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עיתוניםלהוציאספרדמוגרשיצאצאיהמשיכובסלוניקיהעברי.-נכתבהיהודיותררמאנירת

שהרגמנים,עדערביות,באותיותהיהודית·;"השפהכלומר 3 ,"ג'ודזמו•שנינוחבשפהופסרים
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המסורתיתשלפהכל+;שכםהרחבהציוברבקרברבה riלפופולריר·דלינר·הכניויזוכההאחרונותבשנים
·לזינו·מציינתעצמםהשפהרוידבשלהמסורתלפיאךהתיכון.היםאבזורהספרדיםהיהודיםשל
 : 321עמ'נחמה,(השרועיוניםטקיטסםשלמילולילרתוגםהמששמהג'וזזמר,שלהאראכיהניבאת

mitive de la Bible et des prieres iוLadino - 'castillan medieval employe pour la traduction p " 
hebra!ques' [C'est a tort que l'on se sert de ce mot pour designer le dialecte espagnol parle par 

" les Sephardis d'Orientl (. בייחודלעז•רתוגם,שממע,•פירוש,גםלזינוהמילהשלמשמעהגגירזזמר)
 ,) 27עמ·הכהן,·אסגיור·משמער(·טעם·אסג•רר·לאדינוסראיס·עטםלדוגמה-ערבית)מילהלש

יכולאינו(התלמידקפאיטולו·אקלידילאדינוסטאנטרסטיובאיןיטביופראיו''נר." ...איליב·ר·אילאר
·איזליידשימקבילאלדניו··איסהיבטוי .) 5עמ·פרחי,פרקמאותרלעזיםהרגהכהבזרכרנרלהחזיק
לא:זינראיסאריגיהזי·לולדוגמהפיגורטייב!")[באופןדרגשל·פירושואר·משמער"(כלמור,טייטשיי

שלרשיםהיושלראובןפירשוולעיל(הכתוביסינטופור 27שמעוןאי 100פור 35ניטאיהראובן ...קי
 .>א·ענאשלטון, rמהכסף Jאחוזושגהעעשריםלושמעוןאחחוחמישה

<הןומרקגינזבררגברנשטיין,שלהפוללקורבאוספיראודומגאות-נזריהבררמניזציהיהידישתכיבת 2
בררנהאלהבאופסיםהררמניצזיהבלבד).בררמניצזיה(המופעיאררלסורנרגררמניזציה),הןערביכתב
ולאעבריותבאותיותאללכל,השפהאתלקורארגליהיהלאאךהיידיששפתאתשהביןקוראיםקלהל
אחר.אלף·ביתבכל

 ; 15 2עמי ,מולנו- " EI dialecto judeo-espafiol." era llamado por lo general giudesmo "השרו: 3
" La escritura llamada judeo-espafiola era comunmente llamada giudesmo " ,113עמישם . 
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השנייה,העולםבמלחמתהעיראתשכבשו

אתושלחוהיהודייםהדפוסבתיאתסגרו

אפילו .הריכוזבמחנותמותםאלהיהודים
השפהאתכותביםהרובכאשרהיום,

סימניםבישראלישהלטיני'באלף-בית
העברי,באלף-ביתהשימושלהתחדשות

כתיבת 4המסודתי.רש"יבכתבודווקא

במשךשרנותבאלפא-ביתרתהג·ודזמו

אתהמעסיקותשאלותמעלהשניםמאות

הסמליהערךמהורבות:שניםהבלשנים
קבוצהתנאיםב~ילו ?האלף-ביתשל

אמוריםמהלמשנהו?אחדמאלף-ביתעוברת

כיצדכתיבה,מערכתשלהפאיוניםלהיות

אותה?שמפריםוכיצדכדומערכתמתכננים

הגתבשההמודרניתהמבניתהבלשנות

טיקר tניtסד~זינוליםה
'----------------·--

שלח".והחתול"בוליסח
סילאבאךווךנןאובוןמתון:

 1885קושטאג'ןדואראוספאנווול;

התחוםגיובשמאזהעשרים;המאהבתחילת

לתפיסתלדיבור.בהשוואהבחשיבותה,משניתפעולהכאללכתיבהרביםבלשניםהתייחסו
שאיןרתוביותישנןמדורבת:תקשורתשלכאמצעיובראשונהבראשקיימתהשפההבלשנים,

בעיקרנתפסתהכתיבה .כלשהימדורבתשפהלהשאיןרתבותאיןאךכתיבהמסרותלהן
הבלשנותשני,מצד sנוח.אואפשריאיברדיבוראכשרלשוניתתקשורתהמאפשררגפיככלי

באופן 6רבה.וסמליתחברתיתחשיובתשפהשלהכתובהשלצורתהבעודבהמכירההחברתית
בתנאיומקור,סוגמכלרגפמייםבסימניםלהשתמשיכוליםמסוימתשפהדובריאתורטי,
ה"פונמות"'אוהמבחינים,הדיוברצלילישלוברורחסכוניייצוגתאפשרהכתיבשמערכת

קבוצהידיעלהנבחריםהפסציפייםהכתיבהסימניבמציאות,אמנםלשימוש.וקלהוהתיה
היאכתיבהומערכתאלף-ביתבfדירתכימראהרבותשפותבדיקתזהות.כסמלימתפקדים

זהרתםעלאחרים,וקבלעצמםקבלמצהירים,חרבתייםשקיבוציםהעיקריותהדרכיםאחת
 8הפוליטית,אוהאתנית-הלאומיתהדתית,

תוחזקוהואאלאפ-יבתיות,ושיטותדתותביןההיסטוריהלאורךהתקייםבמיוחדחזקקשר
בעלותבתרבויותלצעיירם.אוהתוהנחילוהכתיבהעלששלטודתיותעיליתשיבבותידיעל

·לאהעתנכתבהמופיעיםגב·רדזמונקטעיםשאול,משהשבעריכתירושלים","אקיהעתנכבתלדוגמה, 4
ובאחרים.רפאל,שמואלשבעריתכנשכח~:

 • 26-25עמ· 1נידלמשלראו 5

 . 129-128עמ•קופו,לדוגמהראו 6
למשל:ראווהולכת,גדלהפסררתישאותזלהעריךדרכיםרעלכתיבה,ממערכותהלבשטתדרישותעל 7

 . 126עמ•קופו'אצליבבליוגרפיותוהפניותפישמן;רבי;
לארמיתאתנית,דתית,זהרתכגרךחרבתייםורגומיםוכתיבכתבביוהקשרעלעניפהספרותישנה 8

פישמן.למשלראו-ואידאולוגית

 1131דתות-לאוומתזהותכסמלכתב

המקודשים,הטקטסיםלימודכללבדרךהיההמסורתי-הדתיהחינוךמוקדתכיבהמערכות

באלף-ביתהשימושקדושה.שללמעמדשזכוכתיבהמערכותשלוקריאהכתיבהרכישתתוך

מאמונותדחייתואתהראהואףהדתנאמניכללעםהתחברותבההפגיןשהמאמיןדרךהיה

הקיריליבאלף-ביתהסלביותלשונותיהםאתכותיבםוסדנים,ובלרגיםרוסים,לכן,אחרות.

אבותיותשלהםאתכובתיםקתוליםקורואטיםשפולניםממןהפרובסלנית,הכנסייהשל

המתבססתהייחודית,לשונםאתךכהכותיבםנמלטהלנוצריםנדומהרומא,שלהלטיניות

פהנעלנמסרומזמןלאשעדשפותהיוםנכובתתאמריקהובדרוםבאפריקההעריבת.על

אתהדורביםאתשלימדונוצריםלמיסיונריםהודרת,גםאוהודות,הלטינינאלף-ביתבלבד

גנטיקשרכללהןשאיןשפותאורזו,כוגןהדוארירופירת,שפרתדוברימוסלמיםהנצררת.'

שלהבבמנההקרובההינדית,דובריוהינדיםראן, )iהבאותיותאותןכובתיםהערבית,לשפה

בעתדומה,באופןדתם.אתהמסמל ) Devanagari (הדברגניבכבתאותהכריכתםלאורזו,

א:ימצושונים,במקומותדתיותאמונותבההחליפוופוליטיותלארמיותשאידאולוגיותהחשדה,

בתורכיהקרהלדוגמה,כ,ךאלה.אידאולוגיותהמסמלותאלאפ·ביתותבעולםרובתקובצות

שלפילטיניות,באותיותהאסלאם,אתשסימלהערבי'האלף-יבתאתהחליףאאתתורנכאשר

בחרבטג·יקיםהמודרני.תהתורכיתהלאומיותואתהמעריבהאירופיהחילוןאתסימלותפיסתו

הסויביטי,הקומוניזםמסלשנעשוהקיריליות,אבותיותשלהםהפרסיתאתכותביםהעמים

עבורםהממסלותראן, )iהבאותיותשפתםאתלתכובממשיכיםבאידןהרפסיתשדורביבעוד

האסלאם.את

-אחרתקובצהשלהתפשתאמאצמתאךתדהלעהשומרתכתיבה,מוסרתבלעתקצובה

זרשפהלכתובהאםלהחליט.היאאףצריכהמזדמןלשימושאוקבעוהיום-יוםכשפתלשימוש

באלף-ביתאוהקודמת,שפתהשלאנלף-ביתארהתלכתובאוהמאומצת,השפהשלבאלף-יבת

זרים,ידיעלספרדיתארצרפתיתאנגלית,כגרןחדשה,שפהשלואימוץלימודכוללהיוםאחר.

הדברהיהתמידלאהחדשההעתלפניאךהלטיני,באל-ףביתאלושפותכתיבתגםרובפיעל

לאאםהמשאילים,שלהאלף-יבתבאימוץבהכרחכרוכההיתהלאחדשהשפהשאילתכך.

אתשאימצואורתודוקסיםיווניםלדוגמה:סימל.זהשאלף-ביתהדתהשפה,עםיחדאומצה,

דתם.אתשסימלהיווני,באל-ףביתאוהתכבתוהאסלאםדתאתקיבלולאאךהתורכית

חדשיםלשונייםיסודותקיבלוהיהודיםתקופה,אנותהבאשכנזכמרהביניים,בימיבספרד

עוברם'שסימלהלטיניהאלף-ביתאתתוקףבכלדחואךבאשכנז)רגמנייםבסרפ,ד(רומאניים

כויבתשמרוהמודרניתלתקופהרעדהיבנייםמימיהמשאילים.העמיםשלהנוצריתהדתאת

קודםששימשאלף·יבת-דתםאתוהמסמללהםהמקושד-העבריהאלף-יבתעלהג•רדזמו

אבותשדירבוהיהודיותהשפותשארלכתיבתכןלפנירעודהיהודית,הערביתלכתיבתלכן

צורךהיהוליהודיםלמוסלמיםלקתולים,כאשרהביניים,יבמיבספרדלמעשה,אובתיהם.

הלטיניות,באותיותהנוצריםדתם:עםשזיהונאלף·ביתהשתמשוהםרומאנית,בשפהלכתוב

קודפ,פדרגסון;דאו:כתיב,מערכותקביעתאר·וגפיזציה"רתכטןשפותבתעיודמיסיונריםפעילותעל 9
 • 131-125עמ·
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 J,11רא Rהשלהערניותבאותיותהמוסלמים 10הקתולית,והליטורגיההקודשכתנינכתנושנהו

הקשראתניתקוכקםצהאשרהמוסלמים,התורה.נכתבהשנרהערבי,באלף·ניתוהיהודים

אםהט·ו,המאהבוסףזרנשפהלכתובחדלו , 1492בשנתמספרדגירושםעםלספרדית

עםתקשורתלאפשרכדילטיניות,אבותיותדווקאוהפעם-בספרדיתלכתובה~ורךכי

 jבצפוהפסרדימהכיםשכתוצאההמודרניתבתקופהמחדשהתעורר-נוצריםספרדים

העות·מאנית,באימפריהשהתיישםספר,דמגדושיהיהודים,המוסלמים,לעומתאפריקה.

והמשיכוהיהודיתהאירברררמאניתמשפתםנפרדולאאיטליה,שלונחלקיםאפריקה jבצפו

העולםמלחמתעדהערביבכתבלכותנהכאמור,המשיכו,הםהגירוש.לאחרגםלפתחה

לאחריה.ואףהראשונה

ה"יהודית·שפתםלכתיבתה"יהודי·האלף·יבתעלבהשמדרהספרדיםשהיהודיםהנחישות

הועסקובספרדהריללומדו.הזדמנויותמחוסראוהלטיניבאל-ףיבתידעמחוסרגבעהלא

ניווניתבעברי,תבערנית,הכתוביםטקסטיםשלכמתרגמיםנוצריםפטרוניםידיעליהודים

נימיפסרדכמונוצריתבארץלטיניות;באותיותהכתובההפסדריתלשפהאחרות,ובשפות

גםקושי.כלללאזאתלעשותהיהיכולהלטיניתהארתאתללמודשרצהיהודיהביניים,

הםהלטיני.האלף·ניתאתללמודהזדמנויותליהודיםחסורלאהעו·תמאניתבאימפריה

האיבריהאימחצילצאתםשעדהאנוסים,מןאותרללמוד-בכךמעונייניםהיואילו-יכלו

אחיהםבעקבותבחלקםושהיגרושלהם,הקתולימהמסווהכחלקלטיניותבאותיותכתבו

העות•מאניתבקיסרותהאנוסיםדווקאספר,דאתבעוזכםהעות•מאנית.לאימפריההיהודים

הג•ודזמואלולחזורוגלית,פורטארספרדיתכתבוהםשבהןהכנסייהאותיותאתלנטושבחרו

יע·א:אזמירדיקדושהחברהלחדי·ספרהחורבתהיאלכךורגמההעברי.האלף·ניתואל

חרביתק·יבשנתבאיזמירלאורשהוציאוליתומות,לסיועקדישאחבראשלתקנותאוסף

כתרנההחורבתלשעבר);אנוסיםהפורטוגליים,(האדוניםפררטוגיזיש·ה·סינייורישהארוגן,

רש·י.בכתבבג•ודזמוכולה

אלוחזרתםהדרמאניתלשונםכתיבתלשםהעבריבאלף·ביתהספרדיםהיהודיםדבקות

ישראל,עםשלהלשוניתההיסטוריהבמהלךמפתיעים.אינםהאנויסםשלהעבריותהאותיות

ואיןהעברינאלף·ניתשפותיהםאתלכתובבתלברחבייהודיםנטרהחדשה,לעתעד

במסורתאלאזא,תרואהחיתהשהבלשנותכפיכללינושאעלבווריאציהרקפהמדובר

קדושהאלוהי,מקודחכמיםייחסוזותקופהמאזכידוע,התלמו.דבתקופתששורשיהארוכה

לדאותישלפיכך 12העולם.נבראוהקבלה,המדרשלפישבהן,הערביות,לאותיותנןיסטיוברח

אבמצעותיהודית.מסורתשלומכוונתמרועתהמשכיותהערביותבאותיותהג·ודזמובכתיבת

שללגיובשההובילההמודרניתהתקופהועדהבינייםימימאזהספרדיתבכתיבתשינוייםסידרת 10
דאוהספרדיתכתיבתלכלליהלטינית.ובאמריקהבספרדהיוםהמקובלתתקניתספרדיתאורותגפריה
אורתוגרפיה.

 . 177עמיקורומינס, ; 39-38עמ·אלונסו,למשל:ראו 11

ב.ב,יצירהספרי;א,רבהרבאשיתע·א;נחרבכות,למשל:ראו 12
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צדק''"שערוהחלןוםבותקורשטיחיבאותיות,העולםברואתמתןואודרך,מרוכו

עםהזוהרתבאירופה,אחריםמקרמות i::ליהוידםנדומההספרדים,היהודיםהפגינוזרכתיבה
הנצרו.תעםשזוהתההלטיני,תהארתשלודחייהה·יהדוית·הארת

באימפריההפסרדיםהחכמיםשכתנובערביתההלכתיתנפסרותנאהט·זמהמאההחל
דירןבמסרגתהג·רדזמר.כתיבתלשםהעבריבאלף·ניתהשימושבשאלתדיןרהערת•מאנית,

כלדינר'דתוגםבקריאתחונהידייוצאיםהאםהשאלהנידונהבפרדיםהמגילהקריאתבמצוות
ההלכתיתהדרישה 1כמקוכל.'עבריות,כאותיותכתכריהיהשהתרוגםמורתאהםהדבר,כךראם

לחכמיםשהופנולשאלותהובילהרגטיןכתרבותוגכןבתעודותפרטייםשמותככתיבתלדייקנות
ואחרים.(מהדיט")מיטראנייוסףר·(מהרשד•ם),מדינהדישמואלר·כגוןקרמהשיעודבעלי

חכמיםדנונן·חנינ,משהר·שלפשוט·ו·גטמטראנייוסףר·של • rגיט·שמרתגכרובאופסים
גנ·ודזמו.שוניםלצליליםבתעתיקיםקודמיהםשלותשרטתשאלותעלבהסתמכםאלה
הנאים:כתעתיקיםלהשתמשהציעוהם

ח·ה,הרדב•ז,שו"תארסהרדב•זהתיר;לדוגמה,תת),סימןחיים(אודחיוףסבביתקאדו,יוףסך• 13
יברושלמישהחלבנושאדיוןכאןהמשיוכהעותימאניתבאימפריההפסרדיםהחכמיםנקנו].תצטסימן

ויודעשאוריידועבלעז".בהיוצאלעזויודעאשוריתיודעלעזררבשם.,,אנהרע"א:עגא,ב,(מגילה
הרבמ·ןחידשוי(אדוהדבמ•ןכוגןבפסרדהחכמיםבקרבושהתפתחבלעזיי),אחדיםידישיוציאמהולעז
שו·ת(ראווהדיב•שהד•ןיט),עמ'תשל·ג,ירשוליםהושל,ךרכמהדורתע•א,יזמגילהמגיהל,מכסתעל

שאע"פהרמב·םז Jרבינוש·דעתרהדב·זיציןעמדתולהגנתשצ).שפח,סימןתשלקירושליםהריב·ש,
ובכתבבעלזכתובהשהיאןוגכהנ"מחובתוידיבהיוצאבלעזלקדוחהרצהאלולעזויודעאשורישיועד
איבדדרומאנית.םניס,גםראובג·ודזמו,המגילהבקיראתהדיוןעלפרטיםליתד .)םש(שלון"אותו



L6 בןנוסמ'ךןך 1ו

.:'' _, 

ז . '
 ., ,, לי~:י,'

 "ץ,

 8° 119מס'וחאונוברסוטאו,חלאןמוחס.פרוםבותמטראכו,ווסףלר'גוט<ןשמותמתוך

 117 1ךתות·לאןמותזהותכסמלכבת

במיל"ם ]ס/ uרז ] a, e/iJהתנועותצליוןדגפמי,אפסארוי,וה, 1אהקריאהבאימות-א

 SkopjaJ].14"א(י)שקופייא"העירשםכרגן

 , d iamante(ספרדית ] djamante ["די(י)אמאנטי"האשהבשם uנלציוןייארבי-ב

 15"יהלום").

 , angelספרדית(השוו ]' anזel tנ·אנג(')יל"הבגרבשם rנזtההגהלצירןגאובג'-ג

לציוןאר 17 ,)"הפי" , d3amז laערבית(השרו rזamilaJ t"ג(')אמילה"האשהרשם 16"מלאך")

 18מכרבר")."ארון , c;elebi(תורכית r1;f ele'biJ"ג(')יליבי"הגרבבשם ] 1];1

הגברבשםאר ] vejuoaנ 19ויליירדה" r )'(ב"האשהבשם rvנלצירןו,ארב'בב,ד

 20"קטיפה"). velluda ;vivante"חי"(ספרידת ] bivanteJיבואנטי" 1"ביב·

 ] k-/kj-/tJiranaJ'/ג'יראנה" J/J /וi"הנשיםבשמות ] kjJלצירןג;או 'כ,כבק,-ה

 21•גברת"). , Kט pa, Kט plaיררנית(השור rk-/kj-/tJirasaJכ'/ג'יראצה" 1כ 1ר·ק

ר•איןךעאיזמיראלדה" ] dezeaoaJ"דיהדיישאדה"הנשיםבשמות zלציוןשארבז-ו

 22"ברקת"). , esmeralda·רצויה"; , deseaoa(ספרדית ] ezmeraldaנ

"אחרת , bulaתורכית(השור ] bulisaJ·צה" 1"בוליסאהאשהבשם sלציוןסאובצ-ז

 23ריררני).לטיניממקור isa-גדולה"+

העיראו 24"שמש")(מספרדית, ] solJשרל" 1 ·ס"האשהבשם sלצירןשארנסח

 Bursa).25תורכית(השור"אש" t"רברסא

 26"מרלכייירא~·חיירא·.האשהבשםה·ואחריהמופעיההגהלצירןאוחבכיט

הרפסדים r·ב(מהריב·ל):בןל-בף oיו ,,אתקפ)(עדבבךחיבבמשהדציטטזה rבעניקעט.עמינךחיבב, 14
ראל·ף·.ךד•ךוי•דשהםאותיותימ·ל] iהגילכתובלהיזהרצריך

לדג.עמ'מהרי•ט, 15
רה.עמ·שם, 16

רה.קזע,עמ'בז·חיבב,ולד-דלה;עמ·שם, 17
1s ,רז.עמ'בן·חביב

דל.עמימהרי"ט, 19
ומד.עמיבן·חביב, 20

שמהאחתאשהשםעלאצלםגטשנכת[נ]'המדינה."מןפיאתלשאולשלחולמדינה".חץו·נהירתי 21
פסולשהגטלהםאמראחדושחכםבקוףקיראנהכתובהיה · 1ה 1ובכתובבכףכיראנהבגטותכובקיראנה
 • 1ה 1בכיראגאחד ')ת Jמשמערשאינ(ר]:"הואאנחר]'שםרכידנאהדקדיאנההנאאבלשהם".שינוימשרם

רזהכללשינויהירולאהשםקריאתחארהעקירכיחרא."אדנותשון!' Jלהכלכי · 1ה 1קדיאנ '!ת Jממשמער
ארתהשקוראמיוישבקוףשהואבקראיה · 1שנארנה ']ה Jקיארבארתהשקוראמיישקידאנהשלהשם

בגימלמקריאתהשדנאההגימלרבפהגי'דאנהארתהשקוארמישיובכףשהואברקיאהנשראהכיראהנ
ברפהגיירהאוכירהארקיראאדנותמלשךרהיאכיעצמוהשםאאלכיבויולאאחד".שםלוכם ...ופרייה
שקוראיםאחידםוראיתיברפהגיירהוכבתאניקירהמזכרישאניכתבבאיזהלעולםוכבתואניגימל
קעז.עמ'בךחיב,בומג-דמה;עדבמהיד"ט,גם:רדארקד.עמיהבמי·ט,בכף•אובקוףקריה

דלג.דל,עמימהרי·ט, 22
לדג).עמי(מהדי·ט,א• oרבלייברשוליםכתבוובז·בולציה." 23
רמז.עמיבז·חניב,דמה-רמו;עדבשם, 24

קצו.עמיביב, nבז·דמו;עמ·מהדי·ט, 25

 , xair<בעריבתמהערב•לקוחהוואפרד, oבבני·רגילזהשםהאםבשאלההתלבטלדטעמ·מהדי•ט, 26
נח).וייכתב"נבוך, .~ a7irמשמאאובכ,'כךאםוייכתב·טוב",
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(השוו ] palombaJ·ננה" 1"פאלומבההאשההמופיעבשםהעיצורהפאילציוןב-כמאוי

 27"יונה"). , palombaעתיקהספדרית

הבסיסאחרתמלשוןוסיומתעכרימבסיסמורכבשםשאםקבעוהנזכריםהחכמים
ושם ! f abatuloJ"שנתרלו"הגרבשםדוגמתההגייה,לפיוהסיומתהעבריתלפיייכתב
מיליםמשתימורכבשםאם 25נשבת).נולדוניכך(שנקראו ! f abatu/aJ"שבתולה"השאה

 tנראינה"אורההאשהנשםלדוגמהכשתיים,אראחתכמילהאותרלכתובאםהתלבטוהם

 29ארראבראינה·:

ותשוובתנשאלותהערת•מאניםהחכמיםידילענוסחובג'רדזמרהנתינהוכלליההגייהאופני
יוסףלפירלדוגמהאחרות.מעדותיהודיםאצלהנהוגיםנתינהלכלליהגנדהתוךשלהם

איטלקית(כהשפעת ,..גנגיןייא, , fcf3ojaJהנהגההשםאתנותניםאיטליהיהודי 3נן·לב,•
g ioi a ספדרית(השרוהסרפדיםמנהגלפיה, 1-'וייאגלהיכתבהשםצדיךבסלוניקי),אךjoya , 

אצלםנכתבהואולכןהספרדים,בקרב Safi raנהגה"ספיר"שמשמעוהאשהשם 31"תנשיט").
נהגההשםאך ,) Safira-->"ספיר" , safirלג·ודזמו(השווהעתיקהספרדיהנוהגנשלפי

Zafira ולכןהיהודית)היווניתדובריהביזנטיםהיהודים(כלומר,"רומאניה"יהודינקרב
שמתוספת ,)- ula ("·ולה"החינהס~רמת cx;!').q32נ etpLילוונית(השורבזאצלםננתבהוא

ליוונית(השווהיהודיתהיווניתדוברימהיהודיםג•ודזמרדובריידיעלאומצהנשים,לשמות
-06.A<X (. הסיומתאתלכתובישספרדי,ממקורהבסיסיהשםשאםטענוספרדיםחכמים
"ריינולא"דוגמתהאשכנזים,ננלמנהג(הדומההעתיקהספרדיהמנהגלפיבסוף,באל"ף

J [rejnu/aJ לספרדיתהשוו"וייבא";העתיקהבג·ודזמושננתבמהשםreina , "אך ,)]"הכלמ
(דוגמתהרומניוטיםמנהגלפיכה"א,הסיומתאתלכתובישספרדיממקרראינוהבסיסאם

הדירן.בהמשךאלהמעיןכתיבלשאלותנחזור 34מ"חנה")."חבולה·;
התייחסוהגירושלאחרהראשונהבמאהנג•ודזמולאורשיצאופרסומיםבנמה
זו.אותעםרביםשלהבלעדיתולהיכרותהיהודי,נאל-ףביתלשימושבמישריןהמחברים

מאתשנ"ח)(סלוניקיעררךמהשולחןחלקיםשלעיבודהפנים;"שולחןלספרהעבריבמבוא
ש"טובהמתרגםכתב 35"מאיר"),עצמואתוכינהזהותואתלחשוףשלאשהעדיףמקומיחנם

 , palombaהשםאתמבטאיםהג•ודזמרדובריכלהיוםוטו.קפ,עףנבן-חביב,ומכ-ומג;עמ·מהרי"ט, 27
לספרדיתנרדמהפאלומה;אזמריםפורטוגל!בנילעומת Jספרד·ובניומג)(בעמ·כתבמהרי"טאך

 . palomaמודרנית
2s ,דל.דלג,עמ·בן·חביב
רכט.עמ•מהרי"ט, 29

קטז.עמ·בן-חבי,ב 30

ולד-ולה.עמ·מהרי"ט, 31
דלו.עמ•מהרי"ט, 32
ומג.עףנמהרי·ט,-בסוף·אל•ףכותביןוהאשכנזיםשהלעוזיםבידינואמתינרמנהגאלאלנראין·ואנו 33
לכתובראויהיה ']א Jרומאנייבלשוןאלאאינוזהקטנזתששםולפיחנה".ששמההזאקטנותשם"חנולא. 34

ספרדמשמותקטנותבשםאבלבוספה,בה"אוכתמהמלכהששמהמלכובהשםכמולשונםכמשפטה"א
מהרי•ט,בסופה•באל"ף ' lם Jוכותיבספרדי,השםעיקריוניתמליצהשהיאאע•פרוזזלאריינולאן uכ

רלז-רלח.דל,ועמ·
 .בנבנשיתישמואלבןמאירר·המתרגםהיההכהןדבו·לפי 35
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יודעיםשאינםהארץאנשיעתהרכיםחםכייעזכנקודותנקודאשורינכתבכתובתהיה

שעלולותבעירתלמנועכירהלטינית,באותספרואתיוציאושלאאףהזהירחרא 36אחר".כתב

טוב,יורת ...עלשוותבחרשםאחרייאחרשמאאני"יראנובירם:ידיעלהחיוברמקריאתלהיווצר

J במרבא 37חגויים•.רביקראושלאיעזכןיעשהשאללו."אנימשביע ...הלועזיםבכתבי!עתיקו

טרשילאדילוקיאלגרנראייהנו"קיבפשטות:ינתרהתבטאהואהריבוד,בשפתלספר,השני

של·לועזית",כאותהלטיניתהאותתפיסתעלמעידיםאלחודרבים 38גריים";דיליטרהאין

העברי-האלף·ביתאתבנותיהםאתגםללמדלובאתהציע"מאיר"אדז.היהודיםבעיניכנרים,

אלה:מעיןחיובריםלקרואשיוכלוכריסוליטריאר)(אילהג•רחמראיותכלליואתכמובן

איליטדאשלאשהיג'האשרמיבושאלושבאירהיזיישיאונוקאדהקישיריאהרנאינו"קראן

יוסף""שארית.בפסרמילדאשי"לושיליכדודיג•ר ...מישמהאילייחקיפארהשרליטריאראיל

ספרעלשהתבססספרדי,אסטרונומיחיבורהכהןפרחיהבןדניאלעיבדשכ"ח)(סלוניקי

שיהודיםנדי 39ספרדי",בלשוןרש"י],נבכתבלעבריתנוצרית•מכתיבהזנות,אברהםשלך•

את)כינה 1589-1506(סלרניקימדינהדישמואלררב.להשתמשיוכלואחרנתבהכירושלא

המוציאקורדובריר,גדליה 40רמכדיים".ויועדיםנותניםבריתבנישאנוה"כבתהעבריהכבת

,,משההמופרסםהמקולבשלרבונשמ"ר)(וניצהשלמה"חשק"ספרחתנ"ךגלוסדשללאור

דילימאאדחפררבינאצלהליטרה"איןהודפסושהתרגומיםלספרבמבואהעירקרדדובירר,

סאב·יקייןקיאפונטאדלונוידאישקרזאררפדיביןאפרישיורבשאירשידיליטרהודלגואיל

הערהאוב·רח".ג•נראישהליאירשבא·רחניגרסיאושוארןדיוייניליקיקאדטהארנהליאיר

רווחהיחרדי)הספרדיהקולמוס(כלומר,יחצירש"י"ב"כבתבג•רדזמרשהשימושמלמדתזו

 . 'התיכון.היםבאגןיהודיםסוחריםבקרב

ספריםליהודיםלהדפיסמתאיםהאםהשאלההי"ט,חמאהאמצעועדחט"ז,חמאהלאחר

ייעשה.שלאדברזהחיהחג'ודזמר:דורביהיהודיםבקרבכללעלתהלאהנוצרים""בנתינת

החזרהלטיניות,באותיותלכתובבנטייתםשהתאפיינולשעבר,האנוסיםשלמבצרםבאיטליה,

לאותג'רדיקה"ל"ליטרהאו 42חקרדש"ל"ארת'רתבחזרהכרונהחיתהחי"חבמאהליהדות

(קרשטארכאשיתספדעללועז""מעםבעלכולי'יעקבר·שליבטויואתלאמץאם-היהודית

לקוראיםוגםמקרמילשימושבג•ודזמרטקסטיםהודפסוובלירורנו,בפיזהבוונציה, 43 .)צ·ת

ע"ב.אהפנים,שולחן 36
שם. 37

•כתבהלטיניהכתבתאכינהבךלביוסףדע•ב.גשם,-הטייס·באותשיתרגמואחראףיהיה·שאל 38
קטז).עמ·<בן·חביב,הגויים·

ע"א.איוסף,שארתי 39

שסר.סימןמשפטחושןשנ"ו,סלרניקימהרשד"ם,שר"ת 40
מיכיאותו,לנקדולאלהתנצלשכראינראהלונורש·יאותיותהעםנפיהנקראתהפררבנסלית·באות 41

בכתיבלדיוןע·ב.בשלמה,חקשחיבורנו·אתלקרואירעשלומסוחראליושבאמכתבלקרואשיורע
אפיונים.מניס,ראוזהבחימרהמגתליםובפונולוגיה

אזהרת-לעז·ובשלוןהקושדבאותיותגבריול!בןשלמהלדה"אזהרות·נשלפירושו•שמנוהשור 42
ע•א.אתקל•ז,ליוורנוהשובעות,לתגהקודש

ע·ב.נדרבאשית,כולי, 43
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שלחשובמרכזבאמשטרדם,אפילוהכלל.מןיוצאללאכמעטעבריותבאותיותאפריקהבצפון

בפסרדיתיהודייםבנושאיםפסריםשניםמאותבמשךלארדברשציאוליהדות,שחזרואנוסים

הערבי.••בכתבלפעמיםנכתבהלימודבספריהג·רדזמוהלטיני,באלף·ביתובפורטוגלית

שלונ"רכ"האותיותיהודיות""אותיותכאלהיהודילאלף·ביתלהתייחסהמשיכוהג'רדזמוכותבי

דיל Jטדאדרקסייוזסומינדילסרן"פובליקורגכןהערהלדוגמההשרו-המודרניתלתקופהעד

פיוסםמנדלסןרמשה] J (נימציסקה"לינגואהלהאיךג'ודיזמאס,ליטדאסקרן ...ועשרים]ארבע

די"וגאירטהבעיתוןשהופעיההרגמנית),בשפהיהודיות,באותיות lהתנ"ךשל Jתרגומואת

 45.1891בשנתאיסטורייאה"

ובארצותהספרדיותבקהילותחלוולאחריה,בעיקר,הראשונה,העולםמלחמתלקראת

מחוץללחציםשהובילודרסטיים,וכלכלייםחברתייםפוליטיים,שינוייםבכללמגוריהך

היהודיםהחדשהמצבלאורבפניהם.לעמודהצליחולאהספרדיםהיהודיםאשרומפנים,

יתובללואםלחבקם,שהבטיחהלסיבבהותרבותית,לשוניתעצמם,אתלהאתיםהכרחהרגישו

לבודדושאיימההמקומית),הלאומיתברתבותמכךאלחראירופה;מערבבתרובת(קודם

לאימץופנים-קהילתילדחףהובילואלהלחציםהתורכיתברפובליקהכך.יעשולאאםאותם

 46כתיבה.מעדנתאבותהולהשתמשעצמם,התורכיםשעשולמהבדרמההלטיניותהאותיות

 47לא·יהודירת.בשפותבשלמותההג·ודזמוהוחלפההכתיבשינוילאחד

ההיסטוריותתקופותיהעלהעבריתבאותהגיודזמוכתיבתמערכות
השפהשל

מערכתעמדהלאלה,ומחוצהפסרדבתוךבהך,התפתחהשהג·ודזמוהשניםאלףלאורך

כותביםידיעלבחלקםאומצואלהשיניויםלעת.מעתשינוייםעברהאלאבמקום,הכתיבה

והויבלוהכלללנחלתהיואחריםשינוייםיחידים;כותביםידיעלארבלבדמסוימיםבאזורים

הכבתיםלאלפיאמעציתבלתיגישהשירצומיכלובצעםחוקרים 48השפה.בכתיבתלרפורמות

אמשטרדםהיפסניא,נלשוזקשותמיליםויבאורןוהפטרותגמילותשמחעםתורהחושמיבחמשיהלדומגה, 44
תקל"ה.

גםוראו . 147עמי ,) 1865וינהממהדורת , 1891םלוניקישנייה,(מהחדה 2איםטודייאה"די"וגאידזפה 45
 . 152עמ·להלן,

הקירילי,נאלף-יבתכךואחרלטיניותבאותיותקודםשנכנתויוגיםשלסובייטיותשפרתשלבמקדהכמר 46
הלאומיתהשפהשלכתיבתהכלליולפינכתבההג•רדזמרכתיבתהרוסית,לימודאתולהקללעודרכדי

במקום,המתהווההלאומיותעםהזדהותהפגינההסרבית)הובלרגית,הותרכית,(לדוגמההמקומית
כתיב.ומעדנותאלפא-ניתרתשתילבימודצררךמילדיםומנעההלאומיתהשפהלימודאתוהקלהעודדה
קלרואראי-יכולתםנשניםמאותנמשךהעברינכבתשבכתנהמהפסרותהצעיריםניותקהיההמחיר
 .) 148הערהלהלן,(ראוהכנסתבבתיעברית

לשוונתיהםמכתיבתלעוברהמועצותבבריתלאזויסיםעימםהשלושים,בשנותהחלו'חמרת,יסברתבגלל 4 7
 . 163-157עמיפרי, ; 728-726עימגורמן,בלדארף;ראו:הקירילילאלף-ביתלטיניותבאותיות

(עלחייוואצלהערבית)(עלרביןאצללדוגמהדאורלווניטותשפרתלכתיבתנרדמותבקביעתלדירו 48
התורכית).
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הכתיבהמערכתאתהיטבלהכירחייבים-צמיחתהשנותרובבמשךשנכתבובג•רדזמר,

מטרות:ארבעישזהלמאמרלפיכ,ךההיסטורית.בהתפתחותהערביותבאותיותהמסורתית

רתיות Kבהג•ודזמרכתיבתמערכתשלההיטסוריתההתפתחותאתנמרץבקיצורלסקור-א
ש'כנות;שפותעםמגעתוךהמודרני,תהתקופהועדיבניימיתהימיבספרדמתחילתהערביות,

הפונולוגיתהמערכתהתפתחותלגבילקחיםהכתיבבמערכתשחלומהשינוייםלהפיק-ב
עבריותבאותיותהג·ודזמובכתיבתרפורמותסדירתעםהקוראיםאתלהפגשיגהשפה;של

מאזבירושלים,העבריתהאוניברסיטהשלופסרויותיהםהיהודיםללשונותבמרכזשאומצו
רומניצזיהשלמערכתלהצעי-ד ;) 1980 (תש"מבשנתשםהג·ודזמולימודיתכניתהקמת

עלמתבססההיסטוריהניתוחלטיניות.באותיותלכובתההמתעקשיםלאלההג•ודזמולכתיבת
לפי soבלבד.בדודיםכאןלהזכיראוכלמקום,הגבלותבגין 49טקטסים;מאותשלקפדניתבדיקה

עיקריות,תקופותלשלושהג•ודזמושפתתלודותאתלחלקניתןעצמם,בטקסטיםהממצאים

אורתורגפיים.בשינוייםהשארביןמאתפיינתתקופהכל 51תת·תקופות.גםמהךאחתשלכל

 ) t149Zjךנ"בשנת(עדהמוקדמתהג'ןדזמן

החלוהיהודיםאכשרבפסר,דכמובןמתחילההמוקדמת"«הג•ודזמולכנותהשניתןהתקופה
כובתבספרדמספרד.היהודיםבגירושומסתיימתלקסטיליאנית,הדרמהבניבלהשתמש

ליבתהתנ"ךתרגום(כגוזלטיניותובאותיותרומאנירתבשפותהנצוריםלפטרוניהםיהוידם
חומריהודים,בשיבלבספר,דחירבושיהודיtנערביםטקסטיםשלבמקרהכמראך ,) 52אלבה
הערבי.באלף-ביתנכבתיהודיולקהליהודיםבידירומאניתבשפהשםשנכתב

המוסלמיתבספרד

הכתיבפניםי-הודייםיסודותשלמהרכהבבספרדנצורההמקודמתהג·רדזמוכתיבתמערכת

באותיותאירבררומאניתלששוניםסוגיםמכתיבתוימסודות-והערב-יהיהודיהארמיהעברי,

בררני.באופןלמטרותיהםואימצוהכירוהיהודיהכתיבהמערכתשמעציבולטיניות,עריבות
שסךגןהבתיםאו-אר~'אס" l]nהיהודית,באירבךךומאניתיבותךהמוקדמיםבתעתיקיםכבר

חיברויהודיתעריבתדוברייהודים,שמשורריםאו:זאת" wכ"מ~הידועיםבעבריתהשיריםאת

בעיקורןנתקליםאנו 53הערביתהשירהבהשפעתהי"ג,למאהעדהי"אחמאהמזאותם,

יותר'נכרןאוהפונט,יהעיקרוןהמאוחרות:התקופותבכלחג·וחמרבכתיבתשיובילאורתורגפי

שעזרובירושלים,והאונירבסיטאיתהלאומיתוהפסרייהנן·ציבידפסרייתשללסרפניםלהרחתרבצוני 49
 .עליהם.מובםסזהשמאמרבחומדיםלהשמתשלי

פושלי·שלאלהאתבולליםהעבריבכתבהגזחמוכתיבתבמערכותלטיופלקודמיםכללייםנסיונות 50
עלהמחקריםבכלכמעטקרדי.גנדקואדר;פקםראלמדריך;רבגים,אורתוגרפיה;ובנים,למוש;ולונסק;
להזכירהמקוםכןאואיןטקסטאותושללכתיבכלשהיהתייחסותישהערביבתכבבג·רדזמרטקטסים
אותם.

סקירה.נובים,ראונוספיםלפרטים 51
אלבה.ראו 52

 . 1949בשנתשזפרן,שלמאמדוהופעתעםהחלהרפסדיהודיבקרבזוסוגהעלהענפההמחקרפסררת 53
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תט"וחמאהספר,דאלבה,תכ"ךגןסמאן,לואיסדון
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אנזהעיקורןהמולסמית,בספרדשחורבוהיהודיותהחארג•אסשלהספציפיבמקרההפונמי.

עיצורים,מציינותייחודיים,כתיבהסימניאושרגפמות,השמית,למוכסמהבהתאםלביטוי

אתהויבלבחצייםושאיגםבחצייםעציוריםזוגותביןהשמיהניגודתנועות.דווקאלאואך

תן,נכתהבלך","יהי ,] tenJ(לדוגמה,בכ kאתואילובת tההגהאתלצייןהחארג•אסכותבי

 > ten, cuando <מוסלמים,של תבכב>~.~<השווכנד;נכבתה"מתי", kwandoJ],54ו
לתעתיקובדומההיהודיתבעריבתכמקובל ,)ש(בשי·ןצוין sההגההנוצרים).בכתיבת

 ) s/8 ,.__ ts(כנראהעתיקהבספרדית c/-zהרגפמותשציינוההגהואילו ;)"ט(המוסלמים
 55הפםרדי.להגהקרויבםליהודיםנשמעושביצועיהםצד"י,ארסמ•ךבאותיותצוין

הנוצריתבספרד

הלטיניבכתבהאיברר·רומאניהכתיבשלהשתקפויות

אוריינטציהבעלימשורירםשלעטםפריהי"ג,'מהמאהיותרהמאוחרותהיהודיותבחארג·אס

כל·כרלםהכתויבםאחריםמוקדמיםובחיובריםהלטיני,הכתיביודעיוכנראהקסטיליאנית

שםר·שחירבמוראליש•·פרורבבירש(כוגןפסרדיהודישללקסטיליאניתהמקבילהבשפה

שנרשמוקשטיליארבניותקנות 56 ,הי"דהמאהשלהראשונהבמחציתקריוןדיארדוטיאלטוב

 ] 1432 {קצ•בבשתנבוולידוליד
בחארג•אסששלטזמההשונהאורתורגפיבסידורנתקליםאנו ,) 57

ויובילשילךהראשילעיקרוןעדיםאגוזהמוקדםבשלבכרבהמוסלמית.בסרפדשנכובת

השפההגייביןלאחד""אחדס nישלעיקרוןהתקופות:שארבכלהג·ודזמוכתיבתעיצובאת

אתבעיקררגפמיתבצורהלציוןהשמ'תהנטייהלעומתבכתב.אותםהמייצגותלרגפמרת

גםוכללהורחבהפונמיהרגפמיהיחסהנוצריתמספרדבחיבוריםלעיל),(כנזכרעהיצורים

רוברברמניזציה.מוקדמתשבקטםיליאניתלזולמדידומהבצורההתנועות,שלמלאדיצירן

 ; aלצירן n ·וץן)"(הקריאה:באימותהשימושבהגדלתובצעוהדרבמנוקדיםאינםהידכתבי
בערביתבמקצתהמצויהטכניקה jהתנועהולחצי iל" , eל·ו' ; wהתנועהולחצי uל· , oל·ו

אבותיותהשימושאתבשיטתיותה,יות,רמזכירהאךהתלמודיםשלובארמיתהמקראית

 ; ) ghain<בעריבת ghכמו y ;)קצ'<בעבריתיצכמו f;1מבאמר:המופיעיםהפונטייםהיסמניםמפתחלהלן 54
fi כמוth אבנגילת}d3 ;(the 'בערביתכמוג};(גי'פh בערביתהמכו);(הןj בעבריתיכמו);(יםki כמו
c באגנלית)e ;(cube כמוth באגנלית}think (; כמו ..וlli באנגלית)mi//ion (; כמו.זיii בפסרדית}

mafiana , ;(מחרR כמוrr בפסרדית)perro , ;(כלבf בערביתשכמו);(שמירהw כמוw אבנגלית)
X ;(would בערביתכמכו);(לדומגה:בחציותלאותמסמנתתמחתנקודהבגז•).<בעירבתדכמו 3מוכר-

t:בעריבתחכמו ו)~ bummu (. אלארבומניצויהזהבמאמרהמופיעותגנ•ודזמובמילים)יציוןכןאם
האחרונהשלנפיבהברהיהיה , sו·חבפונמותאובתונעההמסתיימותמבלייםההטעמהמיקוםאחרת),
ובתעתיק-(אקצנט)טהעמהסימן(מלרע);האחרונהבהרבהיהיההואהמיליםנשאראוילו(מלעיל),

(לדוגמהחריגהשהטעמתןבמיליםהמוטעמתההרבהארהתנועהלציוןישמשוההדנה'לפניפונטי,
 .)·באס· ,] pa'puJ papu 1פאפ

המישכהרעביות,באותיותהתורכיהכתיבבהשפעתהעות·מאני,תבאימפריה . 226-210עמ·אלונסו'ארו 55
כולי,-•קצב· ,] kasapJקאצאפ(לדומגהערבי 1תודכיממקורמסוימותבמילים sלצייןצהרגפמה
 .)נ·עקז:כסארבשית,

ליררבה.נסילס uראו 56
מורנו.דאוהמקוריהידלכבת 5 7
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o ,i ,e ,a -וu .התפילהסידורבתרגום(לדוגמה,המעטיםהמנוקידםבטקסטיםבקסטיליאנית

בתקופותהןזרבתקופההךמאל.וניקודקריאהאימותשלשילובישלזר)שפיוסםלנשים

בקמץפעמיםמצוינת a(לדוגמהעקיבאינוובהשימושניקו,דישכאשראחריה,שאבר

מאשרשיטתיפחותהקראיהבאימותוהשימושבשווא),ארבסוגלבצירי, , eו·נפתח;ופעמים

 58מנרקדים.שאינםבטקסטים

בעיצוריםהפותחעיצוריםצרוראיןבקסטיליאניתלא·איבריות,רומאניותמשפותבשונה

["להיות"! , stare(לדוגמה,להגייהכעזר eהתנועהאותםמקדימהאלא , z ,sהשורקים

בהוספתהמוקדמת,הג·רדזמרבכתיבתגםמיושםזהכלל 59בקטסיליאנית). estar =בלטינית

 60"להירת").אישטאר,(לדוגמה+תנועה+עיצורשורקלפניאף

 1247בשנתבטולדושנולדאברלעפיה,הלריטרדררסשלאלו(כגוןהמאוחרותנחארג'אס

כלשרןהכתוביםהנוצריתמספרדובטקטסיםהעשירי)אלפונסרהלמךחצרעםשקריםופיתח

בקסטיליאניתייצוגםצלורתיותרדומההיההואאףעיצוריםמספרציוןיהודי,תאירברזומאנית

ביןלהקבלהביותרהבולטתהדוגמהיהודית.בערביתארכערביתלייצוגםמאשרהמוקדמת

נין zהקוליההגהלצירן >ן"יסi(שבאותהיהודיהשימושאולי,היא,זרכתקופההמערכותשתי

במילהובדדת sל·המקבילהאשה, ?.iכ(בית) kazaההגויההמילהבכתיבתדלוגמהתנועות,

 . kazaהיאאףשנהגתה ,> casa <המוקדמתהקסטיליאנית
שלפוניםאלוהיורץ, gר ,&·ו dהצליליםזוגותשניזרתקופהשלנקסטיליאניתהיום,כמר

בסביבהתלויהביניהםהבחירהאשרהפונמותשלשוניםביצועיםכלומר , 1g1ו· 1d1הפונמות

ואילומסוימיםיעצוריםאחריהופיעו gן• dהסותמיםהאלרפרנים 6Iשלהםהפונולוגית

ביניהםלהבחיןצררךהיהאלולכן-אחריםועיצוריםתנועותאחריהופיעורץ &החוככים

בתקופהשבנרייתכןומערבית,מעבריתמשאילותכתוצאהבג•רדזמר,אורתוגרפית.בצררה

בג·רדזמרממנונהניםאשרעצמאיותפונמותשללמעמדהגיעורץ, g ,8 ,dהצליליםזר

רפויה>(מדל"תח e6erנזרכגוןבזוגותתנועותבין d : 8ביןהניגודלמשלהשרוהחדשה

(מגימ"ל peyi maפגימהכגרןבזוגותתנועותבין g :yוביןדגושה),(מדל"תח i daנידהלערמת

לאהקסטיליאנית,לאורתוגרפיהבדר?נהאך 62דגושה).(מגימ"ל pigulפ'גולעלומתרפויה)

המאמר.בסוףב'טבלהראולערן ) 1540 (ש·משתנלדוגמה 58
פני.לריר;אריסה;ליוראץ•;לאארקוסאלונסו;השאר:ביןראו,העתקיההפסרדיתשלהפונולוגיהעל 59

פרננסר.רדוריגסראוונסתפלביבליורגפיה
ידעויםהיוהללוהלשונותכתיבתוכלליהקליסת,ועבריבתהשמנאיתבעבריתקייםהיהדרמהמצבאגב, 60

ו•טסאומכא",·אפסקלריא"במילים+עיצור • o-·אלמשלהשווהמוקרמת.הג·ודזמוכתיבתלעמציב
העתיקהגב·וחמווארשטומאגואישפיג'ןהיטסורי)באופו(והקשורותהרנדפותוהמיליםחכמיםבלשון

גבזרוניהז+עיצור sלערמת ,) le)s'tomayo)Jאיסטגמאגו ,] e)spe3o)Jא'ספיז'ומודרנית(בג•ודזמו
> specularia < >וspeculum < ,ו·כלטיביהaxoo:; ןנo ביוונית,סד> stomachus < עלבלטיני.ת

שפרנו. ; 141-136עמ·א,קרריס,ראו:בעבריתולטיניתמיווניתבשאילותהתופעה
 . 71-70עמ·לאופו,ראו 61

דאו:לסרניקישלהחדשהבג·רדזמר yר 0שלהפונמיותבענייןרווחוישראלקרוזסינתיהביןהמחלוקתעל 62
פונמי)מעמדרכישת(אר"פרנולרגיזציה·שלהמבנית,הבלשנותבמסגרתקלסי,לדירןרווח.וריבי;קרוז
המיוצגת , tdtהפונמהדוגמת ) secondary split (משני""פירודשלתכוצאהלשעבראלרפרניםשל

 1251דתית-לאדמותזהותכסמלכתב

הזפשוטהז(השווהחוכך 8לביןהסותם dהצליליםיבןרגפמיתהבחנהבג·ודזמוחיתה

 gגרפמיתביןהבחנהחיתהואףלא"אילם"), ,] muהןבמוזונ6ס"עולם: ,] muח doJבמונזו
"ללשם«). ,) pa yarJבפאגארהן ,"םד• ,] saח greJבשאנגריהןהופיעהפשוטהג(למשלרץ

בעברית,יותרהמדויקכמייצגובמקוםבנצוין mהאפיהיעצורפתיים vrדרעיצוריםלפני
הקטסיליאניתנתיבעםלהשוואההניתנתתופהע ,)"שיא" ,] ombreנאונברי(לדוגמהמ

 .>) hombre <יותר/מאוחר > honbre <(המוקדמת

הסרפדיתבכתיבתבקיאיםהיולאבסדרפהיהודיםרובאםשגםרומזיםכאלהאפיונים
יסמןהיטב.ארתההכירועבריותבאותיותהכתיבהמערכתאתשעיצבואלהלטיניות,באותיות

הוא:זרבתקופהצרית uהבפסרדההיודיםבקרבהערביתהשפהשלחשיבותהליריתדנוסף
 ) k/X (כהגרפמרתשלמהרבע-רכיותשכשרנהלצייןראוי . tו· kלציוןרבטבקותכהחלפת

והזבדהיום,הג'ודזמרדורבירובבקרבהקודשלשרןשלהמסורתיתבקריאה ) t / / 6/8' (ות
רגפמיערךישהביניים,בימישלהנוצריתבספרדהיהודיםלגביגםהנראה,כפינכרן,היה
מהקריאההשונהלא-נחצי,הואהיוםהג'ודזמודוברירובבקרבערכן . ftJוט rkנלקבלבדיחיד

הפונטילערךזההאךהיהודית,הערביתדובריבקרב- r.ז qנ-אלהאותיותשלהנחצית
בטקסטים 63יותר.ייחודיבהןהשימושולכןהקסטיליאנית,דובריבקרב tר" kהפונמותשל

דובריבקרבהרווח(המונחה"רפה"ארהרפיוןבסימןהמלווהגימ"ל,באותהשתמשומסוימים
"חליפות"), ,] trafes {בטראג'יש(לדוגמה ] fjהצליללציוןג;הדיאקריטי)לסימןג'רדזמר
ברפסדיתלפעמיםשנראה ) e , 1הקדמיותהתנועות(לפני gהארתשללזההמקבילשימוש

כמקובלבשי"ן,זההגהלצייןהיהמקובלשיותרפיעלאף ,>) trages <(לדוגמהמוקדמת
המוקדמתהקסטילי~ניתרנרמנצזיהימלטינית,ירושה , xרב-יהוידים,בטקטסיםבערבית,

מוקרמת).ברפסידת > traxes <מוקרמת,בג'רדזמוטראשישהחלופיתבצורה(לדוגמה

 78-77עמ·במיוחדהוניגסרלו,דראו: , 101לערמתן dןהעצמאיותלופנמות/(],הנעשית- dlבאלרפרנים

 dר·רץ, gחייביםהטסרקוטורליטסיתהגישהלפימרלטרן. ; 191-189עמ·במיוחדיעקבסוז.חיל; ; 94-93
דמיוןאמנםישזוגכלבנילשניארפיקני.תוהצפוןהערת•מאניתבג•רדזמרעצמאיותכפונמותלהיחשב ,(/·ך

כללעיל,בדוגמאותשראינוכפיאך ,) d 1"6שלבזהשינירתרץ, gשלבמקדה(וילונירתמסריםצלילי
 142-138עמ·בהמשךתנועות.ביןלדוגמהפונולוגית,סיבבהבאותהלהופיעיכוליםהזרגבנימשניאחד

הערת·מאניהאזורשלהדרומיים(בדיאלקטיםלדורביםמאפשרםיהזרגבנישניהגירשושלאחדגםנראה
אשרימליםזווגת),כלומר m ini mal pai rs (נוגידם••זווגתלבבותפלחות)אפרינקיים,הצפוןובידאלקטים

 ay.iר(מעברית)אגב•·(דרך> agaאסנתרבל)של(דביאלקטכגרןהלול,בהגיםיהואביניהןהיחידההבדל
- sדירבי+יסומת ada(מותרכית·איים• adasר ",) aghaתורכי,כרבדותאר , aga(מותרכית"גאה

פרנמו~לאאאלרפרניםלהיותיכלויםאניםץר, gר , 6ר dההגייםלכן<עמרבית).ה"דס" a6asרפסמרידת)
דוברישלהעבריתהגייתעלודודי.וגבללמשלראויבניימיתהימיבפסרדהעבריתקריאתמסוררתעל 63

כליללפיהג•רדזמרכתיבתשלשרידיםערבי.תקרח,ללשמראוהחשדהבתקופהבסלונקייהג·וחמו
בכתיבתרובפיעלאפרינקית,הצפוןהג•ודזמראר ה;ו:ז.~ J!הבכתיבתלצמואניתןהיהודיתהערביתכתיבת
 ] h [ח" ,/ W [ ")ן(ןעיצורי, ] hlה" ,)]כfJ ,d;1על(נוסףץ! l "'ג ,])[א"דלוגמההערבי:מהרכיבמילים
ראו ltJ =תלערמת ltlוט" lql =קלערמת ! klכ"מזדמןובאפון , I ~ fצ ,!~ע ,! XIכ'לעומת

 . 144-143עמ·כאן:ולהןל, , 35-34עמ•בועךליאל,
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יהודי)עוביאומי,(עברי,השמיהכתיבשלהשתקפויות
ייחודייםאפיוניםכמהאליו,רומזתהתנועותבין zחש=שדוגמתהלטיני,הכתיבחיקויאףעל
מכךוכתוצאהזו,בתקופהנשמרובררמניזציח,לקסטיליאניתבהשוואההעברי,הכתיבשל
הועמדה·שקטה•א'לדוגמה,והנוצרית.היהודיתהכתיבבמערכותניכריםהבדליםגםהיו

 ;"ב" ,] enJאיןלדוגמהב,איוצגהעצמה(שהיא aל·פרטבתנועהשהתחילהמילהכלבראש
הנטייהבהשפעתכנראהתנועה+חציתנועהאדתנועות,שלרצףביןואף )"וא" ,] O [או

תנועותדובפיעלהמייצגות ,> iו< > u <באותיות jו· wהתנועותחצאילציוןבקסטיליאנית
 ,] bwenoJבואינו ; eer 1,ספרדית"לקרוא" ,] eerJ 1ליאיר(לדוגמהויבוהמסומנותפשוטות
 ,] rejnaJריאינה ;> viene <ספרדית"נאוה; ,] vjeneJויאיני ;> bueno <ספרדית·טוב",

לציוןיייותרהנדירההחלופיתהצורהקיימתחיתהאמנם .>) reina <ספרדית·מלהכ",
 .)"תיז• , Iazejtu'niJאזייטונ'"מלך"; ,] re)Jויי(דוגמתרבצף jהתנועהוחציקדמיתתנועה

אורייתא,(לדוגמהמסוימותבסביבות jהתנועהחצילציוןכפולהביו"דבארמיתהשימוש
 , IjoJ ,ו'עםבהתחלפותייו,(לדוגמהבג·ודזמוגםזובתקופהבמידת-מהאוץמ"תורה")
בארמית(השווכפולהוי"וגםיכלהזו,בתקופהיותרהרבהנדירהבצורחאמנם, .)"ינא"

בוואינוהברירההחלופיתבצורה(לדוגמה vו· wלצייןדווקא)דוגמתאחדעיצורלציון"וו"

bwenoJ [, "בוט"(. 

מבעהאח,דהגחלציוןויו"דלוי·ופרטעיצוריםמהכפלתובארמיתבעבריתהרתיעה
כגון:שבקסטיליאנית,לאלוהמקבילותדגפמותלאמץזותקופהשלהיהודיםמהכותבים

לציוןכפולהרי"שאו 64החיכית;ל·גכפולהלמ•דתנועות;ביןלא·קולית sל·כפולהשי"ן
RJ ( .6הררטטתs לכןpasarJ [, •פאשאר,אחתבשי•ןבכתבת ,"לעבור)לבביוגד>" passar < 

 > col/ar "<ל,בניגודנלי(י)(קול'[י]ארנבתכת•שרשרת", , lkoג arו·נמוקדמת);בקםטיליאנית
שהתחלפהחרישית, > R <לדגפמהמקבילההעבריבכתבבג·ודזמוחיתהלאאף 66נפסרדית).

 >חח"<מ( > n <ראףלאלדגפמהרוטטת; ] RJלציון ,> rr <הדגפמהעםנקסטיליאניתמוקדמת
היהודיםהשתמשובמקומן 67החיכית.ןרההגהלסימוןהפסרדית)שליותרמוקדםבשלבכפולה

נכתובשתיהן•בשביל• , lparaJבכתיבתהןגפן·,"עלה ,] paRaJבכתיבתהןנודדתבר
 ,] paןו oJפאני'ודוגמתןו,לציוןרבניי ;>) para:parra <פסרדית(לערמתפארהאחת,ברי•ש

 .)> <panno ~ pafio> <(בפסרדית"נד

 . 30עמי , 1מירנוידניראו-ביותרנדירהחיתהאךמתועות, 1ג 1צלירוללהדגפמה 64

הרגפמההמודרניתבתקופהלהופיעהחלהואיטלקית,צרפתיתבוגןחושות,רומאגיותשפותבהשפעת 65

 . 150עמ·להלן,ראו-וו
אורתורגפיתשיטהבנקטהלזר,יריעלופורםסהגירשולפגיללרינושתורגםלנשיםהתפילהבסידור 66

תקנות<וגכזתקופהמאותהששרדויותרהרשימיםהידנתבישארשלמזופחות,מלרמותיורת,עממית
שלי(')דוגאמותכמהשיזהברתוגםנרומגיזיצה.הפסרדיתנתינתמכלליכנראה,והושפעו,ולירוליר),

השוו ,] 16-17עףננלזר,•לקרוא" ,] jamarJאר nיא(לדוגמהנקסטיליאניתל·גהמקבילהצליללציון
גםישזו.בתקופהכנרהיהדויםיריעל jכ"ההיטסוריתה·גלהגייתשרומזרבו ,>) f/amar <ספרדית
 ,] dijaJד'לי'א(לדוגמההיטסוריתהצדקהללאבתועות,ביזאפנתטית jלציוןבל"לשימשודוגמאות

 .>) dfa <ספרדיתהשוו , 15-4עמ·/לזר,"יום"
 . 150עמ•להלזראומובקרשט,באלירוויצחקנכתבי pהממסנתנ:הגרפמהעל 67
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מילהרבאשכשהןכפ•תבג•דהאותיותהערבית,השפהשלוהכתיבהדקדוקכללילפי

מתאימהחיתהבי"ת,'ואלוי"והאותרקזהבמיקום vההגהלסימוןלכןקל.דגשלקבלחייבות

גםמילהאבמצעאך ver>).68 <קטסיליאניתגםהשרוויו;נכתבה•לדאות·, ,] verJ(לדוגמה

עלמסוימתבמידההשפיעהקסטיליאניהכתיבזהשבמקרהנראהמתאימות; ויה)'([וגםו

קסטיליאנית(השורב'יר 1-שאביררובפיעלנכבתה"לדעת", ,] saverJלדומגההבחירה:

> saber (< אבלevarJ גr , :השוול"וארנכתבה•שלאת)ספרדית> llevar (<. שתיאולם

 6טוו'ין9ה tטןביירהבמיליםכגוןטקסט,באותואפילוכחלופות,גםלעיתיםתפקדואלודגפמרת

J") [tuvjeraJ ספרדיתהשרולי";ר]היחיתןמיtuviera (, לייצגיכלווהןבשהןהמעידדרב

כדיפ,יכלומרהרפיון,בסימןהמלווהנפרובעלפיצויןמליהרבאש fההגה . N /הפונמהאת

חג•ודזמו•לעשות"). ,! fazerנפ'אזיר(לדוגמהלדנבפהמיוצגת , pב·מדורבשאיןלהבהיר

אבותיותבכתיבהמקבילותלהןשאיןהסופיות,באותיותהשימושאתהעברימהכתבאימצה

הקסטיליאנית,מןבשרנה ro(נון).בסוףובןבהתחלהבנ,נכבתה•לא" ,] nonJלכןמאניות;הרו

הנטייה,בעקבותחג•ודזמרבמליה,מקוםבכל aהתנועהלצירן aאבותבעקיבותהשתמשהאשר

מסוימת(בהתחלפותההעריפהאךובאמצעה,מילהבתחילתבאזרתנועהציינהבערבית,

"בשביל"). ,] par aJ-א tפארה(לדוגמהמילהבסוףא)עם

חדגפמותבמפסרשלובחיכסוןהלטיניהכתיבעלעלההערביהכתיבמסוימות,מבחינות

לציוןמלא,בכתיבבערביתכמוכרי,הגרפמהשלהרב-ערכיותצוינהכרבהדרושות:

האחוריותהתנועותלצירןבוהמקיבלוהשימוש jהתנועהרחצי iר· eהקדמיותהתנועות

o ·וu התנועהרחציw . צייןיכלורקגהאותיותלכ,ךנוסף?g ·וk ותנועותעיצוריםלפניהן

 ] geraJגירה .;'!לודג" ,] grandeJגראנדי(לדוגמהקדמיותתנועותלפניחןאחוריות,
J אר) geRa ([, ;·קון"מלחמהkonJ [, "קי ;"םעkeJ [, "היהשבקסטיליאניתבזמן ,)"רשא

 g uו· gבסביבה):תלויהביניהןהבחירהאשרחלופיותכתיבצוררתגאובאלודגפיםצררך
לפניראוילצייןשבקטסיליאניתמוקדמת, .) qu (que ,conר grande, guerra),c(לדוגמח,

מאוחרשנעשתה ,] tsJ(פונטית tsכלומראחדים,ערכים gר· cלדגפמרתהיוקדמיותתנועות

הרח,השונות,חדגפמותשתישלהעבריבכבתהנוכחות . c1:3ו·האזור)לפי , sל·אר 8-ליותר

 ,] hintfirJ'יובה'נג(לדוגמה ] hJשונים,הגייםשנייבןדגפמיבאופןלהבחיןליהודיםאפשרה
המוקדמת;נג·וחמרקיימיםשהיו"עצלן"), ,! xara'yan [בחאראגאן(לדוגמה rxונ·למלא")

אחתדגפמה-פסקבכךויש-המוקדמתבקטסיליאניתקיימיםהיואלההגייםשניאם

הלטיניתשלהשפעההיעדרבגין .>) haragan, henchir <(לדוגמהלציונםשימשהבלבד

(לדוגמהמליהרבאש v.ליצויבשלדוגמאותכמהישחד,שפיוסםהגירושמלפנילנישםהתפילהבסידור 68
J חכסת"''דאשטי·J ,לספדריתבניגוד ,! 9-8עמ·לזר> vedaste (<. 

 .)ב·עב(פורמוז.טקטסאותושלעמודאבותומופיעותהצורותשתי 69
שלאמילהבסוףףעללפ'הניתנתהעריפותהאוהסופיותבאותיותמשימושהימנעותשלהיחידהמקרה 70

בכתיבת , 130עףנלהלז,דאוהמוקדמתהבינוניתהג•דוזמומתקופתהחל(במיוחדארמיאועירבממקור
צלייןראויאולימעריבת). , sarrafתורכית(השוו·חלפן· ,] sar(r)af /סאראפ'(וגכןמקרמיממקורמילים

מילהבסוףפ·אהאותצורתערניות,באותיותהערת·מאגיתוהתורכיתהערניתשבכתיבתזהבהקשר
 .);.;... ,;...(השרוהבודדתלצורתהדומה
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הגיישקיפושלאברגפמרתהשתמשולאהםורבפיעלהיהודים,עלהכנסייתיתהליטורגית
תחיליתבאל"ףאונרה,כתובהם·בנור·; ,!ס nraJהנהגיתהמילהאתלמשלממש.דיבור
 > honr(r)a <החלופיתהצורהלערמתאחורית,תנועהלפניפונולוגיאפםלסימוןשקטה

השימוש .) honos, -oris (הלטיניתבעקבות-והשקטההתחילית hה- 11בקםטיליאנית,
באופןשיקף·עצם", ,) l [gvvesoבגוא'שלדוגמה ,) e/iJ) r]gw-'א Jגוברגפמהמילהבתחילת

"עצם") ,> huesso <(לדוגמה , e/i)hu (המקיבלההקטםיליאניתמהגרפמהיותרמדויק
 . yw / gwב·מילהבתחילית wהעיצור)חצי(ארהתנעוהחציביצועאת

בעירתמספרבפניהםהציגההיהודים,בפיחיתהאשדהמקודמתחג·וחמושלההגייםמערכת

ואף , d.3.ליצרןספרדיהודיבקרבהערביתבהגייתקיימיםהיולא tfר· d.3 , 3ההגייםדגפמירת.
 ,) alcfJubasJ'ובאשאלג(לדוגמה,הרפירזבסימזהמלווהגימ•להאותאתהיהודיםאימצו , 3

הערביתבכתיבתבפסרדבכדעלהזהפתרון"אדום"). , fberme30Jב'רמ'ג'ו"חלוקים";
האיבדו·דומאניתבכתיבת ~באותהשימשועםזאתלהשוותניתןעבריות;באותיותהיהודית
בכתבהמוקדמתהספרדיתבתכיבת ) iו· eהקדמיותהתנועות(לפני > g <ערםהעריבבנתב

הלא·קוליתכמקבילה tfהצלילבזיהויבספרד.בערביתמקבילהחיתהלא tfלהגההלטיני.
 > ch <"ל(בניוגדג'י"ם tהרפיון)סימן(עםבגימ"להשתמשוהמוסלמיםרגםהיהודיםגם , ctל·

שיצררבד"אמור"), ,! di (foJ'וד'ג(לדוגמה,כןגםזההגהלצירוהקםטיליאנית)באורתורגפיה

בטקסטיםהחמירהמצב >. d.3. 3, tf =ג' ; gי y =ג(כלומראחתאותעלנברדיפונקציונליעומס
 ש''טראג(כרגן fההגהאתגםציינההרפיון,בסימוהמלווהגימ"ל,הארתכאשרמסוימים

ftrafesJ , ;·מספריששלאחריומזררגםהגירוששלפניהתקופהמולעיל).כנזכר·חליפות
 ,] rey'mistenosJר'ג'מ'שט'נושלדוגמה yנוסף,הגהלצירובג'לשימושנדירותדוגמאות

"כלל" ,] reylaJר'ג'לה"גאלת", ,] reymistesJריג'מ'שט'ש ;) 41-40עמ'(לזר,"גאלתנר"
רובאך ;)ב"ענחמבשר,(קול Hלה!"שלם ,]' payaleJפאג'אלי ;)א"עקנגשמרת,(נולי,

 72זה.שימושאימצולאהעות•מאניתובאימפריהבספרדהנותינם

מוקדמתבקטםלייאניתהמצויןלזההמקיבלהמוקדמתבג·דרזמרההגההמוסלמית,בספרדנמר
באנדלוסית)מכו , sכ-החשדהבג•רדזמרהמשתקפת , sאר e ..... ts(פונולוגית, »;<באות
אולי(אוח] a{:erJציר 1-נאסירלדוגמהרצ,סהחלופיותבאותיותהנוצריתבספרדצוין

מוקדמתקםטיליאניתהשרו"להיוולד";החדשה),בג•ודזמרנמר ,] naserJנרביהודיםבקרב
> nas{:er/nacer (<. החלופיותלרגפמרתרבומהd/-t/-th -בקסטיליאניתמילהבוסף

 eר 6הלחופייםהביז·שינייםהלציליםלצירןמילהבסוףהתחלפוודל"תסופיתתי"ומוקדמת,
 .>) <bondath/-t/-dמקודמתפסרדיתהשוו"טובה"; ,] bonda8/-DJד 1-בונדתא(לדומגה

הערביתמהלשון'מיליםררמאניממקורמיליםעלשחלהמלאהפונמיהתכיבלעקרוןבניוגד
קהלההמילה(לדוגמה,החסרהאטימולוגיהעברינתיבזעלשמדוהיהדויםבשפתשהשתלוב

ke(h)i'laJ [, (לדוגמהשמיממקורבמיליםהופיעורעכהאותיותיו"ד).ללאננסת",·יבת

 .> hללא< ,>ס nr{r)a <הצורהגםקיימתהיתהבקסטיליאנית 71
 • 101הערהדאואפריקהבצפון yלצירןהדפיוזסימ(עםבגלשימוש 72
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עליהזבתופסואםרקעבדיממקורמיליםקיבלווהפונמיהמלאהתכיבאתבעזן).אובברכה

,מלישרן"מוחרם" ,] e nxerema6o Jאינח'רימאדו,לדוגמההיפסניממקורסופיותאותחיליות

-enספרדיותמוספיות(השוו"חרם" -ado (, זהיעקדוזהרי"ש.ואחדילפנייבו"דשנכתבה

השפה.שלהמודרניתהתקופהעדנמשך

לשתיליהדותנאמניםשנשארוהיהודיםנחלקובפסרדהיהודיתהנוכחותסוףלקראת

המשיכואךדתםאתשהמירוואלההמחיר,למרותבפומביביהדותםשדבקואלהקובצות:

הכנסייהשלבאלף-ביתנתיבהה"אנוסים",השנייה,הקובצה.בקרבבסתראמונתםעללשמור

המדוברתשפתםחיתהמידה'ובאותהיצרושחםהנוצריבמסורההרכיביםאחדהיההקתולית

האיחציאתבעוזכםהמוצהרים.היהודיםאחיהםשלמזויותרנוצריםשללזוקררנהבוודאי

השפותאתלכתובמה,'זמןזרקבוצהבביהמשיכובגלוי,היהדותמצרותאתלקייםכדיהאיברי

"בוצרים".בתרדהורגלושאליהבדומביזציחרפודטרגלית)קסטיליאנית(כגרןשלהםהאירביות

שפתםאתלכתובמצידםהמשיכומלכותי,צרפיעלמספרדשרגושוהמוצהרים,היהודים

החדשים.מקלטםבמקומרתהעבריבאלף·בית

בקירוב) ) 1790 {תק"נעד ] 1493 {רנ"ג(משנתהבינוניתהגיודזמו

העות•מאבית,לאימפריההמוגרשיםהגירתרעםהג·רדזמר,שלהמוקדמתלתקופהקץשםהגירוש

זובתקופהשפתם.שלהיבנוניתהתקופההחלהאירופה,במערבולאזוריםאפריקהלצפרן

במגעלוובאיורת,עצמאיתבצורחלהתפתחספר,דמארץהמרוחקיםודורביה,השפההחלו

גילתההלשוניות,הבחיהנמןחדשות.להשפעותמקררשהיוחשדיםרעמיםתרבויותעם

ואנישרבביםבעיקרםזר,שיכבהבניניכרת.שמרנותלמדי,דקהשחיתההעילית,שיננת

נסרגהשתמשוהיהדות,אלשחזרוועשיריםמשכיליםאנוסיםולצידםאמידים,מסחר

-בכתיבתםהגובהות.השנםתמןהונצריםהספרדיםשללזורבדמיוןעלששמרהשפהשל

בההנחימכלליכמהעללשמורניסוהם-העצמילשימושםכללודברךעבריות,באותיות

אךלטיניות.באותיותהספרדיתמכתיבתבמידת-מהשהושפעההמוקדמת,הג•ודזמרשל

האריכהולאדנהחיתהלאבקהילותיהםהיהודיםדובעלזוקבצוהשלהלשוניתהשפעתה

ואףמספר,דהאכזרילגירושבתגובההנראהכפילהישכח,החלוהישניםהתכיבהכלליימים.

כתיבהשלפירהפונמי,העיקרוןגרבהרחבהציבורעובדשנכתבובפרסומיםמריחוק.תסם

בארצותספרדמוגרשיהשפעתם.אתאידבוהקטםיליאניתהכתיבהוכללידיבור,צלילימחקה

להכירהחלוחלקםהחדשים.המקלטבאזוריוהשתלבומפסרדהניתוקעםהשלימוהמזרח

וספגואלהמלשוברתבשאילותהקיובציתלשובםאתהעשירוהחדשים,שכניהםלשונותאת

שלהם.הנתיבהממערכותהשפעות

בקירוב) ] 1ו zsJתפ"חעד ] 1493 {רנייג(משנתמוקדמתבינוניתגיודזמו

המשכיליםכוללהמהרגים,לכללהמיועידםחירוביםפורסמוהבינוניתחג•וחמושלזרבתקופה

פסר(למשלומהחרמשהתפילהמסידורלכלהמוכרותוהמנוקדותהמרובעותבאותיותפחות,

מהשולחןחלקיםשלעיובדהפנים","שולחןופסדבקירוב,ש·לםרניקיארקרשטאבלעז,תהלים
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 ..העלייתלשיבנתהמונוניםחיבורים .) 35הערהלעיל,ארו•מאיר·;מאתשכ"ח]סלוניקי Jערוך

 ·.··~ווהישלהידכתבאותיותבהשראתשעוצברש•י,ובכבתניקודללאנדפסויותרהמשכילה
 ;מארחושב•ד).סלוניקיאלמושנינו'משהר·שלהחייםהנהגתספר(לדוגמה,האיבירהאיחצי

 ~.? dהמקוהכבתשנעשהרש·י,בכבתהודפסוהעממיותלשבכותהמיועדיםחיבוריםאףיותר,
הרגמניlביבדיהיהודייםהדפוסבתיחיסולעדלמעשהובסלוניק,י-בגיודזמרלפרסומיםביותר

f יי 73השנייה.העולםבמלחמת;; 

רהשפעtוהנוצריתהספרדיתשלהנורמטייבהדקדוקהשפעתלהיעלםהחלוזובתקופה

 .היחרדיהעיליתשיכנתבנייבדישנכבתההג·ודזמרמןאףשלה,הלטיניתהאורתורגפיה

חיתה.אחתתוצאהשליט.ונעשההלךכתובה,לרגפמהדיבורהגהלאחד,"אחד nהיחסועקרון

אבחרות;, zר·מסוימותבמילים sלסימוןתנועות,ביןשי"ןהאותשלהקודמתשהדו-ערביות

יצרג zההגהואילולעבור"), pasarJ], 0בפאשאר(למשל,בלבדהאל-קולית sל·הוקטנה

עלהךבהתאםאלהמקריםבשני ,)·תיב• ,! kazaJקאזה(למשל,עקיבהזי·ןבאותבשיטתיות

ביןהבינייםבימיההבחנה 1הג'ודזמר.•דוברישלהעבריתבמסורתהאותיותשלהפונולוגי

לשימוש,הגירושלפניקשורהחיתהשכנראהוצד"י,סמ·ךהחלופיותבאותיותהשימוש
 ·;'תאאידבההלטינית, sל·ברנאהכפוףשהיהי•ן, ioבהשימושלביןהלטינית, > ,;c/r <באות

היהודי:,:דביבורקייםשהיה ,;rההגהשלשרידכללאיבודהרומזדברזר,בתקופהחדותה
 f ~.בלבד;וארמיעבריממקורבימליםכרגפמהלתפקדהמשיכהצד•י . sב·והחלפתובעבר

 ' 5ההגהואילואפריקה,ובצפוןמאנית 1העותבאימפריההגיודזמודורבירובבקרב 5ונהגתה

סמ".ךבאלוגרףגםלפעמיםאבלבשי•ן,כללבדרךיוצגאחריםממקורותבמילים

 .-פאשזנאלהיכבת,יכולהעורבות•ה"אתו , pasasJ 1הפועלצורת(דלוגמהמילהבאותהלפעמים

סימןעםשי·ןידיעלגרברת,בשיטתיותנעשה fההגהציוןפאסאס). ~פאשאש ~פאסאש

בחרמש·הניחר!',' ,] defa5Jדיש'אדמטה•;"(כלפי) , labafoJאבאש'רלדוגמה ;'ש(הרפיון

 .ברבאשית"תחת"בתרגוםש•ז,בקושטאשיצאעברית·לדינו·ירונית·יהרדית] Jהתלת·לשרני

להתקייםג'הנדירההחלופיתהרגפמההמשיכהזולמטרהכג).טז,בשמותו"הניחו"כה,מט,

 .'א,דדיג ,ו'אבאגבגרןדירות iחלופיותבצורות(לדוגמהבאיטליהבעיקרמאר,דמוגבלתבמידה

באימפריההיהודיתהספרדיתהעיליתשיככתבניובקרבשלמה)חשקבספרמקומותבאותם

והמשיכו·מהבמידתהכירואשרצאצאיהם,אוליהדותשחזרואנוסיםרובפיעלהעות•מאנית,

ההתפתחות(השרוהלטיניבאלף·ביתהקסטיליאניתמהאורתורגפיהכנראהמושפעיםלהיות

-+ <j(שסימנה > x <הקסטיליאניתהאורתורגפית IJ < שמסמנת!IX , לדוגמה> abaxo < 

+-> abajo (<. ה·זו,בתקופהf ,בגרפמותמשתקפתמילים,בתחילתבעיקרהלטינית

פורים·דיפלאס b"קורגנןאמנותייםוטקטסיםאםת,ורפקיפסחשלהגדהתב•ך,כגוןמקודשיםטקסטים 73
ובחרוס-ומנוקדותמרובעותבאותיותמוסימות,ובתקופותמסוימיםבמקומרתהודפסו,אחרים,ושירים

 .כגןואחרים,פרסומיםהודספוהמודרניתבתקופההחשרה.העתעד-מסוימתאורתורגפיתעקיבות
 . l ·.··ניקו.דללאמרובעותבאותיותמזדמןבאופזהבריתבארצותשהופיעובגיודזמוהעיתונים

·יהדו;ת , ld3u5ezmoנ'רד'שמרג(דלוגמהקוליעיצורלפני zכשלצירןהשימושהמשךחראחריגמקרה 74
 rשנמשךנוהגאסא),יצחקבןאברהםשלך•בכיבתם·לתרגם; ,] trezla5arנטר'שלאדאריהודית·;שפה
 rהחדשה.הג·ודזמולהופעתעד

t 

•: 
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האזיר-1פ·(לדוגמהבדיבורכנראהאזקיימותשהיו f-שלהשתקפויותשתירה,פ'החלופיות

f-/hazerJ [, ;"קסטיליאניתגםהשרו"לעשרתh +- f , לטיניתלדוגמה!> facere < +-[ 

> 75.(<hacer> +- <hazer> +- <fazer 
 ljו·גלצירןל,עםהן, ,) ni מ-( njו· J1לציוןנ,עםהן, Jלציוןחן-ייברגפמההשימוש

"כבר"; , ljaJ"ה tייא"אני"; , joJ)יין(לדוגמה,זרבתקופהלגמריכמעטשיטתינעשה- ) liגמ·

בעליריבםשלמה)_,בחיבוריםחשקבספר"יצאוה", ,] sa/joJשאלייך•שנה"; ,! aסןו Jאנייו

ייה,במקרםבייאצוינהמילהבסוף ja-החדשה,לתקופהועדזרמתקופהלמעשהדתי,אופי

שלושכלשהיבאותמשימושרתיעהבגין 76האל.משמרתאחדשהואביה,מילהלסייםלאכדי

 ,] leנ lליילדוגמהייי),(במקרםביי , e/i + jרגם J + e/iשלשילוביםצוינורבצף,פעמים

החלופיהרצףאתלחלוטיןכמעטייהחליפותקופהבאותה"נאוה". ,] vjeneJוייני•חוק";
מראהמנוקדים,בטקסטיםבשוואהמנוקדליי,הקודםהעיצוראלה;מעיןשילויבםלציוןיאי

 ) vje-ך~,יני(השרוכדיפתונגיםנתפסולהפך>(או jעיצורחצי +תנועהשלאלהשרצפים .

הגרפמהוהשפעתמפסרדהרחקבספרדית). > vieneל<(בניגודנפרדותתנועותכשתיולא

כמעטזרלמטרהבתי"רהשימושנעלםמילה,בסוף 5/6לציון- thהמוקדמתהקסטיליאנית
 ,] mortalda8Jמורטאלדאד•קוצר", ,] korteda8Jבקררטידאד(לדוגמהדל"תלטובתלגמרי

שם,ו"נגף",ט,ו,כשמרת,"מקוצר•ברתגום ,] 1547 [ש•זמקשוטאהחלתל-שרביבחרמש·נגף",

קורטידאתמורטאלדאת,(לדוגמהמאיטליהבחיבוריםנדירותחלופיותמבצורותחרץיג),יב,

אףזכתה , dהמקיבלה,החלופיתהרגפמהזולמטרהשלמה);חשקבספרמקומותבאותם

 71ית.בקסטיליאנ

השפהכתיבתשלמהנורמותבמידת-מה,הג·ודזמו,כתיבתמערכתהשתחררהזרבתקופה

המקבליהעצמאית,אנתית·לארמיתכשפההג•רדזמרמראייתכתוצאהקרהשהדברייתכןהערבית.

כשפהאףזר,בשפהונדפסשנכבתמהואלור 18העות'מאנית,האימפריהשפרתלשארבמעמדה

הדובר.שלהקטסלייאניאוהפורטוגלילמוצאומילהבתחילתפי-לוו-ביזההבחנהיוחסההט•זבמאה 75
הבאו:תבמיילם·יפה·שפירשוואשהשםשלחלופיותצורותשתיהסבירמיטרנאימשהןביוסףך•לדוגמה

בה·א.מרים]' Jאוקאשטליייאשאנישאאלהשם,ישנויזהואיןפ·ירמואז.קשרריןושיהירמוזאשקורין!"[יש
 , 1נ·לשעות·פ·אזירהאזירהלשוןבמבטאאלאזהשכםחלוקתםואיןבפ·א, · rאומנריםרפרטגאלואנשי

עיממהרי•ט, • 1נ·לטוות·פ·ילארה·ילארנ·לשקוע·],פןנן•ךהונדי·ר , 1·למצוא· 1פ·אלייא·רה·ליאי·ר
ולה.

נוהגלקייםכוונותאתרפדיו;אילאי·אילקירירבספרואלאזארקי,חיים rצי ) 1ss2 <תרמ·בבשנתעודו 6
חיהתלאהריהאותיותמכתיבתההימנעות .) 69<עמ·יא•אימפליאייהקרןאקאב·הקיביירב·ך·טוריוזה:

·יהודה;במקום·יאושע••יראד',"'"אודה,"גםנובעותמגמהשמאותהונראהמילים,לסופימוגבלת

החדשה.לתקופהעדבערבית)(וגםבג·רדזמובכיבתםהרווחותצוררתשעי; lil "''"הוד-י,

 . 142-136עמ'להןל,גםראו 77
 Sir (נורת•דוליסיר .היהודית·•השפהתורכיםבפיהג•ודזמוכונתההפחות,לכלהי•ז,המאהמאז 78

Dudley North, 1641·l69 l (, ליצורהלציחהערת•מאנית,באימפריהמאהבאותהשיבקראנגליסוחר
היאמערבית) , yahud ·מ(ל lfltהרי-ה·ג·יפיוט•בשתפלידיעותיוהודותהסיבבהאנישעםתקשורת

 " Our merchant was not illהבאים:הדרביםנכבתוסע uהאודותעל .ל•יהודי(ת)"תורכיתגנאימילת
qualified to travel in this country and to converse in the great trading towns; for he spoke Gifoot 
very fluently, which is coITUpt Spanish. But because the Jews write it in Hebrew characters 

" which he also could) is it called Gifoot, or the language which the Jews speak ( -
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הייצוגהואהערביתכללימ"כבלי"ההשתחררותשלהסימניםאחד 79ספרותי.ערךבעלת

מוגבלתרובפיעלחיתה vההגהלציוןב'הגרפמההופעתבספר,ד : vההגהשלהגרפמי

המערכתכאשרעכשיו,קל;בדגשמנוקדתמילהבתחילתבי"תבערביתכיהמילה,לאמצע
'/וארהב(לדוגמה,מילהבתחילתגםחלופית.נצררהבלהופיעהחלהיותר'עצמאיתנעשתה

1 varal , ;•שלמה).חשקבספראי,יב,בשמותם" 1 ל~~ף"בתרגום"מקל

כדלהלן:מגמות,ארבעבעיקרשלטוהכתיבמערכתשלהעצמאיתבהתפתחות

באימותהתנועותייצוגמבחינתלפעמיםהחסרהוהמנוקדת,המרובעתהאותנטישת-א

סלוניקיארמקשרטאתהליםספרבתרגום"עוברים',' ,] pasantesנ ש'!\~~~(לדוגמהקריאה
שלושיטתימלאבייצוגאךניקודללארש"יכתבלטובתבקירוב), ] 1540 [ש•

יצחקבןאברהםףשהוציאלעזעםבכתוביםפאשאנטיש(לדוגמהקריאהאימותבאמצעות

 .)] 1745 [תק"הבקושטאאסא

בעיקר:דרכיםבשתינרצעזהיחסלרגפמות.הגייםביןלאחד""אחדיחסהתחזקות-ב

סימןאתהמקבלותהאותיותמספרבהגדלתרובפיועלגרפמיים,בחידושיםהיאהראשונה

אולישעלתהזררגפמה ; 3ההגהלצירן ]' T [זי"ןהארתעםב"רפה"שימוש(לדוגמה,הרפיון

בתררכינו'השימושבהשפעתגםואוליהרפיון,סימןעםיותרמוקדמותלרגפמותבאאנלרגיה
במאהנדירהחלופיתכצורההופיעה- 3>לציון jנקודות<שלושעםזיבאות OOהעךתימאנית

מכלליצאה ,)]א"עדהפנים,שולחן,בספר"בנים" ,! hi3osנ'וש][/היגבהיז'וש!לדוגמההט•ז

,נפסר"דף" ,!ס 3aנ ]ה'[/ארג'הארזב!לדוגמהג'לכתחליףהי"חהמאהבתחילתחזרה ,שימוש

הי"טובמאהע"א)כר ,] 1737 [תצ"זקשרטאשלטון,שמואלבןבנימיןר·שלמחשבות""חושב

לרגפמהחגהניןהיחס·בנים").איז'וס,(דוגמת 3ההגהשלהבלעדיתכמייצגתהתקבלה
צד"י,הארתכאשרלדוגמה,ישנה;לרגפמהחדשפונולוגיערךנמתןגםלהיווצרהיהיכול

באותהמאוחריותרבאיטליה tsהערךאתקיבלה 81הט·ז,המאהבתחילת sכנראהשציינה

בהשפעתכנראה ,)נ·עבשלמה,חשקנספר"קשה•; ,] di'fitsilJבדרפ''צ'ל(לדוגמהמאה
היהודיםבקרבערךאותוקיבלהזואותלהלן,שיוזרככמואיטליה.יהודישלהעבריתהמסורת

לערך.הי"חבמאההאוסטרו-הונגריתובקיסרותהסלביותבארצותהספרדים

 Yahudiceהואלשפהיותרנייטרליתורכישם . 106עמ•נגארדטי,אצל , 93עמינורת;
לעומת 1236עמיררהאוס,- " Yahudice, 'Spanish as spoken by Sephardi Jews '"(השוו

"' e Spanish language וlca, 'tl סispany ", ,העותימאניתבאימפריה ) 3(הערהלעילכנזכר . 551עמישם
 ,)ב"ע(סהואמארגאי'ששוןאצלנמצאזהשלימושדוגמה ."יהודית·שלונםאתעצמםהיהודיםכינו

הואושהתאסלםיהודירופאשם"היההעות·מאני'הסולטןמולעמדצבישבתאיכאשרשפעם,המפסרים
שתתאסלםהיאצעתיכ,ךוהיותהיהודים,וכלאתהבסכנה,שאתהלך·עדנג'ודזמו,צבישלבתאיאמר
איזוסיאיג~ידייראירהקימידיקואןודייאילדילאנטריאיסטאנ'ה(אימנכסה•ציאוהיהודיםכלואז

איגיידייוס,לוסאיטרסכנה,איןאיסטאסקי"סאנ•רסאג·רדיזמו,איןצבישנתיאהדישוליאיטורקו
כסנה").דיגיידייוסלרםסאלגאזקיאיטורקואגאסטיקיאיסקונסיזירמיאגסי,סינידו

רומרו.ראונג·ודזמוספררתעל 79

אתהכירוהעות•מאניתבאימפריהמהיהודיםחלקאשרהעותימאגית,התורכיתשלהכתיבהמערכתעל 80
נמת.שללפסררוהמםא , 27-30עמיוייל,ראוכלליה,

עליל. 117בעמיהמחרבות , Bulisaהאהששםלכתיבת , nבול'סא;-צהחלופיותהצורותלדוגמה,השוו, 81
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לקרואיםשאיפשרדרבעל-דיאלקטי'אופילההמעניקיםהמערתכאפיונישמירתג

לדוגמה,מהאזורים.אחדבכללאורשיצאומטקסטיםליהנותשוניםדיאלקטייםבאזורים

לקואריםאפשרה ) e/i/j (מנוקדתלאויו"ד ) o/u/w (מנוקדתלאוי•רשלהרב-ערכיות

 ] djenteJכ·"שן:ודיינטי, ,] 03uנארס! 30כנ"עין",אוז'ו,לפרששזניםדיאלקטיםבאזורים

 .) 48-45עמ•ג•רדזמו,ובנים,(ראושלהםבאזורהמקובלתההגייהלפי ,] djentו lאו

בשימושלעתיםשנפתרהבעיהדרע-רכי,שכתיבןמיליםשלנכרנהלקריאהדאגה-ד

בינהלהבחיןכדי"נתנו",בתרגום , lde'Joנךישדלמילהציריהוספתלמשל,חלקי;בניקוד

הודפסורבשהתרגומים ,)חיח,א(שמואלשלמהחשקבספר ,"ה 1"אמר ,] dif oנד'שולבין

 .ניקודוללארש"יבבתככללבדרך

הבסיסעביר,שאינוממקורוספיותאותחיליותהכוללותעבריממקררהמיליםבתכיבת

בתרגום ,] asoxa8eas teנאדיאשטי mאש(לדוגמהופנמיתבצררהלהיכבתהיהיכולהערבי

" 1 T:ו o/ ,"בערביתכלומרהאטימולוגי,האיותלפיארלג)טז,יחזקאלשלמה,חשקבפסרסדי

'שיאציחזקאלפסרשלכלדינובמהדוהרמילהארתהבתרגוםשוחדיאשטי,(לדוגמההמקורית

לפינכתבואחרלשוניממקררסופיותארתחיליותללאעבריותמיליםשל"ב).בשנתבסלוניקי

ש·קשרטאארסלוניקימהדורתה,טר,בתהלים"ושוחד"בתרגוםשוחד,(לדוגמההערבית

ממקררלמיליםערביותמיליםביןטיופרגפיבאופןלהבחיןניסיוןהיהלארובפיעללערך.)

ספריםגםבהםנדפסואשרורינה,וניצהמרןבמקומותשנדפסבמהבעיקררשם,פחאךאחר;

מיליםרבדדו-'תקופהבאותההיידישבנתינתהאשכנזיהנוהגבהשפעתאוולי-ביידיש

חשקנפסרבג•ודזמובקטעים(לדוגמהמודגשתובאותאחרברגפןהדפסתןידיעלערביות

מורבעותבאותיותאחרלשוני·ממקררסופיותארתחיליותללאעבריותמיליםנדפסותשלמה,

 82רש"י).בכתבהמיליםשארואילו

בקירוב) ) 1789 [תקמ"טעד ) 17Z9 [ט 11תפ(משנתמארחותבינוניתגירדזמר

עיקבהרבמאת ,)] 1730 [ת"צ(קושטאלועז"·מעםהתורניתבסיורההראשוןהכרךהצלחת

הנדפסכלוכמעט 83לחיקוי,כדוגמהמאוחריםבפסריםצוטטהרש"י,בכתבכולי,מכירבן

אשרדפוסבמרכזיבעיקרנדירםי,בפרסומיםכזאתהנחהננעשתההגיודזמושלהחדשהבתקופה 82
ובוינהשיצאחיים,גכ•רישראלר•מתאהחיים··אוצרנפסר(לדוגמהיבידישספריםגםנהםהדפיוס
בשתנובבקרשטשיצא •קופ"נושימשהמתאאזי'וס·סוסקרןע·האבינויקעבדי·פייסהבתקפ·ג;בשנת

עלחיים;ובנים,דואופרסומיוחייםנכ•רישראלרעל •ווונובלישציא •אלאזראקישלובספדותרכ•ב;
מחזה.וגבים,דאוקרפ'ינושלחיםרו

ישראלר·הזכיררבאשית,עללועז··מעםספרשלהראשונההמהדורההופעתלאחרשניםמאהכמעט 83
היבקורת),את 18ו 3 (גתקע·בשנתובוינהשפיוסםכלריבוהחומשלמהדורתבמובאכלרגד,מחייםבכ"ר

שהוציאמנרקחת,מרוגעותאבותיותלדיבר'תרוגםעםהחומשמהדורתעלאסאארבהםףעלשנמתחה
פרימידאילאיסטאנאפרוןקידישפוטאס".אונ·ר". ...קרטסאן·אין ;) 1739 (תצ•טבשנתנקרשטאלאור
פואידיןנוקריאטרראסוססקידישירוןסיינדוקונטיגטיס,מאסלוסאיטסונייירוןנואיפונטוסקרןחלק

המאור,מנורתהנפש,תיקוןוגריון,גזלועז,מםעקרמולאדינודיליג•רוסאוטרוסאמילדאראנניזאד
 .שר"ידילטירהקרןחלקיםטריסאוטרוסלוסקימיטהקאלייואנסיקיאיטסוס".קומואימוסרשבט

הדפיסוכימחלוקותהיו(גקושטאדש·י·ידליטרהקרןטודוסלוגואיןמיטילוס •סטואיייינ·יינדו
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לביןשלוהאיותשיטתביןהבדליםשהיוידעעצמוכולייעקבדי 84זה.בכתביצאזובתקופה

"אילבראשית:ספרעללועזלמעםבמבואכתבוכךהט"ז;מהמאהשנדפסבמהששלטהזו

שדיירלוקיאיששיירטוקיאאוןקימאגירה,אוטרחדיאיששינייורישריטושדישוליטריאו

אינטיינדין,לונופארטישאישטאשדיגיינטילהשייגררפירוב·ידראדירו,אידיריגיולואיש

 .במכוונותדופןיוצאספראורו','דיגואירטהביילה 85איל·.ידיאפרוב·יגיארשיפואידיןנו

ילידעטיאס,משהבכיירדודהביע ,) 1778 (תקעייחבשנתבליוורנושיצאשלו,המערבית

 .אילינגואה"איןאךיותר,מדעיחדש,מסוגבספריםחפציםהדורשצעיריהדעהאתסרייבו,

עבריות.באותיותבג•ודזמו,כלומר, 86אינטיינדין",קיאישקריטורהאין

 .·.אתלכןקודםששיקפווה,פיהאותיותהפונמי·הגרפמי:היחסיותרעודהודקזובתקופה

 .·האפסאתשייצגהבא,המיליםברובהוחלפותנועה,לפנימילהבתחילתלטיניממקור fה·

לדוגמה,העות•מאנית.האימפריהשלרביםאחריםובאזוריםבתורכיהשבדיבורהפונולוגי

רובפיעלע"א;אבראשית,כולי,אצל"לעשות','האזין,אופ'אזירבמקום ] azerנאזין

בדיבורלמעשהנשמרה fשה·פיעלאףמסלוניקי,ספרותייםטקסטיםלגביאפילונכוןהדבר

החדשה.לתקופהעד

 d3:/ d3 /פונמהאותהשלחלופיותצורות 3ו· d3ההגייםכנראההיומוקדמתבגיודזמו
"להוסיף") , fac8'ustarנ'ושטאובאג(לדוגמהפעליםבתחילת ) a (אלאחרבעיקרהופיעה

 .. 3ואילו"לחלוב"); ,] munc8'irנבמונג'יר(לדוגמהעיצוריםולאחרמהם,הנגזרותובצורות

אםמאוחרת,בינוניתבגיודזמו .)"השא" ,] mu3erנ'יובמוג(לדוגמההסביבותביתרהופיע

בתקופהמתורכית.לשאילותהודותהשארביןעצמאיות,פונמותנעשו 3ו· d3כן,לפנילא

יצאהואזהט"זבמאהנדירהשחיתהז;והרגפמהתנועות,ביןלהופיעיכלו , 3הן d3הןזו,

לד(שלטון,"לנהוג" , lri3irJריז'ירלמשל ; 3לסימוןהמקובלתלג'כחלופההוחזרה,משימוש,

ויקרא,(מאגריסו,"בקשה",מערבית), rica(מתורכית ] ri ' יa ct5נ'הריגכגוןצורהמול ,)ב"ע

 .)א"עקיא

מהאזורבטקסטיםרפה·:הייסימןאתלקבלשיכלולאותיותקוייףהאותהצטרפהזובתקופה

עםבהתחלפות-ואיזמיר)סלוניקיקושטא,(לדוגמההעות•מאניתהאימפריהשלהדרומי

תורכי-בלקניממקורבמיליםבעיקרשהופיעהמחונכ,ך ] kjJהאתציינהקי-קייהרגפמה

מערבית), ,] kje'tenJפונטית , keten(מתורכית"פשתן" ,] e-/ kjU)i'tenJ ~ k(י>טין Jק'יכגון

אמרוכימרוצה,היהלאוהרובבניקורמרובעות]באותיותהתנ·ךתרגום[שלהראשוןהחלקאת
הנפש,תיקוניבן-גוריון,ספרלועז,מעםכגוןאחריםספריםלקרואזה][מספרללמודיוכלולאשילדיהם

האחריםהחלקיםשלושתאתלהדפיסאסא]אברהם[דינאלץלכן ...וכרומהמוסרשבטהנזאור,מנורת

כבררשיייבכתבשלי]המהדורהכרכיכלאת[כלומר,כולםאתהדפסתיזאת,בראותירשייי.בכתב
עייב.גחומש,חיים,בכייר-מלכתחילה)

פשוטיכולליבותר,הרחבלקהלכוונומרובעותבאותיותשיצאוהנדיריםהפרסומיםעצמם,עורכיהםלפי 84
בנימיןדיהמחברכתבתצ•ז),(קושטאהמתמטיקהללימורמחשובתיי"חושבלספרבמובאלדוגמה,העם.

הארץ·.עמיכלרעתלמעןאשוריתובכתיבהלעזבלשוןרבדי"רבותיכישלטוןשמואלבן
שהאנשיםמאחרוהאמיתית,הנכונהוראיהיאששיטתםפיעלואףאחרתהללוהאדוניםשלהכתיב"שיטת 85

עייא.גבראשית,כולי,-ממנחייתועלתלהפיקיכוליםאינםהםאותה,מביניםאינםהללובמקומות
עייא-עייב.געטיאס,-מבינים"שהםובכתב"בשפה 86

r· 

 1351דתות-לאומותזהותכסמלכתב '

 87 .)ב"עצשמות,מאגריסו,אצל(לדוגמה,קייטיןהיירפה','סימןללאגםנכתבהלעתיםאשר

הרגפמהעםבהתחלפות-ק'יכלהוסרביהמבוסניה·הרצגובינהמחבריםשחיברובטקסטים ·.
ותורכיזמים,בבלקניזמים kjמאותההללובאזוריםשהתפתחה tfההגייהאתגםלציין-ג'

אברהםבן,,ראובןבכתביהבאות rkii-/ ifi'ten ['יטיןק'יטין/גהחלופיותבצורותלמשל ..

בהיספניזמים,אףיותר,מאוחרתובתקופה 88עייב),קסח"א,ארבהם,<בן > Stip <שטיפ.מהעיר

נועם,(אלקלעי,"כלשחריי ] kwal kjer / tferנק'ירוקואל ','ימ" ,] kjen/ tfenנק'יין.כגון
 , kjenאו(באסתנבול) kwalker ,kenהדרומייםבדיאלקטיםההגויים ,)א"עסחעייב,ט ·
. kwalkjer ;ספרדיתהשוו(בסלוניקיcual quier ,quien ( מאזוריםבפרסומיםנכתביםולכן

קיין.אוקיןאלה

הגייתהמוכיחדבר jהתנועהחצילציוןללייייביןלגמריחופשיחילוףהחלזובתקופה

למקבילתהבניגוד"לקרוא"; , Uamarנוייאמאר-1ייא(לדוגמה jכ·ההיסטוריתהחיכיתה·ג •
המקבילותבדיבור, ) li(או ljלסמןהמשיךוייהגרפמהאך amar//).89בספרדיתהבלעדית ·

 .) sali6ספרדיתהשוו ;"ה t"יצא ,] sal'joJשאלייך(לדוגמה liלספרדית

סימןכן,לפניזו.בתקופהדבריםחודשוהשפהשלהעברימהרכיביסודותבכתיבתגם
רקאזיכזה,ממקור(ואםעבריממקורשלאבמיליםרקדיאקריטיכסימןתיפקדהרפיון

הרפיוןסימןעם'פהשוולדוגמהלא·עברי;ממקורסופיתאותחיליתלהןשתהיהבתנאי

חיוויקרובעברבזמןיחידשניגוףסופית +כ·פ·ן(מהפועל ] kafrasteJבקאפ'ראשטי

בתרגוםסגי·נהור)בלשון"קיללת"(כלומר,"בירכת" aste-),90לספרדיתהשוו·אשטי,
הטייז.מהמאהשוניםבטקסטיםרפיון,סימןללאבפכפירה,אךשלמה,בחשקי,אנא,מלכים .

i" 

(מתורכיתמוסלמי"דין"בית ,] maxkje'meנמחק''מ'במילההטייזבמאהכרבהופיעהקיהגרפמה 87
mahkeme , מy ,(סלוניקיקארויוסףדישלרוכל·•אבקתותשוובתבשאלותרבית);ירושליםתקנ•א

עב).עמיתש•כ,

-+ kjהמעתק 88 tf גנ'מ''גכגוןמהתקופהבטקטסיםהמופיעותנוספותבמיליםמודגם'' !f]min'tfeJ [, 
·גשריי ,] tfu'pri [ג'ופר'עייב),לגח•א,אברהם,בןמפרסית; , kemenc;e(מתורכיתקשת•כלישל•סוג

קורמתהערה(ראומוסלמי·דין"יבת ,] mix!fl'meנמ'חג''מ' ,)א·עטסמבארי, , kopru(מתורכית
(מתורכיתנדיב!"·אלוהים ,] alaxtfi'riJ 'lואלאחג''(טוב)"רוח·מצב ,! [ifejfג'"ףחלופית),לצורה

! mahkeme, keyif, Allah kerim ;סרביתגםהשווע•א;כדע·ב,טעטיאס,(מערבית, cemence 
cuprija, mahceme, cef, Allah cerim (. המתחלפיםהביצועים , 117עמילעילכמצויןk/kj/tf , 

פרטייםשמותבכתיבתהלכתידיוןבמסרגתהט·זבמאההוזכרוכרב ;ג tוכי Jק/ברגפמותהמיוצגים
כ''מוהאשהמשם ,] kjimulaנכ''מולה tכהחיבהשםכתיבתבענייןג'יראצה. tכ tוקג''ראנה tכ tקכוגן

] kjimo [ יוונית(השווהיהודיתהיווניתדובריבקרבהנמצא<; JJ6 זךKOl , ,(•המהרי•ט:כתב•געוגעים
במבטאאלארפויהבכ•ףולאהכייףי rבמבטנאנקראתשאינהלהורותעליה,ורפ·הביימוב]י Jלכתו·וראיו

ק.דעמיהמיב•ט,גםוראורלח-רלט;עמימהרי•ט,-י• rרומאניינא
זו;תקופהלפניאףמוכר ,>ג<·להמקבילובל"הקטסיליאנ,יבכתיב > llל<יהמקביל ,"בשימשו 89

"אנטארכוללותהדוגמאותהט•זמהמאהבטקסטים . 66הערהלעיל,ראוהגירושמלפנילדוגמאות
בהסברואףשכ•ח,בשנתבסלוניקישיצאלד)(גב,ירמיהספרשלחלדינובנוסחלייוארוחתו·בתרגום
השוו-שלמהבחשקכה)ל,(ישעיהליי;ל;ןי··כתרגוםש lובארול"שלמה;חשקבספרמילהאותה

תקופתלפניביותרנדירזהשימושאך . 241-238עמיאפיונים,ובנים,וראו ; llantar, arroyoספרדית
המאוחרת.היבנוניתהגיודזמו

בסימןהשימושורגמניה,מאיטליהפסחשלהגדותכוגןהיבניים,מימיבעבריתידשבכתיבפיעלאףוזאת, 90
היטב.מוכרכפ·תבג·דאותיותשלרפוייבצועלציוןהרפיון

[ 
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שלהרפויהההגייהלציוןהרפיוןבסימןשימוששלנדירות,אמנםדוגמאות,ישזומתקופה

מלרותאינןהןכאשראפילועבריות,במיליםכשיבולתשי"ןקריאתוציוןופ"איב"תהאותיות

נבולי,בראשיתספרעללועזכמעם ] teJuv 'aנ'התשוב(לדוגמהלא-עבריממקורבסופית

בכתיבם ] kaf erנוכשיר ! afta'raנהפיטרהכגוןבצורותיותרומאוחר ,]ב"עידבראשית,

בצוררתנתקליםאנוזובתקופה 91אלקלעי,חייהודהוו'בכ"רחייםישראלרשלבג'ודזמו

ממקורסיומתארקידומתבהןשחסרהערביותמיליםשלבאיותנדירותחלופיותפונמיות

מאתע"א)כהתק"ט,(קושטאהמלךשולחןבספר"בקי", ,] ba'kiJנאקילדוגמההיספני,

(קושטאח"בשמרתספדעללועזכמעם"גלח", ,! galaxנגאלאחאסא,יצחקבןארבהםר·

ח•ב,הנפש""תיקוניבספר"גרון·; ,] ga'ronJוגארוןמארגיסו,יצחקמאתר'ע"א)פתק"ו,

להלן,וראו ;)ב"ע(לומבשר""קולוספרע"א)יאתקל"ה,(סלרניקיאברהםבןראובןמאתר'

ממקרר , oe-/1-08נ-ותהריבויבסופיתתי"ולהחליףנטייהגםישזובתקופה . 145עמ'

ממקררלבסיסמתופסתהיאכאשרהמחבר'שלהאזוריהדיאלקטלפיבטי"ת,אודבל"תעברי'

בספרמערבית, , kasaba(מתורכית"עיירות" ,] kasabo8Jקאסאבודלדוגמהלאע-ברי;

(מתורכיתמרזח""בתי ,] mianס tJמיאנוט ;)ב"ענדתקכ"ה,(סלוניקיח•אהנפש•"תיקוני

meyhane ,!דוגמאותגםישאך .)ב"עיבעטיאס,מאתאודו•דיוגאירטהב"להנמפרסית

 hucre<מתורכית"חדרונים" , 1xud3aro8J'ארותבחוגכוגןנשמרת,המקוריתחתשבהן

ע"ב.קזכולי),יעקב(מאתר•ח"אשמותפסרעללעוזכמעם ,) huceratבריבוי!מערבית],

"עצלות• , lxarayanu8Jחאראגאנותבמילהכךנכתבת ]- u8/-u8J-ותההפשטהסיומת

 .-בדנכבתתימלהאותהאך ,)ב"עקלהבשארית,(כולי,לעוזכמעם ,) haragan(מפסרדית

אורו"דיגואירטהב"לה .)ב"עקעאח"א,ארבהם,(בןהנפשתיקוניבספרחאראגאנוד

עבריממקורהמילהשלחלופיותצורותבשתי-רדופעם n-ופעםנכתבתסיומתאותה

 .)ב"עכבע"א,(כמאמזירוד 1ממזירות"ממזרות"

טקסטיםבכמהדופן.יואצתהטעמהבכתבלצייןצררךהשפהכותביראולאזולתקופהעד

כלשרןהמילותפירושעםועשרים."ארבעה"ספרבשםמפסראוליהחלבאיטליה,שיצאו

הטעמהסימניהופיעוכנראה,האיטלקיתהאורתורגפיהובהשפעתתצ"ט),(ונציהספרדים"

א,(בראשית "לד~~ apar'tol], "1באפארטו'כגוןבתנועה,המסתיימותבמיליםמלרעלציון

כט).ה,(שם"ינחמנו• ,] konorta'raJקונורטארה' ;)ד

היום)עדבקירוב ] 1790 {תק"נ(משנתהחדשההג'ודזמו

בקירוב) ] 1s;6Jתקצ"ועד ] 1190Jתק"נ(משנתמוקדמתחדשהג'רדזמו

האמירקנית,בחברותוחרבתיותפוליטיותמהפכותחלוהי"חהמאהשלהשנייהבמחצית

אירופהמערביהודיאצלכולו.בעולםהורגשווהשפעותיהןוהרגמנית,האיטלקיתהצרתפית,

בתוגבההסונטתבחברותלהשתלבניסווהיהודיםבגר,החילוןההשכלה,תנועתעלתה

הספרדיותבקהילותאחדיםג'ודזמוורודביעטיאס,דודלעיל,כאמורלאמנציפציה.להבטחות

 . 175-174עמ'אלקלע.ידבניס, ; 161עדנחיים,דבניס,ראו:לדוגמאות 91
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שנהחמישיםותוךאלה,לתהליכיםפתיחותגילוואוסטריה,אטיליהניניהןאירופה,במערב

 .אזפ,אזפלהשתנות,החלוכולונאזורבמזרח.הספדריותלקהילותאףהמודרניזציהחדרה

וגרבההאחדה,תהליכיהתחוללוהמתבגשותהלאומיותנשפותהספר,בבתיהלימודשיטות

ספרילאוריצאומכךכתוצאהמסחר.יחסילפיתוחככליםבעיקרזרות,נשפותההתעניינות

כברדומים.פסריםהופיעוהג•ודזמודובריבקהילותגםוהזרות;הלאומיותלשפותלימוד

 .המאהתחילתשלהכתיבהכללילפיאמנםהכתובאורו",דיוגאירזפה"לההחלוצינספרו

להםוהיקנהוהיווניהלטיניהאלף-ביתאתשבמזרחקוראיואתעטיאסדודלימדהי"ח,

באיטלקית.יסודות

מסוףמסלןניקינזפקסזפיםלראשונההתגלוהחדשההג•רדזמושלהמוקדמתהתקופהסימני

ובעיקר ) 1797(תקנ"ז,ראובןבןאברהםמאתר·שנת""ערלתספרלדוגמההי"ח,המאה

נספרהי"ט.המאהבתחילתובוינהלצאתשהחלוגר,דמבלחייםנכ"רישראלר·שלבחיבורים

בכ"רחייםישראלהינקה ,) 1823 (תקפ"גבשנתלאורשיצאהחיים","אוצרנשםשלולימוד

אופילוהג·ודזמו'אתאבלהערבי;נאלף-ביתהעות·מאניתהתורכיתכתיבתעםהיכרותלקרואים

החלוזובתקופההערבית.באותלימדהואהפסר,בתחילתהמוצגתהביססיתהרגמניתאת

זרות,שפרתלמררומבוגריםשלהם,היומיומיתבשפהוכתובקרואללמודג•ררזמרדובריילדים

שימושהכולל-המודרניתהג'ודזמוכתיבכלליובהםזה,מעיןלימודספרישלמיגורןבעזרת

להבחין,ניתןהתקופהמןבטקסטיםדוגמאות.באמצעותשהוצגו- 92אירופידגםלפיבפיסוק

הדרומית,האיבויתרהנפוצה-אהכתיב:שלאזוריותתת-מערכותשלרשניןדיקו,ליתר

שהתתפחגב·ודזמוובדפוסראיזמיר,סלוניקימקרשטא,בפרסומיםבעיקרבשימוששחיתה

 .בוקרטש,סרייבו,כלרג,דמווינה,בפרסומיםהמודגמתהצפונית,בבירושלים;זובתקופה

מאיזפלהי,בפרסומיםהמודגמתהתיכונית,-ג(ובלרגיה);ודרסהפלונידנסופיה,ובדפטס,

נבדלואךאפיוניהן,רבובלזוזודמותת-המערכותשלושרמפיזה.מליוורנומורנציה,בעיקר

 93האזררים.שלושתשלהפונולוגיותבמערכותשונישיקפומהןוחלקניכרות,ת uתכונכמהגם

 1d1הפונמותשלאלופוניםרקהיוץר gו· ,-5ו dשההגייםאף,על 124עמ·לעילכמוזכר

המוקדמתבתקופהרנכממשפונמותשללמעמדעלוהםשבג•ודזמרייתכןבקטסיליאנית,-191ר

המאוחרת,החדשההג'ודזמרבתקופתומערבית.מערביתמשאילותכתצואהוזאתהשפה,של

מהשפעותכתוצאה 5ההגהאתאיבדוהצפונייםהדיאלקטיםהי"ח,המאהסוףעדולפחות

אינוזהשהגהואיטלקית,רומניתרגמנית,רסבית,בולרגית,כגרןשכנרתמשפותפונולוגיות

 . yההגהאתגםזהבאזורדיאלקטיםמספראיבדוההשפעותאותןעקבבהן.קיים

לנקוהדבעקירמובגלוהיההרבניתבעבריתשבפסריםהפיוסקאתבג'ודזמוהפיסוקחיקהזולתקופהעד 92
iרעות•מאנית,הותורכיתאירופהמערבשפותבהשפעתמשפט.סוףאופסוקיתוסףשציינוונלקודתיים,

בהפשעתמזדמן,(ובאופןשאלהסימןכגוןנופסיםפיסוקבסימנישימושהחדשההג·ודזמובתקופתיש
פיסק,שאלות),המקדיםשאלהסימןאו ].}[הפוךשאלהסימןהעות•מאנית,התורכיתאוהקסטיליאנית

שונים.מסוגיםווסרגייםוגרשייםקריאהיסמןופסיק,נקודה

ומבקומותרבבזןמשפהבאותהקיימותשוונתשנורמותמצב(הפוילצנטתיר),הר-:נמרכזיתההאחדהתופעת 93
עלומת , centre, colour, realiseרביטיתאנגליתלדוגמה(שהוואחרותבשפותגםידועהשונים,

 . 535-534עמ•סטיוארט,וראו ;) center, color, realizeאמריקנית
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בצופןהוחלף > eהלאק-ולי,החלופיהביצועדיוק,ליתרגאו 5החוכךההגהרוב,פיעל
המילהשלהפונטיבאיות(לדוגמההפסקלפנייביחודמילה,ובוסףלא-קוליהגהלפני tנסותם
וגאירטהב"לההמופיעהמילה,בוסףבטי"ת ,] batlanu tJבאטלאנוזנ-"בטלנות"ערביממקרר

 ] sivarodisJבשיב'ארודיסתנועהלפני(לדוגמההסיבבותבשרא dרנ- ,)]א"ע 2נחאורו"יד

בדל"ת; ,] 188,עמ'אוצרחיים,ננכ"ר"תעניות" ,] tan i disנרתענידיס"סברות· ,]ב"עמזפנשם,
חאראגאנוטכוגןדוגמאותמתופסותהאבהבתקופה 94מספרדית). ,- es /-isהריבויסימןשהרו

rxaraganutJ , "ספרדיתהשוו ; 19עמ·פלא,אפפו,ע·ב;טרעמ·(הלרי,"עצלותharagan 

+עבירתנמעריבת] kasaba(מתורכית"עיירות" ,! kasabotJקאסאבוזנ ,)ת~-+ערבית•עצל"

+יבנוני "ק-ד-ב"מערבית ,"הקרדנ"(,] batkadaJבאופקאדה ,)ב"עקעחיהושע,מיטראני,ות;

 ,] im u tJ 1לימותרגכןכתיבטעויות ;) 206עמ·פלא, ,פאפרמספרדית; , ada-יחידבנקבהעבר

ובן("טלית") ] taletJטליזנ ,) 7עמ' ,) 1872נרינה 9 , 3ב·יינה"דיקוויאר"איל(בעיתון·לימוד"
מקבילותודוגמאות ;] 1 , 21עדנ[ישראל,יוסף")פורת("בן ] bin purat yusefJיוסףפורט
(אלטאראץ,"חצי" ,] mjatatJמייאטאזנ-ממקררספרדיהמשתקפתבסרףמילהבט,גכון d.של

רואמניבתעתיקטקסזפיםמדגימיםהעשריםבאמה .) meatadעתיקהספרדיתהשור ; 42עמ' ·

כלומרמ"מוער, ,> muetו< ) salud(ספרדית"רביואת" ,> salut <למשלתופעות,אותן
ערביממקררהדוגמאות . Uevrejski glas 6:17-18 [Sarajevo 1932], p . 4 ("חג"

-+( / d /בפונמהמשתקפותמילהבסוףרפהתי"והןרפהדל"תשהןהעודבה,אתמדגימות .

- dנ t [< ;5נ-+( 161בבהמש,ךשנראהוכפיבצפרן - e [( .בדרום

באלרפונים(המיוצגת 15iהפונמותביןהניוגדהדרומייםבדיאלקטיםבצפרן,המצבלערמת
 ,) ldJ(פונטית, 1d1ו·קולי>הגהלפני roר-נלא-קולי,הגהולפנינשימהקובצתבסוף 101eנ

הגהלפני ] yJו· 9sלא-קרלי,הגהולפנינשימהקובצתבסוף fX/YJנאלרפרנים(המיוצגת 1y1ר·
היוונית,השפהעםהמגעבהשפעתקרההדרביותר.ערדהתחזק ,)] g [(פונטית, 1g1ר·קולי)

נפרדות<פונמות xו· eהחלופייםההגייםואףרץ, gר· ,-5ר dההגייםארבעתקיימיםבהשגם

שמהןוצרפתית,איטלקיתכרגןאירופיותמערביוקרהלשונותערםהותרכיתעםביוונית),

כפועלמילה).רבאש , gשל(ובמקרהתנועהלאחרסותמות gו· dבעלותמיליםהושאלו
המודרנית,לתקופהעדתנועה.לאחרלהופיעיכלה dשבהןהמיליםמפסרבדרוםגדליוצא

תנועה,לאחרהן ) ldJ(כלומר, 1d1הפונמהאתרפיוןסימןללאדציינההזהמהאזורבטקסטים .
ארבהם,בן ; ada(מתורכית"אי" , Ia' daנבאדהתנועה:לאחרלדדוגמאותעיצור.לאחרהן , .•
 ;)ב"עעגשמרת,מרגאיוס, ; lנמערבית maden(מתורכית"מכרה" ,] ma' denJמאזין ;)ב"עא . !

מעריבת , edepsiz(מתורכיתחינוך"חסריארחצופים"אנשים ,] edepsizesJאידיפםיזיס :
• , adab' f תורכית+siz -·ריובי+סיומת"ללאes -, ;קאידמספרדיתu ,אידיאי ,)א"עקמגרר

] 11 ,[edi'e מתנהn מתורכית)hediye , מi; ;מאדונה ;)א"ענדשם,דיבת] madon(n)a [, 

•גברת" ,] madamנמאדאס ,) 334עדננחמה, ; madonna(מאיטלקיתישר"שלאמר"מרים

ובסניה, •ברוךראובובסניההתופעהעלונפסת.דוגמאותכוללהובסניתהג·ודזמושלדומנומילון 94

 • 138עמ·

 .. "ו sklavoJא'סקלאב'ףטר•א'גלדוגמה · 95
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(השרו"גדול" ,] grandeנגראנדיעיצור:לאחרלדדוגמה 96שם). ; madame(מצרפתית

 .)נ"עלזקאידנררר, ; grandeספרדית

 ...ויווני'עבריהיספני'ממקוררונתבמיליםתנעוה,לאחרדברוםלהופיעהמשיכה 8גםאך

{דבל"ת"הדס" ,) a' basנ ;)] na5aנפונטית , nadaספרדית(השרו"כלרם" ,! nac5aנכגרן

 ,] palami5aר·נרפויה); 8נ· , madero(פסרדית"עץ" ,] maberoובערבית),רפויה

(מבחינהחלוצימבראמחשובת","חושבנספר 97 .)ח :oג :oןג :ibo(מיווניתדג"של"סרג

 ~,השתמשניקו,דללאמרובעותבאותיותהמודפסלילדים,למתמתיקהאורתוגרפית)

(בניגדו 5לציוןהרפיוןסימןעםד'נג'רדזמר'חדשניתנרגפמהשלזפרןשמואלבןבנימין

מוניד'הדי)מאגירה(דימוד'ךטוד'ומילים:בארבע ) dשציינהרפיון,סימןללאלד

לאד'ו ;)נ"עזכסף",של]נוסוגצררה("כל ] tס de manera de} monec5a) bo moboנ

הרגפמההארת).מעלישראופקיקואר macronכ·הופיעהרפיוןסימןנספרוע"א;ח ,•דצ"(

רפיון,סימןהואבהןה"רפה"אשרקודמותלדגפמרתאנלוגיהתוךכקריאהנוצרההחדשה

(במילים VTהכתוב ,) d [ניןךגפמיבאופןהבמחינההיוונית,האךךתרדגפיהבהשפעתגםואולי

הימליםנשאר . 5הכתוב ,]&' Jלביןמסלבית]), Jכן""ישר, ,] dobrosJחןגזp 6 ס;>כגוןשאולות

פשוטה.נדהמחרבהשתמש l "<נהנהגותמחשובת·"חושבבספר

הרגפמה.מקושזפאבפרסומיםבשיטתיותלהופיעהחלההי"זפהמאהשלהעשריםבשנותאך

 96האות),מעלעיגול,חציאר , breveנ·הרפיוןסימןהופיע(הפעםחוככת 8לציוןד'החדשנית

לציוןואוליחוככת),נ·fנהנהגית , todosפסרדית(השוו"כולם" ,! t&גס sננטוד'וסלדוגמה

פיוויירוןסילדוגמהנשימה,קבוצתובסוףלא·קוליהגהלפני eהלא·קוליהחלופיהביצוע

(השווההיא"מהעיר"ברחו ,] se fujeron de akea sivda.5/-eJסיב'דאד'אקיאהדי

 ,איי."אבדיאפוזה".שכינהלהנו ,)נ"עלזקאידנוור,"עיר"; , civdad/thעתיקהפסרדית

שוננתהשנינה"אין ,] no la Jexi'na apoza ande aj xarayanuD/-eנחאראגאנוד'

 99 .)א"עקיאקאידנווד, ;"תו·"+עברית"עצל" , haraganפסרדית(השוועצלות"שלבמקום

ותי"ודל"תהמשקפת 5/8לציוןגםהדרוםבכלרביםדפוסבבתיד'אומצההזמןנמשך

·לבדוק" ,] ba.5-/ baekarJבאד'קארכוגןפונמייםבתעתיקיםענדי,ממקורבמיליםרפות

'אנה'אבאדבירק ,)ב"עעאםש, ;- arפסרדיתהשור-א,רהופעלמקוד+סיומת "ק--ד"ב(מערבית

birkac5ava'naJ [, ביראחוד'יס ,) 3עמ•נקושטא], 47 , 20°ג'רגיטוןאיל 0(נעיתוןהלבנה•"ברכת

 )] ge'!>exaJ(פונטית guedejaדוגמתתבעוה,לאחרחוככת fiהמחייבתלקסטיליאנית,כביגורוזאת 96
"פאה·.

 fi נ:-מלייםואלפיתנוהע,לאחרסותמת dב"מיילםמאותוכללהסלוניקאיתהגיודזמושלבחמהמילון 97
סביבה.באותה

בשיטתיותלראשונההופיעה·פחות)" ,! meח gwaooJמינגואד'ו(דוגמת oלציוןד'שהגרפמהייחנך 98
אראפלדפוסהיבאשירושלמיבעברית,השיר•·קבספרלמהדורת'שצורףירושלמייאוהדר·שלבשיר
ר·שלוהג•ודזמרהעבריתלימודספר .) 1822 (תקפ·בבשנתשבקרשטא,קיריאורטהרבובערבוגםאוגלר
ורפהדגושהתי"ויבןרכןורפה,דגושהדל·תיבןההבחנהאתלתרגללקואריםאיפשרמיטראבירבוך
(שם,בג•רדזמרבחלקרת'רתרד'דרבין ,) 10-9עמ·בנים,(מיטראני,מרובעותאבותיותעהרביבחלק
 .) 16עדב

-עא.קגפשם,מופעיגםחאראגאנות,חלופי,איות 99
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· beraxo5esJ [ •ריובי(+סופית·רבכות-es ,מיעדהדבר .) 4עמ' ,] 1913147 , 4מספרדית;שם

שונים,במקומותשהופיעואורתוגרפייםלחידושיםהג·ודזמונותנישלהגבוההרגישותםעל '

עלהמקומי,הניבלנתינתכמתאימיםנתגלוהםכאשדבמהירותאותםלאמץנכונותםערל
קיימיםהיולא eו· 5שההגייםאמחראלה.תהליכיםעלהמפקחרשמימודסכלהדעיראף •

סותמת), dנ· ,] nadaJבהםנהגית·כלום•שמשמעההמילה(למשל,הצפונייםדביאלקטים

בדל•תנאדהנכבתהזומילהמהצפוןבפרסומיםלכןכלל;שםאומצהלאך'החדשההרגפמה
 100רפיון.יסמןלאל

ההגהלציוןלד'המקבילהייחודיתרגפמהאומצהלאהעות·מאניתהאימפריהבאזורי
y , לציוןנתפסרנכהרפיון,יסמןעםגימ·לניותר,המאתיםשהסימןמכיווןאוליtf ו·c101 .נ.ו 

הפסציפית,המילהלפיבעצמם,לפענחהיההדרומייםהדיאלקטיםדורביהקוראיםעל
(לגדול),אינגראנדיסיר(עכשיו),באגורהלדוגמה- yלסמןמיועדתהיתהפשוטהגאם

 , ayoraהדרומייםבדיאלקטיםהנהוגתתורכי!),ננודתואר , aghaJ(אגהואגהדוד,מגן ·.

enyrandeser , )fנ( ma'yenda'vi ·רa'ya השוו)מוקדמתקטסיליאניתagora , ,אךנץ

engrandecer , ·נg ; וכפריתקדם·מודרניתתורניתרפה!,ננגימ·לדוד••מגןעבריתaga , 

משפותמעברית,בשאילותאומפסרדית, ,"םד" ,] sangreננסאנגרי(לדוגמה gאוץנ)

 ,] va'gonJ'אגרןבדגושה],נבגי•מלבגא""דרך ,]) a'ga(vנאגבוגכןלאומיותוניןמקומיות

•נווד" ,] vagabondoJוב'אגאבונדו ] wagonצרפתית , vagonתורניתנהשוו•קרון•

J 102מאיזפלקית.([vagabondo החונךכציוןלגרמזY כתיבבטעותרואיםאנוהדרומיבאזור

- /s i m 'yaנשימגהגכון 'xa [ פונמייםובתעתיקים ,)א•ע,כהארובןבן("שמחה";שמחהבמקום

 ) 1 ·מע,-]) 1911 (תער"אנסלוניקי 23 , 2קידבגא••·איל<ביעתון"בכלל" ,] biylalJביגלאלכגון

עמ· ,]) 1912 (תרע•נ J 4 , 3(שם,לדננה" u•זכרו lziyro'no livra'xaJליב'ראחהרזיגרונו

כגוןבתעתיקרואיםאנוהצפוניבאזורנסותםגימ·לשלהבלעדילערךרמזזאת,לעומת .) 2

ילידהמחרב, ;)א 0ע(ידאורו"דיגואירזפהב•לה crהיווניתהאותשםלציון ] sikmaJשקמה
דביאלקטקייםהיהשלאההג siymaהיווניתשלהקוליתהחונכתחץאתתפססרייוב,

נג·ודזמרלנטייהתודות . gהקולילסותםנווילוניותההדומהלא·קולית,סותמת kנ·שלו

מידמופיעיםהםנאשרקוליותמאנזיםקולייםהגייםבעיצורים,קוליותחוסרשללהידמףת

מאדמושלעיובדלנערים;·חנוךבסרפנאד'הלעומת , 18עדבאוצר,חיים,בבנ·רנאדהלמשלהשור 100
ע·ב.ו ,) 1865 (תרכ·הבשנתקבשרטאלאורשיצאחיים,בכ·רשל

בסימןהמלווהגימ·להארתאפריקהבצפוןהחכתיהבכתיבתהיהוידת,העריבתתכיבתבהשפעת 101
במרקווהחירידהרעיבהכתיבשלודוגאמותהסירבם . 34ע7נבעךוליאל,רוא- yיסמנהאכןדיאקרייט

בג'רדזמרבטקסיטם yלצירןג'רגבפמההשימוששלנידרותודלגמאות . 94-77עמ·א,ברבא-שר,ראו
 • 128עמ'ראוהארת•מאניתומהאימרפיהמספרד

היפסנימקמררבימלים(למשלנישמהקובתצבחתילתבג'ודזמרלהופעיילוכה yכנרהא,היוונית,בהשפעת 102
 , gaח arסרפדיתוהשור•רביהנ· , lyurnaJגורנהבםלרגיקי,או,·זלוכת; ,! yanarנגאנארדוגמתיווני,אר

דשוגהגימ·לבלעותערבי,מקמורבמילים(ללשמזובבסיבהלהופיעיכולה gגםאך .) youpvaיוונית
·צער·, ,] gamJגאם·גנב; ,! gan )ח( avנגנבדוגמתצרפתי,אראיטליקסלבי,תורכי,ממקרראררבאש,

(לדוגמה,חאלחרואף ,) gaח tצרפתית , gamתורכית-,נב!·ערביתהשוו·כפפה•; ,] ganteJגאנטי 1
 9הללובסיבבותלהופיעחייבתבספרדיתואילו-•לבלוע") , en ylutirב· ,- eחהפועלקידומתלאחר 1
i ל , f .שלהדרומימהאזורדוגמאותלמאותסותמתg גחמה.רןמירואח,ואלחרמילהרבאשרץתנועה,לאחר
ן
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עיצורלפניהדרומי,מהאזורבטקסטיםמיליםבמספרמכ.ךכתוצאהלא·קוליים.הגייםלפני
(השוו"גינה" ,] bax'tf eנ ]י'באחג 1 [י'באגגדוגמת- Xלצירןבגחהגרפמהמתחלפתלא·קרלי,
 .) 215עמ'תרכ"ה,סלוניקי Jלרנאר""אילבעיתון!מפרסית]; , bah<;eתורכית

עלהמוקדמת,הג•ודזמושלהץהוחלפהבצפוןנמצא.אינוכזהחילוףמהצפוןבטקסטים
-+ ma'genda'vi[tJ ] 5 [(רוגמת gב·רוב,פי ma'yenda'vi [, וב·דוד"),"מגןk הגהלפני

-+ itrok(רוגמתבשימהקבוצתאולאק-ולי etroy , .("הוחלפהבודדיםבמקרים"אתרוגy 

 ,) yהערך<עבלתהדרומיתלגהמקבילההרגפמהוכאן • xהלא·קולית,במקבילתההמוקרמת
([מצורה"לגאול" re ymi rl], 1o3לריגמירהמקיבלהצפוניהאיותלדוגמה, ;) X(הנהגיתחהיא

 10ריחמיר.•האו ,)] re5imirהנהגית ,> redimir <ספרדיתהשוו ; lreל mirיותר,מוקדמת

גואירטה"להבפסר ) 1778 (תקל"חבשנתבכרלזהותביתןראשיתושאתהצפוני,הכתיב

אלהתנועות(או iו· eהתנועותלציוןכפולהיבו"רבשימושהתאפייןעטיאס,שלאורו"די
 ] tiaJלדוגמהקרמית.לאתנועהלידהופיעוהןכאשרבעיקר ,) ijו· ejכלומר jב·המלוות

ו osובאיטליח.בדרוםאחת,ביו"דטיאה,אבלטייהבצפון,טייאהאונכתבה"רודה", ,)] tijal(או

לדוגמה-השכבותהסלביותבשפותדומותכתיבמשיטותכנראה,הושפע,זהאזורינוהג

משתקפתבסרבר·קרואטית ,)] ra'kiJראקיעםג•ודזמולהשוואה(הביתן"עראק" , rakותורכית
 . paKMJIבצודהובבולרגית rakijaבצורה

 .סרבית,בולרגית,כגוןמקומיותמשפותלשאילותהודות)בעיקר(ארהורותתקופה,באותה

נעשוהגירחמרשלהצפונייםבדיאלקטיםהקיימים zוc·ו tsההגייםורומנית,גרמניתאיטלקית,
ויהדותאיטליהיהודישלהעבריותהמסורותבהשפעתהתחוללשהשינויייתכןלפונמות.

ברגפמה tsהמציינותאורתורגפיותבהשראתאוזה,באזורשהורגשו ) tsצ=(שלפיהןאשכנז
בצצוינהן tsןהפונמה .> .c/u <וסרביתוקרואטית > z <רגמנית ,> z <איטלקיתכגוןאחת,

 106 ,)א"עלעטאיס, ; razzaאיטלקית(השוו"גזע· ,] ratsa [ואצהכגוןמגעמלשונותבשאילות

עלהמקלההאפנתטית tה"(לציון s rלב , m, n, r ,1המהרהריםההגייםביןמזדמןובאופן

"מצוות" ] enkomendantsasנבאינקומינדאנצאסכןוגשונים,ממקורותבמיליםההגייה)
 1os;sכ·צד"'האותנקראתויווןתורכיהיהודישלהעבריתבמסורת 101 .)ב"עד(חביליו,

הדרום.מאזורבפרסומיםבצולאבטסדווקאיצויןמיווניתנדירותבשאילות tsההגהלכן

וצב.סימןדעה,יורההפנים·;ביישרלחןכרבמופיעהר'גמירהצורה 103

נרעם,באלקלעי,מופיעהויחמיר,שלחיוויקרובעברבזמןיחידשלישיגרףריחמ"ו,הצורהלדוגמה, 104
מאעייא.

הדרומי.מהאזורבטקסטיםב'יאןע•א,מגעטיאס,אצל•שיואר;ן, vean /ב'ייא\כגוןצודהגםהשוו 105
'אחאליםינובוישיכוגןפתמיבתעתיקדלאותניתןהצפוןאבזרוגם s-כצד•ישליותרהמוקדמתלדג.ייהרמז 106

ri'sevaxali'senuJ [, שלהמזרןברבכתהנאמרתרהחליצנו·;"רצה(מערביתלא·נעימהיי"הפתעה
 .)א·עסגעטיאס,שבת

חיים,ובנים, ; 188עדנאלקלעי,ובנים,ראו:ביבליוגרפיותולהפניותהי"טמהמאהנוספותלדוגמאות 107
לנןציב.סלה;סליבזמים;ובנים, ; 165-161עדב

רגכןאירבי,ממקורמשפחהשמרתבאיותרואיםאברחוררםבאזרונשאהצשהארת sהפונולוגיהערךאת 108
ובתעתיקים ) Serreno, Soria, de Silvaספרדיתהשרוע·ב;ה(חברה,צילב'הדיצור"א,צירינו,
 ,] desxamesearנדיסחאמיסיארכוגןאחדממקורמופסיותבעליעדביממקרריסודותשלפונמיים
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/ 

 ,] dodziJדרדזילדוגמה ,)- zz-איטלקית(השוובזזאובזז tdztהפונמהציונהבצפרן

בכ"רישראלרישלבכתבים"באר·, ,] podzuJ 111-1פודזו ,)א•עסה(עטיאס,"שתים·עשרה·

 109ואחרים.אלקלעיחייהודהך•חיים,

בנדר-שפתיים,עיצוריםלפניבאכשהואבעיקר, , mהאפיהעיצור rצרצפונייםבפרסומים

בדרוםואילובספרד;המוקדמתהג'רדזמובתקופת),כמו"גם• ,] tam'b jenנייןטאנב(לדוגמה

הפונטית.המציאותאתיותרהמשקפתטאמביין),(דוגמתכמבעיקרהשתשמו

באותואירופה,העות'מאניתהאימפריהאזוריבכלפונמיבאופן xההגהצויןזולתקופהעד

בהשפעת 110"מסרטוט"). ,] xandr-/ xranda3oנחראנדאד'ו 1 · 1בחאנד(לשמלרובפיעלחי"ת

ובצפרןבאיטליהבהולנ,דהספרדיםהיהודיםשפתעלהחדשההקסטיליאניתהפונולוגיה

 ; xל·בשפתםלהתחלףהחלוהיפסני,ממקררבמילים • d3 ,3 ,fההגייםזר,בתקופהאפריקה
ברגפמרתהמצויניםהיבניימית,הספרדיתשל d313ו· fההגייםהחלפתעםאזתלהשרותניתן

> x < >רg/j <, להגהx , באלוגרפיםהמצוין> (j(a/o/u)/g(e/i <, יותר.מאוחרתבספרדית

טווחובצורותלדוגמההמקובלת,בחי•ת xההגהצויןאלה,מעיןבמיליםזו,תקופהבתחילת

הראשוןבחלקהמופיעות 111·בנים·, , fixosJאיחוס"אמר", ,] dixoJדיחו•הביא", ,] truxoנ

אברהםדי,,דדופיזא,יהודהדי,,משהשליקטובקשותאוסףאמונים;·שירהספרשל

זומתקופההחלאךאנ-בכ).עדנ ,] 1793 (תקנ"ג(אמשטרדםבשןיעקבדייוסףרר'מיזהדי

 112אפריקה,בצפרןהמגורשיםלצאצאיגםבג•רדזמרפרסומיהםאתבאיטליההדפוסבתיייעדר

בערבית), > r <לחא<המקב;לנl:ווהלאק-וליהנחציכחרכךבקרבםנהגתהחיייתהארתאשר
עםבכ"ף xההגהציוןאיiפליהבערישיצאובג·ודזמרמהפרסומיםבחלקלכן, x.113יכולא

מעריבת-יהודית.כנראהשאומצהרגפמהכ;אר'ככלומר,האות,אחריארלפניהרפיוןסימן

-des ,·חמץ•ערבית(השרופסח•לפניהחמץאת·לבטל -ar ;ללמדכדי .)א•עגג,שמות,טליבספרדית
מיטראנייוףסבןרברךדכתב , sכלומרכמס·,ךהואצד·ישלהפתלווגישהערךהצעיריםקוראיואת

ך·•חורים;ן, burakס s /המיליםאת ,) 16עמ•תרל•ה,(ירשוליםח•אנבים·"חינוכיבפסררמאדירני
1sera1 1(ארseRa1 (, ,"!המקולבותוסירהבוראקוסבמקרםבצד·י,וצירה,בוראקוץבצוררת·סרגר!וסרגי
ערבי.תקררז,ספיחה;בךערליאל;גם:רדארהג·ודזמו.בכתיב

 , 1dס dzi1דודזיהפסציפיתהצרדה .) 39עדנארצד,פודזו,בכיירחיים, ; 11עמיקרח,חיים,פוזזוס(בכ·רשחוו 109
 ' Tדול ,! dozeנדוזירגכןצרורתלערמתהצפוני,באזורהזההמספררג.ייתאתהמשקפת•שתיםע-שרהיי,

המוצאמקרםבסלוניקי,הט•זבמאהשיצאוהנת•ךבתרגומיגםהפויעהכדרום, ] do<t>el'ידוגר ] do/zeנ
יותרשםנעלמהאךאגורגפיה),קינטנה,ארוגנם;קינטנה,(ראו:הנראהככלהצפונייםהדיאקלטייםשל

מאוחר.

יוסףרשהתשמו •העריבבכתבהערת·מאניתברותכית tיהיהודי'העריבבכבתכ'הרגפמהבשהפעתאולי 1 10
נחבמקום )'(כבחריגים,במקריםיהודי,תבערניתןהנגירדזמרןהשכובתנופסםי,ומחבריםפרחישבתי

"התחשובת· ] XatirJחאטיר) /(כ'אטירכגוןרתרכי·עריבממקורבמיליםרובפיעלנעשההדבר · Xלציון
 ,)נ·עה(מסאביד,·מס" rxara כf-/cJ;ז Jחאראג') 1 (כ'אראגי ,)א"עיבקופלאש, ; hatו rתורכית(השרו
בתקופת .)] oxridaJאכרידה<רגכןקמומותונשמרת ) IXU'fiJכולי ,] moו xoJמולכו<כןוגמשפחהנשמרת

מולחן).(לדוגמה,מוסימיםבקטסטיםנחנכתבואלהגםהמאוחרתהחדשההג·ודזמר
 ,] difס Jדישו , ltrufoJטרושומוסרתיתלג•רדזמרבניוגד ,> trajo, dijo, hijos <חדשהספרדיתהשרו 111

 .] iJQS [איז'ךס

רגםאיטליהבערישהופיעוכלדינרחומרעםמהפסריםחלקשלשהעריםגביעלבמפורשמצויןזהיעד 112
ומערבמזרחרמדינרתשבקרנשטאנטיהנפסרדיםק·קכמנהגנוראיםלימים"מחזרולחגמההשור-רובינה

רת·א).ליוררנותקע·א;(רינהבלע·ז·הדיניםלזהונוסף ."ובאיטליה
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 114 ,"ןב" , tixoJאי'כו"תכשיטים•, , txojasנ'כוייאס"רחוק", , rו exoslלי'כוסבצוררתלדוגמה,

 ) 1822 (תקפ"בבליוורנושציאהלועזמעםבמהדורתרבאשיתלספרבהקדמההמופיעות

קררייאט.אברהםבןיהודהר'בעריכת

ישראלר•שלבאלהובייחודהאזוריםמכלבפרסומיםעדים,אנוזרתקופהסוףלקראת
חלופיות,גדפמותביןב"מאבק"להכרעהמקומות,בכמההי"ט,המאהמתחילתחייםנכ"ר
זכתה vלצירןלוב· rבבהתמודדותלרגפמה.הגהביןלאחד""אחדליחסהנטייהלפישוב

"מרפק", ,] kovdolקוב'דו"ריק", ,] vazioב'בכלמקוםבמילה-לדוגמהב'אזיאונהגרפמה
(לדוגמהסנבחרה sלציוןרםשהחלופיותהרגפמותמבין ~ 1sאורז·:"פילף ,] pilavנפילאב'

 ,] bujkarנבושקאר-1ש· 1ב(למשל Jל·נשמדהשוש'ואילו ','לצ" , IsolombraJסולומברה

ממקורבמילים Iלצירן )'ש(לשי"ןרפיוןסימןלהוסיףנטייהחיתהזולתקופהעד"לחפש").
חיתהבשי"ן, sההגהבהשסומןהארוכהבתקופה ,)•שש" ,] (sejסיש'(לדוגמהלא·ערבי
 J ='שלעומת"הנך", , Isס s [שושדוגמת , s=ש(כלומר,תועלתבשי·ןהרפיוןבסימןלשימוש
כש'ה•רפה"נעשהשיטתי,באופןנססומנה sש·מהרגעאך"הנכם"). ,] soJJשוש'דוגמת

אחריםומחברים 116בררינה,בכ"רחייםישראלרשהדפיסובמהבמיוחדזר,בתקופהמיותר.

לוותרנטייהחיתהביידישבפרסומיםשםששימשהכתיבבהשפעתאולי-איטליהבערי
לעומת"הנך",סוס,לדוגמה,סמ"ך:מוללבדלעמודיכלהשעכשיובשי"ן,הרפיוןסימןעל

כ"מעט"), ,] ka3eJבקאז'י(לדוגמהז'נעשתהבלעדית , 3לצרין'רדיגביןבמאבק·הנכם".טוש,

לפגיכוללסיבבה,בכל zלצייןהחלהןהרגפמה . c13ר· tfלצירןהצטמצםג'התפקידואילו
חלופיתצורהכש,לגואישמו,בניגוד•ריח; ,] g-/ywezmoJגואיזמו(לדוגמהקוליעיצור

קודמות).בתקופות

היום)עדבקירוב ] J 1837(מתקצ"זמאוחותחדשהגירדזמו

התנןמאתחקיקתאתבקירובחופפתהחדשההג'רדזמושלהמאוחרתהתקופהתחילת
זכויותהאימרפיהלמיעוטילהעניקאמורהחיתהאשר ,) 1837 (תקצ"זכשגתהעות•מאנית

האימפריה.רבחביוהולכתגדלהלהתמערובתהדרךאתושפתחהמוסלמים,שללאלוהשרות
לפתחושהחלוהג'רדזמר,-שליותרוחילונימערבי-חדשספרותילסגנוןראשוניםסימנים
מזרח",·שעריבעיתוןלצמואניתןאירופי,תהשכלהשלמסוימתרמהבעליצעיריםיהודים

ללמדלקוריאםהציעעוזיאל 117 .) 1845 (תר"רבשנתבאיזמירעוזיאלרפאלשייסדרשייי,בכתב

שלימודימחששבתחילה,לכךהתנגדוהמקומייםהרבניםאמנםאירופיות;שפותילדיהםאת
את ) 1853 (בתרי"גכתבאיזמיר,שלהראשיהרבפאלאג•י,אברהםר·לדוגמה,יוזנחו.הקודש

לשונותאיניבזארסיןאחאיםקרלהלהאיןג'יקרםאיז·וסאלרסמיטיךקי"לרםהבאים:הדרבים

 • 63הערהלעיל,גםראו 113

ג'ו"אט ,] le/osנלישוטמסורתיתלג·ודזמובניוגד ,> lejos, joyas, hijo <חדשהספרדיתהשוו 114
ojasl ctא' ,וכT ו'i30J [. לעיל. 117עמ·•מולכ•רייא;האשהבשםדיוןגםראו

פ: 1-פילאףהחלופיותהצורותגםקיימות 115

חוק.חיים,בכ·ראצלהמטאלמשלראו 116
עיתונות.טניס,ראומזרח"·שעריהעיתוןשללשונועל 117

 1451דתות-לאומותזהותכסמלכתב

למהדורהבמובא n,118אזיןלוקיגדולאיסךראיסהקודש".לשרךאיךטיבןאילטייניןבךאיהוגיים

לשפתנו,הנזקמארד•גדולמטיראני:יצחקבןבררךר'כתבבנים•,"חינוכיספררשלהשנייה

בסדריצלמרתילדינואתכלל)מלמדיםבלתי(ארמלמדיםאנחנואשרבזאתרדתנו'ללאומנו

ושירים".בספוריםנשגבחפץבםוימצאונכריותשפותילמדואשרובעודלשון·קדשנר'את

פתיחותגילואחריםרבניםאלב 119ועמם".אמםבשפתחייםרוחוכלורחיטעםכלימצאואל tנו

 120 ,יוץע"·פאלהמוסרספר'בעלפאפריצחקבןאליעזרף'בןפאפריאודהר'לשמליותר;רבה

איסקיב'ידךאדלהאיךאינייגארפודימרס•בך :) 1872 (ב nבשגתתקלהספרשלבתרגומוכתב

איסטארדימאבירהאיןםיאהקיקאליאמהאיםקריטוראם,אילינגואז'יססאב•יראילנראינו

 121אמונה".להפארהאיגנ'ידיאיגרקיררם uסימריי

אהירופייםהפסר.בבתיהקודשלימודי'עלוהחילוניהמערביך uהחיבנצחרךהסתייםהוויכוח

(בי"ח;חברים"ישראל"כלהארוגןשיסדבאלהבמיוחדאפריקה,ובצפןובבלקגיםשנפתחו

Alliance Israelite Universelle (, הלטיני;האלף·יבתואתמעריבותשפרתיהודיםילדיםלמדר

אתלמדרהםהעות·מאניתהאימפריההתפוררותעםשקמוהשונותהמדינותשלהספרבבתי

זמןלאחרהשתקףרכשושהילדיםהחדשהידעשלהן.הכתיבומערכותהמקומיותהשפות

יוקרתיותמערביותמשפותמיליםבשאילת-בברגותםלארדשהוציאובג•רדזמובפרסומים

אורתורגפיותבעלותשפותעםהמפגשעקבשלהם.הכתיבהבטכניקותואףמקרמיות,ומשפות

הערביותבאותיותהג•ודזמושלבאורתורגפיה-שינוייםהסרבים-לביוויהוצעוסטנדרטיות,

ולמבחר 122ובדדים,ולםפריi:גלעיותניםהערה,ללאושם,פההוכנסופשוטאוהמסורתיות,

השלושיםשנותלביןהי"טהמאהאמצעביןשיצאוזרותלשפותלימודוספרימקראותבג'רדזמר

העשרים.המאהשל

אלחד""האחדיחםאתיותרערדלהדקכדיאורתורגפייםחידושיםהוצעורביםבמקרים

חדשנישימושעלהתבססומהחידושיםכמהזר;בתקופהלעציומושהגעילרגפמה,הגהבין

פרסומים,במספרשהתקבללמשל,החידושים,אחדישן.פנים·יהודיאורתורגפיגלםבחומר

ויסודותל-אעברייםיסודותעלרקכןלפניחלושיטתישבאופןפונמיים,כתיבכלליהפיכתהיה

-e nמ"חרם·+אינחירימאר,(דוגמתאחריםממקררותמוספיותבעליעבריים -ar , ,(מסרפדית

שלהמסורתילכתיבקריאהאימותבהוספתנרצעזהשינוישלשמרנינוסחלאוניברסליים.

 123"שכל". ,]' sexelJשיכיללדוגמה,תנועותיהן,אתמלאבאופןלצייןכדיהערביותהמילים

" 

חושיבםאינםוהםהרגים,לשונותישלמדוכףנהחילרניוהפסרליבתהצעיריםבניהםאתהמכנייסם·אלה 118
ע"א.בפאלאג",עושים•שהםמהעלישגדולאיסורהקודש."לשרןעל

 . 5עמ'שנייר"מהדורהבנים,מיזפראנ,י 119

 .תקפ·דקושזפא 120
באופןלהירכשצריךזהידעאךנזרים!,וכבתיםשפותלדעתשטובהאמתאתלהכחישיכולים·איננו 121

 • 167-166עמ·פלא,פאפו,-לאמונה·ייזקלאשהואבטוחיםשנהיה

רגכזובספריםספרדי)מוגדר"אילקומיריסיאל•,•אילמיסירט',""אילאיפוקה•,לה nבעיתוניםלמשל 122
פארדר.יאדוהדיונסיםאלאזראקיחייםשלאלה

 ;) 1896 (רתנ•וכלגרדישראל,יוסףזביעקבמאתר'ישראל·"ישמחבפסרבשימושחיתההטכניקה 123

באההיא .) 1887 (תרמ·זכלגרדירושלים;זיכרןו·פסרוגכןאלטאראץחימשהיעקבר·שלובפרסומים
לדוגמהרבשמופיעה ,) 1580 (ש•מבשנתבקושזפאשהוכןראשוניםניבאיםשלידבכתבבתרוגםרבכ
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נוסחבעיקר,וחילונייםעממייםובעיתוניםבספריםהופיע,הי"טהמאהשלהשבעיםמשנות

בהןשצוינוהפונמיותהרגפמותפיעלצוינוהמיליםעיצוריגםהשינוי:שליותרוגורףחדשני

שהביאזה,שינויעם 124"שכל". ,]' sexelנסיחיללדוגמהעבריות,לאמיליםרקלכןקודם

בכתבלראשונההוצגההכתיב,לחילוןולמעשההשפה,מילותכלבכתיבתמלאהלאחידות

 1י]הביטוי-לדוגמה,אחרותמלשונותמוספיותחסריעברייםיסודותשלהאמיתיתהענזמיתההגייה
 bempo'raju'seJ] 1בינפוראייוסיהדיבור:הגייתששיקףפונמיבאופןנכתביוסף"פורת"בן

~ 
 .) 152עמ•תרס"ב,(ירושלים 1ירושלים"דיטריזורו"איל(בעיתון

 fהשכלהשרכשולצעירים 125
 i 'ילקריאהיותרקלותהיואלופונמיותצורותהעברית,השפהלימודאתהזניחואבלאירופית

; 1 
'~ 
1 

~ 

 126המקוריות.העבריותמהצורות

באותיותהישןהכתיבשלהתכונותאחתאתניצלשהוצע,יהודי""פניםאופיבעלחידושעוד

בציוןחלקי,בניקודלשימושהשראהנתןאלהבטקסטיםמקובלשהיההמלאהניקודמרובעות:

סעדילשמואלבבוקרשט,קרישפיןמרדכילאליהושיטתי.באופןאךבלב,דמסוימותתנועות

המסורתיותהגרפמותשלתלת-הערכיותהפריעהאחרים,ולעיתונאיםבסלוניקילוי)(סםהלוי

 ) 1904 (תרס"דבשנת .) w,j (תנועהוחצי ) e/i, o/u (תנועותשתיאחתכלשציינוויו",דוי"ו

לאסויבאשומיטיראיקאראקטיריסנואיב·וספ·ונדאראזידדי"פרופוזיהלוי:שמואלכתב

חולםאחאפליקאןסיסיריקונוסיראזירלאספארהסינייוסג·יקוסאונוסיודאיויוב·וקאליס

"להבעיתוןהתקבללאהלוישהציעשהחידושפיעלאף ~ zחירק•:ואוציריאחשורק,או

אחרים.שלבפרסומיםהתקבלהואמשפחתו,בבעלותשהיהאיפוקה·;

(בני"ם)מיטראנייוסףבןברוךך•החלוץהעבריהמחנךציין ) 1875 (תרל"הבשנתכבר

במיליםהן , uו· eהדיבורתנועותאתשיטתי,דיובאופןניקו,דבאמצעות ) Edirne (נןאידירני

חןלתי"ו),מתחתשוואבמקוםבצירי"תפילין", ,] tefi'linJנכפילין(לדוגמהעבריממקור

אימונה,(למשלהיייחמהמאהשבתאיםמשורריםשלידבכתביואףברית·;"בעלבירית,באעאלהצורה
החדשה.התקופהעדמודפסיםבספריםחסרהאךאטיאש),אצלרבותדוגמאותראו-"אמונה"
מיליםנדפסומלמדאפריםשלבמקראהקירבאג".'"אילובעיתוןבצלאלבןחייםשלהלימודבספרלמשל
[חאב'יר]חברלדוגמה:פונמי,בכתיבמרובעים,בסורגייםולידוההיסטוריהעבריבאיותעבריממקור

 .)"ףתוש"(

הסובייטיהשלטוןשתחתהיידיששדורבילפנישניםעשרותהג·ודזמודובריבקרבהחלזהשתהליךמעניין 12 5
מירידההדברנבעג·ודזמודובריבקרבשלאסברג).(ראופונמיבאופןעבריממקורמיליםלכתובהחלו

סוציאליסטיתאוריינטציהבעלימחבריםשלומרצונםהמודרניתבתקופההעבריתבשפהבשליטה
ואילוהמתמערבים,אלהושלהעםפשוטישלשפתםאתולשקףהרבניםשלהכתיבהמסגנוןלהתרחק
ממקורלמיליםשהיההמיוחדהיהודיהלאומי-הדתיהמעמדאתלבטלהמטרההיתההסובייטיתביידיש
המילים.שארשלהפונמיהכתיבכללילפיולאההיטסוריותהערביותבצורותיהןשנכתבועברי

המשיכהישראל,עםשלהלאומיתכשפההעבריתהשפהבהפצתשתמכהבג·ודזמו,הציוניתהעיתונות 126
הפונמיתהשיטהאתאימצהולאבג·ודזמו,עבריממקורהמיליםבכתיבתבמיוחדשמרניתלהיות

שורצול.דראולדוגמאות-לכתיבתן
אםברורשיהיהכדיקטניםסימניםויו·דוי"ולתנועותמתחתולשיםחדשיםדפוססימנילעצב"הצעתי 127

לכןקודםשניםשלוש . 9עמי ,] 1904 [ 1449 , 29איפוקה-להחיריק·אוצירישורק,אוחולםמצייניםהם
הלשוניתהרפורמהלרעיונותללעוגשנהג-טיימפו""אילהעיתוןעורךפ·ריסקו,דודבצחוקלוהזכיר
 J :דיאולב·ידינו("קיניקודלהוסיףישכחלאשתיכנן,הג·ודזמומילוןשבהכנת-הלויסעדישמואלשל

 'בתנועות.יתבלבלולאשהמשתמשיםכדי ,) 752עמ· ,] 1901 [ 72 , 29טיימפואילפונקטואסייון",לה

124 

 14ד /דתית-לאומיתהות tכסמלכתב

בצירי ejדו-התנועהאתצייןהוא 128ובצירי).בשורוקלי·;"היה ,] tLNe ['יטו.ג(למשל,באחרות

מתחתבצירי jeדו-התנועהואת ,)"ךלמ" ,] re1וכיי(לדוגמהכפולהיו"דלפנילעיצורמתחת

נקודההוסיףלאשמיטראניהעובדהמעניינת .)"שבד" ,] mjelנמ.~יל(לדוגמההראשונהליו"ד
זהשבמקרההביןאלא ,)"רוע" ,] kweroJקו~ירו(לדוגמה, wחצי-התנועהאתשציינהבוי"ו

בטקסטיםכברכעיצוריו"דחצי-התנועהלציוןמקבילהדרבוכאן-עיצורמעיןציינההוי"ו

מתחת-חיריקולא-בשווא ;·םג" ,] tam'bjenנטנביין(לדוגמההט"זמהמאהבג·ודזמו
;·· 

 129הראשונה),ליו"דמתחתוצירילבית,

בלשניתמודעותבעלשהיהמווינה,פאפומיכאלבןמנחםהציג ) 1884 (תרמ"דבשנת

מתחתכשהחיריקחרוקהיו"ד : iהתנועהלציוןעצמאית,חדשה,גרפמהממיטראני,יותררבה

בכתיבכמקובלשלפניולעיצורמתחתלאואףמתחתיו,במקוםהכתיבה וקב,)?(עצמהליו"ד
בשיטתיות,פאפוצייןג•ודזמו·גרמני,שיחוןטראז·ומאן','"אילבחיבורו 130העברית.הלשוןשל

שסומנובג•ודזמונפוצותהפחותהתנועותאתכלומר, , iו" uהתנועותאתניקו,דבאמצעות

הלאוביו"דבוי"ווהשתמש"לעלות"), ,] SLNir] lסןב'~(לדוגמהוביו"דבוי"והמסורתלפי:ן
אומץזהחידוש"לאכול"). ,] kom erJוקומי(לדוגמה eו· oיותר,הנפוצותלתנועותמנוקדות, 1

שלמהבידיהשארבין 131ומילונים,ספריםומחבריעיתונאיםבידיגםחלקי,באופןמכן,לאחר · ;11 .·.:
(ירושליםג·ודיאו·איספאנייול·פ·ראנסיסדיקסייונארייו"ג'יקובמילונואשרשיריזלי,ישראל

 ,] arenaJואבינה:·קמח; ,] arinaJאדינהכגוןזוגותביןלהבחיןכדיחלקיבניקודנעזרתרנ"ט) ,,

"קול·: ,] bozJובוז"קרח·; ,] buzנבוז"חול";·ן
• f באיטליהלאורשיצאוטקסטיםבמספרהופיעהכנראה,היהודיהאיטלקיהכתיבבהשפעת
<לדוגמה tfההגהלציוןבודדות,במיליםרקכיאם ,)'צ(הרפיוןסימןעםצד"יהאותובסרביה.ז
! 

i ,נ'והמסורתי,דיריגלצדדיריצ'וdiretf u [, ;"הרחיב ) 1875 (תרל"הכוע"ב).בשנתחיים,"ישר

גימ"ל,בי"ת,מלבדלתשע:ה"רפה"סימןאתלקבלשיכלוהאותיותמספראתמיטראניברוךר· ]'
אתחיברהואושי"ן,קו"ףוסרביה),(באיטליהצד"יפ"א,באיטליה),(בעיקרכ"ףזי"ן,דל"ת, 1

. t המסורתיתההגייהשהיה ,) 0קולי,הגהלפני(או, 8ההגהלציוןמילהבסוףלתי"והרפיוןסימן
r אךית'<לדוגמה,הדרומייםבדיאלקטיםבמילהזהבמיקוםכמובן><הרפויהתי"והאותשל~ ! tale8/-5J [, ;"בכתיבבסלוניקישיצאועממייםבטקסטים .) 16עמ·בנים,מיטראני,"טלית
t •וא"ק•ראב'ג,"·א•לברןתו'נם(ללשמפנומjם"J1 ," (ללאת••ךהאותהחלהדנאסד•ךך•),·א•ל

עליה,להורותהבאהיודלפניהצירהציוןשמתי ] eהתנועהנכלומר,צירי·תחתמיטראניכתבבעניין
הנקודותחסרוןהשלמתיובזהלה,בערביהראויההוי•ותוךהנקודהשמתי ] Uהתנועה ,א"ז[שורוקותחת
שלפעילותיועל . 14עמ·בייחודבנים,מיטראני,-אצלנו·ההואהלשוןבמקראכהעדנרגששהיה

 . 81-48עמ·הרמתי,ראוהעבריתהשפהלהחייאתמיטראני

 , ie ,(hiatus (בבקיעתנועותכשתיהאמיתי jeהרצףפירושמשקפתשהיתהטנ~.:ין,בצורהלאכלומר,
 . tambienבספרדית,מילהאותהלכתיבתכמקביל
בשנתבווילנהשנוסד(ידווא),יידי tיהודילמחקרהמכוןחוקריידיעלרגפמהאותההתקבלהשניםלאחר
·יוריש·:במילהלדוגמה, jלאחר iלציון ,) 1925 (תרפ"ה

·אילגיאת,בןאלכסנדרבעריכתבאיזמירשיצאואחריםעת'וכתבימיסיריט·"אילכוגןבעיתוניםלמשל, 131
פיפאנו.שלובמילוןפארדושלבפסרומלמר,שלבמקראהב·ירדאד·;ו·להקומירסייאליי

128 

129 
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עם 132"זכרת". ,] zaxuli/-fJJזאחותלדוגמהבסוףמיליםממקרדעברי, 8/8לצייןרפיון>סימן

בשפההעיריהודישליטתהתרחבההראשונה,העולםבמלחמתהיווניםלידיסלוניקיהעברת

הגהלצירןלעתיםבהוהשתשמוהיוונית eה-עםתי"והאותאתלזהותהחלוהיהודים 133היוונית.

"סלרניקי"). ,] fJesalonikiJתיםאלוניקי(לדוגמהיווניממקורבמיליםהרבהבתחילתגםזה

הלריסעדיר'בדפוסזובתקופהשנדפסוומנוקדות,מרובעותבאותיותטקסטיםבמספר

בקרבכמקובלופ"א,כ"ף'דל"ת,גימ"לבי"ת,האותיותשלהרפויהההגייה 134יבסלוניקיאשכנזי

ללאסומנה f ,x ,6 ,y ,vכלומר-העות•מאניתהג·ודזמושלהדרומייםהדיאלקטיםדורבי

טצעהלאזוהבחנהכיאם , p ,k ,d ,g ,bהסותמת,ההגייהאתסימנההדגשנוכחותואילודגש,

הרפיוןסימןשימשהט"זמהמאהמנוקדותמרובעותבאותיותבטקסטיםכזכור,בעקיבות.

לדינותדוגםעםבחומשגם .)'פ( fו· ) p (9ובין ,)'ג( tf /d3 / 3ו· )ג( g/yביןההבחנהלציון

סימןשימש ,)] 1739 [תצ•ט(קושטאאסאיצחקבןאברהםרשלמנקודותמרובעותבאותיות

 vו )ב( bביןההבחנהאתצייןדגש'),ואילו(ג tf / d3ר:כ/ )ג( g/yביןההבחנהלציוןהרפיון
 gביןההבחנהלציוןבג•ודזמובטקסטיםבדגשהשימושלכן .)פ( fו· ) p (9ו· ,)כ( xו- )כ( k ,)ב(

 ,] monda5oJמונדאדוהשווהזאת:בתקופהחידושבבחינתהוא )ך( oו· )ד( dו· ,)ג( yו·(ג)י

דגש,ללאהגימ·ל"איזה•, ,] al'yunJארגוןלא;והשנייהדגושה,הראשונההדל·ת"מקולף·,

דוגשה.הגימ•ל"ארבה•, ,] langostaJלאנגוסטהלעומת

שי•ןהאותמעלהנקודהמיקוםבאמצעותהבחינומסלוניקימנוקדיםטקסטיםבאותם

הלריסעדיר•שלממצרים""הוציאנומהחוברתדוגמאות ; sל· Jביןסיבולת)לעומת(שיבולת

 ,] beso'raננוע.ורהלעומת ;·ה 1•אמר ,] difoנודישו•משה", ,] Mo'feנמשהכוללותאשכנזי

מיטראניבנימיןהשתמשך•יותרחכסוניתבצורה"ישראל•: ,] ls(t)raelJוישראל"בשורה",

הנדירהערך- sלציוןכשמערבית,מסוימותבמיליםואילו, • Jלציוןרפיון,סימןללאכש,

שי"ן.האותשליותר

עלהכתיבבמערכתו"חידושים··תיקונים•להכניסשביקשואלההסתמכושוניםבמקרים

לפתורהציעוכותביםמפסרקיריליות.ארלטיניותבאותיותזרותשפותבכתיבתשרכשוידע

המושפע-בצירוף , tfרגם d3גםשציינההרפיון,סימןעםגימ"לשלדו·הערכיותבעייתאת
זולמטרה : d3לציוןקיימות,דגפמרתשתישל- ) dj (הצרפתיאו ) dz/ A>K (חסלנימהכתיב

'אסדגבמילה(למשלרפיוןסימןעםגימ·לעםיחדבדל"תבנים"ב"חינוכימיטראניהשתמש

o3'amJ [, נחלון"r ;(·בדל"ת+זי•ןזהבמקרםאלאזראקיהשתמשפרויך•אליאיקידדיב"אילזכוכית

הנפרץאתסימנואלהאותיותחרכני 135"אנשים"). ,] o3'enteJדז'ינטי(לדוגמהרפיוןסימןעם

(במקוםנתפסכגוןדפוס,בטעויותדפהדל·תאת ) 8/9ון 1(לצתי·והחליפהיותרמוקדמותבתקופות 132
בןקלונימוסףמאתהחיים·בעלי•רגאתשלהאנונימיבתרגום ,)] ni8-/niO'pasJכלומר•נדפס•,

 .תרכ•זסלוניקיקלונימוס,
 . 110-104עמ·קולות,בדניס,ראו 133

 ...אובתפרקי·סדרלעדך),{תר•לאשכנזי 1הלוסעדימאתממצרים··הוציאנוהקומפלאסאוסףלמשל, 134
(תרל·ב).פסחשלוהגדה ,)ל"רת(ספרדים"כמנהג

אנסיקי .. '.גפוררז•דיזיס 1ב·אלגונאםםירב•ך·מיהבאות:במיליםשלולנוהגהתייחםאלאזראקי 135
אלטראמינטיפרוגונסייה.להמיראנדואיםקריטורה, ]![ב'ירדאד"ריאהלהסירריבייקיאפאריםי

 1491ךתות·לאןמותזחןתכסמלכתב

.;ןר•פיס pיי:fוססר
 "יפררו

 D " tי:פי 5\ן:וןדיגיח::~קו(sנfכוכיסנכי "יfו~וtוירם

 . cסtו bפfינכיו r: ~ rסדדי , .... ~וfנן:י 1:1עו .fיfיי

כ:גfייןיfוס.וכס ~;וtדכסזרו. pיfוסוכ:גינו f5ני'כ

כספירי(fי(י!כמ;fכרןיס b~רחיtנכ!וiירר:ג.

fריכק•ןכ:יfי<ןןן.יfו~ 'יjקfור:י ftו Jייtיס!כיר~ס

יסרון.קוןס iיי"יכס '"'"רויויכס.ירגסון r.hס

כt<סיר.וימורס t ;ןן,;כד ? r:bקיירנןקיfוזכיס rעד

 ) f e (י 5 )דt(פ•

 ) f 011 .(פו
 ) f a (פס f) l faינ 5

 ) fo (;ו

'b כ-וסf• .כ-פסfי-כנ.פד-פד.כמפר.פtע

פי-רון.טtנ-פון. •עיר-רו .סכ-~

ס. 7 :.ף-tמ •פי-נו

יסרספי-גס. .ו-7-רtנ bפ

t .ור-רסfפי-כס. 

נכiו·פרb. •ננו-סtוו

יסג-דו-כס.כס.פיר

ו 5סיכדוכס. ."פיררי

ומכסריונ bמיקריfור

י pרtופכוfכנכרס.

פור ?tליסנכדקיירס

;ןרן p :?מיfנסננסtוjוין

 1920קונסטנטונןפרלברו.ךיעקבמאתאיספאנווול"סילאבירייו"נןאיב'ומתןךעמוד

' -~ 
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היתהלאהבחירהולכןהרפיון,סימןעםגימ"לכהעדשייצגוההגייםשבימבין ) cf3 (יותר

עדאשרעצמאיותפונמותשתיביןברורהגרפמיתהבחנהאפשרההיאאךבמיוחד;חסכונית

והיו 136שונים,בטקסטיםהזמןבמשך.אומצודג'ןזזהחדשותחרגפמותאחת.בגרפמהצוינוכה

 .) 1923 (תרפ"גבשנתבווינהשבוסרפסרדי",מרבדו·אילהעתבכבתכמעטשיטתיבשימוש

השפהכתיבתאתהמאפיינתהעיצוריםאותיותמהכפלתהרתיעהמנעהזולתקופהעד

להשתחררותנוסףסימןהיהזובתקופהאבלהג·רדזמר.בכתיבתגםבההשימושאתהעברית

ואחרות,רומאביותשפותבהשפעתהאימוץ'והואהעבריתמהגבלותהג·ודזמוכתיבתמערכת

במילההרוטטת ] RJה-למשלבדיובר.הגייםהכפלתששיקפהעיצוריות,אותיותהכפלתשל

בגנרלפאררה,כפולה,רבי"שרביםבטקטסיםלהיכתבהחלה ;)'ןפג("עלה ,] paRaJכוגן

 ,•הלוואי• ,] if a/ '/a(xנ(כמובמילההדגושהאוהמוכפלת ] 1lה·נ 137·בשביל'.' ,] paraנמפארה

בראשית 13s(אינשאללה~-אח).כפולהבלמ·רושםפהסומנה(מערבית), a//ah ~ inמתורכית

בחיקוי 139ז•וריאו-איספאנ·ולה·;"ליקטררהבספרומבוקרשט,באלידודיצחקלכתהרחיקהמאה

בקטסילאיביתהמצויןלהגהמקבילהואכאשר jההגהלציוןבללוהשתמשהקסטיליאניהכתיב

הגרפמהבעקבות .> e//a <קסטיליאניתהשור"היא"; ,] ejalאיללה-לדוגמה > 11 <בגרפמה

מקיבלותהןכאשר , jl, nj·לסימוןנהחושניתבגרפמהאףבאליהשתמש >ח <הקסטיליאנית

אך .> ano <קסטיליאניתהשוו"שנה"; ,] afio/-n)oנאנ'ולדוגמה-בקטסיליאנית > n <-ל

בליררמאביות,בשפותהאיותאתשרירותיבאופןכפוליםבעיצוריםהשימושחיקהלעתים

 ,] Be/aJביללהכוגןנצררותלמשל,ייחודית.פונולוגיתהשתקפותתהיההללושלגרפמרת

"רומן·; ,] novelaJרנוב'יללה ,) 1876(איזמירסאלב•אררר·"אילרבומן ',')השא(שם"בלה

שיריזלי,ישראלשלמהבדפוסבירושליםשיצאובפרסומיםאשה)·;(שם"אנה ,] AnaJאגנה

ממש.בריבודהעיצורהכפלתשיקפהלאהכפולההרגפמה

ואיטלקית,צרפתיתכוגןכנראה,איבריות,לארומאניותשפרתשלהאורתורגפיותבהשפעת

השורקיםהעיצוריםשלדוגמאותזומתקופהבטקטסיםמופיעותהקסטיליאני,לכתיבובניגוד

משתמש(אניג•ורדו"אחג·אררואינטריג"קו,אחג·ינטיאינטריידפי'רינסייהמיטירפוד·ריאמוסקומו

יכולנוכיצדאחרתבהגייה.בהתחשבהאמיתי,הכתיבלהיותשצריךנראהכךכי ..לג:זבז·לפעמים
'וווולג"קנקן"! , 1q,aR01J'אורוגיבן ,!"ןטק" , t!fikotJ'יקרלג·אנשים"! , r גentetJ c:t 'טנ''גביןלהבדיל

tJ סt!foR , (["69עמ·"סילון . 
·אילבעיתוניםלמשלסליבות,דרוםשפותעםבמגעשםבארהג·רדזמרשדובריהצפון,באזורבעיקר 136

למשלהדרומי,באזורשיצאועיתוניםבמפסרגםאךג·ודאייקו•,איקרו"אילאלב·וראדה""להריאה",
 .פואיב·לו·ו"אילז•ודייו""אלי

 , 69עמיאלאזראקי,(בנים).מיז:כראנישלהלימודבפסרבאה ,"ת t·סוגר , lseRaJוראסייחידה,דוגמה 13 7
קראיופירטיניסיינז:כיסביירב·וסלרסאיןושיליטרהלהדרפייאר·אילוהעירשיטתיותביתרבווהשתמש

כגוןחובה,לדעת'היאהשייכותבמלייםרי·שהאות(הכפלתסירראר"באוויר,קומרדובייךאיסקי
שיטתידילשימושזכתהרוהרגפמה•לסוגר•]). , tseRartlסירראו"לטטאא•], , tbaRerן Jכבאוויר

מיסירטי;"אילרגכןובעיתוניםשיידזלישלבמילוןגםלעתיםבשימושוחיתהמלמ,דשלבמקראהגם
ריבם.רעודג·וגיטון•·איל

ג•וגיז:כרן"."אילבעיתוןמזדמןבאופןלמשל 138
ז•ראידויא-פסנא·והללקיטהרודייסבוגדר"ילובןהבשי,הרכךשלהחמישיתהמהדורהאתרקלמצואהצלחתי 139

שנה.יצרןללאבטקדשטשציאנינ·אס;דיאינינ·וסדיאיסקואילאסלאסדיאוזראילפארה

 151 1ךתזת·לארמיתתרת tכסמלכתב

f, z, s , אר +1 (יעצורלפנימילהבתחילתr <אי-אותםשיקריםבלי+תנעוה,אופציונלי-

 ,נשים""עזרת ,] znogaן,זנוגה"כרכב" ,] streaJםטריאה"פחד•; ,] spantoJםפאנטולדוגמה:

ערכמקובלאישטאמפה,איזנוגה,איםטריאה,איםפאנטו,,במקרם"דפוס· ,] jtampaJשטאמפה
הקסטיליאניהכתיבמהשפעתלמרימאוחדתלהשתחררות-סימןהחדשהנוהגזהבמקרהכה.

החדשהבג•רדזמרההגייהנטיותאתיותרהיטבמשקף-הבינייםבימיהג•ררזמרעלהמוקדם

הישנה.האורתורגפיתמהקובננציה

בז'זרבתקופהמילהבתחילת .גחגרפמההוחלפהעיותאניםשליחסיתקטןמפסרבקרב
המילההגייתאת(והמשקפתהמסורתית·יהודי·; ,] ct3'u-/ ct3'i'&joן'יד'ייוג 1 · 1 ·גלדוגמה

בזיודיאובקסטיליאנית,התנועותבחיקויאר, ] 3u'&joJבז'וד'ייולפעמיםהוחלפהבריבוד),
3u'&ioJ [. השורהררמאנילאיותהעבריהאיותאתקירבואלהצוררתהכותביםשבעינינראה)
הספדיםומחרביהעיתונאיםבעיניהם.חןמצאוהדבר- ) judlo>ספרדית< , ju if> <צרפתית

הפסרדיתכתיבבסיסעלהג·רדזמרתכיבשלוגרפת 140ל"קסיטליאניצזיה·כבסירנותהשתתפואשר
אראהחליפהשקטההלדוגמה-רביםהיושלהםח·תיקונים"אךמעטים,חיוהחדשה
·שעה· ,] oraןהורהכגןרבאיותיםבספרדיתמלטינית,ירושההשקטה, hבחיקויקודםעיצור

-+ <ahora <ומוקדמת(ספרדית"עכשיו"),ואהווה, > hora <(ספרדית <agora < השרו;(
-a yאגורהאורה,מסורתיתג•ררזמר / agoraJ [. במיליםהקלויתזאתהחליפהקוליתסבלתי

 ,> casa <קסטיליאניתזיזיו;קאזה,מסורתית(ג'רדזמר"להגיר"רדיםיר,•יבת",קאסה,כגון

-+ <dedr <מוקדמת!ספרדית <dezir (<. חגדפמחכאשרב;החליפהרפיוןסימןללאב
אך 141•לדעת"). ,] saverJ'יוסאבבמקרםסאביר(לרוגמת bחיתהבקסטיליאניתהמקיבלה ;

רוורס,'ילידפ•דאנקרחזקיההעיתונאיוכותיבה.חשפהרודבירובעלהשפיעולאכאלוצוררת
[כלומר,אסירקארלרפוראזיןקיאיספ•ררסוס"לרסהאבות:במיליםאליהןהתבגרותואתהביע
 142איסטיריליס·.פאדיסיןמיקאסטיליינאודילהג•ורזמו]את

רשם,פההוכנסוספרדית,איטלקיתכגרןדרמאניותשפרתבהשפעתכנראהזו,בתקופה

ביניהםאנשים,כמהידיעלבבלקניםלאורשיצאולטקסטיםמלרעהטעמהצירןמזרמן,באופן
 ;)"אבס• ,] pa'puJ ' 1פאפ(לדוגמהטראז·רמאן""אילבספרופאפרמיכאלבןמנחםהחושן

שנבדלומיליםביןלהבחנהעזרהחדשחצירןמאיטליה.לפרסומיםמוגבלהיהזהצירןלכןקודם
 ,>) truxe <מקודמתספרדית(השרו•הבאתי" ,] tru'filטרןש~לדוגמהבלבו,בהטעמתן

מפרסית). , u ~ turתורכית(השרו"חומץ• ,] tru'fiJ '~ש 1טרלערמת

קינז:כנה,בטךולליא;ארו:החדשהבעתהג·ודזמרשלה·היפסניזצהי·אוה·קטסילאיניזצי.ד·ותפעתעל 14 {)
פררוסס.

הוחירנידםטיימרפ•),"אילבעיתוןשפידמסרבמאמרים(לדוגהמ,ורמאונויוסףפרסקודודלשהכיבתם 14ן
בתכביםרבכלמצואניתןנדירותדוגמאותאלה.מעיןדבוגמאותבמיוחדעשיריםובאלי,פאדדושל
לאורשיצאוליהדות)שחזרואנוסיםרוב,פי<עלהיהודיתהפסרדיתהעיילתשינכתאמנשיחלקשל

אלמושנינו.שלבסרפורגכןהוי•ז,הט"זבמאותוביאטליההעות·מאניתבאימפריה
 , 53 , 51טיימפואיל-עקרים·לינראיםלקסטיליאניתהג·ודזמו]נאתלקרבהשעשוים·.וממאצים 142

אצלבאברהופיעהשהציטטההמאמרשלקצרנוסח ; 429-428עמ· ,) 1923 (תרפ·גקונטסאנז:כיפונלה
 • 381-377ע'מג·רדזמו,טניס,
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והזדהותהיכרותעקבכנראההחדשה,הג·רדזמושלהמאוחרתבתקופהשראינו,כמר

עבריותבאותיותהמסורתיהכתיבשלהן,הכתיבושיטותזרותשפותעםהצעיריםהדוברים

לו.הוצעוותיקוניםנרשמו,בושנמאצוהחסרונותבמיוחד.ביקורתיתבעיןחמדשנבחן

האותשלמוחלטתנטישההיהמשכיליםצעיריםכמהידיעלשהוצעביותרהנועזהשינוי

אתתיאראףמאידירנידברןז·קברומניזציה.כלשונם,ה"ז·רדיאו·איפסאניירל",וכתיבתהערבית

ב"בגדיםהשפהאתלהליבשעדיףשהיהוטעןכ"לכלוך",הערביבאלף-יבתהג·ודזמרכתב

באזורפעלואשרהפרוטסטנטים,המיסיונריםגם 143הלטיני.באלף·יבתכלומר,-חדשים"

 144הלטיני.הכתבאתלאמץלהםהציעוהיהודים,אתלנצרכדי

הציוברדחהלשיא,הגעיההדובריםהתמערבותכאשרהראשונה,העולםמלחמתערבברם,

התקופהלפניאםהעברי.באלף-יבתהג•רדזמרכתיבתאתלנטושההצעהאתהקהילותברוב

הןהחדשהבעתכדת,היהדותאתהג•ודזמולדובריסימלוהערביותהאותיותהמודרנית

אידאולרגמסלוניקי,הלויסעדישמואלהתבטאהמאהבתחילתלאומיותם.אתעברוםסימלו

לוסדיאונואגדיריאה"אילאלה:במיליםחילוני,תהשקפהבעלערת•מאניפסרדייהודי

לטאינוס,קאראקטיריסאיןביירב•וסולראוןאימפלאירהג•ודיאו·איסאפנייוליסאיסקריב·ידורים

'רפאלמספרדפסררתאיש ! 45אינטיראדר·:אימואירטואיסג•ודאיו·איפסאנייולאילראיהאקיל

אלפ•איבטן"אילכך:אותוציטטו nאיפוקה"להובעיתוןחלדיבדבריתמךאסינס,קאנסינו

 146ליטראס!".יבלייאסאיטסאםקונסירב•אדסיימפרי!קונםירב•אלדר ...ג·ודיאו·איםפאניירל

עללטיניותבאותיותהשימושלמראהבסלוניקייהודיעיתונאירגז ) 1910 (תר"עבשנת

"נרןכילהםלהסבירהעירמדרשניוביקשהצעירים,בקרבנפרץשהיהקדושה,תשמישי

מראיטסראסטיבימרסייהקראבדרפ•ראנקה,להאחנומבריססוסאיסקריב·ירדיג·רטסראים

לאורלצאתבג•ודזמרהפרסומיםהמשיכוזובעיר 141 ,ג·רדיאה"לינגראהמואיםטרהליטראס,

סוף.לדברשמרשהרגמניםעדעבריותבאותיות

פאנייוסקרןב·יטסירלואיוסזיידאדיסוססידדיזבאריסאלוקיפורבאגייךאלמאנדארלופרטסיו"פריטסו, 143
ולהליבשהלכלו,ךאתממנהלהורדיכדיהמרחץ,לביתהג•ודזמו][אתאותהלשלוחמהר(מהר,נואיב·וס·

 • 13עדנ ,) 1902 ( 1365 , 28איפוקהלהחרשים),בבגדיםאותה

·להבשםו·ג·ודזמו 1 ~ 9פ rבמעשחירבלימודבספרכךכתבתומםוןאלכסנדרהמייסונרדלוגמה, 144
לוסידפ·מאילייאסאיאיסקולסאלאסידארזואיל(פארהפרורגיסיבאסליקסייוניסאואיסקאלירה
השיראילותוהמשפחותהפסרבתי!לשימושמדרוגיםשיעוריםאו(הסולםפרוטיטסאנטיס·ישראליטאס

פ·אזילויימזהקואיסנרקיבייןויימ·סבא·ימוס :) 10עמ• ' 1888קושטאשנייה,מהדורההפרוטסטנטיות],
נומרג·וספרובאב·לימינטיאיאינטירו,פואיב·לואוןיומילדאראיאיסקריב·ירדימאבירהלהטרוקאר

להדיג·וד·ייוסלרםפארהסיירטופור ...מהמוד·ו".נואיב·ואיסטיאניבזאריסטוד·ודילאינב·ילרנטאראן
להאיןאפאריסיןקיליב·רוסמיז·וריסלוסדיסירב·ירפואיד·אןסיקיפרוב·יג•ךרגאןדיסירהטורקיאה
והקריאה,הכתיבהאופןאתשלםלעםלהחליףקלהדברשאיןהיטביודעים(אנוקאסטילייאנה"לינגראה
לותעלתהדבריהיהתורכיהשליהודיברוראך."זו."חדשהרוךללמודכללירצולאריבםשאנשיםוסביר
הקסטילאיבית).בשפההמופעייםיבותרהטוביםבפסריםלהשתמשיוכלוכיגדולה,

הפסרדיתיוםבאותולטיניות,באותיותבלבדאחתמילהיכתובבלבדאחדיהודיפסרדיכובתשט·ביום 145
 . 9עדנ ,) 1902 ( 1377 , 28איפוקהלהוקטרה•מתהתהיההיהודית

 • 9עדנ ,) 1904 ( 1466 , 30םש,-לאו"יופתאותויתשרמותימר.שדמוהרהפסריד-היהויד."האלף-יבת·את 146

משלנו,אותיותשילנוכאשרלטיניות],[באותיותאריופימערבבנוסחשמותיהםאתלכתובראוי·אינו 147
 . 2עמ· ,) 1910 ( 29 , 1קידבאג·איל-משלנו"יהודיתשפה

 1531דתות-לאומותזחדתכסמלכתב

 . . ) sעמ'תרפ"ט,בתשרו 'ז!ג'וגוטדןאולמתוך
סןכןת".' ח~פ>;בווסקלוטאונחמורקארב'רוטאלטונןאוןמידלאראחאיבמוזאסמו'סיאפדור:"איל

לסדכותאופנווםלךאקנחלטיניותבאותוותלקרואאדתיתלמד'אם"חאב:

העתירולגביומה

המסורתהמשך

תרבותיותהתפתחויותרגמוהעולם,מלחמרתלאחרבעיקרשונים,במקומותהיטב,כידוע
(כגוןפוליטיותבי"ח),שלהספרבבתיהמזרחיהודיבקרבהצרפתיתהשפההפצת(כרגן

אתללמודמיעוטיהןעלשלחצרחדשותמדיבותועלייתהערת'מאניתהאימפריההתפוררות
כחלקהתורכיתהשפהשלררמביזציה(כגרןוחברתיותא-ידאולוגיותהלאומיות)לשונותיהן

עדשבקראוהאותיותאתהחליפוהג·ודזמו,דובריהפליטה,ששאריתהתורכי>העםמחילון
היאמכךאחתתוצאהאחרות,באותיותשלבן)(האותיות nליטראס"מואיסטראסמזמןלא

זרותויותר,שבהמאותחמשבמשךבהשבוצרהוהספרותזו,שפהשלהמסורתיתשהכתיבה

 148הג'ודזמר.דוברילרובמוחלטבאופןהיום

העברית,השפהוהזנחתהצרפתיתהשפהשלאינטנסיבילימודבעקיםתהעולם,מלחמותשתיביו 148
התורכית,לתכיבתלרומניזציההערבימהלאף·ביתוהמעבראתתאור:פשלהחליזימפעללאורובייחוד

רפאלשאליהכאלהלממדיםהצעיריםהיהודיםבקרבהעבריותלאותיותהניכורבתורכיההגיע
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דש·יכתבבלימורגדוללאאממץישקיעוולומדיההשפהרודביאםלתקיוןניתןזהמצב

היהודיםללשונותבמרכזלומדיםתלמידיםאלהיבמיםהעברי.באלף·יבתהכתיבהושיטות

באותיותהג•ודזמושפתאתדב·אילן,ובאונירבסיטהבירושלים,העבריתהאוניברסיטהשל

בשניםשהתפתחוהשונותהדומניזצירתעםבתחרותדווקאלאוהמסורתיות,הערביות

איתן.בשילובאלאהאחרונות,

סופידיירדאיאב•אנסאדרר•קרדסו 149ג'וריאר·איספאניירל"איןפאסרס"פדימידוסבחוברות

שנכתבוהלימון'ספריניןגטואראלהרפאלשמואלמאת 150n(לאךינן)ג'ןןיאו•איספאניירלאין

המסורתית,באורתורגפיהמוצגתהג·רדזמרבה,השפההודאתלצורךבד·אילןבאונירבסיטת

לצירן ;גביןלהבחנהפרטשינוייםללאהחדשה,השפהשלהכתיבכללילפידש"י,בכתב

השפהעםהתלמידיםאתלהגפישהיאהחוברותשתימטרת tf.151לציון , 11גלבין , cf3ההגה

 152בספדיות.הנמצאיםבג·ודזמוהפרסומיםבדובהכתובה

תלמידיםבקרבהןאפשריים,למירהבקשיימנידיםיברושליםהעבריתבאונירבסיטה

באלף·ביתאותהולכתובלקרוארגיליםשאינםהמדוברתבשפהמסויםרקעבעלי

בייחודנובעיםאלהקשייםבשפה.כלשהוקרעחסריתלמידיםבקרבוהןהערבי,

 ;-wר u , 0 =וכלומר,המאמר:לאודךבהןשהתמקדנו·עבייתיות"רגפמרתשלמרב-הערכיות
מסוימות(במילים xר· kכ= ji;ר" ej, je, j =,,~-ו e, i =י ; 5ר· d =דץר; g =ג ; t:13ו· tf == •ג

מערבית);מסוימות(במילים sר· fש= ; Rר· r =ורר;לפניפונולוגיאפסאר j =לעדבי);ממקרר

דיטיימפוסאיטסךס·איןהבאה:ההערהאתלהעירההייכולג•וגיטרן•,·אילהעיתוןעורךקארנזרנה,
סאב•יינרואן ooיאנר ...תרדהאלהלייאמאררססוךקימאנסיב·וסרילוסמיטאדוליהמאסקאז·יאגורה,
אתלהגיריועדיםאינםלותרהלעלותשנקראיםהנחרדיםממחציתיותראלה(בימיםרבכה"להזיזיו

לתורהעלוליםלאפשרקארמרנההיצעלכךכפתרון .) 2עמי ,] 1929 [ 11 , 21ג·רגיטוןאלי-הרבכות
מיטיאהקהילהקאדהסינראינואירה("נרלטיניותבאותיותהכתובמדףהותרהרבכותאתלקרוא

ליקטררה?"וילהכרכרתדרסלסאקונטיניינדרלאטינאס,ליטראסקרןטאבילהארנהתיבהרסאין
באסתנבול.הכנסתבבתיהחזןלידנמצאכזהדףחירםרעדהתקבלה,ההצעה .) 4עמ· ,] 1929 [ 12 , 21שם,

בג·רדזמואהבהרומןלטיניות,באותיותיופיע,שבקרובהעיתוןלקוראיקארמונההודיע 1930בינואר
קאראקטיריס rאאמררייררמאנסראטראיינטיאילאפארייסרה("סירקמאינטיכורחם·נעל"אהבהנשם

 ,] 1930 [ 33 , 21שם,-דרכיךמראיזס'יפרדר ooקומפראיקייררלף rסאמרר·אילאינטיטולאדולאטינרס

יסרדההחדשההותרכיתרנומניזציהלהוציאבעירואחירםומחרביםקארמונההחלושנהבאותה .} 8עדב
רש·י,בנתבג·וגטיון•"אילשלפרסוםשנותמעשירםיותרלאחרלבסוף,נג·רדזמר.קצריםרומניםשל
דברמניזציה.לצאתזהעיותןגםהחל

תשנ·ה.תל-באיב 149
תשנ·ט.ת-לאביב 150

למחתילים.ובנםי,אלצלראשונההוצעהבג·רדזמר tfליצון +11מגהמוכרבתשהרגפמהלינדמה 151
קרמיטאטר·רילבפ"ריפיאסגםלגמריהמסורתיבכתיבמוצגיםרש·יבכתבהמופיעיםבג·רדזמרקטעים 152

בספר ,} 11עימתשל·ב,(תל-אביבראשון]נחלקשלרניקיזנרןובפסרהמופיעהההרצאה}רעד(הקדמת
אדומיםמעלהפרץ,אבנרמאתענדיתרוגם(עםהעליוןמשהמאתמראירטי·לחדיקאמפרסלוס"אין

העליוןמשהמאתבינלקיוס"פואימהאיוראמה-פלשתאימואבדיטייראס·איןבחיבורתש"ס),
אברהםיוסףמאתנוכת•דיביינייה·לחבמחזהתשס"ג),אדומיםמעלהפץר,אבנרמאתעברי(ברתוגם

העתננתבהמתפרסמיםנגיודזמרבשיריםתשס"ד),אדומיםמעלהפרץ,אבנרמאתעדני(בתרוגםפאפר
בתל-אביב,היוצאירוןיהודישואתלהנצחתההמשךדורארגוןשלרפאל)שמואל(בעריכתנשכח!"·לא

שאול).משה(בעריכתירושלים•"אקיהעתכתבשלהאחרוניםובגליונרת

 1551דתותל'אומיתהות tכסמלכתב

e = n ,1ג , t, d 1בימלה>.נוהמיקוםהגאורגפיהאזור<לפיs חריגההטעמהשלאי·צירן

לקריאהניתנתלדוגמהפארה(המילהיותרערדהקושיאתמחריףהמסורתיתבאורתורגפיה
"בשביל"). ,!' paraJכהן ,• rערת·מאני=מטבע J•פארה ,! pa'raJנהן

שלוהולךגדלמספרבקרבהעבריבנתבבג·רדזמרטקסטיםשלנכרנהקריאהלהבטיחנרי
לרמזיםשממנותש"ס),(ירושליםג'רדזמר·שלרן Hבספראומצובשפה,המתענייניםתלמידים

יברושלים,העבריתהאונירבסיטהשלוספרויותיהםהיהודיםללשונותבמרכזהשפהאת
הערךכלשהי,באותהמיוצגערכיםזרגכלמתוךלהןל.שאראהכפיבכתיבה,שינוייםמספר
לפניאר,ס,ו=ניקור):תוספתארדיאקירטיסימןדגש,{באמצעותהמסומןהואיותרהנדיר
 ,)ס(ו ,) a {אןההתנועותלפניאר, Je = ,, ;i =; ,e =י ; ojויי= , uj =ךרר ; uן , wתנועה,

1 ) U ( = י;ע;ji י;= ;ij ~ ej = ' ; ג= y או)g , הדיאלקטים);לפי= g ; 'ג= cf3 ; "ג= q ; ד= d ; 

 ; rו=יי;לפניפונולוגי=אפסול 1 = ו:'עברי);ממקררמסוימות(במילים xכ= ; kכ ; 5 =ד'

,.רובהדיאקדיטיבסימןמצוינתחריגההטעמהפרק,בכלהחדשותהמיליםברשימות . R =:ן

כיאםהדורות,במשךעצמם,השפהכותיביריעללמעשההוצעובספרששולבוהשינויים

היתהשהג·רדזמרלקוראיםהכרחייםהיולאהםשאזכיורןהכותיבם,רובידיעלנדחורובם

הבא:במשפטלראותניתןבספרבשימושהשינוייםשלדוגמאותהאם.שפתלהם

!כfנר:כדימ!כרfנכוסfנ{יייסכ:כן, )ר"וכב'"(·רמכ ;rדקידרמג'ד,'ר rנ'יימדמכייר

ר~יכ:כדיגסו tiג"מרמכקיייייגדיי'מממדכמד'וסגומינ'וסמדנוןיקמסמירקמר

מונדסנכדכ:כ

Ajer mi vje30 kjira'cf3i, /strael ("Boxor") A'kwen, sal'jo demprano [ 

os del kjoj'li al tfar'fi dela גlpara merkar boRekas i ywevos xamina 
] rejna Ogustina 

קשרתויבציםוברקסלקנותכדיהכהן,("בכור")ישראלשלי,הזקןהדיירמוקרםיצא[אתמול

 . rאוגרסטינההמלכהשלבשוקמהאיכר

משוריםכאשר"שינויים",ללאהמסורתית,האורתורגפיהללומדיהבעייתיותאתלדאותניתן

המסורתית:בצררההנכתבזווגבןעםהקורםהמשפטאת

מר 1מירר!כמר:כדימ!כרמכרסמכייר:ככ:כן,("כנרו")יפרמכקיירמב'י,'ו rכ'יימימכייר

מוגרסנכיכ:כ.רייכ:כדיג:כב'מרפימגקיייייגידיגמממיכמדוסגרמינ'רסמימס pכורי

בסרפהאקדמיה.מבגולותכמובןחורגיםהמסורתיתהאורתורגפיהאת"לשפר"הנסירנרת
אוסףשהואתשמ"ט),ירושלםיגאון,יהורם<בעדינתגאוןדודמשהמאתמספרר"·בשמים

מילים.שלהנכונהבקריאהלפעמיםמתקשיםהשפהדורביאפילוחללו,הרגפמותלשךב·הערכיותבגלל 153
 • 1ג·וגיטר·יאלביעןותהקשרלאל'שהופעירסאאלח·ינב·יריסימפירפלאזי·ב·וסהמשטפאתלדוגמהקחו

לפרש jנית , bivirנ jה beverכהן·ינב·יר·המילהאתלקרואשאפשרמאחד .) 6ע?ב ,] 19281 3 , 20 (
לבד·.לחירת 1שלתותתמידאוהב·אתהמובנים:בשניהמשטפאת
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צעדהולךואףתיקוןמציעהמחברלעברית,בתרגומיםהמלוויםבג•ודזמוואמרותפתגמים

ביבןלגמדי,ומנוקדותמרובעותבאותיותהאורתורגפיהבאמצעותמבחיןהואהאלה:אחד

 , fיילהרפיוןסימןעם ' 9לבין pל·דגושה 9בין , vלציוןהרפיוןסימן.עםבלבין bלציוןדגושה

 .-uל·-הישראליתמהעבריתזהספרשלבמקרההמאומצתרגפמהצ'לבין c13ל- .גובין
יותר.אוהברותשתיבתמילהבכלהמוטעמתההברהגםמצוינתבספר

הראשוניםצעדיהםאתלעשרתיכוליםרקעללאתלמידיםאפילואלהחדשיםספריםבעזרת

המוקדמתהג•ודזמומתקופתבשפה,החיבוריםרובכתוביםשבובאלף-ביתהג•ודזמובקריאת

החדשה.לתקופהועד

רומנוזצוהזזאתבכלואם

שלהאורתורגפיתהמערכתהתאפיינההעברי,הכתיבעלשמרוהג•ודזמודובריעודכל

היושהדובריםבחשבוןנביאאםאחידות,שלמפתיעהבמידהחסרונותיה,כלעלהג·ודזמו,

אךהכתיבה.כלליאתלקבועבמטרהכלשהורשמיגרףקםולאלמדירחבשטחעלפזורים

השפהדוברימזהזהלהתרחקהחלוהלטינית,לאותובעיקראחדות,לאותיותהמעברעם

שפתם.אתכתבוהםשלפיהןהכתיבבשיטותמרגונות,לשוניותובהשפעותהשוניםבאזורים

עםהזדהותםאתלהפגיןמעונייניםיהודיההיובבלקןומדינהמדינהכלשלהמיסודבשלבי

כתיבתהכללילפיהג•ודזמרוכתיבתהמקומיתהלשוןבאימוץהמקומית,הלאומיתהתנועה

 154הג·רדזמו:דורבישלהדרמניזציותיבןיבותרהבולטיםההבדליםטבלתלהלןזו.לשוןשל

הגםיי

~~;'" ~ 0 g y נdj k )1 s z f e w x 3 

עברית
(יז) )'כ( ) 1 ((חי) )ש( ) 1 ( )ס( )'נ( )ק( )י( )'ג( )'ע( )ג( )'ד(

כתיבהיסמני ~

 1 ה•צז•ב~;~; .

 d,d',g g g,g c y k ny s l ~ ' t u h J ~רכית 1ת

 tch d g/gu g dj, g i c/qu ni, gn ) s(s , s ch u h jצרפתית

 c dz, a j k nj s h zסרוב·
טאית 1קר

g g z s u 

' -
 g g g, j i, y clk ni, ny s z sh th u,w ch, h j, zh '$אגגל•ת

 g g dj i, y k ny s l sh th u h Jדבל-שוב•
-

חוקריםבידיהמשמשיםאלהעלופוסחתהג·ודזמודוברינקרבבישמושהכתיבסימניאתכוללתהטבלה 154
אחד.במקוםיטופלוהחוקריםשלהתעתיקשיטותנלכד.

 1571דת<ת-לארמיתהרת tכסמלכתב

ראויםבהן,אזרחותםוהובטחהלמדינותיהםנאמנותםאתהוכיחואלהשיהודיםלאחדהיום,

האחרוונתבשניםתבל.רבחבידורביםעםאותםהאמחדתאתניתשפהזובשפההג·דוזמודוברי
בקביעתלוהטויכוחתוך-ענייןוהולכים,גדליםבמרפסיםשוונת,בקהילותדורביםבמעיים
אינםכתיבתהשכלליאחידה,אתניתשפהובגיבושלטיניותבאותיותהג·וחמולכתיבתכללים

בפסרותפעםמדיעולהזהונשאלקםטיליאנית.לאואףמקרמיותלאומיותלשפותלאקשורים
והוא 156 ,הג·ודזמודורביבתרובתהמתמקדיםאינטרנטובאתרי 155בג·רדזמוהזמןבתובעיתונות

בשתנבירושלים'שהתקייםחלדינושלוהכתיבהכתבעלהראשוןהבינלאומיבקונרגסגםעלה
חלדיונ.לתרובתהלאומיתהרשותביוזמת ) 1999 (תש"ס

והבנתבעיקר,נפימייםעקרוונתעלשתתבסםדומניזציהיצירתיהיההפתרוןלדעתי,

זהבמאמרראיונשבים.מאותבמשךהערביבאלדןביתהג•ודזמוכתיבתאתשהנחוהעקרונות

'בדגשהפונמיהעיקרוןהיההמובילהקוערביות,באותיותהמסורתיהכתיבהתפתחותשלאודך
ררמנזיציותמביןלבחורצריכיםהיינואילולכן,לרגפמה.פונמהביןלאחד""אחדשליחסעל

התורכיתלעהמבוססתזרטהור'בלשנישהואזה,מדיהקנהבסיסעלביותרהרווחותהג•ודזמו
(לדוגמה wלחציה-תנעוהואף uלבתועה > u <בגרפמהלשימושפרטביותר.המתאימההיא

> buto <, ,"מטרה"> J <bueno פונטיתסn 11.וe b [, בהרכבהאותיות<"טוב"),ולשימושny < 

שליותרהמפורטאוה"צר"בונסח ,)"הבש• ,> anyo <(כגוןנרלציוןאחת)באות(במקום
(לדוגמה jלחציהעיצור > y <לבין iלבתעוה > i <ביןובשמבחינים 157התורכיתהשיטה

> bivo <, "יח"; > byervo <, ,ביןדרב");"מילה> d < לצירןd לערמת> d < או>' d < ·8ל 

 > g <בין"זכות·); ,> zahut '< ;·ןק· ,> nid'o <·נידה·; ,> nida <(לדוגמה eלצירן > t '<ר

 rל > r <בי·ן"עכשיו"); ,> agora <"אנרגיא"; ,> angarya <(לדוגמהלץ > g <לעומת gל·
התנעוותלציון >נ.i<"ו > oיבך<גלגל");ואף n ,<karro <"יקד"; ,> karo <(לדוגמה Rייל > rr <·ו

באשילותהשפהשלשוניםבדיאלקטיםהאחרוןבזמןשאומצו ' yר 0המעוגלותהקדמיות

'\ 

"אקינג'ודזמוהעתבבתנואחדיםשאולמשהשרפמסומאמריםונמספרינג'דנושלבמאמרולדוגמה, 155
 .ריבושליםהיוצאירושלים·

 Rachel Arnado {ובדטניקאמאדודחלשייסדה , Ladinokornunita@yahoogroups.comנאתריביחוד 156

Bortnick (. 
פרחיה,הןהתורכיהתניבעלהמתבססתהמערכתפליחג•ודזמולתעתיקמושלמותכמעטדוגמאות 157

חראשלהםבתעתיקהחיסדרןאורותרגפית.מבחינהדצפתימילוןפרחיה,המשלים,והכרךתרוני,מילון
 ,> gנ<מיוצגות{שתיהןהמחרביםשלבדיוברהקיימותפונמותשתיץל, gניןרגפמיתהנחנהחוסר

{שנימילהבסוף eר tויבן·עכשיו·)·דם; ,] sangre, a yora[פונטית > sangre, agora <לדוגמה
•זוכת•).·ירקות•, ,] zarzavat, zaxu8נפרנטית > zarzavat, zahu t <למשל ,> t <·נמיוצגיםההגיים

לעומתלא;אחת·אף ,> ninguna <·נ > g(דלוגמה<אלםקדקשלבאוסףנעשיתרהאשונהההבחנה
> g < נ·> alegria <, ,(•יבןהנחנהשםאיןאך·שמחהd או 5-לt ל-e . המופיעיםלג·ודזמובתרוגמים

ושתי ,>-5<ל > d '<ו > d ל"< > d> rנהנחנהיש<הגהר>רבוךנ·יאנסתננולשהוצאיפסחשלכהגדה
לדוגמה ,) 8 "ל{ > t '<ו ) t ל-{ > t <ונין"מסובין•, ,> areskovdad'os <במילהמרוגמותהפוגמות

דלוגמה ,> gנ«בתנובת(שתיהןץל 9יבןהנחנהאיןאך•שנת•,·זוכת: ,> zahur', $abat <·נ
> sangre, lii;uga < פונטית]sangre, litfuya ,הללו,הפרסומיםבשלושתהחיסרון .)•הסח• ,•םד·ן

הקהליתיבעיתוןהמופעייםנג•וחמוהכתבים{לדוגמה,בתורכיהאלדוהיוצאיםהפרסומיםונשאר
חריגה.הטעמהא-יציןרהואמאסתננול) $ a/omהיהויד
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בשתי(לדוגמה uר·סהאחוריותהתנועותלציון > u "<ו >ס<לבין 158ומתורכית,מצרפתית
מצרפתית ,> malס r <·ו > mal or <ל·צרה·:המיליםאחתשליותר,והישנההחרשהההגיות,

malheur ( ו 59פונמה•.לכלוייחודיתאחת·רגפמההעיקרוןשלמושלםיישרםיש
רואיםאנוהרווחו,תהרומניזציותשארעם·תורכית·ההררמניזציהאתמשורםיאברכאשר

 ,)•בר,·חכם, > haham <(לדוגמה xלצירן > h <בגרפמהמשתמשיםהדובריםכמעטשבכולן
 > k "<ב·מגנל•), ,> mangal <(לדוגמה g ל-> g "<ב•לבקר·), ,> vijitar <(לדוגמה 3ל· > j <"ב
 ,)"רפכ" ,> kazal <(לדוגמה zל· > zרב<" , s-ל > s "<ב"קמצן"), ,> kamsan <(לדוגמה kל·

שהן ,> g, k, s, z <ברגפמרתהשימושבמילה.מקוםבכלהללוהרגפמותאתלאמץרדארי
בזוגותמשימושיותרחסכוניהערבי,באלף·ניתבאורתורגפיהזס,ק,לג,מקבילותלמעשה

בבסיבהתלויהביניהםהנחירהאשר ,> z/s "<ו ,> c/s>, <c/qu> , <g/gu <האלוגרפים
בשפהאוהלטיניתבשפההמקבילהבצורהאראחריהן)המופיעותבאותיות(כלומר,הגרפמית
במקום ,•טג• ,> get "<ו•חתול· ,> gato <לכתוביותרועקיבחסכוני 160כלשהי·ררמאנית

 > cavzo <במקרם•גבינה•; ,> kezo <·ר•מקרה•, ,> kavzo> ;<guet <לערמת > gat<ס
 > sevda <במקרםעיר•; n ,<sivda(d (<·ו·משיכה,אהבה•, ,> sevda>;<quezo <לערמת
 > mezos <במקרםעצמם, ,> mezmos <·ר"אמצעים• ,> mezס s> ;<civda(d (<לערמת

ושרקברומניזציה,כתיבהשלארוהכהיטסוריה rאשלג·ודזמולזכור.יש > mesmosעלומת<
בדרמהלכן, 161הלטיני,באלף·ניתכתיבהשיטותלפתחהחלוהדובריםהאחרוניםבדורות

בעיקרהמורכובתהפסרדית)והקראוליתיתחצופתהקראולית(כגוןהקראוליותהשפותלדורבי
אינםהגירדזמרדורבילטיניות,באותיותכתיבהשלארוכהמסורתחסרותאךרומאנייםמיסודות

שנכתבותרומאניותשפותדובריעלהמקובליםכתיבהלכלליאולגרפמות·נאמנות"חייבים
בגרפמותהםאףמשתמשיםמסוימותקראוליותשפותדורביבררמניזציה.שניםמאותמזה

> g' k, s, z < בפפיאמנטרלדוגמהאחרות.בשפותבכתיבהתחשבותוללאבמילהסביבהבכל
) Papiamentu (, קרראאסרשלקראוליתשפה) Curac;ao ( ספרדיתעלבעיקרהמבוססת

פיעלאף ,> kabayero <נכתבתבאנגלית gentlemanל·המקבילההמילהופורטרגלית,
במילים ] kJלציוןגם>משמשת k <(הרגפמה . > cabal le ro <היאבספרידתהמקבליהשהמילה
 > kavalyer <·ובמלטזית > kavalier <הוא"אביר•לדוגמהקראוליות;לאבשפותקשורות

 professeur ,-מרצפתית,חשובן•·מתמטיקה, ,> kalkuמדוה;ר·<ו•פרופסור, ,> profes6r <·בלמשל 158
calcul . 

בהחסריםהיום.נדירבההשימושאךלמדי,חסכוניתהיאאףהסרבו·קרואטיתעלהמבוססתהמערכת 159
כוללתהיאאךהצפוניים,הדיאלקטיםברובהיוםקיימיםשאינם , eו· y, oלצללייםמיוחדיםסימנים

טוטונוביץ•שלבספרהמודגמתזומערכת . ttstהמקומיתהפומנהלצירןהחכסונית, ,> c <הרגפמהאת
 'סיפורים.פאפר,ואצל

מנשה.שלבספרומודגמתהשנייההגישה 160

ניכרים.אורתורגפייםהבדליםישדומנזיציהשלותיקותמערכותלהןשישהררמאנירתהשפותביןאפילו 16 !
וקטלנית,גליתפורטופסרדית,בצרפתית, > que <היא•אשר•היזקהלמילתהמקבילההמילהלדוגמה,

 > quatreר<באיטלקית > quattro <בצרפתית, > quatre <היא·ארבע•באיטלקית; > che <אך
 > guirnaldaר<בצרפתית > guirlande <הוא(פרחים)·•רזבספרדית; > cuatro <אךבקטלנית,
רבומנית. > ghirlanda <·ובאיטלקית > ghirlanda <אךבספרדית,

 1591ךתות·אלןמותהןת tכסמלכתב

ל"קטן•המקיבלההמילה ).> kavaljerstv<סהיאנסררב·קררטאיתו"אבירות·בתורכית,

איןבפסרדית. > chiquit<סלערמת ,> chikit<סנכתבתהקרייביםהאייםשלבפפיאמנטו

אףעל ,> chikito <·ר > kavayero <בג•ודזמו,המקבילותהמיליםאתלכתובשלאסיבה

 162מהספרדית.השרבי

לפי .הג·ודזמושלהשונותהדומניזציותביןהסכמהפחותישהתנועותחצאיציוןלגבי

·מלך•, ,> rey "<ב(לדוגמה uנאתמציינת > y <הרגפמההתורכית,עלהמבתססתהשיטה

 , iהתנועהלביןזרפונמהביןורצויהברורההבחנההמאפשרדרב"מלכה"), ,> reyna "<ר
במילהמקרםבכל ] j [לציון > y <·בהשיטתיהשימוש . > i "<בזובמערכתבשיטתיותהמצוינת

כנראה ,] j (לצירןבהןמתחלפות > i "<ו > y <-אחדותבשיטותהאמביוולנטיהונהגעלעדיף

מאפשר,הואכי-בספרדית) > reina <אך > rey <(לדוגמההקסטיליאניהכתיבבהשפעת

 , rxa' imJפונטית ,> Haim <·בלמשלנבקיע,תנועותשתי(בלומד a + iביןהבחנהלדוגמה,
פונטית ,> kaymak <·בלמשלוחצי-תנועה,תנועה(כלומד a + jלביןגבר]")שם J"חיים

1 makJ ןqk [, ("נכתב<השפהשםהאיטי,שלהצרפתית.בקראולית·שמנתl סyKre <,ב·> y < 
 n <הרגפמותברצףהשימוש 163בצרפתית. > Creoleלעומת<התנועות,ניןחצי-העיצורלצירן

y לצירן<+J1 לדוגמהבמילהמקוםבכלאלימוץראויהואגםבג·ודזמר)> anyo <, ("שנה"

הדוברים.ורבעלהתקבלכברהנוהגולמעשה

האנגלית,דוברותבארצותמסוימיםדוברים ,> y "<ל > i <ניןלהבחנההמקבילבאופן

 w.•16חצי-התנועה'>לצירן w <לבין uהתנועהלצירן > u <ביןמבחיניםבלשנים,מפסררגם
המקבילההמילה(לדוגמהת iמסוימקראוליותדרמאניותבשפותגםנעשיתבזאתהבחנה

 > au reyס ir <לערמת ,»ס revwa <נכתתבהאטיישלהקראוליתבצרפתיתל"להתראות•
 ,לג·ודזמואשרבאיטלקית. > guida <לעומת ,> g wida <הוא•מדדיך•במלטזיתבצרפתית).

מרבע,הדרבכישכך,וחבל-wל uביןרגפמיתהבחנהאיןרבומניזציהכתיבתהשיטותברוב

בשתי(כלומד, mueמסוימים)דובריםידי(עלההגויהרצףביןגרפמיתהבחנהלמשל,

 ,> muendis <השיטותרובלפיהכתובהזוכרגןבמילה ,) u + eבבקיע,נפרדותתנועות
 , m weהדוברים)רובידי(עלההגויהרצףלבין ,>) m iihendis <תורכית(השור"אדריכל"

 .>) nuevo <ספרדית(השור"חדש" ,> muevo <השיטותרובלפיהכתרנהזוכגוןבמילה

' 

מחלוקתבלאהכתיבכלליקיבעתערבהלאהאיטישלהצרפתיתקהראלויתדורביבקרבשגםלצייןיש 162
הבינלאומיהפונטיהאלף·יבתעלשהבתהסס , McCס nnell-Laubachשלהופנמיתהאורתורגפיהחריפה:

) l.P .A (, נאךטסרוקטורליטסיםבלשניםיידלענמתהכm לנתניתשהדגנתואבוכלוייסהקצובותדיילעהת
הקראוליתשביןהקשראתלהדגישמעונייניםשהיואלהידיעלואףלקראולית,עצמאיתשפהשלמעמד

 , Faublas-Pressס irתכיבאורתורגפית,פשרההתקבלהלבסוףדיגלוסיה.שלבמצבשפרתכשתילצרפתית
שפותשלהכתיבמערכותעל .) 324-319עמ'ולדמן,(ראוהצרפתיתשלכתיבכללימספרובשהשתלבו
יזנטי.הל;הולם;דיקסיוני;אדנדס;השאר: rבראו,קראוליותרומאנירת

יבנהין,עציורללארבצף,יותראותנועותשתימכתיבתלהימנעהמודרניהתורכיבכתיבהנטייהבהשפעת 163
רעוד ) iאר e(כלומד,קדמיתבתועהשלרצףלשוברנוטיםהותרכיתבאורותרגפיהג'דוזמרהכותביםגם

כתיבהאכשר .)·ה r·צחק ,> reyiya < ;·ה r•אמר ,> deziya <(לדוגמה,ביניהן > y <בהוספתתונעה
 dezia <,לדוגמהברצף,התנועותאתולכתובבהמהלשתמשלהימנעעדיףהגייה,משקפתאינהזר

reia .< 
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לאמץעדיףרחיהבשפהמוצקותידיעותחסריאנשיםלהטעותעלולזררגפמיתהבחנהחרסו

 .] W [התנועהחצילצירן > W <הגךפמהאת

התורכיותלרגפמרת . Jר· tf, d3ההגייםצירןלגביגםהסכמהחסרההרווחותהררמניזצירתבין

אחדדפוססימןבעלות'נהירתןיתרוןמחשב,במערכותולהדפסהלהקלדההניתנות '> cי ~. ~ <

שמשתמשיםהאותיותהרכיבלערמתרש),ג'הערביותהמסורתיותלרגפמותמקבילות(ולכך

גם"תררכירת" iiלרגפמרתישאך dj, ch/tch, sh/ch>.165 <אחרות,בררמניזציותבהם

המקביליםהאותיותהרכבילערמתלתורכיה,מחוץהדורביםלרובמוכרותאינןהןחיסרון:

לפיכך,והצרפתית.האנגליתשלהכתיבבשיטותשמתמצאיםלאלהיותרהמוכריםשהוזכרו,

קיוםעםלהשליםיצטרכוהלטיני,באלף·ביתשפתםאתלכתובהמתעקשיםהיום,שלהדוברים

באותהחדשההג•ודזמושלהאורתורגפיתלחלוקהבדרמהאזוריות,תת·ררמניזציותמספרשל

 . Jו· tf, d3ההגייםאתתציינההןשבהןהרגפמרתלפיבעיקרתיבדלנההןבעבר.העברית
(כפידיאקריטיבסימןחריגההטעמהציוןעםלעיל,שהוזכרוהפונמיותהרגפמותאימוץ

הכותביםהג•ודזמולדובריייתנו 166הערבי),באלף·יבתשיצאומסוימיםבטקסטיםשנעשה

הדוברים,לקבוצתוייחודיתלשימושקלהיעילה,כתיבמערכתהלטיניבאלף·ביתשפתםאת

השפהכתיבתאתשהנחושלנו",ב"אותיותהמסורתיתהאורתוגרפיהעקרונותאתהמשקפת

שנה.מאותמחמשיותרבמשך

שלהפולקלורבאוסףנחמה;יוסף,שלבמילוןמחקרים;קרוז,אצלמודגם wלציון > w <·בהשימוש 164
בעריכות;אגנ•לסבלוסהיצוא Lashonהעתובכתבפסיאלובטשלבמילוןקולות;ובנים,אצלקולונימוס;

אלרבטברעיכת ,) Fairfield, Connecticut (קונטקיוטבפיירפילד,היוצא Erensia Sefardiהעתובכתב
 .) Alberl de Vidas (וידאסזה

וויאלחייםבהנהלת Vidas Largasהארןוגשלבפרסוימםמודגם , l;fל" > tch <·ו Jל· > ch <·בהשימוש 165
במובאהכן;שלהספרותיתביצירהשיינ;שהוציאפסחשלבהגדהפריז); ; Hai1n Vidal Sephi\1a (ספיחה

 Losר·פריז), ; Jean Carasso (קארארסדאןבעזיתב La Let1re Sefaradeהעתובכתביוזול;שללג·ודזמר
~ Muest1·a רחמנימשהבעריכת) Mal'se Rah1no.ni ; .(בהשימושבריסל·> ch < ל-tf ו"> sh < ל-f , מדוגם

 Janice E .(עובדיהאיז•אניסבהנהלת Sephardic Hause Newslelterירושלים•;•אקיהעתבנתיב
Ovadiah ; נבנבישתיפרץ;מתתיהו;ליו;אמטוארבל;אמח;אלקלעי;דאיהשלאלהרגכןבסרפיםירקו);ביו

והמשעיותהספיור'םואבוספיכהן·סרנרשלהלימודבפסרפינטר;מגילה;פאפר,שאול;חליאו;בן·ריי;
שיריםהכוללבדרסה,שערךובאוסףסימן·טרבגבאישלבפסרהמופיעותשרנותחלופיותרגפמותשלה.
השרוקראוליותבשפותהצליליםאותםמצייניםאותיותהרכביאגב,ואחרים.אבזרדליששכרמאת

הכתיבלפי > djueves <בג•רדזמרהמקבילההמילהצררתעםבפפיאמנטר ,•ה"יום ,> djawepsלמשל<
 .>) djweves <לכתובהיה(ועדיףהבריתובארצותבצרפתבישראל,הרווח

בג•ודזמובפרסומיהכהן·סרנומתילדהבידיבשיטתיותאומץחריגההטעמהלציוןחדיאקריטיהסימן 166
לטיניות.באותיות

 161 1ךתות·לאומותהות tכסמלכתב

טבלהא

-העבריבכתבהג'ודזמו
הכתיבהסימניהתפתחותשלסכמתיתהצגה

 ) 149Z(עדמוקדמתמו tג'וד

בקירוב) 1790-1493 (בינוניתג'ודזמו
בקירוב) 1789-17Z9 (מאוחות

 ==c ~~--י-~~~__[.-ה_· 1 ·_א)~-(~ L י~~~~י _j ~~ L__י
בקירוב) Z003-179(סחדשהמו tג'וד

 ) 1999 (ג'ודזמולשון

1 1 
·ה-1 א")(

מוקדמתג'ודזמו

המוסלמיתבספוד
 1/1 (/11)רדרן

בינוניתג'ודזמו

בקירוב) 1728-1493 (מוקדמת
1/1 
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בקירוב) Z003-l790 (חדשהודזמו 1ג

העיצורים

מוקדמתגיודזמו

המוסלמיתבספרד

הנוצריתבספרד

בינוניתג'ודזמו

מ

מאוחרת

·להגיע"). , Ueyarנ[ל]"גאר"דבש·; ,] mjell ל"מ('לפני 167
 .)•רנכ• ,] jaJ"ה lל J (ר 1ה 1אלפני 168

·אתמול·). ,! ajerנ(אל"רקדמיתותנועהתנועהנין 169
 .·דייר") ,] kjira 'כ.il d ''גאר:'ק(:ולפני )"םג· ,] tam'bjenJ'(טאמג"ןלפני 170
•ברכה·). ,] bendi'sjonJ(ב'נד~ס"רןד 1ה 1אלפני 111

"שיצחק•). ,] rijyaJ(ר~'גהאחרי~ 172

•מלכה•). ,] rejnaJ(רב'נהאחרי~ 173
•מאוד"). ,] mujJ(מר" ]"ו-+ Jוו•היום•) ,] ojJ "i(א ]" i +-J iאחרי 174

 1631ת·לאןמות 1דתחןת tכתבכסמל

מוקדמתג'ודזמו

המוסלמיתבספרד
שג'ג' l ')ג/(שוג'

כוכח, 1גו 1 1ה 1

בינוניתגיודזמו

חדשתגיודזמו

 :. rrול·ובז•שקטה•אלףכתופסת ,)"בוט• ,] bwenoJ(נראינותנועהלפני 115
•אתמול"). ,] ajerJ(אל"ראחרתותנועהקדמיתתנועהינן 176
 .)·ינא" , UoJ ו"< 1111ה 1אלפני 111

•להגיע"). , UeyarJ("גאוב t 'לפני 178
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טבלחב

תהליםמתרגומיקטעיםפיעלהכתיבהסימניהתפתחותהדגמת
 ) 1836 (ו 11תקצשנתועדבקירוב ) 1540 (שימשנתקכט

(בקירוב)"" 1540

1••1745 

181 1816 

'"'1836 

'
83 1999 

(בקירוב) 1540

1745 

1999 
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""1766 
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(בקירוב) 1540

1745 

1816 

1999 

ישראל•:יאמר·נאךי 1ע q ~,ז~דיי~·רבתהמעלות·שירא)קנט,(תהלים
j? ראד 1דילושא~ז,וארi מףגש'r גי,rיארון:rזp.מוז,נישדין:!~גיזg אגדיגהיךדישi ישראל.ר

~ ~ ~ • H T J 

'שואל.אגורה'רה Tדאד'ש 11J'מומ'ש ' Tאנגושט"ארוןמ'מונג'רגראדושלושד'קאנטאר

'שואל.אגורהה l'Tמוס'דאד'סמ'סד'אנגרסט"ארוןמ'מונג'רגראדוסלוזד'קאנטאר

'דראל.אגורה'רה T ס'' Tמרס'ד'אמ'סד'אנגרסט"אררןמ'מרנג'רגראד'רסלוסד'קאנטאר

ראל, t!Jדאגורהדדרה'אד''ס Tמרס'מדםד•סט"אררן 1אנגמ'מזנג"רגראד'וסלוסד'קאנטאר

 :· t~ז,גע,~ינ:וםנקרי:למעברתם 1סז1ריכים wיnךחרשו·על-גביג>גשם,

קךו. 1ש·שןן:!הן i?רג iו:cלו:cךאדוןשין iן:!ךריי~ז,ו 151קז,~ישוןב.וי

ש'רלקוש.אשרשאלארגארוןאראדןר'שאראררןקוא'שטהמ' ' lשןב'

רס. 1i1שלסרסאהאלארגארוןאראד'ור'םארארוןקוא'סטהמדסוב'ר'

רשעים·:עברת f1!i7צדקי ·ה·ד)(שם,

 .r,גאלושדייךןאש 151ק r'ז,ואג iט lf'1 'ג :~

מאלוש.ד'קרא'רדאשקרומוג'רשטר ,.,

 ."א'רדאש 1j1".קררטר'

המיילם]vםימרת[קורטו'מאלרס.ד'רא•ד'ראס j1קררטוג'זסטוה'

ציןו·:י qVl!לכאחרד 1ו~גש"יברשה)(שם,

~יון.ידריש iבוךייgד 15טודושז;~רשא t15.זין wטוך~י )_lר!:!י~·יז+יז;וwאt.זין

 . 11צ''ש"נט'ש 11Jאטרדרשאטראשטורנארש'אןא'''שטארש'אן [' lא

צ'ון. U"נט' Uאבור'טרדרסאטראסטורנארס'אןא''!''סטראס'אן lא

צ'ון.אהאברר'ס"נט·םטרד'רסאטראסמורנארם'אןא:אר'ז':סטארס'אן

מנוקדות).מרובעות(באותיותסלוניקיאוקרשטאלע·ז,עםתהלים 179
רש"י).(ככתבקושאטלע·ז,עםכתרינםספר(עורך),אסאיצחקכ·אברהםך• 180
שר"י).(ככבתוינהריבעי,חלקלאדינו,עםועשריםארבעה(עורך),מיבלרגראדוחייםכ·ישראל 181
רש"י).(ככתבקושטאקושטאנדינה,איןאיטסאנפאד•ולאד·ינואיןתהליםפסר 182
רש·י).(ככתבירושליםג·ודזמו,לשדןכובים,מ·דרו 183

רש"י).(ככתבונציהספרדים,שלכוןבגלירןזרותיותרהמילותפירושעםכתרינםפסר 184

(בקירוב) 1540

1588 ''" 

1745 

1999 

(כקירוב) 1540

1745 

"'1809 
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 :·ו~~ךו:ו~קצורכםוז,נא!ש-אל ) 1(שם,

jZ גהשף·ר 11:;:זינוןי,rאד~ל~wיi רl_( שויoן~ךאוt15 .אק~יאן

i1 ' גאאו'ל"א[.פ'אלדהשרא'ש'גאןפאלמהשרא•נג'ןנון

jl ' גאב''ל"אדור.בראשושןא'ש'גאדררפאלמהשרא'נג'ןנןן

גאב'דל"אד'ור.בואסוסואדס'גאד'ורפאלמהסראדנג"ןנרןק'

 :"'הבשםאתכם u~ן;ו~לידם · r;בר:פת;;זע~ריםמארו·ולאח)<שם,

l,( יירוןונןיwירוששו~ןי ~;ןייון 9י~ד שי?,ז~~ 1!לושדt יימw15רי O'i דינון;נךי~יןושו:;. 

י'י.דינומנו' \'אאןרש W1U'Tבינד'וארש ,.,ן' \ l"Wבינד' Wאשאנט' I W1!לן•ש'יךןןמןא'

 .'''ך' ' lב Uר Jא'ן 1D1אנינד•ז•מרסאנ'ןשי"די \ l"Wב•נד'פאסאנטיסלרםדיש''ןוןנרןא'

 .''''ד ' 1J!J1J \'א 01ב'אה l'T ~ D1D'נ J Dlב'אה ''יד' 11ב'נד:ס" Dנאסא'ט I!לןסרן lד:ש'נוןא:

רש·י).(ככבתרנצהישלמה,חשקפסר 185

שר·י,)(ככבתולםניקישנייה,מהדורהלע·ז,עםכותיבםרפס(עררך),אסאיצחק'בארבהםר 186

בובלוןגרפווסקוצןוךם

אוסלוורגנ
אורתופרגיה

שאאטי

ג·ראדייקואיקראיל
ג'וגיטוןאיל

אילדיאה
ז·ודייואיל
טיימופאיל
פסרדימוגדראיל

מיסיריטאיל
פראיכ·לואיל
קרמירסייאלאיל

אילקירכאג•
אלאזראקי

לירראןאלארקוס

אלבה

אלקרכרק

נסואלו

אלטאראץ
אלמושניונ

1921 es mit Mandlen, Basle iזlk ImmanueJ Olsvanger, Ros 

1999 Ortograffa de la lengua espanola, revised ed., Mad.rid 
השבתאים,שלותשבחותשידרתפoרבצךכי,יוצחקשלרםרגשוםאטאיש,משה

תש·ח.ירושלים
סרפיח.נוכן,כ·בעריכתתרס·א),בשתנ(ונסדג·רדאייקראיקואיל
קרשטא.קארמונה,רפאלאליהבעריכתרתס·ט),בשנת(ונסדג'וגיטרןאיל
פלרבדינפארדו,דכרךיוסףהדפיסרתנ·ט),בשנת(נוסדויאהאיל
קושטא.אלנקרה,נ'דודכעריכתתר"ע),כשגת(ונסדז·ודייואיל
קרשטא.ואחרים,פרסקודרובעריכתתרל·א),·כשנת(נוסדטיימפואיל
·איפסירהאקדמאיתהחרכהבעריכתתרפ·ג),בשנת(גרסוספרדימרבדויאל

ריגה.אנסח:

איזמיר.גיאת,כןאלכסנדרבעריכתרתנ·ז),בשנת(נוסדמייסריטאיל
לרניקי. oאגנ·י, oבןמרדנימינטישבעריכתתר-עז),בשנת(נוסדפואיב·לואיל
איזמיר.רפאנקר,חקזהיבעריכתתרס·ז),כשנת(גרסוייאל oקומיראיל
לוניקי. oליו,(מואיז)משהכעירכתרת·ע),כשנת(גרסוקירכאג·איל
תרמ·ב.ליוררנופוירו,אילאיקיריראילאלאזראקי,חיים

, Emilio Alarcos Llorach, Fo1Wlogfa espaflola, Madrid 1965 (7"' printing 
) 1986 

agel (trans. ), published by the Duke זrA. Paz y Melia ( ed.), Biblia, More A 
1920..1922 of Bmvicky Alba, 1-2, Madrid 

Tengo ( Poema:s), ed. Beki Bardavit, !<ג! Lina Kohen Albukrek, 87 Anios lo 

. Istanbul s.a 
, Amado Alonso, De la pronunciocion medieval a la modema en espaiiol 

1967 1-2, Madrid 
תר·נ.כלרגדג,ישראל,דיטירזורואלטאראץ,חימשהעיקב
שכ•.דסלוגיקיויהד,להדיריג·ימיינטואוהחייםהנהגתאלומשניונ,שמהר
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אמרותאלקלעי,

נועםאלקלעי'
אמדו

לויאמזפו
ארבל
אירסה

 oארנד
באלי

אורתורגפיהבונים,

אירבו·רומאניתובנים,

אלקלעיובנים,

אפיוניםובנים,

ג·וחמובונים,

חייםובנים,

למתחיליםבונים,

מדריךובנים,

מחזהובנים,

סלביזמיםובנים,

סקירהבדניס,

עיתונותדבניס,

קולותובנים,

ביג·רנו

אוצרחיים'בכ·ך

חומשחיים,בכ"ר

חוקחיים,בכ"ר

ירושלים 1בככבשתידוד'עבריכתרפסדיהדרשלופגתמים'מארותאלקלעיאריה
תשמ".ד

תקצ·זפ.כלגרדנועם,דרכיקונזפריסאלקלעי,חישלמהבןיהודהך•
תשנ•ב.ת-ליבאבאוקי·'•אוקיוהדגאניאמדר'אשר

1987 nember Rhodes, New York וRebecca Amato Levy, 1 Re 

תשמ"ח.ירושילםבעול,םדוארבובליופורטוגלספרדיהדותארבל,מדרכי
Manuel Ariza Viguera, Manual de fonolog(a historica del espaiio/, Madrid 
1989 

1995 Jacques Arends et al. (eds.), Pidgins and Creoles, Philadelphia 
קוברשטחמישית,מהדורהב,'וראו·איסאפנ•ולה, Tלקיטררהאבל,ידודיחצק

תש"ד.

: David M. Bunis, The Historical Development of Judezmo Orthography 

A Brief Sketch (=Working Papers in Yiddish and East European Jewish 
1975 Studies, YIVO Institute for Jewish Research 2), New York 

" 1492 Distinctive Characteristics of Jewish Ibero-Romance, ci1-ca " 
1-32 . Hispania Judaica 4 (2004), pp 

בקרבוציונותציוןבלשון·'ועיסוקואלקלעייהודה·הרבבונים,מ'דוד
עמ·תשס•ב,ירושליםואחרים,הוויזאבבעריכתוהמזרח,ספרדיהודי

212-155 • 

David M. Bunis, "Phonological Characte1·istics of Ibero-Romance 

, no וElements in theFirst Printed Ladino Bible Glossary (Sefer HeJeq Selo 

Venice, 1587/88)", Hispa110-Jewish Civilization After 1492, ed. Michel 

203-252 . Abitbol et al" Jerusalem 1997, pp 
תש•ם.ירושילםג·ודזמו'לשוןובנים,מ•דוד

David M. Bunis, "Yisrael Haim of Belgrade and the History of Judezmo 
:) 1996 , 1 Linguistics", Histoire, Epistomologie, Langage (XVIII, fascicule 

La linguistique de l'hebreu et des langues juives, eds. Jean Baumgarten 
151-166 . and Sophie Kessler-Mesguich, Paris 1996, pp 

no וElementary Judezmo Language and Literature: A Manualfor Judez ,-
1977 WJJ01-Wll02 (experimental in-house edition), New York 

A Guide to Reading and Writing Judezmo, Brook\yn, New Yo1·k ,-
1975 

Pyesa di Yaakov Avinu Kun Sus ljus (Bucharest, 1862): 1l1e First " ,-

387-428 . Judezmo Play?", Revue des Etudes Juives 154, 3-4 (1995), pp 
m ~ On the Incorporation of Slavisms in the Grammatical Sys " ,-

, of Yugoslavian Judezmo'', Jews and Slavs, 9, ed. Wo\f Moskov1ch 

325-337 . Jerusalem-Vienna 2001, pp 
רפס,דמורשתהיטסורית·,קסירההפסרידםהיהררם·לשוזטניס,רבדוד

 . 713-694עמ'תשנ•,בירושליםיביאנרזפ,חייםבעריכת

David M. Bunis, "The Earliest Judezmo Newspapers: Sociolinguistic 
7-66 . e Review 6-7 (1993), pp :ןReflections", Mediterranean Langua 

משהמאתהיהודיתמשאלוניקיקולותמטאות),ומקדים(מלקטדבניסמ'דוד
תשנ·זפ.וםלוניקיירושליםקאזים,

," Salamon Bicerano, "Refteksyones Sovre la Lingua Judeo-Espanyol 
144-148 . idem, Relatos i Rejleksiones, Istanbul 1994, pp 

תקפ•ג.וינההחיים,אוצרמלברגו,חייםבכ•ךישראלד
לאדיונ'ותרוגםתורה."חומשיחמישה ...ראשוןחלקושערים."ארבעהספר ,
תקע·ג.וינה

תקע·ר.וינהה,לשיראל,חוקפסר

בלדאוף

ארבהםבן

בנארדזפי

נדרייכבכבישתי

ויניטסיבן

בצלאלבן

בךחיבב

בןט-ולילא

בךעוליאל

וארכזבז

רבאשו

ובסניהרבו.ך

הגדהרבו,ך

בדרסה

ברי

רבנשטיין

יםמטךובגבאי

וגרןמ

ליורבהגובםלם

ומקרגינזובדג

וגבל

דודי

דיקסיוני

העליוז

הולם
הוניגםרולד

חייו

היל
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Ingeborg Baldauf, Schriftreform und Schriftwechsel bei den muslimischen 
1993 Russland- und Sowietturken (1850-1937), Budapest 

תקכ•ה-תקל•ה.םלוניקיא-ב,הנפש,תיקוניארבהם,בןוארכזך•
, M.J. Benardete, Hispanic Culture and Character ofthe Sephardic Jews 

1952 New York 

1996 Sara Benveniste Benrey, Espertando el djudeo espanyol, Herzliya 
תרמ·ב.לםוניקי) Jדרת,מגילתלעלעוזעמםויניטםי,(ב)ךמאירציחקרפאלד

ליוגנאהלהידאימיבזאמיינטרפרדפראקטיקמאנויאלונאיב'הבצלאל,בזחיים
תרנ•ב.כלרגדאלימאנה,

ך·למהדרות(ההנפיותתפ·זקיריאורזפהפושט,גטבד-חביב,לשמהןבמשהך·
תש•מ).ירושילםשלם, "ארבהם

Yaakov Bentolila, "Le processus d'hispanisation de la haketia a la 
lumiere de quelques sources litteraires", Linguistique des langues juives 

, et linguistique generale, eds. Frank Alvarez-Pereyre et Jean Baumgarten 
247-263 . Paris 2003, pp 

" Jose Benoliel, Dialecto judeo-hispano-marroquf o hakitfa, 2d ed 
1977 Barcelona 

תקנ·ז.לםובייקשבת,עולתפסרואובד.בזאברהםך·
תשס·ב.א-,דירולשים,בירדוגר,רפאללריבלימוידםלשודבראשו,משה

Kalmi Baruch, "EI judeo-espafiol de Bosnia", Revista de Filologfa 
113-154 . Espaflola 17 (1930), pp 

 N. Izidor Barouch (ed.), Antik pesah bayrami aykasaפסחןשל,הגדה
1997 lstanbul 

1992 Jaime Berosa (ed.), Sefarad·'92, Valencia 

bets," Readings in the Sociology of ~ J. Berry, "The Making of Alph 
753 • 737 . Language, ed. Joshua Fishman, The Hague 1972, pp 

1908 Ignaz Berns_tein, JUdische Sprichwarter und Redensarten, Warsaw 
i-Simantov, Quinientos anios despues, Atenas I992 iו' Rita Gabb 

E.R. Goodman, "World State and World Language", Readings in the 

. Sociology of Language, ed. Joshua A. Fishman, The Hague 1972, pp 
736-717 

, ez Llubera (ed.), Santob de Carri6n: Proverbios morales וaIgnacio Gonz 
1947 Cambridge 

. S.M. Ginzburg and P.S. Marek, Yuidische Folkslieder in Russland, St 
, Petersburg 1901; reprinted in Yiddish Folksongs in Russia, ed. Dov Noy 

1991 Ramat-Gan 

," Irene GarbeII, "The Pronunciation of Hebrew in Medieval Spain 
647-696 . Homenaje a Millds Vallicrosa, 1, Barcelona 1954, pp 

בארש-בעהגירוש,לנפירפסדיהוידשלהלשןובמסורתעיוניםזרדי,עמוס
תשס·ג.

. 1i diksyonne kreyol-jranse. Port-au-Prince, s.a 

אדוימםעמלהפרץ,אבנרשלערביתדגוםעםהמות,במתנותהעליון,משה
תש•ם

2000 J. Holm, An lntroduction to Pidgins and Creoles, Cambridge 

, Henry M. Hoenigswald, Language Change and Linguistic Reconstruction 
1960 Chicago 

1954 Uriel Heyd, Language Reform in Modem Turkey, Jerusalem 

,) 1936 ( 12 Archibald A. Hill, "Phonetic and Phonemic Change", Language 

; 
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הכהן

הל

לויה
המבי·ט

הרמתי

וייל
ולדמן

ורול

!'נטי

חביליו
חרבה

חיים

חליאו
חשקשלמה

נרביץ·טרטר

יעקבםון

ישראל
כהן

כהזזזראנו

רבאשיתכולי,
שמרתכולי,
פרלאר

איפוקהלה
אלב·וראדהלה
'בירדאדלה

לריר
לזר

למוש

שמרתמאגריםר'

ויקראמארגיםו,

מהרי·טי

רזמולט

מולנו

pp. 15-22 
תרב·ה.לםונקיילמודים,לשוןהכהן!,אליהו[=יקעבי·כ

, Menasha ,זy Texts, Vocabula ז;amזru1 RobertA. Hall, Jr., Haitian Cmole: Gr 

1953 Wisconsin 
תר·.כםקרשטויפה,טובםפרהלוי,דודר·
תשמ·ר.ירושלםיהמניט",שו·תמטידאני,ויסףבןמשהר·

תשל·ח.ירשוליםלבן-יהודה,שקדמושלרשההרמתי,שלמה
1917 wnisch-tUrkischen Sprache, Berlin וrG.E. Weill, Grammatik der Os 

: Albert Valdman, "Language Standardization in a Diglossia Situation 

. Haiti", Language Problems of Developing Nations, eds. Joshua A 

313-326 . Fishman et al" New York 1968, pp 
Marie-Christine Varol, Manuel de judeo-espagnol: /angue et cultu1·e, Paris 

1998 
1977 E.A. Jeanty, Let's Learn Creole, Port-au-Prince 

תקמ•ד.ליוורנוחוגג,המוןפסרחיבליו,אלישער·
תק·י.איזמיריע•א,אזמירדיקדושהחברהלהידפסד

תקצ·ג.בלרגדתמיד'עולתםדרלרפדם),(מביאחייםדודבכ·רחייםד·

1996 Hank Halio, Ladino Reveries, New York 
שמ·ד.וגיצהשלמה,חקשפסר

1992 vi, Ladino Srpski re nik, Belgrade סDrita Tutun 
Roman Jakobson, "Principles of Historical Phonology", idem, On 

, Language, eds. Linda R. Waugh and Monique Monville-Burston 

Cambridge, Mass. 1990, pp. 184-201 (translated from "Prinzipien der 

4 gie", Travaux du Cercle Linguistique de Prague סhistorischen Phonol 

) 247-267 . 1931], pp ( 
תרנ·ו.כלדרגישראל,ישמחישראל,יוסףבןיעקבר·

Marcel Cohen, Letra a Antonio Saura (with a Greek translation by Sami 

1997 Taboh), Thessaloniki 
תשנט-.באר-שבעא-ב,(אלריגו),לספרדית-יהודיתקורסכהן·סרבאר,מתידלה

ת"צ.קרשטארבאשי,תפסרעללעוז".מעםפסרטלי,מכירבןיעקבר·
תצ·ג.קושטאשמו,תפסרעללועז."מעם-,ספר

 ,) 5-4ביד,רפאלבעריכתלבלשנו,ת(=מבואופונולוגיהפונטיקהלאופו,אשר
תשב·.נתל·באיב

םלוגקיי.ואחרים,הלרי 0'בצלאלבעריכתתרל•ה),בשבת(נוסדאיפוקהלה
סריים.קאפון,א•ארבהםבעדיתנתר·ם),בשנת(גוםדאלב·וראדהלה
סופיה. ' uפיאפרבאהםבעריכתתרנ•ט),בשנתנוםר Jב·יראדדלה

1987 m Latin to Spanish, 1, Philadelphia oזPaul M. Lloyd, F 
, Moshe Lazar (ed.), Siddur Tefilot: A Woman's Ladino Prayer Book 
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