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עומד על קשיים בדרכי העריכה של המשנה , וולפיש הפותח את הגיליון' מאמרו של א

במסכת הוריות פרק א וטוען כי השינויים בין הצגת הנושא במקרא להצגתו במשנה 

הוא משווה את המשנה עם . משקפים דגשים הלכתיים ורעיוניים של עורך המשנה

  . הנדונהמקבילתה בספרא ומציע דרך להבנת השתלשלות ההלכה

  

ם לשלוש משניות במסכת עבודה "פיקסלר מביא תרגום חדש לפירוש המשנה של הרמב' ד

שלא עמד לעיני הרב יוסף קאפח , ם"התרגום מבוסס על כתב ידו של הרמב. זרה

ם ומצביע על "והמחבר מבאר את דברי הרמב, ם"במהדורתו לפירוש המשנה לרמב

  .השינויים החשובים הנמצאים בכתב יד זה

  

א העוסקת בהלכות הנלמדות ממנהגי האבלות "ויצטום דן בסוגיה בבבא קמא יז ע' י

המחבר מציע פתרון לקשיים המצויים בסוגיה מתוך עיון . בפטירתו של חזקיה מלך יהודה

  .בנוסחותיה ומתוך השוואתה למקבילה בתלמוד הירושלמי

  

, א" בבבא קמא קיז עבסיפור' אקשי ליה ואוקמיה'שרמר בוחן את מובנו של הצירוף ' ע

הקשה לו קושיה 'ומאשש את דעתו שהובעה במקום אחר כי פירושו של צירוף זה הוא 

  .'שאין אחריה תשובה

  

רוזנסון עומד על החריגות מהסדר הכרונולוגי ברשימת החכמים שהובאו דבריהם בשני ' י

לדעת . ובמיוחד על העדרו של רבן גמליאל דיבנה, הפרקים הראשונים של מסכת אבות

המחבר סדר הבאת החכמים משקף את מגמת המשנה להבליט את חשיבותו של רבן יוחנן 

  .בן זכאי בתולדות המסירה של התורה שבעל פה

  

לצורותיה השונות המופיעה במקורות התלמודיים ' אפיקרסין'קירשנבום דנה במילה ' ק

ות לשתי מילים שתי המשמעויות קשור.  בגד עליון ובגד תחתון-בשתי משמעויות שונות 

  .המופיעות גם במקורות עתיקים אחרים, יווניות שונות

  

  .סקירת המאמרים בתחום המשנה חותמת את פרק המאמרים בחוברת

  

אברהם עפשטיין על פירוש התלמוד המיוחס ' במדור התרגומים מובא תרגום מאמרו של ר

סוקר את הפירוש מאמר זה . לרבנו גרשום מאור הגולה שפורסם לפני כמאה שנה בגרמנית

הראשון לתלמוד שנכתב באירופה ועומד על חשיבותו להבנת תולדות הפרשנות התלמודית 

, הוא דן בזמנו של מחבר הפירוש ובזהותו. באשכנז ובצפון צרפת של תקופת הראשונים

  .בזיקתו לפירושי הקונטרס ורבנו אליקים ובהשפעת הפירוש על פירושים מאוחרים יותר
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