ב"ה
הגיליו שלפנינו – המופיע במתכונת מיוחדת – הוא גיליו החמישי של ,ÌÈ„‚Ó
גיליו היובל.
לפני כעשרי ושלוש שנה – בחודש ניס תשמ"ו – יצא הגיליו הראשו  ,וכ
כתבנו בפתחו:
בטאו זה פותח במת ביטוי ללומדי ,איש איש בדרכו ,על פי דר עיונו ,בפני
המיוחדות לו [...] .הענקנו לבטאו את הש 'מגדי' על פי הפסוק בשיר השירי ז',
יד' :הדודאי נתנו ריח ,ועל פתחינו כל מגדי ,חדשי ג ישני ,דודי צפנתי ל' ][...
תפילתנו ,כי פירות עיו חדשי ג ישני יבואו לידי ביטוי בבטאו זה.

כתינוק הנולד לא ידענו טיבו ועתידו של כתב העת .בחלו השני גדל ובגר ,הוכר
ריחו ונודע טבעו ויצא מוניטי שלו .התבוננות על חמישי הגיליונות שיצאו ,תמצא
בה דיוני בקשת רחבה של נושאי ושל דרכי עיו  .דומה שרוחב זה מבטא נאמנה
את דרכיו ונושאי עיסוקו של לימוד התנ" המסורתי המתחדש בדורות האחרוני,
שיש בו מ היש ומ החדש ,בדרכי שונות של מזיגה כטעמו של כל כותב .אנו
תקווה שנזכה להמשי ולהוציא לאור מגוו מאמרי ,ג בתחומי שטר זכו
להתייחסות מספקת ,ובדרכי עיו וחקירה שטר באו על ביטוי כל צורכ.
כל המאמרי המתפרסמי בגיליו היובל הנוכחי ,הנ מפרי עט של מורי
מכללת הרצוג ,ובה חברי המערכת והעורכי בעבר ובהווה .המאמרי עוסקי
בתורה ,בנביאי ובכתובי ,בנושאי כלליי ,במסורה ובפרשנות .בפתח הגיליו
נסקור בקצרה את המאמרי הרואי בו אור:
א' בזק עוסק במשמעות שלושת צמדי החלומות שבסיפורי יוס – חלומותיו
שלו ,חלומות השרי וחלומות פרעה .לדעתו ,עיקר החידוש שבפתרונותיה הוא
בתפיסת מספר האיברי שבחלו )כגו אחד עשר כוכבי ,שלושה שריגי ,שבע
פרות( כמייצגי יחידות זמ  .ולשיטתו ,יוס עצמו הכיר בעיקרו פתרוני זה בתהלי
הדרגתי ,ורק אחרי חלומות השרי נתבררה לו משמעות חלומו שלו .עיקרו פתרוני
נוס שלמד יוס הוא על מקומו של האד בעיצוב המציאות הנגזרת מ החלו,
ושאי החלו גזרה דטרמיניסטית מוחלטת.
י' ב נו ד במאבק הזהות שהיה משה נתו בו מלידתו ועד חזרתו מצרימה
ממדיי  .לדעתו ,משה ראה עצמו כישראלי ,ומטע זה א לא מל את בנו בכורו
במדיי  ,כדי שלא תהא מילתו אלא לש ישראליותו .על רקע זה מבאר המחבר
פרטי בפרשת המפגש ע ה' במלו  :את פשר ההתראה אל פרעה "בני בכרי
ישראל ...הנה אנכי הרג את בנ בכר" ,את טעותו של משה בכ שלא מל ואת דברי
ציפורה אליו.

מ' סבתו בוח את סיפור מלחמת עמלק בשמות י"ז .לטעמו ,בי סיפור ההכנות
למלחמה )פסוקי חי( ובי סיפור המלחמה עצמה )פסוקי יאיג( מתגלע מתח:
סיפור ההכנה מצביע על תכנית הכרעה מידית שיש בה שימוש במטה האלוהי,
ואילו הביצוע מצביע על הכרעה איטית ובעייתית המשקפת ידי בשר וד כבדי.
להבנתו ,בסיפור סמויה ביקורת על משה ,שסבר להשתמש במטה מדעת עצמו ,והיה
בכ חשש לטשטוש ההבדל שבי השליח לשולחו; סיפור הביצוע מעביר את משה
תהלי הכרה במגבלות כוחו ותהלי תיקו בכפיפותו לה' .לאור זאת מבאר הכותב
את פסקת הסיו בפסוקי ידטז ,וכ פרטי נוספי.
י' גרוסמ ד בסדר עריכת של הפרשיות בבמדבר כ"הל"א .בראשה של חטיבה
זו חטא בעל פעור ,ולקראת סופה ההוראה לנקו נקמת בני ישראל מאת המדייני
בעקבות אותו חטא .בתוו שש פרשיות הקוטעות לכאורה את הרצ המתבקש.
המחבר סבור כי שש פרשיות אלה ערוכות בשלושה צמדי ,וכל צמד מבטא את
המתח שבי צו אלוהי ובי יזמה אנושית .מער זה נקשר אל פרשות חטא הבנות
ומלחמת מדיי שג בו מתח בי צו ה' לבי היזמה האנושית ,מתח שהמחבר ד
בלקחיו.
י' מד מעיי עיו מורכב ומפורט בפרשת פילגש בגבעה .המחבר מנסה לברר את
עמדת הכתוב ,הערכתו ושיפוטו ,ביחס לכל אחת מ הדמויות שבסיפור ,את יחסי
הגמול התמוהי שבסיפור ,ואת מקומ התמוה של האורי והתומי .דרכו
הייחודית של המחבר ניכרת במורכבותה ,בהקשבה לפסוקי ,בערנות לדברי חז"ל
בהלכה ובאגדה ,וברגישותו המוסרית והערכית .מאמרו הארו נחלק לארבעה שערי
ובה המחבר מציב דרכי שונות להבנת הפרשה הקשה.
י' יעקבס מנתח ספרותית את תמונת מות ילדו של דוד מבת שבע ,ואת תרומתו
הספרותית והאידאולוגית למער הכללי של סיפור החטא .לדעת המחבר ,חטאו של
דוד מתבטא בשלושה מישורי – פרטי ,לאומי ואלוהי ,ותהלי התשובה והתיקו א
הוא מתבטא בתמונת מות הילד בשלושה מישורי אלה.
א' סמט מנתח את תהילי קכ"ח )"אשרי כל ירא ה' ,("...השיי למזמורי החכמה,
ניתוח מבני צורני .לדעתו ,כבמזמורי רבי ,ג מזמורנו נחלק לשתי מחציות דומות
אור ומקבילות בתוכנ  ,שכל אחת מה בנויה מכמה בתי .המחצית הראשונה
משבחת את אורח חייו של ירא ה' ואילו המחצית השנייה מתארת את ברכת ה'
אליו .לניתוח זה השלכות פרשניות לכל אורכו של המזמור ,מה נקודתיות ומה
כלליות יותר ,ובה ד המחבר.
י' שביב ,בעקבות מחברי קודמי ,שב ועוסק בתופעה הספרותית של דיבור
המוטר בפועל אמירה ונקטע שוב באמצעו בפועל אמירה נוס .המחבר לוקט
דוגמות מספרי בראשית ושמות ,וקובע ,בעקבות מפרשי וחוקרי ,שאי דר אחת
להבנת  ,אלא דרכי מספר ,ובכל מקו ומקו יש לייש את הדר הראויה.

י' עופר לקט מתו כתר אר צובה את כל הערות המסורה הגדולה המכילות
סימני זיכרו לפסוקי הנרמזי ,ס כול שישי ותשע הערות .המחבר ממיי הערות
אלה לסוגיה  ,כראשי תיבות ,כפסוקי המשמשי סימ  ,וכיוצא באלו .המחבר א
מנסה להתחקות על סימניו של המסר אהר ב אשר עצמו ,לעומת סימני שקיבל
מרבותיו.
א' שמאע עוסק בביקורתו המפורסמת של רמב" על אבר בירידתו מצרימה
ובהציגו את שרי כאחותו .לדעת המחבר ,דברי רמב" בפירושו אינ אחידי,
ומשתקפת בה התלבטות קשה בסוגיה הנדונה .לטעמו ,עמדתו הפרשנית של רמב"
בסוגיה זו עברה גלגולי גיבוש ותמורות המתבטאי בחוסר אחידות פנימי זה
בפירושו .ויתר על כ  ,בדבריו המאוחרי של רמב" בדרשת 'תורת ה' תמימה' א
חזר בו מחלק מביקורתו ,ולא תפס את ירידתו מצרימה כמעשה חטא.
בסופו של גיליו זה באי מפתחות לחמישי גיליונות מגדי .המפתחות ערוכי
על פי שמות המחברי ועל פי נושאי.
המערכת
לידיעת קוראינו
באתר  ÌÈ„‚Óבאינטרנט )הפועל במסגרת האתר של מכללת הרצוג –
 (www.herzog.ac.ilנית למצוא מאמרי שוני בגרסה מלאה ,וכ מפתחות על פי
שמות הכותבי ועל פי סדר המקרא ,המתעדכני באופ שוט .קוב המפתחות
נית להורדה כקוב .word

