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שלא ישבו בו יחד שלושה דיינים, שמעו זה את זה והגיבו זה על דברי זה. כאשר היה תיק 
ממשי אותו היה צריך לקחת ביד ולפתוח ולקרוא את מסמכיו ולדון בהם - כמעט שלא קרה 
שלא דנו בו הדיינים יחד. נוסף על כך החתימה על מסמכים בתוכנה זו היא חתימה דיגיטלית, 
וספק אם חתימה כזו תקפה הלכתית כחתימה של בית דין. עוד בעיה בחתימה הדיגיטלית היא 
שניתן לשנות את הנוסח החתום בלי שזה יורגש כלל, ואם כן ספק אם יש משמעות לחתימה 
כזו. עוד דן הרב לביא ביחסים בין בתי הדין האזוריים לבית הדין הגדול, במעמד ההלכתי של 
‘זכרון דברים’ שנחתם בין שני צדדים, ושאלה הלכתית גרידא: האם יש היתר להעביר צינור 
לביא  בית קברות? הרושם העולה מעיון ברצף פסקי הדין הוא שהרב  דרך קרקע של  ביוב 
אינו מתאים לסטיגמה כזו או אחרת, אינו מחמיר במיוחד וגם אינו מקל באופן גורף, אלא כל 
מקרה נידון לגופו, והראיות ההלכתיות הן אלו הקובעות בלעדית את פסק הדין. בין הדיינים 
הרב לביא נחשב שמרן יחסית שאינו שש לחדש הלכות ולשנות את המקובל, ומצד שני בשעת 
הצורך הוא ובית דינו גם יודעים לקבוע תקדימים הלכתיים, כמו הכרעתם לזכות גט לאשה 
עגונה שבעלה נמצא בחוסר הכרה עמוק וממושך )‘צמח’( גם בלי ידיעתו, פסק הלכה שעורר 
בזמנו פולמוס הלכתי ער, והרב לביא פרסם אז קונטרס הלכתי ארוך להוכיח את צדקת פסק 
הדין )הוא אינו כלול בכרך זה; כפי שפורסם בזמנו - פסק הדין הנזכר לא ניתן אלא לאחר 
במפתח  מסתיים  הזה  הגדול  הכרך  זצ”ל(.  גולדברג  הרז”נ  הגאון  ורבו  מורו  אליו  שהצטרף 

פסקים ונושאים. עוד הרבה דיו נותר בקולמוסו של הדיין הרב לביא שליט”א.
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שנה,  ושישים  ממאה  למעלה  לפני  גליציה  משכילי  ע”י  נוסדה  נרדמים’  מקיצי  ‘חברת 
כשמטרתה לתת במה לפרסום כתבים עבריים עתיקים קטנים יחסית, שאינם מגיעים לידי 
כרך אחד, כאשר  יוצא לאור  כל שנה  ספר עצמאי, במהדורה מדעית מתוקנת. מאז כמעט 
ראשי החברה, חברי הוועד הפועל שלה וחברי הכבוד, בכרך זה כ”ה דמויות מכובדות מהארץ 
ומחו”ל העוסקות בתחומי מדעי היהדות ומנויות בשמותיהן בראש הכרך, ‘סוככים בכנפיהם’ 
כביכול על האיכות המדעית של הפרסומים שקובצו בקובץ השנתי. הפעם מוקדש הספר לר’ 
שמואל אשכנזי שהיה גם הוא שנים רבות חבר ועד החברה ונפטר לאחרונה. בכרך שישה 
החיבור  של  מחודשת  בחינה  לרס”ג,  המיוחס  הדברות  עשרת  על  חיבור  קצרים:  חיבורים 
האנונימי העתיק ‘מעשה מהמ”ט’ ]=מוחמד[ שהוא קונטרס פולמוסי נגד האיסלאם; פולמוס 
בין רבי קלונימוס בן קלונימוס, חכם ופילוסוף ומתרגם מפרובנס, לרבי יוסף אבן כספי, בעניין 
‘ספר הסוד’ של האחרון, שלדעת הראשון הוציא את דברי הרמב”ם מפשוטם ותלה בו דברים 
אשר לא כן; קובץ פסקים לא ידוע מפרובנס; פירוש החכם רבי אברהם בן שלמה התימני 
לספר צפניה; והתגלגלות נוסח ‘ברכת הארץ’ שבברכת המזון על פי קטעי סידורים מגניזת 
מלּווים  יותר,  וצעירים  ותיקים  מלומדים  ע”י  שנכתבו  האלו,  הקצרים  החיבורים  כל  קהיר. 
יד’  על  ‘קבץ  שהקובץ  כך  המתפרסם,  הטקסט  של  מלא  מדעי  ובפיענוח  ובהערות  במבוא 

מהווה במה מכובדת עבורם.
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