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ב שער
כך פירוש מכילתא :הלכות ברורות שמקובצות מכל התלמוד
ונעשית כמסכתא.
שכשם שממידה אחת שלקמח אינו יוצא אלא שתות אחד
שלסולת ,שמכילתא שתות שלמידה היא ,כך מכילתא ]* [...
' מכילתא ' הוא כתב0עת המוקדש לפרסום מחקרים בכל תחומי היהדות.
בתקופה האחרונה הולך ומשגשג המחקר התורני בידי יושבי בתי המדרש,
ציבור גדול של תלמידי חכמים עוסק בתחומים מגוונים של המחקר ,ואף
מפרסם מפירות מחקריו בבמות שונות .נוכח פריחה זו ניכרת נחיצותה של במה
הפונה לקהל אוהבי תורה והמיועדת לפרסום מאמרים ברמה גבוהה וביקורתית.
אנו תקווה כי 'מכילתא' ישמש במה למחקרים בכל אחד ממקצועות התורה
ובמקצועות שהם לה כרקחות וטבחות ,פתחים ושערים ,כגון חקר לשון הקודש
ודברי הימים.
' מכילתא ' מזמין את הלומדים והמעיינים לשלוח מפרי קולמוסם ,מאמרים
שיש בהם חידוש ובהירות ,ואשר דבריהם מבוססים ושורשיהם נטועים .את
המאמרים יש לשלוח לאחר עריכה והגהה ,והם יפורסמו בהתאם לשיקולי
המערכת ולאחר קבלת חוות דעת של לומדים וחוקרים העוסקים בתחומים
הרלוונטיים .בצד המאמרים תתפרסמנה מעת לעת ביקורות ספרים ,מהדורות
ומאגרי מידע ,וכן סקירות קצרות על מפעלי מחקר וההדרה שבהתהוות.
הקוראים מוזמנים אפוא לשלוח גם הצעות וסקירות.
' מכילתא ' אינו נתמך בידי שום גורם ,גוף או מוסד ,והוא נטול כל פניה.
אחריות המאמרים על כותביהם ,ואין הם משקפים את עמדת מי מחברי
המערכת .המלאכה כולה נעשית בהתנדבות חברי המערכת והמסייעים בידם,
ובסייעתא דשמיא ,אשר זכינו לה במידה מרובה בהפקת גליון ראשון זה.
תפילתנו כי יהי נועם ה' א־להינו עלינו גם הלאה ,ויעלה בידינו להגיש מכילתא
של סולת נקיה ,דברי תורה ברורים ומאירים.
*
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