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מתוקה .הרב דביר מספר על 'פגישתו' הראשונה עם הספר בשיעור א' בישיבה הגבוהה ועל
התפקיד החשוב שהיה ל'קהילות יעקב' בחינוך לעמקות בלימוד גם שלו וגם של למדנים
אחרים .בהערותיו בקונטרס זה הוא דן בקטעים מדברי הסטייפלר בענייני קרבן פסח ,מקשה
ומתרץ ומדייק ולעיתים מוסיף מקורות וראיות ,והדברים מאירים ושמחים .הספר החשוב
הזה 'פסח לה'' יצא לאור בינתיים במהדורה זמנית מצומצמת ,וניתן להשגה גם כקובץ
אלקטרוני אצל המחבר או בקישור  .https://katzr.net/9131c6אני מברך את ידידי הרב
דביר החרוץ והמוכשר שימשיך להפיץ את פירותיו המתוקים עוד שנים רבות בריאות וטובות.

ר' משה בן נחמן .ביוגרפיה אינטלקטואלית .עודד ישראלי .ירושלים ,מאגנס ,תשפ"א.
 440עמ')oyisraeli@gmail.com( .
הרמב"ן זצ"ל הוא מן החשובים והמפורסמים בגדולי ישראל מתקופת הראשונים .יצירתו
מקיפה את התורה כולה  -פרשנות התלמוד ופסקים ,פירושי תנ"ך וספרי הגות ,רישומי
ויכוחים עם נוצרים ודברי הגות ומחשבה ,פשט ורמז ודרש וסוד .נוסף על כך עסק בצרכי
ציבור ,התערב והשפיע והכריע בפולמוסים תורניים-ציבוריים ,היה נציג יהודי ספרד בוויכוח
ברצלונה המפורסם ,ובסוף ימיו ממחדשי היישוב היהודי בארץ ישראל' .אביהם של ישראל'
הוא נקרא בפי מרן הראי"ה ובפי רבים אחרים ,ולא לשוא .הרב פרופ' עודד ישראלי ,בוגר
הישיבה וה'כולל' בשעלבים ולפנים רבו של קיבוץ מגדל עוז שבגוש עציון ,עושה חיל גם
באקדמיה ,ועתה הוא משמש כחוקר ומרצה במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן
גוריון שבנגב .זהו ספרו השלישי (שני הקודמים עסקו בעיונים ומחקרים בספר הזוהר),
והמיוחד שבספר מקיף ומרתק זה הוא הקישור שעושה המחבר בין תורתו של הרמב"ן בשלבי
חייו השונים לבין מקומות התורה הגדולים בימיו ,שהרי למרות שנולד בעיר גירונה שבספרד
הנוצרית וכמעט כל חייו חי בה – מקורות ההשפעה התורנית עליו נעים מצרפת של בעלי
התוספות ,שלתורתם התוודע בעיקר בזכות קרובו ומחותנו רבינו יונה גירונדי שלמד תקופה
מסוימת בישיבת חכמי איוורא שבצפון צרפת והעביר מתורתם בעל פה ובכתב לספרד ,דרך
תורת גדולי ספרד ופרובנס בדורות שלפניו ,ועד הגאונים ,חכמי צפון אפריקה ומקובלי דורו.
בספר דן פרופ' ישראלי ביצירתו של רמב"ן מזווית ראייה ביוגרפית ,היסטורית ותרבותית,
ומתאר את תולדות יצירת חיבוריו תוך התייחסות למהלך חייו .לדעתו יש להבין את עולמו
הרוחני של הרמב"ן על רקע מכלול יצירתו ,כולל החלקים ממנה שנראים לכאורה שוליים
וצדדיים ולא במרכז חייו הרוחניים ,שהרי כשישים שנה חרש וזרע הרמב"ן במרחבי התורה
השונים ,ועם ישראל לדורותיו נהנה באופן מופלג מהפירות המופלאים שצמחו בשדותיו.
הספר כולל תשעה פרקים ,שכל אחד מהם מתמקד ב'תחנה' אחרת בחיי הרמב"ן – היצירה
התלמודית-הלכתית בצעירותו ,פולמוס הרמב"ם ומה שסביבו ,פירוש התורה ,קבלת הרמב"ן,
היחס לעבודת ה' על פי כתבי הרמב"ן השונים ,החלק של הרמב"ן בפולמוס היהודי-נוצרי,
הרמב"ן בארץ ישראל בסוף ימיו וההשלמות שלו ליצירותיו .לכל זה הגיע פרופ' ישראלי
אחרי לימוד רב-שנים ובירורים ממצים שהקיפו את תורת הרמב"ן כולה ואת המון המחקרים
והביוגרפיות שכבר נכתבו סביבו וסביב תורתו במהלך הדורות ,והתוצאה בהחלט משובחת.
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דרך אגב ,הרב עודד טוען שהזכויות לתואר 'חידושים' לפירושי ראשונים על התלמוד שמורות
לרמב"ן ,הוא הראשון שקרא כך לפירושיו והשאר היסטוריה ...רק הערה קטנה אחת :בעמ'
 25מעיר המחבר שהיו שמצאו בדברי הרשב"ץ בשו"ת התשב"ץ ח"א סי' עב (עמ' קנח-קנט
במהדורת מכון שלמה אומן ומכון ירושלים) מקור לכך שאחד מאבות אבותיו של הרמב"ן
היה ר' יצחק הברצלוני (אלברגלוני) ,אך לדעתו זהו מקור קלוש .אך כך כתוב שם' :והרב
רבי משה בר נחמן זקנו של מורי חמי ז"ל היה ממשפחתו [של ר"י אלברגלוני] ...נראה
שממשפחתו ויוצאי ירכיו היה' .מתברר שגם הרשב"ץ ידע שאין הוכחות ברורות למסורת
משפחתית זו ,ולכן הוא אומר 'נראה'; אבל לענ"ד מסורת שהתקבלה על דעתו של רבנו
הרשב"ץ לכאורה מספיקה כדי להשאיר את העובדה הזו לפחות בסימן שאלה ,ואין מקום
לדחות את דבריו בקלות יד ולקרוא להם 'מקור קלוש' .המפתח המפורט בסוף הספר יעיל
ביותר ,ומציג בהרחבה ובנוחות את עושר הידיעות שבו .יישר כוחו של ידידי הרב עודד נר"ו
על הספר החשוב והמועיל הזה.

ראויים לטוב .על חירות ואחריות ,זכות וראּויּות בזוגיות .עורך :הרב עזריאל אריאל.
ניצן ,מרכז אחוה ,תש"פ 198 .עמ')office@mercazachva.org.il( .
'שיח הזכויות' הוא אחד הנושאים המרכזיים בדיונים החברתיים-משפטיים של הדור
האחרון .הצליל התמים של הביטוי הזה מסתיר מאחוריו ניסיונות נוקשים ומתמשכים
לשנות את הנחות היסוד של החברה בארץ ובעולם .בארצנו הדבר בא לידי ביטוי בשנים
האחרונות בניסיון לדחוף את העם היושב בציון לחיות תחת עקרונות ליברליים ,ולפעמים
אפילו ליברליים-פרוגרסיביים ביותר ,במקום הנחות היסוד המסורתיות (תרתי-משמע) שהיו
המסד לחיים המשותפים בארץ מהקמת המדינה ועד לדורנו .מדובר על נושאים שונים,
שהמרכזי שבהם הוא הבית היהודי וה'ישראלי' ,ערכיו' ,כללי העבודה' שבו ,האלטרנטיבות
המוצעות לו ,וכמובן מעמד הנשים והצורך בשינויים בו .קואליציה של כוחות חזקים דוחפים
את האג'נדות החדשות האלו ,כאשר חלק גדול מהנושאים מגיעים בסופו של דבר לשולחנו
של בית המשפט העליון של מדינת ישראל ,שהרוב הליברלי האוטומטי שבו כבר עשה שמות
בערכים שהיו פעם משותפים לרוב גדול של אזרחי הארץ .על הנושאים האלו יושבים חוקרים
של מרכז 'אחוה' למדיניות חברתית-יהודית שבניצן שבדרום .הם כבר הוציאו לפני שנה את
הכרך הראשון שעוסק ב'שיח הראּויּות' ,שבא להחליף את 'שיח הזכויות' במוסר חברתי-יהודי
מבוסס ומנומק .כעת יוצא לאור כרך שני שבא לבחון במקורות ההלכה ,וביישומה בשטח
בפועל ,את הגישה הנכונה ליחסים בתוך המשפחה ,כאשר שני הספרים הבאים בסדרה
יעסקו בקשרי הורים-ילדים ,ובהלכות צדקה .לפי דעתם ,שהיא דעת התורה והיהדות מאז
ומעולם ,היחסים בתוך המשפחה היהודית כוללים יותר מחויבויות מאשר זכויות ,והם במודע
אינם מאוזנים לקולא ולחומרא ,כאשר כגודל הזכות כך עומק החובה .הספר עוסק ב'קניין'
שבו הבעל קונה כביכול את אשתו בשעת הקידושין ,וביחסי הממון שבין בני הזוג שחלק
גדול מהם הוא תוצאה של ה'קנין' הזה .הוא דן בזכות לחירות שכביכול נפגמת עם ההגבלות
שהקידושין מטילים על שני בני הזוג ,ובעיקר מאריכים הכותבים בנושא השלישי העדין
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