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סוילידאב-ץנאס לחנא

םייניבה ימימ םידחא םיקדקדמ יפ לע תירבעב תועונתה לע

םינושארה םירוביחב שדוחמ ןיינע ררועתה תונורחאה םינשה שמחו םירשעב
תושדח תויתרוקיב תורודהמו ,תירבעה ןושלה קודקד לע םייניבה ימיב ובתכנש
תובושחה תומורתה ןמ המכ לע .הלאה םיינשלבה םיבתכה לע ונלש עדיל ופיסוה
תושדחה תורודהמבש תובושחה םע ".וננושל" תעה בתכל הדות ריכהל שי םוחתב
ןושל תוחצ רפס" ,1םיארקה לש םיקיתע םירוביח םינמנ ןורחאה רושעב רוא וארש
"טיקנתלא באתכ" ,3חונ ןבא ףסוי יארקה לש קודקדה ,2ןואג הידעס לש "םירבעה

הפש"ו "םינזאמ רפס" ,חאנ'ג ןבא הנוי לש "הגשהה רפס" ',גויח לש )דוקינה רפס(
לע ףסונ .ןאנד ןבא הידעס לש "םישרושה רפס"ו ארזע ןבא םהרבא לש "הרורב
תודלות לש םינוש םיטביהל ושדקוהש םידחא םירקחמ ןייצל שי הלאה תורודהמה
לע םירקחמל ןכו םיברע םיקדקדמ לש םירוביח לא הסחיו תירבעה ןושלה קודקד
.4תיברעה ןושלה קודקד

םירקחמה לשו רבעב םיעודי ויה אלש םיטסקט לש תורודהמ לש ןתספדה םע
לע ונרעיש וא ונעדי רבכש המב םייוניש ולח םא קודבל שי ,םהיתודוא לע םיבושחה

ומרת הלאה םיטסקטהש חכשנ לאו .םייניבה ימיב תירבעה תונשלבה תוחתפתה
.תינרדומ הפשכ הנוניכלו תירבעה ןושלה לש השוביגל הבר הדימב

ןהיתומש לע תודחא תורעה ריעהל ינוצר םויה ונתושרל דמועה עדימה ךמס לע

ימיה םיינשלבה םירוביחב ןגוויס תטיש לעו )םילאקווה( תועונתה לש ןרפסמו
אשונה לע ףיקמ טבמ אלא ,רומג שודיח ןאכ גיצהל יתנווכב ןיא .תירבעב םיימייניב
.תונוש הייאר תויווזמ

.א, 2000ןאכ האר
.ז"נשת ,ןתוד האר
.ב, 2000ןאכ האר

לד ;, 2005ןתוד ;, 1998רקב ;, 1994ל"נה ;, 1991ל"נה ;, 1989ל"גה ;, 1984רדלא האר

,ל"נה ;, 1996ל"נה ;, 1987ןאכ ;, 1999ם"לרח ;, 2004לי'נה ;, 2002ל"נה ;, 1982הייאר
,רנייטש ; , 1997פיווצ ;, 2004ודגלד זניטרמ ;, 2004ןממ ;, 2003ל"נה ;ב, 2000ל"נה ;א2000
2005.

 373-361ימע ),וו''סשת( ע וננושל
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"םילאקוו"ה תרמש

דוסיה תודיחיה תונוכמ הפוריא תונושלב

מ תינרדומה תונשלבה .םילאקוו-ו םיטננוסנוק

א ואר םייניבה ימיב םינשלבה .לוקה ירביא לש

לוקל ןהמ תחא לכ לש הסחיב וללה תוידוסיה

 con؛תיניטלה ןמ האב ,תויפוריאה תופשב

לוק עימשהל'  sonarecum ,consonare,לעופה

ה ,יתמא ,רחא לוק תייוולב אב אלא ומצעל

תיניטלה ןמ האב ,תויפוריאה תופשב תונושה

'.5לוק' vox,
םידחוימ םינמיסב ביקע ןפואב ושמתשהש םינושארה יאדוול בורק ויה םינוויה
 ta؛םייניטלה םיחנומל המודב םידגונמ םיחנומ ינשב ושמתשה םה .םילאקוו ןויצל

phone,؛ המוד סחיב ,םילאקוו =  taء1أ0س6حمهُأ ,םיטננוסנוק = aphona
אלא ,תינוויה הפשב םנמא אוה יטמנופו יטנופ םיחנומה לש םרוקמ '.לוק'
.תויפוריאה תופשב םיחנומה לע ועיפשהש םה םייניטלה םיחתמהש
,ירמגל תרחא ךרדב ורחב םייניבה ימיב תירבעה תונשלבהו תיברעה תונשלבה
הליאש םוגרת אוה העונת ירבעה חנומה .ןושלה תודוסי לש הנוש הסיפת תפקשמה

,תיזיפה תועמשמב ',טקש'ל דוגינב 'העונת' = )הכרח( ةكرح יברעה חנומה לש
םינושארה םירבעה םיקדקדמה תצקמ .לאקווה רואיתל וב ושמתשה םינשלבהש
הארנ .הז חנומב םה ףא ושמתשה (942-882),ןואג הידעס בר ומכ ,תיברעב ובתכש
)העונת(1םת6818ה ןיבל וניב רישי רשק שיו ,םינוויה ןמ חנומה תא ולאש םיברעהש
.6םירוסה םיקדקדמה ךרד תיברעה תונשלבל עיגה חנומהש דואמ ןכתיי .וטסירא לש

תורפסה ןמ חוקלה ךרע וא ילקיזומ חנומ הברחב םיאור םידחא םיברע םידמולמ
ףוריצב רוציע ,תרמוא תאז ',הרבה' איה תירוקמה תועמשמה ,םתעדל .תיטאופה

םידחא םינרדומ םיברעמ םידמולמו םירחא םיברע םיקדקדמ םתמועל .7העונת
.8הייטנל רושק  kinesisחנומה יכ םינעוט

"Quot sunt diuisiones htterarum7 Duae Vt Donatus dicit Litterarum aliae sunt

uocales, aliae consonantes Cur dicuntur 'uocales"? Pompeius dicit Duplici ergo

ratione dictae sunt 'uocales' aut quia per se sonant aut quia solae positae pro
 15).ימע ,סוטנוד( "syllabis habentur
 6.ימע , 1993,רהיצדלוג
 12.ימע , 1977,ךיטשרפ יפל ,ןמפרב
.ךליאו  23ימע ,םש האר .עודיה ןושארה יברעה ףרגוקיסקלל בשחנה ,לילח-לא םרג תוחפל ךכ

םהב שמתשהל םיגהונש  voweM consonant,םיחנומה" ,תיברעה תינשלבה תרוסמה יפל
'העונתיו 'לובגי תיגולומיטא הניחבמ םעמשמ ',הכרח'ו 'ףרחי רמולכ ,תיעוצקמה תורפסב
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םכחה בתכש ינשלבה טסקטב העונת חנומה לש הנוש ןבומב הניחבמ םיווצ
ןבא "המכח תישאר" ורוביחב .הרשע-שולשה האמב הריקלפ ןבא בוט םש ידרפסה

העונתה תא ראתמו תיביטימירפה הרבחב הפשה לש רוקמה תא חתנמ הריקלפ
לקש םירבדה לא תיעבט העונתכ תונשלבב תינרדומה הפוקתה ינפלש תורודב
؛חתופ עבמ וא לוק לכ ינפל ,םגישהל
וילא ותעונת היהת רשא רבדה לצא עעונתי הריציה תליחתב םדאה יכ רמואו
וא תעדל ושפנ ךילויו וילע הלק התעונת היהת רשא ןימה לעו וילע הלק רתוי
רתוי הריציב ותנבה היהתש המ לכ תושעל וא תומדל וא רייצל וא בושחל

.9וילע לקה אוה הז יכ הקלח
ריהבהל לוכי אוה לבא ,יללכ ןפואב לאקווכ חנומה תנבהל רשק לכ ןיא הז רבסהל

רשא ,הזה חנומה לש ירוקמה ונבומל רשאב תורחואמה תוסיפתה וחתפתה דציכ
.הריקלפ ןבא לש ונמזב הייד הרורב התייה אל ותועמשמ

תיניטלה הלימל יטנלוויווקא רישי ךרע ןיא םייניבה ימיב תירבעה תונשלבב

ןתינ לבא  vocal,הפוריא תונושלב  ta phoneenta,תינוויה הלימל וא vocalis
؛דואמ תונוש תומגמ שולשב תוחפל לקנב ןיחבהל
תא ושמישש ,רתויב םיטושפהו ,םינושארה םיחנומה דחא והז .10תודוקנ וא דוקינ 1.

חנומה ול המוד .םהלש יפרגה גוצייה תא ןייצמו ,םילאקוו ןויצל הרוסמה ימכח
ילעב תא דחוימב שמיש ,ולשמ הירוטסיה ול שיש ,הז בושח חנומ .םיבלמ 2.
,13םידחוימ םיזמר םע הז חנומל ונתינ תורחא תויועמשמ .12םיארקה תאו הרוסמה
לש אטבמה תובא יוטיבה תא ףיסוהל שי הצובק התואל .ידמל לבגוה וב שומישהו

.ירמגל הנוש יטנמס םוחתמ אב אוהש יפ לע ףא ,14טרבל ןב שנוד
היה הזש קפס ןיא .הברח יברעה חנומה לש הליאש םוגרת והז ,רומאכ .העונת 3.

תינשלבה תורפסב ףדעומ היה אל וב שומישהש יפ לע ףא ,רתויב קפנה חנומה

רבודמש ןכתייש םירובס םירחא םימכח ).ךליאו  95ימע , 1990,םירחאו םהוב( "המאתהב
).םש("תורבהה הנבמ לע תשרופמ הירואתב אקווד ואלו היציאוטניא"ב
, 47.מע , 1997,םיווצ הוושה  21.ימע ,המכח תישאר

 442.ימע , 1926,ןאמ לשמל האר
.ךליאו  303ימע , 2002,הייאו לד ث 445ימע ,םש האר
ילעב לש םידחא םירוביחב ,חונ ןבא לש קודקדב )ךולמ :םיבר ;ךלמ( תיברעב אצמנ חנומה

 28.ימע ,ב, 2000ןאכ האר .ןואג הידעס לצאו הרוסמה

תוכיישה תויתואה ןויצל ,םיתרשמל דוגינב ,םיכלמ חנומב שמתשה טרבל ןב שנוד ,לשמל
 *14, *17.ימע ,שנוד תובושת האר ).םחנמ לצא םישרשנ( הלימה שרושל
 ♦13.ימע ,םש
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ושמתשה םינשלבה בור .15תירבעה לש המודקה

מה דצל וב ושמתשה תובר םימעפ .יגולומיטאה

בא ןהכה השמ בתכ ,לשמל ,ךכ .ול דוגינב

חאב הב וגהי רשא איה הענה תואה יכ ,רמואו

י אל רשא איה החנה תואהו ]" [...םיכלמ"

איתב יחמק דוד ונל רמוא ךכו

עידוהל רעש ךל םידקא ,דוקנב ילחה םרטו

כי אל יכ ,שמח םה "תועונת"ה יכ עד :םטפשמ
].17תועונת[ שמח

דוקינ' תועמשמב םג שמשל יושע העונת חנומה

ה םתעפוהל רומאכ םיזמרמ ןמיסו הדוקנ ,דוקינ

לש תיטנופה תומשגתהל ,םהלש ילוקה טביהל

תולוק חנומב שומישה תא ףידעה יסדה הדוהיש

קנ ؛טרבל ןב שנוד לצא אצמנ

ומיל תדוקנ ףוריצה תא ףידעה קורס ןב םחנמ

ימ דיקפת שי תועונתל ,ותעדל .הרורבו תיטמגרפ

לימה תועמשמ תא

תוקלחמ הנועט ,םינפ תבר איה הלמה ספא

נפ תרכה תעד ןעמלו ,היקודקד ינינעו היתוביסמ

לבא .םדוס לכשו םעדמ םעט תוצק לע תורוהל

םילשומ הילע תתב ,הנובת ינפואב םלשתו ,החכנ

מה ןתנתו .םידומיל תודוקנ ידעלבמ הנורתפ
,היעינמו היחינמ ,היכשומו היזחואו הילשומ
לכל היכירדמו היכמות המה  -הימעטו הידגונ

ל םהידעלבמו ,התצילמ דמלמו היטפשמ יסלפו

ינוכנ םלוכ .הנוכנ דומעת אל םתלבו ,החוכנ ןוכת
.20ןורתפ ראבלו רשפ

א ,הכרח אוה ןואג הידעס לצא ליבקמה יברעה חנומה

האר .בארעא וא וחנ ומכ ,םירחא םיחנומב
 4.ימע ,םיבתכ ',גויח
 2.ימע ,רפוס טע

 24.ימע , 1997,םיווצ האר

 *115.ימע ,שנוד תובושת
 *5.ימע ,םחנמ תרבחמ
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תורפסב תועונתה לש תויצקנופה לש תומלשה תורדגהה תחא יאדוול בורק ונינפל
.םייניבה ימיב תירבעב תינשלבה

ונא ןיאש רמאנ ,םחנמ לש תינויעה ותסיפתב דחוימ טביה שיגדהל הצרנ םא
לש תידוסיה הייצקנופה לש השגדה אלא רוציעל העונת ןיב רשק ולצא םיאצומ
הרוסמה ימכח לש םהירוביחב םיכלמ חנומב שומישל המודב .הלימב העונתה

םירטוש ,הכירדמ ,םילשומ םילימב שמתשה םחנמ ,םיארקה לש וא ול ומדקש
תונוכתה תחא אוהו ,הלימה לע תועונתה "ןוטלש" תא אטבמ הז שומיש .21רכו
.וז הסיפתב ןויצל תויוארהו תוטלובה
תובישח לכ ןיא הענה וא העונת ביבס םיחנומה רצוא לכלש שיגדהל יוארה ןמ
וניא העונתל רוציע ןיבש דוגינה .23וידימלת לשו 22קורס ןב םחנמ לש םהירוביחב
הליאשה תא עונמל וסינ םהש רעשל רשפא .םהלש תינשלבה תכרעמב ללכ יטנוולר

.תיברעה ןמ

הלבקהה תא םידחא םירבע םיקדקדמ ושיגדה ךליאו חאנ'ג ןבא הנוי לש ונמזמ

תואצמנה הלא ,תויעבטה תועונתה שולש ןיבו תויסיסבה תועונתה שולש ןיבש
המודו ,העונת לש ינורזגה שוריפה לש הדלות איה תאזה הסיפתה .24יזיפה םלועב

תוינושל תודבוע תוושהל וברה רשא ,םיאוטסה םיפוסוליפה וב ורחבש ןוויכל
,עבטל ןושל ןיב תינוטלפאה האוושהל המוד םג איה ;יזיפה םלועב ןהיתוליבקמל
":תוחצ רפס"ב ארזע ןבא םהרבא רמוא ךכו ".25סוליטארק"ב םיאצומ ונאש יפכ

איהש קצומהמ ,תחאה העונתה :םיכרד שלש לע תועונתה לכ דוס הנהו
לא הטמלמ העונת איהש ,שאהו ריואה תעונת תאזו ,הלוגע ךותב הדוקנכ
.תולזמה לגלג קצומ איה הקצומו ,םילגלגה ךותב תיעצמא ץראה יכ ;הלעמ

העונת איהש ,ץראהו םימה תעונת תאזו ,קצומה לא ,תינשה העונתהו
,םילגלגה תעונת תאזו ,קצומה ביבס ,תישילשה העונתהו .הטמ לא הלעמלמ
،2؛.הטמל אלו הלעמל אל העונת איהש
יבכוכל תועונתה עבש תא הוושמו םימיוסמ םירקמב הלבקהה תא ביחרמ ארזע ןבא

".27םילודגה תורואמה םהש ,תכל יבכוכ דגנכ םיכלמה העבשהו" :תכלה

),םש ",ותיינחו ותענה יפכ"( תוחנל דוגינב  ♦8),ימע ,םש("הפב םתענה" אצמנ םחנמ לצא

 *144).ימע ,םש("הפב עונענ םהל שי ןיווה בר הנה'" םג האר .תועונתל רשק אלל
האר .יברעה לקשמב הריש תביתכ דגנ תרוקיבב דחוימב ,עונ לעופב ושמתשה םחנמ ידימלת
 *12).ימע ,םחנמ ידימלת תובושת("הבתכמב העינהל התאב םאו  /התענה עדווי המב" לשמל

.ךליאו  256ימע , 1989,רדלא ؛ 9ימע , 1970,רכב ; 275 276ימע ,םיבתכ ,חאנ'ג ןבא האר
.ךליאו  26ימע , 1977,ךיטשרפ האר

.ב 77ימע ,קודקד חסי םג האר  1.ימע ,תוחצ רפס
 6.ימע ,תוחצ רפס
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גה ,ןאת ןבא הידעס תמגוד ,םידחא םיקדקדמ

עיגמלו לעממ עיקרה יבכוכ לש תועונתל ןתוא

ןושלה ןאת ןבא יניעב איה תירבעה ,תימכסה

ע טלחומ ןפואב המיכסמ

עונתה דפסמכ ,רשע תירבעה ןושלב תועונתהו

ודקה ןושלה הנה ,ןוקתו המכסה איה ןושלהש
םיכסיש המ תומכסהבש בוטה יכ

תועונתה לש ןהיתומש תייגוסב ןאכ קוסעא אל

רמ םיארקה לש תינשלבה תורפסה לע ןאכ ירפ'ג

ונת יתש קר תועיפומ ,חונ ןבא לש "קודקד"ב

תויב המודקהו תירוקמה הרוצה לע .29חתפו

תה עבש לש םייפוסה תומשה .30רנייטש ןבואר

לח אל זאמו ,ןואג הידעס לשו הרוסמה ילעב

"ירזוכה רפס" תמגוד םיינשלב

ןגוויסו תועונתה רפסמ לע

טיב םיאצמנ םינושארה םיינשלבה םיבתכב
"םימעטה יקודקד" רפסב לשמל ,תועונתה

ינ ".31תרטע םשארב םיכלמ העבש ] [...תודוקנ

בעה םיקדקדמה לע תלבוקמה הפקשהה יפלש

תומשב םידחא םילדבה שי .תועונת עבש

טעמ םירבע םינשלב קר לבא .ןתוא תוגווסמה

סרג ,ןאנד ןבא הידעסו ,דודו השמ וינבו

ש רתויב תובוטה תויתטישה תוגצהה תחא

ןבא םהרבאל "םינזאמ
ךלמ אוהו ,םלח  -דחאה ؛העבש םה םיכלמה

תויתוא ינש ןיב הלעמל הדוקנ אוהו ,הובג

טמל תודוקנ שלש וא ו"ו תואב תואה עצמאב

 157.ימע ,םישרושה רפס 28.

, 28.מע ,ב, 2000ןאכ 29.
, 2005.רנייטש 30.

, 378.םש ,רנייטש םג האר  34.ימע ,םימעטה יקודקד 31.
, 2005.רנייטש האר 32.
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.תואהמ הטמל וק אוהו ,לודג חתפ  -יעיברה .תואהמ הטמל הדוקנ איהו

ןהיניב תחאו תובשוי םיתש ,תודוקנ שלש אוהו ,ןטק חתפ  -ישמחה
ץמק  -יעיבשה .תואה תחת הדוקנו וק אוהו ,לודג ץמק  -יששה .ןהיתחת
.33תובשוי תודוקנ םיתש אוהו ,ןטק
המכסה ןיא לבא ,תוידוסי תועונת ןה תועונתה עבשמ שולש ,םיקדקדמה בור תעדל

.קורושה איה הנושארה העונתה ,חאנ'ג ןבא לצא .הלאה תועונתה לש ןתוהז לע
؛םלוחה איה הנושארה ארזע ןב םהרבא לצא ,תאז תמועל
הלעמלש ;ביבסו הטמלו הלעמל העונת םהו ,השלש תועונתה רקיע יכ ,עד
וק ונמיס ומשו ,לודג חתפה אוה ביבסלשו ,קרחה אוה הטמלשו ,םלתה אוה
.34וברקב תועונתה לכש בבוסה לגלגה לע תורוהל

,תועונתה רתי לכ לש "תוהמאה" ןה חתפהו קיריחה ,קתושה ,חאנ'ג ןבא ירבדל
".35ןהב תויולתו ןהלש תונב" ןה ראשה לכ .תוירוקמ ןהש תודיחיהו
םלוס ןיעמ םהירוביחב ודימעה הרוסמה ימכח רבכ ,ןתוד ןרהא לש וירקחמ יפל
הקולחה תא ראיבש אוה ןואג הידעס ךא ,הפב ןכותיח תומוקמ יפ לע תועונתה לש
.36רתויב הבוטה ךרדב תאזה
תוצובק שולשל הרוסמה ילעב לש תועונתה עבש וקלוח יברעה קודקדה תעפשהב

הלבקתנ וז הקולח .37קיריח ,יריצ ;לוגס ,חתפ ,ץמק ;קורוש ,םלוח ؛ןתייגה יפל
.םייניבה ימיב םירבעה םיקדקדמה בור ברקב

שמח ؛תועונת רשע שיש וסרג םהו ,הנוש התייה םייחמקה לש הירואתה ,רומאכ
הידעס ומכ ,םירחואמה םיקדקדמה תצקמ לע םתעפשה לשב .תונטק שמחו תולודג

היה ,החפשמה שאר ,יחמק ףסוי .תובר םינש םהלש הירואתה המייקתנ ,ןאת ןבא
הרושק התייה וז הירואת לש התחלצה ךא ,ולש ךורכז רפס"ב ךכ בתכש ןושארה
םיעדונה םירבעה םיקדקדמה דחא היהש ),38ק"דר( דוד ונבב דחוימבו השמ ונבב
؛ק"דר בתוכ ולש "לולכמ רפס"ב .סנסנרה תפוקתבו םירחואמה םייניבה ימיב רתויב

؛תועונת 'ה ילבמ תוא עינהל םדא לכוי אל יכ ,שמח םה תועונתה יכ עד
ןכ םג תארקנו ",יריצ" המשו יא תינשה ;"לודג ץמק" המשו הא הנושארה
;"קרוש" המשו וא תיעיברה ;"םלוח" המשו וא תישילשה ;]" [...ןטק ץמק"

 *7.ימע ,םינזאמ רפס

.اسضْ;,ة

 57, 60.ימע , 2005,ןתוד

 114.ימע ,ז"נשת ,ןתרד האר .ןואג הידעס לצא ,לשמל
 195.ימע , 1970,רכב האר
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ונתה שמח םה הלא ".קריח" המשו יא תישימחה

הו ,תומאהמ הלפשו הנטק ןתעונתו םדגנכ תונב

נממ הלפש איהש אלא ץמקה תעונתכ איהו

תארקנו ,הנממ הלפש איהש אלא יריצה תעונתכ

ש אלא םלוחה תעונתכ איהו ",ףטח ץמק" המשו

ממ הלפש איהש אלא קריחה תעונתכ איהו ד"וי

הש אלא קרושה תעונתכ איהו ",םיתפש

ו תולודגה תועונתה לש קיודמה ןבומה והמ

עונתה שמח לש היינשה הרדסה לש העונתהש
".תומאה" לש ,הנושארה הרדסה לש העונתל

חטה לוק לפשב" :ד ,בי תלהקב רמאנכ יאדוול
.רתוי

פהש ק"דר ראבמ "רפוס טע"בו "לולכמ רפס"ב

תה תאירק ביחרת"ש איה ,הנושארה הרדסה ןמ

רק ףטחת" ,היינשה הרדסה ןמ ",הנטק" העונת

ה תלאשב םייחמקה לש הירואתה תא תצמתמ

לע ןתעפשהל םיזמרמ םג םה םידחא תומוקמב

תחא לכ ירחא עיפומה )םלענה חנה( חנה אוושה
לודגה תועונתה שמח יכ עדו" :הנושארה

ה לש יתרוסמה ןרפסמ תא אופא וניש םייחמקה

ה .תועונת שמח דועו שמח לש השדח הטיש

ש לבא ",םלענה חנה" ומכ ',גויח לש הירואתה

לודגה ןשלבה לש וזמ ןיטולחל

בש לכו ;שמח אלו עבש ןה תועונתה ',גויח תעדל

רבס ןכו .םלענ חנ תוא ינפל אובל

ה םהמ השלשה יכ ,י"והא ירבד שרפל לחא הנהו

םיכלמ העבשה דחאמ םעט רמאל ןכתי אל יכ
.42ומע השלשה

חה הירואתה לש הרוקמ ,יתרוסמה שוריפה יפל

ימע .לולכמ רפס 39.
 2.ימע ,רפוס טע 40.

 3.ימע ,רפוס טע םג האר  136.ימע ,לולכמ רפס 41.

 112.ימע ,קודקד דוסי 42.
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ןב יניטלה קודקדבש איה הדבוע ,רתוי בוט רבסה ונל ןיא עגרכ .43הנמז ןב יניטלה
תועונת ןיב לדבה היה ,ותוא ושריפש םינשלבה לצאו םוטנוד לצא דחוימב ,הפוקתה

וזכ הנחבה התייה אל ןכ ינפל ,הטניירוק וקירדפ לש וירקחמ יפל .תורצקל תוכורא
.44סולדנא-לאב תיברע ירבוד ברקב
ןיללא ףורחמ תחא ןהירחא שיש תועונתה 'גויח יניעב םא הלאשב עירכהל לק אל

םא ,םייחמקה לצאו םיניטלה םינשלבה לצא חנומה תועמשמב ,תוכורא ןה דמלאו
חנומלש םירובס םתצקמ לבא ,45רבדב קפס םוש ןיא ,םינשלבה תצקמ תעדל .ואל
תועונת"כ םיניבמ ונאש המל רשק חרכהב ןיא דמלאו ןיללא ףורח ירוקמה יברעה
ךר יוטיבל זמרמ ",הפר תוא" אוה תירבעל ומוגרתש ,ןיללא ףרח חנומה ".תוכורא
ןיבהל ןתינ ",ךשמ" תירבעל המגרות ללכ ךרדבש ,דמלא הלימה ןמ וליאו .לוקה לש

הגצוה הלאש התוא .46הריצע וא הקספה לכ ילב ,ךשמתמ ךילהתב רצונ לוקהש

לקשמה תסנכה לע חוכיווב םחנמ ידימלת לש "הנוח תוא" לש הירואתל רשקהב
.47תירבעה הרישל יברעה

לדבההש הארמ םייניבה ימיב סולדנאלאב תיברעב שומישה לע רקחמה ,רומאכ

ןיב תויהל היה לוכי דוגינהו ,הפוקת התואב רכינ אל תוכוראל תורצק תועונת ןיב
.48תומעטומ יתלבו תומעטומ תורבה
היינשה תיצחמב הדנרגב דמילש ןשלבה ,ןאת ןבא הידעס ,םירחא םיאשונב ומכ

רפסל תויקודקדה תומדקה"ב .תיטקלקא השיג ץמיא ,הרשע-שמחה האמה לש
.ול ומדקש םיקדקדמה לש תונושה תוירואתה ןיב "סייפל" הסנמ אוה "םישרושה
שולשל ליבקמב  -חתפ ,קיריח ,םלוח  -תוטושפ תועונת שולש שי ,ותפקשה יפל
תוטושפה תועונתה שולש לש בוליש ןה תועונתה ראש לכו ,םלועה לש תועונתה
רבסו ,יחמק תחפשמ ינב םיקדקדמה לש הירואתה תא ץמיא םג אוה לבא .49הלאה

.םילגלגבש "םיעינמהו תונוילעה תועונתה רפסמכ" ,תועונת רשע תירבעב שי יכ
שמחלו "תוקזח" תועונת שמחל הקולח ןיא יכ עבוק אוה תועונתה לש הנושמ גוויסב
"Vtrum longae sunt an breues uocales apud Latinos؟ Quando solae sunt, longae

"etiam, ut AEIOV Quando uero lunguntur, ahquando breues, ahquando longae
" 30); Vtrum sonum suum obseruant proprium uocales apud Latinosימע ,םוטנוד(

quando breues sunt et quando longae؟ Tres de lpsis suum sonum obseruant in
longitudine et in breuitate A I V 0 uero et E commotant sonum quando breues
 31).ימע ،םש( "sunt et quando longae
.ךליאר  60ימע , 1992،הטניירוק

 29.ימע ,ב, 2000ןאכ האר םיארקה לע .ח"ישת ,דיודנב ;, 1991רדלא לשמל האר
אשונב םיברעה ןיב תועד יקוליח ויה )ךליאו  19ימע  (1977,ךיטשרפ יפל , 1958.שיילפ האר

 *12.ימע ,םחנמ ידימלת תובושת
.ךליאו  60ימע , 1992,ל"נה ;, 1986הטניירוק האר
 1.ימע ,תוחצ רפס האר .תויסיסב תועונת שולש קר שי ארזע ןבא םהרבא תעדל ,רומאכ
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תרחא הקולח םג שי אלא ",תושולח" תועונת

ו "רבשה תועונת" עברא ",ץובקה

מ" תרוסמה ימכח הנתוא וארקי ןהמ שמחהו

לכ ןהו .יא ,יא ,אא ,וא ,וא  -ירצ ,קרח ,ץמק

והא תויתואמ תחא ל"ר ,םלענ חנ ןהמ העונת

תכמהמ רדעיו ,דבלב אטבמב היהי רשא שיו

חהו .ורצוק ינפמ םראבל יאדכ הז ונרפס ןיאו

דויה המע היהת םלועלו ",הלודג קרח" ארקת

ותפ" לש קרחהש פ"עאו ,םתוח יחותפ הלאה

וראשנה תועונת שמחהו .דבלב הריכז ןמיסל

,ףטח ץמקו ,לוגסו ,חתפו ,םיתפש ץובק :ןה
,ל"ר ,ךשמ ןהב ןיא תועונת שמחה הלאו

שלבה הסינ ,תיסולדנאה הפוקתה ףוסב ,ךכו

םיחנומ לש תיתוכאלמ הזתניס ןיעכ רציו ,וזמ

ש תוירואתה תא בליש אוה ).םידבע ,םיכלמ

אב רבודמ םאה .ןהיניב לדבה לכ ןיא וליאכ

?תירבעה תונשלבה תודלות

םייפרגוילביבה םירוציקה

תורוקמ

 = Opuscules et Traites d'Abou'1 Walid Merwan Ibnםיבתכ ,חאנ'ג ןבא
Djanah de Cordoue, Texte arabe publie avec une traduction fran؟a1se

 parو Derenbourg and H Derenbourg, Paris 1880 (reprint
(1969 Amsterdam
ב, 2000ןאכ האר קודקד ,חונ ןבא
ןב השמ ןב ןרהא 'רל םימעטה יקודקד רפס ,קארטש יהו רעב 'י = םימעטה יקודקד

 1879גיצפייל ,תורחא תוקיתע תורוסמ םע רשא
תויקודקדה תומדקהה ,ןאת ןבא הידעס = םישרושה רפסל תויקודקדה תומדקהה
א"סשת םילשורי ,ןהכ 'מ תרודהמ ,םישרושה רפסל

,ל"ז גויח ארקנה הדוהי 'ר ...םרבח רשא קודקד ירפס השולש = םיבתכ ',גויח
ןילרבו ןודנול ,טונ ב"י תרודהמ ,הליטקג ןב הנוכמה ןהכה השמ 'ר םמגרתו
)ח"כשת םילשורי צ"ד( ל"רת
, 157.מע ,םישרושה רפס 50.
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,ארזע ןבא םהרבא = קודקד דוסי, רתי תפש אוה קורקד דוסי, ינולא 'נ תרודהמ
ה"משת םילשורי

Tanqiyt A Treatise on Hebrew Vowels, ed = (דוקינה רפס( טיקנתלא באתכ
and trans s Sara and s M Mauck, Munchen 2005

Menahem Ben Saruq, Mahberet, ed. A Saenz-Badillos, = םחנמ תרבחמ
Granada 1986

אנט 'ד = הגשהה רפס, לש ירבעה ומוגרתב חאנ'ג ןבא הדוהי 'רל הגשהה רפס
ידרפסה הידבוע, ןממ 'א ךרעו םילשה, ו"סשת םילשורי

Se'adyah lbn Danan, Sefer ha-shorashim, ed M Jimenez = םישרושה רפס

Sanchez, Granada 1996
יחמק ףסוי = ןורכזרפס, ןורכז רפס, רכב ז"ב תרודהמ, םילשורי צ"ד(ח"מרת ןילרב

)ח"כשת

Abraham lbn 'Ezra, Sefer Moznayim, ed L Jimenez Paton, = םינזאמ רפס

revised by A Saenz-Badillos, Cordoba 2002
יחמק דוד = לולכמ רפס, לולכמ רפס, גרעבנעטטיר 'י תרודהמ, צ"ד( ב"כרת קיל
)ו"כשת םילשורי

 = תוחצ רפס,Abraham lbn 'Ezra ثء، c. del Valle Rodriguez, Sefer Sahot
1977 Salamanca

ןתוד האר םירבעה ןושל תוחצ רפס, ז"נשת

יחמק דוד = רפוס טע, רפוס טע, )ל"שת םילשורי צ"ד< ד"כרת קיל
הריקלפ בוט םש = המכח תישאר, המכח תישאר, דוד 'מ תרודהמ, ב"סרת ןילרב

Safah berurah, La lengua escogida, ed E Ruiz Gonzalez, = הרורב הפש
revised by A. Saenz-Badillos, C6rdoba 2004
Tesubot de Dunas ben Labrat, ed A Saenz-Badillos, = שנוד תובושת
Granada 1980

Tesubot de los discipulos de Menahem contra Dunas = םחנמ ידימלת תובושת

ben Labrat, ed s Benavente Robles, Granada 1986
םירקחמ

רדלא, 1984 = רדלא 'א, "דרפסמ )הפרה חנה( ךיללא ןכאסלא' גשומ לש ולוגלג

Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 33 (1984), ,"ץראל-לארשי

pp. 1-9
I. Eldar, "Description aero-cinetique des voyelles a, u, 1 en = 1989 ,רדלא

hebreu", Orientalia 58 (1989), pp 525 532
דדלא, 1991 = דדלא 'א, ""ידרפסה 'גויח הדוהי 'ר לש תיקודקדה ותנשמ, דנ וננושל

()א"נשת,  ימע181-169
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רדלא, 1994 = רדלא 'א, ב האירקה תרות

תינושלה, שת םילשורי

G Bohas,  وp Guillaume and D E Kou

The Arabic Linguistic Tradit

w Bacher, Vier Abhandlungen uber Abu

990-1050, Amsterdam
דיודנב, דיודנב 'א = ח"ישת, "הקולחה ןינמ

ט"נשת

I Goldziher, On the History of Grammar among the = 1993 ,רהיצדלוג
Arabs An Essay in Litterary History , trans K DevenyiandT Ivanyi,

Amsterdam-Philadelphia 1993

Donatus Ortigraphus, Ars Grammatica, ed  وChittenden = סוטנוד
(Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis, XLD), Turnhout
1982

ןתוד, ןתוד 'א = ז"נשת, ןושלה תמכחב ןושאר רוא, םירבעה ןושל תוחצ רפס
ןואג הידעסל, ז"נשת םילשורי

ןתוד, 2005 = ןתוד 'א, םילימה תמכחב םינושאר םינצינ: תישאר לא הרוסמה ןמ
תירבעה תואנולימה, ה"סשת םילשורי

c. Del Valle, Die Grammatikahsche Terminologie der = 1982 ,הייאו לד
fruehen hebraeischen Grammatikern, Madrid 1982

c Del Valle, Historia de la gramatica hebrea en Espana, == 2002 ,הייאו לד

I* Los Origenes (Menahem, Dunas y los disclpulosر, Madrid 2002
c Del Valle, Historia de la gramatica hebrea en Espana, = 2004 הייאו לד

X La gramatica hebrea de Ibn Danan en la version arabe y hebrea,
Madrid 2004

פ''לרח, 1999 = פ''לרח ר"ל, ןבא םהרבא יבר לש ןושלה תרות-ארזע: תרוסמ
שודיחו, ט"נשת עבש ראב

G A Khan, "Vowel Length and Syllable Structure in the = 1987 ,ןאכ
Tiberian Tradition of Biblical Hebrew", Journal of Semitic Studies 32

(1987), pp 23-82
G A. Khan, "Remarks on Vowels Represented by ،Sewa' = 1996 ,ןאכ
and 'Hatep' Signs in the Tiberian Vocalization System", Journal of
Semitic Studies 41 (1996), pp 65-74
G A Khan, Early Karaite Grammatical Texts, Atlanta 2000 = ןאכ, 2000א
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G A Khan, The Early Karaite Tradition of Hebrew = ןאכ, 2000ב
Grammatical Thought, Including a Critical Edition, Translation and

Analysis of the Diqduq of Abu Ya'qub Yusuf lbn Nuh on the
Hagiographa, Leiden-Boston 2000
G A Khan, "The Contribution of the Karaites to the Study = 2003 ,ןאכ
of the Hebrew language", Karaite Judaism A Guide to Its History and

Literary Sources, ed M Polliack, Leiden-Boston 2003, pp 291-318
 وMann, "On the Terminology of the Early Massorites and = 1926 ,ןאמ
Grammarians", Oriental Studies Published in Commemoration of the

Fortieth Anniversary (1883-1923) of Paul Haupt '؟،٥٢ director of the
Oriental Seminary of the Johns Hopkins University, Baltimore, ed c

Adler and A. Ember, Baltimore 1926, pp 437445
A Maman, Comparative Semitic Philology in the Middle = 2004 ,ןממ

Ages from Saa'diah Gaon to lbn Bariin (10th-!2th cر, trans D
Lyons, Leiden-Boston 2004
 وMartinez Delgado, El libro de Hayyuy version = 2004 ,ודגלד וניטרמ
original arabe del siglo X, Granada 2004

H Fleisch, "La conception phonetique des Arabes d'apres = 1958 ,שיילפ
le Sirr Sina'at al-1'rab d'Ibn Ginni", ZDMG 108 (1958), pp 75-105
c H M Versteegh, Greek Elements in Arabic Linguistic = 1977 ,ךיטשרפ
Thinking, Leiden 1977

I Zwiep, The Mother of Reason and Revelation A Short = 1997 ,םיווצ
History of Medieval Jewish Linguistic Thought, Amsterdam 1997

F Corriente, "Metrica hebrea cuantitativa, metrica de la = 1986 ,הטניירוק

poesia estrbfica andalusi y arud", Sefarad 46 (1986 - Homenaje al
Prof Perez Castro), pp 123-132
F Corriente, Arabe andalusiy lenguas romances, Madrid = 1992 ,הטניירוק
1992

R c Sterner, "،PaXati and 'Qames5 On the Etymology = 2005 ,רנייטש
and Evolution of the Names of the Hebrew Vowels", Orientalia 74

(2005), pp 372-381
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