
126   |   המעין גיליון 241 • ניסן תשפ"ב ]סב, ג[

בארץ לצאת בזעקות חמס על כך שלא מגיירים אותם גיור זריז ומקל הרבה יותר משורת הדין, 
כי הרי ‘אחינו הם’. בחוברת תמציתית זו מתייחס הרב חננאל זייני, המשמש כר”מ בישיבת ‘אור 
ולספריו  אמסלם  לרב  ובנימוס  בכבוד  זייני,  רחמים  אליהו  הרב  אביו  בראשות  בחיפה  וישועה’ 
ולדעותיו, אך עובר על עיקרי דבריו בספר נקודה אחר נקודה ופשוט מוחק אותם בזה אחר זה 
מההלכה – הוא מוכיח בגישה הלכתית-למדנית, לא פובליציסטית ולא וכחנית, שאין שום מקור 
הלכתי לחידוש שהייחוס של גוי שהוא ‘מזרע ישראל’ שונה מאשר של גוי גמור, ושאין עניין הלכתי 
וגם לא רעיוני להקל עליו את הגיור מעבר לשורת הדין. הרב זייני גם דוחה בשתי ידיים את הדעה, 
שכבר השתרשה בחלק מן הציבור, שהרבנים הספרדים נהגו להקל בגיור יותר מהאשכנזים, ומוכיח 
שגם הם דרשו גיור גמור גם לבני משפחות גוים של יהודים, כולל קבלת מצוות, ולא הסתפקו 
אצלם בגיור תוך הצהרה שהם יחיו ‘כמו יהודים מסורתיים’, כפי שטוענים הרב אמסלם וחבריו. אכן, 
ממשלות ישראל ובעיקר הסוכנות היהודית ושליחיה פשעו בארבעים השנים האחרונות בהבאת 
ויצירת בעיה בקנה מידה היסטורי, אבל הפתרון אינו עיקום ההלכה וקביעת  רבבות גוים לארץ 

תהליך גיור שאינו תופס לרוב ככל הפוסקים אפילו בדיעבד. דברים דבורים על אופניהם.
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שישה מאמרים בעברית ואחד באנגלית, ועוד תקצירים וסקירות קצרות של ספרים וכתבי עת 
במדעי היהדות שיצאו לאור לאחרונה, מכיל כרך זה של ‘מדעי היהדות’. יובל פרנקל מבר אילן 
בוחן סיפורי חז”ל העוסקים בחוני המעגל ורבי חנינה בן דוסא שהם אבות-טיפוס של ‘אנשים 
קדושים’ בתולדות ישראל, ובודק את היחס כלפיהם מצד חכמי הדורות בעיקר בהקבלה בין 
היא שהסיפורים  מה שסביבו. מסקנתו  וכל  בית המקדש   – הקדוש  והמקום  הקדוש  האיש 
מביעים דרכים שונות כדי להבין את היחסים המיוחדים שבין האדם הקדוש למקדש, כאשר 
בניגוד לתפיסה הנצרות לא קיימת זהות בין הקדושות האלו. ד”ר יוסף מרקוס ממכללת הרצוג 
שע”י ישיבת הר עציון מראה את הגישה החיובית והמתחשבת של היהדות לגבי עבודת ה’ של 
בעלי מום מסוגים שונים, בניגוד לגישה של אנשי כת מדבר יהודה שהדירו לחלוטין אנשים 
אלו מכל קשר לעבודת ה’. בהמשך מתאר פרופ’ אביעוז מבר אילן סביב לפירושי קדמונים 
על הפסוק ‘כאיל תערוג על אפיקי מים’ וכו’ את היחס לֵידע המדעי בימי הביניים, כשהדיון 
סובב סביב לדעה המקובלת אז שהצורך החיוני של האיל במים קשור למנהגו לאכול נחשים’! 
ד”ר אברהם דוד מירושלים חוקר ומתאר את תהליך התקבלות ספרי ההיסטוריה של יוספוס 
אצל  היום  עד  )הקיים  השנים  רב  הבלבול  ועל  האחרונים,  תקופת  בראשית  מוסמך  כמקור 
יוסיפון העברי  יוספוס הלטיניים שנכתבו סמוך לחורבן בית שני לבין ספר  בין ספרי  רבים( 
שחובר בראשית תקופת הראשונים. מאמר אחר עוסק ביחס של חכמי ‘אסכולת פריז’, ההוגים 
היהודיים שהתרכזו בצרפת בשנים שאחרי השואה סביב ֵלִויָנס וֵנֶהר והרב אשכנזי )‘מאניטו’(, 
אל דמותו והגותו ויהדותו של שפינוזה, כאשר ברקע נמצאת קריאתו המפורסמת של בן גוריון 

להחזיר את שפינוזה המוחרם לארון הספרים היהודי... לא יקום ולא יהיה.

נתקבלו במערכת


