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ארתחשסתא לעלות ארצה. בד' בניסן אנו עוסקים באבלו של דניאל, בז' בו נאמרה נבואת 
יחזקאל נגד פרעה, בח' בו התקיים גילוי השכינה במשכן, בט' – טיהור המקדש בימי חזקיהו, 
בי' לקיחת קרבן הפסח במצרים, בי"ב – הכנותיו של עזרא לעלייה לארץ )הכותרת של פסקה 
זו היא: 'באהווא ייסדתי את מדינת היהודים'...(, בי"ג העיר שושן נבוכה, וכן הלאה וכן הלאה. 
הרעיון נחמד, הביצוע מבריק ואלגנטי, והרשימות בסוף לפי הסדר הכרונולוגי ולפי פרשיות 

השבוע מועילות מאוד.

בש"ס  שנדפס  וכפי  רבינו,  של  מכתי"ק  שהועתקו  נשים-טהרות.  הגר"א.  הגהות 
והשוואות  מקומות  ומראי  והערות  הארות  בתוספת  אליהו,  אור  פירוש  עם  וילנא, 
לשאר ספרי הגר"א. אוריאל שלמוני. הר ברכה, מכון הר ברכה, תשפ"א. תרכא עמ'. 

)shalmoni63@gmail.com(

אוצרות תורותיו של הגר"א לא מפסיקים להפיק פירות חדשים ומחודשים. הפעם מדובר על 
שדרוג משמעותי של הגהות הגר"א המוכרות לנו מדפי הש"ס, שפעמים רבות צריכות פירוש 
דפי  על  ומשובש  חלקי  באופן  לראשונה  ההגהות  שנדפסו  מאז  להגהתן.  והגהה  לפירושן 
הגמרות בש"ס דפוס וינה תקס"ו, שנים ספורות אחרי פטירת הגר"א, הן נדפסו כמה פעמים עם 
תיקונים רבים, ועתה בא הרב שלמוני ומגיש לנו את הפנינים האלו במלוא יופין וברקן. נוסף 
על העתקה מדויקת מכתבי היד הוסיף הרב שלמוני הערות והרחבות וכן ציונים לביאור הגר"א 
על השו"ע ולשאר חיבורי הגר"א ותלמידיו, כשהוא מסביר את חשיבות כל הגהה ואת הבעיות 
ובין קיצור  בין פירוש אמיתי להגהה  שהיא פותרת. הרב שלמוני היה צריך לשמור על איזון 
בדברים האלו שאין להם סוף, ומצא לעצמו את האיזון המתאים, כך שבכרך זה נכנסו הגהות על 
ח"י מסכתות מתוך ארבעה סדרים. במסכת תמורה ִהרבה הגר"א להגיה, ונותרו הגהות בשתי 
מהדורות שכולן שולבו ואוחדו ופורשו וסודרו בידיו האמונות של הרב שלמוני. חלק מההגהות 
הן למעשה פירושים לכל דבר, כתובים בקיצור נמרץ כדרכו של הגר"א, ואף הם זכו לביאור 
מקיף בידי המהדיר. הוא מעיר גם שבגמרות וילנא נדפסו הערות המהדיר הרב אברהם אבא 
קליינרמן בסוגריים אחרי ההגהה, ורבים טעו לחשוב שגם דבריו הם חלק מדברי הגר"א, מה 
שאינו נכון כלל. בהקדמתו מציין המהדיר, בין תלמידי חכמים שסייעו לו במקומות שונים, את 
הגאון הנסתר בעל 'אורחותיך למדני', והוא אינו היחיד שגאון זה עונה בתדירות על שאלותיו 
וספיקותיו. זהו הכרך הרביעי והאחרון בסדרת הספרים על הגהות הגר"א על התלמוד הבבלי 
עם פירוש 'אור אליהו' – ברכות ומועד א, מועד ב, בבא מציעא, ובכרך זה כל השאר, ואשרי 
מי שהתחיל במלאכה הגדולה הזאת וזכה לסיימה אחרי שנים ספורות. הרב שלמוני ממשיך 

בהגהות הגר"א על הירושלמי, ומסכת שקלים כבר קורמת עור וגידים.

הגות השמד. שלום צדיק. ירושלים, מאגנס, תשפ"א. 300 עמ'. )02-658659(

ד"ר שלום צדיק הוא מרצה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון שבבאר שבע. בספר 
זה, לשם שינוי, במקום לחקור את כתביהם של ההוגים היהודים בתקופת הראשונים - שזהו 
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עיקר עיסוקו, הוא החליט לחקור את הגותם של המשומדים המפורסמים של ספרד הנוצרית 
אחרים, שם  ועוד שלושה  הלורקי  ויהושע  מבורגוס  באבנר  מדובר  הגירוש.  בדורות שלפני 
ובדיבור  בכתיבה  עסקו  ומאז  מבוגר,  בגיל  יהדותם  ואת  תורתם  את  שעזבו  ירקב,  רשעים 
בניסיונות, חלקם די מוצלחים, לשכנע את יהודי ספרד ללכת אחריהם. חטאו והחטיאו את 
הרבים. אבנר מבורגוס, למשל, נולד בשנת פ' )1320(, והיה מרבני העיר בורגוס שבקסטיליה 
היה מתלמידי  לא  הוא  בניגוד למסורת  )אמנם  ישיבה  בה ראש  ואף שימש  שבצפון ספרד 
הפך  שישים,  בגיל  בפומבי  התנצר  הוא  שנים  כמה  שנמשכו  התלבטויות  אחרי  הרמב"ן(. 
למטיף בכנסיה, וחיבר חיבורים בעברית ובלטינית נגד התלמוד והיהדות ובעד הנצרות. כמו 
כן היה שותף לוויכוחים פומביים רבים שהיהודים הוכרחו להשתתף בהם, כאשר ידיעותיו 
הרבות במקורות היהדות הקשו מאוד על הרבנים לדחות את דבריו בקש, וכך הוא הצליח 
להשפיע על רבים להתנצר. גדולי חכמי ספרד בדורו ובדורות שאחריו עסקו בסתירת דבריו, 
ביניהם רבי יצחק אבן פולקר, תלמידו-לשעבר ואחד מגדולי רבני בורגוס, שגם כתב נגדו ספר 
בשם 'עזר הדת', וכן רבי יצחק ישראלי מטולידו תלמיד הרא"ש בעל 'יסוד עולם', רבי שם טוב 
אבן שפרוט, רבי משה הנרבוני ממפרשי מורה הנבוכים, ובעיקר רבי חסדאי קֵרׂשַקׂש, תלמיד 
אבנר  דברי  את  לדחות  מיועדים  ה'  אור  בספרו  מדבריו  שהרבה  הריב"ש,  של  וחברו  הר"ן 
גם אם בעילום שמו. ד"ר צדיק מנתח את שיטותיהם הדתיות של המשומדים האלו ומגלה 
להפתעתו שאצל כמה מהם דווקא ידיעותיהם ביסודות הנצרות היו שטחיות יחסית, אך זה 
לא מנע מהם להפוך לנוצרים אדוקים שונאי היהדות והיהודים, ואף לעורר פרעות ושמדות 
נגד אחיהם לשעבר. בין השאר הוא מציין את העובדה הידועה שהרקע הפילוסופי של רבים 
מיהודי ספרד הקל מאוד על המסיתים לגרום להם ספיקות באמונה מה שהביא לכמות כה 
גדולה של משומדים ביהדות נפלאה זו, בניגוד ליהודי אשכנז שלמרות הצרות שעשו להם 
שכניהם הנוצרים תופעת ההשתמדות אצלם הייתה מזערית, כפי שהראה בזמנו הרב רפאל 
רב אשכנזי בתקופת  על  נשמע  וק"ו שמעולם לא  והשמד',  'תור הזהב  ז"ל בספרו  הלפרין 

הראשונים שהשתמד.

התודה. על סדר פרשיות התורה. הרב חיים שולביץ. ירושלים, תשפ"א. תקסה עמ'. 
)h0527690963@gmail.com(

הרב שולביץ הוא תלמיד חכם ירושלמי, שמלבד לימודיו הסדירים רחש ליבו לעסוק בענייני 
התודה – הקרבן וכל מה שסביבו, כולל ענייני ההודאה וההודיה שבמקרא ובחז"ל ובכתבי 
דברי  ובין  הזה  בנושא  ותלמידיו  הגר"א  של  תורתם  בין  בחיבור  ובעיקר  הדורות,  גדולי 
 הבעש"ט ותלמידיו. בשנת תשע"ט הוציא לאור ספר גדול בשם 'התודה' בענייני קרבן תודה – 
חובה  תודת  והנסכים,  הזבח  לשמה,  ושלא  לשמה  תודה  והשמן,  והחלות  הלחמים  ענייני 
ותודה ושלמים, התנופה בתודה ובלולב וזמן אכילתה, מעילה בתודה והקרבה בערב פסח 
ועוד, חמישים וכמה פרקים מלאים כל טוב למדני מפורט ומבואר.  ועוד  יום כיפור  ובערב 
פרשות  כסדר  הטוב  והכרת  וההודאה  התודה  ענייני  כל  ובו  נוסף  כרך  לאור  הוציא  עתה 
השבוע, ענייני אמונה והשגחה והנהגה של האבות הקדושים ושל בניהם אחריהם. כך למשל 


