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העדות ,החוקים

והמשפטים
כ

שהקדוש ,הרה"ג ר' איתם הנקין,
שנרצח בסוכות האחרון ביחד עם
אשתו נעמה השם יקום דמם ,בפי־
גוע ירי ,הגיע זמן קצר לפני הירצ־
חו אל הגאון הרב אביגדור נבנצל
יבלחט"א ,רב העיר העתיקה בירושלים ,הוא ביקש
את הסכמתו על הספר אשר עמד להוציא לאור.
אחרי שעיין בספר ,העניק הגר"א נבנצל את הסכ־
מתו ,ושאל את איתם איך יקרא לספרו.
"אשה להשם" ,השיב הנקין.
"אדם חי איננו קורא לספרו בשם שכזה" ,השיב
לו הגר"א נבנצל ,והציע את השם 'אש תמיד' כשם
הספר.
"מזליה חזי" ,אומרת הגמרא על מי שנזרקת
בו נבואה שכזו באשר לעתיד להתרחש עמו .זמן
קצר לאחר מכן ,נרצח הנקין בפיגוע ,בטרם הספיק
להוציא לאור את ספרו .הוא עצמו נעקד על קידוש
השם ,והפך להיות 'קרבן אשה להשם' .אבל הוריו,
שנטלו על עצמו להוציא את ספרו לאור ,החליטו
להשאיר את שם הספר 'אש תמיד' .כדי להיות בטו־
חים שהספר של בנם ,שהיה תלמיד חכם מלא וגדוש
כרימון בתורה ,ואמו אף סיפרה כי במחשב שלו
הותיר חמישה ספרים נוספים מוכנים לקראת הוצאה
לאור ,הם ביקשו להם ָּב ָמה שבה ידעו בבירור כי
תורתו של בנם נמצאת בידיים טובות .וכך ,הם פנו
ל'מוסד הרב קוק' בבקשה להוציא את הספר לאור.
כשביקר צוות 'משפחה' בבית 'מוסד הרב קוק',
היה הספר בשלבים האחרונים של כריכה ,רגע לפני
הוצאתו לאור .הוא עמד להיות הכותר הבא שיצ־
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טרף ל 2,280-הכותרים שקדמו לו ,ושיצאו לאור
באמצעות המוסד הזה ב 79-שנות קיומו.

לאוהבי המילה
הכתובה
הדבר הראשון שמבחינים בו בכניסה לבניין הוא
הריח .ריח נפלא של דפים ,של כריכות ,של דיו.
ריח שכל חובב ספרים ירצה לשאוף שוב ושוב ושוב,
ולא יתעייף .ניחוח גן העדן לאוהבי המילה הכתובה.
השקט ששורר בבניין בשעת בוקר זו נותן גם הוא
השראה .כל אחד מהספרים שבחנות של 'מוסד הרב
קוק' הוא יצירה ספרותית שעברה ניפוי אחר ניפוי,
והשקט ששורר שם באותו רגע מושלם בשביל לה־
תחיל לשקוע בספרים הללו.
בין כל הספרים המוצגים כאן ,ניתן לראות ספרים
שהודפסו שוב ושוב והביקוש אליהם אינו פוסק,
ביחד עם ספרים שזה עתה יצאו ממכבש הדפוס.
כזה ,לדוגמה ,הוא ה'תוספות הרא"ש' בהוצאתו
החדשה .עינו של הלומד הנזקק לספר זה לא תשבע
מול ההוצאה המהודרת ,שהשקעה עצומה טמונה
בה.
"יש כאן צוות של מעל חמישים תלמידי חכ־
מים שיושבים וחוקרים רק את תחום ה'ראשונים'",
משבר את אוזנינו יו"ר המוסד ,הרב יהודה רפאל.
חלקים מהצוות הזה ,ביחד עם אנשי המקצוע
האחרים  -הגרפיקאים ,הכורכים ,וכל מי שקשור

לדפוס  -הם שעבדו על היצירה הזו כדי שב'זמן
אלול' הבא ,בישיבות שבהן לומדים 'יבמות' יוכלו
כל לומדי התורה להתענג על היצירה המחודשת
המושלמת.
במקרה של ספרו של הרב הנקין ,אגב ,עיקר
עבודת הגרפיקה על הכריכה נעשה על ידי אשתו,
נעמה הי"ד ,שהייתה גרפיקאית מוכשרת .היצירה
לא הייתה גמורה ,אך על פי בקשת המשפחה  -הג־
רפיקאים של 'מוסד הרב קוק' עמלו כדי שהיצירה
המוגמרת תתבסס במדויק על יצירתה.

להיט המארזים
אין מי שעבר אי פעם בכניסה לירושלים ולא
נתקל במוסד הירושלמי המאוד ותיק הזה ' -מוסד
הרב קוק' .כמעט בכל בית מישראל נמצאים ספרים
שיצאו לאור בהוצאת המוסד הזה ,מ'רמב"ן על
התורה' הוותיק' ,חידושי הריטב"א' ,ושלל ראשונים
רבים אחרים ,ועד 'קיצור שולחן ערוך' וספרי עיון
אחרים בני דורנו.
'המזוזה של ירושלים' ,כך היה מרן הגאון רבי
עובדיה יוסף זצ"ל מכנה את הבניין ,שניצב ממש
בכניסה לעיר .הגר"ע ,גדול חובבי הספר בדורנו
ומי שבעצמו החזיק ספריית ענק ,עמד בקשרים
הדוקים עם 'מוסד הרב קוק' .כאן ,במסדרונות הב־
ניין ובאולמותיו ,עמלים עובדים וחוקרים רבים על
הספר הבא בתור ,כמו גם על הפצתם של הספרים
הרבים שהגיעו מהדפוס לכל רחבי הארץ והעולם.

הרב רפאל מדריך אותנו במסדרונות הבניין
השקט ,אל הקומה שמעלינו .את הדרך במסד־
רונות הללו הוא יכול לעשות בעיניים עצומות:
הוא מכיר אותם מאז שהיה בן שלוש .כדור
רביעי למייסד המוסד ,הרב יהודה לייב מיימון,
הוא נולד אל תוך הממלכה התורנית הזו .זה
כחמש עשרה שנה שהוא משמש בתפקיד יו"ר
הנהלת המוסד.
בקומה הבאה אנחנו מתוודעים אל ההכנות
לקראת חגיגת הספר השנתית של המוסד  -יריד
הספרים השנתי ,שאין חובב ספר שאיננו מחכה
לו .כשהרב רפאל מוביל אותנו אל האולם ,אנח־
נו מקבלים הדגמה חיה של השולחנות ההולכים
ומתמלאים בספרים לקראת המכירה הזו .ברחבי
האולם שבו תתבצע המכירה ,פזורות העגלות
המשמשות את קוני הספרים .במכירה הזו לא
יוצאים עם ספר אחד ביד  -כאן קונים עם עג־
לות .כי כששיעור ההנחה עומד על  ,65%אי
אפשר שלא לצאת מכאן עם סטים שלמים של
ספרים וצרור מתנות לבר המצווה.
אין תושב ירושלים שלא נתקל במהלך השנים
בהמולה הסובבת את יריד הספרים השנתי ,המ־
תרחש בנקודה מרכזית זו של הכניסה לירוש־
לים .כתושבת האזור ,כותבת השורות חוזה מדי
שנה בשנה במחזה מרהיב העין של יהודים מכל
קצוות החברה הנוהרים אל המקום כדי להצ־
טייד בספרים הנמכרים להם במחיר סיטונאי.
הכיפות הסרוגות הגדולות של תלמידי ישיבת
'מרכז הרב' הסמוכה מתערבות בכובעי ה'סופר'
הירושלמיים ,כשגם יהודים אוהבי תורה שאינם
חובשי כיפה מגיעים אל המקום.
כמי שמוציאים ספרים שנכתבו או נערכו
בידי מחברים מכל קצות הקשת של שומרי המ־
צוות ,מראשי ישיבת 'חברון' הג"ר משה מרדכי
פרבשטיין והג"ר דוד כהן ועד לרב שכונת 'אלון
שבות דרום' ומייסד 'מרכז הלכה והוראה' הרב
יוסף צבי רימון ,שהוא מחבר אהוב מאד בקרב
הציונות הדתית ,המוסד שומר על קונצנזוס
וכך נמשכים אליו כל אוהבי הספר באשר הם.

כ 12,000-איש מגיעים בכל שנה ליריד הזה,
וכולם יכולים למצוא את מבוקשם :מתלמיד
חכם הבקי בש"ס ובפוסקים ועד למי שעושה
את תחילת דרכו ביהדות ,לכל אחד מהם יימ־
צאו הספרים המתאימים לו .תורה  -הרי היא
מונחת בכבוד רב על מדפי 'מוסד הרב קוק' ,וכל
הרוצה לבוא וליטול יבוא וייטול ,ללא צורך
בתגיות ותיוגים.
מלבד אולם המכירות העמוס מפה לפה בימי
היריד ,הבניין כולו הופך לסרט נע של ספרים,
כשבכל רחבי הארץ ,גם מי שאינם יכולים לה־
גיע לירושלים ולקנות בגופם את הספר ,יכו־
לים לעשות זאת באמצעות הטלפון או בצורה
ממוחשבת .אלפי אנשים בוחרים בדרך זו ,של
קנייה מתוך ביתם .וכך ,בעוד הקומה האמצעית
של הבניין היא 'קומת היריד' ,בקומה שמעליה
יושבות טלפניות הנותנות שירות לרוכשים בא־
מצעות הטלפון ,ובקומת הכניסה מחסני הענק
מספקים את הסחורה לכל רחבי הארץ.
"מגיעות לכאן הזמנות מאילת ,מבאר שבע,
עפולה ומכפר חב"ד" ,מדגים הרב רפאל את
הגיוון" .כשאנשים מגיעים ליריד ,הם לא קונים
ספר או שניים  -הם יכולים לקנות גם עשרה".
הסיבה לקניה הסיטונאית היא שלקראת
היריד ,מוזל מחירם של חלק מהספרים והם
נמכרים במארזים של מספר ספרים במארז,
כשהרעיון הוא שהם יוכלו לשמש כמתנות לבר
מצווה וכדומה.
כשהעלה הרב רפאל את הרעיון למכור את
הספרים במארזים ,התגובה הייתה צחוק כללי.
"מה זה ,קטשופ? היה מי שגיחך" ,הוא מספר.
"מה'קטשופ' הזה רוכשים אלפי אנשים בהת־
להבות כבר כמה שנים".
אילו ספרים אתם שמים במארזים הללו?
"זה משתנה ,אך כעקרון  -כאלה שאינם יק־
רים מדי ,ספרים שיתאימו לבר מצווה".

מה סוד קסמו של 'מוסד
הרב קוק' שמוציא ספ־
רים של מחברים מכל
קצות הקשת של שומרי
המצוות ,מראשי ישיבת
'חברון' ועד לרב שכונת
'אלון שבות דרום' ומייסד
'מרכז הלכה והוראה'
>> הרב יהודה רפאל,
יו"ר 'מוסד הרב קוק',
הממוקם בכניסה לירוש־
לים ,חושף סודות שלהם
היה עד בחדרם של גדולי
ישראל ,מגלה את סוד
הקונצנזוס של המוסד
ומסביר כיצד למעלה
מ 12,000-איש שמגיעים
בכל שנה ליריד הספרים
של המוסד מוצאים את
מבוקשם
מיכל איש שלום
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הקשר של
גדולי ישראל
כשהרב יהודה לייב מימון הקים את 'מוסד הרב
קוק' הוא אמר כי רצונו שהמקום יהיה 'בית היוצר
לספר התורני' .העבודה הראשונית על ספרים במו־
סד החלה מספרייתו הפרטית ,שאליה אסף כתבי יד
או דפוסים נדירים מכל רחבי העולם.
"פעם ,באחת מנסיעותיו בעולם ,מצא ש''ס וילנא
דפוס ראשון שעמד למכירה ,ורצה לקנות אותו ,אך
בידיו לא היה הסכום הדרוש" ,מספר הרב רפאל
על סב-אביו" .אשתו שהייתה איתו בסיור חסכה
לעצמה במשך תקופה סכום כסף כדי לקנות מעיל
פרווה ,והסכום הזה היה ִאתה .הסכום הזה הספיק
בדיוק כדי לקנות את הש"ס הנדיר  -והיא ויתרה
על המעיל ונתנה לו את הכסף .על זה כתב באחד
מספריו 'בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר  -שלל
בגימטרייה ש"ס".
המוסד החל את דרכו בשנת תרצ"ז במרכז ירוש־
לים ,ברחוב יפו .מאוחר יותר קיבל המוסד הקצאת
שטח ,במקום שהיה נחשב אז ל'סוף העולם'" .מאז
שנבנה פה ,הבניין הזה קיים כבר מעל חמישים
שנה ,הפך האזור בינתיים למרכז העולם" ,מציין
הרב רפאל" .מי שפיתח את זה מאוד היה אבי
זצ"ל ,הגאון רבי שילה רפאל" .בתו של הרב מימון,
תבדלחט"א ,שנושקת כיום לשנתה ה ,100-נישאה
לד"ר יצחק רפאל ,מי שהיה לאחר מכן שר הדתות.
הוא המשיך ופתח את המוסד אך מי שהעלה אותו
בכמה דרגות היה בנו היחיד ,הג"ר שילה רפאל,
שבין השאר הקים את 'המכון להוצאת ראשונים
ואחרונים' שהוציא לאור שורה של ראשונים .אין
כמעט אברך שבארונו לא נמצא הסט בכריכה חומה-
בהירה של הריטב"א ,וכך גם הוצאו לאור הרשב"א,
הר"ן ,שיטה מקובצת וראשונים נוספים.
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"אבי עשה מהפכה בתחום .בדפוסים הישנים היו
המון טעויות ,וכאן במוסד הרב קוק ,באמצעות
כתבי יד עמלו החוקרים על הדיוק והוצאת הספ־
רים בצורה מדוייקת .כיום אין ישיבה שאין לה את
הספרים הללו".
ולא בכדי .ב'מוסד הרב קוק' מקפידים על האיכות
כדי להשיג את השלמות שביצירה .על ספר כזה
של ראשונים שיוצא ,עובד במשך מספר שנים צוות
שלם של חוקרים ,שעליהם מופקד ראש הצוות
הדואג לכך שהניסוח יהיה אחיד .מדובר בהשקעה
של עלויות אדירות  -וזאת בתחום הספר שאיננו
תחום רווחי ,ובמיוחד בתחום ספרי הקודש שבו ספ־
רים נמכרים במחיר מגוחך לעומת ספרים בכריכה
רכה בשוק הכללי.
כך היה עם 'תוספות הרא"ש' שיצא זה עתה לאור,
עם סדרת החומשים 'תורת חיים' להם נלווים גם
הגדה של פסח וחמש מגילות ,וכעת המוסד עובד
על פרויקט אדיר להוציא את המשך הסדרה 'תורת
חיים' על כל הנ"ך.
ולא רק על פרויקט הראשונים עובדים בצורה
כזו :כל ספר שיוצא לאור באמצעות המוסד עובר
עריכה מקצועית ,השוואה והגהה ,ולכן כמעט ולא
נמצאות טעויות בספרים" .הרעיון הוא שכל ספר
מקבל את הטיפול המסור מהשלבים הראשונים עד
האחרונים .הרבה פעמים כשמחברים רואים את
הספר המוגמר הם אומרים 'הפכתם לי את זה לי־
צירה'" ,מספר הרב רפאל .היצירה ,חשוב להדגיש,
נעשית בצורה ראויה ומדוקדקת וכראוי לדורנו
המפונק ,גם יפה מאד לעין.
כשהחל פרויקט ההוצאה לאור של הראשונים,
רבה של ירושלים ,הג"ר בצלאל זו'לטי ,היה באותם
הימים ראש הכולל ב'מוסד הרב קוק' .מרן הגאון
רבי שלמה זלמן אויערבאך ,ראש ישיבת 'קול תורה'
שבה למד הג"ר שילה רפאל (שגם ראה בגרש"ז
את רבו המובהק) ,מסר בכל שבוע שיעור בכולל,
ושמו של המוסד נודע כמי שמקושר לגדולי ישראל,
ופרויקט הוצאת הראשונים קיבל 'חותמת כשרות'.
"עד היום ,ילדי בר מצווה חוסכים לעצמם את
כספי המתנות שלהם כדי לקנות סטים של ראשו־
נים" ,מציין רפאל.
וגם היום ,ספרים שיוצאים לאור במסגרת המוסד
זוכים להסכמת גדולי ישראל .לקראת פסח השנה
יצאה לאור בהוצאת המוסד 'הגדה של פסח  -מדה
כנגד מדה' ,שמכילה גם הלכות והנהגות ממרן
הגר"ח קנייבסקי .ההגדה מבוססת על שלושת חלקי
הספר 'מדה כנגד מדה' שיצאו לאור והם ליקוט
נפלא של מקורות מחז"ל על מידה כנגד מידה.
הספרים הללו זכו להסכמה של שורת גדולי ישראל,
ובהם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל .הגר"ח עצמו עבר על
הספר והעיר את הערותיו ,ובאחד המקרים ,כששמע
מהמחבר הג"ר אהרן יהושע פסין ,כי התקשה במ־
ציאת ה'מדה כנגד מדה' במקומות מסוימים ,כתב
לו הגר"ח בכתב ידו" :לא הכל אנחנו מבינים ,ויש
דברים שהם ע"פ סודות התורה".
השנה ,עם יציאת ההגדה לאור ,הגיע המחבר
למסור את ההגדה לגר"ח .בהסרטה שתיעדה את
המאורע ניתן לראות איך קרנו פניו של הגר"ח
מול היצירה" .תכתוב את השם שלי על זה" ,אומר
הגר"ח בהסרטה.
"הרב ישתמש בזה בליל הסדר?" התעניין המחבר.
"אם ירצה השם" ,השיב הרב.
מקורות שונים סיפרו לאנשי 'מוסד הרב קוק'
כי אחד הספרים החביבים על הגר"ח הוא 'מכלול
המאמרים והפתגמים' .כשילדיו היו צעירים ,בבין
הזמנים ,היה משתעשע ִאתם בכך שהם היו משמי־
עים מאמר והוא מספר להם היכן הוא נמצא .גם
כשהיה יוצא לנופש היה מבקש למצוא את הספר
על שולחנו.

גדולי ישראל לא רק נתנו את אישורם לספרים
 הם גם התערבו בהם אישית .הג"ר שילה רפאלזצ"ל היה קשור מאוד לכ"ק מרן האדמו"ר מגור
בעל ה'בית ישראל' זצ"ל ,והיה מביא לו את ספרי
המוסד כשיצאו לאור .באחד מהם ,פירוש הרמב"ן
על התורה ,כתב העורך הרב חיים שעוועל בהקדמה
ש"מקובל וידוע מפי המהר"י בירב שהרמב"ן ישב
על כל טיפת דיו שבעה נקיים".
"אבי הביא ל'בית ישראל' את הרמב"ן הזה ,מתאר
הרב יהודה רפאל" ,ולאחר מכן ה'בית ישראל' קרא
לו ואמר :עברתי על כל ספרי הרמב"ן ובשום מקום
לא ראיתי את זה .בהוראתו ,אבי פנה לעורך ושאל
אותו למקור ,מבלי לחשוף את זהות השואל .הרב
שעוועל חיפש אך לא מצא אותו .מאז ,בכל המה־
דורות ,נוספה הערה על ההקדמה' :לא נמצא מקור
לדברים'" ,מספר הרב רפאל.
אחד הפרויקטים של המוסד הוא הוצאת ביאור
הגר"א לנ"ך ,פרויקט שבראשו עומד הגאון רבי דוד
כהן ,ראש ישיבת 'חברון'" .לפני שבע או שמונה
שנים הבאתי למרן הגראי"ל שטיינמן את פירוש
הגר"א על שיר השירים והוא אמר לי :עכשיו לקחת
לי את הלילה  -כי הוא יהיה כל הלילה עם הספר
זה .בני הבית שלו ממש כעסו  -איך אתה מביא לרב,
שידוע שהוא אוהב את ספרי הגאון ,ספר חדש שלו
באמצע הלילה?"...

שומרים
על האיכות
כדי לממן את העלויות האדירות של הוצאת
הספרים ,שאינן רק בתחום המחקר אלא גם בתחום
האסתטי  -העימוד והעיצוב  -המוסד עובד כל הזמן
כדי להשיג תורמים לספרים או פרייקטים שלמים,
כששמם של התורמים מונצח עם הקדשות על הס־
פרים .בכל שנה יוצאים בהוצאת המוסד  30ספרים
חדשים ,ועוד ספרים בקטגוריית "הופיעו מחדש",
ספרים שהיו בשוק ואזלו .כל הספרים הללו ,מציין
הרב רפאל ,אינם העתקה של הדפוס הקודם ,אלא
עוברים הקלדה ,עריכה ועימוד מחדש.
ספרים רבים מודפסים מחדש שוב ושוב  -מטבע
הדברים ,ספרים שהציבור לומד בהם לעולם אינם
מתיישנים .כדי שספר יתקבל להוצאה לאור במו־
סד הוא עובר ועדה מקצועית ,וספרים רבים מאוד
נדחים בכל שבוע .מנגד  -כשספר מתקבל ,המחבר
שלו יודע שבגלל ייחודו של 'מוסד הרב קוק' ,זהו
ספר שיופץ בכל שכבות הציבור שומר המצוות,
ובכך יתרונו.
יש ספר שאתם מתחרטים שלא הוצאתם?
"זה סיפור ישן :משניות קהתי .הרב קהתי הגיע
לסבי ובקש להוציא את הספר  -ושללו אותו .כמובן,
מאוחר יותר מוסד הרב קוק הצטער על זה שלא הם
הוציאו את הפירוש שהפך לנפוץ ומקובל".
מה הסוד של הצלחת המוסד ,ואיך אתם מצלי־
חים לשמור עליו כבר דור רביעי?
"אין שום ספק שבגלל השלום ,שהוא סוד ההצל־
חה שלנו .אנחנו כאן שלושה גיסים :הרב יוסף אליהו
מובשוביץ  -רב שכונת קרית משה ,הרב נתן דוד
שפירא ואני ,הבן הצעיר.
"ויש ,כמובן ,את כוחה של התורה  -שמצאה לה
כאן מקום לפנות לכולם .חז"ל אומרים על הפסוק
'עומדות היו רגלינו'  -בזכות שערייך ירושלים
שעסקו בתורה ,עומדות היו רגלינו במלחמה .כאן,
בסמוך ונראה למטה מד"א ,שבאירועים הביטחוניים
האחרונים אנחנו שומעים את האמבולנסים יוצאים
ממנו ללא הרף ,יושבים וממשיכים ולומדים ועוס־
קים בתורה  -ושומרים על ירושלים".
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