
 הסכמת 

 הגאון רבי אשר אליהו קאלמאנאוויץ שליט"א

 ראש ישיבת מיר בארה"ב
 

 כ"ה חשון תשפ"ג, בס"ד

החיד"א בספרו שם הגדולים, וז"ל, "ושמעתי מפה קדוש רב מופלג שקבל מרבו, 
דרש"י התענה תרי"ג תעניות קודם שכתב פירוש התורה, והיה אומר רבינו תם נכדו 

הש"ס אף אני אעשה זאת, אבל פירוש המקרא לית בחילי כי מה שפירש אדוני זקיני 
לא אוכל עשוהו, ועתה ראיתי בספר מאמר העתים להרמ"ע שנדפס בדיהרנפארט 
שנת תג"ן, אשר בסוף הספר ממש הביא מעשה ממקובל גדול פלא והפלא, ומכלל 
 הדברים נראה שרש"י כתב פירושו ע"פ הסוד ויש בדבריו רזין עילאין, ולכן התענה

 עכ"ל.  ,"תרי"ג תעניות, ומשה רבינו ע"ה אמר לו אשריך וכו'

והיוצא מזה אשר אין לנו מושג מכח קדושתו של רש"י, ובמיוחד מכח קדושת 
פירושו על התורה וכנ"ל. וכבר מפורסם מגדולי הדורות הרבים אשר כתבו חיבורים 

 גדולים לבאר כוונתו, קדמוני מחברים ואחריהם דורות נאמנים. 

 קיבלנוהעיד רש"י כמה וכמה פעמים שפירושו הוא פשוטו של מקרא, וכך  וכבר
, משום רש"ידור אחר דור ללמוד החומש לתשב"ר רק עם פירושו של  מרבותינו

ועל פי האמת", וכמבואר בתקנת הנכון על פי פשוטו של מקרא שהוא "פירוש 
ה, ללמוד שנים והגאונים הקודמים לו, וכנפסק בשו"ע או"ח סימן רפ" מהב"חקראקא 

 מקרא עם פירוש רש"י, משום שהוא עיקר הפשט בפסוק, כמבואר בפוסקים שם. 

לקבוע מהו פשוטו של מקרא על פי דעתם הפשוטה ביותר, ואיך יבוא אנשי דור הזה, 
ובדעתם ושיבושם עברו כל גבול של אמיתת התורה וקדושתו הנאמנה, וביותר 

 שעשו מכל התורה כולה. בהגשמתם

מב"ן בפרשת נח )י', ה'(, כשהתורה מפרש תולדות נח ותולדות תולדותיו והנה הר
באורך, כתב שם בשם הרמב"ם במורה נבוכים )ג', נ'(, שענינו לפרש בני יפת ולהגיד 
'מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשונו וגו'',  הוא מפני, "כי זה יאמת 

 איך יתכן פיזור הלשונות לשומעים חידוש העולם", כי בלי זה היו טועים לחשוב
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והמקומות בזמן קצר של שני אלפים וחמש מאות שנה, ולזה בא התורה לפרש  
 בציור איך היו הדברים.

וז"ל הרמב"ן בהמשך, "וגם זה אמת כי אברהם אבינו יצוה את בניו ואת ביתו אחריו 
ל ויעיד להם על נח ובניו שראו המבול והיו בתיבה, והנה הוא עד מפי עד בענין כ

צחק ויעקב ראו המבול, ועד רביעי על יצירה, כי נח ראה אביו שראה אדם הראשון, וי
 עיי"ש. ,"שם העד המבול כו'

הרי לפנינו איך תורה הקדושה דואג לנו לאמונתנו המקובלת מדור דור לפי מה 
שקבלו ונשאר לנו כח המסורה מאז ונשאר לנו עדיין כהיום הזה אותו המסורת, 

הנ"ל בלשונו הזהב, "והאנשים בכל דור יודעים מאבותם ארבעה  וכדסיים הרמב"ן
עכ"ל. והוא כנ"ל שכך נשאר לנו אמונת  ,"וחמשה דורות, מגידים מעשיהם ותולדותם

מסורות האבות באמונתנו, ואם כן איך מלאו לבם לאנשים בדור שלנו ללכת בדרך 
 חדש ולבטל המסורת שניתן לנו בכל דור ודור.

ן אחי שליט"א הגאון רבי שלום יצחק בלאכארסקי שליט"א אשר ולכן שאר בשרי חת
ידוע ומפורסם  רבות בשנים בעמל התורה לאסוקי שמעתתא, השקיע זמן רב לסדר 

" להבהיר הענינים בטוב טעם ודעת כדרך ויבינו במקראקונטרס חשוב זה בשם "
מיד הדת תלמידי חכמים המופלגים, ואשרי שזכינו לאנשים דואגים בענינים אלו להע

 על תלה.

 
 החותם לכבוד התורה ואמונתנו הטהורה
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