
ביתכה יללכל הדעוה תדובע ךותמ 

רנזולק ףסוי 'סורפ 

tion IX אלמ ביתכ 

ינש דצמו ?ןשיה לא הבושת איה דחא דצמ ؛הלופכ ךרד איה היחתה-ךדד 

אוהש ומכ ולוכ ןשיה לכ תא אל ירהש .שדחה לא ךרדב תומדקתה איה 

הלועמהו בוטה תא קר אלא היחתל הבשה המואל ליחנהל הצור איה 

.ןש יבש 

ןמ וב שיש המ לכ ןשיה ןמ ליצהל תבייח היחתל תפאוש המוא לכ ,יאדו 

.םייקתהל יוארו ינויחו אירב תויהל ךירצ הז 'ידחוימ" לבא ?וז המואל דחוימה 

.םירבק ךותב דובעלו תויחל ןיא לבא ,םינבל םה םידקי תובא-ידבק 

לספנו ונמז דבעש המ ןיבו םייקתהל יוארש המ ןיב לידבהל ריכנ דציכ 

— ?ותויחהל רשפא-יא בושו — לגפתנו 

לש עוצקמו עוצקמ לכב תוחתפתהה לש יללכה ןוויכב לכתסהל ךירצ ,יתעדל 

לש החורל וא הייחל אוה ןכוסמ יללכה ןוויכה םא .המואה-חוד לשו המואה-ייח 

,םרזה דגנ תובורק םיתעל החוש היחתה-תעונת ؛ול דגנתהל ךירצ ,יאדו ,המואה 

'םויקל םיגאוד םניאש ,הלא לכ לש םהיניעב תומדקתהכ הארנ הז םדז וליפא אהיו 

,המואה לש יללכה םויקה תא ןכסמ וניא יללכה ןוויכה םא םלואו .המואה 

,ול עייסלו ותוא תוברלו חפטל ךירצ ,ךפהל .וכלהמ תא בכעלו וב םחלהל רוסא 

.ונמז דבעש ,ןשיב ותמחלמב טעמ-טעמ חצניש 

םוקמב ו"יו םע) אלמה ביתכה תארקל אוה ירבעה ביתכב יללכה ןוויכהו 

ם"ידויו ם"יויו אלב) רסחה תארקל אלו (הריצו קיריח םיקמב ד"וי םעו ץובוקו םלוח 

.(האירקה-תומיא רותב 

אלב ("םולש") "םלש" ,ד"וי אלב (יכנא) "ךנא" תירבעב ובתכש םימי ויה 

יתש אלב (יתיאר)"תאד" ,ו"יו אלב (בוט)"בט" ,ף"לא אלב (תארקל)"תרקל" 'ו"יו 

עשימ לש תבותכב עירכמה ובורב ביתכה אוה ךכ .א"ה אלב (התע)"תע/,ו ם"ידויה 

המודקה תינענכב .!שיכל-יבתכמבו חולשהיתבותכב ,באומ ךלמ 

.84— 80 ,(ט"צרת) I ,ירבעה בתכה תודלות ,ן י ב יי .ש ؛וישכע הז לע ןייע 

حنت1 

Academy of the Hebrew Language
 is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to

Lšonénu: A Journal for the Study of the Hebrew Language and Cognate Subjects / /       - :
www.jstor.org

http://www.jstor.org


דבזולק ףסרי 252 

؛הב םיבתוכ "הלא םישודקה םינולא" םוקמבו ؛"םי" :ו"יו אלב "םוי" םיבתוכ 

.؛؛הברה הזב אצויכו ;"םינודיצ" םוקמב "םנדצ" םיבתוכ ןכו ؛"לא םישדקה םנלא" 

7אלמ ביתכב תועודי תולמ תירבעב םיבתוכ וליחתה טעמיטעמ םלואו 

,؟היבוברעב רסחה ביתכהו אלמה ביתכה םישמשמ ,לשמל ,שיכלייבתכמבו 

"יכנא" לש שומישה קספ ך"נתבש אלא .ך"נתב םג הבורמ הדימב אוה רבדהש ומכ 

؛ אלמה לא רסחה ןמ — אוה יללכה ןוויכה .ו"יו אלב "םוי"ו ד"וי אלב "שיא" וא 

תועטה תא השעש ,דוקינה דסונשכו .הז יטא ךילהת םייתסנ אל ך"נתבש אלא 

ביתכל עירכמ ךרע היה אל ,הליגר-יתלב ,תוחפה לכל ,וא תירשפא-יתלב האירקב 

אורקלו "םלשורי" בותכל וא "הרענ" אורקלו "רענ" בותכל היה רשפא :אלמה 

רסחו אלמו ,תויבקע ידיל ד"נתב ירבעה ביתכה עיגה אל ךכיפלו ."םילשורי" 

.אלמהידצל העודי הערכהב לבא ,הרומג היבוברעב ך"נתב םישמשמ 

ףאו טירקסנאסב ףא .ללכה ןמ תאצוי ןושל הז ןודינב הניא תירבעה ירהו 

,הצחמל רסח ךכירחא ,דסח ביתכ הליחתמ :הזכ ךילהת םיאור ונא הקיתע תינוויב 

יגפמ הצחמל-רסחהו רסחה החדנ טעמיטעמ קרו ؛היבוברעב רסחו אלמ ,רמולכ 

תובתכבו תורחואמ תוינענכ תובתכב .הז ךילהת יוצמ תינענכב ףאו .רומגה אלמה 

:ונתאמ םיבר אילפיש המו ؛"ךנא" םוקמב ד"ויב "יכנא" םיבתוכ רבכ תוינופ 

רבכש"דזרבד؛תידוהי-תיזנכשאבומכיe ףאו 1 םשל ן"יעב םישמתשמ תינופב 

םוקמב "עיכ" םיבתוכ םינופהש ,ךכ ידיל עיגה ,؛،רדירש לואפ וילע ריעה 

םוקמב "תאנעש" ,(תרחואמ תינענכבו ך"נתב)"יכ,,ו ,(ד"וי אלב הקיתע תינענכב)"כ" 

אלמ ביתכל 'אופיא ,היה ןוויכה .®דועו ,("תונש" — םינש :הקיתע תינענכב) "תנש" 

ידיילע התוא וללכישו תימשה אתיבפלאה תא ולביקש ,תויראה תונושלב קר אל 

תימש ןושלב ףא אלא ,האירקיתומיא ראתב תועודי תוילוקיתויתוא לש ןתעיבק 

,םינש תואמ המכ דוע היח תינענכה ןושלה התיה וליאו .תינופה-תינענכהכ הרוהט 

.אלמ ביתכל ךפהנ הלש ביתכה היה יאדו 

ראשנ דקונמה ך"נתה .אלמה ביתכל הטונ ןוויכה היה תירבעב םגו 

דוקינה הווהתנש ,ןמז ותואב םלואו .רומאכ ,רסח ןיבו אלמ ןיב דנדנתמ םנמא 

אלו תואלמ תוירבעה תולמה תא םידקונמ-יתלב םירפסב םיבתוכ ויה רבכ ,ירבעה 

 z. s. H a r r 1 s A Grammar of the Phoenician Language, New-Haven, :ןייע ق

 Conn./ 1936 pp 76, 106 140

ימע ,םש ,ןיביי .ש ل 83. 

 p Schroder Die Phonizische sprache, Halle :הז לע םיניינעמ םירבד ןייע ه

SS. 97 - 98, Anm 7 ,לכב השדחה תיגרפל תידוהיה-תיזנכשאה המוד וירבד יפלש ,1869 

לוקה-תואל 'ע תואב שומישל עגונה6. 

 .z. s Harris, 0. c., pp. 17-19, 109 :ןייע ٠
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ביתכל אוה ונוויכ לכ ,םויכ ונידיב אוהש ומכ ,דקונמ-יתלבה דומלתה .תורסח 

תירשפא תידומלתה הלמה תנבהב תועטהש ,םוקמ לכב ؛תומלשב אל םא ףא ,אלמה 

,ןוויכ ותוא לש תומלשה יהוז .הנבהה-תוריהב םשל ם"ידויו ם"יויו וב שי ,איה 

,הזב אצויכו ,"וינפ" 5<؛"וינע" ؛ו"נתב ולש ךילהתה-תליחת תא םיריכמ ונא רבכש 

דומלתב 'דיב" 'דיל" תורוצהש ,חוטב ינא ךכו .האירקב תועט לופת אלש ידכ 

,"דיב" ,"דיל" אורקל ךירצו רכזל "ךב"ו 'דל" ןיב לידבהל ידכ אלא ןניא הבקנל 

ויה וליא — ןכ אל םאש ,עצמאב ד"ויו "ו"יו" םיבתוכש ומכ !آ ד"ויה תורמל 

.הרורב-יתלב האירקה התיה — "וו" םיבתוכ 

*יתלבהו ספדנה דומלתב שישמ אלמה ביתכהל סחיב תויבקעו תומלש רתוי 

,דומלתה ,אריס-ןב לש םיירבעה דיה-יבתכב אוצמל שי דקונמ 
ונידיב שיש ,ולאב אצויכו ,םינואגה-תובושת ,תוליפתה ,אתפסותה 

*יבתכ הב ולגתנש ,הריהאק דיילע טאטסופב "הזינגה"ל תודוה םויכ 

םלוככ םבור םיבותכ הלא דיייבתכ .ךליאו םירצונהיתריפסל תישישה האמה ןמ די 

םישרדמה ןומהו םידומלתה יגש לש ביתכה ןמ וליפא םלש רתוי אוהש ,אלמ ביתכ 

.ד"ויב "תירצימ"ו "תירביע" ןיעמ תולמ וליפא םיאצומ ונא םהב .ונלש םיספדנה 

יתשב תובתכנ ןה דומלתבש ,"הגווכ"ו "ריינ" ןיעמ תולמ וליפאש אלא ,דוע אלו 

ף"לאב ,האירקה-תוריהב םשל ,"םינואגהיתובושת"ב תובתכנ ,ם"יויו יתשבו ם"ידוי 

םג תפסונ וזכ ף"לאו ."הנאוכ" "ראינ" ؛הינשה ו"יוה וא הינשה ד"ויה םוקמב 
"הבאר" םינואגהיתובושתב םיבותכ םהו "אבר"ו "הבר" םיידומלתה תומשב 

(לוינאפסא)"ונידאל"ב הב םישמתשמ םידרפסה םידוהיהש ,ף"לא התוא יהוז .8"אבאר"ו 

הב םישמתשמ םייברעה ףאו ,(בוהא — "ודאמא" הלמב ,לשמל) a םוקמב םהלש 

Passeport-tfT_flm - لءرماا> לשמל) תורז תונושלמ תולואש תויברע תולמב 

יתעצה הז דוסי לעו .(תיקלטיאב Locanda — הדגקול — ْداآدل ,תיתפרצב 

— م ירבע (היצפירקסנארט) קתעהב םייזעול םש וא הלמ לכ ךותל ף"לא סינכהל 

,רתויל וא םישנ יתשל לעב ןתונש ,טגבש ,ךכ ידיל רחואמה ביתכב םירבדה ועיגהו 

ד"ויה :ן"ידוי שלשב (הניצרתש) ףיייבצתייד" הלמה תא בותכל ןיד יפילע ךירצ 

.יג ,ב"י ,רבדמבב ביתכה יפל ة 

ידכ "יכילוה" םוקמב אלא האב אלש ,(יט /ב ,תומש) "יכיליה" ןמ היאר איבהל ןיאו آ 

,ז"נרת הגליוו ,םירואה-טפשמ ,גרבנייטש .י :ןייע) הירחאש "והקינהו" םע התוא םיאתהל 

ביבא-לת ,יב האצוה ,השדחה תירבעה לש רצק קודקד ,רנ ז ול ק .י ؛ושארב 184 ימע 

.(152—151 ימע ,ח"צרת 

,115 ,68 ,36 ימע ,ט"פרת קרוי-וינ ,יב רפס ,רטכש-יונג ,גרובצניג יול ןייע 8 

.4—3 ימע ,ג"ערת גרוברטפ ,תירבע היצפירקסנארט הנז ולק .י ء 
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,תורוהל האב תישילשה ד"ויהו הדוקנ םוקמב האב הינשה ד"ויה ,תישרש איה תחאה 

.רכזל ,קיריחב "ןייבצתיד" אלו ,תובקנל ,ץ"מקב ןייבצתיד אורקל שיש 

אלמה ביתכב שמתשה תדקונמ-יתלב תירבע בתכש ימ לכש ,םיאור ונא 

לאו ד"נתה לא הרזחל ופיטה םיירבעה םיליכשמהש ךותמ ,זאש ,הלכשהה-תפוקת דע 

ללכבו ך"נתב ומכ ,רסח ביתכב בותכל םג וליחתה ,םיקודאה וחינזהש ,קודקדה 

לש ויתועיבת יפכ ,רתוי וא תוחפ הרסח תבתכנ ,רתיה דימתש) תדקונמ תירבעב 

םירזה תומשהו תורזה תולמה תא םג םיבתוכ וליחתה ןויצ-תביח ימיבו .(קודקדה 

ותעשב םעה -ד חא גלגיל רבכו.ידוהיהייזנכשאה ביתכהל תודגנתה ךותמ סירסה 

תועטל היה רשפאש ןפואב ,"דליפקיוומ" םוקמב "דליפקומ רמושה" בתכש ימ לע 

תוחתפתהה לש יללכה ןוויכה ןמ היטס התיה וז .10"דליפקומ רמושה" :אורקלו 

יללכה ןוויכה .11 הב םשא ותורחבב וללה םירוטה בתוכ םגש ,היטס ,ירבעה ביתכב 

.הזה םויכ ךליל ךירצ ובו ,אלמה ביתכה לא רסחה ביתכה ןמ אוה תוחתפתהה לש 

רשפא היה ,םיסיפדמו םיבתוכ ונאש המ לכ תא דקנל רשפא היה וליאש ,ןבומ 

לבא !ירבעה קודקדה לש תועיבתה יפכ רתוי וא תוחפ רסחה ביתכב קיזחהל 

שמתשהל אלא תרחא הרירב אופא ונל ןיא .הספדהב השקו בתכב השק רבדה 

םירבדה לש םתנבהב לובליב אהי אלש ,יחרכה רבדהש המכ דע אלמה ביתכב 

"הדוגא" םוקמב "הדגא" דוקינ אלב בותכל רשפא-יא .םיספדנה וא םיבתכנה 

."ןווכמ"ו "ןיוכמ" םוקמב "ןוכמ" וא "רדוסמ" םוקמב "רדסמ"ו 

לשמל ,ןתאירקב קפס אהי אלמה ביתכה רחא ףאש ,הברה תולמ וראשיי ,יאדו 

הרוצ אהת וזש ,"רפאס"ו "שמאש" בותכל אל םא)"רפס"ו "רפס" ,"שמש"ו "שמש" 

בברעל אלש ידכ ,אלמ — Woit — "הלימ" בותכל רשפאייא ןכיומכ .(רתויב הנושמ 

EiJecLse ןבומב "חכ" בותכל ךרטצנ וא .BesclineiJung — "הלימ" םע התוא 

ןמ ןיאו .ולאב אצויכו ؛Kraft — "חוכ" ןיבו הניב לידבהל ידכ ,12(האטל ןימ) 

םוקמ ןתינ הזב ירהש ,"ומולש"ו "השומ" :ם"יויוב "המלש" וא "השמ" בותכל יוארה 

.רשפאש המכ אלמ בותכל ךירצ ללכב לבא .תועטל 

!רבעמ؛ לש ןמזכ וננמז תא האור ינאש ינפמ "רשפאש המכ" :רמוא ינא 

בותכל ץעוי ינא ןיא ךכיפלו .תומלש ןיאו הרומג תויבקע ןיא רבעמ לש ןמזבו 

ויהי הנש םישימח וא םירשע דועבש ,ינחוטב .ו"יוב "ויפוי" וא ד"ויב "תירביע" 

רוסא לבא .ןלוכ תוירבעה תודוקנה לכ םוקמב (םילאקוו) לוקיתויתוא ונל 

ךירצ יללכה ןוויכה םלואו .טאליטאלו טעמ-טעמ אובי רבדה .העשה תא קוחדל 

.אלמה ביתכה יפלכ תויהל 

.12 .ווו ,םיכרד-תשרפ לע ,םעה-דהא 10 

84—82 •55—43 ימע ,ו"נדת הקארק '".דיח .דפש — רבע-תפש" ،דנ ז ו לק .י 11 

.(יל <א"י ,אדקיו) "האטלהו הכהו" 12 
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תורבה ןיבש םילדבהה םיסרהנ אלמה ביתכה ידי-לע ؛יתעדי םג יתעדיו 

ינפמ ,ררבל אהי השק ךכ ידיילעו ?םישגרומ תויהלמ םיקסופ םישגדהו תורצקו תוכורא 

לבא ."רבשמ"ו "רבש" "רבש" םירמואש דועב "ךרבמ,,ו "ךרב" ,"ךרב" םירמוא המ 

התשענ רבכ םהירחאש םידקונמייתלבה םירפסה לכו שרדמהו דומלתה ידי-לע ירה 

םידימלתה תא דמלל אהי ךירצ .םולכ הז דצמי םישדחמ וגא ןיאו קודקידב וז הצריפ 

לכב ומכו ך"נתב ומכ ,ךכ בותכל םנמא ונא םיבייח קודקידה יפ-לעש ,דפסהייתבב 

אל ךכו .תרחא םיגהונ םידקונמ יתלב םירפסבו םיבתכבש אלא 5 םידקונמה םירפסה 

ודמלש ,הלא לכ םולכ .הז ירקיעייתלב יוניש ידי"לע קודקידה-תעידי םג םגפית 

בותכלש ,ועדי אל אלמה ביתכב םיספדנו םיבותכ םירפס וארקו שרדמו דומלת 

,םינברב םחלנה ליכשמה ,ן ו ד ר ו ג קד ירה— آ קודקידהייקוח דגנ אוה ד"ויב "לליה" 

ינפמ תורובב ירזוכה יספו 'ר תא ולש "ד"וי לש וצוק"ב םישאהל היה לוכי 

.רסח אלו אלמ טגב בותכ אהי "לליה"ש ,םישרוד םיקסופה בורש 

ונלוכ ירהו !םדק-ימיל בושל הפיאשה לש האצות איה רסחה לע הנגהה 

,ונאיבנו וניכלמ ימי ,םדקה-ימילו ,וניתובאיץרא ,םדקהיץראל בושל :ךכל םיפאוש 

תא לטבל וא ץצקלו באומידלמ עשימ לש ונמזל בושל תרמוא תאז ןיא לבא 

ךילהתה תא בכעל םג תרמוא תאז ןיאו .ירבעה ביתכה לש תרחואמה תוחתפתהה לכ 

לש תובתכה ימימ •םינשייפלא ךשמב אלמ ביתכ יפלכ יללכה ןוויכה לש יתוחתפתהה 

,ר " י ש כ ,םינורחאהיינורחא לש םהירפס דעו ,אלמה ביתכל תוברקתמ ןהש ,ינש תיב 

ושמתשהש ,הזורפב קילאיב ףאו ,םעה י ד חאו ילדנמ ,ק 'ינדו ל "ד ש 
.רשפאש המכ אלמה ביתכב 

.םתנבהבו םירבדה-תאידקב ועטי אמש ,ץראה-ימעל גואדל ןיאש ,םירמוא ונל 

םישנו ץראיימע םג הלודגה ונתחמשלש ,ונימיב ,תישאר ؛בישמ ינא הז לעו 

גואדל שי — ,ונינפלש תורודב היה אלש המ — ,תירבע םירבדמו םיארוק תוטושפ 

,"םינואגה-תובושת" ילעבו בתכב דומלתהיימשור ושעש המ ,תינשו !הברה םהל 

"המלש"ו "השמ" .ותושעל ונל םג יואר ,ללכו ללכ םישנלו ץראהיימעל ונווכתנ אלש 

לקהל התיה םהלש הנווכהש ינפמ ,"ומולש"ו "השומ" דומלתה-ילעב םג ובתכ אל 

לע תוליקמ אל ויה ולאכ תוליגר-יתלבו תונושמ תורוצו ,האירקהיתעשב הנבהה לע 

ביתכב בותכנ תונכפהמו םישודיח םשל אל .ךכ ונא ףאו .הילע תודיבכמ אלא הנבהה 

םתנבהבו םירבדהיתאידקב הלקה ןיאש םוקמב ,ךכליהו ?הלקה םשל אלא ,אלמ 

יינומהל חונ אוהש םוקמב שודיחה ינפמ ארייתנ אגילא לבא .דסחה ביתכב ךישמנ 

דקונמ-יתלבה הליפתהירודיסב םיבתוכ ויהש ,ונימכח ונממ ואריתנ אלש ומכ םע 

יתשב "וניביל רהט"ו ץמקב "ךדבעלו" םוקמב ו"יוב "תמאב ךדבועלו" :םהלש 

יונישה תא חכשנ אנ-לאו .13תועט ידיל םעה ןמ ללפתמה אובי אלש ידכ ם"ידוי 

.(ny 188 ,ט"לרת השראוו תאצוה) ב"פתת 'יס ,םידיסח-רפס בותכל שרח ךכ 13 



רבזולק ףסוי 

ןושל התשענ התמ ןושלמ :תונורחאה םינשה םישימחב תירבעה ןושלב אבש 'לודגה 

ןושלה לש הבצמב הז לודג יוניש .תרבודמ ןושל התשענ בתכהיתשלמ ,היח 

תוברקתה קר תויהל לוכי הז יונישו .ןושלה לש התרוצב ול םיאתמ יוניש שרוד 

ברקמש המ !תוספדגייתלבהו תובתכנייתלבה תודוקנה םוקמב לוקהיתויתוא ןתמ לא 

תויתוא תורסח ויה ןה ףא םעפש ,תויחה תונושלה דאש לב לא היחה וננושל תא 

היחתה ךרדו תומדקתהה-דרד הז ירהו .הז ןנורסח אלמתנ טעמיטעמו תוילוק 

םינקותמב שיש ,בוטה תא םירחא םימעמ לבקלו ןשיבש בוטה לע רומשל :תיתימאה 

.םהבש 

.ט"צרת ,רדא שווח-שארל 'ב ,תויפלח-פילשורי 
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