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 Cכל הזכויות שמורות

‘ואפילו כולנו חכמים ,כולנו נבונים’...
מצוה גם על החכמים והנבונים לספר ביציאת מצרים ,גם על איש יהודי
בעל ההגדה ָ
שמכיר ומבין ויודע מה אירע ומה היה .בימינו אפשר לומר שאפילו כולנו חכמים וכולנו
נבונים איננו מספיקים להכיר ולהבין ולתאר את התופעות והאירועים המתרגשים עלינו
בעבר הקרוב והמעט רחוק יותר ובהווה ,וק”ו לעניין התחזיות לעתיד .מה שברור לכל
מתבונן הוא שההיסטוריה ‘רצה’ קדימה במהירות עצומה ,העולם הכללי וגם העולם
היהודי משתנים מול עינינו ,ואנו סמוכים ובטוחים שבטוב העולם נידון ושה’ דיבר טוב על
ישראל .יהי רצון שכל הטוב ימשיך להקיף אותנו בשפע הולך וגדל ,ושהי”ת יעזור לגדולי
ישראל וראשי הציבור למצוא את הדרכים הנכונות לילך בהן בימי ראשית צמיחת גאולתנו
אלו ,עד שנגיע בעזהי”ת ָׂששים ושמחים לימות המשיח הדופקים על פתחינו ולבניין בית
המקדש במהרה בימינו ,שם נאכל מן הזבחים ומן הפסחים.
שני מאמרים בגיליון זה עוסקים בדיוק בעניין זה :בראשון מתפרסמים מכתבים של
שני רבנים חשובים מהדור הקודם המתארים את היחס התורני הראוי להקמת מדינת
ישראל ,ובשני מתאר ידידנו הבלתי נשכח הרב איתם הנקין הי”ד את יחסו של הגאון
רי”מ עפשטיין זצ”ל בעל ‘ערוך השולחן’ לציונות ולציונים ,ומתברר שהתמונה בעניין זה
אינה כה פשוטה ...הרב זכריה הולצר ממכון ‘על הראשונים’ בארה”ב מציג לפנינו חידה
שמקורה בקדמונים לגבי הופעת התיבה ֶ‘ד ֶבר’ בספר ירמיהו; אחריו פרופ’ גולדשמידט
מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית דן ביישומו של איסור ה’חדש’ ובתקנת
ה’חדש’ של ריב”ז אחרי החורבן; וד”ר נבו מגלה את המקורות המדרשיים של הפיוט ‘אז
רוב ניסים הפלאת בלילה’ .הרב דוד סבתו מישיבת ‘ברכת משה’ במעלה אדומים דן האם
ואיך יהודי יכול להפוך לגוי ,ומהצד השני הרב הראל דביר ,ר”מ בישיבת ‘תורת החיים’
ביד בנימין ,פוסל את האפשרות לגייר קטנים שכנראה לא ישמרו מצוות ,כשהוא תמה על
כמה ת”ח שהתירו את זה כמעט לכתחילה ,ואף פתחו בתי דין לגיור שאינם מתואמים עם
הרבנות הראשית .יוני רבינוביץ מהישוב טלמון בבנימין מנתח את המיוחד בזריזות אכילת
התרומה ע”י הכהנים ,ומוצא קשר ישיר בין מסקנתו בעניין זה לבעיית שכחת הילדים ברכב
שעלתה לצערנו לכותרות בשנים האחרונות ,והרב פרופ’ ויילר מוצא כללים סגנוניים שעל
פיהם אפשר לזהות את פירושי רש”י המקוריים .ענייני השמיטה עדיין לא ירדו מהשולחן
– הרב עמנואל ואריאל פוס מתעמתים בשאלה מה קרה בדיוק בהיתר המכירה של ה’אבני
נזר’ ביבנאל ,וגם עניין ‘שלושת השבועות’ במשנת רבי יהונתן אייבשיץ נידון פעם נוספת.
הרב וייטמן ,רבה של תנובה ,שנבחר לאחרונה להיות גם רבה של אלון שבות שבגוש עציון,
סוקר את הספר שהוציא ארגון ‘כושרות’ בענייני כשרות ,משבח אותו וגם מבקר אותו,
והרב נתן קוטלר ,מחנך ירושלמי ,מציע ‘קוד אתי’ שיסייע בשידרוג המאמרים התורניים.
ושוב – מאמרים רבים וטובים נשארו עדיין על שולחן המערכת ,ועוד מועד לחזון.
מערכת ‘המעין’ מברכת את המנויים והקוראים בברכת חג שמח וכשר.
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