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יעקבסון יורם יו״ר הופמן, יאיר
פלורנטין משה גוברין נורית

אד( ר) עז רוזן טובה גרינשטיין אלי
ריינר אלחנן זינגר איתמר

— ראשון ספר
— שני ספר
— שלישי ספר

־־־ רביעי ספר
— חמישי ספר
— שישי ספר
— שביעי ספר
— שמיני ספר
— תשיעי ספר
־־ עשירי ספר
— אחד־עשר ספר
— שנים־עשר ספר

— ספרשלושה־עשר
־־ ארבעה־עשר ספר

— חמישה־עשר ספר

- קהיר, גניזת חקרי ם ״ ש  1980ת
- במקרא, עיונים ב ״ מ ש  1982ת

 ובפרשנות חז״ל בלשון התלמוד, בספרות מחקרים
ג- המקרא, '  1983תשמ׳
- היהדות, במדעי מחקרים ו ״ מ ש  1986ת
- עברית, בספרות מחקרים ו ״ מ ש  1986ת
- ובערבית, בעברית מהקרים ח ״ מ ש  1988ת
־ היהדות, במדעי מחקרים ״א שנ  1991 ת
 1992תשנ"ב־ עזרא, אבן אברהם של ביצירתו מחקרים
ה- העברית, בלשון מחקרים ״ שנ  1995ת
- היהדות, במדעי מחקרים ו ״ שנ  1996ת
- האגדה, במדרשי מחקרים ו ״ שנ  1996ת
 ההלניסטית־רומית, בתקופה היהודית התפוצה
- ״ז 1996תשנ

_ ישראל, ובמחשבת בהלכה ומשפחה אישות _ ז " נ ש 1ת 9 9 7 

 הביניים, מימי הערבית־היהודית בתרבות מפגשים
- ח ״ נ ש 1998ת

ט- שנה, מאה לאחר הגניזה חקר ״ שנ 1999ת

©
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ירושלים בע״מ, גרפית בדפוס ונדפס סודר



 רוזנברג חיים ע״ש היהדות למדעי הספר בית של מחקרים קובץ
 אנטין וסאלי לסטר ע״ש הרוח למדעי הפקולטה

ז״ל דורף משה ע״ש הקרן בסיוע לאור יוצא

דורף משה

 בתשרי בי׳ לעולמו והלך (2.6.1907) תרפ״ז בסיוון בכ׳ בפולניה נולד דורף משה
(.5.10.1987) תשמ״ח

 יהלומים. לעיבוד מפעל אחיו עם הקים ושם לבלגיה היגר בצעירותו
 וטיפח. שהקים התעשייתי במפעל התממשו והן והעשייה היזמה יחדיו חברו באישיותו

 הדעת להרחבת בלתי־נדלה וצימאון רוחנית ועצמה עושר אישיותו את אפיינו בבד בד
היהדות. מורשת במקורות

 היהדות מדעי שעניינם ובכינוסים לימוד בחוגי פעילה השתתפות השתתף דורף משה
 היהודית ובחברה בישראל המקרא לחקר בחברה חבר והיה המקרא חקר ובמיוחד
לתנ״ך. העולמית

 ומגוונים רבים למוסדות רחב־לב ונדבן מסור משפחה איש הבריות, על וחביב אהוב
בישראל.

 משתכחין ולא דאבדין על חבל
לזכרו נפש זו תעודה תהא־נא





העניינים תוכן

מקרא

הקדמה
גרינשטייץ )אד( אליעזר

 החכמה ספרות בראי מאוגרית כרת עלילת

מונדשיין אהרן
 לתורה ורשב״ם ראב״ע של פירושיהם שבין היחס לשאלת
מחודשת בחינה

פולק פרנק
 לאפיון ניסיון המקרא: בסיפורי והדו־שיח המספר לשון

סגנוני

ומדרש הלבה תלמוד,

אילן נחס
 עיון יצטרך״: לא אחר לספר בידו, הספר זה אשר ״האיש
מטולדו ישראלי ישראל לד׳ זמניות״ ״מצוות בספר

ארליך אורי
 והאגדה המדרש של היוצר בית בבחינת נוסף פרק

גרינפלד יצחק
צברה אבא בנוסח הכוהן ברכת

 הנשקה דוד
אחרים של חמץ



חה ד״ר עמנואל שמ
 מוורמייזא אלעזר ר׳ של ההלכתיים חיבוריו

צור אורי
הבבלי בסוגיות המשולש המבנה על

ישראל עם של היסטוריה

אפרון יהושע

 הסוגיות, שרטוטי :ואפוקליפטיקה הנצרות ראשית
והמתודולוגיה העיקריות התזות

ארדר יורם

 ד-ה( כר, סיני)שמות בהר הברית״ ״מזבח
הקדומה הקראית בפרשנות

ברקת אלינער

 ולאבינף לעניף לאחיף את־ידף תפתח ופתח
הגניזה מן לעזרה בקשה מכתבי

ישראלי עדנה

"Ego Salathiel Qui et Ezras"

ניר רבקה

ברוך״ של הסורית ב״אפוקליפסה הנוצריים הסקרמנטים

העברית הלשון

255

277

315

359

391

421

ד ת ו י ל ע

477 העברי)שומרוני(־ערבי? המילון — ״המליץ״ מחבר מיהו



כהן א׳ חיים
 :התנאים בלשון ת׳ בתחילית שמות

תפולה תפעלת, תפעלת, המשקלים

רפן חוה
 המתממשים רהאמצעי׳ המצב׳ ׳מעורר הפעולה׳, ׳מבצע

ב+צ״ש מן+צ״ש, על־ידי+צ״ש, היחס צירופי באמצעות

ישראל ומחשבת ספרות

בן־שלום מנחם
 כשר מבשר באה הגלות כל

מרוז רונית
 ידוע בלתי זוהרי פירוש — יחזקאל מרכבת

ערפלי בעז
 בשלושה השוואתי עיון שדות״: ל״תחנת נתיבות״ מ״בית
אלתרמן נתן של משולש ובשיר שלונסקי אברהם של שירים

שמיר זיוה
 לגווילי השיקספירי הקוורטו בין — לילה״ ״בואה,

 ביאליק של בשירו ותמורה חידוש העברי הספר
הספרים״ ארון ״לפני

שפירא אברהם
 העשרים: במאה היהודית במחשבה כוליות מערכות

למושפעות ודמיון הקבלה בין — וגורדון בובר
ר

באנגלית תקצירים

509

529

567

617

655

697

XI





הקדמה

 מדעי של השונים בתחומים מחקרים כונסו ״תעודה״ של זה כפול בכרך
 ישראל, עם של היסטוריה מדרש, הלכה, תלמוד, ופרשנותו, מקרא היהדות:

 ודרך בכרך המאמרים תוכן ישראל. ומחשבת העברית הספרות העברית, הלשון
 למדעי הספר בית של קיומו בבסיס העומדת התפיסה את הולמים עריכתו

 של המהותית לכידותם את מבטאת המחקרים של התחומיות רב היהדות:
 המחקר תחומי פי על המאמרים שמיון בעוד למקצועותיהם, היהדות מדעי

 קפדנות של השילוב ומקצוע. מקצוע כל של המיוחד באופי ההכרה את מבטא
 על היהדות מדעי את שמעמיד הוא וכוללת מקפת ראייה עם דיסציפלינרית

והתרבות. החברה הרוח, מדעי של יותר הרחבות המסגרות בתוך ייחודם
 וחמש אלפים משלשלת למעלה של זמן תקופת משקפים בקובץ המחקרים

 לעם, ישראל היות בטרם הספירה, לפני עשרה השבע המאה למן שנים, מאות
 והזמן הביניים ימי התלמוד, תקופת השני, הבית ימי המקרא, תקופת דרך

 במפגשה היהודית התרבות של לרב)גוניות ראי אף הם אלה. ימינו עד החדש,
 ספרות — ובתוכה ממנה לידה, שצמחו אחרים ותרבות מחשבה זרמי עם

 ביטוי אף נותן שלפנינו הקובץ השומרונים. הקראים, הקדומה, הנצרות אוגרית,
 של העברית המקראית, העברית — לתקופותיה העברית של השונים לגווניה

 בא היהודי שהעולם הרבות הלשונות מן לחלק וכן זמננו, בת והעברית חז״ל
וערבית. לטינית יוונית, ארמית, — הדורות לאורך במגע עמהן

 ותלמידיהם, מורים ביניהם וצעירים, וותיקים חוקרים הם המאמרים כותבי
 מפרי תרומתם על ראשונה תודה מגיעה להם אומר. יביע לדור דור בחינת

 דורף משה ע״ש הקרן למנהלי תעודה, מערכת לחברי גם תודתי מחקריהם.
 התקצירים עריכת על לרנר מ״ב לפרופ׳ לאור, הכרך בהוצאת תמיכתם על ז״ל

 ביה״ס מזכיר שפיגל, גדעון למר אמיתי, בן אברהם הלשוני לעורך באנגלית,
 דפוס ולעובדי חן שמעון למר שלביו, בכל הספר את שליווה היהדות, למדעי

 בערוגועת כאן להלך הקורא ביד שניתנה לאפשרות חלקם את שתרמו ׳גרפית׳,
.,זה כדך נאה ׳מה ממשנתו: להפסיק מבלי ולומר, היהדות

ךתשס״א בשבט ט״ו ר עו ה


