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 תקציר

הקהילה היהודית של דמשק שבסוריה היא קהילה יהודית עתיקה, אשר התגוררה במשך מאות 

בשנים )בעיקר( ברובע היהודי של דמשק העתיקה. מטרת העבודה הזאת הייתה לגלות אם הלהג 

הערבי של יהודי דמשק )להלן: לי"ד, הלהג היהודי של דמשק( שונה מן הלהג הערבי של תושביה 

 . המוסלמים של העיר

טרם המחקר הזה היה נהוג להניח שאין כל להג יהודי מיוחד בדמשק )מלבד שימוש בכמה מילים 

עבריות(. הממצאים בעבודה הזאת מוכיחים שהנחה זו הייתה שגויה. זוהו מאפיינים ייחודיים 

 ללי"ד בתחומי הפונולוגיה, המורפולוגיה ואוצר המילים. 

עשרות אנשים, שהם מבין אחרוני היהודים שחיו  העבודה מבוססת על עבודת שטח שבה הוקלטו

בדמשק, ואשר עזבו את סוריה בראשית שנות התשעים של המאה הקודמת. מתוך ההקלטות 

המקיפות האלה הורכבה רשימה של היבטים מבחינים של הלהג הזה בפונולוגיה, במורפולוגיה 

בלהג המוסלמי של דמשק ובאוצר המילים. רשימת הרכיבים שהתגלו במחקר הושוותה למקבילות  

)להלן: לכ"ד, הלהג הכללי של דמשק( על פי ספרות מחקר שפורסמה. השוואה דקדקנית זו חשפה 

הבדלים רבים בין לי"ד לבין לכ"ד בכל שלושת ההיבטים שנבחנו )פונולוגיה, מורפולוגיה ואוצר 

ושוב ואומתו מפי  המילים(. מרבית ההבדלים לא היו מוכרים קודם לכן. ממצאים רבים נבדקו שוב

 האינפורמנטים שהשתתפו במחקר, ואשר להם אני מודה מקרב לב.

 להלן אך מעט דוגמאות מבין ההבדלים המרובים בין לי"ד לבין לכ"ד, אשר התגלו במחקר הזה:

'היא לקחה',  ʾaxadetצורות דוגמת האמצעית ב aמשתמרת, לדוגמה, תנועת , של לי"ד בפונולוגיה

 .ʾaxdetקת בלכ"ד היא בעוד שהצורה המובה

'אני רוצה לפגוש אותו', ואילו בלכ"ד  bədd-i ʾaˀābl-oבמורפולוגיה הצורה הקיימת בלי"ד היא 

יש רק סדרה אחת בלי"ד. למשל,  19-ל 11. למספרים שבין bədd-i ˀābl-oהצורה הקיימת היא 

בתים'(.  ṭnaʿš bēt '12' משמש הן לצורת הנפרד הן לצורת הנסמך )לדוגמה: ṭnaʿš '12המספר 

ואילו צורת   היא צורה קצרה,  בלכ"ד, לעומת זאת, יש למספרים אלה שתי סדרות, ובהן צורת הנפרד

 (.ṭnaʿšaṛ bēt)למשל:  aṛ-מוארכת וכוללת את הסיומת הנסמך 

'הוא הלך', אשר משמש גם בפי יהודי מצרים, אך אינו  ʾarāḥדוגמה מאוצר המילים היא הפועל 

של רכיב ערבי ייחודי בלי"ד, דהיינו  דוגמה זו מצטרפת לדוגמאות רבות נוספות מוכר בדמשק.

מילים ערביות אשר אינן מוכרות למוסלמים שבעיר. דוגמאות למילים הייחודיות האלה הן המילה 



ˀbūlן הביטוי  , אשר מציינת טקס שנערך להולדת בת, וכšēxa maryam אשר משמעות 'אישה לוקה ,

ככל , משמשת בדמשקאית nədəwבלכ"ד(. אפילו המילה ל'אוזן' בלי"ד,  hablaבשכלה' )כנגד 

כמו לשונות יהודים בפי הנוצרים(.  neēd-בפי המוסלמים ו nədəʾרק בפי יהודים )בלכ"ד: הנראה 

, ולצד הרכיב העברי הצפוי, מכיל קומיתמלבד הלשון המ אחרות, הושפע גם לי"ד משפות אחרות

 הוא גם מילים ממקור ספרדי וצרפתי.

בעבודה מתוארים גם נוהגי קריאת השמות הפרטיים בקרב יהודי דמשק בחמשת הדורות 

האחרונים. הדבר מוסיף נופך ייחודי לעבודת המחקר הזאת, שכן ניתוח כזה אינו נכלל בדרך כלל 

 , ואף לא בחקר הערבית היהודית בכלל. במחקרים על דיאלקטולוגיה ערבית
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 מטרת העבודה  .0 

מטרת עבודה זו היא לסקור היבטים פונולוגיים, מורפולוגיים ולקסיקליים בלהגם הערבי של יהודי 

דמשק )להלן: לי"ד(. בעבודה זו נסקרים ההיבטים השונים, תוך מתן דגש לאלו הייחודיים ללי"ד, 

המתואר בספרות המקצועית ובמילונים בפרט אל מול הלהג הכללי של דמשק )להלן: לכ"ד(, 

השונים. ברור שתיאור הייחודי אינו בא להעלים גם את המשותף, ומשום כך נכללים בעבודה 

מתוך  –בהכרח, אך חלקן רב בהבלטת הייחוד  תיאורים של תופעות וצורות אשר אינן ייחודיות

 . ביתר בהירות תיאור הדומה מקבל הייחודי את מעמדו

תיאור עוסק בהשוואת לי"ד ללכ"ד, יש כמה נגזרות מכך שעניינה של העבודה בלהג שעיקר ה  על אף

של יהודים. אין אפשרות לדון בלהג שכזה מבלי לראות את יחסי הגומלין שבינו לבין להגים יהודיים 

ערביים אחרים, ואף היחסים שבינו לבין לשונות יהודים אחרות. כאן הדגש המתבקש הוא 

להגם הערבי של יהודי חלּב, אך אין הדבר מוציא מכלל דיון את ההשוואה בהשוואה בין לי"ד ל

, ירושלים( ובסביבה המרוחקת יותר ביירותם של בני קהילות אחרות בסביבה המיידית )יהללהג

 )קהיר, בגדאד, צפון אפריקה(.

 יש שיטענו שהדמיון בין לי"ד לבין להגים של קהילות ישראל האחרות, ובאופן כללי התופעות

הלשוניות השונות שנתגלו בלי"ד, הן תוצאה של מעברי אוכלוסייה ונדידות בשל נסיבות היסטוריות 

כאלה או אחרות. אין ספק שהקהילה היהודית בדמשק, כמו דמשק עצמה, הייתה אבן שואבת 

למהגרים מתוך גבולות סוריה ומארצות אחרות. גם אין ספק שמהגרים אלה הביאו עימם, לפחות 

ון, את לשון אימם, אשר הייתה יכולה להיות שונה בתכלית מן הלשון הקיימת בדמשק. בדור הראש

ה בדמשק דורות רבים. למעשה רק יתאולם האינפורמנטים, רובם ככולם, ציינו שמשפחתם חי

אינפורמנטית כ"ג מסרה שאביה יליד איראן ואינפורמנט כ׳ ציין שאביו יליד אורפה שבטורקיה. 

קרים של דמיון בין לי"ד לבין להגים אחרים )יהודיים ושאינם יהודיים( מכאן יש להסיק שגם מ

  1.אינם בהכרח תוצאה של נדידה והגירה, אלא תוצאה של התפתחות פנימית בשפת המקום

 

ב. באופן כללי ניתן לומר כי ההתייחסות היחידה להגירה, אשר 4.3.5.3בסעיף  'תנוין'לדוגמה את הדיון בראו   1

לשון יהודי ספרד הותירה   שבה ועלתה מפי אינפורמנטים ואינפורמנטיות, היא ציון היותם צאצאים לגולי ספרד.

, 2009. על מקומו של עניין ההגירה בלשונות היהודים ראו, למשל: הרי 5.3שקיעים בלי"ד, כפי שיתואר בסעיף 

 )וההפניות שם(. 680, עמ' 2018בנאור והרי -; בונין23-22עמ' 



2 

 

האחד יעסוק בלי"ד כלהג ערבי בתחומי להגי סוריה, האחר  –לפיכך ימצא הקורא כמה רבדים 

 לית של חקר לשונות היהודים במזרח ובמערב. יעסוק בלי"ד כלשון יהודית במסגרת הכל

 לשון, שפה, להג, דיאלקט  0.1

אופן   הם אך חלק משלל המושגים הבאים ליחד –  לשון, שפה, להג ודיאלקט  –ארבעה מונחים אלה  

דיבור )או כתיבה( אחד ממשנהו. בלשנים שונים ניסו להגדיר כל אחד מן המונחים הרלוונטיים, 

לשני המושגים: לשון,  languageבמילון למונחי דקדוק ובלשנות מתורגם  2ָאין. –אולם אחידות 

 מתורגם שם בארבעה תרגומים: דיאלקט, dialectומכאן ששניהם נרדפים זה לזה. המושג  3שפה,

, כללי יותר languageמן ההגדרות של שני מונחים אלה נראה שהראשון,  4־לשון.להג, ניב, עגה, בת

קולעת מאוד לצרכינו: היא מתייחסת להיבט  dialectמאשר השני. לעומת זאת הגדרת 

הסוציולינגוויסטי של סוג הלשון )במקרה שלנו: הדוברים הם יהודים(, והיא מתייחסת להיבט 

 שבו מתקיים סוג הלשון )במקרה שלנו: דמשק(.הגיאוגרפי 

מן הבחינה החברתית ברור שיש להתייחס ליהודי דמשק כאל קבוצת מיעוט, ומשום כך לשונם היא 

לשון מיעוט. על אף שההשתייכות לקבוצה זו, 'יהודי דמשק', מושתתת בבסיסּה על ההשתייכות 

ונם של בני הקבוצה. חשובה לא פחות הדתית, אין לראות ברכיב הדת גורם בלעדי המשפיע על לש

במושג זה הכוונה . היא תחושת הייחוד של בני הקבוצה על רקע מקום מגוריהם )'שכונת היהודים'

אמין'. מלבד יהודים חיו -לתחום הגאוגרפי שבו חיו מרבית יהודי דמשק, והנקרא גם 'שכונת אל

אקונומי -ק, מעמדם הסוציויהודים רבים( באחד הרבעים העתיקים של דמש-בתחום זה גם לא

ותחומי העיסוק הייחודיים )צורפות, חרשות עץ, ביגוד(, קשריהם עם קהילות יהודיות אחרות 

, אף שאינו מתמקד רק בהיבט הדתי של הלשון, עלול religiolectבסוריה ומחוצה לה ועוד. המושג 

כתב ממן בהתנגדותו ליצור רושם שהדת היא שמכתיבה את ייחודה של לשון היהודים, כפי שאכן 

( שעלה בהקשר ללשונות היהודים )בפרט במזרח אירופה( ethnolectלמושג זה. גם המונח אתנולקט )

עלול להיות בעייתי לא פחות כאשר מדובר בנושא הלאומיות במזרח התיכון בכלל ובסוריה בפרט. 

, לרוב עקב מונח זה מתייחס בעיקר למעבר של בני לאום מסוים לשפה שאינה שפתם המקורית

 

 .0062; טראדג'יל 85, 73, עמ' 2018על סוגיה זו והצעה לפתרונה ראו, לדוגמה: מלינג'ר   2

 . 119, עמ' 1992שורצולד וסוקולוף -רודריג  3

צורות של הערבית, ראו, -, כלומר גוניvarieties. יש הקוראים לדיאלקטים השונים של הערבית 63שם, עמ'   4

 . 5פס'  1§ 2011; ולטרס 3, עמ' 2004למשל: הולס 
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הגירה. בקרב יהודי דמשק )לפחות האינפורמנטים והאינפורמנטיות שתרמו למחקרי זה( אך מעטים 

דיברו על הגירה בדורות האחרונים )אולם חלקם טרחו לציין שהם צאצאים לגולי ספרד(, והערבית 

מאגד , הcommunal dialectהייתה לשון משפחותיהם מזה דורות רבים. בהקשר זה חשוב המושג 

את ההיבטים הסוציולוגיים השונים המרכיבים את זהות דוברי לי"ד. מושג זה יכול להתאים משום 

שאינו מציב בראש פן אחד של הזהות הקבוצתית, אך עדיין רואה בדוברים קבוצה בעלת מאפיינים 

  5חברתיים ברורים.

ות ההדדית של דוברי שני אין התייחסות לעניין המובנ שניתנו לעיל ל'להג' ול'שפה'בשתי הגדרות 

הדדית בין קהילת  מובנותסוגי לשון שונים. מקובלת עליי עמדתו של בר־אשר, ולפיה כל עוד קיימת  

הדדית  מובנותשל אותה לשון, וכאשר  להגיםדוברים אחת לקהילת דוברים אחרת הרי שלפנינו 

טים מאוד המקרים שבה לפי כל העדויות מע 6נבדלות. לשונותשכזו אינה מתקיימת, הרי שלפנינו 

 

להגדרת 'מיעוט' . 26-30, עמ' 2019 לסקירת הדעות העיקריות בנוגע לסטטוס של לשונות היהודים ראו: ממן  5

מתאימה מאוד   156. הגדרת 'מיעוט' המובאת שם, עמ'  2006ותיאור ההיבט הלשוני בנוגע למיעוטים ראו: גורטר  

לקהילה של יהודי דמשק. הקושי בתיאורו של גורטר הוא שאינו מתייחס למצב המיוחד של הערבית ומעמדם 

)בסוף הפרק  157ליישם על לי"ד את ההגדרה שהוא מביא בעמ' של הלהגים במדינות ערב. משום כך קשה 

definitions שכן גם לי"ד וגם לכ"ד אינם שפות רשמיות בסוריה. עוד בעניין זה בהקשר המיידי של לשונות ,)

)והגדרת המונח בעמ'  2013וויין -ו ; הרי13-5, עמ' 2009( ראו: הרי religiolectהיהודים )ובתוך כך על המונח 

. על המונח אתנולקט 34-31, עמ' 2019, והתנגדותו של ממן למונח זה: ממן 3הערה  12, עמ' 2017הרי  (;88

(ethnolect ראו, למשל: ורשיק )ראו גם: 34, עמ' 2019; ממן 491, בפרט עמ' 2006; אאוור 629-627, עמ' 2018 .

 communal dialect(s)את המושג  .484( בעמ' ethnicity, ובפרט הפסקה על השתייכות לאומית )2006מקאולי 

 .2011; וולטר 15-8א(, וראו שם, עמ' 1964טבע ח' בלנק בספרו פורץ הדרך על הדיאלקטים בבגדאד )בלנק 

שאלת המוָבנות ההדדית .  9)בפרק 'בחינות בחקר לשונות היהודים וספרויותיהם'( הערה    224, עמ'  2010בר־אשר    6

דיבור מסוים הוא שפה בפני עצמה או להג של שפה כלשהי העסיקה רבות כבסיס לקביעה אם סוג  )וריאציית( 

; טראדג'יל 4-3, עמ' 1998את הבלשנים. לתיאור תמציתי של הנושא הרחב הזה ראו: צ'יימברס וטראדג'יל 

. במחקרים אלה מובאות דוגמאות אחדות לסוגי דיבור שבין דובריהם קיימת מובנות הדדית אולם סוגי 2006

דוגמאות לסוגי דיבור הנחשבים לדיאלקטים של שפה כלשהי, אולם   –שבים לשפות עצמאיות, ולהיפך  הדיבור נח

בין דובריהם לא מתקיימת מובנות הדדית. זאת משום שלצורך הקביעה אם לפנינו 'שפה' או 'דיאלקט' יש להביא 

טוריה משותפת ועוד(. לאום, היס-בחשבון אלמנטים נוספים שאינם לשוניים בהכרח )כגון: קיומה של מדינת

, מקבל את דעתו של בר־אשר, שכן לדעת ממן קיומו המהותי 39-38, עמ' 8סעיף  30, עמ' 2019נראה שגם ממן 

של הרכיב העברי בלשונות היהודים מוֵנַע מובנות הדדית עם הדוברים של לשון הכלל. על המושג 'סוג דיבור', 

variety74-72, עמ' 2014פולסקי , בהקשר ללשונות היהודים ראו, למשל: ס. 
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ההדדית בינם לבין דוברי לכ"ד. משום כך נראה ביותר להתייחס  מובנותהשימוש בלי"ד פגם ב

  7ל'להג' בדברנו על אופן הדיבור של יהודי דמשק.

שאלה בפני עצמה היא האם יש לראות בלי"ד דגם לשוני שייחד את היהודים בלבד, ואשר לא 

. שאלה זו קשורה לשאלת הנורמה של לכ"ד באופן כללי. יהודים-התקיים בפי שכניהם שאינם

מרבית ספרי הדקדוק והמילונים מציגים בפנינו להג דמשקאי מונוליתי אחד, ומעטים החוקרים 

שהצביעו על הבדלי להגים בעיר, שלא לדבר על תיאור הבדלי להגים על בסיס עדתי. ברור לנו 

הגרעיניים ביותר, להגים שונים. במאמרו  בחלקיהשבמציאות הדמשקאית היו ברחבי העיר, גם 

 il existe pour chaque groupe de locuteurs uneהחשוב מתייחס לנטין לשאלה זו, וטוען: 

norme.8  לכן, אל לנו להתפלא שמאפיינים לשוניים הנמצאים בלי"ד יכולים להופיע גם בלשונן של

קבוצות תושבים אחרות בדמשק. יתר על כן, הנזילות בקביעת הנורמה הלשונית, כפי שתיאר לנטין, 

מאפשרת גמישות לדוברים )ובהם האינפורמנטים והאינפורמנטיות שאיתם עבדתי(, וייתכן מאוד 

. עם זאת ניסיתי לאתר צורות 'Xופעם אחרת בצורה  Xותו הדובר ישתמש פעם בצורה מצב שבו א

שהיו משותפות לדוברים רבים ככל הניתן, כדי להראות שאין המדובר באידיולקט, אלא בשימוש 

  לשון נרחב יותר.

 

על אף הבחירה במונח 'להג', שהוא המתאים ביותר מן ההיבט הבלשני, הרי שבעבודה זו השתמשתי גם במונחים   7

 'שפה', 'לשון' לצורך הגיוון בניסוח.

. מאמר זה ייחודי בכך שהוא מנסה לשרטט קווי תיחום עדתיים 120ואילך, ובפרט עמ'  117, עמ' 2009לנטין   8

נוגע לשימושי הלשון של אנשי דמשק. הוא גם בין היחידים המביא ממצאים של דוברים יהודים בני העיר. על ב

 המשותף את לראות הצורך על. 20-19, עמ' 2007סטנדרט של להגים עירוניים בעולם הערבי בכלל ראו: מילר 

 ; 19-16'   עמ,  2009  הרי:  למשל,  ראו,  ואחרים  הרי  ועמד  יהודים  שאינם  שכניהם  ללשונות  היהודים  של  לשונם  בין

בעיקר על  יםמצביעאלה  במקומותכי  אף, 2.2§ 634, עמ' 2018; ורשיק 687-686' עמ, 2018 והריבנאור -בונין

נחקרה לכ"ד, ולכן איני יכול לתאר אילו בעבודתי זו לא  לשון היהודים ללשון השכנים. חדירת )רכיבים של(

למעט אזכור השאילות מלי"ד ללשון הצורפים )ראו  זאתון השכנים שאינם יהודים. מלי"ד ללש חדרורכיבים 

נוגעים ה  מושגים  כמהעבור  בלי"ד אינספור רכיבים ערביים, שכן מדובר בלהג ערבי. גם  (. ברי כי  900,  899  הערות

'חג  eḷḷaḍmə-l'בית כנסת',  knīs'ברית מילה',  hūrṭ: דוגמת, השתמשו במילים ערביותבמישרין ליהדות 

 האסלאם מן  הילשא   במילים אלה(. עם זאת אין, לדעתי, לראות 5.2' ועוד )וראו על כך בפירוט בסעיף הסוכות

תיאור פריטים באסלאם(, אלא שימוש באוצר הלקסיקון הערבי ל םקיי ודוגמת 'חג סוכות' אינ מושג שכן)

 מסוימים בהווי היהודי. 
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 ייחודה של עבודה זו 0.2

ות את החוקרים במשך רבתי, ובפרט הלהג של דמשק, העסיק רב-על אף שחקר הלהגים של סוריה

עצמה. על כן מהווה   בתוך דמשקהשנים האחרונות, אך מעטים מהם התייחסו להבדלי הלהגים    150

עבודה זו הצגה כמעט ראשונית מסוגה של להג דמשקאי השונה במעט או בהרבה מן הידוע לנו על 

 לכ"ד. 

ילה זו, שהתקיימה עבודה זו מתארת את להגם של יהודי דמשק. קה –לכך נוסף ההיבט היהודי 

. ולא רק שלא זכתה לתיאור בלשני, לא זכתה עד כה לתיאור בלשני של שפתהמאות רבות של שנים,  

אלא אף לא זכתה לתיעוד כלשהו בספרות המקצועית ובמפעלים גדולים כגון מפעל מסורות הלשון 

סויות הרבות הדבר בולט בפרט לאור ההתייח 9.הםודומי , אתר הפיוט והתפילהשל קהילות ישראל

 מאוד בספרות המחקר ללשונם של יהודי חלּב. 

זה ניתן לשער מספר הסברים: האחד, שהוא העיקרי בעיניי, נובע מן הסברה והחשש של  למצב

חוקרי הדיאלקטים הערביים בכלל והדיאלקטים של הערבית היהודית בפרט, שלשונם של יהודי 

. , נוסף על המחקר שנעשה על לכ"דזו לשון שלנפרד ה כדי להצדיק מחקר ידמשק אינה ייחודית די

 לתודעה נוגע נוסף הסבר. עבודתי בראשית חוקרים מכמה שקיבלתי התגובות לע מבוססת אמירתי

 יש המגרב יהודי של הלהגים חוקרי בכירי בין אם. לשונם את ולתעד לחקור הלהג דוברי של נמוכה

 חלּב, עיראק, תימן יהודי להגי לחוקרי בנוגע גם וכך, ממשם אֵ -כלשון אותם המכירים רבים

 שהדבר  ייתכן. אבותיו  לשון  את  לחקור  הקהילה  בן  קם  לא  דמשק  יהודי  שבין  הרי,  אחרות  וקהילות

 שמא דיבורם את לתעד והחשש השלטונות של ורדיפה פיקוח תחת, בסוריה חייהם מנסיבות נובע

 דמשק  יהודי  בלהג  האקדמי  העיסוק  מיעוט  בעניין  לשער  שניתן  נוסף  נימוק.  השלטונות  בידי  ייתפשו

 צורך  אין.  והמוערך  המתוקצב,  והמושך  האקזוטי  אל  עיניים  נושאת  אשר,  האקדמית  הדינמיקה  הוא

 .השערה בגדר הם אלה נימוקים ששלושה לומר

חשיבות רבה במיוחד יש לתיעוד שהושג במהלך כתיבת העבודה מפי אחרוני היהודים שעוד חיו 

 בדמשק, התחנכו בה, עבדו בה ויצרו בה. כאמור, זהו אחד התיעודים היחידים של דוברים אלה. 

 

)כל המסרנים מסוריה הם מחלּב(. על מידת תיעוד השפה  20, עמ' 2013; ממן 157-158, עמ' 1988וראו: מורג   9

. להלן מצב לי"ד ביחס 56, 50, עמ' 2018וואי -כאחד הקריטריונים להערכת סכנת ההיכחדות שלה ראו: לי וואן

, כך 2: 2.9, טבלה 2: 2.8)הערכה(, טבלה  2: 2.7, טבלה 1: 2.6: טבלה 58מ' למדדים שהם מציעים החל מע

 . 6( מתוך threatened) 3, רמה 40%( הוא 2.10שדירוג לי"ד כשפה הנתונה בסכנת הכחדה )בהתאם לטבלה 
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דמשקאי ומצד שני תיאור -מצד אחד תיאור הדקדוק של להג תוך –ולא רק ששתי נקודות אלה 

הן ייחודיות כשלעצמן, אלא שתיאור משולב  –מילותיה של קהילת דמשק העתיקה לשונה ואוצר 

בהיבט   אושכזה גם לו ייחודיות משלו, שכן פעמים רבות התמקדו מחקרים דומים בהיבט הדקדוקי  

 הלקסיקלי, ולא חיברו ביניהם.

רט ופרט. גם אין הכוונה לתת כאן ספר דקדוק של לי"ד, ולהקיף בו כל פ –יחד עם זאת יש להבהיר 

אין הכוונה להציב מילון שלם של אוצר המילים של לי"ד ולכלול בו את כל המילים ששימשו את 

יהודי דמשק בׂשיחם ובׂשיגם. המטרה היא לתת בידי הקוראים והחוקרים תיאור כזה שלאחריו 

 יוכלו לומר במידה רבה של וודאות במה ועד כמה היה לי"ד מובחן מלכ"ד. 

  תהערות טכניו .1

הדוגמאות כתובות בתעתיק, בשיטה המנסה להציג הן את הפונולוגיה של הטקסט )אך לאו דווקא 

 את הפונטיקה( הן את המורפולוגיה שלו. 

סימני התעתיק הם הסימנים הרגילים בכתיבה המזרחנית )"תעתיק מזרחני"(. את מקום ההטעמה 

 ההברה המוטעמת. בסימן הטעם מעל לתנועת  , בפרט במקומות בעייתיים,סימנתי

מושגים ערביים תועתקו לפי כללי התעתיק של "המזרח החדש". מושגי דקדוק ערביים שתועתקו 

רי )פרט לשמות פרטיים( נכתבו באות במילים ערביות בטקסט הע .לעברית נכתבו באות נטויה

Times New Roman  :(מח'אבראת)לדוגמה . 

 טבלת התעתיק 1.1

 תעתיק העיצורים  1.1.1

 IPA תיאורו הסימן IPA תיאורו הסימן

ʾ ( סותם סדקי*ʾ>) 
[ʔ] z חוכך מכתשי קולי [z] 

ˀ10 ( סותם סדקי*q>) 

h חוכך סדקי בלתי קולי [h] s חוכך מכתשי בלתי קולי [s] 

ʿ מקורב לועי קולי [ʕ] ǧ מחוכך מכתשי קולי [ʤ] 

ḥ חוכך לועי בלתי קולי [ħ] d  מכתשי קוליסותם [d] 

q סותם ענבלי בלתי קולי [q] t סותם מכתשי בלתי קולי [t] 

ġ חוכך וילוני קולי [ɣ] r רוטט חוד לשוני קולי [r] 

 

עמ'  ,1965 , משום שצורות רבות המודגמות אצל גרוצפלדq>ʾ*ולא  q>ˀ*, סימנתי ˀʾ=על אף שמבחינה פונטית   10

8 §3g  בפסקה על  5, עמ' 1964ואצל קאוול(glottal catch יכולות להתרחש רק אם )*ʾ║ʾ  אך לא אם*q>ˀ .

'מלא'. כך גם  malʾān>malān*-, בעוד שxalqān>xalān*'נולד' אך לעולם לא  xalqān>xalˀān*לדוגמה: 

*marqa>marˀa  מרק' ולעולם לא'*marqa>maraבעוד ש ,-*marʾa>mara .'אישה' 
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 IPA תיאורו הסימן IPA תיאורו הסימן

x חוכך וילוני בלתי קולי [x] l צדי חוד לשוני קולי [l] 

g סותם וילוני קולי [g] n אפי חוד לשוני קולי [n] 

k סותם וילוני בלתי קולי [k] d ̱̣  ני קולי נחציישבינחוכך [ðˁ] 

y מקורב חכי קולי [j] d  ני קוליישבינחוכך [ð] 

ž מכתשי קולי-חוכך בתר [ʒ] t  ני בלתי קוליישבינחוכך [θ] 

š מכתשי בלתי קולי-חוכך בתר [ʃ] m אפי שפתי קולי [m] 

ẓ חוכך מכתשי קולי נחצי [zˁ] f ני בלתי קולייש  -חוכך שפתי [f] 

ṣ חוכך מכתשי בלתי קולי נחצי [sˁ] v ני קולייש  -חוכך שפתי [v] 

ḍ סותם מכתשי קולי נחצי [dˁ] b סותם שפתי קולי [b] 

ṭ סותם מכתשי בלתי קולי נחצי [tˁ] p סותם שפתי בלתי קולי [p] 

č מחוכך מכתשי בלתי קולי [ʧ] w מקורב שפתי קולי [w] 

 תעתיק התנועות 1.1.2

 קצרותתנועות 

a u i o e ə 

 נמוכה
)קדמית 
או 

 אחורית(

גבוהה  
 אחורית

גבוהה  
 קדמית

בינונית 
 אחורית

 בינונית
 קדמית

 אמצעית

 תנועות ארוכות

ā ū ī ō ē  

 נמוכה
)קדמית 
או 

 אחורית(

גבוהה  
 אחורית

גבוהה  
 קדמית

בינונית 
 אחורית

 בינונית
 קדמית

 

 לפי הגדרתם. [õ], [ɛ], [ɔ]הבאים  IPAבכמה מקומות השתמשתי גם בסימוני 

בציטוט ממקורות אחרים התאמתי, לשם האחידות, את התעתיק הנמצא בהם לזה שבו השתמשתי 

  אני.

 וקיצורים סימנים נוספים 1.2

 או צורה להגית( 11תצורה משוערת )מן הערבית הקלסית/הספרותי *

 לסימן השתלשלה מן הצורה אשר משמאל לסימןהצורה מימין  <

C   אות(
 תלויה(

( בצורות המשוחזרות. לדוגמה: וכדומה 'תנוין' רכיב היסטורי בסופי מילים )כגון

>ynaḍḍfunaifūd ̱̣d ̱̣*yuna .'מנקים' 

V ( תנועה  
 תלויה(

 *katabt>ukatabtרכיב היסטורי בסופי מילים )תנועה סופית וכדומה( בצורות המשוחזרות. לדוגמה: ( 1
 ( תנועת עזר.2 '.כתבתי'

C אם אין חשיבות לתכונית זו בתיאור הספציפי(הסונורנטיים )ובכלל זה גם העיצורים כל עיצור , 

 

 .8הערה  183א, עמ' 1964במשמעות דומה למה שכתב בלנק   11
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AC 'וכו 
. סימון שונה מציין עיצור ברצף, השונה מן העיצור הסמוך לועיצור ברצף, הזהה לעיצור  סימון זהה מציין  

 הסמוך לו.

1C 'עיצורי השורש וכו  

R ( עיצור סונורנטיm, l, r, n) 

T  :תא מרבוטה'צורן הנקבה המקביל לבשחזור מורפולוגי' 

V כל תנועה קצרה 

V̅ כל תנועה ארוכה 

V́ תנועת ההברה המוטעמת 

נקודה )  ̣̱
מתחת 
, להגה
למעט 

ḥ ) 

)אחורי(   ạ)קדמי(,    t)אחורי( לעומת    ṭ)מוולן או מלועלע( למקבילו הקדמי. לדוגמה  הגה אחורי  מבחינה בין  
  12)קדמי(. aלעומת 

║ 
, כלומר העיצור שנהגה בערבית q║q*לדוגמה: . הצורה המשוערת )שמשמאל לסימן( זהה לצורה בלי"ד

 ( מבוצע גם בפי הדוברים כסותם וילוני בלתי קולי.ق)= qהספרותית הסטנדרטית 

 הצורות משני עברי הסימן הן חלופות זו של זו ~

)מקף  -
ולאחריו 

 רווח(

הדובר שינה את רצף דיבורו. במקרים אחדים, כשיכולתי לשער במידה רבה של ביטחון מהי המילה 
לא השלים הדובר, כתבתי את המשכה בסוגריים, ולאחריהם שמתי מקף שמימינו רווח. לדוגמה: שאותה  

ʾalbēr ḥa(mra)- 

)מקף  -
ללא 
רווח 

 אחריו(

יוצאות מכלל זה הן המורפמות של מערכת הפועל  .מציין מורפמות חבורות )קידומות או סיומות(

יּכה אותנו'.  ḍarab-naמשמעה יהיה 'היּכינו', ואילו  ḍarabnaהמצביעות על גוף. לכן המילה  תתפרש 'ה 

'אנו כותבים' וכדומה. כך הדבר גם לגבי מורפמות שהפכו לחלק  nə-ktobולא  nəktobועל זה הדרך 

 yōmīta(,  baʿd-ēn'לאחר מכן' )ולא    baʿdēnפרדו ממילת היסוד:  אינטגרלי מן הלקסמה. גם אלה לא הו

'דרך פנייה לחבר או לאדם זר'  ʿammo(, b-nōb'כלל וכלל לא' )ולא  bnōb(, yōmīt-a'באותו היום' )ולא 

 w.13-נרשמה תמיד  واو العطف'דודו מצד האב'( וכדומה.  o-ʿamm-)בניגוד ל

 היסוס או השתהות של הדובר ◦

 בשחזור מורפולוגי: מורפמות שהצטרפו ליצירת המילה +

EN אמריקאית( אנגלית( 

רכיב לקסיקאלי שאינו ערבי, ברצף דיבור ערבי, סומן כך בכתב 
 עילי

HB  רכיב עברי משובץ 

IHB עברית ישראלית מודרנית 

HBC רכיב עברי משוקע 

FR צרפתית 

SP ספרדית 

 ברצף הדיבור הערביקו המקשר בין מילים זרות  _

 שורש דקדוקי √

 להג יהודי דמשק לי"ד

 הלהג הכללי של דמשק לכ"ד

 

 רק במקומות ספורים נעשתה הבחנה בין תנועות קדמיות לאחוריות באמצעות סימן זה.  12

 . 1.4§ 12, עמ' 1961לגביה ראו: פרגוסון   13
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 תחילית הנושא בפעלים )מקביל למושג המקובל 'אות אית"ן'( ת"נ

 סיומת הנושא בפעלים  ס"נ

בפרק על הלקסיקון נכתבה הצורה המקורית )העברית, הערבית, הצרפתית, הספרדית או הטורקית( 

 )>קדיש(.ˀaddīšבכתיב הרגיל של הלשונות האלה לצד התעתיק הפונטי. לדוגמה: 

המסמן את הדובר או הדוברת שמפיהם  לאחר כל דוגמה מופיע סימן בצורת אות או כמה אותיות,

להלן(. פעמים רבות הובאו סימונים של כמה דוברים, כדי  2.5ה בסעיף נלקחה הדוגמה )ראו טבל

להצביע על צורה שאינה ייחודית לדובר אחד. יחד עם זאת, ייתכן שרק הצורה הבסיסית חזרה אצל 

 הדוברים השונים, אך עליה נוספו צורנים שאינם פוגעים במהות הדוגמה )למשל: ליד המילה

nədʿī-l-a השתמש ממש  ן, אך רק הדובר הראשוואינפ' כ"ב אינפ' י"טסומנים 'אנו מייחלים לה' מ

-. כיוון שהדוגמה באה להראות את צורת נטייתnədʿiבצורה המודגמת, ואילו הדובר השני אמר רק  

 .שונים( הרי שאין בעיה בהבאת הדברים מפי דוברים iʿw>√dʿ*√dשל  14ת

בתרגום הדוגמאות לא שמרתי על ענייני התאם אם הדוגמה נותקה מהקשרה התחבירי. לכן, מילה 

בנקבה תורגמה כצורתה, גם אם בהקשר המקורי שלה התייחסה לרבים וכדומה. בפעלים תרגמתי 

 ת בלשון הווה. -ס בלשון עבר, ואת צורת נטיית-את צורת נטיית

ים שונים באינטרנט )המרשתת(. הדבר נעשה משני בעת כתיבת עבודה זו נעזרתי לא מעט באתר

ראשית, בהיעדר אינפורמנטים דמשקאים מוסלמים שמולם היה ניתן לאשר אם   –טעמים עיקריים  

, היוו אתרי האינטרנט תחליף כלשהו )אם כי בעייתי למדיי( בלכ"דמילה מסוימת קיימת ומוכרת 

 –סורי המוצג באינטרנט. שנית לצורך השוואת הממצאים שבקורפוס ההקלטות שלי ללהג ה

באמצעות האינטרנט יכולתי להגיע לסרטים, לתמונות, לכתבות ולמקורות מידע שלא היו יכולים 

, המתארת طالع الفضةלהיות זמינים בשום דרך אחרת. בפרט צפיתי בכמה פרקים של סדרת הדרמה  

אשיות בה היא היהודי את החיים ברובע העתיק של דמשק בשלהי ימי הטורקים. אחת הדמויות הר

טוטח, והיה מעניין להשוות את הדיבור שהושם בפיו לזה שנשמע מפי מסרניי 

  ומסרניותיי.

 

אימפרפקט או "טיפוס -ס" הם המקבילות של מה שנהוג להציג בתור פרפקט ו-ת" ו"נטיית-המושגים "נטיית  14

ת" -ס", "נטיית-" או "עבר" ו"עתיד" בהתאמה. על המקבילות האנגליות למושגים "נטייתيفعل" ו"טיפוס فعل

  .3.3§ 106, עמ' 2004הולס ; 186, עמ' 1961פרגוסון ; 175, עמ' 1964קאוול ראו: 
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 מבוא .2

 15סקירה היסטורית –הקהילה היהודית בסוריה  2.1

הקהילה היהודית בדמשק עתיקה מאוד. בימי הבית השני היו אלפי יהודים בסוריה רבתי, ובפרט 

, ובתקופה בדמשק ובאנטיוכיה. במחצית הראשונה של המאה השביעית כבשו הערבים את סוריה

דמשק המרכז הרוחני  הייתהעשרה ־במאה האחתהממלכה.  האומיית אף הייתה העיר לבירת

עשרה מתגלה בדמשק קהילה ־ישראל. בתיאוריו של אלחריזי במאה השלוש־העיקרי בסביבות ארץ

הביא לחורבן קהילות סוריה. ועשרה כמעט  ־יהודית חזקה ושוקקת. הכיבוש המונגולי במאה החמש

ד ענייני גירוש ספרד הביא לסוריה יהודים רבים, וגדל הקיטוב הפנימי בקרב בני הקהילה. לצ

מנהגים וסמכויות הלכתיות הביאו עימם הספרדים גם את שפתם. כך היה המצב כמעט עד למאה 

)היהודים דוברי הערבית( מבחינה  'מסתערבים'עשרה, עת נטמעו הספרדים כליל בקהילת ה־השבע

עשרה כלל הקיבוץ היהודי ־עד למאה השמונה  16תרבותית, אך השליטו את הלכתם ומנהגיהם.

ידי שליט בעשרה נכבשה סוריה ־קראים ושומרונים. בשנות השלושים של המאה התשע בדמשק גם

מצרים מוחמד עלי. מאותה עת, וביתר שאת תחת השלטון העותמאני המתארגן מחדש, באה סוריה, 

ובתוכה גם קהילת דמשק, במגע עם המודרניזציה. הפערים הכלכליים והחברתיים בקהילת דמשק 

 רים מזה ושכבת עניים מזה. אולם לרוב נמצאה פרנסה לכל המשפחות.שכבת עשי –היו אדירים 

מוחמד עלי, עלילת דם נגד היהודי מאיר פרחי. שושלת פרצה בדמשק, שנשלטה אז בידי  1840-ב

עלילת הדם לובתה על ידי אנטישמים צרפתים בסוריה ובאירופה, ורק התגייסות של ראשי היהדות 

 רמייה, משפחת רוטשילד ואחרים, הביאה לזיכוי הנאשמים.בעולם: משה מונטיפיורי, אדולף כ

ם, גורשו אחדים מראשי טורקיידי הבישראל, שעדיין נשלטה  ־עם התחזקות הפעילות הציונית בארץ

לדמשק. בימי מלחמת העולם השנייה נשלטה סוריה בידי כוחות ממשלת וישי,  הציונית התנועה

 .אוכלוסיית המדינה בכללבדומה למה שעבר על היה קשה, היהודים ומצב 

ישראל והמאבק גברו והלכו על רקע המתחולל בארץ־ המתחים בין היהודים לשכניהם המוסלמים

גדל, והם סומנו בכלל  סוריה יהודי על הלחץ  17הציונות. לבין בין התנועה הלאומית הערבית

 

 ; הראל איב"ה דמשק. 2009; הראל 1996: לסקר bxnf, gkהסקירה שלהלן   15

במהלך תקופת הביניים צברה קהילת דמשק נכסי תרבות יהודיים רבים. מהם מפורסמים "כתרי דמשק". על   16

 .146, עמ' 1998לתיאורם בראשית המאה העשרים ראו: הראל  .2011ה הלאומית ראו: סטולמן יהצגתם בספרי

. ְמַנַשא"-הכנסת "אל, עת הושלך רימון לבית 1949באוגוסט  5-מקרה חמור של פגיעה פיזית ביהודים התרחש ב  17

  .4טקסט  . ראו גם142מ' , ע2003; כהן 2008. ראו: לאטי מעל לעשרים אישיהודים ונפצעו  13בפיגוע נהרגו 
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כמו כן הוטלו עליהם מגבלות רבות. הלחץ הגביר את ניסיונות  18(. 'מוסוי'בתעודותיהם כבני דת משה )

הבריחה מסוריה, גם דרך לבנון וגם דרך הגבול עם ישראל. הבריחה, שנעשתה בניגוד לעמדת 

שלטונות סוריה, העמידה את הבורחים ואת בני משפחותיהם בסכנה רבה. חלק מן הבורחים נרצחו 

חשד שקיימו קשר עם ישראל. ראויה לציון מיוחד אחרים נכלאו על   19בידי מורי הדרך שלהם.

כעת יש בדמשק יהודים בודדים   20קאר למען בני הקהילה.-לדפ  פעולתה יוצאת הדופן של ג'ודי 

  21בלבד.

במשך כל שנות קיומה הייתה קהילת דמשק דוגמה לחיי אמונה. בתי הכנסת רבים היו פזורים 

ציבור, ואילו אחרים היו בתי כנסת משפחתיים ברחבי שכונת היהודים, חלקם בתי כנסת לשימוש ה

ר, הנמצא ּבמבין בתי הכנסת קדושה מיוחדת הייתה לבית הכנסת העתיק בג'ֹו 22בבתים פרטיים.

גם בית המדרש של המקובל מהרח"ו )ר' חיים ויטאל, נפטר  23דקות הליכה מצפון לשכונה.  50מרחק  

קדושתם ויכולותיהם הפלאיות של רבני  אגדות על 24( זכה למעלה גבוהה של הערכה וקדושה.1620

דמשק הילכו עד לאחרית ימי הקהילה, והם זכו לכבוד רב מצד בני הקהילה אך גם מצד 

  25המוסלמים.

 

; צילום תעודה שכזו, ועליה החותמת 373, 88, 67, 45, 35, עמ' 2003על החותמת ותיעוד מיוחד ליהודים: כהן   18

 .14ב, עמ' 2008ראו: שמר 

. רצח נורא זה 1974 בתחילת שנת יבק, ידידתן ושני נערים יהודיםבנות משפחת ז שלושידוע במיוחד הרצח של   19

 והביא לכך שמצבם הקשה של יהודי סוריה הגיע למודעּות הלאומית גרר הפגנה של בני קהילת דמשק,

יה י. לסקירה מפורטת של הבריחה והעלואילך 225, עמ' 2003; כהן 98, עמ' 1996ראו: לסקר  לאומית,-ביןוה

 .2003מסוריה ראו: כהן 

  .)במקומות שונים( 2003ב; כהן 2008ראו: שמר   20

הילה לנתונים דמוגרפיים על הק. 51אינט'  (;3)בפרק  50אינט' בדמשק, ראו:  אחרוני היהודים והיהודיותעל   21

 ב.2009הראל  ;1990זוהר  ועד לחיסולה ראו: התשע־עשרהלמן המאה 

. על בתי הכנסת )כולל רקע, תמונות וסרטונים( ראו: 17, עמ'  2013מפת בתי הכנסת בשכונת היהודים ראו: אסא    22

 שער בנימין. 

. למרבה הצער בית הכנסת העתיק הזה, המתואר כבית הכנסת העתיק ביותר 220-224, עמ' 2013ראו: אסא   23

 .2014חוללת בסוריה. ראו: רוגין במסגרת מלחמת האזרחים שמת 2014בסוריה, נהרס בחודש מאי 

 .189-219. על יתר בתי המדרש בשכונת היהודים ראו: שם, עמ' 33-34, עמ' 2013ראו: אסא   24

 הלאומית, ספרייהבארכיון ה)בעברית( ניתן לשמוע, למשל, את סיפורו של הרב יוסף דנה   25

REL_A_01-00518-YC( , '1אינט)  'אלעאפיה, על  , על קללה שהטיל רבו, יצחק משה אבו27:00-7:003דק

. על פגישתו הנרגשת של נשיאה הראשון של סוריה עם רבני 232-231, עמ'  2013יצחק סתי עבאדי. ראו גם: אסא  

 את סיפור הפגישה זכיתי לשמוע אף אני במישרין מפיו של מר אסא המנוח.  .2006הקהילה ראו: אסא 

javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/7MQ5HFC6ACQMQEJGB3F8JNXRKBKXBDRG4Y18F568GEL38T8M5Y-24202?func=service&doc_library=NNL01&doc_number=000226945&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA%22);
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, דהיינו שכונת היהודים. ַיהּוד-ַחארת אליהודי דמשק חיו באחד הרבעים העתיקים של העיר שנקרא  

יחובות  השכונה נמצאת במרכזה של העיר דמשק, תחומה בין הר ין-ַאלבצפון,    ַּבאּב ַשרק  במערב,   ַאמ 

ראשר נקרא לפנים 'רחוב היהודים',  ּבן ַעַסאּכ  בדרום. מצפון לשכונת היהודים נמצא הרובע  וא 

הרובע הארמני. בשכונת היהודים היו בתים  -הנוצרי, ממערב לה נמצא הרובע המוסלמי וממזרח 

( ומסביבה בתי מגורים לבני המשפחה חֹוש)סורי, שהתאפיינו בחצר משותפת -בסגנון ערבי

המורחבת או למספר משפחות. בחצר הייתה לרוב מזרקת מים, וצמחו בה עצי פרי ופרחים. בין 

החצר לרחוב הפריד שער. הרחובות עצמם היו צרים, ומעברים בין בתים ועל הגגות אפשרו להתנייד 

שנות הארבעים של המאה הקודמת  בתוככי השכונה. עם התמעטות תושבי השכונה היהודים בסוף

  26ידי פליטים פלסטיניים.בנתפסו בתיהם 

 27מערכת החינוך של היהודים בדמשק 2.2

במשך מאות בשנים הייתה מערכת החינוך היהודית בדמשק מושתתת על חינוך מסורתי, בדומה 

בשלהי התקופה העות'מאנית  .הּכָֻּתאּבלכל מערכת החינוך בסוריה. אבן היסוד במערכת זאת היה 

 החלו להופיע בתי ספר של מוסדות אירופאיים )חלקם של מסדרים נוצריים( ובתי ספר פרטיים.

בית ספר לבנים בדמשק, וכעבור  חברים, כי"ח(-ישראל-הקימה חברת אליאנס )כל 1864בשנת 

הפך אברהם אלמאליח בחסות חמיו, הרב  1910כעשרים שנה פתחה בעיר בית ספר לבנות. בשנת 

ישראל ־. המורים והגננות הגיעו מארץהתורה של אליאנס לבית ספר עברי לאומי תלמודדנון, את 

קיומו של בית ספר עברי ציוני  לבתי הספר העבריים שצמחו אז במושבות.והנהיגו לימודים בדומה 

מייחד את קהילת דמשק מיתר קהילות סוריה. ממשיכיו של אלמאליח היו ברוך ּפאיס וישראל 

לאחר  ,תנופה עם הגעת ראשי היישוב לדמשק הקיבל ת בקהילההעברי מערכת החינוך  28איתן.

ן האישים ביעת הוקמו גם בית ספר לבנות וגני ילדים. באותה הישראל. ־ארץשב שגורשו מבתיהם

ובצלאל  יוסף יואל ריבלין  ,יהודה בורלאדוד ילין,  בלטו    שנטלו חלק בביסוס החינוך העברי בדמשק

מלבד החינוך הפורמלי, זכתה העברית למעמד של לשון חברתית גם בחוגים ובמסגרות . בצראווי

י הבעשור השני של המאה העשרים פעל בקהילה בית הספר   29חיצוניות. ְשד  שלימד בערבית  רֻּ

 

. על היותה חלק 17, עמ' 2013כונה: אסא למפת הש .2009על שכונת היהודים בדמשק )ובחלּב( ראו: יוהס   26

 .192, עמ' 2007מהמארג הלשוני הקדום ביותר של העיר ראו: אסמאעיל 

 .2009; זוהר 2007; זוהר 1997; מנחם (32-36, 24-26, 21-22)בפרט עמ'  1989סקירה זאת מתבססת על: סחייק   27

 .25-26, עמ' 1989ו: סחייק על פועלו של איתן בהנחלת העברית כשפת לימוד בבית הספר רא  28

 .33, עמ' 1989לפרטים ראו: סחייק   29
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, 1922ובטורקית. במשך כל התקופה הזו התחרו בתי הספר העבריים בבתי הספר של אליאנס. בשנת  

בראשית ימי המנדט הצרפתי בסוריה, חויבו בתי הספר העבריים לשנות את שפת ההוראה לערבית, 

לבסוף נסגרו בתי הספר העבריים בשנת   30חשבו בעיני השלטון לעָרבים.משום שיהודי המקום נ

, וכל התלמידים עברו לאליאנס. מן החינוך העברי נותרה רק תנועת הנוער "המכבי הצעיר" 1924

 )ותולדתה, אגודת "החלוץ" שפעלה עד להקמת מדינת ישראל(. 

חינוך תורני גבוה היה בבית  – בימי המנדט הצרפתי המשיכו לפעול מסגרות החינוך שפעלו עד אז

וחינוך כללי היה בבתי הספר של אליאנס שבהם לימדו בצרפתית, בערבית  31המדרש ח'ואג'ה רפאל,

 ובעברית, ובבתי הספר של המיסיון. 

, בוטלו בתי הספר של אליאנס, אך ליהודים הותר לקיים 1946בסוריה העצמאית, החל משנת 

פר תיכון. הנהגת הקהילה החליטה להקים בית ספר 'תלמוד מערכת חינוך משלהם עד לרמת בית ס

תורה', שנלמדו בו גם לימודי דת וגם לימודי חול. מאוחר יותר שינו את שמו של בית הספר, והוא 

על פי הצו הרשמי מנהל ביה"ס היה נסים לאטי. מאוחר יותר חודשה פעילות  32'.אבן מימוןנקרא '

חַ -ַאלביה"ס של אליאנס תחת השם " י ה-אד אלאת  הרב  .אלי ראובן השבין מנהליו הי  33",ַאְהל 

מתכונת הלימודים  34., היה מנהל ביה"ס 'אבן מימון'אברהם חמרה, רבה האחרון של קהילת דמשק

של בתי הספר הממלכתיים הסוריים, אך נוספו לה גם שיעורי צרפתית. לימודי   תוכניתתאמה את ה

', עד שבית הספר סגר את שעריו בשנת אבן מימון' חטיבת הביניים והתיכון התנהלו בבית הספר

   35, לאחר שמספר יהודי קהילת דמשק הגיע לשמונים וחמש נפש.2003

 

 .34, עמ' 1989סחייק   30

 .188-214. על יתר בתי מדרשיות בדמשק ראו שם, עמ' 191-192, עמ' 2013על בית מדרש זה ראו גם אסא   31

 כך גם על פי אינפ' ו'.  32

 לאחר עזיבת הצרפתים, ראשיתאינפ' ו' שוָנה שמו של ביה"ס של אליאנס, לפי   33

, אך שם זה עורר, כמובן, את התנגדות שלטונות סוריה, ומשום כך שונה  liīʾāʾisr-ləd āḥʾitti-ləmadraset-ל

. גם שם זה לא ריצה את משרד החינוך הסורי, ולבסוף נקבע השם  sawiūm-ləd āḥʾitti-ləmadraset-השם ל

madraset l-ʾittiḥād l-ʾahliyye  . 

 י האחרונים מוזכרים בדבריו של אינפ' ב'.שנ  34

תמונות של תלמידי בית הספר בשנות : 52אינט' . 105, עמ' 2009זוהר  ראו:' אבן מימוןתמונת שער בית הספר '  35

על תוכנית הלימודים בשנותיו האחרונות של בית .  48אינט'    :ובבית הספר ראים  . סרטון המראה שיעורהשמונים

 .134-133, עמ' 1996־אשר ואחרים הספר ראו: בר
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 36הערבית בסוריה 2.3

 . ביניהם להגי, התפתחו להגים רבים ומגווניםשאם-אלבמרחב הסורי הגדול, הנקרא בערבית 

שימשה בסוריה לשון דיבור זמן רב לפני הגעת ארץ־ישראל, להגי לבנון ולהגי סוריה עצמה. הערבית  

האסלאם, אך עם כיבושי הערבים במאה השביעית הפכה ללשון הממשל והתרבות. לצד הערבית 

התקיימו לשונות הסובסטרט, ובראשן הארמית, למשך זמן רב, במיוחד באזורים הכפריים. יש 

  37המזהים יסודות ארמיים בערבית של סוריה בכל תחומי הלשון.

 בלהגי המרחב מבחינים בין להגי הנוודים, אשר בשטחה של סוריה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות

לבין להגי המיושבים. הדיאלקטים של הנוודים מכסים את רוב שטח   –  ולהגי צפון ערב  ַשאוילהגי    –

כוללים את הדיאלקטים של  שאם-באלהמדינה. להגי המיושבים נחלקים ללהגי הערים, אשר 

חלּב, ביירות, ירושלים ועוד, וללהגי הכפריים. לדיאלקטים העירוניים מאפיינים דומים זה דמשק, 

ם לאזורים: אזור הצפון, אזור ילזה, אך עדיין המגוון רב מאוד. ניתן לחלק את הדיאלקטים העירוני

 

 .2011סקירה זאת מבוססת במיוחד על בהנשטדט   36

; עבד 43-50א, עמ' 1979; דים 190, עמ' 2008אסמאעיל ; 5, 4, ובכלל זה הערות 304-305, עמ' 1958גרבל ראו:   37

למילים דגש  אלרחיםעבד נותן מבין רכיבי השפה  ,הדברים. מטבע 57, ובפרט עמ' 61-49, עמ' I, 2012אלרחים 

( אל הערבית המדוברת בסוריה, אולם הוא נותן גם כמה דוגמאות להשפעה السراينيةשנשאלו מן הארמית )

 פונולוגית של הסובסטרט הארמי על הערבית הסורית.
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החוף, אזור המרכז, להגי האזור המשתרע בין סח'נה שבלב המדבר הסורי לבין קלמון שבהרי מול 

לבנון בקרבת דמשק, להגי קלמון עצמם, להגי פריפריית דמשק ולהגי הדרום הכוללים את הר ה

הדרוזים, הגולן וצפון החוראן. מלבד אלה קיימים גם להגים בשולי המרחב הסורי, כגון להגי 

אנטוליים ולאורך הפרת. במציאות רבת הלהגים הזו הולכות ונוצרות לשונות   qəltuהחוראן, ולהגי  

 ומאמצות את ה"נורמלי והמקובל".  הרכיבים הייחודיים לכל להגאזוריות, אשר דוחות את  קוינ ה

  חקר לשונן של קהילות יהודיות במרחב 2.4

הקהילות היהודיות במרחב המקיף את סוריה זכו להתייחסות לא מעטה במחקר. הלהג של יהודי 

צור, אבישור ואחרים. לשונם של בגדאד זכה לתיאורים המקיפים ביותר בעבודותיהם של בלנק, מנ

יהודי צפון עיראק )עקרה, ארביל, מוסול וקאמישלי( תוארה במאמריו ובספריו של יסטרו, להגם 

ואילו זה של  38של יהודי חלּב טופל בעבודתו של נבו, אך זכה לאזכורים רבים גם במאמרים כלליים,

גבע, אשר תיאר לאחרונה גם את הלשון של -יהודי טבריה, צפת ופקיעין תואר בידי קליינברגר

קהילת יהודי ביירות. להגם של יהודי ירושלים זכה לתיאור בספרו של פיאמנטה, ולהגם של יהודי 

 39ורוזנבאום. , הריקהיר תואר בידי בלנק

כיצד נותרה לשונם של יהודי דמשק ללא תיאור, בעוד מסקירה קצרה זו ומעיון במפה ניתן לראות 

 שלשונן של קהילות אחרות באזור זכו לתיאורים ברמות פירוט משתנות, חלקן ברמות מעמיקות

 

 אינו מזכיר את דמשק כלל, אך מביא דוגמאות מחלּב. 2010למשל: בר־אשר   38

; 1991ועוד; נבו  2004, יסטרו 1989ועוד; יסטרו  2008-2010; אבישור 2011ב; מנצור 1964א, 1964בלנק   39

ג. 2002ב, 2002א, 2002; רוזנבאום 2017; הרי 1974; בלנק 2000ועוד; פיאמנטה  2017א, 2004גבע -קליינברגר

קאמישלי שבצפון סוריה, בהנחיית ידוע לי שכעת עמל ידידי יהודה צוברי על כתיבת מחקר על להגם של יהודי 

 קליינברגר.-פרופ' א' גבע
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ביותר. כאן מהדהדים דבריו של ז'רום לנטין, חוקר הלהגים הדמשקאים, אשר היה בין היחידים 

 שהתייחס להיבט העדתי: 

Je n’ai pas eu accès aux travaux qui ont pu être consacré en Israël aux Juifs 

damascènes émigrés, ni eu connaissance de travaux consacrés à ceux d’entre eux 

qui ont émigré aux États-Unis.40 

משום כך, וכפי שכבר כתבתי, יש חשיבות מרובה להשלמת חלק זה בפאזל הלשוני בין להגי המזרח 

 התיכון.

 ויצירת הקורפוס האינפורמנטים והאינפורמנטיות 2.5

האינפורמנטים והאינפורמנטיות שמפיהם שמעתי את הדיבור של יהודי דמשק נולדו כולם בדמשק, וחיו 

בה תקופה לא מבוטלת של חייהם המעצבים. את האינפורמנטים והאינפורמנטיות פגשתי לרוב 

בבתיהם, שם אירחוני כמיטב מסורת דמשק. כל הדוברים והדוברות נחשפו גם ללשון אחרת מלבד  

רבות בעברית מילים לדיבורם והדבר ניכר בדיבורם. כך, למשל, דוברים בישראל הכניסו  הערבית,

באנגלית  ', 'לא' ועוד. הדוברים המתגוררים בברוקלין שילבו מילים -: 'אז', 'כבר', 'ומודרנית ישראלית

ודומותיהן. לעיתים הרכיב הזר בלשונם היה משתלט על   so, even, whateverאמריקאית דוגמת: 

  41והיה צורך להשיבם לדיבור בלשון האם שלהם. השיחה,

מאפיין סוציולוגי של מרבית הדוברים הוא החשש מחשיפה. יש שהדבר הגיע עד כדי סירוב מוחלט  

להשתתף במחקר, למרות שהובהרה חשיבותו לתיעוד קהילת דמשק, והובטח לדוברים ששמם לא 

ק אלה שהם ירצו למסור. גם הדוברים שהסכימו ייחשף ושהפרטים שייאמרו בפגישות עמי יהיו אך ור

להשתתף במחקר, אשר אל כולם הגעתי לאחר המלצה מאדם קרוב אליהם ששימש מתווך, נקטו זהירות  

רבה בדיבורם, הסתירו שמות אנשים ופרטים מזהים, דרשו בתוקף שדבריהם לא יזלגו לאוזניים זרות 

תתף במחקר, אך סירבו לחתום על טופס ההכרה  וששמם לא יופיע בכתובים. אחרים היו נכונים להש

מדעת. אין ספק שהדבר נובע ממסכת חייהם רוויית התלאות בסוריה, עת היו תחת עין בוחנת של 

, ושאלות מסוג אלה שאני העליתי כגון "מה עשית במהלך היום?", "עם מי נפגשת?", "כיצד  מח'אבראתה

להוות בסוריה סימן הזהרה לפני נפילה לכלא הסורי. הייתם קוראים לארץ־ישראל?" וכדומה היו יכולות  

 חלקם אף אמרו לי במפורש שזוהי הסיבה לגישתם המסתייגת. 

בטבלה שלהלן סימוני הדוברים, כפי שהם מופיעים ליד הדוגמאות. לכל אינפורמנט ניתנו גם פרטי רקע  

  כלליים. 

 

 . 46הערה  149, עמ' 2009לנטין   40

במהלך כתיבת עבודה זו נפטרו לבית עולמם מספר אינפורמנטים. עובדה מעציבה זו מדגישה ביתר שאת את   41

 עד לזכרם.-גלחשיבות חקר לשונם של יהודי דמשק מפי אחרוני הדוברים בה. לו תהי עבודתי זו 
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שנת  מין סימון
 לידה

 שנת העזיבה את סוריה
 42השכלה מקום מגורים זיבה(גיל הע –)בסוגריים 

משך 
 ההקלטה
 )ש', דק'(

 3:15 על יסודית ארה"ב ( 21) 1994 1973 ז א
 1:36 יסודית ישראל ( 45) 1994 1949 ז ב
 2:00 על יסודית ישראל ( 20) 1994 1974 ז ג
 1:25 יסודית ישראל ( 27) 1994 1967 נ ד
 3:00 על תיכונית ארה"ב ( 24) 1994 1970 נ ה
 4:30 על תיכונית ישראל ( 51) 1994 1943 ז ו
 1:47 על יסודית ישראל ( 18) 1948 1930 ז ז
 יסודית ישראל ( 43) 1987 1944 ז ח

2:00 
 יסודית ישראל ( 37) 1987 1950 נ ט
 2:00 על יסודית ארה"ב ( 46) 1993 1947 ז י

 0:50 על יסודית ארה"ב ( 21) 1992 1971 ז י"א
 2:45 יסודית ישראל ( 54) 1992 1938 ז י"ב
 על תיכונית ישראל ( 23) 1992 1969 ז י"ג

2:00 
 תיכונית ישראל ( 15) 1992 1977 נ י"ד
 על תיכונית ארה"ב ( 26) 1994 1968 נ ט"ו

1:35 
 על יסודית ארה"ב ( 42) 1992 1950 נ ט"ז
 0:25  ישראל )יליד ישראל( 1940 ז י"ז
 1:00 תיכונית ישראל ( 16) 1973 1957 נ י"ח
 1:30 יסודית ארה"ב ( 59) 1994 1935 ז י"ט
 0:35 על תיכונית ישראל ( 26) 1994 1968 ז כ

 3:20 תיכונית ארה"ב ( 23) 1994 1971 ז כ"א
 4:10 יסודית ארה"ב ( 48) 1992 1944 ז כ"ב
 3:00 יסודית ישראל ( 20) 1955 1935 נ כ"ג
 0:17 יסודית ארה"ב ( 36) 1994 1958 ז כ"ד
 1:21 תיכונית ישראל ( 20) 1972 1952 ז כ"ה
 1:00 תיכונית ארה"ב ( 19) 1988 1969 ז כ"ו
  יסודית ישראל ( 54) 1994 1940 ז 43כ"ז
 2:00 תיכונית ישראל ( 43) 1994 1951 נ כ"ח
 0:15 יסודית ישראל ( 20) 1974 1954 ז כ"ט
 יסודית ישראל ( 40) 1991 1951 נ ל

2:00 
 יסודית ישראל ( 47) 1991 1944 ז ל"א
 47:45~ 

מלבד המידע שקיבלתי מן המסרנים והמסרניות הנ"ל הקלטות אלה היוו את עיקר הקורפוס. 

(, 15)מסומן: אינט'  1991שאבתי דוגמאות גם מסרט בן כשעה שהכינה הטלוויזיה הסורית בשנת 

 

 nīzāʾ'גן ילדים' הנחלק לשתי תקופות:  neāḍaḥלפי אינפ' י"ג מערכת החינוך הייתה בנויה כדלהלן: שלב   42

. לאחר שלב זה עברו הבנים והבנות לשלב 5'מכין' לבני  taḥḍīri-ו 4-3( לבני 5.4'פעוטון' )על מושג זה ראו סעיף 

 ה"ס 'אליאנס', שנקרא גםביה"ס היסודי שבו שש כיתות. הבנות למדו בבי

l-ʾittiḥād l-ʾahliyye  לעיל( ואילו הבנים למדו בביה"ס 'אבן מימון'. בסוף שלב זה קיבלו  33)ראו הערה

יסודי, שבו למדו הילדים -(. השלב העלcertificat'תעודה' )מצרפתית:  sərtifīkaהתלמידים והתלמידות 

'תעודת לימודים' )מצרפתית:   brēvēשלוש שנים עד לקבלת    והילדות באותו בית ספר, אך בכיתות נפרדות, נמשך

brevet.)  מרבית התלמידים והתלמידות עזבו את הלימודים בתום שלב זה, ופנו לעיסוקים אחרים. המעטים

'לימודי בי"ס תיכון' שנמשך אף הוא שלוש שנים, עד כיתה י"ב. בתום   sānawiשהמשיכו בלימודיהם הגיעו לשלב  

מעט מבין מסיימי לימודי  (.baccalauréat)מצרפתית:  bakalōryaלבוגרים ולבוגרות תעודת שלב זה הוענקה 

 התיכון המשיכו ללימודים על תיכוניים באוניברסיטה.

 .04/01/2012מאינפורמנט זה יש בידי רק רישום כתוב של פרטים שעלו במפגשי עמו בביתו בתאריך   43
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ובו רואיינו יהודים בדמשק. כמו כן השתמשתי בכמה הקלטות של דרשות של כבוד הרב ז'וזף חמרה 

בשולי הקורפוס השתמשתי בכמה  וריו.מברוקלין, אשר נשלחו אליי מאחת המשתתפות בשיע

', כמה גיליונות של 40-מקורות כתובים המקושרים ליהודי דמשק: דו"ח של ועד הקהילה משנות ה

  ואזכורי מילים וביטויים בגליונות ביטאון העדה 'מכאן ומשאם'.العامل اإلسرائيلي העיתון 

 היבטים פונולוגיים  .3

  עיצוריםה 3.1

 העיצורים הבאים:בלי"ד קיימים 

-בתר חיכי וילוני  ענבלי  לועי  סדקי
- שפתי מכתשי מכתשי

 שפתי שיני 

 ʾ/ˀ    (q) g k     d t   b (p) 
            ḍ ṭ     
            n    m  
            r      
            l      
 h ʿ ḥ   ġ x     z s (v) f   
          ž š ẓ ṣ     
          (ğ) (č)       
        y        w  
            (ṛ)    (ṃ)  
            (ḷ)      

העיצורים בסוגריים נמצאים בעיקר במילים שאולות, או שהימצאותם מותנית במצב פונולוגי 

 מסוים.

בראייה הדיאכרונית אנו יכולים לתאר את היחסים בין מצאי עיצורים זה למקביליהם 

 ההיסטוריים, כפי שמודגם בטבלה הבאה:

העיצור 
 b f m w t d ṭ ḍ s z ṣ ẓ l בלי"ד

מקביל 
לעיצור 
 ההיסטורי

b f m w 
t, 

t 

d, 

d 
ṭ 

ḍ, 

d ̱̣ 

s, 

t 

z, 

d 
ṣ d ̱̣ l 

העיצור 
 n r š ž y k x ġ q ḥ ʿ h ˀ בלי"ד

מקביל 
לעיצור 
 ההיסטורי

n r š ğ y k x ġ q ḥ ʿ h q 

  כפולות הגייה 3.1.1

האחד משקף הגייה  –כפי שרואים, לחלק מן העיצורים ההיסטוריים יש שני ביצועים בלי"ד 

"דיאלקטלית", ואילו האחר משקף כוונה להגייה "משכילית" יותר, המתרחקת מן ההגייה 
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'סיוע'  seġā>ʾatunat*ʾiġā45הגייה מקורבת לספרותית: מסמנת  *s>tכך, הגיית  44הדיאלקטלית.

 הגיית , וכמוה(2×אינפ' ג''למשל' ) masalananalt*ma<(, אינפ' כ"ה)

>z d* :a-rtátzakkha>-uakkartd*ta ( 'אינפ' ג''נזכרתי בכך ,)azzabnaʿabna>tddaʿ*ta  'התענינו'

 46:הגייה מקורבת לספרותיתמסמנת אף היא    *q║q(. הגיית  אינפ' כ"ב'אלך' )  azhabʾ-sa(,  אינפ' ט')

qarār-lə47 (,אינפ' כ"ח;  אינפ' כ"א)בדבר יציאת יהודי סוריה(' )  'ההחלטה  šli ə́āmql‐ə-alab wḥ‐əb

šqáməd‐əw‐b (, אינפ' ב'' ), בקאמישלי ובדמשק'בחלּבaʾqirā ')אינפ' ) 48'קריאה )כמקצוע לימוד

ואילו בצורתה  ˀ. לפעמים הוגה הדובר את אותה המילה, אך בצורתה המדוברת הוא משמיע (ח'

 (אינפ' ו''המצודה היא כלא בלב דמשק' ) q:49  imašqd ṭṣn waəžəa sʿalˀהרשמית הוא משמיע 

 zˀāˀ ū́sammi-zqāq b-bi, (אינפ' ו')'קוראים לו כלא המצודה'  aʿqal-ləžn əo s-sməʾ לעומת

adārm-lə ˀmadār, zˀā-lə  (אינפ' ו')הכיכר('  )מילולית: סימטת זקאק אלמדאר'בסמטה הנקראת . 

 

, 2004; הולס  68, עמ'  1960; קנטינו  465, עמ'  1957; פרגוסון  3-4, עמ'  1964; קאוול  3a,i§  7-8, עמ'  1965גרוצפלד    44

ניים ראו: שם, עמ'  1.425§ 22, עמ' 1975; מייסלס 84-82, 73עמ'   47מכנה זאת "היגוי על פי הכתב". על הבינש 

בעניין ההבחנה בין  152, ובפרט מה שכתב בעמ' 105, 103, עמ' 1987; ג'אסם 466, עמ' 1957; פרגוסון 2.332§

, 1960וקנטינו  4.1§ 317, עמ' 1958גרבל  .*̣̱ d-ו *t* ,d"ספרותית" ל"מדוברת" בביצוע העיצורים ההיסטוריים 

מייחסים את ההגייה המכתשית החוככת של הבינשניים להשפעת הטורקית. על השתקפות מעתק  41עמ' 

 .3.6§ 260-258, עמ' 1992הרי  הבינשיניים בטקסט יהודי מצרי ובלהג הקהירי בכלל ראו:

 ב. 3.2.1.4במצב כזה ראו סעיף  *<aə*i<על   45

. ראו גם: קאוול 2.361§  52, עמ'  1975גם בפי נשים(; מייסלס    q)יצוין שאצלי הופיעה הגיית    190, עמ'  1998דאהר    46

'נתון  murāˀab :גם בצורות "ספרותיות" ממש ˀ. דוברים אחדים הגו 227, עמ' 1961; פרגוסון 4, עמ' 1964

'הסכמים' )אינפ' י"ב(, כפי שמתארים גם  ʾəttifāˀiyy-āt'נתון למעקב' )אינפ' א'(,  mrāˀabלמעקב' )אינפ' י"ב(, 

  .30ב, עמ' 1979דים ; 196, עמ' 1998דאהר 

 ה.4.6§ 24, עמ' 1991בפי יהודי חלּב: נבו  rāarˀוהשוו להגייה   47

'קריאה ליטורגית' )ראו להלן סעיף  rāyeˀלהבדיל מן . aāʾqir(: reading)בערך:  187, עמ' 1964סטוואסר ועאני   48

3.1.2.4 ) . 

 . 5.1§ 191, עמ' 1998וכך גם אצל דאהר   49
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אינפ' ;  אינפ' י"ב) 51'קירח'  ʿgraáʾ 50יכולה לשקף גם חיקוי של להג ערבי זר: q║*qאו    q>g*הגיית  

, בחיקוי של הגיית הדיבור אינפ' ב''שב כבר!' )  d baqaōʿq(,  אינפ' כ"ט'קרחת' )  aʿgar 52(,אינפ' ו';  א'

, בחיקוי של אינפ' כ"א'נו, מה אני אומר לך?!' ) ʾana šū ʿam qūl-l-ak wḷāשל אנשי קאמישלי(, 

  53י(.ודובר עלו

 מעתקי עיצורים נוספים 3.1.2

 ̣̱ d*-ו ḍ*העיצורים ההיסטוריים  3.1.2.1

התלכדו *̣̱ d-ו *ḍכך גם בלי"ד, העיצורים ההיסטוריים  54כפי שבלכ"ד ואף בלהגים ערביים אחרים,

אינפ' 'עצמות' ) *māḍʿām>d ̱̣iʿ (,אינפ' ו'; אינפ' ט"ז'סוכה' ) ḍ: eḷḷaḍ>mtunallad ̱̣mi -להגה אחד 

-'חאפט' )אל  ẓāfeḥ>d ̱̣āfeḥ 55:הגייה מקורבת לספרותיתמצביעים על   *̣̱ ẓ>d, מקומות שבהם יש  (ג'

 

היא ההגייה השלטת בין  ║q*q. ראוי לציין שברוב שטחה של סוריה )ובכלל זה לבנון( הגיית 4, עמ' 1964קאוול   50

 . 83א, עמ' 1938להגי המיושבים )אך לא העירוניים(, ראו: קנטינו 

 43, עמ' 1978אלמעצראני וסגל  (;g-ההגייה ב את מצייןַרחת' )ואינו 'קָ  qarʿa(: عقر )בשורש:  650ברתלמי, עמ'   51

 179, עמ' I, 2012עבד אלרחים ; ʾaṣlaʿ(~ʾaqraʿ)(: kahlkopf)בערך:  168, עמ' 1957באוור  ;ʾaˀra(: أَقْ رَع)בערך: 

 (.أَقْ رَع)בערך: 

  aqraʿʾ-ו laʿṣaʾרק לאחר שאמר את הצורות "הספרותיות"  agraʿʾ-האינפורמנט האחרון אישר את השימוש ב  52

. עוד הוסיף שהכוונה למי שקצץ את שיער ראשו כמעט עד לקרקפת, ואז נהגו לומר ʾaˀraʿואת הצורה הדיבורית  

 (. [قَ ْرَعة]בערך:  396, עמ' 1978)והשוו: אלמעצראני וסגל  ḥalaˀ ʿa-l-gaṛʿaעליו 

אסד )כלומר, עלווי(. -, משום שהיה מאנשיו של אלfīq-lə-f wāq-lə-ki bḥəy-bən ākאינפ' כ"א אומר שהדובר   53

 (. דוגמה דומה ושימוש בביטויulā)בסעיף על  114, עמ' 2008בהקשר זה ראו: לנטין  wḷāעל המילית 

līq-lə-l wāq-lə-b  על המוש 5§, 2011לתיאור להג הדובר: אינפ' ג'. ראו גם: בהנשטדט( גqaqaqa-luġat il ) .

לעדה שאליה משתייכים האינפורמנטים שלו, דבר שיכולה להיות לו השלכה דרמטית אינו מתייחס   1998דאהר  

בדיאלקט העלווי סייעה אף היא, לצד ההגייה הספרותית, למתן יוקרה  qעל ניתוח הממצאים. ייתכן שהגיית 

 להגייה זו.

שם נטען  3.1§ 312, עמ' 308, עמ' 1958ב; גרבל 21§ 39, עמ' 1979זוהי תופעה קדומה בערבית, ראו: בלאו  54

(; פישר 15-11, הסתיים בשלב השלישי )מאות ḍשתהליך איחוד שתי הפונמות הללו לפונמה סותמת אחת, 

( מציעה לראות בהתלכדות 29עמ'    )ובפרט  2004וור  -. אל56-55, עמ'  1960; קנטינו  3.2§  33,  12, עמ'  2001ויסטרו  

*ḍ ו-*d ̱̣  .מקרה נבדל מהתלכדות העיצורים הבינשיניים שאינם נחציים עם מקביליהם הסותמים 

תופיע במילים שאלות, כגון   ẓ-אולם ייתכן גם ש  .28-29ב, עמ'  1974; דים  5.1.2.2.6.2.2.1§  100, עמ'  1987ג'אסם    55

būẓa  :מטורקית<('גלידה'buz )'על מעמדה של מילה זו לקביעת המצאי הפונמי של )אינפ' א'; אינפ' ד'( 'קרח .

 .13, עמ' 1953קנטינו והלבאוי לכ"ד ראו: 
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דוגמה יפה   57(.אינפ' י"ט'העסיקו אותם' )  nwo-avūẓẓhum>wa-afūd ̱̣d ̱̣aw56, (אינפ' כ"אאסד(' )

אינפ' 'עשה עוול לאיש הזה' ) ẓalam ha-z-zalameבסמיכות מקום ובסביבה דומה:  z-ו ẓלהופעת 

 המצטרף אחריה בצורת הנפרד יהיה Tנחצית ניתן ללמוד גם מכך שצורן  ẓ. על היותה של (כ"ב

-a  ולא(-e :)maḥẓūẓa מזל', -'בתġalīẓa  ,'גסה'ḥāfẓa (.אינפ' ו'פה' )כולן מפי -'זוכרת בעל 

 žהעיצור  3.1.2.2

 . כך הוא נהגה גם בלהג הדמשקאי ובאזוריםğ*עיצור זה בלי"ד משקף את העיצור ההיסטורי 

מחוכך  מכתשי-, כלומר עיצור בתר*ğ║ğיחד עם זאת יש מקרים שבהם  58אחרים בסוריה ובלבנט.

:  (אינפ' כ"ג'לצבא' ) ğēš-l-əl(, אינפ' כ"אאני שב' )' ʿarğa-b(, אינפ' ו''גזר' ) ğazar  59קולי

īn-ʾlāği-lə60 ( 'אינפ' ו''הפליטים) ,īn-ğāy  (0:7'באים' )אלי סויד ,bneəkōl ğ ( 'אינפ' 'אכול גבינה

יש לציין שגם אצל הדוברים שבהם אותרה   .(אינפ' כ"ג'הביאו את הפליטים' )  ğābu l-lāžiʾ-īn(,  כ"ב

  ž.61הרי שההגייה הרווחת היא , ğההגייה הזו, 

 

 . 3.1.5.3במצבים דומים ראו סעיף  f>v*על   56

57  ṭbḍ√*אשר בלהגים אחדים מופיע כ ,-ṭbẓ√  :בדוי והינדס 2.1§, 2017יונס והרין  ;2.1.1§ ,2001 רוזנהויז)ראו ;

'קצינים' )אינפ' כ"ב(,   ḍ  :ḍəbbāṭיכול להופיע בלי"ד גם בצורתו "המקורית", עם    [(,ظبط:  ]בשורש  555, עמ'  1986

ṭəabḍ-ḍə-b  ( 2×אינפ' ג''בדיוק  ,)  אולם  .1ה4.2§  21, עמ'  1991; נבו  89, עמ'  1953והשוו: קנטינו והלבאוי  ṭūbẓma 

 .  5.1.2.2.4.1.3.2.1§ 93עמ' , 1987' י"ב(, וראו גם: ג'אסם )אינפ ṭəabẓ-ẓə-b)אינפ' כ"ח(, 

ב, 1979; דים 10.1.1.2§ 167, 4.1.6§ 44, עמ' 2001; פישר ויסטרו 163, עמ' 1995רייסן -ון; 59, עמ' 1960קנטינו   58

לשלב מאוחר  žא מייחסת את היווצרות י, שם ה5.1§ 323, עמ' 1958על תהליך היווצרותו ראו: גרבל  .28עמ' 

 (.20-18י )מאות ילמד

)על  21, 7, עמ' 1991; נבו 164עמ'  1995רייסן -באותו הלהג )ואף בפי אותו הדובר( ראו: ון ğ-וב ž-על שימוש ב  59

הודי )על י 34, עמ' 2017קליינברגר -; גבע)על יהודי קונסטנטין( 2.2.7§ 46, עמ' 1988בקר -יהודי חלּב(; תירוש

  .59, עמ' 2012; הופקינס 5.1.2.2.5.2.2.1§ 97, עמ' 1987ביירות(; ג'אסם 

. לכן נראה שהגיית ž-'פליט', בהגייה חוככת של ה ʾeāžl( את המילה אינפ' ו'במקום אחר אומר אותו הדובר )  60

ž~ğ  :למטה:  3, עמ' 1964קאוול יכולה להתרחש בכל מקום, וראוlāžʾ-īn  כדוגמה להגיית(ž) 1965; גרוצפלד ,

 .66a :lāžeʾ§ 65עמ' 

של תווית היידוע(,  lאחרי  ž)על  172, עמ' 1995רייסן -הדוגמאות שהובאו לעיל תואמות ברובן את מה שכתב ון  61

 .10הערה  433, עמ' 2010ראו גם: ארנולד  בראש מילה בדמשק בדורות שעברו(. ğ)על העדפת הגיית  175עמ' 
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 hהעיצור  3.1.2.3

מפגין חולשה ניכרת בהגייה. הדבר בא לידי ביטוי בפרט ,  h*עיצור זה, המשקף את ההגה ההיסטורי  

:4.3.6.3( ובכינויי הרמז )ראו סעיף 4.3.6.2בכינויים החבורים )ראו סעיף   62( הפותחים בו

*ʾəsm-a hnīke>ʾəsm-a (h)nīke  ֵ(, אינפ' כ"הם' )ם שלה שָ 'הש*bi-hadāk>bə-(h)dāk  'ההוא'

'ישנם החלּבים  fī ḥalabi-yye (h)dōle(, אינפ' י''ואלה' ) w-hadōl>w-(h)dōl* ,(2×אינפ' י"ב)

'ברח לשם'   nīk(h)*harab hnīk>harab 63,(אינפ' כ"ד)'אלה'  dōl(h)dōl>a*h (,אינפ' י"טהללו' )

  64.(אינפ' כ"ד'והן' ) nnenə(h)-nnen>wəh-*w, (אינפ' י"ב)

  ˀהעיצור  3.1.2.4

 *65i -abrˀi>-qabrלעיל(: 3.1.1)ראו גם סעיף  *q היסטוריהצור עיצור זה משקף בלי"ד את העי

  66(.אינפ' א') (', אזכרה'קריאה )ליטורגית *rāyeˀ>tunaʾqirā( אינפ' י"ג' )יבר  'ק

  .3.1.5.1ראו סעיף  ˀʿ/ʿˀ>ʿʿ*על 

 

62  h  קלושה בדוגמאות להלן סומנה(h) על נשילת .a  ג. ראו: 3.2.2.3בהברה הפותחת את כינויי הרמז ראו סעיף

ב. 13§ 104, עמ' 1991; מצב דומה אצל יהודי חלּב, ראו: נבו 3e§ 8, עמ' 1965; גרוצפלד 75, עמ' 1960קנטינו 

'פרי' )אינפ' ה', וראו:  kyeākie>fā>*ftunkihaā*fה בלכ"ד לשינוי בהגיית המילה הביא hחולשה זו של 

, תוך ציון מוזרותה של המילה; ברגשטרסר 267, עמ'  1961[; פרגוסון  fruit]בערך:    98, עמ'  1964סטוואסר ועאני  

 (.32-31שו'  39, עמ' 1924

 .lōhadאח"כ אומר   63

 . nnenəhמיד אח"כ אומר   64

 ˀ-*ʾחלה התלכדות  313, עמ' 1958. לפי גרבל 69, עמ' 1960; קנטינו 81א, עמ' 1938; קנטינו 4, עמ' 1964קאוול   65

, שני שלישים מן הדוברים )כולל 191, 188, עמ' 1998(. לפי דאהר 15-11בשלב השלישי להתפתחות הלהג )מאות 

 . 227, עמ' 1961ראו גם: פרגוסון  .ˀ-בעלי השכלה גבוהה( השתמשו ב

. <ə*iתנועת עזר ולא  ə, אך היא מזהה את 5.3.1§ 332, עמ' 1958. דוגמה זהה ראו: גרבל לעיל 48השוו להערה   66

הנתון נמסר לי בידי מר יונתן רייך, תלמידו של . ˀ-דמשקאי מוסלמי טען שהוא משתמש רק בהגייה הלהגית, ב

סיטת היידלברג שבגרמניה. מר רייך שאב את המידע מתלמידו, מוסלמי בשנות פרופ' ורנר ארנולד מאוניבר

בדמשק, החי בגרמניה מזה כשנתיים וחצי. את הנתונים שלח לי מר  מידאן-אלהחמישים לחייו, יליד שכונת 

. אני מודה מאוד למר רייך ולאינפורמנט שלו על סיועם הנדיב. פרטים 2017באוגוסט  16רייך במכתב מתאריך 

'יכול' )אינפ' כ"ב; אינפ' ו'(, אך  q>ġ :*qadrān>ġaḍṛān*קיים גם  .שהתקבלו במסגרת זו סומנו כך: )י. רייך(

'אתה  təqder>*təxder>təġder*שאחריה )לדוגמה  d-בהידמות ל q>[x]*מתוך  ġ-ייתכן שבשורש זה נוצרה ה

, 1915; ברגשטרסר  9, עמ'  1925דרייבר    ראו:  qdr≈√ġdr√על    .196, עמ'  1960 בראפמאןיכול' )אינפ' כ"ב(, וראו:  

, 2012(; עבד אלרחים  to be able)בערך:    1, עמ' 1964ועאני  סטוואסר   ;ġdr√ -: בדמשק  LVIIומפה   95§  48עמ'  

II 'קמעא של -ראו גם אמירתו המשונה י )בנוגע ליהודי חלּב(.4.6§ 25, עמ' 1991נבו (; ِغِدر)בערך:  1677, עמ

ומפה   1.3.1.1§,  2019קליינברגר  -. בלהגי הגליל ראו: בהנשטדט וגבע)סוף(  5.1.2.2.1.2.2.1§  79עמ'  ,  1987ג'אסם  

בקורפוס שלי קיים גם . 2פס'  2.1.1.1§, א2011ארץ־ישראלי ראו, למשל: ווידיך -מחוץ למרחב הסורי. 61

*√qdr>√ˀdr: mā b-əˀder ʾamroˀ '(.'איני יכול לעבור' )אינפ' י"ט; אינפ' ד 
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 ʾהעיצור  3.1.2.5

במילים השאולות מן השפה  , אשר נשתמר בעיקרʾ*עיצור זה משקף בלי"ד את העיצור ההיסטורי 

 yye-iʾ>fidātunyya-iʾ*fidā(, אינפ' י"ט' )יםוודאמ' akkaduʾtəy>naakkadūʾ*yata 67:הספרותית

 .(אינפ' ו') 'פוגעים בנו' na-zūʾəna>y-ūdʾ*yu(, )אינפ' כ"ה'לוחמים' 

 (,אינפ' י"ט)'חכמים'  *zkiaáʾ>uʾkiyādaʾ, במיוחד בסוף מילה: *ʾבמקרים רבים נעלמה 

hrabaá>kʾ*kahrabā  '(, אינפ' ו')'חשמלsaá>munāʾ*mas ( 'אינפ' ד''ערב ,)raá>waāʾ*war 

 (. אינפ' י"ב'מאחורי' )

 na-bə́arāyˀna>-iibʾāra*q 68(;אינפ' ב') *y :yfeāṭ>tunāʾifaṭ תנועה-לחצי *ʾהופכת  *-iāʾ-ברצף 

 (. אינפ' ו''קרובינו' )

 ʾ:69כאשר בתחילת המילה אמורה להיות תנועה )גם תנועת עזר(, לרוב מצטרפת לפניה 

təxə́ʾxt>əʾ>unuxtʾ* ( 'אינפ' כ"ה'אחות,) leīargʾ ( 'אינפ' ו'; אינפ' כ"ב'נרגילה ,)

džawwazəʾ( 'ג'מיל, בעל עסק לצורפות ג'אג'אתידברי אבו ] 33:02 , דקה15 'אינט'התחתן.)] 

 עיצורים במילים שאולות 3.1.2.6 

 מלבד עיצורים אלה קיימים בלי"ד, כמו גם בלכ"ד, עיצורים נוספים, המופיעים במילים שאולות:

 pהעיצור  א 3.1.2.6

שאולות משפות עיצור זה, שאין לו מקבילה במערכת ההיסטורית של הערבית, נמצא בלי"ד במילים  

 preparatwār(, אינפ' י"ט( )passportדרכונים' )מצרפתית: ' āt-paspōr70מעברית:  אירופאיות או

'פרשת  pərāšā ,(אינפ' ו') ( préparatoire')כיתה( מכינה )שלב לימוד שלפני כיתה א(' )מצרפתית: 

במקום   bעם זאת, היו מקרים שבהם הגו הדוברים    יחד. (2×אינפ' כ"הה( )שָ ָר ּפָ )השבוע(' )מעברית: 

 

, (אינפ' ג''הוא שואל שאלה' )  ʾ  :ālʾal suʾs-əbנשמר העיצור ההיסטורי    ן, שבה'שא"ל'  *√sʾlמילים מן    נוסף על  67

masʾūl    ,)'אינפ' ז( 'אחראי'yəsʾalu  )2.1.1§,  2011; לנטין  28§  34, עמ'  1965ראו: גרוצפלד  .  'שואלים' )אינפ' י"ב 

 . 3 'פס

 tā-ilʾāile/ʿʾāʿ[(, וכך:ד"ר נסים חאצבאני]דברי  58:18, דקה 15 'י"ב; אינט)אינפ' י'; אינפ'  ifeāʾṭ-ṭəאך   68

 'פרס' )אינפ' כ"ה(. žāʾize(, 2×'משפחה/משפחות' )אינפ' ט"ז; אינפ' י"ח; אינפ' י"ב

 )בהתייחס להגייה עיראקית של ערבית ספרותית(. 22, עמ' 1970אלעאני   69

; bazbort: 2.1.4.1§ 12, עמ' 1977; אמברוס ṭorḅaẓaḅ: 265, עמ' 1961' ב'(. פרגוסון )אינפ tā-rōspābאך   70

 .āt-ר'  pāspōr, baẓbōr, baẓabōrṭ, baẓborṭ: 32, עמ' 2010סלאמה ולנטין 
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p:71, ולפעמים אף באותה המילה pārōxet  לצדbārōxet ( 'אינפ' ו''פרוכת,)72 ḥpēsa73  לצדḥbēsa 

במקרה בודד  74שהובאה לעיל.  rāšāəp( לצד  אינפ' י"ט)  ''פרשת )השבוע(  rāšāəb(,  2×אינפ' ב''פסח' )

  (.אינפ' כ"ד')קטנוע( וספה' ) m:75 *vespa>vēsma-ב pהומר ההגה 

  čהעיצור  ב 3.1.2.6

 במילהשאף הוא אינו קיים במערכת ההיסטורית של הערבית, מופיע בלי"ד , čהעיצור המחוכך 

korāča  :תיק לטלית' )מספרדית'coracha  תיק עור המשמש לנשיאת טבק, קקאו או מוצרים'

במקרים אחרים  76.(אינפ' ו'; אינפ' ב'; אינפ' י"ז( )corachaמילון ספרדי,  , ראו:שונים מאמריקה'

 (.אינפ' י"ב( )čanta'מזוודות' )מטורקית:  šanāti(, אינפ' י'( )čayטורקית: 'תה' )מ š :šāy-הומר ב

 vהעיצור  ג 3.1.2.6

'עניבות'  grāvāt-ātמעברית:  בלי"ד מופיע עיצור זה במילים שאולות משפות אירופאיות או

,אינפ' כ"א( )cravate)מצרפתית:  )77  nōzyətalv78  ( 'אינפ' ח''טלוויזיה,) ybārex-va  'ויברך'

 . (אינפ' ד'ה( )וָ צְ 'מצווה' )מעברית: מ   məṣvā(, אינפ' י"ב( )ְךר  בָ יְ )מעברית: וַ 

 

 .1הערה  1§ 1, עמ' 1965גרוצפלד   71

 .להלן 935. ראו גם הערה 29, עמ' 1991בפי יהודי חלּב ראו: נבו  xetōrāb-xetōrāpחילופי   72

 א.4.9.1§ 29, עמ' 1991יהודי חלּב, ראו: נבו  בפיוכך   73

 b/pחילופי . 117, עמ' 1956. ראו גם: קנטינו 29, עמ' 1991גם אצל יהודי חלּב, ראו: נבו  āšārəb-āšārəpחילופי   74

 .36ב, עמ' 2002יהודי מצרים, ראו: רוזנבאום במילים עבריות וזרות קיימים גם בפי 

 .(צרפתית) <pendatifمانطاطيف (: مانطاطيف)בערך  2169, עמ' III, 2012על חילוף כזה בלכ"ד ראו: עבד אלרחים   75

 , עמ'1980, המציג שימושים של הגה זה באזור חלּב או בלהגים כפריים; סאבוני 4, עמ' 1964ראו: קאוול   76

אינו מזכיר את  4.9.3§ 30, עמ' 1991נבו . čמביא רשימה של כמאה מילים מחלּב שבהן מופיע העיצור  207-205

בלי"ד במילה זו בלבד, בעוד שבלהג  čהופעת  בלהג של יהודי חלּב. čבין סוגי המילים שבהם יש  korāčaהמילה 

 להגים אלה. יהודי חלּב היא נפוצה יותר, יכולה להוות קו תוחם נוסף בין שני

77  ttaégarav(<מאיטלקית:  gravatta,  ;)אינפ' כ"ג  āt-tāvāgr  (  :מצרפתיתcravateאינפ' כ"א ,)  ;grāve   ;אינפ' כ"ב(

 ,grāve(:tie)בערך:    242, עמ'  1964; סטוואסר ועאני  krāv-ātר'    krāve:  77, עמ'  1953אינפ' ו'(. קנטינו והלבאוי  

grāfe, grāvāt  ; (:ْكراِفة)בערך:  419, עמ' 1978אלמעצראני וסגל grāfe;  2012אלרחים עבד ,III '1993, עמ :

; אצל יהודי cravate من الفرنسية" كرافات" وبعضهم يقول . cravattaمن اإليطالية . رابط العنق عند الرجال: ْكراِفتَّة

בניגוד למוסלמים בירושלים שהגו  (,)באיטלקית cravátta( מן āt-)והריבוי:  karavāt(t)aירושלים: 

gravaṭṭa/grafaṭṭa  אוgravát  מןcravátte  בערכו(. 259עמ' , 20.5.5§ 75עמ' , 2000)בצרפתית(, ראו: פיאמנטה( 

ראו  .cravatכלקוח מן האיטלקית  84בהערה  וזיהויו, 4.9.2§ 30, עמ' 1991, ראו: נבו krāvāto :אצל יהודי חלּב

'עניבה', דבר  krāve~krawātaבמילים שאולות, ובהן המילה  v~wמתאר חילופי ה, 116עמ'  1956גם: קנטינו 

  שלא מצאתי לו תימוכין בפי האינפורמנטים שלי.

 . nōzyəlvən~tōzyəlfət: 2.1.4.2§ 12, עמ' 1977)אינפ' י"ח(. אמברוס  nōlfizyətאך יש גם   78
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 gהעיצור  ד 3.1.2.6

 gōyדוגמת  79עיצור זה מופיע בלי"ד במילים שאולות מעברית או משפות אירופאיות ומטורקית,

'שני פראנקים'  ēn-frang(, אינפ' ב''גמרא' ) ārāməg(, אינפ' י"ט) (גֺוי  80מוסלמי' )מעברית:'גוי, 

; אינפ' י"ד( )manga'אפרסמון' )מספרדית:  manga 81(,אינפ' ב'; 2×אינפ' כ"א( )franc)מצרפתית: 

)מאנגלית:  gleən(, אינפ' כ"א)  83(onçgar'המלצרים' )מצרפתית:  iyye-ōnṣgar-lə  82(,אינפ' כ"ח

nickel'(, אינפ' י')  84( 'פרוטה, מטבע קטןzangīn  'ת: טורקי)מ'עשירzengin( )אינפ' ; אינפ' כ"ג

,; אינפ' ל"א5×ל' )85  leīargʾ ( 'העיצור מופיע גם במילים מן אינפ' ו'; אינפ' כ"ב'נרגילה .)

 

במילה שאולה  g. לעיתים במקום 4, עמ' 1964וקאוול  117, עמ' 1969בהתאם למה שגם הראו פרגוסון,   79

הערה  13, עמ' 1977. אמברוס 2הערה  1§, 1965'ספגטי' )אינפ' כ"ד(, וראו: גרוצפלד  k :ttiəkāsbə-משתמשים ב

 . k-כניגוד פונולוגי ל gמציג זוגות מינימליים שמעמידים את  3

ללכ"ד, משום שהשפעת  gאינו מונה את העברית בין השפות הזרות, שהחדירו את ההגה  1969ברור שפרגוסון   80

בלשון   g-במפורש את העברית כמקור לאינו מציג    4.9.4§  31-30, עמ'  1991אך גם נבו  קיימת רק בלי"ד, העברית  

  יהודי חלּב.

( franc)בערך:  97, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 4.25, 4.22§§ 119, עמ' 1969)בערכו(; פרגוסון,  605ברתלמי, עמ'   81

 . frang-ו frankמביאים את שתי הצורות: 

.  mangga>הודית: manga( בציון האטימולוגיה: מספרדית مانگا )בערך:  2169, עמ' III, 2012עבד אלרחים   82

  .māṅṅaבפורטוגזית, אליה הגיעה, ככל הנראה, ממליאלאם:  mangoמקור המילה האנגלית 

 258, עמ' 1964. סטוואסר ועאני nīṣagar-ו tā-nōṣrgaמביא את צורת הריבוי  4.11§ 118, עמ' 1969פרגוסון   83

  .iyye-nōṣgar-ו nīṣgara הןי ( צורות הריבוwaiter)בערך: 

: ما صغر من النقود املصنوعة من "النكل".  ِنْكِلة:  2495, עמ'  III,  2012; עבד אלרחים  nikla:  885, עמ'  1986בדוי והינדס    84
 ראו: מצא  ك  במילים זרות בערבית הסורית באמצעות  gעל האפשרות לציין את הצליל    .ضآلة القيمة  تضرب مثالً يف

 . (2א)3.7.7§ 116, עמ' 2016; מצא הפניות שם(ה)ובכללה  33בעמ'  197והערה ()ב( 3)2.6.2§ 34עמ'  א,2015

הייתה  nīzangאינפ' ו' מציין שלצד הצורה  .בסופּה n-ב שהמילה נהגיתבפניי שני הדוברים האחרונים הדגישו   85

בסופּה(, ראו:  l-)ב zangīlבספרות המקצועית רווחת הצורה  , אשר בה השתמשו המבוגרים.zangīlגם הצורה 

, נמצאת n-, הצורה היחידה המסתיימת בzangīn)ולפיו    12, מפה  I,  2000; בהנשטדט  207,  136, עמ'  1964קאוול  

ערב ובשלושה כפרים מצפון לדמשק(; טורקיה במזרח, בסביבות חבל אלכסנדרטה שבמ-בקרבת גבול סוריה

 ; zangīl~zangīn(: َزْنِكيل)בערך:    242, עמ'  1978(; אלמעצראני וסגל  rich)בערך:    193  ', עמ1964סטוואסר ועאני  

)תוך ציון המקור  َزْنِكْيل: 1127, עמ' II, 2012; עבד אלרחים 4.22§ 119, עמ' 1969; פרגוסון, 153, עמ' 2009לנטין 

, zngn)בשורש:  211, עמ' 2000פיאמנטה ראו גם:  ;(زنكني, והוספת הערה שבלהג העיראקי אומרים תורכיה

, ובריבוי: zangīn(: نگنز)בשורש:  321ברתלמי, עמ' (; zanāgīn, צורת הרבים היא zangīlצורת היחיד היא 

zangīn-īn, zangīn-āt 3.1ו§ 45, עמ' 2011. מנצור: zangīn  'רzangin-īn.  יחד עם זאת, מסר לי פרופ' ז' לנטין

בפי יהודי חלּב: . בסופּה( רווחת מאוד בדמשק, ואינה "יהודית" דווקא n-)ב zangīn( שהצורה 6/5/2017)

zangīn בפי יהודייה מביירות:  א.4.9.4§ 30, עמ' 1991, ראו: נבוzangīle גלוסשניידר -'עשירה', ראו: יששכר

 .320, עמ' 1958במילים שאולות מטורקית ראו: גרבל  n>l*על  .56והערה  5מש'  26, עמ' 2004
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rgd√>ḍrk√* :'86'ר.ו.ץ rgōd ( '!אינפ' כ"א'רוץ) ,ragadna ( 'אינפ' כ"ג'רצנו).  על*q>g  ראו לעיל

  .3.1.1סעיף 

 š, ž (ğ), s, zהעיצורים  ה 3.1.2.6

. יש המדמים באופנים שוניםבלהגים  מטופלים  עיצורים אלה, בבואם בסמיכות מקום במילה אחת,  

בלי"ד יכולים עיצורים אלה לבוא באותה המילה  87אותם זה לזה ויש המבדילים אותם זה מזה.

 sārž(,  אינפ' י'עמון' )'פ  arasžאך גם בלי להיבדל זה מזה:   88מבלי להידמות זה לזה בבסיס החיתוך,

 ğēš, (אינפ' כ"ג; אינפ' ה'; אינפ' ו''גזר' ) ğazar(; אינפ' ב''חלקים' ) ʾažzāʾ(, אינפ' כ"ב'פעמונים' )

 ʾažnās(, אינפ' כ"ג'ארנקים' ) žazādīn(, אינפ' כ"ב')ערוץ( אלג'זירה' ) žazīre(, אינפ' ח''צבא' )

(, אינפ' ט"ו'אגוז קוקוס' ) dənəžōzet h(, אינפ' א'; אינפ' כ"ג'תרנגולות' ) žāž(, אינפ' כ"ג'סוגים' )

ek-žōz xālt89  ( 'אינפ' ה'; אינפ' ט"ז'הבעל של דודתך ,)žēš ( 'אינפ' ה'; אינפ' כ"ב'צבא,) 

won-ūawzži-b90  ( 'יוצאת דופן המילהאינפ' ד''מחתנים אותם .) sažra91  ('אינפ' כ"ב; אינפ' ו) ,

 . ž-מ š*נועד לבדל  š>s*אשר בה 

 

 , אך בניגוד לדברי אסקוף, מעתק128, עמ' 2009ג; אסקוף 4.13.2§ 41, עמ' 1991יהודי חלּב, ראו: נבו  בפיוכך   86

*√rkḍ>√rgd .הפניית  293ברתלמי, עמ'  ראו: קיים גם בלי"ד(√rkd ל-√rgd  'סטוואסר ועאני 294בעמ ;)

: 3.1.3§ 29, עמ' 1977; אמברוס rakad: 65, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי rakad(: to run)בערך:  197, עמ' 1964

rakd על תפוצת .√rkd/√rgd  2000ראו: בהנשטדט ,I ולפיו בדמשק קיים 14, מפה ,√rkd  ואילו מקבילו נמצא

בהיותה צמודה  gנהגית  k*( מביא רק דוגמאות שבהן d)3§ 1969רגוסון ולאטקיה. פ בצפון סוריה, באזור חלּב

, כפי שרואים בשתי d-גם כאשר אינה צמודה ל  gנהגית    k*-, שבו הrkd√*-לעיצור קולי, ומעניין שאינו מתייחס ל

ינפ' 'בנק' ]א bang)ובמילה  nəgla-ו franga ,frangהדוגמאות שלהלן. עוד ראוי לציין שגם במילים השאולות 

 . k>g*]בערכו[( נהגית  64כ"ה; אינפ' י"ג[, וראו: ברתלמי, עמ' 

 . 12.1.2.4§ 246-247, עמ' 2001ראו, למשל: פישר ויסטרו   87

 .6 'פס 2.1.4§, 2011בניגוד למה שמתאר לנטין   88

)ומשתמע ממנה שזוהי תופעה מאוחרת(.   327, עמ'  1958גרבל  , ראו למשל:  (زوج)> žōzעל שיכול האותיות במילה    89

. יש לציין (جوز)בערך:  103, עמ' 2006א; בלאו 13§ 35, עמ' 1979בלאו ראו: תופעה קדומה בערבית, על היותה 

 . 950'מזוזה' ראו הערה  HBāzžūə>mHBāzūzə*m'אשת איש'. על  zeōzשאינפ' י"ט אמר שבעבר נהגו לומר 

 . 3.1.4.1ומצבים דומים ראו סעיף  won-ūawzži-won>b-ūwwzaži-*bעל   90

ברתלמי, ; araž~sašažara(: tree)בערך:  247, עמ' 1964; סטוואסר ועאני aražaš: 445, מפה I, 2000בהנשטדט   91

; עבד אלרחים sažaṛa: 57, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי -sažret, ובסמיכות: sažara: (سجر)בשורש:  335עמ' 

2012 ,II 'ייער',  َشجَّر – 1292, עמ' , שםَشَجرة, שיבוש של سْجرة, ביחיד: شَجر(: שיבוש של َسَجر)בערך:  1168, עמ'

,  šažar(a)( 6668)ערך:  515, עמ' 2012אליחי  .šağara(: شجر)בשורש:  455, עמ' 1974; ווהר 'גינה, עצים' َشَجرِيّة

,  1.3.3.1§, 2019קליינברגר -; בהנשטדט וגבע-šažret-~sažret, בסמיכות: sažar(a)ובאזורים מסוימים הוגים: 

 , המראה לגבי להג יהודי חלּב הן את הבידול שחל 4.14§ 42, עמ' 1991; נבו 63, עמ' 1960והשוו: קנטינו 
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  נחציות 3.1.3

 התפשטות הנחציות 3.1.3.1

xהנחציות )מסומנת בעבודה זו באמצעות ' '( קיימת בלי"ד גם בעיצורים שאינם נחציים במערכת ̣

אנו מוצאים עיצורים  ̣̱ d-ו ṣ, ḍ, ṭההיסטורית. לכן, מלבד ארבעת העיצורים הנחציים ההיסטוריים 

נחצי)ים( לעיצור נחצי -נחציים נוספים. לרוב הנחציות היא תוצאה של הידמות של עיצור)ים( בלתי

  92היסטורי שקיים במילה. הידמות זו יכולה להתפשט בכיוונים שונים:

(, אינפ' י"ב'פלסטינים' ) falasṭīni-yye>falaṣṭīni-yye*: מסוף המילה לעבר תחילתה

*baṭal>ḅaṭal ( 'אינפ' כ"ה'גיבור ,)*laqṭa>ḷaˀṭa ( '"אינפ' ו''"מציאה,)*√bsṭ>√ḅṣṭ: 

naṭaṣaḅṃəna>ṭinbasaʾ*93   '(אינפ' כ"ה)'נהנינו ,aṭṣaḅ>tunaṭ*bas ( 'אינפ' ב''דוכן ,)HBṭīḷḷša94 

יט'שליט' )מעברית:   (.אינפ' ו') bi-wasaṭ>ḅ-ẉaṣaṭ*(, אינפ' כ"א'חולצה' ) ˀaṃīṣ (,אינפ' י"ט( )ַשל 

 *̣̱ uḷḷaḍallu>d  (,אינפ' כ"ב;  אינפ' כ"ח'נעליים' ) ṭīḅāḅaṣt>ībāabṣ*95  :מתחילת המילה לעבר סופה

 (,אינפ' כ"ד' ))ש"פ( צמד-אל 'עבד *ḍaṃaṣ-ṣəbd aʿamad>ṣ-ṣəbd aʿ (,אינפ' כ"ה'נותרו' )

iḷḷaṣnəalli>ṣ*nu96  ( 'אינפ' א''מתפללים ,)HBtōtiyēḷḷaṭ>HBtōtiyēallṭ* ( 'אינפ' י''טליתות,) 

eḷḷaḍmə-alle>lḍmə-l ( 'סוכות )(. אינפ' ו'; אינפ' ט"ז')חג 

וכו'(   13,  12(. במספרי העשרת השנייה )2×אינפ' ו';  אינפ' כ"ב'דלי' ) ḷ)ə(ṭaṣl>ṭ*sa97  :בשני הכיוונים

ההיסטורית שהייתה חלק מן  r-)ואולי גם ה -šə(ʿa(שבסיומת  ʿ-השפיעה, כנראה, האחוריות של ה

 

ראו: גרבל  šž>sž*. על שלב התפתחותו המאוחר של הבידול š>s*מקרים נוספים בהם הן ב šažar>sažar*-ב

 .: אינפ' ו'; אינפ' ג'šaž(a)ra. יש לציין שקיימת גם הגיית 327, עמ' 1958

 1995; דיוויס 2008; אלח'טיב 90עמ'  1987על שאלת הסימטריה של כיוון התפשטות הנחציות ראו: ג'אסם   92

. על הקושי לנסח כללים ברורים בעניין התפשטות הנחציות בלכ"ד ראו: אמברוס 1999ותגובתה של ווטסון 

 .566, עמ' 1954. על הנחציות באופן כללי בלכ"ד ראו: פרגוסון 2.1.5§ 14-13, עמ' 1977

 .ṭnbasa(: to have a good time)בערך:  243 ', עמ1964סטוואסר ועאני   93

ṭīוהשוו לצורה   94 ̱̣ḷạḷạš  .25f§ 484, עמ' 1995אצל דיוויס  ̣̱

ר'  ṭāabbṣ(: shoe)בערך:  208, עמ' 1964; סטוואסר ועאני ṭībāabṣר'  ṭābbəṣ: 102, עמ' 1953קנטינו והלבאוי   95

ṣababīṭ 242, 200, עמ' 1961; פרגוסון :ṣaḅḅāṭ  'רṣaḅaḅīṭ. 

 .l-(, לא מסמן נחציות בصلي)בשורש:  443אך ברתלמי, עמ'   96

 . 4§ 9, עמ' 1965 וגרוצפלד 61, עמ' 1953דוגמה זהה אצל קנטינו והלבאוי   97
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שלפניה והפכה אותה לנחצית, וזו בתורה השפיעה על עיצורים שלפניה והפכה גם  t-המילה( על ה

 98(.אינפ' ב') +š)ə(ʿaṭṣəxam)š>ə(ʿstaəšr>*xamʿ*xmstאותם לנחציים: 

 ỵỵaṃ99לעיתים הנחציות היא ברמה הלקסיקלית, ואז מתגלה נחציות בעיקר בעיצורים הצוללים: 

 aḅāḅ(, אינפ' י"ב'אללה' ) ạḷḷạʾ100(, אינפ' ל'; אינפ' ו'; 2×אינפ' ט'; אינפ' י"ב; אינפ' ט"ו'מים' )

 (,אינפ' ו''גדולים' ) kḅāṛ(, אינפ' כ"ה'אוטובוס' ) ḅāṣ(, אינפ' ה'; אינפ' כ"ו; אינפ' כ"ח'אבא' )

ṛāṇ-ṇə101 ( 'אינפ' י"ב'האש  ,)aṃāṃ  ( 'אינפ' כ"ח;  אינפ' י"ח'אימא  ,)ó-ḅḅaṛ-la  ( 'אינפ' ב''לאלוהיו; 

  102(.אינפ' י"ב

ḷ 103במעמד פונמי קיימת בנוגדה המוכרת a-l-láˀ≠aḷḷáʾ (.אינפ' כ"ט)אמר לה' -'אללה 

*r>ṛ    אותר במקרים רבים שבהם לפני*r    או לאחריה תנועתa/ā  ,  ,בתנאי ובצמוד לעיצורים נחציים

 aṛṛma(, אינפ' ו''מלמול' ) a ṭṛxa (,אינפ' ו''אירע' ) *ṛāṣār>ṣ  104שאין בסביבתה תנועה קדמית:

(, אינפ' כ"ב' )'בנהר  ṛaháṇ-ṇə-b>nahr-nə-*b105 (,אינפ' ט''גררו אותו' ) ū́ṛṛža(, אינפ' ח''פעם' )

o-ḅḅaṛ ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' י"ב'אלוהיו ;)ṛkbāə-l ( 'אינפ' ו'; אינפ' י"ב'הגדולים ,)ṛġāẓə  'קטנים'

 

. 5.1§ 121, עמ' 1961; פרגוסון 318, עמ' 1958; גרבל 67e§ 69, עמ' 1965; גרוצפלד 170, עמ' 1964ראו: קאוול   98

 ד.4.3.4.1דוגמאות ליתר המספרים בסדרה זו ראו להלן, סעיף 

 . ayyeṃ: 455, מפה I, 2000בהנשטדט   99

; 228, עמ' 1961(; פרגוסון 447-448)בפרט עמ'  1956בערבית בכלל ובלכ"ד ראו: פרגוסון  ḷעל ערכה הפונמי של   100

. על היעדר ערך פונמי 57ב, עמ' 2004קליינברגר -; גבע26והערה  1.1.8§ 65, עמ' 2000יונג -; דה6 'פס 2011בקלה 

 .117, עמ' 1956; קנטינו 13, עמ' 1953: קנטינו והלבאוי בלכ"ד ראו ḷשל 

, ובפרט מה שכתב בעמ' 25§ 131, עמ' 2009על הנחציות במילה זו ובמילים דומות בלהג של דמשק ראו: לנטין   101

'נהר', וזאת בניגוד למה  rənahעל הנחציות הרבה יותר של מילה זו בפי נוצרים ויהודי)ם( לעומת המילה  132

 צל המוסלמים.שמצא א

 .3.4.5על הטעמת מילה זו בדקלום שירה ראו סעיף   102

 לעיל. 100ראו הערה   103

 228, 154, עמ' 1961; פרגוסון 7 'פס 2011; בקלה 9.5.2§ 204, עמ' 2007; אסמאעיל 3c§ 7, עמ' 1965גרוצפלד   104

; קנטינו 14, עמ' 1977אמברוס  בכל מקום )וראו: [ṛ]בלכ"ד. בעבודה זו לא סומנה  ṛממעיט בערכה הפונמי של 

 (.13, עמ' 1953והלבאוי 

. לפי ממצאיו יש נטייה להגייה 24§ 131 עמ' ,2009לנטין על הנחציות במילה זו בפסיפס הלשוני של דמשק ראו:   105

 (לקראת הסוף)  25§  132  נחצית, בפרט בקרב נשים ובין המוסלמים, אולם קשה לקבוע מסמרות בעניין. שם, עמ'

. סטוואסר נחציותהגוָה במוסלמים ואילו היהודים ללא נחציות, הנוצרים ו'יום' הגו ה nhār טוען שאת המילה

. מפי אחד 3c :ṛānh§ 7, עמ' 1965; גרוצפלד ṛāhṇəaww ḍ(: daylight)בערך:  61, עמ' 1964ועאני 

במילה  aə<ור' )אינפ' כ"ט(. על 'בשעות הא ṛāhṇ-ṇə-bהאינפורמנטים שלי שמעתי את המילה בהגייה נחצית: 

ṛaháṇ-ṇə-b  ב.3.2.1.4ובמצבים אלה ראו סעיף 
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 .(אינפ' ו'; אינפ' כ"ב)'יכול'  nāṛḍa*qadrān>ġ (,אינפ' כ"ב'קצה לשוני' ) i-lsānə ṣāṛ106, (אינפ' ט')

יכולה להתפשט גם לעיצורים האחרים במילה, בהתאם למה  r*כפי שרואים, הגייה נחצית של 

 שתואר לעיל.

 איבוד נחציות  3.1.3.2

 *ʾasdiqāʾ>ʾdiqāṣaʾ(, אינפ' כ"ד)'אמת'  *dqṣ√*:107 ˀədə́idq>sṣאיבוד נחציות יש במילים מן 

,אינפ' ב')'חברים'  )108  o-ˀsaddhu>-qaddiṣ*109  ( '!אינפ' ו''האמן לו ,) :ובשורשים אחרים

arīx>srīxṣ*110 ( 'אינפ' י"ב'צווחות ,)>rkdḍ*√rk  (ד 3.1.2.6)ראו דוגמאות לעיל, סעיף. 

 ְךש  המ   3.1.4

 111:בלי"ד כל עיצור יכול להופיע בהגייה ממושכת. הכוונה היא שמשך הגייתו ארוך משל עיצור פשוט

aluˀˀtnaə ( 'אינפ' ו''עברו ממקום למקום ,)elʿʿyša ')(,אינפ' י"ח) 'מדליק )אש, מכשיר חשמלי 

l-ḥažž ( ')(אינפ' ט''העלייה לרגל )של המוסלמים. 

  הצטמצמות צרור 3.1.4.1

מצטמצם הצרור, ושני העיצורים הראשונים ניהגים בו  BCACACמקרים שבהם נוצר צרור מסוג ב

 הדבר קורה הן בתוך מילה, הן במפגש מורפמי והן במפגש לקסיקלי: 112כאילו הם עיצור בודד.

 

 (.رأص)בשורש:  264'ראש' ראו: ברתלמי, עמ'  ṣāṛs>ā*rעל   106

)בשורש:  433-434אך ראו: ברתלמי, עמ'  ג.4.2§ 20, עמ' 1991השוו: נבו . 6.1.1.3§ 112, עמ' 1977אמברוס   107

: 81, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי sadīq ,zdīq, לצד צורות ללא נחציות: ṣ :ṣaḍīq!(, המביא צורות עם صضق

ṣaddaˀ .'האמין' 

 diqāʾṣaʾ: 2 'פס 2.1.1§, 2011; לנטין aasdiqʾ(: friend)בערך:  98, עמ' 1964סטוואסר ועאני   108

יחיד, ראו: פישר ויסטרו  IIIלציון כינוי הגוף החבור לציון גוף  -huבשחזורים המורפולוגיים השתמשתי בסימן   109

 .2.3§ 471, עמ' 1957; פרגוסון 6.1.2§ 71, עמ' 2001

 502, עמ' 2012; אליחי xīrṣx, āṛṣ(: to scream)בערך:  21, עמ' arxaṣ(: cry)בערך:  57סטוואסר ועאני עמ'   110

, אם כי אינו נותן את הצורה 340בעמ'  srx√-ל ṣrx√)הפניית  429, אך ראו: ברתלמי, עמ' ṣarax(: 6498: )ערך

srīx  (:  صرخ  )בשורש:  511, עמ'  1974; ווהר  (صرخ/سرخבשורש:  )  407, עמ'  1986(; בדוי והינדסṣurāx, ṣarīx נשילת .

*a  מן הצורה המשוערת*ṣarīx יכולה להצביע על תהליך דיאכרוני ,*ṣarīx>*sarīx>srīx שכן נשילה שכזו ,

 .(א3.2.2.3מתרחשת כאשר העיצור בתחילת המילה אינו אחורי )ראו סעיף 

, 1970; אלעאני 2.3.3.2§ 36-37, עמ' 2013אמברכי ; 222-226, עמ' 2008בהקשר זה ראו לאופר על המושג 'משך'   111

  .77-75עמ' 

, 1957(; פרגוסון  BCəACAC)המציג מצבים נדירים של    8d§  15, עמ'  1965; גרוצפלד  6§  339, עמ'  2007טסון  ווראו:    112

, עמ' 2017; שחמון ופאוסט 24, עמ' 1964; קאוול 18, עמ' 1925דרייבר ; 2.1.3§ 11, עמ' 1977אמברוס ; 464עמ' 

לבין   -VCC.CV-מציין שעל אף הצטמצמות הצרור, עדיין נשמר הבדל כמותי בין    150, עמ'  2003  קיפרסקי  .381
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'אנו מלבישים אותו'  pso]áo>[nl-hu>nlabbs-u*nulabbisדוגמאות לצמצום צרור בתוך מילה: 

אינפ' ; אינפ' ח'; 2×אינפ' ד'; אינפ' כ"ב'מנקים' ) fuṭáynfu>[ḍḍ>ynanaūifd ̱̣d ̱̣*yuna[(, אינפ' ב')

 áyʾ[>addsuˀy>naū*yuqaddis[tsu,  (אינפ' כ"ד'מתים' )  īn>mayyt-*mayyit-]<nīmaytīn[(,  כ"ה

 ,(אינפ' י'' )'בואֹו žayyit+o>žayyt-o>[žáyto]*(, אינפ' י"ח'מקדשים' )

n]tēēn>[mar->marrtiayn-marrat* ( 'אינפ' ו''פעמיים), ]diʿábdi!>[ʿʿidi!>baʿʿ*ba113 

 'התרחקי!' )אינפ' כ"ב(.

(, אינפ' כ"ח'כולכם' ) lkonə́kkon>[-llə+kon>ku*kull[דוגמאות לצמצום צרור במפגש מורפמי: 

]kniáfni>[-*fakk+ni>fakk   (, אינפ' כ"בר אותי' )חֵר 'שd]īdžət ēd>[lalbīdž-žət ēb-l-*la  לבית'

 bədd+na>[bə́dna]*(,  אינפ' א''אני אומר לכם' )  b+ʾaqūl+l+kon>[baˀə́lkon]*(,  אינפ' ו'החדש' )

 (.אינפ' כ"ה'עושה לנו' ) yəʿmel+l+na>*yəʿmə́l-l-na>[yəʿmə́lna]*(, אינפ' ו''אנו רוצים' )

ם 'מתייחסי nʿāmel l-ʿālam>[nʿāmelʿālam]*דוגמאות לצמצום צרור במפגש לקסיקלי:

 (,אינפ' ח''החלה להפלות' ) ṣāret tfarreˀ>[ṣā́retfárreˀ]* (,אינפ' כ"דלאנשים' )

b-ətʿammar ṛṣāṣ>[bətʿámmaṛṣāṣ] ( 'אינפ' כ"ב'נטען כדור). 

במסגרת המילה, מוכנסת תנועת עזר בין העיצור השני לשלישי, מבלי   ACACACאם נוצר צרור מסוג  

: 'מחללים  HBCluəlláḥalllu>yḥallel+u>*yḥ*y  114שתיפגם הארכת שני העיצורים הראשונים

 

-VC.C-.  טוענת שלפי ממצאיה )בלהג של ירושלים( לא חל צמצום הצרור במקרים כאלה,  334, עמ' 1958גרבל

שלו' )וראו בהערה הבאה(. לפי 'החבורה  [šíllt-o]'הסרָת אותו' לבין הגיית  [šílt-o]וכך יש הבדל ברור בהגיית 

הוא   VBCACAVC  ברצף ACACאלפיות השנייה, ואילו משך    132-בין תנועות הוא כ  CCמדידותיי משך ממוצע של  

 אלפיות השנייה. 84-כ

 –  diʿʿba .diʿʿba, לא ʿ ,i-dʿba-'אחריי': "בלי להדגיש את ה i-dʿbaטוען לגבי הגיית מילת היחס אינפ' ו'   113

הבחנה דומה 'התרחקי!';  baʿʿdi>[báʿdi]*'אחריי' לבין  baʿd-iתתרחקי", כלומר, לדידו יש הבדל בהגייה בין 

 'אינפ; אינפ' כ"ב השוו:'קמנו'.  ˀəmna'אימא שלנו' לבין  ʾəmm-naטוענת שיש הבדל בין אינפ' כ"ח, היש אצל 

, וההבדל מתפרש רק על פי ˀəmnaלבין  ʾəmm-na ( טען שאין הבדל בהגייה בין28/03/18בשיחה עמי ) 'א

 ההקשר. 

 , עמ'2.2.4.1§ 19, עמ' 1977; אמברוס 37b§ 34, עמ' 1965; גרוצפלד 75, עמ' 1953ראו: קנטינו והלבאוי   114

לפי  .1ג5.2.4§ 80, עמ' 1991כך גם אצל יהודי חלּב, ראו: נבו (. 24)דגם  11, עמ' 2015השוו: קלימיוק  .115-114

העיצור השלישי בצרור הוא נמנעים אף מלהגיע למצב שבו  , בלהגים בדואים בסיני  2.4.4§  135, עמ'  2000יונג  -דה

 BCוזאת על ידי הישמרות התנועה שבין  בעל בסיס חיתוך הקרוב לזה של שני העיצורים הראשונים בצרור,

, 2019קליינברגר -למצב בגליל ראו: בהנשטדט וגבע (.ak-tḷḷaḍmלי"ד: לעומת 'סבתי' ) ī́-idditğוגמת ד CC-ל

§1.1.3.1  . 
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' (, אינפ' א''תפתור בשבילי' ) i-lə́-lləḥllli>təḥll+l+i>*təḥ*t(, אינפ' ד'; אינפ' כ"ב)  115)שבת(

o-nənnážannno>nžannin+hu>*nž*n ( 'אינפ' כ"ה'אנו משגעים אותו,) 

duəddáḥi-adddu>bḥi-added+u>*bḥ*b+y ( 'אינפ' ו'; 2×אינפ' כ"ג'הם קובעים,) 

naə-nnə́m ōˀ*fawq minn+na>f  ( 'אינפ' ;  אינפ' כ"ח;  2×אינפ' כ"א;  אינפ' כ"ב;  אינפ' י"א'מעלינו

 עזר, והצרור המשולש מצטמצם:(. לעומת זאת במפגש לקסיקלי לא מוכנסת תנועת כ"ה

l]āhāllˀə>[kHBlāhāˀ-ll lə*k '(, אינפ' ח') 116'כל הקהלyes]āllkanəyes>[kākan-ll lə*k  כל בתי'

 (,אינפ' כ"ב'לקחה את הטלפון' )ʾaxdet t-talafōn>[ʾáġdettalafōn] (,אינפ' ל"אהכנסת' )

*mū məḥrez z-zalame>[mūmə́ḥrezzálame] ( 'אינפ' ו''הבנאדם חסר ערך.) 

 הידמות 3.1.5

 הידמות רגרסיבית )ה"ר( 3.1.5.1

בלי"ד, כפי שקורה גם בלהגים אחרים, מתרחשת ה"ר שיכולה להשפיע על כל מאפייני ההגה 

בסיס החיתוך, אופן החיתוך, קוליות ונחציות. ההידמות הנפוצה ביותר היא בתחום  –המידמה 

שון בצרור מאבד את קוליותו או רוכש קוליות, בהתאם להימצאותה הקוליות, שבה העיצור הרא

 117או היעדרה בעיצור התוכף. הדבר מתרחש הן בתחומי המילה הן במפגש בין מילים:

 b-əḥāfẓu>[bəḥāṿẓu]ה"ר בקוליות בתחום מילה )ובכלל זה מעבר לגבול מורפולוגי(: -דוגמאות ל

 119'ירקות כבושים'  ūs>[magdūmakd[s(,  אינפ' כ"ז'אבנים' ) ʿžāḥ*118]<ṛžār[  (,אינפ' ב')'שומרים'  

'הפכו  ətdáyyanu>[əddáyyanu] (,אינפ' ו''שקולים בדעתם' ) rākz-īn>[rāgzīn] (,אינפ' ט"ו)

 ádġətġayyaret>[ə[yyaret (,אינפ' י"ט) əy]<wwaz]áždəytžawwaz, (אינפ' א'לדתיים' )

 (,אינפ' כ"חצחוק!' ) 'עשו  akuḥḥáḍḍəaku>[ḥḥaḍtə120[(,אינפ' ב''השתנתה' )

 

 להלן.  5.2.1.1ראו סוף סעיף  allalḥעל משמעות זו של הפועל   115

 .5.1.3בלי"ד ראו להלן, סעיף  lāhāˀעל המושג   116

, 1977; אמברוס  205-206, עמ'  1961; פרגוסון  179,  86,  26-27, עמ'  1964לסוגי הידמות אלה בלהג הסורי: קאוול    117

 .2.1.6.1§ 15-14עמ' 

 . ḥ-ל ʿ(הידמות -בעניין )אי 2.1.6.1§ 14, עמ' 1977וראו מה שכתב אמברוס   118

(: שם של كدس)בשורש:  707; ברתלמי, עמ' احملفوظة: اخلضار املخلّلة أو َمْكُدوس: 2349, עמ' III, 2012עבד אלרחים   119

 .3d§ 118, עמ' 1969; פרגוסון מאכל דמשקאי

  .2(, פירוש ضخك)בשורש:  456למשמעות הפועל ראו: ברתלמי, עמ'   120
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txal]á*madxal>[m121 ( 'אינפ' ו''מבוא, כניסה,)]ˀāˀṣzˀāˀ>[122 ( 'אינפ' ;  אינפ' כ"ב;  אינפ' ב''סמטה

אינפ' )'נפגשים'  ʿmə́tšəy[>uʿmə́žtəy[u(, אינפ' י"ב)'מסדרים'  m>īn-ṭabbẓm]n]īṭapẓ  123(,י"ב

 (. אינפ' ח''צפיתי' ) tfarražt>[tfarrašt](, אינפ' ט'; 2×אינפ' ד''די לי, דייני' ) ḥāžt-i>[ḥāšt-i](, י"ב

(, אינפ' כ"ד'אלף איש' ) ʾalf zalame>[ʾalv zálame]ה"ר בקוליות במפגש מילים: -דוגמאות ל

maʿ l-maḥall-āt maʿ zbūn-āt-na>[maʿ l-maḥall-ād maʿ zbūn-āt-na]  עם החנויות, עם'

(, אינפ' ו''במרכז דמשק' ) waṣṭ dəmašq>waṣ dəmašq>[waẓ dəmášq]* ,(אינפ' י'לקוחותינו' )

od]ʿʿáb ʿūbar[124>odʿˀa-b ḥarū-*b ( '2×אינפ' כ"ב'אלך לשבת) ,bni]áṛaḍdāni>[f-arabḍt ā*f 

 (. אינפ' כ"ב'נכנס והצדיע לי' )

 (,אינפ' י"ב'נפתחה' ) et]ḥtaámfə>[taḥetnfaəבבסיס החיתוך בתחום מילה:  ה"ר-דוגמאות ל

d]ī́džžəždīd>[-lə  ('אינפ' ו) ,d]īd>[mbī*nb125 ( 'ראוי לציון המעתק  אינפ' ט''יין .)>ʿʿˀʿ/ʿˀ   אשר בו

(, אינפ' כ"א'אנו יושבים' )  ˀ>ʿ: nuˀʿod [nuʿʿod]126*ורק לאחר מכן  q>ˀ*חל ראשית 

deū>maʿʿdeū*maʿˀ127  ( 'אינפ' ל', ; אינפ' ל"א; אינפ' כ"ג, מספר פעמיםמאכל( ) מין'מעקודה

'הגיונית'  maʿˀūle>maʿʿūle*(, [ ועודʿ-נבלעה ב ˀ-]תוך ציון שהאינפ' ו' ; אינפ' כ"א; מספר פעמים

 (.אינפ' ח'; אינפ' ו''יעקוּב )ש"פ(' ) yaʿˀūb>yaʿʿūb128*, (אינפ' ל')

 בבסיס החיתוך במפגש מילים: ה"ר-דוגמאות ל

w-nəṣṣ-on bi-ʾamērka>[wnúṣṣom biʾamērka]  '(,אינפ' ב')'ומחציתם באמריקה 

kān fī>[kām fī]  ( 'אינפ' ג';  2×אינפ' י"ח'היה,)  b-aʿref bēt-o>[báʿrebbēto]   'אני מכיר את ביתו'

אינפ' 'לאן הלך?' ) ḥ?>[wērrāḥān rēw[(, אינפ' א''לאחר' ) m>dʿn baəm]d]ʿm baə 129(,אינפ' י')

 

 . 2.1.6.1§ 14, עמ' 1977דוגמה זהה אצל אמברוס   121

 'דלת הבית';  ˀāˀṣbāb, ושם הוא מביא את הצירוף 440בעמ'  صقق( מפנה לשורש زقق)בשורש:  315ברתלמי, עמ'   122

 ז.3ג4.13.1§ 39, עמ' 1991דוגמה זהה להופעה שאצלי ראו: נבו 

 ' , עמ1964; אינפ' ב'(; סטוואסר ועאני  3×במילה הזאת )אינפ' ו'  z-אך במקרים אחרים שמר הדובר על קוליות ה  123

 .ṣqāq(: alley)בערך:  7

 . 3.1.5.1ראו סעיף  זו בנסיבה ˀʿ>ʿʿ*על   124

 .9§ 48, עמ' 2004גלוסשניידר -על מילה זו בפי יהודיות מביירות ראו: יששכר  125

 'היא יושבת'. odˀʿət-b: 80, עמ' 1961; פרגוסון byiˀʿdu>byiʿʿdu 31שו'  41, עמ' 1924השוו: ברגשטרסר   126

ה' א, 44, עמ' 2005וראו הכתיב 'מעודה' אצל שמר   127 והכתיב 'מאעודה' אצל בנית , 34, עמ' 2010צל שמר 'ַמעּוד 

 . 5.2.1.2על טיבו של מאכל זה ראו להלן, סעיף  .34עמ' , 2007

 , וההסבר שניתן שם.129, עמ' 2009אצל: אסקוף  يَ ْعقوبוראו הכתיב ַיּעּוּב>   128

 .bf>ffמציג את ההידמות הרגרסיבית  206, עמ' 1961. פרגוסון f>[b]כאן גם ה"ר בקוליות   129
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 130,(אינפ' כ"ד'הישבע בדתך!' ) *nak]ībidēlḥak>[-dīn-lēb biḥak>*-dīn-lēf biḥ(, ו'

lmuxābarāt]āyīž[131t>ābarāmux-l lī-yžāt>*ābarāmux-n lī-yžā*  באו'  ֻמח'אבראתה'אנשי

 .(אינפ' כ"ב'היה אצלנו' ) kān ʿand-na>[kāʿʿánna]* ,(אינפ' כ"ב)

, (אינפ' י"ב) yətṭawwaʿu>[yəṭṭáwwaʿu] ה"ר בנחציות בתחום מילה:-דוגמאות ל

fəsṭān>[fəṣṭā́n] ('אינפ' ו). 

אינפ' ; אינפ' י"ט'שאנו הולכים' ) ḥrrūə>[ḥūnrə[ :ה"ר באופן החיתוך בתחום מילה-דוגמאות ל

 .(אינפ' ו''אצלנו' ) ʿand-na>[ʿánna] (,2×ח'

'בין הפטיש  bēn səkkīnt-ēn>[bēssəkkīntḗn]מילים: באופן החיתוך במפגש  ה"ר-דוגמאות ל

 (,אינפ' כ"ד)'היכן המקרוני?'  wēn l-maʿkarūne>[wēlmaʿkarū́ne](, אינפ' י"ב)לסדן' 

lmara]ū[tk132mara>-l lūmara>tk-n lūtk ( 'אינפ' ד''האישה תהיה ), 

barrāt sūrya>*barrās sūrya>[barrā́sūrya] .)'מחוץ לסוריה' )אינפ' ב' 

 הידמות פרוגרסיבית )ה"פ( 3.1.5.2

, ṣṣə>nunfṣniה"פ שחלו במילים בשלבים קדומים מאוד, דוגמת -מלבד דוגמאות ל יש   133'חצי'

 134(,אינפ' כ"א; אינפ' א''המורים' ) tse]ā́asʾlə[>asātzeʾ-ləבלי"ד דוגמאות אחדות לתופעה זו: 

a]ṣṣá>[baṣṭba135 ( 'אינפ' ז''דוכן .) 

 רכישת קוליות בהשפעת תנועה 3.1.5.3

 בלי"ד יכול עיצור )חוכך( בלתי קולי לרכוש קוליות עקב התנועות שמקיפות אותו:

b-tāxod>[ptā́ġod] ( 'אינפ' ו''אתה לוקח ,)waẓẓafū-won>[waẓẓavū́won]  'העסיקו אותם'

  (. אינפ' י"ט)

 

 ראו ההערה הקודמת.   130

 . 3.1.4.1בנסיבה זו ראו לעיל, סעיף  *-AC->-ACAC-על   131

 . 3.1.4.1בנסיבה זו ראו לעיל, סעיף  *-AC->-ACAC-על   132

 ג.20§ 38, עמ' 1979בלאו   133

 )אינפ' ג'(. ]dze]ā́asʾאך   134

 .aṣṭba (:بصطבשורש: ) 47עמ' ברתלמי,   135



34 

 

 התנועות  3.2

 הוא 137הממוצע של תנועה ארוכה משכּה 136תנועות ארוכות וקצרות ותנועה חטופה אחת.בלי"ד 

המשך של   138אלפיות השנייה בממוצע. 63-אלפיות השנייה, ואילו תנועה קצרה נמשכת כ 130-כ

מקיומן ר רבתמ תועונתהך רואל ש ימנופה ךרהעבממוצע.  אלפיות השנייה 48תנועה חטופה הוא 

תנועות סופיות במילים בעלות יותר  .(אינפ' כ"ג' )לישבת הלשיב' abxaṭ axbāṭ139דוגמת  של נוגדות

משתי הברות הן תנועות קצרות, אולם לעיתים יש לשער עיצור לאחריהן, דבר המחייבן להתארך, 

   140גם אם העיצור המשוער אינו נהגה.

 

 118, עמ' 1956. ראו בהקשר זה: קנטינו 2.1.2§ 2011; לנטין 10-13, עמ' 1965; גרוצפלד 9-15, עמ' 1964קאוול   136

 )ושם הבחנה בין חמישה אורכים של תנועות פונטיות בערבית של דמשק, אך מבחינה פונולוגית יש שני אורכים(. 

 וגי. הכוונה היא לאורך מורפול  137

 ≤250 , הנותנים ערכים אחרים: תנועה ארוכה2.3.3.1§ 35, עמ' 2013, אמברכי 132, עמ' 2009אך ראו: צוקדה   138

, המתייחס לערבית ספרותית 23, עמ' 1970אלפיות השנייה; אלעאני  ≤100 –, ותנועה קצרה אלפיות השנייה

אלפיות השנייה )עבור תנועות  300 –רה אלפיות השנייה, תנועה קצ 600 –בהגייה עיראקית: תנועה ארוכה 

. ייתכן שההבדלים נובעים קצרות מהן פי שניים(  speech sequencs, תנועות ברצף דיבור  in isolationמבודדות  

מכך שאצלי נלקחו הנתונים מדיבור טבעי של הדוברים, בעוד שאצלם נבנו הנתונים על בסיס קריאת מילים. על 

: תנועה ארוכה 372, עמ' 2017שחמון ופאוסט . 75, 22, עמ' 1970; אלעאני 222מ' , ע1962עניין זה ראו: טנא 

אלפיות השנייה, והיא תמיד ארוכה יותר מכל תנועה קצרה. עוד ראוי  200לקסיקאלית יכולה להימשך אף עד 

רוכה, לציין שמשך ממוצע של שני עיצורים רצופים )זהים או שונים זה מזה( דומה למשך הממוצע של תנועה א

 .2.2.3§ 18, עמ' 1977אמברוס  ;17, עמ' 1964אלפיות השנייה. ראו גם: קאוול  130-דהיינו כ

אלפיות   62-אלפיות השנייה, ואילו משך התנועה הקצרה המקבילה הוא כ  130-משך התנועה הארוכה כאן הוא כ  139

 השנייה. ניתן להתרשם בקטע הזה מן הסרטוט הבא: 

 
. (אינפ' י''התפילה' ) *ā́alṣ-ṣəalāt>ṣ-ṣə (,אינפ' כ"ה'עיניו' ) V́̅ :ḗ-hu>ʿēn-ay-*ʿaynבמקרים כאלה סימנתי   140

בדבר אורכן היחסי  120-119, עמ' 1956; יחד עם זאת אין להתעלם מהערת קנטינו 540, עמ' 1964ול ראו: קאו

של התנועות הסופיות בערבית הסורית, בין אם הן מורפולוגית סופיות ובוודאי אם לאחריהן יש כינוי חבור 

 שאינו נשמע. 
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  i*-ו u*התנועות ההיסטוריות  3.2.1

 בלתי מוטעמתבהברה פתוחה  3.2.1.1

בלי"ד, כמו בלכ"ד, נושלות לרוב בהברה פתוחה בלתי  i*-ו u*התנועות ההיסטוריות הקצרות 

; אינפ' ח''מריבה כלשהי' ) *aˀšī xnā>aqnāišī x(, אינפ' י''גדולים' ) ṛār>kbā*kib  141מוטעמת:

'בתים'   tūt>byū*buy(,  אינפ' כ"ב;  2×אינפ' כ"א;  2×אינפ' ו''מאן דהוא' )  *flān142>lānuf(,  אינפ' ג'

 .(אינפ' י"ג' )!'תן לו דמי פורים o-HBC+hu>fawwrHBC*fawwir(, אינפ' ט')

 u*-ו i*אלופונים של  3.2.1.2

 בהברה פתוחה מוטעמת ולפני צרור עיצורים א 3.2.1.2

שתי התנועות ההיסטוריות האלה,  מתמרכזותבהברה פתוחה מוטעמת, או לפני צרור עיצורים, 

 ə:143-והופכות ל

אינפ' 'ספרים' ) tobə́>kun*kutub(, אינפ' י"ב'חתיכות' ) *afˀə́š>unuqafš: בהברה פתוחה מוטעמת

  .(אינפ' י''רדו!' ) luə́*nzilu>nz(, אינפ' י''נולד' ) ledə́w>a*wulid(, 2×אינפ' ב'; י"ב

אינפ' 'חרוצים' ) *ārṭṭəš>ārṭṭuš(, אינפ' כ"ה'חירות' ) *rriyyeəḥ>tunarriyyuḥ: לפני שני עיצורים

אינפ' 'אחות' ) *təxə́ʾxt>əʾ>unuxtʾ(, אינפ' כ"ג; אינפ' כ"ב'פיסטוק' )  stoˀə*fustuq>f144(, י"ב

'מחשבתו'  o-krə*fikr+hu>f(, אינפ' כ"ה'הוא רודף אחרינו' ) na-ˀə́ḥā+na>yluiqḥā*yul(, כ"ה

 .(אינפ' י"ט'קוראן' ) qurʾān>qərʾān*, (אינפ' י"ב'קנקן' ) ʾibrīq>ʾəbrīˀ*(, אינפ' י')

 

זים להשתמרות שתי תנועות אלה בהברה פתוחה על רמ.  121, עמ'  1956; קנטינו  2.2.4.2§  19, עמ'  1977אמברוס    141

 316, עמ' 2012בלתי מוטעמת בייצוג של הערבית הדמשקאית מן המאה השמונה־עשרה ראו: ווידיך וסוורטייס 

§5.2.1.6 . 

 622. ברתלמי, עמ' ; אינפ' י"ח; אינפ' י"ב; אינפ' כ"ז5×אינפ' י' : אינפ' כ"ב;n(e/i)āfalאך קיימת גם הצורה   142

, flēnבפי יהודי חלּב:  בלבד. flān(: ْفالن )בערך:  380, עמ' 1978; אלמעצראני וסגל flān~falān(: فلن)בשורש: 

 ג.5.1.3.1.7§ 52, עמ' 1991ראו: נבו 

ראו  ə. על איכותה הפונטית של 2.2.4.1§ 19, עמ' 2.2.2.3§ 17, עמ' 1977; אמברוס 5d3§ 12, עמ' 1965גרוצפלד   143

 . 3.2.1.4להלן סעיף 

 . 1ח5.2.4§  82, עמ'  1991צורה זהה אצל יהודי חלּב, ראו: נבו  (.  pistachio)בערך:    173, עמ'  1964סטוואסר ועאני    144
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  āʾ-*-במילים שהסתיימו ב ב 3.2.1.2

 ə́:145-, השתנו לרוב התנועות הללו לi*או  u*ובהברתן הראשונה היו  *-āʾ-שהסתיימו בבמילים 

zaə́ž>āʾizğ>*unāʾazğ*146 ( 'אינפ' י"ב'עונש,)  teə́>šunʾ*šitā  ( 'אינפ' א';  אינפ' י"ב;  אינפ' ו''חורף ,)

reə́>šunʾ*širā147 ( 'אינפ' י"ד;  אינפ' י"ב'קנייה  ,)keə́>bunʾā*buk    'אינפ' ;  4:09, דקה  56'בכי' )אינט

 .(אינפ' י"ב'פצועים' ) aḥraə́ž148>uʾāḥ*ğura (,כ"ב

 ובסופי מילים #CVC_בהברה מסוג  ג 3.2.1.2

'היא  obṭxə>tuubṭ*tax  149בהתאמה: e-ו o-הופכות ל #CVC_בהברה מסוג  i*-ו u*תנועות 

אינפ' 'אני מכיר' ) +refʿa->buaʿrifʾ*b(, אינפ' כ"ב; אינפ' ב') <ˀstoə́f*fustuq(, אינפ' י'מתארסת' )

  150(.אינפ' ו'קרי' )'ש   zebā>kunibdā*k(, י'

(, אינפ' ה''יזדי )שם משפחה(' ) i#>e# :*yazdi>yazde*לעיתים בסופי מילים ניתן לשמוע 

ne ʿarabeġāni ʿarabi>ʾaġā*ʾa ( 'אינפ' כ"א'שירים ערביים.)151 

 u*-ו i*השתמרות  3.2.1.3

גם בהברה פתוחה בלתי מוטעמת. במקרים  i*-ו u*לא מעטים הם המקרים שבהם משתמרות 

ועות הללו מצביעה על ניסיון להתקרב ללשון הספרותית, בפרט ות התנאחדים ייתכן שהשתמר

 :u*במקרים של השתמרות 

 

 . 3.2.3.3במילים אלה ראו להלן סעיף  *eʾā<על מעתק   145

 130. בעמ' ʾāizž)אך נבו אינו מביא את שלב המעבר  2א5.2.3.1§ 69עמ' , 1991וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   146

סטוואסר ועאני ;  ğazāʾ>žaza*(:  جزي)בשורש:    112, בהארכת התנועה הסופית(. ברתלמי, עמ'  žəzāהוא רושם  

 124, עמ' 1974(; ווהר žáza: 3366)ערך:  264, עמ' 2012אליחי ; žaza(: punishment)בערך:  183, עמ' 1964

 (.giza: 1جزي)בשורש:  160, עמ' 1986(; אך: בדוי והינדס ğazāʾ: جزاء)בערך 

 .reə>š-u, *širāʾ-*širā(: شري)בשורש:  390ברתלמי, עמ'   147

, כלומר, נשילת *aḥraə́ža>ḥraú*ža>ḥuraž>*āʾḥurağבהסתכלות דיאכרונית ניתן לתאר את התהליך כך:   148

שלפניה, משום כך עבר הטעם להברה הראשונה במילה )ראו  āהסופית התלוותה בהתקצרות התנועה  'המזה'ה

. אילו הייתה נושלת תחילה תנועת ההברה הראשונה הייתה מתקבלת הצורה ú>ə́(, וכך 3.4.2לעיל, סעיף 

*žraḥa . ד. 5.2.3.1§ 70, עמ' 1991השוו: נבו 

 .371, עמ' 2017; שחמון ופאוסט 2.2.2.2§ 17, עמ' 9771; אמברוס 5d1§ 12, עמ' 1965גרוצפלד   149

בהברה הסופית הפכה  *-Ci(t)יש לראות תוצאה של הכלל הזה, אשר בו הסיומת  -eהנהגה  Tייתכן שגם בצורן   150

 להלן(.  4.3.2.2, אך בצורן הנסמך היא נהגית )וראו סעיף t-. בצורת הנפרד אין הוגים את ה-Ce(t)-ל

 .376-377, עמ' 2017ות סופיות בלהגי הגליל )אך גם הארכתן( ראו: שחמון ופאוסט על הנמכת תנוע  151
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bədd-ak muwāfaˀa ( 'אינפ' א''אתה זקוק לאישור ,)muxayyam-āt ( ')אינפ' 'מחנות )פליטים

 tawrāt-təd nuzūl ʿī]דברי הרב חמרה[(,  4:23 , דקה15 'אינט'גיל הילדות' ) ufūleṭ-ṭənn əs(, כ"ה

, 15  'אינט'והמורשת הזאת' )  w-ha-t-turās]דברי הרב חמרה[(,    4:56  , דקה15  'אינט'חג מתן תורה' )

 152.(אינפ' ו''מילה' ) limeák]דברי מוריס נצירי[(,  41:10 דקה

 .3.2.1.4סעיף לסביבתה העיצורית ראו  əכהידמות של  u/iעל הופעת 

  i*מקרים נוספים של השתמרות  א 3.2.1.3

 מתרחשת בעיקר בשני המצבים הבאים:  i*השתמרות 

 'בידָך' ak-dīʾ-r biīṣy(, אינפ' ו''הייתה באמצע' ) li:153  -)ṭa(ṣwa-kānet bi-ו bi-במילות היחס 

'בכלל'  bōn-bi(, אינפ' ח''שמו אותי בכלא בלבנון' ) nābnəl-s biəabḥ-lə-ni b-ūṭṭaḥ (,אינפ' ט')

 . (אינפ' ו''שניים כדי ...' ) atta …ḥ-tnēn li 154(,אינפ' כ"א)

(, אינפ' ו''מבנה' )  bināʾ156 (,אינפ' י"ב)'מהארץ'   C(T)ā*CiC :bilād-lə-mn155במילים במשקל 

isābḥ-lə157tʿallam ən  ( 'אינפ' ה';  אינפ' ב''אנו לומדים חשבון  ,)bidāye-l-bi  ( 'אינפ' י"ב'בהתחלה ,)

 

זוהו במילים שאולות מן הערבית הספרותית. על כך ראו: קנטינו  i/u║i/u*יש לציין שמרבית המקרים שבהם   152

 בצורה הפונמית, למשל: ī/ū-בצורה הפונטית ו i/uבצורה הדיאלקטלית,  ø)המציג  121, עמ' 1956

bnāye ,bināye ,bīnāye  המציג כאן  6§ 13, עמ' 1965'בניין'(; גרוצפלד(ī/ū :למשל ,tīžāra  אמברוס ;)'מסחר'

אינן נושלות בהברה פתוחה בלתי מוטעמת.  [i/u]. הסברים אלה נועדו לתרץ מקרים שבהם  2.2.6§  21, עמ'  1977

'משוערבת' )אינפ' ו'( הוא  muʿarrabe-'שיעורים' )אינפ' ב'( ו durūsבמילים  uבמדידות שערכתי אורכה של 

כחלק מהמערכת הפונולוגית של לכ"ד, והתנגדות לראות בכך "צורות  i║i*כאורך תנועה קצרה. על מעמדה של 

 . 355-354עמ'  ,1981קלסיות" ראו: אנגוז'אר 

'בחינם'  āšbal-bə>āšbal-*biנושלת:    i-. יש מקרים שבהם ה4.1.5,  4.1.4על מילות יחס אלה ראו להלן, סעיפים    153

 'עוגיות עם אגוזים' )אינפ' ט"ו(.  * lōz-bəkaʿk >lōz-bikaʿk)אינפ' ו'(, 

; אינפ' ג';  4×אינפ' כ"ח)  bōmn( או  אינפ' י"ח;  2×אינפ' ח';  אינפ' ט';  2×אינפ' י';  3×'א  'אינפ)  bōbnלצד הצורה    154

, אך ْمنَ ْوب/mnōbשהצורה בדמשק היא כותב ה 80§ 46-45עמ'  ,1915ברגשטרסר על צורות אלה ראו:  (.אינפ' י'

( נמצאת הצורה 135אצלו )עמ'  LIIIזוהי הצורה גם בקרב הבדואים ובכמה איים לשוניים עירוניים. לפי מפה 

mnōb מציינים שהצורה ( ْبنٰوب: )בערך 90, עמ' 1978של סוריה; אלמעצראני וסגל  גם ברצועת החוףbnōb  

מיוצגות במידה שווה,   bnōbהן    mnōbמציין שהן    10§  124, עמ'  2009לנטין    מאפיינת את מרכז סוריה ואת לבנון.

 היא הצורה העתיקה יותר, אם כי לא המקורית. mnōbאך 

 . blād(: بلد)בשורש:  59ברתלמי, עמ'   155

 .5שו'  dפס'  53, עמ' 2014וכך אצל: רמוס   156

'חישוב, חשבון, התחשבות,  bāsḥ. ההבחנה היא בין 'על חשבון' )אינפ' ו'(  sābḥ>ʿala sābiḥ*ʿalaוהשוו למילה   157

'חשבונות )מקצוע לימוד  ḥsāb-ātלעומתו: ואולם 'מקצוע החשבון, שיעור חשבון'.  ḥisābהתחשבנות' לבין 

 (.אינפ' ח'בביה"ס(' )
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yaābin-l-bi158 ( 'אינפ' ח''בבניין  ,)deāwil-lə    'ועוד(,    1:55, דקה  56'הלידה' )אינטʿarabi-lədirāset  

 tižāra-tə-b160(, אינפ' ח''קריאה )מקצוע לימוד בביה"ס(' ) aʾāqir159(, אינפ' י"ב'לימוד הערבית' )

   .(אינפ' א''במסחר' )

 u*מקרים נוספים של השתמרות  ב 3.2.1.3

אינפ' ' )-'התנאים של š-šurūṭ tabaʿבהברה שאחרי תווית היידוע:  u*בכמה מקרים השתמרה 

אינפ' מר' )'הזַ  muġanni-ləם[(, ]הדוברת היא האֵ  52:13 , דקה15 'אינט)'השמחה'  surūr-sə(, 2×ו'

 162(.אינפ' ו''הממשלה' ) ukūmeḥ-lə161(, א'

  ə163 איכותה של 3.2.1.4

. /ə/היא בקביעה שבתשתית הפונולוגית קיימת  /ə/נקודת המוצא לתיאור איכותה הפונטית של 

איכותה  יכולה, /ə/. בהינתן הימצאות של 3.2.1.2לצורך כך אתבסס על הקביעות שתוארו בסעיף 

ידמות , פונטית, בכל טווח התנועות. הלהישמע עשויהמושפעת מאוד מסביבתה, כך שהיא  להיות

( או רגרסיבית )דהיינו, להגה שקודם להיכולה להיות פרוגרסיבית )דהיינו, להגה  /ə/זאת של 

שאינן צורות יכולה ליצור הידמותו לעיצורים שסביבו  .מרכזי בלהג מעמד ə הגהל 164שלאחריה(.

בהברה פתוחה מוטעמת, בניגוד  uמתיישבות עם חוקים אחרים בלהג )למשל, יכולה להופיע תנועת 

 əלעיל(. על כן מובאות להלן דוגמאות רבות המראות את התנהגות  3.2.1.2למה שנוסח בסעיף 

 במצבים שונים. 

 ə/>[ɔ]~[u]/ א 3.2.1.4

 או בסביבת עיצורים נחציים: m ,b ,w ,fהידמות זו יכולה לחול בסמוך לעצורים השפתיים 

šši]úi>[w-wəšš ( 'אינפ' כ"ב'הפנים שלי ,)]ṣṭɔ>[wṣṭəw ('אינפ' ג), ]uxmeḍxme>[əḍ165 ,עצומה'

(, אינפ' ג') aqaṛṛə́t-o>[ʾaqaṛṛɔ́to] (,אינפ' ו''חדרים' ) ʾəwaḍ>[ʾuwaḍ]* (,אינפ' י"בגדולה' )

 

 .28, עמ' 1961. ראו גם: פרגוסון 1 'פס 2.1.2§, 2011דוגמה זהה להדגמת התופעה הזו אל: לנטין   158

 .3.1.1'קריאה ליטורגית' ראו סעיף  yeārˀבין על ההבדל בין מילה זו ל  159

 .raīžāra>tžā*ti: 6§ 13, עמ' 1965גרוצפלד   160

  *ūkūmeḥukūme>ḥ: 6§ 13, עמ' 1965ב. גרוצפלד 4.3.5.1בסעיף  להלן,, u*בנשילת  kūmeḥə-l והשוו לצורה  161

 לעיל(.  152ראו הערה )

 .3.2.1.3שהובאו לעיל בסעיף  ufūleṭ-ṭənn əs ,turās-t-ha-wוראו גם הדוגמאות   162

 וכו'(. ə ,aלפי איכותה ) Vובכך כלולה גם תנועת העזר, המסומנת   163

 .3 'פס 2.1.2§, 2011; לנטין 123, עמ' 1956; קנטינו 112, עמ' 1961; פרגוסון 10-11, עמ' 1964קאוול ראו:   164

 . mexəḍ, məaxḍ(: huge)בערך:  119, עמ' 1964ועאני סטוואסר   165
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]ẓɔfá>[ḥẓəfəḥ>und ̱̣ifḥ* ( '28:27 אינפ' י"ב'זעם,)166 yet]šúyet>[məšm ( 'אינפ' י"ב'היא הלכה), 

r]ɔḍr>[xuəəḍr>*xḍ*xi167  ( ')(, אינפ' כ"א'ח'צ'ר )כינוי לאליהוr]əhúḍḍər>[ləhə́ḍ-ḍ-əl  עד'

'הם יוצאים'  ṭɔ́laʿu>[bṭə-blaʿu>ṭəy-*b[laʿu, (אינפ' י''נותר' ) əṣ]<ufi]ṣfi(, אינפ' י'לצהריים' )

 (,2×אינפ' ו''הגיעו' ) ṣúlu>[wṣə́w[lu(, 2×אינפ' ו''גיגית' )  ṭəšə́ṭišt>ṭ*168]<ṭuušṭ[ (,אינפ' י')

mm]ɔ́lmuhə[169mm>ə́muh-lə ( 'אינפ' ו''בקיצור, העיקר ,)mna>[ˀumna]əˀ ( 'אינפ' 'קמנו

(, אינפ' כ"ה'רופאים' ) ṭʾaəbbāʾ>[ṭ*ʾa[ubbāʾ, (אינפ' ב''תמונות' )  ə́ṣ170]<war]úṣwar,(ב'

ra]úawwṣa>[-rə́awwṣ ( '!אינפ' כ"ג'צלם אותה),171  ru]ḍuḥru>[ḍəḥ ( 'אינפ' י''נכחו ,)

ysəbbu>[ysubbu] ( 'אינפ' י"ב'הם מקללים ,)ʾə́mm-on>[ʾúmmon] ( 'אינפ' כ"ח'אימא שלהם,) 

]uwašwa>[əš*šiwāʾ>172 (,  אינפ' כ"בקיו' )-בי-'צלייה, ברm]um>[ˀusəsəˀ>un*qism  ( 'אינפ' 'חלק

אינפ' )'אלף'  *ɔláʾf>[əalʾ>unalfʾ[f(, אינפ' ו''שקר' ) kəzək>unbd*ki]<b]ɔzə́b(, 2×אינפ' י"ב; א'

 (. אינפ' כ"ט)'רעים'  bə́wam>[búwam](, י"ב

 ə/>[a]/ ב 3.2.1.4

 ʾ  ,ˀ  ,h  ,ʿ  ,ḥ  ,xהידמות זו יכולה לחול בסמוך לעיצורי הסדק, עיצורי הלוע ועיצורי הווילון החוככים  

  ġ:173-ו

lkalb]əkalb>[ʾabn -ləʾəbn  (, אינפ' כ"בכלב' )-'בןse]ā́se>[ʾaġġāə>ʾtunat*ʾiġā ( 'אינפ' 'סיוע

דברי עו"ד שחאדה ] 24:28 , דקה15 'אינט'לחלוטין' ) lāqan]ṭlāqan>[ʾaṭəʾ>anqālṭ*ʾi(, כ"ה

יה' ) ta]ā́a>[ʾaxw-xwātəʾ174[(, אלקטרי אינפ' ; אינפ' כ"ד; אינפ' כ"ג; אינפ' כ"ח; אינפ' כ"ב'אח 

 

 /ə/[a]<(. על שינוי aẓifḥ حفظة)בערך:  189, עמ' 1974בצורה "המקורית" של המילה ראו: ווהר  iעל תנועת   166

 ב. 3.2.1.4בהברה הראשונה ראו להלן סעיף 

(, ובה לא חל 2×המופיעה בקורפוס )אינפ' ד' rəḍəx. השוו להגייה rḍxi-al(: خضر)בשורש:  243, עמ' 1974ווהר   167

 . əשינוי בהגיית 

 ;ṭəšəṭ(: washbowl)בערך:  259, עמ' 1964ועאני ; סטוואסר ištṭašt, ṭ(: طشت)בערך:  560, עמ' 1974ווהר   168

  .ṭšūṭ(a)ר'  ṭašt(: طشط)בשורש:  478ברתלמי, עמ' 

 ב. 3.2.1.4(, בהתאם לסעיף אינפ' י"ב) ]mm]álmuhəאך גם   169

 . ṛuwaṣ~ṛwaəṣ(: صور)בשורש:  449; ברתלמי, עמ' uwarṣ(: picture)בערך:  173, עמ' 1964ועאני סטוואסר   170

 iyyāmātʾ, 'היא' hiyye 'הוא' )וגם את huwwe'בפנים',  uwwažאולי יש לראות את הצורות  על רקע כלל זה  171

 בהתאם.ʾəyyāmāt* -ו žəwwa ,*həwwe, *həyye*-'( כאילו נוצרו מ-'ימי

  ב.3.2.1.2במקרים כגון זה ראו לעיל, סעיף  <ə*u/i. על šuwāʾ, šiwāʾ(: شواء)בערך:  495, עמ' 1974ווהר   172

  .uגוון של  ə-נותנים ל ġ-ו xההגיים  11, עמ' 1964קאוול לפי   173

 . 661ראו הערה  təxəʾושל  ʾaxxעל צורת הריבוי של   174
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(, אינפ' י"ב'משפילים אותנו' ) na]ū́dlana>[ybah-dlūəybahna>-*yubahdilū(, 2×אינפ' י"ב; י"ג

dna]ahána>[ž-dəhə́žna>-uuhdğ* ( '52:25 , דקה15 'אינט'המאמץ שלנו  ,)]דברי אם הבחורה[

mri]á[ʿ175i>-mrəʿ  '(,אינפ' ט'; אינפ' כ"א; 2×אינפ' י"ב; אינפ' ו')'גילי 

n]ḗfūrṣēn>[ʿa-fūrṣəʿ>iayn-fūrṣ*ʿu ( 'אינפ' י"ב'שתי ציפורים), l]aʿál>[hazzəzaʿ-z-ha  הכעס'

 aḥə́f>[ləḥə́l177[f (,אינפ' י"ב'חברתו' )  btə́ṣāḥ176-]<pto]áḥāṣo(, אינפ' כ"ח; אינפ' א'הזה' )

מץ' )  ṣuamḥ>[ṣəməḥ178[(, אינפ' ו''שמיכות' ) אינפ' ) 'העדי *tefraʿ[>tefrǝʿ[(, אינפ' י"ב'העיר חֻּ

'חופשי'  *ḥrr>[ǝḥ>unurrḥ[arr(, אינפ' ו''חולים' )  ʿə́ḍ>ʾāuʿafḍ*179]<ʿafaáḍafa[(,אינפ' ח'; כ"ב

'מַקטנּות'  aġáẓẓər>[məġəẓ-ẓ-əmr>ġuẓ-ẓ a*min[r (,אינפ' ו''הנח!' ) ṭṭəḥ]<ṭṭaḥ[ (,אינפ' כ"א)

'משמיעים אותו בצהלולים'  ū́ṭlaaġẓ>[biū́ṭləaġẓi-bhu>-ūṭliġaẓuy-*b[(, אינפ' כ"ב ;אינפ' י')

 'אינט'הפליה' ) áa>[tˀəfrát>tun*tafriqa[fraˀa (,אינפ' ט''בחומץ' ) bə́x-lə-b]<ll]álxəll (,אינפ' כ"ג)

 , (אינפ' י''חתני' )  ahri]ṣ[180i>-hrəṣ[(,  דברי אבו ג'מיל, בעל עסק לצורפות ג'אג'אתי]  32:21  , דקה15

]ṣaxá>[šṣəšax181 ( 'אינפ' ו''אדם.) 

 ת"נבמשקלים שבהם תנועת  ḥ-או ב ʿ-של שורשים הפותחים ב ת"נתופעה זו ניכרת מאוד בתנועת 

 aə*:182< ת"נ(. במקרה זה כמעט תמיד תהיה תנועת 4.2.1.1)ראו להלן, סעיף  əהיא 

ku]ḥáku/>[yḥəy/ ( 'אינפ' י"ב'מדברים ,)rfon]aʿáon/>[n-rfəʿə́n/ ( 'אינפ' י''אנו מכירים אותם ,)

nəʿṭī́>[naʿṭī́] ( 'אינפ' ו''אנו נותנים לו ,)b-yə́ʿmel>[byáʿmel] ( '2×אינפ' א''הוא עושה,) 

m-nəʿtə́br-o>[mnaʿtə́bro] ( '5:12 , דקה15 'אינט'אנו רואים בו ,)]דברי הרב חמרה[ 

b-əḥfaẓ>[baḥfaẓ] ( 'אינפ' י"ב'הוא שומר.) 

 

, עמ' 1991, ראו: נבו  /ə/[o]<  –. בפי יהודי חלּב במילה זו ובמקרים דומים  i-mrəʿ:  89, עמ'  1953קנטינו והלבאוי    175

18 §2.3.6 . 

 . 347וראו הערה  *tunbaiḥāṣ, נראה שיש לראות כאן השתקפות של beḥāṣעל אף שצורת הנפרד היא   176

 . 738ראו הערה   177

 .ṣməḥ>uṣimḥ (:محص )בשורש  176; ברתלמי, עמ' ṣəməḥ(: Homs)בערך:  118, עמ' 1964ועאני סטוואסר   178

 .4.3.3.2על צורת ריבוי זו ראו להלן, אמצע סעיף   179

  א.3.2.1.4(, בהתאם לסעיף אינפ' כ"ב) ]hri]úṣאך גם   180

  א.3.2.1.4(, בהתאם לסעיף אינפ' י') ṣ[šaxo[ אך גם  181

 ,(אינפ' י"ב'יכולים' ) snuḥəy: )בהערה(. מנגד 30, עמ' 1965(; גרוצפלד 3)3.8.2.1§ 59, עמ' 1977אמברוס   182

mā təḥki ktīr  ,)אינפ' כ"ח( 'אל תדברי הרבה'yəḥkū-wa  :על אלמנט זה מבחינה היסטורית ראו .)אינפ' כ"ב(

 ית'(.)בפרק 'עיונים במורפולוגיה ובתחביר בערב 100-96, עמ' 2017בלאו 
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 ə/>[i]/ ג 3.2.1.4

 ב3.2.1.3-ו א3.2.1.3הידמות זו חלה בסביבת עיצורים שאינם שייכים לקטגוריות שצוינו בסעיפים 

 .yודומיהם( או בסביבת  d ,s ,l ,nלעיל, דהיינו בסביבת עיצורים מכתשיים רגילים )

yəštə́ri>[yəštíri] ( 'אינפ' א'; אינפ' י"ב'הוא קונה) ,yəʿtə́di>[yəʿtídi] ( 'אינפ' ב''הוא תוקף) ,

wiyyet]šyyet>[əw>šT*šuwayʾ183  ( 'אינפ' ו''מעט) ,]āġiyyṣ>[āġyyəṣ>āġuyyṣ*184   'צורפים'

 185(.אינפ' י"ב)

 מדרג השפעות  ד 3.2.1.4

. לכל מצב הובאו גם שתי ə-ו i/*u*התרשים שלהלן מסכם בקצרה את התהליכים שעברו על 

 דוגמאות אופייניות:

 

 

 

 

 

 

  

 

 . 591וההפניה בהערה  14.4§ 175, עמ' 1991ראו: נבו   183

)בערך:  105, עמ' 1964; סטוואסר ועאני (orfèvre)בערך:  75, עמ' 1974(; ברבו صيغ)בשורש:  453ברתלמי, עמ'   184

goldsmith :)ṣuwwāġ~ṣiyyāġ . 

  .171ראו גם הערה   185
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אנו יכולים לתאר  /ə/מעיון במצבים שבהם יש שתי השפעות פוטנציאליות שונות על איכותה של 

 :מדרג השפעות

 əמדרג השפעות על איכות 

 ההגה הגובר  ə-סוג ההגה התוכף ל ə-סוג ההגה הקודם ל 

]ṣumáḥ[ ṣəməḥ  לועי  שפתי לועי 

b-əḥku [báḥku] לועי  לועי  שפתי 

ʿəmr-i [ʿámri]  לועי  שפתי לועי 

ʿəbar [ʿábar]  לועי  שפתי לועי 

]ẓɔfáḥ[ ẓəfəḥ  לועי  שפתי לועי 

ṣāḥə́bt-o [ṣāḥápto]  לועי  שפתי לועי 

ʿəṣfūr-ēn [ʿaṣfūrēn]  לועי  נחצי  לועי 

muhəmm [muhúmm] שפתי שפתי סדקי 

]ḥbuúṣṣə[ ḥəbəṣ-ṣə שפתי לועי  שפתי 

]ṛaġáẓẓəmr [əġəẓ-ẓ-əm  וילוני  וילוני  נחצי 

yəḥya [yíḥya] מקורב חכי לועי  מקורב חכי 

šwə́yyet [šwíyyet] מקורב חכי מקורב חכי שפתי 

na]ḍuʿána [b-ḍəbaʿ  נחצי  נחצי  לועי 

ṣəhr-i [ṣáhri]  סדקי סדקי נחצי 

ṣəhr-i [ṣúhri]  נחצי  סדקי נחצי 

]ḥaṣ[fa ḥəṣəf-lə  לועי  לועי  נחצי 

]ṣaaxš[ ṣəaxš  וילוני  נחצי  וילוני 

 f] aḥə́f [ləḥə́l  לועי  שפתי לועי 

 r]əhúḍḍər [ləhə́ḍ-ḍ-əl    נחצי  סדקי נחצי 

ḥə́ḍru [húḍru]  נחצי  נחצי  לועי 

ṣə́fi [ṣúfi]  נחצי  שפתי נחצי 

muhə́mm [muhɔ́mm] שפתי שפתי סדקי 

מאשר ליתר סוגי ההגיים,  əשלהגה לועי סמוך יש יותר השפעה על איכות מן הטבלה אנו למדים 

 . u~ɔצליל  ə-. הבאים בתור הם ההגיים הנחציים, המעניקים לaצליל  , כצפוי,והוא מעניק לה

 ə/>[i]/[u]/מקרים נוספים של  ה 3.2.1.4

עיתים משפיעה משתתפים גם גורמים נוספים מלבד העיצורים. ל /ə/בקביעת איכותה הפונטית של 

לפי סעיף  ṣ*taxlo'אתה נפטר' )ולא  ṣ>[tuxloṣxloət[: ת"נעל איכות תנועת  1במשקל  2Cתנועת 

 təˀrə́ḍ-ni>[tuˀrúḍni]( )כנ"ל(, אינפ' כ"ג'היא מתארסת' ) təxṭob>[tuxṭob]לעיל(,  ב3.2.1.4

(. את המקרים הללו ניתן אינפ' כ"ח'היא יושבת' ) təˀʿod>[tuʿʿod](, אינפ' כ"ב'שתלווה לי' )

  להסביר ברצון לשמור על הרמוניה תנועתית במילה. 
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  היסטורית a*מעמדה של תנועת  3.2.2

  * בהברה פתוחה בלתי מוטעמתaהשתמרות  3.2.2.1

 186בהתאם להגדרתו הקלאסית של קנטינו. ) rentielédiffparler(י"ד עונה להגדרת "להג מבחין" ל

לתנועות בעיקרון  , בניגוד למה שקורה  נוטה להישמרבהברה פתוחה בלתי מוטעמת    aדהיינו, תנועת  

 bawārīd-lə(  אינפ' ט';  אינפ' ג')'יהודים'    yahūd  , כך שאנו מוצאים את הצורות האלה:i/uהגבוהות  

  .(כ"אאינפ' )'נוצרי'  masīḥi ,(אינפ' כ"ב)'רובים' 

 ṭábaxet :יחידה IIIגוף ס של -. כך בנטייתaמעמדה זה נשמר גם בסמיכות להברות נוספות שבהן 

'נשברה'  nkásaret (,אינפ' כ"ב)'נכנסה'  dáxalet(, אינפ' י"ב'פגעה' ) ḍárabet (,אינפ' ג')'בישלה' 

 (,אינפ' כ"ו)'נחרבה'  nxárabet (,י"באינפ' ; אינפ' כ"ג'נפגעה' ) nḍárabet (,אינפ' כ"ב; 2×אינפ' ג')

sāfaret  'ס של גוף -בנטיית (,אינפ' כ"ו)'נסעהIII  :רביםnadahū-l-o ( 'אינפ' י''קראו לו,) 

kamašū-k ( 'אינפ' כ"ב'תפסו אותך ,)ʾaxadū-ni ( 'וכך גם בשמות: אינפ' כ"ב'לקחו אותי ,) לפני

'חנויות'  nīkādak, (אינפ' כ"א)'זוגות מכנסיים'  līnṭbanā187 (,אינפ' כ"ו)'כסף'  āriṣma -הטעם 

(, אינפ' י"ב'בתי כנסת' ) kanāyes (,3×אינפ' כ"ה; 2×אינפ' א''סידורי תפילה' ) maṣāḥef(, אינפ' ו')

nān zaməm ( 'אינפ' ב''מזמן ,)ā́alṣ188  ( 'אינפ' כ"ב'תפילה ,)amāyeḥ  '189(,אינפ' כ"ח)'חמות 

banadōra ( 'בשם המאכל אינפ' כ"ב ; אינפ' ג''עגבנייה[bēḍ w-banadōra  ;]'אינפ' 'שקשוקה

 

 . כך הציג זאת קנטינו:9 'פס 2.1.4§, 2011; לנטין 108, עמ' 1960קנטינו ; 49, עמ' 1936קנטינו   186

"On peut donc distinguer dans les parlers modernes deux grandes catégories: les parlers non 

différentiels qui font subir le même traitement aux trois voyelles brèves a, i, u, quand elles se 

trouvent en syllabe ouverte; les parlers différentiels qui éliminent i et u brefs en syllabe 

ouverte, mais qui tendent à conserver a bref dans la même position." 

במצבים רבים, ראו: בהנשטדט  a>ø/i,u*, המרוכזים בעיקר באזור החוף של סוריה, Cבדיאלקטים מקבוצת 

 . 10.1.2.3.2§ 170, עמ' 2001. השגות על תקפות החלוקה של קנטינו ראו, למשל: פישר ויסטרו 4 'פס 3.2§, 2011

 . nīlṭābn: 40, עמ' 1937השוו: נח'לה   187

י"ז; וכך גם אצל יהודי בגדאד )אך במשמעות אחרת(, 14.1.1.2.1§  130, עמ'  1991, ראו: נבו  ālṣ -אצל יהודי חלּב    188

, המנקד את המילה ְצָלא רק במשמעות 'בית 342, עמ' III, 2009ב; אבישור 3.1ו§ 45, עמ' 2011ראו: מנצור 

על השוואה   : בית כנסת(.ṣlā)  152, עמ'  א1964כנסת', אך במשמעות 'תפילה' כותב צלא בלבד, ללא ניקוד; בלנק  

 יהודי חלּב וללהג יהודי בגדאד בנקודה זו ראו להלן. ללהג

(, וכך גם בפי 7.1.1.1§)סוף  80, עמ' 2001, וראו: פישר ויסטרו (אינפ' כ"א; אינפ' י"ד'חמותי' ) i-tāamḥוגם   189

, עמ' 1991, ראו: נבו ḥmāye -. אצל יהודי חלּב 2מש'  19, עמ' 2004גלוסשניידר -יהודייה מביירות, ראו: יששכר

וראו  .292בעמ'  257והערה  2א5.2.3.11§ 78(, עמ' 307בעמ'  448, 447י"ז )ובכלל זה הערות 14.1.1.2.1§ 130

 .להלן 3.2.2.2בסיפא של סעיף זה, וגם סעיף 

https://archive.org/stream/Cantineau-CoursDePhonetiqueArabe1960/Cantineau%20%E2%80%93%20Cours%20de%20phon%C3%A9tique%20arabe%20%281960%29#page/n113/mode/1up
https://archive.org/stream/Cantineau-CoursDePhonetiqueArabe1960/Cantineau%20%E2%80%93%20Cours%20de%20phon%C3%A9tique%20arabe%20%281960%29#page/n113/mode/1up
https://archive.org/stream/Cantineau-CoursDePhonetiqueArabe1960/Cantineau%20%E2%80%93%20Cours%20de%20phon%C3%A9tique%20arabe%20%281960%29#page/n113/mode/1up
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אינפ' )'עץ'  raažáš192 -הטעם  אחרי(, אינפ' כ"אחנות' )' allḥma191 190(,אינפ' ח'; אינפ' ו' ;2×כ"ח

 kánaba (,י'אינפ' )'מידה'  dáraže(, אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ג'מכונה' ) mákana(, אינפ' כ"ב) ṣálaṭa (,ג'

(, אינפ' ב'אדם, איש' )-'בן zálame, (אינפ' ו')'בצל וגזר'  báṣale w-žázara (,אינפ' י"ב'מושב' )

másalan    '(אינפ' י"ב;  אינפ' ב')'למשל  ,fáraḍan  ( 'אינפ' כ"א;  אינפ' ג''הבה ונניח  ,)ṭábaʿan   'בוודאי'

אינפ' ' )ת'מחולק ssameáˀmə (,אינפ' כ"ו)'רוקח'  liaydáṣ (,אינפ' י"ב'מחונך' ) damiʾā(, אינפ' י"ב)

אינפ' )'האיש שלנו'    zalamə́t-na  ואף בהיותה מרוחקת שתי הברות ויותר מן הטעם:  (,אינפ' כ"ב;  ו'

אינפ' ; אינפ' כ"ד'כורסאות' ) tā-yākanab ,(אינפ' י"ח)'זבדאני )שם מקום('  abadāniz-zə  193,(ג'

 (.אינפ' כ"ב'מקלות במבוק ושוטים' ) xazarān-āt w-karābīž(, כ"ב

  

 

(, היא הרווחת בספרי הדקדוק ובמילונים של לכ"ד, ראו: yeārōbanad ,aṛbanadō)גם  raōbanadצורה זו,   190

, עמ' 2010סלאמה ולנטין (; bndr)בשורש:  924ברתלמי, עמ'  ;(tomato)בערך:  244, עמ' 2012סטוואסר ועאני 

(; קנטינו 13)משפט  106, עמ' 1961פרגוסון ; 153, עמ' 99, עמ' 42§ 46, עמ' 1965גרוצפלד  (;بندورة: )בערך 222

אולם:  (..syr(, ומציין שזוהי מילה דיאלקטלית סורית )بندورة)בערך:  77 ', עמ1974ווהר  ;77, עמ' 1953אוי והלב

אליחי  ;الواحدة بنادورة، والعامة تقول بندوراية ]...[ والصواب بَ َنادورى (: بَ ْنُدْوره)בערך:  406, עמ' I, 2012עבד אלרחים 

וראו להלן בסעיף הבא על השימוש בצורה   . ḅand ̱̣ōṛah:  140, עמ'  1970; בלנק  banḍṓra(  841)ערך:    76, עמ'  2012

bandōra בלהגי הגליל נפוצה הצורה .bandōra58ומפה  1.2.7§, 2019קליינברגר -, ראו: בהנשטדט וגבע . 

(, אך  place)בערך: 174, עמ' 1964וסטוואסר ועאני  153, עמ' 1964, קאוול 271, עמ' 1961וכך גם: פרגוסון   191

 BCBCA>mCBCBCAmaC( 14)3.3.3.1§ 35, עמ' 1977. אמברוס 60a :allḥall~maḥm§ 61, עמ' 1965גרוצפלד 

(mˀaṣṣ .) 

על רמזים . 80, מפה I, 2000בדמשק ראו: בהנשטדט  CaCaCTאמצעית בשמות במשקל  aעל השתמרות   192

בהברה האמצעית של מילים במשקל זה בייצוג של הערבית  aנשילה( של תנועת להשתמרות )אך גם ל

 .316, עמ' 2012הדמשקאית בראשית המאה השמונה־עשרה ראו: ווידיך וסוורטייס 

 )אינפ' ו'(. na-tə́zalmדובר אחר הגה  אך  193
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 יחידה IIIגוף . לגבי לכ"ד בצורת הפועל בנתונים אלה מעמידים את לי"ד במעמד מובחן מלכ"ד

הנתונים  katbet.194האמצעית, והצורה האופיינית ללהג היא כדוגמת  a-נושלת ה 8-ו 7, 1במשקל 

מתואר אצל נבו. בלהג הערבי של יהודי ה  יהודי חלּבשוני מובהק בין לי"ד לבין להגם של  מציגים גם  

, bnāt. כך אצלם הצורה היא āאו  aבבואה לפני הברה מוטעמת אשר גם בה  a*חלּב נושלת תנועת 

allḥm ,laābḥ ,efḥāṣm ,'ואילו בלי"ד, כפי שהודגם כאן,  195'בנות, חנות, נשים הרות, מגילות קלף

 'בנות, חנות, עצובים, סידורי תפילה'. banāt ,maḥall,ḥazāna  ,maṣāḥefהצורות הן 

  א.4.2.1.1ראו להלן סעיף  :יחיד Iת של גוף -יש בנטיית aמקרה פרטי של השתמרות 

 

, עמ' 1961; פרגוסון 1 3.8.1§ 57, עמ' 1977; אמברוס 1והערה  26a§ 29, עמ' 1965ראו: גרוצפלד  1לגבי משקל   194

(: 3, 2, 1)דגמים  4, עמ' 2015; קלימיוק katbet: 55, עמ' 1964; קאוול katbet: 9 'פס 2.1.4§, 2011; לנטין 160

kátbet, fatḥet, kábset 10.1.2.3.2§ 170, עמ' 2001; פישר ויסטרו :katbet  דוגמה מדמשק(, ומציינים שנשילה(

(; katabetבטבלה המדגימה את הניב של דמשק:    54כזו נכונה "במיוחד באשר ללהגים העירוניים" )אך שם, עמ'  

ונרדפותיה(;  ḍarbet)הצורה  135(, מפה katabet, מצפון לדמשק katbet)בדמשק:  74, מפה I, 2000בהנשטדט 

בצורת פועל זאת נדירה בפי יהודי חלּב, ראו:  a. השתמרות תנועת 87, וביתר פירוט עמ' 84עמ'  ,1980מקרת'י 

; 1 3.8.1§ 57, עמ' 1977אמברוס ראו:  8, 7א. לגבי משקל 1ב16.2.1.4.3§ 218, עמ' א5.2.3.3§ 71, עמ' 1991נבו 

 'פס  2.1.4§,  2011)וכך משתמע גם מלנטין    nsáḥbet:  91, עמ'  1964קאוול  ;  26f  :nbaṣṭet§  32, עמ'  1965גרוצפלד  

, בעוד katabat. ראוי לציין שיהודי חיפה השתמשו בצורה nfátaḥet(: 33)דגם  14, עמ' 2015(. אולם קלימיוק 9

 a*-. באופן כללי על ההתייחסות ל123,  64ב, עמ'  2004קליינברגר  -, ראו: גבעkatbatהצורה הרגילה בעיר הייתה  

, 2019קליינברגר -. בגליל ראו: בהנשטדט וגבע10.1.2.3.2§ 171-170, עמ' 2001ר ויסטרו בלהגי האזור: פיש

 . לפי)המצורפת כאן( XXXII מפה ו 28§ 26עמ' , 1915ברגשטרסר . בראשית המאה העשרים ראו: 1.1.3.2.5§

 הן בהברה שלפני הטעם הן בהברה שלאחריו. a*בדמשק נושלת  מפה זו
 

    
הדברים נכונים גם לגבי להג יהודי  .5.2.3.3, 5.2.3.2§ואילך  71, וראו גם עמ' 1א5.2.3.1§ 61עמ'  ,1991ראו: נבו   195

 .3.22ב§ 32, עמ' 2.24ב§ 30, עמ' 2011; מנצור 38א, עמ' 1964בגדאד, ראו: בלנק 
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  בהברה פתוחה בלתי מוטעמת aנשילת  3.2.2.2

ם, ואף אותם אלה שמפיהם נלקחו הדוגמאות בסעיף הקודם, על אף המתואר לעיל, רבים מן הדוברי

כך אנו מוצאים, לצד הצורות שהופיעו בסעיף הקודם, גם את  196במקרים כאלה. aאינם משמרים 

 :הצורות הבאות

'למדה'  darset, (אינפ' ו''בישלה' ) ṭabxet, (אינפ' ט'; אינפ' כ"ו)'לקחה'  ʾaxdet :יחידה IIIגוף 

 197(,אינפ' ו''עזבה' ) tarket(, אינפ' ט'; אינפ' י"ב'ירתה, היכתה' ) ●arbetḍ(, אינפ' ט"ז; אינפ' י"ח)

rbetánxə● ( 'אינפ' א''נהרסה).  

'ברחו'  harbu200 199(,אינפ' כ"ב'לקחו אותם' )  ●won-axdūʾ(,  אינפ' ו''עשו' ) mlua ʿ 198:רבים  IIIגוף  

אינה דמשקאית, אלא נמצאת באזורים שמצפון לדמשק, כפי שאפשר  katbuהצורה  .(אינפ' ח')

, מסומנים בחיצים כחולים(. צורה זו 75, מפה I, 2000)לקוח מבהנשטדט  לראות במפה המצורפת

 קיימת גם בכל אזור החוף, מג'ביל שבלבנון ועד לאסכנדרון, אך לא באזור חלּב.

 

 

 

 

 

 

, המציינת בהמשך דבריה שצורת אינפ' ה'; 2×אינפ' כ"ב ;אינפ' ט"ז)'בצל'  leṣba●201: בשמות עצם

 ●slanám, (2×אינפ' ט'; אינפ' ו')'עץ'   sažra●203(, אינפ' ו') 'דרגה'  alṣba) ,eždar●202הריבוי היא 

 
' כ"ד, ומיד לאחר מכן אומר אדם, ברנש' )אינפ-'בן zalame>zalmeמתלווה לרוב לדיבור מהיר:  aנשילת   196

zálame  ,)masalan>maslan  'אינפ' ו'(. על תופעה זו במילה  2×; אינפ' כ"ה2×'למשל' )אינפ' ג ;mas(a)lan   בגליל

אינה אפשרית  maslan, ובמיוחד אמירתם שהצורה 35ומפה  1.1.3.2.2§, 2019קליינברגר -ראו: בהנשטדט וגבע

 .●-סומנו כאן ב aם עם בסוריה. מילים שהופיעו בסעיף הקוד
 ללא נשילה. 'ברחה',  harabetמיד לפני הפועל הזה הוא אומר את הפועל   197
 4, עמ' 2015; קלימיוק 55, עמ' 1964ואף בניגוד למתואר אצל: קאוול  160, עמ' 1961בניגוד לדברי פרגוסון   198

, וגם בכך יש קו מבחין בין לי"ד a*לה נושלת  אינו מציין שגם בצורות א  1991(. לגבי יהודי חלּב נבו  3,  2,  1)דגמים  

 ללהגם של יהודי חלּב. 
 .  won-ūaxadʾכעבור שלוש שניות אומר הדובר   199
חו' שנאמרה בסמוך. לא סביר לשחזר כאן אולי הושפע הדובר מן המילה העברית 'בְר   200

*həreb+u>*hərbu>harbu  עם מעתק(*ə>a  משום שבערבית הסורית צורת הפועל 3.2.1.4לפי סעיף ,)ב לעיל

 (. to run away)בערך:  197, עמ' 1964, ראו: סטוואסר ועאני hərebולא  harabהיא 
, 2010. סלאמה ולנטין aleṣba(: onion)בערך:  163, עמ' 1964וסטוואסר ועאני  (بصل)בשורש:  47ברתלמי, עמ'   201

  רק לפני כינוי חבור. אולםיכולה להופיע,  baṣle, אך מציינים שגם הצורה baṣale(: بصل)בשורש:  143עמ' 

. בהמשך משתמש אותו הדובר eždara(:  class-first)בערך:    91, עמ'  1964וסטוואסר ועאני    168, עמ'  1964קאוול    202

כפי   -daržetהיא    daraže)בהערה( צורת הנסמך של    51§  53-52, עמ'  1965לפי גרוצפלד    'מדרגות'.  darž-ātבצורה  

 האמצעית. a-שבמרבית המילים שבמשקל זה. מצורת הנסמך הזו נוצרו, לדבריו, צורות הנפרד מחוסרות ה

 לעיל. 91ראו הערה   203
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(, אינפ' ו''וילונות או שטיחי קיר' ) yelālž<ilāʾalğ*204, (אינפ' כ"ח; 3×אינפ' ו'; אינפ' י"ב)'למשל' 

yesākn● ( 'אינפ' א''בתי כנסת), diūyh●o -nnəʾ ( 'אינפ' ט''שהוא יהודי,) a-tāmḥ●maʿ 205  עם'

 (,אינפ' כ"א; 15:23 111721חמרה  ז'וזףדרשת ; אינפ' ה''יום' )  ṛānh206(, אינפ' כ"גחמותה' )

deāhš-šə207 ( 'אינפ' ח''התעודה,) īnʿarbʾ208 ( 'ט'אינפ' ; אינפ' כ"ב; אינפ' ו'; אינפ' ט"ו'ארבעים ,)

bandōra● ( 'אינפ' כ"א; אינפ' ה'  209;אינפ' כ"ב אינפ' כ"ג;; אינפ' ט"ו; 3×אינפ' ט"ז'עגבנייה :

āt-bandōrāy),210 rbašūrba~šō211 ( 'אינפ' ו'; אינפ' י"ד'מרק.)   

 
204  *a>ø  ג, עמ' 5.2.3.1§ 70, עמ' 1991במשקל זה נדירה מאוד בלי"ד, אך נפוצה למדיי בפי יהודי חלּב, השוו: נבו

 א. 5.2.3.2§ 71
'חמיו'  ā́mḥa ʾ(,  אינפ' כ"ב'בית חמי' )  yi-āmḥət ēbם:  , וכך ג'מחמותה'  a-tāamḥn əmאך מיד לאחר מכן אומרת    205

 (,אינפ' י''בית חמיו )=משפחת אשתו(' ) ā́mḥət ēb(, ב3.2.1.4ראו סעיף  בנסיבות כאלה *aə<אינפ' ו', על )

ḥmā-ha  ָ(: בצורת הזכר תמיד ללא תנועת محو)בשורש:  180(. ברתלמי, עמ' אינפ' כ"ז; אינפ' ו'' )'חמיהa  ביןḥ 

ר ועאני ; סטוואס-ḥamāye ,ḥamāt: 169, עמ' 1964קאוול  .-ḥamāt, ובסמיכות: ḥamāye. צורת הנקבה: m-ל

 153, עמ' (848)אך ראו אחת הדוגמאות בהערה  ʿamm~ʾabu l-mara :(father-in-law)בערך:  87, עמ' 1964

 ḥayātדומה לכך הצורה  .44הערה  159, עמ' 2012ראו גם: מצא . -ḥamāye, ḥamāt(: mother-in-law)בערך: 

 : tāyḥ-היא לשונות שבועה אשר בצורת הסמיכות ב, (; אינפ' י"ט; אינפ' ג'; אינפ' כ"ח3×'חיים' )אינפ' ט"ו

niīt dāyḥə-b  עמ' 1961; אינפ' י"ג; אינפ' ו'(, וראו: פרגוסון  6×'חי דתי' )אינפ' כ"ד; נוסחאות דומות: אינפ' כ"ג ,

 184, עמ' 2012; אליחי 225, עמ' 1937; נח'לה w-ḥayāt-ak~w-ḥyāt-ak)בערכו(:  156, עמ' 1965; גרוצפלד 269

 mā šəft-o bi-ḥayāt-akגם בסמיכות:  -ḥayātשלא בלשון שבועה הצורה היא  .להלן 676( והערה 2298)ערך: 

]דברי  31:14, דקה 15 ''חיי החברה שלנו' )אינט ḥayāt-na l-ʾəžtimāʿiyye'לא ראית אותו מעודך' )אינפ' כ"ב(, 

 ]דברי אם הבחורה[(.  51:53, דקה 15 'ינט'כדי שתראי את החיים שלי' )א ta-tšūfi ḥayāt-iהצורף בחנות[(, 
, עמ' 2009ראו: לנטין  ולמוסלמיםלנשים  rעל מילה זו בפסיפס הלשוני של דמשק, ושיוך ההגייה הנחצית של   206

 . ṇhāṛ(: day)בערך:  60, עמ' 2012(. סטוואסר ועאני 25§)סוף  132
'יש   o šhāde-maʿ:  4  'פס  2.3.9§,  2011; לנטין  šahāde(: 2, פירוש  degree)בערך:    63, עמ'  1964ועאני  סטוואסר   207

 . 2א5.2.3.1§ 69, עמ' 1991(, ראו: נבו šəhāde)אך גם  šhādeבפי יהודי חלּב:  .לו תעודה'
; ברתלמי, עמ' nībʿəarʾ(: forty)בערך:  96, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 68b :nīarbaʿʾ§ 71, עמ' 1965גרוצפלד   208

, 1953; קנטינו והלבאוי  ʾaṛbʿīn:  205, עמ'  2007'ארבע'(; אסמאעיל    ʾarbʿa)וכך גם    263, עמ'  1961; פרגוסון  268

 .أَرِْبعني: 128, עמ' I, 2012; עבד אלרחים ʾaṛbaʿīn: 70עמ' 
 . raōdabanלפני כן אמר   209
נתון לשיקולו  raōbanad-וב raōband-מציינת שהשימוש ב . אינפ' כ"חraōbanadראו בסעיף הקודם על הגיית   210

אינפ' ו' ציין שהדמשקאים   של הדובר, ואף היא עצמה משתמשת לעיתים בצורה האחת ולעיתים בצורה האחרת.

החלה להישמע הצורה  1948-סטינים שהגיעו לשכונה ב, ורק בהשפעת הפליטים הפלbandōraהיו אומרים 

ḅaṇaḍōṛa.  בלשונו: גם אינפ' ל"א( מציין שהפלסטיניםfəlištīm היו אומרים 5.1.2, וראו סעיף )banadōra. 

הייתה נפוצה יותר.  bandōra, אבל הצורה banadōraוגם  bandōraגם  נהגו לומר דיםוהשהיאינפ' ה' טוענת 

.  bandōra, אבל בתוך השכונה השתמשו יותר בצורה banadōraלדבריה המוסלמים שמחוץ לאזור היו אומרים 

אכן נובעת מן המגע ההדוק שהיה בין היהודים  bandōraיכול מאוד להיות שהשימוש בצורה )"הפלסטינית"( 

 . 1948מת בדמשק לבין הפלסטינים שהגיעו לשכונה בהמוניהם לאחר מלח
, 33, עמ' 1953)בערכו(, קנטינו והלבאוי  160, עמ' 66b§ 66, עמ' 1965)למעלה(, גרוצפלד  139, עמ' 1964קאוול   211

)בערך:  218, עמ' 1964( וסטוואסר ועאני 6871)ערך:  531, עמ' 2012)בערכו(, אליחי  278, עמ' 1961פרגוסון 

soup :)šōraba '(: شورابבערך: ) 416. ברתלמי, עמšōrba~šwērba 34, עמ' 1937; נח'לה :šawraba ; 

  . šōraba, בסוריה: šorba(: במצרים: شوربة)בערך:  493עמ' , 1974ווהר  .šurba: 66ב, עמ' 2004קליינברגר -גבע

 .65משפט  82ראו: אינט'  sūrbaלצורה 
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  a*מקרים נוספים של נשילת  3.2.2.3

  *3īC2aC1C םשמשקל בשמות עצם ובשמות תואר א 3.2.2.3

עיצור הוא    1Cכאשר    *3īC2C1C>3īC2aC1Cבתחום זה מתנהג לי"ד באופן זהה למצוי בלכ"ד, כלומר  

; אינפ' ב')'חברו'  ʿ ,ḥ ,ġ ,x ,ṣ , ṭ ,ˀ ,ẓ =1C:213 o-ˀrfī214כאשר  *3īC2aC1C║3īC2aC1C-ו 212רגיל,

 ṭīrš-šə216(a) (,אינפ' ב')'בית כנסת'  knīs(, אינפ' א') 215'מצח' nībž, (אינפ' כ"א; אינפ' ט"ז ;אינפ' ו'

אינפ' 'נקי' ) fīḍn218 217(,אינפ' י"ב'צווחות' ) *īxrarīx>sṣ(, 2×אינפ' ו'; אינפ' י"ט'הכבל, הרצועה' )

אינפ' ;  אינפ' י"ב'מועטה' )  ˀalīle  (. לעומת:אינפ' כ"בן' )'שמֵ  smīn(,  אינפ' ו''כבד' )  tˀīl(,  אינפ' ו';  ט'

 mīna219 (,אינפ' כ"ב'חולצת משי' ) arīrḥ ṣīamˀ, (אינפ' כ"א)'רחב'  ḍarīʿ(, אינפ' ו''זר' ) bīarġ(, ב'

 .(אינפ' ו''נכון' ) ṣaḥīḥ (,אינפ' י"ט(, אינפ' י"ב'אמין )ש"פ(' )

 

, וסביר להניח שאם CīC>CCī*CiCC>īaC1*Cנשילת התנועה בצורות אלה נובעת, ככל הנראה, מן התהליך   212

1C  עיצור אחורי, תימנע=*a>*i  עמ' 1958, והמילה תישאר במתכונתה ההיסטורית, כפי שמתואר גם אצל גרבל ,

. ובדומה לכך: 92, 90, מפה I, 2000. ראו גם: בהנשטדט 54f§ 56עמ' , 1965; גרוצפלד 321

*zabūn>*zibūn/*zubūn>zbūn  ( '43, עמ'  1964ועאני  , סטוואסר  אינפ' י"ב'לקוח, קליינט  [  :בערךclient בדוי ,]

(. [בערכו]  373, עמ'  1974לעומת ווהר    )לגבי קהיר(,  zibūn~zubūn~zabūn:  [زبون ]בשורש:    365, עמ'  1986והינדס  

רי עיצור קדמי, גם אח aם נשמרת תנועת הבלי"ד, נוכל למצוא גם כאן חריגים, שב aכרגיל בתופעת נשילת 

, 1991. דוגמה זהה בפי יהודי חלּב ראו: נבו אינפ' ל'; אינפ' י''ענייה' ) faˀīre(, אינפ' י''נכבד' ) karīmכדוגמת: 

, אף אינפ' ו''רצועה' ) šarīṭa(, אינפ' כ"ג'סרט מצולם' ) šarīṭ(, אינפ' כ"ב'דקה )זמן(' ) daˀīˀa(,  3ב5.2.3.1§ 70עמ' 

( המביא לשתי המילים האחרונות את הצורות شرط)בשורש:    387, וראו: ברתלמי, עמ'  šrīṭaכי מעט לפני כן אמר  

šrīṭ  ו-šrīṭa  יש לשים לב שהמילה שבה נשמרה ה(בהתאמה .-a   נאמרה מפי אותם הדוברים אשר במקרים אחרים

, 1991במשקל זה גם בפי יהודי חלּב ראו: נבו  . על התנהגות דומה של שמות  aהגו מילים דומות )ואף זהות!( ללא  

 ואילך.  69עמ' 

 54f§ 56, עמ' 1965גרוצפלד  אינם מזכירים את ההסבר הזה. 9 'פס 2.1.4§, 2011, ולנטין 131, עמ' 2009אסקוף   213

עמ' , 1977, ואמברוס ḥ ,x ,ʿ ,ġ ,qאת העיצורים:  aכולל בין עיצורים האחוריים אשר יכולים למנוע את נשילת 

34 §3.3.2 8a  ממיר אתq ב-ʾ .2000: בהנשטדט גם ראו ,I על התנהגות דומה של שמות במשקל  .92, 90, מפות

 ואילך. 69, עמ' 1991זה גם בפי יהודי חלּב ראו: נבו 

)בערך:   98, עמ'  1964; סטוואסר ועאני  (رفق)בשורש:    288ברתלמי, עמ'  ;  54f§  56, עמ'  1965כך גם אצל: גרוצפלד    214

friend 274, עמ' 1961(. פרגוסון :rafīˀ . 

 א, עמ'1ב5.2.3.1§ 69 , עמ'1991, ראו: נבו nībž~bhaəž -אצל יהודי חלּב  .ْجِبنْي : 566, עמ' I, 2012עבד אלרחים   215

 ד. 14.1.1.2.1§ 127

 (. string)בערך:  228, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 387ברתלמי, עמ'   216

 .לעיל 110ראו הערה  a-פשר את נשילת ה, אשר א  √*srx√rx>ṣעל   217

 .54f§ 56, עמ' 1965גרוצפלד   218

 .263, עמ' 1961פרגוסון   219
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אחרי עיצור  a>ø*אחרי עיצור "רגיל" או  a║a* :ולכאןגם בלי"ד, כמו בלכ"ד, יש חריגים לכאן 

'סרט מצולם,  ṭšarī(a)(, אינפ' ל'; אינפ' י''ענייה' ) faˀīre221(, אינפ' י''נכבד' ) karīm 220:"אחורי"

 , (אינפ' י"ח'קמח' )  īnṭḥ224(. אינפ' כ"ג)  223'שלמה' aḥīṣḥ ומנגד:  222(,אינפ' ו'אינפ' כ"ג; רצועה' )

fʿīḍə225 ( 'אינפ' ו'; אינפ' כ"א; אינפ' א''חולה), līlˀ ( 'אינפ' א''מועט.)226  

 ונגזרותיהם 8-ו 3במספרים  ב 3.2.2.3

(, המוכרים לנו מן הערבית הקלאסית 8000, 800, 80, 3000, 300, 30שני מספרים אלה ונגזרותיהם )

 teātl 227את תנועת ההברה הראשונה: , כמו בלכ"ד,, איבדו בלי"ד*tunatāalt*, tunamāniyatבצורה 

  (.אינפ' ו')' 48'שנת  īnʿaarbʾ-w-ā́tmān-tənt əs(, אינפ' י"ב' )3'

 'ההם'  hadōl(e/īk)'ההוא',  hadākבכינויי הרמז  ג 3.2.2.3

'ההוא'  dākh-ədāk>bah-*bi 228פעמים רבות אין הדוברים הוגים את התנועה בהברה הראשונה:

 '(אינפ' א''ואלו היו, כלומר, ...' ) w-kānu yaʿni hadōle>w-kānu yaʿni hdōle* ,(2×אינפ' י"ב)

*hadōl>hdōl  '(3×אינפ' כ"ד)'ההם ,la-hadōlīke>la-hdōlīke .)'עבור ההם' )אינפ' א' 

 

 69, עמ' 1991אחרי עיצור "אחורי" נפוצה יותר בלי"ד מאשר בפי יהודי חלּב, השוו: נבו  a>ø*-נראה ש  220

 (. ḍaʿīf'חולה' בעוד שבלהג יהודי חלּב קיים גם  ḍʿīfב, ג )בלי"ד נפוץ 2ב5.2.3.1§

 .3ב15.2.3.§ 70, עמ' 1991דוגמה זהה בפי יהודי חלּב ראו: נבו (. poor)בערך:  176, עמ' 1964סטוואסר ועאני   221

( המביא לשתי המילים האחרונות את شرط)בשורש:  387, וראו: ברתלמי, עמ' aṭīršאף כי מעט לפני כן אמר   222

 בהתאמה. šrīṭa-ו šrīṭהצורות 

 whole)בערך:  263, עמ' 1964(; סטוואסר ועאני صححבשורש: ) 427ראו: ברתלמי, עמ'  ḥīṣḥעל משמעות זו של   223

'שלם' בפי יהודי בגדאד: בלנק   ṣḥīḥ-'נכון' ל  ṣaḥīḥ  ן, וראו הבחנה דומה בי54f§  56מ'  , ע1965(; גרוצפלד  3פירוש  

 )והפניותיו גם ללהג של קהיר(. 152, עמ' א1964

(. דוגמה זהה בפי יהודי flour)בערך:  93, עמ' 1964ועאני (; סטוואסר طحن)בשורש:  472כך אצל: ברתלמי, עמ'   224

 .ِطِحني: 316, עמ' 2012ב, אך השוו: ווידיך וסוורטייס 2ב5.2.3.1§ 69, עמ' 1991חלּב ראו: נבו 

קנטינו והלבאוי ;  fīʿḍ~ḍīmar(:  sick)בערך:    210, עמ'  1964סטוואסר ועאני  (;  ضعف)בשורש:    460ברתלמי, עמ'    225

; ברגשטרסר "המוסלמית"  marīḍ-ה מילה זו כ"נוצרית", בניגוד ל, שם מזוה163, עמ'  2009לנטין    ;49, עמ'  1953

)ושם   190ומפה    3.5.3§,  2019קליינברגר  -; בהנשטדט וגבעمريض וכן    عّيان ,  ساخنאך גם    ,ضعيف:  84§  46, עמ'  1915

ḍaʿīf )ג2ב5.2.3.1§ 69, עמ' 1991דוגמה זהה בפי יהודי חלּב ראו: נבו  .קיימת בטבריה בלבד.  

 .līalˀ(: little)בערך:  140, עמ' 1964. סטוואסר ועאני leīalˀהגה  4:51-אף כי ב  226

(, עמ' three)בערך:  240, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 67c§ 68, עמ' 1965; גרוצפלד 28§ 26, עמ' 1915ברגשטרסר   227

 (. eight ,eighteen ,eighty)בערכים:  76

 .4.3.6.3על כינויי הרמז האלה ראו להלן, סעיף   228
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  2229ס של משקל -בצורות נטיית 2Cתנועת  ד 3.2.2.3

 יחידה, לפני כינוי חבור הפותח בעיצור IIIבפועל בגוף  2ס של משקל -בצורות נטיית 2Cתנועת 

 (,אינפ' י"באותי' )'הכניסה  ni-tə́fawwttet+ni>a*faww: ( -הנושלת סומנה ב ה)התנוע

ni-tə́fakkrret+ni>a*fakk  '(.אינפ' ט"ז)'הזכירה לי  

  במילים שונות ה 3.2.2.3

sažra  '(, אינפ' ו')'עץazraž ( 'אינפ' ה''גזר),230 ašraʿ ( 'אינפ' א'; אינפ' כ"ד; 2×אינפ' ב'; כ"האינפ ;

אינפ' )'סיר חלבי וסיר בשרי'  anžret zafarṭ-anžret laban wṭ 231(,אינפ' כ"ב; אינפ' ח'; אינפ' י'

אינפ' 'בשעות האור' ) ṛāhṇ-ṇə-r>bānah-n-*bi, (אינפ' כ"א'חבריי' )  i-ātˀfəa+i>rˀfaər232, (ט"ו

 235aṛadža>mṛaddažm(, אינפ' י"ב'כדור' )  ṣāṣrə234(, אינפ' א''הראשון' )  ʾawlāni-lə233(, כ"ט

  (.mžaddaṛa, לפני כן אמרה מספר פעמים אינפ' ט'; אינפ' י"חמאכל(' ) מין'מג'דרה )

 

. המושג 'משקל' בנוגע לפעלים הוא מה שבדרך כלל מכונה בדקדוק 420-ו 14 ותס' ראו הער-על המושג 'נטיית  229

 "בניין". במטרה להאחיד את הדיון בתצורת הפועל ואת הדיון בתצורת השם, נקטתי כאן את המושג "משקל". 

, I, 2012; עבד אלרחים araẓaž (:جظر)בשורש:  113. ברתלמי, עמ' azaržאינפ' ה' מציינת שהשם הקיבוצי הוא   230

 .، بفتح الزاي جَزرة رة" والصوابَجزْ " العامة عند واحدهتا ]...[ 679' עמ

; 62, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי (عشر)בשורש  614, עמ' 1974מופיעה במקורות הבאים: ווהר  arašaʿהצורה   231

 236, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 67c§ 67, עמ' 1965; גרוצפלד 170, עמ' 1964; קאוול 13, עמ' 1961פרגוסון 

, מעט ʿašara: בדמשק ובדרום: 295, מפה I, 2000(. בהנשטדט 233)ערך:  22, עמ' 2012(; אליחי ten)בערך: 

 -  1ד5.1.4§ 64, עמ' 1991)ואכן, נבו  ʿašra, ואילו כל הצפון והמזרח: ʿašraמצפון לדמשק מובלעת שבה קיימת 

ʿašra.)  '(: عشر: )בשורש 530אולם ראו: ברתלמי, עמʿašra;  (;َعْشَرة)בערך:  338, עמ' 1978אלמעצראני וסגל 

יה, בת לאב פלסטיני ולאם מחומס אשר חיה כל חייה י)מפי כלכלנית נוצר 5 'שו ñ 'פס 45, עמ' 2014רמוס 

 ʿašara :s-sāʿa ʿašara. גם אחד המסרנים השתמש בצורה 2.2.5§, 2014לנטין בדמשק ומתגוררת בג'ובר(; 

, ʿašra( שלמיטב ידיעתו ההגייה בדמשק היא תמיד 6/5/2017' )אינפ' כ"ב(. פרופ' ז' לנטין מסר לי )10'בשעה 

בספרות הרלוונטית. לעומת זאת דמשקאי מוסלמי שנשאל   ʿašaraלמרות שהוא מודע היטב לריבוי ההופעות של  

 . d ,e§ 98, עמ' 1951קדומה מאוד בערבית, ראו: רבין  ʿašra)י. רייך(. הצורה  ʿašraולא  ʿašaraעל כך, אמר 

 להלן. 773האמצעית בה ראו הערה  aעל צורותיה של מילה זו ונשילת   232

. זוהי אינה הצורה הנפוצה ביותר, וראו 9§ 124, עמ' 2009על מילה זו בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין   233

 .4.3.4.2סעיף 

(. כך גם בפי יהודי חלּב, bullet)בערך:  30, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 3c :ṣāṣṛ>ṣāṣ*ra§ 7, עמ' 1965גרוצפלד   234

. חיזוק להשערתו של גרוצפלד המובאת שם על מעתק 289בעמ'  233, והערה 1א5.2.3.1§ 68, עמ' 1991ראו: נבו 

*a ( לתנועה גבוהה*i יש בצורה הקהירית )ṣāṣru  (: 2رصص )בשורש:  340, עמ' 1986)בדוי והינדס

ruṣāṣ <(*raṣāṣ>*riṣāṣ) . בערכו(. 342, עמ' 1974או: ווהר , רَرَصاصספרותית הבערבית( 

 .2ד5.2.3.3§ 72, עמ' 1991וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   235
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3.2.2.4 *a>ə 

'שתה',  *rebəširib>š>*aaribšבמצבים המוכרים היטב בלכ"ד ) *<əaמלבד מעתק 

ttə>*tlatt>tlunattāalt*  ,'שלושה'hruəzdə>ynaū*yazdahir ,)'ראוי לציין לגבי לי"ד  236'משגשגים

 (: -)התנועות הרלוונטיות מסומנות ב <ə*aאת המקרים הבאים שבהם 

 -CC-לפני  א 3.2.2.4

'התייחסה  o-btə́žžbet+hu>waažž*wa 237לפני כינויים חבורים: 8ובמשקל  2בפעלים במשקל  (1

אינפ' 'הרדים אותו / אותם' ) o(n)-mə́+hu(m)>nayyama*nayy238(, אינפ' ו'אליו בכבוד הראוי' )

 'חַסר לּה'  *o-mtərátḥ>hu+metarátḥ  (,אינפ' ו'' )-'חשבה שהוא  *o-btə́assḥbet+hu>aassḥ  (,2×ו'

 .(אינפ' כ"ב'בית הספר שלנו' ) na-stə́sT+na>madra*madr, אינפ' ו'()

'קידשנו'  qaddasna>ˀaddə́sna*:3-ו 2 משקלשל  ובצורות ניטות 6ובמשקל  5בפעלים במשקל  (2

'אנו  a-mə́tʿallə+ha>numa*nataʿall(, אינפ' י"ב'למדנו' ) mnaə́tʿalləmna>a*tʿall(, אינפ' ו')

 rnaəfārna>safās (,אינפ' כ"חנרדפים' ) ונ'חש naˀə́ddāyəqna>aāyḍ*t(, אינפ' א'לומדים אותה' )

'התייחסה אלינו'  na-tə́ləmʿālet+na>amā*ʿ]דברי הבחורה[(,  49:52 , דקה15 'אינט'נסענו' )

 239.(2×אינפ' י''היחס שלנו' ) na-ltə́mʿāna>m-utalamuʿā*m (,אינפ' י"ב)

 mnə>ʾunmna*ʾ240(, ט'אינפ' 'ענף' ) 3C2aC1*C :rʿə>funrʿa*fבמשקל בכמה צורות שמניות:  (3

mm) əmm) zaki>(ʾabu/ʾəky>(ʾabu/ʾa*z 241(,אינפ' ב') *ṣəxə>šunṣxaš (,3×אינפ' י"ב'ביטחון' )

kiə́z242 ( 'אינפ' ט'; אינפ' ח''אבו זּכי, אם זּכי) ,ʿəməš>unmʿaš* ( 'אינפ' י"ג'נרות) ,ləˀə>nunqla*n 

(, אינפ' כ"ה'תרגום' )  eržamə́>ttunamažra*t243במשקלים אחרים:. (אינפ' ט"ו'פיצוחים' )

 

בעיקר ללהגים במרכז לבנון ובצפונה.  <ə*aמייחס  13-14, עמ' 1964; קאוול 5c3§ 11, עמ' 1965גרוצפלד   236

 .154-152, עמ' 2009לסקירה מקיפה על התופעה בלכ"ד ראו: לנטין 

, 1991'יידעתי' )אינפ' כ"ח(. לצורות בסעיף זה ובסעיף הבא השוו: נבו  təfə́>ʿarrufta*ʿarrוגם ללא כינוי חבור:   237

 .א.4.2.3.8א, 4.2.3.2לה ראו להלן סעיפים . לצורות הסדירות של משקלי פועל א254, 253הערות  291עמ' 

 *-ay->-ayy-. על 3.2.1.1'הרדם אותם!', בהתאם לסעיף  on-ymá*nayyim+on>nואילו צורת הציווי היא   238

 א.3.4.4.2. על ההטעמה לפני כינוי חבור זה ראו סעיף 3.1.4.1בנסיבה זו ראו סעיף 

כ"ד בל  <CCə*aCC(. למקרים נוספים של  וכדומה  mtəākḥm-  גמת)לצורות דו  5.2.3.9§  75, עמ'  1991נבו  השוו:    239

 . 32-29§§ 137-135, עמ' 2009ראו: לנטין 

 . 5.2.3.10§ 76 , עמ'1991 נבו')גוף( הביטחון הכללי'. והשוו דוגמה זהה בפי יהודי חלּב:  mmāʿ-ləmn əʾבצירוף   240

 .ṣxə~šṣəšax: 5.2.3.10§ 76, עמ' 1991השוו לצורה דומה בפי יהודי חלּב: נבו   241

 .4ב5.2.3.1§ 70, עמ' 1991השוו בפי יהודי חלּב: נבו   242

 . taržame(: ترجمבשורש: ) 83 עמ' ברתלמי,  243
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lmīzəlmīz>ta*t244  ( 'אינפ' ו''תלמיד) ,rrādəb-lə-bd>ārrab-l-*bi245  ( 'אינפ' כ"ה'במקרר ,)

bhaəž>tunbhaaž* '(.אינפ' כ"ב) 246'חזית 

סעיף סוף )ראו הדוגמאות ב y3Cמגזרת  1במיוחד נכון הדבר לצורות הבינוני הפעול במשקל 

 להלן(.  ב4.2.7.3

 yAC=אותר במקרים אחדים שבהם    -ACAC-לפני    <ə*aשניתנה לעיל, מעתק    dārrəbלמעט הדוגמה  

 248(,אינפ' כ"ה'מוכר דברי החלב' ) 247 laban-lə ʿāyyilaban>b-al uʿāyya*b(:ə[i]=)במקרה זה: 

māzōt-yyāʿ lit>bōzām-al ʿāyyab*  ( 'אינפ' כ"ב'מוכר המזוט  ,)yyeˀəḍ>uyyiqaḍ*249 ( 'אינפ' 'צר

 (.אינפ' ב'; אינפ' כ"ד'ימים' ) māyyi>ʾunmāyya*ʾ, (ו'

בכמה מקרים, בבואה בתחילת מבע או  ḥətta' נהגתה -, כדי ש-'אפילו, עד ש ḥatta*המילית  (4

  250באמצעו.

 

 .talmīd>undī*tilm(: تلمد: )בשורש 92. ברתלמי, עמ' zīlmət: 79, עמ' 1961פרגוסון   244

 )אינפ' ד'(. dābarrאך קיים גם   245

א מביא גם הוא את הדוגמה 5.2.3.10§ 76, עמ' 1991. נבו abhaž(: front)בערך:  98, עמ' 1964סטוואסר ועאני   246

bhaəž>tunabhaž* (.7.3, אך בפי יהודי חלּב המשמעות היא 'מצח' )וראו גם להלן סעיף  

 3Cā2C1aCʾ, וזאת במיוחד בצורת הריבוי āאם לאחריה  <5c4 CCə*aCC§ 11, עמ' 1965לפי גרוצפלד   247

-*, אך אין הוא מדגים מקרים אחרים שבהם ʾayyām>ʾiyyām*ודומותיה. לשם כך הוא מביא את הדוגמה 

ayy->-əyy-.  נוסף על כך, ניתן לראות בדוגמאותיי*a>ə  גם אם בהברה הבאה איןā . 

,  bayyāʿ~biyyāʿמביאים את שתי הצורות  274, עמ' 2010לנטין סלאמה ו)אינפ' ד'(.  ʿābayyזאת לצד הצורה   248

: 84מפה  ,I ,2000בהנשטדט  ( כבר מיושנת, אך נראה שהיא הולכת ומתפשטת;biyyāʿומציינים )שהצורה 

מעט מצפון לדמשק ובכל רצועת החוף מלבנון עד  אך ,bayyāʿ ,fallāḥ ,nažžār במרחב דמשק צורות דוגמת

, כלומר מילה בלהג .Syr. volg  מסמן צורה זו)  2הערה    12, עמ'  1925דרייבר    ;biyyāʿ, fillāḥ   ,nižžārאסכנדרון  

בפי יהודי חלּב התופעה נרחבת הרבה יותר, גם  .'מוכרים' bayyāʿ-īn: 1שו'  bפס'  52, עמ' 2014; מורס (הסורי

 א.5.2.3.5§ 73, עמ' 1991, ראו: נבו -CC-≠-yy-כאשר 

 .327, עמ' 1958ראו: גרבל   249

 uṭnu yxayātta kəḥ, ספרי תורה' אפילו' IHBārō_tēfrətta səḥ: רוב הדוגמאות שנשמעו היו מפי אינפ' כ"ג  250

ğēš-l-əl  היו תופרים עבור הצבא' אפילו'הם ,mšā-šə-tta bəḥi -ttəs-w 'סבתי )נולדה( בדמשק', ואף 

tābeəkə-tta ləḥ 'את הכתיבה',  אפילוbrūklen-tta hallaˀ biəḥ 'עכשיו בברוקלין',  אפילוIHByimátta naʿalḥə 

 (,אינפ' י"חנדע' )כדי ש'רק  bass ḥətta naʿref(, אינפ' י"בהם יידעו' )ש כדי' ḥətta yaʿrfu, נעליים' אפילו'

-tta lamma ləḥ ' אינפ' כ"ג(, -העד אשר( 'ʿarīs-ləžu bēt ətta yəḥ-əl 'עד ש .)הם יילכו לבית החתן' )אינפ' כ"ג

 attaḥ HBṭšbāəb_uṭt tabaʿ əsab-sə-kamān b-wמבע: בסוף  attaḥעל רקע זה בולטת אצל אינפ' כ"ג ההגייה 

 57, עמ' 1991; נבו ḥatta~ḥətta(: حيت)בשורש:  144ראו: ברתלמי, עמ' ', אפילו'וגם בשבת של ט"ו בשבט 

שם הוא מתרגם 'עד )ג 5.2.3.10§ 77, עמ' ḥətta~ḥatta , המביא מפי יהודי חלּב את שתי הצורות:א5.1.3.2.1§

 (.אשר'
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 -CC-שלא לפני  ב 3.2.2.4

hūdəy-lə>udūhay-*al ( 'אינפ' ח'; 2×אינפ' י"ב'היהודים ,)yye-iḥsīəyya>m-iḥīsa*m  'ונוצרים'

,אינפ' י''חזקה' ) wiyyeə>ˀtunwiyyaa*q(, אינפ' ח', מספר פעמים; 2×אינפ' ב') )251 

nīʾādaməb-l-dam>haāʾīnab-l-*ha ( 'אינפ' ח''הבנאדם הזה, הברנש הזה ,)neə>stunnaa*s252 

 (.אינפ' ח''ענבים' ) benə́>ʿunba*ʿin253, (אינפ' כ"ה'שנה' )

 התנועות הארוכות 3.2.3

בלי"ד קיימות חמש תנועות ארוכות. תנועות אלה משמרות לרוב את אורכן ואת איכותן גם אם אינן 

  CC.254, ולרוב גם בהיותן לפני מוטעמות

 המציגות את ערכן הפונמי של התנועות הארוכות:נוגדות להלן 

ū/ī: rūḥ  'ֵלך'- rīḥ 'רוח' 

ā/ī: ˀām  'הסיר'- ˀīm '!הסר'  

:ā/ū šāf  'ראה'- šūf '!ראה' 

ā/ō: ktāb  ֵפר' 'ס- ktōb '!כתוב' 

 

 . awiˀובאותו המשפט השתמש בצורת הזכר   251

 .231עמ'  115מפה  ,I ,2000: בהנשטדט ראו ונרדפותיה neəsעל תפוצת   252

, 1974. ווהר 5.2.3.7§ 74, עמ' 1991(. וכך בפי יהודי חלּב, ראו: נבו grape)בערך:  107, עמ' 1964סטוואסר ועאני   253

, ב2004קליינברגר  -, ראו: גבעʿinab  -, נוצרים ומוסלמים  ʿinib  -. בחיפה: יהודים  ʿinab  (:عنب)בשורש:    647עמ'  

 )למטה(. 41, עמ' 1953, ראו: בלנק ʿinib(. בפי הדרוזים בגליל: ʿnbבשורש: ) 311עמ' 

. במקרים 90, עמ' 1960; קנטינו 2הערה  14, עמ' 1965; גרוצפלד 7§ 340, עמ' 2007ווטסון . 197, עמ' 1996רז   254

(, 5a§ 10, עמ' 1965' כ"ה, ראו: גרוצפלד 'בחור' )אינפ āCC>aCC :*šābb>šabb*אחדים 

yman>daymanā>*danimʾā*d אינפ' כ"ה(×80, עמ' 1961, השוו: פרגוסון 'א '; אינפ2 :imanʾāyman~dād .) 
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:ū/ō fūˀ  'התעורר'- fōˀ 'למעלה' 

:ē/ī dēn  'חוב'- dīn 'דת' 

ā/ē: māl  'רכוש'- mēl 'נטייה' 

ē/ō :kēl  'מידה'- kōl '!אכול' 

ē/ū :nzēl  '!רד'- nzūl 'ירידה' 

(, אינפ' כ"ב; אינפ' ט')'דולרים'  dōlār-ātבמילה יכולות להופיע עד שלוש תנועות ארוכות: 

HBtūʿōbšā  '(, אינפ' ט'; 2×אינפ' ד'; אינפ' כ"ח)'חג השבועותtā-rāgīs-s ( '2×אינפ' ט''הסיגריות.) 

הברתיות, דוגמת: -אך במילים חד 255,הברתית מתקצרות התנועות הארוכות-בהיותן בסוף מילה רב

ām  ,'לא'?šū  ,'?מה'īf256   ,'יש'šī .2בהיותן תנועת   257'דבר מה' אורכן נשמרC  של פועל מגזרת

w/y2C אשר אליו מצטרפת ,-l- משתנות ,ī* ו-ū* ל-ə ואילו ,ā* ל-a. 

, אף אם אינו מבוצע בהברה האחרונהכאשר בתשתית המילה קיים רכיב אנקליטי אחרי תנועה 

אינפ' ; 19:29, אינפ' ב'; אינפ' ג''תפילה' )  ā́alṣT>āalṣ*258מבחינה פונטית, מתארכת תנועה זו: 

'אחזי בו!'  ī́šmə+h>kšī*km(, אינפ' י"ב')העיר( חמאה' )  ā́amḥT>āamḥ*259(, אינפ' כ"ב י"ב;

  260(.אינפ' כ"ב)

 

: תנועות סופיות נחשבות ארוכות. ראו גם: 1הערה  7§ 14, עמ' 1965. גרוצפלד 5הערה  96, עמ' 1980מקרת'י   255

 בסוף מילה(. CVC)אך אצלם לגבי הארכת התנועה בהברות  372, עמ' 2017שחמון ופאוסט 

 (.אינפ' כ"ה; אינפ' י"ב; 2×אינפ' ב'; אינפ' ט"ז'בו, בתוכו' ) yo-fīלעומת   256

)בערך:  239, עמ' 1964ועאני סטוואסר . 161, עמ' 1969; גרוצפלד 2, ובכלל זה הערה 19, עמ' 1964קאוול ראו:   257

thing  :)šī ;  '(:  شيي)בשורש:    421ברתלמי, עמšī  אך בדוגמאות רושם גם ,ši    וגםšī.    על*ā# זהסעיף  ב  ראו להלן .

. בנושא זה ראו: : אינפ' ח'māאינפ' כ"ב, דוגמה להארכת התנועה במילה : šīדוגמה להארכת התנועה במילה 

 .23, עמ' 1925דרייבר 

, 1964; קאוול ā́alṣ(t)(: prayer)בערך:  178, עמ' 1964ועאני ; סטוואסר laáṣ(: صلي)בשורש  444ברתלמי, עמ'   258

, מקום ההטעמה במילה זו יכול לסמן את דת הדובר: אצל 162, עמ' 2009. לפי לנטין ṣalāṭ)למעלה(:  212עמ' 

 (.ṣálā)אך הוא מציין את הצורה  ṣalā́. אין הוא מביא את הצורה ṣaláואילו אצל המוסלמים  ṣálaהנוצרים 

 להלן. 676ה והערה 4.3.2.1בלי"ד ראו להלן סעיף  *-Tāעל סיומת   259

יחיד.   IIIטוען שתנועות ארוכות בסוף מילה יופיעו רק אם אחריהן כינוי חבור גוף   5הערה    96, עמ'  1980מקרת'י    260

תו שתנועה כפי שרואים בדוגמאות שהבאתי כאן יש מקרים נוספים שבהם התנועה הסופית מתארכת. גם אמיר

סופית מתארכת רק בהופיע אחריה כינוי גוף חבור אינה מלאה, משום התנועה סופית מתארכת בבוא אחריה 

 רכיב אנקליטי כלשהו, ולא רק כינוי חבור.
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3.2.3.1 ī 

(. במקרים אחרים אינפ' י''יושבים' ) ˀāʿd-īn(, אינפ' א''נוצרי' ) ī :masīḥi*תנועה זו יכולה לשקף 

לפני  -iyy-*יכולה להיות תוצאה של  ī(. כמו כן אינפ' י''באנו' ) iʾ :*žiʾna>žīna*היא משקפת 

  261צורנים מסוימים.

  .3.2.3.5ראו להלן, סעיף  ī>ē*על 

3.2.3.2 ū 

(. במקרים אינפ' ט"ז'הם הולכים' ) yrūḥu(, אינפ' כ"ג'קישוא' ) ū :kūsa*תנועה זו יכולה לשקף 

יכולה להיות  ū(. כמו כן 9:13 , דקה15 'אינט'לולו )ש"פ(' ) uʾ :*luʾluʾ>lūlu*אחרים היא משקפת 

(, אינפ' כ"ח; אינפ' א'; אינפ' ב''הילדים' ) wə*:262  dālū-l263d>āwlə-d>*lā*l+wlתוצאה של 

*nəwṣal>nūṣal ( 'אינפ' כ"א'אנו מגיעים.) 

3.2.3.3 ā  

(. במקרים אינפ' כ"ג'חייב' ) lāzem(, אינפ' י"ב'כסף' ) ā :maṣāri*תנועה זו יכולה לשקף תנועת 

(, או אינפ' ו''הוא לוקח' ) yāxod(, אינפ' כ"ב'קצה לשוני' ) aʾ :i-lsānə ṣāṛ264*אחרים היא משקפת 

  1.265 יחיד במשקל IIבצורת הציווי של גוף  2Cתנועת 

, אך בניגוד מוחלט ללהגם של יהודי חלּב ובגדאד, לא איתרתי בקורפוס מקרים של ללכ"דבדומה 

  266.יובא להלן( מצעית, מלבד מה ש*ē, ī>ā)מעתק  'אמאלה'

 

  .להלן 696והערה  ה4.3.2.2ראו סעיף   261

 (. w1C)ביחס לפועלי  29a§ 35, עמ' 1965; גרוצפלד 2.2.5.2§ 20, עמ' 1977אמברוס   262

'כיתות  wə :wlādə-fūf lṣמנגד, יש דוגמאות להשתמרות  .4ט10§ 99עמ' , 1991וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   263

ם' )אינפ' 'אני רואה את הילדי wlādə-ašūf l-b'אצלנו הילדים' )אינפ' י'(,  wlādə-na l-anʿהילדים' )אינפ' י"ב(, 

, עמ' 1961)למטה(. אצל פרגוסון  30, עמ' 1964'הילדים באים' )אינפ' ט'( ועוד, והשוו: קאוול  wlādə-ižu l-bי'(, 

79 ulād  .4.3.3.2צורת ריבוי זו ודומותיה ראו להלן, סעיף  עלהיא הצורה חסרת היידוע . 

 לעיל. 3.1.3.1והתפשטות הנחציות ראו סעיף  <ṛ*rעל   264

 .להלן ג4.2.3.1ראו סעיף   265

,  533-534בעמ'  87ובכלל זה הערה  5.61§ 341, עמ' 1972מן הלהג של דמשק ראו: לוין  'אמאלה'על היעדרות ה  266

 'אמאלה'ולת ה)וסקירתו על תח 5.1.3§ 55-43, עמ' 1991בפי יהודי חלּב ראו: נבו 'אמאלה' על הא; 7.1§ 385עמ' 

בפי יהודי בגדאד  'אמאלה'. על ה68-67, ובפרט עמ' 2017; שחמון (5.1.3.1.10§ 55-53בלהגי האזור, שם, עמ' 

שבמילה  *āשל  'אמאלה''ָשם' אין לראות  hnīkבמילה  īבתנועת  .3.12ב§ 31, עמ' 2011ראו: מנצור 

a*hunāk <(אלאهناك ,)  הרחבה של הצורה*hawni  :16§ 22, עמ' 1965גרוצפלד 'כאן', ראוb  בהתייחס לצורות(

hnīk~hnīke ;) שם הוא טוען שהצורות הגליליות 4.2§ 260, עמ' 2005)אך ראו: לוין  379, עמ' 1972לוין ,

hōn(e/i) כאן' ו'-hināk/hnāk/hunāke שם' מקורן ב'-*huna ו-*hunāk )87, עמ' 1993; בהנשטדט הקדומות ,
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מצעית,  'אמאלה'וצים. בחלקם מדובר בסופית אינם נפ ā*של  'אמאלה'המקרים שבהם קיימת 

 *i:267  teə́š>ēitš>*ʾēit*š>unʾāitš*, ואילו בהברה הקודמת הייתה ʾ*הייתה  *ā-שבה אחרי ה

אינפ' 'שירה' )  ġināʾ>ġə́ne*(,  אינפ' י"ב'קנייה' )  širāʾ>šə́re*(,  אינפ' א';  אינפ' י"ב;  אינפ' ו''חורף' )

ואולם מצב דומה מתרחש גם  268(.אינפ' ו'; 3×אינפ' ל"אקישוא' ))סוג של( ' tteə>ˀʾātt*qi(; 2×ח'

,אינפ' כ"ב; 4:09, דקה 56'בכי' )אינט'  keə́>bunʾā*bukבמצבים אחרים. כך:  )269 

nyeə́d-də>āduny-*ad  ( 'אינפ' י"ב'העולם,)שבהם בהברה שקדמה ל 270-ā*    הייתה*u.271  דוגמאות

 

בעמ'  389, 388ב והערות 13.2.2.1§ 115, עמ' 1991; נבו hawnī+k>*hōnīk>*honīk>hnīk*המשחזר אף הוא 

, ובפרט אמירתו שכל 21§  130-129, עמ'  2009על השימושים השונים בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין    .304

, 35הערה  42, עמ' 2014מוס ( היו נוצרים ויהודים; רhnīk)לצד  honīk(e)-האינפורמנטים שהשתמשו ב

ואמירתה על נטייתם של צעירים וצעירות בני העדה הנוצרית לשחזר את תנועת ההברה הראשונה במילה 

*hnīk>hunīk . אולם בעוד בחלּב ובבגדאד אכן  .139א, עמ' 1964לצורות בלהגים השונים בבגדאד ראו: בלנק

(, הרי שבלי"ד הקשר הינו כה הדוק: hōnīk ,hnākו'שם' )( hōni ,hnāניתן לראות את הקשר בין צורות 'כאן' )

, 15  ')אינט  hnīk; אינפ' כ"ה(, 'שם'  2×: אhōne; אינפ' ט'; אינפ' כ"ב. וקיימת גם הצורה  2×)אינפ' י'  hōn'כאן'  

)אינפ'   hōnīk(. קיימת גם  2×: אינפ' כ"בhnīke]דברי מר נסים נצירי[; אינפ' כ"ב. וקיימת גם הצורה    43:40דקה   

אינו פועל, על פני השטח, לפי האנלוגיה הזו  hnīkלבין  hōn, אך היחס בין hnā:hnāk::hōni:hōnīkג'(. כלומר 

, עמ' 1993לתיאורים אלה ראו: בהנשטדט  e-)וראו שחזוריהם של לוין ובהנשטדט לעיל בהערה זו(. על תוספת 

 . hnīk: 21, עמ' 1961; פרגוסון 6הערה  86

א, המביא דוגמאות זהות לחלק מן המילים שאני מביא להלן, 5.68§ 355ב)ב(, עמ' 2.53§ 45, עמ' 1972ראו: לוין   267

מתרחשת גם אם בהברה  'אמאלה'מציין שה 5a3§ 10, עמ' 1965; גרוצפלד בהסתמכו על גרוצפלד וקאוול

 . uיש  ā-הקודמת ל

, 2012עבד אלרחים  ., ʾātt~quʾāttqicucumber)בערכו(:  743, עמ' 1974ווהר  .5a4§ 10, עמ' 5196וכך גרוצפלד   268

III 'ي: 1837, עמ .  cucumis chate ، ويسمى علمياً qetté : صنف من اخلضار يشبه اخليار، وفصيحها القثّاء، من السراينيةِقتِّ

  .qisāʾהדובר השני מציין שבערבית הספרותית שם הירק הוא 

(: بكي)בשורש:  71, עמ' 1974. ווהר ُبًكى> keəb, ושם השחזור 261, עמ' 1991וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   269

nbukāʾ, buka.   

אצל  :5a4, 12 §5.7.3§ 10עמ' , 1965; גרוצפלד 65, עמ' 1953(; קנטינו והלבאוי دين)בשורש:  252ברתלמי, עמ'   270

: 17, עמ'  1925; דרייבר  dənye~dənya(:  world)בערך:    266, עמ'  1964ועאני  סטוואסר    ;dənye(<dunyā)  כולם

ב 5.66§ 354עמ'  )ביחס ללהג של בירות(, 4א4.23.3§ 257-256, עמ' 1972. לוין dənya -, בחלּב dinya –בסוריה 

, אלא על הזדהות סיומת ā*של  'אמאלה'במילה זו אינה מצביעה על  e)ביחס ללהג של דמשק( מוכיח שתנועת 

 (.אינפ' כ"א'העולם שלנו' )  dənyə́t-na, ואכן נמצא בקורפוס  'תא מרבוטה'המילה עם תווית הנקבה המקבילה ל

הצורה "המקורית" של מילה כך שעל מצביע  (אינפ' כ"ב) 'צלייה' wa>[šuwaəš[ במילה 'אמאלה'היעדר  ואולם  271

בהברה  u*, וקיומה של (šiwāʾ, בנוסף לצורה شوى)בשורש:  495, עמ' 1974: ווהר , הנמצאת אצלšuwāʾהיא זו 

 א.3.2.1.4ראו סעיף  בנסיבה זו ə>u*על בהברה השנייה.  'אמאלה'הראשונה מנע את ה
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 273(,אינפ' א''טל' ) deən  272(,2×אינפ' כ"ג; אינפ' ה''אישה הרה' ) bleəḥ *:ىe<אחרות מציגות 

>maˀlen*maqla274  ( 'רק מקרים נדירים חורגים מן התואר לעיל:אינפ' ל''מחבת .) 

rfuʿərfu>mē yʿə*mā y ( 'אינפ' י"ב'הם אינם יודעים,) ā huwa#>hāde huwwe#d*hā  וזהו'

 (.אינפ' ה''זה' ) de#āh, (אינפ' ג''זה שנתיים' ) nē-ntəde yaʿni sā…>h ādā*h(, אינפ' כ"ג) 275זה'

'ארוחת ערב'  ašaʿ276>ʾšā*ʿa: 'אמאלה', כי אז נמנעת הaיש תנועת  *ʾā#-אם בהברה הקודמת ל

(. אינפ' כ"ג]הדובר הוא הרב אברהם חמרה[;    6:26  , דקה15  'אינט'ערב' )  masāʾ>masa*(,  אינפ' י')

 .(אינפ' י"ב'חכמים' ) *ʾā*:277 zkiyaáʾ278>āʾkiydaʾ-מסתיימות בגם בצורות ריבוי ה כך

 א.4.2.7.2בגזרת השלמים ראו סעיף  1בצורות ציווי של משקל  āעל תנועת 

 .3.2.3.6ראו להלן סעיף  ā#>ø*על 

3.2.3.4 ō  

(, את תנועת צורת 3.2.4.1)ראו סעיף  aw*במילים ערביות תנועה זו יכולה לשקף כיווץ של דיפתונג 

( או את תנועת אחד משני הדגמים של משקל ג4.2.3.1בגזרת השלמים )ראו סעיף    1הציווי של משקל  

 279(.ב4.2.3.3)ראו סעיף  3

 

, וכך בפי יהודי חלּב, *bleəḥublā>ḥ  אצל שניהם  (:حبل)בשורש:    144ברתלמי, עמ'  ;  5a4§  10, עמ'  1965גרוצפלד    272

, עמ' 1964ועאני  סטוואסר ( וḥəblet)בערך:    154, עמ'  1965גרוצפלד  ד, והשוו:  14.3.1.1§  172, עמ'  1991ראו: נבו  

 43, עמ' 1972; לוין 150, עמ' א1964בלנק ; cc§ 116, עמ' 1951רבין . ראו גם: ḥablāne(: pregnant)בערך: 178

 )א(. 1א2.53§

 (; ندى)בשורש:  822ברתלמי, עמ' כך גם: (, ו2016כך שמעתי גם מפי אינפ' י' בבית הכנסת בברוקלין )יולי   273

, עמ' 2001שר ויסטרו ; פי)על פי קאוול( 5.65§ 352, עמ' 1972(; לוין dew)בערך:  65, עמ' 1964ועאני סטוואסר 

79 §7.1.1.1 . 

. בסוריה מגוון גדול מאוד של מילים לציין 'מחבת', ראו: nmiqla مقلى (:قلو)בשורש:  788, עמ' 9741ווהר   274

נמצאת בכמה מקומות בסמוך לגבול הצפון מזרחי של לבנון,  miˀle. לפיו, הצורה 393, מפה I, 2000בהנשטדט 

אינפורמנטים  , הסמוכה אף היא לגבול לבנון.Sirġāya-בסביבות דמשק נמצאת צורה זו ב ממזרח לטרטוס.

; 'א '; אינפ(ُمقلةמשמעּה 'אישון העין')>  məˀle-, המציין שאינפ' ו') məˀlāyeאחרים השתמשו בצורה אחרת: 

 (. פ' ל'אינפ' י"ג; אינ

 .17והערה  34, עמ' 2004גלוסשניידר -דוגמה זהה מפי יהודייה מביירות ראו: יששכר  275

 . 1א5.1.3.2.2§ 58, עמ' 1991וכך בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   276

 ד.§ 356, עמ' 1972: לוין ראו  277

 (.2פירוש  smart)בערך:  215, עמ' 1964סטוואסר ועאני   278

, ראו להלן בסעיף הבא( אינה רק תוצאה של כיווץ דיפתונג סותרת, לכאורה, ē)וגם תנועת  ōהעובדה שתנועת   279

יכולה להיווצר גם בתהליך לא סדיר כגון  ō. 467, עמ' 1957, וראו: פרגוסון 119, עמ' 1956את טיעונו של קנטינו 

, ('א 'אינפ' )(ט לספר תורה'רימון )קישו ā>ō :*rummāne>rəmmāne>[rummōne]*בודד הבמקרה 
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3.2.3.5 ē  

(, את תנועת צורת 3.2.4.1)ראו סעיף  ay*תונג במילים ערביות תנועה זו יכולה לשקף כיווץ של דיפ

עה המתוספת לפני כינוי הנושא ו( או את התנג4.2.3.1בגזרת השלמים )ראו סעיף    1הציווי של משקל  

 (.א4.2.7.5)ראו סעיף  C2C=3ס של גזרת -בנטיית

 :ī>ē*לעיתים מזוהה 

 (,3:36 051217חמרה  ז'וזף'משפחתו של מי?' )דרשת  ?ʿāʾilet mēn 'מי?': ?mīnבמילת השאלה 

mā b-aʿref mēn? ( '?אינפ' כ"א; אינפ' י"ד'איני יודעת מי), mēn mā bədd-o yfūt  כל אשר רוצה'

 (,אינפ' כ"א'אתה יודע אל מי להתקשר?' ) ?taʿref mēn ddǝˀˀ-ǝ́l-o(, אינפ' ו'להיכנס' )

iʿabbi-n bēm ( '?אינפ' כ"ב'מי ממלא), n?ākam ī́n fēm ( '?אינפ' ג''מי עוד).280  

, (אינפ' ד''אישור' ) taṣrīḥ>taṣrēḥ*(, 2×אינפ' ה''טוב' ) mnīḥ>mnēḥ*לפני עיצור לועי: 

aḥēfṣa>ḥīfṣ*281 ( ')(.אינפ' ל'; אינפ' ד''צפיחה )מין מאכל   

 

 (: -בהברה סופית בהפסק )התנועות הרלוונטיות מסומנות ב *ō>ūבאידיולקט של דוברת אחת יש 

hōn-t laūnfə-n hōn məlaʿ mṭən ( לעומת 4:53 2'אנו יוצאים מכאן ונכנסים לכאן' )גמילהlā -laʿ wṭəlā n

t#ōnf (, 5:05 2'איננו יוצאים ואיננו נכנסים' )גמילהlaʿuṭənu yād kūyah-l ūm  'שאינם יהודים היו יוצאים'

  (.אינפ' ד''יודעים הכול על היהודים' ) d#ōyah-ləllši ʿan əyaʿrfu k( לעומת )אינפ' ד'
 "צורה משנית נדירה"; mēn , ואילוīnm: 19§ 23, עמ' 1965; גרוצפלד nēn~mīm: 101, עמ' 1961פרגוסון   280

)!( באזור הכפרי שליד חלּב, אך גם בדמשק, בבירות menבמקום  mīnהגיית  (:مني)בשורש:  810ברתלמי, עמ' 

; סטוואסר ועאני 566, עמ' 1964; קאוול 2.2.1.4§, 2011כצורה יחידה: לנטין  mīnובמקומות אחרים. הצורה 

 2417, עמ' III, 2012עבד אלרחים  (;ِمني)בערך:  488, עמ' 1978(; אלמעצראני וסגל who)בערך:  263, עמ' 1964

או  ī: האם להגיית  إشباع, ואיני יודע למה כיוון במושג  (الكسرة  إشباع)  املوصولية  أو   االستفهامية  من  أصلها(:  ِمنْي )בערך:  

. בפי יהודי חלּב: 54, עמ' 2015; קרטר 2011: פרסטך , לדוגמהראובדקדוק הערבי  إشباعעל המושג . ēשמא 

mīn~mēn אינה תואמת את הדוגמאות  2א13.3.1§א. ההתניה שנתן שם 13.3.1§ 117, עמ' 1991, ראו: נבו

 שהבאתי אני. 

, אך בתיאור aḥfēṣa~ḥfīṣ(: صفح)בשורש:  437י, עמ' (. ברתלמ2×; אינפ' כ"ה3×)אינפ' כ"ג aḥīfṣלצד ההגייה   281

 או  -ī-, ואיני יודע אם תעתוקו מראה תנועת ْصِفْيَحة)בערך:  1445, עמ' II, 2012עבד אלרחים של מאכל אחר. 

-ē- (: ْصِفيَحة)בערך:  300)עמ'  1978(; אלמעצראני וסגלṣfīḥa יָחה: 34, עמ' 2010. שמר  ṣfīḥa. על גלגולה של ְספ 

באינטרנט  אתרי בישולבכמה גם הופיעה  ṣfīḥa. הצורה 143, עמ' 2013לפורטוגזית של ברזיל ראו: קוריינטה 

 .  .The name ṣfīḥa comes from the root word meaning to flatten: 80אינט'  , לדוגמה)מרשתת(
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 התאפסות תנועות סופיות 3.2.3.6

אך  ā*-. לרוב מדובר בבמיוחד מפי דוברים מבוגרים ,V̅#>ø*בקורפוס זוהו מספר מקרים שבהם 

lam atām ā*lamm<(, אינפ' כ"ג'כאשר הייתי' ) ū*:282 ntə>lam kukunt ālamm-לפעמים גם ב

māt ( 'אינפ' כ"ג'כאשר נפטר,) on-l-lə́aˀ-+l+hon>lam bulūʾaq-b ā*lamm  כאשר אני אומרת'

āo>ʾiz m-uaʿrif-b ām ād*ʾi   (,אינפ' ז''כאשר באנו' )   nažīna>lam žī*lamma  (,אינפ' כ"גלהם' )

o-arfʿa-b ( 'אינפ' כ"ב'אם איני מכיר אותו,)283 tˀūlə-z mā bəl>ʾūtqə-b ām ād*ʾi  'אם לא תגיד'

' מתקצרת -'אביו של  ū*ʾab-המילה   284.(3×אינפ' א''אם אתה' )  ntəz kəʾ>auntk ād*ʾi,  (אינפ' כ"ב)

'אבו  ʾab marwān(, 3×אינפ' כ"ב"אבו מוסא"' ) 'הוא אמר לי: "ʾab- :ˀal-l-i: "ʾab mūsaלכדי 

  285(.אינפ' ו''אביו של מישהו' ) deḥāab wʾ(, אינפ' כ"במרואן' )

 

(; בדיאלקטים *ū-ו *ī)בעיקר על נשילת  ii§ 119-120, עמ' 1951על תופעה קדומה זו בערבית, ראו: רבין   282

(, שם מודגש שצורות i*-)דוגמאות מן המגרב, כולן מסתיימות ב 95, עמ' 1960מודרניים מוזכרת אצל: קנטינו 

'תושבים' )דוגמה יחידה לתופעה(.   ʾahāli>ʾahāl:  5.1.2§  43, עמ'  1991אלה ממשיכות צורות הפסק עתיקות; נבו  

'הם  qṭalū>qṭal*'דיני',  dīnī>dīn*מדגים נשילת תנועה סופית )ארוכה( באשורית מודרנית ) 1, עמ' 2007כאן 

 הרגו'(. 

 ʾiza*. על צורה מקוצרת של  #aאותו', בשמירה על תנועת  'אם אני מכיר    o-aʿrf-iza bʾמיד לפני כן אמר הדובר:    283

(; ʾzy)בשורש:  264ב, עמ' 2004קליינברגר -; גבע23שו'  42, עמ' 1924ראו: ברגשטרסר הגי האזור ובלבלכ"ד 

 צירוףּבַ  ʾizā>ʾiz* ארבעתם. אצל 4.7.3.1.4§ 483-482, עמ' 2000יונג -; דה)למעלה( 59, עמ' 1953בלנק 

*ʾizā kān .'אם'  

 . #a'אם תגיד', בשמירה על תנועת  lūtˀə-iza bʾמיד לפני כן אמר הדובר:   284

 .  abbʾ-, המציין שבסמיכות יכולה להופיע הצורה 169, עמ' 1964ראו: קאוול   285
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  דיפתונגיםה 3.2.4
3.2.4.1 *aw/*ay>ō/ē 

'בית'  bētun*bayt<  286בהתאמה: ō-ו ē-התכווצו בלי"ד ל aw*-ו ay*הדיפתונגים ההיסטוריים 

(, אינפ' כ"ב; אשת אינפ' י"ב'דבר' ) šē287>unʾ*šay(, אינפ' י"ב'חצר' ) *ōšḥ>unawšḥ (,אינפ' ט"ו)

waʾēaywa>ʾ*288 ( 'אינפ' כ"א; אינפ' א'; אינפ' כ"ב'אכן כן) ,daleēṣaydalT>ṣ* ( 'אינפ' 'רוקחות

 ziō*fawzi>f(, אינפ' י"ט'עקומה' ) aōž>ʿʾžā*ʿaw289 (,אינפ' כ"ב'שחורה' ) daō>sʾāsawd ;(2×ג'

   .(אינפ' ג''פוזי )ש"פ(' )

 

. השתמרות דיפתונג במצבים 6.1.2.3§  114, עמ'  8והערה    2.2.5.3§  20, עמ'  1977; אמברוס  4-5, עמ'  1967פאלווה    286

'חום כבד' )אינפ' ט"ז, מילה שנשאלה מן הארמית, ראו: בסל   ktīrəšawb( נדירה: CawC*סטנדרטיים )כגון 

)בערך:  114, עמ' 1964(, והשוו: סטוואסר ועאני 29, עמ' 1918; פגאלי 3§ 2011; רטסו 4.1.2§ 101, עמ' 2004

heat :)bšō 3. בקטגוריות מסוימות, כגון במילים במשקליםCū2C1maC ,3aC2C1aCʾ, 3Cā2C1Cʾ ,3Cī2C1taC 

, או במילים הלקוחות מן הלשון הספרותית או במילים זרות מודרניות, משתמר הדיפתונג: w/y1C=שבהם 

mawžūd-īn  ,)אינפ' ו'; אינפ' י"ב( 'נמצאים'mawlūde  ,)'אינפ' ו( 'ילידה'ʾəben maymūn  ')אבן מימון )ש"פ'

'מדינה'  dawle'הקלה' )אינפ' ו'(,  taysīr'לפעמים' )אינפ' ג'(,  ʾawˀāt'רחב יותר' )אינפ' י"ב(,  ʾawsaʿ)אינפ' ב'(, 

 258. ברתלמי, עמ' 2×; אינפ' ה'2×]דברי ד"ר נסים חאצבאני[; אינפ' י' 59:22, דקה 15 '; אינט2×)אינפ' ו'

 state]בערך:  223, עמ' 1964ועאני וסטוואסר  (1دٰولِة)בערך:  216, עמ' 1978, אלמעצראני וסגל [دول]בשורש: 

 dawli-[, המציין שdwl: ]בשורש 288ב, עמ' 2004קליינברגר -, ראו: גבעdōli~dawli. בחיפה: dōle[: 2פירוש 

'אופניים' )אינפ'   ENləbaysīkדווקא(,    dawliהוא מביא את הצורה    88נשאלה מן הערבית הספרותית, אולם בעמ'  

)אינפ' כ"ב(,  klētəsəb, ובקורפוס:[bicycle]בערך:  22, עמ' 1964ועאני , ראו: סטוואסר klētəsəbכ"ד. בלכ"ד: 

taēkləsəb  )'עמ' 1967על כל הנ"ל ראו: פאלווה    שפע מן האנגלית האמריקאית(.ושהדובר כאן מ. נראה  )אינפ' ד ,

( יכולה להתפרש כיצירת dōlet ˀahwe'קנקן להכנת קפה' )אינפ' ו', בצירוף    dōleהנ"ל לצד    dawle. הימצאות  10

הוא עיצור  1Cמשתמר הדיפתונג אם  nā3awC1*C. במשקל awזוג מינימלי, ומכאן לתת מעמד פונמי לדיפתונג 

 ġayrān'מרים' )אינפ' כ"א(,  ˀaymān'פחדנית' )אינפ' י"ב(,  ū :xawfāne-הופך הדיפתונג ל –"אחורי", ָולא 

וואסר טס; 132, עמ' 1964קאוול וכך אצל  אינפ' כ"ה,'רעבים' ) žawʿān-īn>žūʿān-īn* אך'מקנא' )אינפ' י"ח(, 

. ראו ניתוח של הצורה אצל: פאלווה 5 'שו a 'פס 41, עמ' 2014[; מורס hungryבערך: ] 120, עמ' 2012ועאני 

'בתור ילדים' )אינפ' ו'(. על סוגיית הניתוח של  ka-wlādנשמר גם בגבול מורפולוגי:  -aw- (.6, עמ' 1967

 .1957הדיפתונגים בערבית הקלאסית אל מול הדיאלקטים השונים )ובפרט לכ"ד( ראו: פרגוסון 

בלהגי הגליל ראו:   <#ē*i#על    ג.7§  88, עמ'  1991בפי יהודי חלּב ראו: נבו    šē~šī. על הצורות  išəšī~ʾלצד הצורות    287

 , ואכן שתי הדוגמאות שהובאו הן בהפסק.377-376, עמ' 2017שחמון ופאוסט 

ב, § 28, עמ' 1995והשוו: לוין , wa~ʾaywaēʾ: 1 'פס 2.1.3§, 2011; לנטין waʾē(: أي)בשורש:  20ברתלמי, עמ'   288

המראים שבלהג הירושלמי ובערבית שהמדוברת של הנוצרים בגליל במילה זו נשמר  2.1.1§ 98, עמ' 2004בסל 

 הדיפתונג תמיד.

 . aʿōž(: عوج)בשורש:  560ברתלמי, עמ'   289
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 ay*התכווצות חלקית של  3.2.4.2

; אינפ' א';  אינפ' י"א'הבית' )  y]e[  :yt]elbəbayt>[-*lיכול להתכווץ חלקית ולהישמע    ay*דיפתונג  

'זיתים'  zaytūn>[zeytūn]* (,2×אינפ' כ"ד(; אינפ' ה')'כך'  hēk(e)>[heyk(e)]*(, 2×אינפ' ט"ו

'קניתי'  *etaršə>[utaraytšiʾ[yt(, אינפ' ו''ביירות' ) bū*bayr]<t]ūyret(, אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו)

 (,אינפ' ח''בלילה' ) elləl>[bēl-lə-b[yl(, אינפ' כ"ד'עליָך' ) *aalay+kʿ]<yk]ealʿ(, אינפ' כ"א)

*dēn>[deyn] ( 'אינפ' י''חוב ,)*layš>[leyš] ( '?אינפ' כ"א; אינפ' כ"ד'למה ,)

ynāha]eabbḥ+ha>[āabbaynḥ* ( '3×אינפ' י''אהבנו אותה ,)yfi]eṣayfi>[ṣ* ( 'אינפ' ו''ֵקיצי,)290  

  השתמרות דיפתונגים 3.2.4.3

 291לדיפתונג מוכפלת, נמנעת ההתכווצות, והדיפתונג נשמר:במקרים שבהם חצי התנועה ששותפה 

ayyḥ ( 'אינפ' ב''שכונה ,)īn-mayt292 ( 'אינפ' כ"ד'מתים ,)ak-ṣnˀawə-m293 ( 'אינפ' כ"ד'נירה בך ,)

awruṣy294  ( 'אינפ' כ"ה'מצלמים ,)o-aytž295  ( 'אינפ' י''ּבֹואֹו ,)fawwatu ( 'אינפ' ח''הכניסו ,)

na-llayyātək296   '(,אינפ' כ"ד; 2×אינפ' ב'; 2×אינפ' ח')'כולנו aṛayyāṭ297  ( 'אינפ' ט''מטוס ,)

*fayʾ>fayy ( 'כיווץ הדיפתונג נמנע גם ברוב המקרים שבהם הוא נוצר בתהליךאינפ' ג''צל .) 

 

 'בננות' )אינפ' כ"ב(. w]ɔ*aw>[ :wzɔmהתכווצות חלקית   290

 dēs-sayyid>s-*l. דוגמה ייחודית להתכווצות דיפתונג כזה: 2 'פס 2.1.3§, 2011טין ; לנ5, עמ' 1967פאלווה   291

[(. למקרים נוספים של השתמרות דיפתונגים בלי"ד ד"ר נסים חאצבאני]דברי  58:18, דקה 15 ''האדון' )אינט

יכולה ליצור זוגות מינימליים ראו: פרגוסון  ayy->[-ay-]-*. על כך שהתשמרות דיפתונג 279ראו לעיל, הערה 

 .465-464, עמ' 1957

 .3.1.4.1ומצבים דומים ראו סעיף  +nī-n>maytī*mayyitעל   292

 .3.1.4.1ומצבים דומים ראו סעיפים  ak-ṣnˀawə-ak>m-ṣnˀawwə-+ak>*muṣnuqawwi-*bעל   293

ור בצרור משולש ראו לעיל, סעיף ומקרים דומים של נשילת עיצ awruṣawwru>yṣawwiru>*yṣ*yuעל   294

 .8, עמ' 1967. השוו: פאלווה 3.1.4.1

 . 3.1.4.1 סעיףומצבים דומים ראו  o-o>žayt-*žayyit+o>*žayytעל   295

. (3704ערך: ) 289, עמ' 2012ראו: אליחי  tāllayyək-)אינפ' י"ט; אינפ' ל"א(. להגיית  tālliyyək-יש גם ההוגים   296

קליינברגר -, ראו: גבע-kulliyāt-~killayitבחיפה:  .-āt-( אינו מביא צורות עם كلل)בשורש:  726ברתלמי, עמ' 

 .167, עמ' 1965ראו: גרוצפלד  -kəlliyyātלהגיית (. kll)בשורש:  318, עמ' ב2004

 .<ə*a-כאחת הדוגמאות ל 152, עמ' 2009שמובאת אצל: לנטין  raāiyyṭוראו הצורה   297
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-ay->-iāʾ-*: >daymananimāʾd*298  ( 'אינפ' א'; 2×אינפ' כ"ה; אינפ' י"ב'תמיד,) 

nī-ḥyārn>ī-ḥiāʾ*r ( 'אינפ' י"ב'הולכים ,)nī-ytān>fīit+ʾā*f ( 'אינפ' י''נכנסים.)299  

3.2.4.4 *əy, *əw 

 -bאחרי  IIIת גוף -נפוץ במיוחד בנטיית əw>ū(>u) .*əy>i*-ול əy>*ī(>i)*-יש אפשרות ל

 +won-isammū-ysammū+hon>bəb  1:300במשקל  C2C=3-ו w2C, ובגזרת 3-ו 2במשקלים 

דברי הרב ] 4:20 , דקה15 'אינט'מתקיים' ) +mməit-bytimm>ə*b ,(אינפ' כ"ג'קוראים להם' )

אינפ' ;  אינפ' ו''קירות' )  *ānṭīḥn>āṭyəḥ(,  אינפ' א''על הילדים' )  +ūlād-l-aʿd>āwlə*ʿa+l  [(,חמרה

אשר מציג סדירות מרובה, התכווצות הדיפתונגים הללו  i->b-yə-*bלבד ממעתק  301(.אינפ' ל'; ה'

 wə :HBlāmīmʿōn_haōl ribbūyˀəll walad ək-ו yəלא הייתה סדירה, ובמקרים רבים השתמרו 

'אני רואה  wlādə-ašūf l-b, (אינפ' כ"ב'יגיע' ) alṣwəy(, אינפ' י"ב'כל ילד אומר "ריבון העולמים" )

  .(אינפ' י'את הילדים' )

  המבנה ההברתי 3.3

תנועה הקיימים בלי"ד. בתיאור הזה מופרדות -חלק זה יציג את המבנים ההברתיים ורצפי העיצור

  '.'. -ההברות זו מזו ב

 
 .*āצורה זו חלה התקצרות מועטה באורך של ב  298

, עמ' 1957'משפחה' )אינפ' כ"ג; אינפ' כ"ב; אינפ' י"ב(, וראו: פרגוסון  leʿēyle>*ʿayle>āila>*ʿʾā*ʿאך יש גם   299

 לעיל. 68בקורפוס ראו הערה  ʿāʾile. על הצורה 466

 . 2.2.5.2§ 20, עמ' 1977אמברוס   300

 224, עמ' 1964, וראו: קאוול (אינפ' י'; אינפ' י"ב'שכנים' ) īw>ə*:wrān>žīrānə*žאך במשקל זה קיים גם   301

'שכניו' )מפי ארכיטקט מוסלמי שגר בבאב  žīrān-o: 5 'שו a 'פס 41, עמ' 2014(. רמוס 742)וראו להלן, הערה 

 סריג'ה(.-אל
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 מבנה ההברות האפשרי בלי"ד 3.3.1

  302מותרים סוגי הבאים:לי"ד מילים ערביות בבההברות בלי"ד הן אלה המוכרות מלכ"ד. 

 דוגמה דגם ההברה מיקום אפשרי

 תחילת מילה

CV 

ʾa.kal 

 mad.ra.se אמצע מילה

 ʾah.l-i סוף מילה

 תחילת מילה
CV̅ 

kā.net 

 ḥa.yā.ta-k אמצע מילה

 תחילת מילה

CVC 

yəḥ.təf.lu 

 yəḥ.təf.lu אמצע מילה

 ʾa.kal סוף מילה

 CCV̅ kbī.re* תחילת מילה

 CV̅C n.zūrə-b סוף מילה

 CVCC ʿa.malt* סוף מילה

 ACACV̅C 303ma.wādd סוף מילה

כך,  304צרורות ארוכים יותר של עיצורים נחלקים להברות נפרדות או שנוצרים ממגע בין מילים.

(. במקרים אינפ' ט''הם מחתימים' )( yəxt.mu)או:  yəx.tmuבמילה  -VCCCV-*למשל, הצרור 

 305להלן(. 3.3.3רבים אין הם נשמרים כלל )וראו סעיף 

 

; 2§, 2992, עמ' 2001ווטסון ; 78, עמ' 1980; מקרת'י 21-23, עמ' 1977; אמברוס 7§ 14, עמ' 1965גרוצפלד   302

מביא דגמי הברות נוספים על אלה   1  'פס  2.1.4§,  2011לנטין  ;  25-22, עמ'  1964קאוול    ;58-57, עמ'  1961פרגוסון  

אך, בהתאם להתניה שלו עצמו, רצפים אלה כמעט שאינם נמצאים בלי"ד. לפי קיפרסקי שמתוארים להלן, 

. על אף שהמבנה ההברתי בלי"ד דומה VCמשתייך לכ"ד מבחינת המבנה ההברתי לקבוצת להגי   147, עמ'  2003

מאוד לזה שבלכ"ד מובאת כאן סקירה קצרה זו, משום שלמבנה ההברתי יש השלכות על תחומים אחרים, 

 עיקר על נושא ההטעמה ועל נושא תנועת העזר.וב

 .4×דגם זה אינו נפוץ. הדוגמה מפי אינפ' ה'  303

 )למעלה(. 349, עמ' 2007ראו: ווטסון   304

 , המציג עבור הערבית של דמשק רק את הדגמים האפשריים הבאים:77, עמ' 1980אך ראו: מקרת'י   305

CV ,CVC ו-CV̅ אך מציין שקיים גם ,CCV הוא מוסיף את הדגמים  78. בעמ' בראש מילהCV̅C ו-CVCC ,

 אך מציין את המגבלות החלות על מיקומם.
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 306:לא נהגה העיצור האחרון  בהאשר  CV̅C ההברהצורה של -תת איבסוף מילה ה V̅C ההברה

*ṣa.lāT>[ṣa.lā́]  '(,אינפ' י')'תפילה *qatalū-hu>[ˀa.ta.lū́] ( 'אינפ' י"ב'הרגו אותו .) 

 הברתיות קצרות-חדהרחבת מילים  3.3.2

 307:במספר דרכי פעולה מורחבות בלי"ד, כבלכ"ד,    CVCהברתיות בעלות מבנה היסטורי  -מילים חד

 308הכפלת העיצור הסופי 3.3.2.1

>ʾabbun*ʾab ( 'אינפ' ג'; אינפ' י"ב'אב ,)o-u>dammh+u*dam (, אינפ' י"ב' )'דמֹו>ʾaxxun*ʾax 

דברי ]  43:40 , דקה15  'אינט'ידיים עובדות' )  ʿāmle-ləyadd -l>tumilaāʿ-l uyad-*l(,  אינפ' א''אח' )

 [('.מוריס נצירי

 309הארכת התנועה האמצעית 3.3.2.2

dō>*xod>xd*xu310  ( '2×אינפ' י"ב'קח ,)qēiq>*seq>st*  ְ(, אינפ' א'טח!' )'ּבo-dʾī+hu>u*yad 

'אוטובוס'  ṣāḅ>EN*bas(, אינפ' ח'; 2×אינפ' ב'; אינפ' כ"ח'כמה' ) mā*kam>k311(, אינפ' ו'' )'ידֹו

   (.אינפ' כ"ב)

 

(, אך לא ū́arabḍarabu+*hu>ḍ)  -*+#hu-C, המתייחסת במיוחד למצב של  5.21§  328-329, עמ'  1958ראו: גרבל    306

 C#+*t (ṣala#+*t>ṣalā́ .)-למצב של 

הערה א )בפרק  410, עמ'  2017; בלאו  (20ב )ובכלל זה הערה  8§  20, עמ'  1979זו תופעה קדומה מאוד, ראו: בלאו    307

-. להסבר התופעה בגישה מטרית'על הקשיים לנצל את החומר הנאו־ערבי שבטקסטים ערביים־בינוניים'(

 . 3.2.6§ 3000-2999, עמ' 2011ווטסון ; 156, עמ' 2003קיפרסקי פרוזודית ראו: 

אינו מזכיר את  156, עמ' 2003. קיפרסקי 162, עמ' 1964. דוגמאות נוספות: קאוול 319, עמ' 1958ראו: גרבל   308

 הדרך הזאת. 

 .162, עמ' 1964. דוגמאות נוספות: קאוול 330-331, עמ' 1958ראו: גרבל   309

 ג.3.2.1.2ראו סעיף  #CVCבהברות מסוג  u, *i>o, e*על   310

)בערכו,  166, עמ' 1965 גרוצפלד)בערכו, במשמעות 'כמה?' ובמשמעות 'אחדים'(,  269, 71עמ'  ,1961פרגוסון   311

)בערך:  217, עמ' 1964ועאני סטוואסר ו 81, עמ' 1953במשמעות 'כמה?' ובמשמעות 'אחדים'(, קנטינו והלבאוי 

some :)kam ; 572, עמ' 1964קאוול :kamm '?במשמעות מעט שונה:  .'כמהm āle kēʿ-ləo, -nafar ʿandm āk

ya-īf ṣəxəš  'הקצאת המצות לפסח הייתה תלויה בשאלה( כמה נפשות יש לו, כמה אנשים יש במשפחה' )אינפ('

[(, לפי הדרך 540]ערך:    52, עמ'  2012בלהגים פלסטיניים )ראו: אליחי    kam>ʾakam*ב'(. והשוו הרחבת המילה 

)ושם  96ב, עמ' 2004קליינברגר -כים אלה בלהג של חיפה ראו: גבעלהלן. על שלוש דר 3.3.2.3שתתואר בסעיף 

 בהתאמה(.  ʾaxu-ו ʾabu-ל ʾax-ו ʾab*הורחבו 
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 312הוספת הברה 3.3.2.3

žaə>*ža>ʾa*ğāʾ313  ('אינפ' י"ט; אינפ' א ,)ada(n)ḥad>ḥ>*unadḥ*ʾa314  ( 'אינפ' י"ט'מישהו ;

l>(m)*l+hu*-, (אינפ' ב'; אינפ' א'; 2×אינפ' כ"ג'דבר' ) šiəʾ>šē/>*šī>šiunʾ*šay315(, אינפ' י"ב

o(n)>ʾəl-o(n) ( 'אינפ' כ"ד; אינפ' ו''לו, להם). 

ח!' שהובאו לעיל הן מיוחדות, טַ 'ּבְ   *qēiq>st-'יד' ו  yad>yadd*שימו לב שכמה מן הדוגמאות, כגון  

 משום שיש בהן הרחבה של מילים השאולות מן הערבית הספרותית.

 תנועות העזר 3.3.3

לעיל מציבים בעיה בפני הדוברים, ולרוב תתווסף להם  3.3.1בסעיף  *-דגמי ההברות המסומנים ב 

או  BCACהתנהגות זו בלי"ד דומה מאוד לזו שבלכ"ד. בצרורות עיצורים מסוג   316תנועת עזר.

CCBCAC  מוכנסת תנועת העזר ביןAC ל-BC בצרורות מסוג .DCCCBCAC  מוכנסת תנועת העזר בין

BC ל-CC.317 (:  -להלן דוגמאות )הצרורות מסומנים ב  

 

'מישהו'  ada(n)ḥ, ההברה המתווספת במקרים אלה היא תחילית בלבד. בדוגמה 156, עמ' 2003לפי קיפרסקי   312

י נוספה הברה בסוף המילה.   שלהלן, לפי ניתוח 

. חיזוק להבנה 3.7.1§ 38, עמ' 2001ה; פישר ויסטרו § 202, עמ' 1995בה בפוַעל הזה ראו: לוין על תהליך ההרח  313

שמדובר בהרחבה של מילה קצרה על־ידי הוספת הברה יש בעובדה שכאשר מוסיפים צורנים קליטיים לפועל 

ʾəža  :מושמטת ההברה הראשונה*ʾəža+ak>žā-k ( 'אינפ' ו'; אינפ' י"ב'בא אליך ,)*ʾəža+kon>žā-kon  בא'

]דברי  51:28, דקה 15 ''הגיע אלינו' )אינפ' ב'; אינט ʾəžā-na, אך נמצאה גם הצורה (אינפ' י"ד; אינפ' ו'אליכם' )

 (. žā-na*אם הנערה[, ולא 

בלהג הקהירי, לפי הדרך שתוארה   addḥad>ḥad>*ḥ*ʾa, והשוו הרחבת המילה  831על מילה זו ראו להלן הערה    314

'אכל' בלהג המוסלמי של תוניס )ראו: פישר ויאסטרו  ā>kal>k(a)la*ʾakalלעיל, וכן הרחבת  3.3.2.1בסעיף 

 (. 5.1.3.1§ 59, עמ' 2001

'אין בכך דבר' )אינפ' כ"ב(,  ya šē-mā fīוהשוו לצורות שבהן תנועה ארוכה, ולכן לא היה צורך בהברה מעבה:   315

lā šē לעיל. הצורה   257כלום' )אינפ' י"ב(. ראו הערה  -'לא*šayʾ>šē    היא צורת הנפרד שלšī 'ראו: ברתלמי, עמ ,

 (.شيي)סוף השורש  422

. על 3.2.1.4, אך איכותה יכולה להשתנות בהתאם לסביבתה הצלילית, ראו סעיף əתנועת העזר הבסיסית היא   316

 . 26-24, עמ' 1977; אמברוס 33-29, עמ' 1964; קאוול 8§ 16-14 , עמ'1965תנועת העזר בלכ"ד ראו: גרוצפלד 

; 340. ראו גם: שם, עמ' 336-338, עמ' 2007לפי המינוח של קיפרסקי, כפי שמובא אצל: ווטסון  C-ו VCדגם   317

שבצרורות משולשים נוטים להכניס תנועת עזר, אשר לפעמים היא ברורה ולפעמים   בציינו)  57, עמ'  1961פרגוסון  

 .)בהתייחס לנדירות פתיחת מילה בתנועה( 58כמעט שאינה נשמעת(, עמ' 
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  CCV318*-דוגמאות ל 3.3.3.1

'צריכה להיות    īrezġtkūn əlāzem(,  אינפ' ה''אנו מקבלים הרבה' )  īrktl aḥṣən-m  ללא תנועת עזר:

(, אינפ' כ"ג'נפתח' ) ḥatanfə ʾ 319עם תנועת עזר:  (,אינפ' כ"ג'עזוב אותה!' )  a!-kətr  (,אינפ' כ"גקטנה' )

awwazdžəʾ( 'דברי אבו ג'מיל, בעל עסק לצורפות ג'אג'אתי] 33:02 , דקה15 'אינט'התחתן ,)]

allḥnet maūzbə ( 'אינפ' ל"א'לקוחה של החנות.) 

 *-VCCBCAVC--דוגמאות ל 3.3.3.2

 (,אינפ' ט''הם כותבים' ) uktbəy(, אינפ' א''הם לא קונים' ) uštrəmā y ללא תנועת עזר:

īrl ktaḥṣən-m ( 'אינפ' ה''אנו מקבלים הרבה ,)an-l-raṣ ( 'אינפ' י''אנחנו כבר ,)an-fsna  'עצמנו'

'ראית  BIHaʿamft pəš'מבינים אותה',  emnfhə́t-b]דברי הרב חמרה[(,  1:04:33 , דקה15 'אינט)

: ,(אינפ' ז'פעם' ) (, אינפ' י''לפנינו' ) na-ləbáˀa>bl+n*qa  320עם תנועת עזר

lmeəsə́me>slmə>*mtun*muslima ( 'אינפ' ט''מוסלמית ,)n maymūnəbəaymūn>ʾbn m*ʾi 

 (. עלאינפ' י'(' )2.2'אבן מימון )שמו של ביה"ס היהודי בשכונה, ראו סעיף 

-VBCAVC->-VBCACAVC-* על פירוק צרורו -VACACAVC-*  בתחום המילה ובמפגש בין מילים

  .3.1.4.1ראו סעיף 

 

 .2§ 339, עמ' 2007' ראו: ווטסון VCעל צרורות אלה ב'להגי   318

יכולה להתפרש כשייכת לאחת  הובאו דוגמאות לתנועת עזר בתחילת מבע, שכן באמצע מבע תנועת העזר  319

; גרוצפלד 149, עמ' 2003, וראו: קיפרסקי ʾהקטגוריות הבאות. לפני תנועת העזר במקרים אלה ניתן לזהות 

 .32, עמ' 1964; קאוול 2§ 339, עמ' 2007; ווטסון 8b4§ 15, עמ' 1965

 .4§ 339, עמ' 2007סון ; ווט149, עמ' 2003' עם צרורות אלה ראו: קיפרסקי VCעל התמודדות 'להגי   320
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  BCA*VC321-דוגמאות ל 3.3.3.3

 raˀəy btsa-sə(, אינפ' ו', מספר פעמים; אינפ' ז'; אינפ' ט"ו'דמשק' ) šqdima322 ללא תנועת עזר:

 *ttəs-sə-t wəxəʾ-lə-w>ttəs-sə-w xtəʾ-lə-w עם תנועת עזר: (,אינפ' א''בשבת הוא קורא' )

  (.אינפ' כ"ג'והאחות והסבתא' )

 tt ʾanaəf324 323:הכנסת תנועת עזר לביקועולבין  פסקיש מתאם רב בין הופעת הצרור הזה במצב ה  

'    t ēətəbaʿdēn ē f( לעומת אינפ' י"ב'נכנסתי' ) , נכנסתי, א  , שימו לב לגמגומו אינפ' ג')'לאחר מכן, א 

 f#əarbaʿīn ʾalʾ( לעומת אינפ' כ"ד) 'אלף איש'  alv zalameʾ325, (לדיבורו המקוטעושל הדובר 

'לפני חודש'  rəl šahəabˀ#( לעומת אינפ' י'חודשיים' )-'חודש ēn-šahr šahr, (3×אינפ' י"ב' )40,000'

 . (אינפ' כ"ב)'ישבתי'  t#əaʿadˀלעומת  (אינפ' כ"ח'ישבתי מולו' ) o-ddāməaʿatt ˀˀ326(, אינפ' כ"ג)

עם זאת, לא כל הצרורות הסופיים נבקעו בצורות הפסק, והדברים נכונים גם לצרורות המכילים 

'פרחים בגודל  IHBnáḥdel_hašulóbeg rdwa(, אינפ' כ"ב'קור' ) rdba#  327עיצורים:את אותו זוג 

(, אינפ' א''קור לא נורמלי' )  abīʿiṭmū  dərba(,  אינפ' כ"ח'קור' )  dərba#( לעומת  אינפ' כ"ג)  השולחן'

#nfəʾ  לעומת#fənəʾ  (. בפרט בלטו צרורות מפי אינפ' כ"ג'אף' )שניהםlt  בסופי מילים )חלקם

 

טוען שיש הרבה גמישות בשימוש בתנועת עזר לצרור סופי,  183  , עמ'1961סון  ופרג.  8b3§  15, עמ'  1965גרוצפלד    321

( בסוף משפט שאלה תמיד תוכנס תנועת עזר, והדבר קשור 1אולם יש כמה דברים כלליים שאפשר לנסח: 

בעוד  מצריכים תנועת עזר, ,sm, bn :מסוימים כגון ( צירופי עיצורים2 ;לאינטונציה של משפטי שאלה

עם עיצור  r: לדבריו הם. המקרים הנדירים rš, ntשבצירופים אחרים מעט מאוד פעמים נכנסת תנועת עזר: 

; קיפרסקי 32, 29, עמ' 1964. ראו גם: קאוול t, s-; צירופים רבים שמסתיימים בmb, mf, nd, nt, nṭכלשהו; 

 .165, עמ' 2003

)מפי ארכיטקט מוסלמי, בן להורים ילידי דמשק   qəšdima:  5,  4,  2שורות    d  ', פס2  'שו  c  'פס  50עמ'    2014רמוס    322

 סריג'ה(. זוהי צורה חריגה מאוד על רקע מה שנמצא בקורפוס ההקלטות שלי.-ומתגורר בבאב אל

 –בכל דוגמה מכיל את אותו צמד עיצורים  BCACבמפגש בין מילים, כאשר  CCBCACנבחרו דוגמאות שבהן יש   323

. תופעה דומה ב'להגי 32, עמ'  1964; קאוול  8b3§  15, עמ'  1965רוצפלד  פעם בהקשר ופעם בהפסק. בלכ"ד ראו: ג

VC למטה(.  345, עמ' 2007' במצרים ובתימן ראו: ווטסון( 

 הוכנסה תנועת עזר: ʾCC=, שכן במקומות אחרים שבהם ʾאין לקשור את היעדר תנועת העזר באיכותה של   324

ʾāzīn-t ʾawwal šī lətəf  חובה' )אינפ' ג'(. על הצורה -טרום'דבר ראשון נכנסתי לגןttəf  בהקשר לתנועת העזר

 . 82d§ 16, עמ' 1965; גרוצפלד 122, עמ' 1956ראו: קנטינו 

 'אלף איש' )אינפ' כ"ד(. f zalameəalʾ, אם כי בהמשך אומר הדובר: 3.1.5.1בנסיבות כאלה ראו סעיף  f>v*על   325

 .(אינפ' כ"ד' )50'לקחתי  t xamsīntaxaʾ. ודומה לדוגמה זו: 3.1.5.1במצבים דומים ראו סעיף  dt>tt*על   326

bāša, ʾana -ləōš ḥs īkn-əb rtahhaṭṭana ʾדוגמה יפה לכך בשני משפטים רצופים וזהים שאומר הדובר:  327

bāša-ləōš ḥknīs -əb tərahhaṭṭ  אינפ' כ"ד(. במשפט הראשון ' )2×אבאש-אל'אני נימולתי בבית הכנסת חוש

 ללא ביקוע הצרור הסופי, ואילו במשפט השני מבוקע הצרור. rtahhaṭṭנהגית המילה 
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'עבדתי  allmelt mʿštaġa  328בצורות הפסק( שלא נבקעו, על אף היותם בעלי מבנה צלילי יורד:

(, אינפ' ו''עברתי לבית ספר' ) madrase-alt láˀntaəʾ(, אינפ' ו''עברתי' ) ltáˀnta#(, אינפ' ט"ומוָרה' )

o-andlt ʿənz ( 'אינפ' כ"ד'ירדתי אליו.) 

'הדם זרם על  māši ḍʾar-lə-b mmda-də 329בסוף מילה אין מוכנסת תנועת עזר: ACA*VCכאשר 

 (.אינפ' ט''העלייה לרגל )של המוסלמים(' ) l-ḥažž(, אינפ' י"בהאדמה' )

 -VDCCCBCAVC-הטיפול בצרור מסוג  3.3.3.4

הוא תווית  CCאו  BCיכול להיווצר רק במפגש בין מילים, ולרוב  -VDCCCBCAVC-צרור מסוג 

'עוגיות שקדים'  *CC :lōz-bəkaʿk >ōzl-k bʿka-ל BCהיידוע. במקרה כזה תוכנס תנועת העזר בין 

 (,אינפ' ח''אחיך הרחוק' ) bʿīdə-k l-axūʾd>ībʿ-k l-ū*ʾax(, אינפ' י')

anafiyyeḥ-lət ḥfata>anafiyyeḥ-t lḥfata* ( 'אינפ' כ"ב'פתחתי את הברז,) 

iṣūṣxəi>ʾakl ṣūṣkl x*ʾa ( 'אינפ' כ"ג'אוכל מיוחד).יש לשים לב לסדר אירועים במקרים של  330

הימני. לדוגמה   CCBCACהשמאלי ביותר, ולאחריו מטופל    CCBCACצרורות ארוכים. ראשית מטופל  

באמצעות הכנסת   tlb. בשלב א יטופל הצרור השמאלי  'כמו בתנ"ך'  *HBInāxāt-t-tl bəmהצרור הבא:  

, אשר גם בו bttלאחר מכן יטופל הצרור הימני יותר  .BC :HBInāxāt-t-l bətəm-ל ACתנועת עזר בין 

. סדר HBInāxāt-tə-l bətəm. כך, התוצאה הסופית היא:  BC:  HBIxānāt-tə-b-ל  ACתוכנס תנועת עזר בין  

 *žnafr-l-b. דוגמה נוספת: HBIxātan-b-bətl ə*m: שאינה קבילה פעולות שונה עלול ליצור תוצאה

, כך שהתוצאה הסופית lfr, ולאחריו יטופל הצרור הימני יותר blfראשית יטופל הצרור השמאלי  –

 331(.אינפ' י'')בבית הכנסת( אלאפרנג'' ) žnafrə-lə-bהיא 

 

' שאינם VC, על 'להגי 3.2.3§ 345, עמ' 1§ 339, עמ' 2007; ווטסון 183, עמ' 1961בהתאם לתיאור של פרגוסון   328

 , גם במקרה של צליליות יורדת. #CCמבקעים בהכרח 

בסוף מילה )כנראה כך צריך  ACACVCהברות  1 'פס 2.1.4§, 2011ולנטין  2.1.3§ 11, עמ' 1977ברוס לפי אמ  329

 . בדוגמאות שלהלן נשמע היטב משך העיצור.ACVC( מבוצעות לרוב non final syllableלקרוא, על אף שכתב 

 k>g*. אינפ' כ"ב(. על wagenVolks'פולקסווגן' )מגרמנית:  genāzvəlgógen>vālksvfoוגם במילים שאולות:   330

 ד.3.1.2.6במילים זרות ראו סעיף 

'ראיתי את הספר' אינה פועלת בהתאם למה  ktābə-ləft əš: 5, 4הערות  43, עמ' 1977הדוגמה שמביא אמברוס   331

הדוגמה שהוא מביא  2.4.3§ 26. שם, עמ' ktābə-t ləfəšשכתבתי אני. על פי תיאורי הצורה הצפויה הייתה 

'ראיתי את האורחים' אינה מיטבית, שכן היא כוללת   fūyḍ-ḍəft əšf>ūyḍ-ḍft ə*šלהוכחת פירוק צרור מחומש 

-ḍḍ-ד( ל, והתייחסות לכ"ד )וגם לי"-ACAC שונה מאשר ההתייחסות ל-BCAC  (. 3.3.3.3)השוו סעיףACAC נוטה 

 נוטה להיבקע. BCAC-להישאר בעינו בעוד ש
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בו תנועת ש(,  אינפ' ל''למדתי תפירה' )  aṭāxyə-a>tʿallamt lṭāxy-mt l*tʿallaצרורות ארוכים יותר:  

 .EC-ל DCהעזר מוכנסת בין 

 "gahawa-דוגמאות ספורות ל"סינדרום ה 3.3.3.5

 :ḥ=AC, כאשר -BCAC-במקרים ספורים מאוד קיים ביקוע של צרור מצעי 

i-adḥáw-i>la-dḥáw-*la ( 'אינפ' ח''לבדי ,)i-ddəmet žáḥar-əb>i-ddəmet žḥár-ib*332 חי סבי' '

תופעה זו, המוכרת בשם "סינדרום  333(.אינפ' כ"ג'לבדה' )  a-adḥáw-lad+ha>ḥáw-*la(,  אינפ' כ"ג)

  334", נפוצה בצורה נרחבת יותר בלהגי נוודים, אולם אינה מוכרת בלהגים העירוניים.gahawa-ה

 רבים IIIיחידה וגוף  IIIכינוי חבור גוף  3.3.3.6

 335, אין מוכנסת תנועת עזר:-h-, המבוצעים בלי"ד תמיד ללא ha/+honBCA*C+במקרים של 

a-ntə́nt+ha>bi*b  ( 'ולא  אינפ' כ"ג'הבת שלה ,a-tənə́b ,)a-flə́s>a+hflis*  ( 'אינפ' י"ט'קרקעיתה ,)

*ʾism+hon>ʾə́sm-on ( 'אינפ' י''ְשָמם ,)*qalb+hon>ˀálb-on ( 'אינפ' כ"ב'ליבם.) 

 ההטעמה 3.4

 ההטעמה הבסיסיכלל  3.4.1

א"י )ובכלל זה לכ"ד(, ולפיו הטעמת -הבסיסי, המוכר מכל המרחב הסוריכלל ההטעמה  בלי"ד פועל  

zem]ā́[l lāzem , nšarama. 336הקרובה ביותר לסוף המילה: V̅או  VCCמילה תהיה על תנועת 

[mán.ša.ra] ( 'אינפ' כ"ד'מנסרה, נגרייה ,)mūsawi [mū́.sa.wi] ( 'פ' ט'אינ'בן דת משה ,)bābōr 

[bā.bṓr]  ( 'אינפ' ט"ז'פרימוס  ,)məstašfa [məs.táš.fa]  ('אינפ' ג  ,)yətwašwašu [yət.wáš.wa.šu] 

(, אינפ' כ"ב'שאשליך אותם עבורו' ) ʾakə́bb+hon+l+hu>[ʾa.kəb.bə́n.lo]*(, אינפ' ו''מתלחשים' )

ā́amḥT>āamḥ*337 ( 'חמאה )(אינפ' י"ב')העיר.  

 

 'חי אימי'. i-mməmet ʾḥra-bi'חי אבי' ומיד לאחר מכן אמרה  i-met ʾabḥra-biמיד לפני כן אמרה   332

 . a-dḥáw-laאך מיד לאחר מכן אומרת הדוברת:   333

יונג -והימצאותו גם בלהגי מיושבים, אשר להם קשר לאוכלוסיות נוודים, ראו: דה gahawa-על סינדרום ה  334

יונג -; דה127-125, עמ' 1971 בנגב ובסיני: בלנק gahawah-. סינדרום ה2.9§ 24, עמ' 2009ב; פאלווה 2011

 . 111-107, עמ' 2000יונג -דה ;2.2.1§ 243א, עמ' 2011

. מבחינה דיאכרונית ניתן לומר שכללי הכנסת 3.4.4.2על כינויים אלה והשפעתם על מקום הטעם ועוד ראו סעיף    335

 בכינויים אלה כבר לא נהגתה. h-תנועת העזר התגבשו לאחר שה

; 2992, עמ' 2011; ווטסון 153 , עמ'1969; גרוצפלד 3c§ 84, עמ' 1961; פרגוסון 18, עמ' 1964ראו: קאוול   336

  )המשתמש במינוח שונה במעט(. 195, עמ' 1996רז ; 9.232§ 33ב, עמ' 1979; דים 79, עמ' 1980מקרת'י 

 להלן. 676לעיל והערה  3.2.3ראו סעיף   337
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 חריגות מכלל ההטעמה הבסיסי 3.4.1.1

 ובתוספת תווית היידוע 8-ו 7ההטעמה במשקלים  א 3.4.1.1

כמו בלכ"ד, גם בלי"ד, יש להוציא מכלל זה צרורות שנוצרו עקב הוספת מורפמות תחיליות, כגון 

. באלה נמצא הטעם מיד לאחר הצרור )בין אם לאחר הצרור 8, 7תווית היידוע או פעלים במשקל 

 לכן: 338אחר. CV̅או  VCCיש שתי הברות ובין אם שלוש הברות(, אלא אם בהמשך המילה יש 

anṭáw-lə   ( 'אינפ' י''המולדת  ,)felə́tḥən  ( 'אינפ' ט"ו'אנו חוגגים,)339 iḥə́ast-b  ( 'אינפ' 'אני מתביישת

 faáṣṭum(, אינפ' כ"א'אנו נפגשים' )  ʿmeə́tšən340(, אינפ' כ"א'מקבל שוחד' ) šiə́rtəm(, ט"ו

 ʾərtázaˀet(, אינפ' י"ב'מכובדת' ) muḥtárame(, אינפ' ב''נהוג' ) muttábaʿ (,אינפ' כ"א)'מוצטפא' 

 (. אינפ' י"ב'הׂשתכרה' )

ייתכן שהחריגה במקום הטעם בצורות אלה נובעת מכך שהמורפמות התחיליות מראשיתן היו 

(, ולכן נקבעה ההטעמה על התנועה שמיד לאחר l-wáṭan, stáḥa, nḥábasמחוסרות תנועה )לדוגמה:  

האנלוגיה, גם לצורות אחרות מאותה הפרדיגמה הצרור. קביעה זו הועתקה, על דרך 

(besə́ḥnəbas>yáḥi, nḥə́stəa>yḥást.)341  

 99-23ההטעמה במספרים  ב 3.4.1.1

  ב.4.3.2.1ראו להלן, סעיף  99-ל 22חריג בולט מכלל זה יש במספרים שבין  על

 

, 1915; ברגשטרסר 160, עמ' 1969(; גרוצפלד 3)סעיף  20, עמ' 1964; קאוול 4 3.8.2.2§ 60, עמ' 1977אמברוס   338

, ראו: 8-ו 7. ניסיון להסביר את החריגה בהטעמה של משקלים 166, 71, מפה I, 2000; בהנשטדט XVIIמפה 

 . 3.5§ 58-57, עמ' 1986; בוהס 95-94, עמ' 1980; מקרת'י 313, עמ' 1958גרבל 

, בעלת אותו מבנה הברתי, אך המייצגת את כלל ההטעמה nšaraámום הטעם במילה דוגמת והשווה למק  339

 הבסיסי בלי"ד. 

 . 3.1.5.1בנסיבה זו ראו לעיל, סעיף  ž>šעל   340

נובעת  ramátḥmuמסביר שהחריגה בהטעמת המילה  6הערה  197, עמ' 1996. רז 313, עמ' 1958ראו גם: גרבל   341

 'פצחא'". לדעתי אין הדבר כך.מהחלת "דגם ההטעמה של ה



71 

 

 כלל הטעמה נוסף 3.4.2

'מצא חן  ak-žabáʿ  342הראשונה במילה:, תהיה ההטעמה בהברה CV̅או  VCCבמילה אין אם 

אינפ' ; אינפ' י'; אינפ' א''שלי' ) tábaʿ-i(, אינפ' י'; אינפ' א''עזב אותו' ) tárak-o(, אינפ' א'בעיניך' )

,אינפ' י'; אינפ' י"ב'לקח אותה' ) a-xadáʾ(, י"ב )343  on-adḥáʾ ( 'אינפ' ו''אחד מהם ,)i-ġaráẓ 

(. בכל מקרה אין אינפ' כ"א'סיפוריו' ) o-ṣaṣúˀ344(, אינפ' י''קולנוע' ) nemaís(, אינפ' י''קטנותי' )

והיא נבלמת על ידי גבול מורפולוגי  345ההטעמה חורגת מגבול שלוש ההברות האחרונות במילה,

ד"ר ]דברי    58:58  , דקה15  'אינט'כמדינה' )  ladáb-ka  ,(אינפ' א''למולדתי' )  i-anṭáw-la 346משמאל:

   .(אינפ' ג''אליו' ) la-ʾə́l-o(, אינפ' ד'חלּב' )'לְ  la-ḥálab [(,באנינסים חאצ

 
 .195, עמ' 1996רז ; 9.232§ 33ב, עמ' 1979; דים 3b§ 84, עמ' 1961; פרגוסון 18, עמ' 1964קאוול   342

רבים(,  IIIיחידה )וגם כאשר מצטרף כינוי חבור גוף  IIIאך על צורה זו ודומותיה, שבהן מצטרף כינוי חבור גוף   343

 .3.4.4.2ראו להלן סעיף 

 א.3.2.1.4במצבים אלה ראו סעיף  <uə**u<על   344

  .1הערה  195, עמ' 1996רז   345

   .5.4§ 336, עמ' 1958; גרבל 2.3.5.2§ 23, עמ' 1977(; אמברוס proclitics)בסעיף:  18, עמ' 1964: קאוול ראו  346
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 תנועת העזר וההטעמה  3.4.3

עקרונית, תנועת עזר בלי"ד, כבלהגים אחרים, אינה נחשבת תנועה אינטגרלית במילה, ולכן אינה 

. ,təatʿá*b, ולא אינפ' ה''שלחתי' ) tətáʿtt>baáʿ*baכך:   347משפיעה על מקום הטעם )348 

o-mtəḥáro>-mtḥo>*ra-mitḥá*r ( 'אינפ' י"ב'רחמיו,)ek-tšəhálek>-tžk>*lahe-itžhá*l349 

(, אינפ' כ"א'הם עוברים' ) uˀrəmə́yu>ˀmrəmruqu>*yə́*y(, אינפ' י"ח'הלהג שלְך' )

na-kələ́*mulk+na>m ( 'אינפ' ט'; אינפ' כ"א'רכושנו ,)o-tləˀə́yo>-tlˀəqtul+o>*ya*y350   הוא'

 

 165, 156, 150, עמ' 2003)פסקה שנייה(; קיפרסקי  2.3.6§ 24, עמ' 1977; אמברוס 30, 17, עמ' 1964קאוול   347

; גרוצפלד 79ובכלל זה הערה  333, עמ' 1958; גרבל 8§ 340, עמ' 2007(; ווטסון VC)המתייחס לקבוצת להגי 

)על הכנסת תנועת העזר בשלב שלאחר נשילת  90, עמ' 1980; מקרת'י 196, עמ' 1996רז ; 8e§ 15, עמ' 1965

על האפשרות להאריך תנועת עזר ואף להטעימּה ראו: קנטינו  .ק לאחר קביעת מקום הטעם(תנועה, כלומר ר

. לאור האמירה שתנועת העזר אינה 10 'פס 2.1.4§, 2011; לנטין 10§ 17, עמ' 1965; גרוצפלד 122, עמ' 1956

'היא רואה  šāyə́ft-oההיסטורית:  i*בצורות הבאות גלגול של תנועת  ə́מוטעמת, אפשר אולי לראות בתנועה 

'ֲחברתו'  ṣāḥábt-o'היא מכירה אותו' )אינפ' ו'(,  ʿārə́ft-o'חושפת אותו' )אינפ' ט'(,  kāšə́ft-oאותו' )אינפ' ו'(, 

ראו: ווהר  خاِصرةעל הצורה 'מותנֹו' )אינפ' י"ב.  xāṣə́rt-oב[(, 3.2.1.4במצבים אלה ראו סעיף  ə>a)אינפ' י"ב ]על 

, עמ' 1964ועאני , ראו: סטוואסר rəṣxa. בערבית הסורית: ג(1ב)5.1.4§ 64, עמ' 1991; נבו בערכו 242, עמ' 1974

מי' )אינט wālə́tt-i, [(waist]בערך:  257 (. כלומר ייתכן שהדוגמאות לעיל משקפות את 57:42, דקה 15 ''א 

בהתאמה, על אף שעל פני השטח  -šāyifT- ,*kāšifT-, *ʿārifT- ,*ṣāḥibT-, *xāṣirT- ,*wālidT*הצורות 

בצורות אלה תנועת עזר  ə. אילו הייתה i*ללא  šāyfe ,ʿārfe ,ṣāḥbe ,xāṣra ,wāldeהצורות ללא כינוי חבור הן 

(, כי אז לא הייתה מוטעמת, וראו הערה -šāyft- ,*ʿārft- ,*ṣāḥbt- ,*xāṣrt*)לביקוע צרור בצורות המשוערות 

'המתרגמת  mtaržə́mt-o)למטה, בצורה  31, עמ' 1964להלן. פרשנות זו שלי מנוגדת לעמדה שמביע קאוול  678

 ə́-, שם הוא קורא ל164בדיוק בעניין זה, ובפרט את תיאורו בעמ'  32שלו'(, אך ראו הערתו בעמ' 

"supporting vowel-suffixואינו מסמ ,"( ן אותה בסימן הרגיל לתנועת עזרə אלא בסימן )ə́ על צורות אלה .

. 36g§ 42, עמ' 1965; גרוצפלד 3.9.4.2§ 67, עמ' 1977)ללא סימון מפורש של מקום הטעם( ראו: אמברוס 

מביאים עבור מקרים כאלה  10 'פס 2.1.4§, 2011ולנטין  3.9.4.3§, שם 1977, אמברוס 36h§, שם 1965גרוצפלד 

יחידה לפני כינוי   IIס גוף  -בנטיית  -tī-. אמברוס )שם( מסביר שצורה זו נלקחה מסיומת  -šāyəftīאת הצורה    )גם(

'היא  lābíst-u, שם מוצגת הצורה 1.1.4.1§, 2019קליינברגר -חבור. על כך בלהגי הגליל ראו: בהנשטדט וגבע

לובשת אותו' כצורה הנפוצה ביותר. השניים אינם מתייחסים למקום הטעם בצורות אלה ולשאלה מה מקורה 

 של התנועה המוטעמת.

 'שלחה'.  atetʿáat+et>bʿbaוהשוו   348

 .  3.1.5.1ראו לעיל, סעיף  בנסיבה זו š>žעל   349

 תה כותב אותו' )לעומת הצורה הצפויה'א o-tekétb-b, המביא את הצורה 46, עמ' 1986אך השוו: בוהס   350

b-tə́kətb-o יחד עם זאת באותה הטבלה הוא מביא את הצורה .)b-téḥeml-o  אתה נושא אותו', עם הטעמה'

  במקום הצפוי.
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(, אינפ' י"ט'סיר' )  žraənáṭra>žanṭira>žanṭ*351(,אינפ' י"בהורג אותו' )

lmeəsə́slme>mə́slim+e>*mu*m ( 'אינפ' ט''מוסלמית ,)o-ltəṣálT+hu>bṣ*ba352   'הבצל שלו'

 (.אינפ' ו')

 מוספיות אנקליטיות וההטעמה 3.4.4

3.4.4.1 -l- , ,צורני הריבוי והזוגיכינויים חבורים  

משפיעות על המבנה ההברתי של המילה, ולכן   l-,353-מוספיות אנקליטיות, ובהן מילית היחס 

(, אינפ' י"ב'עדיף לו' )  o-l-láḍṿaʾ355'עדיף', אך  alḍfáʾכך:   354יכולות להשפיע על מקום הטעם.

kátab  אךkatáb-l-o ( 'אינפ' א''כתב לו ,)ʿaṭḗtu  'אך 'נתתםʿaṭētū́-na ( 'כ"דאינפ'נתתם לנו ') ,

rabyā́n  מחונך' אך'rabyān-ī́n ( 'אינפ' ט"ו'מחונכים).  

 רבים  IIIוכינוי חבור גוף  יחידה IIIגוף כינוי חבור  3.4.4.2

למילה )פועל, שם או מילית(, מתגלה חוסר אחידות בפי  on--ו a-הכינויים החבורים נוספים כאשר 

  356.הדוברים בנוגע להשפעתן על מקום הטעם

 המשכיות היסטורית א 3.4.4.2

שבו פתחו שניהם  h*בשני כינויים אלה את העיצור  "לשחזר" בפי הדוברים ניכרת גישה הממשיכה

לכאורה זה גורר -אורה. צרורלכ-מבחינה היסטורית, ומשום כך הוספתם יוצרת פעמים רבות צרור

 

, וזו הצורה שבה aražanṭ, ואילו הדובר עצמו אומר מיד לאחר מכן ražtanכלתו של הדובר )אינפ' ה'( אומרת   351

. ṭanžraומצפון לדמשק  ṭanžara: בדמשק 394, מפה I, 2000דובר אחר )אינפ' ו'(. בהנשטדט השתמש גם 

ṭanəžra 2012ן שממזרח לטרטוס; עבד אלרחים נמצאת בכפרּו ,II 'والصواب طَْنَجَرة :(طَِنْجَرة)בערך:  1547, עמ .

, 2012; אליחי ṭanžaṛa: 85, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי ṭanžara (:pot)בערך:  177 , עמ'1964סטוואסר ועאני 

ב. על 14.1.1.3.1§ 140, עמ' 1991, ראו: נבו ṭanžara -. אצל יהודי חלּב ṭánǧara, túnǧara(: 7809)ערך:  601עמ' 

ה מופיע  ṭanžra, ושם הצורה  144, עמ'  II,  2012א"י ראו: בהנשטדט ואחרים  -בלהגי סוריה  ṭanžaraרפלקסים של  

  בלהג הלבנוני ובלהגי צפון אפריקה.

 .3.2.2.2( ראו סעיף aleṣbaבלי"ד )לצד  leṣbaעל   352

 .4.1.4על מילת יחס זו ראו סעיף   353

 .19, עמ' 1964קאוול   354

 . 3.1.5.1במקרים כאלה ראו סעיף  <ṿ*fעל   355

כינויים הללו. בהברה הקודמת להיבט נוסף, הקשור לכך, הוא שאלת השתמרותן או נשילתן של תנועות גבוהות    356

ואילך. נבו מביא גם דוגמאות ג 12§ 100, עמ' 1991מצב דומה של חוסר אחידות קיים אצל יהודי חלּב, ראו: נבו 

'שירחם עליו'  yə́rḥam+o>yərḥám-o*כך: בקורפוס שלי דוגמה בודדת ל .יחיד IIIלתופעה זו גם עם כינוי גוף 

 . (2×אינפ' י')
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: (, אינפ' ו''עשה מעשה לא טוב' ) *a-ráḥḥašha>-ráḥḥ*šaar+ha>ḥḥáš  357אליו את הטעם

*katab+ha>katáb-a ( 'אינפ' כ"ב'כתב אותה ,)*yʿáddil+ha>yʿaddə́l-a ( 'אינפ' 'לתקן את זה

 b-aʿrif+ha>b-aʿrə́f-a* (,2×אינפ' י"ב'אנו משתמשים בה' ) nəstáʿmil+ha>nəstaʿmə́l-a*(, י"ב

,אינפ' ב')'אני מכיר אותה'  )358no-fə́ayyḍnhon>-fə́ayyḍ*nf+hon>iyyáḍ*n359   אנו מארחים'

 (,אינפ' כ"ב'השרה עליהם' ) láham+hon>lahám-on*(, אינפ' כ"האותם' )

*nākul+hon>nākə́l-on ( 'אינפ' ב''אנו אוכלים אותם ,)*tāxud+hon>tāxə́d-on  לוקח 'אתה

,אינפ' ה'אותם' ) )360  on-mə́allʿyallim+hon>ʿ*yu361  ( 'אינפ' י"ט'הוא מלמד אותם ,)

on-tə́ˀaraḥaraqet+hon>ḥ* ( 'אינפ' כ"ד'שרפה אותם.)362  

 התייחסות סינכרונית ב 3.4.4.2

ומשום כך הוספתם  363מנגד, נמצאו דוגמאות לכך שכינויים חבורים אלה נתפסים כפותחים בתנועה,

 כבר אינה יכולה ליצור צרור חדש במילה, על המשתמע מכך בנוגע למקום הטעם:

 

; נח'לה 541, 181(, 1)סעיף  20, עמ' 1964; קאוול 329, עמ' 1958; גרבל 12d§ 19-20, עמ' 1965השוו: גרוצפלד   357

, 117, עמ' 1956; קנטינו 10.3.1.2§ 180, עמ' 2001; פישר ויסטרו 2.3.5.3§ 24, עמ' 1977; אמברוס 16, עמ' 1937

. יחד עם זאת ראו: -ū-הן אחרי עיצור, הן אחרי  hon-: 63, עמ' 1961; פרגוסון 477, עמ' 1957; פרגוסון 121

, 1977מן הכינויים הפותחים בתנועה. לפי אמברוס    on-  -ו  a-, שם הוא מחריג את הכינויים  184, עמ'  1964קאוול  

הן  -h-, ולכן מחשיבם כפותחים בעיצור. עוד הוא מוסיף שהצורות עם ha/-hon~-a/-on- 5הערה  3.2.1§ 32עמ' 

 הקדומות יותר.

  …a …-lə́mʿaʾ(: 2דוגמה  3, פירוש so)בערך:  216, עמ' 1964השוו סטוואסר ועאני   358

מלמדת שהדובר רואה את החלוקה להברות כך:   u)אינפ' י"ב(. נשילת התנועה    on-yāxdn>xud+oā*yאך השוו    359

yā.xu.d-on    ולאyā.xud.hon  מהשתמרות התנועה .ə    בצורהnḍayyə́f-on   אנו יכולים להסיק שבתפיסת הדובר

 . nḍay.yef.-honהמבנה ההברתי המשוחזר של המילה הוא 

)אינפ'   na-də́yāxxud+na>ā*yאינפ' כ"ה(. והשוו לפני כינוי הפותח בעיצור:  )   a-də́xāxud+ha>nānודומה לכך    360

'בתוכה' )אין פרטים על הדובר, שהוא ככל  a-ləxā+ha>)daxilā(*d: 4שו'  cפס'  53, עמ' 2014רמוס  ו'(. השוו:

 פי אותו הדובר(.פה' )מ-'זוכר זאת בעל ḥāfẓ-a<(ḥāfid ̱̣+ha*): 3שו'  hפס'  53הנראה, מוסלמי(, ומנגד: עמ' 

 (.אינפ' כ"חללא תנועה לפני הכינוי ) on-allʿṭnə-mוהשוו   361

 . *on-ˀraáḥaraq+hon>ḥאך מיד לפני כן אמר   362

, 12d§ 19-20, עמ' 1965לעיל, ובפרט דברי גרוצפלד  357כלומר, בניגוד למה שנכתב במקורות שצוינו בהערה   363

 the vowel preceding these two suffixes is (-a, -on – S.M) is": 2.3.5.3§ 24, עמ' 1977ודברי אמברוס 

always stressed, whether heavy or not" ( 10 ,9 )אינט' طالع الفضةהדרמה  (. בסדרתש.מ- )ההדגשה שלי

 38:58, דקה 9נט' , אך ללא השפעה על מקום הטעם: איha-תי צורות, פעם שמשתמש הגיבור "היהודי" טוטח ב

alabḥn əha ʾōdēt, m-məsə́dēt, ʾʾō  ולא(a-smə́ʾ אודט, קוראים לה אודט, מחלּב', ופעמים אחרות' )a- עם ,

'חוץ מזה, מה גילה של   baʿdēn hiyye šū ʿamr-a ʾōdēt  :41:58, דקה  9  אינט'השפעה משתנה על מקום הטעם:  

 'אמרה זאת'.  ʾālə́t-a:  16:30, דקה  10'בראשית חייה' ; אינט'    ʾawwal ʿamr-a  :15:11, דקה  10אינט'  ;  אודט?'
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a-žraá+a>fž*fara ( )'(, אינפ' י"ט'הושיע' )מילולית: 'פתר אותהa-smaʿə́+a>yʿsmaəy*364 ( 'אינפ

אינפ' 'זה לא קשור' )מילולית: 'לא עירב אותה'( ) mā daxal+a>mā dáxal-a*(, אינפ' ט"ז; י"ט

'אני  a-kkaráatz-atzakkar+a>b-*b(, אינפ' א''הוא פותח אותה' ) a-ḥftaə́y+a>ḥftaə*y365 (,י"ב

,אינפ' א''אתה עונד אותה' ) a-səlbə́tlbis+a>ə*t (,אינפ' ב'זוכר אותה' ) )366 

on-xadáʾaxad+hon>*ʾ ( '2×אינפ' י''לקח אותם ,)on-zzabáʿab+on>ddaʿ*  'הקשה עליהם'

   367(.אינפ' ו''אחד מהם' ) *on-adḥáʾad+on>ḥaʾ(, אינפ' ט"ו)

לכאורה וזה שאינו מציג צרור -זה המציג צרור –המשותף לשני הביצועים המנוגדים שהוצגו כאן 

שונה ן מהותי זה בין שני הביצועים, דמיוההיסטורית. על אף  h-הוא שבשניהם אין נהגית ה –כזה 

השפעתם על מיקום הטעם במילה. כפי שניתן לראות בדוגמאות לעיל, שני הביצועים נשמעים בפי 

 h*-דוברים ודוברות ללא הבדל במין ובגיל. קנטינו התייחס בקצרה לכך שיש רמזים ל"מימוש" ה

, אסמאעיל, אשר דנה בכך 368יחידה, על אף שאינה מבוצעת מבחינה פונטית. IIIשל כינוי חבור גוף 

בצורנים  h-בתוך קבוצת שאע'ור, אשר בה לא נהגית הם מבחינת מיקום הטעם לא ציינה הבדלי

   h.369-לכאלה שאינם הוגי h-מבחינתה, ההבחנה היא רק בין הוגיו הללו

 

(, אך aḥ-ḥ+ha>ʿבלהג של המוסלמים )  ḥ-, נעתקת זו ל//ʿבצורות דומות, אשר בהן לפני הכינוי יש    אינפ' כ"זלפי    364

בפי המוסלמים. גם  ṭallaḥ-ḥa'העלה אותה' בפי היהודים לעומת  ṭallaʿ+ha>ṭalláʿ-a*לא בפי היהודים: כך 

מציין  5 'פס 2.1.4§, 2011לנטין  מן הכינוי הזה לחלוטין בלי"ד. h*נקודה זו מראה שמבחינה סינכרונית נעלמה 

 .  ʿh>ḥḥ*שפעמים רבות בלכ"ד 

 , אך בהתאם לדוגמה117, עמ' 1956'הוא מכה אותה' שמביא קנטינו  a-bərḍəyבניגוד לצורה   365

*b-ə́bʿed+ha, b-ə́ftaḥ+ha>b-əbʿə́d-a, b-əftáḥ-a  א.3.4.4.2ודומותיה שניתנו לעיל, סעיף 

 (. יחד עם זאת, אילו באמת היה הכינוי החבור מתפרש'א ')אינפ a-ḥáftə+ha>tḥftaə*tאך מיד בהמשך אמר   366

 . a-bsələ́*tבמחשבת הדובר כמורכב מתנועה בלבד, הייתה צורת המילה אמורה להיות כך: 

בהטעמה סינכרונית ומיד הגה אותה שוב  לה, אך פעם הטעימּהאחד האינפורמנטים הגה ברצף את אותה המי  367

 (.אינפ' כ"א'ואנו "שותלים" אותה' ) w-nə́zraʿ-a, w-nəzráʿ-aבהטעמה דיאכרונית: 

  .117, עמ' 1956קנטינו   368
 202, עמ' 2007אך ראו: אסמאעיל  .541, עמ' 1964; וכך גם אצל קאוול 256-258, ובפרט עמ' 2009אסמאעיל   369

או אי הופעתה, ומידת התפוצה  -h-. לעניות דעתי ההבדלים הסטטיסטיים שהיא מציינת לגבי הופעת 9.4טבלה 

, שלפיו 204שלה בלשון הגברים לעומת לשון הנשים הם זניחים כמעט לחלוטין. הממצא שהיא מציינת בעמ' 

, אינו תואם את ממצאיי, שכן אצלי הן צעירים -h-רנים חסרי צעירים הם אלו שאצלם צפוי שימוש מועט בצו

 . -h-והן מבוגרים, נשים וגברים, השתמשו בצורות חסרות 
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  ההטעמה בטקסט מדוקלם 3.4.5

מטיל על הדובר מחויבויות שעלולות לגרום לו לשנות את מקום הטעם. זאת מתוך  טקסט מדוקלם

רצון לשמור על קצב הדקלום, להדגיש אלמנטים מסוימים, להתאים את החריזה וכדומה. כך 

( מוטעם אינפ' ב''משה קרא לאלוהיו' ) mū́sa nā́da- nā́ža la-ṛaḅḅ-óבמילה האחרונה במשפט 

 hāmā́n dáˀn-o ʿárīḍa tə́nzel fī́. 3.4.1ד לכלל ההטעמה שתואר לעיל בסעיף הכינוי החבור, בניגו

aḍīráˀ-lə    (. בדוגמה זו מוטעמות ההברות אינפ' ו';  אינפ' ב'הלוואי שיילך לאבדון' )זקנו סבוך,    -'המן

 במטרה להעמיד את הדקלום על משקל דקטילי )מקורב(:  ˀárīḍa-ו ʿárīḍaהראשונות במילים 

˘ ̄ ̄ ˘ ̄ ˘ ̄ ̄ ˘ ̄ ˘ ̄ ˘ ̄ 

hā mān daˀ no ʿa rī ḍa, tən zel fī́ əl ˀa rī ḍa 

 (,אינפ' ב''ישבנך' ) ṭīz-ákגם בהמשך הדקלום מטעים הדובר מילים שלא על פי כללי ההטעמה: 

éyārməṣ-ṣə ( 'אינפ' ב''הנעל .):דוגמאות נוספות להטעמה חריגה בטקסט מדוקלם 

í-nnəm ó-wtālḥ āy ( 'אינפ' כ"ב'מה נחמד הוא בעיניי) ,láawwʾ-ləšahr -šə-b  'בחודש הראשון'

 .(אינפ' כ"ב)

 היבטים מורפולוגיים  .4

 מילות היחס 4.1

הסקירה  370.ייחוד  בנטייתןבלכ"ד, אך יש אחדות שיש  אלו הקיימות  בעיקרן  מילות היחס בלי"ד הן  

  מילות היחס בלי"ד:כמה מלהלן מדגימה את התנהגותן של 

 
 , עמ'1965; גרוצפלד 476, עמ' 1964; קאוול 2.2.3.4§, 2011רשימה בסיסית של מילות היחס בלכ"ד: לנטין   370

73-72 §71 . 



77 

 

 nāḥמילת היחס  4.1.1

התקשרותה לכינויים  371מילת יחס זו מוכרת במילוני לכ"ד, אם כי אינה מוזכרת בספרי הדקדוק.

אך היא יכולה, כמובן, לבוא לפני שמות עצם:  372'לעברי, לעברנו' וכו', i-ḥān ,na-ḥānהיא ישירה: 

knīseə-bāb l ḥnā-harab la  ,)הוא ברח לעבר דלת הכנסייה' )אינפ' י"ב'leōhd ḥāt nəḥər  נסעתי'

 'והגענו לקרבת בית הספר' )אינפ' ט'(, madrase-lə ḥālna nəṣw-wאל אלה' )אינפ' י"ט(, 

daxalu nāḥ bēt לכיוון של בית כלשהו' )אינפ' כ"ב(. 'נכנסו 

   mˀābīl~maˀābīlמילת היחס  4.1.2

חזרה ועלתה בפי כמה אינפורמנטים.  373מילת יחס זו, שהיא אחת ממגוון צורות המשמשות בדמשק,

'הדלת )הייתה( מולנו' )אינפ' כ"ב(,  na-lībāb maˀāb-ləהיא יכולה להופיע לפני כינויים חבורים: 

 

(, תוך ציון انح)בערך:  2422, עמ' III(; עבד אלרחים, toward(s)ך: )בער 246, עמ' 1964ראו: סטוואסר ועאני   371

'צד'  naḥḥ: 169, עמ' 1965; גרוצפלד 489-488, עמ' 1978; אלמעצראני וסגל דמשקשזוהי מילה מן הלהג של 

(seite ,)ha-n-aḥḥ ha-n-naḥḥ ( 'מפה ומשם, משני הצדדים'hier wie dort) . '(: حنوבשורש: ) 818ברתלמי, עמ

'לעבר,  naḥwa(: 5179)ערך:  397, עמ' nāḥāt'צד', בסמיכות:  nāḥa(: 5170)ערך:  397, עמ' 2012אליחי ליתא. 

בלבד )על פי  בתימן nāḥ-מביא דוגמה לשימוש ב 187-186, עמ' 1993פרוכזקה בערך' )מן הערבית הספרותית(. 

ייחודי בפי יהודי  ןשימשה באופ nāḥ .קומות אחריםאו במ , אך אינו מציין שימוש שכזה בסוריהבהנשטדט(

 .12, עמ' 2009קליינברגר -טבריה, ראו: גבע

'אנו יושבים סמוך אליו' )אינפ'   o-nnəm ḥod nāʿʿən; אינפ' ה'. אך ייתכן שתהיה גם התקשרות עקיפה:  'א  'אינפ  372

אחרי מילות יחס   -mənלת היחס  נשללה ע"י האינפורמנט הראשון. על הוספת מי  -nāḥ mənכ"א(. האפשרות של  

  bi-nāḥ. נרשמה גם הצורה 1הערה  71l§ 73, עמ' 1965; גרוצפלד 79, עמ' 1977אחרות בלכ"ד, ראו: אמברוס 

 ' )אינפ' כ"ה(.-'בקרבת

 125-126, עמ' 2009( ראו: לנטין māddəˀ-ו belāmˀעל מילה זו בפסיפס הלשוני של דמשק )ובכלל זה המילים   373

לשימוש כה נרחב בדמשק. לנטין  maˀābīl, שם נטען כי ככל הנראה הנוצרים הם אלה שהחדירו את הצורה 13§

 ( רואה בהقبل)בשורש:  636בעוד שברתלמי, עמ' , mˀābel)שם( רואה בצורה זו צורת "ריבוי" של 

*muqābíl-(h)u>māqābī́l-oנועה בהברה מוטעמת. שימו לב לכתיב , כלומר התארכות של תmāqābīl  אצל

(: 3פירוש  opposite)בערך:  164, עמ' 1964ועאני . סטוואסר 80מפה  ,I ,2000בהנשטדט ברתלמי. ראו גם: 

mqābel;    (:  َمقابِيل)בערך:    476, עמ'  1978אלמעצראני וסגלmaˀābīl  :ובדמשק ,mˀābīl;    2012עבד אלרחים  ,III ,

בפיה של כלכלנית נוצרייה, בת לאב פלסטיני 'מולה'  mˀābīl-a דוגמה לשימוש במילה .مقابل: ْمقابِْيل: 2329עמ' 

בביירות ראו:  .6שו'  kפס'  44, עמ' 2014חיה כל חייה בדמשק ומתגוררת בג'ובר, ראו: רמוס שולאם מחומס, 

 253, עמ' 1991בפי יהודי חלּב: נבו  .maˀabīl: 200מ' , ע1980בחלּב ראו: סאבוני . mˀābīl: 225, עמ' 1937נח'לה 

, לפיה אינפורמנט 42הערה  1.2.4§ 151א, עמ' 2004קליינברגר -גבע :ראו בפי יהודי טבריה(. maˀābīlכו )19.1§

קליינברגר, נובע מהשפעת הסביבה הכפרית של -, ודבר זה, לדעת גבעmaˀabīlאחד בטבריה השתמש בצורה 

, שם הוא 12, עמ' 2009קליינברגר -וכו', אולם ראו: גבע ˀbāle-האינפורמנטים אצלו השתמשו בטבריה. יתר 

 הוא שימוש נפוץ.  maˀabīl-מציין שהשימוש ב
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i-sˀāˀ maˀābīl-səbāb   ,)דלת הבית הייתה מולי' )אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ה'o-ābīlˀm  'מולו' )אינפ'

'מול  ˀāsˀə bīl bābˀāam'מולה' )אינפ' כ"ה( והיא יכולה להופיע לפני שם עצם:  a-lībāmaˀכ"א(, 

cross the a'מול החנות' )אינפ' כ"א, ומתרגם לאנגלית:    allḥma-ləābīl ˀmדלת הבית' )אינפ' כ"ב(,  

street  ,)barlamān-ləābīl ˀm    ,)מול הפרלמנט' )אינפ' כ"א'bilyašəl ʾībāmaˀ   מול "אשביליה" )שם'

ַמר(' )אינפ' כ"ט(,   maˀābīlt ʾשל אתר נופש באזור דֻּ əšbilya  ( '"אינפ' י"ח'מול "אשביליה.)   לצד מילה

'זה מול זה' )אינפ' י"ב(, ויש מי  belāmˀ :tāni-təābel ˀed mḥwāזו יש מי שהשתמש בצורה 

'שב מולי!' )אינפ'  ʿʿōd ˀəddām-i'זה מול זה' )אינפ' ג'(,  ˀəddām :ʾəddām baʿḍ-on-שהשתמש ב

 'מולי' )אינפ' כ"ד(. ˀəddām mənn-iי'(, 

 -yāמילת היחס  4.1.3

השוני  היא מובאת פה משום 374על אף שמילת יחס זו נוהגת בלי"ד באופן זהה להתנהגותה בלכ"ד,

הרב שבין אופן שימושה בלי"ד לעומת אופן שימושה בלהגם של יהודי חלּב. מילת יחס זו מופיעה 

לפני כינויים חבורים בלבד. היא מציינת מושא ישיר של פועל כאשר אין אפשרות לצרף את כינוי 

אם אחד  (.-l-המושא ישירות לפועל )בין אם משום שכבר מוצמד לו כינוי מושא ובין אם מוצמד לו 

אדם' באמצעות -אדם', יובע המושא 'לא-משני הרכיבים הקליטיים מציין 'אדם' והשני מציין 'לא

-āy:375 

 'לא לימד אותנו אותה' )אינפ' ו'(, mā ʿallam-na yā-ha: כאשר לפועל מוצמד כינוי מושא

fekkrə́t-ni yā-ha    ,)אינפ' ט"ו( 'הזכירה לי אותה'w-ʿaṭētū-na yā-hon  ונתנתם או' )תן )את הגופות

 'מלמדים אותנו את )הפזמונים(' )אינפ' א'(, yʿallmū-na yā-honלנו' )אינפ' כ"ד(, 

naʿṭī-yon yā-hon  ,)'אינפ' י( 'אנו נותנים להם אותם'ʿaṭā́ yā-ha .)'נתן לו אותה' )אינפ' א' 

 

; קאוול 208-209, עמ' 1961; פרגוסון 36a§ 41 , עמ'13a§ 20 , עמ'1965 גרוצפלדעל מילת יחס זו בלכ"ד ראו:   374

 18, עמ' 2001; פישר ויסטרו 54, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 4.4.2.4§ 83-82, עמ' 1977; אמברוס 545, עמ' 1964

§10.3.1.3 . 

 הוא במעמד הנשוא התחבירי: āy-בפי אחת הדוברות הופיע מבנה שונה מעט, ובו הכינוי הצמוד ל  375

ʾənšaḷḷah ykūnu ʿand-i yā-hon  י' )אינפ' ה'(,  'אני מקווה שהם אצלʾənšaḷḷah tkūn ʿand-i yā-ha   אני מקווה'

' ה'(, והשוו למבנה בעברית המודרנית: 'אני מקווה שיש לי אותם'. המבנה הזה מוצג אצל: שהיא אצלי' )אינפ

, וראו שימוש דומה אך עם מילת יחס 10.2.5§  179, עמ'  2001( ופישר ויסטרו  14)ליד משפט    545, עמ'  1964קאוול  

 (. 3דוגמה  1, פירוש with)בערך:  265, עמ' 1964שונה אצל: סטוואסר ועאני 
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'אני רוצה להאזין לך )כשאתה מקריא( אותו'  l- :bd-i ʾastəmə́ʿ-l-ak yā́-כאשר לפועל מוצמד 

'שהאל ישמור  ʾáḷḷa yxallī-l-o yā-hon'ישחט לו אותה' )אינפ' ב'(,  yədbáḥ-l-o yā-ha)אינפ' י'(, 

 לו עליהם )נוסח ברכה מקובל(' )אינפ' י'(.

 yənhī-l-on yā-ha l-mə́škleמפיע שם העצם באופן מפורש:  yā-לפעמים אחרי הכינוי הצמוד ל

'השמידו לנו את בית  knīsə-l-əha l-na yā-l-ūḥrawwa'יסיים עבורם את הבעייה' )אינפ' א'(, 

 הכנסת' )אינפ' א'(.

כאמור, שונה התנהגותה של מילת יחס זו בלי"ד מהתנהגותה בלהג של יהודי חלּב. בפי יהודי חלּב 

ליטי לכינוי המושא הכינוי המביע את המושא השני מבוסס על כינוי הגוף המתאים, והוא ק

 376הראשון.

ם':  āy-w-נוצרה מילת היחס    āy-על בסיס מילת היחס   'הם מסכמים   ā́y-nnen wəu hˀfə́ttə-b 377'ע 

 (,אינפ' כ"דכולם יחד' ) –'אנחנו איתם  ləḥna w-yā-hon kəll-on sawa(, אינפ' ו'איתו' )

nətˀātal w-yā-hon  ( 'אינפ' י"ב'אנו מתקוטטים איתם  ,)tˀātalu hənnen w-yā-hon   הם התקוטטו'

  (.אינפ' י"באיתם' )

  -l-מילת היחס  4.1.4

בלי"ד באופן הדומה לנטייתה בעיקרה היא נוטה חבור. מילת יחס אנקליטית זו מופיעה לפני כינוי 

:  (,אינפ' כ"ג'תופסים לה' )  l- :a-l-skūəmə-b379-תנועה מופיעה אחרי   378בלכ"ד

knīsə-l-əha l-na yā-l-ūḥrawwa (,אינפ' א'ו לנו את בית הכנסת' )שמיד'ה on-l-sāwū  עשו'

 (,אינפ' א''כתב לו' ) katáb-l-o: בודדאחרי עיצור . כך גם צורתה (אינפ' כ"ב' )םעבור/הםל

 

, 2001ח. נרמז גם אצל: פישר ויסטרו § 127-128, עמ' 2009; נבו 16.2.2.3§ 228-230, עמ' 1991פירוט ראו: נבו ל  376

עוד על  .10, עמ' 2007דומה לכך המבנה התחבירי שבפי יהודי אסכנדרון, ראו: ארנולד . 10.3.1.3§ 181עמ' 

י מסופוטמיה וצפון סוריה, ותיאוריה לגבי השימוש במבנה זה, שבו מובע המושא השני באמצעות כינוי גוף בלהג

. על מילת יחס זו בכתיבתם של יהודי חלּב, השונה מכפי 2013וילמסן מתוך מבנים אלה ראו:  -yā-התפתחות 

 ב(. 5)2.5.3§ 250-249א, עמ' 2015שבדיבורם, ראו: מצא 

; פישר āyī-w-: 54, עמ' 1953י קנטינו והלבאו ;75c§ 76עמ' 'איתה',  11e :haāyīw§ 18, עמ' 1965גרוצפלד   377

. בלהג של ירושלים ِوايّ : 2606, עמ' III, 2012'יחד איתה'; עבד אלרחים  wī-yā-ha: 8מש'  185, עמ' 2001ויסטרו 

 . 6, 5ובכלל זה הערות  4§ 195, עמ' 1995ראו: לוין 

, 1977; אמברוס 36e§ 42גרוצפלד, עמ' ; 63§ 40, עמ' 1915על מילת יחס זו בלהג של דמשק ראו: ברגשטרסר   378

, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי  103, עמ'  2008; לנטין 90, עמ'  1960; פרגוסון  481-480, עמ'  1964; קאוול  82-81עמ'  

46 . 

 . 4.3.6.2ב, 3.4.4.2יחידה כפותח בתנועה ראו סעיפים  IIIעל התייחסות לכינוי חבור גוף   379
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ak-l-mə́ṣʾax-la ( 'אינפ' י''אני אנכה ממך ,)a-l-lə́ˀtə-b ( 'אינפ' ט''היא אומרת לה) ,i-l-bāʿtīn 

. אחרי עיצור בודד ולפני עיצור לא אותרה תמיד הכנסת תנועת עזר: (אינפ' ה'לי' ) ולחים'ש

na-l-arṣr+l+na>āṣ ('אינפ' י ,)na-l-ʿə́ysamm ( 'אינפ' ג''משמיע לנו).381אחרי צרור מקורי,  380 

)דוגמאות שאינן לפי  ə́תופיע  -ll-לפני במקרה זה מילת היחס להופיע מוכפלת.  יכולהולפני תנועה, 

, 15 'אינט; אינפ' כ"ח'אמרתי לך' ) ˀəlt+l+ak>ˀəlt-ə́ll-ak: סעיף זה(המשך הכלל הזה ראו להלן ב

'כתבתי  katabt-ə́ll-o(, אינפ' ה''שלחתי לה' ) baʿatt-ə́ll-a(, ]דברי הרב אברהם חמרה[ 48:14 דקה

  382מופיעה מילת היחס אחרי צרור הבנוי משני עיצורי שורש: . כך גם כאשר(אינפ' כ"ד)לו' 

b-idəˀˀ-ə́ll-i b-adəˀˀ-ə́ll-o  ( 'אינפ' כ"א'הוא מתקשר אליי, אני מתקשר אליו,)  yḥəṭṭ-ə́ll-o   ָם לו' 'ׂש

הכפלה כזו  (.ṭt>ṭṭ*, וכאן אינפ' כ"ג'תפרתי עבור הכלה' ) xayyaṭṭ-ə́ll-a la-l-ʿarūs, (אינפ' ט')

'סיפרתי לך'  ak-llə́-akētḥ 383ס:-בנטיית y3Cשל פועלי יחיד  Iגוף אחרי כינוי הנושא זוהתה גם 

ttábaʿ-w-:  אינה מחויבתכאמור, הכפלה זו    .(2×אינפ' כ"ב) 384'מצאתי לך'  ak-llə́-tēlaˀ(,  אינפ' י"ב)

l-a  ( 'אינפ' כ"ה'ושלחתי לה  ,)ˀəlt-l-ak  ( 'אינפ' כ"ב'אמרתי לך  ,)ˀəlt-l-o  ( '2×אינפ' כ"ב'אמרתי לו ,)

 

, ומדגים: l-מסתיימת ב -l-( מציין שתנועת העזר אינה מוכנסת אם המילה שלפני )למטה 481, עמ' 1964קאוול   380

na-l-lə́ˀ   :ולא( '!אמור לנו'na-lə-lə́*ˀ בדוגמאות שהבאתי אני רואים שתנועת העזר אינה מוכנסת גם במקרים .)

 וכדומה(. ʿ, אחרי rאחרים )אחרי 

ייתה תנועה. אין הכוונה לצרור שנוצר עקב נשילת הכוונה היא לצרור שבו מלכתחילה בעיצור הראשון לא ה  381

  ב.4.2.1.2'היא אמרה להם' )אינפ' כ"ב(, וראו סעיף  ˀālet+l+hon>ˀalt-l-onתנועה, כגון: 

  on-llá-ḥḥaṣi-b'עונה לו' )אינפ' ח'(,  o-llá-ddətr-b'התקשר אליו' )אינפ' ח'(,  o-lá-daˀˀאך נשמעו גם הצורות   382

, וההערה שם ואמברוס 36e§ 42, עמ' 1965, בהתאם למה שכתבו גרוצפלד -ál(l)-'מותר להם' )אינפ' כ"א(, עם 

 (.-llá-)ולא  -llə́-את הצורה  ACACמציג אחרי  481, עמ' 1964(. קאוול 3)4.4.2.3§ 82, עמ' 1977

ת היחס מופיעה אחרי צרור, ולכן היא , כך שמיל-aytב )המשחזר כאן את הסיומת 12§ 100, עמ' 1991ראו: נבו   383

. תנועת עזר זו, המבקעת -ayt-əll-, מוכנסת תנועת עזר  -ayt-ll-מוכפלת, ועם היכפלותה והיווצרות צרור מרובע  

צרור מרובע, יכולה, לטענת נבו, להיות מוטעמת, בניגוד לתנועת עזר המבקעות צרור כפול או משולש. אמירתו 

 )כגון: C2C=3יכול להופיע גם אחרי צורות נטויות של פועלי  -llə́-שהאלומורף , 481, עמ' 1964של קאוול 

ḥaṭṭēt-ə́ll-o  הנחתי עבורו'( מערערת במידת מה את השערתו זו של נבו, משום שהצורה'ḥaṭṭēt  לא כללה, ככל

דוגמה שהביא מביא את ההסבר הנ"ל שהציג נבו, ולצידו מביא את ה  36e§  42, עמ'  1965. גרוצפלד  ayt-*הנראה,  

, מפה 1915. לפי ברגשטרסר ḥaṭṭētלצורת  laˀētקאוול, מבלי ליישב את הבעייתיות הנובעת מהשוואת צורת 

XLIII    על מקום הטעם   .حكيْتلي  של  תחוםה  נמתח קואך סמוך מאוד אליה מדרום    حكيتّليבתחום  נכללת דמשק

 )למטה(. 941וכדומה ראו: ברתלמי, עמ'  -CC-ə́ll-בצורות 

; 108, עמ' 2008כאן מילת היחס משמשת בתפקיד "דאטיבוס אתיקוס". על משמעות מבנה זה כאן ראו: לנטין   384

 .483-482, עמ' 1964קאוול 
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on-l-ltəˀ385 ( 'אינפ' כ"ח'אמרתי להם) ,nāʾabd-a l-l-rrəaʿštaq ( 'ביטוי אינפ' י"ב'מסמרת שיער ,

תיאורים שמופיעים ה אתור, מ, כאאינה תואמות הללו ספרותית(. הדוגמאות האחרונותהבערבית 

   לכ"ד.מציגות קו מבחין בין לי"ד לבין הן , ו378בהערה 

אינפ' 'עדיף לו' ) o-l-alḍṿal+l+hu>ʾaḍfá*ʾ386אחרי צורות שמניות:    גם  מילת יחס זו יכולה להופיע

 (.אינפ' י"ב'מותר לך' ) masmūḥ+l+ak>masmə́ḥ-l-ak*(, י"ב

  -bמילת היחס  4.1.5

 b:387-, כלומר מילת יחס פרוקליטית זו נוטה בעיקרה בלי"ד באופן הדומה לנטייתה בלכ"ד

bzeəšaˀfet x-b ( 'אינפ' כ"ב'בפת לחם), i-yāt dīnḥə-bi>-nīt dāyḥ*b+  ')חי דתי )לשון שבועה'

 (.אינפ' כ"ד)

 א.3.2.1.3בניגוד לצפוי, ראו סעיף  -bi-║bi*על 

במקומה מילת   משמשתחבורים  גם בלי"ד מופיעה מילת יחס זו לפני שמות עצם, ואילו לפני כינויים  

'אנו מתפללים בה )בבית  HBšabbāt-šə-ya b-i fīḷḷaṣn, (אינפ' כ"ג)  388'בגן' īf :HBgān-lə-b-היחס 

 389(.אינפ' א'הכנסת( בשבת' )

 

 . on]-l-tə́[ˀבדוגמה זו השמיטה הדוברת את העיצור הראשון בצרור,   385

 .314, עמ' 1964. על הצורה ראו: קאוול 3.1.5.1ם דומים ראו סעיף על ההידמות שחלה במילה זו ובמקרי  386

. בהערתו מציין 71b§ 72, עמ' 1965; גרוצפלד 210, 65, עמ' 1961על מילת יחס זו בלהג של דמשק ראו: פרגוסון   387

 היא הצורה הקיימת בערבית הספרותית, והיא הולכת ומתפשטת בלכ"ד. עוד הוא מוסיף -biגרוצפלד שהצורה 

לפני עיצור בודד, אך לפני עיצור כפול  , אשר יכולים להתחלף זה בזה-b-/bəשלמילת יחס זו שני אלומורפים: 

. bi-מסבירים אף הם את השימוש ב 2, עמ' 2010וסלאמה ולנטין  477, עמ' 1964. קאוול -bəיופיע תמיד 

 . 16-2, עמ' 2010למשמעים שונים של מילת יחס זו ראו: סלאמה ולנטין 

 . 5.1כחלק מהלקסיקון של יהודי דמשק ראו להלן, סעיף  HBnāgעל המילה   388

 כבדוגמאות הבאות: ālעם מילת השלילה  ba-'ללא', שנוצרה מצירוף מילת היחס  laábאת המילה   389

bála madrase 'י"ב(,  'ללא בית ספר' )אינפḥaky-ak bála ṭaʿme  ,)'דבריך חסרי טעם' )אינפ' ח' 

HBḥyaímašg-la láb  (,  'א  ''ללא המשגיח' )אינפla sababáb   ,ללא סיבה' )אינפ' כ"ג(, יש לראות מילה בפני עצמה'

 la( הרכיב ba- ,2( צורתה הייחודית של 1אשר רכיביה עברו תהליך לקסיקליזציה. זאת מן הטעמים הבאים: 

'אין צורך, לשווא',  balāš( המילה lā ,3במילה זו בצורת הנפרד לעולם אינו מוטעם, בניגוד למילת השלילה 

'הכול חינם'  kəllši b-balāš'חינם':  b-balāšבביטוי  -b, יכולה בעצמה להצטרף למילת היחס balaגלגולה של 

( למילה 4  (,93, עמ'  1961; פרגוסון  [شيي]בשורש:    421ראו: ברתלמי, עמ'    kəllši; אינפ' ו'. על הכתיב  3×'א ')אינפ

bála  :אפשר לצרף כינויים חבוריםbēt-o? - balā́  ?בלעדיו )כלומר, האיש ויתר על ביתו(' )אינפ' י"ב(.  –'וֵביתו

(.  without)בערך:  265, עמ' 1964; סטוואסר ועאני (بالش)בערך:  38, עמ' 2010ראו: סלאמה ולנטין  על מילה זו

  .16, עמ' 2010ראו: סלאמה ולנטין  bi-dūnוההבדל בינה לבין  balaעל שימושי 
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 o-b-šū? 390ולפני כינוי חבור: šūאחרי מילת השאלה  -b-מוכר השימוש האנקליטי במילת היחס 

 .(אינפ' כ"ב'מה זה קרה לך, רפי?' ) ?šū-b-ak rāfi, (אינפ' כ"ד'מה זה קרה לו?' )

 -laמילת היחס  4.1.6

למילת יחס זו שני  מילת יחס פרוקליטית זו נוטה בעיקרה בלי"ד באופן הדומה לנטייתה בלכ"ד.

הראשון מופיע בעיקר לפני עיצור בודד ואילו השני מופיע בעיקר לפני צרור . lə-ו -la :אלומורפים

 ●tāseʿ-təaff ṣ-ṣ-la -tammēt la  (,אינפ' א'עבור החג' )  הוא  בישולה' ●ʿīd-l-x laəabṭ-ṭə 391:עיצורים

 wa-abūʾbēt -əl●392(, 2×אינפ' ו''לבית אחר' ) ●niāt tēb-əl (,אינפ' ג'עד לכיתה ט'' ) -'נשארתי עד ל

 (, אינפ' א''ראה את אלי כהן' ) ●li kohēnēʾ-əo l-šāf (,אינפ' כ"ג'לבית אביה' )

ʿarīs-ləmm əʾ-a laṭaġlūẓ ( 'אינפ' כ"ג'קול צהלולים עבור אם החתן,) ʿīd-l-ən ʿīd ləm  'מחג לחג'

 (,אינפ' כ"ב'לגויים' ) HBgōyīm-l-əl, (אינפ' ל''מיוחדת לבנות' ) banāt-l-əa lṣṣxā (,אינפ' ו')

yahūdi-ləʿālam -l-əl ( 'אינפ' א''לעולם היהודי).  

'אל  HBāxāmḥ-ləand ʿ-la(, אינפ' כ"ג'למעלה' ) fōˀ-la: לפני מילת יחס להלן דוגמאות לשימושיה

 (,אינפ' כ"ב'לכאן' ) la-hōn: 'שם' hnīk-'כאן' ו hōnלפני  (,אינפ' ב'הרב' )

laʿṭəyo -hnīk bd-la-w● ( 'אינפ' ו''ולשם הוא אמור לעלות .)-əl/-la  במבנה…-əl/-n … laəm 

'מדמשק   dānūbl-əšām l-šəmn: טווח פיזי או רעיונינקודת הקצה באת ...' מציינת -... )עד( ל -'מ

 

, 1953; קנטינו והלבאוי 71c§ 73, עמ'  1965; גרוצפלד 569, עמ' 1964; קאוול 5, עמ' 2010ראו: סלאמה ולנטין   390

 .46עמ' 

)מילת  560לפני מילות יחס אחרות(, עמ'  la-)מילת היחס  486, עמ' 1964על מילת יחס זו בלכ"ד ראו: קאוול   391

, 1953'איפה?'(; קנטינו והלבאוי  ?wēnלפני  -la)מילת היחס  574'שם'(, עמ'  hnīk-'כאן' ו hōnלפני  -laהיחס 

]ראו סעיף  ʾəlלפני תווית היידוע, תופיע  -lə) 91, עמ' 1961(; פרגוסון 2)4.3§ 77, עמ' 1977; אמברוס 22עמ' 

היא חלק מן  ə. התנועה 71a§ 72, עמ' 1965(; גרוצפלד בכל מקום אחרתופיע  -laלפני כינוי חבור, [ תופיע 4.1.7

. הדוגמאות המסומנות 1הערה  476, עמ' 1964ואינה תנועת עזר, וראו על התלבטות זו: קאוול  -ləהמורפמה 

. la-לבין  əl-בין  71a§ 72, עמ' 1965וגרוצפלד  91, עמ' 1961ות מן הכלל הצורני שעושים פרגוסון חורג ●-להלן ב

 -la לכן ייתכן שלהתניה הצורנית יש להוסיף גם התניות סמנטיות, תחביריות ואחרות. כך, למשל, האלומורף

( הופיע במיוחד בדיבור המנסה לשחזר -li)ואף  -lə, והאלומורף '-הופיע במיוחד במשמעות 'עבור', 'אל' או 'עד ל

'אל תייחל שחברך יתעשר'   naə́ġ-lə-ak b-bḥāṣ-ədʿi ləlā tמשלב לשוני גבוה, למשל בפתגמים או בהקשר רשמי:  

]דברי מר מוריס נצירי[, במהלך ריאיון  42:58, דקה 15 ''למקום אחר' )אינט li-makān ʾāxar)אינפ' ו'(, 

'החנות הזו היא של  la-makān tāni ,)hāda l-maḥall li-wāld-i*לטלוויזיה. הביטוי הצפוי במשלב הָדבור היה 

 ]דברי מר מוריס נצירי[, במהלך ריאיון לטלוויזיה(. 41:39, דקה 15 'אבי' )אינט

bēt  -bēt-laשראלית המודרנית, שכן מיד בהמשך אומרת הדוברת העברית הי le-ואולי כאן השימוש בהשפעת   392

ha-māḥə .'לבית חמיה' 
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אסד ועד -'מהנשיא אל balad-lə-a zalame bṭʾaw-ʾasad la-raʾīs l-rən əm●393  (,אינפ' א'לבלודאן' )

'מן הראשון ועד   ●edḥāxar wāʾ-ed laḥawwal wāʾn əm(,  אינפ' כ"בלאדם הנחות ביותר במדינה' )

 (.אינפ' כ"ד'משש ועד לשעה תשע' ) aʿsə́a tʿsā-s-ətte ləs-sə-mn(, אינפ' ב'לאחרון' )

la- מציינת גם את הנהנה מן הפעולה :šī šaġle la-ha-ṣ-ṣabi ( 'אינפ' 'עניין כלשהו עבור הנער הזה

דוגמה אחרונה זו והדוגמאות  (.אינפ' כ"ג'תפרתי עבור הכלה' ) ●rūsaʿ-l-la a-llə́-ṭṭxayya(, כ"ב

 . הכינוי המקדים יכול להיותני החלק המפורש הנרמז בכינוי מקדיםלפ la-הבאות מראות שימוש ב

הדוגמאות שלוש או חלק מגרעין פועלי ) (שלהלן הדוגמאות הראשונותשתי ני )חלק מגרעין שמ

 (,אינפ' כ"ח'אחותם של אלה אשר כלואים' ) ʾəxt-on la-halli maḥbūs-īn :האחרונות(

lɔfɔṭ-ṭ-o la-mrən ʿəm  'דברי הרב אברהם חמרה[( 4:21 , דקה15 'אינט)'מחייו של התינוק[, 

HBtōrā_ferēs-s-la ū́blˀstaəy ( 'אינפ' ח''מקדמים בברכה את ספר התורה,) 

ləġəi š-xtaʾ-la394a -l-bəyž ( 'אינפ' כ"ב'מביא לה, לאחותי, עבודה,) 

ṣɔšax-š-ha-o la-nnət mḥərtəʾ ( 'אינפ' כ"ב'נפטרתי ממנו, מן האיש הזה.)395  

 -ʾəlמילת היחס  4.1.7

, היא תופיע תמיד לפני כינוי חבור 396בלכ"ד.מילת יחס פרודה זו נוטה בלי"ד באופן הדומה לנטייתה  

 במשמעים שונים: 

'קח,  xōd, ha-l-maktūb ʾəl-ak (,אינפ' י''תודה רבה לך' ) šəkran ktīr ʾəl-ak :'-, 'עבור'-'ל

'אנו מבקרים אצלו מתוך כבוד כלפיו'   o-ləʾ HBo kābōd-nzūr,  (אינפ' כ"בהמכתב הזה הוא עבורך' )

 

 ב.  4.2.1.4על פי סעיף  ʾ]-ʾ>[la-ə*lייתכן שבדוגמה זו ובבאה אחריה יש לשער   393

 ב. 4.2.1.4במצבים דומים ראו סעיף  aə<על   394

   4.4.2.2§ 81, עמ' 1977א,ה; אמברוס 16.2.2.4§ 023 , עמ'1991 נבו; 71a2§ 72, עמ' 1965ראו: גרוצפלד   395

(šəft-o lə-rfīˀ-i בדוגמאות הפועליות שהם מביאים מהווה חלק ה .)'ראיתי את חברי'-la  ,תחליף למושא ישיר

( חלק זה הוא ṣͻšax-š-ha-o la-nnət mḥərtəʾ-ו ləġəi š-xtaʾ-la a-l-bəyžאולם בשתיים מן הדוגמאות שאצלי )

 17והערה  36, ובפרט עמ' 1987. על מבנה דומה בלהג של של הגליל ושל ירושלים ראו: לוין תחליף למושא עקיף

. לדיון מקיף בתופעה ראו: ברוסטאד 91, עמ'  2012; בסל  219, עמ'  1995שם )ובכלל זה ההפניות שהוא נותן(; לוין  

 . 10.4§ 358-353, עמ' 2000

 77, עמ'  1977; אמברוס  91, עמ'  1961; פרגוסון  479-480, עמ'  1964על מילת יחס זו בלהג של דמשק ראו: קאוול    396

וכדומה( קיבלה  l-i ,*l-ak*, אשר, בשל הצורות הקצרות שיצרה )l*-(. סביר שמילת יחס זו התפתחה מ2)4.3§

 .2הערה  72, עמ' 1965, וראו: גרוצפלד 3.3.2.3הרחבה בהתאם למתואר בסעיף 
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'המתיני בסבלנות עבורי )כלומר, המתיני עד שאסיים את דבריי('  i-ləek ʾ-lāawli bṭ397, (אינפ' י')

  398.(אינפ' ח')

יש ' HBīʿāˀət-t-əyaʿni l HBrāšāəa b-ləʾ(, אינפ' י"ב'יש לנו שכנים' ) na žīrān-ləʾ: 'יש )לי, לו וכו'('

'יש לי  ʾəl-i ḥuqūq-i w-ʾəl-i wāžib-āt-i, (אינפ' ט')תפילה מיוחדת( לתקיעה'  ,)כלומרלה פרשה 

]דברי ד"ר נסים חאצבאני[(. ובהשאלה,  57:17 , דקה15 'אינטהזכויות שלי ויש לי החובות שלי' )

'כבר מזמן  ʾəl-na zmān(!) mā šəfnā-honנמצא כבר כמה זמן ב)מצב, מקום(':  Xבמשמעות של '

 (.אינפ' י"בראינו אותם' )לא 

 ak-ləak ʾ-bb dīnəys(,  אינפ' כ"ב'הכניסו אותי' )  i-ləni ʾ-fawwatū 399:להדגשת כינוי חבור קודם

(, אינפ' כ"ח'הוא שלח )מישהו( אחריי' )  baʿat wara mənn-i ʾəl-i(,  אינפ' י"ב'מקלל את דתך שלך' )

mū ʿala waˀt-i ʾəl-i ( 'אינפ' א''לא בזמני). 

 on kamān-ləzz ʾəaʿ-ni b-īn-zzəmʿ 400מיד לאחר הפועל:  לציון מושא ישיר ləʾ--נדיר השימוש ב

 .(אינפ' כ"ד'מכבדים אותי וגם אני מכבד אותם' )

'לימדונו אף אותנו  la- :ʿallamū-na l-xōf la-ʾəl-naמופיעה מילת היחס  -ʾəl שלפנינפוץ מאוד 

 on-lə́ʾ-la-swān wən-n-əl(, אינפ' ג''בנוסף אליו' ) o-ləʾ-āfe laḍʾi-lə-b-w(, אינפ' כ"אלפחד' )

 (. אינפ' כ"בעבורנו' ) לוקחים'ו w-ʾāxd-īn la-ʾəl-na(, אינפ' י''עבור הנשים ועבורם' )

 mənמילת היחס  4.1.8

 לפני כינויים חבורים צורתה היא  401מילת יחס זו נוטה בלי"ד באופן הדומה לנטייתה בלכ"ד.

mənn-  :mənn-ak  ( 'אינפ' כ"ח'ממָך  ,)mənn-on  '(,  אינפ' ב';  אינפ' ו')  'מהםmənn-a  ( 'אינפ' 'ממנה

 

 .3.1.4.1ומקרים דומים ראו סעיף  *awliṭawwli>ṭעל   397

' )מילולית: 'ממנו עבורו'(, כמו -'חלק אינטגרלי מ o-ləo ʾ-nnəmייתכן שמשמעות זו עומדת בבסיס הביטוי   398

'כילה, מיטה, אינטגרלי )כלומר, הכילה היא חלק אינטגרלי מן  o-ləo ʾ-nnət, məxənāmūsiyye, tבמשפט: 

 המיטה(' )אינפ' ו'(.

 . ולפעמים גם בהיפוך הסדר:ג 16.2.2.4§ 231 , עמ'1991 נבולשימוש דומה בפי יהודי חלּב ראו:   399

w-ʾəl-on ʾaxdū-won ʿa-n-naẓāṛa  .)ואותם, לקחו אותם לתחנת המשטרה' )אינפ' כ"ב' 

 ד.16.2.2.4§ 231, עמ' 1991הודי חלּב מבנה זה נדיר, ראו: נבו גם בפי י  400

, 1964; קאוול 273, 67, עמ' 1961פרגוסון ; 71e§ 73, עמ' 1965גרוצפלד על מילת יחס זו בלהג של דמשק ראו:   401

 וניתוחה mənלאופייה של התנועה במילה . 16שו'  35, עמ' 1924; ברגשטרסר 78, עמ' 1977; אמברוס 478עמ' 

ראו להלן בהמשך סעיף זה. בפי יהודי   -mə. על הצורה המקוצרת  1הערה    477, עמ'  1964כתנועת עזר ראו: קאוול  

 .329בעמ'  768-763כ"ז והערות 19.1§ 254-253, עמ' 1991חלּב ראו: נבו 
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לפני מילה  402(.אינפ' ה'; 2×אינפ' כ"א; אינפ' י"ח'מולנו' ) naə-nnə́ddām məˀ (,אינפ' ו'; 2×י"ב

 (,אינפ' כ"ח)'מאחיי'  nəm:403  i-xwātən ʾəmהפותחת בעיצור בודד צורתה 

makān-makān lam əm404 ( 'אינפ' ו''ממקום למקום)  ,HBšēˀer_bēt məhād m   '"405'זה מ"בית שקר 

ים עיצורצרור . לפני מילה הפותחת ב(אינפ' י''פחות ממניין' ) HBnyānən məall mˀaʾ ,(אינפ' כ"ב)

   kīhnəmn(, אינפ' א''מ)חודש( שבט' )  HBṭābšəmn 406, ולאחריה תוכנס תנועת עזר:mn לרוב צורתה

לפעמים  (.אינפ' י"ב'מדמשק' )  āmš-šəmn (,אינפ' א''מן ההיכל' )  HBlāxēh-ləmn (,אינפ' ח''משם' )

 ṭaġḍ-ḍ-əm, (אינפ' א''מן השינה' ) əm:407 nōme-n-əm-היחס היא  תצורת מיללפני תווית היידוע 

 . (אינפ' ח''מיוון' ) mə-l-yūnān(, אינפ' י"ב'מן הלחץ' )

 

האמצעית,  n-ללא הכפלת ה naənəm'ממנה' קיימת גם בפי יהודי חלּב, אך 'מאיתנו' בפיהם:  a-nnəmצורת   402

, 1964. קאוול  329בעמ'    764והערה    297בעמ'    312, וראו הערה  2כ"ז19.1§  254, עמ'  5ד10§  95, עמ'  1991ראו: נבו  

. nאינה נהגית מוכפל ההגה    h-'מהם', ומסביר שכאשר ה  mən-hon'ממנה',    mən-haמביא את הצורות    478עמ'  

'מאיתנו'. כפי שרואים -להתפרש לשתי משמעויות: 'ממנה' ו mənnaה עוד הוא מציין שבמקרה זה יכולה הצור

יחידה ורבים אחרי עיצור לעולם  III, שכן כינויים חבורים גוף -nn-בדוגמאות שהבאתי, בלי"ד תמיד נהגית 

נים (. יחד עם זאת, ובניגוד לדברי קאוול, מבחי78, עמ'  1977, וכך אצל אמברוס  4.3.6.2)ראו סעיף    -h-נהגים ללא  

)ראו סעיף  ACACACשבה הוחדרה תנועת עזר בצרור מסוג  naə-nnə́m'ממנה' לבין צורת  a-nnəmבין צורת 

'על אודותינו' ]אינפ' כ"א; אינפ' י"ד[(, ראו:  ʿánn-əna'על אודות':  ʿan, ודומה לכך במילת היחס 3.3.3.2

, כך שאינו מתייחס להבדל או na-או  a-ת אמברוס אינו מביא את הצורה בלוויי (.من)בערך:  801ברתלמי, עמ' 

מציגה )לגבי ירושלים( את   333, עמ'  1958'מאיתנּו'. גרבל    naə-nnə́na/m-nəm'ממנה' לבין    a-nnəmלדמיון שבין  

'מאיתנו', ראו:  min-na'ממנה',  minn-a'מאיתנו', וטוענת שהיא צורה "נוצרית". בחיפה:  mÍnn-Inaהצורה 

כאשר מופיעה   nəlmə-ואף    nəmmə-. בלכ"ד תוארו גם צורות  4והערה    29טבלה   152ב, עמ'  2004גבע קליינברגר  

mən  ג. 4.3.5.3אחרי מילת יחס אחרת, לפרטים ראו סעיף 

 . 1הערה  477, עמ' 1964כאן ראו: קאוול  əעל מהותה של התנועה   403

 . 3.1.5.1במקרים כאלה ראו סעיף  n>mעל   404

 .3.1.5.1במקרים כאלה ראו סעיף  n>m. על 5.1.2בלי"ד ראו להלן, סעיף  HBerˀšēt_ēbעל הביטוי   405

לפני תווית היידוע, בעוד שבדוגמאות  mn-(, אולם היא מתייחסת רק ל5.32§)סוף  334, עמ' 1958ראו: גרבל   406

 באופן כללי. CCמופיע לפני  ə-mnשהבאתי 

: )בערך 801, אך מובאת אצל ברתלמי, עמ' 401אינה מצויינת במקורות שהובאו בהערה  əm-הצורה המקוצרת   407

נותרת   mn( מביאים דוגמאות שבהן  from)בערך:    98, עמ'  1964וסטוואסר ועאני    538,  314, עמ'  1964קאוול    (.من

, עמ' 1993הג של פלמירה. לפי פרוכזקה מביא לכך דוגמה מהל 40, עמ' 1960כך גם לפני תווית היידוע. קנטינו 

( מאפיינת התקצרות כזו את הלהגים ממצרים ועד לתוניסיה, אך קיימת גם 335)ובכלל זה הערה  180-179

נראה בלהגים מזרחיים יותר )וביניהם חלּב( ומערביים יותר. יש לשים לב שכמה מדוגמאותיו הן מלהגי יהודים.  

או שהידמתה לאות  lלתווית היידוע )בין אם זו נותרה  mənשל  n-ות הנוצרה מהידמ -məשהצורה המקוצרת 

בלי"ד יש גם  .mən l-C>*məl l-C>mə-l-C*השמש שאחריה( ולאחר מכן צמצום הצרור המשולש שנוצר: 

, 'א ''ביום מן הימים' )אינפ  ʾiyyāmāt-ləyōm mnלפני תווית היידוע, בדומה ללכ"ד:  mnדוגמאות להופעת 
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 ʿandמילת היחס  4.1.9

axdet ʾ(,  אינפ' י''היה לו' )   o-andʿkān 408:מילת יחס זו נוטה בלי"ד באופן הדומה לנטייתה בלכ"ד

mən ʿand-ak ( 'אינפ' ט''לקחה מאתך) ,ʿand-kon ( 'אינפ' ו''אצלכם) לפני כינוי חבור גוף .I  ,רבים

 הידמות מלאה לעיצור הראשון בכינוי החבור, והצורה המתקבלת היא d-מידמה ה

ʿan-na [ʿánna] :ləḥna kān ʿan-na bēt ḥəlu ktīr ( 'אינפ' כ"ג'היה לנו בית יפה מאוד), 

 kān ʿan-na knīs ( 'אינפ' ב''היה אצלנו בית כנסת). 

  maʿמילת היחס  4.1.10

צורן   maʿ-, בלי"ד אין לוטבריה  בלכ"ד. בניגוד ליהודי חלּב  הבלי"ד זהה לנטיית  זונטיית מילת יחס  

הרלוונטי להתרחשות הגורם  אותר שימוש במילת יחס זו גם להבעת 409נטייה ארוך לפני כינויים.

'זה לא הסתדר    na-et maʿṭbəẓmā 410:, כלומר פעלים אנאקוזטיבייםהמובעת בפועל עומד או סביל

אינפ' 'לא הצלחתי ללבוש את זה' )מילולית: 'זה לא התלבש לי'( )  i-ltabas maʿəmā ʾ(  ואינפ' כ")לנו'  

, (אינפ' ט"זית: 'זה לא נאכל לי'( )ללאכול את זה' )מילואיני מסוגלת ' mā b-əttākal maʿ-i, (כ"ב

a-maʿde ʿand-ləb ūnbəʾtsakkar əa -r maʿāṣ  '  :קרה לה שנסגר 'נסתם לה צינור הקיבה' )מילולית

  . (אינפ' כ"ח) 411צינור הקיבה אצלה'(

 

'מן הבית' )אינפ'    bēt-ləmn(,  'א  ''מן הממשלה' )אינפ   kūmeḥə-ləmn(,  97, עמ'  1977ראו: אמברוס    דוגמה דומה

'מי ייתן ותזכו לפגוש את נעדריכם  ġyāb-ləxlu mn əmā t)אינפ' י'(,  אפרנג''-אל'מ)ביה"כ(   franžə-ləmnג'(, 

לפני תווית היידוע  – m-ו mn –. מצב של שני אלומורפים (אינפ' ו')ברכה יהודית אופיינית לאיחוד משפחות(' )

 . m-əl-knīsכ"ז)ג(, ושם החלוקה 19.1§ 253, עמ' 1991קיים גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו 

, 1953וקנטינו והלבאוי  477, עמ' 1964; קאוול 114, מפה 2000טדט בסוריה ראו: בהנש indʿ/-andʿ-על תפוצת   408

תחה כך: התפ ʿand, הקיימת בכמה להגים באזור. נראה שמילת היחס ʿəndמציינים את הצורה  17עמ' 

nd>ʿandə>*ʾa*ʿind  בהתאם למעתקיə*i> ו->aə*  על מילת יחס ב. 3.2.1.4-ו א3.2.1.2המתוארים בסעיפים

; ברגשטרסר 78, עמ' 1977; אמברוס 478-477, עמ' 1964; קאוול 71h§ 73, עמ' 1965גרוצפלד ראו:  בלכ"דזו 

 .19מפה  1.1.1.18§ 2019קלייברגר -, ראו: בהנשטדט וגבעʿind. בגליל שלטת הצורה 18-15שו'  42, עמ' 1924

; קנטינו 78, עמ' 1977; אמברוס 477, עמ' 1964קאוול  ;71l§ 73, עמ' 1965ראו: גרוצפלד  בלכ"ד maʿלנטיית   409

קליינברגר -כ"ה. יהודי טבריה, ראו: גבע19.1§ 253, עמ' 1991. יהודי חלּב, ראו: נבו 46, עמ' 1953והלבאוי 

, עמ' 2012נטיות מוארכות קיימות גם בלהגים הפלסטיניים, ראו: אליחי  .41והערה  1.2.4§ 151א, עמ' 2004

 . 6§ 191, עמ' 1995; לוין 310

 (.9, 8, דוגמאות 3939)בערך:  310, עמ' 2012לשימוש דומה בלהג פלסטיני ראו: אליחי   410

 ותרגומה(. o sakte ˀalbiyye-r maʿāṣ, הדוגמה 6124)ערך:  472, עמ' 2012השוו: אליחי   411
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 fī-ו ʿalaת היחס ומיל 4.1.11

כינוי חבור מן הסדרה המתאימה  מתוסףאלה, המסתיימות בתנועה בצורתן הגרודה, ת יחס ומילל

  נטייתן זו מזו.על אף תכונתן המשותפת הזו, שונה  (.4.3.6.1)ראו להלן סעיף 

4.1.11.1 ʿala 

'הם  ē*ay>:412  na-kmu ʿalēəḥə́-b-לפני כינוי חבור הופכת התנועה האחרונה ל alaʿבנטיית 

, אשר בהצטרפם on-ורבים  a-יחידה  IIIכינוי חבור גוף  עם(. כך גם אינפ' כ"חשולטים עלינו' )

'עליה',  *h-:413  ha-a>ʿalēh+yalaʿ-למילת היחס הזו נוסף לפניהם הגה המעבר 

*ʿalay+hon>ʿalē-hon .'לדוגמה:  'עליהםb-ifūt ʿalē-ha ( '2×אינפ' כ"ד'נכנס אליה,) 

muʿtámad ʿalē-hon  'כינוי חבור גוף  עם. (אינפ' כ"ג)'שניתן לסמוך עליהםI  יחיד

yi-alayʿ║*ʿalay+yi.414   כרגיל במצבים אלה שבהם מתוסף כינוי חבור גוףIII  יחיד למילה

כינוי הגוף אינו ומשום כך היא גם מוטעמת, אך (, -ē-המסתיימת בתנועה, מתארכת התנועה )כאן 

(, אינפ' ו''לבית הספר' ) aʿ:415  madrase-l-aʿ-. לפני תווית היידוע צורה מוקצרת ḗalʿ :נשמע

ləġəš-š-aʿ ʿlaṭəy ( 'אינפ' י"ב'הוא יוצא לעבודה.) 

4.1.11.2 fī 

 IIIלפני כינוי חבור גוף  416מופיע בלי"ד, כמו גם בלכ"ד, רק לפני כינויים חבורים. īfמילת היחס 

'על הדבר אשר התרחש  y- :ʿa-š-šī yəlli kān yṣīr fī-ya-נוסף הגה המעבר  on-ורבים  a-יחידה 

 

; אמברוס 71d§ 73, עמ' 1965לד ; גרוצפ478, עמ' 1964; קאוול 66, עמ' 1961ראו: פרגוסון  בלכ"ד alaʿלנטיית   412

 ט"ז. 19.1§ 251, עמ' 1991. בפי יהודי חלּב, ראו: נבו 46, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 78, עמ' 1977

)מפי רופא נוצרי שאביו   ya-ēalʿ:  1  'שו  d  'פס  38, עמ'  2014; רמוס  ya-ēha~ʿal-ēalʿ:  78, עמ'  1977אך אמברוס    413

)מפי ארכיטקט מוסלמי, בן להורים דמשקאים  ʿalē-ha: 3 'שו f 'פס 50מדרעא ואימו ילידת דמשק(, עמ' 

 108, עמ' 1991, ראו: נבו -y-אך גם  -h-יכול להופיע  -ē-אצל יהודי חלּב אחרי סריג'ה(. גם -המתגורר בבאב אל

 .2ג, ו2ה13.1.2§

, כנראה בשימוט תנועת ההברה הראשונה. קאוול yi-layʿəmt əfhאינפ' כ"ח, אך אצלה גם  אינפ' כ"ד; אינפ' י';  414

יחיד גם את הצורה  Iמציינים עבור גוף  78, עמ' 1977ואמברוס  71d§ 73, עמ' 1965, גרוצפלד 478, עמ' 1964

ʿaliy-yi בערך:  162, עמ' 1964. צורה זו מופיעה גם אצל סטוואסר ועאני(on  2פירוש .)דוגמה חמישית 

 בלי"ד לא איתרתי שימוש בצורה מקוצרת שכזו שלא לפני תווית היידוע, ייתכן כתוצאה מהפלולוגיה:  415

*ʿala-l-…>ʿa-l-…ארץ־ישראלי, יכולה הצורה -. בלהגים אחרים, ובהם כאלה הנמצאים במרחב הסורי

 .3§ 194, עמ' 1995; לוין 61, עמ' 1993המקוצרת להופיע גם שלא לפני תווית היידוע, ראו: פרוכזקה 

)ושם:  479, עמ' 1964; קאוול 210, 65, עמ' 1961(; פרגוסון 1)4.3§ 77, עמ' 1977ראו: אמברוס  בלכ"ד īfלנטיית   416

fī-ha~fi-ya~fiy-ya ,fī-hon~fi-yon~fīy-yon 71§ 72, עמ' 1965(; גרוצפלדb 46, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי .
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יחיד לאחר מילת  III. לכינוי חבור גוף (אינפ' כ"ד'שייהנה מהם' ) yəṃḅə́ṣeṭ fī-yon, (אינפ' א'בה' )

( 1, משמעות מילת היחס היא: -øבצירוף האלומורף הראשון,  yo-.417-ו  -øיחס זו שני אלומורפים:  

' אינפ'יש לך ארבעה ילדים' ) fī ʿand-ak ʾarbaʿ ʾawlād(, אינפ' א''אין בכלל' ) mā fī bnōb'יש': 

 ,(אינפ' כ"א)'חלמְת עליו'  ḥlǝmti fī́(, אינפ' א')'יוצאים עימו'  b-əṭlaʿu fī́( 'בו': 2(, ג'

lā tkəbb fī́ ḥažar  (, אינפ' י"טאבן' ) לתוכו'אל תשליךwə́led fī́ ( 'אינפ' י''נוַלד בו) בצירוף .

 ʿaskariyye-a lṭrəš-šyo -īreʿ fšā  418, משמעות מילת היחס היא 'יש בו':-yoהאלומורף השני, 

 (,אינפ' ט"ז'ויש בו מקום' ) w-fī-yo maṭraḥ (,אינפ' כ"ב'רחוב שבו )נמצאת( המשטרה הצבאית' )

aṭāel xiyšāġyo ma-īn fādi kūyah-ləayy ḥ-lə-w   (,2×אינפ' ב'רות' )ּפָ ְת 'וברובע היהודי היו מ 

fī-yo ʾawwal w-tāni ( 'שנייה )(, אינפ' י"ב'יש בו )קומה( ראשונה )וקומהw-fī-yo ġəraf ġəraf 

'היא נשאה   ni-:419 ni-ble fīǝḥkānet hiyyeיחיד:  Iכינוי גוף (. אינפ' כ"החדרים' )-'ויש בו חדרים

 .(אינפ' כ"אאותי ברחמּה' )

'בנך  ʾəbn-ak mā fī́ ysāfer mən hōn' אינו נפוץ בקורפוס: -במשמעות של 'יכול ל fi-השימוש ב

 (. אינפ' ב'אינו יכול לנסוע מכאן' )

 הג יהודי דמשקמערכת הפועל בל 4.2

זהה בעיקרה למערכת הפועל בלכ"ד. משום כך יובאו בחלק זה נושאים שיש מערכת הפועל בלי"ד 

  420ארץ־ישראלי.-ר לגבי לכ"ד או נטיית הפועל במרחב הסוריבהם עניין מיוחד על רקע מה שמתוא

 

( מדגימים שימוש במילת יחס זו גם לפני שם ולא רק לפני 18הן אמברוס )שם( הן קנטינו והלבאוי )שם, עמ' 

 כינויים חבורים. 

אולם , 329בעמ'  761והערה כ 19.1§ 252, עמ' 1991שני אלומורפים אלה קיימים גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   417

ראו: אליחי   .yo-( אינו מזכיר את האלומורף  يف)בשורש:    628ברתלמי, עמ'    זכר הבדל סמנטי ביניהם.אין הוא מא

 . fīh~fiyy-o(: 1651)ערך:  133, עמ' 2012

יש בו מבואה'  -'בית יפה וגדול, כמו  līwān ī́f -lətəlu ktīr, məḥbētבמשמעות זו:  , כנראהī́fכי קיים גם אם   418

  (.אינפ' כ"ג)

 כ.19.1§ 252, עמ' 1991. כך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו 121, עמ' 1993ראו גם: פרוכזקה   419

מה שנהוג להציג בתור פרפקט או "טיפוס ל נטייה מבוססת סיומות. מושג זה מקביל :ס"-"נטייתבחלק זה:   420

בתור אימפרפקט או שנהוג להציג מה ל נטייה מבוססת תחיליות. מושג זה מקביל :ת"-"נטיית" או "עבר". فعل

, עמ' 1964קאוול ת" ראו: -ס", "נטיית-" או "עתיד". על המקבילות האנגליות למושגים "נטייתيفعل"טיפוס 

 C1C ,2 .97והערה  129-130, עמ' 1997האק -; קובלאי3.3§ 106, עמ' 2004לס הו; 186, עמ' 1961פרגוסון ; 175

: גזרת השלמים, 3C= גזרת ל"י וכדומה.    y3C= גזרת פ"ו,    w1Cוכו': אות השורש הראשונה, השנייה וכו', וכך: 

יעים : גזרת המרובעים, כלומר ארבעת עיצורי השורש מופ4Cכלומר שלושת עיצורי השורש מופיעים בנטייה. 

"בניין", והשימוש בו נעשה   למושג המקובל  : מושג זה מקבילמשקליחיד.    III: הצורה בגוף  צורת היסודבנטייה.  
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 סיומות ותחיליות במערכת הפועל 4.2.1

לאלה  ןבעיקר ותזהבלי"ד  ות-הת"נ 421. לאלה שבלכ"ד ותזהו, ותאחיד הןבלי"ד בכל המשקלים  ות-הס"נ

 423רבים.  IIIרבים וגוף    IIלגוף    -uיחידה, וסיומת    IIלגוף    -iת סיומת  -בנטייתכמו בלכ"ד, נוספת   422שבלכ"ד. 

 חיליות הנושאלתהערות  4.2.1.1

אנו מדברים' '  kiḥən 424בהברה פתוחה:  ø-ובהברה סגורה  əהיא  יחיד, Iגוף הגופים, פרט ל בכל  ת"נתנועת 

 (. אינפ' י''אנו מוציאים' ) nṭāleʿ(, אינפ' א')

  יחיד  Iגוף חילית הנושא בת א 4.2.1.1

ללא יחיד  Iשל גוף תהיה ת"נ מוָנע,  1Cבצורות שבהן בנושא זה קיים הבדל בין לי"ד לבין לכ"ד. בלי"ד, 

 425בכל המצבים, בין אם המילה הקודמת מסתיימת בעיצור ובין אם בתנועה: aʾ-קידומת קליטית 

 

: סיומת נושא, כלומר סיומת ס"נכדי להעמיד את מינוח מורפולוגיית הפועל בקו אחד עם מורפולוגיית השם. 

: תחילית נושא, כלומר תחילית המציינת את הגוף שהוא נושא הפועל. ת"נהמציינת את הגוף שהוא נושא הפועל,  

מושג זה מקביל למושג המקובל "אות אית"ן". לסקירה כללית על מערכת הפועל בלכ"ד ודגמי נטייה ראו: קאוול 

; גרוצפלד 190, 186, 161-160, 92, 62-58, עמ' 1961; פרגוסון 63-51, עמ' 1977; אמברוס 124-53, עמ' 1964

, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 2.2.6§, 2011; לנטין 179-175, עמ' 2001; פישר ויסטרו 100-81, 42-26, עמ' 1965

. 2015מיוק ; קלי181-180, 102, 98, 94, 91-90, 87-86, 83-82, 79-78, 75-74, 62, 58, 54, 51-50, 47-46, 26-25

. בהערות להלן יינתנו הפניות רק 185-76, עמ' 1995. בירושלים: לוין 250-186, עמ' 1991בפי יהודי חלּב: נבו 

לחלק מן המקורות הללו, המציגים בעיקרם תמונה דומה. במקומות של הבדלים מהותיים יצוין הדבר בכל 

 מקרה.

נבו יחידה, ראו:  IIIבגוף  -~at-etבפי יהודי חלּב קיימת ס"נ . 3.8.1§ 57, עמ' 1977לדוגמה ראו טבלה: אמברוס   421

 .16.2.1.1§ 279, עמ' 1991

ראו להלן בסעיף  n-, y-ʾ ,- ות-ת"נלפני  b-הצורן . על 3.8.2.1§ 58, עמ' 1977לדוגמה ראו טבלה: אמברוס   422

 .4.2.8, על ת"נ אחרי צורנים נוספים ראו להלן, סעיף 4.2.8.1

, אך בפי 16.2.1.2§  208, עמ'  1991ד(, ראו: נבו  4.2.7.3, ראו סעיף  y3Cודי חלּב )מלבד בחלק מפועלי  וכך גם בפי יה  423

 .100א, עמ' 1964, ראו: בלנק ēn ,-ōn-יהודי בגדאד: 

. ככל הנראה יש לשער תהליך 2 'פס 2.2.6.1§, 2011; לנטין 3.8.2.1§ 58-59, עמ' 1977ראו לדוגמה: אמברוס   424

*a>*i>ə/ø הרי ש 312, עמ' 1958. לדעת גרבל 5§ 10, עמ' 1965, וראו: גרוצפלד-*a>i  בצורנים אלה חלה בשלב

ניתן לשמוע פעמים רבות תנועה   ə(. בגלל אופייה של תנועת  10-9השני של התפתחות הלהגים המזרחיים )מאות  

, עמ' 1977)כפי שגם מתאר אמברוס  [a]ניתן לשמוע  ʿלמשל, לפני  במקומה, בהתאם לסביבה הצלילית. אחרת

'הם  yəʿrfu>[yáʿrfu]*(, לדוגמה: IIʿולא  Iʿ, ושם ככל הנראה צ"ל 2 'פס 2.2.6.1§, 2011; לנטין 3 3.8.2.1§ 59

ובסביבה נחצית 'כלומר',  yəʿni>[yáʿni]*'אנו מכירים' )אינפ' ב'(;  m-nə́ʿref>[mnáʿref]*יודעים' )אינפ' ו'(; 

: ə)אינפ' ד'(. אולם הדבר אינו מוחלט, וניתן לשמוע גם  b-təˀṣod>[b-tuʾṣod]*: [u]יכולה התנועה להישמע 

zmuəʿə́y  אינפ' ב'(. וראו: גרוצפלד( '26§ 30, עמ' 1965'מזמיניםa  'עמ ,)עמ' 1964; קאוול 1הערה  37)בהערה ,

 (.2)ובכלל זה הערה  177

ת"נ, ואילו יתר חלקי המשפט נותרו בעינם(: -)בדוגמאות להלן מובא רק השינוי ב ø-*ʾa<רק במקרים אחדים   425

*ʾana ʾabīʿ-a>bīʿ-a  ,)אני מוכר אותה' )אינפ' י"ב'*ʾašūf ʾahālī-yi>šūf ( 'אינפ' 'אראה את קרובי משפחתי
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 ṭaxayyeʾana ʾt ībd ( 'אינפ' כ"ג'אני התחלתי לתפור,) tēb-lə ʿīi ʾab-ana bdʾ  'אני רוצה למכור את הבית'

אינפ' 'חזרתי כדי לדבר' )  ʾakallem-t laəʿərž  (, אינפ' י';  אינפ' י"ב 'אני רוצה לנסוע' )  ferāi ʾas-bd  (,אינפ' ח')

'אני רוצה לחנות'  bədd-i ʾaṣə́ff (,אינפ' כ"ח'אני רוצה להיכנס ולפגוש אותו' ) bədd-i ʾafūt ʾaˀābl-o(, כ"ב

  50:43 , דקה15 'אינט'אני מנסה לחשוב שאני אחיה' ) ʾaḥāwel ʾənno ʾafakker ʾənno ʾaʿīš (,אינפ' ה')

 ]דברי הבחורה[(. 

 או  ʾə- יחיד כ Iקיימת נטייה להציג את תחילית גוף , לכ"ד המתארת את ,יתחקרבספרות המלעומת זאת, 

'ברצוני לשוחח   bəddi ḥākī-k'ברצוני לספר לך משהו',  bəddi ʾəḥkī-l-ak šīכך בדוגמאות הבאות: . ø-כ

'... אני מנסה  … ʿam ḥāwel …'האם עליי להתחיל?', ?balleš'אם כך, אלך ואביא',  lakān rūḥ žīb עמך',

  ,'...lāzem ˀ īm …  '... אני חייב להסיר'  ,wēn bəddi rūḥ, wēn bəddi ʾ əži  '?לאן אלך? לאן אבוא'  ,b-əšrab, 

šrabəʾ '426.'אני שותה  

הצורן    ,לדבריהם  .ת-בנטייתדבר  מתחדד לאור תיאורם של פישר ויסטרו על צורן הְמ בין לי"ד ללכ"ד    הבדל זה

a- והוא זה שמבחין בין צורת גוף ארץ־ישראלי( ובדרומו, -נמצא בצפון )המרחב הסוריI  לצורת גוףIII , אך

   ø .427-ו i ,ə-הוא מופיע כ (לבנוןוב חמאה)וגם ב דמשק בבמרח

 

'אני יוצא, נוסע  ʾaṭlaʿ ʾana, ʾasāfer la-ʿandon>sāfer*'איני משקר' )אינפ' כ"ד(,  mā ʾakzeb>kzebי"ב(, 

: ə>ʾ-*a-'עושה את השבת אצלם' )אינפ' כ"ה(, או  wiāon>s-t ʿandəsab-wi sā*ʾasאליהם' )אינפ' כ"ה(, 

hallaˀ ʾəstáʿml-a ( 'ו'עכשיו אני משתמשת בה  ,)'אינפ' הbd-i ʾənzel 51:52, דקה 15 ''אני רוצה לרדת' )אינט ,

 אינו מוָנע: 1Cקיים גם כאשר  aʾ║-*ʾa- (.4.2.8.5ראו סעיף  d>b-ddəb-]דברי אם הבחורה[. על  52:18

ṣərt ʾaḍḥak  ,)'התחלתי לצחוק' )אינפ' י'baʿdēn ʾaštə́ri ( 'השתמרות 'חוץ מזה, אני קונה .)אינפ' כ"ב*a  בת"נ

 ləḥna m-ənˀūl "ʾana b-aˀūl", fī nās šwāmד: זו היא אחד ההבדלים הבודדים שזיהה אינפ' ג' בין לי"ד ללכ"

b-iˀūlu "ʾana b-ˀūl"  יהודי דמשק( 'אנחנו( :אומריםʾana baˀūl )אך( יש דמשקאים )שאינם יהודים( ,

, וגם בלהגי ג16.2.1.2§  209, עמ'  1991ראו: נבו  השתמרות כזו אותרה גם בפי יהודי חלּב,  '.  ʾana b-ˀūlשאומרים:  

  2.13.5§, 2019קליינברגר -הגליל )אך לא בפי המוסלמים בחיפה ובכמה ישובים דרוזיים(, ראו: בהנשטדט וגבע

 א.4.2.8.1יחיד אחרי קידומת קליטית ראו להלן סעיף  Iשל גוף  . על תנועת ת"נ130ומפה 

, 83, עמ' 1965, שתי הדוגמאות הבאות מתוך גרוצפלד 247, עמ' 1964קאוול שתי הדוגמאות הראשונות מתוך   426

(, הדוגמה השישית מסטוואסר to catch somebody's eye)בערך:    84הדוגמה החמישית מסטוואסר ועאני, עמ'  

, 2001השביעית מתוך פישר ויסטרו    (, הדוגמהI'll have to have my appendix out)בערך:    113, עמ'  1964ועאני  

, עמ' 2014. דוגמאות נוספות ראו: רמוס  3, טבלה 2011(, ושתי הצורות האחרונות מלנטין  1)סוף משפט    185עמ'  

ב פלסטיני ולאם מחומס, אשר חיה כל חייה 'אני הולכת' )מפי כלכלנית נוצרייה, בת לא  ʿam-rūh:  3  'שו  ñ  'פס  45

'שאני אבקר ... ואראה' )ללא פרטים על  ʾənn-i zūr … šūf: 1שו'  eפס'  53בדמשק ומתגוררת בג'ובר(, עמ' 

 הדובר, שהוא ככל הנראה מוסלמי(. 

)לגזרת  198)לגזרת השלמים(,  150, מפה I, 2000; ראו גם: בהנשטדט 10.2.2.1§ 175, עמ' 2001פישר ויסטרו   427

y3C  ;)216    לפועל(ižəʾ    אני אבוא', לעומת הצורה'ižaʾ  גרוצפלד  הקיימת בכל מזרח סוריה ובמרחב חלּב ;)1965 ,

; בהנשטדט 58, 35, עמ' 1961; פרגוסון 28§ 26, עמ' 1915)למטה(; ברגשטרסר  179, עמ' 1964; קאוול 30עמ' 
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 et- יחידה IIIגוף  לס"נהערות  4.2.1.2

 428הפותח בתנועהיחידה לפני כינוי חבור  IIIגוף  ס"נתנועת א  4.2.1.2

 ak ,-ek ,-o-)יחיד  III יחיד ויחידה וגוף II של גוף יםהחבור יםהכינויאחרי עיצור פותחים 

, היחידהנועת סיומת ת( נפתחת ההברה, וet-יחידה ) IIIגוף  ס"נאחרי  םבבוא .תנועהבהתאמה( ב

אכן נמצאו מקרים שבהם נשלה התנועה,   .לעיל(  3.2.1.1)ראו סעיף    שוליאשר אינה מוטעמת, אמור ל

 :1משקל  3Cפועלי   429:)ולכן ההטעמה תחול בתחום בסיס הנטייה הפועלי( כצפוי

o-btəṛáḍarbet+o>ḍ  (אינפ' ו'היכתה אותו' )'היא, o-tˀəbáṭ ( 'אינפ' כ"ב'טרקה אותו),  3פועליC  

, (אינפ' ו''התייחסה אליו בכבוד הראוי' ) wažžabet+hu>wažžə́bt-o* :2משקל 

o-btə́assḥassabet+hu>ḥ* אינפ' ו'' )-'חשבה שהוא,  :8משקל  3Cפועלי   430(

o-rtəkáftkret+o>á*ft  (אינפ' ו') 431'-'חשבה שהוא,  o-mtə́tarḥ>omet+átarḥ*  ( 'אינפ' 'כיבדה אותו

 o-btžābet+o>žā(, 2×אינפ' כ"ג; אינפ' כ"ב'ראתה אותו' ) w/y2C :o-ftšāfet+o>šāפועלי  (,ג'

, וכך היחידהאולם נמצאו היקרויות שבהן הוטעמה התנועה של צורן (. אינפ' כ"ב'הביאה אותו' )

  432.(5×אינפ' כ"ג'הביאה אותו' ) o-tə́bžā, (אינפ' ג''אישרה אותו' ) o-tə́aqarrʾנמנעה נשילתו: 

 

', לפי Aיחיד היא רכיב מבחין בין להגי צפון סוריה )'קבוצה  Iת של גוף -בנטיית a, המציין שתנועת 3.2§ 2011

 . øאו  iסימונו( לבין יתר הלהגים העירוניים של סוריה, אשר בהם יש 

 . 4.3.6.2(. עליהם ראו סעיף -onרבים ) III( וגוף -aיחידה ) IIIלמעט כינוי חבור גוף   428

. וראו להלן, 122, 121, מפה I, 2000; בהנשטדט XXXVIII, מפה 1915; ברגשטרסר 183, עמ' 1964ראו: קאוול   429

 ב. 4.2.1.2סעיף 

  'הרגלָת אותה' )אינפ' ט'(. a-ttá*ʿawwadt+ha>ʿawwוהשוו לצורה   430
' כצורה "נוצרית", ואילו -'חשבתי שאתה ak-assabtḥת הצורה , שם הוא מזהה א163, עמ' 2009והשוו: לנטין   431

במשמעות 'חשב  ḥassab. דוברת אחרת השתמשה אף היא בצורה fakkart-akמקבילתה "המוסלמית" היא 

הצגתי אני בפני האינפורמנט )במשמעות 'נזכרה'(, אך הוא תיקן  ftakaret' )אינפ' ט'(. את הפועל -שפלוני הוא

 . (3פירוש  to think)בערך:  239, עמ' 1964'. ראו גם: סטוואסר ועאני -אותי ואמר שהמשמעות היא 'חשבה ש

' 'ישתיק אותו o-HBCtə́ysakkאינפ' כ"ז(, אשת ' )'אנו מכשירים )את הבשר, הכלי( o-HBCrə́ššnkaהשוו לצורות   432

 17דוגמה  84, עמ' 1980; מקרת'י 10.1.7§ 175, עמ' 2001)אינפ' ט"ז(. ראו הדוגמאות והדיון אצל: פישר ויסטרו 

, עמ' 1977; אמברוס 184-180, עמ' 1964; קאוול 153, עמ' 1969; גרוצפלד 36d§ 42, עמ' 1965ואילך; גרוצפלד 

שהבאתי אני )והמדגימות נשילה של תנועת   ḥassə́bt-o-ו  wažžə́bt-o. יש לשים לב לכך שהדוגמאות  3.8.4.3§  62

(. עוד יוער שהסברם של ʿallamə́t-o ,ḥammamə́t-o ,waˀˀaʿə́t-oהצורן( שונות מהמבנה שמציגים רובם )

לתופעה, כאילו היא באה למנוע צורות הומופוניות דוגמת   184, עמ'  1964וקאוול    3.8.4.3§  62, עמ'  1977אמברוס  

fakkaret+o>*fakkart-o  חשבה אותו' המזדהה עם'fakkart+o>fakkart-o  חשבתי אותו', אינה מתאימה'

, השונה לחלוטין מצורת היחידה )וראו הערתו žəbt-oיחיד הצורה היא  Iשהבאתי, שכן בגוף  žābə́t-oלדוגמה 



92 

 

 w/y2Cבגזרת  יחידה IIIגוף  ס"ננשילת תנועת  ב 4.2.1.2

 t-et>-:433 היא יחידה IIIגוף  ס"נ w/y2Cס של גזרת -בנטייתבכמה מקרים 

*kānet kəll-a yahūd>kānt kəll-a yahūd ( 'יהודים )(,2×אינפ' י"ב'הייתה כולה )מאוכלסת 

aṛma-lənt aa>kṛma-lənet ā*k ( 'אינפ' ט"ו'האישה הייתה ,)-lə-met bānt hiyye ˀāiza kʾ 

a-nnəb mūlṭra halli maūṣ-ṣə-b  '(,3:12, דקה 56'אם היא פעלה באופן שנדרש ממנה' )אינט 

i-l-altˀlet+l+i>ˀā*434  ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' ט"ז ;2×אינפ' ל"א; 2×אינפ' כ"ד'אמרה לי,) 

*mətl ma ˀālet+l+ak>mətl ma ˀalt-l-ak ( '2×אינפ' ט"ז'כפי שהיא אמרה לך,) 

on-l-let+l+on>ˀaltā*ˀ ( '2×אינפ' כ"ב'אמרה להם ,)HBIamāḥmil-rt lāṣ ( 'אינפ' 'פרצה המלחמה

אינפ' 'החלה לשטוף אותי' ) ṣārt txaṣṣə́l-ni(, אינפ' י"ב'החלה להכות אותי' ) ṣārt təḍrə́b-ni (,י"ב

 o-btžā(, אינפ' כ"ב'ראתה אותו' ) o-ftšā436(, אינפ' י"ב'ראתה אותי' ) ni-aftšt+ni>efšā*435 (,י"ב

  (.אינפ' כ"ב'הביאה אותו' )

 

, 1915'ראיָת אותו'(. לפי ברגשטרסר  šəft-o'ראתה אותו' לבין  šāft-oעל ההבדל בין  184של קאוול שם, עמ' 

 בדמשק לא מוטעמת תנועת הצורן במקרים אלה. XXXVIIIמפה 

: 11מש'  186, עמ' o-l-ltāˀ: 4, מש' a-l-altˀד לצ a-l-tə́alˀ: 3מש'  185, עמ' 2001ראו לדוגמה גם: פישר ויסטרו   433

ˀālət-l-on  לצדˀālt-l-on  '12מש :ˀālt-l-o 81§ 83, עמ' 1965; גרוצפלדa :דוגמה ראשונה ,ˀālt-l-i  היא אמרה'

מתייחס ארוכות  184-180, עמ' 1964(. על אף שקאוול sie sagte mirבמקום  sie sagteלי' )ובמקור תורגם: 

בפעלים, ובכלל זה למקרים שבהם התנועה נושלת, אין הוא מזכיר מקרים דומים  et-י לסיומת ובאופן ספציפ

 2במשקל יחידה  IIIז )נשילת תנועת סיומת נקבה גוף 16.2.2.6§ 236, עמ' 1991. השוו: נבו לאלו שאני מציג כאן

א, 2004קליינברגר -בפי יהודי טבריה ראו: גבע(. לצורה דומה fakkarat-ni>fakkart-ni*לפי כינוי מושא חבור: 

 1הערה  140, עמ' 482והערה  119ב, עמ' 2004קליינברגר -, בפי מוסלמים בחיפה ראו: גבע1.2.5.6§ 152עמ' 

בפי יהודייה מביירות, ראו:  וכו'( בפי הנוצרים והיהודים; ˀult>ˀutt( וכן הנטייה המקוצרת )ˀālat>ˀalt)לצורה 

 771, עמ' 1986בדיאלקט של מצרים ראו: בדוי והינדס ; 9מש'  22, עמ' 5מש'  21, עמ' 2004ר גלוסשנייד-יששכר

  .kānit>*kānt>kāt*(: كان )בערך: 

 .13, עמ' 2009קליינברגר -, בפי יהודי טבריה, ראו: גבעlet~ˀattāˀבפועל זה, ובכלל זה גם  lt>ttעל   434

 וכו'. ni-tə́fšāאת שניהם ם מיהמדגי 91, עמ' 1980 ; מקרת'י181, עמ' 1964קאוול והשוו:   435

. אף שאת הצורה הזו )וכמוה גם בדוגמה הבאה( ניתן להסביר בנשילה רגילה של 183, עמ' 1964ראו: קאוול   436

בכל זאת הובאו הדוגמאות כאן משתי סיבות:  žāb+it+o>*žā/bi/to>žābt-o*תנועת צורן הנקבה לפני תנועה 

צביע על התנהגותה השונה של , ב( להw/y2Cא( לתת תמונה שלמה יותר של נשילת תנועת צורן הנקבה בפועלי 

 (.3.2.1.1יחיד )ראו סעיף  IIIהתנועה בנסיבה זו לעומת התנהגותה הרגילה לפני כינוי חבור גוף 
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 437למשקלי הפוע   4.2.2

  438.משקלי הפועל )"הבניינים"( בלי"ד הם אלה שקיימים גם בלכ"ד

 הערות למשקלי הפועל  4.2.2.1

 תפוצה  א 4.2.2.1

 439.יתר המשקלים –ובמרחק ניכר ממנו  2 הוא המשקל הנפוץ ביותר, כשאחריו בא משקל 1משקל 

  440נדיר מאוד. 9משקל 

 ʾarāḥוהפועל  4משקל  ב 4.2.2.1

: 1בכמה מקרים הזדהתה צורתו עם צורתו של משקל   441אף הוא נדיר. ,3aC2C1aCʾ, 4משקל 

ak-abžaʿ+ak>aabžʿaʾ* ( 'אינפ' כ"ג; אינפ' א''מצא חן בעיניך) ,dā>radāarʾ*  רצה' )אלי סויד'

0:09  ,)abbḥ>aabbḥaʾ*  ( 'אינפ' י''אהב, רצה)  ,wa-ūmāˀ+ha>ūmāaqʾ*  ( 'אינפ' י"ב'הסירו אותה), 

on-máhon>lah+aalhamʾ*442    (אינפ' כ"בשרה עליהם' )'ה ,zlokək-ləm āˀ-443zlok"ək-ləm īˀ" 

סחף מורפולוגי זה גרר לפעמים ליצירת   .(אינפ' כ"בהסיר את המשקפיים' )-'"הסר את המשקפיים!"

 

(, בדרך כלל נהוג בדקדוק המושג "בניינים", אולם, במטרה להאחיד את הדיון 420כפי שציינתי לעיל )הערה   437

  את המושג "משקל". בתצורת הפועל ואת הדיון בתצורת השם, נקטתי כאן

 'התפלאו' )אינפ' כ"ב(, əʾ :abužʿstaəʾ-נשמע לרוב תחילית  7-10ס ובצורות נוספות של משקלים -בנטיית  438

i-ltabas maʿəmā ʾ  ,)לא הצלחתי לנעול )את הנעל(' )אינפ' כ"ב'ʿālam-ləddām əˀ-rām lətḥəʾ  כבוד בפני'

ועוד;  102, 95, עמ' 1964: קאוול -ʾə'נפַתח' )אינפ' כ"ג(. השוו לצורות ללא  ʾənfataḥ#(, 'א 'האנשים' )אינפ

 .4 3.8.2.2§ 60, עמ' 1977; אמברוס 25g-k§ 29-28, עמ' 1965גרוצפלד 

, וביתר 2פעלים במשקל  22-, כ1)!( פעלים במשקל 130-דקות מצאתי כ 10במניית פעלים בקטע דיבור של   439

 101-100, עמ' 2004ראו: הולס  1. על תפוצתו הרבה מאוד של משקל 4-ם מהמשקלים המספרים היו נמוכי

. על משקלי הפועל הנפוצים בלכ"ד ועל היחסים ההדדיים ביניהם ראו 109, 88, עמ' 1997האק -; קובלאי3.2.1§

 .  3.7.3.12§ 54, עמ' 1977לדוגמה: אמברוס 

 עוד על נדירות משקל זה בערבית הספרותית: מונה שמונה פעלים במשקל זה. ראו  101, עמ' 1964קאוול   440

')פניו(  məḥmárr w-muṣfárr. בקורפוס הופיעו שתי צורות בינוני במשקל זה: 106, עמ' 1997האק -קובלאי

 אדומים וצהובים' )אינפ' כ"א(.

האק -בלאי; קו63, עמ'  3.8.1§  39, עמ'  2001בלהגים ראו: פישר ויסטרו    4על היעלמות כמעט מוחלטת של משקל    441

, 1965; גרוצפלד  84, עמ'  1964; קאוול  3.6.3.3.2§,  138, עמ'  2004; הולס  114-112, עמ'  1995; לוין  109, עמ'  1997

היא  1עם צורת משקל  4. הזדהות צורת משקל , ושם כמה דוגמאות זהות לאלה שמופיעות להלן25d§ 27עמ' 

, עמ' 2001זו בדיאלקטים הערביים ראו: פישר ויסטרו . על תופעה 70§ 73, עמ' 1979תופעה קדומה, ראו: בלאו 

39 §3.8.1 . 

 )אינפ' כ"ח(. 'נתן לו השראה' o-alhamʾאך אחת האינפורמנטיות השתמשה בצורה   442

 . zlokək(: glasses)בערך:  103, עמ' 1964; סטוואסר ועאני zlogəg(: لگگز )בשורש:  739ברתלמי, עמ'   443
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]דברי  51:53 , דקה15 'אינט'לא מוצא חן בעיניי' ) ni-bəmū ʿāž 1:444י על דרך משקל נצורות בינו

, (אינפ' ו'אותו' ) יםנּכמש' o-nī-knās445, (אינפ' כ"באותן' ) מסירים' on-nī-ymāˀאם הבחורה[(, 

ā́ni y-īṭāʿ (אינפ' כ"בתן לי אותו' )ו'נ ,ziʾā446 במקרים אחרים הומרו פעלים  .(אינפ' כ"אגע' )ו'פ

 :2בלי"ד במשקל והם מופיעים , 4שבאופן היסטורי השתייכו למשקל 

o-ālḥannaʿ ˀo>-lāḥ a*ʾaqnaʿ447 ( 'אינפ' ו''שכנע את עצמו  ,)ifalles->bu*yuflis  ( 'אינפ' 'פושט רגל

. אלו הם פעלים יחד עם זאת נותרו פעלים אחדים שבהם נשמר המשקל המקורי 448(.אינפ' ו'; ג'

 (,אינפ' כ"ח'שחררו אותם' ) ʾaṭlaqu sarāḥ-on: כדוגמת ,השאולים במישרין מן השפה הספרותית

ʾaqarrə́t-o ( 'אינפ' ג''אישרה אותו) ,ʾaqāmu ( 'אינפ' ו''הקימו) ,ʾarsalu ( 'דקה  15 'אינט'שלחו ,

הממשיכות את המשקל  'מצדר'כך גם אנו מוצאים צורות בינוני ו 449.[(ד"ר נסים חאצבאני] 59:10

'מצליח,  rezḥəm450(, אינפ' כ"ד'אוהבים אותי' ) ni-īn-zzəʿm(, אינפ' י''מפקח' ) refšəmהמקורי: 

 rašāiʾ (,אינפ' ג''בנוסף' ) āfeḍiʾ-lə-b (,אינפ' כ"ב'הוצאה להורג' ) mādʿəʾ (,אינפ' ו'בעל ערך' )

  .(אינפ' כ"ה'סעד' ) seġāaʾ451(, אינפ' י"ב'הבנה, בקיאות' ) mālməʾ (,אינפ' כ"ג'סימן' )

 

( משקפת תהליך זה. נראה שבמקורה בצורה 5.2.2'טקס להולדת הבת' )ראו סעיף   būl ˀ  'מצדר'ייתכן שגם צורת ה  444

ʾəqbāl  'ברתלמי, עמ( '2012[; עבד אלרחים قبل]בשורש:  636'שגשוג, מזל ,I 'וכך أَقْ َبل]בערך:  177, עמ ,)]

*ʾaqbal/ʾiqbāl>ˀabal/ˀbūl (ג.2)2.3.1§ 231א, עמ' 2015. על תופעה זו בכתיבתם של יהודים מחלּב ראו: מצא   

כיוון שמדובר בפוַעל  [(.َسكَّن]בערך:  1210, עמ' II, 2012)וראו: עבד אלרחים  o-nī-*msakknהיה צפוי יותר   445

 . *o-nī-knās→>*sakanaaskanʾ-, מסקנתי היא ש2יוצא, אך לא במשקל 

 'נפגעו' )אינפ' כ"א(. īn-mǝʾziyyוצורת הבינוני הפעול:   446

)בהתאם למה  qanaʿ(: to convince)בערך:  53(, עמ' to bring round)בערך:  23, עמ' 1964סטוואסר ועאני   447

; פישר ויסטרו 3.6.3.3.2§ 138, עמ' 2004בלהגי הערבית: הולס  2<משקל 4שצוין בראשית הסעיף(. על משקל 

 .25d§ 27, עמ' 1965. בלכ"ד: גרוצפלד 5.2§ 63, עמ' 2001

. אינפ' sāfləs~ʾītafl(: bankrupt , שם )בערך: fallas(: to go bankrupt)בערך:  18, עמ' 1964עאני סטוואסר ו  448

)בהערה(.  26d§ 32, עמ' 1965; גרוצפלד 117, עמ' 1964'פושט רגל', וראו: קאוול  b-iʾaflesג' מציין את הצורה 

היא צורה ספרותית.  ʾəflās, ואילו taflīs, ומציין שצורת המצדר היא ʾaflas-אינפ' ו' שולל את השימוש ב

 ו.§ 114, עמ' 1995, ראו: לוין ʾaflasבירושלים: 

על צורתו (. אינפ' י"ב'גורם עוול' ) lemẓyuנוצרו אף צורות שמחקות את המשקל המקורי )"תיקוני יתר"(:   449

, פירוש ראשון לעומת הפירוש המופיע לאחר ظلم)בשורש:   582, עמ'  1974"המקורית" של הפועל הזה ראו: ווהר  

 (.IVהסימן 

 .31, עמ' 1965דוגמה זהה ראו: גרוצפלד   450

  .ב3.2.1.4עיף סהמילה זו ראו לעיל,  *aə<על   451
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 .בלהג של דמשק( ההרגילהצורה  שהוא rāḥ'הלך' )המופיע לצד  ʾarāḥהפועל מיוחד ראוי לציון 

ללשון  , ככל הנראה,הייחודיפועל זה, . w/y2Cבגזרת  4מבחינת צורתו דומה הוא לפועלי משקל 

 ḥār.452הרחבה של הפועל  הואהיהודים, 

  2פעלים עומדים במשקל  ג 4.2.2.1

 :1צורת הפועל היוצא לפעלים של משקל  2משקל  פעמים רבות משמשים פועלי

fawwat <'הכניס' tāf .'בהם רק משתתף אחד אשר  2במשקל  יחד עם זאת יש פעלים  453'נכנס

 baʿʿad-'עמד' ו  waˀˀaf455לצד הפעלים מסוג זה המוכרים בלכ"ד, כגון   454.)פעלים עומדים(

 de ānu zyānno ma kəʾm, īadˀl, əabˀhalli'התרחק', אותרו בקורפוס פעלים נוספים כאלה:

 

452  ḥāarʾכולל בביטוי  3×: אינפ' כ"ג(arrš-šə ḥāarʾ שהיו אומרים אותו למי שהתעטש, מעין 'לבריאות', ואולם ,

אינפ' ט"ז )מספר פעמים, אך אותה הדוברת  (;rrəš-šə ḥār, וטוען שאמרו מכחיש שימוש שכזה אינפ' ל"א

 2×; אינפ' ט'; אינפ' ח'; אינפ' כ"ב2×'א '(; אינפ' ה'; אינפʾarāḥמכחישה במקום אחר שהם משתמשים בצורה 

(. צורה דברי אבו ג'מיל, בעל עסק לצורפות ג'אג'אתי) 33:02, דקה 15 '(; אינטrāḥet)אך במקום אחר הגה 

יחיד, יחידה ורבים. ביתר הגופים משמשת צורת הנטייה הרגילה   IIIס ורק בגוף  -מיוחדת זו משמשת רק בנטיית

, הקושר את הצורה להתניה פונטית; 2 'פס 2.2.6§, 2011'דיבר': לנטין  ʾaḥka=ḥaka. השוו לפועל rāḥשל 

על תופעה זו בערבית היהודית של ימי   .643הערה   319, עמ'  1991; נבו  31d§  38, עמ'  25d§  27, עמ'  1965גרוצפלד  

, לצד פעלים אחרים(. בלאו מעלה אראח)ושם מודגם    24ובכלל זה הערה    74§  77-75, עמ'  1979הביניים ראו: בלאו  

'הלך' נוצר באנלוגיה  rāḥ>ʾarāḥ*-ייתכן שלראש הפועל. אני הייתי מוסיף ש א-להצטרפות השם מספר רעיונות 

 שם, , 1979א פרוסתטיקון, כפי שמציע בלאו  -ʾaובכל מקרה לא נראה להחשיב את התחילית 'בא',  ʾəžaלפועל 

ל יהודי מצרים, ראו: הוא גם אחד המאפיינים המייחדים את לשונם ש  ʾarāḥהפועל    .4בנוגע לחלק מפועלי בניין  

(, 1707, ושם ציטוט מטקסט מצרי משנת 36)ובכלל זה הערה  215, עמ' 1974; בלנק 126א, עמ' 2002רוזנבאום 

: זאק 1606(, וראו על הופעת הפועל הזה בטקסט מצרי משנת 52)והסברו לתופעה בהערה  25, עמ' 2017הרי 

 . 100, עמ' 2009

, waˀˀaf ,alṣṣwa-)ואולם שם, בהערה, הוא מציין ש b1§ 27, עמ' 1965צפלד ; גרו240-242, עמ' 1964קאוול   453

baʿʿad  .)המופיעים להלן, ופעלים נוספים במשקל זה, הם פעלים עומדים 

 641הערה  318, עמ' 1991על כך גם בלהג של יהודי חלּב ראו: נבו . 25b1§-, הערה ל27, עמ' 1965גרוצפלד   454

ל להלן. למושגים הרלוונטיים לדיון בערכיות הפועַ  479ראו גם הערה  השאולים מעברית(.)בהתייחס לפעלים 

, 118,  114,  113, ובפרט עמ'  2008אנארגטיבי, אנאקוזטיבי ועוד( ראו: סילוני  ,  θ-)ארגומנט, פוֵעל, מושפע, תפקיד

126 . 

(. ראו גם: to stand)בערך:    222עמ'  ,  1964ראו: סטוואסר ועאני    afˀˀwaעל משמעותו האנאקוזטיבית של הפועל    455

. ראו ywaˀˀef-ולא ב  yaˀaf-. בסמוך לדמשק מצפון לה קיים אזור שבו משתמשים ב185, מפה  I,  2000בהנשטדט  

(. פועל זה משמש גם במשמעות האקוזטיבית 43)ובכלל זה הערה  1.2.5.1§ 152א עמ' 2004קליינברגר -גם: גבע

 מתכוונים לעצור אותם' )אינפ' י"ב(. מח'אבראת'ה l-muxābarāt bədd-a twaˀˀf-on'לעצור מישהו': 
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aʿmžā-ž-əlu lṣywa nnoəʾ456  ,אינפ' ו( להגיע לאוניברסיטה' )פא מאוד )שאל'אלו שלפני כן, פעם

משפיעים זה על  אינם אשר, שני משתתפים )פעלים יוצאים( םשבהפעלים  . במשקל זה יש גם(ט"ז

ged āl rīawṭ-ṭəi ˀˀla tla (,אינפ' כ"ה'דוָמה ל)חברת( עמידר' )  HBImīdāraʿ-lətšabbeh ə-b457 :זה

o-ˀḥār līṣaˀ-lla ləʾ458 ( מילולית: אינך מוצא אדם גבוה רץ, אלא אם אדם  .פתגם'אין עשן בלי אש

 laˀˀu (,אינפ' י"ט'אינם מוצאים פיתרון' ) ma ʿam b-ilaˀˀu ḥall (,אינפ' ח'(' )בעקבותיו באנמוך 

aduʿaˀ-l wəġəš  ( 'אינפ' י"ט'מצאו עבודה ונשארו  ,)hrob …əl ya fī mažāˀˀza laəʾ   אם הוא מוצא'

   .(אינפ' ט''איננו מוצאים אותו' ) ī́nlaˀˀə-ʿam m ām, (אינפ' י"בשיש הזדמנות לברוח ...' )

 

, מפה I, 2000כפועל עומד באזור החוף הסורי )בניאס( ובדרום )סוידאא( ראו: בהנשטדט  alṣṣwa-על שימוש ב  456

 'להביא )מישהו או משהו למקום כלשהו(': . פועל זה משמש גם במשמעות האקוזטיבית188, 181

w-twaṣṣə́l-na ʿa-l-maṭār .)על  'ותביא אותנו אל שדה התעופה' )אינפ' כ"ב*-ṣṣl->-ṣl- מקרים דומים ראוב 

 .3.1.4.1 סעיף

( abbahš :1(: شبه)בשורש:  377ברתלמי, עמ' ; behəš(: to resemble)בערך:  191, עמ' 1964סטוואסר ועאני   457

 .'לדמות שמישהו הוא מישהו אחר'( 2', -מישהו ל'דימה 

, 1 ס מוכר הפועל הזה בדרך כלל במשקל-'מצא משהו במקרה'. בנטיית laqqa(: لقي)בשורש:  763ברתלמי, עמ'   458

laˀa3ת הוא מוכר במשקל -, ובנטיית ,ylāˀi 31§ 37, עמ' 1965, ראו: גרוצפלדa  1953; קנטינו והלבאוי 2הערה ,

 24, עמ' 2015(; קלימיוק to find)בערך:  90, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 2הערה  246, עמ' 1964; קאוול 73עמ' 

 laˀˀa(. القى)בערך  2093וראו שם, עמ' , يلقىת: -, ובנטייתَلقى – 2135, עמ' III, 2012(. אצל עבד אלרחים 62)דגם 

הפתגם פירוש הפתגם משוער.  (.y2lʾ)בשורש  320, עמ' ב2004קליינברגר -(, ראו: גבעlaˀa קיים גם בחיפה )לצד

ואילו  ,'א 'אינפ'דע שהקוף)?( בעקבותיו'( אצל  ā́d(?) warərəˀ-lərēf ʿשונה במקצת )מסתיים ב: מופיע בצורה 

השד בא בעקבותיו', ומכאן מובן שהנמוך   –'אם הנמוך רץ   o-ˀḥfrīt lāəʿ-īr raged lṣˀa-lə za kānə ʾאצל אינפ' ו':  

ערמומי יותר מן השד, וזו הסיבה שהשד רודפו כדי לתופשו. הפתגם מופיע בנוסחים שונים גם באינטרנט 

وقاللو إذا شفت القصري راكض عريف الشيطان  الحقو قاللو إذا شفت الطويل راكض عريف القصري :11אינט' )מרשתת(: 
, ואומרים שאם אתה רואה את הנמוך בא בעקבותיוהנמוך  ש  דע לךים שאם אתה רואה שהגבוה רץ,  'אומר  الحقو

'אם אתם רואים את  اذا شفتو الطويل بريكد اعريف انو القصري ايل اتبعو: 12אינט' , יו'בא בעקבותהשטן דע לך שרץ, 

اذا كان القصري راكض بكون الطويل   :8משפט  ,  13אינט'  , ובהיפוך הסדר  הגבוה רץ, יש לדעת שהנמוך הולך בעקבותיו'
اىل شفىت الطويل : 14י אינט' הפתגם מובא גם בלהג המרוקא .בא בעקבותיו''אם הנמוך רץ בוודאי הגבוה  الحقو

 נכון שהנמוך מעביד אותו', ושם ניתן גם ההסבר:-'אם ראית את הגבוה רץ, דע אל  كيجري عرف بلي القصري مسخرو

'כלומר, אם אתה רואה את הגבוה רץ וממהר, דע שהוא  يركض مسرعا فاعلم انه يف خدمة القصري اي اذا رأيت الطويل

  يف املاضي كان هناك قول كم ردده أمامنا أهلنا : 83נוסח בערבית ספרותית מופיע באינט' . )עושה זאת( בשירות הנמוך'

חזרו עליה בפנינו שוב ושוב: "אם אתה  'בעבר הייתה אמרה שהורינו (إذا رأيت الطويل جيري فإن القصري يالحقه)

' lāḥaˀ 'to chase' לבין ləḥeˀ 'to catch up withלהבחנה בין  רואה את הגבוה רץ, הרי שהנמוך רודף אחריו".

 .245, עמ' 1964קאוול ראו: 
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 גזרת השלמים 4.2.3

 1משקל  4.2.3.1

 ס-נטיית א 4.2.3.1

  CeCə́C.459-ו CaCáC: המוכרים גם בלכ"ד מופיעה בשני דגמי יסוד 1 ס של משקל-נטיית

 : 3aC2aC1Cס בדגם -שני הבדלים עיקריים יש בין לי"ד לבין לכ"ד בנוגע לנטיית

אינפ' )'בישלה'  2C:460 baxetáṭתנועת  תיחידה נמצאו צורות לא מעטות שבהן נשמר IIIבגוף  (1

(. זאת לצד צורות חסרות תנועה, התואמות אינפ' כ"ב)  dáxalet(,  אינפ' י"ב'פגעה' )  ḍárabet  (,ג'

, (אינפ' ו''בישלה' ) ṭabxet, (אינפ' ט'; אינפ' כ"ו)'לקחה'  ʾaxdetאת נטיית משקל זה בלכ"ד: 

darset ( 'אינפ' ט"ז; אינפ' י"ח'למדה.) 

(, אינפ' י"ב'רצו' ) 2C:461  ragduרבים נמצאו צורות לא מעטות שבהן נשלה תנועת  IIIבגוף  (2

ū́axʾ-o w-ləʾ ū́arbḍ ( 'אינפ' י"ב'היכו אותו ואת אחיו ,)dīrābaw-bu lḥsa  'שלפו את הרובים'

(. זאת לצד צורות בעלות תנועה, התואמות את אינפ' כ"ב; אינפ' ו''עשו' ) ʿamlu(, אינפ' כ"ב)

 (.אינפ' כ"ב'תפסו אותך' )  kamašū-k(,  אינפ' י''קראו לו' )  nadahū-l-oנטיית משקל זה בלכ"ד:  

 ת-נטיית ב 4.2.3.1

 ,3Ca2C1Cəy: המוכרים בלכ"ד יסודהדגמי  תמופיעה בשלושבגזרת השלמים  1ת של משקל -נטיית

3Co2C1Cəy  3-וCe2C1Cəy:462 o-anṭḥə́n  ( 'אינפ' ב''אנו טוחנים אותו  ,)olˀnət  ( 'אינפ' י"ב'שתעביר,) 

yərkab ( 'אינפ' כ"ב'רוכב,) mā yənkor ( 'אינפ' כ"ג'שלא יתכחש,) ʾanzel ( 'אינפ' כ"ב'שאני ארד), 

yaʿref-b463 ('אינפ' א .) 

 

; 25§ 26, עמ' 1965; גרוצפלד 1-5דגמים  4-5, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של שני הדגמים בלכ"ד ראו: קלימיוק   459

בדגם זה,  u ,i ,a, נשמעת בפעלים רבים תנועה אחרת, כגון ə. בשל אופייה של תנועת 1 'פס 2.2.6§, 2011לנטין 

'הם יצאו' )אינפ' י"ב(, וכך גם בגזרות  ṭəlʿu>[ṭúlʿu]*. למשל: 3.2.1.4בהתאם לסביבתה העיצורית, ראו סעיף 

 192, עמ' 1991על פועל זה בפי יהודי חלּב ראו: נבו אינפ' ו', שחלף' )'עד  la-məḍi>[la-múḍi]*אחרות: 

[: ankommen]בערך:  17, עמ' 1957, וראו: באוור 2×'הם הגיעו' )אינפ' ו' wəṣlu>[wúṣlu]*(, 4ו16.1.1.1§

wiṣil~wuṣilבאמצע(. 90, עמ' 1953ו והלבאוי ; קנטינ( 

 . 3.2.2.1יחידה שונה מן המתואר לגבי לכ"ד, וראו סעיף  IIIס של גוף -בהברה האמצעית בנטיית aהשתמרות   460

 . 3.2.2.2ראו לעיל סעיף   461

 .1-5דגמים  4-5, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של שלושת הדגמים בלכ"ד ראו: קלימיוק   462

 ב.3.2.1.4ת"נ ראו סעיף -ב *aə<על   463



98 

 

. יש 2Cנושלת תנועת  3eC2C1Cəy-ו 3oC2C1Cəyדגמי היסוד ל כאשר מצטרף רכיב הפותח בתנועה

( ויש שאינו מבוקע: 3.3.3.2)ראו סעיף  2C-ל 1Cבין תנועת עזר בשהצרור שנוצר מבוקע 

rkuətə́ytrek+u>ə*y  '(אינפ' י"ב)'הם עוזבים bxuəṭə́ybox+u>ṭə*y ( 'אינפ' ב''הם מבשלים) 

ek-žbəʿə́y-beb+ek>žʿəy-*b (50:43 , דקה15 'אינט ,)]דברי אם הבחורה[ snuḥətsen+u>ḥə*t 

 (.אינפ' כ"ב) ənzlu-bnzel+u>əy-*b464, (אינפ' י"ב'אתם מצליחים' )

 הציווי ג 4.2.3.1

, <2C :āa> ,ōoתנועת  מתארכתיחיד  II. בגוף ת"נס בהשמטת -מבוסס על נטיית 1הציווי במשקל 

ēe>:465  

 .(אינפ' י"ט'שמע!' ) ʿāsm (,אינפ' י"ב'חזור!' ) 2C ā :ʿržāהם תנועת בדוגמאות לפעלים ש •

אינפ' 'ׂשא!' ) mēlḥ(, אינפ' כ"ד; אינפ' כ"א'רד!' ) 2C ē :nzēlדוגמאות לפעלים שבהם תנועת  •

  .(אינפ' כ"ח'סגור! נעל!' ) ˀfēl, (אינפ' כ"ד'הישבע!' ) ḥlēf (,י"ב

 

 א. 4.2.8.1ראו להלן, סעיף  b-על ת"נ לאחר   464

  3.8.2.2§ 59, עמ' 1977. אמברוס 1-5דגמים  4-5, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של שלושת הדגמים ראו: קלימיוק   465

; 155,  152מפה    ,I,  2000בהנשטדט  (;  168)הערה    175,  170,  55, עמ'  2001; פישר ויסטרו  198, עמ'  1964; קאוול  2

רואה בצורת ציווי   2  'פס  3.2§,  2011(; בהנשטדט  708-706א )ובכלל זה הערות  16.2.1.4.5§  223-222עמ'    1991נבו  

, עמ' 1953אך קנטינו והלבאוי  זו אחד המאפיינים של הלהגים הסוריים, המבחינים בינם לבין להגים אחרים.

'עֵשה טובה!,   ʿmēl maʿrūfהם מביאים את הביטוי    69בעמ'  , מדגישים שהתנועה בצורות אלה קצרה )ואולם  22

 467, עמ' 1957)למטה(. וראו תגובת פרגוסון: פרגוסון  121, עמ' 1956בסימון תנועה ארוכה(, וכך גם: קנטינו 

. נראה שהארכת התנועה נובעת מרצון להימנע ממילים קצרצרות, ולהרחיבן 568, עמ' 1954; פרגוסון 10הערה 

(. כלומר ניתן 2§  55, עמ'  2001, וכפי שנרמז אצל פישר ויסטרו  3.3.2.2הארכת תנועתן )ראו לעיל סעיף  באמצעות 

. במקרים של מילה דו הברתית לא היה צורך בהרחבה שכזו, təsmaʿ>*smaʿ>smāʿלשחזר את התהליך כך: 

 יחיד למילה IIקצרה. חיזוק לגישה זו יש בעובדה שגם בהיהפך צורת הציווי גוף  2Cולכן נותרה תנועת 

(, כמתואר להלן. ראו ə-לתנועה קצרה )או ל 2Cהברתית )למשל, כאשר נוסף לה כינוי חבור( הופכת תנועת -דו

תייחס לשינוי להסבר אחר, המ .3.2§ 53-52, עמ' 1986. על תהליך זה ראו: בוהס 122-121, עמ' 1956גם: קנטינו 

, עמ' 2017בסופי מילים בצורות ציווי דמשקאיות אלה ראו: שחמון ופאוסט  CVCבאורך ובאיכות של תנועת 

מתייחס בעיקר לשאלה אם התנועה בהברה הסופית )או היחידה( מוטעמת, אולם מספר יש לציין שהסברם  .  375

בצורות  רקעה בצורות הציווי מתרחשת הארכת התנוההברות במילה אינו מהווה משתנה מרכזי בטיעוניהם. 

( התנועה אינה מתארכת )לפחות yəktobהברתיות )לדוגמה: -(, ואילו בצורות רבktōbהברתיות )לדוגמה: -חד

 משום כך יש, לדעתי, לייחס משקל רב יותר לכך שבמילים, ואינה מגיעה לאורכה של התנועה בצורת הציווי(

על דמיון )אנלוגי?( בין צורות  .3.3.2אחת מן הדרכים שתוארו בסעיף הברתיות יש נטייה להרחבת ההברה ב-חד

 .5 'פס 3.2§, 2011של להגי סוריה ראו: בהנשטדט  Cת בקבוצת -ציווי כאלה לצורות נטיית
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אינפ' 'עבור!' ) ˀōmr (,אינפ' ו'; אינפ' ה''ֵשב!' ) 2C ō: dōʿʿ466דוגמאות לפעלים שבהם תנועת  •

  467.(אינפ' ח'; אינפ' ט') 'בזבז!' fōrṣ, (כ"ד

הברתית תהיה -דו צורת הציווי היאהברתית, ואם -חדהת הציווי וצורקיימת רק בזו תנועה ארוכה 

אינפ' ; אינפ' כ"ה'עזוב אותו!' ) ā:468 o-kə́*trēk+hu>trבמקום  aותנועת  ē/ōבמקום  əבה תנועת 

(, אינפ' ו') ni-alʾl+ni>sāʾ*s(, אינפ' כ"א) ת אותי!'ֵר 'שָ   ni-mə́xdm+ni>ō*xd469(,ה'

*nzēl+u>nzə́lu ( '!אינפ' י''רדו ,)*ktōb+u>ktə́bu ( '!תבו  השכב' frēš+l+i>frə́š-l-i*(, אינפ' י''ּכ 

; כ"באינפ' ' )עזבי אותה!' ya-īrkətkī+ya>*trkī+ya>əēk+i+ha>*tr*tr470 ,(אינפ' כ"ב' )!בשבילי

  (.אינפ' כ"ב'אחזי בו!' ) ī́šmə+h>kšī+h>*kmšīə>*kmu+i+hēš*km ,(אינפ' י"ג; אינפ' כ"ג

 ד הבינוני  4.2.3.1

 w2C >y2C:471. בגזרת 3eC2āC1C ,T3C2āC1C ,īn-3C2āC1Cהיא  צורת הבינוני הפועל

ʿāmle-ləyadd -l  ( ')דברי מר מוריס נצירי[(,  43:40  , דקה15  'אינט'היד העובדת )כלומר, כוח עבודה[ 

tābʿa ( '2×אינפ' כ"ג'שייכת) sākn-īn  '(אינפ' כ"ה)'גרים ,ʿāyš-īn ( 'אינפ' כ"ה'חיים). 

nā3C2aC1C  ,Tnā3C2aC1C  ,-nā3C2aC1Cמשמשת צורת בפעלים מסוימים, בפרט בפעלים עומדים,  

nī:472  ʿayyān ( 'אינפ' כ"ג'חולה ,)ānṛḍo ġa-mān ( 'אינפ' ו'; אינפ' כ"ב'אינו יכול ,)a-samʿān 

 

 . 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו ˀʿ>ʿʿ*על   466

תחילית ותנועה ארוכה בגוף המילה, כאשר ביתו של אינפ' כ"ב אומרת:  əʾ-במקרה נדיר נשמעת צורת כלאיים,   467

tfaḍḍal, tfaḍḍal, ʾəsnōd ḥāl-ak .'בבקשה, בבקשה, התכבד' 

הברתית )ליחיד( -דוגמה ללהג אחר, אשר גם בו צורת הציווי החד  .190, עמ'  1961; פרגוסון  121, עמ'  1956קנטינו    468

 (, ואילו צורות הציווי3.3.2באמצעות הארכת תנועה, וראו סעיף  מורחבת )אך באמצעות הוספת הברה ולא

א, עמ' 1964ג הנוצרי של בגדאד, ראו: בלנק הלה –חידה ולרבים( אינן מצריכות הרחבה שכזו יהברתיות )ל-הדו

101 . 

 205' , עמ1964(. אולם סטוואסר ועאני xadam)בערך:  194לפי אינפ' ב'; אינפ' ט"ז; ברתלמי, עמ'  2Cתנועת   469

. על האפשרות לווקליזציה yíxdem(: 2418)ערך:  194, עמ' 2012(; אליחי eכנראה צ"ל )!, ə(: to serve)בערך: 

 . 3 3.7.2.2§ 52, עמ' 1977; אמברוס 154-156, עמ' 2009בלכ"ד ראו: לנטין  1במשקל  2Cשונה של 

'עזבי אותי!'(. ראו גם הצורה  ni-īkətr)בצורה  53, עמ' 1986 ; בוהס198, עמ' 1964קאוול שלא כפי המצוי אצל   470

kətbī́  והצורה  2ה10§ 95, עמ' 1991'כתבי אותו!' אצל נבוkətbī-ya  'ג )ובכלל זה הערות 16.2.2.6§ 233שם, עמ

 (.327בעמ'  736-734

. לצורת הבינוני הפועל 11-14דגמים  7-8, עמ' 1-5דגמים  4-5, עמ' 2015לדוגמת הנטייה בלכ"ד ראו: קלימיוק   471

 ד. 4.2.7.5ראו להלן סעיף C2C=3א, בגזרת 4.2.7.4ראו להלן, סעיף  ʾ1Cבגזרת 

. על השימוש במשקל זה בפסיפס הלשוני 73, עמ'  1983; רטסו  132, עמ'  1964; קאוול  26§  30, עמ'  1965גרוצפלד    472

והסמנטית של משקל זה בלכ"ד בהיבטי על ההתנהגות התחבירית  .29§ 135, עמ' 2009של דמשק ראו: לנטין 
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 (,אינפ' ו''יודעי קרוא' ) ˀaryān-īn (,אינפ' כ"ג'אֵבל' ) ḥaznān(, 2×אינפ' א''שומע אותה' )

malyāne473 ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' ג'; 2×אינפ' ו''מלאה), īn-na ʿarfān-mān ( 'אינפ' 'איננו יודעים

 הבינוני הפעול במשקל .(אינפ' ט"ו'מחונכים' ) rabyān-īn(, אינפ' ו')'חולים'  marḍān-īn(, י"ב

3ūC2C1maC, T3ūC2C1maC, īn-3ūC2C1maC :474 maftūḥ ( 'אינפ' י''פתוח). 

 2475משקל  4.2.3.2

 ס-נטיית א 4.2.3.2

'הרג  3aC2C2aC1C :on-nnəattal mˀבגזרת השלמים הוא  2ס של משקל -דגם היסוד של נטיית

 (. אינפ' א''הפסיקו' ) aluṭṭba(, אינפ' י"ב) 476רבים מהם'

 ת-נטיית ב 4.2.3.2

'אנו עומדים'  3eC2C2aC1yC: efˀˀnwaבגזרת השלמים הוא  2ת של משקל -דגם היסוד של נטיית

(. אם נוספת לצורת היסוד סיומת הפותחת בתנועה, נושלת אינפ' י''הוא מבייש' )  yxažžel(,  אינפ' א')

 o-awdʿawwid+o>nʿ*n, (אינפ' ו'' )ייפטרו ממנו' 2C:477  won-arfūṣarrifū+hon>yṣ*yתנועת 

 2C ה )תנועת עזר?( אחריתנוע קיימת C2C=3אם הפועל שייך לגזרת  (, אינפ' י'' )אותו 'אנו מרגילים

  (.3.1.4.1סעיף סוף  ,ל)ראו לעי בנסיבה זו

 

, עמ' 2000. על תפוצתו בלהגים השונים ראו: ברוסטאד 246-229, עמ' 2009זמן, אספקט ומודוס ראו: נואמה 

 .10הערה  162

'מלא  rafə́malān ġ(, 2×'מלאה' )אינפ' י"ב y- :malāne-, מקבילה צורה ללא *√<mly√mlʾ-לצורה זו, מ  473

השוו: סטוואסר ועאני  (.אינפ' ל''מלא )=הרבה מאוד( פלסטינים' ) malān falaṣṭīni-yyeחדרים' )אינפ' י"ב(, 

, עמ' 1964קאוול  (;  مالن בערך:  )  2357, עמ'  III,  2012; עבד אלרחים  malān~malyān(:  full)בערך:    98, עמ'  1964

היא, ככל  malānהיא הצורה הנפוצה ביותר, ואילו  malyān, ולפיו 17§ 128-127, עמ' 2009; לנטין 202, 132

. בפי malyānובפי הפלאחים:    malān~talān(:  voll)בערך:    345, עמ'  1957הנראה, הצורה הקדומה יותר. באוור  

ג 6 86(, עמ' 4ב)4.8.2סע'  28עמ' , 1991נבו , ראו: malānשכיחה פחות מהצורה  malyānהצורה יהודי חלּב 

 .א283והערה 

 . 4.1.4ראו סוף סעיף  -l-במשקל זה לפני מילת היחס הקליטית  <ə*ūעל   474

 .24, 23דגמים  11, עמ' 2015זה בלכ"ד ראו: קלימיוק  לדוגמת הנטייה של משקל  475

, 1997האק -; קובלאיb2§ 27, עמ' 1965היא האינטנסיביות )גרוצפלד  2אחת המשמעויות המיוחסות למשקל   476

 ˀattal mənn-on w-ˀatalū́(. בדוגמה שלפנינו רואים יפה את המשמעות הזו, שכן המשפט השלם הוא 116עמ' 

(; קנטינו והלבאוי 2פירוש  ˀattalך )בער 637'הוא הרג רבים מהם, והם הרגו אותו )היחיד(', וראו: ברתלמי, עמ' 

  .74, עמ' 1953

. בדוגמאות להלן 3.1.4.1, וראו סעיף BCA>CBCACACהצרור המשולש שנוצר עקב נשילת התנועה מצטמצם   477

 נכתבו צורות מצומצמות אלה. 
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 הציווי ג 4.2.3.2

(, אינפ' כ"ד'הוציאו למענו!' ) ṭalʿū-l-o: ת"נ, בהשמטת ת-ווי נגזרת מצורת נטייתיצורת הצ

HBCasserʾ ( ')(. 2×אינפ' כ"ו; אינפ' י"ב'הפסק לדבר! )מעברית: איסור 

  הבינוני ד 4.2.3.2

'החוקר'  aˀˀeˀḥmə-l ,(אינפ' א''סוגרים' ) 3eC2C2aC1mC :nī-msakrדגם היסוד של הבינוני הפועל 

 (,אינפ' ו''סגור' ) 3aC2C2aC1mC :msakkarדגם היסוד של הבינוני הפעול )אינפ' כ"ב(. 

īn-allamʿm ( 'אינפ' כ"א'לימדו אותנו) ,assameˀmə ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' ו''מחולקת) ,nī-adˀˀaʿm 

: 2Cבמקרים נדירים נושלת תנועת  .(אינפ' כ"ג' )ת'מושכר aražžaʾm, (אינפ' כ"א'מתוסבכים' )

adražm ( לפני כן אמרה מספר פעמים אינפ' ט'; אינפ' י"חמאכל(' ) מין'מג'דרה ,aṛaddažm,)478 

msakkra479 ('אינפ' כ"ח( סגור' )בית המרקחת). 

 'מצדר' ה 4.2.3.2

'ניקוי יסודי של הבית'  rītakm481(, אינפ' ו''הקלה' ) 3Cī2C1taC :480 taysīrהוא  'מצדר'דגם צורת ה

 (. אינפ' י"ג) 'בריחה לישראל' HBCtahlīx(, אינפ' י"א)

 

 לעיל. 235ראו הערה  על כך גם בפי יהודי חלּב  478

, ואזי נשילת msakkira*, אולם ייתכן שזוהי צורת בינוני פועל msakkara*ככל הנראה בפנינו צורת בינוני פעול   479

גם כפועל עומד )ומכאן שחזור הצורה כבינוני פועל( ראו: סטוואסר ועאני  sakkar-התנועה כדין. על השימוש ב

יות ננעלות בשעה שש'[(; 'החנו tteəa sʿās-sətsakker əzen bāmax-l]בדוגמה  to close)בערך:  44, עמ' 1964

ר( ְֽמסַ ̮סּוקֺ -)כתוב באותיות עבריות: אס msakkerə ˀūs-səטור ימין למעלה, בדוגמה:  340, עמ' 1977אליחי  ּכּכ 

'השוק סגור' )ומתרגם מילולית: ']כל סוחר של[ השוק כבר סגר' ומציין שזוהי צורת בינוני פועל(, ובהמשך, בערך 

'לסגור, לנעול', עמ'   sakkar(:  6119)בערך:    471, עמ'  2012אליחי    :אך,  45, עמ'  1995לוין  ּכָּכר;  ּֽכָּכר~סַ ְֽתסַ ':  נסגר'

 'להיסגר'. tsakkar'לסגור',  sakkar(: سكر)בשורש:  349ברתלמי, עמ' 'להיסגר';  tsakkar(: 7619)בערך:  587

, הבינוני הפעול: msakker, ושם הבינוני הפועל: 77, עמ' 1964בלכ"ד ראו: קאוול  sakkarלנטיית הפועל 

msakkar ,צורה זהה .msakkra 5מש'  34, עמ' 2004גלוסשניידר -'סגורה', בפי יהודייה מביירות ראו: יששכר. 

מביא כמה   7שו'    43מ'  , ע1924. ברגשטרסר  3Cī2C1Cət, בציינו שבפי הנוצרים בעיקר  26b§  31, עמ'  1965גרוצפלד    480

הראשונה מתוך הידמות להגה הנחצי שבהמשך(.  ṭ-)ה ṭiṭlīʿ ,ṭiṭʿīm ,ṭiṣwīrבהברה הראשונה:  iדוגמאות עם 

כמאפיינת צורות  -te(, שם הוא מזהה את התחילית General remarks)תחת:  535, עמ' 2012ראו גם: אליחי 

 .30§ 136, עמ' 2009על דגם זה בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין  גליליות(.

 .5.4על מילה זו כרכיב לקסיקלי מבחין בלי"ד ראו להלן, סעיף   481
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 להתכת רכיב עברי 2שימוש במשקל  ו 4.2.3.2

אינפ' 'הכשיר' )  483כשר(>)rešškam  482פעלים רבים יחסית שנגזרו ממילים עבריות:במשקל זה 

)>חילל( 'מחללים )שבת('  b-əḥálləlu(, אינפ' כ"ה; אינפ' ו' (לישראל(' )>הלך( 'ברח )hallax (,2×א'

)>תקע( 'תוקעים בו )בשופר(' ytaˀʿū́ ,(אינפ' א', מספר פעמיםר( 'התירו' )י)>התhattaru (,אינפ' ד')

(y3C :iṭṭašmובגזרות אחרות: (. אינפ' ט') : w/y2C(, אינפ' ט"ז'מתנהג כשוטה' )  484)>שוטה

ʾayyax( 'מרר בבכי' )](, אינפ' ח')>איכה ]מגילת הקינות וכינוי לתשעה באבfawr-o פורים( 'תן לו<(

  485.(אינפ' י"ג' )!דמי פורים

 4C ישימוש במשקל זה להטיית שורש ז 4.2.3.2

 . 2שקולים אף הם במשקל המזכיר את משקל  4Cשורשי 

'שערבו אותה, הפכו  4aC3C2aC1C :wa-arbatūʿ486ס של שורשים אלה הוא -דגם היסוד של נטיית

  (.אינפ' י"ב'התאוששתי, התעוררתי מן העילפון' ) təháḥṣaṣ(, אינפ' ו'אותה לערבית' )

 

 ז. -ה16.1.1.2§ 194, עמ' 1991נבו ; 50§ 288, עמ' 10§ 213, עמ' 1998ראו: בר־אשר   482

בכתיבתם של  تكشري(. על שימוש במילה ršk)בשורש:  623, עמ' 2000וכך גם בפי יהודי ירושלים, ראו: פיאמנטה   483

 (.1)2.6.8§ 260א, עמ' 2015: מצא  ראויהודים מחלּב

על אף מקורה העברי, הכיר דמשקאי מוסלמי את המילה, אם כי לא ידע את משמעותה )י. רייך(. בלשון הצורפים   484

)תחת  147, עמ' 2007; וולפר 79, עמ' 1974במשמעות 'טיפש, אוויל', ראו: ברבו  tašṭīṭבדמשק שימשה המילה 

)וולפר אינה מציינת את עבודתו של ברבו בין מקורותיה, ואת  Verbalstamm II :)mšaṭṭiṭ ,tašṭīṭהכותרת 

יהודי בגדאד: (. בפי 13-10, עמ' I, עמ' 2007נתוניה אספה בעצמה בדמשק, בסיועו של יונתן אוונס, ראו: וולפר 

šōṭi  ְתַשָטא 'משתגע', ראו: גויטיין 144א, עמ' 1964'טיפש, משוגע', ראו: בלנק , עמ' 1931. בפי יהודי תימן: ְבי 

363 . 

)>עברית: חזה( 'ראה! שים לב!' )אינפ' י"ט; אינפ' azzaḥt, מופיע הפועל  2, הקשור בצורתו למשקל  5גם במשקל    485

א, 2015מצא  ראו:ליצירת פעלים שנגזרו ממילים עבריות  2ודים בחלּב במשקל י"ג(. על השימוש של כותבים יה

 (.236)ובכלל זה הערה  260עמ' 

, וייתכן שהיא פיתוח עצמאי שלו בהרחבת arbatʿיש לציין שלבד מן המסרן הזה לא הכירו האחרים את הפועל   486

√ʿrb  ֲומכאן נוספה ב  ָר על בסיס המילה העברית)!( 'ע( 'ית-t בערבית הכללית משמש למשמעות זאת לשור .)ש

  (.تعريبובערך:  عرب)בשורש:  601, עמ' 1974, ראו: ווהר َعرَّبَ הפועל 
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אינפ' ) 487'מתנכלים לך'  4Ce3C2aC1Cy:  k-šūkəarḥyשל שורשים אלה הוא    ת-דגם היסוד של נטיית

, (אינפ' י"ב'אנו מאכילים אותו' ) ī́mʿaṭn(, אינפ' י"ב'משפילים אותנו' ) na-ūdlaybah488(, 2×י"ב

ī́ywarž489 ( '2×אינפ' ו''מראה לו).  

אינפ' ערבו אותה, הפכו אותה לערבית' )'ש   4eC3C2aC1mC :a-īn-btəarʿmצורת הבינוני הפועל: 

 'מצדר'צורת ה(. אינפ' י"ג'תשוש, שחוק' )  4aC3C2aC1mC :mʾahram490בינוני פעול: (, 2×ו'

T4aC3C2aC1C :manešaġ491  ( 'אינפ' י"ב'תמימות ,)rkašeaḥ  '(אינפ' י"ב)'התנכלות, zangane 

 .(אינפ' כ"ג'בלגן' ) xarbaṭa (,אינפ' ו''התעשרות' )

  3משקל  4.2.3.3

 3aC2Cā1C492 דגם א 4.2.3.3

 3aC2Cā1C :naʿtābaבגזרת השלמים הוא  3ס של משקל -דגם היסוד הנפוץ יותר של נטיית

 (. אינפ' י"ב'התייחסה אלינו' ) ʿāmalə́t-na(, אינפ' ו''המשכנו' )

'הוא  na-bə́yžāw(, אינפ' ב'; אינפ' י"ב'שתיסע' ) 3eC2Cā1yC :tsāferəת הוא -דגם היסוד בנטיית

  .(אינפ' כ"ב) 'הם נוסעים' ysāfru, (אינפ' א'עונה לנו' )

 bārek(, אינפ' י'תחשבן איתו!' )ה' ḥāsb-o: ת"נ, בהשמטת ת-נגזרת מצורת נטיית הציוויצורת 

 . (אינפ' כ"ב'סייע לו!' ) ʿāwn-o, (אינפ' ח'רך!' )'ּבָ 

 

 להלן. 522ראו להלן הערה  √šrkḥעל   487

 ב.  3.2.1.4בנסיבות כאלה ראו סעיף  aə<על   488

היא הנפוצה ביותר  ažwar. לדבריו הצורה 8§ 123, עמ' 2009על פועל זה בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין   489

( בצורה 59:28, 59:06 , דקה15 'אינט(. לעומתו משתמש ד"ר נסים חאצבאני )farža ,ʾarža)צורות אחרות הן: 

ʾarža אינפ' כ"ח ואינפ' ל"א, ואילו :farža. תי צורות, אינפ' כ"ג השתמשה בשwarža ו-ʾarža:ברצף , 

mā b-əwaržu ḥāl-on hənnen masākīn w-lā b-əʾaržu ḥāl-on ʾənno-  הם אינם מציגים את עצמם כאילו'

, 1991, ראו: נבו  faržaהמתחלף לעיתים עם    warža  –בפי יהודי חלּב    '.-הם מסכנים, ואינם מציגים את עצמם ש

קליינברגר -, ראו: גבעfarža, אך הצורה הרגילה בעיר היא waržaיהודי חיפה: גם בפי . 5א16.1.2.1§ 204עמ' 

 . (فَ ْرجى)בערך:  1730, עמ' II, 2012: עבד אלרחים ראו גם .122ב, עמ' 2004

'שבת' ראו: קלימיוק  rabḍaʾ. לדוגמת נטייה של 116-117, עמ' 1964ראו: קאוול  C1=ʾשבהם  4Cעל פועלי   490

 לעיל. 448)אינפ' ג'(, וראו הערה  'פושט רגל' b-iʾafles. בקורפוס הופיעה גם הצורה 63דגם  24, עמ' 2015

491  mn√ġš <nāmšaġ  .'תמים' 

 .26גם ד 12, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של דגם זה בלכ"ד ראו: קלימיוק   492
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'מתאים'  munāseb(, אינפ' ו''מסכימים' ) 3eC2Cā1mC :īn-ˀmwāfדגם היסוד של הבינוני הפועל 

אינפ' 'מפוקח, נתון במעקב' ) 3aC2Cā1mC :abˀmurā494דגם היסוד של הבינוני הפעול  493.(אינפ' ב')

 (.אינפ' ד'' )'תחרות T3aC2Cā1mC :rabeāḍm 'מצדר'. צורת ה(י"ב

 3aC2Cō1C495דגם  ב 4.2.3.3

'נופף  3aC2Cō1C :baršōבגזרת השלמים הוא  3ס של משקל -דגם היסוד הנפוץ פחות של נטיית

 (.אינפ' ג') 496בידו'

אינפ' )  497'להריע להם )אך לא בלב שלם(' 3eC2Cō1yC: on-l-kənkōlת הוא -דגם היסוד בנטיית

 . (כ"א

'איבד את   3aC2Cō1mC  :fenōṣm  –, הבינוני הפעול  3eC2Cō1mC  הוא  דגם היסוד של הבינוני הפועל

 . (2×אינפ' כ"ב) 499'מסוחרר' mdōdax, (אינפ' ג') 498ההכרה'

 

בצירוף  3'איש ריב ומדון' )אינפ' י"ב( הבנויה מצורת הבינוני הפועל של משקל  ži-ˀəmxānצורה מעניינת היא   493

 (.42)ובפרט דוגמה  195-193, עמ' 2002, השוו: ווטסון ži-סיומת בעלי המקצוע האופיינית 

מצביע  <ˀ*qמצביעה על צורה השאולה מרובד הערבית הספרותית. יחד עם זאת, המעתק  uהשתמרות תנועת   494

 על השתלבות המילה ברובד הלשון המדוברת.

או  4C. לשאלת שיוכו המורפולוגי )53דגם  21, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של משקל זה בלכ"ד ראו: קלימיוק   495

נבו .  60-59, עמ'  1983; רטסו  34§  40, עמ'  1965; גרוצפלד  115  , עמ'1והערה    109, עמ'  1964( ראו: קאוול  3משקל  

על  'בכה', המופיע להלן. bōxaא מביא בדגם זה רק פעלים שנשאלו מעברית, ובהם 16.1.3§ 206-205, עמ' 1991

, המוסיף מעט 21, עמ' 2010, ותגובתו של  לנטין 430, עמ' 2002 מקורו )הארמי?( של משקל זה ראו: קרוטקוף

 . 2014פרטים על שימושיו בלכ"ד ובלהגים אחרים. על פעלים בדגם זה בלהג של כפר יאסיף: שחאדה 

)"לסמן עם הידיים תוך כדי דיבור"(; עבד  414כך על פי האינפורמנט, ובמשמעות דומה ראו: ברתלמי, עמ'   496

 (.َشْوبَرבערך: ) 1399, עמ' II, 2012אלרחים 

, (َكْوَلك)בערך:  2075, עמ' III, 2012( אינו מתאים; עבד אלרחים lakōk)בערך:  732הפירוש אצל ברתלמי, עמ'   497

'קושש מתנות, קיבץ נדבות'( אינו  استجدى) הפירוש שהוא נותן ושם ניסיון להבהיר את האטימולוגיה של המילה.

אדם או התנהגות שאינם =)  лицемерить(:  كٰوَلك)בערך:    430, עמ'  1978אני וסגל  מתאים לסיטואציה. אלמעצר

املوضوع ببساطة  :16אינט' פירושים מתאימים מצאתי ב(. . מסומן מושג דמשקאיבלב שלם
)למילה , כלומר התחנפות. לא מצאתי ּכולּכה'בפשטות, הנושא הוא  مالقيت اهلا معىن اتين( اجلوخ  متسيح) الكولكة وهو

 ولكن التئوليلون رايك  ..واالشخاص ايل بيتحسسوا من صراحتك برايي ال تكولكي وال شي  :17ובאינט'    ,הזאת( פירוש אחר'

'לדעתי, לאנשים הרגישים לכנותך את לא צריכה להריע )בלב לא שלם( או משהו כזה, אלא )פשוט( אל תאמרי 

  להם את דעתך'.

( אינם fanōṣ)בערך  450( ואצל ברתלמי, עמ' َصْوَفن)בערך:  1463, עמ' II, 2012הפירושים אצל עבד אלרחים   498

באינט' ו,   مو عرفان شو صاير حواليه=  مصوفن  :  18אינט'  במצאתי  מתאימים. פירוש תואם למה שמסר האינפורמנט  

 .  وعم ااتوب الصبح مصوفنة ازا حدا حب جيي يشوفين واان :19

  (.َدْوَدخבערך: ) 976, עמ' II, 2012ראו: עבד אלרחים   499
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אינפ' י"ב, כולל )>ברח( 'ברח )לישראל(' )bōraḥפעלים אחדים מדגם זה נגזרו ממילים עבריות: 

  501(.אינפ' ג'כה בכי תמרורים' )ו)>בכה( 'בmbōxiə 500(,בהטיית הפועל

 4משקל  4.2.3.4

 לעיל. ב4.2.2.1ראו סעיף 

 5משקל  4.2.3.5

 ס-נטיית א 4.2.3.5

 3aC2C2aC1)tCəʾ(:502  dayyanudə503בגזרת השלמים הוא  5ס של משקל -דגם היסוד של נטיית

(, אינפ' ו''כשל, מעד' ) attarʿt(, אינפ' י'; אינפ' א''השתנה' ) ayyarġdə(, אינפ' א''נעשו דתיים' )

təbáazzʿt ( 'אינפ' כ"ה'התעניתי).  

 ת-נטיית ב 4.2.3.5

'אנו לומדים  3Ca2C2aC1Ctəy:  a-mə́allʿtən504הוא    3Cבגזרת    5ת של משקל  -דגם היסוד של נטיית

'הוא מתאמן'   yətmarran(,  אינפ' ו'  ;אינפ' י''הם נזכרים' )  b-itzakkaru(,  אינפ' ב';  אינפ' א'אותה' )

  .(אינפ' י"ב'היא מסתכלת' ) tətfárraž(, אינפ' ו''מתחרים בעוז' ) yətˀattalu(, אינפ' ט')

  הציווי ג 4.2.3.5

 tfaḍḍal(,  אינפ' כ"ב;  אינפ' י"ט'הבט!' )  ṭṭallaʿ  :ת"נ, בהשמטת  ת-נגזרת מצורת נטיית  הציוויצורת  

דגם היסוד של הבינוני הפועל (. אינפ' י'מד אותו!' )'לְ  tʿallam-o(, אינפ' כ"ב; אינפ' י"ב'התכבד!' )

3eC2C2aC1tCəm :allmeʿtəm ( 'אינפ' א''מלומדת ,)akkedʾtəm ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' י''בטוח) ,

mədžawwez ( 'אינפ' ב''נשוי ,)mətʾaxxer ( 'אינפ' י"ב'באיחור ,)mətʿawwd-īn ( 'אינפ' 'רגילים

 .(ה'

 

 אך אינפ' ח' טוען שלא השתמשו במילה הזאת. גם אינפ' ט"ז ואינפ' י"ד לא הכירו את המילה.   500

ר( 'מֹוֵסר, מלשין לשלטונות' סַ )>עברית: מָ tmōsarə-b, מופיע הפועל 3, הקשור בצורתו למשקל 6גם במשקל   501

 ב. 16.1.3§ 206, עמ' 1991פועל זה קיים גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו ' ו'(. )אינפ

המשקלית  t-. דוגמאות להידמות ה29דגם  13, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של משקל זה בלכ"ד ראו: קלימיוק   502

 )בהערה(. 26e§ 32, עמ' 1965, וראו: גרוצפלד 3.1.5.1לעיצור שאחריה ראו לעיל, סוף סעיף 

 (א(. 2א4.13.1§ 35, עמ' 1991רה זהה אצל נבו צו  503

 .3.2.2.4בנסיבה זו ראו לעיל סעיף  <əaלחילוף   504



106 

 

 'מצדרה' ד 4.2.3.5

'התפלגות  āt-takattul(, אינפ' כ"ב'התגייסות' ) 3oC2C2aC1taC:505  annodžta 'מצדר'צורת ה

 (.אינפ' ו'לגושים' )

 4Cשימוש במשקל זה להטיית שורשי  ה 4.2.3.5

ס של שורשים אלה -. דגם היסוד של נטיית5שקולים אף הם במשקל המזכיר את משקל    4Cשורשי  

ת של שורשים אלה -דגם היסוד של נטיית.  (אינפ' י"ב) 506'התפזרה'  4aC3C2aC1)tCə(  :etʿaṭtfarהוא  

 swasuáʾtə-b, (אינפ' ט')  507ובילויים''שיבזבזו כסף על קניות  4aC3C2aC1tCəy :uˀtšabrəyהוא 

 (.3×אינפ' י"ד; אינפ' א') 508'בעלי אמונות תפלות'

 שימוש במשקל זה להבעת הסביל ו 4.2.3.5

 .4.2.4.2המשמש להבעת הסביל ראו להלן סעיף  5על משקל 

 6משקל  4.2.3.6

 ס-נטיית א 4.2.3.6

'רבתי,  3aC2Cā1)tCəʾ(:509  tˀtxānaבגזרת השלמים הוא  6ס של משקל -גם היסוד של נטייתד

 (. אינפ' י"ב'הם נלחמו' ) tˀātalu(, אינפ' כ"דהתקוטטתי' )

 ת-נטיית ב 4.2.3.6

'הם  3aC2Cā1tCəy: āmaluʿtəyבגזרת השלמים הוא  6ת של משקל -דגם היסוד של נטיית

'אנו  nətˀātal(, אינפ' י"ב'שייענש' ) yətʿāqab(, אינפ' ב''שתיפגש' ) tətˀābal(, אינפ' ו'מתייחסים' )

 ,(אינפ' י''אנו נפגשים' ) nətʾābal(, אינפ' י''אנו מתייחסים' ) nətʿāmal(, אינפ' י"בנלחמים' )

b-ətxānaˀu ( 'אינפ' כ"ג'הם רבים זה עם זה). 

 

 .2ב5.2.3.8§ 75, עמ' 1991, ראו: נבו 3oC2C2Cə1tC (xxorətʾ ,xxolətad )אצל יהודי חלּב:   505

 .(تْ َفْرَطع)בערך:  559, עמ' I, 2012עבד אלרחים  (;فرطع)בשורש:  602ברתלמי, עמ'   506

'התייפה והיטיב את מראהו.  تزّين وحّسن من هندامه. واملصدر شْبقة (:ْتَشْْبَق)בערך:  520, עמ' I, 2012עבד אלרחים   507

 (: 'לבזבז כסף על עינוגים'.شْبق)בשורש: . ברתלמי, 'שּברקה – 'מצדר'צורת ה

הסביר שהכוונה  אינפ' י"גלא הצלחתי לאתר את הפועל הזה במילונים. הפירוש על פי הדוברת ועל פי ההקשר.   508

)במסגרת  48, עמ' 2006היא לחשש דמיוני מתוצאות לא רצויות של מעשה או חפץ כלשהו.  כמו כן ראו: כהן 

 'היה רע'. swʾ√*למטה, ושם הכתיב: בייתואסואסו(. אולי הרחבה של 

, )3aC2Cō1)tCə. דוגמה לדגם אחר, 31דגם  14, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של משקל זה בלכ"ד ראו: קלימיוק   509

 לעיל.  501הנדיר למדיי במשקל זה, ראו לעיל, הערה 



107 

 

 הבינוני ג 4.2.3.6

mətʿāmel ( 'אינפ' כ"ד'מתייחס). 

 שימוש במשקל זה להבעת הסביל וההדדיות ד 4.2.3.6

. על משקל זה המשמש להבעת ההדדיות 4.2.4.2המשמש להבעת הסביל ראו להלן סעיף    6על משקל  

 א.4.2.5.2ראו להלן סעיף 

 7510משקל  4.2.3.7

 ס-נטיית א 4.2.3.7

'נפתחה'  3aC2Cá1)nCəʾ( :etḥtaánfəבגזרת השלמים הוא  7ס של משקל -דגם היסוד של נטיית

 (. אינפ' כ"ה'נהנינו' ) naṭaṣaḅṃə512 511(,אינפ' י"ב)

 ת-נטיית ב 4.2.3.7

'ייתפשו'  3eC2Cə́1nCəy: mšuə́nkəyבגזרת השלמים הוא  7ת של משקל -דגם היסוד של נטיית

 (. אינפ' ט"ו'ייהנו' ) yəmḅə́ṣṭu(, אינפ' כ"ג)

 שימוש במשקל זה להבעת הסביל  ג 4.2.3.7

  513.'ייהנו', המופיע לעיל( uṣṭə́ḅməy)לדוגמה:  יש לציין שלא כל הפעלים במשקל זה הם סבילים

 8514משקל  4.2.3.8

 ס-נטיית א 4.2.3.8

אינפ' 'עבדתי' ) 3aC2Cát1)Cəʾ( :štaġaltבגזרת השלמים הוא  8ס של משקל -דגם היסוד של נטיית

 etˀzaártəʾ(, אינפ' כ"ד ;אינפ' י"ב'נפגשו' )  uʿmaátšəʾ515(, אינפ' ו''עברנו' ) alnaˀntaə(, כ"ה

  516.(אינפ' י"ב'התפרנסה' )

 

 .33דגם  12, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של משקל זה בלכ"ד ראו: קלימיוק   510

 . 3.2.2.1יחידה שונה מן המתואר לגבי לכ"ד, וראו סעיף  IIIס של גוף -בהברה האמצעית בנטיית aהשתמרות   511

 .3.1.3.1, 3.1.5.1ועל התפשטות הנחציות ראו סעיפים  *-mb->-nb-על   512

הוא  ṭaṣnbaהפועל  25g§ 28, עמ' 1965להלן. לפי גרוצפלד  519והערה  4.2.4על צורת הסביל בלי"ד ראו סעיף   513

בלהגי   nə(ʾ(-. על מידת היותם של פעלים בעלי תחילית  54, עמ'  1983טסו  , וראו על פועל זה גם: רפועל רפלקסיבי

 . 62-61ארץ־ישראל פעלים סבילים ראו: שם, עמ' -סוריה

 .38דגם  16, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של משקל זה בלכ"ד ראו: קלימיוק   514

 . 3.1.5.1במצבים דומים ראו סעיף  *-tš->-tž-על   515

. אך 3.2.2.1יחידה שונה מן המתואר לגבי לכ"ד, וראו סעיף    IIIס של גוף  -בהברה האמצעית בנטיית  aהשתמרות    516

 'נפטרה' )אינפ' כ"ב(. ʾǝrtaḥmetבקורפוס גם דוגמה לנשילת התנועה האמצעית: 
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 ת-נטיית ב 4.2.3.8

הוא מסתפק ' 3eC2Cə́t1Cəy: ʿneə́tˀə-bבגזרת השלמים הוא  8ת של משקל -דגם היסוד של נטיית

(, אינפ' י"ט'הם חושדים' ) b-əštə́bhu(, 2×אינפ' כ"הי עובד' )נ'א ʾaštə́ġel(, אינפ' כ"ה' )במועט

yəḥtə́res ( 'אינפ' י"ט'שיישמר ,)m-nəʿtə́br-a (אינפ' י"ב' )-'אנו חושבים אותה ל ,b-əntəbhū-l-a 

]הדובר הוא מוריס  41:10 , דקה15 'אינט'משגשג' ) yəzdə́her, (אינפ' ו''הם שמים לב אליה' )

  .נצירי[(

  הציווי ג 4.2.3.8

קמי!' ) ntə́ˀmi: ת"נ, בהשמטת ת-נגזרת מצורת נטיית הציוויצורת   . (אינפ' ט''נ 

 הבינוני ד 4.2.3.8

 īn-mərtabṭ, (אינפ' ו')' בקיאים' 3Ce2Cát1Cəm: īn-ʿṭalṭməהפעול דגם היסוד של הבינוני 

'נהוג'  3aC2Cát1Cəm :ʿbaáttmuהפעול דגם היסוד של הבינוני . (1:52, דקה 56'קשורים' )אינט' 

  (.אינפ' כ"ח'נרדפים' ) məṭṭahad-īn, (אינפ' ב')

 'מצדר'ה ה 4.2.3.8

'הישמרות'  sārətḥəʾ, (אינפ' א'; אינפ' כ"ב'בכבוד' ) 3Cā2Cət1)Cəʾ( :mārətḥəʾ-b 'מצדר'צורת ה

 . (אינפ' י"ט)

 שימוש במשקל זה להבעת הסביל  ו 4.2.3.8

  517הוא עיצור מכתשי שוטף: 1Cאשר בהם  1של פועלי משקל משמש להבעת הסביל  זהמשקל 

mā ltabas maʿ-i ( 'אינפ' כ"ב'לא הצלחתי ללבוש אותו .) 4.2.4.1סעיף בלהלן עוד ראו. 

 10518 משקל 4.2.3.9

 ס-נטיית א 4.2.3.9

'קיבלו את  3aC2C1)staCəʾ( :baluˀástבגזרת השלמים הוא  10ס של משקל -דגם היסוד של נטיית

 (.אינפ' ו''שכר' ) staʾžar (,אינפ' י"ב' )-פני

 

, mediopassiveאמיתי", אך לא לגבי 'פועלי אמצע הדרך' ), נכון הדבר רק עבור "סביל  234, עמ'  1964לפי קאוול    517

. ראו עוד: 1Cללא קשר לסוגו של  8( הנבנים במשקל 22, ובכלל זה הערה 131, עמ' 2008המינוח על־פי: סילוני 

, 2019קליינברגר -בהקשר זה(; בהנשטדט וגבע ltabas-התייחסות ספציפית ל 66)בעמ'  66-62, עמ' 1983רטסו 

§2.13.13.3 . 

 .45דגם  18, עמ' 2015לדוגמת הנטייה של משקל זה בלכ"ד ראו: קלימיוק   518
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 ת-נטיית ב 4.2.3.9

'אנו  3eC2Cá1stCəy: a-lə́mʿstaənבגזרת השלמים הוא  10ת של משקל -דגם היסוד של נטיית

'הם  yəstaʿmlū-wa(, אינפ' ח''הם מקבלים את פניו' ) yəstaˀblū́(, אינפ' ט')משתמשים בה' 

 (,אינפ' ו'בשבילכם' ) אבדוקאני ש' kon-lə-də́ˀastaf-b (,אינפ' י"ב ;אינפ' ו')משתמשים בה' 

o-bləˀástən-m ( 'אינפ' י''אנו מקבלים את פניו) ,ak-l-ʿə́məastʾ ( 'אינפ' י''שאאזין למענך) . 

 הבינוני ג 4.2.3.9

 (,אינפ' כ"הלידיו' ) וקבל אותמ' 3Ce2C1Cstaəm :o-lmə́stəmהפועל דגם היסוד של הבינוני 

məstaʿžle ( 'אינפ' כ"ב'ממהרת,) məstəlm-īn-a ( 'אינפ' א' ;אינפ' י"ב'קיבלו אותה לידיהם .) דגם

  .(אינפ' ו''משתמשים בה' ) 3Ca2C1Cstaəm :maleʿámustהפועל היסוד של הבינוני 

  'מצדר'ה ד 4.2.3.9

  .(אינפ' י'ת' )'מוכנּו 3Cā2C1Cə)stəʾ( :dādʿəstəʾ 'מצדר'צורת ה

  הסביל 4.2.4

, (4.2.4.3חלק זה מתמקד בתיאור צורות הסביל מבחינה מורפולוגית גרידא )להוציא סוף סעיף 

מבלי להתייחס לשאלת מקורו של הסביל, היחס הסמנטי שבין צורת הפעיל לצורת הסביל 

 519וכדומה.

 )nəʾ(-קידומת  4.2.4.1

. בגזרת )nəʾ(-ומת א הקידוה 1של פועלי משקל סימן ההיכר לצורת הסביל כמו בלכ"ד, גם בלי"ד 

3C 3יסוד הת ות צורונוצרaC2Cá1)nCəʾ(, 3eC2Cə́1nCəy ראו סעיף  7, הזהות לאלו של משקל(

'שתישרף'   ˀreə́ḥnət(,  אינפ' א''נפתחת' )  ḥteə́nfət(,  אינפ' י"ב'נודע, נתגלה' )  rafáʿnəʾ  :לעיל(  4.2.3.7

 yənḥə́bsu(, אינפ' ו''שאותו שומעים' ) yənsə́meʿ(, אינפ' י''נשָּבר' ) b-ənkə́ser(, אינפ' א')

 :/āaהיא , אם היא מּונעת( 2C)וגם  1Cתנועת בצורת היסוד . ביתר הגזרות (אינפ' כ"א'שייכלאו' )

גזרת (, אינפ' י"ב' )ה, בוזבזה'נשפכ C2C: nkabbet=3גזרת  (,אינפ' ה''תיאמר' ) w2C: ālˀnətגזרת 

y3C  :ha-ēalʿfa ándəy  ( 'אינפ' י"ב'שיתחמם באמצעותה  ,)kaáḥnə-b  ( 'אינפ' י"ב'שאותו מדברים ;

'בל תימחה, בלתי ניתנת  mā b-tənmáḥa ,(2×אינפ' י''שמדברים עליו' ) b-ənḥáka fī́ (,אינפ' כ"ו

 .(אינפ' ה''ניתנת' ) ʿam tənʿaṭa, (אינפ' י'למחיקה' )

 

על הבחנות בין   .130-133,  116-120, עמ'  2008; סילוני  21-57, עמ'  1983לדיון תיאורטי בנושא הסביל ראו: רטסו    519

 . 240-236מ' , ע1964( בלכ"ד ראו: קאוול mediopassiveסביל אמיתי, סביל סתמי ו'פועלי אמצע הדרך' )
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  )təʾ(-קידומת  4.2.4.2

 משקלו  (4C)ובכלל זה גם גזרת    2  משקלכמו בלכ"ד, גם בלי"ד סימן ההיכר לצורת הסביל של פועלי  

, tCəʾ(, 3aC2C2aC1tCəy(3aC2C2aC1נוצרות צורות היסוד  3Cבגזרת . )təʾ(-קידומת ה הוא 3

4aC3C2aC1)tCəʾ(, 4aC3C2aC1tCəy ,3aC2Cā1)tCəʾ(, 3aC2Cā1tCəy 5, הזהות לאלו של משקלים 

 , דקה15 'אינט'מקבלים טיפול רפואי' ) akkamuḥtə-b 520:לעיל( 4.2.3.6, 4.2.3.5פים )ראו סעי 6-ו

 yətʿāqab, (אינפ' י"ב'זכתה להצלחה' ) twaffaˀet, (אינפ' כ"ג; [ד"ר נסים חאצבאני]דברי  58:51

'קובעים  C2C: addadḥtə-b=3גזרת  (.אינפ' י"ב) 522'יתנכלו לך' arkašḥtət (,אינפ' י"ב) 521'ייענש'

 :ʾ1Cגזרת  (,אינפ' ד''מתמלא' ) tʿabbaət, (אינפ' ה''תתפנה' ) y3C: aḍḍtfaətגזרת  (,אינפ' ו'אותו' )

ākalttəy '523.(אינפ' ט"ז; 2×אינפ' ט"ויאכל' )י  

  שרידי סביל פנימי 4.2.4.3

: אותדוגמ ,2×י"באינפ' )'נהרג'  teləˀ>a*qutil  524לשימוש בסביל הפנימי ההיסטורי )525 

ladū->buladyū526  ( 'אינפ' ג''שנולד, שיולדים אותו) ,ledə́>wa*wulid  ַ(,אינפ' י'ד' )'נול 

 

 .235, עמ' 1964ראו: קאוול   520

 3aC2āC1taCבלי"ד לבין משמעות צורת  )3aC2āC1)tCəדוגמה זו מציגה יפה את ההבדל בין משמעות צורת   521

)ומכאן: 'נענש'(, ואילו בערבית  3בערבית הספרותית: בלי"ד צורה זו מציינת )גם( את הסביל של משקל 

(, عقب)בשורש:  626, עמ' 1974', 'חזר ושב על עצמו', ראו: ווהר -הספרותית משמעות הצורה היא: 'בא בעקבות

  .ُعوِقبَ  היא َعاَقبَ ואילו צורת הסביל של 

ומשמעותה  ,מאזור החוף הסוריכצורת משנה  ْتركش( ניתנת ْْتَْرَحش)בערך:  471, עמ' I ,2012אצל עבד אלרחים   522

של הארמי  ו(. על מקור7450)ערך:  575(, עמ' 2פירוש  2225)ערך:  179, עמ' 2012ליחי לו לו'. ראו גם: א'התנכ

 .35, עמ' 1918ראו: פגאלי הפועל 

 tʾākal)המראה שהצורה  1הערה קיימות(, ובכלל זה  nʾakal, nʾaxad)המציין שגם  235, עמ' 1964קאוול ראו:   523

ועאני ; סטוואסר 28§ 35' , עמ25h§ 28, עמ' 1965קיימת, אך משמעותה היא 'להיאכל בקורוזיה'(; גרוצפלד 

 197, עמ' 1991נבו ; 76, עמ' 1983רטסו (; 65)דגם:  25, עמ' 2015(; קלימיוק to eat)בערך:  75, עמ' 1964

 (.647)ובכלל זה הערה  2ב16.1.1.6§

ו: לדיון מעמיק בצורות הסביל הפנימי בלהגים המודרניים וכפי שהם משתקפים בערבית היהודית הקלאסית רא  524

. 4§)בפרק 'על הקשיים לנצל את החומר הנאו־ערבי שבטקסטים ערביים־בינוניים'(  409-405, עמ' 2017בלאו 

 . 71-68, עמ' 1983ישראל: רטסו ארץ־-בערבית של סוריה

( שם to kill)בערך:  131, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 234, עמ' 1964; קאוול 82, עמ' 1953ראו: קנטינו והלבאוי   525

 . nˀatal-ו ˀətelמופיעות שתי צורות הסביל: 

'אני   awladʾמפקפק באמינות של צורה דומה,    1הערה    69, עמ'  1983רטסו    .69, עמ'  1953השוו: קנטינו והלבאוי    526

נולד', שמובאת ממאמרו של פאלווה. הדוגמה שלי דווקא מחזקת את ההכרה שמדובר בצורה אותנטית של סביל 

 להלן.  555ארץ־ישראל, וראו גם הערה -פנימי בלהגי סוריה
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tˀə>xlu*xuliqt ( ')(2×אינפ' ו'; אינפ' כ"ג'נולדתי )מילולית: נוצרתי, etˀləx ( 'אינפ' כ"ג'נולדה), 

kraməēf yḍ  1אשר    1פועלי משקל  צורת הסביל של   527.(אינפ' כ"בשזוכה לכבוד' )  ח'אורC  בהם הוא 

ת יהיה הדגם -בנטייתאך , 8תהיה לרוב במשקל  y3C=-ו שוטף עיצור מכתשי

a2taC1Cə>yā2taC1*yuC:528 saántət-mā b  ( 'אינפ' י''בל תישכח  ,)uġáltə-b  ( 'אינפ' 'הם מתבטלים

 (.אינפ' כ"ד; אינפ' ו'( )iˀltaə-*bש' )ולא'נפגָ  aˀáltə-b 529(,כ"ב

'שאינו ניתן  aḥánmə-mā b 530ת של הסביל מציינת גם את הפוטנציאל של עשיית הפעולה:-נטיית

 mā b-təntása (,אינפ' ח''את הכול ניתן להביא' ) kəllši b-ənžāb (,אינפ' י'למחיקה, בל יימחה' )

 (,אינפ' ו')'ניתנת להבנה'  b-tə́nfhem(, אינפ' י''שאי אפשר לשכוח אותה, בל תישכח' )

sebə́ḥnə-mū b ( 'אינפ' ו''שאינו יכול להיחשב ,)i-ʿākal mattə-b531mā   אינו יכול להיאכל על־ידי'

  .(אינפ' ט"ז)=איני מסוגלת לאכול את זה(' )

 

 163, עמ'  2009( ראו: נואמה  u*tukram  ,naīrabḍ*tuת סביל פנימי )כגלגול של צורו  rabiḍət-ו  kramətעל הצורות    527

הייחוד בדוגמה שהבאתי אני הוא שיש כאן שימוש חי בצורת . 182, עמ' 1937; נח'לה 79הערה  164, 76הערה 

 186, עמ' 1991השוו לחלק מהצורות הנ"ל: נבו הסביל, ולא שימוש בשבלונה לשונית כמענה לבקשה. 

 . 1א16.1.1.1§

. ההימנעות משימוש בתחילית 234, עמ'  1964על צורת סביל זו, שהיא נדירה למדיי בלהג של דמשק ראו: קאוול    528

-nəʾ  במקרים כאלה, והעדפת-t- ( במקומה מתיישבת עם יתר הדוגמאות שמביא קאוול שםalˀal>ntaˀna ,

rata>rtata ,nəsi>ntasa .) להבעת הסביל רק כאשר  8מציין שימוש במשקל  3.7.3.7§ 54, עמ' 1977אמברוס

=n1Cמציין שהדבר קורה בעיקר כאשר  234, עמ' 1964קאוול , ו=n, r1C אך הדוגמאות ,ltabas  שהבאתי לעיל

, עמ' 1983. לפירוט בנושא זה ראו: רטסו l1C=מראה שהכלל חל גם על שורשים שבהם  aġlta-( וו4.2.3.8)סעיף 

, 1964קאוול . לפי 42§ 144, עמ' 2009בלכ"ד ראו: לנטין  8, 7במשקלים  y3Cהסביל של שורשי  . על צורות62-65

 ntalaəy-'נפָגש' ו a- :ltaˀaəyעם סיומת  8ת במשקל -ניטים בנטיית y3Cשני פעלים בלבד מגזרת  97עמ' 

; 2 3.7.4.4§ 57, עמ' 1977ס 'נפגש' ראו: אמברו ltaˀa 'נשָּכח'. לגבי yəntasa'מתמלא', ומוזר שאינו מציין את 

)בדמשק  207, מפה I, 2000(; בהנשטדט 43, 42)דגמים  18-17, עמ' 2015; קלימיוק 36g§ 39, עמ' 1965גרוצפלד 

yəltáˀa באזורים אחרים ,yəltə́ˀi/yəltaˀi נוצר בידול שם, . לדברי לנטין, 83, עמ' 1953(; קנטינו והלבאוי

 (, ואילוil se rencontre, se trouve, est disponibleיש משמעות סבילה )'נפגש, זמין'  yəltaˀa-במשמעות: ל

)ובעיקר  2.13.13.5§, 2019קליינברגר -השוו: בהנשטדט וגבע (.il rencontreמשמעות פעילה )'פוגש',  yəltə́ˀi-ל

 בסוף הסעיף(.

 .aġa~ltaġnla(: to cancel)בערך:  34, עמ' 1964סטוואסר ועאני   529

; 2 'פס 2.2.6§, 2011; לנטין 184, עמ' 1937; נח'לה 334-335, עמ' 2000; ברוסטאד 136, עמ' 2004ראו: הולס   530

'העיר נראית )=ניתן לראותה('. בקורפוס מצאתי  … l-balad b-tənšāf: 3דוגמה  236, עמ' 1964והשוו: קאוול 

  )אינפ' כ"ב(.'לא הצלחתי ללבוש אותו'  mā ltabas maʿ-iס המביעה את האפשרות: -גם דוגמה לנטיית

'הוא לא נלבש על־ידי )=לא הצלחתי ללבוש   i-ʿltabas ma āmראו בדוגמה    agent-לציון ה  ʿma-על שימוש דומה ב  531

 .אותו(' לעיל
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 532רפלקסיביות והדדיות 4.2.5

 רפלקסיביות  4.2.5.1

א"י, על -חזרת הפעולה אל עושה הפעולה, מובעת בלי"ד, כנהוג במרחב הסורי רפלקסיביות, דהיינו

: lāḥ-ידי המילית   533עם כינוי חבור, בהתאם לגוף של עושה הפעולה, מיד לאחר הפועל

ḥammalt ḥāl-i ( 'אינפ' כ"ח'לקחתי את עצמי ,)mā tʿarref ḥāl-ak ( 'אינפ' 'שלא תגלה את עצמך

'העמיד את עצמו  mraššeḥ ḥāl-o (,אינפ' כ"ד'בוכה ומכה את עצמו' ) yəbki w-yuˀtol ḥāl-o (,י"ב

'כשאנו מעמידים פנים )=עושים את עצמנו(  ʿāml-īn ḥāl-na mū samʿān-īn(, אינפ' א'כמועמד' )

  .(אינפ' ו''מכינים את עצמם, מתכוננים' ) b-ižahhzu ḥāl-on (,אינפ' י"בשאיננו שומעים' )

 הדדיות 4.2.5.2

 ההדדיות בלי"ד מובעת בשני אופנים, הקיימים גם בלכ"ד: דרך סינתטית ודרך אנליטית.

 הבעת הדדיות באמצעות משקל פועלי א 4.2.5.2

אך גם באמצעות פעלים  6,534בדרך הסינתטית מובעת ההדדיות בעיקר באמצעות פעלים ממשקל 

 :6משקל    :לפעמים נוספת מילת יחס מתאימה להבהרת המושא של הפעולה ההדדית 3.535ממשקל  

hon-yā-wəātal ˀtən ( 'אינפ' י"ב'אנו נלחמים איתם), hon-yā-nnen wəh ātaluˀt  הם התקוטטו'

'התנשקנו  tbāwasna w-tʿānaˀna(, אינפ' י''אנו פוגשים זה את זה' ) nətʾābal(, אינפ' י"באיתם' )

'מתאים את עצמו לכל האנשים )כלומר: הוא  yətmāša maʿ kəll ən-nās (,אינפ' כ"בוהתחבקנו' )

: 3משקל (, אינפ' ג''רבים זה עם זה' ) b-ətxānaˀu(, אינפ' כ"בוכל האנשים מתואמים זה עם זה(' )

on-bə́ārḥnə-lli mədōl hmū   ( 'אינפ' כ"ב'לא באלה אנו נלחמים)  ,šōfēr-i šḍtˀāmšān    כדי שתבוא'

 . (אינפ' כ"בלמשפט נגד הנהג )כלומר: תביא את טיעונך נגדו וגם הוא יביא את טיעוניו נגדך(' )

 

 . 2017ראו: אלרבאעה  לסקירה מלאה של נושא זה בערבית הספרותית  532

, עמ' 2008; לנטין lo, nafsoāḥ(: himself)בערך:  116, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 468-469, עמ' 1964קאוול   533

להבעת הרפלקסיביות אינו נפוץ, ואותר בהקשר הסמנטי של הישמרות ודאגה:  -nafs. השימוש במילית 2§ 102

b-əḥfaẓ nafs-o  ( 'אינפ' י"ב'שומר על עצמו)  .ləḥna masʾūl-īn ʿan nafs-na  15  ''אנו אחראים על עצמנו' )אינט ,

 ספרותי. 'שים את עצמך' הוא מבנה ḥəṭṭ nafs-ak]דברי הרב חמרה[(. לדברי אינפ' ו' המבנה  59:37דקה 

הסתייגותו מן הסוף, וכן  2פס'  2011 סקרמר; 25f§ 28, עמ' 1965; גרוצפלד 248, עמ' 1964קאוול  :ראועל כך   534

 . 125-120, עמ' 2008. לדיון תיאורטי ודוגמאות מן העברית ומשפות אחרות ראו: סילוני פסקה אחרונה שם,

. משמעותם ההדדית נובעת מכך ששני e VerbsParticipativ 246, עמ' 1964אלו מוגדרים אצל קאוול   535

 הארגומנטים הקשורים לפועל יכולים להיות פעילים. 
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 בתוספת כינוי חבור )ראו להלן( להדגשת ההדדיות: baʿḍ המיליתגם לפועל  מצטרפתים לפעמ

w-šlōn nətʿāmal kənna maʿ l- maʿ baʿḍ-na '(, אינפ' י'זה לזה' )כיצד היינו מתייחסים ו

on-ḍbaʿ ʿatalu mattˀəy536 '(אינפ' ט')אלה עם אלה'  יםתקוטטמ.  

  baʿḍהבעת הדדיות באמצעות  ב 4.2.5.2

 ḍbaʿ.537באמצעות המילה  אהדרך האנליטית להבעת ההדדיות בפעלים ובמילות היחס בלי"ד הי

 na-ḍubb baʿəḥn-m538(, אינפ' ו''רואים אלה את אלה' ) on-ḍyšūfu baʿ: כמושא ישירהדדיות 

  .(אינפ' כ"ד'אנו אוהבים זה את זה' )

 (,אינפ' ו''משוחחים זה עם זה' ) ʿam b-yəḥku maʿ baʿḍ-on: כמושא עקיףהדדיות 

ṣāret l-muqāwame bēnāt baʿḍ-on ' (,אינפ' י"בבינם לבין עצמם' )פרצה ההתנגדות 

kānet kəll-on ʾəddām baʿḍ-on ' (, אינפ' ג'זה מול זה' )היו כולםyəžu l-ʿālam ʿand baʿḍ-on 

  (.אינפ' ד''האנשים באים זה אל זה' )

 tāni-təābel ˀed mḥwā 539'האחד ... האחר':  tāni-ed … tḥāwעות  צההדדיות באמ  תלפעמים מובע

(, אינפ' ד''קרובים זה לזה' ) niāt-t-aʿed ḥāw -HBIdāḥn eī-bīarˀ(, אינפ' י"ב'אחד מול האחר' )

wāḥde b-tətˀattal maʿ t-tāni ( 'אינפ' ד''מישהי מתקוטטת עם מישהו אחר,)  ובמקרים אחרים

ref ʿən-b(, אינפ' י"ב'להשליך זה את זה' ) ḍbaʿ-a l-ḍbaʿ ṭṭtzu 540פעמיים: ḍbaʿחוזרת המילה 

baʿəḍ-na l-baʿḍ ( 'אינפ' י"ב'אנו מכירים זה את זה ,)bēn baʿḍ-on l-baʿḍ ( 'אינפ' ו''בין זה לזה.) 

 

tˀattal maʿ ət-de bḥāwהנתון במבנה של הדדיות. ראו שימוש בפועל זה גם בדוגמה  5שימו לב לפועל במשקל   536

t-tāni .מישהי מתקוטטת עם מישהו אחר' )אינפ' ד'(, המובאת להלן' 

  ḍbaʿ-l(, ושם התוספת של each other)בערך:  165, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 81, עמ' 1953והלבאוי קנטינו   537

, וכן baʿḍמציין שבדרך כלל נוסף כינוי חבור אחרי  2.2.1.5§, 2011למבנה ההדדיות היא אופציונלית; לנטין 

בלבד הן בערבית   baʿḍודומיו לכדי    baʿḍ+hum … l-baʿḍ. על התפתחות המבנה הקלאסי  baʿḍשאין חוזרים על  

)בפרק  143, עמ' 2017והדיון סביבן; בלאו  7, 6דוגמאות  2011הספרותית המודרנית הן בלהגים ראו: קרמרס 

 . 5.2§'על כיוונים ומגמות חדשים בתחביר הערבית הספרותית החדשה'( 

 א. 3.2.1.4ראו סעיף  בנסיבות כאלה uə<על   538

מבנה זה אינו מתואר בספרות  והדיון סביבה. 8דוגמה  2011: קרמרס על דרך דומה בלהג העיראקי ראו  539

بعد ما بلشو ينسحبو : 84, אך מצאתי דוגמאות לשימוש בו באינטרנט )המרשתת(: אינט' המקצועית לגבי לכ"ד
  احنا حنوقف فوقيك واحد فوق التاين : 85בזה אחר זה'; אינט'  'לאחר שהחלו האורחים לעזוב الضيوف واحد ورا التاين

 'אנו נעמוד עליך זה מעל זה'.

 .לעיל 537ראו הערה   540
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 541שלילת הפועל 4.2.6

 שלילה רגילה 4.2.6.1

אינפ' 'לא קרה' ) ām:542 rāṣ āmת, נשלל באמצעות המילית -ס ונטיית-בשתי נטיותיו, נטייתהפועל 

ו מופיעה גם לפני הקידומות המשמשות לפני (. מילית זאינפ' כ"ד'איננו שונאים' )  mā nəkrah(,  כ"ב

'איננו פוחדים'  fānxə-m ām(, אינפ' כ"ח'איני יודעת' ) refʿa-mā b(: 4.2.8)ראו סעיף  ת-נטיית

 mā ʿam b-idīr(, אינפ' י"ב'אני לא אנקוב בשמות' ) mā laḥ ʾasammi ʾasāmi(, 3×אינפ' כ"ד)

o-bāl ( 'אינפ' א''אינו שם לב ,)ləakʾ-lə ˀmroəd yāʿ ām ( ')אינפ' 'האוכל כבר לא היה עובר )בוושט

  543(.כ"ח

 שלילה רצופה 4.2.6.2

, אך lāהיא  כאשר יש שלילה רצופה של כמה ביטויים, מילת השלילה לפני כל הרכיבים הנשללים

 ām.544לפני הרכיב הנשלל הראשון יכולה לבוא גם מילת השלילה 

 lā … w-lāשלילת א  4.2.6.2

'לא ראיתי את  āl-… w āl: anaʾada ḥft əlā š-xtār wəm-ləft əlā šשלילת להלן דוגמאות ל

'אינו מתכופף ואינו נשבר'   lā b-əntána wá-la b-ənkə́ser  (,אינפ' כ"בהמוח'תאר ולא ראיתי איש' )

ūl ˀlā hāda y 545. לפעמים אחרי מילות השלילה מופיעים רכיבים שמניים:(54:06, דקה 1)אינט' 

"ʾənte yahūdi" w-lā ləḥna nˀə́l-l-o "ʾənte falaṣṭīni, lāžeʾ"  גם ההוא לא היה אומר "אתה'

 lā l-fāra ṭāhra w-lā(, אינפ' ו') יהודי" וגם אנחנו לא היינו אומרים לו "אתה פלסטיני, פליט"'

daʿaw-āt-ha(!) məstažābe ( ')(אינפ' י"ט'העכבר אינו טהור, ואף תפילותיו אינן נענות )פתגם. 

 

 .4.3.7סעיף זה מתייחס למורפולוגיה של שלילת הפועל. לתיאור אופני שלילת השם ראו להלן, סעיף   541

 .99§ 99, עמ' 1965; גרוצפלד 383, עמ' 1964; קאוול 4.4.3§ 83, עמ' 1977אמברוס   542

'אינם   š-rūəḥḍəmā y, שהופיעה בפי דובר אחד בלבד, נראית כהשפעת להג זר:  š-… āmשלילת פועל באמצעות    543

'לא נהגנו להשליך אותם' )אינפ' ב'(. דובר זה עבד שנים רבות  on-bbə́nkəš -nnāəmā kמשתתפים' )אינפ' ב'(, 

לבין הדגם  mā …-šעם פלסטינים בשוק הכרמל. יחד עם זאת יש לזכור שהאיזוגלוסה בין תחום שלילה בדגם 

; 225, מפה I, 2000; בהנשטדט XLIמפה , 1915הדמשקאי הרגיל עברה סמוך מאוד לדמשק, ראו: ברגשטרסר 

, 383, עמ'  1964בין להגי קלמון(. לפי קאוול    mā-…š)בנוגע להימצאות שלילה בדגם    8  'פס  3.2§,  2011בהנשטדט  

לפני  lamרגיל בארץ־ישראל, בדרום לבנון ובמרכזה. בפי יהודי אסכנדרון קיימת מילית השלילה  mā-…-šדגם 

 .12-11, עמ' 2007, ראו: ארנולד ת לציון שלילה תקיפה-נטיית

ומשמעותו  āl-… w āl. על מבנה השלילה הקטגורית 99f§ 100, עמ' 1965; גרוצפלד 390, עמ' 1964קאוול   544

 .312-309, עמ' 2000התחבירית בערבית הסורית ובלהגים אחרים ראו: ברוסטאד 

 .390, עמ' 1964; קאוול 1ובכלל זה הערה  99f§ 100, עמ' 1965ראו: גרוצפלד   545
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 mā … w-lāשלילת  ב 4.2.6.2

'לא היה )אוכל( כשר ולא  āl-… w ām :-lā kān fī-w HBmā kān fī kāšērשלילת להלן דוגמאות ל

'הוא כבר לא יכיר אותך, ואתה לא תכיר אותו'   mā baˀa yəʿrf-ak w-lā b-təʿrf-o(;  אינפ' ב'' )-היה

ולא הייתה היד הקשה'   תמח'אברא'לא היו    ddeə́š-ləla kān fī -mā kān fī muxābarāt w(,  אינפ' ח')

 .(אינפ' י"ב)

 שלילת הציווי 4.2.6.3

 (,אינפ' י"ב'אל תגזימי!' ) II:546  arrfiṭt ālס של גוף -לפני נטיית ālהציווי נשלל באמצעות 

dīn-nsu dəlā t547 ( '!אינפ' י''אל תשכחו את הדת  ,)o-akyḥala ʿlā tāxod 548  '!אל תסמוך על דבריו'

(. שימוש זה רווח אינפ' כ"ח'אל תגידו לי להתאזר בסבלנות' )  lā tˀəlū-l-i ṭawwli bāl-ek(,  אינפ' ו')

'אל תרגיל אדם לחיות על חשבונך )מילולית:   lā tʿawwed šaḥḥād ʿala bāb bēt-akגם בפתגמים:  

 l-bīr əlli b-təšrab mənn-o ṃayy lā tzətt(,  אינפ' ח'אל תרגיל את הקבצן ]לבוא[ אל דלת ביתך[' )

ažarḥ ī́f 549(.אינפ' ח'אל תזרוק בה אבן )פתגם(' ) –ממנה מים  'באר ששתית  

אינפ' 'אל תדברי הרבה!' ) ām:550 ki ktīrḥəmā tהציווי באמצעות דוגמאות מעטות לשלילת יש גם 

  (. אינפ' ה''אל תשאל אותו!' ) mā təsʾal-o(, אינפ' כ"ח'אל תגיד לי!' ) mā tˀə́l-l-i(, כ"ח

 

; פישר 99e§ 100, עמ' 1965; גרוצפלד 4.4.3.3§ 83, עמ' 1977; אמברוס 389, 359, 345, עמ' 1964ראו: קאוול   546

 . 47, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 2.4.4§ 152-151, עמ' 2009; נואמה 5.3.6§ 68, עמ' 2001ויסטרו 

. אך ראו āmהיא גרסה מתוקנת של הגרסה עם  āl, ולכן נראה שהצורה עם dīn-su dnəmā tמיד לפני כן אמר   547

 להלן. 550, 548על כך בהמשך סעיף זה, ובכלל זה הערות 

 )אינפ' ו'(.  o-akyḥala ʿmā tāxodאולם זמן קצר לאחר מכן אומר   548

, פתגם שמשמעותו המילולית היא o-ˀḥīr lāṣaˀ-lla ləʾawīl rāged ṭ-ṭəi ˀˀlā tlaמקרה שונה במעט יש בפתגם   549

, lā'לעולם אינך מוצא )אדם( גבוה רץ אלא אם כן הנמוך בעקבותיו' )אינפ' ח'(. על אף השימוש במילת השלילה 

נובעת, כנראה, משימוש לא  lāבפתגם זה כפועל אינדיקטיבי, ושלילתו באמצעות  לנראה שיש להבין את הפועַ 

 להגי במילת השלילה הזאת.

, 2000; ברוסטאד ālברחבי סוריה במקום, או לצד,  ām-על שימוש כזה ב 389, עמ' 1964ראו הערתו של קאוול   550

)בהתייחס  295בציווי שלילי בסוריה היא גיאוגרפית. שם, עמ'  lāלבין  mā, משערת שההבחנה בין 294עמ' 

לערבית של מרוקו( מועלית סברה שההבחנה בין שתי מילות שלילה אלה היא ברמת העוצמה של השלילה )כתלוי 

 בנמען(.
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 מקרי שלילה נוספים 4.2.6.4

 איחול שלילי א 4.2.6.4

')הלוואי שהאל( לא  xēr-l ī́waržəlā y 551משמעותה איחול שלילי: IIIס גוף -לפני נטיית ālבהופיע 

 (.אינפ' ח'')הלוואי( שהאל לא יצליח את דרכם' ) on-ywafˀ552 āa lḷḷáʾ, (אינפ' ו'ראנו בטוב' )יַ 

 פועל(-)מעיןלפני  mūמילת השלילה  ב 4.2.6.4

לפני פוַעל אינה שוללת את הפועל בפני עצמו, אלא את הסיטואציה כולה, ולרוב  mūמילת השלילה 

(, אינפ' ט''וכי לא הלכתם אליו?' ) o-andʿ-tu laḥəmū r? 553ניתן לפרשּה כפתיחה לשאלה רטורית:

?flān HBkon šammōs-mū ʿand ( '?אינפ' ו''וכי פלוני אינו השמש שלכם.)  

 הגָזרות 4.2.7

 w1Cגזרת  4.2.7.1

 1במשקל  א 4.2.7.1

'הגיעו'  luṣəwעל דרך נטיית השלמים:  w1Cס ובצורת הבינוני נוטים פועלי -בנטיית 1במשקל 

. (אינפ' י"בדעים' )'מּו īn-yʿwā (;אינפ' ט''ילדתי' ) tədə́wl554 (,אינפ' י''נולד' ) ledə́w(, 2×אינפ' ו')

(, )אינפ' י"ב'נמצאת'  mawžūde בתחילת המילה: -aw-בצורות הבינוני הפעול נשמר הדיפתונג 

mawžūd-īn ('אינפ' ו ,)mawlūde ( 'אינפ' ו''שנולדה .) 

  ladiūt: (3aC2Cūy)דגם  ת"נ( תנועה ארוכה אחרי 1: נטייה ת מוצאים אנו שתי דרכי-בנטיית

'אנו מגיעים'  alṣūn (,אינפ' ג'יחיד(' ) III'נוָלד )גוף  ladū-b(, 3×אינפ' כ"ה; אינפ' ט"ז) 555'תלדי'

ni-aʿūž-b556i ʿ(,  אינפ' כ"א;  אינפ' ב') am -ṣāṛ  ( 'אינפ' ח''כואב לי הראש  ,)ni-də́ʿūt-b   אתה מבטיח'

 

 . 389, עמ' 1964קאוול   551

 .3.1.4.1במקרים דומים ראו סעיף  on-on>ywafˀ-ywaffˀעל   552

 (. 304)ובפרט עמ'  303-306, עמ' 2000; ברוסטאד 2.2.3.3§, 2011 ראו גם: לנטין  553

 . bi-מילת היחס המוצרכת:   554

קיימת  ladūt)גם: אינפ' כ"ג(, ואילו  bžīt: בדמשק משתמשים להוראה זו בפועל 184, מפה I, 2000בהנשטדט   555

; סטוואסר ועאני tilad-ו  tilid  . סמוך לדמשק קיימות גם הצורותבכמה יישובים ממערב לדמשק וגם במרחב חלּב

. על היווצרות צורה זו, ועל כך שהיא מאפיינת את דיבורם של yəlad, yūlad(: to be born)בערך:  26, עמ' 1964

. יש לשים לב שלפי דוגמה זו והבאה אחריה הצורה 325, עמ' 1958הנוצרים והצעירים בירושלים ראו: גרבל 

tūlad פועל 'אמצע הדרך'  ≠' )פועל אקטיבי( היא דו משמעית: 'היא יולדת( 'היא נולדת'mediopassive לפי .)

(, וראו: אליחי b-yəlad~b-yūlad)אולי משום שהדגים את  'He is born'המשמעות היא  187, עמ' 1964קאוול 

 (.8020)ערך:  619(, עמ' 8122)ערך:  628, עמ' 2012

 .  aʿūž-aʿ>bžwə-*b: 21, עמ'  1937שלהלן. נח'לה    2'כואבת לי', על פי דרך    ni-aʿžət:  85§  87, עמ'  1965גרוצפלד    556
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'היא  alṣət(, אינפ' א''היא מכילה' ) ʿsaət: (3aC2Cəy)דגם  לחלוטין 1C( העלמת 2 (,אינפ' א'לי' )

לשתי אלה  (.אינפ' ג''אנו מגיעים' ) m-nə́ṣal(, אינפ' א')'הם מגיעים'  yəṣalu(, אינפ' א')מגיעה' 

, (אינפ' כ"ב'יגיע' ) alṣwəy: (3aC2wCəy)דגם  ת"נמצטרפת דרך שלישית, המציגה דיפתונג אחרי 

yəwladu ( 'אינפ' כ"ה'יולדים). האלה מוכרות בלכ"ד, אם כי הדרך השלישית אינה  שלוש הדרכים

  557נפוצה.

 

היא הנפוצה  -ū-, ולפיו צורת 41§ 143-144, עמ' 2009על דגמים אלה בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין   557

)אשר   188-187  ,75-74, עמ'  1964; קאוול  byəṣal-ו  byūṣalמביא את הצורות    4  'פס  2.2.6.4§,  2011ביותר; לנטין  

בלבד;  b-yūžed: 29, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 29a§ 35, עמ' 1965אינו מזכיר את הדרך השלישית(; גרוצפלד 

yūṣal<(yəwṣal )מוסיף גם את    3.8.3.2§  60בלבד, אך בעמ'    wṣal~(yə)ṣal(yə):  3.7.4.2§  55, עמ'  1977אמברוס  

הן צורות פלאחיות; פישר ויסטרו  biṣal~baṣēl, ואילו byūṣal(: ankommen)בערך:  17, עמ' 1957וכו'; באוור 

'אתה b-tūʿə́d-ni -'כואב לי' ו b-ūžaʿ-ni. הדוגמאות 188, מפה I, 2000; בהנשטדט 10.2.3.2§ 177, עמ' 2001

על כך שלפני משלים מושא ישיר תופיע בעיקר   41§  143, עמ'  2009מבטיח לי' אינן תואמות את אמירתו של לנטין  

את אמירתו 'כואב לי הראש' שהבאתי לעיל  ṛāṣ-i ʿam b-ūžaʿ-niתואמת הדוגמה לעומת זאת  הצורה הקצרה.

היא המוצגת עלי ידי ברתלמי, ראו דרך זו, עם הארכת התנועה של ת"נ,  תועדף הצורה הארוכה. ʿamשאחרי 

'מגיע' )שם,  yūṣel(, وصف, בשורש: 896'מתאר' )עמ'  yūṣef(, ولد, בשורש: 907'יולדת' )עמ'  tūladלמשל, 

 aתנועת ) a, בעוד שבדוגמאותיי התנועה היא e היא 2Cתנועת  שבפועל אחרון זה(. יש לשים לב وصلבשורש: 

, 1953[; קנטינו והלבאוי to arriveבערך: ] 12, עמ' 1964ועאני סטוואסר  ראו: elṣəwת בפועל -של נטיית 2C-ב

ת בגזרה זו[ ועוד(. -]וראו הערתו שם על תנועת נטיית  187, עמ'  1964; קאוול  29a§  35, עמ'  1965; גרוצפלד  98עמ'  

, 7)דגמים    6, עמ'  2015(: הדברים עולים בקנה אחד עם מה שמופיע אצל קלימיוק  3aC2Cə́y)  הדרך השנייהלגבי  

 59, עמ' 2001. על הצורות "המקוצרות" הללו בלהגים הערביים ראו: פישר ויסטרו 570, עמ' 1954(; פרגוסון 8

תצורה  ,eubildungN)מכנה אותה  29§ 35, עמ' 1965גרוצפלד (: 3aC2wCə́y) הדרך השלישית. לגבי 5.1.3§

; 137ב, עמ' 2004קליינברגר -( ראו: גבע-ū-בלהג של חיפה )עם חדשה(. דרך זו דומה לדרך הנטייה של גזרה זו 

. אולם לוין אינו מביא דוגמאות לנטייה על פי שתי הדרכים 132עמ'  1995בלהג של ירושלים, ראו: לוין 

( 3aC2Cūyעם תנועה ארוכה ) –שתי דרכים  מביא לרוב 2012(. לעומתו אליחי 3aC2Cəy-ו 3aC2Cūyהראשונות )

, lad/yewladūy(: ledíw)בערך:  628, עמ' ʿağyew/ʿaūğy(: ʿeğíw)בערך:  627(: עמ' 3aC2wCəyועם דיפתונג )

 627עם דיפתונג: עמ'  –מביא אליחי צורה אחת  w1C+y3C. בשורשי alṣwəal/yṣūy(: elṣíw)בערך  629עמ' 

כליל,   1C. רק בפועל אחד מביא הוא את הצורה שבה נעלמת  aṭwəy(:  iṭíw)בערך    629, עמ'  aʿyew(:  iʿíw)בערך:  

(. גם בפי על פועל זה  74, עמ'  1964, בניגוד למה שכתב קאוול  wratəy)לצד:    ratíy(:  treíret, wíw)בערך:    629עמ'  

מאוחרת יותר(,   3aC2Cūyד )שם מגדיר את צורת  8§  93, עמ'  1991נבו   ראו:  ,ות אלהיהודי חלּב קיימות שלוש צור

 , 2019קליינברגר -על המצב בלהגי הגליל ראו: בהנשטדט וגבע ב.16.2.1.4.4§ 222ג, 16.1.1.1§ 189

 , לפיהן הצורה הקצרה מאפיינת במיוחד את הגליל המזרחי. 141-136ומפות  2.13.8.7-2.13.8.1§§
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אולם באחת הצורות, המנסה  (.אינפ' ו''שקול אותו!' )  o-nə́wz558 ע"ד השלמים צורת הציווי

 *1C :qēq)>stw√iq (tלהידמות להגייה הספרותית, אנו מוצאים רק הארכה של התנועה אך ללא 

מילים קצרות  להרחיב תוצאה של הנטייה(. זאת, ככל הנראה, אינפ' א', wsēq*'בטח!' )במקום 

 (.3.3.2)ראו סעיף 

 במשקלים האחרים ב 4.2.7.1

אינפ' 'מוליך אותנו' )  3C  :na-lə́ṣṣywaעל דרך נטיית    w1Cנוטים פועלי גזרת    6-ו  5,  3,  2במשקלים  

,א'אינפ' 'אנו עומדים' ) efˀˀnwa(, ו' )559  ni-ūʿywad560fātu  ( 'אינפ' י"ב'נכנסו להיפרד ממני ,)

nwāzen  ( 'אינפ' י''אנו שוקלים זה כנגד זה  ,)twaffa  ( 'אינפ' א''נפטר  .)  1מידמה    8במשקלC   הידמות

-wfq>b√*(, אינפ' ו''והאשימו אותם' ) whm>w-ttahamū-won√*של המשקל:  t-מוחלטת ל

uˀfə́ttəy  ( 'אינפ' ו''הם מסכמים)  ,kelə́wkl>tt√*561 ( '!אינפ' ו';  אינפ' י"ג'סמוך)  .  נשמר  10במשקל

 (. אינפ' כ"ה'השתלטו' ) 1C :stawluəʾלבין  )staəʾ(-הדיפתונג שנוצר בין 

 w/y2Cגזרת  4.2.7.2

 1במשקל  א 4.2.7.2

'סערו'  uāžḍ562(, אינפ' א''היה' ) 3Cā1C :nākדגם  IIIבצורות של גוף  1ס במשקל -בצורות נטיית

במקום  ə(. ביתר הגופים מופיעה אינפ' י"ב)'החלה'  ṣāret(, אינפ' י"ב)'עפה'  ṭāret(, אינפ' י"ב)

 

, 2012, וראו: עבד אלרחים *√<zyn√wzn'שקול אותם!', ככל הנראה  on-nīzהאינפורמנט נותן גם את הצורה   558

II 'על  .318בעמ'  638והערה  3ה16.1.1.1§ 190, עמ' 1991. כך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו وزنَ : زانَي: 1071, עמ

  .)בפרק 'חילופי שורשים בערבית היהודית של ימי הביניים'(  ואילך  458, עמ'  2017תהליך זה בערבית ראו: בלאו  

ג. על צורה זו בלהגי הגליל ראו: 4.2.2.1ההיסטורי ראו סעיף  1תמורת משקל  2על שימוש בצורת משקל   559

 , שם. 2019קליינברגר -בהנשטדט וגבע

 .3.1.4.1במקרים דומים ראו סעיף  -dʿ->-ddʿ-על   560

אם זוהי צורה  *√<tkl√wkl. לפיכך, יש בפנינו ntakaləʾהדובר השני ציין שהצורה הנפוצה יותר של הפועל היא   561

 ntakaləʾלא הצלחתי לאתר את הצורה (. 8אם זוהי צורה של משקל  √*<nkl√wkl)או שלפנינו  7של משקל 

)גם אין  -nאינו מביא אותה ברשימת השורשים שניטים עם קידומת  62, עמ' 1983וגם רטסו השונים,  במילונים

ניתן לאתר שימוש בה בטקסטים הכתובים בלהג הסורי, למשל:  (. לעומת זאת76בעמ'  wkl√-הוא מתייחס ל

'אנו רוצים לסמוך   بدان ننتكل ع اوتنا(;  86'התרגלתי לסמוך על בעלי בכל דבר' )אינט'    تعودت انتكل ع زوجي بكل شي

 'אשמה', tuntuhma :√whm>√thmמוכרים בערבית:  t1w>√C1*√C(. מעתק 87על כוחנו' )אינט' 

atuğāh :√wğh>√tğh  1896; רייט  241-243, עמ'  2011בקר  -, ראו: תירוש' ועוד-, כלפי-'לעבר  ,I  'ושם גם   81, עמ(

 (.'להיסמך' تكلלשורש אזכור 

)מופיעה בקורפוס מפי   eōžḍ. לדבריו הצורה  7§  123, עמ'  2009זו בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין    על צורה  562

אינפ' כ"ה( היא "הדיאלקטית ביותר", ומשמשת אצל רוב מסרניו, אם כי בעיר העתיקה יש דומיננטיות מסוימת 
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'קמנו  ˀəmna rəḥna(, אינפ' ו''הפכנו להיות' ) ṣərna(, אינפ' כ"ד'ישנתי' ) nəmtהתנועה הארוכה: 

 (.אינפ' כ"ב'נכנסתם' ) fəttu(, אינפ' כ"ב; אינפ' י"ב'נכנסתי' ) fətt(, אינפ' ב'והלכנו' )

אינפ' 'אנו פוחדים' ) 3Cā1yC ,3Cī1yC ,3Cū1yC :563 nxāfə-mשלושה דגמים  1ת במשקל -בנטיית

 īšʿn-m 565(,אינפ' י"ט'היא מביאה אותם' ) on-žībd564(, אינפ' כ"ד'אתה יֵשן' ) tnāmə-b(, 3×כ"ד

 (.אינפ' י"ב'רותח' ) yfūr(, אינפ' כ"ד'אני הולך' ) b-arūḥ(, אינפ' ב''אנו חיים' )

'אמר  566on -l-alˀl+l+on>āˀמתקצרת תנועת הפועל בכל הנטיות: -l-לפני מילת היחס הקליטית 

'הם   na-l-lūəˀna>y+l+ūluˀy(,  אינפ' ו''לבדוק עבורנו' )  na-lə-fə́šf+l+na>yšūy(,  אינפ' כ"הלהם' )

 i-l-də́i>z+zīd+l(, אינפ' י''הוא מביא לו' ) na-lə-bə́ž-b+l+na>bžīy-*b (,אינפ' א'אומרים לנו' )

  .(אינפ' י"ב' )!'הוסף לי

  ב.4.2.1.2, ראו לעיל סעיף et>-t- יחידה IIIגוף סיומת גזרה זו ס של -נטייתבבכמה מקרים 

 567(,אינפ' א''מתארך' ) walṭəy(, אינפ' י"ב'התחזקה' ) 2C :wyetəˀבשורשים אחדים מתקיימת 

yəṭwi ( 'אינפ' כ"ב'הוא מקפל). 

'נכנסים'  fāyt-īn(, אינפ' י''מסתובב' ) dāyer(, אינפ' י"ב'סוערת' ) ḍāyže: 1בינוני פועל משקל 

  .(אינפ' י')

  האחרים משקליםב ב 4.2.7.2

  ב.4.2.2.1ראו לעיל, סעיף  ʾarāḥעל הפועל 

 

)בערכו(. כך גם בערבית הפלסטינית,   535, עמ'  1974, ראו: ווהר  ضجج. בערבית הספרותית השורש הוא  ḍažžeשל  

א את צורת הבינוני הפועל 4.2.7.2. וראו להלן בסעיף ḍažže(: 1373)בערך:  112, עמ' 2012ראו: אליחי 

√ḍwž>ḍāyže . 

 קיימות בפעלים עומדים.  -ā-ת עם -טוען שצורות נטיית 30a§ 36, עמ' 1965גרוצפלד   563

 . 3.1.5.1מקרים דומים ראו סעיף ב d-t<-על   564

יתם עסקים' līnna ndəkובמשקל זה נוצרה גם הצורה   565  (.אינפ' כ"א) EN*deal<'נהגנו לעשות א 

התקצרות כזו קורה גם בצורות . 2 'פס 2.1.4§, 2011; לנטין 90, עמ' 1961; פרגוסון 482, עמ' 1964ראו: קאוול   566

; 170, עמ' 2003' )אינפ' י"ב(, וראו: קיפרסקי 'מותר לָך l- :*masmūḥ+l+ak>masmə́ḥ-l-ak-שמניות לפני 

. דוגמה 569, עמ' 1954(; פרגוסון nut)הדוגמה בערך:  160, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 36f§ 42גרוצפלד, עמ' 

 -l-לפני  סופיותיש לשים לב שתנועות )למעלה(.  536עמ'  1964; קאוול 114, עמ' 1910דומה מאוד ראו: מטסון 

(, אינפ' י"ב'מתירים להם' ) yəsmaḥu+l+on>yəsmaḥū-l-onת, אלא מתארכות: ואינן מתקצר

šāri+l+na>šārī-l-na ( 'אינפ' כ"א'קונה לנו .) 

'היה ארוך דיו' )למשל: אינפ' י"ט, וראו: קאוול  lūṭy-lāṭ(. זאת לעומת 7890)ערך  608, עמ' 2012השוו: אליחי   567

 (.72, עמ' 1964
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אינפ' 'מעיר אותו' ) y2C<>w2C :ˀfy√>ˀfw√:568 o-ˀyfayyחילופי זוהו בכמה מקרים  2במשקל 

: √ʿwḍ√>ʿyḍ(, אינפ' ו''הרדים אותם' )  mny√nwm>√: on-mə́nayy569(, אינפ' כ"ב; י"ב

yəḍḍawwaʿ-ydə́ll-o    )(אינפ' י"ב)  הוא )המבוגר( מכוון אותו'  –'אם הוא )הילד( מאבד )את הריכוז ,

awwaʿḍ570 ( 'אינפ' ו'; אינפ' ל"א; אינפ' ל''איבד). 

: √<syy√swy אותר 3משקל ב  (,אינפ' ד''עושה בבית' ) tēb-lə-yi bāis-b  571'עשה'

HBrāšēyon k-īyān nsšām ( '4×אינפ' ב''כדי להכשיר אותם),HBnōdyəyi fānna nsək  היינו עורכים'

'לך  rūḥ sāyi hawiyye (,אינפ' ג''עושה בעיות' ) ʿam b-isāyi mašākel (,3×אינפ' י')טקס( פדיון' )

גם בצורות   swy>√syy√. שלא כמו בפי יהודי חלּב, אותר בקורפוס  (אינפ' כ"בלהנפיק תעודת זהות' )

'מה )אנחנו, המוסלמים( עשינו לכם?'  ?šū msāy-īn-l-kon nəḥna :3הבינוני הפועל של משקל 

 (.3×אינפ' ח''עושה' ) msāyi(, אינפ' כ"ו)

אינפ' 'שהם יבחרו' ) ā :xtāruəy היא 2Cובצורות הבינוני תנועת  IIIת של גוף -בנטיית 8משקל ב

'אובדי  muḥtār-īn(, אינפ' כ"ד'מתגעגע אליהם' ) məštaˀ-l-on(, אינפ' כ"ה'מתגעגע' ) məštāˀ(, י"ב

 

 132, עמ' 2012(; אליחי to wake)בערך:  258, עמ' 1964; סטוואסר ועאני 25b1§ 27, עמ' 1965כך גם גרוצפלד   568

בצורת   fwˀ√נוצר דרך הטיית    fyˀ√-. סביר לשער שהמעבר ל(فوق)בשורש    733, עמ'  1974(, ומנגד: ווהר  1642)ערך  

 'ער'. fāyeˀהבינוני הפועל 

 . 3.2.2.4במקרים דומים ראו סעיף  <ə́aעל   569

)בערך:  142, עמ' 1964. סטוואסר ועאני 16§ 127, עמ' 2009: לנטין על צורה זו בפסיפס הלשוני של דמשק ראו  570

to lose :)ḍayyaʿ~ḍawwaʿכינוי חבור הן בשם . על פי האינפורמנטית ניתן להביע את המושא של פועל זה הן ב

 לאובדן של ḍayyaʿלאובדן תחושה )איבוד הכרה או הרגשה(, ואילו  ḍawwaʿעצם. לפי אינפ' ו' מתייחס 

 מה מוחשי, כגון כסף. -דבר

 719, 718, 717ב, ובכלל זה הערות 16.2.1.4.6§ 225-226עמ' ד, 6§ 87עמ' , 1991וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   571

, עמ' 1964ועאני )סטוואסר  sāwa'עשה' אינו מתועד במילונים, בניגוד למקבילו הנפוץ  sāyaהפועל . 325בעמ' 

ונגזרותיו  sāwa(. 81, עמ' 1964; קאוול ]בערכו[ 1153, עמ' II, 2012[; עבד אלרחים 2פירוש  to do]בערך  69

במקומות השתמשו    syy√-, וגם הדוברים שהשתמשו באינפ' ט';  3×'א 'אינפקורפוס, לדוגמה:  הופיעו לא מעט ב

ת[; אינפ' ב' -ת[, אינפ' י' ]נטיית-נטיית] 21:08[, nsāyi-ומתקן ל nsāwi]הוגה  אינפ' י') swy√-דבריהם ב אחרים

י פועל בלבד מראה שהיא נוצרה ת ובינונ-בנטיית  syy√סביר לשער שהופעת    .ס[(-]נטיית  2×ס[; אינפ' כ"ב-]נטיית

 ת המסתיימת-ס או בנטיית-, בעוד שבנטייתyiāwi>nsā*nsשאחריה:  -iלתנועת  2Cכתוצאה מהידמות של 

, I, 2000)לדוגמה: אינפ' י'(. בהנשטדט  sāwa║sāwa, *ysāwu║ysāwu*לא היה מקום להידמות כזאת:  u-ב

, אינפ' י'(: 2)משקל  sawwa-גם שימוש בבפי המסרנים הופיע בלבד. יחד עם זאת,  ysāwiמביא את  367מפה 

)למשל: עבד אלרחים  לערבית המדוברת הסורית מופיעים במילונים sawwa-ו sāwa, . שני הפעליםאינפ' י"ב

2012  ,II  '( מסמן את  6208)ערך    479, עמ'  2012  (, אך אליחי]َسوَّى]הפועל    1252[, עמ'  ساوى]הפועל    1153, עמsā́wa 

 ( הוא מסמן כצורה ירושלמית.6212)ערך  sáwwaכצורה גלילית, ואילו את 
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אינפ' ; אינפ' ו''מוכתר, ראש השכונה' ) məxtār(, אינפ' ב''נינוחים' ) mərtāḥ-īn(, אינפ' י"טעצות' )

'הוקל  ə :tḥərtəʾ היא 2Cת, תנועת -. ביתר הגופים בנטיית(אינפ' כ"ב'בחר!' ) xtārǝʾ, (אינפ' כ"א; ז'

 .(אינפ' ה''בחרתי אותו' ) xtərt-o, (אינפ' כ"בלי' )

(, אינפ' י"ב'הרוויחו' )  ā:572 stafāduəʾ  היא  2Cתנועת    10משקל  ס ובצורת הבינוני הפעול של  -בנטיית

stažābeəm ( 'בנטיית2×אינפ' י"ט'נענית .)- 2ת תנועתC היא ī :stafīdə-b573  הוא מרוויח, מפיק'

  (.אינפ' י"ט' )!'ושב במנוחה ḥstrīə-w574(, אינפ' י"בתועלת' )

 

 .3Cעל־דרך  10במשקל  w/y2Cנוטים רוב שורשי  30c§ 37, עמ' 1965לפי גרוצפלד   572

, 2009(. לנטין  'א  'ס( )אינפ-, כנראה באנלוגיה לצורת נטייתduīstafəy)במקום    stafāduəyאך נמצאת גם הצורה    573

, עמ' 1977תשתלט בסופו של דבר. אמברוס    ī( קיימות, וצופה שהצורה עם  ā/īמציין ששתי הצורות )  45§  145עמ'  

סטוואסר ועאני  ;yestfīd(: فيد)בשורש:  628 'ברתלמי, עמ. ā~īת במשקל זה -מציין שבנטיית 1 3.7.4.3§ 56

 awworṭta-t-n haəd mīstfən-ye mānih-nə-a bḷḷānš( המביאים את הדוגמה:to benefit)בערך:    21, עמ'  1964

)!,  dfistəy-b:104, עמ' 1964קאוול  ;dī́d, yistfī́yistaf( 3065)ערך  243, עמ' 2012; אליחי īהיא  2Cובה תנועת 

(, והוא מעלה nəstafīd)בהערה:  30c§ 37, עמ' 1965גרוצפלד  (;b-yəstfīdככל הנראה טעות הדפסה, וצ"ל 

אך גם  yistafīd(: استفاد)בערך:  679, עמ' 1986בדוי והינדס אפשרות שיש כאן השפעת הערבית הספרותית; 

yistafād .מדגים את גזרת  (48)דגם  19עמ'  2015קלימיוק  במשלב נמוךw2C  באמצעות הפועל  10במשקל

ḥstrīəy-ḥstarā,  ואינו מתייחס לפועלstafād .2ת עם תנועת -נטייתC ā בפועל הזה נפוצה מאוד באינטרנט 

'כשם שאתה מפיק תועלת  مثل مانت عم تستفاد من دوراتنا اجملانية خلي أصدقائك يستفادوا كمان  , לדוגמה:)המרשתת(

')אני רושמת( פוסט   بس تعليق مشان نستفاد,  (20)אינט'    הפיק )מהם( תועלת'מקורסי החינם שלנו, תן גם לחבריך ל

ונם י'עדיף שנפיק תועלת מניס  من األفضل علينا أن نستفاد من خْبات أبناء وطننا(,  21)אינט'    בלבד, כדי שנפיק תועלת'

 878' נוטה כך, וראו: ברתלמי, עמ' -'ירא מפני stahāb(ʾə)ת של הפועל -גם נטיית. (22)אינט'  מולדתנו'של בני 

'עד אשר מצאתי תמונה  لالقيت اكرت صورة لضابط ابجليش خبلي الواحد يستهاب منها בדוגמאות להלן:( וهيب)בשורש: 

 كانت الدراسة أبايمنا جدية وكنا نستهاب مدرسينا ومعلماتنا , (23)אינט'  של קצין בצבא שגורמת לאנשים לירוא מפניה'

  yəst(a)fād(. בפי יהודי חלּב 24בימינו היו הלימודים רציניים, והיינו יראים מפני מלמדינו ומורותינו' )אינט' '

בעמ'  661ד,  והערה 16.1.1.10,  4א16.1.1.10§§ 202, עמ' 1991היא הצורה הסיסטמטית של פועל זה, ראו: נבו 

 يستفاد . על āהתנועה היא  10ל פועלי משקל ת ש-, בה הוא מביא דוגמאות מלהגים אחרים שבהם בנטיית320

  ()ב(. 2)2.3.1§ 231עמ' א, 2015ראו: מצא  בכתיבתם של יהודים מחלּב

יש לציין שהדוגמה  .4א16.1.1.10§ 202, עמ' 1991; נבו 104, עמ' 1964קאוול בצורה זו ראו:  ø>st-sta-על   574

'טיפול במקור הבעיה  ḥstrīə-o w-ddərīh s-o r-nnək m-ižī-lli bəbāb -ləהמובאת כאן היא חלק מפתגם נפוץ )

מביא לפתרונה על הצד הטוב ביותר ]מילולית: סגור את הדלת שממנה מגיעה אליך הרוח, וכך תשב במנוחה[(', 

 טבעית של הדובר.ולכן אפשר שאינה משקפת נאמנה את דרך הדיבור ה
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 y3Cגזרת  4.2.7.3

 1משקל  א 4.2.7.3

  i2Cə́1C.575-ו a2Cá1Cשני דגמי יסוד:  1 ס של משקל-בנטייתכמו בלכ"ד, גם בלי"ד יש 

 (,2×אינפ' י"ב'חלפה' )  etḍma576(, אינפ' י''נותר' ) a2Cá1C :aˀbaדוגמאות לפעלים מדגם 

wa-ġūla577 ( 'אינפ' ו''ביטלו אותה ,)na-ūṭaʿ ( 'אינפ' ב''נתנו לנו .) 

'הלכה'  šyetúm579 (,אינפ' י''נותר' ) fiúṣ578 (,אינפ' ח''בכה' ) i2Cə́1C :kiə́bדוגמאות לפעלים מדגם 

'התחנכתי, גדלתי'   rbīt(, אינפ' ח'' )אותו  'שכחתי  nsīt-o(,  אינפ' י"ב'התחזקה' ) ˀə́wyet(,  אינפ' י"ב)

 wʿīna(, אינפ' י"ב'נותרנו' ) ṣfīna (,אינפ' ט')'הלכנו'  mšīna (,אינפ' ט')' 'שכחתָ  nsīt(, אינפ' ו')

אינפ' 'הסכימו' ) yuḍə́r (,אינפ' כ"ב'נותרו' ) fyuə́ṣ580 ,(אינפ' י"ב'עמדנו על דעתנו, היינו מודעים' )

  .(2×אינפ' י"ב'ידעו' ) də́ryu (,אינפ' ב''נותרו ) bə́ˀyu(, ט"ז

רבים  IIIיחידה וגוף  II. בגוף i2C1Cəy-ו a2C1Cəyיש שני דגמי יסוד:  1ת של משקל -בנטיית

 מזדהים שני הדגמים.

 (.אינפ' א''אנו קוראים' ) raˀən581(, אינפ' י"ב'שווה' ) a2C1Cəy :swaə-bדוגמאות לפעלים מדגם 

 

, 68, עמ' 1964. ראו גם: קאוול 16-19פרדיגמות  9-10, עמ' 2015הנטייה תואמת את מה שמופיע אצל קילימיוק  575́

 .31a§ 38-37, עמ' 1965; גרוצפלד 194-193, 72, 70

, עמ' 1977; אמברוס 44§ 145, עמ' 2009יחידה בגזרה זו בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין  IIIעל צורת גוף   576

61 §3.8.3.4 3 . 

ההיסטורי  4שלהלן( מדגים את תופעת איבוד משקל  na-ūṭaʿ ,on-l-īnhəy ,ya-īfṭפועל זה )וכמוהו הדוגמאות   577

רבים בגזרה זו מוסיפה  IIIבגוף  u-סיומת ב. 4.2.2.1(. ראו סעיף ʾalġa>laġa*) 1בלהג, והפיכתו לצורת משקל 

רבים של   III. בנדבך מאוחר זה הזדהתה סיומת גוף  212, עמ'  1991נדבך מאוחר יותר לאלה המתוארים אצל נבו  

שבסיומת  *-<u-umת( הן עם תנועת -ס ובנטיית-רבים של יתר הגזרות )בנטיית IIIהן עם סיומת גוף  y3Cגזרת 

 רבים. IIגוף 

 א.3.2.1.4במצבים דומים ראו סעיף  *uə<על   578

 א.3.2.1.4במצבים דומים ראו סעיף  *uə<על   579

: בעלות מיקום שונהתנועות הגה מעבר בין  y-במישור הסינכרוני ייתכן שיש לראות ב  580

*ṣəfi+u>*ṣə́fiyu>ṣəfyu אם נכון הדבר, הרי שאת הצורה .ṣəfyet ממפגש ראשוני של  יהיה עדיף לשחזרi עם 

a  ולא ממפגש של(i  עםe:) *ṣəfi+at>*ṣə́fiyat>*ṣəfiyet>ṣəfyet.  

 ג. 4.2.7.3ראו להלן, סעיף  y3>Cʾ3*Cעוד על   581
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(, אינפ' כ"ה'נותנים לו' ) ū́ṭʿay-b582(, אינפ' כ"ה'בוכה' ) i2C1Cəy :bkiəyדוגמאות לפעלים מדגם 

išmən ( 'אינפ' ט''אנו הולכים ,)a-l-īʿdən583 ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' י"ט'אנו מייחלים לה ,)kuḥa-b584 

  .(אינפ' א''הם מייחלים' ) yədʿu(, אינפ' א''שיסיים עבורם' ) yənhī-l-on(, אינפ' י"ב'הם מדברים' )

; אינפ' כ"ד'כבה אותה!' ) ya-īfṭ: פותחת əʾ-הברתיות מופיעות, כרגיל בלכ"ד, ללא -רב צורות ציווי

הברתית: -ר גם בצורת ציווי חדפותחת אותַ  əʾ-היעדר  585.(אינפ' ו''ספר לי!' ) i-l-īkḥ(, אינפ' כ"ב

ḥki ( '!2×אינפ' כ"ב'דבר.) 

(, אינפ' ו'לו' ) ותנים'נ o-īn-yṭāʿ586, לדוגמה: i2Cā1C ,ey2Cā1C ,nī-y2Cā1Cצורת הבינוני הפועל: 

yeḍfā  (, אינפ' ו'יקה' )'ֵרīn-māšy ( 'אינפ' י"ב'הולכים ,)īn-yʿwā587 (אינפ' י"בדעים' )'מּו.  

 

 ב. 3.2.1.4במצבים דומים ראו סעיף  *aə<על   582

 90, עמ' 1979. זוהי תופעה קדומה מאוד, ראו: בלאו y3C :iʿdə>nūʿ*nad-ב w3*Cפועל זה מדגים את המרת   583

 .60, עמ'  1964. ראו גם: קאוול  5.1.3§  59, עמ'  3.7.2§  39, עמ'  2001(; פישר ויסטרו  דעא)ושם מודגש הפועל    105§

 ב. 3.2.1.4במצבים דומים ראו סעיף  *aə<על   584

 (,אינפ' י"ב'בטל זאת!' ) ya-lġīəʾy ayhבתחילתן:  əʾ-בקורפוס אכן הופיעו גם צורות ציווי עם   585

išllə(!) kī́kḥ, ī́kḥəʾ  ( '!אינפ' ה''ספר לו! ספר לו על הכול  ;)šīməʾm ūˀ  ( '!אינפ' כ"ב'קום ֵלְך .)אולי כתנועת עזר ,

)רק כאשר הציווי מופיע ללא רכיב אנקליטי:  27, עמ' 1964בראשן ראו: קאוול  əʾ-לצורות ציווי בגזרה זו עם 

kiḥəʾ  ,'!אך    'ספרī́kḥ    ,'!ספר זאת'i-l-kīḥ  ,)!הנותן גם צורה ללא הברה מקדימה:    70עמ'    'ספר לי(šīmi~šmə́ʾ;) 

, ואולם בטבלה סימן הטעמה על תנועת ההברה -ʾə, ולפיו יש להטעים את 2 3.8.3.4§ 61, עמ' 1977אמברוס 

  10.2.3.3§, 177, עמ' 2001(; פישר ויסטרו 16)דגם  9, עמ' 2015קלימיוק  ;'בנה!' ʾəbní'שכח!',  ʾənsáהשנייה: 

לנטין  , בעוד שאת הציווי החד־הברתי הם מייחסים ללהגים הלבנוניים(;-ʾə)המציגים את הציווי בדמשק עם 

 36b§ 41, עמ' 1965וגרוצפלד  3.8.4.2§ 62, עמ' 1977מביא את שתי הצורות; אמברוס  7 'פס 2.2.6.4§, 2011

שליכו'(, אך אם מצטרף אליהן 'הַ  rmuəʾתופיע רק אם הן עומדות בפני עצמן )למשל:  əʾ-טוענים שבצורות אלה 

; קנטינו והלבאוי 161, עמ' 1969שליכו אותם!'(; גרוצפלד 'הַ  rmū-honצורן כלשהו, נושלת הקידומת )למשל: 

)לפיו,  202, 201, מפה I, 2000; בהנשטדט əʾ-, הפותחות בy3Cמביאים צורות ציווי רבות של גזרת  29עמ'  1953

 א. 16.2.1.4.5§ 222-223, עמ' 1991עיינו גם: נבו (. מאפיינות את אזור חלּב əʾ-הצורות עם 

 בצורת הרבים. -y-שומרות על  y3C, שם כל הצורות מגזרת 120, עמ' 1961, וראו: פרגוסון ]o]-nī-ṭāʿנשמע   586

 . nī-nāyʿwa( מביא את צורת הבינוני 22)דגם  11, עמ' 2015קלימיוק   587



124 

 

 ''בסתר xfiəm-lə-bלדוגמה:  i2C1Cəm ,yye-i2C1Cəm ,nīyy-i2C1Cəm,588צורת הבינוני הפעול: 

(, אינפ' ו''בלויה' ) məhriyye(, אינפ' כ"ב'צלוי' ) məšwi(, אינפ' כ"ב'מטוגן' ) məˀli(, אינפ' כ"ג)

īn-fiyyʿəm ( 'אינפ' י"ב'פטורים.)589 

 האחרים משקליםב ב 4.2.7.3

. כך: a2aC1Cס ייטו על פי דגם -בנטיית aבתנועת  2Cצורות הפועל שבדגם היסוד שלהן מּונעת 

 txabbēt(, אינפ' כ"ה'התהלכנו' ) tmaššēna (5)משקל (, אינפ' א''עשינו' ) sāwēna (3)משקל 

(, אינפ' ו''אכלנו ארוחת ערב' ) tʿaššēna(, אינפ' כ"ה'התחנכנו' ) trabbēna(, אינפ' כ"ה'התחבאתי' )

twaffa  ַ(7)משקל  (אינפ' א'ר' )'נפט nmáḥet ( 'אינפ' י''נמחקה ,) (8)משקל štáret ( 'אינפ' 'רכשה

  .(י"ב

. כך: a2C1Cəyת ייטו על פי דגם -בנטיית aבתנועת  2Cצורות הפועל שבדגם היסוד שלהן מּונעת 

'אנו   nətxabba(,  אינפ' י"ב'היא מתמלאת' )  tətʿabba(,  א'אינפ'  ' )'הם נפטרים  yətwaffu  (5)משקל  

'אנו  nətʿašša(, אינפ' ט'; אינפ' א'כל ארוחת צהריים' )והוא א' yədġadda(, אינפ' ט'מסתתרים' )

 (10)משקל  ,(אינפ' כ"במסתדר עם' )הוא ' yətmāša (6)משקל (, אינפ' י'אוכלים ארוחת ערב' )

yəstawlu ( 'אינפ' כ"ה'משתלטים.) 

כך:  i2C1Cəy .590ת ייטו על פי דגם -בנטיית //iבתנועת  2Cצורות הפועל שבדגם היסוד שלהן מּונעת 

אני ' b-arabbī́(, אינפ' ח''הם שרים' ) yġannu(, אינפ' י"ב'שאנקוב בשם' ) ʾasammi (2)משקל 

'שתידיין )אתה(  tˀāḍi (3)משקל (, אינפ' י''השאר אותם!' ) xallī-yon(, 5:18 1אחנך אותו' )סרגו

אינפ' 'אנו מוצאים' ) iˀnlāə-m(, אינפ' ח''הוא משוחח אתָך' ) k-ākīḥi-b(, אינפ' כ"בהמשפט' ) בבית

ינים' ) yḥāmu(, ו' 'השגח עלינו!  rāʿī-na(, אינפ' י"בתם!' )יח א  'שוחַ  ḥākī-yon(, אינפ' ב''הם מג 

אינפ' )  b-aštə́ki(  8)משקל  (,  אינפ' ח''התנהג אליו כאח!' )  xāwī́(,  אינפ' י')כלומר, עשה לנו הנחה!(' )

(, אינפ' ב''הוא תוקף' ) yəʿtə́di(, אינפ' ו''אנו קונים' ) nəštə́ri(, אינפ' ו'סתיים' )מ' yəntəhi(, כ"ה

 

(. 289בעמ'    235)ובכלל זה הערה    1ג 5.2.3.5§  73, עמ'  1991נבו  ;  152, עמ'  2009; לנטין  31a§  37, עמ'  1965גרוצפלד    588

 ב. ייתכן שמשקל זה גרם גם להגייה3.2.2.4בצורות אלה ראו לעיל, סעיף  əתנועת  על

*mā ʾadri>*madri>mədri איני יודע' )אינפ' כ"ב(, לאחר שהדובר זיהה את ה'-m  הבינוני כתחילית של צורת

 238ראו: ברתלמי, עמ'  להסברים אחרים(. َمْدرِي)בערך:  2213עמ' , III, 2012הפעול. וראו: עבד אלרחים 

 'איני יודע' אלא של  mā ʾudriאו של  mā ʾadriאינו התפתחות של  mə́dri-(, המסביר שدري)בשורש: 

mā yudrī-ni )'?238, עמ' 1928; פגאלי 'מניין לי לדעת?' )מילולית: 'מה יגרום לי לדעת. 

589  fi]ʿfi>[maʿə*m 'דברי טוטח(.14:42 דקה, 24)אינט'  'פטור , 

 .8, 7אך ראו להלן על פועלי משקל   590
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iḥə́stəy591 ( 'אינפ' י"ב'הוא מתבייש ,) ( 10)משקלržiástəy592 ( 'אינפ' ו''הוא מעז,) ižráast-b  אני'

  .(אינפ' י"ב'אנו מאכילים אותו' ) ī́mʿaṭn593 (4C) (,אינפ' ג'מעז' )

 √dfyת של -. כך נטייתCaáCnəyת, לפי דגם -נוטים לרוב, בנטיית 7במשקל  y3Cפועלי גזרת 

(, אינפ' י"ב)'מדובר'    b-ənḥákaהיא    ḥky√(, זו של  אינפ' י"ב'הוא מתחמם' )  yəndáfaהיא    7במשקל  

  594(.אינפ' י'' )ק'נמחָ  aḥánmə-bהיא  √yḥmוזו של 

(, אינפ' י''מתפלל' ) i2C2aC1mC :iḷḷaṣmהיא  y3Cבגזרת  2צורת הבינוני הפועל של משקל 

a-īn-msamm  ( 'אינפ' א''קוראים לה  .)  היא    2צורת הבינוני הפעול של משקלa2C2aC1mC  :aṭṭmġa 

(, אינפ' א''שמילאו אותה' ) abbāyeʿm(, אינפ' י"ב'מכוָסה' )  yeāṭṭaġm595(, אינפ' ו'ה' )'מכוס  

īn-mrabbayy  ( 'אינפ' ט"ו'קיבלנו חינוך,)  היא    2של משקל    'מצדר'וצורת הāye2C1Cət:596 rbāyeət 

 

 220, עמ' 1974(; ווהר 10שבמקורו היה הפועל הזה במשקל )המבהיר  106, עמ' 1964, ראו: קאוול *√ywḥ-מ  591

وأصل استحى استحيا فقلبوا ايءه األوىل ( اْسَتحى)בערך:  141, עמ' I, 2012עבד אלרחים  (;Xצורה  حي, حيوבשורש: )
הנוכחית נוטה הפועל  . ברור שבצורתוألفاً كما يقلبوهنا يف حنو استهاب مث حذفوها اللتقاء الساكنني بينها وبني األلف الثانية

 236, עמ' 2011בקר -לאות שורש ראו גם: תירוש 10תבניתית של משקל  sעל הפיכת  .8במשקל  y3Cכמו פועלי 

  .4.4.1§ )בפרק 'חילופי שורשים בערבית היהודית של ימי הביניים'( 462, עמ' 2017ואילך; בלאו 

592  yžr√*√ğrʾ>    העיצורים בערבית המדוברת הסורית -(. על הצורה משוכלתجرؤ)בשורש:    117, עמ'  1974ראו: ווהר

 (, ושם ציין שזהו מקרה של שיכול אותיות;رجي)בשורש:  272ברתלמי, עמ' ; 6 'פס 2.1.4§, 2011ראו: לנטין 

: مقلوب استجرأ مبعىن اجرتأ  اْسََتجى: 114, עמ' I, 2012(; עבד אלרחים to dare )בערך: 60, עמ' 1964ועאני סטוואסר 
 25, עמ'  2010'אמיץ', ראו: סטוואסר ועאני   žarīʾהשורש המקורי נמצא בלהג של דמשק בשם התואר    .أي تشّجع

 (.bold)בערך: 

 'הבריש'(. ašfar, הפועל 54)דגם  21, עמ' 2015השוו: קלימיוק   593

שמצפון לדמשק  kaáḥnəyשבאזור דמשק לעומת  kiə́ḥnəy)לפעלים  206, 204, מפה I, 2000אך ראו: בהנשטדט   594

, עמ' 1964(; קאוול  yənkə́si,  37)דגם    16(, עמ'  yənʿada,  36)דגם    15, עמ'  2015קלימיוק    (;yənsáˀa,  ובאזור חלּב

'כוסה',  nkasa'כבה',  afaṭnובהם:  a2aC1nCəi~y2Cə́1nCəyת הוא -מבחין בין פעלים שבהם דגם נטיית 92-93

'נתקף'. על  nʿada'דובר, סוַּפר',  akaḥnבלבד, ובהם:  a2aC1nCəyת הוא -לבין פעלים שבהם דגם נטיית

ללא הבחנה; לנטין  i2Cə́1nCəyהאחרונים הוא אומר שבכמה אזורים, ובהם לבנון, ניתן להשתמש גם בדגם 

, וממצאיו שם, לפיהם דגם 42§ 144, עמ' 2009: לנטין . על כך ראוbyənḥaka~byənḥəki: 8 'פס 2.2.64§, 2011

a-a    נפוץ הרבה יותר מאשרə-iארץ־ישראל: -, תואמים לדוגמאות שהבאתי אני מלהג יהודי דמשק. בלהגי סוריה

, 5ב16.1.1.7§  198, עמ'  1991, ראו: נבו  a2aC1nCəyת הוא  -. גם בפי יהודי חלּב דגם נטיית77-78, עמ'  1983רטסו  

 .319בעמ'  652-648ד, ובכלל זה הערות 16.1.1.7§ 199על להגים שונים שם, עמ' וסקירתו 

. על 106, עמ' 1910דוגמה זהה: מטסון  (.1ב 5.1.3.2.3§ 60, עמ' 1991(; נבו 25)דגם  12, עמ' 2015השוו: קלימיוק   595

*-āT>-āye  676ראו הערה. 

, ראו: נבו -eבפי יהודי חלּב גם ללא  .31b§ 38, עמ' 1965על מקורה של צורה זו בערבית הקדומה ראו: גרוצפלד   596

 ג. 18.1.1.2§ 247, עמ' 1991
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(, אינפ' א''ניפוי' ) tənˀāye(, אינפ' כ"ב'קינוח )מילולית: המתקה(' ) təḥlāye(, אינפ' י"ב'חינוך' )

təxbāye ( 'אינפ' כ"ב'החבאה, הסתרה) ,təʿbāye ( 'אינפ' כ"ב'מילוי) . 

(, אינפ' כ"ב' )מדברים' i2Cā1Cm(u) :nī-kāḥmהיא  y3Cבגזרת  3צורת הבינוני הפועל של משקל 

yye-miāḥum ( 'אינפ' כ"ב'עורכי דין).597 

  y3Cעם פועלי  ʾ3*Cהזדהות גזרת  ג .34.2.7

 y3C.598הזדהו בנטייתם בלי"ד עם נטיית גזרת  'המזה'השורשים שבאופן היסטורי הסתיימו ב

הם נוטים לפי דגם  1ת של משקל -, ובנטייתi2Cə1Cהם נוטים לפי דגם  1ס של משקל -בנטיית

a2C1Cəy :bduə->bnaūʾyabda*-*b ( 'אינפ' ו''הם מתחילים ,)raˀən ( 'אינפ' א''אנו קוראים,) 

tīrˀ599 ( 'אינפ' ו';  אינפ' כ"ח;  אינפ' י"ט;  אינפ' כ"ב;  אינפ' א''קראתי)  ,tībd600   '(אינפ' כ"ג)'התחלתי. 

(, אינפ' י''הוא מתחבא' )  b-ətxabbaהתלכדות זו של הגזרות קיימת גם במשקלים האחרים, למשל:  

txabbuəʾ>ūʾ*t(a)xabba ( 'אינפ' י"ב'התחבאו ,)aṭātwə>tuʾaṭā*tataw   תם( יד אחת, י'תעשה )א

  .(אינפ' י"בתסכים )לדבריהם(' )

 נוספיםוגופים  רבים IIIסיומות גוף  ד 4.2.7.3

ת, -רבים בנטיית III, סיומות גוף a-שדגם היסוד שלהם מסתיים ב y3Cכפי שראינו לעיל, בפועלי 

. משום התאמתם לסיומת u :laġu ,yətwaffu ,yəstawlu-ס היא -רבים בנטיית IIIסיומת גוף 

 IIת, ואילו סיומת גוף -רבים בנטיית  II גוף המקבילה בלכ"ד, יכולים אנו לשער שזו גם הסיומת של

 

במקרה זה  -iyye)אינפ' י"ב; אינפ' כ"ב; אינפ' ח'(. הסיומת  'עורכי דין' yye-miāḥmaאך נרשמה גם הצורה   597

ר'  muḥāmi(: lawyer)בערך:  134, עמ' 1964. סטוואסר ועאני 204מ' , ע1964מנוגדת למה שכתב קאוול 

muḥāmi-yīn.  3.9.4.1§ 66, עמ' 1977ראו גם: אמברוס. 

'הופתענו' )אינפ'   aʾnaāžtf. אולם בקורפוס נרשמה גם הצורה  98§  84, עמ'  1979תופעה קדומה מאוד, ראו: בלאו    598

 (.surprise ,to surprise ,surprising)בערכים:  231, עמ' 1964, וראו: סטוואסר ועאני ʾכ"ה(, שבה נשמר 

, עמ' 1965; גרוצפלד raˀəy-araˀ: 3.7.4.4§ 56, עמ' 1977ואמברוס  189, עמ' 1961; פרגוסון 68, עמ' 1964קאוול   599

. ara: 142, עמ' 1937(; נח'לה ˀarēt )קרי:يْت َ̖قر: 1דוגמה  207, עמ' 2009נואמה ; 31a :ˀara§ 37, עמ' 28§ 34

 -אך בפי יהודי חלּב  .ˀíri ِقرِي, אך בהמשך מביאים גם את ˀara(: قَ َرى)בערך:  397, עמ' 1978אלמעצראני וסגל 

ˀəri 143, עמ' 1995לוין  (.639)ובכלל זה הערה  1ו16.1.1.1§ 191, עמ' 1991, כפי שהודגם גם בלי"ד, ראו: נבו :

ˀara~ˀiri  בערך:  193, עמ' 1957; באוור(lessen ואליחי )(: 5549)ערך:  427, עמ' 2012qara  בלהגי כפריים, אך

 qiri, ולפיה 144ומפה  2.13.11.1§, 2019קליינברגר -. בלהגי הגליל, ראו: בהנשטדט וגבעˀiriבלהגים עירוניים: 

 ודומותיה(. qaraהמזרחי, אך קיימת גם בחיפה )לצד  ודומותיה אופיינית לגליל התחתון

)שממנה ניתן לגזור את הצורה שלפנינו(, אך במרכז  diəb(: צורת הפועל היא بدي: )בשורש 33לפי ברתלמי, עמ'   600

  (.badēt)וממנה הצורה הנגזרת תהיה  badaסוריה היא 
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ת אלה מן הסיומות המקבילות בלהגם ושונות סיומ  577כפי שנרמז בהערה  .  i-ת היא  -יחידה בנטיית

ואילו , ā+ū>-o*אלה היא לגופי הרבים בדגמים יהודי חלּב התנועה הסופית של יהודי חלּב. בפי 

מלהגם של יהודי חלּב ושל יהודי בגדאד. בכך שונה, אם כן, לי"ד  e->ī+ā*.601סיומת היחידה היא 

נדבך מאוחר יותר לאלה המתוארים אצל נבו.  ותבגזרה זו מוסיפ בלי"ד )ובלכ"ד(ת וסיומכאמור, ה

רבים של יתר  IIIהן עם סיומת גוף  y3Cרבים של גזרת  IIIבנדבך מאוחר זה הזדהתה סיומת גוף 

בכך מגלה לי"ד  רבים. IIשבסיומת גוף  um>-u-*ת( הן עם תנועת -ס ובנטיית-הגזרות )בנטיית

, כפי שמסוכם שבלהגי קהילות הייחוס הקרובות התמונה המורכבת יותרסדירות מלאה לעומת 

 בטבלה הבאה:

 יהודי חלּב יהודי בגדאד לי"ד  

 הגזרה  
 
 הגוף

3C y3C 3C y3C 3C y3C 

  C -a -i 

ת
יי
ט
נ

 -
ת 

 

II 'ר -u -u -ōn -ōn -u -o -u 

III 'ר -u -u -ōn -ōn -u -o -u 

II 'י -i -i -ēn -ēn -i -e -i 

ת
יי
ט
נ

 -
ס 

 

II 'ר -tu -tu -təm -təm -tu -tu -tu 

II 'י -ti -ti -ti -ti -ti -ti -ti 

  ʾ1Cגזרת  4.2.7.4

 1במשקל  א 4.2.7.4

 ha-āaxadnʾ 602בלי"ד היא על דרך השלמים: 1ס וצורת הבינוני הפועל של גזרה זו במשקל -נטיית

(, אינפ' י''לקחתי אותה' ) ʾaxádt-a(, אינפ' ו''לקחו אותנו' ) ʾaxadū-na(, אינפ' י"ב'לקחנו אותה' )

 

ז. על יהודי § 126-127, עמ' 2009; נבו 322-323בעמ'  685-689והערות  16.2.1.4.2§ 211-215, עמ' 1991ראו: נבו   601

 .423בכל הגזרות ראו לעיל, הערה  ōn ,-ēn-אצלם סיומות בגדאד, אשר 

. בלהגים 10.2.3.1§ 176, עמ' 2001; פישר ויסטרו 28§ 34-35, עמ' 1965; גרוצפלד 173-174, 55, עמ' 1964קאוול   602

'הוא אכל'(, בחלקם חל  kal)קהיר: 'המזה' נעלמת הרת נטייתם של פעלים מגזרה זו: בחלקם אחרים שונה צו

על צורות  (.kālומתארכת התנועה הנותרת )מרוקו:  'המזה'(, ובאחרים נעלמת הkalaיכול הברות )קטר: ׂש

, 2002ועוד( בלהגי מרוקו ראו: הית'  kla ,lək ,dəx ,xad)כגון:  *√klʾ√* ,dxʾנוספות של פעלים מן השורשים 

דוגמה נדירה מן הקורפוס . 5.1.3.1§ 59, עמ' 2001: פישר ויסטרו ראו. באופן כללי בעולם הערבי 386-379עמ' 

 (.אינפ' כ"ב'לקחנו אוטובוס' ) xadna bāṣלהיאלמות ההברה הראשונה: 
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ʾāxd-īn ( 'אינפ' י"ב'לוקחים ,)ʾākel ( 'אינפ' ו'; אינפ' י"ב'אוכל ,)ʾāxed ( 'אינפ' כ"ה'לוקח ,)

āzenʾ>unindāʾ* ( 'אינפ' י''שרת ביה"ס).  

'אנו אוכלים אותם'  on-lə́nāk, (אינפ' י"ב; אינפ' כ"ד) ā->-aʾ-*:603 ākol>yukulʾ*ya-ת -בנטיית

'הם   duġyā604(, אינפ' ו''אנו לוקחים' ) nāxod(, אינפ' ב''אנו אוכלים' ) nākol-m(, 2×אינפ' ב')

'אנו לוקחים  nāxə́d-on, (אינפ' י'; אינפ' ו')'הוא לוקח אותנו'  yāxə́d-na (,אינפ' כ"הלוקחים' )

  .(אינפ' י''הם לוקחים אותם' ) yāxdū-won(, אינפ' ב'אותם' )

לעיל(, כך גם בגזרת  ג4.2.3.1)סעיף  3Cבגזרת  1בדומה למה שהראינו לגבי צורת הציווי במשקל 

ʾ1Cהברתית תהיה בה -הברתית תהיה בה תנועה ארוכה, ואם היא דו-: אם צורת הציווי היא חד

'קח  o-də́x 606(,2×אינפ' י"ב; אינפ' ו'; אינפ' ח''קח!' ) xōd (,אינפ' כ"בל!' )'אכו ə:605 lōkתנועת 

'קחו  won-dūġ607  (,אינפ' י';  אינפ' ו''קחי!' )  diə́x(,  אינפ' כ"ב'קח אותם' )  on-də́x(,  אינפ' ו'אותו!' )

 (.אינפ' ח'אותם!' )

והוא משמש גם  (,אינפ' ו'; 3×אינפ' כ"ב) ʾmōr'ציווה, הורה' הוא  ʾamarהציווי של הפועל 

 608.'אני לרשותך'במשמעות הפרגמטית של 

 

בלהגים הפלסטיניים ראו:  akal ʾ-ו axad ʾ. לנטיית  28§  34-35, עמ'  1965; גרוצפלד  173-174,  55, עמ'  1964קאוול    603

(, עמ' 503)ערך:    46, עמ'  2012; אליחי  165-160, עמ'  1995; לוין  XIXומפה    49-47§  35-34, עמ'  1915ברגשטרסר  

 .144ב, עמ' 2004קליינברגר -(; גבע539)ערך:  51-50

 ציווי להלן. , וראו הדוגמה בצורת ה3.1.5.1במקרים דומים ראו סעיף  <ġ*xעל   604

. הצורות 465. ראו גם הערה 190, עמ' 1961; פרגוסון 2 3.8.2.2§ 59, עמ' 1977; אמברוס 198, עמ' 1964קאוול   605

kōl! ,xōd! 135ומפה  2.13.7.3§, 2019קליינברגר -נפוצות בכל צפון הגליל ובחיפה, ראו: בהנשטדט וגבע. 

שהיא )קיימת בנטיית(  200, עמ' 1964'קחי' כותב קאוול  ēx)אינפ' י'(. על הצורה  ōxובאיבוד העיצור הסופי,   606

, המציג 132, עמ'  2009שהודגמה לעיל מראה שיש לה גם נטיית זכר. ראו גם: אסקוף    xōהצורה  נקבה בלבד, אך  

(, המציג מקרים נוספים 114ובכלל זה הערה א )4.11§ 33, עמ' 1991כייחודית ליהודי חלּב; נבו  xōאת הצורה 

 . xōסופית בלהג יהודי חלּב, וביניהם גם את הצורה  dשל התאפסות 

 ת לעיל.-, וראו הדוגמה בנטיית3.1.5.1בנסיבות כאלה ראו סעיף  <ġxעל   607

; קנטינו mōrʾ (:أمر)בשורש:  14; ברתלמי, עמ' 187 ,55 , עמ'1964קאוול ; 28§ 34, עמ' 1965השוו: גרוצפלד   608

גם בלהג המצרי שונה לעיל(.  465)ראו הערה  ʾmōrולא  ʾmor ,פי שיטתם-רושמים, על 45, עמ' 1953והלבאוי 

חיו לגזרה )ʾuʾmurציווי של פועל זה )צורת ה  35, עמ' 1986(, ראו: בדוי והינדס kul, xud( מצורת הציווי של א 

 2, פירוש ءخد)בשורש  10(, עמ' 3דוגמה  1, פירוש ءكل)בשורש  29דוגמה ראשונה(, עמ'  2, פירוש ءمر)בשורש 

 (.2דוגמה 
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 במשקלים האחרים ב 4.2.7.4

 b-iʾakkə́l-kon(, אינפ' כ"ב'זה מספק' ) b-iʾaddi (2)משקל : 'המזה'במשקלים אחרים נשמרת ה

 (5)משקל (, אינפ' ו'' )נו'הם פוגעים ב yəʾzū-na( 4)משקל (, אינפ' כ"ב'מפרנס אתכם' )

axxerʾtəm609  '(, אינפ' י"ב' )מאחרaletžžaʾt ( 'אינפ' כ"ב'נדחתה ,)assfeʾtəm ( 'אינפ' 'מצטערת

אינפ' 'וישכור' ) w-yəstaʾžer(, אינפ' ו')' 'ׂשכרּו stáʾžaru (,אינפ' ו'ר' )כַ 'ׂש staʾžar (10)משקל (, כ"ג

 610(.3×כ"ג

 .4.2.4.3סעיף  סוף על צורת הסביל של פעלים אלה ראו לעיל,

  C2C611=3 גזרת 4.2.7.5

 ס-נטיית א 4.2.7.5

ס בכל המשקלים נשמר מכפל העיצורים בכל הנטייה. לפני סיומות הפותחות בעיצור קיימת -בנטיית

(, אינפ' כ"דשתי' )'הקַ  daˀˀēt(, אינפ' ו''אספו' ) lammu (,אינפ' ח''פחת' ) xaff (1)משקל  :ēתנועת 

ḍaḷḷēna ( 'אינפ' י"ט'נותרנו ,)raddēna ( 'אינפ' ב''שבנו ועשינו ,)ḥabbēnā-ha ( 'אינפ' 'אהבנו אותה

)משקל (, אינפ' כ"ב'עמדו בשורה' ) ʾənṣaffu(, אינפ' י"ב'נשפכה, בוזבזה' ) nkabbet (7)משקל ( י'

8) ḥtallu ( 'אינפ' ו''כבשו).  

 1ת משקל -נטיית ב 4.2.7.5

(, אינפ' י"ט'היא תאסוף' )  3C2CəyC :612 mmətl  נוטים מרבית הפעלים לפי דגם  1ת במשקל  -בנטיית

lləḥtə-b  ( 'אינפ' כ"ד'היא פותרת  ,)on-bbə́ḥa-b  ( 'אינפ' כ"ד'אני אוהב אותם  ,)kkənf   'אנו מפרקים'

 (,אינפ' ח'; אינפ' י"ב'תשליך' ) ttətz(, אינפ' ב''אנו משליכים אותם' ) on-bbə́nkə(, אינפ' ו')

b-ihə́mm-o ( 'אינפ' א''חשוב לו, מעניין אותו ,)b-irə́nn ( 'אינפ' ט''מצלצל).  

 

 )=פועל מגזרת השלמים(. regular verbs-(, המביא פועל זה בתור דוגמה ל29)דגם  13, עמ' 2015ראו: קלימיוק   609

, אשר בו לא halāstאת הפועל   10במשקל     ʾ1Cלפועלי (, המביא כדוגמה  46)דגם    19, עמ'  2015אך ראו: קלימיוק    610

 המציג צורות עם תנועה ארוכה במקום 28§, 1965ובמקומה התארכה התנועה; גרוצפלד  'המזה'השתמרה ה

 ( על דרך השלמים'.neubildungenהוא קורא 'תצורות חדשות ) ʾ-, ולצורות שבהן משתמרת הʾ-ה

(, 40)דגם    17(, עמ'  34)דגם    15(, עמ'  11,  10)דגמים    7, עמ'  2015ראו: קלימיוק  את פרדיגמות הנטייה של גזרה זו   611

 (.47)דגם  19עמ' 

מציין את הקשר בין איכותה  123, עמ' 1956; קנטינו 27a§ 33, עמ' 1965; גרוצפלד 64, 57, עמ' 1964ראו קאוול   612

 .3.2.1.4בפעלים אלה לבין הסביבה העיצורית. על כך ראו סעיף  əשל 
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'אנו ממשיכים'   3C2yCaC:613  mmánt-m614לפי דגם  1ת במשקל -פעלים אחדים נוטים בנטיית

 (. 2×אינפ' י''הוא נוקש' ) ˀˀdaə-b615(, אינפ' י''אנו נשארים' ) ḷḷaḍ-nə(, אינפ' ג')

 1במשקל  הציווי ג 4.2.7.5

'חסום אותו!'  sədd-o(, אינפ' א''השב!' ) rədd: ת"נמצורות אלה נגזרת צורת הציווי, כרגיל ללא 

 (.אינפ' י''הישארו!' ) ḍaḷḷu(, אינפ' י"ט)

 1הבינוני הפועל במשקל  ד 4.2.7.5

 ābebḥאין תנועה:  3Cמופרד המכפל בצורת היחיד, אם לאחר  1בצורת הבינוני הפועל של משקל 

(, אולם אם אינפ' א')'מציב'  ḥāṭeṭ(, אינפ' כ"ב'שולח את ידו' ) māded ʾīd-o(, אינפ' י"ט)'אוהב' 

 מציבים' na-nī-ṭṭāḥ(, אינפ' א'עבורנו' ) מציבה' na-l-tə́ṭṭāḥיש תנועה, ייווצר מכפל:  3Cלאחר 

לפני כינוי חבור  .(2×אינפ' ח''זורקים' ) kābb-īn, (אינפ' כ"ח'מפקפקת' ) šākke(, אינפ' כ"באותנו' )

'מציב  ḥāṭiṭ+ha>*ḥāṭiṭ+a>ḥāṭṭ-a*יחידה הופיעו צורות עם מכפל רגיל או מכפל מבוקע:  IIIגוף 

 'קוצץ אותה' )אינפ' כ"ה(. qāṣiṣ+ha>*ˀāṣiṣ+a>ˀāṣə́ṣ-a* אותה' )אינפ' א'; אינפ' כ"ה(, 

 האחריםבמשקלים  C2C=3פועלי גזרת  ה 4.2.7.5

אינפ' 'הארך אותה!' )  maddə́d-aנוטים על דרך גזרת השלמים:    5ובמשקל    2במשקל  פועלי גזרה זו  

 aˀˀaˀetḥt(,  אינפ' ה''שתתקלח' )  ammamḥtət,  (אינפ' ד''הם מחללים )שבת(' ) HBCluəlláḥi-b616(,  י"ב

 .(אינפ' ה''התגשמה' )

'הם אוהבים אותי'  ni-īn-zzəʿm( 4)משקל  נוספים:במשקלים  C2C=3דוגמאות לפעלים מגזרת 

)משקל  (,אינפ' ט')'מתגודדים'  yəltámmu(, אינפ' א')'מתגודד'  yəltámm (8)משקל ( אינפ' כ"ד)

10)  mustaqérr    '(,  אינפ' י"ב)'יציבnəstġə́ll  ( 'אינפ' ה''אנו מנצלים  ,)məstaʿədd-īn    'אינפ' )'מוכנים

  .(י"ט

 

 , וראו ההערה הבאה. 57, עמ' 1964שלא כדברי קאוול   613

, 2002; סטוואסר ועאני 27a§ 33, עמ' 1965; גרוצפלד 68, עמ' 1964בפועל זה בלכ"ד ראו: קאוול  2Cעל תנועת   614

'להסתיים, להתרחש'   tamm-itemm'להמשיך' לבין    tamm-itamm(. על הבחנה בין  to keep on)בערך:    131עמ'  

)בשורש:  198, עמ' 2000וכך גם בירושלים, ראו: פיאמנטה  (.7181, 7180)ערכים:  556, עמ' 2012ליחי ראו: א

tmm .) 

 . בלהגיˀˀəid-b)למטה(:  63, עמ' 1964; קאוול ˀˀəyd(: to knock)בערך:  132, עמ' 1964סטוואסר ועאני   615

 , במשמעותdqq)בשורש  207, עמ' 2000נטה (; פיאמ1221)ערך:  101, עמ' 2012, ראו: אליחי duˀˀ-ארץ־ישראל: 

 'מנגן ]על כלי כלשהו['(.

 . 3.1.4.1על הכנסת תנועת העזר בצורה זו ראו לעיל, סעיף   616
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 נטיות מיוחדות  4.2.7.6

  'בא' ʾəža הפועל א 4.2.7.6

  ažəʾa>ğ>*aʾğā*.617לעיל( של הפועל  3.3.2.3)ראו סעיף  המורחבגלגולו הוא  ažəʾהפועל 

(, אינפ' כ"ב'הגיע החוקר' )  ə:618 aˀˀeˀḥmə-ža ləʾהיא    ,IIIבגוף    המרחיבה  ההברה  תנועת  ס-בנטיית

ʾəžet ḍarabet ( 'אינפ' י"ב'באה ופגעה ,)ʾəžet ʾaxdet  '(אינפ' ט')'באה ולקחה ,ʾəžu l-falaṣṭīn-

iyye ( 'אינפ' י"ב'באו הפלסטינים.) 

אינפ' 'באתי אל שכונת היהודים' )  yahūd-ləārt ḥžīt ʿala :ביתר הגופים נשמטת כליל ההברה הזו

הברה זו  619(.אינפ' ב', אינפ' כ"ח; אינפ' י''אנחנו באנו מדמשק' ) qšmaən dəna mžīna ḥəl(, כ"ד

 

דוגמאות לנטייתו בלכ"ד   .3×אינפ' ט';  אינפ' י';  אינפ' כ"ד;  אינפ' כ"ג;  אינפ' י"ד;  2×דוגמאות לנטייתו: אינפ' ב'  617

 להלן. 619ראו בהערה 

, I, 2000ראו: בהנשטדט וצורותיה ברחבי סוריה נרדפותיה  ,ažəʾלתפוצת . aža~ʾažəʾ: 26, עמ' 1961פרגוסון   618

 . גם בחלק מלהגיB323, מפה III, 2012בהנשטדט ואחרים  ;223(, ʾ, ללא וכו' žīt)ושם  212, 210, 209 מפות

(, ראו: לוין ʾağaיחיד היא  III)כך שצורת גוף  aארץ־ישראל, בפרט אלה שמדרום לגליל, התנועה יכולה להיות 

, עמ' 2001בגליל; פישר ויסטרו    ʾiğaבירושלים ואילו    ʾağa:  (527)ערך:    49, עמ'  2012אליחי  ;  157-156, עמ'  1995

, מוסלמים ʾiža -(; בחיפה: יהודים A323חס למפה )מתיי 89, עמ' III, 2012; בהנשטדט ואחרים 10.2.3.4§ 178

 aמעלה השערה שתנועת  33b§ 40, עמ' 1965. גרוצפלד 147ב, עמ' 2004קליינברגר -גבע , ראו גם:ʾaža -ונוצרים 

. בקורפוס נרשמו מקרים ʾatāבהברה הראשונה, כפי שקיים בחלּב, בחוראן ועוד, נובעת מאנלוגיה לצורת הפועל  

ו והגענו, ידידי, 'קמנ  a  :masa-ləalāl, ḥ-ləbn əmna ʾažīna, yā ʾəˀנועת ההברה הראשונה היא  ספורים שבהם ת

 'אנשי משטרה באו' )אינפ' כ"ד(.  ʿanāṣer šərṭa ʾažuאך: (, אינפ' כ"בבערב' )

, קנטינו והלבאוי 5 3.8.3.3§ 62, עמ' 1977, אמברוס 76, עמ' 1964, קאוול 33b§ 40, עמ' 1965 גרוצפלדאולם   619

תחילית גם ביתר הגופים:  ʾ(, מציינים 20)דגם  10, עמ' 2015וקלימיוק  161, עמ' 1961, פרגוסון 102, עמ' 1953

ʾžīt, ʾžīti  קאוול מזכיר גם צורות אחרות, לבנוניות, ללא( 'וכוʾ- גם פישר ויסטרו .)10.2.3.4§ 178עמ'  ,2001  

הועברה גם לגופים  IIIומסבירים שהקידומת שהייתה בגוף 'באנו'  ʾžīnaמביאים את הצורה הדמשקאית 

וכו'. נח'לה  ʾɪžīt ,ʾɪžīna בכל הגופים: -ʾɪמדגימים תחילית  21דגם  542, עמ' 1978אלמעצראני וסגל  האחרים.

בראש הצורה מופיעה רק בגופי הנסתר. אליחי ההברה המרחיבה    (:أجى)בשורש:    3, עמ'  ברתלמיו  142, עמ'  1937

, אינו 1א§  156, עמ'  1995ובלעדיה. לוין    עם הברה תחילית  –( מציג שתי אפשרויות נטייה  527)ערך:    49, עמ'  2012

 Iבלעדיה( קיימות בגוף )לצד צורות  -ʾəבתחילת הנטייה של יתר הגופים. בפי יהודי חלּב צורות עם  -ʾמציין 

בחיפה ההברה  א.16.2.1.4.6§ 224, עמ' 1991, לפרטים ראו: נבו IIIיחיד ובכל הצורות של גוף  IIיחיד, גוף 

 -ʾבקורפוס היקרויות בודדות של הצורה עם . 147ב, עמ' 2004קליינברגר -בלבד, ראו: גבע IIIהמרחיבה בגוף 

ləalāl, ḥ-ləbn əmna ʾažīna, yā ʾəˀ-(, אינפ' י'כולנו באנו לכאן' )'והנה  hōn-na la-llətara ʾžīna k בראשה:

masa (,אינפ' כ"בו והגענו, ידידי, בערב' )'קמנ  w-ʾžīna ʿa-l-bēt#  ( 'אינפ' כ"ב'באנו הביתה  ;)waˀt ʾǝžīt  כאשר'

  'ובאתי איתה לכאן' )אינפ' ה'(. w-ʾžīt fī-ya la-hōn, (אינפ' ה''כאשר באתי' ) lamma ʾžīt(, אינפ' כ"אהגעתי' )
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(, אינפ' י"ב'בא אליך לקוח' ) zbūnəak -l-žāקליטי: אנאם מצטרף לפועל רכיב  IIIנושלת גם בגוף 

kon-mabrūk mā žā ( 'שהגיע אליכם )620(.אינפ' י"ד'ברכות על מה )הילד 

 (,אינפ' כ"ב'אני בא' ) 621  ižaʾana ʾ:(a –יחיד  I)בגוף  əבתוספת תנועת  ת"נבאה  ת-בנטיית

hōn-ži laəyo -bd622  ( 'אינפ' כ"ב'אמור לבוא לכאן,) stāzəʾ-yiži l ( 'אינפ' י"ב'בא המורה,) 

a-adḥáw-la623tiži -b ( 'אינפ' כ"ג'היא באה בעצמה).הוא צורה  הציוויבאופן סופלטיבי,   624

 iʿta,  (אינפ' ו';  אינפ' א';  3×אינפ' י"ב)'בוא!'    aʿ>taālʿ>taaālʿ*ta:625 aʿta  מקוצרת של צורת הציווי

 (.אינפ' כ"ב'בואו!' ) taʿu(, אינפ' ו'; אינפ' כ"ח; אינפ' י"ט'בואי!' )

אינפ'  ;אינפ' י'; 2×אינפ' י"ב; אינפ' י"א; 2×אינפ' ו': לזכר'בא, באה' ) yežā: הבינוני הפועלצורת 

'בשבת  yežā-žəsabt -sə , ובתוך כך בצירופים3×אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ח: לנקבה, אינפ' י"ד; 2×כ"ב

 626.(2×אינפ' כ"ב; אינפ' י"ב'באים' ) nī-yžā(, אינפ' ה'; 'בשבוע הבא' yežā-žmʿa əž-ž-ו 'ההבא

 .(אינפ' י')' ֹו'בוא žayyT+hu>žayt-o: 'מצדר'הצורת 

 

. בקורפוס גם דוגמה לנשילת ההברה הפותחת אף ללא 313. על תהליך הנשילה ראו גם הערה  1037ראו גם הערה    620

 'בא אליו איש' )אינפ' ו'(. žā zalameהצטרפות רכיב אנקליטי: 

 ג.3.2.1.4, וראו סעיף iלהישמע במקרים רבים  əבשל איכותה, יכולה   621

 ב.4.2.8.5ראו סעיף  bd-ddəb<-על   622

 .  3.3.3.5במילה זו ראו סעיף  *-a->-ø-על   623

. אמברוס (אינפ' כ"ד'נהגנו לבוא ולהתפלל' ) alliṣi nžna nḥənna ləkבמקרה של דיבור מהיר נושלת התנועה:   624

 וכו'. yəžíת: -מסמן הטעמה בהברה השנייה של נטיית 5 3.8.3.4§ 62, עמ' 1977

 224, עמ' 1991בציטוט של דובר מחלּב. אך נבו אינפ' ו' ])'בואי'  lʿātaיש המשתמשים בצורה המוארכת   625

יאור 'לך ובוא ]ת rūḥ w-taʿālאינפ' ב'; אינפ' י'; אינפ' י"ב ]בצירוף ; [taʿā-ו taʿaמביא את הצורות  16.2.1.4.6§

 ʾəžaעל צורת הציווי של הפועל  ]דברי אם הבחורה[(.    50:43, דקה  15'בואי' )אינט'    taʿāli-של יחס ביורוקרטי[( ו

 102, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 5 3.8.3.4§ 62, עמ' 1977אמברוס ; 200, עמ' 76, עמ' 1964קאוול ראו: בלכ"ד 

: 33b§ 40, עמ' 1965; גרוצפלד taʿa ,taʿi ,taʿuורק לאחר מכן מוסיפים את  taʿāl(i/u)מציינים ראשית את 

taʿa~taʿāla  בערך:  46, עמ' 1964וכו'; סטוואסר ועאני(to come :)taʿa ,taʿi ,taʿu 2012; עבד אלרחים ,I 'עמ ,

 וכו' קיימת בדמשק taʿa, לפיהן 221, 220, 219 מפות, I, 2000בהנשטדט  ;تعالَ : والصواب]...[ تَ ُعو  ،يتَعِ  ،َتعا: 541

וכו'. בלי"ד אין לצורה המקוצרת קונוטציה  taʿāl-משתמשים בבכיוון צפון לדמשק  לא הרחק, אך ובסביבותיה

 )ב( ביחס ללהג של ירושלים. 3א§-בהערה ל 157, עמ' 1995שלילית כפי שמתאר לוין 

; קנטינו והלבאוי 33b§  40, עמ'  1965; גרוצפלד  1והערה    73, עמ'  1964; קאוול  3  3.9.2.2§  65, עמ'  1977אמברוס    626

ָמה שמצפון לדמשק צורה . באזור דּוžāye –, לנקבה žāy –: לזכר 223, מפה I, 2000; בהנשטדט 102, עמ' 1953

.  žāy-īn: 224, מפה žayye –, לנקבה žayy –: לזכר , בסביבות חלּבžēye, בחלּב צורה משותפת: žāyמשותפת: 

 .8א17.1.1.1§ 238, עמ' 1991, ראו: נבו žēyeבפי יהודי חלּב צורה אחידה לשני המינים: 
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 'נתן' ʿaṭa-'הביא' ו žābצורת הציווי של הפעלים  ב 4.2.7.6

גזורה . צורת הציווי y2C'הביא' כדרך פועלי  bžāהבינוני נוטה הפועל ת ובצורת -ס, בנטיית-בנטיית

 wa-ūbžī(, אינפ' א''הביאו את ההגדה!' ) HBhaggādā-žību l :ת"נת, בהשמטת -מצורת נטיית

 (. אינפ' כ"ב'הביאי אותם!' ) žībī-yon(, אינפ' ו''הביאוה!' )

 'תן את  hāt(/i/u): tlatmiyye-təhāt'נתן' היא  aṭaʿשל הפועל צורת הציווי  באופן סופלטיבי,

  627(.אינפ' ח'' )!'תני לי כדי שאראה ašūf-l ihāt(, 3×אינפ' י"ב!' )300-ה

 ת-צורנים לפני נטיית 4.2.8

ת יכולים להופיע צורנים חבורים אחדים, אשר נועדו להביע היבטים אספקטואליים, -לפני נטיית

 טמפוראליים או מודאליים של הפועל. 

4.2.8.1 b- 

ת להבעת מודאליות, אספקטואליות של הרגל או אמת כללית -מופיע לפני נטיית /-b/הצורן 

אופציונאלית בין   ə( מוספת תנועת עזר  33.3.במקרה הצורך )ראו סעיף   628המנותקת מכל זיקת זמן.

; אינפ' י"א'אתה רואה' ) tšūfə-bf>šū*b+t(, אינפ' ו''באה' ) žiət-bשלאחריו:  ת"נלבין  b-הצורן 

 .(אינפ' ב''היא אומרת לי' ) i-l-lə́ˀtə-b(, אינפ' כ"ד'אתה יֵשן' ) tnāmə-b(, אינפ' י"ב

 

, עמ' 1953קנטינו והלבאוי 'תן לנו';  na-īṭaʿ: 26, עמ' 1961פרגוסון ראו: 'תנו לו!' )אינפ' כ"ד(.  ū́ṭaʿאך יש גם   627

22 :ʾaʿṭi  ( מביא כצורת ציווי של 20)דגם  10, עמ' 2015; קלימיוק (569, עמ' 1954)ותגובתו של פרגוסוןʿaṭa  הן

 )בערך: 29, עמ' 1964ועאני סטוואסר  (.َهاتْ )בערך:  2516' , עמIII, 2012; עבד אלרחים hātהן את  ʿáṭiאת 

to bring :)žəb-l-i kāset šāy  'בערך:  103'הבא לי כוס תה!', עמ(to give :)ʿaṭī-ni l-maktūb  תן לי את'

, ראו: בדוי והינדס hātהיא  gābבקהיר צורת הציווי של . 147, עמ' 1937, ראו: נח'לה žībבביירות: המכתב!'. 

, 2012ראו גם: בהנשטדט ואחרים    (.2ءدى)בשורש:    13, שם, עמ'  iddiʾן!' גם  אך 'תֵ   ,)هات)בשורש:    896, עמ'  1986

III '(. 378)מתייחס למפה  417-416, עמ 

; פישר ויסטרו 324-329, עמ' 1964; קאוול 80§ 81-82, עמ' 1965ואילך; גרוצפלד  2.3§ 109, עמ' 2009נואמה   628

(. טבלת משמעים של תחילית זו בלהג הסורי 3)9.362§  41ב, עמ'  1979; דים  10.2.1§  175, עמ'  5.3.2§  67, עמ'  2001

על צורן זה בייצוג של הערבית . 27-16, עמ' 2010. ראו גם: סלאמה ולנטין 250, עמ' 2000ראו: ברוסטאד 

על התפתחות צורן   .5.3.5.1§  326, עמ'  2012ווידיך וסוורטייס  אה השמונה־עשרה ראו: הדמשקאית בראשית המ

 .2014זה בלהגים הערביים השונים ראו: רטסו 
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  -ʾ-, y-, n תחיליותלפני  -bהצורן  א 4.2.8.1

:a, אך תנועתּה, תנועת התחילית, נאלמת aʾ- ת"נלפני  b-בהופיע הצורן  (1  629, נשמרת

*b+ʾaʿref>b-aʿref ( 'אינפ' ט'; אינפ' י''אני יודע,) b-aḥākī-ki ( 'אינפ' 'אני אשוחח איתך

 b-aẓənn (,אינפ' י''אני גא' ) b-aftə́xer (,אינפ' י"ב'אני מעסיק אותָך' ) b-ašaġġl-ak (,3×ה'

'אני פוחד  b-axāf ʾaḥki(, אינפ' א''אני אומר לכם' ) b-aˀə́l-l-kon(, אינפ' י"ב'אני חושב' )

  (.אינפ' כ"ב'אני מביאה לך' ) b-ažəb-l-ak (,אינפ' כ"חלדבר' )

'אני מוכר  ø :b-əbīʿ w-b-aštə́riאו  əנשמעה גם תנועת  , לפני עיצור בודד,במקרים אחדים

'אני הולך   ʾana b-rūḥ maʿ-ak(,  אינפ' ב''איני שוכח אותה' )  mā b-ənsā-ha  (,אינפ' ב'וקונה' )

 (.אינפ' ג''אני חושב' ) b-ẓənn(, אינפ' ג''אני מפסיק' ) b-waˀˀef(, אינפ' כ"ב)עמך' 

 כך:  .בעינּה התחילית נותרת לרוב, y שבה ת"נ היאלפני צורת פועל  -bבהופיע הצורן  (2

ma b-yaʿmlū-l-ak  '  (,  אינפ' כ"בלך' )  עושיםלא הםb-yāxod  ( 'אינפ' י';  אינפ' ו''הוא לוקח ,)

ni-īṭʿya-b ( 'אינפ' י"ב'הוא נותן לי ,)duʿʿyu-b630  ( 'אינפ' ט"ז'יושבים ,)dduáʿtəy-b  הם'

  .(אינפ' י"טתוקפים' )

 , ובמקומה יבוא: y ת"ננאלמת  לעיתים

'מדובר'  b-ənḥáka(, אינפ' י"ב'הוא יודע' ) CC: b-əʿlamהיה  -yəת"נ לאחר אם  ə (א

 ʿam(,  אינפ' א'דים בה' )ו'הם עב  b-əštəġlū-wa(,  אינפ' י"ב'שווה' )  b-əswa(,  אינפ' י"ב)

kmuəḥə́-b ( 'אינפ' כ"ח'הם שופטים).  

 b-iˀūlu(, אינפ' ו''הוא שוטף' ) CV :*b+yġassel>b-iġasselהיה  -y ת"נאם לאחר  i (ב

אינפ' 'הוא מציל' ) b-inažži(, אינפ' ו''הוא מחלק' ) b-iwazzeʿ(, אינפ' ו''הם אומרים' )

 

 subjunctive-בהברה פתוחה, ובצורת ה øבהברה סגורה או  -ə́-)והתנועה הנותרת היא  179, עמ' 1964קאוול   629

דוגמה   80c§'אני יודע',    b-aʿrefדוגמה שלישית:    80a§  81, עמ'  1965נושלת גם התנועה בהברה פתוחה(; גרוצפלד  

לפני צרור  əהיא  -bיחיד אחרי הקידומת  Iתנועת גוף  2015'אני נזכר'. אצל קלימיוק  b-ətzakkarשלישית: 

דגם  7'אני ׂשם', עמ'  b-ḥə́ṭṭלפני עיצור בודד )למשל:  ø-(, ו1דגם  3'אני כותב', עמ'  b-ə́ktobעיצורים )למשל: 

'אני חושב' )דוגמה   b-ẓənn(,  18'אני חושב' )דוגמה בעמ'    b-əftker, למשל:  2010(. כך גם אצל סלאמה ולנטין  10

: 3 'שו b ''אני אומר ָלְך' )מפי דובר מוסלמי(, פס ʾana b-ˀəl-l-ek: 5 'שו a 'פס 35, עמ' 2014(, רמוס 18בעמ' 

ʾana b-ḥəbb  ,)אני אוהב' )מפי דובר מוסלמי'ʿam b-əḥki  אני מדבר' )מפי רופא נוצרי שאביו מדרעא ואימו'

 'שאותה אני אוהב' )מפי אותו הדובר(. yəlli b-ḥəbb-a: 1 'שו e 'ילידת דמשק(, פס

 . 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו ˀʿ>ʿʿ*על   630
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 rīṣi-b631(, אינפ' י"ב'הוא מתפלל' ) iḷḷaṣi-b(, 2×אינפ' כ"ד'הוא נכנס' ) ifūt-b(, כ"ד

 .(אינפ' ו'; אינפ' כ"חה(' )'מותר )מילולית: קור  

 יש שני אלומורפים: -bאחרי  yəת"נ -במרבית התיאורים לגבי לכ"ד ניתן לראות של

CC…-əy-b ו-CV…-i-b .לאלומורף  יםאזכורהCC…-ə-b 632.הם מעטים שאותו הדגמתי   

, גם אם ביניהן חוצצת תנועת -mוהיא נהגית    b-רבים חלה הידמות בהגיית ה  Iשל גוף    -nלפני    (3

:  (,אינפ' י''אנו מדברים' ) ākiḥn-m(, אינפ' א''אנו אומרים לו' ) o-l-lə́ˀnə-m  633עזר

on-nsāyrə-m   (,אינפ' י'תם' )י'אנו מסתדרים א iˀnlāə-m ( 'אינפ' ו''אנו מוצאים ,)fānxə-m 

 .(אינפ' כ"ד'אנו נירה בך' ) ak-awsˀnə-m(, אינפ' כ"ד'אנו פוחדים' )

4.2.8.2 ø- 

, מוכרת בלהג של דמשק, והיא מביעה -øדהיינו זו המתחילה בצורן ת, -הצורה הגרודה של נטיית

משמעות של חוסר ודאות  הןמוקנית לה זו תלות של הפעולה המתוארת בגורם אחר. בתוך תלותה 

יכולות להופיע במבנים רבים  ø-מכיוון שצורות עם תחילית  634הן משמעות של התרחשות עתידית.

 כפי שנמצאו בקורפוס:  635מאוד, אביא כאן רק כמה דוגמאות לשימוש בהן,

 

 'אסור לאף אחד להיכנס' )אינפ' כ"ב(.  ada yfūtḥīr ṣ-mā bקיימת גם צורה ללא תנועה:   631

במפורש,  CC…ə-CC…>bə*b+y)למעלה( הוא היחיד במקורותיי שמתייחס לאלומורף  178, עמ' 1964קאוול   632

 ים(, כךארץ־ישראלי ובדרומו )חלּב וירושל-בצפון המרחב הסורי i/ə-הופכת ל -bאחרי  yəומציין שת"נ 

  b-əktob-ו b-yəktob'אני כותב' )לעומת הצורות הדמשקאיות  b-aktob'הוא כותב' ואילו  b-əktob-ש

, 1964; קאוול  59-58, עמ'  1961פרגוסון  :  …b-i-CV-ו  …b-yə-CCבהתאמה(. המקורות המתארים עבור לכ"ד  

((. 2)3.8.2.1§, סוף 59ו בעמ' , וראו הערת…b-iולא  …b-ī)ואצלו  3.8.2§ 58, עמ' 1977; אמברוס 177עמ' 

, עמ' 1965(; גרוצפלד  …b-i)  6-4שו'    39, עמ'  1924: ברגשטרסר  …b+yəCV*-מקורות אחדים מתייחסים רק ל

31 §26b  :בהערה(b-ī…~b-i…  אולם בדוגמאותיו בסעיפים הבאים יש רקb-i.. :b-iḍall [ '27§'נותרa ,]b-irīd 

בדוגמאות אצל סלאמה ולנטין  'הוא מנשק' וכו'. b-īboṣṣ: (…b-ī) 123' , עמ1956[ ועוד(; קנטינו 30a§'רוצה' ]

2010 b-i… :b-ixawwef  '(, 18'זה מפחיד' )דוגמה בעמb-irūḥ  '(, 19'הוא הולך' )דוגמה בעמb-iḥəṭṭu  הם'

ריה ראו: מתקיים בכל המצבים(. על תפוצת צורנים אלה בסו -b-y) 2015(. קלימיוק 20מים' )דוגמה בעמ' ׂש

נמצאות  bəktob ,byākolואילו  byəktob ,byākol. על פי מפה זו בדמשק קיימות 160, מפה I, 2000בהנשטדט 

ר )פלמירה(. על תהליך    b-yə->b-ə*בעיקר באזור חלּב, אך גם באזור קריתין שבאמצע הדרך בין דמשק לתדמֻּ

 נוצרים וצעירים )בירושלים(. , שם היא מייחסת זאת בפרט לדוברים 325, עמ' 1958ראו: גרבל 

'כלל וכלל לא'  bōb>mnō*b+n. על הידמות דומה במילה 180, עמ' 1964; קאוול 30, עמ' 1965ראו: גרוצפלד   633

 לעיל.  154ראו הערה 

 ואילך.  344, עמ' 1964; קאוול 81§ 83-84, עמ' 1965; גרוצפלד 128-130, עמ' 2009נואמה   634

ראו להלן בסעיפים הבאים. על שימוש בה  amʿ ,ḥla ,-ddəb ,-ta/-laת גרודה עם הצורנים -על שימוש בנטיית  635

 . 4.2.6.3( של שלילה ראו לעיל סעיף mā)וגם  lāאחרי 
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 להבעת יכולת:

HBCū́ʿˀˀsnu ytaəḥə́-b  ( ')(,  אינפ' ט''מצליחים לתקוע )בשופר?iyādeʿ-atrek lʾwēn     בידי מי( 'היכן=(

 .(אינפ' ג')'אינו יכול להחליט'  mā b-əˀder yqarrer(, אינפ' י"ביכול להשאיר את המרפאה?' ) אני

 :(bədd- ,mšān)עם  להבעת רצון ותכלית

bədd-on yṣarfū́ ( 'אינפ' ו''הם רוצים להיפטר ממנו ,)mšān yəndáfa ʿalē-ha  כדי שיתחמם'

 (.אינפ' י"בבאמצעותה' )

 636:(ārṣ ,ballaš ,alṭṭba)עם  להבעת אספקט

rkašuáḥāru ytṣ  '(אינפ' י"ב)'החלו להטריד,HBtōrā_ferēra sˀəna šlōn n-allmūʿyballašu   החלו'

 .(אינפ' א''הפסיקו לנפות' ) baṭṭalu ynaˀˀu(, אינפ' א')ללמד אותנו כיצד לקרוא בספר התורה' 

 637:וכו'( aḷḷaʾ±) ייחולים, ברכות וקללות

ak-an dīkʿləy ( ')(, אינפ' ו''יקולל תרנגולך )לשון יפה לומר תקולל דתךaḍrəy HBōlāmʿbōrē_ 

ʿalē-hon  '(אינפ' כ"ב)'הלוואי שבורא העולם יטה להם חסד, ʾaḷḷa yərḥam-o  'זכרונו לברכה'

tkūni ʿ,  (אינפ' כ"ב)מילולית: הלוואי שהאל ירחם עליו'( ) arūs ʾ ənšāḷḷa  הלוואי שתהיי כלה' )ייחול' 

 638'מי ייתן ותראו את נעדריכם בשלום'  meāsal-sə-kon b-bāyġ utšūf(,  אינפ' י"דלבחורה רווקה( )

  .(אינפ' י"ג)

 639משפטי תנאי

māši ʾənte w-ʾəxt-ak - yəḥarəkšū-k, … yʿīr ʾəxt-ak, ʾənte yfūr damm-ak, yfūr damm-o 

l-wāḥed. nətˀātal w-əyā-hon - hənnen ktāṛ  מתנכלים לך ... הוא  –'אתה מתהלך עם אחותך

אינפ' )הם רּבים'    –דמך רותח, אדם יכול לכעוס מאוד. )אם( ניאבק בהם    –מבזה את אחותך, ואתה  

'אם מישהו )גוי( מגזים, מציק  ʾiza wāḥed b-itmāda, b-itġāzal – yxabber ʿann-o(, י"ב

wa yōm -ūṭṭəḥknīs yə-n ləu mʿlaṭəss yáb ,("באינפ' י) )היהודי( יכול לדווח עליו' –)לבחורות( 

žēbe-žə-t bəsab-sə    שבת בכיס' ההם שמים אותה )את הכיפה( ביום    –'אך הם יוצאים מבית הכנסת

  .(אינפ' ט')

 

 .60והערה  138, עמ' 2009ראו: נואמה   636

 ואילך. 163ראו: שם, עמ'   637

פר אינפורמנטים ברכה זו הייתה מקובלת בפי היהודים בלבד, על רקע הנתק שבין בני המשפחה שנותרו על פי מס  638

 בסוריה לבין בני המשפחה שיצאו ממנה.

 ( אומר שהוא אינו דן בשימושי הפועל במשפטי תנאי.161נואמה )שם, עמ'   639
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 רצף פעולות

kiə́tšəy ḥūo yr-iza dʾ '(אינפ' י"ב) 640'אם הוא מתכוון ללכת ולהתלונן ni-ūʿfātu ywadd  נכנסו'

. לפעמים מרוחקים הפעלים (אינפ' כ"ג'נותנים לו לשתות' )  yaʿṭū́ yəšrab,  (אינפ' י"בממני' )להיפרד  

'באים  afṣḥyon ma-īṭʿəiyye, yˀāṭon -ylaps641on, -ṭṭəḥy-d […] wāna wl-u ʿanži-bזה מזה: 

אלינו )לבית הכנסת( ילדים ]...[ )ואביהם( מציב אותם, חובש להם כיפה, נותן להם ספר תפילה' 

  . (אינפ' י')

4.2.8.3 ʿam 

ושכת מההווה בהיבטים אספקטואליים שונים: פעולה מ  להבעתבלהגים בסוריה  משמש    ʿamהצורן  

ותהליך  ,ובלתי מושלמת, פעולה חוזרת ונשנית )איטרטיבית( שהחלה בעבר הקרוב והפכה לנוהג

 642, אך גם בלעדיה.b-ת, לרוב עם הקידומת -פרוגרסיבי מתקדם. הצורן יכול להופיע לפני נטיית

בדוגמאות שלהלן הובאו משפטים שלמים, כדי שהיבטי הזמן והאספקט יהיו ברורים יותר. להלן 

 מספר דוגמאות:

 am+bʿ643- א .34.2.8

 (,אינפ' א''אני מספר לכם אותו עכשיו' ) ˀhalla ā́y kon-l-lə́ˀa-am bʿ: יחיד( I)לפני גוף 

akkedʾtən ši məm HBllaə́ʾi -krən fəmū m kiḥa-am bʿ  אני מדבר לא על סמך מחשבה, אלא על'

 (,אינפ' כ"בך בחדר' )ל'אני מה rfeəġ-lə-b amši-am bʿ (,אינפ' י'פי משהו שאני בטוח )לגביו(' )

!aržef-am bʿnt ək ' לפני גוף  ;(אינפ' ז'רעדתי' ) הבריחה( אני)לאורך מסע(I )רבים :naḥəmšān l 

 

 . 7דוגמה  158, עמ' 2009השוו: נואמה   640

 . 3.1.5.1, 3.1.4.1דומים ראו סעיפים במקרים  *-ps->-bbs-על   641

 87, עמ'  1965; גרוצפלד  5.3.2§  67, עמ'  2001; פישר ויסטרו  320-322, עמ'  1964בלכ"ד ראו: קאוול    amʿעל מבני    642

 ʿam, לפיו הצורה 161, מפה I, 2000ונרדפותיה ראו: בהנשטדט  ʿam. על תפוצת 109-81, עמ' 2009; נואמה 85§

, ובכלל זה 320, עמ' 1964; קאוול 2.2§ 81, עמ' 2009קיימת בדמשק ובכל הרצועה התיכונה של סוריה; נואמה 

. הצורה המוארכת ʿammālלבין    -ʿamאשר בה, בהסתמך על פגאלי, הוא מעלה אפשרות שאין קשר בין    2הערה  

lāammʿ  :נדירה בקורפוסhdōle wa-yaʿmlū-bəammāl ʿlli əbass  ה שכל הזמן עושים זאת' )אינפ' 'אבל אל

 שמוזכרת במקורות לעיל לא הופיעה כלל בקורפוס.  ʿammaי"ט(. הצורה 

יחיד, ואילו ביתר  Iלפני גוף  am+bʿ-( נפוץ 18)ובכלל זה הערה  82, עמ' 2009ונואמה  320, עמ' 1964לפי קאוול   643

לפני מגוון גופים )ראו הדוגמאות שלהלן(.  -bלפני  ʿam. בקורפוס שלי הופיעה -bללא  ʿam-הגופים יש העדפה ל

על צירוף זה בלהגי חלּב ראו: נבו ברוב רובם של המקרים.    ʿam+b=ʿam+ø  6§  25, עמ'  2010לפי סלאמה ולנטין  

בפי  -ʿam+b-║ʿam-bבפי היהודים והמוסלמים, ואילו  -ʿam+b->ʿab-bא, המציג 4.13.1§ 35, עמ' 1991

 הנוצרים בעיר.
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briyyeəʿ-l ʿma īrṣi-am bʿšū  ʿsmaən-am bʿyāt -īn rādyō-ṭṭāḥ  משום שאנו הצבנו מכשירי'

'איננו   HBšammōš iˀnlāə-am mʿmā(, אינפ' כ"ב)  644רדיו כדי לשמוע מה קורה במדינת ישראל'

  HBbūratōəg_etʾ_banīm_ūʾrai ḷḷaṣi-am bʿhuwwa:  יחיד(  III)לפני גוף    ,(אינפ' ו'' )שמָ מוצאים שַ 

אינפ' 'בוכה בכי תמרורים' ) HBCayyexʾi-am bʿ(, אינפ' י"ב'הוא מתפלל "ראו בנים את גבורתו"' )

 hrobə-am bʿ -hrob əa fī mažāl yˀˀiza laʾ (,אינפ' ו''והגוי מדבר' ) HBgōy-l kiḥəy-am bʿ-w(, ח'

ūl ṭlli ənās -nə: רבים( III)לפני גוף  ;(אינפ' י"בהוא בורח' )-'אם הוא מגלה שיש אפשרות לברוח

HBtōrā-tə-b ruˀəy-am bʿon -nhār ( 'אינפ' ו''האנשים אשר כל יומם קוראים בתורה,) 

HBāmānhlmet ək o-l-ūˀlazzəy-am b ʿ   (,  אינפ' ו'המילה "המן"' )'מצמידים לו את kuḥə-am bʿšū 

ṛkbāə-l ( 'אינפ' י"ב'מה שמדברים המבוגרים ,)təˀwa-ləll ək išūfu-am bʿīn -dʿaˀ  מסתכלים'

חייבים להמשיך ולהכות הם  '  won-rubūḍə-am bʿu ḷḷaḍlāzem y(,  אינפ' ט"זומסתכלים כל הזמן' )

  .(אינפ' י"טבהם' )

 -ʿam+ø ב 4.2.8.3

'אני מספר   ya-kīḥaʾam ʿ(,  אינפ' י''אפילו אם אגיד לו' )  o-l-lə́ˀaʾam ʿ ENlū iven:  יחיד(  I)לפני גוף  

 (,אינפ' ט"ו'אנו לועגים לו' ) o-dlahábm645am ʿ :(רבים I)לפני גוף  ;(אינפ' י'זאת' )

ṣṣun-āt w-t lērətl ī́ṭʿə-am nʿ ( 'אינפ' ו''אנו נותנים לו שלוש לירות וחצי,)  nsāyi646am ʿ ˀhalla

HBhabbēn_dyōnəf לפני גוף  ;(אינפ' י'ים פדיון הבן' )רכ'עכשיו אנו עו(II )יחיד: 

ṭbūẓhāda mū ma ī́kḥəam tʿlli əkalām -l  (אינפ' ו'אינו נכון' ) אותו אתה אומרש'הדיבור הזה; 

'הדיבור שאותו שומעים הוא שקרי'  kāzeb ʿmeə́nsəam yʿlli əkalām -lə: יחיד( III)לפני גוף 

 III)לפני גוף  ;(אינפ' י''אנשים מדברים זה עם זה' ) on-ḍʿba ʿālam maʿ-l kuḥəam yʿ(, אינפ' ו')

am ʿo -nnəm-rbu, wəhəa ym-íd lūyah-l ebˀātrəam ʿo -nnət mābarāmux-ret lāṣ: יחידה(

won-ūmḥən yšām on-bəˀā́trə לפקח על היהודים גם כדי שלא יברחו, וגם החלו  מח'אבראת'ה

)לפני   ;(אינפ' כ"ב'מכינה קפה כעת' ) ahwe ˀtsāyiəam  ʿ  (;אינפ' י"בפיקחו עליהם כדי להגן עליהם' )

 āmaluʿtəam yʿ(, אינפ' כ"במכים אותו על רגליו' )הם ' ḗ-žrəʾala ʿ ū́rbəḍəam yʿ :(רבים IIIגוף 

  .(אינפ' ב''הם מחפשים' ) ydawruam ʿ(, אינפ' ו''הם מתייחסים' )

 

 . 5.1.1.1ראו להלן, סעיף  briyyeəʿעל המושג   644

645  o-dla*nbahdil+hu>mbah . 

 ב. 4.2.7.2על צורת פועל זה ראו לעיל, סעיף   646
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4.2.8.4 laḥ 

ת גרודה -ת מביעה זמן דאיקטי של עתיד, והיא יכולה להופיע לפני נטיית-קידומת זאת לפני נטיית

 (,אינפ' י"ב'לא אנקוב בשמות' ) b:647  asāmiʾasammi ʾ ḥmā la-ת עם הקידומת -או נטיית

k-īṭʿaʾ ḥla ( 'אינפ' ג''אתן לך ,)tənəa k-búrḍa-b ḥla אינפ' כ"דאותה' ) שהכיתי 'כמעט, )648  

laḥ b-asāwī-l-ak ( 'אינפ' א''מיד אכין לך) ,laḥ b-aˀəl-l-ak ( 'אינפ' ה''מיד אגיד לך) , 

mā laḥ yəfhamū-wa ʿalay-yi ( 'אינפ' ה''לא יבינו את כוונתי) ,laḥ ʾašəxx taḥt-i  אני אעשה'

  .(כ"אאינפ' במכנסיים )מרוב פחד(' )

 

ברוב מוחלט של היקרות המילית  .66-81, עמ' 2009בלכ"ד ראו: נואמה  fʿaləy-b ḥfʿal/raəy ḥraעל מבני   647

, 2×'אייעץ לך' )אינפ' כ"ב raḥ :raḥ b-anṣaḥ-ak-. מקרים של שימוש בlaḥצורן בקורפוס השתמשו הדוברים ב

rtafʿaəa m-tkūn ʾ'אימך עומדת למות' )אינפ' כ"ב(,   tmūtə ḥak ra-mmə ʾבציטוט של דובר מוסלמי(,   asʿārə ḥra 

(. אחת laḥ]דברי מוריס נצירי[, אך לאחר מכן משתמש בצורה  43:27, דקה 15'מחיריה יהיו גבוהים' )אינט' 

האינפורמנטיות אף ציינה שהיה זה אלמנט מבחין בין דיבורה לדיבורן של עמיתותיה ללימודים באוניברסיטה: 

k ēh ī, yaʿni fENʾār-mū l ENʾell-ləen, mkə" yḥiˀūlu "la-iˀūlu ē b-ʾaži", b ḥiˀūlu "ra-ži", mā bʾa ḥ"ra

šaġl-āt baṣīṭa wˀāt ʾalāˀī-ya ʾ ənno ġarībe, ʾalāˀī-ya ġarībe ʿ ann-i, yaʿni bēn-i w-bēn-on  'raḥ ʾaži   אני'[

, R-, כנראה, לא בL-כנראה, ב laḥ, הם אומרים )מהססת( הם אומרים raḥ ʾažiאבוא'[, )היהודים( לא אומרים 

פעוטים שלעיתים אני מגלה שהם מוזרים, אני מגלה שהם מוזרים לי, )בדיבור( ביני וביניהן'  כלומר יש דברים

, עמ' 1964; קאוול 85b§ 87, עמ' 1965ודומיהם, ומידת תפוצתם ראו: גרוצפלד  laḥ/raḥ)אינפ' ה'(. על הצורנים 

, עמ' 1961(; פרגוסון laḥ-וגם ב raḥ-)ובפרט הערתו שאף לא אחד השתמש גם ב 20§ 129, עמ' 2009; לנטין 322

. פרגוסון אף טוען שאותו דובר יכול -raḥ, ואילו בביירות: -laḥ(a), המציין שבדמשק הצורה העיקרית היא 92

 – ḥla, ואילו aḥá~rḥ~raḥrā(: 2راح)בערך:  220, עמ' 1978להשתמש בשני צורנים שונים; אלמעצראני וסגל 

. בשיחה אישית raḥשבמאות הדוגמאות ששמע הצורה הרווחת יותר היא  , מציין67, עמ' 2009נואמה  ליתא;

( אמר ד"ר נואמה שבסדרות שעליהן הסתמך )המשקפות את לכ"ד( וגם בפי בני משפחתו יוצאי 28/11/2018עימי )

 . עוד הוסיף שלדעתו יש קורלציה בין הבחירהlaḥדמשק כמעט שלא נתקל בצורה 

'אני  raḥ ʾaktob'אני אישן' או  raḥ ʾanāmכף, כך שדובר ילידי יעדיף לומר לבין צלילי הפועל התו laḥ/raḥ-ב

)ודוגמה מן   2.1.3§  78, עמ'  2009ראו נואמה    rāyeḥ'אני אלך'. על תפוצתו המועטה של    laḥ ʾarūḥאכתוב', אולם  

' כ"ד, בציטוט של דובר מוסלמי[(; סטוואסר ועאני 'אני הולך להרוג אותו' ]אינפ rāyeḥ bd-i ʾaˀtl-oהקורפוס: 

 2010; סלאמה ולנטין laḥa: 11, 7, 5, דוגמה raḥa: 1(, דוגמה .I will, you will etc)בערך:  264, עמ' 1964

 300ברתלמי, עמ' ; -raḥ(a), laḥ(a), ḥaבלבד, אולם הם מציינים הפניות לערך עתידי  raḥ)מקומות שונים(: 

 . raḥḥ, laḥḥ, ואילו בלבנון גם raḥ (:روح)בשורש: 

)ובפרט שלילת תיאורו  10, עמ' 2009ראו: נואמה  b-ת של גוף ראשון בתוספת -עם נטיית ḥlaעל צירוף המילית   648

ואילך. לדברי נואמה,  2.1.2§ 73(, עמ' -raḥaת גרודה אחרי -על חובת הופעת נטיית 322, עמ' 1964של קאוול 

שבדוגמה מסב את  tənəkת משמעות של עתיד מיידי בתוספת גוון מודאלי. הפועל מבנה כזה נושא פעמים רבו

(, אך גם הם מאשרים 4§)אמצע    22, עמ'  2010דברי נואמה תואמים את מה שכתבו סלאמה ולנטין    האירוע לעבר.

 הולכת והופכת נפוצה יותר ויותר.  raḥשהשימוש בצורה הגרודה אחרי 
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4.2.8.5 bədd- 

 -bəddהצורן  א 4.2.8.5

כינוי חבור, יכול לציין רצון לעשות את הפעולה המובעת בפועל  בלויית, המופיע -bəddהצורן 

יתכנות שתקרה או חובה לעשות אותה. בהיבט הזמן ההעיקרי, כוונה לעשות את הפעולה הזאת, 

 והכינוי החבור אליו יכולה להופיע רק -bədd. אחרי הצורן laḥיכול הצורן להמיר את הצורן 

  649ת גרודה.-נטיית

 mā bədd-i ʾazkor ʾəsm-o(, אינפ' כ"ח'היא רוצה להיפגש אתך' ) bədd-a tˀābl-ak )לציון רצון(

 ʾāni yōm bədd-a trūḥ )לציון כוונה עתידית( ;(אינפ' כ"א'איני רוצה להזכיר את שמו' )

HBvekə́m-l-aʿ (, אינפ' ו'ללכת למקווה' ) 'באיזה יום היא אמורה?HBCak thallxu-ddəšū, b  ,מה'

 ēn-mart650el ˀə́ntəo y-ddəo b-abrˀ (,אינפ' ו'אתה מתכוון לברוח )עם בני משפחתך( לישראל?' )

'יעקב התכוון לעבוד את  yaʿākōb bədd-o yəxdom lābān(, אינפ' א''קברו ישנה מקום פעמיים' )

'אתה חייב   bədd-ak trūḥ  )לציון חובה(  ;(אינפ' כ"ב'אתה עוד תראה' )  bədd-ak tšūf(,  אינפ' ב'לבן' )

אינפ' 'מי שעשה את המעשה ייענש' ) amleʿ-ləamal ʿlli əāqab ʿtəo y-ddəb(, אינפ' כ"בללכת!' )

 (. י"ב

 צורות מקוצרות  ב 4.2.8.5

, המופיעים כאשר מצטרפים אליו כינויים יותרשני אלומורפים קצרים  -bəddלצורן השלם 

יכולים להופיע גם בפיו של אותו דובר. לפעמים נותר מן  אלומורפים אלה  651הפותחים בתנועה.

 (,אינפ' כ"ב'איני מתכוון ללכת' ) bd :ḥarūʾi -db652 mā-הצורן הבסיסי רק 

 

'אני רוצה רבע   lēra ʿəbəi r-ddəbיכולה להופיע גם לפני שמות עצם, ואז פירושו הוא רק 'לרצות':    ddəb-המילה    649

; קאוול 4.6.3§  93-92, עמ'  1977'איני רוצה שתיים' )אינפ' ה'(. ראו: אמברוס    mā bd-i təntēnלירה' )אינפ' כ"ב(,  

( 3/4  بدد  :)בשורש  70-60, עמ'  2010; סלאמה ולנטין  89, עמ'  35§  41, עמ'  1965; גרוצפלד  413-412,  347, עמ'  1964

-; בהנשטדט וגבע162, מפה I, 2000; בהנשטדט (5§ 67ראו שם, עמ'  bədd-/laḥ)על הבחנות דקות ביחסי 

,  -bədd. במחקרים הנ"ל אין התייחסות לאלומורפים המקוצרים של 21מפה  1.1.1.20§ 2019ליינברגר ק

.  bədd-akכצורה מקוצרת של  d-akשם מוצגת  2הערה  98, עמ' II, 2000המתוארים להלן, אך ראו: בהנשטדט 

 .103, 87-86 , עמ'1995על שימושים דומים בלהג של ירושלים ראו: לוין 

 .3.1.4.1במקרים דומים ראו סעיף  *-rt->-rrt-על   650

 אך ראו הדוגמה בסוף סעיף זה.   651

הצורה המקוצרת )אמצע(.    63, עמ'  2010בדיבור מהיר ראו: סלאמה ולנטין    i-bdלכדי    i-ddəbאזכור להתקצרות    652

bd-i  ובפי  ,וההפניות שם( 272ה )ובכלל זה הערה 5.2.4§ 82, עמ' 1991קיימת גם אצל יהודי חלּב, ראו: נבו

 .1מש'  13, עמ' 2004גלוסשניידר -יהודייה מביירות, ראו: יששכר
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 bd-i ʾastəmə́ʿ-l-ak yā́ (,אינפ' י'י רוצה להאזין לך )כשאתה מדקלם( אותו' )'אנ bd-i ʾafūt 

ʾaˀābl-o  ( 'אינפ' כ"ח'אני רוצה להיכנס ולפגוש אותו  ,)bass bd-i ʾasāfer ʾana  אבל אני התכוונתי'

mši əo y-bd(, אינפ' ו''אתה רוצה/מתכוון לברוח לישראל?' ) HBCak thallex-bd?(, אינפ' י'לנסוע' )

HBhēxāl-ləddām əˀn əa mḥmasāfe mnī  'עליו ללכת/הוא אמור ללכת מרחק ניכר מלפני ההיכל'

'משהו מחויב  šī ʾəžbāri bd-o yṣīr(, אינפ' א''מי שמתכוון ללכת' ) yəlli bd-o yrūḥ(, אינפ' ו')

 maḥall mā(, אינפ' ו''הוא לא רוצה לומר לו' ) mā bd-o yˀəlū-l-o, (אינפ' ג'שמוכרח להתקיים' )

ū́dməʿəon y-bd ( 'להורג )(, אינפ' א''המקום שבו הם מתכוונים להוציא אותו )את אלי כהן ז"ל 

bd-on yəfḥaṣū-wa  '(2:39, דקה 56'הם רוצים לבחון אותה' )אינט . 

'באתי הביתה ורציתי   d :addaġdaʾ653i -bēt d-l-aʿžīt-במקרים אחרים מתקצר הצורן עד כדי 

 HBrāšāəb-lə(, אינפ' י"ב'אתה מתכוון ללכת בדרך' ) ˀarīṭ-ṭə-mši bəak t-d(, אינפ' כ"בלאכול' )

kəll-a d-o yəˀrā-ha ( 'אינפ' א''הוא חייב לקרוא את כל הפרשה ,)mīn d-o yə́ržaʿ?  מי רוצה'

'הוא אמור   d-o yəži maʿ-on(,  אינפ' ו''ככה זה אמור לקרות' )  hēk d-o yṣīr(,  2×אינפ' י"בלחזור?' )

אינפ' מתכוונים לעצור אותם' )  תמח'אברא'ה  on-fˀtwa654a -muxābarāt d-lə(,  אינפ' י"בתם' )לבוא א  

 (.אינפ' כ"ח'מה אנחנו אמורים לומר לאימא?' ) ?ləḥna šū d-na nˀūl ˀəddām ṃāṃa (,י"ב

4.2.8.6 la-/ta- 

היא צורה מקוצרת של  -ta. ת גרודה-מצטרפות לנטיית ,-la -ו -ta שתי קידומות להבעת התכלית,

  655'.-, ולרוב משמעותה 'כדי ל*attaḥהמילית 

 

 . 3.1.5.1ראו לעיל, סעיף  בנסיבה זו t>d*על   653

 . 3.1.4.1במקרים דומים ראו סעיף  *-ˀf->-ˀˀf-על   654

כקיצור של  ta-על . 358, 353, עמ' 1964)וצורנים נוספים במשמעות דומה( ראו: קאוול  על שני צורנים אלה  655

ḥatta    2012; עבד אלרחים  5.3.3§  67, עמ'  2001ראו: פישר ויסטרו  ,I  '232עמ'    1937; נח'לה  (تَ )בערך:    447, עמ. 

במשמעות 'אפילו':  (1שים: א( מופיעה בקורפוס בשלושה שימו3.2.2.4, ראו סעיף ḥətta)ולפעמים  ḥattaהמילה 

ṛkbāə-and lʿatta ḥ    ,)'אפילו אצל המבוגרים' )אינפ' ו'attaḥāt -lā talifūn-wa   'ואפילו לא מכשירי טלפון' )אינפ'

'הוא זקוק   ta-  :bədd-o ṭayyāra ḥatta yəṭlaʿבדומה לקידומת    (2(,  'אפילו הילד' )אינפ' ט"ז  ḥətta l-waladב'(,  

 (3'כדי שיזהו אותך' )אינפ' י"ב(,  ḥatta tənʿə́ref ʾənteלמטוס כדי לעלות )לחדרו שבקומה העליונה(' )אינפ' ו'(, 

'את לא תסעי עד שאחיך ייצא מבית   IHBsōhar_n bētəki m-axūʾ ʿlaṭəatta yḥtsāfri ə-mā b':  -במשמעות 'עד ש

מופיעה במשמעות 'עד  ס-לפני נטיית ta-'עד לכיתה ט' )אינפ' ב'(.  ʿetās-təaff ṣ-ṣatta ḥהסוהר' )אינפ' כ"ח(, 

 (:232, עמ' 1937; נח'לה 359בעמ'  19, 17למטה, ודוגמאות  358, עמ' 1964אשר' בלבד )ראו: קאוול 

tāsanaw ʿarbaʾi tlat -mrəʿr āṣ-k taīt hnīrb    אינפ' ו'(,  3-4'גדלתי שם עד שהייתי בן( 'FRépas_na se-l-sāwū-ta 

'ככה עד שירדנו למטה' )אינפ' כ"ב(. ובדומה לה   təḥlna taənz-hēk ta'עד אשר עשו לנו אשרת מעבר' )אינפ' ט'(,  
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b-isāwī́ ta-yəṭlaʿ ṣ-ṣōt ʿam b-irənn  צא כשהוא מצטלצל' י'הוא מתקין את )השופר( כדי שהקול י

a -ləāra ḥ-lə  (,אינפ' ד''רצים כדי לעבוד, כדי לשלם' )  dfaʿuəy-lu taġə́tšəy-n taī-gdār  (,אינפ' ט')

āraḥ-ləbarrāt -la ʿlaṭəy-āt, ta-bawwāb -āt-bwāb  לשכונה יש שערים, כדי )שאדם יוכל( לצאת'

'"ממלא לו את  o-mməo t-l-tə́ysakk-s taākyə-o l-l-īyʿabb(,' י"באינפאל מחוץ לשכונה' )

  .(אינפ' ט'הׂשקים" )כלומר, משחד אותו( כדי לסתום לו את הפה' )

יכולה לציין את נקודת הקצה של פעולה כלשהי בהיבט של התרחשות פעולה אחרת, מאוחרת   -laגם  

:-'( וגם כציון תחום הזמן )'עד ש-יותר. מכאן שניתן להבינה גם כציון התכלית )'כדי ש )'656  

nəži ʿa-l-bēt la-nədros ( 'לבוא הביתה כדי ללמוד )(, אינפ' י"ב')נהגנוbd-o yəmši masāfe 

HBtēbā-t-aʿel ṣṣywa-la HBhēxāl-ləddām əˀn əa mḥmnī  הוא אמור ללכת מרחק ניכר מלפני'

'ואני  HBāhālˀ-žu ləy-astanna laʾ 657odʿʿa-w(, אינפ' ו'ההיכל כדי להגיע/עד אשר יגיע לתיבה' )

(, אינפ' כ"ב'חזרתי כדי לדבר' ) akallemʾ-t laəʿərž(, אינפ' כ"ביושב וממתין עד שהקהל יגיע' )

waˀˀef la-nəsʾal hadōl ( 'אינפ' כ"ח'עצור כדי שנשאל את אלה .) 

'אנחנו נשחט  kon-ḥádbən-la 658הורחב גם להבעת איום או הבטחה: la-השימוש האופטטיבי של 

'אני אשרוף את בן גוריון   HBIšārēt_mōšē ˀreḥaʾ-, laHBIgaryōn_bēn ˀreḥaʾ-la(,  אינפ' כ"האתכם!' )

  (,אינפ' כ"א'אולי יש חשש שאתה חלּבי' ) la-tkūn ʾənte ḥalabi (,אינפ' כ"בואת משה שרת!' )

la-ʾaxṣə́m-l-ak šway kamān ( ')(, אינפ' י''אני אפחית לך עוד קצת )במחירʾana la-ʿāwn-o, 

la-ʿṭī́ ʾalf lēra  (, אינפ' כ"בלירות' ) 1000אתן לו  אסייע לו,'אניˀal-l-a la-ʾəmm-i 

la-dabbə́r-l-ek yā́  (.אינפ' כ"במר לאמי: "אני אסדיר לך את זה"' )א'הוא  

 

-la  :nəžəs-s-əu mʿləṭ-la    ,)עד שהם יצאו מהכלא' )אינפ' כ"ב'bēt-l-aʿel ṣəw-ni la-mawwat  וא הוציא את 'ה

'אף )לא(' בפי יהודי  -ţאו  -ţa( לכדי ḥətţa)הנהגית  ḥatta*נשמתי עד שהגיע הביתה' )אינפ' כ"ב(. על התקצרות 

 .49, עמ' 1988צפרו במרוקו ראו: סטילמן 

; 81a3§ 83, עמ' 1965ראו גם: גרוצפלד  (.'to, in order to') 92, עמ' 1961על שימושיה ומשמעותה ראו: פרגוסון   656

 .47, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 345, עמ' 1964קאוול 

 . 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו ˀʿ>ʿʿ*על   657

והדיון שם.  10דוגמה  167, עמ' 2009)אם כי במשמעות מעט שונה(; נואמה  345, עמ' 1964קאוול ראו:   658

 'חי אללה'.  wáḷḷa המילה -laומת בדוגמאות שבקורפוס שלי לא קדמה לקיד
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 סיכום 4.2.9

מן הסקירה המפורטת של מערכת הפועל בלי"ד ראינו שעל אף דמיונה הרב למערכת הפועל בלכ"ד, 

עדיין רב ההבדל ביניהן בפרטים השונים. חלק מן ההבדלים הללו נחשבים מהותיים, כפי שיוצג 

 להלן: 

ת, בעוד שבלכ"ד יכולה ת"נ זו להיעלם בנסיבות מסוימו –יחיד  Iהבדל מהותי שכזה הוא ת"נ גוף 

'אני אומר', הרי שבלי"ד ת"נ זו נשמרת, והצורה תהיה  ʾana b-aˀūl>ʾan b-ˀūlדוגמת הצורה *

(. נשילה )אופציונלית( של תנועת ס"נ 427, 426, 425א והערות 4.2.1.1)סעיף  ʾana b-aˀūlכדוגמת 

' 'התייחסה אליו בכבוד הראוי wažžabet+o>wažžə́bt-oיחידה בהברה פתוחה דוגמת * IIIגוף 

א 4.2.1.2)סעיף  wažžabə́t-o קיימת בלי"ד, אך אינה הצורה הרגילה בלכ"ד, שם הגירסה היא

 (. 432והערה 

תופעה נוספת השייכת לאותה ס"נ, ואשר לא זכתה לתיאור בלכ"ד )אם כי סימנים להימצאה בלכ"ד 

. כך 1ס של משקל -בנטיית  w/y2Cס"נ בפועלי -נמצאים בספרות המקצועית(, היא נשילת תנועת ה

ב(. תצורות פועל המאפיינות את 4.2.1.2)סעיף    ˀālet+l+ak>ˀalt-l-akמוצאים בלי"ד צורות דוגמת *

'מצא',   laˀˀaב(,  4.2.2.1'הלך', צורה המאפיינת גם את להגם של יהודי מצרים )סעיף    ʾarāḥלי"ד הן:  

waṣṣal    ,')הגיע )פועל עומד'ˀəri  ות בלכ"ד לפעלים אלה הן:  'קרא'. הצורות הרגילrāḥ  ,laˀa  ,wəṣel ,

ˀara  בהתאמה. הצורהlaˀˀa  קיימת גם בחיפה, ואילוwaṣṣal  קיימת באזור בניאס שבחוף הסורי

קיימת בפי יהודי חלּב, אך גם בלהגים עירוניים בארץ־  ˀəriובאזור סוידאא' שבדרום סוריה. הצורה  

 (.599ג והערה 4.2.7.3, 458, 456, 452 ג והערות4.2.2.1ישראל )סעיף 

            2Cהבדל מובהק נוסף בין לי"ד לבין לכ"ד במערכת הפועל הוא התקיימות )אופציונלית( של תנועת 

'היא  ṭabaxetיחידה. כך בלי"ד נשמעו רבות צורות דוגמת  IIIבגוף  7, 1ס של משקל -בנטיית

בהתאמה  nḍarbet-ו ṭabxetכ"ד הן 'היא נפגעה', בעוד הצורות המקבילות בל nḍarabetבישלה', 

רבים  IIIס גוף -(. מנגד נמצאות בלי"ד בנטיית460א וההערה 4.2.3.1, 194והערה  3.2.2.1)סעיף 

א(. 4.2.3.1, 819והערה  3.2.2.2, בניגוד למצב בלכ"ד )סעיף 2Cצורות בהן נשלה תנועת  1במשקל 

הברתיות )דוגמת -מקיימת בלי"ד תנועה ארוכה רק בצורות חד  1במשקל    3Cצורת הציווי של פועלי  

ktōb דוגמת -'כתוב!'( אך לא בצורות רב( הברתיותktə́bi .)'!כתבי' 
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, בניגוד לכמה להגים בלכ"ד ובגליל שבהם המשקל הוא 3Cī2C1taCהוא  2דגם 'מצדר' של משקל 

3Cī2C1tiC ליצירת  2(. כרגיל בלהגי הערבית היהודית שימש משקל 480ה והערה 4.2.3.2ף )סעי

 ו(.4.2.3.2פעלים משורש עברי, דבר המבחין בין לי"ד לבין לכ"ד )סעיף 

, 4.2.4.1ו, 4.2.3.8'נלבש' )סעיף  ltabas, כגון: R1C= משמש גם להבעת סביל, אך רק אם 8משקל 

 (.528הערה 

אחרי הפועל ולפני כינוי חבור מתאים, אך גם במבנה  baʿḍעות ההדדיות מובעת בעיקר באמצ

wāḥed … t-tāni    ב והערה 4.2.5.2'האחד ... האחר'. מבנה שני זה לא תואר בספרות שנסקרה )סעיף

)סעיף  lā, והציווי נשלל )לרוב( באמצעות māת נשללים באמצעות -ס ובנטיית-(. פעלים בנטיית539

4.2.6.2  ,4.2.6.3  .)lā    משמשת גם לאיחול שלילי, דוגמתlā yəwaržī́ l-xēr   הלוואי שהאל( לא ַיראנו('

 א(. 4.2.6.4בטוב' )סעיף 

'יגיע' )זאת  alṣwəyקיימת בלי"ד צורה שאינה אופיינית ללכ"ד, דוגמת  C1wת של פועלי -בנטיית

 בלהגיודומותיה מוכרת  yəwṣal(. צורת yūṣal ,yəṣalלצד הצורות המוכרות יותר בלכ"ד: 

א 4.2.7.1ארץ־ישראל )חיפה, ירושלים(. שלוש הצורות האלה מוכרות גם בפי יהודי חלּב )סעיף 

 (.557והערה 

הבחנה נוספת בין לי"ד לבין לכ"ד במערכת הפועל נוגעת לכך שבלי"ד, כמו בפי יהודי חלּב, קיים 

בלבד  √swyיים , בעוד שבלכ"ד ק3ת של משקל -'עשה' בנטיית √swy√>syy)באופן אופציונלי( 

 (.571ב והערה 4.2.7.2)סעיף 

)בחלּב  u-בגופי הרבים מסתיימים ב y3Cכמו בלכ"ד, אך בניגוד ללהג של יהודי חלּב, כל פועלי 

)כמו בלכ"ד,  i-יחידה מסתיימת הצורה ב IIבהתאם לדגם הפועל(. בגוף  o-ולפעמים ב u-לפעמים ב

, 577א והערה 4.2.7.3בהתאם לדגם הפועל( )סעיף  e-ולפעמים ב i-אך בפי יהודי חלּב: לפעמים ב

 ד(.4.2.7.3

, וביתר המקרים נושלת קידומת IIIת של גוף  -רק בנטיית  ʾə-'בא' בלי"ד פותחת ב  ʾəžaנטיית הפועל  

דומה לזו של לי"ד מוכרת בחיפה  'באתי'. זאת בניגוד למרבית התיאורים של לכ"ד. נטייה žītזו: 

 (. 619, 618 א והערות4.2.7.6ובירושלים, וחלקית גם בפי יהודי חלּב )סעיף 

 Iת"נ גוף -וכיו"ב( דומות לאלה שבלכ"ד. ב -b- ,ø- ,ʿam- ,ta-/laת בלי"ד )-הקידומות לפני נטיית

'אני פוחד  b-axāf ʾaḥkiנותרת בלי"ד התנועה של ת"נ גם בהברה פתוחה:  -bיחיד עם הקידומת 

ונותרת רק   y-נושלת בלי"ד ה  -bיחיד ורבים עם הקידומת    IIIת"נ גוף  -(. בb-xāf ʾaḥkiלדבר' )ולא:  

'הם עובדים בה'. שתי תופעות אלה אינן קיימות לפי מרבית    b-yəštəġlū-wa>b-əštəġlū-waהתנועה: *
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בלי"ד קיים בכמה -ʿam+b(. צירוף התחילות 632, 629 א והערות4.2.8.1התיאורים של לכ"ד )סעיף 

 (. 643גופים )הערה 

לציון העתיד היא הנפוצה )כמעט בלעדית( בלי"ד, בעוד שבלכ"ד זוהי אך אחת הצורות,  laḥהקידומת 

'רוצה' יש שני אלומורפים   -bədd(. לצורן הנפוץ 647והערה  4.2.8.4)סעיף   -raḥ(a)- ,laḥa-,ḥaלצד 

זכורים לאלומורפים אלה מופיעים בספרות שנסקרה, אולם הם לא זכו בה . אd-ו -bdמקוצרים: 

', מתנהגות -, עד ש-'כדי ש  ta- ו  -laת בלי"ד, דוגמת  - (. קידומות אחרות לפני נטיית4.2.8.5לתיאור )סעיף  

 כמו בלכ"ד.  

 בלהג יהודי דמשקמערכת השם  4.3

הבאים אדגים אלמנטים אחדים מתחום השם בעיקרה לזו שבלכ"ד. בסעיפים  דומה  מערכת השם בלי"ד  

  שנמצאים בלי"ד.

  'אח'  ʾaxx-'אב' ו ʾabbהמילים  4.3.1

  (, אינפ' ג''אבי האב' ) ʾabū :ʾabū l-ʾabb היא(. 2× אינפ' ג'; 2×אינפ' י"ב'אב' )  ʾabb צורת הנסמך של 

abū l-ʿarūs ( 'אינפ' ו''אבי הכלה) אך לפעמים נשמעת גם צורה מקוצרת ,ʾab-  (.  3.2.3.6)ראו סעיף

'אבות'    ʾabb-āt(. צורת הרבים היא  אינפ' כ"ה;  אינפ' י')  ʾab-i  הצורה היאיחיד    Iבהוספת כינוי חבור גוף  

.אינפ' י"ב; אינפ' כ"ב)  היא (אינפ' ו'; אינפ' א''אח' ) axxʾ צורת הזוגי של  659(

ʾaxx-ēn  (אינפ' א'; אינפ' כ"ח;  אינפ' כ"ג) . בהוספת כינוי חבור גוף צורת היחידI  יחיד היאʾax-i   'אחי'

  661אחים, אחיות'. tāxwəʾצורת הרבים היא  660(.אינפ' ו'; אינפ' י"ב)

 

; פישר ויסטרו 169, עמ' 1964; קאוול 39b1§ 44, עמ' 1965בלכ"ד ראו: גרוצפלד  abbʾעל נטייתה החריגה של   659

. אך ראו: פישר 260, מפה I, 2000ונרדפותיה בסוריה ראו: בהנשטדט  ʾab-iא. על תפוצת 7.1.5.1§ 84, עמ' 2001

 לה רק דוגמה אחתמצאתי ש, ʾabū-yi, המציגים עבור דמשק את הצורה א7.1.5.1§ 84, עמ' 2001ויסטרו 

קליינברגר -, לצד צורות שלא איתרתי בלי"ד, ראו: גבעʾab-iאצל יהודי ביירות הצורה היא  בקורפוס. גם

אינה שאולה מן הערבית הקלאסית(. לצורת הריבוי ראו: סטוואסר ועאני   ʾab-i)והשערתו שהצורה    36,עמ'  2017

 הצורות שמובאות שם אותרו גם בקורפוס(. וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו. לא כל  father)בערך:    87, עמ'  1964

 (.433)ערך:  40, עמ' 2012השוו: אליחי  .496, ובכלל זה הערה 1ב14.2.1.3.1§ 147מ' ע ,1991

. בכל המקרים היו אלו צורות ('א  '; אינפ3×)אינפ' י"ב í-ax ʾבמקרים אחדים נשמעת ההטעמה על הכינוי החבור:    660

( על תופעה דומה בפי 299'  בעמ  336,  335)ובכלל זה הערות    107, עמ'  1991פנייה, והדבר תואם את מה שכתב נבו  

'שתיים  rīkbə-l í-ʾax-n, wī-awwazžn mēntətיהודי חלּב. במקרה אחד הופיעה הטעמה שלא בצורת פנייה: 

 נשואות ואחי הגדול'

את מין שם  נוהבחיהדוברים 'אחות'.  xtʾə'אח' וגם של  axxʾהרבים של היא גם צורת  xwātəʾהרבים צורת   661

קאוול ראו:  ו  ,(2×אינפ' י"ב;  אינפ' י"ג)  לציין אחיות  banāt-לציין אחים זכרים, ו  ṣəbyānהעצם באמצעות לוואי:  

 (: brother)בערך:  29, עמ' 1964ועאני ; סטוואסר ʾəxtושל  ʾaxxריבוי של  ʾəxw-āt: 215, 212, עמ' 1964

ʾəxwāt~ʾəxwe  ,212    :בערך(sister)  :ʾəxwāt banāt  41, עמ'  1953; קנטינו והלבאוי  :ʾəxwe~ʾəxw-āt   ,'אחים'
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 Tהנקבה  ןצור 4.3.2

  בנפרד Tצורן הנקבה  4.3.2.1

 a ,-e-האלומורפים  א 4.3.2.1

אשר לו שלושה אלומורפים בצורת הנפרד:   *-a/->/tunaהרגיל ביותר הוא הסיומת   T662צורן הנקבה  

-a ,-e ו-t . 

 ṭ, ḍ ,ṣ ,ẓ ,x ,ġ ,ḥ ,ʿ ,ˀ , q, h ,ʾ:663 מופיע לאחר קבוצת העיצורים "האחוריים" -aהאלומורף 

aḥmnīə ( 'אינפ' ח''טובה,) aẓalīġ ( ,'אינפ' ו''גסה), aẓfāḥm ( 'אינפ' ט"ו'שמרנית ,)aṣṣāx  'פרטית'

(, אינפ' ח''שפה' ) luġa (,אינפ' ו'; אינפ' ח''שייכת' ) tābʿa (,אינפ' ב''רחבה' ) ʿarīḍa(, אינפ' ט"ו)

qirāʾa ( 'אינפ' ג'; אינפ' ח''קריאה ,)xiyāṭa ( 'אינפ' ב''תפירה ,)wāžha ( 'אינפ' כ"ב'חלון ראווה), 

ḥaˀīˀa ( '5:51 , דקה15 'אינט'אמת), mánṭiqa ( 'ד"ר נסים ]הדובר הוא  58:37 , דקה15 'אינט'אזור

 (.אינפ' כ"ב[; חאצבאני

צויינו בסעיף לעיל )וגם לא , כלומר אלו שהקדמיים"מופיע אחרי קבוצת העיצורים " e-האלומורף 

 madrase(, אינפ' ו''משך זמן' ) mədde(, אינפ' כ"ג'שנה' ) səne: (ד4.3.2.1, ראו להלן סעיף rלא 

 .(אינפ' ו')'קהילה'  ṭāyfe (,אינפ' ו')'עברית משוערבת'  ʿəbriyye muʿarrabe(, אינפ' ו')'בית ספר' 

 

( מביא أخخ)בשורש:    4ברתלמי, עמ'  'אחים';    ʾəxwe)בערכו(:    264, עמ'  1961פרגוסון  ;  ʾaxawāt  -ואילו 'אחיות'  

, 2012השוו: אליחי    .'אחיות'  xawāt( מביא את צורת הריבוי  اخت'אחים', )בשורש:    ʾəxweרק את צורת הריבוי  

'אחיות'. שימוש בצורת הרבים  )!(ḥawāt(: 7928)ערך:  611'אחים', עמ'  ʾixwe~ʾixwān(: 510)ערך:  48עמ' 

 .133§ 108, עמ' 1979גם לבנים הוא תופעה קדומה, וראו: בלאו  אח'ואת

הדבר נכון בין אם קיים שם   ( בערבית הקלאסית.التاء املربوطة)  ة-שמקביל ל' מתייחס לצורן  Tהמושג 'צורן הנקבה    662

זכרי גרוד )ללא צורן הנקבה( מקביל )למשל, בשש הדוגמאות הראשונות שלהלן(, ובין אם אין בנמצא שם כזה 

. 1981)כפי שמופיע בדוגמאות האחרות בסעיף זה(. לסקירה כללית ויסודית של צורן זה בלכ"ד ראו: אנגוז'אר 

 .2013יחידה במערכת הפועל ראו: געש  IIIת גוף במערכת השם לסיומ Tעל השוואה בין סיומת 

)ושם דוגמאות אחדות הזהות לאלה שהבאתי אני(.   40c§  45-46, עמ'  1965; גרוצפלד  138, עמ'  1964ראו: קאוול    663

 115, עמ'  3.3.1.5§  33, עמ'  1977גרוצפלד מתאר את התפתחות הצורן מן הערבית הקלסית ועד ללכ"ד; אמברוס  

. לדיון תיאורטי בצורן הנקבה בערבית והשלכתו על תיאור מערכת התנועות 116, עמ' 1961ון ; פרגוס6.1.2.5§

 . 1981בלכ"ד ראו: אנגוז'אר 
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 99עד  23במספרים  ב 4.3.2.1

דות מסתיים בעיצור "קדמי" : גם כאשר רכיב האחֲ 99-ל  22חריג בולט מכלל זה יש במספרים שבין  

' šrīnəʿ-w-ā́xams '25(, אינפ' ב')' 664  īnʿsab-w-ā́tlāt '73(:e)ולא  ā́תהיה תנועת סיומת הנקבה 

 (, אינפ' ו')' 55או  56')בשנת(  xamsīn-w-ā́xams-lə-xamsīn, b-w-ā́ttəs-sə-b(, אינפ' ו')

xamsīn-w-ā́xams-lə '55 '(אינפ' כ"ג). אלה לצורת המספר כשאינו במסגרת  ניתן להשוות צורות

  (.אינפ' ב')' 5או  8או  mseáaw xʾne ā́aw tmʾa ʿbás '7מורכבת: 

 חריגים נוספים ג 4.3.2.1

a-  במקוםe- :maṭāf ')(,אינפ' ו') 665'פאטמה )ש"פ assālaġ ( 'אינפ' ט"ז'מכונת כביסה,) tānya666 

, (אינפ' כ"ג'מנהלת' ) mudīra(, אינפ' ט') 'דמי פורים' fūriyya ,(אינפ' י"ט)'שנייה, נוספת' 

kanaám667 ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ג'מכונה), faəṣ668 '(אינפ' ו') 'שם תואר. 

e-  במקוםa- :eẓfāḥm ( 'אינפ' י"ב'שומרת ,)eṣḷmxa ( 'אינפ' כ"ח'מסיימת,)וגם אחרי הגה בעל  669

 (. בפי אינפורמנטים רבים'הסוכה' ) eḷḷaḍmə-lחציות משנית: נ

 

 אומרים שהתנועה אך, )שאינם מציינים תנועה ארוכה וגם לא הטעמה, 70, עמ' 1953ראו גם: קנטינו והלבאוי   664

)אשר גם הוא אינו מציין תנועה ארוכה  3i 'פס 2.2.5§, 2011(; לנטין e-במקום  a-היא  בספרת האחדות הסופית

ב, 5.63§ 351, עמ' 1972(; לוין ומוטעמת )התנועה תמיד ארוכה 122-121, עמ' 1961וגם לא הטעמה(; פרגוסון 

, ובפרט 3.6.1.6§ 49-48, עמ' 1977; אמברוס )האומר שהתנועה ארוכה ומוטעמת( 536בעמ'  101ובכלל זה הערה 

)האומר  2ד5.1.4§ 65, עמ' 1991נבו בפי יהודי חלּב:  .)התנועה מתארכת( 67f§ 69, עמ' 1965; גרוצפלד 4סעיף 

( e-)אבל לא  a-. תופעה זו לא אותרה אצל כל הדוברים, ויש ביניהם שהוגים שהתנועה תהיה תמיד ארוכה(

' )אינפ' ח'; tmā́na w-sabʿīn '78, (אינפ' ח')' tlā́ta w-sabʿīn '73 (,אינפ' ח') 'ā́ :sə́tta w-xamsīn '56-במקום 

]הדובר הוא  57:23, דקה 15 '' )אינטsábʿa w-sabʿīn '77]הדובר הוא נסים חאצבאני[(,  57:28, דקה 15 'אינט

 נסים חאצבאני[. דוגמה זו נוגעת רק לעניין אורך התנועה ולא לאיכותה(.

 a-)ב maṭfa)ב(, המביא את השם 2ד3.35§ 169, עמ' 1972: לוין על חריגותם של שמות פרטיים בתחום זה ראו  665

בסעיף ועוד )ראו בטבלה  frīda ,pūlaאת הדוגמאות: עוד קצרה( כדוגמה. מן הקורפוס שלי אני יכול להוסיף 

5.5.3 .) 

 3א 5.1.4§  62-63, עמ'  1991אצל יהודי חלּב ראו: נבו  )כמו בדוגמה זו ובדוגמה הבאה(    yאחרי   -aעל צורן הנקבה    666

 (.205)ובכלל זה הערה 

א, 5.63§ 350, עמ' 1972לוין ו 3הערה  46, עמ' 1965גרוצפלד זרות בתחום זה ראו: של מילים  ןעל חריגות  667

  .mākīnaאת הדוגמה  ים שניהםהמביא

 .12משפט  313, עמ' 1961; פרגוסון 139, עמ' 1964ראו: קאוול   668

 .3.1.4.1במצבים דומים ראו סעיף  BCA>CBCACACעל   669
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 rאחרי העיצור  ד 4.3.2.1

  670בלי"ד היא זו המוכרת גם בלכ"ד: rאחרי  T-ההתנייה הבסיסית בנוגע ל

(, אינפ' ב'; אינפ' כ"ה; אינפ' ח')'גדולה'  e :kbīre-אלומורף אז ישתמשו ב , כיīתנועת  r-אם לפני ה

zġīreə  '(, אינפ' ב'; אינפ' י"ח)'קטנהīreṣaḥ-l-aʿ ( 'אינפ' א''על המחצלת ,)īreˀfa671 'אינפ' ) 'ענייה

 .(י'

'נשף'  sahra(, אינפ' ו'; אינפ' ח')'שכונת )היהודים('  a- :āraḥ-ləהאלומורף ביתר המקרים יופיע 

אינפ' ; אינפ' ו')'פעם'  maṛṛa(, אינפ' ט')'עץ'  sažra(, אינפ' ג'; אינפ' ח')'תקופה'  fatra(, אינפ' כ"ג)

; 3×אינפ' כ"ה)'לירה'  lēra 672 ,(אינפ' ג')'רעיון'  kraəf(, אינפ' כ"ד)'מנסרה, נגרייה'  nšaraám (,ג'

 (.אינפ' כ"ה)רה' 'חדֵ  raẹ̄dxə(, אינפ' כ"ה)'בית קברות'  braˀma (,אינפ' י"ב

שנשלה:  i*גם אם באופן היסטורי הייתה לפניה תנועת  ,rמופיע כצורן נקבה לאחר  a-אלומורף ה

*dakātira>dakātra  '(,3×אינפ' י"ב)'רופאים šawāġra  '(,11:24, דקה 1'בני שכונת שאע'ור' )אינט 

raṭāira>qṭā*q ( 'אינפ' כ"ד'גורר ,)āyraṣ>tuniraʾāṣ* (אינפ' ה')' -'הופכת ל, raṭšāira>ṭšā* 

אינפ' 'מאחרת' ) axxraʾtəm673  (,אינפ' ח'' )ולפת'ח  braāʿābra>*ʿ  (,אינפ' כ"ח;  אינפ' כ"ג'מוצלחת' )

  675.(אינפ' ו'; אינפ' כ"ח'נוסעת' ) fraāms674(, כ"ח

 

; 33§  137, עמ'  2009; לנטין  116, עמ'  1961; פרגוסון  3.3.1.5§  33, עמ'  1977; אמברוס  138, עמ'  1964ראו: קאוול    670

שונים ותפוצתם בדמשק ראו:  rלסוגי . 44, עמ' 1995; לוין (3)ובכלל זה הערה  257, עמ' 2009אסמאעיל 

  (.אינפ' י"ג; אינפ' ל''נט'ירה )ש"פ(' ) naẓīraאולם . 209-204, עמ' 2007אסמאעיל 

 63, עמ' 1991, ראו: נבו raīfaˀ –בפי יהודי חלּב . reīfaˀ(: district)בדוגמה לערך  69, עמ' 1964ועאני סטוואסר   671

  (.3ד)א()3.35§ 170, עמ' 1972ב, וכך אצל לוין 4א5.1.4§

(. בדרך כלל נכתב בתיאורי הלהג של idea)בערך:  121 , עמ'1964ועאני סטוואסר ו 297, עמ' 1964קאוול וכך גם   672

, עמ' 1964קאוול סופית של צורן הנקבה, ראו: 'אמאלה' שחלה בהן  – tun*CiCraדמשק לגבי מילים במשקל 

, כפי ששמעתי ˀəšre(: peel)בערך:  171, עמ' ʾəbre(: needle)בערך:  157, עמ' 1964ועאני ; סטוואסר 138

, 2×)אינפ' ו' 'קֵדרה' ˀədre(, וכן ˀəšra: 3טבלה  300, עמ' 1964' ל"א; אינפ' ו', אך ראו: קאוול אינפממסרניי )

)ראו: ווהר   fikraלא חל הכלל הזה, על אף שבערבית הספרותית היא    fəkraבמילה  (.  117, עמ'  1956וראו: קנטינו  

 . 5.65§ 352, עמ' 1972]בערכו[(. על חריגים מכלל זה ראו: לוין  724, עמ' 1974

 .203, עמ' 1964כך גם קאוול   673

 .msāfre: 348, עמ' 1972 אך לוין  674

. הממצא תואם את מה שהציג fraāms ,raṭān ,tʾaxxraəm ,mkattraהאינפורמנט האחרון מסר את הצורות:   675

, אולם īרק אם בהברה הקודמת הייתה  e, ולפיו רוב האינפורמנטים שלו השתמשו בצורן 138, עמ' 2009לנטין 

 348מ' ע, 1972לוין ; 138, עמ' 1964קאוול ראו גם: . a, הרי שהשתמשו בצורן i*אם בהברה הקודמת הייתה 

'אישה  mžabbra-'שוברת' ו mkassraדה', ולעומתן את 'מו mətšakkre-ו mdabbre)המביא את הצורות 
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 t-האלומורף  ה 4.3.2.1

זה מופיע כצורה אחידה  . אלומורףבצורת הנפרד āt-המבוצעת  āT-*מופיע בסיומת  t-האלומורף 

 יםדוברשני  אצל    .(אינפ' כ"ח;  אינפ' ג';  אינפ' י"ט;  3×אינפ' ט"ו)'חיים'    ḥayāt  בפי הדוברים במילה

)אינט' 'הפטירה'  tāwaf-lə, ואצל דובר נוסף (אינפ' כ"ה; 3×אינפ' ב''התורה' ) tawrāt-tə גם במילה

'מחבת' היא   lāyeˀəmאחד הדוברים ציין שהצורה הספרותית של המילה   676.(ועוד  3×3:04, דקה  56

miqlāt<(וציין שזה "בתא מרבוטה".مقالة )677   

להלן תובא סקירה ויינתנו הפניות ביחס לאמירות העיקריות בנושא זה מתוך הספרות המקצועית. 

 :ḥamā́-ו ḥayāt ,tawrāt ,wafāt ,nažāt, ṣalā́יוצגו המילים 

ḥayāt  כמאפיין של  ,51§ 52, עמ' 1965גרוצפלד ; 164, עמ' 1964מופיעה במקורות הבאים: קאוול

, 200, עמ' 1961פרגוסון ; ḥayāt~ḥaya)בערכו(:  156עמ'  מילים שנשאלו מן הערבית הספרותית,

 כמאפיין של מילים שנשאלו מן הערבית הספרותית, 7.1.1.1§ 79, עמ' 2001; פישר ויסטרו 269עמ' 

רמוס   ;(life)בערך:    138, עמ'  1964; סטוואסר ועאני  (ṣalāt~ṣála)וכן  ן הטורקית העות'מאנית  או מ

 

העליון בצורות אלה בלי"ד )כמו גם בלכ"ד( עומדת בניגוד לקורה בלהגי הגליל  a-הופעת  המתקנת שברים'(.

, ובניגוד 3.1§ 259, עמ' 2005לוין  ,502בעמ'  110(, ובכלל זה הערה 1ג)4.2.3.3§ 253, עמ' 1972ולבנון, וראו: לוין 

, המציין שבמקרים מסוימים קיימות שתי 348, עמ' 1972ראו גם: לוין . 45-44, עמ' 1995הירושלמי: לוין ללהג 

 , ומביא דוגמאות מדמשק שאינן תואמות כולן את מה שאני מציג להלן.a-וגם  e-הסיומות: 

 ''אישה' )אינפ HBCyeššāə>ʾHBTššā*ʾi'חמות' )אינפ' כ"ח(,  *yeā-T>ā-* :yeāamḥT>āamḥיש מקרים שבהם   676

'מקל, קרש' )אינפ' ח'; אינפ' כ"ב וראו על מילה זו: בלאו  ʿaṣāT>ʿaṣāye*אינפ' י"ט; אינפ' ח'; אינפ' ט'(, ; 'א

'מראה' )אינפ' י"ד;  mirʾāT>mrāye(t-)*(, 1שורה  44, תוספת לעמ' 299, עמ' 73והערה  bג27§ 44, עמ' 1979

. 1הערה  53§ 54, עמ' 1965'מכוָסה' )אינפ' י"ב(. ראו: גרוצפלד  muġaṭṭāT>mġaṭṭāye*אינפ' ח'; אינפ' ל"א(, 

מסתיימות  y3Cבגזרת  2בפי יהודי חלּב הצורות ל'מקל', 'מרָאה', 'חמות', וצורות בינוני פעול יחידה של משקל 

, בין אם ללא āT-*. סיומת זו הורחבה גם למילים שלא כללו  5.1.3.2.3§  60-59, עמ'  1991ראו: נבו    , āye/-ēye--ב

בעמ'   230הערה  וג  5.1.10§  67עמ'  ,  1991נבו  'בקבוק' )אינפ' ט"ז; אינפ' כ"ב, וראו:    ṣōdāyeמטען סמנטי כלשהו:  

. דמשקאי מוסלמי לא הכיר את הטורקי siyah-ל המרמז לקשר אפשרי 366 , עמ'מפנה לברתלמי , שבה הוא289

]בערכים:  II ,1463, 2012וראו: עבד אלרחים  sofa'ספה' )אינפ' י"ב, מאנגלית:  ṣōfāyeהזה ]י. רייך[(, המושג 

אינפ' ו', ' )להזמנת העולים לתורההשתמש הפרנס  ה, אשר בהחרוט וחית כסף'ל HBC?yeāzḥəm(, ُصْوفايِة, ُصْوفا

' ו'(, ובין אם במטרה לתת אפיון ספציפי לשם העצם, 'נעל' )אינפ ṣərmāye, (5.4וראו על מילה זו להלן, סעיף 

'בצל אחד בלבד ולא  baṣlāye'קישוא אחד )וגם: קישוא מגורר בפומפייה(' )אינפ' ו'(,  kūsāyeכגון צורת יחיד: 

 *-Tāב. על מעתקי 4.2.7.3ראו לעיל סעיף  y3Cבגזרת  2משקל  'מצדר'בצורות  -yeāיותר' )אינפ' ה'(. על סיומת 

. עוד על הגיית המילים ל'חמות' 287בעמ'  202, 191והערות  5.1.3.2.5§ 62-61, עמ' 1991האזור ראו: נבו בלהגי 

 .205ול'חיים' בלי"ד ראו לעיל, הערה 

 אינפ' ו'.  677
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; מפי יהודייה מביירות: סריג'ה(-)מפי ארכיטקט מוסלמי שגר בבאב אל 3 'שו a 'פס 41, עמ' 2014

)בערך:  173, עמ' 1978וסגל  אלמעצראני . לעומתם:7מש'  40, עמ' 2004 גלוסשניידר-ראו: יששכר

 185 , עמ'2012אליחי  .ḥayāt, ובסמיכות: ḥayā́(: حيي)בשורש:  189ברתלמי, עמ'  ;ḥayā(: َحياة

ḥayā́t מפנה ל-ḥayā́h  'היווצרות על  (.184שבעמḥayāt בתהליך של גזירה לאחור מ-ḥayāt-i  'חיי'

(: 7349)ערך:  568, עמ' 2012, ראו: אליחי tawrāt .6פסקה  2§, 2011ראו: הוברמן 

tawrāh~tawrāt .wafāt המציין שלרוב תהיה ההגייה  164, עמ' 1964, ראו: קאוולwafāt ;

, wafā́(: ويفבשורש: ) 902ברתלמי, עמ'  ;wafāt(: death)בערך:  61, עמ' 1964סטוואסר ועאני 

. לכאן ניתן לשייך גם את wáfa ,wafāh(: 7979)ערך:  615, עמ' 2012; אליחי -wafātובסמיכות: 

מבוצעים  āT-*מקרים אחרים של  .62(: אינט' جناة)>nažātהשם נגת, המשקף, כנראה, את השם 

אינפ'  אינפ' י"ב;; 2×אינפ' ב'; אינפ' ג''תפילה' ) ṣalā́התנועה הסופית:  בהארכת אלא רק, t-ללא 

 52, עמ' 1965גרוצפלד , וראו גם: ṣalā́(t): [prayerבערך: ] 178, עמ' 1964ועאני , אך סטוואסר כ"ב

; פישר כמאפיין של מילים שנשאלו מן הערבית הספרותית ṣalāt~ṣálaהמציג את הצמד  ,51§

מן הטורקית העות'מאנית. קאוול   מוסיפים לכך גם אפשרות שאילה,  7.1.1.1§  79, עמ'  2001ויסטרו  

(: َصال)בערך:  330, עמ' 1978; אלמעצראני וסגל (ṣalātמציין שלרוב תהיה ההגייה  164, עמ' 1964

ṣálā ,)יש לציין שאצלם כל תנועה ארוכה סופית "היסטורית" מסומנת תנועה ארוכה( ḥamā́  

 110, עמ'  1964ועאני ; סטוואסר ḥáma:  [محوבשורש:  ]  179ברתלמי, עמ'  אינפ' י"ב(.  ')העיר( חמאה' )

ב, 27§ 42(, עמ' את-)ושם אינו מדגים  bא27§ 41, עמ' 1979בלאו  גם: ראו .ḥama: [Hamaבערך: ]

, שאינו מציין 5.64§ 351, עמ' 1972לוין בצורת הנפרד;  <āT-*את-אשר אינו מביא במפורש כתיב 

 צורות ל'תפילה', 'חיים' ו'העיר חמאה' הן ללאבפי יהודי חלּב, ה סופית. tצורות עם 

-t , על 5.1.3.2.3§ 60-59, עמ' 1991ראו: נבו .-āT  219, עמ' 1964כצורן ריבוי בלכ"ד ראו: קאוול. 

הוא בהגיית  āT-*דהיינו ההבדל העיקרי בין לי"ד ללהגם של יהודי חלּב בעניין זה של מימוש 

 .ḥayā, ואילו להג יהודי חלּב גורס ḥayāt'חיים': לי"ד, בדומה ללכ"ד, גורס 

 ולפני כינויים חבוריםצורן הנקבה בנסמך  4.3.2.2

)כולם   t--ו  -et  ,-ə́t-ושה אלומורפים:  בצורת הנסמך ולפני צורני הקניין והזוגי מופיעה הסיומת בשל

  it-*.)678-נוצרו מ

 

; 6.1.2.5§ 115, עמ' 3.4.5.1§ 42, עמ' 1977; אמברוס 39b2§ 44, עמ' 1965; גרוצפלד 162-163, עמ' 1964קאוול   678

; 14הערה  469, עמ' 1957(; פרגוסון 1)9.32§ 37ב, עמ' 1979; דים 63, עמ' 54, עמ' 2.2.2§ 51, עמ' 2013געש 
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 et-האלומורף  א 4.3.2.2

 knīset(,  אינפ' כ"א' )92'שנת    ENūt_net naytiəs 679יופיע לפני מילה הפותחת בעיצור:  -etהאלומורף  

naššamə-l  (, אינפ' י"ב) א'שָ מנַ -אל'בית הכנסתkāset šāy  '(, אינפ' כ"ב)'כוס תהkletəšə́m 

ʾəbn-ak  '(, אינפ' כ"ב)'בעייתו של בנךmadraset ʾəbən maymūn אינפ' )מימון' -'בית הספר אבן

  (.אינפ' ל"א; אינפ' ל''שלשום' ) ḥreāmbəawletʾ680(, אינפ' י''טיול קטן' ) nāwayyet sayarš(, ג'

 -ə́t-האלומורף  ב 4.3.2.2

 רק אם הכינוי החבור פותח בעיצור:יופיע לפני כינוי חבור בלבד, אך  -ə́t-האלומורף 

 

המציע את 'חוק האלומורפים' כדי להתמודד עם בעיות   90, עמ'  1980  . ראו גם: מקרת'י346, עמ'  1981אנגוז'אר  

אחת בסמיכות.  Tליצירת מורפמת  t-, והצפי שהוא מעלה לגבי השתלטות האלומורף Tשמתעוררות בסיומת 

'דודתה מצד האם' כאילו היא תנועת עזר )לביקוע   xalÍtha-, מציגה את התנועה המוטעמת ב334, עמ'  1958גרבל  

*lth,)  זיהה את התנועה שלפני ה 198, עמ' 1996רז וגם-t  כתנועת עזר, ומשום כך ראה בה חריג, משום שהיא

היא חלק אינטגרלי   t. כאמור, התנועה שלפני  47-46, עמ'  1995יכולה להיות מוטעמת. תיאור דומה יש אצל: לוין  

'בית הספר שלו',  mádrast-oדוגמת , המציגה צורות 335, עמ' 1958ראו גם: גרבל  של סיומת הנקבה בסמיכות.

 . madrást-oההולכות ומומרות בפי הדור צעיר בצורות דוגמת 

, 1965אלומורפים אלה משמשים גם בצורות בינוני פועל נקבה לפני כינויים מושאיים )כפי שמציג גם גרוצפלד 

(, אינפ' ו''רואה אותו' )  šāyfe+hu>šāyə́ft-o(, אינפ' כ"ב'היא כבר פתחה אותו' )  36g  :)kānet fātəḥt-o§  42עמ'  

ḥaṭṭət-on ( 'אינפ' ה''מניחה אותם ,)žāyə́bt-a ( 'אינפ' ט''מביאה אותה ,)š-šaġle l-waḥīde lli mdāyˀə́t-na  

אינפ' ; אינפ' ה')'שומעת אותה'  samʿāne+ha>samʿānt-a(, אינפ' י"ד'העניין היחיד אשר גרם לנו חוסר נחת' )

 11.1.4.6§ 207, עמ' 2001לכינוי מושא חבור ראו: פישר ויסטרו  Tלדרכי התקשרות אחרות של  (.ל'

(-T+na>-ā-na ברוסטאד ;)36§, שם 1965גרוצפלד , 10.2.4.2§ 178, עמ' 2001; פישר ויסטרו 163, עמ' 2000h ,

ור לכ"ד(. אמברוס מסביר ( )עבT+na>-tī-na-) 10 'פס 2.1.4§, 2011ולנטין  3.9.4.3§ 67, עמ' 1977אמברוס 

קליינברגר -ראו גם: בהנשטדט וגבע .יחידה לפני כינוי חבור  IIס גוף  -בנטיית  -tī-, נלקחה מסיומת  -tī-שצורה זו,  

 ואמירתם שנושא זה טופל אך מעט במפות ובמחקרים על הערבית של סוריה.  1.1.4.1§, 2019

, 1964)מקום בשכונת היהודים(' )אינפ' ו'(, ועל כך ראו: קאוול  משארקה-אל'מבוא   riqašāma-lədaxletאבל   679

 .39b2§ 44, עמ' 1965; גרוצפלד 9הערה  96, עמ' 1980; מקרת'י 164עמ' 

 the day before)בערך: 269, עמ' 1964. סטוואסר ועאני 3.1.4.1דומים ראו סעיף  םביבמצ wwl>wl*על   680

yesterday (: 713,712)ערכים:  66, עמ' 2012( ואליחיḥreāmbə~ʾawwalt ḥreāmbəawwal ʾ על מילה זו .

רה , ובפרט ממצאו שהדובר היחיד שהשתמש בצו18§ 128, עמ' 2009בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין 

ʾawletəmbāreḥ    היה יהודי. מקרה דומה של תיאור זמן הבנוי בצורת סמיכות נוספת-t-   :בין שני רכיבי המבנה

lēl-lə-tṣṣən-b  באמצע הלילה' )במקום'lēl-lə ṣṣən-bאינפ' ט', אך בהמשך משתמשת היא כמה פעמים( ) 

 היא מעידת לשון(. -t-, כך שייתכן שהצורה עם lēl-lə ṣṣən-ב
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dawlə́t-na ( '2×אינפ' י''מדינתנו,) žəmʿə́t-kon xaḍra מילולית: השבוע שלכם ירוק( 'שבוע טוב( '

 ,(אינפ' כ"ב) 'שכנתנו' žārə́t-na (,אינפ' כ"ב)'החֵברה שלנו'  ṣāḥbə́t-na(, אינפ' י"ד; אינפ' ו')

ḥārə́t-na  '(2×אינפ' כ"ב)'שכונתנו. 

רבים   IIIיחידה וגוף    IIIלכינויים החבורים של גוף    מודע,-, באופן בלתילעיתים מתייחסים הדוברים

(, אין t) על אף שמעצם הופעת כינויים אלה אחרי עיצור, h*כאילו הם פותחים בעיצור ההיסטורי 

 :-iT->-ə́t-*לפניהם את צורן הנקבה גם לכן נוכל למצוא נהגית בהם.  h*-ה

*qiṣṣiT+ha>ˀǝṣṣǝ́t-a ( אינפ' כ"א'הסיפור שלה,) *žəmʿiT+ha>žəmʿə́t-a  באותו השבוע'

 (,אינפ' כ"א'הלהג שלהם' ) lahžiT+hon>lahžə́t-on* (,אינפ' כ"ב)מילולית: השבוע שלה(' )

on-tə́ˀrfīqT+hon>ī*raf ( 'אינפ' י"ב'החֵברה שלהם ,)on-tə́lḥā '681.'מצבם 

עיצורים שבסביבתה )ראו סעיף להיות מושפעת מן ה איכותה יכולה, əבשל אופייה של התנועה 

 (, אינפ' י"ח; אינפ' ו''שלנו' ) tabaʿə́t-na>[tabaʿátna]*לעיל(. כך למשל:  3.2.1.4

*sāʿə́t-a>[sāʿáta]  ( 'אינפ' ג'  ;אינפ' י"ב'באותו הזמן)  ,*žamāʿə́t-na>[žamāʿátna]   'החבר'ה שלנו'

 682.(2×אינפ' י')

 t- ,-t-האלומורף  ג 4.3.2.2

 683( לפני מילה הפותחת בתנועה.2( לפני צורן קליטי הפותח בתנועה, או )1יופיע: ) -t-האלומורף 

  (, אינפ' כ"ב'המילה שלי' )684i-mtǝlǝ́i>k-lmtǝ́*kilmiT+i>*k :(1)-דוגמאות ל

i-rtžāti-i w-tšəráriT+i>wžāiT+i w+tiš*war ( 'אינפ' י"ב'הסדנה שלי ומסחרי,) 

i-+i>martiT*mar685   '(,אינפ' כ"ג;  אינפ' כ"ב;  אינפ' כ"ד)'אשתי  raḍak xa-tʿəmə́*žumʿiT+ak>ž 

 

יחידה ורבים כינויים הפותחים בעיצור, על אף שהוא  III)והוא רואה בכינויי גוף  167-168, עמ' 1964קאוול   681

. לאור זאת, וכצפוי, 3.4.4.2ערכית לכינויים אלה בלי"ד ראו סעיף  -בסוגריים(. על ההתייחסות הדו  h-מסמן את ה

, אינפ' י''המילה שלה' ) a-mtələ́k (:3.2.1.1יים אלה )ובהתאם לסעיף לפני כינו *-t->-iT-נמצאו צורות שבהן 

כאמור, צורות אלה אינן מוצגות אצל   .(on-tə́lmə*k'המילה שלהם' )אינפ' ל', ולא    a-tə́lmə*k  ;)on-mtələ́kולא  

  קאוול.

 .5מש'  39, עמ' 2004גלוסשניידר -( אצל: יששכרak-tənʿāṣ'המשרתת שלָך' )במקום  ak-nʿatāṣוהשוו לצורה   682

, 165, 162-161, עמ' 1964. על אלומורף זה בלכ"ד ראו: קאוול <V(C)-t(#)-*iT(#)+V(C)ניתן לתאר זאת כך:   683

 .39b2§ 44, עמ' 1965; גרוצפלד 3.4.5§ 42, עמ' 3.4.2.2§ 38, עמ' 1977; אמברוס 210

 .166, עמ' 1964יף זה, ראו: קאוול דוגמה זהה והסבר, המתאים גם לצורות נוספות בסע  684

(, אינפ' כ"חמילולית: אשת חמי(' )'חמותי )בפנייה,   ammoʿmartהופיע גם שלא לפני תנועה:  mart-הבסיס   685

mart ʾabū ʾēli  למטה(;   168, עמ'  1964קאוול  ;  4הערה    46, עמ'  1965( וראו: גרוצפלד  אינפ' י"גאלי' )-'אשת אבו(

'אשתי' מאפיינת את דיבורם   maṛt-iרה  ו, תוך ציון שהצ-maṛt, ובסמיכות  maṛa(:  مرء)בשורש:    781ברתלמי, עמ'  
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(, אינפ' י''הסחורה שלך' ) biḍāʿiT+ak>bḍāʿt-ak* ,(אינפ' ו') 'שיהיה לך שבוע טוב'

*žaybiT+ak>žēbt-ak ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' י''כיסך ,)mḍaḷḷe+ak>mḍaḷḷt-ak  'אינפ' )'הסוכה שלך

'תמונתו'  *o-ūrtṣriT+hu>ūṣ (,אינפ' י"ח'הלהג שלְך' ) ek-tšəhálek>-tžek>*lahT+ižhá*l686,(ד'

'שתי  lēriT+ēn>lērt-ēn*, (אינפ' י')'משימתו'  muhimmiT+hu>mhə́mmt-o* (,אינפ' כ"א)

 13:06 , דקה15 'אינט; אינפ' ב') 'שני בתי ספר' madrasiT+ēn>madrast-ēn* (,אינפ' ט'לירות' )

, (אינפ' ו') 'שני חדרים' nē-ftərġən>ē-rft*ġən>ē+iTrf*ġə, (]דברי הרב חמרה[

nē-kafftn>ē*kaffiT+    '(,  אינפ' י')'שתי סטירות לחיtanāṣ+an>xiTāṣṣx687 ( '2×אינפ' ו''במיוחד). 

 .3.4.4.2יחידה ורבים, הפותחים גם הם בתנועה, ראו לעיל, סעיף  IIIלפני כינויי גוף  Tעל 

'שכונת הנוצרים',  *nī-iyyḥīmas-lərt āḥn>ī-iyyḥīmas-+liTrāḥ: (2)-דוגמאות ל

kbīreəknīst īsiT>*kn (אינפ' י"ב ,)aʿməž-žəlēlt l+žumʿa>*layliT   '(אינפ' כ"ב)'ערב שישי. 

. לגבי מספר פעמים(  אינפ' י','ערב כיפור' )  HBppūrəlēlt kשלא לפני תנועה:    -tמקרים בודדים שבהם  

mart- 685' ראו הערה -'אשת. 

 ləġt-oבמקום ( אינפ' כ"א'שפתי' ) lúġġət-i, (אינפ' כ"א'שפתו' ) lə́ġġət-oמקרה מיוחד הוא 

 688.םייהצפו i-tġəl-ו

 

של הנוצרים, אך רק חלקית את זו של המוסלמים. בפי יהודי חלּב זוהי אינה הצורה השכיחה, שכן הצורה 

, 2012ב. ראו גם: אליחי  14.2.2.2§  162, עמ'  1991, ראו הדיון: נבו  -mrātיא  ה חבורהשכיחה במילה זו לפני כינוי  

. צורת -mart, אך בלבנון ובסוריה: -máratבצירוף כינוי חבור היא  mára(: "צורת המילה 4274)ערך:  334עמ' 

 4מש'  39עמ' , 2004גלוסשניידר -בפי יהודייה מבירות ראו: יששכר ."mártהנסמך )בערבית הפלסטינית( היא 

[marto  :בחיפה .)]'אישתו'mart-בשורש:  323ב, עמ' 2004קלייברגר -, ראו: גבע(mrw ברחבי הגליל, במיוחד .)

marat-34מפה  1.1.3.2.1§, 2019קליינברגר -, ראו: בהנשטדט וגבע (mart-  משמשת בטבריה, בצפת, בנצרת

 'אני ואשתי' )אינפ' כ"ב(, marat-i :ʾana w-marat-i-ובכמה כפרים בודדים(. בקורפוס הופיע גם שימוש ב

mšā-šə-ne bāi xalˀ-marat-w  וגם אשתי ילידת דמשק' )אינפ' כ"ט(. גם צורת הנסמך של'neəs  שנה' יכולה'

דברי ] 41:39, דקה 15 '' )אינט1900'שנת  sənt ʾalf tsaʿmiyyeאף לפני מילה הפותחת בעיצור:  səntלהיות 

[(, ד"ר נסים חאצבאני]דברי  57:22, דקה 15 ''' )אינט77'שנת  sənt sabʿa w-sabʿīnאינפ' י"ג(, [; מוריס נצירי

 )למטה(. 168, עמ' 1964וראו: קאוול 

 .  3.1.5.1ראו לעיל, סעיף  בנסיבה זו š>žעל   686

 . 3.1.4.1ראו סעיף  -BCAC->-BCACAC-'בדרך כלל' )אינפ' ו'(. על  datanāʿאבל   687

( ורוזנהויז 3912)ערך:    306, עמ'  2012; אליחי  105, עמ'  1910; מטסון  319, עמ'  1958ראו: גרבל    aġġəa>lġ*luעל    688

(:  language)בערך:  133, עמ' 1964וסטוואסר ועאני  210, 169, עמ' 1964; קאוול luġa~luġġa: 13, טבלה 2011

luġa  בפי יהודי חלּב כנראה .ləġa,    א דוגמה רביעית. על  16.2.2.4§  230, עמ'  1991ראו: נבו*ə>u   בדוגמה השנייה

)למטה(, אולם  166, עמ' 1964)בלתי מוטעמת( במקרים כאלה ראו: קאוול  əא. על הכנסת 3.2.1.4ראו סעיף 
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 בצורת הנסמך  רק לשם הוספת צורן נקבה  ד 4.3.2.2

לפעמים בסמיכות סיומת הנקבה גם לשמות שבצורת הנפרד שלהם היא מוספת גם בלי"ד, כבלכ"ד, 

  i-m+i>madāmtāmad  689:. ברוב המקרים מינם הדקדוקי של שמות אלה הוא נקבהאינה מופיעה

 691(, 2×אינפ' י"ב; אינפ' ח''בית הכנסת )ב(ג'ובר' ) ṛbažōset īkn 690(, אינפ' י"ב; 2×אינפ' י"ט'אשתי' )

kbīreəknīst  (, אינפ' י"ב(' ) 'בית הכנסת הגדול )בחלּב ēn-kkīntən>sēn+īkkə*s692 ( 'אינפ' 'שני סכינים

הדבר מתקיים גם בצורות הזוגי  (.אינפ' כ"ב'שני זוגות אופניים' ) nē-ttēsklən>bēt+ēsklə*b693 (,י"ב

(,  אינפ' כ"ג'שתי רגליים' ) nē-rtəžəʾ(, אינפ' ל"א; אינפ' י"ב'שתי עיניי' ) i-ēn-ntʿē 694של איברי הגוף:

nē-ntədəw695 ( 'אינפ' ל"א 'שתי אוזניים) . 

 

 əנסת , ואילו כאן מוכtt ,ḍḍ ,ṭṭיש מכפל של סותמים שיניים דוגמת  Tמתרחשת רק אם לפני  əלדבריו הכנסת 

 . ġġאחרי 

 . 1הערה  44, עמ' 1965גרוצפלד   689

 170, עמ' 1991(. דוגמה זהה ראו: נבו wife)בערך:  263, עמ' 1964ועאני סר ; סטווא169, עמ' 1964ראו: קאוול   690

 (. maḍāma) 12שו'  100, עמ' 1924להופעת צורן הנקבה גם בנפרד, ראו: ברגשטרסר  ט"ו.14.2.2.2§

'היה לנו בית כנסת  mnaššaə-a l-sməna knīs ʾ-anʿ kān fīבמשפט הקודם אומר את המילה בצורת הנפרד:   691

 להלן.  930. ראו גם הערה ְמַנָשא'-ושמו אל

בערך:  132, עמ' 1964)סטוואסר ועאני  neīkkəs-ו nīkkəs - אמנם למילה 'סכין' שתי צורות בערבית הסורית  692

knife בכל זאת הבאתי כאן את הדוגמה .)səkkīnt-ēn  ,משום שצורת היחיד, שבה משתמש אותו מסרן עצמו

 135, עמ' 1991, ראו: נבו səkkīne -אצל יהודי חלּב  להלן. 694, וראו גם הערה səkkīneולא  səkkīnהיא 

  מ"ז )אך ייתכן שאין זו הצורה היחידה(.14.1.1.2.1§

 , אך בדוגמה שם הם כותביםtēkləsəb(: צורת היחיד bicycle)בערך:  22, עמ' 1964סטוואסר ועאני   693

bəsəklētt-i .'האופניים שלי' 

 ראו: סטוואסר ēn-ntēʿעבור . 43d§ 47מ' , ע1965; גרוצפלד 210, עמ' 1964קאוול ; 4.1§ 47, עמ' 1970בלנק   694

(, אך ראו: leg)בערך:  138, עמ' 1964ראו: סטוואסר ועאני  ʾəžərt-ēn(, עבור eye)בערך:  84, עמ' 1964ועאני 

 daˀnאינה מתקיימת במילה    בסמיכות  -t-הוספת    .مجعها ْجَرين ْجَراّيت  (:ِإْجر)בערך:    116עמ'  ,  I,  2012עבד אלרחים  

(: 2.2.4§  2011; לנטין  [beard]בערך:    20, עמ'  1964ועאני  )ראו: סטוואסר    T'ָזָקן', על אף היותה ממין נקבה ללא  

ʾən kəber daˀn ʾəbn-ak daˀn-ak ʾənte xabbī́  ')אם זקן בנך צימח, הסתר אתה את זקנך )פתגם' , 

daˀn-o ʿarīḍa [ אינפ' כ"ח; אינפ' ו'; אינפ' ד'(17/3/2014שיחה פרטית, 'זקנו סבוך' )ידידי מ"ע ;].  ייתכן

 :T-צורת נפרד המסתיימת ב -t-שבתהליך רקורסיבי נגזרה מצורת הנסמך/זוגי עם 

*ʾəṣbaʿ>ʾəṣbaʿt-ēn→ʾəṣbaʿa 141, עמ' 1991, וזוהי גם הצורה בפי יהודי חלּב, ראו: נבו 'א ''אצבע' )אינפ 

על  .; אינפ' ט'(ʾəṣbaʿלפני כן אמר הדובר  'האצבע שלי' )אינפ' כ"ב, ʾəṣbaʿ+i>ʾəṣbaʿt-i* י"ד(,14.1.1.3.1§

מ' (. סטוואסר ועאני, ע3.2§)סוף    47, עמ'  1970ראו: בלנק    -t-'אצבע' בהקשר זה של סימון צורת הזוגי באמצעות  

בלבד;  ʾəṣbaʿa: 49, עמ' 1953)וראו הדוגמה ששם(; קנטינו והלבאוי  ʾəṣbaʿ, ʾəṣbaʿa(: finger)בערך:  90

. ייתכן שבדרך זו אפשר להסביר גם את ʾəṣbaʿלצד  ʾəṣbaʿa, שם מופיעה הצורה 330, מפה I, 2000בהנשטדט 

 249-248, עמ' 2004לעיל. ראו גם: פרוכזקה  692'סכין', וראו הערה  səkkīne-ו səkkīnקיומן של שתי הצורות 

§3.2 . 

 .5.2.5מבחין בלי"ד ראו סעיף לקסיקלי כרכיב  nədəwעל   695
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 iyye ,-ye-הצורה המצעית של  ה  4.3.2.2

  īt- :696 i-tīnsəžnsiyye+i>ə*ž- - הופכת לצורן הזוגי לפני לפני כינוי חבור או  -ye-או ב -iyye סיומת

 23:35, דקה 15 ''הנתינות שלו' )אינט muwāṭiniyye+hu>muwāṭinīt-o* (,אינפ' כ"א'האזרחות שלי' )

 on-tī*niyye+on>n697'רובנו' )אינפ' י'(,    na-*ʾaktariyye+na>ʾaktarīt]דברי עו"ד שחאדה אלקטרי[(,  

(,  אינפ' כ"ב; אינפ' י"ב 'תעודת הזהות שלך' )  hawiyye+ak>hawīt-ak* (,אינפ' י"ט'הכוונה שלהם' )

ak-HBCtīrū+ak>fHBCriyyeūf ( 'אינפ' ט''דמי הפורים שלך ,)na-tīarrḥurriyye+na>ḥ*698   'חרותנו'

'הבריאות  i-tīfāʿfye+i>āʿ(, אינפ' כ"ב'מאתיים' ) nē-mīt]דברי הרב חמרה[(,  6:04 , דקה15 'אינט)

'מאה   t kiloī*miyye+kilo>m 699'מאה' הדבר קורה גם לפני סומך: miyyeבמילה (. אינפ' כ"בשלי' )

'מלחמת מאה    aʿāt sīm-ləarb ḥ(,אינפ' ב''ארבע מאות איש' ) mīt zalame ʿarba ʾ(,  אינפ' כ"דקילוגרם' )

   .(אינפ' י"ב(' ) 1956השעות )כינוי למבצע סיני בשנת 

 a-מילים המסתיימות בשל צורת הנסמך  ו  4.3.2.2

של    הנסמךצורת  כך,  .  -āt-היא  (  T)שאינה    a- צורת הנסמך של מילים המסתיימות בנפרד בפעמים רבות  

maʿna<(nmaʿna) פירוש' היא' -maʿnāt :a-na+a>maʿnātʿ*ma ( 'אינפ' ; אינפ' ט'; אינפ' א''פירושה

  barraצורות הנסמך של ו  tāˀ)a(fər,701-'חברים' היא  faˀaər<(urufaqāʾ)צורת הנסמך של   700(,כ"ח

 

  -ī->-iyy-וכרת גם ממקרים אחרים שבהם . התופעה מ3.4.2.2§ 38, עמ' 1977; אמברוס 166, עמ' 1964קאוול   696

'באותו היום'  yōmīta'אדוני'. זו גם הצורה שעומדת בבסיס תואר הפועל  sayyed+i>sīd-iכגון 

(*yawmiyye+a> אך שלא עם כינוי חבור .)*-iyye>-iyyet 164, עמ' 1964, בניגוד למה שמתאר קאוול: 

ˀaraʿ-lalfiyyet ʾ  אינפ' כ"ב. למשמעות של יחידות מידה של ערק' ) 1000'כלי קיבול ובוalfiyyeʾ  ראו: עבד

 ʾaġlabiyyet l-kanāyes'כיסוי ראש לתפילה' )אינפ' י"ד(,  ṭāˀiyyet ṣalā́]בערכו[(,  189, עמ' I, 2012אלרחים 

 קיים גםי. 14.2.2.2§ 167, עמ' 1991לתופעה דומה בפי יהודי חלּב ראו: נבו (. 'א ''מרבית בתי הכנסת' )אינפ

*-uwwe>-ūt- :*ˀuwwe+o>ˀūt-o  'השוו  (.166, עמ' 1964, ודוגמה זהה אצל קאוול 1:22, דקה 56'כוחו' )אינט

 .1הערה  76, עמ' שמובאת שם' -אל 'היא באה -žāye->žāyīt*גם לצורה 

  on-tə́niyy: 168ארוכה. מנגד ראו: שם, עמ'  īלהדגמת  9, עמ' 1964אותה מביא קאוול  o-tīnהשוו לצורה   697

 ˀaḍiyye+hon>ˀaḍīt-(h)on'כוונתם' )ולעומת זאת ההערה שכתב באותו עמוד והדוגמאות שהביא כגון: 

 'הפרשייה שלהם'(.

 ב.3.2.1.4במקרים דומים ראו סעיף  *<aə*u<על   698

 .67h§ 70, עמ' 1965רוצפלד ; ג171, עמ' 1964קאוול   699

'השתנה'( מופיע במין זכר, כך שייתכן  ayyarġtəהראשונה הפועל שמתייחס לשם העצם )שבדוגמה ראוי לציין   700

ם(. נתפסת כמילה ממין זכר )אולם ייתכנו גם הסברים אחרים להתאם זה שבין הפועל לשֵ   -maʿnātשגם המילה  

(, שם הדוגמאות meaning)בערך:    148, עמ'  1964; סטוואסר ועאני  169, עמ'  1הערה    165, עמ'  1964ראו: קאוול  

 559, והדיון שם )ובכלל זה הערה 3י"ג14.2.2.2§ 168, עמ' 1991נבו ; -maʿnātשבסמיכות מציגות את הצורה 

  (.313בעמ' 

 להלן.  773על צורה זו ראו הערה   701
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מחוץ לבקבוק' ' neīanˀ-lət ābarr  703בהתאמה: tāuwwž-- ו tābarr-'בפנים' הן   auwwž702-'בחוץ' ו

בלי"ד   .(אינפ' כ"א'בתוכנו' ) na-žuwwāt-bi(, אינפ' כ"אלארץ' ) לחוץ ' balad-ləbarrāt -la(, אינפ' י"ב)

 ʿalaמשמשת סיומת אדוורביאלית )הסיומת באותיות מודגשות(: āt-מוכרות דוגמאות שבהן סיומת 

mumtāz ʿəḍwa-ləna kānet ḥna le-ātiyyāmʾ ( 'אינפ' ט"ו'בימינו אנו המצב היה מצוין,)704 nna ək

HBāḥnəm ātriyyṣʿa-i lḷḷaṣn  ( 'אינפ' ו''בשעות הערב התפללנו מנחה,)  on-ātbēn nəm  ( 'אינפ' 'מבינותם

(, אינפ' ב''בכללותה' ) a-tāllək (,אינפ' י"ב'בינם לבין עצמם' ) on-ḍbaʿ ātbēn  705(,2×אינפ' ו'; א'

a-tāllayyək '(, 2×אינפ' ב'; אינפ' כ"ד; אינפ' י"ט; 2×אינפ' ח')  706'כל כולה, בכללותהon-āttnēn  

מעבר קטגוריאלי של שתי  מדגימות  tāuwwž-- ו tābarr-ייתכן שצורות לכן  707(.2×אינפ' א''שניהם' )

   מילים אלה לתפקיד תיאורי.

 צורות הרבים והזוגי  4.3.3

 708.ושבור, כבערבית הספרותית, בלכ"ד ובלהגים רבים, קיים גם בלי"דהשימוש בצורות של ריבוי שלם 

  .ēn-כך גם לגבי צורן הזוגי 

 

( כפי שמופיעה בפי המסרנים )אינפ' ו'( מצביעה על כך שאין מדובר במילה uwwež)ולא  uwwažהצורה   702

, 2012; עבד אלרחים  334§  365-364, עמ'  2004ראו: בסל    žuwwa-ו  barra. על מקורן הארמי של  T-המסתיימת ב

I '(.ُجّواבערך: ) 715, עמ 

, פירוש outside)בערך:  166(, עמ' inside)בערך:  125, עמ' 6419; סטוואסר ועאני 485, עמ' 1964ראו: קאוול   703

, 2012עבד אלרחים  (;barrīt- הנסמך, ושם מובאת גם צורת 4/4بررבשורש: ) 90-91, עמ' 2010(; סלאמה ולנטין 4

I '71§ 73, עמ' 1965גרוצפלד  (;ُجّواבערך: ) 715, עמi המסביר צורת סמיכות זו כאנלוגיה לצורת הסמיכות ,

*šəraka>šərakāt- שותפים' ו'-*maʿna>maʿnāt-  .'נבו מתייחס לצורות סמיכות אלה רק 'פירושו של דבר

, ולא בדברו על 329בעמ'  757ו, י"ב, ובכלל זה הערה 19.1§ 251-250, עמ' 1991נבו , ראו: בדיונו על מילות היחס

  צורות הסמיכות.

' רווח מאוד בקורפוס: אינפ' כ"א )לעיתים בסמיכות לעיתים -, בימי-'בזמן של  tāmāiyyʾהשימוש בתואר הפועל    704

(, והשוו: ויסנטה 2×)לא בסמיכות 'א ')פעם בסמיכות ופעם לא בסמיכות(; אינפ 2×לא בסמיכות(; אינפ' י"ב

 .day ,timeבערכים  1964)למטה(. השימוש אינו מופיע אצל סטוואסר ועאני  297, עמ' 2001

 (.2/3nēb)בערך:  279-280, עמ' 2010ושימושיה ראו: סלאמה ולנטין  tānēb-על הצורה   705

 . 296על הגיית מילה זו ראו לעיל, הערה   706

שאינו צורן ריבוי שלם, כגון  -tāמבוסס על תיאורים שהסתיימו ברצף  -tāייתכן שמקור השימוש הזה בצורן   707

ʾawˀāt  אינפ' כ"ג; אינפ' ג'( )צורת הרבים של( 'לעיתים'waˀt זמן', ובה ה'-t  .)שורשית 

על כך שהריבוי השלם הולך והופך נפוץ יותר ויותר בדיאלקטים  5§ 295, עמ' 2001אמירתו של ויסנטה   708

(. לסקירה על צורות הריבוי 21:29דקה  90ת נראית לי מעט מרחיקת לכת )וראו: אינט' המודרניים של הערבי

; הולס 7.1.4.4-7.1.4.1§§  84-82, עמ'  2001; פישר ויסטרו 1980בערבית הספרותית והלהגים השונים ראו: פישר  

 .171-162, עמ' 1995
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 הריבוי השלם 4.3.3.1

 īn-הסיומת  א 4.3.3.1

 , בעיקר לצורות בינוני )כולל אלהלרוב לשמות ממין זכר īn-סיומת  מצטרפת  כמו בלכ"ד, גם בלי"ד  

'הולכים'  īn-ḥrāyn>ī+ḥyeā*r 709:לשמות עצם ושמות תואר, אך גם (CaCCānבמשקל  המופיעים

'פלאחים'   īn-ḥfallān>ī+ḥā*fall710(, אינפ' ו''חולים' ) īn-ānḍmarn>īn+āḍ*mar(, אינפ' כ"ב)

'שומרי  īn-āmiyyẓnin>īmi+āẓ*ni(, אינפ' כ"ב'מוכרי הערק' )  ˀaraʿ-ləīn -ʿbayyā711(, אינפ' ו')

'קרובים )במרחק   īn-*ˀarīb>ˀarīb(,  אינפ' י"ב'מלוכלכים' )  īn-sxəwn>īx+əsə*w  (,אינפ' י"בחוק' )

  .(אינפ' ד''אויבינו' ) na-nī-aduwwʿ712 היא . צורה מעניינת(אינפ' כ"בפיזי(' )

 

 39, עמ' 1977; אמברוס 212-213, עמ' 1964; קאוול 45a§ 48, עמ' 1965על ריבוי זה בלכ"ד ראו: גרוצפלד   709

, וראו להלן 4.5. בלי"ד המצב שונה מכפי שהוא מציין בסעיף 4§ 293-292, עמ' 2001. ראו גם: ויסנטה 3.4.3.2§

 ג. 4.3.3.1סעיף 

, 1953שעליה כותבים: קנטינו והלבאוי  CaāCaCC, לא איתרתי בקורפוס צורת ריבוי CāCaCCלמשקל זה,   710

, 1965; גרוצפלד 3§ 214, עמ' 1964; קאוול 3 3.4.3.4§ 40, עמ' 1977; אמברוס 229, עמ' 1961; פרגוסון 95עמ' 

  1ג14.2.1.3.1§ 148, עמ' 1991; נבו 244, מפה I, 2000; בהנשטדט 295-294, עמ' 2001; ויסנטה 45c1§ 49עמ' 

בהברה  a>ə*איתרתי בצורת ריבוי זו מעתק )והערתו לגבי מיעוט הופעת התצורה הזו(. עוד ראוי לציין שלא 

 א.5.2.3.6§ 74, עמ' 1991יהודי חלּב, ראו: נבו  בפי( כפי שקיים ḥaddād-īn>ḥəddēd-īn*הראשונה )למשל: 

של סיומת הריבוי )והזוגי( גם  n-לקורה בערבית הספרותית, נשמרת ה בלי"ד, כבלהגים ערביים אחרים, ובניגוד  711

, עמ' 1995; לוין 43b§ 47, עמ' 1965; גרוצפלד 7.1.4.1§ 80, עמ' 2001ו: פישר ויסטרו בהיות המילה בנסמך, רא

ראו:  . על תופעה זו בכתיבתם של יהודים מחלּב128§ 107, עמ' 1979. זוהי תופעה קדומה, ראו: בלאו 4א§ 52

 (.3)2.3.2§ 234, עמ' א2015מצא 

  ; dyeʿəde~ʿdā~ʾəʿ(: عدو)בשורש:  517'אויב' הן: ברתלמי, עמ'  aduwwʿצורות הריבוי המתוארות עבור   712

  . اعاد    ,عداة,  عدى,  أعداء(:  عدو)בערך:    599, עמ'  1974; ווהר  ʾaʿdāʾ(:  enemy)בערך:    78, עמ'  1964סטוואסר ועאני  

על אף שאינו שייך למשקלי השם  īn-מציין שזהו אחד משמות העצם המופיעים בריבוי  213, עמ' 1964קאוול 

يف  دهللا جيعل الْب באינטרנט )מרשתת(:  הרגילים לריבוי זה. המילה נאמרה במסגרת ייחול )שלילי(, והיא מוכרת
يعدي ظروفك على خري وجتيبني مسابقة سهلة علينا وصعبه  هلل ا(, 78אינט' 'מי ייתן והאל יפיל קרה על אויבינו' ) عدويننا

שימוש זהה ל  .(79)אינט'    'מי ייתן והאל ישפר את מצבך, ותביאי תחרות קלה עבורנו וקשה לאויבינו'  على عدويننا

  (.عدوّ )בערך:  568, עמ' 1986בלהג המצרי ראו: בדוי והינדס 
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 āt-הסיומת  ב 4.3.3.1

. לפני הוספת T-מצטרפת לרוב לשמות ממין נקבה שבסיס הנטייה שלהם מסתיים ב āt-סיומת 

 'תקרובות,  'סוגי כיבוד )בשמחות וכו'(  *āt-yāfḍt>āfe+āyḍ 713הנקבה:סיומת הריבוי נושלת תווית  

 (. 2×אינפ' י''לקוחותינו' ) na-āt-zbūn714(, אינפ' י"ב)'מילים'  āt-lməkt>ālme+ə*k(, אינפ' ו')

 (,אינפ' י"ח;  אינפ' ח''שאלות' ) āt-ālʾsu715לריבוי מילים ממין זכר:    -tāלפעמים משמש צורן הריבוי  

i-tā-bākt716 ( 'אינפ' ו''ספריי,)  o-tā-lˀaʿ  ( 'אינפ' ט''יכולותיו השכליות  ,)āt-rāžəs  ( 'אינפ' ו''פנסים) ,

tā-nāḥṣə717n ētn  ( '2×אינפ' כ"ג'שני סוסים)  שנשאלו עם צורת ריבוי זו מן הערבית . כך גם המילים

 (,אינפ' כ"ה'מחנות' ) muxayyam-āt(, אינפ' ו''התפלגות לגושים' ) takattul-āt הספרותית:

āt-allḥma-lə-b ( 'אינפ' י''בחנויות.)  

 

, עמ' 1964; קאוול  3.4.3.3§  39-40, עמ'  1977; אמברוס  45b§  48-49, עמ'  1965על ריבוי זה בלכ"ד ראו: גרוצפלד   713

 . 2008; ברוסטאד 294, עמ' 2001; ויסנטה 212-211

סטוואסר ועאני   , מבלי להתייחס לשאלת המין של המילה;āt~zabāyen-zbūn(:  زبن)בשורש:   307ברתלמי, עמ'    714

( ללא ציון צורת َزبُ ْون )בערך:  1076-1075, עמ' II, 2012חים ; עבד אלרzabāyen(: client)בערך:  43, עמ' 1964

)למעלה(, הכותב שצורה זו היא הן  215, עמ' 1964קאוול  אך ראו: הרבים וללא התייחסות למין הדקדוקי.

'לקוחות ]גברים[', אך אינו מתייחס במפורש  clientsרגם )מת 39§ 143, עמ' 2009לנטין  לזכרים והן לנקבות;

 2004בסל  (;Kunde)מתרגם:  45b2 :zbūn-āt§ 48, עמ' 1965גרוצפלד למין המילה, אלא רק למשמעויותיה(; 

נשים, והן לקוחות  גבריםיכול לציין הן לקוחות  zbūn-āt-מסר לי ש אינפ' י"ג  )!(.zbāyīnר'  zbūn: 45§ 165עמ' 

 . גברים כנשים(  –כפי שעולה גם מן ההקשר של הדוגמאות שהבאתי )הדובר מספר על יחסיו הטובים על הלקוחות  

 .מכוונות ללקוחות נשים)במרשתת( שראיתי באינטרנט  زبوانتכל הופעות יחד עם זאת, 

, āt-suʾāl(. צורת הריבוי سؤال)בערך:  391, עמ' 1974, ראו: ווהר أسئلةצורת הריבוי בערבית הספרותית היא   715

( 81, עמ' 1953[; קנטינו והלבאוי question]בערך:  184, עמ' 1964המוכרת בלהג הסורי )ראו: סטוואסר ועאני 

امل  العבגליונות של העיתון  سؤاالتחדרה גם ללשון הספרותית של כותבים יהודיים, וכך אנו מוצאים את המילה 
 (.2[, עמ' 22/12/21] 17; גיליון 6[, עמ' 15/12/21] 16גיליון ) اإلسرائيلي

)וראו   tobəkלדברי המסרן צורת ריבוי זו שימשה בפי המבוגרים רק לפני כינוי חבור, אך ברגיל 'ספרים' אומרים    716

 נו שולל את השימוש(. עם זאת איktāb-āt; אינפ' כ"ג; אינפ' כ"ח, אשר שוללת את הצורה 2×גם: )אינפ' ב'

 "צורה 'נוצרית'". 163, עמ' 2009מוגדרת אצל לנטין  kətob. יוער שהצורה kətb-i-ב

 .neṣəḥəʾ(: horse)בערך:  118, עמ' 1964וסטוואסר ועאני  223, עמ' 1964קאוול   717
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אינפ' 'עניבות' )  āt-*grāvāt+āt>gravat719  718משמשת צורן ריבוי למילים שאולות: -tāהסיומת 

( 'סוגי كار: )>פרסיתkār+āt>kār-āt(, אינפ' כ"ג; אינפ' כ"א'בתי מלון' ) ʾōtēl+āt>ʾōtēl-āt*(, כ"א

 yāt-ōrādydyo>ār721(, 2×אינפ' כ"ב'מכנסיים' ) āt-alōnṭban720n>ōalṭban (,אינפ' י"במלאכה' )

 (.אינפ' כ"ב'אחיות )בבית החולים(' ) āt-ENrsə>nENrsən(, אינפ' כ"ב'מכשירי רדיו' )

 צורן ריבוי לשמות בלתי סטנדרטיים: āt-לפעמים משמשת הסיומת 

-āt  הרבים של השמות הבלתי סטנדרטיים היא גם צורןʾabb ו-ʾaxx  (4.3.1)ראו לעיל, סעיף 

 . נוצרת על ידי הוספת הסיומת səne>sanaw-āt-ו

ועוד(  -barrāt- ,žuwwāt- ,maʿnāt- ,ʾiyyāmātבצורת הנסמך של מילים שונות ) āt-על הסיומת 

 ו.4.3.2.2ראו לעיל, סעיף 

 yye-הסיומת  ג 4.3.3.1

-yye בשל שמות המסתיימים השלם הריבוי  הוא צורן-iזאת במיוחד בשמות המסתיימים . 

 i:722  yye-iḥmasī-המסתיימים ב, כלומר 'יאא אלנסבה', אך גם שמות אחרים *-i-<uniyy-ב

אינפ' 'בני דת משה' ) yye-sawiūm723(, אינפ' ו''פלסטינים' ) yye-īniṣṭfala(, אינפ' כ"א'נוצרים' )

 yye-ariḍəx(, אינפ' כ"ה'מחבלים' ) yye-iʾāfid(, 2×אינפ' כ"ג) 724'קהל היהודים' yye-briəʿ(, כ"א

אינפ' 'דרוזים' ) dōti-yye(, אינפ' כ"ב; אינפ' י"ב'עורכי דין' ) muḥāmi-yye(, אינפ' כ"א'ירקנים' )

 

, עמ' 2001(; ויסנטה 3)3.4.3.3§ 40, עמ' 1977; אמברוס 45b2§ 48, עמ' 1965; גרוצפלד 8§ 217, עמ' 1964קאוול   718

. להתניות של בחירת צורת הריבוי בערבית הפלסטינית ראו הרצאתו של ד"ר ליאור 170, עמ'  2004; הולס  6§  294

 . 11:00( בפרט מדקה 90לקס )אינט'  

שנתפסה כצורת ריבוי,  tāvāgr נגזרה מצורת veāgr. ייתכן שצורת היחיד 77על צורת היחיד ראו לעיל, הערה   719

 . grāvāt:grāveכך  ḍyāf-āt:ḍyāfe-. כפי שātמשום שהסתיימה בצליל 

סטוואסר ועאני  .בקורפוס הןגם  ותהמופיע)אינפ' ל"א(  līṭāban, (אינפ' כ"א) nīlṭābanהריבוי צורות זאת לצד   720

 .  banṭalōn-āt: 64; ברתלמי, עמ' baṇṭaḷōn-āt(: trousers)בערך:  249, עמ' 1964

 ב.2ב14.2.1.3.1§ 148, עמ' 1991וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   721

, עמ' 1964; קאוול 3, 1 3.4.3.4§ 40, עמ' 1977; אמברוס 45c2§ 49, עמ' 1965על סיומת ריבוי זו ראו: גרוצפלד   722

, 2001ד; ויסנטה § 53, עמ' 1995; לוין īn-סית( בהמציג גם שימוש )נרחב יח 164, עמ' 1961; פרגוסון 214-213

 שייכת לשם העצם בצורת היחיד.  i-(, משום שהiyye-)ולא  yye-. העדפתי להציג את הצורן 295עמ' 

 (.'א ')אינפ nīyy-sawiūmבקורפוס הופיעה גם צורת הריבוי השלם   723

 להלן.  916על מושג זה ראו הערה   724
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'טובי לב, מכניסי  yye-niāršʿəni>māršʿə*m, (אינפ' ד'( 'דתיים' )HBIídāt)>yye-dāti(, א'

 .(אינפ' ו''בעלי בית קפה' ) yye-ahwažiˀ, (אינפ' כ"ב) 725אורחים'

, נים'זקֵ   i :iyye-tyārəx726-מצטרף לפעמים גם למילים שאינם מסתיימות ב -iyyeצורן הריבוי 

(, אינפ' ו'; אינפ' כ"א'מלצרים' )  iyye-FRōnṣgar727(, אינפ' ל'; 2×אינפ' י"ב; אינפ' כ"ד' )זקנות

brōfesōr-iyye ( 'אינפ' ח''פרופסורים). 

 הריבוי השבור 4.3.3.2

 בלהגי הערבית המדוברתובערבית הספרותית בלכ"ד )ורובם גם י שבור המוכרים משקלי ריבו

  מאות )המילה משמאל לסימן > היא צורת היחיד(:גלהלן דו 728בלי"ד. משמשים (במזרח ובמערב

C(T)ūCC:729 tūt>byēb  ( 'אינפ' ט';  אינפ' י"ב;  אינפ' ב';  אינפ' ו''בתים  ,)mūhamm>hm   'דאגות'

'כיתות'  ṣaff>ṣfūf(, אינפ' כ"ב)'ציפורים'  ṭēr>ṭyūr(, אינפ' כ"ח'עיניו' ) ʿēn>ʿyūn-o(, אינפ' ד')

(, אינפ' כ"ג'חליפות' )  meūˀṭaˀm>ṭ731(, אינפ' כ"ג'שבתות' )  730tūsabt>sb(, אינפ' א'; אינפ' י"ב)

šēx>šyūxa ( 'אינפ' א''שיח'ים). 

CāCC :732:לשמות תואר  lāl>ˀlīalˀ ( 'אינפ' א''מעטים ,)rār>kbīkb ( 'אינפ' י'; אינפ' י"ט 'גדולים ,)

'אנשים, גברים'   rəžžāl>ržāl(,  אינפ' כ"ט ;  אינפ' ו' 'דמשקאים, בני דמשק' )  šāmi>šwām:  לשמות עצם

 

 .27אינט'  ;26אינט'  ;25אינט' על שימוש במילה זו בטקסטים כתובים ראו:   725

הוא שם זר )טורקי(, ומשום כך  rāixtyʾהשם  309א בעמ' 550, הערה 1991)ה( ונבו 1ד§ 53, עמ' 1995לפי לוין   726

 שים זקנות מופיע אצל הדובר השני, שאומר. השימוש בריבוי זה גם לנiyye-מוצמדת לו סיומת הריבוי 

fī nās, yaʿni, xətyāriyye, nəswān .'יש אנשים, כלומר, מבוגרים, נשים' 

 לעיל. 83ראו גם הערה   727

ואילך;  295, עמ' 2010; ויסנטה 7.1.4.4§ 83, עמ' 2001ראו: פישר ויסטרו על משקלי הריבוי השבור בלהגים   728

, 1964קאוול . סקירה מפורטת של משקלי הריבוי השבור בלהג הסורי ראו: 46§ 49, 44§ 48עמ'  1965גרוצפלד 

. סקירה מפורטת של משקלי הריבוי השבור בפי יהודי חלּב ראו: 3.4.4§  42-40, עמ' 1977אמברוס  ;  231-218עמ'  

 .14.2.1.3.2§ 158-149, עמ' 1991נבו 

 ( בהברתן הראשונה.u)וגם עם  iמביאים צורות ריבוי כאלה עם  5.2.1.3§ 312, עמ' 2012ראו: ווידיך וסוורטייס   729

(, ūnṣḥ(:  5)3.4.4§  41, עמ'  1977'צלחות' )אינפ' ב', והשוו: אמברוס    *nūḥuṣn>əḥaṣגם בקורפוס נרשמו הצורות 

š-šurūṭ  '1964רה התנועה בהברה הראשונה. על כך במשקל זה ראו: קאוול  (, שבהן השתמ2×'התנאים' )אינפ' ו ,

, המייחס השתמרות זו לצורות המידמות לערבית הספרותית )בהתאם למה שנכתב לעיל, סעיף 220עמ' 

 ב(.  3.2.1.3

 (.سبت)בשורש:  329ברתלמי, עמ' וכך גם   730

 .200, עמ' 1961; פרגוסון 45, עמ' 1953והלבאוי ג; קנטינו 14.2.1.3.3§ 159, עמ' 1991דוגמה זהה: נבו   731

, עמ' 1961המתוארת אצל פרגוסון  nī-CīC(a)C( לא אותרה צורת 751)ראו להלן, הערה  nī-bīarˀמלבד הצורה   732

שמו של אחד מבתי ('. זה  'פרנג' )מילולית: אירופאים  ʾafranž>franž*ניתן לכלול את    CCāC. בצורת הריבוי  120
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(, אינפ' י"ב; 2×אינפ' ו'; אינפ' כ"ד'ילדים' )  walad>wlād733(, אינפ' י'; אינפ' י"ב; אינפ' כ"ד)

nān>wdədəw734  ( 'אינפ' כ"ב'אוזניים,) sākys>īk  ( 'אינפ' כ"א'שקיות ,)xāx>syīs ( 'אינפ' 'שיפודים

 (. כ"ב

CəCəCaC/CəC:735  rafəġrfe>əġ ( 'אינפ' י"ב'חדרים ,)afˀəšaˀfe>š ( 'אינפ' י"ב'חתיכות  ,)

laləlle>mə*m (, אינפ' א'ת' )'עדֹוlaməlme>kək736  ( 'אינפ' כ"א'מילים ,)ḍuwaʾ737>ḍwaəa>*ʾḍōʾ  

;  אינפ' כ"א 'בני אדם' )  <mələz739zalame(,  אינפ' ל';  אינפ' ו''שמיכות' ) fəḥəf>lāḥl738(,  אינפ' ו''חדרים' )

 (. אינפ' ו'

 

; ʾafránž: 262, 165, עמ' 1961. על צורת הריבוי ראו: פרגוסון (2×אינפ' י'; אינפ' ב'ים בדמשק )הכנסת המרכזי

 .  ʾafranžiyye, נ' ʾafranži[: ז' 2פירוש  western]בערך:  261, עמ' 1964סטוואסר ועאני 

 'יש לך ארבעה ילדים' )אינפ' ג'(,  dāawlʾ :ak ʾarbaʿ ʾawlād-fī ʿandזאת לצד הופעות של הצורה   733

rġāzəd āʾawl-w  וילדים קטנים' )אינפ' כ"ג(. על יחסי הגומלין המשלביים בין צורת'CāCC  למקבילתה

ʾaCCāC  על התהליך 2, עמ' 2008; ברוסטאד 219, עמ' 1964(; קאוול 4)3.4.4§ 41, עמ' 1977ראו: אמברוס .

ʾaCCāC>CCāC  על הצורה המיודעת של המילה 4§ 11, עמ' 1965גרוצפלד ; 319, עמ' 1958ראו: גרבל .wlād 

 . 263ראו לעיל, הערה 

 .1066כרכיב לקסיקלי ייחודי ללי"ד ראו הערה  nədəwעל המילה   734

 , בהידמות תנועת ההברה הראשונהCaCaC*-מ CuwaC*הן את  CiyaC*גוזר הן את  73, עמ' 1980פישר   735

 . y/w2C-ל

(: word)בערך:  265, עמ' 1964ועאני אצל סטוואסר  אינפ' י"ב(. )אינפ' ו'; tā-lmət/kā-kalimזאת לצד הצורה:   736

kəlm-āt  . 

 א.3.2.1.4בנסיבות כאלה ראו לעיל סעיף  uə<על   737

, 1964ועאני  סטוואסר    ,221, עמ'  1964( מוצגות שתי גישות: קאוול  mələzלגבי מילה זו )וכן לגבי הדוגמה הבאה:    738

( מציגים 1)3.4.4§  40, עמ'  1977ואמברוס    (ْْلَاف)בערך:    435, עמ'  1978, אלמעצראני וסגל  (quilt)בערך:    185עמ'  

. לעומתם מציגים אליחי fəḥəl  ,fḥəlהברתית )אם קיימת תנועה בהברה השנייה הרי היא תנועת עזר(:  -צורה חד

הברתיות: -צורות דו 2ח5.4.2§ 82, עמ' 1991נבו ו (ْلاف)בערך:  860, עמ' 1974ווהר  (,3866)ערך:  303, עמ' 2012

luḥuf ,lúḥof ,ləḥəf . נבו אף משער שצורות ריבוי משקל*CuCuC>CəCəC  נוצרו בתהליך של הרמוניה

צורות עם . אבן הבוחן במקרה שכזה יכולה להיות במיקום ההטעמה בCuCuC>*CəCoC>CəCəC*תנועתית:  

, התקשרות אישית אינפ' כ"ח) na-fə́ḥəlולא  na-fəḥə́lכינוי חבור הפותח בעיצור. כך, למשל, הצורה היא 

שבה היא תנועת עזר )ומשום כך אינה  əניתן להסיק שאכן תנועת  -ḥəf-(, ומכך שהטעם אינו בהברה 10/8/2018

ُكْتب , ُأْسد)כגון:  CuCul~CuCC על צורת ריבוי. הברתית-לכן עדיף לראות בצורת ריבוי זו צורה חד מוטעמת(.
 .166, עמ' 2003. אולם ראו: קיפרסקי 202' , עמI ,1896 ועוד( ראו: רייט

: 93, עמ' 1953(. קנטינו והלבאוי guy)בערך:  109, עמ' 1964; סטוואסר ועאני mələz: 221, עמ' 1964קאוול   739

zəlom אצל יהודי ביירות .– zilim :36, עמ' 2017קליינברגר -גבע, ראו. 
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nāCCəC:740  nābyṣəabi>ṣ741  ( 'אינפ' י"ב; אינפ' ב''בנים, נערים ,)nāswən ( 'אינפ' י"ב'נשים ;

; אינפ' ו''קירות' ) ḥēṭ>*ḥəyṭān>ḥīṭān (,אינפ' ו''חתנים' ) ʿarīs>ʿərsān(, אינפ' ט'; אינפ' י"ט

  742(.אינפ' י"ב; אינפ' י''שכנים' ) wrān>žīrānəžār>*ž (,אינפ' ל'; אינפ' ה'

CəCCāC :ʿāmel>ʿəmmāl ( 'אינפ' ב''פועלים ,)ḥāres>ḥərrās ( 'אינפ' י"ב'שומרים ,)

šāṭer>šəṭṭār ( 'אינפ' י"ב'פיקחים, חרוצים).  

CaCaə́C:743  aḥraə́ž>ḥīarž ( 'י"באינפ' 'פצועים ,)talaə́l>qīqat744  ( 'אינפ' י"ב'הרוגים ,)

damaə́m>ˀī*qad ( 'אינפ' ג''ותיקים ,)halaə́žhel>žā ( '2×אינפ' י"ב'בורים.)745 

yaāCaC<(فَ َعاال :)yaābaˀiyye>baˀ ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' י"ב'נותרים ,)yaāabṣabiyye>ṣ746   'בנות'

 .(אינפ' ט''חזקים' ) yaā>ˀawun*qawiyy747(, אינפ' כ"ג)

 

, בנוגע 30)ובכלל זה הערה    298, עמ'  2001; ויסנטה  224, עמ'  1964(; קאוול  9)3.4.4§  41, עמ'  1977ראו: אמברוס    740

 )למטה(.  ān ,)299-למקורה המשוער של הסיומת 

 כ"ב. 14.2.1.3.2§ 156, עמ' 1991, ראו: נבו nāabyṣ -בפי יהודי חלּב   741

. בפי הדובר nāṭiḥקצרה במילה    i, והערתו בדבר תנועת  224, עמ'  1964אות אחרונות אלה ראו: קאוול  לשתי דוגמ  742

ואילו בפי הדוברת השנייה נמשכת אלפיות השנייה,    101-כ  īנמשכת תנועת    ḥīṭānהמילה    נשמעה  שממנו  הראשון

ī 60, עמ' 1965גרוצפלד  רגילה.היא ארוכה יותר מתנועה קצרה בשני המקרים כלומר  אלפיות השנייה. 73-כ 

§58g :ḥīṭān . 

'חולים' )אינפ' כ"ח; אינפ' י"ט(, אך:  CaCaáC :aḍraá>mḍīmarצורת משנה למשקל ריבוי זה היא הצורה   743

. זאת לצד הצורה marḍa~məraḍa:  207, עמ'  1964; קאוול  məraḍa(:  ill)בערך:    121, עמ'  1964סטוואסר ועאני  

marḍān-īn )'נרשמה גם צורת הריבוי )אינפ' ו .CuCaCāʾשהיא הצורה הספרותית המקבילה ל ,-Cə́CaCa :

wazīr>wuzarāʾ  טבלה אמצעית[(. 222, עמ' 1964'ׂשרים' )אינפ' כ"ד, והשוו: קאוול[ 

 'רוצח'. telāˀהיא צורת הריבוי של  talaəˀצורת  213, עמ' 1964לפי קאוול   744

ולא בתווית הנקבה. ניתן לצרף למשקל   ā*-מאשרת שמקורה ב halažə-ו  talaəq( בסוף המילים  -e)ולא    -aתנועת    745

להלן,  4.3.3.4)ראו סעיף  rəfˀ-āt ה'חברים', המופיעה בקורפוס רק בצור rufaqāʾ>rəfaˀa*זה גם את הצורה 

, ואין הוא žəhhālהיא    žāhel(, צורת הריבוי של  جهل)בשורש:    126  'אצל ברתלמי, עמלהלן.    773ובכלל זה הערה  

 .žəhalaמביא את הצורה 

 (. abiṣ)בערך:  161, עמ' 1965גרוצפלד   746

 .263, עמ' 1961)בטבלה האמצעית(; פרגוסון  206, עמ' 1964קאוול   747
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CaāCaC<( ٰفَ َعاىَل),אף שהופיעה מעט  עלן לציוהזו  צורת הריבויראויה  748: לאור דבריו של בלנק

 raāṣna(, אינפ' ט'; אינפ' כ"ג; אינפ' כ"ב'עצובים, מסכנים' ) naāazḥazīn>ḥ749 :מאוד בקורפוס

 (. אינפ' כ"ג'נוצרים' )

eCāyCaC:750 yebāb>ˀarīarˀ751 ( 'אינפ' ו''קרובי משפחה ,)yenāxazne>āxz ( 'אינפ' ב''ארונות ,)

knīs>kanāyes ( 'אינפ' ו'; אינפ' ב''בתי כנסת ,)waẓīfe>waẓāyef ( 'אינפ' י''מטלות).  

CCTāCaC/CCeāC/CaCīCāCaC:752  dakākīnn>ākkəd ( '2×אינפ' ו''חנויות ,)

žəzdān>žazādīn ( 'אינפ' כ"ג'ארנקים ,)šaḥrūr>šaḥārīr ( 'אינפ' י"ב'ציפורי שיר,) 

līgāarʾle>īargʾ  ( 'אינפ' כ"ב'נרגילות,)eržanāṭ>ražəanṭ753 ('אינפ' ב  ,)akāberʾ754  'גדולים, נכבדים'

, דקה 1'בני שכונת שאע'ור' )אינט'  šawāġra(, אינפ' י"ב'רופאים' )doktōr>dakātra  (,אינפ' י"ב)

11:24,) asātzez>ʾāstəʾ ( 'אינפ' א''מורים בכירים) ,tneāḥ>taIHBnótḥta ( 'תחתונים )אינפ' ')בגדים

(, אינפ' א''כמרים' ) rneāri>xawū*x  755שאינה קיימת בתצורת היחיד: n. לפעמים נוספת (י"ד

*nabaki>nabākne (.אינפ' ט"ז' )ּכ'אנשי נּב 

CaCāCi : מומרת ההברה האחרונה בתנועת  הנ"לבחלק מן המילים במשקלי הריבוי-i :

šanta>šanāti ( 'אינפ' י"ב'מזוודות,) awāʿi ( 'אינפ' ט'; אינפ' א'; אינפ' ב''בגדים ,)ʾahāli  בני'

 

 .206, עמ' 1964על משקל ריבוי זה בלכ"ד ראו: קאוול  .(i§) 82-83, עמ' א1964בלנק   748

, 2012 אליחי ,(حزن )בשורש:  156ברתלמי, עמ' ; nī-nāaznḥ(: sad)בערך:  198, עמ' 1964אצל סטוואסר ועאני   749

 ( בסוף המילה מאשרת שמקורהe-)ולא  a-. תנועת ḥazāna: 206, עמ' 1964( וקאוול 2312)ערך:  186עמ' 

 ולא בתווית הנקבה.  (ى*)> ā-ב

, 1937'שטיחי קיר' )אינפ' ו', והשוו: נח'לה   yelālžדוגמה ייחודית לנשילת תנועת ההברה הראשונה במשקל זה:    750

  āye  :ṭawāʾef  ,ṭawāʾə́f-na--ואינו משתנה ל  -āʾe-*'כנסיות'(. במקרים מסוימים נשמר הרצף  knāyes:  40עמ'  

 (. 2×' )אינפ' ו'-'ראשית ʾawāʾel'עדות, עדותינו' )אינפ' י'(, 

)בערך:  189, עמ' 1964'קרובים )במרחק פיזי(' )אינפ' כ"ב; אינפ' ד'(. סטוואסר ועאני  *īn-arībˀarīb>ˀאך   751

relative  :)ˀarāyeb    'רˀarāyb-īn    בערך:    43(, ועמ'  4.3.3.4)וראו להלן סעיף(close  :)ˀarīb    'רˀrāb  1964; קאוול ,

 . ˀrāb~ˀarib-īn)למטה(:  205עמ' 

בהברה   ,u a>iעל צורות אלה בתיאור של הערבית הדמשקאית בראשית המאה השמונה־עשרה, ובכלל זה הפיכת    752

 .230-229 , עמ'1964בלכ"ד: קאוול  .5.2.1.1§ 310, עמ' 2012הראשונה ראו: ווידיך וסוורטייס 

 .לעיל 351. וראו הערה aražanṭוגם  ražanṭ, אף כי באותו הקשר דברים הגה גם אינפ' י"טצורת היחיד על פי   753

קיימת גם  berāak, כפי שמשתמש בה אותו האינפורמנט בקטע אחר. הצורה briāakʾהיא  היחידייתכן שצורת   754

)והיא מתרגמת: 'אנשים נכבדים /  9מש'  35, עמ' 2004 גלוסשנידר-בפי יהודייה מביירות, ראו: יששכר

 האליטה'(. 

 בצורת הריבוי. n, והערתו שם על הוספת 230, עמ' 1964; קאוול 95, עמ' 1953ראו: קנטינו והלבאוי   755
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; אינפ' י"ב'שמות' )  asāmiʾm>əsəʾ(,  אינפ' ב''צלחות הגשה' )  niāawṣniyye>aṣ(,  אינפ' ב'משפחה' )

  .(אינפ' י''מקומו )מילולית: אדמותיו(' ) ī́ḍarā>ʾḍəarʾ(, אינפ' ג'

maCāCeC/maCāCīC/maCāCi :כאשר צורת היחיד פותחת ב-m תופיע ,m-  גם בראש צורת

אינפ' 'מוזמנים' ) āzīmʿmam>ūzʿma(, אינפ' י"ב'פצועים' ) ḥ>mažārīḥūržma 756:הריבוי השבור

(, אינפ' ב''מסעדות' ) maṭʿam>maṭāʿem(, אינפ' ב''בתי מלאכה' ) mašġal>mašāġel(, י'

madrase>madāres ( 'אינפ' ב''בתי ספר ,)marwaḥa>marāweḥ ( 'אינפ' י"ב'מאווררים ,)

maʿna>maʿāni ( 'אינפ' ו''משמעויות).  

CāaCCʾ:757 wātṣaʾōt>ṣ ( 'אינפ' י'; אינפ' י"ב'קולות,) a-lġāžaʾ-lil>əġəš758 ( 'אינפ' 'לעבודותיה

 <tāawˀʾwaˀt(, אינפ' ב''חלקים' )  āʾzažʾ>ʾəzəž759 (,אינפ' ה''פתגמים' ) amtālmatal>ʾ(, י"ב

(, 2×אינפ' כ"ד; אינפ' ו''מתים' ) mayyet>ʾamwāt(, אינפ' ג''לפעמים )מילולית: זמנים(' )

ḥadas>ʾaḥdās ( 'אצל שני האחרונים במשמעות 'כלא  אינפ' כ"ב; אינפ' ח'; אינפ' ו''אירועים[

 לקטינים'[(. 

ʾaCCiCāʾ :*ṣadīq>ʾazdiqāʾ ( '2×אינפ' ב''חברים,) qarīb>ʾaqribāʾ (אינפ' ו'' )משפחה 'קרובי, 

ġani>ʾaġniyāʾ ( 'אינפ' י"ג; אינפ' כ"ה'עשירים ,) ḥabīb>ʾaḥəbbāʾ ( 'אינפ' ב''אהובים ,)

ʾāḥḥəṣaʾ>ḥīḥaṣ* '(, אינפ' ו') 760'בריאיםʾābbəṭaʾb>īabṭ* ( 'אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ה'רופאים).761 

, כפי ןאשר בה niyaġá>ʾʾāniyġ*ʾa(, אינפ' י"ב'חכמים' ) zkiyaáʾ762>āʾkiydaʾ ותגם הצור ונרשמ

 . #āʾ#>-a-*שצפוי, 

 

 .169, עמ' 2004הולס ; 227-228, עמ' 1964קאוול וראו:   756

 84-85, עמ' 1980ראו: פישר  ʾa*--בוי נוספות הפותחות בלתיאוריה בדבר התפתחות צורת ריבוי זו וצורות רי  757

. לפעמים 219, עמ' 1964קאוול ראו:  CCāC. על כך שלשמות בצורה זו יש מקבילות בצורה הלהגית 3.3.3§

. יש לציין שבהמשך דבריו השתמש הדובר (אינפ' ב''חגים' ) ə :*ʿīd>ʾəʿyādנשמעת בהברה הראשונה תנועת 

 . ʿyādבצורה 

 ( 4)3.4.4§ 41, עמ' 1977או הערתו של אמברוס ור  758

 . 219, עמ' 1964כך גם אצל קאוול   759

   (.صحيح)בערך:  503, עמ' 1974על משמעות זו ועל צורת הריבוי ראו: ווהר   760

, והכפפתן למשקל C2C=3ראוי לשים לב לכך ששלוש הדוגמאות האחרונות הן של מילים שנגזרו מגזרת   761

CəCaCa   הייתה עלולה ליצור קושי מורפולוגי עם צורות דוגמת*ḥəbba  ,*ṣəḥḥa  ,*ṭəbba  1964. השוו: קאוול ,

 .  ʾəṭəbba~ʾaṭəbba: 223עמ' 

 . kyaəzəʾ: 206, עמ' 1964קאוול   762
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ʾaCCiCT :*lbās>ʾálbise ( 'אינפ' י"ב; 2×אינפ' ו''בגדים ,)mtāʿ>ʾámtiʿa  ָ(, אינפ' ב'צים' )'חפ

fexərə́ʾ763f>ġīr ( '7 אינפ' כ"ח'כיכרות לחם) ,wiyeḍúʾ764>wiyeḍə́>*ʾtunwiyaḍáʾ>*ʾawḍ* 

 (,אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ח'תרופות' )  wyeədə́ʾye>idwá*ʾdawa>765 (,אינפ' כ"א'אורות' )

zyeəḥaʾ>ʾādiḥ* ( 'אינפ' כ"ג'נעליים).  

 צורת ריבוילפני  -t-הוספת  4.3.3.3

 ʾV-מצורות הריבוי שנסקרו לעיל, והפותחות ב לפני כמה 10עד  3המספרים כאשר מופיעים 

 ʾ:766 māiyy-t-rbaʿá>ʾiyyāmT ʾarbaʿʾ-, תוך השמטת הבין המספר לבין צורת הריבוי  -t-מוחדרת  

 (,אינפ' י"ב' )ʾárbaʿT ʾālāf>ʾárbaʿ-t-ālāf '4000(, אינפ' ח''ארבעה ימים' )

fālā-t-səmáf>xālāxamsT ʾ '5000( ''אינפ' ח ,)iyyām-t-nətmm>āyyinT ʾāmt*  'שמונה ימים'

 (,אינפ' ד' ;אינפ' ו')'עשרה ימים'  iyyām-t-rəšáʿm>āyyirT ʾš*ʿa(, 2×אינפ' ח')

ālāf-t-rəšáʿf>ālārT ʾš*ʿa '10,000 '(אינפ' כ"ד .) 

אותרה גם במקרים של מניית חודשים. במצב  הריבוילבין צורת  10עד  3בין המספרים  -t-הוספת 

וכה ר, והשנייה בתנועה אo, האחת בתנועה קצרה צורות ריבוי של הרכיב 'חודשים' שתיזה נרשמו 

  (:ɔ̄ )מסומנת כאן ū-ל ōשאיכותה בין 

 

 .3.1.5.1בנסיבות כאלה ראו לעיל, סעיף  ġ>x*על   763

 א.3.2.1.4בנסיבות כאלה ראו לעיל, סעיף  *uə<על   764

 .wyeədəʾ: 93, עמ' 1953קנטינו והלבאוי   765

 47-48, עמ' 1977ואמברוס  7.3.1.3§ 91, עמ' 2001, פישר ויסטרו 85-86, עמ' 1980פישר  ;71 , עמ'1961סון ופרג  766

 -t-(, המנמקים מדוע יש לראות ב316בעמ'  603, 602( )ובכלל זה הערות 8)15.1§ 179, עמ' 1991(, נבו 3) 3.6.1.3§

, עמ' 1964, קאוול  63, עמ'  1953הנוספת תחילית של שם העצם ולא סופית של שם המספר. אצל קנטינו והלבאוי  

, עמ' 1924לשם המספר ולא לעצם הנמנה. ברגשטרסר    t-, מצורפת ה67c§  68, עמ' 1965וגרוצפלד    223,  222,  171

ראו:  t-היווצרו העל תהליך . tlitt ušhor(: 40שו'  52, אך בהמשך )עמ' xamstīyāmרושם ברצף:  43-40שו'  34

יש לציין  .15.1§ 177 , עמ'1991 נבו . בפי יהודי חלּב ראו:168-167בפרט עמ' , 2011; געש 319, עמ' 1958גרבל 

'ארבעה  ʾarbaʿ ʾawlādאחרי המספרים הנזכרים:  t-מומרת תחילית זו ב ʾ-שלא בכל צורת ריבוי הפותחת ב

, ולא אינפ' ו', xamsT ʾawrāq*)> 'חמישה שטרי כסף'   wrāʾəxams(, wlādə-t-*ʾarbaʿ, ולא אינפ' ג')ילדים' 

wrāˀə-t-sə*xam )wlādəsabʿ   'שבעה ילדים'(sabʿT ʾawlād> ,'ולא אינפ' ה ,wlādə-t-ʿə*sab) . בצירוף עם

לשם   t-לעצם הנמנה או שמא שייכת ה  tאם אכן מצטרפת    'שש)ה(' קשה להבחין  sətt-'שלוש)ה(' ו  tləttהמספרים  

עו רק , משום שהופי-tהמספר. לכן לא כללתי בתיאור דוגמאות לשמות עצם אחרים המוכרים בקטגוריה זו של 

 'שלושה כיכרות לחם' )אינפ' ו'(,  feġərə́tt ʾəifa>tlġtT ʾarā*tl, לדוגמה: ttəs-ו ttətlבצירוף למספרים 

*tlātT ʾarbāʿ>tlətt ʾarbāʿ אינפ' ג'('א ''שלושה רבעים' )אינפ ; ,tlətt anfār ב'. בדוגמה 'שלושה אנשים' )אינפ '

   (.anfārלבין  tləttזו נשמעת הפרדה בין 
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horšə́-t->inhuršaʾT -*:767 horšə́-t-ʿasət ,horšə́-t-nətm ,horšə́-t-sabaʿ  שבעה, שמונה, תשעה'

  .(2×אינפ' כ"ג) horšə́-t-ʿasət, (אינפ' ב')חודשים' 

rɔ́̄hšə-t-hor>šət->*inhuršaʾT -* :ʾāḥṣəna ʾ-l-ūwāis-r#, bɔ́̄hšə-t-ttəll sək  כל שישה חודשים'

'ארבעה חודשים',  rɔ́̄hšə-t-arbaʿʾ#(,  אינפ' כ"ה;  2×אינפ' כ"ב  ;אינפ' ח'הם היו עורכים לנו מפקד' )

'בשלושה חודשים'   rūhšə-t-tətl-bi# (,אינפ' כ"ח; אינפ' ו']דברי הנערה[;  50:17 , דקה15 'אינט)

'חמישה  rɔ́̄hšə-t-)sə(xam, (אינפ' כ"וחודשים' )'כשלושה  banīr taˀrūhšə-t-tətl (,י"ב)אינפ' 

 (. אינפ' ו'חודשים' )

הארוכה הן תוצאה של הארכת התנועה במצבי הפסק לצד האפשרות שהצורות בעלות התנועה 

, יכולה לתת מקום ū-ל  ōאיכותה של התנועה, אשר נעה, כאמור, בין  (, ייתכן ש#-)המסומנים לעיל ב

 ואכן הדובר .*rūuhš-ו unahrš* :hurš*ʾaלסברה שהדוברים מכליאים בין שתי צורות הריבוי של 

 .شهورמציין שהצורה "בערבית" ]ספרותית[ היא  האחרון שצוטט בדוגמאות

 768תופעה זו קיימת גם בפי יהודי חלּב.

 ריבוי של ריבוי 4.3.3.4

לצורות אלה, ריבוי של ריבוי, אין  769לפעמים משמשת צורת ריבוי שבור יחד עם צורת ריבוי שלם.

ות בלי"ד למילים אלה. משמעות מיוחדת, אלא הן צורות הריבוי הרגילות הקיימ

o-īn-arāybˀu>hib+ʾāb>*qrī*qar770  ( 'אינפ' ; 2×אינפ' ו'; אינפ' י'; אינפ' א'; אינפ' ב''קרוביו

 

(;  month)בערך:  152, עמ' 1964. סטוואסר ועאני 168, עמ' 2011; געש 11§ 67, עמ' 2005על צורה זו ראו: לוין   767

. 3iii 'פס 2.2.5§, 2011; לנטין 3 3.6.1.3§ 47, עמ' 1977; אמברוס 171, עמ' 1964; קאוול 68, עמ' 1965גרוצפלד 

. חלק מן הדגמים שהצגתי שונים מן הקיים בלהגם של יהודי חלּב: tlitt ušhor:  40שו'    52, עמ'  1924ברגשטרסר  

 . 9ג15.1§ 179)ג(, וראו הסבריו לגבי צורות אלה: שם, עמ' 2ג15.1§ 177, עמ' 1991נבו 

'נפשות', ושם שתי הצעות להסביר את  sōnfə(t)(, המציין בהקשר זה גם את 9ג)15.1§ 179, עמ' 1991ראו: נבו   768

 התופעה. 

)שם הוא  299, עמ' 6§ 296, עמ' 2001על צורת ריבוי של ריבוי )"ריבוי מעורב"( בלהגים הערביים ראו: ויסנטה   769

שבור המרבה ריבוי שבור מתאר כיצד הוזנח נושא זה בתיאור הדיאלקטים במזרח(. הופיעה גם צורת ריבוי 

[; בעל עסק לצורפות ג'אג'אתייהודי אבו ג'מיל, ]הדובר הוא  32:59, דקה 15 ''לעיתים' )אינט ʾawāˀītאחר: 

 (. أواقيت)בערך:  261, עמ' I, 2012, וראו: עבד אלרחים ʾawqāt<*waqt(> 3:52, דקה 56אינט' 

, עמ' 1964ועאני (. ראו גם: סטוואסר אינפ' כ"ה; אינפ' ו'בקורפוס ), המופיע גם הוא yebāarˀזאת לצד הריבוי   770

קיימת גם אצל  ˀarāyb-īn. הצורה ˀarāyebכריבוי של המילה  īn-( ושם מוצגת הצורה עם relative)הערך:  189

 א. 14.2.1.3.3§ 158, עמ' 1991יהודי חלּב, ראו: נבו 
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חל באופן עקרוני ניתן לומר ש .('חבריי' )אינפ' כ"ה i-āt-ābḥṣb+i>āṣḥb>āṣḥa*ʾeb>ḥāṣ771 ,(כ"ד

ולכן היה   ,לפעמים היא נתפסה כצורת יחיד.  צורת הריבוי המקוריתשיבוש בהבנה המורפולוגית של  

'מצדר' , אשר הזדהו עם צורת  CCūCצורך להוסיף לה צורן ריבוי נוסף. כך, למשל, במילים במשקל  

(, אינפ' כ"ח'תנאים' ) šarṭ>*šrūṭ>šrūṭ-āt*'ברית מילה'(: ṭhūrבעלת מבנה זהה )לדוגמה: 

i-āt-hūrṣhūr+i>ṣhr>*əṣ* ( '2×אינפ' כ"ב'חתניי.)כאשר גם  כך 772#>a#ʾā-*  מנותח בידי הדובר

'חברינו'  na-tā-rfaˀə(, אינפ' י"ב'חבריו' )  T :o-āt-ˀfərfaˀa+o>ə*ru>hqāʾ+q>*rufaī*raf773-כ

'בשנות השישים'  āt-ttīnəs-sə-b, או כאשר הפך צורן הריבוי המקורי לחלק מן הלקסמה: (אינפ' י')

  .(2×אינפ' ו')

 

, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי baḥāṣהיא ריבוי של  ת'רֹו'חבֵ  tā-bāṣḥ, שם המילה 297, עמ' 2001השוו: ויסנטה   771

45 :ṣḥāb 'שם הצורה הדמשקאית 84, עמ' 2001; פישר ויסטרו 'בעלים, חברים ,ṣḥāb-īn  "היא ריבוי "מעורב

, הנותן את صحب)בשורש:  427-426במשמעות 'בעלים' )ולא 'חברים'(, כנראה בעקבות ברתלמי, עמ'  ṣāḥebשל 

ṣḥāb חברים', ואת  במשמעות'ṣḥāb-īn  במשמעות 'בעלים', ואינו מביא אתṣḥāb-āt 50עמ' , 1965( וגרוצפלד ,

'חברים' נמצאת  ṣḥāb-ātורה הצ 344, מפה I, 2000א. לפי בהנשטדט 14.2.1.3.3§ 158, עמ' 1991וראו גם: נבו 

 . rəfaˀa-או ב ṣḥāb-ממזרח לעיר חמאה, ואילו בדמשק משתמשים ב

כדוגמה  tā-ṭūršב המביאים שניהם את המילה 14.2.1.3.3§ 159עמ'  1991, נבו 47§ 49, עמ' 1965ראו: גרוצפלד   772

ברתלמי, 'הצעות' ודומותיה כריבוי לא סדיר;  ʿrūḍ-ātמציג את  231, 212, 169, עמ' 1964קאוול לריבוי מעורב; 

לבסיסי  āt-. על הוספת 297, עמ' 2001ויסנטה  ;šṛūṭ-āt-ו šṛūṭ ,šṛūṭa(: צורות הריבוי הן شرط)בשורש:  387עמ' 

על חלקו של הניתוח המורפולוגי ביצירת צורות ריבוי  .74-73, עמ' 1980פישר ראו:  CuCaC-ו CiCaCהריבוי 

 2.2.4§, 2011(. לנטין 41, עמ' 1937)והשוו: נח'לה  16-15, עמ' 2008ברוסטאד  ;81, עמ' 1980שר ראו: פיאלה, 

 133§ 108, עמ' 1979(. זוהי תופעה קדומה, וראו: בלאו CCūC-ātמתייחס רק לריבוי של ריבוי במשקל הזה )

 (.אמוראתנא)המילה: 

לעיל.  771, וכן הערה 344, מפה I, 2000בהנשטדט  על תפרוסת הצורה הזו ודומותיה ונרדפותיה בסוריה ראו:  773

  rəfˀāt-o , אך בדוגמה ניתנת הצורהrəfaˀa : צורת הריבוי היא(friend)בערך:  98עמ'  ,1964 סטווארסר ועאני

(; ברתלמי, rəfaˀaהן כצורת נסמך והן כצורת נפרד לצד  rəfaˀ-āt) 212, 169, עמ' 1964קאוול  ;(rəfaˀāt-o )ולא

-rəfaˀāt)ואכן השתמש אחד הדוברים בצורה  -rəfˀāt-~rəfaˀāt -, ובנסמך rə́faˀa(: הריבוי: رفق)בשורש  288עמ' 

na  )]'ת הריבויונותן את צור  (5947)ערך:    458עמ'    ,2012אליחי  ;  ]אינפ' י rúfaqa, rufaqā́ˀ   כינוי חבור ומעיר שעם

 63בנפרד(, עמ'  rəfˀa) 2ד5.2.3.1§ 70, עמ' 1991נבו השוו:  'חבריו'. rufqāt-o לדוגמה ,-rufqā́t צורת הרבים היא

  . bד26§ 45, עמ'  1979כבר בימי הביניים ראו: בלאו    'חברים'  רופקאתעל קיום הצורה    בנסמך(;  -rəfˀāt)  5א5.1.4§

 44, עמ' 1965השוו: גרוצפלד  במקרים דומים -a>-āt-על  (.ינפ' י"בא) rfāˀבקורפוס הופיעה גם צורת הריבוי 

§39d.  :אצל אחד הדוברים מצאתיrəfˀ-āt ktīr  חברים רבים' )אינפ' כ"א(, כלומר שימוש בצורת'rəfˀ-āt  כריבוי

 (.212, עמ' 1964גם לא לפני כינוי חבור )וראו: קאוול 
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 774זוגי(-)והפסאודוהזוגי  4.3.3.5

לשם העצם )בצורת  ēn-הזוגי מופיע בלי"ד בשני אופנים: במבנה סינתטי באמצעות צירוף הסיומת 

לפני או אחרי שם העצם )בצורת  nēntən/tētn775היחיד(, ובאופן אנליטי באמצעות שימוש במילה 

 הריבוי(: 

: 'שני  nē-ltən>tēlt+ət(, אינפ' ב''יומיים' ) nē-mōn>yēm+ōy  776דוגמאות לדרך הסינתטית

 (,אינפ' כ"ה; אינפ' ג''שני פסוקים' ) nē-HBˀūsān>pē+HBˀūsāp(, אינפ' ב'שלישים' )

nē-axxʾn>ēaxx+ʾ777 ( 'לפעמים גוררת הוספת הסיומת אינפ' א';  אינפ' כ"ג;  אינפ' כ"ח'שני אחים .)

 778(אינפ' כ"ב)'פעמיים'  nē-n>marrtē+T*marrשינוי במבנה ההברתי של שם העצם: 

nē-mtələn>kē+Tlmə*k ( 'אינפ' א''שתי מילים ,)nē-ntən>sē+Tnəs ( 'אינפ' כ"ב'שנתיים ,)

i-ēn-ēntʿ-əbn+i>ēn+ēʿ+ə*b779 ( ')(. אם צורת היחיד אינפ' י"ב'בחפץ לב )מילולית: בשתי עיניי

אינפ' 'שני קילו' ) nēy-ōlīlo>kī*k780( לפני צורן הזוגי:  yאו    wמסתיימת בתנועה, יבוא הגה מעבר )

'ואף יותר טוב  ʾaḥla w-ʾaḥla-yēn ,(אינפ' ו''שתי משמעויות' ) maʿna+ēn>maʿna-yēn*(, כ"ב

'שני בנים זכרים'   ṣabi+ēn>ṣabiyy-ēn* (,אינפ' י"גמכך' )מילולית: יותר טוב, וכפליים יותר טוב( )

  .(אינפ' כ"ח)

 

 38-39, עמ' 1977; אמברוס 367, 209-211, עמ' 1964קאוול ; 46-48, עמ' 1965ראו: גרוצפלד  בלכ"דעל הזוגי   774

§3.4.2 . 

 . 4.3.4.1על שימושים נוספים במילים אלה ראו סעיף   775

,  nē-tʿās ,nē-mōyרוב צורות הזוגי שנמצאו בקורפוס, ובנויות בדרך הסינתטית, מתייחסות למושגי זמן:   776

nē-tʿəməž ,nē-ahrš ,nē-ntəs ,ולרוב הן ציינו זוג של מושג הזמן )ולא כמות קטנה כלשהי שלו(. יחד עם זאת ,

 מוש בזוגי לציון כמות קטנה:הזוגי. דוגמה לשילא נפקד מקומם של שמות עצם כלליים שהופיעו בצורת 

ēn-xtəfaš ( ')(אינפ' י"ח'שתי פסיעות )כלומר, מרחק קטן ביותר ,ēn-mtǝkǝl  ')שתי מילים )כלומר, שיחה קצרה'

 .(אינפ' כ"ב; אינפ' ל"א)

 .َأَخَوانِ )סוף(. בערבית הספרותית:  21הערה  47, עמ' 1970ראו גם: בלנק   777

 ג.4.3.2.2על צורן הנקבה לפני צורן הזוגי ראו לעיל, סעיף   778

 . 4.3.3.5. וראו גם להלן סעיף 4.1§ 47, עמ' 1970על צורה זו של ריבוי אמיתי ראו: בלנק   779

 . 211, עמ' 1964וכך אצל קאוול   780
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'שני בחורים'   tnēn šabāb(,  אינפ' ו')  ים'שמָ 'שני שַ   HBtnēn šammōšīm 781דוגמאות לדרך האנליטית:

  ābḥṣtnēn (,אינפ' כ"ב'שני גברים' ) lžārən ētn(, אינפ' כ"ח'שנינו' ) tnēn-na tḥəl782(, אינפ' כ"ד)

 yād hadōlʿə-lətnēn -bi (,2×אינפ' כ"ג'שני סוסים' ) tā-nāḥṣən ētn (,2×אינפ' כ"ה'שני חברים' )

  783.(אינפ' ב''בשני החגים הללו' )

אינפ' שטרות כסף ]=לירות[' ) aˀn waraē-alfʾ '2000 784של צורן הזוגי: n-בצורת הנסמך נשמרת ה

 (. 2×אינפ' א''שני תנורים )לאפיית( מצות' ) HBoṣṣēn ma-rnəf(, י"ב

 hon-ē-lžən>rē-lžə*r 785זוגי של איברי הגוף מתנהגות כפי שתואר אצל בלנק:-צורות הפסאודו

 (,אינפ' י"ב; אינפ' כ"ה' )ו'עיני ʿēn-ēn>ʿēn-ḗ*(, אינפ' כ"ב; 2×אינפ' י"ב'רגליהם' )

*ʾīd-ēn>ʾīd-ē-hon ( 'אינפ' ו'; 2×אינפ' א''ידיהם.) 

 בלהג יהודי דמשקשם המספר  4.3.4

 המספר המונה 4.3.4.1

  786לאלה שבלכ"ד.בלי"ד בעיקרון דומים המספרים המונים 

 היחיד .א4.3.4.1

'אחת' הם   wāḥde'אחד' או    wāḥedלרוב אין ביטוי מפורש למניית יחיד או יחידה, ובהופיע המילה  

(, 2×אינפ' כ"ב'אחד שונא' ) HBed sōnēḥwā(: א4.3.5.2משמשים כתווית סיתום )ראו לעיל, סעיף 

wāḥed mā b-əḥəbbū́ ( 'אינפ' י"ט'מישהו שאין אוהבים אותו ,)bass wāḥde tūlad ṣabi  כאשר'

 (. אינפ' ט"ומישהי יולדת בן' )

 

אינו מזכיר את הדרך  43§ 46-47, עמ' 1965גרוצפלד . 3.6.1.2§ 47, עמ' 3.4.2.4§ 38-39, עמ' 1977אמברוס   781

 האנליטית הזו. 

'שניהם'  on-tānētnלפני כינוי חבור תואם:  tānētn-דרך נוספת לציין כינוי גוף בזוגי היא באמצעות הצורה   782

 .(3×'א 'אינפ)

שתי דוגמאות אחרונות אלה שונות מן הכלל שבלהגם של יהודי חלּב, המשתמשים במבנה אנליטי זה כאשר   783

 .309בעמ'  490ה, ובכלל זה הערה 14.2.12§ 146, עמ' 1991מונים בני אדם, ראו: נבו 

 .7.1.3.3§ 82, עמ' 2001; פישר ויסטרו 54, עמ' 1953קנטינו והלבאוי   784

 זוגי. -. בחלק מהדוגמאות שלהלן ברור שהצורה מצביעה על פסאודו4.3§ 48, עמ' 1970ראו: בלנק   785

; גרוצפלד 509-511, עמ'  471-473, עמ'  2,  1והערות   170-171, עמ'  1964על המספרים המונים בלכ"ד ראו: קאוול    786

; פרגוסון 75,  70,  63-62, עמ'  1953; קנטינו והלבאוי  3.6.1§  50-47, עמ'  1977; אמברוס  68-67§§  71-67, עמ'  1965

 . 122-121, 13-12, עמ' 1961
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')הצלפה( אחת,   wāḥde, təntēn, tlāte ṣāru ṭnaʿšאך לעיתים מציינות מילים אלה אכן עצם בודד:  

wāḥed yʿawwi maʿ-ak ʾ(,אינפ' כ"בהגיעו כבר לשתים־עשרה' )  –שתיים, שלוש   aḥsan mən ʿ ašra 

yʿawwu ʿalē-k (,אינפ' ח'ים עליך )פתגם(' )'אחד שנובח איתך עדיף מעשרה שנובח 

twaffet wāḥde w-tammet wāḥde ( 'אינפ' ט"ז'אחת נפטרה ואחת נותרה .) 

 ʾarbaʿṭaʿšאחרי ַּכָמת הן מציינות אדם או פריט בודד שנמנה: wāḥde-ו wāḥedבבוא המילים 

wāḥed  '14  ( 'אינפ' י"באיש  ,)kam wāḥed  ( 'אינפ' י"ב'כמה אנשים/יחידות בודדות  ,)kām wāḥde 

?təaxadʾ  ָ(אינפ' כ"ד?' )'כמה )חבילות( בודדות לקחת.  

lbes əlna yə́ṣt wʾwaמציין אדם כלשהו )ובכלל זה יכול להתייחס לדובר עצמו(:    edḥwā-ləהביטוי  

edḥwā-ləfillīm ət ( 'שבו מניחים תפילין )(, באינפ' י"'כאשר הגענו )לגילū́yfawt787mā  

ʿa-ž-žāmʿa l-wāḥed ( 'לאוניברסיטה )(, אינפ' י"ב'לא מכניסים אותו )ואת שכמותוlā b-yaʿṭi 

fəkr-o l-wāḥed ʿalē-ha ( 'אינפ' ו''אף אחד אינו נותן דעתו על כך).  

(, אינפ' כ"ב)' 13:00'בערך בשעה  deḥawāli wāḥa ʿsā-sə: 1מציינת גם את השעה  deḥāwהמילה 

ʿəbər-de wḥaw wāʾde ḥa wāʿsā-sə  (אינפ' ג'' )13:15או  13:00'בשעה. 

 הזוגי ב 4.3.4.1

)לנקבה(  təntēn)לזכר( או  tnēnאו באמצעות המילה  ēn-הזוגי מובע לרוב באמצעות צורן הזוגי 

 :2מציינת גם את השעה  nēntətהצורה   4.3.3.5.788בצירוף שם העצם בריבוי. על כך ראו סעיף 

ʾarbaʿa-l-ntēn wət-təbēn   )שעה( ועוד(. לעומתה המילה  אינפ' ג'; אינפ' א'' )4-ל 2'ביןnētan)-tə( 

'אם אתה )שובת( ביום ראשון,  nt tanēnəza kəad, ʾḥnt ʾaəz kəʾ790 789:מציינת 'יום שני )בשבוע('

 .(אינפ' כ"ב; אינפ' א')אם אתה )שובת( ביום שני' 

 
 .3.1.4.1ומקרים דומים ראו סעיף  -awt->-awwt-על   787

788  nētn :אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ח ,nēntət 'אינפ' כ"ב. ; 4:46, דקה 56: אינט 

 71, עמ' 1965בהברה הפותחת באנלוגיה להברות הפותחות בשמות יתר ימות השבוע ראו: גרוצפלד  aעל תנועת   789

 ב.15.4§ 185, עמ' 1991, ראו: נבו t-tnēn –, בהערה. בפי יהודי חלּב 70§

 . 3.2.3.6בלי"ד ראו סעיף  zə>ʾād*ʾiעל   790
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 10-3המספרים  ג 4.3.4.1

"הסדרה המשולשת"  791.את "הסדרה המשולשת"  , כמו בלכ"ד,בלי"ד  מגלים  אנוזה  מספרים  בטווח  

קיומו של העצם הנמנה לאחר -מציגה שלוש צורות שונות של שם המספר כתלות הן בקיומו או אי

 שם המספר, הן בתצורתו של העצם הנמנה.

 T :ēn tlāte-mart792ללא העצם הנמנה מופיע שם המספר בצורתו הארוכה, כלומר בסיומת 

 nəṭlaʿ xamse(, אינפ' כ"ב'אחת, שתיים, שלוש' ) wāḥde, təntēn, tlāte(, אינפ' ו'שלוש' )-'פעמיים

אינפ' 'שבעה או שמונה או חמישה' )   xamse tmāne ʾaw793 sabʿa ʾaw  ,(אינפ' כ"הא חמישה' )'שנצ

 arašaʿהצורה ', השונה מן ašraʿ '10 רראוי לציון המספ. (אינפ' כ"ד' )9'שעה   aʿsət794a āʿs-sə( ב'

  795לגבי לכ"ד. תהמתואר

: T, דהיינו ללא  של שם המספרכאשר נאמר העצם הנמנה לאחר שם המספר מופיעה צורה מקוצרת  

āt-xams lēr796 ( 'אינפ' ו''חמש לירות ,)snīnəsaʿ ət-snīn … wəašr ʿ  'עשר שנים ... ותשע שנים'

 (.אינפ' י"ב)

, tlətt-בודד, ו בהתאמה בהופיעם לפני עיצור tmən-ו tlət' במבנה זה היא 8'-' ו3צורת המספרים '

tmənn  בהופיעם לפני צרור עיצורים )ובמקרה זה תוכנס גם תנועת עזר בין שם המספר לבין העצם

 

, 1965; גרוצפלד 12-13, עמ' 1961; פרגוסון 3.6.1.3§ 47, עמ' 1977ים זו בלכ"ד ראו: אמברוס על קבוצת מספר  791

, עמ' 1991. ראו גם סקירתו של נבו 172-171, עמ' 1964; קאוול 62, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 67c§ 68-67עמ' 

 והערות 179-176או: שם, עמ' . על קבוצה זו בפי יהודי חלּב ר316בעמ'  608-604( והערות 11ג)15.1§ 180

 .316בעמ'  601-597

 .3.1.4.1ומקרים דומים ראו סעיף  nē-n>martē-*marrtעל   792

 הקדומה. nyeātmהיא צורה חדשה יותר, המחליפה את  neātmהצורה  165, עמ' 2009לפי לנטין   793

 'אינפ' )xamsīn-w-ā́sʿət '59(, אינפ' י"ב) sət :snīnəsaʿ ət-w-הפותחות ב', לצד צורות 9במספרים הכוללים '  794

מקרים הכוללים כמה וכמה  נמצאים  (,  אינפ' ו'' )təsʿā́-w-ʾarbaʿīn  '49(,  'א  'אינפבנות' )  təsaʿṭaʿš bənət  '19(,  'א

' tsʿā́-w-ʾarbaʿīn '49(, אינפ' כ"ב'היא שווה תשע )לירות(' ) ts- :b-təswa tsʿaופותחים בצרור  9את המספר 

[; מוריס נצירי]הדובר הוא    41:39  , דקה15 'אינט' )ʾalf tsaʿmiyye w-sətta w-səttīn  '1966  (,אינפ' ב';  ו'אינפ'  )

מוכרות אצל יהודי חיפה,  tsʿā ,tsʿīnהצורות  .' )אינפ' ל"א(tnēn w-tsʿīn '92, (2×אינפ' ב'; אינפ' ו'; 'א 'אינפ

. בפי יהודי חלּב 105, והערתו שם שצורה זו משקפת השפעה מגרבית, עמ' 104ב, עמ' 2004קליינברגר -ראו: גבע

 182-181. לעומת זאת בעמ' 1991ייתכן שהצורות חסרות התנועה אינן קיימות, משום שאינן מוזכרות אצל נבו 

 '. təs- :təsaʿtaʿš '19 ,'təsʿīn '90 ,'təsʿā w-təsʿīn '99הוא מביא דוגמאות שבהן 

 . 231ה לעיל והערה 3.2.2.3ראו סעיף   795

בפי יהודי חלּב מופיעים שמות המספר בקבוצה זו בצורתם "הארוכה" כאשר הם מונים מילים זרות, ראו: נבו   796

 .5ג15.1§ 178, עמ' 1991
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'שלושה  t ʾasābīʿətl(, אינפ' י"ב'שלוש פצצות' ) t qanābelətl 797(:3.3.3.2הנמנה, בהתאם לסעיף 

שמונה -'שבע n daˀāyeˀəsabʿ tm(, אינפ' י''שלושה ביקורים' ) āt-zyārətt ətl(, אינפ' א'שבועות' )

אינפ' 'בשמונה לירות' ) wrāˀənn ətm-əb(, אינפ' י''שמונה שנים' ) snīnənn ətm (,אינפ' כ"בדקות' )

 (.כ"ב

 (,2×אינפ' י"ב; אינפ' י''עשר שנים' ) rəaš(ʿ:798  r snīnəšáʿ(' במבנה זה היא 10צורת המספר '

ʿašr daˀāyeˀ ( 'אינפ' י"ב'עשר דקות.) 

 799:כדי להביע טווח מקורב המקוצרתבצורתם מאוד שימוש בשני מספרים רצופים  נפוץ

āt)-ž-xams dar( arbaʿʾ (, אינפ' ו'חמש מדרגות' )-'ארבעHBarbaʿ xams lūlābōtʾ חמישה -'ארבעה

במקרה כזה בולט  (.אינפ' י') 800שבעה מיני כיבוד'-'שישה āt-yāfḍ att sabʿəs(, אינפ' ח'לולבים' )

 (,אינפ' כ"בארבע חתיכות' )-'שלוש taʿətlat ʾarbaʿ ˀ  801'שלוש': t(t)ətlבמקום  tlat-ב השימוש

tlat ʾarbaʿ sanawāt (, 2×אינפ' ו'ארבע שנים' )-'שלושtlat ʾarbaʿ snīn אינפ' ארבע שנים' )-'שלוש

שלושה -'שניים lžārən tlat ētn, (אינפ' כ"דארבעה שרים' )-'שלושה tlat ʾarbaʿ wuzarāʾ(, כ"ד

  .(אינפ' י'גברים' )

חלקם, בהופיעם אחרי . ʾV-יש עצמים נמנים שמבחינה היסטורית או אף סינכרונית החלו ב

: t, יופיעו עם 3-10המספרים  'שלושה רבעים  āraḥ-lərbāʿ ə-t-tətl  802בינם לבין שם המספר

 

 BCACACתיאור זה מבוסס בעיקרו על ניתוח מורפולוגי ולא פונטי, משום שלפי כללי לי"ד עוברים צרורות מסוג   797

'שלוש  bel]āttqanə[tlלכן לא ניתן להבחין מבחינה פונטית אם נהגה (, ו3.1.4.1 סעיף)ראו  BCACצמצום לכדי 

 tlət(t). על תהליך היווצרות 1הערה  171, עמ' 1964וכדומה. בעניין זה ראו: קאוול  [tlətqanābel]פצצות' או 

, -tlātמאות' הצורה היא -' -miyye/-mīt-. לפני הרכיב 67c§, סוף 68, עמ' 1965ראו: גרוצפלד  tmən(n/t)-ו

tmān-.לפני העצם הנמנה היא 3המספר ' םבפי יהודי חלּב צורת ש , ראו להלן בהמשך סעיף זה 'tlat ראו: נבו ,

 (.2)בטבלה, סדרה  176, עמ' 1991

, עמ' 1991, שהיא אחת הצורות של המספר 'עשר' בפי יהודי חלּב, ראו: נבו ššaʿבקורפוס לא זיהיתי את הצורה   798

 .103ב, עמ' 2004קליינברגר -, ראו: גבעʿaš(ṛ)ג )בטבלה(. בפי יהודים בחיפה קיימת הצורה 15.1§ 176

 (.  6ג)15.1§ 178, עמ' 1991התנהגות דומה בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   799

אינפ' עוגיות, ריבות, מיני פיצוחים וכו' )שק היה נהוג להגיש שבעה מיני כיבוד: באירועים השונים בקהילת דמ  800

 .6מש'  8, עמ' 2004גלוסשיינדר -ראו גם: יששכר .22, עמ' 2005(. ראו: אביב 2×אינפ' כ"ג; ו'

 tətl-שימוש ב. קיים גם רק בפי ילדים tlat, המציין שאצלו הופיע 1הערה  67, עמ' 1965ראו: גרוצפלד  tlatעל   801

שלא במבנה של שני  tlat(, ומנגד קיימת הצורה אינפ' ג'ארבע שנים' )-'שלוש tlət ʾarbaʿ snīnבמקרה כזה: 

, ]הדובר הוא הרב אלבר חמרה[(, דקה   15  'אינט'שלושה מועדים )של התפילות(' )  tlat ʾawqātמספרים רצופים:  

 לעיל(. 797והשוו לשימוש בפי יהודי חלּב )הערה 

 לעיל. 766ראו הערה   802
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'שלושה ככרות  feġərə́-t-tətl ,(אינפ' ב'ות' )'שלוש נפש anfār-t-tətl (,אינפ' א')מתושבי( השכונה' )

אינפ' )'חמישה ימים'    iyyām-t-səxam(,  אינפ' כ"בלירות' )  ālāf lēra-t-arbaʿʾ  '4000,  (אינפ' ו'לחם' )

אינפ' 'עשרה ימים' ) iyyām-t-rəašʿ(, 2×אינפ' ח'; אינפ' כ"ג'שמונה ימים' ) iyyām-t-nətm, (ט'

 (.כ"ב

 19-11המספרים  ד 4.3.4.1

בניגוד למתואר לגבי לכ"ד, כוללת קבוצת מספרים זו בלי"ד סדרה אחת בלבד, היא הסדרה 

 803ם אחרי שם המספר מופיע העצם הנמנה בין אם לאו:א(, בין -arסיומת "הקצרה" )ללא 

naʿšṭəidaʿš ʾ804bn əʾ    (,  אינפ' י"ב' )11-12'בןšaʿáṭš sabaʿaʿáṭsəxam805naʿš, ṭ  '12  ,15  ,17   ')מלקות(

 

 69, עמ' 1965; גרוצפלד 3.6.1.4§ 48, עמ' 1977; אמברוס 170, עמ' 1964קאוול לתיאור קבוצה זו בלכ"ד ראו:   803

§67e  עמ' 1964ועאני  סטוואסר  דוגמאות נוספות ראו:  .  121, עמ'  1961; פרגוסון  67, עמ'  1953; קנטינו והלבאוי ,

קיומן של שתי , ולפיו  300, מפה  I,  2000בהנשטדט  בסוריה בכלל:  (.  eighteen)בערך:    76(, עמ'  eleven)בערך:    77

בפי יהודי חלּב, הנוקטים גם הם נטייה   .מקו טרטוס ודרומה, בלבנון ובדמשק סדרות בקבוצת מספרים זו אותר

 , דקה15 'אינטשבמעניין לציין . 317-316בעמ'  617-609והערות  181-180, עמ' 1991סדרתית, ראו: נבו -חד

נטייה   שכנים'.  ʾidaʿš, ʾidaʿšar žār  '11  ,11  :חיים במתחםעל מספר השכנים ה  הנוצרייהאומרת השכנה    12:03

)אולם במבנה תחבירי   āš-סדרתית קיימת גם בפי המוסלמים בחיפה, אך בפי היהודים בעיר קיימת רק סדרת  -דו

מקרים בודדים בקורפוס פעלו לפי  .105-104ב, עמ' 2004קליינברגר -, ראו: גבעלפני העצם הנמנה( -ilשונה, עם 

, וכאן אינפ' י"ב'אחת עשרה שנים' ) ʾidaʿšar səne: , והציגו צורה מוארכת לפני העצם הנמנההכלל של לכ"ד

'שלוש עשרה   ʾidaʿš səne  ,)tlaṭáʿšar səne הדובר  אולי בהשפעת בנו שהשתמש בצורה הזו. מיד לאחר מכן אמר

יש לשים לב שבכל המקרים החריגים היה העצם  (.אינפ' כ"ד'שתים עשרה שנה' ) ṭnaʿšar səne(, אינפ' י'' )שנה

'שנה'. ייתכן שזהו אך מקרה, אולם בחירת צורת שם המספר בקבוצת מספרים זו בתלוי  səneהנמנה המילה 

. עו על 105ב, עמ' 2004קליינברגר -במניית שבועות, חודשים או שנים מוכרת גם אצל הנוצרים בחיפה, ראו: גבע

. על 122, 121ומפות  294, 293§§, 2019קליינברגר -תפרוסת הצורות בלהגי הגליל ראו: בהנשטדט וגבע

. על 169-168, עמ' 2011; געש 86, עמ' 1980בין ספרת האחדות לעשרת בסדרה זו ראו: פישר  -t-התפתחותה של 

 .131§ 108, עמ' 1979קיומה כבר בערבית של ימי הבניים ראו: בלאו 

)בערך:   77, עמ'  1964; סטוואסר ועאני  šdaʿīʾ:  3.6.1.4§  48, עמ'  1977' בלכ"ד ראו: אמברוס  11על צורת המספר '  804

eleven :)ʾidaʿš(ar) 170, עמ' 1964; קאוול :ʾidaʿ(ə)š(ar)~ḥdaʿš(ar) 67§ 69, עמ' 1965; גרוצפלדe :

ʾidaʿš(ar)(~ḥdaʿš(ar)) ; 67, עמ' 1953קנטינו והלבאוי :ḥdaʿš מציין את החלפת  165, עמ' 2009; לנטיןḥdaʿš 

בלכ"ד ראו:  ʾidaʿšעל היווצרות  .317בעמ'  614, 613והערות  4ד15.1§ 181, עמ' 1991ראו גם: נבו  .ʾidaʿš-ב

 .293§, 2019קליינברגר -ראו גם: בהנשטדט וגבע .שם, 1965גרוצפלד 

ברכיב היחידות, אך ברוב המקרים של  ʿבדוגמה זו נשמעה  ב.3.2.1.4במילה ובמילה הבאה ראו סעיף  *aə<על   805

 … ʾarbaṭaʿš(, אינפ' כ"ח' )ʾalfēn w-saba(ʿ)ṭáʿaš '2017יא אינה נשמעת בבירור: ה 19-ו 17, 14המספרים 

aʿšṭsaba '14  ...17( 'אינפ' כ"ג ,)tənəaʿš bṭsa(ʿ)ət '19 ( 'אצל 'א 'אינפבנות .) מסומנת ה 170, עמ' 1964קאוול-ʿ 

)בערך:  206(, עמ' fourteen)בערך:  97, עמ' 1964ועאני , אצל סטוואסר 69, עמ' 1965בסוגריים, אצל גרוצפלד 

seventeen 'בערך:  158(, עמ(nineteen אצל אמברוס )היא אינה מסומנת כלל. פרגוסון  3.6.1.4§ 48, עמ' 1977
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 ʾarba(ʿ)ṭaʿš wāḥed  '14(,  אינפ' כ"חשעות' )  ṭnaʿš sāʿa  '12  (,אינפ' כ"ג' )tmənṭaʿš'18   ,(אינפ' כ"ב)

 (.אינפ' ב'קילו' ) š kīloəʿáṭsəxam '15(, אינפ' י"באיש' )

, כפי שתוארה בלי"ד, מאפיינת את להגי צפון סוריה ומזרחה ואת להג סדרתית-מערכת חד

הייחוד של לי"ד הוא בכך  806בבגדאד, והיא נמצאת גם בלהגים של יהודי חלּב ובגדאד.המוסלמים 

מזו של הלהג הדומיננטי של העיר, בעוד שלהגי יהודי חלּב ובגדאד  השונהשהוא מציג התנהגות 

  מציגים התנהגות זהה לזו של להגי המוסלמים בערים אלה.

 99-21המספרים  ה 4.3.4.1

מסתיים  9-3אופן דומה להתנהגותה בלכ"ד. חלק האחדות בת בלי"ד קבוצת מספרים זו מתנהג

(, אינפ' י"ב ;אינפ' ב'' )nʿīsab-w-ā́tlāt '73 807:, מבלי להתחשב בעיצור הקודםā́-לרוב בכל מקרה ב

xamsā́-w-xamsīn '55( ''בקבוצה זו משמשת ספרת האחדות אינפ' י .)wāḥed ו-tnēn  גם למניית

]דברי הרב אברהם  6:10 , דקה15 'אינטבתי כנסת' ) tnēn w-ʿəšrīn knīs '22שמות ממין נקבה: 

בנות'  tənətlātīn b-ed wḥwā '31(, אינפ' כ"גבנות' ) tənəšrīn bəʿ-tnēn w '22(, אינפ' י'חמרה[, 

 808(.אינפ' כ"ג)

 w- :xamsā́-ʿəšrīn-ת, ללא אותרו מקרים שבהם רכיב האחדות מקושר במישרין לרכיב העשרו

lēra  '25  ( 'אינפ' א';  אינפ' כ"בלירות  ,)tlātā́-ʿəšrīn yōm  '23  ( 'אינפ' י';  אינפ' א'יום) כיוון שתופעה .

 

, המציין שגם 5ד15.1§  181, עמ'  1991ראו גם: נבו    .ʿנפוצות פחות מאלה עם    ʿמציין שהצורות עם    121, עמ'  1961

 במספרים אלה אינה אחידה. ʿבפי יהודי חלּב הגיית 

הלהג המוסלמי ד.  15.1§  180-181, עמ'  1991: נבו  יהודי חלּב.  300, מפה  I,  2000: בהנשטדט  צפון סוריה ומזרחה  806

; 1.4ח§ 52, עמ' 2011: מנצור הודי בגדאדי . 92-91א, עמ' 1964; בלנק 92, עמ' 2001: פישר ויסטרו של בגדאד

 .92-91א, עמ' עמ' 1964בלנק 

נראה שיש לראות במספרים אלה יחידת טעם אחת, ומשום כך  ב.4.3.2.1ראו לעיל, סעיף  Tעל חריג זה בייצוג   807

אינן יכולות לעמוד ברשות עצמן. בקורפוס אותרו גם  ā́-' בין האחדות לעשרות, שכן הצורות עם -סימנתי '

 , גם אחרי עיצורים "קדמיים":a, אולם התנועה היא Tמקרים שבהם אין הארכה והטעמה של 

tmāna-w-ʾarbaʿīn '48( ''2×אינפ' ב'; אינפ' ו ,)sə́tta-w-səttīn '66( 'הדובר הוא מוריס  41:39 , דקה15 'אינט[

 , דקה 15  'אינט' )שלוש הדוגמאות מsabʿīn-w-sabʿa  '77  ,'ttīnəs-w-xamsa  '65  ,'sabʿīn-tmāne wə  '78נצירי[(,  

 (.אינפ' י"ב' )sə́tta-w-tlātīn '36צבאני[(, א]הדובר הוא נסים ח 57:22

, 1965. ראו: גרוצפלד tlātīn-ntēn wə*tאו  tlatīn-w-dāḥ*wāדוברת זו אף שללה במפורש קיום צורות דוגמת   808

בפי יהודי חלּב התנהגות  '.wāḥde w-sabʿīn '71 ,'təntēn w-tmānīn '82המביא )גם( את הצורות  67f§ 69עמ' 

 .3ו15.1§ 183, עמ' 1991דומה לזו של לי"ד, ראו: נבו 
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( נראה שאינה חלה בעשרות 29-23סדרה )בזו נתגלתה רק במספרים מן העשרת הראשונה 

 809האחרות.

 העשרות השלמות ו 4.3.4.1

' 30=  6כפול  xamse b-sətte tlātīn '5שמות העשרות בלי"ד והתנהגותן זהים לשמותיהן בלכ"ד: 

 (.אינפ' ט'יום' ) arbaʿīn yōmʾ810 '40(, אינפ' כ"ד)

 המאות והאלפים ז 4.3.4.1

 mīt-ēn, –כמו בלכ"ד כך גם בלי"ד, הצורה 'מאתיים' ו'אלפיים' מובעת באמצעות צורן הזוגי 

ʾalf-ēn ( המספרים 'אינפ' כ"ח; אינפ' א'; אינפ' כ"בבהתאמה .)הם 800'-' ו300 'tlātmiyye 

(. גם כאן קיים השימוש באמירת 2×אינפ' י"ב; 2×אינפ' כ"ה; אינפ' כ"דבהתאמה ) tmānmiyye-ו

גם שם המספר הראשון, המרוחק מן  עספרים כדי להביע מספר מקורב. במקרה כזה יופירצף מ

]הדובר   40:4  , דקה15  'אינטשנה' )  sətmīt- sabaʿmīt səne  '700-600העצם הנמנה, בצורת הנסמך:  

' הוא לרוב 900(. המספר 'אינפ' ב'איש' ) tlātmīt- ʾarbaʿmīt zalame '400-300הוא מוריס נצירי[(, 

aʿmiyyets  ולא(sʿmiyyeə*t:)811 tsaʿmiyye-w-alfʾ '1900( ''דקה15 'אינט; 3×אינפ' ב'; אינפ' ו , 

 (.אינפ' א'; 41:39

 ālāf lēra-t-arbaʿʾ(, אינפ' י"ב' )t- :ālāf-t-rəašʿ '10,000-אלפים' נמנה בקידומת -' )fālā)ʾרכיב 

 (.אינפ' כ"בלירות' ) 4000'

 

]דברי הרב   6:10  , דקה15  'אינטבתי כנסת' ) w- :šrīn knīsəʿ-tnēn w  '22-קיימים מקרים של קישור באמצעות    809

אינפ' שנה' ) tlāta-w-ʿəšrīn səne '23  (,אינפ' כ"גבנות' ) tnēn w-ʿəšrīn bənət '22(, אינפ' י'אברהם חמרה[, 

; (xamsā-w-ʿəšrīnמביא הוא את הדוגמה  67f§-)אך ב 67g§ 69, עמ' 1965(. על כך בלכ"ד ראו: גרוצפלד כ"ח

 70, עמ' 1953לעומתם מציינים קנטינו והלבאוי  .122, עמ' 1961 (; פרגוסון3)3.6.1.5§ 49, עמ' 1977אמברוס 

 ( שחיבור היחידות לעשרות במספרים אלה נעשה באמצעות8)והערה  2 3.6.1.6§ 49, עמ' 1977ואמברוס 

w-/wu- 10דוגמה  473, עמ' 1964. קאוול :xamsā w-ʿəšrīn. נטייה לאפס אתיהודי חלּב  בפי -w-  במספרים 

 . 2ו15.1§ 182, עמ' 1991, ראו: נבו '29-23'

 (,אינפ' כ"ב' )40-'הם יהפכו ל īru ʾarbʿīnṣi-bיש מקרים שבהם התנועה האמצעית אינה נשמעת:   810

bi-sənet tmānā́-w-arbʿīn sabʿā́-w-ʾarbʿīn    ואמברוס   263, עמ'  1961( ועוד. פרגוסון  אינפ' כ"ג'' )47',  48'בשנת

; 67f :ʾarbaʿīn§ 69, עמ' 1965וגרוצפלד  70, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי ʾarbʿīn: 3.6.1.5§ 48, עמ' 1977

, 1991, ראו: נבו nīn~ʾarbʿīarbaʿʾיהודי חלּב וחיפה: . bʿīnəarʾ(: forty)בערך:  96, עמ' 1964ועאני סטוואסר 

 . 105ב, עמ' 2004קליינברגר -ה; גבע15.1§ 181עמ' 

, עמ' 1965; גרוצפלד 3.6.1.7§ 49, עמ' 1977בלכ"ד ראו: אמברוס  sʿmiyyeətעל הצורה לעיל.  794וראו הערה   811

70 §67h . 
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 המספרים הסודרים 4.3.4.2

 ʾawlāni-lə'ראשונ)ה(' בלי"ד:   812.למתואר עבור לכ"דבעיקרם  המספרים הסודרים בלי"ד זהים  

 813(.אינפ' י"ב)  niāʾawwal-l, אך גם  (אינפ' ה';  אינפ' כ"ה'הראשונה' )  niyyeāʾawl-l(,  אינפ' א')

  814.(אינפ' א'; אינפ' י"ח) desās'שישי' בלי"ד: 

 

, עמ' 1977; אמברוס  316, עמ'  1964; קאוול  68a§  70-71, עמ'  1965על המספרים הסודרים בלכ"ד ראו: גרוצפלד    812

בפי יהודי חלּב ראו:  .48מפה  ,I ,2000בהנשטדט . 1961סון ; פרגו87, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 3.6.2§ 51-50

 .15.2§ 184, עמ' 1991נבו 

 ni~ʾawwalāawwalʾ: 316, עמ' 1964'ראשונ)ה('; קאוול  68a :ni(yye)āawwalʾ§ 70-71, עמ' 1965גרוצפלד   813

: 3.6.2§ 51-50מ' , ע1977(; אמברוס ʾawwalāniyye'ראשונה' )ובמשתמע קיימת גם  ʾūla~ʾawwale'ראשון', 

ʾawwal~ʾawwalāni   ,'ראשון'ʾawwalāniyye    87, עמ'  1953'ראשונה'; קנטינו והלבאוי  :ʾawwal  ;')ראשונ)ה'

 91, עמ' 1964'ראשונה'; סטוואסר ועאני  ʾūla~ʾawwalāniyye'ראשון',   -ʾawwal:232, עמ' 1961פרגוסון 

להופיע כלוואי לאחר העצם הנמנה:  ʾawwal. בלי"ד יכולה ʾawwal-~l-ʾawwal~l-ʾawwalāni(: first)בערך: 

ʾawwal-ləaff ṣ-ṣ צורת הנקבה  (.'א ''כיתה א' )אינפ' ו'; אינפ' ג'; אינפlaūʾ  הופיעה במבנה תחבירי זה בביטוי

, first-class')קרובי משפחה( ממעלה ראשונה' )אינפ' ו'(, וראו: שם, שם )בערך:  mə-l-darže l-ʾūlaהשאול 

first-rate (:أوالين)בערך:  61, עמ' 1978(; אלמעצראני וסגל ʾawlāni~ʾawwalāni.  ,לעומת צורות נדירות אלה

'הקומה הראשונה'  ʾawwal ṭābeˀהמוצבת לפני השם ללא הבחנת מין ומספר:  ʾawwal-נפוץ מאוד השימוש ב

'האיש הראשון )שאצלו  ʾawwal nās'מן השבוע הראשון' )אינפ' כ"ג(,  mən ʾawwal žəmʿa)אינפ' כ"ב(, 

, עמ' 2009על הצורות השונות למילה 'ראשונ)ה(' בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין  מבקרים(' )אינפ' י'(.

. בפי ʾawlāni(yye)-ורק מיעוטם השתמש ב  ʾawwalāni(yye)-. רוב האינפורמנטים שלו השתמשו ב9§  124-123

'ראשונה',  ʾawlaniyyiב. בפי יהודי מחיפה: 15.2§ 184, עמ' 1991, ראו: נבו -ʾawwalāni~ʾawwalיהודי חלּב: 

 (.wl1ʾ)בשורש  269ב, עמ' 2004קליינברגר -ראו: גבע

'שישי', אך הוא מציין שניתן לפגוש גם  desās: 316, עמ' 1964; קאוול 68a :desās§ 70-71, עמ' 1965גרוצפלד   814

ן שהצורה 'שישי', ובהערה הוא מציי  sādes:  3.6.2§  51-50, עמ'  1977; אמברוס  sātetאת הצורה הפחות אלגנטית  

; קנטינו sādes-ב sātetמציין את החלפת  165, עמ' 2009גוועה כמעט לחלוטין; לנטין  sātet"הלהגית באמת" 

, עמ' 1964'שישי'; סטוואסר ועאני    sādes~sātet: 232, עמ'  1961'שישי'; פרגוסון    sādes:  87, עמ'  1953והלבאוי  

בעמ'  627ד והערה 15.2§ 184, עמ' 1991; נבו sādes: 48מפה  ,I ,2000בהנשטדט . sādes(: sixth)בערך:  213

317 . 



177 

 

 תווית היידוע ותווית הסיתום 4.3.5

 תווית היידוע 4.3.5.1

 תווית היידוע  א 4.3.5.1

'החג'  dīʿ-l, (אינפ' ג''הרגילה' ) ādiyyeʿ-l: והיא מצטרפת לשמות l,815תווית היידוע בלי"ד היא 

(, אינפ' כ"ג'החתונות היו )נערכות( כך' ) l-ʾaʿrās kān hēk#(, אינפ' ו''האישה' ) l-mára(, אינפ' י')

HBInābiny-t lābarr ( 'אינפ' ו''מחוץ לבניין ,)slāməʾ-l ʿtaba ( 'אינפ' ו''של המוסלמים).  

 תווית היידוע ותנועת עזר ב 4.3.5.1

מופעלים גם במקרה שתווית היידוע שותפה ( 3.3.3)ראו סעיף כללי פירוק צרור עיצורים של לי"ד 

תוכנס לרוב תנועת עזר   ,שבמרכזו התוויתלצרור. כך, אם הוספת תווית היידוע יוצרת צרור משולש,  

'כוונת הזדון שלהם'  leṭāʿ-ləon -nīt(, אינפ' כ"א'אל מחוץ למדינה' ) balad-ləāt ṛṛba-laלפניה: 

 :יהתוכנס תנועת עזר לאחר BCAC-ילה הפותחת במצטרפת תווית היידוע למאם (. אינפ' י"ט)

kūmeḥə-ləkūme>mn ḥ-ləmn  '(, 'מהממשלה' )אינפ' אkbārə-swān lən-kbār>n-swān lən-n 

 (,אינפ' ה')'בחשבונות'  āt-sābḥə-lə-āt>b-sābḥ-lə-b(, אינפ' י"ט)'הנשים המבוגרות' 

knīsə-knīs>l-l  '(אינפ' ב')'בית הכנסת ,aṭāxyə-a>lṭāxy-*l ( 'אינפ' ל''התפירה) ,ˀāwrə->lˀāwr-l 

  .(אינפ' כ"ב)'הניירות' 

( אין מכניסים תנועת עזר ג4.3.5.1כאשר מידמה תווית היידוע לעיצור התוכף )ראו להלן, סעיף 

'הנדוניה'   #žhaz-žə(,  *ṭūršə-š, ולא  אינפ' כ"ג'התנאים' )  ṭūrš-šəלאחר העיצור הראשון בצרור. וכך  

 (.כ"גאינפ' )

 הידמות תווית היידוע לעיצור הראשון ג 4.3.5.1

)"אותיות השמש"(   s, ṣ, z, ẓ, d, ḍ, t, ṭ, š, n, rמכתשיים  -לפני קבוצת העיצורים המכתשיים והבתר

, כבלהגים קבוצה זו כוללת בלי"דמידמה תווית היידוע הידמות מלאה לעיצור הראשון של המילה. 

'הלקוח'   #zbūn-zə  (,אינפ' י"ט'אמרה התורה' )  ğ(~ž<ğ*:816 HBtōrā-təalt ˀ(  גם את העיצור  אחרים,

 

; קנטינו והלבאוי 3.4.6.1§ 43-44, עמ' 1977; אמברוס lə-: 38§ 43, עמ' 1965; גרוצפלד 493, עמ' 1964קאוול   815

 .17, עמ' 1953

שהביא שם אינה מתאימה, וראו לעיל  dīdžə-l. נראה שהדוגמה žלפני  lוהערתו על  493, עמ' 1964קאוול ראו:   816

, עמ' 1960(א(, השוו: קנטינו 1ב13.4§ 120, עמ' 1991; נבו 7.1.2.1§ 80, עמ' 2001; פישר ויסטרו ד4.3.5.1בסעיף 

54-53 . 
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אינפ' 'הדור' )  lžī-žə,  (אינפ' ב''שכנות טובה' )  žuwār-žəsn əḥ(,  אינפ' כ"ד'השעה' )  aʿsā-s  (,אינפ' א')

  817.(אינפ' י''השבוע הזה' ) aʿmə́ğ-ğ-ha(, י'

 הידמות תווית היידוע לעיצור הראשון-אי ד 4.3.5.1

( בין תווית היידוע לבין "אות השמש", למעשה 3.3.3במקרה שנדרשת הכנסת תנועת עזר )ראו סעיף  

 raāzyə-yy lara>hāzy-yy la*h(, אינפ' א')'בחריטה'  āšeˀnə-lə-b>āšeˀn-l-b 818:נמנעת ההידמות

 .(אינפ' י''הגברים' ) ržālə-žāl>lr-*l, (אינפ' ט"ו'היין' ) nbīdə-nbīd>l-*l(, אינפ' י')'הביקור הזה' 

, אצל דוברים רבים התגלתה אפשרות לנטרל את ההידמות ל"אותיות השמש", וכך כך לענוסף 

 הדבר קורה בפרט כאשר יש היסוס בדיבור. l.819לשמור על הגיית 

 (:-דוגמאות לאי הידמות תווית היידוע ל"אות השמש" התוכפת בעת היסוס )ההיסוס מסומן ב

nī-kzār-ləs ān-nə (, אינפ' ו'שפויים' )'האנשים השקולים בדעתם, האנשים הter ādaf-na lḥfata

aˀīatʿ-l ( 'אינפ' י''פתחנו את ספרי הזכרונות ,)rīsaf-lə -lə  '(,אינפ' ט')'השגריר 

xamsīn-w-ā́ttəs-lə ntəs  (, אינפ' י"ב' )56'בשנתHBtōrā_ferēs-l-aʿ ʿlaṭəy  עולה )לקרוא( בספר'

אינפ' 'אל הקבר' ) rbeət-l-aʿ -l-aʿ(, אינפ' י"ב)'שלוש הבנות'  tt banātətl-lə(, אינפ' ג')התורה' 

'במבוא הזה'   daxle-l-ha-bi(,  אינפ' י')'והעבודה'    ləġəš-lə-w(,  אינפ' י')'ברחוב'    ʿrešā-lə-b,  (כ"ה

 .(אינפ' ו')

 məsəʾala ʿדוגמאות לאי הידמות תווית היידוע ל"אות השמש" התוכפת ללא היסוס בדיבור: 

tt …əs-lə āy ' (, אינפ' ג'על שמה של הסבתא ...' )אוtā-lġaš-ləll ək ( 'אינפ' ג''כל העניינים,) 

smoəʾšū -l-əl820  (, אינפ' א')שמו' -'למהyye-ahyūniṣ-lə  ֺ(, ו'אינפ' ; אינפ' כ"א) נים''הציו 

kbīre HBtēbā-lə-w ( 'גדולה )(, אינפ' א''והתיבה )בביה"כsəbəd-l-əl  ַ(, אינפ' י"טדבש' )'לaʿžām-l 

'השָמש )בביה"כ('  HBōšammš-l(, אינפ' י''הדת הזאת' ) dīn-l-ha  821(,אינפ' ט"ז'האוניברסיטה' )

  .(אינפ' י')

 

 . aʿmə́ž-ž-haוהשוו אצל אותו הדובר:   817

 44)בטבלה ובדוגמאות שלאחריה( ובפרט עמ'  43, עמ' 1977; אמברוס 7.1.2.1§ 80, עמ' 2001פישר ויסטרו   818

§3.4.6.1 (3  .) 

, 1965וגרוצפלד  493, עמ' 1964. קאוול 425והערה  121, ראו: נבו, עמ' בדומה למה שקורה בלהג של יהודי חלּב  819

 אינם מתייחסים למצב שכזה.  38§ 43עמ' 

 . 23g§, 25, עמ' 1965גרוצפלד  השוו:  820

 (.2×, כדין, )אינפ' י"דaʿžām-žəאך   821
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 תוויות הסיתום 4.3.5.2

  .šī-ו wāḥed/wāḥdeמספר תוויות סיתום, ושתיים הן הנפוצות ביותר:  בלי"ד

 deāḥw822-ו edāḥwת הסיתום ותווי א 4.3.5.2

 לפני שם בנקבה יחידה:  - wāḥdeמופיעה לפני שם בזכר יחיד ואילו  wāḥedתווית הסיתום 

-tənəde bḥiza wā (, אינפ' ט"ו' )-'אם בחורה כלשהיarmani,ʾed ḥna wā-na žār-anʿkān  

kamān HBed gōyḥwā-w ( ')(אינפ' כ"א'היה לנו השכן שלנו, איזה ארמני, וגם איזה גוי )מוסלמי, 

iḥmasī, HBlērāed ʿḥāw ( 'אינפ' כ"א'ערל אחד, נוצרי ,)HBanēḥmaed ḥi ši wā-l-ʿlaṭəy  יצוץ לי'

'אצל  iḥed masīḥand wāʿ(, אינפ' כ"א) 823איזה מישהו "מחנה" )איש מנגנוני הביטחון הסוריים('

 .(אינפ' ח'איזה נוצרי אחד' )

 šī824תווית הסיתום  ב 4.3.5.2

. לרוב היא מופיעה לפני שם מספר, לציין אומדן יכולה להופיע לפני כל שם šīהסיתום תווית 

 neəttīn səšī s(,  אינפ' ג'דקות' )  20  בערך'בהליכה זה מצריך    aʿt sāələa ši t-ddəb maši 825:מקורב

, ובכלל זה אחריםיכולה לבוא גם לפני שמות  šīכאמור, תווית הסיתום . (אינפ' א'שנה' ) 60 'בערך

 

אינו מביא את המילה הזו בין צורני הסיתום, אך  23§ 25, עמ' 1965לצד פירושן הרגיל 'אחד/אחת'. גרוצפלד   822

, מציג את אופני היידע והסיתום בלכ"ד, ובהן גם 494, עמ' 1964; קאוול 1הערה  67§ 67מתייחס אליה בעמ' 

wāḥed 18, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 32, עמ' 1.3§ 25, עמ' 2000; ברוסטאד 3.4.6.3§ 44, עמ' 1977; אמברוס .

מן הקורפוס )להלן(  בדוגמאות ."no indefinite article in Arabic"(: a)בערך:  1, עמ' 1964סטוואסר ועאני 

(, אולם 124הערה  80, עמ' 2001באה תווית סיתום זו רק עם הקטגוריה 'אדם' )והשוו בקהיר: פישר ויסטרו 

, 1977: אמברוס wāḥed bētבלכ"ד )וייתכן שגם בלי"ד( היא מופיעה גם עם הקטגוריה 'דומם', וראו הדוגמה 

 wāḥed bədd-akאלה במשמעות 'מישהו' או 'מישהי': . ללא שם עצם נלווה משמשות מילים 3.4.6.3§ 44עמ' 

tuxloṣ mənn-o (, 'א ''מישהו שאתה רוצה להיפטר ממנו' )אינפʾiza wāḥde ṭābxa ṭabxa ṭayybe  אם מישהי'

 waˀt wṣə́lna yəlbes'האדם שבו מדובר':  l-wāḥedבישלה תבשיל טוב' )אינפ' כ"ג(. מופיעה גם הצורה המוכרת  

edḥwā-lə HBfillīmət  אינפ' י"ב(, 13'כשהגענו לגיל הנחת תפילין )כלומר, לכשהיינו בני( ') ū́wžaʿə-ed bḥwā-l

ʾadan-ḗ  ( 'אינפ' כ"ג'לפלוני כואבות האוזניים.)  האדם שבו מדובר' ראו: גרוצפלד -למשמעויות 'מישהו/מישהי' ו'

 )בערכו(. 170, עמ' 1965

 .5.1.1.1על המושג 'מחנה' בלי"ד ראו להלן, סעיף   823

; ברוסטאד 4.16§ 93, עמ' 1961; פרגוסון 23b§ 25, עמ' 1965לצד פירושה הרגיל 'דבר, דבר־מה'. ראו: גרוצפלד   824

 .1.4.1§ 26, עמ' 2000

 .93, עמ' 1961פרגוסון   825
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'הבית של מישהו פלוני, של אנשים  lamāʿ šīt ēada, bḥ īšt ēb 826:מבעים המתייחסים לבני אדם

'איזה   a tānyeṣṣəˀšī(, אינפ' ט"ו'ברגע שנפטר מישהו' )  adanḥbass ymūt šī 827(,אינפ' ו'פלונים' )

  .(אינפ' י"טעניין אחר' )

 828nā~flnāfal תווית הסיתום ג 4.3.5.2

 יש לשים.  , המופיעה לרוב לפני שם העצם שאותו היא מסתמתfalān~flānתווית סיתום נוספת היא  

falān ʿ:  לב לכך שהתווית הזו אינה נוטה לפי מין ומספר ēle  ( 'אינפ' 'משפחה כלשהי, משפחה פלונית

 flān yōm,  (אינפ' כ"א'מורה כלשהו' )  flān ʾǝstāz,  (אינפ' כ"ב'תחנת דלק אחת' )  flān kāziyye  (,י'

  .(ח'אינפ' 'ביום פלוני' )

 829'תנוין'שרידי  4.3.5.3

 אלה םמקרי ניתן לחלק. nת שמנית הכוללת תנועה וצליל כלומר סיומ, 'תנוין'בכמה מקרים מופיע 

  לשלוש קטגוריות:

 שנשאל מן הערבית הספרותית 'תנוין' א 4.3.5.3

הצורה הקיימת כבר   לעיתיםשנלקחו במישרין מן השפה הספרותית.    'תנוין'  המשך של צורות בעלות

'בקירוב'  taˀrībanאינה מבטאת משלב מוגבה, אלא שימוש להגי רגיל, שהפך לחלק מן הלקסיקון: 

השימוש נעשה  לעיתים(, אך אינפ' א''תמיד' ) dayman(, אינפ' י"א'למשל' ) masalan (,אינפ' ו')

(, אינפ' י"ב'כדי לשמור על הקהילה' ) ḥafẓan ʿa-ṭ-ṭāʾifeבצורה שאינה להגית אלא ספרותית: 

 

תווית ב. על קישור  13.6§  123, עמ'  1991אדם', ראו: נבו  -רק לקטגוריה 'לא  šīאצל יהודי חלּב מתייחסת התווית   826

  .35§ 49א, עמ' 1979סיתום זו לסובסטרט הארמי ראו: דים 

 (.5.1.2)ראו להלן סעיף  HBerˀšēt_ēbזו הפרשנות שיכול היה לתת מוסלמי לביטוי   827

, אך לא במבנה התחבירי 23f :nāfl§ 25, עמ' 1965גרוצפלד  ;nān~flāfal(: فلن)בשורש:  622ברתלמי, עמ'   828

. מילים אלה מופיעות גם במשמעות 'פלוני': 142 הערה( ראו לעיל, flān)במקום  falānעל הצורה  .שהדגמתי אני

k-tsallem ʿalēə-o falāne b-l-lə́t falān ʾəfəiza šʾ  אם תראה את פלוני, אמור לו "פלונית מוסרת לך דרישת'

לַשמש: "הזמן את פלוני"' )אינפ' ו'(,  'אומר )הפרנס( ʿzōm flān HBšammāš-š-əo l-l-lə́yʾ""שלום"' )אינפ' י'(, 

HBkāšēribīʿ šokolā -alān ʿam bf ( 'אינפ' כ"ה'פלוני מוכר שוקולד כשר) ,n!āfal āh, yāʾ  'היי, פלוני!' )אינפ'

  .י"ב(

בלהגי  ''תנויןלסוגיית הסופית שאינה חלק מתבנית המילה.  -nלכל תוספת  'תנוין'בחלק זה מתייחס המונח   829

 405-402, עמ' 2017בלאו ; 212-167, עמ' 1999בלאו ערבית הקלסית ראו, לדוגמה: בהערבית ויחסו למצב ש

 'תנוין'על )וההפניות שם(. 3§)בפרק 'על הקשיים לנצל את החומר הנאו־ערבי שבטקסטים ערביים־בינוניים'( 

ללהגים בדואיים. וראו עוד בהפניות  , שם מיוחסת התופעה42§ 33, עמ' 1915בלהגי האזור ראו: ברגשטרסר 

 שלהלן. 
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an bāttanʿsafar man-sə ʿmamnū  ( 'אינפ' י"ב'הנסיעה הייתה אסורה לחלוטין)  ,כתיקון יתר:   ואף

waˀt yˀūlu ˀamīṣ ḍābiṭan    בכל בנספח(    3'כאשר אומרים "חולצת קצין"' )אינפ' כ"ב, וראו טקסט .

 . an-הוא  'תנוין'המקרים האלה ה

 a-*אחרי  'תנוין' ב 4.3.5.3

הדבר .  an-ואילו האחרת מסתיימת ב  a-במיליות אחדות אנו מגלים שתי צורות: האחת מסתיימת ב

 ,ḥada'מישהו' הקיימת לצד  ʾēmta ,ḥadan'מתי?' הקיימת לצד  ʾēmtanמילים:  בארבעקיים 

la-ḥattan הקיימת לצד -'כדי ש ,'ḥatta ו-lamman 'הקיימת לצד צורות אחרות של מילה  ,'כאשר

  830.זו

הנוספת, וקישורה לסובסטרט הארמי שבערבית הסורית, נדונה אצל כמה  n-סוגיית מקורה של ה

והחוקרים בלאו  ואחר מזה שהרא כיוון  ada(n)ḥ.831כותבים. רובם ככולם התייחסו למילה 

 

830  mtanʾē :2012. עבד אלרחים אינפ' ו'; אינפ' ג'; אינפ' ה'; אינפ' ט"ז; אינפ' כ"ג ,I 'מביא את הצורות 272, עמ ,

(: ِإٰٰيَت)בערך:    63, עמ'  1978וסגל    אלמעצראני  ;emit(:  السراينية العامية, ומקשר אותן לארמית וולגרית )إْيتني-ו  أَْْيَت

ʾēmat~ʾēmtā~ʾēmtīn לפי מפה اَْْينتמביא צורות שונות ל'מתי?', ובהן  69§ 42, עמ' 1915; ברגשטרסר .XLVI 

 בירות ועד צפונית לטריפולילנמצא באזור החוף הלבנוני, מדרום    اَْْينتואילו צורת  ,  اْيتاאצלו קיימת בדמשק צורת  

הצורות  290, מפה  I,  2000לפי בהנשטדט    ., ובו כלולה גם דמשק(1S' 84א, עמ'  1938)האזור שאותו מכנה קנטינו  

aymtan ו-ēmtan  .בלבנון: נמצאות בשני כפרים שמצפון לדמשק, ובכפר אחד שמצפון ללבנון וממזרח לטרטוס

ʾaymten באזור חלּב: . 237, עמ' 1928, ראו: פגאליaymat  יהודי חלּב: )אך בפיʾēmte  לצדʾēmat ,ʾīmat :ראו ,

שלפניה, קיימת בכמה להגים בדואיים בסיני,   āסופית, אך עם הארכת    nצורה עם    ה(.13.3.2§  120, עמ'  1991נבו  

זוהי הצורה בלכ"ד, ראו:  .אינפ' ו'; אינפ' כ"ב; 'א 'אינפ; אינפ' ו': ʾēmta .243§ 243א, עמ' 2011יונג -ראו: דה

; סטוואסר 1 'פס 2.2.2§, 2011; לנטין 566, עמ' 1964; קאוול 85, עמ' 1977; אמברוס 101, עמ' 1961פרגוסון 

בפי יהודי חלּב: . aymatבאזור חלּב:  290, מפה I, 2000לפי בהנשטדט (; when)בערך:  262, עמ' 1964ועאני 

ʾēmte ,ʾēmat ,ʾīmat בחיפה:  ה.13.3.2§ 120עמ'  ,1991, ראו: נבוʾēmta~wēntaב, 2004קליינברגר -, ראו: גבע

, 1990, ראו: ארנולד emmat. בארמית מערבית חדשה: ʾēmtan. אין הוא מזכיר את הצורה 318והערה  84עמ' 

, 2×' י"ג; אינפ' כ"האינפ; אינפ' י"ב; 3×אינפ' י"ח; אינפ' ט"ו אינפ' י"ד; ;2×אינפ' כ"ג: ḥadan .9.1§ 394 עמ'

ḥada :במילה  'תנוין'על ה. 101, עמ' 1961ראו: פרגוסון . אינפ' כ"ח; אינפ' כ"ב; אינפ' ו'; 'א 'אינפ; אינפ' כ"ד

,  ḥádan(: َحَدن )בערך:  156, עמ' ḥáda(: َحدا)בערך:  155, עמ' 1978להלן; אלמעצראני וסגל  831הערה  זו ראו

la-ḥattan :1 'פס 2.2.3.5§, 2011 אינפ' כ"ז, לנטין :la-ḥatta  בערך:  154, עמ' 1978'כדי', אלמעצראני וסגל(

 –  ḥattanואילו , ḥattān(e) ,ḥəttān(e)הם מביאים גם הגיות נוספות:  (َحّتان העמוד )בערך: ובאותו , ḥáttā(: َحىتَّ 

 (:َلّمن)בערך:  443, עמ' 1978וסגל  ; אלמעצראני36§ 140, עמ' 2009לנטין : אינפ' כ"ג, lamman ליתא,

nɪmmámman, lál :(:1َلّما, )בערך lamma.  :בביירותlamma~lammen בפי יהודי 233, עמ' 1937, ראו: נח'לה .

 .211, עמ' 2009קליינברגר -, ראו: גבעlamma~lamman~lamminטבריה: 

(, המדגים כתיבת 1)ובכלל זה הערה  140§ 112, עמ' 1979(; בלאו 24)ובכלל זה הערה  2§ 30, עמ' 1951בלאו   831

 391, עמ' 2017ם שלדעתו המילה בוטאה לרוב ללא א; בלאו , בשל קוצר המילה, משוأحداً  'תנוין'המילה עם 
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ה מציע לראות בסיומת ניתן למצוא בלהגי המגרּבהאחרים   במילים -ən-ו an-. מרס 

nē ̱̣n, mtə-ṛān, nhə-rġīn, -āattḥ  התפתחות של*ʾan ולא מ הקלאסית(-an-*).  הסבר דומה נותן

  832אצל הבדואים בסיני. 'תנוין'צורות בעלות ליונג -דה

בסופי מילים  n-התגלתה נטייה להוספת  (הגליליתישראל )ובתוכה הארמית ־בארץבארמית 

 Arnoldהתופעה אינה מוצגת בספרם של   833שמסתיימות בתנועות, בלי קשר לאיכות התנועה.

 danaḥ-המופיעה ב  'תנוין'לקשר בין סיומת הלדעתי יש   834על הארמית של הרי קלמון.  ehnstedtB-ו

. יחד עם זאת, lamma(n)ולסיומת דומה גם במילים אחרות בלהג, כגון  ,ʾēmtanלזו שבמילה 

ישראלית, עובדת -, שלא כפי שבארמית הארץa*-במילים שאינן מסתיימות ב n-היעדר סיומת 

ה  ומן הארמית של סוריה בקלמון והמידע שהביא n-היעדרה של   n-לגבי הופעת יונג -ודהמרס 

 

 23a§ 25, עמ' 1965; גרוצפלד 3§)בפרק 'על חשיבות הערבית הבינונית להבנת תולדות הלהגים המודרניים'( 

נוצרו מצורות  ḥadan-ו ḥada(: הצורות حدا)בשורש:  146ברתלמי, עמ' ; َأَحَدا/َأَحًدا-ל ḥadaהמקשר אף הוא בין 

תווית   ḥadan-שב  'תנוין'  , מציעה לראות ב30, עמ'  2000ברוסטאד    ;ḥadan*או    ʾaḥadan*האקוזטיב הקדומות  

מעלה כמה  35§ 139, עמ' 2009לנטין  (;indefinite-specificקדומה המסמנת שם עצם לא מיודע אך ספציפי )

בפי יהודי , אך אינו מזכיר את הסובסטרט הארמי בהקשר זה.  ḥadanהצורה  השערות לגבי מוצאה האפשרי של 

, ראו: ḥadaחיפאית -( באופן תכוף יותר מאשר הצורה הכללma-ḥadan)ואף בשלילה:  ḥadanחיפה שימשה 

גלוסשניידר -(; יששכר375)ובכלל זה הערה    99, עמ'  85(, עמ'  211)ובכלל זה הערה    58ב, עמ'  2004קליינברגר  -גבע

-36§§  49-43א, עמ'  1979  ; דיםʾaḥadā>ḥada*:  4א14.1.1.1§  125, עמ'  1991נבו  ;  51והערה    4מש'    26, עמ'  2004

 כלל, וכנראה אינם רואים בה תוצאה של הסובסטרט הארמי. 'תנוין' ה  אינם מזכירים את תופעת  2012, ובסל  30

ה   832 nē)הדוגמה  232, עמ' 1977מרס  ̱̣mt  'הזו משמשת רק בלהגי הבדואים; (. לדבריו, הסיומת254מופיעה בעמ 

המסביר את ) 4.6.2.2, 4.6.1.2.2§§ 231-229עמ' )בשירה ובביטויים קפואים(,  4.1§ 224-223עמ' , 2000יונג -דה

 229(. ראו גם אזכורו בעמ'  lamma+in  ,ḥatta+inכשילוב של  '  -, כדי ש-'עד ש  ḥattan-ו  'כאשר'  lamman  ותהצור

ס בערבית של -'כאשר' לפני פועלי נטיית  lamma ʾan>lammen*את דבריו של בלוך בנוגע להימצאות    460הערה  

יונג -לא ניתן הסבר כזה, ראו: דה  -ā-אחרי   n-לגבי צורות של 'מתי?' בלהגי דרום סיני, אשר גם בהם יש    .דמשק

בלהג של קהיר  dōla~dōlan'זו',  diyya~diyyan'זה',  dawwa~dawwan. על הצמדים 243§ 243א, עמ' 2011

מביא לגבי יהודי מצרים  4B§ 23, עמ' 2017(. הרי t-)ושם גם צורות המסתיימות ב 2.4.1.4§ב 2011ראו: ווידיך 

שבלהג הקהירי הכללי, וראו  humma-המקבילה ל n-( 'הם', המשקף צורה עם humman)קרי:  הומןאת הכתיב 

 .42ערה שם, ה

(; קוטשר aן אחרי תנועת -)שם מוצגת הוספת  182, 179-180ובפרט עמ' , 1979; טל 27-28, עמ' 1986קימרון   833

, ושם גם השערתו שכך 238, עמ' 1928ותופעה דומה גם בלבנון, ראו: פגאלי  .(79)ובכלל זה הערה  61, עמ' 1976

 'מתי?' ובמיליות נוספות. על תופעה זו בלשון חכמים ראו: ʾaymtenבמילה  n-( נוספה ʾan)ולא באמצעות 

 .254-253, 139, עמ' 2009בר־אשר 

 . 1993ארנולד ובהנשטדט   834



183 

 

כל אלה מקשים לראות כגון להגים במרוקו או בסיני, י, בלהגים המנותקים מן הסובסטרט הארמ

 חלק מן הסובסטרט הארמי בלי"ד. מוספית זו n-ב

אם אכן התפתחו תופעות אלה באזורים שונים וללא קשר ביניהם, הרי שיש לנו כאן דוגמה מאלפת 

רבה לתופעה לשונית המתפתחת במקביל, על פי דרך צמיחתו של כל להג. הדבר מחייב תשומת לב 

בהשוותנו בין להגים שונים, והימצאות פרט משותף אינו בהכרח הוכחה לקשר בין הדוברים השונים 

 ולהשפעה הדדית של להג אחד על משנהו.

 כאלמנט מקשר 'תנוין' ג 4.3.5.3

ן מחברת' -בין שם עצם לבין משלימו, ככל הנראה כאלמנט מקשר )' en-אותרו מקרים של הוספת 

'כאשר, בזמן  tenˀwa>in*waqtתיאור הזמן ב נרשם שימושאחדים דוברים אצל בלשונו של בלאו(. 

: בין שם העצם לבין פסוקית הלוואי האסינדטית שלאחריו בו הוא רכיב מקשר 'תנוין'', אשר ה-ש

dawle-dəāmet ˀten ˀwa ( 'אינפ' ו''כאשר קמה המדינה ,)alṣten yūˀwa ( 'אינפ' 'כאשר הוא מגיע

אינפ' 'כאשר השתכנו הפלסטינים בלב השכונה' )  āraḥ-lə ṣṭyye wa-īniṣṭfala-ten sakanu lˀwa(,  ו'

אינפ' 'כאשר יצאתי' ) waˀten ṭləʿt(, אינפ' כ"ב'כאשר הלכנו לשם' ) waˀten rəḥna la-hnīk(, ו'

: -mənnלפני המילה  'תנוין' אחר השתמש מספר פעמים במבנה של מילת יחס עם . דובר(כ"ט

nna]əmmə[ˀabl a-nnəha>ˀablen m-min in*qabl ( 'אינפ' י"ב'לפני כן,) -min in*qabl

on-nnəhum>ˀablen m ( 'אינפ' י"ב'לפניהם,)a -nnəbaʿden mha>-min in*baʿd

[baʿdemmə́nna]  '(]דברי מוריס נצירי[ 42:16 , דקה15 'אינט; 2×אינפ' י"ב)'לאחר מכן, 

nna]ə́mməahrḍ[bi a-nnəahren mḍ-ha>bi-min inahrd ̱̣-*bi  '(3×אינפ' י"ב)'בעקבות זאת. 

, זכה לתיאור mənמבנה אחרון זה, שבו באות שתי מילות יחס בזו אחר זו, והשנייה שבהן היא 

תוך  nəmהרחבה של מילת היחס  -mə-מסוים בספרות המקצועית. אמברוס רואה ברכיב המחבר 

גרוצפלד,   nəmmə>baʿd -nə>*baʿd+mm-nnə*baʿd+m.835-החדרת תנועת עזר לצרור שנוצר: 

לבין אחת ממילות היחס, אך מכריע לטובת שיוכו   --əmלעומתו, זהיר יותר בהגדרת הקשר בין רכיב  

כיוון להכרעה יכולות לתת לנו הופעות אחדות  836'מעליו'.  o-nnəm-məˀōfלמילת היחס הראשונה:  

 

'אחריי';  i-nnəmməi~baʿd -baʿd: 487, עמ' 1964'אחריי'; קאוול  i-nnə̀mmˬʿdáb: 265, עמ' 1961פרגוסון   835

 שורה אחרונה: 12, עמ' 2010'לפניו'; סלאמה ולנטין  o-nnəm)mə(-o~ˀabl-ablˀ: 79, עמ' 1977אמברוס 

i-nnəm-mə-ablˀ  פס'  54, עמ' 2014'לפניי'. השוו: רמוסi  '1שו :nnaəmməbaʿd  ( 'לאחר מכן'espuésd 

de esto .) 

 . 238, עמ' 1928(. ראו גם: פגאלי 1)בהערה  71l§ 73, עמ' 1965גרוצפלד   836
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שיו אתה רשמת בו 'עכ هأل انت حاطط يف العصر املوي و بعض األمساء قبلن منهن  837:של מבנה זה במרשתת

انت ماشفت فرنسواااا  -ו  את )המושלים בני( התקופה האומיית וכמה שמות )של מושלים שהיו( לפניהם'
, 'אתה לא ראית את פרנסואה, או שביקשת את ידו לנישואין לפניי?' قبلن مين وال كان طلبت ايده للزواج

 בסוף ن- רשמו הכותבים תההופעו בשלוש .'ומתחת לה רשומות המילים' ْتنت منها مكتوب الكالم و

. עם כל הקושי במתן פרשנות ודאית על סמך כתיבת הלהגים במרשתת, נראה הראשונה  מילת היחס

שהבנתם האינטואיטיבית של הדוברים את הקורה בלשונם יכולה לסייע לנו לקבל את התיאור 

בין מילת יחס לבין  838ופציונלי(בפנינו סוג של 'תנוין' המופיע כרכיב מקשר )א –שאותו הצגתי אני 

mən-  .מייתר גם את הצורך ביצירת צורת נטייה נוספת, ומאוד ספציפית, תיאור כזה    הבאה אחריה

 . mənשל מילת היחס 

 אך מעט ביחסמאוזכרת  אבל 839,עולם הערביב מוכרת בלהגי נוודיםמקשר  'תנוין'של תופעה זו 

   840ירוניים של סוריה.עללהגים ה

 

. לא הצלחתי לאתר 71, הדוגמה השלישית: אינט' 66: אינט' , הדוגמה השנייה65הדוגמה הראשונה: אינט'   837

 וכדומה. ( i-nnəmməabl ˀ)היכול לשקף  قبل امين, (i-nnəm məablˀ)היכול לשקף  قبلم مينמבנים דוגמת 

 'תנוין'האופציונליות של מבנה זה מובעת אצל אמברוס ואצל גרוצפלד, וניתן להשוות למבנה מחוסר ה  838

baʿd mə́nn-a .)'לאחר מכן' שהופיע בקורפוס )אינפ' ו' 

)בפרק 'על "אן"  492-498עמ' )בפרק 'הרהורים על היעלם היחסות בערבית'(,  10והערה  82, עמ' 2017בלאו   839

. שימו לב 188-175, עמ' 2010(; במכתבי הגניזה: וגנר 493בעמ'  2§ללוואי בלתי מיודע תוכף', ובפרט המוסב 

,  7.2.3§ 89, עמ' 2001ואילך; פישר ויסטרו  184במילים המציינות זמן לפני פסוקית בעמ'  'תנוין'לקטגוריה של 

, עמ' 2004; הולס 28, עמ' 2000)פסקה אחרונה(; ברוסטאד  2011; מות 13הערה  166, עמ' 8.2.3.1§ 112-11עמ' 

)בשירה ובביטויים  4.1§ 224-223עמ' , 2000יונג -דה)בשירה ובביטויים קפואים(;  143, עמ' 1971; בלנק 174

מוסיף את האפשרות , וyōm+inכשילוב של  yōmin ותהמסביר את הצור, )4.6.1.1.2§ 228-227עמ' קפואים(, 

לקישור 'תנוין' ביניימי ב-(. בבגדאדית יהודית ספרותית, כהמשך לשימוש ימיקדום" 'תנוין' "שריד של שיש כאן

 )אך שם הסיומת היא 25ב, עמ' 1964(, ראו: בלנק qualifierבין שם עצם לא מיודע לבין רכיב המאפיין אותו )

-an  ולא-en.) 

למילה הקודמת  ʾan*, והסברו שם שהצורות נוצרו מצירוף המילית 73b2§ 75, עמ' 1965גרוצפלד   840

(*waˀt+ʾan>waˀtenוראו הסבר דומה של דה ,)- בערך: ) 526, עמ' 1978יונג בהערה הקודמת. אלמעצראני וסגל

 lעם קידומת  mənחריה מביא מפי יהודי חלּב מבנים של מילת יחס ולא 254, עמ' 1991נבו . waˀtɪn (َوْقِت 

]בערך:  802; ברתלמי, עמ'  487, עמ'  1964'מתחתיו', צורה המופיעה גם אצל: קאוול    taḥt əl-mənn-o)לדוגמה:  

[, قَ ْبل]בערך:  389, עמ' 1978; ואצל אלמעצראני וסגל [, ואצלו מבנה זה גם עם מילות יחס אחרות9פירוש  من

'הוא הגיע לפניי'(, אך באף דוגמה אין  ʾɪža ˀabl əl mɪnn-i, כגון: -ˀabl əl mɪnn قَ ْبل املن...המביאים את המבנה 

 . 329בעמ'  767, 766, וראו אצלו גם הערות 'תנוין'נבו מציג שימוש ב
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 הרמז יוכינוי הכינויים החבורים, כינויי הגוף 4.3.6

 כינויי הגוף והכינויים החבורים 4.3.6.1

את הכינויים הנהוגים ות המציג אותלהלן טבל 841כינויים אלה בלי"ד דומים מאוד לאלה שבלכ"ד.

. בהערות להלן יובאו דוגמאות, ויצוינו )קטגוריית המין המוצגת רלוונטית רק לצורות היחיד(  בלי"ד

 מקרים שבהם חורג לי"ד מלכ"ד. כמו כן יובאו דיונים בנוגע לצורות המוצגות: רק

 גוף
 הפרודים כינוי הגוף

 רבים  יחיד 

I  ʾana naḥəl842 

II 'ז ʾənte 
ʾəntu 

II 'נ ʾənti 

III 'ז huwwe843 
nnenəh844 

III 'נ hiyye 

  

 

; 34, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 17§ 18, עמ' 1965; גרוצפלד 539, עמ' 1964על כינויי הגוף בלכ"ד ראו: קאוול   841

לייצוג של כינויי הגוף בערבית של . 2.2.1.1§ 2011; לנטין 119, עמ' 1961; פרגוסון 3.2.1§ 31, עמ' 1977אמברוס 

על הכינויים החבורים  .5.3.1§ 323, עמ' 2012ווידיך וסוורטייס דמשק בראשית המאה השמונה־עשרה ראו: 

; 42, 38, עמ' 1953ו והלבאוי ; קנטינ3.2.2§ 31, עמ' 1977; אמברוס 541-539, עמ' 1964בלכ"ד ראו: קאוול 

)'אנחנו':  56, עמ' 1937. על כינויים אלה בביירות: נח'לה 64, עמ' 1961; פרגוסון 12§ 20-19, עמ' 1965גרוצפלד 

neḥn~neḥne :'הם' ,henne .) 

 פעם אחת בדיבורו: naḥən-אינפ' ב'; אינפ' י"ב; אינפ' כ"ח; אינפ' ה'. רק אינפורמנט אחד שלי השתמש ב  842

nəḥna daffān-īn ʾamwāt bi-sūriyya ləḥna  .)אנחנו )היינו( קוברי מתים בסוריה' )אינפ' כ"ד' 

שהידמתה לעיצור הכפול  əבכינוי הגוף לנקבה( היא למעשה תנועת  iבכינוי גוף זה )ותנועת  uייתכן שתנועת   843

 .4 'פס 2.1.2§, 2011ב לנטין א, ובהתאם למה שכת3.2.1.4שלאחריה, כפי שמתואר בסעיף 

'אז הם  nneəh :xduānne yəh IHBazהופיעה מעט גם הצורה המקוצרת  בקורפוסאינפ' כ"ח; אינפ' ו'; אינפ' ג'.   844

במילה זו ראו מיד  ə>o'וגם הם מתקשרים אלינו' )אינפ' י', על  w-honne b-iḥākū-naלוקחים' )אינפ' כ"ה(; 

אינפ' ט', אך מיד לאחר מכן אומרת 'הם כנראה עקבו אחריו' ) o-nī-bˀāmr IHBékanirʾnne əhלהלן בהערה זו(, 

hənnen.)  אצל דוברים מעטים נשמעה במקרים נדירים תנועת-o-  :בהברה הראשונהw-honne b-iḥākū-na 

ב שבשני המקרים יש לשים ל (.אינפ' י"בהרּבים' )'והם  ṛāktə-honnen l-w'וגם הם מתקשרים אלינו' )אינפ' י'(, 

  .ə-, אשר השפיעה, כנראה, על איכות הwקדמה לכינוי הגוף תווית החיבור 
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 גוף

 ים חבורה יםכינויה

 רבים יחיד

 אחרי תנועה אחרי עיצור תנועהאחרי  אחרי עיצור

I  i-845 yi-846 -na -na 

II 'ז -ak -k 
-kon kon-847 

II 'נ -ek -ki 

III 'ז o-848 ø-849 
on-850 

-hon, -won, -

yon III 'נ a-851 -ha, -wa, -ya  

 

 . -niככינוי מושא אחרי פעלים, בין אם הם מסתיימים בעיצור או בתנועה:   845

846  yi-īlāahʾ  ,)אינפ' י"ב( 'בני משפחתי'yi-īʿāawʾ  ,)'בגדיי' )אינפ' ט'yi-āmḥət ēb כ"ב(, 'בית חמי' )אינפ 'yi-ūabʾ  

מופיע   yi-(.  4.3.1ראו סעיף    ʾab-i'אבא שלי' )אינפ' כ"ט, אך צורה זו אינה אופיינית ללי"ד, שכן השתמשו בצורה  

'עליי' )אינפ' כ"ד; אינפ' י'; אינפ' כ"ח(. ראו: קאוול   ʿalay-yi'שתי רגליי' )אינפ' כ"ג(,    ay-  :ʾəžray-yi-גם אחרי  

 . 541, עמ' 1964

 '; אינפ' י'. אינפ' ו  847

כינוי חבור זה משמש פעמים רבות להבעת פמיליריות עם השם אליו הוא מצטרף. במקרה כזה הוא מנוטרל   848

ממשמעותו הגניטיבית, והופך את שם העצם ללקסמה בפני עצמה )ומשום כך איני מפריד אותו במקף משם 

לחמות "אשת חמי"' )אינפ' כ"ח(,  'בדמשק קראו ammoʿamāye mart ḥ-šām l-šə-ūlu bˀi-kānu bהעצם(: 

?ammoʿl, əakʾak -ddəb  ,)אינפ' כ"ב( '?האם אתה רוצה אוכל, חביבי'ltoāx  ,)דודתי )בפנייה(' )אינפ' ט"ו'

ʿabdo   ַד' )אינפ' כ"ב(,  ּב'כינוי חיבה למי ששמו עובדיה או עžəddo  (, וראו: פרגוסון 2×'סבא )בפנייה(' )אינפ' כ"ב

ההתפתחות של כינוי  לשחזור א.13.7§ 124, עמ' 1991נבו ; 2 'פס 2.2.3.5§, 2011; לנטין 2.3§סוף  472, עמ' 1957

; 2.3§ 471, עמ' 1957; פרגוסון a+hū>o-*(: 93ב )ובפרט עמ' 1938ראו, למשל: קנטינו  hu-*-זה בערבית מ

)בעברית( ראו: בלאו   a-hu>*-aw>-o-*  . לשחזור6.1.2.6§  115עמ'  ,  1977; אמברוס  12c§  19, עמ'  1965גרוצפלד  

 .4.2.2§ 29, עמ' 2012

849  ī́ṭnaʿ ( 'אינפ' ו''אנו נותנים לו,) ū́ʿallṭə-b '(, 'א ')אינפ 'מעלים אותוā́mḥət ēb  ')בית חמיו )=משפחת אשתו'

, כהגה מעבר בין o-ואחריה  -y-הצורה המתקבלת כוללת  i-' כ"ב(. לפעמים אחרי 'רגליו' )אינפ ʾəžrḗ(, אינפ' י')

'דיבורָך' )אינפ' ח'(,  ḥaky-akאינפ' ו'(, והשוו לצורה 'דיבורו' ) ḥaki+o>*ḥákiy-o>ḥaky-o*התנועות: 

*kərsi+o>*kə́rsiy-o>kə́rsy-o  (, המשווה בין סיומת 6)3.2.1§  32, עמ'  1977' י"ב, והשוו: אמברוס  'כסאו' )אינפ

(. kərsī́:  120, עמ'  1956יחידה ורבים. לעומתו: קנטינו    IIIשל גוף    yon--ו  ya-לבין הסיומות   kərsīy-oזו במילה  

בכינויי  יחיד לבין התופעה המקבילה IIIלפני כינוי חבור גוף  -y-אולם הבדל גדול יש בין מצבים של הוספת 

, כדברי אמברוס(, anomalous formationsהיחידה והרבים: בעוד שבכינוי היחיד מדובר ביוצאים מן הכלל )

ראו  -fīאחרי מילת היחס יחיד  IIIהיא הכלל. על סיומת גוף  i-אחרי  -y-הרי שבשני הגופים האחרים הוספת 

  .4.1.11.2לעיל, סעיף 

. על השפעת כינוי חבור זה על מיקום ההטעמה במילה ראו 4.3.6.2, סעיף על תצורת כינוי חבור זה ראו להלן  850

 . 3.4.4.2לעיל, סעיף 

רּבים בפוזיציות  IIIיחידה )אחרי עיצור ואחרי תנועה(, וכן על כינוי חבור גוף  IIIלהרחבה על כינוי חבור גוף   851

 .  3.4.4.2עמה במילה ראו לעיל, סעיף . על השפעת כינוי חבור זה על מיקום ההט4.3.6.2שונות ראו להלן סעיף 
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 בספרות המקצועית:  naḥəlהצגת העיסוק בצורה 

המקורות כצורה חלופית(.  ləḥna)בלבד או עם  nəḥnaבדרך כלל נהוג לגבי לכ"ד להציג את הצורה 

בלבד(; אמברוס   nəḥna)  11§  18, עמ'  1965: גרוצפלד  בלכ"ד  ləḥnaשאינם מציגים כלל את הצורה  

  (: حنن)בשורש:    818(; ברתלמי, עמ'  we)בערך:    260, עמ'  1964ועאני  ; סטוואסר  3.2.1§  31, עמ'  1977

nəḥən~nəḥne  :בדמשק ,nəḥna  34, עמ'  1953; קנטינו והלבאוי( :naḥna  פישר ויסטרו ;)עמ' 2001 ,

קיימת בין בניאס לטרטוס,  naḥəl)ואילו  naḥən -: בדמשק 255, מפה I, 2000;  בהנשטדט 180, 71

  حننا בדמשק: : XIVמפה  1915שטרסר (; ברגləḥneממערב לחלּב ומצפון מזרח לחמאה, ושם גם 
, ואילו níḥnē(: حِنْىنٰ )בערך:  493, עמ' 1978אלמעצראני וסגל  מופיע רק ביריחו(; ْلنا)ואילו 

ləḥna/ʾəḥna  –  .מופיעה פעמיים    2014אצל רמוס    ליתאnəḥna    'פס  37)עמ'  a  מפי רופא נוצרי 4  'שו ,

, מפי ארכיטקט מוסלמי, בן להורים 3 'שו e 'פס 50שאביו מדרעא ואימו ילידת דמשק, ועמ' 

  ləḥnaהמקורות המציגים גם את הצורה ליתא.  ləḥnaסריג'ה, אך -דמשקאים המתגורר בבאב אל

, 28§  134עמ'    ,2009מובאת אצלו מחוץ לטבלה(; לנטין    ləḥna)הצורה    539, עמ'  1964: קאוול  בלכ"ד

, ואחד מהם היה יהודי; פרגוסון ləḥnaהטוען שרק שלושה מן האינפורמנטים השתמשו בצורה 

)מציין  2.2.1.1§ 2011(; לנטין nəḥnaקיימת בדמשק לצד  ləḥna-)מציין בהערה ש 119, עמ' 1961

)אותן הוא   liḥna~riḥnaמציין את    5  'פס  3.2§,  2011(; בהנשטדט  ləḥnaיש צורת משנה:    nəḥna-של

המרוכזת בעיקר באזור החוף של סוריה.  Cכאחת הצורות הקיימות בקבוצת להגי  (raritiesמגדיר 

יהודי חלּב  בפיבין שלל הווריאציות שהוא מביא.  ləḥnaאינו מציין כלל את  25, עמ' 1925דרייבר 

 , עמ'2017שחמון ; ב13.1.1§ 105, עמ' 1991נדיר, ראו: נבו  ləḥne, ואילו nəḥneשלטת הצורה 

, 2004 גלוסשניידר-, יששכר35, עמ' 2017קליינברגר -, ראו: גבעliḥna -אצל יהודי ביירות  .61-60

; אצל nəḥna:  7מש'    40ועמ'    4מש'    8עמ'    ,2מש'    7עמ'  ועוד, אך שם,    4,  3מש'    20, עמ'  1מש'    19עמ'  

, ʾiḥnaבחיפה: ; 1.2.2.1§ 151א, עמ' 2004קליינברגר -, ראו: גבעʾiḥna/ʾiḥná/ḥna -יהודי טבריה 

 42, עמ' 1990, ראו: ארנולד anaḥחדשה: מערבית בארמית  .75ב, עמ' 2004קליינברגר -ראו: גבע

  الفضة  طالع. מעניין לציין שבסדרת הדרמה 32, עמ' 1986בארמית גלילית: ֲאַנן, ראו: לויאס  .2.1§

, כך שגם במקרה זה לא ניתנה בפי nəḥna yahūd( אומרת אחת הדמויות: 25:17, דקה 36)אינט' 

, ובכמה מקומות ʾiḥnaבלהגי הגליל הצורה הנפוצה היא  .(918הדמות צורה "יהודית" )וראו הערה 

  . 80ומפה  2.1.4§, 2019קליינברגר -, ראו: בהנשטדט וגבעniḥnaקיימת הצורה 
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 מקצועית:בספרות ה -konבצורה  העיסוקהצגת 

שלהלן, כחלק מן  hon-(. על כינוי זה, וכן על הכינוי hōn-)וכן  kōn-: 83, עמ' א1938לפי קנטינו 

 20, עמ' 1965גרוצפלד ; 83, עמ' א1938הסובסטרט הארמי של הערבית באזור זה, ראו: קנטינו 

§12f,g ; קליינברגר -גבע; 61, עמ' 2017; שחמון 3§ 84, עמ' 1918; פגאלי 3§ 88, עמ' 2012בסל

. לתיאוריה אחרת להתפתחות שני כינויים אלה )וגם הכינוי הפרוד לגוף 284הערה  76ב, עמ' 2004

III  רביםhənne ובפרט  1971( ראו: דים(§IV '227, עמ .)בפי יהודי חיפה:  ואילך-kun  ואילו בפי(

בפי יהודי . 76עמ'  ב,2004קליינברגר -(, ראו: גבעku-המוסלמים והנוצרים, וגם בפי יהודים: 

בארמית מערבית חדשה: . 88ומפה  2.2.5§, 2019קליינברגר -, ראו: בהנשטדט וגבעkon-טבריה: 

 43, עמ' 1990לרבים ולרבות, ראו: ארנולד  xun-לרּבות, בבח'עה:  xen-לרּבים,  xun-במעלולה: 

. מכאן שהצורה בלי"ד 33 , עמ'1986ֵכן לרּבות, ראו: לויאס -ן לרּבים, כֺ -. בארמית גלילית: 2.2§

 )ובלכ"ד( דומה יותר לצורת כינוי הרּבים בארמית שבסביבות דמשק.

 בספרות המקצועית: nnenəhצורה ב העיסוקהצגת 

 31, עמ' 1977; אמברוס 34§ 139, עמ' 2009על כינוי גוף זה בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין 

 238, עמ' 1964ועאני סטוואסר : בלכ"ד hənnenהמקורות שאינם מציגים כלל את הצורה . 3.2.1§

, I, 2000; בהנשטדט  180,  71, עמ'  2001פישר ויסטרו  ;  34, עמ'  1953(; קנטינו והלבאוי they)בערך:  

נמצאת צפונית  hinnen, ובסביבתה צורות רבות מאוד. hinne: בדמשק הצורה היא 257מפה 

המקורות ובאזורים נוספים, אך, כאמור, לא ליד דמשק;  , בחלּבאס, ממזרח לטרטוסלבנימזרחית 

מובאות אצלו  hənnen)הצורה  539, עמ' 1964: קאוול בלכ"ד hənnenהמציגים גם את הצורה 

(; דרייבר hənneקיימת בדמשק לצד  hənnen-)מציין ש 119, עמ' 1961פרגוסון מחוץ לטבלה(; 

, עמ' 1978אלמעצראני וסגל  ;  hinnin: ְשלל צורות מרחבי סוריה, ובדמשק, בין היתר:  26, עמ'  1925

)כצורה   hínnē ِهّنٰ , המסומנת כצורה חלּבית, ובהמשך מובאת גם הצורה  hínnen(:  ِهنِّن)בערך:    514

מדרעא ואימו ילידת דמשק(, עמ' )מפי רופא נוצרי שאביו    4  'שו  f  'פס  39, עמ'  2014רמוס  של לכ"ד(;  

 50סריג'ה(, עמ' -)מפי ארכיטקט מוסלמי, בן להורים דמשקאים המתגורר בבאב אל 3 'שו a 'פס 49

יש הרואים בכינוי הגוף הזה חלק מהשתקפות הסובסטרט הארמי  )מפי אותו הדובר(. 2 'שו c 'פס

(, בהנשטדט 28/04/2018אישית,  פרופ' ש' פסברג )התקשרות    :של  םבדיאלקט של סוריה. כך גם דעת

. גרוצפלד 2 'פס 2§, 2011בהנשטדט  ,)המציג גישה זו כ"הפיתרון האלגנטי ביותר"( 247, עמ' 1991

מזכיר בהקשר זה את הסובסטרט הארמי, אולם רק כגורם שהיה יכול לסייע  11f§ 18, עמ' 1965
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, 1971דים  שולל    לעומתם,  רבים.  III( גם עבור גוף  ُهنَّ רבות ההיסטורית )  IIIלהשלטת צורת כינוי גוף  

, את עמדת קנטינו ופגאלי בדבר המוצא 127הערה  43א, עמ' 1979ודים  ואילך 227, עמ' IV§ובפרט 

, ומאמץ את הגישה שצורה זו היא הכללה של צורן הרבות גם עבור hənne(n)ינוי הארמי של הכ

, עמ' 2017קליינברגר -, ראו: גבעhinnen –אצל יהודי ביירות רבים, כפי שמצוי גם בלהגים בתימן. 

 , ראו:hinnen –אצל יהודי טבריה (; hənnen) 8מש'  34, עמ' 2004 גלוסשניידר-יששכר; 35

 27, עמ' 1991, ראו: נבו  ənnen–אצל יהודי חלּב ; 1.2.2.1§ 151א, עמ' 2004קליינברגר -גבע

. 37הערה  243, עמ' 1991ג, וראו גם: בהנשטדט 13.1.1§ 105, שם, עמ' hənnen~hənneא, 4.8.1§

בלהגי הגליל נפוצה מאוד הצורה . 75ב, עמ' 2004קליינברגר -, ראו: גבעhinni~hinnבחיפה: 

hinni/hinne והצורה ,hinnen 2019קליינברגר -בהנשטדט וגבע :, ראוקיימת רק בטבריה ובצפת ,

. 31, עמ' 1976'הן', ראו: קוטשר  hynyn'הם'  ʾynwn~hynwnבארמית גלילית: . 82ומפה  2.1.6§

 לרבים hīnלרּבות, בג'בעדין:  hinn(en)-ו לרּבים hinn(un)ת חדשה במעלולה: יבארמית מערב

)ומכאן שהצורה בלי"ד דומה יותר לצורת כינוי  2.1§ 42, עמ' 1990לרבות, ראו: ארנולד  hinnen-ו

 הרּבות בארמית של קלמון(.

 בספרות המקצועית: -onבצורה  העיסוקהצגת 

, עמ' 2009עיל ואסמא 127הערה  43א, עמ' 1979דים (. kōn-)וכן  hōn-: 83, עמ' א1938לפי קנטינו 

, hun(na)-*מציעים להתייחס לצורה זו כהתגלגלות של צורת הרבות ההיסטורית  2§ 250

משמש גם ברוב הדיאלקטים הפלסטיניים  hon-)אסמאעיל הוסיפה לכך אמירה תמוהה שהצורן 

( 116)אך ראו: שם, הערה   6.1.1§  70, עמ'  2001ופישר ויסטרו   2  'פס  2§ 2011העירוניים(. בהנשטדט  

( השפעה של הסובסטרט הארמי. בפי יהודי kon-רבים    II)וגם בצורן גוף    hon-מציעים לראות בצורן  

 (, ראו:in(h)-)ואילו בפי המוסלמים והנוצרים, וגם בפי יהודים:  un~-on(h)-חיפה: 

ראו: ,  -o-וכך גם צורות עם  ת, אינן נפוצו  hבגליל הצורות מחוסרות  .  76ב, עמ'  2004קליינברגר  -גבע

 un-n(h)-בארמית מערבית חדשה במעלולה: . 89ומפה  2.2.6§, 2019קליינברגר -בהנשטדט וגבע

ֺן -ֺהן~-. בארמית גלילית אחרי עיצור: 2.2§ 43, עמ' 1990לרּבות, ראו: ארנולד  en/-n(h)-לרּבים, 

אן שהצורה בלי"ד )ובלכ"ד( דומה יותר לצורת . ומכ32, עמ'  1986ֵן לרּבות, ראו: לויאס  -ֵהן~-לרּבים,  

  כינוי הרּבים בארמית שבסביבות דמשק.
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 רבים  IIIוכינוי חבור גוף  יחידה IIIגוף כינוי חבור  4.3.6.2

 בבואם אחרי תנועה 852.בבואם אחרי עיצור תמיד, וכך הדבר בתנועהכינויים אלה פותחים בלי"ד 

המצב הזה מוכנס הגה מעבר בין התנועה לבין הכינוי החבור. נוצר מצב של היאטוס, וכדי לפתור את  

  853הגה המעבר מותנה בתנועה שלפני הכינוי:

(, אינפ' כ"ז; אינפ' ו'' )'חמיהָ  h-:854 ha-māḥəʾ-מוכנס הגה מעבר  -ē-או תנועת  -ā-אחרי תנועת 

kabbēnā-hon ( 'אינפ' י''השלכנו אותם ,)šəfnā-hon ( 'אינפ' כ"ב'ראינו אותם ,)ḥawālē-ha 

 

, שכן אינם הוגים hon-rə́faww'תן להם דמי פורים!' ולא    on-rə́fawwאינפ' י"ג הדגיש באוזני אשתו שיש להגות    852

לצורות בלעדיה: קאוול  -h-. חלק מן הכותבים מציגים כאן עבור לכ"ד חילופין חופשיים בין צורות עם h-את ה

מבלי להתייחס כלל  a- ,-(h)on(h))מסמן  1טבלה  2.2.1.1§, 2011; לנטין 541, 181(, 1)סעיף  20, עמ' 1964

מאוד, בפרט לאחר  ורות אלה חלשהבצ h*-, מציין שה81א, עמ' 1938לבעייתיות שיוצרות צורות אלה(; קנטינו 

'הבית שלה',   bēt-(h)a, אשר רושמים כדוגמה  38, עמ'  1953עיצורים )ודברים דומים מאוד אצל קנטינו והלבאוי  

(, 5)3.2.1§  32, עמ'  1977מלאה(; אמברוס    -h-בתנועה ארוכה לפני הכינוי, ובשמירה על    bīšūfū-ha/-hon:  42עמ'  

)ראו ניתוח של מפה זו בהמשך סעיף  265, מפה I, 2000; בהנשטדט 12d§ 20-19עמ' , 1965(; גרוצפלד 4)3.2.2§

אחרי עיצור  -h-היא וריאנט חופשי של הצורה ללא  -h-בדמשק הצורה עם  264, מפה I, 2000זה(; בהנשטדט 

קסטים . בטהם אזור החוף ומרחב חלּב -h-בודד או אחרי צרור, ואילו האזורים שבהם לא קיים האלומורף עם 

 52בכל פוזיציה: עמ'    -h-יחידה ורבים החבורים עם    IIIואילך, מופיעים כינויי גוף    51, עמ'  1924של ברגשטרסר  

  ʾil-hon: 8'בונים אותה', שו'  iʿammrū-ha: 17'ובה', שו'  w-fī-ha: 6שו'  51'השם שלה', עמ'  ism-ha: 4שו' 

'עליו'(, וראו על כך:  ʿalēh: 3שו'  52ק אחרי תנועה: עמ' ר hיחיד מופיע עם  III'יש להם' )כינוי חבור גוף 

לפני כינויים חבורים אלה, ובכל פוזיציה. לדוגמה:   -h-, מסמן תמיד  1961. גם פרגוסון  198, עמ'  2007אסמאעיל  

'היא משוחחת  təḥkī-l-ha'בה',  fī-ha: 85'אביהם', עמ'  ʾabū-hon'אני מכיר אותם',  b-aʿrə́f-hon: 63עמ' 

בכינויים האלה בלכ"ד ניתן לעמוד מכך שבטקסטים של רמוס מצאתי דוגמה אחת  hאיתה'. על נדירותה של 

'מיקומה' )מפי ארכיטקט מוסלמי, בן להורים  mawqəʿ-ha: 3 'שו f 'פס 50, עמ' 2014בלבד לכך: רמוס 

 :aפס'  35: עמ' -h-א צורות לל Cסריג'ה(, וביתר המקרים אחרי -דמשקאים המתגורר בבאב אל

b-əʿtəbər-a  'פס'  39'אני רואה בה', עמf  '5שו :nās-on  .האפשרות של חדירת  על'האנשים שלהם' ועוד

. על המצב בעניין זה בלהגי הגליל 199, עמ'  2007ממרחב החוף למרחב דמשק ראו: אסמאעיל    -h-הצורנים חסרי  

, אך אצל יהודי ha-, לפיה הצורה השלטת באזור היא 87ה ומפ 2.2.4§, 2019קליינברגר -ראו: בהנשטדט וגבע

 , כמו בלי"ד.   a-צפת וטבריה )ובכמה להגים אחרים( אחרי עיצור תמיד 

( בכינויים החבורים של hכאמור, המקורות בהערה הקודמת לא תיארו כלל מצב של הכנסת הגה מעבר )מלבד   853

אצל  ראו בנפרד בסעיף זה. 265, מפה I, 2000בהנשטדט צל יחידה ורבים. לניתוח הנתונים המובאים א IIIגוף 

 :6שו'  dפס'  36, עמ' 2שו'  hפס'  39רמוס מספר דוגמאות להגה מעבר )הפרדת המורפמה אינה במקור(: עמ' 

fi-ya  'פס'  42'בה', עמa  '2שו :yšūfu-wa 'פס'  39, עמf  '5שו :fi-yon להג של חומס, המתנהג 'בהם'. על ה

 .341, עמ' 2016בדומה ללי"ד, ראו: קלש בתחום זה 

 לעיל. 409ראו הערה   854
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 (,אינפ' י"ב'רגליהם' ) rəžl-ē-hon(, אינפ' ו'; אינפ' כ"ב'עליה' ) ʿalē-ha(, אינפ' ח''מסביבּה' )

ʿala ʾīd-ē-hon ( '2×אינפ' א''על ידיהם.) 

'כינו  sammū-wa(, אינפ' י"ב'לקחו אותה' ) w- :ʾaxadū-wa-מוכנס הגה מעבר  -ū-אחרי תנועת 

 (. אינפ' י"ב'עצרו אותם' ) 855won-afūˀˀwa(,אינפ' ו'; אינפ' ג''אביה' ) wa-abūʾ(, אינפ' ו'אותה' )

'אנו מכנים אותה'  ya-nsammīə-m(, אינפ' י"ב)' 'בּה y- :ya-īf-מוכנס הגה מעבר  -ī-אחרי תנועת 

 (. אינפ' י"ב'בני משפחותיהם' ) ʾahālī-yon(, אינפ' א')

מובא כאן צילום של   -h-רק כדי להמחיש את מורכבות המצב מבחינת התפרוסת של הצורות שבהן  

בהנשטדט )לא מוצג חלק המפה המזרחי, משום שאין בו מידע   שלבאטלס הלשוני המפורט    265מפה  

 . ניתוח המפה מופיע לאחר הצילום.רלוונטי לעניין דידן(

 :מצטיירת התמונה הבאהמניתוח המפה 

יחידה ורבים ברחבי סוריה  IIIבכינויים החבורים לגוף  -h-שא הימצאות או היעדר של גם בנו .א

)ולבנון( התמונה סבוכה מאוד. איים לשוניים פזורים מציגים התנהגות שונה מזו של סביבתם, 

 וגם האיזוגלוסות בין השטחים הנרחבים יותר משתלבות זו בזו וזו בתוך זו. 

 

'רואים אותה' )מפי כלכלנית נוצרייה, בת לאב פלסטיני ולאם  a-fuwšūy: 2 'שו a 'פס 42, עמ' 2014רמוס   855

 'אביה'. abū-wa: 6מש'  9, עמ' 2004גלוסשניידר -מחומס, גרה בג'ובר(; יששכר
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בכל המצבים. כך המצב מגבול עיראק ועד לרצועה  h-מוש במרבית שטחה של סוריה מציג שי .ב

התיכונה, שלוחה החודרת מערבה עד לבניאס, כל הדרום )כולל פאתיה המזרחיים של דמשק, 

 אך לא העיר דמשק ומספר איים נוספים( וכל דרום לבנון.

אזור קציר, העיר חמאה והרצועה התיכונה בסביבות אדלב, וכן -באזור צפון לבנון, אזור אל .ג

 (.ḍar[a]bū-haאך  bēt-aמופיעה רק אחרי תנועה ) -h-נבּכ הקרוב לדמשק -יברּוד ואל

באזור חלּב, בפריפריה של העיר לאטקיה )אך לא בעיר עצמה(, ברצועה המחברת בין שתי ערים  .ד

. אחרי תנועה אחרת aואחרי  ʿala רק בנטיית מילת היחס -h-אלה וכן באזור חומס מופיעה 

 (.ḍar[a]bū-waמופיע הגה מעבר )

מופיעה רק אחרי  -h-מן העיר טרטוס מזרחה עד לְספר המדבר וכן במרכז לבנון ובעיר ביירות  .ה

ā  אך בצמוד למילהʿala  הכינוי מבוסס על-y-  (ʿalay-ya, ʿalá-yən )'וכו . 

יש חילופין חופשיים בין  חמאהלעיר מזרח שמדרום באזור בסביבה המיידית של דמשק וכן  .ו

  .-h-לצורות משוללות  -h-צורות עם 

ההבדל הוא   856למצב שתואר בסעיף ד.מניתוח זה מסתבר שלי"ד קרוב בהתנהגותו בנושא זה 

 כפי שהודגם לעיל, אלא אחרי כל תנועת ʿalē-hon-ו ʿalē-haלא רק בצורות  -h-שבלי"ד מופיעה 

-ē- :ḥawālē-ha ,ʾīd-ē-hon. 

בלהג של דמשק  - רבים IIIוכינוי חבור גוף  יחידה IIIגוף כינוי חבור  -אלה התנהגותם של כינויים 

שהזכירו הכנסת הגה מעבר בכינויים אלה  יםהבודדהחוקרים יא אחת נדונה בידי אסמאעיל, וה

מצאים מלהלן מספר הערות בנוגע למובא במאמריה ביחס ל  i/u.857-אחרי מילה המסתיימת ב

 בקורפוס:

 

 .199, עמ' 2007עוד על ניתוח המפה ראו: אסמאעיל   856

, 249, עמ'  2009; אסמאעיל  197-199, עמ'  2007. אזכור הגה המעבר: אסמאעיל  2009; אסמאעיל  2007אסמאעיל    857

, אלא אף להיפך: אחרי תנועות כותב קאוול את 1. לא הצלחתי לאתר אצל קאוול את מה שכתבה בהערה 255

 b-isammū-hon:  7דוגמה   432'הם קוראים אותה', עמ'    byəˀrū-ha:  5דוגמה    431גמה: עמ'  , לדוhהצורנים עם  

דוגמה   828, לדוגמה: עמ'  Cגם אחרי    h'בה'. פעמים רבות הוא כותב    fī-ha:  1דוגמה    433'הם מכנים אותם', עמ'  

4 :ha-ddəb  '7דוגמה  433'היא רוצה', עמ :hon-rəʿəs  מחירם', אולם בפעמים אחרות כותב את הצורן ללא'h :

'כולם'. ייתכן שכתב בדיוק כפי  kəll-on: 10דוגמה  433'אתה מכיר אותה', עמ'  a :b-taʿrə́f-aדוגמה  430עמ' 

לעיל. מכל מקום לא  852כמתואר בהערה  øV(C)~-hV(C)-שהגו האינפורמנטים שלו, ומשום כך גם רשם 

 . y/wגמאות להגה מעבר מצאתי אצל קאוול דו
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בלהג של דמשק, כפי שמתואר אצל אסמאעיל )מעל   h-בהתאם לתפוצתה האדירה של הצורה חסרת

 אחרי -h-אף בקורפוס אותרה רק פעם אחת צורה עם (, h-מן ההיקרויות היו חסרות 90%-ל

 858עיצור.

לטענתה, כאשר כינויים אלה באים אחרי תנועה מוכנס הגה מעבר בהתאם לתנועה זו, והתנועה 

אסמאעיל אף   859.במקרה כזה ēאך לא נתנה תשובה לגבי אופן התקצרות  ,עצמה נותרת קצרה

על פי הנתונים שאספתי, בלי"ד אכן מוכנס הגה  860.יכול להיכפל -y-או  -w-מציינת שהגה המעבר 

מעבר בין התנועה הסופית המקורית לבין תנועת הכינוי החבור, אולם התנועה שלפני אותו הגה 

  .. במקרים בודדים ניתן להבחין בהכפלת הגה המעברתנועה ארוכהמעבר היא 

מציע לראות בתנועה הארוכה שקודמת לכינויים חבורים  861נדרש אף הוא לסוגייה זו,אמברוס, ש

, בהדגימו זאת באמצעות המילה īy*אלה ובהוספת הגה המעבר השתקפות של 

*kərsi+(h)a>kərsīy-a  הכיסא שלה'. תיאור זה יכול להיות בעייתי, משום שמבחינה היסטורית'

בלי"ד אינו מופיע רק אחרי מילים שמן הבחינה  -ya-ī, אך un*kursiyyמילה זו אכן הייתה 

)דוגמת   *ī-, אלא גם אחרי מילים שמבחינה היסטורית הסתיימו ב*-uniyy-ההיסטורית הסתיימו ב

ī*f ואף ב-'ב )'-*i  דוגמת(itḥ*fata  מכאן שעלינו לראות בכל הסיומות ההיסטוריות .)'פתחְת'

, אשר כמו כל תנועה סופית -i)אם השתמרה(, תנועה סופית אחת:  i*-ו *-uniyy-* ,īהאלה: 

מתארכת בבוא אחריה רכיב אנקליטי. במקרה שרכיב אנקליטי זה עצמו פותח בתנועה, מחייבים 

והגה מעבר זה נקבע על פי  ,, כדי למנוע היאטוסכללי הלהג להכניס הגה מעבר בין שתי התנועות

 התנועה הקודמת.

  

 

'העכבר אינו טהור, ואף  stažābeəha m-āt-awʿlā da-hra wāṭfāra -lā lהמקרה היחיד שנמצא הוא בפתגם   858

(. סביר שביטוי קפוא יכלול בתוכו צורות חריגות, ואין היוצא מן הכלל הזה 2×תפילותיו אינן נענות' )אינפ' י"ט

. על חריגים 9§,  259-258, עמ'  2009; אסמאעיל  201, עמ'  2007אעיל  מלמד על הכלל. על הסטטיסטיקה ראו: אסמ

 . 265ראו: שם, עמ'  h-בשימוש בצורות

 .254שם, עמ'   859

 .255שם, עמ'   860

 .6הערה  3.2.1§ 32, עמ' 1977אמברוס   861
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יחידה   IIIלי"ד מפגין, אם כך, גישה אחידה כמעט לחלוטין בנושא הכינויים החבורים גוף 

 ורבים:

 אחרי תנועה אחרי עיצור 

 ā ē ū ī 

-C-a, -C-on -ā-ha, -ā-hon -ē-ha, -ē-hon -ū-wa, -ū-won -ī-ya, -ī-yon 

באופן זה נשמרת ההרמוניה שבין הכינוי החבור לתנועה הקודמת, ומאידך גיסה נשמר המשקל של 

 תנועה ארוכה+עיצור+תנועה קצרה)+עיצור(.  –הברת הסיום 

 .3.4.4.2על השפעתם של כינויים אלה על מקום ההטעמה ראו לעיל, סעיף 

 כינויי הרמז 4.3.6.3

 ha-מכילים את רכיב הרמז והם  862,יימים בלכ"דדומים בעיקרם לאלה שקכינויי הרמז בלי"ד 

מדובר בכינוי  ך גם כשבים נוספים כדי להביע את המין והמספר של כינוי הרמז, וכירכהמצטרף ל

  להלן כינויי הרמז בלי"ד: 863רמז לקרוב או לרחוק.

 

 , עמ'2001. ראו גם: פישר ויסטרו 1993לסקירה מקפת על כינויי הרמז בערבית הסורית ראו: בהנשטדט   862

 15§  22-21, עמ'  1965ואילך; גרוצפלד    552, עמ' 1964. כינויי הרמז בלכ"ד: קאוול  10.3.2.2,  10.3.2.1§§  182-181

; 3.2.3§ 32, עמ' 1977(; אמברוס hāda)בערך:  267, עמ' 1961)המביא צורות נוספות שאינן בלי"ד(; פרגוסון 

ליחיד,  hād(a)(: this)בערך:  239, עמ' 1964ועאני . סטוואסר 2.2.1.2.2, 2.2.1.2.1§§, 2011לנטין 

hayy(e)~hādi    'בערך:    238ליחידה, עמ((these  :hadōl(e)  'בערך:   237, עמ(that  2, פירוש  :)hadāk    ושם ליחיד(

(: 2פירוש  those)בערך:  240ליחידה, עמ'  kīhad, 'ביום ההוא'( mōy-lək āhad-bהדוגמה: 

hadənk(e)~hadōl(e)~hadōn . 

 h-. גם בפי יהודי חלּב ה3.1.2.3בכינויים אלה ראו סעיף  h. על חולשתה של 6.2.1.1§ 73, עמ' 2001פישר ויסטרו   863

 .13.2.1.2§ 113ועמ'  13.2.1.1§ 112, עמ' 1991בכינויי הרמז חלשה, כפי שעולה מהתיאור של נבו 
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 הכינוי מספר מין 

 לקרוב

 זכר
 יחיד

864hāda~hād  

  865hayy נקבה

  dōldōle)a(~hdōl(a)h~866 רבים זכר ונקבה

 לרחוק

 זכר
 יחיד

867hdāk 

  hdīkehdīk~868 נקבה

 hdōlīke~hadōlikhdōlīk~869 רבים זכר ונקבה

רוצה לומר, מערך כינויי הרמז בלי"ד דומה בעיקרו למערך הכינויים שבלכ"ד, אך נעדרות ממנו 

גורמת לעיתים   hהדבר המעניין הוא שחולשת העיצור   870'ההם'.  nkək/hadōhad-'זו' ו  diāhהצורות  

 

864  daāh'אינפ' 3×אינפ' כ"ג )דברי מר נסים נצירי(; 41:39, דקה  15 '; אינט4×; אינפ' כ"ב5×: אינפ' י"ב; אינפ' ו ;

וגם  hād; אינפ' כ"ב )באותו משפט גם 1:20, 56: אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ח; אינפ' כ"ג; אינט' hād. 'א 'ב'; אינפ

hāda'553, עמ' 1964וקאוול  2.2.1.2.1§, 2011. לפי לנטין 3×; אינפ' ח'2×(; אינפ' י"ב; אינפ' כ"ד; אינפ' י 

בהפסק, אך לפי הקורפוס שלי, משמשת היא בלי"ד גם בהקשר )וראו דוגמאות  hād)באמצע( משמשת צורת 

 , עמ' 1961סון ופרג. hādשכיח הרבה יותר מאשר  hāda-טוען ש 3.2.3§ 32, עמ' 1977להלן בסעיף זה(. אמברוס 

'ברוך  marḥab : marḥaba ליחס שבין, שמשמעותן זהה, hād : hādaמשווה את היחס בין הצורות  3 הערה 244

 הבא', שגם משמעותן זהה.

  . hayy-, ומציין שהדמשקאים משתמשים רק בdiāhשולל את הצורה    אינפ' ו';  2×אינפ' כ"ג;  'א  'אינפ;  אינפ' כ"ב  865

מנגד,  .3.2.3§ 32, עמ' 1977, אמברוס 2.2.1.2.1§ 2011, לנטין 32 , עמ'1961סון ופרגמובאת אצל:  háyyהצורה 

( בדמשק. hayy)והיעדרה של  hādiעל קיומה של  39הערה  151א, עמ' 2004קליינברגר -ראו את הערתו של גבע

'הדבר הזה'  šī-šəyy ah'זהו נשק קר' )אינפ' כ"ב(,  yyah ḍaʾaby ḥslāגם לזכר:  hayyלפעמים מוסב הכינוי 

  .hādi~hayye: 59, עמ' 1953והלבאוי  )אינפ' ג'(. קנטינו

866  lōhad :אינפ' כ"ב ;āt hadōl-lmək-l-ha אינפ' ג'; אינפ' ; אינפ' ו'; אינפ' י'[; 'המילים הללו' ]בנו של אינפ' י"ב

על . אינפ' י"ב ;2×'א ': אינפh(a)dole. 2×אינפ' ו'; אינפ' ח'; אינפ' י' אינפ' י"ט; אינפ' א'; ;אינפ' י"ב: hdōlב'. 

, 1961; פרגוסון 3.2.3§ 32, עמ' 1977; אמברוס 6הערה  86, עמ' 1993לכינויים אלה ראו: בהנשטדט  e-תוספת 

(,  hadōle ,hdīkeלצורת היסוד ) e-חלק מכינויי הרמז מופיעים בכמה צורות, כגון הוספת  .hadōl: 21עמ' 

עתיקה  a-*, ולא השתקפות של סיומת טוען שיש לראות בתוספת זו התפתחות משנית 80, עמ' 1993ובהנשטדט 

 ראו להלן בסעיף זה.  dōl לצורה כלשהי.

867  kāhd :3×אינפ' ו'; 4×אינפ' י"ב. hadāk :'אינפ' ו . 

868  kīhd :אינפ' ו'; 'א 'אינפ ;keīhd :'אינפ' ו .  

869  hdōlīk: '3×אינפ' ו ;hdōlīke :2×אינפ' ו'; 2×'א 'אינפ; אינפ' י"ב ;hadōlīk : 'בהנשטדט  .אינפ' ח'; כ"באינפ

על תוספת  נדירה למדיי, ונמצאת רק בערים הגדולות שבצפון סוריה. hadōlīk(e)מציין שהצורה  82, עמ' 1993

-e  126, עמ' 2009על כינוי רמז זה בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין לעיל.  866לתיאורים אלה ראו הערה 

צרים ושניים יהודים )אם כי ושניים היו נ  hadolīk/hadōlīk-ובמיוחד אמירתו שמבין ארבעת המשתמשים ב  14§

- , ראו: בהנשטדט וגבע-ī-בצורות אחרות(. בלהגי הגליל לא נמצאו צורות עם    אינפורמנטים נוצרים השתמשו גם

 . 97ומפה  2.4.6§, 2019ליינברגר ק

. לדבריו, חלק מן 14§ 126, עמ' 2009בצורותיה השונות, שהיא צורת הרוב בלכ"ד ראו: לנטין  nkəhadעל   870

 אשר בלי"ד )ובפי חלק מן הנוצרים(.  hadōlīkלא הכירו כלל את  hadənk-המשתמשים ב
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 , שאינן מוכרות בדמשק:dōl(e)לאיבוד ההברה הראשונה, וכך מתקבלות צורות דוגמת 

dōle masākīn  '(,אינפ' כ"ג)'אלה מסכנים ˀalt-l-i "dōl- dōl ğawāsīs"  היא אמרה לי "אלה'

. (אינפ' י''והגדולים הללו' ) kbārə-dōl l-w (,אינפ' כ"ב'לא אלה' ) dōl ūm מרגלים"' )אינפ' כ"ד(,

  871צורות אחרונות אלה מוכרות היטב מן הלהג של קהיר.

 :)כינויי הרמז מודגשים כדי להקל את איתורם במשפט(לקרוב    משפטי דוגמה לשימוש בכינויי הרמז

#hāda HBCiṭṭmša ( 'אינפ' ו''הוא לוקה בשכלו ,)n ʿēle əm hāda, yaʿni HBšēˀer_n bētəm hād

kazzābe (, אינפ' כ"בחה שקרנית' )'זה מבית שקר, כלומר זה ממשפteləlli ʾə hādwalad -lə 

(, אינפ' כ"ב'הבט בסימן הזה' ) #tṭallaʿ bi-ha-š-šaxṭa hayy, (אינפ' י"ב'הבחור הזה שנהרג' )

a sūra-smənt halli ʾəb-lə hayy ( 'אינפ' כ"ב'זוהי הבחורה ששמה סורה ,)sʾal ən-waˀˀef la

h(a)dōl ( 'אינפ' כ"ח'עצור כדי שנשאל את אלה) ,hdōle kānu šāṭr-īn ( 'אינפ' 'אלה היו פיקחים

 . (כ"ג

אינפ' 'הקו הזה' ) ha- :ha-š-šaxṭaמקוצרת לפני תווית היידוע יכולה להיות לכינויי הרמז צורה 

 ha-ṣ-ṣabi(, אינפ' כ"ב'הילדים האלה' ) ha-l-ūlād, (אינפ' כ"ח'המילה הזאת' ) ha-l-kəlme(, כ"ב

 HBšāmāən-n-ha, (אינפ' א''מה הקור הזה?!' )  āt-bard-l-šū ha872?, (אינפ' כ"ב'הבחור הזה' )

במהלך השיח, בהתייחס לעצם   ha-גם שימוש בצורן  קיים   873.(6:12  , דקה56'הנשמה הזאת' )אינט'  

'סע באוטובוס   hōn ṣbā-l-ha-lāʿ biṭ 874שלא הוזכר קודם לכן, אך נמצא בטווח ראייתו של הדובר:

 xasalt kəllši(, אינפ' כ"ב'מסתובב בצמתים' ) ydūr bi-ha-l-mafāreˀ(, אינפ' כ"בהזה שכאן' )

bi-ha-l-ṃayy ( 'אינפ' כ"ב'שטפתי הכול במים .) 

 

( אצל יהודי דולי)לצד    הדוליהשוו גם לצורה .  2.4.1.4§ב  2011; ווידיך  11.2.3.1§  210-211, עמ'  2001פישר ויסטרו    871

היא החריגה אל  ה-, אך בעוד שאצל יהודי מצרים הצורה הפותחת ב44והערה  4B§ 23, עמ' 2017מצרים: הרי 

על תפרוסת  הן החריגות ביחס ללכ"ד. hמול המצוי בלהג המצרי הכללי, הרי שבלי"ד דווקא הצורות מחוסרות 

 -ha, שם מרבית הצורות עם 94ומפה  2.4.3§, 2019קליינברגר -י הגליל ראו: בהנשטדט וגבעהצרות בלהג

 . l(i)ōdl(i)/ōdתחילית, אולם בכמה להגי בדואים קיימות הצורות 

. להסבר כולל של התופעה ראו: deictic' plural', ומכנה זאת 2.2.4§, 2011דוגמה דומה מאוד ראו: לנטין   872

מציינת קור עז ולא  bard-āt. ראוי לציין שבדוגמה שהבאתי אני המילה 15, 8, 7, ובפרט עמ' 2008ברוסטאד 

 נעים, בניגוד למה שמתארת ברוסטאד.

.  22.2.1.§ 2011; לנטין 556, עמ' 1964; קאוול 15b2§ 21, עמ' 1965; גרוצפלד 3.4.6.2§ 44, עמ' 1977אמברוס   873

 . 4.2§ 119-115, עמ' 2000לניתוח תחבירי של מורפמה זו ראו: ברוסטאד 

, והדוגמה שהביא דומה לאחת 'vivid narration'זאת  )מכנה    1  'פס  2.3.1§,  2011; לנטין  116, עמ'  2000ברוסטאד    874

 הדוגמאות שאני מביא(.
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 fann hād-l-ha-la 875האחד לפני השם הרמוז ואחד לאחריו: –רמז  ילפעמים מופיעים שני כינוי

'המלאכה  ha-l-maṣlaḥa hayy]דברי מר נסים נצירי[(,  43:11 , דקה 15 'אינט'לאומנות הזאת' )

, 15 'אינט'הטענה הזאת' ) ha-l-ḥəžže hayy, ]דברי מר נסים נצירי[( 43:27 , דקה 15 'אינט)הזאת' 

 ,(1:20 56)אינט'  ha-l-walad hād]דברי ד"ר נסים חאצבאני[(,  58:11דקה 

ha-l-bēt hadōle ḥazāna ( 'אינפ' כ"ג'משפחה זו אֵבלה) ,ha-l-kəlm-āt hadōl ( 'בנו 'המילים הללו

'הברנש הזה'  ha-l-bənīʾādam hāda(, אינפ' י"ב)'האזור הזה'  ha-l-manṭiˀa hayy, (אינפ' י"בשל 

  .(אינפ' ח')

 שאינם פעליםרכיבים שלילת  4.3.7

 יחס ותיאורים כינויי רמז, צירופי, שמות תואר, שלילת שמות עצם 4.3.7.1

'לא שורה  edḥr wāəṭəmū s )שמות עצם( ūm:876שמות עצם ושמות תואר נשללים לרוב באמצעות 

'לא יו"ד זי"ן'   HByināz_mū yōd(,  אינפ' א''לא כמו שאצלכם' )  kon-tl ʿandəmū m  (,אינפ' ו'אחת' )

'לא, לא "אראח"   ḥ, rāḥʾarā ū, māl  (,אינפ' א''לא כל בתי הכנסת' )  kanāyes-ləll əmū k  (,אינפ' ה')

 (,אינפ' א''חמסין לא נורמלי' ) šōb mū ṭabīʿi )שמות תואר( (,אינפ' ט"ז)אלא( "ראח"' )

wāḥed mū mnīḥ ( 'אינפ' י"ט'מישהו לא טוב ,)zalame mū marġūb fī́ ( 'אינפ' ו''אדם לא רצוי ,)

fatṛa mū bʿīde  דברי מוריס נצירי[(,  41:06  , דקה15אינט' ה לא רחוקה' )'תקופ[  mū mətʿallm-īn 

אינפ' נו נלחמים' )אלה אב'לא     on-bə́ārḥnə-lli məmū hdōl)כינויי רמז(    (,אינפ' י"ב'לא מלומדים' )

אינפ' 'לא בזמני' ) mū ʿala waˀt-i (,אינפ' כ"ב'לא מאיתנו' ) mū mən ʿand-na יחס( צירופי) (,כ"ב

imū ʿalayy (, אינפ' ו''לא בשכונה' ) āraḥ-lə-mū b(, אינפ' י"ב'לא בשבילכם' ) kon-ləmū ʾ (,א'

ʾana ( 'אינפ' כ"ח'לא עליי ,))תיאורים( mū lāzem ləḥna n-nādī-ya  'אין צורך שאנחנו נקרא לה'

 mū kəll wāḥed ʿand-o(, אינפ' ט') 'לא כך, במשיכה אחת' mū hēk fard saḥbe (,אינפ' כ"ג)

HBlūlāb  ( 'אינפ' א''לא לכל אחד יש לולב)  ,wa-bēt ʾabū-əmū bass l  ( 'אינפ' ו''לא רק לבית אביה). 

 

, 46עמ'  ,1964-מגרוצפלד על פי עבודתו של )בה,  304בעמ'  384הערה ו 3ח13.2.1.5§ 115עמ'  ,1991 נבוהשוו:   875

. בקורפוס אותרו (לאחר שם העצםכינוי רמז  ללא 'ha-lבתבנית 'שם עצם+ רקקיים הצורן המקוצר בדמשק 

' 'הפעם )אתם( פטורים' )אינפ ha-l-maṛṛa məʿfiyy-īnמקרים מועטים שבהם אין כינוי רמז לאחר שם העצם: 

(. ראו עוד: אמברוס 'א 'שלוש מילים האלה' )אינפ-'השתיים ēn tlāte-mtələk-l-haי"ב, בציטוט דובר מוסלמי(, 

(, specificity)סוף(. לניתוח תחבירי של מבנה זה, המייחד את שם העצם מכל שם עצם אחר )  3.2.3§  32, עמ'  1977

 . 4.4.2§ 134-131, עמ' 2000ראו: ברוסטאד 

 . 99c§ 99, עמ' 1965; גרוצפלד 386עמ'  ,1964קאוול   876
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'וכי לא  ?mū rəḥtu la-ʿand-oיכולה לפתוח גם משפט שאלה המכיל שאלה רטורית:  mūהמילה 

'וכי לא אצלכם )נמצא( השמש הפלוני?'   flān HBkon šammōs-ʿand mū?(,  אינפ' ט'הלכתם אליו?' )

 .(אינפ' כ"ח'נכון שהיית?' ) tənək ūm?, (אינפ' ו')

 877מצביע על השפעת להג זר. ūšm-נראה ששימוש ב

 כינויי הגוףשלילת  4.3.7.2

באמצעות המשמשים כנושא לבין הנשוא נעשית כינויי הגוף שבין  טיביפרדיקקשר השלילת ה

'אינו מסוגל ללכת'  mšiəān yṛḍo ġa-mān 878כשאחריה כינוי גוף חבור מתאים: nām-המילית 

 

  iza mūš maʿʿūdeʾ'לא עיגולים, לא צ'יפס' )אינפ' כ"ג(,  IHBmūš ˀrūš, mūš tšips -mūאלו הם מקרים נדירים:   877

'את לא חייבת ללכת  mūš mažbūra trūḥi maʿ-o(' )אינפ' כ"ג(, 5.2.1.2'אם לא מעקודה )מין מאכל, ראו סעיף 

 'לא טובים' )אינפ' ב'(, ḥmnāə muš'לא כמו )ב(ישראל' )אינפ' כ"ג(,  IHBēlʾl ʾisrāətəmūš mג(, איתו' )אינפ' כ"

muš yahūd-w  ,)'אינפ' ב( 'ולא יהודים'o-mūš ʾiyās  ;)לא במידה שלו' )אינפ' כ"א'aṛmdawwaəmūš   לא'

בישראל, וייתכן מאוד שהושפעו מדרך עגולה' )אינפ' ו'(. יש לשים לב שרוב המשתמשים בצורת שלילה זו חיים 

 ההגייה בערבית הפלסטינית.

, 1965)בציינו שבסיס זה הוא הטיפוסי לדמשק(; גרוצפלד  387-388, עמ' 1964ראו: קאוול  lām-בסיס שלילה   878

ה , תוך הסבר שצור51, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי 4.4.3.2§ 83, עמ' 1977; אמברוס 99b§ 99, עמ' 72a2§ 74עמ' 

,  finger, תחת הערך  90)למשל בעמ'    1964; סטוואסר ועאני  -l-למילת היחס    māזו נוצרה מצירוף מילת השלילה  

 איני זוכר זאת māl-i ḥāfẓ-a: 3שו'  hפס'  53, עמ' 2014(; רמוס … there's something wrongבמשפט 

, 2011: לנטין -māl-~mānלה בסיס שליפה' )אין פרטים על הדובר, אך הוא ככל הנראה מוסלמי(. -בעל

כצורה "נוצרית ויהודית"(;   -n-, בו הוא מזהה את הצורה עם  141)ובפרט עמ'    37§  140, עמ'  2009; לנטין  2.2.3.3§

צורה המסומנת , 3مالבערך  שם, משמעות המילה, ואילו –( 2مان )בערך:  449, עמ' 1978אלמעצראני וסגל 

 'שו b 'פס 38, עמ' 2014; רמוס 12הערה  77, עמ' 2009: נואמה nām-בסיס שלילה  .2مان -דמשקאית, הפניה ל

4  ,5  :mān-a    'פס  38'היא איננה' )מפי רופא נוצרי שאביו מדרעא ואימו ילידת דמשק(, עמ'  d  3  'שו  :mān-o   הוא

סטיני ואם מחומס, 'את אינך' )מפי כלכלנית נוצרייה, בת לאב פל mān-ek, 20אינו' )מפי אותו הדובר(, והערה 

, 2000.  ברוסטאד 113-112, עמ' 1937, ראו: נח'לה -mannחיה כל חייה בדמשק ומתגוררת בג'ובר(. בביירות: 

 312, אך בעמ' mūמציינת ששלילת הפרדיקציה בערבית הסורית במקרים אלה נעשית באמצעות  9.4§ 301עמ' 

)ובכלל זה  296, וראו ביתר פירוט שם, עמ' -mān(n)היא מביאה דוגמה מן הלהג הלבנוני ובה שלילה באמצעות 

ואינה מביאה צורות בגופים 'אני איני' ) mā-ni – 336, עמ' 1958; גרבל 300-299( והדיון בעמ' 9-2הערה לטבלה 

, עמ' 1972לוין . 385, עמ' 1964נוספים(. לדרכים נוספות לשלילת פרדיקציה של כינויי גוף בלכ"ד ראו: קאוול 

, אשר ʾanaעם שם הגוף  māנוצרה מחיבור של מילת השלילה  'אינני' manīšמסביר שהמילה י"ב 6.2§ 382-381

, נותן הסבר דומה לזה 941גם ברתלמי, עמ'    .יחיד  I  של גוף  ni-לסיומת  באנלוגיה    i-בו הומרה התנועה הסופית ב

 mā-naגם כדי ליצור בידול מן הצורה  בא ni-ל na(ʾa)-, ומציין ששינוי הסיומת מ'אינני' māniהמילה לגבי 

 ni-לכינוי    māמילת השלילה הנפוצה  ברתלמי מוסיף הסבר אחר, ולפיו התפתחה צורה זו מצירוף .  'אנחנו איננו'

למיליות שונות, ולא לפעלים בלבד, מוכרת בלהג   ni-'אני איני' )הצטרפות    mā-niיחיד. כך נוצרה השלילה    Iלגוף  

(. הסבר אחרון זה הוא הנראה לי יותר, כי הוא מאפשר להסביר את 210, עמ' 1961של דמשק, ראו: פרגוסון 
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אינפ' 'אינו אוהב' )  HBōhēbʾo -mān  (,אינפ' ל"א'איני נשוי' )  awwezždəm879i -nām(,  2×אינפ' כ"ב)

(, אינפ' י"ב'אינה יודעת' ) arfāneʿa -mān(, אינפ' י"ב'איננו יודעים' ) īn-arfānʿna -mān880(, י"ט

mān-kon ʿarab ʾaṣli-yyīn ( 'אינפ' ו''אינכם ערבים מקוריים.)  רק דובר אחד השתמש בבסיס

  nām.881-, וגם הוא עשה זאת לצד שימוש בבסיס lām-השלילה 

 אוצר המילים .5

אוצר המילים בלי"ד מבוסס ברובו המוחלט על אוצר המילים של הערבית הדמשקאית. יחד עם 

זאת, עדיין מופיעים בו רכיבים לקסיקליים ופרזיולוגיים ייחודיים. פעמים לא היו הדוברים מודעים 

'צום תשעה באב'  ʾēxa-למקורה של מילה, שמקורה אינו ערבי. אחת האינפורמנטיות ציינה אף ש

  882)מעברית: איכה(, היא מילה ערבית.

 הרכיבים הלקסיקליים והפרזיולוגיים משתייכים לשלושה מקורות עיקריים: 

 883רכיב עברי )וארמי(

 ייחודי רכיב ערבי

  רכיב אירופאי

 

 -mān, וכך נוצר בסיס השלילה  mān+i-חה הצורה הזו כבגזירה לאחור פוענ  -גם ביתר צורות השלילה    nהופעת  

(; mā-nak  ,mā-ni)מחלק:    -mān:  2ד19.2§  255, עמ'  3ד13.1.2§  108, עמ'  1991ראו גם: נבו    גם לגופים האחרים.

  'אני איני'(. māni) 4מש'  39'הוא אינו'(, עמ'  māno) 4מש'  14, עמ' 2004גלוסשניידר -יששכר

 . 3.1.5.1ראו סעיף  awwezždəawwez>mžtəmעל   879

 'כך, כפי שאנו יושבים' )אינפ' כ"ב(; īn-dʿāˀna -tl mānəhēk mצורה זהה יכולה לשמש גם למבע חיובי:   880

mətl mān-a maktūbe tamām 73§ 74, עמ' 1965(, וראו: גרוצפלד 2×'א ''בדיוק כפי שהיא כתובה' )אינפb1 . 

881  edʿāo ˀ-lāmadrase m-lər īn mudūik-waˀt b  ,)'כאשר מנהל ביה"ס אינו נמצא' )אינפ' ח'nāi ʿarf-lāana mʾ  

 'איני מבין דבר'. mān- :mān-i fahmān šī'איני יודע' )אינפ' ח'(, אך בהמשך משתמש אינפורמנט זה בבסיס 

 .2×אינפ' ה'  882

מכאן ואילך המושג "רכיב עברי" ישמש כשם למה שכינה מורג בשם "המגבש המשולב", כלומר הרכיב העברי   883

והארמי המסורתי בלשונות היהודים. אין הכוונה לרכיבי עברית ישראלית מודרנית שחדרו ללהג עקב חשיפת 

 הדוברים לחיים בישראל. 
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 הג יהודי דמשקהרכיב העברי בל 5.1

ופיו ומידת שילובו בלשון הדיבור שא 884ככל לשון שבה דיברו יהודים, כך גם בלי"ד קיים רכיב עברי,

על ענייני מסורת ומנהגים יופיע הרכיב  משוחחיםמשתנים בהתאם לנושא שעליו מדברים. כאשר 

 העברי בתכיפות רבה יותר מאשר במקרה שבו נסבה השיחה על אודות עניינים כלליים. 

וגי רב בין הלשון הערבית יש דמיון פונולוגי ומורפול  –זיהוי הרכיב העברי בלי"ד אינו פשוט. ראשית  

מילה  yōm šabbātבצירוף  yōmלבין העברית. לכן, יקשה על השומע לדעת אל נכון אם המילה 

ומה דינה של מילה עברית שנשאלה אל הערבית הכללית, דוגמת  885עברית היא, או שמא ערבית.

'חששנו  stāzəʾ-lə-āxām wḥ-lə-ni mnʿnna nxāf yaək-w886במשפט כיצד נוכל לדעת אם ? حاخام

, שנשאל במקורו מפני הרב והמורה' משמשת היא רכיב עברי בלשון היהודים, או כרכיב ערבי כללי

השפעה של העברית יש )ובכללם אלו המתגוררים בברוקלין( על כל המסרנים  –שנית ? מן העברית

רק בגדר  . חלקם משלב בדיבור השוטף מילים עבריות "ישראליות" שאינןהמודרניתהישראלית 

 'כיפה' לציון kīpa ממש מילות תוכן. אם מסרנית בארה"ב אומרת את המילה מילות קישור, אלא

סוי הראש של הגברים בהיותם בבית הכנסת, האם יש להתייחס למושג הזה כאל רכיב עברי יכ

? ורבים 'בר מצווה', 'מוצאי שבת'  šabbāt_ēʾāṣzva, mōə́m_bārהמושגים  גםוכך   887בלי"ד

כאן היא אם רכיב עברי זה היה קיים בלי"ד עוד בהיותם בעיר העיקרית אבן הבוחן  888.אחרים

כאן עלינו לקחת בחשבון את המילים שנכנסו  889.לאחר יציאתם מדמשק רקאו שחדר  ,מולדתם

 

(. Hebrew)בערך:  115, עמ' 1964: סטוואסר ועאני , כרגיל בערבית הסורית. ראוniābrəʿהעברית נקראת   884

 ; 155-154, ובפרט עמ' 166-133, עמ' 1999בלאו ראו לדוגמה: לסקירה כללית של העברית בלשונות היהודיות 

 . 9-3, ובפרט עמ' 2019; ממן 2016בר־אשר ; 1992מורג ; 57-41, ובפרט עמ' 2001אבישור 

. על פי עיקרון הפראזיולוגיה 204-228, עמ' 2014מן ית היהודית ראו: מעקרונות לזיהוי הרכיב העברי שבערב  885

 עברי הוא.  yōm šabbāt -( הרי ש217-213שקבע )עמ' 

העברית חדרה לערבית הכללית   måkåḥ, שכן המילה  207, עמ'  2014אינפ' כ"ה. כאן דווקא לא עומדים דברי ממן    886

אם מילה עברית לפנינו או מילה מן הערבית הכללית. כאן יועיל  mākāḥ, ולכן לא ברור לגבי המילה x-כבר ב

מצביע   ḥāxām-ātמצביעה על רכיב עברי, ואילו    ḥāxāmīm, כלומר שצורת הריבוי  211-210יותר מה שכתב בעמ'  

 להלן. 918, וגם הערה 19הערה  29ב, עמ' 2015על רכיב ערבי, וראו על כך: מצא 

 .224-226, עמ' 2014לעניין תודעת הדובר בסיווג מילים לרכיב עברי או ערבי, ראו: ממן   887

 .54, עמ' 2001(; אבישור 637-639)ובמיוחד עמ'  2012; הלד 313-316, עמ' 1998השוו: בר־אשר   888

ופם וניתוחם של )"איס 200, עמ' 2014; ממן 5יד§ 89-91, עמ' 2011; מנצור 2§ 3-4, עמ' 2007וראו: הנשקה   889

 הדגשה שלי(. –חשפו תהליכים רבי עניין"  לפני עלותם ארצההיסודות העבריים בלשונות הדיבור של היהודים 
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הקמת גן   890בהשפעת הפעילות הציונית שהייתה בעיר בתקופת המנדט הצרפתי. כנראהללי"ד 

'גן )ילדים(' ללקסיקון של יהודי  nāgהיא זו שהכניסה, מן הסתם, את המילה   891ילדים עברי

'מועדון', שציינה את המועדון שאליו נהגו ללכת בני  ādōnʿmoייתכן שאירע למילה כך  892דמשק.

  893הנוער היהודיים.

ואחרים  894רקע ביטחוני,אינפורמנטים אחדים הכחישו שהיו מערבים עברית בלשונם, במיוחד על 

 895אחדות, שנהגו באופן משובש, שימשו אותם בשיחתם.ציינו שאך מילים עבריות 

מבלי להיכנס לפירוט יתר של מאפייני ההגייה של העברית בפי יהודי דמשק, ברכיב העברי ניתן 

תנועות ,  ṣ  –הגיית צ   ˀ,896  –, הגיית ק  v  –, הגיית ו עיצורית  b  –ֿב  להבחין בתופעות הבאות: הגיית ּב/

. ə –בהברה סגורה )ולפעמים גם קובוץ( חיריק  ארוכות, –וכן קמץ, חולם, שורוק  897מוטעמות,

צווה(, məzvāד(, ֿבו)>]ב[כxābōdדוגמאות לכך, לפי סדר התופעות:   )>ּפסוק(,pāsūˀ)>מ 

ṣiyyōnītדוד(,-)>ציונית, תליון מגן šēˀer ,)ר ק  )>ׂשנאה, ׂשנאת ישראל(, sənʾā)>ש 

ḥanəkkē חנֻּּכה(. לכמה מילים ממין נקבה ריבוי<(-iyyōt :pārōxiyyōt ,)ר' של פרוכת<(

 

 .2.2-ו 2.1ראו לעיל, סעיפים   890

על קיומם של גני ילדים עבריים בדמשק, הן במסגרת החינוך העברי של הוועד הלאומי הן במסגרת "אליאנס",   891

. תמונת מכתבו של ועד החינוך 375, 112, עמ' 2003; כהן 62, עמ' 2007; לאטי 100, 98, עמ' 2009ראו: זוהר 

א, מול 2009העברי בדמשק ראו: הראל העברי בדמשק אל א' קריניצי, ובו תודות על הסיוע בשיפוץ גן הילדים 

  .37תמונה  273עמ' 

, אך בהמשך דבריו מכחיש שהשתמשו במילה זו nāg; אינפ' כ"ג. אינפ' ב' משתמש במילה 2×אינפ' ו'; אינפ' י"ב  892

, 2014בלי"ד. על חדירת מושג זה גם ללשונו של אינטלקטואל יהודי בלוב בשלהי המאה התשע־עשרה ראו: ממן 

 .47עמ' 

. ראו גם באינט' 375, עמ'  2003; כהן  98, עמ'  2009אינפ' י"ב. על הקמת מועדון לנוער היהודי בדמשק ראו: זוהר    893

 (.2 ')פס 2עמ'  ,28

; אינפ' ט"ו; אינפ' ב'; אינפ' ח'; אינפ' ט'; אינפ' ל"א. לעומתם אומר אינפ' כ"ה שאביו היה משוחח 2×אינפ' ט"ז  894

שהילדים ויודעי הערבית לא יבינו. הוא אף מוסיף שבחגים היו שרים בחוצות  עם חברו בעברית כהלכתה, כדי

 .  1948השכונה בעברית, אך הדבר פסק לאחר 

אינפ' כ"א. ראוי לציין שרוב המילים העבריות שבעבודה זו לא הופיעו בדיבור רגיל של הדוברים, אלא צצו ועלו   895

 במענה לשאלה מרומזת או מפורשת שלי.  רק מתוך העלאת נושא מסוים )חג, טקס וכדומה( או

 ד.4.6§ 23, עמ' 1991וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו   896

ב. על הארכה )בלתי מודעת( של תנועה מוטעמת בעברית 14.1.1.5§ 142, עמ' שםוכך גם בפי יהודי חלּב, ראו:   897

א, עמ' 2015יהודים מחלּב ראו: מצא  . על השתקפות תופעה זו בכתיבתם של  3.03§  233-232, עמ'  1962ראו: טנא  

257 §2.6.4(2 .) 
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ṭaḷḷētiyyōt ,)ר' טֵלת, טלית<(gəmāriyyōt  ,)ר' של גמרא, פרקי גמרא<(ḥəmrāyōt ר' של<(

 898חומרא(.

  הרכיב העברי כחלק מלשון סתרים 5.1.1

הרכיב העברי חלק מלשון סתרים, הן מסיבות ביטחוניות מול גורמים עוינים, פעמים רבות שימש 

  899הן בענייני מסחר.

 עברי בהקשר הביטחוניהרכיב ה 5.1.1.1

( הסוריים מח'אבראתה, אשר ציינה בלי"ד את גורמי הביטחון )maḥanēמילה בולטת מאוד היא 

שהיו מוכרים כעובדים בשירותים אלה, או המשתייכים למנגנון באופן כללי, וגם אנשים ספציפיים 

לציון אדם המוסר מידע  rēsōmלצדה, אך בתפוצה נמוכה בהרבה, שימשה המילה   900ממשלתי.

  901למנגנוני הביטחון הסוריים.

 

 ; 29§ 242, עמ' 1998מראי מקומות ראו בפרקים שלהלן. על 'ריבוי רחב' כזה בפי יהודי המגרב ראו: בר־אשר   898

והערה   92, עמ'  2007; הנשקה  15)בפרק 'לימוד המקרא במקור ובתרגומו לערבית'( הערה    182, עמ'  2010בר־אשר  

81. 

על לשון  4.3§ 145-152, ובפרט עמ' 2007סקירה מקיפה על לשונות סתרים בעולם דובר הערבית ראו: וולפר   899

הצורפים הנוצרים בדמשק, ששאבה מושגים רבים מלשון הצורפים היהודים )וניכרת בה השפעת העברית(. על 

ם הגעת הפליטים הפלסטיניים פי סקירה זו ללשונות סתרים רבות יש יסודות בלשון סתרים של יהודי המקום. ע

והשתכנותם ברובע היהודי, פחתה היכולת להסתיר את משמעות הדברים על ידי מילים עבריות, משום שהללו 

 .135-134, עמ' 2016ידעו עברית במידת מה )אינפ' ו'(. לשונות סתרים בלשונות היהודים, ראו: בר־אשר 

; אינפ' י"ט. על שר ההגנה הסורי לשעבר, מצטפא 2×ג; אינפ' כ"ג; אינפ' י"2×אינפ' י"א; אינפ' כ"א; אינפ' ו'  900

, וגם maḥanē'זהו איש ביטחון בכיר' )אינפ' כ"א(. המושג    maḥanē kbīr hādטלאס, אמר אחד האינפורמנטים:

mōsēr  זה, בעל ייתכן שמושג . 8, עמ' 2007זו גם אצל יהודי חלּב, ראו מצא הנזכרת מיד, שימשו במשמעותם

ה במשמעות שלילית של התארגנות אויבי  המשמעות השלילית, מרמז לפסוקי מקרא שבהם מופיעה המילה ַמֲחנ 

ם ַמֲחֵנה: ישראל נגד בני ישראל ְצַרי  יְסָרא ַמֲחֵנה(, 24, 20)שמות י"ד,  מ   ַוַיְרא ָשאּול(, 17)שופטים ד,  ס 

ת ֱחַרד ל   ַמֲחֵנה-א  ָרא ַוי  ים ַוי  ְשת   ʾīš maḥanēלמושג הייתה גם הווריאציה . ועוד (4)שמואל א כ"ח,  ּבֹו ְמֺאדְפל 

(,  maḥanē)לצד  אינפ' כ"ו  ;  שאמר אינפ' ח' )נאמר גם מפיו של בן האינפורמנט, ואושר גם מפי אשת האינפורמנט(

 ʾəššāyeלמילה    ( 'אדם מסוכן', ואף2×אינפ' כ"ו)  ʾīš nēgaʿ-מלוכלך' ו( 'אדם  אינפ' ט')  ʾīš ṭōmēוהשוו לביטויים  

אינפ' י"ט; אך אינפ' ח' ואינפ' ט' שוללים את השימוש במילה זו בדמשק, ; 'א ')אינפ'אישה )נחותה, בזויה(' 

על הקשרים שליליים של המילים 'איש' ו'אישה' בלשונות היהודים ראו דוגמאות   .ומייחסים אותה ליהודי חלּב(

, ראו: ברבו ʾəššo. בלשון הצורפים בדמשק, אשר הושפעה מן העברית, אישה כונתה 60-59, עמ' 2013אצל ממן 

 . 4.3.1.3§ 150, עמ' 2007; וולפר 82והדיון בעמ'  80, 78, עמ' 1974

(. אינפ' ו'הביטחון' )'מוסר מידע למנגנוני  tmōsarə-am bʿמילה זו גם נגזר פועל, למשל: אינפ' ו'; אינפ' כ"א. מ  901

 )בערך: מס"ר(. 374, עמ' 2013שימוש כזה מוכר גם בקהילות אחרות במזרח, ראו: ממן 
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מילים אחרות שימשו להפניית תשומת הלב של הדובר לנוכחותם של גורמים מסוכנים. המילה 

rūssəʾ  לדוגמה, אומרת אחת האינפורמנטיות:  902ּור( שימשה במשמעות 'הפסק לדבר על הנושא!'.ּס)>א

kənna nˀə́l-l-on ʾəssūr, ʾəssūr, hād muxābarāt, ʾəssūr, mā təḥku, ʾəssūr  :היינו אומרים להם'

(. גם הפועל  אינפ' ט', איסור, אל תדברו, איסור' )מח'אבראתאיסור, איסור, זהו )איש של( ה

satter ,הסתר!( יכול היה לשמש להשתקת הדובר<(וכיוצא בו הפועל  903azzaḥt במשמע 'שים )!חזה<(

מילים עבריות שימשו מילות הסתרה לארץ־ישראל ולבריחה אל הארץ. ארץ־ישראל כונתה   904לב!'.

ṣreʾē,905  ו-briyyeəʿ.906   לציון בריחה לארץ־ישראל השתמשו בפעליםhallax,  907)>הלך(

ḥraōb,  'נמצא )במדינה(  yyeíbrəʿ-lə-r bāṣאו בביטוי   908)>ברח(

   909העברית'.

 

הפועל נגזר   ssūrə ʾ; אינפ' ו'; אינפ' ט"ז. אמירת המילה הייתה מלווה בנשיכת השפה התחתונה. מן  2×אינפ' כ"א  902

ʾasser א, 1964(. השוו אצל יהודי בגדאד )במשמעות מעט שונה?(: בלנק 2×'הפסק לדבר!' )אינפ' י"ב; אינפ' כ"ו

, עמ' 2011)>אסר( בפי יהודי בבל, אך במשמעות 'איסור הלכתי' ראו: מנצור ʿaṣṣar. על שימוש בפועל 143עמ' 

 ה.1טו§ 92

'אל תדבר לו )=בפניו(' )אינפ' כ"ו(, והשוו  o-l-rə́lā ddabbי אינפ' כ"א. אינפורמנט אחר השתמש גם בביטו  903

 ;334ר, ראו: תירוש־בקר תש"ן, עמ' ּבַ א דַ לָ באלג'יריה, שם השתמשו היהודים בסיטואציות כאלה בביטוי ּב

 )ואצלו: הנח דברים, הנח דבארה(. 24§ 162, עמ' 1998בר־אשר 

והערתו שם  šílʾə á, ʾidžízḥət álטור שמאל:  59, עמ' 2013' י"ג; השוו לדוגמה שמביא ממן אינפ' י"ט; אינפ  904

במשמעות 'להיזהר ממישהו' בלשון  ḥazza-לפועל 'חזה'. על השימוש ב təḥzíלקישור האטימולוגי של הפועל 

ם והן בביטויים(. על שימוש )הן בין הפעלי  80, עמ'  1974הצורפים בדמשק, אשר הושפעה מן העברית, ראו: ברבו  

)תחת הכותרת  147, עמ' 2007אחר בשורש זה )'ַהרֵאה!'(, אף הוא בלשון הצורפים בדמשק, ראו: וולפר 

Verbalstamm II.)   

. ראו גם: 96, עמ'  2011אינפ' י"ג; אינפ' ו'; אינפ' כ"ג; אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ה. וכך גם בפי יהודי בבל, ראו: מנצור    905

 .304והערה  315, עמ' 1998בר־אשר 

 פסקהבמהדורות החדשות בסוריה,  عْبيةאינפ' י"ג; אינפ' ח'; אינפ' ו' )מציין שעם התרבות השימוש במונח   906

 .; אינפ' כ"בהמילה מלשמש מילת סתרים(

: xītahlוש בשם הפעולה  ; אינפ' ט"ז; אינפ' ח'; אינפ' ט'; אינפ' ו'; אינפ' י"ב; אינפ' כ"ה. וכך גם שימ2×אינפ' ט"ו  907

על השימוש . 13ט§ 129, עמ' 2009אינפ' י"ג; אינפ' ו'. בפי יהודי חלּב כנראה רק במשמעות 'הלך', ראו: נבו 

משמעות נוספת, ראו סעיף  hallax. למילה 133א, עמ' 2002בפי יהודי מצרים ראו: רוזנבאום  hallaxבפועל 

, ראו: בר־אשר liyyxלהלן. הפועל העברי "הלך" נקלט גם בלשונם של יהודי מרוקו, אך קיבל את הצורה    5.1.1.2

רבים מלשון הצורפים היהודים )וניכרת   . בלשון הצורפים הנוצרים בדמשק, ששאבה מושגים27§  165, עמ'  1998

 .148, עמ' 0072: וולפר √lxʾ√>HBhlxבה השפעת העברית( 

. אולם חלק מן האינפורמנטים, לדוגמה  אינפ' י"ד, אינפ' ט"ו ואינפ' ח', לא הכירו את 2×אינפ' ו'; אינפ' י"ב  908

 (.2×)אינפ' י"ב bərīḥāהשימוש בפועל הזה. אחד הדוברים השתמש גם בשם הפעולה העברי 

 אולם אישרו את משמעותו. אינפ' ח'; אינפ' ו'. יש לציין שהדוברים היססו למשמע הביטוי,  909
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 המסחריעברי בהקשר הרכיב ה 5.1.1.2

סוחרי בדים וביגוד, ואחרים יהודי דמשק עסקו רובם ככולם במסחר מסוגים שונים. רבים מהם היו  

עסקו בנגרות, עיבוד נחושת וצורפות או במסחר זעיר. יכולתם של היהודים להשתמש ברכיב העברי 

 910בלשונם, רכיב שהיה אטום לשומעים שאינם יהודים, נתנה להם יתרון בהתנהלותם המסחרית.

א לרכוש אותה בשל כך, למשל, שני סוחרים יהודים שראו סחורה אצל סוחר מוסלמי, החליטו של

איכותה הירודה. כדי שלא לפגוע במוסלמי, שיבח אחד היהודים את מרכולתו, אך בתוך השבחים 

גע+ה(.āʿāgənשרבב את המילה   שותפו שמע זאת, והבין שאין לקחת את הסחורה, ולכן מצא  911)>נ 

לקוח שהמוכר רצה להיפטר   תירוץ כלשהו שלא לקיים את העסקה. כאשר נקלע אל חנותו של יהודי

מך!'. מילים אחרות היו ידהיינו 'קח אותו ע 912)>הלך(,o-hallx!ממנו, היה אומר לשותפו היהודי 

משמשות לתיאום מחיר העסקה. כדי לברר את מחיר הזהב היו הסוחרים היהודים שואלים זה את 

לשנות את מחיר העסקה לפי נכונות וכדי לרמוז לשותף   913)>כמה מעלות?(,t?ōlāʿma āmākזה 

)>תעלה, tōrīd-ו taʿalēהלקוח לקיימה, מסר אחד האינפורמנטים שהיה משתמש במילים 

 

 .'א 'אינפ  910

, 2007מוכרת גם בלשונות יהודים נוספות, ראו: הנשקה  -aיצירת צורת נקבה "עברית" על ידי הוספת . 'א 'אינפ  911

. מבית הוריי, יהודים 202, עמ' 2014; ממן 1ג§ 363, עמ' 1931; גויטיין 125, עמ' א2002רוזנבאום ; 91עמ' 

'יווני נוצרי', והשוו להלן לתצורת   yaván, שהיא צורת הנקבה של  yavanáרומניוטים מיוון, מכיר אני את הצורה  

'ערל, נוצרי'. מקרה הפוך, שבו מּוסרת   ʿārēl(, שהיא צורת נקבה של  5.1.2'אישה נוצרייה' )סעיף   ʿarēltāהמילה  

ַפח)>שפחה(, כינוי לכושי, וראו עליה:ממילה עב  רית סיומת הנקבה, כחלק מלשון סתרים, היא המילה ש 

 17§)בפרק 'הערבית היהודית בתוניסיה'(  260-259, עמ' 2010; בר־אשר 14והערה  5§ 211, עמ' 1998בר־אשר 

שימשה גם כינוי גנאי לאנשי  nēgaʿהמילה . 122וההפניה בהערה  100-99, 98, עמ' 2007; הנשקה 12והערה 

[; אינפ' ʾīš nēgaʿ ,nēgaʿאינפ' כ"ה ]מנגנוני הביטחון של סוריה ולגורמים שליליים אחרים שאינם יהודים )

  [(nēgaʿ ,ʾīš nēgaʿ]אינפ' כ"ו ; 2×ט"ז

מלשון הצורפים אינפ' ו'; אינפ' י"ג; אינפ' ה'. בלשון הצורפים הנוצרים בדמשק, אשר שאבה מושגים רבים   912

(. על שימוש דומה בפועל זה ʾallax) 71, עמ' 1974; ברבו 150, עמ' 2007היהודים )ובה יסוד עברי נרחב(: וולפר 

, ובלשון הסתרים של הצורפים במצרים, ראו: רוזנבאום 133א, עמ' 2002בפי יהודי מצרים ראו: רוזנבאום 

 . 134ג, עמ' 2002

 כמה מעלות" שמופיע בהגדה של פסח.אינפ' א'. מבוסס על הביטוי "  913
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כאשר ליהודי הייתה הזדמנות לקנות סחורה בזול, היו מציעים לו חבריו לעשות כן   914תוריד(.

 915)>אבד(.o-abbdʾבמהרה ולהבטיח את הרווח הצפוי. לשם כך היו אומרים לו 

 הרכיב העברי בריבוד החברתי 5.1.2

החברה ברובע היהודי ובסביבותיו הייתה מגוונת, וכל קבוצה חברתית זכתה לשם. חלק מן השמות 

 היו מבוססים על רכיב עברי. כקיבוץ יהודי היו לעיתים בני הרובע קוראים לעצמם

yye-briəʿברי בחברה המבוססת על מסחר, היה מעמד נכבד לעשירים. ואכן, המילה   916(.ם)>ע 

rāšīʿ 'עשיר, ר<(mīrāšīʿ.צצה ונשמעת בפי האינפורמנטים )מעמד רם היה גם לאנשי הדת, והם  917

 918.שהצטרפה לרוב לשמם הפרטי (axāmīmḥ)>חכם, ר' māxāḥנקראו במילה העברית 

 

 )>הרבה( )אינפ' כ"ו(. ēharbאינפ' י"ג. ביטוי נוסף למחיר יקר היה   914

מציין שמקור המילה בעברית, כמו בביטוי "אֵּבד את הרשעים" )כנראה הדובר הראשון . אינפ' כ"ב; אינפ' כ"ה  915

ים ּוַבֲאֺבדעל סמך " ָנה ְרָשע  על 'הכה אותו!'.  ḍrab-o: משמעות הביטוי היא כ"ואינפ' (. 10", משלי י"א, ר 

. לשימושים נוספים בשורש אב"ד 4פירוש    36, עמ'  2013משמעות אחרונה זו בלשונות יהודים אחרות, ראו: ממן  

 .27§ 165, עמ' 1998; בר־אשר 38-36ראו: שם, עמ' 

'שימו לב, בני  tbiyyeək-lə-tnēn b-barra w HBanēḥmayye, fī -briəʿkon ya -dīru bāl. לדוגמה: 3×אינפ' כ"ג  916

, וכך אינפ' כ"ב, אינפ' ו') ʿəbriצורת היחיד  .'ושניים בארון הספריםהקהילה, יש "מחנה" )אנשי ביטחון( בחוץ 

ובפי יהודי זאכו, כחלק מלשון סתרים, ראו: צבר  (1ג14.1.1.2.2§ 138, עמ' 1991, ראו: נבו יהודי חלּב בפיגם 

'בן דת משה' )ר'  mūsawi. המושג (hozāya)כמילה רגילה, שאינה לצורך הסתרה, אמרו  216, עמ' 1974

mūsawi-yye( )אינפ' ט'; אינפ' כ"ה, ובפי  אינפ' א';; אינפ' כ"ח]דברי ד"ר נסים לאטי[;  58:58 , דקה15 'אינט

( נלקח, ככל הנראה, מן המינוח הממלכתי הסורי, 4ג14.1.1.2.2§ 139עמ'  1991, ראו: נבו mūsāwiחלּב: יהודי 

בסוריה, ראו: מעוז  םשהוטבעה על מסמכי היהודי موسويומופיע בשמות של גופים רשמיים. מקורו בחותמת 

. ה השונותבנטיותי إسرائيليבמילה  יםרשמי בהקשרים. בעבר נקראה הקהילה היהודית 42, עמ' 2009והראל 

العامل   (, העיתון הקשור לקהילה נקרא1943)דו"ח  اإلسرائيلي بدمشق اجمللس املليלפיכך נקרא ועד הקהילה בשם 
)כנראה בהשפעת השם הצרפתי   ʾisrāʾīli-ləād ḥʾitti-ləmadraset-, שמו של ביה"ס של אליאנס שונה לاإلسرائيلي

Alliance Israélite הייתה לחלק משמן של תנועות נוער יהודיות בסוריה )ראו  اسرائيليוהמילה , (33, וראו הערה

  .137והערה  27, עמ' 2009קליינברגר -: גבעגם ראו(. 187, 183א, עמ' 2009תמונות: הראל 

מופיעה בלשונות יהודים רבות,  ונגזרותיה āšīrʿאינפ' כ"א; אינפ' כ"ג; אינפ' ו'; אינפ' י"ב; אינפ' כ"ב. המילה   917

)ושם צירופים שונים הכוללים את המילה(;   461-460, עמ'  2013(; ממן  584)פריט    130, עמ'  2007פור  -ראו: בוזגלו

(. בקורפוס הצטרפה ʿōšar)בערך:  227, עמ' 2000, ראו: פיאמנטה tʿōšarבפי יהודי ירושלים נגזר ממנה הפועל 

 . zangīnמקבילתה הערבית  ʿāšīrלמילה 

918  māxāḥ 'אינפ' ו :(ōbṭāxām yōm ḥ .'אינפ' ב'; אינפ' א ;)mīmāaxḥ אינפ' י', אינפ' י"ג; אינפ' י"ט(. אמנם :

נשאלה מן העברית אל הערבית הכללית, אולם צורת הרבים על דרך העברית מראה לנו שכאן   حاخامהיחיד  צורת  

 דקה 2פרק  طالع الفضةית מעניין שבסדרת הטלוויזיה הפופולר .לעיל 886הערה  עברי. על כך ראו גםלפנינו רכיב 

'הנח לרבנים להכריע )בעניין  ukməḥəāt y-āxāmḥ-xalli lהמשפט:  ,מושם בפי אודט, יהודיה מחלּב 10:08

טיפוס של יהודי דמשקאי מן -, אומר טוטח עצמו, ארכי14:43 דקה נישואיה לטוטח(', ובהמשך אותו הפרק,
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היבט אחר של המגוון החברתי מופיע בכינויים לבני העדות השונות שחיו בעיר. מוסלמי )סוני( נקרא 

yōg 'גוי, נ<(āyōg 'ר ,mīyōg.)919  נוצרי נקראrērāʿ 'ערל, נ<(arērtāʿ,  'רarērīmʿ.)920  שיעי נקרא

ēfʿsō ָס<( ֵף?, ר' עmīfaʿōs.)921    ם בשכונת היהודים חיו גם פלסטינים רבים, פליטי המלחמות ע

 

לפי נואמה ש את הנישואין עם אודט('.  מפטרו אותי )מלמ'הרבנים    ni-āfūʿāt -āxāmḥ-ləהתקופה העותמאנית:  

, משקפת דרך הדיבור של השחקנים בסדרות הטלוויזיה הסוריות נאמנה את לשון הדמויות שהם 28, עמ' 2009

פות כאלה שאינה יהודית. על חריגות נוס ḥāxām-ātמציגים, אולם נראה שכאן הושמה בפי השחקנים הצורה 

חכם  על המילה. 363 ההער( וגם בספרות המקצועית' ləḥna'הצגת העיסוק בצורה )בחלק  4.3.6.1סעיף ראו גם 

לצד מפי יהודי חלּב  )המביא    5.1.3.1.11§  55, עמ'  1991; נבו  235-233, עמ'  2013בלשונות יהודים שונות ראו: ממן  

מערבית־יהודית לערבית כללית  על "שיערובה" בטקסט שהומר (.ḥāxōmגם את הצורה  ḥāxāmהצורה הנפוצה 

)>רב(: אינפ' rāb(. רק לעיתים רחוקות הופיעה בקורפוס המילה 20)ובכלל זה הערה  31ב, עמ' 2015ראו: מצא 

 2×(: אינפ' י'rabbi)>אנגלית ]אמריקאית[:  rabbāyכ"ה. לעיתים משתמשים הדוברים שבארצות־הברית במילה  

(šēf rabbāy-šə :]אנגלית ]אמריקאית<ef rabbichi וכאן מתייחס לר' אברהם חמרה, הרב הראשי האחרון של ,

 259, עמ' א2015מחלּב ראו: מצא  בכתיבתם של יהודים راّبي. על השימוש במילה 2×יהודי דמשק(; אינפ' י"ט

 .231הערה 

שימשה לצד  yōg'התברר שאובמה הוא גוי ]=מוסלמי[(; אינפ' כ"א; אינפ' א'.  ʿleəṭ HByōma gāobʾאינפ' י"ט )  919

לציון  yōg(. במדינות האסלאם שימשה המילה māsləʾ, שם קיבוצי lmeəsə́mנ'  ,مسلم)> sleməmהמילה 

, 2013(; ממן 104)פריט  45, עמ' 2007פור -)בנוגע לביירות(; בוזגלו 33, עמ' 2017קליינברגר -מוסלמי, ראו: גבע

בלשונות יהודים שונות(. החשדנות כלפי   gōy, ושם עוד על שימושי המילה  5,  2,  1)ובפרט פירושים    136-134עמ'  

(, על פתגם )אינפ' י"ט; אינפ' כ"ב ʾēn_ʾəmūnā_(ʾafílu_bə-qəbūrā)מי שאינם יהודים בוטאה בפתגם השגור 

 .140, 136, עמ' 1994; קארה 74§ 298, עמ' 1998; בר־אשר 1982רוקם -נפוץ זה ראו: חזן

920  rērʿā'2×: אינפ' ח'; אינפ' כ"ג; אינפ' א( אינפ' י"ג ;lērāʿ .)rērāʿ  שימשה לצד המילהiḥīmas <( ר' -, נ' וمسيحي

masīḥi-yye דוברת אחת השתמשה בצורה .)ʿārērī( אינפ' כ"ג, כנראה משום שלא זכרה את המושג הנכון) אך ,

אבישור   .לציון נוצרי  ʿarēliי /  ל  ֵר , המביאים את הצורה עָ 236, עמ'  III,  2009ואבישור    144א, עמ'  1964ראו: בלנק  

אצל   אינם מביאים את צורת הנקבה.  כתב שאצל יהודי עיראק הייתה נפוצה יותר הצורה הזו מאשר ָערל. שניהם

; וולפר 78, עמ' 1974, ראו: ברבו ʿōrērהצורפים בדמשק, אשר לשונם הושפעה מן העברית, אדם נוצרי נקרא 

המופיעה אצל ברתלמי, עמ'  ʿarraלצורה  ʿārēl>*ʿārēr>ʿōrēr*, ושם היא מקשרת בטעות את 150, עמ' 2007

, ולא למילה בעברית 'ֲערירי'אטימולוגית למילה  ההקשורו, (45, עמ' 1918, וראו גם: פגאלי عرر)בשורש:  520

)בנוגע לביירות(;  33, עמ' 2017קליינברגר -בלשונות יהודים נוספות ראו: גבע ʿārēlשימושי המילה  . על'ערל'

שימשה   ʿarēr.  (ʿārēr)ואינו מזכיר    459, עמ'  2013, ושם הכתיב: ערל(; ממן    528)פריט    129, עמ'  2007פור  -בוזגלו

א, 2002ים, ראו: רוזנבאום  (, וגם אצל יהודי מצר2ב4.13.2§  41, עמ'  1991זה גם אצל יהודי חלּב, ראו: נבו  במובן  

בפי   ʿarila)אינפ' כ"ה(. השוו לצורה    ʾarērā(. אולם גם  ʿarēltāאינפ' א'; אינפ' ו'; אינפ' כ"ב )  :ʿarērtā  .122עמ'  

 .אינפ' כ"א: ʿarērīm .26§ 255, עמ' 1998יהודי לוב, עם סיומת נקבה עברית ולא ארמית: בר־אשר 

 ḍāarfʾאינפ' ח', אינפ' ט' ואינפ' ל"א משתמשים בריבוי . אינפ' כ"ב(; رافضي)> iḍvār. לצד המילה אינפ' א'  921

י שימשה אצל יהודי עיראק פ  עֵ המילה סֹו (.روافض ומציינים שהכוונה לשיעים )ככל הנראה במקום הריבוי הרגיל 

. אבישור קושר את הכינוי למילים 107, עמ' III, 2009 ; אבישור121-119, עמ' 2001 לציון שיעי, ראו: אבישור

ים" שנדונה לעיל, רואים אנו דוגמה  ʿārēr, כמו במילה sōʿēfגם במילה  (.113נאתי" )תהילים קי"ט, ׂשָ  ֵסֲעפ 
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אינפורמנטים אחדים אמרו   922ישראל ששוכנו בבתים, אשר נעזבו בידי יהודים שברחו מדמשק.

וד ההדדי בין חלקי האוכלוסיה, חשו על אף יחסי הכב 923)>פלשתים(.mītšliəpשהללו היו מכונים 

 924היהודים עוינות מובנית בהתייחסות אליהם. עוינות זאת בוטאה במילים מן השורש ׂשנ"א:

HBāʾnəhuwwe s, ẓɔafḥhuwwe  ( 'אינפ' י"ב'זוהי טינה, זוהי שנאה ,)wyetəˀ HBāʾnəs-sə-w 

HBlmet šabbātək (,  אינפ' י"ב'שנאה השתלטה עליה' )  a-stə́lāb HBāʾnəs(,  אינפ' י"ב'והשנאה גברה' )

HBāʾnəya s-ni, fīʿkānet, ya ( 'שנאה )(,אינפ' א''במילה שבת היה משהו )שמעורר 

HBkamān kān sōnē ( 'אינפ' ל'; אינפ' י"ט'גם הוא היה שונא ,)HBʿršāəm_ʿrāšā925 HBed sōnēḥwā 

ְרשע' )   (.אינפ' כ"ב'שונא אחד, ממזר' )  HBmamzēr926, HBed sōnēḥwā(,  אינפ' כ"ב'שונא אחד, רשע מ 

. ההגייה הראשונה יוחדה לציון ṭōmē-ו ṭāmēהמילה העברית ָטֵמא מופיעה בלי"ד בשתי צורות: 

אדם שאינו יהודי, ואילו השנייה יוחדה להקשרים של זוהמה. כך, על אדם שבגדיו מלוכלכים היו 

גם לציון כלים שדבקה בהם  ṭōmē-)>איש ָטמא(, ועל זה הדרך השתמשו בʾīš_ṭōmēאומרים 

  927טינופת.

 

, i: ʿarēli-בבעוד שמקבילתה בפי יהודי בגדאד מסתיימת בלי"ד מסתיימת ללא תנועה, אשר עברית למילה 

sōʿēfi.  ,על מושג נוסףdōti 5.4, ככינוי לדרוזים ראו להלן סעיף . 

 ; אינפ' ח'; אינפ' ו'.42, עמ' 2009מעוז והראל   922

 Palestiniansאולי בהשפעת    nimílistəm, bīlistəbאינפ' ג'; אינפ' י"ב; אינפ' י"א )בתשובה לשאלתי הוא הוגה:    923

; אינפ' ו' )לאחר היסוס בדבר השימוש fəlištīmאינפ' ל"א: (; bələštīni-yyeהאנגלית, ובהמשך צורת כלאיים: 

שוללים שימוש  כינוי לפליטים פלסטינים(. אך אינפ' ח' ואינפ' ט' plištīבמילה, אישר שאכן שימשה המילה 

בעבר שימש הכינוי 'פלשתים' בפי יהודי . falaṣṭīni-yye. אצל רוב הדוברים הפלסטינים נקראים במילה הזאת

, רירּב. במגרב שימשה המילה 'פלשתי' במשמעות ּב  38הערה  141, עמ' 1998המזרח כינוי לדרוזים, ראו: הראל 

ֵדי הדרך'( ) 152, עמ' 2010 ־אשרבר ראו צ    .34הערה 'בפרק 'עניינים ומסורות מ 

)בשורש: שנ"א( לא   575, עמ'  2013. אצל ממן  137  א, עמ'2002זנבאום  ורעל שימוש דומה בפי יהודי מצרים ראו:   924

 מופיעה במפורש המשמעות של שנאת ישראל.

אינה מצויה, ואולי הוא גזירת צורת   ʿšāmirאולם צורת    ,165, עמ'  2001ראו: אבישור  מוכר הצירוף רשע מרושע,    925

ְרשַ זכר מן   שאותו מצטט אבישור מן המקרא. ַעתַהמ 

אינפ' כ"ו; אינפ' כ"ה כמילת גנאי לאדם שעלול להזיק:  rēmamzבמילה  והשתמש אחרים יםאינפורמנט  926

 .2×, ומסביר שהכוונה לאנשי משטרה(; אינפ' י"טʾīš mamzēr-, וmamzērīm)משתמש בצורה 

927  ēmāṭ    :וכאן ההתייחסות גם לתכונות שליליות(,  י"גאינפ'  ,  אינפ' ו'ככינוי לגוי(  ēmōṭ (ʾīš)  :'אינפ' כ"ב;  אינפ' ט 

או רבהקשר זה  ʾīš)מספר פעמים, בדברו על אדם שלא שטף ידיו לאחר שיצא מחדר השירותים(. על משמעות 

'קנקן טמא )שבו היו שוטפים את הגוף לאחר עשיית  ʾəbrīˀ ṭōmēככינוי לכלי מטונף, כגון  ṭōmē .900הערה 

במילה זו ראו  *uə<'גיגית טמאה' )שבה היו מכבסים חיתולים צואים של התינוקות. על  mēōṭ ṭuušṭצרכים(', 



208 

 

רמותם כדי להפיס את דעתם. לשם כך היו משתמשים נחות, וניתן היה לבמעמד גם הילדים היו 

  928)>בית שקר( בסמוך להבטחת השווא שניתנת לילד.erˀšē_tēbבביטוי 

 הרכיב העברי בהקשר הדתי 5.1.3

צפוי הוא שבהקשר הדתי יהיה חלקו של הרכיב העברי גדול יותר מאשר בתחומים אחרים. זאת אך  

יהודית אינה מביעה -משום שההקשר הדתי מציב מחסרים תרבותיים, אשר שפת הסביבה שאינה

הבנה שעלולה -אותם, והדרך למלאם היא להשתמש במושג העברי הקיים. בכך גם יכולה להימנע אי

 במושג מתורגם. להיווצר משימוש 

החברה היהודית בדמשק התאפיינה באדיקות דתית שמבוססת ראשית על האמונה בקיומו של 

mālōʿ_ērōb.)בהקשר הדתי מקום חשוב היה לבית הכנסת, אשר דווקא הוא נקרא  929)>בורא עולם

שר הדתי בחיי הקהילה, השתמשו בשל מרכזיותו של ההק 930(.yesākan)ר'  sīknבמילה הערבית 

 

בפי יהודי צנעא וסביבתה: ָטֵמא 'אדם רע, נבזה', ראו: גויטיין .  (אינפ' ל';  אינפ' א';  אינפ' ו'(:  א3.2.1.4לעיל סעיף  

 .264-263, עמ' 2013. לשימושי טמ"א בלשונות יהודים שונות, ראו: ממן 367, עמ' 1931

)הביטוי מוסב על  אינפ' כ"ב)המסביר שביטוי זה גם שימש להסתרת דבר מה מפני הגויים(;  אינפ' ו'; אינפ' א'  928

(. אינפ' כ"ור!( ))>שקֵ !šaˀˀer. הופיעה גם צורת הפועל  2×אינפ' ט"ו;  אינפ' י"דכל דבר שקר ועל אנשים שקרנים(;  

. על השורש שק"ר בלשונות 123 א, עמ'2002רוזנבאום )>שקר(, ראו: šeˀerבפי יהודי קהיר קיימת המילה 

  אינו מופיע שם(. bēt_šēˀer)אך הביטוי  580-579, עמ' 2013יהודים אחרות ראו: ממן 

hon, -ēalʿa ḍrəa yḷḷaʾ; אינפ' כ"ב 6:17, דקה 56אינפ' כ"ה; אינפ' כ"א; אינפ' ו'; אינפ' י"ט; אינפ' א'; אינט'   929

hon-alēʿa ḍrəy HBōlāmʿ_ērōb וכך גם אצל יהודי ירושלים, ראו: ולם יטה להם חסד''הלוואי שבורא הע ,

(, ונראה שלא היה זה הביטוי הנפוץ ביותר לאל בפיהם. אצל brʾ)בשורש:  250, עמ' 2§ 13, עמ' 2000פיאמנטה 

'בר"א עולם', מספרו של לניאדו על מוצול. על אף האופי -)בשורש: בר"א( אזכור אחד בלבד ל  114, עמ'  2013ממן  

. 23, עמ' 2014האדוק של החברה, ציינו דוברים רבים את הנינוחות הדתית שאפיינה את חייהם, וראו: חסון 

(, משום הקדושה שיוחדה למילה הערבית הזו هللا)>ʾáṃṃaהיו היהודים, ורק הם, משתמשים בהגייה לעיתים 

 . הגייה זו הפכה לרכיב במילת שבועה בלי"ד(; אינפ' כ"ב(28/03/18בשיחה עמי )אינפ' א' )

aṃṃúa>wṃṃʾa->*waihāḷḷ-*wa  .)'הגיית על )אינפ' ו'; אינפ' כ"ג; אינפ' גaṃṃaʾ  בכתיבתם ובהגייתם של

. בפי יהודי בגדאד ובכתיבתם: 132, עמ' 2009; אסקוף 10הערה סוף  225, עמ' א2015יהודי חלּב ראו: מצא 

 .201, עמ' 1980מא(. בלהג של חלּב משמעותה 'ֲאבל', ראו: סאבוני )בערך: א 105-104, עמ' I, 2009אבישור 

'היה אצלנו בית כנסת ששמו   iˀˀra-rəa knīs -sməʾna knīs -anʿkānהיא ממין נקבה, לדוגמה:  sīknהמילה   930

. לכנסייה נוצרית 36, עמ' 2017קליינברגר -רקי' )אינפ' ב'(. כך גם אצל יהודי ביירות, ראו: גבע-היה בי"כ אל

 aə<נו אליהם לחתונה בכנסייה' )אינפ' ט'. על 'הלכ seīkn :seīknə-l-ʿars ʿa-l-on ʿa-ʿand-na laḥərקראו 

'הוא ברח לעבר דלת  knīseə-bāb l ḥnā-harab laב(, 3.2.1.4'חתונה' ומקרים דומים ראו סעיף  arsʿבמילה 

'בית הכנסת כולו  seīkn :lamātʿabba ʿəa t-lləse kīkn-lən ākהכנסייה' )אינפ' י"ב(. במקרה אחד כונה ביה"כ 

 ; 4.3§ 260, עמ' 2005בלהגי הגליל העליון ראו: לוין  knīse-ו knīsהיה מתמלא אנשים' )אינפ' ד'(. על 

ד. מעמד 4.3.2.2בלי"ד ראו סעיף    knīs)בפי יהודי טבריה(. לצורת הסמיכות של    16,  15, עמ'  2009קליינברגר  -גבע
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, 5.2.2,  5.2.1הדוברים גם במונחים שאינם מתוך הרכיב העברי. על מונחים אלה ראו להלן בסעיפים  

5.2.4 ,5.2.5. 

אשר עליה  932)>תיבה(,ābētבמרכז בית הכנסת עמדה   931)>קהל(.lāhˀāציבור באי בית הכנסת נקרא  

()>חּזnāazzḥעמד  (lāxēhוניהל את התפילה. מול התיבה ניצב   933ן מכוסה   934)>היכל

 

(, הסמוכה לדמשק. על פי המסורת, בבית knīs žōbar) מיוחד של קדושה היה לבית הכנסת שבעיירה ג'ובר

 ומשום כך כונה המקוםהכנסת בג'ובר משח אליהו הנביא את אלישע לממשיך דרכו, 

maˀām (ʾe)liyyāhu_hannabī  ('2×אינפ' כ"א; אינפ' כ"ו; אינפ' ד .) ,סביב בית הכנסת הזה נרקמו אגדות רבות

, 2009; קאסוטו 224-220תיאורו והמנהגים שסביבו ראו: אסא, עמ'  )למשל, אינפ' א'(. על בית הכנסת בג'ובר,

. לתיאור האווירה והמנהגים בג'ובר בראשית המאה 49. סרטון שצולם בבית הכנסת: אינט' 164-162עמ' 

. עוד 170-164, עמ' 2009. על בתי הכנסת בדמשק בכלל ראו: קאסוטו 143-142, עמ' 1998העשרים, ראו: הראל 

, נהגו להקצות בכל בית חדר ששימש 17שמלבד בתי הכנסת המרכזיים, המסומנים אצל אסא, עמ'  ראוי לציין

מקום תפילה לבני המשפחה. בתי הכנסת המשפחתיים שימשו בעיקר בימי החול, ולבתי הכנסת הראשיים הגיעו 

פילה האלה קבע יהודים, ובאחד מחדרי הת-בשבתות ובימים טובים. עם עזיבת היהודים נתפסו בתיהם בידי לא

על  .29אינט' את מקומו אומן סורי, המתאר את ההשראה שמקבלת יצירתו מאווירת הקדושה שבבית: ראו: 

 . 200, עמ' 2013בית מדרש אלבוקעי המוזכר בכתבה ראו: אסא 

)פריט  414, עמ' 2007פור -אינפ' כ"ג; אינפ' י'; אינפ' ח'. על המושג 'קהל' ככינוי לאנשי הקהילה ראו: בוזגלו  931

 . 410, 406, עמ' 2015; בוניס 634, עמ' 2012יהודית ראו: הלד -; בספרדית498-497, עמ' 2013א(; ממן 670

, ātebb, אך בפי יהודי מצרים  4.9.2§30, עמ'  1991. כך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו  אינפ' ט"ז; אינפ' י"ב; אינפ' א'  932

 )בערכו(. 273, עמ' 2000, ראו: פיאמנטה tevā; בפי יהודי ירושלים: 134א, עמ' 2002ראו: רוזנבאום 

. ומכאן הביטוי: 134א, עמ' 2002' י"ג. וכך גם אצל יהודי מצרים, ראו: רוזנבאום אינפ' א'; אינפ' ו'; אינפ  933

HBna-lāl mazzətəm HBna-nāazzḥ   'החזן שלנו הוא כמו המזל )הרע( שלנו', כדי לציין חזן שקולו אינו ערב )אינפ'

(, וכך גם אצל יהודי 2×"ב'שימש חזן' )אינפ' כ ḥazzan(. ממילה זו נגזר הפועל 222, עמ' 2013כ"ח, והשוו: ממן 

 בערבית (.ḥzn)בשורש:  202, עמ' 2000ירושלים, ראו: פיאמנטה  , ויהודי1.11§ 4, עמ' 1991חלּב, ראו: נבו 

(. למקרה דומה שבו פועל حزن בשורש:    174, עמ' 1074)הספרותית( משמעו של פועל זה היא 'להעציב' )ראו: ווהר  

 .997ראו להלן, הערה  תהכללי תערביזהה לו בצורתו ב ערבי־יהודי שונה ממשמעו של פועל

(; בוניס 175)פריט    57, עמ'  2007פור  -אינפ' ו'; אינפ' א'; על השימוש במילה 'היכל' בלשונות היהודים ראו: בוזגלו  934

)המציין את צמצום המשמעות שחל במילה זו בג'ודזמו לעומת המשמעות בעברית(. ההגייה דומה   407, עמ'  2015

, 124א, עמ' 2002)בערכו(; רוזנבאום  252, עמ' 6.1§ 16, עמ' 2000י יהודי ירושלים ומצרים, ראו: פיאמנטה בפ

לציון החלק הקדוש ביותר בתוך הכנסייה, בצד מזרח,  hēkal. בפי הנוצרים בארץ־ישראל משמשת המילה 134

, שהתייחסה haykalהמקורית  וכך אנו יכולים לראות שהן בפי הנוצרים הן בלי"ד צומצמה משמעות המילה

 . 185§ 257-256, עמ' 2004למבנה הגדול בשלמותו, ראו: בסל 
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xetōrāp פרוכת( )גם<(xetōrāb 'ר ,tōxiyyōrāp, .mīrāfəsובתוכו   935(  את   936)>ספרים(

ārōfer_tēs-sə  'ר(sēfer_tōrōt,)937  ,אותו מגביהיםהיו מוציאים מן ההיכל, מוליכים אל התיבה 

ובתנועה סיבובית מציגים אותו לעיני באי בית הכנסת. על קביעת סדרי הטקס היה מופקד 

sābarn,)אשר היה אומר ל  938)>פרנס-ōšammš ָשמ<( 'ש, רmōšīammš)939   את מי לזמן לנשיאת

את האדם שהיה מתמנה לאחת המשימות היו  הספר, את מי להעלות ראשון לקריאה וכדומה.

,בודכָ >ּבְ בוד)>כָ bōdāxמלווים בביטוי  'יתכבד ויעלה הכהן )ראשון  bōd kōhēnāxלמשל:   940(

בשבת היה העולים לתורה, וכן המשתתפים ביתר חלקי הטקס, היו נודבים מכספם.  941('.העולים

 

935  xetōrāpאינפ' ו'; אינפ' ל"א :  ,xetōrāb  :'מסביר את ההגייה ב  2×אינפ' ו(-b);  'המייחסת את המילה,   אינפ' ד(

עוד מאפיינת את הנשים.  b-. כפי שניתן לראות, ההגייה באינפ' ל' אינפ' כ"ג;כנראה בטעות, להינומת הכלה(; 

 –מצרים היו שתי הצורות  . גם בפי יהודיאינפ' ל"א: tōxiyyōrāpא, 3.1.2.6ראו סעיף  bHBp<על חילופי 

parōxet ו-barōxet :בפי יהודי ירושלים: 134 , עמ'א2002רוזנבאום , ראו ;parōxet  'רparoxiyyōt :ראו ,

נובעת מקישור )לאו דווקא  pārōxet>bārōxetייתכן שהתקבלות הצורה  .)בערכו( 267, עמ' 2000פיאמנטה 

למילים ממין נקבה )או שנדמו להיות ממין נקבה בגלל סיומת  iyyōt-על סיומת הריבוי  מודע( לשורש בר"כ.

ה )ובכלל 14.2.1.3.1§  149, עמ'  1991  על צורת הרבים הזאת בפי יהודי חלּב ראו: נבו.  5.1סעיף    ארמית( ראו לעיל,

  (.310בעמ'  502זה הערה 

' ט"ו השתמשו ; אינפ' ג'. לפי אינפ3:55, דקה 49; אינט' 2×אינפ' ח'; אינפ' ט"ז; אינפ' א'; אינפ' כ"ו; אינפ' ב'  936

 .ʾasfārגם בצורת הרבים הערבית 

937  ārōfer_tēs .'אינפ' א'; אינפ' י'; אינפ' ח :sēfer_tōrōt ,אינפ' כ"ב. צורת ריבוי זו מוכרת גם בפי יהודי חלּב :

  .5.2.1.3ראו להלן, סעיף  (سفر> )rəfəs. על ההגייה 11ט§ 129, עמ' 2009ראו: נבו 

 .2×אינפ' ל"א; אינפ' ו'  938

939  ōšammš :'עמ'1998: בר־אשר  ובדמשק ראוזו בחלּב . על הגייהאינפ' א'; אינפ' ח'; 2×אינפ' כ"ג; אינפ' ו , 

 )רק על חלּב(. על ייצוג תנועת ב67, §5.1.10, עמ' 5.1.3.1.11§ 55, עמ' 1991(; נבו 65)ובכלל זה הערה  223-222

. מילה זו ציינה גם את הנר שבו 2.6.6§ 259, עמ' א2015 ראו: מצא  של מילה זאת בטקסטים מחלּבבכתיבּה o-ה

 šammāšמשתמשת בצורה  אינפ' ט"ו; אינפ' ט"ז(; šammōše)הוגה גם:  אינפ' ל"אמדליקים את נרות חנוכה: 

. šammōšמקבלת את התיקון והוגה  ואינפ' ט"והמבוגרת ממנה מתקנת אותה,  אינפ' ט"ז, ,שיחּה-אך בת

šammōšīm :הוגה  אינפ' ל"א; ינפ' ו'א(šəmmōšīm ראו גם: פגאלי .)63, עמ' 1918 §v2.  הגייתo  בהברה

 )צורת הריבוי: סאמוסימי(.  547, עמ' 2013השנייה מוכרת גם מחוץ לסוריה, בפי יהודי איטליה, ראו: ממן 

)בערך: בכבוד(,  290, עמ' 2013כך בלשונות יהודים אחרות: ממן  . עלאינפ' ל"א; אינפ' ל'; ; אינפ' ו'3×אינפ' א'  940

 . xābōdאך לא הזכיר שם צורת 

 אינפ' ו'.  941
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.āšārəp)גם  )>פרשה(āšārəb-החזן קורא את ה  943(aliyyōtʿ)>עלייה, ר' aliyyāʿ-לבד מן ה  942(

 שהוא העולה השישי בשבת.   944)>סמוך(muxā́sהרגילה היו עליות מיוחדות. כך הייתה עליית 

יש לשים לב להגיית המלעיל בשתי מילים אלה,  945.)>מפטיר(irṭfā́mלקריאת ההפטרה היה עולה 

)>שֲחרית(, tīrḥšaחלק מתפילות היום היו נערכות בבית הכנסת:  946וגם במילים עבריות אחרות.

āḥnəm)נחה .)>arbītʿ-ו )>מ   התפילה החשובה בשנה הייתה תפילת  947ערבית(

kanə́dre(kāl nidrē> בערב יום כיפור, ולא אחת היו פורצות מריבות על הזכות להוציא )כל נדרי<

 

942  āšārəb'אינפ' י'. למילה 2×; אינפ' י"ט3×: אינפ' א ;āšārəb  :הייתה גם משמעות של קטע תפילה, לדוגמה-ləʾ

beḥ, mū hēk fard saHBa dvārīm-ləʾ, HBāʿīˀət-t-əni lʿya HBrāšāəa b  יש עבורה פרשה, עבור התקיעה, יש'

בספרדית־ perašaעל הגיית ; 2×: אינפ' ג'; אינפ' כ"הpərāšāעבורה דברים, לא )תוקעים( סתם' )אינפ' ט'(. 

ו. על כתיב 14.1.1.5§ 142, עמ' 1991וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו  ,191יהודית ראו: שורצולד תשמ"ה, עמ' 

 258א, עמ' 2015(; מצא 27ב )ובכלל זה הערה 2א2§ 157 , עמ'2012ם מחלּב ראו: מצא , אצל יהודיبرياشاהמילה, 

בכתיבתם המודרנית של יהודים מחלּב ראו: מצא  על צורת הריבוי של מילה זו (.226)ובכלל זה הערה  2.6.6§

. על 502ה, ובכלל זה הערה 14.2.1.3.1§ 149, עמ' 1991; נבו 92, עמ' 2007. ועיינו גם: הנשקה ב7§ 226, עמ' 2011

 (. pārōxet)בעניין  935ראו הערה  p>b חילופי

943  aliyyāʿ ;'אינפ' ו :aliyyōtʿ.'אינפ' י"ג; אינפ' י"ט; אינפ' כ"ו; אינפ' ג : 

)בערך: סמוך, ובכלל זה הערה  316, עמ' 2007ראו: הנשקה גם במגרב,  . וכך2× אינפ' י"ג; אינפ' ו'; אינפ' ל"א  944

1 .) 

 .21.1.2§ 77, עמ' 2000, ראו: פיאמנטה rīṭmafבפי יהודי ירושלים:  .אינפ' כ"ה; אינפ' ל"א  945

mman ə́s-b wōṭzzal ám)>איכה, כינוי לתשעה באב(, xaḗʾ )>ערובא, ערב חג(,bbaə́rʿה(, צָ )>מַ oṣṣám: למשל  946

ṭōb;)מזל טוב וסימן טוב( )אינפ' ו', וכאן אולי בהשפעת העברית הישראלית המודרנית<( vī́ṭal ויטל, שם<(

אינפ' ')עליית( משלים' ) mášlim(, 2×אינפ' י"ט; אינפ' כ"ב'אתנח' ) ʾā́tnaḥמשפחתו של מוהרח"ו( )אינפ' א'(; 

ובציטוט טקסט  (;אינפ' י')>מחיצה( )mā́ḥiṣa; (אינפ' י"ט)>יודעים, כלומר ידענים ובקיאים( )yṓdʿim (,2×ל"א

י)> kəxṓxbeyמקראי:  )>מבדיל( 'להבדיל )ביטוי שבא לחצוץ בין mā́bdil( )אינפ' ו'(; 17, בראשית כ"ב, ְּככֹוְכֵבֵ֣

 mabdī́lאינפ' כ"א: , אולם ()>המבדיל( )אינפ' ו'hámmabdil -ם(' )אינפ' י"ג(; ובאותה המשמעות שני ניגודי

על  )>מפרשים(.məfáršim: 2017במרץ  23ומפי הרב אברהם חמרה שמעתי בבת־ים ביום בהטעמת מלרע. 

)ובכלל זה ההערות בעמודים אלה(;   77-68, עמ'  2007יהודית ראו: הנשקה  -הטעמת מלעיל תמורת מלרע בערבית

ֵדי הדרך'(; מנצור  154-153, עמ' 2010בר־אשר  צ   . 1טז§ 95, עמ' 2011)בפרק 'עניינים ומסורות מ 

947  tīrḥašח החטוף בחי"ת, הוא בהיגררות אחרי הצורה : אינפ' כ"ה; אינפ' ב'; אינפ' י'. ייתכן שהגייה זו, ללא הפת

ʿarbīt  :אך 555, עמ' 2013ממן שמובאת להלן. הגיית חי"ת בשווא במילה הזו קיימת גם בעדות אחרות, ראו ,

. אינפ' כ"ד; אינפ' ב'; אינפ' א': āḥnəm. 15, עמ' 2000, ראו: פיאמנטה tīraḥašבפי יהודי ירושלים ככל הנראה 

)דברי   6:26, דקה  15  'אינפ' י'; אינט;  אינפ' כ"ד:  ʿarbītג.  14.1.1.5§  142, עמ'  1991וכך בפי יהודי חלּב, ראו: נבו  

, ʿarvīt:  וירושלים  (. בפי יהודי חלּב2×אינפ' א')  ʿarbīt gədōlā-ו  mənḥā gədōlā. והייתה נוהגת גם  הרב חמרה(

 . (vīramaʿ)ובפיהם גם  15, עמ' 2000; פיאמנטה 4.9.2§ 30, עמ' 1991ראו: נבו 



212 

 

.  בבית הכנסת היו הגברים מתעטפים  948את ספר התורה שבפניו היו נושאים את התפילה

.mī)fillə(tומניחים   949(ōtyētiyḷḷaṭר' , tīḷḷaṭגם )>טלית( )ētḷḷaṭ-ב תפילת   950)>תפילים(

ˀaddīš קדיש(, הייתה נאמרת בכל מקרה שנדרש, בין במסגרת התפילות הרגילות או בטקסי<(

'חזן הממתין )להזדמנות לקרוא(  ḥazzān məstanni ˀaddīšאשכבה וכדומה. מכאן נגזר הביטוי 

 951ל מצב.קדיש )תמורת תשלום(', כלומר אדם הרוצה להפיק רווח מכ

 

נדרי -)וההפניות שם(. לתיאור מנהג רכישת הזכות לכל 303, עמ' 2013ת אחרות ראו: ממן . בעדֹו2×אינפ' ו'  948

ודבר דומה אצל יהודי  .112, ובכלל זה הערה 152, עמ' 1998בדמשק בראשית המאה העשרים ראו: הראל 

 (. kannidré)ובפיהם:  158, עמ' 2016מצרים: רוזנבאום 

949  tēḷḷaṭעל הגיית  .אינפ' ל'; אינפ' ל"א חמרה(;)הדובר הוא הרב  47:50 , דקה15 ': אינפ' ד'; אינטḷ  ,במילה הזו

, עמ' 2013יעה אצל ממן אינה מופ ē. הגיית המילה בתנועת 3.1.3.1כחלק מהתפשטות הנחציות, ראו לעיל סעיף 

 tétal. ומבית הוריי, רומניוטים יוצאי יוון, מכיר אני את ההגייה  189, אך נמצאת אצל שורצולד תשמ"ה, עמ'  265

ובהגייה נחצית של  ḷ-בהארכת תנועת ההברה הראשונה, ללא הכפלת ה ṭēḷāṭ -בפי יהודי חלּב . tóyttaleוריבויה 

: אינפ' י"ז; אינפ' ו'; אינפ' כ"ג. ייתכן שהגייה זו היא ṭaḷḷīt א.14.1.1.5§ 142, עמ' 1991הסופית, ראו: נבו  t-ה

, ōt-והריבוי בתוספת  ṭallīt: אינפ' י'. אצל יהודי ירושלים: ṭaḷḷētiyōtבהשפעת העברית הישראלית המודרנית. 

)>ארבע ʾárbaʿ_bəkanfōtל"טלית קטן" היו קוראים  (.ṭll)בשורש:  256, עמ' 1b§ 13, עמ' 2000ראו: פיאמנטה 

. בפי יהודי חלּב לצד המילה 77)למטה( ועמ'  76, עמ' 2013' י"ג(, וראו על כך: ממן ; אינפ2×)אינפ' ח' )ב(כנפות(

ṭāḷēṭ  הייתה קיימת גם המילהṭēṣān~ṭəlṣān~ṭələsān כפי שמסרו לי כמה מחבריי יוצאי חלּב. על המילה ,

ית(  )ולא  בעברית  טֵלית  . על מקוריותה של הגיית)בערכו(  580, עמ'  1974ראו: ווהר    طَي َْلسان  , 1995ראו: ברגגרין    טל 

 .)בפרק "לשונות הדיבור היהודיות בגולה כמקור לחקר העברית"( 80-79עמ' 

)הדובר הוא הרב חמרה(. על השימוש במילה  47:50 , דקה15 'אינפ' י"ב; אינפ' י'; אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו; אינט  950

הזמנה לטקס בר מצווה ובו הכתיב  978, ושם בהערה 5.1.5הבר־מצווה ראו להלן, סעיף זו במשמעות טקס/גיל 

בסופּה, ראו: מצא  ن -ב تيفلنيוגם  تفّلنيם מחלּב נכתבה מילה זו בכתיב ם של יהודיבטקסטי .م-ולא ב ن -ב تفلني

על  אלה,לעומת . 1a§ 12, עמ' 2000, ראו: פיאמנטה təfillīnבפי יהודי ירושלים: . 214הערה  257, עמ' א2015

ראו גם: אינט'  (.823 )פריט 169עמ'  ,2007פור -בוזגלו־אפריקה ראו: בסופּה בקהילות רבות בצפון m-ה בהגיי

)וגם  məzūzā (1: חפצים נוספים שהצביעו על השתייכות לקהילה היהודית .التفليم, שם הכתיב הוא 50

məžūzā( )אמר שהמזוזה הייתה  אינפ' א'. דלתהייתה מותקנת בכל ש( אינפ' י'; אינפ' ו'; אינפ' י"ג!>מזוזה

אך ייתכן שבעבר, לפני זמנו,   məzūzāלדבריו השתמשו במילה  מותקנת לרוב בתוך הבית ולא על הדלת החיצונה.  

(. בקהילות mzz)בשורש  261עמ'  2000, ראו: פיאמנטה məzūzā. בפי יהודי ירושלים: məžūzāהיו מי שהגו 

תליון בצורת מגן דוד, שאותו  (məžūzā ,2)בערך: מזוזה(, ואין שם אזכור להגיית  344, עמ' 2013אחרות: ממן 

אינפ' ו'; אינפ' ;  גאינפ' י";  אינפ' ה';  אינפ' י"ד)>ציונית( )tsiyyōnītענדו על הצוואר, והוא נקרא בפי בני הקהילה  

; 123עמ'  א,2002רוזנבאום  , ראו:tsiyōn וגם iyōnṣ(. בפי יהודי מצרים: [ HBdīvān_dāġēmח' ]מסביר שזה 

  )בערך: ציונים(. 489, עמ' 2013 בקהילות אחרות )וגם אצל יהודי מצרים(, ראו: ממן

stanna ə-n ʿam bāazzḥ' י"ט )ואצלו גם הסבר לביטוי(; אינפ' ח' )הסבר לביטוי(; אינפ' כ"ו )בצורה אינפ  951

ˀaddīš עמ' 2013; בפי יהודי עיראק: ממן 138, 123א, עמ' 2002(, וביטוי זה בפי יהודי מצרים, ראו: רוזנבאום ,

 . )בערך: חזן(, ושם הסבר מעט שונה לביטוי 222
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( pawāsīˀ, ר' pāsūˀ-ēn, זוגי: pāsūˀלאחר שלמדו את האותיות, עברו לקריאת פסוקים )יח': 

דקלום הקריאה בתורה לפי הטעמים נלמד כבר בשלבי הלימוד   952שלמים ותרגומם לערבית.

 )>טרחא(,ṭarḥā )>ערגא(,ʿargāהיו מוכרים לחלק מן הדוברים: הטעמים  הראשונים. שמות

ˀpāsū_sō[!], )>תורה(, ārōtקודש: הבמערכת החינוך למדו מכל כתבי   953)>סוף פסוק(

mīʾībən ,)נביאים<(mītubbək,)כתובים<(954 mārāəg)גמרא<(,וכן את פירוש  955iāšr.)956)>רש"י  

 הרכיב העברי במעגל השנה 5.1.4

מעגל השנה היהודי, הגדוש חגים, מועדים וימי צום, תרם רכיבים עבריים רבים ללי"ד. רוב החגים 

יום כיפור  958)>ראש ]ה[שנה(,ānōššārראש השנה נקרא בפיהם   957והמועדים שמרו על שמם העברי:

 

 ב 141117חמרה  ז'וזףדרשת : ˀīsāpaw, אינפ' כ"ה אינפ' ג';: ˀūsāp ,nē-ūˀsāp, אינפ' כ"ב: לימוד האותיות  952

 וכו': אינפ' כ"ה; אינפ' ב'.  bāsūˀוקיימת גם ההגייה  אינפ' ב'.: תרגום, 0:23

אינפ' ; אינפ' ל"א(;  sōf_pāsūk)ושם:    אינפ' כ"בגינתם: . שמות טעמים רבים נוספים ונאינפ' כ"השלושת אלה:    953

 (.sōf_fāsūkכ"א; אינפ' י"ט )ושם: 

)>לולבים( בפי יהודי lulabbim. על הכפלת העיצור, השוו להגיית 2×; אינפ' א'; אינפ' י"ט2×אינפ' ו'; אינפ' י"ב  954

 (. 232, 231, 230ב )ובכלל זה הערות 80§ 305, עמ' 1998אלג'יריה: בר־אשר 

(. על צורת הרבים הזאת אינפ' י''פרקים מן הגמרא' )  tōriyyāməg. ומכאן צורת הרבים  2×; אינפ' י"ט2×אינפ' ב'  955

 לעיל. 935-ו 898וכן הערות  5.1ראו לעיל, סעיף 

, שיש המכנים אותו (نّص قلم>)alamˀ ṣṣən; אינפ' ל"א; אינפ' א'. אין הכוונה לכתב הידוע בכינויו 2×אינפ' ג'  956

 .56§ 291, עמ' 1998(; בר־אשר 718)פריט:  152, עמ' 2007פור -לפירוש רש"י, וכך גם עולה מבוזגלו רש"י, אלא

' ו' טוען שלצד המשמעות השגורה 'פירוש (, ואילו אינפktībet rāšiאולם אינפ' כ"ה מציין שלמדו כתיבת רש"י )

, וזה המוכר אגם שני סוגי גופנים: זה המוכר לנו כיום ככתב רש"י ובו האות א נכתבת  rāšiרש"י', ציין המושג 

כפי שהדגים לי האינפורמנט. לדבריו ההבדל הוא שבסט הגופנים  , נכתבת ובו האות א  nəṣṣ ˀalamככתב 

 , ואילו בסט השני האותיות מקושרות זו לזו.הראשון כל אות נכתבת לעצמה

גיליתי שחגי ישראל נקראים בשמם  العامل اإلسرائيليראוי לציין שבבדיקה מדגמית שעשיתי בגיליונות העיתון   957

عيد رأس כתוב  2(, עמ' 21/09/22) 54, בגיליון يوم رأس السنة العْبية 1(, עמ' 24/11/21) 13הערבי! כך, למשל, בגיליון 
عيد الفصح  כתוב  8(, עמ' 03/01/46) 359/360, ובגיליון عيد الغفران الكبريכתוב  4(, עמ' 27/10/21) 9, בגיליון نةالس

, אך ברשימת عيد الفصحבשם הערבי: משתמשים  11, עמ' 1943)בהתייחס לחג הפסח היהודי(. גם בדו"ח  اجمليد

בלשונם של יהודי פקיעין   (.سكوت)ובראש העמודה הסמוכה:    بيسح( מופיע בראש העמודה  37-21התשלומים )עמ'  

. הביטוי יום אלגפראני 328, 326, עמ' 2017השתמשו למועדים אלה בשמות הערביים גם בדיבור, ראו: הנשקה 

. על שמות 34בית  578, עמ' 2012, ראו: שיטרית 19-'יום הכיפורים' מופיע גם בשיר של יהודי מרוקו מהמאה ה

(. למרבית המועדים 1)2.6.10§ 263-262א, עמ' 2015בתם המודרנית של יהודים מחלּב ראו: מצא החגים בכתי

 עברי וערבי. –שם ניתנים שני שמות 

958  ānōššār'על הגיות שונות של שם החג בלשונות יהודים ; אינפ' י"ב. 3×: אינפ' ו'; אינפ' ח'; אינפ' ב'; אינפ' א

קארה ; 55והערה  129, עמ' 1988קארה (; 782.1)פריט:  163(, עמ' 698.3: )פריט 149עמ'  2007פור -ראו: בוזגלו

. בלנק 49, עמ' 2007; הנשקה )הגייתם כהגיית יהודי דמשק( 135א, עמ' 2002רוזנבאום  ;137, 134, עמ' 1994
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ּפור(,rūppəkנקרא  בקהילת דמשק   ōtʿšābū.961ושבועות נקרא   ḥpēsa,960חג הפסח נקרא   959)>ּכ 

אך גם בשם  tašlīxנהגו לקיים "תשליך" ליד בריכות המים שבחצרות בתי הכנסת. למנהג קראו 

והברכה המקובלת ליום  962,'השלכה', עברית: עוונות( كبّ >ערבית: ) HBtōnōvaʿ-ləkabbהמעורב 

בחג הסוכות היו   963.)>תזכו לשנים רבות(tōm_rabbīnšāə_lūzkətכיפור )ולחגים בכלל( הייתה 

)>אתרוג(, gōtrəʾהאתרוג נקרא  964נוטלים ארבעה מינים, שהיו משותפים לכל באי בית הכנסת:

)>איכה( על ēxaʾום ט' באב נתכנה  י 965)>ערבה(.ābāarʿ)>לולב(, והערבה נקראה  bālūlהלולב נקרא  

ם, יט' באב, עשה רושם כה גדול על הדוברפי מגילת הקינות שנקראת באותו היום. נראה שמועד זה,  

 'בכה בכי מרורים'.  ʾayyaxר כל מועד אחר. ראשית נגזר הפועל  עד שנגזרו ממנו ביטויים יותר מאש

 יש לרוב מובן שלילי: לחום של תקופת הקיץ קוראים ʾēxaלאמרות הכוללות את המילה 

 

- ר, ראו: יששכġoššanāבפי יהודייה מביירות:  .21וההפניות בהערה  210, עמ' 1974; צבר 144, עמ' א1964

גם הדוגמה . rososaná. בבית הוריי, רומניוטים יוצאי יוון, שמעתי את ההגייה 7מש'  27, עמ' 2004גלוסשניידר 

šir šiṛim ההשמטה של , שאף אותה הביאה הנשקה להדגמתha- ,( אך 2×אינפ' י"בהופיעה אצלי בקורפוס .

)>יום yōm_maʿmād_haddīnראש השנה כונה גם (. 2×אינפ' י"ב: šīr haššīrīmמקומות אחרים הגה הדובר ב

 .5.2.1.1ראו להלן, סעיף  neəs-səs ārמעמד הדין( )אינפ' י'(. על שימוש בשם הערבי 

959  rūppək'אינפ' ט'; אינפ' ו'. לא שמעתי את ההגייה 2×; אינפ' י'3×; אינפ' ב'2×: אינפ' א ;rūbbək על מנהג .

kappārōt .כפרות' בדמשק: אינפ' י"ג; אינפ' י"ד' 

ואינפ' י"א טוענים שהיהודים עצמם היו  2×. אינפ' א'īrṭfə-d līʿאינפ' כ"ח. בפי המוסלמים ובפניהם נקרא   960

עבור שמו של חג הפסח   فطري-על השימוש ב.  خبز الفطريנקראות המצות    3, עמ'  1943בדו"ח  .  rīṭfə-d līʿקוראים לו  

 )באמצע הטבלה(,  3.3§  108  , עמ'2016רגום יהודי סורי מודרני של ההגדה של פסח, ראו: מצא  והמילה 'מצה' בת

عيد )> ʿīd əl-fəṭəġבפי יהודייה מביירות    .303, עמ'  1961  פרגוסוןשם(, וראו גם:    37,  36)והערות    3.6.1§  113-112
על היכרות המוסלמים עם מנהגי הפסח . 49ועוד, עמ'  2, 1מש'  25, עמ' 2004 שניידרגלוס-!(, ראו: יששכרالفطر

'עת  tūbyə-lə-wen bāhaw-ndaˀˀ lə-md, ūyah-lənd aʿ ḥsaēp-a lžəʾשל היהודים ניתן ללמוד גם מן הביטוי 

על צלילי המכתשים שהיו נשמעים בשכונת   (.אינפ' א'מגיע הפסח אצל היהודים, אנו נוקשים במכתשים בבתים' )

 .40, עמ' 2006היהודים לקראת פסח ראו: שמר וחסון 

 ; אינפ' ט'.2×אינפ' כ"ח; אינפ' ד'  961

 .4.9.2§ 30, עמ' 1991יהודי חלּב ראו: נבו  בפי( v-)ב nōvāʿ. להגיית אינפ' ו', אינפ' א'  962

' א'. לדברי האחרון לא היו משתמשים כלל בברכה ')גמר( חתימה טובה' ובדומותיה. הברכה אינפ' כ"ה; אינפ  963

, 2000'תזכו לשנים רבות' הייתה גם בפי יהודי ירושלים, והייתה נאמרת בסביבות ראש השנה, ראו: פיאמנטה 

 .203, עמ' 2013(. בלשונות יהודים נוספות, ראו: ממן zxh)בשורש:  253עמ' 

 .6פסקה  433, עמ' 2010ג; אינפ' א'; אינפ' ח'. וכך, מסתבר, היה גם באיסטנבול, ראו: ארנולד אינפ' י"  964

וגם   gōtrəy, ולאתרוג הוא קורא גם  tōbālūl; אינפ' ח' )ואצלו ריבוי לולב:  (īmbālūlאינפ' א' )ואצלו ריבוי לולב:    965

lēmōne( אינפ' י"ג ;)lūlāb ,ʾetrōg / lēmōne 5.2.1.1ההדס ראו סעיף (. לשמו של . 
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xaʾēhablet  של איכה'.   966'חומו הלוהטxaʾēl ətəm  .'פירושו 'גרוע ביותר )מצב, סחורה וכו

'מכוערת מאוד' )מילולית: פניה כמו איכה(,  ēxaʾl ətəa m-ššəwמילולית: כמו איכה(', ומכאן: 

'במצב גרוע ביותר )מילולית: כמו איכה ]ט' באב[ בשעה  ʿəməš-afi šṭet ʿēxa sāʾl ətəmובהגזמה: 

'. כאשר מוגש מאכל לא טעים או מאכל שהנרות כבים ]כלומר לאחר שעות צום ומספד רבות[(

)מילולית: מה, איכה ]צום   ?šū, ʾəžet ʾēxaשואלים הסועדים:  המזכיר מנהגי אבלות, כגון מג'דרה,  

'זה לעולם לא יקרה    teəš-šə-i bžəxa tʾēbass  הוא: ēxa ʾלה  ט' באב[ חל היום?(. ביטוי נוסף ובו המי

, nukaáḥלחג החנוכה קראו הדוברים   967)מילולית: ]נמתין[ רק שאיכה ]ט' באב[ תחול בחורף(.

  āanukkḥ.968או  āanukḥכאן, אך אחרים הגו המודרנית ונראה שהשפעת העברית הישראלית 

בהתרגשות רבה בפי האינפורמנטים היה חג שמחת תורה. בחג זה היו מוציאים אחד החגים שתוארו  

ומציגים   את ספרי התורה מבתי הכנסת, מוליכים אותם ברחובות שכונת היהודים, מזמרים שירים

ʿēn, -ləīl ḥmūsa zēn, mūsa yā ka mūsa zēn. אחד מן השירים פתח במילים פעלולי מגן וחרב

o-ḅḅaṛ-āda lamūsa n  969ות, משה קרא אל ריבונו'.כה'משה היפה, משה היפה, משה בעל העיניים ה 

 

 . (النار َهْبِلة)בערך:  2526, עמ' III, 2012על משמעות זו ראו: עבד אלרחים   966

967  xaēʾ 136, 135א, עמ' 2002: אינפ' ה'; אינפ' א'. כך גם בפי יהודי מצרים, ראו: רוזנבאום .ayyaxʾ ;'אינפ' ח :

, עמ' 2010, בר־אשר 53הערה  267, 213, עמ' 1998' כ"ו, ראו גם: בר־אשר אינפ' ט'; אינפ' ל'; אינפ' ל"א; אינפ

אינפ' כ"ג; אינפ' )  hablet ʾēxa)על יהודי חלּב(,    20§)בפרק 'לשונות היהודים החדשות של יהודי "המזרח"'(    241

 . 316§ 347, עמ' 2004'אב הלוהט' שבפי הנוצרים בארץ־ישראל: בסל  ʾāb ʾil-lahhāb, השוו לביטוי (א'

xaēʾl ətəm  ,'אינפ' ה'; אינפ' ל :xaēʾ ššəw  על ביטוי דומה בפי יהודי 131, עמ'  2009: אינפ' ט'. ראו גם: אסקוף .

 אינפ' ל"א, ;: אינפ' י"גʿəməš-afi šṭet ʿēxa sāʾl ətəm; 136א, עמ' 2002מצרים ראו: רוזנבאום 

ēxa?ʾt ežəʾšū, 5פירוש  56, עמ' 2013' ה'. השוו לדוגמה שאצל ממן : אינפ ;teəš-šə-i bžəxa tēʾbass  'אינפ :

. 6פירוש  56, עמ' 2013; ממן 97, עמ' 2016בפי יהודי תוניסיה, ראו: טובי  ʿām ʾīxaה', והשוו ביטוי זה לביטוי 

)אינפ' ל'(  teəš-šə-xa bēl ʾətəm)אינפ' ו'; אינפ' א'(,  teəš-šə-xa bēala ʾʿלביטוי זה גם נוסחים שונים במקצת: 

ירו את המושג לציין שחלק מן הדוברים לא הכ'הדבר לעולם לא יתקיים'. יש  –באותה המשמעות הפרגמטית 

tšəʿbōb את ט' באב בפי יהודי חלּב: אינפ' ה'; אינפ' ל'. על המושג  שצייןtšəʿbōb  259א, עמ' 2015ראו: מצא 

ב, עמ' 2015. עיינו גם: מצא  14.5§  175, עמ'  5.1.3.1.11§  55, עמ'  1991; נבו  263(, עמ'  230)ובכלל זה הערה    §2.6.6

אמצע הטבלה השנייה(. לביטויים שונים הכוללים את המילה 'איכה' ונגזרותיה בלשונות יהודים שונות )  3.2§  30

)בערך:  247, עמ' 2000)חלק מהאזכורים צוינו בהערתי זו(; בירושלים: פיאמנטה  57-55, עמ' 2013ראו: ממן 

ēxa .) 

968  nukaáḥ :,'אינפ' ד āanu(k)kḥ :;אחת )מספר פעמים( אינפ' ח' ;"ג; אינפ' כ"ואינפ' י; אינפ' ט"ו אינפ' ט"ז .

 )אינפ' א'(. ḥanəkkē (, ודובר אחד אמר2×)אינפ' י"ד ḥánəkaהדוברות קראה לחג 

משירי הדמשקאים  , במסגרת זכרונות1970הקלטה של הפיוט משנת  .6ראו גם טקסט אינפ' כ"ו; ; אינפ' ב'  969

( באוסף ההקלטות 36:20)החל מדקה    YC-00217-REL_A_01בהילולת בר יוחאי במירון, ניתן לשמוע בפריט 
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, ואם מציינים באיזה מועד מדובר, משתמשים bbaə́rʿ)-ləm (ōyא(, או ּב)>ערֻּ bbaə́rʿערב חג נקרא 

 970'ערב כיפור, ערב החג'. dīʿ-bbet lərʿr, ūppəbbet kə́rʿ, כגון: bbetə́rʿ-בצורת הסמיכות: 

(, אך דוברים 5.2.1.1)להלן, סעיף  tə)sab(-səm ō(y(יום השבת היה מכונה בעיקר בשמו הערבי, 

)>]יום[ שבת(. קשה לדעת אם אכן שימשה המילה šabbāt_(yōm)רבים השתמשו גם בצירוף העברי  

tāabbš  בלי"ד, אך נראה שהצירוףnātāḥt_āabbš.971)>שבת חתן( הוא שימוש אותנטי 

 

בטבלה שבסוף העבודה(. באותה  81האתנוגרפיות של הספרייה הלאומית )הקישור המלא מופיע תחת אינט' 

ודה ממחלקת המוסיקה של הספרייה על ההקלטה שירי הילולה ערביים נוספים. אני מודה מאוד למר מתן ויג

עזרתו באיתור הפריט. נוסח כתוב ותרגום של שירי ההילולה, וכן תיאור האווירה שהתלוותה לכך, ראו: 

שחקי המגן . מ89(. תעתיק השירים לערבית הופיע באינט' 3)ובכלל זה הערה  358-353, עמ' 1954ברסלבסקי 

  .64התרשמות מסוג פעלולים זה ראו: אינט' (, לאינפ' ח') sərət-sēf wוהחרב נקראים 

970  bbaə́rʿ)-lə(yōm 'אינפ' כ"ח; אינפ' ט'.  2×; אינפ' א'3×: אינפ' ו ;-bbetə́rʿ  :'אינפ' י"ג2×אינפ' א'  ;2×אינפ' ו ; .

 המבוגרת ממנה בת שיחה בפי(, אך תוקנה وقفة العيد)> waˀfet l-ʿīd אינפ' ט"ו השתמשה גם במושג המוסלמי

)ושם התעתיק בסמיכות הוא  132, ובפרט עמ' 1992על המושג ערובא ראו: בן־שמאי (. אינפ' ט"ז) ʿrəbba-ל

ʿərbat בניגוד למה שכתב שם, בקורפוס ההקלטות שלי הופיע המושג .)ʿrə́bba  גם לא בסמיכות, כפי שהודגם

, ʿirruba)בערבית יהודית של ימה"ב, בפי יהודי מצרים ] 139-133, עמ' 2001; אבישור 1995לעיל; אבישור 

ושם קישור למושג , ʿəġfā[, איטליה, כורדיסטן, תימן ותוניסיה, ובפי יהודי בגדאד ]-ʿorrubatובסמיכות 

)על הימצאות הצורה  2הערה  317התוספת לעמ'  451ובעמ'  320-317, עמ' 1998[(; בר־אשר اتعرفהמוסלמי 

ʿrabba    ;)129  , עמ'א2002רוזנבאום  בפי זקנים וזקנות מחלּב  (ʿerubbā, ʿurubbā  ו-ʿarubbā   ;)בפי יהודי מצרים

ביבתה(; : ַעְרּב )בפי יהודי צנעא וס358, עמ' 1931)בפי יהודי ביירות(; גויטיין  3.3§ 35, עמ' 2017קליינברגר -גבע

)בערך: ערובה(. בחלּב )ובעאנה שבמערב  458)בשורש: ערב(, עמ'  457-456, עמ' 2013בקהילות נוספות: ממן 

[ )ובכלל זה 2)ה(]2§ 159עמ' , 2012מצא  ;3§ 341, עמ' 1995אבישור  , ראו:مجعةעיראק( צוין ערב החג במילה 

ית הוריי, רומניוטים יוצאי יוון, מכיר אני את ומב (.262)ובכלל זה הערה  263עמ' א, 2015(; מצא 42הערה 

 a-)ממקור ארמי(  "העברית"'ערב ראש השנה'(. שימו לב כי הסיומת  arbá apó rososaná)כגון:  arbáההגייה 

סופית במילים  ا-בסמיכות. על הפיכת  et-, ועל כן נהגית הערביתנתפשה כאן כסיומת הנקבה  ʿrə́bbaבמילה 

 246( והערה 2)2.6.8§ 260א, עמ' 2015בסמיכות בכתיבתם המודרנית של יהודים מחלּב ראו: מצא  ت-עבריות ל

 ב(. 3)2.6.8§ 261שם, עמ' 

971  tāabbš(yōm) ( 'אינפ' י"ט; אינפ' ב :šabbāt-šəbel ˀástən 'אינפ' א ;)'למשל:  3×'אנו עורכים קבלת שבת( 

rəhəḍ-ḍəd ʿšabbāt ba-šəlēlet šabbāt, yōm  '3×'בליל שבת, ביום שבת אחר הצהריים'(; אינפ' כ"ד; אינפ' י 

'בגלל שבת וכולי', ובמקומות נוספים(;  nšān šabbāt mā šabbātəm(; אינפ' ו' )təsab-səm ōy)אך לפני כן אמר 

'נהגנו לומר  kənna nˀūl sabet ma kənna nˀūl šabbāt: אינפ' ט"ו )šabbāt-שלילת השימוש באינפ' ט"ו. 

, HBāhālˀt əsabלצד הביטוי ) : אינפ' י"ג; אינפ' כ"ה; אינפ' ט"וnātāḥt āabbš, לא נהגנו לומר "שבת"'(. "סּבת"

 אינפ' כ"א,) kabbālat_šabbāt הם: šabbātביטויים אחרים עם המילה . שנאמר גם מפי אינפ' ל"א; אינפ' ל'(

(, 'בגדי שבת' )אינפ' ב' ˀ). ʾawāʿi šabbātבמקום ק<  kמהגיית ק< האותנטיות של הביטוי ניכר חוסר 

mōṣaʾē_šabbāt  '(, אינפ' י'; אינפ' ב')'מוצאי שבתšabbāt_šālōm ('והוא מסביר מדוע 2×אינפ' א'; אינפ' י ,

טוענת שבשל חששם מן אינפ' ט"ו, ה אינפ' כ"ג; ;נזהרו מלומר 'שבת' או 'שבת שלום' בפרהסיה; אינפ' ט"ז
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 )>מצה(, אך גםmaṣṣoבחגים נהגו מאכלים מיוחדים לכל חג. בפסח היו אוכלים, כמובן, 

zzə)r-rəbbet (ək.החרוסת נקראה   972, דהיינו כופתאות בשר מצופות אורזsetōarḥ.973  בחנוכה היו

בתוספת מי  סירופ דהיינו(, قطر)>ˀaṭr-טבולות ב(, כלומר לביבות קטנות عوامة)>ʿawwāmeמכינים 

 975'רקיקים'. tōbaskובפורים הכינו  974,פרחים

 הרכיב העברי במעגל החיים  5.1.5

אך מילים עבריות מועטות שימשו לציין שלבים במעגל החיים של בני הקהילה ובנותיה. הראשונה 

)>פדיון, nōdyəf כעבור חודש מלידת הבן הבכור נערך טקס 976)>סנדק(,ˀāsandשבהן היא המילה 

השלב הבא בחיי הילד היה בהגיעו לגיל שלוש עשרה, ואז חגג את כניסתו  nēn_habbōdyəf.)977 גם

)>תפילים, mīfill)ə(t-təbs əlלמצוות. גיל שלוש עשרה וטקס הנחת התפילים נקרא בשם המעורב 

)>בר־מצווה(, שבו השתמשו כמה דוברים, שאול מן zvaə́r mābנראה שהביטוי  mī)fillət(.)978גם 

 

(. על אימוץ נוסחת ברכה 'שבת שלום' בפי נשות תימן הגויים לא העזו היהודים אף לומר את הברכה הזו בעברית

 kābōd_šabbāt(,  אינפ' י')  ḥəllūl_šabbāt  (,53והערה    128  ,120, עמ'  1988רק לאחר ההגעה לישראל ראו: קארה  

 .  (kābōd_šabbāt)ושם גם המושג  156-155, עמ' 2016אינפ' ט"ו(. והשוו בפי יהודי מצרים: רוזנבאום )

972  oṣṣma :'המציין שמצה בודדת נקראה  אינפ' כ"ז; 2×אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו; 2×אינפ' א'; אינפ' ו(oṣṣam ṣār) ;

ב, וגם בכתיבתם, ראו: מצא 5.2.6§ 84, עמ' 1991. כך ההגייה גם בדיבורם של יהודי חלּב, ראו: נבו אינפ' כ"ה

 .2מש'  25, עמ' 2004גלוסשניידר -, ראו: יששכרmaṣṣaבפי יהודייה מביירות:  .2.6.6§ 259א, עמ' 2015

zzə)r-rəbbet (ək :'47-48, עמ' 2006; מכללתי ושמר אינפ' א . 

)בפרק  84-85עמ'  2010נפ' ט'; אינפ' כ"ג. בקהילות אחרות השתמשו במילה חילק ודומותיה, ראו: בר־אשר אי  973

 .42והערה  3.6.2§ 113, עמ' 2016; מצא 42, 41ובכלל זה הערות  14§סוק'( -'תיקון פסח מקצר א

 אינפ' כ"ג.  974

 .tōbask-אינפ' ד', המוסרת גם מתכון הכנת ה  975

ג, ובלשונות 14.1.1.3.1§ 140, עמ' 1991וכך גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו  ; אינפ' כ"ה.2×אינפ' א'; 2×אינפ' ל'  976

 )בערך: סנדק(. 422, עמ' 2013יהודים נוספות, ראו: ממן 

977  nōdyəf ;אינפ' י'; אינפ' י"ג :nēn habbōdyəf'130, עמ' 2009. זאת בניגוד למה שכתב אסקוף 2×: אינפ' י ,

 ;(590 )פריט 131עמ' , 2007פור -בוזגלובפי יהודי תוניס:  fədyun-הייתה 'ּבדיון הבן'. השוו ל כאילו ההגייה

(. לשימושים והוראות דומים בלשונות יהודים אחרות ראו: ממן fאו  p ,b)בהגיית  340-339, עמ' 2007הנשקה 

)עבור יהודי   43-40, עמ'  2007במילים עבריות ראו: הנשקה   fפידיון הבן(. על ּפ< -)בערכים פידיון ו  469, עמ'  2013

של יהודים מחלּב ראו: מצא  םבכתיבת فשבהן ּפ<  . לדוגמאות30הערה  214, עמ' 1998תוניסיה(; בר־אשר 

)>ּפורים, להלן בסעיף fūrגם במילה תופעה זו  יתקור . בלי"ד210, 209, 208ד( והערות 3)2.6.2§ 256, עמ' א2015

5.2.1.1 ).   

'(; אינפ' כ"א. השוו: 13'אז כבר הייתי אחרי גיל  llīmint lābes tfək: אינפ' י"ב; אינפ' כ"א )'13גיל 'במשמעות   978

 : אינפ' י"ב'התפילים והמסיבה הנלוויתטקס הנחת 'במשמעות . 2פירוש  597, עמ' 2012ממן 

(fī walad kān təfillīm-o, žabū-l-o badle  ,]היה נער שטקס הנחת התפילים שלו ]התקיים באותו השבוע'
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( בהנחיית רב dawārīšרוש, ר' )>דָ ūšrādלרגל האירוע היה חתן הטקס מכין  979העברית המודרנית.

היו נערכים   משבגר הנער ונמצאה לו בת זוג 980.בפני באי הטקסהקהילה, ואותו היה מדקלם על־פה  

 

'מי שחגג את טקס  HBrāšāəb-ra lˀəo huwwe y-yalli tfillīmלמשל: ) 2×אינפ' א'; 16:16הביאו לו חליפה'(, 

דוגמה להזמנה . אינפ' ו'; אינפ' י"ג; אינפ' ב'הנחת התפילים ]באותו השבוע[ הוא זה שהיה קורא את הפרשה'(; 

 בר המצווה: לטקס
 

  

את מסיבת הבר־מצווה, ראו:  tefillīn, tefillīmגם בפי יהודי מצרים, אלג'יריה וקהילות אחרות ציינו המילים 

סברה של הנשקה 3פירוש  597, עמ' 2012; ממן 615, עמ' 2017בקר -; תירוש136, 135א, עמ' 2002רוזנבאום  ; וה 

 לתיאור.  141, עמ'  1999לעיל זהה לאחת הדוגמאות שמביא בלאו    שהובאה  təfillīm-oהדוגמה  .  93-92, עמ'  2007

 . 243-242ב, עמ' 2009א; בנית 2008חגיגת בר־המצווה בדמשק ראו: שמר 

' י"ט. השוו: בר־אשר ; אינפ2×(; אינפ' י'tfillīm-təbs əl)בתו של הדובר מתקנת אותו למושג המקורי    2×אינפ' ב'  979

 (.298, 297)ובכלל זה הערות  93§ 314, עמ' 1998

980  ūšrād'אינפ' ט"ז; אינפ' כ"ה. 3×: אינפ' י ;dawārīšאינפ' י"ט )תיקון של אינפ' ה'(. לפי אינפ' י"ט היה : 

נרדפת )>מדרשים(, ומילה  mədrāšīmהיא    dārūšנאמר בעת פטירתו של אדם. לדבריו צורת הריבוי של    dārūš-ה

 darūšהמילה  'אני נושא דרוש' )אינפ' כ"ה(.    b-adrošממילה זו נגזר פועל:  (.  dərāšōtרשה, ר'  )>ְד dərāšāלה היא  

רשה( (īm-שימשה גם בפי יהודי ירושלים )וצורת הריבוי עם הסיומת העברית  , ראו: פיאמנטה ובגדאד )לצד ד 

, 4:11, דקה 1)אינט'  dərāš. בפי חכם יוסף דנה: 26§ 184-182, עמ' 2001; אבישור (drš)בשורש:  252, עמ' 2000

, במהלך דיבור בעברית(. השוו למושג המקביל אצל 8:27)שם, דקה  (!)darūšē_spīdōtבמהלך דיבור בעברית(, 

דוגמה לדרושים מדמשק ניתן  (.34, 33)ובכלל זה הערות  617' , עמ2017בקר -יהודי גרדאיה )אלג'יריה(: תירוש

)ערבית ועברית   2009. בידי נמצא גם נוסח הדרוש שנאמר לזכרו של מר מואיז קטרי ז"ל בשנת  30לראות באינט'  

 באותיות ערביות( ונוסח דרוש עתיק משל חכם חמרי ז"ל )ערבית ועברית באותיות עבריות וערביות(. 
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mūšīddəˀ  קידושים( מתחת לחופה, שנקראה<(sūaddˀ.981, והועמדה בבית החתן על ארבעה מוטות 

 məṣvāבבוא היום, עת היה נפטר איש מאנשי השכונה, היו מתקהלים היהודים ומקיימים 

הקבורה הייתה משפחת הנפטר  לאחר 982)>מצווה(, מעין תהלוכת אבל אל בית הקברות היהודי.

'אחזו,  مسكواערבית: )>məsku l-ʾəblūtמתאבלת, ודבר זה הובע בביטוי המעורב 

 983.תפסו'+אבלות(

 מילים עבריות בכתב בטקסט ערבי 5.1.6

עד כה הובאו מילים וביטויים עבריים שנאמרו בדיבור. בחלק זה אביא מילים עבריות בלי"ד 

שנרשמו בטקסט, אשר רובו ככולו ערבי. הכוונה לדו"ח של ועד הקהילה היהודית בדמשק לשנים 

 

981  mūšīddəˀ  :'בערך:   355, עמ'  2007. זהו גם המושג שבו השתמשו בתוניסיה, ראו: הנשקה  אינפ' ל"א;  3×אינפ' ב(

שהוזכר לעיל, סעיף  t(ə)fillīm(, כמו המושג īn-)ולא ב īm-קידושים(. שימו לב שגם מושג עברי זה מסתיים ב

בלי"ד . למושגים ערביים בנושא החתונה 2007. על השלבים השונים עד לחתונה וביום החתונה ראו: אביב 5.1.3

שימשה מילה זו גם לדבריה  )  אינפ' כ"ג:  ˀaddūs  .5.3, למושגים ספרדיים ראו להלן, סעיף  5.2.2ראו להלן, סעיף  

)>חופה(. huppāמשתמשים גם במילה  . לדבריה היואינפ' ל'במשמעות 'קידוש ]על היין, למשל בערב שבת['(; 

החופה עצמה הייתה לפעמים נעשית משתי פרוכות של בית הכנסת שנקשרו בחבלים לקירות בית החתן )אינפ' 

למשמעות זו של 'קידוש' העברית גם בצפון אפריקה ראו: בר־אשר (. pוציין שהיה קושי בהגיית  ḥəbbāו', הוגה 

, 1988; קארה  369, עמ'  1931; בפי יהודי תימן: גויטיין  )אלג'יריה(  63§  294  )תאפילאלת(, עמ'  31§  167, עמ'  1998

, 2017. בלאו  (qds*לשורש הערבי    s-)וגם הוא מייחס את ה  156, עמ'  2016, בפי יהודי מצרים: רוזנבאום  137עמ'  

, 1902פרידלנדר  וגם 144, עמ' א1964ובלנק )בפרק 'המרכיב העברי בערבית היהודית של ימי הביניים'(  216עמ' 

 134, עמ' 1991גם נבו  תםוכמו (,Hebraïsmusאצל פרידלנדר: רכיב עברי ) قدسבשורש  רואים 90עמ' 

גם במילים  šלדעתי יש להרהר בדבר, משום שבדרך כלל בלי"ד ש<  .ˀaddūsהמילה לגבי מ"ג 14.1.1.2.1§

, سبت,  حسبועוד )לעומת השורשים    ḥāšūb  ,šabbāt  ,šammōš  ,dārūš, כגון  s-ששורשיהן הערביים המקבילים ב

מילים  497-495, עמ' 2013>מקדש(. אצל ממן məˀdāšאת הצורה  137, עמ' 1991, וראו גם אצל נבו درس, مشس

, 2001, ונראה שגם אבישור šברובן המכריע ש<רבות מן המרכיב העברי בלשונות היהודים הגזורות מן קד"ש, ו

( הרחבה סמנטית של השורש sbt ,smʿ-)וכן ב qds-מציע לראות ב 160, עמ' 1999בלאו . נוטה לכך 10§ 215עמ' 

שנשאלו . במילים ארמיות הערביבחלק  ˀaddūs את( כלל qds>ˀds)בשורש  232, עמ' 2000פיאמנטה הערבי, ו

, בעוד שבערבית הקלסית המעתק במילים כאלה הוא šא"י -מוצאים בלהגי הערבית של סוריה šבהן לערבית ו

š>s על  .3,2§, 2011; רטסו 4.1.2§, 101, עמ' 2004, ראו: בסל√ˀds  בפי עדות שונות בירושלים, ראו: פיאמנטה

 .82, עמ' 2000

 ; אינפ' י"ב. zeānž-'יציאה', ושולל את השימוש ב alʿaṭ' ג', המציין גם את המושג אינפ; אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו  982

 אינפ' א'(, כנראה בהשפעת העברית הישראלית המודרנית.; אינפ' כ"ח) ləvāyāיש גם מי שהשתמש במילה 

, 2013: ממן  . בקהילות ישראל שונות4.9.2§  30, עמ'  1991גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו    קיימת כך  məzvāהמילה  

 (.6)בערך: מצווה, ובפרט פירוש  380-381עמ' 

'נוהגים בהם מנהגי אבלות'  bltʾ√ :won-ūltəiʾab-bעברית זו נגזר  ; ממילהאינפ' ט"ז; 2×אינפ' ג'; אינפ' ד'  983

 .34§ 189, עמ' 2001השוו: אבישור  (.אינפ' ג''מתאבלים' ) yətʾablatu)אינפ' ד'(; 
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עמודים, כולל במיוחד רשימות של משלמי מיסי הקהילה  37ר בו טקסט זה, אש  1941-1943.984

, הכתובות השונים. כולו כתוב בערבית ספרותית באותיות ערביות, ואך מעט מילים עבריות

)>מוהר موهار هابتولوتהעברי הראשון הנזכר בדו"ח הוא פזורות בו. המושג  באותיות ערביות,

ודה שסייעה לעניים להתחתן. אגודה זו כבר לא פעלה מלמטה(, שמה של אג 4שו'  5הבתולות, עמ' 

מלמטה(, שמה של אגודה  8שו'  5)>כתר תורה, עמ' كيرت توراةבעת כתיבת הדו"ח. המושג השני הוא 

שהקים הוועד לחיזוק והעמקת לימוד התורה בבתי הכנסת. בהמשך הדו"ח מופיע המושג 

ל ביה"ס לרבנים בארץ־ישראל )במקור: מלמטה( כחלק משמו ש 4שו'  8עמ' )>הרבנים, الرابنيم

)>תלמוד תורה( עם 'אליאנס' לבית ספר אחד. בחלק تلمود توراةבדו"ח מדובר באיחוד    9(. בעמ'  فلسطني

כתרגום של המילה מלמטה(  2שו'  10)>כתר, עמ' كيرتהעוסק בשימור בתי הכנסת מופיע המושג 

 11מתן בסתר, עמ' >)متان بسيرتבמשמע 'מצחפי תורה עתיקים ומהימנים'. בעמוד הבא מופיע  تيجان

 עניי הקהילה. שמה של  למחסורם שלמלמטה(, שמה של אגודה מיסודו של הוועד, אשר דאגה    7שו'  

 18)>ביקור חולים(. בעמ' بقور حوليمלצד שמה של אגודה נוספת,  14-ו 13אגודה זו חוזר גם בעמ' 

ּבות(, בעמ' الكتوبوتו"ח מתחיל רישום משלמי דמי בד )>החברה اْلْباציון הכנסותיה של  20)>כתֻּ

ותשלומיהם רשומים  985,)>המעריכים(املعارخييمנמצאות רשימות  37עמ'  21]קדישא[(, והחל מעמ' 

بيت מוזכרים המושגים  30)>סוכות(. בעמ' سكوت-ו 986)>פסח(بيسحבטורים הנושאים את הכותרת 
 987.)>מצה(املصا(, )>העריכהالعارخياבית דין(, )>دين

כפי שניתן לראות, כמות המילים העבריות בטקסט זה זעומה. רוב המושגים העבריים מתייחסים 

לשמות של גופים, וחלקם מצביעים על מחסר בערבית, דבר שחייב את מחברי הדו"ח להשתמש 

ח ממשלתיים מחוץ לקהילה, ומשום כך רי. עוד ייתכן שהדו"ח הועבר גם לידי גורמי פיקובבמושג ע

 988מיעטו להכניס בו מונחים שלא יהיו נהירים לקורא החיצוני.

 

, 2011. על חשיבות חקר ההיבט הכתוב של לשונות יהודי המזרח ראו: אבישור  1943סימונו בביבליוגרפיה: דו"ח    984

 . 41-40עמ' 

 .23§ 179-178, עמ' 2001. מושג זהה בבגדאד, ראו: אבישור 80, עמ' 2009על מושג זה ראו: הראל   985

 خبز الفطري. גם מושגים יהודיים מובהקים אחרים נכתבו בשמם הערבי: عيد الفصحמלמטה:  5שו'  11אך בעמ'   986

)'תפילת  صالة املساء(, 7, 5שו'  9מלמטה, עמ'  4שו'  8)'ארץ־ישראל', עמ'  فلسطنيמלמטה(,  2שו'  3'מצה', עמ' )

ופת פסח על חלוקת שנת הכספים בקהילה לתק (.38)'השוחטים', עמ'  الذابحنيמלמטה(,  7שו'  9ערבית', עמ' 

 לעיל.  957. על העדפת שמות ערביים למועדי ישראל בכתיבה ראו הערה 996ולתקופת סוכות ראו הערה 

 .خبز الفطريמלמטה:  2שו'  3אך בעמ'   987

 74-77, עמ' 2009על ועדי הקהילות בסוריה ראו: הראל   988
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רכיב לקסיקלי עברי אחר בדו"ח זה הוא השמות הפרטיים ושמות המשפחה של חלק מן 

  989הדמויות:

, )ציון( صيون, )עזרא( عزرا, )ישי( ايشاي, חיים() حامي/حاييم, )מאיר( ماير, נתן() اناتن: שמות פרטיים

 آهوليئاب , )אברהם( ابراهام, )אליהו( الياهو, )בנימין( بنيامني, )מנחם( مناحيم , )שמואל( مشويل/مشوئيل

 )צדיק(. صديق, )שבתאי( شبتاي, )עזר( عازار, )בכור( بيخور, )פסח( بيسح, )אהליאב(

, )משען( مشعان, )ארזי( أرازي, )אשר( آشري, )כהן( كوهني, )מניין( منيان, מזרחי() مزراحي: שמות משפחה

, )אראל( آرئيل, )שלמה( شلومو, )צדקה( صدقا, פרץ() بريص, )חפץ( حيفص, )ישר( ايشار, )סימן טוב( مسنطوب

, )סעדיה( سعداي, )צדיק( صديق , )נשיא( انسي, )מלאך( مآلخ , )לוי( ليفي, )ששון(  ساسون, )נתנאל( نتانئيل 

 )פנחס(. بينحاس, )צפניה( صيفنيا

מרשימה קצרה כל כך קשה להסיק מסקנות לעניין הכתיב וההגייה של המילים העבריות. אציין רק 

 את הדברים הבאים:

הוא הדין   990.مسنطوب, بقور, متان, سكوتהתנועות בהברות סגורות שאינן סופיות אינן מסומנות: 

מנגד, מסומנת   991.بيسح, كيرت, بريص, حيفصבתנועת ההברה הבלתי מוטעמת בשמות מילעליים: 

,  املعارخييم, مناحيم, كوهني :( בהברה פתוחה או בהברה סגורה בסוף מילהפיםהתנועה )ובכלל זה החט

: آבתחילת הברה< aʾ 992. شبتاي, شلومو ,هابتولوت ,الكتوبوت . השווא הנע לרוב אינו מסומן: آهوليئاب
<ايشايצורות בעלות ייחוד:   993.آرئيل, آهوليئاب, مآلخ, آشري : נתפס כרכיב אחד مسنطوب , اي: י 

(*səmmanṭōbולכן התנועות התֹוכיות אינן מסומנות ,),  הכתיב אינו משקף תמיד 'המזה'ללא    مشويل .

, אף אם בהגייה הרגילה قנכתבת תמיד  q*(, 5.1.4)ראו סעיף  máṣṣoלעומת  املصاאת ההגייה: 

 ˀ.994נהגתה 

 

עוד על רפרטואר השמות של   (.داود,  بيعقو )ואף    هارون ,  موسىכגון  לא נכללו שמות שלא שמרו על צורתם העברית,    989

 .5.5בני קהילת דמשק במאה האחרונה ראו סעיף 

 .الكتوبوتאך:   990

 (. 2)2.6.4§ 257א, עמ' 2015. השוו: מצא موهارיוצא דופן:   991

 השוו: שם. .بيخور, صيفنيا אך:   992

משקף   آهوليئابא(. הכתיב  3)2.3.2§  254על כך בכתיבתם המודרנית של יהודים מחלּב, השוו: שם, עמ'   .أرازيאך:    993

יָאב)> bāliʾoahʾאת ההגייה   . 220, 219( והערות 3)2.6.4§ 258, והשוו: שם, עמ' (ָאֳהל 

. יש לשים לב 41-42, עמ' 2011על מידת השיקוף של ההגייה בכתיבת הערבית היהודית במזרח ראו: אבישור   994

שאבישור התייחס בעיקר לטקסטים הכתובים באות עברית ובערבית בינונית, ואילו כאן לפנינו טקסט הכתוב 

 באות ערבית ובערבית ספרותית, דבר המקשה יותר על ההתחקות אחר אופן ההגייה.
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 הג יהודי דמשקהרכיב הערבי הייחודי בל 5.2

בתיחום הרכיב הערבי הייחודי בלי"ד. זאת משום שאך במקרים מועטים התייחסו קושי מסוים יש  

בספרות המחקרית לשיוך העדתי של אוצר המילים והתופעות הדקדוקיות. על הרקע הזה בולטת 

(. בשני הפרסומים 2010( הן במילונו )סלאמה ולנטין 2009עבודתו של לנטין, הן במאמרו )לנטין 

ם של יהודים מדמשק. אולם מלבדו לא עשה זאת איש באופן ממצה, וגם התייחס לנטין גם ללשונ

 אצלו אין כוונה למצות את לשון היהודים בעיר זו. 

קושי נוסף הוא האפשרות לאמת את ייחודו של הרכיב הלקסיקלי הערבי הייחודי ללשון היהודים. 

מוך לשכונת היהודים לשם כך נדרשת עבודה אל מול דוברים דמשקאים שאינם יהודים, אך חיו בס

או אף בתוכה. במהלך המחקר התברר שמשימה זו אינה פשוטה כלל ועיקר. כאן אני חב תודה למר 

Jonathan Reich  מן המכון ללימודים שמיים בהיידלברג, אשר בירר עבורי לא מעט ביטויים עם

וחצי. הפרטים  , המתגורר בגרמניה כשנתיים52בדמשק בן  אלמידאןאינפורמנט סורי, יליד שכונת 

 , יופיעו להלן תחת הסימון )י. רייך(.2017באוגוסט  16-שמסר לי במכתבו מ

יחד עם זאת אין זה מן הנמנע לזהות בסיס לקסיקלי ערבי ייחודי ליהודי דמשק הן מתוך כך 

שהמילים והביטויים קשורים קשר הדוק למנהגים יהודיים, הן בהסתמך על עדות הדוברים 

כך שהמילים והביטויים הללו אינם מצויים במילונים של הלהג הדמשקאי  היהודים, הן מתוך

 הכללי. 

בסקירה שלהלן יובאו בעיקר רכיבים לקסיקליים ייחודיים, כלומר כאלה שלא היו בשימוש אצל 

היה שונה מאוד מן המשמעות שייחסו להם  ( או שפירושםtakmīr: יתר תושבי דמשק )למשל

(. עם זאת, לצורך השלמת התמונה הובאו גם מושגים שקיימים בלהג fawwarהיהודים )למשל: 

 (. maṣḥafהכללי של דמשק ובמשמעות קרובה מאוד לזו שבה השתמשו היהודים )למשל: 

 רכיב ערבי ייחודי בתחום הדת 5.2.1

 ימי מועד הרכיב הערבי בנושא חגים ו 5.2.1.1

(, שימש הרכיב העברי לציון חלק נרחב מתחום הדת של יהודי דמשק. 5.1.3כפי שתואר לעיל )סעיף 

בתחום מעגל השנה  995על רקע זה בולטים מושגים ערביים שנוגעים להיבטים שונים של חיי הדת.

 

ואילך. אוכל לציין שלפי אינפ' א'  323, ובפרט עמ' 2017: הנשקה על תופעה זו בערבית של יהודי פקיעין ראו  995

( אצל יהודי דמשק לא השתמשו בביטוי 'ראש חודש' לא בצורתו העברית ולא בצורתו 29/03/18-)בשיחה אישית ב

 לעיל.   986, 957המשוערבת. ראו גם הערות 
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ואילו חג   996,הסוכה( כשמו של חג הסוכות, tuallad ̱̣mi-*l)>eḷḷaḍmə-lמוצאים אנו את המושג 

בחג הסוכות היו נוטלים ארבעת המינים, אשר היו משותפים לכל באי  rūf-ləd) īʿ(.997הפורים נקרא  

 

ציינה גם את הסוכה עצמה: אינפ' ד'; אינפ' ו'. השימוש  eḷḷaḍmא'; אינפ' ב'; אינפ' י"ג. המילה  אינפ' ו'; אינפ'  996

 נראה כהשפעה זרה )אינפ' כ"א; אינפ' ו'; אינפ' י', אך ראו להלן בהערה זו על שימוש sukkōt/səkkōtבמילה 

 e,ḷḷaḍmə-d līʿarabi ʿ-lə-bוכמו שאמר אינפ' ב':  למחצית השנייה של שנת הכספים הקהילתית(,سكوت -ב

m āsləʾ-n, lāržī-žəni ʿn yašāe, mḷḷaḍmə-d līʿe, ḷḷaḍmə-l lūˀnna nəna kḥət. bass lōd sukkīʿni ābrəʿ-lə-b

yahūd-ləand ʿža əʾe ḷḷaḍmə-īd lʿnno əʾrfu ʿəna y-ʿtaba  בערבית'  eḷḷaḍmə-d lī ʿ   ובעבריתtōd sukkīʿ אולם .

ברשימת  הגיע'.של היהודים  eḷḷaḍmə-d līʿ-, כדי ששכנינו המוסלמים יידעו שeḷḷaḍmə-d līʿאנחנו נהגנו לומר 

נראה (. بيسح )ובראש העמודה הסמוכה:سكوت מופיע בראש העמודה  37-21, עמ' 1943בדו"ח התשלומים 

סח לסוכות ומסוכות לפסח )השוו: שהחלוקה המסורתית של שנת התקציב בקרב הקהילה לשני חצאים: מפ

, מוכר eḷḷaḍmə-lשם החג,  .املظلة-במקום ב سكوت-שבנספח( היא זו שהצריכה שימוש ב 2אינפ' ו' בטקסט 

 l-ihūd daxalu( המביא את המשפט ضلل)בשורש:  462: ברתלמי, עמ' לדמשקאי יהודי )י. רייך(, וראו גם

ʿa-l-mḍalle  ;'ושם כותב    303, עמ'  1961פרגוסון    'אצל היהודים החל חג הסוכות(mḍalle ;)  582, עמ'  1974ווהר 

הפלאחים המוסלמים היו מעורבים בהקמת הסוכות, משום שהיו מביאים ליהודים ענפים לסכך.  (.مظلة)בערך: 

אלרחים )ראו: עבד    populus albaהגדל בסביבות דמשק, ושמו המדעי הוא    ḥōrהענפים היו לרוב של עץ שנקרא  

2012  ,I  'או של עץ שנקרא  פהפצָ . בעברית: צַ [َحْور]בערך:    800, עמ ,)ġār  ושמו המדעי הוא ,laurus nobilis   :ראו(

יהודי חלּב  אינפ' ו'; אינפ' ל"א; אינפ' ל'. בפי(: . בעברית: ָער אציל[غار]בערך:  1670, עמ' II, 2012עבד אלרחים 

mḍalle :ב )ולדעתו 2א14.1.1.2.2§ 136, עמ' 1991נבו  'סוכה' ראו*ma-  , ולא*mi- עמ' 1974, אך ראו ווהר ,

על שימוש במילה   (.allaẓmi-ו allaẓmaהמביאים שתי צורות:    [2ضلل]בשורש:    524, עמ'  1986  ; בדוי והינדס582

  . שם  257, והערה  (1)2.6.10§  263א עמ'  2015של יהודי חלּב ראו: מצא    תםבכתיב  כשמו של חג הסוכות  املظلةבשם  

 בפי יהודי בגדאד: .564, עמ' 2012רית יטעל 'סוכה' במשמעות 'חג הסוכות' בשיר של יהודי מרוקו, ראו: ש

ʿīd əssəkka  בפי יהודי טבריה: 144א, עמ' 1964'חג הסוכה', ראו: בלנק .sukkót2009קליינברגר -, ראו: גבע ,

 .199, עמ' 2019)'חג כפות התמרים'(, ראו: טובי  ʿīd ləžrīd. גם בפי יהודי תוניסיה לחג זה שם ערבי, 22עמ' 

'דמי הפורים  ak-tīrūfורים': אינפ' ט' )במשמעות 'דמי פ riyyeūfאינפ' י"ג; אינפ' א'. משם זה נגזרה המילה   997

; אינפ' ד'; אינפ' 2×במשמעות 'העניק דמי פורים': אינפ' י"ג fawwarשלך'(; אינפ' י"ג; אינפ' ט"ז, וגם הפועל 

 625; ברתלמי, עמ' 731, עמ' 1974בערבית הכללית הוא 'הרתיח' )ווהר  fawwarט"ז. ראוי לציין שפירוש הפועל 

בתור 'הענק לו דמי פורים!', בעוד  fawwr-oכך שיהודי היה יכול להבין בנקל את המבע  (,فور)שניהם בשורש: 

שמי שאינו יהודי היה מפרש את המבע בתור 'הרתח אותו!' )על תופעה זו, עם דוגמאות מפי יהודי ירושלים, ראו: 

, עמ' 2017וראו: אבישור  (. דמשקאי מוסלמי לא הכיר את המושג )י. רייך(.22.2.1§ 82-81, עמ' 2000פיאמנטה 

 132, עמ'  1994)והוא מתייחס, כרגיל, ללשונם של יהודי חלּב(; קארה    12§  214, עמ'  1998; בר־אשר  36-35,  33-31

, אך במשמעות 'חגג את הפורים'(. בתוניסיה ו[-]בסימן דגש ערבי מעל ל פור)המביא הן את פּור 'פורים' הן את 

)בערך:  341, עמ' 2007דומותיה( בהצמדת כינוי קניין, ראו: הנשקה ו) boṛemובמרוקו נקראו דמי הפורים 

ים+כינוי קניין( והערה  על מילה זו בכתיבתם של  .purimyátikaשם. בבית הוריי, רומניוטים מיוון, אמרו  1ּפּור 

 . 277§ 318, עמ' 2004נוצרים בארץ־ישראל, והאטימולוגיה שלה, ראו: בסל 
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חג הפורים לא היה מצוין בתחפושות אלא דווקא  999(.آس)>sāʾההדס היה נקרא  998בית הכנסת.

מדליקים במרכז הרובע, ובה היו שורפים בובה בדמות המן. לקראת הקמת במדורה הגדולה שהיו 

היו ילדי השכונה עוברים בין הבתים ודורשים דלק ועצים (, قّبيلة)>ˀabbīleנקראה המדורה, ש

לאמור: ')תנו( קרשים או דלק, או   rād-dəb ānkasser bə-z, ya māt kēbe ya zṭaḥyaבסיסמה 

 גו לדקלם את החרוזים ההיתוליים הבאים:הובעת שריפת הבובה נ דלת הבית', שנשבור את

hāmān daˀn-o ʿarīḍa, tənzel fī́ əl-ˀarīḍa, yā ḥuzūˀ, yā muzūˀ, yā bū ṭīz mḥannāye, hāt 

šaʿra mən daˀn-ak ta-nxayyeṭ əṣ-ṣərmāye 

ק, בעל הישבן הצבוע בחינה, תן זּוק, הוי מּוזּוויבוא עליו הכיליון, הוי חּוזקנו סבוך, מי ייתן  -'המן 

  1000שערה מזקנך כדי שנתפור את הנעל'

כונו על שם הצום העיקרי בצירוף הקידומת   ,שהיו סמוכים לימי צום עיקריים  ,ימי הצום "הקטנים"

mrāyet-(<مرآة>مراية  ) ַכך כונה צום גדליה    '.-ה שלראָ מַ 'הmrāyet kəppūr ואילו צום י"ז בתמוז כונה ,

xaʾēyet āmr.1001  קראוט' באב נ-ימי בין המצרים, הימים שבין י"ז בתמוז ל səakʿ-lə<(العكس  ,

 

 לעיל. 964ראו הערה   998

)בערך:  15, עמ' 1974ווהר (, ورق اْلبالس)>  blāsəḥ-ləwaraˀ. הדובר ציין גם את הצירוף 2×אינפ' א'; אינפ' ח'  999

 .5.1.4ראו סעיף והערבה הלולב , . לשמות האתרוגmyrtle (:1آس

1000  abbīleˀ:    ,ומפיו גם סיסמת הילדים באיסוף   ,  17/3/2014אינפ' י"ג; אינפ' א'; אינפ' כ"ו; ידידי מ"ע )שיחה פרטית

מילונים מבין ה(. דמשקאי מוסלמי הכיר את המילה )י. רייך(. אינפ' כ"ח. הסיסמה נאמרה לי גם מפי הקרשים

, 1978רק אצל: אלמעצראני וסגל  שבהם בדקתי מצאתי צורה זהה לצורה שבה השתמשו האינפורמנטים שלי

 قَ بُّولِةבערכו[ וגם בכתיב    22שם, עמ'  ] أَبِّيِلةמושג דמשקאי. מופיע גם בכתיב  )מסומן    костер(: قَ بِّيِلة)בערך:    390עמ'  

ْوِلة: 1832, עמ' III, 2012עבד אלרחים  בערכו[(. במילונים אחרים לא נמצאה צורה זו בדיוק: 390]שם, עמ'  : قَ ب ُّ
 ,ˀabbūleברגשטרסר(,    בהסתמך על)  ˀabīle  (:قبل)בשורש:    406  , עמ'1960  דניזו  ;اإلّّبلةفصيحها اإلاّبلة. وهي اْلزمة،  

ˀibbēle  (בהסתמך על  )ניתן לראות שהצורה  פגאלי .ˀabbīle    עמ' 1974אינה אחת הצורות שנמצאות אצלו; ווהר ,

)שיחה   ידידי מ"ע:  המן  השיר על  .31באינט'    األبّيلةלעומת זאת, ראו הגדרת המילה    .bundle, bale(:  اابلة:  )בערך  2

פת י'חל بدلة هامان . שיר זה הוא חלק משיר מלא יותר ששמו (; אינפ' כ"ח; אינפ' ו'; אינפ' ד'17/3/2014פרטית, 

על . אינפ' ו''חליפת מרדכי'. את נוסחי שני השירים מסר לי בטובו  بدلة مردخايהמן'. במקביל לו היה גם השיר 

ראו: ברתלמי,  םוגו' בשיר היתולי שהיה מופנה דווקא כלפי יהודי hāt šaʿra mən daˀn-ak ta-nxayyeṭהשורה 

, 2011מלמטה; חסון  2 'פס 3עמ'  ,28אינט' ; 2005 ראו: קלש לתיאור מנהגי החג בדמשק (.يهود)בערך:  918עמ' 

 .55עמ' 

1001  rūppəyet kāmr:  בוזגלוראו: אינפ' ט"ו; על כינויו של מועד זה בזיקה ליום כיפור בלשונות יהודים במגרב-

)פריט  87, עמ' 'אחיו של כיפור' xa-h ddi/l-kəppuṛ [(289, עמ' 1998אשר ]=בר־ 336.2,3 פריט) 86עמ'  ,2007פור 

336.4) bən ʿəmm kəppuṛ  1)בערך: ]אחי[ כיפור(, ובכלל זה הערה  262, עמ' 2007כיפור'; הנשקה 'בן דודו של ;

אינפ' ט"ו; אינפ' ח'; אינפ' ל"א )המסביר את : mrāyet ʾēxa. 95, עמ' 2016ות תוניסיה ראו: טובי אצל נש
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בין הימים ש על שום האמונה שכל מעשה במהלכם עלול להיהפך נגד עושהו. 1002מילולית: ההיפוך(,

על שום  1003(,הסרת הסכין  , מילולית:السكنيرفع  )>nīkkəs-sə ʿrafראש חודש אב לבין ט' באב נקראו  

(,  نص الشتا صيام)>teəš-šə ṣṣəm nāyṣהנוהג שלא לשחוט בימים אלה. לצום י' בטבת התייחד השם 

,  عيد(ال)وسطان )>īdʿ-lə( ānṣṭwa(או ימי חול המועד נקר 1004משום שהוא חל באמצע תקופת החורף.

שימש המושג  , שציין את היממה שלפני המועד,bbaə́rʿהמושג לצד   1005(.[החג]מילולית: אמצע 

lēl(e)t-<(כדי לציין את : לֵ ת', מילולי[החג או המועד], 'ערב ليلة )החג, כלומר שעת  שעות התקדשיל

.  (,אינפ' כ"א; אינפ' י''ערב כיפור' ) rūppəlet kēlוכך:   1006הערב שבה מתחיל המועד

 

-בוזגלובהקשר זה(. על כינויו של מועד זה בזיקה לתשעה באב בפי יהודי המגרב ראו:  mrāyeהשימוש במילה 

, עמ' 1998'; בר־אשר ו י"ז בתמוז('האח של אללי )=תשעה באב, דהיינ xu əḷḷāy (:32.1פריט ) 31עמ' , 2007פור 

159  :tsʿbab əṣṣġiṛ    '289'תשעה באב הקטן', עמ  :xa-h ddi tšəʿ bab   אחיו של תשעה באב'; אצל נשות תוניסיה'

'מועד המזכיר  במשמעות مرآة-או ב mirāye-ימוש בלא מצאתי במילונים הכלליים ש .95, עמ' 2016ראו: טובי 

, אך ברור ההיגיון בקשר הסמנטי בין פירוש המילה 'מרָאה' לבין משמעותה כהשתקפות החג או מועד אחר'

לעומת זאת, דמשקאי מוסלמי מכיר, ככל הנראה, את המושג, אך לא הצליח להסבירו היטב. הוא גם לא   .הצום

 היה משתמש בו בהקשר הזה )י. רייך(. 

 '. אינפ' ט"ו; אינפ' א  1002

)ודומיו( 'מתירים את הסכין',   sakken-ll səḥeאינפ' ט"ו; אינפ' ט"ז; אינפ' א'; אינפ' ג'; אינפ' כ"ה. השוו לביטוי    1003

)בערך:   315, עמ'  2007המציין אצל יהודי תוניסיה את סיום תשעת הימים שבהם אסורה השחיטה, ראו: הנשקה  

 (. 1]פותחים ה[סכין, ובכלל זה הערה 

ט"ו בשבט. על שם -ט"ו באב או ל-ד; אינפ' א'; אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו; אינפ' ח' מציין בטעות שהכוונה לאינפ' י"  1004

צום עשרה בטבת נקרא צום "נפס השת'א", היינו בת(: בחלק על חודש ט) 32אינט' דומה בפי יהודי לוב ראו: 

 .204, 199, עמ' 2019בי ; טו95, עמ' 2016; וכך גם אצל נשות תוניסיה ראו: טובי צום אמצע החורף

יהודי   בפי(.  niāṣṭwa-)האומר שהשתמשו גם ב  אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו; אינפ' כ"ח; אינפ' כ"ז;  אינפ' א'; אינפ' כ"ג  1005

, ובכלל 3ג14.1.1.2.2§ 139, עמ' 1991( ראו: נבו وسطان ולא  ,وسطاين)ודוק  وسطاين عيد, waṣṭāniובכתיבתם:  חלּב

, 2019, ראו: טוב  wəsṭānבפי יהודי תוניסיה:    (.43)ובכלל זה הערה    159, עמ'  2012; מצא  308בעמ'    462זה הערה  

 'אמצעי', וגם בג'ודזמו נקראו ימי חול המועד waṣṭān. משמעות 44והערה  205, עמ' 29והערה  202עמ' 

ianosds meōl  ל דרך. ע405, עמ' 2015מילולית: 'האמצעיים', ראו: בוניס dīʿ-ləān ṣṭwa  נטבע גם הביטוי

aʿməž-žəān ṣṭwa ( 'השבוע, ימי החול )ירושלים: , ואצל יהודי (אינפ' י'; אינפ' י"ז'ימי )אמצעaʿžum-il ṣṭwa  ,

 'באמצע'. waṣṭāni(: רק وصط)בשורש:  896ברתלמי, עמ'  (.wsṭ/wṣṭ)בשורש:  245, עמ' 2000ראו: פיאמנטה 

  (.י. רייךמשתמש בו )דמשקאי מוסלמי הבין את המושג, אך לא היה 

יכול להתייחס הן  letēl-)המושג  772השוו: ברתלמי, עמ'  lēlet--. לשימוש ב5.1.4ראו לעיל, סעיף  bbaə́rʿעל   1006

; בפי יהודי 263, עמ' א2015מצא ; 8§ 320, עמ' 1998לערב היום הקודם הן לערב שלפני היום הבא(; בר־אשר 

. על 109ב, עמ' 2004קליינברגר -(; בפי יהודי חיפה: גבעlyl)בשורש:  239, עמ' 2000ירושלים: פיאמנטה 

 –המשמעות של 'שעות הערב שבהן נכנס היום החדש על פי היהדות' אפשר ללמוד מסיפורו של אינפ' כ"ב 
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təsab-səlēlet (yōm)   ( 'שבת)(,  אינפ' כ"א;  אינפ' י"ג'ערב )יום הēxaʾlēlet   ( 'אינפ' 'ערב תשעה באב

 (.א'

מלבד החגים סוכות ופורים, שנקראו בשמות ערביים, נקראו יתר החגים בשמותיהם העבריים )ראו 

נה ולשבת בשמותיהם הערביים. לעיל(. אולם לא אחת התייחסו הדוברים לראש הש 5.1.4סעיף 

,راس السنة)>neəs-sə ṣāṛראש השנה נקרא, אם כך, גם   יום השבת נקרא  1007, ראש השנה(

tə)sab-səm ō(y  :רבים(tūsbואילו ערב שבת נקרא ,) tə)sab-səlēlet (<( ال[سبت ليلة[).שמירת  1008

שבת, ובפרט אי הבערת אש, אפיינה את בני הקהילה, אך היו ביניהם כאלה שהיו מחללים שבת 

היו בני  1010,(ليلة األحد)>adḥaʾ-let lēlנו  במוצאי שבת, שנתּכַ  1009'חילל שבת'.  allalḥוהפועל לכך היה  

 

 lēletקפו השעות, וכבר נכנס יום שישי )בתחילת הסיפור סיפר שהיה יום חמישי, ובינתיים אירע מה שאירע ונ

žəmʿa .) 

, עמ' 2017(; אינפ' י"א. השוו: הנשקה ānōššārאינפ' ו'; אינפ' י"ג; אינפ' ד' )אומרת זאת בצמוד למושג העברי   1007

   .3.1.3.1והתפשטות הנחציות ראו לעיל סעיף  r>ṛ*(. על رأص)בשורש:  264ג. ראו גם: ברתלמי, עמ' 5.3.2§ 326

1008  təm sabōyגם בחלּב הגו כך היהודים את שם היום, אינפ' כ"א; אינפ' א'; אינפ' ט'; אינפ' י'; 2×: אינפ' כ"ה .

אינפ' כ"ג; : sbūt. 5.2.3.10§ 76, עמ' 1991, ראו: נבו səbtאך לצד הגייה שכיחה זו הייתה קיימת גם ההגייה 

(. לפי שתי דוברות כלל לא təsab-səl ēl' י"ב; אינפ' ח' )הוגה : אינפ' י"ג; אינפ' כ"א; אינפtəlet sabēlאינפ' כ"ז, 

)אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו(, וזאת מטעמי זהירות. אצל אינפ' כ"ג  təsab-אלא רק ב tāabbšהיו משתמשים במילה 

ק, 'ספיחה' ועוד. עוד ניתן רשימת מאכלים אופייניים לערב שבת: מרק עוף עם ירקות, קובה מטוגנת, סמבוס  

 'יצאה השבת' )אינפ' ל'(. təsab-leʿ səṭהוא זכר, ולכן:  təsabלהעיר שמינה הדקדוקי של המילה 

, 2000' ד'. וזו המשמעות גם אצל יהודי ירושלים, בפי יהודי חלּב ובכתיבתם, ראו: פיאמנטה אינפ' כ"ב; אינפ  1009

ג(. בפי יהודי תימן דווקא 3)2.3.1§ 232א, עמ' 2015ו; מצא 16.1.1.2§ 194, עמ' 1991(; נבו ḥll)בשורש:  203עמ' 

ל אש359עמ' )אך שם,  360, עמ' 1931גויטיין  (, ראו:حاللהבשר')>במשמעות 'להכשיר את  ַשָּבת 'חילל -: ח 

 .137, עמ' 1988קארה  שבת'(;

. ראו גם בתרגומו של 142 , עמ'א2002רוזנבאום  , ראו:addḥ-lēlt elאינפ' ו'; אינפ' י"ג. בפי יהודי מצרים:   1010

يأحدتذكرت كيف كان يعود يف كل  מוחמד עבד אלדאים הנדאם לסיפורה של עדה אהרוני, ילידת מצרים: من  ليلة
وغصنا نضرا  ( شال الصالة) ابلقاهرة، وهو حيمل بفخر كتاب الصلوات اليومي والطليت" عديل"يف شارع " بيت السماء"معبد 

'יום   .1006בהקשר זה ראו לעיל, הערה    -lēlet. על המושג  أي ليكون أسبوعك أخضر"  مجعتك خضرا".  من الرحيان الفواح،

; גרוצפלד 262, עמ'  1961אינפ' ו'; אינפ' י'. ראו: פרגוסון  ;  אינפ' י"ב;  ' י"גאינפ;  אינפ' א')  l-ʾaḥadראשון' בלי"ד:  

(, ואולם בפי יהודי חלּב [Sunday]בערך:  231, עמ' 1964)בערכו(; סטוואסר ועאני  150, עמ' 70§ 70, עמ' 1965

, עמ' 2017  משהארנולד ובר־;  2.13ג§  36, עמ'  2011; מנצור  א4.11§  31, עמ'  1991, ראו: נבו  l-(ʾ)aḥḥa(d)ובגדאד:  

 , וכאן שוב קו מבחין בין לי"ד ללהגי ייחוס בסביבתו.37
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 לרחובותיה, פוגשים במכריהם ובשכניהם ומברכים אותם בברכתהשכונה יוצאים 

raḍkon xa-tə́ʿməž<(מילולית: ]שיהיה[ שבועכם ירוקمجعتكم خضراء ,.)1011 

 .להלן 5.4, הקשור למעגל השנה ראו סעיף takmīrעל המושג 

 knīs,1012בית הכנסת נקרא  –שני מושגים ערביים נוספים מתחום הפולחן הוזכרו כבר קודם 

  addūsˀ.1013והקידוש נקרא 

 ותהרכיב הערבי בנושא מאכל 5.2.1.2

ים לציון מאכלים בשריים, ואילו מאכל (زفر)>zafarבענייני מאכלות השתמשו היהודים במילים 

'אכל מאכל בשרי', אך  mədzafferנגזר הפועל  zafarמן המילה  (.لنب)>labanחלביים צוינו במילה 

גם בתחום המאכלים היו  1014'אוכל מאכל בשרי'.( آكل زفر)>kel zafarʾāניתן להשתמש גם במבנה 

 

רוזנבאום אינפ' ו' )ובהמשך הוא טוען שהייתה זו ברכה בפי יהודים בלבד(; אינפ' י"ד; אינפ' י"ג; אינפ' כ"ח. לפי    1011

והינדס   בדויאצל  . "פי יהודיםברכה זו נאמרת רק בבמצרים הייתה "  157, עמ'  2016ורוזנבאום   142  , עמ'א2002

ככינוי לשנה מבורכת, וראו הברכה  sana xaḍra דוגמאות כגון מובאות (4פירוש  ,أخضر :בערך) 254 , עמ'1986

sánt-ak xaḍra    בשורש:    214, עמ'  2000בפי יהודי ירושלים ובמגרב במוצאי חג הפסח גם: פיאמנטה(snw ממן ;)

היכן שמובא מכתבו של ז'אק חסון אל עבד אלכביר אלח'טיבי. חסון  ,33ט' אינ. ראו גם: 111, 110, עמ' 2014

" خضرا  مجعتك"  :  34אינט'  ;  أمتىن لك أسبوعاً طيباً )اليهود املصريون يقولون »مجعتك خضرا«(  מסיים את מכתבו במילים:

הברכה מוכרת  .اجلميلة املصريني اليهود بْبكة  أيب،  ابركنا " أخضر أسبوع  مجيعاً  لنا  يكون  أن "  أخضر، أسبوعك ليكون  أي

 (.י. רייךלדמשקאי מוסלמי, אך הלה טען שהיא מיושנת מעט, מימי סבו )

 להלן.   1020ראו הערה   1012

 לעיל.  981ראו הערה   1013

1014  zafarמש'   33, עמ'  2004  גלוסשניידר-, וכך בפי יהודייה מביירות, ראו: יששכר2×: אינפ' ו'; אינפ' י"ג; אינפ' ט"ו

במקרים כאלה ראו  t>d*: אינפ' ט"ו )על mədzaffer; אינפ' ו'; אינפ' י"ג, 3×: אינפ' ט"וlaban, 7והערה  7

, 273, עמ' 2000, ולא ברורה הפנייתו לבלאו 2)בשורש: זפר 463, עמ' I, 2009(. ראו גם: אבישור 3.1.5.1סעיף 

, zafarילה זו אמר דמשקאי מוסלמי שהוא היה משתמש במילה המתייחס רק למשמעות של סירחון וכו'(. על מ

, ולעניין זה ראו להלן בהערה זו מתוך עבד מה, לאו דווקא בשר, לא מזמן )י. רייך-שמישהו אכל דברהמציינת 

דמשק( ')יהודי    كانوا أيكلون اللحوم واأللبان ولكن ال خيلطوهنا:  50אינט'    (: ליתא;زفر)בשורש:   ברתלמי(;  2012אלרחים  

)וכך גם בהמשך  لنب-בו ْلم-נהגו לאכול מיני בשר וחלב, אך לא מערבבים ביניהם', שימו לב שהשימוש הוא ב

לא הייתה בשימוש נפוץ בפי  zafar)לדבריו המילה  אינפ' ו'; אינפ' ט"ו: ʾākel/ʾākle zafar, הכתבה(

בלהג הסורי משמעויות אחדות    َزَفرלמילה    'שומן'(. במשמעות, אך  zafraהמוסלמים, והם היו משתמשים במילה  

( מאכל מן החי, 2( ריח השומן על הידיים או על כלי האוכל,  1(:  َزَفر)בערך:    1100, עמ'  II,  2012ראו: עבד אלרחים  

, )כך!( בהקשרו הנוצרי ذفرבהמשך מזכיר עבד אלרחים את המושג  כילת בשר.( א3דוגמת בשר, ביצים וחלב, 

על ועוד  (.pungent, smell, stench[: ذفرבערך: ] 309, עמ' 1974)ווהר  דהיינו אכילת בשר, ביצים וכיוצא בזה

השוו גם: סטוואסר   (.Mardi Gras  ثالاثء الزفر, הצירוף  زفر)בערך:    379, עמ'  1974ראו: ווהר    َزَفرההקשר הנוצרי של  

 [(.3]ובפרט פירוש  greasy-ו grease)בערכים:  107, עמ' 1964ועאני 



228 

 

 žnərāl  1016'אפונה', lyaēzāb  1015'תפוח אדמה', aṭāṭṭbaליהודי דמשק מילים ערביות ייחודיות: 

, אשר נקראה גם   1018,'חמין' reīamṭ  1017'חושחש )מין פרי הדר שממנו היו מכינים ריבה('

mʿʿūde(<ةقودعم)ה .-maʿʿūde   נחשבה למאכל חובה בשבתות, ומסרן אחד אף אמר בבדיחות שנוצר

  1019ניתנה בעשרת הדיברות. edʿūaʿm-רושם כאילו הגשת ה

 

; 42§ 46, עמ' 1965גרוצפלד  ;265, עמ' 1961פרגוסון  , והשוו:אינפ' כ"ח; אינפ' כ"ג, מספר פעמים; אינפ' ה'  1015

(, המביאים כולם بطاطا)בערך:  145 , עמ'2010(; סלאמה ולנטין potato)בערך:  177, עמ' 1964ועאני  סטוואסר

(, וכך גם אחת המסרניות י. רייךללא מכפל ) baṭāṭaמוסלמי דמשקאי אכן הגה  .baṭāṭa, baṭāṭāye צורהאת ה

, ראו: batāteבפי יהודי חלּב:  .(baṭṭāṭaואחד המסרנים )אינפ' ו'. הלה הוסיף שהזקנים היו אומרים  (אינפ' ל')

 dotta-( ו5.2.1.1'מדורה' )ראו סעיף  ˀabbīle, כמו המילים baṭṭāṭaייתכן שהמילה  ד.5.2.5§ 84, עמ' 1991נבו 

( מראה על נטייה מסוימת בלי"ד להשתמש בצורות מוארכות של המילים אשר בלכ"ד 5.3'נדוניה' )ראו סעיף 

 נהגו ללא מכפל.

, ועוד אחר )אינפ' ו'( ציין (אינפ' א') zeīb. דובר אחר השתמש במילה ' ל"אאינפ' כ"ח; אינפ' ל'; אינפ; אינפ' כ"ג  1016

 934, עמ' bēzēlya(: بيزيليا)בשורש:  73ברתלמי, עמ' . bāzēlya, אך הוסיף שיש האומרים bāzə́llaאת המילה 

, המציין שתי 3§  122עמ'    2009על מילה זו בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין    .bazə́lla(:  bzl)תוספת לשורש  

הופיעה בפי שני אינפורמנטים, מתוכם יהודי אחד;   lyaēbaz. לדבריו הצורה  bazālya-ו  bazellaצורות נפוצות:  

. bazālya: 25 , עמ'1953קנטינו והלבאוי  ;bazella/bazālya)למטה( מובאות הצורות 'הנוצריות'  148שם, עמ' 

)בערך:  252, עמ' I, 2012)כשם קיבוצי(; עבד אלרחים  bazālya(: pea)בערך:  170, עמ' 1964ועאני סטוואסר 

 . ِبزِلّة, بِسّلة, بِسّلى( מביא גם כתיבים אחרים: ابِزىّل 

, ואינו (nārang)מפרסית:    nžərž~nārə́nān(:  نءنرج)בשורש    811עמ'  . ברתלמי,  2×אינפ' י'; אינפ' כ"ב; אינפ' ט"ו  1017

, עמ' III, 2012)בערכו( ועבד אלרחים  936, עמ' 1974. ווהר narenž: 15, עמ' 1937נח'לה . lārənžמזכיר את 

)פס' לפני   50ראו: אינט'  , انرنجבכתיבתה של אישה מוסלמית המתארת את חייה בשכונת היהודים:    .انرِْنج:  2422

על הכנת ריבה מחושחש  (.لرنج)בשורש:  785, עמ' 1986, ראו: בדוי והינדס laring~naringבמצרים:  אחרונה(.

כרכיב יהודי־ספרדי בלשונם של יהודי סוריה ראו:  נאראנג'אעל  .2007)ומפירות אחרים( ראו: מכללתי ושמר 

 .85והערה  93, עמ' 2018בוניס 

. בפי יהודי חלּב נקרא 46, עמ' 2005ראו גם: שמר ל'; אינפ' ל"א.  אינפ'; אינפ' כ"ז; אינפ' כ"ג, מספר פעמים  1018

. המושג אינו קיים במילונו של עבד אלרחים, אך משמעות הפועל §י"ג 129עמ' , 1991נבו , ראו: bēyetמאכל זה 

ורש: )בש 486)בערכו(; ברתלמי, עמ'  1543, עמ' II, 2012היא 'לקבור דבר מה באדמה', ראו: עבד אלרחים  َطَمر

סופית(:  'אמאלה'בהברה הראשונה, וללא  a*-)בנשילת ה ṭmīra)א()ד(: 3ד3.35§ 170, עמ' 1972( ולוין طمر

אלא   ṭamīre. ונראה להבין שאין  ליתא  –הן הצורה הן המשמעות    –  (طمر)בשורש:    334, עמ'  1960; דניזו  'מטמון'

ערוב של המילה הספרדית   'הטמונה באדמה' )ראו:   ad-dafīnahספרדית  -שמוצאה מן המילה הערבית  adafinaש 

בפי יהודי מצרים: רוזנבאום  difīna, והשוו למושג 7הערה  360, עמ' 1931; גויטיין adafinaמילון ספרדי, בערך 

 (.163, 162, עמ' 2016

 2313עמ'  ,III ,2012 בד אלרחיםעמסביר שהכוונה לצלי תפוחי אדמה עם בשר.  44, עמ' 2005שמר אינפ' כ"א.   1019

  ويسمى   ابللحم.  مطبوخاً   ئبالرا   اللنب  يّتخذ من  طعام(, ושם ההסבר:  2102)שם, עמ'    لنب اّمهערך  מפנה ל(  ةدِ وْ قُ عْ مَ )בערך:  

מרכיבי ברור שאצל היהודים היו  وكذلك يسمونه "الشاكرية" نسبة إىل أحد الوالة الذي كان ولوعًا هبا. "معقودة". أيضاً 
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 הרכיב הערבי בתחום הפולחן הממוסד  5.2.1.3

הפולחן אצל יהודי דמשק נהג בכל תחומי החיים. הפולחן הממוסד התרכז בבית הכנסת, שנקרא 

  طاقية>)alā)ṣ(t iyyeˀāṭבבית הכנסת חבשו הגברים  1020(.kanāyes, ר' كنيس )>knīsבמילה הערבית 

 , מטעמי ביטחון.מבית הכנסתאשר אותו הסירו עם יציאתם  1021ראש )לתפילה(',( 'כיסוי [ صالة]

מן ההיכל אל התיבה, ושם היה   1022'ספר התורה' (السفر)>rəfəs-səמובל בתוך בית הכנסת היה 

ההזמנה להגביה הייתה   nālyəž.1023מתכבד אחד המתפללים להגביהו בפעולה שנקראת 

ה"יד"  1025'עלה )לתיבה( והגבה'. lāʿ žliṭאך גם בנוסח פשוט יותר:  lyānəž HBxābōd,1024בנוסח:

 

והערה  3.1.5.1על הגיית שמו של מאכל זה ראו לעיל, סעיף  המילה אינה מופיעה אצל ברתלמי. המאכל אחרים.

  לעיל.  127

בבגדאד ובצפון אפריקה )הנשקה  laṣמעניין לציין שבלשונות יהודים רבות נקרא בית הכנסת בשם שאינו עברי:   1020

(, 177טור ימין למעלה; בר־אשר תש"ע, עמ'  100, עמ' 2013[; ממן 1]בערך: בית כנסת, הערה  193, עמ' 2007

knīse  (, 4.3§ 260, עמ' 2005בפי יהודי צפון הארץ )וגם בפי הדרוזים בפקיעין, לויןsnoga :מספרדית<(

sunagogaבפרק 'פרקים במחקר לשונות היהודים'(, לותבזה 252, עמ' 2010 ( אצל יהודים מווהראן )בר־אשר ,

  sinagoga ביידיש, שול/סינַאגָאגע, טור ימין באמצע(, דָאס 100, עמ' 2013)בגיאורגית: תפילה( בגיאורגיה )ממן 

, temple(, בארה"ב רבים היום משתמשים במילה האנגלית 634, עמ' 2012בספרדית־יהודית מודרנית )הלד 

 .(συναγωγή)>מיוונית: sinaɣóyית הוריי, רומניוטים מיוון, אמרו ובב

)אינפ' ב'(. למעשה ההגייה הייתה  seūaddˀמסרן אחד אמר לי שבחלּב נקראה הכיפה  .אינפ' כ"ח; אינפ' י'  1021

ˀandūse ט. אינט' 14.1.1.3.1§ 141, עמ' 1991, כפי שאמר לי ידידי מר ג' קצב, יליד חלּב, וכפי שמופיע אצל נבו

 .قبعاتר'  قبعة :50

; אינפ' י'; אינפ' ל"א; אינפ' א'; 4:56, דקה 49; אינט' 2×אינפ' א'; אינפ' כ"ג; אינפ' ד'; אינפ' י"ד; אינפ' י"ג  1022

שקיים  ערבימראה רכיב  rəfəsאינפ' י"ט. מילה זו מראה יפה את שתי דרכי ההזנה של הלקסיקון של לי"ד: 

שקיים בלי"ד. השוו בעניין מערך התנועות ככלי לזיהוי   עברי( מראה רכיב 5.1.3)לעיל, סעיף    sēferבלי"ד, ואילו  

 . 216-214, עמ' 2014הרכיב העברי בערבית היהודית: ממן 

 2ד5.1.3.1.1§ 46, עמ' 9119. מונח זהה אצל יהודי חלּב, ראו: נבו אינפ' ו'; אינפ' ח'; אינפ' י"ט; אינפ' א'  1023

במשמעות 'הגבהת ספר התורה',  gilyānיהודי מצרים השתמשו במילה  )ומתרגמו: 'גילוי )של ספר תורה('(. גם

)תוך ציון מקורו הערבי של המושג(. והשוו למושג  159, עמ' 2016, רוזנבאום 134א, עמ' 2002ראו: רוזנבאום 

אצל יהודי כורדיסטן משמעות המילה ג'יליאן היא (. 2עלה )פירוש טור שמאל למ 146, עמ' 2013'גלילה': ממן 

כשהוא  -הכנסת נישא הספר כשהוא פתוח, ובאחרים -נשיאת ספר התורה מההיכל עד התיבה )בחלק מבתי'

אינה  lyānəž. המילה 198, עמ' 2019, ראו: טובי līlžətה. בפי יהודי תוניסיה: 5§ד, 5§, 35אינט'  , ראו:'(סגור

מוכרת לדמשקאי מוסלמי, כנראה משום שזהו מושג דתי יהודי )י. רייך(. בין המילים שנשאלו מן הארמית 

, 1918')חג( ההשתנות' )מילולית: ההתגלות(, ראו: פגאלי    žəlyān(-ʿīd əž)הסורית ללהג הערבי של לבנון קיימת  

 .1רה ובכלל זה הע 71עמ' 

 .5.1.3ראו לעיל, סעיף  dōbāx. על המילה 2×אינפ' א'  1024

 .אינפ' י"ג  1025
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בתורה הוחזר  לאחר סיום הקריאה 1026.(داللة>)dallāleהמצביעה על מקום הקריאה בספר נקראה 

וההזמנה להשיב את ספר   1027,(. מילולית: החזרהرّدة)>raddeספר התורה להיכל בטקס שנקרא 

, ר' مصحف)>afṣḥmaהתפילה נקרא    ספר 1028'.!'קום והשב  ddəūm rˀהתורה למקומו הייתה בנוסח  

efḥāṣma,)1029  והקריאה הליטורגית נקראהrāyeˀ<(ר' قراءة ,āt-irāyˀ  גםāt-ʾārˀ.)1030  "עלה לתורה"

ולציין את הוצאת ספר התורה השתמשו  1031)מילולית: עלה על הספר(,  rəfəs-s-a ʿʿleəṭהובע בביטוי  

HBtōrā_sēfer ʿeālṭ, nHBāḥnəūl mˀn ,(. לדוגמה: II, במשקל ʿallaṭ, ולא III)במשקל  ʿlaāṭבפועל 

HBaliyyōtʿtt ətl ( 'אינפ' י''אנו מתפללים מנחה, מוציאים ספר תורה, שלוש עליות.)1032   

 

. יהודי חלּב: 72יהודייה ילידת ג'ביל שבתימן השתמשה במושג מחווד, ראו: אינט'  .אינפ' א'; אינפ' ל"א  1026

ḥawwāye אבישור( 2009. יהודי בבל: מחוי ,II 'בפי יהודי 374-373, עמ .) :תוניסṭeḅḅāʿa :ובפי יהודי לוב ,

məššaya בערך: מחווה(. 347, עמ' 2013גם: ממן . ראו 198, עמ' 2019, ראו: טובי( 

 1990בשנת  אפרנג'-אל. תמונה שבה רואים את נשיאת ספר התורה בבית הכנסת אינפ' י"ט; אינפ' ג'; אינפ' י"ג  1027

 .30תמונה  274 א, עמ'2009ראו: הראל 

  אינפ' א'.  1028

1029  afṣḥmaאינפ' י"ז; אינפ' י'; אינפ' ח'; אינפ' ט', 2×: אינפ' כ"ה ;efḥāṣma'אצל 3×; אינפ' כ"ה2×: אינפ' א .

, אך גם 'ספר (ṣḥf)בשורש:  218, עמ' 2000( 'ספר', ראו: פיאמנטה maṣāḥef)ר'  maṣḥafיהודי ירושלים: 

 'הקוראן'. l-məṣḥaf(: صحف)בשורש:  428. ברתלמי, עמ' 15תפילה': שם, עמ' 

1030  yeārˀ :'אינפ' כ"ה; אינפ' ו ;tā-yārˀ :אינפ' ט"ז ;tā-ʾārˀ :'על אינפ' י .yeārˀ  'במשמעות 'קריאה ליטורגית

 :qarrâwiyyât  (:قري  )השורש  417  , עמ'1960  דניזו. השוו: 3.1.1'קריאה )רגילה(' ראו לעיל, סעיף   qirāʾaלעומת  

récitations (religieuses) .,שם rešqəryân על משמעות  יה בימי חג'.י'ספר שממנו קוראים בכנסˀerāya 

 269, עמ' 2000; בפי יהודי ירושלים ראו: פיאמנטה 139א, עמ' 2002'אזכרה' בפי יהודי מצרים ראו: רוזנבאום 

 (.ْقراِية)בערך:  1848, עמ' III, 2012(. למשמעות באסלאם השוו: עבד אלרחים qrʾ>ˀry)בשורש: 

(, רוזנבאום ʿlṭ)בשורש:  222, עמ' .322§ 83-84, עמ' 2000וכך גם אצל יהודי ירושלים ומצרים, ראו: פיאמנטה   1031

)ובכלל זה הערה   3.6.7.1§  69, עמ'  2007. על שימוש כזה גם בכתיבתם של יהודים מחלּב ראו: מצא  159, עמ'  2016

 (. ṭəḷḷəʿ l-s-sifərא:  535.1)פריט:    121, עמ'  2007פור  -, ראו: בוזגלוl(. בצפון אפריקה השתמשו במילת היחס  296

lyān huwwe əž-žə'העלה' יש אצל אינפ' א':  ʿallaṭ'הוציא' לבין  ʿlaāṭנפ' א'. הבחנה מעניינת בין אינפ' ח'; אי  1032

HBtēbā-t-aʿ ū́ʿallṭə-b HBhēxāl-lən əm HBtōrā_ferēu sʿālṭi-b  ההגבהה היא שמוציאים ספר תורה מן ההיכל'

, 1915; ברגשטרסר :أخرج. وبعضهم يقول "طيلع" طاَلعَي: 1492, עמ' II, 2012ומעלים אותו על התיבה'. עבד אלרחים 

 ṭālaʿלעומת המשתמשים בצורה  ṭallaʿעל המאפיינים של המשתמשים בצורה  .XXXVI ומפה 90§ 48-47עמ' 

שהגיעה לדמשק ככל הנראה עקב  ,היא צורה "נוצרית" ṭallaʿ. לדבריו, הצורה 46§ 146, עמ' 2009ראו: לנטין 

 ṭālaʿ (sortir quelque chose qui était mieux-מייחס להמשמעות שהוא  מגעיהם של הנוצרים עם לבנון.

caché ou rangé)    לשימוש שבו הוא שמור בדרך כלל.  יכולה להתאים לעניין הוצאת ספר תורה מקודש מן הארון

 195, עמ' 1991'הוציא', ראו: נבו  ṭālaʿ -בפי יהודי חלּב 'הוציא' שלא בהקשר לספר התורה: אינפ' ט'.  ṭālaʿ-ב

   .1ב16.1.1.3§
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 במעגל החייםהרכיב הערבי  5.2.2

בלי"ד היו מושגים ערביים. חלקם, כאמור לעיל, היו מוכרים גם מושגים רבים ממעגל החיים 

ש בפי היהודים לציון שימ 1033ונגזרותיו )طهور)>hūrṭלאוכלוסייה שאינה יהודית. כך, למשל, המונח 

נהוג היה שהסבתא   ברית המילה לתינוק, והוא המונח שהיה גם בפי המוסלמים לציון המילה אצלם.

בהולדת בת היה  1034'מגישה'.  (مقّدمة)>mˀaddmeמגישה את התינוק לידי הסנדק, ומשום כך נקראה  

ברכה מקובלת  1035רק הנשים.  , ככל הנראה,שבו היו משתתפות  (قبول )>būlˀנהוג לקיים טקס שנקרא  

 להולדת בן )אך גם לאירועים אחרים כמו רכישת דירה או מכונית( הייתה

ˀdūm-o/a xēr (ʿalē-kon) מבשר( טוב )לכם(', ונראה שברכה זו הייתה ייחודית  בואּה/'בואֹו(

'ברכות על מה )הילד( שהגיע  kon-žāk ma ūmabrברכה נוספת להולדת בן הייתה  1036ליהודים.

 

1033  rūhṭ    :'אך גם    1.9§  4, עמ'  1991, וכך גם אצל יהודי חלּב, ראו: נבו  אינפ' ב'; אינפ' ד'; אינפ' י"ג'מילה(ālləm ,)!(

אינפ' י"ג; אינפ' 'מל':    ahharṭ(.  אינפ' י')>המילה( )ālīm-ləג(. דובר אחד השתמש במילה  14.1.1.5§  142שם, עמ'  

כדאי  .الطهور: 16' , עמ1943דו"ח . 'מוהל': אינפ' י"ג ahherṭm'נימול': אינפ' י"ג; אינפ' כ"ד;  ahharṭṭəב'; 

'מילה', בתור  اخلتان  מופיעה בפרסומת המילה 12( עמ' 03/01/46) 359/360גיליון  اإلسرائيليالعامل לציין שבעיתון 

גם בהזמנה אישית לטקס ברית המילה של דוד בן אליה ענתבי . طهورהמילה המדוברת מקבילה ספרותית של 

)אולי משום  حفلة ختان (, השתמשו בביטוי 26)תמונה  273א, עמ' 2009, המופיעה אצל הראל 1987מחלּב בשנת 

ניון' ו'בפטם' בעיתון יהודי בקונסטנטין ויהודים?(, והשוו למושגים הצרפתיים 'קומ-שלמסיבה הוזמנו גם לא

גם: עבד אלרחים  . ראו614, עמ' 2017בקר -: תירושהמקבילים להם במקום המושגים העבריים )אלג'יריה(

2012  ,II,    'אומר אחד   42:16, דקה  36(. באינט'  خنت, אשר לפירושם השתמש בשורש  َطُهْور,  َطّهر)בערכים:    1551עמ

כי היהודים מומחים  שהוא רוצה לקחת את בן אחיו למילה אצל חכם עזוז היהודי, ,הגיבורים המוסלמים

  .يطّهر, אך הפועל שבו הוא משתמש הוא ختان במלאכת המילה. לפעולת המילה הוא קורא 

 .2×אינפ' א'  1034

' ד'. מושג זה שימש גם לציין אירועים אחרים כגון בר־מצווה, ביקור של אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו; אינפ' י"ג; אינפ  1035

גם משמעות של ביקור משפחת   ˀbūl-. למשפחת החתן אצל משפחת הכלה וכדומה: אינפ' ט"ז; אינפ' ו'; אינפ' י"ג

. אצל קבלת פנים –ל בּו: ק  378, עמ' III, 2009אבישור . אינפ' ו'החתן המיועד בבית משפחת הכלה המיועדת: 

, 'שגשוג, מזל, יבול השנה' ʾəqbāl'קבלת פרס',  qabūl מופיע בצורות הבאות: qblהשורש  636 , עמ'ברתלמי

של  ʾiqbālכנגד  1של משקל  'מצדר'אלא צורת  ˀbūlדידן )וייתכן שאין  ˀbūlוברור הקשר הסמנטי למושג 

המושג   ליתא.  –  2012ואצל אליחי    2012, אצל עבד אלרחים  1960  דניזו  אצל  (.4של משקל    'מצדר'ברתלמי, שהוא  

 משמשת באופן כללי כאשר מקדמים מישהו בברכה ˀbūlמוכר לדמשקאי מוסלמי, כנראה משום שהמילה 

ציין שלאחר הולדת בת נהגו   הדמשקאי המוסלמי  'קבלת פנים'(.  ˀbūl  -  1ב14.2.1.3.1§  147, עמ'  1991)והשוו: נבו  

 (.י. רייך) mūledקיים מעין מסיבה שנקראה ל)המוסלמים( 

על  (. <dmˀqdm)בשורש:  232, עמ' 2000, וכך גם בפי יהודי ירושלים, ראו: פיאמנטה 3×אינפ' י"ג; אינפ' ו'  1036

. על הנוסחה o xēr-dūmˀולא   mbārakəmanzelרכישת בית נוהגים המוסלמים לברך את בעל הבית בנוסח 

 قدومو خري . הביטוי 272, עמ' 1961; פרגוסון (mbārak בערך:) 105, עמ' 2010ולנטין "המוסלמית" ראו: סלאמה 
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 השאיפה להולדת בן זכר דווקא באה לידי ביטוי בברכות: להולדת בת היו מברכים  1037אליכם'.

abiṣa -ššəala wʿ ,'ם אכן היה היילוד בן זכר, הייתה אמו זוכה וא 1038'בעקבותיה )יוולד( בן זכר

בהגיע הילד לגיל מצוות  1039., והדבר נחשב למעלה שאין גבוהה ממנה(أم صب )>abiṣmm əʾלהיקרא  

היו עורכים לו חגיגה. הפועל ששימש לציון הנחת התפילין )ומכאן גם לציון החגיגה שהתלוותה 

תונה היו מורכבים מאוד, ולכל שלב היה מנהגי הח 1040. מילולית: לבש(.لبس)>besəlלאירוע( היה 

 פחות נפגשותמושג משלו. כשהיו בחור ובחורה מחליטים על רצונם להתארס זה לזה, היו המש

מו"מ עסקי, במטרה להגיע (, דהיינו بزرة)>bazraלמעין משא ומתן בעל אופי כלכלי שזכה לשם 

מעין התחייבות והיה  1042(, مسك قول)>ōlˀk əsəmנקרא  האירוסין   הסיכום בדבר 1041למחיר מוסכם.

לנישואים הקרבים. ביקור הגומלין של בני משפחת הארוסה בבית משפחת בנוגע פה והסכמה בעל־

מכן היו ההורים מארגנים לבנם המאורס מסיבה, שאליה  לאחר 1043(.حضور)>rūḥḍהארוס נקרא 

שבוע לפני החתונה הייתה הכלה  1044. (عزْية شباب)>azīmet šabābʿהוזמנו חבריו. מסיבה זו כונתה 

 

انشاهلل 'מי ייתן ובואו )יבשר( טוב'. למשל:  يكون , אך לרוב לפניו מופיע הפועל )במרשתת( נמצא מעט באינטרנט
מוכר  ˀdūm-o xērהביטוי (. 37 )אינט' טוב לעולם' (יבשר)'מי ייתן ובואו של אובמה  يكون اوابما قدومو خري عالعامل

 לדמשקאי מוסלמי, אך לדבריו, אין משתמשים בו בדרך כלל בקשר למכונית או לבית )י. רייך(. 

(. שני הנוסחים mbārak בערך:) 105, עמ' 2010ין : סלאמה ולנטkon-žāəʾrak ma āmb-אינפ' י"ד. השוו ל  1037

הברכה מוכרת לדמשקאי מוסלמי, , וכנראה אין בהם ייחוד עדתי. )במרשתת( מופיעים באינטרנט مبارك/مْبوك

 )י. רייך(. mbārak ma žā-konאשר ציין גם את הנוסח 

שבפי  dəha uliyy-ṣāla rʿa ībžīlla tšānəאינפ' י"ג. הביטוי מוכר גם לדמשקאי מוסלמי )י. רייך(. השוו לפתגם   1038

 . 144, 74, עמ' 2016נשות תוניסיה, ראו: טובי 

 אינפ' י"ג.  1039

'ׂשם, הניח' )אינפ' א'(. שימוש דומה   (حطّ )> ṭṭaḥ; אינפ' ב'. דובר אחד השתמש גם בפועל  2×אינפ' כ"א; אינפ' י"ב  1040

 237, עמ' 2000; פיאמנטה 135, עמ' א2002רוזנבאום ראו: וירושלים בהקשר זה אצל יהודי מצרים  لبسבפועל 

ראו   .23, עמ'  2009קליינברגר  -, מילולית: 'עשה תפילין', ראו: גבעsāwa tfillīn(. בפי יהודי טבריה:  lbs)בשורש:  

 .5.1.5גם לעיל, סעיף 

כמושג  bazra. להגדרת 244ב, עמ' 2009אינפ' כ"ג. על האופי העסקי של המשא ומתן לפני הנישואין ראו: בנית   1041

)בערך:   121, עמ'  2010(; סלאמה ולנטין  بزر)בשורש:    42רתלמי, עמ'  דווקא, ראו: בכלכלי, מבלי לקשרו לשידוכין  

bazra  'בערך:    93(. אך ראו גם: שם, עמ(barze' :)דמשקאי ערב לפני החתונה, שבו מופיעה הכלה במיטב בגדיה .'

 מוסלמי לא הכיר את המושג )י. רייך(.

'ערכנו  abnaṭxaאף מאשר שהיה זה מושג יהודי, ואילו המוסלמים היו אומרים אינפ' ו' . אינפ' י"ג; אינפ' ו'  1042

 אירוסין'. הביטוי אינו מוכר לדמשקאי מוסלמי )י. רייך(.

 אינפ' י"ג. ; אינפ' כ"ג  1043

 (.عزْية)בערך:  1609, עמ' II, 2012אינפ' י"ג. ראו גם: עבד אלרחים   1044
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 'בית המרחץ' בטקס שנקרא (محّام)>māammḥ-המיועדת, מלווה בנשים, הולכת ל

māammḥr ədəṣ<( محّامصدر,)  כלומר 'לפני בית המרחץ', משום שבו היו קובעים מתי תבוא הכלה

ואליו הייתה הכלה המיועדת  1046( مطبل)>belṭəmאו  belṭmaהמקווה נקרא  1045המיועדת לטבילה.

ובעלי   ʾ(),1047(rāsʿa, ר' عرس)>s)ə(rəʿמגיעה עם כל בנות משפחתה המורחבת. לחתונה קראו 

 'קובה ממולאת בבשר', aāšb-lət ā-bēkbהשמחה היו מחויבים להגיש בה מאכלים מסוימים: 

aˀībṭta-bə žžər  ,'אורז מכוסה בצנובר, אגוזים ופיסטוק חלּבי'zōl-lə ḍamḥ  קובות קטנות'

לאחר החתונה עברה הכלה לבית בעלה החדש. הנדוניה של הכלה, שנקראה  1048וחמוצות עם אורז'.

 הייתה מוצגת לראווה בגאווה גדולה. הצגת הנדוניה נקראה(, جهاز)>zāhžוגם   dotta1049גם 

žhāzəamd ṣ<(صمد جهاز).כעבור תקופת־מה באה הכלה לבקר בבית הוריה או בבית אחד   1050

  1051(.عْبة)>braáʿמאחיה. ביקור זה היה נערך ברוב טקס, ושמו היה 

 

היה מתקיים ביום ראשון, שבוע לפני החתונה. בעבר נהגו לערוך חתונות   ; אינפ' כ"ג. הטקס3×אינפ' י"ג; אינפ' ו'  1045

בימי שישי, אך מחשש לחילול שבת החליט רב הקהילה הנערץ, חכם נסים אנדבו, שהחתונות ייערכו בימי ראשון. 

 , והשוו למושגים21, עמ' 2007; אביב 244ב, עמ' -על מושג זה, עם פירוש שונה במעט, ראו בנית תשס"ט

šəbbat əttəṣdīr ו-mṣəddra  דמשקאי מוסלמי אינו מכיר את המושג  .201, עמ' 2016בפי יהודי תוניסיה: טובי

 הזה, ואף לא את הטקס )י. רייך(. 

עמ'  ,2007 פור-בוזגלו; אינפ' ו'. בלשונות היהודים ראו: 2×אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו; אינפ' א'; אינפ' כ"ג; אינפ' ל'  1046

)בערך:  352, עמ' 2013 א; ממן2א14.1.1.2.2§ 135, עמ' 1991ראו: נבו , máṭbal(, בחלּב: טבילה :276פריט ) 74

 (. ṭbl)בשורש:  221, 83, עמ' 2000(, ראו: פיאמנטה bēt ṭəbīlā)וגם:  maṭbalַמטבל(; בירושלים: 

1047  )sər(əʿ ,'אינפ' ו'; אינפ' כ"ג; אינפ' א :rāsʿa)ʾ(י'. מכאן הברכה הנפוצה : אינפ' ב'; אינפ 'rsānəʿwon -tšūfū 

(, אשר היו אינפורמנטים שטענו שהיא ברכה ייחודית )אינפ' ו'; אינפ' י"ג; אינפ' כ"ג  'מי ייתן ותראו אותם חתנים'

  .)במרשתת( ומקבילותיה מופיעה אך מעט באינטרנט تشوفهم عرسان ליהודים. הברכה 

 .48, עמ' 2006ראו: כהן  למתכונים של מאכלים אלה,אינפ' כ"ג.   1048

 .5.3ראו להלן, סעיף   1049

, עמ' II,  2012; אינפ' י"ג; אינפ' כ"ג. הביטוי מוכר לדמשקאי מוסלמי )י. רייך(. ראו גם: עבד אלרחים  2×אינפ' ו'  1050

, 'להציג )בכנסייה ṣamaḍ(: صمض בשורש: ) 445; ברתלמי, עמ' (َصْمد: בערך) 1451' עמ, ( َصَمد)בערך:  1450

  .('מאכלים המציגים את הולדת ישו או את גופתו של איש כנסייה

שניתן אצל  "השם ṣarūʿabret ʿ (:abraʿ)בערך  508עמ' ; אינפ' י"ג; אינפ' ט"ז; אינפ' ט"ו; ברתלמי 2×אינפ' ו'  1051

, עמ' 1960הנוצרים לביקור הראשון שעורך הזוג הצעיר, לאחר נישואיו, אצל בני המשפחה או החברים"; דניזו 

במשמעות 'הכניס את הבת/הנערה לבית', ואולם נראה  rād-d-bint fi ha-ləabbar ʿ( מופיע عْب)השורש  340

 (: َعْْبَة)בערך:  330, עמ' 1978וסגל  שכוונתו לעניין טקסי כלשהו ולא להכנסה בעלמא; אלמעצראני

. 2012חסון  ראו:    תיאור המנהגל  ."ביקורו הראשון של הזוג הצעיר  לרגלסעודה המאורגנת בידי אחד הקרובים  "

ימים מן  40  י אופי דומה, כגון מסיבה ליולדת כעבורכאמור אצלו, שימש מושג זה גם עבור אירועים אחרים בעל

رّدة הלידה )אינפ' י"ג(. בפי המוסלמים נקרא הביקור הראשון של הכלה בבית משפחתה, יחד עם בעלה הטרי, 

http://www.misham.org/uploads/Magazines/magazine15.pdf
http://www.misham.org/uploads/Magazines/magazine15.pdf
http://www.misham.org/uploads/Magazines/magazine15.pdf
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היו גם אירועים מעציבים, כגון פטירת בן משפחה. גם בין מושגי האבל היו כמה מושגים  –להבדיל 

,برّية)>iyyeṛṛbaערביים: לבית הקברות היו היהודים קוראים  ואילו הקבר עצמו נקרא   1052(

rbeət<(تربة .)ביום ששי שלאחר הפטירה היו מחלקים בני משפחת המנוח בשכונה כיכרות לחם  1053

 םהאוכלי(, כדי שخبز ترحيم)>īmḥz tarəbəxעגולים לעילוי נשמת קרובם המת. כיכרות אלה נקראו 

 או (األسبوع)>ʿsbūəʾ-ləשבוע האבל נקרא   1054, כלומר יתפללו לזכר הנפטר.amuḥḥtraəyממנו 

 

במשמעו זה  ʿabra. המושג (َردِّة)בערך:  1019, עמ' II, 2012)מילולית: החזרת הרגל(, ראו: עבד אלרחים  اإلجر

 . )י. רייך( בארמית הוא 'סף הבית, סף הדלת' ʿabraאינו מוכר לדמשקאי מוסלמי. פירוש המילה 

)ואילו  1.29§ 11, עמ' 1991, ראו: נבו neāabbž –. אצל יהודי חלּב ; אינפ' י"ב2×אינפ' א'; אינפ' ד'; אינפ' ט"ז  1052

barrīye    'דּבר', שם, עמ , עמ' 1960דניזו  : מקום נטוש שמעטים בו התושבים;  37מ'  ברתלמי, ע  (;2ג5.2.3.5§  73'מ 

, עמ' 1953, וכך גם אצל קנטינו והלבאוי בלנק בהתבסס על) campagne, désert :(barriyye) (بر)בשורש:  22

)ובמקומו , תוך ציון שהמושג אינו בשימוש יותר  cimetière(:  bariyye)בערך:    90, עמ'  2010; סלאמה ולנטין  (85

(: "בית 3פירוש , بَ رِّيِّة)בערך:  76, עמ' 1978; אלמעצראני וסגל (žabbāne- ו maqbara, tərbe-משתמשים ב

 493, עמ' I, 2012; עבד אלרחים maˀbara~tərbe(: cemetery)בערך:  37, עמ' 1964סטוואסר ועאני קברות"; 

, והוסיף שגם barriyyeבתור 'קבר' ואת המושג    tərbeושג דמשקאי מוסלמי הכיר את המ  .مقْبة، قْب(:  تِْرِبة)בערך:  

במשמעות 'בית קברות' אינו מופיע אצל  barriyyeמשמשת באותה המשמעות )י. רייך(. המושג  bəstānהמילה 

'בית קברות' מופיע   במשמעות بريةמצאתי את הדברים הבאים:  )במרשתת(  בחיפוש באינטרנט    , אך2012אליחי  

درج (; 39אינט' ) املقْبة: الْبية  (;38אינט' )( املقْبة )لو استشهدت أمي حتنام يف الْبية : למשל: בשיוך ללהג הפלסטיני
 برية ;(41)אינט'  (املقْبه)ومهى مروحني على ابواب الْبيه  (;40אינט' ) اهايل ايفا على اطالق كلمة الْبية على منطقة املقابر

 (;42אינט'  )  املقْبة او املكان اخلايل من السكان   =  الْبيةשיוך ללהגים אחרים בסוריה:  'בית קברות' מופיע ב  במשמעות

סרטון (.  140פתגם    ,44אינט'  )  إذا ِعْشْت ألف ومّية آخرَتك ع الْبيّة )املقْبة(  (;43אינט'  )  على طريق الْبية )املقْبة( قرب اجلسر

 .53וצילום קברו של מוהרח"ו: אינט' היהודי בדמשק, שצולם בבית הקברות 

בירושלים משמעות המילה היא 'בית קברות', ראו:  'קבר'. rbeət(: ترب)בשורש:  82ברתלמי, עמ' אינפ' י"ב.   1053

, ינפ' י"טא)>קבורה( )qəbūrā(. חלקת קבר שאדם רוכש בחייו נקראת trb)בשורש:  197, עמ' 2000פיאמנטה 

 מספר פעמים(.

עבד אלרחים   (;, על פי הלבאויرحم  :)בשורש  194  , עמ'1960  דניזואינפ' ט"ז; אינפ' כ"ה. על משמעות הפועל ראו:    1054

2012 ,I 'בשורש 209, עמ' 2000; פיאמנטה (تْ َرحَّمבערך: ) 490, עמ( :rḥm.)  :על מנהג חלוקת הלחם בדמשק ראו

שחולק בבת־ים לע"נ אסיר ציון מר שלמה סויד ז"ל, כהמשך למסורת   mīḥz tarəbəx-. דוגמה ל22, עמ'  2013קלש  

 שהייתה נהוגה בדמשק:
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mʿaəž-žə<(اجلمعة),ל שציין את היות המשפחה באבל הוא הביטוי ההיברידיוהפועַ   1055 

blūtəʾsek əm<( מילולית: ...مسك ,.)1056תפס, אחז  

 רכיב ערבי שנתייחד עקב הנסיבות  5.2.3

בחלק זה מובאים מספר מושגים ערביים שאינם מיוחדים דווקא ליהודים, אך הנסיבות היסטוריות 

נתנו להם בלי"ד משמעות אחת וברורה. המילה הרגילה לשכונה כלשהי בדמשק )ובערים אחרות בכלל( 

lə-(. כאשר יהודי אומר حارة اليهود)> yahūd-āret lḥ, ומשום כך כונתה שכונת היהודים בשם raāḥהיא 

āraḥ  הוא מכוון לביטוי השלםyahūd-āret lḥ.1057   בשכונה הוצבה גם פלגה של כוחות הביטחון

משמעית היא לאותה הפלגה  -כוונתו החד 1058( املفرزة)>mafraze-ləהסוריים, וכאשר יהודי מדמשק אומר 

lə-ין בדרגת 'עמיד', ולכן כאשר אומרים היהודים שהייתה בשכונה. בראש הפלגה עמד קצ

amīdʿ<(العميد)כוונתם היא דווקא לאותו בעל תפקיד. כך גם לגבי המילה   1059rāqar –   בערבית בכלל

'כאשר התפרסם הצו' כוונתו  1060( طلع القرار امل)>  rāqar-l ʿleəṭlammaפירושה 'צו', אך כאשר אומר יהודי 

 משמעית היא לצו בדבר ההרשאה ליהודי סוריה לצאת מסוריה לארה"ב. -החד

 רכיב ערבי ייחודי בתחום החברתי  5.2.4

גם בתחום החברתי שימשו בפי יהודי דמשק מושגים ערביים שהיו ייחודיים להם. אדם עשיר כונה 

zangīn  'רnīgāzan :טורקית<(ginzen.)1061   שני ביטויים שימשו בלי"ד לתיאור גבר ואישה שאינם

(, ואילו  شيخ مشرقة)>rˀaəšášēx mלבושים בצורה נאותה, או שאינם צלולים במחשבתם. גבר כזה כונה 

, מבוסס, כנראה, על  rˀaəšášēx mהכינוי הראשון, (. شيخة مرمي)> šēxa maryamאישה כזו זכתה לכינוי 

'מרפסת הבית', ושיעורו  rˀaəšám'אדון, זקן נכבד' עם המילה  šēxהאוקסימורון הכורך את המילה 

היה כינוי בפי היהודים לאדם ( wamúb. מילולית: תנשמת, ר' بوم>)būm 1062האירוני: 'אדון המרפסת'.

 

1055  ʿūsbəʾ ;אינפ' ט"ז :mʿaəž.'אינפ' ד : 

 . 983אינפ' ד'. ראו גם לעיל, הערה   1056

 אינפ' י'; אינפ' כ"א.  1057

 ; אינפ' ו'; אינפ' כ"ב; אינפ' ד'; אינפ' ט'.2×; אינפ' ה'2×אינפ' כ"א  1058

; אינפ' כ"ח; אינפ' ב'; אינפ' י"ג. האינפורמנטים מסרו את שמו של אחד הקצינים המפורסמים 2×אינפ' כ"א  1059

, וראו עליו: (45אינט'  )  رئيس فرع اليهود سابقا يف شعبة االمن العسكري  2015-, אשר זוהה בעיסא אלאסעד  -במשרה זו  

 .90, 88, עמ' 2003כהן 

 אינפ' כ"א; אינפ' כ"ב.  1060

1061  nīzang ;אינפ' כ"ג :nīgāzan אינפ' י"ב. מכאן נגזר גם הפועל :zangan  :שהופיע בביטויak -bḥāṣ-i laʿdəla t

yəzzangen b-təxsar-o 'לעיל. 85וראו הערה (. 'אל תייחל שחברך יתעשר, שמא תאבד אותו' )אינפ' ח 

1062  aˀrəšáx mšē ;)אינפ' ה'; אינפ' י"ט; אינפ' ח' )מציין שזהו ביטוי יהודי(; אינפ' ט' )מציינת שזהו ביטוי יהודי :

)י.  šēx mašraˀaלם נהגה הביטוי מוכר לדמשקאי מוסלמי במשמעות די דומה, או אינפ' ו'; אינפ' י"ג; אינפ' ד'.
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( būm'אורח רע )  ḍēf l-būm b-əšrab l-ˀahwe b-iˀūmרע, שאינו מתנהג כיאות בחברה. ומכאן הביטוי:  

.  ביטוי נוסף, המביע תמיהה על התנהגות חברתית היא  1063שותה את הקפה )ומיד( קם )ללכת('

o-abbṭ šū ביטויי הישמרות ייחודיים ללשון היהודים היו  1064תו?(. 'מה פתאום?' )מילולית: מה הפך או

 

הביטוי אינו מוכר לדמשקאי מוסלמי,  : אינפ' י"ט; אינפ' ח'; אינפ' ט'; אינפ' ו'; אינפ' י"ג.šēxa maryamרייך(.  

לירות )י. רייך. אוכל   1000, דהיינו שטר של  kaff maryamייחס האינפורמנט לביטוי    Maryamאולם את המילה  

מתייחס לכל סכום שהוא כפולה עשרונית   kaff maryamהודי עלה שהביטוי  להוסיף שבבדיקה מול אינפורמנט י

ככינוי לאישה   مرمي )  2242, עמ'  III,  2012וכו', בהתאם לסיטואציה(. ראו גם: עבד אלרחים    5000,  500,  50,  5:  5של  

. מרפסת :mšerqa,  mašraʾa  (شرق  :שורש)ב  278  , עמ'1960  דניזו:  aˀrəšma  המשוחחת עם גברים ואינה נואפת(,

  היא מקום ישיבה חשוף לשמש, בו יושבים בחורף. مشرقة-כתוב ש 2281עמ' , III, 2012עבד אלרחים אצל 

1063  mūbמציין שעיקר השימוש במילה זו היה בפי  ; אינפ' ט"ז; אינפ' ה'; אינפ' כ"ח; אינפ' כ"ב3×: אינפ' ט"ו(

; אינפ' ט"ו: א(3.2.1.4במקרים כאלה ראו סעיף  ə>u*)למעתק  búwam )אינפ' ג'(, būmeלנקבה:  היהודים(.

, בציינה buwam-ו būm )האינפורמנטית אף הכתיבה לי את שתי המילים אינפ' כ"ח; 2×אינפ' כ"ט; אינפ' כ"ה

 230, עמ' 1991. במשמעות זו גם בפי יהודי חלּב, ראו: נבו אינפ' כ"בה שונה(; שכתיב האותיות זהה, אך ההגיי

, וראו גם: נבו 53:40, דקה 1'גרוע יותר' )אינט'  ʾabwam(. ממילה זו נגזר גם ערך הייתרון 2א )דוגמה 16.2.2.4§

( מביא צורת זכר بوم)בשורש:  71ברתלמי, עמ' : אינפ' ו'. הביטוי (,458א, והערה 1א14.1.1.2.2§ 135, עמ' 1991

( מביאים את būme)בערך:  253סלאמה ולנטין, עמ'  וצורת נקבה, ומגדיר: "בלשון היהודים: מכוער, רע";

אך , !comme tu es (aussi laide qu’une) chouetteומתרגמים אותו:  wēha ʿalēki šu būmeהביטוי היהודי 

)כפי שהודגם לעיל(, ואף   būm(, בעוד שאצלי הופיעה גם צורת הזכר  būmeנקבה )אצלם מוגדר הערך רק כצורת 

ראו גם את  (.אינפ' כ"ב'אוי כמה רע הוא!' ) !wēh ʿəlḗ(!) šū būmבביטוי דומה מאוד למה שהובא אצלם: 

סלמים המצוטטת בשיר הלעגני של ילדי הנוצרים והמו  būme( למילה  يهود)בערך:    918הערותו של ברתלמי, עמ'  

 המוגדר: بَ وَّم( הפועל 433, עמ' I, אך מופיע אצלו )2012אצל עבד אלרחים  ומופיע ואינ بوم הערך בראותם יהודי.

 93, עמ'  1978אלמעצראני וסגל    ;'נהג כתנשמת עם פנים זועפים, כסמל למזל רע'  اختذ وضع البومة ابلعبوس رمزًا للشؤم

במשמעות 'רע, לא  بومשל המילה אחדות הופעות  אך מצאתי)במרשתת( באינטרנט  תנשמת".(: "بُوم)בערך: 

'אתמול  امس عن ابليس واجلن كتري بوم فيه اسئله ;(46'חבר מאוד לא סימפטי )בפורום(' )אינט'  عضو كتري بوم: נעים'

, אך לא būmושג . דמשקאי מוסלמי הבין את המ(47)אינט'  היו שאלות מאוד לא נעימות על השטן ועל השדים'

 ,بومة> 'מי שמביא מזל רע' )  būmiהשוו    (.י. רייך)  būme-ləžž əwהיה משתמש בו, אלא היה נוקט במקומו בביטוי  

 300עמ' (, bwm)בשורש:  274עמ' , ב2004קליינברגר -בלהג של חיפה: גבעמפי מוסלמית מילולית: תנשמת( 

 .(šml)בשורש: 

אינפ' ו' ידע על קיום הביטוי, .  אינפ' כ"ח)ומדגישה עד כמה הביטוי הזה היה אופייני ללי"ד(;    אינפ' ה';  אינפ' כ"ג  1064

(, אולם masal yahūdiדמשקאי מוסלמי הכיר את הביטוי, וזיהה אותו כביטוי יהודי )אך לא ידע מה משמעו. 

,  III, 2012צל עבד אלרחים וא (طببלא ידע מה משמעותו )י. רייך(. הביטוי אינו מופיע אצל ברתלמי )בשורש: 

 شو طبو اي ربوלביטוי בודדים . במקומות אחדים באינטרנט )במרשתת( מצאתי אזכורים (َطبّ )בערך: 1495עמ' 

 (.74; אינט' 73)אינט' 
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(ʾə)xtəṣṣo   מילולית: ַיֵחד אותו!(, מעין 'להבדיל' בעת מעבר מדיבור על דבר חיובי לדבר שלילי או(

 1065)מילולית: מחוץ לבתים(, שנאמר בעת שדיברו על משהו רע. tūbyə-t lārrabלהיפך, וגם 

 רכיב ערבי ייחודי בתחומים נוספים 5.2.5

ברי הגוף נקראים בפי יהודי דמשק במילים שונות מאלה שבפי המוסלמים והנוצרים שבעיר. יחלק מא

המילה  dēne .1066 –הנוצרים ואצל  nədəʾ'אוזן', בעוד שאצל המוסלמים הצורה היא  nədəwכך, המילה 

)fən(əʾ .1067'אף' שונה גם היא בלי"ד לעומת המילים שבפי המוסלמים והנוצרים 

 
גם  xtə(ʾ(oṣṣə́; על אינפ' כ"ז'בר מינן'. על שלושת אלה:  nānnəmarmזאת לצד הביטוי העברי )ממקור ארמי(   1065

, המוכר בלהג kəšš barra w-bʿīd)המציינת גם את ביטוי ההישמרות  אינפ' י"ד; אינפ' י"ג; אינפ' כ"ו; אינפ' ו'

, 2010מופיע כפשוטו 'מחוץ לבית' אצל: סלאמה ולנטין  bēt-ləāt ṛṛba(. 59' ; אינט58הסורי, ראו למשל: אינט' 

برات  الكالب يلي مربوطة ابلشمس والقطط يلي, כפי שעולה גם מהופעות הצירוף הזה באינטרנט )במרשתת(: 91עמ' 
'רוב  اغلب الناس طلعو برات البيوت(, 75'הכלבים הקשורים בשמש, והחתולים אשר מחוץ לבתים' )אינט'  البيوت

'מזמן לא יצאנו אל מחוץ לבתים' )אינט'  من زمان ما طلعنا برات البيوت(, 76אינט' יצאו אל מחוץ לבתים' )האנשים 

אינפ' ( 'לבריאות! )למתעטש, 'מילולית: הלוואי שהרע יילך'(' )راح الشرّ )> šarr-šə ḥ(ʾa)rā. עוד מוכר הביטוי (77

זה אינו נפוץ )ואולי אינו קיים כלל( בלהג הסורי הכללי, אשר בו משמש הביטוי (. נראה שביטוי אינפ' ל"א; כ"ג

yarḥámuk ḷḷāh  בערך:  105, עמ' 1964ועאני בנסיבות אלה, ראו: סטוואסר(God.) 

 neēd, וראו על neēd, אך מוסיף שהיו משתמשים גם בצורה nādאינפ' א' )הטוען שאינו מכיר כלל את הצורה   1066

דברי לנטין בהמשך הערה זו(; אינפ' כ"ד; אינפ' י'; אינפ' כ"ג. לצורות המתוארות לגבי הערבית הסורית: קאוול 

 45, עמ' nē-nādʾā 4§ 11, עמ' 1965(; גרוצפלד nē-ntədəʾ)ובזוגי:  nē-adanʾ: 367, עמ' nədəʾ: 375עמ' , 1964

§40b2 :ʾədn 49, עמ' 1953; קנטינו והלבאוי :ʾədn  :זוגיʾədənt-ēn :'ר ,ʾādān-ēn 223, עמ' 1957; באוור 

; לנטין nē-nēd: 3.2§ 46, עמ' 1970; בלנק ndwi, אצל הבדואים: deyn(e), בלבנון: nēn~dād(: Ohr)בערך: 

, nədəʾ(:  أدن בשורש:  ; ברתלמי )neēd, אצל הנוצרים:  nədəʾ)באמצע הטבלה(: אצל המוסלמים:    163, עמ'  2009

dān ,dēne  ;)בערך:  74, עמ' 1964סטוואסר ועאני )בדמשק ובירושלים(ear :)nədəʾ :זוגי ,nē-ntədəʾ :רבים ,

nāadʾ ,ēn-adanʾ; (: ِإْدن )בערך:  29, עמ' 1978וסגל  אלמעצראניnədíʾ '(: 2دٰيِنة)בערך:  218, עמdēneאילו , ו

nədəw  –    .2000בהנשטדט  ליתא  ,I  אוזן:    236, מפה(dnəʾ  ,nād  :זוגי ,nē-nāad    :ריבויnāda אינו מציין כלל את .

wədn 2012(; עבד אלרחים ,II 'ליתא(, שם, עמ'  –אצלו  ودن -)ו ومجعها دينان دان ]...[ وبعضهم يقول َدينة،  : 902, עמ

אצל יהודי . 156והערה  10.1.2.1§ 168, עמ' 2001; פישר ויסטרו دان ביטויים וצירופים ובהם המילה  1503 ,1225

)ערך:  611(, עמ' 1211)ערך:  100, עמ' 2012; אליחי 306א בעמ' 437, הערה 18, 13, עמ' 1991: נבו dān –חלּב 

במחקר . ʾ>ʾ/ø*. בכל הצורות האלה (wdn)בשורש:  331ב, עמ' 2004קליינברגר -, ראו: גבעdān: ; בחיפה(7923

  من  له-طلع دوب اي)בביטוי  33דוגמה  230, עמ' 2009, ראו: נואמה wədnאחד בלבד על הערבית הסורית מצאתי 

המאפיינות את  ,ʾ>w*עם  ותלצור 'בקושי קיבל מכל הגמל רק את אוזנו', כלומר: יצא ברווח מזערי(. ودنه اجلمل

, אולם שם, עמ' dān: 7, עמ' 1925ראו: דרייבר להגי צפון אפריקה, אך קיימות גם בלהגים מספר בארץ־ישראל 

14 :widn ; (: ن ذو )בשורש:  550, עמ' 1960דניזוndwi ;)930, עמ' 1986והינדס  בדוי )בהסתמך על דרייבר 

; 103, וההערות בעמ'  40מפה    102, עמ'  I,  2012; בהנשטדט ואחרים  2.1.11§  18, עמ'  2002; ווטסון  (ودن )בשורש:  

בלהגי הגליל  .wadan-ēn~din-ēn'אוזן', ר'  widen~dān, המביא 50, עמ' 2005; לוין aד11§ 32, עמ' 1979בלאו 

- , ראו: בהנשטדט וגבעwidnקיימת הצורה  ובחיפה  טבריה  פי יהודי  , ורק בʾ>ø*הצורות הנפוצות הן אלה שבהן  

 . השניים משערים שהצורה הטבריינית מקורה בצפון אפריקה.  52ומפה  1.2.4§, 2019ליינברגר ק

1067  )fən(əʾ : (אינפ' כ"ג )המתלבטת אםfən(əʾ רותית, או שמא שייכת למשלב הלשון הספrānxəm) ; 'אינפ' א 

, ואילו mənxār. המילה הנפוצה בדמשק ל'אף' היא אינפ' ל"א(; mənxār)המציין שהמוסלמים היו אומרים 

ʾənf  ,33, עמ' 1964קאוול ; 11§ 125, עמ' 2009ראו: לנטין ונחשבות לשון גבוהה, ודומותיה נדירות בשימוש :

mfəʾf~ənənf~ʾəʾ ; 49, עמ' 1953קנטינו והלבאוי :nfəʾ  ,'אף'ṛānxəm  'רrīxāman ;'אלמעצראני וסגל  'נחיר

: 314מפה  ,I ,2000בהנשטדט  ליתא; –במשמעות דומה  ِإِنفאף, נחיר", ואילו (: "ِمْنَخار)בערך:  482, עמ' 1978

הן צורות  ʾənf, ʾənəf: 7הערה  577עמ'  ,II ,2000 בהנשטדט ;manāxīrאך בסביבות דמשק:  ,ʾənfבדמשק 
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, ˀahwe-lə ˀībrקומקום להכנת קפה נקרא  מילים נוספות ייחדו, לפחות לדברי המסרנים, את לי"ד:  

שמעתי את המילה  מדוברים אחדים 1068(.אינפ' ל"א) ˀahwe-lət lōdאך בפי המוסלמים הוא נקרא 

narābīš :מטורקית<(marpiç)  ,'צורה מאוד "נוצרית", לעומת  אשר לנטין רואה בה'צינורות

rābīšab ."צורה ספרות המחקר בבלהג הסורי מופיעה ב 'חדר'המילה ל 1069"המוסלמיתaḍʾū,1070  

 

 MNXAR: כל חלקה המערבי של סוריה ומרבית שטח מצרים: 42, מפה 2012בהנשטדט ואחרים ; עירוניות

. בפי יהודי ʾənf, ʾəmf(: أنف)בשורש:  17ברתלמי, עמ' )אולם לא בדמשק(;  ʾNF'אף', אך בסוריה איים של 

ודומותיה במשמעות 'אף' בלהגי הגליל מכסה  munxāṛהצורה  .א5.2.3.10§ 75 , עמ'1991 נבו, ראו: ʾənfחלּב: 

או דומותיה   ʾənf)ואילו    162ומפה    3.1.7§,  2019קליינברגר  -את כל הגליל העליון והמערבי, ראו: בהנשטדט וגבע

 ליתא(. –

הרתחת קפה, כפי שמוצג  –ייתכן שהדובר מייחס שמות שונים לכלים שהם אכן שונים, למרות ייעודם הדומה   1068

גם דוברים אחרים ציינו . (dōle)בערך:  157, עמ' 1965ראו גם: גרוצפלד  .397, מפה I, 2000בהנשטדט אצל 

; אינפ' י"ג, dōlet ˀahweים )אינפ' ו', שהוסיף שהמבוגרים היו אומר ʾəbrīˀשהמילה לקנקן הקפה הייתה 

 131, עמ' 1964ועאני סטוואסר  (.אינפ' ג') dōl-ātאינו תלוי בגודל הכלי(. צורת הריבוי:  ʾəbrīˀשהוסיף שהמושג 

إبريق كبري ذو عروتني وال بلبلة له، والصواب (: ُدوَرة)בערך:  977, עמ' II, 2012; עבד אלרחים ʾəbrīˀ(: kettle)בערך: 
, йнике́коф: 2دٰولِة)בערך:  216, עמ' 1978; אלמעצראני וסגל جرّة صغرية ذات عروتني – dourehَدوَرق، من الفارسية 

, l- :dowle-צורות עם  קאלא ר -r-אינו מביא צורות עם  397, מפה I, 2000. בהנשטדט (מוגדר כמושג דמשקאי

dōla ,dole .ועוד  

אינפ' ו' )לדבריו, במשמעות צינור לנרגילה. עוד   ;(rbīšba-)הדוברת אף שוללת את השימוש ב  אינפ' כ"ב; אינפ' ל'  1069

, 5טבלה  163, עמ' 2009לנטין על המילה הזו בפסיפס הלשוני של דמשק ראו:  .(barbīšציין שהיו כאלה שאמרו 

 72, עמ' 1978; אלמעצראני וסגל (hoseבערך: ) 119, עמ' 1964אצל סטוואסר ועאני  barābīšוהשוו לצורה 

(,  490 ,494 )שם, עמ' nabrīš~nabrīž/narbīš~narbīž , המוגדר כמושג דמשקאי, לעומתbarbīš(: بَ ْربِيش)בערך: 

 63, עמ' 1965גרוצפלד  ;narbīğ(: Schlauch)בערך:  259, עמ' 1957באוור המוגדרים מושגים ממרכז סוריה; 

§63d;  2012עבד אלרחים  (;بربيش: )בערך 82, עמ' 2010סלאמה ולנטין ,III 'أصلها نربيج  (: نْبيج )בערך:  2433, עמ
 .  "بربيش: " ويف اللهجة الشامية]...[  أو نربيش

; קנטינו והלבאוי )בטבלה התחתונה( 221, 143, עמ' 1964קאוול  (;room)בערך:  195, עמ' 1964ועאני סטוואסר   1070

 470, עמ' 1957פרגוסון  )בהסתמך על ברגשטרסר(; ʾūḍa(: أوضבשורש: ) 12, עמ' 1960; דניזו 34, 33, עמ' 1953

, 1977; אמברוס  265, עמ'  1961; פרגוסון  "/in Dam(ascus)Ar(abic) the word is normally /ʾūḍa":  14הערה  

כלל אינה קיימת בסוריה.  ʾōḍaהצורה  383, מפה I, 2000לפי בהנשטדט  .ūḍa: 44, עמ' 1937; נח'לה 85עמ' 

 ʾōḍa: 152, עמ' 1965נמצאת בצפון מזרח סוריה, סמוך לגבולות עיראק וטורקיה. גרוצפלד  ʾōd ̱̣aהצורה 

; -ū-, אך בכל הדוגמאות ניתנת הצורה עם ʾūḍa~ʾōḍaأوضة(: )בערך:  60עמ'  ,1978)בערכו(; אלמעצראני וסגל 

)אך גם  ūḍa -(: בסוריה ōḍa)בערך:  192, עמ' 2000; פיאמנטה ʾōḍa(: Zimmer)בערך:  376, עמ' 1957באוור 

ōḍa 68והערות בעמ'  199מפה  66, עמ' 2012(; בהנשטדט ואחרים . 
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, המזוהה בידי ṛādy-də ḍarʾ'תחום הבית' נקרא   aḍʾō.1071אך אצל האינפורמנטים שלי ההגייה היא  

 aydaliyyeṣ.1073בית מרקחת הוא  1072לנטין כצורה "מוסלמית".

 הג יהודי דמשקהרכיב האירופי בל 5.3

 –ה לידי ביטוי גם בלשון ו על גולי ספרד. עובדה זאת באבקהילת דמשק היו רבים אשר התייחׂש

בלי"ד יש מילים אחדות שמוצאן מן הספרדית היהודית, ואין צורך לומר שהן אינן קיימות בפי 

רוב המילים הספרדיות שעלו במחקרי הן שמות של  1074דוברי ערבית דמשקאית שאינם יהודים.

אינפ' ; ט"זאינפ' ; אינפ' ד'; אינפ' כ"גונס )=כיסוני בצק ממולאים(' )ס'קל kalsōnes 1075מאכלים:

 

, אך aḍōʾ"אנחנו היינו אומרים  אינפ' ה' )אינפורמנטית זו אמרה: ' ל"א; אינפ' כ"ג; אינפ' ד';אינפ אינפ' כ"ה;  1071

, והוסיף ʾūḍa"(; אינפ' ו' )אינפורמנט זה שלל את הצורה ġərfe)בני העיר האחרים( היו כרגיל אומרים 

)>טורקית: ʾōḍa~ʾūḍa(: أوض)בשורש:  19. ברתלמי, עמ' (ġərfeש"בתקופה האחרונה" החלו להשתמש במילה 

oda) 2012; עבד אלרחים ,I 'ככל הנראה מכוון לצורה  أَْوَضة: 265, עמ(ʾōḍa.)  בפי יהודי חלּב- ʾōḍa ראו: נבו ,

(, 5435)ערך:  416, עמ' 2012, ראו: אליחי ʾōḍa -, בלהגי ארץ־ישראל ומצרים 3ב14.1.1.2.1§ 126, עמ' 1991

)בערכו(;  192, עמ' 2000; פיאמנטה ġurfeפת יותר ויותר במילה והערתו על כך שהמילה הטורקית הזו מוחל

)בשורש:  43, עמ' 1986; בדוי והינדס "/in Jerusalem Arabic /ʾōḍa […]" 14 הערה 470, עמ' 1957פרגוסון 

 (. ءوض

, עד שלבסוף מאמץ את האחרון(; אינפ' ט'. לעומת יש גם ṛādy-də ḍarʾלבין  ṛād-dəar ʾאינפ' ו' )המתלבט בין   1072

ṛād-də ḍarʾ סטוואסר ועאני 163, עמ' 2009: אינפ' כ"ב. על צירוף זו בפסיפס הלשוני של דמשק ראו: לנטין .

 . rādy-dəמתורגם  courtyard(: seek-and-hide)בערך:  116, עמ' 1964

ראו:  aydaliyyeṣ'בית מרקחת' במילה הערבית  ziyyežāəʾית . על תהליך החלפת המילה הטורק2×אינפ' כ"ח  1073

, farmašiyye. תהליך דומה של שינוי תיאר באוזניי גם אינפ' ו' )והוא מזכיר גם את המילה  161, עמ'  2009לנטין  

  (.66ב, עמ' 2004קליינברגר -גבע[; فَ ْرَمَشاين , فَ ْرَمِشيِّة]בערכים:  1748, עמ' III, 2012וראו עליה: עבד אלרחים 

; 10, עמ' 1912, ראו: אלמליח 20-על מיעוט מספרן של המילים הספרדיות בפי יהודי דמשק בראשית המאה ה  1074

סקירה מפורטת של שרידי הג'ודזמו בפי יהודי  )המביא כמה מן המושגים שיצוינו להלן(. 16, עמ' 2017חסון 

( מובהר שבמחצית השנייה של המאה העשרים הייתה הלדינו 71אצלו )עמ'    . גם2018סוריה ראו לאחרונה: בוניס  

 עָבר עבור יהודי סוריה.-שפת

 .kalsones-, המציין בין היתר את ה92-96, עמ' 2018על כך ראו: בוניס   1075
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'מדיאס )=עלים  mēdyas(, 47:55 , דקה 15 'אינט; הרב חמרה אינפ' כ"ג'פסטלס' ) stēlesəb 1076(, ט"ו

  1077(.אינפ' ו'; אינפ' ט' ; אינפ' ל'ממולאים(' )

, הטוענת  אינפ' ט"ו( )<embudo'משפך' )  ʾambūdoמילים ספרדיות אחרות ציינו חפצי יומיום, לדוגמה:  

גם מונחים מתחום חיי הדת והמסורת נלקחו  1078(. אינפ' ו'; אינפ' ט"זשהמילה הייתה בשימוש כללי; 

אינפ' ;  2×אינפ' ו';  אינפ' ב';  אינפ' י"ז'תיק לנשיאת טלית וסידור לבית הכנסת' ) rāčaok1079מספרדית:  

אינפ' 'נדוניה' ) dotta1080(. מקום מיוחד יש לסדרת מושגים מתחום הנישואין, שנלקחו מן הלדינו: ח'

 

. דמשקאי מוסלמי לא הכיר 36, עמ' 2016. למתכון הכנת הקלסונס ראו: מלמד 284א, עמ' -ראו: בנית תשס"ט  1076

המובאת אצל ברתלמי, עמ'  kalasōneלמילה  kālsōnesאת המושג )י. רייך(. מר רייך הציע לקשר את המילה 

מקורה במילה האיטלקית  kālsōnes'ארוחה קלה'(, אולם  collazione, מאיטלקית: كلس)בשורש:  725

calzone קליינברגר -'בצק אפוי ממולא, בדרך כלל בגבינה'. מילה זו שימשה גם בפי יהודי טבריה, ראו: גבע

, כיסוני kaltsonákia. מבית הוריי, יהודים רומניוטים ילידי יוון, אני מכיר את המילה 142והערה  27, עמ' 2009

 káltsesאו  kaltsóniaנה של בצק בצורת חצי עיגול הממולאים בגבינה או בשקדים ואגוזים )צורת הקט

 'גרביים'(.

'חצאי ירקות  iasdme)ושם:  70, עמ' 2018; בוניס 273א, עמ' -על האטימולוגיה של מילה זו ראו: בנית תשס"ט  1077

. מאכל בשם 49(. למתכון הכנת המדיאס ראו: מכללאתי ושמר, עמ' 22ראו שם, הערה  dממולאים', על הכתיב 

 (. mēdyas)בערך:  260, עמ' 2000, מוכר בפי יהודי ירושלים, ראו: פיאמנטה זה, אם כי בתיאור שונה

דמשקאי מוסלמי לא היה בטוח אם הוא מכיר את המילה או לא )י. רייך(. המילה .  embudo  :מילון ספרדי, בערך  1078

(. embūdoערך:  )ב  248,  31.7§  147, עמ'  2000שימשה גם בפי יהודי ירושלים, אך לא בפי שכניהם, ראו: פיאמנטה  

באינטרנט   امبودو  . לא הצלחתי לאתר את המילהʿəməq(:  2, פירוש  funnel)בערך:    99, עמ'  1964סטוואסר ועאני  

 )המרשתת(.

)בערכו(. הרב חמרה מציין את המילה הזו בדברו  259, עמ' 2000, ראו: פיאמנטה korāčaבפי יהודי ירושלים:   1079

מעניין שדווקא בלאדינו השתמשו למושג  .47:48 , דקה 15 'יהודי דמשק: אינטעל הרכיב הספרדי בלשונם של 

, המראה 405, עמ' 2015, אך ראו: בוניס 69, עמ' 2017(, ראו: בוניס تعليقةזה במילה ַטאֵליָגה)>מערבית: 

 (. 14והערה  70, עמ' 2018)וראו גם: בוניס  korachaמילה בשהשתמשו גם 

, dota( שבעבר נכתבה המילה 23/8/2018, אולם פרופ' בוניס הודיעני )doteהמילה בספרדית מודרנית נכתבת   1080

וצורה זו נמשכת בפי דוברי הג'ודזמו עד היום. דמשקאי מוסלמי לא הכיר את המילה )י. רייך(. בפי יהודי 

פי יהודי )בערכו(. כך גם ב 252, עמ' 2000)ממקור איטלקי(, ראו: פיאמנטה  dōtaירושלים, והנוצרים בעיר: 

שמשמעותה: הרכוש שמביאה הכלה  ُدْوَطةהמילה . בערבית הסורית קיימת 198, עמ' 2019תוניסיה, ראו: טובי 

, עמ' 1978; אלמעצראני וסגל ו()בערכ 978, עמ' II, 2012, ראו: עבד אלרחים doteאל בית בעלה, מאיטלקית: 

(, ראו: doteנדוניה' )מאיטלקית: ' دوطة –. בערבית הספרותית , מוגדר מושג נוצרי(dōṭa~ḍōṭa دٰوطَة)בערך:  216

כשריד  dotaעל (. dote'נדוניה')>איטלקית:  3h :ḍōṭa§ 8, עמ' 1965גרוצפלד )בערכו(.  301, עמ' 1974ווהר 

הייחוד בדוגמאות שאני הבאתי הוא שבלי"ד מוכפל העיצור   .70, עמ'  2018לג'ודזמו בפי יהודי סוריה ראו: בוניס  

  לעיל(. 1015האמצעי, ויש כאן קו ייחודי מתמשך של לי"ד )ראו הערה 
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; אינפ' כ"ג; אינפ' ו'( )  la novia]>velo [de) 'הינומת הכלה' loēb1081(, אינפ' ו'; 2×אינפ' ב'; 4× כ"ג

(,  אינפ' ל'; אינפ' ל"א ; 2×אינפ' ו'( )consuegro>1082'מחותנים' ) swēgroənək(, אינפ' ל'; אינפ' ל"א

mēza franga ( 'כינוי למגורי החתן בבית חמיו'mesa franca> ,1083 ( )"אינפ' מילולית: "שולחן חופשי

  1084(.ו'

מלבד הספרדית, תרמה אף הצרפתית מילים לאוצר המילים של לי"ד. הדבר נבע מן ההשפעה 

הצרפתית שהייתה בסוריה במשך תקופת המנדט, וממערכת החינוך שבה זכתה הצרפתית למעמד 

רוב המושגים  1085היהודים.רם. היו שראו בשימוש בצרפתית בחיי היומיום אחד מסימני ההיכר של  

ייחודיים ללי"ד, אלא הם קיימים בערבית הסורית הכללית כחלק אורגני של  והצרפתיים לא הי

'אליאנס,  l-ʾalyōnsהשפה. מושג צרפתי שהיה במידה רבה ייחודי ללשונם של יהודי דמשק הוא 

קימה חברת 'אליאנס' )כי"ח( בדמשק, (, כשהכוונה היא לבית הספר שהAllianceכי"ח' )צרפתית: 

מונחים   ahliyyeʾ-d lāḥttiəʾ-lə.1086-ופעל שנים רבות עד ששמו הוחלף בהוראת השלטונות ל

 

, 1964ועאני קיימת גם בלהג הסורי הכללי, ראו: סטוואסר  lūt(. המילה אינפ' ל'( )tulle)> tūlזאת לצד המילה   1081

 )בערכו(. 231, עמ' 2000, ראו: פיאמנטה velloיהודי ירושלים והנוצרים בעיר:  (. בפיtulle)בערך:  249עמ' 

 . 70, עמ' 2018ראו גם: בוניס  .consuegroמילון ספרדי, בערך   1082

mesa: mesa en que se da de comer a todos cuantos llegan, sin  -franca  mesaמילון ספרדי, בערך   1083

distinción de personas . 

הדובר מסביר שכך כונתה עליית הגג שבה היה מתגורר החתן הטרי כשנכנס לבית חמיו, והחתן שחי במסגרת   1084

, שכן היה זוכה לאוכל, למשקה וללינה על חשבון משפחת אשתו. ʿarīs mēza frangaזאת זכה לכינוי העוקצני 

כינוי לחדרים בקומות העליונות של הבית. על מושג זה כחלק מתנאי  franga (mēza)אינפ' כ"ג רואה בצירוף 

. הנוהג והכינוי מוכרים גם אצל יהודי סלוניקי, ראו: אינט' 25, עמ' 2014החתונה אצל יהודי דמשק ראו: חסון 

 מיזה( שמושג זה )בכתיב 23/8/2018)אצל שניהם הכתיב: מזה פרנקה(. פרופ' בוניס הודיעני ) 68; אינט' 67

, שם מתחייב אבי הכלה להלין ולהאכיל את 17-מופיע בשו"ת בענייני תנאי החתונה כבר מהמאה ה (פ'ראנקה

במקרים דומים ראו סעיף  k>g*. על 13והערה  70, עמ' 2018חתנו הצעיר במשך עשר שנים, וראו: בוניס 

 ד. 3.1.2.6

יה ברפרטואר השמות שרווחו בקהילה, ראו אינפ' כ"ג; אינפ' י"ח. היבט נוסף של השפעת הצרפתית על לי"ד ה  1085

 .5.5להלן סעיף 

, וראו: לנטין ]s]ṍyalʾ. ההגייה אצל ארבעתם בתנועה מאונפפת 2×; אינפ' ו'; אינפ' כ"ג; אינפ' ט'2×אינפ' י"ב  1086

 an-  :*fransa>[frãnsa]-. אנפוף דומה קיים גם במקרים נוספים של  566, עמ'  1954; פרגוסון  1  'פס  2.1.2§,  2011

[(. על ייסוד ביה"ס של אליאנס דברי אבו ג'מיל, בעל עסק לצורפות ג'אג'אתי] 33:02, דקה 15 ''צרפת' )אינט

 . 105-102, 100-98, 90-89, עמ' 2009בדמשק וגלגוליו ראו: זוהר 
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 1087(,אינפ' י"ב( )brevet'תעודת לימודים' )צרפתית:  ēvēbrצרפתיים נוספים במערכת החינוך היו 

žardān danfān  :צרפתית( 'גן ילדים'jardin d'enfants( )'לפעמים עוותה הגיית המושג אינפ' ו .)

 ,(אינפ' כ"ה;  2×אינפ' ט'( )laissez-passer'אשרת מעבר' )צרפתית:    lesē pasē>se_pasē*:  הצרפתי

rabbēšōm  :צרפתית( 'חלוק בית'robe de chamber( )'אינפ' ט.)1088  

 שונות  5.4

בסעיף זה כלולים רכיבים לקסיקליים שאינם מתאימים לאחת הקטגוריות הקודמות, הן משום 

שהאטימולוגיה שלהם אינה מחוורת לי די הצורך והן משום שלפי צורתם הם יכולים להיכלל בכמה 

אחר  מושג 1089(, שמשמעותו בלי"ד היא דרוזי.tiyyeōd)ר'  tiōdקטגוריות. דוגמה לכך הוא המושג 

. במושג זה ציינו יהודי דמשק את עבודות הניקיון היסודי של הבתים takmīrבקטגוריה זו הוא 

 1090.(تعزيل)>zīlʿtaלפני ראש השנה ולפני פסח. לפעולה דומה קראו המוסלמים  –פעמיים בשנה 

השתמש הפרנס  ה, אשר בהחרוט לוחית כסף, היינו məḥzāyeבדומה לכך, לא נהיר לי אם המושג 

 

ēbrov ,: 115, עמ' 2010; סלאמה ולנטין brevet  بريڤيه: شهادة الكفاءة من الفرنسية: 347, עמ' I, 2012עבד אלרחים   1087

brəvē ,42. למונחים נוספים בתחום החינוך שנלקחו מן הצרפתית ראו לעיל, הערה بروڤيه. 

 72, עמ' 1964ועאני ; סטוואסר robe de chambre دي شامْب: فرنسية ُرْوب :1054, עמ' II, 2012עבד אלרחים   1088

, ומציין שהיחיד rōb de šāmbr, והוא הוגה כיאות: 2×אינפ' ו' .rōb-də-šāmbər(: dressing gown)בערך: 

 בשכונה שהיה לו פריט לבוש כזה היה עו"ד ממשפחת רומנו, שעליו דיברה גם אינפ' ט'.

המילה אינה   (.אינפ' ט',  drūz, ר'  درزي> )rziədשימשה לצד המילה    tiōdאינפ' א'; אינפ' י"ג; אינפ' ו'; אינפ' כ"ז.    1089

מוצאה   dōtiבלבד. מבחינה אטימולוגית, ייתכן שהמילה    dərziמוכרת לדמשקאי מוסלמי, אשר השתמש במילה  

(. על יחסי השומרונים עם הדוסיתאים )סביב עניין בתי י. רייך, שמה של כת שומרונית )דוסיתאיםמן המילה 

. על אף שהן אצל הדוסיתאים הן אצל 112-84, עמ' 1977ביזנטית( ראו: ספראי -הכנסת בתקופה הרומית

 הדרוזים יש יסודות גנוסטיים, לא הצלחתי לאשש קשר ישיר בין אלה לאלה.

. ואכן, אצל עבד 23, עמ' 2014' ה'. על מושג זה אצל יהודי דמשק ראו: חסון ; אינפ' ט"ז; אינפ2×אינפ' י"ד  1090

, מופיע 1608עמ'  II, אך שם, تكمري 'מצדר'או ה كّمر)ואף במילונים אחרים( לא מופיעים הפועל  2012אלרחים 

ת לדמשקאי אינה מוכר  takmīrסורי. המילה -מושג כלל takmīr, ומכאן אנו יכולים להסיק שלא היה  عّزلהפועל  

)בערכו(, ואין  435, עמ' 2006היהודית של ימי הביניים, ראו: בלאו -שימש כבר בערבית עזלמוסלמי )י. רייך(. 

)>ספרדית/איטלקית: kámara( מן takmīr :1. אני יכול להציע שלוש אטימולוגיות למילה כמראצלו 

cámara/camera   גמ"ר, ושיעורו: ')לנקות(  השורש העברי ( מן2חדר', -דר'( ושיעורו: ')לנקות את הבית( חדר'ח

, 2009קליינברגר -'גמר, סיים' בפי יהודי טבריה: גבע gammar-לגמרי, באופן יסודי ומוחלט' )וראו השימוש ב

 ה', ושיעורו: 'חיפה את הקירות )בסיד חדש('.'כיסה, חיּפ َكَمرَ ( מן 3(, 25עמ' 
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פעוטון, מסגרת ' zīnʾāהמושג אחר מקורו של גם   1091.חז"ה-ב להזמנת העולים לתורה, מקורו

  1092התקשיתי להתחקות.חינוכית לשלב התפתחות מוקדם של הילד' 

 השמות הפרטיים בקרב יהודי דמשק  5.5

רתו יש חשיבות בהבנת תהליכים יהלקסיקון, ולחקמארג השמות בשפה הוא חלק מן 

סוציולינגוויסטיים המתחוללים בחברה הנבדקת. בניגוד למילים הרגילות בלקסיקון, נתונים 

השמות הפרטיים לקביעתם של קרובי המשפחה )לרוב, ההורים(, ובכך הם מבטאים את ערכיהם 

ילת דמשק הייתה קהילה מסורתית, כיוון שקה 1093ואת הייעוד שהם רואים בילד או בילדה שנולדו.

והיו בה רבים שראו בעצמם צאצאים של מגורשי ספרד, שילבתי בסקירה שלהלן מידע על נוהגי 

 פריה העותמאנית )לשעבר(.מקריאת שמות בקהילות ספרדיות אחרות בשטחי האי

 מנהגי קריאת שמות  5.5.1

ורי ההורים. לבן הראשון היו קוראים אצל יהודי דמשק חוק בל יעבור היה לקרוא ליילודים על שם ה

לבת הראשונה היו קוראים על שם אם האב, לבן השני היו קוראים על שם אבי  1094על שם אבי האב,

'מצווה  farīḍaאם האם. נוהג זה, שהיו מי שמכנים אותו על שם האם, ולבת השנייה היו קוראים 

בוד רב כאשר נכדם נקרא על שמם דתית', היה תקף גם אם הסב או הסבתא היו בחיים, והם חשו כ

 1095אף טרם מותם.

 

 לוחיות שעליהן דיבר המסרן:. להלן צילומים המדגימים את ה2×אינפ' ו'  1091
 

     

אינפורמנטים אחרים הכירו את המנהג, אך לא הכירו את המושג הזה )אינפ' ל"א; אינפ' א'(. על מנהג זה אצל  

 רצ"א.-יהודי המזרח ראו: טלבי תשס"ב, עמ' ר"צ

דמשקאי מוסלמי לא  .במושג זהאינפ' ג'; אשת אינפ' ב'; אינפ' י"ג טען בפניי שרק יהודים השתמשו  ;  אינפ' ל"א  1092

 הכיר את המושג, אך כנראה משום שלא הובהר לו די הצורך )י. רייך(.

 .1944בהקשר ספציפי ליהודי סוריה: ריבלין  .110, עמ' 2002: רוזנהויז ראו גם  1093

 .63למנהג דומה אצל המוסלמים בסוריה ראו: אינט'   1094

. 54-57,  46-48,  35, עמ'  2005ראו על כך: שטאל    .אינפ' כ"ה; אינפ' א';  אאינפ' כ";  אינפ' י"ד; אינפ' ג'; אינפ' י"ג  1095

מתואר )לגבי האימפריה העותמאנית( חופש   1  'פס  2§)לגבי שמות בנים(, אך שם,    2  'פס  1§,  2014ראו גם: בן־נאה  

 יחסי בבחירת שמות הבנות, בניגוד למה שמסרו האינפורמנטים שלי לגבי דמשק בעת החדשה. 
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בשלב מסוים יצאו השמות מן האופנה, והוחלפו בשמות אחרים שנשמעו מודרניים יותר, אך שמרו 

קוראים   aˀīafšכך, לנכדתה של אישה ששמה   1096על משמעות השם המקורי או על צלילים שהיו בו:

nsāmēkl    :מצרפתית(menceécl  ולנכדתה של ,)zaīl    קראוtēzīl.1097   אחד המסרנים לרשום כשרצה

, מה משמעות השם. הדובר תירץ זאת בכך שהבת תמח'אבראההתעניין הפקיד, איש  dālyaאת בתו 

א וה ʾadēl-. מיד ענה לו הדובר שʾadēlהסבתא הוא קרויה על שם סבתּה, אך הפקיד הבחין ששם 

 dālya.1098שם מיושן מעט, ולכן שינו את סדר האותיות ויצרו את השם 

 מגבלות על שמות 5.5.2

לקשר בין בעל השם לבין התנועה הניסיון להימנע מסיבה נוספת לשינוי השם המקורי הייתה 

שה בסוריה מ'העברית' שי العْبيةאו אף ללשון העברית )יש לזכור שהמילה הציונית ומדינת ישראל, 

אחד הדוברים סיפר שרצה לקרוא לבנו בכורו, שנולד   .(5.1.1.1ינוי למדינת ישראל, וראו סעיף  גם ככ

אך לבסוף רשם אותו במרשם   mǝʾīr,1099בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, על שם סבו, 

זוהו באוזני  māyerאו תחליפו  mǝʾīr. זאת משום שהשם māherהאוכלוסין תחת השם הערבי 

. יחד עם זאת בבית הספר גולדה מאירדאז,  לשמה של ראשת ממשלת ישראהסביבה הערבית עם 

 גם כשרצה אותו הדובר לקרוא לבתו בשם (.43)טור ו שורה  mǝʾīr-ḥayyīm)היהודי( נקרא הבן 

ן החטט  תמח'אבראההסביר לאיש  ו,  gullaשם  בבמרשם התושבים    אותה  הציג  ,gǝʾūla־המשמעות  רב

לא היה מרוצה מן התשובה,   תמח'אבראה, בשיכול אותיות. איש  ʾōlgaשהילדה נקראת על שם סבתּה  

, yaḥyǝאו  āmoḥ, היו קוראים ayyīmḥדוברת אחרת ציינה שלאביה,  1100וטען שזהו שם יהודי.

, ורק משעזב את סוריה החלו לקרוא salīmקראו בשם הערבי    šlōmoשהוא שם ערבי טהור, ולאחיה  

 ōšēmבדומה לכך, אדם ששמו   1101מו העברי. זאת בשל רגישות הסביבה לשמות עבריים.לו בש

 

 .60-63, עמ' 2005שטאל ; 101-102, עמ' 1994גרדנר  :ראו  1096

 .(אינפ' י"ג) leīḥka(, אינפ' י"ג) raīẓna. שמות נוספים שיצאו מן האופנה: אינפ' י"ד; אינפ' ה'  1097

 .אינפ' ו'  1098

 .אינפ' ו'  1099

, שם מופיעות שתי 62היה חלופה רגילה לשם גאולה, ראו: אינט'  lgaōʾ-. נראה שאינפ' כ"ח. ראו גם: אינפ' ו'  1100

 בנות שנקראות אולגה ובסוגריים הוסף השם גאולה כפי שאפשר לראות בתמונה כאן:

 
 לא שימש בפי היהודים, משום שנחשב שם מוסלמי. nāmēslמציינת שהשם  אינפ' י"ד. אינפ' כ"ח  1101
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כדי שלא לקשר בינו לבין איש הצבא והפוליטיקאי הישראלי הנודע משה  mūsaהעדיף להיקרא 

  sōni.1104א רנק lgaōʾ,1103 iyyōnṣקיבלה את השם  ldaōg 1102דיין,

 ובדו"ח ועד הקהילה ב"מחברת האלף" ,השמות בשש משפחות 5.5.3

 השמות בשש משפחות 5.5.3.1

אמר בו בטבלה הבאה דוגמאות למארג שמות בשש משפחות. השמות של כל דמות הובאו בסדר ש

שמות האותם המסרן, כך שסביר שהשם הראשון היה גם השם העיקרי שבו נקראה אותה הדמות. 

 ההגייה או המורפולוגיה של העברית הישראליתמן  שהושפעו, כנראה,הם אלה  HBI-המסומנים ב

 . המודרנית

 
הקרבה 

 טור ו טור ה טור ד טור ג טור ב טור א לאינפורמנט 

1 
אבי הסב מצד  

 ʾabrāhām ʾǝliyyāhu  ʾəbrāhīm mōše האב
brāhām, 

brāhīm 

2 
אם הסב מצד 

  ṣālḥa1105 zāhye  lēla ṣālḥa האב

3 
אבי הסב מצד  

   nǝssīm mūsa  nəssīm האם

4 
אם הסב מצד 

   sāmḥa nāẓli  žamīle1106 האם

5 
אבי הסבתא  
 mōše(?) ʾalbēr  žōzēf, yūsef  mēʾir מצד האב

6 
אם הסבתא  
  מצד האב

ṣālḥa, 

sēli1107 
    

7 
אבי הסבתא  
     žōzēf  מצד האם

8 
אם הסבתא  
   līnda    מצד האב

9 
אם הסבתא  
     sāra  מצד האם

 

 .אינפ' כ"א; אינפ' כ"ב  1102

 .אינפ' ה'  1103

 (. אינפ' ה') kiēka~bēbbəfka>rír ,laēa>lʾēl ,ellišla~šēl(!)>ēxār. דוגמאות נוספות: אינפ' כ"ו; אינפ' י"ד  1104

 .stǝllaהדובר מציין שלה, בניגוד לנכדתה, לא קראו   1105

 .leīamžהדוברת מסיקה שזה שם אם סבתה, משום שלדודתה הגדולה קוראים   1106

 .albērʾלאביה קראו   1107
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הקרבה 

 טור ו טור ה טור ד טור ג טור ב טור א לאינפורמנט 

 ṣiyyōn1108 ḥayyīm mūsa1109 האבהסב מצד  10

ḥayyīm, 

viktōr, 

yəḥya1110 

yaʿʿūb 

HBIyāqob 

ʾabu 

brāhīm, 

yaʿʿūb 

 ,murād הסב מצד האם  11

merād 

ʾabrāhām, 

ʾalbēr, 

ʾǝbrāhī1111

m 

salīm 

mōʾīz, 

mūsa, 

mōše1112 
ʿabdo 

yūsef, 

, IHByōsef

ʾabu 

waḥīd 

12 
הסבתא מצד  

 badīʿa האב
ʾamǝlya, 

lēla, līli 

frīda, 

farīde 
badīʿa ḥəsne 

lēla, 

ʾəmm 

brāhīn 

13 
הסבתא מצד  

 rāšēl rāšēl, šēla ʾǝstēr viktōrya ṣālḥa būlīsa1113 האם

 ,ʾalbēr האב 14

ʾabrahām 
ʾēduwar 

ʾǝliyyāhu, 

ʾēli, ʾabu 

mūsa 

salīm, 

šlōmo1114 

mōšē, 

mūsa, ʾabu 

žāk 

, IHBmēʾir

mīro, 

ʾabu 
1115ğāk 

 האם 15
ʾarlēt, 

sāmḥa, 

sǝmḥā 

sāra, sāro 
 aṛsāra, ṣū

1116 sāra 
rōzī, ʾəmm 

žāk 

ʾadēl, 

ʾaddūl, 

ʾəmm 

ğāk 

 ,mōrīs דוד מצד האב 16

mōšē 
žōzēf 

ḥǝzˀēl, 
HBIzkelǝ́yǝḥ

1117 

brāhīm. 

ʾalbēr 

viktōr, 

yəḥya, 

ḥámo 

ʾabrāham

(!) 

brāhīm1118 

 

שנה לפני הולדת הנכד )כלומר  50-. אם נניח שהסב נולד כiyyōnṣ, אלא רק sōniבניגוד לנכד, לסב לא קראו גם   1108

כל להסיק שבימי ילדותו ונעוריו, ימי המנדט הצרפתי, לא הייתה מניעה מצד הסביבה להיקרא (, נו1920-בערך ב

בשם רב־המשמעות ציון. על השימוש בשם ציון לילדים שנולדו לאחר מות ילדים אחרים במשפחה בצעירותם 

מקובצקי -טיין; בורנש74, עמ' 2005; שטאל 14הערה  194, עמ' 2010 שורצולד; 3 'פס 1§, 2014ראו: בן־נאה 

ציון(. בהערת אגב יש לציין שעל פי עדויות המסרנים פטירת ילדים בצעירותם הייתה -, עמ' לח )לגבי השם בן2002

 (.אינפ' י"ב; 2×אינפ' ו'דבר נפוץ )

, אלא mōše, אך לאחר מכן הבהיר שבסוריה לא השתמשו כלל בשם  IHBmōšeתחילה אמר הדובר ששם הסב היה    1109

 , הן בפנייה בדיבור הן בכתיבה רשמית.mūsaרק בשם 

 . yaḥəy, טור שמאל, בקורפוס הופיעו כמה אנשים ששמם 1944בניגוד למה שכתב ריבלין   1110

כתחליף לאברהם אצל יהודי  rēalbʾ. על albērʾ, אך היו פונים אליו בשם brāhīmǝʾ היהשמו בתעודת הזהות   1111

 , עמ' מז.2002מקובצקי -איזמיר ראו: בורנשטיין

 .zīʾōmבתעודת הזהות נכתב שמו   1112

מקובצקי -; בורנשטיין414, עמ' 2015, ראו: בוניס -isa'אחות בוגרת' בתוספת סיומת ספרדית  bulaמטורקית:   1113

. לדברי המסרן היה זה שם ייחודי ליהודיות, ומקורו אינו ערבי. עוד הוסיף שלפעמים במכתבים , עמ' מא2002

 ּפ. -ּב ולפעמים ב-היה נכתב ב

 רק משהגיע לישראל החל להיקרא שלמה, ובסוריה קראו לו רק סלים.   1114

 .yerāmו בתעודת הזהות היה שמ  1115

 פיע גם אצל אינפ' כ"ב.כשמה של אחת הנערות בשכונת היהודים הו aṛūṣהשם   1116

 היה נפוץ בשכונה. zˀēlǝḥהדובר טוען שהשם   1117

 , כפי שבלשון המדוברת. mīhābr, אולם לדודו קראו ibrāhīmʾהדובר מציין שבערבית הספרותית יש לומר   1118
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הקרבה 

 טור ו טור ה טור ד טור ג טור ב טור א לאינפורמנט 

 ,kīko, ʾīlay דוד מצד האב 17

ʾǝlyāhu 
ʾalbēr 

dāvīd, 

dāwūd1119  
žōzēf, zūzu 

šlōmo, 

salīm, ʾabu 

žāk 

 

 ,sīmōn דוד מצד האב 18
IHBšīmon 

 raffūl 
 1120nātān, 

šḥāde 
  

   žāk    דוד מצד האב 19

   ʾēli    דוד מצד האב 20

  sēri sēli sāra lēla ʾə́ster דודה מצד האב 21

 ,stǝlla דודה מצד האב 22

ṣālḥa 
rōzēt  līnda kaḥīle  

 ,vīvo מצד האבדודה  23

vívyan 
klēr  

ʾōlga, 

gōlda1121 
badriyye  

 ,klōd דודה מצד האב 24

klōdīn 
     

 ,nīmo דוד מצד האם  25

nǝssīm 
mūsa raffūl 

nəssīm, 

sāmi 
yūsef  

 žōzēf IHBmōše  דוד מצד האם  26
žōzēf, 

IHByōsi 

ʿəzra, 

ʿazzūr1122 
 

  māyer   brāhīm  דוד מצד האם  27

     dāvīd1123  מצד האם דוד  28

29 
דודה מצד 
  tūne žūne žamīle  האם

bahiyye
1124 

30 
דודה מצד 
 stǝlla sēli pūla  ʾaməlya  האם

31 
דודה מצד 
 māro  līzēt  šafīˀa  האם

32 
דודה מצד 
     ʾīvēt  האם

 

 .داهودבכתיבת השם השתמש בכתיב   1119

אינפ' . לפי deāḥš-ו nātān, אך בקרב יהודי סוריה השתמשו בשמות natanṓyהדוברת ציינה ששמו העברי היה   1120

   .nātānבדרך כלל שם למבוגרים, ואילו הצעירים נקראו  šḥādeשימש  י"ד

, ובארה"ב מיד המירו את השם המיושן lgaōʾהוא חלופה ידועה לשם המיושן  ldaōgלדברי האינפורמנטית   1121

 של גולדה מאיר.בתצורה החדשה, וזאת ללא קשר ישיר לשמה 

 , טור ימין.1944על החרמת השם עזרא בקהילות שונות ראו: ריבלין   1122

 כך היה שמו הן בפנייה בדיבור הן בתעודת הזהות.  1123

 . huábקוראים לאישה זו לא היו קוראים בשם חיבה, אך לנכדתה, אשת האינפורמנט,   1124
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הקרבה 

 טור ו טור ה טור ד טור ג טור ב טור א לאינפורמנט 

 ,sōni האינפורמנט  33

ṣiyyōn1125 
ʾēli 

sāmi, 

nǝssīm1126 

viktōrya, 

vāka1127 

ʿōbadyā(hu), 

ʿabdo, ʾabu 

mūsa 

, IHBqobáy

ğāk1128 

34 
אח של  

 האינפורמנט 
mrād, 

mordexáy 
ʾalbēr IHBmōše žōzēf žāk  

35 
אח של  

 viktor  האינפורמנט 

sīmōn, 

salīm, ʾabu 

xəḍər 

mōše raḥmūn  

36 
אח של  

  האינפורמנט 
, ENkəyzáʾ

ʾīzāk 

ʾalbēr, 

ʾabrāhām 
 

ʾabrāhām, 

ʾalbēr, bēra 
 

37 
אח של  

    ḥabīb   האינפורמנט 

38 
אחות של  
 האינפורמנט 

bērta, 

badīʿa 
 

stǝlla, 

ʾǝstēr 
bērta1129 ḥəsne lēʾa, lūlu 

39 
אחות של  
 šēla, rāšēl  frīda ʾīvēt האינפורמנט 

ṣālḥa, 

ṣabāḥ 
 

40 
אחות של  
 האינפורמנט 

rānya, 

rǝnnā 
  klōdi sāra  

41 
אחות של  
  rītta šaffūˀ    האינפורמנט 

42 
אחות של  
  rāšēl     האינפורמנט 

ENlbertáʾ , בן האינפורמנט  43

ʾabrahām 
 ʾǝliyyāhu līʾōr1130 mōše 

māher, 

məʾīr 

ḥayyīm 

ENkəʾayz , בן האינפורמנט  44

ʾǝsḥāq 
 mōše  

rāfi, 

raffūl1131 
ḥabīb 

ENžēkob , בן האינפורמנט  45

yaʿakōv 
    

, IHByōsef

zūzu1132 

      האינפורמנט בן  46

, IHBbramáʾ

ʾavrahām

, bēra 

 

 .ص-ולא ב س-בהיה נכתב  sōniהשם הדובר מדגיש ש  1125

בלבד,   sāmi. בסוריה נקרא הדובר  sāmi žannāneמשום שאימו חלמה בעת ההיריון על חכם ששמו   sāmiנקרא    1126

 . nǝssīmורק בארה"ב גילה ששמו 

 . kaāvוגם  kaāfהוגה   1127

, על כך בלי"ד ğצרפתי. שימו לב להגיית  ט הדהדובר מציין שקיבל שם בגרסה צרפתית משום שנולד בתקופת המנ  1128

 .ğūke. בילדותו קיבל גם כינוי: 2.1.2.2ראו סעיף 

, משום שלשניהם יש אותה aʿībadנבחר כתחליף חדיש יותר לשם הסבתא  rtaēbהדוברת טוענת שהשם   1129

המשמעות, ובכך נשמר עיקרון קריאת שם הנכדה על שם סבתּה. יוער שלשמות אלה אין משמעות זהה: 

bērtaאירופאית>ארמית<( :bartā  ואילו ,)'בת'badīʿa( :بديعة>ערבית )'נפלאה, יחידה מסוגה'. 

  'אור'(. نورערבית: )> riūn ,קרוי על שם אבי אביו  1130

 הדובר אומר שלא השתמשו בשם רפאל.  1131

(, שהווקאליזציה בשם يوسف)בערך:    918. ראויה לציון הערתו של ברתלמי, עמ'  yūsefשמו בתעודת הזהות היה    1132

yūsef .במצרים:  היא לפי העבריתyūsif בערבית (يوسف)בשורש:  965, עמ' 1986, ראו: בדוי והינדס ,

 (.يوسف)בערך:  1110, עמ' 1974, ראו: ווהר yūsufהספרותית: 
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הקרבה 

 טור ו טור ה טור ד טור ג טור ב טור א לאינפורמנט 

47 
בת  

 האינפורמנט 
ʾarlēt, 

sǝmḥā 
sāra ʾáharon šelli1133 ʾēli, xəḍər dālya 

48 
בת  

  האינפורמנט 

mársi, 

marsēl, 

maryām
1134 

ENsēra sārīt rōzēt 
gəʾūla, 

gúlla 

49 
בת  

  šēla, rāḥēl žūdi1135 badriyye   האינפורמנט 

50 
בת  

 sāli    האינפורמנט 
stəlla, 

ʾəster 
 

 שמות וכינויים, שניתן לסווג כדלהלן: 114 בטבלה זו

 נשים גברים 
שמות  21) עברי

שמות  8גברים, 
 נשים(

אברהם, אליהו, משה, נסים, מאיר, ציון, 
חיים, שלמה, )י(חזקאל, נתן, אלי, עזרא, דוד, 

, ליאור, רפי, יעקב, אהרון, עובדיה, מרדכי
 יוסי, שמעון 

לאה, שרית, גאולה, רחל,  1136אסתר, שמחה,
 רינה, מרים 

 22) 1137ערבי
 22שמות גברים, 
 שמות נשים(

אבראהים, מוסא, זוזו, יחיא, רפול, שחאדה, 
ָרה, חביב,  נימו, סאמי, עזור, רחמון, סוני, ּב 

, ף, יחיא, יעקוב, מראד, סלים, עבדהיּוסֻּ 
 סחאק, ח'צ'רמאהר, א

צאלחה, זאהיה, לילא, אדול, סאמחה, נאזלי, 
ה, ז'ונה,  1138ג'מילה, סארה, ה, תּונ  סנ  בדיעה, ח 

ה , לולו, צבאח, שפוק, בהיה, שפיקה, ַפריד 
 לה, בדריה, סורה, ראניה גּו

שמות  0) ספרדי
שמות  6גברים, 
 נשים(

, לינדה, אמיליה, ויקטוריה, סטלה, ּפּוָלה 
 ריטה 

שמות  9) צרפתי
שמות  12גברים, 
 נשים(

אלבר, ז'וזף, ויקטור, מואיז, אדואר, מוריס, 
  ז'אק, סימון, איזאק

ל, ארלט,  קלודי, קֵליר, קלוד, קלודין, ראש 
ָלה  רסי , מרסל, מַ איווט, רוזט, ויויאן, ש 

אחר )כלל 
, אירופאי, טורקי

שמות  3) (אנגלי
שמות  11גברים, 
 נשים(

, ברטה, ֵסלי, לילי, ְפריָדה, אולגה, ּבּוליסה אייזק, ג'ייקוב, ָמאֵיר
  יוֹורי, ו  , שלי, ג'ודי, סֵ גולדה

  הטבלאות מדגימות יפה את שנאמר כבר:

השמות הנפוצים לזכרים הם, ביסודם, שמות עבריים מסורתיים, ובהם בולטים השמות: אברהם, 

 חיים, שהומר בשם האירופאי ויקטור.זכרים הוא משה, אליהו, נסים. שם נפוץ נוסף בקרב 

השמות לנקבות הם, ביסודם, שמות זרים, ובהם בולטים השמות: צאלחה, בדיעה, ברטה, ראשל, 

 1139(.15שם נפוץ נוסף בקרב נשים הוא ׂשרה )למשל, שורה  סטלה, ויקטוריה.

 

, אך rāšēlכצורה מודרנית יותר של  šēla, סבתּה אם אביה. לרוב היו בוחרים בשם ēlḥrā-rāšēlקרויה על שם   1133

 .(!)rāxēl. לבת גם שם עברי: šelliית העדיפה לקרוא לביתה בארה"ב בשם האינפורמנט

 קרויה ע"ש חמותו של הדובר.  1134

קרויה על שם ג'ודי פלד, אשר סייעה רבות לאבי האינפורמנטית. על ג'ודי ופועלה למען יהדות סוריה ראו לעיל,   1135

 .; אינפ' כ"ג; אינפ' י"ג15עמ'  ב,2008. על נוהג קריאת בנות בקהילה על שמה ראו: שמר 2.1סעיף 

 שם של איש. – 195, עמ' 2010אצל שורצולד   1136

 כאן נכללו גם רוב הכינויים, משום שרובם שקולים במשקל ערבי.  1137

 . ā́rāsולעולם לא  raāsתמיד  –שם זה סווג שם ערבי על שום ההטעמה   1138

 .109, עמ' 1994לא שם אחד מרשימתה של גרדנר , טור אמצעי. ברשימה זו לא מופיע אף 1944ראו: ריבלין   1139
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לרוב הדמויות יש כמה שמות, המייצגים הקשרים חברתיים ותרבותיים שונים: השם העברי שימש 

)אם בכלל( בתוך הקהילה, השם הערבי או האירופאי שימש קודם כל כלפי חוץ, אך נשאב גם אל 

 קהילתית.-תוך הספירה הפנים

התרבותיות השונות מתבטאות ברפרטואר השמות: השפעת התרבות הערבית התבטאה ההשפעות 

השמות צרפתיים צמחו על רקע  1140בתקופה שלפני המנדט הצרפתי ולאחר הקמת סוריה המודרנית.

שמות   1141תרבות צרפת שהגיעה הן דרך מערכת החינוך של אליאנס הן בעת המנדט הצרפתי.

ב העזיבה את סוריה וההשתקעות בתרבויות הקולטות. ישראליים ואמריקאים מאפיינים את של

, טור ד מס' žōzēfבמקום    yōsiניכרת לא רק בתצורת השם )המודרנית  השפעת העברית הישראלית  

26  ,līʾōr    במקוםnūri  'אלא גם בהטעמת השם:  43, טור ד מס )mōše    '( לעומת  46)טור ה' מסmōšē 

  1142ועוד. fēsōyלעומת  sefōy(, 14)טור ה מס' 

סיומות שהיו מקובלים בקהילות דוברות   ןהספרדי של חלק מן הדמויות, אין לשמותיה  ןעל אף מקור

.-יקו, -הספרדית דוגמת  כמו כן בולטים בהיעדרם שמות "ספרדיים"   1143ֹון )אברמיקו, מושון(

 1144נפוצים, כגון: נחמה, שלום, רבקה, חנה, מלכה, המופיעים אצל שורצולד.

מות רבים יותר מאשר לכל אישה. בולט בפרט שלגברים שמות עבריים לצד לכל איש יש בדרך כלל ש

השמות הערביים או הצרפתיים, בעוד שלנשים יש לרוב שם אחד. השמות העבריים של הגברים 

 1145שימשו בהקשרים הדתיים, כגון בברית המילה או בעת הזמנתם לעלות לתורה בבית הכנסת.

יים( היו משני סוגים. ברובם היה ניסיון לשמר את צליל השמות שאינם עבריים )ערביים או אירופא

 

גם בקרב דוברי הג'ודזמו, באימפריה העותמאנית ובצפון אפריקה, הילכו שמות ערביים עד לתקופה המודרנית.   1140

, טור ימין. על אוריינטציה תרבותית 1944; ריבלין 411, עמ' 2015הדבר נכון במיוחד לגבי נשים, ראו: בוניס 

 .122-121, עמ' 1994ת חדשים בחברה הסודאנית ראו: גרדנר בתהליך אימוץ שמו

מט; -, עמ' מו2002מקובצקי -; בורנשטיין106-107, עמ' 2005 שטאל: על מתן שמות אירופאים ליהודים ראו  1141

. בקרב נוצרים בישראל, בלבנון ובצפון אפריקה )בין היתר חלק מהשמות שמופיעים 198,  197, עמ'  2010שורצולד  

 .112, 110, עמ' 2002יל( ראו: רוזנהויז בטבלה לע

 . 104, עמ' 2002מתגוררים בישראל. ראו גם: רוזנהויז  eōšmרוב האנשים בטבלה שנקראים   1142

בנוי במתכונת  nūmḥra. השם 199, עמ' 2010; שורצולד 104, עמ' 2005: שטאל ראועל סיומות אלה ונוספות   1143

 להלן. 5.5.3.3, וכן אמצע סעיף , עמ' לז2002מקובצקי -ייןצפון אפריקאית, והשוו לשם כלפון: בורנשט

על שמות ממקור ספרדי לנשים בקרב יהודי סוריה בתקופה העותומאנית  .197, 195, 193, עמ' 2010שורצולד   1144

 . 181והערה  107, עמ' 2018ראו: בוניס 

 , טור ימין.1944; ריבלין 197, עמ' 2010; שורצולד 106, עמ' 2005 . ראו גם: שטאלאינפ' כ"ו  1145
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ג )טור  miāsנקרא  layla ,mīssənנקראה  mīsal ,aʾēlנקרא  ōmōlš 1146השם העברי או הערבי:

,25ד שורה , טור 33שורה  )1147  nōyyəṣ  נקראsōni, yāxəmord  נקראdāmr ,aḥməs  נקראה

aḥsām, rīna נקראה rānya  ו (,40)טור א שורה-mīssən  נקראsemāˀ.1148 

מפי אינפ'  18 )טור ד שורה šḥāde נקרא nātān –במקרים אחדים תורגם השם העברי לערבית, וכך 

 1149. לפעמים נבחר השם הערבי המקביל לשם העברי:(אינפ' ט') faražנקרא  hošuwwaʿəy (,י"ד

הרון נקרא , אmūsa, משה נקרא rəḍəx, אליהו נקרא yūsef, יוסף נקרא brāhīməʾאברהם נקרא 

hārūn. 

וגם שמות חיבה אחרים כללו לרוב  3Cū2C2aC1C,1150רוב שמות החיבה הערביים בנויים במשקל 

 )טור ד rafaʾēl>raffūlואת העיצורים שנמצאים בשם "הרשמי". כך בשמות גברים:  ūאת ההגה 

)טור ד שורה  žozēf>zūzu  (,33)טור ו שורה   žāk>žūke  (,26  שורה  ד)טור    ʿəzra>ʿazzūr(,  44שורה  

)טור ה  šafīˀa>šaffūˀ*(, 15)טור ו שורה  adēl>ʾaddūlʾ וכך בשמות נשים: (,45, טור ה שורה 17

 (.38)טור ו שורה  lēʾa>lūlu(, 41שורה 

תופעה בולטת היא המעבר משמות ערביים לשמות אירופאיים, בפרט צרפתיים בדור הביניים, 

ולשמות אנגליים )בקרב תושבי ארה"ב( בדור הצעיר: סבו של אחד האינפורמנטים מצד האם נקרא 

dāmr  אביו נקרא ,rēalbʾ  ואילו בניו נקראים ,lbertá ʾ ו-kəyzá ʾ )מתאר זאת יפה  1151.)טור א בטבלה

 (:אינפ' ו'הדוברים )אחד 

ˀabəl kān dġayyaṛ mn əl-ʿəbri lə-l-sfārādīIHB, b-əl-fransa dġayyaṛ lə-l-ṣarfātīIHB, 

b-əstqlāl sūriyya ṣāṛ lə-l-ʿarabi, twažžah lə-l-ʿarabi. əl-yahūdi b-əʿref 

yətkayyaf. 

 

 ., טור אמצעי1944; ריבלין 60-62, עמ' 2005על כך ראו: שטאל   1146

, אך אין ספק שהמרואיין נקרא mīnasהוגה המראיין הסורי יחיא אלעריצ'י את השם  53:46 , דקה15אינט' ב  1147

nəssīm. 

 .אינפ' י'  1148

 טור אמצעי., 1944ריבלין   1149

; גרוצפלד 2.2.4§, 2011; לנטין , ושם ניסיון להסביר את הדגם הזה מבחינה פרוזודית99, עמ' 2010: עבדה ראו  1150

שתי הדוגמאות תופעה זו גם בוראו . 213, עמ' 1937; נח'לה 158, עמ' 1980; סאבוני 57e§ 58, עמ' 1965

ʾaḥmad>ḥammūdi ו-ʾibrāhīm>barhūm  102, עמ' 2002אצל רוזנהויז . 

 )לגבי דוברי ג'ודזמו(. 410, עמ' 2015, טור שמאלי; בוניס 1944; ריבלין 128-131, עמ' 2005שטאל   1151
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בעבר )השמות( השתנו מעברית לספרדית, ב)תקופת( צרפת זה השתנה לצרפתית, עם 

עצמאות סוריה זה הפך לערבית, נטה לערבית. היהודי יודע להתאים את עצמו 

 לנסיבות. 

עם היציאה מסוריה וההשתקעות בישראל או בארצות־הברית השתנה גם רפרטואר השמות, 

 שהיה בסוריה הפך ʾalbērמות במבטא אמריקאי: והותאם לסביבה החדשה. בארה"ב רבים הש

, wižō-שהיה נפוץ בדמשק הפך ל fēzžōבארה"ב,  albertʾ-ל ובישראל, שמות   1152בברוקלין

ים )ראו בטבלה, טור ד -בבת  yōsi-הפך ל  žōzef-בחולון, ו  itsik-הדמשקאי הפך ל  ʾīzākישראליים:  

 1153(.26שורה 

 השמות ב"מחברת האלף" 5.5.3.2

 1945.1154שמות של ילדים מדמשק שהועלו לארץ בשנת    900-"מחברת האלף" היא רשימה הכוללת כ

תיות מסוימת שעלולה רשימה שכזו להעמיד, בכל זאת ניתן ללמוד ממנה דברים יעל אף בעי

מעניינים על שמות שרווחו בקרב בני קהילת דמשק במחצית הראשונה של המאה העשרים. עשרת 

(, 37(, יצחק )38(, יעקב )40(, משה )50(, יוסף )50ם ברשימה זו הם: אברהם )השמות הנפוצים לבני

(, 26(. שמות נפוצים של בנות הם: רחל )17(, מרדכי )17(, חיים )18(, עזרא )30(, שלמה )33אליהו )

  1155(.15( ושושנה )16(, מרים )16(, אסתר )17(, מזל )18(, לאה )23שרה )

לרוב תחליף רגיל של השם בשפות שונות: אולגה)>אירופאית: לחלק מן הילדים שמות כפולים, 

Olga(גאולה, נאג'י~)< :נתנאל, לורה)>אירופאית: 1156(شّحود(~שאול, שחוד)>ערבית: انجيערבית~

Laura :(~זהבה, מזל~פרידה)>אירופאיתFrida.)  

 

 אינפ' ה'.  1152

, ובכלל זה 160, עמ' 2012. על מגמות דומות אצל יהודי חלּב ראו: מצא 101-102, עמ' 2002 : רוזנהויזראו גם  1153

 . 84משפט  82; אינט' 45הערה 

. 2007. על מנחם לוזיה ומפעל העלאת הילדים ראו: לביא 62על המחברת )כולל צילום של דפיה( ראו: אינט'   1154

 השמות כאן מובאים ככתיבם במחברת. 

, עמ' מה. שמות נפוצים ב"מחברת", אשר 2002מקובצקי -השמות של יהודי איזמיר: בורנשטיין השוו לרשימת  1155

 תפוצתם באיזמיר הייתה נמוכה יותר הם: שלמה, עזרא, מרדכי, לאה, מרים, שושנה.

לתרגום שמות מן השורש העברי   dḥ√š-בשמות הפרטים ראו לעיל בסעיף זה. על שימוש ב  3Cū2C2aC1Cעל משקל    1156

 .1120הערה ראו לעיל  נת"ן
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נאג'י,  1157שמות הבנים: פואד, תופיק, בדיע, ג'מיל, חלפון,ברשימה אלו הם  מבין השמות הערביים

עבדו, עבודי, עביד, שחדי, שחוד ושפיק. שמות ערביים של בנות הם: צלחה, חביבה, בהירה, לטיפה, 

נדידה)?(, נזירה, נצוח, נשלי, סובחיה,  1158פרדוסה, בדריה, בהורה, חסיבה, לולו, מונירה, נגת)?(,

 תפוצה נמוכה ביותר.בת הללו הם תונה. כל השמוו סועד, עמירה

ועוד.  1159שמות צרפתיים ברשימה הם לרוב שמות של בנות: איוט, ג'נט, פולין, אודת, גוליט, מתילד

אדוארד, אדמונד, מישל. שמות ספרדיים לבנות: לינדה, אדלה, ליזה,  שמות בנים צרפתיים:

גם תפוצת   1160די: ליאון.פורטונה, קלרה, לואיזה, מתילדה ועוד. לבן אחד בלבד היה שם ספר

 השמות הללו נמוכה מאוד. 

אנו מוצאים הרבה יותר שמות צרפתיים מאשר ב"מחברת", וגם שמות שהבאנו לעיל בטבלה 

כיצד . 1945-ערביים נפוצים בקרב משפחות האינפורמנטים יותר מאשר בין שמות הילדים שעלו ב

נוכל לנסות ולתרץ את ההבדלים שבין השמות ב"רשימת האלף" לבין השמות בשש המשפחות 

, מסר לי שהשמות ב"עליית האלף"מר אליהו חסון, בעצמו אחד מן הילדים שעלו שהובאו בטבלה? 

ספק שבמקרים רבים ילדים אמרו את שמם  לואין במחברת נרשמו כפי שאמרו אותם הילדים, ו

: לו עצמו שמות בני משפחתו. כדוגמאות הוא מביא את נקראו בדמשק השם שבואת העברי ולא 

שמו אליהו, וכך נרשם השם, וכך נותר שמו עד עצם היום ש השיבקראו בדמשק אלי, אך משנשאל 

 בדמשק ששמםחיו, הזה. גם אחיותיו, שנקראו בדמשק מרי ולולו, נרשמו בשמות מרים ולאה, וא  

נותנים לנו עשרות  יחד עם זאת 1161במחברת בשמות יצחק ואברהם.איזאק ואלבר מופיעים  היה

 –בין בני הקהילה ובנותיהם, ובראשם  השמות שבמחברת הילדים תמונה יפה על תפרוסת השמות

  של היהודים.  השמות המסורתיים

 

 .לעיל 1143ראו הערה   1157

 .לעיל 676ראו הערה   1158

 והשוו בהמשך פסקה זו לשם מתילדה, המסווג שם ספרדי.  1159

 , עמ' מב.2002מקובצקי -על שם זה כתחליף לשם העברי יהודה בקרב יהודי איזמיר ראו: בורשטיין  1160

הסבר נוסף שאין להוציאו מכלל אפשרות הוא שילדים אלה (. 11/5/2018אליהו חסון ז"ל )התקשרות אישית,   1161

ישראל כחלק מן הפעילות הציונית, ויושבו בקיבוצים חלוציים. לכן, סביר מאוד שברוח החברה ־באו לארץוה

, על ישראל, הוחלפו השמות "הזרים" )ערביים או אירופאיים( בשמות עבריים־העברית של אותה התקופה בארץ

 . 136-131, עמ' 2005 תהליך זה ראו: שטאל
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 השמות בדו"ח ועד הקהילה 5.5.3.3

)מסומן בביבליוגרפיה  1943-1941פרסם ועד הקהילה בדמשק דו"ח על פעילותו בשנים  1943בשנת 

(. מלבד תיאור פעולות הוועד, מופיעים בדו"ח שמות של האנשים ששילמו כספים 1943דו"ח תחת 

(.  رسوم الطهورרשומים אלו ששילמו דמי מילה ) 15-81בעמ'   1162לשירותים שונים שאותם קיבלו.

, המופיע שמונה سليمהשם הנפוץ בין אלה הוא   1163השמות הדומיננטיים ברשימה הם שמות ערביים.

. שמות (7) ابراهيم. אחריו )בהמשך חלק זה המספר בסוגריים מציין את מספר ההופעות( פעמים

 ماير, يوسف, زاكي. ארבע פעמים הופיעו השמות: مراد-ו موسى, خضر , داودשהופיעו חמש פעמים הם: 

שמות צרפתיים מופיעים  שלושהפעמים כל אחד. רק  הופיעו שלוש مجيل- ו مشعه, توفيقהשמות  .قاسم-ו

ות שהופיעו פעמיים או פעם אחת ניתן למצוא שמות מבין הש  (.1)  فكتور-( ו2)  موييز  ,(3)  جاكברשימה:  

שמות עבריים ממש מועטים  .فؤاد-ו صْبي, صاحل,  فرح, عارف, نوري, خليل, حبيب, بكري, أمنيערביים: 

  الياس , اصالنשמות טורקיים או נוצריים:  (.כ"א 1) ايشاي, صيون(, כ"א 2)  حامي, اناتن , نسيم, عزراמאוד: 

 כל אחד(. 1)

גם ברשימה זו השם  .(رسوم الكتوبوت בהמשך הדו"ח מופיעה רשימת האנשים ששילמו דמי כתוּבה )

(. שמות עבריים ממש: 6)  موسى, והוא מופיע תשע פעמים ברשימה. לאחריו בא השם  سليمהנפוץ הוא  

(, 3) جاك: וטורקיים . ברשימה זו הרבה יותר שמות אירופאייםنسيم, اناتن , حامي, صيون, بنيامني, الياهو

, فؤاد, عبدهערביים, לדוגמה:  –. יתר השמות (כ"א 1) أصالن, سيمون, ماركو, ارنست(, כ"א 2) فكتور, البري

 . حزقيل, هارون)!(, جنوم, قاسم

 400-, ובה למעלה מ(21-37)עמ'   1164הרשימה השלישית והארוכה ביותר היא רשימת המעריכים

חמשת בית, -זו, המסודרת בסדר האלףרשימה ב. שמות פרטיים )ייתכן שחלקם חוזרים זה על זה(

גם  (. 18) داود(, 20) موسى(, 22) براهيمإ(, 31) يوسف  (,34) سليمצים ברשימה הם ערביים: הנפוהשמות 

(, 11) نسيم (,15) حاميהשמות העבריים ממש הנפוצים ברשימה זו הם: (. 14נפוץ למדיי ) زاكيהשם 

(, 2) عزرا(, כ"א 3) مشوئيل, اناتن: שמות עבריים נוספים הופיעו בתפוצה נמוכה (.10) الياهو -ו (7) صيون

 

 .5.1.6לתיאור הרכיב הלקסיקלי העברי בדו"ח זה ראו לעיל, סעיף   1162

ומכאן גם הרחבתי  موسى, إبراهيمבין השמות הערביים כללתי שמות עבריים ששוערבו כבר בתקופות קדומות:   1163

אין לקבוע אם , אף שמבחינת צורתם يوسف-ו يعقوب, اسحقלשמות אבות האומה שמופיעים בקוראן, דוגמת 

 עבריים הם או ערביים.

 .985על מושג זה ראו לעיל, הערה   1164
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 שמותברשימה זו גם  (.כ"א 1) 1166دافيد, ابراهام, يشوعه 1165, آهوليئاب, شبتاي, عازار, مناحيم, بيسح, حيفص

ההבדל הגדול ביותר בין  1167. حلفون, خلفون , (6) رمحون: במתכונת צפון אפריקאית יםהבנויאחדים 

שתי הרשימות הקודמות הוא בתפוצתם של שמות אירופאיים. כאן ניכרת רשימת "המעריכים" ל

 ולאחריו: (,11) جاكאחר, כשהנפוץ ביותר הוא נוכחות גדולה של שמות ממוצא צרפתי או אירופאי 

( ואף שמות ייחודיים יותר مويزהכתיב הוא הפעמים , באחת 4) موييز(, כ"א 5) ماركو, فكتور(, 7) البري

   .اميل, الفريد, شارل)=סילבן(,  سلفان (,2) أدوار דוגמת:

שמונים חיה כבר כשל קהילה אשר שמות על אף שרשימה זו מציגה בפנינו רפרטואר  -רוצה לומר 

(, וביתר שאת במשך 1864-הקמת ביה"ס של כי"ח ב שנה בצילה של תרבות מערבית צרפתית )מאז

שמות מכיל יסוד מוצק מאוד של שמות ה מבחרעשרים ומעלה שנות שלטון צרפתי בסוריה, עדיין 

אם נצא מן ההנחה שבין "המעריכים" היו גודל יותר חלקם של נכבדי יחד עם זאת,  ערביים.

הקהילה, הרי שהנוכחות הרבה יותר של שמות אירופאיים בקרבם יכולה להצביע על יתר פתיחות 

  .של קבוצה זאת לתרבות המערב ואולי גם לחוגי השלטון הצרפתי בסוריה

 שמות נוספים שעלו בקורפוס  5.5.3.4

 בקורפוס הופיעו גם השמות הבאים:

, ʿīd ,žīda ,mārko ,zūki(, אינפ' י"ג) rīmōn(, אינפ' י"ג) raḥmūn(, אינפ' י"ג) ṣəbḥi: שמות גברים

mōze (אינפ' כ"ב; אינפ' י"ג), tawfīˀ  (, אינפ' כ"ב)חתן שלvīko~viktōr  אחיה של התלמידה(

 .(4:47 1)אביו של חכם יוסף דנה אינט'  zāgi,1168 ādūhə~ylānṣaʾ1169(, 15אינט'  בסרטון

שמות השכנות היהודיות של ) žamīle~žammūl~kāmo ,nīna(, אינפ' י"ג) ḥasībeשמות נשים: 

 (. 15בסרטון אינט'  laik  معهد اْلرية-תלמידה ב) lilyān(, 15בסרטון אינט'  מארי

השמות שהובאו לעיל שונים מרפרטואר השמות הנפוצים בסוריה. שמות הזכרים הנפוצים שם הם: 

הם: רים, אמל,   לנשים  םיירעלי, אחמד, מחמד, מחמוד, ח'אלד, עֻּמר, ג'ורג' ואיליא, ואילו שמות נוצ

ת'אא'ר, טארק, ואא'ל שמות סוריים שהיו נפוצים בשנות השישים, דוגמת נג'אח, מרים ורנין. 

 

 . 5.1.6על הגיית שם זה ראו לעיל סעיף   1165

 (. 18) داود-ו( 22) إبراهيمלשמות והשוו שני שמות אלה   1166

 לעיל. 1143ראו גם הערה   1167

 زاكيעל השם    .زكي. כך הוגה המראיין הסורי יחיא אלעריצ'י את השם, אך בכיתובית רשום  36:54  , דקה15  'אינט  1168

  .5.5.3.3בקרב יהודי דמשק ראו לעיל סעיף 

 , עמ' מב.2002מקובצקי -ראו גם: בורשטיין  1169
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בולטים לבנים בין השמות הללו  1170 וחאזם, אף הם אינם מופיעים בין שמות היהודים שהבאתי.

קדושים לנצרות בעלי הרקע האסלאמי ושמות בקרב דמויות מדור המייסדים של האסלאם שמות 

 .רקע הנוצריהבעלי אצל 

  תודעת הדוברים .6

לאחר הסקירה הדקדוקית והלקסיקלית שהובאה לעיל, נותר לבדוק מה חושבים הדוברים על 

 במה היא שונה?  –האם הם חשים שהיא שונה מלשון שכניהם? אם כן  –לשונם 

גם בין אלו שטענו  1171.לכ"דיש כאלה שלא ראו כל הבדל בין לי"ד לבין  –מגוון הדעות כאן גדול 

וברים להבחין בין זיהוי לשונם בתוך יתר הלהגים בדמשק עצמה, להבדל שכזה, לא תמיד ידעו הד

( ולבנון. רבים לבין זיהוי הלהג הדמשקאי )יהודי או אחר( מיתר להגי סוריה )במיוחד הלהג של חלּב

אך יש שייחסו   1172מהם ציינו כאלמנט מבחין את עניין ההימשכות וההארכה בהגיית המילים,

  1173ולא ליהודים.תכונת דיבור זו למוסלמים בדמשק, 

אחדים מן הדוברים ציינו הבדלים לקסיקאליים שהבחינו בין לי"ד לבין לשון הקהילות האחרות 

 bonjourבעיר. כך, לדוגמה, ציינה אחת הדוברות שהיהודים היו משתמשים בביטויים הצרפתיים 

 

מות מוסלמיים . על רתיעת יהודי סוריה מלקרוא לילדיהם בש103, עמ'  1994, והשוו לרשימה של גרדנר  63אינט'    1170

 , טור אמצעי.1944ראו: ריבלין 

)המציין שההבדל בין לי"ד ללשון שכניהם היה בשיעור זעיר   אינפ' כ"ז(;  70ה  )ובכלל זה הער  28, עמ'  2009נואמה    1171

 . 3, עמ' 1924. וראו: ברגשטרסר 2×; אינפ' ג'(2%של 

 אינפ' ו'; אינפ' ל':)כולל הדגמת ההארכה והשוואה לדיבור החלּבי(;  אינפ' ד'; אינפ' כ"ז; אינפ' י'; אינפ' ז'  1172

diūd yahānno həʾ ū́rfʿaki yaḥ-lə ṭṭk, ymuēki hḥəbass y  מיד כשהיה מדבר כך, מותח את הדיבור ]כלומר'

لكلمات حبيث أما يهود دمشق القاطنني يف حي اليهود فكانوا ْيطون آخر اאת הגיית המילה[, היו יודעים שהוא יהודי'; 
'יהודי דמשק המתגוררים בשכונת היהודים נהגו למתוח  خيتفي آخر حرف من الكلمة…واليهودي يُعرف فوراً من هلجته

)אינט'  את סופי המילים עד שהאות האחרונה במילה הייתה נעלמת. את היהודי ניתן לזהות מיד על פי להגו'

 הפסק(: -אחריה, #  ː-רכת מסומנת בדוגמאות להארכה בדיבור ספונטני )התנועה המוא .(55

ʿand-i baṣal ʾaxḍaːr#  ,)אינפ' כ"ב( 'יש לי בצל ירוק'mā b-iṣīr trūːḥ# ,)'אסור לך ללכת' )אינפ' ו' 

ṭləʿt maʿ-o bəsəklēːt […] žīna ʿ a-l-bēːt#, w-hənnen šāːfūː-niː#   יצאתי עמו באופניים, באנו הבייתה, והם'

'וכי אינך רוצה שום פיסת מידע על  kːa-ddəšām mā b-šəla maʿlūme ʿan -áw#?ראו אותי' )אינפ' כ"ב(, 

, עמ' 1977; אמברוס  10.1.4.1§  172, עמ'  2001)אינפ' א'(. על הארכה "דמשקאית" זו ראו: פישר ויסטרו    דמשק?'

, המייחס הארכה זו במיוחד 83, עמ' 1974; ברבו 10§ 17, עמ' 1965; גרוצפלד 184, עמ' 1961; פרגוסון 2.4.1§ 25

; אינט' 8 'פס 2.1.4§, 2011; לנטין 18, 17, ובפרט עמ' 2003; קוְלק ואחרים 17, עמ' 1964ליהודי דמשק; קאוול 

  .338, עמ' 2016. על תופעה דומה בלהג של חומס ראו: קלש 5 'פס, 54

 ג. אינפ' כ"  1173
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 xēr-lə ḥāabṣ.1174-ו abaḥmar, בעוד שהנוצרים והמוסלמים השתמשו במילים הערביות bonsoir-ו

 1175הזכירו אחדים את לשונם הנקייה של היהודים לעומת לשונם הגסה של האחרים.בתוך כך 

הודגם הרכיב העברי בלי"ד ששימש לשון סתרים, ואכן היו דוברים שראו בכך את  5.1.1בסעיף 

באופן כללי שימש הלקסיקון חיץ בין  1176האלמנט המבחין בן לי"ד ללשונם של יתר תושבי העיר.

היהודים לבין דוברי הערבית האחרים, כפי שחשה אחת האינפורמנטיות כשנחשפה באוניברסיטה 

במשמעות 'נמצא' )מילולית:  ˀāʿed-ללשונן של בנות אחרות. הללו היו לועגות לה על השימוש ב

זרות לאוזנן של בנות דמשק  או במילים אחרות שאותן הכירה משכונת היהודים, אך היו 1177יושב(

 האחרות.

  baṭṭāṭa'עגבנייה',  bandōraאחרים ציינו הבדלים דקדוקיים שונים בלקסמות מסוימות, כגון הגיית 

בפי העלוים  *q║qאו הגיית  1178בפי האחרים, raōbanad ,aṭāṭba'תפוח אדמה' בפי היהודים לעומת 

 בפי היהודים )ועדות אחרות(.  q>ˀ*לעומת הגיית 

 

( ציינו שביטוי זה שימש יותר בפי נוצרים. על מילות بوجنور)בערך:    254, עמ'  2010אינפ' כ"ג. אולם סלאמה ולנטין    1174

בעיקר בפי נוצרים,   bonjour)  7.5.2.2,  7.5.2.1§§  157-155, ובפרט עמ'  2007ברכה אלה בביירות ראו גם: גרמנוס  

marḥaba  (.27)ובכלל זה הערה  61, עמ' 2017מוסלמים(. השוו: פרסטך בעיקר כלפי 

 .2×אינפ' כ"ג; אינפ' ט"ו  1175

 אינפ' י"ט.  1176

'לעיתים היא )הגויה של שבת( לא  deʿāˀn hiyye ūt ma tkīˀāawʾאינפ' ה'. דוגמה לשימוש "חי" במילה הזו:   1177

( כזאת ם'אם אני רואה )חתיכת לח a-īmˀa-b – deʿāˀ ˀarīṭ-ṭə-yy baašūf h-za bəʾהייתה נמצאת' )אינפ' ו'(, 

'ייתכן שעד עכשיו נמצאים )בנהר הרובים  yəmken la-hallaˀ ˀāʿd-īn, (אינפ' כ"באני מרים אותה' ) –בדרך 

, של אליחי 2012אינה מופיעה במילוניהם של עבד אלרחים    ˀāʿedמשמעות זו של    (.אינפ' כ"ב)שהשליך בילדותו('  

 (.to exist)בערך:  82, עמ' 1964ושל סטוואסר ועאני  2012

1178  raōband : ה. 3.2.2.3אינפ' ה'. ראו לעיל סעיף 
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הדיבור המובחן  1179גם כאלה שציינו שבאופן כללי ליהודים היה להג מובחן, שהיה מזוהה מיד. היו

היה נאלץ להתאמץ ולשנות את  ,היה כה מובהק, עד שכאשר רצה יהודי להסתיר את היותו יהודי

 1180אופן דיבורו כך שיישמע כדיבורם של הנוצרים.

תודעתם הייתה לי"ד באן בנוגע לשאלה אם  גם אם הובאו לעיל דעות של דוברים הנוטות לכאן או לכ

היו אלמנטים מבחינים, שונים הנתונים שהובאו עד כה מראים שבלי"ד  מובחנת מלשון שכניהם,

 מכפי שמתואר לגבי לכ"ד. 

 

 lahže-ləna, -tə́ʿže tabalah-ləd, mn ūnno yahəʾna -ūrfʿənu yāki kḥəri nġənna dəkאינפ' י"ח:   1179

arabʿ-lə ʿna kānet ġēr taba-tə́tabaʿ  ,מיד כשהיינו מדברים היו מזהים אותנו שאנו יהודים, על פי הלהג שלנו'

 l-lahže tabaʿ-naהלהג שלנו היה שונה מזה של הערבים' )ודברים דומים גם מפי אינפ' י"ח(; אינפ' ט"ז: 

anʿyye, -niīṣṭfala-ləan ʿm āsləʾ-ləan ʿd ūyah-l ˀfreəd. tūyah-nno ləʾn ī-fūrʿna ma-īakḥ-w 

ləkəšo -tžəed lahḥāll wəyye, k-iḥīmas  ידועים )שהם של( היהודים. היהודים  –'הלהג שלנו ואופן דיבורנו

אינפ' כ"ה מציין  להג שונה משלו';שונים )בדיבורם( מהמוסלמים, מהפלסטינים, מהנוצרים. לכל אחד יש 

ודים, אך את הצעירים לא יכלו לזהות לפי מבטאם שהם שבפרט לשון הזקנים הייתה מזוהה כלשון של יה

, 2011 בפיו. חסון b-aʿrefמספר שלקוחה נוצרייה זיהתה שהוא יהודי על פי הגיית המילה  אינפ' ל"א יהודים;

  ."לא הוצאנו הגה כדי שהמבטא היהודי לא יסגיר אותנו: "1945, מציין בזכרונותיו משנת 57עמ' 

 אינפ' י"ב.  1180
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 ייחוס שונים ולהגי   הג יהודי דמשק ל .7

נכונים להיבטים בעבודה זו הראיתי שיש הבדלים רבים בין לי"ד לבין להגי הסביבה. הבדלים אלה 

 . הפונולוגיים, המורפולוגיים ולאוצר המילים. ראשית נשווה את לי"ד ללכ"ד

 הג יהודי דמשק ללהג הכללי של דמשקהשוואת ל 7.1

היסטוריים ההעיצורים הבינשיים  ,q>ˀ*עירוני על מאפייניו הבולטים: מזרחי לכ"ד נחשב להג 

רבות אין הבחנה בין צורות המתייחסות בקטגוריות  הסותמים,המכתשיים ם הנעתקו למקבילי

 ת וכדומה. לרבים לצורות המתייחסות לרבו

בהברה  a*מעבר לכך יש ללי"ד וללכ"ד תחומים חופפים רבים: שניהם להגים "מבחינים", כלומר 

 V̅Cאו  VCCבתנועת פתוחה בלתי מוטעמת נשמרת לרוב, כלל ההטעמה הבסיסי מציב את הטעם 

במילות היחס, בנטיית הפועל ובנטיית  –לה, ורוב תחום המורפולוגיה ביותר לסוף המי ההקרוב

 זהה כמעט לחלוטין בשני דגמי שפה אלה.  –השם 

 אוצר המילים הסטנדרטי של לי"ד זהה לזה של לכ"ד. 

ן וזהות אלה, שהן חשובות ביותר, אנו מוצאים גם הבדלים חשובים ואף מהותיים דמיולצד נקודות  

לכ"ד. הבדלים אלה מרוכזים בטבלה שלפניכם )בכל שורה יש הפניה לסעיף הרלוונטי בין לי"ד לבין  

. צורות שזוהו בספרות המקצועית "נוצריות" סומנו )נ(, וצורות "מוסלמיות" בעבודה, הדן בתופעה

  (:סומנו )מ(

 בין לי"ד לבין לכ"ד התכונות המבחינות

 סעיף  לכ"ד  לי"ד  תיאור התכונה

 פונולוגיה

  2Cתנועת   השתמרות
 יחידה  IIIס גוף - בנטיית

CaCaCet 
katabet 'היא כתבה' 

CaCCet 
katbet 3.2.2.1 

ה האמצעית  תנועה נשילת 
 CaCaCT*במשקל 

CaCCT 
darže 'מדרגה' 

CaCaCT 
daraže 

3.2.2.2 

ס  -בנטיית  2Cתנועת   נשילת
 רבים  IIIגוף 

CaCaCu~CaCCu 
ʾaxadu~ʾaxdu   

 לקחו''הם 

CaCaCu 
ʾaxadu 

3.2.2.2 

 הכפלת עיצור

-VACAVC- 
baṭṭāṭa, dotta, ˀabbīle 
'תפוח אדמה, נדוניה, 

 מדורה'

-VCV- 
baṭāṭa, ḍōṭa, ˀabīle  

5.2.1.2 

 
B>RAR 

4.3.6.1 ,4.3.7.2  ,
,  4.2.8.4ד, 3.1.2.6

5.2.1.2 

 ,l, r, n ləḥna, zangīnחילופי 
lārənž,  laḥ, mān- 

'אנחנו, עשיר, אינו, 
 סמן עתיד, חושחש'

nəḥna, zangīl, 
nārənž, raḥ,  māl- 
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 מורפולוגיה

 סעיף  לכ"ד  לי"ד  תיאור התכונה

 ב rāḥ 4.2.2.1 'הלך' rāḥ~ʾarāḥ תצורת פועל

 ב ysāwi 4.2.7.2 'עושה'  ysāwi~ysāyi תצורת פועל

 א bədd-i øC- 4.2.2.1 'שאעשה' -bədd-i ʾaC יחיד Iת"נ גוף 

 -bəddהתקצרות המילית 
bədd-~bd-~d-  

 'לרצות'
bədd- 4.2.8.5 

 ג ˀaraa*qaraʾ 4.2.7.3< 'קרא' ˀəria*qaraʾ< תצורת פועל

יחידה   IIIכינוי חבור גוף 
 ורבים

-C-a, -C-on  ,שלה'
 שלהם' 

-C-(h)a, -C-(h)on 4.3.6.2 

 māl-(i, ak …) 4.3.7.2 ' -'אין mān-(i, ak …) שלילת פרדיקציה 

  sṭaʿš bētəxam  '15 11-19המספרים 
 בתים'

sṭaʿšar bētəxam 4.3.4.1 ד 

  IIIנשילת תנועת ס"נ גוף 
 ב šāfet║šāfet 4.2.1.2* 'ראתה' w2C *šāfet>šaftיחידה בגזרת 

 ləmn  4.1.8- '-'מן ה -mən mə-lהתקצרות מילת היחס 

 nəḥna 4.3.6.1 'אנחנו' ləḥna רבים  Iכינוי גוף 

 hənne 4.3.6.1 'הם' hənnen רבים  IIIכינוי גוף 

 hadənk 4.3.6.3 'ההם' hadōlīk רבים  III רמז גוףכינוי 

 אוצר מילים )מלבד רכיב עברי או ספרדי( 

 ʿašra '10 ' ʿašara 3.2.2.3 ה 

 mbāreḥəʾawlet  
 'שלשום' 

ʾawwal(t)əmbāreḥ 4.3.2.2 א 

 maṛt- אשת'-' maṛt- ג 4.3.2.2 ( וצ')נ 

 ḥamā-  ָם' 'ח  ʿamm, ʾabu l-mara 3.2.2.2 

 mēn~mīn '?מי' mīn 3.2.3.5 

 zangīn 'עשיר' zangīl~zangīn 3.1.2.6 ד 

 waṣṭān  '5.2.1.1 - 'חול המועד 

 takmīr 'ניקוי הבית' taʿzīl 5.4 

 zafar 'מאכל בשרי' zafar '5.2.1.2 'מאכל מן החי 

 ˀbūl '5.2.2 מושג כללי   'זבד הבת 

 ḥḍūr   
 'אירוח לרגל אירוע' 

 5.2.2 מושג כללי 

 ʿábra   
'ביקור הכלה בבית 

 הוריה'
 5.2.2 )מוס'( رّدة اإلجرנוצ'(, )

 ṭəleʿ ʿa-  ')עלה ל)תורה' ṭəleʿ ʿa-  '5.2.1.3 'עלה על 

 rˀaəšášēx m   
שאינו מתנהג  יש'א

 וחושב כיאות'
šēx mašraˀa 5.2.4 
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 šēxa maryam 
 תמתנהג השאינ ישה'א

 כיאות' תוחושב
- 5.2.4 

 būm  'רע' būm '5.2.4 'תנשמת 

 šū ṭabb-o  
 'מה פתאום?'

 5.2.4 

 mʿʿūde   
 'מין מאכל'

 5.2.1.2 

 ṭamīre 
 ', חמין'מין מאכל

 5.2.1.2 

 bāzēlya   
 'אפונה'

bazālya  5.2.1.2 '( וצ)נ 

 l-ʾalyōns 
 'אליאנס, כי"ח'

 5.3 

 dōti  'דרוזי' dərzi 5.4 

 nəwəd 'אוזן' nəʾəd ,)'מ(  dēne   )'5.2.5 )נ 

 )fəʾən( 'אף' mənxār 5.2.5 

 ʾōḍa  'חדר' ʾūḍa~ʾōḍa~ġərfe 5.2.5 

 ʾāzīn 5.4  חובה' - 'גן טרום 

 ḍʿīf '(,וצ)נ 'חולה'  marīḍ א 3.2.2.3 '( וס)מ 

 narbīš 'נוצ'(,  'צינור גומי(barbīš 5.2.5 '(וס)מ 

  baṭṭāṭaבאוצר המילים ניתן לראות מקרים שבהם הצורה בלי"ד שונה אך במבטאה מזו שבלכ"ד: 

וכדומה. במקרים אחרים ניתנה למילה בלי"ד משמעות ספציפית  ʾūḍa לעומת baṭāṭa ,ʾōḍaלעומת 

)לי"ד: אירוע משפחתי   ḥḍūr)לי"ד: מאכל בשרי, לכ"ד: כל מאכל מן החי(,    zafarיותר מזו שבלכ"ד:  

)לי"ד: אירוע משפחתי לרגל הולדת הבת,  ˀbūl, רגל חתונה, לידה וכדומה, לכ"ד: כל התכנסות(ל

. בחלק אחר של אוצר המילים השתמשו היהודים במילה המזוהה "נוצרית" לכ"ד: קבלת פנים(

(narbīš ,ḍʿīf ,ʿabra) :המעניינות ביותר הן המילים שאינן מוכרות בלכ"ד .dōti  ,'דרוזי'takmīr 

רטט בלנק להבדלים שסולם שהלאור הנ"ל, ועל פי 'אוזן' ועוד.  nədəw'ניקיון יסודי של הבית', 

עם  Minor Differentiation.1181 מתאים ההבדל להיקרא ,עדתיים בין הלהגים של בני אתה העיר

 לי"ד הוא להג מובחן ושונה מלכ"ד. שאות דוזאת, ניתן לקבוע בו

 ולהגי החוף של סוריה להג יהודי דמשק 7.2

 1האמצעית במשקל    aכמה מאפיינים לשוניים קושרים בין לי"ד לבין להגי החוף של סוריה. נשילת 

 במשמעות 'הגיע' ולא רק 'הביא'  waṣṣal-השימוש ב  ,(3.2.2.2, סעיף  katabu>katbu*)רבים   IIIגוף 

 

 .3 'פס 1§, 2011. ראו גם: לנטין 2.22§ 14, עמ' 1964בלנק   1181
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, ləḥna)בלי"ד: 'אנחנו'  liḥnaכינוי הגוף (, א3.2.2.4'מֹוכר' )סעיף  biyyāʿהצורה , (ג4.2.2.1)סעיף 

(, מילת 4.3.6.2בכינויים החבורים אחרי עיצור )סעיף  -h-, היאלמות מוחלטת של (4.3.6.1סעיף 

כה מובהקות בפריסתן מֹותר לציין שתופעות אלה אינן ל(. ב4.3.5.3)סעיף  ʾēmtanהשאלה 

הגיאוגרפית, וגם אם הן אופייניות יותר לאזורי החוף הרי שהן נמצאות גם במקומות נוספים 

לשמירה  מהם לי"ד נוטה יותר -להגי החוף לי"ד לבין בין  חשוב לצד הדומה יש גם הבדלבסוריה. 

שכנו חוף הסורי, למעט אזור אלכסנדרון ואנטכיה, לא אזור הב –יתר על כן  .(3.2.2.1)סעיף  aעל 

עם זאת קהילות יהודיות אשר הגירתן לדמשק יכולה להסביר את הימצאות התופעות הנ"ל בלי"ד.  

( 852יש לזכור שזליגת אלמנטים לשוניים מאזור החוף ללכ"ד, כפי שתיארה אסמאעיל )ראו הערה 

 .וייתכן שבמסגרתו הגיעו המבעים הללו אל לי"ד, מהלך שאינו קשור לעניין היהודי דווקאהיא 

  ללהג של יהודי חלּב להג יהודי דמשקהשוואת  7.3

משראינו את ההבדלים בין לי"ד לבין לכ"ד, נוכל לסקור את ההבדלים בין לי"ד ללהגם של יהודי 

כך  יש לזכור ששני להגים אלה הם להגים עירוניים המשתייכים לקבוצת להגי סוריה, ומשום חלּב.

בהיבטים פונולוגיים )מצאי העיצורים והתנועות,   סביר מאוד שיהיו להם גם מאפיינים דומים רבים

, ysāwi~ysāyi) מעתקים סינכרוניים ודיאכרוניים, כללי ההטעמה ועוד( ובהיבטים מורפולוגיים

nḥaka/yənḥaka ,yəst(a)fād). ן דמיור גם לצפות לימכיוון שמדובר בשתי קהילות יהודיות סב

 ,zaə́ž ,keə́b ,addražaddara~mžm ,HBCršītak, HBāšārəp מילים דוגמתבאוצר המילים היהודי. 

HBˀāsand  ודומותיהן, וכל מה שהן משקפות בתחומי ההגה, התצורה והלקסיקון, מציגים קשר רב

אולם ההבדלים שיוצגו להלן הם מהותיים, ומשום כך מקבעים את שני הלהגים בין שני להגים אלה.  

  1182:כנפרדים לחלוטין זה מזה

 הג יהודי חלּבלבין לי"ד לבין  התכונות המבחינות

 הסעיף להג יהודי חלּב לי"ד תיאור התכונה

 ā║ā *ā>ē 3.2.3.3* 'אמאלה'היעדר 

 a║a *a>ø 3.2.1.1* בהברה פתוחה aהשתמרות 

 א aCC║aCC *aCC>iCC 3.2.2.4* לפני צרור עיצורים aהשתמרות 

č č נדירה č ב 3.1.2.6 נפוצה 

 katabet~katbet יחידה IIIת גוף -תצורת נטיית
 'היא כתבה'

katbet 3.2.2.2 

 

 . 2017לפרטים נוספים על מאפייני להג יהודי חלּב ביחס ללהג של קהילות אחרות באזור ראו: ארנולד ובר־משה   1182
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 להג יהודי חלּבהתכונות המבחינות בין לי"ד לבין 

 הסעיף להג יהודי חלּב לי"ד תיאור התכונה

 katabu~katbu רבים IIIת גוף -תצורת נטיית
 'וכתבם 'ה

katabu 3.2.2.2 

 ד oC2C2taCaC oC2C2tCəC 4.2.3.5 5משקל 'מצדר' תצורת 

 y3C yətsammuרבים בגזרת  IIIס"נ גוף 
 'נקראים בשם'

yətsammo 4.2.7.3 ד 

T  אחריr faˀīre 
 'ענייה'

faˀīra 4.3.2.1 ד 

*-āT ḥayāt 'חיים' ḥayā 4.3.2.1 ה 

 maṛt- אשת'-' mrāt- 4.3.2.2 ג 

 ʿašr- עשר'-' ʿašš- 4.3.2.1 ג 

 yā- žab-l-ak yā́מבנה תחבירי של מילת היחס 
 'הביא לך את זה'

ğab-l-ak-ūwe 4.1.3 

 nəḥne 4.3.6.1 'אנחנו' ləḥna רבים  Iכינוי גוף 

 ʾēmta(n) '?מתי' ʾēmte~ʾēmat~ʾīmat 4.3.5.3 ב 

 l-ʾaḥad 'יום ראשון' l-ʾaḥḥa  1285הערה  

 baṛṛiyye 'בית קברות' žabbāne 5.2.2 

 falān~flān 'פלוני' flēn 3.2.1.1 

 žbīn ''מצח žəbha~žbīn 3.2.2.3 א 

 nəwəd 'אוזן' dān 5.2.5 

 ṭāˀiyye 'כיפה' ˀandūse 5.2.1.3 

 ṭamīre 'מין מאכל, חמין' bēyet 5.2.1.2 

 HBʾēxa 'ט באב' HBtšəʿbōb 5.1.4 

 HBbbaə́ʿr 'ערב חג' žəmʿa 5.1.4 

 HBētḷḷṭa 'טלית' ~ṭəlṣānHBēṭḷṭā 5.1.3 

 grave 'עניבה' krāvāto 3.1.2.6 ד 

 1183)כמעט( לחלוטין. 'אמאלה'ה בכך שבראשון נעדרתבפונולוגיה מובחן לי"ד מזה של יהודי חלּב 

באוצר המילים  –. גם באוצר המילים, ואף יותר מכך aרב יותר של לצד זאת מפגין לי"ד שימור 

 נבדלים שני להגים אלה זה מזה, עד כי אין לראות בינם קשר הדדי.  –היהודי 

 

ור (, ולתיא68-80המצעית בפי יהודי חלּב מקדיש נבו כשנים־עשר עמודים בעבודתו )עמ'    'אמאלה'לתיאור מצבי ה  1183

 .45-37את העמודים  1980התופעה בלהג של חלּב מקדיש סאבוני 
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ניתן גם להשוות בין אלמנטים של לי"ד לאלמנטים מקבילים בלהגם של יהודי אסכנדרון, קהילה 

 1184שהייתה קשורה לקהילת חלּב במשך דורות:

 מופיע בסעיף אסכנדרוןלהג יהודי  לי"ד

ž ğ (2  ,3 )1185 3.1.2.2 

*q>ˀ *q>ˀ>q (5  ,6 )1186 3.1.2.4 

- č (4 ) 3.1.2.6 ב 

wāḥed 'אחד, מישהו' wāḥe (3 )1187 4.3.5.2 א 

ṣalā́ 'תפילה' ṣala (1 ,7 ) 3.2.5 

 3.2.3.3 'אמאלה'יש  'אמאלה'אין 

ləḥna 'אנחנו' nəḥna  (1 ,3 ) 4.3.6.1 

hād~hāda 'זה' hēda~hēd  (1  ,2 ) 4.3.6.3 

labbas-a yā́ 

 -yā מילת היחסמבנה תחבירי של 
labbás-a-we 4.1.3 

ʿmə́lu '!עשו' ʿamálu (5 ) 4.2.3.1 ג 

ʾəžu 'הם באו' ʾažu (4 ) 4.2.7.6 א 

mā yəži bnōb 'לא בא בכלל' lam yəği 4.2.6.1 

*-ī+hon>-ī-yon   
 רבים אחרי תנועה IIIכינוי חבור גוף 

hon-ī-ī+hon║-* (9 )1188 4.3.6.2 

baʿḍ 
 כינוי הדדיות

baʿḍ-on baʿḍ  (4 ) 4.2.5.2 ב 

eḷḷmḍaə-l 'חג סוכות' HBtósəkk-əl (1 ) 5.2.1.1 

דמיון בין הלהג של יהודי אסכנדרון ללהג של יהודי חלּב, אולם יש כפי שרואים בהשוואה שכאן, יש  

  .בין לי"דל ן שני אלההבדלים רבים בי

 

. המספרים בסוגריים מפנים לפסקאות בטקסט המתועתק שהביא ארנולד. 2010ההשוואה מבוססת על: ארנולד    1184

 . 432ראו: שם, עמ'  על קשרי קהילת אסכנדרון עם קהילת חלּב )גם בתחום הלשון(

ציין פרופ' ארנולד את ההגירה הרבתי של בני קהילת  31/8/2017אליי מתאריך  . במכתבו10הערה  433שם, עמ'   1185

אסכנדרון לדמשק )ולחלּב( עם העברת החבל לשלטון טורקיה. למעט אינפורמנט אחד שאביו הגיע מאורפה, לא 

 היו בין האינפורמנטים שלי אנשים שציינו שמוצאם באזורים אלה. 

 . 13הערה  433שם, עמ'   1186

 .9הערה  433, עמ' 2010; ארנולד 4.11§ 33, עמ' 1991; נבו 132, עמ' 2009אסקוף  ראו:   1187

 .14הערה  433שם, עמ'   1188
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 ומצריםם של יהודי בגדאד יהללהג להג יהודי דמשקהשוואת  7.4

שימוש דומה במושגים )המבוססים  1189ת בין לי"ד ללהגם של יהודי בגדאד:נקודות דמיון אחדו יש

, ואולי אף השימוש השולי zangīn, שימוש בצורה sōʿēf(i) ,šōṭi ,ʾəssūr ,reššānaעל העברית( 

 1190בין שני להגים אלה: מובהקיםהבדלים . לעומת זאת נתגלו 'תנוין'ב

 הסעיף בגדאדלהג יהודי  לי"ד

*q>ˀ *q║q 3.1.2.4 

*ğ>ž *ğ║ğ 3.1.2.2 

>t, d, ḍd ̱̣, *d, *t* d ̱̣, d, t ║d ̱̣, *d, *t* 3.1.1 

*r║r *r>ġ 3.1 

t->ut-* tu->ut-* 4.2.1 

u->aūn-i, *->aīn-* ōn->aūn-ēn, *->aīn-* 4.2.1 

-kon -kəm 4.3.6.1 

*ā║ā ā>ī 3.2.3.3 

*a║a a>ø 3.2.2.1 

knīs 'בית כנסת' ṣlā 3.2.1.1 ,5.1.3 

eḷḷmḍaə-(ʿīd) l 'חג סוכות' HBssəkkaəʿīd  5.2.1.1 

  :לי"ד ללהג יהודי קהירן מסוים יש בין דמיולעומת זאת יש 

 הסעיף הפריט

ʾarāḥ 'ב 4.2.2.1 'הלך 

nəwəd '5.2.5 'אוזן 

ʾōḍa '5.2.5 'חדר 

HBerˀše '5.1.2 'שקר 

HBrəbbaʿ '5.1.4 'ערב חג 

HBrōššānā '5.1.4 'ראש השנה 

ḥadʾa-ləlēlt  '5.2.1.1 'מוצאי שבת 

HBʾēxa '5.1.4 'ט באב 

žəmʿə́t-kon xaḍra '!5.2.1.1 'שבוע טוב 

  

 

(, דמשק הייתה תחנת מעבר ליהודים שעברו מעיראק לארץ־ישראל, 18/1/2018כפי שכתב לי פרופ' ירון הראל )  1189

מין, אב בית הדין של דמשק באמצע הרב אהרן יעקב בניוסביר שחלקם השתקעו בעיר ולא המשיכו בדרכם. 

. יחד עם זאת לא ניכר קשר מובהק בין יהודי בבל לבין יהודי דמשק בענייני המאה הי"ט הגיע אליה מבגדאד

 חיתון, הלכה ועוד. 

 סקירה מקיפה של מאפייני הלהג של יהודי בגדאד אל מול להגים של קהילות אחרות באזור ראו: ארנולד  1190

 .2017ובר־אשר 
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 והערבית הפלסטיניתלהג יהודי דמשק  7.5

חלו בשכונת היהודים שני תהליכים דמוגרפיים, אשר השפיעו, מן הסתם, על  1948ת מלאחר מלח

יהודים  20,000-לשונם היהודים. התהליך האחד היה הירידה הדרסטית במספר היהודים )מכ

התהליך השני הוא כניסתם המאסיבית  1191(.1967-יהודים בסוריה כולה ב  4000-לכ  1948-בסוריה ב

מכאן שלא פלא למצוא  1192של פליטים פלסטיניים אל בתי היהודים בשכונה שהתפנו מתושביהם.

בלי"ד. יחד עם זאת, אין ודאות שצורות אלה אכן שאולות מלשון הפלסטינים " תוצורות "פלסטיני

הן צורות מקוריות בלי"ד או צורות שנרכשו במגע עם פלסטינים ששהתיישבו בשכונה, וייתכן 

 ˀəri(, 4.2.7.2ודומותיה )סעיף  yə́wṣalבין הצורות שמראות קרבה ללהגים פלסטיניים:  בישראל.

שרידי (, 5.2.5'אוזן' )סעיף  nədəw(, 3.2.2.2סעיף סוף 'עגבנייה' ) raōband(, ג4.2.7.3'קרא' )סעיף 

בכמה פרטים יש דימיון בין לי"ד לבין להג יהודי טבריה: כינוי חבור גוף  (.543 הערה) š-שלילה עם 

II  רביםkon- כינוי הגוף ,nnenə  הם', השימוש במילים'aʿīfḍ חולה' ו'-nədəw  אוזן', השימוש'

אין צורך לומר שמיעוט  'כאשר'. lamman', הצורה -'אשת -mart'לעבר', הצורה  nāḥבמילת היחס 

הנקודות להשוואה חד־משמעית בין לי"ד לבין הלהגים הפלסטיניים מראה שגם אם הייתה השפעה 

של יהודי של הנוכחות הפלסטינית בשכונת היהודים, אין היא באה לידי ביטוי מובהק בלשונם 

  דמשק.

 והלקסיקון של הקהילות דוברות הערבית להג יהודי דמשק 7.6

זה של קהילות ישראל דוברות הרכיב הלקסיקלי המשותף ללשונות היהודים בכלל ולרבות נכתב על  

הערבית בפרט. בתוך אוצר מילים זה מקום של כבוד יש למילים העבריות )והארמיות( ששובצו 

בלי"ד מילים עבריות רבות ששימשו גם בקהילות יהודיות אחרות ברחבי   1193בלשון התשתית.

ועוד ועוד. חלק מן המילים שימשו, כנראה,  ʿāšīr ,ḥaxāmīm ,gōy ,hēxālהעולם דובר הערבית: 

 
 . 52, עמ' 2003; כהן 30ב, עמ' 2009הראל   1191

 75%)שם מצוין שאוכלוסיית הפלסטינים היוותה  52, עמ' 27, עמ' 2003; כהן 42, עמ' 2009מעוז והראל   1192

وأقام آخرون يف حي االليانس )حي األمني( وسط العاصمة دمشق )המציין  70; אינט' 153מאוכלוסיית השכונה(, עמ' 
, המצביע 20, עמ'  1987. ראו גם: ג'אסם  (راي حنو فلسطنيالذي كان يضم عدة آالف من اليهود السوريني الذين كانوا غادروا سو 

 משפחות פליטים בדמשק ובסביבתה. 12,000-על למעלה מ

)בפרק 'בחינות בחקר לשונות היהודים  230-233, עמ' 2010; בר־אשר 42, עמ' 1979למשל: רבין ואחרים   1193

. עצם קיומו של "מילון משווה למרכיב 184  , עמ'1995(; מורג  22)ובפרט עמ'    2009; רשף  26-22§§וספרויותיהם'(  

 ( מצביע על שותפות רבה בלקסיקון בין קהילות ישראל השונות.2013)ממן  העברי בלשונות היהודים"
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ששימשה )רק?( בפי יהודי סוריה,  maḥanēששימשה בפי יהודי קהיר,  sənʾāרק בקהילות אחדות: 

 .(950)ראו הערה  məžūzā ,ṣiyyōnīt: שקומעטות שימשו כנראה רק בדמ

, ʾayyaxמילים עבריות אחרות שוקעו בלשון התשתית, כרגיל בלשונות היהודים. כך נוצרו הפעלים:  

fawwar ,mōsar :גם כאן, בשל מצבם הייחודי של יהודי סוריה, נוצרו פעלים הייחודיים להם .

hallax ,bōraḥ  (5.1.1.1)ראו סעיף. 

בחובו רכיבים הדומים ללקסיקון הערבי הייחודי של  מכילגם אוצר המילים הערבי הייחודי ללי"ד 

המוכר בצורה דומה גם אצל יהודי לוב, תוניסיה,  teəš-šə ṣṣəm nāyṣקהילות ישראל האחרות: 

žəmʿə́t-kon xaḍra .המוכר גם בפי יהודי מצרים 

לי"ד כלל גם רכיב אירופאי )ספרדי וצרפתי( שאף בו היו פריטים  אוצר המילים הייחודי של

 , kalsōnes ,mēdyas ,korāča ,mēza frangaהמשותפים לקהילות ישראל באגן הים התיכון: 

l-ʾalyōns .ועוד 

ן רב זה באוצר המילים בין לי"ד ללשונם של בני קהילות אחרות במרחב הדובר ערבית, דמיועל אף 

בכל זאת יש פרטי לקסיקון ייחודיים, שאותם מצאתי רק בלי"ד )או לפעמים גם בלשונם של יהודי 

כמציין יום זיכרון זוטר על פי יום הזיכרון הגדול הקרוב אליו הוא, כמדומה,   -mrāyetחלּב(. המושג  

, ōlˀk əsəm)אם אמנם ערבית היא(,  səakʿ-lə ,nīkkəs-sə ʿraf ,lūbˀ ,takmīrודי ללי"ד. כך גם ייח

šēx mášərˀa ,šēxa maryam  בכולם מיוחד לי"ד מיתר להגי הערבית היהודית. –ואחרים זולתם 

 סיכום 7.7

ים באזור מן התיאור הנ"ל מסתבר שלי"ד, על אף החוטים הרבים המקשרים בינו לבין להגים אחר

הגיאוגרפי ובאיזור התרבותי, הוא להג בפני עצמו, בעל מאפיינים פונולוגיים, מורפולוגיים 

ולקסיקליים ייחודיים, שאינם דומים לאף אחד מלהגי הייחוס האחרים. לי"ד התפתח במשך שנים 

הילה עברה קבירתה של סוריה למן ימי קדם ועד לימינו. ה –רבות של ישיבה בעיר מפתח באזור 

תהפוכות דמוגרפיות רבות, עד שנתחסלה סופית בשנות התשעים של המאה העשרים. במשך שנות 

קיומה פיתחה קהילת יהודי דמשק את לשונה, אשר ייחודה מצביע על התפתחותה הפנימית יותר 

 מאשר על השפעות מן החוץ. 

 סיכום ומסקנות .8

דיות אל מול תיאורי לכ"ד, כמו גם אל מול להגים לי"ד, להגה של קהילת דמשק העתיקה, מפגין ייחו

אחרים בסביבה. ייחודיות זו ניכרת בפונולוגיה, במורפולוגיה ובאוצר המילים. עבודה זו, המבוססת 
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על קורפוס שנוצר בעיקר משיחות עם מסרנים ומסרניות, היא הראשונה מסוגה בחקר קהילת 

היבטים נוספים של חיי יהודי הקהילה, אשר דמשק. מלבד ההיבט הבלשני שבה, עבודה זו מתעדת 

כבר חדלה להתקיים, ובכך למעשה עוזרת לשמר חלק זה בהיסטוריה היהודית ובחקר לשונות 

 .2.5היהודים. על בניית הקורפוס ראו סעיף 

 העיצורים

מעתקי העיצורים המוכרים בין הערבית הקלסית ללהגים העירוניים במזרח אותרו גם בלי"ד. כך 

עיצורים הבינשיניים הקדומים למקביליהם הסותמים, לצד מעתק, המוכר אף הוא, נעתקו ה

, אולם, כפי שמוכר בלכ"ד ˀ-נעתק כמעט תמיד ל q*(. העיצור 3.1.1למקבילים החוככים )סעיף 

עדיין מתקיים, בפרט בשאילות מן הערבית הספרותית )סעיף  qובלהגים עירוניים נוספים, הביצוע 

העיצורים של לי"ד קיימים גם עיצורים אשר אינם מוכרים מן הערבית הקדומה, (. במערכת  3.1.2.4

'פרשת  HBāšāpər. הייחוד של לי"ד בתחום זה הוא חדירת עיצורים אלה מן העברית: g ,pובפרט 

)סעיפים   'מצווה'  HBāvṣəmנשאל, בחלקו, מן העברית:    v. גם העיצור  מוסלמי''גוי,    HBgōy,  )השבוע('

'תיק  SPaāčcorבלי"ד )קיים במילה  č (. מיעוט הופעותיו של העיצורד3.1.2.6ג, 3.1.2.6א, 3.1.2.6

לטלית'( מעמיד את לי"ד בניגוד חריף מול להג יהודי חלּב, אשר בו נפוץ עיצור זה הרבה יותר )סעיף 

'ָקרחת', שבהן  garʿa-'קירח' ו ʾagraʿהופיע גם באופן נדיר במילים  g(. העיצור 76והערה  ב3.1.2.6

'פרוטה'  nəgla'רץ',  k :ragad*, ובכמה מקרים הוא משקף את העיצור q*הוא משקף את העיצור 

כפי שמוכר גם , ğ, אולם יש מקרים לא מעטים של הגיית ž-נעתקה בעיקר ל ğ*(. ד3.1.2.6)סעיף 

  (.ה3.1.2.6בלהגים אחרים באזור )סעיף 

 , משך והידמותנחציות

(. 3.1.3הנחציות בלי"ד מתפשטת בשני הכיוונים, אולם נושא זה ראוי לבחינה מעמיקה יותר )סעיף 

ונהגה   BCACA*Cהגיית עיצור ממושך קיימת בלי"ד, אולם משך זה מצטמצם בהיווצרות צרור מסוג  

BCAC: nlapso]ˈo>[-+hu>nlabbsu*nulabbis  אנו מלבישים אותו'. צרורות מסוג'ACACAC  אינם

טמצמים, אלא מטופלים בהכנסת תנועת עזר בין העיצור השני לשלישי: מצ

HBCluəlláḥalllu>yḥallel+u>*yḥ*y  (. נראה שאין הבדל בהגיית 3.1.4'מחללים )שבת(' )סעיף

BCA>CBCACA*C  לבין הגייתBCAC║BCAC :mna] ʔəˈmm+na>[əʾ אימא שלנו' נהגה כמו' 

ˀəmna [ˈʔəmna]    (. סוג ההידמות הנפוץ ביותר בין עיצורים בלי"ד 113והערה    3.1.4.1'הסרנו' )סעיף

(. נרשמו 3.1.5.1'יין' )סעיף  nbīd>[mbiːd]*'אבנים',  ḥžār>[ʕʒaːṛ]*הוא ההידמות הרגרסיבית: 
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'אתה לוקח' )סעיף  b-tāxod>[ˈptaːɣod]גם מקרים אחדים של רכישת קוליות בין תנועות: 

3.1.5.3 .) 

 התנועות

אלפיות   63-אלפיות השנייה, ואילו תנועה קצרה נמשכת כ  130-משך ממוצע של תנועה ארוכה הוא כ

ך רואל ש  ימנופה  ךרהעבממוצע.    אלפיות השנייה  48המשך של תנועה חטופה הוא    השנייה בממוצע.

 . (3.2)סעיף  'לישבת הלשיב' ṭābxa ṭabxaדוגמת  מקיומן של נוגדותר רבתמ תועונתה

 תנועות גבוהות

נשלות לרוב בהברות פתוחות בלתי מוטעמות, ובהברות פתוחות מוטעמות או לפני  u*-ו i*תנועות 

 *ārṭṭəš>ārṭṭuš'נולד',  ledə́w>a*wulid, כפי שמוכר גם בלכ"ד: ə-צרור עיצורים הן הופכות ל

 bidāye-l-bi 'מהארץ', bilād-lə-mnלהישמר:  i*נוטה  3Cā2iC1*C(T)'חרוצים'. במשקל 

בהברה פתוחה בלתי מוטעמת נשמרת לרוב במילים השאולות מן הערבית  u║u*. 'בהתחלה'

 (. 3.2.1)סעיף  'גיל הילדות' ufūleṭ-ṭənn əsהספרותית: 

 əאיכותה של 

או  m ,b ,w ,fבסמוך לעצורים השפתיים  -מושפעת מאוד מן הסביבה העיצורית  əאיכותה של 

'היא  məšyet>[ˈmuʃyet], 'נותר' ṣəfi>[ˈsˁufi]: [u]היא יכולה להישמע  בסביבת עיצורים נחציים

בסמוך לעיצורי הסדק, עיצורי הלוע ועיצורי הווילון . 'עצומה, גדולה' meχuˁdˈxme>[əḍ[, הלכה'

'המאמץ  *dna]aahʒˈna>[-dəhə́žna>+uuhdğ: [a]להישמע  əיכולה  ġ-ו ʾ ,ˀ ,h ,ʿ ,ḥ ,xהחוככים 

אחת משפיעות סביבות עיצוריות שונות התברר  ə'גילי'. במקרה שעל  ʿəmr-i>[ˈʕamri], שלנו'

 , כצפוי,מאשר ליתר סוגי ההגיים, והוא מעניק לה əשלהגה לועי סמוך יש יותר השפעה על איכות 

 .(3.2.1.4)סעיפים  aצליל 

 תנועה נמוכה

בהברות פתוחות בלתי מוטעמות. כך גם במקרים  a*בהיותו "להג מבחין" משמר לי"ד את תנועת 

אך גם במקרים  ,'סידורי תפילה' maṣāḥef'נוצרי',  masīḥi'יהודים',  yahūdהמכרים בלכ"ד: 

'נחרבה' )בלכ"ד:  nxárabet(, daxlet'נכנסה' )בלכ"ד:  dáxaletהעומדים בסתירה למוכר בלכ"ד: 

nxárbet  הדוגמה .)maṣāḥef   מבחינה גם בין לי"ד ללהג יהודי חלּב וללהג יהודי בגדאד, אשר אצלם

 בהברה הראשונה.  a-נושלת ה
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. שתי 'נהרסה' nxárbet'בישלה',  a- :ṭabxet-לעומת צורות אלה נרשמו בקורפוס צורות בנשילת 

בפעלים התגלתה גם  -a-שקאי הרגיל, אולם נשילת דוגמאות אלה עולות בקנה אחד עם הדגם הדמ

, ובכך מתייחד לי"ד מלכ"ד ואף 'לקחו אותם' ʾaxdū-won'עשו',  ʿamluרבים:  IIIבצורת גוף 

'למשל',  máslanגם בצורות שמניות דוגמת  -a-מלהגם של יהודי חלּב. בדומה לכך אותרה נשילת 

ḥmāt-a 'חמותה' ,bandōra 'עגבנייה' ,ʿašra '10 לפעמים זוהתה זיקה בין מהירות הדיבור לבין .'

הוא עיצור קדמי   1Cכאשר    3Cī2aC1*C(T)נושלת גם במילים במשקל    a-   .a-נשילה או הישמרות של  

(l ,m ,n ,d ,b 3.2.2 ףוכדומה( )סעי .) 

ə*a>  זוהה בעיקר לפניCC התנועות שנעתקו מסומנות ב(-  :)o-btə́žžbet+hu>waažž*wa 

 rnaəfārna>safās'בית הספר שלנו',  na-stə́sT+na>madra*madr'התייחסה אליו בכבוד הראוי', 

 <əa'אפילו'. במקרים אחרים  ttaəḥtta>aḥ'חזית',  *bhaəž>tunbhaaž'ענף',  rʿə>funrʿa*f'נסענו', 

 (. 3.2.2.4ף )סעי 'שנה' neə>stunnaa*s, 'חזקה' CC :wiyyeə>ˀtunwiyyaa*qגם לא לפני 

 תנועות ארוכות

 התנועות הארוכות נשמרות גם בהיותן בלתי מוטעמות. תנועה ארוכה בסוף מילה מבוצעת כאשר 

 ī́šmə+h>kšī*km, 'תפילה' *ā́alṣT>āalṣלאחריה רכיב אנקליטי, אף אם רכיב זה אינו נשמע: 

 .'אחזי בו!'

 והנמכת תנועה 'אמאלה'

 רק במילים שהסתיימו ברצף 'אמאלה' מצעיתבקורפוס נרשמה  יהודי חלּב ובגדאד, גבניגוד ללה

ʾā-* :teə́š>ēitš>*ʾēit*š>unʾāitš* 'חורף' ,tteə>ˀʾātt*qi ' )במקרים אחרים קישוא')סוג של .

. רק במקרים נדירים נעתקה 'טל'  nəde,  'אישה הרה'  e  :ḥəble-נעתקה 'אלף מקצורה בצורת יאא' ל

ף' סופית ל  ā huwa#>hāde huwwe#d*hā'זה':  daāh, בפרט במילה ē-'אלף מקצורה בצורת אל 

 (. 3.2.3.3)סעיף  'וזהו זה'

'מי?'. זהו דבר נדיר בלכ"ד, אך מוכר בפי יהודי חלּב.  mīn~mēnנרשם במילת השאלה  ī>ē*מעתק 

'צפיחה )מין  ṣfīḥa>ṣfēḥa*'טוב',  ḥ :*mnīḥ>mnēḥמופיעה לפני  ī*עוד זוהה מעתק זה כאשר 

 (. 3.2.3.5)סעיף  מאכל('

 התאפסות תנועות סופיות

בלי"ד איתרתי תופעה, אשר מידת תיאורה בדיאלקטים השונים היא נמוכה. הכוונה היא 

 להתאפסות תנועות סופיות, אשר בהגדרה, מבחינה פונולוגית, הן ארוכות. כך:



271 

 

ntək>lam ukunt ālamm*  'כאשר הייתי'  ,o-arfʿa-b āo>ʾiz m-uaʿrif-b ām ād*ʾi   אם איני מכיר'

 (. 3.2.3.6מוסא )ש"פ(' )סעיף -'אבו ʾabū mūsā>ʾab mūsa*, אותו'

 דיפתונגים

בהתאמה, קיים גם בלי"ד, אך אצל  ō-ו ē-ל aw*-ו ay*המעתק המוכר בלכ"ד של הדיפתונגים 

'למה?'.  ʃye>[lš*lay['בלילה',  bēl-lə-b]<ay>ey :yl]elˈləl*מספר דוברים אותר גם המעתק 

מעמד פונמי )סעיף  aw'קנקן להכנת קפה' מעניק לדיפתונג  dōle'מדינה:: dawleקיום הנוגדה 

השתמרו, לצד מקרים אחרים שבהם הפכו  əy*-ו əw*(. אותרו מקרים שבהם 286והערה  3.2.4.1

 (. 3.2.4.4בהתאמה )סעיף  ī-ו ū-דיפתונגים אלה ל

 המבנה ההברתי

'עצמנו'.   an-fsna'הם כותבים',    uktbəyהמבנה ההברתי בלי"ד מאפשר צרור משולש באמצע מילה:  

. במצבי קורא''בשבת הוא  raˀəy btsa-sə'דמשק',  šqdimaגם צרור בסוף מילה יכול להישמר: 

'לאחר  t ēətəbaʿdēn ē fלעומת 'נכנסתי'  tt ʾanaəfהפסק יש סיכוי רב יותר לביקוע צרור סופי: 

'. צרור סופי  , נכנסתי, א  נטה שלא להיבקע בכל מקרה. בצרורות של חמישה עיצורים  lt-מכן, א 

ם הימנית: מטופלת רשאית שלישיית העיצורים השמאלית, ולאחריה מטופלת שלישיית העיצורי

HBInāxāt-tə-l bətəm>HBInāxāt-t-l bətəm>HBInāxāt-t-tl bəm*  (. הברות 3.3.3'כמו בתנ"ך' )סעיף

yadd -l>tumilaāʿ-l uyad-*l( הכפלת העיצור האחרון: 1קצרות מורחבות באחת משלוש דרכים: 

ʿāmle-lə    ,'הארכת התנועה האמצעית:  2'ידיים עובדות )qēiq>*seq>st*   ְהוספת הברה: 3,  טח!''ּב )

o(n)-ləʾo(n)>-*l+hu(m)>*l  ,'לו, להם'ada(n)ḥad>ḥ>*unadḥ*ʾa  (. 3.3.2'מישהו' )סעיף 

": gahawah-על אף נדירות התופעה בלהגים עירוניים, התגלו בלי"ד מקרים בודדים של "סינדרום ה

*la-wáḥd-i>la-wáḥad-i  ,'לבדי'*bi-ráḥmet žədd-i>bə-raḥámet žədd-i  (. 3.3.3.5)סעיף 

 ההטעמה

 V̅או  VCCכללי ההטעמה בלי"ד דומים לאלה שבלהגי האזור באופן כללי, דהיינו הטעמת 

(. בהיעדר רצף שכזה תהיה ההטעמה בהברה הראשונה 3.4.1הקרובים ביותר לסוף המילה )סעיף 

'כמדינה'.  ka-bálad'סיפוריו' אך  ˀúṣaṣ-oבמילה, כל עוד אין גבול מורפולוגי משמאל, לדוגמה 

ולא לפניו, כגון   CCמקום הטעם הוא לאחר    –  8ומשקל    7( הטעמת משקל  1החריגים הבולטים הם:  

nəḥtə́fel    מוטעמת )ומוארכת(   99-23( בספרת האחדות במספרים  2(,  א3.4.1.1'אנו חוגגים' )סעיפים

 (. ב3.4.1.1( )סעיף nīsabʿ-te wā*tl' )ולא īnʿsab-w-ā́tlāt '73ההברה האחרונה, כגון 
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יחידה ורבים למילה המסתיימת בעיצור. במקרה  IIIראוי לציון המקרה של הוספת כינוי חבור גוף 

לעיתים על התנועה שלפני הכינוי ולעתים על התנועה שבהברה   –מיוחד זה התגלו שני דגמי הטעמה  

'לקח אותם'.  ʾaxad+hon>ʾáxad-on*'כתב אותה' אולם  katab+ha>katáb-a*הרחוקה יותר: 

האינפורמנטיות, ולא נתחוור מהו הדגם שני הדגמים מופיעים בדיבורם של כל האינפורמנטים ו

 (. 3.4.4.2שייבחר בכל מקרה )סעיף 

 תנועת העזר

תנועת העזר הבוקעת צרורות בעייתיים אינה יכולה להיות מוטעמת. משום כך ייתכן שיש לראות 

'חושפת אותו' ודומותיהן לא  kāšə́ft-o'היא רואה אותו',  šāyə́ft-oבתנועה המוטעמת במילים 

 (. 347והערה  3.4.3)סעיף  šāyifT ,*kāšifT*, אלא את תנועת היסוד ההיסטורי תנועת עזר

 מילות היחס

(. 4.1.2'מול' )סעיף  mˀābīl(, 4.1.1'לעבר' )סעיף  nāḥבלי"ד הן:  שבהן ייחוד מסויםמילות יחס 

בלי"ד זהה לנטייתה בלכ"ד, אולם שונה לחלוטין מנטייתה בלהג יהודי  -yāנטייתה של מילת היחס  

אחרי צרור,  -l-לא תמיד התגלתה הכפלה במילת היחס האנקליטית (. 376והערה  4.1.3חלּב )סעיף 

. הצורות ללא 'אמרתי לו' ˀəlt-l-o'כתבתי לו' נרשמו גם צורות דוגמת  katabt-ə́ll-oכלומר לצד 

מופיעה גם לפני החלק  -la(. מילת היחס הפרוקליטית 4.1.4כ"ד )סעיף מכפל שונות מאלה שבל

'נפטרתי ממנו, מן האיש הזה'  ṣɔšax-š-ha-o la-nnət mḥərtəʾהמפורש הנרמז בכינוי מקדים, כגון 

 משמשת, בין היתר, להדגשת כינוי חבור קודם: -ʾəl(. מילת היחס 4.1.6)סעיף 

baʿat wara mənn-i ʾəl-i (. נטיית מילת היחס 4.1.7ישהו( אחריי' )סעיף 'הוא שלח )מmən  בגוףI 

. זאת בניגוד למצב בלכ"ד. הבדל נוסף a-nnəmיחידה היא  III, ואילו בגוף naə-nnə́mרבים היא 

 לפני תווית היידוע בלי"ד )בלכ"ד -məבמילת יחס זו בין לי"ד לבין לכ"ד הוא התקצרותה לכדי 

mn- מילת היחס 4.1.8( )סעיף .)maʿ ( מקיימת בלי"ד רק את הצורה הקצרה לפני כינוייםmaʿ-ak 

הרלוונטי להתרחשות במשפטים עם להבעת הגורם (. אחד משימושיה הוא maʿā-k'איתָך' ולא 

(. כינויי גוף 4.1.10'זה לא הסתדר לנו' )סעיף  mā ẓəbṭet maʿ-na פעלים אנאקוזטיביים, לדוגמה:

III בורים למילת היחס יחידה ורבים החʿala  יופיעו בלי"ד לעולם עם-h-  :תחיליתb-ifūt ʿalē-ha 

יכולה להופיע  'שניתן לסמוך עליהם' )בלכ"ד ובלהג יהודי חלּב muʿtámad ʿalē-hon 'נכנס אליה',

 יחידה שני אלומורפים: IIIבגוף  fīהיחס (. לנטיית מילת 4.1.11.1( )סעיף -y- במקרה כזה
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fī́ ו-fī-yo. שני, הקיים גם בלשונם של יהודי חלּב, משמש רק במשמעות 'יש בו' ואילו הראשון ה

 (.  4.1.11.2מביע הן את המשמעות הזו והן את המשמעות 'יש' )סעיף 

 מערכת הפועל

מערכת הפועל בלי"ד, כבשאר להגי הערבית, ממשיכה את זו המוכרת מן הערבית הקלאסית. בלי"ד 

גם במקומות שבהם היא נושלת   ת )"אימפרפקט"(-בנטיית  יחיד  Iבתחילית גוף    aמתקיימת תנועת  

(. א4.2.1.1)סעיף    'אני רוצה לנסוע'  bd-i ʾasāfer,  'אני התחלתי לתפור'  bdīt ʾana ʾaxayyeṭבלכ"ד:  

יחידה:  IIIלפי כינוי מושא הפותח בתנועה נושלת לרוב תנועת ס"נ )סיומת הנושא( גוף 

o-btəṛáḍarbet+o>ḍ  היכתה אותו''היא ,o-rtəkákret+o>ftáft זאת בניגוד לקורה -'חשבה שהוא .'

w/y2C  :tl ma əlet+l+ak>mātl ma ˀəmבלכ"ד. תנועה זו נשלה בלי"ד גם במקרים רבים של פועלי  

ˀalt-l-ak 'כפי שהיא אמרה לך' ,ṣārt təḍrə́b-ni '(. 4.2.1.2 ף)סעי 'החלה להכות אותי 

(. מלבד ב4.2.2.1די מצרים )סעיף 'הלך', המוכרת גם בפי יהו ʾarāḥצורת פועל ייחודית ללי"ד היא 

 laˀˀa'הגיע )בעצמו(',  waṣṣalהמוכרים בלכ"ד, נמצא בלי"ד גם הפעלים  2פעלים עומדים במשקל 

 (. ג4.2.2.1'מצא' )סעיף 

ס )"פרפקט"( -יחידה בנטיית IIIבלי"ד צורות גוף כאמור, לצד צורות המוכרות בלכ"ד, נתגלו 

ס )"פרפקט"( שבהן -רבים בנטיית III'בישלה', וצורות גוף  2C  :baxetáṭשבהן נשמרת תנועת 

 מקיימת תנועה ארוכה בצורות 1'רצו'. צורת הציווי של משקל  2C  :ragduנושלת תנועת 

 'הסר!', אך תנועות אלה הופכות לחטופות במילים ˀīm'קח!',  xōd'כתוב!',  ktōbהברתיות: -חד

'הסירי!', ונראה שיש לקשר בין אורך  ˀəmi'קח אותו!',  xəd-o'כתבו!',  ktə́buהברתיות: -רב

 nā3C2aC1C-)בעיקר לפעלים יוצאים( ו  3eC2Cā1Cהתנועה לכמות ההברות שבצורה. צורות הבינוני  

 (. 4.2.3.1 ף)בעיקר לפעלים עומדים( מוכרות גם בלכ"ד )סעי

 10-2משקלים 

)>הלך( hallaxמשמש בלי"ד, כבלהגים אחרים של הערבית היהודית, להתכת רכיב עברי:  2משקל 

כך גם דגם  .)>איכה ]מגילת הקינות וכינוי לתשעה באב[( 'מרר בבכי'ʾayyax, לישראל(''ברח )

3aC2Cō1C  3של משקל :ḥraōb ,')ברח( 'ברח )לישראל<(mbōxi'בוכה בכי תמרורים' )בכה<( 

, ולא כפי שבפי יהודי 3oC2C2aC1taCהיא  5של משקל  'מצדר'צורת ה ב(. 4.2.3.3ו, 3.24.2.)סעיפים 

 'לבשו אותו', R1C :ltabas= משמש להבעת הסביל כאשר 8(. משקל 4.2.3.5 ףחלּב )סעי

mā b-təntása (. בלי"ד קיימים שרידי סביל פנימי, המוכרים 4.2.4.1ו, 4.2.3.8 פים'בל תישכח' )סעי
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, הבאים אחרי -baʿḍ, ורכיב ההדדיות הוא -ḥāl(. רכיב הרפלקסיביות הוא 4.2.4.3גם בלכ"ד )סעיף 

'האחד ... האחר', צורה  wāḥed … t-tāniהפועל ולפני כינויים חבורים. הדדיות מובעת גם במבנה 

ת )"אימפרפקט"( -ס )"פרפקט"( ובנטיית-עלים בנטיית(. הפ4.2.5  ףשאינה מתוארת לגבי לכ"ד )סעי

  (.4.2.6)סעיפים  lā-. צורות ציווי נשללות בmā-נשללים ב

 הגזרות

( הארכת התנועה לאחר ת"נ )תחילית 1: קיימות בלי"ד שלוש דרכים w1C ת של גזרת-בנטיית

( קיום 3; 'היא מכילה' ʿsaətלחלוטין, דוגמת  1C( העלמת 2'אנו מגיעים';  alṣūnהנושא(, דוגמת 

'יולדים'. דרך שלישית זו אינה נפוצה בלכ"ד, אך היא קיימת  yəwladuדיפתונג לאחר ת"נ, דוגמת 

'עשה' נתגלו צורות   sāwaת של  -בנטיית(.  א4.2.7.1  ףובכמה להגים פלסטיניים )סעי  בפי יהודי חלּב

'מה  ?šū msāy-īn-l-kon nəḥna'עושה בעיות',  y :ʿam b-isāyi mašākel-ב wשבהן הומרה 

)אנחנו, המוסלמים( עשינו לכם?'. דבר זה מוכר גם בפי יהודי חלּב, אך רק בצורות פועליות ולא 

 (.ב4.2.7.2בצורות הבינוני )סעיף 

, בין אם u-ס מסתיימים ב-רבים בנטיית IIIת, סיומת גוף -רבים בנטיית IIIבצורות גוף  y3Cפועלי 

. בכך מושגת בלי"ד מערכת מיושרת, בניגוד i-בובין אם היא מסתיימת  a-צורת היחיד מסתיימת ב

 (.ד4.2.7.3למצב שבלהג יהודי חלּב ובלהג יהודי בגדאד )סעיף 

. ביתר הגופים או אם מצטרף IIIרק בצורות פרודות של גוף  ʾə-'בא' בלי"ד פותח ב ʾəžaהפועל 

'בא  žā-kבאתי',  'אני žīt'בוא בא',  ʾəža נושלת ההברה הפותחת: –רכיב אנקליטי  IIIלצורת גוף 

 . (א4.2.7.6)סעיף  אליך'

 ת-קידומות לפני נטיית

 יחיד נשמרת לרוב תנועת ת"נ, שלא כפי שמתואר עבור לכ"ד: Iת בגוף -לפני נטיית -bבהצטרף 

b-ašaġġl-ak  :לכ"ד( 'אני מעסיק אותָך'b-šaġġl-ak ת"נ בגוף .)III  יחיד ורבים יכולה לישול אחרי

b- :b-əswa  (. המילית א4.2.8.1'הוא שווה', שלא כפי שמקובל בלכ"ד )סעיףʿam  מופיעה בלי"ד

 יחיד: Iנפוץ במיוחד לפני גוף  -ʿam+bבמגוון גופים, בעוד שבלכ"ד  b-ת הפותחת ב-לפני נטיית

HBtōrā-tə-b ruˀəy-am bʿon -ūl nhārṭlli ənās -nə  האנשים אשר כל יומם קוראים בתורה' )סעיף'

, בעוד שבלכ"ד נהוגה יותר laḥיון העתיד בפי כל האינפורמנטים הייתה צהמילית ל(. 4.2.8.3

, אשר אינם -d -ו -bd –אלומורפים מקוצרים  -bəddלמילית (. 4.2.8.4)סעיף  raḥהמילית 
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ת להבעת איום או -לפני נטיית -la(. שימוש בקידומת ב4.2.8.5מתוארים בספרות שנבדקה )סעיף 

 (. 4.2.8.6'אנחנו נשחט אתכם!' )סעיף    wáḷḷa  :la-nədbáḥ-konהבטחה מופיע בלי"ד גם ללא המילה  

 מערכת השם

 Tסיומת 

בתחום מערכת השם ממשיך לי"ד את המערכת המוכרת עוד מן הערבית הקלסית, עם שינויים 

. שני  a ,-e ,-t-בצורת הנפרד קיימים האלומורפים  Tהמוכרים גם מלהגים אחרים. לצורן הנקבה 

מופיעה גם אחרי  e-הראשונים פועלים בהתאם להתניה המוכרת גם בלכ"ד ובלהגים רבים באזור. 

r פניהבתנאי שלī : faˀīre  ענייה' אולם'fatra  ,'תקופה'*dakātira>dakātra רופאים'. האלומורף' 

-t  מופיע בכמה מילים שבהן הייתה*-āT בפרט במילה ,ḥayāt  :בפי יהודי חלּב( 'חיים'ḥayā) אך ,

'התורה'(. בספרת האחדות במספרים  tawrāt-təאצל חלק מן האינפורמנטים גם המילים אחרות )

99-23 T  מבוצעת-ā́ :xamsā́-w-ʿəšrīn '25בצורת הנסמך יש ל .'-T  :שלושה אלומורפים-et ,-ə́t- ,

-t(-)לשמות במין דקדוקי נקבה שאינם מסתיימים ב .-T  נוסף לרוב בצורת הנסמך אחד

 a-ים שמסתיימות ב. צורת הנסמך של מיל'אשתי' T :madām+i>madāmt-iהאלומורפים של 

 (. 4.3.2'פירושה' )סעיף  āt :*maʿna+a>maʿnāt-a-יכולה להיות  Tשאינה 

 הרבים והזוגי

, זה īn-צורות הריבוי המוכרות בלהגי הערבית קיימות גם בלי"ד. צורן הריבוי השלם הזכרי הוא 

הוא כמעט  i-המסתיימים ב, ואילו צורן הריבוי השלם לשמות āt-של הריבוי השלם הנקבי הוא 

'פרופסורים'. משקלי הריבוי השבור   brōfesōr-iyye'בעלי בית קפה' אך    yye  :ˀahwaži-yye-תמיד  

, 'עצובים, מסכנים'  naāazḥazīn>ḥ'פצועים',    aḥraə́ž>ḥīaržדומים בעיקרם לאלה שבלכ"ד, ובהם:  

zyeəḥaāʾ>ʾdiḥ* '(. בלי"ד קיימת התופעה המוכרת של הוספת 4.3.3.2)סעיפים  'נעליים-t-  לפני

 לצד t-ə́šhor-במניית חודשים יש שתי צורות:  .10-ל 3צורת הריבוי הנמנית במספרים בין 

-t-əšhɔ ́r    תנועה שבין(u  ל-o  וייתכן שהצורה השנייה היא הכלאה בין צורת הריבוי ,)ʾašhor   לצורת

ימות בלי"ד, כבלהגים רבים אחרים, צורות ריבוי של ריבוי: (. עוד קי4.3.3.3)סעיף  š(u)hūrהריבוי 

i-āt-ābḥṣb+i>āṣḥb>āṣḥa*ʾeb>ḥāṣ  (. צורת 4.3.3.4'חבריי' )צורה זו אינה מוכרת בלכ"ד( )סעיף

, וצורת הזוגי האנליטית נוצרת בהוספת לפני צורת הריבוי: ēn-הזוגי הסינטטית נוצרת בהוספת 

nē-HBˀūsān>pē+HBˀūsāp  ,'שני פסוקים'tā-nāḥṣən ētn  (. 4.3.3.5'שני סוסים' )סעיף 
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 שם המספר

צורת שם המספר בלי"ד אינה שונה במהותה מזו המוכרת בלכ"ד. הבדל חשוב בין שני הלהגים הוא 

לפני העצם הנמנה. זאת בניגוד  aṛ-, ללא הסדרה המקוצרת קיימת בלי"ד רק 19-11במספרים ש

 9-3ספרת האחדות  99-23במספרים (. ṭnaʿšaṛ sāʿaשעות' )לכ"ד:  ṭnaʿš sāʿa '12לתיאורי לכ"ד: 

בין רכיב האחדות  נמצאו מקרים של קשר אסינדטי 29-23. בסדרה ā́-מסתיימת כמעט תמיד ב

, כפי -tsנהגו לפעמים בתחילית  9. מספרים שכוללים יום' tlātā́-ʿəšrīn yōm '23לרכיב העשרות: 

ד, 4.3.4.1  פים)סעי  'היא שווה תשע )לירות('  b-təswa tsʿa(:  -təsשמוכר גם בפי יהודי חיפה )בלכ"ד:  

בפי יהודי חלּב: במיוחד )בלכ"ד ו ʾawlāni(yye)במיוחד  –(. 'ראשונ)ה(' בלי"ד ה4.3.4.1

ʾawwalāni(yye) 4.3.4.2( )סעיף.) 

 והסיתום ת היידועותווי

ל"אות השמש" שלאחריה, בין אם משום שהדובר מהסס בדיבורו   -lלא תמיד מידמה תווית היידוע  

ובין אם משום הכנסת תנועת עזר בין התווית לבין המילה המיודעת. יחד עם זאת נרשמו גם מקרים 

(. ד4.3.5.1שבהם לא הידמתה תווית היידוע ל"אות השמש" התוכפת ללא סיבה נראית לעין )סעיף 

עבור לכ"ד מוזכרת רק באופן  falān)הצורה falān~flān -ו wāḥed/wāḥde ,šīתוויות הסיתום הן 

 (.4.3.5.2נדיר בספרות שנסקרה( )סעיפים 

 'תנוין'שרידי 

, אשר 'תנוין'למילה בסיסית. אלו הם שרידי  Vn-בלי"ד קיימות צורות שבהן מצטרפת סיומת 

יותר הם שרידי 'בקירוב'. ייחודיים הרבה  taˀrībanנשאלו בחלקם מן הערבית הספרותית, כגון 

'עד  ḥatta~ḥattan'מתי?',  ʾēmta~ʾēmtan'מישהו',  ḥada~ḥadan , כמו בצמדיםa-אחרי  'תנוין'ה

'כאשר'. צורות אלה כמעט שלא תוארו עבור לכ"ד. נראה שאין  lamma~lamman, אפילו', -ש

אחר   'תנוין'(.  ב4.3.5.3לראות ב'תנוין' זה זכר לסובסטרט הארמי, ויש לחפש אחר הסבר אחר )סעיף  

 'כאשר' לבין פסוקית הלוואי שלאחריה: waˀtהמופיע כאלמנט מקשר בין המילה  en-הוא 

waˀten ṭləʿt תוארה עבור לכ"ד בספרות שנסקרה. 'כאשר יצאתי'. התופעה לא -en  מופיע גם בין

'לפני כן'. הכותבים  ˀablen mənn-a [ˌʔabləmˈmənna]שלאחריה:  mənמילת יחס למילת היחס 

)כך שמתקבלת  mənלמילת היחס  -əm-שהתייחסו לצורה זו בלכ"ד התלבטו בין הצמדת הרכיב 

'מעל'(.   məˀōf( לבין הצמדתו למילת היחס הקודמת )כך שמתקבלת, למשל, הצורה  nəmmə-הצורה  

הצמודה למילת  نשרכיב זה משקף בעיניהם  מבחינת האופן שבו כותבים הסורים את להגם מסתבר  
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בכך מתחזקת ההשערה שלפנינו צורת  מתחתיה'.' حتت منها, כמו בדוגמה mən-היחס הקודמת ל

 (. ברור שהימצאות 'תנוין' בלהג עירוני דוגמת לי"ד הוא ייחודי ומעניין.ג4.3.5.3)סעיף  'תנוין'

 כינויי הגוף

רבים  III. כינוי גוף nəḥna, בעוד שהצורה הרגילה בלכ"ד היא ləḥnaרבים בלי"ד הוא  Iכינוי גוף 

יחידה  IIIכינוי חבור גוף . (4.3.6.1)סעיף  (hənne)בלכ"ד: בעיקר  hənnen~hənneבלי"ד הוא 

. אחרי תנועה נוסף בינה לבין הכינוי החבור אחרי עיצור  h*ורבים בלי"ד, בניגוד ללכ"ד, תמיד ללא  

 ʾaxadū-wa'רגליהם',    rəžl-ē-hon'השלכנו אותם',    kabbēnā-honהגה מעבר התואם את התנועה:  

אך לא זהה, למה שמתואר לגבי  'בני משפחותיהם'. התנהגות זו דומה, ʾahālī-yon'לקחו אותה', 

הלהגים הסוריים באזור חלּב, בפריפריה של העיר לאטקיה )אך לא בעיר עצמה(, ברצועה המחברת 

 (.4.3.6.2בין שתי ערים אלה וכן באזור חומס )סעיף 

 כינויי הרמז

. לעומת זאת הצורות 'אלה' שאינה מוכרת בלכ"ד dōl(e)נתגלתה גם הצורה בכינויי הרמז לרבים 

hādi זו', ו'-hadōk/hadənk  (. 4.3.6.3'ההם', המתועדות עבור לכ"ד, נעדרו מקורפוס לי"ד )סעיף 

)בלכ"ד: בעיקר  -mān. כינויי גוף נשללים באמצעות mūרכיבים שאינם פעלים נשללים באמצעות 

māl- :)mān-a ʿarfāne (. 4.3.7 'אינה יודעת' )סעיפים 

 העברי אוצר המילים

'גן )ילדים(' נשאל מן העברית המודרנית על רקע   gānבלי"ד אוצר מילים ייחודי שנשאל מן העברית.  

)>מחנה( maḥanē. המילה 20-הפעילות הציונית שחוותה דמשק בשליש הראשון של המאה ה

משק וחלּב. המילה משמעה 'איש שירותי הביטחון הסוריים', והיא מוכרת לי רק בפי יהודי ד

ʾəssūr .איסור( שימשה להשתקת הדובר מטעמי זהירות<(hallax שימשה, ככל הנראה, רק )הלך<(

(, gōyīm, ר'  gōyā)>גוי, נ'  gōyבפי יהודי דמשק במשמעות של 'ברח )לישראל('. מוסלמי סוני נקרא  

, ומוסלמי שיעי נקרא גם בכינוי הייחודי (arērīmʿר'  ,arērtāʿ)>ערל, נ' rērāʿנוצרי נקרא 

sōʿēf ָס<( ֵף?, ר' עsōʿafīm אשר בו השתמשו גם יהודי בגדאד. ייחודית הן הצורות ,)ṭāmē ו-ṭōmē 

הראשונה ציינה אדם שאינו יהודי, בעוד שהשנייה ציינה אדם או כלי מטונף.  –)שתיהן מן: ָטֵמא( 

 ן()>חּזḥazzān)>קהל, באי בית הכנסת(, ˀāhālמילים הקשורות להווי בית הכנסת דוגמת 

 (,בודכָ >ּבְ בוד)>כָ xābōd)>היכל, דהיינו ארון הקודש( אינן ייחודיות ללי"ד, אך את המילה hēxāl-ו

ששימשה להזמנת אנשים להשתתף בטקסי בית הכנסת, לא מצאתי בהגייה זו בלשון יהודית אחרת. 
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בסוף המילה(. הגייה מיוחדת   m-)ב  t(ə)fillīmוהתפילין נקראו  )>טלית(  ṭaḷḷētהטלית נקראה בלי"ד  

)>ראש rōššānā. רוב שמות החגים נשאלו מן העברית: kətubbīmבלי"ד לספרי הכתובים בתנ"ך: 

ּפור(. ט' באב נקרא בלי"ד, כמו בכמה קהילות אחרות  rūppək  ]ה[שנה(, : )אך בפי יהודי חלּב xaē ʾ)>ּכ 

bōbʿəšt ערב חג נקרא .)bbaə́rʿ ֻּא(, או ּב)>ערbbaə́rʿ)-ləm (ōy גם במעגל החיים מילים עבריות .

(. בעבודה נסקרה גם 5.1.5-5.1.1)סעיפים  )>קידושים(ˀəddūšīm)>פדיון ]הבן[(', fədyōnרבות: 

 (.5.1.6דרך כתיבת מילים עבריות באותיות ערביות בטקסט של יהודי דמשק )סעיף 

 אוצר המילים הערבי

שמו לא רק רכיב לקסיקלי עברי ייחודי יש בלי"ד, אלא גם רכיב ערבי שאינו מוכר או נפוץ בלכ"ד. 

. יום צום משני היה מכונה על שם הצום , הסוכהeḷḷaḍmə-l<(tuallad ̱̣mi-*l)היה  של חג הסוכות

'מרָאה, ראי', ולא מצאתי שימוש כזה בלשון יהודית  -mrāyetהעיקרי שלאחריו בצירוף המילה 

ואילו תשעת  , מילולית: ההיפוך(,العكس)>səakʿ-lə קראוט' באב נ-אחרת. הימים שבין י"ז בתמוז ל

(. ברכה הסרת הסכין , מילולית:السكنيرفع )>nīkkəs-sə ʿrafט' באב נקראו -הימים שבין א' באב ל

, (, מילולית: ]שיהיה[ שבועכם ירוקمجعتكم خضراء)>žəmʿə́t-kon xaḍraייחודית ליהודים הייתה 

בין המילים הערביות הייחודיות בנושא מאכלות   .כלומר 'שבוע טוב', כפי שמוכר גם בפי יהודי קהיר

לציון מאכלים חלביים. המילה   (لنب)>laban-לציון מאכלים בשריים, ו  (زفر)>zafarנמצא את המילים  

ṭamīre 'ן מוכרת לי רק בפי יהודי דמשק. מילים ערביות ייחודיות מהווי בית הכנסת ה 'חמין

radde<(מילולית: החזרהرّدة .) ,דהיינו השבת ספר התורה מן התיבה אל ארון הקודש ,

dallāle(<داللة) .')לא ערביים במעגל החיים יש מושגים  'אצבע )להראות את מקום הקריאה בתורה

'מגישה',  (مقّدمة)>mˀaddme'טקס להולדת בת',  (قبول)>ˀbūlשייחדו את לי"ד, לדוגמה:  מעטים

 כלומר האישה )לרוב הסבתא( המגישה את הרך הנולד לסנדק בטקס ברית המילה,

īmḥz tarəbəx<(خبز ترحيم,)   שהיא כיכר לחם עגולה לעילוי נשמת הנפטר. גם בתחומים כלליים יותר

, כינוי לאישה שדעתה (شيخة مرمي )>šēxa maryamנם מוכרים בלכ"ד, דוגמת:  יש בלי"ד ביטויים שאי

מילולית: מחוץ לבתים(, ביטוי  ,برّات البيوت)>tūbyə-t lārrabאינו מסודר,  אינה צלולה ולבושּה

הו רע. מפתיעים לא פחות הם מושגים בסיסיים המייחדים את לי"ד שנאמר בעת שדיברו על מש

 (. aḍūʾ'חדר' )לכ"ד:  aḍʾō ,(nədəʾ ,neēd)לכ"ד:  'אוזן' nədəwלעומת לכ"ד: 
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 אוצר מילים אירופאי ואחר

 swēgroənək,  'תיק לנשיאת טלית וסידור לבית הכנסת'  rāčaokבלי"ד גם רכיבים ספרדיים דוגמת:  

'אליאנס, כי"ח'. מושגים  l-ʾalyōns'מחותנים'. מילה צרפתית שמיוחדת, כמדומה, ללי"ד היא 

 ʾāzīn'ניקוי יסודי של הבית לקראת החגים',  takmīr 'דרוזי', dōtiייחודיים נוספים בלי"ד הם: 

ה, אשר חרוט לוחית כסף', məḥzāye, 'פעוטון, מסגרת חינוכית לשלב התפתחות מוקדם של הילד'

 (. 5.4-5.2להזמנת העולים לתורה' )סעיפים השתמש הפרנס  בה

 השמות הפרטיים

מבדיקת אוצר המילים מתואר בעבודה אוצר השמות הפרטיים של בני קהילת דמשק. מבחר חלק  כ

 (.5.5שמות אלה שונה מן המקובל בחברה הכללית בדמשק )סעיף 

 תודעת הדוברים

תודעת הדוברים לגבי ייחוד להגם נעה בין הערכה שלא היה כל הבדל בין לי"ד לבין לכ"ד לבין 

)סעיף  ה כה מובחן שהיה ניתן לזהותם בנקל רק מאופן דיבורםאמירות שדיבורם של היהודים הי

6). 

 מסקנות

לי"ד הוא חלק ממרקם הלהגים המוכרים באזור זה של העולם הערבי. זהו להג עירוני החולק 

תכונות רבות עם לכ"ד ועם להגים אחרים. יחד עם זאת ללי"ד קווים אופייניים בפונולוגיה, 

(. לי"ד אף מפגין שוני מן המוכר 7.1במורפולוגיה ובאוצר המילים, המייחדים אותו מלכ"ד )סעיף 

גי קהילות יהודיות באזור, ובראשם להג יהודי חלּב. ההבדלים בין לי"ד לבין להג זה לגבי לה

 (. 7.3מהותיים ונוגעים לשלושת התחומים שהוזכרו לעיל )סעיף 

נקודת המפגש בין להגי ארץ־ישראל מדרום ללהגי   –לי"ד משקף יפה את מיקומו במרחב הגיאוגרפי  

זה הוא שהעניק לו את ייחודו, אך גם תרם לכמה מצבים   סוריה בצפון וללהגי לבנון במערב. מיקום

'הם  ragadu~ragdu'היא לקחה',  ʾaxadet~ʾaxdetשל חוסר סדירות: קיומן של צורות דוגמת 

'הוא היכה אותם'. אוצר המילים הערבי הייחודי של לי"ד, בתחום הדת   ḍaráb-on~ḍárab-onרצו',  

מתוך השוואה ללהגים יהודיים אחרים במרחב הדובר   ובתחומים אחרים, ראוי למחקר בפני עצמו,

 ערבית וללהגי סוריה והמזרח שאינם יהודיים.  
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 טקסטים לדוגמה :  א נספח

 1טקסט 

 אחד מקרא ואחד תרגום

הוקלט מפי דובר ב. הלה מספר כיצד למדו תורה וכיצד נדרשו לתרגם את הפסוקים שאותם הם 

 קראו. משלא ידעו לתרגם, היו זוכים למכה מן המורה. 

1. marra fī kān žəmle mā- marˀet1194 ʿalē-na, mā ʿrəfnā-ha, ē noqbā_es_səxārēxaHB,1195  

noqbā_es_səxārēxaHB, noqbāHB, kəlmet noqbāHB mā ʿrəfnā-ha, ʾakalna ˀatle kəll əṣ-ṣaff, 

kəll wāḥed laˀt-ēn1196 ʿala ʾīd-o mšān mā ʿrəfna l-kəlme. 2. b-adzákkar-a1197 lə-l-yōm 

mšān kəll əṣ-ṣaff əš-šāṭr-īn w-əlli mū šāṭr-īn kəll-on ʾakalu laˀt-ēn laˀt-ēn. w-hiyye kānet 

kəlme noqbā_es_səxārēxaHB, yaʿni ʿayyen ʾə́žərt-ak.1198 3. (ש"מ:hallaˀ ʾənte b-təʿraf) 

hallaˀ b-aʿrə́f-a, li-ʾann ʾakalt ˀatle mšān-a, mā b-ənsā-ha 1199  kəll ḥayāt-i, kəlmet 

noqbā_es_səxārēxaHB. kān yaʿaqōb- noqbāHB - ʿayyen yaʿni. 4. yaʿaqōbHB bədd-o 

yəxdom lābān. lābān ʿam b-əˀə́l-l-o masalan "bədd-i ʾaʿṭī-k hēke, əl- əl-xawārīf 

l-əmnaqqaṭ-īn w-əl- hēk, w-əl-maʿallam-īn w-əl-bīḍ w-əl-ḥ- s-sūd", 5. ˀām ˀal-l-o yaʿni 

l- lābān la-yaʿaqōbHB "noqbā_es_səxārēxa_veʾaní_ʾettēnHB", ʿayyen ʾə́žərt-ak, w-ana 

b-aʿṭī-k. mā ʿrəfnā-ha, kəll əṣ-ṣaff ʾakalna ˀatle ʿalē-ha.  

 

 . 3.2.2.2בלי"ד ראו סעיף  CaCaCet>CaCCet*על   1194

ֵתָנה" )מכוון לפסוק "  1195 . על 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו *esʾet>ʾ(. על 28בראשית ל, ַויֺאַמר ָנְקָבה ְׂשָכְרָך ָעַלי ְוא 

>b 5.1ֿב ראו סעיף.  

 . 3.1.4.1ראו סעיף  *ēn-ēn>laˀt-laˀˀa+ēn>laˀˀtעל   1196

 להלן. 3, וכן משפט ב3.4.4.2ראו סעיף  בנסיבה זו. על מקום הטעם 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו t>d*על   1197

וקאל בין תרגום רס"ג: , על אתר(.  2006)אבישור    איגירתאך עליי ואעטיהאוקאל פאסיר  י לפסוק:  נוסח השרח החלּב  1198

. לעומת ָנְקָבה. שני תרגומים אלה שונים מזה שהביא המסרן, בפרט בפועל המתרגם את לי אג'רתך חתי אעטיך

יש דמיון מפתיע בין התרגום שזכר המסרן לבין הנוסח המיסיונרי המופיע בתרגום מיסיונרי שהודפס  זאת

 British and Foreign Bible)שמה הערבי של  واألجنبية الْبيطانية التوراة مجعيةברידג', בריטניה, והופץ בידי מבקי

Society.  תרגום זהה מופיע גם בנוסח המקוון בקישורית

http://www.arabchurch.com/ArabicBible/Genesis/30)يل اْجَرَتَك הפסוק:  . בתרגום זה תורגם ْ َوقَاَل: َعنيِّ
, 2007בין תרגומי מקרא מודרניים של יהודים בסוריה לבין התרגום המיסיונרי הזה ראו: מצא    על דמיון  .فَاْعِطَيكَ 

ב, 2015יונרי בידי יהודי בניו־יורק ראו: מצא . על שימוש מפורש בתרגום מיס368, 367, 366והערות  86-84עמ' 

 .32-31עמ' 

 אינה ההגייה הרגילה. ə-. ההגייה בא4.2.1.1יחיד בלי"ד ראו סעיף  Iגוף  ת"נעל תנועת   1199
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", את ָךר  כָ ת ְׂש ה א  בָ ְק ", "נָ ָךר  כָ ת ְׂש ה א  בָ ְק "נָ   -נתקלנו בו, ולא ידענו מה הוא    -. פעם היה משפט שלא1

על ידו  1200לא הכרנו, כל )תלמידי( הכיתה קיבלו מכות, כל אחד )קיבל( שתי מכות ה"בָ ְק המילה "נָ 

החרוצים  –. אני זוכר זאת עד היום משום שכל )תלמידי( הכיתה 2משום שלא הכרנו את המילה. 

", כלומר ָךר  כָ ת ְׂש ה א  בָ ְק כולם קיבלו שתי מכות כל אחד. זה היה בביטוי "נָ  –ואלה שאינם חרוצים 

בלתי מכות בגלל . )ש"מ: עכשיו אתה כבר יודע( עכשיו אני יודע זאת, משום שקי3'קבע מה שכרך'. 

. 4כלומר 'קבע'.  – ה"בָ ְק "נָ  -". יעקב היהָךר  כָ ת ְׂש ה א  בָ ְק זה, כל חיי לא אשכח זאת, את הביטוי "נָ 

 -יעקב רצה לשרת את לבן. לבן אמר לו, למשל, "אני אתן לך ככה, את הכבשים הנקודים ואת ה

י נ  אֲ , וַ ָךר  כָ ת ְׂש ה א  בָ ְק . אז אמר לבן ליעקב: "נָ 5ככה, את הטלואים, ואת הלבנים ואת השחורים". 

 מכות בשל כך. ן", 'קבע את שכרך ואני אתן לך'. לא הכרנו את זה, וכל )תלמידי( הכיתה קיבלנותֵ א  

 2טקסט 

 כמה עולה להעסיק שמש בבית הכנסת?

הוקלט מפי דובר ו. הלה מספר על עלות החזקתו של שמש בבית הכנסת, ומתוך כך על ההבדלים 

 הסוציואקונומיים בין קהילת דמשק לקהילת חלּב. 

1. yaʿni b-adzakkar 1201  b-əs-sabʿī(n-āt) bi-ʾawāʾil 1202  əs-səttīnāt kān š-šammōšHB 1203 

yāxod bi-sət-t-əšhɔ́̄r 1204  tlət lēr-āt, tlət lēr-āt w-nuṣṣ, 1205  w-wáˀta 

 .b-əs-səttīnāt. 2 (baʿdēn ṣār b-xams əwrāˀ,1206 baʿdēn ṣār b-xams əwrāˀ:דובר  בבית  הכנסת)

b-adzakkar kənna ˀāʿd-īn marra b-əl-knīs, kān l-ḥāxāmHB1207 nəssīm, b-əd-dəšši, kənna 

nṣaḷḷi, nṣaḷḷi l-ʿaṣriyyāt, mənḥāHB,1208 ʾəža wāḥed e parnāsHB1209 mā b-aʿreb1210 bi-ʾāni 

 

 (. َلقَّ فالان صرماية)בביטוי:  2132, עמ' III, 2012ראו: עבד אלרחים   1200

 .3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו t>dעל   1201

 .3.1.2.5ראו סעיף  *-iʾā-║-iʾā-על   1202

 .5.1.3על מושג זה ראו סעיף   1203

 ג. 4.3.4.1על המספרים ראו סעיף   1204

 א.3.2.1.4ראו סעיף  בנסיבה זו uə<על   1205

 177, עמ' 1964ועאני . על משמעותה, ראו: סטווטאסר 4.3.3.2ראו סעיף  *CaCCāC>CCāʾעל צורת הריבוי   1206

 (.2, פירוש pound)בערך: 

 .5.1.2על מושג זה, שחדר גם לערבית הכללית, ראו סעיף   1207

 .5.1.3על מושג זה ראו סעיף   1208

 .5.1.3על מושג זה ראו סעיף   1209

 . 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו f>b*על   1210
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knīs, yaʿni mān-i1211 mədzakker ʾāni knīs, "yā ḥāxāmHB, mā m-ənlāˀi, šammōšHB žāy 

yəˀʿod b-əl-əknīs mā m-ənlāˀi." 3. ˀal-l-o: "mū ʿand-kon šammōšHB flān?", ˀal-l-o: "mā 

bd-o"1212. ˀal-l-o "lēš mā bədd-o?", ˀal-l-o: "ʿam naʿṭī́1213 tlət lēr-āt w-nuṣṣ, bədd-o 

xamse, fard marra". 4. ˀal-l-o- kān ˀaʿed ḥāxāmHB yōmṭōb, b-taʿrf-o ḥāxāmHB yōmṭōb 

tabaʿ ḥalab? ( הכנסת בבית דובר :ʾē, ʾē, lakan, b-aʿrf-o) ˀal-l-o: "tlāte w-nuṣṣ xamse kəll 

yōm, yaʿni?", ˀal-l-o: "šū?!", ˀal-l-o: "šū? šū kəll yōm? bi-sət-t-əšhɔ́̄r, mən əl-ʿīd l-əl-ʿīd, 

məm pēsaḥHB1214 la-sukkōtHB w-mən sukkōtHB l-pēsaḥHB yāxod xams lēr-āt". 5. ˀal-l-o: 

"xaməs lēr-āt w-ʿam tˀūlu 'zaʿlān, mā bədd-o' mā bt-kon taʿṭū́?!". ˀal-l-o: "taʿāl1215 

šūv1216 ʿan-na bi-ḥalab – b-yāxod miyye miyye w-xamsīn lēra b-əš-šahər əš-šammōšHB, 

miyye w-xamsīn lēra b-əš-šaher", hayy b-səttīnāt. (ש"מ:hēk kān əl-farˀ bēn əl- ) farˀ- šū 

ʾəsmo, l-ḥalabiyye1217 ʿašīrīmHB1218 ʾaktar mən- bi-səttīnāt, b-ʾawāʾel əs-səttīnāt, ʾ amma 

baʿdēn š-šwām ṭaḥašū-won.1219 

השמש היה מקבל בשישה חודשים שלוש לירות  60-, בראשית שנות ה70-שנות הב. אתה זוכר 1

 [לקבל]חמש לירות, לאחר מכן החל  [לקבל]שלוש לירות וחצי )דובר בבית הכנסת: לאחר מכן החל 

בבית  1220. אני זוכר שפעם ישבנו בבית הכנסת, היה חכם נסים )אנדיבו,2.  60-חמש לירות(, בשנות ה

הגנו להתפלל בשעות הערב, )תפילת( מנחה, ובא איזה פרנס, איני יודע באיזה נ 1221דישי,-הכנסת( אל

איננו שמש שיבוא ויהיה בבית הכנסת איננו מוצאים רב, : "ה(, ואמרבית כנסת )הוא שימש

"הוא אינו רוצה  (: "וכי לא היה אצלכם השמש פלוני?", אמר לו:ח' נסים. אמר לו )3. מוצאים"

 

 .4.3.7.2על הצורן לשלילת הפרדיקציה בלי"ד ראו סעיף   1211

 ב.4.2.8.5ראו סעיף  *bdddəb<על   1212

 ב. 3.2.1.4ראו  בנסיבה זו *aə<על   1213

 א.3.1.2.6בלי"ד ראו סעיף  p. להגיית 5.1.4על מושג זה ראו   1214

 ב.4.2.7.6על צורת ציווי זו ראו סעיף   1215

 . 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו f>v*על   1216

 ג. 4.3.3.1על צורת ריבוי זו ראו סעיף   1217

 .5.1.2על מושג זה בלי"ד ראו סעיף   1218

 . 4.3.6.2על צורת הכינוי החבור ראו סעיף   1219

 . 118-125, עמ' 2013(, רבה הראשי הנערץ של קהילת דמשק, ראו: אסא 1972על חכם נסים יצחק  אנדיבו )נפ'   1220

 .201-202, עמ' 2013דישי ראו: אסא -על ביה"כ אל  1221
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"אנו נותנים לו שלוש לירות וחצי,  "מדוע אינו רוצה?", אמר לו: ותו:)להמשיך במשרתו(". שאל א

טוב )ידיד -)באותו הזמן( היה חכם יום -. אמר לו4והוא רוצה )שיעלו את שכרו( לחמש בבת אחת". 

טוב מחלּב? )דובר בבית הכנסת: כן, כן, בוודאי, אני מכיר אותו(, -אתה מכיר את חכם יום 1222הלוי(,

)שוב  "מה?!", אמר לו :)הפרנס( לוש וחצי או חמש )לירות( כל יום?", אמר לו"כלומר ש אמר לו:

"מה 'כל יום'? בשישה חודשים!, מחג לחג, מפסח לסוכות ומסוכות לפסח שיקבל חמש  :הפרנס(

"חמש לירות, ואתם אומרים 'הוא כועס ואינו רוצה )בתפקיד(?',    טוב(:-אמר לו )ח' יום  .5.  לירות!"

לירות בחודש,  150-100חלּב, השמש מקבל ב"בוא וראה אצלנו ואינכם רוצים לתת לו?!", אמר לו: 

שמו, -מה -( ההבדל -לירות בחודש!", זה היה בשנות השישים )ש"מ: כך היה ההבדל בין ה 150

השישים, בתחילת שנות השישים, אבל לאחר מכן הדמשקאים בשנות  -החלּבים עשירים יותר מן

 עליהם.  1223גברו

 3טקסט 

 הזנב של השד

הוקלט מפי דובר כ"ב. הלה מספר על הדעות הקדומות שהיו מנת חלקם של המוסלמים )במקרה זה 

 אישה עלווית( כלפי היהודים.  –

1. marra daxalna ʿand wāḥde, ʾana w-wāḥed ʾəsm-o faraž lōz. faraž lōz ʿāyeš hōn, bas 

ktīr, ṣar-l-i zaman mā šəft-o ʾəlla b-šī ḥafle hēke, ṣāḥb-i-ṣāḥb-i, daxalna ʿand 

mar(a)-1224 ʿand ḥərme ʿan-na bi-sāḥet ən-nəžme b-əš-šām. 2. sāḥet ən-nəžme ʾarqa 

manṭiqa, bināy-āt1225 šī b-yāxod əl-ʿaˀəl. kənna nəḥmel ṣḥūn w-zabādi ballōr, w-əṣ-ṣḥūn 

malʾi. ləḥna1226 wāˀf-īn ʿam nətšammas, kām1227 bāˀi l-əl-fūr1228 yōm-ēn tlāte. fī nəˀṭet 

šaməs w-kān barəd, ʿam nətšammas ʾana w-ha-z-zalame, 3. hēk ˀāʿd-īn b-əš-šams-āt,1229 

w-maʿ-na bsəklətt-ēn. hayy mn əš-šəbbāk šāfet əṣ-ṣḥūn, daˀˀet ʿa-l-ballōr. 

 

 עד לפטירתו.בה חי ו(, 8519יורק )-. עבר לניו1959, רבה הראשי של קהילת חלּב החל משנת 1923-2016  1222

 (.َطَحش)בערך:  1505, עמ' II, 2012ראו: עבד אלרחים   1223

 'אישה'. maraבמקום  rmeəḥמיד מתקן הדובר את דיבורו ללשון נקייה יותר, ונוקט לשון   1224
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saʾalə́t-na "hadōl l-əl-bēʿ ha-ṣ-ṣḥūn?", əs-salle hēk ˀadd-a, w-malyāne. ˀəlnā-l-a "ʾē". ˀalt 

"taʿu la-hōn, ʾawwal ṭābeˀ, dəˀˀu ğ-ğaras". 1230  šū ˀəlna? "balki ʾaḷḷa b-ərzəˀ-na". 4. 

daxalna ʿa-l-bināye, ʾawwal ṭābeˀ, laˀˀēna 1231  "ʾal-ʿaqīd 1232  ʾaṭ-ṭayyār falān 1233 

əl-falāni", wlī́, ʿaqīd ṭayyār ḥarbi yaʿni, ʾana ʾaˀəl-l-o1234 "ma bd-i1235 ʾadəˀˀ" w-huwwe 

b-əˀəl-l-i "ʾana mā bd-i ʾadəˀˀ". 5. lāˀēna fataḥ əl-bāb, əẓ-ẓāher šāfə́t-na mə-n-nāḍūr.1236 

ˀalt-l-o1237 "b-ˀaddēš ha-ṣ-ṣḥūn?", wāḥde ṣabiyye, yəmken mədžawze1238 ṣar-l-a šī səne. 

ˀal-l-a "ləḥna mā mbīʿ1239 bēʿ yā sətt", ˀalt-l-o "lakan?", ˀal-l-a "m-ənbaddel ʾiza ʿand-ek 

ġrāḍ ʿtāˀ, m-ənbaddə́l-l-ek tabdīl fī-yon". 6. ˀalt-l-o "mətəl ʾēš?", ˀal-l-a "ˀanāni, ʿalab1240 

əmlabbas", borsālēn, hadōl kānu ]מילה לא מפוענחת[ b-əš-šām, "ḥanafiyy-āt ʿtāˀ, bawābīr 

ʿtāˀ", [מילה לא מפוענחת] masalan, ʾiza ʾaxadna mən ʿand-a ʿalab əmlabbes, 

l-ʿəlbe ḥaˀˀ-a lēra w-rəbəʿ, m-əmbīʿ-a ləḥna, əṣ-ṣaḥan1241 kəll-o ḥaˀˀ-o tlət-ərbāʿ lēra. 7. 

ʾiza ˀəlnā-l-a " kəll ʿələbt-ēn b-ṣaḥan", hiyye b-ətwaffi maʿ-a, p-tāxod1242 ṣaḥan, w-ləḥna 

b-ətwaffi maʿ-na m-ənbīʿ-on b-warəˀt-ēn w-nuṣṣ. bžəmlet mā ʿadd-áll-a, 1243  ˀālt 

"w-ʿand-i ˀəṃṣān tabaʿ ḍəbbāṭ", ˀal-l-a "žībī-yon".1244 8. waˀt yˀūlu "ˀaṃīṣ ḍābiṭan",1245 

 

 .3.1.2.2בלי"ד ראו סעיף  ğעל הגיית   1230

 ג. 4.2.2.1על צורת פועל זו בלי"ד ראו סעיף   1231
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hād dəġri b-əmbāʿ1246 bə-tmən lēr-āt bə-ʿašər lēr-āt, tabaʿ ḍ-ḍəbbāṭ. l-ˀaṃīṣ, w-xaṣṣan 

ṭayyār. žābet ʾarbaʿ xaməs ˀəmṣān. fa-ʿamal ḥāl-o ʿam b-əˀallə́b-on,1247 yˀəl-l-a "hdōl 

ʿtāˀ, hadōle nāxə́d-on la-masḥ əs-saḅāḅīṭ", ˀalt-l-o "ʿand-i saḅāḅīṭ", ˀal-l-a "žībī-yon". 9. 

žābə́t-on, ṣār yʿədd-ə́l-a, yʿədd-ə́l-a, yʿədd-ə́l-a, ʾəlli ʿand-a mənn-o žābt-o. ˀal-l-a "laḥ 

aʿṭī-ki 1248  hdōl fī-yon ṣaḥn-ēn kəll-on". ˀalt-l-o "šū ṣaḥn-ēn? maraˀ wāḥed mən 

hown1249, xətyār, ˀal-l-a "ʾē?", ˀalt-l-o "dafaʿ-l-na fī-yon ʿašər lēr-āt", w-ma bāʿət-on, 

"w-bas əl-ˀəṃṣān! 10. hallaˀ s-saḅābīt, w-ʿələbt-ēn əmlabbas w-hown, ʿam tˀəl-l-i 

b-ṣaḥn-ēn"? šū ˀəlt-ə́l-o ʾana? "mēn b-əmroˀ mən hōn"? ˀal-l-a "ʿrə́ft-o, halli maraˀ mən 

hōn, hād mən ḥārə́t-na, hād mā b-əštri", ˀalt-l-o "šū ʾəntu? mneyn?"1250, ˀal-l-a "ləḥna 

mən ḥārt əl-yahūd". 11. "yahūd?!!", kamšet1251əl-bāb w-ṭábəˀt-o. l-ʿama. l-əġrāḍ barra. šū 

bd-na1252nsāwi ləḥna? ʾin ʾaxadnā-hon l-weyl w-in xallēnā-hon b-əl-ʾarḍ yəži ḥada 

yəsraˀ-on! tˀūl ləḥna ʾaxadnā-hon, w-žōz-a ḍābeṭ, ʿama, ʿam b-əvūt 1253 

ʿa-l-ḥāra,"mēn1254 b-əmroˀ mən hōn? mēn maraˀ mən hōn? mēn b-idūr hōn?", ʿama, 

xəfna. 12. daˀˀēna ž-žaras, ṭəlʿet hiyye w-kāmše l-bāb, fātə́ḥt-o1255 šwayy. ˀabl kānet 

fātə́ḥt-o l-ʿāde, ˀālt "šū bət-kon"1256, ˀəlnā-l-a "bədd-na tāġdi1257 l-əġrāḍ, yā p-tāġdi1258 

ṣ-ṣḥūn, yā p-tāġdi l-əġrāḍ". 13. ˀalt-l-i "ʾaḥki maʿ-kon kələmt-ēn", ˀəlnā-l-a "tfaḍḍali", 

 

 . 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו *m>nעל   1246

 א.3.4.4.2ראו סעיף  בנסיבה זועל מקום הטעם   1247
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ˀālt "ʿant-kon1259 ʿyūn?", ˀəlnā-l-a "ʾē, lakan. ləḥna ʾaḷḷa xalaˀ-na mətəl mā xálaˀ-ek". ˀalt 

"mā ʿant-kon danab?", 14. ˀəlt-l-a "šū?", ˀəlt-l-a "p-taʿrfi šū hiyye ḥārt əl-yahūd? fī-ya 

kanāyes, fī-ya madāres, fī-ya dakātra, fī-ya ʾaṭubbāʾ,1260fī-ya mumarriḍ-īn,1261 fī-ya 

žamīʿ ʾanwāʿ halli b-ətšūf [מילה לא מפוענחת[, w-ləḥna mətl-ek ʿan-na wdān1262w-ʿan-na 

ˀaləb w-ʿan-na ʿyūn w-ʿan-na təmm w-ʿan-na, w-ʿan-na ʾila ʾāxirihi, w-m-nədžawwaz 

w-kəllši". 15. ʾālt "mā kān yəḥkū-l-na hēk". ˀālt "žāy-īn ʾəntu mən ʾəsrāʾīl wəlla mən 

hōn?", "lā ləḥna xalˀān-īn b-əš-šām, šūfi hawīt-na,1263 hayy hawīt-na".  

ששמו פרג' לוז. פרג' לוז חי כאן, אבל כבר הרבה זמן שלא ו אל מישהי, אני ואחד נ. פעם נכנס1

ראיתיו, פרט לאיזו חתונה או משהו כזה. הוא חבר טוב שלי. נכנסו אל אישה, אצלנו בכיכר 

מהממים. . כיכר "אלנג'מה" היא האזור היוקרתי ביותר, )יש בה( בניינים 2"אלנג'מה" בדמשק. 

-השמש, נותרו אך יומיים . עמדנו ליהנות מןעמוקותות  נשאנו איתנו צלחות וקעריות זכוכית, וצלח

. ככה עמדו 3שמש והיה קר, ואני והאיש הזה )פרג' לוז( עמדנו בשמש.  טיפתשלושה עד לפורים. יש 

בשמש והיו לנו שני זוגות אופניים. והנה מן החלון ראתה את הצלחות, נקשה על הזכוכית. היא 

מלא. אמרנו לה: "כן", אמרה ו", הסל היה בגודל כזה, שאלה אותנו: "הצלחות האלה הן למכירה?

היא: "בואו לכאן, לקומה הראשונה וצלצלו בפעמון". מה חשבנו לעצמנו? "אולי האל שולח לנו 

"עקיד )דרגת אל"מ(  . נכנסנו לבניין, לקומה הראשונה, וגילינו )שלט על הדלת לאמור(:4פרנסה". 

"איני רוצה לצלצל" והוא אומר  איש צבא. אני אומר לו: כלומר –טייס פלוני", אויה! עקיד טייס 

 . והנה נפתחה הדלת, כנראה היא ראתה אותנו מן העינית. אמרה לו:5"איני רוצה לצלצל".  לי:

"איננו  "כמה עולות הצלחות האלה?", היא )הייתה( נערה שנישאה, כנראה, אך לפני שנה. אמר לה:

"אנו מחליפים, אם יש לך חפצים ישנים  מה?", אמר לה:"אלא  , גברת", אמרה לו:דבריםמוכרים 

 "כגון מה?", אמר לה: . אמרה לו:6אנו מחליפים לך אותם )בחפצים אחרים( תמורתם". 

בדמשק, "ברזים ישנים,  ]מילה לא מפוענחת[, אלו היו "פורצלן ,"בקבוקים, קעריות לסוכריות

למשל, אם אנו לוקחים ממנה קעריות לסוכריות, קערית  ]מילה לא מפוענחת[פרימוסים ישנים" 

 

 . 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו d>t*על   1259
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שתי כל ". אם נגיד לה 7. הליר ת רבעיעולה לירה ורבע, ואנו מוכרים אותה, צלחת עולה שלוש

שתי , וזה ישתלם לנו, )כי( נמכור אותן בתיקח צלחת זה ישתלם לה והיא תמורת צלחת", קעריות 

"יש לי חולצות של  היא אמרה:הפריטים להחלפה(  תוך כדי שהוא מונה בפניה )אתלירות וחצי. 

בשמונה לירות,  זה מיד נמכר. כאשר אומרים "חולצת קצין", 8קצינים", אמר לה: "הביאי אותן". 

בעשר לירות, חולצה של קצינים, במיוחד של טייס. היא הביאה ארבע או חמש חולצות, )פרג'( עשה 

את אלה אנחנו לוקחים כדי לצחצח נעליים", ישנות, אלה " עצמו כאילו הוא בוחן אותן, ואמר לה:

. הביאה אותן, החל הוא לספור אותן בפניה, 9"הביאי אותן".   "יש לי נעליים", אמר לה: אמרה לו:

לספור אותן, לספור אותן, מה שהיה לה מזה היא הביאה. אמר לה: "אתן לך תמורת כל אלה שתי 

"מה?", אמרה  :)פרג' לוז( , אמר לה"מישהו זקן ןכא"מה שתי צלחות?! עבר  צלחות". אמרה לו:

", והיא לא מכרה אותן. )ממשך לצטט את דברי תמורתן עשר לירותלנו שלם )הסכים( ל"הוא  לו:

אתה אומר לי ו ,שתי קעריות סוכריות וכוליוהנעליים ועכשיו )נוספו( . 10 !רק החולצותהאישה( "ו

, מי שעבר כאן מכיר אותו"אני  אמר לה )פרג'(: ן"?מי עובר כא" תמורת שתי צלחות?". אמרתי לו:

 "מה אתם? מאיפה?", אמר לה: )כלומר הזקן( הוא מהשכונה שלנו, הוא לא קונה", שאלה אותו:

"יהודים?!", תפסה את הדלת וטרקה אותה.  . )קראה האישה(:11משכונת היהודים". אנחנו "

אויה, ואם נשאיר אותם על  –לעזאזל. החפצים בחוץ. מה אנו אמורים לעשות? אם ניקח אותם 

היא תגיד שאנחנו לקחנו אותם, ובעלה הוא קצין, לעזאזל, הוא  יבוא מישהו ויגנוב אותם.הרצפה 

מכאן? מי מסתובב כאן?", לעזאזל,  "מי חולף מכאן? מי חלף )יכול( להיכנס לשכונה )ולשאול(:

צלצלנו בפעמון, היא יצאה בעודה אוחזת את הדלת, פתחה אותה אך מעט. קודם לכן  .12פחדנו. 

"אנו רוצים שתיקחי את החפצים. או  "מה רצונכם?", אמרנו לה: היא פתחה אותה כרגיל. אמרה:

שתי  "אפשר לדבר איתכם . אמרה לי:13שתיקחי את הצלחות או שתיקחי )חזרה( את החפצים". 

"כן, בוודאי. האל ברא  "יש לכם עיניים?", אמרנו לה: "בבקשה", אמרה היא: ?", אמרנו לה:מילים

 אמרתי לה:.  14"מה?!",   "אין לכם זנב?", שאלנו אותה: אותנו כפי שהוא ברא אותך". אמרה היא:

, יש בה דוקטורים ויש בה "את יודעת מה היא שכונת היהודים? יש בה בתי כנסת, יש בה בתי ספר

ואנחנו כמוך   ]מילה לא מפוענחת[רופאים ויש בה אחים )של בית חולים(, יש בה כל הסוגים שרואים  

. 15ה וכולי וכולי, ואנו מתחתנים וכולי". יש לנו אוזניים, ויש לנו לב, ויש לנו עיניים, ויש לנו ּפ   –

"לא, אנחנו נולדנו  ל או מכאן?", )ענינו(:אמרה: "לא כך סיפרו לנו", אמרה: "אתם הגעתם מישרא

 בדמשק, ראי את תעודת הזהות שלנו, הנה תעודת הזהות שלנו".



288 

 

 4טקסט 

 התקפת טרור

. לרקע 1949מנשא" בשנת -הוקלט מפי דובר י"ב. הלה מספר על ההתקפה על בית הכנסת "אל

  .17 הערהההיסטורי של המקרה ראו 

1. əṣfūf əl-wlād əẓ-ẓġār, yaʿni lli ʿamr-o1264 ʿašr əsnīn w-idaʿəš1265 səne, w-təsʿ əsnīn 

ḥatta, w-ṭnaʿš səne, ərrūḥ 1266  ʿala knīset 1267  l-əmnašša, nəˀra širaššīrīmHB, yaʿni 

yəltaˀa1268 ʾaktar mən mīt walad. 2. w-əl-əknīs tətʿabba, barra w-žuwwa.1269 b-əṣ-ṣēf 

ənṣaḷḷi barra, l-əknīs kbīre ktīr, muḥtárame. b-əš-šəte nṣaḷḷi žuwwa. bi-(h)dāk əl-waˀət 

kām1270 fī ḥazzānHB ʿan-na ṣōt-o ḥəlu ˀawi(?), məm1271 bēt šamrīḥa. hāda mašhūr, ṣōt 

ʿala kēf-ak. 3. huwwe ʿam b-əṣaḷḷi 1272  raʾū_bānīm_ʾet_gəbūrātōHB tšarreʿ 

bi-hdāk əl-waˀət, ḥatta kānt bi-hdēk əl-ʾiyyāmāt1273 ˀarībe ʾēxaHB,1274 yaʿni tšāʿ_bəʾābHB. 

4. ḍarbu1275 ʿalē-na tlət qanābel. waˀz1276 zattū-won b-əl-ʾarəḍ, fī wlād xammənū-won 

ṭābe, ṭabbu ʿalē-ha, fažaret1277 fī-yon. mā laḥ1278 ʾasammi1279 ʾasāmi lli rāḥu, mā fī. 

ʾarāḥ1280  waˀta šī tlaṭaʿš ʾarbaʿṭaʿš wāḥed, fī kbār w-fī kbār w-fī ẓġār, wlād. 5. fī 

 

 ב.3.2.1.4ראו סעיף  בנסיבה זו *aə<על   1264

 ד.4.3.4.1בלי"ד ראו סעיף  11-19על תצורת המספרים   1265

 . 3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו rr-*nr<-על   1266

 ד.4.3.2.2על סיומת הנקבה במילה זו ובדומותיה ראו סעיף   1267

 .528 הערהעל תצורת פועל זה ראו   1268
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 .5.1.4על מושג זה בלי"ד ראו סעיף   1274
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  .3.1.5.1ראו סעיף  בנסיבה זו t>z*על   1276

 . 3.2.2.1בצורות אלה ראו סעיף  a║aעל   1277

 . 4.2.8.4על צורן עתיד זה בלי"ד ראו סעיף   1278
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wlād- ʾē, fī walad kān təfillīmHB-o,1281 žabū-l-o badle w-žabū-l-o ḍyāfe. mā- mā fī lzūm 

ʾasammi, yaʿni ḥatta la-ykūn ( הדוברבן  : xallīk mərtāḥ. ש"מ: ḥaṣal ha-š-šī, yaʿni), kān 

yəˀra təfillīmHB-o, əl-walad tabaʿ ğ-ğəmʿa 1282  žabū-l-o ʾahl-o ḍyāfe w-kaza w-rāḥ 

b-əl-hāda. 6. (בן הדובר: huwwe nafs-o, ʾəbn ʿamm-ak). lāʾ, ʾəbn əl-ḥakīm, wāḥed mən 

məšpáḥatIHB- ē bēt əl-ḥakīm (בן הדובר: ʾəbn ʿamm-ak ˀaddēš kān ʿəmr-o?) ʾaẓġar 

mənn-i b-səne. bi-hdāk əl-waˀət (בן הדובר: ʾidaʿšar1283 səne), ʾidaʿsar səne, ʿašr əsnīn 

ʾidaʿš səne (אשת הדובר: hēk kānu l-ūlād. 1284  ha-l-ˀadd yrūḥu ta-yṣaḷḷu 

b-əl-ʾēš yrūḥu? b-əl-bīžām-āt yrūḥu) 7. ʾ ē, w-əlli mā yəži ʿ a-ṣ-ṣalā́, w-halli mā yəži mšān 

šīraššīrīmHB, ʾəlli mā yəži mšān šīraššīrīmHB yōm əl-ʾaḥad1285 yākol ˀatle. bd-o yəži. 

w-aṣwāt ʿala kēf-ak, mətl əš-šaḥārīr. 8. yaʿni šīr_haššīrīmHB, l-ūlād yaʿni ṣ-ṣōt b-yərʿeš 

əl-ˀaləb. ḥatta ʾabb-āt-na kānu yəžu yuʿʿdu yṣaḷḷu maʿ-na mšān yəsmaʿu šīr_haššīrīmHB 

mən ūlād-on […] 9. waˀt ənḍarabet1286  l-əknīs, kān bi-hdāk əl-waˀət əz-zaʿīm, ḥəsni 

z-zaʿīm […] əl-knīs mətəl maslax ṣāret, əl- wlād mayte1287  w-əl- w-fī mažārīḥ ktīr. 

əd-damm b-əl-ʾarḍ māši. fa-l-ʿālam ṣāret- fī wara l-əknīs fī ḥāra ẓġīre, ṣāru tə ḥāl-on 

ʿa-l-ḥāra t-tānye mšān yə́hrəbu, w-fī nās ṣāru yfūtu la-waṣṭ l-əknīs 10. w-ləḥna kamān, 

mū d-dənye ṣēf? ˀāʿd-īn barra, bi-hdāk əl-waˀt ləssa mā kān fī marāweḥ mā marāweḥ 

 ,ʾē, b-əl-ḥōš, ḥōš əkbīr əktīr (?b-əl-ḥōš barra :בן הדובר) ṭ-ṭaˀs ḥəlu [מילה לא מפוענחת]

taʿrf-o. 1288  ṣərna nfūt mə-l-bāb əlli žuwwa- fī bāb-ēn – l-bāb əṭ-ṭarfāni, w-ṣārt 1289 

 

 .5.1.5על מושג זה בלי"ד ראו סעיף   1281

 .3.1.2.2ו סעיף בלי"ד רא ğעל הגיית   1282

יש לציין שבן הדובר מושפע מהיכרות עם הלהג המצרי, וייתכן שמשום כל השתמש בצורת שם המספר שלא לפי   1283

, אך בהמשך ʾidaʿšar səneהשימוש המקובל בלי"ד. שימוש זה השפיע, כנראה, גם על אביו, אשר מיד הוגה 

 , כמקובל בפי יהודי דמשק. ʾidaʿš səneמשתמש בצורה 

 .3.2.3.2על צורה זו ראו סעיף   1284

, עמ' 1991, ראו: נבו aḥḥʾa-lג)ב(. בפי יהודי חלּב: 2.13§ 36, עמ' 2011, ראו: מנצור adḥḥlaבפי יהודי בגדאד:   1285

 א. 4.11§ 31

 . 3.2.2.1בצורות אלה ראו סעיף  a║aעל   1286

 ..1.4.13ראו סעיף  *mayyet+e>mayyte>mayteעל   1287

 ב.3.2.1.4ראו סעיף  בנסיבה זו *aə<על   1288

 ב.4.2.1.2ראו סעיף  w/y2Cיחידה בגזרת  IIIעל נשילת התנועה בס"נ גוף   1289
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əl-ʿālam təzrok baʿḍ-a l-baʿḍ, mā yəḥəsnu yfūtu, 11. ṣār taʾxīr mū tashīl, hallaˀ masalan 

ykūn fāyt-īn wāḥed wara t-tāni, b-ifūtu ʾaktar. əl-muhumm 1290  fətna. l-ʿālam mən 

xōf-a, halli yətxabbu wara əl-ṣōfāye,1291 halli txabbu wara t-tēbāHB,1292 ʾana kənt əẓġīr, 

w-ab-i ʾaḷḷa yərḥam-o kān ʿam b-əṣaḷḷi maʿ-na, w-žāy-īn ʾaxwāt-i1293, žāyeb ʾaxwāt-i 

maʿ-o, banāt, 12. ʾana ʾaxwāt-i ṣ-ṣəbyān mātu, mātu yaʿni ẓġār, ʾana kān 

ʿand-i tlāte ʾəxwān(?) […] əl-muhumm, fətt ʾana- ṣār kəll wāḥed ynādi ʿala wlād-o, 

bd-o1294 wlād-o, bd-o yəži maʿ-on w-yāxd-on yrūḥu ʿa-l-bēt. 13. šəft əl-ʿālam kīf ʿam 

b-təhrob mn əl-əknīs, mən bāb əl- mən bāb əṣ-ṣˀāˀ, ta-rəḥt ʾana, ʿam b-yaʿmalu hēk hēk, 

w-ana ʿamalt hēk hēk w-rəḥət, harabna ʿa-l-bēt. 

 9. הכיתות של הילדים הקטנים, כלומר אלה שגילם עשר שנים ואחת עשרה שנים, ואפילו בני 1

ים יותר השירים, כלומר היו מתכנס-מַנָשא" לקרוא שיר-, )נהגנו( ללכת לבית הכנסת "אל12-ו

. ובית הכנסת היה מתמלא, מבחוץ ומבפנים. בקיץ היינו מתפללים בחוץ. בית 2ממאה ילדים. 

הכנסת היה גדול מאוד, נכבד. בחורף היינו מתפללים בפנים. באותה העת היה חזן אצלנו, שקולו 

. בשעה שהוא התפלל "ראו 3ה. הוא היה מפורסם, )בעל( קול נהדר. ריחָ ְמ יפה מאוד, ממשפחת שַ 

באותה העת, אותם הימים היו סמוכים ל"איכה", כלומר תשעה  לרנן,והחל  1295בנים את גבורתו"

 שחשבו שהן, היו ילדים על הרצפה . השליכו עלינו שלושה רימוני יד. בעת שהשליכו אותם4באב. 

לא אנקוב בשמות אלה שנהרגו, אין )צורך(.  על )הילדים(. אני, והם התפוצצו םכדור, וקפצו עליה

כן, היה ילד שזה יום  -. יש ילדים5איש, גדולים, גדולים, קטנים, ילדים.  14-13באותה העת נהרגו 

, כי שמא )בן תשאנקוב בשמו  צורךהמצווה שלו, הביאו לו חליפה והביאו לו תקרובת. אין  -חגיגת בר

מצווה -: כלומר, הדבר הזה אירע( הוא היה אמור לקרוא )את פרשת( הברהדובר: תהיה נינוח. ש"מ

. )בן הדובר: 6שלו, הילד של השבוע. בני משפחתו הביאו לו תקרובת כלשהי, והוא נהרג )בפיצוץ(. 

 

 א.3.2.1.4ראו סעיף  בנסיבה זו *uə<על   1290

במילה זו ראו הערה  -āyeעל הסיומת  ד.4.3.5.1היידוע ל"אות שמש" בלי"ד ראו סעיף על אי הידמות תווית   1291

676 . 

 .5.1.3על מושג זה בלי"ד ראו סעיף   1292

 .661ראו הערה  xtəʾושל  axxʾכריבוי של  tāxwəʾעל   1293

 ב.4.2.8.5ראו סעיף  ddəb-על הצורות המקוצרות של   1294

פיוט . על  תפילת ערבית מיד לאחר פרקי קריאת שמעהכוונה לחלק החגיגי יותר בפיוט "אמת ואמונה", הנאמר ב  1295

 .57זה ראו: אינט' 
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)בן הדובר: מה   אלחכיםמשפחת  , אחד מ)משפחת( אלחכיםזה הוא עצמו? בן דוד שלך?( לא, הבן של  

 11-10, בן 11?( בן 11שלך?( הוא קטן ממני בשנה. באותה העת )בן הדובר: בן היה גילו של בן הדוד 

 . במה הם יילכו? בפיג'מות היו הולכים(להתפלל  בגיל כזה ללכת)אשת הדובר: כך היו הילדים, נהגו  

 )לזמר את( שיר השירים, מי שלא הגיע כדי . כן, ומי שלא היה מגיע לתפילה, מי שלא הגיע כדי7

היה אמור לבוא. )והם שרו(  .מכות )מן המורה( היר השירים, ביום ראשון היה מקבל)לזמר את( ש

. )זמרת( שיר השירים של הילדים בקול שמרטיט את הלב. אפילו 8בקולות נהדרים, כמו ציפורי שיר.  

. כאשר  9להתפלל עימנו כדי לשמוע את שיר השירים מפי ילדיהם ]...[  לשבת והאבות שלנו היו באים  

נפגע בית הכנסת, באותה העת היה )נשיא סוריה( אלזעים, חסני אלזעים ]...[ בית הכנסת הפך להיות 

 -מתים ויש הרבה פצועים. הדם זרם על הרצפה. אז האנשים החלוכמו בית מטבחיים, ילדים 

מאחורי בית הכנסת יש סמטה קטנה, והם החלו להשליך את עצמם לסמטה השנייה כדי לברוח. 

ו בחוץ, נישב ?קיץו)גם( אנחנו, וכי לא היה . 10ויש אנשים שהחלו להיכנס אל תוך בית הכנסת. 

מזג האוויר נעים )בן הדובר:  ]מילה לא מפוענחת[ומה באותה העת עדיין לא היו מאווררים וכד

?( כן, בחצר, חצר גדולה מאוד, אתה מכיר אותה. התחלנו להיכנס מן הדלת שבפנים, יש בחוץבחצר  

. נוצר 11אלה, ולא הצליחו להיכנס.  עלאלה  ללחוץהדלת הצדדית, והאנשים החלו  –שתי דלתות 

נכנסנו. האנשים מרוב  –זה, נכנסים יותר. מכל מקום  אחרעיכוב במקום הקלה. נניח שייכנסו זה 

ואבי  1296מאחורי הספה, ויש שהתחבאו מאחורי התיבה. אני הייתי קטן, ויש מי שהתחבא –פחד 

. האחים 12ז"ל היה מתפלל איתנו, ובאו האחיות שלי, הוא הביא את האחיות שלי איתו, הבנות. 

כל אחד התחיל  -]...[ מכל מקום, נכנסתיחים שלי הבנים מתו, הם מתו קטנים. היו לי שלושה א

. ראיתי איך 13לקרוא לילדיו, רוצה את ילדיו, רוצה לבוא איתם ולקחתם כדי ללכת הביתה. 

מהשער )הפונה( לרחוב, עד שהלכתי אף אני, הם עשו  -האנשים נמלטים מבית הכנסת, מהשער של

 כך וכך, וגם אני עשיתי כך וכך והלכתי, ברחנו הביתה.

  

 

 . 11, היה הדובר כבן 1949בעת האירוע, בשנת   1296
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 5טקסט 

 1973ללדת ביום כיפור 

 . 1973הוקלט מפי דוברת ט"ז, המספרת לאחייניתה על חוויית הלידה בעצם יום הכיפורים שנת 

1. kənt b-əs-sābʿa, kənt ˀāʿde ʿand sətt-ek ballašu ḍ-ḍarəb 2. ʾəžu l-falaṣṭīni-yye ṣāru 

yḍūğu1297 w-yʿayṭu,1298 w-ana bədd-i ʾarūḥ1299 ʿa-l-bēt. 3. ʾəža waˀta d-daktōr mūsa, 

ʾəben xālto,1300 ʾəža šāf-ni ʾənn-i mā b-aˀder, ˀal-l-i: "lāzem tākli". 4. ˀəlt-l-o:1301 "mā 

b-ākol, kəppūrHB". tarakt-o w-rəḥət ʿa-l-bēt. 5. xalāṣ əl◦1302-ṣyām, rəḥət ʿa-l-məstašfa, 

kānu mfaḍḍy-īn-a l-məstašfa. 6. ʾəža d-daktōr wallad-ni, ṭəleʿ tōm, w-mān-i1303 ḥāmle 

ʾənno ʾawāʿi lamma hayy, 7. w-tarak huwwe w-ʾarāḥ,1304 ʾənno ḥarəb kān, lāzem yrūḥ 

ʿa-l- waḥde ḥukūmiyye. 8. halli ˀāʿde ˀalt-l-i:1305 "yahūdiyye w-žāye tūladi1306 ʿan-na?" 

9. w-b-tʿayyeṭ, ʾəbn-a hōnīk, ṣuhr-a,1307 "ʿam b-i- l-yahūd ʿam b-iˀātlū-na w-nəḥna1308 

d-na1309 nəxdom1310 əl-yahūd?, mā trədd ʿalay-yi". 10. bədd-i ʾākol, ṣāyme, ba-lā šərəb, 

ba-lā šiʾ, wa-lā šaġle žabt-l-i, ˀ alt-l-i "msakkar l-maṭbax la-tāni nhār əṣ-ṣəbuḥ". 11. ʾ arāḥ 

žōz xālt-ek waˀta, maraˀ ʿand ʾəmm-ek hayy ta-yˀəl-l-on1311 ʾənno yaʿni wlə́dət w-hayy, 

bədd-o yžīb ʾawāʿi, ʾarāḥ žab-l-i gāto.1312  12. fataḥ-l-i l-fərən žab-l-i, ˀəlt-l-o: "mā 
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 ב.4.2.8.5ראו סעיף  ddəb-על צורות מקוצרות של   1309

 . 469 הערהעל תנועת עה"פ בפועל זה ראו   1310

  .4.2.8.6ראו סעיף  ta-על הקידומת   1311

 .7מש'  9, עמ' 2004 גלוסשניידר-, ראו: יששכרōgatבפי יהודייה מביירות:   1312
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b-aˀder ʾākol gāto, bd-i ʾašrab, mā b-əttākal1313 maʿ-i". 13. baʿdēn ḥamalna w-rəḥna 

ʿa-l-bēt. 

. באו הפלסטינים, החלו לסעור 2ירי. . הייתי )בחודש( השביעי, הייתי אצל סבתך, והתחיל ה1

דודה, בא וראה אותי שאיני -. בא באותו הזמן ד"ר מוסא, הבן3ולצעוק, ואני רציתי ללכת הביתה. 

 . אמרתי לו: "אינני אוכלת, כיפור". עזבתי4"את חייבת לאכול".  יכולה )להחזיק מעמד(, אמר לי:

. בא 6. הסתיים הצום, הלכתי לבית החולים, כבר פינו את בית החולים. 5והלכתי הביתה.  אותו

. הוא 7שמו. -הרופא ויילד אותי, והתברר שאלו הם תאומים, ואני לא הבאתי בגדים כאשר המה

. מי שהייתה )במחלקה( 8עזב והלך, כי הייתה מלחמה ועליו ללכת ליחידת )רפואה( ממשלתית. 

"היהודים  :. והיא צועקת, בנה שם )בחזית( וחתנּה9ללדת אצלנו?".  ")את( יהודייה ובאת   אמרה לי:

. רציתי לאכול, אני בצום, ללא 10נלחמים בנו, ואנו אמורים לשרת את היהודים? אל תעני)?( לי". 

. 11"המטבח סגור עד למחרת בבוקר".  שתייה, בלי כלום, כלום היא לא הביאה לי, היא אמרה לי:

בר אצל אימך כדי לומר לה שאני ילדתי וכו', והתכוון להביא לי בגדים. דודך הלך באותו הזמן, ע

. פתח את התנור והביא לי. אמרתי לו: "איני יכולה לאכול עוגה, אני רוצה 12הלך והביא לי עוגה. 

 והלכנו הביתה. . לאחר מכן לקחנו )את חפצינו(13לשתות, איני יכולה לאכול את זה". 

 6 טקסט

 "משה היפה"

שהיה מושר באירועים דתיים, ובפרט בשמחת   ששמו "משה היפה"כאן שני נוסחים של זמר  מובאים  

תורה. נוסח א לקוח מתוך הקלטה השמורה באוסף ההקלטות האתנוגרפיות של הספרייה הלאומית 

(YC-00217-REL_A_01המסרן אינו דמשקאי, אלא מספר מזיכרונותי .)על עולי הרגל  ו

אינפ' אשכנזית שבפיו. נוסח ב נמסר לי מפי -להגייה הישראלית שימו לב 1314הדמשקאים במירון.

 .א'

  

 

. על השימוש בסביל לציין את פוטנציאל עשיית הפעולה 4.2.4.2סעיף סוף 'אכל' ראו  akalʾעל צורת הסביל של   1313

 . 4.2.4.3ראו סעיף 

 . 5.1.4על שירים אלה ראו סעיף   1314
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 נוסח א

 mūsa zēn, mūsa zēn, mūsa yā kuxūl 1315ות,כהמשה היפה, משה היפה, משה בעל העיניים ה

el-ʿēn1316 

 ,mūsa zēn, mūsa zēn, mūsa yā kuxūl el-ʿēn ,ותכההמשה היפה, משה היפה, משה בעל העיניים 

 sa yā kuxūl el-ʿēn, mūsa yā kuxūl el-ʿēn ,ותכהה, משה בעל העיניים הכהות העיניים בעל'שה 

 sa yā kuxūl el-ʿēn, mūsa yā kaʁīm ʾaḷḷāh,1317 ות, משה, נכבדו של האל,כה'שה בעל העיניים ה

 sa yā kaʁīm ʾaḷḷāh, mūsa nazzal e-tōʁā 'שה, נכבדו של האל, משה הוריד את התורה

 נוסח ב

 masa l-xēr, masa l-xēr,  1 ערב טוב, ערב טוב,

 masa l-xēr ʿala ṣ-ṣaff-ēn, 2 1318ערב טוב לשתי השורות,

 w-masa l-xēr yəlli b-ətṣallu 3 ערב טוב לכם, המתפללים,

 w-əṣ-ṣalā́1319 w-əṣ-ṣōt ʿallu 4 ותפילה וקול הגבירו,

 w-əṣ-ṣalā́ ʿalē-k yā nabī-na,  5 והתפילה עליך, נביאנו,

נביאנו, )תן לנו יכולת( לחזור אליך בתשובה, )המצא 

 לנו( ישועתך ועזרך,

w-yā nabī-na tōbt-ak,1320 faraž-ak w-ʿōnt-ak 6 

 w-mūsa zēn mūsa zēn, mūsa yā kaḥīl əl-ʿēn 7 ,הכהותמשה היפה, משה היפה, משה בעל העיניים 

 w-mūsa nāda la-ṛaḅḅ-ó1321  8 משה קרא אל ריבונו

 w-əl-ḥamāme ḍamt-ó1322 9 אותו,  חיבקהוהיונה 

אותו מפחד  חיבקה, אותו אספהאותו, לא  חיבקה

 עליו,

ḍamt-o mā lamt-o, ḍamt-o xōfān1323 ʿalḗ, 10 

 

; (َكِحيلובערך  ل، َكِحيلَكحِ )בערך:  646, עמ' 1982)בערכו(; האווה  816, עמ' 1974ראו: ווהר  َكِحيلעל משמעות   1315

 .5הערה  356, עמ' 1954ברסלבסקי 

1316  lūḥl<kuūkux  מופיע בשירי חתונה סוריים המשבחים את הנביא מוחמד.   (العني  مكحول)וגם    كحول العني. הצירוף

   ., המציג טקסט שבו ביטויים רבים המופיעים גם בנוסח ב' שלהלן88דוגמה לכך ראו: אינט' 

  'זה אשר דיבר עם האל'. āhḷḷkalīm ʾaשל משה, ככל הנראה מתכוון לכינוי המוכר   1317

כאשר הלהקה או הקהל נחלקים לשתי שורות, כפי  عراضةכפי שהסביר לי אינפ' י"ג, שיר זה שייך לסוגת שירי   1318

 שניתן לראות בתמונה המצורפת לאחר נוסח הזמר.  

 ה.4.3.2.1על מילה זו בלי"ד ראו סעיף   1319

וכיו"ב( 'אלי, )תן לי יכולת( לחזור אליך בתשובה' מקובל מאוד בקרב כותבי ערבית  ومغفرتك) ايرب توبتكהביטוי   1320

  ʿōnt-ak')המצא לי( ישועתך ועזרך' נפוץ מאוד. בנוסח שלפנינו  فرجك وعونكבאינטרנט )מרשתת(. גם הצירוף 

 . שימו לב גם לפנייה לנביא, ולא לאל, לצורך החזרה בתשובה. tōbt-akכנראה לשמירת החריזה עם    ʿōn-akולא  

 . 3.4.5על ההטעמה במקרה זה ראו סעיף   1321

1322  o-amtḍo>-ammtḍo>-ammitḍamm+it+hu>ḍ* א. 4.2.1.2. על נשילת תנועת ס"נ יחידה בנסיבה זו ראו סעיף

 שלהלן.  lamm+it+hu>lamt-o*, וכך גם במילה 3.1.4.1על צמצום המכפל בנסיבה זו ראו סעיף 

. ככל הנראה שינוי מקום הטעם נגרם עקב הצורך לשמור על המקצב של nāfōn>xáfōfan>xō>xan*xawfייתכן    1323

 . 3.4.5הטקסט המדוקלם, וראו סעיף 
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 wa-ʿalē-na wa-ʿalḗ,  11 ועלינו ועליו, 

 wa-ʿalá man sār əb-darb-o 12 ועל מי שהלך בדרכו, 

 w-ḥəžžet əl-ḥəžžāž l-ažl-o,1324  13 ועליית עולי הרגל למענו,

 w-əṣ-ṣalā́ ṣallu ʿalḗ, wa-ʿalē-na wa-ʿalḗ 14 ותפילה התפללו עליו, ועלינו ועליו

  

 

1324  o-lža-l+hu>lğ*li+ʾa .'למענו' 
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 : מפתחות ב נספח

. הראשון כולל מילים שלהן תצורה מיוחדת או משמעות שאינה מוכרת, מפתחות חמישהלפניכם 

במילונים שבהם בדקתי. השני כולל מילים עבריות או פעלים שנגזרו  מפיעהאו שהמילה אינה 

. וכדומה מוקמו במיקומן האטימולוגי(  x, ּכ<b)יש לשים לב שמילים אשר בהן ּפ<  משורשים עבריים

כיל מילים ומושגים ערביים אשר להם הגייה מיוחדת בפי היהודים או שיש להם נגיעה השלישי מ

ברביעי יש מושגים  .)נכללו כאן גם מילים שמקורן אינו נהיר( ישירה לחיי היהודים בדמשק

מילים ממוצא  מפתחהיברידיים, המורכבים ממילה ערבית ומילה עברית, ואילו החמישי הוא 

    המפתחות.מומלץ למעיין לחפש מילה מסוימת בכל עם זאת,  .אירופאי שנכללו בעבודה

 מילים המדגימות תופעות דקדוקיות או סמנטיות א. מפתח

 מיקומו  פירושו הערך  מיקומו פירושו הערך

ʾagraʿ  3.1.1 קירח  ṣalā́  3.2.3 תפילה 

ʾahram  ז4.2.3.2 מותש  ḍāž א 4.2.7.2 נסַער. 

ʾarāḥ ב4.2.2.1 הלך  ʿaduww-īn  א 4.3.3.1 אויבים 

ʾargīle ד3.1.2.6 נרגילה  ʿašra 10 3.2.2.3 ה 

ʾəz =( אםʾəza) 3.2.3.6  ġaḍṛān 66הע'  יכול 

ʾáṃṃa =( האלʾaḷḷa )  '929הע  falān ג4.3.5.2 פלוני 

ʾarfāḍ =( שיעיםrawāfeḍ)  '921הע  flān ג4.3.5.2 פלוני 

ʾēmtan  ?ב4.3.5.3 מתי  qirāʾa  )3.1.1 קריאה )מקצוע לימוד 

ʾawlāni  4.3.4.2 ראשון  ˀablen ג4.3.5.3 לפני 

ʾawlāniyye  4.3.4.2 ראשונה  kōlak 497הע'  הריע מן הפה ולחוץ 

mbāreḥəʾawlet  א 4.3.2.2 שלשום  korāča  5.3 תיק לטלית 

baʿden ג4.3.5.3 לאחר  knīse  930הע'  כנסייה 

bandōra  3.2.2.2 עגבנייה  kəlliyyāt 3.2.4.3 כלל, כול 

tʾáswas  508הע'  ראה במשהו סימן רע  laḥ  4.2.8.4 ַסָמן עתיד 

tsʿa 9  '794הע  ləḥna 4.3.6.1 אנחנו 

ḥətta א 3.2.2.4 אפילו  lə́ġġa  ג4.3.2.2 ׂשפה 

ḥamāye  3.2.2.2 חמות  lam =( כאשרlamma) 3.2.3.6 

ḥayāt ה 4.3.2.1 חיים  fələḥ  738הע'  שמיכות 

ḥəble 3.2.3.3 הָרה  maˀābīl 4.1.2 מול 

ḥṣān-āt  ב4.3.3.1 סוסים  mžadṛa  ה 3.2.2.3 מג'דרה 

ḥattan ב4.3.5.3 אפילו  mnēḥ 3.2.3.5 טוב 

ḥadan  ב4.3.5.3 מישהו  malyān  ד4.2.3.1 מלא 

də́nye 3.2.3.3 עולם  mart- ג4.3.2.2 - אשת 

ragad ד3.1.2.6 רץ  mēn  ?3.2.3.5 מי 

zangīn ד3.1.2.6 עשיר  mān-  4.3.7.2 שלילת הפרדיקציה 

zbūn-āt ב4.3.3.1 לקוחות  nāḥ 4.1.1 לעבר 

sāya ב4.2.7.2 ת( -עשה )קיים רק בנטיית  nəgle  ד3.1.2.6 פרוטה 

šē 3.2.4.1 דבר  hənnen 4.3.6.1 הם 

ṣfīḥa 3.2.3.5 "צפיחה", מין מאכל  waˀten ג4.3.5.3 - בעת ש 

ṣfēḥa 3.2.3.5 "צפיחה", מין מאכל  warža 489הע'  הראה 

ṣḥāb-āt 4.3.3.4 חברים     
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 בסדר א"ב עברי( מקובצותמילים עבריות ) ב. מפתח

 מיקומו  פירושו הערך  מיקומו  פירושו הערך

ʾabbd-o 
מושג מתחום  

 5.1.1.1 מלשין  mōsēr  5.1.1.2 העסקים 

ʾablat 983הע'  התאבל  məžūzā  950הע'  מזוזה 

ʾḗxa  הע'  5.1.4 איכה, ט' באב ,
946  maḥanē 

איש שירותי  
 5.1.1.1 הביטחון הסוריים 

ʾīš  900הע'  איש רע  mamzēr 5.1.2 )להרע( ממזר 

ʾayyax 967הע'  מרר בבכי  mənḥā  נחה  5.1.3 מ 

ʾəssūr !5.1.1.1 הפסק לדבר  mā́fṭir  5.1.3 מפטיר  

ʾárbaʿ_bəkanfōt 
ארבע כנפות,  
 5.1.4 מצה  maṣṣo  949הע'  טלית קטן 

ʾēreṣ  5.1.1.1 ארץ ישראל  məṣvā   5.1.5 ליווי המת 

ʾəššāye  676, 900הע'  אישה  məršāʿ רשע  925הע'  מ 

ʾətrōg  5.1.4 אתרוג  mášlim 
משלים )אחד  

 946הע'  העולים לתורה(

ʾasser !902הע'  הפסק לדבר  nēgaʿ 911הע'  נגע, פגום, רע 

bōraḥ 908הע'  ברח לישראל  sōʿēf  5.1.2 מוסלמי שיעי 

bēt_šēˀer 
איני מתכוון לכך  

 sā́mux  5.1.2 באמת 
סמוך )אחד  

 5.1.3 העולים לתורה(

mbōxi ב4.2.3.3 בוכה בכי רב  sandāˀ  5.1.5 סנדק 

bōrē_ʿōlām 5.1.3 הקב"ה  səfārīm  5.1.3 ספרי תורה 

gān  5.1 גן ילדים  ʿəbriyye  5.1.1.1 מדינת ישראל 

gōy  5.1.2 מוסלמי  ʿarābā 5.1.4 עָרבה 

gəmārā  5.1.3 גמרא  ʿrə́bba 5.1.4 ערב חג 

dārūš 5.1.5 דרוש  ʿarbīt  5.1.3 תפילת ערבית 

hattar ו4.2.3.2 התיר  ʿārēr 5.1.2 ערל, נוצרי 

hēxāl 
היכל, ארון  

 5.1.2 עשיר ʿāšīr  5.1.3 הקודש

hallax 5.1.1.1 ברח לישראל  fədyōn 5.1.5 פדיון הבן 

tahlīx 907הע'  בריחה לישראל  fūriyye  5.2.1.1 דמי פורים 

ḥallal 5.2.1.1 חילל שבת  pəlištīm  5.1.2 פלסטינים 

tḥazza  !5.1.1.1 שים לב  fəlištīm  923הע'  פלסטינים 

ḥazzān 5.1.3 חזן  pāsūˀ  5.1.3 פסוק 

ḥazzan 933הע'  שימש חזן  pēsaḥ  5.1.4 פסח 

ḥāxām 5.1.2 חכם, רב  pārōxet 5.1.3 פרוכת 

ḥanukkā 5.1.4 חנוכה  bārōxet 5.1.3 פרוכת 

ḥarōset 5.1.4 חרוסת  barnās 5.1.3 פרנס 

ṭaḷḷēt  5.1.3 טלית  pərāšā 5.1.3 פרשת השבוע 

ṭaḷḷētiyōt  5.1.3 טליתות  bərāšā 5.1.3 פרשת השבוע 

ṭāmē  5.1.2 מי שאינו יהודי  ṣiyyōnīt 
תליון בצורת מגן  

 950הע'  דוד

ṭōmē  5.1.2 מטונף  ˀāhāl 
קהל הבאים  

 5.1.3 לביה"כ

kābōd 4.1.7 )מתוך( כבוד  rāši 
פירוש רש"י, כתב  

 5.1.3 רש"י

xābōd 
הזמנה להשתתף  

 5.1.4 שבועות  šābūʿōt  5.1.3 ביה"כבטקסי 

kəppūr 5.1.4 כיפור  sōnē  5.1.2 שונא 

kanə́dre  5.1.3 תפילת כל נדרי  mšaṭṭi  ו4.2.3.2 שוטה 

kāšēr ב4.2.6.2 כשר  tēbā )5.1.3 תיבה )בביה"כ 

kətubbīm  5.1.3 ספרי הכתובים  təfillīm 
תפילין, מסיבת  
 5.1.5 13בר מצווה, גיל 

lūlāb 5.1.4 לולב  təzkū_ləšānīm_rabbōt  5.1.4 תזכו לשנים רבות 

lūlābōt 965הע'  לולבים     
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 א"ב הערבי )בהתעלם מתווית היידוע(-, מקובצים לפי סדר המושגים ערביים ג. מפתח

 מיקומו  פירושו הערך  מיקומו פירושו הערך

ʾās 5.2.1.1 הדס  žhāzəṣamd  5.2.2 הצגת נדוניית הכלה 

ʾāzīn  5.4 פעוטון  
r əṣəd

ḥammām 
 5.2.2 טקס ליווי הכלה היעודה למקווה 

ʾōḍa הע'  חדר
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 Keith Walters, “Communal Dialects”, in: Encyclopedia of Arabic = 2011ולטרס 

Language and Linguistics, Managing Editors Online Edition: Lutz 

Edzard, Rudolf de Jong. Consulted online on 16 December 2018 

<http://dx.doi.org/10.1163/1570-6699_eall_EALL_COM_0062> 

First published online: 2011 

First print edition: ISBN: 9789004177024, 20090831 

 Antonius van Reisen, “Synchronic Jīm-Variation in Jordan – A Mirror = 1995רייסן -ון

of Historical Change"', Studia Orientalia 75 (1995), pp. 163-182 

 Anna Verschik, “Yiddish, Jewish Russian, and Jewish Lithuanian in the = 2018ורשיק 

Former Soviet Union”, in: S. Bunin Benor & B. Hary (eds.), Languages 

in Jewish Communities: Past and Present, Boston-Berlin, 2018, pp. 

627-643 

 Lisbeth Zack, Egyptian Arabic in the Seventeenth Century: A Study and = 2009זאק 

Edition of Yûsuf al-Maghribī's Dafʿ al-ʿiṣr ʿan Kalām ʾahl Miṣr, PhD 

dissertation, University of Amsterdam, 2009 



314 

 

: ראשי פרקים בדמוגרפיה,  1918-1880צבי זוהר, "קהילות ישראל שבסוריה,  = 1990זוהר 

)תש"ן(, עמ'  44ם י מעפ, "כלכלה ובמוסדות הקהילה בשלהי השלטון העות'מני

109-80 . 

עשרה ועד ראשית המאה ־צבי זוהר, "חינוך יהודים בסוריה: מאמצע המאה התשע = 2007זוהר 

   .32-5)תשס"ז(, עמ'  109פעמים  העשרים ואחת", 

צבי זוהר, "החינוך", בתוך: ירון הראל )עורך(, קהילות ישראל במזרח במאות  = 2009זוהר 

 . 106-85סוריה, ירושלים, תשס"ט, עמ'  -עשרה והעשרים  ־התשע

'אין אמונה בגוי אפילו רוקם, "לחקר הפתגם העממי היהודי: עיון בפתגם  -גלית חזן = 1982רוקם -חזן

 . 292-281(, עמ' 1982ארבעים שנה בקבר", תרביץ נ"א )

  (, עמ' 2011)  13מכאן ומשאם  נתן חסון, "זיכרונות וחוויות של ילד יהודי בדמשק",   = 2011חסון 

58-51 . 

 15ומשאם  מכאן", ביקור ראשון אחרי אירועי שמחה 'ָרהּבְ אברהם חסון, "'עַ  = 2012חסון 

 . 40, עמ' (2012)

(,  2014)  19אם  אברהם חסון, "דת, מנהגים ופולקלור יהודיים בדמשק", מכאן ומש = 2014חסון 

 . 27-22עמ' 

 . 17-16(, עמ' 2017) 25אברהם חסון, מנהגים בבתי כנסת בדמשק", מכאן ומשאם  = 2017 חסון

מכלה לחמות: עולמה של האישה היהודייה בדרום תוניסיה צביה טובי,  = 2016טובי 

 . 2016, ירושלים, והשתקפותו בספרות העממית

יהודי תוניסיה ולוב", בין עבר צביה טובי, "מונחים ערביים למושגים יהודיים בפי  = 2019טובי 

 .208-195(, עמ' 2019יא )-לערב י

ישראל: הנו"ן המוספת כאמת -אברהם טל, "רבדים בארמית היהודית של ארץ  = 1979טל 

 . 184-165(, עמ' 1979) 43מידה", לשוננו 

 רצ"ו. -רע"החיים טלבי, "הזמנת העולה לתורה", אסופות י"ד )תשס"ב(, עמ'  = טלבי תשס"ב

דוד טנא, "המשך הנמדד של התנועות בעברית )בדיקה בקימוגראף(", לשוננו כ"ו  = 1962טנא 

 . 268-220)תשכ"ב(, עמ' 

 ,”Peter Trudgill, “Language and Dialect: Linguistic Varieties = 2006ג'יל אדטר

Encyclopedia of Language  &  Linguistics2 (Online Edition), 2006, p. 647 

http://www.misham.org/uploads/Magazines/Magazine13/p51.pdf
http://www.misham.org/uploads/Magazines/Magazine13/p51.pdf
http://www.misham.org/uploads/Magazines/Magazine13/p51.pdf
http://www.misham.org/uploads/Magazines/magazine15.pdf
http://www.misham.org/uploads/Magazines/magazine15.pdf


315 

 

אסתר יוהס, "הבית", בתוך: ירון הראל )עורך(, קהילות ישראל במזרח במאות  = 2009יוהס 

 . 272-261סוריה, ירושלים, תשס"ט, עמ'  -עשרה והעשרים  ־התשע
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https://om77.net/forums/thread/327129-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7-10%D8%B3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%92-%D8%AA%D9%8E%D8%B7%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92-%D8%B1%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%8A%D8%B3%D9%92-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A9%D9%92-%D9%83%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%89%D9%92-%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8B%D8%A7/
https://om77.net/forums/thread/327129-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7-10%D8%B3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%92-%D8%AA%D9%8E%D8%B7%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92-%D8%B1%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%8A%D8%B3%D9%92-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A9%D9%92-%D9%83%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%89%D9%92-%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8B%D8%A7/
https://om77.net/forums/thread/327129-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7-10%D8%B3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%92-%D8%AA%D9%8E%D8%B7%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92-%D8%B1%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%8A%D8%B3%D9%92-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A9%D9%92-%D9%83%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%89%D9%92-%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8B%D8%A7/
https://om77.net/forums/thread/327129-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7-10%D8%B3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%92-%D8%AA%D9%8E%D8%B7%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92-%D8%B1%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%8A%D8%B3%D9%92-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A9%D9%92-%D9%83%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%89%D9%92-%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8B%D8%A7/
https://om77.net/forums/thread/327129-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7-10%D8%B3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%92-%D8%AA%D9%8E%D8%B7%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92-%D8%B1%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%8A%D8%B3%D9%92-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A9%D9%92-%D9%83%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%89%D9%92-%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8B%D8%A7/
https://om77.net/forums/thread/327129-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7-10%D8%B3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%92-%D8%AA%D9%8E%D8%B7%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92-%D8%B1%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%8A%D8%B3%D9%92-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A9%D9%92-%D9%83%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%89%D9%92-%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8B%D8%A7/
https://om77.net/forums/thread/327129-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7-10%D8%B3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%92-%D8%AA%D9%8E%D8%B7%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92-%D8%B1%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%8A%D8%B3%D9%92-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A9%D9%92-%D9%83%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%89%D9%92-%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8B%D8%A7/
https://om77.net/forums/thread/327129-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7-10%D8%B3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%92-%D8%AA%D9%8E%D8%B7%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92-%D8%B1%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%8A%D8%B3%D9%92-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A9%D9%92-%D9%83%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%89%D9%92-%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8B%D8%A7/
https://om77.net/forums/thread/327129-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7-10%D8%B3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%92-%D8%AA%D9%8E%D8%B7%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92-%D8%B1%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%8A%D8%B3%D9%92-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A9%D9%92-%D9%83%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%89%D9%92-%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8B%D8%A7/
https://pt-br.facebook.com/permalink.php?story_fbid=228931633854453&id=228265963921020&substory_index=0
https://pt-br.facebook.com/permalink.php?story_fbid=228931633854453&id=228265963921020&substory_index=0
https://pt-br.facebook.com/permalink.php?story_fbid=228931633854453&id=228265963921020&substory_index=0
https://www.facebook.com/adil.taouili/posts/1122078514517339
https://www.facebook.com/adil.taouili/posts/1122078514517339
http://www.christian-guys.net/vb/showthread.php?74482-%CA%E3%D3%ED%CD-%C7%E1%CC%E6%CE-%C7%E1%DF%E6%E1%DF%C9
http://www.christian-guys.net/vb/showthread.php?74482-%CA%E3%D3%ED%CD-%C7%E1%CC%E6%CE-%C7%E1%DF%E6%E1%DF%C9
http://www.christian-guys.net/vb/showthread.php?74482-%CA%E3%D3%ED%CD-%C7%E1%CC%E6%CE-%C7%E1%DF%E6%E1%DF%C9
http://lattakia.ba7r.org/t5963-topic
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http://www.syriasteps.com/?d=131&id=106346&in 22אינט' 

_main_page=1 
תגובית למאמר של 

 זיאד ע'צן

25/6/2013 10/11/2017 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb 23אינט' 

id=1671242113195825&id=1602427783410592&c

omment_id=1727110487608987&reply_comment_

id=1727136047606431&comment_tracking=%7B

%22tn%22%3A%22R9%22%7D 

אתר פייסבוק הכתוב 

בערבית המדוברת 

 בלהג הסורי

14/8/2016 10/11/2017 

https://www.facebook.com/salheya/posts/14557310 24אינט' 

17776623:0 
אתר פייסבוק המייחד 

עצמו לתושבי שכונת 

העתיקה  צאלחיה

 בדמשק 

21/6/2016 10/11/2017 

-https://www.translatorscafe.com/tcterms/he 25אינט' 

IL/question.aspx?id=171624 
תגובית בדף שנקרא 

translator's cafe ́ ,

 his כהצעה לתרגום

wife was a good egg 

13/10/2016 10/11/2017 

תגובית באתר שנקרא  http://www.ye1.org/forum/threads/667945/page-9 26אינט' 

 اجمللس اليمين 

28/12/2011 10/11/2017 

http://www.aljarida.com/ext/articles/print/1475244 27אינט' 

265602935800/ 
סיפור קצר מאת 

האשם שפיק )ככל 

 רי עיראקי( צהנראה נו

1/10/2016 10/11/2017 

http://www.misham.org/uploads/Aliyah/MordechiL 28אינט' 

evi-DamascusToIsrael.pdf 
סיפור העלייה מדמשק 

והקליטה בקיבוצים 

 של מרדכי לוי

24/2/2013 10/11/2017 

-http://www.albayan.ae/paths/books/2008-10-12 29אינט' 

1.681987 
כתבה במוסף הספרים 

של המהדורה המקוונת 

היו"ל  البيان של עיתון 

 באמירויות

12/10/2008 10/11/2017 

-http://www.shaar 30אינט' 

binyamin.com/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%

A9%D7%99%D7%9D-

%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99-

%D7%99%D7%93.html 

הצגת שני דרושים 

בכתב יד באתר "שער 

 בנימין"

 12/11/2017 

http://www.zakiworld.com/ar/vforum/showthread.p 31אינט' 

hp?t=83293 
אתר המציג מילים 

 דמשקאיות ופירושן

3/8/2011 10/11/2017 

https://livluv.org.il/%D7%97%D7%92%D7%99% 32אינט' 

D7%9D-

%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%

D7%99%D7%9D-2/ 

החלק על מעגל השנה 

באתר של המרכז 

 למורשת יהדות לוב

 10/11/2017 

של ז'אק חסון  מכתבו http://www.maghress.com/alittihad/93996 33אינט' 

אל עבד אלכביר 

באתר  אלח'טיבי

החדשות המרוקאי 

 مغرس 

27/7/2009 10/11/2017 

-http://moabdel-dayem.blogspot.co.il/2013/04/blog 34אינט' 

post_14.html 
תרגומו של מחמד עבד 

אלדאים הנדאם 

לסיפורה של עדה 

אהרוני "ליל הסדר 

 האחרון במצרים" 

14/4/2013 10/11/2017 

פורום מסורת יהודי  http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/1455563 35אינט' 

כורדיסטאן באתר 

 תפוז

22/4/2009 10/11/2017 
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https://www.youtube.com/watch?v=3DwMKVzNK 36אינט' 

P8 
הפרק החמישי בסדרה 

סוריה, ) طالع الفضة

2011 ) 

10/10/2016 10/11/2017 

בלוג בעל מאפייני  http://halboon.com/vb/showthread.php?t=4890 37אינט' 

 כתיבה סוריים

11/2008 10/11/2017 

כתבתו של יאמן נובאני  http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=275148 38אינט' 

במהדורה המקוונת של 

اْلياة עיתון הרש"פ 
 اجلديدة 

 10/11/2017 

/http://elhamdallh.tumblr.com/post/137429386843 39אינט' 

%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD

%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%

D9%86%D9%8A%D8%A9 

רשימת מילים תחת 

مصطلحات  הכותרת
 فلسطينية 

16/1/2016 10/11/2017 

-https://ar 40אינט' 

ar.facebook.com/yafa11/posts/868928403240956 
ايفا דף פייסבוק בשם 
 القدس عمان وابلعكس 

16/8/2016 10/11/2017 

פוסט של תושב בית  http://ebnalnil.com/vb/showthread.php?t=30735 41אינט' 

לאהיא בפורום שנקרא 

 ابن النيل

30/5/2007 10/11/2017 

-http://www.dzodz.com/vb/archive/index.php/t 42אינט' 

22791.html 
רשימת מושגים של דיר 

 الفراتאלזור בפורטל 

3/1/2010 10/11/2017 

https://www.facebook.com/Mjaoda.Revolution/post 43אינט' 

s/560677004010619?stream_ref=5 
דף פייסבוק המתאר 

-תאונת דרכים באבו

 כמאל

19/12/2013 10/11/2017 

-http://www.christian 44אינט' 

guys.net/vb/showthread.php?147093-

%DF%CA%C7%C8-%C7%E3%CB%C7%E1-

%CD%E3%D5-

%C7%E1%D4%DA%C8%ED%C9 

רשימת פתגמים מן 

העיר חומס שפרסם 

פורום הצעירים 

 הנוצריים בסוריה

22/2/2014 10/11/2017 

כתבה בכתב העת  http://www.souriyati.com/2015/08/19/17571.html 45אינט' 

 سورييتרוני טהאלק

19/8/2015 10/11/2017 

أرض תגובה בפורום  http://waed.mam9.com/t592p1-topic 46אינט' 
 العشاق 

14/2/2011 10/11/2017 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc 47אינט' 

=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0a

hUKEwjm97K9s7nPAhVJbhQKHfc2DC0QFgg2M

AQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%

2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D17097041093

08153%26id%3D1709144499364114&usg=AFQjC

NHrESN0oW7jyYfHcEep9qklTUHahg&sig2=cub

FYftvgp2Rxxs5P872Nw 

 4/4/2016 10/11/2017 

סרטון המראה  https://www.youtube.com/watch?v=7XtsHdmA7nc 48אינט' 

שיעורים בבית הספר 

היהודי בדמשק, 

'. 90-ראשית שנות ה

המורה בשיעור התורה 

 הוא מר אלי כבאריתי. 

21/4/2013 11/11/2017 

סרטון שצולם בבית  https://www.youtube.com/watch?v=alrfUwNtoio 49אינט' 

 2010הכנסת בג'ובר, 

22/4/2013 11/11/2017 
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-http://www.nashiri.net/articles/social/5514-1988  50אינט' 

1995.html 
רשימתה של נבהה 

טרבוש על זכרונותיה 

מתקופת מגוריה 

בשכונת היהודים בין 

 1995-1988השנים 

17/1/2014 11/11/2017 

http://www.qabaqaosayn.com/content/%D8%B1% 51אינט' 

D9%88%D8%B2-

%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%

D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%

D8%AF-%D9%81%D9%8A-

%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82 

מאמרו של אסאמה 

אלעיסה על רוז, 

"אחרונת היהודיות 

 בדמשק".

2/1/2013 11/11/2017 

http://www.syrianhistory.com/uploads/photo/image 52אינט' 

/show_photo12072740919.jpg 
תמונת תלמידים 

 ابن ميمون בביה"ס 

' 80-בדמשק בשנות ה

באתר 

syrianhistory.com 

 11/11/2017 

-http://www.shaar 53אינט' 

binyamin.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.ht

ml 

סרטון מאתר "שער 

 בנימין"

 12/11/2017 

https://www.academia.edu/12032510/Damascus_di 54אינט' 

alect-_what_the_war_has_changed 
מאמר קצרצר של 

Hussein Maxos  על

ג השינויים שחלו בלה

של דמשק בעקבות 

הלחימה המתמשכת 

 במדינה.

 22/11/2017 

http://www.josephzeitoun.com/2015/01/%D8%A7 55אינט' 

%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85

%D9%8A%D8%A9/ 

מאמר של ד"ר ז'וזף 

זיתון על השכונות 

 בדמשק

23/1/2015 18/12/2017 

&https://www.youtube.com/watch?v=nZdZiFezx50 56אינט' 

t=152s 
חיזוק של הספד ודברי 

חכם אברהם חמרה 

 לזכר בני משפחת אזאן 

21/12/2017 22/12/2017 

מילות הפיוט "אמת  http://old.piyut.org.il/textual/1004.html 57אינט' 

ואמונה" וסקירה על 

תוכנו באתר "הזמנה 

 לפיוט"

 22/1/2018 

-https://ar 58אינט' 

ar.facebook.com/amthal.shamiah/photos/a.1188920

18220612.20138.118870668222747/490055917770

885/ 

דף פייסבוק שהנקרא 

 أمثال شامية 

13/3/2014 8/2/2018 

 Syria-newsאתר של  http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=78409 59אינט' 

القاموس תחת השם 
, ובו רשימת الشامي

 ביטויים דמשקאים

24/6/2008 8/2/2018 

http://www.sharabati.org/vb/showthread.php?t=221 60אינט' 

2&page=2&langid=2 
אתר מתכונים שנקרא 

املطبخ الشامي ومنه 
בין המרכיבים  .السوري

מתכון להכנת מג'דרה ב

עם שעועית ואורז: 

בצלים החתוכים 

 לעיגולים

16/9/2016 8/5/2018 
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 املكتبתפריט מסעדת  http://www.almaktabcafe.com/ufiles/Prices/01.pdf 61אינט' 

ו מנת תפוחי אדמה בו

חתוכים לעיגולים עם 

 רוטב הבית

 8/5/2018 2017ספט' 

%http://wikigenia.org.il/index.php?title=%D7%9E 62אינט' 

D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9C%

D7%95%D7%96%D7%99%D7%94 

רשימת  אתר המציג

מדמשק ילדים אשר עלו 

לארץ־ישראל בשנת 

במסגרת מבצע  1945

העפלה רכוב ורגלי, 

 "שכונה "עליית האלף

28/11/2011 8/5/2018 

מאמר בכתב העת  https://www.zamanalwsl.net/news/article/13791 63אינט' 

زمن האלקטרוני הסורי 
על אופנות  الوصل

בקריאת שמות לילדים 

 בסוריה

1/2/2010 2/6/2018 

להקה סורית המדגימה  https://www.youtube.com/watch?v=oU1x55XSz_4 64אינט' 

 פעלולי חרב ומגן

7/5/2013 13/6/2018 

תגובית בעמוד הנושא  https://www.akhawia.net/showthread.php?t=60525 65אינט' 

الذين הכותרת את 
, ובו حكموا حلب

רשימת שליטי חלּב 

 בימי האומיים

 15/6/2018 2006מרץ 

-http://www.madenah 66אינט' 

monawara.com/vb/showthread.php?p=465718 
בפורום בעל  פוסט

 לבנונייםמאפייני לשון 

18/10/2009 15/6/2018 

http://dorot.memorialine.com/memorialPage.aspx?i 67אינט' 

d=1566&a=1 
זכרונותיו של משה 

העליון, יליד סלוניקי 

. הביטוי מופיע (1925)

בתחילת החלק הנקרא 

 'סיפור חיים'

 21/6/2018 

 -לא מעשה בדים ' http://vaanunu.co.il/VAN.pdf 68אינט' 

מעשה חיים', 

זכרונותיו של יעקב 

וענונו, בן למשפחה 

. הביטוי סלוניקאית

 10מופיע בעמ' 

2018 21/6/2018 

https://www.essada.net/%D8%B5%D8%A7%D8% 69אינט' 

AF%D9%85-

%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA%D9%8A

%D9%86-

%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85

%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1.

html 

דיווח באתר החדשות 

יאת אדם על כל الصدى

( של כלא سيلون בצינוק )

 אלמרנאקיה בתוניסיה

14/1/2017 1/7/2018 

=http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID 70אינט' 

1846 
סקירה על גלי הגעת 

הפליטים הפלסטיניים 

לסוריה, ותיאור כללי 

של המקומות שמהם 

 הגיעו

 10/7/2018 2011אפריל 

https://www.youtube.com/watch?v=oU1x55XSz_4
http://vaanunu.co.il/VAN.pdf
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1846
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1846
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https://izif.com/ar/videos/%D8%BA%D9%86%D8 71אינט' 

%A7%D8%A1/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9

%85-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7

%D8%A1-

%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA-

%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84/%20%D8

%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-

%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7

%D8%AB 

צאה של תמלול הר

ריבאל ח'צ'רי בנושא 

מוסיקה ערבית 

וסולמות קלאסיים. 

כתוב בלשון המדוברת 

 מאפיינים סוריים.עם 

)ריבאל ח'צ'רי הוא 

 אמן סורי(

2018 13/8/2018 

 72אינט' 

http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%94%D7%93

%D7%A8%D7%9A-

%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F-

%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C

%D7%95%D7%9F/ 

זכרונותיה של שושנה 

)גוסון( ג'מיל )עוזרי( 

 במאגר סיפורי מורשת

הקשר הרב  תוכניתמ

 דורי

28/6/2017 25/8/2018 

 73אינט' 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/26689

2.html 
מאמר של אבו ספר 

 دنيا الوطن  באתר שנקרא

 על מצבה של סוריה

28/7/2012 25/8/2018 

 74אינט' 

http://www.oujdacity.net/regional-article-4866-

ar/regional-article-4866-ar.html 
محار סיפור אלגורי בשם  

)'חמור  من زمن ديوجني

מימי דיוגנס'( על מצבו 

של העולם הערבי, פרי 

 עטו של יוסף חג'אזי

9/5/2007 25/8/2018 

 75אינט' 

https://m.facebook.com/mercy.veterinary.clinic/pos

ts/1703485479765993 
דף פייסבוק, ככל 

הנראה ירדני, הקורא 

להשגיח על בעלי 

 החיים מפני חום הקיץ.

20/5/2018 25/8/2018 

 76אינט' 

http://www.ammonnews.net/article/77028 של כותב ירדני  תגובית

על ידיעה בנוגע לרעידת 

 אדמה בעמק הירדן

1/1/2011 25/8/2018 

 77אינט' 
http://www.manartsouria.com/vb/archive/index.php

/t-21635.html 
منارة  תגובית באתר

 סביב המצב בעזהسورية  
11/1/2009 25/8/2018 

 78אינט' 
https://www.dev-point.com/vb/threads/166826/  דף העוסק בשלגים

 בצפון סוריה
13/12/2010 8/9/2018 

 79 אינט'

https://www.alriyadh1.com/vb/showthread.php?t=9

6962&page=252&langid=9 
אתר אינטרנט סעודי 

 الرايض  בשם
23/11/2008 8/9/2018 

http://www.cliffordawright.com/caw/recipes/displa 80אינט' 

y/bycategory.php/recipe_id/991/id/6/ 
אתר העוסק במתכונים 

לתבשילים איטלקיים 

 תיכוניים.-וים

28/10/2009 15/9/2018 

http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerSe 81אינט' 

rvlet?dps_pid=IE28788960 
רפית הקלטה אתנוג

ובה חלק קטן מן הפיוט 

mūsa zēn  

  

, תיעוד דבריו של זוקי http://www.lashon.org/1/node/366 82אינט' 

יליד חלּב באתר 'לשון 

הבית' )יש לשים לב 

שפרטי המסרן 

וההקלטה אינם 

תואמים את הטקסט 

 המתומלל(

2017 29/9/18 

http://www.lashon.org/1/node/366
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http://montada.aklaam.net/showthread.php?t=4747 83אינט' 

3&page=7 
קטעי זכרונות והגיגים 

 של בחורה מאלג'יריה

15/1/2012 24/10/2018 

https://www.facebook.com/Mal1alsham/posts/%D8 84אינט' 

%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B0%D8

%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_%

D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85_%D9%85%

D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%

D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-

1-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-

2-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-

3-%D8%B1%D8%BA%D9%85-

%D9%83%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%8A-/666995133487108/ 

مال דף פיסבוק שנקרא 
הכתוב בלהג  الشام

 הסורי

29/12/2016 6/11/2018 

https://www.facebook.com/adbonoor11/posts/%D9 85אינט' 

%8A%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B9_%D8

%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9

%86%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9

%89-%D8%A3%D9%86-%D9%87%D9%84-

%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9

-%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%85%D8%A7-

%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81

%D8%A7%D9%84-%D9%88-

%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84

-

%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6

%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AD%D8%B3/1381574168624005/ 

דף פייסבוק שנקרא 

, ديكوستامني فريق مبادرة 

הכתוב בלהג הסורי 

ומקושר לדפים נוספים 

 של קבוצות סוריות

31/7/2017 6/11/2018 

https://www.facebook.com/a6falcom/posts/%D8% 86אינט' 

B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D9%86-

%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7

%D9%85-

%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-

%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%

D9%81%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%

D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-

%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A

%D8%AA-

%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%88-

%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF

%D9%88%D9%86%D9%8A-

%D9%88%D8%AA/1433914256622659/ 

דף פייסבוק של כותבת 

בעלת מאפייני להג 

 סוריים

19/9/2016 9/11/2018 
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https://www.facebook.com/773892692697559/vide 87אינט' 

os/-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-

%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A

%D9%84-%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88-

%D9%85%D8%B9%D9%83-%D8%AD%D9%82-

%D9%81%D9%8A-

%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%B1-

%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-

%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7-

%D9%86%D9%86%D8%AA%D9%83%D9%84-

%D8%B9-

%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7/

1056049657815193/ 

סבוק של מעריצי ידף פי

לבנוני -המנהיג הנוצרי

 ג'מיל-בשיר אל

17/6/2016 9/11/2018 

العراضة דף שנקרא  http://www.startimes.com/?t=4550392 88אינט' 
וסוקר את  الشامية

מסורת הכנת החתן 

לטקס הנישואין 

 בדמשק.

2/6/2007 11/12/2018 

רשימתו של נמר נמר  http://www.aljabha.org/index.asp?i=51438 89אינט' 

أملتكّْبون  תחת הכותרת
  العربية  اللغةعلى 

שהתפרסמה בכתב 

 اجلبهة  העת

29/5/2010 12/12/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=MGbABT 90נט' יא

WCi8k 
הרצאה של ד"ר ליאור 

לקס ביום עיון שנערך 

באוניברסיטת תל אביב 

 לכבוד פרופ' ישי פלד.

17/12/2018 28/6/2019 

m 

http://www.aljabha.org/index.asp?i=51438
https://www.youtube.com/watch?v=MGbABTWCi8k
https://www.youtube.com/watch?v=MGbABTWCi8k
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ENGLISH SUMMARY 

Introduction 

The Arabic Dialect of Damascus Jews (DDJ) has features qualitatively distinct from 

those of the Common Dialect of Damascus (CDD), as is to be found with other dialects 

within the same language environment. These unique features are clearly identifiable 

in DDJ’s phonology, morphology, and vocabulary. This study, based upon a corpus of 

interviews with informants, is the first on the language of the historic Jewish 

community of Damascus which, unfortunately, no longer exists. In addition to 

examining the linguistic situation, the study documents other aspects of the life of 

Damascene Jews and thus helps to preserve an important aspect of Jewish history and 

language. For the establishment of the corpus see §2.5. 

Consonant Phonology  

Commonly identified consonantal sound shifts between Classical Arabic (CA) 

and the urban dialects in the Levant were also found in respect of DDJ. CA interdentals 

have shifted to their stop equivalents, alongside another shift, also familiar in other 

contexts, to their alveolar fricative equivalents (§3.1.1). CA q has predominantly shifted 

to ˀ but, as in CDD and other urban dialects, q is still articulated, especially in loans 

from Modern Standard Arabic (MSA) (§3.1.2.4). 

The DDJ consonantal system features elements not found in CA, notably p and 

g. What is unique about the usage of these consonants in DDJ, compared to CDD, is 

that they were brought in partially via Hebrew loans: e.g. pərāšā ‘the weekly portion 

of the Torah readings’; gōy ‘a Muslim’. The consonant g also occurrs inʾagraʿ ‘bald’ 

and garʿa ‘baldness’, corresponding to CA q. In some other cases g is cognate either 

with CA k or with k in another language from which a word is loaned: e.g. ragad ‘he 

ran’; nəgla ‘a nickel’ (§3.1.2.6.4). The consonant v was also borrowed in some cases 

from Hebrew: e.g. məṣvā ‘a religious duty’ (§§3.1.2.6.1, 3.1.2.6.3, 3.1.2.6.4). The 

single identified occurrence of the consonant č in DDJ is derived from Spanish: corāča 
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‘a bag for the praying shawl’. This is a marked difference to the situation in the Dialect 

of Aleppian Jews (henceforth: DAJ), where this consonant is much more frequently 

attested (§3.1.2.6.2 and fn. 76). CA consonant ğ has shifted to ž in some cases, but there 

are numerous other examples where it is retained, just as in other dialects in the region 

(§3.1.2.6.5). 

Velarization extends in both directions, but this subject requires further detailed 

study (§3.1.3). Lengthy phonological articulation of consonants is found in DDJ, but 

shortened in clusters relative to the type *CACACB, which become CACB :e.g. 

*nulabbisu+hu>nlabbs-o> [ˈnlapso] ‘we dress him’. Clusters of the type CACACA are 

not reduced, but rather incorporate a helping vowel between the second and third 

consonants: e.g. *yḥallel+u>*yḥalllu>yḥálləluHBC ‘they desecrate (the Sabbath)’ 

(§3.1.4). There seems to be no difference between the pronunciation of *CACACB>CACB 

and the pronunciation of CACB║CACB, e.g.: ʾəmm+na> ‘our mother’ is pronounced the 

same way as ˀəmna  ‘we removed’ [ˈʔəmna] (§3.1.4.1 and fn.113). 

The most common type of consonantal assimilation in DDJ is regressive 

assimilation, e.g.: ḥžār>[ˈʕʒaːṛ] ‘stones’; nbīd>[ˈmbiːd] ‘wine’ (§3.1.5.1). There are 

also instances of voicing between vowels, e.g.: b-tāxod>[ˈptaːɣod] ‘you 3.m.sg take’ 

(§3.1.5.3). 

Vowel Phonology 

Average long vowel duration is 130ms, while a short vowel’s duration is 63ms 

on average, and a super-short vowel lasts 48ms. The phonemic value of vowel duration 

is evident from minimal pairs such as ṭābxa:ṭabxa ‘she cooked:a dish’ (§3.2). 

High Vowels 

The CA i and u vowels are usually elided in open unstressed syllables, and in 

stressed open syllables or before a cluster they become ə, as is also the case in CDD: 

e.g. *wulida>wə́led ‘he was born’; *šuṭṭār>šəṭṭār ‘smart (pl.)’. In the CA nominal 

pattern C1iC2āC3(T) CA i tends to be maintained: e.g. mn-əl-bilād ‘from the country’; 
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bi-l-bidāye ‘in the beginning’. The CA u is usually maintained in open unstressed 

syllables in loans from CA: e.g. sənn əṭ-ṭufūle ‘early childhood’ (§3.2.1).  

Quality of ə 

The phonology of ə is highly influenced by its consonantal environment. In 

proximity with labials f, b, w, m and near pharyngealized consonants it can be u: e.g. 

ṣəfi>[ˈsˁufi] ‘it remained’; məšyet>[ˈmuʃyet] ‘she went’; ḍəxme>[ˈdˁuχme] ‘huge 

(f.sg.)’. When in proximity with glottal, pharyngeal, and fricative velar consonants it 

can be a: e.g. CA ğuhdu+na>žə́həd-na>[ˈʒahadna] ‘our effort’; ʿəmr-i>[ˈʕamri] ‘my 

age’. In cases where ə is affected by two different consonantal neighbors, a pharyngeal 

consonant has a stronger influence than other kinds, giving ə the sound of a (§3.2.1.4). 

Low Vowel 

DDJ can be considered a “parler différentielle”, for it tends to maintain CA a in 

open unstressed syllables. This is found in cases shared with CDD – e.g. yahūd ‘Jews’; 

masīḥi ‘a Christian’; maṣāḥef ‘prayer books’ – but also in some instances in which the 

phenomenon is not observed in CDD – e.g. dáxalet ‘she entered’ (CDD: daxlet), 

nxárabet ‘it was ruined’ (CDD: nxárbet). The above-mentioned word maṣāḥef 

demonstrates a fundamental difference between DDJ and the dialects of Aleppian and 

Baghdadi Jews, in which the a in the first syllable is elided. However, forms with elided 

a were found in the corpus: e.g. ṭábxet ‘she cooked’. This example matches the regular 

CDD pattern, but the elision of -a- in 3.c.pl. verb forms was also found: e.g. ʿ amlu ‘they 

did’; ʾaxdū-won ‘they took them’. These forms show DDJ to be distinctive from both 

CDD and DAJ. Likewise, the elision of a was detected in nominal forms e.g. máslan 

‘for example’; ḥmāt-a ‘her mother-in-law’; bandōra ‘tomatoes’; ʿašra ‘ten’. In some 

cases, a correlation between rapid ennunciation and the elision of a was found. An 

elided a is also found in the pattern *C1aC2īC3(T) whereby C1 is a front consonant (l, m, 

n, b, d etc.) (§3.2.2).  
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CA a>ə was located especially before CC (the shifting vowels are marked   ): 

*wažžabet+hu>wažžə́bt-o ‘she respected him properly’; *madrasT+na>madrə́st-na 

‘our school’; sāfarna>sāfərna ‘we traveled’; *farʿun>fərʿ ‘a branch’; *žabhatun>žəbha 

‘front’; ḥatta>ḥətta ‘even’. The CA a>ə shift was detected also not before CC: e.g. 

qawiyyatun>ˀəwiyye ‘strong f.sg.’; *sanatun>səne ‘a year’ (§3.2.2.4). 

Long Vowels 

Long vowels are maintained also when unstressed. A long final vowel is 

preformed if it precedes an enclitic component, even if this component is inaudible: e.g. 

CA ṣalāT>ṣalā́ ‘a prayer’; *kmšī+h>kəmšī́ ‘hold him!’.  

ʾimāla and Vowel Lowering 

Unlike in DAJ and Judeo-Baghdadi, a medial imāla was only detected in words 

that historically ended with -āʾ: e.g. šitāʾun>šitēʾ>šitē>šə́te ‘winter’; qittāʾ>ˀətte 

‘cucumis chate’. In other cases, ى (alif maqṣūra) has shifted to e: e.g. ḥəble ‘a pregnant 

woman’; nəde ‘dew’. Only in rare instances has final ʾalif maqṣūra bi-ṣūrat ʾalif shifted 

to -e, notably with *hāda ‘this’: e.g. *hādā huwa#>hāde huwwe# ‘and that’s it’ 

(§3.2.3.3).  

The shift *ī>ē was identified in mīn~mēn ‘who?’, but, while found in DAJ, it is 

a rarity in CDD. This shift has also been noted before ḥ: e.g. *mnīḥ>mnēḥ ‘good’, 

*ṣfīḥa>ṣfēḥa ‘sfiha (a dish)’ (§3.2.3.5). 

A zeroing of final vowels, which are, by definition, phonologically long, was 

documented in DDJ. This phenomenon is rarely mentioned in relation to the various 

Arabic dialects: e.g. CA lammā kuntu>lam kənt ‘when I was’; CAʾidā mā 

b-aʿrifu-hu>ʾiz mā b-aʿarf-o ‘if I don’t know him’; CAʾabū mūsā>ʾab mūsa ‘Abu 

Musa’ (§3.2.3.6). 

The commonly documented shift of CA ay and aw to ē and ō is also found in 

DDJ, but with some informants a shift ay>ey was also noted: e.g. 

b-əl-lēl>[bəlˈlejl] ‘in the night’; *layš>[lejʃ] ‘why?’. The minimal pair dawle:dōle 
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‘a state:a kettle for brewing coffee’ grants the diphthong aw a phonemic status (§3.2.4.1 

and fn. 286). There are some instances in which əw and əy are maintained, while in 

other cases these diphthongs have shifted to ū and ī (§3.2.4.4). 

Syllabic Structure 

Syllabic structure in DDJ allows for the existence of a medial triconsonantal 

cluster: e.g. yəktbu ‘they write’; nafs-na ‘ourselves’. Final biconsonantal clusters are 

also found: e.g. dimašq ‘Damascus’; əs-sabt yəˀra ‘on Saturday, he reads.’ In pause, a 

final cluster is likely to be broken: e.g. fətt ʾana ‘I entered’, but baʿdēn ē fətət ē ‘after 

that… mmm… I entered … mmm’. A final -lt cluster is very rarely broken. In clusters 

that contain five consonants, the leftmost triconsonantal cluster is the first to incorporate 

a helping vowel, and then the rightmost: e.g. mətl b-t-tānāxIHB>mətəlb-t-tānāxIHB>mətəl 

b-ət-tānāxIHB ‘like in the Bible’ (§3.3.3). Monosyllabic words are lengthened in three 

ways: by doubling the last consonant: e.g. *l-yadu l-ʿāmilatu>l-yadd əl-ʿāmle ‘working 

hand(s)’; by prolonging the medial vowel: e.g. CA tiq>seq>sēq ‘be (m.sg.) sure!’; by 

addition of a syllable: e.g. *l+hu(m)>l-o(n)>ʾəl-o(n) ‘for him/them’; 

CAʾaḥadun>ḥad>ḥada(n) ‘someone’ (§3.3.2).  

Although very rare in urban dialects, there are a few instances of the ‘gahawah 

syndrome’ in DDJ: e.g. *la-wáḥd-i>la-wáḥad-i ‘on my own’; *bi-ráḥmet 

žədd-i>bə-raḥámet žədd-i ‘by my late grandfather’ (§3.3.3.5). 

Stress 

Stress rules in DDJ are broadly similar to those of the other dialects in the 

region. Stress mainly falls on VCC or V̅ closest to word final position (§3.4.1). 

Otherwise, stress falls on the first syllable of the word, unless a morphological border 

is to the left: e.g. ˀúṣaṣ-o ‘his stories’ but ka-bálad ‘as a state’. A key exception is found 

with stress in Form VII and VIII verbs falling after CC: e.g.: nəḥtə́fel ‘we celebrate’ 

(§3.4.1.1.1). Another is found in the stress (as well as prolongation) on the last syllable 
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of the unit words in the numbers 23-99: e.g.: tlātā́-w-sabʿīn ‘seventy-three’ (cf. tlāte 

w-sabʿīn) (§3.4.1.1.2). 

Of interest in this regard is the stress patterns with the addition of 3.f.sg. and 

3.c.pl. pronominal suffixes to words that end with a consonant. Two stress patterns have 

been identified, with stress either on the penultimate syllable or the one before it: e.g. 

*katab+ha>katáb-a ‘he wrote it (f.sg.)’ but *ʾaxad+hon>ʾáxad-on ‘he took them’. 

These two patterns were found in the speech patterns of all informants, whether male 

or female, and the considerations for choosing one pattern over the other require further 

investigation (§3.4.4.2). 

The epenthetic vowel that breaks up phonologically problematic clusters cannot 

be stressed. This may be why the stressed vowel in words such as šāyə́ft-o ‘she sees 

him’ and kāšə́ft-o ‘she exposes him’ is not epenthetic, but rather a historical stem vowel: 

e.g. *šāyifT, *kāšifT (§3.4.3 and fn. 347).  

Prepositions 

Relatively distinct prepositions in DDJ include nāḥ ‘towards’ (§4.1.1) and 

mˀābīl ‘in front of’ (§4.1.2). The preposition yā- declines in DDJ the same way as it 

does in CDD, but in a completely different way to DAJ (§4.1.3 and fn. 376) . A doubling 

of enclitic preposition -l- after a cluster was not marked in all cases: e.g. along with 

katabt-ə́ll-o ‘I wrote to him’, forms such as ˀəlt-l-o ‘I told him’ were also found. Forms 

without double l are different from those in CDD (§4.1.4). A proclitic la- occurs also 

before the explicit part referred to in the pronominal suffix: e.g.: ʾərtəḥt mənn-o 

la-ha-š-šaxɔṣ ‘I got rid of him, of that person’ (§4.1.6). The preposition ʾəl- is 

sometimes used to emphasize a preceding pronominal suffix: e.g. baʿat wara mənn-i 

ʾəl-i ‘he sent (someone) after me’ (§4.1.7). Unlike in CDD, the form of the preposition 

mən in 1.pl. is mə́nn-əna ‘from us’ while in 3.f.sg. it is mənn-a ‘from her’. Another 

difference between DDJ and CDD concerns the preposition mən in that in DDJ it is 

shortened to mə- before the definite article (CDD: mn-) (§4.1.8). The preposition maʿ 
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‘with’ has only the short form before pronominal suffixes in DDJ: e.g. maʿ-ak ‘with 

you’ (and not maʿā-k). One of the utilities of this preposition is to express the relevant 

argument effected by an unaccusative verb:  e.g.: mā ẓəbṭet maʿ-na ‘it did not work out 

for us’ (§4.1.10). 3.f.sg. and 3.c.pl. pronominal suffixes attached to the proposition ʿala 

‘on’ in DDJ always begin with h: e.g. b-ifūt ʿalē-ha ‘he enters to it (3.f.sg.)’; muʿtámad 

ʿalē-hon ‘they can be relied upon’ (in CDD and DAJ a y can also feature) (§4.1.11.1). 

3.m.sg. forms with the preposition fī has two allomorphs: fī́ and fī-yo. The latter, which 

exists also in DAJ, has only the sense of ‘in it’, whereas the former also has the sense 

‘there is’ (§4.1.11.2).  

Verbal phonology and morphology 

The verb system in DDJ, as in other Arabic dialects, largely maintains that of 

CA. In DDJ the a vowel of 1.c.sg. p-stem (“imperfect”) prefix is maintained even in 

places where it is elided in CDD (the prefix is marked    ): e.g. bdīt ʾana ʾaxayyeṭ ‘I 

began to sew’; bd-i ʾasāfer ‘I want to travel’ (§4.2.1.1.1). In DDJ, unlike the case in 

CDD, the 3.f.sg. end vowel is elided before a pronominal suffix beginning with a vowel: 

e.g. ḍarbet+o>ḍáṛəbt-o ‘she hit him’; ftákret+o>ftákərt-o ‘she thought that he was …’. 

In DDJ this vowel is also omitted in many instances of C2w/y: e.g.ˀālet+l+ak>ˀalt-l-ak 

‘she told you (m.sg.)’; ṣārt təḍrə́b-ni ‘she started to bit me.’ (§4.2.1.2). 

A locally unique DDJ verbal conjugation is ’arāḥ ‘he went’, known also in the 

dialect of Cairene Jews (§4.2.2.1.2). In addition to other stative Form II verbs that exist 

in CDD, DDJ has also the verbs waṣṣal ‘he arrived’, laˀˀa ‘he found’ (§4.2.2.1.3). 

As already mentioned, alongside forms known from CDD, DDJ has forms in 

which C2’s vowel has been maintained in 3.f.sg. s-stem (“perfect”): e.g. ṭábaxet ‘she 

cooked’. There are also forms of 3.c.pl. s-stem in which this vowel has been elided: e.g. 

ragdu ‘they ran’. Form I imperatives have a long vowel in monosyllabic forms: e.g. 

ktōb ‘write! 2.m.sg.’; xōd ‘take! 2.m.sg.’; ˀīm ‘take sth. off! 2.m.sg.’. However, these 

vowels become ə or a in polysyllabic words: e.g. ktə́bu ‘write! 2.c.pl.’; xəd-o ‘take 
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2.m.sg. him!’; ˀəmi ‘take 2.f.sg. (sth.) off!’. It seems that there is a correspondence 

between vowel length and number of syllables in the given form. The participle forms 

C1āC2eC3 (mainly for transitive verbs) and C1aC2C3ān (mainly for intransitive verbs) are 

also known in CDD (§4.2.3.1) 

Forms II-X 

Form II is used in DDJ, as in other vernaculars of Judeo Arabic, for embedding 

a Hebrew-derived component: e.g. hallax(<Heb.: hålak ‘he went’) ‘he fled (to Israel)’, 

ʾayyax(<Heb.: ʾēkåh, the book of Lamentations) ‘he cried buckets’. The same goes to 

pattern C1ōC2aC3 of Form III: e.g. bōraḥ (<Heb.: båraḥ ‘he ran away’) ‘he fled (to 

Israel)’, mbōxi(<Heb.: båkå ‘he wept’) ‘he is crying buckets’. The maṣdar form of Form 

V is taC1aC2C2oC3, unlike the pattern in DAJ (§§4.2.3.2.6, 4.2.3.3.2). Form VIII 

denotes the passive voice when C1=R: e.g. ltabas ‘been worn’; mā b-təntása 

‘unforgettable’ (§§4.2.3.8.6, 4.2.4.1). There are some remnants of the inner passive 

DDJ which exist also in CDD (§4.2.4.3). The reflexive particle is ḥāl-, while the 

reciprocal particle is baʿḍ. They are placed after the verb and before pronominal 

suffixes. Reciprocality is also expressed by the syntagma wāḥed…t-tāni ‘one … the 

other’, a structure that is relatively infrequent in CDD (§4.2.5). S-stem and p-stem verbs 

are negated by the particle mā. Imperative forms are negated by lā (§4.2.6).  

Defective Verbs 

The s-stem of C1w verbs in DDJ decline in three ways: prolongation of the 

vowel after the subject prefix: e.g.: nūṣal ‘we arrive’; elision of C1 altogether: e.g.: təsaʿ 

‘it contains’; diphthongization after the subject prefix: e.g.: yəwladu ‘they give birth’. 

The third is rare in CDD, but not in DAJ and some Palestinian dialects (§4.2.7.1.1). In 

some p-stem derivations of the verb sāwa ‘he did’ the w has shifted to y: e.g.ʿam 

b-isāyi mašākel ‘he makes problems’; šū msāy-īn-l-kon nəḥna? ‘what have we (the 

Muslims) done to you?’ This is also known in DAJ, but only in verbal forms, not in the 

participle (§4.2.7.2.2). 
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3.c.pl p-stem and s-stem forms of C3y verbs end with u whether the singular 

form ends with a or i. DDJ thus has a regular system, unlike those of DAJ and Judeo-

Baghdadi Arabic (§4.2.7.3.4). 

The verb ʾəža ‘come’ in DDJ initiates with ʾə- only in third person absolute 

forms. In other persons, or if a third person form is attached to an enclitic morpheme, 

this initial syllable is elided: e.g.ʾəža ‘he came’, žīt ‘I came’, žā-k ‘(sth. or so.) came to 

you’ (§4.2.7.6.1). 

P-stem Particles 

When a proclitic b- is attached to a p-stem 1.sg verbal form the vowel of the 

inflectional prefix is usually maintained, unlike in CDD: e.g. b-ašaġġl-ak ‘I employ 

you’ (cf. CDD b-šaġġl-ak). The inflectional prefix y of 3.m.sg. and 3.c.pl. can be 

omitted after a proclitic b-: e.g. b-əswa ‘it has the value of’. This is again unlike what 

is common in CDD (§4.2.8.1.1). The particle ʿam comes in DDJ before p-stems that 

are attached to a proclitic b- in various persons, whereas in CDD ʿam+b- is common 

especially before 1.sg: e.g. ən-nās əlli ṭūl nhār-on ʿ am b-yəˀru b-ət-tōrāHB ‘the people who 

all their days read in the Torah’ (§4.2.8.3). 

The future marking particle evinced by all informants is laḥ, while in CDD the 

particle raḥ is more common (§4.2.8.4). The particle bədd- ‘to want, to intend’ has two 

shorter allomorphs: bd- and d-, which were not referred to in the extant literature 

consulted (§4.2.8.5.2). The use of the proclitic la- before a p-stem form to denote a 

threat or a promise is found in DDJ also without the expression wáḷḷa ‘by God’: e.g. 

la-nədbáḥ-kon ‘we are going to slaughter you’ (§4.2.8.6). 

Nominal Morphology 

T Suffix 

DDJ largely maintains the system of CA in the realm of the nominal system 

also, with the deviations also known in other dialects. The feminine marker T in the 

absolute state has three allomorphs: -a, -e, -t. The first two act as in CDD and many 
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other dialects in the region. -e occurs also after r provided that it succeeds ī: e.g. faˀīre 

‘a poor woman’ but fatra ‘a period of time’, *dakātira>dakātra ‘doctors’. The 

allomorph -t occurs in some words that mirror CA -āT, notably in the word ḥayāt ‘life’ 

(DAJ: ḥayā), but with some informants in in other words too: e.g. ət-tawrāt ‘the Torah’. 

The unit words in the numbers 23-99 are stressed, and T is reflected as -ā́: e.g. 

xamsā́-w-ʿəšrīn ‘twenty-five’. In the construct state T has three allomorphs as well: -et, 

-ə́t-, -t(-). Feminine nouns that do not end with T in their absolute state usually receive 

one of these allomorphs in their construct state: e.g. madām+i>madāmt-i ‘my wife’. 

The construct state of words that end with an -a that is not T can have a final -āt: e.g. 

CA maʿna+ha>maʿnāt-a ‘its 3.f.sg. meaning’ (§4.3.2).  

Plural and Dual 

Plural forms known in CA are also found in DDJ. The sound masculine plural 

suffix is -īn, that of the sound feminine plural is -āt, and that of nouns ending with -i is 

almost always -yye: e.g. ˀahwaži-yye ‘coffee shops owners’ (but also brōfesōr-iyye 

‘professors’). The broken plural measures resemble those of CDD: e.g. žarīḥ>žə́raḥa 

‘wounded’; ḥazīn>ḥazāna ‘sad, poor’; *ḥidāʾ>ʾaḥəzye ‘shoes’ (§4.3.3.2). 

The common phenomenon of adding -t- before plural forms after numerals 

3-10 is also found in DDJ. Two forms for counting months were identified: -t-ə́šhor 

and -t-əšhɔ ́ r with a long vowel between ū and ō. It is possible that the second form is a 

contamination of the plural form ʾašhor with the plural form š(u)hūr (§4.3.3.3). One 

can also find mixed plural forms in DDJ: e.g. ṣāḥeb>*ʾaṣḥāb>ṣḥāb+i>ṣḥāb-āt-i ‘my 

friends’ (this specific form not being attested in CDD) (§4.3.3.4). 

The dual synthetic is formed by adding an enclitic -ēn, and the analytic by 

adding tnēn ‘two’ before the plural form: e.g. pāsūˀHB+ēn>pāsūˀHB-ēn ‘two verses’, tnēn 

əḥṣān-āt ‘two horses’ (§4.3.3.5). 
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The Numerals 

The numerals in DDJ are largely the same as in CDD. A significant difference 

between the two dialects is that in the numbers 11-19 DDJ has only the shorter series, 

without -aṛ preceding the counted noun. This contrasts with what is found in CDD: 

ṭnaʿš sāʿa ‘twelve hours’ ( cf. CDD ṭnaʿšaṛ sāʿa). With the numbers 23-99, the unit 

words 3-9 end almost always with -ā́. With the series 23-29 some instances of an 

asyndetic bond between the units and the tens was detected: e.g. tlātā́-ʿəšrīn yōm 

‘twenty-three days’. Numbers that contain nine are pronounced sometimes with initial 

ts-, as is also the case for Jews in Haifa (CDD: təs-): e.g. b-təswa tsʿa ‘it costs nine 

(pounds)’ (§§4.3.4.1.4, 4.3.4.1.5). The word for ‘first’ in DDJ is normally ʾawlāni(yye) 

(cf. CDD and DAJ: normally ʾawwalāniyye) (§4.3.4.2).  

Definite and Indefinite Articles 

The l- of the definite article does not always assimilate to the ‘sun letter’ that 

follows, either because of hesitation of the speaker or because of the insertion of an 

anaptyctic vowel between the article and the noun. However, there are some instances 

in which the article has not assimilated to the following ‘sun letter’ without any 

identifiable reason (§4.3.5.1.4). The indefinite articles are: wāḥed/wāḥde, šī and 

falān~flān (the form falān is rarely attested in CDD according to the extant literature 

consulted) (§4.3.5.2). 

Remnants of Nunation 

There are forms in DDJ that end in -Vn added to the basic form of the word. 

These remnants of nunation have been partially assimilated from CA: e.g.: taˀrīban 

‘approximately’. Of much more interest are the nunnated forms after -a, as in the pairs 

ḥada~ḥadan ‘someone’, ʾēmta~ʾēmtan ‘when?’, ḥatta~ḥattan ‘even, until’, 

lamma~lamman ‘when’. These forms have been rarely attested in CDD. It seems that 

this nunation is not due to the Aramaic substrate, and its presence demands another 

explanation (§4.3.5.3.2). 
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Another form of nunation is the addition of -en as a copula element between 

waˀt ‘when’ and the following phrase: e.g. waˀten ṭləʿt ‘when I went out’. This 

phenomenon is rarely attested in CDD in the literature consulted. The suffix -en also 

features between the preposition mən ‘from’ and a preceding preposition: e.g. ˀablen 

mənn-a [ˌʔabləmˈmənna] ‘before it’. The authors that have referred to this form in CDD 

appear unsure whether to relate the -əm- element to the preposition mən (thus forming 

əmmən-) or to the preceding preposition (thus forming, for example, fōˀəm ‘above’). 

From the way Syrians write their own dialect it appears that this element reflects nūn 
that is attached to the preposition preceding the mən, as in TḤTN MNHA (حتنت منها) 

‘beneath it’. This gives support to the assumption that these are nunation forms 

(§4.3.5.3.3). The existence of nunation in an urban dialect such as DDJ is of obvious 

and rare interest. 

Pronouns and Pronominal Suffixes  

The pronoun for 1.pl. in DDJ is ləḥna, whereas the regular form in CDD is 

nəḥna. The 3.c.pl. pronoun in DDJ is hənnen~hənne (cf. CDD: mainly hənne) 

(§4.3.6.1). The 3.f.sg. and 3.c.pl. pronominal suffixes after a consonant in DDJ, unlike 

in CDD, are always without CA h. A glide is inserted after a vowel between it and the 

following pronominal suffix: e.g. kabbēnā-hon ‘we threw them’; rəžl-ē-hon ‘their legs’; 

ʾaxadū-wa ‘they took it (3.f.sg.)’; ʾahālī-yon ‘their families’. This is similar but not 

identical to what is found in Syrian dialects in and around Aleppo, the countryside 

around Latakia (but not inside the city itself), in the strip of land between these two 

cities, and in the Homs area (§4.3.6.2).  

As for plural demonstrative pronouns, the form dōl(e) ‘these’, unattested in 

CDD, was documented for DDJ. However, the forms hādi ‘this (f.sg.)’ and 

hadōk~hadənk ‘those’ documented for CDD were unattested in DDJ (§4.3.6.3) 
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Lexicon 

Hebrew Component 

DDJ is unique in the nature of its vocabulary borrowed from Hebrew. The word 

gān (<Heb.: gan) ‘kindergarten’ was borrowed from Modern Israeli Hebrew due to 

Zionist activity in Damascus in the first three decades of the twentieth century. The 

word maḥanē (<Heb.: maḥané, lit. ‘a camp’) meant ‘a person belong to the (Syrian) 

security services’ and seems to have been used in this sense only by Jews from 

Damascus and Aleppo. The word ʾəssūr (<Heb.: ʾissūr, lit.: ‘forbidden’) was used to 

caution someone to stop talking. The verb hallax (<Heb.: hålax, lit. ‘he went’) was used 

apparently only by Damascene Jews in the sense of ‘he fled (to Israel)’. A Sunni 

Muslim was called gōy (<Heb. gōy,  ‘a Gentile’, f. gōyā, pl. gōyīm), a Christian an ʿ ārēr 

(<Heb.: ʿårēl, lit. ‘uncircumcised’, f.ʿarērtā, pl.:ʿarērīm), and a Shiite Muslim a sōʿēf 

(Heb.: såʿēf(?), lit. ‘of a double mind’, pl. sōʿafīm), a term used also by Baghdadi Jews. 

Two distinctive words, ṭāmē and ṭōmē (both from Heb.: ṭåme, lit.: ‘impure’), have been 

used with different meanings: the first to denote a non-Jew, the second a filthy man or 

vessel. Words associated with synagogues such as ˀāhāl (<Heb.: qåhål  ‘congregation’) 

‘visitors of the Synagogue’, ḥazzān (<Heb.: ḥazzån, ‘cantor’) ‘cantor’, and hēxāl 

(<Heb.: hēxål, ‘temple’) ‘the Holy Ark in the Synagogue’ are not unique to DDJ, but 

the word xābōd (<Heb.: kåbōd<bəkåbōd,  ‘with honor’) appears to be unattested in any 

other Jewish community language and has been used to invite a person to read from the 

Torah. The praying shawl was called ṭaḷḷēt (<Heb. regularly ṭallīt) and the phylacteries 

were called t(ə)fillīm (<Heb.: regularly təfillīn). A unique pronunciation for ‘Writings’ 

(the third section of the Jewish Bible) is kətubbīm (<Heb.: kətūbīm). Most names of the 

holy days were borrowed from Hebrew: e.g. rōššānā (<Heb.: rōš ha-ššånåh) ‘New 

Year festival’; kəppūr (<Heb.: kippūr) ‘Day of Atonement’. The fast of the ninth of Av 

was called ʾēxa (<Heb.: ʾēxå, lit. ‘the book of Lamentations’) in DDJ, as in some other 

Jewish community languages, but is tšəʿbōb in DAJ. The day preceding a holy day was 
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called ʿ rə́bba (<Heb.: ʿ arubbā, lit.: ‘eve’) or yōm (əl-)ʿrə́bba. Many Hebrew words were 

also part and parcel of the vocabulary of the Jewish life cycle: e.g. fədyōn (<Heb.: 

pidyōn, lit.: ‘redemption’) ‘Redemption of the Firstborn (a Jewish custom)’; ˀəddūšīm 

(<Heb.: qiddūšīm, qiddūšīn, lit.: ‘sanctification’) ‘a matrimonial ceremony’ 

(§§5.1.1-5.1.5). This work also surveys the way that Damascene Jews wrote Hebrew 

words in Arabic characters in one of their texts (§5.1.6). 

Arabic Component 

Besides this distinctive Hebrew element, DDJ’s lexicon also contains unique 

Arabic usages: the name of the festival of Tabernacles (sukkōt) was l-əmḍaḷḷe (<Ar.: 

*l-mid ̱̣allatu, lit.: ‘the booth’). A secondary fast day was named after the prime fast day 

that follows it, with the addition of the word mrāyet- (lit.: ‘a mirror of’), e.g.: mrāyet 

ʾēxa ‘the fast of seventeenth of Tammuz’, a lexical expression  not found in other Jewish 

community languages. The days between the seventeenth of Tammuz and ninth of Av 

were called l-ʿakəs (<Ar.: l-ʿaksu, lit.: ‘the opposite’), and the nine days between the 

first and ninth of Av were called rafʿ əs-səkkīn (<Ar.: rafʿu s-sakkīn, lit.: ‘taking the 

knife off’). A distinctive greeting between the Jews was žəmʿə́t-kon xaḍra (<Ar.: 

ğumʿatukum xaḍrāʾ, lit. ‘may you have a green week’ in the sense of ‘have a good 

week’). This greeting is also attested among Cairene Jews. 

Some unique usages of Arabic words were noted in the field of food and dishes. 

Zafar (<Ar.: zafar, lit.: ‘meat fat’) was used to denote meat products and laban (<Ar.: 

laban, lit.: ‘milk’) was used to denote any kind of dairy product. The word ṭamīre  

(<Ar.: ṭamīratu, lit.: ‘hidden, buried’) was the name of the Damascene style cholent, and 

seems to be attested only in DDJ. Examples for unique Arabic words in synagogue 

ceremonies are: radde (<Ar. raddatu, lit.: ‘an act of returning’ i.e., the returning of the 

Torah scroll to the Holy Ark), dallāle (<Ar.: dallālatu, lit.: ‘an indicator’, a finger-like 

pointer that is used to direct the readers while reading in the Torah scroll). 
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Many words used in everyday life appear unique to DDJ: e.g. ˀbūl (<Ar.: qubūl, 

lit.: ‘acceptance’), denoting a welcome ceremony held upon the birth of a daughter; 

mˀaddme(<Ar.: muqaddimatun, lit.: ‘one who offers’, i.e., the woman who offers the 

newborn son to the godfather in the circumcision ceremony); xəbəz tarḥīm (<Ar.: xubz 

tarḥīm, lit. ‘compassion bread’), a round loaf distributed to people upon the death of a 

relative. DDJ also uses some Arabic words and phrases unknown in CDD: e.g. šēxa 

maryam, a woman whose appearance and mind are not right; barrāt l-əbyūt (lit.: ‘out of 

the houses’), an expression used when a calamity is mentioned (§§5.2.1-5.2.5). 

European and Other Lexical Component 

DDJ even has distinctive words for the most basic things compared with CDD: 

e.g. wədən  ‘ear’ (cf. CDD dēne, ʾ ədən); ʾ ōḍa ‘a room’ (cf. CDD ʾ ūḍa). There are several 

Spanish borrowings in DDJ:, e.g.: korāča ‘a bag for carrying the praying shawl and 

book’; kənəswēgro ‘affinal relatives’. A French word which is apparently unique to DDJ 

is l-ʾalyōns ‘Alliance Israélite Universelle’. Some lexical items of obscure origins exist 

in DDJ are: e.g. dōti  ‘a Druze’; takmīr ‘thorough cleaning of the house before the holy 

days’; ʾāzīn ‘nursery school (pre-kindergarten)’; məḥzāye ‘a silver plate used in 

synagogue’ (§§5.2-5.4). 

Given Name Patterns 

As a part of the lexical survey of DDJ, this work provides a study of given names 

among Damascene Jewry, something distinctive from the naming patterns common to 

other inhabitants of Damascus (§5.5). 

Informants’ Perception 

Informants’ perception of the uniqueness of their dialect ranged from a belief 

that there was no difference between DDJ and CDD to one that considered Jews’ 

manner of speaking so distinct that they could have been easily identified just by the 

way they spoke (§6). 
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Conclusions 

DDJ is a part of the dialectal texture known in this part of the Arabic-speaking 

world. It is an urban dialect that shares many features with other dialects, but also has 

distinctive features in phonology, morphology and lexicon that set it apart from CDD 

(§7.1). 

DDJ is also distinctive from the dialects of other Jewish communities in the 

region, notably Judeo-Aleppian. The differences between DDJ and DAJ are substantive 

across phonology, morphology and lexicon (§7.3). 

DDJ reflects its geographical situation as a meeting of the Palestinian dialects 

in the south, the Syrian dialects in the north and the Lebanese dialects in the west. It 

makes DDJ unique, and has also contributed to some irregularities: e.g. ʾaxadet~ʾaxdet 

‘she took’; ragadu~ragdu ‘they ran’; ḍaráb-on~ḍárab-on ‘he bit them’. The distinctive 

vocabulary of DDJ, in the religious and others fields, deserves a dedicated study of its 

own, and would be best served by comparing DDJ lexicon both with that of other 

Jewish dialects in the Arabic-speaking world and also with non-Jewish Syrian and 

Levantine dialects. 
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ABSTRACT  

The Jewish community in Damascus is an old one, residing for centuries mainly in its 

own quarter of the old city. The aim of this study is to establish whether the Dialect of 

Damascus Jews (DDJ) differs qualitatively from the Arabic dialect of the city’s Muslim 

inhabitants. 

It has previously been assumed that the dialect spoken by the Jews of Damascus 

is not distinct, except for the usage of some Hebrew borrowings. This study challenges 

that assumption, identifying several crucially distinctive features in DDJ phonology, 

morphology and lexicon. 

The study is based on extensive fieldwork interviews with numerous 

individuals, most of whom are among those last Jews to have lived in Damascus who 

departed Syria in the early 1990s. A large number of potentially distinctive features of 

this dialect in phonology, morphology, and lexicon were identified from the interview 

recordings and compared to cognates in the Common Dialect of Damascus (CDD) 

identified in published research. Many previously unidentified differences between 

DDJ and CDD in phonology, morphology and lexicon emerged. These findings were 

re-verified with informants for accuracy.  

An example of phonological difference is found in the medial a in DDJ forms 

like ʾaxadet ‘she took’ not present in CDD’s ʾaxdet. 

Morphological variation is observable in DDJ’s bədd-i ʾaˀābl-o ‘I want to see 

him’, compared to the CDD equivalent bədd-i ˀābl-o. Numerals 11-19 have only one 

set in DDJ (e.g., ṭnaʿš ‘twelve’) used in both the absolute and construct forms (e.g.: 

ṭnaʿš bēt ‘twelve houses’), whereas CDD has distinct sets (e.g., ṭnaʿš in the absolute 

form and ṭnaʿšaṛ bēt ‘twelve houses’ in the construct form). 

Examples of variant lexical items in DDJ are: ʾarāḥ ‘he went’ (cf. CDD rāḥ), 

which is also in use among Egyptian Jews; ˀbūl ‘a welcome ceremony held upon the 

birth of a daughter’ (cf. CDD mōled); šēxa maryam ‘a woman whose appearance and 
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mind are not right’ (cf. CDD habla); and wədən ‘an ear’, apparently used only by 

Damascene Jews (cf. CDD ʾədən for Muslims, dēne for Christians). 

The study also demonstrates how DDJ, like other Jewish languages, was 

influenced not only by the local language and Hebrew, but also by other foreign 

languages – in the case of DDJ, certain borrowings from Spanish and French. 

It furthermore describes the patterns for given names among Damascene Jews 

over the last five generations, which provides valuable insights and which has not 

typically been examined in Arabic dialectal studies.    
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