ב"ה
בפתח הגיליו נסקור בקצרה את המאמרי הרואי בו אור:
א' וי' בנו עוסקי בפרקי הבריאה בבראשית ,ושבי אל השאלה הישנה בדבר
היחס שבי פרק א' לבי פרקי ב'ג' .בהמש לרמב" ה רואי בה רצ כרונולוגי,
שבו פרק א' עוסק בבריאה האלוהית ,ופרק ב' עוסק בעשייה האנושית .המחברי
עומדי על כמה משאלות היסוד שמעורר פרק ב' :ביות בעלי חיי ,מקומה של
האישה ,תאווה ומיניות ,עצלות ועבודה ,יצירה והכלאה.
ח' כה ממשי את כיווני מאמרו על אברה ולוט מ ÌÈ„‚Óנב .הכותב עור עיו
ספרותי ,ומצביע על יחס דוערכי כלפי לוט .מצד אחד אברה יז את הפרדה ,א
מצד שני סירב להופכה לנתק ,וא מוכ היה לעמוד במתח מול צו ה' ,ולטעמו ,לוט
הוא שבחר להינתק .היחס הדוערכי משתק ג בספר דברי שבו יש ציווי שלא
לכבוש את ארצ של בני לוט ,א ג שלא להתחת בה.
י' ראק עוסק בנאו עשרת הדברי ,ובשאלה המרכזית מה עשרה דברי אלה,
ומה נכתב על הלוחות .המחבר עומד על ההבחנה שבי שמות לבי דברי ,ושב
ובוח את הספירות המקובלות ואת השיטות השונות בנידו ,ומצביע על ליקוייה.
לבסו טוע המחבר שהכוונה לעשרה דיבורי המצויי ביחידה הרחבה שמשמות כ'
ועד שמות ל"ד.
ב' קהת ד בשתי הסדרות של חוקי הקרבנות שבתחילת ספר ויקרא :פרקי א'
ה' ופרקי ו'ז' ,סדרות הנראות לכאורה כפולות בכמה מנושאיה ,וא עומדות
במתחי שוני האחת לעומת חברתה .המחבר צועד בעקבות מפרשי ומחברי
קודמי .את הסדרה הראשונה הוא רואה כהמש של סו ספר שמות ,ואילו את
השנייה הוא רואה כהמש משלי לימי המילואי .המחבר תופס את שתי הסדרות
כשתי נקודות מבט על שונות על הקרבנות הנובעות משני תפקידי של המשכ.
ג' אלדד עור עיו משווה בי פרשת פסח שני בבמדבר ט' לבי פרשת בנות
צלפחד בפרק כ"ז והמשכה בפרק ל"ו .בשתי פרשות אלה מתעוררת דרישה כלשהי
העולה מתו הע ,מוגשת אל משה המפנה אותה אל הקב"ה ,והוא נענה לכאורה
לדרישה העממית .המחבר עומד על הדמיו ועל השוני ,ומחדד מתו השוני את
ההבדל שבי אופיי של הדרישות והמסר המדויק שבכל פרשה .כמו כ עומד המחבר
על מעמדו של פרק ל"ו בהשלמת פרשת בנות צלפחד.
ב' גזונדהייט ד בפרקי תהילי קמ"הק"נ ,המוכרי כפסוקי דזמרא .לדעתו
הפרקי מעמידי יחידה ספרותית בעלת מאפייני ספרותיי ומשמעות מתפתחת.
לטעמו של המחבר ,עומק המשמעות ניזו מ הקשרי הפנימיי שבי המזמורי.
א' סימו מתאר את מפעל הפרשני המקראי של שני אחי ,שהורת ולידת
ושדה התרבות שלה דומי :נחמה וישעיהו ליבובי .ע זאת נבדלו השניי מאוד
במפעל הפרשני ,זאת לצד התכלית החינוכית המרכזית שאפיינה את שניה,

ושהתבטאה בי השאר בהוראה ,במגע ע תלמידיה ,ובקשר השוט אל פרשות
השבוע .המחבר מנתח ומדגי מאפייני דומי ושוני בעולמ.
חלופת תגובות על מאמרו של א' ורד מ ÌÈ„‚Óנב – במדור תגובות.
חילופי גברי במערכת  :ÌÈ„‚Óהרב יעקב מד ששימש עור שני רבות פורש מ
התפקיד .המערכת מביעה את הוקרתה העמוקה ותודתה לרב מד .ידיעותיו
המופלגות ועצתו הברוכה עמדו לנו .הרב מד ימשי לכה כחבר מערכת.
החל מ הגיליו הבא יחלי הרב יובל שרלו את הרב מד .אנו מאחלי לרב
שרלו עבודה ברוכה ופורייה.
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

