
כהן. עודד  בידי  נכתב  המחקר  מספרות  מדור   *

 ]ציון – רבעון לחקר תולדות ישראל, שנה פז )תשפ"ב([  

המחקר מספרות 

תשפ"א,  ירושלים  בן־צבי,  מכון   ,1939–1856 מאיר  יעקב  הרב  ראשי:  לרב  באשי  מחכם  אשכנזי,  דוד 

מפתח. ביבל',  עמ',   518

בציר  נע  הספר  מאיר.  יעקב  הספרדי־הציוני  הרב  של  ופועלו  דמותו  את  הבוחנת  ביוגרפיה 

הקמת  ובסלוניקי,  בירושלים  כרב  כהונתו  שנות  דרך  בירושלים,  ובחרותו  מילדותו  כרונולוגי, 

הספר   .1939 בשנת  פטירתו  ועד  הספרדי,  הראשי  כרב  ותפקידו  ישראל  בארץ  הראשית  הרבנות 

שונות. וציבוריות  דתיות  לסוגיות  יחסו  ואת  השנים  לאורך  הציבורית  פעילותו  את  בוחן 

 901 א–ב,  תשפ"א,  ירושלים  היהדות,  למחקר  שוקן  מכון  עבאס,  יהודה  משה  רבי  תשובות  גליק,  שמואל 

מפתח. ביבל',  עמ', 

השבע  במאה  במצרים  ופעל  שחי  עבאס,  יהודה  משה  ר'  של  ההלכתיות  תשובותיו  של  מהדורה 

דרכו  את  המחבר,  של  וקורותיו  תולדותיו  את  מציג  המבוא  בדפוס.  לראשונה  המופיעות  עשרה, 

המוצגות  ההלכתיות  התשובות  של  היד  בכתבי  דיון  וכן  דורו,  בני  בעיני  מעמדו  ואת  ההלכתית 

של  הספרותיות  ביצירותיו  דיון  )א(  נספחים:  שלושה  כולל  הספר  המהדורה.  של  ובייחודה  בספר 

יוסף טאיטאצאק הנדפסת לראשונה. ר'  )ג( תשובה הלכתית של  חוגו;  בני  דיון בחכמים  )ב(  עבאס; 

ביבל',  עמ',   405 תשפ"א,  רמת־גן  בר־אילן,  אוניברסיטת  היהודי־נוצרי,  והפולמוס  רש"י  גרוסמן,  אברהם 

מפתח.

דן  המבוא  רש"י.  של  בהגותו  היהודי־הנוצרי  הפולמוס  שתפס  המרכזי  המקום  את  בוחן  הספר 

המבוא  לאחר  עשרה.  השש  המאה  ועד  השנייה  המאה  למן  הדתי  הפולמוס  של  בהתפתחותו 

בפירושים  הפולמוס  של  במקומו  רש"י,  של  השליחות  בתחושת  העוסקים  פרקים  עשרה  באים 

של  ביחסו  לנצרות,  ישראל  אויבי  על  נבואות  ובייחוס  מפורש  בפולמוס  שלו,  שונים  מקראיים 

הנצחיות  ובמעלותיו  ועשיו  יעקב  של  בדמויותיהם  בדרשותיו,  הדתי  בפולמוס  לנוכרים,  רש"י 

רש"י. של  בהגותו  ישראל  עם  של 

תשפ"א,  ירושלים  מאגנס,  התנאים,  בספרות  אי־ודאות  עם  ההתמודדות  הספק:  הולדת  הלברטל,  משה 

מפתח. עמ',   254
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הכוללים  ספרותיים  קורפוסים   – ובתוספתא  במשנה  מרכזי  כמאפיין  הוודאות  אי  את  מציג  הספר 

בששת  הדורות.  במהלך  מרכזי  למדני  נושא  שהפך  הספקות,  בנושא  מרכזיות  וקטגוריות  המשגות 

ספק  כגון  ודאות,  ואי  ספק  של  סוגיות  עם  התנאים  של  ההתמודדות  בדרכי  המחבר  דן  הספר  פרקי 

ושאלות  קהילתית,  ושייכות  ייחוס  בנושאי  ספקות  וטהרה,  טומאה  בנושאי  ספקות  הטעות,  ומחיר 

ממונות.  בדיני  ספקות  של 

מאגנס,  גורן,  שלמה  הרב  של  ההלכתית  במשנתו  ישראל  מדינת  למדינתו:  אדם  בין  זילברשטיין,  ירון 

מפתח. ביבל',  עמ',   555 תשפ"א,  ירושלים 

הראשי  וכרב  הראשי  הצבאי  כרב  גורן  הרב  של  ההלכתיים  עיסוקיו  תחומי  את  סוקר  הספר 

לישראל. עשרת פרקי הספר, הבאים לאחר מבוא שדן ביחס ההלכה למדינה המודרנית ובמעמדה 

של  ההלכתית  בהגותו  מדינית  ריבונות  הבאים:  בנושאים  עוסקים  ישראל,  מדינת  של  ההלכתי 

אזרחיים  היבטים  ניהול  למיעוטים,  יחס  חוץ,  יחסי  מלחמה,  הלכות  הציבורי,  השלטון  גורן,  הרב 

ההלכתיים. היבטיו  על  הגלויות  וקיבוץ  המדינה,  הקמת  לאור  התפילות  ושינוי  עדכון  במדינה, 

תשפ"א,  ירושלים  טבנקין,  ויד  ביאליק  מוסד  עתיד,  הווה  עבר  בישראל:  הקואופרציה  )עורך(,  טופל  מנחם 

מפתח.  ביבל',  עמ',   492

בישראל מראשית  כלכליים  הסדרי שיתוף  בהיבטים שונים של  הדנים  קובץ של אחד עשר מאמרים 

התנועות  של  ועקרונותיהם  פעילותם  בספר  נידונים  השאר  בין  ימינו.  ועד  הציונית  ההתיישבות 

היהודית  בהתיישבות  הקואופרציה  הערבי,  והמגזר  הקואופרציה  העובדים,  מושבי  ושל  הקיבוציות 

דברים  וכן  העורך  מאת  מבוא  לספר  בישראל.  שיתופיות  אגודות  של  משפטיות  וסוגיות  הפרטית 

העשייה  של  חשיבותה  בדבר   ,2013 בשנת  לעולמו  שהלך  המאמרים,  קובץ  יוזם  פז,  יהודה  מאת 

בישראל. הקואופרטיבית 

ביבל',  עמ',   440 תשפ"א,  ירושלים  מאגנס,  אינטלקטואלית,  ביוגרפיה  נחמן:  בן  משה  ר'  ישראלי,  עודד 

מפתח.

אירופה  במערב  היהודיות  הקהילות  עם  ובקשריו  הרמב"ן  של  האינטלקטואלית  בדמותו  דן  הספר 

הרמב"ן,  של  התלמודית־ההלכתית  היצירה  את  בוחנים  הספר  פרקי  תשעת  עשרה.  השלוש  במאה 

את  הסוד,  ובתורת  התורה  בפירוש  דרכו  את  הרמב"ם,  עם  הפולמוס  ואת  ההגותית  יצירתו  את 

הדתי  עולמו  ואת  המשיחית  משנתו  לאור  היהודי־הנוצרי  הפולמוס  את  האלוהים,  לעבודת  גישתו 

ישראל. בארץ  בהיותו  ימיו  באחרית 
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