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קטלוג



פתח דבר
בגיליון זה מתפרסמים עשרה מאמרים בתחומים שונים של הלשון העברית
לתקופותיה ,בכללם כמה מאמרים שצמחו מחיבורי סיום של תלמידים לתואר השני,
חיבורים שנשארים בדרך כלל עלומים ,כגון חיבוריהם של ברק דן ,חננאל מירסקי
ועמיקם גורביץ ,או מתוך חיבורי דוקטור ,כגון מאמריהם של נטלי אקון ומשה קהן.
כרגיל ,המאמרים מתפלגים לפי תקופות הלשון והם באים להלן בסדר כרונולוגי.
לתחום העברית העתיקה והארמית שייכים המאמרים של ברק דן על הלמ"ד
החוזרת ֵ
היתרה בלשון המקרא והבנתה בעדי הנוסח ,שמעון גרטי על מחלוקת ניקוד
וטעמים ,עמנואל מסטי על 'יושב' ו'יישוב' בלשון חז"ל ,ואוהד אבודרהם על סיומת
מיוחדת לכינוי הנסתר החבור (לצורות הריבוי) על־פי מסורת תימן .מאמריהם של
חננאל מירסקי ומשה קהן עוסקים בחכמת הלשון בימי הביניים :האחד – על סוגיות
מחכמת הלשון של מנחם בן סרוק ,והאחר – על חידושים מילוניים במילון 'שרשות
כסף' ליוסף אבן כספי; ובמסורות הלשון ובעברית החדשה דנים מאמריהם של
נטלי אקון על השווא אחרי תנועה גדולה טברנית בעברית של יהודי מרוקו (קהילות
תאפילאלת ,מראכש ומכנאס) ,יהודית הנשקה על לשון הפריפריה הישראלית ,עמיקם
גורביץ על דיון לשוני־ספרותי בעשרה תרגומים עבריים לשיר 'העורב' מאת אדגר
אלן פו ,וריקי בליבוים על מילות שלילה אחדות בעברית.
המימון להפקת כרך זה בא מהקרן ע"ש דוד ופולה בן־גוריון למדעי היהדות
מיסודה של משפחת פדרמן ,המתנהלת במכון למדעי היהדות ע"ש ַמנדל באוניברסיטה
העברית .המערכת מבקשת להודות לראש המכון ,פרופ' שלמה נאה ,ולמזכיר המכון,
גב' קרי פרידמן־כהן ,על הטיפול המסור והנאמן בתפעול הצרכים החומריים של
ההפקה.
תודת המערכת נתונה גם למר אברהם בן־אמתי על מלאכת עריכת הלשון וההתקנה
הסדר ,ול"מאגנס" ,שהוציאו מתחת ידם
לדפוס ,למר יהונתן גמליאל שהתקין את ְ
מלאכה מתוקנת.
העורכים

ירושלים ,ט"ו בשבט ה'תשע"ג
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תוכן העניינים
ה

		
פתח דבר
הלמ"ד החוזרת ֵ
היתרה (לח"י) בלשון המקרא והבנתה
ברק דן
בעדי הנוסח
מחלוקת ניקוד וטעמים
שמעון גרטי
עמנואל מסטי 'יושב' ו'יישוב' בלשון חז"ל
אוהד אבודרהם סיומת מיוחדת לכינוי הנסתר החבור (לצורות הריבוי)
על־פי מסורת תימן
חננאל מירסקי סוגיות מחכמת הלשון מבית מדרשו של מנחם בן סרוק
חידושים מילוניים במילון 'שרשות כסף' ליוסף אבן כספי
משה קהן
שווא אחרי תנועה גדולה טברנית בעברית של יהודי מרוקו
נטלי אקון
(קהילות תאפילאלת ,מראכש ומכנאס)
לשאילה
יהודית הנשקה על לשון הפריפריה הישראלית – בין שיבוש ִ
עמיקם גורביץ העורב ואברתו העברית :דיון לשוני־ספרותי בעשרה
תרגומים עבריים לשיר 'העורב' מאת אדגר אלן פו
ריקי בליבוים על מילות שלילה אחדות בעברית :היבטים תחביריים,
סמנטיים ופרגמטיים
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1
51
69
81
99
133
163
175
187
295

