תקציר
 במהדורה שפרסם אהרן ילינק מכתב יד1855 הפירוש ראה אור לראשונה בשנת
 אולם מהר מאוד נשכח, והתקבל בברכה בקרב חכמי ישראל באותו דור32 המבורג
 המהדורה הלקויה שבה התפרסם בוודאי לא.מלב ועצם ייחוסו לרשב"ם הועמד בספק
. והוא לא השאיר כמעט כל רושם על מחקר המקרא בעת החדשה,היטיבה עמו
 המבוססת על כל עדי,החיבור הנוכחי הוא מהדורה מדעית מתוקנת של הפירוש
 שני קטעים בכתבי די אחרים ועדות, שלושה כתבי יד שלמים:הנוסח הידועים כיום
 את מהדורת הפירוש מקדים מבוא מקיף הדן.כתוב ה מכתב יד נוסף שאינו בידינו
, זיקתו לחיבוריו האחרים של רשב"ם, זיהוי מחבר הפירוש:בקשת רחבה של נושאים
, ההיבטים הספרותיים של הפירוש, דמותו ודרכיו של הפירוש,מקורות הפירוש
 ענייני לשון שבפירוש,הפירוש האלגורי לשיר השירים והמסר שלו על רקע תקופתו
.והקדמה למהדורה
פירוש רשב"ם לשיר השירים הוא חיבור חשוב ביותר התורם תרומה רבת משמעות
–  להכרת דמותו ופועלו של רשב"ם, לפירוש הטקסט המקראי:לכמה וכמה תחומים
 להבנה מעמיקה יותר ומדויקת יותר של תולדות,מגדולי פרשני המקרא בכל הדורות
 להכרת תולדות ישראל,הפרשנות ה יהודית למקרא ובעיקר של אסכולת הפשט
.ותרבות ישראל בצרפת ובאשכנז במאות השתים עשרה והשלוש עשרה

Abstract
This commentary was first published in 1855 in the Aharon Yelink
Edition of the 32 Hamburg manuscripts and was welcomed happily by
the Jewish Sages of that generation, however it was quickly forgotten
and its relation to RASHBAM was distrusted. The damaged edition, in
which it was published, did not benefit it either, and it hardly left any
impression on the Biblical research of the new age. The current essay is
a revised scientific edition of the commentary, based on all the known
wording testimonies known today: three complete manuscripts, two
segments of other manuscripts and another written testimony of another
manuscript which we do not hold.
This edition is preceded by a comprehensive preface which deals with a
wide range of subjects: identifying the commentary's author, its affinity
to other essays by Rashbam, the sources of the commentary, the
literary aspects of the commentary, allegoric commentary of Song of
Songs and his message according to his time and era, verbal issues in
the commentary and an introduction to this edition.
Rashbam's commentary on Song of Songs is an important text which
contributes to a variety of fields: the exegesis of the biblical text; the
knowledge of Rashbam's figure and actions as one of the greatest bible
commentators of all time; an understanding of the history of Jewish

commentaries on the bible, especially literal-oriented (pshat)
commentaries; and knowledge of the history of French and Ashkenaz
Jewry of the 12th and 13th centuries.

