הרב יהושע ענבל

המהר”ל ,יעשה עמו ‘ברוגז’? במקום אחר מצטט רוזנברג את המהר”ל שהגולם “אין
לו יצר טוב ולא יצר הרע וכל מה שהוא עושה הוא כמו מכונה” .אז ‘ברוגז’ זה מהיכן
הופיע?
ייתכן שגם הופעת יוסלה לראשונה בפראג הייתה פתאומית ,מה שחיזק את התימה
מי הוא ומאין בא ,ולאחר מספר שנים בהם שימש את המהר”ל שוב יצא במסע
תזזיתי שבו אבדו עקבותיו .יוסלה גולם לא היה מעולם בראש מעייניהם של יהודי
העיר ,אולם הוא היווה תופעה מוזרה ומעניינת שמסתמא הזכירו אותה ודיברו עליה
לעיתים קרובות .היה חסר ניצוץ שיהפוך את ההרגשה המוזרה התלויה סביב דמותו
לעניין מיסטי ורוחני .בשלב מסוים הפרשנות הזו שמדובר ב’גולם’ הסבירה הכל .הרי
כל זקני פראג זכרו וידעו לתאר לנכדיהם את התנהגותו המופלאה ,ואת העובדה שיום
אחד הופיע ויום אחר נעלם ,ובמקביל טבעי הדבר שבספרות ההיסטורית ה’רצינית’
המעטה שנותרה מאותם ימים אין זכר לסיפור זה.
***
בהנחה שניתוחנו אמת ,יהיו הדברים לזכרה של נפש יהודיה אומללה ,יוסלה שמשו
של מהר”ל ,שנולד כלוא בגוף מוגבל ,ומקום קבורתו לא נודע .ואף שלא זכה לְ דעת
שלֵ מה ,זכה לשמש את רבן של ישראל ,לחיות כמה שנים בביתו הקדוש ,16וכנראה אף
לסייע לו מדי פעם בטיפול בענייני העיר ובהצלת נפשות מישראל .גם ‘יוסלה גולם’
נברא כנראה בצלם אלהים; לא סתם עפר מן האדמה היה  -אלא בן אובד של הקב”ה,
שזכה כנראה להשלים את תיקונו בעולם הזה עד שעלה לגן עדן.

 16ראו מה בין בני לבין חמי .אחד הדברים שאפיינו את היהודים בכל מקום ובכל זמן היה דאגתם
המופלאה לנדכאים ולחלכאים .בבתי ההקדשות ובאכסניות של קהילות ישראל היו נתמכים
ונסמכים יהודים שהמר שדי להם מאוד ,ואילו אצל הנוצרים היו פגועי הנפש מגורשים מן הכפר
ומתגוררים במערות כשהם חולים וזבים ,כשמדי פעם היו פושטים על השדות לחפש דבר מאכל
נרקב וכלבי הכפר היו מניסים אותם ,ובערים הגדולות היו כולאים אותם בצינוק לנצח .אם יוסלה
היה נולד כמותם סביר להניח שהיה חי כבהמת יער ,וכיון שנולד כיוסף זכה להיות סמוך על שולחן
יהודי טהור עד סוף ימיו.
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סידור רינת ישראל .נוסח ספרד .ערוך מסודר ומבואר בידי הרב שלמה טל ז”ל.
מהדורה חדשה .ההדיר הרב יואל קטן .ירושלים ,הוצאת מורשת ,תשע”ז 864 .עמ’.
()03-5785255
סו”ס יצאה לאור המהדורה ה’סופית’ של סידור זה ,אחרי המהדורה הזמנית שסיפרתי
עליה בשנה שעברה (‘המעין’ גיל’ [ 215תשרי תשע”ו; נו ,א] עמ’  .)112אינסוף הערות
והצעות הביאו לשינויים ושיפורים רבים ,כך שבסופו של דבר מול  )14+568( 582עמודים
בסידור ‘רינת ישראל’ נוסח ספרד במהדורותיו האחרונות ,מגיע הסידור עתה ל 864-עמודים.
בולטות התוספות שכולן מקורן בדרישות הציבור – סליחות לתעניות ציבור ,ספר תהילים,
לוח ברכות הנהנין ועוד ,כאשר התוספת של  30%בכמות הדפים הרחיבה את עובי הסידור
ב 4 -מ”מ בלבד ( 3.4ס”מ מול  ,3כולל הכריכה הקשה) בזכות הדפים הדקים והאיכותיים.
כל זה פרטים טכניים .מבחינה מהותית בוודאי שאין כוונת הנחתום להעיד כאן על עיסתו,
אוכל רק לומר שרוחו של ר”ש טל ז”ל חופפת גם על המהדורה החדשה ,מפני שהכיוון
שלו אוּמץ לגמרי על ידינו ,ופשוט צעדנו צעד קדימה בכיוון שעליו הורה – סידור ידידותי
למשתמש ,בעיקר למתפלל והמתפללת הצעירים – אבל בשום אופן לא סידור ‘ילדותי’ ,עם
נוסח מדויק ומוקפד ,כאשר בכל ‘צומת’ שבה קיימים שינויים או שאפשרויות שונות עומדות
לפני המתפלל  -נמצאת הכְ וונה בהירה ומדויקת שמסייעת לו לנוע בדרך הנכונה המתאימה
לו באותו זמן .ההרחבה נובעת גם מחזרה חוזרת ונשנית על התפילות החוזרות על עצמן
עם ביאוריהן ,ועוד תוספות שאני מקווה שרוח חכמים ותלמידיהם תהיה נוחה מהן ,כמו
למשל תקציר סדר העדיפויות למאחר לתפילות השונות ,טבלה עם כוונות שמות ה’ השונים,
לוח האותיות וההברות כעזר ללימוד הקריאה לקטנים (כמו שהיה מקובל בסידורים ‘של
פעם’ ,כולל דוגמא של כתב סת”ם וכתב רש”י) ,אגרת הרמב”ן בעשרה סעיפים ,תיקון חצות
(כולל הסברים מדויקים על חשיבותו ועל דרך אמירתו ,ובלי ההרחבות המאוחרות שצורפו
לו בסידורים המאוחרים) ,מפתח עניינים אלפבתי מפורט בסוף הסידור ועוד .במקביל
נעשתה השתדלות רבה להחזיר לתיקנו את נוסח הסודר ,ולבטל את שיבושי הצנזורה מחד
ואת ‘שיפורי’ חלק ממדקדקי תנועת ההשכלה מאידך שחדרו לסידורים שלנו .מעתה מונח
הסידור לפני הציבור לחוות דעתו ,לשבט או לחסד ...הכוונה להמשיך באותו כיוון במחזורים
לרגלים ולימים נוראים נוסח ספרד ,ואח”כ לעבור לנוסחי עדות המזרח ואשכנז .ובעז”ה
נעשה ונצליח.

פירוש למורה הנבוכים .ביאורו של ר’ מרדכי בן אליעזר כומטינו למורה הנבוכים
לרמב”ם .יוצא לאור על פי כתב יד בלוויית מבוא והערות .מאת דב שוורץ ואסתי
אייזנמן .רמת גן ,אוניברסיטת בר אילן ,תשע”ז 554 .עמ’)03-5318575( .
רבי מרדכי כומטינו לא זכה להיות חלק משלשלת הפצת התורה לדורות ,אמנם במקומו
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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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