
ת הקלאסית הערבית מעמד הודי הי ת־ בערבי
ם של הביניי מי־ י

בלאו יהושע

 משתקפים בכלל, הערביים־הבינוניים בטקסטים כמר הערביים־היהודיים, :טקסטים
 מדומים. ותיקרנים המוניים בתר־קלאסיים, קלאסיים, יסרדרת של חרפשיים תילופים

 ההמוניים ביסודות יתמקד הערבית־היהודית של לשונה שמחקר נרתנת, הדעת
 הניאו־ערבית, של בירתר הקדום התיעוד הם ההמוניים היסודרת המדומים. •בתיקונים

 החדשים ללהגים הקלאסית הערבית בין הזזסרה החרליה את לשחזר מאפשרים הם
 לתיקרנים ואשר הערבית. הלשון של התפתחותה את היסטררית ראייה לראות ־בכך

 תיקרנים גדושים ערביים־יהודיים, ובכללם ערביים־בינוניים, טקסטים המדרמים,
 בפרט זה קןו־לשוץ של מעמיקה הבנה מאפשרים רהם השונים סוגיהם על מדומים

 הקלאסיים היסודות שלבדיקת תמה, מה 1בכלל. השפה על המשפיעים הכוחרת ישל
לנתונים. נחשבו כי מרובה, תשומת־לב הוקדשה לא

 כה אינם הקלאסית הערבית של הדקדוקיים ה?ןווים שאף בלבד זו לא אולם
 הערבית לעומת ותיחומה ראשוץ, במבט נראה שהדבר כפי ומסוימים מרגדרים

עיץ מטושטש הבתר־קלאסית ם) תי  ספקות התעוררר האחרונה בעת אלא להלן(, לע
 ראשית למחשבה המעורר בספרה דרורי, רינה הקלאסית. הערבית מעמד עצם לגבי

 ,1988 תל־אביב העשירית, במאה הערבית הספרות עם היהודית הספרות של המגעים
 שהסופרים סברנו, עתה. עד שהנחנו ממה הקלאסית הערבית של שונה דגם הציגה

 התכוונו, הערבית, הספרות תרבות להשפעת נתונים בהיותם הערביים־היהרדיים,
 בידם עלה לא הלקדות ידיעותיהם בגלל אולם הקלאסית, בערבית לכתוב כעצם,

 בה והעיסוק ללשון שהמודעות ואילן־(, 49 טרענת)עמ׳ דרררי כרונתם. את להגשים
 הערבית כתיבתם בלבד. העברית בלשון כקשורים היהודים של בתרדעתם נקבעו

מן בעיקרה הסוטה הבינונית, בערבית כרתבים הם בערבית. ידיעתם רמת את משקפת
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או יהושע בל

 הקלאסית לערבית תשומת־לב חוסר על המעיד דבר הקלאסי, הנורמאטיבי הדקדוק
 הכתב כלשון לאמצה ניסו ולא הקלאסית בלשון התעניינו לא שהיהודים כך, ועל

 בתרבות לה שהייתה הגדולה יוקרתה למרות הלשון, צחות תפיסת כולל שלהם,
הערבית.

 סותרים כללים גם אלא פרטים רק דלא למציאות, מתאים המוצע הדגם אין לדעתי,
 הלוא ואלה מדומים, תיקונים ביותר מרובים שבערבית־היהודית הזכרנו, כבר אותו.

 לפי הקלאסית. בערבית כלומר, היוקרה, בלשון להשתמש מניסיונות־שווא נובעים
 לערבית תשומת־לב הקדישו לא היהודים שהכותבים הטוענת, דרורי, של הדגם

 תיקונים של שכיחותם את שכן כל לא מציאותם, את כלל להבין אין הקלאסית,
 מעמדה על מצביעים אחרים סימנים גם זו, מכריעה כללית טענה מלבד אך מדרמים.

 עמ׳ ]תשכ״ד־[, ד ספו־ד, יהודי בנעט)אוצר ד״צ יוקרה. כלשון הקלאסית הערבית של
 על יריבו את מוכיח רב הלכה, בענייני פולמוס אגב שבו, מסמך, הביא (15-14

 השאיפה את משקפים אלו חריפים תוכחה דברי הערבית; הלשון בשימוש טעויותיו
 בלשוץ המצויות ממנה, והסטיות הרבנים, בחוגי אף הערבית בתחום גם לשון לצחות

 לפי הלשוני. האידיאל את לממש הספיקו לא שידיעותיהם רק מראות 2היריבים, שני
 הטבעית, לשונם כביכול שהייתה בינונית, בערבית כתבו היהרדים דרורי, של הדגם

 אולם בעברית. הלשונית תשומת־לבם את שמיקדו מפני מאמץ, ללא בה והשתמשו
 טבעית. לשון כלל הייתה לא שבה( הניאו־ערבי הרכיב מן הבינונית)להבדיל הערבית

 מפקיע שבה הקלאסי הרכיב בה, ׳הטבעי׳ הניאו־ערבי הרכיב של מציאותו למרות
 בגלל על־כורחם, ללשונם חדר הניאו־ערבי הרכיב טבעית: לשון מלהיות אותה

 את שמשקף הוא הקלאסי הרכיב ואילו הקלאסית, בערבית המצומצמת בקיאותם
 כל־כך המרובים המדומים התיקונים גם כאמור, שמוכיחים, כפי הלשונית, שאיפתם

 מפני לא־ספרותית, טבעית לשון הייתה הבינונית שהערבית לטעון, אין שבה.
 עצמה הבינונית הערבית באותה שהרי האמיתית. הספרותית שפתם הייתה שהעברית

, נוצריי גם למשל, כתבו, ל א ר ש ^  היוונית היעלם אחרי להם, הייתה שלא א
 מספרם מעיד אצלם וגם הערבית, מלבד אחרת צחה לשון ספרות, כלשונות והסורית

 שיהודים אלא זאת אין הטבעית. בלשונם כתבו שלא מדומים תיקונים של העצום
 ערבית לכתוב אלא הצליחו לא אולם הקלאסית, בערבית לכתוב רצו כנוצרים
 שלא מפני מרכיביה, אחד אלא כאמור, הייתה, לא הקלאסית שהערבית בינונית,

 ספרותית שפה למציאות קשר ללא וזאת מספקת, במידה הקלאסית בערבית שלטו
 שונות לשון ברמות משתמש אחד ערבי־יהודי שמחבר יש ועוד: זאת אחרת.

לשפתו לשון תיקוני הוא מכניס וגם 3שונים, לקוראים הפונים שונים, בחיבורים

של, משתמש, המוכיח 2 טי למ א תע מו שלא ב־ הקלאסית. בערבית כ

 מן מקאהיר ערבי במכתב .Hebrew Annual Review, IX (1985), pp. 75-78 מש״כ: עיין 3
אבנרי, צבי לזכר עם־ישראל בתולדות מחקרים מוצקין, א״ל ש?רסם השלוש־עשרה, המאה
תוב ואילך, 124 עמ׳ תש״ל, חיפה הכ על מכתבים של המקובל בסגנון ו מעיד, מוגבה סגנון )



בערבית־היהודית הקלאסית הערבית מעמד

 דקויות הבלטת הדין והוא הערבי, בסגנון מכוון טיפול על מצביע זה כל 4יעובית.
 7מכתבים של ערביות מליציות פתיחות גם 6במפורש. נזכרים לערבית מורים 5.סגנון.
שון הכותבים רצון על ;עידות  רס״ג של ההקדמות בפתיחת אף צחה. ערבית בל
 המוסלמית הערבית בתרבות המקובל הסגנון משתקף למשל, ולמשלי, תהלים

ספרים. פתיחת
 מבטלת אינה לשונית לצחות כאידיאל שימשה הקלאסית שהערבית העובדה

הפונקציה את משרתת הערבית שהכתיבה דרורי. של המרכזית התזה את וביה דניה

ם השימוש למשל,  שורה ,124 עמ׳ פ ... אמא ;11 שורה ,125 עמ׳ ;3 שורה ,124 עמ׳ ב־ל
 העזר פועל המוני סגנון על ;9 שורה ,124 עמ׳ כגון בעבר, איחולים וכן ; 11 שורה ,125-10

7 שורה , 124 עמ׳ פ בלי אמא ; 3 שורה , 124 עמ׳ פעל -  יוריהא ; 13 שורה , 125 עמ׳ געלתוהא ;6
 עבריות, מילים מצויות כן ;21 שורה ,125 עמ׳ כגון בעתיד, איחולים וכן ;32 שורה ,125 עמ׳

 הכותב מבקש ואילן־( 32 שורה ,125 )עמ׳ המכתב בסוף אולם (.9 שורה ,124 עמ׳ למשל,
 כתובה וכתוב, קרוא יודעת שאינה האישה, אל זו ופנייה הבאות, השורות את גזאל לסת לקרוא
 אולם הנזכרת, מ־יוריהא גבוה ביטוי לכאורה, להלן, עיין ישאהדני, יותר)אמנם נמוך בסגנון

כן פי־ ל־ ע ף־  הדיה הנא מן עליהא ותקרא :זה( כותב של ההמונית ללשונו מיוחד שהוא אפשר א
 אלאמר גלאם ענדיך ישאהדני ובלדיי ואבוך •[ אמיך] בתרבית ?( אתדכרי) גזאל סת יא אלאחרף

 ומע זיגיך ומע אלבביר מולאך אלדיין מע אעמליה ועמיך וגדיך אבוך מע תעמליה כנתי אלדיי
 גזאל, סת ״הוי אלו שורות מכאן לה ׳וקרא — תבוסי ובאלעשי בכרה יום כל אן והו כאלתיך
 לבן לעד יעשני ;במילה בן)מילה ממך שיראני במי משביעך( )אני ;ואמך אביך בחינוך היזכרי
 בעלך ועם הגדול, אדונך הדיין, עם תעשי אביך, מצד ודודך וסבך אביך עם שעשית מה ממן־(,

תנשקי׳״. וערב, בוקר יום, שבכל והוא האם, מצד דודתך ועם
 של האישי בטופסו תיקן שהרמב״ם כך, על הצבעתי ,76 עמ׳ (,3 הערה שם)לעיל, במאמרי,

 פעמים כי המוניות)אם לו שנראו לשון צורות אף אלא שבתו?ן, עניינים רק לא המשניות פירוש
הצלחה(. ללא
4 עמ׳ )תשמ״ה(, 23 פעמים, מש״ב: עיין 1 - 3 8.
לז. עמ׳ תשכ״ב, ירושלים חינוך, סדרי גויטיין, ש״ד :עיין

פי על־ ף־  גם מתועדות ביותר, שכיחות ערביות לאיגרות אף נמלצות עבריות שפתיחות א
 האחת־עשרה, המאה מתחילת עוקל אבן של בהתכתבויותיו למשל, עיץ, ערביות, פתיחות
 לז, שם, גויטיין, ואילך. 158 ואילך; 70 עמ׳ לז)תשכ״ח(, ואילך; 372 עמ׳ לו)תשכ״ז(, תרביץ,

 להתבוללות, לא ומייחסה הנידונה בפתיחה יהודית נימה כל היעדר על בצדק, מצביע, 158 עמ׳
 הכתוב מכתב של הפתיחה את גם השווה מוסלמים. של ממכתבים דוגמאות להעתקת אלא

שראל..., היישוב גויטיין, ש״ד הבחן, נקודות ללא ערביות באותיות  תש״ם, ירושלים באח־י
 מאליו, כמובן הניח שהכותב מעיד, ההבחן נקודות היעדר ;ישיבה ראש הוא שנמענו ,62 עמ׳

 אף מצויות נמלצות שפתיחות מפליא שכזה. מכתב בקריאת גם ׳ירוץ׳ הישיבה שראש
 על המעיד פונטי, בכתיב פאפירוסים על התשיעית המאה מן מאוחר לא שנכתבו במכתבים,

 Jerusalem Studies in:עיין ערביות; באותיות טקסטים מקריאת הכותבים של הגמור ניתוקם
116 ;114 ;97 ;94 .Arabic and Islam, ix  (1987), pp. חנו כור  נקראו אלו שכותבים נניח, על־

 מכתבים בעצמם קראו אף שמא או על־פה, ולמדון כאלה פתיחות המכילים מכתבים לפניהם
המקוכל. בכתיב כתובים שהיו עבריות, באותיות
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בלאו יהושע

 האסתטית־הספרותית, הפונקציה את העברית ואילו הלשוץ, של הקומוניקאטיבית
 איגרות של הערביות הנמלצות הפתיחות זה, לעומת אותה. מחלישה היא כי אם

 של הבלעדית הקומוניקאטיבית הפונקציה תאוריית את ממש של סתירה סווזרות
 ערביות ולא עבריות לפתיחות מצפים היינו בעצם דרורי, של התאוריה ולפי הערבית,

 הערביים תרגומיו גם למשל. ולמשלי, לתהלים רס״ג לתרגומי העיוניות להקדמות גם
 בערבית. הכתיבה של הספרותי התפקיד את משקפים שבסידורו לפיוטיו רס״ג של

פי ל־ ע ף־  נראה אכן, המדעית, בספרות היהודית העילית של המיוחד עניינה שבגלל א
 אלא בכך לראות אין קומוניקאטיבית, בעיקר הייתה הערבית של שהפונקציה לי, גם

ם־, נטייה  עבריים מכתבים העברית. של האסתטית־הספרותית כפונקציה כמוה בל
 גיל, מ׳ אצל המובא זה כמו למכתב אך ערביים, ממכתבים בהרבה מליציים אכן

אביב ב, הראשונה, המוסלמית בתקופה ארץ־ישראל  על ואילך, 19 עמ׳ תשמ״ג, תל־
 חיבור כמו ערבי, לספר בעיקר. קומוניקאטיבי תפקיד ארץ־ישראל, קהילות חורבן

 סגנונו למרות קומוניקאטיבי, תפקיד ולא ספרותי תפקיד נסים, לרכנו הישועה מן יפה
 שמראש מפני לא הערבית של לתחומה מחוץ כלל, בדרך נשארה, השירה הנמוך.

 את שמנעו הסיבות, ניתוח לשם אסתטית־ספרותית. הייתה לא הערבית של הפונקציה
 במאות במזרח המצב בין בקפדנות, להפריד, יש השירה, בתחום בערבית השימוש

 בין הבדילה לא דרורי העשירית. במאה בספרד המצב לבין האסלאם של הראשונות
 שבמאות סבור, אני עדיין 8שלי. הצעותיי את הבינה לא כן ועל אלו, תקופות שתי

 קלאסית ערבית ידעו שלא מפני בערבית, שירים יהודים כתבו לא במזרח הראשונות
 מפני הסוגה; של הקפדניות הדרישות לפי שירה לכתוב כדי מספיקה במידה

 שירה התפתחה לא עדיין שאז ומפני ;מהם רחוקים היו שבה הבדויים שהאידיאלים
 שהערבית מאחר :באמצע הארמית השפעת שגם לשמה)וייתכן, ראויה דתית ערבית

 ולא בעברית דבר של בעיקרו נכתב שהפיוט ומפני להלן, עיין הארמית, במקום באה
 נוגעות אינן דרורי של השגותיה הערבית(. בפני סגורה נשארה השירה בארמית,

 בספרד. כך אחר שהתפתח מה על מושתתות אלא שבמזרח, הקדומה לשירה
פי ל־ ע ף־  לפרוזה. כמיוחדת להיתפס המשיכה הערבית התנאים, השתנו אכן ששם א

 היסטוריות מסיבות אלא אסתטית־ספרותית, פונקציה מראש הייתה לא שלערבית לא
שון אהבת 9שטרן, ש״מ שקבע וכמו לפרוזה. בעיקר נתייחדה היא  והרצון הקודש ל

 לטובת הכף את הכריעו היהודית החברה של החדשים האידיאלים את בה להביע
פי ספח־, בשירת בעברית השימוש ל־ ע ף־  הקדומה השירה לעומת השתנו שתנאיה א

במזרח.
אלא הכללי, מעמדה קביעת לשם רק לא חשוב הקלאסית בערבית העיסוק אולם

The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic1, Jerusalem i 8 בספרי עיין
1981, pp. 22-24; 223

שטרן. של לטיעונו מסכימה דרורי אף ;4 שורה ,223 עמ׳ (,8 הערה בספרי)לעיל, עיץ 9
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 כפי מסוימים כה אינם הקלאסית הערבית של אף״קווי־הלשון המדויק. לתיחומה ם
 ובמילונים בדקדוקים בקפדנות רשומים הם כמובן, לרוב, ראשוץ. במבט צנדמה

 נראים לכאורה, כן, ועל מתועדים שאינם שקןווי־לשון, יקרה, אחת לא אך זמקובלים.
 קלאסיים בטקסטים נקרים דבר של לאמתו בתר־קלאסיים, לפחות או יאו־ערביים

 בערבית־היהודית)ובערבית שמתועד דקדוקי, מבנה של טיבו שעצם ויש ממש. זל2
 בכיוונה מצביע המקובלים, הקלאסית הערבית בדקדוקי רשום ואינו בכלל( זבינונית

 משנת ערבי־יהודי במסמך מצאתי כך הבנתה. את מחדד וכך הקלאסית הערבית זל2
 זה מבנה מצאתי שלא מאחר ,0דחופה. בקשה לציון עבר עם מא אלא 106;

 נתחזקה, זו ודעה ניאו־ערבי, ןו7 שהוא הנחתי הקלאסית, הערבית של :דקדוקים
מן בסיפורמוסלמי :שמצאתיו מי מ  ספקות: נתעוררו בדיעבד אולם 1,הי״ד. המאה ע

א העבר בהוראת העבר בצורת להשתמש נוטה זניאו־ערבית הוצי  משפטי־ בלבד)ל
 13בקשה. מציין העבר כאן ואילו 12העתיד, בצורת הוזה/עתיד/בקשה ולציין עאי(

 קלאסי מטקסט רק לא 14A. A. Bevan בידי מובא מצאתיו ולבסוף מחפש, זתוזלתי
קלאסי מבנה דווקא נשתמר כיצד ! )'><קדם־קלאסי מטקסט אף אלא

 בלוויית פעמים׳ לעתים, ׳שמא, רבמא לגבי גם יודע. איני הבינונית, בערבית נדיר :ה
 בטקסטים שכיחותו ואכץ הפקפוקים, אותם נתעוררו וה/עתיד1ה בהוראת גבר

,5ממש. קלאסי ערבי קו שהוא ספק, מותירה אינה ןלאסיים
 ׳אחרת׳ פ ואלא את לשייך אין מניאו־ערבית, נעדרת פ החיבור שמילת מאחר

 אולם 16קלאסית. בערבית מתועדת היא ואכן סתם, לניאו־ערבית חיווי משפט >חרי
שון של המצומצם התיעוד האם סבוכה: בעיה מתעוררת באץ  בערבית זה קו־ל

 ואת בתר־קלאסית, כתופעה לראותו יש שמא או קלאסיותו, על מעיד זקלאסית
לטקסטים בתר־קלאסי ?ןו־לשוץ כחדירת הקלאסית בערבית המצומצמת צכיחותו

4 שורה שוליים, ,247 עמ׳ ג, שם, גיל, עיין 1( -  נוספה ]מא מא אלא אלאהבה פבחק :2
■ מולאי עני פרג בין־השיטין[  אדוני יסיר־נא האהבה, חי אני( ׳)נשבע — אלהס הדיא אלשיך

הזאת׳. הדאגה את ממני )ו(רבי
 H. Wehr, Das Buch der wunderbaren Erzahlungen..., Wiesbaden-Damascus עיין: 1

1956, p. xix
 ולא בעתיד יבואו ואיחולים עבר, לציון עתיד בלוויית לם בערבית־היהודית נצטמצם כן על 1:

עמ׳ תש״ם(, ירושלים ,2ימי־הביניים של הערבית־היהודית בדקדוקי)דקדוק עיץ פרטים ;בעבר
142 ; 262-261.

הקשר. נותק סינכרונית מבחינה אך תנאי, ממשפט אמנם מוצאו )מא( אלא 1:
Volume of Oriental Studies Presented to E. G. Browne, Cambridge 1922, p. 55 :ראה 1'
 כבר שם. נוספת וספתת ,135-134 עמ׳ תשמ״א, ירושלים וגניזה, עדות מחקרי מש״כ: עיין 1;

,H.L. Fleischer שאף דעתך, תן . Der Islam, XL (1965), p. 260:זו תופעה על עמד בראפמן מ״מ
 Kleinere Schriften, 1, Leipzig 1985, p. 420,1.6ב־ דוגמה ציטט ח־רו, של הערביסטים גדול

מאליו. למובן 1שחשב מפני הסתם, מן העבר, של המיוחד שימושו על העיר ולא אחר לעניין
ואילך. 131 עמ׳ (,15 הערה )לעיל, שם מש״ב, עיין 1<
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 כי הווה/עתיד, בהוראת עבר בלוריית רבמא לגבי לא עלו לא אלו ספקות ? קלאסיים
 לציון עבר בלוויית מא אלא לגבי ולא ממש, קלאסיים בטקסטים מאוד שכיח הוא

 שלא פ, ל־ואלא אשר כץ לא 17הקדם־קלאסית. בערבית כבר מתועד הוא כי בקשה,
 קדם־ בטקסטים נתגלה ולא ממש קלאסית בערבית קרובות לעתים עדיין תועד

 קלאסיים בטקסטים שכיחותו השוואת על־ידי אלא תיפתר לא רבעייתו קלאסיים.
 בבירור רבה בתר־קלאסיים בטקסטים ששכיחותו יוכח, אמנם אם :וקדם־קלאסיים

 שהתחלתו בתר־קלאסי, כמבנה לראותו יש הרי קלאסיים, בטקסטים משכיחרתו
 קלאסי לקןו־לשון אותו לחשוב יש כן, לא שאם הקלאסית; בערבית כבר מתועדת

ממש. של
 של שימושו לגבי גם מתעוררים דומים ספקות המצומצמות, ידיעותינו מצב בגלל

פי זה, לעומת 18מפתיעים. מאורעות לציון חחי על־  אדא חתי בהוראת אן ש־אלי אף־
 19בקלאסית, מאשר בתר־קלאסית בערבית יותר שכיח אם׳ והיה כאשר; כך ׳אחר

 יסוד חדירת סתם בו שנראה מכדי מאוששת קלאסיים בטקסטים אף שכיחותו
 ?ןו־לשרן בלבד׳ ׳רק, בהוראת ש־כאצה ספק אין הקלאסית. לערבית בתר־קלאסי

שכיחותה בגלל ואולם, 21כן. גם ׳כול׳ בהוראת סאיר הדין הוא ושמא 20קלאסי,

שון אולם 17 ל שוי הקדם־קלאסית, בערבית המתועד חריג, קו־  קדם־קלאסי מבנה גם לשקף ע

די עדיין צומצם לא אשר מקורי, .25 הערה להלן, גם עיין הקלאסי; הדקדוק על־י

מתועד הוא .198 עמ׳ (,12 הערה בדקדוקי)לעיל, עיין בערבית־היהודית למציאותו אשר 18
v־£!n הקלאסית בערבית t עיין:ri1»JLo Qjiajt)1־ iUV1 iiiicJi״I

js ו»£ג* 4גoiife Ui 1 :6 שורה ,15 עמ׳ ,1932 בירות ,4א *  j i ^ חשבתי, ׳ולא
נקראתי׳. והנה להזכירני, בידו סיפק שהיה

שם. נוספת וספרות Israel Oriental Studies, VI (1976), pp. 159-161 מש״כ: עיין 19
 הספרות עיין והבינונית, הבתר־קלאסית בערבית בעיקר מתועדת ׳בלבד׳ ש־כאצה אף־על־פי 20

 הספרותית בערבית )ואף Journal of Semitic Studies, XVII (1972), pp. 182- 186ב־ המובאת
 בקוראן גם מתועדת היא הרי (,Israel Oriental Studies, hi [1973], p. 182 עיין: החדישה,

: 25 ח, סורה בערכו(, E. Fagnan, Additions aux dictionnaires arabes, Alger 1923 :אה1)
v l s i^ ושכיחה, בפושעים׳ רק יפגעו שלא ממדוחים ׳ויראו Loli {£1* 1*^119 ־

£נ אף לוין, מא׳ למד שאני כפי  הקלאסית הערבית של ביותר החשוב בדקדוק של ״1ב־
 ״ן dJjj :2-1 שורה ,22 עמ׳ א, (:1889-1881 פאריס דרנבורג, הוצאת על־פי מצטט )אני

v v״c ״1 ־-*< וץ בלוויית אלא תהיה לא לאת בלבד, חין בלוויית יהיה ׳וזה ^
 לראות יש כן על .8 שורה ,96 עמ׳ ; 9 שורה ,6 עמ׳ ב, ; (1ג»1 )בלוויית 5 שורה ,275 עמ׳ ;חין׳

יותר. עוד שכיח נעשה הזמן שעם קלאסי, קו־לשון ׳בלבד׳ ב־צאצה
בטקסטים מצוי הוא אחר מצד מתקנו, מאוחר קו בו רואה Wright אחד מצד 21

 j. Blau, A Grammar of Christian:אצל המובאת ה?פרות את זאת לכל השווה ממש, קלאסיים
41.Israel Oriental Studies, V(1975), p. 284, : p i  ,Arabic, Louvain 1966-1967, p. 357, n 
20,§ p i עיין Lane וגם ,1כ1בע: ,S. Hopkins, Studies in the Grammar of Early Arabic 

182§ ,181 .Oxford 1984, p. של חלק אם ב־סאיר, ׳כול׳ לתרגם רס״ג של נוהגו את גם השווה 
 שקו־לשון מסתבר, . 127-126 עמ׳ (,15 הערה עדות)לעיל, מחקרי :עיין קודם, נזכר כבר הכלל

מאוחרת. בתקופה התרחב אך קלאסי, זה
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 לעומת בתר־קלאסית בערבית בפקודות שלא אף תיאורים אחרי פ של היחסית
 ׳מפני לכדן כי׳, ׳ש, כון הדין והוא בתר־קלאסי, כקו לראותה מסתבר 22הקלאסית,

25בנטייה; לא־משתנית ליס 24אליו; מוסבה שהיא הביטוי, אחרי הבאה איצא 23ש׳;

 Art Adverbial Construction in Hebrew and Arabic, Jerusalem בספרי: עיין פרטים על 22
.1977, p. 53 ff ,סברתי ,55 עמ׳ )שם ,.■ ^j של שה־«».־י« ii ממש, קלאסית ערבית מייצג אינו

היום(. כך סבור ואיני
בדו־שיח, שם וגם ממש, קלאסית בערבית שימושו של בלבד אחת דוגמה עתה, עד רשמתי, 23

£נ המייצג עמ׳ (,18 הערה )לעיל, יותר: נמוך( נמוכה)משלב רמת־לשון ^uvi ״1ב־
W8rterbuch״z המובאות הדוגמאות כל טיפש׳. שהוא ׳מפני מלמטה! 2 שו׳ ,7

4 6 5 - 4 6 6 .der klassischen arabischen Sprache, pp, ,הדין והוא השני, האלף מן בערכו 
 C. Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der של: המובאות
518-519 .semitischen Sprachen, Berlin 1908-1913, II, pp. נוצריים בטקסטים 

עמ׳ (,21 הערה בספרי)לעיל, עיין כלל, רשמתיו לא הראשון האלף מן קדומים ארץ־ישראליים
 בערבית־היהודית נפוץ הוא זאת לעומת רושמו. אינו (21 הערה הופקינס)לעיל, וגם ,405§ ,519

.228 עמ׳ (,12 הערה בדקדוקי)לעיל, עיין השני, האלף מן
T. Noideke שמביא הדוגמאות עיץ שכיחה, אינה אך הקלאסית, בערבית מתועדת מוקדמת אי£א 24

 אשר קדם־קלאסית, מערבית היחידה הדוגמה בערכו)אולם Beiegwdrterbuch, Berlin 1952ב־
,1 מוטעית; נכונה, הייתה לו גדולה, הייתה חשיבותה Hu\ :2 שורה ,23 עמ׳ ^,114 ^
J41״ ״ L&J את למשוך יש ו ג - ^ ;וכן נג׳ראך(, אנשי מקצת לי סיפר ׳וגם :ולתרגם ל־

35§ ,287 .Israel Oriental Studies, v  (1975), p. הבינונית, בערבית ביותר רגיל זה קו־לשון
המודרנית, הספרותית לערבית חדר )ומכאן 26 הערה ,613 עמ׳ (,21 הערה בספרי)לעיל, עיין
 ‘advanced position’:שם קרא ; Israel Oriental Studies, VI [1967], p. 167, §5.20.1:עיין

 מאוחר במעמד בא ש־איצא יש בינונית בערכית אגב, (.‘overly advanced position’:במקום
 המובאת )הדוגמה 6 שורה ,264 עמ׳ (,12 דערה בדקדוקי)לעיל, עיין מובהק, תיקון־יתר מדי,
 ,613 עמ׳ (,21 הערה )לעיל, האחר בדקדוקי הרמב״ם(; בן אברהם ר׳ היאימתשובות שם

 !(שתי) שמצאתי הוא המעניין אולם .2:42§ ,99 עמ׳ (,1 הערה בספרי)לעיל, וכן ,521.3.1§
ד מוקדם במעמד א4ל־אי דוגמאות ^נ הסבר: לכך יודע ואיני הקלאסית, בערבית מ  ״1ב־

iliall,► :287, §35 עיין .Israel Oriental Studies, V (1975), p ״1ב־£ב וכן yjliVI, :עיין
הלאל׳. תפס אותו ׳וגם u.1 J3u 43,1114 :7 שורה ,23 עמ׳ (,18 הערה )לעיל,

 ,Wright:שם )הוסף 20 הערה ,305 עמ׳ (,21 הערה בספרי)לעיל, המובאת הספרות השווה 25
 Israel Oriental Studies, ; עתיז־( לפני מאובנות דוגמאות שתי הערה ללא המביא ,302 עמ׳ ב,

282-283 .V (1975), pp ; ,153 עמ׳ (,21 הערה הופקינס)לעיל, ; 132 עמ׳ (,8 הערה ספרי)לעיל 
§156a. — הקלאסית בערבית השלילה: מתחום אחרת תופעה על להעיר המקום כאן {V 

 זה לעומת בינונית בערבית קודם. השלול עבר בהמשך רק מצויה עבר לציון עבר צורת בלוויית
 3 בהערה )שם, 302 עמ׳ (,21 הערה בספרי)לעיל, עיין הזאת, ההגבלה ללא אף שכיחה זו ולא

 ב־לא השימוש נדחק בניאו־ערבית שהרי תיקון־יתר, ספק, ללא לפנינו, נוספת(. קפרות מובאת
 עבר צורת בלוויית מתועדת שבקוראן הוא המעניין מא. השלילה התרחבות בגלל

 G. Bergstrasser, !447-446 עמ׳ א, (,15 הערה )לעיל, פליישר עיין: עבר, בהוראת
1 .Verneinungs- und Fragepartikeln und Verwandtes im Kurban, Leipzig 1914, p. 40, n .

בערבית כמו הוגבל לא שעדיין קדם־קלאסי, קו שבקוראן הזה במבנה לראות יש שמא
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 27הדגשה; ללא נטוי פרעל לפני פרודים כינויים 26השאלה; מא במקום וכר שי אי
9 המספרים יידוע או 28איחול לציון בעתיד השימוש ובוודאי -  והעצם בתורית, 3

29בלעדיה. בא המנוי
T

שון ביותר מרובים כללית, הל  הפראזיאולוגיה ועקבות הבתר־קלאסיים, קווי־

 ציטט M. uilmann, Der Islam, LX (1983), p. 4 מאוד. ניכרים היוונית המדעית
 גם מתרעדים שחמשתם מקרה, זה ראין למרשימים, שחשבם ביטריים, חמישה

ולא ליס 3,וכמה׳. כמה אחת ׳על באלחרי כם ג0ש׳, ׳נראה אן ישבה :בערבית־היהודית

עיין בשירה, העבר לשלילת עבר בלוויית v בהופעת לכך חיזוק לראות יש ושמא הקלאסית,
 ואשר ,V הערך , Worterbuch der klassischen arabischen Sprache, p. 22ב־& דוגמאות שתי

Israel O:)עיין אצל קודם עבר שלילת כהמשך דווקא לאו זה במצב ל־ולא riental 
11§ ,282 .Studies, v  [1975], p,) שמא או הקדם־קלאסי הקו כהמשך לראותו עדיף אם ספק 

,fliu של i^uli של 1346 קאהיר הבתר־קלאסית)במהדורת הצורה חדירת כתחילת
^ שאינו בקטע את ממשיך נמצא ,14 שורה ,3 עמ׳ ו  ויסטנפלד אולם ; jU-J מ־

(.1,־ 7 שורה ,4 עמ׳ גורס,
שבספרו השיחות את לצבוע מליה >״uvi בעל >11£ .>1 שכאשר דעתך, תן 26

^ קרובות, לעתים משתמש, הוא יוחר, נמוכה רמת־לשון של בגוון ו  קרובות לעתים ב־
בסיפוריו. מאשר יותר

 Israel Oriental וכן: ,2 נ, הערה ,389 עמ׳ (,21 הערה בספרי)לעיל, המובאת הספרות עיין 27
9§ ,281 .Studies, V(1975), p. רמת־לשון המשקף בדו־שיח, זה שימוש נמצא אלאגאני בכתאב 

(.7 שורה ,7 עמ׳ [,18 הערה ]לעיל, ^UJU)יותר נמוכה
Israel Oriental וכן: ,19 הערה ,272 עמ׳ (,21 הערה בספרי)לעיל, המובאת הספרות עיץ 28

5§ ,280 .Lane •,Studies, V (1975), p הערך ,H. Reckendorf, Arabische Syntax
(,1975) Heidelberg 1921, p. 43, §24.3; H. Corriente, Journal of Semitic Studies, XX 
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 Israel Oriental :pi ,53 הערה ,380 עמ׳ (,21 הערה בספרי)לעיל, המובאת פרות9ה עיין 29

24.2§ ,285 .Studies, v (1975), p ; ,הערה )לעיל, והופקינס ,132 עמ׳ (,8 הערה ספרי)לעיל 
.206b§ ,201 עמ׳ (,21

& קלאסית, צורה הרואה בערכו, (20 הערה )לעיל, Fagnan :גם עיין 30 )כפי «1ב־
 חדשה צורה בערכו( R. Dozy, Suppliment aux dictionnaires arabes, Leyde 1881 שניקד!

 חריפים לכאורה, נראים, זי,1ד של קריאתו את הדוחה ,4 הערה ,4 עמ׳ שם, אולמן, דברי כן )על
 D. s. Margoliouth, A Commentary:נון0 עלי, בן יפת בכתבי לא־אחת, עד,1מת זה ניב מדי(.
1889 o f the Book o f Daniel by Jephet ibn Ali the Karaite, Oxford, ר. : 5 רה1ש ,29 עמ׳._■. ̂

1^ jtu* < אדס׳. לבני דמה שהצלם ׳נראה
עמ׳ התרס״א, אמק נא ערבי, ן1בלש ש1פיר עם ת1אב פרקי ספר הרמב״ם, p אברהם בן ד1ד עיין 31

 אנסאן לל צטא אל לב5ת 1אמראתה תכון 1ל1 נסא אל מע כלאם אל רת1ו*1כ : 14-12 שורה ה,
 לאיש חטא מביא ,1אשת עם 1אפיל נשים, עם שיחה ׳ריבד גיר אל נסא חרי»ע באל בם1 חראם1
לת׳.1הז ת1נש עם כמה1 כמה אחת על ר,1אס א(1)ה1



ה 33לעשות׳ צריך ׳הוא יפעל אן סבילה 32אחד׳, לא ׳אף ואחד לונ  מא אלחמרה אלי ו־
34במקצת׳. לאודס/אדום נוטה ׳צבעו הו

 בערבית לכתוב השתדלו כאמו־ר, אשר, הערביים־היהודיים, שהסופרים קרה, איך
 הערבית מן מושפעים כה היר מדומים(, בתיקונים הרבו השתדלות הקלאסית)ומרוב

כך המרובה שהשימוש לי, נראה ? דורקא הבתר־קלאסית שון כל־  הבתר־קאלסית בל
 אלא הייתה לא בתאוריה הקלאסית. לערבית אשר למעשה תאוריה בין בהבדל מקורו
 במציאות. כן לא הדורות. במשך שינוי ללא שנשארה ויחידה, אחת קלאסית ערבית

שון קמה במציאות  זהה הייתה שאמנם הבתר־קלאסית, השפה היא הלרא חדשה, ל
 ובעיקר בתחבירה לא־מעטה במידה שונה אך 35ובצורותיה, בכתיבה לקלאסית

 ספרות בעיקר כאמור, קראה, היהודית התרבותית שהעילית מפני בפראזיאולוגיה.
 שלהם. בכתיבתם ספגוה הם בתר־קלאסית, לשון רבה במידה שיקפה וזו מדעית

שון לכתוב התכרונו תאורטית, שון ספריהם את חיברו למעשה, אך קלאסית, בל  בל
קראר. חיבוריהם שאת המוסלמים, ואף הנוצרים עמיתיהם שעשו כפי בתר־קלאסית,

 ששימרה היא המדעית, הערבית הספרות את לקרוא המשיכו שהיהרדים העובדה
 את ניצלה לא היהודית המסורתית שהחברה בזמן )בו תרבות כלשוץ הערבית את

 בה. כתבר גם כן על ערבית, קראו הם ממש(. של תרבות כשפות הלאדינו ואת היידיש
 מן היהודית התרבות ניתקה כאשר החמש־עשרה המאה בשלהי ואכן

ש)כמוה של תרבות לשון להיות הערבית גם חדלה הערבית־המוסלמית,  כיידיש ממ
הסוגות. בכל כמעט מקומה את תפסה והעברית וכלאדינו(

 מן היקפו. בכל בערבית השימוש את מסבירה אינה ערבית ספרות קריאת אולם
 מכול השונה פונטי, בכתיב הכתובים חיבורים, נשתמרו והתשיעית השמינית המארת

 של מדויקת כמעט טראנסליטראציה המשקף המקובל הערבי־היהודי הכתיב מן וכול
אות עם קשר כל היה לא בו שלמשתמשים עדים, כמאה והמעיד הקלאסי, הכתיב

בערבית־היהודית הקלאסית הערבית מעמד

 עד בהם נשאר ׳ולא ואוזד ולא מנהם יגק/יתבק ולם :כח יד, שמות למשל, רס״ג, מתרגם כך 32
אחד׳.

 ומנדי : 10 שורה נ, עמ׳ ו, קאפח, י׳ מהדורת לרמב״ם, המשניות בפירוש למשל, מוזו־עד, הוא 33
העיר, מן המת שיצא ׳ומאחר :לתרגם ויש אלמדינה, אלי ירד סביל לא אלמדינה מן אלמית יכרג

(סבילהם) : 21 שורה , 172 עמ׳ ב, שם, גיל למשל, וכן, לעיר׳. שיוחזר אסור  צריכים ׳הם יסתחו !
להתבייש׳.

 עמ׳ ב, (,30 הערה דוזי)לעיל, ; 8 הערה ,4 עמ׳ שם, אולמן, אצל המובאת לספרות נוסף השווה, 34
ו, לרמב״ם, המשניות בפירוש מתועד הוא .479-477 עמ׳ א, (,15 הערה פליישר)לעיל, :א564
 מש״ב לתרגם)עיין ויש הי, »א אלאסתדארה אלי כבירה מטרקה והי : 13-12 שורה רלה, עמ׳

במקצת׳. עגול גדול, פטיש ׳והוא למקום(: 77 עמ׳ ]תשל״א[, לה לשוננו,
 ערבית שבין ההבדל את עבודה, של היפותזה כעין ניסיונית, הגדרה מגדיר הייתי זה לפי 35

 מן שונה אינה הבינונית, לערבית בניגוד הבתר־קלאסית, הלשון :בינונית לערבית בתר־קלאסית
ובמורפולוגיה. בכתיב הקלאסית



בלאו יהושע

 השתמשו הם זאת למרות אולם 36ערבית. ספרות קראו לא ושהם ערבית כתובה
 מפני כן, שעשו מסתבר פסוקות. הלכות לתרגום כגון תרבות, לצורכי אף זה בכוזיב

 לצורכי גם כידוע, שימשה, וזו הארמית־היהודית, של יורשתה הייתה שהערבית
 נדחקה כאשר חדרה. למקרא ואף היהדות של ביותר הקדרשים הדברים הבעת

 היר שלא כותבים בקרב אף 37במקומה אוטומאטית זו באה הערבית, מפני הארמית
 ההלכות של הערבית שהמהדורה מקרה, זה אין ושמא ערביים. בכתבים כלל מצויים

 כל ולאחר ארמי טקסט של תרגום היא המיוחד, הקדום בכתיב הכתובה הפסוקות
ערבית. פסקה באה ארמית פסקה

 שבערבית־היהודית המדומים והתיקונים הניאו־ערבי הרובד רק לא לסיכום:
 את לקברע הראוי מן ראשית, שבה. הקלאסיים היסודות אף אלא לחקירה, ראויים

 התכוונו יהודים לדעתי, יהודים. של בכתיבתם הקלאסית הערבית של הפונקציה
כך המרובים המדומים רהתיקונים הקלאסית, בערבית לכתוב  מאחר יעידו. כל־

 רמאחר הערבית של לתחומה מחוץ נשארה השירה נסיבות צירוף של שבעטיו
 הערבית־המוסלמית, המדעית בספרות היה עניינה עיקר היהודית התרבותית שהעילית

 לא כי אם קומוניקאטיבית, פונקציה בעלת להיות בעיקר בדיעבד הערבית נטתה
 הרובד ראוי פרטים לגבי גם האסתטית־הספררתית. הפונקציה גם ממנה נעדרה

שון מתגלים פעמים לעיון. שבערבית־היהודית הקלאסי  שאינם קלאסיים, קווי־ל
 היסודות מן ולהבדילם אותם לתחם קל ולא המקובלים, בדקדוקים רשומים

 שהסופרים מבלי המדעית, הספרות מן לערבית־היהודית חדרו אלו הבתר־קלאסיים.
 בכתיב ממנר נבדלו לא שהרי הקלאסי, הרובד מן בשוניים ירגישו היהודיים

ובמורפולרגיה.
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 של באופייה שחל השינוי בגלל בעיקר וזאת הכנסת, לבית ממש חדרה לא הערבית אולם 37
 הערבית שלפיה ,26 הערה מח, עמ׳ [,6 הערה ]לעיל, גויטיין של לדעתו )בניגוד התפילה
 צורת נעשתה השביעית במאה לערבית(. הארמית בין ראשוני הבדל יש כאילו זרה, הורגשה
 שפת־ספרות נעשתה שהארמית־היהודית מאחר הפיוט. את להוציא ומסוימת, קבועה התפילה

 כן׳הערבית, לא ;הכנסת לבית לחדור במידת־מה הספיקה היא הרי התפילה, צורת שנקבעה לפני
 שרצון הזכרתי, [24 ]לעמ׳ 223 עמ׳ [,8 הערה ]לעיל, )בספרי נוקשה תפילה מבנה שמצאה

 זו טענה אולם בעברית. לשימוש נוספת סיבה הייתה הכנסת, בבתי יושרו שפיוטיהם הפייטנים,
 כי הכנסת, לבתי חודרים היו בערבית, פיוטים נכתבו לו שהרי קסמים, מעגל בחינת היא

 לעתים אלא בארמית נכתבו לא פיוטים לעיל, כנזכר סגור. קורפוס היו לא עדיץ הפיוטים
בערבית(. אף נכתבו שלא נוספת, סיבה אפוא הייתה זו רחוקות;


