
 הכתיב במערכת שינויים על
בימי״הביניים הערבית״היהודית של

בלאו יהושע

 - לשונות בשתי לעיון חייו ימי כל התמסר ז״ל עירון דב הלימודים לספסל וחברי ידידי .1
 ביותר להולם וחשבתי לזכרו, זה לקובץ לתרום נתבקשתי זה רקע על ובערבית. בעברית

 דיון וישמש עבריות, באותיות הכתובה בערבית־היהודית הנהוגים הכתיב, סוגי את לסכם
מעייניו. את הקדיש שלהן הלשונות, שתי בין כגשר זה
 יש היהודים. בלשונות כנהוג עבריות, באותיות לרוב הערבית־היהודית נכתבת כידוע, .2

 תרגום את כתב גאון סעדיה שרב מכרעת, לא אך עדות־מה, יש כך חריגים. מקרים כמובן
 אליו, כותב שאול בן אברהם בן נתן הגאון ממקורבי אחד 1ערביות; באותיות שלו המקרא
 נקודות ללא וכמעט אותיות בקשרי ערביות, באותיות ארוך מכתב ,1039 בשנת כנראה

2ערביות. אותיות בקריאת היה בקי הגאון שאף ללמדך דיאקריטיות,
 את אף שכתבו ויש הרבניים, מאשר ערביות באותיות להשתמש הרבו קראיים מחברים .3

 רמלה בעיר קרה זה אחד יד כתב של ותאריכו מקומו לפי 3ערביות. באותיות המקרא ספרי
 שתופעה למסקנה, הגיע בן־שמאי ח׳ אולם יותר, מאוחרים אחרים יד כתבי !1004/5 בשנת
 של שבתקופתו קרקסאני, מדברי הסיק פוזנאנסקי ש״א בעקבות לרמלה. הצטמצמה זו.לא

 4ערביות. לאותיות התורה, כולל המקרא, את העתיקו בבבל, ישיבתו, ובמקום קרקסאני
 ערביות, באותיות בשבת לקרוא שאסור לדעה, מתנגד קרקסאני לכך. הוכחה אין לדעתי
 שאינו ייתכן, כן על ערבית. לדבר גם אסור ערביות, באותיות לקרוא אסור שאם ואומר,
 את מזכיר והוא ערביות, באותיות כתובים עבריים ספרים עיניו לנגד היו שאכן מעיד,

עברית לקרוא אסור תנאי)אם דרך על אך ערביות באותיות עבריות מלים של כתיבתן

J. Blau, The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic2, Jerusalem 1. עיין
1981, pp. 39-41

 כתבי לאור הצלבנים ובתקופת האסלאם בראשית בארץ״ישראל היישוב גויטיין, ש״ד עיין .2
להלן, ונראה ברמלה, קשור שהמכתב העובדה, מעניינת ;66-62 ,עמ תש״ם, ירושלים הגניזה,

 מרכז הייתה רמלה כי נניח, כלום עבריות. על ערביות אותיות העדיפו מרמלה שקראים ,3 סעיף
יחד? גם ולרבניים לקראים ערבית לתרבות

ואילך. 42 עמ׳ (,1 הע׳ )לעיל, שם בלאו, ראה לפרטים .3
 H. Ben Shammai, ‘Hebrew in Arabic Script and Qirqisam’s View’, Studies in ראה: .4

115-126 .Judaica, Karaitica and Islamica Presented to L. Nemoy, Ramat Gan 1982, pp
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שע בלאו יהו

 שיש מודה, בן־שמאי גם טענתו. את לחזק כדי ערבית(, לדבר גם אסור ערביות, באותיות
 באותיות והערבית העברית זולת כלשהי לשון כתיבת לגבי תנאי לשון של אפשרות
 אפשר אף תיאורטית׳. ׳אפשרות (1 שורה ,125 ׳עמ )שם, זו אפשרות ומכנה עבריות
 העברי המקרא להעתקת לפנינו על־תנאי אפשרות שאך לדעה, חיזוק להביא לדעתי

ם פאן שם: קרקסאני מדברי ערביות, לאותיות  כאן אדא אלערגי אלכט קיאו} חו
טו או ללכתאג (1)תפסיוא הו ממא עובי בלגו} או עבואני גלגה  5אלסבת פי פיה נ
 שהוא מה הערבית, או העברית בלשון הוא אם בין ערבי, כתב בשבת לקרוא אסור )=אם
 המקרא של העתקות קרקסאני עיני לנגד היו שלו לי. נראה בו( עיון או למקרא פירוש

 בפירושים רק לא בהן, הקריאה שגם באמרו, דבריו את מחזק היה ערביות, לאותיות
 שבשתיקה, ראיה על אלא מתבססים אלו דבריי שאין אני, )יודע אסורה ובעיונים,

argumentum ex siientio, אפשוי, זה לעומת סבירים(. לי נראים הם לכאורה אך 
 לא אך אפשרי, ערביות, באותיות העברית בלשון נכתבו)גם( אכן והעיונים שהפירושים

 עברי)פירוש, טקסט מציאות של )?( התיאורטית האפשרות העלאת בעצם שהרי הכרח,
 בערבית דיבור איסור גם מצריך היה שזה טענתו, את מחזק הוא ערביות באותיות עיון(

 באותיות נכתבו מקרא ספרי שגם האפשרות, את בדעתו העלה לא שאף נטען, בשבת)ואז
 ערביות, באותיות עברית כתבו הקראות, ערש בבבל, שגם ואיה, שאין יוצא, ערביות(.

ערביות. לאותיות מקרא ספרי העתיקו שלא מסתבו ואף
 שיטת עברי. בכתב בשימוש -נתאפיינה הערבית־היהודית הספרות כאמור, אולם, .4

 6יחד. גם וערביות עבריות השפעות על מתבססת והיא יחסית, אחידה הערבית של תעתיקה
 מקביל ערבית כשלפונימה גם העברית. לפי אפשרי, אך כשהדבר נבחרות, האותיות

 ידי על הערבית הפונימה את מייצגים אלא הערבית, שיטת לפי הולכים אין עברי, אלופון
£ ש* הסיבה, זו העברי. האלופון  ב־כ/ג; אלא ב*ח/ע, מיוצגות אינן הערביות £/

£ הפונימות כמו מבוטאים כ/ג של הרפים האלופונים  כדי שנבחרו אלו הן ועל־כן , £/
 ו־י׳ ו׳ אף המוניים )ובטקסטים כפולה י׳ יותר ועוד ו׳ קרובות לעתים מציינים כן לייצגן.

 הערבית־היהודית כתיב על הערבית השיטה השפעת יותר עוד בולטת 7ב־וו/יי. עיצוריות(
 אין הערבית, כמו כאלופון( )אף המבוטאת עברית, אות אין כאשר 6ימי־הביניים. של

 את מחקים אלא בעברית, במבטאה ביותר הקרובה באות הערבית האות את מציינים
 בצורה בקביעות נכתבת הידיעה א׳׳ל ט. - J־ צ, מתועתקת j> :הערבית השיטה

 spelling - הכתיב שבהשפעת קרה, )וכך שמש אותיות לפני אף אל, מורפו־פונימאטית
pronunciation - הערבי, הכתיב בעקבות אש־שיך(. במקום אלשיך הרב על מדברים אנו 
 הערבית־היהודית גם כן עושה נחה, באות בלבד, ואותה ארוכה, תנועה כל המציין)כמעט(

הטקסטים, הם מעטים לא ב־ו(. קצרה u אף לסמן הנטייה הוא היחידי הרגיל )והחריג

 עמ׳ ואילך, 1939 יורק ניו נמוי, ל׳ הוצאת ואלמראקב, אלאנואר כתאב אלקרקסאני, יעקוב .5
=י׳ 3 שו׳ ,554 לך) אי ׳עמ תש״ם, ירושלים נבחרים, פרקים היהודית, הערבית הספרות בלאו, ו
ב׳הספרות׳(. המצוי הנוסח על במובאה הסתמכתי ואילך; 2 שו׳ ,48

.224 ׳עמ (,1 הע׳ )לעיל, שם בלאו, ראה .6
ואילך. 48 עמ׳ תש״ם, ירושלים ,2הביניים ימי של היהודית הערבית דקדוק בלאו, י׳ עיין .7
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ם ת הערבית של הכתיב במערכת שינויי הודי הי

 אלאלף הכותבים י׳׳א, שבצורת לזו אל״ף בצורת מקצורה אל״ף בין אף המבחינים
 שולטת זו כתיב שיטת באל״ף. -an תנוין והמסמנים הקלאסית הערבית כללי לפי אלפאצלה

הביניים. ימי כל במשך
 כארבעה־עשר על כשעברנו ולי, הופקינס לס׳׳א נתגלתה לגמרי שונה כתיב שיטת .5

 המאה מן המאוחר לכל הם כן פפירוס)ועל על במצרים שנכתבו מכתבים, וקטעי מכתבים
 של הבכורה מעמד בגלל אשר ערביים־יהודיים, לטקסטים מאוד מוקדם תאריך התשיעית,

 כולו הוא אלו בטקסטים הכתיב השני(. לאלף ברובם שייכים קהיר של הגניזה מן טקסטים
 כן על ערבית, לקרוא ידעו לא שכותביהם נניח, כורחנו על 8העברית! השפעת טהרת על

 באופן שבוטאה האות, הייתה היא כי רפה(, או דגושה ה*ד את ביטאו אם ב*ד)בין ציינו
 פונטי, באופן נכתבה הידיעה א׳׳ל בה(. הנחציות מהעדר נתעלם )אם הערבית לאות דומה

 :קלאסית בערבית למשל בכלל)השוואה צוינה לא השמש אותיות לפני רפה שבצירוף עד
 קצרות, תנועות ביותר קרובות לעתים מסמנות וי׳ ו׳ הנחות האותיות ׳לאלוהים׳(. - ללה

 העברי לכתיב בהתאם הכול לחסור, מצעית ארוכה a לסימון אל׳׳ף עשויה ומאידך
 להסביר שיש נראה, הערבי, הכתיב של כלשהי להשפעה עקבות שאין מאחר )והארמי(.

 ולא (,ayda )כלומר -a כמיצגת כן׳( ׳גם - אידא :)כגון בתיאורים המופיעה סופית -א
an,- תנוין סימון שהרי an- הקלאסי. הערבי הכתיב של מובהק קו הוא באל׳׳ף

 מן התפתח התקני שהכתיב לטעון, אין התקניי הכתיב לבין זה המוני כתיב בין היחס מה
 הכלים ברשימות קדומות בכתובות כבר מתועד התקני הכתיב שהרי ההמוני, הכתיב
 זו היו קיימות הכתיב שיטות ששתי נאמר, כורחנו על בעלה. לבית אותם מביאה שהכלה

 או הערבי בכתיב ידיעה בעלי סופרים השתמשו בתקנית התשיעית, המאה עד זו יד על
 הייתה שלא סופרים, כתבו ההמוני בכתיב כאלה! סופרים של מכתיבם שהושפעו כותבים,

 ואילו ההמוני, בכתיב נכתבו מכתבים שרק לטעון, אין הכתובה. בערבית השכלה להם
 אפשר לגביהם אשר מאגיים, טקסטים רק לא שהרי התקני, בכתיב תמיד נכתבו ספרים
 אלא ההמוני, בכתיב מתועדים המצומצם, במובנה ספרות במושג כלולים הם שאין לטעון,

 הטקסטים בתוכן מובדלות אפוא היו לא הכתיב שיטות שתי 9הלכה. שעניינם טקסטים גם
הכתובה. בערבית כותביהם של הבקיאות במידת אלא בהן, שנכתבו

 בערבית הכתובים מסמכים, ואף ההמוני, הכתיב שיטת נעלמת התשיעית המאה אחרי .6
 שידיעת להניח, קשה התקני. הערבי־היהודי הכתיב הוא כתיבם בסיס למדי, המונית

 טקסטים ויבואו ההמוני, הכתיב את שירשה והיא היהודים בין נפוצה הכתובה הערבית
 טקסטים של היחסית האורתוגראפית האחידות אף ויוכיחו. למדי המונית בערבית הכתובים

 בתפוצות נפוץ העשירית שבמאה יותר, נראה זו. אפשרות מקרבת אינה ערביינדיהודיים
השתלט ובהשפעתו התקני, בכתיב בערבית־יהודית כתוב ספר ערב בארצות ישראל

 ובמאמר Zeitschnft fur arabische Linguistik, 12 (1984), pp. 9-27 ב־ במאמרנו עיין לפרטים .8
 הופקינס ס״א עובדים כעת Jerusalem Studies in Arabic and Islam ב־ לפרסם עומדים שאנו
זה. בכתיב הכתובים פסוקות, הלכות של ערביים קטעים על ואני

 לכבוד היובל בספר לפרסמו עומד שקד ש׳ אשר ,T-S Ar.50.117 וכן T-s K1 foi 1653 153 עיין .9
שייבר. אלכסנדר
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שע בלאו יהו

 בה. בקיאים היו שלא אלה, בין אף אלא הכתובה, הערבית יודעי בין רק לא התקני הכתיב
 ממנו, למדו העם ושהמוני בבית־ישראל שנפוץ העשירית, המאה מן כזה ספר לנו ידוע ואכן
 את גם קלטו הזה הספר לימוד שעם מסתבר, גאון. סעדיה רב של התורה תרגום הוא הרי

נעלם. ההמוני והכתיב התקני, הכתיב הוא הרי כתיבו,
 את מכיר היה לא מכתב שכותב התשיעית, המאה אחרי קרה יוצאי־דופן במקרים רק .7

 אף הקדום)דומה ההמוני לכתיב הדומה בכתיב, לכתוב נאלץ כן ועל כלל הכתובה הערבית
 הוא זמנו אשר זה, מכתב t-s ar.10. 18(1) 113 הוא כזה ביותר מעניין מכתב לו(. זהה לא

 הבדל )עם הקדום ההמוני לכתיב דומה בכתיב כתוב אכן הי״ג, או הי״ב המאה כנראה
 שבהם בעברית, פסוק קטעי שמוכיחים כפי רפה, ג׳ ביטא לא שהכותב מאחר מאוד: מעניין

 אפשר אולם ב־ר!(. אלא ב־ג, ערבית £ סימן לא הוא לרפה, דגושה ג׳ בין הבדיל לא הוא
 ידע מאליו, מובן היה ההמוני הכתיב שבשבילם הקדומים, לכותבים שבניגוד להוכיח,

 לקוראו, בלתי־מובן להיות עשוי הוא כן ועל המקובל מן סוטה שהוא זה, מכתב של כותבו
 השקיע שהכותב זו, קשה לעבודה עילה למצוא אין כולו! המכתב את וניקד טרח הוא ולכן

 שרגיל המכתב, מקבל ידי על יובן לא שמכתבו ידע, שהוא נניח, אם אלא המכתב, בניקוד
 לפנינו אין הקריאה. מלאכת את עליו להקל טרח הוא כן ועל התקני, בכתיב כמובן היה

 לידי הביאו דומים תנאים אשר דופן, יוצא מקרה אלא הקדום, ההמוני הכתיב של המשך
חד־־פעמית. דומה, כתיב שיטת היווצרות

 היהודית. התרבות לבין האסלאם תרבות בין פער נפער הט״ז במאה החל .8
 )במיוחד ערבית דוברת היהדות של הרוחנית העילית את לשמש חדלה הערבית־היהודית
 הערבית־היהודית כמעט. היחידה התרבותית שפתה נעשית ועברית בצפון־אפריקה(,

 של לשונם בהרבה המונית כן על הנמוכות. השכבות את אלא משמשת אינה המאוחרת
 מוצא וזה ימי־הביניים, של הערבית־היהודית הלשון מן מאוחרים ערביים־יהודיים טקסטים

 מצויים 11הכתובה, הערבית השפעת בהם שניכרת טקסטים, ליד בכתיב. גם ביטויו את
 קשר כל שאין לומר, צריך אין 12הקדום. ההמוני הכתיב את מזכיר שכתיבם טקסטים,
 תוצאות דומים תנאים יצרו פעמים שלוש הקדום. ההמוני לכתיב זה כתיב בין היסטורי
 הביניים בימי הקדום; ההמוני הכתיב ממש, כתיב התהווה המוקדמים הביניים בימי דומות:

 כתיב מחדש נוצר החדשה ובעת בלתי־תלוי: דומה, בכתיב כתבו בודדים אך המאוחרים
יותר(. הרבה המונית לשון בעל )אך דומה

 Jerusalem Studies in Arabic and ב־ התפרסם ומחקרנו זה, מכתב חקרנו ואני הופקינס ס״א .10
417-476 .Islam, 6 (1985), pp

A.D. Corre, The Daughter o. 5-6 למשל, ראה, .11 f My People, Leiden 1971, pp כ״י על 
 במידה שומר להוסיף, שאפשר וכפי מורפו־פונמאטית, בצורה הידיעה א״ל את הכותב אוקספורד

,14 עמ׳ למשל )ראה ב־צ ומציין הקלאסית הערבית של וחסר מלא כתיב על מעטה לא
חנצל(. לבעצהונז, - 8.14 סעיף

ד ^ הכותב ששון, כ״י על שם למשל, עיין, .12 - ם - 1 שר ,61 )עמ׳ ב  לפדל(, לבעד, בעדכו
ק - 11 שו׳ ,41 עמ׳ )כגון פונטית בצורה הידיעה א״ל את וכותב החומה[(, על ]= אצור פו

ק אף שורות 11 כעבור הנכתב חסר)כגון מלא בכתיב מקפיד אינו וכן צור( לפו 7 שו׳ ,41 עמ׳ ו
אלאכין - שראל באגו וו ישראל[(. בני אבל ]= י
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