
העורך דבר

 ממוריו ז׳׳ל, עירון דב של לזכרו מוקדש והערבית העברית בלשון מאמרים של זה קובץ
 תל־אביב. באוניברסיטת לערבית המורים ומבכירי העברית ללשון החוג של הראשונים

 משתתפים זכרו מוקירי מלומדים ואף לקחו שומעי תלמידים המנוח, של וידידים חברים
ובהגות. בהוראה עסק ושבהם ללבו קרובים שהיו נושאים, על עטם מפרי במאמרים בקובץ

 נוסף כן, ועל היהדות, למדעי הספר בית של ׳תעודה׳ סדרת במסגרת לאור יוצא הקובץ
ר כולל, הוא העברית, בלשון מחקרים על  הערבית, של היהודי התחום את רק הטבע, בדי

וספרותה־־הגותה. הערבית־היהודית כלומר,

 סודרו פיהם ועל שונים, לתחומים ומשתייכים מגוונים שבקובץ המאמרים נושאי
 כותרותיהם. צוינו שלא אף נפרדים, במדורים המאמרים

 השיח. וחקר תחביר סמנטיקה, ותלמוד, משנה - חכמים לשון עברית:
שבערבית. היהודית והפילוסופיה היהודית הערבית הביניים, ימי דקדוק ערבית:

 נקודות בעלות ערביות אותיות עבה. באות עבריות באותיות נדפסו הערביות המלים
 דפוסים(: או יד כתבי - במקורות המצוי בכתיב )ולא אחיד בסימון הובאו הבחן
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 למדעי הספר בית - לכול ראש הקובץ. בהוצאת המסייעים לכל מרובה טובה אני מחזיק
 בכך ולהנציח הקובץ את לאור להוציא ראשו, גיל משה פרופ׳ בהיות הסכים, אשר היהדות,

 ההוצאה את שזירז דהאידנא, הספר בית ראש טל, אברהם ׳פרופ ז׳׳ל, עירון דב של שמו את
 בהבאת שטרח הספר, בית מזכיר שפיגל, גדעון מר - הספר במלאכת העוסקים וכל לאור,
 מר היד. כתבי בהתקנת שנתייגע העברית, ללשון החוג מן כהן, חיים ומר לדפוס, הספר
חשובים. פרטים בהם והוסיף ותיקן המנוח של לזכרו הדברים את קרא גרגיר משה

הברכה. על כולם יעמדו -

תשמ״ז. כסליו תל־אביב,



 ז״ל עירון דב
תשמ׳׳ג באדר י״א - תרפ״ב באב י׳׳ד



ז״ל עירון דב

 עם נמנה הוא בה. המורים ומטובי תל־אביב באוניברסיטת המורים מראשוני היה עירון דב
 וספרות ולשפה ואפריקה התיכון המזרח של להיסטוריה העברית, ללשון החוגים ותיקי

 ספר בבתי הערבית הוראת ושל המזרחנית המגמה של התווך מעמודי היה ערבית.
 תשמ׳׳ג באדר י״א ביום ונערץ. אהוב ואדם ומחונן דגול מורה בתל־אביב. שונים תיכוניים

 אבדה שנה. שישים בן והוא ימיו, בדמי פתאום נקטף לעולמו, הלך (1983 בפברואר 24)
הרבים. ולתלמידיו לידידיו למשפחתו, כבדה
 תרפ׳׳ב באב י׳׳ד ביום המועצות( ברית - )היום שבגאליציה סטרי בעיר נולד עירון דב

 ארצה משפחתו עלתה שנה כבן בהיותו ז״ל. רטהויז וחנה צבי להוריו (,1922 באוגוסט 8)
והתיכון. היסודי חינוכו את קיבל וכאן לתל־אביב,
 גידיו. ושס׳׳ה אבריו רמ״ח בכל בה ומושרש הזאת, הארץ בן היה דב דבר, של לאמיתו

 הלשון עם הראשון מגעו היה גם ובה בתל־אביב, ׳הרצליה׳ בגימנסיה לימודיו חוק את סיים
 צעדיו ראשית ואת בגימנסיה, למוריו הוא חב העברית ללשון הגדולה חיבתו את הערבית.

 בימי ככינוץן השפחה, אל הגבירה מן עברה ללשון והאהבה שם. עשה הערבית בלשון
 פי על אחת כל קידש, שתיהן ואת אהב שתיהן את הערבית. אל העברית מן הביניים,

דרכה.
 ללכת מאשר יותר טבעי דבר היה לא (,1940)ת׳׳ש בשנת בגימנסיה לימודיו את משסיים

 וספרות שפה עברית, לשון בירושלים העברית באוניברסיטה וללמוד אהבותיו בעקבות
 וכלל. כלל ופשוט קל הדבר היה לא ,1941 בשנת ימים, באותם האסלאם. ותרבות ערבית

 היו מעטים רק התיכון. הספר לבית מאליו ומובן ישיר המשך היתה לא האוניברסיטה
 דב האוניברסיטה. אל הגיעו אלה מבין סגולה יחידי ורק התיכון, הספר בית את אז מסיימים
הקשיים. כל על התגבר

 ישראל בארץ היהודי והיישוב כמרקחה, העולם השנייה. העולם מלחמת ימי והימים
 ספסל את דב נוטש באוניברסיטה אחת לימודים שנת לאחר המלחמתי. למאמץ נחלץ.לסייע

r). ההנדסה לחיל תחילה הבריטי, לצבא מתגייס הוא 1942 ובשנת הלימודים, .e.)
 מתרגם ומשמש במצרים מוצב דב למודיעין. ומצרפו הצעיר של כשרונו את מנצל הצבא
 שירותו שנות את מנצל הוא רחבה. בערבית ידיעתו הייתה אז כבר לאנגלית. מערבית

 בערבית ידיעותיו את בה ומשלים המפורסמת, אלאזהר באוניברסיטת ולומד בקהיר
ובאסלאם.
 אלא העולם, מלחמת בתום המגויסים כל עם משתחרר איננו והוא גדולה, בצבא הצלחתו

 ראשית הוא בריטניה בצבא זה שירות מה. זמן עוד במודיעין החיוני בתפקידו לשרת מוסיף
 הידיעות)ש״י(, שירות או המודיעין, ועם מחד הבריטי המודיעין עם - המודיעין עם מגעו

 שבה ה׳הגנה׳, לרשות גם עומד הוא הבריטי בצבא שירותו במסגרת מאידך. ה׳הגנה׳ של
 המטרות את גם מחבריו, כרבים משרת, והוא הגדנ׳׳ע, בשורות 1936 משנת עוד חבר היה

תום לאחר הבריטי בצבא הנוסף שירותו הצבאית. זרועו ושל היהודי היישוב של הלאומיות
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 שחרורו לאחר אף נמשך ב׳הגנה׳ הפעיל ושירותו ומכוחה. היה ה׳הגנה׳ דעת על המלחמה,
הבריטי. הצבא מן

 1947 בשנת בתל*אביב. תיכוניים בבתי־ספר כמורה דרכו את החל הצבא מן שחרורו עם
 קטעו שוב קצרה. לתקופה רק שוב אך העברית, באוניברסיטה הלימודים ספסל אל גם חזר
 חוזר הוא ושוב השחרור. במלחמת להשתתף נחלץ והוא לימודיו, את התותחים הדי

 .1950 בשנת רק מגיש הוא הערבית בלשון המוסמך עבודת ואת בשלישית, ללימודים,
 וערבית עברית לשון לימד שנה. לארבעים קרוב הורה בתל־אביב התיכוניים הספר בבתי
/ הדתי העירוני ובתיכון ד/ עירוני תיכון ,,א עירוני תיכון הספר בבתי ג -  המכונה הוא ב׳
האחרון. יומו עד הורה שבו ׳צייטליף, ספר בית

 אותה וריבה טיפח הוא הקמתה. ומיוזמי המזרחנית במגמה המורים מראשוני היה דב
 שם היו עירון דב של ׳המזרחנית׳ בוגרי בה. להישגים המידה אמות קובעי בין היה והוא
 לו, ומחוצה בצבא זרועותיו, כל על במודיעין - הגיעו שאליו מקום בכל דבר

 בחוגים והן התיכון, המזרח של להיסטוריה ללשון, לערבית, בחוגים הן ובאוניברסיטאות,
אחרים.

 הראשונים כאחד צעדיה. בראשית ממש ,1958 בשנת הגיע תל־אביב אוניברסיטת אל
 ויסודות הניקוד יסודות לימודי את שעיצב הוא בה. ההוראה מסגרות בקביעת חלקו רב

 את שקבע הוא ולבדיקתן. לבחינות המידה אמות את וקבע העברית, ללשון בחוג התחביר
 וערבית למתחילים ערבית בחוג, הערבית לימודי של והדרישות הלימודים רמת

 אביהם הוא הזה. היום עצם עד והולכים מושכים עירון דב שהנהיג הסדרים למתקדמים.
החוג. של מראשיתו כמעט מחוללם

 המזרח של ׳היסטוריה היום הקרוי התיכון, למזרח בחוג גם המורים מראשוני היה הוא
 הטבע מדרך ואך הערבית, להיסטוריה מקורות וגם ערבית גם בו ולימד ואפריקה׳, התיכון

 שנות בסוף כשהוקמה .1969 בשנת היווסדו מעת ערבית וספרות לשפה לחוג שהצטרף היה
 האקדמי כראשה וכיהן מייסדיה, בין עירון דב היה עבריים, ללימודים היחידה השישים

 היה שדב לומר, יש בכלל .1975 שנת עד דרכה, עוצבה שבהן הראשונות, בשנים
 של הוראתה בענייני אליו׳ פונים הפיות שכל ׳תל בחינת רבות שנים במשך באוניברסיטה

 בלימודי ובין האוניברסיטאית המכינה במסגרת בין לארץ, מחוץ לסטודנטים בין - הלשון
הרוח. למדעי בפקולטה שבכתב ההבעה

 ממונה היה שנים ובמשך המתודיקה, של לשירותה גם העמיד כמורה הטבעי כשרונו את
 שליד לחינוך הספר בית במסגרת גם וההבעה, הלשון הוראת של המתודיקה על

 בדפוסים לצקת ניסה בידיו שמים מתת שהיה מה לו. מחוצה וגם תל־אביב אוניברסיטת
 וניסו ממנו למדו המסגרות, בכל ידו תחת עבדו מורים עשרות לזולתו. ולהקנותו מתודיים

בעקבותיו. ללכת
 ולסירוגין לשיעורין בה והורה בר־אילן, באוניברסיטת גם להורות החל 1963 משנת

רבות. שנים במשך
ח גם ח  אורח מרצה היה 1971 בשנת למופת. כמורה עירון דב של שמו יצא pלא ב

של העברית המכללה אל אחדות פעמים הוזמן מכן ולאחר ניו־יורק, העיר של קולג׳ בקוינס
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 פוקד היה פעם ומדי ,1982 בשנת עוד ולאחרונה ,1978ו־ 1977 בשנים בה ושהה בוסטון,
 שמו אשר חוג לתפארת, לעברית חוג של היסודות את הניח כאן הקיץ. בחודשי גם אותה

 מארץ מרצים שנה שנה בו מכהנים דב בידי שהוקם מאז ואשר הסביבה, בכל לתהילה יצא
 מן מדע ואנשי רופאים בוסטון, קצות מכל משכילים לשיעוריו: באו המונים ישראל.

 - העברית והתרבות הלשון חובבי לעברית, מורים שבסביבה, המהוללות האוניברסיטאות
ת ובאו. נתרכזו המורה של דמותו סביב מלקחו. להתבשם אליו נהרו כולם ע  ויסד הוסיף ו

 מקום בכל במיוחד. למתקשים האינדיבידואלית ההוראה את והנהיג לתלמידים, סדנאות שם
שיעוריו. על ההלל את וגמרו אהבוהו ותלמידים ומורים רישומו, את טבע

 מתינות עם שוחקות, ופנים עליזות עם טובה, רוח עם בתודעה מתקשר דב של זכרו
 על הוא והדגש יפות, פנים בסבר האדם כל את מקבל שהיה לומר, אפשר עליו נועם. ודרכי

אדם. כל אדם, וסתם וחבר תלמיד כגדול, כקטון האדם, כל
 אף אבל כעם, בלבו שעולה יש אדם כל בוודאי מתכעס. דב את ראיתי שלא אני, מעיד

שה או כעס, של הבעה בו ראיתי לא פעם  בענווה ונחת, בשובה דרכו ורתחה. כעס של מע
 והלצה קול נועם מקסים, חיוך עמו שמור היה תמיד הכול. הכירוהו וכד היה, כך - וברעות

מצוא. לעת
 תלמידים. עם במגעיו הנחוהו אלה ותכונות אנשים, עם במגעיו הנחוהו אלה תכונות

 את שהשרו הן אלה. מתכונות גם לו באה לומר, אפשר כמורה, עירון דב של גדולתו
 ללכת מוכנים אותם שעשו• והן לקחו, שומעי על שחיבבוהו הן בכיתה, הנוחה האווירה

 חוויה רובם אצל לחוויה, אצלו הלימוד את שעשו הן עליהם. שהטיל ככל ולעשות אחריו
 וממילא הלימוד, חווית את שכח לא זאת, שכח לא תלמידו להיות שזכה מי נשכחת. בלתי

תלמודו. את גם היטב זכר
 ומלידה. מבטן דידקטיקון היה עירון דב שיעוריו. היו נועם של אנושית חוויה רק לא
 הכול - והתיאטרליות הסוחפת ההתלהבות וההמחשה, המימיקה אמן בדמו. טבוע היה הדבר

 שוב שמעת לומדים׳, ׳אצלו מוחו. אל גם זו ובדרך התלמיד, של לבו אל נתיבות לפלס כדי
 בו שאהבוהו. משום ממנו ולמדו ממנו, שלמדו משום אהבוהו הם תלמידים. מפי ושוב

 והערבית העברית לתורה׳. ומקרבן הבריות את ׳אוהב אבות, במסכת הלל מאמר נתקיים
 גם ממילא ידע ערבית מפיו שלמד מי לתלמידיו. הקנה אהבתן ואת היו, אהבותיו שתיהן

 השכילו שלא מה עירון. של הערבית שיעורי מתוך כמאליו יצא העברי הדקדוק עברית.
 בשיעורי אצלו התלמידים למדו אחרים, של העברית בשיעורי לקלוט רצו לא או להבין

 מלשון היקשיו למשמע הסבריו, למשמע אורו עיניהם עניין. וברוב אגב, כבדרך הערבית,
 ותפארתה הדרה בכל לתחייה קמה הביניים ימי מדקדקי של הלשונות השוואת לשון. אל

עידון. דב של בשיעוריו מניע לכוח והפכה
 ימי של הערביים המדקדקים הוראת הייתה הוראתו של הכותרת שגולת לומר, ניתן

 זו ׳אפורה׳, הוראה שנחשב במה בחל ולא ראש הקל לא שמעולם אף־על־פי הביניים.
 והתלהבות שמחה באיזו מכול. יותר עליו חביב שהיה הנושא זה שלו, יקרת פינת הייתה

 מאלך אבן אלפית ואת זמח׳שרי ואת סיכויה את האלה, העתיקים הטקסטים את מחיה היה
 מכולם׳. יותר ׳ומתלמידי בחינת אלה, בשיעורים מתלמידיו הוא נהנה היה וכמה ואחרים,

ובין תל־אביב באוניברסיטת לערבית בחוג בין בהתפעלות, עליהם מדבר היה הוא
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 לידי באו כאן אכן, בר־אילן. באוניברסיטת שמיות וללשונות העברית ללשון במחלקה
הערבית. בלשון הגדולה וידענותו כמורה סגולותיו עליון ביטוי
 עולה כך שכל זה מורה על הערביים, הסטודנטים מבין בייחוד המתמיהים, תמהו פעם לא

 זה ש׳אשכנזי׳ ידעו רבים לא בוודאי איננו. המזרח עדות בן ואפילו לשונם, בידיעת עליהם
 אליה, הובא לומר מוטב אליה, בא שאמנם פולין, יליד אלא היה, הארץ יליד לא אפילו

 ולה חייו, כל הייתה היא בהוראה. ייעודו כל את ראה־ הוא שנה. כבן בהיותו בינקותו,
האקדמי. הקידום ואת המדעי המחקר את אף דחה מפניה מאודו. בכל התמסר

 ותופסים החברה במעלות עולים תלמידיו, מבין צומחים וטובים גדולים ראה עירון דב
 - מעלה מעלה עלו הם ממנו. שלמדו התורה בזכות גם השאר בין מפתח, עמדות

 נשאר הוא ואילו באוניברסיטאות. ופרופסורים מודיעין, ואנשי צבא אלופי דיפלומאטים,
 להדיר מאדם נדרש רוח עוז מעט לא שמר. מרבן ׳גדול המאמר יאה לו עירון. מו תמיד
 עושים תלמידיו את לראות ההוראה, של הצנועה בחלקתה עצמו ולצמצם המחקר מן עצמו

 אדם ׳בכול אבל חדש. מחזור פעם בכל מאל״ף, שנה כל - בשלו והוא במחקר, אף חיל
.,ותלמידו מבנו חוץ מתקנא,

 תשכ׳׳א בשנת מחקר. ומיעוטה ההוראה בתחום רובה - הכתיבה מן ידו משך לא דב
 והאסלאם׳ הערבים בתולדות ׳פרקים בקובץ אומיה בית על הגדול הפרק את פרסם

 הערבי׳ ׳הפועל בספר לימוד: בספרי הייתה תרומתו עיקר אן־ לצרוס־יפה. חוה שבעריכת
 כולם - לסטודנט׳ ׳עברית חלקיו, שני על הערבית׳ הלשון ׳תחביר בספר חלקיו, שני על

 ספרי של בחיבורם וסייע עצמו שיתף גם אלה על נוסף עטו. מפרי מעולים לימוד ספרי
במחיצתו. שעבדו מורים ועם תלמידיו עם שחיבר ומקראות, חוברות לימוד,
 ׳ותשובתו אהוב. וכחבר גדול כמורה מקומו את מצא הספר ובתי האוניברסיטאות בכל
היה תל־אביב באוניברסיטת רמת-אביב. הרמה, אל שב תמיד - ביתו׳ שם כי הרמתה
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 ספרי של הנכבד האוסף את משאלתו, פי על בתו, מסרה תל״אביב לאוניברסיטת בן־בית.
 את משמשת ערבית וספרות לשפה החוג שליד עירון׳ דב ו׳ספריית שלו, והמחקר העיון
 היה כאן - שונים במוסדות ההוראה את שצמצם לאחר גם תלמידיו. שהיו מהם החוג, מורי

שב. לכאן מחושיו, וגברו מחלתו עליו כשתקפה שלו, הגדול הסבל בשנות גם ביתו.
 שלא נזהר כך כל האחרונות. בשנים ייסוריו גדולים היו מה עד באמת ידעו בלבד מעטים

 חש כשלא גם שיעור, כל לפני בסבלו. התלמידים שיבחינו חשש תמיד אחרים, על להכביד
 יורגש שלא ובלבד הגואל, ה׳ניטרו׳ את שלו, הישועה גלולת את בולע היה כלל, כאבים

 ובכוח בגאון נשא ייסוריו את שיעור. החסיר לא כאביו, בגבור הקשים, בימים גם דבר.
החיים. בסבלות גם וכך מחלתו בייסורי כך איתנים.

 איש היה היה, שבודד ואף־על־פי המשפחה, מחיי שלו ואי־הנחת העתים מצוקות למרות
 הייתה הגדול אושרו גבול. בלי עד לה מסור והיה המשפחה, את אהב הוא בטבעו. משפחה

 את ראה ובהצלחתם ועזר, דאג להם לחיים. כולם ייבדלו ונכדיו, חתנו יוספה, היחידה, בתו
אושרו.

 בימיו רופאיו. כמצוות נשמר ולא נזהר לא וגם עצמו, על חשב ולא עצמו, על הקל לא
זכה. לכך לו. היקרים על אחרים, על למעמסה ליפול שלא הייתה נפשו משאת כל האחרונים
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עין. כהרף נפטר הוא
 למדעי הספר בית מוציא עירון דב של לזכרו ביתו. כאן ביתר. שם כי הרמתה ׳ותשובתו

 שהיו בתחומים זכרו ומוקירי חבריו של עטם מפרי ומחקרים מאמרים של זה קובץ היהדות
ימיו. כל עסק ושבהם ללבו קרובים

וענוותו. חביבותו הליכותיו, נועם השוחקות, פניו עינינו, לנגד תמיד תרחף דמותו
ומורה.גדול. וידיד רע
 נזכךנו. כך
ברוך. זכרו יהי

א״ד
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עירון דב פרסומי

 חוה בעריכת והאסלאם, הערבים בתולדות פרקים הספר: בתוך ו׳ פרק אמיה/ ׳בית
.155-128 עם׳ תשכ״ז, תל־אביב לצרוס־יפה,

שכ״א- קודם הופיע ]הפרק  המזרחית המגמה לתלמידי לימוד בחוברת (1961לכן)ת
אומיה׳ז. בית תקופת של ׳ההיסטוריה בשם הממשלה, ראש משרד בהוצאת

 תשכ״ו. תל־אביב, אוניברסיטת הוצאת הערבית, בהיסטוריה מקראות
תשכ׳׳ג[. קודמת: ]הדפסה

 דיונון, הוצאת עברית־ערבית, משווה גישה השלמים, גזרת א׳, חלק הערבי, הפעל
.1965 תל-אביב,

משהו.[ שונה כותרתו וגם כך, עליו נרשם שלא פי על אף הבא, הספר הוא ב׳ ]חלק

 הוצאת ומורחבת, מחודשת שלישית מהדורה ובנייניו[, ]גזרותיו הערבי ה&על
 שישית(. )הדפסת תש׳׳ם ררשפים׳, תל־אביב השכפול מפעל

 ראש משרד ערבים, לענייני היועץ בהוצאת בשכפול לראשונה הופיע ]הספר
 ובהדפסות אחדות במהדורות בדפוס מכן ולאחר תשכ׳׳ב, ירושלים הממשלה,
מרובות[.

 חלק מורחבת! מהדורה א/ חלק תל־אביב; דיונון, הוצאת הערבית, הלשון תחביר
ב׳.

 המהדורה תשמ׳׳ג. בשנת כנראה הופיעה החלבים שני של זו אחרונה ]מהדורה
 תשכ׳׳ו בשנת הופיעה תל־אביב, השכפול, מפעל בהוצאת א׳ חלק של הראשונה

 מהדורות קדמו ב׳ לחלק גם נוספות. והדפסות מהדורות לאור יצאו ומאז (,1966)
אחרות[.

 תל־אביב. אוניברסיטת הוצאת ערבי, בתחביר נבחרים פרקים
 שנייה( )הדפסה 1975 א׳, חלק
 שנייה( )הדפסה תשל״ב ב׳, חלק

[.1968 בשנת הופיעה ב׳ חלק של ראשונה ]הדפסה

 הוצאת נסיונית, מהדורה עברי־אנגלי, לסטודנט, בסיסית לעברית מילון
 היחידה של הקיץ ואולפן האוניברסיטאית המכינה - תל־אביב אוניברסיטת

 תשל׳׳א. מחר׳ל, לסטודנטים
ראשי[. עורך היה עירון ]דב

 .1974 תל־אביב, אוניברסיטת הוצאת ג׳, חלק לסטודנט, עברית
שונים[. מחברים בידי נתחברו האחרים ]החלקים


