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מקומם של כתבי היד בחקר הגותו של הגר"א מוילנא
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1720–1797(, המכונה הגר"א מוילנא,  הרב אליהו בן שלמה זלמן )ה'ת"פ–ה'תקנ"ח, 

לא כתב כל חיבור בצורת ספר.1 כתבי הגר"א באו אלינו בצורה של הערות או תקצירים 

הוא  אלה  ופירושים  הערות  הכלל.2  מן  יוצא  ללא  כמעט  חז"ל,  לספרות  או  למקרא 

כתב, ככל הנראה, לצורכי לימודו, ומכאן, שהספרים שיצאו לאור תחת שמו נאספו 

מחקר זה נעשה בתמיכת הקרן הישראלית למדע )ISF( ובחסות אוניברסיטת אריאל בשומרון.   *

ראו י' וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, ירושלים 2003, מבוא, עמ' ט. יהודה לייב מימון כתב: 'הוא כתב   1

הערות קצרות לעצמו ולא חשב להדפיסם כספר. ברם תלמידיו הדפיסו הערות אלה בצורת ספר וגם 

מה ששמעו מפי רבם', י"ל מימון, ספר הגר"א, ירושלים תשט"ו, עמ' 181. אפשר בוודאי לתהות 

מדוע כתב הגר"א כל כך הרבה הערות אם לא התכוון להדפיסן. יש הטוענים שכתב הערות קצרות 

ידע מראש שהן אינן מתאימות לקהל הרחב. אפשר  עבור עצמו כדי להיזכר בלימודו, אבל הוא 

כמו  לספרים,  ויכניסון  הערותיו  את  יגאלו  הימים  מן  שביום  קיווה  הוא  אופן  בכל  אם  לתהות  גם 

שאכן היה. ברור שבשנותיו האחרונות, שבהן הוא לימד תלמידים והפסיק לכתוב, הוא כבר הסכים 

מוילנא,  הגאון מחסיד  לנדוי,  ב'  וראו  ט.  וינוגרד, שם, עמ'  וראו  מותו.  שיפורסמו כתביו לאחר 

לכתוב  התלמודי  האיסור  סמך  על  בפירושיו  קיצר  שהגר"א  שהביא  רצג,  עמ'  תשכ"ז,  ירושלים 

דברי תורה שבעל פה. דוד קמנצקי הביא את דברי ר' ישראל משקלוב, שהגר"א היה כמעיין הנובע 

דברי חכמה, ועל כן לא היה מסוגל לכתוב את כל הדברים, ובסופו של דבר פסק לכתוב כלל. ראו 

ד' קמנצקי, 'כתבי הגר"א בדפוס ובכתב יד', ישורון כד )תשע"א(, עמ' תתקכב. על סמך זה ניתן 

לומר כי הגר"א הבין שלא יוכל לכתוב שום חיבור בעצמו.

יוצא מכלל זה הוא ביאור הגר"א לספר משנת חסידים, ספרו של ר' עמנואל חי ריקי )1688–1743(.   2

וכבר כתבתי במאמרי, 'הצמצום כפשוטו: עיון במשנתם של ר' עמנואל חי ריקי ור' שלמה אלישוב' 

)'קבלה' 37 ]2017[ ( כי הפופולריות של החיבור הזה בפולין רבתי כולל ליטא ובלרוס, היא הסיבה, 

לתורת  המתייחס  לראשיתו,  לפחות  ביאור,  כך  על  לכתוב  הגר"א  שהרגיש  לצורך  הנראה,  ככל 

לאור בשנת  'יושר לבב', שיצא  ריקי  חי  ר' עמנואל  כניגוד לספרו השני של  גם  ואולי  הצמצום. 

ואפילו לספר  הזוהר,  גם לספרות  יש לציין שלדעת הגר"א,  ופירש את הצמצום כפשוטו.  תק"ב 

יצירה, יש מעמד של ספרות חז"ל.
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ונערכו בידי תלמידיו, כדברי מירסקי: 'באמת לא הניח הגר"א אחריו ספרים, כי אם 

הגהות והערות ללא ספור על כל הספרים שהגה ויגע בהם, אלא שהניח אחריו אנשים, 

תלמידים, שהעריצוהו וחיברו את הערותיו לספרים, ודייקו ודקדקו בהם וספרו ומנו 

כל אות בהם'.3 גם דינסטאג כתב כך: 'שהגאון, לא לבד שלא הוציא גם אחד מספריו 

רבים מהספרים  ]...[ אלא  תורתו אשר חדש  רובי  סדר את  לא  לאור בעצמו,  הרבים 

חיבור   4.' ]...[ ממנו  ששמעו  מה  שרשמו  תלמידיו,  ידי  על  נתחברו  אליו  המיוחסים 

גיאומטריה  על  משולש'  'איל  הוא  ספר  להיות  קרוב  והוא  הגר"א  שכתב  דופן  יוצא 

וטריגונומטריה, אבל ייתכן שאלו היו הערות שכתב על סוגיות שונות בתלמוד בזמן 
לימודן וצירפן יחד.5

הספר הראשון שהודפס היה פירושו לספר משלי, שנערך בידי תלמידו ר' מנחם מנדל 

משקלוב )נפטר ל' בשבט תקפ"ז, 1827(. 6 הוא העיד שכתב דברים ששמע ישירות מפי 

הגאון: 'ומפיו יקרא אלי, ואני כותב על הספר בדיו לפניו, כי אם באיזה דברים סתומים 

עיגולים'.7  חצאי  שני  ציונים  ושמתי  מפיו,  שקבלתי  שכלי,  קט  לפי  דבריו,  פירשתי 

לא  שההכתבה  נראה  ואמנם  הדברים.  את  לו  הכתיב  שהגר"א  העיד  רמ"מ  כלומר, 

'וגם  הוסיף:  והוא  הדברים.  את  לפרש  צריך  היה  שרמ"מ  פעמים  כי  מדויקת  הייתה 

לי  אמר  זמנין  כי  לפניו,  חזרתי  פעמים  שכמה  אף  דבר  איזה  שכחתי  לפעמים  אפשר 

אפשר  אי  כי  ידוע  וזאת  עצמו.  בפני  בגליון  אצלי  והעמדתי  כתיקונו  כתבתי  שלא 

הדברים  את  לו  הכתיב  שהגר"א  מכך  נבע  הקושי  כלומר,  משגיאה'.8  להמלט  לאדם 

בעל פה ולא מטקסט כתוב, ולכן פעמים שרמ"מ היה צריך לפרש את דבריו. הגר"א, 

שנהג לכתוב פירושים בדרך קצרה וסתומה, הקדיש יותר זמן לפירוש על משלי והתיר 

אביב  תל  א,  ליטא,  יהדות  )עורכים(,  ואחרים  גורן  נתן  מוילנא',  אליהו  ר'  'הגאון  מירסקי,  ש"ק   3

תש"ך,עמ' 361.

 .269 ד, א–ב )תש"ט(, עמ'  'רבנו אליהו מווילנא: רשימה ביבליוגרפית', תלפיות  י"י דינסטאג,   4

 L. Ginzberg, Students, Scholars and ;145 'וראו גם: ש"י פין, קריה נאמנה, וילנא תר"ך, עמ

Saints, New York 1958, p. 132
362. לדבריו,  עמ'   ,)3 )לעיל הערה  הגאון  מירסקי,  וראו  והורודנא תקצ"ד.  וילנא  איל משולש,   5

כתב:   ,)4 הערה  )לעיל  מווילנא  רבנו  דינסטאג,  הגר"א.  של  כ"י  מתוך  היה  משולש'  'איל  הספר 

'מכל הספרים המיוחסים אליו, רק ביאורו ל'שלחן ערוך', 'איל משולש על הנדסה ותכונה', וקטעים 

מ'ביאור על אגדות' נדפסו מעצם כתב ידו ממש'. היו עוד חיבורים מכ"י של הגר"א, כפי שנכתוב 

לקמן, אלא שהם היו מעטים. אפילו המפה המפורסמת שלו לארץ ישראל ומיקומם של השבטים בה 

הייתה, ככל הנראה, חומר עזר לספר יהושע.

 ,2008 לדיון בשאלה מי נחשב לתלמיד הגר"א ראו ר' שוח"ט, עולם נסתר בממדי הזמן, רמת גן   6 

עמ' 73–75. 

הקדמת ר' מנחם מנדל משקלוב לפירוש הגר"א על משלי, ירושלים תשנ"ד, עמ' עז.  7

שם.  8
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לתלמידו להוציאו לאור, כיוון שעניינו תיקון המידות ויראת שמים. כדברי ר' מנחם 

לי  חיותו אמר  זה הפירוש על ספר משלי בחיים  'והנה  מנדל בהקדמתו לספר משלי: 

פעם שיודפס ראשונה, כי כולו מלא יראה וראשית חכמה וכולי. וגם רבים וכן שלמים 

של  תוצאה  היא  הברורה  שהכתיבה  גם  ייתכן  להדפיס'.9  העלתיו  לכן  בי,  הפצירו 

עריכתו של ר' מנחם מנדל משקלוב. הספר נדפס בשנת תקנ"ח, חודשים ספורים אחרי 

פטירת הגר"א. 

על  אליהו'  'שנות  הוא  תקנ"ט,  בשנת  מכן,  לאחר  קצר  זמן  שנדפס  השני,  הספר 

המשנה סדר זרעים, ובו נכללה גם ההקדמה הראשונה של בניו ושל ר' חיים מוולוז'ין.10 

ספר זה נערך גם הוא בידי תלמידי הגר"א. יש הטוענים שהספר לא חובר כלל בידי 

חיים  ר'  כתב  וכך  פירושיו.11  את  שהרחיבו  התלמידים  מן  ליקוט  הוא  אלא  הגר"א, 

מוולוז'ין )תק"ט–תקפ"א, 1749–1821( בהקדמתו ל'שנות אליהו':

והנה גם החיבורים שעל המשניות והירושלמי מסדר זרעים אינם מכתב ולשון 

רבינו הגדול נ"ע, ונתחברו ונסדרו על פי תלמידיו ששמעו מפיו. אמנם החיבור 

שעל הירושלמי היה ביד רבנו ח"י שנה ובאזנינו שמענו מפה קדוש רבנו נ"ע 

שהמסדרו כיון יפה לדעתו.

כלומר, גם 'שנות אליהו' וגם ביאור הגר"א לירושלמי חוברו על ידי תלמידי הגר"א 

על סמך הדברים שהגיד להם. אלא שיש שני ביאורים לירושלמי: הראשון חובר מתוך 

דברים ששמעו התלמידים מפיו, והוא מוזכר בין שבעת הספרים של בית הדין של וילנא 

)ראו להלן( ונדפס רק בשנת תרמ"ב; והשני הוא הערות שכתב הגר"א בשולי הדף, כמו 

יש להעיר כאן שייתכן שהתלמידים הרשו  שכתב על התלמוד הבבלי בשולי הדף.12 

לעצמם להרחיב את דברי הגר"א בחייו יותר מאשר אחרי מותו. כלומר, החיבור על 

הירושלמי, שהיה מונח אצל הגר"א שמונה־עשרה שנים, כפי שכתב ר' חיים לעיל, היה 

בעיני התלמידים כהסכמת רבם לדבריהם, גם במה שהוסיפו על דברי הגר"א. ישראל 

קלויזנר סיכם את העניין באומרו: 'חידושיו ופירושיו ]של הגר"א[ נרשמו ע"י תלמידיו 

שם, עמ' עו.   9

על חשיבותן של הקדמות אלה ראו ר' שוח"ט, 'דמותו של הגר"א לפי ר' חיים מוולאז'ין', דעת 67   10

)2010(, עמ' 39–54.

'ברור שהספר לא נדפס מעצם כתב יד קדשו. כנראה היה ליקוטים מתלמידים, שהרי בני הגר"א   11

מתלוננים על גיסם 'שלא יצא ידי חובת הביאור במקומות שצריך להאריך'. אם היה מעצם כתב יד 

קדשו, למה להוסיף על דבריו?' – ד' קמנצקי, 'כתב יד קדשו של רבנו הגר"א', ישורון יד )תשס"ד(, 

עמ' תתקעב, הערה 17.

ראו ד' קמנצקי, 'כתב יד קדשו של רבנו הגר"א: ירושלמי זרעים', ישורון יז )תשס"ו(, עמ' תשנח–  12

תשעב.
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התלמידים  הרשו  הגר"א  פטירת  לאחר  כי  נראה   
13

כתבו'. אשר  את  לבדוק  נהג  והוא 

לעצמם לערוך את דבריו ולא להוסיף עליהם.

רבים מספרי הגר"א בנגלה, בין בהלכה ובין במקרא, גם אם בסיסם דברי הגר"א, 

הדברים.14  על  הוסיפו  גם  המקרים  מן  ובחלק  הדברים,  את  שערכו  הם  התלמידים 

נראה כי הגר"א כתב הערות קצרות ביותר בנושאים של תורת הנגלה בין בהלכה ובין 

במקרא. כדברי יוסף אביב"י:

מקום  מראי  הם  דבריו  רוב  הנגלה.  לספרי  בביאוריו  קצרה  לשון  נקט  הגר"א 

לדברי ראשונים, והלומד חייב להבין מהם את דעתו שלו. לא כך דרכו בביאוריו 

לספרי הקבלה. באלה כתב לשון ארוכה, ציטט את המובאות בשלמות ולא חסך 

במלותיו כדי לבאר את דעתו באר היטיב.15 

'ודרך  הגר"א:  ביאור  עם  הזוהר  לתיקוני  בהקדמתו  צוקרמאן,  שלמה  ר'  גם  כתב  כך 

אחרת לרבינו בבאורו זה להתהלך ברחבה יותר מבאוריו בנגלה, מורה באצבע שרצה 

שיתבוננו בו כל ישרי לב'.16 כך היה גם בספר 'אדרת אליהו' על התורה. הגר"א לא כתב 

פירוש רציף על התורה. החיבור הוא, ככל הנראה, לקט של דברי הגר"א על התורה, 

גם אם כללו בו פירושים שבאו מכתב ידו.17 יש מן החוקרים הטוענים כי רק בכתביו 

בקבלה לא העזו התלמידים להוסיף ולכן אלה הם מכתב ידו של הגר"א ממש.18 

א " ר ג ה י  ר פ ס ל  ש ה  נ ת ש מ ה ר  פ ס מ ה

מסופר כי כשנפטר הגר"א הוציאו ראשי הקהילה את ספרי התורה מבתי הכנסת בוילנא 

מה  לפי  מודפס.19  ספר  אז  היה  לא  אך  עולמים,  לבית  ללוותו  הגר"א  כתבי  עם  יחד 

י' קלויזנר, הגאון ר' אליהו מוילנא, ירושלים תשכ"ט, עמ' 26.  13

כגון ספר 'שנות אליהו' וספר 'ביאור הגר"א לירושלמי', המוזכרים בכרוז של בית הדין של וילנא,   14

וכן ספר 'אדרת אליהו', וראו לקמן.

י' אביב"י, קבלת הגר"א, ירושלים תשנ"ג, עמ' כח.  15

הקדמתו ל'תיקוני זוהר עם באור הגר"א', וילנא תרכ"ז.  16

בהקדמת המו"ל ר' שמואל לוריא ל'אדרת אליהו', ורשה תרמ"ז, הוא כתב: 'הפירוש הזה נדפס כמה   17

פעמים בהשמטות על כמה פרשיות וחסרון הרבה לקוטים השייכים לו ושבושים רבים. ועתה יצא 

לאור בהוספות רבות מכ"י ובכל השלמות והוספות'. ראו בהערה הבאה, שם, עמ' תתקכז.

קמנצקי כתב: 'חלק הנסתר קרוב לוודאי שמקורו הוא מעצם כתיבת ידו של הגר"א. כל הביאורים   18

של הגר"א על תורת הנסתר כתבם בעצמו ועדיין חלק ממנו נשאר בעצם כתב יד קדשו' – קמנצקי, 

'כתבי הגר"א בדפוס ובכתב יד' )לעיל הערה 1(, עמ' תתקכז. וראו דבריו בהערה 33 לקמן.

 ,)13 180. וכן כתב  קלויזנר, הגאון )לעיל הערה  י"ל מימון, ספר הגר"א, ירושלים תשט"ו, עמ'   19 

עמ' 26.
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אין להיפלא  ופירושיו,  שכתבנו לעיל, שתלמידיו חיברו את הספרים מתוך הערותיו 

שאפילו מספר ספרי הגר"א נתון לוויכוח. בשנת תקנ"ט יצא בית הדין של וילנא בכרוז 

המונה שבעה ספרים של הגר"א ואסר להדפיס ספר נוסף ללא הסכמתו של בית הדין.20 

שבעת החיבורים הם: פירושו למשנה זרעים – 'שנות אליהו', שנדפס בתקנ"ט; פירושו 

בשמו  התלמידים  בידי  ונכתב  תרפ"ב  בשנת  רק  שנדפס  זרעים,  הירושלמי  לתלמוד 

בחייו; ביאורו ל'תיקוני זוהר', שנדפס בשנת תרכ"ז; הפירוש ל'ספר יצירה', שנדפס 

שנדפס  ל'היכלות',  ביאורו  בתק"פ;  שנדפס  דצניעותא',  ל'ספרא  פירושו  בתקס"ו; 

בשנת תרי"ז; וביאורו ל'רעיא מהימנא', שנדפס בשנת תק"ע.21 שני דברים מתבררים 

שהיו  והשני,  יד;22  בכתב  עדיין  היו  בו  הנזכרים  שהספרים  האחד,  הזה:  הכרוז  מתוך 

חיבורים נוספים בכתב יד. כמו כן, יש לציין שמבין שבעת הספרים הנזכרים בכרוז של 

בית הדין מווילנא, חלקם בוודאי לא היה מכתב ידו של הגר"א אלא מכתבי תלמידים 

ברצינות,  זה  לכרוז  התייחסו  המו"לים  כמה  עד  בשאלה  לדון  מבלי  לקחו.23  שומעי 

ידועים לנו שמות של חמישה־עשר ספרים שיצאו לאור בשלוש־עשרה השנים שלאחר 

פטירת הגר"א.24 יהושע העשיל לעווין מנה חמישים וארבעה ספרים בחיבורו 'עליית 

קיר'.25 י"ל מימון תיאר את כל חמישים וארבעה הספרים שציין לעווין. בתיאור החיבור 

שלמה  משה  ר'  של  ידו  ובכתב  בבעלותו  היה  היד  כתב  כי  טוען  מימון  קודש'  'הדרת 

הגר"א.26  של  ספרים  שבעים  שיש  כתוב  החיבור  בשער  הגר"א.  תלמיד  מטולטשין, 

כתב יד זה מצוי במוסד הרב קוק ויצא לאור רק בשנת תשע"ד.27 גם ר' ישראל משקלוב 

ר' אברהם  חיבורים של הגר"א.28  יותר משבעים  חיים מוולוז'ין כותבים שהיו  ר'  וגם 

כרוז מיום ג' באדר א תקנ"ט.  20

ראו וינוגרד, אוצר )לעיל הערה 1(, מבוא, עמ' י.  21

אפילו ספר 'שנות אליהו', שיצא לאור בסוף שנת תשנ"ט, עדיין לא נדפס, שהרי יש בגוף הספר   22

הסכמה מחודש אב תקנ"ט, והכרוז נחתם ביום ג' אדר א תקנ"ט.

כגון 'שנות אליהו' ו'ביאור הגר"א לירושלמי'. כמו כן כתב בית הדין בהסכמתו על 'באור על כמה   23

אגדות': 'וראויים הדברים למי שאמרן', ויש בכך רמז שהם ידעו שהדברים יצאו מידי התלמידים 

השוואה  ולשם  תתקעח.  עמ'   ,)11 הערה  )לעיל  קדשו  יד  כתב  קמנצקי,  ראו   הגר"א.  מידי  ולא 

מתודית, ראו בירור על כתבי רמח"ל בקבלה אצל י' גארב, 'כתביו האמיתיים של רמח"ל בקבלה', 

קבלה 25 )תשע"ב(, עמ' 165–222.

לרשימת הספרים הללו ראו וינוגרד, אוצר )לעיל הערה 1(, מבוא, עמ' י.  24

מצורף לספרו 'עליות אליהו', 1875.  25

י"ל מימון, ספר הגר"א )לעיל נערה 1(, עמ' 182–200. לפניו החיבור היה גם בידי ר' יצחק כהנא   26

איש ירושלים, תלמיד ר' יצחק חבר, ראו תולדות יצחק, ירושלים תשס"ג, עמ' לו, פ.

ד' קמנצקי )מהדיר(, הדרת קודש, מוסד הרב קוק, ירושלים תשע"ד.  27

ל'פאת השלחן', צפת  ישראל משקלוב בהקדמתו  ור'  ל'שנות אליהו'  מוולוז'ין בהקדמתו  חיים  ר'   28

1(, עמ' ט. ישראל קלויזנר כתב שהיו שבעים  תקצ"ו, ה ע"א. וראו וינוגרד, אוצר )לעיל הערה 
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בן הגר"א הזכיר שלושים חיבורים שכתב אביו רק על ספר הזוהר.29 רבים מחיבורים 

אלה אינם ידועים לנו. ואולם, חלק מהם נתגלה בכתב יד קארפ, שהוא, ככל הנראה, 

וי'  הגר"א,31  ספרי  של  רשימה  כתב  לנדוי  ב'  הגר"א.30  ספרי  של  הראשונה  הרשימה 

וינוגרד הכין רשימה מעודכנת.32 נראה כי ההבדלים נובעים מתוך מה שאמרנו לעיל, 

שהגר"א לא כתב שום חיבור בצורה של ספר.33 מכיוון שכתבי היד של הגר"א קדמו 

יד לפני הדפסתם, הם  היו בכתב  בידי התלמידים  ואפילו הכתבים שנערכו  לספרים, 

נעתקו פעם אחר פעם ונחשבו לחיבורים של הגר"א גם לפני הוצאתם לאור.

ד י ה י  ב ת כ ל  ש ם  ת ו ב י ש ח

מה שברור מן הכרוז של בית הדין של וילנא הוא שבית הדין התכוון לחיבורים שהיו 

רבו  אז,  בדפוס  שהיו  הספרים  בגלל מעט  ואולי  הכרוז  את  לכבד  כדי  אולי  יד.  בכתב 

העותקים של כתבי היד של חיבורי הגר"א. ריבוי העותקים שבכתב יד עומד בניגוד 

של  האוטוגרפיים  היד  כתבי  הם  ואלה  עצמו.  הגר"א  של  היד  כתבי  למיעוט  מוחלט 

הגר"א הידועים לנו היום:

לאגדת א.  הגר"א  ביאור  של  אחד  עמוד   –  MS  317H הלאומי  הספרים  בית 

הש"ס "סבי דבי אתונא" )בכורות ח ע"ב( ִעם עדות של ר' חיים בן טוביה 

כ"ץ ור' משה בן אליעזר ליפמן. 

לזוהר ב.  הגר"א  פירוש  של  אחד  עמוד   – שבדרון  אוסף  הספרייה הלאומית, 

חיבורים של הגר"א )ראו  קלויזנר, הגאון ]לעיל הערה 13[ , עמ' 26(, וסמך כנראה על שני המקורות 

שצוינו.

'ואדונינו אבי הגאון זצללה"ה חבר שלושים חיבורים גדולים על כל חלקי הזהר ואמר בפה מלא   29

שלא יבוש לאמרן בפני רשב"י ז"ל' – אברהם בן הגר"א, רב פעלים, ורשה 1894, כט ע"ב. 

כתב היד קארפ הוא רשימה של ספרי הגר"א, הכתובים על הכריכה הפנימית האחורית של ספר   30

הכוזרי בכתב ידו של יעקב בן שלמה מרייסין. הספר הועתק בשנת 1769, אלא שרשימת הספרים 

נכתבה על הכריכה האחורית לאחר פטירת הגר"א בשנת 1797. ברשימה זו מנויים 33 ספרים של 

הגר"א. חלק מספרים אלה אינם ברשימת 54 הספרים של 'עליית קיר'. הרשימה הזו נדפסה בספר 

ליקוטי הגר"א ופירוש התנ"ך מכתב יד, מכון הגר"א, ניו יורק 1999, עמ' 268–270.

בצלאל לנדוי, הגאון החסיד מוילנא, ירושלים תשכ"ז, פרק כב , עמ' רצב–שכב.  31

וינוגרד, אוצר )לעיל הערה 1(.  32

קמנצקי כותב: 'רוב דברי הגר"א בקבלה נכתבו על ידו ממש ורק מיעוט מהם מליקוטי תלמידיו   33

]...[ דברים אלו הם לגבי דברי הגר"א בנסתר שנכתבו על התורה שבכתב ונ"ך ועל דברי חז"ל 

רוב  לא  הנגלה שרבים מהם, אם  זאת לעומת דברי הגר"א בחלק  בש"ס המפוזרים בתוך כתביו. 

דבריו, נכתבו על ידי תלמידיו' – הדרת קודש )לעיל הערה 27(, עמ' 11.
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באוסף  נמצא  השני  העמוד  ואילו  קנז ע"א;   – קנו ע"ב  שלח,  פרשת  ח"ג, 

פרטי בירושלים.

ירושלמי ג.  לתלמוד  ביאור  של  אחד  עמוד   –  8º733 הלאומית  הספרייה 

הוא  זה  עמוד  הגר"א;  נין  לנדאו  אליעזר  של  עדותו  פי  על  כלאים,  מסכת 

חלק מכתב יד של תלמיד הגר"א שהעתיקו הגהותיו לירושלמי:)מסכתות 

פאה, דמאי, כלאים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה 

וביכורים(. אבל רק העמוד האחד הנזכר לעיל הוא מכתב ידו של הגר"א.

כמו כן יש הגהות הגר"א על ירושלמי זרעים מעצם כתב ידו, על פי עדות ד. 

ר' יעקב דוד בן זאב וילובסקי )רידב"ז, תר"ה–תרע"ד( ונמצא כיום באוסף 

פרטי של הרב ידידיה פרנקל שכתב כמה מאמרים על כתב היד.

כתבי יד בבעלות פרטית, כולל כתב היד של פירוש ההיכלות.34ה. 

כתב יד שנתגלה לאחרונה באוסף פרטי, הגהות על התלמוד הבבלי לשש ו. 

מסכתות: ראש השנה, תענית, יומא, סוכה, שקלים, ומגילה .

החיבורים  של  העותקים  הם  רבים  האוטוגרפיים,  היד  כתבי  למיעוט  בניגוד  כאמור, 

לא־הלכתיים  יד  כתבי   33 תוארו  הזמן'  בממדי  נסתר  'עולם  בספר  יד.  בכתב  שהיו 

מצויים 61  הלאומית  הספרייה  של  יד  כתבי  לתצלומי  במכון  עמודים.35  אלפי  המונים 

כתבי יד של כתבי הגר"א. רבים מכתבי יד אלה הם עותקים של החיבורים המקוריים 

של הגר"א, שבזמן העתקתם עדיין לא נדפסו. לכן הם שופכים אור על צורת החיבור 

מן  וחלק  הגר"א,36  בחיי  נעתקו  הללו  הכתבים  מן  חלק  ונדפס.  שנערך  לפני  המקורי 

ההעתקות הן בכתב ידם של תלמידי הגר"א ומקורביו ונעתקו לאחר פטירתו. וכך כתב 

ר' ישראל משקלוב:

שחיבר יותר משבעים חיבורים וכל דבריו בלישנא קיטא וקצרה ככוכבים אשר 

ברקיע השמים ויש הרבה חיבורים בנסתרות שהמה קצרים כמו ס' קרניים בסתרי 

תורה וצריכים ביאורים רבים וכל החיבורים חיבר הכל עד היותו ארבעים שנה 

נובע  היה מעין  כי  תלמידיו  ידי  על  אם  כי  חיבר  ולא  כתב  לא  ואח"כ 

שבלתי אפשר היה למי ומי לכתבן. כמו ששמעתי מבנו הרב הגדול ז"ל ששמע 

ירושלים  הגר"א,  תורת  קמינצקי,  ד'  וראה   .326 עמ'   ,)6 הערה  )לעיל  נסתר  עולם  שוח"ט,  ראו   34

תשע"ח, עמ' תרנ"ד. קמינצקי שם הרחיב על כל כתבי יד של הגר"א וגם על כתב היד של הגהות 

הגר"א על הבבלי שנתגלה לאחרונה. שם, עמ' תרצ"ט־תשב.

שם, עמ' 327–338.  35

36  וינוגרד, אוצר )לעיל הערה 1(, מבוא, עמ' י.
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מפיו שהיה לו ק"ן פירושים בפסוק א בשיר השירים ולא נמצא איש סופר מהיר 
שיכתוב כדעתו וגם לא רצה להפנות זמנו הקדוש.37

ר' ישראל מבהיר כאן שני דברים: האחד, שהגר"א אכן כתב בעצמו, אבל רק עד גיל 

בן  אברהם  ר'  גם  דבריו.  את  שכתבו  הם  תלמידיו  זה  גיל  שלאחר  והשני,  ארבעים; 

הגר"א מזכיר שאביו כתב עד גיל ארבעים: 'כי עד גיל ארבעים שנה למד לעצמו ואחר 

ארבעים שנה היה כח מגמתו ללמד לאחרים, אפס השיג מעט מזעיר תלמידים שיתמידו 

ולילה'.38 כאן גיל ארבעים הוא גיל המפנה מלימוד עצמי להוראה. ר'  יומם  בלמודם 

הפסיק  הגר"א  שבו  כזמן  ארבעים  גיל  את  מזכיר  חיים,  ר'  של  בנו  מוולוז'ין,  יצחק 

לכתוב בענייני הנסתרות: 'ושמעתי ממר אבא הגאון ז"ל שכל כתבי הקודש בנסתרות 

ממרן אלי' ז"ל נכתבו קודם שהגיע לארבעים, כי מאז בינה יתירה התוספת ליה שלא 

היה הזמן מספיק להכתב כל מה שנגלה לו'.39 ואולם, הרא"ש מאמציסלב כתב בשם 

דודו ר' חיים מוולוז'ין ששנת הארבעים של הגר"א הייתה סוף כתיבתו גם בנגלה וגם 

ז"ל  וחיבוריו שכ ]תב[ רבינו  רובי תורתו  ז"ל הנ"ל שכל  'וכן שמעתי מדודי  בנסתר: 

בנגלה ונסתר כלם קודם שהיה בן מ' לבינה, כי מאז נוסף לו בינה יתירה השגות רבות 

שלא היה הזמן מספיק לכתבם'.40 הגר"א הפסיק לכתוב בגיל ארבעים אבל תלמידיו 

כתבו את תורתו מאז והלאה, כדברי ע' אטקס: 'שבמלאת לו ארבעים שנה חל מפנה 

רב משמעות בתודעה העצמית ובדרך הלימוד של הגר"א. הביטוי הבולט ביותר של 

מפנה זה הוא החלטתו, שלא להוסיף ולכתוב את חידושיו במו ידיו ולהטיל משימה זו 

על תלמידיו'.41 י' אביב"י סיכם וכתב: 'אין בידינו ידיעות ברורות אילו חיבורים נדפסו 

מכתבי יד הגר"א עצמו ואילו חיבורים נדפסו מכתבי תלמידיו',42 והוא מוסיף: 'כתבי יד 
אחדים שבהם נעתקו החיבורים הללו נשתמרו בידינו'.43

ובהיעדר  הגר"א,  כתבי  לחקר  חיוני  הוא  אלה  יד  בכתבי  שהשימוש  ברור  כן,  אם 

כתבים אוטוגרפיים הם נחוצים כדי להבין איך נערכו הספרים על ידי התלמידים, מה 

הוכנס בהם ומה הוצא מהם. על חשיבותם של כתבי יד אלה כתב ר' דוד בן יהודה לוריא 

מביחוב )הרד"ל, תקנ"ח–תרט"ז(:

ישראל משקלוב, פאת השלחן, ירושלים תשכ"ח, ה ע"א. וראו לעיל הערה 28.  37

סערת אליהו, וילנא תר"ן, ז ע"א.  38

הקדמתו לספר 'נפש החיים', וילנא תרל"ד, ד ע"א.  39

הקדמתו למדרש רות החדש, ד ע"א. וראו אביב"י, קבלת הגר"א )לעיל הערה 15(, עמ' יב.  40

ע' אטקס, יחיד בדורו, הגאון מוילנא: דמות דימוי, ירושלים תשנ"ט, עמ' 28.  41

אביב"י, קבלת הגר"א )לעיל הערה 15(, עמ' כא.  42

שם, שם.  43
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וברור בכדי  יפה  ודאי ראוי להתבונן  זה  ז"ל,  ועל דבר הספרים שחיבר הרה"ג 

דורשים  ימצאו  אולי  אחרון.  לדור  זכרונם  יעמוד  פנים[  כל  ]שעל  שעכ"פ 

להוציאם לאור ולחפש אחריהם כו' ויעורר המו"ל בספרו את כל מי שנמצא אתו 

בכ"י איזו ליקוטים ופירושי מאמרים מרה"ג ז"ל שיכתוב עכ"פ מפתח מהם כו' 

ואנכי הראשון להריץ ידי במפתח כל הנמצא אתי למען בהקבץ יחד כל המפתחות 
יהיה אז באפשרי לחכמי הדור למי שיש סיפק בידו לקבצם ולסדרם יחד.44

במכתב אחר כתב הרד"ל:

וכאשר כתבתי מכבר שעכ"פ היה ראוי במחנה קדשם וילנא להכריז מטעם מו"צ 

]מורי צדק[ שכל מי שנמצא ת"י ]תחת ידו[ דבר או חצי דבר בכ"י בשם הגר"א 

יבואו ויודיעו עכ"פ למו"צ לעשות רשימה ברורה מהן. זה היה תועלת אמיתי 
לשמור הליקוטים.45

א " ר ג ה י  ב ת כ ר  ק ח ל ד  י ה י  ב ת כ ב ש  ו מ י ש ה

קדומים יד  כתבי  א. 

שונים הם כתבי היד המדוברים מכתבי יד עתיקים. למעט מקרים בודדים, אין להם לא 

קולופון ולא ציון מקום הכתיבה, וכולם בכתב אשכנזי מסוף המאה ה־יח או מתחילת 

המאה ה־יט. גם ההבחנה ביניהם דורשת עין מקצועית.46 נראה כי רבים מהם נעתקו 

שלא לפרסום אלא ללימוד פרטי. ואף על פי כן, ברור שאם כתב יד נכתב או נעתק 

בתאריך מוקדם יותר או בידי תלמיד הגר"א, הוא ייחשב אותנטי יותר מכתב יד מאוחר 

או אנונימי. הנה כמה דוגמאות:

לתצלומי . 1 )המכון   1952  )JTS( יורק  בניו  לרבנים  המדרש  בית  יד  כתב 

כתבי יד, הספרייה הלאומית בירושלים 11050( הוא פירוש הגר"א לרעיא 
מהימנא, וכתוב בו שהוא 'הועתק ביום ב לחנוכה תקע"ט ]1818[ ';47

כתב יד 2056 של בית המדרש לרבנים )JTS( בניו יורק )המכון לתצלומי . 2

מכתב הרד"ל מיום י"ב תשרי תרט"ו, נדפס ב'עליות אליהו', ירושלים תשמ"ט, עמ' י.  44

שם, עמ' יא.  45

רוב החוקרים נעזרים במכון לתצלומי כתבי יד בספרייה הלאומית בירושלים ובו אוסף אדיר של   46

כתבים, ולפעמים גם כתבי יד שכבר אינם קיימים באוספים המקוריים, כגון אוסף המכון ההיסטורי 

בורשה או כתב יד אלברג, שצוין במחקר זה, אלא שעל פי ניסיוני יש יתרון עצום בקריאת כתב היד 

מתוך המקור.  

עמ' 37א.  47
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לרעיא  הגר"א  פירוש   ,)11154 בירושלים  הלאומית  הספרייה  יד,  כתבי 

ר' מנחם מנדל משקלוב.  ר' נתן נטע, בנו של  ידי  מהימנא, שהועתק על 

כתב זה הועתק בשנת תקס"ו )1806(, השנה שבה תכננו תלמידי הגר"א את 

עלייתם ארצה לשנת תקס"ח, ובעמוד מ הוסיף המעתיק את המילים 'מנחם 

ציון'. ברם העותק שבידינו הוא, ככל הנראה, עותק של כתב היד המקורי 

ולא המקור עצמו, כי כתוב בו שהועתק בידי 'רבינו ומורינו ר' נתן נטע בנו 

של הרב החסיד מורנו ר' מנחם מנדל ז"ל', והרי בשנת תקס"ו הוא היה עדיין 

בחיים. לכן גם אין לדעת אם המילים 'מנחם ציון' הופיעו במקור או שנוספו 

לאחר מכן בהעתקה מאוחרת;

כתב יד 5179 של בית המדרש לרבנים )JTS( בניו יורק )המכון לתצלומי . 3

כתבי יד, הספרייה הלאומית בירושלים 29976(. לפי פרופ' לוי גינצבורג, 

נכתב בכתב ידו של שלמה זלמן בן הגר"א, שנפטר בחיי אביו.48 בכתב יד 

ידו של  הן כתב  אנונימית  ולפי עדות   ,70 בעמ'  מופיעות שתי שורות  זה 
הגר"א.49

כתב יד וושינגטון, ספריית הקונגרס לספרים עבריים ומזרחיים, מיקרופילם . 4

873 )המכון לתצלומי כתבי יד, הספרייה הלאומית בירושלים 29976(. זהו 

ידי ר' משה שלמה  פירוש הגר"א לספרא דצניעותא. כתב היד נעתק על 

והוא שונה מעט מן הנדפס. ההעתקה מתוך כתב היד המקורי  מטולטשין 

היא משנת תקע"ח )1818(.50 יש לציין שפירוש הגר"א לספרא דצניעותא 

תק"פ  בשנת  הגר"א,  נכד  מסלונים,  משה  יעקב  ר'  בידי  לראשונה  נדפס 

)1820(, שנתיים לאחר העתקה זו.

הגר"א כתבי  על  חדש  מידע  ב. 

אביא גם כאן כמה דוגמאות:

כתב יד מוסד הרב קוק 726 )המכון לתצלומי כתבי יד, הספריה הלאומית   .1

בירושלים 25832( הוא חיבור בשם 'הדרת קודש'. חיבור זה כולל פירושים 

שהוא  כתוב  היד  כתב  בשער  הזוהר.  ספר  על  רובם  הגר"א,  של  קבליים 

כך כתוב גם בגוף כתב היד. ראו שוח"ט, עולם נסתר )לעיל הערה 6(, עמ' 327–329. יש כנראה   48

שני חלקים לחיבור זה. חלקו הראשון נעתק בידי בנו של הגר"א, והשני נעתק בידי הנכד שלמה בן 

יצחק.

חלק על זה קמנצקי וטען שאין שורות אלה כתב ידו של הגר"א – 'כתב יד קדשו של הגר"א', חלק   49

ה, ישורון יט )תשס"ז(, עמ' תשכג.

ר' משה שלמה מטולטשין נפטר בחיי הגר"א.  50
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היד  כתב  הגר"א.51  תלמיד  מטולטשין,  שלמה  משה  ר'  ידי  על  הועתק 

כולל את המאמר המפורסם המכונה 'הקדמה לסוד הצמצום', שהרב שלמה 

אלישוב פקפק באמינותו, אלא שהוכח בכמה מחקרים שהוא אותנטי.52 גם 

מכתב יד זה ברור שהמאמר הוא מהגר"א. שם החיבור הוא 'הדרת קודש', 

אבל חלקים ממנו נדפסו ללא שם זה. השאלה מי נתן לו שם זה לא נפתרה. 
בשער נכתב שהוא אחד משבעים חיבורים של הגר"א.53

כתב יד מוסקבה גינזבורג 435 )המכון לתצלומי כתבי יד, הספריה הלאומית   .2

בירושלים 47612(, מכונה בשם 'אבן שלמה'. כתב יד זה מוזכר בשמו על 

 .)1907–1816 )תקע"ו–תרס"ז,  שטיינשניידר  מוריץ  והחוקר  האספן  ידי 

כתב היד מתחיל בפירוש הגר"א לתיקוני זוהר. יש המשערים שהמעתיק 

הוא ר' משה חריף,54 שהעתיק כתב יד זה מאוטוגרף של הגר"א;

הספריה  יד,  כתבי  לתצלומי  )המכון   436 גינזבורג  מוסקבה  יד  כתב   .3

הלאומית בירושלים 47734(. חיבור זה הוא המשדך או תחילתו של כתב יד 

435. כאשר נדפס 'תיקוני זוהר' עם פירוש הגר"א בשנת תרכ"ז, השם 'אבן 

שלמה' לא הופיע בו. אבל בראש כתב יד זה צוינו שם הספר ומדוע נקרא 

כן:

]בני הגולה[ רבינו אליהו  ספר אבן שלמה, מהגאון האמיתי רבן של כל בה"ג 

החסיד נ"ע מווילנא יע"א. והוא חלק שני, פירוש נפלא הפלא ופלא על תיקוני 

התנא  דברי  להבין  וביאוריו  דבריו  כל  אור  ככוכבי  ומזהירים  מאירים  זוהר. 

זקן  הקדוש רשב"י. וטעם שם הספר ע"פ ]על פי[ השמועה אשר שמעתי מפי 

אחד שראה בהיותו אצל רבינו הקדוש החסיד, בא לפניו גאון וזקן אחד מארץ 

את  ששאל  ושמע  הק',  התורה  בעסקי  ושאלות  ספקות  ממנו  לשאול  רחוקה 

רבינו: ודאי שאדוני מורי ורבי יודע כל שמות בני אדם ועניינם היאך כתובים 

ורמוזים בתורה שבכתב כמו שבכתוב על הרמב"ן במעשה דאבנר, והשיב לו: 

הרי"ל מימון )ספר הגר"א ]לעיל הערה 1[ , עמ' 198( טען שכתב יד זה היה בבעלותו, ואמר שהוא   51

הועתק על ידי ר' משה שלמה מטולטשין.

ראו ר' שלמה אלישוב, ספר הדע"ה א, דרוש ה, ס' ג, לז ע"ג. וראו שוח"ט, 'פירוש הגר"א לסוד   52

הצמצום: משל ונמשל בכתבי האר"י', קבלה 3 )1998(, עמ' 266. וראו גם ספר הדרת קודש )לעיל 

הערה 27(, עמ' קצג.

ד' קמנצקי, שההדיר את הספר מעמיד אפשרות, שהשם הדרת קודש הוא על פי הפסוק 'השתחוו   53

לה' בהדרת קודש' )תה' כט 2( והגר"א עשאו ר"ת למפרע של המילה קבלה. ראו הדרת קודש )לעיל 

הערה 27(, מבוא, עמ' 14, הערה 4.

ראו  קמנצקי, 'כתב יד קדשו של הגר"א', חלק ה, ישורון יט )תשס"ז(, עמ' תשל.  54
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הן. ושאל לו: יאמר לי היאך שם אדוני בכבודו ובעצמו בתורה. והשיב לו פסוק 

אבן שלמה וצדק כו'. אבן שלמה היא אליהו בן שלמה וכמו שהאל"ף הוא פל"א 

כן שמו בהעלם שתורתו פלאי ומכוסה מן הדור זו לעולם ולכן שמו אינו מפורש 
באתגליא. ולכן קראתי שם ספר זה אבן שלמה.55

סיפור זה, המופיע בכתב ידו של ר' ישראל משקלוב, מספר על זקן אחד ששמע מאת 

הגר"א שכל ההיסטוריה רמוזה בתורה. הזקן שאל את הגר"א היכן הוא מוזכר בתורה, 

והגר"א ענה לו: 'אבן שלמה וצדק' )דב' כה, טו(, כלומר 'א ]ליהו[ בן שלמה'. סיפור זה 

מופיע גם בהקדמתו של ר' ישראל משקלוב לספרו 'פאת השלחן', מבלי לקשור אותו 

לחיבור על תיקוני זוהר. כתוב שם:

הקדוש  רבינו  את  ששימש  מילעסלווי  בעיר  הוראה  מורה  אחד  מזקן  ושמעתי 

מרבינו  חיים  אלקים  דברי  לקבל  ממרחקים  אחד  גאון  שבא  וראה  קדם,  בימי 

ושאל לרבינו: ודאי אדוני יודע שמות כל בני אדם איה הם בתורה שבכתב כמ"ש 

על הרמב"ן במעשה דאבנר, והשיב: הן. ושאלו שם על רבינו היכן הוא. והשיבו: 

יוצא מפסוק אבן שלמה וצדק. אבן שלמה, הוא אליהו בן שלמה וכמו שאל"ף 

הוא פל"א ונעלם כן תורתו ג"כ נסתרת ונעלמת ולכן שמו בהעלם בר"ת ]בראשי 
תבות[ .56

היום יש בידינו ספר בשם 'אבן שלמה' שנכתב על ידי ר' שמואל בן אברהם מאלצן, 

והוא ליקוטים מספרי הגר"א המודפסים לפי נושאים שונים )וילנא תרל"ג(. מהשוואת 

כתב היד לסופו עולה כי כתב ידו של ר' ישראל חוזר בסוף החיבור מדף 241 ועד דף 

245, שהוא סוף הקובץ. על הכריכה בפנים מופיע שמו של ר' אברהם מוילנא שהחזיק 

בספר. 

אפשר ללמוד שני דברים נוספים מכתב יד זה. האחד, מכיוון שר' ישראל משקלוב 

הוא  שממנו  ידוע  קובץ  שהיה  מתברר  ידו,  בכתב  בו  הכתוב  את  הספר  בסוף  השלים 

העתיק. קובץ זה היה, ככל הנראה, כתב יד של הגר"א לפי סדר, ולא סתם ליקוטים 

לשער  אפשר  תקס"ט,  בשנת  ארצה  עלה  ישראל  שר'  מכיוון  השני,  שרירותיים. 

יצא  זוהר עם ביאור הגר"א  כן. ומשום שספר תיקוני  זה לפני  יד  שהוא השלים כתב 

לאור בוילנא רק בשנת תרכ"ז, מתברר שמדובר בכתב יד שנכתב לפני שנת תקס"ט 

ושנעתק קרוב מאוד למותו של הגר"א.

כ"י מוסקבה גינצבורג 436, עמ' 1.  55

פאת השלחן, צפת תקצ"ו )צילום, ירושלים תשכ"ח(, הקדמה, ה ע"ב.  56
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עורכיהם בידי  ששונו  יד  ג. כתבי 

זהו נושא רגיש. אתן דוגמה אחת עיקרית. אציין לפני כן, שבעיית השינויים בכתבי 

תחילה  לאור  יצא  חיים  אורח  ערוך  לשולחן  הגר"א  ביאור  חדש.  דבר  אינה  הגר"א 

הפירוש  הועתק  שוב  כך  ואחר  משקלוב,  ישראל  ר'  בעריכת  תקס"ג  בשנת  בשקלוב 

בוילנא בשנת תר"ך בשם 'ביאורי הגר"א'. המו"ל היה ר' שמואל וילנסקי בבית ההוצאה 

של רָאם. ביאור הגר"א לשולחן ערוך יורה דעה גם הוא יצא לאור כמה פעמים. בפעם 

הראשונה בהורודנא תקס"ו ולאחר מכן בקניגסברג ת"ר,57 ושוב בוילנא בשנת תר"מ 

והאחים ראם. קליינרמאן  ידי אבא אברהם קליינרמאן בבית הדפוס של האלמנה  על 

של  'אלפים  לתקן  לו  שִאפשר  יותר,  מדויק  יד  בכתב  השתמש  שהוא  בהקדמתו  כתב 

שגיאות'.58 הספר נדפס מחדש בבית דפוס זה בוילנא בשנת תרנ"ה בשינויים קלים. 

נראה שהיו כמה כתבי יד של הגר"א לשולחן ערוך, שנעתקו בידי תלמידיו. 

בראשית המאה ה־יט טענו שביאורו של הגר"א לא היה רק מלא בטעויות בתחילה, 

אלא שדברים מסוימים שונו בו. דוגמה של ויכוח זה יש בעניין האמור בשולחן ערוך 

יוסף  'מי שנשכו עקרב מותר ללחש עליו ואפילו בשבת'.59 ר'  יורה דעה. כתוב שם: 

קארו צעד בעקבות הרמב"ם וכתב: 'ואף על פי שאין הדבר מועיל כלום, הואיל ומסוכן 

המחבר,  של  מדבריו  שהתאכזב  הגר"א,  עליו'.60  דעתו  תטרף  שלא  כדי  התירו  הוא, 

כתב: 'הרבה לחשים נאמרו בגמרא והוא ]הרמב"ם[ נמשך אחר הפילוסופיה ולכן כתב 

שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמיעות הכל הוא שקר'.61 ביורה דעה הוצאת שקלוב 

לא כתובה המילה  וילנא תר"מ  ואילו בהוצאת  'הפילוסופיה הארורה',  תקס"ג כתוב: 

אותה  הוסיפה  זרה  שיד  או  היד  בכתב  הייתה  'ארורה'  המילה  אם  השאלה  'הארורה'. 

הייתה לוויכוח במאה ה־יט.62 בכל אופן ברור שהיו כמה כתבי יד מלכתחילה.

השירים לשיר  הגר"א  של  פירושו  העיקרית –  הדוגמה 

עתה נדון בכתבי היד של פירוש הגר"א לשיר השירים כדוגמה לכתב יד ששונה בידי 

תקע"א  בשנת  בפראג  לראשונה  חלקי  באופן  נדפס  השירים  לשיר  הפירוש  העורכים. 

על   )1842( תר"ב  בורשה  לראשונה  נדפס  יותר  מלא  פירוש  מאליהו'.  'מכתב  בשם 

הוצאה זו הייתה לקויה. ראו וינוגרד, אוצר )לעיל הערה 1(, עמ' 135.  57

ראו וינוגרד )שם(, עמ' 135.   58

יורה דעה קעט, ו.  59

שם.  60

הגר"א על יורה דעה קעו, ס"ק עג.  61

ראו ר' שוח"ט, 'הגר"א מוילנא ולימוד החכמות הכלליות', בד"ד 2 )1996(, עמ' 93–95. וראו על   62

כך בספר עליות אליהו, ירושלים תשמ"ט, עמ' מד, במכתב שכתב הרד"ל לר' יהושע העשיל לוין 

בשנת תרכ"ח.
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ידי זאב בן יצחק ישראל, יחד עם פירושו של רש"י לשיר השירים. פירוש מלא יותר 

שני  עם  יד  כתבי  כמה  יש  ואכן  השירים.  לשיר  הגר"א  של  פירושים  כשני  הופיע  זה 

מכתב  החיבור  את  העתיק  שהוא  טען  המדפיס  השירים.63  לשיר  הגר"א  של  פירושים 

יד שהיה בבעלותו של נכד הגר"א, אולי ר' יעקב משה מסלונים. על אודות כתב היד 

המקורי אנו יודעים מדברי ר' ישראל משקלוב, שכתב:

כמו ששמעתי מבנו הרב הגדול ז"ל ששמע מפיו שהיה לו ק"ן פירושים בפסוק 

לא  וגם  כדעתו  שיכתוב  מהיר  סופר  איש  נמצא  ולא  השירים  בשיר  א, 

רצה להפנות זמנו הקדוש לזה. לא יכולתי להתאפק מלהודיע סיפור אמיתי 

נפלא אשר שמעתי מפה קדוש תלמיד מובהק של רבינו הקדוש... הרה"ג החסיד 

המקובל הגדול המפורסם בעולם כבוד מו"ה ]מורנו הרב[ מנחם מענדל זללה"ה 

מעה"ק ירושלים ת"ו ]...[ והיה בעת שימש לפני רבינו הגאון נ"ע בהיותו בק"ק 

והוה  ממנו  שקיבל  השירים  שיר  על  פירושו  שסיים  בשעה  סרהייא 

בדיחא דעתיה ושמח בשמחת תורתו הק'. ויקרא למחותנו הגאון הרב דסערהייא 

ז"ל ולבנו הגדול הרב המפורסם מוהרי"ל ז"ל וצוה לסגור חדרו והחלונות סוגרו 

ביום והדליקו נרות הרבה וכאשר סיים פירושו נשא עיניו למרום בדבקות עצומה 

בברכה והודאה לשמו הגדול ית"ש ]יתברך שמו[ שזיכהו להשגת אור כל התורה 
בפנימיותיה וחוצותיה.64

טקס זה הוא חריג, כדברי אטקס: 'ואל יהא הדבר קל בעינינו, שכן מדובר באדם שנהג 

אורח חיים של פרישות גמורה'.65 הטקס מציין את חשיבותו של הפירוש על שיר השירים 

בעיני הגר"א. ברור עוד מכאן שהגר"א כתב פירוש מלא על שיר השירים. ואמנם לא 

ברור אם הגר"א כתב את הפירוש או שר' מנחם מנדל כתב את מה ששמע ממנו. אבל 

מן הנאמר לעיל התברר שהגר"א לא רצה להפנות את זמנו לכתיבת פירושים, והתברר 

עוד שר' מנחם מנדל קיבל ממנו את הדברים. על כן יש לומר שר' מנחם מנדל היה כאן 

עורך עיקרי או אפילו כותב, וגם יש לומר שמלכתחילה היה כאן פירוש אחד.

הפירוש נדפס שוב בורשה תרמ"ז )1886( על ידי שמואל לוריא בצורה אחרת. הוא 

איחד את שני הפירושים, והוסיף עליהם פירוש על דרך הנסתר לפסוקים בפרקים א–ב. 

כך נוצר הפירוש על דרך הפשט והפירוש על דרך הנסתר. המדפיס הוסיף גם פירוש 

זו נדפסה שוב  של ר' אברהם בן הגר"א בסוף הספר וגם פירוש של הרוקח.66 הוצאה 

63  לדוגמה: מוסקבה גינצבורג 1851 )המכון לתצלומי כתבי יד, הספריה הלאומית בירושלים 48909(.

ר' ישראל משקלוב, פאת השלחן )לעיל הערה 56(, הקדמה ה ע"א. הדגשים שלי.  64

אטקס, יחיד בדורו )לעיל הערה 41(, עמ' 32.  65

ר' אלעזר רוקח מגרמייזא )1176–1238(.  66
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בירושלים בשנת תרנ"ה על ידי ר' נפתלי הרץ הלוי בסידור הגר"א, ושוב בירושלים 

בשנת תשמ"ב. היו גם כמה הוצאות חדשות של הפירוש, כגון זו של ר' שלמה ברעוודה 

של  החסרונות  את  וציין  ביאוריו67  עם  כרכים  כמה  לאור  שהוציא  תשנ"ז,  בברוקלין 

הנדפס עד זמנו. הוא עבד על פי כמה כתבי יד מיוחסים, אך לא זכה לסיים את העבודה. 

הגר"א  מכון  גם  תשס"ד–תשס"ו.  בשנים  שוב  לאור  יצאו  לסיים  שהספיק  הכרכים 

הוציא לאור את גרסת ורשה תרמ"ז בניו יורק בשנת תשנ"ז עם תוספות.68 במבוא של 

המכון לספר נכתב שהם אינם באים לשנות את דפוס ורשה תרמ"ז כי הוא נדפס כמה 

פעמים, אלא רק להוסיף ביאורים מתלמידי הגר"א.69 א"י כלאב הדפיס שוב את הפירוש 

בירושלים בשנת תשנ"ט, ושוב נדפס בירושלים בשנת תש"ס על ידי אוצר הפוסקים, 

ויצא לאור עוד פעם על ידי הרב אליהו כהן בהוצאת מוסד הרב קוק בירושלים בשנת 
תשס"ח. הוצאה מחקרית, המנסה לבחון מה היה הטקסט המקורי, לא קיימת.70

ופירוש  הנסתר  דרך  על  פירוש  לראשונה  הופיע  תרמ"ז  ורשה  בהוצאת  כאמור, 

על דרך הפשט. עתה נוכיח שגם אם הוצאת ורשה תרמ"ז איחדה בין שני הפירושים 

שהיו בהוצאה שלפניה, היא הוסיפה עוד פירוש על דרך הנסתר לפרקים א–ב. החלוקה 

הייתה  הנסתר  דרך  על  ופירוש  הנגלה  דרך  על  פירוש  בין  תרמ"ז  בהוצאת  החדשה 

זו. בסופו של דבר, כתב היד המקורי  מלאכותית. להלן נסביר מדוע נעשתה חלוקה 

זה  ניתוח  לקורא.  יותר  נוח  יהיה  שהדבר  כדי  אולי  פירושים,  כמה  ממנו  ויצאו  נותח 

גרם עוול לפירוש המקורי, לסגנונו ולזרימתו הטבעית. ככל הנראה, הפירוש על דרך 

הנסתר היה מעשה ידיו של העורך בשנת תרמ"ז מכתבי היד הבאים:

B464 פטרבורג  סט'  יד  כתב 

)המכון לתצלומי כתבי יד, הספרייה הלאומית בירושלים 53721(

כתב יד זה מכיל חמישה עשר דפי פוליו, והוא הועתק בשנת תק"פ. בתחילתו כתוב: 

כתוב:  ובסופו  עדן[ ',  ]נשמתו  נ"ע  מווילנא   ]...[ מהגאון  השירים  שיר  על  'פירוש 

'סיימתי ביום ב' כא אלול דהאי שתא תק"פ לפ"ק ]1820[ פה וולאזין ע"ה יע"א', וחתום 

עליו ר' שלמה בן יעקב דוד. בעמוד הראשון כתוב שבעל כתב היד היה שמואל ויינער 

פרק ב של הביאור לשיר השירים יצא לאור בברוקלין בשנת תשנ"ט.  67

שירת אליהו, מכון הגר"א, ניו יורק 1997.  68

'אך בעיקרו לא שינינו מכפי שהוא בין הדפוסים, ובפרט נזהרנו לא לשנות פנים הפירוש ולהכניס   69

כמה שינויים שבאו במקומות אחרים בדברי רבינו הגר"א' – שירת אליהו, ניו יורק 1997, מבוא, 

עמ' יא.

הנני עובד כעת על הוצאה חדשה של שיר השירים עם פירוש הגר"א על פי כתבי היד.  70
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שני,  פרק  עד  פירושים  לכמה  סביב  ריבועים  מופיעים  היד  כתב  בגוף  תרע"ח.  בשנת 

כלומר עד סוף מה שמכונה הפירוש על דרך הנסתר. 

ראשית  היא  זו  הספר'.  כל  כלל  הן  אלו  פסוקים  ד'  'הנה  במילים  מתחיל  היד  כתב 

הפירוש על דרך הנסתר בהוצאת ורשה תרמ"ז. הפירוש על דרך הפשט של כתב יד זה 

מתחיל בחלק התחתון של דף א ע"א בפירוש השני על המילים 'שיר השירים', ולפניו 

הריבוע,  שבתוך  מה  לטקסט.  מסביב  ריבוע  מופיע  א ע"ב  בדף  גדולים.  סוגריים  יש 

הפשט.  דרך  על  הפירוש  כהמשך  תרמ"ז  בורשה  מופיע  הפירוש,  של  הישיר  ההמשך 

במילים אחרות, בכתב היד מופיע תחילה 'שיר רזא דלילה', והוא נמצא בפירוש על דרך 

הנסתר בדפוס, אבל פסקת ההמשך נותקה ממקומה הטבעי בכתב היד והובאה בפירוש 

שסידר  מי  למעשה,  הקב"ה'.  עם  בכ"י  הזה  השיר  'ונמשל  המילים  מן  הפשט  דרך  על 

הקודמות  השורות  אבל  עממי,  לקורא  מתאים  הזה  הפירוש  שחלק  החליט  הדפוס  את 

אינן מתאימות לו. יש הבדלים במילים שונות בין כתב היד לנדפס, אבל באופן כללי, 

אם נעיין בריבועים אלה שצוירו על חלק מן הפירושים, כמו בפסוקים ד, ה, של פרק 

שני )7א בכתב היד (, ניווכח כי מה שהוא בתוך הריבוע הוא בפירוש על דרך הפשט. 

גם אם נסתכל על מה שנמצא בתוך הריבוע בפסוק ט )4ב בכתב היד( נמצא שהוא על 

דרך הפשט של הוצאת ורשה תרמ"ז, אולם מה שלא מופיע בתוך הריבוע, כגון הפירוש 

על פסוק ז )4ב בכתב היד(, הוא פירוש על דרך הנסתר בהוצאת ורשה תרמ"ז. דוגמה 

נוספת: בפרק הראשון בפסוק ה )3ב בכתב היד(, מה שהוא בתוך הריבוע דומה לפירוש 

שאינו  מה  היד(,  בכתב  3ב  )ראש  ד  בפסוק  ואילו  תרמ"ז,  ורשה  של  הפשט  דרך  על 

בריבוע דומה לפירוש על דרך הנסתר בהוצאת ורשה תרמ"ז. בפסוק ד )3א של כתב 

היד(, מה שהוא בתוך הריבוע הוא על דרך הפשט של ורשה תרמ"ז, ומה שאינו בריבוע 

מפסוק ג הוא על דרך הנסתר של ורשה תרמ"ז. ייתכן שכתב היד שלפנינו שימש את 

המו"ל של הוצאת ורשה תרמ"ז. 

כי  לציין  חשוב  תרמ"ז?  בדפוס  הנסתר  ודרך  הנגלה  לדרך  חלוקה  נעשתה  מדוע 

הגר"א בפירושו נוטה ללכת ולבוא מפירוש על פי הפשט לפירוש על פי הנסתר. ואולי 

לא  זה  בדבר  אבל  המעתיקים,  התלמידים  בידי  אלא  הגר"א  בידי  נעשה  לא  זה  מעשה 

בתוך  המתקיימת  תאורטית  חלוקה  כעין  שיש  לחשוב  אפשר  כן  על  להכריע.  נוכל 

שלמה  ר'  הגר"א.  בידי  ולא  העורכים  בידי  נעשתה  הפיזית  שהחלוקה  אלא  הפירוש, 

ברעוודה, בהקדמתו לשיר השירים עם פירוש הגר"א )ברוקלין תשס"ד(, כתב כדברינו 

השערה  מעלה  והוא  מלאכותית,  הייתה  תרמ"ז  בדפוס  הנסתר  לדרך  שהחלוקה  כאן, 

מעניינת איך קרה הדבר. ברעוודה כתב:

א  פירוש  על  הן  יד  כתבי  כמה  בידיהם  היו  ]תרמ"ז[  הנוסח  שעורכי  לי  ברור 
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היו בידיהם שמונה פסוקים הראשונים שהושמטו  והן על פירוש ב. ומתוך כך 

והם החליטו להוציא את כל דברי הנסתר  בדפוס המקורי ושלא נדפס מעולם. 

שאר  כל  ואת  הנסתר'.  'ע"ד  כותרת  תחת  בנפרד  ולהציגם  דברים  שאר  מכלל 

הדברים שבפירוש א' ושבפירוש ב', ערבבו יחד כאילו הם בעצם פירוש אחד. 

וכמה דברים שלא ניחא להו מטעמים הידועים להם לבד השמיטו לגמרי. ואמנם 

כיון שרוב העולם שלא למדו את הפירוש הנפלא והנורא הזה ]...[ לא הבחינו 

שבכמה וכמה פסוקים פתח בכד וסיים בחבית, ולפעמים אין שום קשר בין פסוק 

זה לבין הפסוק הבא לאחריו.71 

כלומר, הפירוש על דרך הנסתר היה מעשה ידיהם של מדפיסי תרמ"ז, כפי שהראינו, 

ומדפיסים אלה גרמו בכך שיבושים בתוך הטקסט המקורי. עתה נדבר על כתב יד נוסף 

של שיר השירים ובעיית שינויי הנוסחאות.

B465 פטרבורג  סט'  יד  כתב 

)המכון לתצלומי כתבי יד, הספריה הלאומית בירושלים 53719(

גם כתב יד זה, על פי צורת הכתיבה האשכנזית, נראה שהוא מראשית המאה ה־יט, וגם 

לשיר  הגר"א  פירוש  זהו   .)1918( תרע"ח  בשנת  ויינער  שמואל  האספן  בידי  היה  הוא 

השירים המונה 36 דפים, שני טורים בכל עמוד. בראש העמוד הראשון כתוב 'פירוש 

על שיר השירים מהגאון'. כתב יד זה מתחיל כמו כתב יד B464, במה שנקרא בהוצאת 

ורשה תרמ"ז, הפירוש על דרך הנסתר. גם כאן אנו מוצאים ריבועים סביב לפסקאות 

שונות. יש ריבוע בעמוד 1 סביב לפירוש המכונה על דרך הנסתר בורשה תרמ"ז, ומה 

שלא הוכנס לריבוע הוא על דרך הפשט )הפוך מן הסימון בכתב יד B464(, והוא התחלת 

הפירוש על דרך הפשט של ורשה תרמ"ז. כלומר, גם כאן רואים שחשבו להפריד בין 

פירוש קבלי לבין פירוש על דרך הנסתר על ידי עורך לא ידוע. ואמנם בעמוד 3 טור 

כן  על  ד,  לפסוק  לפירוש  מסביב  ריבוע  ואין  ג,  לפסוק  לפירוש  מסביב  ריבוע  יש  שני 

הסיבה לריבוע איננה ברורה כאן. כמו כן, בכתב יד זה הריבועים ממשיכים אל מעבר 

על  פירושים  שני  של  שהרעיון  ייתכן  אחר.  תפקיד  כנראה  להם  יש  שם  שני.  לפרק 

דרך הפשט לשיר השירים התחיל מתוך כתב יד זה או הדומה לו, אבל הפירוש על דרך 

הנסתר נראה שמקורו מכתב יד  B464. יש לבחון דבר זה היטב ולערוך השוואה יסודית 

כדי להגיע למסקנה ברורה. יש כמה הבדלים בין כתב יד זה לנדפס בתרמ"ז. לדוגמה:

ב'  הוא  והעניין   – וכו'  לי  ואמר  דודי  'ענה  כתוב:  י,  ב,  השירים  שיר  7ב,  בעמוד 

ש' ברעוודה, הקדמה ל'פירוש הגר"א השלם על שיר השירים', ברוקלין תשס"ד, עמ' לו–לט.  71
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גאולות הנ"ל, א' גאולה משעבוד העבודה שהיא היתה בתשרי וזהו 'קומי לך' משעבוד 

והב' הגאולה מהגלות שהיא היתה בניסן וזהו 'ולכי לך' '. הפירוש בדפוס ורשה תרמ"ז 

מביא לפני פירוש זה פירוש הקודם לפסוק: 'פירוש – שהקב"ה אמר למשה ואמר לאהרן 

שהרי אהרן היה מתורגמן למשה. ד"א ענה דודי לפרעה שישלח את בני ואחר כך אמר 

קומי לך וכו' והענין הוא ב' גאולות ]...[ '. התוספת נמצאת בשולי כתב יד B465, ואולי 

שכח המעתיק להכניסו. מעניין שבכתב יד B464 הוא חסר לגמרי )שם ח ע"א(.

שונה  הוא  ולכן  לחלוטין,  חסר  )לעיל(  הראשון  הפירוש   B464 יד  בכתב  כאמור, 

היד? ואולי  כתבי  שני  על  מבוססת  תרמ"ז  ורשה  הוצאת  האם  תרמ"ז.  ורשה  מהוצאת 

על  הגר"א  פירוש  האם  שונות? ועוד,  נוסחאות  יש  היד  B464? ומדוע  כתב  על  יותר 

שיר השירים היה פירוש אחיד?

863 לוי  יד  כתב 

)המכון לתצלומי כתבי יד, הספריה הלאומית בירושלים 72461(

הספרייה  לקמן.  שנוכיח  כפי  היד,  כתבי  משלושת  הקדום  היד  כתב  לדעתי,  זהו, 

לנו  שנראה  אלא  ה־יט.  המאה  בתחילת  שהועתק  יד  ככתב  אותו  מתארת  הלאומית 

ה',  כתוב: 'בעזרת  הראשון  בעמוד  הגר"א.  בחיי  נכתב  הועתק  הוא  שממנו  המקור  כי 

ספר זה קודש קדשים, פירוש על שיר השירים מהגאון האמיתי רבם של כל בני הגולה 

לסימן  קו  יש  'יצ"ו'  למילה  מעל  יצו"נ[ .  יצ"ו ]או  מוילנא  אליהו  ומורנו  רבינו  האלקי 

כתבו  מותו  ולאחר  הגר"א  בחיי  יצ"ו  כתוב  היה  כלומר,  'זלה"ה'.  נכתב  ועליו  מחיקה 

זלה"ה. כתב יד זה מתחיל כמו קודמיו בפירוש המכונה על דרך הנסתר בהוצאת ורשה 

תרמ"ז. אין ריבועים או סימונים של הבדלה בין הפירושים. הטקסט רהוט ואין בכלל 

פסקאות חדשות לפסוקים או לפרקים, כפי שיש בכתבי היד B465 ,B464. בדף 10א 

כתב היד דומה לכתב יד B464 ומדלג על הפירוש הראשון לפרק שני פסוק י. אם כן, 

מתי הופיע הפירוש הראשון? האם הוא נוסף בכתב יד B465? ואם אכן היה רק פירוש 

אחד של הגר"א לשיר השירים, מדוע יש כמה כתבי יד עם שני פירושים?

? ם י ר י ש ה ר  י ש ל  ע א  " ר ג ל ו  י ה ם  י ש ו ר י פ ה  מ כ

של  בצורה  וחלק  פירושים  שני  של  בצורה  בנויים  היד  מכתבי  חלק  סבוכה.  זו  שאלה 

פירוש אחיד. ר' דוד לוריא )הרד"ל( ב'עליית קיר' כתב:

ודע כי ראיתי על שה"ש ]שיר השירים[ ב' העתקות, ולא ראי זה כראי זה. כי 

שניהן סודרו מל' ]שון[ תלמידיו ]של הגר"א[ השומעים, והא' השמיע יפה דרך 
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בלשון  הפשט  השמיע  והשני  מעט.  אם  כי  כתב  לא  הנסתר  דרך  אבל  הפשט, 

הוא  שהנסתר  כמדומה  אשר  כראוי,  כתב  הנסתר  זה,  ונגד  ומקוצר,  מקולקל 

מהעתקה  נדפס  ]ובדפוס  בעצמו.  ז"ל  הגדול  רבינו  של  הזהב  בלשון  מסודר 
הראשונה, וגם מזה נשמט הרבה[ .72

הרד"ל טוען שהחלוקה לשני פירושים, כפי שהיא מופיעה בהוצאת ורשה תר"ב, היא 

חלוקה המסווגת את פירוש הגר"א לשתי קטגוריות. הפירוש הראשון הוא בעיקר על 

דרך הנגלה והפירוש השני הוא בעיקר על דרך הנסתר. הרד"ל מוסיף, שדברי הנסתר 

הם לשונו של הגר"א ממש. האם כוונתו לומר שמה שכתוב על דרך הפשט הוא עריכה 

רק פירוש אחד  שהיה  ר' ישראל משקלוב,  של תלמידים? כבר הבאנו לעיל את דברי 

על שיר השירים. לא נותרה ברירה אלא להשוות בין כתבי היד, כדי להסיק אם הם באו 

מתוך פירוש מקורי אחיד שחולק אחר כך לשניים או משני פירושים מקוריים. 

בנוסף לשלושת כתבי היד על שיר השירים הנזכרים לעיל, יש עוד כמה כתבי יד 

של פירוש הגר"א לשיר השירים בספריות ובאוספים פרטיים. החשוב שבהם הוא כתב 

יד שהועתק על ידי ר' יוסף זונדל מסלנט )1786–1865(. כתב יד זה, המצוי באוסף פרטי 

בירושלים, הוא בן 27 דפים. הוא מתחיל בדיוק כמו כתב יד לוי במילים: 'בעזהי"ת זה 

בני  כל  שכבה"ג ]של  רבן  האמיתי  מהגאון  השירים  שירי  על  פי'  קדשים  קודש  הספר 

הגולה[ האלקי מו"ה אלי' מווילנא זללה"ה'. הדמיון לכתב יד לוי וכן לכתבי היד של 

סט' פטרבורג מרשים. כתב יד נוסף היה בבעלותו של ר' אריה לוין בירושלים )1885–

תר"ב.  ורשה  בהוצאת  כמו  פירושים,  לשני  מחולק  הוא  גם  האחרון  היד  כתב   .)1969

 1581 גינזבורג  מוסקבה  יד  כתב  הוא  פירושים,  לשני  חלוקה  יש  שבו  נוסף,  יד  כתב 

דפים 18–45 ע"א,  בירושלים 48909(,  הלאומית  הספריה  יד,  כתבי  לתצלומי  )המכון 

ובסופו כתוב: 'לשון הגאון, מכאן אמר שסתם כל מעשי המרכבה'. הפירוש השני הוא 

בדפים 46א–57ב, והוא קצר מן הראשון ובא רק עד סוף פרק ג. 

אין כאן המקום לניתוח מלא של כתבי יד אלה כי נדרשת השוואה מדוקדקת שתמלא 

ספר שלם. ההשוואה בין כל כתבי היד של שיר השירים תבהיר איך נוצרו הטקסטים 

שבדפוס ולמה חולקו הפירושים. יש צורך אמיתי בהוצאה מחקרית של פירוש הגר"א 

לשיר השירים. על ידי השוואת כתבי היד אפשר לבוא לטקסט המקורי של הגר"א. יש 

כמה סיבות לצורך זה:

לפי כל הדעות, הוצאת פראג 1811 הייתה חלקית בלבד.  א. 

עלית קיר, ס' לג. מצטרף לעליות אליהו ירושלים תשמ"ט, עמ' קנב. הסוגריים בסוף הציטוט הם   72

במקור.
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חסר  השירים,  לשיר  פירושים  שני  על  שהתבססה  תר"ב,  ורשה  בהוצאת  ב. 

הפירוש של הגר"א על שמונת הפסוקים הראשונים מתוך הפירוש השני. 

סט'  היד  כתבי  על  הנראה,  ככל  מבוססת,  שהייתה  תרמ"ז,  ורשה  הוצאת  ג. 

מן  חלק  והשלימה  הפירושים  שני  בין  ושאיחדה   ,B465ו־  B464 פטרבורג 

של  מלאכותית  חלוקה  הוסיפה  שהוחסרו,  הפסוקים  לשמונת  הפירושים 

שבו  הסדר  מן  הפירוש  את  ושינה  לעיוות  שגרם  הנסתר',  דרך  על  'פירוש 

הוא נכתב. הוצאה זו וגם קודמתה משנת תר"ב החסירו פה ושם מן הפירוש 

מכן  לאחר  שבאו  ההוצאות  כל  היד.  מכתבי  לראות  שאפשר  כפי  המקורי, 

מבוססות על גרסת ורשה תרמ"ז. 

על כן דרושה הוצאה מחקרית חדשה שתציג את הפירוש המקורי, בין אם מכתבי היד 

ביניהם  להכריע  ותנסה  הפירושים,  שני  של  היד  מכתבי  אם  ובין  האחיד  הפירוש  של 

משקלוב.  מנדל  מנחם  ר'  ידי  על  שנערך  המקור,  היה  מה  היד,  כתבי  השוואת  מתוך 

הוצאה זו צריכה להיות מבוססת על כל כתבי היד, ובמיוחד על כתב יד לוי, על כתב 

יד ר' יוסף זונדל מסלנט ועל שני כתבי היד של האקדמיה של סט' פטרבורג, שכולם 

דומים בתוכנם ושונים מן הנדפס. יש גם צורך להבין איך נוצרו שני הפירושים שנדפסו 

בתר"ב והמופיעים בכתב יד מוסקבה גינזבורג 1581. מחקר מדוקדק חייב לבחון את 

מגוון כתבי היד המצויים ולהשוותם לנדפס. מחקר זה ארוך מדי מלהכילו במאמר קצר 

היד  כתב  על  לעמוד  כדי  השוואתי  מחקר  לכתוב  בכוונתנו  לספר.  יותר  ומתאים  זה 

המקורי של פירוש הגר"א על שיר השירים ולהוציאו לאור.

ו י ד י מ ל ת ו א  " ר ג ה י  נ ב ל  ש ד  י י  ב ת כ

יש כמה כתבי יד של ר' אברהם בן הגר"א, ושל ר' יעקב משה מסלונים נכד הגר"א. 

בעשרים השנים האחרונות נדפסו ספרים רבים מכתבי היד של ר' מנחם מנדל משקלוב. 

רק בשנת 2012 יצא לאור פירוש לאותיות מכתב יד. הדברים שבכתב יד, כמו פנקס 

 ,40380 יד, הספריה הלאומית בירושלים  )אלברג המכון לתצלומי כתבי  בית הגר"א 

נדפס  שלהם  התוכן  רוב   –  4º172 ירושלים  יד  וכתב  אחיד(,  כקובץ  קיים  לא  שכבר 

במשך הזמן במקומות שונים. כתבי יד אלה חשובים לחקר הגותו של הגר"א, גם מפני 

שהם מצטטים מדבריו וגם בגלל קרבתם אליו, אבל לא באותה מידה של כתבי היד של 

פירושי הגר"א עצמו.73 

ראו שוח"ט, 'דמותו של הגר"א' )לעיל הערה 10(, שם מודגם שימוש בכתב יד של קובץ בית הגר"א   73
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ו ת ו ג ה ת  נ ב ה ל  ע א  " ר ג ה ד  י י  ב ת כ ר  ק ח ת  ו כ ל ש ה

הגותו  הבנת  לתחום  וגולש  הביבליוגרפיה  מתחום  חורג  הגר"א  כתבי  חקר  לדעתנו, 

מכמה סיבות:

כמו בכל תחום, טעות בהגות הנדפסת עלולה להשפיע על הבנת תפיסתו א. 

של ההוגה. כבר הבאנו דוגמה לעיל איך הוויכוח על מילה אחת 'הפילוסופיה 

לפילוסופיה,  הגר"א  יחס  את  ממנה  להסיק  כדי  משמעותי  היה  הארורה' 

ובמיוחד אצל הוגה הממעיט במילותיו.

אפשר ב.  אסביר.  האחרים.  היד  כתבי  מרוב  במהותם  שונים  הגר"א  כתבי 

המקורי  החיבור  האחד,  מקוריים.  חיבורים  של  סוגים  שלושה  על  לדבר 

הספרים.  נדפסו  וממנו  המחבר  של  אוטוגרף  היה  כאשר  הוא  המקובל 

מציאת האוטוגרף היא קריטית להבנת דייקנות הדפוס. סוג שני של חיבור 

חיבורי  כמו  תלמידיו,  בידי  נכתב  והכול  דבר  כתב  שלא  'מחבר'  של  הוא 

ויטל,  חיים  ר'  בידי  ועיקרם  תלמידיו  בידי  נכתבו  שכולם  בקבלה  האר"י 

אבל גם בידי ר' ישראל סרוק ור' יוסף אבן טובול. במקרה זה המקור הוא 

כתב היד של התלמיד, כי המקור שהיה בעל פה אינו קיים. סוג שלישי, 

רק  כתב  עצמו  הגר"א  הגר"א.  כתבי  של  במקרה  הוא  ביניים,  סוג  שהוא 

ובחיבורים  התלמידים,  בידי  חוברו  כולם  הספרים  ביותר.  קצרות  הערות 

לכל  העליונה.  על  הייתה  התלמידים  של  ידיהם  הנגלה  בתורת  שעסקו 

אבל  הגר"א,  של  חלקי  לפחות  אוטוגרף  שהיה  נראה  שבנסתר  החיבורים 

לחלק מן החיבורים בנגלה לא ברור שהיה אוטוגרף של הגר"א מצוי כלל. 

כתבי היד שנעתקו לפני הדפסת הספרים הם הקשר היחיד שלנו היום עם 

החיבור המקורי, במיוחד כאשר מדובר בכתב יד מיוחס. העיון בכתבי היד 

הללו יכול לשפוך אור על מה שכתבו הגר"א ותלמידיו ועל מה שהוסיפו או 

השמיטו המדפיסים או האם שינו את הסדר מסידורו המקורי שגם זה יכול 

לשפוך אור על ההגות.

מן המבט ג.  הגר"א בעיקר  נטייה לכתוב על  הייתה  לפני כעשרים שנה  עד 

ההיסטורי, ואין מי שמטיל ספק בחשיבות זווית זו. הסיבה הייתה שכתבי 

קשים  הסוד,  בתורת  העוסקים  אלה  במיוחד  וחלקם,  הם,  רבים  הגר"א 

או  לספרים  התלמידים  של  ההקדמות  בקריאת  הסתפקו  כן  על  להבנה. 

שציטטו פה ושם ִאמרות מפירושו למשלי. הדבר הביא לעיוות של תפיסתו 

כדי להצביע על הוויכוח הפנימי בקרב בני הגר"א ותלמידיו על הצגת דמותו של הגר"א לציבור. 
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הדיון ההיסטורי בלבד  מן  היוצאת  של הגר"א בנושאים קריטיים. הראיה 

ורבלובסקי את הדוגמה  יכולה ליצור לפעמים תפיסה מוטעית. כבר ציין 

שהוא  מפני  הקבלה  בתורת  עסק  לא  שהגר"א  שחשבו  שהיו  המפורסמת, 

עולם  ספרי  כן,  כמו  הסוד.74  תורת  בפרסום  שדגלו  החסידים  את  רדף 

הנסתר הראו שאופן הצגת המקורות של הגר"א יכול לשפוך אור על הבנת 

הגר"א  של  ההגות  חקר  פטירתו.  לאחר  תלמידיו  בקרב  שקרו  התהליכים 

הדין  והוא  האחרונות,  השנים  וחמש  בעשרים  בעיקר  התחיל  ותלמידיו 

יד רבים של הגר"א, מכתבי היד  יצאו לאור כתבי  לחקר כתבי היד. מאז 

תלמידיו  של  יד  כתבי  וגם  מעולם,  נדפסו  שלא  דברים  דיברנו,  שעליהם 

כגון של ר' מנחם מנדל משקלוב. הכתבים האחרונים של רמ"מ מציירים 

היהודית  הקהילה  לראש  שהיה  הזה  המיסטיקן  של  חדשה  דמות  גם  לנו 

בירושלים בראשית המאה ה־יט. 

לסיכום, ספרי הגר"א יצאו לאור רק לאחר פטירתו. הגר"א לא כתב את פירושיו בצורה 

ספרים  חיברו תלמידיו  כך  גיל ארבעים. אחר  עד  הוא כתב את הערותיו  חיבור.  של 

נוספים על דעתו עד שנפטר. ספרים אלה נכתבו על בסיס פירושיו של הגר"א בכתב 

ובעל פה וקיבלו את הסכמתו. כך נכתבו ספר 'שנות אליהו' ופירוש הגר"א לירושלמי. 

בחיבורי הגר"א בתורת הנסתר היו פחות תוספות של תלמידים מאשר בחיבוריו בתורת 

ועסקו בעיקר  חיברו התלמידים הקרובים ספרים מתוך הכתבים  הנגלה. לאחר מותו 

בעריכה ופחות בהוספה. אולם חלק גדול של הספרים יצאו לאור זמן רב לאחר מכן. יש 

כיום עשרות כתבי יד שנכתבו, ככל הנראה, מכתבי יד של הגר"א או של התלמידים 

הקרובים בליטא. גם אם יש עדויות לכתבים אלה בארץ ישראל,75 ההעתקות המקוריות 

באו מליטא. חלקם נכתבו בחיי הגר"א וחלקם בשנים שלאחר מותו. הכתבים המקוריים 

נעתקו כמה פעמים עד אשר נדפסו הספרים. מכיוון שקיימת אפשרות של שינויים בזמן 

יד אלה של כתבי הגר"א והעתקותיהם, שנעשו לפני  ההדפסה, אפשר לומר שכתבי 

הדפסת הספרים, ובמיוחד המיוחסים שבהם, כאשר ידוע לנו מי העתיקם, הם מקורות 

Z. Werblowsky, Joseph Karo: Lawyer or Mystic, Philadelphia 1977, pp. 311-312 ראו  74

של  כתבים  החזיק  שהוא  מעיד  חבר,  אייזיק  יצחק  ר'  של  ותלמיד  ירושלים  איש  כהנא,  יצחק  ר'   75

פירושי הגר"א טרם הדפסתם, אבל ככל הנראה הוא קיבל כתבים אלה מליטא או ממי שהעתיקם 

יצחק,  – תולדות  יד'  'כתב בספרו הדרת קודש כתב  יצחק', שם כתב:  'תולדות  משם. ראו ספרו 

הוא  שם  תרל"ד,  יצירה',  ספר  על  יצחק  ל'תולדות  הקדמתו  וראו  כח.  עמ'  תשס"ג,  ירושלים 

מספר על כתבי יד של ר' משה שלמה מטולטשין לספר יצירה, ועל כתבי יד שהוא קיבל מרא"ש 

מאמצ'יסלב ור' יצחק חבר.
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כתב  לא  שהגר"א  היות  בהם.  חלו  שינויים  ואילו  הספרים  נדפסו  איך  להבין  חיוניים 

שום ספר, כתבי היד מראים לנו איך קיבלו פירושים אלה צורה של ספר לפני שנדפסו. 

זאת ועוד, הואיל וכל ספרי הגר"א נדפסו לאחר פטירתו, וכמה מהם זמן רב לאחר מכן, 

כתבי היד הם הקשר בין הכתבים המקוריים ובין הספרים שבדפוס. בהיעדר כתבי יד 

אוטוגרפיים משמעותיים של הגר"א, אלה הם החלון היחיד שנשאר לנו להשקיף בעדו 

אל עבר המקור ולהבין מה מקורי. ועדיין נותרו דברים רבים ללמוד מכתבי יד אלה על 

הפירושים המקוריים של הגר"א, שמות הספרים ושינויים שחלו בספרים הנדפסים.
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נספח

ירושלים.  בכ"י  השירים  שיר  על  הפירוש  של  הראשונים  הדפים  שני  מובאים  להלן 

בדפוס ורשה תרמ"ז כל תחילת הפירוש מכתב יד ירושלים מופיעה ב'פירוש על דרך 

הנסתר'. המו"ל חתך את הפירוש וצירפו ל'פירוש על דרך הפשט'. הפיסוק הוא שלי.

ג ע"א  א ע"א –  פרטי,  אוסף  ירושלים,  יד  כתב 

בעה"ית זה הספר קודש קדשים פי' על שיר השירים מהגאון האמיתי רבן שכבה"ג ]של 

כל בני הגולה[ האלקי מו"ה אלי' מווילנא זללה"ה.

 ]בדפוס ורשה תרמ"ז מתחיל הפירוש על דרך הנסתר כאן[ 

ד' פסוקים הראשונים הן כלל כל הספר כלו ושרשו והקדמתו.  שיר השירים – הנה 
והם כנגד ד' יסודות העולם. הא' כנגד הארץ שהיא משוררת תמיד כמ"ש מכנף הארץ 

זמירות שמענו, למען יזמרך כבוד כו' ארץ אל דמי לך כו'.

ישקני – נגד האש שכל תוקף האהבה ממנה כמ"ש רשפיה רשפי אש, מים רבים לא כו' 
שלהובין דרחימו דמתקרין כו'.

לריח – ברוח שעמה מריח ברוח החיים באפיו.
משכני – במים, נמשך אחריך כמים וכמ"ש ונהרו אליו כו' וכן נגד ד' חושים: שיר – 
ד' כו'; נפשי יצאה בדברו וכמ"ש  נגד דיבור; ישקני – נגד מתן תורה ששמעו דבר 

למטה לריח – בריח; משכני – בראי ]ה[ שעמה נמשך האדם שהלב אזל בתרה כמ"ש 

ולא תתורו כו' תנה בני כו' תסבי עיניך כו' וכן נגד דצח"ם: דומם – בעפר, צומח – 

במים, חי – ברוח, מדבר – באש ששם השכל והנשמה כלו אש כידוע, ורוח – ברוח, 

והנפש – במים שלכן על התאוות ממנה, והגוף – עפר ולכן הן ג"כ נגד ד' נר"ן והגוף. 

וכן הם ג"כ נגד אדנ"ט ]בדפוס: אותיות דגושים, נקודים וטעמים[ שהם הגוף ונר"ן כו' 

וכן הם ג"כ נגד ג' חלקי התורה: לב לדעת, ועיניים לראות ]בדפוס: ואזנים לשמוע; 

וראו דב' כט ג[ וכולם הם בלב והרביעית מעשה והיא שיר. וישקני מנשיקות פיהו – 

תורה שבע"פ ]שבעל פה[ , לריח – תורה שבכתב, משכני כו' המלך בחדריו – חדרי 

והחיות  וליבא  בפומא  ורפין  דגשין  כו'  ישקני  האותיות,   – שיר  וכן  הפנימיים.  תורה 

רצוא ושוב, מתג ורסן. לריח – הוא נקודין רוחין דבהון אזלין. משכני – טעמים שאחריו 

נמשכין לקמא ולאחרא כו' וגם נגד כלים שיר מלכות וכ"ש דוד שריוהו כו'. 
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ישקני – הלוים ברנה כמ"ש עבדו כו' העבודה כו'. והביאני כו' והוא משכני כו' חדריו 
בהיכל, ושם נגילה ונשמחה בך. 

ולריח – בישראל בוידוי השלמת קרבן וכמ"ש מור ואהלות קציעות כו' ונגד רביעית 
וכן נגד אבהן  הנ"ל הוא כלי שיר וכולן מעכבין את הקרבן כו' ]בדפוס ובכ"י קנדה: 

 ודוד[ וכנ"ל וכן נגד ד' רגלים: ]בדפוס: שיר[ פסח, השיר יהיה לכם כליל כו', ישקני – 

מארץ  יבוא  אשר  הנכרי  אל  וגם  כו'  הגוים  כל  וידעו  סוכות   – לריח  כידוע,  שבועות 

רחוקה כו' וזהו על כן עלמות כו', משכני – הוא ש"ע ]שמיני עצרת[ ]בדפוס: עצרת[ 

תהיה לכם, נגילה ונשמחה בך כו'.

וכן כנגד מחשבה דיבור מעשה קול: שיר– בדיבור כו' וגם ]בדפוס: וכן[ נגד ד' חיות 

הקודש: שיר – באדם כו' וכן נגד ד' אותיות השם כידוע והכל מכוון זה כנגד זה אחת 

לאחת מקבילות כנ"ל ]בדפוס: וכו'[ . א ע"ב וזה ]בדפוס: וזהו[ אברהם יגל יצחק ירנן 

ישראל  נא  יאמר  ואח"כ  כו'  אודה  ע"כ  ]בדפוס: מלכות[  נגד מלכים   – הודו  ג"כ  וזה 

ואח"כ יאמרו נא בית אהרון ואח"כ יאמרו נא יראה ]צ"ל יראי, וכן בדפוס[ ה' בסוד פחד 

יצחק בסוד ד' דרגין הנ"ל.

השירים – על כל השירים שחיבר כמ"ש ויהי שירו חמשה ואלף וזהו על כלם. וכן ג' 
]שלושת[ אלפים משל ]בדפוס: חיבר שלשה[ משלי, ע"כ וכן וידבר אל העצים קהלת 

ע"כ נגד ג' דברים שנתן לו השי"ת כמ"ש וה' נתן חכמה כו' כחול כו'.

והנה אלף חולקין ניתן למשה נגד אלף דור שלכן זכה דבגיניה קיימין ס' אלף רבוא על 

טורין סגיאין ולכלן זכה שלמה ג"כ בסהרא שהיתה אז מכוונת לחמה ופני משה כפני 

חמה. 'שלמה' אותיות 'למשה' ולכן כתיב האלף לך שלמה. ולכן נטל אלף נשים דחול 

להחזירם לקדושה אבל כו' ולכן עשה חמשה ואלף שירים: חמשה – כנגד חמשה חומשי 

הששית  והיא  דאורייתא.  ברזין  דבינה  אלף  דרגין[  ]בדפוס:  דרגא  נגד  ואלף  תורה, 

אשר  וז"ש  יאורין.  וי"ג  אלף  והן  כידוע  תורה  של  מידות  הי"ג  והן  לששה.  שמשלים 

לשלמה ברזא דאלף והשירים ]בדפוס: וה' שירים[ ברזא ד"ה ]בדפוס: דה'[ שירין ושיר 

הוא דסלקא ע"ג כולא עטרת בעלה. תתר"ו סימן. והוא שמא שלים בגילופין ]בדפוס: 

דגילופא  אתוון  ס'  וכן  סופו.  ועד  מתחלתו  הספר  כל  נתייסד  שעליו  כתרין  בגילופי[ 

יהושע ושלמה  והנה  ובימיו נתמלא סהרא ושלטה.  כו'  גילופין, הנה מטתו שלשלמה 

שניהם בסהרא שלימותא שלים בש"ע נהורין אלא שיהושע בדבורא ]בדפוס: בדכורא[ 

שיר  אמר  ועלה  המקדש  בית  בנה  ולכן  אחרונה  דרגא  נשלמה  ובשלמה  אתוון,  בג' 

דסלקא לגבוה למלך שלמה קרית מלך רב. וכן זה הפסוק כולו כאן ]בדפוס: כן[ כו' ולכן 

זה הפסוק של ד' תיבות. והשני בז' והג' ביו"ד והד' בי"ד, ד' רגלי המרכבה ]בדפוס: 

השכינה[ שלימות ה'. וכן ירושלים נשלמה בימיו שאברהם קראה יראה והוא שם יר"ו 

שם ע"ב שבחסד דרגיה, ודוד קראה שם ]בדפוס: בשם[ של השם שלום ]בדפוס: שלם[ 
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ועדין חסר יו"ד עד שלמה שנתמלא שר ביו"ד דרגין שיר והוא שלים כמנין התיבה. 

שכינה ]בגימטריא[ שפה בשפתיים ולשון ושמן הטוב הכל ע"ז השם והוא ר"ת ד"פ אלו 

וכן ראשי אתוון הוא שמא שלים. והוא שלם ]בדפוס: שלום[ ושלוה שהיתה בימיו ושיר 

דסלקא ע"ג השירים דאבהן וכמ"ש ועל שיר השירים ]בדפוס: שר השרים[ יעמוד. ולכן 

מתגזרת אבן כו' והות כו' מכה"כ. ותרב חכמת שלמה כו'. משה ]בדפוס: אשר[ , הוא ו' 

דקאים מן העולם כו'.

ולשלמה: ידוע ד' שמהן דאורייתא כלל הכל אמ"ש וב' ]יוצא מנין[ שג"ם נהורין דחמי 
את  דחיין  ע"א  ב  מקורין  שיתין  שנפתחו  כו'  לך  ה'  יפתח  וכתיב  משה.  של[  ]בדפוס: 

המשכן כו' ואוצרו הטוב הוא מט"ט ונוריאל ב' ]בדפוס: כו'[ אדם למעלה ולמטה כו' 

לשלמה  ואשר  כו'.  דאיתגלייא  לשלמה  אשר  כו'  כל  דאתפתחו  השירים  השמים  ואת 

הוא שלמה דע"ש ]דעל שמו[ נקרא שלמה מלכא דשלמא כוליה דיליה כמ"ש ]בדפוס: 

באשרי[ דכולא מאשרין להאי אתר חביבא דכולא וכתיב שומר מה מלילה שומר מה 

מליל ]בדפוס חסרות שלוש תיבות אחרונות[ ב' דרגין בה"א וכו' וכן כאן שיר והשירים 

וב"ה נתמלא מים עילאה ]בדפוס: על[ כל הנחלים הולכים כו' ונעשית ים. ואח"כ אשר 

לשלמה כי לא יראו פני כו' וד' תיבין בפ' ]סוק[ זה ד' כלל הכל כנ"ל אמ"ש ב' והן ד' 

כולם  ועל  כו'  והיו  ואהבת  כפול  הכל  כנגדם בק"ש  כו'.  גדולות  אותיות  ו'[  ]בדפוס: 

אני  משולשין  דברים  ה'  והן  כו'.  וראיתם  כו'  ועשיתם  תזכרו  למען  וכן  כפול.  היחוד 

וירא כו' ולכן ד' עדים באדם רהיטי  ויספרה כו' בראשית כו'  ה' כו' אשר כו' אז ראה 

כו'. ג' קדוש וברוך כו'. והוא למען יזמרך כבוד כו' שיר כו'. והנה כבר ביארנו מנין 

תיבין דפ' ]סוק[ זה. ד' שמהן של תור"ה וכן הן אתוון דשמהן בפ' ]סוק[ זה ה' ע"ג ד' 

חווין ]בדפוס: חיוון[ וי"ב חוויין ]בדפוס: חיוון[ והיא ע"ג מגדל עוז על שיתין איילות 

דכורסייא והן רגלי הכסא כ"א בדרגיה השני ג"ד והשלישי גד"ד והד' בד' דגלים ושם 

וכן  הדגלים  חותם  באמצע  לנש"ב  המשלמת[  ]בדפוס:  השלמתו  י"ה[  ]בדפוס:  יהי' 

משה ואהרון עם המטות ואורים ותומים וחושן ואפוד מזלות דרקיע עליון ותחתון. שם 

המפורש כאן אשרי הידועו ]צ"ל היודעו[ .

שיר – רזא דלילה. השירים – רזה דחמשה ימים הראשונים. אשר – רזא דחמשה ימים 
רזא   – לשלמה  ימים.  ה'  כל  שכולל  הששי  ביום  רזא  המילים[  כפל  ]אולי  הראשונים 

וג' שבתות: שבת בראשית, ושבת מתן תורה ושבת  ג' סעודות.  דשבת מלכתא שבו 

אלא  בראשית[  ימי  ]בששת  בשי"ב  שנבראו  שיתין  הן   – השירים  שיר  שבת.  שכולו 

שהוסר ]בדפוס: שחוסר רגל[ השמאל ממנו. והוא באר חפרוה שרים.

 ]כאן בדפוס ורשה תרמ"ז עבר המו"ל מפירוש על דרך הנסתר לפירוש על דרך הפשט[ 

ונמשל השיר הזה בדבר כנסת ישראל עם הקב"ה למלך אחד ]בדפוס חסרה תיבה זו[ 

גדול שרצה לישא אשה ורצו כל מלכי עולם ליתן ]בדפוס: ליתן לו[ בנותיהם ולא רצה 
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המלך ליקח בת מלאכים ]צ"ל מלכים[ בכדי שלא תזוח דעתה עליה. ולקח נערה אחת 

שפלה משועבדת בין שאר שפחות בת טובים כולו זרע אמת. וישטמוה וישנאוה ]בדפוס: 

ויקנאוה[ כל רעותיה וכל המלאכים ]צ"ל מלכים[ . אך כל זמן שהיתה בבית המלך טובה 

לא יכלה ]בדפוס: יכלו[ לעשות לה מאומה מכל מלכי ארץ כי הוא מלך גדול אשר אין 

כמוהו. אך כאשר בגדה בו ורעה בעיני אדוניה ושלחה מביתו  ב ע"ב והיתה לאכול וכו' 

כי הסתיר פניו ממנה. וכל מלכי ארץ השונאים אותה אומרים יום אשר קוינו ראינו. רק 

כתב לה בכתובתה שאף אם יעזבנה יחזירנה לאחר שתשוב ותתחנן אליו. וזכרה בימי 

עניה ומרודיה את כל מחמדיה אשר היה לה מימי קדם כאשר היתה טובה בעיני המלך. 

וגם עתה היא קוראת כתובתה מה שהבטיחה ומתנחמת ומבקשת פני אדוניה שישוב 

ישקנה מנשיקות פיהו כבימי קדם כי דודיו טובים לה מכל תענוגי עולם. והנמשל מובן 

מאליו. וזה שאמרה ישקני מנשיקות פיהו נשיקה אחת שהיא ב' שאחת דיבר אלקים 

שתים זו שמענו. אנכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו. ]תוספת בדפוס: ושמענו ב' 

דברות הראשונות מפי הגבורה והשאר מפי משה. לכן כתב בשני דברות הראשונות 

וכו' ובשאר דברות אשר צוך ה' אלקיך כי משה  וכו' על פני  לשון מדבר בעדו אנכי 

אמר מפי הגבורה. ואיתא במדרש רבה בשעה שאמר...[ וידוע מה שאמרו רז"ל ]שיר 

השירים רבה[ כששמעו ישראל אנכי נקבע התורה בלבם כששמעו לא יהיה לך נעקרה 

יצה"ר מלבם ואלו הב' דברות הן ב' נשיקין כמו שנושק הבעל לחשוקתו א' ]חת[ על 

מה שמתחברת עמו והב' על מה שאינה מתחברת עם אחר. וכן הוא אנכי ולא יהיה לך 

]בדפוס: כי ב' דברות הראשונות הם כלל כל התורה.[ וידוע שיש ע' פנים לתורה בגמ' 

יין ואומרת מי יתן וישקני מנשיקות פיהו נשיקה כפולה כנ"ל כי טובים דודיך שהם 

הב' דברות יותר מכל ע' פנים ששמענו שלא ע"י ]על ידך[ ומה שאמר פיהו ולא פיו 

כמו שפרש"י כאשר נושק חתן אל כלה פה אל פה וזה פיה ופיו נכללין בתיבה א ]חת[ , 

והענין כי זה הם חתן וכלה. והנה כל מצות עשה כלולים בו' וכל מצות לא תעשה כלולים 

בה', ולכן הו' משמש לזכר והה' משמש לנקבה ולכן כל מצות לא תעשה נשים חייבות 

שהם  עשרה  אחת  על  והעמידן  דוד  בא  רז"ל[  שאמרו  ]וזה  וזשרז"ל  עשה  מצות  ולא 

גמ' ]מטריא[ ו"ה ולא שח"ו פטור מכל המצות, כך אלו הי"א הם יסוד כל המ"ע והל"ת 

]המצות עשה והלא תעשה[ של כל התורה ונכללין בהם והן מכוונין במזמור ה' מי יגור 

כו' הולך תמים כו' ג' עשה נגד ג' מצות ל"ת ואח"כ ג' עשה נגד ג' ל"ת, כי יסודה אין לה 

על מה לסמוך וכן כאן בב' דברות נכללין כל המ"ע ול"ת: אנכי יסוד כל המצות עשה, 

ולא יהיה לך יסוד כל מצות ל"ת והם החתן וכלה וז"ש פיהו – פה חתן וכלה, כי טובים 

דודיך כו' הם הב' דברות, הכל יותר מיין ע' פנים של תורה שהם בגי' יין. 
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]רבי  ר"י  שאל  פ"ב:  ה'  משנה  ע"ז  בש"ס  חמורה  משנה  נבאר  בי',  דאתי  ואיידי  ע"א76  ג 

 ... עכו"ם[  ]של  ש"ע  גבינות  אסרו  מה  מפני  יהושע[  רבי  שהוא  ר"י  ]צ"ל  ר"ע  את   ישמעאל[ 

או  מיין  דודיך  טובים  כי  קורא  אתה  היא  אחי  ישמעאל  לו[  ]אמר  א"ל  אחר.  לדבר  השיאו 

כי טובים דודייך. אמר לו: כי טובים דודייך כו' והוא כולו מתקשה, דזיל קרי ביה רב הוא 

והלא ממקומו הוא מוכרע שמדבר בזכר  ]שם[  כו'  עליו  עוד קשה אומרו שהרי חברו מלמד 

ודו"ק. אבל הנראה שבפסוק זה י"ל ]יש לומר[ ב' פרושים: או ישקני כו' כי טובים פי ]רוש[ 

הנשיקות הם טובים ואח"כ אמר דודיך מיין או כי טובים דודיך כו'. ונ"מ ]ונפקא מינה[ בין ב' 

הפירושים: אם אני קורא 'כי טוב' על הנשיקות ואינה מוכח שיותר טוב מיינה של תורה ולא 

יהרהר אחר גזירת חכמים שאסרו גבינות ש"ע ולכן א"ל ]אמר לו[ היאך אתה קורא כי טובים 

וכאן הפסיק הענין ואח"כ דודיך מיין או כי טובים דודיך ולא אמר כאן מיין כי הפסיק כאן 

רק דודיך להיכן הוא שייך? והשיב לו: כי טובים דודיך מיין צ"ל וא"ל שאין הדבר כן שחבירו 

מוכיח עליו. לריח שמניך טובים ושם מלת 'טובים' קאי על שמניך, כן כאן טובים קאי על היין 

א"כ ]אם כן[ פירושו טובים דודיך מיין שמוכח שיותר טוב מיינה של תורה. 

 ]כאן בדפוס ורשה תרמ"ז חזר המו"ל לפירוש על דרך הנסתר[ 

ישקני – רזא דא"ל... 
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