נתקבלו במערכת

דין ולו נאה עשות משפט לרבים \ יאלף דת לכל עם ה’ ומורה הוא לאיש תמים \ תפלתו
 ...נקיה מנוחתו  ...ימים \ ונשמתו בגן רוה בצל כנפי אלוהים .מצבת קבורת החכם השלם
הדיין המצוין המדוכה ביסורים כמה”ר משה ישראל זלה”ה ,מאור שמשו קדר ביום רביעי
דכ”א [=כ”ה] לחודש כסלו שנת וימת מש”ה עב”ד ה” ע”ל פי ה’ לפר”ג [משה עבד הוי”ה על
= ה’תקמ”ב] לבריאת עולם .תנצב”ה עומד ומשמש לפניהם” .למעלה משלושים שנה לאחר
פטירת אביהם נגשו הבנים לאסוף את כתבי אביהם ולהדפיסם בספר ,והם קראו את שמו
“משה ידבר” .הוא נדפס בסלוניקי בשנת תקע”ה ,ובאותה שנה מונה רח”י הבן הבכור לרבה
של רודוס .הספר כולל תשובות ופסקים כסדר הרמב”ם ,מלאים וגדושים חריפות ובקיאות
עד שקשה להאמין שכתבם אברך צעיר ,ואחריהם קונטרס ובו הערות למדניות על הרמב”ם
הלכות מלוה ולווה שכתבם רבי משה בצעירותו .הבן רח”י הוסיף הוספות והערות רבות
לספר ,בדרך כלל בסוגריים עם הפתיח ‘אמר המגיה’ ,והן נדפסו ב’חלונות’ במקומן בתוך
הטקסט .בספר נמצאות תשובות להלכה בכל חלקי השו”ע ,וכן בירורי הלכה שאינם תשובות.
משום-מה סידר הבן את הספר כסדר ספרי הרמב”ם ,ולא כסדר הטור והשו”ע כמקובל .רבי
משה פוסק ומשיב ומפרש ומכריע בכל חלקי התורה ,תוך בקיאות עצומה ועם שימוש רב
בפלפול וסברא .הוא מקשה ומתרץ ,דוחה ומיישב ,עד שהדברים ברורים וחתוכים .בסוף ספר
‘משה ידבר’ נדפס עם שער נפרד ספר הדרשות ‘שארית ישראל’ ,ובו י”ד דרשות למדניות
בלולות באגדה והלכה שנשא רבי משה בהזדמנויות שונות ,בעיקר בהספדים ובשבת הגדול
ובשבת תשובה וב’שבת הלבשה’  -פרשת ‘מקץ’ שבה קוראים ‘ויחלף שמלותיו’ ,שבה נהגו
בקהילות תורכיה להלביש בבגדים חדשים את ילדי הת”תים ,ובה הרב היה דורש דרשה
מיוחדת בעניין הצדקה .ספר ‘שארית ישראל’ יצא לאור בשנה שעברה ע”י ת”ח מפ”ת ,שגם
יזם ונטל על עצמו חלק משמעותי מההדרת ‘משה ידבר’ ,ואף נשא בחלק משמעותי מעלויות
הדפסתו ,ברוך יהיה .הספר הוהדר באופן נמרץ ,ופנים חדשות באו לכאן ,כולל מבוא מקיף
והערות והגהות וציונים ומפתחות.

בדד .כתב-עת לענייני תורה ומדע .חוב’  – 31אב תשע”ו .עורך :עלי מרצבך .רמת גן,
אוניברסיטת בר אילן ,תשע”ו 149+51 .עמ’)Ely.Merzbach@biu.ac.il( .
הקובץ ‘בדד’ שיוצא לאור פעמיים בשנה ממשיך לשמור על איכותו התורנית-מדעית
המרשימה .הוא בפירוש אינו שווה לכל נפש ,ומיועד בעיקר לאנשי תורה הפתוחים להגות
ולמחקר מודרניים ,או לאנשים עם רקע מדעי וגם מידה גדושה של ידע תורני .מתוך י”ג
הכותבים רק ארבעה הם אנשי אוניברסיטת בר אילן ,וראוי לציון הוא שכותבים נכבדים
ממוסדות אקדמאיים אחרים מוצאים ב’בדד’ במה מכובדת לדבריהם .פרופ’ זהר עמר פותח
בזיהוי אבני החושן ,ומסייג מראש שרוב המסורות מתחילות מהראשונים מפני שחז”ל לא
הותירו לנו דרכי זיהוי משמעותיות בנושא זה .הוא סולל גישות חדשות שיקלו על הזיהוי
לקראת בניין הבית השלישי וחידוש העבודה במהרה בימינו ,כולל מתן משקל-יתר לתרגומים
העתיקים מצד אחד ,והפרדה בין הגישה ההיסטורית לגישה ההלכתית ,שאולי מתירה
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גמישות מסוימת בזיהויים ,מצד שני .שני מאמרים עוסקים בביאורי סוגיות בעזרת שיטות
מתמטיות מודרניות ,ומוזכרים תהליכים סטוכסטיים והתנועה הבראונית ונוסחת בלק-שלוס
ותורת השרידות וסדרת פיבונאצ’י ו’מספר הזהב’ ועוד ,והמתעניין והמתאמץ להבין גם יבין
ויהנה בעז”ה ...עוד מאמרים ותגובות עוסקים בלוח העברי ,מאמר אחד עוסק בשילוב מחקר
ארכיאולוגי וטקסטואלי-פרשני כדי לזהות את שער המים של ירושלים המוזכר בספר נחמיה
(שאינו זהה לשער המים של בית המקדש כמובן) ,וד”ר דניאל רייזר מהאוניברסיטה העברית
מספר על שיטת דימיּון-עצמי שהתפתחה בשנים שלפני מלחמת העולם בעולם החסידי
ושזכתה לעדנה בימינו .באנגלית כותב המהנדס יוסף יצחק איידלר מציריך מאמר מקיף
על תולדות מדידת הזמן בספרות התורנית ,ומתברר שוב שמה שמובן מאליו היום לא היה
מובן כלל אתמול ,ושגישות הלכתיות צדדיות היום עמדו פעם במרכז הבמה ההלכתית! ועוד
לא סקרנו את כל המאמרים והתגובות שבגיליון .גם החיצוניות של החוברת זכתה לחידוש
ומתיחת פנים .יישר כוחו של העורך על הבמה המיוחדת שלו ,המביאה כבוד רב למו”ל –
אוניברסיטת בר אילן.

ספר יבין שמועה .על הלכות שחיטה ובדיקה וטריפות .מאת רבנו שמעון ב”ר צמח
דוראן זצ”ל מחבר שו”ת התשב”ץ .מהודר ומתוקן ע”פ כתבי יד והדפוס הראשון,
ועם הערות וציונים והפניות ומבוא ונספחים ומפתחות .עורכים :הרב אברהם יעקב
גולדמינץ והרב יואל קטן .שעלבים ,מכון שלמה אומן ,תשע”ו 379 .עמ’)08-9276664( .
ר’ שמעון בן צמח דוראן ,מגדולי חכמי ספרד ,הגיע לאלג’יריה ממיורקה בעקבות פרעות
קנ”א ( ,)1391והפך – בתחילה ליד בן דורו המבוגר ממנו הריב”ש – לפוסק הראשי של יהודי
אלג’יריה וצפון אפריקה במחצית הראשונה של המאה הט”ו .התפרסם בעיקר על שם ספרו
תשב”ץ [=תשובות שמעון בן צמח] ,שיצא לאור מחדש במהדורה שלמה ומתוקנת בחמישה
כרכים ע”י מכון שלמה אומן ,אך הוא חיבר ספרים רבים נוספים .אחד מהם הוא הספר ‘יבין
שמועה’ ,ביאור מפורט על הלכות שחיטה ,בדיקה וטריפות ,שיצא לאור לראשונה בליוורנו
בשנת תק”ד (עם כמה חיבורים קטנים נוספים שלו ושל בנו הרשב”ש) ,ומאז בדפוסי צילום
רבים .הספר מהווה אחד המקורות החשובים להלכות חשובות אלו ,ופסקיו משוקעים הלכה
למעשה בספרי הפוסקים העוסקים בשחיטה וטריפות‘ .מכון שלמה אומן’ הוציא לאור עתה
את ספר ‘יבין שמועה’ במהדורה שלמה ומתוקנת ע”פ כתבי יד ,עם השוואה לדפוס הראשון
ולתשובות ולפסקים בענייני שחיטה וטריפות המצויות למכביר בשו”ת התשב”ץ ובספרי
הרשב”ץ דוראן האחרים ובשאר ספרי הפוסקים ,עם מבוא ומפתחות ונספחים .ספר זה יוצא
לאור באיחור רב – כבר שנים הוא היה ‘כמעט מוכן’ ,ומסיבות שונות נדחתה הוצאתו לאור
מחלקי בההדרה עשיתי בביתי
ִ
שוב ושוב .יתכן שאחת הסיבות לכך היא שחלק משמעותי
בישוב נצרים החסום והמופגז בקיץ שלפני הגירוש בשנת תשס”ה ,ויתכן שכאב הגירוש
והצער על נצרים ועל תושביה הנפלאים גרמו לכך שבאופן לא-מודע נכנס הספר ‘למגרה’
למשך כמה שנים ,עד שבא ידידי הרב אברהם יעקב גולדמינץ שליט”א ,מוותיקי החוקרים
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