
תוכן העניינים

ח ס ו נ ו ה  ר ד ה ה
קטע 21 ממגילה 4QJosha ותרומתו לבירור טיבה  אריאל פלדמן 

3 של המגילה   

ההמנון למנהיג שבכתב יד 4Q491 קטע 11: טקסט אלישע קימרון 
13 משופר   

נתונים חדשים לשחזור עותק ה )4Q418a( של    אשבל רצון 
25 החיבור 'חוכמת רז נהיה'   

אלישע קימרון ואלכסיי
39 כתובת חזיונות המכונה 'חזון גבריאל': מהדורה חדשה  )אליהו( יודיצקי 

ת ו נ ש ר פ ו ן  ו ש ל
אהד כהן 

פרשת כינויי הגוף לנסתר ונסתרת ושאלת טיבם  ומוחמד חאמד 
ההיסטורי של שרידי העברית הכתובה מימי בית שני  

57 מתוך השוואה לערבית המדוברת במרחב הפלסטיני   

91 האחדה של לשון וסגנון במגילות שיר השירים מקומראן  עודד אסנר 

105 שיכרון שהוא רוויון: לביאורו של פשר חבקוק יא 8—16  נועם מזרחי 

119 ההוראות לכוהנים בכתב לוי הארמי וסדר עבודת התמיד  הלל מאלי 

בין מגילות כיתתיות לספרות חז"ל: ניגוד, דמיון  מנחם קיסטר 
139 והקבלה   

ת ו ר ו ס מ י  ל ו לג ג  : ש א ל  ש ל  ו ב מ ו ם  י מ ל  ש ל  ו ב מ
יחסים בין תרבויות ופרשנות המקרא: לגלגולי המסורת  מנחם קיסטר 

163 על מבול של אש   

הרס במים ואש במגילה החיצונית לבראשית ובספרות אסתר אשל 
181 קרובה   

מבול ביער הלבנון: שרידים מיתולוגיים מן הלבנט יונתן בן־דב 
189 במגילות מדבר יהודה   

מסורת המצבות שמלפני המבול בכרוניקות ביזנטיות ויליאם אדלר 
205 של תולדות העולם   
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