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מבוא.
בשנה הזאת טלאועשרים שנה סאת אשרהעירני החכםשזח"העלספרירבי
י1סף בןיוםף ן' נחטיא ש ושמעתי לעצתו וקרבתי אל המלאכה טלאכת
הקרש והוצאתילאור פירוש מגלת אסתר ומן השמים נתטלי סייעתא והדפסתי
טחבוריו האחרים פירוש העמדה הטתחלת אתה שננת ופירושלפרקי אבות ובג'ל
היוםזכיתילברךברכת המוגמר על פירוש מש .4והננינותן חודהוברכה לראשי
החברה"מקיצינרדמים" שהיובעזרתילהוציא מחשבתי מכח אל הפועלוהדפיסופפרי
על הוצאות החברהיצ"ו .ובפרטתודתי נתונה להרבהחכםטף'הדור סיטאנסעןנ"י
בקאפינהאגין ולהרב החכם מו"ה שטואל אברהם פאזנאנסקי נ"י בווארשא אשר
שמו עיניהם עלהכ"יוהביאורים ,ובפרפ האחרון הראהלי חכהיהרה לקרו 14את
נליוני ההגהה וגם האירעיניע"י כמה וכמה הערותיקרותותקוניםפעילים שטרינא
למרי פיבותאיישר כתא והילא ושכרם שכר טצוה ושכרהורה ישלם שוכן מרומים!
פירושר"יבן נהמיאשעל משלי אשראני מוציא לאורעולםהיהספוןוננוו
בביתגנוי מפריםוכת"י של מהור"ר חייםמיכל ו"ל )1וכעת הכ"י באוצר הפפרים
באוקספורד .)2הכ"י נכתבעלנייר בכתב רש"י כמו שכותבים אותו המזרחים ונעתק
ע"י ר' יוסף בירריגו אשר כתבו לעצמו והשלים מלאכתו בשנעה עשר לחדש אב
שנת המשת אלפים שלשמאותושבעועשרים,כשתי מאות שמםאחרי מותהטחבר*
עלאורות המחבראוכללבא בקצרהאחרי שכבר טרעטבעונישראלונםאני
הרחבתי הדבורעליו נשארהספרים אשר הרפסתי ממט .והרוצהלעיין ברבריעיין
. 8. 7,111 1866 8. 86- Zunz, zur Geschichteןנ Steinechneider,
;]709

 8.זר

,18% quarterly Reviewן9ב 8. 429]- Neub~uer,

Po~nanski, 2518. 1 8. 118]; Landauer, Verzeichniss der 07100taHsehen Hand~hrifien 1% Earlsruhe 8. 10 ] . 8. ]. Bamberger,
 2018. 111 8. 117ונטהשנתנתי בהקרמהלספריר"יבןנחמיאש אשרהדפסתי*)8
ף ס"ה סי' 681יזל :פירוש משלי לשרב
)1עיןאפיית ח,ימ ,האמטרג תס"ח,י
המאירי ולרבי יוסף גן נחמיאש נכתם בש' של"ג ,[,61.ובמפתח האחור רף של"ג כתב :שסף
י יוסףבירכי ט( ?..עעאגירדיגו שלאיכול לכלשהו).
ן' נתמשש פ" משלי  687שלי כתביר
 )2רשימת נייבחער סי' .8862
 )8פירוש מגילת אסתר פפד'מ תרנ"א וסבוא בכ"אוהרצבורג  ;1888פירוט פרקי אבות
פאקש תרס"ז; פירוש אתה כוננת בספרריטנתי ובאשי של היידיש ליפערארהאע געועללשאפפ
פפד"ם .1909
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מבוא

איןלילהוסיףכ"א שהטחברז"לחינר טלבר הספריםשהזכרה בפ"א נ"כ פירוש על
שרר השירים(ע' פזז פ'י"ז) ואפשר גם פירוש עלאיוב (ע' פי"א פ"נ ובהערה 22
,(awלכןאיןלי לרנרכאן רק בטה שנונע לפירוש משלי אשראני מדפיסהיום.

פירושו נחלק לארבעה חלקימי טתחלת הספר עד פ"ח פ' כ"א החלק הראשון
והחלק השני טפוח פ'כיינ עד פ'י"חפ"י ואו מתחיל החלק השלישי עד פ' כ"ד
ועד בכלל וטפ' כ"ה ער סוף הספר החלקהרביעי .וחלוקתו טשונה טחלוקת פירוש
שאר טפרשי ספר משלי כמו ר' מנחםמאירי ז"ל שהלקולחם'שהחלקים.

בפירושולמשלי הלך הרב הטחבר כפי דרכו בקרש בשארספריו .ביארעל
פי הפשט וע"פ המדרש!) ,ביאר ופירש הקרא ע"פ דרשת הש"ס נבליוירושלטי,
התופפתא ,מסכתות קטנות ,מדרשים ותיגומים וע"פ דקדוק לשק הקדש ,אסף ולקט
אטריםגם טשאר פירושי טשלי אשרהיו לפניו  -ובתוכם פירושים אשר נאבדו
סאתנו -והוסיף פירושיםיקרים ונחסרים טשלו והביא ראיותלדבריו מספר טבחר
הפנינים ,ממומרי הפילוסופים וממשוררים וממליצים .בהרבה טקומות מובאים בתוך
הפירוש פשתים כשםי"ס או ד"אולא היהבאפשרות למצוא המקור אשר נבעו משם
הדברים וקצתם מצאתי אותם המירושים נ"כ בספרי מאיריואבןיתייאעל טשלי ,אכן
גם שם לא נרשם שם אומרם .בהרבה מקומות הביא פשטים ששמע טפי טפרשים
אחרים ואסר דבר בשםאוסרו .כמנהנ מבארי ספרי הקדש אשר טלפניו נאר פה
ושם הטלות נלשק ערבית או בלשון ספרדית הישנה(ע'לקטן).

רשימתהמפריםוהסופרים.

ועתה באתי למרר הטפרים והסופרים אשר הובאו בפירושנו וטלאכתי היתה
נקייה וקלה אחרי שהרנ החכם הרש"א פאזנאנסקי כנר הרהיבעל זההענין הדבור
במאסרטיוחר נצייטשריפטפיר העברשישעביבליאגראפיע ח"א ע' 118והלאה .ואלו
הםע"פ סדרם:
 .נהעתיקודברי התלטור טעתיקלפעמים שם הטסכתאלבר
תלמ1ד בבלי
ולפעמים הוסיף גם שם הפרק ,אכן ברוג המקומות לא הזכיר שם המסכתא ולא שם
הפרק רק כותב :דרשורז"לאו על דרךשאמרו .עור הביא פירושים שונים בשם י"מ
או פ"א אשר סקורם בתלמודבנלי ולא רשם טאומהויגעתי א"ע למצוא טקורם ער
מקוםשידי יד כהה מנעת והגירסאות אשר הביא המהבר טשונות נכסה טקו0ות
מגירפאות שלנו אנלאיאפשרהיהלהעירעלזהבכלמקוםבפרא.אכןנטקוטותשהביא
הרב המחנרז"ל משניות יש לשיםעיןעל חלופי גרסאותיו אחרי שהיהלפני הטחנר
כתניד שתא סדרי משניות ירושלטית (הניתז נ0ירושולפרקי אטת פ"א ס"א)
םכמו שהביאעל הפסוקפן יראה ה'
אשר נם בעת כתבופירוש טשלי היהלולעיני
(כ"רי"ח) :ובמשנת שיתא סררי הכתוכה בירושלים עיר הקדש שהוא
בידיוכו'.
ירו שלסי .הביא כמה וכטה מאמרי הירושלמי ולפעמים כנה אותו נטלה
בגמרא (פ' כ"א פ'י"ר) ולפעמים רק ובתלטור ירושלמי אוירושלטיובאיזה סקוטות
 )1ע ,,למשל פירושו לה' כ'run :פי' כל הפרשה ע"ר הפשט ועתה אפרש ע"ר
חמררש ואהמר למקום שפסקתי.
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טבוא

צצ

כתב רק שם המסכתא ולאציין שהוא מ' ירושלטית ואחרי החיפוש טצאתי סקור
המאטר בירושלמי.
ת1םפתא .תוספתא בבא קטא מניאה פעו פי ל"א ותוספתא ברכות פ' י"א
פ' כיד וכ"ה ,ובאותה מרשה פ' ל' תוססתא רפאה ,פ'י"ז פ' כ"ח טניא תוספתא
דפסחים ופ'יייח פיינופי כיירפי כייז תוספתא דסוטה.
טסכת1ת קטנ1ת .הכיא ג"כ אהדות מהם ונפירושהזכיר אכ1תדרבי
נתן פ"ה פ"ח ומס' סופרים פ'נ' פ' י"סוברייתא ממם' כלה הניאפיי
' פ' א'
בלי להזכירסקורה.
בן םירא .מביאו בפירושו פעטים אחרות ע"פ טה שנטצא טמנו בתלטור
כסופי ד' פ'ח' :וכתיב בספרבן מיראוביןננירים תושיבך; פ'טייו פ' ט"ו :כתיב
בם'בן מירא כליטיענירעיםבןסירא אומר אף בלילותוכו'; פ' י"ח פ' כ"ר :ובפ'
חלק כתיב בספרנן סירא טנע רבים טתוך ביתךוכו'; פ' כ"הפי בי :וכתיב נספר
בן סירא במופלא ממך אל תררושוכר .ועי"עפי י"ס פ"ב ונהערה  1שם.
תרנום .את תרגום אונקלוס מזכיר פעמים הרבה וכתב לפעמים ומתרגמינן
או ותרגשו אוואונקלום תרגם .ואלוהן המקוטות אשר הניאדביי תרנום אונקלום!
פ' א' פ' י"טן פ' ב' פ' י"אן פ' ג' פ"נ ופ' י"א ופ' ל"ג; פ' ד' פ"א וז"ז בהרבה
י
טקומות ,תרנומירושלמי על התורה מניא נ"כ למשלפיינ פ"כוכן הביא נ"כ ביאו
המלותטן תרגוםנביאים ולא כינה התרגום בשום מקום בשם תרגום יונתן .תרגום
משלי היהלו לער ולמוכיח כטעט בכל כתוב וכתוב ובמקומות הרבה הכיא גרסאות
התרגום אשר אינם שוותעםתינום טשלי שלגו כמו שנסמן בכל המקומות.
מכילתא .המדרש הזה היהלולעיניםימזכירו בשטו פ' ו' פ' ל"א.
ספרי .השתמש נו הרבה בפירושו ומזכירו בפ' ג' פ' י"בן פי ד' פ"ווסין
פ' ה' פט"ו; פייו פכ"נ וכיד; פיוי פ"נן פ' ח' פ' פ"ווכ"ו; פ'י' פ"ח; פ' י"א פ"י;
פכ"ה פ' כייב ופ' כ"זפ"ז.
מר רש רבה .המדרש הזה על חמשה חומשי התורה וחמש סגילות היה לו
למקור להרבה פירושים בפירוש טשלי ובכמה טקומות בהערותי העירותי כי בכת"י
המדרש אשר היה לפני הטחנר היו הנוסחאות לפעמים משונות טנוסחאות שלנו
ובכמה מקומות לא הביא את הטררש כשלטות אלא בקוצר אמרים.
ילמדנו
 .הטדרש הזה היה כנראהביד המחבר והניאו בפירושו פ' כ"ז פ'
י"ב ,ע"ש בהערה.
תנחומא .הרבה פעמים הביא טאמרים בשמו וכתב לפעמים כתנהומא
ן הפרשה ופעם לאציינה .ואלו.הם הטקוטות :פ"ב פיז; פיינ פ"או"'ווב'
ופעםציי
וכ"בן פ"ר פ' פגן פ'יה פ"ו; פ" 1פ' י"ט וכייון  W"Dפיט; פ"י פ"ז וכ"ו; פ' י"א
יי"ז; פ' ט"ו פ"א (עשש) ,ה' ,ז' ושון
פ'יב וכ"ד (עי"ש); פ' י"ב פ"ז וב"ז; פ' ט"ופ
פ'י"ז פ'יון פ' ייח פי י"ט ונ"א :ם' י"ט פ' ב' וכ"ה; פ' כ"ג פ ל"ב ול"נ (ע"ש
בהערה); פ' כייה פ' כילו; פ' כ"זפי י-ר ,יקח ,ב"ב וב"ו; פ' כ"ח שחי י'4 ,ר ,כי,
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כ"ס וכ"נ; פ' כ"ט פ-ר ,כ"ג וכייר; פנל פ"ווי-
( ,ע"ש) .וכל הטקוטות הם ע"פ
רחנחומא הרניל ורק כיוצא טן הכלל יש טקום אחר המתאיםרק להתנחומא מהר'
באבער (עי' פ' כ"נ פ' ל"א ובהערה שם) ואמנם בכל הטקוטות הגירסאות משומת
הרבה מאשר נדפוס גם נתקצרו נתרחבו ונהמך בהם סרר הדברים.
פסיק תא רר' כהג א היתה לפניו וכנראה ביותר שלמות כי היו
לפניואףאותן הפסיקתותשנאבדוסאתנוואףנוסחאותיו לפעמיםטשונות,והביאהע-ם
הרוב לא בשמה כ"א נשם הפסקתות השונות .לטשל פ"ר פ"כ :בפסיקתא החרש
השלישי; פ"י פ"כ ופ' פ' ליד ופ' ט"ו פ' י"ס :ובפסיקתא רשקלים; פ' י"נ
פ' ייצ :ובפסיקתא החרש; שפפ'כ-ה :וכפסיקתא תטיר(וע"שנהערה ;)3פ' טייו
פ' כיד :וכפסיקתא דר"כוהוא כפיסי נ"נ והיתה לפניו הגירסא הנכונה(עיי
 ,בהערות
רש"ב שם); פ'י" 1פ"נ :ונפסיקתא דברי ירמיה; פ' כ"ח פ' "נ :נפסיקתא שובה.
עם זה ישלהעירכי בשני מקומות הב.א נפסיקתא רבה (פ' ט"ו פ"ז ופייל פ' ו')
ושניהם נמצאים בפסיקתא דר"כ ויש ראיה ברורה כי אליה ולא אל פסיקתא רבתי
כיון טחברע ,עי' ע'  181ה' ( 8והעירני ע'.ז הרש"א פא,נאנסקי)י).
אגרת תהלים או מדרש תהלים או שוחר טוב מונא נפירושע סהרנה
מקוטות בשם סררש חלים או אגדת תלים והם :פ"א כייז; מ"ג פי"ז; פ"ו פ' ה';
פ"ח פ' כ-ה; פ"י פ' ל"ג; פ' י"ג  %י"ג; פ' ט"ו פ) י
' ופ' כ"ר; פ' ט"ו פ' ר';
'
פ
'
פ
פי  1'4פ' כ"ג; פ' יקח פ' כ"א; פ' י"ט פ' י"ר; פי כזה בייב; כיד פ' ח';
פ' כ"ט פ' בי Dpl .זה ראוילציין כי היה מספר הסרשיות לפני טחברנו נאופן
אחר טאשר לפנינו כסו שנרשם זה בהערות.
מדרש משלי הכיא כמעט בכל כתוב והיה לפניו בשלטות יותר נדול
טמררש טשלי שבירינו כסו שנראה פ' חייו פ' ו' שהניא מררש טשלי מריש
ו כטררש
הפרשה אשר חסר אף בהוצאת באבער ורש"י היה לו ג"כ דרשה,

י"י

משלי שלו (ע"ש בהערה).
פרקי דר' אליעזר הביאו בפירושו פ"נ פ' י"ט.
אגדת ליב מרות הכיאו הרב המחבר בם.רושו פ' כ"ט פ' י"ז והוא מררש
אשר לא נודע לרושמי רשיטות עד היום ואין לומר שכוונת הרב על שלשים
ושנים סדות של ר' אליעזר ברי יוסי הגלילי כי אינוענין לה.
מררש אגדה ושארטררשיםבלתי גורעים לס הביא המחכר בפירושו בכמה
מקומות ,למשל פ"ג פ' ליה :ונמררש מהו מריםקלון וכו' ולאנורע מקומו (וע"ש
בהערה); פיד פ' כ"ג :והיה אחר מהחסידים מתפגול בתפלתו ר"ש עולם יהי רצון
מלפגיךלכונןהרועהוהצאן ,והואלנכוןטאיזהמררש; בם'י"ג פ'ה'על כפר נפשא.ש
עשרוורש לא שמע גערה כתג :ובטררש ממרש פסוקזהעל מחצית השקל שהשוה
בו עשירועני וכו' והטררש לא מצאתי אכן רש"י הביאו ג"כ בשם טררש אגרה;
שם פ' יי'ז על מלאך רשע יפול ברע כת' :ונטררש מלאך רשע יפול ברע זה
בלעס וכו' וגם זה הטררם אשר לא מצאתי מקורו הביא רש"י נשם מררש
אגדה; פ' פ-ו פ' ו' :ונטדרש בית צדיק חוסן רב זה בית המקדש וכו' ,ובטדרש
)1יאולי צ"ל בשני המקומות (כפי שהעירני ג"כ הח' הנ"ל)" :סיקתא ררנה,היינו דרי
כוה

(סג

דוב מהגא).
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טשלי שלט חסר טריש הפרשה וכש"י הביא ג"כ ררשה זו ומכאן ראיה שהיה
להם לרואשונים מררש משלי נשלטות יותר גדולה ממדרש טשלי שלט; פ' "ט
פ' על כל אחי רש שנאוהו וט' כתב :ונמוששאגרהפותרו על יוסף וכו' ורש"י
הביא נ"ב סררש זה ,וכןאיתא פ"כ פ'כ'ו :ובמדרשסורהרשעים זה פרעה 1Stmוכו'
שנמצא נ"כ ברש"י אבל לא במדרשים שבידינו; פ' כ"ד פ' כ'יב ופ' כזה הניא
מררששאינו נטררש שלס; פ'כ"ו פ' כ"ז הביא ררשה נשם טררש אגדה ומצאתי
קצתו בטררש במדבר רבהפי כ"כ; פי כ"ז פ"י כתב :ובמררש אגרה רעך ורע
אביך אל תעזוב ביום צרתך ותלךלצעוקלאלהים אחרים וכו' ,נם זה הדרש ליתא
נמררשים שלפסנו .וכן מה שהביא שם פ' י"ח על פסוק נוצר תאנה :במדרש
מה תאנה הזאת היום מלקת טעט ומחר מום.ף וכו' חסר בטררשים שלט,וכן שם
פ' כ"ו על הפסוק כבשים ללבושך :ובטדרש שכר שאתה משה מהעצורים הוי
לוקה נהם שרה ליתא לפכנו; פ' כ"ח פ' י"א עלפסף חכםכעיניו איש עיטיר
כת' :ומדרש אגדה חכם בעיניו איש עשיר זה הרב ורל מבין יתקרנו זההתימיר,
גם זאת הדרשה דרס ותלמיר לא מצאתי נש"ם ובמדרשים רקענין דוטה לוה
בירושלטי הורידו פ"נ ובטדרש טשלי וקהלת רבהפ"ו; פ' כ"ט פ' ת"ו על ונער
ו טכיאה ג'נ
טשולח טביש אסו :ובמדרש אגדה דרשו על ישמעאל וכו' ודרשה ז
ח
י
כ
ו
י
בך
רשיי בלי לרשום מדרש אגדה; פ"ל פ' ו' אל תוסף על דבריו פן
כת' :ובמררש אגרה דורש פסוקים אלו לפי שהרבה שלטה מוסים ונשים וכוי
ודק קצת מדרש זה ומשונהבמננון איתא במדרש משלי (ע"ש ע'  181הערה .)0
פ' ג' ,פ"ח  %ל"ה ,פ' ב"ז פ' א' .ועי"ע ש י"ס פיו.
מסורה הביאהפ"
יואיתא :ארץ קרי וכתיב צרק כךנטצאבהללי,והואספר
הללי .בפ"ח פ'ט"
הללי שרגיאו הרדייק במכלול גם בשרשים שרש שום והרר"ק העיר שהיה ההללי
נעיר טוליטולא ואפשר שנם להר"יבן נחמיאש היה לו לעיני ,ועל ההללי IS~y
. 179ע  Encyclopedia 111,א18י.70
ר אברהם .בפירושנו הובא פ"ו פ'ה' ופ'י"ב פ'ר' פירוש בשם ר' אברהם
ה את
פתם ולא שרע לנו אל מיכוון המחבר .ואטנם בפ' ל' פשו כינה בשם,

"

דיאב"ע ע"ש.

י גליני .שם זה לא נורע לנו סטקום אחר והר"י בן נוומיא'ט
ר' אברהטן
הביא בפי י"ג פ' כ' פירושו על פסוק הולך את חנמים וגוי :ושסעתי פי'יפהלרי
אברהם ן' גליני ז"ל ,ובל"ס היה תר טן בני חכריא שבדורו.
ר' אברהם אבן עזרא הוא הראב"ע ביאר ג"כ ספר מטלי שנשארו מטנו
ציונים אחדים(ע' דברי הרש"א פאזנאנטקי נט"ע  (XflIB %1, 134אכן הפירוש
במק"ג אשרבירנו הסכונהלואינו מעשה אצבעותיו כסו שהעיר בערות ברורה הרב
ד"ר ליפפמאנן כמ"ע ציק  1840/41צר  186וז"ל :אחרי הדברים והאמת נראה
בעליל שהחכם ראבייע לא חבר פירושעלטשליהמיוהסלוערהנהאלאהואסר משה
קטתי ,וכן כתב הרזירייפמאן באותו מ"ע צר  76כזה"ל :וכן פירוש הראכ"ע על
טשלי אשרבירינו אינו ממנו .והאטת אתםכי בס' מכלליופי לרשכ"מ על פסוק
כאהכתה תשגה תמיר טכיא רכרי הפירויט הוה בשםהריי"
ס (וע' רברי רייפמאן
בליטעראפורנלאטט ד' אריענטס 0. 48א  )1841ורח"ט הורוויץ הוציא פירוש
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הראכ"ע לטשלי בשם כרכת אברהםע"פ טז"י בשנתתרט"י(ונדפסעודלפניזהע"י
 (Driverונם זהאינו (6עי' דברירייפטאן בההוקר ש"א  .)44והרזיבן נחמיאש
הביאדברי הראנ'יעבפירושופ"נפסוקל"ג; פ"ר פ'ז'; פ"הפ'י"ס; פ"ופ'כ"וול"א;
פ"ז פ' י"ס וכ'; פ' י"א פ' י"ח וכ"א וכ'ו (ע"ש בהערה); פ' י"ס פ' ט"ו; פ' מ"ז
פ' ל"נ; פ' י"ט פ' י"ח וב"ב; פ"כ פ"א כ' כ"אוב"ז; פ' כ"כ פ' ד'ו' וכ"א; פ' כייג

פ' א' ,וברוב המקומות הביא דברי הפירוש אשר אנורגילים לקראות אותו פירוש
הראב"ע אשרטוה נראהכי נתיחםאליו גברבימיהריייבן נחמיאש ,והבאורים אשר
לא מצאתים שםהעירותי בהגהותעל ס' ברכת אברהם .בפ"ל פ' ט" ,הביאדגרי
הראב"ע המובאש בטיוחםלו בשם ר אברהם ומה ומהביא הטחנר פ' ב"פ פ'ד'פי'
הר' אבון נ"ל שהוא טיס וצ"ל הראב"ע והפירוש מכוו; לדברי הראב"ע בברכת
אברהם .חוץמזה השהמש במקומותאיןממפרבפירושי הראניעטבליהזכיר אתשטו.
ר' אברהם אב! שוש! .הביא פירוש ממנו בפ"רפי נ' נם בפירוש פרקי
אבות פ"ג מ' י"ז ,פ"ר מ"ג וס"ה מ"ו הביאפירושים מטנו והוא היהמבנידורו ,ובלנס
הוא ר' אברהם בן מאיר בן שושן אשר הוזכר פעטיס הרנה בשו"ת הראייש ,גם
האכוררהם הבאו ,ואולי היה אחיו של ר' יוסףן'  r~lwאשר חבר פירוש על פרקי
אבות ,ע' צזנץ ,צור געשיכטע דף תליז.
אלדר הדני נעלמסעות הנורע ,הביא ממת המירושהנורעעל תשנה ה' י"ט
לננון ע"פ מה שנמצא בסי השרשים לר' יונה ב! גנאח ש' שגה.
החבר ר' אפרים .הניאו בם' י"ח פ'כ"כ :מפ" החבר רי אפרים,ואי אפשר
לנו לדעת מי הוא וכנראה היה מכל דורו.
ר' אסרים אבזמרה .הביאו בסי כ"ט .פ' נ"נ :טפי ר' אמרים אנזמרה
ז"ל ,ואפשר שהוא אביו של ר' יהורה בן אסרים אבי זמרה שהביאו צונץ ,צור
נעשיכטע דף  ,424ואולי הוא ר' אסרים שנזכר לפני זה.
ר
מ
ו
ט
ב
א
ם
כ
ח
ק
ו
וגוי
ה"ר דוד ז.ל .פ' י"ג ס"א הניא מירוש על הפס נ!
מר' דוד ז"ל ולא יכולתי לברר אם כיו! על ר' דור קמחי או (מה שנראה יותר)
על ר' דור אחר.
ר' דוד קמח ..בספרי הרד"ק ס' מכלול וס' השרשים ובפירושיו לכה"ק
השתמש הרב בחבורו כמקומות הרבה וס"א כפ"ג פ' לי כתב בטעות ורי דור
קטחי פירש אל תריב וכו' וזה שייך לאביו רבי יוסף קמחי נמו שנדפם בשמו
בספר חוקה צד ח'; פ' 1פ'י.פ כתב פירוש חדור קמתי ז"ל שהביאו נ"כ הטאירי
בשם י"א וכעין פירוש זה נמצא בס' חוקה לאביורי יוסף קטחי צד י
'; פ"ז פ' '1
הביא פי' רד"ק ז"ל והוא מספר השרשים שלו ש' שנב; פי י"ב פ' כייה :ור' רוד
קמחי ז"ל פי' דאגה בלב איש ישחגה וכו'עכ"ל בשרששחה; פ'י'יח פ'ח' :ורידוד
קמחי "1ל פי'כמתלהמים הם חלקים וכוי והוא בשרשיו ש' להם; פ' כ"ו פי סי:
וכן פי' ר' רוד קמחי ז"ל בשורש חול ובשרש שכר כתו' בשם ר' יונה המדקדק
ז"ל וכו' ובשם ר' סשה אחיו ז"ל כת' שפירש ככה וכו'; פ ל' פ' כ"ז :ורר"ק
ז"ל פיי וכו' ,והוא כספר שרשים שלו ש' חצץ .ובכסה מקומות הביאו בשםהקמחי
ו21א :פ-ז פ' י :,פי' הלסח rr~ .רדה
מנח ונר וזה בשרש-ו ש' שית;
א
י טשרשיו ש' חטב; פ'י
' פ' ח':
שם פ' פ"ז :פי' הקטחי ז"ל התובות וכו'תויהקוי
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והקמחי פירש יתעמת וגו' והוא שם שי לבם; פי י"רפי י"ר :פי' הקטהי
מוג מגז' יסוגו אחור וכוי והוא שם ש' שג (וע"ש בהערה); פ' ב"ב פ' כ"א:
ו פ'
פי' קשט פי' הקמחי תרגום אטת קושטא וכו' והוא שם ש' קשט; פ'כיי
ח' :הקמחי פי' נמרגטה קנוצת אבנים ביחד וכו' והוא שם ש' רנם.

ר' טודרוס הלוי אבואלעפיא .שני רבי טודרוס הלוי נודעים לנו :אביו
של הרמייה ובןאחיו ונ"ל שהוא אביו של הרמ"ה אחרי שכתבעליו "1לובןאחיו
 sפסוק אםללצים
של הרמ"ה היה צעיר ליטים .והרב הכיא (פ"נפ'לייה) כאורv
הואיליץ ונסילים מרים קלן :פי' ר' טוררוםהלוי ז"ל וכל מרים הנסיליםכאילו
עושה קלון לעצמו וכו' ועוד הפעם פ' כ"ו פ' סי :והרי טודרוס הלי ז"ל פי' רב
טחולל כל וגו' ועוד  roל' פי טייז :והר' סעדיה ז"ל פי' לעלוקה וכו' ובסוף
הפירוש כתונ :ע"ד זה פ" ר' טודרוס ז.ל ,וצריך לחק כוה גם בראש הפירוש
(עי' ע'  184ה' .)0
ר' יהורה אכתמרא(=ב אבוסטרא?)') היהב!דורו שלהמחבר ודבר עטו
י ירורה אבתמרא "1ל .ולא' מה1פ' ז'
פא"פ כמ"ש טמש"כ פ' י"ר פ' ר' :טפיר
שערתיכיאליוכיוןטחברנובהביאוטרא'יתזיק מפרש צרפתי ויהיה טרא"ת ר"ת סרבי
~יהודה) אבו תמרא ,אבל קשה לוסר כי נקרא מפרש צרפתי בכנוי אבו שנפוץ
רק בארצות האסלאם.
ר' יהורה אבן קריש .המדקדק הנודע בעל טחבר ס' אב ואם הביא
פירוש מטנו על פרשה ה' פי י" :8וכן כתבן' קריש ששמע את ר' אלדד הרני
אומר ,וע' מייש הרש"א פאונאנסקי במ"ע .211113 1, 120
ר' יונה נירונדי החסיר ב"ר אברהם טנירונה אשר בא משם לטוליטולה
להרביץ תורה אחרי טות רבנו מאיר הלוי חבר ג"כ פירוש על משלי אשר זה
זמן לא כביר יצא לאור ע"י-הר"א לאווענטהאל ,והכ"י אשר ע"פ הוציאו חסר
כאמצעו ובסופו,ועייי פירויטנו אפשר שיש להניא ראיה לרברי המו"ל שפירוש
רבנו ימה לא היה מעולם שלם אחרי שהרייי נן נחמיאש הכיא דברי הריי בכמה
וכמה פסוקים ונכל המקומות שהסרבפ.רושרבנויונה שלפנינו אףמהברנו לא הביא
דברמפירושיו .ואלו הם הפסוקים אשר סובאים בהם דברירביתיונה :פ-ב ת"גום"ו
(וכסושפייריייז"ל) ;)2פ"נ ס"(1ור"ינילפירש)ופכ"ו(ורי'ידל פירש) ופ"ל(ורייי s~rr
פי'); פ"י פכייג (והר"יז"לפירכםופכיו; פרא פכיא ופיל(פי' ר"י ז"ל)ן פיייג פ"ר
יהרני ז"ל פי'); פי'יד פ' כ"ח; פייכ פ' ט"ו אר"י ז"ל פי')ן פ' כ"כ פ' ש"ז (ור"י
י יונה המדקדק .בספר השרשים 5ר' יונה בן גנאח השתמש מחברנו
ר
במקומות אהדים ולפעמים כתב ור' יונה הטרקרק ז"ל פי' כמו פ"ו פייג ,ובפ' כ"ג
פ' ל"דכתב :ור"י המרקרק פי' כי הוא (ר"ל חבל) דבר עשוי מחנליםצף על פני
המיםוכו' ,והוא משרשיר"יבןננאה שרשחבל; פילפ'כייחכתכ:ורי יונה המדקדק
ז"ל פי' ,והוא בס' השרשים שלו שרש שמם.
 )1ואולי צ"ל אבזמיה כמו שנמצא 5ע' 5ר ,אפריס אבומרה ועי' רשימתנייבויער.
 )9בכל מקם שהובא בוסי'ריי ז"ל גרשם גהערהכי שא ימצא אצל רבה ימה.
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ו'יוסף גיקאטליא טהבר ספרננתאנווושערי אורהחברנ"כספר משלים
ומחברנו מביא משל אהד סמנועל הצדקה שתי פעמים ,פ"נפיי' :ובספר טשל~ם
טשלו משל לה"רליניקה כלזטןשתינוקיונק משדי אמו החלב טתרבהוכו' ,ופ'י"א
פ' כ"ד הביאו בזה"ל :והטשיל ר'יוסףגיקאטליאהצרקהליניקה כלזמןשהתינוקיונק
טשרי אסו החלב מתרבהוכו' ,והביא אוהו המשל עור בפירושו לפרקי אבות פייג
פיי"זב,ה"ל :ומשלו משל של צדקה למה הדבר דומהליניקה שכלזטן שהתיוק
יונק החלב מתרבהוכו'.
ר' יוסף קמחי .הניאו נשטו פ'י"ב פ'כ"ז:פי'.ר'יוסףקמחיז"ל והוא בם'
חוקה,ועור בפ' כ"ו פ' פ' נ,ה"ל :ור'יוסף קמחי ז"לפי' רב מחולל כל הב"הד"א
טחולל ובורא כל העולםוכו' ופיי זה לאנודע מטקום אחר (ע"ש בהערה) ונםבעל
מכלליופיהביאפירושזהטבלילהזכירעליושםהריק"ם.ועי'יעלעילאצלר'דורקמחי.
ר' יעקב גיאני .נראה שהוארי יעקב בייר שלמה גיאמ אשר חיבר פירוש
איוג כת"י פארים  152 4ופירוש קהלת בט"ש דוקעם בליטרטורבלאטט דעפ
אריענט ,1), 687ועייןמה שכתב הרש"אפאזנאנסקיגם"ע צפה"ב  .1,120ובחברם
הביא שלשה טירושים מטנו והם פ'וי פי כ"כ:ור'יעקבניאגיז"לפי' משפט הפסוק
הולך אחריה ובו ;,פ' כ"ו פ'י' :ור' יעקבגיאני ז"לפי' רב טןהוי רג את יוצרו,
ועוד כאותה פרשהפ' כ"ו :ור'יעקבניאני ז"לפי' בטשאוןטנז' והנחש השיאניוכו'.
ר' ישראל ב"ר יוסי אחי בעל מהבר ס'יסור עולם כתב ג"כ פירוש לס'
משלי אשר היהלפניר"יבן נחמיאש כמו שנראה בברור מדבריו פ"ט פ' ח' :וכתב
ר'ישראל נ"ריוסי ז"לכיהלץהואהחושבשהואחכםוהחכמהנפקדתמטנווכו',והר"י
בן גחמיאש דבר עמו פא"פ כטייש פ'ג' פ'ג':ואני שאלתי את החכםרי ישראלז"ל
למה תרגם אוגק6ם קטנתי מכל חסדים וסכל האמתזעיראןוכוותי מכל
וכו'
כ
סח
(עי הקרמתי לפירוש הרג לפרקי אבות),ועורפיכ"טפי בי:וגיאלתי אתחה
רי
יםר"י
ז"ל ,אשרבלי ספק גםכאן כונתו אל ר' ישראל זה (עי' שם בהערה); ועוד ר,ובא
פ"נ פ' י"ז :ועל דרך,הפי' ר' ישראל ז"לן פ"ופיג' :והיירישראלפי'; פי"ח פי"ב:
והחכםר'ישראלהאריךבפי'הפסוקהזהוכו'; פכייאפכ"ו :והחכםריישראלז"לפי'וכו'.
הר'יי .במקוטות אחרים הובא פירושי הר"י )1וקשה לרעת אלמי הכונה אם
אל רביתיונהגירונרי או אל ר'יונה המרקרקאו אל ר'יוסף קמחי או אלר'ישראל
כיריוסי ,ואלו ה :)20פ' ב' פ':',ור"י ז"ל פירשחושיה מנזרת נפ 6אשיותיהוכו';
פ'וי פ'ג' :ולדעתריייז"ליהיה טעם הפסוקוכו' (ובפירושריייגירונדי הנדפס חסר
מריש פרשה ו' עד פסוק כ"ד)ןטיייגמ' א' :כךפי'ר"יז"ל; פכייחפי"נ :והחכםר"י
פי' יחפש ארם מגו' התחפש ובא למלחטהוכו'(וכאןאולי הכונהאל ר'ישראל מפני
שקוראוהחכם);פ'ל'פכ"ח :ולדעתר"יז"לטעםנידים תתפשהתי"ולמכההמוכיחוכוי.
רי טאיר הלוי אבואלעפיאבייר טודרוס הנקראהרמייה חברכנראה ג"כפירוש
על משלי (ואפשר שהוא ס' טעטי מסורתלרימאירז"לשהזכיר המהבר פ'ל' פ'ו')
!) מלבד אותם המסומניםלעיל אצל רבנויונהגירונדי.
)2יע,
 ,ככל המקומות הא 6בהערות.
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שמטנו שאב הפירושים שהביא בחבורנו כסו פ' "6ז פ' כ'יב (שאחריהעיון נ"ל טה
שכתבתי בפנים שאותו משט שהביא שם הוא לר' טנחם הטאירי טעותבידי); פי"ט
פכייז :והוא פ' רמ"ה ז"ל (אשר ג"כ כנראהכיון אלרי מאירהלוי ולא אלהמאירך.
ר' סשהבןטיטון .הטחנרירע סמרי הרטנ"ם והשתמשכראוי בהםובפירוש
משלי שלנו הזכיר דבר טהלכות רעות (פ' א' פ' ד' ונכתבבכ"י בטעות הרטבך) ,גם
ס' הטורה היהלו למורהעי'פ'ו'פכייג :והרמנ"ם",ל כתבכי טעםהטרשה הזאתוכל
הפרשיותהכתובותבספרזהוכוי והואטפתיחתהמורה; פכ"הפיייא כתבבוה"ל :ומתוך
דברי הרמב"םז"ל במטר המורה נראה שמפרש אפניוכמופניווזה לשונוטועתקמלשון
 .כמו
ערבי ללשוןעבריוכו'.ועור שם פי"ן :והרטבייםז"ל פי'דבש מצאתאכולריך..
שכת' בפ'יא (צ"ל בח"א) מטורה הנבוכים .ונראה שלא היווהלו העתקת ר' שמואל
אנןתבוןלעינים כ"א שהוא עצטו העתיק מערביתלעברית ,וכ"ג מאותה פרשה פ'י"ז
שאף שם הלשון טשונה וקצריותר מהלשון של העתקת הר"שבןתנון.
ר' טשהבן נחמיאש .הביאו בפירושו פ'י"ב פכ"ו ,ונ"ל שהואאותו ר' סשה
ן'נהמיאש המחכר פעמים אחדותכשוייתזכרוןיהורהלר"יכן הרא"שכמושהעירותישם.
רי משהבן נחס! .מהכרנו השתטשבפירושו על התורה כפכייג W"1Dב1הייל:
וכתב הרטבייןז"לחכלילות כמו כחלילות וכו' ,והואמפירוריו לבראשית מ"טי"ב.
ר' מ שהקמחי .עי'לעיל אצל ר' דודקמחי.
s
y
רי סעדיה גאון .מפירושו הערני שלרבינו
ה
י
ד
ע
ס
גאון משלי העתיק
טחברנו כטה פירושים (גם בשאר ספריו השתטש בספרי רבנוסעדיה) .ואלו הם
המקומות אשר הביא דברי רננו מעריה בשטו :פ' א' פ.ז' ופ'מייז ופכ"ז; פ' ו' פ'נ'
ופייט ופכ"ו ופשט; פ' ז' פ' ו' וט"זוי"ח; פ' ח' פ' ג'ופיי"ג; פ' סי פ' ח'ופ'י"ב;
פ'י' פל"ב; פי"א מכ"א(פיי בהפוךידליר שהוא מגז'ונקה לאינקה וזרע צדיקים
נטלפ לא ימלט צריק עצמו אלא גםזרעו ובגרפם טהדו' באכער  65לא נטצאפי'
בהפוךידליר רק הביאור לזרע צריקים)ן פי"ר פי ז' ופ' כ"רן פי"טפם'יז ופכ"נ;
פכ"ה פכ"ו; פכ"ופי"ן; פ'ל' פט"ז(ובפעםהשניתצ"לר' מודרוס,עייןלעיל)*
הקמחי.עי' ר' דורקטתי.
ר' שלמהכן גבירול המשורר הספררי הניאו טהכרנו פ' כיינ פיט נזה"ל:
וכבר האריך בזה רי שלמהבןגכירול בספרתקון מרות הנפש בחלק הא' שער הר'
י בפעות מדות חיקק הנפש ,ע"שבהערה) .ועי"ע פי"ר פכ"ט:
בקש ותטצאיבכ"
ואמר החכם כאשר הגרבמהולי הגוף וכו' והוא מספר הנ"ל מנשנהעור הפעם לכ"כ
כייה DW3ואמרס.
 .כמעם אינו מהצורךלמודעי שהשהמש הרד המחבר בפירושי רבנו
רש"י
שלטה בסדה גרושהואיןכונתי אלא לטנותהטקומות שמביא רש"י בשטו והם :פ' נ'
פ'גי כ"ז ל' ל"ר; פ' ה' פי"ד; פ' ז' פ'י'; פ' ח' פ' ג'ופי"ו) w~rvבהערה) ופל"אן
' פ' ח"ן פי"א פט"ז וכ"ה; פי"ב פטייז; פי"ד פ' טייז כ"ח כ"ט; פט"ו פי"ז
פ'י
ופכ"ח; פיייי
זפייב ופ"ח; פכ"ג פ' ח'ופי לין פכ"רפ".רן פכ"ה פי"א ופכ"זן פכ"ו
 .חוץ טוה.הפירוש
פ'ו' ופ' סי ופ' כ"ג; פכ"1פי '1ן פכ"ט פי ד' ופי ט' ופ'י'
t
s
s
'
ה
.)5
מפי ל' פלייכ ערסוף הספר הוא כמעט טלה נטלה טפירוש רש"י(עייע'
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ר' שמואל הנניד הובא במקומותאלו :פ'בי פ'י'!וכתי הננירז"ל שנקרא
כן(ריילמעגל) לפישיכול האדם ללכתנו במרוצה וכטהירות וכון פ' ה' פייייפ:
והנלרז"ל פירש תשגהטענין ומה שניתי הנינולי וכו'; פ' ו' פ' ב' :והנגיד ז"ל
פירש קכע 6זמן לפרעו וכו'; פיזי פ' ב' :והנגירזייל כתב נקראתאישון שכה
תהיה השינהוכו'; שם פ'ט"ו:והנגיד ז"לפי' מרבדים מגז' רביד הזהבוכו'; פ' ח'
פפ" :,ובכתיבתהנגירויל נמצא כל שופטי צדקן פיייט פכ"ז :והנניד ז"לפי' חדל
בני מגז' ארעה מה חדלאניוגו' .ורוב הטקומות האלוא.נםגורעים ממקום אחר ואם
כןהיוספריולפני סהנרט ,ואפשי שחיברהנניד פירושעלמשלי.
ו
י
פרפראות לחכטה הניא המחבר נפירושנו(וגםבפירוש לאסתר! לפרקי
אבותונפי'לירמיה שהואעורנו ככ"י) ולאידעתי אל איזה ספרכיק .החיד"א בם'
שם הגרולים כתכ שראהסי גטטריאווזטרי אלעזרמגרמייזא ומר' אפרים (והוא ר"א
ב"ר שמשון) על התורה ולא כתב אם גם נ"ך בכללומשלי כפרטבתוכו .אכן כספר
אוצרהספריםאות פ'סי'  435הביא פירוש טשלי בנופריקק וגיט8ריאות לקרטון אי
אולי להרוקח והואבין ספרי כת"י רח"ם 0.071א ואוליכיון לזה)) .ואלו הם
המקוטות שהובאו בהם פרפראות הנ"ל :פ' ד' פ' בין פ'י' פי"גן פטייו פכ"ג; פ'
כייבפי ה'; פכיידפידי; פכ"זפי"ז; פכ"ח פכ"ב.
.
צ
י
ל
מ
עוד הכיא מחברנו פעמים הרגה טאד סאמריס מאת
החכטה או
מליצי הטומר או בעלי הטוסר או צחי הלשון או הפילוסופים או טאשר
אמר חכם אחד וכדוטה לוה והמה נמצאים אס במוסרי הפילסופים או במבחר
הפנינים אובנן המלך והגדר או בספריםדומים להם והם :פ'ד' פ' א' :ואמרוטליצי
המוסרחכמינוהולידונפשותינווכו' והוגש בטבחרהמנינים; פ'ו' פכ"ה :ואסרומליצי
המוסרכי חכם אחד ראה לתלמירו מסתכל באשה יפה וכו' והוא בס' שעשועים; פ'
ח' פל'ו :בנטרואפילומופיםהיהבןמי שתרצה וקנהמומרוכוי והוא בטבחרהפנינים;
פ' פ' פ' ז' :ואמרו הפילוסופים המוכיח אתמי שאינו נוכחוכו' והוא שם; פ'י'
פי"ב :ואסר חכם אחד החבר הרע מבקש תואנות וכו' והוא שסן שם פי"ט :ואמר
חכם אחר כשאני מדבר אתחרט וכו' והוא שםובנן המלך והנזירן שם פ' כ' :ואטר
הפילוסוף לב השוטהבפיו ,נמצא כעק זה בטומרי הפילוסופים; פ' י"א פי"ג :ושאלו
גלה סורו לחבירווכו'והוא
לחכם אחד ...ואמר חכם אחד ...ואט
אמררוחככיםאאיחשרא(חוי
בטבחר הפנינם;פיייכפי א' :וכאשר
ברפוס בטעות אחר) הנסיונות
פכרה:
ר
מ
א
ר
ב
כ
ו
שם
הראנה כלות
אין להם תכליתוכו' והוא במוסרי הפילוסופימן
הלב וט' והוא שם (בלשון משונה)ן שם :ואמרועל סלך אחרוכו' והוא שמן פי"ג
פכ"ג :וכאשר אמר חכם אחר הסיפוק נסטוןחצי ההוצאה והוא במנחר הסניניסן שם
פכ"ה :ואטרומליצי החכמהזיניבישיוכו'והוא מאטר בגמראגטין; פי"ר פ' ז':וכה
י טלך ממלכי טערב וכו' כעין זה במבחר הפנינים ובטומרי המילוסומים אב
אמרוכ
המעשה עם המלך לא נמצא שסן שם פכ"ט (ונשגהעוד הפעם כפכ"כ פכ"ה בשם
ואמריץ :ואמר החכם כאשר הגרבמחוליהגוףוכו' והוא מחקקמדות הנמש לרשב"גן
פפ"ופיייר :וכאשר אמר החכם תורתי תצהילפני ושם כנראה כוונתו על הקרא
)1י,חע עור

שבשם זה נתכנו גם הגימטריאותשל ר"י ב'גה"ם הנמצאות בפירושו לתורה,
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חכטת ארם תצהיל פניו; מט"ו מי"ד :ואסרומליצי המוסרכי מלך אחדטמלכיטערב
נפלואויביו גירווכוי והוא במנחר הפנינים; פ"'ז פכ"ז :ואטרוטליצי המוסר אל
תשליכו המנינים לפני החזירים והוא שם; שם :וככר אמרו טה היא הגאוה
וכו' והוא שם; פי"ט פ' ו' :וכאשר אמרוטליצי הטומר לא תכטת כאהבתסי שאתה
נותןלו מתנות וגו' והוא שם; שם פי"א :ואמרוטליציהמוסרמחוללמי שהרעלךוכו'
ואותו מאמר אינו מספרי המוסר אלא מש"ס מנלה; שם :ואמרוכי סלך אחר צוה
להרוג עדת אסיריםובו.והוא כמבחרהסניניסן פכ"א פכ"ט :ואמרומליצי'המוסר סכת
הבושתזריחתאור השכלוהואיבם; פכ"ב פי"א:ואטרומליציהמוסרשתקיימוהשרשים
בלנבוה וכו' והוא במבחר הפנינים וכמוסרי הפילוסופים(עי' פירושרבינויונה נטקומו
ומה שהעיר שם המו"ל); שם פכיה :ואטרו מליצי המוסר מי שכעסו חזק וכו' ועור
שם :וככר אמיו מליצי המוסר כשתרצה להתחבר עם ארם הכעיסהווכו' ושניהם
ממבחרהפניניפן פכ"ג פ' ר' :ואטר חכם אחר טטליצי המומר טעטוהקנינים יתמעטו
היגונים ,ועוד שם :ואמרו לחכם אחד פלוני קנה סמק גדול וכו' וישם פ"ט :כאשר
אסרו מליצי הטוסר אל תשליךהפניניםוכו' שלשתם נ"בבטבחרהפנינים; פכייהפכיינ:
אמר הכס אחד טחכמי הטומר הזהר שלא יהיהלך אויב וכו' נ"ל שהוא ג"כ סטבחר
הפנינים ,וכן סכנו סי"ב :ואמר חכם אחר לא ירעתי עד 'אירעתי שלאירעתי; פכ"ז
ס"ו :ואסר רכם אחד חנר המוכיחך טונ טחבר הטשבחך(ועור הפעם בפ' כ"ח פכ"ג
בשם ואמרו) והוא כטנחר הפגעים; '2ס פכ"א :ואמרו שאדם אחר בעל מדות רעות
וכו' והוא בטוכל.י הפילוסומים; שם :ואמרו כי אחר מחם.רי אומות היה רגיל ללמוד

וכו' והוא במנחר הסניניסן ס' כ"ח פי ד' :אמרוכי העונד הטסל מוב טחנף וכו' והוא
סחובות הלבכות; שם פרא :וכאשר אמר החכם הרכה תורה למרתיטרכותי וכו' והוא
בגמרא תעניתן 'סם פי"ג :וככר אמרואין חמא גדול עם ההודאהוכו'כעיןזה נחובות
הלכבות; שם סי"ד :וככר אמר חסיד אחד ראה חברו דואנ ונאנחוכוי והוא כטבחר
הפניניםוכמומרי הפילוסופים; מכ"ם פכ"ב :ואמרו נעלי הטוסר לעולם לא כעם אדם
וכו' והוא נמבחר הסניממ; '2םפכייג :ע"כ אמרו צחי הלשק השפל כדישיהיה השם
מגביהךוהוא
פ' ל' פכ"ז :ואמרן צחי הלשון התחבר עס הקהל וכו' לאמצאתי
מקורו .זולת זה לא מצאתי מקור למאמרים אלו :פיי' פפ"ון פי"א פי"נ ופכ"כן
פי"ב פכ"ה (ע"ש ה'  ;)7פי"נ פ' כ'; פי"ר ס"ין סמי; פל"ב; פי"ת פי"כ; פ' כ' פ'
י' ופכ"ו סכ"ר .גם מה שהביא פ' ר' פכ"ג :והיה אחד מהחסידים מתפלל וכו' ופ'וי
מכ"כ:וכן הטשורר אומר פריוסוכוי ופי"ח מ"י :ולמד ט"ש המשורר ואל נא תהיה
שואל וכו' לא מצאתי להם סקור.

שסי

ן הקדש.
ענינידסדוקלשי

במקומות אחדים הביא מחברנו כדי לנאר וי"ו החכור כפה רפה נלשון
ישמעאל~) כסו פ' ב' פ'י' ורעת לנפשךינעםוהיינו  )3וטשסעו בלשוןערבי עפש6
וכפסוק זה טשטעו אם חבטה נאה בלנך אז דעת לנפשךינעם; פ"נ פל"ד אם
ה רגע גם אצל המחברים אשר לפניו הכותבים או המכינים את שפת הערבים כמו
)1יז
הקראי רוד בן אברהק אלפאסי ,ר' 'גנה גן גנאח ובפרט הראגיע (ע" בספרו של באכער
ע' .)188
168 Esra 418 arammatiker
~ibraham
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ללצים הואיליץולענויםית!חן פירשו אם השםיתן עונש אז לענוים יתן חן;
פ' ב"גפי"חכי אםיש אחריתותקותךלא תכרת כ '6אםיש אחריתהיינו עולםהנטול
אזתקותך לא תכרת; פכ'ידפי"ד :חבטה לנפשך אם מצאת ויש אחריתר"ל אם הכמה
טצאת אזיהיהלך אחרית טובהן פ' כ"ח פמ"ז :נגיר חסר תבונות ורב טעשקות
כלומר כשהראהנגיד חסרתבנות אז תדעבי הוא רב מעשקות ,ע' ס' צחות להראב"ע
ר פיוררא כ"אעיים .והוא הוי"ו לחשיבותהתנאי שהניאו הר"ש ארקוולטי בערוגת
הבושםפ"בשמושיהוי"ו ס"ט' .במ"ג פ"'פ ה' בחכמהיסד ארץנונן שטים בתכונה
בדעהווגו' כתכוהביתין הללו של בחבטה בהכונה ברעת נקראים בית העזרוכתבתי
בהערה ביתהשימושוע'ערוגת הנושם פ"ב שמושי הביתאותח'.
' פכ"ג ,פי"אפיייט ,פכ"נ פ' כ"אע'מיישבהערות
בעניןוי"ו ההשואהשהניאפ'י
עי 63הי  6ואח"כ טצאתיעל ארותו נערוגת הבושםפי נ' שטושיהוי"וסי'ז'.

מלותערביות.

פ' ג' פל"ב:וכןקוריןבערבלמי שהוט של חסר משוךעליו בסר ,ועור שם:
ובעבור שנראית עלפניו הצורה הנעלמת והנסתרת קראהו הערב במר .לפ"רירירי
הר"רסימאנסעןהכונה פהאל הסלההערבית שץ שהוראתה ("ץ).וגםסור ש,
מקבילאשואלפירושושלסלתסורבמקרא(וא"כאותב' אצל נסרהיא אותהשימוש).
שם :כי שתי צורות כאדם צורה השכלית הנקראת אלצורה אלעקליא
31א(i~bhll 5וצורה המתוארת הנקראת אלקאפיטיאה; אולי צ"ל או'3אציצימ

יישך

31ה~)ק**ט4ן ריל המיוחדת.

פ'ז' פ'וי :בעד אשנבי נשקפתי....ורב טעריה ג'לפי' שהוא הנקראבלשו;

ערב שבאך שנטמא  ulnnelחלק.
פי"א פכ"ה:וכן בלשון ערבקורין לשמנים לידהן ,צ"ל (כמושהעירניידידי
הרש"א סא,נאנסקי איטר ממם טנעים רוב פירושי המלות הערכיות) אלאדהאן
והוא ועטש)() שמנים.
פי"נפיגי :ותפשקי אתרגליךוכו' ולא תטצא במקרא אלאבעניןניאוףוכוי
וכן נמצא בלשוןערב ,ר"ל .b~se, unmoralische Handlungsweise ,% 5
פיט פ' ב' :גם בלא דעת וכו' טעם גםלרבותכייצתי מעלותהןמעלות הסרות
הנקראיטבלשוןערס כמאיל אלנטקיא 5מש3נ ןע%א...%והשכליותטתיחסות אל
הדעת והמרות מתיחסות אל הנפש ,ונ"ל שהוא כמו שהפריש הרמכ"ם במלותהגיון
פי"ר המרות ורתכוניות הנפשיות.
פיכיפי"ז :ערבלאיש לחם שקרואחרימלאפיהו חצץ ,חצץ הםאבנים הדקות
.Steinchen
נקראים בלשון ערב תצא וצא

;-

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

מבוא

XIX

שם פכייר :ופעם מה כסו לא ...וכן הוא נלשק ערב ,כונתו להמלה

]4

שפתרונהלא.

פכ"ג פכ"ח :אף היא כחתף תארבוגו' וי"מכי הוא קרובללשוזערבישקורין
לכל חיה רעה אלחפפהן43נ)ל1_43זע '.שם בהערה (והיא הערת הד"רפאונאנטקי).
פכ"ט פ' ג' :ורועה,וטת יאבדהון וכו' ותרגוםהון טזליה קרוב ללשוןערבי
שקוריןלהון מאל )4נ ,ושם יש הערה נדבר טהענין טאל לסלתסול.
פ' ל' פי'ר :מתלעותיו הם השינים הנסות והמתרגם תרגם ניבוי קרוב ללשק
ערבשקורין למתלעות אניאב ןנ)4ע.4
 .והיא שרץ משרצי המים הנקראת
שם פס"ז :והר' מעריה ז"לפי' לעלוקה..
נליטו; ערנ עלאקה ,היא פ)נ3צ.
שם פכ"ח :שמטיתוכו' ר' יונה המדקדק ז"לפי' שהיא הנקראתבערבי 3טאף
ןבכת"י בטעות קטאף] והוא .Lkbai.
שם :וי"מ שמטיתסי; חיה שצורתה כצורת ארם הנקרא כלשוןערנ קראדר,
בלי ספק צ"ל (כמו שהעיר הדייר פאזנאנסקי) = 053ם  ,Affeועי' פירוש הטשנה
להרטב"ם כלאים פיחט"ו.
שם פי ל"א פל"א :ותאמץורועותיהוכויונערב תשמרת(עי'תקוניםנוספים),
אולי צ"לתיסדו-ת צ"נ4כטכ) ע"ש בהערה.
יטם :ככישורוכו' ובערני כושר ,למלה הזאת בערבית הוראת הראותשניו
ונרומה (וגם להטלה הערבית כסר שהוראתה שבירהא rt)y 1.לכאן) ,ונראה שיש
כאן טעותבכ"י.
,
י
שם:סד
'
ו
כ
ו
א
ר
ק
נ
ם
ו
י
ב
ם
י
י
ו
ש
ע
א
ו
ה
מהם
ש
י
ו
ת
ו
ס
כ
ה
ל
י
ל
ה
להתעפף
נערבי
ר
ו
א
ארידל(עי' תקונים ניספים) ,גם כאןנפלה כנראה פעותככ"י והרס"נ טחרגם וש

מלות בלע'ז,
פי א' פי"ט :כי טה תקות חנף כי יבצע ונלעז קונריסייאן קונריפייא.
= = neuspani~ch 0061018ב Altspanisch cobdi~ia, 00%61818
=Ilegierde,

1. 005ע LUsternheit. Dazu das Verb altspani~ch cobdician 388פ181ת , Form cobdici~ verulutlich dialektisch. (hlitteilungפ8מש
verehrten Freunaes 608 Ilerrn Oberlehrers Iloefele hier, der mir
 618887פwertvolleWinke 885. Auch 8בלעויי'ם aueh bei den andern
)!.866118 meinen Dank
פ' ר' פכ"ג:כי מסגו תוצאותחיים תוצאותפי'סבותחיים אסאבכיש כלע"ז,
נא! ישבלי ספק טייםוא .אפשרפכוין המלה הזאת.
פ' ח' פפייו :ורוגניםיחוקקו צדק פי' ידגימו הצדק לחוק אפוחיראן בלעת,
=ם אחוסטיראן זסד schligt
. ajustara bezw.זפו)
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פnr) Gel~echtigkeit 6%0
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פי'א פי"ז :ועוכר שארו אכזרי קריאן (עיי תקונים טספים) בלעי' 1וי"א
אשופרין; קריאןהיינו כנראהבלשון פסרד  ,cruel ==grausamאשופרין לא
מצאתי פירוש ע"ז.

שם פכ"ר :וחושךטיושראך למחסור טיושר זה בלרנזה בלעזן (עי'תקונים

נוספים) ,ונם ןהא .אפשרלכוין.

שם פ' כ"ה :מונע בריקבוהו לאוםוביכה לראשטיטבירטצאתי כתף ברבה
פארפה אואפאנארה כלע"ז (עיש) ,לא הבנתיכוונתו.
פיי"פפ'י"ח :יסרבנךכיישתקוהואלהמיתגוכו' ס"אואלהןיתוונו' שאחרים
יטיהוהו אזאל תשא אתנפשךביסרךאותו ובלע"ונון פונגאש נון אטיינדאש:
והא בל"ס 648ט noa pungas 860וםירושו 10%4 srarteפ ;steche .או 000

 )410407(,ט10%1 2ם ==Steche

11ש]ם trachte
מון]0ם .nach seinem Leben (vergreite dich
פ'ל' פ'כ"ו :שפניםעםלאעצוםוכו'והםטיןחיה הנקראתבלע"ו קנילייא,
היית בלים  conejoופירושו .Eanincben
8684108

pugnas 008

נטם פ' כי"ח :איטת יטטטית על עקרב ופ" רבאייגלו ופעם בידים תתפש
כי היא אורבת ניריה ,נ"ל שפ"פ נפל כאןונוונתו אל הטלה הצרפתית Araignbe
דהיינו  ,Rpinneונרש"י הביאעל שמטית ארגיזאבלע'ז ונ"ל שם ארייניאה (וכן
מתרגם רש"י עכביש בישעיה ג"פ ה') והוא הנ"ל (עי'ריווי .(LVI 80
פ' ל"א פ' י*ח :בכישור שקורין ורפיה ,הלעו הזה וצא מרש"י והיא טלה
צרסתית (601פ]ע68ם 607 1]8םפ .verteull (Wirbel
שם פ'ל"א :ותאמץורועותיה ארימאננאר ,נ"לשהיא מלהמפרדית משרש
.arremangar a;= Aermel zurUck~treifon

שם :כעטה אלבדיריאת(עי' תקונים נוספים) ,ניל
אל מלה ספררית טשרש  advertidoדהיינו .klug

~D*W

ם כאןוכוומצ

נטרם אסיים מאמרי ראיתי להעיר שטה שהביא טחברט פ"ז פ"נ מנהגבני
ארם לכרוך דבר על אצבעו לזכירה הביאו ג"כ מחברים אחרים ישנס וגם הרשים
עיין כחרי שגי סטה דןוכוח בי ס' קסייו ,ועי'עור טאמר טלרציהר
~iuhamedaי .167
nischer Aherglaubeבהטאסףברכת אברהם(שי"ללכנור הר"אברלינר)ע
 1על אורות המעתיק יוסף בירריגו ישלציין לטפר נר ד%ערב פר'יעקב סשה
פוליראנו צד ע"ד ע"ה שכתב שמשפחתביררוגו(וב"ס בירריגוד"א אותה הטשפדו0
היא
טשפחהפרוסספירסדיירת אשר באתה לעת גרוש ספרד למארוקו (והעירני ע"זירידי
ם
כ
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ועתה באתי לכרךברנת השגמר תיל אשרוכני להוציא חם'רוש הקר הזה
לשר עולם וכשם שטורש על העבר מתמללים על העתיר יה"
ר שאוכה ג"כ
לויציא פירוש ירמיה להרב וספרים אחרים.

שענלאנקע'"

סגת תעו"ב לפ"ק.

משהאשטה בלא"א מרר חרוד'ג מרח שמחחחלויצ:אמבערגעך על.
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דברים אחדים.
נקראי בתור טזכיר לחברת טקיצי נרדטים את עלי ההגהה טפירוש רבי
יוסףבן נחסיאש על מיהלי שטתי לבי ניחור אל יושר נופחאותיו ובטהרה נוכחתי
לדעת כי הכ"י היחידי כאוקספורד שנשתטר בו פירושנו טלא שכושים על כל
גרותיו וכטעם בכל עמור ועמור הזקעלי אם להוסיף פה ושם מלה אחת או יותר
או לשנותם או להסירם(כי כסעפ כל התקוניםנובעיםסאתי) ,ואחר כלות ההרפסה
באו לירי צלמייאור מהפירושוראיתיכי אטנם הרבהטתקוני יש להם סטך נהכ"י
(עי' תקונים נוספים בסוף הספר) וכי יש שבושים אשר סקורם בההעתק שנעשה
מכ-י אוקספורד ,אבל בכל זאת עור רבו השגיאות ששגג אם הטעתיק ר' יוסף
ביררינו או כותב הכ"י שסטנו העתיק .כןיש לסיגל מקוטות הרבה שחסרונם בכ"י
י  ,3ע'  84ה  ,4ע'  120ה' ,18
ניכר מתוכו (עי' עמור  21ומ  ,3ע' 28ה
ע'  122ה'  15וע'  125ה'  )8ער שלפעמים חסר אף הנתוב דמשלי אשר
עליו יסוכ המירוש (עי' למשל כ"כ י"מ ,כ"ו ה' וכדומה) .וכיהיעתיק לא עשה
מלאנתו באמונה נראה גם טוה כיריבה פעטים דלנ על שורה שלטה וזה עיים
הרוב מן מלה אחת אל אחרות דומה להקמה שקורין ,(i[omoioteleutonובטקום
ן הנקל להשלימם(עי'ה' כ',
שאירע כוה בפירושים נלקחים מש"ס ומדרשים היה ט
,
)
ב
י
כ
ח פיו ,י"נ כ' ,ט"ו פ" ,1שיו ,י"ה כ"נ ,כ' כ'.ה וכיה
אנלסי יורע בכסה
מקומות אחרים אירע עודפ
כז
"ה .נם הפירושיםהרבים שנעתקו מסקוסם הראוינעתקו
לננק כאשמת המעתיע'ק ולא של הטפרש ופה ברפוס בא הכל על טקומו כראוי
(עי ע'  17ה' ,4
 81ה'  ,2ע'  86ה'  4וה'  ,10ע'  38ה' t[w*pl 7
ע'  48הי  55 9 ,4הי  ,5ע'  66ה'  65 9 ,4ה'  ,6ע'  76ה'  ,11ע' 88

ה'  ,,77עעי'  04ה'  ,1ע' 96ו"  ,13ע'  122ה' ()~ ,1ף  136ה'  ,5עי
ה'
י  169ה'  ,1עי  174ה' [ 8ע"ש]
 1)(1ה'  ,4ע'  166ה'  ,1עי
ועי  175ה'  .)5עוד מהראי לסמן פעית גדולות אחרוות יצפעותן גלףות לכל
קורא (עי' לטשל ע'  32הי ,2עי  45ה'  ,5עי  48ה'  ,4ע'  91ה' ,6ע102 .
143

ה.

 5ונו') ושכולן חזותן טוכחת עליהן שהן נובעות מהמעתיק.
אולם נכל השתדלותי להסיר כל מכשול ופעות נותרו עור טקוטות הרבה
שלא נמצא לרם סתיו התוססו בהם סימני השאלה (ומאחרים מהם יכלתי לרנירם
י יייכ וי"ג ,פ' אי,
יע"-אםליצ,לסני'-אי'ו,רכש"בבאכו"ג,אחיכ לכי'ר,י) ,והם :ר' כ"ו,וייייז וכ"ה,,
כ"ה ל'י-ב ות"ז.
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את טנאה מקום הסקורות של מחכרפ רשם ע"פ הרוב דומ"א נאטבערגער
ורק פה ושםהופפתי עליהם במקומות שהחפירם הטויילוכן העירותי הערות שופת
אכל כי טעמות הן לכן לא ציינתי אותן שנובעות מטני.
על גוף הפירוש ,פיכו ותכונתו וכדומה לא ארצה לדבר הפעם ואחשוך את
ןבכ"י בקארלס*
הברי אי"ה לעת אחרת ובפרפ לכשיתפרסם פירוש ירטיה שהתעדיי
14הע ושהד"ר באמגערגער מיער להוציאו לאור .ואולם כבר עתה אעיר כי הרנה
חשיבות יש  4לפירושנו עיי טקומותהתלמודיםוהמררשים שהביאלמכביר ושסלנר
כי ישנם בתוכם טדרשי אגדה אשר לא נודעו טטקום אחר(עי'לעילעי ~1כ~-כ)
הנה נטצא גם באותםהנודעיםשנויי לשופתאעשריועילופעמיםהרבה להעטירהגירסא
כתקונה ,והם מלבר אותם אשר נסטנו בההערות(עי'ע'  7ה'  ,9ע'  11ה' ,16ע' 14

ה'  ,11ע'  21ה'  ,9ע'  24.ה'  ,6ע'  26הי  ,11ש  28ה'  ,2ע'  29ה' ,4
ע' ע 3ה'  ,10ע'  41ה'  ,2ע'  55הי  ,6ע'  65ה'  ,9ע'  70הי  ,6ע' 82
ה'  ,8ע'  85ה'  ,8ע'  91ה'  ,7ע'  100ה'  ,1ש  101הי  ,1ע'  112ה' ,16
י ,8
עי  115ה'  ,6עי  116ה'  ,5ע'  119הי  ,2עי 121הי  ,7ע'  124ה
ע'  125ה'  ,6ע'  180הי  ,0ע'  134הי  ,9ע'  185ה'  ,6ע'  130ה' ,6
ע'  137ה'  ,11ע'  138הי ,2עי  145ה'  1והי  ,5עי  146הי  ,6ע' 147
ה'  ,2ע'  149ח  ,3ע'  162ה'  ,8ע'  169ה'  ,5ע'  169ה'  8וע' 174

ה'  )7עוד הרנה מאד עד כי חדל לספור.

כסו רוס הטכארים ורגשחברים  rttsגם הריייבן נחמיאש את כתובי רגפ-9א
ע"מ וכרונו ולכן נמצאם טשוניס מסגנק הקרא אבל אי אפשר לומר כי היו לפניו
י  60ה'  ,9ע'  89הי ,1
הכתובים בפסח אחר(עייעי  12ה'  ,7ש  29ה' ,8ע
ע'  140ה'  ,7ע' 166ה'  ,8ע'  168הי 3וש 181ה'.)1מררני פירושו ישלצייןכי
רבא מפרשע-םרגוב את הקרי והכתיב(שהואקוראלהם נשם מקיא שכתב) שיחר
(עי' נ' פיו ,ו' י"ג וי"ר ,י"א ג',י-כ י"ר ,י"ג כ' ,י"ד כ"א ,ת"ז כ"ז וכ-ח ,י"זי-ג,
י וכ"ח ת"ז),
י-ם ז' וטה ,כ' ד' וכ"א ,כ"א כ'פ ,כ"ב כ' וכ"ה ,כייג ה' וכייו ,כייןנ
ועודכי נטצא בו רברים המתארים את תכתת ארצו ובני דורו ,עי' למשל פירושו
לגי י-ז :לפי שנזירי אומות העולם מענים עצמם בלבוש שק לחם צר וטים לחץ
בהרים ובגבעות אסר כי ררכי הורהמורה אותת הררךהישרלא להתענג יותר טדאי
ולא להצטער יותר מדאי וכו' ,וזה מכוןבלי ספק אלנירי הפצריםנספרר שנערבו
נומת .ועור בפירושו לל'וי :ועל אחת כמה וכטההדורהזה שהםבהמה הטהלהם.
הנה כי כן יש ערך לפירושנו מבטה פנים ואםכי מחברו אינס מהפרשנים
הראשונים בכל ואת ראוי ומא להורע בקהל*

ויישא

כ"ח

טגת תערק.

שמואל אברהםפאזנאנסקי*

