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גיליון זה ,העשרים וחמישה במספר ,מהווה ציון דרך למגדים .הגיליון יוצא
במתכונת רחבה מן הרגיל ,ואנו מציינים בו 'חצי יובל' של גיליונות ועשור שנים
להופעת מגדים .לתועלת הלומדים צירפנו לגיליון מפתח כולל של כ"ה הגיליונות.
אנו מקווים כי עשרות המשתתפים במגדים ומאות המאמרים ,ההערות והתגובות
שהתפרסמו עד היום ,תרמו תרומה חשובה ללימוד התנ"ך בדורנו.
כמנהגנו ,נסקור כאן בקצרה את המאמרים הרואים אור בגיליון זה:
י' ראק מנתח את פרק א' בספר בראשית ,ומוצא בו ,על-פי 'שיטת הבחינות' ,שילוב
של שני סיפורי בריאה שלכל אחד מהם משמעות רעיונית ייחודית.
י' בן-נון עוסק בפרקי יצחק בספר בראשית ,ועומד על דמותו של יצחק אבינו ועל
העקדה ,ביחסיו של
ֵ
ערכיה .הכותב דן בלידתו של יצחק ,בקריאת שמו ,במעשה
יצחק עם פלשתים וביחסו לבניו.
י' גרוסמן עורך השוואה ספרותית בין פרשת העקדה לבין פרשת ברית האגנות.
הכותב מוצא בפרשת ברית האגנות רמיזות רבות לסיפור העקדה ,ומנתח את
משמעותן .הוא סוקר במאמרו פרשיות נוספות במקרא שהעקדה משמשת להן רקע
ותפאורה ספרותיים.
שני מאמרים עוסקים בספרי נביאים .רנ"א רבינוביץ מנתח בפירוט את האגדה
המורכבת על אודות שלמה ואשמדאי הבאה בבבלי גיטין )סח ע"ב( .הכותב טוען
שבסיפור זה מובלע ניתוח ביקורתי נוקב על דמותו של שלמה ,המסתמך גם על
רמזים העולים מן המקרא גופו.
י' רוזנסון מנתח את סיפור עליית יהוא למלוכה )מל"ב ט'-י'( וחושף בו שני קווים
מקבילים :האחד דורש את מעשיו לשבח ,והשני  -דורשם לגנאי .הכותב מבאר את
משמעות כפל המסרים המוסריים.
הר ָכ ִבים שבירמיהו ל"ה ,מזהה על פי מדרשים שונים את
ר' גפני מבאר את פרשיית ֵ
ייחוסם של בני המשפחה ,ודן בפשר איסור שתיית היין שהטיל עליהם אביהם.
לבסוף בוחן הכותב גם את הקשר האישי של ירמיהו לנושא הנדון.
המאמר החותם עוסק בנושא פרשנות המקרא :צ' עוקשי עוסק בביאור המונחים
'פשוטו' ו'משמעו' בפירוש רש"י לתורה ואת שימושם .הכותב מבדיל בין המונחים,
ומבאר את הוראתם.
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הערות ותגובות בעניינים שונים  -במדור הקבוע לכך.
המפתח שבסוף הגיליון ערוך הן על-פי שמות הכותבים והן על-פי סדר המקרא
ונושאיו השונים .אנו תקווה כי יהיה לאבן עזר ללומדים ולמעיינים .בהזדמנות זו
נציין כי המפתח המצוי במערכת מגדים מתעדכן באופן שוטף לאחר הופעת כל
גיליון.
המערכת
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English summaries
This issue, the twenty-fifth, is a milestone for Megadim. Published in an
expanded format, we are celebrating both a semi-jubilee of issues and a decade
of publication. We have added a cumulative index of the twenty-five issues.
We hope that the many participants and articles, as well as the comments and
responses, which have appeared until now, have contributed significantly to the
study of Tanakh in our times.
As usual, we will survey briefly the articles appearing in this issue.
Y. Rock analyzes the first chapter of Bereishit, and discovers, using the
"method of aspects" (behinot), a fusion of two creation stories, each of which
has distinct conceptual significance.
Y. Bin-Nun discusses the Yitzhak stories in Bereishit, and analyzes the
character of Yitzhak and his values. The author discusses the birth of Yitzhak,
his naming, the binding of Yitzhak, the relation of Yitzhak with the Philistines,
and his attitude towards his sons.
Y. Grossman presents a literary comparison of the Binding of Yitzchak
and the Covenant of the Basins. The author discovers numerous references in
the Covenant of the Basins to the story of the Binding, and analyzes their
significance. He reviews several other chapters in Tanakh where the Binding
serves as a literary background.
Two articles are devoted to the Prophets. Rav N.E. Rabinovitch
exhaustively analyzes the complicated midrash about Shelomo and Ashmedei
quoted in Gittin (68b). He argues that the story contains a sharply critical
analysis of Shelomo, partly based on hints within the Biblical account itself.
Y. Rozenson analyzes the account of Yehu's ascent to the throne (II Kings
9-10) and uncovers two parallel lines of thought: one views his actions
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positively, and the other negatively. The author explains the meaning of mixed
moral messages.
R. Gafni explains the story of the Rekhabites (Jer. 35). Based on various
midrashim, he traces the origins of the family and explicates the prohibition on
wine imposed by their father. Finally, he considers the personal relationship of
Yirmiyahu to this topic.
The final article discusses Biblical exegesis. Tz. Okashi discusses the
terms "peshuto" and "kemashma'o" in Rashi's commentary. He distinguishes
between the two terms and clarifies their meaning.
Comments and Responses on various subjects appear in a separate section.
The index at the end of the volume is arranged both by author and by
subject and verse. We hope that it will be a useful tool for scholars and
students. We would like to take this opportunity to mention that the index
found in the editorial office is updated after each issue.
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