
כתב עת לחקר הלשון העברית  
והתחומים הסמוכים לה  

כרך שמונים ואחד, התשע"ט

תוכן העניינים
7 עריכת ְלׁשֹוֵננּו  
9 חיים אליעזר כהן  

15 חיים א' כהן — רשימת פרסומים 

ה ר ו ס מ ו א  ר ק מ
21 כמה הערות על הציווי והמקור הנטוי של בניין קל  משה פלורנטין 

הפרק על בגדכפ"ת הסמוכות לאהו"י מתוך ספר אילן אלדר 
29 "הדאיה אלקאר"   
37 לשון ברכה  אהרן דותן 
51 כיצד נוצרו חילופי בן אשר ובן נפתלי?  יוסף עופר 

ם י מ כ ח ן  ו ש ל
תנועת ע' הפועל בבינוני של בניין הופעל במסירתו משה בר־אשר 

73 של נקדן כ"י קאופמן   
87 ה"זמנים" בלשון חכמים: תכסיסים מתודיים  מרדכי מישור 

אליצור א' בר־אשר
ההיסטוריה של המיליות "אילולי" ו"אלמלי" —  סיגל 

95 חלק א: דיאכרוניה לשונית   
על המילה "קלסתר" בספרות חז"ל: נוסח, סמנטיקה, סיני תוראן 

116 אטימולוגיה   
אלכסיי )אליהו(

133 הגיית העיצורים הגרוניים כמשתקף בכתב יד קאופמן   יודיצקי 
140 ניקוד אותיות בכ"ל בכתב יד פרמה א  גבריאל בירנבאום 

פירוש רש"י לתורה והמסורת האשכנזית הקדומה אריאל שוה 
150 של לשון חז"ל   

ט ו י פ ו ה  ל י פ ת
בנימין ושולמית

163 "אשר הניא עצת גויים": עיוני נוסח ולשון   אליצור 
"צוה להציל ידידות שארנו משחת": עיון בניקודה אילת קמינצקי 

179 ובהוראתה של צורה בברכת המילה   



195 על נוסחי התפילה של הרמב"ם ושל בני תימן  דורון יעקב 
אורי מלמד

211 פיוט בלתי נודע לשבת חתן מאת ר' יצחק אבן גיאת   ויעקב עציון 

ת י מ ר א
דיעבד — דיאבא — *דיעבר — לשעבר: לגלגוליו של מרדכי עקיבא פרידמן 

219 מונח תלמודי   
239 אסטיר מיישב כתובים: הרהורים על דרכו של מספר  אברהם טל 
246 שם העצם ַאַול / ַאוָלא בארמית  שמואל פסברג 

הארמית הבבלית לאור הארמית החדשה: הערות חזי מוצפי 
257 מילוניות נוספות   

ם י י נ י ב ה י  מ י
ייחוס גלוי וסמוי לקראים: פירוש רבי יצחק בן שמואל אהרן ממן 

279 הספרדי כמשל   
תשובות תלמידי מנחם על דונש: ֵאילו תשובות כתב אמיר געש 

297 כל תלמיד, והאם היה חיוג' אחד מהתלמידים?   
עיונים בהשפעת הערבית על אוצר המילים של ספר חנן אריאל 

319 משפטים ב"משנה תורה"   

ו נ י מ י ן  ו ש ל
335 ימים מספר, מספר ימים  אורי מור 

על התנודה הסמנטית מן הבינה אל הרגש בפעלים ורד סיידון 
351 שכליים בעברית החיה   

"ככה" בעברית המזרחית בישראל: בחינה סינכרונית יהודית הנשקה 
371 והיסטורית   

לתחביר משפט הקיום בעברית המדוברת: משפט שלמה יזרעאל 
386 הקיום הפרזנטטיבי כמשפט חד־איברי   

"כל דכפין וכל דצריך לא באו": זכרי הכתובים תמר סוברן 
401 בלשונה של לאה גולדברג   

VII תקצירים באנגלית  




