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תעודה
 היהדות למדעי ביה״ם של מחקרים קובץ

רוזנברג חיים ע״ש

ו

ובערבית בעברית מחקרים
עירון לדב זיכרון ספר

בעריכת

דותן אהרן

 תל״אביב אוניברסיטת
תשמ״ח • אוניברסיטאיים מפעלים



תעודה
 היהדות למדעי הספר בית של מחקרים קובץ

רוזנברג חיים ע״ש

 ראשון ספר
 שני ספר
שלישי ספר

 רביעי ספר
 חמישי ספר
שישי ספר

 בדפוס

שביעי ספר

1980תש״ם- קהיר, גניזת חקרי -
1982תשמ״ב- במקרא, עיונים -
 חז״ל בלשון התלמוד, בספרות מחקרים -

1983תשמ״ג- המקרא, ובפרשנות
1986תשמ״ו- היהדות, במדעי מחקרים -
1986תשמ״ו- עברית, בספרות מחקרים -
1988תשמ״ח- ובערבית, בעברית מחקרים -

היהדות במדעי מחקרים -
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העניינים תוכן

העורך דבר  
ז״ל עירון דב  

עירון דב פרסומי

קדרי צבי מנחם
׳דקדוק של אחד בסעיף חכמים)עיון בלשון הכינויי ה׳אוגד׳ תפקיד על

סגל למ׳׳צ המשנה׳ לשון )

טל אברהם  
מסעדיה ובל פרה

כהן א׳ חיים  
התנאים בלשון ׳אין׳ נטיית

שרביט שמעון  
חכמים בלשון פונולוגיות תופעות שתי

בויארין דניאל  
iv התלמודי ללקסיקון

★ ★

רובינשטיין אליעזר
מפתיע לתרגום סוטה מתחביר

רוזן חיים
 העברית בתחביר היחסים הכרת לעידון - באמרה.״?׳ כוונתה היתה ׳מה

הישראלית

צדקה יצחק
ומשמעויותיו ׳פרץ׳ הפועל

פרוכטמן מאיה
אבידן דוד של בשיר מדגים בלשני עיון - שיח כיחידת המודרני השיר

★ ★

דותן אהרן
 קדום ממילון קטע - העברית המילונאות מראשית

אלדר אילן
הסימנים׳ ו׳סדר השווא׳ ׳מאמר על - קרובים שנעשו רחוקים

בקר דן
הביניים בימי היהודים הלשון חכמי בכתבי הערבית׳ מן ׳שונה

★ ★
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בלאו יהושע
159 היהודית הערבית של הכתיב במערכת שינויים על

אשר בר משה
163 בראשית לפרשת והטקסט מבוא דברי בירדוגו, רפאל לרבי לימודים׳ ׳לשון

★ ★

גולדריץ־ עמוס
ות ור ים המק י ים הערב י ל האפשר נה ש ן ההבח י ות ב וב ׳ ׳ח ים יבר ות הא וב ׳ח  ו
׳ ות 179 הלבב

שורץ מיכאל
עברי בתרגום הראשונים הפרקים עשר שנים לרמב׳׳ם, נבוכים׳ ׳מורה

209 חדש

באנגלית תקצירים

 מעוטר אחרונים נביאים של ומוטעם מנוקד יד כתב מתוך הוא זה, ספר עטיפת על ניתן שתצלומו הדף,
 - היד כתב של זמנו רוח. בן יוסף בשביל נהיה בן צמח אותו ומיסר וניקד כתב וגדולה. קטנה במסורה
המאוחר. לכל העשירית המאה ראשית
 באסופה 9 מס׳ וציונו: בלנינגראד, סלטיקוב־שצ׳דרין שם על הציבורית בספרייה מצוי היד כתב
 בן משה בן אהרן לר׳ הטעמים דקדוקי ספר דותן, א׳ בידי בהרחבה תואר פירקוביץ׳. של השנייה

.77-76 עמ׳ תשכ״ז, ירושלים אשר,
 בראש בגדכפ״ת של והריפוי הדיגוש כללי ועניינו הקדומים, הדקדוק מפרקי מאחד קטע בדף

התיבה.


