תידוהיה
תיברעב
יגוזהועקרוינושלה
תאמ

עשוהי

ואלב

השרמ ינא ימצעל שידקהל רמאמ ,הז ןדה תיברעב ,תידוהיה ירומל ,פודפה

ד״ש

יוג יט ?ןי ,יתיכז בוקעיש ירחא יתודובע חטשב ,הז זאמ יתוליחה ,ןהב הזו ןתונ יבלב
זוע שיגהל עטק הז ישכ םויל ותדלוה .םישישה
 .1יתדובעב קודקד״ תיברעה תידוהיה לש ימי ״םייניבה ןלהל) (,״קודקד״ תדמועה
תאצל תאצוהב םירפסה ש״ע ל״י ,טנגאמ ראתמ ינא ,רקיעב בגא היצאטנמוקוד ,הרישע
תא תודבוע ןושלה תומכ .ןהש עקרה ינושלה ריוצמ בורל רוציקב ,ץרמנ רקיעב .תורעהב
רמאמ הז תמועל הז קפתסמהמגדהב תמצמוצמ רתויב בגא הזימרקודקדל ותנווכו תירקיעה
טילבהל תא עקרה ינושלה אקווד
, .2יגוזה ירבדכ Vorlesungen uber Syntax

, .J ,Wackernagelב ׳מע  ,128ןמיס אוה

תונרמשל תינושל אוהו תניחב העפות ,תנשוימ תכלוהה .הגוסנו םיגהלב םייברעה
םיינרדומה םצמטצה תמאב יגוזה תמועל תיברעה תיסאלקה םהו םיפקשמ ,בצמ ליבקמה
הדימב הבורמ הזל תירבעבש ,תימראבו יפכ ללכבש םיליבקמ םיתעל תובורק ,םייונישה
ולחש,םיגהלב ולאל ורבעש לע תופשה תוימשה תוקיתעה דוע ינפל ועבקנש בתכב .2
תוהתפתה וז לש םוצמצ יגוזה הלח יפכ הארנה דוע הפוקתב הנושארה לש תיברעה
.תיניבה רבכ דחא םיטסכטה םיקיתעה ,רתויב יתקסעש ,וב ונניאש רחואמ ןמ האמה
,תיעישתה י׳יכ םינויליגנבאה  .,Vat ,Borg .ar 95ובש לפיט .B Levinהיצאטרסידב ולש

 .1ינא ,הווקמ יכ דוע הכזא רייצל תא העקר ינושלה לשתיברעהתידוהיה לע לכהיתועפות
תועודיהריאהלו ףא תאהתוחתפתה לשתיברעהתיסאלקה ךותמתיברעה תיעבהללכבתיברעהו
תידוהיה .טרפב
 ,1928׳מע .156
 .2ןיי?!  .,G ,Bergstrasser Einfuhrnng in die semitischenSprachenןכנימ
יבגל יגוזה תלאשנ םנמא,הלאשה םא ףקשמ תמאב םוצמצ יגוזהםיגהלבםייברעה תוהתפתה
תרהואמ וא אמש שיתואדלאקוודםוצמצב יגוזה תאתרזההבצמהתימשבשהמודקה ןיעכ)לגלג
,רזוח ןייע לע ךכ .,W ,Havers Handbitch der erkldrenden Syntaxגרבלדייה ,1931׳מע (6
וא ףא תא,התרימשתובחרתחבו יגוזחתיברעבשתיםאלקח חעפותתיגולאגא תרחואמ הוושה)

,28—27
,1904׳מע
גרובסארטש
.,Th ,Noldeke Beitrdge zur semitischen Sprach wis sense haft
,560,456
,455
,302
, .C ,Brockelmann Grundriss der vergleichenden .Grammatik..א ימע
,576

 ,,Ferguson Language XXXV׳מע,620הרעה  .(8םלואתיתירגואב בחרשומישה יגוזב דוע

רתוי רשאמ תיברעב,תיסאלקה ןייע לשמל  .,C .H ,Gordon Ugaritic Handbookהמור,1947
׳מע  ,95 ,41םגותידכאה תפקשמךלהמבהירוטסיהה הלש תא ומוצמציתגרדהה לש ,יגוזה ןייע
 .,W .v ,Soden Grundriss der Akkadischen Grammatikהמור ,1952׳מע  .76לע תירצמה
ןייע , Noldekeםש ןיא ,הארנ לכבש תופשה ולאהבחרתה ןפואביאמצע ,יגוזה וב ןמזב יגוזהש
םצמטצמ .בודל
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.EvangcUen-Vbersetzung..
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,יגוזה

הנווכה

ומכ

רבכ ,וב
,םיינשל

griechisch-arabische

םיטסכטב

יתמןוגכ ,ד

אכ

םירחואמ
\RN

 ,Dieאלספוא

,1938

תופלחתמ

,רתוי
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םהינש

:

ףקשמ

תומצמטצה

תא

רשאכ

תורוצ

יוביר

םע

םיניכמ

תא

.םהיתותשר

,יגוז

דיה־יבתכבוםירחאה ןייע)המישרב
דיהדנתכבטטוצמה
לע וליג לשםוגרית ,הז יפכאוהשףקתשמ
, .G ,Graf Geschkhte der christlich-arabischenא ,ןאקיטאו ,1944׳מע- ,(142לוחמ
Literatur
תוק .תועדה וב ןמזב ףארגש םש) ׳מע  (145עבוק ״כ  terminusante quemתא עצמא האמה
,תיעישתה ירה ,.A Baumstarkוידימלתו ללוכ ןיול ןייע) ןיול ,םש ׳מע ,16ךליאודוחייבהרעה
( 2םש םיקיסמ םושירמ ,מיפוקואידיפה יכ םאצומ ןמ הפוקתה .תימאלסאדבדקה חוכיווה להנתמ רקיעב

םיפוקואיריפה תארדס תנשהיסנכה לש ןמזהקתעהה ואוקתעוהש
,הלאשה סאםיפקשמימושיר
ביבס
רוקממ ינווי .קיתע ונל,המדנ יכרשפא ילואעיגהלהנקסמל לע ךמס חוחינ םנושל לש.דיה-יבתכ
אלו תוינומה ,תורוצה תויוצמה ,םחב תעבוק ,ןאכ ירחש ןכתיי ,חינחל יכתוביבסב רזנמ יניס
רוקמ),דיה־יבתכ ןייע ףארג ,םש ׳מע  (142ווהתה דוע ינפלמאלםאה ,םיגהל אלש ויה םינוש
םיטקלאידהמםייגיבה ףאו)(מייגדדומח םיעירכמ ןאכ ונתעדליפוליח תורוצ
םהיווקבםיירקיעה
״תויסאלק״ םעתויגומההוושה) םג ןיול ,םש ,מע  ,(19—18יפכ םהשםייוצמ ףא ןייע)יגומ(ליעל
יפכו םהשםייגייפוא לכלםיטסכטהםידחואמח .רתויםיפוליחהלאכםיפקשמ,תורודב יפכהארגש
,ינושל ובש

,ונל בצמ

םיסנמ

בותכל ןושלב

םיבתוכ ירבוד גהל יגומה

היזיטסרפתלעב

תיתורפס

,המוצע ךא ליאוה מגיאו םיאיקב הב לכ ,םכרצ םישמתשמ םה ןיגוריסל תורוצב ״תויתורפס״
היטרפ ןושלל

.תוינומהו המדנ ,ונל יכ עקר ינושל ,הז ובשתבשחגתיברעהתיסאלקה לע לכ

חיוארח,יוקיחלהווהתהתוביבסב רזנמ יניס ךא ירחא ישוביכמאלסאה ןיאו וראתלהביבסב וז
הייברעה דוע ינפלתעפוח
.תימאלסאדבדקה ןיא ונא,םיאב,ןבומכשיחכחל תאהתואיצמ לש
הפוקתב
,היזיטסדפל יפכאיהשתפקתשמ
.דמחומםלוא ןיאהארג,וגלאיהשהעיגהתוביבסב רזנמ יניסדבכ זא
טסכטב .ונלש ולטילחח,רנויסימ אלש היה יקבידמלתיברעבתיסאלקה יפכ) הזש םנמאףקתשמ
,תיסאלקה ידכונחיישדובכמ
טסכטב לש (,ןיולםגרתלהתואבהפוקתה תאיבתכשדוקה ולשתיברעל
מיידאגלווהומוגריתבםיבורמ ,רתוידלאו לשתיברעהתיסאלקה
לודג ,רתוי ירה זא ויהםיטנמלאה
,םיתוחפידהשהתעפשה לש וזתוביבסב רזנמ יניס אל התיהיאדווב תרכינ דע ידכ ךכליבשב ימ
םייפארגותרוא.םיעובק ןיא וננוצרבןבומכ
וניאש יקב ,הב דע איהש ףקתשתלשמל ףאמילגרחב
תורשפא םויק תורפסתירצונדויברע דוע ינפל,םאלסאה לעו ןכ ןיא וניתונעט

שיחכהל תא

תועגונ אלאדיהייבתכלםינודינה .3
.3

םג

יבתכב

בר

טסכטהש
שמשמ
תול

םיטסכטה
הידעס

מיידוהיי־םייברעה
(ןואג

תא

יתורפס ,רתוי הברמ

יגוזה טעמ

ןפואב

םוצמצ
,אוה

.יסחי ךב

תעפשהב

והו
תעפוה

יגוזה

ןייע)

קודקד

תיברעה

לשמל

הבורמ

בר

הידעס

ןואג

םהו

:ךוביגי

םינועו

ינש

הארנ

,קיסהל

אוהש

םלענ

,םירחאה
טעמכ

םהייוליגב
§ .(122

אטבתמ

הז

,תיסאלקה ,יגוזב ךא

יגוזה

תונפומה .וילא ־™ המגודל רודסב
...םהעמ

,םיפקשמ
יגוזה

לחה

םימודקה

תובושתב
,הק
אוהו

ןיטולחל

:13

רתויב

ןוגכ)

,ךכב

לככש

םיטסכטב

ם״במרה

רתוי

ןוביגיו״

ןינתאלא

.,..סמע
,םיגהלב

םהו

םיינומה

רשאמ

.םינוע

םיפקתשמה

-אשב

ןירכאלא
תופיכתמ
תיברעב

.3רומזמה,דדובה םסרופשידי-לע.christ .A Baumstark־ב , .Orא״ל ׳מע ,55ךליאו וניא
רשפאמעיגהלתונקסמלתורורב לעויפואינושלה לש .Ms .or 94הירפסבשתינוריעה לש היריצ
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ךרדבוללכ,הארנ
,התוחפ
,תידוהיהםשבראותה.ינוניבהולעופבםצמטצניגוזההדימב
,תואמגודהןהבש
יכםייוניכברמתשנאוההדימבהלודגדוע :רתויךרדבללכתובורמ
תוליכמהלעופיגוזביוניכוםיברב ןייע)קודקד
אבלעופיובירביוניכו,יגוזברשאמ,ולא
ידאגלווהיקרפל,תובא
,הדבועה יכשוריפב
,םשהרעה .(10אצממל הזהמיאתמ םג
(,א״סרתה אליתמשרםירקמ לשלעופ.יגוזב
ם״במרה אג)ןומא
סחוימה׳דלדודדכנ
הבחרהרתויברמתשניגוזהתומשב םצע(.רפסמו)המדנ יכ ןיבתומשה
.4חדימב
,תואמגוד
םישפות םוקמדחוימםירביאהםייגוזחתומשו.רפםמחתומשב ולאיתמשר
ןהבשתמייקתמ 7ניגוזהךמסנבדמצנבו ןייע)קודקד §,(126ןיעמ:סחנינתאםחינש —
תורפסמ
םיהולא ,ףסא
הנורחא ןיבןידי:הללאינפל
!דרוש
), JQR(NSאי ׳מע ,464
קודקד םש (.ג הז
תואמגודתויאדו ןייע)
םירחאהאליתמשר
םינואגה,מע.24,39תומשב
,םיגהלבםתואשםיפקשמ
רובידביחחתוחפל)
ררועמ תא,םשורחוליאכםייקתחיגוזח
שומישה
םירביאבומייגוזח לעו ןכאצמנ קרםחב תא
םירפסמב
םיטסכט(ולא קדדוע
4

5

יחה

לש

םויק

׳נה ףא

ךמסנב

דמצנבו

וב

ןמזב

רתיש

תורוצ

יגוזה

ולאשוה

ןמ

תיברעה

םישומישבולא.7
תיסאלקהאלל ׳נ
םירביאהםייגוזחףקתשמ םג,ךכב יכיגוזח לש
דחוימה לש
.5םלעהיגוזהםבצמו
םילופכהשמשמ ףאםוקמביובירקודקד) ,א§ 124ןייעו םשהרעה  14לע
םירביאה
(:תויפוריארדוהרחאלםלעה,יגוזהאוה
תונושלבו
,תינרדומתירבעב
תיברעב
תולבקה
םירביאב(םייגוזה ,יגומ יכ
,םיטעמהםהבשרמתשנרקיעב)
אלשגרוה דועתומשב
הירוגיטאקהתירפסמהתאזההכלה,הקמטצנואלא.יובירכ:המגודרודס ברהידעס
,מע,ולק 14ןולםגי״,:,םהידי םהוצהרי.םהידיהארנאופא ,8יכתוחפלקלחב לש
 .4בוש ומכ.תירבעב
 .5ךכ הברמשוריפה ינומהה יקרפל תובא ןייע) ףוס § (3שמתשהל אקווד ינשב םיגוס ולא לש
,יגוזה םא יכ יוצמ וב יגוזה םג תומשב,םירחא ןייעקודקד §,ג126הדעה .29
 .6ךא ליגרה אוה םגםירפסמבםירביאבוםילופכהטימשהל תא ,נהךמסנב,דמצנבו יפכהארנה
תעפשהבתיברעה.תיסאלקה
 .7םלואאהוודטסכטב ירצונה.םודההםסרופשידי-לע ,ויול הרמתשנ׳בה אלשםירביאב.םייגוזה
ןייע יתמ ,ד טי

ידייצ .םישנאה —גהלבםירכיאה לש תיזיריב םירמוש אקווד

בוד תומש םצעה לע ׳נה דמצנב וליאוםירביאה םייגוזה ןכו :ךידלאו״ םירוה ליגרה םירצוי
ותוא אלל ׳נ ן יפכהארנה הרמתשנ ׳נה בורלדמצנב יפל שקה,דרפנה םלוא תומשה

םיליגרה

םירביאה)םילופכה (ןידלאוו ,ודגנתה ללגב םתויה ,םיליגרהחלצהב.היגולאנאל ךמסנב תמועל
הז ,הארנ יכ ףאםירביאהםילופכה םירמוש לע ,:נה,רבתסמ יכ םירידנ םהךמסנב רשאמדמצנב
.J ,Blau Syntax des palastinensischen
לעו ןכ וספתנ ידי־לע שקהה לש .דרפנה ןייע -Bauem
ןסה״ףרודלאו  ,960I׳מע —.4342
Jtalekts von Bir-Zet
.8הוושה םג תא ושומיש לש יגוזהיובירכ לש ,טועימ ןיעמ :״ןירטם״ תורוש,תודחא ןייע ד״ש
,ןייטיוג ץיברת ,דכ ׳מע  ?31קודקד §.264ךדיאמ יושע ףאםירביאב םילופכ יובירהתוחדל תא
,יגוזה ןייע קודקד § ,124הרעה .15
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,םיגהלה םיפקתשמה תיברעב ,תידוהיה ןיא יגוזה /יח אלא רקיעב םירביאב םילופכה תומשבו
רפסמ םצמטצנו רתיב תומשה םלענו תומשב ,ראות (תוחפ) םילעפב דוע)ו (תוחפ ,םייוניכב
רהאמ יגוזהש 9םלענ םג תופשב תוימש תוקיתע ותואב ,ןוויכה ירה ןיא קיסהל ןמ
,הדבועה יכ יגוזה םצמטצנ םיגהלב םייברעה אקווד תומשב ,ראות םילעפ ,םייוניכו םיגהלהש
וחתפתה 0או*זןרפ ,תפתושמ יפכ ןעוטשFerguson

, Languagesהל ׳מע  .620םוצמצ יגוזה

אקווד יקלחב רוביד ולא וניא טרפ ,דדובמ רשא ןיא ראתל תא ותווחתה אלא תחנהב
אצומ ,ףתושמ אלא אוה םאות תא ןוויכ ןתוחתפתח לש תונושלה ,תוימשח לעו ןכ יושע
היה תווהתהל םיגהלב םינוש ןפואב יתלב ,יולת יפכ חזש הרק תמאב תונושלב תוימש
.תונוש
 .6םלעה יגוזה אטבתמ ןבומכ םג :המאתהב רחאמ יגוזהש וניא שגרומ דוע רותב ,הזכ
ירה יפכ יובירש וניאש ןייצמ ינב םדא בשחנ הבקנל דיחי םילמו תובסומה וילא תואב
,הדיחיב ךכ בצמה םג יבגל ,יגוז וניאש ןייצמ יגב :םדא ןוגכ רודס בר הידעס ׳מע ,אל 19
ןיתולצ״ :״תילוח יתש תוליפת .לוח
העפות ,וזהעודיה ונל ףא ץוחמ םוחתל ןייע)תידוהיהדחיברעה ,Fleischer Kiemere
, ,Schriftenא ׳מע ,772

3

.SH .L

, .W ,Wright A Grammar of the Arabic Languageב ימע ,275

הוושהו םג קודקד § ,122הרעה  ,(4תרתוס תא ותעד לש ןוםוגרפ רשא הצר קיסהל ןמ
,הדבועה יכ יגוזה רבחתמ ,םיגהלב ףא וניאשכ ןייצמ ינב ,םדא תועיבקב םע ,יוביר דוגינב
יובירל גוסמ ,הז רבחתמה תועיבקב םע חבקנ היחי ונינפלש דירש לש טרפ
לכל

ה גהל םי ,םיינרדומה הרומה לע ,ךכ יכ םיטקלאיד ולא

ףתושמ

וחתפתה \*01דן״מ

ףתושמ ןייע) ליעל .( ,5ףוס םלוא תידוחיחדויברעח ,החיכומ יכ תורבחתה יגוזה םע
יוביר אקווד איה האצות לש תוחתפתח ,תרחואמ וליאו םיבלשב םימדקומ רבחתח יגוזח
ףא םע .הדיחי םג טרפב ןטק הז הלגתמ ותובישח לש רקח תיברעה תיעבה ללכב לשו
תידוהיהדויברעה טרפב תרכהל הירוטסיהה לש תיברעה תיסאלקה םתוחתפתהו לש סיגהלה
םיינרדומה ,10
םייודב־אלהוחתפתה xoivrjךותמ םש) ׳מע ,(616ךליאו
ותחבח לש,ןוסוגרפ יכםיגהלהםייברעה
תיארנ וגלהתוללכב .תכרפומ ןוסוגרפ ססבתמורמאמב לעהעברא רשע ,םיטרפםיפתושמהםיגהלל
םיינרדומהםיחיכומהו,אופא,ותעדל לע םויק םיסב,ףתושמ רשא ונממוחתפתהםיגהלה.םיינרדומה
לעדחא׳םמ)ולאמ  1לצא,ןוסוגרפ׳מע ,(620/1יכ יגוזה םלענאקוודתומשב,ראותםייוניכבםילעפבו
 .9םע,תוגייתסההונעבהשהרעהב  ,2יכ ןכתיישומישש םצמוצמ הז יגומ ףקשמ בצמ,ימשדטורפ
םא יכ ןיא הז הארנ .ונל
 .10םלוא ותעיבק לש ןוסוגרפ לע יגוזה תיארנ ונל יתלב תקייודמ ףא יבגל.םיגהלה גהלב לש
תיז־ריב לשמלםירבחתמ יגוזהיובירהודחאכ םיתעל תובורק םע תובר ןייע) ואלב םש §  ,(114םא
יכ יוביר יתמשר םג םע הבקנ ,דיחי ןייע םש ׳מע  ,178ךא יגוז .אל ךאהדיחי לע די יגוז םשור
.J .S ,Willmore The Spoken Arabic of Egypt2

.468םיגחלב םירחא שמשמ דימת יובירה

ראתמכ לש תומשןייע״,יובירב  .,Ph ,Margais Le parler arabe de Djidjelli׳מע .344
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ואלב

יכו אוה ראותמ ידי-לע יוביר ,דבלב ונדמע ליעל .טורטורפב ןוסוגרפ ומצע ,הדומ יכ ןיא דומלל
םיטרפמ ,םיפתושמ םימאותה תא ןוויכ םתוהתפתה יללכה לש ,מיגהלה לע אצומ ,ףתושמ יכ םיטרפ
ידיילע

הלאכ ולכי תווהתהל

.תיטנגרוונוק םאו

תוחתפתה

םנמא

םיאצומ

תופשב

,ונא יכ

תוימש

תורחא האב התוא תוחתפתחה ןפואב ,יולת-יתלב ידח חז חיכומ ,תורודב יכ ןכא והז ןוויכ תוחתפתחה
תונוכת .ולא םלעה יגוזה תומשמ ,ראות םילעפמ

,תיללכה םאו ,ןכ םייושע ויה מיגהלה דרפנב חתפל

םייוניכמו יוצמ םג תופשב תוימש ,תורחא לע ןכ יושע היה תווהתהל םיטקלאידב םייברעה ילב רשק
ימינפ ,םחיניב ןיאו ונל אופא תוכזח קיסחל ךכמ לע אצומ ףתושמ ןייעו) ליעל .( ,5ףוס
םג םיטדפח ,םידחאח םהמש הצר ןוסוגרפ דומלל לע אצומ ףתושמ לש ,םיגחלה םניא
.דימת םלעה ילעפ ו״ל הדוקנ)
,ףתושמ ידהש — המודב
חתפתהל לכב
םילקשמב
תוחפ

תצובק

לעפ

תטלוב

אוה
םויסב

—יגוזל אצמנ אוה ןוויכב יללכה לש

תוחתפתה ןושלה לעו ןכ לוכי היה

תיסאלקה

ו״ל קד ןייגבב לק

תוגושלבו

תורשפאה לש

יוצמ ףא

 (3ידי-לע םתודחאתה םע ילעפ י״ל וניא חיכומ םולכ רבדב םיסב

םיגהל ?דרפגב

לעפו

םיגהלב

םיענכשמ

תיברעב

םג

תוימש

,תירבע)

תוקיתע

ודמתשג ילעפ
ומלעג

(תימרא

ילעפ

ו״ל

.ןיטולהל

תוחתפתה

תיטנגרווגוק יבגל םייוגיכה םייעצמאה הדוקג)  ,(5םא יכ

ןיא

םירפסמב 10—3

.םיישבח

קיסהל

םג

הדוקנמ

תונקסמ

שומישה

,6

 -aאלל םצע ,יונמ ךא םויסב ספא ינפל םצע ,יוגמ ירהש שי םג םיגהל ,םיגרוח הוושה לשמל

 .,C ,Brockelmann Grundriss der vergleichenden .Grammatik..ב ימע.275יבגלשומיש tינפל
םצע

,העונתב הדומ

יונמ חתופח

וניא העפות .תיללכ

ןוםוגרפ ,ומצע יכ

םירפסמב  19—11הדוקנ)  (7וניא ,יללכ חוושח לשמל דומליו םש § ,95
*

 Arabischגיצפייל

,1926

םלוא ףא קתעמה

paldstinische

Das

,Bauer

tיt
.L

§  61גהלב) ילאדשייץדאה יוצמ  tאקווד םיטקלאידב ,מייחאלפה ןייע

הרעה  ,1ךאןייע ^.C ,Brockelmann Grundriss der vergleichenden Grammatik...
ראוב ,םש
,א ׳מע  .(241תונבאתה סוביטאלרפוסה לעפא םלעהו הבקנה
לעפא ןבואמ ףא תיברעב
םיטרפ ןייע

Elath

הדוקנ)ילעפ  (8םניא םיכירצ :וגאילפהל

תיסאלקה סוביטאדפמוקב

םישומישבו

,Wehr

,(1953

arabische

Der

 .,Hץניימ

םימיוסמ לש סוביטאלרפוסה לע)
לעו

ןכ

אל ,אלפיי תרוצש הבקנה

,הרזה אלש התנבנ סיסבמ ,רכזה ,המלענ ירהש ןיב הכ הכו היה השומיש יקלח .דבלב תמועל הז
ויה שארמ םייוכיס םיבורמ ,רתוי יכ הבקנה לש
רתוי ,דמעמ ףא יכ םג איה אל

לעפא ןויצל םיעבצ ילעבו ,סומ

,אל_עפ קיזחת

התנבנ סיסבמ ,רכזה ירהש יפל תודע תיברעה תיסאלקה ,תוחפל

איה השמיש לכב םיבצמה םייטקאטגיסח אלו התחדג ידיילע .רכזה ןיאו ךירצ ,רמול יעבטש ,ןיטולחל
יכ הבקנה לש םירפסמה םירדוסה ,הרמתשנ ירהש התנבנ סיסבמ .רכזה — ןיא ןוסוגרפ קדוצ ובשחב
תא  ////יוניכל הקיזה ידיחיה םוקמב

allaol

הדוקנ)

 ,(13הוושה

 eddiגהלב יודביאל

ומכ

הז

הוושהו .J ,Barth
,ילי׳גי׳גןייע ,..P ,Margais he parler arabe de Djidje/Iiםירפ ימע ,492
לש
,Die Pronominalbildung in den semitischen Sprachenגיצפייל  ,1913׳מע .157
םלוא אל תקידב תודוקנה ,תונושה ןתוא הלעה ,ןוסוגרפ איה ונתנעט תיזכרמה דגג הזיתה .ולש ונל
,המדנ יכ םלעתח ןמ מיסחיח םיימינפה םיכבוסמה םימייקה ןיב םיגהלה םינושה ראיתו הדוצב תינטשפ
ידמ תא תווהתה םיגהלה קר ךרדב הליבקמה

תיירואיתל ןליא ,ןיסחויה ילבמ ןתיל תא ותעד לע ,ךכ

תואיצמבש םיכבוסמ יסחי םיגהלה ךרדב ללכ הברה ,רתוי יפכ םהש
תלבוקמה

רבכ

זאמ

תגש

 1872הוושה) לשמל

תא רואיתח

לצא

םיפקתשמ
Language

תרות״ב ,״םילגה
,Bloomfield

.,L

קרוי־וינ  ,1933׳מע  .(317ונילע ראתל תא תווהתה םיגהלה םייברעה ךילהתכ ךבוסמ ,רתויב םיגהלהשכ
םיגושה

וחתפתה

וסוסב

לש רבד

ךותמ

םיגהלה

םייברעה

.םיקיתעה

ונילע

בשחתהל

יבוריעב

םיטקלאיד ,םידימתמ ןה תעב ,םישוביכה ןה רחא ,ךכ םיטבששכ םייודב סידדוג בוש בושו לא תומוקמ
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יגוזה ועקרוינושלהתיברעבתידוהיה

שוביכח,םישדהה םעפוהעירכה תאףכה ונושל לש טבש הז םעפו לש .רחא תונושל ולא ואב םג
עגמב וז םע ,וז ןלוכו ויה ,תונותנהדימבהתוחפ וא,הרתיהתעפשהל לשתיברעה,תיסאלקהדותמו
ךכווהתה יפכהארנה תונוכתהתופתושמה בורל,םיגהלה אלוליאכסיסבמ,ףתושמ תעדכ,ןוזוגרפ
אלאהאצותכ תיפוס לשתוחתפתה .תינושלהבכשהתפתושמה לשמיגהלהתדמוע אופא אלףוסב
,ךילהתה אלא ותליחתב .״
 .7םלעה יגוזה םיגחלב םיפקתשמחתידוחיח-תיברעב אוח דחא לולכממ ,םיווקהםיאטבמה
דחי ילוא ןפואב טלובה רתויב תא התוהתפתה לש תיברעה סופיטהמ גצוימה תיברעב
תיסאלקה לא הז תיברעבש :תינוניבה תיברעח תיגוניבח תקחרתמ ןמ סופיטח ,יטיתגיסח
רמולכ הניא הברמ דוע עיבהל םיגצומ םידחא חלמב ,תחא תברקתמו רתי רתויו סופיטל

דששדש
ץיברתבחכמע 365
יתבתכש
,יטילאגאה עיבמח בורל חלמב תחא קר גצומ דחא ןייעהמ
וב ןמזב תיברעהש תיסאלקה העיבמ לשמל תא ינש םיגצומה ״תב״ ״םיתש״ו י״ע הלמ
:תחא ,ןאתנב ירה תיברעה תינוניבה תנייצמ םתוא (םג) יתשב :םילמ
ןייע) לשמל תובושת ,ם״במדה תרודהמ האלב ,ת הצק הרעה

...תאנב ןיתנאא

 ;3ןייעו קודקד

§.(123

המודב יושע שמשל ״גוז״ ןייע) קודקד ,םש הרעה , (13״עימג״ו ןוגכ תובושתב ם״במרה
 : 10 ,454ךירשללו״ ןא בלטי הכירש אדא וגאכ אעימג :םוקמב) אדא (אנאכ :ךירצאח
ףתושהו ךירצ עובתל ,ופתושמ רשאכ םהינש .םיאצמנ םנמא םג תיברעב תיסאלקה היוצמ
תואטבתהה (א)עימג)תיטילאנאה וימודו םע (,יגוז ןייע .,H ,ReckendorfArabhche Syntax
גרבלדייה  ,1921׳מע  159דוחייבו  ,167הרעה  1ןייעו) םג ,ירדאלב באסנא ףארשאלא ,ה
תאצוה ד״ש ,ןייטיוג ׳מע  ,216הרוש  ,(20ךא ןיא תאז אלא ,הרומתהש ירבדכ.w Scherer
טטוצמ) .,W ,Havers Handbuch der erkldrendenSyntax

גרבל^ה  ,1931׳מע ,(198

היוצמ דוע ינפל,הרוצהש רשא המוקמב האב ,הרומתה המלענ איהו איה תמרוגה.המלעהל
 .8סוזאקה סווקילבוא יגוזבש (ןיל החד תא םוטקרה (ןאל יגוזהו םייתסמ אלל לדבה
הסחי .ךיי״ב םג םלעה תוסחיה וניא אלא וק לולכממ תונוכתה תויטילאנאה  %יאוה ליבקמ
אופא הנוויכל יללכה לש תוחתפתח ,תיברעה הקזחתנש דוע ידיילע חדבועח

ןייעו)

 .j ,Fiick cArabjyaןילרב  ,1950ימע  ,60טטוצמ ץיברתב ,חכ ימע  ,365הרעה  ,(31יכ
,םימעה ולביקש לע םמצע תא ןושלח ,תיבדעח ורביד ,תופש וכייתשחש סופיטל יטילאנאח
הדבאשו ,ןהל חדימב התוחפ וא ,הרתי הייטנה .תינוציחח שי ,חינחל יכ םלעח תוסחיה
ליחתח תורוצב תועדוימה לש ,דיחיה יוביר םלש הבקנ יובירו רובש ןכו) לכב תורוצ
(,אטוטפידה ןהבש הניוצ הסהיה ידי-לע העונת הרצק ,תיפוס חתיחש דחוימב חלולע
שטשטיהל םע יוניש הייפוא לש ,הניגנה התשענש יפכ הארנה תניגנ הפישנ ןייע) המ
יתבתכש ץיברתב ,חכ ימע  ,364ןייעו םש הדעה * 12לע ,הייעבה םא הלעפ הניגנה חוככ
,רוויע ןייעו םג , .J ,Cantineau Le dialecte arabe de Palmyreא תורייב  ,1934ימע .(212
.J ,FriedrichPhonhisch-punhche
 .11הוושה תארואיתההמודה לעתווהתהתונושלהתוינענכה
 ,Grammatikהמוד  ,1951׳מע .1

136

][7

עשוהי ואלב

רחאל ומלענש תוסחיה תורוצב הלא ןהבש הלעפ ףא הניגנה ןעמל ,ןמלעה השטשטינ
תעדות ,תוסהיה הזו םרג ןמלעהל םג תורוצב ןוגכ ,יגוזה ןהבש אל הניוצ הסחיה ידי-לע
העונת .תיפוס סוזאקה סווקילבוא טלתשה םג יגוזב םגו יובירב םלש רכז ןייע) קודקד
§ (,א 127יפכ הארנה ינפמ היהש ליגר רתוי רשאמ סוזאקה .סוטקר הדימבו ונאש םיאצומ
דוע תא םויסה ןא %ןויצל םוזאקה סוטקר קודקד)

(,ב§ 125ונינפל יפכ הארנה תעפשה

תיברעה .תיסאלקה
 .9תחא תונוכתה ,תוקהבומה תונייפאמה תא םיטסכטה,םיידוהידנייבדעה איה תעפוה
ינוקית רתי). ,(HypercorrectionHyperurbanismusםיבורמ העפות וז היוצמ לכב ,םוקמ
הב תשגנתמ ןושל תלעב היזיטסרפ םע םיבינ ,םיינומה לעו ןכ תנבומ איה תיברעב
,תידוהיה הבש —ודוסיב לש־־־־רבדלדתשמ בתוכה בורל בותכל תיברעב ,תיסאלק ןושל
,ה׳זיטסרפה ךא ויתועידי ןניא תורשפאמ ול .תאז ולדתשהב אטבתהל תיברעב תיסאלקה
הנשמ אוה תא תורוצה תורוגשה ויפב ולאל לש תיברעה תיסאלקה * םלוא שי אוהש שדוג
תא האסה הנשמו תא הרוצה הרוגשה ,ויפב ףא איהשכ ההז רשקהב ןודינ וזל תיברעבש
,תיסאלק הרוצל ,תרחא ךא קרו ינפמ הרוצהש ,היינשה רשא המוקמ אל הנריכי הרקמב הז
ףא תיברעב ,תיסאלקה הניא היוצמ ,מיגהלב םלוא היוצמ איה תויצקורטסנוקב תועודי
תיברעב תיסאלקה לעו ןכ תיארנ איה ול ״תיתורפס״ .רתוי ךכ הרוק םג םוחתב ,יגוזה
,בתוכהש ותוצרב בותכל הרוצ ,/תיתורפס״ שמתשמ םויסב ןא %ףא סוזאקב ,סווקילבוא
םגשכ יללכ תיברעה תיסאלקה םיעבות תא םויסה .ןי %עינמה ,אוה מיגהלבש םירבודמה
םייתסמ יגוזה דימת ,ןייב ךא תיברעב תיסאלק שי (םוביטאגימונב) אוהש םייתסמ ןארב  tלע
ןכ הארנ בתוכל םויסה ןא %״יתורפס״ ,רתוי ינפמו וניאש יקב לכ וכרצ תיברעב ,תיסאלקה
הטונ אוה שמתשהל וב לכב .תונמדזה לע ,ךכ םנמאש ינוקית רתידבלב ונינפל אלו העפות
,היח הרומ,הדבועה יכ םיטסכטב םהב יוצמ ןא %ןויצל סוזאקה ,סווקילבוא יוצמ לע ודי
םויסה ,ןי %ןה ןויצל סוזאקה ,סווקילבוא ןה םוטקרה הוושה) תא םחותינ לש ימויט יגוזה
תובושתב ,ם״במרה תובושת ג״כ ,ז״לו ץיבדתב זכ ׳מע .(85—84
 .10העפות תיסאלקרדווספ

12

םוחתב יגוזה אוה שומישה תורוצב יגוז רכז םוקמב יגוז

.הבקנתידוהיהדויברעב היוצמ העפות תיללכ לש תייחד תוברה ידי-לע םיברה ןייע) קודקד
§ (,א, 121העפות העודיה ונל םיגהלמ םיינרדומ .םינוש ,םלוא דוגינב תובחרתהל ושומיש
לש רכז ,םיבר ןיא תובחרתהה הליבקמה לש (רכז) יגוז תיארנ חעפות ,היח אלא דדווספ
תויסאלקדדווםפ —גוס בורק ינוקיתל ,רתי ךא בחר םהמ־־־,תורוצל ונקותש
 .12יתנווכתורוצב
ךותמ תנווכ בתוכה בותכל ןושל ,תיתפומ לבא ןניא ״תויתפומ״ יכ) בתוכה אל עדי חדימב
הקיפסמ תאןושלה(תיתפומה ףאו ןניאתויחדווינומה יכ)בתוכה (.״ןנקית״ ינוקית ,רתיםהבש ונקסע
:תיוסאלקדדווספה םג םהבלדתשה בתוכה בותכל הרוצ
ףיעסב םדוקה םח חרוצ תדחוימ לש
תיתפומ אלל,החלצה לבא,הרוצה הבששמתשה איה,/הכופה״ יכאקוודהרוצהתינומהההליגרה
התיההמיאתמ םעפה םג יפלןושלה.תיתפומה
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יגוזה ועקרו ינושלהתיברעבתידוהיה

,תיסאלק ירהש םתואב םיטסכטה .םמצע םהבש אב רכז יגוז םוקמב הבקנ ,יגוז החדנ
יגוזה הדימב הלודג ידיילע .יובירה ,רבתסמ יכ בתוכה לדתשה בותכל הרוצ ,תיתורפס תא
,יגוזה ךא ותויהב ליגר ףילחהל רובידב יחח תא תוברה ,םיברב השע תאז ףא יגוזב ובש)
,תויוצמ ,בגא ףא תיברעב תיסאלקה המכ תורוצ תופתושמ לש רכז (הבקנו  $האצותה ,התיה
אוהש שמתשה ,הרוצב אלש המלה אל תא תיברעה תיסאלקה ירהש) שמתשה רכזב אלו
(הבקנב אלו תא רובידה ירהש) שמתשה יגוזב אלו יובירב ןוגכ

)JQR(NS־, 1טי ׳מע

 ,383הרוש  5הטמלמ אהנאמסתקי״ חבחאצ ןיתיאמלא הבחאצו תלתלא :״תיאמ הנקלחת
התוא תלעב םייתאמה תלעבו שולשה .תואמ המגודב וז אב יגוזה יגפל ,אשונה רמולכ
,בצמב ובש תבייחמ תיברעה תיסאלקה .דיחי תידוהיהדויברעב ליגר לעופ יובירב ףא
ינפל אשונ ,יובירב דוחייב םא אוה ןייצמ יגב םדא ןייע) קודקד § ,182דוחייב !דרעח ,(7
שיו תוארל הזב תופקתשה תעפות .היח םלוא שומישב יגוזה ינפל אשונ יגוזב וא) ינפל
ינש םיאשונ (דיחיב ןיא ,תוארל ללגב םוצמצ יגוזה ,ללכב העפות ,היח אלא הרוצ דדווספ
:תיתורפס ,בתוכה היהש ליגר שמתשהל ורובידב יובירב ףא ינפל ,אשונה רימה תא יובירח
יגוזב ינפל אשונ יגוזב וא) ינש םיאשונ (,דיחיב ךותמ ןוצר שמתשהל תורוצב ,תויסאלק
ךא ,חכש יכ תיברעה תיסאלקה תבייחמ ינפל אשונה .דיחי
המודב הארנ הרוצ תיסאלקדדווספ שומישב דיתע יגוז םויסב %א םוקמב ןא %ןוגכ)
^) JQR(NSטי ,מע  ,382הרוש : 7הטמלמ האמסתקי םוקמב (,הנאמסתקי יכ ונינפל ןוקית
ןוויכב הרוצה תיסאלקה

יגוז) םוקמב (,יוביר ךא אל הדימב :הקיפטמ בתוכה שמתשה

הרוצב אלל ׳נ םאתהב גוהנל וגהלב יכ) םיגהלב וחדנ בורל תורוצה ׳נב ידי־לע ולא אלל
־־(,.נ תמועל הז הארנ הרוצב ןיעמ וז תאצמנה

JQR~1

,םש הרוש : 9הטמלמ ןא

ןאמסתקי םוקמב אמסתקי — ןוקית ,רתי יכ אקווד הרוצה המודה רתוי הרוצל ,תינומהה
רמולכ אלל /נ .דתיה המיאתמה יפל תיברעה ,תיסאלקה ןייעו םיטרפ קודקד § ,175ףוס .13
 .11ונחתינ תא עקרה ינושלה לש יגוזה תידוהיהדויברעב ,ונאצמו יכ םיפקתשמ ,וב ומכ
ןיעכב ,סומזוקורקימ םינוויכה םיירקיעה לש יוק תוחתפתה תיברעה .תיעבה תא תייחד
יגוזה ידיי״לע יובירה

)§§ ,(7—2יפכ הזש יוצמ תונושלב ,הברה רשפא סחייל הייטנל

תיללכה לא סופיטה ,יטילאנאה המודבו תא תייחד םוזאקה סוטקר ידיילע סווקילבואה
)§ ,(8אוהש ונניא אלא קלח םלעהה יללכה לש .תוסחיה ףא ינוקית רתי תורוצו דדווספ
,תויתורפס תוליגרה תיברעב ,תידוהיה םייוצמ
םוקמב סווקילבואה
וא) ינש םיאשונ

:יגוזב שי םישמתשמש סוזאקב סוטקר

)§ (9וא יגוזב רכז םוקמב הבקנ ןכו לעופב יגוזב ינפל אשונ יגוזב

§;דיחיב  —.(10ןכ וניסנ אוצמל תא יבלש םוצמצ יגוזה ונעגהו ,הנקסמל

יכ תרימש ׳נה ךמסנב םירביאב םילופכה תומשבו רפסמ אקווד

)§  (4תפקשמ תא ,חדבועח

 .13ןאכ ,רכזוי יכ יטפשמב,הקיזהיאמ ובש אב יוניכה בסומה ,םימעפל אלש יפל םיללכה
םיקיודמה לשתיברעה,תיסאלקה,יובירב יושע ירעכ הז,אובל םיתעל תוקוחר,םגמא ףא ,יגוזב וייע
קודקד

§. ,369ףוס
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יכ תוחפל קלחב לש,מיגהלה םיפקתשמה תיברעב,תידוהיה רמתשנ רובידב יחה יגוזה קר
ינשב יגוס תומש ,ולא וליאו תומשג םצעה םירחאה םצמטצה .םשומיש םבצמ דחוימה
לש םירביאה םילופכה ףקתשמ םג ,ךכב יכ תרוצ יגוזה תשמשמ םהב ןויצל יובירה )§ .(5
ןכ הארנ תופיכתמ תואיצמ יגוזה םיטסכטב ,םינושה יכ אוה םלענ ןיטולחל תומשב ראות
,ינוניבו תוחפ לעופב דועו תוחפ םייוניכב

)§.(3

