
כתב עת לחקר הלשון העברית  
והתחומים הסמוכים לה  

כרך שמונים וארבעה, תשפ"ב

תוכן העניינים
7 פתח דבר  

13 משה בר־אשר ולשון חכמים  אהרן ממן 
17 בֶורֹוָנה, על אדמת העברית: סיפורה של פגישה ראשונה  חיים באר 

ם י ר מ א מ
לשון חכמים במגילות ים המלח: זיהוי חדש של מונח ורד נעם 

21 הלכתי   
37 היש שב"ח בתורת השומרונים?  משה פלורנטין 

שטפן שורש,
 אלינה טרשין

השימוש בתרגומים הארמיים והערביים של החומש  ופרנק וייגלט 
50 השומרוני בלקסיקוגרפיה של העברית השומרונית   
60 כתב יד קיימברידג' למשנה: מסורת ומסירה  יהודית הנשקה 
76 הדיבור הישיר בלשון המשנה  מיכאל ריז'יק 
93 השימוש בצורת הנקבה להבעת הסתמי בלשון חז"ל  שמעון שרביט 

אלכסיי )אליהו(
105 מה בין "שיויו" ל"שיואו"?   יודיצקי 

אליצור א' בר־אשר
110 "כלשהו": בין לשון חז"ל לעברית החדשה   סיגל 

עיוני שיח ותחביר בטיעוני קל וחומר בשיחות המשא רבקה שמש־ריסקין 
144 ומתן ההלכתי במשנה ובתוספתא   
158 חילופי "בתוך" ו"לתוך" בלשון חז"ל  דורון יעקב 

מעמד היוונית והרומית בארץ ישראל: עדות המילים נורית שובל־דודאי 
179 השאולות בלשון חכמים   

תיקוני הסופר בכתב יד קאופמן למשנה: עיון בארבע שמחה גרשון בורר 
216 דוגמאות של טעויות מחמת הדומות שתוקנו בידי הסופר   

מהדורת המשנה לפי כ"י קאופמן: השלמת הטקסט — אורי הולצמן 
227 שיקולי עריכה   



240 הערות ללשון התוספתא  שמא יהודה פרידמן 
253 ייחודי תצורה בספרי זוטא במדבר  אורי מור 

כיצד השפיעו הבדלי דיאלקט על פרשנות המקורות עמנואל מסטיי 
269 הארץ־ישראליים בתלמוד הבבלי: שני עיונים   

"להבין משל ומליצה": על שני לשונות קשים מן אריאל שוה 
292 המדרש וגלגוליהם   

ממילונם של פייטני ארץ ישראל הקדומים: שני שולמית אליצור 
315 שורשים והרחבותיהם הסמנטיות   
330 מנחם בן סרוק ולשון חז"ל  אהרן ממן 
353 צורן סיומת הרבים בלשון חז"ל על פי כתבי יד קראיים  עפרה תירוש־בקר 
363 "לחם נקודים" לר' יעקב עמדין על מסכת אבות  חיים א' כהן 
378 ניקוד המשנה במהדורות "משניות קהתי"  יהונתן וורמסר 

עברית מקראית בלבוש אשכנזי: לשונן של מובאות מור שמש 
392 המקרא במסורת קריאת המשנה באשכנז   

צורות ההקשר וההפסק בדפוסים המנוקדים הראשונים אריאל גבאי 
של המשנה: בין כתבי היד למסורות הקריאה של  

409 הספרדים   
מסורת תימן בלשון המשנה בדור האחרון: מתורה אדם בן־נון 

428 שבעל פה לתורה שבכתב   
450 שקיעי צורות לשון חכמים בערבית של יהודי המערב  יוסף תדגי 

ת ו ר ו ק י ב
478 פירוש רץ מדעי לתלמוד — כיצד?  ישי רוזן־צבי 

VII תקצירים באנגלית  


