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 1ן בפירושו לבראשית"סימני שערוב בלשון רמב

 

 רקע ומטרה. 1

. ן בפירושו לתורה תוארה בספרות המחקר לרוב באופן כללי ולא שיטתי"לשונו של רמב

את דעתם לשיבוץ המקראי המאפיין את לשונו של  בראש ובראשונה נתנו החוקרים

, מלמד)ן משלב בכתיבתו שברי פסוקים ומליצות מן המקרא "שבמסגרתו רמב, ן"רמב

בין השאר לשם הבעת מסרים פרשניים ורמזים , (161: 1444, חזן; 489: ח"תשל

, שהיבטיה הלשוניים נוגעים גם בספרות, נוסף על תופעת השיבוץ המקראי. סמויים

צורת ביניהם  ,ן מהיבטים לשוניים טהורים מתחום התחביר"קרה לשונו של רמבנח

 (. 9114, בביאן)הסמיכות החבורה 

גם מאפיינים של הלשון  –ובזה יעסוק המאמר הנוכחי  –ן נמצאו "בלשון רמב          

כגון צורות ריבוי על דרך הערבית ושימוש במיליות יחס כפי הנהוג בערבית , המשוערבת

ונראה , (67: ח"תשמ, ישפה)ן ידע ערבית והשתמש בה "הרמב(. 171: 1444, ןחז)

שפת הדיבור שלו לא , (שם)ן חי בין נוצרים "שכן רמב, שהשפעה זו הייתה עקיפה

 ,והשפעת הערבית מקורה בהיכרותו עם לשון התרגומים מערבית, (שם)הייתה ערבית 

חזן (. ד, ל בפירושו לבראשית הלמש)ם "התייחסויותיו לכתבי הרמבבכפי שניכר למשל 

ן בפירושו לתורה על סמך "מדגים בקצרה את סימני השערוב בלשון רמב( 171: 1444)

אין הוא ממיין את התופעות לסוגיהן ואין הוא מרחיב . קטע קצר מפירושו לספר ויקרא

נותנות ביטוי להשפעת המטרת המאמר הזה היא להדגים תופעות לשוניות . בדיון בהן

 . מיון שלהן וסיווגן לפי ענפי הלשון מתוךולדון בהן בהרחבה  ,ן"ת על לשון רמבהערבי

ל לספר –ן לפרקים א"הקורפוס לבדיקה האמורה כולל את פירושו של רמב          

                                                 
 הלשון לרובדי בהשוואה ן"רמב לשון" בנושא דוקטור עבודת מתוך פרק על מבוסס זה מאמר  1

 .כתיבה בתהליך שנמצאת ,"העברית של הקודמים
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אתייחס למרכיבי הפירוש שהם פרי עטו (. 1469)בראשית המצוי במהדורתו של שעוועל 

 . ן מצטט פרשנים אחרים"ם רמבולא לקטעים שבה, ן באופן מובהק"של רמב

 

 תופעות מתחום המורפולוגיה. 2

 ּות ליצירת שמות עצם מופשטים-שימוש בסיומת  2.1

 רקע 2.1.1

י "כמו , ּות נמצאת בשימוש במקרא בעיקר בלשון המאוחרת- סיומתה ַהַיְלדּות כִּ

ל הרחיבה את השימוש בה ויצרה מילים כמו "לשון חז 2.(י, קהלת יא" )ָהֶבל ְוַהַשֲחרּות

השימוש בסיומת זו ברובדי לשון  .(ה, ירושלמי ברכות ו) אבילות, (י, נדרים ט) עניות

, בימי הביניים(. 999: ה"תש, ילין)אלו הושפע מצורת המקור הארמית בעמדת הנסמך 

והורחבה  ,נזקקו הכותבים למילים מופשטות רבות, עם פריחת הספרות המדעית

, צרפתי) يةּות המקבילה לסיומת הערבית -הגזירה הלקסיקלית באמצעות סיומת 

סיומת זו משמשת בערבית ליצירת שמות עצם . (89: ו"תשס, גושן; 94: ג"תשס

למשל ) איכותשבהשפעתה נוצרה בעברית , (9191, מילסון) َكْيفِيَّةכמו המילה , מופשטים

כך מוצאים למשל בתרגום למורה נבוכים (. ספים שםובמקומות רבים נו, עט, א בכוזרי

 המהותולא יעמוד על (: "ג, ד)ובכוזרי , "עניין התחדשותואין שינוי בו כלל ולא (: "ד, ב)

 ".ועל הענין

 הממצאים 2.1.2

להלן חלק , מילים שונות 17-ב ל-בפירושו לבראשית אּות -ן משתמש בסיומת "רמב

 :מהן

 ;(ח, א)אפס  קדמותםנבראים כלומר שרק הזכיר בשמים שהם . א

 ;(ט, א)המים  קלותהעפר ול כבדותל. ב

 ;(ח, יב)לבני אדם  אלהותומודיע אותו ו . ג

 ;(ח, יב) אלהותהיה למוד ללמד ולפרסם ה. ד

 ;(י, יד)רחוקה אפשרות או שיאמינו בכל הנסים שיהיו בכשפים או מקרה ב. ה

 ;(ח, יט) תםמהווהנה בדרך גררא פירשנו ענין ענין  . ו

 ;(כא, כז)הקול  טביעותועל דרך הפשט יהיה זה בעבור   .ז

                                                 
 ללשון האקדמיה של "מאגרים" אתר ובאמצעות "אקורדנס" תוכנת באמצעות נעשו החיפושים כל  2

  .בראשית לספר מפנה הספר שם ציון ללא זה במאמר מקום מראה .העברית
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 ;(ה, כו)שהאמין בשם המיוחד  אלהותשיהא משמרתי אמונת ה .ח

 ;(כא, כט)הכתוב באמת  משמעותוהוא  .ט

 ;(א, יח) תבין אותו מדברי מנוח ההסתלקותוענין   . י

 (.מא, ל) הבריאותאשר איבריהם קשורים זה בזה קשר אמיץ כי זה סיבת . יא

 מקור הצורות 2.1.2

עשויה ללמד עד כמה  ,ן"בחינה של הופעות הצורות הללו ברובדי הלשון שקדמו לרמב

שכן ככל שנמצא בפירושו , השפעת הערבית על לשונו הייתה נרחבת או מצומצמת

כך , ן או שחידשו המתרגמים"ּות שחידש הרמב-מילים בסיומת  מילים רבות יותר

מהן  11-מוצא המילים האלו מלמדת ש עלהתחקות . ת הערבית על לשונותתחזק השפע

ורק מילה אחת  ,(94%)ל "חמש מהן מקורן בלשון חז, (69%)מקורן בלשון ימי הביניים 

 (.6%)מקורה בלשון המקרא 

 לשון המקראהצורות . א

ַמְרְכֹבָתיו ַוָיַסר ֵאת ֹאַפן : "כבדותשם העצם היחיד בקטגוריה הזאת בלשון המקרא הוא 

: נסמךהבצורת  שם העצם הזהן משתמש ב"רמב(. כה, שמות יד" )ְכֵבֻדתַוְיַנֲהֵגהּו בִּ 

העובדה שרק שם עצם אחד מן המילים (. ט, א" )העפר ולקלות המיםכבדות ל"

כי ידוע שמילים כאלו , ן מקורו במקרא אינה מפתיעה"ּות בלשון רמב-שבסיומת 

 .נדירות בו

 חכמיםלשון הצורות מ. ב

ובייחוד במדרשים , ל על ענפיה השונים"חמש מילים בסיומת זו אנו מוצאים בלשון חז

מצויה במשנה ובתוספתא בעיקר כנסמך בצירוף , למשל, קלותהמילה . המאוחרים

בתי כנסיות אין ", (ה, נדרים ב" )ראש בנדרים קלותכדי שלא ינהגו ב: "קלות ראש

מקורה בלשון  אלהותגם המילה (. יח, ב תוספתא מגילה" )ראש קלותנוהגין בהן 

מקבל את : "ה"אלהותו של הקבומופיעה בייחוד כחלק מן הצירוף הפרוד , חכמים

של  אלהותושהן מייחדים ( "ב, ב, פרשה א, שיר השירים רבה" )ה'של הקב אלהותו

באות מרובד  בריאותו אריכות, טביעותגם (. 69: 1491 ,ליברמן, דברים רבה" )ה'הקב

" הגוף בריאותב –אלהיך ' ה: "אחרונה מקור יחידאי במדרש תהיליםצורה הל, לשון זה

 (.ג, מדרש תהילים כג)

 לשון ימי הבינייםהצורות מ. ג

שאב  ממנה, חלק הארי בקבוצת שמות העצם הנידונה הוא הצורות מלשון ימי הביניים

מצויה לראשונה בלשון , משלל, קדמותהמילה . ן את רוב הצורות בקטגוריה זו"רמב
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(. סעדיה גאון' בקשה ב לר" )לקדמותןובידך כח וגבורה לחדשם ולהשיבן : "הפיוט

אפשר להיתקל לראשונה בספרות  הסתלקותו אצילות, מהות, מציאותבצורות 

ספר " )על התנאי הזכור מציאותוכי לא יתכן : "הקראים ובספרות התרגומים מערבית

, הכוזרי א" )אצילותאבל הוא ", (ג, הכוזרי ד" )ועל הענין מהותהולא יעמוד על ", (הישר

נראה ששתי צורות (. יא, הכוזרי ג" )השגחתו הסתלקותואלו היו מעלין על לב ", (א

יכנה האיש במעשה : "אפשרותו תדירות: ן עצמו"חידושן נזקף לזכות הרמב

 (.י, יד" )רחוקה אפשרותב", (כח, כד" )תדירותול

 מסקנות 2.1.2

ן מושפע מכל אחד מן הרבדים שקדמו לו "ּות בלשון רמב-נראה שהשימוש בסיומת 

שבה אין צורות , לשון המקרא: באותה מידה שבה הסיומת הזאת שכיחה בכל רובד

ולשון ימי  ,צורות קצת יותרתורמת ל "לשון חז ,תורמת רק צורה אחת, רבות כאלו

, שהשפעת הערבית כאן מובהקת דומה. הביניים מנדבת את רוב הצורות בקטגוריה זו

ליות אפשר לתלות בעובדה שבלשון ימי "וגם את הבחירה בצורות המקראיות והחז

 .  הביניים היו צורות אלו נפוצות וזמינות יותר לכותבים העבריים

 

 לגזירת שמות תואר( אלנסבה' יאא)ד ההתייחסות "שימוש ביו 2.2

 רקע 2.2.1

מורה בעיקר על השתייכות  ד ההתייחסות"ת יוהשימוש בסיומבמקרא ובלשון חכמים 

להוציא מקרים חריגים , והשימוש בה כמעט מוגבל להוראה זו, למוצא או למקום

ְתָרא : "דוגמות(. טו, זכריה יא, ֱאִויִליכגון )ספורים  , (כה, יז ואל בשמ" )ַהִיְשְרֵאִלייִּ

ְמשֹון ֲחַתן " " מצריתכפיפה ", (ב, חגיגה ב" )הארבלימתיי ", (ו, שופטים טו" )ַהִתְמִנישִּ

שבה הסיומת הזו פרודוקטיבית , לשון ימי הביניים חיקתה את הערבית(. א, סוטה ג)

; 98: ג"תשס, צרפתי)ד ההתייחסות כמעט לצורן נטייה "וכך הפכה בה יו, ביותר

 וזה מדין הענין]...[  מלאכותית אלהיתאבל המעלה הזאת (: "611: 9111, בדיוס סאאנץ

 (.מב, א הכוזרי" )הטבעיולא מן  הנפשיולא מן  השכלילא מן  האלהי

 הממצאים 2.2.2

מופעים של  19-ן בקורפוס שנבחר מסתכמות ב"ההיקרויות של סיומת זו בלשון רמב

 :חלק מהן מוצגות להלן. עשר מילים שונות

 ;(א, א)חשוכה  היסודיתמפני שהאש . א

 ;(ט, א)רובה משוקעת מקצתה מגולה ו כדוריתאו שמא שתהיה . ב
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 (.ז, ב) עליוניתונתן בו הנפש הזאת ואחר כן נפח בו נשמה  . ג

מה שמחזק , (י+ון)בדוגמה האחרונה ניכר גיבוב של שני צורני גזירה לשם תואר           

" ון"שכן הסיומת המסורתית , ד ההתייחסות בצורה זו"את הדומיננטיות של סיומת יו

ולשם כך הוא גייס , יקפה בעבורו את המשמעות התואריתלא סיפקה את הכותב ולא ש

 .שהייתה טבעית יותר בלשונו, ד ההתייחסות"את יו

 ;(ט, ב)מצד אחד ורעה לאדם  אלהיתוזו מדה . ד

 ;(ד, ה) והמורגליםהטבעיים ושאר בני אדם בדורות ההם היו שנות חייהם השנים . ה

  ;(ז, טו)שיירשנה  אמיתיתאבל בקש אברהם שידע ידיעה  . ו

 ;(כג, ז) אפשרייםושני הדעות האלו  . ז

 (.א, כד" )לענין זה כלליתוחלילה להם שיוציאו ברכתו של אברהם שהיא גדולה ו. ח

 :בשתי דוגמות שם התואר נגזר בדרך של בסיס שאליו מצטרפים נטע וגזיר

 ;(ג, ו) אלהילא  גופניולכן לא ידון עוד רוח אלהים בקרבו כי הוא . ט

 (.ג, ו)נמשל כבהמות נדמו  הגופניותוהנה נמשך אחרי הבשר ובתאוות  . י

ד ההתייחסות "רפת יוטואליו מצ, גופןמצטרף תחילה הנטע , גוף, אל הבסיס          

שהיא הצורה הצפויה , גופיולא הצורה  גופניכך נתקבלה הצורה (. גופני)כגזיר 

ייתכן שהחריגה הזאת . ד ההתייחסות"ובהשוואה ליתר שמות התואר הנגזרים בי

בהשוואה לרוב הבסיסים של שמות , הברתית-שהיא חד, גוףנובעת מקוצר המילה 

הן צורות  יסודו כללגם . דומהוכ אפשר, עליון: הברתיים-שהם דו, התואר האחרים

וכדי לסגל אותה לנטייה הנדרשת , הכותב חש בקוצר המילה. גוףארוכות מן הצורה 

א וה גופיעל פני  גופניהסבר אפשרי אחר להעדפת הצורה . האריך אותה באמצעות נטע

תהליך דומה ניכר גם . גוף שלילהימנע מצורה הומוגרפית העשויה להתפרש גם כ הרצון

וכך מתקבלת , תייחסותד הה"לפני יו ושבה יש תוספת , (يد)כמו במילה יד , בערבית

 (.9191, של מילסוןבמילונו  يدويראו ערך ) .يديולא  يدويהצורה 

 מקור הצורות 2.2.2

ד ההתייחסות יש "סיומת יובגם בשמות התואר , ּות-סיומת בכמו בשמות העצם 

חשיבות למקור ההיסטורי של הצורות ולשאלה כמה מהן נתחדשו ברובד לשונו של 

כזאת מאירה את טיב הקשר בין לשון שבדיקה   ;ן עצמו"הרמבן ואף בידי "הרמב

 .ן לעברית המשוערבת לעומת הקשר שבין לשונו ללשונות שקדמו לו"הרמב

מהן  77%-מלמדת ש ,המופע הראשון של כל אחת מן הצורות שנמנו עלהתחקות           
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אין לשון , עשלא במפתי. ל"מהן הן מירושת לשון חז 91%-מקורן בלשון ימי הביניים ו

 (. 9תרשים )המקרא תורמת בקטגוריה זו ולו צורה אחת 

 לשון חכמיםהצורות מ. א

יודעין הן הנביאים שאלוהן : "אמצעיו אמיתית –ל "שתי צורות מקורן בלשון חז

 (.ב, כלאים ה" )כאילו אינן האמצעיותורואין את ", (ג, ירושלמי ברכות ז" )אמיתי

 הצורות מלשון ימי הביניים. ב

מספרות  –באות מרבדים שונים של לשון ימי הביניים ( במספרעשר )שאר הצורות 

כי החיותו יהיה כן : "דוגמות. מספרות המתרגמים וגם משירת ספרד, הקראים

, הכוזרי ג" )כדוריתשהארץ ", (א, בראשית רבה לישוע בן יהודה הקראי כ" )טבעיל

 האפשריועל הכאב ", (סו, י גהכוזר" )בתענוג מתמיד התמידייםיחיה החיים ", (מט

, (ד, הכוזרי א" )אנושיוילדה אותו ", (מספרות הקראים, א"ע, משיבת נפש קיז" )לבוא

 (.לשמואל הנגיד" מה לך אל צבי" )"אלהיובשובו משם נעזר עזר "

 מסקנות 2.2.2

ן ברורה "ד ההתייחסות בלשון רמב"סיומת יובהשפעת הערבית בשימוש במילים 

אם בספרות הקראים ואם , חודשו בספרות המתורגמת מערבית  ןבשכן רו, וניכרת

 . ן אינו מחדש צורות מקוריות"בקטגוריה זו נדמה שרמב. בספר הכוזרי

 

 חום התחבירתתופעות מ. 2

 סמיכות חבורה 2.1

וולטקה ; 911: 1411, גזניוס)אומנם הסמיכות החבורה דומיננטית מאוד במקרא 

אך לא מן הנמנע , (191: 1441, עמרוסי)שון חכמים ובל( 199–191: 1441, ואוקונור

, צרפתי)שהשימוש הרחב בה בלשון המשוערבת של ימי הביניים הוזן גם מן הערבית 

והסמיכות החבורה תופסת מקום רחב  ,שבה אין סמיכות פרודה וכפולה, (41: ג"תשס

, למשל, הפתיחה לספר הכוזרי(. 9116, בנממון; 91–99: 1446, בקר)אף יותר מבעברית 

ואנשי מן הפילוסופים : "מדגימה יפה את השימוש המוגבר במבנה התחבירי הזה

שהיה משמש ]...[  בדת היהודיםהנכנס ]...]  מטענות החברששמעתיו כבר ]...[  התורות

 (.א, הכוזרי א" )ודת ההיכלבעב

, ן עושה שימוש נרחב בסמיכויות חבורות לא רק להבעת משמעות הבעלות"רמב          

 ,(9114, בביאן)אלא גם להבעת משמעויות מגוונות רבות אחרות , הטיפוסית לסמיכות

סמיכויות  791בקורפוס הנוכחי נמצאו בלשונו ; (9116, בנממון)כפי הקיים גם בערבית 
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להלן דוגמות מייצגות הממוינות לפי הקשרים הסמנטיים העיקריים שבין . הכאל

 :מרכיבי הסמיכות

 המסומנת בנסמך שותיההסומך מציין את הבעלים של  –סמיכות בעלות  2.1.1

 ;(ד, ו)אדם שת אנוש נקראים בני האלהים  בני הקדמוניםויתכן שהיו כל . א

 (.יט, יד) רכוש האדםבעבור היותו עיקר " מקנה"ויקראו הצאן . ב

 הסומך מציין את עושה הפעולה המסומנת בנסמך –סמיכות עושה הפעולה  2.1.2

 ;(ד, ח) מנוח התיבה והוא יום . ג

 (.א, ל)האהובות  געגועי הנשיםשדברה דרך . ד

 הסומך מציין את המושפע מן הפעולה המסומנת  –סמיכות מקבל הפעולה  2.1.2

 בנסמך

 ;(ז, טו)תנאי המעשים ירושת הארץ יהיה ב ולכן חשש אברהם פן. ה

 (.טו, יח)יאמר כן  הכרת פניהכי חשבה שאברהם ב . ו

 המצויה במרחב המסומן ישות אחד מאיברי הסמיכות מסמן  –סמיכות מקום  2.1.2

 באיבר האחר

 ;(י, יג) אילני הגנותשיש בככר נהרות גדולים ישקו  . ז

 (.א, יז)העתיד  מקום המקדשיראה על ' ואמר ה. ח

אחד מאיברי הסמיכות מסמן ישות המצויה במועד המסומן  –סמיכות זמן  2.1.3

 באיבר האחר

 ;(ד, ח)נבקעו מעינות תהום  ביום רדת הגשםכי . ט

 (.יג, טו) ימי הגלותולא הודיעו כמה  . י

של מה ( מעין תואר נשוא)הסומך הוא אטריבוט  –סמיכות אטריבוטיבית  2.1.3

 שמסומן בנסמך

 ;(כ, ו) סימני הטהרהה פירש לו "הקב. יא

 (.יח, א) כח אצילותויתכן שהממשלה עוד . יב

 מסומן בסומךההנסמך מציין חלק משלם  –סמיכות של חלק משלם  2.1.3

 ;(ב, א)תהום  קרקע היםויקרא   .יג

 (.ח, ב)שיעשה שם  תהערוגו אדמת הגןלעבוד . יד

 מסומן בנסמךההסומך מציין את עניינו של  –סמיכות העניין  2.1.3

 ;(ג, יז)במילה  נבואת המצוההשלים לו . טו
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            ,ד) חכמת הנגוןכפי טבעי הבהמות ולמד את השני  ענין המרעהולמד לבנו הבכור  .טז

 (.כג

 

 בלתי מקושרתפסוקית זיקה  2.2

בעיקר , משמש עוד בלשון המקרא של פסוקית זיקה בלתי מקושרתתחבירי המבנה ה

אך השימוש בו בכתיבה של ימי , (ו, ירמיהו ב" )ֶאֶרץ ֹלא ָעַבר ָבּה ִאיׁשבְ "כמו , בשירה

הוסבר שימוש זה . בא בפרוזה רגילה ולא בהכרח בשירה, הביניים נעשה נפוץ מאוד

פה)שבה משמש מבנה זה כאשר הזוקק אינו מיודע  ,כהשפעה של הערבית ( משפט צִּ

 (. 999: ו"תשס, גושן)

 94-כפי שאפשר להתרשם מ, ן"התופעה לא פסחה גם על לשונו של הרמב          

הפסוקיות הבלתי מקושרות הן , עם זאת. ההיקרויות של מבנה זה שנמצאו בקורפוס

 918ן בקורפוס הזה מצאתי "רמבבבדיקה של כלל פסוקיות הזיקה בלשון : המיעוט

לפחות , ן"ומכאן ברור שהשפעת הערבית על לשונו של רמב, פסוקיות זיקה מקושרות

 .מוגבלת למדי, במבנה התחבירי הזה

את ההיקרויות של פסוקיות הזיקה הבלתי מקושרות אפשר לסווג על פי המבנה           

 (.91)הן פועל ולפסוקיות שיש ב( 4)שלהן לפסוקיות שאין בהן פועל 

 פסוקיות בלי פועל 2.2.1

בא עוד בשירה זה מבנה . מיעוט מקריםהמבנה הבלתי מקושר השמני נמצא כאמור ב

, זכריה ט" )ִמבו ר ֵאין ַמִים בו  ", (לח, ירמיהו מח" )ִכְכִלי ֵאין ֵחֶפץ בו  "כמו , המקראית

ם ", (יא , גם הלשון המשוערבת משתמשת בו תכופות(. טו, איוב ג" )ָשִרים ָזָהב ָלֶהםאֹו עִּ

יש ": "ספר ההתחלות"ובתרגום ל, "דבר אין לו עיקרהוא : "ם"כמו בתשובות הרמב

 :להלן דוגמות(. 996: ו"תשס, גושן" )דברים הם מזון יפה

 ;(א, א) סוד עמוק אינו מובן מן המקראותמפני שמעשה בראשית . א

 ;(א, א) חומר אין בו ממשכי הארץ אחר הבריאה הזו היתה תהו כלומר . ב

 ;(יג, ו) מצוה מושכלת אין להם בה צורך לנביא מזהירמפני שהוא  . ג

 ;(יט, ו) מינים רבים אין להם מספר. ד

 (.ח, יב) 'בנים רבים כלם עובדי המפני שהוליד . ה

להעמיד אותה על מבנה תחבירי של  שכן אפשר, הדוגמה האחרונה מסופקת מעט          

בנים רבים שכולם )ולאו דווקא של פסוקית זיקה  ,('כולם עובדי ה, בנים רבים)תמורה 

 (.'עובדי ה
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 פסוקיות עם פועל 2.2.2

וגם את השימוש בהן אפשר לתלות הן בשירה , הן פועליותבקורפוס רוב הפסוקיות 

י ֶאת ֹאְיֶביָך "שבה מצויים שימושי לשון כאלה דוגמת , שבמקרא ְבֶאֶרץ ֹלא ְוַהֲעַבְרתִּ

והן בהשפעת , (ג, תהילים פט" )ָׁשַמִים ָתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם", (יד, ירמיהו טו" )ָיָדְעָת 

אנשים קבץ סביבותיו : "מו בספרות הקראיתכ, הערבית כרגיל בלשון המתרגמים

' מילה אחת זכרה רהנה : "ובספר הרקמה" ריקים ופוחזים שכר אותם בכספים

נראה , לאור העובדה שבלשון פרוזה עיונית עסקינן(. 997–996: ו"תשס, גושן" )יהודה

. ולא ללשון המקרא ,ן לערבית דווקא"נכון לייחס את הבחירה במבנה הזה בלשון רמב

 :לן הדוגמותלה

 ;(ח, א)בבראשית רבה  דעת רבותינו הזכירוהווגם זה   . ו

 ;(ו, ו) סוד גדול לא ניתן ליכתבוהוא   . ז

 ;(ו, יב) ענין גדול הזכירוהו רבותינו בדרך קצרהוהוא  . ח

 ;(ד, כג) סוד עוד אכתבנו בעזרת השםויש בזה  . ט

 ;(טו, ל) עשבים יוסיפו התאוה לנשיםויש אומרים הדודאים   . י

       ואין הרואים מלאכים והמדברים עמם מכלל הנביאים כאשר הזכרתי בדניאל אבל  .יא

 ;(א, יח) מראה תקרא גלוי עיניםהיא 

 ;(כב, ג)והם לאלה יסוד  דברים יקראו כןאבל כאשר הם בארץ כן יש בשמים . יב

 (.כ, א) כח בצמיחה לא יקרא נפשואולי הוא  . יג

כפסוקיות זיקה אפשר לשייך למבנים נחשבו כאן ההיקרויות שחלק מן           

אפשר שלא  להלןבדוגמות . ולאו דווקא למבנה משועבד לא מקושר ,תחביריים אחרים

 :ו החיבור"ן הזיקה חסרה אלא ו"שי

 ;(ט, א) שני ענינים נעשים בחפץ אלהיםוהנה הן שתי גזרות כלומר  . יד

 (. ז, א) ה לגלות סודופירוש נסתר לא רצואולי היה לו   .טו

 :אפשר להבין את המשפט כמשפט רגיל ולא כפסוקית להלןבדוגמה           

 (.א, יח)אסור לשומעם אף כי להאמין בהם  דברים סותרים הכתובואלו  . טז

". ואלו דברים"נה בין שני המבנים נגזרת מן התפקיד התחבירי של הצירוף חההב          

, "דברים סותרים הכתוב( הם)ואלו "כלומר , אפשר שמדובר בנושא ונשוא ,מצד אחד

כנושא " ואלו דברים"אפשר לנתח את  ,אחרומצד , ולפי הבנה זו אכן מדובר בפסוקית

ואז לפנינו , "ודברים אלו סותרים הכתוב"כלומר , המורכב מכינוי רומז ומשם עצם

 .משפט רגיל



 ן בפירושו לבראשית"סימני שערוב בלשון רמב|  11

 :מעית מבחינה תחביריתמש-היא דו להלןגם הדוגמה           

 (.יב, כז) כי יש בבני אדם יודעים לעשות כןאו שהיה משנה קולו לדבר כלשון אחיו  . יז

אם , מצד אחד. יודעיםוהוא , אף כאן הניתוח התחבירי קם ונופל על צירוף אחד          

יש " –המשפט הוא משפט שמני רגיל , (אנשים שיודעים)מדובר בשם תואר מועצם 

יש בבני "הרי ש, כפועל" יודעים"אם מזהים את המילה , אחרמצד ". לעשות כן יודעים

בבני אדם שיודעים לעשות ( כאלה)יש "כלומר , הוא מבנה שהנושא מושמט ממנו" אדם

 .ואז בפסוקית זיקה בלתי מקושרת אנו עוסקים, "כן

בחלק מן  ,אף על פי שיד הערבית בבחירת המבנה הבלתי מקושר הפועלי ברורה          

בניסיון לחקות שימושי לשון  המקרים ניכרת השפעת המקרא בתוך הפסוקית

 :שייתכן שיונקים את חיותם מהמבנה הבלתי מקושר ,מקראיים

 (.ב, יט) כהולכי ארחות לא יתעכבו בעיראו שראה אותם . יח

ְלֵכי ֳאָרחו תָחְדלּו " :ו, נסמך על הכתוב בשופטים ה" הולכי ארחות"הביטוי   ְוה 

יבֹות ֵיְלכּו   ".ֲעַקְלַקּלֹות ֳאָרחו תְנתִּ

 (. כ, יח) עשוקים יזעקו וישועו מזרוע רשעתםהיא . יט

ֲעׁשּוִקים ֵמֹרב "ן מחקה סגנון מקראי על סמך הפסוק "גם כאן ברור שרמב

ים ַיְזִעיקּו ְיַׁשְּועּו ִמְזרו עַ   (.ט, איוב לח" )ַרבִּ

 שבו לשפוט את כל הגוים בארצות ההםמישור נאה מעותד למלכים שם יכי היה  . כ

 (.ז, יד)

ם ֶאל ֵעֶמק ְיהֹוָשָפט "הפסוק העומד ברקע לשון הפירוש הזה הוא  ֵיעֹורּו ְוַיֲעלּו ַהּגֹויִּ

י  יב ָׁשם ֵאֵׁשב ִלְׁשפ ט ֶאת ָכל ַהּגו ִיםכִּ ָסבִּ  (.יב, יואל ד" )מִּ

 

 חוסר התאם במין 2.2

נקבע ההתאם , ת במין הדקדוקי שלהןונבדל בחלק מן המילים שבהן העברית והערבית

על פי המין הדקדוקי , זאת המשוערבת וזאת המושפעת מן הערבית, בלשון ימי הביניים

" והדבקות קדמון: "למשל, (81: ו"תשס, גושן; 89: ג"תשס, צרפתי)של המילה בערבית 

הלכות " )ריחבה  נשארהעד שלא ", (יח, הכוזרי ה" )בושיתיחד  עת" 3,(א, הכוזרי א)

                                                 
י ְוָאַחז" כמו ,במקרא כבר מקור יש ּות- סיומת בעלות במילים זכר בלשון לשימוש אומנם  3  ְבָשרִּ

 זה שינוי לייחס יש הערבית השפעת שבתחום הביניים ימי בלשוןש נראה אבל ,(ו ,כא איוב) "ַפָלצּות
 .ומובהקת שיטתית בתופעה מדובר שבה ,דווקא לערבית
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רובן , מילים שונות 19-במקרים כאלו  91ן נמצאו "בלשון רמב 4(.י, ם ד"דעות לרמב

 :למשל, משנות את מינן לזכרהמילים ממין נקבה 

 . מינה זכר( رأي)בערבית  דעה - (ח, א)בבראשית רבה  דעת רבותינו הזכירוהווגם זה . א

 .מינה זכר( حق)יים בערבית של ימי הבינ אמת - (יז, ב) אמת ברורוזה  . ב

  מינה ( جدل)בערבית  מחלוקת - (יח, ב)בעיבור  המחלוקת הידועאו תאמר זרע כפי  . ג

 . זכר

 .מינה זכר( وقت)בערבית  עת - (כט, כו)בעבור החמס שאתה עושה  ישתנה העתאבל  . ד

     אבן - (ב, כט)לרגל הבא  האבן מונחשמשם היו שואבין רוח הקודש והשיבו את . ה

 .מינה זכר( حجر)בערבית 

 ( قوة)בערבית  כוח - (ח, ב) לכוחות הראשונותכי הצמחים וכל בעלי חיים צריכים  . ו

 . מינה נקבה

בדוגמה האחרונה השפעת הערבית אינה הדרך היחידה להסביר את השינוי במין           

המאפיין בדרך , ֹות-צורן הריבוי : רהיהגרשכן יש בידינו הסבר חלופי בדמות , הדקדוקי

: השוו) כוחות: הוא שהכריע את מינו של שם העצם לנקבה, כלל מילים ממין נקבה

 (.74: ו"תשס, גושן

  - (י, א)ים קרקע המקוה נקרא וקרא למקוה המים ימים כאילו הוא ים מים לפי ש . ז

 . מינה זכר( قاع)בערבית  קרקעיתאו  תחתית במובן קרקע

 . מינה זכר( قوس)בערבית  קשת - (יב, ט)למעלה  רגליושיהיו  עשאולא  הקשתי כ . ח

 

 לוואי לשם העצם הנרמזההקדמת הכינוי הרומז בתפקיד  2.2

בראשית " )ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶלה"כמו , לאחר השםבמקרא הכינוי הרומז מופיע בדרך כלל 

י "כמו , במקרים מעטים הסדר הוא הפוך(. כה, לד (. כג, שמות לב" )מ ֶׁשה ָהִאיׁשֶזה כִּ

; (ב, נדרים ג" )בדרך הזו: "ל שומרת ברובה על הנוהג המצוי במקרא"לשון חז

, הוא השכיח שם+כינויבערבית הסדר (. ו, מעשר שני ד" )המעות האלומחוללת על "

; 89–81: ג"תשס, צרפתי)והלשון המשוערבת הושפעה ממנו ואימצה אותו כמעין כלל 

" איננו נאות בכל וזה הדמיון(: "ג, א)כך אנו מוצאים למשל בכוזרי (. 199 :ו"תשס, גושן

 ".כולן אלו העיקריםועל כן שמור (: "א, ברכות ז)ם "ובפירוש המשניות להרמב

                                                 
 .(9114 ,ישי) הארמית בהשפעת ל"חז בלשון קרתה דומה תופעה  4
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ן שומר על סדר המילים המוכר מן המקרא ומן המשנה ומקפיד "בדרך כלל הרמב          

וקרא להם שמות בהיותם ", (ג, ו" )אתלטענה הזומה צורך : "להקדים את השם לכינוי

אבל בכמה (. יב, כ" )להתנצלות הזהלא ידעתי טעם ", (ט, א" )הצורות האלולובשים 

. כנראה בהשפעת הערבית בתיווך לשון המתרגמים, מקומות הוא סוטה מן הכלל הזה

כפי , שבהן סדר זה רגיל, ן הושפעה גם מן השפות הרומאניות"ייתכן שכאן לשון הרמב

ן מקדים "מקומות רמב 11-ב(. 698: 1416, וואלקר)למשל , א לידי ביטוי בלטיניתשב

 :אדגים חלק מהם. את הכינוי לשם

 ;(ח, א)שמים אלו הכדורים וקרא גם ל  .א

 ;(ז, ב)היתה בו לנפש מדברת ]...[  המשכלת וזאת הנפש . ב

 ;(ד, ה)יפרוט ימיהם קודם הולידם  אלה הראשוניםבעבור ארך חיי  . ג

 ;(ד, ו)בחזקם  אלה בני הראשוניםוכאשר החל האדם לרוב ונולדו להם הבנות היו   .ד

 ;(ט, ו)לבדם היו תולדותיו  אלה שלשהכי יזכיר מספרם לאמר כי  . ה

 ;(א, א)במכתב  זה הענייןואי אפשר להאריך בפירוש  . ו

 (. ב, יב)לא בארה כל הענין  זאת הפרשהוהנה  . ז

 

 לות היחסשינוי בהצרכת מי 2.3

, צרפתי)בלשון ימי הביניים חלק מן הפעלים מצריכים מילות יחס על פי הנהוג בערבית 

הפועל . ל"לרוב בשונה מלשון המקרא ומלשון חז, (181: ו"תשס, גושן; 81: ג"תשס

: אתאת מילית היחס  ,כאשר המושא מיודע ,מצריך בלשון המקרא, למשל, "חקר"

לחקור הווי מרבה : "ל"כך הדבר גם בלשון חז(. ב, שופטים יח" )ָהָאֶרץ ִחְקרּו ֶאתְלכּו "

 לחקור על"מסופר על מלך כוזר שביקש ( א, א)ואילו בכוזרי (. ט, אבות א" )העדים את

זאת בהשפעת הפועל הערבי , (ח, למשל א, וכן בעוד מקומות בספר" )האמונות והדתות

: ו"תשס, גושן: השוו) عن -ו في –" על"שמצריך את מיליות היחס המקבילות ל بحث

 (.9191, מילסוןוכן במילונו של ; 119

הצרכת מילות יחס שלא כבעברית הקלסית בהשפעת הערבית היא אחד מן           

להלן הפעלים (. 171: 1444, חזן)ן שתוארו בספרות המחקר "המאפיינים של לשון רמב

 (. פעלים ושם תואר אחד שלושה)ן בקורפוס של מחקר זה "שנמצאו בלשון רמב

 קיווה 2.3.1

י : "כמו, למצריך בלשון המקרא מושא ישיר או את מילת היחס  קיווההפועל  יתִּ כִּ ְוחִּ
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ל "ובלשון חז( טז, איכה ב" )ֶׁשִקִּויֻנהּוַאְך ֶזה ַהיֹום ", (יז, ישעיהו ח" )ְוִקֵּויִתי לו  ]...[  ' ַלה

רק בלשון (. א, בראשית רבה צו" )ימותשיקוה שלא ואין מי : "אף פסוקיות מושא

: כמו בספרות הקראים, היחס ממצטרפת  קיווההמשעורבת אנו מוצאים שלפועל 

סביר להניח שמדובר בהשפעת (. ה, מרפא לעצם א" )הנועם אם יעשה הטוב וממי יקוה"

ראו במילונו ) מהמצריך בין השאר מושא עקיף בתיווך מילת היחס , أملהפועל הערבי 

פעם אחת מצריך . ציפהשהשפיע באופן דומה על הפועל הנרדף , (9191, לסוןשל מי

שאכתוב בו דבר שהענין הוא  תקוה ממניואל " :ן"היחס בלשון רמב מאת  קיווההפועל 

 (.ו, א" )מסתרי התורה

 שתק 2.3.2

הפועל הזה נדיר במקרא ומילת היחס המשלימה אותו באחת מהיקרויותיו היחידות 

ל פועל זה הוא בדרך כלל פועל "בלשון חז(. יא, יונה א" )ֵמָעֵלינּוַהָים  ְוִיְׁשת ק: "מעלהיא 

ובמקומות מעטים מצטרפת אליו , דהיינו שאין מצטרפים אליו משלימים, עומד

או מילית היחס , (ב, קדושים ב, ספרא" )לשתוק עליהאין את רשיי "כמו , עלהמילית 

בלשון המשוערבת (. א, ה, תוספתא נזיר" )לפניו יהודה בן פתירה' ר שתק"כמו , לפני

מורה " )לשתוק ממנווראוי "(: 998 :ו"תשס ,גושן) מןמצטרפת לפועל זה מילית היחס 

ועל כן " :ן"כך גם בלשון רמב(. ח, שם ג" )לשתוק מהםענינים שצריך ", (מט, נבוכים ג

 ;(ח, יט" )שתקו ממנולא אבו לשמוע לו וכאשר הוציא את פילגשו לבדה 

 (.יח, יב" )ולא השיב אותו דבר מרוב פחדו שתק ממנוואברהם "

 התאווה 2.3.2

ְרבֹו "כמו , בלשון המקרא פועל זה מושך אחריו לרוב מושא פנימי ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבקִּ

שנפשו "כמו , היחס לל מצטרפות לפועל זה "בלשון חז(. ד, שמות יא" )ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה

יהוא ישראל מתאוה ש"כמו , או פסוקיות מושא, (טו, מכות ג) "מתאוה להןשלאדם 

העברית המשוערבת מכירה הצרכה אחרת (. א, א, בחוקותי, ספרא" )עמלים בתורה

מספרות " )מתאוה על זאתוגם אני הייתי (: "997 :ו"תשס ,גושן) על–לפועל זה 

גם בלשון . فيהמצריך את מילת היחס , َرِغبََכנראה בהשפעת הפועל הערבי , (הקראים

אם כן גדול צער העבור למה זה אנכי " :לעמדת המשלים בפועל זה עלן מצטרפת "רמב

 (.כב, כה" )ההריון ומתאוה עלמתפללת 

 קרוב 2.3.2

מצריכות הן ניכרים לא רק במילות יחס "מאפייני הלשון המשוערבת בלשון הרמב
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שון המקרא גורר בל. קרובכמו , אלא גם בכאלה המוצרכות על ידי תארים ,פעלים

י "כמו , אלתואר זה ברוב הפעמים את מילית היחס  ִביםכִּ , (טז, יהושע ט" )ֵאָליוֵהם  ְקר 

י ָקרו ב ֵאֶצל"כמו , "אצל"ובמקרים נדירים גם את  , ואת ב היחס, (ב, א כא"מל" )ֵביתִּ

יֶהםבְ ַאָתה  ָקרו ב"כמו  ת בלשון חכמים נשתמרו דווקא הצורו(. ב, ירמיהו יב" )פִּ

, יבמות ג" )קרוב לוספק קרוב לה ספק : "כמו, היחס להנדירות במקרא ונוספו עליהן 

 משימוש במילת היחס : לשון התרגומים מחדשת שימוש לא מוכר בהקשר זה(. ח

َ בהשפעת הצורה  (: 9191, וכן במילונו של מילסון, 911: ו"תשס, גושן)בערבית قَُرَب

" קרוב מהםכשהוא ", (ם"משנה תורה לרמב" )הוא גלגל הירח הקרוב ממנוגלגל "

 :היחס לתואר זה מן נספחת "גם בלשון רמב (.י, בבא בתרא ב, ם למשנה"פירוש הרמב)

 (.סב, כד" )קרוב משםוהוא יושב בארץ הנגב "

 

 "כבר"שימוש בזמן מורכב באמצעות תואר הפועל  2.3

ים ָהָיה ְכָבר: "המאוחרמצטרף לפעלים כבר במקרא " כבר"תואר הפועל  קהלת " )ְלֹעָלמִּ

" הבעליםכבר כיפרו ש: "ל"כך גם בלשון חז(. יב, ב, שם" )ְכָבר ָעשּוהּוֵאת ֲאֶשר ", (י, א

בלשון ימי הביניים הוגבר (. ד, ידים ד" )סנחריב מלך אשור כבר עלה", (ד, תרומות ד)

שאחת ממשמעויותיה , قدאת המילה הערבית  כברשבו המירה , השימוש במבנה הזה

, צרפתי)ומילאה את תפקידה התחבירי בצירוף , כברבבואה לפני פועל בעבר היא 

, מורה נבוכים פתיחה א" )מאמר שלמה וכבר ידעת(: "61: ו"תשס, גושן; 87: ג"תשס

, שימושים כאלו 99ן נמצאו "בלשון רמב(. קט, הכוזרי א" )לנו זה כבר הראית", (ח

 :להלן דוגמות. לפני הפועל כבעברית הקלסית כבר שברובם בא תואר הפועל

 ;(א, א)כי היסודות הארבעה מקשה אחת  וכבר נודע . א

 ;(כא, ח)בזה סוד נרמז לרבותינו  וכבר כתבתי  .ב

 ;(יח, ט)איננו בכללו ואולי לא יוליד  שכבר נולדכי הזרע   . ג

 ;(א ,יב)אותו ממה שכתבנו בסדר שלפני זה  כבר ידעתאבל העיקר  . ד

 ;(ב, טו)לו לאברהם  כבר נאמרויש עליך לשאול ש . ה

 ;(ג, טז)בה גם כן מן המפרשים טעות אחרת  וכבר טעו  . ו

 ;(א, כד) שכבר בא בימיםוכאן אמר שהיה זקן מאד   . ז

 ;(יב, טו)בו כאשר פירשתי  שכבר נענששהוא גלות מצרים  . ח

 :נמצאו חמש מובאות שבהן הסדר הפוך          
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 ;(א, יח) כברבבן מפי השכינה  נתבשרכי אברהם  . ט

ואין גלוי השכינה כאן וכאן לצוות להם מצוה או לדבור כלל אלא גמול המצוה  . י

 ;(א, יח) הנעשית כבר

 ;(יא, ד)בעונה  כברהיא  שנתקללהיותר ממה . אי

 ;(יח, יד) הזכרתי כברעד אשר ינחיל אותה השם לזרע אוהבו כאשר  . בי

 ואין גלוי השכינה כאן וכאן לצוות להם מצוה או לדבור כלל אלא גמול המצוה . גי

 (.א, יח) הנעשית כבר

בהן נראה שהמשותף לרוב ההיקרויות בעלות הסדר המסומן הוא שתואר הפועל           

סדר זה הוא כנראה התפתחות פנימית . נתקללה, נעשית, נתבשר: מצטרף לפועל סביל

: ו"תשס, גושן)לעולם לפני הפועל  قدערבית יבוא תמיד תואר הפועל שכן ב, של העברית

 (.9191, וכן במילונו של מילסון; 69

 

 שם פעולה גרעין על ידי  לוואי/מושא ישירהצרכת  2.3

, ...(ראה את: למשל)נגזר מפועל המצריך מושא ישיר ( ראייה: כגון)כאשר שם הפעולה 

אף שאינה חלק מצירוף )מבחינה מורפולוגית  נסמךהזה כשהוא בעמדת שם הפעולה 

נקרה בלשון שימוש ש, ראייתו את העולםכגון , מצריך השלמה כעין מושאית, (סמיכות

א רגיל ובלשון התרגומים ה ,לעומת זאת. (ח, כמו דברים ז)פעמים ספורות המקרא 

ן משתמש בו "רמב(. 87: ג"תשס, צרפתי)ביותר בהשפעת המבנה הערבי המקביל 

ורק באחת מן ההיקרויות הללו אפשר שיד הערבית , ים יחידות בקורפוס שנבדקפעמ

 :בדבר

  ושמירתו אותה]...[ והנראה אלי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כלה . א

 .היה בארץ בלבד

 :ן ְמחקה לשון מקראית"בכל ההיקרויות האחרות ברור שרמב

 ;(סז, כד) אותהבאהבתו ורחק ממנו מנחם עד שנחם באשתו   .ב

 ;(ד, כז)לא יברך יעקב ויניח הכל בידי שמים  באהבתו אותוכי אמרה    .ג

 ;(טו, כט) באהבתו אותהחמל עליה שלא תשוב לרעות צאן עוד והיה הוא רועה אותן  . ד

 (.א, ל)יתענה יעקב וילבש שק ואפר ויתפלל  באהבתו אותהוחשבה כי  . ה

ים "ונן על הפסוק נשענות בלש( ה–ב)כל המובאות הללו  ים ֲאָחדִּ ְהיּו ְבֵעיָניו ְכָימִּ ַויִּ

 (.כ, בראשית כט" )ְבַאֲהָבתו  א ָתּה
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 "את"שימוש במושא ישיר מיודע בלי מילית היחס  2.3

היא מכה . לפני מושא ישיר מיודע אינה ייחודית ללשון ימי הביניים אתתופעת השמטת 

בראשית " )ַוֵיט ָאֳהֹלה", (ח, בראשית יא" )ָהִעיר ִלְבנ תַוַיְחְדלּו "כמו , שורש כבר במקרא

, כהן( )א, ביכורים ג" )מפרישין הביכוריםכיצד "כמו , ל"וגם בלשון חז( כא, לה

, ן הבחירה במבנה זה הושפעה גם מן הערבית"אבל נראה שבלשונו של רמב .(ג"תשמ

 (.61: 1446, בקר)והמושא מסומן ביחסה , אתשבה אין מקבילה למילית היחס 

 :להלן דוגמות מייצגות. שימושים כאלו 49-בקורפוס שנבדק נמצאו לא פחות מ

 ;(י, יד) רכושםלהם  ולהשיב להציל המלכיםכי חפץ  . א

 ;(א, יד) כשנצח דריושמלך יון הוא המלך הראשון ומשם נתפשט מלכותו  . ב

 ישקו גן צרים ובו יאורים כארץ מ' כגן ה ישקו אילני הגנותיש בככר נהרות גדולים  . ג

 ;(י, יג) הירק

 ;(א, ז) וכסו פני כל הארץעד שגברו המים  . ד

 ;(טו, ז) עשה התיבה ואסף המאכלשעשה ככל אשר נצטווה לא הפיל מכל הענין דבר . ה

 ;(ח, ז)שבא המבול וכיצד בא  ופירש החדש והיום . ו

מקום קברות לכבד באשר אנחנו חייבים  להודיענו מקום קבורת האבותכי רצה . ז

 ;(יט, כג) אבותינו

 (.כא, כט)בעבוד אשר תעבוד עמדי לאחר הנישואין  האחרתלך  אתןואז  . ח

ולא  ,יש מקרים שבהם אפשר להסביר את המבנה כחלק משיבוץ מקראי          

 :כגון, כהשפעה ערבית דווקא

 (.כב, כד)על ידיה  והצמידיםעל אפה  שם הנזםאחרי שאמרה אליו בת בתואל אנכי  . ט

כי ברור , השפעת הערבית מצומצמת וייתכן אף שאינה קיימת אחרונהבדוגמה ה

ַעל  ְוַהְצִמיִדיםַעל ַאָפּה  ָוָאִשם ַהֶנֶזם"שלשון הפירוש כאן אינה אלא שכתוב של הפסוק 

 (.מז, כד" )ָיֶדיהָ 

 (.לב, כד) ויפתח הגמליםאליעזר הוא האיש הבא  . י

ַוָיֹבא "הפסוק העומד ברקע לשון פירוש זה הוא : כאן ההשפעה מן המקראגם           

יש ַהַבְיָתה   (.ל, כד" )ַוְיַפַתח ַהְּגַמִליםָהאִּ

 

 סיכום ומסקנות. 2

נראה כי השפעת הערבית על לשון חלק מהכותבים העבריים בימי הביניים לא פסחה 

אף על פי שאין . שנבדקולפחות לא על פירושו לבראשית בפרקים , ן"גם על הרמב
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ואף על פי , טקסט שנכתב עברית במקורובמדובר בטקסט מתורגם מערבית אלא 

ן התאמץ לשוות ללשונו סגנון מקראי באמצעות השיבוצים המקראיים "שרמב

הוא משתמש תכופות במבנה הסמיכות : חדר הרכיב הערבי ללשונו, שפירושו גדוש בהם

, ילית יחס ומעט גם בפסוקיות זיקה לא מקושרותבמושא ישיר מיודע נטול מ, החבורה

ההתאם במין ובמספר בלשונו מושפע במידת מה מן הערבית וכך גם סדר המילים 

 . בכינויי רמז והצרכת מילות היחס

התופעות . ן מצומצמת"ברור שהשפעת הערבית על לשון רמב, למרות זאת          

ם הלשוניים מהעברית המשוערבת יש ורוב הדפוסי, המעידות על השפעה זו אינן רבות

ּות נוצרו כבר -מילים בסיומת : להם מקורות עוד בלשון המקרא ובלשון חכמים

ויש עדויות לא , הסמיכות החבורה שולטת בשתיהן, ל"במקרא ורווחות בלשון חז

גם השימוש במושא . מעטות לשימוש בפסוקית זיקה בלתי מקושרת בשירה המקראית

ואפשר אפילו למצוא בו שמות תואר , נפוץ במקרא" את"ת ישיר מיודע בלא מיל

שאינם מורים על מוצא או על קרבה משפחתית וכן שמות  ,ד ההתייחסות"בסיומת יו

 . פעולה בעמדת נסמך המצריכים מושא ישיר

לא הושפע ממנה ישירות ופירושו , שחי בין נוצרים ולא דיבר ערבית, ן"רמב          

ולכן היא לא עיצבה ממש את לשונו אלא , לתורה לא נכתב בצילה כבלשון המתרגמים

השאירה בה מעט עקבות בדמות מבנים תחביריים ספורים וערכים לקסיקליים 

ן אינו מרבה "רמבכלומר , גם ההשפעה שבלקסיקון היא סמויה בעיקרה. יחידים

אם כי )לשאול מילים מן הערבית על כרעיהן ועל קרבן אלא שואל בעיקר את משמעותן 

 (.   הדבר נכון לגבי כותבי העברית המשוערבת בכלל

ן צריך להיעשות לא "כל העובדות הללו מלמדות שעיקר תיאור לשונו של רמב

מתוך השוואת לשונו  אלא ,מתוך התמקדות בלשון ימי הביניים שהושפעה מן הערבית

ן בפירושו "וזהו פתח אפשרי למחקר המשך בלשון רמב, ללשון המקרא וללשון חכמים

 .לתורה
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 מקורותהרשימת 
 דברי עיון ומחקר

 
  בביאן

(9114) 
ן "היבטים סמנטיים בסמיכויות החבורות בפירוש רמב, בביאן' א

אוניברסיטת , רמת גן, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך לבראשית
 .אילן-בר
 

 בלאו 
 (ן"תש)
 

 .119–116 :מא–מ לעם לשוננו .העברית והערבית, בלאו' י
  

  בנממון
(9116) 

E. Benmamoun, Construct State. Encyclopedia of Ara-

bic Language and Linguistics, Leiden: Brill. 
 

 גושן 
 (ו"תשס)

שבתחום השפעתה תחבירה ומלונה של הלשון העברית , גושן' מ
צבי לחקר קהילות ישראל -מכון בן: ירושלים, של הערבית

 .צבי והאוניברסיטה העברית-יד בן, במזרח
 

  וואלקר
(1416) 

A. T. Walker, Some Facts of Latin Word Order. The 

Classical Journal 13: 644–657. 
. 

 ישפה 
 (ח"תשמ)
 

 .41–67 :נז תרביץ .ן והערבית"הרמב, ישפה' ר
 

 כהן 
 (ג"תשמ)

את "השימוש בכינוי המושא הדבוק לעומת השימוש , כהן' ח
  .918–918 :97 לשוננו .בלשון המשנה( אות" )כינוי+
 

 מלמד 
 (ח"תשל)

ל מאגנס והאוניברסיטה "י: ירושלים, מפרשי המקרא, מלמדצ "ע
 .העברית

 
 עמרוסי 

(1441) 
קבלת תואר עבודה לשם , הסמיכות לסוגיה במשנה, עמרוסי' י

 .אוניברסיטת חיפה: חיפה, מוסמך
 

  
 

    יעץלימוד וספרי 
 

  בקר
(1446) 
 

: תל אביב, לקראת קריאה בעיתון: ערבית למתחילים, בקר' ד
 .דיונון

 
 גזניוס 

(1411)   
E. Kautzsch (ed.), Gesenius' Hebrew Grammar, Lon-

don: Bagster.               
 



19 |  אליאור בביאן   

וולטקה ואוקונור 
(1441) 
 

K. Waltke and M. O'Connor, An Introduction to Bibli-

cal Hebrew Syntax, Winona Lake: Eisenbrauns. 

 ילין 
 (ה"תש)
 

 .קהלת: ירושלים, תולדות התפתחות הדקדוק העברי, ילין' ד
 

 
 ליברמן 

(1491  ) 
 

 
על פי כתב יד אוקספורד קובץ , מדרש דברים רבה, ליברמן' ש

במברגר את : ירושלים, מראי מקומות והערות, עם מבוא, 197
 .  וואהרמן

 
 סאאנץ בדיוס

(9111) 
 

A. Saenz Badillos, Medieval Hebrew. In: G. Khan and O. 

Schwarzwald (eds.) Encyclopedia of Hebrew Language 

and Linguistics vol. 2, Leiden: Brill: 624–633.  
 

 צרפתי 
 (ג"תשס)
 

: החטיבה השנייה: פרקים בתולדות הלשון העברית, צרפתיע "גב
 .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, 9יחידה  ,החטיבה הביניימית

 
  שעוועל

(1469) 
 

, פירושי התורה לרבינו משה בן נחמן, (מהדיר) שעוועלד "ח
 .קוק מוסד הרב: ירושלים

          
 

 ניםמקוו ותמקור
 

       "מאגרים"אתר 
 
 

https://maagarim.hebrew-

academy.org.il/Pages/PMain.aspx 

  ישי
(9114) 
 

https://sites.google.com/site/leshonhazal/20. 

  מילסון
(9191) 
 

https://arabdictionary.huji.ac.il/ArabDictionary

V2#/Register. 

 "אקורדנס"תוכנת 
 
 

https://www.accordancebible.com/ 
 
 

                                                                          
 

https://maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx
https://maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx
https://sites.google.com/site/leshonhazal/20
https://arabdictionary.huji.ac.il/ArabDictionaryV2#/Register
https://arabdictionary.huji.ac.il/ArabDictionaryV2#/Register
https://www.accordancebible.com/

	H (1)
	H (2)
	H (3)
	H (4)
	H (5)
	H (6)
	H (7)
	H (8)
	H (9)
	H (10)
	H (11)
	H (12)
	H (13)
	H (14)
	H (15)
	H (16)
	H (17)
	H (18)
	H (19)
	H (20)
	H (21)
	H (22)
	H (23)
	H (24)
	H (25)
	H (26)
	H (27)
	H (28)
	H (29)
	H (30)
	H (31)
	H (32)
	H (33)
	H (34)
	H (35)
	H (36)
	H (37)
	H (38)
	H (39)
	H (40)
	H (41)
	H (42)
	H (43)
	H (44)
	H (45)
	H (46)
	H (47)
	H (48)
	H (49)
	H (50)
	H (51)
	H (52)
	H (53)
	H (54)
	H (55)
	H (56)
	H (57)
	H (58)
	H (59)
	H (60)
	H (61)
	H (62)
	H (63)
	H (64)
	H (65)
	H (66)
	H (67)
	H (68)
	H (69)
	H (70)
	H (71)
	H (72)
	H (73)
	H (74)
	H (75)
	H (76)
	H (77)
	H (78)
	H (79)
	H (80)
	H (81)
	H (82)
	H (83)
	H (84)
	H (85)
	H (86)
	H (87)
	H (88)
	H (89)
	H (90)
	H (91)
	H (92)
	H (93)
	H (94)
	H (95)
	H (96)
	H (97)
	H (98)
	H (99)
	H (100)
	H (101)
	H (102)
	H (103)
	H (104)
	H (105)
	H (106)
	H (107)
	H (108)
	H (109)
	H (110)
	H (111)
	H (112)
	H (113)
	H (114)
	H (115)
	H (116)
	H (117)
	H (118)
	H (119)
	H (120)
	H (121)
	H (122)
	H (123)
	H (124)
	H (125)
	H (126)
	H (127)
	H (128)
	H (129)
	H (130)
	H (131)
	H (132)
	H (133)
	H (134)
	H (135)
	H (136)
	H (137)
	H (138)
	H (139)
	H (140)
	H (141)
	H (142)
	H (143)
	H (144)
	H (145)
	H (146)
	H (147)
	H (148)
	H (149)
	H (150)
	H (151)
	H (152)
	H (153)
	H (154)
	H (155)
	H (156)
	H (157)
	H (158)
	H (159)
	H (160)
	H (161)
	H (162)
	H (163)
	H (164)
	H (165)
	H (166)
	H (167)
	H (168)
	H (169)
	H (170)
	H (171)
	H (172)
	H (173)
	H (174)
	H (175)
	H (176)
	H (177)
	H (178)
	H (179)
	H (180)
	H (181)
	H (182)
	H (183)
	H (184)
	H (185)
	H (186)
	H (187)
	H (188)
	H (189)
	H (190)
	H (191)
	H (192)
	H (193)
	H (194)
	H (195)
	H (196)
	H (197)
	H (198)
	H (199)
	H (200)
	H (201)
	H (202)
	H (203)
	H (204)
	H (205)
	H (206)
	H (207)
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



