ב"ה ,תשס"ה

נומרולוגיה בראשיתית
מאת :פרופסור מאיר בר-אילן
נומרולוגיה בראשיתית הוא מחקר ראשוני
לספרוּת
באופי הנומרולוגי של התנ"ך :פירוש ִ
ספרוֹת ,שיטה שאינה תלויה
ָ
באמצעות
בשפה כלשהי .הספר מראה שהנומרולוגיה,
התחום בו המספר אינו מבטא רק כמות ,כי
ספר יש משמעות
למ ָ
אם איכות ,היינו ש ִ
סמלית ,משוקעת בספרי התנ"ך בכלל,
ובספר בראשית בפרט ,בצורה עמוקה.
ספרים שונים ,בעיקר ִמ ֵס ֶפר
למעלה מִ 130-מ ָ
בראשית ,מוזכרים ,נדונים ומוסברים .כמו כן
מוסברות תופעות נומרולוגיות אחרות ,וזיקתן
לתחומים מגווניםִ :ספרוּת ,מתמטיקה ,מדע
עתיק ,בלשנות עתיקה וחשיבה קדם-
סוקראטית .הנומרולוגיה מתגלה כאמצעי
לביקורת ספרוּתית ,וכך מתבררים ,חוץ
ממספרים ,ייחודו של בראשית א' ,תפישת
הזמן במקרא ,ועוד.
•

ספרות מקראית ורבנית

לערך  75%מהספר עוסקים בתנ"ך ,והיתר בספרות רבנית )חז"ל ,גאונים ,ראשונים ,מהר"ל,
ועוד( .מתוך עיון בכל תקדימי הפירוש למספרים בספרות הרבנית והמחקרית מתברר שספר
זה אינו עוד ספר בחקר התנ"ך ,כי אם פתיחת שדה-מחקר חדש לחלוטין בחקר המקרא ,כמו
גם במדעי היהדות :נומרולוגיה .בסוף הספר מובאים :מפתח לחוקרים הנזכרים ,מפתח
למספרים הנדונים ותקציר אנגלי.
•

פריצת-דרך

המספרים בתנ"ך בכלל ,ובספר בראשית בפרט ,כפי
ָ
הספר מציג פריצת-דרך בהבנת
שמתברר הדבר באמצעות תקדימי הפרשנות הנומרולוגית לתנ"ך )במיוחד הרבנית ,אך גם
הנוצרית והמודרנית( .אם רצית לדעת מדוע חייתה שרה  127שנה? ,כיצד הלוח העברי
הקדום טבוע ֵ
במי המבול? ,והאם ניתן להבחין בעקבותיו של פיתגורס בחצרות בית ה'?  -הרי
שלך מיועד ספר זה.

מן הביקורות על הספר:
Professor Bar-Ilan is a solitary voyager examining new issues and touching upon areas of
Jewish interest as yet unexplored… His style is fluid, elegant, and thoroughly incisive. I dare
say, it ranks among the very best Hebrew scholarly prose that I have read.
Prof. R. J. Faur, Review of Rabbinic Judaism, 7 (2004), pp. 295-296.
The numerous references to research literature in Hebrew and other languages indicate the
broadest study of those sources.
Prof. Sh. Valler, http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=4331
A useful and thought-provoking study.
Prof. M. Hillmer, Catholic Biblical Quarterly, 67 (2005), pp. 306-308.
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ב"ה ,תשס"ו

נומרולוגיה מקראית
מאת :פרופסור מאיר בר-אילן
הספר נומרולוגיה מקראית ,כמו קודמו,
נומרולוגיה בראשיתית ,הוא מחקר ראשוני
לספרוּת
באופי הנומרולוגי של התנ"ך :פירוש ִ
ספרוֹת .מגמת הספר היא לדון
באמצעות ָ
במשמעות הסמלית של מספרים המשוקעים
בתנ"ך.
בפתיחת הספר מובא 'מבוא לנומרולוגיה',
ובסוף הספר מובאת רשימה ביבליוגראפית
מקיפה בנומרולוגיה ,מפתח לחוקרים
הנזכרים ,מפתח למספרים הנדונים ותקציר
אנגלי.
•

ספרות מקראית ורבנית

מספרים שונים המוזכרים בתנ"ך ,נדונים ומוסברים באופן שיטתי ,ובהם,7 :
ָ
למעלה מ100-
 ,28 ,22 ,11ועוד .כמו כן מוסברות תופעות נומרולוגיות ואסטרולוגיות אחרות ,וזיקתן
לתחומים מגוונים :ספרוּת ,מתמטיקה ,מדע עתיק ,חשיבה קדם-סוקראטית ופולחן דתי.
הנומרולוגיה מתגלה כאמצעי לביקורת ספרותית ,וכך מתבררות תופעות בתחום המשיק
ולספרוּת .עם חשיפתה של החשיבה הפיתגוראית ,בניגוד לעמדת הרמב"ם,
למספרים ִ
ָ
מתבררים מחדש :קדושת הזמן ,המרחב והאדם בתנ"ך באמצעות מספרים סמליים.
•

ארכיטקטורה קדושה – אסטרולוגיה בתנ"ך

אם רצית לדעת מדוע נבנה המשכן על פי המספרים המצוינים בתורה? האם היה בלעם
אסטרולוג? מדוע קרֵבים  70פרים בחג הסוכות )בסדרה יורדת(? מה המשמעות של הפסוק
" 11יום מחורב עד קדש-ברנע"? מדוע מגילת אסתר רוויה במספרים? מי היו הראשונים
שהעניקו לתנ"ך פירוש אסטרולוגי? מהו מקור שמה של בת-שבע? ומה מקור שיטת חישוב
השמות הנערך בידי נומרולוגים מודרניים?  -הרי שלך מיועד ספר זה.
על המחבר:
מאיר בר-אילן )יליד  ,(1951למד ב'נתיב מאיר' ,מרכז הרב ,והמכון הגבוה לתורה שליד אוניברסיטת בר-אילן.
הוא בוגר של אוניברסיטת בר-אילן ומרצה בה במחלקה לתולדות ישראל ובמחלקה לתלמוד .בר-אילן עוסק
בהיסטוריה חברתית ותרבותית של תקופת התלמוד ,ופרסם עד כה כמאה מחקרים בתחומים מגוונים:
היסטוריה יהודית ,מיגדר נשי ,תפילה ,אגדה ,מאגיה ,תנ"ך ,ספרות חיצונית ,קומראן ,ספרות ההיכלות ,הפיוט
הקדום ,יהודי הודו ,תולדות הרפואה בין היהודים ,אסטרונומיה ,אסטרולוגיה ,נומרולוגיה ,ועוד .ספריו הקודמים
הם :סתרי תפילה והיכלות ,רמת-גן תשמ"ז; Some Jewish Women in Antiquity, Atlanta, Georgia:
 ;Scholars Press, 1998.אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ-ישראל בתקופות ההלניסטית-רומית
והביזאנטית )בדפוס(.
מ' בר-אילן הקים אתר אינטרנט ,כבר ב ,1995-בו ניתן למצוא חלק ניכר מפרסומיו ,רשימות ביבליוגראפיות,
מסכת ראש-השנה במהדורה סינופטית ,נתונים גנאולוגיים על משפחתו ,ועוד .כתובתו היא:
E-mail: barilan@mail.biu.ac.il
URL: http://faculty.biu.ac.il/~barilm/
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