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 " קשיטה ";"נסעה ונלכה: "זהירות משיבושים
 

י " שלא פעם הופכים את דברי רש,במאמר זה נעסוק בשתי דוגמאות לשיבושי מעתיקים ומדפיסים
, ובפסוקים סמוכים) לג(העובדה ששתי הדוגמאות מופיעות בפרשתנו בפרק אחד . למשוללי הבנה
 .  י במהדורות נפוצות"ות השיבושים בפירוש רשמלמדת על תכיפ

 

בכתבי היד . )יב, לג (" ְוֵנֵלָכה ואלכה לנגדךִנְסָעה: ויאמר: "לאחר פגישת יעקב עם עשו כתוב .א
ניטֹול ואמר : "תרגום הפסוק באונקלוס הוא' המשובחים שבמהדורת שפרבר וכן במהדורות התאג

כדרך שהם מודפסים בחומשים מצויים יתקשה , "סעהנ"י על "המעיין בדברי רש". ונהך ואהְך לקבלך
 בזו הלשון" נסעה"מופיעה הערתו ל" דפוס ראשון"י "ואולם ברש.  ולהלן נחזור ונעיין בהם,להבינם

  1):כמובן ללא ניקוד וללא ציון מקורות(
 

. ְׁשַלח, ַמע שהוא כמו ְׁש,)ח, מג' בר(" ִׁשְלָחה הנער ",)יג, לט' תה(" ִׁשְמָעה תפלתי" כמו -ִנְסָעה 
ְנַסע מכאן : עשו אמר ליעקב. ותרגומו טֹול ּוְנָהְך. ן יסוד בתיבה"והנו, אף כאן ִנְסָעה כמו ְנַסע

 . ְוֵנֵלְך
 

י ואף הוסיפו בה "העתיקו גרסה זו שברש,  המצטיינת בדיוקה," הכתר-מקראות גדולות "במהדורת 
": ִנְסָעה"שאלה העומדת לדיון היא כיצד לפרש  ה.ובדרך זו מובנת כוונתו, ניקוד ומקורות כנדפס למעלה

הוא " ַוִּנְּסָעה"ש  ברור)לא, ח' עז(" ונסעה מנהר ַאֲהָוא"בפסוק ? )ִנַּסע(או כגוף ראשון רבים , )סע(כציווי 
מכיוון שלא מנוקד ִנְּסָעה , אבל כאן. )ְוָנַסְענּו: ו ההיפוך משמעו"ובצירוף ו. ַוִּנַּסע(פועל בלשון עתיד 

משמעו הוא שעשו אומר " ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה"י "נמצא שלרש. כציווי" ִנְסָעה"י "פירש רש ,) דגושהך"סמ(
 2.י" וכך פירשו גדולי פרשני רש,הפועל הראשון בציווי והשני עתיד למדברים, "סע ונלך: "ליעקב

 .  ולראייה זו נחזור  בהמשך,א"בת"  ּוְנָהְךטֹול"גרסת את י " רשלתמיכת דבריו מביא
 כמו -נסעה : "י מופיע כך"המשפט הראשון ברש" אלקבץ"בדפוס , "דפוס ראשון"מו בהנה שלא כו

, אינה מבוררת" סלחה"בגרסה זו לא רק התוספת ". סלח, שלח,  שהן כמו שמע, שלחה,סלחה, שמעה
היסס בדברים ולכן בגוף מהדורתו  ואכן ברלינר. סיפא נראה חשודלרישא ין הסדר הפעלים בההבדל בגם 

 
ונציה , י שבמהדורת מקראות גדולות"נקבע נוסח רש, ו"תשמ, כון הארי פישלשל מ" י השלם"רש"  ביסוד מהדורת 1

מופיעים לצורך השוואה שלושה " י השלם"רש"ואולם בסוף כל אחד מכרכי . )1524-1522(ו "רפ-ד"רפ) בומבירגו(
כונה בשם  המ,)1475(ה "יו די קלבריה משנת רל'דפוס  ריג, )1470(ל "דפוס רומא משנת ר: י הראשונים"מדפוסי רש

לתיאור הדפוסים ומהימנותם ". דפוס אלקבץ" המכונה בשם ,)1476(ו "ארה משנת רל' ודפוס ואדי אל חג,"דפוס ראשון"
לעומת , "דפוס ראשון"ה הוא הראשון שתאריכו בצדו נקרא הוא "מכיוון שהדפוס משנת רל( 27' עמ, ראה שם כרך א

זכור  -י על התורה "רש(שתי המהדורות של אברהם ברלינר . )ל בדרך השערה בלבד"דפוס רומא המתוארך לשנת ר
 .    הן כידוע מהדורות אקלקטיות])1905[  ה" וקראקא תרס)1867(ז "ברלין תרכ, לאברהם

 . כרוןיוספר זם  "   על פי רא2
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כלומר בגוף הפירוש  הביא את ]". סלח[שהוא  כמו שמע ] סלחה[ כמו שמעה -ִנְסָעה : "י כתב  כך"לרש
תיקן " זכור לאברהם"אבל בביאורו !)  ולא כדפוס אלקבץ שגרס את שניהם" (שלחה "במקום" סלחה"

 ".  שהוא כמו שמע שלח, שלחה,שמעה: "כדפוס ראשון וגרס
ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל '  הְסָלָחה'  הְׁשָמָעה' ה"כנראה מן הפסוק ? י" רשלתוך דברי" סלחה"מניין נשתרבב 

דפוס "העדות הקדומה ,  ראשית. י"ואולם ברור שלא זוהי המובאה שנכתבה בידי רש). יג, ט' דנ" (ְּתַאַחר
י בחר בדקדקנות "מסתבר שרש: מצד הסברה,  ועוד,מוכיחה שבמקור נכתבו פסוקים אחרים" ראשון
,  לא רק מפני שגם הם לשון ציווי,"ִנְסָעה"הדומים ל, )הנער(וִׁשְלָחה ) תפלתי(א בפסוקים ִׁשְמָעה דווק

 . בשלושתם האות הראשונה חרוקה: אלא בגלל הניקוד הזהה
י "את המובאה המקראית בדברי רש) ?מטעמי חיסכון(דפוס רומא קיצר : מכאן התחיל תהליך השיבוש

כתוצאה מכך ובהעדר ניקוד ". שלחה הנער ","שמעה תפלתי"תוספת ללא ה, "שלחה, שמעה"והדפיס 
" תיקן"הוא ". סלחה, שמעה"נצנץ למדפיס השלישי הפסוק בדניאל שבו באים בפסוק אחד , י"ברש

ן "ה שבין שייאולי גם בגלל טשטוש ההגי" (סלחה"הדפיס " שלחה"אפוא את דפוס רומא ובמקום 
 .      כדרך שנראה בהמשך, השיבושים  בדפוסים מאוחריםהחריפו, ומגרסתו זו שנשתקעה). ך"לסמ

"  ּוְנָהְךטֹול"גרסת את דבריו הביא כתמיכה לי " רש,כאמור: י מן התרגום"נפנה עתה לראייתו של רש
נ שבמהדורת "גרסה זו המופיעה בכמה כתבי יד אשכנזיים ומתועדת גם בח. שהיא אכן צורת ציווי, א"בת

 .   הוא ציווי" נסעה" ועל פיה הוכיח ש,י"גד עיני רשהייתה כנראה גם לנ, שפרבר
, " ּוְנָהְךִניּטֹול"מתורגם " ְוֵנֵלָכה ִנְסָעה" ובכולם ,הואיל וגרסה זו אינה מתועדת בכתבי יד מספרד ומתימן

 וכן 4".י"דלא כרש, ִנּטֹול: "י וכתב" את דברי רש3, ממפרשי אונקלוס הראשונים,ר"דחה יא, ִנַּסע ְוֵנֵלְך
לא מסתבר שבשעת ההתפייסות : "והוסיף, "ִניּטֹול ּוְנָהְך"על נוסחי תימן שגרסתם " מרפא לשון"יד הע

וחסרון הדגש .  ִנַּסע ְוֵנֵלְך כאחים:ומן הסתם אחז בלשון ריצוי', ונלך) ְנַסע(ַסע 'ינקוט עשו לשון ציווי 
ִנְקָחה ֵאֵלינּו ִמִּׁשלֹה ֶאת ֲארֹון   'א שבסוף התיבה משלימה את הדגש וכמו"שכן הה, אינה הוכחה "ִנְסָעה"ב

 . ) ג,א ד"שמ('' ְּבִרית ה
הרי . י ובין בראייתו מן התרגום להרבה דפוסים מצויים"כאמור פשטו השיבושים בין בהבנת דברי רש

 : נכתב)ד"וילנא תרס, דפוס ראם" (תורה תמימה"בחומש : שתי דוגמאות
 

 ,ן יסוד בתיבה" והנו, אף כאן נסעה כמו נסע,לח ס, שהוא כמו שמע, סלחה, כמו שמעה-נסעה 
 . עשו אמר ליעקב ונסע מכאן ונלך -ותרגומו של אונקלוס נטיל וניהך 

 

ו  שבהמשך " ותוספת הוי-! צורת רבים, ְנַטֵּיל:  קרי-" נטיל וניהך"תרגום בי "לנוסח זה מסתייע רש
י "אך לפי רש".  מכאןְוִנַּסע: "ריק" נסע מכאן ונלךועשו אמר ליעקב : "משבשת לחלוטין את ההבנה

י מתארים את עשו כמי שמזמינו לטייל עמו "ואילו מדפיסי רש. במקור עשו פונה אל יעקב בלשון ציווי
   5!כשני אחים אוהבים

 

המתהדר בעריכה מחודשת של פירושי , ן"משנת תש" המאור"עוד יותר חמורים הם  השיבושים בחומש 
מכתבי יד (ר "י ודפו"הוגה בדקדוק רב מכת"י ש"של פירוש רש" ותהמעלות הנפלא" לרבות ,החומש

דבר , וכמו כן כל המילים הקשות לקריאה נוקדו, כל פסוקי נביאים וכתובים נוקדו)... ודפוסים ראשונים
ל "י הנ"של הניקוד יעמוד הקורא מדברי רש" התועלת הגדולה"על ". דוזה תועלתו גדולה למא

אף . ְסַלח, שהוא כמו ְׁשַמע) יג, ט' דנ( ְסָלָחה , כמו ְׁשָמָעה-נסעה  :ך הבאההמודפסים ומנוקדים שם בדר
 .מכאן ונלך(!)  ִנַּסע : עשו אמר ליעקב. ותרגומו טּול ּוְנָהְך. ן יסוד בתיבה"והנו ,(!)כאן ִנְסָעה כמו ִנַּסע 

 בניגוד :י"שכלל לא ירדו לכוונת ר, שאת הציטוט מדברי אונקלוס העתיקו כהלכה, מהדירים אלה
 כלשון י"ניקדו את ביאור רש ,שאותו הדפיסו כדין כלשון ציווי"   ּוְנָהְךטֹול"לתרגום 
 .י סותרים אלה את אלה" שהרי דברי רש,ובכך הוסיפו בלבול, "ִנְסָעה כמו ִנַּסע", רבים

                                                           
י עד כה " והיה ספון בכת,ביאור נפלא על תרגום אונקלוס ממחבר קדמון אשר לא נודע שמו, ר המכונה פתשגן" ספר יא3

לזיהוי המחבר ). נתן אדלר' עם הקדמה לביאור מאת ר(ד "וילנא תרל, נתינה לגרחומש :  נדפס בתוך,ר"ונכתב בשנת יא
 .ע-סו' עמ, )ן"תש(ז  צפונות, שישא' ראה  א

,  מתועדות- ִנּטֹול או ִניּטֹול -מכל מקום שתי הצורות : א"כנס כאן למסורות ניקוד ולמסורות כתיב מלא או חסר שבתי לא נ4
 .  י"שבגרסת רש, לשון ציווי" טּול"ושתיהן  מנוגדות ל

: ד, אולי כתב כך בהמשך לדבריו לעיל  לג? י לתאר את עשו גם בשעה זו כמי שהתפייסותו אינה שלמה" מה ראה רש5
 נסעה ונלכה " ולא כמפרשים,י מצייר"אבל ברור שזוהי התמונה שרש, "לומר שלא נשקו בכל לבו...  נקוד עליו-וישקהו "
 ). הרטום" ( כיאות לשני אנשים אוהבים,ביחד –
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: פסוקהמביא שני ביאורים ל, ע"כציווי הובאה גם אצל ראב" ִנְסָעה"נציין לבסוף שהאפשרות לפרש 
,   כולנו-ונלכה ). ח,  י'הו" (ִנְפלּו עלינו"וכן , "ִׁשְלָחה הנער" יש אומרים שהוא לשון צווי כמו -ִנְסָעה "

   נסעה-' ַוִּנְּסָעה ִמְּנַהר ַאֲהָוא'ויתכן להיותו כמו . ושאני אלך לנגדך לא אזוז ממך
 . "ואני אלך לנגדך, כולנו

 
אונקלוס מתרגם ו ,)יט, לג" (ְקִׂשיָטהבמאה " השדה בשכם  בסוף פרק לג מסופר על קניית חלקת.ב
, " ְּדָעןחּוְרָפןְׁשַבע " - )כח, כא' בר("  הצאןִּכְבׂשֹתשבע "מתרגומו לעיל ? "חורפן"מהו ". חּוְרָפןִּבְמָאה "

   6".חּוְרָפןִּבְמָאה : "מתברר שלדעת אונקלוס יעקב קנה את חלקת השדה במאה כבשים
 יעקב שילם מאה )נ"ת, י"ת, ע"תיוב( לפי תרגומי ארץ ישראל ,במאה כבשים ,א"ואולם שלא כת

 ואילו לדעת רבי עקיבא ְקִׂשיָטה היא מטבע ,"ַמְרַגְלָייןִּבְמָאה " "ְקִׂשיָטהבמאה " שכן תרגמו ,מרגליות
ואמר ): "א"ע, ראש השנה כו(שכך נמסר בשמו , ונמצא שיעקב קנה את השדה במאה מעות, בערך מעה

לפרושי מאה קשיטה ? למאי נפקא מינה. כשהלכתי לאפריקי היו קורין למעה קשיטה: עקיבארבי 
 ".   מאה דנקי-דאורייתא 

) א"ת( בכבשים -ה כסף ולדעת התרגומים יעקב שילם בשו": קשיטה"לפנינו אפוא שלוש דעות בביאור 
? י"זו מן הדעות פירש רש כאי7.עקיבא  יעקב שילם במעות'  אבל לפי ר-) י"תרגומי א(או  במרגליות 

אמר רבי עקיבא כשהלכתי לכרכי הים היו .  מעה-קשיטה : "י הוא"בכל הדפוסים הראשונים הנוסח ברש
, י לפרש כבבלי" ביכר רש-א או התלמוד הבבלי " ת-פניו לו הימבין המקורות ש". קשיטה: קורין למעה

 יש שהביאוה -י תוספת "מופיעה ברש ואולם בדפוסים מצויים 8.עקיבא' מן הסתם מפני שזוהי דעת ר
חריפים בכל , טובים, חורפן: ותרגומו: "זו הלשון ב–ואחרים הדפיסוה כהמשך טבעי לביאורו , בסוגריים
וכי נעלם מעיניו . י לא כתב דברים אלה"אין ספק שרש).  טז, כג' בר" (כגון עובר לסוחר, מקום
י מציע פרשנות חדשה "ואם אפילו נניח שרש? "חריפים, טובים"א משמעו כבשים ולא "שבת" חורפן"ש
מה עוד שמן  התוספת ? לפירוש המחודש"  עובר לסוחרכגון"הקשר של הסיפא מה ) חריפים" (חורפן"ל
ע "ר: משתמע כאילו התרגום מפרש את דעת רבי עקיבא" חריפים בכל מקום, טובים, חורפן: ותרגומו"

ואולם כל . שהיו אלה מעות טובות וחריפות, א" תבהסתמך על, י להודיע"ובא רש" מאה מעות"פירש 
 : א שני ביאורים מנוגדים"תבעקיבא ו' פרשני התורה ראו בדברי ר

 

:  או, כמו שתרגם אונקלוס,"צאן"ופתרונו לפי עניינו  , אין לו דמיון-קשיטה : "יוסף בכור שור' ר
 . " קשיטה–שכן בכרכי הים קורין למעה , כמו שאמרו רבותינו" מעה"
 

כשהלכתי לערביא שמעתי שהיו קורין : אאמר רבי עקיב: ובדברי רבותינו,  מעות כסף-קשיטה : "ק"רד
 ". כבשות שתרגם חורפן :ודעת אונקלוס. למעה קשיטה

 

שכן בחיגרא , וכן תרגם אונקלוס במאה חורפן,  במאה כבשות בכורות-במאה קשיטה : "מדרש שכל טוב
 ".  תרגמו במאה מרגליין)תרגומי ארץ ישראל=(עיר הקודש ואנשי . דערבאי קורין לכבשה קשיטתא

שאלה    מוכיחה-ל " שאינם מסתמכים על מקורות חז-ע "ם לראב"גם ההתפלגות הפרשנית שבין רשב
 :  שוניםשני פירושים

 

: ם"רשב". 'קשט'וכן בלשון ישמעאל הכבשה הילדה קורין ,  כבשות-קשיטה : ")שיטה אחרת(ע "ראב
 ". טבע ששמה כן מין מ-קשיטה "
 

ָקְברּו ִבְׁשֶכם ...  ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף"בפסוק : בשני מקומות נוספים במקרא" קשיטה" מצאנו ,יתר על כן
 תרגם יונתן בן ,)לב, כד' יהו" (ְקִׂשיָטהְּבֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָקָנה ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְּבֵני ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה 

                                                           
חּוְרָפן ). ערך חרף (ערוך השלםוראה גם . ר" ודומה לכך ביאנפש הגר וראה ,מרפא לשון וראה גם לחם ושמלה   6

" הא באפלי, הא  בחרפי"ל "יש שפירשו על שם שממהרות להוליד כלשון חז: דרכים כתרגום ִּכְבׂשֹת נתבאר בשתי
, היינו ילדי הצאן,  ואחרים פירשו שמנהגם היה לכרות ברית בכבשים קטנים דווקא המכונים חּוְרָפן).ב" ע,תענית ג(

 ".לשון ארמי הוא חרפי ואפלי. בימי קדמותי: "י" וברש) ד,איוב כט(" ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִּביֵמי ָחְרִּפי"כלשון 
במאה קשיטה ): "948' עמ, אלבק-מהדורת תאודור, פרשה עט ז(ר " בש הדעות מוזכרות במדרשו   והמעיין ימצא שכל של7

 .  שםמנחת יהודהוראה ". במאה סלעים, במאה טלאים, )אונקיות: נ"ח(במאה אנאקות :   אמר רבי אבא בר כהנא-
, "נתןתרגום יו("י לתורה "ואילו את תרגומי א. י רואה בו סמכות פרשנית עליונה"א שרש"   שאלמלא כן היה מפרש כת8

 . ל"ואכמ, י לא הכיר"רש") תרגום ירושלמי"
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 )יא, איוב מב(" ֶאָחתַוִּיְּתנּו לֹו ִאיׁש ְקִׂשיָטה "ואולם לפסוק . י לא כתב דבר" ורש,"חּוְרָפןה ִּבְמָא"עוזיאל 
 כבשה -קשיטה : "ע כתב" אבל ראב," מעה-קשיטה "י ופירש "חזר רש, " ֲחָדאחּוְרָפא"המתורגם 

 ".קטנה
 רק משום שאינה לא. י"שבדברי רש" תוספת"גם כאן אין מקום ל, נמצא שבדומה לדוגמה הקודמת

ואכן . י כטועה בהבנת התרגום" היא מעמידה את רש- וזה העיקר -אלא , מתועדת בדפוסים הראשונים
כמו שכתב "הוסיף מיד שהערה זו אינה נכונה , ליוןיא ברלינר שהזכיר אף הוא תוספת זו בשולי הג"ר

  9".בספר מתת יה
וילנא ושמואל שטראשון מ' התלמודי רמתתיהו שטראשון שהיה בן לגאון ' הוא ר" מתת יה"בעל 

 10:ל"י הנ"תו ניתן לעמוד מהערתו לתוספת שבדברי רשועל חריפותו וגאונ). ש"הרש(
 

אחד מהתלמידים הטועים ... : ר טוביה בספר מבשר טוב וזה לשונו"וכבר העיר המדקדק מוה
,  בכל מקוםחריפים, טובים, ותרגומו חורפן"י פרשת וישלח על מאה קשיטה "הוסיף בדברי רש
 -קשיטה "שפירש ... ע "וכוונת התרגום כפירוש ראב, והוא סכלות גמורה". כגון עובר לסוחר

והוא ,  חורפן-" קשיטה"כי כן דרך התרגום לתרגם תמיד , ע זאת"ולא מלבו בדה הראב". כבשה
ונים  שלושה מתרגמים ש-וסוף איוב ) לב, כד( סוף יהושע ;) יט,לג' בר(פרשת וישלח : פעמים' ג
 ... )ע ותרגום איוב"יוב, א"ת=(

 

בספר אוהב ) ץ"הרשב(טוביה מה שראיתי למורנו הרב שמעון בן צמח דוראן ' ואני אוסיף על דברי ר
 :משפט סוף איוב שכתב

 

 ודומה ללשון ,"כבשות צאן" חורפן כתרגום -" קשיטה" כי תרגום ,היא כבשה קטנה" קשיטה"
ולא , ף רפה מתחלפות הרבה בלשונם ודומות זו לזו"והכת "והחי, ערבי שקורין את השה כרוף
 . יבדילן כי אם נקודה אחת

. כשהלכתי לאפריקי היו קורין למעה קשיטה: ואמר רבי עקיבא'ועל הא דאיתא בראש השנה 
וזה ) ונדפס(כתבתי זה מכבר , ' מאה דנקי-לפרושי מאה קשיטה דאורייתא ? למאי נפקא מינה

לת קשיטה נזכרת יונראה לי כי הנה מ? הוא אך למותר" דאורייתא"לכאורה מה שכתוב : לשוני
ובאמת . ובסוף איוב) ובסוף יהושע נכפל הא דוישלח(היינו בפרשת וישלח , ך"פעמים בתנ' ב
אלו : "ר פרשה עט"לת קשיטה קרוב יותר לפרש מלשון תכשיט וקישוט וכמו שאמר במדרש בימ

שנתן יעקב בעד השדה , ך מחמת שזהו זר מעטא". נתן בנזמיםיחליות ודייקנתא שדרכן לה
שם נראה לבאר , לכן כאשר שמע רבי עקיבא שבאפריקי קורין למעה קשיטה, תכשיטין וכלי חפץ

שכן המנהג לשלם , אצל יעקב שהוא מעה) דאורייתא(הכתוב בתורה " קשיטה"לת יאת מ
 מתנה מועטת  שזהו,שם אין נכון לפרשה מעה, אבל קשיטה הכתובה אצל איוב. במטבעות

חליות ודייקנתא שדרכן 'ויותר נכון לפרשה מלשון תכשיט , במשֶנה' לאיוב אשר השיב לו ה
ַוִּיְּתנּו לֹו ִאיׁש ְקִׂשיָטה ֶאָחת ְוִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב 'שכן כתוב שם , ויגיד עליו רעו הנזם', נתן בנזמיםילה
 . 'ֶאָחד

 

ע סוף "וכן כתב הראב,  ואיוב וכן תרגמו השבעיםוכן הוא בתרגום יהושע" חורפן"והנה אונקלוס תרגם 
וידוע בדברי הימים שקודם המצאת המטבעות היו משתמשים בשה תמורת ). שם(איוב וכן הוא במדרש 

פקרוזא בת  ":א" ע,עיין בכורות יא(מטבע וזה מצאנו שמקח השה היה לפי המורגל מעה או דנקא 
 . )"חטאת בת דנקא ":א" ע,ובזבחים מח, "דנקא

 
ואם יימצא .  גדול פרשנינו,י"על המעיין להכיר בעובדה שבדפוסים רבים שלחו יד בדברי רש: סוף דבר

 .  אלא משל מעתיקים טועים, קב ונקי, י שלשונו מזוכך"אינו משל רש, ביאור מחוספס בפירושו
 

 ר רפאל בנימין פוזן"הרב ד         
 המדרשה לבנות  

 
והרי גם ). אמנם הדפיסוה בסוגריים(י "שהעתיקו גם הם תוספת זו ברש"  הכתר-מקראות גדולות " ויש לתמוה על מהדירי 9

 . ראוי היה להשמיטה, י"אחר שברור שאינה יכולה להיות משל רש, אם נשתרבבה הערה זו לכמה מכתבי יד
 . כה' עמ , ט"תשכמבחר כתבים ירושלים  שטראשוןמתתיהו '  ר10


	ד ף  ש ב ו ע י
	מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                 

