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מאיר בר-אילן

תוכן העניינים

7 הקדמה   

מה ל"ספר יצירה" וללוח העברי?   י' צבי לנגרמן 
מקומו של "ספר יצירה" בפתיחה לחיבור תימני   

9 על מחזור רמ"ז   

17 הפקת ספרים כתובי-יד בימי הביניים בארץ הגליל  מיכאל ריגלר 

תרומת כתב יד המבורג 52 לבירור נוסח פירוש רשב"ם  איתמר כסלו 
41 לתורה   

71 התוספות לפרק ערבי פסחים: זיהוי העורך ומקורותיו  שלם יהלום 

95 שרידים מפירושו של ר' שמריה האיקריטי לתורה  דב שוורץ 

פירושו של ר' אברהם בן שלמה התימני לספר יחזקאל — אליעזר שלוסברג 
149 פרסום ראשון   

177 ביאור ספר משלי לרבי שם טוב בן יוסף אבן שם טוב  דורון פורטי 

חידת מחברו של "תהלה לדוד" המיוחס לר' דוד  אלי גורפינקל 
205 מסיר ליאון   

  נספח: דרור מוגהץ, זיהוי ממוחשב של מחברי הספר 
226 "תהלה לדוד"    

פירוש נוסף לאלף בית של ר' דוד בן יהודה החסיד  משה אידל 
237 ו"ספר התמונה"   

ִּפסקה מ"ספר השמות האלוהיים" של פסאודו-   משה אידל 
247 דיוניסיוס וגלגוליה בספרות העברית   

257 לתולדותיו של ר‘ שלמה זלמן נטר )1801–1879(  גד פרוידנטל 

השבת גזלה לבעליה: פירוש-העל של ר‘ אברהם נאגר גד פרוידנטל 
לפירושו של ראב“ע לספר ויקרא  וייחוסו המוטעה  

265 לר‘ שלמה זלמן נטר  )תרי“ט, 1859(   

277 שו"ת חכמה ותבונה: חיבור לא ידוע לר' שלום מנצורה  אהרן גימאני 

319 ההדפסה המחתרתית של ה"פתחי תשובה"  חנן יצחקי 
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כתבי הרב סולובייצ'יק שהתפרסמו לאחר פטירתו — הערכה מחודשת

בירורים בדרכי הכתיבה הפילוסופית של הרב יוסף דוב   דב שוורץ 
הלוי סולובייצ'יק לאור החיבורים שיצאו לאור לאחר   

333 פטירתו   

על פרשנות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק לתלמוד ולהלכה   שלמה זאב פיק 
355 שיצאה לאור לאחר פטירתו   

V תקצירים באנגלית  

המשתתפים:

משה אידל, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

אלי גורפינקל, ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

אהרן גימאני, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

שלם יהלום, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל, אריאל

חנן יצחקי, ראש החוג לתושב"ע, אפרתה — המכללה האקדמית לחינוך, ירושלים

איתמר כסלו, החוג למקרא ולתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה, חיפה

י' צבי לנגרמן, המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

דרור מוגהץ, המחלקה למדעי המחשב, המרכז האקדמי לב, ירושלים; המחלקה למדעי   
המחשב, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

דורון פורטי, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע

שלמה זאב פיק, המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 

גד פרוידנטל, CNRS, פאריז )אמריטוס(

מיכאל ריגלר, מנהל אולם קריאה יהדות )בעבר( -הספרייה הלאומית, ירושלים

אליעזר שלוסברג, דקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

דב שוורץ, ראש המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן


