בפתח הגיליו נסקור בקצרה את המאמרי הרואי בו אור:
מאמרו של ד"ר עמר טרופר ,הפותח את הגיליו ,עוסק בניתוח של הביטויי "דחית
בקנה" ו"להוציא חלק אי אפשר" ,הבאי בדברי חז"ל בהקשרי פולמוסיי .טרופר
מציע לראות ביטויי אלה כקשורי לעול הכתיבה – הנייר החלק ,והקנה המשמש
לכתיבה – ושטמונה בה ,ג ,משמעות מטפורית של פולמוסי תרבותיי הקשורי,
בעיקר ,לתרבות הכתובה.
מאמרו של ד"ר אברה ליפשי ד במסורות השונות על אודות התארי של מת
תורה .המחבר מנתח את המסורות השונות הבאות בסדר עול רבה ,במכילתא ובתלמוד
הבבלי בעניי קביעת התארי של אירוע מרכזי זה שזמנו לא התפרש בתורה .בי השאר
מנתח ליפשי את הגרסות השונות של כל אחד מ המקורות ,ועומד על הנחות היסוד
הפרשניות הטמונות בה.
יוס מרקוס מבקש להאיר את הסיפור המפורס על משה רבנו בבית מדרשו של ר'
עקיבא במנחות כט ע"ב בפרשנות חדשה .מרקוס קובע שמיקומו של סיפור זה בתו
סוגיה הלכתית העוסקת בדרכי הכתיבה של אותיות התורה איננו מקרי ,והוא מבקש
ללמוד ממנו על הפער שבי משה לבי נות התורה ,ושפער זה מוצג בענייני שמשה
רבנו איננו מבי אות :ה את הכתרי שעל גבי האותיות ה את פירושיו של ר' עקיבא.
מאמרו של בציו עובדיה מנתח קוב אגדות במסכת תענית )דפי הו( .המחבר
מוצא קשרי ספרותיי ותוכניי בי שבע יחידות אגדה ,והוא מבקש לראות בו קוב
ערו ומגובש ,המציג רעיו אחד שחלקיו השוני מאירי זה את זה.
הרב ד"ר דרור פיקסלר ד במאמרו בשאלת יחסו של הרמב" לתלמוד הירושלמי
כמקור הלכתי .הוא ד במפולש בפירוש המשניות של הרמב" למסכת פאה ,ומתוכו הוא
טוע שהרמב" השתמש תדיר בירושלמי וא השתמש בו כמקור לפסיקת הלכה .כמו כ
הוא טוע שבנקודה זו אי למצוא שינויי בגישתו של הרמב" לסוגיה זו במהל חייו.
מאמרו של הרב אליקי קרומביי עוסק במעמד המרכזי שלו זוכה הרמב" בספר
החינו .כפי שמראה המחבר ,הרמב" זוכה למעמד כזה ,על א שבספרד של בעל ספר
החינו יש הסתייגות לא מועטה מכמה מתפיסות היסוד של הרמב" .על רקע זה מציע
הרב קרומביי כמה הסברי למעמדו הייחודי של הרמב" בספר החינו.
מאמרו של הרב משה ליכטנשטיי מסרטט קווי ומגמות מרכזיות של תקופת
האחרוני .בי השאר הוא עוסק בהגדרת תקופת האחרוני ומשמעותה ,בהבדלי בי
מרכזי התורה האשכנזיי לספרדיי ובתמורות משמעותיות המתחוללות ביצירה
התורנית לסוגותיה במהלכה של תקופת האחרוני.
מאמרו של יוסי זיו ד במסורות השונות על אודות מועד המילה של יהודי אתיופיה,
'ביתא ישראל' .זיו מראה שיש מסורות של העדה שעל פיה מועד המילה הוא לעתי
היו השביעי ללידה .זיו משער שמנהג זה נוצר מתו שילוב של רצו להימנע מלמול
אחר היו השמיני יחד ע רצו להימנע ממילה בשבת.

ד"ר מרדכי מאיר מנתח במאמרו את פירושו של המשורר חיי נחמ ביאליק למשנה.
הוא עומד על מניעי כתיבתו של הפירוש ,ועל היבטי שוני ביצירתו :מענייני לשו
ונוסח ועד לדרכי הפרשנות של ביאליק.
המערכת

