
 העבריים המדקדקים הרחיקו היכן עד
הביניים מי־ לערבית? להשוות בי

ממץ אהרן

 היה, הערבית התרבות עם העברית התרבות מפגש של המרבהקים מהישגיו אחד
 האלה הלשונות שתי שידיעת באפשרות דיוק: ליתר הלשונות; בתחום כידוע,

 עניין זה במאמר המקרא. ופרשני המשוררים המילונאים, המדקדקים, לפני העמידה
 העברית השוואת והוא ימי־הביניים, חכמי של הלשון תורת של אחד בתחום לנו

לערבית.
 מאמר טנא ד׳ פרופ׳ כתב הלשונות השוואת לבין הלשונות ידיעת שבין הזיקה על
 נוסיף זו זיקה של תוקפה להדגשת כאן. זה בענייץ להרחיב צורך ואין ‘ויסודי, מקיף

 השוואות נוצרו לא הלא־ערבי הדיבור שבאזור השלילה, דרך על אחת ראיה רק
 של הראשונה במחצית בפרובאנס שפעל רד״ק בחיבורי למשל, הדבר, כך לערבית.

 מאינגלטרה, הנשיאה בן יצחק בן משה לר׳ השהם בספר ;השלוש־עשרה המאה
 אברהם לר׳ אברם מקנה בחיבור וכך מאה; אותה של השנייה במחצית שפעל

 ואחרים, אלה החמש־עשרה. המאה של השנייה במחצית באיטליה שפעל דבלמש,
 בין מפורש בין כציטוט, הדברים את הביאו לערבית השוואות בחיבוריהם הביאו אם

 טו, ל, למשלי רש״י בפירוש למשל, הערבי. הדיבור באזור שנכתבו מחיבורים סתם,
 2 1ערבי׳. שהוא למדנו כמשמעו, לעלוקה פתר ׳מנחם לעלוקה: בד״ה אומר הוא

 בידיעותיו ההשוואות את תולה הוא שאין משמע רש״י אצל ודומיו זה מניסוח
בחיבוריהם. שהשתמש אחרים, של בידיעות אלא בערבית, האישיות

שוואת טנא, ד׳ 1 שונות ׳ה ר וידיעת הל אזו ב שון) ל  למניין והי״א הי׳ במאות הערבי הדיבור ה

שון מחקרי בתוך: המקובל(׳, ם לזאב מוגשים ל חיי הגיעו כן־ שר מ׳ )ערכו: לשיבה ב א  בר־

2 עמ׳ תשמ״ג, ירושלים ואחרים(, 8 7 - 2 3 7.

ת ממן, א׳ :ראה 2 שווא מן ולארמית לערבית העברית של המלים אוצר ה ד רס״ג ל ע  כרון, אבן ו

 172 עמ׳ תשמ״ו, ירושלים העברית, האוניברסיטה מתקדמים, ללימודים המדרשה פירסומי

השוואת[. ]להלן: ואילך



ממן אהרן

 לא־דוברות לארצרת הועברו הערבי הדיבור באזור שנכתבו חיבורים כן, על יתר
 שההשוואות מוצא אתה המתורגמת ובגרסתם לעברית, התרגום מסננת דרך ערבית

נרבה. במידה בהם הושמטו
 פילוסופיה, כגון האחרים, והמדע התרבות מרכיבי בשאר כמו שלא מקום, מכל

 :מזה וחשוב — התרבותית ההשפעה צינורות שבהם דקדוק, או דת מתמטיקה,
 מרשות העברה על מעידים שהם ופעמים ידועים, — אלו בצינורות הזרימה כיווני

 נוצר לא הלשונות בין המפגש הרי הדדית, השפעה על אף או משוב על לרשות,
 הלשונות, לשתי ומומחים מלומדים של באקדמיה לא ואף הבריות, בין ברחוב
 טעמים ושני העברי. המדרש בבית אלא לעולם בא לא המפגש וערבים. יהודים
בדבר:

 סיגלו ערבי שלטון תחת שחיו היהודים ההיסטוריות הנסיבות שמכוח — האחד
 ובדורות נלמדת, כלשון לכיבוש, הראשון בדור תחילה, ;הערבית הלשון את לעצמם

 התרבותית המורשה מן כחלק כמובן, למדו, הם העברית את כלשון־אם. — שאחריו
 היו כבר קדמונים שמזמנים היהודים וכך, לדור. מדור המסירה צינורות דרך היהודית,

פי לעת, מעת שינו רק בדיגלוסיה, שרויים  הלשון את ההיסטוריות, הנסיבות על־
 עברית־ הדיגלוסיה אפרא נהייתה הערבי, הכיבוש למן העברית. שבצד זו השנייה,
 מדוברת, וערבית ספרותית ערבית בדיגלוסיה חיו אם גם הערבים, לעומתם, 4 3ערבית.

עברית. ללמוד אותם שחייבו היסטוריות נסיבות בכלל באו לא מעולם הרי
 השמיות השפות בשתי עניין הערביים המדקדקים גילו מידה באיזו השאלה

 הרושם אך יסודי, בירור טעונה עדיין והארמית, העברית אז, ידועות שהיו האחרות
 של וסדירה שיטתית שבהשוואה דומה מקום, מכל בכך. התעניינו לא שהם הוא

 הדוגמה אפילר 5החדש. העידן לפני ממש לעסוק התחילו לא הם השמיות הלשונות
 דריד)מת לאבץ אללגה ג׳מהרח ממילון מובאה מוחזקת שהייתה ברון, בן יצחק מר׳

נבלה בערך אומר 6ברון בן שתסמוך. מה על לה שאין נראה להג׳רה( 321 בשנת

 A. Neubauer, The Book of Hebrew Roots by AbuT Walid של: העברית בגרסה כגון 3
1875 Marwan Ibn Jandfj, Called Rabbi Jdn£h, Oxford :ספר אלאצול[: כתאב ]להלן 

 ג׳נאח אבן יונה ר׳ ערבי בלשרן חיברו הדקדוק, ממחברת השני החלק הוא — השרשים

שון אל רהעתיקו השוואת, ראה; תרנ״ר; ברלין באכר, ב״ז מהדורת תבון, בן יהודה ר׳ הקדש ל

9 עמ׳ שישי, פרק 2 - 7 8.

שון, מחקרים לתקופות׳, וחלוקתה העברית של ההיסטורית אחדותה ׳לעניין טנא, ד׳ ראה: 4  בל

1 עמ׳ תשמ״ה, ירושלים א, 5 5 - 1 0 .3 בפרק בייחוד רעיין ,1

מצוא אפשר ופה פה אמנם 5 ש ל מילון או בפירו ל הערה ערבי מחבר של ב  או העברי הגיזרון ע

שונות. השוואת אינה זו אך מסוימת ערבית מילה של הארמי של, השווה, ל .מייה דברי למ (A 

,1937 Meillet, Introduction d Vetude comparative des langues Indo-Europeennes, Paris 

Chap, vm , p. 328 ff,) שיבות על שפות השאילות עניין בירור ח ת, ב אירופיו  בטרם הודו־

שוואה ניגשים שונות בין לה אלו. ל

חברו אשר ואלערביה אלעבראניה אללגה בין אלמואזנה כתאב מן הפליטה יתר קוקובצוב, פ׳ 6



ת המדקדקים השרו היכן עד לערבי

:170 עמ׳ )מואזנה,  אלג׳מהרה פי רג׳דתה מא עלי אלג׳יפה והי ללנבילה ׳מג׳אנם (
 בטקסט פיסרק סימני באין אהלכתה׳. אי נבלתה כ׳טוב ראצאבתה מאת ותנבל

 כי והסיק ללנבילה׳(, לרישה)׳מג׳אנס וג׳דתה׳ מא ׳עלי את דוכטר פ׳ ייחס המקורי,
 הוא שכן דרייד, לאבן ג׳מהרה במילון נבילה / נבלה ההשרואה את מצא ברון בן

V’ במפורש: אומר ... this comparison I found in al-Jam harah יותר נראה אך 
ם, לסיפה; רג׳דתה׳ מא ׳עלי את לייחס פני כל־  להעלרת אין ברון אבן מדברי על־

 אין 9לפנינו, שהוא כפי אללגה, ג׳מהרה בכתאב ואמנם כזאת. מסקנה חד־משמעית,
 ואלנבילה מאת אד׳א אלבעיר ׳ותנבל הוא: ,0שם, הנוסח מופיעה. זו השוואה
 שהביא למה מאוד דומה אפוא הוא הד׳א׳. מן אלבעיר תנבל קולהם ואט׳ן אלג׳יפה

 נרסח שינוי הרי ציטוט ממש הם בררן בן דברי אם ואמנם זהה. אינו אך ברון, כן
 שסבר כפי לעברית, השווה שמחברו אסמכתה בג׳מהרה אין מקום מכל 11לפנינו.

וכטר.
 על וזאת להפך. ולא לערבית נצרכה העברית מסוים, שבמובן — השני והטעם

 העברית ואילו ברציפות, שנים מאות בדיבור משמשת ועודה שימשה שהערבית שום
 התשע־עשרה. המאה סוף ועד לספירה השנייה המאה משלהי הדיברר מן נכרתה
 וזזלקו כליל, נשתקע העברי המילים מאוצר נכבד שחלק גרם בדיברר הרצף שבירת

 בהקדמתר ג׳קטילה, בן הכהן משה ר׳ זה מצב לבטא היטיב הררארתיו. נשתכחר
לשונו: וזו 12חיוג׳ יהודה לר׳ דקדוק ספרי לשלשה העברי לתרגרם

.לשון רכבדי שפה עמקי בגרים רנבלענו לרעז עם עלינר גברו אשר מפני . .
רנשארנו 13כחול, בעליהץ רבו אשר החול, לשונות בין הקדש לשון ושקעה

העברית הבלשנות מספרי )ד״צ: ; 1890 פטרבורג ס״ט הספרדי, ברון בן יצחק אברהים אבו
תש״ל ירושלים הביניים, בימי ).

P. Wechter, Ibn Banin’s Arabic Works on Hebrew Grammar and Lexicography, : ראה ל
Philadelphia 1964, p. 140, n. 104

במאמר. ההדגשות יתר וכן ;א״מ — שלי ההדגשה 8
לספה״ג(. 1925 שהיא )להג׳רה, 1344 חידראבאד אלבלג׳ראמי, חסין של במהדורתו 9
׳בלך. הערך סוף א, טור ,329 עמ׳ א, כרך 1«

.15 עמ׳ שם, ראה אלג׳מהרה של הגרסאות חילופי על 11
.1 עמ׳ תר״ל, לונדון־ברלין נוט, י״ב מהדורת 12
 הכוזרים(, >ספר אלד׳ליל אלדין פי ואלדליל אלרד בתאב הלוי. יהודה ר׳ דברי גם השווה 13

]להלן: 80-79 עמ׳ סח, סימן ב, מאמר תשל״ז, ירושלים בן־שמאי, וח׳ מעט ד״צ מהדורת
 וצ׳אקת בצ׳עפהם צ׳עפת חאמליהא ערץ׳ מא אלעבראניה( ׳ערצ׳הא)־אללגה :אלרד[ כתאב

 חאג׳תהם ענד עבארה תנקצהם אן אימכן ושלמה ודויד ויהושע משה מת׳ל ׳״. בקלתהס׳;
 הד׳ה ׳ופי ע״ב: סימן שם, וכן ענדנא׳; אללגה לד׳האב אליום נחן תנקצנא כמא שי׳ ען אליהא

 עמ׳ אבן־שמואל, י׳ תרגום הכוזרי, ספר גם: וראה לגתנא...׳; מן לנא תבקת אלתי אלבקאיא
הכוזרי[. ספר ]להלן: פו-פז



ממן אהרן

 ממי נשאר ולא נבונינו בינת ונסתתרה חכמינו חכמת ואבדה מהרבה מעט
 מן שנזהר מה אם כי עניניה, כל נלמוד ממי נותר ולא הלשון תוכן נשמע

 מן מזער מעט והוא הנבואה בספרי הנכתב מן ונלמוד הקדש בכתבי הנמצא
 בדברי צרכם לפי אם כי הלשון. כל לחקור הנביאים באו שלא לפי הכל

 רזי ומבארי הקדש לשון דקדוקי מחברי הצרכו ולזאת חזיונם, ועניני נבואתם
 גוברת אומה בפי עוברת שהיא מפני ערבית בלשון ספריהם לחבר עברית שפת
 ולשון ומפורשת גלויה ערבית רלשון עלומה עברית ולשון מבוארת, והיא

במפורש. הסתום ולפרש במבואר הנעלם לפרש ויכוץ סתומה, הקדש

 בדוגמה דיי לנו אך זו. במציאות שהכיר האחרון או הראשון היה לא ג׳יקטילה אבן
אחת.

 זיקותיהם של ההישרדות שיכולת הריאליה, מונחי מכול יותר סבלו אלו בנסיבות
 התלבטויות ידועות הרי ורצוף. יום־יומי מעשי בשימוש תלויה במציאות לרפרנטים
 מץ אחרים ושמות 14השכווי ומהות הכינור מהות בדבר והמאוחרים הקדמונים

 בעיית על שהעיר אלקומסי, דניאל את רק למשל, נזכיר, ודומיהן. והפאונה הפלורה
 שנתקשה בלעם, בן יהודה ר׳ ואת ‘5במקרא שמותיהם לפי בעלי־חיים)ו־יאליה( זיהוי

 זולתו הצעת את לקבל שסירב כך כדי עד אחדים, ריאליה מונחי של בביאורם
פני כלשהר זיהוי היעדר עדיף לדידו, חלופית. הצעה להציע מבלי אף בזיהוים,  על־

16יסוד. חסר זיהוי
 מרנחי בהוראת תהפוכות לחול עשויות רצוף דיבור מסורת בעלת בלשון שגם נכוץ

 זה מצב דומה אינו אך לשון אותה של השונים בלהגים לומר צריך ואין הריאליה,
ארוכה. לתקופה שימוש מכלל יוצאת מונחים של שלמה שורה שבו למצב

 ומונח מונח כל של פשוטו עם להתמודד חייב אפוא היה המילונאי או הפרשן
 הערבית עם המפגש וחד־משמעית. מגובשת מסורת לגביו שרדה לא אם גם במקרא,

זו. לבעיה פתרון של מסוימת מידה סיפק

ה, מילון למשל: ראה, 14 הוד שר, כרך בן־י שה־ע ׳שכוי׳. הערך ,7562 עמ׳ שי

 השריד — א חוברת ח, מחברת לראשונים, זכרון הקומסי׳, לדניאל המצות ׳מספר הרכבי, א״א 15

 מקור, הוצאת :צילום )מהדורת 1903 פטרסבורג מקרא, לבני הראשונים המצות מספרי והפליט

.188 עמ׳ תשכ״ט, ירושלים )

של: ראה, 16 בר אהלים למ מו־  ; S. Fuchs, Studien iiber ibn Bal'am, Berlin 1893 — י( כד, )ב

שעיהו שן יחידאיות במלים ׳הטיפול פרץ, מ׳ — (1יד ג, שביסים)י שור  אבן יהודה ר׳ בפירושי ב

שוננו, בלעם׳, שמ״א(, ל 2 עמ׳ מה)ת 3 2 - 2 1 2 עמ׳ בייחוד ,3 1 8 - 2 1  עזרא אבן הערת גם וראה .7

שו ל צורך ואין גזרין אדירי אדרגזריא שפירש בספרד היה ׳וחכם :ג ג, לדניאל בפירו  נניחם כן ע

ם, יועילו׳ לא כי ש שך) מ ה  כלי כולם וחבריו קתרוס רק בו, לשרוק כלי :׳משרוקיתא ה( פסוק וב

שון גם הם נגונים ל כינור הקדש, בל חו מ ב ומינים ו עוג עוגב אע״פ ידענום לא ושמותם ו  מגזרת ש

חול כלים שני ומינים ותעגבנה מ ראיה׳. בלא סברות ואלה מנורה כדמות וכינור חליל ו



שוו היכן עד לערבית המדקדקים ה

 זו ולא במקרא, יחידאי הוא זה ערך 17מלתחה. העברי הערך את לדוגמה ניטול
 שימוש או פירוש מסורת באין המשנה. בלשון לשמש המשיך לא אף אלא בלבד

 לערבית הערך בהשוואת לבעיה מוצא חיפשו הם בהוראתו. הקדמונים נתלבטו
 כאן ׳ורבמא :ג׳נאח בן יונה ר׳ למשל, אמר, הנידון הערך לגבי הארמית. במיצוע

 לסאן פי ואלקמטר קמטריא על אלתרגום קאל כמא אלכסוה פיה אלד׳י ללועא אסמא
 שיש לכלי שם שיהיה ׳ואיפשר '9תיבון; אבן יהודה ר׳ ובתרגום 18אלתאבות׳. אלערב

התבה׳. היא הערב( והקמטר)בלשון קמטריא, על התרגום בו אמר כאשר הכסות בו
 עם מקראי עברי ערך של השוואה המשלב למדיי, מתוחכם משולש, דגם לפנינו

 אטום מלתדזו!( :לעצמו)כאן כשהוא העברי הערך והערבית. התרגום מארמית ערכים
 העברי. הדיבור מסורת הפסקת כלומר קודם, שצייננו הטעם מן סמאנטית, מבחינה

 למקרא פרשני מנגנון גם שימש שמלכתחילה מסורתי, ארמי תרגום לו יש זאת עם
 נפסק הארמי הדיבור רצף שגם עקא, דא אך קמטריא(. הוא על־אתר המילה )תרגום

 בשעת שקופים שהיו רבים, ארמיים ריאליה ומונחי היהודים, רוב בקרב בינתיים
 מצאו המשווים והמילונאים הפרשנים והנה אטומים. הם אף נעשו התרגום, כתיבת

 לארמי. שווה־גיזרון שהוא הערבי)קמטר(, השלישי, היסוד מן דווקא תקוה פתח
 הערך עם שלו הגיזרון שוויון רהיום־ירמי. הרצוף השימוש בזכות שקוף הערבי הערך

 הוא באשר העברי. את מפרש בתררו וזה שקוף. הארמי את גם עושה הארמי
 את לשזור ניתן היה שבזכותו המשולש, החוט בבחינת זה והרי שלו. נרדף־התרגום

 משמעות. לו להעניק ובכך הארמי, דרך הערבי, עם העברי הערך
מקצוע/אזמיל/אזמיל: ההשרואה גם בנויה וכך

 שישוהו עד העץ פני בו מקלף הוא אשר החרש לכלי גזרו הזה העניין ומן
 בו ואמר יג( מד, )ישעיהו במקצועות יעשהו שנאמר כמו מקצוע ויחליקנו
 האזמל בו ואומרים הלהב על הזאת המלה מפלת והערב באזמליא התרגום

20האלף. בשבר

 / רקוע / טלוא כגון זו, בתבנית השוואות אלפאסי אברהם בן דוד אצל מצאנו וכבר
ועוד. 22אט׳פאר / טופרא / שחלת 21רקע;

 נחלת היה היום־יומיים התרבות צורכי שבתחום הלשונות, בין המפגש אולם
הטובה על מחלו רבים העבריים. המדרש בתי כל לגבולות מבעד חדר לא הכלל,

כב(. י, ב׳ המלתחה׳)מלכים על לאשר ׳ויאמר 17
.360 עמ׳ (3 הערה אלאצול)לעיל, כתאב 18
.250 עמ׳ (,3 הערה )לעיל, השרשים ספר 19
.453 עמ׳ (,3 הערה )לעיל, השרשים ספר ריב״ג, 20
S%:ראה 21 . S . Skoss, The Hebrew-Arabic Dictionary of the Bible (Known as Jami* al-Alfa 

14 .Agrori), 11, New Haven 1945, p :אלאלפאט׳[. ג׳אמע ]להלן
.661 עמ׳ שם. 22



ממן אהרן

 הרמז וכול. מכול לה והתנגדו לערבית בהשוואה השימוש מן לצמוח עשויה שהייתה
 מנחם של מדרשו מבית העשירית, המאה שלהי של מספרד בא זו להתנגדות הראשון

סרוק. בן
23אומר: הוא וכך הנזכרת בבעיה הכיר מנחם

 :תעודותם)נ״א בספרי מצויה הלשרן קבוצת אין כי יודעים ההמה והפותרים
 היינו ירפאו אשר המלים אלה כל אצלנו שלמה הלשון היתה ואלו תעודתנו(.

נעתקו. כי נמצאו לא ועתה במרחבו. רהשגנום אותם מוצאים

 שהוא להראות ניסיתי אחר במקום הערבית. דרך על הפתרון את גרס לא הוא אך
 ששת, בן יהודי ותלמידו לברט p דונש שהניחו ומה לערבית, להשוואה התנגד

 ׳כמשמעו׳ המונח כי והעשרים, התשע־עשרה המאות מן אחדים חוקרים ובעקבותיהם
24יסוד. כל לו איץ לערבית, סמויה להשוואה מכוון מנחם במחברת

 תאולוגי: היה השגור הנימוק לערבית? להשוואה המתנגדים נימוקי היו מה
 כרלו והעולם הראשון אדם דיברו ובה 25העולם נברא שבה קודש, לשון היא העברית

 הקודש, שלשון אפשר ראיך חול. לשון אלא הייתה לא הערבית ואילו הפלגה, דור עד
 אלא אינה בימי־הביניים, אחדים מדקדקים של תפיסתם שלפי חולין, ללשון תזדקק
 הכינויים לפי או ? הפלגה בדור שאירע השיבוש של תוצר כביכול שנשתבשה, עברית

? לשפחה הגבירה תזדקק כיצד שלהם, הציוריים
האידיאולוגיה, בתחום עדיין אך תאולוגי, ופחות לשוני יותר אחר, נימוק גם והיה

:מנחם תלמידי של מפיהם נשמע הוא וכך

 וערב ארמית בלשון דומה לה יש כי אמרנו דמיוץ לה אץ אשר מלה כל ואילו
 הנעלם העברית לשון שאר ולמדנו הבדלה מבלי שוות הלשונות נמצאר

26יתכן. לא כן ולהיות והנחסר,

 עמ׳ ,Menaljem ben Saruq, Mahberel, A. Saenz-Badillos (ed.), Granada 1986 ראה: 23
. 10 עמ׳ פיליפובסקי, מהדורת והשווה מנחם[, מחברת :]להלן ׳אבח׳ הערך ,20*

. 176-172 עמ׳ השוואת, :ראה 24
 תנחומא מדרש למשל: ראה, קדומים. במדרשים נאמר כבר הקודש בלשון נברא שהעולם 25

 לוי ר׳ ׳בשם ע״ג(: >עז ה״א פ״ב חגיגה ירושלמי, ע״ב(; ב בובר, ה)מהדורת סימן לבראשית,
נ׳ מהדורת האגרון, גאון, סעדיה ר׳ :גם וראה ;ב רמז שמעוני, ילקוט ;וכו״ העולם נברא בבי״ת
כ, מאמר אלרד, כתאב הלוי, יהודה ר׳ ; 156 עמ׳ העברית, ההקדמה תשכ״ט, ירושלים אלוני,

פו. עמ׳ הכוזרי, ספר : 79 עמ׳ ס״ח, סימן
 חלק אשר הלוי לברט בן דונש תשובות על סרוק אבן יעקב בן מנחם תלמידי תשובות שטרן, ז׳ 26

 מילים בחידושי בן־יהודה של שמדיניותו הדבר, מעניין .96 עמ׳ ,1870 וינה רבם, מנחם על
מפניה. חששו מנחם שתלמידי הזאת, המתכונת לפי בדיוק הייתה הלשון, תחיית עם עבריות,

.13 עמ׳ ת״ש, ירושלים והוספות, מבוא בן־יהודה, מילון ראה:



שוו היכן עד לערבית המדקדקים ה

 על מבוססת וההשוואה הראיל העברית, הלשון גבולות מפריצת אפוא חוששים הם
 העברית, בין זיהוי ליצור עלול המשווה המושוות. הלשונות שוויון בדבר הנחה

פי באחת החסר את ולהשלים והארמית הערבית ל־  לא כן ׳ולהיות בזולתה, היתר ע
 דחו זהות, אלו לשונות שאין ידעו לפניהם שעמדה הלשון שבמציאות מאחר יתכך.

 ההשוואות מן ידם משכו לא תלמידיו גם מנחם גם זאת עם ההשוואה. את גם
 שלמים שפרקים הטעם מן ולו קודש, לשון בבחינת הייתה היא אף שכן לארמית,

בה. נכתבו במקרא
 מלבד לציין אפשר לערבית. להשוואה שהתנגדו אלה כל של רשימה בידינו אין
 נזכרו המתנגדים מן רבים אך 27למשל, ראובן, בן יעקב את גם ותלמידיו מנחם

 העקביות הוא בתופעה המעניץ כיחידים. מאשר כאסכולה ויותר בסתם, במקורות
 בדברי האחת־עשרה המאה באמצע שומע אתה לכך ןזד השנים. לאורך בהתנגדות

 הראשון בשליש המאבק הימשך ועל להלן. שנביא ג׳נאח, בן יונה ר׳ של הפולמוס
 משירי באחד שכתב עזרא, בן משה ר׳ מדברי ללמוד אפשר השתים־עשרה המאה של

 ברון אבן יצחק לר׳ ואלערביה אלעבראניה אללגה בין אלמואזנה כתאב על השבח
 פג מתי ברור ולא 28לחנפים׳. ורוש כצופים ׳לברים היא לערבית שההשוואה מספרד,
וכיצד. ההתנגדות של תוקפה
 ומסתבר מצפון. ייסורי וללא התלבטויות ללא שהשוו אלה ניצבו השני העבר מן

 שהוא מה לאפוקי ,langue של ברמה שהוא מה את הערבית מן להפשיט שידעו
 כמהות הלשון בין להבחין ידעו הם אחר: לשון ;לה הדומה או parole בבחינת

 ואפשר במובהק, מייצגת שהערבית האסלאם תרבות של חלק אותו לבין מופשטת
המקוריים. דובריה לבין הלשון בין הבחינו אף

 אין מקום ובשום השוואות מלאים חיבוריו רס״ג. היה לאלה וראשון ראש
 שהלכו גאון, האי ורב שרירא רב כמו נוספים, גאונים עם הוא, עליהן. התנצלות

 ספרד. אדמת על בהשוואה התומכים לזרם מופת שימשו אף כמותו, ונהגו בעקבותיו
:ג׳נאח בן יונה ר׳ גם נהג כמוהו

 הנמצא מן לי שיזדמן ממה השרשים קצת פירוש על ראיה להביא מסכים ואני
 לי שיזדמן ממה עד עליו אביא המקרא, מן עד עליו אמצא שלא ומה במקרא,

 ממה עד עליו אמצא שלא ומה הארמי... והלשון והתלמוד המשנה מן
 בו הגלוי מן עד להביא אמנע לא הערבי הלשון מן העד עליו ואמצא שזכרתיו

 חלושה שדעתו מי מזה יזהר כאשר ממנו, מהנראה ראיה מקחת אזהר ולא
29דורנו. מאנשי מעטה והכרתו

יג. סעיף ,155 עמ׳ (,15 הערה הרכבי)לעיל, מהדורת הנשיא, לענן המצות מספר 27
 שורה יז, עמ׳ ראשון, ספר תרצ״ה, ברלין בראדי, ח׳ מהדורת דיואן, החל, שירי עזרא, אבן משה 28

.53 הערה ,5 עמ׳ וכטר, לא;
תבון, אבן יהודה ר׳ של העברי בתרגומו ג׳נאח אבן יונה לר׳ אללמע( )כתאב הרקמה ספר 29
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ואומר: 30חול׳ לדברי צריכין קודש ש׳דברי העיקרית טענתם את דוחה הוא אף

 ובזולתו זה בספרי בלשונות ודעותם הערב דברי מביא אני כי עלי, תחשוב ואל
 הפותים להראות אך ומנהגיהם, העברים בדעות דברי בהם להחזיק >מספרי<

 ערומים והם יודעים, הם כי בעצמם סבורים הם אשר המתחכמים, מן וזולתם
שון שיתכן אומר אשר זה כי הדעת, מן  מן בזולתה גם יתכן העברית בל

31הלשונות.

 נזקקת היא שבעברית חולשה משום ולא לערבית, צריכה העברית אין משמע:
32טהור. עיוני עניין אפוא היא ריב״ג של הצהרתו לפי ההשוואה לערבית.

 במעשה ואילו הדקלראטיבי, במישור רק יפה כוחה זאת טענה הדבר של לאמתו
 אפשר לערבית. צריכה כן העברית רבים במקרים כי מתברר, ריב״ג של ההשוואה
 היינו, על. דעל כיוון אך תאורטי, בלשני לעיון אלא ההשוואה נועדה לא שמעיקרא

 גם השוואות ונעשו גבר המעשה כוח עקררנית, הכשרה ההשוואה משהרכשרה
 הראשוני העניין משוכת את ההשוואה שמשעברה נראה ככלל אחרים. לצרכים
 מן :החיים תחומי בשאר כמו טבעית, דינאמיקה בה פעלה עיון, של לדרגה והגיעה

שון הלא־הכרחי. אל ההכרחי  צורך בהם שהיה למקרים נוצלה היא תחילה אחר: ל
לשמה. גם נעשתה ולימים לערבית, ברור

 העיקרון שמצד אלה ניצבו המושבעים מתנגדיה לבין ההשוואה עושי בין בתווך
 השוואות כביכול שד. שכפאם כמי נהגו ההשוואה במעשה אך אותה, חייבו

 בן דונש עמדת למשל, זוהי, יותר. קטנה גדר פריצת הן מסויגות או מינימאליות
 אלא ולהגרי לארמי העברי ידמה לא כי ׳ודע :דונש אומר וכה אסכולתו, ובני לבראט

 34הדוחק׳. לפי אלא ולערבי לארמי העברי דומה ׳ואינו 33כלל׳; דרמה לו נמצא לא אם
שון חבר לו שמצאנו ׳ראחר 35עזרא: אבן אברהם ר׳ וכך צורך לנו אין הקודש בל

 הביאן המהדיר, של מעיזבונו חדשות הערות ובה שנייה מהדורה וילנסקי)תרפ״ט(, מ׳ מהדורת
 כתאב ;הרקמה[ ספר :]להלן יז עמ׳ תשכ״ד, ירושלים בן־חיים, זאב עם בעצה טנא דוד לדפום

.XXIII עמ׳ השרשים, לספר בהקדמתו באכר ב״ז גם: וראה ;6 עמ׳ אללמע,
שם. באכר, 30
רלה-רלו. עמ׳ הרקמה, ספר 31
 J. & H. Derenbourg, אלמסתלחק כתאב בחיבוריו: רבים במקומות חוזר הוא זה רעיון על 32

140-141 .Walid Merwan Ibn Janah, Paris 1880, pp 7־ Opuscules et traites d’Abou ;
 לבין ההצהרה בין דומה פער ועוד. גו״ש הערך , 130 עמ׳ גב״ל, הערך , 122 עמ׳ אלאצול, כתאב

 י׳ למשל: ראה למעשה. הלשרן שימוש לערמת הדקדוקית ההלכה בתחום גם קיים המעשה
.81 עמ׳ תשמ״ה, ירושלים הקדום, הארץ־ישראלי הפירט של השיר שפת יהלום,

 ,8 עמ׳ , 1866 ברסלאו גאון, סעדיה רבי על לברט בן הלוי דונש תשוברת ספר שריטר, ר׳ :ראה 33
.26 תשובה

.18 עמ׳ שם, 34
סא. תשובה ,28 עמ׳ ,1895 ורשה טררש, ד׳ מהדורת יתר, שפת 35



לערבית המדקדקים השוו היכן עד

 אפשרית, שההשוואה מקום בכל לשונות להשוואת ליזקק אין כלומר לארמית׳.
 אין משמע: הכרחית. שהיא במקרים אלא בהשוואותיהם, המקובלים הכללים על־פי

 הפו^נציה שלכאורה אף — בפוטנציה קיימת שהיא אימת כל ההשוואה את להפעיל
 אף — הצורך לפי המקרים, מכלל בחלק אלא — ועדיף אובייקטיבי מדד היא

36וסובייקטיבי. יחסי שהצורך
 דרגות: לשלוש העברית הלשון חכמי אפוא נתפלגו לערבית ההשוואה בעניין

 בין לערבית, העברית את להזקיק דעת חולשת כל ראו שלא הצרוף ההיגיון כעלי
 ואולי הלאומיים, שרגשרתיהם אלה שלא; בין זו היזקקות על במפורש שהתבטאו

37הסעיפים. שתי על שפסחו ואלה ;העיון מן המתחייב על גברו התאולוגיים־דתיים,
 ניצב לר ובהמשך מעליו ההשוואה. דרגות נמדדות שבו היחידי הסולם זה אין אך
 ההשוואה, של המרפשטות או המורכבות הקושי, דרגת את לבחון העשרי נוסף, סולם

 למן שלו, השגשוג תקופת לאורך העיון של זה בתחום ההתפתחות דרגת גם רממילא
השתים־עשרה. המאה ועד העשירית המאה
 דרך את ולתאר מראשיתר ההשוואה תהליך את לשחזר ניסיוץ נעשה לא כה עד

 שלו הסולם אך 38ברון, אבן של הוא שבידינו היחידי התיאור במלואה. התפתחותו
 הוא דבר של ובעיקרו לארמית, ההשוואה את כולל אינו בלבד, אחדים שלבים מציע

 בו להשלים אפוא מקום יש אוניברסאלי. ראינו עצמו ברון אבן של תפיסתר על מבוסס
החסר. את

שומת־לב את משכו שבראשונה הדעת על מתקבל  המילים והקוראים הדוברים ת
היסוד מילות כגון כלשהו, 39הגיים מעתק של הנחה חייבו שלא הצליל, דומות

 שקבע דקדוקי מכלל או דוגמאטי, מעיקר לסטות כשנאלץ המקרא, בפרשנות גם ראב״ע נהג כך 36
 בסוגיית כגון כלל, דרך עליו מקובלת הייתה שלא פילולוגית מתודה ולנקוט מלכתחילה,

 ורד״ק ׳ראב״ע סימון, א׳ :עיין הפרשני׳. ׳הצורך בזכות התיר הוא הסטיות את אותיות. חילופי
 ,237-191 עמ׳ )תשכ״ח(, ו בר־אילן, המקרא׳, נוסח מהימנות לשאלת גישות שתי —

.231-229 עמ׳ ולענייננו:
 הוא הפרשני הצורך עקרון שאמנם הטיעון, את ראב״ע לזכות כאן לגייס אפשר אם בעיניי ספק 37

 היה רב שכן רציונאלי, לכל ראש הריהו ראב״ע בעיני אך ביותר, סובייקטיבי ... מידה ׳קנה
..הישר השכל של השיפוט בכוח בטחונו  להבחין בר־הדעת למפרש המאפשר הוא זה ושכל .

 השווה דנן שבמקרה משום ראשית, (.231 עמ׳ שם, מדומה׳)סימון, לקושי אמיתי קושי בין
 כבמקרים בודדות סטיות הן שאלה לטעון ואי־אפשר עבריים, ערכים עשרות לערבית ראב״ע

 להיזקק הכרח כל אין רבים שבמקרים משום שנית, הדוגמאטיות. הגדר פריצות של החריגים
 הלשונות השוואת בשאלת כן על הטקסט. של הסמאנטית הבעיה את לפתור כדי להשוואה

הסעיפים. שתי על פסח ראב״ע גם כי יותר, נראה
2 עמ׳ המשווה, המילון ב, לחלק מבוא מואזנה, 38 4 - 2  עמ׳ (,1 הערה טנא)לעיל, :גם וראה .3

־ 4.2.2 סעיף ,287-237 .5ו
 המונח והוא אותיות׳ ׳חילוף על אלא ׳מעתק׳ על לדבר אין ימי־הביניים חכמי של במושגים 39

בתורתם. המשמש



ממן אהרן

 ההשוואה יכלה כאן רשיקרל. עיון של תהליך שהפעילו מבלי אף אם/אם, אב/אב,
 יסרד מילות בתחום עדיין אך וערבית, ארמית עברית, הלשונרת, משלרש מילים לכלרל
זה. מסוג

 רגל/רג׳ל, מעין הגיים, מעתקי שחייבו מילים גם הרשור ירתר מתקדם בשלב
 עברית בהשוראת צהרייס/טיהרא או לערבית, העברית של בהשוואות אח/אך,
 מילות בתחום האותיות ובחילופי בדמיון השיטתיות אל לב משהושם לארמית.

 מכרבל)דברי עברית/ארמית כגון פחות, שכיחות מילים בהשוואת אף הוחל היסו־ד,
כא(. ג, כז(/וכרבלתהון)דניאל טו, א׳ הימים
 יב, אגפים)יחזקאל כגרן שלהן, הבסיס אותיות במספר שורת היו לא המילים אם

 שחייבו המילים באו אחריהן נוספת. קושי דרגת זו הייתה 41 40ס, ז, יד(/גפין)דניאל
4,נקט/קנט. מעץ אותירת, ש׳יכול של הנחה

 ׳ארץ כגון שיכול, גם הגיים מעתק גם בהן שיש אלה את מוצא אתה מהן למעלה
42מג׳רוזה. ׳pגזרה׳/א
 משני יותר המשלבות ומתוחכמרת, מלומדות השוואות של שלב החל ראילך מכאן

 תרגומי של הארמית בספרות נרחבת ידיעה שהצריך זה כגון בהשוואה, ערכים
 כדי מספקת הייתה המעייץ של בקיאותו אם הגאונים. וספרות התלמודים או המקרא,

 עברי ערך שבה משולשת השוואה להעמיד יכול היה הוא רחוקים טקסטים לקרב
 אלא על־אתר בתרגום מזומן שאינו אך שלו, הגיזרוני לנרדף־התרגום מושווה מקראי

 יב, רעב)בראשית / כב( ה, כפן)איוב כגון 43במקרא, אחרת מילה של בתרגומה מצוי
44>שם(. י(/בפנא

 היורה לא־גיזרוניים נרדפי־תרגום שחלקם הלשונות, משלוש ערכים של שילוב
ולימים קמטר. / קמטרא / מלתחה :זה מסוג השוראה ראינו רכבר נרספת, קושי דרגת

 ובספר ׳נכ״ת׳, הערך ,436 עמ׳ לריב״ג, אלאצול בכתאב ויכתוס/ונכיתו ההשוואה גם ראה 40
.305 עמ׳ השרשים,

׳קט״ט׳. הערך ,633 עמ׳ אלאצול, כתאב 41
 וכך מג׳רוזה גורס ס כ״י אך מג׳זורה, :נויבאואר הביא בפנים ; 131 עמ׳ אלאצול, כתאב ריב״ג, 42

z. 624 באכר: מעדיף גם d m g , x x x v n 1 (1 8 8 4 ), p; זובספר עלגרסה להעיר דק שלא אלא 
 גזרה בין ההתאם סמאנטית מבחינה באמת מג׳זורה. הגרסה את והשאיר ,90 עמ׳ השרשים,
 ושאינה צמחייה כל בה שאין ׳אדמה של בהוראה משמשים שניהם כי יותר, גדול למג׳רוזה
 בעץ׳ פיהא ׳ויכון ריב״ג שנקט ההשוואה מונח על־ידי נתמכת אף זו גרסה מאומה׳. מצמיחה

 מדובר משמע תיבון(, אבן בתרגום דמיון׳ אלערבי׳)׳קצת ללפט׳ ואלמשאבהה אלמג׳אגסה
 אילו השיכול. בדרך מושורים אלו מילים ששורשי משום הגיזרון, הלפט׳, מצד חלקי בדמיון
 לפי חלקית ולא מלאה, השרראה בכך הייתה גזר/ג׳זר, השורשים זוג את להשוות ריב״ג התכוון

כאן. ריב״ג של המונח מן המתבקש
.60 ,38 עמ׳ השוואת, ראה: /את״ר;1עמ״ק'/עמ״ק מכנים: שאנו הדגם הוא 43
 :]להלן תשמ״ד תל־אביב ביקררתית, מוזדורה קוריש, בן יהודה של הרסאלה בקר, ד׳ :ראה 44

בערכיהם. אלאצול, וכתאב אלאלפאט׳ ג׳אמע ;מנחם מחברת ;רסאלה[



לערבית המדקדקים השוו היכן עד

 מסוג מתוחכמת מאניפולאציה שחייבו יותר, עוד מופשטרת השרואות אל הגיעו
 חילוף המניחה השוואה כלרמר ׳תצחיף׳ הניח שבהן ברון, בן יצחק של ההשוואות

 בתוך לחילופים נוגע כשהוא זה מונח חיצרני. דמיון בשל טעות מתוך שאירע אותיות
ה אותירת בין חילרפים אל מכוון הוא הערבית,  הדיאקריטי הניקוד שרק דומות־צור

הערבית. ברק לבין יד( א, בזק)יוזזקאל בין למשל, השווה, ברון אבץ ביניהן. מבדיל

 על מבוססות שאינן והדקדוקיות, הסמאנטיות ההשוואות עומדות הסולם בראש

צליל. רמיוני
 השוואות מצאנו ולארמית, לערבית השיטתיים המשווים ראשון רס״ג, אצל כבר

 או והערבית העברית של המבני בתחום מעמיקה הבנה המגלרת ביותר, משוכללות
ת עברי בסמאנטיקה. בין ובתחביר במורפולוגיה בין והארמית, ־

אומר: הוא לד ג, למשלי להרגומו שלו בהערה

 כקול הו ואלתרתיב אלתנזיל לה יקאל לגתהם פי מסתמעל כלאם ללעבראניין
 ולים פלאן קול וכד׳ב פלאץ כתב וזור פלאנא ט׳לם אלקאצ׳י אן אלערב

 יכד׳ב אן ולא יזור אן ולא יט׳לם פלאנא ג׳על אלחאכם אן ד׳לך פי מענאהם
 או אלט׳אלמין מנזלה פלאנא נזל אלחאכם אן ד׳לך בג׳מיע ירידון ואנמא

 והצדיקו אלקצ׳אה ען יקולרן אבאינא לגה פי כד׳לך אלצאדקין או אלכאד׳בין
 פי ואחד כל ירתבון אנהם יענון א( כה, הרשע)דברים את והרשיעו הצדיק את

ט( יד, ההוא)יחזקאל הנביא את פתיתי ה׳ אני אללה יקול וכד׳לך מרתבתה
 ה׳ תתענו למה אלאבא ומסלה אלמכ׳דועין מנזלה אנזלה אנא יעני אנמא

 מת׳ל ועלי אלצ׳אליץ מחל תחלנא ולא ירידון אנמא יז( סג, מדרכיך)ישעיהו
שלי הוא ללצים אם האהנא קאל ד׳לך  פי אלדהאה ירתב אנה לד( ג, יליץ)מ

 שי ד׳לך פי וליס אג׳מעין ואלכסילים ואלחכמים אלענוים וכד׳לך מרתבתהם

45אלג׳בר. מן

 פאריס למברט, ומ׳ דרנבורג י׳ מהדורת ושרחה, משלי ספר תפסיר למשלי, רס״ג תרגום :ראה 45
 והקביעה ״הדירוג המכונה בלשונם שימוש יש ׳לעבריים כך: הדברים ושיעור .31 עמ׳ תרנ״ד,

 את זייף או פלוני את האשים ״השופט בביטוי הערבים שאומרים למה דומה והוא במעמד״
 יהיה שפלוני גרם ש״השופט אלה בביטויים כוונתם ואין פלוני״ דברי את וכיחש פלוני חיבורי

 במעמד פלוני את ״שם שהשופט לכך רק בכך מתכוונים והם משקר״ יהא או מזייף יהא או אשם
 השופטים על אומרים הם אבותינו: בלשון הדבר וכך הזכאים״; או השקרנים או האשמים

 את אחד לכל קובעים הם היינו א( כה, הרשע״)דברים את והרשיעו הצדיק את ״והצדיקו
 ״אני אלא כוונתו אין ט(, יד, ההוא״)יחזקאל הנביא את פתיתי ה׳ ״אני :ה׳ אומר וכך ;מעמדו

 ה׳ תתענו ״למה אבותינו ובבקשת ;פתי( שהוא קובע אני המפותים״)כלומר במעמד אותו אשים
 אומר הוא זה וכגון ;תועים של( שאנו)במעמד תקבע אל :לומר רצונם יז( סג, מדרכיך״)ישעיהו

 הענווים וכן במעמדם, הלצים את שם הריהו לד( ג, )משלי יליץ״ הוא ללצים ״אם כאן:
 במשפט .,לכך( גורם הוא אין האינוס)כלומר מן מאומה בכך ואין יחדיו, והכסילים והוזכמים

 הרגילה הגרימה בהוראת באים כאן ופיעל הפעיל הבניינים שאין לכך רומז שהוא דומה האחרון
בהם.

n  1



ממן אהרן

 אותם מכנים שכיום פעלים, של סמאנטית לקטגוריה רבה מודעות אפוא מגלה הריהו
 גם קיימת היא בערבית קיימת זו שקטגוריה שכשם וטוען דקלראטיביים, פעלים

 הוא הערבית ומן העברית מן מובהקות בדוגמות טענתו את שהוכיח ולאחר בעברית,
 של הסמאנטי הרכיב שאין ומיחזקאל, מישעיהו ממשלי, הכתובים לפירוש פונה

זו. בדרך ההדיוט לעין בהם ניכר דקלראטיביות
המשווה: הפראזיאולוגיה מתחום ודוגמה
 בצורה ריב״ג יישב א( טז, )במדבר קרח ויקח שבכתוב לק״ח הפועל בפירוש

 זה פועל עם הצפוי המושא היעדר כלומר שבכתוב, הלשוני הקושי את מקורית
 הוראות כל את שיטה דרך בחן הוא להשלימו. ניסו האחרים והמפרשים ושהמדרש

 לו נתברר והנה אכ׳ד׳, הערבי למקבילו עשה וכן בעברית השונים בצירופיו לק״ח
+יפעל)פועל בצירוף בא ׳אכ׳ד׳ שבו שימוש בערבית שיש אכ׳ד מובן במצ׳ארע(׳ ׳  ב

 הוא אלא בלבד זו ולא בעברית גם כשר זה ששימוש הסיק ומיד לעשות׳, ׳החל של
 המצריכים הפעלים מן אפוא אינו כאן לק״ח :הנידון בכתוב היחידי האפשרי הפשט
 קורח... ׳ויקח ולכן נוסף פועל המצריכים האספקטואליים הפעלים מן אלא מושא

 לקום, החלו וחבורתו קורח :ששיעורו ויקומו׳ ׳ויקח הצירוף את מכיל ויקומו׳ ודתץ...
משה. נגד להתקומם

 מאוד: מפותחים והפשטה דמיון המצריכה מורפופונמית, להשוואה ודוגמה
 בלשרן למקבילתה עברית ממילה שלמה פונמה מחסירים שבה תופעה משווה ריב״ג

איוב הנדיר הצירוף את הערבית. קי)  נקי, איש של בקיצור מפרש הוא ל( כב, אי־נ
 אלמנא היא הערבית מן מביא שהוא הדוגמה בערבית. מילים לקצר שנוהגים כשם

 אי־נקי בין אין 46לאלמנאזל. או לאלמנאיא ההקשר, לפי מכוונת, להיות העשויה
 הדקדוקית בתופעה דמיון אלא סמאנטי, רלא אטימולוגי ולא פונטי קשר לא לאלמנא

פונמה. או הברה חיסור של
 שהדמיון היסוד, מילות מאוצר בערכים עסקה שההשוואה ככל דבר, של כללו

 יותר וראשונית פשרטה הייתה היא כך יותר, גדול היה ובהוראתם בכתיבם בהגייתם,
 חילופי ירתר והצריכה לשונות תר1מי ערכים יותר כרכה שהיא ככל אך ;זה בסולם

 לא היא אם לומר צריך ואין יותר, נמוכה סמאנטית בחפיפה אותיות, ושייכולי אותיות
בסרלם. יותר וגבוהה קשה הייתה הרי כלל גיזרון דמיון על התבססה
 סולם להציע אלא ההיסטורית, במציאות שהיה את לשקף מתיימר אינו זה סולם

ת קושי דרגות בעל אפשרי. היה שלהלכה ההשוואה, בהתפתחות עולו
 הציגו הלשונרת בהשוואת שעסקו ביותר הקדומים הלשון חכמי אצל כבר והנה

 גם שהיה מקומ׳, בכל המדברים ׳ראש להיות המוחזק רס״ג, האלה. הסוגים כל את
ביותר. משוכללות סמאנטיות־דקדוקיות השוואות הביא הראשרן, העברי המדקדק

שיטתי לדיון מלכתחילה שיוחדו החיבורים שני את זה סולם לפי נבחן אם זה, ועם
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לערבית המדקדקים השוו היכן עד

 שהיא העשירית, המאה בן קורייש, בן יהודה לר׳ הרסאלה הלשונות, השוואת בנושא
ץ אלמואזנה וכתאב מסוגו, ביותר הקדום החיבור  ואלערביה אלעבראניה אללגה ב

 דרגות משקפות שהן נראה השתים־עשרה, המאה בן מספו־ד, ברון אבן יצחק לר׳
 אמנם אטימולוגיות. מילוניות בהשוואות בעיקר עוסקת הרסאלה זה. בסולם שונות

 מסוגו, וראשון חלוצי בחיבור שמדרבר שמאחר לשבח. גם להידרש ניתנת זו תופעה
 עניין שהן הלשונות שבין הגנטי הקשר בביסוס להתמקד המחבר שביקש לומר אפשר
 אפשר בתחביר, או בסמאנטיקה כגון לא־אטימולוגיות, השווארת והרי עיונו.

 מצריכות לא־אטימרלרגיות השוואות ראולם, לא־קוגנטיות. לשונות בין גם להפעיל

 כפי וביה מיניה לחוקר או לדובר מזומנות הן אין שהרי יווזר, גדול הפשטה כוח
 הקורא, לעין בולטים הכתיב שדמיוני כפי אר לאוזן, מזדקרים הצליל שדמיוני
ברסאלה. מופיע מאלה מעט שרק ועובדה

 שנות כמאתיים במשך שנצטברו הידיעות בל את מסכם ברון בן של חיבורו ואילו
 לומר צריך ואין משווה, ומילון שלם עברי־ערבי משווה דקדוק כלל והוא עיון,

המילוניות. מן יותר מרפשטות הדקדוקיות שההשוואות
 בסמאנטיקה, או בפראזיאולוגיה בהשוואות שיטה דרך עוסק ברון בן אין ברם,

 זעיר שם זעיר ספוראדיות מהשוואות לארמית)חוץ אטימולוגית בהשוואה לא ואף
 מכאן לארמית. העברית בהשוואת העוסק שלם מדור יש שברסאלה שעה שם(.

 שונות דרגות משקפים הם שונרת התפתחות דרגות משקפים אלו משחיבורים שיותר
גילו. שמחבריהם רעניין מיקוד של

 לעשותה, שהסכינו החכמים אצל הלשונות השוואת שכמכלול, לומר אפשר
 בהשוואה מבחינתם. האפשרי לשיא שהגיעה עד למדקדק, ממדקדק והלכה התפתחה

 הפרס^קטיבה את אלא חסרה היא איץ המודרני בעידן ההשווארת טכניקת אל
 השמרנה־עשרה המאה בשלהי רק צמחה ממילא כזו תפיסה אולם הדיאכרונית,

התשע־עשרה. במאה — שאת וביתר
 להשוות המילוניות: בהשוואות בידם נקטו המשווים שכל אחד סייג יש כך משום

 הלשון שימוש במישור הוראה שוויון מקיימים כשהם רק גיזרוניים נרדפי־תרגום בין
47משותף. אחד סמאנטי גל1ס להם כשיש ולמזער הממשי,
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