
בשני החיבורים יחדיו, ומתוך רצון לדון 
בסוגיות כלליות ביחס שבין המשנה 

לתוספתא — נושא שעסקו בו רבות בחקר 
הספרות התלמודית — מתמקד החיבור 

בנוסח המשנה והתוספתא למסכת אחת. 
הספר כולל מהדורות חדשות של מסכת 
כתובות במשנה ובתוספתא ומציע דגם 
חדש של ההדרת שני החיבורים הללו 

במקביל, כדי להמחיש את תלותם 
ההדדית ולהקל על קריאתם הסינופטית.

ראשית הזמן החדש 
בתולדות ארץ ישראל

 תקופת השלטון המצרי
)1831־1840(

 אלי שילר )עורך(
אריאל 209, אייר תשע"ה, 144 עמ'

בשלהי התקופה העות'מאנית השתלטו 
על ארץ ישראל השליטים המצרים 

מוחמד עלי ובנו אברהים פאשה. 
שלטונם בישראל ארך פחות מעשור, 

אך הייתה זו תקופה מכוננת בתולדות 
הארץ, המסמלת את ראשית העת 

החדשה בתולדותיה. התמורות וההישגים 
בתקופה זו הוגבלו אמנם בשל מרידות 

ואי שקט, אך הונחו בה היסודות למשטר 
המתוקן שהתנהל בעשורים האחרונים 

של תקופת השלטון העות'מאני, לפיתוח 
כלכלי של הארץ ולמעורבות דרמטית 
של מעצמות אירופה במתרחש בארץ 
ישראל. היישוב היהודי שהחל לגדול 

בתקופת השלטון המצרי התפתח 
בהדרגה לאחריו, ובארץ הוקמו מוסדות 

בריאות, רווחה וסעד, מוסדות חינוך 
ומבני ציבור, ועוצבה התשתית לפיתוחו 

של היישוב החדש.
החוברת שלפנינו כוללת סקירה נרחבת 

של העורך על התקופה לצד מאמרים 
אחדים פרי עטם של חוקרי התקופה 

המצרי; המרידות השונות שפרצו בארץ, 
רקען ותוצאותיהן; העלייה לרגל לארץ 

ישראל; היחסים ששררו בין השלטון 
המצרי לבין משפחת אבו גוש; ומצב 

 היהודים תחת השלטון המצרי.

הנוגעים לנושאים ספציפיים הקשורים 
בה. היא שופכת אור על מכלול היבטי 

השלטון המצרי בארץ: הסיבות לכיבוש 
המצרי ומאפייניו; חיי הכלכלה והמנהל; 

היחס למיעוטים בארץ; הגיוס לצבא 
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היכל הזמן
גנאולוגיה, כרונולוגיה ונומרולוגיה 

במקרא מהבריאה ועד חנוכת 
מקדש שלמה

 גבריאל זלדין
ראובן מס, תשע"ה, 233 עמ'

העיסוק במובנם של נתוני גיל המיוחסים 
לדמויות בתורה — מ־130 שנות האדם 
הראשון בעת הולדת בנו שת ועד 120 

שנותיו של משה במותו — טרד במהלך 
הדורות פרשנים וחוקרים רבים. אף 

שאחדים מנתוני גיל אלה פורשו בדרכים 
שונות — למשל בהצבעה על 365 שנות 

חיי חנוך, השביעי ברשימת אבות 
האנושות, כעומדות בזיקה למניין ימי 
השנה השמשית — נותר מכלול נתוני 

הגילים במקרא בלתי מובן. הספר ‘היכל 
הזמן' מבקש לחשוף עקרונות הקבועים 

בבסיס מבנה נתוני הגיל המקראיים, 
ומציע הסבר מתמטי ורעיוני אחדותי 

לכלל הנתונים הללו. 

 מכתבים פילוסופיים
על דוגמטיזם וביקורתיות

 פרידריך וילהלם יוזף שלינג
 מגרמנית: עמית קרביץ

מאגנס, תשע"ה, 116 עמ'

פרידריך וילהלם יוזף שלינג )1775־1854( 
נחשב לאחד מגדולי הפילוסופים 

 תליון הזהב של
דונה גרציה

מיכל אהרוני רגב
גוונים, תשע"ה, 382 עמ'

דונה גרציה־חנה נשיא נולדה ב־1510 
בליסבון כביאטריס דה לונה מיקז, 

בת למשפחה יהודית שנאנסה על ידי 
השלטונות הפורטוגזיים להמיר את 
דתה בעל כורחה. בילדותה נחשפה 

לסוד יהדותה, ובנעוריה נישאה 
לפרנסיסקו מנדס, איל הון ובן משפחה 

שהיה מבוגר ממנה בשנים רבות. 
התאלמנותה בגיל צעיר העניקה לה 

מידה רבה של עצמאות כלכלית, 
וכעבור שנים אחדות מצאה עצמה 
בראש רשת כלכלית מסועפת של 

סחר בתבלינים, בנקאות ובתי דפוס. 
לצד סכסוכים משפחתיים ומשפטים 
רוויי יצרים על רכוש וירושה, ולצד 

בריחתה ממדינה למדינה מאימת 
האינקוויזיציה, ניצלה את מעמדה 

ואת רכושה לפעילות למען בני 
עמה — להגנה על אנוסים, לפדיון 

שבויים, לבניית בתי כנסת ובתי 
מדרש, להדפסת ספרי קודש, לפעילות 

פילנתרופית ענפה ולבסוף לניסיון 
שהקדים את הציונות בשנים רבות — 

ליישב יהודים בעיר טבריה. סיפור 
חייה המרתק, שהגיע לקצו ב־1569, 

נפרס בפני הקורא ברומן רחב יריעה 
המבוסס על תחקיר היסטורי מעמיק.

הגרמנים שלאחר קאנט. בחיבוריו 
המוקדמים, שהטקסט שלפנינו הוא אחד 

החשובים שבהם, הוא הניח תשתית 
פילוסופית ששמה לה למטרה להתגבר 

על הדיכוטומיות המרובות המצויות 
בשיטתו של קאנט. בעשרת המכתבים 

הפילוסופיים על דוגמטיזם וביקורתיות 
הוא מנסח את קווי המתאר של האתגר 

הפילוסופי הגדול של האידאליזם 
הגרמני: מיזוג בין הפילוסופיה הדוגמטית 

של שפינוזה לזו הביקורתית של קאנט. 
באמצעות אימוץ מוטיבים מרכזיים 
משיטת שפינוזה הוא מבקש להתיר 

את המתח שבין יסודות האתיקה 
הקאנטיאנית לבין התאולוגיה הרציונלית 

הקאנטיאנית, שגילומה המזוקק ביותר 
הוא ההוכחה המוסרית לקיום הא־ל. זהו 

תרגום ראשון של הספר לעברית והוא 
כולל מבוא והערות של המתרגם.

 גרסת יוספוס
למגילת אסתר

מקורותיה, כוונותיה וסגולותיה
 דוד לוריא

רסלינג, 2015, 222 עמ'

בסוף המאה הראשונה, בעודו יושב 
ברומא, חיבר ההיסטוריון יוסף בן 

מתתיהו — יוספוס פלביוס — את ספרו 
‘קדמוניות היהודים', שבין נושאיו הרבים 
כלל פרפרזה על סיפור נס פורים. הספר 

שלפנינו מבקש לברר אילו מקורות 

ספרותיים ומקורות שעברו בעל פה 
שימשו את יוסף בן מתתיהו בכתיבת 

‘נובלה הלניסטית' זו המקבילה במובנים 
רבים למגילת אסתר. כמו כן מתבררות 

בספר כוונותיו האפולוגטיות בתיאורו את 
סיפור נס פורים, כשהוא יוצא נגד דברי 
הנאצה על הליכות היהודים ועל מוצאם 
הנחות. עוד נדונות סגולותיו הספרותיות 

של הטקסט, המשלב בין פרטי הסיפור 
ולקחו השאובים מעולם המדרש והכתבים 

של יהדות זמנו לבין מאפייני הכתיבה 

והסגנון הספרותי השאובים מהעולם 
ההלניסטי. 

משנה ותוספתא כתובות
נוסח, פרשנות ועריכה

 ירחמיאל ברודי
מאגנס, תשע"ה, 315 עמ'

מתוך הבנה שלא ייתכן עיסוק רציני 
במשנה או בתוספתא ללא דיון משולב 

 המלצת
המערכת


