הוצאת תבונות
מכללת הרצוג
ב" ה

גיליון זה הוא גיליון העשור של ' מגדים '  ,והוא מהווה ציון דרך בהתפתחות הביטאון
ובהשתרשותו בציבור הלומדים  .בסופו של גיליון זה מופיע מפתח של המאמרים שהופיעו

בעשרת גיליונות מגדים עד עתה  .המפתח ערוך לפי שמות המחברים  ,וכן על  -פי

סדר התנ " ך

ועל  -פי נושאי המאמרים  .תקוותנו שמה שהופיע עד כה הוא בבחינת התחלה בלבד  ,ו ' מגדים '
ימשיך ויתפתח בכיוונים ' חדשים גם

ישנים ' .

ועתה נסקור בקצרה את המאמרים המתפרסמים בגיליון זה

:

ב ' קץ מנתח את תיאור יציאת מצרים  ,ומבחין בשתי מגמות שונות בתיאורה  .הוא תולה

שתי מגמות אלה בשתי המגמות השונות שבתיאור בריאת העולם בראש ספר בראשית  -זו
שבפרק א ' וזו שבסיפור גן העדן בפרקים שאחריו .

י ' מדן עוסק בפרשת המרגלים המתוארת בס ' במדבר ובס ' דברים  .מדבריו עולה  ,כי
לשליחות המרגלים היו שתי מטרות שונות  ,ודבר זה גרם להתפתחויות שונות בהמשך הפרשה .
בדרכו זו מציע המחבר פתרון למספר סתירות  -לכאורה בין הכתובים השונים

 .חלקן סתירות

הידועות מכבר לקהל הלומדים .

י ' שביב מתמודד עם השאלה  ,על מה ולמה בחרה התורה לחתום את מסכת המצוות של ספר
דברים במצוות מקרא ביכורים ווידוי מעשרות  .תוך שהוא מסתייע בדברי ראשונים  ,מציע
המחבר גישות שונות בשאלה

זו .

בעקבות מאמרה של רות פז ' בחירתו של שאול והתאמתו

למלכות ' שפורסם במגדים ח ,

מדגיש א ' גולן במאמרו שבגיליון זה דווקא בחינות הפוסלות את שאול

מן המלוכה  ,בחינות

העומדות לצד גורמי התאמתו למלכות שצוינו במאמרה של פז  .המחבר מנסה לעמוד על פשרה
של שניות זו .
עיון וניתוח ספרותיים בפרשת נבות מעלה לפנינו א ' סמט  .בנוסף לדבריו מציע המחבר

נושאים נוספים ושאלות נוספות לעיונם של קוראיו  ,ובשאלות אלו הוא מפנה גם למקורות
~
אחרים שלא נדונו בדבריו  .המחבר עורך את דבריו במתכונת דומה לזו הנהוגה בעיוניה של
פרופ ' נחמה ליבוביץ .
ש ' מלכיאל עוסק בעשר מלים קצרות ושגורות  ,והוא מציע להן משמעויות מיוחדות
בפסוקים מסוימים במקרא  ,משמעויות השונות מן ההוראה השגורה של אותן מלים .
בתחום המסורה עוסק בגיליון זה מ ' ברויאר  .המחבר מעלה במאמרו הכרעה הלכתית חד -

משמעית בשלושה מקראות ( אחד בפרשת זכור ושניים במגילת אסתר )  ,שנתעורר בדורות
האחרונים ספק בקריאתם  .המחבר מתבסס על ממצאים ממקורות שונים במסורה וביניהם
כתר ארם צובה  ,ודן בצדדים ההלכתיים של הבעייה  .מאמרו זה של מ ' ברויאר יופיע גם
בתדפיס מיוחד והדור לקראת פורים תש " ן .
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