
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את

פרופ’ יהושע בלאו
לאות כבוד לאחד מעמודי התווך של הבלשנות העברית, חוקר מובהק של הלשון העברית, הלשון הערבית והלשונות 

השמיות העתיקות והחדשות, אשר העמיק חקור באבני היסוד שעליהן הושתתו התרבויות המפוארות של המזרח 

התיכון; לגדול חוקרי הערבית היהודית של ימי-הביניים, אשר עשה רבות להנהרת נכסי צאן ברזל של התרבות 

היהודית, ביניהם כתבי הרמב”ם וכתבים מן הגניזה הקהירית; לאות הוקרה לאיש אקדמיה מצטיין, מחברם של ספרים 

רבים, ששקד על הנחלת הדקדוק העברי לדורות של תלמידים וחוקרים; מתוך הערכה רבה לנשיא השלישי של 

האקדמיה ללשון העברית, חתן פרס ישראל בבלשנות ובלשון עברית ופרסים יוקרתיים נוספים; ומתוך הכרה בתרומתו 

החשובה לחקר הלשון העברית לתקופותיה, מלשון המקרא ועד ימינו אלה, ולהעשרת מורשת העם היהודי,
ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of 
Ben-Gurion University of the Negev 

hereby resolve to honor

Prof. Joshua Blau
In recognition of one of the pillars of Hebrew linguistics, a preeminent scholar of the 
Hebrew and Arabic languages and the ancient and modern Semitic languages, who 
deepened the investigation of the foundations on which the magnificent cultures of 
the Middle East are based; in appreciation of a leading authority on Judeo-Arabic of 
the Middle Ages, who did much to elucidate the inalienable assets of Jewish culture, 

including the writings of Maimonides and written works from the Cairo Geniza; 
in acknowledgement of an outstanding academic, the author of many books, who 
endeavored to instill the tenets of Hebrew grammar in generations of students and 

researchers; with deep esteem for the third president of the Academy of the Hebrew 
Language, a laureate of the Israel Prize in Linguistics and Hebrew Language and 
the recipient of many other prestigious awards; and in recognition of his important 

contribution to the research of the Hebrew language through the ages, from the 
language of the Bible to the present, enriching the heritage of the Jewish people,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto
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