ב"ה
בפתח הגיליון נסקור בקצרה את המאמרים הרואים בו אור:
בחמשת המאמרים הראשונים ,ישנו עיסוק ,באופנים שונים ,בתופעת ההרמז
)= אלוזיה(.
י' פיינטוך עוסק בשתי סוגיות :בנאומו של יהודה אל יעקב טרם שליחת בנימין
בהשוואה אל נאום יעקב אל לבן במפגשם אחרי הבריחה; ובמספר סצנות מתוך
מגילת אסתר והשוואתן אל סיפור אחאב בכרם נבות .הכותב רואה בשתי סוגיות
השוואה אלה ,דוגמות לשימוש רחב ועמוק יותר מן הרגיל בהרמז )= אלוזיה(
כאמצעי ספרותי.
ע' דרשוביץ דן בדברי יעקב אל שמעון ולוי "שמעון ולוי אחים ."...אף הוא מנתח
את דברי יעקב תוך שימת לב לתופעת ההרמז ,ורואה את יעקב מרמז לשלושה
סיפורי ענישה קולקטיבית קודמים :המבול ,מגדל בבל וסדום .בהתאם לכך מבאר
הכותב את עיקר ביקורתו של יעקב על בניו.
ח' יחיאלי שואל על דבר טעם עריכת לחם הפנים במשכן .הוא סוקר דעות
מפרשים ישנים וחדשים ,ומוצא שאין ביאורם מספק .המחבר ,לשיטתו ,מצביע על
מערכת קשרי הרמז בין לוחות הברית שבארון לבין לחם הפנים שעל השולחן,
ולדעתו השולחן מסמל את מימושה של הברית ,בעריכתו המשותפת לשני צדדי
הברית  -הקב"ה וישראל.
ת' גרנות וי' קמיל עוסקים במערכת הזיקות וההרמזים בין סיפור ההתגלות
למשה שלאחר חטא העגל לבין סיפור ההתגלות לאברהם בפתח האוהל ובשורת
הולדת יצחק .התכלית העיקרית של זיקות הדדיות אלהִ ,הנה להשוות את משה
ואברהם במעמדם כאבות האומה .על רקע זאת בוחנים הכותבים גם את סיפור
ההתגלות לגדעון.
ג' אלדד חושף מערכת קשרים והרמזים בין נאום משה המסכם את שנות נדודי
המדבר לקראת סיום התורה לאחר ברית מואב "אתם ראיתם את כל אשר עשה ה'
לעיניכם "...לבין פרשות מעמד הר סיני .הכותב סבור ,שמשמעותה של מערכת
קשרים זו ,היא שארבעים שנות המדבר מהוות העמקה והפנמה יומיומית של מעמד
הר סיני .בכך מוסיף משה רובד נוסף של משמעות לשנות הנדודים ,מעֵ בר למשמעות
הפשוטה של עונש על חטא המרגלים.
א' גייגר עוסק בפרשת חובב והדו-שיח עם משה .המחבר חושף בדברי חובב
חששות בדבר יכולת העם לנצח את עמי כנען ,ובכך מהווה הפרשה ,לדעתו ,הקדמה
לפרשת המרגלים ,הן בנוגע לחששות שחובב מבטא ,הן בדברי משה אליו.
נ' קלאוס מנתח את מזמור ס"ז בתהילים ניתוח מבני ,וחושף בו מבנה קדקודי,
כלומר מבנה כיאסטי מפותח ונרחב יותר .לדעתו ,הנושא המרכזי של המזמור מצוי

במשפט המרכזי שבו" ,כי תשפֹ ט עמים מישור" .בניתוחו זה הולך הכותב בדרך שונה
ממה שהלכו בה חוקרים קודמים.
בסיום הגיליון הערה של י' ברזלי על מאמרו של י' רוזנסון אשר עסק בתחילת
ספר מלכים )נתפרסם במגדים לט(.
המערכת
לידיעת קוראינו
באתר מגדים באינטרנט )הפועל במסגרת האתר של מכללת יעקב הרצוג -
 (www.herzog.ac.ilניתן למצוא מאמרים שונים בגרסה מלאה ,וכן מפתחות על פי
שמות הכותבים ועל פי סדר המקרא ,המתעדכנים באופן שוטף .קובץ המפתחות
ניתן להורדה כקובץ .word

