ב"ה
בפתח הגיליו נסקור בקצרה את המאמרי הרואי בו אור:
מ' דובדבני מצביע על שתי גישות עקרוניות של העוסקי בעקדת יצחק :זו
המדגישה את מסירותו המוחלטת של אברה לדבר ה' ,וזו המדגישה את 'סופו
הטוב' של מעשה העקדה שיש בו התנגדות מוסרית לקרב אד .הכותב מזהה
בפרשת העקדה שני חלקי ,ובה מתוארי שני ניסיונות שוני במהות ,הקשורי
לשתי הגישות הנזכרות .שני הניסיונות האלה קשורי לשתי מידות אלוהיות,
הבאות לידי ביטוי בחילו השמות האלוהיי בפרשה.
ש"י וינגורט עוסק בסדר הפנימי של קוב הדיני שבפרשת משפטי ,הנחלק
לשני חלקי :נזקי אד ונזקי ממו .הכותב ד בקשיי העולי מ הסדר הפנימי
שבכל אחד מ החלקי ,ומציע הסבר לסדר הזה .לאור הצעתו הוא מצביע על המסר
שמוסרת התורה באמצעותו.
ר' ריי דנה במוטיב ספרותי המצוי במקרא ,רכיבה על חמור ,ומנסה לחפש מכנה
משות רעיוני למקרי שנזכרה בה רכיבה כזאת .היא מונה עשרה מקרי כאלה
בסיפור המקראי :החל באברה ,משה ובלע בתורה ,וכלה באישה השונמית
הממהרת אל אלישע ע בנה המת בספר מלכי .הכותבת מוצאת כי בכל המקרי
האלה נרמז היפו גורלי של חיי ומוות.
נ' קלאוס ,שחקר מבני קדקודיי במקרא ופרס שלל מאמרי בנושא זה,
נזקק הפע למזמור ק"א בתהילי ,וחוש בו מבנה קדקודי המכיל רק חלק מ
המזמור הזה .הצלע האחרונה של המזמור קשורה למזמור באמצעות תקבולת ,א
אינה כלולה במבנה הקדקודי ,ובכ מרמזת אולי לממד חדש ומפתיע.
ב' גזונדהייט ור' קימלמ נדרשי למזמור קמ"ה" ,תהלה לדוד" ,הנאמר כידוע
בתפילה שלוש פעמי בכל יו )בהקדמת פסוקי "אשרי"( .הכותבי הולכי בעקבות
מחקרי קודמי ,שהקדו שביניה הוא פירושו של בעל הרוקח .ה מנתחי את
מבנה המזמור על פי המילי המנחות שבו ,מסבירי את משמעות מבנה המזמור
וחלוקתו הפנימית ,ודני על מקומו בסידור התפילה.
ב' שפיגל תור לגיליו מאמר העוסק בפרשנותה של מגילת אסתר .המאמר ד
בשאלה כיצד לא ידעו אחשורוש והמ את עמה של אסתר ,למרות הקשר שלה ע
מרדכי .הכותב סוקר גישות שונות לשאלה זו בספרות הרבנית לדורותיה ,בעיקר למ
המאה הט"ו ועד לדורות האחרוני .נזכיר כי במאמר קוד של ב' שפיגל )בÌÈ„‚Ó
מג( ,נדונה בשיטה דומה שאלה אחרת הקשורה למגילה.
בחלק התגובות מעיר מ' בישר על מאמרה של י' דיסו ,שהציעה שימי
המילואי המתוארי בוויקרא היו בחודש ניס ,ואילו קרבנות הנשיאי המתוארי
בבמדבר היו באייר שאחריו .הכותב מצביע על משמעות נוספת של עשרה בניס,
העשוי להיות היו השמיני למילואי ,ומזכיר כי כבר אברבנאל הציע שחנוכת

הנשיאי אירעה באייר .י' דיסו מרחיבה ומסבירה את משמעות דחייתו של טקס
'יו כלות' ,טקס שעלה מתו ההפכה ומסמל את השלמת הקמת המשכ בסיו
האבל על מות בני אהר וטקסי הטהרה והכפרה שבעקבותיו.
המערכת
לידיעת קוראינו
באתר  ÌÈ„‚Óבאינטרנט )הפועל במסגרת האתר של מכללת יעקב הרצוג –
 (www.herzog.ac.ilנית למצוא מאמרי שוני בגרסה מלאה ,וכ מפתחות על פי
שמות הכותבי ועל פי סדר המקרא ,המתעדכני באופ שוט .קוב המפתחות
נית להורדה כקוב .word

