
הערבית׳ מן ׳שונה
 בימי־הביניים* היהודיים הלשון חכמי בכתבי

בקר דן

א

 וכמה לכמה בו לענות עניין הייתה הערבית לאחותה העברית הלשון של השוואה־הקבלה
ערבי שלטון תחת שהיו הארצות, בתחום כמובן, וזאת, בימי־הביניים, יהודיים לשון חכמי

 להבנת עזר ככלי בערבית השימוש וספרד. צפון־אפריקה מצרים, ארץ־ישראל, עראק, -
 המקרא את גאון סעדיה רב כשתרגם לספה״נ: העשירית במאה כבר מאליו צץ המקרא

 הוא שאליה הלשון לבין המקרא לשון שבין הרב לדמיון לב לשים שלא יכול לא לערבית,
 למלה דומה ערבית במלה לתרגם סעדיה רב ביכר רבים במקומות כי ידוע, ואכן תרגם.

 לעסוק הגדילו הדברים מטבע 1שכיחה. אינה זו ערבית מלה אם גם העברית,
 תרגום אגב בערבית. שנכתבו הראשונים, המקרא מילוני כותבי לערבית בהשוואה־הקבלה

 העבריות)ובכתב למלים אותיות שוות במלים רבים במקרים - לערבית המקראיות המלים
 הקבלות מאות ועלו צפו - הרבה ועוד עין - עלן יד, - ;ד בצל, - בצל אב, - אב עברי!(:

2תועים. והדברים הלשונות, שתי בין מעטות( דקדוק השוואות אף )ולצדן מלים
סוגים: לשני נחלקים לערבית השוואות בהם שיש החיבורים

 רק לנו ידועים כאלה מסודרת: בהשוואה העוסקים חיבורים חלקי או חיבורים א.
=ב׳דסאלה׳ השלישי החלק :שלושה  בן דונש של חיבורו 3קוריש! בן יהודה של איגרת( )
 בין ההשוואה ספר )= ואלעדביה אלעבדאניה אללגה בין אלמואזגה כתאב 4תמים:
5ברון. בן יצחק של עטו פרי לערבית( העברית הלשון

 אשר לו, ופירושים מילונים כגון למקרא, מיוחד מגע להם שיש בתחומים, חיבורים ב.
המרבה אחד לערבית, מזדמנות השוואות המחברים בהם השוו והפירושים הביאורים אגב

שימת * המאמר. בסוף ראה הביבליוגרפיים, הקיצורים ר
ם ׳עמ /רקמה,7 ׳עמ למע, ג׳נאח, אבן דברי ראה .1 ש )ו וילנסקי(. של 7 הע׳ יז
ואילך. 252 בעמ׳ בעיקר טנא, ראה .2
הארמית. עם גם הן (353-334 )עמ׳ הדקדוק השוואות .353-226 עט׳ רסאלה, .3
z. ראה באבר, על־ידי לו המיוחסים גניזה דפי שני למעט אבד, חיבורו .4 d m g , 61 (1907), pp 

.33 ׳הע ,130-129 עט׳ וכטר, ראה בשמו מובאות כמה .700-704
.298-293 ׳עמ )תש״ם(, מד בלשוננו, מאמרי ראה לחיבורו, השלמות .5
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בקר דן

 כתאב אלפאסי אברהם בן דוד של אגרונו הם זה בסוג בולטים חיבורים הממעיט. ואחד
 ר׳ מאת השרשים( ספר )= אלאצול כתאב המלים(: אוסף ספר )= אלאלפאט גאמע

=אלמקרא ונכת ההכרעה( ספר )= אלתוגיח כתאב 6ג׳נאח: אבן יונה  - המקרא( דיוקי )
 )= אלעבראניה אללגה פי אלצדורי 7בלעם: בן יהודה מאת ולנביאים לתורה פירושים
 גם שייכים לכאן דנאן. בן סעדיה מאת למקרא ומילון דקדוק - העברית( בלשון ההכרחי
 ועל גאון סעדיה רב על לברט בן דונש של השגותיו כגון לשון בענייני וויכוחים דקדוקים

שלו. הרקמה( ספר )= אללמע וכתאב ג׳נאח אבן של הקטנים חיבוריו סרוק, בן מנחם

3

 :והיא לערבית, ההשוואה בעניין במינה מיוחדת תופעה על אור לזרות כוונתי זה במאמר
באלה כיוצא או הדקדוקי העניין או הצירוף או המלה כי בהם, מציינים שהמחברים המקרים

ם -  נתונה הייתה דעתם כי כמובן, מעיד, זו עובדה ציון עצם 8בערבית. המצוי מן שוני
 הדמיון את ציינו שבהם המקרים מספר כי לומר, צורך אין הלשונות. שתי שבין לדמיון

 כלשהו מחבר על ידוע לא השוני. את ציינו שבהם המקרים על ערוך לאין עולה לערבית
9לעצמו. כנושא לערבית העברית שבין השוני על - שלם חיבור וחומר קל - פרק שכתב

 התרגום בעת ובראשונה בראש - השוני? על להצביע המחברים ראו מקרים באילו
 נוכחו לזו, זו מאוד דומות הלשונות ששתי הברורה והידיעה התחושה למרות לערבית.

 על העירו ולכן המתרגם, את להטעות עלול הדמיון כן, על יתר לדמיון. גבול שיש לדעת
 עברי שלפועל יש (:90 דוגמה מילולי)ראה באורח ניבים לתרגם אין למשל: כך כך.

 במלה עברית מלה מתרגום להיזהר יש (:44-38 דוגמאות ערבי)ראה מקביל אין גזור־שם
 העברית למלה אולי קרובה משמעותה לעתים כי לה)אטימולוגית(, זהה שלכאורה ערבית

(.84-71 דוגמאות )ראה לה שווה לא אבל
 בכיוון לתרגם החלו כאשר וחזרה, שבה הלשונות שתי שבין בשוני הזאת ההיתקלות

אליה דמתה ולא המלים בכל ללשוננו לשונם שוותה שלא ׳... לעברית. מערבית - ההפוך

 את רבים במקומות השמיט לעברית, אלאצזל בתאב מתרגם תבון, בן יהודה כי לציין, ראוי .6
 ראה זה, לעניין הערבי. במקור לעיין חייב אלה להשוואות הנצרך וכל לערבית, ההשוואות

x עמ׳ )שרשים, השרשים ספר למהדורת בהקדמתו באכר דברי x x v n i.)
 ראה שונות, באכסניות דפוס אור ראה אף ומקצתם שרד, האלה החיבורים משני רב חומר .7

2 פוזננסקי ,ש של במאמרו -4 .j q r  (N.S.), 15 (1924), pp פוזננסקי, אצל למובא השלמות
ד״( ״׳ספר אברמסון, ש׳ ראה מו ס״)״הצי ם/ בן יהודה לרב התג׳ני  ירושלים ילון, חנוך ספר בלע

.11 הע׳ ושם ,55 ׳עמ ,1963
 )= ההדגשה למ״ד אין בעברית כגון: מוחלט, שוני מציינים הם שבהם למקרים הכוונה אין .8

ם א״ ד(, ל אכי ח ל ת ואילו א  אין בעברית או: (,350 ,348 ׳עמ )רסאלה, קיימת היא בערבי
(.6 ,עמ )מואזנה, יש - שבערבית בעוד היחסות( לציון בשם הסיומות )= אעואב

ראה הארון, אלפרג׳ אבו הקראי בידי לארמית העברית בין ההבדלים על פרק נכתב זאת, לעומת .9
H. Hirschfeld, Arabic Chrestomathy in Hebrew Characters, London 1982, pp. 54-60
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שונה ת׳ מן ׳ הערבי

 חיוג׳ יהודה של חיבוריו לתרגום בהקדמתו ג׳קטילה אבן משה כותב כך - הדברים...׳ בכל
 כי על מתאונן תבון, בן יהודה המתרגמים, אבי (.2 ׳עמ ספרים, שלושה )חיוג׳, לעברית

 המליצה ומחבר, מדבר לכל הצריך וכפי ענין בכל וממולאה רחבה ׳לשון הערבית הלשון
 10העברית׳, בלשון שייתכן ממה יותר ענין כל לתכלית ומגעת ומבוארת מיושרת בה

 ההבדל מן הנובעות שגיאות בתרגומיו, לגלות הקורא שעשוי דקדוק שגיאות על ומתנצל
 במקום זכר לשון ונביא במלאכה טרודה מחשבתנו ׳ואפשר'שתהיה :הלשונות שתי שבין
 בלשון כך שהיה ממה לו, והדומה זה הפך או רבים, לשון במקום יחיד לשון או נקבה, לשון

 עומד גם הוא ו(. עמ׳ המחשבה...׳)רקמה, וטרדת המרוצה מפני עליו לבנו שמנו ולא ערבי,
=שהוא ׳ופעמים מלשון־ללשון: מילולית לתרגם שאין כך על  ענין לתרגם צריך המתרגם( )

=מעתיק שהוא בלשון אליו וקרוב לו דומה שהוא בענין המלה  להחליף או אליה, מתרגם( )
 ונוהגים להם שדומים ובמליצה במשל ההיא, בלשון נוהגים אינם אשר והמליצה, המשל

 מכשולים וכמה כמה מפרט שמואל, תבון, בן יהודה של בנו ז(. ׳עמ הלבבות, בה׳)חובות
 ענינים זה ׳וזולת :ומסכם (69*67 דוגמאות לעברית)ראה מערבית המתרגם בפני הניצבים
 מציג אף הוא ע׳׳ב(. א מורה, תבון, הלשונות׳)בן שתי בין הבדל יש מאד, רבים ודברים
 אחר ׳נמשך כי ׳שם׳, העברית במלה בשימוש הרמב׳׳ם נכשל שבה במיוחד, מעניינת דוגמה
(.84 דוגמה הערבי׳)ראה לשון

 ביניהן השוו כאשר הלשונות, שתי שבין השוני על המחברים עמדו יותר שיטתי באורח
 )ראה העיצורים מעתקי את גילו אטימולוגית בהשוואה כאשר למשל, מסודרת. השוואה
 וא״ו לעומת פ׳׳י בגזרת יו״ד על הצביעו הפועל גזרות בהשוואת כאשר או (,9-2 דוגמאות

ועוד. (31 דוגמה )ראה לה המקבילה הערבית בגזרה
 שבהם מקרים, לציין אף הלשון חכמי ידעו והבחנתם הבנתם לדקות כי לציין, ראוי
 בעוד האחת, בלשון מאוד שכיחה כלשהי תופעה או מלה שבשכיחות: שוני הוא השוני

(.95-93 דוגמאות )ראה נדירה היא האחרת שבלשון
 אף פעם ומדי לערבית, להשוות שהרבו מחברים משל הן להלן שיובאו הדוגמאות רוב

 אחת אחרי למשל, בהן. שווה צד הצגת בעקבות ביניהן הקרבה על בהתלהבות התבטאו
 האתין בין אלמואפקה הדה אעגב פמא ג׳נאח: אבן כתב לערבית מהשוואותיו

=אללגתין  זאת עם אולם 11(.715 עמ׳ הלשונות!()אצול, שתי בין הזה התיאום מופלא מה )
 לערבית. ותופעה מלה כל להקבלת היגררות מפני והזהירו ההשוואות היקף את לסייג ידעו
 צורות יש כי קובע, לערבית, פעמים מאות במילונו המשווה אלפאסי, אברהם בן דוד

 לא כאן ואן :העברית דוברי את מחייב הדבר ואין בערבית, מקבילות להן שאין בעברית
א פליס באלעובי אלנאס יסחעמלוה אמנ  האנשים בו משתמשים אין אם גם )= י

 המחברים גם (.40 דוגמה גם וראה ,543 עמ׳ א, אותנו()ג׳אמע, מחייב זה אין הרי בערבית,
בערבית׳, כמו הוא ׳אולי מעין בביטויים לערבית מהשוואותיהם הרבה מסייגים האחרים

מפני לכך: הסיבה ד. עמ׳ הלבבות, חובות .10  מה אם כי בידינו נמצא ממנה אין העברית שלשון ׳
ה(. ׳עמ )שם, המקרא׳ בספרי שמצאנו ד-

ם, בן .11 שי שר  הדברים את גם וכמובן, לערבית, ההשוואה את בתרגומו השמיט (508 ׳עמ תבון)
הנ״ל.
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בקר דן

 על בהשיגו אחת, ופעם (.82,80,17 דוגמאות למשל, וכד׳)ראה, בערבית׳ כמו שזה ׳ייתכן
 ברון בן קובע מושאים, לשלושה היוצא פועל בעברית יש כי שטען, ג׳קטילה בן משה

 נקטנו ולו במקרא. מקום בשום כמוהו נמצא לא שכן בזה, השימוש לנו ׳אסור :מפורשות
 כזה שימוש ואין הערבים, אצל השימוש כפי לו הדומים ובדברים בזה הדוגמאות ביצירת
 הדברים תוצאת שכן ואופן, פנים בשום לנו מותר איננו שהוא אלא אפשרי. הדבר אצלנו,

(.19 עמ׳ שלה׳)מואזנה, הנוהג והפרת הלשון יסודות הריסת היא

נ

 זאת עם בלבד. מבחר הן אלא החומר, כל את למצות כדי בהן אין להלן שיוצגו הדוגמאות
 בה דן לא ידיעתי שלמיטב הזאת, המעניינת התופעה של תמונה מקווה, אני כך נותנות, הן

לעצמה. כתופעה כה עד איש
 העניין את לשייך אפשר מעטים לא שבמקרים למרות נושאים, לפי החומר את חילקתי

 ציון תוך הלשונות בשתי הפועל בנייני הקבלת את למשל, אחד. מנושא ליותר הנדון
 גם לשייכה שאפשר עם הפועל, בכלל הבאתי (29 דוגמה )ראה במשמעויותיהם ההבדל
הסמנטיקה. לתחום

 כדי וזאת במרוכז, המחברים מן אחד כל דברי את כלל בדרך הבאתי עצמם בסעיפים
כרונולוגי. הוא המחברים סדר בנושא. ׳משנתם׳ תשתקף מה שבמידת

 בקיצור, המחברים של דבריהם רוב הובאו המידה על יתר היריעה את להרחיב לא כדי
 בין נדפסו הערבית מן מילוליים תרגומים או בעברית כלשונן מובאות חפשי. בתרגום לרוב

חלקי. וניקוד פיסוק הצורך לעת הוספתי ואף פשוטות, מירכאות

הדוגמאות

עיצורים

החיונוך מקום

=גרון אותיות שש יש לעברית, בניגוד בערבית, .1  ח״א, עי״ן, והן אלחלק(, חדוף )
(.11 ׳עמ )מואזנה,12גי״ן כ״א, אל״׳ף, ה״א,

.5 עט׳ א, רייט, ראה .12
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ה שונ ת׳ מן ׳ הערבי

עיצורים מעתקי

 ׳...אין העיצורים: מעתקי כל את גילה העשירית( המאה )תחילת קוריש בן יהודה כבר
 העי׳׳ן לטא, הצד׳׳י לצא״ד, הצד׳׳י שבין החילוף אלא שוני... לערבית העברית בין

 רשימות בחיבורו מביא הוא (.116 עמ׳ )רסאלה, לדא״ל׳ והזי׳׳ן לפ״א החי׳׳ת לגי״ן,
13מהן: ספורות דוגמאות ולהלן לעיל(, ברשימה שאינם לאלה המעתקים)גם לכל מסודרות

אע - ׳!רוע׳ דיב: - ׳זאב׳ דא״ל: - זי״ן .2 (.322 ׳עמ )רסאלה, דו
(.316 ׳עמ )רסאלה, כמו - ׳חמר׳ כטא: - ׳חטא׳ כ״א: - חי״ת .3
(.306 ׳עמ וסנין)רסאלה, - ץשנים׳ וא״ו: - תחילית יו״ד .4
(.320 ׳עמ לאגז)רסאלה, - ׳לועז׳ גי״ן: עי׳׳ן- .5
(.324 ׳עמ טל)רסאלה, - ׳צל׳ ארץ? - ׳ארץ׳ :ט״א צאד, - צד׳׳י .6
(.308 ׳עמ )רסאלה, שבכה - ׳שלכה׳ בשר! - ׳?^ר׳ שי״ן: - שי״ן .7
(.298 ,296 ׳עמ )רסאלה, טבע - ׳?זכע׳ טאל! - ׳קזאל׳ טי״ן: - שי״ן .8
(.310 ׳עמ תלג)רסאלה, - ׳עזלג׳ אתם: - ׳אקזם׳ ת״א: - שי׳׳ן .9

כלחי־טדירים עיצורים חילופי

 העיצורים אחד בחילוף מלים בהקבלת המחברים הרבו הלשונות בין מלים השוואת אגב
 לרוב שהיא לחילופים, הסיבה את ציינו הם לעתים העיצורים(. מעתקי במסגרת )שלא

14ספורות: דוגמאות להלן השווה. מוצאם
 עזה, אהבה )= לעשק מקביל - לד,ח( נפשו׳)בר׳ ה ׳חשקן עי״ן: - חי׳׳ת גרוניים: .10

(.55 ׳עמ ועי״ן)מואזנה, חי׳׳ת בחילופי חשק(
דב׳ כא״ף: - גימ״ל חכיים: .11 חן׳) =לכוזן מקביל יט( כ, ׳ג  ׳עמ קרדום()אצול, גרזן, )

148.)15
=התך - יב( מ, וןזדך׳)איוב׳ ת״א: - דל׳׳ת לשונים־שניים: .12  עמ׳ לקרוע()מואזנה, )
24.)
בחן מי״ם: - בי״ת שפתיים: .13 =למחנה מקביל כ(... יא, ולב׳)יר׳ כליות ׳  מבחן(, )

=אמתחאן  (.162 עמ׳ אחד)מואזנה, ממוצא הם כי והבי״ת, המי״ם בחילופי בחינה(... )
(.24 ׳עמ )שם, השפה ממוצא שניהם ...

 ,178 מם׳ ערך ,264 ׳עמ וכן ,328-316,312-296 ׳עמ רסאלה, ראה המלאות, המעתקים רשימות .13
.26 הע׳ ,38 ׳עמ שם, ראה אחרים, מחברים אצל העיצורים מעתקי על .1 הע׳

 באכר, ראה - ג׳נאח אבן אצל :39 עמ׳ רסאלה, ראה - קוריש בן אצל כאלה חילופים של רשימה .14
 וראה .309,308,307,305 הע׳ ,183-179 עמ׳ וכטר, ראה - ברון בן אצל :34-33 ׳עמ השוואה

.273-270 ,266-263 עמ׳ טנא, גם
רז׳ בשורש .15 רזן׳ את ג׳נאח אבן מציג ׳ג ה׳ מן כנגזרת ׳ג ת ( תי׳ רז ג נ =כג( לא, ׳  אך נקטעתי(, )

 מן המלה את הערבים שאלו אולי כי ומעיר, כאן, המובאת ההשוואה את מציג הוא ב׳גרזן׳
העברית.
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עיצורים שיכול

 פחות נפוצה התופעה כי אם עיצורים, בשיכול מלים המחברים השוו מעטים לא במקרים
,6ספורות: דוגמאות להלן עיצורים. חילוף מאשר

(.296 ׳עמ ומז)רסאלה, - יב( טו, ׳יחמוך)איוב רמז: - רזם .14
ש׳ ׳ועצמותיו כצל: - חלץ .15  שאומרים כמו יכצל, ועטאמך - יא( נח, ?חליץ׳)י

 יש הלשונות ובשתי בגשם, אותנו)השמים( הרוו כלומר אלסמא, אכצלתנא הערבים:
(.230 ׳עמ )אצול, ההקבלה מן משהו

.וכב: - ברך .16 .  (.24 ׳עמ )מואזנה,וכבתאן - ׳ברכים׳ בהיפוך: הבא סוג .

וחילופם עיצורים שיכול

 )= אלקהרה בהיפוך: לערבית מקבילה אולי ג( יט, ׳תו^כרו׳)איוב קהי: - הכר .17
(.253 ׳עמ איוב, ג׳קטילה, עושק()אבן

 בערבית ושדך־ ולדות, בו שפירש מי ויש יב(... יג, ׳שגר׳)שמ ׳?טר שרך: - שגר .18
17(.703 עמ׳ )אצול, לזו. זו קרובות המלים ושתי שנה כל של ולדות

עיצור)בעברית( שימוט

 עמ׳ התינוק)מואזנה, והוא לטפל, ומקביל אות, בחסרון הקבלה בו שיש ממה זה ׳טף׳ .19
58.)
(.83 עמ׳ הדובה()מואזנה, מזל )= נעש בנאת - ט( ט, עש׳)איוב ׳עושה .20

הפועל

הבניינים

קוריש: בן
 :והדל׳׳ת הט׳׳ת התי״ו, לפני וזי״ן צד׳׳י סמ׳׳ך, שי׳׳ן, באות בעברית התפעל בבניין .21

 באות האותיות כל בערבית ואילו ה(, ה, ׳מזדוגין׳)סנהדרין ׳נצטןק/ ץי?זתבל/ ׳וישתמר/
.הת׳׳א: אחרי . 18(.340 ,338 עמ׳ )רסאלה, יחשמר... יתצ£ב... יחסוך... יתזץ... .

ש, בך אצל עיצורים שיכול על .16  השוואה, באכר, ראה - ג׳נאח אבן אצל ;40 עמ׳ רסאלה, ראה קורי
.273 ׳2ענ טנא, גם וראה .310 הע׳ ,184-183 ,55 ׳1עפ וכטר, ראה - ברון בן אצל ;35-34 עמ׳

ך .17 בשנה. שנה הגמלים ולדות = שו
ש בן .18 ת: התפעל בניין בהשוואת הסתבך קורי  פ׳׳א עם הצורות את הקביל אחד במקום לערבי

ך, שי״ן, הפועל םמ״ ״ן- ה, וזי׳ץ צד׳׳י שי אל ס ר על) ת אפ ל - כאן ואילו (,338-336 ׳עמ ל ע פ ת  ל
ל, ע א חפ ל .23 דוגמה להלן, ג׳נאח אבן דברי וראה ו

בקר דן
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:אברהם בן דוד
 אלא לערבית לתרגמם נוכל ולא פעילה, במשמעות פעלים יש בעברית נפעל בבניין .22

 ומא וזכמתהם אכטאת ובערבית: ז(, מט, חכמתם׳)יר׳ ךחה9׳? פעיל: אחר, בבניין
(.199-198 עמ׳ א, פגעה()ג׳אמע, ולא חכמתם החטיאה )= אצאבת

:ג׳נאח אבן
 הפועל, לפ״א קודמת הבניין תי׳׳ו כאשר :ערביים בניינים לשני מקביל התפעל בניין .23

 היא הפועל פ״א הבניין)כאשר לתי׳׳ו קודמת הפועל פ׳׳א וכאשר לתפעל, מקביל הוא
19קצ(. עמ׳ /רקמה,166 עמ׳ )למע,לאפחעל מקביל הוא שי׳׳ן(, זי׳׳ן, צד׳׳י, סמ׳׳ך,

ברון: בן
 אינה כאשר אמנם )הנופלת המלה בתחילת אל׳׳ף בערבית יש בציווי קל בבניין .24

20(.12 עמ׳ )מואזנה, נחה באות לפתוח לא כדי וזאת משפט(, בפתיחת
 - בערבית ואילו ׳אחוז׳, ׳שלוח/ ׳בחור/ :מ׳׳ם בלי בעברית הפעול הבינוני קל בבניין .25

(.13 ׳עמ )מואזנה, מנצור מחפוט, במי״ם:
 היקש! צורת אינה בה המקור צורת כי לערבית, הקבלה אין המקור בצורת קל בבניין .26
21 (.14-13 עמ׳ אחד)מואזנה, משקל אין
 - בערבית ואילו ׳נשבר/ בלבד: נו׳׳ן היא הצורה בתחילת הנוספת האות נפעל בבניין .27

׳עמ )מואזנה, משפט בתחילת כשאינה נופלת האל׳׳ף אבל אגטלק, אנקטע, אל״ף־נו״ן:
12.)
 ר/3׳י| ׳לשמר/ הפועל: בפ׳׳א הנו׳׳ן בהיבלעות הן בעברית העתיד צורות נפעל בבניין .28

(.12 ׳עמ ינעזל)מואזנה, מטלק, מתקיימת: הגו״ן בערבית ואילו
=שניים של פעולה מציין הבניין שבערבית אלא לפאעל, מקביל פועל בניין .29  ששניים )

 צאדע עם(, מהלומות החליף או: עם, וכו׳ במסחר התחרה )= צאדב כגון בה(, מעורבים
23(.10 ׳עמ הכלל)מואזנה, מן יוצאות מלים למעט 22ל( ךמה )=

 בניין צורות את לכנות הערבית כותבי המחברים מנהג בעקבות זו להקבלה נדרש ג׳נאח אבן .19
ל, - הופעותיו כל על התפעל א ע ח פ  לדברי דומים דברים .8 הע׳ קצ, ׳עמ ברקמה, וילנסקי ראה א

.10 ׳עמ מואזנה, ברון, בן כותב כאן ג׳נאח אבן
ע כלומר: .20 מ ס בעברית(. ׳׳ן!מע׳ )לעומת א
ל בניין של המקור)מצדר( לצורת יש כידוע, .21 ע  .115-110 ׳עמ א, רייט, עיין משקלים, עשרות פ

 משקל קל בניין של המקור בצורות יש בעברית כי לומר, כוונתו כאן ברון בן דברי ניסוח לפי
ל' - המוחלט המקור למשקל התכוון אולי דוגמאות. מציג הוא אין אך אחד, ?עו  למשקל או - ׳

 בניין למקור רבים משקלים מציג ג׳נאח אבן על־כל־פנים, ׳)ל(פעל׳ן - הנטוי המקור של השכיח
רקמה,158-115 ׳עמ למע, ראה קל, קעח-קפא. 7ענ /

ע הדוגמה את מצטט (38 )עמ׳ וכטר .22 או  בידי המוצג הערבי שבמקור למרות עם(, התגושש )= צ
ע. מודפס קוקובצוב אר  משמעות בעל היותו בשל צארע לקרוא העדיף שווכטר אפשר צ

שניים. פעולת ציון של מובהקת
ל/ בבניין כוונתו כזאת. משמעות אין העברי ל׳פועל׳ כלומר, .23 ע פו תי׳ לצורות כנראה, ׳ ע ד יי עיו' מ
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 ׳ר׳3ץש בשווא: - ובפיעל ׳!קריב/ ׳!שליף/ בפתח: אית׳׳ן אותיות הפעיל בבניין .30
 בצמה: אית׳׳ן אותיות - ופעל #פעל - האלה הבניינים בשני בערבית ואילו ׳ללבד/
(.12 עם׳ )מואזנה, ם...9יכ יסמע... יפהם,

המוות

ברון: בן
בערבית ואילו ויו׳׳ד, אל׳׳ף הן בעברית הנחות האותיות נחה פועל פ׳׳א בעלי בפעלים .31
24(.15 ׳עמ )מואזנה,ווא״ו אל׳׳ף -

 - בערבית ואילו ׳אמר/ ׳אכל/ בעברית: קל בבניין הציווי אל׳׳ף פ״א בפועלי .32
(.15 עמ׳ )מואזנה, כד,.כל האל׳׳ף: בהשמטת

 קאם, :באל׳׳ף יו׳׳ד או וי׳׳ו הפועל עי׳׳ן של חילוף יש הלשונות בשתי ע׳׳ו־ע׳׳י בפועלי .33
ב/ ׳קם/ ׳רץ/ - באע #  למעט 25בכתב ונופלת בדיבור רק האל׳׳ף קיימת שבעברית אלא ׳
26(.16 ׳עמ מהן)מואזנה, להקיש שאין נדירות מלים

שוב/ ׳יקום/ בוי׳׳ו: צורות רק יש בעברית קל בניין של בעתיד ע״ו־ע׳׳י בפועלי .34  ׳;
 כמו הפעיל, בניין של העתיד צורות עם לבלבל שלא כדי וזאת ביו׳׳ד, צורות ואין ׳ץתץ׳
שיב/ ׳;קים/  יכיל. יביע, בי״א: וגם יקול, יקום, :בוא״ו גם צורות יש בערבית ואילו ׳;

אפעל בבניין ואילו בפתחה, הן פעל בבניין אית׳׳ן אותיות כי לבלבול, מקום אין בערבית
27(.16 עמ׳ )מואזנה, בצמה -

רקמה,140 עט׳ למע, ראה יז(, ג, )נחום ץנוךד׳ ג(, כא, )שמ״א קסד, עם׳ /  עט׳ למע, וכן קסג-
רקמה,143 קסד, ׳עמ ברקמה, וילנסקי דברי וכן קסז, עט׳ / ,167-166 ׳עמ וכטר, :15 הע׳ קסג-
.242 הע׳

א״ו: תחילית יר׳ד משקפת המקרים ברוב כידוע, .24 ש׳ ולד, - ׳1ץל ו ת - ׳יר ד הרבה. ועוד ו
ג/ של הנעלם׳ ׳הנח שיטת פי על .25 ו ץ/ כתוב כאילו חי א ר ם/ ׳ קא ח,66 עט׳ לין, ראה ׳ .57 עט׳ /נו
שם. שם/נוח, לין, ראה יד(, י, )הו׳ ל׳וקאם׳ הכוונה .26
ת הולך ברון בן .27 ג/ בעקבו ו לין, ׳יצוד׳ ם/1ץק רק יש קל בניין של בעתיד שלפיו חי ( כו׳  עט׳ ו

ח,72-68 ם/ והצורות (,61-59 עט׳ /נו שי ר׳ ץ שי  למשל, ה?עיל. של כצורות נחשבות וכר ׳;
ח,78 ׳עמ )לין, ׳ויךב׳ 'ויישם/ הפעיל: של לעתיד בדוגמאות  לציווי בדוגמאות (!64 עט׳ /נו

ל: ם/ הפעי קי ה א: בלי ולעתים '^קם׳... ׳ / ה׳׳ ן לי בינו׳, ׳ שו/ ׳ שי לין, ׳ ( רו׳ שי ח79-78 ׳עמ ׳ ׳/נו
ח גם וראה (,65-64 עט׳ ל/ בשורשים לין/נו גו / ׳ דון ר/ ׳ שו שו׳ כי טוען, ג׳נאח אבן ׳ שי  ׳

 שכתב עצמו, חיוג׳ בדברי תימוכין לזה מוצא ואף קל, בניין של צורות להיות יכולות ודומותיה
ח,59 עט׳ )לין, דון׳)במהדורת או ׳דין׳ הוא קל בבניין ׳דון׳ של הציווי כי (,74 עט׳ /נו  התרגום ׳

ת: נדפס העברי לי ]אדון[/ דון ׳והציוי בטעו צ״ ׳?זישר, ג׳נאח אבן לפי דין׳(. או דון ׳והציווי ו
לו׳  - וי׳׳ו בחילופי - בקל הפעיל: של ציווי שהן ואפשר קל, בניין של ציווי שהן אפשר וכו׳ ׳גי
 בן אלוליד אבו מורהו בשם ג׳נאח אבן מביא דבריו בסיום הה׳׳א. בהשמטת - בהפעיל יו״ד,

ב, הבניין מן הם לו הדומים הפעלים ושאר ץ?*ים׳ - ׳>ןזם׳ כי חסדאי, (.317-315 עט׳ הקל)תקרי
.268 הע׳ ,173 עמ׳ וכטר, וראה
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 - בערבית ואילו ה״א, או אל׳׳ף היא בעברית הנחה האות נחה למ׳׳ד בעלי בפעלים .35
/3׳וי :בהשמטה אלא הזאת בגזרה הלשונות שתי בין הקבלה ואין י׳׳א, או וא׳׳ו או אל״ף  ן
(.16 ׳עמ יגן)מואזנה, לס יכש, לם :המג׳זום צורות במעמד והן ׳]יקן/

לו/ :הסיומות בעלות בצורות רק הוא בעברית הדגש ע׳׳ע בגזרת .36  ואילו ׳דלותי/ ׳ו
(.16 עמ׳ יחב)מואזנה, אחב, :דגש תמיד יש בערבית

שלמה)בעוביח( לא נטייה

ח, - ד( ב, ׳נטשתה׳)יש׳ את שתרגם גאון, סעדיה רב על משיג בלעם בן .37  מאחר ודו
׳עמ ישעיה, )נכת, דו ידו, ובציווי: בעתיד רק בערבית קיים הזה שהפועל

שם גזווי פעלים

 מקרים שיש כך עמדו-על מחברים כמה 28שם. גזורי פעלים כידוע, יש, הלשונות בשתי
 ולכן הזה, השם מן פועל אין בערבית ואילו מסוים, משם הגזור פועל קיים שבעברית

 הנדון: השם על־ידי המושלם פועל באמצעות לערבית העברי הפועל יתורגם
:אברהם בן דוד
=הבא ב(... א, ׳חבל׳)קה׳ .38  ׳ויהללו׳)מל׳׳ב ממנו ונגזרים הבל(. דברי אבק. גרגיר )
 בהבא, לערבית לתרגמם ניתן ולא טז(. כג, ׳?!הבלים׳)יר׳ יב(, כז, לר)איוב3׳$ה טו(, יז,

ציוו - ׳ויהבלו׳ אומרים: הדיבור, בהרחבת אלא ^לו׳ הבא, ייעשו )= הבא י  ־ ׳!ז
(.420 ׳עמ א, בהבל()ג׳אמע, תדברו )= באלהבא תתכ^מז

 בקלבי אכדת :אומרים בתוספת, אלא בערבית להטותו אין ד,ט(... ׳לבבתני׳)שה׳׳ש .39
29(.146 ׳עמ ב, לבבי()ג׳אמע, את נטלת )=
 יח(, ג, ׳העכסים׳)יש׳ :׳זןכסים׳ האצעדות נקראו ומזה כבלים. - כב( ז, ׳וכעהס׳)מש׳ .40

 שם( גזור פועל בצורת )= כך לומר אפשר שאי למרות טז(, שם, ׳תעכבנה׳)שם ומזה
G.)30 כ״י ,394 עמ׳ ב, )ג׳אמע, בערבית

שא על .28 רקמה,147 ׳עמ למע, ראה זה נו  בלעם! בן יהודה כתב זה בנושא מיוחד חיבור קע. עט׳ /
ל א ע פ א ל ה א ק ח ש מ ל א מן א מ ס א ל  ברשימה ראה השמות; מן הנגזרים הפעלים )= א

ת: אפעאל(. הביבליוגרפי
תיני, שם: גזור בפועל ג׳נאח אבן תרגם זאת, למרות .29 ת אי ומבאר: קלב ב צ י א ג ל ס ק ה ס  ג

=עיניך ל, בחץ בלבי פגעת כלומר, ) ם: תבון בן (.343 ׳עמ עיניך()אצו  לבבי את ׳מצאת תרג
ם, בחץ שי שר ך׳) לבבתני׳ את ג׳נאח אבן תרגם אחר במקום (.238 ׳עמ עיני מלים: בשלוש ׳

ת ל י אז נ ל =זדהני ק ת ) ו ו סי ח ה י א נ תי ל ע ד מ׳ ו ע ק,. ח ל ת ס מ ם [(.103 ] לוני צוי במי ב מ  קל
.Hava של במילונו למשל, ראה, )בלב(, פגע במשמעות

ה׳ את מתרגם ג׳נאח אבן .30 סן הארוך: בצירוף ׳תעכסנ ב ל ל ׳י מ ח ל ה א א מ ס מ ל  )= עכם׳ א
ם: תבון בן [(.521 עמ׳ ]אצול, ׳עכם׳ הנקראים הכבלים את לובשות  בעכסים׳ ׳מתקשטות תרג

(.367 עמ׳ )שרשים,
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=גהה ט(.״ כז, &מ׳0 אה׳9׳ל .41  אבדדהם - כו( לב, ׳אפאיהם׳)דב׳ ומזה עבר(, צד, )
 כמו בתוספת, אלא בערבית כך לומר אפשר ואי בפאות(... אפזרם )= אלגהאת פי

ב׳ ם׳)ז א^ר  כה, ׳ניזנב׳)דב׳ וכמו בסערות(, אפזרם )= -אבדדהסבאלעואסף יד( ז, ׳ו
32(.444-443 ׳עמ ב, )ג׳א&ע, להם והדומה 31ד,ט( ׳לבבתני׳)ש״ה יח(,
:ג׳נאח אבן
ה .42  אז כי לבנא, נלבן לומר היה מותר לו לבנא... נתכד - ג( יא, לבנים׳)בר׳ ׳נלבנ

 העברים שהשתמשו כפי לבן מן בפועל השתמשו שהערבים מצאתי לא אך ויפה, טוב היה
33(.344 ׳עמ )אצול,

=לוגס לערבית מקביל טז(... עב, פריו׳)תה׳ כלבנון ׳לרעש .43  צמיחה()בכ״י ברכה, )
 שמעתיה שלא אלא יותגס, המלה תתורגם שבערבית להקיש רחוק ולא המשך( יש מ״ב

34.684 עמ׳ )אצול,
:לירמיה אלמוני מפרש

 פועל גוזרים אינם הערבים ואילו טז(, מח, לרב׳)בר׳ ׳ולדגו - ׳דג׳ מן גוזרים העברים .44
מן(, מן ס  הדגים()ראה כריבוי וירבו )= אלסמך כפתוה ויכחוו אומרים: אלא דג)

(.9 הע׳ ,155 עמ׳ אפעאל,

השם

משקלים

 )= קלבך אלא לומר אין בערבית ואילו ל(, טז, ׳לבתך׳)יח׳ ׳ללב׳, ׳לב׳, בעברית .45
(.146 עמ׳ ב, לבך()ג׳אמע,

.39 דוגמה לעיל, ראה .31
אפאיהם/ על .32  כפועל לביאורה מתנגד אלפרג׳ אבו הפירושים. רבו במקרא, יחידאית שהיא ׳

ם: משני מ׳פאה׳ הגזור  המצטרף המושא בכינוי )ב( ניטה. בלתי קפוא, שם היא ׳פאה׳ )א( טעמי
א: אין בעתיד לפועל הר ה״ ( ם׳ אפד ש׳ יג(; ז, ׳ )י ם׳ תנ א תה׳ ו(: מז, ׳ו אספרם׳)  הוא יח(. קלט, ׳
אף׳ מלשון ׳אפאה׳ :עצם שם לפנינו כי טוען, =׳ :והפירוש ׳מעשיהם׳, כמו בנטייה, כעס( )
 את גם לערבית משווה ג׳נאח אבן (.61 עמ׳ ב, )משתמל, עליהם אכעס כלומר עליהם, כעסי

=קצי מן אלא גהה מן לא אבל השם, מן הפו?ל גזירת  ומן הרחיק, = אקצי - מרוחק( רחוק, )
ק פ ק - ארץ( אופק, )= א פ ק: פי דהב )= הארצות באופקי הלך - א א פ א ל  ׳עמ אצול, א

לפסוק. וראב״ע רש׳׳י גם וראה כעס(. )= אף מעניין תרגם אונקלוס (.560-559
ת בלעם בן גם .33 =צרפו לא ׳והישמעאלים :ג׳נאח אבן בעקבו  פועל׳ הענין מזה גזרו( היטו, )

(.168 עמ׳ )אפעאל,
ס בערבית יש .34 ג ם( העניק, = ו הי שפע)ברכה, נתן)אלו או בבניין אין אך וכו׳(, ילדים ב מיני)  ש

עומדת. במשמעות אחר( בבניין
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נטייה נסמך,

 בזוגי המ׳׳ם של השמטה ויש 35השם, בתחילת שינוי חל בעברית הנסמך בצורת .46
(.5 ׳עמ והריבוי)מואזנה, הזוגי מן הנו״ן או התנוין מושמט - בערבית ואילו ובריבוי,

36(.1 ׳עמ )מואזנה, הרבים כינוי בכלל הוא כי זוגי, כינוי)חבור( אין בעברית .47
(.166 ׳עמ ׳ב?ליו׳)מואזנה, הריבוי: נוהג לפי הנטייה בעברית בעל... ׳בעל׳... .48

המספר

אברהם: בן דוד
 ׳עמ א, ריבוי)ג׳אמע, בערבית לו ואין א,ח(, ׳׳הןזדסים׳)זכ - הריבוי אס. ןזךס׳...׳ .49

424.)
 בריבוי, מקור צורת היא ׳חפי׳ וכאנחטאדאת... - ט( ו, גדודים׳)הו׳ איש ׳וכחכי .50

 אנתטאו ביחיד: רק אלא באנתטאראת משתמשים אין בערבית אמנם היו״ד. לפי וזאת
ברצי גם וכך אותנו. מחייב זה אין אך ציפייה(, )=  של ריבוי היא לא( סח, תה׳ )כסף׳ ׳

=תדציץ (.543 ׳עמ א׳, )ג׳אמע, בערבית נפוץ זה אין אם גם תוציצאת, - ריצוץ( )
חךבני .51 ב =אלציף בסמום - ד( לב, קיץ׳)תה׳ ׳  מורה היו׳׳ד הקלץ(. של החול בסופת )
(.583-582 א׳, בלבד)ג׳אמע, סמום אומרים אלא בערבית, ריבוי לה ואין הריבוי, על
 כי ׳שמעו - ׳נגידים׳ לעברם, לפנות שצריך הטובים הדברים ומזה חדא. - ׳נגד׳ .52

ם  ׳נצחות׳ ואת י( ג, ׳נצחה׳)עמוס את שגזרו כמו ׳נגד׳, מן נגזר - ו( ח, אדבר׳)מש׳ נגידי
 ׳נגד׳ מן ׳נגידים׳ בערבית לומר אפשר אי אם גם לה(... כו, ׳נכח׳)שמ׳ מן י( כו, )יש׳

37(.253 ׳עמ ב׳, )ג׳אמע,
ם ׳מרחק׳... .53 =בעד - ט( י, יזכרוני׳)זב׳ ׳ובמךחקי  בערבית ריבוי לו ואין מרחק(, )

38(.606 ׳עמ ב, )ג׳אמע,
 ׳עמ ב, )ג׳אמע, בערבית ריבוי לו ואין לב(, כג, ׳בשקריהם׳)יר׳ באטל! - ׳#קר׳ .54

705.)39
 וכך בערבית. יחיד לו ואין כתאן, - יא( כב, ׳ופשתים׳)דב׳ לא(... ט, ׳׳והפשתה׳)שמ .55
(.488 עמ׳ ב, )ג׳אמע, שעיד - טז( כז, ׳שערים׳)וי׳ ׳שערה׳, גם

ר לשינויים שהכוונה ודאי וכמעט דוגמאות, מציג אינו .35 ב  כי מזכיר, הוא ואין וכר, ר׳3׳ך - ׳׳ן
לנסמך. הנפרד בין הבדל אין רבים בשמות

ביתכך, ׳ביתכם׳, כלומר, .36 תן׳ ׳ביתם׳, ׳ בי  בניגוד ,ויותר שניים־שתיים מציין הזוגי, את גם כולל ׳
ת: א, לערבי מ תכ א בי מ ה ת י הזוגי. לכינוי מיוחדות צורות ־ נ

ת לומר אין כלומר .37 א א ד חדא. מן ת
בוי: צורת יש (Wehr )איילון״שנער, מודרניים במילונים .38 אד, רי ע ב  הקלאסיים במילונים אך א

ד כי ונראה, ריבוי, צורת לבעד אין (Hava של במילונו )ואפילו א ע ב  הערבית של חידוש היא א
החדשה.

טל יש הקלאסיים( )כולל במילונים .39 א ב בוי: צורת ל ל. רי טי א ב א
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ברון: בן
(.91 עם׳ בזוגי)מואזנה, רק היא ובעברית לוחא, מקבילה ׳רחים׳ .56
 הצורות מסתיימות שבעברית בכך אלא ובריבוי בזוגי הלשונות שתי בין הבדל אין .57

=אעראג יש שבערבית וכן בגו״ן, - בערבית ואילו במ׳׳ם,  ובעברית יחסות(, של סיומות )
40(.6 עמ׳ אין)מואזנה,

תחכיר

:גאון סעדיה רב
=וגדתגי אומרים בערבית .58 =מתני5ע עצמי(, את מצאתי = מצאתיני )  = לימדתיני )

=׳אני׳ עם ׳אני׳ מזווגים הם עצמי(. את לימדתי  על מסכימים אינם העברים ואילו אותי(, )
ח׳ ׳ואני אלא לזה ששווה מה במקרא ואין כך, ת?י׳)י שי  הגיוני בלתי דיבור וזהו ג(, כט, $

41 (.190 עמ׳ )תצריף,
אברהם: בן דוד
 נכון לא אבל ח(, טז, באת׳)שם מזה ׳אי וכמוה אין, - ט( ד, אחיך׳)בר׳ הבל ׳אי .59

=כדי אין מן ולומר: ׳אי׳ לפני המ׳׳ם בהקדמת אלא לערבית לתרגם  וכך( כך מנין )
(.73 עמ׳ א, )ג׳אמע,

 הרבה, - ׳יחד׳ כי המפרשיםסבר, אחד גמיעא. אומר ואתה גמיע, - ו׳יךזךו׳ ׳!חד׳ .60
 ואילו 42גמיע, - יותר גמיעא, - שניים הבדל: יש בערבית בלבד. שניים - ו׳!חןו׳

 יא, :חד׳)שמ׳׳א שנים בם נשארו ׳ולא כמו לרבים, וגם לשניים גם משמשת ׳!חד׳ בעברית
 ו׳ ן !ח שנים ׳הילכו ולשניים: להרבה ׳!וודו׳ יש וכן ח(. מא, יתלחשו׳)תה׳ עלי ׳!סד יא(!
שמ העם ׳כל ג(! ג, )עמ׳ (.48-47 ׳עמ ב, ח()ג׳אמע, יט, ׳!חדו׳)

אסור וזה עליה, לחזור ואפשר הלשון, לצחות כתוספת, ׳נא׳ משמשת בעברית .61

שלם( סיומות שתי יש בערבית כלומר, .40 בוי)ה חוו ולזוגי: זכר לרי א א! פלאחין: - פל ח א  - פל
, ן חי א ל ת ואילו פ ׳יומים׳. :׳ץמיס רק יש בעברי

=הגיוני׳ בלתי ב׳דיבור .41 ה ) מ אל( כל ח ה סעדיה רב על דונש השגת לפי מ א ר ( און  להלן(, ג
 על משיג דונש העברית. את מחייב זה אין ולכן )פרעה(, ורשע כופר זאת שאמר לכך הכוונה

 אינה המלה יחידאיות על סעדיה רב טענת )א( :תמציתה וזו ארוכה, השגה אלה סעדיה רב דברי
 שהדברים הטענה, )ב( כך. עושה סעדיה רב ואף יחידאית, ממלה להקיש מותר הרי כי טענה,
 שלא ומה הקב׳׳ה, דברי כלו המקרא שדברי ׳לפי טענה, אינה היא אף ורשע, כופר מפי נאמרו

ש וחפץ רצהו כבר בם, מדבריו היה עמ׳ )למע, ג׳נאח אבן (.29-27 עמ׳ סעדיה, על בו...׳)דונ
רקמה,196 תיני/ השימוש את מתיר ריז( עמ׳ / הכי פצעתיני׳ ב׳ אני הכתוב לפי ׳ תני׳ ׳ו שי  בלי ?
 יתכן ׳ואם בהיסוס: דבריו ניסח רד׳׳ק זה. בעניין כלשהי מחלוקת הזכרת או הסתייגות כל

אני אבל שמרתיני׳. פקדתיני יאמר בעצמו וה?עול הפועל תני׳ ׳ו שי  כי הזה, העניין מן אינו ?
טוי: פירוש תי ואני הבי שי ת ע א (  יחס מלת במקום מושא כינוי יבוא לעתים שכן היאור(, לי

ה/ תקצר שלא במקום המנהג הפך ולדבר לקצר הקודש לשון דרך כן ׳כי בנטייה, הבנ  והוא ה
ה׳ כגון דוגמאות, מציג )י י׳ תנ ת נ ר׳ לי: נתת = ועוד( יט טו, ׳ )י תני׳ ק חז ממני, חזקת = ז( ב, ׳
ח כז דף מכלול, )ראה דוגמאות ועוד כ ב- ע״א(. ע׳׳
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 יג( יב, ׳לה׳)במ נא רפא נא ׳אל י(: לג, חן׳)בר׳ מצאתי נא אם ןא ׳אל למשל, בערבית.
 43(.246 עט׳ ב, )ג׳אמע,

הארון: אלפרג׳ אבו
בין .62  כי וא׳׳ו, של במשמעות היא בעברית הלמ׳׳ד ודם. דם בין ח(... יז, לדם׳)דב׳ דם ׳
44(.59 ׳עמ ב, כדי)משתמל,1 בדי בין אלא לכדי כדי בין בערבית אומרים אין
בלעם: בן
 כךת5הן׳ ולכן 45למקור, הפועל קודם בערבית ואילו לפועל, המקור קודם בעברית .63

׳עמ יהושע, )נכת, בערבית הנהוג לפי אלא בעברית לנהוג בניגוד היא ז,ז( העביר׳)יה׳
13.)
ברון: בן
 הקיימות זוגי צורות לה ואין ולרבים, ליחיד ולנקבה, לזכר היא בעברית ׳אשר׳ .64

46(.3 עמ׳ וריבוי)מואזנה, זוגי צורות להן ויש תי,5א די,5א בערבית: בערבית.
 קיימת התופעה בערבית ישירים. מושאים לשלושה לצאת יכול פועל אין בעברית .65

א זידא אעלמח למשל: הודיע(, )= אנבא אעלם, כמו בפעלים  )= אלנאס כיו עמו
47(.19-18 עמ׳ באנשים()מואזנה, הטוב ]ש[עמר ]ל[זיד הודעתי

 שאין אלא בערבית, גם יש וכאלה הכלל, מן הוצאה המציינות מלים יש בעברית .66
(.6 ׳עמ )מואזנה, בלבד במשמעות אלא ביניהן הקבלה

תבון: בן
 כמלת אחר, קשר עם העברי ובלשון אחד קשר עם הערבי בלשון הם רבות שמלות ׳... .67

 בערבי נקשר ״קבל״ וכן 48באל׳׳ף, או בלמ״ד ובעברי בבי׳׳ת בערבי שנתקשרה ׳׳דמה׳׳
במקומות בערבי שיקשר ״עשה׳׳ וכן 49ממנו", ״אקבל ובעברי לו" ׳׳אקבל כלומר בלמ״ד

א בין כאן מבחין שהוא ההבחנה את ערביים ולמילונים לדקדוקים מצאתי לא .42 ע מי ע. ג מי לנ
אן משמעה ׳נא׳ כל כי שם, קובע אברהם בן דוד .43 ל =א שיו()למעט )  שמ׳ - א׳ נ ממנו תאכלו ׳אל עכ

אן. על חוזרים אין בערבית כלומר, ט(, יב, אל
 כשאין בעיקר כאלה במקרים בלמ׳׳ד משתמשים בעברית כי ומבאר, שם ממשיך אלפרג׳ אבו .44

בין׳, על חוזרים בין למשל, ׳ ב תורה ׳ ה׳)דה׳׳ בין י(, יט, למצו מינו ׳ )יונה י שמאלו׳ בין יא(, ד, ל  ׳
לו(. יט, )שמ׳׳ב לרע׳ טוב

ב :פנימי מושא של במבנים .45 ח ה כ נ א ת =כ קך ?וןב(, ?תוב ) א אנ ד א ק =אנ א הצל ) צי וכו׳. ק
ל, אבן גם כותבים בערבית הזיקה כינויי של השונות לצורות מקבילה ש׳אשר׳ כך על .46  ג׳נאח)אצו

א(.69 ׳עמ )צ׳רורי, דנאן ובן (208 עמ׳ א, )משתמל, אלפרג׳ אבו (,71 עמ׳
 על .279 הע׳ ,174 עמ׳ ושם ,50-49 עמ׳ וכטר, ראה ג׳קטילה, בן משה נגד הם ברון בן דברי .47

ת, ישירים מושאים שלושה .51 ׳עמ ב, רייט, ראה בערבי
 בערבית כלומר ולמ׳׳ד/ ׳באל׳׳ף או ׳באל׳ וצ׳׳ל: דפוס, שגיאת או סופר טעות כנראה ׳באל׳׳ף/ .48

 ׳דמה או דמיתיך׳( ׳לססתי... ט: א, שה״ש ל׳)ראה ׳דמה בעברית ואילו ל(, דימה )= נ שבה
אל׳(. תדמיין מי ׳ואל :יח מ, יש׳ אל׳)ראה

קיבל׳ של השגורה במשמעות פועל הערביים במילונים מצאתי לא .49 ט לקי, קבל, בשרשים - ׳ ל ס
ע הכוונה אולי ל. של הצרכה עם - א ט א  ימי־הביניים של בעברית בקול. שמע ל, נשמע = ל ל

קיבל מצוי ע כתרגום ל׳ ׳ א ס א אחת: פעם רק מ׳ ׳קיבל יש במקרא .237 ׳עמ גוטשטיין, ראה ל, ל
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50ע״ב(. א מורה, תבון, הדבר״׳)בן ״עושה ובעברי לדבר״ ״עושה בלמ״ד
 שיהיו ואע״פ 51מנהגם, והנוהג השמות, לפני הפעולה כשיקדימו הערבי, ׳בלשון .68

א מורה, תבון, המקומות׳)בן ברוב יחיד לשון על הפעולה ישימו רבים לשון על השמות
52 ״ב(ע

 בלשון ולא הזכרים, והרבים האחת הנקבה על ספורם בין הערבי בלשון הפרש ׳שאין .69
53ע״ב(. א מורה, תבון, לזכרים׳)בן נקבות בין הרבים
תאן: בן סעדיה

 עוד כל מה, בפעל מתעסק האדם שיהיה בעת כי ההוה, ובין בינו וההפרש פועל. ׳שם .70
 ״ההולך ג(, יח, האבנים״)יר׳ על מלאכה עושה ״והנהו כמו הוה. יקןרא בו, מתעסק שהוא
=הפועל לאדם קנין הפעל וכשיהיה סה(. כד, )בר׳ לקראתנו״ בשדה  יקןרא שלו( תכונה )
 כח(. יא, )מל״א הוא״ מלאכה עושה כי ״וירא... כמו הרוב, על בכח פועל והוא פועל,

 ואינו שם והוא פועל, יקןראו הכל כי והפועל, ההוה בין הפרש אין ודקדוקה הערב ובלשון
 ״משה כמו הוה, ענינו כשיהיה איתן, מסימן אות שתחלתו העתיד הוא אצלם וההוה פעל.

 הוה׳)צ׳רורי, במקום עתיד נקראהו ואנחנו יט(, יט, )שמ׳ בקול״ !עננו והאלהים ידבר
54א(.5ב-4 עמ׳

ל הטוב את ׳גם ב ק ת נ א  נהיר לא :לסיכום .,ל ׳נשמע של במשמעות לא אך י(, ב, האלהים׳)איוב מ
תבון. בן מתכוון ערבי פועל לאיזה

ל מצוי .50 מ ל ־ מסוים לפועל הכוונה אין כי לי, נראה אך למען, עשה = ל ע מ  ולא בערבית פעל או ע
ת לעובדה אלא ־ העברי ל׳עשה׳  הפותח שם הבינוני אחרי לבוא יכול מסוימים בתנאים שבערבי

שה׳( הדוגמאות שתי הבאת (.69-68 עמ׳ ב, רייט, )ראה ישיר מושא במקום בל עו )׳  בבינוני
זה. פירושי לחיזוק תורמת

הג .51 הנו לנושאו(. הפועל את )להקדים מנהגם הוא וזה = מנהגם׳ ׳ו
 = המקומות׳ ׳ברוב בעברית. לנהוג בניגוד ביחיד, ־ בריבוי נושא לפני בערבית בא הפועל כלומר .52

ח. אכלוגי המכונה התופעה על ,294 עמ׳ ב, רייט, ראה תמיד, לא  שמואל דברי בהמשך אלבראגי
בזה. ומאריך בריבוי, שם לפני ביחיד פועל של מקרים יש במקרא גם כי מציין, הוא תבון בן

 ליחיד נחשב יחיד, בךאדם מציין איננו שיחידו בריבוי, שם כל הערבי: ההתאם לכלל הכוונה .53
נקבה.

 הבינוני צורת בעברית :הלשון אנשי בפי במינוח אלא הלשונות שתי בין בשוני אינה כאן ההבחנה .54
 שם או עצם כשם משמשת היא וכאשר בהווה, פעולה)נמשכת( מציינת היא כאשר ׳הווה׳, נקראת

 בכל נקראת הבינוני צורת בערבית ואילו ׳פועל׳. נקראת היא הפעולה(, את בחובו תואר)הצופן
=׳פועל׳ מקרה ה׳ קוראים והם שם. בציינה והן בהווה פעולה בציינה הן כלומר פאעל(, ) הוו =׳ ( 

אל, ח אן לל מ לז ר א צ א ח  ואילו הווה, משמען כאשר העתיד, לצורות [(21 עמ׳ א, רייט, ]ראה אל
 אבן כותב - בלבד העברית על ־ לזה קרובים דברים הוה׳. במקום ׳עתיד להן קוראים העברים

רקמה,145 עמ׳ למע, ג׳נאח, קסט עמ׳ /  ל׳שם הכוונה הפעל׳ ׳שם :5 שו׳ קסט, עמ׳ )שם, קסח-
ם הערבי: במקור הפועל׳, ס אלפאעל(. א
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סמנטיקה

 זהת אינה אטימולוגית המקבילה הערבית המלה כי המחברים, מציינים רבים במקרים
 :שונות מבחינות העברית למלה משמעות

:קוריש בן
ה׳ .71 ^ ח ל  ויש חרוזים. ב(... ז, )ש״ה ׳ח^אים׳ יב(! כה, )מש׳ ׳נותלי׳ טו(; ב, )הו׳ '

=תלי - ץזל;תה׳ את שפירשו  שם הוא שתלי זה לולא אפשרי, היה זה עדיים(. תכשיטים, )
 ׳עמ לעצמו)רסאלה, סוג על מעידים ב( ז, ח^אים׳)ש׳׳ה ׳כמו ודבריו רבים, לסוגים כולל
190.)55
ג׳נאח: אבן
 תאמר ואל מזון. ופירושו ולשעורה, לחיטה כולל שם כג(... מה, ומזון׳)בר׳ ולחם ׳»יר .72

56(.112 ׳עמ בלבד)אצול, חיטה המציין שם הוא בר כי בר,
 לזכרים, רק היא שועול אלא זעול, - א( לט, ׳!?לי׳)איוב יח(; קד, ׳ליעלים׳)תה׳ .73

(.289 עמ׳ ארוי)אצול, אומרים ולנקבות
 - כח( א, לה׳׳)שם קזאול ׳הוא לה׳! נתן אשר :הפירוש כ(, ב, לה״)שמ׳׳א שאל ׳אשר .74

שאלתיהו לה׳! נתון  אלה מליל לתרגם מישהו ירצה ואם לו... נתתיו - )שם( לה״ ׳ה
=בסאל לערבית  נענה 57שאלה, מעניין אלא מתנה מעניין אינה סאל כי ולומר, שאל(, )

 ההיגיון אי בגלל 58אסאלתה לתרגם אפשר אי ו׳ ה השאלתי ׳אנכי חנה דברי לו:
 התנדבה היא אלא ביקש, לא ה׳ כי ההרחבה, דרך על לבאר אפשר אי וגם שבתרגום,

(.694 עמ׳ )אצול, לתת...
 הערבים בדברי משזור שחבל אלא מפותל, כלומר משזוד, - א( כו, קזזר׳)שמ׳9 ׳שש .75

 בעברית)אצול כמו בכלל, שזירה שזר אצלם מציינת לעתים אך שמאלה. השזור זה רק הוא
713.)
 הוא הערבים אצל ודמע לשמן. כינוי - כח( כב, ודק!?ף׳)שמ׳ ׳מלאתך דמע. - ׳דמעה׳ .76
=אלבום דמעה ליין קוראים הם ולכן וזולתם, מים - נוזל לכל שם  הכרם()אצול, דמעת )
(.162 ׳עמ
 הכאבים מן קרבנו הצאן מן ׳ואם שנאמר כפי יחד, גם ועזים כבשים כולל ׳צאן׳.. השם .77
 צאן ׳ולו שנאמר כפי העזים, בלי כבשים רק מציין הוא ולעתים י(. א, העזים׳)וי׳ מן או

=צאן - ׳צאן׳ את כאן לתרגם וצריך ב(, כה, עזים׳)שמ׳׳א ואלף אלפים שלשת  כבשים(, )
=אלמם מן לתרגם צריך קרבנו...׳ הצאן ׳מן את ואילו  כבשים כוללת 0מ כי הצאן(, מן )

הזכרים בלי הנקבות את ן׳ צא ל׳ העברים מייחדים ולעתים המשך:( יש מ׳׳ב )בכ׳׳י ועזים.

.1 הע׳ ,22 מם׳ ערך ,190 עמ׳ רסאלה, ראה כך, תרגמו או שהשוו אחרים מחברים על .55
 ערך ,240 ׳עמ רסאלה, ראה קוריש, ובן לברט בן דונש השוו זו ולמלה גאון, סעדיה רב תרגם כך .56

מהם. אחד נגד זו הערה ג׳נאח אבן מכוון הנראה, ככל לו. וההערות 64 מס׳
שאל׳ את כי יטען מישהו אם כלומר: .57 אל, בשורש לתרגם יש אלה בפסוקים ׳ שאל׳ כמו ס  ׳

ל השגורה, במשמעות א ס שאלה... לשאול רק אלא מתנה לתת של משמעות בה אין ו
ך. נויבאואר: במהד׳ מ״ב. בכ׳׳י כך .58 ח ל א ס ל א א ס )צורך(. סיפק )משאלה(, מילא = א
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 העתדים ׳והנה לט(; ל, המקלות׳)בר׳ אל הצאן ׳ויחמו שנאמר כפי המקומות, מן בכמה
שם על העלים  59(.602 ׳עמ יב()אצול, לא, הצאן׳)

ברון: בן
 רצה לא - ואבי רצה, - ׳?לה׳ משמעות כי בניגוד, היא זה בפועל ההקבלה - ׳אלה׳ .78

60(.26 עמ׳ )מואזנה,
 ש׳בסר׳ אלא שיירטב... לפני התמר והוא לבסר, מקביל כט( לא, ןזבסר׳)יר׳ ׳האוכל .79

(.165 עמ׳ גמל)מואזנה, שלא פרי כל מציץ בעברית
 שכן בצורה, מזו זו שונות שתיהן אם גם חרב(, )= לחובה מקבילה ש׳חךב׳ אפשר .80

=חרב שאינו מה גם ב׳חרב׳ ציינו העברים  הגלבים׳ תער חדה ןזךב לך ׳קח כמו סיף(, )
ת א(; ה, )יח׳  כב()מואזנה, כ, ׳עליה׳)שמ הנפת חך?ף ׳כי 6,ה,ב(! צורים׳)יה׳, ׳חרבו
62(.53 ׳עמ
 ׳עמ עוף)מואזנה, אם בלבד לארבה אומרים והערבים לעופות, כללי שם הוא ׳עוף׳ .81
78.)
 שבערבית אלא 63אדמה, חלקת כלומר חתיכה, והיא למיה, מקבילה ש׳פאה׳ אפשר .82

(.84 עמ׳ )מואזנה, אנשים קבוצת אלא מציינת אינה
 בעברית ש׳פןר׳ אלא בשר(, חתיכת )= לפדוה מגבילה אולי ח( א, )וי׳ ץזפלר׳ .83

(.84 עמ׳ )מואזנה, מסוים איבר של שם מציינת
תבון: בן
 כמלת ההם, בענינים בעברי ימצאו שלא במלות ענינים בקצת בערבי ישמשו ׳וכן .84

 $ם ש׳׳יש יאמרו אחד, דבר בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים כשירצו שבערבי, ׳׳שם"
 מורה, תבון, עברי׳)בן בלשון נמצא זה ואין המציאות, אל ״שם״ במלת רומזים אחד״. דבר

64ע״ב(. א

צאן׳ לסיכום: .59 ם מקבילה היא ואז יחד, גם ועזים כבשים לעתים מציינת ׳ מ  כבשים צאן: )= ל
הכבשים. נקבות רק - ולעתים כבשים, רק מציינת היא לעתים אך ועזים(,

 המוחלט בניגוד הוא הלשונות בין השיתוף שבו סוג, המלים להשוואות בהקדמה מציג ברון בן .60
אלה׳ היא הדוגמה (24 עמ׳ שם)מואזנה, וגם במשמעות(, היפוך )בלומר  כי מציין, והוא אגי, - ׳

- בן אצל וגם בימי־הביניים, אחר מחבר שום אצל זה מסוג השוואה מצאתי לא מועט. זה סוג ן ו ר  ב
זה. בסוג היחידה ההשוואה זוהי - מחיבורו ששרד במה

הבאה. ההערה ראה סכין, כלומר .61
חרב׳ של השונות המשמעויות בציון אבנים. בו שמסתתים ברזל כלי כלומר .62 ת ׳  בן הולך בעברי

.168 עמ׳ /שרשים,246 ׳עמ אצול, ראה ג׳נאח, אבן בעקבות ברון
העברית. המלה למשמעות מכוון .63

64. n n, ,ת מ שנו, יש, )ב( שם. )א( :משמעויות בשתי בערבית משמשות הנאך תמה״ ח  קיים. י
ת ׳קזם׳ לשימוש דוגמה מקום באותו מביא תבון בן שמואל שנר במשמעות בעברי  על־ידי ׳י

 היסודות ׳׳יסוד המדע: מספר ראשון פרק בראש ׳כתב הערבי׳: לשון אחד נמשך ׳כי הרמב״ם,
ת יודעים שאינם הקוראים ראשון׳׳׳. מצוי ?ים שיש לידע החכמות ועמוד תבון בן ממשיך - ערבי

ם׳, המלה את וקראו הרמב׳׳ם, של הזה המשפט את הבינו לא - # לבורא. ככינוי אותה בהבינם ׳
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 היא העברית את המתרגמת הערבית המלה כאשר ההבחנות, אותן מציינים המחברים
 אחר: משורש

:אברהם בן דוד
אנקת .85  היא בערבית שהיק אם גם אלמחבוס, שהקה - כב( קב, )תה׳ אסיר׳ ׳

 כמו וצורח, נאנח לכל בה משתמשים בעברית )ואילו(65החיות... מן לזולתם ולא לחמורים
ח׳ ׳הנאנחים ם׳)י קי אנ הנ (.123 ׳עמ א, טו()ג׳אמע, כו, חלל׳)שם ׳באנק ד(; ט, ו

 האליה 1ץולב - חיים בבעלי מסוים דבר שונים: דברים בעברית מציינת ׳חלב׳ המלה .86
 )= האליה והוא כב(, כט, ׳הקרב׳)שמ את המכסה החלב ׳ואת טו(... ג, תמימה׳)וי׳

 אלכלא( )= הכליות הכרס? בכפל אשר הגוף שומן הגוף; על המכסה השומן אליה(!
=הכבד יותרת המותניים! על אשר השומן עליהן! אשר והשומן  הדברים כל - אלכבד( )

=שחם בערבית נקראים שלא מהם יש אם גם ׳חלב/ נקראים האלה הנזכרים  כמו שומן(, )
 א, ׳קלב׳)ג׳אמע, להם קורא העברי שכן אותנו, מחייב זה ואין הכבד, וצד הכליות האליה,

(.551-550 ׳עמ
 ד(, לב, )בר׳ יעקב׳ ׳נלקזלח כגון שליחה(, )= לארסאל מקבילה ׳שליחה לשון .87

 ואין ...66כד( מה, אחיו׳)שם את ׳נלשלח שיגור(: שילוח, )= לאטלאק מקבילה ולעתים
(.673-672 עמ׳ ב, )ג׳אמע, בערבית רב מרחק לאטלאק אוסאל בין
 המתאימה במלה מהן אחת כל לתרגם ויש שונות, למלים מקבילות ו׳שפעת׳ ע׳5#׳ .88

=אפואג לתרגם יש אנשים, על מהן שנאמר מה בערבית:  את ׳וירא כמו חבורות(, )
=אמואג לתרגם יש המים, על שנאמר ומה יז(! ט, יהוא׳)מל׳׳ב שפעת  ׳כי כמו גלים(, )

שפעת יט(, לג, ימים׳)דב׳ ע9קז  - הסוסים מן שהוא ומה יא(! כב, תכסך׳)איוב מים ׳ו
=מואכב  יתורגם הגמלים על שנאמר ומה י(! כו, סוסיו׳)יח׳ ׳מש^עת :רוכבים( קבוצות )
או ט =ק שפעת גמלים(: שיירת טור, ) (.699 ׳עמ ב, ו()ג׳אמע, ם, גמלים׳)יש׳ ׳

ג׳נאח: אבן
 שתבו אלא והכסף, הזהב כלומר זהב(, עפרות )= תגד היא כד( כב, ׳בצר׳)איוב .89

 שאר את בה מציינים הם ולעתים עיבודם. לפני וכסף זהב ורק אך מציינת בערבית
(.105 עמ׳ )אצול, עיבודם לפני המחצבים

ם׳ הרמב״ם של השימוש את מצדיק אנטולי, יעקב תבון, בן שמואל של חותנו ^  במשמעות ב׳
שנו/ ם׳: ׳י קיי א כי והתבונן ׳וראה ׳  בשם ובסופו דברו בראש מופלא דבר על רמז יחזקאל הנבי
 היסודות יסוד ספרו בראש באמרו קזם לשון משה רבינו הרב לקח ומשם העיר, ובשם הנהר
שון׳)ספר מצוי שם שיש לידע החכמות ועמוד  מרי אבא ב׳׳ר יעקב לרבינו התלמידים מלמד רא

ח׳ r קזם עליו ׳ותהי לכתובים רומז אנטולי קיג(. עמ׳ ,1866 ליק אנטולי, ב׳׳ר שמעון ב׳׳ר )י ה׳׳
שם ה׳ מיום העיר ׳ושם ג( א, כלשהו, במקום תהיה ה׳ שיד אפשר שאי מאחר לה(. מח, ש$ה׳)

׳ ׳?זם׳ הרי ה ^ ׳ שנו׳, במשמעות אלא מקום לציון אינן ו ם׳. ׳י קיי ׳
ק מציינת המילונים לפי כאן, הנאמר למרות .65 ה בני־אדם. של היאנחות גם ש
ר לא אברהם בן דוד כי ויצוין, לפיעל, קל בניין בין הוא כמובן, בעברית, ההבדל .66  החלוקה את הכי

חיוג׳. כתבי בעקבות שנודעה כפי לבניינים,
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דימויים

=ואחתו - יד( ד, אף׳)שט׳ ׳ויחר .90  ואשתד אלא בערבית לומר אין אבל והתחמם(, )
 גצבך יתדצן - א( עד, א?ף׳)תה׳ ׳.יעשן את לתרגם שאין כפן כעס(, והתחזק )= גצב
(.260 עט׳ יתחזק()רסאלה, )= ישתד אלא כעסך( יעשן )=
=שגר - טז( כח, ׳)שמ רחבר חרת ארכו /זרת .91  האצבע הזרת שבין המרחק זרת, )

ש׳ בז:ךת ׳ושמים בהשאלה וכמוה פסוקות(. כשהאצבעות לבוהן, הקטנה  יב(, מ, תכן׳)י
 ולא זךתו׳ ׳שלח ולא בזרתו׳ ׳ולקח לומר ואין האיבר. את ולא הרווח את 67המציין שם והוא

 לומר ואין בהיקש, רק הקיימת ׳אפוה׳ וכמוה בזרתו(. לקח )= בשגרה אבד בערבית
תו/ ׳לקח מ  א, )ג׳אמע, אמתו(... את שלח )= דראעה מד לומר מותר בערבית ואילו בא
68(.509-508 עט׳
 ׳נבלה׳ משמעות ח(... יד, האריה׳)שו׳ ׳מפלת עניין באותו שנאמר כמו ׳נבלה/.. .92
 היא - נבילה - לגופה הערבים גזירת ואילו הקטולה, הנופלת, הגופה - אחת לת׳9ו׳מ

 כך קראו ולכן מורם, גבוה, - נביל כי ההתרוממות, ממשמעות אותה גזרו הם אחרת:
69(.402 עמ׳ )אצול, ההתנפחות בגלל התרוממותה בשל לנבלה

שכיחות

 וכך( כך את )= וכדא כדא איא בערבית ואילו ב׳את/ הרבה משתמשים בעברית .93
70(.246 ׳עמ ב, )ג׳אמע, מועט שימושה

 רחוקות ולעתים המשך:( יש מ׳׳ב אלנסא)בכ׳׳י ערק היא לג( לב, הנשה׳)בר׳ ׳?יד .94
אלנסי אומרים( הם אבל)כרגיל העברים, שאומרים כ&ו 71אלנסי, עדק הערבים אומרים

במקרא. .67
אןןתה׳ את ותשלח ׳ :ה ב, לשט׳ גאון סעדיה רב של תרגומו בעקבות כנראה, בא, הזה ההסבר כל .68

ח - ד מ א פ ה ד ש ידה(. את ותשלח )= י  את ה׳1ףא? ׳זרת׳ קיבלו חז״ל בלשון רק כי לציין, י
ף: איברים של המשמעות ע האמצעית. האצבע ביותר! הקטנה האצבע בגו א  שבין המרחק = דו

היד. לסוף עד המרפק מן - היד חצי וגם: האמצעית(, האצבע )= האמה לקצה המרפק
מ בן .69 ע  את גזרו שהערבים ג׳נאח, אבן של הסברו את מקום בשום מצא לא כי מציין, (170 ׳ברון)

 במילונים מצאתי לא ואכן, הדעת. על מקבלת בלתי מטאפורה זוהי וכי התרוממות, מעניין נבילה
ג׳נאח. אבן של ההסבר את הערביים

.104-103 עמ׳ א, רייט, ראה .70
ת שתיהן מופיעות י״א בצורת מקצורה ואל׳׳ף אל׳׳ף בצורת מקצורה אל׳׳ף .71  הן היהודית בערבי

ביר׳ד. והן באל׳׳ף
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שונה ת׳ מן ׳ הערבי

.72(463 ׳עמ בלבד)אצול,
 בערבי הנה מעט. נהוגה היא ובעברי הרוב, על ערבי בלשון שהיא מלה יש ׳גם .95

 סוף דעתנו״, ״על או דעתי׳׳ ״על אומרים דעתנו׳׳... ״לפי או דעתי׳׳ ״לפי לומר כשרוצים
 והנה הרוב, על ״בפי״ או ״לפי״ מלת בעברי שמשימים במקום ׳׳על׳׳ מלת משימים דבר:
 א מורה, תבון, דעת!־״...׳)בן ״לפי רוצה: ז(, י, )איוב ארשע״ לא כי דעתף ״על נמצא
ע׳׳ב(.

הביבליוגדפיים הסיצורים רשימת

 שמואל בן משה לר׳ ערבי ביאור עם איוב ספר על ערבי ׳תרגום באכער, ז/,ב = איוב ג׳קטילה, אבן
ה.../ בן הנקרא הכהן ל טי ק  עמ׳ א, חלק תרס״ט, פטרבורג הרכבי, אליהו... לאברהם זכרון ג׳

272-221.
ב השמות, מגזרת שהם הפעלים ׳ספר = אפעאל א ת ל כ א ע פ א ל ה א ק ת ש מ ל א׳ מן א מ ס א ל  ]ש׳ א

[.188-143 עמ׳ ,1975 ירושלים בלעם, בן יהודה רב של ספרים שלשה אברמסון,
A. Neubauer, The Book o = אצול f Hebrew Roots by Abu’l-Waltd Marwdn Ibn Jandh, Called 

1875 Rabbi Jdndh, Oxford
 W. Bacher, Die hebraisch-arabische Sprachvergleichung des Abulwaltd = השוואה באכר,

1884 Merwdn Ibn Gandh (Rabbi Jona), Wien
 שמואל ר׳ בהעתקת הספרדי, מיימון בן משה רבינו האלהי להרב נבוכים מורה ספר = מורה תבון, בן

תש״ך(. ירושלים )ד״צ: 1872 ווארשא ראשון, חלק תבון, אבן
S. L. Skoss, The Hebrew-Arabic Dictionery o = ג׳אמע f the Bible Known as Kitab JdmV 

1945 ,1936 Al-Alfaz (Agron) o f David ben Abraham Al-Fdst I-II Philadelphia
 הערבית של השפעתה שבתחום העברית הלשון של ומלונה תחבירה גוטשטיין, ,מ = גוטשטיין

תשי״א. ירושלים )דיסרטאציה(,
 גאון, סעדיה רבי על לברט בן הלוי דונש תשובות ספר (,schroter) שריטיר ר׳ = סעדיה על דונש

.1866 ברסלאו
 P. Wechter, Ibn Baruris Arabic Works on Hebrew Grammar and Lexicography, = וכטר

1964 Philadelphia
 יהודה החכם העברית ללשון והעתיקו הדיין... בחיי רבינו מאת הלבבות חובות ספר = הלבבות חובות

ש״ח(. ויניציאה מהד׳ )לפי תשל״ב ירושלים תבון, ף
ג/ ו  יהודה ר׳ ערבי... בלשון חברם אשר דקדוק... ספרי שלשה (,Nutt) נוט י״ב - ספרים שלושה חי

קטילה..., בן המכונה הכהן משה ,ר הקדש ללשון ותרגמם ...,חיוג הנקרא  וברלין לונדון ג׳
תר׳׳ל.

ב מתרגם תבון, בן יהודה לפני .72 א ת ל, כ אצו  ׳ואין :מתרגם הוא שכן מ׳׳ב, כ״י של הגרסה הייתה אל
בד הנשה רק העברים, אמרו כאשר הנשה גיד הערבים אומרים ל (.325 עמ׳ )שרשים, ב
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ר וידיעת הלשונות ׳השוואת טנא, ד׳ = טנא באזו שון) למניין והי״א הי׳ במאות הערבי הדיבור הל  
.287-237 , ם..., לזאב מוגשים לשון מחקרי המקובל(/ עמ תשמ״ג, ירושלים בךחיי  

מרגוליות קטלוג ) Or .4857 ב של יד כתב = מ״ב כ״י א ת ל כ צו א ל הבריטי המוזיאון ג׳נאח, לאבן א
מם׳ 953).

M. Jastrow, The Weak and Geminative Verbs in Hebrew by Abu Zakariyyd Yahyd Ibn = לין 
Ddwud of Fez Known as Hayydg, Leiden 1897, pp. 1-219 

J. Derenbourg, Le Livre des Parterres Fleuris, Grammaire Hibraique en Arabe = למע 
d‘Aboul-Walid Merwan Ibn Djanah de Cordoue, Paris 1886

ב מן הפליטה ׳יתר קאקאווצאוו, ,פ .1 = מואזנה א ת ה כ אזג מו ץ אל ה ב ה אללג ה אלעבראני אלערבי ו  
פטרבורג הספרדי/ ברון בן יצחק אברהים אבו חברו אשר 1890.  

ב מן חדשים לקוטים ׳איזה הנ״ל, .2 א ת / כ ה... ג אז מו ל פר0=2+1] .1916 פטרבורג א
תשל״א ירושלים צילום, מהד׳ ברון, בן יצחק לרבי המאזניים ].

ליק קמחי, דוד ,לר מכלול ספר ריטטענבערג, י/ = מכלול 1864.  
J.et h .  Derenbourg, Opuscules et Trditis ב = מסתלחק א ת ק כ ה ל ת ס מ ל ג׳נאח לאבן א  

d(Aboul-Walid Merwan Ibn Djanah de Cordove, Paris 1880, pp. 1-246 
S. Poznanski, ‘Aboul-Faradj Haroun Ben Al-Faradj le grammairien de Jerusalem = א משתמל  

et son MouschtamiP, REJ, 33 (1896), pp. 24-39; 197-218 
S. Poznanski, ‘Nouveaux renseignement sur Abou-L-Faradj Haroun Ben = ב משתמל  

Al-Faradj et ses Ouvrages’, REJ, 56 (1908), pp. 42-69
ח/ אותיות ׳ספר = נוח ג/.. יהודה ר׳ המדקדקים מראש דקדוק ספרי דוקעם, י׳׳ל בתוך: הנו ו חי

.143-1 עמ׳ ,1844 פרנקפורט לעברי, מערבי עזרא בן אברהם ר׳ החכם העתיקם
 תרס״ג. ברלין בלעם, בן יהודה לרבי יהושע ספר על פירוש פאזנאנסקי, ,ש = יהושע נכת,
 J. Derenbourg, Gloses D‘Abou Zakariya Ben Bilam sur Isaie, Paris 1892 = ישעיה נכת,

ה אלצרורי העברי, הלשון בדקדוק ההכרחי הכלל דנאן, בן סעדיה = צ׳רורי ה, אללג  אלעבראגי
(.1492 ,מם נויבאואר )קטלוג Or. 612 אוקספורד כתב״יד

W. Wright, A Grammar o 1955 = רייט f the Arabic Language3, I-II, Cambridge 
תשמ״ד. תל״אביב קוריש, בן יהודה של ה׳רסאלה׳ בקר, ד׳ = רסאלה
אב ספר וילנסקי, מ׳ = רקמה ת ה)כ מ ק ר מע( ה  יהודה ר׳ של העברי בתרגומו ג׳נאח אבן יונה לר׳ אלל

 הביאן המהדיר, של מעיזבונו חדשות הערות ובה שנייה מהדורה תרפ״ט? ברלין תבון, אבן
תשכ״ד. ירושלים חיים, בן זאב עם בעצה טנא דוד לדפוס

 יונה ר׳ ערב בלשון חברו הדקדוק, ממחברת השני החלק הוא השרשים ספר באכער, ב״ז = שרשים
תרנ״ו. ברלין תבון, בן יהודה ר׳ הקדש לשון אל והעתיקן ג׳נאח בן

 S. L Skoss, ‘A Study of Inflection in Hebrew from Saadia Gaon‘s Grammatical Work = דיף1ת
171-212 .Kutub Al-Lughah’” , JQR (N.S.), 33 (1942), pp“

ה = תקריב אל ס ב ד רי ק ת ל אל הי ס ת ל א  עמ׳ מסתלחק(, לעיל, )ראה Opuscules ג׳נאח, לאבן ו
342-268.

158


