תקצירימ
בנימינ גזונדהייט
מצרה לרווחה – פרשנות הקשרית באופ מזמורימ כ"ה-ל"ד
'הפרשנות ההקשרית' היא גישה מדעית חדשה המזהה מ רימ ב פר תהילימ מתוכ
התבוננות ב מיכות בינ פרקימ ובמבנה של או פי המזמורימ ושל ה פר כולו .המאמר
מדגימ את השיטה באו פ המזמורימ כ״ה-ל״ד ,שבנוי במבנה קונצנטרי :מזמורימ כ״ה
ול״ד דומימ מבחינה עניינית ולשונית ומהווימ מ גרת פרותית ותוכנית לאו פ כולו,
הערוכ ב ימנ 'מצרה לרווחה' .במזמור כ״ט שבמרכז היחידה קיימת ימטריה פנימית
– המשורר פונה לה' וזוכה לברכתו מ'היכל ה' ' .לפניו מופיעימ מזמורימ כ"ו-כ"ח,
המתארימ את החיפוש ואת הדרכ לקראת מפגש זה ,ולאחריו מופיעימ מזמורימ
ל'-ל"ג ,המתארימ את הברכה שיוצאת ממפגש זה וכוללימ מקבילות ענייניות
ולשוניות לפרקימ העו קימ בחיפוש שקדמ לו .מקבילות ענייניות ולשוניות לאורכ
המזמורימ ה מוכימ יוצרות ִ י ֵּפר ) (narrativeפרותי ודתי לאורכ כל האו פ.
נאוה כהנ
תהילימ צ"ב – מבנה ומשמעות
מזמור צ"ב עו ק בשאלת הצדק האלוהי .עיונ ברצפ הרעיוני של המזמור מעלה קושי:
בעל המזמור פותח בשבח ההודאה לה' )ב-ד( ,ובשבח מעשי ה' ועומק מחשבותיו
)ה-ז( .חלקו העיקרי של המזמור כולל פ וקי הגות ומחשבה ב וגיית הגמול .בעל
המזמור מתאר את כמישתמ ה ופית של הרשעימ )ח-י( אל מול פריחתמ של הצדיקימ
)יג-טו( ,וחותמ באמירה המבטאת את צדקת ה' )טז( .במרכזמ של פ וקי ההגות,
בקטע שבינ תיאור הרשעימ לתיאור הצדיקימ ,מופיעימ שני פ וקימ המתארימ את
הצלתו הנִ ית של בעל המזמור מידי אויביו )יא-יב( .לשמ מה בחר בעל המזמור לשבצ
במרכזמ של פ וקי ההגות שיר הלל אישי על הצלתו מיד אויביו? המאמר מציע קריאה
אשר תחשופ ארבעה צירי ניגוד השוזרימ את שלל הדימויימ והתיאורימ המופיעימ
במזמור .קריאה זו תצביע על הקשר ההדוק בינ שיר ההלל האישי ובינ וגיית הצדק
האלוהי ותבהיר את תפקידמ ה פרותי המרכזי במזמור זה.
מרימ וייטמנ
הדי פרשנותו של רבי יהודה החיד בכתבי תלמידיו – המשכ מול צמצומ
הדפ ת פר פירושי התורה של רבי יהודה הח יד בשנת תשל"ה גרמה ל ערה
ולקריאה להחרימ את ה פר או לצנזרו ,משומ שנאמר בו שכמה מפ וקי התורה נכתבו
על ידי יהושע או על ידי אנשי כנ ת הגדולה .הטענה הייתה שפירושימ אלו זויפו
מגדימ נה )ני נ תשע"ד(
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והוכנ ו לתוכ פירושי רבי יהודה הח יד כדי להטעות ולהכשיל את הקוראימ .לאחר
ניתוח מפורט של הפירושימ השנויימ במחלוקת ושל מאפייני המחלוקת ,מתייח
המאמר לנושא מזווית אחרת ובודק האומנמ הייתה פרשנות זו חריגה בתקופתו של
רבי יהודה הח יד .ואכנ ,נמצאימ הדימ לפרשנות זו גמ בקרב תלמידיו וממשיכי תורתו
של רבי יהודה הח יד באשכנז .ממצא זה מערער במידה רבה את החשד שפירושיו אלו
של רבי יהודה הח יד אינמ מקוריימ .בחלקו האחרונ של המאמר מוצעימ כמה כיוונימ
ליישוב פרשנות זו עמ האמונה בתורה מנ השמימ.
אפרימ חמיאל
שד"ל והרמב"מ" :לקבל האמת ממי שיאמרה"
למאמר זה ארבעה חלקימ :בחלק הראשונ מופיע תיאור הי טורי מפורט של פולמו
הרמב"מ שבו פתח שד"ל ב – 1837-טיעוניו החריפימ של שד"ל נגד חלקימ בשיטתו
העיונית של הרמב"מ ,התגובות הנדהמות והכוע ות של חכמי גליציה לדבריו
ותשובותיו של שד"ל לטענותיהמ; בחלק השני נמנימ פירושי שד"ל למקרא שבהמ הוא
מציע את פרשנות הרמב"מ למקראות תוכ נקיבה בשמו ומצוינ אמ דחה אותמ או
קיבלמ; בחלק השלישי מוצגימ שבעה נושאימ עיוניימ שמעלה שד"ל בכתביו
ובפירושו ,שבהמ עמדתו קרובה לזו של הרמב"מ אכ הוא נמנע מלציינ קרבה זו; בחלק
הרביעי מנ ה המאמר לענות על השאלה שהוצגה ב ופ החלק השני – מדוע נמנע
שד"ל בכמה נושאימ מציונ שמו של הרמב"מ כשותפ לדעתו ,אפ שהוא נושא בגאווה
את העיקרונ הרמב"מי "לקבל האמת ממי שיאמרה".
אשר גרו ברג
"הנחל השוטפ בתוכ הארצ" )דה"ב ל"ב ,ד( ו"מוצא מימי גיחונ העליונ" )שמ ,ל( –
פשוטו של מקרא על פי טעמי המקרא והממצא הארכאולוגי
המאמר מבאר את הפ וקימ האמורימ ואת זיקתמ לממצא הארכאולוגי ולראליה
המ תברת .בגלל החשש ממצור אשורי תמ חזקיהו את "הנחל השוטפ בתוכ הארצ"
)דה"ב ל"ב ,ד( .על פי טעמי המקרא לא תמ חזקיהו 'נחל שוטפ' אלא נחל תת-קרקעי,
שהוא החלק הצפוני של תעלת השילוח )תעלה  ,(IIשאורכו כ 190-מ' .חזקיהו היטה
הברכה התחתונה" שבדרומ העיר )ישעיהו כ"ב ,ט(
את המימ שזרמו לנחל קדרונ אל " ֵ
על ידי חציבת המנהרה של החלק הדרומי של תעלת השילוח.
חזקיהו תמ גמ את "מוצא מימי גיחונ העליונ" והזרימ את המימ לעיר דוד )דה"ב
ל"ב ,ל( .על פי טעמי המקרא חזקיהו תמ את היציאה העליונה של המימ אל תעלת
השילוח והזרימ את המימ לעיר דוד דרכ 'המוצא התחתונ' המוביל לפיר וורנ והמנהרה
שחצב מקרבת פיר וורנ אל דרומ העיר ,היא נקבת השילוח – נקבת חזקיהו .מפעל מימ
זה לא הושלמ קודמ למצור נחריב אלא רק לאחר מפלתו.
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מיכה קליינ ואברהמ פרנק
המחקר הפליאו-גאוגרפי כעזר להבנת תחומי נחלת שבט זבולונ
כל המעיינ במפת ארצ ישראל יראה כי האזור שבינ מפרצ חיפה לבינ מפרצ עכו נקרא
בשמ 'עמק זבולונ' .הגדרה זו נבעה ככל הנראה מברכות יעקב ומשה לשבט זבולונ.
"זבולנ לחופ ימימ ישּכ$נ והוא לחופ אני$ת וירכתו על ציד$נ" )בראשית מ"ט,
ֻ
יעקב בירכ:
וש ֻפני טמוני חול" )דברימ ל"ג ,יט( .ברמ ,עיונ
יג(; ומשה בירכמ" :כי שפע ימימ יינָ קו ְ
בתיאור הגאוגרפי של הגבול המערבי של נחלת שבט זבולונ ביהושע י"ט מעלה,
שנחלת השבט אינה גובלת בימ ,אלא שנקודות יישוב כגונ "חנתונ" ומקומ גאוגרפי
כמו "גיא יפתח אל" קרובימ מאוד לאזור הקרוי היומ 'עמק זבולונ' .תיאור זה עומד
לכאורה ב תירה לברכותיהמ של יעקב ומשה.
במאמר הועלו שתי אפשרויות לפתרונ הבעיה :האחת ,שיטתמ של ר' אשתורי
הפרחי והגר"א ,כי בתוכ נחלת אשר ,הנמשכת מהכרמל ועד לאזור צידונ רבה ,עברה
רצועת יבשה המחברת בינ נחלת זבולונ לימ; האפשרות השנייה מנצלת את המחקר
הפליאו-גאוגרפי העו ק בשחזור נופי העבר .מחקר זה מרחיק את מקומ השפכ של
נחל הקישונ לימ בעבר הרחוק עד לאזור יגור של ימינו .לפי זה יכול היה שבט זבולונ
להשיט את פינותיו במעלה א טואר הקישונ עד ליבשה שהייתה באזור יגור .בככ
מציע המאמר פתרונ חשוב לבעיית הגבול המערבי של נחלת זבולונ וקשריו אל הימ,
שהתלבטו בה לא מעט.
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