
ל"ו ןדוהנ"א ןועמש ד"ד 
אי'ישת אבר א^שוה — ב"מרת ט؛1ש 

ביבא-לתב דטפנ א"ישת אבד אנעשוהב ، 
ןועמש ד"ד ,תירבעה 'ןושלה דעו 'דבה - 

ِ .הכרבל ונורכיז ,ןדוהנייא' 
קצולופ ריעב ב"מרת טבש שדוחב דלונ- 
םינדמל םינבר לש החפשמל (היסורוליב) 
המכ תכשמנ הלש,ןיסחויה תלשלשש ,םיליכשמו 

תיבב ,יתרוסמ ידוהי ךוניח לביק- .םינש תואמ 

.קסניוודב ןוכית 'דפס-תיבב יללכ ךוניחו 'וירוה,. 
גדובסארטשוגיצפיילתואטיסרבינואבהאופרדמל 

,הקיטמיתמ ןוגכ םירחא םיעדמב םג קמעתהו 
םיאיקב ויה םיטעמ .תונשלבו היגולויב ,הקיסיפ 

הדיקשב ;.וננושל תורוקמ ראשבו ך"נתב -והומכ 

םסרפו ידוהיה רולקלופה רקחב יקסע .תדחוימ 

.ץראבול"וחבתע-יבתכבהזעוצקמבםיבדםידמאמ 
המחלמה םות ירחאו יסורה אבצבייאפודכ תדיש הנושארה םלועה תמחלמב 

٠ ןתמו-אשמב דוחייב ,קסנימב תידוהיה הליהקה תלהנהב םיבושח םידיקפת אלימ 
.ןאכ ףאו לארשי-ץראל הלע ה"פרת תנשב .םיינלופהו םיינמרגה תונוטלשה םע 

."םע-עדי^ תרבחבו םיאפורה תדוגאב טרפב .תירוביצ הדובעב ליעפ היה 

ותואיקב תוכזב תירבעה 'ןושלה דעווב רבחל'- רחבנ ؛ג"צדת תנשב 
, ךשמב .תיאופרה תורפסל עגונש המב דוחייבו המודקה תירבעה תורפסב הברה 
היה ,םילשוריב ןושלה דעו ילש האופרה יחנומל'הדעווב דבחי היה םינשה לכ 
היגולוכיספה יחנומל הדעוול הבר הרזע טישוהו ,תולמעתהה יחנומל הדעווה רבח 

תודעכ ,ובלל םיבורק ויה ןושלה קודקד יניינע ףא ןתוקימעמה ויתורעה ייע 
.קודקדה תדעוול תוברה ויתורעה 

תויועט ינוקית 
וירבדל ؛ל"צ 9 הרעה .184 ימע ,ז"ט "וננושל،" ,י-נולא 'נ לש ורמאמב 

תרעצמה הטמשהה י"ע."ף"לאךרע ק"דדל םישרשה רפסב םיאבומ ג"ביד לש 
ירבד יכ ,בושחלו תועטל ארוקה היה יושע (ןאכ תושגדומה) תוביתה יתש לש 

.איה אלו .ק"דרל םישרשה רפסב ואב דבכ יקסנליו 

؛ז"י "וננושל" ،"ח"לב םיילקיסכל םינויע" ,ןירגגרב 'נ לש"ורמאמב 

.יגה רחא אלו ,יסה דחא ייא לוגסב ،ןג؛> ול עימשי ליצ 9 הרוש 6 דומעב (1 

לארשי תדובע רודיסב דעב קחצי דקינ ןכו ؛ל"צ הטמלמ 9 הרוש 10 'עב (2 

הארנ אל הז דוקינ .םילבגומ וכותב ןילבת המלו ؛לינה לודגה תבשל קוליסב 
(הילדג םוצ .זנכשא תוחילס)הקדצ חרוא החילסב ץמקו אוושב דקינו ,דימת ויניעב 

ןיכודנ ןיל؟ת ؛הציב הנשמב יבצ טקלב םגו 

זל"צ הלעמלמ 4 'וש ,56 ימע ז"י "וננושל" ,הימיכה יחנומב 
.ט"שת ןוושחרמב 

؛הנורחאה הרושב JB1 ימע ,וז תרבוחב ןמפארב מ"מ לש ורמאמב 
.<7حمس ליצ qatai םוקמב 

Academy of the Hebrew Language
 is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to

Lšonénu: A Journal for the Study of the Hebrew Language and Cognate Subjects / /       - :
www.jstor.org

http://www.jstor.org

	Contents
	p. [194]

	Issue Table of Contents
	לשוננו㨠כתבⴅלחקר 퐅�픅�העברית 픅퐅휅픅�הסמוכים �퐬⁖潬⸠י∅혬⁎漮 턧⼅툧 אדר 퀧 �⤠灰⸠㘷ⴱ㤴
	שער 팅��
	הרצאות 턅��שון 턅�픅הראשון ��팅�יהדותⰠירושליםⰠתש∅�
	על 턅�מוצא 퐅퀅�턅�בשעה 혅픠孰瀮‶㜭㜱�
	לתולדות 퐅�턅�העברי 턅�ביניים⁛灰⸠㜲ⴷ㕝
	שיטות 휅�픅התנועות 퀅�המדקדקים 퐅턅��ומקורותיהן⁛灰⸠㜶ⴸそ
	פועל �팅픅툅�퐠בדקדוק 퐅턅�瀮‸ㄭ㠴�
	לצורות 퐅�픅�瀮‸㔭㜵Ⱐㄹ㑝
	על 턅�הנגינה �העבר 퐅�퐅픅�עתיד 턅턅�孰瀮‸㠭㠹�
	חלקם �ראשיⴅ퐅�픅בלשון 퐅턅�ובהבנת �픅픅ספרותיים⁛灰⸠㤰ⴹ㑝
	מן 퐅턅픅팅퐠במילון 퐅턅�瀮‹㔭㤸�
	על ��וביטויים 픅�בלשון 퐅�퀺 픅 �מ∅퐠孰瀮‹㤭㍝
	המשפט 퐅�픅ותחביר ��הזיקה 턅�픅�המקרא⁛灰⸠㐭㕝
	על 픅툠מסוים ���השאלה 턅�픅�המקרא⁛灰⸠㘭㥝
	מילונם 퐅�퀅�ל 휅�שראל 턅팠孰瀮‱ⴱㄴ�
	העבר �턅⡐䱕卑啁䵐䕒䙅䍔啍⤠בלשוןⴅ퐅�퀠孰瀮‱ㄵⴱㄸ�
	הארמית 퐅�퀅�ⴠארמית �혅휅�היא 퀅픠מערבית㼠孰瀮‱ㄹⴱ㈲�
	שלוש 픅픅האל∅האוגריתית 픅퐅팅팅픅העברי⁛灰⸠ㄲ㌭ㄲ㝝
	השפה 퐅턅�לאור 퐅턅�픅החדשה⁛灰⸠ㄲ㠭ㄳ㉝
	המסורת 퐅픅�픅�והשימוש 턅퐠לחקר 퐅턅�והארמית⁛灰⸠ㄳ㌭ㄳ㡝
	העברית 턅�팅�孰瀮‱㌹ⴱ㐴�

	חקירות 턅�픅�
	עיוני �픅�ומליצה 턅�휅턅픅עמנואל⠅픅⁛灰⸠ㄴ㔭ㄷ㉝

	הערות 픅퐅픅�
	הערות 퀅��픅�픅툅�孰瀮‱㜳ⴱ㜶�
	הערות 픅픅픅孰瀮‱㜷ⴱ㜸�
	רצפה למאמרו �נ✠ברגגריןⰠלשוננו �Ⱐ㐩⁛灰⸠ㄷ㤭ㄷ㥝
	∅�†ᐠ∅픅בריפויⴅ���†ᐠ∅�퀭שיניים∠⠅�픅�כתב ���⁛灰⸠ㄷ㤭ㄸそ

	מפעולות 픅팠הלשון
	מונחי 턅픅퀅퐠孰瀮‱㠱ⴱ㠲�
	מונחי �픅�픅툅�⠅퐠ז✩⁛灰⸠ㄸ㌭ㄹそ
	מונחי ��הכתיבה⁛灰⸠ㄹㄭㄹ㍝
	ד∅שמעון 퀅�퐅픅�ז∅� 턅�רמ∅턠— 퐅픅퀠רבא �⁛灰⸠ㄹ㐭ㄹ㑝

	תיקוני �픅�孰瀮‱㤴ⴱ㤴�
	ועד 퐅�픅�העברית 턅퀅ישראל �퀅혅픠ליגם″〠בספטמבר‱㤵�
	שער 퀅휅픅�



