
 

 ב"ה

 בפתח הגיליון נסקור בקצרה את המאמרים הרואים בו אור:

י' מדן דן בפרשת ראובן ובלהה, שהכתובים בספר בראשית עוסקים בה בפרשת 

מרכזיים יש בדברי חז"ל בנוגע  וישלח ובפרשת ויחי. לדעתו, שני כיווני פרשנות

למהות חטאו של ראובן. הכותב מנתח כיוונים אלה, תוך התייחסות לשאלות מפתח 

הרמנויטיות, בדבר היחס שבין פשט לדרש, בין פשט למגמות חינוכיות וכיוצא באלה. 

במובן זה, המאמר מהווה המשך לסוגיית דוד ובת שבע שנדונה בעבר מעל דפי 

 .מגדים

עוסק במשמעותם של הכרובים שבמשכן במשנת הרמב"ם. המחבר א' קליין 

מקדים דיון בנוגע לצורת הכרובים ולתפקידם בפרשנותם ובהגותם של חכמים 

 ראשונים ואחרונים. -אחרים 

דברים  -י' טרופר מנתח את ארבעה עשר פסוקי הברכות שבברית ערבות מואב 

ומציע את דרכו שלו. לשיטתו, יד. המחבר פותח בקשיים ובפתרונות קודמים -כ"ח, א

מורכבת הפסקה משתי פסקות נפרדות שלכל אחת מבנה ותוכן משלה, ואף בשילובן 

 של הפסקות טמונות משמעויות נוספות.

 שני מאמרים עמנו על ספר שמואל:

י"ג דידי עוסק באהבת דוד ויהונתן. לדעתו, עיקרה של אהבה זו היא באהבתו 

אהבת דוד את יהונתן פחותה הייתה ממנה. המחבר  של יהונתן את דוד. לעומת זאת,

כ', ואף חושף חשדות וחוסר אמון מצדו של -מפרש מספר תמונות בשמ"א פרקים י"ט

 דוד כלפי יהונתן.

מ' וינשטוק מעיין במלחמתו של דוד בפלשתים המתוארת בשמ"א פרק ל'. 

ו להשוות לדעתו, הסיפור קשור היטב למסגרת הרחבה יותר שבה הוא נתון, ותכלית

בין שאול וכישלונותיו השונים, לבין דוד שאינו נכשל בנסיבות דומות. בכך פותח 

 המקרא פתח להבנת העברת המלוכה משאול לדוד.

א"א שמש עוסק בפעולת ָהֲאִרָייה, הנזכרת בפסוק "אריתי מורי" שבשיר השירים 

המושק ואיסוף  (ה', א), לאור תיאוריהם של רמב"ן ור' יוסף אבן עקנין את ציד אייל

הבושם שלו בתעשיית הבשמים בימי הביניים. המחבר מקדים דיון בשאלת זיהויו 

 של המור המקראי, אם מן החי או מן הצומח, על פי דברי ראשונים.

תרומה למילונאות המקרא, במאמרו של י' עופר. המחבר לוקט ומאסף מילים 

, והוא מציע אפשרות קצרות בנות הברה אחת, שיש להן משמעות שגרתית ורגילה

לפרשן בפסוקים מסוימים בדרך אחרת, על פי מדרשים, ראשונים וחכמי מסורה. 

 י. מגדיםמאמר זה מהווה המשך למאמרו של ש' מלכיאל ז"ל שנתפרסם ב

לד), העוסק בפירוש הפסוק "ויהס  מגדיםי' אליצור מגיב על מאמרו של י' שוה (

ל שוה, שהעם הנרמז בפסוק הוא עם כלב את העם". אליצור מזדהה עם פירושו ש



כנען ולא בני ישראל, ומפתח פירוש זה בנוגע לכלל הפרשה (מאידך, אין הוא מקבל 

 את פירושו לפועל "ויהס"). י' שוה משיב לדברים.
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