
ִנְטֵעי ִאיָלן
מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה 

מוגשים לאילן אלדר

עורכים

משה בר־אשר ועירית מאיר



תוכן העניינים

ז הקדמה        

ט על אילן אלדר ועל פועלו המדעי     מב"א 

רשימת הפרסומים של אילן אלדר                  טו נילי אלדר 

לשון המקרא ולשון מגילות מדבר יהודה

הברכות לבנימין )בראשית מט 27; דברים לג 12  יצחק אבישור 
שופטים ה 14; תהלים סח 28( –  בחינה לשונית וספרותית  

לבירור הרקע ההיסטורי                 3  

29 המקור הנטוי המשמש כפועל חיווי במגילות קומראן  חנן אריאל 

לשונותיו של ספר דניאל ַּבחיבור הודיות ממגילות  דבורה דימנט 
51 מדבר יהודה   

61 'ראה כי' ו'ראה הנה' בעברית המקרא  תמר צבי 

"עץ" ו"אילן" במקרא, בתרגומיו הארמיים ובעברית שמחה קוגוט 
73 הבתר־מקראית   

לשון חכמים וארמית

81 שלושה משקלי שם במשנה שווי כתיב ושוני תצורה  משה בר־אשר 

אליצור אברהם  
103 כמה הכללות בתצורת הפועל של הארמית הבבלית  בר־אשר סיגל 

הבינוני הנוטה בארמית הבבלית וגלגוליו בתרגומים יוחנן ברויאר 
119 אל העברית ומן העברית   

133 כתיב התנועה i בכתב יד קיימברידג' של המשנה  יהודית הנשקה 

153 מעבר מבניין ְּפַעל לבניין ַּפֵעל בארמית המקרא?  שמואל פסברג 

159 חילופי העיצורים ד–ת–ט בלשון חז"ל   שמעון שרביט 



תוכן הענייניםיב

חכמת הלשון בימי הביניים, מסורה ופיוט

גימטריאות רב־לשוניות אצל אברהם אבולעפיה  משה אידל 
193 ומשמעותן: מהמקרא לטקסט ולשפה   

קטע חדש באותיות ערביות מן "אלכתאב אלמשתמל" נאסר בסל  
225 לאבו אלפרג' הארון – סוגיית פועל עומד ופועל יוצא   

חשיבות העיון בכתבי חכמי הלשון הערביים להבנת דן בקר 
249 דברי עמיתיהם העבריים   

269 פתרון תעלומת "פתרון הענק לאלעזר בן־חלפון"  אהרן דותן 

277 יחס ״הדאית אלקארי״ למסורת הדקדוק הקראי  ג'פרי כאן 

ִּכַתאּב אלַּתְד'ִּכיר ַואלַּתְאִנית' לרבי משה אבן ג'יקטילה: אהרן ממן  
285 קטעים חדשים  ואפרים בן־פורת 

מונח המסורה "חומשה" – האזכור העתיק ביותר של  יוסף עופר 
309 קובץ "חמש מגילות"   

"אגג אמר ַהִּצָּדה" – קדושתא לפרשת זכור בלשון  מיכאל רנד 
מעורבת עברית-ארמית   321  

מסורות הלשון ולשונות היהודים

על ביצועם של עיצורים מסוימים במסורת הלשון של סיריל אסלנוב 
יהודי פרובנס בעת החדשה ועל המשתמע מזה  לסוגיית  

357 הפרובנסלית היהודית   

הרמוניה ווקאלית במסורת שומרון אלכסיי )אליהו(  
369 יודיצקי 

377 ִמַּנִין – מאימתי ומניין?  חיים א' כהן 

שני חילופים של פיעל/הפעיל בלשון המשנה: לעניין  מיכאל ריז'יק 
המגמות בהתפתחות מסורת איטליה ומסורות   

385 הדפוסים      

הרכיב העברי בלאדינו של מחבר אחד בשני  אורה )רודריג(  
399 ספרים מן המאה השש־עשרה  שורצולד 



יגתוכן העניינים

עיון נוסף בשירת רבי דוד אלקאים )רד"א( עם  יוסף שיטרית 
גילויה של חטיבת פיוטים לא ידועה בדיוואן  

417   "שירי דודים" שבכתיבת ידו 

עברית חדשה ותאוריה לשונית

אמצעים לשוניים ופרגמטיים לפענוח לשונם סול אזואלוס־ 

455 האזוטרית של עורכי הדין  אטיאס 

מה בין "אימא", פרה, "במבה" ו"כהמות מים  מיכל אפרת 

יהמיון" שבישעיהו? – ההיבטים האיקוניים של השפה         471  

505 יצחק אבינרי – מתקן לשון מקורי  גבריאל בירנבאום 

לשון מקרא באי שומם: עיון בלשונו של המשכיל  קרן דובנוב 

יצחק רומש ב"כור עוני", גרסה עברית של הספר   

523 "הרפתקאות רובינזון קרוזו"   

אוצר המילים כראי לתרבות: שפת הסימנים של  עירית מאיר  

543 יהודי גרדאיה  ושרה לנסמן 

תבניות בזמן: סדר המילים שבין הנושא לנשוא יעל משלר 

565 בשיח נרטיבי עברי דבור   

"התחשב": מספירה להזדהות רגשית: עיון תחבירי  ורד סיידון 

591 סמנטי בעברית לתולדותיה   

613 אליעזר בן־יהודה ובני דורו  יעל רשף 




