
 

7  )א"נ תשסיוון (יד מגדים

  

  

  ה"ב

  

  :בפתח הגיליון נחקור את המאמרים הרואים בו אור

  

הנשקה מבאר בדרך חדשה כיצד דרשו חכמים מן המקרא את '  ד-ונחל בעניין היום 

המחבר מבאר את . זמנם של הבאת העומר ממחרת השבת ושל חג השבועות ביום החמישים

 מבדיל בין תוך שהוא, ויקרא ודברים, המקראות שבפרשות המועדים בספרים שמות

  .ל את הדברים להלכה"הפרשיות השונות ומברר בהתאם לכך כיצד קבעו חז

שאלה זו נדונה בעבר . יעקבסון דנה בתכלית כוונתו של יוסף בהתנהגותו עם אחיו' א

תוך שהיא מבארת ביאור , הכותבת מציגה את דרכה בשאלה זו). ה, ב, א(בגליונות מגדים 

  ".ד אבי חיהעו"חדש בכוונת שאלתו של יוסף 

אחד מקווי הייחוד . שביב עוסק בספר דברים ובקו המאפיין את המצוות שבספר' י

  .היינו הזדמנות התשובה, הבולטים בספר דברים הוא יכולת התיקון של פגמים שנעשו

גולדנר עורך השוואה בין פרשת פילגש בגבעה לפרשת מלחמתו של שאול בנחש ' א

  ,ואתן דן המחבר בתכלית כתיבתן של הפרשיות האלהמתוך ניתוח הפרשיות והשו. העמוני

גוטמן עוסקת במשמעות הזיקה שבין האותות שמוסר שמואל לשאול בלכתו לחפש ' נ

לדעת . מות דבורה המינקת ומות רחל, אל-את האתונות לבין פרשת עליית יעקב לבית

ציוני המקומות שנזכרו בספר שמואל רומזים אל פרשיות ספר בראשית , המחברת

  .ראשיתומצביעים על השלמת קיום מה שהובטח ליעקב בספר ב

      

מדן מחזיקים את ' חפץ והמבוא המפורט שהקדים לו י' מאמרו היסודי והמקיף של ח

 אחד הנושאים הקשים והמעניינים בתחום הכרונולוגיה של -עניינם . רובו של גיליון זה

  .ראשית ימי הבית השני: תקופת המקרא

חים ומצפים ואנו מני,  כבר פרסמה בעבר מאמרים שונים שעוררו ויכוחמגדיםמערכת 

כפי שאנו נוהגים . שאף מאמר זה יהיה פתח לדיון ולבירור מחודש של הסוגיות המועלות בו

שהרי תוכן , של המערכת' עמדה'אין המאמרים משקפים , לפרסם בפתיחת כל חוברת

, המערכת מעוניינת לפרסם מאמרים שיש בהם עניין. המאמרים הוא באחריות הכותב בלבד

  .ותנו שהם יביאו לבירור ולליבון לאמיתה של תורהותקו, חידוש וחשיבות
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