
יום העיון העשירי
" תורה ולשון בצהרי יום"

פ"זאת חנוכה תש-
מעתק ההגאים וקדמות העברית

יובל שילוני



החדשים/הנחות היסוד של הבלשנים הצעירים

הכללחל ללא יוצאים מן ( sound change)הגאים מעתק 1.

'חוק בל יעבור'–

אם הגה כלשהו נמצא הן בשפה האם והן : הפתעותאין 2.
מעתקיחול בו לא –בשפה הבת 



ערביתארמיתעברית

ש מֶׁ אשֶׁ ְמשָׁ (ַשְמס)َشْمسשִׁ

ַגר رְََסַכר/ ְסַגרסָׁ (ַסַכרַ )َسكَّ



ערביתארמיתעברית

ַרע (ַזַרעַ )َزَرَعְזַרעזָׁ

ן (THן'ֻאְד )ُأْذنאּוְדנָׁאֹאזֶׁ



ערביתארמיתעברית"ֵאם השמיות"

ַרערע1ז1ז (ַזַרעַ )َزَرَعְזַרעזָׁ

ןן  2אז2ז (THן'ֻאְד )ُأْذنאּוְדנָׁאֹאזֶׁ

ש2מש1ש1ש מֶׁ אשֶׁ ְמשָׁ (ַשְמס)َشْمسשִׁ

(RAASראס )رأسרישראש2ראש2ש

גלג3ש3ש לֶׁ אשֶׁ  THALJ)'לגַת  )َثْلجַתְלגָׁ

ּפֹורפור1צ1צ ַּפרצִׁ (ֻעְצפּור)عصفورצִׁ

אֵצלל2צ2צ לָׁ ظلְטלָׁ

ץ3ארץ3צ רֶׁ אאֶׁ أرضַאְרעָׁ



ַרְך     ֹרְךִיזְ *ִיְדֹרְךדָּ

ֹאֶדן*ֹאֶזן  



←   רפות נהגות   ת-ד ו

←נשכחות ת-וד 

←חל מעתק ההגאים 

ת רפות חוזרות להגיה   -ד ו

21' ע, תורת ההגה והצורות, ראה יהושוע בלאו



'בפרק 

ן. ְיסֹודֶעְשִרים ּוְשַתִים אֹוִתּיֹות : 'בִמְשנָּה  קָּ ן, ֲחקָּ בָּ ,  ֲחצָּ

ן פָּ ֶהם ֶאת , ְצרָּ ר בָּ ן ְוצָּ ן ְוֵהִמירָּ לָּ ל ְשקָּ ַהְּיצּור כָּ
צּורְוֶאת  ִתיד לָּ ל ֶהעָּ :כָּ

ן . ְיסֹודֶעְשִרים ּוְשַתִים אֹוִתּיֹות : 'ִמְשנָּה ג קָּ ן , ְבקֹולֲחקָּ בָּ ֲחצָּ
ה , ְברּוחַ  ן ְבֶפה ַבֲחִמשָּ עָּ ,  ע ַבגָּרֹון"אחה. ְמקֹומֹותְקבָּ

שֹוןת "דטלנ, ק ַבֵחְך"גיכ ,  ץ ַבִשַנִים"זסשר, ַבלָּ
ַתִיםף "בומ :ַבְשפָּ

ספר יצירה



ק  רֶּ 'דפֶּ

גֹות ִבְשֵתי ִמְתַנהֲ , ת"כפרד "ֶשַבע ְכפּולֹות בג: 'ִמְשנָּה א
ִנית ַרְך ַתבְ . ת"ת, ר"ּר, פ"ּפ, כ"כ, ד"ד, ג"ג, ב"ְלשֹונֹות ב

ֶשה שִגבֹור, ְוקָּ :ְוַחלָּ

ֶשַבע , ֹלא ֵששֶשַבע וְ . ת"כפרד "ֶשַבע ְכפּולֹות בג: 'ִמְשנָּה ה
ֶהם ְוַהעֲ , ְוֹלא ְשמֹוֶנה ֶהם ַוֲחקֹור בָּ ר ַעל בּוְריֹו  ְבחֹון בָּ בָּ ֵמד דָּ

ֵשב יֹוֵצר ַעל ְמכֹונֹו :ְוהָּ



ספר הכוזרי 
מאמר שני

ה. ...סח רָּ ה ּוְסבָּ לָּ ה ֶשַבְלשֹונֹות ִמַקבָּ ּה ַהֲחשּובָּ ה. ְוִהיא ְבַעְצמָּ לָּ ֶשִהיא ְלשֹון , ַהַקבָּ
ם ְוַחּוָּהַהִהְתַגלּות  ּה ִדְברּו ְשֵניֶהם, ְלָאדָּ הַכֲאֶשר , ּובָּ מָּ ם ֵמֲאדָּ , יֹוֶרה ַעל ֶזה ִהגֵָּזר ָאדָּ

ה ִניִתיַקִין , ַחּוָּה ֵמַחי, ֵמִאישִאשָּ ת ְוֹנַח , ִמקָּ ַלת , ִמיַנֲחֵמנּוֵשת ִמשָּ ה ְוַקבָּ ִעם ֵעדּות ַהתֹורָּ
םַעד ַהֹכל ֵכן ִנְקֵראת ִעְבִרית, ֵעֶבר ַעד ֹנַח ַעד ָאדָּ ִמְּפֵני ֶשהוא , ְוֶשִהיא ְלשֹון ֵעֶבר ְולָּ

גָּה ּוִבְלבּול ַהְלשֹונֹותִנְשַאר  ּה ְבֵעת ַהַּפלָּ ם . בָּ הָּ ר ַאְברָּ ִמית ְבאּור ַכְשִדיםִדֵבר ּוְכבָּ , ֲארָּ
ִמית  ֲארָּ ה. ִהיא ְלשֹון ַכְשִדיםֶשהָּ ְיתָּ שֹון ְמֻיֶחֶדתְוהָּ ִעְבִרית לָּ ִמית , ְלשֹון ַהֹקֶדש, לֹו הָּ ֲארָּ ְוהָּ

ֵכן . ֹחלְלשֹון  בלָּ ֵעאל ֶאל ַעְרִבּיי ֶאֶרץ ֲערָּ ה ִיְשמָּ א אֹותָּ ֹלש ְלשֹונֹות ֵאלּו, נָּשָּ , ְוַנֲעשּו שָּ
ִמית  ֲארָּ ִעְבִריתהָּ ַעְרִבית ְוהָּ .ּוְבִשּמּוֵשיֶהןְבִדְקדּוֵקיֶהן , דֹומֹות ִבְשמֹוֵתיֶהן, ְוהָּ


