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דבש מבוא
 . 1בנוהג שבעולם לשונות מתמיינות ומצטרפות זו לזו על פי בחנים אחדים  ,למשל על

פי קנה המידה הגינאלוגי  .על פי בוחן זה לשונות נחקרות זו עם זו ומושוות זו לזו בשל
היותן שלוחות או ענפים נבדלים של אילן אחד כקבוצת הלשונות ההודו -אירופאיות

בעלות המוצא המשותף ; ויש שבתוך הקבוצות מתחדדות החלוקות לחטיבות משנה כחטיבת

הלשונות הלטיניות בתוך הקבוצה הנזכרת או כענף השמי הצפון -מערבי הכורך את
העברית ואת הכנענית עם הארמית בתוך קבוצת הלשונות השמיות .

.2

ויש מי שמקרב את הלשונות ומשתף את העיסוק בהן על פי קנה המידה של המגע

הקרוב או ההדוק ביניהן  ,מה שמתכנה בז 'רגון המקצועי

 , 1 angכדרך

 contactחages 1
~

העיסוק בצרפתית ובאנגלית החיות זו עם זו בעיר מונטריאול במחוז קוויבק שבקנדה  ,או

כעיון בערבית ובברברית בארצות צפון אפריקה ; ויש אף מי שמשתף עם שתי הלשונות
הללו גם את הספרדית  ,את הפורטוגלית ואת הצרפתית  ,ששימשו לשונות תרבות ולשונות
אדמיניסטרציה בתקופות שובות באזור המערבי של צפון אפריקה  .גם מי שבא לבחון
לשונות בשל המגע ביניהן נותן דעתו לכל תחומי תורת הלשון כדי להעמיד על מה
שנשאר בעינו בכל אחת מהן ועל מה שנשתנה או רק נתגוון בהן בשל יניקה מלשון
אחרת  .והמפורסמות אינם צריכים ראיה .

 . 3ויש גם מי שמעיין בלשונות על פי קנה מידה טיפולוגי  ,כלומר בוחן לשונות אחדות
מתוך בחינת תופעות משותפות מצד חומרים מקבילים המצויים בהן ומצד גלגוליהם
השונים של החומרים הללו בכל אחת מן הלשונות הנחקרות  .המחקר מכיר דוגמות רבות
של בירורי תופעות בתחביר או בסמנטיקה וגם בפרקים אחרים של תורת הלשון בלשונות

שאין להן שותפות מוצא  .די להזכיר כדוגמה מני רבות את העיון המעמיק שעיין גדעון

גולדנברג במקור הטאוטולוגי .
1

1

ראה גולדנברג  ,המקור  .ועכשיו במאמריו
Writings , JenJsalenl 1998
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 . 4אבל יש מי שיקשה על העמדת תחום מחקרי משווה על פי בוחן דתי  ,או אתני ודתי
כאחד  ,כמו לשונות היהודים  .שכן שיתוף האמונה או המוצא האתני בין לשונות שיהודים
דיברו בהן או לשונות שבהן כתבו את כתביהם עשוי להיראות חסר בסיס בלשני  .למשל
עשוי הטוען לטעון ששיתוף האמונה בין דוברי להגים של הערבית היהודית בפאס שבמרוקו
או בבגדאד שבעירק ובין דוברי ספרדית יהודית בסלוניקי או באיזמיר  ,ובין דוברי יידיש
בקובנה ובוורשה ובין דוברי ארמית חדשה בזאכו ובעמדיה שבכורדסתאן העירקית ,
אינו עושה אותן קבוצת לשונות אחת  .דבר מובן הוא שדוברי יידיש ייטיבו לעשות אם
יחקרו אותה בהקשר בלשני גרמני ואולי גם בהקשר סלביסטי בכל הנוגע לאוצר המילים
וליסודות דקדוק שנשאלו מלשונות מלביות או בהקשר עברי בכל הנוגע למשקע העברי
והארמי העצום שנמצא בה  .אבל צירופה ללשונות אחרות שיהודים דיברו בהן עשוי
להיות בעייתי  ,שכן הוא יוצר בסיס לכאורה מלאכותי לקביעת נושא המחקר מבחינה
בלשנית .
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 . 5ואולם לפי עניות דעתי יש לתמוך בדעת קודמינו אנשי הדורות שלפנינו כמורינו
ניסן ברגגרין וחיים רבין ואחרים  ,שהצדיקו הצדקה בלשנית מוצקה את הצירופים " לשון

יהודית " ו " לשונות יהודים " ואת העיסוק בהן כקבוצת לשונות 3 .שכן יש כמה וכמה בריחים
המבריחים בין כלל לשונות היהודים  ,או למזער בין רוב הלשונות הללו  ,ומעמידים אותן
כקבוצת לשונות לעצמה .
כללו של דבר  ,קיומם של תחומי מחקר משווים על פי קני מידה שונים מאפשר את
מחקרה המשווה של כל לשון מן הלשונות במסגרות מחקר שונות  ,למשל ספרדית יהודית
יכולה להיחקר וצריכה להיחקר במסגרת מחקר גניאולוגי בהקשר היספאני ולטיני  ,אבל
גם בהקשר של מגע בין לשונות שיביא לעיון בה מתוך זיקתה ללשונות אחרות כגון
העבריתך
קשריה עם לשונות הבלקן בארצות הבלקן 4או בהקשר של המגע בינה ובין
ובאותה מידה יכולה היא וצריכה היא להיחקר בתוך הקונטקסט של לשונות יהודיות
אהרות .

 . 6הבסיס האיתן לקיומה שלקבוצת לשונותהיהודים הואבעובדה שיש להן ללש ונ  1ת
אלו מורשה תרבותית משותפת המגלגלת בהן קווי שיתוף בלשניים

ברורי ם  .ואם יש הבדלים בקווים הללו הם בעיקרם הבדלי כמות והבדלי כיוון  .ועוד
אבוא לפרט ולפרש את דבריי  ,תוך שאני מלווה את קביעותיי בדוגמות מעטות מלשונות
יהודיות שונות  ,על פי עבודותיהם של חוקרי הלשונות הללו ועל פי עבודות שלי .

2
3

4

טענה זו שבה ועולה כמעט בכל דיון על לשונות היהודים .

ראה למשל ברגגרין  ,לשונות ורבין  ,לשונות .
נזכיר שת ? דוגמאות מן הכינוס של

" משגב

ירושלים " שהתקיים בקיץ

תש " ס

באוניברסיטה העברית .

שני חוקרים עסקו בתוצאות המגע בין התורכית לספרדית היהודית  :א  -מארי  -כריסטיאן וארול

הרצתה על " תרגומי בבואה אחדים של התורכית בספרדית היהודית החדשה  -מכאניזמים
5

ב  -דוד בוגיס הרצה על " יסודות תורכיים בספרדית יהודית הקדם -מודרנית " .
מילונו של בונים הוא הישג חשוב בתחום זה .

ומגבלות " ;

בחינות בחקר לשונות היהודים וסגירויותיהם ן
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 . 7לפני שאני בא להציג כמה מקווי השיתוף של לשונות היהודים  ,אני מבקש להעיר
שתי הערות מקדימות להבהרה .

ההערה הראשונה נוגעת למונח " לשון יהודית "  .יש חוקרים המעדיפים  ,במידה רבה
של צדק  ,להשתמש במונח " להג או דיאלקט יהודי " על פני המונח " לשון יהודית "  .דבר
זה ודאי נכון הוא באשר להרבה מלשונות היהודים החיות  ,למשל הערבית של הרבה
מקהילות היהודים במגרב אינה אלא להג ( דיאלקט ) נבדל של הלשון המוסלמית המקומית
ולא לשון

נבדלת .

6

ואמנם יהודים דיברו עם מוסלמים תוך שהם מכניסים שינויים קלים

בלהגים שלהם ; על פי רוב הם טשטשו כמה מן הייחודים הפונטיימי והמירו מילים עבריות
במילים ערביות  8 ,וכך נמצאו מבינים היטב אלו את אלו בלא קושי  .בעיקרו של דבר ,
הערבית במגרב ובארצות אחרות היתה לשון אחת שנתפצלה ללהגים שונים של מוסלמים

ושל יהודים ( ולעתים גם של נוצרים ) על יסוד הבדלים מקיפים יותר או מקיפים פחות .
 . 8אך אין להתעלם מהתגבשות של להגים יהודיים מסוימים לכדי לשון עצמאית
שחדלה להיות להג של לשון לא  -יהודית מקורית  .שכן מידת המובנות בין לשון

המוצא הלא  -יהודית לבין הדיבור היהודי נצטמצמה מאוד בשל שינויים

מפליגים שחלו בכל אחד משני הלהגים באוצר המילים ובדקדוק .

9

כך הוא ככל הנראה

בכל הנוגע ליידיש בהשוואה לגרמנית המופתית  -לפנינו למעשה שתי לשונות ולא שני

להגים .
לענייננו נסתפק בדברי הבהרה אלו  :בכל מקום שאנו אומרים כאן ועכשיו בדיון הזה

" לשון יהודית " גם לשון וגם דיאלקט כלולים במשמע זה .

.9

ההערה השנייה  :ראוי להדגיש שהעיסוק בלשונות היהודים דין שיבחין היטב בין

לשונות יהודיות קדמוניות לבין לשונות יהודים בימי הביניים ובין אלו ואלו לבין הלשונות

החדשות .

6

אכן זו המסורת במחקר הצרפתי ; החוקרים משתמשים במונח

parler

( = להג ) כשמדברים על לשון

הדיבור של היהודים  .כך קדם וקרא לספרו מרסל כהן  ,וכך נהג תלמידו הגדול דוד
7

כהן.

הרי הדגמה לתופעה ידועה מלהגי היהודים בתאפילאלת  :בדברם עם מוסלמים מימשו היהודים
את הפונמה

ן כהלכתה

הגו 4יע0 ] 12ן  ,ובמקום

וכהגייתה בפי המוסלמים ולא  1כמימושה אצלם  -במקום
50412

( = סכין ) הגו 115ן.50

 = ( tormuFaתאנה )

אבל יש שהדוברים הולידו צורות משובשות

פרי תיקוני יתר  ,למשל  = ( % 24 %ילדה קטנה ) יש בה  1מקורית  ,ומי שמימש אותה  = ( 62114כיסוי
ראש מבד לאישה מבוגרת ) פגע בצופן הבלשני והיה נלעג  .מפי סבי המנוח  ,שמעון עטייא תם  -ך ,

שמעתי על איש שנתחלפה לו  = ( 50412ששים ) ב~ sokkin-ליכין
כתיקון יתר.
8

)

" כשביקש לתקן את דיבורף  ,כלומר

אמר לי יהודי זקן ממכנאס  " :כשדיברנו עם מוסלמים ידענו להחליף

 ( neftafקער ) בaaf-

או ב -

 , ( tawaffa :( ( tt~ ffaוכשדיברנו על  ( kabudכבוד ) המרנוהו ב  , 448 ] -ואם דיברנו~ על  ( 5448שחיטה )
החלפנוה ב  , dbihf-ואם רצינו לספר על  ( mjlaמילה ) של תינוק אמרנו  tothirאו " . . .10 % 42
9

יש מקום לדון דיון נפרד בבחנים להבדלה בין שני להגים של לשון אחת  ,לבין שתי לשונות נפרדות .
מכל מקום לדידי  ,הבחן של מידת המובנות הוא קנה מידה מוצק להבדלה כזאת  .כל זמן שדוברי
לשונות מבינים זה את זה יש לדבר על שני להגים נפרדים ; בהצטמצמות ההבנה לשיעורים נמוכים
עד כדי כך שהדוברים נזקקים ללשון אחרת ( אם ישנה לשון משותפת כזאת ) כדי לדבר ביניהם או

לעזרתו של מתורגמן  ,משמע שתי לשונות הדיבור שלהם הן לשונות נבדלות ממש .
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מן הלשונות בתקופות קדומות תוזכרנה היוונית היהודית המשתקפת בתרגום השבעים

ובספרות אחרת ; זו קובעת מקום נפרד לעצמה ויש להוציא אותה מן הדיון שלנו  .שנייה
במניין אבל ראשונה במעלה היא הארמית היהודית לחטיבותיה  ,בת לוויתה של העברית
במשך אלפי שנים ,

10

שהיא הלשון היהודית בה " א הידיעה  .וביתר פירוט אומר  :מקום

מיוחד יש לארמית המקרא  ,לארמית של תרגום אונקלוס ויונתן לנביאים  ,לארמית של

תקופת אמוראי ארץ ישראל המכונה גם " ארמית גלילית " ולארמית הבבלית ; ואין לפסוח
כמובן על הארמית המלאכותית שבספר הזוהר  11 .כל החטיבות הללו של הארמית הטביעו

את חותמן בעברית ונוכחותן בה מכרעת  .המגע רב השנים בין העברית לארמית השאיר
את רישומו גם באוצר המילים של העברית וגם בדקדוקה  .ואכן כל עיון בתולדות העברית
ובתולדות מערכת היחסים בין לשונות היהודים לעברית אחוזות בנתץ ובמובהק בתולדות
הארמית היהודית לתקופותיה ולחטיבותיה .

.%0

12

ואף זאת  ,כאשר מדברים על לשונות היהודים יש מקום וגם צורך להבחין בין

לשונות היהודים בימי הביניים למן התקופה שלאחר הפסקת הדיבור הארמי בארץ ישראל
ובבבל ובין לשונות היהודים החדשות  .אמת  ,אלו ואלו תולדותיהן כרוכות כל אחת
לעצמה בלשון המוצא שממנה נסתעפה  ,כערבית היהודית בימי הביניים שהיא חלק מהודק
של תולדות הלשון הערבית הכללית וכספרדית היהודית שהיא חלק בלתי נפרד של
הספרדית הקסטיליאנית  ,אבל כל אחת מן הלשונות היהודיות בימי הביניים ובזמן החדש
תולדותיהכרוכותגםבחיבורההמוצקאל מקורות התרבות היהודית ואל ההוויה

היה ודי ת ב תפוצות הגולה  .המקורות הספרותיים הקדומים יותר והקדומים פחות ,
אלו הכתובים עברית או ארמית  ,או תערובת של שתיהן ,

13

נוכחים במידה מוכחת בכל

אחת מלשונות היהודים לפחות באלף השנים האחרונות  .ואולם יש להבדיל בין הלשונות
בימי הביניים  ,כפרובנסלית או כצרפתית היהודית או כערבית היהודית  ,לבין הלשונות
החדשות בשל הממד של השפה החיה הנתון לנו בלשונות החדשות ; בעזרת הממד הזה

ניתן לעקוב אחרי כל תופעות הלשון בהקשרן החי  .ובשל כך ניתן לתאר את הלשובות
הללו תיאור מהימן יותר ומלא יותר  .וגם אם יש לשונות חדשות שחדלו לחיות זה מכבר ,
התיעוד שנרשם מהן עומד ויעמוד לדורות הבאים  ,בזכות מפעליהם של העושים בעבודת

10

בנושא זה עוסק מאמרו משנת

1968

של מו " ר פרוש " קוטשר ( ראה קוטשר  ,העברית ; חלק גדול מן

המאמר הזה מוקדש לארמית  .וראה גם מאמרי ( בר  -אשר ,
11

הארמית ) .

יש מי שיצא קצפו על העיסוק הבלשני בארמית המלאכותית של הזוהר  .ובאמת אין מקום לתיאור
פונטי [ שיטתי ] של הארמית המלאכותית של הזוהר  ,אבל מדובר בספרות שנקראה ונקראת ושהשפיעה
ועודנה משפיעה השפעה מכרעת על דפוסי המחשבה ועל אוצר המילים של העברית זה מאות

בשנים  .וברור שיש מקום לתיאור שיטתי גם של הוויה כזאת  ,כפי שעשה מ " צ קדרי בספרו הארמית ,

במיוחד בפרקים על תורת הצורות והתחביר .
12
%3

ראה מש " כ בפרק המשנה  -לחקר התחום "  ,בעמ '  , 26 - 17במאמר בר  -אשר  ,הארמית .

רבים מן החוקרים החדשים נתנו דעתם ללשון המעורבת עברית וארמית שנתגבשה בימי הביניים
( ראה קלוזנר  ,הלשון  ,עמ'  ; 39ליפשיץ  ,ארמית ועברית  ,עמ' . ) 2 % - 20

בחינות בחקר לשונות היהודים וסגירויותיהם ן
השדה של הליקוט והתיעוד .

14

81

בהקשר זה ממש יש להזכיר את הזכות הגדולה של פרופ '

יוסף ריבלין ז " ל בתיעוד הארמית היהודית החדשה ושל מורנו המנוח  ,פרופ ' שלמה
מורג  ,שעשה יותר מכל אחד אחר לריכוז התיעוד הזה בהיקף שאין דומה לו .

15

על קווי השישוף בין לשונות היהודים החדשות
.1 %

אמקד אפוא את עיקר דיוני בלשונות היהודים החדשות  ,כלומר הלשונות הידועות

לנו במאות השנים האחרונות עד דורנו אנו  .אבוא להציע כאן כמה מן הבחינות הלשוניות

המשותפות להן ; בחינות העושות אותן קבוצה אחת  ,והטיפול המשווה בהן אינו רק
מהלך מוצדק  ,אלא מסלול נדרש ומחויב  .המורשה התרבותית המשותפת לכל לשונות
היהודים החדשות  -או ליתר זהירות לרובן  -מתבטאת כאמור בקיומן של חטיבות
ספרות זהות ושל דפוסי חיים זהים שמהם נתגבשו קווי השיתוף המחברים

אותן לחטיבה אחת מבחינה בלשנית  .דברים אלו היו תקפים  ,כמובן  ,כל זמן
שהחברה היהודית צעדה במסלול המסורתי רב  -הדורות  .וגם באותם המקומות שחדרו

החילון וההתחדשות ( המודרנה ) וכבשו כיבושים נרחבים  ,המסגרות הישנות לא נתפוקקו

כליל  .ברור שבמקום שהמסגרות הישנות התפרקו ונעלמו קווי הייחוד היהודיים  . ,פעמים

הרבה נעלמו עמם גם לשונות היהודים .

16

אפרט כאן ארבעה מן הקווים שאני מכוון אליהם וארמוז במשהו לשני קווים נוספים .

א.

תרגומי המקרא וספרות יסוד אחרת

 . 12ברבות מקהילות ישראל נתקיימה ספרות תרגום אחת ( אחידה פחות או יותר ) שנתחברה

לפני מאות בשנים בלשונות המקום  .כוונתי לתרגום של ספרי המקרא וראש לכולם

התורה וההפטרות וכמה מספרי הכתובים ( משלי  ,איוב ודניאל וכמה מן המגילות ) ועמם
גם ההגדה של פסח  ,מסכת אבות ועוד  .קורפוס זה היווה חלק בסיסי בתכנית הלימודים
הסדירה של כל חינוך יהודי  .בשעת חיבור התרגומים הללו ניתנה הדעת לגיל הרך ולבני
השכבות העממיות  :הוקפד מאוד שלא יועמם על כתפיהם משא פרשני כבד שיגיע מעבר
להבנה בסיסית של הטקסט המקראי  ,אם כי ניתבה הדעת גם לענייני הלכה ומנהג .

14

כל חוקרי לשונות היהודים החדשות תרמו בכיוון הזה תרומה מכרעת .די

17

זה

להזכיר כמה מן העוסקים

כיום בכמה לשונות יהודיות  " :בהט  ,י ' הנשקה  ,נ ' סטילמן  " ,שיטרית  " ,תדגי  7 ,תירוש -בקר

ואחרים בערבית המגרביה  " ,אבישור  " ,קארה ואחרים בערבית היהודית במזרח  " ,בן  -טולילה ,

ד'

בונים וא ' רודריג  -שורצולד בחקר הספרדית היהודית .
%5

ראה סלמן  ,צעירי  -שמאע .

%6

למשל  ,מי שקרוב אצל הקהילות היהודיות של יוצאי צפון אפריקה בצרפת ובקנדה  ,יודע כי לשונות
הדיבור שלהן נעלמו מפי בני הדור הצעיר ; יתרה מזאת רבים מן היסודות העבריים והקווים היהודיים

17

שאפיינו את הקהילות לא עברו לדיבורם הצרפתי בשל תהליכי החילון וההתרחקות מן המסורת .
למשל בקהילות רבות במגרב הפסוק " לא תבשל גדי בחלב אמו " ( שמות כג  ,יט ; לד  ,כו ; דברים יד ,

כא ) לא ניתרגם מילולית לאייס ( או לאם ) תסבר גדי בחליב אומו וכיו " ב  ,אלא לאייס ( לאם ) תאכלו
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הרקע להופעתו של התרגום המילולי של המקרא פסוק אחר פסוק תוך הקפדה להציע
את התרגום מילה אחר מילה כסדר הפסוק העברי  ,כדרך שעשה תרגום אונקלוס לתורה .

גם קיומו של המנהג שהיה להלכה לקרוא את התורה בדרך קבע " שניים מקרא ואחד
תרגום "  ,כשתרגום זה הוא אונקלוס  ,מילא תפקיד חשוב בהליכה במסלול הזה  .כך צמח

מה שאני מבקש לקרוא " ה מק רא כלבושו " בשונה סמה שמכונה בפינו " המקראכפשוטו " .
כלומר מתרגמי המקרא ללשונות היהודים שמרו על לבושו של הפסוק

העברי

בהעבירם אותו מן העברית ללשון היהודית מילה אחר מילה כסדר המילים העברי  .בזה
נמצאו לעתים קרובות כופים על לשון התרגום דרכי דקדוק  ,ובמיוחד קווי תחביר  ,זרים
לה  .תרגומים כאלה יש ביידיש  ,בספרדית יהודית  ,בלהגי הערבית היהודית  ,בארמית
היהודית החדשה ועוד  :כולם כתובים בתבנית לשונית

 . % 3לשון זו  ,שנתכנתה לשון קלק ( סט"19

)0

י

אחת .

לשט ובואה

בעברית  ,מייחדת  ,כאמור ,

את התרגום המקראי שהילך בקהילות רבות ובלשונות יהודיות רבות  .משל היתה לפנינו
ברייה שגופה  ,כלומר כלל מילותיה וכל מילה לעצמה הוא מלשון זרה  ,ונשמתה  ,כלומר
תבניתה הדקדוקית והתחבירית היא במידה לא מבוטלת עברית  .הדוגמות לזרויות כאלו
מצויות למכביר וידועות לרוב חוקרי לשונות

היהודים  .איכיר

שתי דוגמות מן התרגום

לערבית היהודית במגרב  .את הצירוף " בית חדש " ( דברים כב  ,ח ) יש שתרגמו דאר זדיד

) day zdjdי

 , ( dar 2 aiaבשמרם על המין הדקדוקי בזכר של השם לית בעברית  ,כשהציגו

את תוארו בצורת הזכר בערבית ( 18ט , ) 2אף שהדקדוק הערבי מחייב לומר דאר זדידא
)aa

zd

ץ8ט )  ,בלשון נקבה  .וכך בצירוף " ויבכו אותו " ( בראשית נ ,

ג) :

העברית מקשרת

~

בין הפועל בכה למשלים המושאי בהצרכה ישירה המתבטאת במילה את לפני שם מיודע
או לפני כינוי ; דבר זה מתגלגל אל התרגום הערבי במבנה ובכאיו אילו
כל את הבאה בכינוי מיתרגמת אילא ,

18

ט  -ן1

 -bkeawט  ,שכן

אף שבערבית הפוצל הזה מצריך את המילית

עלא  ,אחות ל " צל " העברית  ,במבנה של מושא עקיף  ,ודין היה שתרגום ראוי יציע ובכאיו
עליה
4ן

-

11

 -bkawט . 19ויש כאמור כיוצא בזה בלשונות יהודיות שונות .

".הזרות הלשונית בתרגומים ללשונות היהודים ניכרת בקו לשובי נוסף  .בשל העובדה
)

שהתרגומים החדשים ללשונות היהודים הם על פי רוב בני מאות שנים מתגלות בהם
לעתים קרובות תופעות לשון שאינן משמשות בלשון המדוברת ; מדובר ביסודות דקדוקיים
או מילוניים מלשון ספרותית או מלשון גבוהה כגון לשון הפתגמים  .בדרך זו גדל עוד

יותר החייץ בין הקורא בן הדורות האחרונים לטקסט המוצע לו בתרגום  .למשל בתרגום

המילה סאת שימשה במגרב המילה זדא (ודדא ) שנשאלה מתרגום רס " ג ; מילה זו כידוע
לחס בלחליב

ושר
18

(-

לא תאכלו בשר בחלב )  ,על פי ההלכה ובעקבות תרגום אונקלוס (  -לא מיקלט

עלב . ) -

ברוב מסורות השרת במגרב  -את  -שאינה לפני כינוי לא ניתרגמה כלל  ,למשל הפסוק  -בראשית
ברא אלהים את השמים ואת הארץ " ניתרגם במסורות רבות במרוקו פלוול כלק אלאה סמאוואת
ולארד  ,בלא כל ביטוי ל " את " העברית ( ראה בר  -אשר  ,מוליצ " א  ,עמ '

19

. )8 - 7

רבי רפאל בירודוגו בפירושו למקרא בעברית יהודית  ,לשון לימודים  ,הרבה לתקן תרגומים מילוליים
אלו ( ראה בר-אשר  ,לשון לימודים כרך א  ,בביאור לבראשית נ  ,ג בעמ' . ) 495 - 494

בחינות בחקר לשונות היהודים וספרהותיהס ן
היא גלגול של  iaanשל הערבית הספרותית ,

20

83

ולא הייתה מוכרת לרוב לומדי הטרח

ערבית קלסית  .בלשונות הדיבור שימשו במגרב כנגדה המילים בזאף
לפי שלא למדו
~
)bezzaf

. 15

(

, ( boffaf

יאסר

( yasr

ואחרות .

אמור מעתה  ,קיומה~ של ספרות זהה שתורגמה ללשונות וללהגים של היהודים

משותף הוא להרבה לשונות לא רק מצד העובדה שיש ספרות כזאת  ,אלא גם מצד דרכי

התרגום המשתקפות בה  .בולטים בה שני הקווים שהצבענו עליהם  :תרגום מילולי נוקשה

ומילים רבות הרחוקות מלשון הדיבור  .על כן אין פלא שתרגומים אלו היו מקור לביקורת
מתמדת מפי חכמים ומשכילים  :ופעמים שחכמים הציעו במקומם תרגומים חלופיים

ששוחררו מן הכבלים הללו .
 6ן  .בריחה מן המילוליות ניכרת באופן ברור בהבדל בין תרגום רס " ג לערבית לתרגום
אונקלוס  .אונקלוס ( בדומה לתרגום השבעים ) הריץ את הפסוק העברי בארמית תוך
21

שהוא שומר שמירה קפדנית על סדר המילים העברי ( היינו המקרא כלבושו )  ,כנגד זה

רס " ג בתרגומו הערבי התאים את מבבה הפסוק למבנהו בערבית ועל כן שינה את סדר
המילים  ,המיר הצרכות של מילים בהצרכות אחרות ועוד  .אבל הלשון שבה כתב רס " ג
את תרגומו היא לשון גבוהה ורק מי שידע ערבית קלסית יכול היה להיזקק לפירושו .

22

נעיר כי בדורות האחרונים הילכו בקהילות רבות שני תרגומים מקבילים שנבדלו זה
מזה במגמה של אחד מהם לקרב את לשון התרגום ללשון המדוברת בכל המובנים כבגד

שמרנותו של הטופס האחר הדבק בדרכי התרגום הישנות .

23

אולי כאן המקום להזכיר

את פועלו של ר " ר בירדוגו שהמיר את הסרח המהלך בעל הדפוסים המילוליים הנוקשים
בסרח לשון לימודים שנשתבצו בו מבבים מלשון

. 17

הדיבור .

24

כללו של דבר  ,קיומה של ספרות תרגום ובמיוחד תרגומים למקרא בלשונות

היהודים מציע מסד למחקר משווה ביניהן  ,כדי לראות מה היו דרכי התרגום שננקטו

בכל לשון  .ופעמים אפשר לעקוב אחרי הדברים בתרגומים שתים שבעשו בקיבוץ יהודי
אחד בתקופות שתות או בידי אנשים שובים .

ב .שיבוץ של מובאות מן המקורות
. 18

קו לשובי נוסף משותף ללשונות היהודים הנובע מן המורשה הספרותית המשותפת

להן  ,מוצא את ביטויו במערך של מובאות המיוסדות על מציאות ביל -טקסטואלית  ,המתגלה

גם בלשון הכתובה גם בלשון המדוברת שבפי בני הקהילות היהודיות לפזורותיהן  .אפילו
הבירור הקל ביותר מגלה שרבות מלשונות היהודים  ,ובמיוחד הלשובות של הקהילות

20

ראה בר , wr-מוליצ -א  ,עמ' . 53 , 17

21

ראה הערה ~
 19לעיל.

22
23
24

ראה בר-אשר  ,מוליצ  -א  ,עמ' . 29 - 24
ראה שם  ,עמ' . 20
ראה בר  -אשר  ,לשת לימודים כרך א  ,ענה

. 13 - 12
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שהייתה בהן בתקופה כלשהי שכבת משכילים  ,שופעות דיבור מלווה נוסחאות קבועות ,

ציטטות של קטעי ברכות  ,של קטעי פסוקים ושל פתגמים מכוונות לשעתן ולמקומן .
אמירה כמו " מה עניין שמיטה אצל הר סיני " בפיהם של דוברי יידיש ודוברי לשונות

יהודיות אחרות  ,היא שימוש בנוסחה קבועה שנתגלגלה מפירוש רש " י לתורה בפרשת
בהר ( ויקרא כה  ,א )  .הדוברים עשו בה שימוש בכל עת שנתקלו בסימור או בחיבור לא
הגיוני של שני עניינים שאין כל קשר ביניהם  .לתיאור מצב כזה נמצאה להם נוסחה מן
המוכן  .גם הנוסחה

S2kC

חע = ( hfordexay danמרדכי בתוך שק ) שבפי יהודי דרום -מערב

צרפת  ,כדי לציין לבוש שאינו הולם  ,היא כעין מובאה שנתגבשה בהשראת הפסוק " ויקרע

מרדכי את בגדיו וילבש שק ואקר . . .
בלבוש שק " ( אסתר ד  ,א  -ב ) .

ויבא עד שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך

וכך יש לראות את הנוסחה " לא תקום שצלום צרה " ( נחום

א  ,ט ) בפי דוברי ספרדית יהודית ובפי דוברי ערבית יהודית במגרב  ,הבאמרת  -בשעה
שפוקדת אדם צרה  -כתפילה וכאיחול שהפורענות לא

. 19

תשנה .

25

מובאות כאלו  ,היוצרות דיבור בנוסחאות קבועות  ,עולות בתוך המציאות הבין -

טקסטואלית שבה נתון הדובר בחברה היהודית  -הוא נתון בין הטקסט של המקורות
לבין הטקסט שהוא מפיק בעצמו  .ברור שכך הוא הדבר בעיני הדובר שהשתמש ראשונה
בנוסחה השאולה  .כאשר מדובר בתלמידי חכמים הזימון של שיבוצים כאלה הוא מעשה

בלתי מוגבל  ,וכאשר מדובר באיש מן השורה היקף התופעה מצומצם  .שכן הוא תלוי
במידת השתרשותם של ביטויים משובצים ונוסחאות בלשון הכללית  ,לאחר שהובאו

אליה בידי ידענים ובקיאים במקורות  .אבל לא הכמות של התופעה קובעת  ,אלא עצם
קיומה

. 20

עיקר .
ויש להדגיש פרט חשוב בעניין זה  .אין הכרח שנוסחה אחת או נוסחאות הרבה

תופענה בכמה וכמה לשונות יהודיות כדי לדבר על קו לשוני משותף  .לדידי  ,דיי בקיומו
של עקרון השיבוץ של נוסחאות ברוב לשונות היהודים אם לא בכולן כדי לקבוע קו
מבריח בין הלשונות ; לא הזהות בפרטים היא הקובעת את קיומו של הקו הזה  -ושל כל
קו לשוני אחר משותף ללשונות היהודים  -אלא הזהות בקיומו של המנגנון המצטט

והמשבץ היא העיקר  .בלשון יהודית אחת משבצים את המקרא " כל עורב למינו " ( ויקרא
יא  ,סו )  ,ובלשון אחרת משבצים את הביטוי " לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב " ( בבלי ב " ק

צב ע " ב ) כדי לאפיין מצב ששני אנשים דומים ( ולאו דווקא לטובה ) דבקים זה בזה ; מה
שאנו מתארים בעברית בימינו בביטוי " מצא מין את

מינו " .

יתרה מזאת  ,אפשר שלשון

אחת תשבץ ביטוי אחד לעניין אחד  ,ולשון אחרת תשבץ ביטוי אחר לעניין אחר בלא כל

דמיון בין שני הביטויים  ,אבל העיקר לענייננו הוא ששתיהן מפעילות מנגנון אחד .
 . 21עיקרו של דבר  ,הנוכחות של הטקסטים היהודיים הכתובים עברית וארמית בתודעתם
של דוברי לשונות היהודים ושגירותם על לשונם מזמנות מפגש בין -טקסטואלי המעביר

נוסחאות ומובאות מן הטקסט של המקורות אל הטקסט שבפי הדובר או בעטו של הכותב .
25

ראה בונים  ,מילון ,

עמ ' ; 271

בר  -אשר  ,מוליצ " א  ,עמ ' . 293 , % 69
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ג  .המרכיב העברי
 . 22מעבר לציטוט ולשיבוץ של נוסחאות בדיבור קיים כמובן המרכיב העברי

( והארמי )

בכללותו  .דוברי כל לשונות היהודים כולן יונקים מן הטקסטים הקלסיים ועוד יותר מן
ההוויה של יום יום מילים וביטויים לרוב  ,ההופכים חלק בלתי נפרד של אוצר המילים
הבסיסי של כל דוברי הלשון ההיא  .מקום מרכזי בטקסטים אלו תופסים המקרא  ,המסכתות

הנלמדות בתלמוד  ,פירוש רש " י לתורה  ,הזוהר וספרי הלכה ודרוש  .מהם ומחיי יום יום
של היהודי בבית  ,בבית הכנסת ובזימונים של שמחה ושל צער  ,זורמים יסודות עבריים
לרוב  .המרכיב העברי הוא במידה רבה הקו הבולט בכל לשון יהודית ועל פיו קובעים
לעיתים קרובות חוקרים  ,אם מדובר בלהג יהודי נבדל מלשונם של לא  -יהודים  .שמות
החגים  ,שמות החודשים  ,שמותם של מצוות ומנהגים כצדקה  ,רבית  ,ביעור חמץ  ,שופר
ולולב  ,סליחות ומשלוח מנות  ,ביטויי גנאי כמו סטרא אחלא וקליפא ביטא ורבים כמותם ,
ושאר יסודות כאלה הצובעים את חיי יום יום של היהודי עברו אל לשונות היהודים
והפכו להיות חלק בלתי נפרד ממילונן  .ויש עמן מילים רבות גם מתחומים אחרים ,
לרבות יסודות עבריים שאינם שייכים דווקא לעולם היהודי .

. 23

ההבדל המכריע בין הלשונות הוא בהיקף המרכיב העברי בלשונות עצמן  .יש

לשונות שדובריהן מחוברים אל המקורות ואל החיים היהודיים ומשום כך רב בהן המרכיב
העברי ; ויש לשונות שהחותם היהודי והנוכחות של המקורות הספרותיים עמומים בהן ,

ולפיכך ממועטים בהן היסודות השאולים מן העברית ומן הארמית  .וראויים לכאן דבריו
של אליעזר מאיר ליפשיץ  ,מן הראשונים שבחוקרי המגע בין העברית ליידיש  ,בתארו את
היסודות העבריים שביידיש ; וזה

לשונו :

תכונותיה של היהודית-האשכנזית הן תכונות של לשון תערובת ותכונות של דיאלקט
עממי  .מטבע לשונות-תערובת  ,שיתמעטו בהן היסודות המעורבים כשתפסק היניקה
מן המקור המשפיעם  .היסודות העבריים נתרבו וקבלו צביון מיוחד בחוגים של
לומדים ושל חסידים  ,ונתמעטו בה במדה שנתמעט העסוק בתורה  .ונתקרב הז ' ארגון
אל הגרמנית דוקא בארצות רחוקות מגרמניה  ,כגון רומניה  ,הונגריה ואמריקה
מפני שנתמעטו בה שם היסודות

העבריים .

26

מציאות של הטה יהודית שורשית ושאיבה ממקורות ספרות משותפים הן שקיימו יסודות
עבריים רבים בכל לשונות היהודים  .ההתחקות על קהילות יהודיות בדורנו שבה ומאשרת
את העובדה שבמקום שנתפוקק הקשר למקורות ולהוויה היהודית נתמעט ונידלדל המרכיב

הזה .
 . 24קליטתם הגמורה של יסודות עבריים וארמיים בשפות יהודיות מוליכה את היסודות
הרחק מגבולות העברית  .במיוחד קורה הדבר הזה בפי בני השכבות העממיות שאינן

מחוברות אל העברית ואל מקורותיה  .בפי אלה המילים העבריות והארמיות מתאזרחות

26

ראה ליפשיץ  ,ארמית ועברית ,

עמ '  , 18בתוך
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ונעשות חלק בלתי נפרד של לשון המקום ומשתלבות בכללי הדקדוק שלה  ,למשל , sefer

הנהגית בפי בני המגרב  ~ sjfrמתרבה ( כלומר צורת הרבים שלה היא ) על דרך העברית
  , sifariaוגם על דרך הערבית בצורת ריבוי שבור  , syafor -ונוהגת בה גם צורתהקטנה ערבית -
ketabot

( =ספר קטן )  .וכך בספרדית יהודית  ,השם כתובה מתרבה

swif~ r

כדרך העברית  ,וגם  ketvbasאו  ,ketabotsב  5 -סופית כדרך הדקדוק

הספרדי .

כמו כן נגזרים שרשים חדשים ונוצרות מילים חדשות רבות משרשים עבריים  ,למשל מן
נקב העברי  ,הנהגה

gan ~ v

או  , ganofיצרה יידיש את הפועל

gELnVenOIl

ו

ימן

" ברכת

הגומל " העברית יצרה הערבית של יהודי תוניסיה את הפועל  gona] ~ lבמשמעות " קוך
ברכת הגומל "  .כללו של דבר  ,יסודות רבים מגיעים לדרגת שיקוע גבוהה ביותר  .י2
 . 25ואולי לא מיותר להעיר על  .תופעה מעניינת נוספת המשתקפת בדרך גלגולו של
המרכיב העברי  .העוקב אחרי קהילות יהודיות ששינו את לשון דיבורן יגלה שהרבה מן
היסודות העבריים והארמיים ששימשו בלשון יהודית אחת עברו עם דובריה ללשונם
החדשה משנשתנתה שפת דיבורם  .לדוגמה הצירוף " לעלה מטה "  ,ששימש בפי דוברי
ספרדית יהודית במשמעות " בערך "  " ,בקירוב "  ,שימש גם בפי בני קהילות מרוקו שהיו

בהן מגורשי ספרד כקהילות מכנאס ופאס  :מסתבר כי בהמירם את הספרדית בערבית
העבירו אליה גם יסודות עבריים שנהגו בלשונם הקודמת .

28

וכך 3ם הצירוף " בית

החיים "

לציון בית הקברות  ,ששימש בפי דוברי ספרדית בספרד שלפני הגירוש  ,עבר עמם אל
מקומות מושבותיהם החדשים ובכלל זה לקהילות בדרום -מערב צרפת  .ולימים עבר
הצירוף גם אל לשונם הצרפתית של בני דרום מערב צרפת משהורישה זו את הספרדית .

29

וכך גם המילה סךקה בהטעמת מלעיל ( כלומר חרפה ) עברה מפיהם של דוברי יידיש
שהגיעו לדרום  -מערב צרפת אל דיבורם הצרפתי .

30

החדשה
בעברית =
=
עבריות אחדות
=
 . 26בדרך זו ממש ניתן לפרש שימושים של מילים
שרקען הברור הוא ביידיש או בלשון יהודית אחרת  ,כמו " עורבא פרח " ו " ארחי

( בהטעמת מלעיל )  ,שהגיעו אל העברית שבפינו מן היידיש

; 31

טרחי "

וכך יש לומר על המילה

" חנוכיה " בעברית שלנו  .זו איננה חידוש של חמדה בן -יהודה כפי שטעו חוקרים לחשוב ,
אלא מילה שנוצרה בספרדית יהודית כפי שהראתה אל נכון פרופ ' אורה שורצולד .
ומפיהם של דוברי ספרדית יהודית נתגלגלה אל העברית בתקופת התחייה בשינוי

במקום " חנוכיה " בחתימה הספרדית בן  ,שהטעמתה מלעיל  ,אנו הוגים " חנוכיה
הטעמת העברית .

3

"

32

קל :

כדרך

'

ציטוט של נוסחאות ( לעיל ,

) 18 - 1751

שייך ליסוד המשובץ  ,לעומת זאת המרכיב העברי יש בו

יסודות משובצים בלשון ויסודות משוקעים שעיברו את צורתם  .על ההבחנה בין היסודות המשובצים
ליסודות המשוקעים העמדתי במקום אחר  -בר -אשר  ,הארמית  , 191 ,עמ ' . w ty , 33 - 32
-1

ראה בר  -אשר  ,מוליצ " א  ,עמ ' . 224
ראה למשל בר  -אשר  ,נוספות  ,עמ ' . 64 - 63
ראה בר  -אשר  ,יסודות  ,עמ ' . 16
ראה בר  -אשר  ,הארמית ,

עמ '

. 29 - 27

ראה רודריג  -שורצולד  ,עמ ' . 40
ראה בר  -אשר  ,נוספות ,

עמ '

. 72 - 70

בחינות בחקר לשונות היהודים וספרניותיהם ן

87

ד .הארכאתס בלשור
קו לשוני בוסף המתגלה ברבות מלשונות היהודים הוא הארכאיזם המציין אותן

. 27

לעומת לשונות המוצא הלא -יהודיות  .כמובן  ,בהצגתו של קו זה יש לנהוג משנה זהירות .
לא רק שיש להימנע מהכללות שיכפו על לשונות יהודיות מסוימות קווים שאין בהן  ,אלא

יש להביא בחשבון את ההיסטוריה הנבדלת של הקהילות השונות ושל תולדות לשונותיהן .
שכן גלוי וידוע שמתגלים הבדלים רבים בין הלשונות בשל גורל שונה שפקד קהילות

שובות .
. 28

ולגופו של עניין  ,חוקרי יידיש ימצאו בה קווים שנעלמו מן הגרמנית החדשה ; וכך

עלתה גם לספרדית היהודית במזרח ובמערב  :נמצאו בה קווים קסטליאיניים קדומים ,

שאיבם עוד בקסטליאבית החדשה  .גם כאן וגם כאן הדבר מוסבר בפשטות  :היידיש בעקרה
מן האזור הגאוגרפי הגרמני שצמחה בו  .שכן החברה היהודית דוברת יידיש עברה בעיקרה

מזרחה לארצות שלשונות הדיבור לא היו גרמניות  .והחברה דוברת הספרדית יהודית

עברה גם היא לארצות אחרות  ,לבלקן  ,לצפון אפריקה ולמקומות אחרים  .שתי הלשונות
היהודיות הללו נותקו מן המהלך הרגיל של לשונות המוצא  ,ובמידה לא מבוטלת תופעות
לשון לא מעטות קפאו בהן כצורתן המקורית  .לשון אחר  :רבים מן השינויים שחלו בלהגי
הגרמנית ובלהגי הקסטיליאנית לא יכלו עוד לדבוק בלשונות יהודים אלו וחותם הארכאיזם
בלשון טבוע בהן  .וגם זאת  ,גם יידיש וגם ספרדית יהודית נפתחו לשינויים מסוגים אחרים
בשל המגע עם לשונות אחרות שדובריהן באו עמן

. 29

במגע .

קווים של ארכאיזם לשוני מתגלים גם בלשונות יהודיות אחרות .למשל ניכרים בו

בלהג היהודי של תאפילאלת שבמרוקו ובלהג היהודי של בגדאד קווים של ארכאיזם
שלא נתקיימו בלהגי המוסלמים במקומות ההם  .סגירותה של החברה היהודית  ,ובמיוחד
סגירותה של האשה היהודיה בחברה המסורתית  ,עשויות היו לקיים בלהגים הללו ובלהגים
אחרים של לשונות היהודים קווים שלא נתקיימו עוד בלהגים המקומיים של בני הארץ ,
הפתוחים יותר לשינויים  .למשל  ,קו לשוני מובהק בערבית  ,ובכלל זה בערבית המגרבית ,

הוא השימוש בצורת הקטנה בשם העצם ובשם התואר  .בצד
מוצא

דוירא awira /

,

דאר delr /

( = בית קטן )  ,בצד בנת ) ת = ( 50בת ) אתה מוצא

בנייא  = ( bniya /ילדונת ) :

וליד

צגלר 1 ] /

*

5

( = בית ) אתה

בבתא bnita /

( = קטן ) אנו מוצאים צגיוור iiwr /

או צג"

או
ר/

] = ( 5411קטנטן ) בלהגי הערבית במרוקו  .בכל אלה צורת ההקטנה בנויה ~( כמו צורת

הריבוי ) על שינוי במבנה המילה על ידי שימוש בתנועות אחרות ובצורן ההקטנה שיסודו
במובהק הוא בתנועות למחצה  17או

34 ; 1

אבל בלהגי היהודים בתאפילאלת נתקיימה גם

צורת הקטנה בוספת  ,זו המובעת על ידי צורן דבוק לסוף המילה  ,שריד קדום מלהגי
הלטינית המדוברת באנדלוסיה ובמגרב לפני בוא הערבים  ,כגון
( = מעט מים ) ,

מ ~ אלו /

עביאלא,

~ nayall
= ( cbyzk laעבאיא
~

עבאייא /

קטנה ) .

"

611

)

( = כתונת גדולה

35

34

עניין זה נידון בהרחבה אצל בר -אשר ,

35

ראה שם עמ' . 140

מא 1 /

מוליצ " א  ,עמ' . 144 - 133

1

( = מ ם ) לעומת

"
חסרת שרוולים ) ,
-

ליד
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משה בר -אשר

 . 30לסיכום  ,עניין הארכאיזם בלשון כקו משותף ללשונות יהודיות רבות צריך להאמר

בנתץ  ,אבל בניסוח זהיר  ,שכן גם רקעו וגם גיליו

בפועל איבם זהים בלשונות היהודים

השונות  .ועדיין צריכים הדברים הרחבות .
דבר חרמה
 . 3 %רוצה הייתי לעמוד על כמה קווים נוספים  ,למשל להציג ולברר את עניינה של ספרות
יהודית עממית שבכתב ושבעל פה משותפת לרוב הקהילות היהודיות שנמסרה בלשונות
המקום ; גם ספרות זו מציגה קווי דמיון מעניינים בין לשונות היהודים השונות  ,שיש להם
נגיעה ישירה ללשון

ולהיערכותה .

קו נוסף שראוי לעסוק בו ולבחון אותו בחינה מדוקדקת נוגע בתוצאות המפגש בין
לשונות היהודים ובין העברית החדשה  ,כשדוברי לשונות היהודים עברו לדבר

וכבר רמזתי לו במשהו במה שאמרתי לעיל על המרכיב העברי .

36

עברית ;

אמנם לא הרי תוצאות

המפגש בין היידיש לעברית החדשה כתוצאת המפגש של לשונות יהודיות אחרות עם

העברית שלנו  57 .רישומי יידיש בעברית החדשה שופעים הם ומגוונים  ,לעומת זאת רישומן
של לשונות יהודיות אחרות בעברית זו הוא שולי וכמעט חסר משמעות  ,אבל לא זו שעתה

אף לא כאן מקומה של הבחינה הזאת .
 . 32גמרו של דבר  :העיון הגובר והנמשך בלשונות היהודים שמאפיין את הדור האחרון
הניב תוצאות מבורכות במחקר של כל לשון יהודית לעצמה  ,ועמו גם תרומה חשובה
למחקר המשווה של כלל לשונות היהודים .

ביניהן ועושים אותן תחום

36

37

38

39

ראה לעיל

38

צירים רבים במישור הבלשני מקשרים

מחקרי ברור ומתוחם ' .
9

. 261

ראה בר  -אשר  ,הארמית  , 165 ,עמ ' . 29 - 27

נזכיר בהקשר זה את ספרו השמונה 1י ' אביגדור  ,העברית  ,שראה אור לאחרונה  .משקל מתודלוגי ראוי יש
למאמר הפותח את הספר (עמ' . ) 38 - 9
הכינוס של " משגב ירושלים " בקיץ תש " ס שהוקדש ללשונות היהודים וספרויותיהם וסדנת החוקרים
הבינלאומית מטעם המרכז ללשונות היהודים באוניברסיטה העברית  ,המתקיימת בחודש סיון תשס " ג ,
נותנים ביטוי בלשני נוסף למסקנה הזאת .

בחינות בחקר לשונות היהודים וספרויותיהם ן

89

קיצורים ביבליוגרפיים
אבישור  ,העברית

" אביגדור  ,העברית שבערבית היהודית  -המרכיב העברי והארמי בערבית

היהודית של קהילות יהודי עיראק  ,סוריה ומצרים  ,תלאביב תשס " א .
בונים  ,מילון

Modern

 . Ba s , 1 Lexicon ofithe Nebrew and .Aramaic Elements !11ט
~

Judezmo, Jerdsalena 1993

בר  -אשר  ,הארמית

מ ' בר  -אשר  " ,מקומה של הארמית בעברית החדשה "  " ,בלאו ( עורך )  ,הלשון
העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה  ,הרצאות לרגל מלאת מאה שנה לייסוד

ועד הלשון העברית  ,ירושלים תשנ" ו . 76 - 14 ,
בר  -אשר  ,יסודות

 " , -יסודות עבריים וגלגוליהם בצרפתית של יהודי בורדו ובאיון

( צרפת )

בדורנו "  ,רא " ה  ,כתב עת לחקר העברית באירופה  ,כרך ג (  , ) % 998עמ ' . 27 - 15
בר  -אשר  ,לשון לימודים

 , -לשון לימודים לרבי רפאל בירדוגו  ,כרכים א  -ג  ,ירושלים תשס " ב .

בר  -אשר  ,מוליצ " א

 , -מסורות ולשונות של יהודי צפון אפריקה  ,ירושלים תשנ " ט. 2

בר  -אשר  ,נוספות

,-

" נוספות

פעמים
ברגגרין  ,לשונות

74

למרכיב העברי בלשונות הדיבור של יהודי דרום  -מערב

(תשנ" ח )  ,עכך .86 - 60

נ' ברגגרין  " ,לשונות הדיבור היהודיות בגולה כמקור לחקר העברית "  ,לשוננו
לד ( תש  -ל )  ,ענר

% 7 % - 165

( = נ ' ברגגרין  ,עיונים בלשון העברית  ,ירושלים תשנ " ה

עמ' . ) 83 - 77
גולדנברג  ,המקור

1 ) 1972 ( ,

כהן  ,דוד

,

.

, lstaellOriental

'

,

 ) 1954 ( 1ט נא Paris -LaI

,

"

' Tautological.

כהן  ,מרסל

aris 1909

,

 .,ס
 . 36 - 85קק

~ parler arabe ~des Jues ~de Tunis,

ש]

(

( ) 1975

ליפשיץ  ,ארמית ועברית

צרפת " ,

 . Cohen ,לו

The Hague-~aris

כשלנק  , Leחסא% 4 . cc0
,
שאarabe ~des 7
.
( 'Alger,נ

~
הלשון א  .ארמית ועברית " . . .שפתנו  ,א  ,ירושלים  -ברלין
רא " ם ליפשיץ  " ,לשאלות
תרפ" ל.

תלמן

ע

צעירי  -שמאע
קדרי  ,הארמית
קוטשר  ,העברית

ש צעירי וג ' שמאע  ,קטלוג התיעוד המוקלט חלק ג'  ,עדה ולשון כא ( תשנ " ח ) .

הר

פלמן  ,קטלוג התיעוד המוקלט של מפעל מסורות הלשון  ,עדה ולשת ג ( תשל" ח ) .

מ" צ קדרי  ,דקדוק הלשון הארמית של הזוהר ,ירושלים תשל" א.
" קוטשר  " ,השפה העברית ובנות לוויתה במשך הדורות "  ,מחקרים בעברית
ובארמית  ,ירושלים תשל " ז  ,עכך שה  -שטו.

קלוזנר  ,הלשון

רבין  ,לשונות
רודריג -שורצולד

" קלוזנר  ,הלשון הענג-ית  -לשת חיה  ,ירושלים תש " ט.1
ח ' רבין " מה מייחד את הלשונות היהודיות ? "  ,פעמים
)ר ( רודריג ) שורצולד  " ,שקיעי ספרדית -יהודית בעברית החדשה "  ,פעמים
( תשנ " ג )  ,עמ ' . 49 - 33
1

( תשל" ט )  ,עמ ' . 45 - 40
56

,

"

ישע

ש
"
שה ?י

9

!

1

"
11י י
ש 1%

%

שאש ,א""

%5 88

"

ל

ף%מק 4יה

8

י4י

5שה

ש81א
*
היממיהמ ?ה 4ה %י
"
ה

ששייץש"
*

4ש שש9

" עאי י
שיטרו1ש"411
4נסמק י4
יא4אייי

עומל "1י
נמם 1שי "
שמלהטיי"
4צהאיש4א,4
וווי
שי" האא0י קחני "
 %ד  %%ח
איל
,
יקל
%
יב
י4 ? 8 8ן .
~aR

א

לח6שהיי

%4 19

אוך !

,

'

4ש

*

א
 84 %ס "ה
יהיןסי
?1
1יד
והלי*  %ין
נ ימס נזידי מד
ץלי ו
שתן ג?-
ותעי %די ם י4
 .ךרלה .ם" %
?

*,

*,

 ,י,
,,

"

64 .טלאק%ך

ya

8

!

4

א 4משלין4

 ,ל ;, , , ( ,
,

.

!

 ]4ן ?

!

קי "

%
6ך
אדניו
4

*

ש

ארל 4ה
דך6שחישה קךי חשיה

שיי"*

יש91יימק 1"4יצה

?1יוי
' 4א

4ש

1.י

%%

!

,

משלי בלשון לעז  ,שאלוניקי שליב

( ) 1572

שא

י"

ח5

'י

*
"י

 %חמוטמ

4ושרט *
ייח

" *.

ולי ל ן

4?1א ? 1ק%1י

%שאי

 ,מ* *,למ

ד ואץ

%מ

ש ףשלשן

