
אייר תקפ"ז
לימוד  קולות  נשמעו  בלבוב  המדרש  בבית 
בית  לחצות,  התקרבה  שהשעה  אף  על  רמים. 
מרבית  בלומדים.  עדיין  מלא  היה  המדרש 
הלומדים היו אברכים צעירים בשנות העשרים 

לחייהם, שהיו סמוכים על שולחן חותנם.
באחת מפינות בית המדרש ישבו שני גיסים 
חברותא  שקבעו  המוקדמות,  העשרים  בשנות 
השניים  שקועים  היו  היום  במשך  ביניהם. 
השניים  היו  הלילה  ובשעות  הגמרא,  בלימוד 
מעתיקים מתוך כתב יד, ומעירים הערות בשולי 

הגיליון.
על  הועתק  יד  כתב  איזה  הגיסים?  היו  מי 

ידם? אילו הערות נוספו על ידם? 

]

הספר "ים  בלבוב  לאור  יצא  תקפ"ח  בשנת 
התלמוד" על מסכת בבא קמא, שחובר על ידי 
אורנשטיין.  העשיל  יהושע  משה  הרב  הגאון 
רבי  המפורסם  הגאון  של  אחיו  היה  המחבר 
יעקב אורנשטיין, בעל ה"ישועות יעקב" (תקל"ה-

תקצ"ט), שעודד והמריץ את הדפסת הספר.

בן  ידי  על  ותוספות  בהגהות  עוטר  הספר 
איטינגא  זאב  מרדכי  רבי  המחבר,  של  אחותו 
(תקס"ד-תרכ"ג; ראו עליו בהרחבה במאמר "בחנוני נא 

רבי  הנודע,  וגיסו  זה),  בגיליון  המתפרסם  בזאת" 

יוסף שאול נתנזון (תקס"ח-תרל"ה), בעל ה"שואל 
ומשיב".

עריכת הספר על ידם נעשתה בפרק זמן קצר 
מאוד. כפי המתואר בהקדמתם: "גם כי לא ארכו 
ימי עיוננו בה, כי זה ערך חצי שנה אשר עסקנו 
בה... כי נמסרו לנו הכתבים בר"ח ניסן תקפ"ז, 
האלו  בימים  ואף  אב...  בר"ח  המלאכה  ותכל 

תהילה לא-ל לא נגרע דבר מהשיעורין תמידין 
כסדרן אשר לנו, ובפנות היום אל שעה ושתיים 

שמנו פנינו לזה".
רבות,  השניים  התלבטו  הספר  בעריכת 
כיצד נכון לערוך אותו: "ויהי עת עברנו מעבר 
הדברים  כי  ראינו  ראה  מכתביו  בתוך  לעבר 
לתת  נוכל  אשר  למו.  סדרים  לא  מעורבבים. 
אותו כתבניתו וכצלמו, תחת מכבש הדפוס. כי 
הדברים באים ברוב עניין בלתי סדר. והמתקנו 
בהסדרת  אור,  ישכון  הדרך  איזה  יחדיו...  סוד 

המחברת הזאת".
שיקול נוסף שהנחה את העורכים היה לקצר 
ולהשמיט את קטעי הפלפול הארוכים שבספר: 
לשבות  המלאכה...  עלינו  ירבה  כי  "מלבד 
מהשיעורין אשר שמנו עלינו לחוב... לא לעזר 
ולא להועיל תהיה לרוב אנשים, אשר לא יוכלו 
רדת בפלפול ארוך, זולתי מתי מספר השוקדים 
הרבים  ובעוונותינו  בחזקה,  התורה  דלתי  על 
בסבך  נאחזים  ימעטו,  יום  יום  התורה  לומדי 
טרדות הבלי הזמן... על כן בחרנו לנו... הדברים 
מהחידושים  ומעט  הפשט...  להבנת  הנוגעים 
הבנויים על דרך החידוד, למען הראות את כוחו 

הגדול וזרועו הנטויה".

]

רבי  מאת  נלהבות  בהסכמות  עוטר  הספר 
רבי  (תקי"ג-תק"צ),  מניקלשבורג  בנעט  מרדכי 
ו"נתיבות  דעת"  "חוות  בעל  מליסא,  יעקב 
המשפט" (תק"ל-תקצ"ב), רבי עקיבא איגר (תקכ"ב-
סופר"  "חתם  בעל  סופר,  משה  רבי  תקצ"ח), 

(תקכ"ג-ת"ר) ורבי אפרים זלמן מרגליות מברודי 

(תק"כ-תקפ"ח).

תשובות  תשע  מכיל  הספר  של  השני  חלקו 

בהלכה, שנכתבו על ידי שני הגיסים. התשובות 
איגר,  עקיבא  לרבי  בנעט,  מרדכי  לרבי  נשלחו 

ל"חתם סופר" ולרבי צבי הירש העליר.
איגר  עקיבא  לרבי  שנשלחה  השאלות  אחת 
עקיבא  כרבי  לן  דקיימא  "לדידן  כך:  פותחת 
אם  הוא...  תפילין  זמן  לאו  טוב  ויום  דשבת 
שבתות  לפטור  רק  הזה  הקרא  מן  ממעטינן 
וימים טובים מהנחת תפילן, אבל לא איסורא, 
או אפילו איסור איכא אם מניח תפילין בשבתות 
וימים טובים. והנה כבר נסתפק בזה הרב בעל 
שאגת אריה (סימן מא), ואם אמנם מי יבוא אחר 
המלך לפתח ולשדד בעמקים אחריו, אשר לפניו 
ותוצאותיו,  הש"ס  אפיקי  תעלומות  כל  נגלו 
על כל זה מפני כי יש לנו לשאת ולתת הרבה 
הדבר  לברר  אמרנו  כן  על  הקדושים,  בדבריו 

היטב בעזרת השם".
הראנו  כבר  לא-ל  תהילה  "הרי  ומסקנתם: 
והוכחנו  להלכה...  מסבירות  פנים  לדעת 
תפילין  להניח  לדידן...  דמותר  הוכחות  כמה 
השגות  כל  וסילקנו  טובים.  וימים  בשבתות 
אריה  שאגת  בעל  הרב  טען  אשר  וערעורים 
מכמה מקומות... ועל כן היה נראה לנו לפסוק 

כן להלכה ולמעשה".
הירש  צבי  לרבי  שנשלחה  אחרת  בשאלה 
העליר, דנו הגיסים האם מותר להניח בדיעבד 
היא:  ומסקנתם  לשמה,  עובדו  שלא  תפילין 
שהבאנו  ראיות  הלין  מכל  ברור  לנו  "נראה 
לשיטת רש"י והרמב"ם... דעל כל פנים בשעת 
התפילין  על  ולברך  עליהם  לסמוך  יש  הדחק 

שעור הבתים שלהם אינם מעובדין לשמן".
תשובתו:  את  פתח  העליר  הירש  צבי  רבי 
"הנה אהוביי תדעו נאמנה כי אם לא היה נוגע 
רצוי  היה  לא  הנ"ל  הדין  לבירור  אם  כי  הדבר 

ספר "ים התלמוד" והגהות "מפרשי הים"
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לדבר בזה באורך, כי היגיעה לריק בזה. כי מי 
יאזור כוח וחיל להכניס את עצמו בין ההרים 
האלה. ומה נדע חדשות אשר לא ידעום. ומה 
פי  על  ערוך  בשולחן  להלכה  הוקבע  אשר  גם 

הרבים".
מדברי  נמשך  כי  יען  "האמנם  ומוסיף: 
פלפוליכם דבר אחד הנוגע לדינא, אשר יסודו 
הוכרע  לא  ועוד  האחרונים...  רבותינו  מדברי 
בראיה ברורה... ומאז היה שימה בלבי לעיין בו 

כי הוא דבר המצוי בין הסופרים, וכמה עושין 
מזה שאלת חכם. ואמנם לא הסכים הזמן וכעת 
איגלגל ומטי על ידכם, אזי אמרתי להשים עין 

עיוני על הדבר הזה".
וסיים: "והנה כל דברי סובבים והולכים על 
ריש דברי מעכת"ה (=מעלת כבוד תורתכם הרמה), 
כי  עיוני  עין  לשום  כעת  אוכל  לא  זה...  וזולת 
אסתגרן בקדמייתא ורבו הטרדות, וגם קאימנא 

להפסיק  מוכרחני  כן  על  אחריתא,  במסכתא 
באמצע הפרק".

]

הספר נדפס מחדש בירושלים בשנת תשנ"ה, 
ביחד עם חידושי הראב"ד על בבא קמא, בספר 

'על מסכת בבא קמא'.
והעיר  הרב  גרטנר,  ח'  נוסף:  ועיון  נוספים  (מקורות 

הגדולה, הוצ' מרכז שזר, ירושלים תשע"ג, עמ' 52-54)

י ד ו ר ב ל ב  ו ב ל ן  י ב
הרב בניהו כהן

מכון "עד הנה" לחקר 
מורשת יהדות גליציה ובוקובינה

בית הכנסת "שושנת הזהב בלבוב"ים התלמוד", מהד' הלברשטם תרכ"א
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