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אך לא הספיק להוציא לפועל את כוונתו ,ובאו צאצאיו ובהם בעיקר נינו הרב יהושע בן
מאיר שליט”א וטרחו להוציא אותם לאור עתה כרצון המחבר בחייו ,עם הוספות רבות בשני
החלקים ,ומפתח מקיף לספר התשובות ‘יחוה דעת’ .זיכרון עולם לתלמיד חכם רב-גווני
שזכה להקים דור ישרים מבורך.

קיים כלל בזמן הזה ,אך נקודה זו אינה פשוטה כלל ויש לה השלכות רחבות היקף .הספר
שכתוב בסגנון קריא ונוח פותח בהסכמות חמות במיוחד של הרבנים הרב יעקב אריאל והרב
שלמה דייכובסקי והרב יונתן בלס ראש הכולל ‘רצון יהודה’ ורב היישוב נוה צוף ,ומסתיים
במפתחות מפורטים ומועילים.

זרע אמוניך .הגיור בעידן המודרני .אורי רדמן .פ”ת ,תש”ף 311 .עמ’.
()urired@walla.com

מחקרים בספרות הגאונים .שרגא אברמסון .ירושלים ,מאגנס ,תש”ף 488 .עמ’.
()02-6586659

הרב אורי רדמן מלמד הלכה בכולל ‘רצון יהודה’ שבפ”ת ,ובין השאר העמיק בלימוד הלכות
גיור והעביר במשך תקופה ארוכה שיעורים בנושא סבוך זה .לכאורה הגיור הוא נושא הלכתי
טהור ,שיש בו כללים ופרטים וספיקות ופתרונות והכרעות ככל נושא הלכתי .אולם למעשה
ידוע שהרבה יותר מבהלכות אחרות קשור נושא הגיור גם בשאלות רגשיות והשקפתיות שאי
אפשר להתעלם מהן ,ובמעגל הרחב יותר גם בפולמוסים חברתיים ופוליטיים וממסדיים
וחוקיים שמשפיעים באופן ישיר על המעגל ההלכתי הפנימי .הקושי הזה ליווה מאז ומתמיד
את הגיורים והמגיירים והמתגיירים ,אך בדורנו הוא פרץ לתודעה משתי סיבות עיקריות –
ראשית בגלל הכמות העצומה של העולים ,בעיקר מבריה”מ לשעבר ,שמתערים בין יהודי
ארץ הקודש למרות שאינם יהודים כהלכה ,ולכן קיים רצון עז לגיירם לפני שיתבוללו בינינו
בגויותם ,ושנית עקב האחריות הממלכתית של המדינה ומוסדותיה לגיור ולגרים ולמציאת
פתרונות שיהיו מקובלים על כמה שיותר פוסקים וקהלים .הרב אורי מציג את התמונה
ההלכתית כולה מיסודות הסוגיות ודעות הראשונים עד פסקי גדולי ישראל ובתי הדין השונים
בימינו ,ואוחז את השור בקרניו בלי להתחמק מהשאלות הקשות ביותר בנושא .בארבעה
שערים הוא דן במהות הגיור ,בקשר בין הלאומיות היהודית למעשה הגיור ,בתהליך הגיור,
במשמעות המעשית של הכינוי ‘זרע ישראל’ לגויים שהם בני בניהם של יהודים ,במעמדם
ההלכתי של גרים שאינם שומרים מצוות ,במשמעות הביטוי הרמב”מי ‘חוששין לו’ לגבי גרים
מסופקים ,באיסור נעילת דלת בפני גרים ובאפשרות להפקיע גרות ,במעמדו ומשמעותו של
בית הדין בתהליך הגיור ועוד ,ולמעשה לא משאיר פינה חשובה אחת בנושא סבוך וכאוב זה
שהוא אינו פותח אותה לרווחה לעיני הקורא .בסוף הספר נוספו שני עיונים ,האחד בפרשת
‘האח והאחות’ בה התיר בי”ד מיוחד של הרב גורן לשני אחים שהוכרזו כממזרים בבתי הדין
להינשא ,לאחר שקבע שהגרות של הבעל הראשון של אמם לא היה תקף ולכן אינה נחשבת
כאשת איש שזינתה ,פרשה שבה ‘עולם הפוך ראיתי’ – גדולי תלמידי החכמים בציבור החרדי
התנגדו אז בתקיפות רבה לאפשרות לבטל את חזקת הגרות אפילו מספק של גר שלא שמר
כלל מצוות בזמן ואחרי גרותו ,נקודה שהייתה בבסיס היתרו של הרב גורן ובית דינו ,בניגוד
לדעה השלטת היום בציבור החרדי שגר שאינו שומר מצוות אינו גר כלל .הרב רדמן מתעלם
מהצדדים הציבוריים והפוליטיים של הפרשה ,מנתח בטוב טעם את הנימוקים ההלכתיים
של הרב גורן ומתנגדיו ,ומסיק שלשני הצדדים יש מקום ,אם כי בנקודה חשובה אחת הוא
נשאר בצע”ג על הרב גורן ומצדיק את החולקים עליו (עמ’  261הע’  .)25הנושא השני שנידון
בסוף הספר הוא מעמד הביניים בין יהודי לגוי שנקרא ‘גר תושב’ ,שעל פי דעת הרמב”ם אינו

פרופ’ אברמסון ,עילוי בישיבות ליטא בילדותו ,וחוקר תלמודי מפורסם בבגרותו ,נחשב
לגדול המומחים בחקר תורת הגאונים ותקופתם בדור הקודם ,עם שעסק גם בתחומים רבים
נוספים – לשון עברית וערבית-יהודית ,ספרות הראשונים ,גניזה ,פיוט ,נוסחאות התלמוד,
הספר העברי ועוד .הוא כתב ספרים רבים ואינסוף מאמרים ותגובות ,וגם העמיד תלמידים
הרבה .הוא נפטר באופן פתאומי לפני כמעט שלושה עשורים כשהוא בראשית גבורותיו
ובשיא פעילותו המגוונת (כולל חברות פעילה בתנועה למען ארץ ישראל השלמה ,)...כשהוא
משאיר עבודות רבות שלו באמצע כתיבתן .אחד מתלמידיו ,פרופ’ ירחמיאל ברודי ,מגדולי
חוקרי הגאונים בדורנו ,נטל על עצמו לאסוף ולסדר את מאמריו שפורסמו ואלו שנותרו
בעזבונו הקשורים לגאונים ולתורתם ,כהמשך לשני הספרים בנושא שפרסם אברמסון בחייו
– ‘במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים’ ,ו’עניינות בספרות הגאונים’ ,שכבר הפכו לספרי
יסוד בתחומם .כעשרים מאמרים גדולים וקטנים נאספו לספר זה ,וכמקובל – אלו שכבר
נדפסו צולמו כפי שהם ,ולכן הם נושאים למעלה את מספר העמוד המקורי בקובץ או כתב-
העת שבו הם נדפסו ,ולמטה ,בתוך סוגריים מרובעים ,נרשם בכל עמוד בספר מספר-רץ
מתחילתו ועד סופו .בין המאמרים שלא נדפסו נאלץ פרופ’ ברודי להכריע איך ומה להדפיס,
והוא גם ערך ותיקן והוסיף בשעת הצורך עם כל הזהירות הנדרשת .מדהים לראות את
ההיקף הענק של ידיעותיו של הפרופ’ אברמסון – במאמר אחד הוא יכול לעבור ,הרבה
לפני עידן מאגרי המידע ,בין גירסאות מכתבי יד של נוסח סוגיא בבבלי לבין פירוש של אחד
האחרונים על סוגיא מקבילה בירושלמי עם השוואות לשו”ת של אחד מהראשונים וקטע
גניזה שבו מתורת אחד הגאונים ,כאשר בסוף הכל מסתדר יחד ומביא למסקנות ברורות
והכרחיות ששום רוח שבעולם לא תוכל להזיזם ממקומם .באחד המאמרים הפליא לעשות,
בכך שדקדוק שלו בנוסח אות אחת [!] הביא למהפכה היסטורית :במשך דורות היה ‘ידוע’
שהיו סידורים מסודרים ונפוצים לפני סדר רב עמרם גאון וסידור רס”ג הידועים ,מפני שנמצא
בספר ההלכות של רי”ץ גיאת ,מקדמוני הראשונים בספרד ,לגבי אחד מפרטי הלכות אמירת
ההלל בליל הסדר‘ ,וכך ס[י]דר רב כהן צדק’ ,שהיה גאון שקדם לרב עמרם ,ואם כן יתכן שהוא
זה שחיבר את הסידור הראשון בהיסטוריה היהודית ,ואולי היו אף סידורים לפניו .הדבר כבר
נהפך לעובדה ונכתב בכמה ספרים ,ואף קושר להתגברות ההשפעה הקראית בבבל שהביאה
לעריכת סידורים וכו’ וכו’ .אלא שאברמסון מצא שאותה פסקה מופיעה באחת הגירסאות
של סידור רב עמרם עצמו ,ושם כתוב ‘וכך שדר רב כהן צדק’; וכשהוא מביא את הדברים
הוא מוסיף‘ :והלך לו הסידור!’  -כי ‘שדר’ פירוש שלח תשובה או פסק הלכה בנושא הנ”ל,
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אבל שום ‘סידור’ לא קיים באופק ,ונשאר שסידור רב עמרם הוא כנראה הסידור הראשון
בהיסטוריה של עם ישראל ,הוא ולא אחר ,הכל בגלל אות אחת קטנה ...אברמסון דן בכמה
מקומות ב’סדר תנאים ואמוראים’ – חיבור מתקופת הגאונים שלא ברור מי חיברו ומתי ,וכתב
שהמהדורה המדעית של החיבור הזה ,שנערכה והתפרסמה ע”י הרב קלמן כהנא זצ”ל ,ת”ח
ממקורבי החזו”א ומראשי ‘פועלי אגודת ישראל’ וחבר מערכת ‘המעין’ שנים רבות ,כחלק
ממשימותיו לקבלת תואר דוקטור באוניברסיטת ברלין שבה למד לפני שעלה ארצה בתרצ”ח,
היא עדיין המהדורה הטובה ביותר של הספר ,אלא שיש לעדכנה בעקבות כל הידע שנוסף
לנו בעשרות השנים האחרונות .מפתח מפורט צורף לספר למקורות ומחברים וספרים ועוד,
והוא מועיל מאוד וחיוני מאוד כדי להגיע לאוצרות הנמצאים בספר מלוקט כזה ,אבל יש
בו כמה דברים תמוהים :הרב קלמן כהנא הנ”ל נרשם ‘כהן (כהנא) קלמן’ ,ללא הצדקה –
מאז עלייתו ארצה שינה את שמו מכַ ְּהן לכהנא; ספר האשכול מהדורת רצ”ב אוירבך נקרא
‘מהדורת אוארבך’ ולא כמקובל; ספר ‘ארחות חיים’ נמצא בצדק בין הראשונים  -אך מקבילו
‘ספר כלבו’ נמצא משום-מה בין האחרונים ,וכך גם ספר פסקי ריקאנטי; הקבצים השונים של
שו”ת מהר”ם מרוטנבורג נמצאים כל אחד במקום אחר לפי שמם  -במקום שיצורפו לערך
אחד ,ורשימת ספרי הקראים נמצאת בין הראשונים לאחרונים במקום בסוף הרשימה בנפרד.
אולם אלו זוטות ביחס לספר החשוב הזה .יישר כוחו של פרופ’ ברודי ,חסד של אמת עשה
עם המחבר המת ז”ל וגם עם החיים.

דרך ישרה .הנהגות ודקדוקי הלכה של רבינו הגאון החסיד רבי שריה דבליצקי.
אשר ברוך פורת .מודיעין עילית ,תש”פ .תשו עמ’)derechyeshara2@gmail.com( .
לפני כמעט שנתיים הלך לבית עולמו אחד מגדולי ישראל בדורנו ,רבי שריה דבליצקי
זצ”ל ,לאחר שנים ארוכות מלאות וגדושות תורה ומעשים טובים ,חיבור עשרות חיבורים בכל
מקצועות התורה לתועלת לומדי התורה ,ומעל הכל הצגת דמות אידיאלית ושלמה של תלמיד
חכם וצדיק ועובד ה’ באופן המושלם ביותר .רבים שמעו למשל על כך שמאז שבנערותו
למד את ספרי החפץ חיים הוא פשוט לא דיבר יותר לשון הרע כלל ועיקר ,ואפילו תמה על
יהודים שמסוגלים לדבר לה”ר אחרי שהם לומדים את כללי ופרטי ההלכתא רבתא הזאת
אפילו פעם אחת ...כל נושא הלכתי מעשי למד ר’ שריה מן היסוד דרך כל שיטות הראשונים
והאחרונים ומנהגי ישראל בכל תפוצותיהם ,ובירר לעצמו את הדרך הישרה שיבור לו האדם
בעניין זה ,ובה ,על כל הידוריה והשלמותיה ,המשיך לנהוג במלוא הדיוק בכל ימיו ושנותיו.
מדובר על הלכות והנהגות שבין אדם למקום אבל גם על כאלו שבין אדם לחברו ,כאשר
במשקל החסידות הוא שקל פעם אחר פעם והכריע ,כאשר שתי הנהגות התנגשו זו בזו ,על
מה לוותר ועל מה לעמוד .הרבה תלמידים העמיד הרב דבליצקי זצ”ל ,ביניהם כאלו שעקבו
בדקדוק אחר הנהגותיו והקפדותיו כמעט  24/7כל ימות השנה ,כשהם מבררים עמו כל ספק
ומיישרים כל עניין שלא היה מובן בעיניהם .אחד מהם היה הרב פורת ,שהתחיל לאסוף
ולרשום עוד בנערותו בחיי הגרש”ד זצ”ל כל מה שלא היה מובן מאליו בדרכי רבו ,והצליח
להוציא לאור עתה ספר מלא וגדוש בענייני ימות החול ושבת ור”ח ,מהנהגות ההשכמה ועד
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תיקון חצות ,מההכנות לשבת באור ליום שישי ועד הנהגות מלווה מלכה ,ומפרטי הלכות יום
כיפור קטן בערב ר”ח ועד קידוש הלבנה בראשית החודש הבא .הגרש”ד נהג בדרך כלל על
פי הכרעות הגר”א ,אבל השתדל לצאת ידי חובת כל הפוסקים .בצעירותו דבק בכמה מגדולי
ישראל ,בהם הרב חרל”פ והחזו”א ועוד ,וידע עד זקנה ושיבה לתאר במדויק את הנהגותיהם
המיוחדות שאת רובן נטל גם הוא על עצמו ,והכל מתואר בספר ,כל פרט במקומו .הרב פורת
הוסיף עוד בירורים הלכתיים-למדניים בסוף הספר ,במקומות שבהם התרחבה היריעה יותר
מדי ולא הספיק המדור ‘עקבי דרך’ שנוטל בכל הספר את חלקו הגדול של כל עמוד ,והדברים
מאירים ושמחים ,גם אם פעמים רבות ברור שלא מדובר בדרך לרבים .חבל על דאבדין.

חֹוׁשן .מאה יסודות מספר קצות החושן .רפאל קרויזר ויעקב זלושינסקי.
ְמ ַאת ַא ְדנֵ י ַה ֶ
ירושלים ,תש”פ 242 .עמ’)refael.kroizer@gmail.com( .
ספר ‘קצות החושן’ ,שנראה לכאורה כעוד אחד מנושאי הכלים הרבים של שו”ע חו”מ ,הוא
למעשה הרבה יותר מזה ,כידוע לכל הלומדים .בדורות האחרונים הוא ביצר את מקומו ככלי
לכניסה ללמדנות הישיבתית ,להכרת הסברות המרכזיות ולהעמקת הלימוד .חלק מחידושיו
הפך לאבני יסוד בשיעורי הר”מים ,וחלק מסברותיו נחשב היום לידע בסיסי בעולם הישיבות.
אולם לשונו של רבי אריה ליב הכהן בעל ה’קצות’ קצרה ותמציתית ,והרבה לומדים צעירים
מתקשים להגיע לפסגת ההר – מציאת הקטעים החשובים בספר ה’קצות’ והבנתם עד תומם.
באו שני תלמידי חכמים ירושלמים וקיצרו את הדרך למי שזקוק לכך .הם אספו מאה חידושים
ידועים של הקצות ,חילקו אותם לשבעה שערים לפי סדר שו”ע חו”מ ועוד שער בנושאים
כלליים ,הסבירו בכל חידוש את מקורותיו ואת סברותיו ,צירפו הוספות ומפתחות ,והניחו
פת אפויה לפני כל לומד החפץ בכך בדרכו להבנה עצמאית של דברי ה’קצות’ במקומות
אחרים .כך עוסק סי’ לד בספר בשני חידושים בעניין שליח לדבר עבירה – שגם כאשר השליח
מוחזק לעשות עבירות או שאינו יודע שזו עבירה שליחותו בטלה ,ומצד שני אם השליחות
לא הייתה לעשות עבירה אולם בפועל היא נעשתה בעבירה  -אין זו שליחות לדבר עבירה
והיא לא בטלה .והנה בא ה’קצות’ ומכריע במחלוקת ראשונים בעניין על פי משנה במסכת
מכות ,ובמחלוקת בין הרמ”א לש”ך לפי סברא של הריטב”א ,ודוחה את דברי הנודע ביהודה
מסברא שלו שמקבלת חיזוק מדברי ה’משנה למלך’ על הרמב”ם בהלכות גניבה ,והכל בהיר
ונהיר וצהיר.

משנה כפשוטה .ששה סדרי משנה עם ביאור משולב בלשון קלה .ירושלים ,לשם,
תשע”ט-תש”פ .תריסר כרכים(8060001@etrog.net.il) .
לא חסרות מהדורות של משנה עם פירושים ,אבל המיוחד בסדרה זו ,שבינתיים יצאו לאור
ממנה הכרכים על מועד ,נשים וטהרות ,ועד סוף השנה היא אמורה לצאת לאור בשלמותה,
הוא ההתמקדות בביאור שיטתי של פשוטה של המשנה בלשון ברורה וקלה ,תוך גילוי כל
מצפוניו של המפרש הגדול של המשנה – רבי עובדיה מברטנורא .צוות תלמידי חכמים שוקד
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