
120   |   המעין גיליון 225 • ניסן תשע”ח ]נח, ג[

ספר חשק שלמה – שרשים. מילון עברי מעמיק מאת רבי שלמה פפנהיים מברסלאו. 
יוצא לאור לראשונה מכת”י המחבר עם מבוא וביאורים וציונים ומקורות ומפתחות 
עמ’.   619 תשע”ח.  אומן,  שלמה  מכון  שעלבים,  צוריאל.  משה  הרב  ע”י   מפורטים 

)08-9276664(

רבי שלמה ב”ר זליגמן פפנהיים נולד בעיר צילץ שבמחוז ְׁשֶלִזָיה )בתקופתו גרמניה, והיום 
בשליטת פולין( בשנת ת”ק. שימש שנים רבות כדיין בעיר ברסלאו, עד פטירתו בשנת תקע”ד. 
בשנת תקמ”ד הוציא לאור את החלק הראשון של ספרו ‘יריעות שלמה’, עיון עמוק בלשון 
הקודש ודיון במילים נרדפות במקרא, ובו הוא הראשון בדורות האחרונים שמצדד בשיטת 
השורש בעל שתי אותיות ואף בעל אות אחת, בניגוד לשיטה המקובלת שכמעט לכל התיבות 
המצטרפות  האותיות  הן  האמנתי”ו  האותיות  שבע  לדעתו  אותיות.  שלוש  בן  שורש  קיים 
לאותיות השורש, ובעזרתן נבנים הצירופים השונים של המילים. מאוחר יותר נדפס החלק 
השלישי של הספר, ורק שנים אח”כ נדפס החלק השני ע”י ידידו של המחבר המדקדק הידוע 
רבי וולף היידנהיים. הרב פפנהיים התכוון להדפיס גם את הספר ‘חשק שלמה’, אך הצליח 
להדפיס בברסלאו בשנת תקס”ב רק כמה עשרות עמודים, והספר כולו נשאר בכת”י עד היום. 
במסגרת פעילות ‘מכון שלמה אומן’ יוצא עתה הספר השלם לאור עם תוספות רבות וחשובות 
וידען בכל מקצועות התורה, שגם הוציא לאור לפני  צוריאל שליט”א, ת”ח  ע”י הרב משה 
‘יריעות שלמה’. המחבר  ומתוקנת של הספר הראשון  שנתיים מהדורה אינטרנטית חדשה 
ר”ש פפנהיים מראה בספריו את כוחו הגדול בידיעה מקיפה של המקרא ושל התלמוד וגדולי 
המחשבה ובעלי המוסר הקדמונים, ובדברי כולם הוא עושה שימוש כדי להסביר את המילים 
ואת שורשיהן ואת השימושים השונים בכל אחת מהן. מפתחות מפורטים מסיימים מילון 

מעמיק ומיוחד זה. חמרא למריה, וטיבותא רבא לר”מ צוריאל שקייה.

מרא דאתרא? רב וקהילה בתחום המושב. מרדכי זלקין. ירושלים, מאגנס, תשע”ז. 
324 עמ’. )02-6586659(

על  ספק  לעורר  מתכוון  שהמחבר  בו,  העיון  לפני  עוד  מגלה,  הספר  בשם  השאלה  סימן 
מעמדם ומרכזיותם וחשיבותם של רב העיר והעיירה במרכז היהודי הגדול והצפוף - איזור 
הקומוניסטית  המהפכה  לפני  אירופה  מזרח  מיהודי  ניכר  חלק  התגורר  בו  המושב’,  ‘תחום 
‘ליטאיות’,  רבניות  דמויות  מ-1500  למעלה  של  וחרוץ  מקיף  ניתוח  מתוך  ואכן,  אחריה.  וגם 
ש’מלכו’  דמויות  ליטא,  מדינת  ואת  הרוסי  הצאר  אימפריית  מערב  צפון  את  שמקיף  באיזור 
העולם  מלחמת  ועד  הי”ט  המאה  של  השני  )מהרבע  שנים  כמאה  במהלך  קהילותיהן  על 
הראשונה(, מתברר שהרבנים ככלל לא ‘ליקקו דבש’. המקורות, הכוללים זכרונות, מכתבים, 
מגנזכים  הגות, מסמכים  וספרי  שו”ת  בספרי  תומן’  לפי  ‘משיחות  הזכרות  ספרים,  הקדמות 
שונים בארץ ובחו”ל, ספרי זיכרון של בני הקהילות הנ”ל ועוד, מתברר שהייתה לכל רב עיירה 
או עיר קטנה, להוציא אולי רבנים מפורסמים בערים הגדולות, מלחמה בלתי נגמרת מפנים 
ומאחור: הוא סבל מבעיות של פרנסה, של ריבוי משימות - לעיתים בלתי נסבל ובלתי אפשרי, 
של מאבק עם המשכילים והמתבוללים שניסו להשתלט על הנהגת הקהילות ועל האווירה 

נתקבלו במערכת
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בהן, של נסיונות הישרדות מול השלטון הרוסי שִחייב מינוי ‘רב מטעם’ רשמי שלעיתים פגע 
המסלול  את  להמשיך  רצון  תוך  זה  וכל  העיר,  של  ה’אמיתי’  הרב  של  ובתיפקודו  בסמכותו 
התורני, ללמוד וללמד, לכתוב חידושי תורה, להקים ישיבה ולהחזיקה ועוד – צבר משימות 
כמעט בלתי אפשרי ליישום. המחבר מתאר בצבעים קודרים את הקושי והכשלונות, את הפער 
האדיר בין הרצוי למצוי, כאשר הוא מתחיל בתיאור דרך הייסורים של הרב מצאתו מהישיבה 
ועד לבחירתו, כולל לעיתים מאבק תקיף בין עשרות מועמדים שהתפקיד הקשה של רב עיירה 
או עיר קטנה היה פסגת חלומותיהם, ואחרי בחירתו את הקשיים שלו במילוי תפקידו – היחסים 
על  שהקשו  תקיפים  וקצבים  סוחרים  עם  המאבקים  הקהילה,  לראשי  הרב  בין  המסובכים 
שמירת הכשרות כפי שהיה ראוי, על היחסים המשתנים בין הרב ל’המון’ – ציבור ה’עמך’ שהיה 
עשוי להיות משענת לרב מול תקיפי הקהל – אבל לעיתים גם יריב עיקש, על קשיי הפרנסה 
הכרוניים של רבני הקהילות וכפיפותם הכלכלית לראשי הקהל ול’גבירים’, על הקושי במילוי 
תפקידיו הרוחניים והרבניים הרבים בתוך המערכות המסובכות שסביבו, על הקשרים שהיו או 
שלא בין רבני הסביבה לבין עצמם ובינם לבין גדולי ישראל והפוסקים הגדולים, והתמונה אכן 
נראית אפורה ועגומה. אולם לענ”ד, למרות העבודה החרוצה של פרופ’ זלקין, העיקר כאן חסר 
מן הספר: עם הכל ולמרות הכל הרבנים תפקדו, במאות קהילות קודש התנהלו חיי תורה, אלפי 
משפחות שמרו בעידודם ובסיועם של רבני הקהילות וראשי הישיבות על יהדותן ותורתן גם 
בדור שבו רוח סערה סחפה רבים מהצעירים למחוזות ההשכלה והסוציאליזם וההתבוללות, 
והקהילות היהודיות למרות כל הקשיים שמשו קרן אור באפילת הגלות לרבבות יהודיהן גם 
לבני  רבנים  שכותבים  ובמכתבים  הרשמיים  שבמסמכים  מאליו  מובן  הזו.  הקשה  בתקופה 
בני  לרב  הצרות שעשו  החריגים, המאבקים, הקשיים,  יודגשו  חברים  ולרבנים  משפחותיהם 
הקהילה או תקיפיה או פקידי השלטון ואולי אף רבנים עמיתים, והיום-יום הטריוויאלי, שהיה 
מלא תורה ועבודה וגמילות חסדים, נחת יהודית וחיי רוח, לא בא כל כך לידי ביטוי. לכן לענ”ד, 
אחרי השבח למחבר על עבודתו היסודית והמעניינת, צריך לקחת את דבריו בפרופורציה. רק 
כדי לסבר את האוזן – מי שיתאר את חייו של הרמב”ם כאשר הוא מסתמך בעיקר על מכתבו 
המפורסם לרבי שמואל אבן תבון, שבו הוא מתאר את סדר יומו הקשה והעמוס שאינו מאפשר 
לו כמעט לימוד תורה ואף שיחה עם אנשים, יציג את דמותו של הרמב”ם בצורה מעוותת - הרי 

הרמב”ם למרות הכל הספיק לעשות כמה דברים בשנים אלו...

עורך  זצ”ל.  קוק  יצחק הכהן  מרן הרב אברהם  ביכורים של  פנקס  קטן.  מציאֹות 
ירושלים,  מגיד-קורן  והוצאת  המקום  מאבני  הוצאת  אל,  בית  כהן.  הראל  ראשי: 

תשע”ח. 66 + 9 + תרמז עמ’. )02-6330533(

כולנו מכירים את מרן הראי”ה זצ”ל הבוגר, הרב הראשי לישראל, ‘רועה דור התחיה’, את 
הנהגתיו ומעשיו וכתביו ואגרותיו ופסקיו. פחות מכירים את הרב קוק הצעיר, האברך בשנות 
הקובץ  אולם  רבים.  מיני  אחד  לכאורה  בליטא,  קטנה  בעיירה  כרב  המכהן  שלו,  העשרים 
כנראה הקובץ הראשון  כפי שהוא, שהוא  ידו  לאור בפעם הראשונה מכתב  שלפנינו שיוצא 
שכתב הראי”ה מימיו ועל כן כינהו בענווה ‘מציאֹות קטן’, כבר מלא וגדוש בתורה ובאמונה 

נתקבלו במערכת




