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פרופ' ריינר למד תורה שנים רבות בבית אביו הרב ובישיבות קול תורה והר עציון, ובהמשך פנה ללימוד ומחקר והוראה 

ותורתו של גדול בעלי התוספות רבי יעקב ברבי מאיר המכונה רבנו תם, שאי באקדמיה. כבר שנים הוא חוקר את דמותו 
אפשר לנתק בין אישיותו המיוחדת ליצירתו המגוונת, בין עולמו הרוחני לבין תפקידו בהנהגת יהודי צרפת ואשכנז, ובין 

ם ובהם י"ז פרקים הוא דרכו הלימודית ועוצמתו הפסיקתית לבין השפעתו לדורות על ההלכה ועל היהדות. בארבעה שערי
פורס לפנינו את דמותו של רבנו תם באופן מרתק ושלם, את זמנו ומקומו, משפחתו ורבותיו, ספרייתו ויחסו המיוחד 

לנוסח הספרים, פסיקותיו המיוחדות ותקנותיו, תלמידיו וחיבוריו, מנהיגותו ופולמוסיו והשפעתו הכבירה בארצו ומחוצה 
יאורים וסיכומים וחידושים. כך למשל בפרק על יחסו של ר"ת לפיוט ולסידור מראה פרופ' לה, אוצר בלום של נתונים וב

 -ריינר שר"ת ידע לחלוק ולהגיה ולהכריע כפי דעתו הרחבה גם כשעסק בפיוטים עתיקים, חוץ מאשר בפיוטי הקליר 

הקליר חי בתקופת התנאים מצויים אצלו, אולי בגלל הנחתו ש-שמסיבות שונות הוא התייחס אליהם בכבוד וביראה לא
ולא בראשית תקופת הגאונים כפי שהעובדות מוכיחות. מצד שני רבנו תם עמד על כך שמסורות התפילה והפיוט 

מחייבות גמישות מסוימת בהתייחסות לפסקי התלמוד הבבלי שאינו מתיר כמעט שינויים בתפילה והוספות בברכות 
ילות אשכנז ביחסם לפיוטים ולנוסחים העתיקים גם במקומות שהיה הראשונות של העמידה, ובכך חיזק את מסורת קה

בכך קושי הלכתי. הכותרת של פרק ט היא 'מכישלון הפרשנות ועד תקנת הנדוניה', ובו מנסה להוכיח פרופ' ריינר 
שבעניין החזרת הנדוניה להוריה של אשה שמתה סמוך לאחר נישואיה חרג ר"ת מכללי הפרשנות הרגילים, וערך 

פכה פרשנית' בסוגיא של כתובות מז, א, כדי למנוע עוול שעלול היה להיגרם בעטיה של הלכה זו אם הנדוניה תישאר 'מה
אצל הבעל שכמעט לא הכיר את אשתו. בלי להיכנס לסבך הסוגיא ולשיטות הראשונים בה ולקושיות על ר"ת ולתירוציו, 

שנות' לא מכבדת את ר"ת, ולענ"ד היא אינה ראויה. שיתכן באמת שהינם דחוקים, נדמה לי שהכותרת 'כישלון הפר
כתפיו של ר"ת מספיק רחבות כדי להחזיק עליהן גם פרשנות דחוקה לסוגיית הגמרא, ומקושיות בעלי התוספות וגם כמה 

מראשוני ספרד עליו לא 'ימות' ר"ת. פרק שלם בן עשרות עמודים מקדיש פרופ' ריינר לפולמוס המפורסם בין רבנו תם 

ו משולם. בניגוד למקובל ולדעת 'ראש המדברים' בתורת בעלי התוספות פרופ' א"א אורבך ז"ל, סובר ריינר לרבנ
שהמחלוקות הסוערות בין ר"ת לרבנו משולם נבעו מהתנגדות ר"ת לדרכי הפסיקה של רבנו משולם וליחסו למנהג, 

רק בקצה המֶטה בספר חשוב זה, תמצית  והרבה פחות מעניינים אישיים וציבוריים כפי שסברו רבים עד עתה. נגעתי
מחקר מעמיק בן עשרות שנים של חוקר מוכשר וחרוץ וידען, שהרבה טובה וברכה יצמח עוד לעולם המחקר התורני 

שלא חזרו מקרב הדמים בסולטן  362ממנו. המחבר מקדיש את הספר לחבריו הבני"שים וגם החיילים האחרים מגדוד 
ם בארץ החיים וגם הושיב אותו יעקב במלחמת לבנון הראשונה  לפני ארבעים שנה, כשהוא מודה לקב"ה שאותו שָׂ
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