ב"ה
בפתח הגיליו נסקור בקצרה את המאמרי הרואי בו אור:
י' אחיטוב מצביע על הקבלה בי שלוש פרשות שמופיעה בה המילה 'ריק' –
בריחת יעקב מבית לב )בראשית ל"א( ,שאילת הכלי ממצרי )שמות ג' ועוד(
ופרשת שילוח עבד )דברי ט"ו( .לטעמו ,המקרא תופס את יעקב אבינו כעבד העברי
הראשו ,והוא עומד על משמעות הדבר.
דיו בלקסיקולוגיה מקראית – במאמרו של א' שרייבר .המחבר ד בהוראתה
המדויקת של המילה 'אסו' ,הבאה במקרא בסיפור ירידת בנימי מצרימה ,ובדי נוג
אישה הרה בפרשת משפטי .הכותב סוקר מילוני ותרגומי ,ומציע את פירושו
למילה.
ז' וייטמ ד בפרשה הקשה של חזרת משה מצרימה ואירועי המלו )שמות ד',
יחכו( .המחבר מציע את שיטתו שיסודותיה בנויי בעיקר על פירושי רשב" ושד"ל.
צ' ארלי עור השוואה מפורטת בי תיאורי מעמד הר סיני בספר שמות לבי
תיאורו בספר דברי .לדעתו ,לכל אחד מ התיאורי הנבדלי מגמה שונה; ממגמות
שונות אלה נגזר א תיאור שונה של חטא העגל בכל אחד מ הספרי.
ושתי תגובות עמנו ,למאמרי שנתפרסמו בגיליונות קודמי:
מ' בישר ד במערכת ההגבלות והקדושות שנהגו בהר סיני בשלבי שוני של
מעמד הר סיני ולאחריו .מתו כ הוא בא לצמצ את תחולתה של 'שיטת הבחינות'
וטוע שאי ליישמה באופ טוטלי בכל פרשה שביקורת המקרא ביקשה לחלקה
ל'מקורות' שוני.
ובנושא התרגומי ,כ' כה מוסי נדב לדיו בשאלה א תרג אונקלוס את
ברכת כוהני; זאת לאור עדותו של רלב"ג בפירושו.
שלוש רשימות עמנו במדור 'ביקורת ספרי' ,וכול נוגעות לאותו הספר:
לפני שני ספורות פרס א' סימו את ספרו ·˜˘ ˘˙ÂÏ‡˘ – Â‰Ù„¯Â ÌÂÏ
 .‰Ú˘‰ ˙ÂÏ‡˘ ¯Â‡· ‡¯˜Ó‰ ,‡¯˜Ó‰ ¯Â‡· ‰Ú˘‰בגיליו הנוכחי סוקר תלמידו ב'
אלסטר את הספר ,וד בהיבטי של פשט ודרש ,ערכי ומוסר ,עבר והווה ,וא
בהיבטי בעלי אופי פוליטי; הכותב מרחיב את הדיו בנוגע לשאלות של אמונה
דתית ומחקר מדעי .י' מד מבקר את עמדתו של א' סימו בנוגע להיסטוריות של
המקרא ומסתייג ממנה ,ומחבר הספר מגיב על הדברי ומבהיר את עמדתו.
בסו הגיליו הדפסנו את נוהלי ההתקנה הנוהגי ב ,ÌÈ„‚Óובהוצאת 'תבונות'
כולה – לתועלת כותבי המאמרי.
לקראת הופעת גיליו זה החליטה מועצת תבונות לבחור מחדש את מועצת
המערכת של  .ÌÈ„‚Óאנו מקדמי בברכה את ד"ר יונת גרוסמ ,ד"ר יהונת יעקבס
והרב ד"ר אליהו עסיס ,שהצטרפו למערכת ,ומאחלי לה שישכילו לתרו לה
מידיעותיה ומניסיונ .כמו כ אנו מודי לד"ר שמואל ויגודה ,ד"ר מרדכי סבתו

וד"ר עזרא קהלני על השני הרבות ששימשו במערכת  ÌÈ„‚Óועל תרומת לכתב
העת.
המערכת
לידיעת קוראינו
באתר  ÌÈ„‚Óבאינטרנט )הפועל במסגרת האתר של מכללת יעקב 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

