
 :בפתח הגיליו� נסקור בקצרה את המאמרי� הרואי� בו אור

ד� בהרחבה בגישה הלמדנית , הפותח את הגיליו�, מאמרו של הרב אהר� ליכטנשטיי�

. השואפת למצות בסוגיות התלמוד את ההיבטי� המושגיי� של ההלכות הבאות בה

חיי� ' שה� עיקרה של השיטה כפי שפותחה בידי ר, המאמר ד� באות� יעדי� לימודיי�

ג� על הביקורות שהועלו כנגדה מצדדי� , בי� השאר, הרב עומד. מבריסק ותלמידיו

מקומה של הערכת  בשאלת – בזהירות –לבסו� ד� המחבר .  לביקורות אלומגיבו, שוני�

מצטר� לשורת מאמרי� שהתפרסמו בשני� מאמר זה . השיטה בעול� התורה בעתיד

העוסקי� בשאלות מתודולוגיות על אודות דרכי לימוד גמרא , �ÌÈÚÂËהאחרונות ב

 .בדורות האחרוני�

ומקומה של האגדה במשנה בפרט ה� , ל בכלל"שאלת יחסי הלכה ואגדה בספרות חז

ות של מאמרו של דוד סבתו בוח� כמה דוגמ. מ� השאלות הנידונות בשני� האחרונות

והוא עומד על הקשרי� הספרותיי� , קטעי אגדה הבאי� בסופ� של חטיבות הלכתיות

 .והמהותיי� שבי� האגדה לבי� ענייני ההלכה שלפניה

' מאמרו של אברה� וולפיש מנתח את הסיפור הנודע על אודות רב� גמליאל ור

במקל� גוזר אני עלי� שתבוא אצלי "יהושע במשנת ראש השנה ובו האמירה הנוקבת 

המאמר מציי� את הקשיי� ". ובמעותי� ביו� שחל יו� הכיפורי� להיות בחשבונ�

ומתו� קריאה צמודה ומדוקדקת מציע דר� להתמודד ע� , והחספוסי� שבמשנה זו

�וולפיש מציג את קריאתו הספרותית. קשיי� אלה ולהבי� את המסרי� של הסיפור

של הסיפור שהוצעו ' ליטיותפו�חברתיות'הדרמטית של הסיפור כחלופה לקריאות 

 . לאחרונה

לאור בחינת ההלכות . ל"רות אלסטר עוסקת בדמותו של ע� האר� בספרות חז

אד� . מעלה אלסטר דמות מורכבת של ע� האר�, הקשורות לע� האר� בענייני מעשרות

הוא , בתחומי� הלכתיי� מסוימי� הוא נאמ�', חמורה א� לא על קלה'מסוג זה מקפיד על 

 . והעוינות כלפיו לא הייתה גדולה כפי המצטייר בכמה מ� המקורות', בור'כרח אינו בה

רונית שושני עוסקת בגיבוש� הספרותי של שני קובצי הלכות הבאי� במשנה 

שושני מתארת את תהליכי ההיווצרות של . ובתוספתא בענייני הצלת כתבי קודש בשבת

שושני מציעה השערה . ספתאומבליטה את תהליכי העריכה שהתרחשו בתו, קבצי� אלה

ומראה כי השינויי� ביחס , כיצד נוצר המבנה הסימטרי בקוב� ההלכות שבתוספתא

 . לקוב� של המשנה נעשו על ידי עור� התוספתא במכוו�

הבינוניות , מאמרו של אריה אולמ� עוסק בשדה הסמנטי של מידות האור� הגדולות

המשמעויות התרבותיות של השינויי� אולמ� עומד על . ל"� ובספרות חז"והקטנות בתנ

 .ועל המשמעות של שאילת המידות מתרבויות שכנות, בחלק מ� המידות

המוכר שטר חוב לחבירו וחזר "עוסק בהלכה , מאמר� של יעל ושמואל שמעוני

וכ� במשמעות המעשית והכלכלית , ובקשיי� ההלכתיי� העולי� ממנה"  מחול–ומחלו 

� הלכה זו יוצרת איזו� בי� האינטרסי� המנוגדי� של לדעת המחברי. של פסיקה שכזו

 .הלווה וקונה שטר החוב, המלווה



מאמרו של נחמ� לוי� מנתח את הסיפור המצוי בכמה מקורות בדבר פגישתו של 

�והוא , לוי� עומד על הקשרו של הסיפור במדרשי�. הקיסר אדריינוס ע� זק� הנוטע ע

 של הקיסר היוצא למלחמה ולהרס לבי� מדגיש משחקי מילי� המבליטי� את הניגוד

 .הזק� העמל בנטיעה ובבניי�

פיקסלר . �"מאמרו של דרור פיקסלר עוסק בסוגי הדיו וחומרי הכתיבה בדברי הרמב

וכ� על הבהרות שהוסי� בתקופות מאוחרות , �"עומד על שינויי� שחלו בדעת הרמב

 .לדברי� שכתב בתקופות קדומות יותר

עובדיה מברטנורא ' עוסק בפסיקת ההלכה בפירושו של רמאמרו של מרדכי מאיר 

בי� . במאמר נבחנות ג� כמה מ� הקביעות שנאמרו במש� הדורות על פסיקה זו. למשנה

לצד פסיקות שלכאורה , השאר נבחנות פסיקות ההלכה הבאות בלשו� חיובית או שלילית

 . תבקשתוכ� מקומות שבה� חסרה הכרעה הלכתית על א� שהיא מ; אי� צור� בה�

 

 המערכת


