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שיברוןעולםבהיכלה'
הורי המחבר ,החברר' אלכסנדרבן מורנו ד"רנפתליקליין מפריס,
ואשתוהגב'צירלהמרגריט בתמורנוד"רראובןהלוימאירממולהוז

(אלזס) ,וילדיהם ,אחיו ואחיותיו של המחבר ,מדי ,קלרט וחיים

הי"ד;ג'ינט,פאניויעקב.
חמיו וחמותו ,החברר' יהושעהי"ד בן החברר' יהודההלויפייסט

מפרנפקורטדמיין ,ואשתו הגב' חנה בת החברר'יעקבהלויאייזנמן
מאנטוורפן,וילדיהם,גיסיו של המחבר ,משה,יעקבואסתר.
בתו של המחבר,התינוקתנעמי,ונכדו ,הבחור שרגאצביהרשקוביץ.
רבו ומורו של המחבר ,מורנו הרבר' מאיר עמנואלברונשוויגהי"ד,
רבהקהילההחרדית בשטרסבורג ,ואשתו -דודתו של המחבר -הגב'
לאהלוסיהי"ד בתר' ראובןהלוימאיר.
ואלפיקרוביו,מכריווידידיו של המחבר שנספו בשואה,הי"ד.
זכרונם לברכהלחיי העולם הבא.
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רבים WPbהמעתיקים,ובפרטבספריהדפוסרבוכמורבוהכמבחשים.וכבר
נשבועלמדוכהזומדפיסיוילנא ,והדפיסובכלמסכתבסופהקונטרסבשם
"המתרגם" ,והועיל בו מחברו הרבה ,אבל לא יצא חובתו ,ונדרן
המלאכה רבהן ולא רבים יחכמו לעשותה.
מ-
בואוונחרק אפואטובהלהרכניהחכםובקיבלשונות ,הר"רמושהקמן
נר"ו .מכירוהייתי למעברכמי רתכהלבניןוחתניןרבנן ,ושכבהו הראה
חזותולפסיבעבודתוהחשובהבהחזרתעטרהליחסנה,להשמידדברירש"י
ז"לעלמכונם,והרבהעמלוכשרוןדהשקיעבזה.אפריתנמטייההזכהלברך
על המוגמר ולראות ברכה בעמלו ,כנפשו,
וכנפש הכו"ח לכבוד התורה
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שיכווןעולםבהיכלה'
אנו מודים לרבונו של עולם על צאתה לאור עולם של מהדורה נוספת של
ספר'אוצרהלעזים'עלשניחלקיו,שחיברו ראש משפחתנו,אבינומורנו ד"ר
משה קטן זכרונו לברכה ,שנתבקש לישיבה של מעלה בשם טובבירושלים
עיה"ק ,בכ"ז במרחשון תשנ"ו.
אבינו ז"ל נולד במולהוו שבגולת צרפת בכ"ה בתמוז תר"ף כצאצא
למשפחות יראות ושלימות של יהדות אלעס (דוררביעי לרב שלמה זאב
קליין זצ"ל ,גדול תלמידי החכמים בצרפת בתקופתו) .בשנת תש"ט עלה
לארץעם משפחתו הגדלהוהולכת,במסירותנפש ולשם שמים .כלימיחייו
היוחוליות בשרשרת אחת של אהבת הבורא והתורה ,ומתוך כך של אהבת
הבריות ,אהבת עמו וארצו ,ואהבת משפחתו .במסגרת חיים מלאים
וגדושים אלו עסק ,בארץ ובחו"ל ,בלימוד ובהוראה ,בחינוך ובמחקר,
בקירוב רחוקים לעמם ,לארצם ולתורתם ,בגמילות חסדים בגופו ובממונו,
בצורכי הפרטובצורכי הכלל ועם כלכשרונותיוועיסוקיוהיהמצניע לכת
ועניו ,ומקבל את כל האדם בסברפניםיפות.
גולת הכותרת של מחקריוהייתה הביאור והפירוש של אלפי הלעזים של
רש"י,בפירושיו על התנ"ך ועל הש"ס ,שהיו מונחים עד עתה כאבן יקרה
שלאהיו לה כמעטהופכין (הגרשי"חקנייבסקי שליט"אהעידבמובא בשמו
בספר'דרךשיחה']שאביוהסטייפלר זצ"לנהג לקרוא גם אתתיבות הלעז
ברש"י',כיוןשרש"י כתבם -זהתורה') .ובאאבינו-מורנו,ובעזרתידיעותיו
הרבות בתורה שבכתב ושבעל-פה ובדקדוק לשון הקודש ,ובעיקר בוכות
חריצותוודייקנותו ,עלהבידו לוהות ולבאר אתאלפי הלעזים האלו; וכך
המילים בצרפתית עתיקה שטרח רש"י להביאן בפירושיו ,כדי לבאר
בתכלית הדיוק את כוונתו בהסבריו השונים ,שבו למלא את תפקידן.
עבודתו של אבינו התבססה על מומחיותו בחקר כתבי-יד ,בלשון
ובהיסטוריה הצרפתיים ,ובמיוחד בשפה הצרפתית העתיקה ,שהיה
מהיחידים שהיו בקיאים בה .בעקבות מחקריו עולות שובלעיניהמעיין

,

 ,מרגליות-הלעזים שפיזר רש"י בפירושיו ,שבמשך
והלומד ,במלואיופיין
השנים כוסו בטיטהשיבושים ובאבקשינויי השפות.ידיעתפירושהלעוית
מסייעתלנו בהבנת הפסוקיםוהסוגיותעל-פיכוונתו המקורית שלרבן של

ישראל.
זכהאבינו להעמיד דורישרים מבורך ,צבא גדול של עוסקים בתורה ובדרך
ארץ ,בחינוך וברפואה .וה המקום להודות לאמנו מורתנו שתיבדללחיים
ארוכים ,אשתהחיל מרת שולמית שתח' ,עמוד התווך של משפחתנו ,טובה
לשמים וטובה לבריות .היאהייתה עזר אמיתי לאבינו ז"ל ,הלכה אחריו
במדבר  -והלכה איתו כלימיחייו; בפרט מסרה את נפשה על עידודו
וטיפוחו שלאבינוז"ל,בגוףוברוח ,בשלושהשנים הקשותהאחרונותלחייו.
גם ספר זה לאהיהיוצא לאורבלי דחיפתהועידודה,בחייאבינו ולאחר
י רצון שמפירות מעשיה הטובים תזכה בעולם הוה
שנסתלק מעימנו.
ה
י
לאריכותימים וכלטוב,ובמיוחד לנחתאמיתית מכליוצאיחלציה; והקרן
קיימת להלעוה"ב.יאריךה'ימיהושנותיהבנעימים בבריאות גופא ונהורא
מעליא ,ותזכהיחד עם דורות צאצאיהלזכות ולראות בשובה'ציון .אמןכן

ירצון.
יה

המחברו"להקדים לאוצרהלעזיםעל התלמוד,שיצא לאור ראשונה ,מבוא
מקיףבו הסביר אתעקרונות עבודתו;המתענייןימצאהו להלןלפניביאור
הלעזים לתלמוד.ללעזי התלמוד צורף גם תרגוםלאנגלית.

זכהאבינו-מורנו המחבר ז"ל שרבבותלומדי תורה בעולם כולומסתייעים

בספריו החשובים .וכשם שמדובביםספריו את שפתותיו של הפרשן הגדול
רש"י,כןמדובביםהמעייניםבספריו אתשפתותיו של המחבר.
תהי נשמתו צרורה בצרורהחיים.
יואלקטן ,בשםבני המשפחה

אביבתשס"ו

בראשית1.....................................
שמות4........................................
ויקרא9........................................
כמדבר12.......................................
דברים14.......................................
יהושע17.......................................
שופטים17......................................
שמואל20.......................................

מלכים22.......................................
25 .......................................

יודעיה

ירמיה34........................................

יחזקאל41......................................
עשר53.....................................
תהלים58.......................................
משלי65.........................................
איוב67..........................................

תרי

שיר השירים71.................................

רות72..........................................
איכה72.........................................
קהלת73........................................
אסתר74.........................................
דניאל74........................................

עזרא75.........................................
הימים76.................................

דברי

הלעזים

באותיותעבריות79... ... .., ...
מפתח
מפתחהלעזיםבאותיותלטיניות99. ...........

מפתחהדיבורים המתחילים117................
נספח139.........................................

מילואים.............................................

המילואיםשבסוףחלקהלעזיםעלהתנ"ךמתייחסיםלמסוקיםהבאים:
בראשיתיט,ט

כראשיתכס,י?

בראשיתכט,כז
בראשיתלז,כה
בראשיתמג,יא
מל"או,ח[תיקון]

ישעיהי,לג
ירמיהא,ה

ירמיהא,י

ירמיהיג
,א
,
א
ירמיהל ט
ירמיהסו,כא[תיקון]
ירמיהנ,לח
יחזקאלכ,מג
יחזקאלמ,לח
יחזקאלמה,ד
יחזקאלמה,יא

יחזקאלמה,יב

יחזקאלמי,
נחוםט,י[תיקון]
ב,יד
?

צפניה
,
ה
ל
תהלים יט
תהליםל?,כד
תהליםט,ה
תהליםטא,ד
תהליםמה,ו
תהליםקם,ד[תיקון]
איובלט,א

דניאלא,יא[תיקון]
דבהי"או,כט
דבהי"אטז,כ
דכהי"בב,ט

דבהי"בטז,י

דכהי"בכד,יד

פתחדבר

למהדורההראשונה שלאוצרהלעדםעלההנ"ך ,תשנ"א

במיגע שעבודה של שששניםמסתיימת ,לקראת הדפסתוהמופית של
ספר זה והפצתובציבור,אני רואה חרבה נעימה להודות לכל אלה,
שעזרולילהביאאותולידיגמר.
האבן הראשז; -רעחתי מס"ת ,שעודדה אותי בכל דרכי ולקחה על
עצמה חלק ניכר מהעבודות השחורות ,וכן כל ילדיי היקרים.
שהשתתפו זה בכה וזה בכה במשימה הקשה והמגוונת ,ובפרטבני
יואלנ"י.תועברעלכלכתב-הידוהעירהערותנכונותומאלפות.
שנית-ידידי פרופסור שלמה הללבלונדהיים ,שתמךביוזירזאותי,
לזכראביו המנוח דוד שמעוןבלונדהיים ,החוקרהדגול .וכל אלה,
שהתלהבומהרעיוןוהציעו אתסיועם ,ובראשם השר ד"ריוסףבורג.
ואחרוניםאחרוניםחביבים-מי שהפכו אתכתב-הידהמסובך לספר
הניתן לקריאה ולשימוש :הרב משז; פיליפ שליט"א ,המסדרת
במחשבגב'חנהפיליפ,וכלהעוסקים במלאכת הקודשהזאת.

לדאבוןליבי לא ישתמש בספרזה נכדנו האהוב והחכם שרגאצבי
ע"ה בן הרב מיכאל ובת שבע הרשקוביץ שיבל"א [כ"ח בשבט
תשל"ה-י' מנחם אבתש"ן] ,שנקטףבאיבו .תנצב"ה.
מ"ק

