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תוכן העניינים

ן ו ש ל ו ה  ר ד ה ה
מתמוטטים, כושלים, נידחים ושבויים: עיוני חנן אריאל 

3 סמנטיקה ופירוש בדימויי החטא במגילות   

על כמה לשונות בשתיים ממגילות מדבר יהודה:  משה בר־אשר 
27 פתיל שהוא 'חגור', רעדודיה, בעורה   

שתי בריתות מבריאת העולם ובמהלך הדורות:  כנה ורמן 
49   4Q158 הצעת פירוש לקטעי  

אלכסיי )אליהו( יודיצקי  
מגילות פשרים לספר בראשית: הערות לפענוחן    אסתר הבר 

71 ולתוכנן   

מגילת מלכים ממערה 6 בקומראן והביקורת הספרותית איתמר כסלו 
85 של סיפור מצור שומרון )מלכים ב ו 24 — ז 20(   

ני ש ה ת  י ב ה ת  ו ר פ ס וב ת  ו ל גי מ ב ם  י א ש ו נ
מחלוקת הכיתות בישראל לאורם של תיקונים בנוסחי אלכסנדר רופא 

93 המקרא   

פולמוס כיתתי או הבהרה פרשנית? מבט אחר על דויד אנדרו טיטר 
115 שמואל א ז 6 בגרסת תרגום השבעים   

119 אברהם בסקירות ההיסטוריות בספרות הבית השני  עתר לבנה 

159 ספר טוביה כסיפור חצר  דבורה דימנט 

171 שבח המאורות בספר המשלים ומקבילותיו בקומראן  אריין באקר 

185 נוסחאות חוק במגילת אסתר ובחגי ספר היובלים   איתי קגן 

מקדש כמעט: דימויי הקהילה למקדש במגילות איל רגב 
קומראן ובברית החדשה — ההבדלים והקשרים    

197 ביניהם   

דיני מעשר ראשון ומעשר שני במגילת המקדש ובספר יורם ארדר 
231 היובלים לאור השיח הקראי הקדום   
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