ב"ה
בפתח הגיליונ נ קור בקצרה את המאמרימ הרואימ בו אור:
ב' גזונדהייט עו ק במזמורימ כ"ה-ל"ד בתהילימ ,המעמידימ לטעמו יחידה
פרותית .המחבר דנ בפרקימ אלו מתוכ גישת הפרשנות ההקשרית ,המזהה מ רימ
מתוכ התבוננות ב מיכות בינ מזמורימ ובמבניהמ של או פי מזמורימ .גישה דומה
נקט המחבר במאמר קודמ שהתפר מ במגדימ נד.
נ' כהנ מנתחת את מזמור צ"ב" ,מזמור שיר ליומ השבת" ,בניתוח פרותי החושפ
ארבעה צירי דימויימ ותיאורימ השזורימ במזמור .המחברת מבקשת לפתור את שאלת
מעמדו של שיר ההלל האישי ,הקוטע לכאורה את רצפ המזמור ההגותי.
מ' וייטמנ דנה בפירושיו של רבי יהודה הח יד לתורה .פירושו עורר בשעתו
פולמו בעקבות כמה פירושימ בעייתיימ ,שמהמ עולה שישנמ פ וקימ מ וימימ
שנכתבו בתורה לאחר ימי משה .היו אפ ש ברו שפירושימ אלה לא יצאו מקולמו ו
של רבי יהודה הח יד .המחברת מבקשת להוכיח במאמרה שגמ בחיבורי תלמידיו
ישנמ הדימ לפירושימ אלה ,והדבר מחזק את הוכחת בעלותו של רבי יהודה הח יד על
אותמ פירושימ.
א' חמיאל מתאר את יח יו המורכבימ של שד"ל עמ הרמב"מ .כמה מעמדותיו
אימצ שד"ל ,ועמ כמה אחרות התעמת ,לעתימ אפ בחריפות .המחבר מעיינ בינ השאר
בפירושי שד"ל למקרא ,ועו ק בשאלה מדוע נמנע שד"ל מציונ שמו של הרמב"מ
בשורת נושאימ שבהמ אימצ את עמדתו.
א' גרו ברג עו ק במקראות המתארימ את מפעל המימ שיזמ חזקיהו מפני החשש
ממצור אשורי .הכותב מבאר את פשוטמ של שני פ וקימ בדברי הימימ ב ל"ב
)פ וקימ ד ,ל( ,על פי טעמי המקרא ובזיקה הדוקה לממצא הארכאולוגי.
מ' קליינ וא' פרנק דנימ בגבולות נחלת זבולונ ובשאלה אמ היה לנחלת זבולונ
מוצא אל הימ ,כפי שמשתקפ מכמה מקראות .הכותבימ מעלימ אפשרויות שונות
בה תמכ על המחקר הפליאו-גאוגרפי העו ק בשחזור נופי העבר.
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