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לשונות היהודים
חברה ושפה

פרולוג
סמי מיכאל תיאר בספרו 'חופן של ערפל' יחסי יהודים ,מוסלמים ונוצרים
בבגדאד שבעיראק בימים שקדמו לקום המדינה .אכרם הציוני ,אחד הגיבורים,
פוגש אדם ליד תעלת מים ,ואחרי שיחה ביניהם אכרם אומר במצוקה (כי עליו
להסתיר את כלי הנשק שברשותו)' :אני אלך לדרכי ואתה תלך לדרכך' .בן
שיחו מגיב' :אתה יהודי' ,והמספר מוסיף' :ברוב התרגשותו הסגיר ניב הדיבור
היהודי את אכרם ,ולא היה טעם להכחיש" .אני יהודי" הודה' 1.כמה עמודים
לפני כן תיאר מיכאל שיחת וידוי בין ג'ורג' הנוצרי לאנג'לה אשתו .ג'ורג'
טוען' :אני מדבר ערבית של יהודים' 2.לכן הוא יכול להצטרף לפעולותיהם
של הקומוניסטים היהודים נגד המשטר ,והוא לא יוכר כזר .משמע ,אף על
פי שהיהודים חיו בשכנות עם בני דתות אחרות ,הערבית שבפיהם ניכרה
כיהודית.
חיים נחמן ביאליק כתב בסיפורו 'החצוצרה נתביישה':
אחד מהם ,וסילי ,אִכר פקח ובר–דעת ,ידיד ישן לאבא ,לא נמנע אף מלשלוח
את בנו הקטן לחדר מלמדנו ,כדי ללמדו שם בין שאר הילדים את מעשה
הכתב  -בכפר בן ארבעים בתי אכרים לא היה שום בית–ספר ,כשם שלא
נמצא בו גם בית–תפלה וכהן  -ופיטקא  -כך שם הגוי הקטן שנתיהד ,יודע
היה על–פה הרבה פסוקי תפלה ,חצי ה'ִקדוש' ורוב ספורי החומש ,ממה

*

1
2

המאמר הוא הרחבה של הרצאה שנישאה בירושלים בי"א
בשבט תשע"ז ( 7בפברואר  ,)2017ביום עיון לכבודו של פרופ'
אהרן ממן בצאתו לגמלאות.
מיכאל ,עמ' .188
שם ,עמ' .172
פעמים ( 156תשע"ח) ,עמ' 54-23
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ששמע מפי חבריו היהודים או ממה שקלטה אזנו שלא במתכון ,וכותב היה
3
רוסית באותיות עבריות בדרך מסורסת ,משמאל לימין דוקא.
חלק מייהוד אותו בן איכרים היה שימושו באותיות עבריות ,אם כי משמאל
לימין .האם פיטקא יצר רוסית–יהודית שחייתה בצד היידיש?
הקדמה
הדיון בלשונות היהודים מעלה סוגיות של הגדרה .במאמר זה יודגשו
שני משתנים הקשורים לנושא ,והשייכים לסוציולוגיה :קהילת דיבור
( )speech communityודת ומנהג .אלו יובילו אותנו להבנת דרך התגבשות
לשונות היהודים וגורלן היום .תחילה יידון מאגר לשונות היהודים על סמך
ספרים חדשים המתמקדים בלשונות היהודים ,אחר כך יתוארו מאפייני לשונות
היהודים ,ובסיום יוצג מצבן הנוכחי.
מאגר לשונות היהודים
ספרים אחדים הוקדשו ללשונות היהודים 4.אתייחס כאן רק לשלושת
האחרונים שבהם .בשנת  2014פורסם ספרו של ברנרד ספולסקי 'לשונות
היהודים :היסטוריה סוציולינגוויסטית' (The Languages of the Jews: A
 ,)Sociolinguistic Historyובו פירט את ההיסטוריה של היהודים בהיבטים
סוציולינגוויסטיים ,וסקר את שינויי הלשון בקרב היהודים בנדודיהם ובמקומות
מגוריהם לפי תקופות 5.בטבלה שבסוף הספר הוא מנה חמישים ושבע לשונות
יהודים ,ובתוכן העברית ,לשון הסימנים הישראלית ולשון הסימנים היידית
(ראו פירוט בנספח) 6.ספולסקי הגיע למספר גדול זה כי אחדות מן הלשונות
רשומות יותר מפעם אחת ,גם לפי אזורים  -למשל טאטית–יהודית בישראל
3
4

5
6
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 11( http://benyehuda.org/bialik/hazozra.htmlבדצמבר .)2016
ראו למשל קובצי מאמרים אלו :פישמן ,מקראה; בר־אשר,
מחקרים בלשונות היהודים; מייהיל; מוצ'ניק וסדן ,עמ' -545
 ;722ממן ,פסברג וברויאר; פייפר; כתב־העת Journal of Jewish
 ,Languagesהיוצא לאור מאז  .2013הספר בעריכת מילר ונוריץ'
גם הוא דן בסוגיות מלשונות יהודים אחדות (עברית ,יידיש,
ערבית־יהודית ,ספרדית של יהודים בכלל ובאמריקה הלטינית
בפרט וכן ג'ודזמו) בהיבטים תרבותיים והיסטוריים בעיקר.
ספולסקי.
שם ,עמ' .272 -269
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וטאטית–יהודית באזרבייג'ן וברוסיה  -וגם על פי שנות הפרסום של אומדן
האוכלוסייה הדוברת את אותה שפה .בפועל הוא מנה עשרים שפות מלבד
העברית ולשונות הסימנים של העברית ושל היידיש.
ספולסקי הסתמך על סולם שיצר יהושע פישמן ,ושבו ניתן ציון  1ללשונות
חיות נלמדות וציון  10ללשונות שנכחדו 7.רוב הלשונות ברשימה קיבלו ציונים
בין  6ל– ,8כי הן נמצאות בסכנת היעלמות .הלשון היחידה שקיבלה ציון  1היא
העברית 8.אין לשונות שזכו לציון  2או  .3כל שבעת סוגי היידיש למקומותיהם
(ישראל ,אוקראינה ,רומניה ,שוודיה ,לטוויה ,ארצות הברית ואנגליה) קיבלו ציון
 ,4וכך גם הלאדינו בישראל .החכיתייה ,הלאדינו בתורכיה והלאדינו במקומות
אחרים זכו רק לציון  .7המיון הזה מבוסס על מקורות שונים ,וקשה לסמוך עליו,
כי למשל טג'יקית–יהודית  -יחד עם בוכרית בישראל  -קיבלה שתי שורות,
באחת זכתה לציון  4ובשנייה  .7 -יתר על כן ,לדעתי היידיש ראויה לציון
 1או  2במקומות אחדים ,כמו בריכוזי חרדים במנצ'סטר ובלונדון שבאנגליה,
במונסי שבארצות הברית ,במאה שערים בירושלים ובקריית צאנז בנתניה ,אם
כי בשקלול של סך כל אוכלוסיית היהודים באותן ארצות הציון עולה.
בספר שערכו לילי קאהן ואהרון רובין ושפורסם בשנת ' ,2016מדריך
ללשונות יהודיות' ( ,)Handbook of Jewish Languagesנכללות הלשונות
האלה :איטלקית–יהודית; אמהרית–יהודית; אנגלית–יהודית; ארמית–יהודית;
ברברית–יהודית; ג'ודזמו; גיאורגית–יהודית; הונגרית–יהודית; תורכית–יהודית;
יוונית–יהודית; יידיש; לשון הקראים והקרימצ'קים; לשונות איראניות–יהודיות;
מאלאיאלאם–יהודית; סורית–יהודית; סלאווית–יהודית; ספרדית–יהודית של
אמריקה הלטינית; ערבית–יהודית; פורטוגלית–יהודית; פרובנסלית–יהודית /
אוקסיטאנית–יהודית; צרפתית–יהודית; רוסית–יהודית; שוודית–יהודית  -סך
הכול עשרים ושלוש לשונות יהודים 9.באפילוג של הספר הוסיף רובין עדויות
על פאפיאמנטו  -קריאולית המבוססת על הפורטוגלית שיהודים השתמשו בה -
10
על לטינית–יהודית ,על אורדו–יהודית וכן על שפת הסימנים הישראלית.
הקטלאנית–היהודית אינה מוזכרת שם .תיעודן של לשונות אלו מועט.
קאהן ורובין הבדילו בין שמות הלשונות :יידיש וג'ודזמו (לאדינו) מכונות
בשמות אלו .לשאר הלשונות יש תוספת של  Judeoאו של  Jewishלפי המדד
הזה :לשונות בעלות מסורת כתיבה ספרותית בכתב עברי נקראות Judeo:
 7פישמן ,שינוי.
 8לעניין הקביעה אם עברית היא לשון יהודית ראו :אורנן,
יהודית; אורנן ,עברית.
 9קאהן ורובין.
 10רובין.
פעמים ( 156תשע"ח)
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–Judeo–Arabic, Judeo–Turkish, Judeo–French, Judeo–Slavic, Judeo
 ,Iranianוכן איטלקית ,ארמית ,ברברית ,צרפתית ,פרובנסלית ,פורטוגלית

וסורית .לעומתן לשונות הנכתבות באותיות שאינן עבריות או לשונות שהן
מדוברות בלבד נקראות Jewish: Jewish English, Jewish Berber,
 Jewish Swedish, Jewish Georgianוכן אמהרית ,הונגרית וספרדית של
אמריקה הלטינית .בעברית אפשר היה להקביל אותן ללשון יהודית לעומת
לשון יהודאית ,או לשון יהודית לעומת לשון יהודים ,אבל הבחנה זו אינה
בשימוש.
את הלשונות שיש עליהן מחקרים רבים של בלשנים ,חוקרי ספרות,
מוזיקה ,היסטוריה ועוד ,תיארו קאהן ורובין בפירוט ,והן (בסדר יורד) :יידיש,
ספרדית–יהודית ,איטלקית–יהודית ,לשונות איראן (פרסית–יהודית לסוגיה),
ארמית–יהודית וערבית–יהודית .הלשונות המתוארות בספרם בקיצור רב הן
(בסדר עולה) :סורית–יהודית ,רוסית–יהודית ,תורכית–יהודית ,אנגלית–יהודית,
11
ברברית–יהודית ושוודית–יהודית.
בספר בעריכת בנימין הארי ושרה בונין–בנאור 'לשונות בקהילות יהודיות:
עבר והווה' (,)Languages in Jewish Communities: Past and Present
נכללות הלשונות האלה (בסדר האלף–בית ,לא בסדר שבספר) 12:איטלקית–
יהודית; אמהרית מעוברתת בישראל; אנגלית–יהודית; ארמית–יהודית חדשה;
ברברית–יהודית; ג'ודזמו; הונגרית–יהודית; טאטית–יהודית; יידיש במזרח
אירופה; יידיש חרדית; יידיש–מערבית וגרמנית–יהודית; יידיש ,רוסית–יהודית
וליטאית–יהודית ברוסיה הסובייטית; מאלאיאלאם–יהודית; ספרדית–יהודית;
ספרדית–יהודית באמריקה הלטינית; ערבית–יהודית; ערבית–יהודית בארץ
הקודש ובלבנון; פרובנסלית–יהודית; צרפתית–יהודית בישראל; רוסית–
ישראלית; שוודית–יהודית .כמו כן נכללו אצלם פרקי סיכום בנושאים אלו:
הסוציולינגוויסטיקה של גוני לשון יהודיים; שימושי הכתב העברי בלשונות
היהודים; יידיש ,רוסית–יהודית וליטאית–יהודית ברוסיה הסובייטית; והרכיב
העברי בערבית–היהודית.
גם אצל הארי ובונין–בנאור יש לשונות המכונות  :Jewishאמהרית–ישראלית,
אנגלית ,הונגרית ,ספרדית של אמריקה הלטינית ,שוודית ,צרפתית בישראל
וגם ארמית חדשה .לעומת קאהן ורובין ,הארי ובונין–בנאור כללו את הברברית
בין הלשונות הנקראות – .Judeoנראה שממד היסטורי קבע את המיון :לשונות
חדשות יחסית הן – ,Jewishואילו לשונות ותיקות זכו לשם –.Judeo
 11שורצולד ,ביקורת.
 12הארי ובונין־בנאור.
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ספר תורה :איל ליב׳רו די לה ליי אין לה לינגואה איספאנייולה ,קונסטנטינופול .1905
ספריית יד יצחק בן–צבי

פעמים ( 156תשע"ח)
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ככל שקהילות הדיבור גדולות יותר ,ויש בהן יצירה בכתב ובעל–פה ,כך
גדלים הסיכויים שיעוררו את התעניינות החוקרים ,והלשונות שנחקרו ונסקרו
באות לידי ביטוי בספרים האלה .ואילו לשונות שמספר דובריהן קטן ,והן
לא נחקרו ולא תועדו ,נעדרות מן הספרים .ההשוואה מלמדת שרוב הלשונות
המרכזיות נכללות בשלושת הספרים .בספר אחד אוחדו סוגי לשונות היהודים
ברוסיה ,ובמשנהו הם הופרדו; בספר אחד יש הבדל בין ג'ודזמו–עות'מאנית
לספרדית–יהודית ,הכוללת גם את החכיתייה ,ובספר אחר הן אוחדו או שניתן
לחכיתייה מעמד מיוחד; פרסית–יהודית וטאטית נכללו בספר אחד בין לשונות
איראן ,ואילו באחרים הן הופרדו או שהפרסית לא נכללה; יש לשונות שנדונו
רק באחד הספרים ולא באחרים; וכאמור בספר אחד נוספו פרקים על היבטים
תיאורטיים ומשווים ואין פרקים כאלה בספרים האחרים; ובספר אחד בלבד
נכללו העברית ולשונות הסימנים (ראו טבלת השוואה בנספח).
הגדרות ותכונות
ברב שיח 'בימת חוקרים' שפורסם בכתב–העת 'פעמים' לפני כמעט ארבעים
שנה 13,דנו חוקרים בייחודן של לשונות היהודים 14.דיון דומה בפנים שונות
15
עולה בדברי חוקרים אחרים.
מעצם השם לשונות היהודים נובע שההגדרה סוציולינגוויסטית :זו לשון
שיהודים מדברים בה .כשם שיש סוגים שונים של ערבית לפי אזורים וזמנים
או לפי אוכלוסיות ודתות (ערבית–מצרית ,ערבית–עיראקית; ערבית–בדווית;
ערבית–נוצרית ,ערבית–מוסלמית) 16,כך יש גון לשון המיוחד ליהודים ,אבל
הוא אינו מחייב שרק יהודים ידברו בו .בשכונות הישנות בירושלים בשלהי
המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים דיברו ערבים יידיש ולאדינו,
כשם שדוברי יידיש דיברו גם לאדינו ,ודוברי לאדינו ידעו גם יידיש .וכך

13
14

15
16

28

רבין ,בלאו ובלנק.
המונח המקובל היום הוא לשונות היהודים ולא לשונות
יהודיות ,אם כי בקריאת שמות הלשונות שם התואר יהודית
הוא המקובל :ארמית־יהודית ,יוונית־יהודית ,ספרדית־
יהודית ,ערבית־יהודית וכו' .וראו :ספולסקי.
בונין־בנאור; וכן :קאהן ורובין ,עמ'  ;7 -1מילר ונוריץ',
והביבליוגרפיות הענפות שם.
ראו למשל :אבו חידר; בלנק; בלאו; יסטרוב ,דיאלקט
מסופוטמי־ערבי; הנקין.
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חמשה חומשי תורה :מדויק היטב על פי המסורה ,הוגה על ידי מוהר"ר מאיר הלוי לעטעריס,
איבערזעצט אין מאדערנעס אידיש לויט די נייע און אלטע מפרשים [על ידי חיים שמעון נייהויזען
ואברהם חיים היימאן חרל"פ] ,ניו יורק תרע"ב ( .)1912הספרייה הלאומית ,ירושלים
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בסיפור של סמי מיכאל שבפרולוג הכירו לא–יהודים את הערבית של היהודים
17
גם אם דיברו ערבית–נוצרית.
הגדרה רחבה יותר תאמר :לשון יהודית היא לשון שיהודים מדברים בה
בינם לבין עצמם ,והיא שונה מן הלשון המדוברת מחוץ לביתם ולסביבתם
הקרובה .מיכאל זנד הגדיר אותה :שפה יהודית היא שפה המשמשת באזור
מסוים ,בצורתה המדוברת או הכתובה או בשתיהן יחד ,אך ורק את אוכלוסייתו
היהודית של אותו אזור 18.הגדרה זו מעמידה את התייחסות הדוברים בחברת
הדיבור אל לשונם ואת התייחסות הסביבה אל לשונם :מה שהיהודים מכירים
כלשונם ומה שלא–יהודים מכירים כלשון של יהודים הוא המייחד את לשון
היהודים .היהודים עצמם קוראים ללשונותיהם בכינויים מיוחדים ,כגון 'יודע
לשון' בספרדית–יהודית  -כלומר דובר ספרדית–יהודית' ,לישנא דידאן'
(לשוננו) בארמית.
19
ואלו המדדים שבהם נמדדות לשונות היהודים:
היווצרות והמשכיות :זה מדד היסטורי .לשונות יהודים נוצרות במקומות
שיהודים חיים בהם כקהילת דיבור סגורה יחסית בעלת מאפייני דת ומנהג
מיוחדים .במכוון ננקטת לשון הווה ולא לשון עבר ,כי בכל מקום שהיהודים
חיים בקהילה דתית סגורה ,נוצרת לשון יהודית גם היום .כשאין קהילה יהודית
דתית ,כשיהודים מעצם הגדרתם חיים שלא בקרב בני דתם וללא מסגרת דתית -
20
לא תתפתח לשון יהודית .השימוש בלשון יהיה שווה ללשון הסביבה.
לדוגמה לשונותיהם של אנוסי ספרד ופורטוגל היו שוות ללשונות שכניהם
הלא–יהודים ,כי רק בשימוש לשוני שווה לאחרים יכלו להוכיח שאינם יהודים.
רק בתרגומים ליטורגיים ניכרת מעט יהדותם.
במעט מלשונות היהודים היה ניתוק בין לשון הסביבה לבין לשון היהודים.
כאשר העתיקו היהודים את מקומות מגוריהם לארצות שלשונות הדיבור בהן
היו שונות מלשונות המקור ,התפתחו לשונותיהם במנותק מלשונות המוצא.
כך לדוגמה היידיש התפתחה במזרח אירופה מן הגרמנית ,והספרדית–היהודית
17
18
19

20

30

בלנק.
רבין ,בלאו ובלנק ,עמ' .55
רוב הדוגמות יבואו מן הספרדית־היהודית ומן היידיש ,אבל
ייתוספו דוגמות מלשונות אחרות .עיקר הדוגמות מבוססות
על ויינרייך ,היסטוריה; קאץ ,דקדוק; בוניס ,ג'ודזמו; צבר,
ניבארסקי.
ָ
מילון; ממן;
ואגב כך ,אינני בטוחה שהשם יהודית הולם את הלשונות
הזרות המדוברות בישראל ,כגון צרפתית־יהודית בישראל או
ערבית־יהודית בארץ הקודש ובלבנון .השם המתאים להן הוא
שפה ישראלית .ראו דיון בסוף המאמר.
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התפתחה באימפריה העות'מאנית ובצפון אפריקה לאחר גירוש ספרד בשנת
 1492מן הדיאלקטים הספרדיים שבספרד 21.רוב לשונות היהודים התפתחו
בצד לשונות הסביבה בגלל סגירותם של היהודים מבחינה חברתית–דתית,
לדוגמה הערבית–היהודית של מרוקו ,הערבית–היהודית של עיראק והערבית–
היהודית של תימן .כשקהילות דיבור יהודיות העתיקו את מגוריהן לארצות
אחרות ונותרו בבידודן ,כמו בעת העלייה לישראל או במעבר לארצות אחרות,
המשיכו לשונות אלו להתפתח במנותק מלשונות האם (ראו דיון בהערות הסיום
בסעיף 'עתיד לשונות היהודים').
חוקרים טענו שכל עוד חיו היהודים במציאות שבה הייתה לשונם אותה
לשון שהייתה דבורה בסביבתם ,לא היה הבדל בין הלשונות ,ולפיכך יכולת
ההידברות שלהם עם בני הסביבה הייתה טבעית 22.אותם חוקרים השתמשו
בכל זאת במונחי לשון יהודית( giudeospagnoli :ספרדית–יהודית) אצל
לאורה מינרוויני Judeo–Arabic ,אצל אלה שוחט 23.אומנם השימוש בכתב
העברי ייחד את אותן לשונות ,אבל לטענת החוקרים הללו אין בו די כדי לטעון
שזו שפה יהודית מיוחדת (ראו להלן) .יתר על כן ,רק אצל היהודים היה שימוש
במונחים עבריים (ראו להלן) ,כמו תאריכים או שמות חגים .עם זאת גם חוקרים
אלה הודו שטקסטים שונים מעידים על שימושי לשון מיוחדים הנובעים מן
המשקעים של הלשונות האחרות שהדוברים היו איתן במגע ,ושלא אפיינו את
לשונות הסביבה .טענתי היא שכל עוד חיו היהודים בקהילות דיבור סגורות
יחסית  -מרצון או מכורח הנסיבות  -וכל עוד הם שימרו את דתם ומסורותיהם,
הייתה לשונם בעלת ייחוד המאפשר לראות בה שפה יהודית מיוחדת.
בכל מקומות מגוריהם נשאו איתם היהודים רכיבים מן הלשונות הקודמות
שהכירו ,ועם זאת שילבו בלשונותיהם רכיבים זרים מלשונות לימודם או
מלשונות שכנות .למשל דוברי היידיש הראשונים נשאו רכיבים מן הלשונות
הרומאניות ,כגון לטינית או איטלקית עתיקה וצרפתית עתיקה ,נוסף על
העברית והארמית ,ששימשו אותם תדיר .מאוחר יותר הוסיפו רכיבים סלאוויים
 21דעתו של וקסלר על מקור הספרדית־היהודית אינה מקובלת
על החוקרים .ההסתמכות על אוצר מילים מיוחד אינה עדות
למקור הדוברים .ראו :וקסלר.
 22ראו למשל :מינרוויני; פני; שוחט ,המצאת הערבית־היהודית;
שוחט ,שאלת הערביות־היהודיות; שוחט ,שאלת הערבית־
היהודית.
 23שוחט גם טענה שעצם המונח ערבית־יהודית נוצר מסיבות
תרבותיות ופוליטיות ,כדי להבדיל את הדוברים מן ההתייחסות
אל הערבים :הם אינם ערבים־יהודים .ראו :שוחט ,שאלת
הערביות־היהודיות; שוחט ,שאלת הערבית־היהודית.
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מלשונות הסביבה .דוברי הספרדית–היהודית נשאו איתם משקעים מן היוונית
והלטינית נוסף על הערבית בספרד והעברית והארמית .מאוחר יותר הוסיפו
ללשונם רכיבים מן התורכית ,מן היוונית ,מן האיטלקית והצרפתית ועוד.
דוברי התורכית–היהודית נשאו איתם מטען מורכב של הספרדית–היהודית,
נוסף על העברית והארמית .דוברי הערבית–היהודית לסוגיה אימצו רכיבים
מלשונות הסביבה ,למשל מילים מן הברברית במרוקו או מילים מן הארמית
בעיראק .דוברי הארמית החדשה נשאו איתם מטען של ארמית–יהודית קודמת,
שהושפעה רק מעט מן היוונית והלטינית ,נוסף על לשונות המקום והעברית
והארמית ,ששירתו אותם בלימוד ובפולחן.
מכיוון שחיי היהודים נסבו סביב מרכזי הקהילה  -בתי הכנסת ומוסדות
הקהילה  -והם התגוררו סמוך אליהם ,נוצרו מרכזים שונים ומגוונים בכל
אזורי מגוריהם .אותם מרכזים היו הגורם להיווצרות גוני לשון בקרב לשונות
היהודים .בספרדית–יהודית יש הבדלים בין הוגי חּואֵיגֹו~חּואֵיגּו להוגי פ'ּואֵיגֹו
(אש) ,בין פִ'יז'ֹו~פִ'יז'ּו ובין אִיז'ֹו~אִיז'ּו (בן ,ילד); ביידיש יש אוכלי קּוג ֶל ויש
אוכלי ִקיג ֶל (פשטידת אטריות או תפוחי אדמה) ,יש מברכי ּבֹורּוְך ויש מברכי
ּבֹּוִריְך~ּבּוִריְך (ברוך) .כך גם בלשונות יהודים אחרות שפריסתן הגיאוגרפית
24
רחבה .בדרך זו נוצרו בכל אחת מלשונות היהודים דיאלקטים אזוריים.
כתב :משום שהעברית הייתה לשון הלימודים של היהודים בכל מקומות
מגוריהם ,והם למדו אותה ראשונה לצורכי הקריאה בספרי התפילה ,בתורה
25
ובהפטרות ,הייתה זו הלשון הנוחה להם גם לכתיבת הלשונות הזרות שאימצו.
ואכן רוב התיעוד ללשונות היהודים כתוב באותיות עבריות ,אם כי יש גם
כתיבה באותיות הכתב של הלשונות שמהן נוצרו ,לדוגמה :רוסית–יהודית,
אמהרית–יהודית וגיאורגית–יהודית .ספרדית–יהודית נכתבת מן המאה העשרים
 24ראו למשל באשר לספרדית־יהודית :וגנר; קינטנה .באשר ליידיש:
ויינרייך ,היסטוריה; ג'ייקובס ,עמ'  ;89-57ביידר; בוויסקר ,הרצוג
ואחרים .באשר לערבית־יהודית :יסטרוב ,הדיאלקט הערבי;
פיאמנטה; שיטרית .באשר ללשונות איראניות־יהודיות :בורג'יאן,
במיוחד המיון בעמ'  .236באשר לארמית־יהודית :אבינרי; בר־
אשר־סיגל; כאן ,דיאלקט אורמי; כאן ,דיאלקט סולימניה; כאן,
דיאלקט סננדג'; כאן ,דקדוק .וראו אצל קאהן ורובין ביבליוגרפיות
ענפות באשר לכל אחת מן הלשונות.
 25זו תופעה שכיחה בקרב לומדי שפה זרה :הם כותבים את
השפה החדשה באותיות שהורגלו בהן מלכתחילה .למשל
תלמיד ישראלי כותב אנגלית באותיות עבריות כדי שיקל עליו
לקרוא את הטקסט; צרפתי או אנגלי הלומד עברית כותב את
דרך ההגייה העברית באותיות לטיניות.
32
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באותיות לטיניות; ספרדית–יהודית (לאדינו) של האנוסים שחזרו ליהדות
נכתבה משלהי ימי הביניים באותיות לטיניות ,כי הם נאלצו להסתיר את ידע
העברית שלהם והורגלו לכתוב באותיות לטיניות; גם צרפתית–יהודית נכתבה
באותיות לטיניות בתקופות מסוימות; ובלשונות איראן עברו לשימוש באותיות
לטיניות או באותיות קיריליות מן העשור השלישי של המאה העשרים.
מעטות הן הלשונות הקיימות בעל–פה בלבד ללא תיעוד בכתב .ואגב כך יש
להוסיף שבהרבה לשונות יהודים ממוסדות יש הבדלים דיאלקטיים הבאים לידי
ביטוי בעל–פה ולא בכתיב העברי .הכתיב שמרני יותר ואינו משקף תמיד את
כל דקויות הביטוי שבעל–פה ,למשל דוברי ספרדית–יהודית הוגים את התיבה
נומירו (מספר)  número -או  ,númeruואת התיבה סיימפרי (תמיד) -
 syémpreאו  ;syémpriביידיש יש ההוגים את התיבות זון (שמש; בן) ,זאָגן
(לומר)  zun -ו– ,zognויש ההוגים  zinו– ;zugnהונא (הינה) בארמית חדשה
ַ
ַ
ַ
נהגה  honaאו  ,hawnaוהאות למד נהגית ַ lamadאו .lamas
שמרנות בצד חידוש :מן הצד האחד היהודים כקהילות דיבור סגורות
שימרו אוצר מילים עתיק שבמרוצת הזמן השתנה בלשונות המוצא .מן
הצד האחר הם חידשו משמעויות באותו אוצר מילים עתיק שבידיהם .כך
למשל הפועל מירקאר (לקנות) נותר בשימוש בספרדית–יהודית ,ואילו
 comprarהוא הפועל השכיח בספרדית החדשה; מילדאר (לקרוא) ממוצא
יווני–לטיני היה בשימוש נדיר בימי הביניים בספרד ,ואצל היהודים התייחד
במקורו לקריאה בכתבי הקודש אך הוא אינו משמש עוד בספרדית ,ואילו
בספרדית–היהודית הוא מציין היום כל קריאה שהיא; לייענען (זיך [לקרוא])
ביידיש לקוח מן המאגר הרומאני של היידיש (בלטינית  ;legĕreבספרדית
 ;)leerאָרען (להתפלל) בדיאלקטים מערביים של היידיש גם הוא נובע מן
המאגר הלטיני שלא שרד בגרמנית (בלטינית  ;oratioבספרדית oración
[תפילה]).
יתר על כן ,תהליכים פונולוגיים שהתרחשו במרוצת הזמן בלשונות המקור לא
באו לידי ביטוי בלשונות שדיברו היהודים .הם שימרו אפוא יסודות פונולוגיים
קדומים והבחנות עתיקות שנעלמו בלשונות המקור .בספרדית–יהודית נותרו
ההגיים ( žאִיז'ֹו [בן])( ğ ,ג'ּוסְטֹו [צודק ,נכון])ִ( š ,דיׁשֹו [אמר]) ,ואילו בספרדית הם
הפכו לעיצור  ;)dijo, justo, hijo( xביידיש ההגייה של קמץ  oנבעה מתהליך
מקביל בגרמנית ,אבל הוא לא השפיע על כל המילים העבריות ביידיש 26.עם
זאת הדוברים פיתחו גם דרכי הגייה מיוחדות שלא נמצאות בלשונות המקור,
למשל אין ביידיש הגיית אומלאוט ( )ü, öכמצוי בגרמנית; קיום  gבערבית–
 26קאץ ,היסוד השמי.
פעמים ( 156תשע"ח)
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יהודית מאפיין מילים עבריות או מילים שנשאלו מלהגי נודדים ,כשם שקיום
ההגה  xבספרדית–היהודית ובאיטלקית–היהודית מאפיין מילים ממוצא עברי
27
או ערבי.
החידוש מתבטא גם בשאילת רכיבים מלשונות שונות ובהַּתָכתם בלשונות
שהיהודים דיברו בהן .ג ָרֹונּודֹו (גרגרן ,זללן) בספרדית–יהודית מורכב מן
גרון בתוספת סיומת שם התואר הספרדית  ;–udoאימבאטאקאר (להתלכלך)
הוא הרכבה של ( batakמדמנה ,ביצה) התורכי עם הרכיבים הספרדיים –en
(הרכיב הוא  enאבל משום שהוא לפני  bהייתה הידמות בקוליות) בראשיתו
וסיומת  ‑arהפועלית; חרגנות (עצלות) בספרדית–יהודית נגזר מן המילה
הספרדית ( haragánעצל) בסופית –ּות העברית; 'מסכן' בארמית–יהודית
ַ
ַ
חדשה הגוי  mískinבדומה לערבית ,אבל גם  miskenaלזכרmisketa ,
ַ
לנקבה ו– miskeneלרבים; סיומת ההקטנה הרגילה בארמית–יהודית החדשה
ַ
ַ
היא  ,)o( keוהיא נוספת על רכיבים ארמיים או זרים ,למשל ( raˁikeאישה
רעה מעט)( ˀarmilke ,בעל המבצע עבודות אישה [לזלזול]; השווˀarmilta :
ַ
[אלמנה])( faqir(oš)ke ,אישה מסכנה); 28המילה בַאנק קיימת ביידיש ,וכן
נגזרתה השאולה באַנקראָט (פשיטת רגל) ,ועליה נוספה הסופית –ניק הסלאווית
ונוצרה הצורה באַנקראָטניק (פושט רגל).
הרכיב העברי והארמי :כאמור במרוצת הדורות לימוד הטקסטים
המסורתיים העבריים והארמיים היה חלק מחינוכו של כל יהודי בכל קהילת
דיבור שנמצא בה .מצב דיגלוסי זה של לשון לימודים מצד אחד ולשון הדיבור
האזורית מן הצד האחר הביא למגע בין הלשונות .בדיגלוסיה רכיבים מכל אחת
מן הלשונות מפעפעים וחודרים ללשון האחרת ,ולפיכך ברוב לשונות היהודים
קיים רכיב עברי–ארמי 29.אוריאל ויינרייך ומקס ויינרייך השתמשו במונחים
 27כאמור ההגה  xמצוי בספרדית החדשה כהתפתחות מאוחרת,
שאינה באה לידי ביטוי בספרדית־היהודית .ההגה מצוי רק
במילים ממוצא עברי או ערבי ,וכן כהתפתחות מיוחדת של
הרצף – *fweבחלק מן הדיאלקטים בספרדית־יהודית.
 28צבר ,מילון ,עמ'  .43 -41עוד דוגמות מיידיש ,מספרדית־
יהודית ומערבית־יהודית ראו :בוניס ,לשונות הפזורה.
 29הרכיב העברי בלשונות היהודים זכה למחקרים רבים ומגוונים
ואף זכה למילונים .ראו קובצי מאמרים :אבישור ומורג; מורג,
מסורות לשון; מורג ,בר־אשר ומאייר־מודנה .מילונים :בוניס,
ניבארסקי; בן־טולילה; כמו כן
ָ
לקסיקון; בהט; הנשקה; ממן;
פורסמו מאמרים רבים בנושא בכתבי־העת 'מסורות'' ,לשוננו',
'לשוננו לעם'' ,העברית ואחיותיה' ובכתבי־עת אחדים בחו"ל.
הדוגמות להלן מובאות בעיקר מבוניס ,לקסיקון; בן־טולילה;
ממן; ניבארסקי; צבר ,מילון.
34
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לשון קודש ממש לעומת לשון קודש שבהיתוך 30,ושלמה מורג השתמש
במונחים המִגבש הקלסי לעומת המגבש המשולב 31.דוגמה קלסית להבדל בין
שני הסוגים ניכרת בצירופים 'בעל הבית' ו'בעלת הבית' .בלשון הקודש ממש או
במגבש הקלסי המילים הגויות בקריאת התורה ובברכת המזון báal habayis
 - baalás habáyisבפי דוברי היידיש ו–baalát/ð abáit/ð - báal abáit/ð
בפי דוברי הספרדית–היהודיתbaˁalaθ habbayiθ - baˁal habbayiθ ,
בפי יוצאי תימן ו– baˁalát abáit - báˁal abáitבפי דוברי החכיתייה; בפי
יוצאי כורדיסטאן ההגייה בארמית–היהודית החדשה היא ,baˁal abbáyit
ולא מצאתי תיעוד לצורת הנקבה 32.המילים האלה שולבו והותכו באחדות
מלשונות היהודים ,הפכו ללשונות שבהיתוך או למגבש המשולב .וכך ביידיש
( bal(e)bos - bal(e)boste~bal(e)busteמארח ,בעל הבית  -עקרת בית
מוצלחת) ,ובמקביל באותן הוראות בספרדית–היהודית balabáya - balabáy
(לצד ניקוג'ירה  nekotšeráממקור יווני)  -בשתי הלשונות המשמעות חדשה,
וגזירת הנקבה מן הזכר אינה תלויה בעברית ,אלא היא תצורה אופיינית לנקבה
באותן לשונות (השוו[ buena–bueno :טוב–טובה] בספרדית ,אֵייזל–אֵייזלטע
[חמור–אתון] ,גנב–גנבטע [ gánəfte–gánəvגנב–גנבת] ביידיש); 33גם בגיאורגית
נהגית צורת הזכר המותכת כך( baq·al abaitsּ :הבעלים); ובחכיתייה נוצרה
צורת הנקבה  baˁalá~baˀaláככינוי לגברת.
המשותף לרכיב העברי בלשונות היהודים הוא מאגר המילים השייך
לדת ,למנהג ולמסורת .לכן שמות החגים ,שמות החודשים העבריים והשמות
השייכים למחזור החיים מן הלידה עד המוות ולמנהגי היום–יום היהודיים דומים
בלשונות היהודים כרכיב עברי קלסי ,שבחלקו הפך למשולב ,אם כי יש הבדלי
הגייה בין דוברי לשונות היהודים בהתאם למערך הפונולוגי של לשונותיהם.
ַ ַ
ראש השנה נהגה  rošaná~rossanáאו  rošanáאצל הספרדים ואצל חלק
מעדות המזרח rošašóne ,ביידיש ו– rošešanaבתוניסיה ,בגרוזיה ולפעמים
בחכיתייה; יום הכיפורים נקרא  yomkiperביידיש וסתם kipur~kippur
או  kipurim~kippurimבלשונות שונות; וְאדר הוא כינויו של אדר שני
במסורת הספרדים ובחלק מעדות המזרח ,והצירוף אדר ואדר(ייה) ,שבמקורו
ציין בלשונות יהודים אחדות שנה מעוברת ,מכוון בספרדית–יהודית בצירוף
אדר אי ואדר (אדר ואדר שני) לשני אנשים שהתנהגותם שווה ,בדרך כלל
30
31
32
33

ויינרייך ,היסטוריה; ויינרייך ,העברית־האשכנזית.
מורג ,המגבש המשולב; מורג ,המילים העבריות; מורג,
קורפוס משולב.
לפי צבר ,מילון ,עמ' .113
קאץ ,היסוד השמי ,עמ' .51
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35

לגנאי; השם מגילה מכוון למגילת אסתר ,הנקראת בחג פורים בכל עדות
ישראל ,אבל הוא קיבל בכמה מלשונות היהודים גם משמעות של מסמך ארוך
ומייגע; טקס ברית המילה ,המכניס כל תינוק לקהל היהודים ,נהגה brismíle
ַ
או רק  brisבקהילות אשכנז baritַ mıla ,בארמית–היהודית החדשהberít ,
 berít ,miláאו  beríאצל דוברי הספרדית–היהודית והחכיתייה ו–berit mila,
 beritאו  beridבאיטלקית–יהודית  -והשם המקוצר הוא גם כינוי לאיבר הזכר
בלשונות יהודים רבות ,אבל לא בכולן; במטרה להגן על היולדת ועל התינוק
הזכר לפני ברית המילה ,נוהגים בקהילות אשכנז להתכנס לערב שנקרא שלום
זכר  ,šólem zóxerבקהילות דוברי הארמית–היהודית החדשה  -ליל ששה
ַ
 šaššeאו  ,lel šaššeבתוניסיה נקרא אותו ערב ליל אז–זוהר ,כי נהגו ללמוד בו
קטעים מספר ה'זוהר' 34,ובקהילות היהודים הספרדים נקרא אותו ערב ,vióla
ואין לו שם עברי .המילים גמרא 35,פסוק ,אגדה ,הגדה ,חכם ,חג ,טבילה ,חלה
ועוד רבות כמותן נכללות בלשונות היהודים כחלק מן המסורת והמנהג.
אבל לא רק מילים השייכות לתחום הדת ,המנהג והמסורת השתלבו בלשונות
היהודים .הרבה מילים אחרות נכנסו ,כגון אפילו ,אפשר ,בן אדם ,בחור ,חבר.
מילים עבריות רבות עברו היתוך מורפולוגי וסמנטי .דוגמֹות אחדות הובאו
לעיל ואוסיף כאן רק דוגמות ספורות :הפועל העברי גנב ,ששימש גם כלשון
סתרים ,מופיע בלשונות יהודים רבות :גנב'יש ( ganeyvišערמומי) וגנבען
( ganvenלגנוב) נגזרו ביידיש מן המילה גנב העברית בסיומת סלאווית –יש
ויידית–גרמנית –ען; בספרדית–יהודית ובאיטלקית–יהודית הפועל גנביאר
(לגנוב) נגזר בדרך דומה בסיומת הפועל  ;–earוכך גם  gnnəbtאו gənnəbt
َ
َ
(גנבתי) בערבית–היהודית במרוקו או באלג'יריה; 36בארמית–היהודית החדשה
ַ
ַ ַ
ַ
גנאוא  gnawaאו גנאוותא ( ganawutַ aגניבה) ,וגנאוא או גנותא ,ganawa
ַ
37
( ganotaגנב).
מזל גם היא מילה רבת שימושים בלשונות היהודים ,לא במשמעות של
גרם שמיימי אלא במשמעות של גורל ,והיא זכתה לצירופים שונים ולהרחבות
בלשונות היהודים .בספרדית–יהודית :מזליקו (כרטיס הגרלה) ,איל מזליקו
(אוסף אסטרולוגי) ,דיזמזלאדו (ביש מזל ,מסכן) ,מזלוזו (בר מזל) ,דיסמזלאר
(לאבד את המזל; להיכשל) ,מזלטוב (שם של אישה) ,ונוסף על כך מזל משולב
בהרבה צירופים ופתגמים; ביידיש :מזל ( mazlגורל ,ברכה) ,מזל–ברכה mazl
34
35
36
37
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תודתי ליהודית הנשקה על המידע הזה.
בספרדית־יהודית גם במשמעות חוברת או קונטרס.
ממן ,עמ' .149
ַ
צבר ,מילון ,עמ'  .123לפי עדות אחד מקוראי המאמרganota ,
משמעותה גנבת.
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( bróxeאיחול להצלחה) ,מזל–טוב ( mazltovברכה) ,מזלדיק mázldik
(בר מזל) ,מזלדיקער ( mazldikerבעל מזל) ,שלימזל ( šlimazlביש מזל)
ועוד ביטויים וצירופים; בערבית–יהודית של מרוקו :מזל ( mazzalגורל טוב),
( məžžáloמזלו [הטוב]); בפרסית–יהודית( manzal :מזל)( mazzal dar ,בר

מזל); בחכיתייה מזל טוב (לשון ברכה להולדת בת) וניגרו מזל (מזל רע ,מזל
38
ביש); באיטלקית–יהודית :מאלמזל (מזל ביש).
רבין קבע כי הדיגלוסיה עם העברית היא התכונה המאפיינת החשובה ביותר
בהגדרת לשון יהודית 39.בעניין זה יש להוסיף שלשיבוץ העברית בדיבור היה
גם תפקיד חשוב של הפרדה מלשונות הסביבה והסתרת הכוונות בדיבור בלשון
המקובלת ּבַמקום .יהודים השתמשו ברכיבים העבריים כדי להסוות את כוונותיהם
בהיותם בקרב לא–יהודים 40.יתר על כן ,לרכיב העברי היה גם תפקיד הומוריסטי,
41
והשימוש ברכיבים עבריים נועד למטרות לגלוג או הפחתה בערך.
פיתוח תרגומים ליטורגיים :מעמד מיוחד יש לתרגומים הליטורגיים
בלשונות היהודים .הלימוד בקהילות ישראל חייב בראש ובראשונה את הכרת
42
הטקסטים המשמשים בתפילות ובברכות היום–יום בבית הכנסת ובבית.
השימוש העדיף היה בעברית כמובן ,אבל במציאות לא כל היהודים היו
בקיאים בלשון העברית  -אומנם הם ידעו לקרוא עברית ,אבל לא תמיד הבינו
את הכתוב .לפיכך נהוג היה לתרגם טקסטים ליטורגיים ללשונות היהודים,
38

39
40
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ראו השוואת יידיש וספרדית־יהודית במילה מזל אצל בוניס,
ניתוח השוואתי .עוד דוגמות למזל בלשונות היהודים ראו:
ממן ,עמ'  .347 -345וראו שם גם את הערכים שאינם תלויי דת,
מנהג ומסורת ,כגון אמת ,בדק ,בית ,זרע ,חבר ,חכם ,לשון.
רבין.
שורצולד ,לשונות סתרים; שיטרית.
באום; בוניס ,השימוש ביסודות עבריים; מורג ,המילים
העבריות; פינטו־אבקסיס.
ספרות ענפה נכתבה בנושא ,ואמנה רק אחדים מן המחקרים:
אבישור ,התנ"ך בערבית־יהודית; אבישור ,התרגומים לתנ"ך;
אנוך ,התרגום המסורתי; אנוך ,עיונים; אנוך ,תבסילי; בוניס,
תרגום על־פה; בר־אשר ,השרח המערבי; בר־אשר ,השרח
לקהלת; בר־אשר ,צאצאי האנוסים; דורון; הארי ,פורים;
הארי ,תרגום; טורניאנסקי; לזר; סדן; ספיחה ,דברים; ספיחה,
לאדינו; צבר ,בראשית; צבר ,שמות; צבר ,ויקרא; צבר ,במדבר;
צבר ,דברים; צבר ,חמש מגילות; צבר ,דניאל; קואומו; ריז'יק,
הקדמות; ריז'יק ,הקווים הלשוניים; שורצולד ,האופי היהודי;
שורצולד ,סדר נשים; שורצולד ,שני סידורי נשים; שורצולד,
תרגומי הלאדינו; תדגי .חוברות  83ו־ 84של כתב־העת 'פעמים'
הוקדשו לתרגומי המקרא בלשונות היהודים; תירוש־בקר.
פעמים ( 156תשע"ח)

37

כדי לאפשר לאנשים שאינם יודעי עברית להבין את הטקסטים הפולחניים.
תרגומים אלו החלו בעת הלימוד וההסבר של הטקסטים הליטורגיים ,והיה
להם ערך חינוכי רב .הכלל 'שניים מקרא ואחד תרגום' הפך לעיקרון של הסבר
מילולי של הטקסט הכתוב ,ויש על כך עדויות מזמנים קדומים .אותם טקסטים
43
הועלו מאוחר יותר על הכתב.
תרגומים אלו זכו לשמות מיוחדים ,כגון לָאִדינֹו בספרדית–יהודיתׁ ,שְַרח
בערבית–יהודיתׁ ,שְַרע או ׁשְַרח בארמית–היהודית ,חומש טייטש או עברי
מסִיר
טייטש ביידישַ ,ת ְבסִילִי בגיאורגית–יהודיתְּ ,תפִילָה באיטלקית–יהודית ו ַת ְ
במאלאיאלאם–יהודית 44.לתנ"ך ,ובמיוחד לחומש ,יש תרגומים רבים ,וכן
לחלק מן המגילות (אסתר ,שיר השירים ורות) ,להגדה של פסח ,לפרקי אבות,
להפטרה לתשעה באב ולקטעים מן הסידור .סידורים שלמים תורגמו ליידיש,
ומעטים תורגמו גם לאיטלקית–יהודית וללאדינו .אותם סידורים שלמים נועדו
בעיקר לצורכי נשים ,כדי שיבינו את אשר הן מתפללות ,אבל באשכנז השתמשו
בהם גם גברים שלא ידעו עברית.
לתרגומים נוסחאות קבועות בלשונות היהודים ,והם מיוחדים בנוקשות רבה
בתרגום .הם צמודים לתחביר העברי ומשמרים צורות לשון עתיקות ומיוחדות.
מטרתם לשמר את תבנית הפסוקים העבריים כדי לא לפגוע בקדושתם ובערכם
החינוכי ,אם כי גם אליהם מתגנבת הפרשנות ,וגם בהם יש גיוונים בין הגרסאות
בהתאם למוצאם ולזמנם של הדוברים או הכותבים.
45
להלן שלוש דוגמות:
 .1על פני המים (בראשית א ,ב; פרקי אבות ב ,ו):
46
בלאדינו :שוב'רי פאסיש די לאש אגואש ,sobre faces de las aguas
' 47,sobre façes de las aguasפנים' ו'מים' בלשון רבים ,כמו בעברית ,התרגום
48
מעתיק את הביטוי 'על פני' באופן מילולי ,כולל 'פנים'.
ביוונית–יהודיתַ :אנ ַ ֵפּיטַיי אִיפִי ְפּרֹושֹו ָפּא טֹון נ ֵירֹון ιπι πρόσωπα των
49
' ,νερώνפנים' ו'מים' ברבים.
43
44
45

46
47
48
49
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ראו למשל :בוניס ,תרגום על־פה; גוטווירט; פרי.
הארי ,תרגום ,עמ' .25
אני מודה לידידיי שסייעו בידיי להעלות דוגמות מלשונות
יהודים ולתרגמן בחזרה לעברית :מיכאל ריז'יק באיטלקית־
יהודית ,ראובן אנוך בגיאורגית־יהודית ,יונה צבר בארמית־
יהודית חדשה ,שפרה שנול ביוונית־יהודית וצבי סדן ביידיש.
חומש קושטא  ,1547בפרקי אבות.
תנ"ך פררה  ;1553מחזור פררה .1552
במקום  sobre el aguaבספרדית.
חומש קושטא .1547
אורה (רודריג) שורצולד  /לשונות היהודים :חברה ושפה

בארמית חדשה :אִל ַּפ ְסו ָאסִּד מָאי ָא( 50על פנים של המים) ,המילים 'פנים'
ו'מים' מתורגמות בלשון רבים.
א ֵדי לַאְקּו ֵי sopra la faccia de
באיטלקית–יהודית :סֹוּפְָרה לֵה פַא ְצי ִ ַ
' ,lacqueפנים' ביחיד' ,מים' ברבים.
i vasern
װאַסערן
 gezikhtדי
געזיכט פֿון
ביידיש:
מילו
התרגום
,oyfn
אױפֿןfun
di52vasern
װאַסערן
די
ביידיש :אױפֿן געזיכט פֿון 51
בערבית–יהודיתַ :עלָא ּוג ְ'ּה אֶל מָאיַ ,עלָא ּוג ָ'ה אֶל מָאי.
oyfn
gezikht
fun
di vasern
ישוואַסערן
אבל די
געזיכט פֿון
ביידיש :אוי
,
התייחסות ל'פנים'' ,מ
אבל
ל'פנים',היחיד,
בצורת
ארשת(
ישרבים.
לשון
'מים' ב
התייחסות
בצורתפֿןהיחיד,
ארשת(
התרגום מילולי :על פני (על ארשת) בצורת היחיד ,אבל יש התייחסות ל'פנים',
'מים' בלשון רבים.
დაქროლავდა
ביידיש :אױפֿן געזיכט פֿון די װאַסערן  ,oyfn gezikht fun di vasernהתרגום מילולי :על פני )על
בגיאורגיתzeda pirsa :
,imis cqlisasa kari γmertisa dakrolavda
אַסערן  ,oyfn gezikht fun di vasernהתרגום מילולי :על פני )על
לשון רבים.
ל'פנים'' ,מים' ב
התייחסות
היחיד ,אבל יש
ארשת(
წყლისასა
პირსა
בצורתიმის
წყლისასა
, ზედა
, ზედა პირსა იმის
סות ל'פנים'' ,מים' בלשון רבים.
ქარი ღმერთისა დაქროლავდა ,imis ċqlisasa
γmertisa
dakrolavda
המילהzeda
בגיאורגיתṗirsa :
יחידkariבלבד.
בלשון
'מים' באה
התרגום חופשי,
53
53
שנאמר )ביטוי שכיח בלשון חכמים(:
חכמים).2 53:
ქარი ღმერთისა
დაქროლავდა
,.imis
kari γmertisa dakr
חכמים(:
בלשון
שכיח
)ביטוי
שנאמר
2 ċqlisasa
שנאמר (ביטוי שכיח בלשון
.2
 ,ზედა პირსა იმის წყლისასაהתרגום חופשי ,המילה 'מים' באה בלשון יחיד בלבד.
וירסו ke ansi dize el pasuk / verso
דיזי איל פסוק /
אנסי
בלאדינו:
בלבד.
בלשוןקייחיד
רגום חופשי ,המילה 'מים' באה
בלאדינו :קי אנסי דיזי איל 53
erso
וירסו
dizeפסוק
דיזיelאיל
אנסי
בלאדינו :קי
שכך או
) ke/ansi
pasuk
/ verso
פסוק  /וירסו
 .2שנאמר )ביטוי שכיח בלשון חכמים(:
(שכך אומר הפסוק) ,או :קומו דיזי איל פסוק ( komo dize el pasukכמו
53
חכמים(:
בלאדינו :קי אנסי דיזי איל פסוק  /וירסו ) ke ansi dize el pasuk / versoשכך אומר הפסוק( ,או:
הפסוק).
שאומר
) komo dize elכמו שאומ
שאומר pasuk
איל פסוק
קומו דיזי איל פסוק dize el pasukקומו
הפסוק(.
דיזיכמו
) komo

ִ

ִ

סוק  /וירסו ) ke ansi dize el pasuk / versoשכך אומר הפסוק( ,או:
קומו דיזי איל פסוק ) komo dize el pasukכמו שאומר הפסוק(.
בידיימ ֵרּה פאסוק )כמו שא
הפסוק ְ(.ד ִ
כוּדך
נתן ַ
יהודית:
כמו-
בארמית
צבר
בינואר 2017
ה עמ' .1
בראשית,
צבר,
) komכמו שאומר הפסוק( .בארמית 50-כך לפי
שאמר
ב־)5
פאסוק
כוּדך ְד ִמ ֵרּ
יהודיתַ :
כוּדך ְד ִמ ֵרּה פאסוק )כמו שאמר הפסוק(.
בארמית-יהודיתַ :
את הגרסאות האלה למילים בתרגומים שונים :מרחפת =
פאסוק )כמו שאמר הפסוק(.
בערבית-
המוגרבי:כמו
))(l-pasuq
פניfḥal ma=kal
)(qal
l-pasukעל
יהודיתא;
רּוּפ
)ֵ (l-pasuq
מא ַר ְּפ
בערבית/-
לפסוקא
פחאלווַ
יּפ
קאלר ְּפ ֵר ַ
המוגרביַ :
מא /
פחאלאוָ א
רּוח
המוגרביַ :מ ָ
בשרח ּגְ
בשרחּב ְּבוָ א /
יהודית ִ
יהודית ּגִ ְמ ַה
קא
l-pasukמא
פחאל
בשרח
לפסוק
קאל
בערבית-
)(qal
)(qal
l-pasuk
בי :פחאל מא קאל לפסוק )(l-pasuq
ישיּת ַס ְל ֵמיּת ַ /על ָּפ ָּתא ד־
אתּד ֵ /ר ֵ
כמוּד ַּפ ְתוָ ִ
ִ )/fḥalא ִּל
maאת
ּkalפ ְתוָ
אל ַ
ִ
54
שאמר הפסוק(.
ַ
ַ
ַ
מֹואי /
ָ 54מאיָ א ָ /מאיֵ ה ֵ /
(= .
המים
שאמר;)ˀıl pat
שאמר הפסוק(ַ watַ /ˀıllıd patַ watַ ıd/ˀal pata d) 54 .
הפסוק
55
ַ
ַ
miyyaמָ /א ִא ְנ ָ
בגדאא (דית :כִּ
שנאמר(.בהעתקה המאוחרת שינה צבר
כמו.)maya /
moʾeק /אלma)ye
בערבית-יהודית ִמיָ
55
55
א ִאנְ ָקאל )כמו שנאמר(.
56
סמ"ך.
במקום
רפה
והעדיף
שאומרא ִאנְ ָקאל )כמו ש
דית :כִּ מָ
בערבית
בגד(.
שנאמר
אל) ,
אתק
)שאומרא ְנ ָ
התעתיקכִּ מָ א ִ
את ִא
יהודית
בערבית
א)כמו
סוּק
יהודיתל ֹו פָ
תי"ו ִדיצֵ י
כמוי
הסימון-קוֹמֵ
הפסוק(
דית:ס ֹו
ֵיר
איל ו ְ
בגדי
במקצתיצֵ
קי ִד
באיטלקית--יהודיתֵ :
56
אבות עם שרח פי אל ערבי ,ירושלים תשכ"־ (הוצאת
וֵירס ֹו )שאומר הפסוק( ,קוֹמֵ י ִדיצֵ י ל ֹו פָ51
פרקישאומר
סוּק )כמו
איל ְ
57
) giusta il versoלפי הפסוק שאומר( ,או ) che56dice il versoשאומר
יצחק che
הפסוק( ,בפרקי אבותdice :
)שאומ
יליצֵ י ְ
יהודית:
באיטלקית-
)כ
ס ֹופָ סוּק
וֵירל ֹו
יצֵויֹמֵ ִיא ִד
הפסוק ֵ(ק,י ִדק
)שאומר
ֵירס ֹו
בקאל).י ִדיצֵ י ִאיל ו ְ
יהודיתֵ :ק
באיטלקית-
שאומר
dice 52
) giusta il verלפי הפסוק שאומר( ,או il verso
עם שרח ערבי כמנהג בגדאד ,הביא לדפוס יצחק
) cheאבות
פרקי

57
תרפ"ז.
יוסף חיים אעבודי ,ליוורנו
) giustaלפ
il verso
che dice
אבות:
הפסוק(,
dice
il verso
שאומר( ,או
הפסוק
בפרקילפי
) giusta
il verso
הפסוק( ,בפרקי אבותche dice :
57

 53הדוגמות רבות בפרקי אבות ובהגדה של פסח ,ומשם נלקטו
הדוגמות .על פי ראובן אנוך ,בגיאורגית' :שנאמר' או 'כמו
რომ ნაბძანები
שנאמר'არი, nabjanebi ari; როგორც რომ ნაბძანებია, :
,rom
 .rogorc rom nabjanebia, რომ ნაბძანები არი,התרגום חופשי
ואין שימוש במילה53העברית .על פי הגדה של פסח בתרגום
53
שלפיפסח,
אבות
בפרקי
הדוגמות
ראו
ובהגדהעל
הדוגמות.
נלקטו
רבותמשם
פסח ,ו
תרפ"אובהגדה של
פראגאבות
בפרקי
הדוגמות רבות
מגוונים
)Brandeis
גרמני,
על מסורת תרגום
התרגומיםמעידים
מאוד; הם אינם
(דפוסמגוונים
 (Brandeisהתרגומים
דפוס
גרמני ,פראג תרפ"א )
מעידים על מסורת תרגום ממוסדת ,ואין בהם
על הם
מאוד;
אינםתרגום
מסורת
 (Brandהתרגומים מגוונים מאוד; הם אינם מעידים
რომ
ნაბძანებია,
שאומר:
שנאמר'
כמו
'რომ
die'Schriftאו
שנאמר
פסוק' :
למילה פסוק:
התייחסות
'ממוסדת,
הכתוב(denn es ,
שאומר
) wie
Schrift
sagt
ი, rom
nabjanebi
;ari
როგორც
ნაბძანებია,
שנאמר':
בהםכמו
שנאמר'ואיןאו '
כמו(כמו
wie
die
sagt
למילה
התייחסות
denn
es
,
(
הכתוב
ר
שאומ
כמו
ת למילה פסוק) wie die Schrift sagt :
wie) denn
es insoder
Schrift
heißt
נאמר),
denn
esder
heißt
הכתוב),
שכך נקרא(denn ,
lautet
בכתוב(,
שנאמר
(כיכמו
) wie
es in
Schrift
) heißtכי נאמר(heißt ,
נקרא)so ,
so lautet
בכתוב),
שנאמר
(כמו
(שכךrom
nabjanebia
ש
חופשיפיואין
dennהתרגום
.rogorc
rom
הגדה
העברית .על
במילה
שימוש
dennואין
חופשי
התרגום
denn .rogorc
נקרא(,
שכך
) dennnabjanebia
) wie es in derכמו שנאמר בכתוב(so lautet ,
 wieנקרא(wie es ,
שנאמר),שזה
) wie esכפי
heißt
שנאמר(
) denn
heißtכךwie es
) so heißt esכי כךesנאמר(,
כמו
( ,dennכי
כמוwie
כי es
heißt
נאמר),
( heißtכי
(כפי es
נקרא(,
) denn wie es hכי כמו שנאמר() wie es heißt ,
שנקרא),
(כפי
wie es
lautet
wieנקרא),
שזה
שזה es
כפיheißt
מגווניםdenn
דפוס
תרפ"א )
פראג
גרמני,
התרגומ
(Brandeis
דפוס
פראג
גרמני,
מעידי
אינם
מאוד; הם
התרגומים
(Brandeis
שנקרא(.
) dennכי כמו
תרפ"אwie)es
שנקרא(lautet ,
כפי
) lautet
( wie es lautetכי כמו שנקרא).
) denn wieכי כמו שנקרא.(54
בר-אשר ,הלשון בשרח המגרבי ,עמ' .351
התייחסות
sagtבהם
פסוק:ואין
ממוסדת,
ממוסדת ,ואין בהם התייחסות למילה
פסוק:ר
למילהשאומ
) wieכמו
die Schrift
י ,עמ' .351
55
ליוורנו תרפ"ז;
הביא לדפוס יצחק יוסף חיים אעבודי39 ,
בגדשאעד ",ח )
כמנהג ( ת
ערבי 1 5 6
שרחע מ י ם
פרקי אבות עם פ
תרפ"ז;
ליוורנו
חיים אעבודי,
הג בגדאד ,הביא לדפוס יצחק יוסף
) wiesoeslautetכ
in der
Schrift
heißt
כמו(
נאמר
הוצאתכי
) es
heißt
denn
בכתוב(,
שנאמר
) wie
in
der Schrift
heißt
נאמר(,
) heißt
בומביי
פסח,
בהגדה של
בקאל ;(,וכן
יצחק
תשכ") -
ערבי ,ירושלים
פי אל
כיעם שרח
אבות
פרקי
בי ,ירושלים תשכ") -הוצאת יצחק בקאל(; וכן בהגדה של פסח ,בומביי
תרט"ז.
56

heißt
כפי)כ
denn
wie
heißt
כמו נאמר(,
כי כך
) wie
eses
heißt
שנאמר(,
))soכי
denn
) so heißt esכי כך נאמר(wieeses heißt ,
הגדת ונציה שס"ט.

בארמית–יהודית :כּוַדך ְד ִמ ּרֵה פאסוק (כמו שאמר הפסוק).
בערבית–יהודית בשרח המוגרבי :פחאל מא קאל לפסוק )fhִ al ma kal (qal
54
)( l–pasuk (l–pasuqכמו שאמר הפסוק).
55
בערבית–יהודית בגדאדיתִּ :כמָא ִאנ ְָקאל (כמו שנאמר).
56
הפסוק),
באיטלקית–יהודיתֵ :קי ִדיצֵי אִיל ו ֵיְרסֹו (שאומר
קֹומֵי ִדיצֵי לֹו
פָסּוק (כמו שאומר הפסוק) 57,בפרקי אבות( giusta il verso che dice :לפי
הפסוק שאומר) ,או ( che dice il versoשאומר הפסוק) 58,או giusta la glosa
( del verso che diceלפי הגלוסה [ההסבר] של הפסוק שאומר) ,או giusta il
59
( verso que diceלפי הפסוק שאומר).
60
ביידיש :דענן עז הייסט (אז נאמר) לפני אזכור מן המקרא ,האט ג ִיַדְרׁשֶּת
ֶדעם ָפּסּוק (נדרש הפסוק)ֶ ,דען עֶס ׁשְ טֵיט ג ֶעׁשְִריּבִין (אז זה ככתוב)ֶ ,דען אַזֹוי
ׁשְ טֵייט ג ֶעׁשְִריּבֶען (אז כך כתוב) ,ו ִויא עֶס ׁשְ טֵייט ג ֶעׁשְִריּבִין (כמו שזה כתוב),
ו ִויא ֶדער ּפָסּוק ׁשְַרייּבְט (כמו שהפסוק כותב) ,ו ִוי ֶדער ּפָסּוק עְֶרצֵיילְט אּו ְנז (כמו
שהפסוק מספר לנו) ,ו ִוי ֶדער נָבִיא (ּפְר ָא ְפהֶעט) ְדִריְקט ז ִיְך אֹויס (כמו שהנביא
61
מבטא את עצמו) ,והשכיח ביותר :ו ִוי ֶדער ּפָסּוק ז ָאג ְט (כמו שהפסוק אומר).
בתרגום צרפתי( ainsi qu'il est écrit :שכך כתוב)ainsi qu'il est dit ,
62
(שכך נאמר).
 .3יש להם (במקרא ובתרגומים אחרים):
בלאדינו :איי אה אילייוס  /אייוס ( ay a elyos / eyosיש ל–הם) תרגום
מילולי ,במקום  tienenמן הפועל  ,tenerהמביע את אותו תוכן.

54
55

56
57
58
59
60
61
62
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בר־אשר ,הלשון בשרח המגרבי ,עמ' .351
פרקי אבות עם שרח ערבי כמנהג בגדאד ,הביא לדפוס יצחק
יוסף חיים אעבודי ,ליוורנו תרפ"ז; פרקי אבות עם שרח פי אל
ערבי ,ירושלים תשכ"־ (הוצאת יצחק בקאל); וכן בהגדה של
פסח ,בומביי תרט"ז.
הגדת ונציה שס"ט.
תרגומים מן המאה החמש עשרה ,על פי עדותו של מיכאל
ריז'יק.
תרגום פרקי אבות באותיות לטיניות ,ליוורנו תקצ"ב.
תרגום פרקי אבות לאיטלקית־יהודית ,ורונה תקפ"ו.
פרקי אבות בתרגום ופירוש יידי ,פרנקפורט ( 1897דפוס
.)Slobotzky
הגדה של פסח ,פרנולד תש"ו (הוצאת מחנה שארית הפליטה).
הגדה של פסח ,אלכסנדריה תש"ה (הוצאת הסתדרות הצופים
'החלוץ הצעיר').
אורה (רודריג) שורצולד  /לשונות היהודים :חברה ושפה

a tienenמן) ayיש ל-הם( תרגום מילולי ,במקום  tienenמן
במקוםelyos /
אייוס eyos
אילייוס /
בלאדינו:
מילולי,
אה תרגום
אייהם(
יש ל-
) ay a elyos

פועל  ,tenerהמביע את אותו תוכן.

ַ
בארמית חדשהִ :אּתְלּוִ ,אּתְלֹוהּון ( ʾıtlu / ʾıtlohunיש לו ,יש להם) ,מקביל

לו ,יש להם( ,מקביל לעברית שכן זו לשון שמ
) ʾıtluיש
מקבילתּלוֹהוּן
אְ ,תּלוִּ ,א ְ
חדשה:
בארמית
שמית.
ʾıtlōhunזו/לשון
לעברית שכן
להם ִ(
לו ,יש
) ʾıtlu /יש

לעברית שכן זו לשון שמית.
ביידיש :זיי האָבן ( 63
,)zey
hobn
לגרמנית
בעברית,
כמו שלא
)(Sie haben
בדומהית
אבל לגרמנ
בדומה
כמו אבל
בעברית,
שלא
hobnית,(zey
האָבן )
ביידיש:
(Sie
)haben
לגרמנ
אבלזײבדומה
בעברית,
).)Sie haben
בגיאורגית–יהודית e .ake imat– აქე იმათ :בסוף הוא סימן האובייקט
.
ברבים בגיאורגית–יהודית שאינו קיים בשפה הגיאורגית; בגיאורגית הביטוי
.აქვთ მათ
הוא.akvt mat – აქვთ მათ :
64
באיטלקית–יהודית( hanno :יש להם) ,כבאיטלקית ,והשכיח :ויאי פיר
לורו( 66 vi é per loro 65יש ל–הם) ,תרגום מילולי-כמו בספרדית–יהודית.
68
בערבית–יהודית בגדאדית :מו ְוג'ּוד לַהּום 67,מו ְוג'ּוד לַהֹום.
.
הדוגמות הספורות האלה מעידות שפרט ליידיש ולגיאורגית ,שהתרגומים
בהן מגוונים וחופשיים למדיי ,תרגומים שנכתבו באותיות לא עבריות חופשיים
יותר ברוחם .בכל לשונות היהודים התרגומים צמודים לטקסט העברי ונוקטים
נוסחאות קבועות ,ההופכות את הטקסט המתורגם לנוקשה ובעל סגנון ארכאי.
ריז'יק.
שמיות ,של
לשונותפי עדותו
עשרה ,על
המאה החמש
מן
שלומים
דותותרג
ריז'יק.
מיכאל
העברי ,וגם בהן
מיכאללנוסח
מקבילות
והערבית ,שהן
הארמית
הנוסחאות קבועות .תרגומים אלו מגביהים את לשון התרגום והופכים אותה
תקצ"ב.פרקי אבות באותיות לטיניות ,ליוורנו תקצ"ב.
ורנו תרגום
לרבת ערך בעיני המשתמשים.
לשונות היהודים נובע מסגירותם
רונה את
המאפיינות
התכונות
לסיכום ,מקבץ
תקפ"ו.
יהודית ,ו
לאיטלקית-
תקפ"ו .פרקי אבות
ונה תרגום
של היהודים כחברות דיבור הדוקות ומקיום המצוות והמנהגים שהתגבשו
.(Slobotzky
דפוס
לשונות) 1897
פרנקפורט
יידי,
ופירוש
בתרגום
.(Slobotzky
פרקידפוס
ט ) 1897
במקומות שיהודים
התגבשו
היהודים
הדורות.
במרוצת
קהילות
אבותבאותן
חיו בהם בסמיכות זה לזה ,חינכו את ילדיהם ברוח היהדות וקיימו את מצוות
טה.(,פרנולד תש"ו )הוצאת מחנה שארית הפליטה(.
הפליפסח
שארית של
ה הגדה
הדת ואת המנהגים שהתפתחו בעקבותיהן.
63

תש"ה )הוצאת הסתדרות הצופים 'החלוץ הצעיר'(.
אלכסנדריה
של פסח,
ת הגדה
הצעיר'(.
הצופים 'החלוץ
הסתדרות

לשונות ,היהודים
עתיד
פרנקפורט .1897
פרקי אבות
.1897מן הפועל האַבען.

כפי שציינתי בראשית דבריי ,שני משתנים הקשורים ללשונות היהודים
תקצ"ב.פרקי אבות באותיות לטיניות ,ליוורנו תקצ"ב.
ורנו תרגום
שייכים לסוציולוגיה :קהילת דיבור ודת ומנהג .כל לשונות היהודים ,פרט

תרגום פרקי אבות באותיות עבריות ,ונציה ת"ע.
ה ת"ע.
63

16

64
65
66
67
68

האבען .פרקי אבות ,פרנקפורט .1897
מן הפועל ַ
באותיות לטיניות ,ליוורנו תקצ"ב.
אבות
תרגום פרקי
16
תרגום פרקי אבות באותיות עבריות ,ונציה ת"ע.
פרקי אבות בתרגום לאיטלקית־יהודית ,ורונה תפ"ו.
פרקי אבות עם שרח ערבי כמנהג בגדאד ,הביא לדפוס יצחק
יוסף חיים אעבודי ,ליוורנו תרפ"ז.
פרקי אבות עם שרח פי אל ערבי ,ירושלים תשכ"־ (הוצאת
יצחק בקאל).
פעמים ( 156תשע"ח)
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לאחת ,הולכות ונעלמות היום בגלל השינויים בשני המשתנים האלה .יידיש
היא השפה היחידה הקיימת עדיין כשפה יהודית חיה ,וניכרים בה כל הגורמים
המגדירים שפה חיה :יש לה היסטוריה ,יש לה סטנדרטים ,היא אוטונומית,
והיא חיה בקהילות דיבור מסוימות 69.יש לה היסטוריה ברורה  -למן ימי
הביניים עד ימינו; יש לה סטנדרטים של כתיב וכתב ,של חוקי דקדוק ושל
אוצר מילים; היא אוטונומית כי היא נחשבת שפה עצמאית ולא תת–לשון או
דיאלקט ,סוציולקט או רליג'יולקט של שפת אם אחת; והיא חיה בקהילות
החרדים .יידיש היא שפת אימם של ילדים הגדלים בקהילות של שומרי הדת
והמנהג היהודיים; הם לומדים עברית ושפות אחרות כלשונות לימודים ,אבל
שפתם הראשונה היא היידיש .מכיוון שהם חיים בקהילות דיבור סגורות,
בקרבת מוסדות הקהילה ,מקפידים על מצוות הדת ומשמרים את מנהגיהם -
היידיש ממשיכה להתקיים בקהילותיהם.
שונה מצבן של כל לשונות היהודים האחרות .כל עוד חיו יהודים בקהילות
סגורות ושימרו את אורחות חיי הדת והמנהג שלהם ,גם אם עברו ממדינה
למדינה ,היו להם קשרים עם קהילות דיבור דומות להם ,שמנהגי הדת היו
משותפים להן .יהודי מיוון או מבולגריה שעבר לתורכיה ,הצטרף לחברת דוברי
הספרדית–היהודית; יהודי מהעיר פאס שעבר לעיר מכנאס  -הצטרף לקהילה
דוברת הערבית–היהודית ַבּמקום והשתלב בה ובמנהגיה ,שלא היו שונים שינוי
של ממש ממנהגי עיר המקור שלו; יהודי מוורשה שעבר לבודפשט השתלב
בקהילה המקומית ובלשונה; יהודי מפולין שעבר לעיר כמו סלוניקי ,הצטרף
לקהילת הדיבור של דוברי הספרדית–היהודית ונטמע בהם (ומכאן הזיהוי של
שם המשפחה אשכנזי כשם ספרדי) ,ואם שמר על ייחודו האשכנזי ,הצטרף
לקהילת האשכנזים הקטנה שהייתה במקום ,וששימרה את לשונה היידית ואת
מנהגיה.
השינויים החברתיים וההיסטוריים מאז תקופת האמנציפציה ומגמות
ההשכלה בחברות היהודיות השפיעו על קיומן של לשונות היהודים .תהליכי
חילון התפשטו בקהילות היהודים ,ובהיעדר דת ומנהג  -לא היה מקום
להתקבצות היהודים סביב מוסדות הקהילה ,והלשון היהודית איבדה את מקומה
וחשיבותה .ככל שהתעצמו מגמות החילון ,כך ירד השימוש בלשונות היהודים,
שכן היהודים רצו להיטמע בחברה הכללית הלא–יהודית .אחד הסממנים
הבולטים לאפשרות ההיטמעות בחברה הכללית הוא אימוץ לשון הרוב .כל עוד
הייתה הלשון היהודית לשונם העיקרית של היהודים ,הם השתמשו בה כמובנת
מאליה בלי לתת דעתם עליה .משנחשפו ללשונות אחרות ,לשונות ההשכלה,
 69פישמן ,סוציולינגוויסטיקה ,עמ' .28 -24
42
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נחשבה הלשון היהודית לשון ביתית ולא חשובה ,שאפשר לוותר עליה לטובת
הלשונות החשובות לכאורה.
שפה היא מאפיין זהות של האדם ושל הקהילה .כאשר הקהילה מחשיבה
את לשונה כנחותה מלשונות ההשכלה ,הלשון אינה נשמרת עוד ,ורבים
מתביישים להשתמש בה בפרהסיה 70.אימוץ לשון הרוב או הלשון שנחשבה
71
חשובה הביא להסתרת הרכיב העברי ולהמרתו ברכיבים מלשונות הרוב.
אימוץ זה גרם גם להמרת הכתב העברי בכתב הלשונות המקומיות .כך למשל
המרת הכתב העברי בכתב לטיני בספרדית–יהודית גררה איתה אימוץ רכיבים
רומאניים במקום הרכיבים העבריים שהיו נפוצים בטקסטים ,ואימוץ סטנדרטים
ספרדיים שהיו זרים לספרדית–היהודית ,לדוגמה שימוש ב– nosotrosבמקום
מוזוטרוס או מוזוס (אנחנו) 72.ומכיוון שהדת הייתה חשובה עתה פחות ,לא
היה צורך בתרגומים ליטורגיים ,ואלו הומרו לעיתים בתרגומים חופשיים
כלליים השונים בתחבירם ובתכונות הלשון שלהם מן התרגומים הליטורגיים
שנ ָהגו בלשונות היהודים.
מגמות החילון וההשכלה גם הרחיקו רבים מן היהודים מן החינוך המסורתי
שהיה נהוג בדורות קודמים .רבים החלו ללמוד בבתי ספר של המדינה ולא
במוסדות היהודיים ,ואפילו רשת 'אליאנס' ,אף שהייתה יהודית ,חרתה על
דגלה את לימוד הצרפתית  -ולא העברית  -כלשון ראשונה .צעירים רכשו
השכלה תיכונית ואוניברסיטאית ,והלשון היהודית יכלה להיות להם למכשול,
ולכן נמנעו מלהשתמש בה והמירו אותה בלשון הלימודים באותם מוסדות.
צעירים עברו לצורך לימודיהם לארצות אחרות ,ובמוסדות הלימוד הגבוהים לא
היה מקום לשימוש בלשונות היהודים .בגבור מגמות ההשכלה החלו גם בנות
ללמוד  -אבל לא במסגרות מסורתיות ,שכן בהן ממילא לא הכירו בהשכלת
נשים ,ובוודאי לא בלימוד עברי–יהודי .נשים למדו אפוא בבתי ספר כלליים,
שלשונות הלימוד בהם היו לשונות המדינה.
 70ראו למשל :ג'וזף; אדוארדס.
 71כך קרה גם ללשונם של אנוסי ספרד ופורטוגל בימי הביניים,
והדבר נמשך בשימושי הלשון שלהם לאחר הגירוש מספרד
גם כשחזרו ליהדות ,בקהילותיהם באמסטרדם ,בהמבורג,
בלונדון ,בניו יורק ובמקומות אחרים  -הם המירו את הכתב
לאותיות לטיניות ומיעטו מאוד להשתמש ברכיבים עבריים
בפרסומיהם כדי שלא יוכרו כיהודים.
 72נפתלי הרץ וייזל טען שיש ללמד את הילדים גרמנית ולהיעזר
בתרגומו של משה מנדלסון לתנ"ך ,ושטוב ללמוד את העברית
בצד הגרמנית ,וראוי להימנע מן השימוש ביידיש ,שהיא לשון
מסורסת לדעתו .ראו :ויזל ,מכתב א.
פעמים ( 156תשע"ח)
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בגלל תהליכי ההשכלה והחילון ומסיבות כלכליות ואחרות ,יהודים גם
עברו ממקום למקום  -לא מקהילה דוברת לשון אחת לקהילה דוברת אותה
לשון ,אלא למחוזות שבהם לשונות הדיבור אחרות .אט אט נפרמו קהילות
הדיבור בגלל ההשכלה והחילון ,ובאין קהילת דיבור יהודית אחידה  -אין
לשון יהודית .פיזור היהודים דוברי הלשונות המיוחדות במקומות שונים
בעולם לא יכול היה ליצור קהילות דיבור חדשות של בני אותו מוצא .נישואים
בין–עדתיים של יהודים עם בני קהילות אחרות (בלי לדון בנישואי תערובת עם
לא–יהודים) חייבו הידברות בין בני הזוג ,ושפתם המשותפת הייתה בדרך כלל
לשון המדינה ולא הלשון היהודית  -כך בישראל וכך במדינות אחרות ברחבי
העולם .בדרך זו נהרסו עוד ועוד קהילות דיבור מונוליתיות מן העבר.
הרנסנס האירופי ותנועת ההשכלה הביאו איתם רוחות חדשות במה שנוגע
לעברית ,והציונות חיזקה אותן .לימוד העברית והשימוש בה התחילו להתפשט
באירופה ,ותחת הכתיבה בלשונות היהודים ,נפוצה הכתיבה בעברית לצרכים
חילוניים 73.השימוש בלשון הקלסית ,בלשון המקרא ,כמו ברומן 'אהבת ציון'
( )1853לאברהם מאפו ,נחשב משובח ,אבל אט אט שולבו בלשון הספרות המתהווה
באירופה כל רכיבי הלשון העברית לתקופותיה ,ואחד ממייצגיה הבולטים של
לשון הספרות הזאת היה מנדלי מוכר ספרים ( .)1917-1836כתיבה בעברית
קיבלה חותם עליונות ,ואילו כתיבה בלשונות היהודים העידה על נחיתות.
הציונות עודדה את השימוש בעברית כלשון לאום ,וגלי העולים לארץ
נדרשו לאמץ את העברית כלשון השלטת בשיח הציבורי .הסיסמה 'עברי ,דבר
עברית!' אילצה את הבאים ללמוד את השפה ולהשתמש בה בכל ההקשרים
האפשריים .לרבים מן הגברים היה ידע כלשהו בעברית בגלל הלימודים
המסורתיים שלמדו בעבר .לנשים היה קשה יותר ,כי רובן לא התחנכו על
ברכי העברית .ואף על פי שנוצרו מושבות של קהילות דוברות לשון יהודית
מסוימת ,לא היה בהן כדי לשמר את הלשון ,בגלל הלחץ הציבורי לדבר עברית.
הנה דוגמות אחדות לאותם ריכוזים שיכלו לשמר בהם את הלשון היהודית
אלמלא השתלטה עליהם העברית :דוברי ערבית–יהודית  -יוצאי תוניסיה
ומרוקו (למשל ביישוב איתן) ,יוצאי לוב (למשל בשלווה ובעוזה) ,יוצאי מרוקו
(למשל בנועם) ,יוצאי תימן (למשל בזבדיאל); דוברי ארמית–יהודית חדשה -
יוצאי כורדיסטן (למשל ברווחה); דוברי פרסית–יהודית  -יוצאי איראן (למשל
בזרחיה); דוברי ספרדית–יהודית  -יוצאי יוון (למשל בצור משה); דוברי
יידיש  -יוצאי מרכז אירופה ומזרחה (למשל במרכז אלומה ובמרכז שפירא).
המבוגרים השתמשו בלשונות המוצא היהודיות ,דור הביניים שעלה איתם
 73אלדר.
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תקשר עם הוריו בלשון היהודית אבל רכש את העברית ,ואילו דור הבנים דיבר
עברית בלבד ,ורק אוצר מילים מסוים (כגון שמות מאכלים ,קללות וברכות)
נותר לו בסביבתו הקרובה ,בקהילת הדיבור הקרובה שלו.
כך קרה גם ליהודים בתפוצות אחרות .בארצות דוברות אנגלית השתלטה
האנגלית כשפת השיח; בארצות אחרות השתלטו על השיח לשונות אחרות,
לדוגמה ספרדית ,צרפתית ,רוסית .שרידים של ביטויים ביידיש ,בערבית–
יהודית ,בספרדית–יהודית וכו' נותרו רק בקהילות דיבור שנותרו יחד או שנפגשו
לעיתים קרובות .על אנגלית–יהודית חדשה או על צרפתית–יהודית חדשה אפשר
לדבר רק בקהילות של דתיים שומרי מסורת באותן ארצות.
ושתי הערות לסיום :הראשונה מכוונת ללשונות הזרות המהלכות בישראל,
והשנייה לסוגי העברית .לדעתי אין לכנות בשם יהודיות את הלשונות המדוברות
בישראל בפי עולים חדשים ,גם אם רקעם דתי .האמהרית המדוברת בישראל
בפי עולי אתיופיה אינה אמהרית–יהודית ,כי אין לה התכונות שהעליתי לעיל;
השם הראוי לה הוא אמהרית–ישראלית ,בגלל המגע בין הלשונות :יש בה שילוב
74
והתאמה של רכיבים מן העברית בת זמננו למערכת הדקדוקית האמהרית.
גם את השם צרפתית–יהודית בישראל יש להמיר בצרפתית–ישראלית בגלל
המגע בין הלשונות .הוא הדין בשימושי הרוסית בישראל :בלשון דוברי הרוסית
משובצים רכיבים מן העברית–הישראלית ,ויש בלשונם התאמות דקדוקיות
הנובעות מן המגע בין הלשונות ,אבל בכך אין הרוסית הזאת הופכת ליהודית,
שכן משתנה הדת אינו קיים בה כלל .גם שפות הסימנים אינן שפות יהודיות,
ולכן נכון האפיון שלהן כשפת סימנים עברית ושפת סימנים יידית .ויש אף
שפת סימנים של יהודי הגרדאיה שבאלג'יריה.
ההערה השנייה :מכיוון שבחברה הישראלית יש קהילות דיבור רבות
ומגוונות ,והעברית היא השפה המשותפת ,הבדלי רמות הדתיות והחינוך
הנפרד בין דתיים ללא–דתיים מובילים בהכרח להבדלי לשון .אדם ברוך שם
לב לכך ,ובסדרת כתבות שפרסם בעבר בעיתון 'מעריב' כינה את סוגי הלשון
עברית–יהודית לעומת עברית–ישראלית 75.העברית–היהודית היא העברית
 74אכן הארי ובונין־בנאור העדיפו את השם אמהרית מעוברתת
(  )Hebraized Amharic in Israelבמקום השם אמהרית־יהודית
ששימש אותם בטיוטת הספר.
 75לדוגמה אכזר בעברית־יהודית הוא מי שאינו סולח לחברו ,ולא
אדיש לסבלות הזולת או נוהג ברוע לב כבעברית־ישראלית;
חבר בעברית־יהודית הוא יהודי שאפשר לסמוך עליו ,ולא
ידיד כבעברית־ישראלית .ראו :מעריב 26 ,בספטמבר ,2001
וראו גם :ברוך ,עמ' .98 -97 ,27 -21
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שבפי שומרי מסורת ,דתיים שהתחנכו בישיבות ובבתי ספר דתיים ,אנשים
המתפללים מדי יום ושומעים את פרשות השבוע ואת ההפטרות שבוע אחר
שבוע במשך שנים ,אנשים הבקיאים בפרשנות המקרא ,ושיד להם גם בדף היומי
ובטקסטים רבניים אחרים .העברית–הישראלית היא העברית הרווחת בישראל
בפי רוב האוכלוסייה ,שהיכרותה את המקורות הקלסיים של העברית קלושה
למדיי ,כי מערכת החינוך אינה חושפת אותה די בפניה .הבדלי הלשון ניכרים
בעיקר באוצר המילים ובמשמעים של המבעים המופקים בקבוצות החברתיות
השונות ,ובמאגר הניבים והביטויים שמשתמשים בהם .אצל בוגרי הישיבות
ההבדל ניכר גם בהנגנת המשפטים ובשילוב מוגבר ביידיש .משה בר–אשר דן
בכך במאמרו 'על ריבוי פניה של העברית בת ימינו' 76,רבקה בליבוים הקדישה
לכך מאמר על העברית–היהודית והעברית–הישראלית בלשון סופרים 77,ואף
אחרים עסקו בכך; 78עם זאת לכלל תיאור שיטתי של העברית–היהודית הזאת
עוד לא הגיעה השעה.
נספח :רשימת לשונות היהודים

ספולסקי

79

קאהן ורובין

איטלקית–יהודית

איטלקית–יהודית

הארי ובונין–בנאור
איטלקית–יהודית
—

אלזסית–יהודית

—

—

אמהרית–יהודית

אמהרית מעוברתת בישראל

—

אנגלית–יהודית

אנגלית–יהודית

ארמית–יהודית

ארמית–יהודית

ארמית–יהודית חדשה

ברברית–יהודית

ברברית–יהודית

ברברית–יהודית

ג'ודזמו ,לאדינו

ג'ודזמו

ג'ודזמו

גיאורגית–יהודית

גיאורגית–יהודית

—

הונגרית–יהודית
76
77
78
79

46

—
הונגרית–יהודית

בר־אשר ,ריבוי פניה של העברית.
בליבוים.
באומל; באר; כהן; נפרסטק; סלע; סרי; קרני; רוזנטל; שורצולד,
גוני לשון ,עמ'  ;54 -53שלזינגר.
מילר ונוריץ' הביאו בספרם רשימת לשונות יהודים שנתן להם
בנימין הארי ,ושבה מפורטים תשעה סוגי ערבית־יהודית
במיון גיאוגרפי :אלג'יריה ,מצרים ,עיראק ,לוב ,מרוקו ,ארץ־
ישראל ,סוריה ,תוניסיה ותימן .כמו כן נוספו ברשימה צ'כית־
יהודית ,כורדית־יהודית ,טג'יקית־יהודית (בוכרית) .וביידיש
יש הבחנה בין מזרח ,מערב ואלזסית־יהודית .ראו :מילר
ונוריץ' ,עמ' .vii -vi
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קאהן ורובין

ספולסקי

הארי ובונין–בנאור
ספרדית–יהודית ,כולל
חכיתייה

חכיתייה ,לאדינו

—

טג'יקית–יהודית ,בוכרית

—

—

טאטית–יהודית ,ג'והורי

—

טאטית–יהודית

תורכית–יהודית

—

יוונית–יהודית

—

—
יוונית–יהודית
יידיש

יידיש במזרח אירופה

יידיש
—

—

יידיש חרדית בת זמננו

—

—

יידיש–מערבית וגרמנית–
יהודית

לשון קרים ,הטטרים
והקרימצ'קים

לשון הקראים והקרימצ'קים

מאלאיאלאם–יהודית

מאלאיאלאם–יהודית

מרתי (בני ישראל)

—

—
מאלאיאלאם–יהודית
—

—

סורית–יהודית

—

סלאווית–יהודית

יידיש ,רוסית–יהודית
וליטאית–יהודית ברוסיה
הסובייטית

—

ספרדית–יהודית של
אמריקה הלטינית

ספרדית–יהודית של
אמריקה הלטינית

—

—

—

ערבית–יהודית

ערבית–יהודית

ערבית–יהודית

—

—

עברית

—

פורטוגלית–יהודית

פרובנסלית–יהודית /
שוואדית

פרובנסלית–יהודית /
אוקסיטאנית–יהודית

פרסית–יהודית

לשונות איראניות–יהודיות

צרפתית–יהודית

צרפתית–יהודית
—

קראית

רוסית–יהודית

רוסית
—

ערבית–יהודית בארץ
הקודש ובלבנון
—
פרובנסלית–יהודית
—
צרפתית–יהודית בישראל
—
יידיש ,רוסית–יהודית
וליטאית–יהודית ברוסיה
הסובייטית

שוודית–יהודית

שוודית–יהודית

שפת סימנים עברית

—

—

שפת סימנים יידית

—

—
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קיצורים ביבליוגרפיים
אבו חידר
אבינרי
אבישור ,התנ"ך
בערבית־יהודית
אבישור,
התרגומים לתנ"ך
אבישור ומורג
אדוארדס
אורנן ,יהודית

אורנן ,עברית
אלדר
אנוך ,התרגום המסורתי
אנוך ,עיונים
אנוך ,תבסילי
באום

באומל
באר
בהט
בוויסקר ,הרצוג ואחרים
בונין־בנאור

בוניס ,ג'ודזמו
בוניס ,השימוש
ביסודות עבריים
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49–70
—,‘Translating from the Head and from the Heart: The Essentially
Oral Nature of the Ladino Bible-Translation Tradition’, Winfried
Busse & Marie-Christine Varol-Bornes (eds.), Hommage á Haïm
Vidal Sephiha, Berne 1996, pp. 337–357
Habib Borjian, ‘Judeo-Iranian Languages’, Lily Kahn & Aaron D.
Rubin (eds.), Handbook of Jewish Languages, Leiden & Boston,
MA 2016, pp. 235–296
Alexander Beider, Origins of Yiddish Dialects, Oxford 2015
Joshua Blau, Studies in Middle Arabic and its Judaeo-Arabic Variety,
Jerusalem 1988
 עיון לשוני ותרבותי בכתיבתם:" '"יהודית" ו"ישראלית,רבקה בליבוים
61-43 ' עמ,) (תשע"ב66  בלשנות עברית,'של סופרים בני זמננו
Haim Blanc, Communal Dialects in Baghdad, Cambridge 1964
Yaakov Bentolila, Diccionario del element hebreo en la hִ aketía,
Cordoba 2015
 מלכה,' 'על הלשון בשרח המגרבי למסכת אבות,משה בר־אשר
 מחקרים בעברית החדשה ובלשונות,)מוצ'ניק וצבי סדן (עורכים
' עמ, ירושלים תשע"ג,היהודים מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד
557-543
 טיבו ודרכי: 'השרח המערבי למקרא ולספרות יהודית אחרת,—
, ירושלים תשמ"ח, מחקרים בלשונות היהודים,) הנ"ל (עורך,'גיבושו
34-3 'עמ
76-53 ' עמ,) מסורות טו (תש"ע,' 'השרח המגרבי לקהלת,—
 ירושלים תשמ"ח, מחקרים בלשונות היהודים,)— (עורך
; מחקרי לשון: א, העברית שבפי צאצאי האנוסים בצרפת,—
 מבוא ומהדורה: הסידורים והמחזורים של יצחק ארתור פריר:ב
 ירושלים תשס"ז,מוערת ומבוארת
- העברית נח (תשס"ט,' 'על ריבוי פניה של העברית בת ימינו,—
 פרקי עיון בעברית החדשה, הנ"ל: (פורסם שוב26-5 ' עמ,)תש"ע
)92-70 ' עמ, ירושלים תשע"ב,ובעשייה בה
Elizur Bar-Asher Siegal, Introduction to the Grammar of Jewish
Babylonian Aramaic, Münster 2013
, שפה: גן השבילים היהודי־ישראלי המתפצל: בתום לב,אדם ברוך
2001  ירושלים, דרך ארץ, סוד, תורה, משפט, תרבות,מוסר
John E. Joseph, Language and Identity: National, Ethnic, Religious,
Houndmills 2004
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) (תשע"ח156 פעמים

 לקסיקון,בוניס
 לשונות הפזורה,בוניס

 ניתוח השוואתי,בוניס

 תרגום על־פה,בוניס

בורג'יאן

ביידר
בלאו
בליבוים
בלנק
בן־טולילה
 הלשון,בר־אשר
בשרח המגרבי

 השרח המערבי,בר־אשר

 השרח לקהלת,בר־אשר
 מחקרים,בר־אשר
בלשונות היהודים
,בר־אשר
צאצאי האנוסים
 ריבוי פניה,בר־אשר
של העברית
בר־אשר־סיגל
ברוך
ג'וזף

Eliezer Gutwirth, ‘Religión, historia y las biblias romanceadas’,
Revista Catalana de Teologia 13 (1988), pp. 115–134
Neil G. Jacobs, Yiddish: A Linguistic Introduction, Cambridge 2005
 'על תרגום התורה לערבית של ר' יששכר בן־סוסאן,דוד דורון
298-279 ' עמ,) ספונות ג (תשמ"ה,'המערבי
Benjamin H. Hary, Multiglossia in Judeo-Arabic: With an Edition,
Translation and Grammatical Study of the Cairene Purim Scroll,
Leiden 1992
—, Translating Religion: Linguistic Analysis of Judeo-Sacred Texts
from Egypt, Leiden & Boston, MA 2009
— & Sarah Bunin Benor (eds.), Languages in Jewish Communities,
Past and Present, Berlin 2018
Roni Henkin, Negev Arabic: Dialectal, Sociolinguistic and Stylistic
Variations, Wiesbaden 2010
 אוצר המילים העבריות: לשון עברי בדיבור ערבי,יהודית הנשקה
 ירושלים, מילון ודקדוק:בערבית המדוברת של יהודי תוניסיה
תשס"ז
Max Leopold Wagner, Caracteres generales del judeo-español de
Oriente, Madrid 1930
 ירושלים, מהדורת גדליה אלקושי, דברי שלום ואמת,נפתלי הרץ ויזל
תשי"ב
Max Weinreich, History of the Yiddish Language, trans. Shlomo
Noble, Chicago 1980
 בחינתן: 'על העברית האשכנזית והעברית שביידיש,אוריאל ויינרייך
' עמ,); כה (תשכ"א252-242 ' עמ,) לשוננו כד (תש"ך,'הגיאוגרפית
196-180 ,80-57
Paul Wexler, The Non-Jewish Origin of the Sephardic Jews, New
York 1996
Chava Turniansky, ‘Reception and Rejection of Yiddish
Renderings of the Bible’, Shlomo Berger (ed.), The Bible in/and
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Otto Jastrow, Die mesopotamisch-arabischen q ltu-Dialekte,
Wiesbaden 1978
ַ
—, Die arabische Dialekt der Juden von ˁAqra und Arbıl,
Wiesbaden 1990
Geoffrey Khan, The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Urmi,
Piscataway, NJ 2008
—, The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Sulemaniyya and Hִ alabja,
Leiden 2004
—, The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Sanandaj, Piscataway, NJ
2009
—, A Grammar of Neo-Aramaic: The Dialect of the Jews of Arbel,
Leiden 1999
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גוטווירט
ג'ייקובס
דורון
 פורים,הארי

 תרגום,הארי
הארי ובונין־בנאור
הנקין
הנשקה

וגנר
וייזל
 היסטוריה,ויינרייך
,ויינרייך
העברית־האשכנזית
וקסלר
טורניאנסקי

 דיאלקט,יסטרוב
מסופוטמי־ערבי
,יסטרוב
הדיאלקט הערבי
 דיאלקט אורמי,כאן
 דיאלקט סולימניה,כאן
' דיאלקט סננדג,כאן
 דקדוק,כאן

50

כהן

לזר
מוצ'ניק וסדן

מורג ,המגבש המשולב
מורג ,המילים העבריות
מורג ,מסורות לשון
מורג ,קורפוס משולב

מורג ,בר־אשר
ומאייר־מודנה
מייהיל
מיכאל
מילר ונוריץ'
מינרוויני
ממן

ממן ,פסברג וברויאר

ניבארסקי
ָ
נפרסטק

סדן

סלע

תרצה כהן' ,קווי לשון ייחודיים לסופרות דתיות וחרדיות בהשוואה
לסופרות חילוניות בסיפורת העברית בת זמננו' ,עבודת דוקטור,
אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ח
משה לזר' ,תרגומי המקרא בלאדינו' ,ספונות ח (תשכ"ד) ,עמ' שלז-
שעה
מלכה מוצ'ניק וצבי סדן (עורכים) ,מחקרים בעברית החדשה
ובלשונות היהודים מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד ,ירושלים
תשע"ג
שלמה מורג' ,המגבש המשולב של העברית :בחינות של צורה
ומשמעות' ,תעודה ט (תשנ"ה) ,עמ' 208-183
—' ,המילים העבריות בלשונות היהודים :מספר היבטים כלליים',
מקדם ומים ה (תשנ"ב) ,עמ' 114-101
— (מלקט) ,מסורות לשון ומלים עבריות בלשון הדיבור של קהילות
ישראל :קובץ מאמרים לסמינריון ,ירושלים תשמ"ג
Shelomo Morag, ‘The Integrated Corpus of Hebrew Elements
in Jewish Languages: Some Aspects of Analysis’, idem, Moshe
Bar-Asher & Maria Mayer-Modena (eds.), Vena Hebraica in
Judaeorum Linguis (Studi Camito‑Semitici, 5), Milano 1999, pp.
39–57
—, Moshe Bar-Asher & Maria Mayer-Modena (eds.), Vena
Hebraica in Judaeorum Linguis (Studi Camito‑Semitici, 5), Milano
1999
John Myhill, Language in Jewish Society: Towards a New
Understanding, Clevedon 2004
סמי מיכאל ,חופן של ערפל ,תל אביב תשל"ט
Joshua Miller & Anita Norich (eds.), Languages of Modern Jewish
Cultures: Comparative Perspectives, Ann Arbor, MI 2016
Laura Minervini, Testi giudeospagnoli medievali (Castiglia e
Aragona), I–II, Napoli 1992
אהרן ממן ,מילון משווה למרכיב העברי בלשונות היהודים על
יסוד האוסף של פרופ' שלמה מורג ז"ל (עדה ולשון ,לא) ,ירושלים
תשע"ג
— ,שמואל פסברג ויוחנן ברויאר (עורכים) ,שערי לשון :מחקרים
בלשון העברית ,בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה
בר־אשר ,ג :העברית החדשה ולשונות היהודים ,ירושלים תשס"ח
לשון־קודש־שטאמיקע ווערטער
ַ
ניבארסקי ,ווערטערבוך פ'ון
ָ
יצחק
אין ייִ דיש ,פריז 2012
רחל נפרסטק' ,לשונם של מכתבי חרדיות בנות עדות המזרח :היבטים
מילוניים ,מורפולוגיים ,תחביריים וסוציולינגויסטיים' ,עבודת מוסמך,
אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ב
צבי סדן' ,בין המקרא לבין תרגום המקרא היידי מאת יהואש' ,יוסף
טובי ודניס קורזון (עורכים) ,חקרי מערב ומזרח מוגשים ליוסף
שיטרית ,א ,ירושלים תשע"א ,עמ' 154-135
פנינה סלע' ,הרקע הסוציולינגוויסטי בלשונה של הפובליציסטיקה
בעיתונות החרדית' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ד
פעמים ( 156תשע"ח)
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Bernard Spolsky, The Languages of the Jews: A Sociolonguistic
ספולסקי
History, Cambridge 2014
Haim Vidal Sephiha, Le Ladino: Deutéronome, Paris 1973
ספיחה ,דברים
—, ‘Versiones judeo-españolas del Libro de Jermia impresas
ספיחה ,ירמיה
en Ferrara y Salonica en el siglo XVI: influencia de los
comentaristas', Sefarad 31 (1971), pp. 179–184
—, Le ladino: Judéo-espagnol calque, Paris 1979
ספיחה ,לאדינו
דן בניה סרי' ,בין לשון הסב ללשון נכדתו :על נוכחות רבדי התרבות
סרי
היהודית בשפת ימינו' ,פנים ( 15תשס"א) ,עמ' 38-32
Moshe Piamenta, Jewish Life in Arabic Language and Jerusalem
פיאמנטה
Arabic in Communal Perspective: A Lexico-Semantic Study, Leiden
2000
Herbert H. Paper (ed.), Jewish Languages: Themes and Variations:
פייפר
Proceedings of Regional Conferences of the Association for Jewish
Studies Held at The University of Michigan and New York University
April 1975, Cambridge, MA 1978
נינה פינטו־אבקסיס ,הטווס המגוהץ וחצי האישה ,ירושלים תשע"ד
פינטו־אבקסיס
Joshua A. Fishman (ed.), Readings in the Sociology of Jewish
פישמן ,מקראה
Languages, Leiden 1985
—, Sociolinguistics: A Brief Introduction, Rowley, MA 1972
פישמן ,סוציולינגוויסטיקה
—, Reversing Language Shift:Theoretical and Empirical Foundations
פישמן ,שינוי
of Assistance to Threatened Languages, Clevedon 1991
Ralph Penny, ‘Judeo-Spanish Varieties before and after the
פני
Expulsion’, Donaire 6 (1996), pp. 54–58
חירם פרי' ,התפילה והפיוט בלשון לעז בימי הביניים' ,תרביץ כד
פרי
(תשט"ו) ,עמ' 440-426
יונה צבר ,ספר במדבר בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו :ונוספו
צבר ,במדבר
עליו טקסטים בניבים אחרים של ארמית חדשה ומילון (עדה ולשון,
טז) ,ירושלים תשנ"ג
— ,ספר בראשית בארמית חדשה בניבים של יהודי זאכו :ונוספו עליו
צבר ,בראשית
טקסטים בניבים אחרים של ארמית חדשה ומילונים (עדה ולשון ,ט),
ירושלים תשמ"ג
— ,ספר דברים בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו :ונוספו עליו
צבר ,דברים
טקסטים בניבים אחרים של ארמית חדשה ומילון (עדה ולשון ,יח),
ירושלים תשנ"ה
— ,ספר דניאל בתרגום לארמית חדשה בניב יהודי עמדיה :ונוספו
צבר ,דניאל
אליו מבוא ,הערות ביקורתיות ,והשוואות עם ניבים אחרים :סורית
(פשיטתא) ,ארמית חדשה נוצרית (אורמיה) ,וערבית יהודית (תימן)
(עדה ולשון ,לג) ,ירושלים תשע"ה
— ,ספר ויקרא בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו :ונוספו עליו
צבר ,ויקרא
טקסטים בניבים אחרים של ארמית חדשה ומילון (עדה ולשון ,טו),
ירושלים תשנ"א
— ,חמש המגילות בתרגומיהן לארמית חדשה יהודית :בניבי עמדיה,
צבר ,חמש מגילות
דהוכ ואורמיה  :מהדורה ביקורתית מבוססת על הקלטות וכתבי יד
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, השוואות עם תרגומים ארמיים, כוללת מבוא,ישנים ומאוחרים
 ירושלים תשס"ו,) כו,מפרשים ומדרשים קדומים (עדה ולשון
Yona Sabar, A Jewish Neo-Aramaic Dictionary, Wiesbaden 2002
 ונוספו עליו: ספר שמות בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו,—
,) יב,טקסטים בניבים אחרים של ארמית חדשה ומילון (עדה ולשון
ירושלים תשמ"ח
Lily Kahn & Aaron D. Rubin (eds.), Handbook of Jewish Languages,
Leiden & Boston, MA 2016
Dovid Katz, Grammar of the Yiddish Language, London 1987
 מתודות: ירושה מימי קדם: 'היסוד השמי ביידיש,דוד קאץ
251-228 ' עמ,) (תשמ"ו36-35  הספרות,'ואפשרויות
 הדי הפרשנות היהודית: 'רש"י באיטליה,לואיזה פרטי קואומו
בתרגומי שיר השירים לאיטלקית ולאיטלקית־יהודית בתקופת
146-132 ' עמ,) (תש"ס83  פעמים,'הרנסנס
Aldina Quintana Rodríguez, Geografía lingüística del judeoespañol,
Bern 2006
 דרך אפרתה יא,' 'הממד הדתי כמאבחן לשוני,)צופיה קרני (משורר
147-129 ' עמ,)(תשס"ד
Chaim Rabin,‘What Constitutes a Jewish Language?’, International
Journal of the Sociology of Language 30 (1981), pp. 19–28
, המשותף: 'הלשונות היהודיות, יהושע בלאו וחיים בלנק,חיים רבין
64-40 ' עמ,) (תשל"ט1  פעמים,'המיוחד והבעייתי
Aaron D. Rubin, ‘Epilogue: Other Jewish Languages, Past and
Present’, Lily Kahn & Aaron D. Rubin (eds.), Handbook of Jewish
Languages, Leiden & Boston, MA 2016, pp. 749–751
, שפות במרחב הישראלי: הלקסיקון של החיים,רוביק רוזנטל
2007 ירושלים
Michael Ryzhik, ‘Preliminaries to the Critical Edition of the
Jewish-Italian Translation of the Siddur’, Journal of Jewish
Languages 1, 2 (2013), pp. 229–260
, 'הקווים הלשוניים בתרגום הסידור לאיטלקית יהודית,מיכאל ריז'יק
יז- עמ' ז,) איטליה יז (תשס"ז,' עיון ראשוני:לפי דפוס פאנו רס"ו
Ella Shohat, ‘The Invention of Judeo-Arabic’, Interventions:
International Journal of Postcolonial Studies 19, 2 (2017), pp. 153–200
—, ‘The Question of Judeo-Arabic(s): Itineraries of Belonging’,
Joshua Miller & Anita Norich (eds.), Languages of Modern Jewish
Cultures: Comparative Perspectives, Ann Arbor, MI 2016, pp.
94–149
—,‘The Question of Judeo-Arabic’, Arab Studies Journal 23 (2015),
pp. 14–76
Ora (Rodrigue) Schwarzwald, ‘Review of Handbook of Jewish
Languages, edited by Lily Kahn and Aaron D. Rubin’, Higher
Hebrew Education 18 (2016), pp. 237–242
 תעודה יח,' 'גוני לשון בעברית בת־זמננו,אורה (רודריג) שורצולד
175-141 ' עמ,)(תשס"ב
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) (תשע"ח156 פעמים

 מילון,צבר
 שמות,צבר

קאהן ורובין
 דקדוק,קאץ
 היסוד השמי,קאץ
קואומו

קינטנה
קרני
רבין
 בלאו ובלנק,רבין
רובין

רוזנטל
 הקדמות,ריז'יק

 הקווים הלשוניים,ריז'יק
 המצאת,שוחט
הערבית־היהודית
 שאלת,שוחט
הערביות־היהודיות

 שאלת,שוחט
הערבית־היהודית
 ביקורת,שורצולד

 גוני לשון,שורצולד

שורצולד ,האופי היהודי

שורצולד,
לשונות סתרים
שורצולד ,סדר נשים
שורצולד ,שני
סידורי נשים
שורצולד ,תרגומי
הלאדינו
שיטרית

שלזינגר

תדגי
תירוש־בקר
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––, ‘On the Jewish Nature of Medieval Spanish Biblical
Translations: Linguistic Differences between Medieval and Post
Exilic Spanish Translations’, Sefarad 70 (2010), pp. 117–140
––' ,לשונות סתרים עבריות בספרדית־היהודית' ,לשוננו לעם לג
(תשמ"ב) ,עמ' 262-258
–– ,סדר נשים :סידור תפילות בלאדינו ,סלוניקי ,המאה השש עשרה,
ירושלים תשע"ב
––, ‘Two Sixteenth Century Ladino Prayer Books for Women’,
European Judaism 43, 2 (2010), pp. 37–51
–– ,תרגומי הלאדינו לפרקי אבות (עדה ולשון ,יג) ,ירושלים תשמ"ט
יוסף שיטרית ,לשון ומאגריה לשון ומארגיה :מחקרים סוציו־
פרגמטיים בערבית היהודית בצפון אפריקה ובמרכיב העברי שבה,
ירושלים תש"ע
יצחק שלזינגר' ,המשלב בקודש ובחול' ,אורה שורצולד ויצחק
שלזינגר (עורכים) ,ספר הדסה קנטור :אסופת מחקרים בלשון ,רמת
גן תשנ"ו ,עמ' 227-215
יוסף תדגי' ,מחזור בערבית־יהודית מערבית' ,מסורות ח (תשנ"ד),
עמ' 160-91
עפרה תירוש־בקר' ,ישן וחדש בתרגום משנת אבות ופירושה',
חקרי מערב ומזרח :לשונות ,ספרויות ופרקי תולדה מוגשים ליוסף
שיטרית ,א :מחקרים בעברית ,בעריכת יוסף טובי ודניס קורזון,
ירושלים תשע"א ,עמ' 207-181

אורה (רודריג) שורצולד  /לשונות היהודים :חברה ושפה

