םיידוהי-םייברע
םיטסכטב
סוביטסוקאהןויצלאשונהאושנהו
,א
תאמ עשוהי ואלב
א
םיידוהי-פייברע לש ימיםייניבה,ומלענ.עודיבתוסחיה(.םיסוסקה)רבד הז
םיטסכטב
אמסאלא״בו״הסמכלא ןכו,הדבועב ףאש
אטבתמ םויסבדיחא ,יגוזביובירב םלש רכז
,עדוימה״יתלבךרדבללכ קרטועימב
םיטסכטבםייתורפסתאצמנ ,,א ןמיסוביטסוקאה
לשםירקמ םא) יכ שיםיטסכטםיאצויה ןמ,ללכה ןוגכרודיס (.ג״סר
ךאםימייק םגםירקמםיארנההרואכל:םיכופה שי׳אשןיונתהתאצמנ,םירקמבםהבש
תוחתפתהבתניינעמ לש ןיונתהזכםיפוריצב -ניס
.תיסאלקה
אלהשרדניפליללכתיברעה
םייטקטםימייוסמ ינפל] ראות וא,הפצהוושהןלהלףיעס )[(2ג ןד .ד .צ,טענבורמאמב
,״היתוקיתעו,ו״שתיסע:153-141ןלהל) (,טענב וב,חיכוה
תועידי״בהרבחהתריקחל י״א
,ןיונתהש רמשנש אלל תמושת בלהסחיל ךותבםילמ״תוצובק,תומייוסמשגרוההלמכ
,תדחוימ ההזתלמלרוביחה !.ןא׳י׳פורפטענבריאהתאתישארתווהתהשומישההזה י״ע
תומדיה,הב׳ר
הלמל,היח יכאצמירקמ
ינעידוה,פ״עבאוהשבשוחתעכ״ןא״ וז
.1׳םורפטענב
״ןא׳יש
,הדבועה
תרשאתמי״ע
הרעה .72העד וז
,סכראמקלח,ירבע,חפ ,24
לשמל׳סלבויהיכל .א
,״יללא״מ
המוטש)ןאהרזוג
תאצמנ^,,H ,Stumme.Tripol.-tunisBeduinenliederןולמךרע
וז
,תעדוימהרומןוויכב
תוטטוצמהירחאהלמתקקוזיתלב
תואמגודה
,הדבועהאיהשהאבלכבשולש
ךא
.תידוהי,ד־תיברעל
תוחתפתהןיונתהתוחפלגהלביודב הזקוידב
הליבקמ
״ןא״ה(ונלש יפל הז
העפותמ ,וזיאדכריכזהלהמכםירקמינפל
םיידוהי־םייברע
םיטסכטב
יתמשרש
ןמרמוחה,ףסונה
המגוד : (33
הוושה)ןיונתברבכ,טענב,טע,146
השגדוהדועהרושק
׳ךא׳יש וזאל
,םיארמה
,הפצ
םירוציקה) —
םהרבא
לארשי ןאאל;לבטת ןכו
,ם״במרה י״כןסנומיס׳א ,יס:דפקלכו תב
לצא
דמלישםינפלשרתה
לארשי
אהתגיזל ־לכורב
לארשי ןאביגיההג
׳רהרעה : 15 ,183 (2לכו רב
שורפב)קוספל
םהרבא,ה 15
תישארב׳דלדודןב
שרדמב
,תירבע
האב״ןא״ירחאהלמ
היאושנל —
המכחב״הנבי (:״תיבינבניילעןאסנאאנמ )!(הנאןוציהנדב =הנביי לעשיאונתאמרומשיש
םיטפשמ
דחוימב לע
עיבצהל
יאדכ
.םייוניכל —
הדומצוהתומכ
ןיטולחל םע נא
התהדזה
תאופוג —
ןמסופיטה יא״ןמיס ןא,״ןאכ י״כןסנומיס בימע,17,54םהבשחתופ״ןא״ןיעכטפשמ,הקיז
תירבעבתינוניבהזיא;אוהש...הוושה םגטענב,מע/146המגוד 45
הוושהתירוסבאניא,והד
הלבקה
ןכו,Noideke .Beitrage..ימע 6וניאש),קדוצ,אופיאלכברבסהב(.העפותה
החתפתהש ןמ,ןיונתהתאצמנ  :T—S 12.199יפןבוארעפדןועמשללאמ
תניינעמ״ןא״ל ,וז
רבדב
העאצב ינע[י][ר]פצע יתש)םילמולא ןיב(ןיטישה ןמדלבאמאיצמפ =־
ירתשיל הב
ןבואררשא ןתנןועמשל ןוממהנקיש וב,הרוחס ל״ר,םוכרכריעמתחא...ךלהו׳לכאמא ןא
יתפרצדיאקירפא לש,יאיסובךרע :אמ)!(,דגוב
אמ,אמ+ןיונתהוושה תאונולמיברעה ןופצ)
יתפרצ־(ירוס)ךרע :אמ ןמוי אמ =םוי —.-דחא
,ימיליתרבןולמיברע
הזיאבןפוא,אוהש
אמ =
״ןידבאעלא לש
׳היאפכ״ב
ןיונתשממאלללדבההסחיינפלראות ואהפצאצמנםיתעלתובורק
׳צו,ד,טלבנזור ןוגכ 7,260IIרופאםוקמב)(דומא
,ם״במרה
םהרבא ןב
,ר
,הגראכ 21,78IIלכ

עשוהי ואלב
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תוחתמתה תמייוסמ לש ,ץ־ונתה הלחש םיגהלב .םייודב ינוצרב ללוגל רמאמב הז העפות
תרחא םוחתב ןיונתה ״דיתיה״ םיטסכטב ,םיידוהי״םייברע םגש התוא שי ןיבהל תרזעב
םיגהל .םייודב
ב
הלאו םה םישומישה .םידחוימה םהב תאצמנ ׳א סוביטסוקאה םיטסכטב םיידוהי״םייברע
דוגינב תיברעל תיטלקה : 2
) (1אושנה םיטפשמב םיינמש לבקמ םיתעל תובורק תא ןמיס ׳א .ןיונתה העפות ,וז
ןושארבש ןד הבהבחרהב .ש .ד ןייטיוגהמדקהב ,םהרבאל §  ,27תאצמנ םג תיברעב תינוניב
לש םימלסומ ׳ר) s׳August ,Muller Ober Text .u Sprachgebrauch von Ibn Abi Usaibia
 ,Geschichte der ,Arzte 1884ימע  (914הרמתשנו ףא םיטסכטב םיידוהי־מייברע ןמ ןמזה
שדחה ׳ר) ןויזח ,ןמית תאצוה .ש .ד ,ןייטיוג ימע  ; 45 § ,80ןכו ,טענב המגוד .(38
.תואמגוד,ףסאתורפהמםינואגה  15 ,145׳יל) יאה,ןואגהאמ (:׳י להךלדאזיאג םא 3אל =םאה
הזרתומ םא.אלרוביח  :11 ,26ןממ וה )!(םחלאמדו =יממאוהשרשב .םדו :8 ,27אמכ תנאאחלאט =ומכ
התאש.עשר  : 6 ,98 ;4 ,98והואיגרתמתומלל =אוהוהווקמ.תומל :7 ,109תנאפאנמא ןמםהתהג =התאו
קקותשמהשעמלאוהש .םייק  : 7 ,161אלודכא ישאממ וה
אחבאת =
חוטב.םהמ · 5 ,134י בגרי יפלעפ וה
אבותכמ =
אבוברמ =אלוחקלרבד הממ ולשםילעב.םינודאו :11 ,161החרשבאציא אמ וה
אכולממ אלו
שרפנ כ״ג המ.בותכש : 10 ,170אמניבפ אנאארכפמ =ינאשכורהרהמהוושה)ןלהל [(.בנ  : 6 ,177םתנא
םירוכבלא =
אמוקאמלע =םתא.םימכחץפח ןבחילציביבס)JQR (1000״ודהמח 14 ,15 Vךלדוארישמילא
אלכאד יפ יטהלוק = הזו םנכנרדגב
.םירוכבל ג״התיבכרה , 15 ,239ף״ירל) האמ (:אי׳יךלדו
הזו זמור
.רמאמה .S ,Wise. The Improvement of the moral qualities by Ibn ,Gabirol New York 1901
האמ) (א״י  :18 ,27םילו והאדיעב לב בירקאמנאו והאדיעב =ןיאו אוה,קוחדאלאבורקאוהו קר.קוחר
המקנהו רצוק .דיתובושתם״במרההאמ)(,ב״י י״כןסנומיס בימע :,15 ,1הלאש
םאקתנאלאפאזגע =
:14 ,37
לה וה[אנדקעאגיאם =םאה אוההזוח.רתומ ,5 :7bהלאש :והפ
אמזאל־־־אוה.בייחמ :,,5:33bהלאש והו
ךוולאס אל הל קלעת ;בצנמב הושה םג ןיונת ינפל .אמ לשמל  10,94 IIתקו אמ =ךשמב ןמז .המ
.2םירוציקהףיעסב :הז .א) .ח ןמיירפ — .ש .ד ,ןייטיוג

תובושת

ה ר מ ב ״ ,ם םילשורי  : 1937האמ (.ג״י ׳ר) םיסנ ןב (,בקעי

רוביח

(ונבר

םהרבא ןב)

הפי) ןמ

,העושיה

,צוהןמרבוא ? האמ (.א״יתואמגודהתורדוסמ יפל רדס,יגולונורכ אל,יפרגואיג יכהעפות וז הניא
תלבגומ הארנכ הניחבמתיפרגואיג תואמגוד),לבבמ ,םירצמ(.הקירפאךופצ ידכ לקהל תא תאירק
,תואמגודה יתפסוה תא תודוקנהתולפמה יפל הטישםירקמה.-הדיחא םירתונה לש ,אםוביטסוקאה
דוגינב תיברעלתיסאלקה םניא .םיבושח אשונהיביטסוקאה ירחא ליבסה אוה העפותתימש־ללכ
׳ר)דוחיב

,תידוהי־תיברעב הבש ומלענ,תוסחיה שי ותוארל
ZATWח״ודהמ  νπιימע  ,(147ךא

העפות,תינברוארפיה ןכו םג תאסוביטסוקאה ריתיהירחאאלא :רוביח  ,2,9הוושה םג,תוקאי ןולמ
,יפרגואיג ׳צו.ד,דלפנטסיו ,ה  .63התואמ הביסה הארנ םגסוביטסוקאה ירחא אמא רודיס) ג״סר
,(31§ ,57ינברוארפיה ףא יכסוביטסוקא ירחא אמא אצמנ רבכ ןמזב ,םודק ׳ר ,Reckendorf
794 Syntaktische Verhaltnisseדוחיבו
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םג  .575 ,Brockelmann Grundriss IIאל ונאב ןבומכ ןודל לע תואיגש .םתס
 .3םא ןיא וז,היפרגוטיד הוושה ,6:םש להךלד זיאג םא .אל
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םיידוהי-םייברע
םיטסכטב
אושנהו
אשונה
סוביטסוקאהןויצל
׳א

יפעבתנלא אענתממ =אוהו יתלבירשפא.עבתנב ,סש : ,13הלאש להאדהליואתלאאחיחצ =םאה שורפ
.׳״דל :,7 ,43הבושתףחצמלאפאיקאב =־
הז .ןוכנ :,13 ,36הבושתםכחלא אהיפאעיגארהלל =ןידההב רתח
רפסה .ראשנ י״כ ןסנומיס א ףיעס ,בכ :הבושתןאכמאפךלד »ירק ארק) ךכ יפל י״כ שיטירב (ןואיזומ =
תורשפאהוהזל.הבורק םש,חכהבושת :למע לאתוילוח)!(יתלא והיליא אצנואילג =תישעתוילוחהאיהשהיואר
רתוי רמאמו .שרופמ ששתומגודםהרבאמ — ׳ר ,םש §,27איבמה ומכ ןכשולשתומגוד ׳םמהשעמ .םיסנ
,די׳ערתה ,טי  : 3לה אנאאצראחהל =םאה ינאקקותשמ .ול
שרדמתישארב׳רלדודדיגנההאמ)(,גי׳י אנ ןומא

הרואכל ,המדנ ונינפלש העפות;תינברוארפיהםיבתוכה ,ועדי ידכש בותכל תיברע
,תיתורפסםהילעףיסוהלםירקמבםימייוסמלשמל)אושנלירחא ןאכ״(״היתויחאו ׳אםשל
םוביטסוקאהאושנלףא,םירקמבםהב אלםדק ול·״ןאכ״
,עדוימה״יתלבהנהוופיסוה תא ׳א
שיטילבהלדחוימב ינש,םיגוסםהב ולעפםימרוג,םיפסונ ויהשםילולעררועלבתוכב
,הבשחמה יכ וילעףיסוהל תא ׳א .ןיונתה הלאו :םה
תא
[א] רשאכטפשמל ינמשה םדוק ;ןאבתוכה לולע היהריבעהלסוביטסוקאל אל תא
,אשונה אלא תא .אושנה העפות וז תאצמנ רככתיברעב,הקיתע ׳ר.H .L ,Fleischer
 ,Kleinere Schriften Iימע  ,561דוחיבו

,Rabin Ancient West-Arabian

 .,cןודנול ,1951

ימע  ;173ןכותיברעבתינוניב לש,םימלסומ ׳ר , ,AugustMuiierםש  ;915/6לשו,םירצונ
,ר , Zeitschrift fur Assyrologieטי .124
.תואמגוד ,ףסאתורפסמ,םינואגה 1 ,146א בר) יאה (:ןואג ןמו יאר ןאךלד אזיאג = ימורבוסש הזש
.רתומרוביח  : 11 ,4ןאפךללאדוגומאנודמ *=הנהו הז אצמנ.םושרו : 1 ,99םלעת ןאהללא׳עתארדאק —
עד׳השהלעתי.לוכי : 8 ,134ירמעלו ןארפאטלא הבאראבג =ייחב ימוגישמש.רוביג JQRח״ודהמ XIX
(ף״יר)  ,377הרוש;הנורחא  : 6 ,378הנאאעבתמבהדמל תיב יאמש =אוהשךלוהתטישב תיביאמשהוושה)
םהבהדמאדיזמו ילעםהפיפכת =
4 ,378אמל ...ןאכאעבתמבהדמל תיב(.יאמש  : 12 ,378ןאלהבהדמ וה קופ
יכ ותטישהקיחרמ תכלםתטישמהליקמו .הנממ יתשתואמגוד  .S Wiseםש ) .(3 ,32 ;21 ,26י״ב ןסנומיס
ב(,ם״במר),הבושת  :3 ,45הנאלאידעתמ ךא) י״כ ןסנומיס א(ידעתמ = יכ אוה .עשופ י״כ ןזנומיס א
ףיעס ,כ הבושת ןכו) י״כב שיטירב ןואיזומ (:ליבקמה,אנמלעאפדומלתלא ןאםכחלא יפהלרעלא יאלכו
דרופסקוא ^814ימע »42
םרכאמכחאדחאו =ונעידוהו.דומלתה...ןידהש ןיד.דחא םשףיעס ,םהלאשי״כבו)
םסארמלאו =
תאדאעלא
(:ליבקמה וא ןאלאחלא יפךלדאדיאע ןיא] הז,הארנאורקל ינשב י״הכ[הדיאע ילא
ואבצמהש הזב יולתםילגרהב.םיגהנמבו י״כ 81דרופסקואימע »:,26הלאש וא ןאךלדאזיאיג=־־ וא הזש
.רתומעבראתואמגודםהרבא §.27

םוביטסוקאבהרואכל י״עהיצנימטנוק םע-סוקאה
[ב]טפשמב בצמ אבאושנה ינמשה
סוביט לש ;בצמההוושהתיברעבתיסאלקהעפותהמודאושנבדמועהשארבטפשמ,בצמ
ןכותיברעב תינוניב לשםימלסומ  August Muiierםש .914
.תואמגוד רוביח  : 10 ,35והו תאד םויאישאמ ילעיזנאשתארפל* עקופלידנמלא הנמ =אוהוךלוה
תחפטמה .ונממ :6 ,38ףרצנאו והואחרפ —ךלהואוהו.חמש ןכ םג ;4 ,98
םוידחא לע ףוחתרפה הנהוהלפנ
,101הרוש;הנורחא .8 ,170 ;7 .125 ;4 ,125 ;7 ,111שרדמתישארב ׳רלדודדיגנה ,ט הרוש:הנורחאאמלפ
האר לבות ןיק הדג ןיקלאואתבאנ ןמהתהבג =הארשכו .ת .ק תא ובס ןרקהוהלדג.וחצממ

)(2אשונהירחא ןאכ״״המאתלאהיתויחאו אב׳אב .ןיונתה העפות וזתאצמנתיברעב
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,הקיתע ׳ר, ,Rabinםש ; 174תיברעבו תינוניב לש,םימלסומ ׳ר , .,A Muiierםש .917
 RABINםשהוושמ זעג,רבוסורסוחשתואדושומישב ןאכ״ הצקאנלא םרגהעפותל .וז
והזבצמההרואכל םגתיברעב:תידוהיןוחטב-יארבדב ןאכ״הצקאנלא לוכיהיהםורגל
תינברוארפיה .וז
העפותל
.תואמגוד רודיס ג״סר האמ) (,׳י ,ח  : 8ראצ היפ אטחדואדל = היהנ וב קלח.דודל ,הל  : 1ןוכי ןמ
הרשעלאאמאמא םהל =היהי ןמהרשעה ןזח .םהל ,דס  : 7םילוארכא,ןוטוטפיד) ינפל !(.דפצ למעיךלאמעא
=ןיאורחאהשעיש תא.ךישעמ ,הק  :9םילו היפ אררצ =ןיאו וב .קזנ ,ג״הת ףסא םילשורי)(,בי׳שת :18,131
בר)ארירש ,ןואג האמ (:׳י אלו אקבי ארק) ךכ (י אלא אריסי = אלו ראשיי אלא .טעמ 19 ,128לאומש) ןב
,ינפחהאמ (:׳יאהנמ ןא אל ןוכי םהל אליכו אלו .איצו ןאפ ןאכ םהל אליכו וא םהמ^יאיצו(םיאנתהמ) אלש
היהי םהל הנוממ אלו,סופורטיפא םאו היה םהל הנוממ וא.סופורטיפארוביח  : 4 ,83ןאכו יל אדלואדיחו β
היהו יל ןב .דיחי ןכו  ,100 ; 2 ,91 ;5 ,87 ;4 ,79 ; 4 ,71 ;1 ,2הרוש.הנורחאג״הת...יבכרה(ףי׳יר) 10 ,249
:הטמלמ ןאכ הלאלאמ = היה ול .ןוממ י״כ ןסנומיס ב (ם״במר) : ,6,7הלאש ןא ןאכ םהלאלאמ = םא שי
םהל .ףסכ  20 ,91ןכו) י״כדרופסקוא (8 ,26 ,814bליבקמה להו ןוכי ןימיללידלאףלחאיצאקלא סאל ןבואר
אריתאת םא אל = םאה היהתהעובשלעיבשהשטפושה תא םא,ןבוארהעפשה םא .אל

)(3ףוסבל אצמנםימעפל תא ואשונ לש טפשמ ינמשעיבמהתואיצמ םע ׳א.ןיונתה
ידוהי־יברעשדחןפואב,יסחי ׳ר טענבהמגוד  ,59םא) ןיא
העפות ,וזתאצמנה ףאטסכטב
אדע ־,הדע יפכריעהש יליפורפ(,טענב תאצמנ םגתיברעב תינוניב לש,םימלסומ ׳ד
המאסא ןב ,דקנמ תאצוה ,יתח ,181הרעה  — 2יכ ךכ שיןיבהל תא.הרקמה בושו
:תינברוארפיהתעפשהבטפשמ ומכ ןאכ״ יל״אדלו
רשפאהרואכל,ןועטלונינפלשהעפות
)(2םיוישע ויהתווהתהל םגםיטפשמ ומכ יל״.״*דלו
.תואמגוד רודיס ג״םר  ,31§ ,57שולש,תואמגוד ןהמ תחא:תירבא־דח אמוקו ןודיזי = שיו םישנא
.םיפיסומה ם״במר י״ב ןסנומיס ב ףיעס :ביק אהב ...ןינכס אולע אלפסו = הב ינש...םירודמ ןוילע .ןותחתו
׳הרוכדמלאאטרש —הביתכבותרכזנה .יאנתםהרבא §,27עברא,תואמגוד ןהמתחא
הבותכלא
,םשףיעס :כק יפו
:תירבא־דח אמוקו = שי .םישנא

ג
:סוביטסוקאה
ףיעסבםדוקהונחנה,הרואכלונינפלש תועפותוינברוארפיה לששומיש
םיבתוכהולדתשהבותכלתיברע,תיסאלק ךאורבע תאלובגרתומה״ונקית״וסוביטנימונ
סוביטסוקאל ףא,םירקמב םהבושרד םגיללכתיברעהתיסאלקה.סוביטנימונ םלוא ןויע
םינחלבםייודב לש ונימי,ונדמלמהחנהש וזתועטבהדוסיונינפלשוהעפות היח .שממ
עודיכ רמשנ ןיונתההדימבתמייוסמהמכבםיגהל,םייודב ךא וניאןייצמדוע תא-חיה
,תוסאלאשמשמםירקמבםימייוסמאלללדבה.הסחי הנהוליבקמקלח ןמםירקמההלאה
,םיידוהי־םייברע ונילעו,חינהל,אופיא-תפתההש
הלבקהטעמכתקייודמבצמלםיטסכטב
,םיידוהיה״םייברעה
תוחםיגהלבםיינוריעהםיירפכהו,םיקיתעהםתואשםיפקשמםיטסכטה
םיטקלאידבשםייודב לש ,ונימי ׳או ןיונתהםיטסכטבש
התיההליבקמהדימבהבורמ וזל
םיידוהי-םייברע ולא תשמשמ אשונכ לש ןיונת ילב תמיש בלהסחיל ׳ר]׳פורפ,ןייטיוג
םהרבא §,27רקיעברשקבםירקמל ונמנשףיעסב ).[(3ב

][5

םיידוהי-םייברע
סוביטסוקאה ןויצלאשונהאושנהוםיטסכטב
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ידכ עובקל וזיאב הדימ רמשנ ןיונתהםיגהלב,םייודב ונקדב ינש יגוס :םיטקלאיד ונרבע
לע ורפס לש ,טדרהנייר ןדה גהלב רבודמה ןאמעב רביזנזבו טרגטוטש tןילרבו ,(1894
טקלאיד אצוממ ,יודב ׳ר םש ימע  :νπלעוםיטקלאידה םירבודמה ןופצביאה־־יצח ברע
רבדמבו.יקאריעהיירוסה םיטקלאיד ולא םניא םינוש הז הזמ יבגל ןיונתה םיתללכו ,דחי
יכ םה םיווהמ ואלב יכה הדיחי ,הקצומ ׳ר ק נ ט י נ ו )institutdetudes׳Annaies de 1
 »Orientalesךרכ ג Orient׳ ,Etudes sur quelques parlers de nomades arabes dרמאמ (,׳ב
ימע . 222ךליאו יתשמתשהךרדב ללכ קרםיטסכטב .םייאזורפםיגהלב םייודב  4ולא רמשנ
ןיונתה תרוצב) _an,-en,-inילב לדבה (הסחי —דבלמ שומישהילאיברודאה —העבראב
םירקמ הרוצב :תיביטטלוקפ
) (1םילמ תורצק רתויב ורמש םימעפל לע ,ןיונתה יכ לע ידי תפסות ינה וותשהןכראב
םילמלתוליגר .5ןאכלךיישרקיעב ,לכ=ןלכ תוחפ ןיש = רבן ךא]אל ,סאנדוגינבטדרהניירל
§:144המגודהתאבומה םש תכייש ,[4־ל הוושה םג,ןדחא ׳ר וילע ״ץיברת״ ,ג״כ ימע .30־29
ךכ אצמנ לצאטדרהניי^ר ״ןלכ״ אשונכ ,לעופל § :144אמ יגת ןלכ ךפושי = לא ,אובת
לכש דחא :ךארי ,ןכו ימע  :29תערג תומלא ןלכ לכ=עיגיהדחא עלבי תא תעילב .6תומה
תואמגוד תורחא׳׳לכ״ל ןכו ״יש״ל תוכייש םג )(2ל )(3לר ואבוהו .םש
הצובקב תינופצה אצמנ ״ןלכ״ אשונכ לש ,לעופ הזנע :21,9 :1,7 :19,3 :14,3 :34,2
.4םירוציקהףיעסב הז :סלטא = .G ,BergstrasserSprachatlas von Syrien .u ,Palastina
Leipzig 1905
ינטנומ = Etudes Orientales de׳.R ,Montagne Contes ,poetiques ,bedouins Bulletin d
 rinstitut Frangais de ,Damas .t Vןתויתואזט־אתונייצמ חאירפסמ.םיטסכטה
ורפסמ = .R Montagne

^ Melanges Masperoימע  .416—411רפסמה ןייצמ תאהרושה לש

טסכטה.דיחיה
=הזנע Anazeh texte ,Arabe... Leiden 1919׳.C ,LandbergLangue des bedouins ,ןולמב)
היפרגוילביב הנטק לע ןיונתה
,הזנעלאצוהש ב1940י׳יע  .κ .v Zettersteenתאצמנימעב 101
םיטקלאידב(.םייברע
הלמ = ,.A.Musil The Manners and Customs of the Rwala ,Bedouins New York 1928
היפרגואילביבתטרופמ לעםיגהלהםייודבהםיינופצהתאצמנקלחבןושארה לשהניטנק ^Annaies
lnstitutd etudes ,Orientales .t II׳ de lימע  ,4—1ןכו וניטנק 123רקיעבו.126/7םיקיתעתה
ונתינןלהלתוביסמ תוינכטתויתואב.תוירבע
.5הוושה תא תפסות ימה ב

,םופ ןיב םאהרוקמ ןיונתבתעדכ Brockelmann GrundrissI

 ,472ןיב םא ,ואלתעדכ.Th ,Noldeke Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenschaft
,174הרעה .6הוושה םג םפשלוב־סוינזג) ,07
םשArabija 126/51

,,Fuckריכזמה םג

,דקדלנ םש ^ ,137גג jj.:^,122םש(יובירה׳נ)
תעפשהב(אנמס =ימשהקדלנ םש .142
׳בהג
^,jינמס

להוב־סוינזג :17
״ןלכ״לליבקמקוידב ,״םלס״ םא׳מ.דהניא ןמ,שרושההוושה
.6הוושה :434 .,C ,Landberg Hadratooutןורקעיוריאקעםאדקהבקלא ןלכהתינבתינמאצו
םיכתוחו תא ידיגתונברקה ינפלשדקמה לכדחא יפל ונוצרתפיאשו .ובל
הבלק =

עשוהי ואלב
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,הלור,.461ינטנומ,ח .28ורפסמ .27ךיש״לעדילעופהזנע31,6
.28,58; 14,58;30,9
שארפלא =לכה.חכשנסלטא§,,41ונש.ינש
לכןישיצמתחת
וירחאשכיוטיברושקוברשק
תוצובק,םילמ,רמשנ
הנושארלףוסב
),(2ןיונתהםלענש
םינושארהחתפתהןיונתה
.דילאנויציזופירפינשבםיגוסה
:ץימא,ראותהפצ ואיוטיב
הלמלתדרפנ״ןא״ינפלראות וא,הפצ׳רטענב .149
תידוהי
תיברעב
,טדרהניירינפל,ראות :3 ,342ןהגובסובע =םינפב,תוזגרנםיימעפו
.תואמגוד
הרישב)
הזורפב
םיטעומךרעל
םירקמה
ןישינפל,ראות§ .144ןישינפל,הפצ§,144׳לכ
אצמנןיונתינפלהפצ .(1,XXVII;3,XXV1;4 ,XIII ;3 ,VI
תינופצהינפל:ראות,הלור ;605ינטנומ,גי ;15ורפסמ ;9הזנע ;29,58 ;2,9
הצובקב
םינורחאהלועפמ(.קלטמ
םירקמה
תשולשב)
8,59
.ןאלשמורפסמ
ןאלשמ =אבונילאדליםשב
ינפל:הפצ,הלור :54אנאגןדלוהמסא
; 50הזנע .7,59
;ףתושמבךכאצמנ
תולעופ
,הלא
םיפיעס־תת
ונייוצשינשב
,תוביסש,שי
תצובקב וז
םג
,ונימיב
רייגלא
יברעהלשידוהי
הוושה)ןישינפלהפצגהלב
ןישינפל:הפצ,הלת 462
Aiger׳.M ,CohenLe parierarabedes juifs,d
םנמא קרבתכבןוויגבויתורפסיפל
Paris1911׳מע ;350טטוצמ םגלצא,טענבהרעה .(62
םיגהלבולא
:דחוימבןיונתהרמשנ
תוניינעמהונתוא
תועפותל
) (3ונאםיעיגמתעכ
.תואיצמהעפות
םיעיבמה—םיירבא־וד
םיירבא-דחןהו
ןה—םיינמש
םיטפשמ
אשונבלש
טדיהנייר§144שולשםימעפ
,הנושארלתאצמנ
,רסרטשגרבשסלטא§,42דמעהילע
וז
תעפשהב ),(1ךאםגתפב  189םגףוסבתומש:םירחאןטארשעמ
,רמולכ סג
ףוסב,ןלכ
סלטא
:ןופצב
.השידה
העירזהאלובירןמזב
םיאנת־־סודלאןמזב
עארזלאאלוןתעאזנעמ
תוטטוצמ
(ירבא־דח =היהשיאדבוע.המדא,סלטא םש
§42ןתמלזחאלפטפשמ)
םיטפשמל
הזורפה
תואמגוד מ.,A ,MusiiArabiaPetraea,in Wien1908םיתש ןמ
םג
דועלא
.םיירבא־־ודלהזנע:22 ,80אמדנע
םיירבא״דחלןהו
הרישהןה
םיירבא־ודתוברו ןמ
,וניטנקל
דוגינב)
אלאןדועהדיב =הנהחמורידיב.ןקזה,הלור:420םיימעפךלארוזג «
הללא -׳הרוזעיונל.םדגנ : 453אמאנדנע
םהילעןתנועמ ןמ
(204ךללמג.ןמש : 595
.Schmidt-Kahie
Voikserzahiungen
הוושהםג aus -Pa
ונלצארבד,ויש]);[(1׳ר
»־ןישןיא
.7טענב /149הרעה

,SocinDiwanaus Centralarabien
 41ךותמ)

 .(Aןכו וניטנק ,204/5

ףסאש רמוח,בושח ךא אל ריכהתויורשפאב ),(3ג ) .(4םש  bףסא רמוח ןיונתל ינפל יוטיב ־ירפ
ילאנויציזופ ףאש) אוה בורל ןיעכ,הפצהוושהטענבהרעה 30תדימבו המ םגהמגוד .(38ותפקשהש
ילאנויציזופירפה רושקתמאב רשק קודה םע ,ןיונתה םיחיכומ,םירקמ םהבהמדמ
תקדוציוטיבהו
׳נ ןיונתה ילל סחיההירחאש -ורפסמ  : 8ראצ ליוב םהל == היהנ חא .םהל ינטנומ ,גי  : 3דחאו
םיאבומה טענב םש ןיצוזמםיאצויכ ןמ,ללכה
הללקיפר —רבחדחא .ולש םג ינשםירקמה,םינורחאה
םיכייש,ןאכלןושארבלטאמצ)(סרפללהתמדנ ׳גה׳לל.סחיה

1ל]
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םיטסכטב
סוביטסוקאהןויצלאשונהאושנהו

לע.הנוממה 8

:3 ,131 ,lastina Gottingen 1918/30הרישבןנאלעאז [ינא=]הליכולע זגורמ
) (4ליגר דוע רתוי דוגינב) תונקסמלסלטא § (42אושנה .ןיונתבטדרהנייר § 144טזלא

ןסאנןידפאכ =םיטזה םישנא םיסג םג] ינפל ),[(2ראות םיימעפו ןיש אושנב ינפל ראות
] ,[(2) 1ורמולכןיאתואמגודתויאדו לצא.טדרהניירהוושהרבכתליחתבהאמהתיעישתה
—׳ר  ,,Fiick Arabijeימע —71

׳לכ םג .׳)2

!JU

תמועל תאזהליגרהעפותהםיגהלבםיינופצה  — 9הזנע  : 31,80 .10 ,14תנאו ןלוב ןמ
לוב ירהט =התאו ןתש ןתשמ .יבג,הלור  430םנמא) !:הצילמבהללאו יללא ןזיזע הנאש
ןלדעו הנאזימ ןקלטו הנאסל = /הב רשא וניינע.דבוכמ וינזאמ קדצ ונושלו .תישפח
הרישב —הזנע .5 ,79 .13 ,60 .13 ,12דחוימב ליגרינוניבה אושנכ םע .ז0ןיונת הזנע .2,9
,5,59הרישב) — ,.(7 ,75הלור .501ורפסמ  .43 .41 ,3ינטנומ ,ו .( 2םיימעפ) ,ח , .26י .3
,אי ,.8,6בי .9תואמגודתופסונ — ,socin Diwan aus Centraiarabien׳ר וניטנק .205ינוניבה

לוכיתויהלןבומכ םג,הלת—לועפ .(:438דפצ)ןלאגרןדוכאמםישנא=םהמאלכםהירבדש
.םינמאנ ךכו םג םש ראות ילעפ ),— (verbal adjectiveהלור  : 438שיאו ?ינעמלא :לאק
ןתקאינהראגללןתראסכהראגלל =עודמ ? :רמא םה םינתמםיבהא םעתונכשהםילבלבמו
תא.הפקתהההמגודההנורחאה,תיטפילא יכ רסח הב .אשונה ךכ םג ,הלור (!) :461ןיז
ןזיא* יל = [ימוקמ] בוט,םיאתמו0aנ
םג,םירקמבםהבשמשמינוניבהראותכ שי,חינהלינוניבהששגרוהאושנכ ,ינמש הוושה
תאםיטפשמהםייטפילאה ונייוצש ליעללבקהו ינטנומ ,ח :תרתוכהפלאס ןאלפ ןקשאע
״,ונאלפ =רופס לע ינולפבהאש תאתינומלא — םע תרתוכ ט ובש אצמנ ירחאהפלאס״

.8םיטסכטבטבשמ,רמולכ)רמשינטנומב(ורפסמבואליתאצמהעפות ,וזאמשהרקמב ?ןולמבהזבע
אהתמעל )!(דלווהלאכל =תבה [המוד]התדודל דצמבאה ןבהו
,84הרעהטטוצמםגתפ:ירצמןתנב
(םיירבא־דח ןיבירחא ,״אי״ ׳ר,הלור
ודודלדצמ.םאה ילואתוכיישןאכלתואירקה ןהש)םיטפשמ
,143 Siidarabische Expedition X ,(Rhodokanakis) 528הרישב הזנע ,,21 ,73ןולמךרע אי
׳ר) םשהרעהבתואמגודםיגהלמ(,םירחא
טדרהנייר ,2 ,XXVIIIןכר .A ,Musil Arabia Petraea III
לשמל  ,384ןיבידעלב ״אי״ —,הלור : 392ןיבארגןלאפו ןיז = ינשםיברוע ןמיסו .בוטאמשךייש
ןאכל םג ינטנומ ,דתרתוכ גןתפלאסןבאלדועמ

רופס לע ןבא,דועס אלותרימשל ןיונתה ינפל

,ילאנויצזופירפ יכ זא ונייהםיפצמתומדיהל׳בה ,ר)הרעה .(7
ב יוט
יאה־יצח :ברע ראפמןעלצ יפ בשכ =ראפמ אוה
הבאתע״ה״,דגורזכרממ
.9הוושהגהלב לש
רהבשכב ) .G ,BergstrasserEinfuhrungin .d .semit Sprachenימע,(167םירצמב  :תנא ןליכו
,ינע ,ר ,80 ,Spitta Contesהרעה .J S ,Willmore The spoken Arabic of ,Egypt8 » 1
 Ρ· 54י.London 1905
 .10יובירםירקמההלאה ררוע,וניטנקב  ,205תא»העדההעפותש וזהרושקינוניבבןיונתהשו
רמשנתעפשהבהלמהירחאש.ינוניבה
 .10aאמשו םג  ,ZDMG χχχVIימע ,25הרוש  12גהל) (:ילוסופ אנא אמ ילןמזאל = ןיא
ילךרוצ ןיאו)אורקלןימזאל םע ימע ,53הרעה ? (10
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עשוהי ואלב

][8

״ןאלפ טפשמ :הפצהוושה םג )(2ברובח  !5,134ךכםיאצומ ונא ורפסמ :30העמודועק
*חואןדלקמהדאלק אדוס = ומעו למג ןב עבש ןבלדברומהדיבר .רוחש,הלור : 429
הללאו ינאמתולאמגןתאלמחמ׳הב־לאלגהנומשבו םילמגםינועטה.הטיח ןכוהרישב—
הזנע 11.7 ,12
תררועתמ,הלאשה עודמ רמשנ ןיונתהאקוודתעבראבםישומישההלאה ? ב ) (1םרג
רצוקהלמהתפסותל ,רה )(2בהרמשנ ינה,יהד^סב ךא ןיאתוארל לכ הביס תיטינופ וא
תיגולופרומתרימשל ינה )(3ב בו .(4הארנהביסהש םויקלןיונתהםירקמב ולא איה -ני0
:תיטקט אוהשגרוה )(3עיבמכ תאתואיצמה )(4ו.דגואכ,רשפאשגרוהשהנושאר י״ע)
,םיירבא־דחםירצקה ןפואב טלוב ןמםיטפשמה
«(ד;$טפךאיוטיבכתואיצמהםיטפשמב
.םיירבא־ודב ףא יכ,ירשפאדגואכש )(4הווהתנןפואב,יאמצע ןכתי
,םיליגרה קרוכ״חא
:תילאנויצרופורפ ןאכ יל
,דואמתעפשהש ןיונתהתעבהכתואיצמ התיהעצמאבהיגולנא)
:דלו יל ןדלו  -ןאכ דיז דלו  = ;χ :χדיז (.ןדלו
ד
םיידוהיה־םייברעהםימודקהןיבליגהלםיודבה לש ונימיתטלוב
הלבקהה ןיבםיטסכטה
רתויבירהש] ףאהלבקהה ,(2לףיעסבשםדוקה ,תמייק ׳ר [:טענבתועפותהםיטסכטבש
,םיידוהי־מייברע ונמנשףיעסב ב,ליעלתוליבקמהדימבהלודג,ולאל ונמנשםיגהלב -בה
םייודלש ונימיףיעסב ),(3ג ),.(4הארנ,אופיאםיאשרש ונאחינהל יכ׳אהתפסונהףיעסב ב
,סוביטסוקאאלא,האב ומכםיגהלבםייודבה,םויכןויצל ןיונתהאללהנחבא
הניאתפקשמ
ןיבתוסחיה !2איהשו תרמשנםישומישב ולא,אקוד יכהשגרוההעיבמכ תואיצמ )(3ב]
)[(2־ו ואדגואכ ).[(1ב]
תידוהיה־תיברעהםיגהלל:םייודבה״תיברעב
ךא לע ףא לכ,ןוימדהםייקלדבהבושח ןיב
סוביטסוקאה ),[(2ב]
תוקוחר־אל׳אב
״היתויחאוםיתעל
המאתלא
תידוהי אבאשונה לשןאכ״
תמועלםירקמהםיטעמה,ךרעלםהב אב ואשונ לש טפשמ,ינמשעיבמהתואיצמ׳אבןיונתה
המאתלא
ירחאןיונתבןאכ״
םייודבה קרהרקמדחאלשאשונ
]ב )[(3תמועל הזיתאצמםיגהלב
.11םירידנרתויבהזורפבםירקמםירחא לש תרימש :ןיונתה ינטנומ ,4זט וטחאהזיטבןאדוע =
ומשהתורעב תכיתח ץע ךא) אמשןאדוע אוה יוביר ? ךא— ןא ןויצל ןיוגתה אצמנותואבטסכטה
הרוש .( : 1ןאלואתואמגודה,הלורב ומכ  ,436 ,228תואבךשמהבילגנא אמשוטימשה ליסומ ןמ
טסכטהיברעה ? הזנע  5 ,80רמשנ ןיונתה אל קר,רדגומב אלא םג :וראתביליברכא ילע יתכמר
ןברכ ןניז =ינירשק בטיה .יתסוסל אמש ךייש ןאכל םג,הלור  ,606׳רהרעה .13
,.12תואיצמ התואש חינה םג טענבתווהתהב ״ןא״ ןמ ;ןיונתה הוושה םגםהרבא §, .27קדוצ
,אופיא ,212 .J ,Cantineau Le dialecte arabe de Palmyre Iותרבסב תאשםלעהתוסחיה ןיא
ףוקזל לע ןובשחתוחתפתה תימינופדבלב תרישנ)תועונתה(,תויפוסהאלא ףא לש םייוניש ־רומ
םייגולופםלעה) תוסחי(.תומייוסמ

][9

םיידוהי-םייברע
םיטסכטב
סוביטסוקאהןויצלאשונהאושנהו
׳א
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,הלור)״היתויחאו :606תראצוןתצרע ע ןתמי ןפחבצלא -הרעסוהמוצעהתיהנ ןמ,ו(3רקובה
וב ןמזב,םירקמש םהב אב ואשונ לש טפשמ ,ינמשעיבמה,תואיצמ ,ןיונתב םניא םירידנ
ללכ ).[(3ג] ךאןבומכ ןיאחיכוהל ,הזמיאש ןיונתה אשונכ ןאכ״המאתלא״היתויחאו איה
העפות.תינברוארפיה ונילע,רוכזלתוקמטצהש ןיונתהםיגהלב םייודבה לש ונימי םנמא
הליבקמםמלעהל יטאהםיגהלבםיינוריעה םיירפכהו לש תואמהתונושארה לשםלסיאה
(םיידוהיה־פייברעה — ךא ןיאהלבקהההכירצ תויהל
,םיגהלה) םתוא םיפקשמםיטסכטה
,ךפהל,אילפמ וזיאב הדימ ורזח תועפותןושלה לע .ןמצע ףסונ הזל לק,ראתלדציכ
.המלש
רבע ןיונתהםיטפשממ םיינמשםיעיבמה,תואיצמ סגםיטפשמלוליכהש ןאכ״:״היכאתלא
יפכורמאש תחת״הדי,״אלאמ םייושע ויהרמול כ״ג ןאכ״ תחת הדי.״אלאמ
תמועל הז המדנ ,יללכונשקיסהל תונקסמתובושחתופיכתמתועפותהםיטסכטב״םייברע
,הדבועהאשונש,אב ןיונתה אצמנ קרםירקמבםיטעומםיטפשמב םיינמשםיעיבמה
.םיידוהי
תואיצמ )4(3ב] ךאםיתעל תובורק ירחא ןאכ״״היתויחאו ),[(2ב]םהירחאש רשפאחינהל
דחוימב העפות,תינברוארפיה ןכו,הדבועהרפסמבשןטק־אל לש םירקמ אושנה אב ,אב
סיביטסוקאה אל קר טפשמב ינמש ,םתס ולאכ םדוק ול ךאכ״ ]ב ) ,[(1אלא ףא ירחא
ןא )ב )([ (1א]ואה טפשמב בצמ )(1ב) [(,ב] ,רמולכ בוש םירקמב ״םידעומ״תועפותל
תוינברוארפיה —לכ הז קזחמ תא,העדה ףסונש תועפותל תויח ןיונתה)יוטיבכתואיצמה
(דגואכו ולעפ םגםימרוג.םיינברוארפיה הז ריבסי ונל עודמ םירידנךרעל,םירקמםהבש
אל ולעפ םימרוגהלאכ אשונה] טפשמב ינמשעיבמה תואיצמ ב ) ,[(3תמועל הזםיליגר
,םירקמהםהבשלולע היה ,בתוכ אלש היה יקב לכ וכרצקודקדב,יסאלקהלשכיהלףיסוהלו
,אסוביטזוקא תרתוימ יפל יללכבארעאה )(2ב) ),(1ב־ודוהיב [א)](1ב [(.ב)](1ב־ו
*

םיידוהידבייברעאשונב
,לכונ,אופיא :םכסל ׳א,ןיונתה יפכ ונאשםיאצומהתואםיטסכטב
לש םיטפשמ םיינמשםינייצמה תואיצמ לשו ןאכ״המאתלא,״היתויחאו ןכו אושנב לש
םיטפשמ ,םיינמש תנייצמ ןיונת ילב תמיש בל .הסחיל ודוסי לש ןיונת הזרובידב ,יחה
ובששגרוה םירקמב ולא עיבמכ תואיצמ וא.דגואכ ךא תא ושומיש ,ברה דוחיב אשונב
לש ןאכ״המאתלא,״היתויחאו שי ףוקזל לעםנובשח לש םימרוגםיינברוארפיה.14
,םיחאלפגהלב
הריטס)״ףוחקלא לע
הרעה .,11ףוס סג וה״פ
 .13ךא ףאהמגוד וזהניא,החוטב,ר
הטלדההאמהמ (ז״י ןיאאיבהל,היאר יכ םירקמהלאכ ׳ר)  ,1887 ZDMGימע :388ןאכו
לשיחאלפ
ליבקהלןבומכאכא״ ,״ל
םיחאלפה.געלל ןיא
אהיפ(אלגרםילוכיתויהלשוביש,ןווכמ ידכםישל תא
,תיעדגמב ׳ר,403/4.Th ,Noldeke Mandaische Grammatik
שי״ ״לדומלתב,ילבב תע״ ״ל
תידוהי־תיברעב ןיא דוע.תוסחי
הרעה  5יכ
.14המדנ ,ילשומישהשיללכהןיוגתבםירקמב״ולאךשמנשםימעפל דעןמזה,שדחה,דסוימ ףסונ
הדיחא
תידוהיה־תיבדעהןושלתיתורפס
,הדבועהתוניחבמשתועודיהווהמ
לעםימרוג,םירחא םג לע
םירחואמהשווכישמהםלתב.םהימדוק
תוחפ וא רתויתלעבותרוסמתמייוסמ

