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ניתן ללמוד מסיפוריו על דורו ועל הקהילה שבה חי ופעל. הרב יוסף חיים השתמש בסיפורים 
והצליח בעזרתם לשמר את  ועקיפים,  ישירים  עליונה להעברת מסרים  ככלי בעל חשיבות 
ניצני ‘התמׂשכלות’,  ונתגלו בה  קהילתו בדור שבו כבר נפערו בה סדקים בשמירת ההלכה 

ודרכו הגאונית בהעברת דרשותיו וסיפוריו מנותחת בהרחבה בספר.

ספר מצוות גדול. הסמ”ג השלם מהדורה בתרא ומהדורה קמא ע”פ כתבי יד קדומים 
וביאורים  ומקורות  מבוא  בתוספת  ודפו”ר  מכת”י  ואחרונים  ראשונים  פירושי  עם 
ירושלים,  לא תעשה כרך ראשון א-קכו. שעלבים, מכון שלמה אומן ומכון  וציונים. 

)wso@shaalvim.co.il( .’תשפ”ב. 44+תתרנא עמ

מהדורה מעודכנת של שני הכרכים הראשונים של חלק הלאוין של מהדורת הסמ”ג השלם יצאה 
ונספחים מסודרים מחדש, כחלק מההכנות  לאור עתה מחדש בכרך אחד, עם מבוא מעודכן 
לסיום פרויקט הסמ”ג השלם שמכון שלמה אומן החל בו לפני שנים רבות. גם הכרך הראשון של 
חלק העשין של הסמ”ג השלם כבר מעומד ונמצא עתה בהגהות האחרונות, ויצא לאור בעז”ה 
בשבועות הקרובים, רוב החומר של הכרכים האחרים גם הוא כבר מעובד, ואם יעזור ה’ בעדנו 
לסיום הסדרה בשישה  עד  כרך אחד של הסמ”ג השלם  כל שנה  לאור בשנים הקרובות  יצא 
כרכים, שלושה לחלק הלאוין ושלושה לחלק העשין. הדפסנו את המהדורה הזו בפורמט מוקטן 
מעט, כך שכעת החלק הראשון של הלאוין )שכולל בתוכו את שני הכרכים שנדפסו בזמנו כאמור 
זרעים בערך, אמנם שֵמן אבל סביר.  בגודלו לכרך של רמב”ם פרנקל ספר  זהה  ואזלו מזמן( 
נוסף לשינויי הנוסחאות והצבעה שיטתית על המהדורות השונות של הסמ”ג ומראה מקומות 
מדויקים למקורות הסמ”ג ולדיוני הראשונים והאחרונים בעניינו, כוללים כרכי הסמ”ג השלם 
גם את גדולי מפרשי הסמ”ג על פי דפוסים ישנים וכתבי יד – רבי אייזיק שטיין, רבי זלקלי זק, 
המהרש”ל, המהרי”ק ותלמידיו ועוד, שהרי בזמנו הסמ”ג היה ספר הפסיקה המרכזי של יהדות 
צרפת ואשכנז, ולא לשוא זכה למקום של כבוד על דפי הש”ס ב’עין משפט נר מצוה’ עם הרמב”ם 
והטור. אחרי עיכוב גדול נראה שבעז”ה פרויקט הסמ”ג השלם עולה שוב על הפסים ואכן ייגמר 
ָיצאו לאור כאשר מכון שלמה אומן היווה חלק ממכון  בעיתו ובזמנו. שני הכרכים הראשונים 

ירושלים, אך כבר שנים שהמכון הוא גוף עצמאי, ובעז”ה נעשה ונצליח.

עד שיבוא אליהו. דמותו של אליהו הנביא בספרות התנאים. עדיאל קדרי. ירושלים, 
מאגנס, תשפ”א. 201 עמ’. )02-6586659(

החוקרים טוענים שאליהו הנביא הוא הדמות הבולטת ביותר במסורת העממית היהודית. האם 
עובדה זו נובעת מהשילוב של תולדות חייו המיוחדים המסופרים בתנ”ך בשילוב עם המסורת 
שחייו לא נפסקו, והוא למעשה נותר חי מאז ועד היום? האם זה קשור לכך שהוא אמור לבשר 
את ביאת המשיח? האם מדובר על דמות אחת - או שלכל דור ודור היה ‘אליהו’ משלו? הרבה 
נכתב במדרשים ובמפרשים ובספרות החסידית והמאוחרת על הדמות האלוקית-אנושית הזו. 
בדמותו  לעסוק  וכשהתחיל  חז”ל,  ספרות  גוריון  בן  באוניברסיטת  מלמד  קדרי  עדיאל  פרופ’ 
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של אליהו הוא הגיע למסקנה שההתייחסות אליו בספרות חז”ל הקדומה, תקופת התנאים, 
וזה  והשוואות,  ופירושים  ובירורים  מחקרים  של  מלא  עולם  לבנות  כדי  מספיקה  לבדה  היא 
מה שהוא עושה בספר זה. בפרק הראשון מובאים כ”א מקורות מתוך ספרות התנאים הדנים 
באליהו ומעשיו, י”ז הראשונים סביב אירועים המסופרים בספר מלכים בפרקי אליהו, והנוספים 
עוסקים בפסוק המפורסם בסוף מלאכי ‘הנה אנוכי שולח לכם’ וכו’, באליהו כמי שמשיב את 
העם בתשובה באחרית הימים, ובתפקידו כמחייה מתים. דברי חז”ל במקורות השנים בהקשרים 
אלו )וגם דבריהם של חכמים אחרים בתקופת התנאים מבן סירא ועד יוספוס כולל הציורים 
של בית הכנסת בדורא אירופוס( מנותחים ספרותיות ועיונית, ופרק זה הוא למעשה הבסיס 
להמשך הדיונים והבירורים בשאר הספר. הפרק השני עוסק בהופעתו המחודשת של אליהו 
לעתיד לבוא; השלישי בעניין שחז”ל עסקו בו רבות והוא ה’כבוד’ שהוא ַחלק, לכאורה שלא 
בביקורת שהייתה  עוסק  הרביעי  הפרק  לדורות;  זה  ובמשמעות מעשה  למלך אחאב,  בצדק, 
לתנאים על דברים ותגובות של אליהו, כמו למשל על כך שאמר דילטוריה על ישראל, או על 
קנאותו המופרזת שגרמה למעשה ל’הדחתו’ ולמינוי אלישע תלמידו תחתיו; והפרק החמישי 
עוסק בתיאור דמותו בברייתא של ‘סדר עולם’. גם אם לא כל היגד בספר הזה ניתן להיאמר 
בבית המדרש - יש בו חומר רב על תקופת התנאים, המאיר צדדים שונים של אחת הדמויות 

החשובות ביותר בהיסטוריה היהודית, שכולנו מצפים לבשורותיה הטובות בקרוב.

אבן  בענייני  הלכה.  בירורי  בתוספת  הדין  בבית  דין שהתבררו  פסקי  דבורה.  עטרת 
העזר וחושן משפט. חלק ג. הרב אוריאל לביא. ירושלים, תשפ”א. 593 עמ’.

הרב לביא מכהן כדיין כבר  למעלה משלושים שנה, ומשמש כיום כאחד מאבות בתי הדין 
של ירושלים, אחרי שנים בהם שימש כדיין ואח”כ אב”ד בבית הדין הרבני של טבריה וצפת. 
לפני תריסר שנים הוציא לאור שני כרכים גדולים של הספר ‘עטרת דבורה’ ובהם פסקי דין 
ובירורים הלכתיים שלו, ובכרך חדש זה נמצאים כ-130 פסקי דין מנומקים נוספים שעוסקים 
בכל העניינים הכבדים שבתי הדין דנים בהם – היתרי נישואין לבעלים שנשותיהם אינן יכולות 
או רוצות לקבל גט, בירורי יהדות וכהונה, קידושי שחוק, חשבונות סכומי הכתובה במקרים 
מסופקים, בירורי ספיקות לגבי חיוב המזונות של האב, שאלה אקטואלית – היתר לאב גרוש 
לקחת עמו את ילדיו כדי לחגוג את ראש השנה באומן בתקופת הקורונה כשאשתו מתנגדת 
לכך, ענייני טענת ‘מאיס עליי’, חיוב תשלום דמי הכתובה שהסכום שנכתב בה בלתי סביר, 
וחיוב האשה בגט עקב קושי שלה בתשמיש – הרב לביא קבע שעם כל הצער על קשייה של 
האשה, אחרי שנים של נישואין בהן לא התקיים כלל תשמיש כדרך כל הארץ וכמובן שלא 
נולדו ילדים תביעת הגירושין של הבעל מתקבלת, ותביעת האשה לשלום בית נדחית. כמה 
סימנים עוסקים בנושאים שאינם מעיקר הדין אך הם חשובים ביותר להוצאת האמת והצדק 
לאור: מהו ‘רוחב’ שיקול הדעת המותר לדייני בית הדין, הבעיות ההלכתיות בסדרי בתי הדין 
שנובעות מהתוכנה החדשה שהוכנסה לבתי הדין הרבניים – לעיתים כל דיין קורא את פסק 
הדין ואת מסמכיו ונספחיו במחשב שבביתו ומחליט וכותב וחותם, ונקבעות הכרעות דין גם 
כאשר מעולם לא ישבו הדיינים יחד ודנו בעניין התיק הזה, גם במקרים שאין תוקף לפסק דין 
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