע סימון, דאה שגויים
 לא ״ציטוט ערך העניינים, במפתח תשמ״ט, גן רמת א, כרך לתרי־עשר, ראב״ע פירושי

.52 והערה 37 ׳עמ לקוראיו, המפרש בין הנ״ל, ראה כן קודמיו(. דעות מדויק״)של



 של כסברתו בלבד, המשחה שמן לרקיחת לא ה״בשמים״ נדרשו ראב״ע לדעת
 — לטענתו — שמשתמע כפי הקטורת, במתכון כמרכיב גם אלא רשב״ם,
 מפנה הוא שאליה האמת״, ל״קבלת ובהתאם הכתוב של התחבירי מהמבנה
 אלא בא שאינו בציטוט דיוק יתר לתבוע אנו רשאים כלום 19דבריו. בהמשך

 גם חז״ל ומסורת הלשון פשט את נוגד בהיותו מתוכנו, עניינית הסתייגות לצורך
יחד?

ישראל״ וגבר ידו משה ירים כאשר ״והיה יא: יז, שם ב.
רשב״ם

 מלחמה: עורכי דרך שכן ישראל״, ״וגבר
 מתגברין, הן נסים הרמת שרואים זמן כל

ולהנצח. לנום רגילין מושלך וכשהוא

ראב״ע  
 אומרים יש
 — ידו הרמת כי

מה יעשה כאשר  במלח
 הנם. שבידו מי

כן... היה ואילו

 לדרך לעתים האופיינית הלשון באריכות עניין לראב״ע אין כאן שגם ברי
 מבקש הוא שממנה הדעה של תמציתית במסירה לו ודי רשב״ם, של הכתיבה

 מכיוון רק סמוי קשר של קיומו אפשרות על לערער סביר האם להסתייג.
למילותיו? הועתק לא דעה שלאותה שהנוסח

וכו׳ אחיך׳׳ אהרן הלא ויאמר במשה ה׳ אף ״ויחד יד: ד, שם ג.
רשב״ם  

 — במשה״ ה׳ אף ״ויחד
 רושם, עשה אף וחרון

הפשט, לפי
 ה ״ויפגשהו לפנינו: כאמור
, ויבקש כד(. המיתו״)להלן

ראב״ע  
— ״ויחר״
 הפסוק זה פירוש להיות חלילה

המיתו״. ״ויבקש
 אם המיתו שיבקש ראוי היה עתה כי

— הלך כאשר ולא ללכת, ממאן היה
אחרים; אמרו כאשר
לכתו?! בעת המיתו יבקש ולמה

בלעם לדבר דומה זה ואין בבלעם: וכן כט( לב, לבר׳ ])פי׳

ד. ירושלים לפרשנות, טעמים בין המקרא קוגוט, ש׳ ראה זו למחלוקתם 19 שנ׳׳  בפרק ת
 שהכרעתו המחבר לדעת המוכיחה ,57 דוגמה (,89-88 )עמ׳ 3.4 סעיף לרשב״ם, שיוחד

 התיבה בהיות רשב״ם, בדעת צ״ע עדיין )אמנם הטעמים מפיסוק הושפעה רשב״ם של
נסמך(. כצורת חרוקה, בלמ״ד מנוקדת ולקטורת



— הוא״ הולך כי ה׳ אף ״ויחר
וכו׳[ חיגר, ונעשה

כן... איננו יעקב דבר גם יעקב אצל כדפירשתי
ירכו. על צולע כשנעשה

 הכיר שראב״ע ברורה״)!( ״ראיה מרגליות, לדעת מספקת, שלפנינו ההשוואה
 בלעם״ מ״דבר המסתייגת בהפניה שכן בראשית, לספר רשב״ם פירוש את גם

 זה בהיסק ובצדק, נפקפק, אם גם אך 20וישלח. לפרשת לפירושו מרמז הוא
 ראב״ע את לשעבד ניתן האומנם ולתמוה: לשוב יש משה, לגבי באמור ונתמקד

 עניינית מפלוגתא המבצבצים זיקה להבזקי מעבר נוקשה, טקסטואלית למשמעת
זו?

 ״מובאות ולאיתור ספרותית־סגנונית״ ״התייחסות לזיהוי שלתביעה אמת
 להכריז הנחפזים בפני מתינות של סכר בהציבה רב, ערך לשון״ וזכרי ישירות

 גשרי המכוננים כנגד ובהתריעה מספק, ביסוס ללא והשפעות קשרים על
 ברי זאת עם (.Parallelomania) רעועה תשתית של יסודה על ורוח תרבות

 דאז, החיים ומתנאי ההיסטורית מהמציאות להתעלם מציע אינו בעליה שגם
 האופייניים הכתיבה בנוהגי ההתחשבות בחובת לפחת בכוונתו שאין ומובן

 המצטבר ומשקלן תקפותן בהערכת לפסוק בכוחו יהא שקול תמהיל לתקופה.
 — הקפיד לא המחבר אם אף עניינית, זיקה פניהן על המקיימות מקבילות של

המקור. בלשון דבקות על — כלשהו מאילוץ או עניין מחוסר

 הפנייה, בשעתו צורפה האמורה בבעיה לדיון שסופקה הראיות למסכת והנה,
 ראב״ע של ״הארוך״ לפירוש 21שזח״ה, בשם רוזין בראשונה הצביע שעליה

הפירוש(: האדמה״)בחלק משפחות כל בך ״ונבדכו הפסוק על ג, יב, לבראשית
רשב״ם  

 יד( כח, לבר׳ )בביאורו
 ומרכיב; מבריך לשון — ״ונברכו״

 משפחות במשפחתך יתערבו כלומר
הוא. רפי משקל שהרי האדמה,

ראב״ע  
 בספרו, אמר גדול חכם

 בך״ ״ונברכו כי
האילן. הברכת מגזרת

.8 והערה 361 עמ׳ וראב״ע, רשב״ם מרגליות, 20
.1 הערה XXXI עט׳ מבוא, רשב״ם, פירוש רתין, ראה 21



לך. לך בפר׳ פירשתיו וכבר
הזאת! בצרה הביאו מי ידעתי ולא אינו(. )ולפנינו

נפעל... מגזרת ״ונברכו״ רק

 ראב״ע לידי הגיע רשב״ם של שפירושו לדעה השותף — רוזין הסיק מכאן
 פירוש ספר בא ״אחרי כי — השבת מאיגרת כמשתמע באנגליה, שהותו בעת

 זה, לחיבור ראב״ע של ההערכה ובצורת בו״! לקרוא חדל לא ידו אל רשב״ם
 הכותב[ נשל ידו מתחת יצאה אשר ׳׳עדות רוזין ראה בספרו״, אמר גדול ״חכם

בעיניו״. ונכבד יקר רשב״ם פירוש היות על
 פרט — המובאה של שחשיבותה הרי בנקל, להכחשה ניתנת זו ש״עדות״ עם
 טיב בעיית לפתרון האפשרית בתרומתה — רשב״ם לביאור הזיקה גילוי לעצם

 שכנגדו הרע״ ״הבאור של מקורו ציון מאופן בשונה שכן, ראב״ע. של המידע
 — התורה״ פירושי ״ספרים סתמית: בלשון השבת באיגרת התקומם הוא

 ובדומה באיגרת, נסמך לא שראב״ע לקביעה סייע כזכור, אשר, מעורפל ניסוח
 — מהלכות שמועות קטעי על אלא לשמות, הארוך שבפירושו במובאות גם

 סדרת אותה על )הנמנה לבראשית הארוך מהפירוש במובאה האזכור צורת
 חיבור עם להיכרות לכאורה מרמזת בספרו״, אמר גדול ״חכם בנוסח 22פירוש!(,

 הביוגרפית העניינית, המבוכה את ומעצים שמוסיף מה ומגובש: ערוך כתוב,
23והביבליוגרפיה.

ד

 שהביאו לפדכות בנוסף מרגליות, של מסקנתו אחר להרהר יש אם והנה,
כשמועות ראב״ע של לידיעתו באו רשב״ם משל שביאורים לקבוע סימון את

 קיימת לבראשית שבארוך — הפירושים במבנה המהותי השוני )חרף לכך הנימוקים את 22
 ראה משניהם( בלול לשמות שהפירוש בעוד הביאור, לחלק הדקדוק חלק בין הפרדה

 ראב״ע באכר, ב״ז !21 והערה 11 עמ׳ הקדמה, (,4 הערה העבור)לעיל ספר שזח״ה, אצל
 פירוש פליישר, י״ל :23-22 ׳עמ תרצ״א, אביב תל רבינוביץ(, א״ז )תרגם המדקדק

עמ׳ בצרפת, ראב״ע הנ״ל, לח: ׳עמ מבוא, תרפ״ו, וינא לעזרא, משנה לשמות: ראב״ע
2 והערות 219 -1.

 מבקש במקורו, רשב״ם פירוש את הכיר לא ראב״ע כי בדעה כאמור הדוגל סימון, אמנם 23
=הדחוי ״הגזרון זו: ראיה של בערכה למעט  אמנם בא האילן( הברכת מגזרת ׳ונברכו׳ )

 כאן שגם בעליל להוכיח כדי לספרו כזאת בהתייחסות אין אך אתר, על הרשב״ם בפירוש
 בכוונתו (.154 הערה סוף ,134 עמ׳ הפרשנית, )לדרכו שבעל־פה״ שמועה אלא זו אין

 ייתכן ועדיין גופו, בחיבור אמצעי בלתי לעיון ניצחת ראיה זו בהתבטאות שאין לומר
שמיעה. בעדות שהמדובר



 אלו, אנונימיות מובאות של ״איכותן״ רקע על לא שזאת הרי בלבד, ולמקוטעין
 ביאורים מאותם חלק שלפחות מודים, הכול לכמותן. לב בשים בעיקר אלא

 כשלעצמו, הזעום שמספרם אלא 24הם; רשב״ם משל ראב״ע מתייחם שאליהם
 את ראב״ע הכיר לא עת שאותה לאשר כדי לדעתנו, בו, יש בלבד, תריסר כחצי

הספרותי. בגיבושו רשב״ם של הפרשני חיבורו
 די אין יצירות שתי בין מגעים של קיומם שלהוכחת ומוסכם, מקובל

 מפורשים, אזכורים מיפוי כדוגמת — ה״יש״ בסריקת ״חיובית״, בבדיקה
 נתונים כמסד — סמוי פולמוס של יעדו וחישוף מקבילים ביאורים ניתוח

ות ביסוס מספק.  לערוך מחייב יוצר של בספרייתו המצאי היקף בתיחום המסקנ
 האחר החיבור את הכיר אכן שהכותב בהנחה לאמור, ״שלילית״. בחינה גם

 כתוב ביאורי באותם אליו התייחס לא אפוא כיצד היקפו, ובמלוא במקורו
 — שהוא בעוד תגובה, לגרור הייתה אמורה הפרשנית ששיטתו מובהקים

 שהוכחה אמת 25שותק?! נמצא — אחרים במקרים כדרכו ושלא לאופיו בניגוד
ex silentio משלים, כטיעון יפה שכוחה ודאי אך מרובה, זהירות מטבעה טעונה 

ביקורת״. ״קבוצת של במעמד
 דומה קפדני ניפוי ולאחר שמות, לספר השניים פירושי על חזרנו זה לצורך

 מצפים שהיינו רשב״ם משל ביאורים של מבוטל לא מספר על להצביע שניתן
ואין. — ראב״ע מצד הסתייגות ולהבעת שוללת עמדה לנקיטת לגביהם

חשך״. וימש מצרים pא על חשך ויהי ידך... ״נטה כא: י, שמות א.
ך ׳״וימש רש״י: ש לילה... של מחשכו יותר חשך עליהם ויחשיך — ח

 הראיות חמש נותרו (,.15 הערה לעיל )ראה מרגליות של מהראיות שתיים שנגרעו לאחר 24
לקוראיו״, המפרש כין ״ראב״ע במאמרו סימון, ו. כה, כא; כ, יא: יז, א! ז, יד: ד, האלה:

 נראה אך ו(, כה, כא! כ, יא)!(! )ז, בלבד ראיות שלוש מאזכר ,62 והערה 41-40 עמ׳
 כמובן, יש, לאלו הראשון(. המ״מ ראה עין, בקפיצת )אפשר שם נשתבשה שהרשימה

ה. א, בר׳ — השבת אגרת נשוא את לצרף
 לארבעה ראב״ע של לפירושיו דומה ״שלילית״ בדיקה ביצע עצמו שמרגליות לציין יש 25

מסקנותיו, התבססו שעליו לשמות, הפירוש לגבי דווקא אך (,360-358 ׳עמ ספרים)שם,
 תשתית שבעיבוי הכורח על זה. חיוני ביקורת אמצעי מליישם הפלא, למרבה נמנע, הוא

 בנושא מחקר עבודת במהלך עת ביתר עמדתי השלילית הבחינה באמצעות הראיות
הבעיה: תדיר עלתה בה לתורה״, ראב״ע של בפירושיו פה שבעל התורה של ״מעמדה

 כנוגדת המתגלה עמדה הבעת אף או כלשהו, הלכתי מנושא ראב״ע של התעלמותו האם
 התעלמות בהן לראות שיש או במקורות, מספקת בקיאות בחוסר יסודן ההלכה, את

 )ראה שונים מכיוונים בעבר הדעת אליה ניתנה שכבר זו, ומביכה מהותית שאלה מכוונת.
 ויותחם בספרד החינוך סדרי בבירור שיוגדרו קודם הכרעה בת אינה (,31 הערה להלן

הפרשנית. במלאכתו ראב״ע את ששירת הידע מאגר במדויק



אל״ף״. חסרות הרבה תיבות לנו יש ויאמש; כמו ׳וימש׳
ך ׳״וימש :רשב״ם ש כמו...״ חשך, ויאמש — ח

לפירושם״. טעם אין והנה אל״ף... חסר הוא כי ״וי״א ראב״ע:

 כלפי מכוונת ראב״ע של בביקורתו המשמשת הרבים שלשון לשער היה ניתן
הדבר: כך שלא מרמז, האחר הביאור אולם בדעתם. המאוחדים ורשב״ם, רש״י

אלהים״. ה׳ מפני תיראון טרם כי ״ידעתי ל: ט, שם ב.
 ׳עדיין שבמקרא ׳טרם׳ כל וכן תיראון! לא עדיין — תיראון׳ ״׳טרם רש״י:

הוא״, לא׳
 תיראון״. לא עדיין כתרג׳ — תיראון׳ ״׳טרם :רשב״ם

 המלה וזו תיראון. לא כמו תיראון׳ ׳טרם כי שלמה, ר׳ ״אמר ראב״ע:
׳לא״׳. כמו ׳טרם׳ אין והנה חשב... כאשר נמצאת איננה

 בביאורו, לו חובר שרשב״ם אף רש״י, אל ראב״ע של הספציפית ההתייחסות
 מסתבר מכאן האחרון. של לפירושו מודע היה לא הנראה כפי שראב״ע מורה
 דוקא ולאו אחרים פרשנים עניינה הקודמת שבדוגמה הרומז האזכור כוונת שגם

26רשב״ם.
 ׳הפירוש חיבור שבעת ומלמד, שב ראב״ע משל נוספים ביאורים ניתוח

 לביאורים בהפניה נפתח ראב״ע. עיני לנגד רשב׳׳ם של פירושו עמד לא הארוך׳
והעניין. הלשון מתחום

הזה״. העם גם אתה גם תבל ׳׳נבל יח: יח, שם א.
 שפת איש ישמעו לא אשר שפתם שם ׳ונבלה כמו תבל׳ ״׳נבל רשב״ם:

)בר׳ ׳  בני לכמה להשיב מתגלגלת שלך לשון — ז( יא, רעהו
לשונם״. מתבלבלים הם וגם יחד, אדם

)תה׳ לא ׳ועלהו מגזרת — תבל׳ ״׳נבל ראב״ע:  נובלת ׳כאלה ג(, א, יבל׳
)יש׳  דרך ;עלה כנבול מעצמו שיפול — הטעם כי ל(, א, עליה׳

משל״.

 ביטוי זה בניב הרואה רש״י(, אצל גם )וכביאורו שראב״ע מתבקש לא האם
 הדו־עיצורי מהשורש נבל הפועל את הגוזרת הדעה כנגד יצא מושאל, ציורי

 הצעה אילו — דיבור / לשון — הנושא את להשלים כך עקב והנאלצת בל,
לו? מוכרת הייתה אכן זו ומיותרת דחוקה

זה. בביאור חבר לרש״י למצוא בידי עלה לא כה עד אמנם 26



שמלותם״. וכבסו ומחר היום וקדשתם העם אל ״לך י: יט, שם ב.
בשר׳ ואכלתם למחר ׳התקדשו כמו הזמנה, לשון — ״׳וקדשתם׳ רשב״ם:

יח(״. יא, >במ׳
. ׳וכבסו זה על ויורה במים; שירחצו ׳וקדשתם׳ ״וטעם ראב״ע: שמלותם״׳

 היה לא כלום ביקורת, של עמום הד ראב״ע בדברי לזהות כמדומה שניתן אף
 ומקורו רש״י, אצל כבר )שכמותו רשב״ם של ביאורו כנגד בגלוי לצאת מקום

הכתוב? של המידי מההקשר לדעתו חורג בהיותו בתרגום(,
 ראב״ע עצמו הכפיף כידוע ההלכה. מתחום בביאורים כמובן, יש, עניין יתר
 את ליישב מתמדת בחתירה חז״ל, של ההלכתית לקבלה הפרשנית בדרכו

 בגדר הדברים שאין כל המקראות, של הפילולוגי הפשט עם קביעותיהם
27גרידא. אסמכתא

לתורה: לפירושיו ההקדמות בשתי מצהיר הוא זו עקרונית מחויבות על

 לפסוקים טעמים שני מצאנו אם / ובחוקים ובתורות במשפטים רק
— צדיקים כולם שהיו / המעתיקים כדברי האחד והטעם

חזקים בידים ספק בלי אמיתם על נשען
החמישית״(. ״הדרך הקצר, לפירוש ההקדמה )מתוך

 ההלכתיות מההכרעות סטייה כל מפני בחריפות מתריע אף הוא האחרת בהקדמה
חז״ל: במסורת שהתגבשו כפי

/ קדמונינו על אסמוך ובחוקים במצוות רק
.לשוננו דקדוק אתקן דבריהם וכפי . . 

 לשוני יד לשלוח / לקוני מחטוא לי וחלילה
/ ומעשיהם בחכמתם ונכבדים הרבים נגד

אחריהם. הבאים הדורות חכמי מכל
/ נפשו חומם חוטאם כל כי

בראשו. דמו — חוצה מדבריהם והיוצא

 כלל, אומר ״ואני ח: כא, לשמות הקצר בפירושו הבא המתודולוגי ההיגד למשל, ראה, 27
ידעוהו! — והעיקר אסמכתא, כדמות חכמינו ששמום ידועים מקומות בתורה לנו יש כי

 את יירש שהאיש במסורת[ ]= בהעתקה ידוע היה כי יא(, כז, >במ׳ אותה׳ ׳וירש כמו
 כמשמעו שהוא הפסוק פירוש ידע ישראל כל כי זכר, כמו להיות הפסוק זה ודרשו אשתו,

 סטנדרטית ראיה קבלה״. דבר טעם בו והוסיפו כפשוטו, הוא שהפסוק והנכון ופשוטו...
ועוד. ברורה״, ל״שפה בפתיחה הרביעית(, הארוך)הדרך לפירוש בהקדמתו גם המופיעה



שאולה. חי וירד / הגולה מקהל יבדל והוא
— מצווה שם שאין בכתוב רק

לאחרונים או לראשונים שהם / הנכונים הפירושים אזכור
החמישית״(. ״הדרך הארוך, לפירוש ההקדמה )מתוך

 הקבלה של המחייב ותוקפה מעמדה כלפי ראב״ע שמפגין הרבה הרגישות
 מתפשר הבלתי במאבקו גם הסתם מן הכרוכה רגישות 28הקדמונים, של ההלכתית
 שווה להשאר יוכל לא שהוא רב בביטחון לקבוע מתירה 29הקראית, בפרשנות

 הכתוב לפשט הפרשן של מחויבותו כי רשב״ם, של העקרונית גישתו כלפי נפש
30שבעל־פה. בתורה עוצבה שזו כפי להלכה לנאמנותו קודמת

 עצמאי נתיב רשב״ם סלל שבהם ההלכתיים בהקשרים שהביאורים היות
ברימוז: לנו די יהא קולמוסים, עליהם נשתברו וכבר וידועים, מוכרים

לעולם״. ועבדו במרצע, אזנו את אדוניו ״ורצע ו: כא, שמות א.
 שם ׳וישב בשמואל שנאמר כמו חייו; ימי כל — הפשט ״לפי רשב״ם:

כב(״. א, עולם׳)שמ״א עד
לעולם׳ ׳ועבדו וכן גדול. שיהיה זמן עד — עולם׳ עד שם ״׳וישב ראב״ע:

ממנו״. ארוך ישראל מועדי זמן שאץ יובל; של לזמנו —

 שאין על לתמוה יש עדיין פולמוסית, נימה חבויה ראב״ע שבדברי שאפשר אף
 של בפירושו הבא ההלכתית המסורת את בעליל הנוגד ביאור בגלוי תוקף הוא

31לו. מוכר היה אכן רשב׳׳ם שפירוש בהנחה וזה וסמכותי; חשוב פרשן

 לשמות הקצר בפירושו המשולב בהיגד ממצה בצורה מובעת זה בנושא שעמדתו דומה 28
 מידה[, באותה סבירים ]= שווים ויהיו מאזנים בכף הפירושים שני יעלו ״ואם כו: כא,

 במאמרו רייפמן י׳ ריכז זה בתחום ראב״ע של ההיגדים את האמת״. את הקבלה תכריע
 עיונים כתביו: בקובץ בעיניו״, ומיסדיה שבעל־פה התורה יקרת ״גודל )האפולוגטי!(

.111-104 עט׳ תשכ״ב, ירושלים הראב״ע, במשנת
 אבן ״אברהם וייס, פ״ר של מאמרו יוחד הרלוונטיים, בביאורים דיון לרבות זה, לפולמוס 29

ד : 134-121 עמ׳ ב)תש״ו(, : 53-35 עמ׳ א)תש״ד(, מלילה בהלכה״, והקראים עזרא -  ג
 הקראי החומר בניתוח בעיקר מרובה, השלמה טעון מחקרו אמנם .203-188 עמ׳ )תש״י(,

יז. סי׳ מילואים, ח, כרך שלמה, תורה כשר, מ״מ גם ראה לרשותנו. כיום העומד הרב
x עט׳ (,5 הערה )לעיל מבוא פוזננסקי, ראה שיטתו על 30 l i d - x l i: מפרשי מלמד, ע״צ 

 של ״דרכו טויטו, א׳ ;460-458 ׳עמ תשל״ה, ירושלים ושיטותיהם, דרכיהם המקרא:
 הפתוחה האוניברסיטה מחקרי מלאת: התורה״, של ההלכי לחלק בפירושו רשב״ם

 ״שיטתו הנ״ל, :288-275 ׳as תשמ״ד, אביב תל ב, כרך ובתרבותו, ישראל בתולדות
 עט׳ הפרשנית, לדרכו סימץ, ראה כן .125 והערה 67 עט׳ (,5 הערה )לעיל הפרשנית...״

138-137.
היעדר שמא — ההלכה שמתחום ולאחרות זו לדוגמה באשר המתבקשת השאלה כלפי 31
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יגרע״. לא ועונתה כסותה שארה לו, יקח אחרת ״אם י: כא, שם ב.
׳מעוך״. לשון הפשט, לפי דירה בית — ׳״ועונתה׳ רשב״ם:
 על ׳ועונתה׳ ופי׳ דעתם... לפי וכמוהו דירתה, י״א ״׳ועונתה׳ ראב״ע:

דודים״. עת שהוא המשכב,

 אותם של שטיעוניהם העובדה ובעיקר הוויכוח, מתנהל שבה העניינית הרוח
 שבים רשב׳׳ם, בפירוש מצויים אינם ראב״ע יוצא שכנגדם אומרים״ ״יש

כלפיו. מכוון אינו שהפולמוס ומעידים
 את ששימש הכתוב כלפי רשב׳׳ם של המפורסמת לעמדתו באשר בו כיוצא

הלכותיה: ולפרטי התפילין למצוות כבסיס חז׳׳ל

ידך״. על לאות לך ״והיה ט: יג, שם ג.
 תמיד, לזכרון לך יהיה פשוטו עומק לפי — ידך׳ על ״׳לאות רשב״ם:

ידך״. על כתוב כאילו
 כי שאמרנו?[ הקדושים אבותינו על חולקין יש — לך׳ ״׳והיה ראב״ע:

)מש׳ וכו׳ לראשך׳ הם חן לוית ׳כי דרך על ׳ולזכרון׳ ׳לאות׳
 לבך לוח על ׳קשרם כמו ידך׳ על לאות ׳וקשרתם גם ט(; א,

 שגור שיהיה ולזכרוך? ׳לאות שיהיה ומהו ג(. ג, )שם תמיד׳
 כי נכונה, דרך זה ואין ממצרים׳. ה׳ הוציאך חזקה ביד ׳כי בפיך

, ׳משלי כתוב הספר בתחילת  הוא שהזכיר מה כל והנה שלמה׳
 הוא רק חלילה, משל, דרך שהוא בתורה כתוב ואין משל; דרך

כמשמעו בהיותו כי פשוטו, מידי נוציאנו לא כן על כמשמעו,

 ההלכה על אלא לו, מוכר היה לא רשב״ם של שפירושו בהכרח מעיד אינו הביקורת
 עדיין בהלכה ראב״ע של השליטה שמידת נאמר, אם די — ממנו שנתעלמה שאפשר

 לאמץ בוחר אמנם (137 ׳עמ הפרשנית, סימון)לדרכו יסודי. באופן לדעתנו נחקרה לא
 המצומצם היקפה על — לדבריו — המלמדות רייפמן, של !(המובהקות״) ״ראיותיו את
 )שם, ונרגשת״ ארוכה למחלוקת פסוק ״סוף בכך ורואה ההלכה, בספרות בקיאותו של

 ראם״, לא שראב״ע והמדרש ״התלמוד רייפמן, של למאמרו הנזקק כל אולם (.166 הערה
 15)ראיותיו דלות על לתמוה שלא יכול אינו ,93-89 ׳עמ (,28 הערה )לעיל עיונים

 ולדחות הדיון שטחיות את לבקר להלכה(, כלשהי נגיעה מהן )!( לשלוש ורק במספר,
 אף האחת, הערות. בשתי נסתפק היריעה קוצר מחמת האפולוגטית. הנמהרת, מסקנתו את
 הדגשות שאותן מצפים היינו לא האם ההלכה, ספרות מכמני בכל שלט לא ראב״ע אם

הפשט״ עומק / ״פשט הוא המוצע שהביאור רשב״ם, של הסוטים״ ב״ביאורים חוזרות
 האחרת, ההערה ההלכתי?! ההיבט את ולבדוק לחזור המחייבת כהתרעה ישמשו —

 )ההולך רס״ג של פירושו מתוך בהלכה ידיעותיו להשלמת האפשרות נבדקה לא עדיין
 בדעתי הגאונים. של אחרים כתבים לצד הכיר לבטח שאותו פירוש באחרונה(, ונחשף

בהכנה. כבר המצוי מאמר זו, ועקרונית נכבדה לסוגיה מיוחד מאמר אי״ה להקדיש



ב׳ ערלת את ׳ומלתם כמו הדעת, שקול מכחיש איננו ד ( ׳ לבבכם
לתקנו״. שנצטרך טז( י,

 לעדותו, מסתמכים, שעליהן משלי מספר הראיות הביקורת; של המתון אופייה
 הקרבה הרשב״ם: מפירוש והנעדרות הקדושים״ אבותינו על ״חולקין אותם
 מהשיטה ראב״ע של ההסתייגות לבין שלפנינו הטיעון דרך שבין הרבה

 לפירוש )בהקדמה התורה לפירוש ההקדמות בשתי המובעת האלגוריסטית
 מהצו הראיה ובשתיהן הראשונה״, ״הדרך בארוך, השלישית״, ״הדרך הקצר,

 האלגורי הביאור כנגד שהפולמוס והעובדה לבבכם״(; ערלת את ״ומלתם
 לא רשב״ם שפירוש ודאי חיבורו שבעת הקצר, בפירוש גם מתנהל הנדון לכתוב

 לדברים ש״בקצר״ הדברים בין כלשהו מהותי שינוי שניכר בלא לו, ידוע היה
 אין הארוך שבפירוש הפולמוס את שגם בעליל מוכיחים אלו כל — שב״ארוך״

32לראב״ע. מוכר היה לא שכאמור חיבור דשב״ם, של פירושו כלפי להפנות
 שבין ליחס זיקה בעלת היא אף נוספת, בדוגמה זו מסקנה לתמוך ניתן
:רשב״ם של פירושו לבין שניהם ובין הארוך, לפירוש הקצר הפירוש

לו״. יהיה והמת לבעליו, ישיב ״...כסף לד: כא, שם ד.
;למזיק יהיה שהמת הוא בדין דמיו כל שמשלם כיון הפשט, ״לפי :רשב׳׳ם

הוא״. דניזק נבילה פחת כי לניזק, פירשו חכמים אבל
 דמי שיתן אומרים יש — לבעליו׳ ישיב ״׳כסף הקצר: הפירוש ראב״ע,

 אל שב לו׳ יהיה ׳והמת כי אמרו והמעתיקים המת. ויקח הנופל,
האמת״. היא וזאת החמור... או השור בעל

 הנופל דמי שיתן — לבעליו׳ ישיב ״׳כסף הארוך: הפירוש
המת״. דמי ממנו שיפחות אחר חי, בהיותו

 רשב״ם שפירוש ודאי חיבורו שבעת הקצר, בפירושו שדווקא מעלה, ההשוואה
 של הפשט״ ״לפי הביאור את התואמת דעה עם ראב״ע מתפלמס לפניו, היה לא

מרגליות לדעת — היה כבר כתיבתו שבעת הארוך, שבפירושו בעוד רשב״ם!
 נוסף, אות פשט״. ״דרך מאותה מתעלם הוא עיניו, לנגד רשב״ם של חיבורו —

33ועיקר. כלל לו מוכר היה לא רשב״ם שפירוש

 בכור יוסף ר׳ בדברי האלגוריה נגד ״הפולמוס קמין, ש׳ ראה האלגורית הפרשנות לנושא 32
הנ״ל, )= 61 והערה 390-389 עמ׳ ג)תשמ״ד(, ישראל במחשבת ירושלים מחקרי שור״,

 של ״דרכו טויטו, ראה כן ובהערות(. 96-95 עט׳ תשנ״ב, ירושלים לנוצרים, יהודים בץ
 הערה )לעיל הראשונים צרפת חכמי גרוסמן, :288-287 עמ׳ (,30 הערה )לעיל רשב״ם״

אליגורית״. ״פרשנות ערך העניינים, מפתח (,5
העבדים״ כצאת תצא ״לא ו כא, לשמות רשב״ם של ביאוריו גם ראה ההלכתי בהקשר 33



 להגדרה במישרין הקשורה הבאה, הדוגמה היא מכול שהחשובה אפשר
 לכתיבת המזמן המניע כזכור, ששימש, הנושא — התורה״ ״יום של ההלכתית

: ׳איגרת השבת׳

לה״׳. היום שבת כי היום ״אכלוהו כה: טז, שם ה.
 חייב כי ואמרו הפסוק, זה בעבור השתבשו אמונה חסרי ׳׳רבים ראב״ע:

 ׳כי אמר משה כי אחריו. הבא והלילה השבת יום לשמור אדם
כג(. )פס׳ ׳מחר׳ אמר גם שעבר; הלילה ולא לה״ היום שבת

)בר׳ ויהי ערב ׳ויהי ופירשו  ראשון יום כי כרצונם, ה( א, בקר׳
נכונה׳׳... דברו ולא שני. יום בקר עד השלים לא

 אמונה״ ״חסרי של מיהותם לבירור רבה לב תשומת מייחד הנזכר, במאמר סימון,
 שבכתב, התורה של בתוקפה המודים כ״אנשים להגדרתו המתאפיינים אלו,
 גדרה את מפרשים הריהם פה שבעל התורה של תוקפה שלילת שמתוך אלא
 שכן הקראית, בכת שהמדובר האפשרות את פוסל הכותב ׳כרצונם״׳. השבת של

 שהמדובר סביר לא גם לדבריו עליהם; גם מקובלת הרבנים עמדת דידן בנידון
 בראיות לדעתו, הנראה משלה. להלכה בהתאם שנהגה ידועה יהודית בכת

 34הנוצרית. הפרשנות של מטיעוניה שנשתכנעו במומרים מאבק שלפנינו שונות,
 רשב״ם. ביאור כלפי מופנה אינו ראב״ע שמנהל שהפולמום ברי, כך, ובין כך בין

 של הפרשנית יצירתו הגיעה לא הארוך הפירוש שנתחבר שבשעה נוספת הוכחה
 שמקורם בודדים, ביאור בקטעי הסתכם ממנה ידע שראב״ע וכל לידיו, האחרון

ובאות. מהלכות בשמועות הנראה ככל

ה

 בישרנו מכבר לא חדשה. עדות זה לדיון לספק בכוחנו עתה יש השמחה למרבה
פירושו את המכיל קטע 35לתורה, ראב״ע של מפירושיו עלום קטע גילוי על

:והארוך( הקצר חינם״)וראב״ע ״ויצאה יא שם, !אתר( על והארוך הקצר ראב״ע )ופירושי
 )וראב״ע עמו״ אין ״בעליו יג כב, והארוך(; הקצר )וראב״ע השור״ יסקל ״סקל כח שם,

ואכמ״ל. והארוך(, הקצר
 עט׳ שם, ובסיכום, להכרעתו. הנימוקים את פורט הוא שם ,101 עט׳ הפרשנית, לדרכו 34

 של מטענותיה שנתרשמו מומרים אלא היו לא נגדם כאן יוצא שהראב״ע ״׳המינים׳ : 104
 ונתרשמו חכמים אמונת עול שפרקו אלה ״כלפי :106 בעמ׳ וחוזר הנוצרית״; הפרשנות

הנוצרי״. ה׳טוען׳ של השכנוע מכח
.41 הערה להלן ראה בשלמותה זו פירוש יחידת של לפרסומה שלישית. שיטה מונדשיין, 35



 המעיד קולופון מצוי בראשו מג. לו, — ד לב, בראשית וישלח, לפרשת ]האחר[
 בלונדרש הפרשות אלה פירוש ממנו שמעתי 36ממרויל יעקב ב״ר יוסף ״ואני

[Londres — ]החתימה: באה ובסיומו בלשוני״, וכתבתים פה, על לונדון 
 כאשר פירושה[ כתבתי ]= פירשתיה ואני החכם, לי פירש הפרשה ״זאת
 פירוש יחידת לשייך שיש קבענו ראשונית סקירה באותה הבינותי״. מפיו

 שפורסם ויחי, לפרשת ׳האחר׳ הפירוש גם משתייך שאליה ל״שיטה״ זו
 רק לא זאת 37שנה. ועשרים ממאה למעלה לפני פרידלנדר בידי לראשונה
 ליוסף והעיבוד הכתיבה את המייחם שבשניהם, הזהה הקולופון על בהסתמך
הצורני המבנה בשל אלא 38בלונדון, שהותו בעת מרבו ששמע מה פי על ממורויל

 בזיהויה וממילא העיר, שם של הנכון הכתיב לצורת באשר רבות בשעתו התחבטו החוקרים 36
 The intellectual בספרו רות, ס׳ לעומתו מודויל. גורס (65 ׳עמ ,Essays)פרידלנרר המדויק.

1949 Activities of Medieval English Jewry, London בספרו וכן ,1 הערה 20 עמ׳ A History 
1964 of the Jews in England, Oxford, גורם ,126 עמ׳ Moreil ומלאכתו ״ראב״ע פליישר 

 ומסכם: זו, בשאלה הוא אף מתלבט ]תרצ״א[(, ז החיים אוצר אנגליה״, pבא הספרותית
 ע׳ של הערתו )וראה בדיוק״ הזה המקום את לקבוע בידינו אץ שעדיין דבר, של ״כללו

 ,77 הערה 30 ׳עמ [,2 הערה ]לעיל העברית השירה תולדות שירמן, של לספרו פליישר
(מודויל העיר את המזהה אביו, דעת את המקיים !  ראה כן שבנורמנדיה(; Moudeviiie עם )

 אחרת קריאה המציע ,20 הערה 256 עמ׳ תשל״ח, ירושלים עזרא, אבן עניני מנחם, בן נ׳
 הכתיב צורת (.82 ׳עמ תשי״ד, ירושלים בווטיקן, ישראל מגנד הנ״ל, )והשווה שונה וזיהוי
 העתקתיו ממרוייל, יעקב בר׳ יוסף ״ואני באפילוג: החוזרת שלפנינו, היד בכתב הבאה

 חלק לרבות ראב״ע מפירוש נוספים יד בכתבי הבאה צורה — וכו׳ המחבר״ יד ממכתב
גולב, של בדעתו תומכת (55 הערה להלן תרי־עשר)ראה לפירוש הקולופון של היד מכתבי

 304 עמ׳ (,3 הערה )לעיל נורמנדיה יהודי על האנגלי ובספרו ,130 הערה 52 ׳עמ רואן,
עתיקה. אנגלית עיר ,Morville עם מזהה הוא שאותה מורויל, לגרוס שיש המוכיח ,12 הערה

 הארוך הפירוש בשולי שד״ל של הערתו וראה .68-65 עמ׳ ,Essays לספרו העברי בנספח 37
 ״השיטה .233 עמ׳ )תרי״ז(, ב נחמד אוצר מורטארה, מ׳ שפרסם לבראשית )המקוטע(

 וייזר, א׳ מהדורת לראב״ע, התורה פירושי בתוך שנית נדפסה ויחי לפרשת האחרת״
 בראשית תשמ״ד, ירושלים חיים, תורת במהדורת קצד-קצז: עמ׳ א, כרך ,1976 ירושלים

תש״ס. גן רמת ״הכתר״, במהדורת ובשלישית רצא-רצב: ׳עמ ב, כרך
 ממורויל)כצ״ל(, יעקב ב״ר יוסף ״אני :ויחי לפרשת ׳האחר׳ הפירוש שבראש בקולופון כך 38

 שם(. בלשוני״)פרידלנדר, וכתבתיה בלונדרש, הפרשה זאת פירוש החכם זה מפי שמעתי
 שיר חתימת כעדות מורא, יסוד הספר נכתב שעבורו כמי לנו ידוע זה תלמיד־תומך

 כהנא, )ראה ידו״ מתנת על יעקב בנו יוסף / ולידידו לאל בהשלימי ״אודה ההקדשה:
עמ׳ [,4 הערה ]לעיל Reime... תזין ואילך: 70 עמ׳ [,4 הערה ]לעיל הראב״ע חכמת

 ספרים לפני שלמד לנדיב ״חיברתיו ראב״ע: חושף זה מספרו השני בשער (.48 שיר ,77
 הוא כי ראיתיו כי במצוות, ספר לו לכתוב נפשי הוגעתי אותו אהבתי ומרוב לו, שחיברתי

 בחלק המופיע הקולופון מתוך גם לנו מוכר זה תלמיד מרבים״. ה׳ את וירא אמת איש
 שזח״ה, ראה כן (.55 בהערה להלן )מובא לתת־עשר ראב״ע פירוש של היד מכתבי

שאפשר ההשערה, את הבעתי בעבר .15 עמ׳ (,4 הערה )לעיל העבור לספר בהקדמתו



 ובקיומן הפרשה מכלל נבחרים בנושאים בהתמקדות המצטיין האחיד, והספרותי
 המשותפת הרעיונית המסגרת עקב ובעיקר דומות, לשון ותבניות התנסחויות של

המוכחת. העניינית והזיקה
 לפרשת הפירוש ליחידת כאמור החוברת וישלח, לפרשת זו פירוש ביחידת

ניהן)ואפשר הפרשיות שלוש של ביאוריהן כמסתבר ועמהן ויחי,  נוספות שבי
 שרידים רואים אנו — כה עד נתגלו לא שלדאבוננו ביאורים — עליהן(

 ״הפירוש לצד שלישית״, ״שיטה התורה! לפירוש ראב״ע של נוספת ל״שיטה״
 ״הפירוש ולצד (,1145) תתק״ה לשנת קודם שבאיטליה בלוקה שנכתב הקצר״

(ברואן שנתחבר הארוך׳ ?  אשר זו, ״שיטה״ (.1153)תתקי״ג בשנת שבצרפת )
 כאמור נתחברה הדולג, הפירוש לכנותה בחרנו שלה הייחודי המבנה בשל

 — !השבת׳ ׳איגרת גם כזכור נכתבה שבה במדינה, ולבטח בעיר, — בלונדון
 שנת לבין לאנגליה, ראב״ע של הגירתו מועד (,1157/8) תתקי״ז/ח שנת בין

39פטירתו. כשנת החוקרים מרבית על המקובלת (,1164)תתקכ״ד
 בהן שיש יחידה, מאותה מובאות כמה כללנו ראשוני מחקר אותו במסגרת

 מעמדה בקביעת ולסייע השלישית״ ״השיטה של אופייה להכרת לתרום כדי
 הפרשני חיבורו את בה לראות שיש שמסתבר ראב״ע, של יצירותיו כלל במערך

 זו ביאור יחידת של יחסה בשאלת גם במעט נגענו הזדמנות באותה האחרון.
 היחידה של המוקדם הפרסום עם עתה, •40רשב״ם. של פירושו אל וישלח לפרשת
היריעה. את להרחיב העת באה 41בשלמותה, הנדונה

 של מציאותם על מורה פרשה לאותה השניים פירושי בין שיטתית השוואה
 ואחרים לשון בסוגיות המתמקדים מהם בתוכנם, המקבילים ביאורים מספר

 למשל, למנות, ניתן הראשונה בקבוצה הכתוב. של הענייני בהיבט העוסקים
הבאים: הביאורים את

עתה״ עד ואחר לאמר... אותם ״ויצו ה: לב, בראשית א.
ראב״ע רשב״ם

— ״ואחר״ ואאחר! כמו — ׳׳ואחר״

 דנן)לכל לתלמיד היא יוסף״ ״ר׳ של בשמו ג יד, להושע ראב״ע של בפירושו שהמובאה
(.171-170 ׳עמ שלישית, שיטה מאמרי ראה זה

 עמי )תרפ״ח-תרפ״ט(, ב ומערב מזרח ראב״ע״, מת שנה ״באיזו פליישר, י״ל ראה 39
ה)תרפ״ח-תרפ״ט(, ספר קרית ז״ל״, עזרא אבן אברהם רבנו מת ״איפה הנ״ל, !255-245

ואילך. 126 עמ׳
.177-175 ׳עמ שלישית, שיטה 40
 מקרא בית מוקדם(״, אחרת׳)פרסום ׳שיטה וישלח: לפר׳ ראב״ע ״פירוש מונדשיין, א׳ 41

.223-200 עמ׳ )תש״ם(, מה



יז(, ח, ״אהב״)מש׳ כמו ב( א, יעקב״)מלא׳ את ״ואהב כמו:
ככה, ורבים — ״ואמר״ ״ואכל״, וכץ ואאהב. —

השרש. האל״ף לחסר יסוד. של אל״ף חסרוץ

: שם ב. ט -  האחת המחנה אל עשו יבוא אם ויאמר מחנות. לשני ״ויחץ... ח
לפליטה״ הנשאר המחנה והיה והכהו,

ראב״ע רשב״ם
״מחנה״ מחנות״. ״לשני הוא, נקבה לשון — האחת״ ״המחנה

ה״)תה׳ עלי תחנה ״אם כדכת׳  זכר לשון פעם — ג(; כז, מחנ
נקבה, לשון ופעם זכר. לשון — ״הנשאר״

 וחזק גדולה ״רוח כמו נקבה, פעמים זכר פעמים תיבות מצינו הרבה
ל״א — כג( יט, )בר׳ ״pהא על יצא ״השמש כמו יא(. יט, מאד״)מ

ונה ״ותך  עושה סערה ״רוח ח(; ד, השמש״)י
 באה גדולה ״ורוח — ח( קמח, דברו״)תה׳

יט(. א, ויגע״)איוב המדבר מעבר

תם ביאורים שבין מהדמיון אך  בהם וכיוצא אתר!( על ב״קצר״ גם אלו)שכמו
 רשב״ם בין אפשריות והשפעות סמויים קשרים על מאומה להסיק כמובן, אין,

 באורח — יגיעו אחיד פרשני קו שהנוקטים הוא טבעי אך שכן לראב״ע.
זהות. לתוצאות — תלוי ובלתי עצמאי

 הם אם ואף ענייניים, בביאורים גם ביטוי לידי לבוא עשוי הצפוי הדמיון
דוגמאות: בשתי ונסתפק דופן, ויוצאי ייחודיים

ישראל״. אלהי אל לו ויקרא מזבח, שם ״ויצב כ: לג, א.
ראב׳׳ע רשב״ם

שהצילני — ישראל״ אלהי ״אל
ו; ומעש לבן אלהים: — לו״ ״ויקרא מ

ככה, קרא המזבח שם יעקב. אלהי הוא האלהים כלומר,
 ״אליעזר״, אדם שם שקורין וכמו

הוא כי ״עמנואל״,
ישראל. אלוהי לעבודת כך, המזבח נקרא כן כמו

פשוטו. — שפירשתי וכמו

 השם קריאת נועדה שלרשב׳׳ם — ההבדל ועם ישדאל, השם בהוראת הניואנס עם
חידוש בגישתם שיש הרי התכלית, ציון מטרתה שלראב״ע בעוד העבר, להנצחת



 ׳אלהי קרוי שהמזבח ״לא רש״י: לדברי ההשוואה רקע על המתחדד משותף,
 הנם״. שם על המזבח שם קרא והצילו עמו הקב״ה שהיה שם על אלא ישראל/
 עם שלו הוויכוח )וראה ראב״ע ועמו לפשט, נאמנותו על ומצהיר השב רשב״ם,

 חרף — לעצמו אחד כל — נרתעים אינם טו< יז, לשמות הקצר בפירושו הגאון,
כמשמעו. הכתוב את מלבאר אונקלוס( הפטישיסטית)השווה הקונוטציה

 לקראתך״. הולך וגם עשו, אל אחיך אל ״באנו ז: לב, שם ב.
ראב״ע רשב״ם

 לו: אומרים כאילו בעיני נראה — עשו״ אל אחיך אל ״באנו
 ושלומך, דברך לו ונגד אחיך אל באנו אמרת; כאשר בעיניו חן ומצאת
 מאהבה, דבריך קבל והוא ששמח מתוך הוא, הנה ״וגם״

כן על אותך, לכבד בלבו חשב וגם אותך, ובאהבתו בביאתך,
 מאות וארבע לקראתך הולך ״וגם מאות וארבע לקראתך ״הולך

עמו״; איש לכבודך. — עמו״ איש
״וגם״. מלת כן על פשוטו. עיקר זהו

 לקראתך יוצא הוא הנה ״גם וכן:
שמ ושמח וראך ״) בו יד(. ד, ׳בל

 לאחיו. להרע עשו של בכוונתו כלל היה שלא דעים תמימי וראב״ע רשב״ם
 וחששו ידידות; של כמחווה לשמש נועדו איש״ מאות ״ארבע אותם אדרבה,

 מתקשה שהדעת זה לכאורה, תמוה, ביאור 42שווא. חשש אפוא היה יעקב של
 עשו את שזיהתה הטיפולוגית־מדרשית המורשת עקב הסתם מן לקבלו, בתחילה

 רשב״ם( אצל השניים)ובהדגשה של לשיטתם מוכרח 43הרשעה״, ל״אומה כסמל
 למגע כלשהי עדות ראשון, במבט החסרים, זהים ביאורים שוב הרי הפשט. דרך על

סמוי.

 חשש יעקב, של לדעתו( מוצדק החשש)הבלתי למניעי מתייחם אינו ראב״ע הקצר בפירושו 42
 הפגין ושאותו הצטיין שבו הרב הפיד הכוח על לנו הידוע לאור בייחוד פליאה המעורר

 באמצעות זאת מטעים הוא האחרת״ ב״שיטה אולם י(. כט, הגדולה״)בר׳ ״האבן את בגללו
 ששמע אף )= אעפ״כ — ״׳ויירא׳ הלב: לאומץ הזרוע כוח בץ המבחין פסיכולוגי ניתוח

 גבורה לו היה לא אבינו יעקב כי — מאד׳ יעקב ׳ויירא לו( לחלוק מבקש שעשו הכבוד על
מד שהוא חלש יש כי בכח. תקיף שהיה אע״פ פחד, כן על בלבו,  רק הגבורה אין כי בלב, ג

הוא״. ירא כי בלבו גבורה לו ואין ובזרועותיו, בידו בכח, תקיף דש בלב! אלא[ ]=
 ״אדונו״ פרק רוזנטאל, י׳ ראה והשתלשלותו, מקורו נצרות, — אדום — עשו הזיהוי על 43

 G. !296-280 ׳עמ ,1967 ירושלים א, ומקורות, מחקרים הנכרי״, מן ״רבית שבמאמרו
D. Cohen, "Esau as Symbol in Early Medieval Thought", in A. Altmann (ed.) Jewish 

19-48 .Medieval and Renaissance Studies, Cambridge, Mass. 1967, pp



 הנקוטה הדרך למול שלפנינו בפירוש ראב״ע של הטיעון דרך שהקבלת אלא
 הקצר בפירוש בו. לדון הראוי שמן הבדל על מצביעה הקצר בפירושו בידו

כדלקמן: כותב הוא ד לג, לבראשית

 דרך על כי 44משדים. לעתיקי הוא טוב — ״וישקהו״ נקודות על הדרש
׳ויבכו״)פס׳ והעד לאחיו, רע לעשות עשו חשב לא הפשט  כאשר ד(, ׳

ו)ראה עם יוסף עשה . מה, בר׳ אחי ) יד-טו

 כי זהה, יסוד הנחת ראב״ע אמנם מציג ה״שיטות״ שבשתי מעלה, ההשוואה
 מסתייע הוא הקצר שבפירושו בעוד שונות: בראיות אולם לטובה, התכוון עשו

 במפגש ושכמותה ההדדית, הכנה, ההתרגשות לעצמת כביטוי הבכי במוטיב
 התיבה חדשה: עדות על מצביע הוא האחרת״ שב״שיטה הרי לאחיו, יוסף שבין
 שבפירוש תיבה ;בבואה תגובת לכעין גומלין, ליחס המרמזת )הולך(״, ״וגם

 על בעליל עדיפה זו שהוכחה אף כלל, לב הפלא למרבה אליה נתן לא הקצר
45חברתה! פני

 בביאורו שחל המפנה את לתלות אין האם השאלה: ומתעוררת שבה עתה
 במה — וכו׳ בעיני״ ״נראה בהכרזה אף המרומז — השלישית״ ב״שיטה

? רשב״ם של לפירושו העכשווית מהתוודעותו כתוצאה לו שנתחדש

ו

 לפרשת ׳האחר׳ הפירוש ביחידת המופיעים ביאורים שני על להצביע ניתן ואכן
ספק. לכל מעבר לדעתנו היא רשב״ם לפירוש שזיקתם ביאורים וישלח,

 אלא לנשקו בא שלא מלמד עליו? נקוד ״למה ט: עח, רבה בראשית למדרש הכוונה 44
 מובא סט: פר׳ בהעלותך, ספרי והשווה :927 עמ׳ תיאודור-אלבק, )מהדורת לנשכו״

 להגדיר ראב״ע מבקש משדים״ לעתיקי הוא ״טוב ההיגד באמצעות אתר(. על רש״י אצל
 לפירושו שבהקדמה החמישית״ ״הדרך דידקטי)ראה כמדרש ומגמתו המדרש אופי את

 לתינוקות ״רק — והחסר המלא הכתיב לתופעת המסורת״ אנשי ל״טעמי באשר הקצר,
ואכמ״ל. הם״(, טובים טעמיהם

 — לקראתך׳ הולך ״׳וגם י ביותר הבסיסית ברמה זו לתיבה מתייחם הוא הקצר בפירושו 45
 כאמור, הוא, האחרת״ ב״שיטה ואילו גרידא; טכנית כפעולה בא״, שאתה לו שהוגד
 למותר ואחווה. שבאהבה הדדיות — עשו של בלבו למתרחש החצנה זו במילית חושף
 משקפת כמוך, וכמוהו לכבודך, — הולך גם של לו, החדשה האחרונה, שההוראה לציין

 עשויה הקצר בפירוש הבאה מהבכייה שהעדות בעוד במוקדם: שפרצה אחוואית רגשנות
 גם וראה המפגש. בעקבות בדיעבד, שהתעוררה שלומים מגמת על ללמד היותר לכל

.62 הערה להלן



ן הביאור  ההכנות על במסופר עוסק הראשוני( במחקרנו בקצרה האחד)שנדו
 ואת נשיו שתי את ויקח הוא, בלילה ״ויקם אחיו: עם למפגש קודם יעקב של

 את ויעבירם ויקחם יבק. מעבר את ויעבר ילדיו, עשר אחד ואת שפחותיו, שתי
, איש ויאבק לבדו, יעקב ויותר לו. אשר את ויעבר הנחל, לב ״) . עמו ה( כ - ג  כ

 לילה אותו לשוב ליעקב גרם מה בבעיה: מתלבט נוספים, כפרשנים ראב״ע,
לנהר. מעבר אל משפחתו כל את העביר שכבר לאחר עקבותיו, על

 אם לבקש באחרונה ״ושב בקצרה: זאת פוטר הוא כג לפסוק הקצר בפירושו
 לפסוק רש״י של בפירושו למובא בעיקרה דומה זו מאולצת הנחה כלום״. נשאר

 ע״א(. צא חולין עליהם״)ראה וחזר קטנים פכים ״שכח רבותינו: ממדרש כה
 לצדיקים ״מכאן הרעיוני: להיסק כתשתית זה ״שחזור״ משמש שבתלמוד אלא

. יותר ממונם עליהם שחביב  אפיק — בגזל״ ידיהם פושטין שאין לפי מגופם..
 בתכלית רחוק אך רש״י, של הפרשנית שיטתו את כדבעי הולם שאכן דידקטי

 להתנהגותו מייחם הוא האחרת״ ב״שיטה והנה ראב״ע. של החשיבה מדרך
לחלוטין: שונה מניע יעקב של התמוהה

עבר, ולא לבדו נותר והוא לו, אשר וכל וילדיו נשיו העביר לילה באותו
 את לחזק מלאכו שלח הנכבד והשם רחמים. לבקש להתבודד, רצה כי

(.213 ׳עמ אחרת, ולברכו)שיטה לבו

 הסבר הצגת לרבות 46הכתוב, של המידיים צרכיו בשלמות נענו שבכך עם אך
 יעקב של החששות להפגת אלוהית כהיענות — המלאך של הפלאית להתגלותו

)ביאור ו  בכך ראה לא המפרשים״(, ״רובי בשם י. פס׳ בקצר, גם הבא מאחי
 פולמוס, בעימותי מלבוא להימנע האחרת״ ב׳׳שיטה כמנהגו ושלא די. ראב״ע

חלופית: ביאור הצעת יתד, ובפירוט בחריפות, לשלול יוצא הוא

 כבר שהרי לו. אשר וכל וילדיו נשיו ולעזוב לברוח שרצה לפרש נכון ואין
מנחה, לו שישלח והודיעו ששלח, המלאכים ידי על בא שהוא הודיעו

אחרינו״ יעקב עבדך ״הנה כי לעבדיו וצוה המנחה לו שלח כן אחרי
 אחיו לעשו ויגרום לברוח, אחרת, מחשבה חשב יעקב ואיך ;כא( )פס׳

 אפו בחרון והנה הודיעו? אחר מפניו ברח אחיו כי בראותו אפו יחד כי
 ויחשוב חכם, שהיה יעקב, על לומר נכון אין כן על !המחנה כל יהרג

כזה. שטות

 בפילוסופיה כ׳ריכוז׳ ״התבודדות אידל, מ׳ ראה ראב״ע של במשנתו ההתבודדות מוטיב על 46
 ירושלים א, חלק פינם, לשלמה היובל ספר ז: ישראל במחשבת ירושלים מחקרי היהודית״,

.19 הערה 176 עמ׳ שלישית, שיטה במאמרי שהערתי ומה !44-41 עמ׳ תשמ״ח,



 מלחשוף ראב״ע נזהר הקצר״, ב״פירוש מקבילה לה שאין זו, ארוכה בפסקה
 של המחוספס בניסוח — ידו על המוגדר המוזר, הביאור של בעליו זהות את

 מגלה המעיין אך ב״שטות״. הגובל נכון״, ש״אינו כפירוש — השומע התלמיד
 הנה ״׳וגם בפירושו: הכותב רשב״ם, הוא הנוקבת הביקורת של שיעדה באחת

 שעכבו מפני לא אם אחרת, דרך בלילה לברוח יעקב שרצה לפי — אחרינו׳
 נתכוון — ההוא׳ בלילה ״׳ויקם להלן: ושוב כא(; לפסוק )ביאורו המלאך״

)פסוק בלילה״ הנחל עבר ולפיכך אחרת, דרך לברוח ׳ כו  בהמשך: וחוזר כג(; ו
 לעבור עוד היה שלא לו, אשר כל את שהעביר כלומר לבדו׳ יעקב ״׳ויותר

 עשו יפגשנו שלא אחרת דרך לברוח כי אחריהם, לעבור ורצה לבדו. הוא אלא
ן״)פסוק 47כה(. נתכו

 של בפירושו ראב״ע של הנחרצת ההסתייגות את הממקדת זו, קביעתנו
 ׳תזת את בתכוף מפתח רשב״ם סוגיה. שבאותה נוסף בפרט נתמכת רשב״ם,
 שלא עמו׳ — מלאך — ״׳ויאבק המלאך: עם להתכתשות כהסבר המנוסה׳

״)פס׳ יזיקהו שלא הק׳ של הבטחתו קיום ויראה לברוח, יוכל  ומכאן כה(; עשו
 לו׳ יכול לא כי ״׳וירא יעקב: בעד לעצור במגמה הירך כף לנקיעת הסיבה גם

 וכו׳ ׳ותקע״׳ — המלאך[ ]של כרחו בעל ולברוח לעבור ]יעקב[ ורצה המלאך,
 לקח כהפקת חוזרת אמונה חוסר הפגנת על כעונש הנקיעה סיבת כו(. )פס׳

והוא הבטיחו שהקב״ה לפי — ונצלע יעקב שלקה ״ומה הפרשה: בסיכום

 ניכר הבעה, בכישרון חונן לא זה שתלמיד הבולטת לעובדה שנוסף להעיר, המקום כאן 47
 מפי כביכול המובאת האחרונה שבפסקה דעתך, תן יתרה. בהבנה נתברך לא גם שהוא

 וכל וילדיו נשיו ולעזוב ]מעשו[ לברוח ״רצה שיעקב המפרש כנגד האחרון יוצא ראב״ע
 שקשה נבלה מעשה :הענפה משפחתו הפקרת במחיר אף עצמו הצלת קרי וכו׳, לו״ אשר

 ראב״ע שמעלה בטיעונים ואכן ליעקב. אותו לייחס יבקש כלשהו דעת שבר להאמין
 נפשי את ״אני בחינת החמורה, המוסרית הבעיה על כלל מעיר הוא אין זה ביאור להפרכת
 מה בין להפריד המחייב שחזור טעון שלפנינו שהמשפט ספק אין כן על אשר הצלתי״.

מזווים( בסוגריים סימנתי השגוי)שאותו העיבוד לבין לומר ראב״ע של בכוונתו שהיה
 וילדיו נשיו >ולעזוב לברוח שרצה לפרש נכון ״ואין הטועה: התלמיד של דעתו פרי
 שבין המחלוקת לנכון מתמקדת עתה וכו׳. בא״ שהוא הודיעו כבר שהרי לו<, אשר וכל

 זה תלמיד של הנמוכה שרמתו לציץ יש שבדבר. הטקטי ההיגיון בשאלת לרשב״ם ראב״ע
 לפרשת האחרת״ ״השיטה בחינת על בהסתמך ,Essays פרידלנדר, בידי כבר ״אובחנה״

 "The intellectual capacity of R. Yoseph to understand his master’s :האלה במילים ויחי,
interpretation was not great. No trace of the genius of Ibn Ezra can be discovered in 

"this fragmant בא הספרותית ומלאכתו ״ראב״ע במאמרו פליישר, (.204 )עמ׳p אנגליה״ 
 יסוד העמוק ספרו את עבורו חיבר שראב״ע מהעובדה מסיק ,74 עמ׳ (,36 הערה )לעיל
 ואוהב הגון, חכם ׳׳תלמיד עכ״פ היה זה שתלמיד הנלווים, ההקדשה דברי ומניתוח מורא,
 הנמוכה האינטלקטואלית ההערכה את לשנות כדי זה באפיון שאין ברי אך והישר״. הטוב

פרידלנדר. לו שהעניק



 ללכת, ממאנים או הק׳, ברצון שלא בדרך ההולכים בכל מצינו וכן :בורח היה
)פס׳ שנענשו״ ׳ כו כט(. ו
 נותרה שלא עד המלאך, על גבר כמעט יעקב כי רשב״ם, של היסוד הנחת

ראב״ע את היא אף מעוררת הירך, בכף פגיעה זולת בררה האחרון בידי
 מטעם ושוב שבהסתייגות, לתגובה — האחרת״ ב״שיטה הדיון בהמשך —

שבהיגיון:

פס׳ יכול לא כי ״וירא ״) להזיקו: בלי המלאך על השם מצוות כי כו( לו
 אשה לילוד שנאמר סובלת הדעת אין כי ולברכו. לבו את לחזק שלחו רק

אשור״ במחנה ויך ה׳ מלאך ״ויצא כת׳ והנה !השם מלאך כנגד שישר
 זה כל כי יריכו? בכף הזיקו למה כן אם לטעון: ואין לה(. יט, )מל״ב
 אשלחך ״לא אמר כן על ;היה מלאך כי לו שיתברר כדי השם במצות

)פס׳ פנים״ אל פנים אלהים ראיתי ״כי ועוד כז(, )פס׳ ברכתני״ אם כי
48(.לא

לפרטיה? הביקורת חצי שלוחים מי כנגד — לפקפוק מקום עדיין נותר האם
 ראב״ע הצטיין שבה הניצוח תאוות תם. לא עדיין השניים בין הוויכוח אך

 על־טבעית עצמה ייחוס השוללת — עמדתו את ומבצר מוסיף והוא גוברת,
 בניתוח הכתוב. מלשון בראיה — מעלה מלאכי כנגד אף ליעקב שעמדה
 אולם המפרשים״, ״רובי כנגד י, לג, הקצר, בפירוש גם )שעיקרו אופייני

 הפולמוס של וממבנהו מנימתו לחלוטין השונה וענייני ממוקד מצומצם, כדיון
 הוראה בידול על מצביע הוא רשב״ם של לביאורו חוזר וברימוז שלפנינו!(

שונות: יחס במילות מכוון בשימוש ביטוי לידי הבא

עלינו״)במ׳ תשתרר ״כי כמו ״על״, מילת יאמר חברו על איש בהשתרר
 אצל רק כב(. ט, שנים״)שופ׳ שלש ישראל על אבימלך ״וישר יג(, טז,

 להשתרר איש יוכל לא כי כז(, אלהים״)פס׳ עם שרית ״כי אמר המלאך
 איש יוכל ולא המלאכים עם שר אתה כי — הטעם רק המלאך. על

2 עמ׳ אחרת, )שיטה בפניך להתיצב 14.)49

בין הדוקה זיקה על כאמור, מורה, השניים של בביאוריהם שיטתי משווה עיון

 ביאורו גם ראה השניים שבין הכוחות״ שב״יחסי המהותי הפער בדבר ראב״ע של לטיעון 48
ת ״׳]מלאכיו[ כ: קג, לתהלים  והמלאך מפניהם. לעמוד בנברא יכולת אץ כי כח׳, גבו

להזיקו(״. )שלא היה מצווה — לו( יכול )ולא יעקב אל שבא
 סמנטיים: כמבחינים הצרכה ׳כללי נצר, נ׳ ראה בכללותה זו לשונית־פרשנית לגישה 49

.95-81 עמ׳ (,1997) להדסה שי ה: שבע באר אשל למקרא׳ ראב״ע של פרשנותו מדרכי



 ביאורו לבין האחרת״ ב״שיטה ראב״ע שמנהל והמפורט הרחב הביקורתי הדיון
 השבים לשון, זכרי מעין לזהות יתקשה לא אף שהמבקש דומה רשב״ם. של זה

 לנגד מונח רשב״ם פירוש כבר היה השלישית״ ״השיטה חיבור שבעת ומלמדים
עיניו.

ז

 במשמעות כידוע, נחלקים, הפרשנים נוספת. ראיה על זו מסקנה לסמוך ניתן
, שכם״ עיר שלם יעקב ״ויבא הכתוב )לג ׳ כו  מקום מניח הנתון הניסוח יח(. ו
 התיבה של התחבירית הפונקציה בהגדרת המותנות ביאור, אפשרויות לשתי
 מצב כתיאור ולחלופין שלם(, אל ויבוא )= מקום של פרטי עצם כשם שלם:

שלם(. כשהוא / בשלום ויבוא )=
— שלם׳ יעקב ׳״ויבא כדלקמן: כותב הראשונה, לאפשרות הנוטה רשב״ם,

)ראה בית ׳ותבאנה כמו ׳שלם׳, ששמה עיר אל  — שכם׳ ׳עיר יז(. א, רות לחם׳
 מקום בכל מצינו שלא הוא, טועה העיר שם ׳שכם׳ והמפרש שכם... של עירו
 ׳שלם׳ שמפרש מי וגם השם... אחרי נזכרת ה׳עיר׳ אלא ירושלים׳, ׳עיר ציון׳, ׳עיר

 כך; לדבר המקרא דרך שאין הפשט, לפי הוא טועה בממונו שלם בתורתו, שלם
!כן״? לכתוב הוצרך לעשו שנתן דורון מיעוט בשביל וכי צורך, מה וגם

 לשון הנדפס, הקצר, בפירושו נוקט השנייה, האפשרות את המאמץ ראב׳׳ע,
 בשלום שבא — והטעם התואר, שם שלם׳ יעקב ״׳ויבא ולקונית: תמציתית

50דינה״. מאורע לספר יחל עתה כי מאורע; שום לו אירע שלא
 מסתפק ראב״ע אין האחרת״ שב״שיטה הרי זה, ומדוד ענייני ביאור לעומת

החלופית: הדרך עם חשבון לבוא מחובתו רואה אלא דעתו, בהצעת

 שאמרו כמו בממונו, ולא בגופו לא הזק, בלי — שלם״ יעקב ״ויבא
 עד שלם בא כי הזכיר בתו, בעבור רעה לו נעשה שם כי ובעבור חכמים.

׳׳שלם״ כי :שלם היא 51שכם[ של עירו יעקב ויבא לפרש: ]ואין שכם. עיר

 ״׳אלהי כ: לפסוק בביאורו מובלע תואר, שם בשלם לראות יש כי לעמדתו חוזר רימוז 50
כנען״. ארץ אל שלם ובא בדרך, שהצילו ישראל׳

 הנגדי בטיעון נסתייעתי ההשלמה, לנוסח אשר מהעניין. מחויבת הסברה, שמן זו, השלמה 51
 לסיבה רומז בו, דייקתי אכן אם המוצע, הטקסטואלי השחזור דבריו. שבהמשך ראב״ע של

 (.homoioteleuton) הסופית שיווי עקב עין שבקפיצת טעות — ההשמטה של האפשרית
 בפסקה )כמו לפרש״ נכון ״ואץ היה ההסתייגות ביטוי של המקורי שהנוסח ייתכן אמנם

מינימלית. התערבות בטקסט להתערב בחרתי אך הקודמת(,



ן״)תה׳ ומעו׳ננתו[ סובו בשלם ״ויהי :׳שאמ כמו ירושלם, היא עו, בציו
(.216 ׳עמ שכם)שם, עליה משל ולא מירושלם, רחוק ושכם ג(,

 לדעתנו, היא, גם מכוונת הקצר, בפירוש מצויה אינה שכאמור זו, התנצחות
 ושגררה עת, אותה ראב״ע נתוודע שאליה הרשב״ם של הפרשנית עמדתו כלפי
 ראב״ע של הביאור יחידת את לפרק ביקשנו כ׳׳תרגיל״ נגד. לתגובת אותו

רשב״ם: שבפירוש הפסקאות לסדר בהתאמה מחדש ולהרכיבה

רשב״ם
 ששמה עיר אל — שלם״ יעקב ״ויבא

״שלם״,
 לחם״. בית ״ותבאנה כמו

 שכם, של עירו — שכם״ ״עיר
 האמורי מלך סיחון עיר חשבון ״כי כמו

היא״,
 החוי חמור בן שכם אותה ״וירא כדכ׳
הארץ״. נשיא

 ;הוא טועה העיר שם ״שכם״ והמפרש
 ״עיר ציון״, ״עיר מקום בכל מצינו שלא

 השם. אחרי נזכרת העיר אלא ירושלים״,
 לזכרון שמא שכם, היא זאת אם ואפילו
 שכם... שמה את שמו יעקב בני גבורת
 העיר. אנשי שהרגו גבורתם לזכרון

 ״שלם״ שמפרש מי וגם
 בממונו, שלם בתורתו, שלם

 הפשט; לפי הוא טועה
 כך. לדבר המקרא דרך שאין

צורך, מה וגם
 לעשו שנתן דורון מיעוט בשביל וכי

כן?! לכתוב הוצרך

ראב״ע

 יעקב ויבא לפרש: ]ואין
 ״שלם״, היא שכם[ של עירו

 ירושלם, היא ״שלם״ כי
 סוכו בשלם שאמ׳:״ויהי כמו

ון״)תה׳ ומעו׳  ג(. עו, בצי
 מירושלם, רחוק ושכם

שכם. עליה משל ולא

 הזק, בלי שלם״ יעקב ״ויבא
 בממונו, ולא בגופו לא

חכמים. שאמרו כמו

 רעה לו נעשה שם כי ובעבור
 בא כי הזכיר בתו, בעבור

שכם. עיר עד שלם

 מכוח רשב״ם ביאור של העניינית לסתירה שנוסף מורה, ההשוואה
 נתונים ובסיוע ירושלים, עם שלם את המזהה המקראית האונומסטיקה

 לשלטונו ירושלים של הכפפתה אפשרות את המונעים גאוגרפיים־היםטוריים
שהוא אמת מביאוריו. פרט לכל פרשנית חלופה להציב ראב״ע השכיל שכם, של



 בסמוי הופנו רשב״ם)שמעיקרא של מטיעוניו חלק רק במפורש להפריך מבקש
 שהיתר הבוטחת, הכרתו בשל הסתם מן זאת אך רש״י(, סבו, של פירושו כלפי
 — הפולמוס של יעדו לזיהוי באשר פנים, כל על 52התייחסות. מצריכים אינם

ספק. בו להטיל אין

מסקנות

 לבין רשב״ם של פירושו שבין היחס בדבר מרגליות עם הארוכה הידיינותו את
 ממש שאין כשם דבר, של ״סיכומו זו: באמירה סימון חותם ראב״ע של חיבוריו
 הקצר כתיבת בין הראב״ע של לידיו הגיע הרשב״ם של הכתוב שפירושו בסברה

 כללית מידיעה יותר משקפת השבת׳ ש׳אגרת לטעון גם אי־אפשד כך והארוך,
 העובדה ״ברם, מסיים: והוא אחד״. לפסוק הרשב״ם של ביאורו אודות ביותר

 בכלל ועד האיגרת לכתיבת עד שבכתב הרשב״ם פירוש את הכיר לא שהדאב״ע
 לבר׳ הרשב״ם מדברי קצרה שמובאה ההנחה את לשלול כדי כמובן, בה, אין
 שהניעה היא לביתו, הראב״ע תלמידי שהביאו בספרים כלולה שהיתה ,5 א,

 יום, בכל מתחדשים הפשטות זורם, הכול אך 53השבת״. להגנת לצאת אותו
בהנחות ושנסתייע מוכחת, כעובדה בשעתו שהוחזק מה על שנתייסד וה״סיכום״

 כמכוון שכם עיר הצירוף מתפיסת רשב״ם של מההסתייגות למעשה, מתעלם, ראב״ע 52
 העיר׳. X׳ אלא ׳,X ׳עיר הסדר את מקום״)במקרא( בכל מצינו ״לא שכן העיר, של לשמה
שושן״)אס׳ ״העיר מצאנו זאת עם אך כלל, דרך על נכון אמנם רשב״ם של זה טיעון

 שמש״ ״עיר יב(, ד, )דהי״א נחש״ ״עיר יג(, יט, )מל״ב ספרוים״ ״עיר טו(, ח, טו: ג,
 על ככינוי ולא העיד כשם שלפנינו הצירוף את גם מלבאר מניעה אין ולכן יד(, יט, )יהו׳

 של הנוספת לטענה אשר י(. כד, בר׳ נחור״, ״עיר )השווה בה הדר שם על או בעליה שם
 שלם בתורתו ״שלם — ׳שלם׳ חז״ל( דרש רש״י)בעקבות פירוש כלפי המופנית רשב״ם

 הרי כך״, לדבר המקרא דרך שאין הפשט, לפי הוא ״טועה זו הוראה שהמאמץ בממונו״,
 )שמסתבר ראב״ע שלכן שאפשר עוד מה להרתיע. כדי בה אין זו כוללנית הנחה שגם
 היזק״: בלי — ״שלם ביאור: תוספת שילב בתורתו״( ״שלם את השמיט במקרה שלא
מכן(. לאחר יעקב על שהתחוללה לרעה )כניגוד שלום עם שלמות של מיזוג

 יותר מאוחר במאמר אגב, שלי(. )ההדגשות 135-134 ׳עמ הפרשנית, לדרכו סימון, 53
 שראב״ע העובדה — אחר מכיוון השניים שבין האפשרי הקשר לשאלת סימץ נדרש

 מתייחס שאינו וכמעט ספרד, מתקופת הישנים יריביו עם להידיין ממשיך בפירושיו
 מדרכם מסתייג הוא לתורה פירושיו לשני ש״בהקדמות עובדה החדשה. שבסביבתו לאלה

 מבני לחלוטין כמעט ומתעלם הדרש, ובעלי הנוצרים, הקראים, הגאונים, של הפרשנית
 ורשב״ם״ קרא יוסף ר׳ רש״י, צרפת: צפון פרשני — אדום בארצות שלו העיקריים התחרות

 לפירושי התייחסותו מועטת כה מדוע ״אך להלן: ושוב (.39 עמ׳ לקוראיו״, המפרש )״בין
 ורשב״ם״? קרא יוסף כר׳ מובהקים פשט בעלי לגבי הגמורה שתיקתו תוסבר וכיצד רש״י,

בהם ראה שלא ראב״ע, של העליונות בתחושת זו התעלמות תולה ידו על המוצע הפתרון



 הנוסף השריד של מחשיפתו הנדרש עדכון טעון דאז, מהנתונים בדין שהתבקשו
האחרת״. מ״השיטה ■יי

 כזכור, הצביע, שעליהן לשמות הארוך שבפירוש האנונימיות המובאות קומץ
 בהן לראות אין אכן רשב״ם, פירוש עם ראב״ע של להיכרות כראיה מרגליות

 ובאות המהלכות שמועות — ״נודדים״ ביאורים של ידועה מתופעה חלק אלא
 שבעת בוודאות, לקבוע אף ניתן שנוכחנו כפי 54להכא. ומהתם להתם מהכא

 ראב״ע, לידי רשב״ם של חיבורו עדיין הגיע לא בצרפת הארוך הפירוש כתיבת
 המעוררים רשב״ם, של מביאוריו וכמה לכמה ביחס החוזרת שתיקתו כעדות
ואיננה. — מחאה לתגובת ציפייה רב בצדק בקורא

 את עושה הוא שבה לאנגליה, ראב״ע בהגיע משתנה זו מצב תמונת
 תורה לקנות הזוכה ממורויל, יוסף ר׳ של שולחנו על סמוך ימיו, שארית

 מורא׳, ׳יסוד העיוני הספר לחיבור המעורר היה הלה, משמע. תרתי מפיו,
בגיבוש — לאמוד קשה היקפו שאת — מסוים חלק נטל אף ולדבריו

 שמצא (24 הערה לעיל ראה )! המקומות ושלושת "... סימון: של בלשונו ראוי. יריב
 ביאורי את אנונימי באורח ראב״ע מפריך שבהם לשמות הארוך בפירוש מרגליות א׳

 עמדה בו. להתחשב הראוי שמן פשטי פרשן ראב״ע ראה לא בו שגם מעידים הרשב״ם,
וכו׳ ספרד״ חכמי של הבלעדית נחלתם הוא העברי שהדקדוק האיתנה הכרתו פרי — זו

 הרשב״ם של שחיבורו ברורות בראיות הוכיח עצמו שסימון מאחר אך (.41-40 עמ׳ )שם,
 אשר כנגדו. שיצא לצפות שאין הרי פירושיו, את שכתב בעת ראב״ע לידי עדיין בא לא

 רק פשט בספריו ״׳ואין מאמרי ראה רש״י, של פירושו כלפי — לכאורה — לשתיקתו
 מקרא עיוני לתורה״, רש״י לפירוש ראב״ע של ההתיחסות לדרך — אלף׳ מני אחד

.248-221 עמ׳ תש״ס, גן רמת סימון, לא׳ והוקרה ידידות מנחות ה: ופרשנות
 בין הקשרים לצרפת: ספרד ״בין גרוסמן, א׳ היתר, בין עיין, בכללותה התופעה על 54

מחקרים... גולה: אחר גלות צרפת״, קהילות לבין המוסלמית שבספרד ישראל קהילות
 שניתן אפשר .88-87 ובעיקר ואילך, 75 ׳עמ תשמ״ח, ירושלים ביינארט, לח׳ מוגשים
 בסוגיית קושייתו שבציטוט הלשון בחילופי ראב״ע מפי שמועה לגלגול דוגמה לראות

 בתוספות הבא הנוסח לבין השנה לראש בתוספות המוצע הנוסח בין השבת״, ״ממחרת
 בשמו המובא בהשוואת למצוא ניתן אחרות דוגמאות (.4 הערה לעיל לקידושין)ראה

 מאמרו ראה רשב״ם משל ביאורים גלגולי על גופם. פירושיו עם התוספות בעלי בקובצי
 גלגוליהם דרכי על הרהורים :לתורה רשב״ם של חדשים ״פירושים טויטו, א׳ של המאלף

תשנ״ו, ירושלים ארנד, למ׳ מוגשים ובחינוך במקרא מחקרים מקראות״, פירושי של
 החלים שונים מסוגים שינויים ביטוי לידי באים הנדון הביאורים באוסף ואילך. 87 עמ׳

 השם שינוי הבעלים: שם השכחת למשנהו: אחד מדרש מבית המתגלגלות בשמועות
 ועוד מרחיבות! תוספות לעומת תמציתי קיצור הפרשני! העיקרון השמטת בתוכן! ושינוי

 רשב״ם פירוש יפת, ש׳ עתה ראה ורשב״ם ראב״ע פירוש שבין היחס לשאלת )עי״ש(.
 לפירוש יחסו — ראב״ע מפתח, ראה )ועוד 20 הע׳ 52 ׳עמ תש״ם, ירושלים איוב, לספר

לה. מודה אני ואין רשב״ם(:



 מ״השיטה שרידים לנו הותיר כן כמו 55עשר; לתרי רבו פירוש של הסופי
 פרי אלו, במזכרים משותף. לימוד מסדר זיכרון כתרשומות לתורה, השלישית״

 משנה של ותצורה מהות לשון, בסממני המצטיינים דנן, יוסף ר׳ של קולמוסו
 הספרותי ועיצובם תוכנם ששפתם, ״הנדפסים״, מהפירושים )בהבדל אורלית

 נועדו שלא בהם ניכר ואשר שבכתב(, כתורה נתחברו שמלכתחילה מלמדים
 עלום פרשן כנגד היקף ורחבות חריפות התפלמסויות שתי כלולות 56לפרסום,

בוודאות. זהותו את חושפת רשב״ם של לחיבורו שההשוואה שם,
 של בפרולוג השזור האוטוביוגרפי המידע עם מאליה מצטלבת זו מסקנה

)שנתחברה, ׳איגרת  שצוטט (,57האי״ מערי ״באחת עת באותה כזכור, השבת׳
 ושם התורה, פירושי ספרים אתמול ביתך אל תלמידיך הביאו ״אשר לעיל:
רוחנו בעיני ולצפות לדמיון, דרור לקרוא הפתוי רב השבת״. את לחלל כתוב

 יד ממכתב העתקתיו ממורויל יעקב בר׳ יוסף ״ואני היד: מכתבי בחלק הבא בקולופון כך 55
 בעבור רק חיבורו. בעת לי פירש הוא כאשר לשונו, על פירוש קצת הוספתי גם המחבר,

ובסופו. הטור בראש נקודות בשתי הנוספים הטורים סימנתי — פירושי לשון שהוא
 המידע מפיו״. פירושי תוספת היא למלה מלה בין נקודות השתי שימצאו מקום ובכל

 והתלמיד: המחבר והמעתיק, הכותב שבין היחס בדבר רב עיץ טעץ בקולופון הכלול
 על באנגליה. רק או לתר״ע( הפירוש נתחבר )שבה בצרפת — היכרותם ראשית ובדבר

 של חלקו את לכמת ניתן לא ושוב מבחין, סימן אותו נעלם המסירה במהלך פנים כל
א, ולמלאכי ו א, לחגי ביאורו ראה עשר לתרי בפירוש.ראב״ע )לאינטרפולציות התלמיד

 אגב, .12 הערה 171 עמ׳ שלישית, שיטה ומאמרי ,209 ׳עמ ,Essays פרידלנדר, וראה יא(.
 שלנו. לנושא עניין אינן כנראה ט יב, טו! ג, לשמות הארוך שבפירוש המעתיק הערות
 בא כאן ״עד לבראשית, )המקוטע( הארוך הפירוש שבחתימת הסופר הערת גיסא מאידך
 של הביוגרפית לשאלה בהקשר עיון טעונה היא אף אחר״, בלשון ומלונדריא מצרפת

 שיש מציין בראשונה, זה פירוש שההדיר פרידלנדר, )אמנם למעלה. שהעלינו התלמיד,
 זו שאין אפשר אך [.64 ׳עמ ]שם, !בו מצויות אינן האחרונות המילים ששלוש יד כתב
וצ״ע.( ;הבעיה ליישוב מכוונת השמטה אלא

 עצמו על ראב״ע מטיל שבו הקצר, הפירוש בין בהתבטאויות השוני על בהסתמך זאת 56
 שנועדה האחרת״, ב״שיטה החופשית ההתנסחות לבין פנימית״, ״צנזורה של משמעת

 שמחברם הפירושים מיתר בשונה אישי, לשימוש סתרים, מגילת מעין לשמש הנראה כפי
 : 178-177 עמ׳ שלישית, שיטה במאמרי לכך רמזתי בהמון. להפצה מלכתחילה הועידם

 ראב״ע של האניגמטי מסגנונו ידום׳: והמשכיל סוד לו ״׳יש במאמרי זה בנושא והרחבתי
אישיותו״)בדפוס(. להערכת ועד

 למשל, בלונדון)וראה, שהמדובר סביר בשמה. נתפרשה לא האיגרת נתחברה שבה העיר 57
 אור מיכל, חיים ר׳ )וראה נחרצת ראיה לכך אין אך (,133 עמ׳ הפרשנית, לדרכו סימון,
 לראב״ע, הטעמים בספר גם )הבא הארץ קצה השם (.72 עמ׳ תשכ״ה, ירושלים החיים,

 Angulus Terrae;הצרפתי בשם יסודו לאנגליה ככינוי (65 ׳עמ תשי״א, פליישר, מהדורת
Angleterre פרשנו מוסר וכן סד(. כח, בדברים הכתוב בעקבות )אפשר לעברית בתרגומו 

 רדום בעיר היה בתורה החכם זה חבור תחילת כי אצלנו ״ומבואר מתתיה: בן אליעזר ר׳
(.24 עמ׳ רואן, גולב, אצל )מובא ״pהא קצה שהוא לאנגליטירא סמוך



 בו לגלות נחרד וזה רשב״ם, של חיבורו את לרבו הממציא בתלמיד־הפטרון
 בעליו של המפורסמת בזהות המגובה — החמור שתוכנו הרע״, ״הפירוש את

 של והנסערת הבהולה לכתיבה raison d’etre משמש — בסמכותו ומתוקף
 בנחרצות להתעמת ממשיך שראב״ע עובדה אך כאץ, אין אמנם ראיה 58האיגרת.

 חיבור, מאותו נוספים ביאורים כנגד מיטיבו, עם בצוותא הלי'מוד במהלך רבה
59בראשונה. עתה פוגש הוא שבו

 מתאפיינת האחרת״ ״השיטה גם שבעל־פה, שיעור של כדרכו כי, דעתך תן
מקום לכאורה בה היה שלא שוודאי כפי 60חלופיות, ביאור הצעות בהיעדר

 שראב״ע מוכיחה, שבאגרת, הטיעון דרכי שבחינת טוען (136-135 עמ׳ סימון)שם, אמנם 58
משמועה, רק אלא לפרטיו, כצורתו ה א, לבראשית רשב״ם של פירושו את הכיר לא

 רשב״ם, אצל כלל מצויות שאינן ראיות כנגד בהשגותיו מתמודד שהוא עובדה שכן
 דומה אך )עי״ש(. ביאורו של הפרשניים מהיתרונות מתרשם הוא אין גיסא ומאידך

 המערכה את מכוון ראב״ע עצמו, הכותב שמציין כפי שכן, הכרח, בכך לראות שאין
 שראב״ע בעת בעוז שפרצה מערכה שונים, ממקורות בתודעתו שנתקבצו שיטות כנגד
 עובדה מסוכנת, תפיסה לאותה חבר רשב״ם שגם — ראשון ממקור ולדברינו — נוכח

 המאמץ ריכוז רשב״ם. של הרם מעמדו נוכח עליה להבליג היה יכול לא כבר שראב״ע
רשב״ם, בידי המגובה הרסנית מעשית השלכה בעלת עמדה של בדחייתה האינטלקטואלי

היתרונות על האפיל היהדות, של המרכזיים היסודות אחד את לזעזע כדי בה שהיה כזו
ביודעין. להעלימם נתכוון אף ואולי זה שבביאור המסוימים התאורטיים »

 מפעלם בתיאור אורבך א״א כבר עמד לאנגליה צרפת שבק ההדוקים התרבותיים הקשרים על 59
 הביאו מיואני, טוב יום ור׳ מאורליינש יעקב ר׳ תם, רבנו של ״תלמידיו התוספות: בעלי של
 תפארת הגירוש״, מלפני אנגליה חכמי של )״מתורתם האי׳״ ל׳ארץ הגדול רבם תורת את

 אנגליה, שחכמי ״ברור ולהלן: (:1 עמ׳ תשכ״ז, לונדון ברודי, לישראל היובל ספר ישראל:
 לדבריהם כיסוד הניחו מתלמידיהם, גם והיו בצרפת חבריהם עם אמיצים בקשרים שעמדו

 של מחידושיהם מעט לא בחיבורים נשמר וכך מתוכם, והעתיקו וחיבוריהם תוספותיהם את
 שאין ברי ואילך(. 493 עמ׳ [3 הערה ]לעיל התוספות, בעלי והנ״ל, :3 עמ׳ הצרפתים״)שם,

 הפירושים נדידת לבין התלמוד ופירושי הלכה בענייני מסורות גלגולי בין זה, בהקשר לחלק,
 של התורה לפירוש הסתם מן אירע תם רבנו של ההלכית תורתו עם היה ואשר למקרא,

 עמד אחת תרבותית יחידה עת באותה אלה ארץ חבלי שני היות על רשב״ם. הבכור אחיו
 של שלוחה למעשה שהיתה אנגליה, ״ארץ־האי, נחרצות: פוסק והוא סולוביצ׳יק, ח׳ גם

 ישראל בתולדות וחברה תרבות חסידים׳״, ׳ספר של חיבורו הצרפתית״)״לתארוך התרבות
(.386 עמ׳ תשמ״ט, ירושלים ששון, בן ח״ה ספר הביניים: בימי

 במגמה פה, שבעל הוראה לדרך ההיכר מסימני כאחד חלופיים ביאורים היעדר לתופעת 60
 סימון, ראה מיוחד, צורך להוציא הספציפי, לתלמיד ורמתו הלימוד חומר את להתאים
מ׳ י, להושע האחרת״ ל״שיטה בהערותיו (,18 הערה עשר)לעיל לתרי ראב״ע ע  (,282 ב)
 ״השיטה של תכונותיה על בקצרה המהדיר עומד בהקדמה (.300 ׳)עמ יג א, ולעמוס

 מהבאת גמורה הכמעט ״ההימנעות עובדת את מונה הוא השאר ובין עשר, לתרי האחרת״
שלי(. ההדגשה ; 11 עמ׳ חלופיים״)שם, ביאורים ומהצעת אחרים מפרשים של דעותיהם

מוחלטת. היא זו הימנעות וישלח לפרשת האחרת״ שב״שיטה נציין



בודדים פולמוסים שני שאותם מכאן אלטרנטיביות. פירוש דרכי עם להתנגחות
 את המקלקל הכלל מן יוצא בגדר הם — !זהה לכתובת לדברינו שיועדו —

מלכתחילה. כוונה בה לראות יש שלבטח חריגה 6השורה!'
 במטרת כפולה, בטקטיקה רשב״ם כנגד הפלוגתא את מנהל ראב״ע נמצא כך
 המתריעה מונוגרפיה חיבור הייעודיות: לדרישות בהתאם שטח, ובמטרת נקודה
 ביאור אותו של בהפצתו הטמון ישראל למסורת העצום הנזק מפני רב בתוקף
 האהוב לתלמידו סדירה הוראה במסגרת שיטתית מערכה ובמקביל הרסני!

 בחיבור הכלולים מהביאורים שכמה לדידו המוכיחים בטיעונים )ולאחרים?(,
ההגיונית. הסבירות במבחן לחלוטין כשלו זה פרשני
 נכון וראב״ע טוטלית, שלילה בו שאין כן פולמוסי דיאלוג של מדרכו אך
 הנראה ביאור של המוחלטת הדחייה ולצד בעיניו. שישר את לקלוט כמובן
 הוא סובלת״, הדעת ש״אין הצעה של חד־משמעית והוקעה כ״שטות״, בעיניו

 הרואה רשב״ם מפירוש כמסתבר, השאול, טיעון האחרת״ ב״שיטה מטמיע
 אך היה שבלבו המעידה מחווה וכו׳ לקראתך״ הולך ״וגס עשו של בתגובה

 הדוחה שמאל הרי הפשט. בעלי שני שותפים שלה בסיסית הערכה טוב!
62באחת. המקרבת וימין בשתיים

 מהסוגיות ובעיקר האנגלית, השלישית״, מ״השיטה נוסף חומר של חסרונו
 בשאלה, לדון אפשרות כל מונע פרשני, נפץ״ ״חומר רוויות שמטבען ההלכתיות

 בסמוי לקעקע השואפת מגמה מרחפת אלו ענייניות להתנצחויות מעבר האם
 מעמדו על תיגר בעקיפין בכך ולקרוא רשב״ם פירוש של היסוד עקרונות את גם

 של יתרון — צידוק כל ללא ראב״ע ולדעת — לחיבורו מראש שהעניק הרם,
בכל וזאת — נקבע אם יתר בדקדקנות נחטא שלא דומה אך 63ואמינות. סמכות

 הקצר)הנדפס( בפירוש המצויות שכנגד דעות עם ההתנצחויות רשימת הרי השוואה לשם 61
 )כנגד לג שם, רש״י(: )כנגד ט שם, רס׳׳ג(: )כנגד ד לב, האחרת״: ב״שיטה והחסרות

רס״ג(. )כנגד כ שם, הדרש(; דרך ד)כנגד לג, הקראים(;
 שבה לעיל( הדופן)שצוטטה יוצאת בלשון גם משתקף וגם, לתיבת זה שבביאור החידוש 62

 דיווח — העיקר את לכאורה החסר זה, תמוה פסוק רבו. דברי את לשמר התלמיד בחר
 — יעקב לו ששיגר למנחה עשו של התגובה מאופן השלוחים של התרשמותם על חוזר

 ונגד אחיך אל באנו לו: אומרים כאלו בעיני נראה אחיך׳, אל ׳״באנו כדלקמן: מתבאר
 שלשון אפשר אותך״. לכבד בלבו חשב וגם מאהבה, דבריך קבל והוא ושלומך, דברך לו

 מרמזת ראב״ע, של התבטאותו את בנאמנות משמרת שהיא ככל בעיני״, ״נראה הפתיח
 בחשיבה כיום, בעיני״ ״נראה בהוראת אלא ראב״ע, משל מקורי בביאור מדובר שאין

 ממה בשונה המלאכים תשובת את לבאר — רשב״ם של פירושו בעקבות — מחודשת
הקצר. בפירוש מופיע אינו זה ביאור כאמור, שכן, רגיל. שהייתי

.161 הערה 136 עמ׳ הפרשנית, לדרכו סימון, ראה לצרפתים שיצא המוניטין על 63



 לפרשת האחרת״ ״השיטה אין תוכנה שמבחינת מההכרה המתחייבת הזהירות
 להתרשם שניתן — השניים יחסי לבחינת מוצלח כמדגם לשמש ראויה וישלח

 הקפדני הסלקטיבי המבנה עצם במפורש. בה משנאמר יותר מעט באמצעותה
 אלו לפולמוסים המוקדש יחסי באופן הגדול ה״נפח״ זאת ועם 64אותה, המייחד
 הבוטה ללשון לב ובשים בררה(, לאותה מסייע כתבחין שימשו אף )שאולי

 קווי אלו כל — (65הכותב בידי במדויק הונצחה אכן שזו )ככל בהם המשמשת
 לצמצם מבקשת שאינה לוחמנית למגמה שמרמזים אפשר שבהצטרפם מתאר
 ותו מקראות של בגופם לדיון מלכתחילה עצמו המגביל ממוקד, לוויכוח עצמה

לכך. מעבר אף — מגיב פירוש כמעין — חותרת אלא לא,

ת לב, כדלקמן: הם בה המתבארים הכתובים 64 כנו ה ה ל) כ לג, ועשו(! יעקב למפגש ד- -  ב
ת לה, ותוצאותיו(! )המפגש הכנו ה ת לה, אל(! לבית לעלייה א-ז) מו כו)  הולדת רחל, טו-

ד לב, הן: שדולגו הפסקאות ראובן(. ומעשה בנימין גי ( ג ל א-  כולו לד פרק הנשה(! ל
ד לה, דינה(! )סיפור י ט לה, ליעקב(! ה׳ וברכת דבורה )מות ח- כ  פרק יצחק(! )מות כז-

ת לו  ״פירוש מיסודו שהוא )הנדפס(, הקצר שבפירוש לציין למותר עשו(. כולו)תולדו
 לבררה המשוערים השיקולים ניתוח אלו. לפסקאות גם התייחסות מצויה קורסורי. רץ״.

 יידונו השלישית״, ״השיטה של ומגמתה מעמדה לגבי לה הנודעת המשמעות כמו זו,
הסופי. בפרסום במפורט אי״ה

 הקשים הניסוחים עם יפה משתלבת האחרת״ שב״שיטה הקשה הביקורתית הלשון 65
 נשוא של האנונימית זהותו שמירת על ההקפדה קיימת היצירות ובשתי שבאגרת!
 הן רשב״ם, על גלויה ממתקפה ראב״ע של החשש על כשלעצמו מעיד זה כל המערכה.

 היעד, קהל של הצפויות התגובות מפני — מכך פחות שלא אפשר אך כבודו, מחמת
הפרשני. מפעלו עתיד על לאיים כדי בהן שהיה



קיצורים

.1976 אביב תל הביניים, בימי רואן בעיר היהודים תולדות גולב, נ׳ = רואן גולב,
, לראב״ע, התורה פירושי וייזר, א׳ = ראב״ע פירושי וייזר, ג תשל״ו. ירושלים א-

 אברהם ר׳ של לפירושו שלישית׳ ״׳שיטה מונדשיין, א׳ = שלישית שיטה מונדשיין,
 פולק ׳ופ הופמן י׳ בתוך מביאוריו״, חדש קטע של גילויו על לתורה? עזרא אבן

תשנ״ז, אביב ותל ירושלים ליכט, י״ש של לזכרו מחקרים ליעקב: אור )עורכים(,
.179-167 עט׳

 טהיש _ ׳וישלח׳ לפרשת ראב״ע ״פירוש מונדשיין, א׳ = אחרת שיטה מונדשיין,
.223-200 עמ׳ )תש״ם(, מה מקרא בית אחרת״,

 לפירוש הרשב׳׳ם פירוש שבין ״היחס מרגליות, א׳ = וראב״ע רשב״ם מרגליות,
.369-357 עמ׳ תשי״ג, ירושלים אסף, לשמחה היובל ספר התורה״, על הראב״ע

 דברי לקוראיו״, המפרש בין ״ראב״ע: סימון, א׳ = לקוראיו המפרש בין סימון,
 קדמון, ומזרח מקרא מרכזיות ישיבות היהדות, למדעי התשיעי העולמי הקונגרס
.42-23 ׳עמ תשמ״ח, ירושלים

 שלושת ע״פ הראב״ע של הפרשנית ״לדרכו סימון, א׳ = הפרשנית לדרכו סימון,
.138-92 עמ׳ ג)תשכ״ה(, אילן בר אחד״, לפסוק ביאוריו

 מזרח בצרפת״, עזרא אבן אברהם ״רבנו פליישר, י״ל = בצרפת ראב״ע פליישר,
,224-217 ,46-38 עמ׳ )תר״ץ-תרצ״ב(, ה :360-352 עט׳ )תר״ץ(, ד ומערב

.300-289
M. Friedlander, Essays on the Writings of Abraham Ibn Ezra, = Essays ,פרידלנדר

London 1887
תרמ״ב. ברסלאו רשב״ם, כתב אשר התורה פירוש ראזין, ד׳ = רשב״ם פירוש רוזין,


