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טורקיםהיינו{כמעט)כולנו

ביצירתהמזרחיותלאביות oהוהשפותר~ית ioהתפקידעל

מהיידיש)שמוצאההחדשההבערית(ועלהיידיש

ומליםאירופי(דקדוקבאירופההעבריתהספרות :מתחילהאומרלהבהיר'כדי

לספירה,השנילאלףעדההיאביבשתמופיעהאינהלרוב)שמיות-עבריות

מקורכישליהאמונהאתמחזקתזועובדההעשירית.המאהעדכלומר

מהגריםבצאצאיאיננואירופה,שלהיהודיםאוהאשכנזים,היהודים

שהתגיירופאגאניםהםהאשכנזים .המקובלהסיפורשטועןכמומארץ-ישראל'

ספרותיתלעבריתגישהלהםשחיתהבליהשני,לאלףהקודמותבמאות

כנראהיותר,מאוחרבאירופה,השתרשההכתובההעבריתהמסורתוליטורגית.

מקום,מכלהאסלאם.בואעםמעיראקשברחועיראקיםליהודיםהודות

איןזויידישואולם,באירופה,שנוצרוהעברייםלטקסטיםהמקורהיאהיידיש

מוצאהאלאהמקובל'הסיפורשלהמשכושטועןכמובגרמנית,מקורה

למאהעדלגרמניההגיעושדובריהמערבית,סלאביתשפהמהסוך:;נית,

בואםלתיאורכמובןמקבילהיידישהולדתלתיאורהרווחהמודלהשמינית.

גרמנייםמדיאלקטיםהתפתחההזה,התיאורפיעלהשפה, :היהודיםשל

דרךלגרמניהשהגיעוארץ-ישראליםיהודיםבידיוהעשיריתהתשיעיתבמאות

יהודיםהחלוהשלוש-עשרהבמאהסיפור,אותוהמשךפיעלואיטליה.צרפת

החד-לשוניות.הסלאביותלארצותמזרחהלהגר-יידישדובריכבר-גרמנים

השפעותמאודהרבההיידישספגההסלאבים,ביןהארוכהמהשהותכתוצאה

אנימוצקות.עובדותעלמבוססאינוהוא .המקובלהתיאורכאןעדסלאביות.

היידיש.שלמקורכאלהסורביתאלכאמור,לפנות,מבקש

למאהעדונעלמובגרמניהשדוברוהסלאביות,השפותלכלבניגוד

הגבולבקרבת ) Lausitz (לאףזיץבחבלקיימתעדייןהסורביתהשמונה-עשרה,

היאהאחרת(שפתםדו-לשונייםאיש-60,000כאותהומדבריםהצ'כי,

ממנההעיקרייםהסלאבייםהמקורותאחדהיאהסורביתכמובן).גרמנית,
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להכירדורשזהענייןבהמשך.התהליךאתאתארשברבאופןהיידיש,נוצרה

שללבסיסועובדותבהעדרלהודותגםכמרעובדותשליותררחבהבמסכת

האשכנזים,היהודיםלמוצאביחסרגםהיידיש,למוצאביחסהקייםה"סיפרר"

שלהם,העבריתעםונדדואיטליה,דרךלאירופהישראלמארץהגיעוכאילו

כךואחרעברית,הכתובהעברית,שחלקהליידיש,הפנדהגרמנית,איזוקיבלו

העבריתאתולמדרשחזרועדסלאביים,אלמנטיםבהושילבומזרחהנדדו

שלנרהעבריתרבכן,והציונות.הלאומיותההשכלה,בראעםהעתיקה,השמית

שלנרהעבריתהמקראית).העבריתלמשל(כמרהעתיקההשמיתהעבריתאיננה

לטעוןמבקשואניוכר'),נעימה(תחביר,היידישמתוךשבקעהעבריתהיא

עימםשהביאוסלאבירתכשפרתאלאבגרמנית,איננומקורהעצמהשהיידיש

העשירית.המאהעדגרמניהאל-התגיירוחלקםאשר-הסלאבים

התוספות,בעלישלהגדולה"ה"מברכהכילהניחגםמארדסביר

ואילךמרש"יהדיין'נהרצדימשניורבניםפרשניםשלדוראותר-ותלמידיהם

המפגשאתמשקפתל"הלכה","מנהג"ביןליישבהקדחתניהניסיוןכלומר-

כלומרהיהודית,ההלכהעםה"מנהג")(בעליהחדשים""היהודיםשל

התלמוד.~

רחבימכלגריםשלצאצאיםחינםימינובניהאשכנזיםרובמקרם,מכל

כמרטורקיםשבטיםושל-סלאבים nמזרשלסדרנים,שלבמיוחדאירופה,

פלארואהאינוההתגיירות,גליאלשמתוודעמיכלרהזtןרים.הכוזרים

השלוש-עשרה,למאההרביעיתהמאהביןהקאתרלית,הכנסיהשנציגיבעובדה

להימנע"הצורךרעלהיהדות","סכנתעלבדיבורהתמידופרלין'עדמספרד

גדולהמשיכהחיתהכאחד,ולנוצריםלפאגאניםככלל,יהודים".עםממגע

המקובלהסיפורכילזכורישמנגד'היהודית.לתרבותמוטבארהיהודית,לדת

לאירופהבראםסיפורכלומראשכנז'יהודישלהארצישראליהמקררעל

בעובדותנתמךאינומארץ-ישראל'המוניתהגירהארמהגליהכתוצאה

המערבית,אירופהרחביבכלהעשירית,המאהעדרארכיארלרגירת.היסטוריות

שעליהןמציבותכמעטאיןישראל,מארץגלומאזיהודיםחיוכביכולשבהזר

עבריות.אותיות

שפהאינהשהיידישטענתי-1991ב :הבלשניהדירןאתמתחילאניכאן

נרחבתהליךעברשלההמליםשאוצרמערביתסלאביתלשרןאלאגרמאנית,

היארה-לקסיפיקציהעילית.לגרמנית(רה-לקסיפיקציה)מילונישינוישל

מחייבזהתהליךהעולם.ברחבישפרתשלוהולךגדלבמספרהמומחשתהליך

התלמודית,בהלכהזכרלהםואיןפיהם,עלונוהגיםנהגואשכנזשיהודיכללים-כלומר"מנהג" 1
האיסורהיאביותרוהמפורסמתהנפוצה(הדוגמאהתלמודיתלהלכהמנוגדיםאףהםלפעמים

בפסח).קטניותלאכולהאשכנזיםעל
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מרביתשלהחלפהעםיחד •הצלילמערכתועלהמקוריהדקדוקעלשמירה

התיפקודמקום,מכלאךאחרת.משפההנלקחותבמליםהילידיהמליםאוצר

שפתפיעלנקבעיםהמושאלותהמליםשלהאקטואלייםוהמובניםהסמנטי

אביתסל ;באקוודורלכגואהמדיה ;צוענית :מובהקותדוגמאות .היסוד

ימי-ביניימית,לאטינית ;כנסייתיתיווניתבמקורהשחיתהעתיקה,כנסייתית

עצמההיידישתרצו,אםיותר.קדומותשונות,אירופיותבשפותשמקורה

מובהקתדוגמההיאהעתיקה)השמיתזו(לאמודרניתלעבריתבהפיכתה

רה-לקסיפיקציה.שללתהליך

למאהעד(שחלשוהמעורבותהסלאבו-גרמניותשבארצותמאמיןאני

מדרוםשטחיםלרבותהיום,גרמניהשלשטחהכמחציתעלהשמינית

שלאחדשים","יהודיםעשרה,השחיםעדהתשיעיתהמאותביןלהאמבורג)

דתהאתשהמירהאוכלוסיהבעיקרה,מקומיתסלאביתאוכלוסיהבניאלאהיו

התנגדותשלכצורהלגרמנית,הסדרניתשפתםאתחלקיבאופןהחליפו-

גרמניתדוברישלהגירתםעקב •ולהתנצרגרמניתלדברעליהםשהופעלללחץ

הדתיתלזהותםשיתאיםלשוניתחליףלרכושוכדיהגרמנו-סלאביים,לאזורים

החדשה.

מנהגיםאלאשאינםעתיקים""יהודיםלמנהגיםרבותדוגמאותיש

הסלאביים,האזוריםמןעימםהביאואשכנזיהודיאשרפאגאניים,סלאביים,

-בחתונההכוסשבירתלמשל, :בשבילםהחדשההיהודיתהדתאלבדרכם
התקיים,שלא(מנהגומערב-סלאביםגרמניםאצללנצרותשקדםפאגאנימנהג

בבתימציבהעלאבניםהנחתאו ;ספרד)יהודיאצלהאחרוןהזמןעד •כמובן

ספקאין :לקצרכדיקדום.סלאביפאגאנימנהגעודפרחים),(ולאהקברות

הגיעואלאאירופה,למרכזמארץ-ישראלכיהודיםהיגרולאאשכנזשיהודי

אוכלא-יהודים •ומהקווקזואחריםאבייםסלאזורים •הבלקןמאזורילשם

ב"שחרעוסקיםהיהדותממחקריגדולחלקדתם.אתהמירוזהשאךכיהודים

המקור.בשאלתהמחקרעוצרסימפטומטיבאורחאבלאשכנז",יהדות

באוכלוסייתהיהומקורםזכרים,ברובםשהיוהמעטים,העתיקים""היהודים

יהדות,שלנוסחלקהילהבתחילההביאוהיהודי-ארצישראלי,האתניהמיעוט

שאוצרשפהליצורסיבהלהםחיתהלאהנראהככלעברית.ידיעתעםיחד

מיעוטבהיותםמקום,מכלחדשה.חיתהלאשזהותםמשוםהוחלף,מלרחיה

יידיש.דוברילבסוףנעשוהםאףמובהק

גרמניותמליםשרקהיא,הרה-לקסיפיקציהשלשמשמעותהמאחר

להתקבליכולותהיוהסדרניתשלוהתחביריותהסמנטיותלדרישותהמתאימות

ביידישלשימושנחסםבגרמניתהבסיסיהמליםמאוצרגדולחלקהדוברים,על

במליםהשימושאידווקאהואהבולטהסימפטוםכלומר,להלן).הרחבה(ראו
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נאמניםלהישארמהרצוןכתוצאה .היירילדיאלקטהמעבדלמרותגרמניות,

לדרישהלצייתולאהללו),הסלאוויםלגבייחסית(החדשה,היהודיתלדת

המליםמאוצרלחלקמשניתכחלופהבעברית,להשתמשצודךנרצדלהתנצר'

חיתההיידישבקצרה,החסומות.הגרמניותהמליםבמקוםהמקורי,הסלאבי

זהשהמירו(ואחדים)סלאביםפאגאניםבידיבגרמניהשנוצרה"יהודית"שפה

דתם.אתמקרוב

סדרניתנסובסטדאטום]תשתיתלשוןשלשהמודללי'התבדרהשניםעם

היידיש.ראשיתאתלהסבירכדימספיקאינו ,-1991בשהצעתייחידה

לדוגמה,העניין.עלישירההשפעהחיתהאירופהבמזרחאחדותלהתפתחויות

סלאבית)דובריכבד(עתההכוזריםהיהודיםשלרביםסלאביםצאצאים

לאחריה,והןהעשיריתבמאההכוזריתהאימפריההתפרקותלפניהןהתיישבו,

סדרניםיהודיםכאשדאוקראינה).וצפוןבלדרם(דרוםקייב-פולסיהבנסיכות

המזרחי,הסלאבילשטחהיידישאתהשלוש-עשרהבמאהלראשונההביאו

המשותפתאימםזוהקייב-פולסית,בשפההילידיםהיהודיםשםדיברועוד

שפת(לייצוגבלרוסי.והדרוםאוקראיניהצפוןהדיאלקטיםשלהקדומה

מאוקראינית).דוגמאותאביאשלהלןקייב-פולסיה

אימצוקייב-פולסיתדובריכאשדהתרחשדה-לקסיפיקציהשלשניתהליך

להשתמשממשיכיםבעודםחדשה),עילית(ובגרמניתביידישמליםארצד

העתיקההסדרניתביןקרוביםדמיוןקוויבהינתןשלהם.הילידיבדקדוק

לצפותהיהניתןהיידיש,דוברישלהמוצאשפותהקייב-פולסי,לדקדוק

שלהשניהתהליךכתולדתביידישמועטיםרדיקלייםלשינויים

הדה-לקסיפיקציה.

מהגריםהיוהסודביותלארצותבאואשדהראשוניםשהיהודיםמשעדאני

לארצותצפונהבהגירתםדבים, 9האלהנראה,כפישהתלוו,הבלקניםמן

בחלקםהםגרמניהשל(הסדרניםוהשמיניתהשביעיתבמאההגדמאניות,

ההיסטוריהקשראתחושףשמםוגםדבים, 9מהגריםאותםצאצאיהגדול

אביתסללשוןלוודאי'קרובדיברו'האלהכלקניםההמהגריםמןאחדיםהזה).

מסוימיםשיחדגמישלשהמקורותייתכןמכאן, .) 1992(וקסלד,דרומית

אומזרחית)(סלאביתלקייב-פולסיתם 9לייrךתיאודטיתשניתןביידיש,

לסלאביתדבר,שלבסופומתייחסים,מערבית),(סלאביתהעיליתלסדרנית

הסדרנים.שלהדרומית

שלתהליכיםשניסלאבית,שדיברוהחדשים","היהודיםעבדומדוע

המשכנעההסבר ?ואוקראינהגרמניההיוםשנקראבמהדה-לקסיפיקציה,

שלכלליתלהתנוונותגדםלסלאביםהגרמניםביןשהעימותהוא,ביותר

שהפכוהסלאביםאתבבודדולהכחדתה,אוהסדרנית,והלשוןהדתהתרבות,
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שהפכוסלאבים,שלהאריהחלקמןהחדשים"),("היהודיםליהודים

משחיתהיותרנהדה-לקסיפיקציה],המליםאוצרהחלפתלגרמנים-נוצרים.

גודםשחיתהמהתנצרות,להימנעמועילאמצעיהציעהלגרמנית,מוחלטמעבד

האתנו-דתיהפדופילעלהשמידההמשךעםיחדהגדמניזציה,בתהליךמהותי

היהדותלדה-לקסיפיקציה.מוקדםתנאימהווהחדשהלזהותהשאיפההחדש.

מהםנדרשושלאמפניהןפאגאנים,סדרניםאליהלמשוךחיתהמסוגלת

להגמוניההיענותשתבעההנצרות,מן(בשונהכלשהןפוליטיותהסכמות

ארהיהודית,שהתרבותמשרםוהןהגרמנית),והלשוניתהתרבותיתהפוליטית,

ממעמדלהימלטכושרשעתרביםלסדרניםזימנהשהכירו,כמוהיהודיתהדת

היהודיםהעבדיםסוחרי~ויקינגים.גרמניםעבדיםסוחריעליהםשכפוהעבדות

עודדוולפיכךאותם,רכשועצמםשהםלאחדשהתגיירו,עבדיםשיחדדו

בסחרחלקלקחתהאפשרותגםלהשתחרר.כדילהתגייררביםעבדים

שחיתהיהודיםשלמונופוליתבשליטהלזמן-מהנתונהשחיתההבין-לאומי,

מושךכוחהיוותההמוסלמים,לשטחיוהןהנוצריםלשטחיהןגישה,להם

סחרשלמרכזהעשיריתבמאהחיתהדגנסברדג(לדוגמה,גרמניםלסלאבים

היהדותאירופה,במזרחמשמעותית).רסלאביתיהודיתנוכחותעםבין-לאומי,

הכוזריםשלהשליטהמעמדשלהשאיפהבשלמתחילה,כבדפופולריתהפכה

הביזנטים,הנוצריםכנגדנייטדליותעללשמורהטורקיותהשפותדוברי

יהודיםסוחריםשהפיצוהתרבותיותוההשפעותהבגדאדית,הערביתהח'ליפ~ת

האשכנזים,היהודיםהמהגריםשלשמספרםהיאהשכיחהההשערהנודדים.

מאודניכרבאופןעלההגדמנו-סלאבירת,הארצותאלאירופהממזרחשהגיעו

הימצאותהואולם,המזרחית.הסלאביתדובריהילידיםהיהודיםשלזהעל

אלההיוילפיכךסלאבית.דוברישלדובעלמצביעההיידיששלהמוכחת

היהודים-אדצישדאליםהמייסדיםאוכלוסייתולאבמקודם,הלא-יהודים

 ) ethnogenesis (האתניתההיווצרותבזירתמפתחתפקידישמילאוהקטנה,

 , 1991 ,סלד(רקהדה-לקסיפיקציהתהליכישניאתוחוללוה"אשכנזית",

2002b ,2002a (. במידההםאףתומכיםהאחרונההעתמןגנטייםמחקרים

 Thomas et al., 2002; Behar et al ., :(דאואלהבלשניותבמסקנותמסוימת

מתייחסתלבנים,מאברתהמ~דשתיהודיתכתהלוריים,פיהם,על .) 2003

ממוצאלשושלתמתייחסתאחרת,כתהכוהנים,ואילומדובים,למקורות

קרבהיחסימגליםהאשכנזיםהיהודיםשלאחוזים 92משותף.מזרח-תיכוני

לסדרנים.ובמיוחדלסלאבים,

אומגרמניהאירופהלמזרחשהיגדויהודים-אשכנזיםיהודיםשמכוניםמי

המאותאחת-עשרהבמהלךביצעו-אירופהמדרוםלגרמניההגיעו

משישהפחותלאוהמזרחית,המרכזיתלאירופההגיעומאזהאחרונות,

 ~1111.,1.ם 1:5
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שלרה-לקסיפיקציהשלתהליכיםחמישה :רה-לקסיפיקציהשלתהליכים

(השמית)העבריתשלרה-לקסיפיקציהשלאחדותהליך )ד-א(סלאביתלשרן

 )א( : )" ...להוחלף"המילוןאתמייצג .....הסימןהבא,(בתיאור ; )ה(העתיקה

(המאות 1סלאביתיידיש =עברילקסיקוןעילית,בינייםגרמנית .....סדרנית

דובריעל-ידיעבריותמליםיצירת .....יידיש )ב(השחים-עשרה).עדהתשיעית

עדהשחים-עשרה(המאותכתובהאשכנזיתעברית =עתיקהועבריתיידיש

דומיננטי.עברילקסיקוןעםסלאביתלשרן ;לכן)קודםלאאםהתשע-עשרה,

העבריותהמליםמרביתללאאך ,)]ב[ב(כמרעתיקהעברית .....יידיש )ג(

מודרניתעברית =ביידישעבריות]מליםפסארדרנהברראידיזמים-

עברילקסיקוןעםסלאביתלשרןהתשע-עשרה)המאה(שלהיכתובחומדוברת

 =עברימילוןעילית,בינייםגרמניתיידיש, .....קייב-פרלסית )ד(דומיננטי.
לקסיקון .....עתיקהעברית )ה( 2החמש-עשרה).המאה(עד 11סלאביתיידיש

(המאותליידישחתנ"ךשלמילולייםתרגומים =עיליתבינייםגרמניתשל

שמיתעבריתשלרגיליםבלתידיאלקטיםהשמונה-עשרה),עדהארבע-עשרה

דומיננטי.גרמנילקסיקוןעםעתיקה

(רה-לקסיפיקציה)מילוןהחלפתלזיהויעיקרייםאיבחרןמבחנישניישנם

בשפה:

והפונולוגיהשהדקדוקמפנימילוני'שינויעלהמבוססתשפההיאיידיש . 1

המילוןשלהעיקרישלחלקבערדאבי'סליחיד'ממקררבעיקרשאוביםשלה

המילוןשארהעילית).הגרמניתשלממקררלקרחיםבערך 75% (אחרמקרריש

ומליםנהברראידיזמים]עבריות .אודר-מליםפסביןמדויקלאבאופןמתפלג

לתמרךניתןבשפה.היחידיםהילידייםהיסודותשהםנסלאביזמים],סלאבירת

גרמניתעםשמעומתתיידישספררתעלמחקריםבאמצעותאלובטענות

 .) Wolf, 1962; Lotzsch, 1990, 1996; Geller 1999 , 2001(לדרגמה,רסלאבית

ש(א)משרםהאלוהעובדותאתלהעריךקשהקרובותלעתיםהמזל'לרוע

האחרונותהמאותבשתיגרמניזציהעברוזמננובתיידיששלרביםדיאלקטים

בקררלנדכמרבגרמנית,גםרהוטיםהיויידישדוברישבהםבאזורים(במיוחד

תחילתשמלפניביידישהטקסטיםרובר(ב)האוקראינית).רבברקרבינההלטבית

יידישדובריבידיאפילומיוהדת,בגרמניתנכתבוהתשע-עשרההמאה

סלאבית.

המאהמןשהחלגרמאנית,שפההיאיידישהמסורתיתהגישהלפי . 2

ההגירותעםביחדעמוקהסלאביזציהשלתהליךלעבורהחלההשלוש-עשרה

(שלהיאספרנטו =לטינואידימילון-יידישהבא:התהליךאתגםלהוסיףאפשרלאלה 2
 ,האספרנטומייסדשלהאםשפתחיתה(יידישלטינילקסיקוןעםאביתסל),לשון-19ההמאה

זמנהוף).לודוויקאליעזר

 G~ו;ונ,,ם
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שפההזאת.מבוססתהבלתיהגישהאתלהפריךמנסיםדברימזרחה.היהודיות

אתשמשוויםבשעהאםנדה-לקסיפיקציה]מוחלףמילוןכמבוססתתוגדר

והעילית[סובסטרטים]התשתיתשפותשלהגזירהמבניואתהמילונים

בדיעבד)להניח(למשל,דבבדיוקלחזותאפשרהמקובלים,נסופדסטדטים]

במדויקלחזותנוכלהתשתיתי.לדקדוקיותאמועילייםלשונייםיסודותאילו

תצטרךבמילוןוהיכןביידיש,להיקלטהיועשוייםגרמנייםרכיביםאילו

פסאודו-מליםלהמציאנהבדאיזמים],עבריותבמליםלהשתמשהיידיש

שפהבכלמאשדיותרהרבהתכופות(לעתיםנהבדואידיזמים]עבריות

סלאביותמליםולזןן~דיהודים),בידיוהותאמהשאומצהאחרתלא-יהודית

כאלהחיזוייםלהציעיוכללאהיידישמוצאשלאחדמודלשוםהוחלפו.שלא

השפה.שלהיסודמבנהעל

להיותיכוללאכימוכיחשהואמפניבמיוחדחשובהשניהמבחןואולם,

איפשד'והשמיניתהשביעיתהמאותבמשךאניותהסלהשפותעםשהמגע

מעולםהיידישלמעשהכילזכור(עלינוהגרמניהמרכיבארכוןאתלכאודה,

קיצונית.לסלאביזציהגדםאואירופה),ובמרכזבמזרחהגרמניתמןנותקהלא

אתלהסביריכולהחיתהלאלעולםהגרמניתהיידיששלה"סלאביזציה"טענת

מתמציתחיתההסלאביותבשפותההתעסקותעבריות.למליםהרחבההפנייה

איןסלאבי.מילוןלגמדיואקראיצפויבלתיבאופןרוכשתחיתהשהיידישבכך

שונה-ביידישהסלאביתה"הטבעה"כילצייןישבנוסףשלנו.במקדהכךזה

השפותעםבמגעשבאוהאחדותהשפותשלמזוואיכותית),(כמותית

שלתהליךעבדולאואשדמאות,שמונהעדשבעבמשךהסלאביות

אובצ'כיה,נהוגהשחיתהגרמניתקולוניאלית,גרמנית(כמודה-לקסיפיקציה

אצללדוגמהנראואירופהמזרחבארצותשדוברהגרמניתובכלל'ברומניה,

1958 , Weinreich [(. היאדה-לקסיפיקציהעבדהשלאלשפהאחרתדוגמה

בבלדוס,הטטריתלשפהקרובהוחיתהשנכחדה,טורקיתשפההקראית'

 .) 1983וקסלד,אצל(דאוופוליןאוקראינה

חלקשלחסימהלידיהביאוהגרמניתברכישתהסלאביותהשפותאילוצי

הגרמנישהקודפוסכזאת,היאהחסימה ;הבסיסיהגרמניהמליםמאוצרניכר

דיאלקטכלשלהילידיהקודפוסלעומתניכרתבמידהקטןהיידיששלהשלם

ממוצאמהןששתייםנרדפותמליםכמעטאיןליידיש(לדוגמה,אחדגרמני

 :כדלקמןהיאהחסימהגרמני)
) i ( חסומים-בגרמניתומודפולוגיית-גזידהמרךפרפר~מייםחילופים

- erהסיומתאתתוארלשםכשמוסיפים ,למשלבגרמנית, :דוגמהביידיש.
הופךנחזק] stark :השורשבתנועתשינויקרובותלעתיםנוצר('יותר')

 13~יי-,ם
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קוראים(אנחנו aל-התוספת,אחרי ,הופךבשורש aה-יותר].נחזק starkerל-

אםאלאדומה,מורפופונמישינויאיןביידיש .) Ablaut-:;נלא~ט ttהזהליחס

יחסישלהבודדותהדוגמאותסלאביות.בשפותמתקבולותנהניםהשמות

צמדימהכלליוצאללאתואמותביידיששהתקבלובגרמנית ) Ablaut (אבלאוט

 >בגרמניתלהזיעזיעה/ Schweiss / schwitzen :לדוגמהאניות.סלמלים

שורשישעיליתבסדרנית p6t / pocic soל-שגםכיוון , svejs / svicnביידיש

כמועצם,ולשםלפועלמשותףבשורשהשימושכלומר,חילופים.עםמשותף

משוםרקליידיש,מסדרניתבמעברלהתבצעיכולו'להזיע','זיעה'שלבמקרה

משותףשורשישאחרות)סלאביותבשפות(אובסדרניתוגםבגרמניתשגם

שורשאיןכאשר'להזיע'.בשורשכמו(אלטרנציה),חילופיםהמאפשר

כזה.חילוףאיןמשותף,

) ii ( בשפותתרגוםמקבילותאםביידישנחסמיםגרמנייםשורשים

שלהןהדוגמאותכאןסמנטית.מבחינהבהרחבהחופפותאינןהסלאביות

השםוביןקדום')('אב Ahneהשםביןהקרבהאלניגשהבההפוכים.מקרים

Enkel )'הזיקותאתהגרמניתדובריהעריכושניםאלףלפניהנראה,כפי .)'דכנ

(נכד). enklאתרקהיידישנטלההללוהדוגמאותמןהמלים.שתיביןהגנטיות

) iii ( לרשימהבהתאמהגרמניותנרדפותמליםלבחורנוטההיידיש

אתמזהיםכיוםהגרמניתדוברישכללוודאיקרובהסלאבית.המילונית

היידיש'לשחות'. , schwimmenלבין'להיסחף', , schwemmenביןהקירבה

הזאתהבחירה .) svimen ('לשחות'המלהמשמעותאתרקלעצמהלקחה

עתיקה.בסדרניתהמתקיימתמשמעויותביןהפרדהתואמת

 causative [הגרימהשפרדיגמתכיווןגםלהתפתחעלולהחלקיתחסימה

paradigm [ התשתיתמלשונותבשתייםאובאחתפרודוקטיביתבלתינעשתה

שנישביןבקשרחשולאשהדובריםכזהבאופןהסלאביות,נסובסטרטה]

 schwemmenהמלהאתבמקורההחליפהשהיידישייתכןכןכמןהפעלים.

שמובנו ] lozn] svimen(לטובתיותרהמאוחרהמונחאתאיבדהאךהגרמנית,

לשוןשהאוקראינית,מאחרלשחות'),'לתת >נשחה''הבההואהמילולי

השורשיםשניאתלמזגיכולההרה-לקסיפיקציה,שלהשניבשלבהתשתית

'לשחות'). plavaty, plyvty, pereplyvaty /'לצוף' plavaty, vyplyvaty(ראו

הסלאביותהשפותשלמערכתזוהיא Ahneהגרמניתהמלהשלחסימתהסיבת

 prjedownik, w6tc / wnu(e)kלמשל,ראו,המושגים,לשנישוניםשורשיםיש

שמוצאותהתפישותאתלבטאיוכללאסלאבישוםכלומר' jעיליתבסדרנית

משותף.שורשבאמצעותוב'נכד'קדמון'ב'אבביטוי

הגרמניתשלהגזירהלתהליכיהמילוניםמחליפישללרגישותםעיקרירמז

המליםבגרמניתלדוגמה,עבריות.מליםעלההסתמכותמןנובע

 13ם 11מ~
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widerspenstig 'ר-'עקשןGespenst היסטוריבאורחקשורותרפאים''רוח

האחרונות,שתיאתרקקלטההיידיש'לטוות'. spinnenר-'מטווה' Gespinstל-

) gespin(s 'ר'מטווה-) spinen (zix .'המליםשביידיש,העובדה'לטוות

widerspenstig -רGespenst ,עבריות.מליםבאמצעותקרובות,לעתיםמובעות

מהמליםחלקככלל,הזה.המהלךאתלהדגיםיכולה , maxsejfeמכשפה,

הסלאביות,השפותלאחתאולעברית,תורגםוחלקמהגרמניתכלקחהחדשות

שורשים.שלשונותקבוצותהסלאביתשלהסמנטיבשדההיהשלאמשום

ההיסטוריותלזיקותמודעיםהיואכןהסדרניםהיהודיםהמילוניםמחליפי

נרה-לקסיפיקציה]מלאהמליםמהחלפתכמכערהםהגרמני.בלקסיקון

אתלצייןכדיקרוביםשאיכםבשורשיםהשתמשושהסדרניםמאחרלגרמנית,

פנייהחייבזהענייןבגרמנית.למעלה)(שהבאתיהמוכחיםשלהמשמעויות

עבריות.למלים

) i V ( דומותומשמעותצורהבעלילשורשיםהמתאימיםבגרמנית,שורשים

בדרךכחסמומקורבות)להיותלאאולהיותעשויותהנדונות(המליםבסלאבית

נסלאביכיזמים].סלאביותכמליםהנראה,ככלכתפשו,שהםמאחרביידיש,כלל

מליםלחסוםכדישכדרשהובמשמעותבצורההדמיוןרמתאתלקבועקשה

להחליףהיהניתןהרה-לקסיפיקציהתהליכישכיבמהלךאלו.כגוןגרמניות

מקובלותגרמניותמלים )א(באמצעות :דרכיםבארבעחסומותגרמניותמלים

) Baum ל-הופךbojm ( ; )ל-ביידישהופכת(הכנסה,בעבריתמלים )בhaxnose ( 

מעניקהאוחדשותעבריותמליםהיידישיוצרתבעבריתמוכחיםבהעדר )ג(

"הברואידיזמים")(המנוכותקיימותעבריותלמליםחדשותמשמעויות

באמצעותו(ד) ;'כנראה']שלבמובן masmoesביידישחיתה['משמעות'

מליםיצירתבאמצעות(ולעתיםיסודיותסלאביותבמליםהשימושהמשך

 abtrunnigהחסומההגרמניתהמלהבמקוםלדוגמה,מלאכותיות).סלאביות

משמעויותבעלתאחרת,גרמניתבמלההיידישמשתמשתכאמן','לא

 falschמגרמנית >'לבגוד' felenמשומד],[גם'בוגד' feleer ,כגוןחדשניות,

 ,כך . felsn Jals)ליידישגם >(וכן'לזייף' fdlschen'זייפן', Fdlscher'שקרי',
בצורהתכופותשוכהביידישומשמעויותיהםהגרמנייםהשורשיםתפוצת

הגרמניתהמלההגרמניות.המליםשלהמדויקיםהמקורותשלמזוכינרת

) 1 Witwe(r המלהשלהימצאותהבשלביידישלחסימהצפויהאלמן' 1אלמכה

ביידישכך'אלמן'.- wudowcר-'אלמנה' wudowaעיליתהסדרניתהמקורבת

החדשההמשמעותאתמעניקהוהיאבעברית, 1אלמכה 1מהבאה almoneיש

לצייןצורךכמעטאיןהתכ"כית).בעבריתבודד(אישאלמןהעבריתלמלה

התכחשותמתוךהחדשהבעבריתמופיעותשמית)(בעבריתמקראיותשמלים

 13 ם1.,נ 111 ~
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הסלאבית,באמצעותהלשונותשתישעברולתיורךומוריההעבריתדוברישל

והגרמנית.היידיש

מובהקותתכונותבשלוש-עשרהמתאפייןהיידיששלהרה-לקסיפיקציהניסיון

 :לצירןהראויות

אוצרלהחלפתהעיקריהמקררהגרמנית,שלהמחמירההחסימהבגלל . 1

ערדאיןהעברית.-ומשנישנימליםאוצראללפנייההיידישנזקקתהמלים,

כמרמחדששנוצרועבריות,מליםשלגדולכהאוסףבעלתיהודיתשפה

לדובריזמיניםהיועברייםשיסודותכךעלתכופותהמועליתהטענההיידיש.

היאגרמנית,הדוברותלארצותההגירהלפניערדהיהודיות,השפותכל

ספרותיתארליטורגיתכשפהבעבריתלשימושהוכחהשרםאין :מגוחכת

ובדרוםהכוזריתבממלכה(תחילההעשיריתהמאהשלהיעדבאירופה

 3איטליה),

שתחומיםהיותרה-לקסיפיקציה,עלמבוססתהיאכיביידישלחשודנרכל . 2

יסודותבאמצעותביטוילקבלנוטיםיהודיתותרבותדתכגרןסמנטיים

התשתית,מלשרןלוודאיקרובנשמריםאלהצמודי-תרבותמונחיםסלאביים.

בניגודהולמים.נסרפרסטרטים]על-שכבתייםתחליפיםשללהעדרםהודרת

היהודית,הדתשלהיבטיםעםהמזוהיםרבים,יסודייםמונחיםהרווחת,לדעה

הארמית-היהודית,ומןהעבריתמןבהשאלותולאסלאבירתבמליםמרבעים

 trejbernביידישלמשלראוהיהודים.שלהתאומותהליטורגיותהשפותשהן

-עיליתמסדרניתלהכשירו',כדיהבשרמןהטומאהאת'לנקותלנקר,-
trjebic , מאוקראיניתאר-terebyty עבריותמליםיבמהופךשדה'.'לנקות

הסמאנטיבשדהוהתרבות.הדתשלהסמנטייםהשדותמןבולטבאופןנעדרות

 :דוגמאותשלרשניתןלמנהגים.דווקאמקוריותעבריותמליםאיןכמעט
jorcajt יום),(זיכרוןojfruj ,קריאה-לעלות)לפניהחתןשללתורההעלייה

חםהלטינימהשורשבאות , colntצ'ולנטהפרפרלאריתהמלהרגםהחתונה),

היהודי,למאכלהעניקההחדשהשהעברית'חמין',התלמודית(והמלה

מדוע :היאכאןהמכרעתהשאלהובקצרה,חמים).מיםבתלמודמשמערתה

לדובריהליטורגיהמקררהיאשלכאורהמהעברית,לקרחותהללוהמליםאין

 ?ה"מקרריים"היידיש

שנמצאמהוגם"עברית",כתוביםמקורייםטקסטיםבאירופהאיןהעשיריתהמאהסוףעד 3

עברילקסיקוןבעלתאיטלקיתלכנותויותרמדויקהעשיריתבמאהונכתבאיטליהבדרום
איטלקיים).הםוהפונולוגיה(הדקדוק
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ישאםהמליםאוצרהחלפתעלמברססלהיותעשויהשפהבמשפחתאיבר . 3

האחרים.המקובליםלאיבריםמשישיותרהרבהקטןמףרשמליםאוצרלו

ממקררנרדפותבמליםבמיוחדדלה(והיאמצומצםגרמנימרכיבישליידיש

ארברראריה,שלבדיאלקטכלומר .ברדדגרמנידיאלקטלכלבהשוואהגרמני),

גרמניותמליםיותרהרבהישלטביה,אר(הונגרי),קולוניאליגרמניבדיאלקט

ביידיש.משיש

אתחסרההיאאםהמלים,אוצרהחלפתעלמבוססתלהיותעשויהלשרן . 4

בכי[שהםה~לרמררפיםהמשתכיםואתהילידיתהגזירהמררפרלרגייתרוב

המליםאוצרלדוגמה,לכאורה.הקרובותבשפותהמצרייםצורכי],חילוף

פרודוקטיביים.גרמנייםגזירהתהליכימארדמעטמגלההיידיששלהגרמני

בהשוואהחזק'חזקןהכי'חזקןירתר stark/stiirker/stiirkerבגרמניתלדוגמה,

באיברדווקאהיידישבוחרתקרובותלעתיםביידיש. stark/starkerlstarkerל-

הגרמנית.בפרדיגמההלא-מסומןארמורפולוגית,מבחינהמורכבפחותהכי

ללאעילית,בסדרנית horaל- ='הר' Gebirge -Bergבגרמניתלדוגמה,

- bargהפשוטההצורהאתרקמקבלתהיידיש ,כןמררפרפרכמים.חילופים

מדי.מסרבןשזהמשרם ,) prefix (תחיליתמקבלתאיכההיא ,רבכן .'רה'

הוכחהישאםמליםאוצרהחלפתעלמבוססתלהיותעשויהשפה . 5

אחדמקררשליותרהישנותהשאילותצררתשלל"מרדרכיזציה"ארל"עדכרן"

דר-לשוניותעלמצביעהזרעובדההתורמת.בשפהבצליללשינוייםבהתאם

לדוגמה,(המחזורית).הרה-לקסיפיקציהאתקרובותלעתיםהמלווהכפרצה

מאזביידישקיימותהןכיהיהידועשלגביהןהגרמניות,המליםכלכמעט

מודרניתבצררהדווקאבת-זמננוביידישמופיעותהרה-לקסיפיקציה,תקופות

רב-לשונייםהיויותרהמאוחריםהיידישדובריעילית.בינייםבגרמניתולא

היאהיידישכיבטוחיםוהיוהסלאבירת,לשפותגרמניתביןלהבדליםומודעים

גםאירעכןזמנם.בןהסטנדרטאתלחקותביקשוולפיכןגרמאכית,שפה

שכשארוהסלאבירתהמליםללטינית.מסלאביתמילונהאתשהחליפהברומנית

העשירית.במאהלהםשחיתההצורהמןשרכהמודרניתצררהלובשותברומנית

לרה-לקסיפיקציה.מובהקסימןהןביידישגרמניותמליםשלמודרניזציה

ימי-ביכיימיתובגרמנית , 1שלי 1ביידישמשמעה majnהעתיקההגרמניתהמלה

 • meinנהגיתהיאמודרניתבגרמנית . mfnכ-נהגתההיא

למחליפיהמקרררקאםרה-לקסיפיקציהעלמבוססתלהיותעשויהשפה . 6

שלהמרשימההמקוריותומורפולוגית.סמנטיתבמקוריותמתאפייןהמלים
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למשמעויותחריףבניגודעומדתביידיש(והעבריים)הגרמנייםהרכיבים

אלועובדותשביידיש.הסלאביברכיביחסית,המעטרתהחדשניות,ולצוררת

מןנסרפדסטדטרם]העיליתלשונותהיווהעבריתשהגרמניתכךעלמצביעות

חרץביידישהיסודותכלאתמאפיינתהמקוריותהאחרונים.הזמנים

כדיבגרמניתהשתנודבריםהרבההמקורית.התשתיתשהיאמהסלאבית,

אבלמשמערת),(באותה blienל-הפך(לפרוח) blUhenלסלאבית.להתאימם

תוספתואילו'לנבול',היאהמשמעות , verמוסיפיםהגרמניתלמלהאם

יותר'.'לפרוחפשוטמשמעה Jarביידישהקידומת

הםהסדרניתנסרבסטדטרם]התשתיתלשרןשלבמינהיחידההשתקפות . 7

השתמשההיידישבערדרבסרדבית.ביידישהמקביליםהמילונייםהפערים

מליםלשאולהסדרניתנטתההגרמניות,המליםבמקרםעבריותבמלים

המליםשלזרלביןביידישהעבריותהמליםתפוצתביןלתקבולתמגרמנית.

מעדב-סלאביתנשפהבפולניתאפילומקבילהאיןבסדרניתהגרמניות

בצ'כיתהאמברדג],בסביבותהתשע-עשרההמאהתחילתעדשדוברה

ביידישלדוגמהדאוגרמנית.העשרהלקבלתלרווחהשנפתחוובפולנית,

recejex ,'רוצח'hargenen 'עיליתבסדרנית-עברית <'לרצוחmordar 

 Morder, mordenבגרמנית < ) 1597(מאז'לרצוח' mordowac'רוצח',

בהתאמה.

'ען'בעזרתמגרמניתהבאיםעצםשמרתהרבהללשון-רביםהופכתהיידיש . 8

] en [, חיקויתוךקרובותלעיתיםאךבגרמנית,הנוהגיםכלליםשלהפרהתוך

אחריהעוקבעצםשם(כאשרהארקראיניובלררסיה"פסארדר-זרגי"המספר

הגזעשלההטעמהאתמשאיראבלרבים,בסיומתמסתיים 4-3-2הספרות

בהשוואה urozajiברבים'קציר', urozajהאוקראיניתהמלהלדוגמה,היחיד).

עיליתבינייםבגרמנית < snit(n (ביידיש-קצירים''שני dva vrozajiל-

) snit(e . 4זרגית.קטגוריהליידישחיתהשבעבדכךעללהצביעכדיבכךיש 

שלבדיאלקטיםובגרמנית,בעבריתהעצםשמרתמרביתשלהמגדריהיישום . 9

עיליתוהסדרניתהתרגוםמקבילותשלהמגדרעל-פינוהגהיידיש,

בהירתםיכןכמרובגרמנית.בעבריתהעצםשמרתפיעלולאקייב-פרלסית,

לעתיםמשניםהעצםשמרתשפה,שלהמרכיבותבמערכותשנימרכיב

העבריתמןהזאתהפונקציהשלפיתוחאיננההמודרניתבעבריתהזוגיתהפונקציהפדיחת 4
ביידיש.הזוגישלפונקציהאלאהשמית,
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אוהעיליתהסדרניתשלהתרגוםמקבילותמגדרעל-פיהמגדראת

נדאההגרמנית.שלהמרכיבותלמערכותטיפוסיזהאין ;הקייב-פולסית

לאחדנרכשוכילהוכיחשניתןבשאילותמופיעיםשהחריגים

הדה-לקסיפיקציה.

עםהסלאביותבשפותמונחיםלכמהיחידהתדגוםמקבילתישלגרמניתאם

מןבאחדבחידהמחייבתהדה-לקסיפיקציהאזישונים,מגדרייםיישומים

ביידישעצםלשםישנדידותלעתיםדק ;היסודייםהסלאבייםהמגדרים

עשויהיסודיסלאביבמגדרהבחירההסלאביות.המקבילותכלשלמגדרים

התשתיתיהסלאביהמליםאוצרשלומובניוחדשנותועלאודלשפוך

היאבאוקראינית'כרס'לדוגמה,הדה-לקסיפיקציה.בתקופת[סובסטדטאלי]

 bojxהמלהשלהנקבה .סתמי- cerevoאו ,בזכר slunokאו ; zyvitכיום

בגרמנית-האחדיםבדיאלקטיםזכר-(בטן''כרס',-ליטאשלביידיש

Bauch (, לדה-לקסיפיקציהקדםאשדהמקוריהתשתיתשמונחכךעלמצביעה

נקבה >בסלאביתונקבה(סתמיסתמי cerevo(אוקראיני)קייב-פולסיהיה

ביידיש).

לשאולמסוגלתהיידישחיתההדה-לקסיפיקציה,תהליכישנישלבסופם . 10

כגוןחדשיםממקורותגם(כמושלההעיקריהמרכיבשלמקורותיומכל

שנעשוהשאילותאתהתשתיתית.בסלאביתלהתחשבבליורוסית),פולנית

סימניםבאמצעותלעתיםלזהותאפשרהדה-לקסיפיקציהלאחד

שליחסיותכרונולוגיותלהציגאפשרקרובותלעתיםפורמליים/סמנטיים.

הןהמקוריותהעבריותהמליםשמרביתמאחדביידיש,עברייםיסודותרכישת

 mojreהמלהלדוגמה,מדה-לקסיפיקציה.נבעהשיצירתןלשוןמטבעות

אתאך'מורא',העתיקההעבריתהמלהאתממשיכהסכנה' j'פחדביידיש,

אשדעילית,בסדרנית strachלמלהלייחסיש'סכנה'שלה,האחדתהמשמעות

הלאהגרמניתהמלהאתלהחליףכדילהשנזקקוסכנה', j'פחדמשמעותה

'אימה', , ejmeכגוןביידיש,מקבילותעבריותמלים'סכנה'. , Gefahrקבילה

שנרכשומפנילוודאיקרוב'סכנה',אינומובנן'פחד', , paxedר-

תקופתלאחדאוקייב-פולסיה,בארצותהשנייהבדה-לקסיפיקציה

שלמילוניים-סמנטייםערכיםבידיהושפעולאהןלכןהדה-לקסיפיקציה.

(כדיבזכר'קיא'אתהעתיקההעבריתמספקת'קיא'למלההעילית.הסדרנית

'שבד', brechenב-שמקודהמשוםשנחסמההגרמנית, Erbrechenאתלהחליף

להמציאמעדיפההיידישואולםל'שבד').מתייחסאינוהסלאביוה'קיא'

הנקבהלמיןלהתאימהכדיכנראהבנקבה, keje-חדשהמלההזהמהשורש

אתבזהירותלהציבגםאפשרכןכמו'קיא'. bljuvotaהאוקראיניתהמלהשל
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גרמניותמליםלוודאי,קרובנרכשו,במהלכואשרהרה-לקסיפיקציה,שלב

 k6twicaש-מאחרהסורביות,בארצות , ankerביידישהיא <'עוגן' Ankerכגון

מקום,מכלהרה-לקסיפיקציה.לפעולתבעייתיתחיתהלאעיליתבסורבית

באמצעותלהיחסםעלולהחיתה Ankerהגרמניתהמלהקייב-פולסיהבאזור

הגרמניתהמלהשלהמקבילהסקנדינביהמקורמן jakirהאוקראיניתהמלה

Anker . גרמניותמליםאםלשאלהביחסיסודהנחותלהניחגםלעתיםנוכל

השניבשלבננטשוהרה-לקסיפיקציהשלהראשוןבשלבביידיששהתקבלו

התשתיתלשוןשלהייחודיותלדרישותלהסתגלכדיהרה-לקסיפיקציהשל

לעבורצריכהחיתהעיליתבסורבית'הסתיר' chowacלמשל'הקייב-פולסית.

בשלבהציל' ;'הסתיר bergenהגרמניתלמלהמוסמכתרה-לקסיפיקציה

ביידיש,(כיום)חסרהאחרוןהמונחזאת,וחרףהראשון.הרה-לקסיפיקציה

המלהאתמקורמאותומציעה(האוקראינית)שהקייב-פולסיתמשוםאולי

היאובכךהעתיקה),בסלאבית * g > h(עםלשמור' ,'להגן berehtyהמקורבת

כבינוניליידישמגיעבעבריתהפעליםחומרמרביתלסילוק.סיבותמספקת

ביידישלדוגמה,מוטה.גרמניעזרלפועלהמצורףמוטה,בלתיזכריחיד

bojdek zajn 'בעברית'בוחן' <('לבחון+ sein 'בהטייתבגרמנית).'להיות

לפיכך'ערביים.יסודותלמזגכדיאסלאמיותבשפותמשתמשיםזההפעלים

של(טורקית-אירנית)הכוזריתהתשתיתמלשוןלנבועעשויזהדקדוקיכלל

אשרהספוריםבטקסטיםאצלה,(שגםהיהודיתהסלאביתבאמצעותהיידיש

בשלבכברהתקיימההיאכלומרהזאת),הפעליםהטייתנמצאתשרדו'

השני.הרה-לקסיפיקציה

הפרה-היסטוריהמןהיבטיםבשחזור )א(מסייעתהיידישקרובותלעתים . 11

שלהיחסיתהכרונולוגיהבמיקוםו(ב)והסלאבית,הגרמניתשלהלשונית

בסורבית molwicלדוגמה,הסלאביות.בשפותגרמניותמליםשלתפוצתן

כגוןמקורבותאךשונותמשמעויותבעלילצירופיםכיוםמוגבלתהעילית

wotmolwic ,'לענות'zamolwity והסלאביתהיידישנתוניבאחריות'.'לשאת)

גרמנייםצירופיםשליחסיתחדשותבבואותהיותןעלמצביעיםההשוואתית)

חיתההעיליתבסורביתוכר' , wotmolwicהמלהאם'מלה'. Wortמ-נוצרואשר

בעיהחיתהלאליידישאזיהרה-לקסיפיקציה,שלהראשוןהשלבבתקופת

'אחראי' verantwortlichר-'לענות' antworten-הגרמניותלמליםלהחליפה

בראשמשתמשתהיידישזהה.מרכיבשלסטרוקטורהעם-בהתאמה

(<בגרמנית'לענות' entferב-אואלה,למושגיםעבריותבמליםובראשונה

Antwort ל-בהשוואה ,פורמליעיוותעםvort ,'משוםלוודאיקרוב'מלה

שורשיםבאמצעות,-,מענה''מלה'מבטאותאינןהסלאביותשהשפות

 G~~נ,ים
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בהתאםהנראה,ככלנהגה,לאהעיליתשהסדרניתלכךהוכחהזוקרובים).

שלבזמנהאלהלמושגיםיחידבשורשבהשתמשההגרמנית,לפרקטיקה

הראשונה.הרה-לקסיפיקציה

שלהמליםשמחליפיהעובדהמעידהגנטייםקירבהליחסיהמודעותעל . 12

גרמניתלמלהאחתחסומהגרמניתממלהמובןלהחליףמסוגליםהיוהיידיש

- dicht (l(אבגרמניתהמליםלדוגמה,ביידיש.שהתקבלהאחרתקרובה

אינןלחתום''להדק, dichten'דחיסות,' Dichteדחוס,'צפוף,מוצק,'עבה,

גמלוני,מנופח,'עבה, dick ) 2(אהדומההצליללמערכתלמעשה,קשורות,

היידיש'מעבה.' Dickicht'לעבות,' dickenגמלונות,''עובי, Dickeכבד,'

הסלאביהשימוש(בעקבות'דיקט'-החדשבמובנו- l) dixt(אמקבלת

כבד',קרוב,דחוס,'עבה, gedixt'שמנמן; diklexהדה),הגרמניבשורש

gedixtkejt ,9דחיסות,''עקביות' gedixtenis 'בגרמנית <(ביףDickicht 2[א [( + 
מבחינהמקושרתאינה ) l(אמערכתכיאףמוצק:שמן,'עבה, dik ) 2(א

ביידישחלקיתמשולבותהפרדיגמותששתינראה ,) 2(אלמערכתהיסטורית

 ) 2(אשמערכתמכאן'ובמשמעות.בצלילולדמיוןסלאבייםלשיקוליםהודות

במקוםבגרמנית.שקיימתלזודומהבתפוצהלאאךביידיש,קיימתהגרמנית

 grobבגרמנית <( grebביידישאומרים'עובי,' Dicke ) 2(אהגרמניתהמלה

ליצירת ) 2(אבמערכתמשתמשתהגרמניתבעודעבה').חצוף,מחוספס,'גס,

התשתיתללשוןלייחסניתןהשונההתפוצהאת .) lב(אהיידישבוחרתביף: 9 '

 ) 2(א-, ) 1(אגרמנית :שתיהןאתאחדשורשמכסהבההעילית,ורביתהסשל

'מתעבה' zhuscic'דחיסות,' hustosc hustota'עבה,' hustyעיליתבסורבית =

וכר.'

כלומר,בו-זמנית.אחתמצורהביותרלהתרחשמסוגלתרה-לקסיפיקציה . 13

אוהגרמניות,המליםשלהתאימותבשאלתחלוקיםלהיותעשוייםדוברים

מןאחדותהוחלפו.שלאהעבריתמןחומריםאוסלאביות,מליםבהעדפתם

זמננו.בתהיידיששלבדיאלקטיםההבדליםאתמסבירותהאלוהבחירות

מעטללאהזירהאתהכשירווהגנטייםהאתנוגרפייםהבלשניים,הנתונים

 :חמשרקלהלןחדשות.מחקריותשאלות
ותורתהדקדוקשלהשוואתימילוןבדחיפותולערוךלאסוףעלינו )א(

ושפותגרמניתמודרנית,ישראליתעבריתאשכנזית,עבריתהיידיש,שלההגה

ולכנטיות.סלאביות

נהברואידיזמים]עבריותפסאודו-מליםשלהמצאתלצייןבמיוחדמרתק

שנכתבה,האשכנזית,בעבריתמקבילהישהרה-לקסיפיקציה,במהלךביידיש,

G DIJl!I~ 
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מאותושנבנתה(מקבילההיידישדובריבקרבדוברה,לאמעולםכמעטאך

רביםאשכנזייםהברואידיזמיםעתיקה).עבריתשלשונהמשורשאושורש

נהבראיזמים]העבריותהמליםהמודרנית.הישראליתבעבריתשולבו

שהומצאומונחיםכלומרפוסט-תלמודיות,המצאותכולןוביידישבאשכנזית

לא-ילידים.(שמית)עבריתדובריבידי

שמיתעברית-עשעעברית,-עאשכנזי'-א :הםשלהלן(הקיצורים

עבריתבהגייהנכתביםהעבריים-אשכנזייםהמונחיםיידיש.-יעתיקה,

 :הפשט~ת)לשםמודרניתישראלית

 mexakי ;'לחגוג' xagogעא- )'גח'טוביום <('לחגוג' maxn jontejי

פיעלאף'לקוי', lakuiעא-'מחיקה') mexak <(כמותי'גירעון ,'מחסור

גירעון]מחסור,[חסר, xeser, maxsor, geraonלספקעשויהחיתהש-עשע

 macliax, maclixan ,עם,יחד , muclaxעש-'מוצלח' muclexי ;'מחסור'

maclexan, mevurax . ,שהעבריתבעודסלאביבמונחמשתמשתהיידישלעתים

 <(עץ)'(של'גרעין slojי ,כגוןחדשהבהמצאהמשתמשתהאשכנזית

[הבראיזם]עבריתמלהממציאההיידישתכופות, . ma 'aragעא-אוקראינית)

עאעשע,-'עובר' vladי :העתיקהבעבריתהקייםמהמונחבמקצתהחורגת

veled ; יsvax 'עאעשע,-'שבחsevax בצורתסלאביות(מלים ')ל('שבח

C1C2aC3 כאשרנפוצות,הןconsonant = C ([עיצור]; יavade כמובן' ,'בוודאי

הןשבהםמקריםישבנוסף,[ודאי]. vadajארמית[בוודאי], bevadajעשע-

שמיותעבריותמליםשלשונהתפוצהישהאשכנזיתלעבריתוהןליידיש

האשכנזיתהעבריתוהןהיידישהןכלומר,פסאודו-עבריותומליםעתיקות

'ענוותן'. anvetanעאגםראואך'ביישן',עשע, bajsanב-משתמשות

והעבריתוהמדוברת,הכתובהשהיידיש,כךעלמצביעותאלועובדות

שפהשלגרסאותכשתישנהאלףלפניביחדגו ry ~הכתובה,האשכנזית,

דובריהתייחסושבוהאופןמןבהרבהשונהלאבאופןוזאת,משותפת.

הילידיותהמדוברותהשפותשביןלקשרזמן'אותובנימזרחית,אביתסל

הסלבונית.הכנסיהשלמדוברתהלאהכנסייתיתהסלאביתוביןשלהם

למילוניםכן(וכמואשכנזיתעבריתשללמילוןנואשותזקוקיםאנו )ב(

לאחראחרות).יהודיותשפותשלדובריםבידישהומצאההעבריתשלנפרדים

ההפתעה,למרבההפיקה,לאהעבריתללשוןהאקדמיהפעילות,שלמאהחצי

 .זהבנושאדברשום
השמיתהעבריתשלמפורטהשוואתישדקדוקלכךמצפההייתילבסוף, )ג(

יתמוךהסלאביתהמודרניתהישראליתוהעבריתומשנאית),(תנ"כיתהאמיתית
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העבריתשלבראשיתהשהתרחשההדה-לקסיפיקציהבהיפותיזתהואאף

המודרנית.

שלוהולכתגדלהבמידהמתבדר,בלשנייםולאבלשנייםממחקרים )ד(

פלסטיניתלשושלתבלבדשוליבאופןמתייחסיםזמננובנישהיהודיםודאות,

ופולקלוראתנוגרפיה ) 1 (שלהשוואתייםשמחקריםספקליאיןעתיקה.

והשפותהיידישדוברישלגנטייםמחקרים ) 2 (-וולא-יהודיים"יהודיים"

הדבר.אתיאששו-וסלאביתגרמנית-הקו-טריטוריאליות

המילוני,הרכיבבחידתאתהמניעהיידיש,שלאטימולוגישמילוןברגע )ה(

תלמידייוכלובת-הכחשה,עודתהיהלאוהדה-לקסיפיקציהזמין,יהיה

ה"עבדית"שלה"סלאביות"במחקרנעלמותדרכיםלפרוץהישראליתהעברית

המודרנית.
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