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 [2]שטייבוד"ש

ניב [iהתנועותבחקר sה"צ'אד".הוגיהיינובאלצ'אד""אלנאטקוןלבדםשהם
אחים.למלחמתשהפןמפניאוליייותרחשוביםפידותה"עדבייה"נגדהפולמוס

לשידההערבייםהמשקליםאתלבדטבןרוכשהכניסכאשדהחלהזומלחמה

הפונוטקטיהמבנהבהריסתאותוהאשימוסדוקבןמנחםשלותלמידיוהעברית

משקליםשלסדוםבמיטתהעבריתשלמלרע)לעומת(מלעילהפדוסודיוהמבנה

אלו.

אודןלהבדלימסוימתמודעותשהייתהשאףלהראותאשתדלזהבמאמר

לביןהיהודיםביןהפולמוס(מחמתהידונימוסאצלכבדהתנועותבמערכת

זומודעותהגבירהערביםהמשקליםנגדהפולמוסהמסורה,בעליואצלהנוצרים!)

מנחם.תלמידישלהתאוריההתנועות,משןבדברהראשונההתאוריהאתוהוליד

יהודהר'ידיעלנתחבדה(שאוליהערבייםהמקשליםעלמנחםתלמידישלבתשובה

ו"סאכןקצרהמתנועהמורכבתאדונהתנועהשכלהתפיסהלראשונהמופיעהחיוג')

חיוג'.יהודה ,,בכתבימרכזיתפקידשקיבלהתפיסהרפה),(נחלין"

השוקליםנגדמהפולמוסחלקהואההגהתודתעלהלוייהודה ,,שלדיונוגם

"ויתערבו :להקובתהליםהמקראאתעליהםקראשדיה"ל 6העדביים,במשקלים
קבעהוא :מנחםתלמידיטענתאתהרחיבדיה"למעשיהם".יוילמדובגוים

ההטעמהאתהן-העבריתשלפרוסודיותתכונותשתיהורסיםהערביםשהמשקלים
שלהמקראטעמיאתדיה"להעמידהערבים,שלהמשקליםמולהאינטונציה.אתהן

חיוניסמנטיתפקידלטעמים ;בנאמנותאלופדוסודיותתכונותהמייצגיםהיהודים

 .בלבדאסתטיתפקידלמשקליםואילו
הערבית.עליתרוןבהוגםמפותחת,תנועותמעדנתלעבריתהטעמים,מלבד

ובחוקיםפדוסודיותבתכונותהמותניםחילופיהכלעלזומעדנתלתארבבואו

על ;לומספיקותאינןקודמיושלהדקדוקיותשהתאוריות"לדיהמצאפונוטקטיים,

שלהנחותהאותיותלתודתהפילוסופיםשלההנחותתודתאתוצירףקםכן

בתולדותביותרהמתוחכמתהפונולוגיתהתאוריהאתיצרנכךהמדקדקים.

לביןהסטואיתהמחשבהביןבינייםמעמדשמעמדהתאוריההעברית,הבלשנות

הגנרטיבית.הפונולוגיהשלחדשיםמודלים

 R. C. Steiner, The Case for Fricative-Laterals in Proto-Semiticדאה . 5
60 , 58 . American Oriental Series, 59), New Haven 1977, pp (. הציריתהה~ייהעל

בלהגיםה"ט'א"עם 11אד 1ה"צהתמזגותעל . 94-57עמ'שם,דאהה"צ'אד".שלהמקורית

 • 146עמ'שם,דאההערביים.

סהבצררךהשערבייה".בארדל 11לדיה"הכוזריאלרגי.כ' j 150-135עמ'דיה"ל,-אלרגידאה . 6

 • 113-105עמ'(תשל"ד),

מליצה.דדךאסתעדבר'.'תעובר.פירושו"ויתערבו"זהלפיעח.סעיףב.מאמר , 83 1עמבכעט, . 7

מתיהדים".הארץמעמי"רובים :יזח,באסתרהכתובפיעל
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ותאוריותתיאורים :בעבריתהתנועותמשך [3]

הלשוןבתולדותהתנועותמשך

מוצג 1בטבלה sהעברית.בתנועותהארוךהבדליתולדותעלקצרהסקירהתחילה,
 :הלשוןבתולדותשרנותבתקופותוהקצרותהאורכותהתנועותלתפוצתשחזורי

 ;פונמיניגררמצייד #"הסימן .)ק(והקצרות )א(הארוכותהתנועותתפוצת : 1טבלה
בהגייה.זהרתמצייד =הסימן

סגורהמוטעמתסגורהפתוחהמוטעמתפתוחה

בלתי-מוטעמתבלתי-מוטעמת

קקק =1יאק =1יאפורטו-עברית

קק #"אק =1יאק #"אקדומהעברית

ya:kbl "# ya:kb:l yakoltim 
עברמקרר

קאק =1יאאטורם-טברנית

 ya:kb:l = ya:kb:l yakoltlt:mוספרדית

קא·ק =1יאאטברנית

ך?.?זים~כל =~כולו.7:וי =1יד7:יי
 ם~~ .w~י .w =1י\י~י

בניקודהשתמשתי .איתןשיסררולינדמהאבלשחזורי'אתלנמקהמקוםזהאין

בנדריו'שלדעתםאתמקבלשאנילרמוזכדיקמץבחטף )ם:~~ן םס?.?~<הלא-תקני
אורךשוותהיו " i ד~ן~"שבמילההראשונותהתנועותששתיוכ'אןדרתןייבין'

בצמדיםלחטפיםהתנועותביןהגרפייםושהחילופיםהטברניתהקריאהבמסורת

במילים 9פונטיים.חילופיםמייצגיםאינםי~מ!ק"'~סךק~ד 7 ~~,...,ול~~ ,ם:~~,...,י~~
יותרארוךהיהלאבלתי-מוטעמותסגורותבהברותוסגולפתחקמץ'מימושאחדות,

ספק,מכללמעלהזוהשערההוכיחוכבדהללוהחוקריםלדעתי,החטפים.ממימוש

 .ספרדמדקדקיעלגםמקובלהיהכךיבהמשךשנדאהוכפי

בעברית",התנועותשלהנמדד"המשךטנא,ו'דאהמרודנית,בעבריתהתנועותמשךעל . 8

 . 268-220עמ'(תשכ"ב),כרלשוכנו

לאברהםהיובלספדחטפין","פתחידרתן.א' ; 47-45עמ'ייבין. ; 20-19עמ'בנדריו,דאה • 9

ובאשכנזבספרדגםהגרכך . 39-37עמ'כ'אן. ; 165-157עמ'תשמ"ג,ירושליםאבן-שרשן.

"המסמנותכלאריי'דאה ;במקצתדקמרדהכלאר .להלן 3 3העדהגםדאה ;הבינייםבימי

 • 140-139עמ'(תשמ"ו),ותעודהכמותיים?",הנדליםהטנוניככיקרוהתנועות
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 [4]שטייבור"ש

התנועהקוצראתהמסורהבעליסימנולאכללבדדןמדועלהסבירניסהבנדריו

כאןשלאמעניינות,תשובותשתיוהציעבלתי-מוטעמות,סגורותבהברותגם

אחרת:שאלהעלגםעונהוהיאיותר,פשוטהתשובהישלדעתי, 10לפדטן.המקום
 ?האורןאתולאדווקאהתנועהקוצראתלסמןבחרומדוע

כןו"משוםהערותיהםבניסוחלחסכנותשאפוהמסווהשבעליעופרהראהכבד

בניקוד,גםמתגליתזושאיפה 11המיעוט".צוותשלהפסוקיםאתהמסוךימנה

שהדיצודן'בכןדאולאכי י~~כ.לנקדטרחולאהמסורהבעלי .ך~~יבצווהלמשל'
טרחולאכללבדדןכן'כמו .זובנסיבהשוואשלאוטומטימימושהואקמץחטף

באחדלנקדהאפשרותאיןכללבדוןכיהמילה,שלהאחרונהבאותשוואלסמן

יכולותאלהכידגושה,ואותסופיתכ"ףבשוואלנקדטוחואבלהמלכים,משבעת

בטעותהשמיטשסופדלחשובאפשרניקודוללא-גכ> 'ף-(בקמץמנוקדותלהיות
 . lקמץ~

התנועותשרובמכיוון .ביותוהחסכוניתבשיטהבחרוהתנועותמשןבסימוןגם

ידי(עלדווקאהתנועהקוצואתלסמןבחרוארוכות,היושלהםהקריאהבמסורת

פתוחותבהברותבעיקר-צווןשהיהבמקוםאלאסימנולאזאתוגםשווא),הוספת

בלתי-סגורותבהברותארוכות.תנועותגםאפשריותבהןשהויבלתי-מוטעמות,

הואזובנסיבהכיהתנועה,קוצראתלסמןצודןכללבדוןואולאמוטעמות

הראשונהההברהאםלדעתאפשרשאי!דןה,כמובהומוגופיםרק 13אוטומטי.
הציוויאתלהבדילכדידןה J .לפעמיםלנקדלנכוןואופתוחה,אוסגורההיאשלהם

לחסכנותהשאיפהאתמשקף ם~~~לבין י~~ביןבניקודההבדלבקצרה,העבד.מן
 .פונטיהבדלולאהמסורהבעלישל

פונמיהואבעבריתהתנועותמשן :חשובהתוצאהנובעתזוממסקנה

שאלתביןלהפרידמקובלהיהבעבדמבחינה).תכונה :הגנרטיבית(בפונולוגיה

זוהבחנהסמןועלהתנועותמשןשלהפונמיותשאלתלביןהחטפיםשלהפונמיות

זוהבחנהכאשואבלהטברנית,בעבריתפונמיאיננוהתנועותשמשןהחוקריםקבעו

 י~~ 1= י~~כמוזוגות ;עליההנסמכתלקביעהבסיסעודשאיןבווונשללת,

 G. Khan ,ראהבנדריו;שלמהתאוריותאחתפיתחכ'אן . 132 , 20-19עמ'בנדריו,ראה . 10

The Syllabic Nature ofTiberian Hebrew Vocalization", Semitic Studies in honor " 

850-865 . of Wolf Leslau, Wiesbaden 1991, pp 

 • 52עמ'מסורה,-עופר . 11

 • 6הערה , 112 1עמ(תשנ"ג),בזלשוננוהטברני",בניקודהמילהבסוף"שראעופר,י'ראה . 12

 " The shortness of the :) 38-37עמ'(כ'אן,השווא":"מאמרלבעלדרמהדעהמייחסכ'אן . 13

a on the subsequent ~ vowel in a closed syllable was indicated by the dages or s 

consonant. For the sake of economy of notation no additional sign was added to 

". the vowel sign 
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ותאוריותתיאורים :בענויתהתנועותמשך [5]

קייםאינוזהשניגודהעובדה 14פונמי.בעבריתהתנועותשמשךמדגימיםכ,ןקי =iוןןקי
מוטעמותבהנדותשכןזותמונהמשנהאיננהבלתי-מוטעמותפתוחותבהנדותאלא

 י~~ =i י~~כמוזוגותהיעדרגם ;מנוטרלהניגודבלתי-מוטעמותסגורותובהנדות

איןשכןהתמונה,אתמשנהאיננוסגולאופתחהואהניקודהקמץבמקוםשבהם

משךאחת:בפונמהאלאסגול)חטףפתח,חטףקמץ,(חטףפונמותבשלושמדובו

לכךלדאייההמסורהבעליבידיהחטפיםציוןאתעודלהביאשאיןמכאןהתנועות.

תת-פונמיים.הבדליםסימנושהם

לדאותאפשרההברות.שלהסוגיםמארבעתאחדסוגמייצגטווכל ' 1בטבלה

בלתי-פתוחותבהנדות :הלשוןבתולדותלמדיייציבנשאומהםבשנייםשהמצב

בהנדותואילוקצרות,תנועותלביןארוכותתנועותביןניגודתמידהיהמוטעמות

הסוגיםבשניהמצבארוכות.תנועותלבואיכלולאמעולםבלתי-מוטעמותסגורות

תנועותביןניגודהיהבשניהםפחות.הדנהיציבהיההמוטעמותההנדותשל

התעתיקיםזמןלאחדהשתנההמצבאךהקדומה,בשפהקצוותתנועותלביןארוכות

שלזמנולפנישהיוייתכןאחדיםחוקריםדעת(שלפיאודיגינסשלשבהקספלה

כך' .התבטלוהניגודהקצוות,התנועותהתארכומוטעמותבהנדותאודיגינס).

'יכול'המילהביןהגייההבדלהיההקדומהשבלשוןהתעתיקיםמןעולהלמשל'

~כל"ולא :אמה,שבבראשית'יכול'המילהלביןלה"נוכל~כ;ל"כי :ליגשבבמדבר

כמוקצרה, ] o [הייתהבשניואילואדונה ] o :[הייתהבראשון :להתאפק"יוסף

מזוהתפלגההתארכה,יוסף"~כל"ולאשל ] o [-ההטרום-טברנית,בעבריתבך~ןנכם.

 ; ] e [-לגםקדהכךלה".נוכל ל;כ~"שלהארוכה ] oה-נ:עםוהתמזגהך~ןנכם,של
התארכהההקספלה)שלהתעתיקכללילפי , .f-LtAA.i::A (ןקל.להפועלשלהקצרה ] e [-ה

שלהתעתיקכללילפי , .f-LtA.Aון .A (~ה-ןקל.ילד 1?ששלהארוכה ] eה-נ:עםוהתמזגה

דקשנבדלוהומופוביםהאלההצורותהיוהמסורהבעלישלבזמנםההקספלה).

 :יא)נא,ישעיהו(מס"גצרבהאדםבכתרהמסורהשלמהעדהשמוכחכפיבכתיב,
איןכן,אם 15 ."]א[למבתדייה .לי.ל~-ה~ד. 1?ש .םסן~;:~ןןקל.לןקיזi=רא~דב'"ןקל.יל

במבכהבהבדלמותנה י~.ך'"ךזקיכמובזוגהראשונההתנועהבאודךשההבדלסבורהיהכ'אן . 14
 " The quantity of the:כ vowel in such a pair cannot be said to have :ההברות

phonemic status since it is not an independent variable but is conditioned by the 
" syllable structure כיהסיקומכך" vowel quantity never has phonemic status " כ'אן), 

בטוחפחותכ'אןיותרמאוחובמאמרפונמי.עדךישההברותשלמבכהמכאן .) 41 , 23עמ'

 " was a principle syllable nucleus then the long ~ afef! qame ~ If the :ך.ןקיד6ךזקיבעניין
in minimal pairs". would have to be identified as separate ~ and short qame 

" phonemes ; דאהG. Khan, "The Tiberian Pronunciation Tradition of Biblical 
23 , 15 . Hebrew", Zeitschrift fiir Althebraistik, 9 ( 1996), p. 22, cf. also pp . ואכן, 

התנועה.באודךמותנההואההברות,במבכההבדלישאםלדעתי,

 . 58עמ'מסווה,-עופו ·. 15
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בימילהתארךעשויהיהארריגינסבימיקצרשהיה"מה :בקבעו.בנדריושצדקספק

 :ינסנסג'ודוגםכך 16אחריר".שניםאלףכחציהנקובים

כךספקשללאהריתמיד'ארוכיםהיווהחולםהצריכי[קמחי]צייןכאשר

המסורהתקופתבתחילתכבדהיהכךהשחים-עשרה).(המאהבזמנוהיה
 11וקצררת.אורכות oר- eהיו ] ... [יותרמוקדמתלתקופהכשנחזוראבל ] ... [

מותנההנסיבות,ברובשבר'בלשון'חדשמצבנוצרהזאתהמותנהההתמזגותמתוך
 :פשוטכללהיהבלתי-מוטעמותפתוחותמבהברותחרץבהטעמה.התנועהאודך

קצרות.הבלתי-מוטעמותהתנועותארוכות,המוטעמותהתנועות

היררנימרס

לספרבפירושוהבתר-הקספלרית.העבריתשלזרלתכונהלברשםהידרנימרסכבר

 :היהודיםעלמתלונןהואטיטוס

ביןבקרצרה,ארההברהבארוך(דהיינו)בהטעמה,טועיםאנובמקרהאם . 1

נוהגיםהםהארוכות,אתמקצריםשאנחנולביןהקצוותאתמאריכיםשאנחנו

 1sברורתנר.עללנרללעוג

הדקדוקבספושהויהלטיני'מהדקדוקתפיסתואתשאלשהיורנימרסמסתברזהאין

אודךעלבדיוניםנזכרתההטעמהאיןפריסקיאנרסשלבספוררגםדרנטרסמרדושל

התנועות:

 19להתקצר.הןלהתארךהןיכולותהלטיניותהתנועותכל :דרנטרס . 2

 • 10עמ'בנדריו,ראה . 16

17 • ere and l)olam were always long, then this was correct ~ i] states that l,נ. When [Qim " 
in his time without any doubt (the 12 c.). It was already Iike this in the initial 
stage of the Masora ... But if we go back to an earlier period ... there is a short and 

 G. Janssens, Studies in Hebrew Historica/ Linguistics Based, a long e and o "ראה:
55 . on Origen 's Secunda, Leuven 1982, p 

18 . Et si f orte erraverimus in accentu, in extensione et brevitate syllabae, vel brevia " 
 J. P. Migne producentes, vel producta breviantes, solent irridere nosראה:

imperitiae ... 11 (ed.), S. Eusebii Hieronymi Stridonesis Presbyteri commentariorum 
. in Epistolam ad Titum. Patrologiae Series Latina 26. Paris 1884, p. 630; D 
, Brown, Vir Trilinguis: A Study in the Biblical Exegesis of Saint Jerome, Kampen 

82 . The Netherlands 1992, pp. 72-73, n 

19 . " Latinae vocales omnes et produci et corripi possunt " ; ראה: L. Holtz, Donat et /a 
, tradition de /'enseignement grammatica/, Paris, 1981, p. 604 = Donatus 
) 20 , 367 ( )" Ars Major I, 2 ("De littera שלמהוצאתומובאיםהבאוהקטעהזההקטע

לביןרפויסקיאנרס)(דרנטרסהלטינייםהמדקדקים"בין :שלנרהמחקרקבוצתלפניאסלנרבס'
 .] 324-303עמ'להלן,מתפרסמת[ההוצאההפונטי".הדירןלענייןכלמשרדיהאפרדיוד"ק,
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 tהןגמישותאולהןפניםשתיכולןהלטיניםאצלהתנועותאף :פויסקיאנוס . 3

 20להתקצו.אולהתארךבקלותיכולותהךכלומד,

למשךהלבתשומתאתהדתיהפולמוסהפנההיוונימוס,שלבזמנוכבד tכןאם

התנועות.

המסורהבעלי

הכתר-בענויתהתנועהאודךלביןההטעמהשביןלקשועדיםהיוהמסורהבעליגם

הביאוכבדדובןשאתהבאות,המסווהבהעדותלדאותשאפשרכפיהקספלוית,

זה.לענייןוייביזבנדויד

בטעםהארכה

שצ).עמ' , 11גינצבודג,מהדרות(המסווהבספ[וא] 21בטע[ם]מאריכנין]ה' ~~ . 4
ותנינהחטףקדמיה .ד~~~בש 1ךכ ,~~'"בדן.ך~בס 1ךס :דמייזפסוק'סופיב' . 5

כט).לב,בהימיםדברימס"גצובה,אום(כתו ...מארן

וכל ם~~zד~זקתננ~י ,י~;:כ;קזב~י 1כגוןבבי"תמאריךנקבהלשוןובואיבראיכל . 6

(כ"יז:י~ד~~ה~ליף~ד-ננ~יהריךכגוןבאל"ףמאריךזכולשוןובראיבואי
לד).יט,בראשיתמס"ג , Bibl 1 54פיוקוביץלנינגוד,

וכל~ת-~דדןס,זיקי iJךהריךכגון Tבזי"מאריךנקבהלשוןוהחזיקיהחזיקיכל .ד
נקבהלשוןקומיכל .םן~~מזיקי vהזיזכגוזבקו"ףמאריוזכולשוןהחזיקי
במ"םמאריךזכולשוןקומיוכל ו~~ iJ~תזp~יז;ןי 1קכגרןבקו"ףמאריך

בראשיתמס"ג , Bibl 1 54פיוקוביץ ,לנינגוד(כ"ין~דז;ןי 1ק?יוםהרךכגון

יח).נא,

נגעיההארכה

tW .s חטף 1~ז:רי.רה 1~לדזח; tW ח·.חw זריזיןדמלכאשלוחיהוןוסימנ'געיא.דז, 
שפא).עמ' , 111גינצברוג,מהדוות(המסווה,ממתיניןוחשוכה

טז).ד,משלימס"גצובה,אום(כתוגעי 1~יז}נלאמשליחטף 1~ןקנלאאיוב . 9

 1~ךא 1כמוחטףואיהלשוןוכל ] ... [ס~~זקים 1~זךא 1כמוגעיהידאהלשוןכל . 10

l ~~32 §ב-ש,מהדוותהטעמים,(דקדוקי ...אחדמפסוקחרץ ] ... [ 1 ח (. 

 ] ... [כמהרהקטנהבפתחהתצאגעיהבלאהתיבהבראש[השווא]תהיהוכאשו . 11

20 • Vocales etiam apud Latinos omnes sunt ancipites vel liquidae, hoc est quae " 
" f acile modo produci modo corripi possunt דאהPriscianus, Institutiones 

) 10 , 3 , Grammaticae, Leipzig 1819, p. 15 (I 
המאמר.שכהמשך 12כמובאהנטעם""מתארךעםהשררה . 21
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הטעמים,(דקדוקי ...תצאגורלהבפתחההתיבהבראשגעיהעםתצטרףראם
 ll).22 §ב-ש,מהדורת

חשובה 11מובאהמשני.טעםמייצגתשכנראהנגעיה,כולןעוסקות 11-8מובאות

כפיאבלסגול'היאקטנה"ש"פתחהסברוושטרקבעדבה.המשמשהמינ.רחבשל

השימושיכךאם ;כמרתיבמרבןכאןמשמשרתו"גדרלה""קט'נה"מדרג,שהבחין

שהניחרכפיקמחי,יוסףו'שלחידושאיננור"גדרל""קטן"שלהכמותיבמובן
 23אחדים.חוקרים

מהוספת(חרץבכתיבהשינויבלי(בכמרת)בהגייהבשינוימדובר 11-4במובאות

קשר .בקמץמוחלףראינונשארהפתחלמשל'הפתח,הארכתשלבדוגמות ;געיה)

 :אלמצרתאת""כתאבבנזכרמלכיםחילוףלביןהארכהבין

ל.בנקודות:לשתיהופךהואבטעם,מתארך[הסגול]כאשדלב-~ם. fךלב-ןע, . 12

 24 •••זpלם~ן~לבח.'ךש,לב '~~ש

התפיסהאתלמשלבפירוש,ברנאמדושלאדבריםזהלמקררלייחסשלאלהיזהריש

כלל.בדרךקצרהתנועההואשסגולארכללבדרךארוכהתנועההואשצדי

חיוג'יהודהרו'מנחםתלמידי

דלשהבחיןכפילבדט,בןרוכשעלמנחםתלמידיבתשובותמופיעהזרתפיסה

הערביתבשפהבשימושהערבית:לתרבותבפתיחותדגלרוכשכידוע, 25ואייה.
זרפתיחות 27העבדית.בשידההערבייםבמשקליםובשימוש 26המקדאבפרשנות

כלומד'ושידתם,לשונםלעליונותהמוסלמיםבטענתכהודאהלהתפרשיכלה

ה"עדבייה".בהשקפת

ערביתהשכלהלהםשגםלהראותמנחםתלמידיניסרזרשיטהעלבהשיגם

מןושאלולוישהתנגדובסגנוןחרוזיםכתבולכןמברדות.נובעתאינהושהתנגדותם

היאשהכוונהלי:"נראה 162עמ'תשכ"ג,ירושליםתימן.יהודישבפיהעבריתמרוג,ש'ראה . 22
תנועתומתרגבלתינהירתוביןמתרגנהירתובין :השוואמימושיביןכמותיתלהבחנהכאן

בשני".מאשויותרהתנועהאורכההראשוןבמקרהאבלהפתח,כתנועת

 • 145 1עממסווה,- ,", :למשלראה . 23

 ," ".ם.לקt~דל.בח.'ךש,ל.ב .~~של.ב :בת'נתיןצאובאללחןאמתוראד'א .ם;-בל~"ךלב-ןע, . 24
 • 148עמ'(תשכ"ה),כטלשוננואשו",בןלמשהאלמצרתאתכתאב-הקולות"ספואלוני,נ'

אחו.מקרוצרייןאםאלאשליהואהעובייםהטקסטיםשללעבריתהתרגום

 • 145עמ'מסווה,- ,",ראה . 25

 1בורןאבןרעדוס"גלמןולאומיתלערביתהעבריתשלהמיליםארצוהשוואת 1ממןא'ראה . 26

 • 182-181עמ'תשמ"ר,ירושלים

וידואן.- ,", ;משקלים-אלוניראה . 27
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(קצרה)תנועהשלצירוףהיאאורכהתנועהשכלהתפיסהאתהערביםהמדקדקים

 28 ;יותרהמאוחדבמינוחדפה"ר"נחשלהםבמינוחחונה""אותשחראלין",ר"סאכן

אתלמדיי'מלאכותיבאופןעליה,השתיתשחיוג'המפורסמתהתפיסהכמרבןזאת

 .תלת-עיצוריההשורשתרות
למבנהמתאימיםאינםהערבייםשהמשקליםהיאמנחםתלמידישלטענתם

אחדיםקטעיםהנהנחים.בשנימסתיימותבהרבותמיליםשהדיבעברית,ההברות

 :דבריהםמתוך

תאספנהלאכירהתי"ר'הבי"תביןאשדהר"רהפילךעדיבמשקללנגותיובאלא . 13
משיכתתהיהמהמלההר"רובנפול .אמדתיכאשדאחדבמשקלחונותשתי

חטףקמוץ"חדשו"חי"ת .סדשו 7f:יןי-חיךש~ה ijןככתובחטףקמוץהנעתה

והםמןשו][כלומד'בקודרתרשתיגדולקמוץהנקירהוצררתתדאינה,כאשד

גדולה,השחתההיאב"לברת",ככהובעשרתנוחר"ר.נפילתעליורואשדהמה
 29מהמלה.הר"רתסורלאיען

עיקורוהיהמלעילוהטעם[סגול]קטןבפתחיהיהבמשקל,זו.רשבהביאךהן . 14

כמרסק~ם~~ז:יי'א~דתחליףככהובעשרתך ] ... [מלרעוהטעםנצרי]קטןקמץ
 30 •ךג::,ין-א~ד

הואזpת ] ...גדול[בפתחגדולקמץתחליףכןקטן,בפתחקטןקמץוכהחליפך . 15

חונהאותיררלדקמץהמלהבהירתכילפתח,יהפךבמשקלובהביאךגדול'קמץ

החונותשתיתמצאנהואזחונה.היאגםרהתי"רהתי"ר,רביןהשי"ןבין

 31 •במשקלךיתכןלארזהמקובצות,

מסתיימתהיאדרגש.שלמחרוזיובאחדהמופיעהלנבותבמילהמדרנו 13במובאה

מזדמנותהןכיבערבית,נדידותכאלההברות .רתי"רקריאה)(אםרי"ר-נחיםבשני

משקליהם.אתבהמציאםהערביםבהןהתחשבולאולכןהפסק,בצרורתבעיקרבה

להזדקקבלידברלומדאפשראי ;מארדשניחרתכאלההברותזאת,לערמתבעברית,

בזהכיההברה,מןהדפההנחבהשמטתהבעיהאתלפתרואפשראיוהעיקר,להן.

אתהופכתהרי"רהשמטתלמשל'לנבות,במילה :אחרתלתנועהמשתבחהתנועה

 A. Saenz-Badillos, "Some Basicא-ט;עמ'אלדד, ; 292-281עמ'גולדכברג,ראה . 28
Concepts in the Linguistic System of Abraham Ibn Ezra", Studies in Hebrew and 

140 * 136-* . Jewish Languages Presented to Shelomo Morag, Jerusalem 1996, pp . 

לביןבכ:אות)הרי"ו(למשלרפהחרכהבין.הבחנהעדייןאיןמכחםתלמידישלהעבריבמינוח

 .)ת 1א fבהתי"ר(למשלרפהשאיכנוחרכה

 • 471עמ'דיוראן,-;ד"ר 14 * 13- *עמ'ררבלס, ; 25עמ'א,חלקשטרן.ראה . 29

 • 14 *עמ'רובלס,ראה . 30

שם.שם, . 31
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שנילהשישי:זו.ךש,היאהדוגמה 14במובאהחטף"!ל"קמוץהאחרונההתנועה

הצריהיו"ד'אתכשמשמיטיםהסופית.בהנדהושי"ן'במבטא)(דקיו"דחונים,

זולטענההסברלמלעיל.ממלרעהופכתהמילההטעמתכ,ךעלנוסףלסגול.הופך

שגםת, wהיאהדוגמה s 1במובאהלמטה). , 11<במובאהחיוג'אצללמצואאפשר

 32לפתח.הופךהקמץיאותומשמיטיםואםדפה,נחישבה

וניסיוןיארוךמימושדקישמסוימותטברניותשלגדפמותהיאאפואהיסודהנחת

במקוםפתח,ממומשקמץבמקוםאחרת.גדפמהלמימושמביאקצרמימושלממשן

 .קמץחטף :לבנגיזיושם .קמץחטףממומשחולםובמקוםסגולממומשצדי
קמץוהנעתהמשיכתתהיהמהמלההו"ו"בנפול :בפירושכתוב 13במובאה

תנועתשלהוי"ומושמטכאשדנקודות".ושתיגדולקמוץהנקירהוצורת ] ... [rכז?ף

גדול"קמוץשלהאורךהוא-הנעתה""משיכת-הנשארתהתנועהאודךהחולם,

קמץדהיינו'rכןשו'במילההראשונההתנועההיאשלהםהדוגמהנקודות".ושתי
 ;קטןמקמץפחותהאינהקמץחטףהנעת"ש"משיכתמכאן .שלנובמינוחקטן

שלושמייצגותאינן~ן~דושבמילה ] o [-התנועותשלוש . ultrashortאיננוהחטף

 33בלב.דשתייםאלאאפוא,יאודךשלדרגות

והפתיחה]הקמיצה[צ"לוהפתיחהנבערים,בניםנא,"שמערזר:טענהדוחהדרגששלתלמידו • 32

 • 17 *עמ'מרונו, ; 23עמ'ב,חלקשטון,ראהנערפת";ולאמגועתבמשקלביניהםאין

 D. Katz, "The Phonology ofראההביניים;בימיבאשכנזגםכןלעיל. 9הערהגםראה . 33
71 . Ashkenazic", Hebrew in Ashkenaz, New York and Oxford 1993, p • שיטה

כקודהגורלהתנועה"אוכותב:קמחייוסףו'בספוד.יותרמארחוגםהיטבמתועדתזרבינרית

רעוד: . 17עמ'באכד,ראהקמץ";חטףרשמהקטנהתנועה~החולם.רשמהמלמעלהאחת

תחטףכולםאן ] ... [אחה"עכקיראתקריאתהאחה"עאותיותעלהשנאתהיהכאשוכי"דע

בתנועותהשנאתאריךאזגעיאעמהםתצטרףאםאן ]".[קטנהתנועהבדוןקריאתםותמהו

ו-~זק~ה [i~ליר"דעםחיוקבתנועתהצד"'תקרא!צאן [i~בז~~י ף?·י~~אחה"עהנקראות
w שתירקמכיוהלרי,,יהודהגם . 18עמ'שם,ראה ;"".י"יבשרוקכמרהשי"ןיקראא~-גס

 37מובאהפ;סעיףב,(מאמוב"כרזוי" . 46עמ'ייבין,שהבחיןכפיתנועה,ארוןשלדוגרת

העבריתכלשרןהמאמר)בהמשך(דאההראשונה"שב"הנחהכותבחראהמאמר)בהמשך

שמותריםכמר 1ויותרפעמיםשלרששבאיתתנועהאחדישבאית"תנועהשלוצפיםמותרים

ד'לךיג'רזכמאראכת'דת'לת'שבאיהחרכהבעדשבאיהחרכה("תתצלהערבית"בלשון

 , 84עמ'(בכעט,ל 11דיהטועןכןכמר • 85עמ'בכעט,ראה ;ר~~תבמילהלמיזz.ל ,)" tiאלעדביפי

משבעתאחדכלשלבמבטאומסוימיםבתנאיםלהתממשיכולשהשוואפ)סעיףב,מאמר

ישזאתרכבלגרונית,אותלפנילמשלבשדאיט"),כלהאבהד'המחרכה('~ראלשבאהמלכים
בלבד"הנתועההםהשוואמימושי :המלכיםשבעתמימושילביןהשוואמימושיביןהבדל

ה"זקרקהתנועההםהמלכיםמימושיואילו )" ftזיאדורןרחדהאאלחדכה("רחיתוספת"בלי
קצרה(תנועהנדאהנחאראדרבה)(תנועהנסתרנח-סאכנtד")("תקתצ'יאחריהלנח"

תנועהנשארתאדרבה,מתנועההנסתוהנחאתמשמיטים pשאמזהיוצאסגורה).בהברה

שוואית.
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רתארדירתתיאורים :בעבריתהתנועותמשך [11]

 :יותרזהירבניסוחחיוג',ורידבןיהודהר'אצלמוצגתדומהדעה

רפהנחעםאםכילעולםימצאולאוצרי]נקמץקטןוקמץגדולקמץכי ] ...דע[ . 16

ההיקרויותרובוסגול]נפתחוקטוןגדולופתח ] ... [שלאביןבכתבשנראהבין

הראיותוגם ] ..• [ ר~~כמורפה,ושאיננובמבטאהמופיענחעםהםשלהם

וקטוןגדולופתחרפהנחעםנמצאיםקטוןוקמץגדולשקמץשהזכרתילכלל

והםרפהנחעםוקטוןגדולפתחימצאכידע ] ... [רפהשאיננונחעםנמצאים

 34 •••הכללמןיצאושערים

 :חיוג'אגtלמוצאיםאנחנו 14שבמובאהמנחםתלמידישלהטענהאתגם

הנחונשמטל .vפומשקלעלאותיותשלו~בןמקוראולךהבאשםכל • 17

תחת[סגול]קטןפתחיהיהולעולםמלעילהואהראשוןונשארשלוהשני
 35העי"ן.

נחיםשנישיהיוחובהמלרעוהטעמתהל .vפושמשקלהבמילהחיוג',תורתלפי

ניסיוןשכלמכאן 36מוטעמת.שאינהסימןרפה,נחהשנייהבהברהאיןאם ;דפים
לשינוימביאהשניהרפההנחהשננטתידיעלההברהבמבנההבעייתיותאתלפתור

המשמעות.גםמשתנה'אמואמו/כמומינימלייםובזוגותהמילה,הטעמת .. ". 
מקריות,אינןחיוג'שלתורתולביןמנחםתלמידישלתורתםביןאלומקבילות

קראששתבןיהודיאשדמנחםשלתלמידוהואחיוג'לפיה 1פינסקרלדעתלפחות
שנויהוהיאואחרים, 39פוזננסקי, 38שטדן,דחוזוהשערה 37ד~ד.בןיהודהלו

שהדילהכריע,צורךאיןולענייננובה,להכריעאפשראיעדייןהיום.עדבמחלוקת

מתשובותאחתעלמבוססחיוג'יהודהר'שלאלתנקיט"ש"כתאבדפליגמאןלית

ובמקומות-בעבריתשמותמשקליבשלושההעוסקתתשובה-מנחםתלמידי

ט'אהדסאבןאלליןחדףעליאלאאבראיקעאןלאקטרןוקמץגורלקמץאן ] •.• ["אעלם • 34

עליוקרעהאפאכת'רראלקטרןגדולאלפתחפאמא ] ... [ט'אהדגידאםאלכ'ט"פיכאן

רקועמןד'כדתמאעליאלדלאילראיצ'א ]".[ ,~~נחרליןגידאללפט'פיט'אהדסאנן

יקעקדאןאעלם ]".[ליןגידעליוקטרןגדולופתחליןסאנןעליקטרןראלקמץגורלאלקמץ
אלתנקיט,כתאבנרט, ,"".וfלמ'געןשד'תאבראברחיאלליןסאנןעליוקטרןגדולפתחאיצ'א
 . v , 11-1עמ'

אלארלות'בתאלת'אניסאבנהרםקטפו~לרזןעליאחרף'ת'לאת'מןמצדדאראתאךאסם"כל . 35

כתאבנרט,קטרן."",פתחראלמצדדאלאסםד'לךמןאבראאלעיזרמרצ'עמלעילפהר
 • Xllעמ'אלתנקיט,

המאמר.שבהמשך 25מובאהעםהשררה . 36

;מרדנו, 15 , 7עמ'ב,חלק;שטון, 165עמ'תד"י1ורידב,קדמוניות,לקרטיפינסקעו,ש'ראה . 37

להלן.-43ן 42העדותגםראה • 12 * , 7 *עמ'

 • LXXVעמ'שטרן,דאה • 38

 • 254-246עמ'פרזננסקי,דאה . 39
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 [12]שטייבוד"ש

כבדנזכרותהחיבוריםשניביזמהמקבילותאחדותממנה.מועתקאפילומסוימים

 :למשלמפוזרות,בהעוותשטרך'שלבמהדורתו

רריעיחמ~.ךץנש<ת>נרבלעם, ז~~ערשחר,סוף ... :מנחםתלמידיתשובות . 18
בחכמתוס;נלמכיןכירוע .קטןקמץקמוציםרחםשעבורפעליםחיותםלמען

יפרולמען~.רוונרצעוכמרחו .עשר.זו~למןיפרולמעןרחתי"רקמוצהחבי"ת
 40 •~.רוכלתכרעמן

התודהאתד ttי~<בלעם>י~~ןעשחרס.רףדאב"ע:בתרגוםאלתנקיט,כתאב . 19
קמוציםרחםעובריםפעליםחיותםבעברווחבריו~ןץכמראינםאחיואתרזז?.רת
קמוציםרחבי"תחתי"רבחכמתוס;נלמכיןכירוע .הפתרוןלעניךרהעי"ןהפ"ה

 41 •~ווכלתכרעליכיביןלהפריש~.רוונרצעוכמר .עשרנכ~לרביןביברלהפריש

ואפשר 43עליהן,הוסיףאלוני 42האלה,המקבילותשלחשיבותךאתהבליטגייגד

 :כגרךערד'להוסיף

קטןפתחפתוחיםמנינםעלהבאיםהאלההמליםכל :מנחםתלמידיתשובות . 20

יודעולאאלחכמרמזערומעטנקמץכולם ו~~סלק~ט Wכמרמזערמעטזולתי
 44בקריאח.אםכי

פתוחשלוובמקררותהזההמשקלשלנשמרתהפ"אמקרם :אלתנקיטכתאב . 21

אבלמלעילשחראזן?;נטכמרהלשוןמנהגעלשהםמעטיםהכללמןויצאותמיד

אלאיושגולאהמעטיםאלחוכמרי~~יסל.קוכמהרוארירכןקטןקמץהשי"ז
 . . 45בשמיעח.

 :ח"ד.שבמשקלעצםנשמרתהדניםקטעיםשנירכך

במקרםהנקודהמשיכתונשארהאחתבמלהבהסמכתם :מנחםתלמידיתשובות . 22

נקודתווצררתחטףקמץיהודיתכלשרןהנקרארזחהראשוןבאותהנופלתרי"ר

 • 27 *עמ'דרבלס, ; 53עמ'א,חלקשטרן,דאה . 40

לאנהאראכ'ראתהא~חכ•אלפיאחיואת.רת Wרהתודהאתי~~דבלעםי~~ןעשהר"ס.רף . 41
ראעלםאלתפסיד.פיבינהמאמאלבעדמכהאואלעיזאלפאמרצ'עקמרצהרחימאצ'יfואפעאל

אלד'יללפוק~רדןרברצע·להרמת .עשרס~לעןליעתזלראלבאאלתאקמץtי~למכיןאןאיצ'א
 • 124עמ'עברית, , xעמ'ערבית,נרט, ,"ךן~כלתבועליכירביןבינה

 • 70עמ'יגייגדדאה . 42

זלרטניק,ליביהודהלחרבמרגשליהודהמנחהחיוג'",ויהודהורידבן"יהודהאלוני,נ' . 43

 • 80-74עמ'תש"י,ירושלים

 • 27 *עמ•דרבלס, j 52עמ'א,חלקשטרן,דאה . 44

עליג'אקלילמבהאשד'רקדאבואמפתוחהרמצאדדהאלרזןהד'אאסמאמןאלפא"מראצ'ע . 45

ר~~וסלקרמת'להאלרג'הוהרקטןקמץאלשיןאןאלאמלעילהר~ט Wנחראלצחיחאלקיאס
 • IX-VIIIעמ'נוט,באלסמאע",אלאידוןלאקלילהד'ארמת•ל
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ותאוריותתיאורים :בעברי.תהתנועותמשך [13]

ונשארההוי"ונפלחtןןשוכאלהנקודותב'שהואושבאגדולקמץהואכה

 46 •••חנופלתחוי"ועלללמדחטףקמץחמלהראשהיות

מלעילנקראבשבילואשדהדפההנחיפולכינויאליסמןואם :אלתנקיטכתאב . 23

הנופלתחוי"ועלמורח ] o [·חשתחיהכדיראשועל ] o [ונשארתחוי"ווהוא

 47חטף.קמץבלשוננוהנקראתוזרחי

לחיוג'.אלתנקיט"ל"כתאבובניסוחיםבדוגמותבסדו,בתוכן,אפואדו~הזותשובה

בנויאלנקיט""כתאב :לענייננומאודחשובהבדלגדול'הבדלביניהםישזאת,עם

עלהדיון :זולתודהאחדרמזדקישבתשובותואילוהדפה,הנחתודתעלכולו

מלעילהמגדיריםבקטעיםמאודבולטזההבדל . 22במובאההמובאהוי"ונפילת

מלוע:

וישמלעילהנקראיםוהםראשוניםהםאשדמליםיש :מנחםתלמידיתשובות . 24

 48מלוע.הנקראוהואהשניבאותהטעםאשו

ופתרון ] ... [הראשוןוהעמדתהשניהנחנפילתמלעילופתרון :אלתנקיטכתאב . 25

פ"אביןהראשוןהנחבויעמודאותיותמשלוששהואמקודאושםשכלמלוע

 49מלוע.הנקראוהואוהלמ"דהשםעי"ןביןהשניהנחוגםוהעי"ןהשם

תודתמילאהלאהתשובותכתיבתבזמןמכריע.שינויחלשנהחמישיםבתוךכן'אם

השימושנגדבפולמוסנשקבעיקרשימשההיא ;בדקדוקחשובתפקידהדפההנח

בדקדוקמרכזימקוםזולתווהחיוג'נתןכךאחודק 50העוביים.במשקלים

 :הערבייםהמשקליםעלהתשובהאתהשררה . 28 *עמ'ררבלס, ; 54 1עמא,חלק •שטרןראה . 46
חטףקמץו'חדשו'"חי"ת : 14 *עמ'ררבלס, ; 471עמ' •וידואן- ,", ; 25עמ'א,חלק •.שטרן

כפילתעלירוואשרהמההםןשר] qנכקודרתרשתיגדולקמוץהנקודהוצררתתראינה,כאשר

במאמר. 13מובאה-הר"ר"

אלואווהרמלעילסמיתלה 1אגמןי 1אלדאלליןאלסאכןסקטמבכיאליאצ•פתהמא"ואן . 47

פיאלמסמאהואוחר•אאלסאקטאלואועלידלילה tiאלצ'מלתנוךאולהעליצ'מתהובקית

כרט,ראב"ע,תרגוםפיעלהיא(קמץ)ההשלמה . XIV-XIIIעמ'כןט,חטף",(קמץ)לגתנא
 • 126עמ'

 • 27 *עמ'ררבלס, ; 52 1עמא,חלק •שטרןראה . 48

מצדואראסםפנלמלרעראמא ]".[אלארלרת'באתאלת'אכיאלסאכןסקרטמלעל"ותפסיד . 49

אלת•אכיראלסאכןרעינהאלאסםפאביןאלד'יאלארלאלסאכןפיהת'בתחרוףת'לאת'עלי

 • VI-Vעמ'כרט,מלרע",אלמסמיוהרולאמהאלאסםעיןביןי 1אלדאיצ'א

 S. Morag, "Hebrew in Medieval Spain: Aspects of Evolution andעםהשררה . 50

Transmission", Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, 44 (1995), p. 17: "The 

controversy with regard to this adaptation gave birth to a concept which is to be 
considered a turning point in the history of Hebrew linguistic thought: that of the 

") concealed quiescent' (nal). nistar ' 
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 [14]שטייבוו"ש

בפועל,הדניםספריושנילפניאלתנקיט""כתאבאתחיברשחיוג'בין 51העבוית.
שמבחינתבורו 53פרזננסקי,כדעתאחריהם,אותרשחיברבין 52גייגו,כדעת

האחרים.לספריוהבסיסהואאלתנקיט'''"כתאבשלו,הדקדוקיתהחשיבההתפתחות

נגדבפולמוס •איתןאמפירייסודעלמושתתתהרפההנחשתרותלהדגישחשוב

בתנועותהכמותענייןאתלבדוקצרוךהיההכמותיים,העוביים,במשקליםהשימוש

אתהתואםהכמות,שלמדויקפונטיתיארוהעלתההמדקדקיםשלבדיקתםהעברית.
שהוארכפיפרט,בכלכמעטוהמוסלמיםהקראיםשלהעובייםבתעתיקיםהמצרי

התנועותמשךאתלחקרוהמדקדקיםהתחילוכאשורעוד:זאת 54רכ'אן.בנדריו
גדפמרתביןאחדיםחילופיםלהסבירבעזרתושניתןלהםהתבורשיטתייבאופן

המממשת ] o [-שהבחינוהםרר"מ.ת"'ר"מת: לס:'"בכל"'יכל.ז:ןם,יכלדוגמתטברניות
 T-ז-T Tנ• T 1 1די

למעשה,קמץ.המממשת ] oמ-ניותראורכהתמידשלהםהקריאהבמסורתחולם

בלתי-מוטעמות,סגורותבהברותרוקאך ]ס[הגריקמץשהויחריגים,איןזהלכלל

 .מארדעדנדירותקיימות,אםיאלובהברותחולםשלהיקוויותואילו

היהודיהמדקדקהואהספרדיחיוג'יהודה 'ו" :בעמ'אלדד' ; 288עמ'גרלדנבוג, :השררה • 51

הנתפסת ] ... [הדפההארתמושגאתשלוהדקדוקיתהתיארויהבמרכזשהעמידהראשון

"המדקדק : 102עמ'תשנ"ד,ירושליםבמקרא,הקריאהתרותאלדד,לא'גםהשררהכנחה".

להתנהגותששייךבמההרווחתהערביתהדקדוקתרותמשתקפתשבכתביוהראשוןהענוי

נכרןוהואיותרלכתמדחיקהאחרוןהניסוחחיוג"'.יהודהו'היהאללין''חורףשלהמיוחדת

העוביים.המשקליםעלהתשובהמחנוהואשחיוג'בהנחהדק

 • 70עמ' 1גייגודאה . 52

 • 257עמ'פרזננסקי,דאה . 53

בלתי·סגורותבהנדותמתנועותחרץאורכותהתנועותכלהאלהבתעתיקיםכ'אן.בנדריו;דאה . 54

נמסרותוקצורתאורכותתנועותשלשהתפרצהמצאכ"ץבחטף.המסומנותותנועותמוטעמות

(לפעמיםפתוחהבהנדהאורכותתנועות :שרנהקצתהבינייםימישלהאשכנזיתהקריאה

דאהמוטעמת);היא(ואפילוסגורהבהנדהקצורת!)ותנועותבחטףהמסומנותתנועותאפילו

, D. Katz, "The Proto Dialectology of Ashkenaz", Origins ofthe Yiddish Language 

57-58 , 53-56 . Oxford, pp. 50-52; idem, "The Phonology of Ashkenazic", pp . 
 s:כ t"' s:כ jd ו:: s , :למשלמרתכת,(ענויתהיידיששלהענויבמרכיבמשתקפתזהתפוצה

m, din"' dfn:}m ::ו m, mi::s"' majs ::ו klal"' klul (, הקריאהבמסודרתגםחלקיבאופןשודהוהיא

מלבד ; ) od:כ m :(למשלאירופהמערבושל ) ud:כ m :(למשלאירופהמזרחשלממש)(ענוית

 A. Z .קבב;עמ'תו"ץ,ירושליםזליגו,יוסףד"והרבכתבידאהכ"ץ,שלהנ"להמאמרים
Idelsohn, "Die gegenwartige Aussprache des Hebraischen bei Juden and 
Samaritanern", Monatsschrift fiir Geschichte und Wissenschaft des Judentums 

n.s. 21 (1913), p. 698; S. A. Birnbaum, Praktischen Grammatik der Jiddischen 

, Sprache, Vienna-Leipzig 1915, pp. 26--27; idem, Yiddish: A Survey and a Grammar 

Toronto - Buffalo 1979, pp. 60-65; J. Bin-Nun, Jiddisch und die deutschen 

267-301 . Mundarten, Tiibingen 1973, pp . לתקופהערלהזרשתפוצהספקכלאיןלכן

הזה.בנושאהדרכתועלכ"ץלד'מרדהאניאירופה.למזרחאשכנזיהודיהגיותלפניקדומה,
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נשובהבהמקדה.לאואףמלאכותיתיצירהאיננההזאתהמשלימההתפרצה

ביןהטברניתבעבריתהגדפמיהחילוף.סם. 7ך~לבין~כלביןלחילוףי 1לטבלהלרגע
קצרה. ] o [-לארוכה ] o :[ביןלחישקדמהבתקופהלחילרףימקביללקמץחולם

אשדהמדקדקיםיהספרדית.במסוות-קליםבשינויים-השתמדהמקוריהחילוף

שניקודהסיקויהטברניהניקודשללגיטימימימושהספרדיתהקריאהבמסורתדאו

ביןתואםנרצדמכךכתוצאהקצרה. ]ס[לביןארוכה ]ס:[ביןבמפורשמבחיןזה

לביןפהשבעלתרדהביןתוצריראםיהטברניהניקודלביןהספרדיתהקריאהמסרות

לחכמיסייעהאףופה]נחהמונחנשל"העלאתו :מדרגשצייןכפישבכתב.תרדה

אוץשחיתהשלהםיהקריאהמסורתלביןהטברניהניקודביןלגשרספרדשלהלשון
 ssביסרדה".ישראלית

חילופיםהיואמנםמוצלח.פחותהיה ] e [-ן ] a [לתנועותזרמגשרתתאוריהיישרם

הספדדיתיהקריאהבמסורתכמרתילחילוףשהקבילולסגולצדיבין.אחדיםגדפמיים

לפתח.קמץביןכאלהחילופיםלמצואהיהקשהאבל 56~ק,ם-ב~~םי~ת-~תיכגרן
הספרדיתהקריאהבמסורתרצויקמץהמממשות ] e [-ן ] a [היותמידלאיכןעליתד

שלארוכיםמימושיםהיושהויוסגוליפתחהמממשות ] e [-ן ] a [-מיותראורכות

ביסודםאורכיםאינםוהסגולהפתחאלושבמימושיםלטעוןנאלץחיוג'וסגול.פתח

איןשהדימרומחינחאלאבהםאין ;ההטעמהבשלתנייניבאופןמוארכיםאלא

 :בהקפהמתקייםהתנועהאודך

 "ו~ Wי" "ו~~"בלוי"שהמ"םביןשישהאומדיאמרראם :אלתנקיטכתאב . 26
הדפההארכתבגללכךלךנדמהלייייאמדפתחילפניונמצאוהנהדפהנח

תדאההלאהזאת.המחשבהותתוקןהדיבור,המשךאלהסתכלהנגינה.עם

 ]?-97 זr~~[צ"לוי" ?!fד 97 זr~~"א)יחיב(מלכיםל~ןם"ז;יש~~הש"~גכן-ה'

 ]?-97ך~~ד[צ"ל " 97ר"ך~~דטו)לח,(ישעיהו "יל-ד~~ך"ב)יסגי(תהלים

דפה.נחברידאהולאהדיבורבהמשךמהםהנגינהנשמטהכ)ייאיב(שמואל
ונהיההדפההנחשבלהמשיכיידדךלךואיןוקטעתהדיבוראתהפסקתראם

הדיבורוהמשךהנגינותהתנהגותעםייעלםולאיחלוףלאוהקמץ ] ... [קמץ
 . 57ל

 ...פתחיקדהכאשד

 • 16עמ'(תשנ"ג), 56פעמיםבספוד",העבריתהתחייהותהליךורוכשמנחם"מחלוקתמווג,ש' . 55

 . 12מובאהגםדאה . 56

להקילפתחעליהרקעוקדליןסאנןוזp~ו ו~~פיואלואאלמיםביןאןקאילקאל"פאן . 57

הד'איחכםאלכלאםאודאג'אליפאנט'ואללחן.מעאלליןלאמתדאדד'לךתוחמתאנמא

אללחןסקטדדך~~וך~~ו·לי, ,ין~נ;:דד ן:; 71 ~ל~ןם,ז;יש~~ה~סך-ה·אןתריאלאאלוהם.
לךינןולסוקטעתאלכלאםאוקפתפאן .ליןסאנןפיהיט'הולסאלכלאםאודאג'ענדמכהא

מעיחולולאיזולפלאאלקמץואמא ]".[קמץוכאןאלליןאלסאכןוג'עאדואג•האליסביל

 • IV-111עמ'נוט, ," ...ללפתחיעוץ'כמאאלכלאםואודאג•אלאלחאןתצרף
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 [16] .שטייבור"ש

אתנשמיטאםשהדיהטעםמשךבגללאלאזהאיןנח,בושישנדמהואם . 27

 58המדומים.הנחיםיושמטוהדיבור'אתונחברהטעם

נחשאיןטועןשהואאחדימיד 59 :זהבנושאעקיבחיוג'איןבסל,שהראהכפיאולם
בהברהדפהנחשישמודההוא ,ן wו~ן w ~כגוןשבמיליםהארוךבפתחדפה

ארוךבפתחדפהנחנוכחותלהניחמרבההואכן ;~ר wכמומיליםשלהראשונה

אףאחדובקטעהשורש),(להשלמתמורפולוגייםמטעמיםלוזקוקשהואבמקומות

 :בהקפהמתקייםאינוכזהשנחלומפריעזהשאיןנדאה

הכ"ףשביןהדפההנחנשמט ד~pז-ת~.~. :אלמת'ליןד'ואתאלאפעאלכתאב . 28
 60 •הדיבורהמשךבגלללתי"ו

לבחורלוקשההיהתאוריה.לביןתיאורביןחיוג'התחבטדברשלשבסופונדאה

חילופיםהמסבירהמפתהגדפמית-פונולוגיתגישהלביןטהורהפונטיתגישהבין

 .הניקודלביןהקריאהמסורתביןמגשרתבזמןובושכיחים

הלוייהודהו'

ב"כוזדי"התנועות)(אודךההגהתודתועלהשידהתודתעללדיוןעתהנפנה

בספרזהסימןכלשלשהלשוןעודלהוסיף"וצדיך :עליוכתבסגל .הלוייהודהלד'
 61הנכונה".כוונתועללעמודקשהמקומותובכמהמאוד,מגומגמתהיאהכוזרי

משביעבאופןפורשולא"שעודב"כוזדי"מהחלקיםאחדשזהמצאפדידלנדד

סברהואוגםדנות,בעיותופתרזהלדיוןדניםמחקריםהקדישאלוני 62דצון".
ציידטואטי 63בספר".ביותרמהקשיםהםהשידהתודתבעניךהלוייהודהו'ש"דבדי
בלתיתהיינהדיה"לשמציגהדקדוקיותשהתאוריותחששש"ישל"כוזדי"בתרגומו

יהודהשלמפירושוציטטואלוניגםהואגם 64מודדני"·עבריתלחוקרמובנות

סקטתאלכלאםראדרג'נאאללחןאסקטנאפאןאללחןלמדfזהרראנמאסאנןפיהתרהם"ואן . 58
 . vעמ'נרט,אלמתרהמfז",אלסראכן

בר-אילן.אוניברסיטתדוקטור,עבודתחיוג',יהודהרבישלהדקדוקיתתוותרבסל,נ'ראה . 59

 • 75-72עמ'תשנ"ב,רמת-גן

נרט,אלכלאם",לאנדראג'ראלתאאלכאףביןי 1אלדאלליןאלסאכןסקט ר~pז-ת~.:." . 60
שם.בסל,שהביאהדוגמותשאררואה , 249-248עמ'

 • 127עמ'תרפ"ח,ירושליםהעברית,הפרניטיקהיסודיסגל,מ"צראה . 61

 M. Friedlander, "Jehuda ha-Levi on the Hebrew Language", Semitic Studiesראה . 62

139-151 . in Memory of Rev. Dr. Alexander Kohut, Berlin 1897, pp 
 • 135עמ'ריה"ל,-אלוני . 63

64 . Les theories grammaticales que va exposer J. H. risquent d'etre " 
incomprehensibles a un hebralsant moderne"; C. Touati (ed.), Juda Hallevi, Le 

355 . Kuzari; apologie de la religion meprisee, Louvain-Paris 1994, p. 83, n 
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כיכלוהעולםאתשהרעישהלזבחבורהמקראותמןאחד"זה :"כוזרי"למוסקאטו

 65הוא".מהידעולא

הנוסחיהמחברשלהמיוחדות"השקפותיו :סיברתכמהלקושייקסללפי
עושיםהתמציתיהביטויולבסוףלדוגמות,המובאותבמיליםניקודחוסוהמפוקפק,

המצומצם"ה"ביטויסיבת 66בספו".ביותוהקשותהפסקותלאחתהזאתהפסקהאת
ולאוחיוג',מנחםתלמידישלהחיבוריםאתמכיריםשקוראיוהניחשויה"להיא

השימושנגדטענתואתלדוגמהטולמהם.שקיבלהתפיסותאת"להסבירטוח

 :העובייםבמשקלים

[ההבדלנעזבואזהנחיםשניעניךהואמקלקלתהשירששקילתהראשוןהרבו . 29

 ]"ו~רא"[צ"ל "ו~ 1"א ] ... [שררתואר~?ה~~להונהירתומלועמלעילבין]
 6י ... "ו~ 1ר"א

שלאמי ?ומלועמלעיללביןנחיםשנישלוצףלביןהשירשקילתביןהקשרמה

לעיל) 15-13(מובאותמנחםתלמידישלהעובייםהמשקליםעלהתשובהאתקרא

בידינשתבשוזה"שבקטעהדוגמותשרובאפוא,פלא,איןלנחש.יוכללא

שנבדליםמינימלייםזוגותכולןאלושדוגמותהבינולאהחוקריםושרובהמעתיקים,

 .בלבדהתנועותבמשךמזהזה
נטלמהונדאהשלעיל, 16מובאהעםויה"לשלמדיונואחוקטענשווההבה

 :הואחידשרמהמחיוג'

הפתח ] ... [משוךנחאחריויבוא-הצרי ] ... [משוךנחאחריויברא-הקמץ . 30

[הנחה]המצבודקיהראשון[הנחה]במצבמשרךנחאחריהםיבואלא-והסגול

בגללאםהנגינה,בגללאםהטעמתם,בגללאםילהימשךלהםגודמתהשני
 68וחיבוו.הפסק

זהקטעהוציאטראטיקנא.עמ'שנ"ד,ריניציאהיהודה,קולפרושעםכוזריספרמרסקאטר,י' . 65

שקבצנומפניהחבר"אמר :הזההמשפטאחריעחבסימןמופיעיםאטומרסקדברי .מהקשרו

הנח".אלנוטההדבורובאהדחקע"יאלאתנועותג'ביןקבצנוולאנחיםשניביןבה

 D. Cassel (ed.), Das Buch Kusari des Jehudah ha-Levi, Leipzig 1853 ,ראה . 66
2 . p. 183, n 

~דלהפיצירראלמלרעאלמלעילפיטרחאלסאכניןהד'יןאמראלשערערוץ'יפסדמא"רארל . 67

הקטעאתהשררהעח.סעיףב,מאמר , 83עמ'בכעט, ,"".ר~ואראו~ר ]".[סראראוןולה

מהקטע(חלק 136-135עמ'משקלים,-אלוניאצללריה"להמשקלים"עלב"מאמרהמקביל

 .) 137בעמ'אלונישלהעברימתרגומונשמט

לאסגלואלאלפתח ]".[ממדורסאנן .יתבעהאלצרי ]".[ממדורסאנןיתבעה"פאלקמץ . 68

ללאעתמאדאמאאלת'אניאלרצ'עימדהמאראנמאאלארלאלרצ'עפיממדורסאנןיתבעהמא

פ.סעיףב,מאמר , 85-84עמ'בכעט,ופצל",קטעלמרצ'עארללחןארעליה
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 [18]שטייבור"ש

 69קצדים,כללבדדךוסגולופתחארוכיםרצדיקמץשלפיההתפיסהאתקיבלדיה"ל

(נחממדוד""סאנןהמקדיםבדובלולקרואהעדיףכיאםהדפה,הנחמושגאתרגם

המסוגלתחדשה,תאורטיתמסגרתגםפהישאבלדפה).(נחלין""סאנןולאמשרך)

הבחיןזה,בקטעארוכים.והסגולהפתחשבהםהדניםהמקדיםבעייתאתלפתור

לוהתאפשרובכךהסינכרונית,הפונולוגיתהגזירהבתרךשלביםשניביןדיה"ל

פתחשלההיקרויותברובלדוןבמקרםבהם.נפרדועיסוקהכללמןהיוצאיםבידוד

וסגולפתחשלההיקרויותבכלדיה"לדןשלעיל, 16במובאהחיוג'כמרוסגול,

אלרצ'עהשני'לשלבשייכיםהכללמןהיוצאיםשהדיאלאול'אלרצ'עהנקראבשלב
 :פשוטהדוגמההנה 70אלת'אני.

השני rryנההנחהמצבאותרשינהולאהראשוןנההנחה]המצבלפיהבאשם . 31

לפעמים .בסגולובנסמךבצדיבאהואשבנפרד ,"ןב" :בהגייהאלאבניקוד

הראשוןמצבולפישהואפיעלאף~~ידן ,fכגרן'להימשך'לוגודמתהנגינה
-ן~[צ"ל~סד~ןכגרןאותר'מקצרת][כלומד'ממהרתהנגינהולפעמים .בסגול
 71בצדי.הראשוןמצברלפישהואפיעל~ף ,]דס~

במצבמתארךהראשון'במצבהקצר ,)ה '~(אסתר~~ידן ,fבהסגול :אחדותבמילים

הראשון'במצבהארוך ,)ככב,א(שמואלב~ן-~יכדוהצדיההטעמה,מחמתהשני
 72ההטעמה.חוסרמחמתהשניבמצבמתקצר

דפה.נחבליאדרךמימושלהיותשיכולהיאמחיוג'דיה"לשקיבלאחרתתפיסה

ההטעמהמפניאםמתארכיםכשהםאפילואחריהם,דפהנחאיןלעולםוסגולפתח

באמדו,ל 11דיהשלכוונתוזאתלמטה). , 37מובאה(לפיפרנרטקטיחרקמפניאם

 W. Bacher, "Jehuda Halevi Concerning the Hebrew Language", Hebraica ,ראה . 69

, 145 . 8 (1891/1892), p זה.למאמרלביתשומתאתשהפנהעלואייהדללק'מודהאני

 , 88-87 1עמ(נבעט,ריה"ללפיאבלה, tp ~~יה tp ~:כמובמיליםסגולאחרירפהנחישאמנם . 70

כאפסכמוהאלובמיליםהה"א :המילהמובןבמלואחריגיםאינןאלה ,)פסעיף ,'במאמר

כאילוה /o ~~יה /o ~:אתלנתחצריךכןרעלרבות,בנסיבותארתהמשמיטיםשהרי(כאלעדם),

במקרא).שאינהצררהם. ip ~~למשררהריה"ל :ף tp ~(השררה ן.זf~~י )נזl ~~f(השררה ש~~הן
מפצרלה~ןאללפט':פילכןאלנקטפיאלת'אנייגירהרלםאלארלאלרצ'עעליג'א"ראלד'י . 71

ררבמאבסגל.אלארלרצ'עהעליוהריאירבןמת'לאללחןמרהררבמאבסגול.רמצ'אפהבצרי

אלהפ.סעיףב,מאמר , 88עמ'נבעט,בצרי",אלארלרצ'עהעליוהראחרבןאללחןחפזה

 .תיקוןטעוןשהואהבינולאזהבקטעשעסקו
ך'עה Qל.ב-כגרןבלתי-מוטעמות,סגורותבחבורתקצרגדולוקמץקצרצריישהקראיםאצלגם . 72

ראה ;לערביתהתעתיקיםלפינא)ג,(שמרתיס~ם-ס~היד) •ר(שמרת~ית-~בסםכב), •ז(שמרת

R. Hoerning, Six Karaite Manuscripts of Portions of the Hebrew Bible in Arabic 

9 , 6 . Characters, London 1889, pp . השמיטשהסופרהרננגשלועתראתלקבלאין

(מהדיר),דרתןא'ראה יי:r~-ן~ר:~יון fלצרורת ..~ית-~בסםשלבתעתיקה'יא'אתבטעות

 • 193 , 117עמ'תשכ"ד,ירושליםאשר,בזמשהבןאהרןלו'הטעמיםדקדוקיספר
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שהיאפיעלאף ל~~שלהשנייההתנועהאתמאריךשהקרואשלמטה, 38במובאה

אצלזותפיסהדאינוכבדדפה.נחבגלללאההטעמה,בגללבאהזרוהארכהפתח,

לעיל). , 28(מובאההפרכהתפיסהגםאצלודאינואךלעיל), , 27-26(מובאותחיוג'

ד 3הדפה.הנחבתאורייתלעקיבותהביארבכןהאלההתפיסותשתיביןהכריעדיה"ל
.ביןההבחנהפילוסופית.תרדהדיה"לצירףמהמדקדקים,השאולותלתפיסות

לבין ) nproזזן 8Eatc;, impositio prima (ראשונההנחהדהיינואלארל,אלרצ'ע

קדומה ) 8e6ז epa 8Eatc;, impositio secunda (שנייההנחהדהיינו ,אלת'אניאלרצ'ע

זרלהבחנהאחדותדוגמותהנהד 4הסטראיקנים.אצלשמקודהלחשובומקובלמאר,ד

 :"לדיהשלקודמיואצל

היאאב-טיפוס :הספידה)לפנימאהסביבות(אלכסנדדיה,תואקסדירניסירס . 32

נגזרת"אוץ".למשל,הראשונה,בהנחהלה]שניתנה[נצרדההמשמשתמילה

ד s"אדצי"·למשל,אחרת,מבמילה]הנוצרת[מילה]היא

ההנחהשלהתפקידוכך' :לספירה)השלישיתהמאה(דומי'פודפידירס . 33

"זהב"שהמילהלומדואילו ] ... ["זהב"הזההדבראתלכנותהיההראשונה
ד 6ל  ...השנייהההנחהשתפקידההואשםהיא

דברוכינוהשמותנותניהתכנסואי-אז :השישית)המאה(אלכסנדויה,אליאס . 34

דבריםביןשיבחינובלאו"מנצח", ,"ץר""סרס",אחריםודברים"אדם"אחד

"מההנחהקרוייםאלהכינויים .אותומביעיםשאינםלאלהזמןהמביעים

אחדיםבארפנים,כלעלכך'אחודברים.מצייניםדקשהםכירוןהראשונה",

הקטגוריות"שמרת".ולאחרים"פעלים",זמןבהםשמרבעלדבריםוקראו

כלומרהשנייה,מההנחהולא ] ... [הראשונה,מההנחהביטוייםאפוא,חוקרות,
.דדופעליםשמרת

אםמתקצריםרצדיגורלקמץכאשראדרך.מימושבלירפהנחגםשאפשריסברשריה"לנראהד. 3

 38מובאה(לפיפרכרטקטיחרקמפכיאםמוטעמות)בלתיסגורות(בחבורתההקפהמפכי

הרפה.הנחלאהמשך.כשמטלזעתר,המאמר);שבהמשך

 J. Ritter, Historisches Wtjrterbuch der Philosophie, Basel 1971, 4, p. 269, s.v .ראהד. 4
lmpositio prima/secunda ; עמ'צימרמןxxxii-xxxi . 

s ד. , A prototype is a word used < in the form ·it was given > in the first imposition " 
. e.g. 'earth'; derivative is what has been produced from another < word >, e.g 

."' earthen ' עמ'צימומן,ראהxxxi . 
 " Thus it was the work of the first imposition to call this thing 'gold' ... , while toד. 6

11 ... say that the word 'gold' was a noun was of the second imposition צימרמן,ראה

 • 2הערה , xxxiiעמ'

 " For once upon a time, the namegivers (ovoןג aז o88ז ai) convened and called one •דד
thing 'man', something else 'horse', 'runs' and 'wins', without qualification as to 
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 [20]שטייבור"ש

מציינותהשנייהמההנחהמילים :העשירית)המאה(בגדאד,סואואנךחסך . 35

מההנחההךאלהמילים ] ... [הראשונהמההנחהמיליםביןשעשינוהבחנות

 78השניה.אתלהניחיכולנולעולםבאהשהראשונהלאחושוקכיווןהשנייה

פרימיטיביותמילים :המורפולוגיהבתחוםזובהבחנהמשתמשתואקסדיוניסיוס

במסורת . earthenכמונגזרותכמיליםשלאהראשונה,ההנחהמןהך earthכמו

מיליםביןהבחנה :לקסיקליתבהבחנהמדובופוופיויוס,למךהאריסטוטלית,

מטא-לשוניות,משניות,מיליםלביןבעולםלעצמיםהרומזות earthכמוראשוניות

-הסמנטיקהבתחום-שלישישימושלמילים.אלאלעצמיםלאהרומזות nounכמו
נקראתהמילהשלוהמקוריתהבסיסיתהמשמעותבולומב"ם,נבוכיםבמודהנמצא

 79המילה.שלהמושאלותכמשמעויותשלאשלה,הראשונהההנחה

מורפולוגית,להתפתחותומכווניםדיאכרוניים,האלההשימושיםשכלמסתנו

ברורהדיאכרוניהאספקטהיווצרותה.בתחילתהלשוןשלסמנטיתאולקסיקלית
שלביםלשניהיאהכוונהאלהבשימושיםסואו.אנךומחסךמאליאסבמובאות

מחוקק.שללזהדומהשתפקידומנהיג ,הלשון~ניחבידיהלשוןבהנחת

 ,נזכרשכברכפי ,הךבוההנחות .לחלוטיןשונהתפיסהמוצאיםאנחנו"כוזרי"ב
מנחיךהבאבקטעהפונולוגי.במישורמשמשותוכךסינכרונית,בגזירהשלבים

 80 :שנייםביןולאשלביםשלושהבין"לדיה

לעצמהאותבכלמסתכלשאתהזמןכלתנאיויתקיימוהראשון[הנחה]והמצב . 36

חיבורידיעלמהךהנוצרהדיבורחמשךלתיקוןתדאגולאלעצמה,מילהובכל

לפיהמלכיםשבעתלפניךמונחיםואז ;וכדומהוקטנותגדולותומיליםוהפסק

which signified time and which not. These expressions are called 'of the first 
, imposition' because they simply name things as such and such. Later, however 

others came along and called such expressions as they f ound additionally 
signified time 'verbs', the others, 'nouns'. The Categories, now, investigate 

. expressions of the first imposition, ".and not those of the second imposition, i.e 
." nouns and verbs 1הערה , 6עמ'צימרמן,ראה • 

78 • Words of the second imposition signify distinctions we have made between " 
words of the first imposition". These words are of the second imposition because 

" it was only after the f ormer had come to exist that we imposed the Iatter ראה

 . sהערה , xxxiiעמ' ,צימרמן
תשל"ב,ירושליםיראשוןחלקהנברנים,מררהימימוןבןמשהרבינו(מהדיר),קאפחי'ראה . 79

יא).פרק(תחילתמאעמ'גםהשרה ;ל)פרק(תחילתסהעמ'

'אודאג'שלבביןלהפרידאותרהניעמהשלישי.מצבכאןלהוסיףל 11ריהראהמהלומרקשה . 80
אפשרהמקרא.טעמישלעניךהואאלכלאם''אודאג'גםהלא ?'אלתלחין'שלבלביןאלכלאם'

שנימזכירשחיוג' , 26במובאהראינוכברשהריחיוג',שללהשפעתוזרהפרדהליחסשיש

אפילואלכלאם'.ו'אדראג'אלאלחאן''תצרף :התנועהארוךעללהשפיעהעשוייםגורמים
 .)ר'טנ(הסתכלכפועלכשימושכמירחו , 26למובאההדיםישזומובאהבסגנון
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ותאוריותתיאוריםבעברית:התנועותמשך [21]

והמצבגעיא.בליאורכומידתלפיוהשוואשינוייבליהראשון[הנחתם]מצבם

דנומשנההואולפעמים ,ן~ Wז? vיהמיליםחיבוריפיאלמסתכלהשנינהנחה]
הואהשלישי[הנחה]והמצב .השניתיקוןלשםהראשון[הנחה]המצבמן

 81הקודמים.[ההנחות]המצביםמשנידנומשנההואולפעמיםהנגינה,

 :הפונוטקטיקהמתחוםדוגמותבשתי"לדיהבחדשלויהדקדוקפעולתהצגתלשם
איננוביניהןדגשאונחבליתנועותשלוששלוצףהראשון[הנחה]במצב . 37

ויותרפעמיםשלוששבאיתתנועהאחדישבאיתתנועהשלצירוף-נדחה

כאשולכןנדחה.הואהשני[הנחה]במצבאבלבערבית.שמותוכמומותו,

לאחתיגדוםהשני[הנחה]המצביהראשון[הנחה]במצבתנועותשלרשהזדמנו
 ,]י~~ Wרל.נצ"ללשכני ] ...נכגוןאחת,נחהאותשלאודךבמידתלהימשךמהן

בהפגשלאאםתנועותשלוששלוצףלהקשההעבריתהלשוןכי ;ו~~ת
יתמשוךתרצהש.אםי~חל.י~ח.ריכגוןב-אהח"עאוזע.כ.רףכגוןדומות,אותיות

 82תקצו].[כלומדיתמהותרצהואם

במידתמשוכותתכופותתנועותשתיצירוףהראשון[הנחה]המצבהתירוכן . 38

בזהשהדיבורהיאהשני[הנחה]המצבדעתאבלנחות,אותיותשתישלאודך

כמובשנייה,אותוומשאידהתנועותבאחתהמשךאתמשמיטהואלכןמכרעד.

 1מהנקורבהפךההגייהוחבריו "ל~~"בכידואההאינךוכדומה.זק~י, 1Pך~זקז;וי

שהיאפיעלאףמוזנחת,והפ"אבפתח,שהיאפיעלאףבהגייה,משוכההעי"ן
 יל-ו~${נשתמדולכןופח.נחבגלללאחחטעמח.בגללהעיןומשיכת ;בקמץ

המילהעלמוטעמיםהםכייהראשון[הנחה]במצבשהיוכמוה-לי tpו;י
83 
הקטנה.

באצלאחתעןולסכלמהוכלמהחרףחוףאלינט'רתמהמאשראיטהתלתזםאלאול"פאלרצ•ע . 81
תתצ'עפחיניד'ד'לךוגיררצגיוהכבירהוכלמהוקטעוצלמןמבהאאלמולףאלכלאםארראג'

ואלרצ'עגיעיא.ורןקדרהאעליראלשבאכ'לאףדוןאלארלרצ'עהאעלימלכיםאלשבעהלך
לאצלאחאלארלאלרצ'עמןגירפובמארארראג'חאאלאלפאט'תאליףחסןפיינט'ראלת'אני
נבעט,אלמתקדמין",אלרצ'עיןמןשיאגירררבמאאלתלחיןהראלת'אלת'ואלרצ'עאלת'אני.

פ.סעיףב,מאמר , 85עמ'

תתצלבלדגשולאסאנןיתכ'ללהאלאחוכאתת'לת'תתאליאלארלאלרצ'עפיינכו"ולא . 82

מנכוד'לךלכןאלעוביה.פיד'לךיג'רזכמאראכת'רת'לת'שבאיהחרכהבעדשבאיהחרכה
אלרצ'עאחדאהאמדולאלאאלרצ'עפי.הונאתת'לת'אתפקתפמתי .'אניאלתאלרצ'עפי

הונאתת'לת'תראליתסתת'קלאלעבואניהאד' ;ר~~תלשכני ]".[מת'ל •סאנןבקדראלת'אני
אסועת",שיתואןמדדתשיתפאןגrול.י.רי qגא'ה'ח'עארשרוףמת'למת'ליןאלתקאפיאלא

פ.סעיףב,מאמו , 85עמ'נבעט,

אלרצ'ערואי •סאכניןבקדרממורותיךמתראליתיןחוכתיןאג'תמאעאלארלאלרצ'עג'רז"רכד'לך . 83
רכלרשמתישמתימת'לאלת'אניריבקיאלמדיןאחדפיסקטיסמג'.בד'לךאלנטקאןאלת'אני

רתהמלפתח,רחיאלעיזתמר :אלנקטבעכסבהאאלנטקראצחאבה ל~~תריאלאמאת'לה.מא
ליה tpר~לי~ר 2$אבקירלד'לך .ליןלסאכןלאלאעתמארחראנמאאלעיזרמו .קמץרחיאלפא
פ.סעיף ,'במאמר , 86-85עמ'נבעט,אלצגיר",אלחוףעליאעתמדלמאאלארלאלרצ'עעלי
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 [22]שטייבור"ש

משכנותיה,מנותקתמבודדת,לעצמה,היאחברהכלהראשוןבשלבאחדות:במילים

במערכת ;מותניםחילופיםאיןולכןקייםאינו"נסיבה"המושגמילה.כלגםוכך

לכלאחד.מלךשלשוניםמימושיםביןולאלחברומלךביןחילופיםאיןהתנועות,

דקישמלךולכלהפסק),וצורתמוקפותצורות(איןאחתבסיסיתצורחדקישמילה

קצר).צדיואיןארוךסגול(איןאחדבסיסימימוש

החלהדיבור.רצףאוהדיבורחמשךאלכלאם","אודאג'נוסףהשניבשלב

רצפיםלביןיפיםרצפיםביןולהבחיןחברותשללרצפיםלבלשיםישזה,משלב

למשלייכךאותם.לתקןצודךוישיפונוטקטיבהגבלמתנגשיםהאחרוניםמכוערים.

כגוןקצרות,תנועותשלוששלברצףמהתנועותאחתהמאריךפונולוגיחוקיש

תנועותשתישלברצףמהתנועותאחתהמקצרחוקגםויש ,י~?;,ק!'לך ~ י~?; /o +?+ך*
משלבהחל 84קצד.הראשונהבחברתה ] a [·חמימושדיח"לשלפין~ד,כגוןארוכות,

ההקפה :כאלחלרצפיםהשייכותולתופעותמיליםשללרצפיםגםלבלשיםישזה
85 
וחהפסק.

אםחוץקריאתםבכלואיחורעיכובלהםיש"הגדולות :הזההחוקאתמכירקמחייוסףו'גם • 84

ןזp~ךג;:וכןכמו~ךג;:ו /oהשי"ןקמצותתאריךלאבמ"םהטעםזp~רכמולהסמוךהתיבהטעם

אותו:מכיראיננוחיוג'אבל . 17עמ'באנו,השי"ן",קמצותתאריךבת"והטעםמלרע

השםפ"אביןהנחשוכןבויעמודאותיותמשלוששהואפועלשםאושםשכלמלרע"ופירוש

("ואמאוחביריו"וזp?ל~זpןכמו ] ... [והלמ"דהשםעי"ןביןשנישוכןבויעמודוגםוהעי"ן

אלאסםפאביןאלד'יאלאולאלסאכןפיהת'בתחרוףת'לאת'עלימצדואואסםפנלמלרע

וזp?ל~זpןמת'ל ]".[ולאמהאלאסםעיןביןאלד'יאיצ'אאלת'אניואלסאכןועינה

כמופועלבצורתגם .) 122עמ'עברית , VIעמ'ערביתאלתנקיט,כתאבנוט,ואכ'ואתהמא",

~ Q 232עמ'ערביתאלמת'לין.ד'ואתאלאפעלכתאב(נוט,חיוג'לפינסתרים,נחיםשניישב , 

ראה jזהחוקמשקפיםאינםוהמוסלמיםהקראיםשללערביתהתעתיקיםגם .) 104עמ'עברית

מתועדדומהחוקהמדוברת.הערביתהשפעתאתמשקףזהשחוקמסתבר . 31-30עמ'יכ'אן

שלהיהודיתבערביתלמשל, .] Isra?i:l [מתממשת Isra?Ilכמומילהבהםרבים,בדיאלקטים

 " Une longue peut etre abregee par la presence d'une autre longue dans la :אלג'ריה
syllabe suivante (ou precedente). L'influence de la longueur du mot sur la duree 
des voyelles appara1t specialement quand il y a deux longues en syllabes 
consecutives: dans ce cas, elles sont toujours de durees inegales, et c'est la 
premiere qui est ecourtee: ici la quantite concorde avec l'accentuation, la seconde 

, 1912 longue portant l'accent", M. Cohen, Le parler arabe desjuifs d'Alger, Paris 

136 . p 10עמ'בנדויד,גםראה j ,אינםקמחישדבריסבוריםשניהם . 47-45עמ'כ'אן

ריה"ל.בדברימתחשביםאינםאבלכמשמעם,

אוזהבמונחהשתמשחיוג'הדיבור).(רצףאלכאלם''אודאג'במונחלשימושלבלשיםיש . 85

ל'אלוקףכניגודוחיבורו)הדיבור(רצףואתצאלה'אלכלאם'אודאג'יותרהמלאבצירוף

משנתוותריע'ראה j 26במובאהלמשלהדיבור),וקטיעת(ההפסקאם'אלבלואנקטאע

 • 161עמ' , 1994חיפההעברי,ובתרגומםהערביבמקורםלמונחיומבעדחיוג'ר"ישלהלשונית

והואואתצאלה",אלכלאםאודאג'ל"פיעבריתרגוםמופיעמנחםתלמידיבתשובותכבר
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רתאררירתתיאורים :בעבריתהתנועותמשן [23]

המוטעמותהתנועותזהבשלב"אלתלחין".ההטעמה,שלבהואהשלישיהשלב

בשלב .ו~~המילהאתלדוגמהטולאסורים.וצפיםשובנוצריםוכךמתאונות,

וצףזהרצףנחשבהשניבשלבקצרה. ] a [-וארוכה ] a :[להישבמימושההראשון

ונוצר ,מתארךהמוטעםהפתחהשלישיבשלב .)ד~ןשבמילההוצףכמו(שלאיפה

חייבתהראשונההתנועהמכוער,כזהשוצףכיווןארוכות;תנועותשתישלרצף

הופךהשניבשלבקייםשהיהקצרה ] a [-וארוכה ] a :[שלהרצףכן,אםלהתקצר.

למוקפתהפכההמילהאםאולםאדונה. ] aו-נ:קצרה ] a [שללרצףהשלישיבשלב

רצףזו,שיטהלפינשמד.המקוריהוצף-השלישיבשלבשינויגלאיןהשני,בשלב

בשלבהארכתהאתמונעאלא ,השניבשלבהתנועהלקיצורגודםאיננוהדיבור

השלישי.

עסקגאוןסעדיהו'כבדקודמיו.עלדיה"לבנההפונוטקטיקהבענייןגם

שלוש"חוקלולקרואשנהוגההגבלאתהנידחיוג' 86העיצודים.שלבפונוטקטיקה
שהואתפקידכלממלאאיננוזהשהגבלנדאהאבל 87 ,) 37(מובאההתנועות"
זאת,לעומתאודחא.אגבמזניושחיוג'מעניינתעובדהפשוטהוא ;שלובתאוריה

התחשבותאין ,לטענתוהדקדוק.מןנפרדבלתיחלקהואזההגבל"לדיהאצל

דקאלאסינכרוניתפונולוגיתגזירהשלהראשוןבשלבפונוטקטייםבהגבלים

ספקאיןהמעוות.אתמתקניםפונולוגייםתהליכיםואז ,יותרמאוחדיםבשלבים

המעלותאחתהיאהתנועותמערכתשלהפונוטקטיקהאתלהסבירשהיכולת

 ."לדיהשיטתשלהגדולות

ררבלס,ראה ;"כריתה"הנקראלהפסק,כניגודמשמשהוארגםהדברים",ובדבק"בסמיכה

בהסברהואחיוג'בכתביאלכלאם""אודאג•שלהעיקרישהשימושאיפראמרבך . 12 *עמ•

המשךרי"ר"חסרםעלבדבררזה,שימושבאופךהמשיךג'נאחאנךנסתר.נחלהשמטת

ירכהלו'הרקמהספר(מהדיר),רילנסקימ'הדברים",המשךבעברו ]".[העתידיםמהפעלים

 ]".[אלמסתקבלהאלאפעאלמןאלמדראו('חד'פהםרפטעמ•תשכ"ד,ירושליםג'נאח,אנך
מוראךאלרלידאבי ]".[תאליף ]".[אללמעכתאב(מהדיר),דירינבררגי'ללכלאם',אדראג•א

'אדראג'אהמונחרילנסקי,לפי .) 7-5שררות , 274עמ• , 1886פויסאלקרטבי,ג'נאחאנך

 , 36במובאהלמשלריה"ל,אצלואילותשיז.עמ'שם,ראה'רקף';שלהיפוכוהואללכלאם'

נחהשמטתבענייךרקאיכרוהשימוש-וקטע•·וצל-והיפוכודברכוללאלכלאם•'אודאג•

במילים .ל~~שלההפסקצררת .ל~~בבדירךלמשלנסתר,נחהוספתבענייךגםאלאנסתר

מסומנתדבוקהשהיאמילה :בינריתלתכונהאלכלאם•'אודאג'המונחאתהפן"לדיהאחרות,

השימושבאופך"לדיההמשיך •טכנילאבהקשר[-אודאג'].מסומנתכרותהומילה[+אודאג']

מרדהאני . 18עמ•בכעט,שיחתן);רצףאל(שרבחדית'ן"אודאג•אלי"עדלמשלהמסורתי,

 .האחרוןלקטעלביתשומתאתשהפנהעלבלאולי·
 S.L. Skoss, Saadia Gaon, The Earliest Hebrew Grammarian, Philadelphiaראה . 86

5-6 . 1995, pp 
 • 7עמ•נרט, • 87
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 [24]שטייבור"ש

התשתית""רמתבמונחאלארל""אלרצ'עלתרגםהפיתויעלשגברתיפיעלאף
שלזרלביןשבינהמהמקבילותלהתעלםקשהריה"ל,שלהתאוריהאתכשהיצגתי
 welI--למקביל(חסן)יופיהמונחלמשל, ;במינוחאפילוהגנרטיבית,הפרנרלגיה

formedness , ל·(יסמג')מכרעווהמונחformed ~ ill . להבדלל 11ריהשלבהסברו

המשמשנוסףומושגאלהמונחיםנוקטהואהשנייהלהנחההראשונהההנחהשבין
עדמכועריםלראותםאיןתנועותשלרצפים invisibility.88הגנרטיבית:בפונולוגיה

פי(ינט'רהמילים"חיבוריפיאל"מסתכלתהשנייהההנחהרקכיהשנייה,להנחה
 89רפרדיס ;כללרצפיםרואהאינההראשונהההנחהואילואלאלפאט'),תאליףחסן

 " the ill-f ormed configurations are not visible to the constraint ... :כותבת
" until the Tier Conflation ... takes place . הבסיסיהרעיוןאבלשרנההמנגנון

דרמה.

מקבילהמונח(אצלאח).תיקוןהואריה"לשלבתאוריהאחרחשובמושג
מטרתםפונולוגייםשחרקיםטועןקנסטרריץהאחרונות.בשניםרווחמונח , repairל-

צורכיםשלמצירוףשנוצרו ) constraint violations (מהגבליםסטירתתיקון
לתקןהואהפונולוגייםהחרקיםשתפקידטועןקרלו,ובדרמה 90אחרים,ומחרקים
במודלים 91התנגשרת.מעיןהיוצריםטוניםשלארתנועותשלרצפיםאסורים,רצפים
בפרנרטקטיקה-האחרוןבזמןשהוצעוהגנרטיביתהפונולוגיהשלאחרים

תאורייתשלאחתובגרסההתיקון'ואסטרטגיותההגבליםבתאורייתהגנרטיבית,
 92תיקרן"."אסטרטגיותמניעיםפונולוגייםהגבליםשלהפרות-האופטימליות

הקדומותלתאוריותרקלאאפואאותרמקשרההנחותבתרותריה"לשלשימושו
המחשבהביןבינייםמעמדשלולתאוריה ;בירתולחדשותגםאלאהלשוןשלבירתו

אתהבינולאריה"לשלזמנובנישרובנראההגנרטיבית.הפונולוגיהלביןהסטואית

לאמטרתו .כךעלהצטער"לשריהלהניחסיבהואיןשלו'המבריקההתאוריה
בוודאיובכךאותם,לסנווראלאה"ערבייה"חסידישלעיניהםאתלהאירהייתה

הצליח.

 • 72עמ'פרדיס, . 88

 • 87עמ'שם, . 89

 M. Kenstowicz, Phonology in Generative Grammar, Cambridge Mass . 1994 ,ראה . 90
528 . p 

 P. Carr, Phonology, New York 1993, pp . 224-225ראה . 91
 D. Lacharite and C. Paradis, "The Emergence of ; 97-71עמ'פרדיס,ראה . 92

Constraints in Generative Phonology and a Comparison of Three Current 
Constraint-Based Models" in Constraint Based Theories in Multilinear 

; 145-148 , 134 . Phonology, Canadian Journal of Linguistics 38 (1993), pp 
C. Paradis, "Non-transparent Constraint Effects in Gere: From Cycles to 

" Derivations ,532-531עמ'פונולוגיה ; : J. Blevins, "Rules in Optimality Theory 
" Two Case Studies ,אותישהפנהקירנסצ'רלסלפרופ'תודתי . 234עמ'פונולוגיה'

אלה.למקורות
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