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בביזנטיון ,בדור המעבר בין סופה של האימפריה הביזנטית לבין הכיבוש המוסלמי-עותמאני
סביב שנת ר’ לאלף השישי (אמצע המאה הט”ו) ,היה חלק מקבוצה של תלמידי חכמים
שהשפיעו רבות על בני מקומם .הוא היה איש של תורה ומדע ומעריץ של הרמב”ם ,וכתב
פירושים על התנ”ך ועל ספרי ראב”ע .בספרו זה הוא מנסה לקרב את תלמידיו ומקורביו
להבנתו של הספר המורכב מורה הנבוכים ,כשהוא מסתמך על מפרשים קודמים ועל מקורות
הפילוסופיה שהיו פרושים לפניו ,ומאריך מאוד דווקא בפרקים ה’מדעיים’ יותר של ספר
המורה .ראוי וטוב הדבר שהמהדירה ,ורבּה פרופ’ שורץ ,יוציאו ספר זה לאור ,ויישר כוחם,
שהרי כל מבאר ומפרש תורני עשוי להוסיף ללומדים מהבנתו ומדרכו הפרשנית ,ומי יודע
באיזה עת יגיעו פירושיו של ר”מ כומטינו למלכות ויועילו לעולם כולו .מצד שני יש להודות
שאין בספר זה חידוש מיוחד שישנה את לימוד מורה הנבוכים או יאיר את דרכם של הרבים
לספר .כמקובל הוקדם מבוא מקיף ונוספו לספר מפתח קצר וביבליוגרפיה ,וכן כדי להקל
על הלומדים הוכנס גם נוסח מורה הנבוכים בתרגום אבן תיבון לגוף הספר .והערה טכנית-
נקודתית אחת‘ :לכל איש יש ֵשם’ כתבה המשוררת בעקבות מדרש חז”ל ,ולהבדיל גם לכל
ספר צריך להיות שם אחד מובהק .לכן מפתיע שבשער ה’רשמי’ של הספר שמו הוא ‘פירוש
למורה הנבוכים’ ,בעוד שעל הכריכה וגם על גב-הכריכה נמצא שם שונה‘ :פירוש קדמון על
מורה הנבוכים’ .השניּות הזו היא תופעה נפוצה שגורמת הרבה כאב ראש לספרנים ,ואין לה
שום הצדקה ,בוודאי שלא בהוצאה לאור אוניברסיטאית שאמורה להקפיד גם על זוטות כאלו.

על כך ,ובכל זאת כדי להרגיע את המחלוקת ולחזק את חבריו בעלי הפסק מוכן מרן הב”י
גם לזאת – הוא נשבע ‘על נפשו’ שהכרעתו אמת .עד כדי כך! בהמשך נמצא קובץ שלם של
הערות והוספות והשלמות לספר הענק של החיד”א ‘שם הגדולים’ ,הערות מאת החיד”א
עצמו ומחכמים גדולים אחרים מהמזרח ומהמערב; קובץ תשובות קצרות של מרן הבן איש
חי ,הגהות של ר’ אליהו מאני על ספר עץ חיים למהרח”ו ,תעודות מתוך פסקים והסכמות של
ההנהגה היהודית ב’מלאח’ (=גטו) היהודי במרוקו וסקירת חיבורים המצויים עדיין בכתב יד.
והכל ערוך ומסודר באופן נאה ומהודר במיוחד ,יישר כוחם של העוסקים במלאכה.

קובץ מן הגנזים .אסופת גנזים מתורתם של קדמונים ,גנזי ראשונים ותורת אחרונים,
דברי הלכה ואגדה ,נדפסים לראשונה מתוך כתבי יד .ספר שביעי .עורך ראשי :הרב
שלום הלל .מודיעין עילית ,אהבת שלום ,תשע”ו .תכב עמ’)02-5370970( .
כרך נוסף של לקט דברי קדמונים מכת”י ,עם ההדרה מדויקת ומבואות מחכימים והערות
והפניות והשלמות .בכרך זה רוב המלאכה נעשתה ע”י רבנים ממשפחת הלל ,חוץ מהדברים
שבראש הספר :שלושים העמודים הראשונים בקובץ כוללים ‘ויכוח שעבר בין חכמי צפת
לבין ר’ משה מטראני’ המבי”ט ,כאשר כת”י שנתגלה בספריית הקהילה היהודית במנטובה
שבאיטליה מבאר ומגלה פרטים שהוסתרו בכמה תשובות בשו”ת המבי”ט .מדובר על ויכוח
גדול בדיני ממונות ,שבעניינו כותב המבי”ט בתקיפות כדרכו כנגד פסק של שלושה מחכמי
צפת שקיבל את אישורו של מרן הב”י .בהמשך אף דורש המבי”ט שמרן ישבע לו [!] שאכן
הוא מאשר את הפסק הזה ,שבעיני המבי”ט הוא פסק מוטעה .ואכן מופיעה בכתב היד גם
תגובת מרן הב”י לדרישה זו‘ :בהיות כי הוגד לי שיש מי שטוען שאין כדאי במה שכתבתי עד
שאכתוב ‘שעל נפשי’  -עם היות שמי שמכריע דבר פשוט הוא שעל נפשו אומר כן ,אני מבאר
ואומר שעל נפשי אני מכריע כן .נאם יוסף קארו’! והמהדיר פרופ’ שפיגל מוכיח שהביטוי
‘על נפשי’ הוא לשון שבועה כפי שהיה מקובל באותו זמן .למעשה מרן כותב שאם החולק
אינו מכחיש שהב”י עצמו הצטרף לפסק אותם חכמים אין טעם להישבע ,שהרי ‘מי שמכריע
 -דבר פשוט הוא שעל נפשו אומר כן’ ,דהיינו שהפוסק משוכנע שפסקו אמת ומוכן להישבע
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קשת .ירושלים ,תשע”ז50 .
פלפולא דאורייתא .שערים לעולם הלמדנות .אחיקם ָ
עמ’)pilpula.d@gmail.com( .
הרב אחיקם ָק ָשת ,מבחירי האברכים בישיבת מרכז הרב ,מנסה להסביר את סוד הלימוד
המספק ,המרגש ,המהנה ,ללומדים מכל הגילים שלא זכו עדיין לגלות את הסוד הזה,
ֵ
העיוני
כך שלימוד הגמרא בעיון נראה להם אפור ורדּוד ,לא שונה מהותית מהלימוד בבקיאות.
המחבר מסביר בהקדמתו הקצרה שאכן אין כללים ברורים מהי הדרך למצוא את היסוד
העיקרי שבסוגיא ,על מה כדאי להתעכב ואיך כל פרט קשור בה למשנהו ,אך בעזרת כמה
עקרונות לימוד אפשר לכוון את הלומדים ולהדריך אותם איך מתקדמים בסוגיא למדנית,
איך מזהים קושיא וכיצד מחפשים תירוץ וכד’ .את כל זה הוא עושה בעזרת ניתוח סוגיות
ספיקא דאורייתא ,ספק ספיקא ורוב ,כאשר בכל שלב הוא ‘מחייב’ את הלומד למצוא לבד
את הקושי או את התירוץ או את החיבור לשלב הבא בסוגיא ,עד שהדברים מאירים ושמחים.
החוברת היא פרי לימוד רב שנים עם לומדים בתחילת דרכם ,והרב המחבר מוכן להעבירה
לכל דורש ומבקש בתנאי שיעבור עליה כראוי ,ובתקווה שיפיק ממנה את התועלת הדרושה.
חוברות נוספות בהכנה ,אחת כבר יצאה לאור בימים אלו .תורה לשמה ,ללמוד על מנת ללמד.

לא ידענו מה היה לו .ספרות ומשמעות באגדה התלמודית .איתי מרינברג-
מיליקובסקי .רמת גן ,אוניברסיטת בר אילן ,תשע”ו 226 .עמ’)03-5318575( .
לימוד תלמוד בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים (שנסגרה לפני כמה שנים) ,ובמקביל ספרות
ולשון ואומנות באוניברסיטה הפתוחה ,גרמו למחבר לבחון את דרכי הפרשנות השונות של
סיפורי האגדה שבספרות חז”ל בעיניים ‘מדעיות’ .לדעתו ההקשר שבו מופיע הסיפור במקום
שבו הוא נמצא בתלמוד או במדרש הוא המפתח להבנתו ה’אמיתית’ ,ולהפנמת הכוונות של
חז”ל הטמונות בו .בספר מנותחות שבע אגדות חז”ל המספרות על מעשיו של משה רבנו
כאשר עלה למרום ועם ישראל טען ‘לא ידענו מה היה לו’ ,ומודגם השימוש בדרכי המחקר
הספרותי השונות כדי למוץ את כל הדבש הספוג באגדות אלו .כך מונגדות הדרשות השונות
המתארות את יחסו של משה רבנו ללימוד התורה בבית מדרשו של ר”ע ,ואת חששותיו
שנבעו מכיוונים מנוגדים ,והמחבר מקשר בין החשש הזה שאירע בסוף ימיו של משה לבין
ההתנגדות שלו בתחילת ימיו לקחת על עצמו את ההנהגה של עם ישראל .ומעניין שלנקודה
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זו הוא מצא מקור מקביל מאוד לא צפוי  -שו”ת ‘יהודה יעלה’ מאת רבי יהודה אסאד (או”ח
סי’ כג) ,מגדולי חכמי הונגריה לפני מאתיים שנה‘ :ויאמר בי ה’ שלח נא ביד תשלח ,משמע
שאז מיד גילה הקדוש ברוך הוא למשה והראהו ר”ע דורש כתרי אותיות ,ומיד אמר משה
מעתה אין לי עסק בשליחות הקדוש ברוך הוא ,גם בשליחות הראשון במראה הסנה ,ולא רק
כשעלה למרום’ .מכאן שמחקר ספרותי-תורני מודרני יכול להגיע למסקנות פרשניות שכבר
הגיע אליהן פוסק הונגרי ,תלמיד-חבר של רבנו החתם סופר...

אולם אין זה המנהג המקובל ,שהוא חד-משמעית הזמן ה’רגיל’ הנ”ל (שיטת הגאונים).
כל מי שנכנס לבירור נושא סבוך זה מגלה רשת של סוגיות סותרות ,פירושי ראשונים לא
חדים ולא ברורים ,ואפילו דעתם של רבותינו בעלי השולחן ערוך ,מרן הבית יוסף והרמ”א,
נתונה במחלוקת .יותר מזה ,לא רבים יודעים שהיו קהילות בחו”ל ,בעיקר במזרח אירופה,
שבדורות הקודמים נהגו כשיטת ר”ת גם לקולא ,דהיינו שקבלת השבת אצלם ,כולל הדלקת
נרות שבת ,התקיימה רק כשלושת רבעי השעה אחרי שקיעת השמש במערב מול עינינו ,מה
שנראה היום הזוי לחלוטין (על פי השמועה קיימות קבוצות של חסידי סאטמאר שנוהגות
כך בפועל עד היום!) .עשרות ספרים ומאות מאמרים ותשובות נכתבו בדורנו בנושא הזה,
ועלה על כולם מרן רבי עובדיה יוסף זצ”ל ,שבין שאר פעליו טרח והשתדל להכניס למודעות
הציבור הרחב את החשיבות של ההחמרה כשיטת ר”ת במוצאי שבתות וחגים ,שכן למרות
שגם הוא הודה שלמעשה ההכרעה נוטה לשיטת הגאונים ,שהשקיעה היא שקיעת השמש
שלפנינו ולא ‘שקיעת האור’ כדעת ר”ת ,וצאת הכוכבים הוא כעשרים דקות (או קצת יותר)
אחרי השקיעה ,כאשר הרקיע מתחיל להתמלא בכוכבים ,ולא כמעט שעה אחר כך כאשר
השמים מלאים כוכבים – הרב סבר שמדובר במחלוקת בדאורייתא שלא הוכרעה לגמרי ,ולכן
חייבים להחמיר בה מספק ,חוץ מאשר בשעת הדחק וכד’ .שעת הדחק למשל הייתה עשויה
להיות שבת חנוכה ,שבמוצאה יש למהר ולהדליק את הנרות כדי שלא להגיע לזמן שלפי חלק
מהפוסקים הוא כבר מעבר לעיקר זמן ההדלקה ,וספק אם מקיימים בו את המצוה; אולם
גם במקרה זה הרב עובדיה סבר שכדאי להיכנס לספק בקיום המצוה דרבנן של הדלקת
נר חנוכה ולא להיות בחשש מחלל שבת .מצד שני ,אם מישהו מבני הבית נוהג בכל מקרה
להקל ולהדליק כשיטת הגאונים ואינו חושש לשיטת ר”ת – אפשר לסמוך על ההדלקה שלו.
כך נהג בי רבי יעקב יוסף זצ”ל – פעם נקלעתי לבית מדרשו סמוך לשכונת שמעון הצדיק
במוצאי שבת חנוכה ,והוא חיפש מתנדב להדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת ,מפני שתפילת
ערבית עמדה להסתיים לפני שהגיע זמן ר”ת; התנדבתי בשמחה להיות ‘אשכנזי של שבת’
ולהדליק בברכה את נרות החנוכה של בית הכנסת שלו ...את הקונטרס המקיף הזה כתב
אחיו יבל”א הרב דוד יוסף שליט”א ,ראש מוסדות ‘יחוה דעת’ וחבר מועצת חכמי התורה,
שלכבוד יום הזיכרון השלישי של אביו זצ”ל טרח במשך חודשים לעבור על עשרות ספרים
ומאמרים ותשובות כדי להקיף את כל הקושיות והתירוצים והבעיות והיישובים בנושא
מסובך זה של זמן בין השמשות וצאת הכוכבים ,כשבמרכזו יישוב קושיות שהעלו כמה
מחברים על דברי אביו זצ”ל בתשובותיו העוסקות בנושא ,ובתוספת הרבה ‘תורה שבעל פה’
מלימודם המשותף של האב ובנו ,ייבדל רבי דוד לאורך ימים ושנים .מרגשים הדברים שכותב
הרב ישראל מאיר יונה שליט”א בדברי הפתיחה שלו על עומק שקידתו של רבי דוד בעוסקו
בסוגיות המדוברות בכתיבת קונטרס זה ,שאם היה מרחיב ומעלה על הכתב את כל המשא
והמתן והבירורים שהוא ערך בדברי המחברים שעסק בדבריהם – היה הקונטרס הזה מגיע
בקלות לגודל של שניים-שלושה כרכים ...יישר כוחו של ר”ד יוסף על קונטרס זה ועל כל
שאר פעליו לחיזוק התורה ולומדיה ומקיימיה.

שיבת ציון .בהלכות העתידות לבוא ,בענייני טהרה ובית המקדש .קובץ א .יוסף דוב
לובאן .ירושלים ,תשע”ו .פט עמ’)02-6250319( .
הרב לובאן כבר הראה את כוחו בסדרת הספרים שהוציא לאור בענייני הקודש והמקדש,
טהרה וקדשים .אולם כתלמידי חכמים שאין להם מנוחה בעולם הזה הוא אינו שוקט על
שמריו ,ומוציא לאור נוסף לספרים חדשים גם מהדורות מתוקנות וקבצים משלימים לספרים
שכבר הוציא לאור .חוברת זו כוללת הרחבת דברים בדיני לשכות בבית המקדש הבנויות בחול
ופתוחות לקודש לעניין דיני טומאה וטהרה ,ודיני ביכורים בשבעת המינים .מסקנתו בנושא
השני לא רק על עניין זה באה ללמד :המחבר מסכם שבהשוואת שיטות הבבלי והירושלמי
יוצא לנו שוב שהבבלי מתמקד בדרשות הפסוקים בעוד שהירושלמי מסתפק בהבנת טעמא
דקרא ,וזהו אחד ההבדלים החשובים שבין התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי  -בעוד
שבבבלי מתקיים משא ומתן מייגע בין הדרשנים מה כל אחד ידרוש מתיבה זו ומה השני יגיד
על כך ,בירושלמי אין דיונים כאלה כלל .בחלק השני של הקובץ נמצאים השלמות ומילואים
ותיקונים לכמה עניינים בסדרה ‘שיבת ציון’ .חוברת אחרת היא למעשה מהדורה חדשה
ומתוקנת של בירור מקיף על שירת הלויים בבית המקדש .הנה לנו תופעה של תלמיד חכם
מעולה וצנוע ,שבד’ אמותיו בשכונת שערי חסד הירושלמית מחדש ומפיץ ללא לאות פרקים
חדשים בהלכות המקדש והטהרה ,משמחים אלוקים ואנשים.

קונטרס “כי בא השמש” .ובו יבוארו בס”ד שיטות רבותינו התנאים והאמוראים
הראשונים והאחרונים ומרן השלחן ערוך בענייני קביעת זמני בין השמשות וצאת
הכוכבים ,ובירור וחיזוק שיטתו של שר התורה פוסק הדור מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל
בעניינים אלו .דוד יוסף .ירושלים ,מכון יחוה דעת ,תשע”ז .קעו עמ’)054-2393343( .
אחד הנושאים המסובכים ביותר בעולם ההלכה ,נושא הכולל ענפים ופיצולים ונזקק
לבירורים מרובים ,הוא קביעת זמני היום בהלכה .בתוכו תופס לו מקום בפני עצמו בירור
שעת צאת הכוכבים ,כאשר מפורסם לרבים שקיים זמן צאת הכוכבים ‘הרגיל’ המתחיל
כאשר אפשר לראות שלושה כוכבים בינוניים ,והוא סביב עשרים דקות אחרי השקיעה ,וזמן
צאת הכוכבים לפי שיטת רבנו תם בעל התוספות  -המאוחר ממנו בכמעט שעה .רבים,
בעיקר ספרדים וחסידים ,נוהגים להחמיר לחשוש לזמן ר”ת במוצאי שבתות וחגים ,דהיינו
שמספק ולחומרא אין הם עושים מלאכה במוצ”ש לפני שהגיע גם זמן מוצ”ש לפי ר”ת;
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