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ח' שירמן )תשט"ו – תשכ"ט(

א"א אורבך )תשל"א – תשמ"א(

י' דן, מ"ד הר, מ' הרן )תשמ"ב – תשמ"ו(

מ' אידל, י' יהלום, ד' רוזנטל )תשמ"ז – תשנ"א(

ז' הרוי, י' קפלן, י"מ תא־שמע )תשנ"ב –תשנ"ו(

מ' בן־ששון, ח' טורניאנסקי, מ' כהנא )תשנ"ז – תשס"א(
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תוכן העניינים

5 נחלת ה' והמלכתו  רוני גולדשטיין 

29 ארץ האל לבני האל: דב' לב 8–9 והנחלת ארץ ישראל  שרגא בר־און ויקיר פז 

קונטרס פרק חלק ופרקי מגילה, א: מסורת נוסח ייחודית   שֹלמי אפרתי 

65 של פרק חלק   

מעריב של שבת בבית כנסת הירושלמים בפסטאט בימי   מרדכי עקיבא פרידמן 

145 ר' אברהם בן הרמב"ם   

v תקצירים באנגלית   
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