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מגוו נושאי בה עוסקת החוברת החמש עשרה של  ¯˙‡ ÏÚמשקפי את טבעו
ורבגוניותו של כתב העת.
צמד המאמרי הראשו עוסק בראליה מקראית.
במאמר הפותח מציע פרופ' זֹהר עמר זיהויי מחודשי לָל ,לצבי וליחמור
הנזכרי במקרא ,מתו ניתוח הטקסט המקראי מבחינה פילולוגית וניתוח הממצא
הארכאוזואולוגי.
ד"ר יצחק מייטליס מציע כי המזבח שנחש בשנות השבעי בתל שבע שימש
מרכז פולחני אלילי על הדר בי חברו לבאר שבע ,ומציע לראות בו את מושא אחת
מתוכחותיו של הנביא עמוס .אול בניגוד לחופר האתר יוחנ אהרוני ,שטע לגניזה
מסודרת של אבני המזבח ,טוע המחבר מתו ניתוח הממצא להריסה ולביטול של
המזבח בשלהי ימי הבית הראשו.
מאמרו של ד"ר דני שיאו עוסק ג הוא בארכאולוגיה אול מהאספקט
הנומיסמטי .המחבר מציע לראות במטבעות שנחשפו בגמלא עדות לקדמותו של
היישוב היהודי בגליל כבר בראשית ימיה של המדינה החשמונאית ואולי א קוד
לכ.
בראליה תלמודית הקשורה ליישוב היהודי בגליל אחרי ימי מרד בר!כוכבא עוסק
מאמר של יגאל טפר ויות טפר .המחברי בוחני את חדירתו של גידול החרדל
לגליל וקושרי בי התייחסות לגידול חרדל בספרות חכמי לבי מתקני שנמצאו
בקרבת חוקוק שממערב לכינרת.
בסוגיות הלכתיות הקשורות לגידול ולליקוט דגני ובאופ שבו הבי הרמב"
סוגיות אלו ,עוסק מאמרו של הרב ד"ר דרור פיקסלר .המחבר איז וחיקר את דברי
הרמב" בסוגיית 'מגלגלי בטופח' ע שאר ההתייחסויות לטופח במשנה ובכ
הסביר את האופ שבו הסביר הרמב" את מחלוקת התנאי במסכת פאה.
יצחק חמיטובסקי מנתח את המסורת הפולמוסית של חכמי נגד השומרוני
והר גריזי שהשתמרה בתלמוד הירושלמי ובבראשית רבה .המחבר רואה במדרש זה
פולמוס של חכמי כנגד הר גריזי והעלייה אליו ,על רקע התעצמות העלייה לרגל
הנוצרית והשומרונית והמציאות הכואבת של חורב והיחלשות העלייה היהודית
לרגל לירושלי.
הרב ד"ר אברה אופיר שמש מציע לזהות את 'הגנבא דסתר' שבתשובת רב האי
גאו ע חומר רפואי שהופק מאשכי הבונה או מאשכי הלוטרה .חומר זה שימש
למעלה מאל שני כחומר רפואי מבוקש ,הופק מבעל חיי שאינו טהור ולכ נדונה
בספרות ההלכתית שאלת כשרותו או אכילתו בפסח.

את החוברת חות מאמרו של ראוב גפני הד בקבריה החריגי של האדמו"ר
מגור 'האמרי אמת' ובנו בחצר הישיבה שבקרבת שוק מחנה יהודה .המחבר מאיר
את מערכת השיקולי שהובילה לקבורתו של האדמו"ר מגור מהל מלחמת
העצמאות ,בחצר הישיבה אותה הקי לאחר בריחתו מפולי ,בשכונה בלב ירושלי
החדשה .כמו כ ד המחבר בהחלטה המפתיעה לקבור באותו מקו את בנו – 48
שני מאוחר יותר.
בסו הגיליו הדפסנו את נוהלי ההתקנה הנוהגי ב ,¯˙‡ ÏÚובהוצאת 'תבונות'
כולה – לתועלת כותבי המאמרי.
המערכת

