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באופן  המתנגדת  הנוצרית,  הרעה  שהרוח  לשכנע  אביחיל  הרב  מצליח  בתורה,  עוסקים 
היום את שנאת  עד  זו שמזינה  היא  ולתיקון העולם במלכות שדי,  ישראל  לגאולת  מהותי 
הקשר  זיכרון  דווקא  ישמעאל.  ובני  עשו  בני  אויבינו  אצל  במזרח,  וגם  במערב  גם  ישראל 
בנצרות  שקיימת  התהומית,  הבסיסית,  השנאה  לצינון  לגרום  עשויים  הזו  והאשמה  הזה 
כלפי היהדות, גם אצל הקבוצות הנוצריות שכאילו חפצות ביקרנו ובהצלחתנו – כשאין זו 
אלא הטעייה בעלמא. כ”ג פרקים בספר, העוסקים בבירור חידת הגורמים הרוחניים לשואה 
אצלנו ואצלם להבדיל, ומתארים כיצד כבשה למעשה האנטישמיות את אירופה, את מלחמת 
התרבות שבין היהדות לנצרות והקשר בין ההגות הנאצית להגות הנוצרית, ביקורת המקרא 
פקודותיהם,  מבצעי  לבין  הנאצים  מנהיגי  בין  ההדדי  ההיזון  האנטישמי,  ויסודה  הגרמנית 
שתיקת העולם ויחסם של חסידי אומות העולם, ההשגחה האלוקית בשואה, מדינת ישראל 
והנצרות, הקשר בין האיסלם החדש והנצרות, ועוד ועוד. יש בספר שילוב של מחקר היסטורי 
תוך ניתוח אובייקטיבי של המקורות, גם ‘שלהם’, אולם בלי לנסות להציע מבט אובייקטיבי 
רואים  אינם  והרוצח  הנרצח  אובייקטיבים,  איננו  – שהרי  בדורות האחרונים  האירועים  על 
את הדברים עין בעין... רק הערה אחת לסיום: היחס בספר לפעליו של הרש”ר הירש זצ”ל 
)עמ’ 236 ואילך( לענ”ד אינו מדויק היסטורית ואינו הוגן עניינית. גם אם בבית המדרש של 
הראי”ה ראו ורואים באופן ביקורתי כמה מהנהגותיו והכרעותיו הציבוריות של הרב הירש, 
וזה לגיטימי – אין ספק שרשר”ה זצ”ל היה אדם גדול בענקים, הציל דורות של יהודים לתורה 
ולמצוות, והיחס כלפיו של מחבר בן זמננו, עם כל הכבוד וההערכה, לא יכול להיות כאל רב 

זוטר תועה-דרך בקהילה קטנה...
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לא מדובר כאן בספר תורני, אלא בכתב עת אקדמאי-מקצועי המיועד לעוסקים בתנ”ך מן 
ההיבט ה’מדעי’ בעולם כולו. כצפוי כמה מתשעת המאמרים שבו )כולם באנגלית( עוסקים 
בביקורת המקרא ה’ישנה’, הגבוהה )מקורות הכתוב וכו’( והנמוכה )שינויי גירסא מסוגים 
שונים(, תחום שנמצא כמובן לגמרי מחוץ למחנה, והתועלת שבו לאנשי התורה היא כמעט 
באים-בחשבון  וכיווני מחשבה  נכונות  הערות  לדלות  ניתן  לפעמים  כי   – )‘כמעט’  אפסית 
גם מדברים שנכתבים בגישה פסולה לחלוטין, ואכמ”ל(. אולם כמה מאמרים, בגיליון זה 
ידידי  כך למשל  ערך אמיתי.  בעלי  בסגנון מדעי לא-תורני, הם  כתובים  לפחות, שגם הם 
פרופ’ יוסי עופר מתאר בפרוטרוט חלק של דף מתוך החלק ה’אבוד’ של כתר ארם צובא 
כמה  ומראה  צבי’,  בן  יצחק  ל’יד  בדרך-לא-דרך  לאחרונה  שהגיע  ח(  פרק  שמות  )מתוך 
הילכתא גבירתא בענייני ניקוד ומסורה ניתן לדלות ממנו אחרי זיהוי כל אותיותיו וסימניו 
)חלקם רק בעזרת צילומי אינפרא-אדום(. ידידי פרופ’ יצחק פנקובר משווה לפרטי-פרטים 
בין הנוסח המקובל לבין נוסח מגילת אסתר מתקופת הראשונים )המאה הט”ו( שהגיעה 
לידיו, תוך שהוא פורׂש לרווחה כדרכו כמה שאלות נוסח שכבר עסקו בהם קדמונים, כגון 
עתיקות  ומסורות  סופרים  במסכת  השונות  הגרסאות  פי  על  המן  בני  עשרת  כתיבת  דרך 
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אחרות, ועוד ועוד. קבוצת חוקרים מתארת לפרטיה חלק מ’מגילה גנוזה’ הכוללת חלקים 

וחוקרת אחרת מתארת  ומתפרסמת כאן לראשונה,  יהודה  ויקרא שנמצאה במדבר  מספר 

צמיד עתיק שבו פסוקי תנ”ך בתרגום יווני, מדייקת בנוסח התרגום ומגלה בו כמה גילויים 

חדשים. אין ח”ו לעולם התורה שום סיבה לחוש שחסר לו משהו עקב גישתו הלימודית-

אמונית הבריאה והוותיקה מול עולם האקדמיה; אך לעיתים – כמו שכבר קורה בפועל אצל 

ללמוד משהו מהגישה המדעית-שיטתית המסודרת של  – אפשר  תורניים  חוקרים  הרבה 

המחקר האקדמאי המשובח )כשהוא מבוסס-עובדות ולא בנוי על רעיונות תוהו( וגם מדרך 

הצגתו באופן מסודר ושלם.

דוד  נתן  הרב  תיקון.  והצעות  היסטורית  השתלשלות  לפרקים.  התורה  חלוקת 

רבינוביץ. ניו יארק, תשע”ו. סב עמ’. )1-347-309-8485(

ובעקבות  נוצרים,  כמרים  ידי  מעשה  היא  בתנ”ך  הפרקים  שחלוקת  לרבים  כבר  ידוע 

לציוני  להתייחס  אפשר  ישראל.  בעם  גם  השתרשה  היא  התנ”ך  של  הראשונים  הדפוסים 

הפרק והפסוק כמין כתובת בלבד חסרת משמעות ערכית, אך לפעמים חלוקת הפרקים אינה 

בנושאים  ספרים  כמה  חיבר  שכבר  יורק,  מניו  רבינוביץ  רנ”ד  מטעה.  ואף  לתוכן  מתאימה 

הפרקים  חלוקת  של  ההיסטורית  ההשתלשלות  את  ומתאר  הקורה  לעובי  נכנס  מגוונים, 

הנוצרית וגם מציע הצעות איך להמעיט את השימוש בה, ובעיקר דורש לבטל את המנהג 

המוטעה שבעל הקריאה עוצר לרגע בסוף פרק )בעיקר זה בולט בקריאת המגילות(, כאשר 

אין לכך שום בסיס.

מספרות  מלוקטים  הגאונים  רבותינו  דברי  זרה.  עבודה  מסכת  הגאונים,  אוצר 

הגאונים והראשונים ומגניזת קהיר. בעריכת הרב אליהו רחמים זייני. חיפה, ישיבת 

אור וישועה, תשע”ו. י+339 עמ’. )04-8121048(

רבי בנימין מנשה לוין חיבר את סדרת אוצר הגאונים, ונפטר באמצע מסכת ב”מ. הרב 

נעצרה.  המלאכה  וכאן  סנהדרין,  מסכת  על  אוצה”ג  את  לסדר  עליו  נטל  מציריך  טויבש 

לאחד  בוודאות  אותם  לייחס  שאפשר  קטעים  הקדמונים  ספרות  מכל  ללקט  פשוט  לא 

או  זה  ולא קל תמיד להצביע להיכן שייך קטע  מגאוני בבל בתקופה שלפני הראשונים, 

אחר. מלאכה זו דורשת חוכמה וחריצות ולמדנות ועקשנות, ולכן נותר עדיין הרבה לעשות 

בתורת  לבקרים  חדשים  בתקופתנו  שקיימים  החידושים  היא  נוספת  נקודה  זה.  בתחום 

הגאונים, קטעים מתגלים בגניזות ובכת”י עתיקים ומזוהים בתוך כתבי קדמונים ידועים, 

ולכן המהדיר מרגיש שאינו הולך על קרקע מוצקה. מכאן השבח הגדול המגיע לרב זייני, 

שנוסף לכל שאר פעליו הוא מצא זמן להשלים עבודה שהתחיל בצעירותו – לקט של דברי 

הגאונים כסדר התלמוד הבבלי מסכת ע”ז, עם מראה מקומות והפניות והערות והסברים 

ומפתחות ונספחים.
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