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פתח דבר
הגיליון ה 46-יוצא לאור במהלך שנת הלימודים תשע''ח ,מתוך מטרה להרחיב
את אופקיו של המורה ולהציג בפניו היבטים שונים של תחום הדעת ,תוך
חשיפתו למחקרים אקדמיים ולסקירות מגוונות ,בתחומי הלשון הערבית
ותרבותה ,ובחקר המזרח התיכון.
את הגיליון פותח מאמרה של ד''ר סיגל גורג'י ,הכולל קווים לדמותו של פרופסור
שמואל מורה ,חתן פרס ישראל בחקר המזרחנות ,חוקר שירה ,ספרות ,תיאטרון
ותרבות ערבית .פרופסור מורה הלך לעולמו בספטמבר .2017
בגיליון זה ,היוצא לאור בשנת ה 70-למדינת ישראל ,ייחדנו חלק מהמאמרים
לבחינת יחסי מדינת ישראל והעולם הערבי ,ולעיסוק בסיפורן של הקהילות
היהודיות בארצות האסלאם.
פרופסור אייל זיסר סוקר את השינויים שחלו בעמדות העולם הערבי כלפי מדינת
ישראל לאורך שבעת העשורים מיום הקמתה ,מתאר את נקודות המפנה ואת
הסכמי השלום ,ודן בהשפעת "האביב הערבי" על שאלת הסכסוך עם ישראל.
צבי גבאי סוקר את קורות הקהילות היהודיות במדינות הערביות שבהן חיו ,את
הפגיעות והרדיפות שחוו ,את היציאה המבוהלת ואת הקליטה הקשה בישראל.
כמו כן ,הוא כותב על חשיבות שימור מורשת יהודי ערב והנחלתה לדורות
הבאים.
פרופסור גבריאל מ' רוזנבאום מציג את שפתם של היהודים במצרים במאה
ה ,20-תוך סקירת התכונות הלשוניות הייחודיות לה ,בתחומי ההגה ,הצורות
ובעיקר בתחום אוצר המילים ,המשקף פעמים רבות את הווי החיים היהודי.
ד''ר ירון פרידמן מספר על קרב כרבלא ,שבו נרצח חוסין בן עלי ,נכדו של הנביא
מֻ חמד ,ומתאר את אירועי הטבח המזוויעים ואת תחושות האבל והזעזוע שבאו
בעקבותיהם .אירועים אלו ,אשר עיצבו את זרם השיעה באסלאם ,נחשבים לקו
פרשת המים ולאירוע מכונן בתולדות האסלאם ,שהשפעתו נמשכת עד ימינו אנו.
ברוריה הורביץ ,מתרגמת רב המכר 'בית יעקוביאן' מאת עלאא' אלאסואני,
משתפת את הקורא בתובנות ובחוויות של העוסקים במלאכת התרגום מערבית
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לעברית ,ובאתגרים הניצבים בפניהם ,תוך התייחסות לתכונותיו האישיות של
המתרגם ולבחירותיו המקצועיות.
בפרק מורה דרך חוברה בעבור המורים והתלמידים יחידה להוראת הסיפור
'מחבואי כניעה' מאת הסופרת הסורית הַ יְמַ א אלְמֻ פְ ִתי.
במאמר 'נשים כותבות את חירותן' מציג ד''ר אלון פרגמן את ההקשר הרחב שבו
יוצאת לאור יצירה ספרותית זו – זמן קצר לאחר מאורעות "האביב הערבי",
בתקופה המתאפיינת בשפע יצירות ספרותיות הנכתבות בידי נשים ,שהחליטו
להשמיע את קולן באופן גלוי.
עידית בר מביאה רעיונות חדשים ,פעילויות ומשימות להוראת השפה והתרבות
הערבית בבתי הספר ,באמצעות שימוש בקריקטורות.
בפרק בסימן קריאה סוקר ד''ר שלמה אלון ספרים חדשים מתחום הוראת
הלשון הערבית וחקר המזרח התיכון.
בפרק סימנייה מוצגים ספרי לימוד חדשים להוראת הערבית בבתי הספר
העבריים.
נסיים בתודה ובהערכה לכותבים בביטאון ,אשר לנגד עיניהם עומדת חשיבות
הוראת הלשון הערבית ותרבותה במדינת ישראל .כותבים אלה השקיעו מזמנם
וממרצם לתרום לביטאון זה ,ושיתפו את הקוראים בפירות מחקריהם.
תרומתכם להוראת המקצוע היא בעלת ערך רב.
אנו מזמינים את ציבור החוקרים והמורים לשלוח תגובות ,הצעות ורעיונות
לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה.sigsh5@educa on.gov.il :
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בברכה
דלית זלצר
עורכת הביטאון

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴّﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢ ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴّﻪ
ّ
ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ.
ﻧﻔﺘﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ "ﺳﻴﭽﺎﻝ ﭼﻭﺭﺟﻲ" ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ "ﺷﻤﻮﺋﻴﻞ ﻣﻮﺭﻳﻪ"
ﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓّﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ  ۲۰۱۷ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺣﺚ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑ ّ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ,ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻗﻴّﺔ.
ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ,ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ
ﻲ ﻭﺗﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠّﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑ ّ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.
ﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺩﻭﻟﺔ
ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ "ﺇﻳﺎﻝ ﺯﻳﺴﺮ" ﺍﻟﺘﻐﻴّﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺃﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑ ّ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ,ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻒ ﻧﻘﺎﻁ
ّ
ﻲ.
ﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠ ّ
ﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴّﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑ ّ
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑ ّ
ﺼﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ,ﻭﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ
ﻳﺴﺮﺩ "ﺗﺴﻔﻲ ﻏﺒﺎﻱ" ﻗ ّ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻋﻦ ﻫﺠﺮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ّ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ,ﻣﺆ ّﻛﺪًﺍ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺗﻮﺭﻳﺜﻬﺎ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻳﺼﻒ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ "ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﻡ .ﺭﻭﺯﻧﺒﺎﻭﻡ" ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﻴّﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ,
ﺻﻪً ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺧﺎ ّ
ﻣﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳّﺔ.
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒّﺮ ّ
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺒﺬﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ "ﻳﺮﻭﻥ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎﻥ" ﻭﻫﻮ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﺮﺑﻼء ﺍﻟﺘﻲ ﻗُﺘِ َﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﻴﻦ
ﻲ ,ﻭﻳﺼﻒ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﻔﻈﻴﻌﺔ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ
ﻲ ,ﺣﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒ ّ
ﺑﻦ ﻋﻠ ّ
ً
ً
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻤﻴّﺰﺍ ﻓﻲ ﺗﺄﺭﻳﺦ
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺑﻬﺎ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻛﻮﻧﺖ ﺍﻟﺘﻴّﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻌ ّ
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬﺍ.
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ّ
ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻘﺎﻝ "ﺑﺮﻭﺭﻳﺎ ﻫﻮﺭﭬﻴﺘﺲ" ,ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎﻥ" ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﻱ ﻋﻼء ﺍﻷﺳﻮﺍﻧﻲ ,ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺸﺮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﻌﺒﺮﻳّﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮ ّ
ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪّﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻧﻬﺎ ,ﻭﻫﻲ ﺗﺼﻒ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴّﺔ.
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ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﺼﻞ "ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ" ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ّ
ﺼﺔ "ﻏ ّﻤﻴﻀﺔ ﺍﺳﺘﺴﻼﻡ" ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠّﻤﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ .ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘ ّ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳّﺔ ﻫﻴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ.
ﺣﺮﻳ ّ
ّﺘﻬﻦ" ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ "ﺃﻟﻮﻥ ﻓﺮﺍﻏﻤﻦ" ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ "ﻧﺴﺎء ﻳﻜﺘﺒﻦ ﻋﻦ ّ
ﻲ ,ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﻓﻲ ﺭﺍﺋﻌﺎﺕ
ﺼﺔ  -ﻭﻗﺘًﺎ
ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘ ّ
ً
ﻗﺼﻴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑ ّ
ّ
ﺻﻮﺗﻬﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ.
ﻗﺮﺭﻥ ﺗﺴﻤﻴﻊ
ﺃﺩﺑﻴّﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻧﺴﺎء ّ
ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴّﺎﺕ ﺗﻼﺋﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘﺘﺮﺡ "ﻋﻴﺪﻳﺖ ﺑﺎﺭ"
ً
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻴﺮﺍﺕ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ "ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ" ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ "ﺷﻠﻮﻣﻮ ﺃﻟﻮﻥ" ﻋﻦ ﻣﺆﻟّﻔﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎﺭ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴّﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﺼﻞ "ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" ﻓﻴﻌﺮﺽ ﻛﺘﺒﺎ ﺩﺭﺍﺳﻴّﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳّﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺆ ّﺧ ًﺮﺍ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻧﺸﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻫﻤﻴّﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ً
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﻴُﺸ ِْﺮﻛُﻮﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺑﺤﺎﺛﻬﻢ.
ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻭﻧﻠ ّﺢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ،ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳّﺔ ﺑﺄﻥ
ﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ّ
ﺗﻜﺮﺳﻮﺍ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻜﻢ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧ ّ
.sigsh5@education.gov.il
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ﻣﻊ ﺃﻁﻴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻴّﺎﺕ,
ﺩﺍﻟﻴﺖ ﺯﻟﺘﺴﻴﺮ
ﻣﺤﺮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠّﺔ
ّ

משרד החינוך
Ministry of Education

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘّﺮﺑﻴﺔ

המנהל הכללי
Director General

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

חברותי וחבריי המורים לערבית ולעולם הערבים והאסלאם,
בשנה הקרובה תחגוג מדינת ישראל שבעים שנות עצמאות .אנו ,במערכת
החינוך ,נעסוק בנושא ,בלמידה רצופה לאורך כל השנה ,בכל תחומי הדעת .הציר
המארגן יהיה "חוקרים את העבר ,מוקירים את ההווה ,חוזים את העתיד".
מניסיוננו בעבר ומראיית החברה הישראלית ובמבט לעתיד ,חשוב שתלמידי
ישראל יעמיקו וילמדו את השפה הערבית הכתובה והדבורה.
הוראת השפה הערבית מאתגרת את הלומדים אותה ואתם אלה אשר עוסקים
הלכה למעשה במעשה החינוכי והחוויתי ומקנים להם את הכלים הבסיסיים
והמתקדמים בלימוד השפה ,מקרבים אותם אל המילה הכתובה ואל יכולת
הדיבור והביטוי בשפה.
אתם שותפים ליצירת הוויה רב-תרבותית המבוססת על פסיפס ססגוני המשלב
את מורשתה של החברה הערבית בכלל ,לצד חיזוק תרבותה של החברה
הישראלית בפרט.
אתם ,המורות והמורים אשר עוסקים בהוראת מקצוע הערבית בבתי-הספר בכל
שכבות הגיל ,מעידים על הדגש ההומניסטי והערכי שבאישיותכם ועל האתגר
העומד בפניכם בשימורה ובהעצמתה של השפה הערבית ,בוודאי בחברה מגוונת
מבחינה תרבותית וערכית ,כחברה הישראלית.
לרגל הוצאתו של גיליון  – 46ביטאון המורים ,היוצא בשנת ה –  70למדינה ,אני
מבקש לברך אתכם על עיסוקכם המאתגר והחשוב בהקניית השפה הערבית.
אני סמוך ובטוח שאתם עושים את המיטב בשמירתה ובחיזוקה של השפה
הערבית על ידי הקנייתה לתלמידיכם.
יחד נוביל לשינוי חינוכי מאתגר שיביא לפריחת החינוך מתוך יצירה ,שותפות
ועשייה.
איחוליי להצלחתכם הרבה במשימה חשובה זו.
בכבוד רב,

שמואל אבואב
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למורים לערבית ולאסלאם שלום וברכה,

מונח לפניכם הגיליון ה 46-של הביטאון למורים לערבית ולאסלאם .המאמרים
המצויים בו מייצגים את מגוון תחומי העשייה של משרד החינוך ,בכל הקשור
להוראת השפה הערבית ,להכרת העולם הערבי והמוסלמי ותרבותו ,וללימוד דת
האסלאם והתפתחותה.
בשנים האחרונות עושה ועדת מקצוע הערבית ועולם הערבים והאסלאם במשרד
החינוך מאמצים רבים כדי לקדם את הוראת הערבית והאסלאם .נקבעו יעדי
הוראה ברורים ומחייבים לבית הספר היסודי ,לחטיבת הביניים ולחטיבה
העליונה ,נושאי הלימוד נבדקו מחדש ,אוצר המילים הנדרש מתלמידי הלשון
הערבית עבר רענון ניכר ,תכנים חדשים הוכנסו לחומר הלימוד ותוכניות
לימודים חדשות נמצאות בתהליכי פיתוח ,גיבוש והטמעה.
במהלך כל העשייה הברוכה הזאת מבקשת ועדת המקצוע ,המורכבת מאנשי
אקדמיה ,ממורים ותיקים המכירים את ה"שטח" ומאנשי מקצוע במשרד
החינוך ,להגשים שני יעדים מרכזיים :לשמר ולחזק את ידיעת הלשון הערבית
הספרותית ,מחד גיסא ,ולקדם ולשפר את ידיעת הערבית המדוברת ,מאידך
גיסא .ידיעת הערבית הספרותית מאפשרת לתלמידינו לקרוא את העיתונות
הערבית ולעמוד ממקור ראשון על המתרחש בעולם הערבי ,כמו גם להעריך
את העושר התרבותי הגלום בספרות הערבית ,הן הקלאסית הן המודרנית
והמתחדשת; ואילו השליטה בערבית המדוברת מסייעת להם לחזק את השיח
הבין-אישי ,להכיר באופן בלתי-אמצעי את שכנינו ולהעמיק את קשרי הדו-קיום
בינינו.
לא קל לתמרן בין שני יעדים אלה ,המצריכים דרכי הוראה שונות והוראת
תכנים מגוונים ,במיוחד כאשר סל השעות המוקדש להוראת השפה הערבית
מוגבל ומצומצם .מחשבה רבה ומאמצים גדולים מושקעים בחתירה להשגת
שני היעדים הללו .דרך ארוכה עדיין לפנינו עד להגשמתם באופן משביע רצון,
ונדרשים לשם כך סבלנות ואורך רוח.
אולם ,התוכניות הנרקמות בוועדת המקצוע לא יוכלו לצאת לפועל בלי מאמציכם
אתם ,המורים לערבית ולאסלאם .אתם אלה המלמדים את התלמידים בכיתות,
ואתם אלה שבזכותם עתידים להתממש היעדים שמשרד החינוך מציב לעצמו.
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אתם אלה הנושאים בעול ההוראה ,ואתם אלה המתמודדים עם קשיי היום-יום
בבתי הספר.
על כך שלוחות לכם הערכתי ותודתי ,בשם ועדת המקצוע להוראת הערבית
ועולם האסלאם .הַ משיכו לראות בהוראת הלשון הערבית ועולם האסלאם
שליחוּת ,והַ גשימו אותה כראוי!
עמל רב הושקע בכתיבת המאמרים המופיעים בגיליון הנוכחי של הביטאון
למורים לערבית ולאסלאם ,ובהכנתם לדפוס .תודה וברכה לכותבי המאמרים;
לגב' דלית זלצר ,העורכת הנאמנה; למפמ"רית ,גב' סיגלית שושן ,המנצחת על
ההוראה והניהול של כל מערכת הוראת הערבית והאסלאם; לראש אגף שפות,
משה זעפרני ,על הליווי ,העידוד והתמיכה; ולכל מי שתרם לעריכה הלשונית,
לעימוד וליתר הדברים הנסתרים מן העין ,אך הדרושים להפקת גיליון מפואר
זה.

תודה וברכה לכולכם,
פרופ' אליעזר שלוסברג,
יו"ר ועדת המקצוע לערבית
ולעולם הערבים והאסלאם
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עמיתיי המורים לערבית ולאסלאם,
אחת הסוגיות שמעסיקות אותנו באגף א' לשפות היא סוגיית השפה הדבורה.
באנגלית הכרזנו על תוכנית לאומית שמעלה את השפה הדבורה לראש סדר
העדיפויות .בשפות למיניהן :צרפתית ,ספרדית ,רוסית ,גרמנית ואחרות אנחנו
מעדכנים את תוכניות הלימודים ומאמצים את הסטנדרטים האירופיים של
הCEFR-ג ).(Common European Framework of Reference for Languages
סטנדרטים אלה מפַנים מקום חשוב ונרחב לדיבור ולרמת השליטה בשפה.
בעברית ובערבית כשפת אם ,חשוב לנו להעמיק את הקריאה ,וכן את ההבעה
בעל-פה ובכתב .היכולת המילולית של תלמידינו תביא אותם ,לתפיסתי,
להצלחות רבות בכל מקצוע שיבחרו.
ומה באשר לערבית בבתי הספר במגזר היהודי? אני סבור כי עלינו ,המורים,
לדבר בערבית בשיעור .תלמידינו יוצאים אל הרחוב ושומעים את השפה
הערבית .עלינו להרגיל אותם לשמוע את השפה ולדבר בה .ידועה הדילמה של
איזו שפה לדבר בשיעור ,השפה הספרותית או הדבורה המקומית .לדעתי ,עלינו
להשתמש בשפה האמצעית ,ולגשר בין השפות .תוכנית הלימודים לשפה הדבורה
בבית הספר היסודי נבנתה כך ,שאוצר המילים יחזור על עצמו בכ 70-אחוזים
בחטיבת הביניים ,בלימודי השפה הספרותית .צריך להתבסס על הידע הנלמד
בבית הספר היסודי ,ולהרגיל את אוזנם של התלמידים "לשייט" בין הדבורה
לספרותית; לזהות את המשותף ואת המחבר ,כמו את המבדיל.
באינטרנט ובערוצי התקשורת משודרות תוכניות מעניינות רבות שיכולות
לסייע בידינו .הן יהפכו את השיעור לחווייתי ומעניין .אני עוקב אחרי קבוצת
"מפגש המורים לערבית ואסלאם" בפייסבוק ,שמובילה בצורה נפלאה רות בן
אבי .שם אני רואה הצעות איכותיות ומעניינות שאתם מעלים ,כדי להפוך את
שיעור הערבית לחווייתי יותר .אני קורא לכם להעלות רעיונות באתר ,בנושא
השיח בערבית בשיעור .זהו אתגר בעבורנו ,ואנו נוכל לו .אין לי ספק שכולנו נצא
נשכרים מכך ,מורים ,תלמידים והחברה בישראל.
אני מאחל לכם הנאה מהביטאון המעניין והצלחה בתפקידכם.

משה זעפרני
מנהל אגף שפות
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מהנעשה בשטח
לכל מורי הערבית ועולם הערבים והאסלאם ,שלום רב,
ביטאון המורים לערבית ולעולם הערבים והאסלאם מס'  46יוצא לאור בשנת
תשע"ח ,שנת ה 70-למדינה.
אסקור בקצרה את הנושאים המרכזיים שבהם נעסוק השנה:

א .תחרות כרזות ועבודות חקר:
שנת תשע"ח היא השנה החמישית שבה תחום הדעת 'ערבית ועולם הערבים
והאסלאם' יפרסם תחרות עיצוב כרזות ועבודות חקר של תלמידים ,בהלימה
לנושא השנתי .מטרת התחרות עידוד לימוד השפה הערבית ותרבותה.
בשנת תשע"ח ,הנושא השנתי המשותף לכלל מערכת החינוך הוא שבעים
שנה לעצמאות מדינת ישראל ,אנו ,בתחום הדעת 'ערבית ועולם הערבים
והאסלאם' ,משלבים את הנושא השנתי בפעילויות שונות בתחומי הדעת,
ששיאן הוא תחרות הכרזות בנושא השנתי.
בתחרות משתתפים בתי ספר שבהם מתקיימים לימודי השפה הערבית ו/או
עולם הערבים והאסלאם.
בבסיס התחרות היו מטרות רבות ,וביניהן:
•

למידה על נושא ' 70שנה לעצמאות מדינת ישראל' – בהלימה לנושא
השנתי של משרד החינוך.

•

עידוד "גאוות היחידה" של הלומדים באמצעות חומרי למידה מגוונים
)שפה ו/או תרבות(.

•

פיתוח חשיבה ולמידה מעמיקה ,המאפשרים שימוש במכלול תכונות
אישיותו של התלמיד; פיתוח כושר היצירתיות והמקוריות ,בהלימה
לתוכנית עומ"ר )ערכים ,מעורבות ורלוונטיות(.

•

עידוד יצירת מרחב סביבתי-בית-ספרי בתחום הדעת.

21

٢١

ב .חידון הערבית הארצי תשע"ח:
חידון הערבית הארצי ייערך בשיתוף מדור טל"מ )טיפוח לימודי מזרחנות(
בחיל המודיעין ,ובשיתוף הפיקוח על הוראת הערבית במשרד החינוך ,ועוסק
השנה בנושא  70שנה למדינת ישראל.
חידון הערבית הארצי מיועד לתלמידי כיתות י' ,הלומדים ערבית ברחבי
הארץ ,ועוסק בשפה הערבית ,בעולם הערבים והאסלאם ובמזרח התיכון.
החידון מורכב משלושה שלבים :שלב בית-ספרי ,שלב מחוזי ושלב ארצי.
חוויית ההשתתפות בחידון מקנה לתלמידים תחושת גאווה ,עידוד להמשך
למידת המקצוע והעשרה שאין כדוגמתה בנושאים העיקריים בתחום השפה
הערבית ותרבותה.

ג .העצמת תרבות יהודי המזרח )ועדת ביטון(:
במסגרת ועדת 'העצמת תרבות יהודי המזרח בתוכנית הלימודים' ,אנו דנים
בסוגיות המאפיינות את יהודי התפוצות ,כדוגמת ערבית יהודית ,במסגרת
חלופות בהערכה; בשילוב טקסטים העוסקים בתרבות יהודי המזרח
ובפיתוח יחידות הוראה.
חומרי הלימוד החדשים הקשורים במאמרים ובערבית יהודית מועברים
לציבור המורים לערבית ולאסלאם.
.1

בתחום הדעת ערבית פיתחנו יחידת לימוד בנושא 'יהודי עיראק',
הכוללת טקסט ומשימות בתחום התחביר ,הפועל ואוצר המילים.
בהמשך ליחידה שפותחה ולמאמר 'יהודי עיראק' העוסק במורשת
יהדות המזרח )ועדת ביטון( ,העשרנו את המורים בחומרי רקע נוספים,
היכולים לסייע בהוראת המאמר בכיתה :מסמך מקורי מהתקופה,
טקסט מוקלד והסבר עליו.

22

٢٢
.2

ועדת המקצוע אישרה כמה קטעים להוראה מתוך הספרות הערבית-
היהודית.
הספרות הערבית-היהודית כוללת את החיבורים והיצירות שכתבו
היהודים בשפה הערבית באותיות עבריות ,בארצות שהיו תחת שלטון

האסלאם בימי הביניים .היהודים המשיכו גם לאחר מכן לכתוב בלשון
הערבית-היהודית בעיקר בתחום פירושי המקרא ,ביאורים לסידור
התפילה ולהגדה של פסח ותשובות בהלכה.
הספרות הערבית-היהודית היא בעלת חשיבות עצומה לתולדות העם
היהודי .באמצעותה עוצבה דמותו של היהודי "המשכיל החדש",
נכתבה מחדש ספרייתו של לומד התורה והתגבשה תרבות של יהודים,
המעוניינים להשתלב בחברה הזרה שבה הם חיים ,תוך שמירה על
יהדותם )לקוח מתוך ההקדמה שפורסמה למורים(.
להלן הקטעים שאושרו ללמידה:
קטע  :1הערבית-היהודית הקלאסית:
תרגום רס''ג לפרק ל"ז בספר בראשית – סיפור מכירת יוסף.
קטע  :2הערבית-היהודית המאוחרת:
'מדרש עשרת הדיברות' המיוחס לרס"ג.
המדרש על עשרת הדיברות ,המיוחס לרב סעדיה גאון ,מופיע בתרגום
עשרת הדיברות ללשון הערבית 'אבתידה כלאמנה' ,שיצא לאור בידי
המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובא )חלבּ(.
קטע ' :3מה נשתנה' מתוך ההגדה של פסח:
הקטע לקוח מתוך ההגדה של פסח .הוא כתוב בערבית-יהודית עיראקית
מאוחרת יותר ,וכולל מאפיינים המיוחדים ללשונם הערבית של יהודי
עיראק.
קטע  :4תרגום 'מגילת אסתר' לערבית-יהודית סורית

23
הקטעים המאושרים ,הכוללים הקדמה והסבר ,נשלחו למורים.

ד .שאלות עומ''ר )ערכים ,מעורבות ,רלוונטיות( בתחום הדעת
'ערבית ועולם הערבים והאסלאם':
בשנה הקודמת ,תשע"ז ,העמקנו את הערכים ,את המעורבות ואת
הרלוונטיות )עוֹמ"ר( ,בלמידה ,בהוראה ובהערכה .הדבר בא לידי ביטוי

٢٣

בפיתוח המקצועי ,בשיח בכיתה ,ובשילוב של כ 5-נקודות העוסקות בעומ"ר
בבחינת הבגרות .בשנה זו ,תשע"ח ,אנו מעמיקים ומרחיבים את השיח על
המעורבות ,על הרלוונטיות ועל הערכיות בלמידה ובהערכה .אנו מבקשים
מהמורים לשלב את השיח בלמידה בכיתות .בהמשך להעמקת השיח
בכיתה ,נרחיב את שאלות העומ"ר בבחינות הבגרות עד לכדי כ 10-נקודות
לשאלה ,שתכלול סעיפי ידע וערכים.
כמו כן ,התלמיד יתבקש לחוות חוות דעת אישית.
המטרה בהוראת הערבית והאסלאם היא ,שנושא הערכים יהיה חלק בלתי
נפרד מהלמידה בכיתה ,בכל קטע שהמורה מלמד :בתחומי האקטואליה,
הספרות המודרנית ,הספרות הקלאסית ,וכדומה; וכן ,שהתשובה הנכונה
תהא התשובה המבוססת והמנומקת על בסיס הידע של התלמיד בתחום
הדעת.

ה .פיתוח מקצועי:
בשנת הלימודים תשע"ח מתקיימות השתלמויות בכל המחוזות ,וכן שתי
השתלמויות מקוונות ,למתחילים ולמתקדמים ,אשר יסייעו למורים
בהטמעת הפדגוגיה הדיגיטלית בהוראת הערבית בבתי הספר .כמו כן,
מתקיימות השתלמויות בערבית הדבורה לשם חיזוק השיח הדבור בכיתה.
בתחום הדעת 'עולם הערבים והאסלאם' תתקיים השתלמות ב'בית יציב'
בחופשת הקיץ.

ו .תוכנית הלימודים החדשה לבתי הספר היסודיים:

24

٢٤

לפני כשנה ,אושרה תוכנית לימודים בערבית לבתי הספר היסודיים ,לכיתות
ה'-ו' ,המבוססת על הוראת השפה המדוברת ,בשילוב מיומנויות של ראשית
הקריאה והכתיבה .התוכנית מתמקדת בשיח בערבית מדוברת בנושאים
יום-יומיים ,ובהכרת התרבות הערבית ,וחושפת את הלומדים לאותיות
ולמילים בערבית.
במהלך שנת הלימודים תשע"ז ,פיתחנו בעבור המורים יחידות הוראה
שישמשו בסיס להוראה בכיתה .כמו כן ,ערכנו השתלמויות במחוזות
והדרכנו את המורים כיצד להורות את תוכנית הלימודים החדשה בכיתות,
בשנת הלימודים תשע"ח .היחידות החדשות שפותחו נחשפו בפני המורים

המשתלמים ,ויפורסמו באתר המפמ"ר לשימוש המורים בכיתות ,הן בגרסה
מקוונת ,הן בגרסה קשיחה הניתנת להדפסה ,בעבור התלמידים והמורים,
להוראה בכיתה ולתרגול בבית.
בשנת הלימודים תשע"ח ניתן יהיה להשתמש ,נוסף על יחידות שפותחו,
שהן בסיס עיקרי להוראה ,גם בחומרים נוספים העומדים לרשות המורה,
בספרי לימוד ובחומרי למידה מאושרים ,וכן בחומרים שהמורה חיבר
לתרגול בנושאים הכלולים בתוכנית החדשה.
תוכנית הלימודים החדשה שמה דגש על השיח הדבור ,במטרה להגביר את
המוטיבציה של הלומדים הצעירים ללמוד את השפה הערבית ,לטפח בהם
את אהבת השפה ואת הסובלנות כלפי דוברי שפות אחרות ,ולא פחות מכך,
להכין אותם לקראת המשך לימוד הערבית בחטיבת הביניים.
לימוד השפה הדבורה עשוי גם לסייע ללומדים הצעירים לקראת לימוד
הערבית הספרותית ,הכתובה ,בחטיבת הביניים .ככל שהלומד יתקדם
יותר בלימוד הערבית המדוברת ,הוא יכיר עוד ועוד מילים ספרותיות,
המשותפות לשני משלבי השפה .החל מאמצע כיתה ה' ,ניתן לחשוף את
התלמיד לאותיות ,ואחר כך למילים ולצירופים ,למטרת זיהוי ,אך עדיין לא
ללמד את הכתב הערבי.

ז .חוזר המפמ"ר תשע"ח  – 2תלמידים עם לקות למידה:
חוזר זה נבנה מתוך הצורך של המורים בעריכת מסמך מגבש ,הדן בטיפול
בתלמידים עם לקויות למידה.
אחד הנושאים המטרידים את הצוות החינוכי בבתי הספר הוא התמודדות
עם תלמידים עם לקויות למידה ,ושילובם בלמידה השוטפת בכיתה.
המורה לערבית ,ככל מורה אחר ,נדרש לתת מענה לתלמידיו בהוראתו
בכיתה הטרוגנית.
מקצוע הערבית אינו מקצוע רב-מלל ,אלא מקצוע שפה.
הקריאה והכתיבה הם מהות המקצוע ,ולכן יש להקפיד הקפדה יתרה
בהתאמות למקצוע זה.
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חוזר מפמ"ר זה נועד לערוך סדר בהתנהלות היום-יומית ובהתמודדות עם
התלמידים עם לקויות הלמידה.
המזכירות הפדגוגית )המפמ"רים( עובדת בשיתוף פעולה עם האגף ללקויות
למידה והפרעות קשב ,ונשענת על חוזר 'נהלים להתאמות בדרכי היבחנות'
המפורסם מדי שנה על ידי האגף ללקויות למידה ,ועל חוזר מנכ"ל בנושא.
ההתאמות בדרכי ההיבחנות מיועדות לתלמידים עם לקויות למידה ,כדי
להסיר את הקשיים שהלקות יוצרת אצלם בעת העברת הידע הקיים .טרם
בדיקת נחיצות ההתאמות ,קיימת חשיבות רבה להתערבות לימודית,
הכוללת הקניית דרכי הוראה-למידה מגוונות ואסטרטגיות למידה,
שיאפשרו לתלמיד עם לקות הלמידה לעקוף את קשייו .במקרים שבהם
תהליך זה אינו מסייע לתלמיד להביא את ידיעותיו לידי ביטוי ,בית הספר
יבדוק את נחיצות ההתאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות .כמו כן,
יינקטו תהליכי התערבות נוספים ,שימוש בהערכה חלופית ,ומאמץ נוסף
לאפשר לתלמיד להיות לומד עצמאי ככל שניתן.
בחוזר פרסמנו הנחיות כיצד לפעול בנושא זה .ההנחיות יינתנו בהתאם
לשכבות הגיל :חט"ב וחט"ע )לקראת בגרויות( .כמו כן ,ניתנו הנחיות
בתחום הדעת 'עולם הערבים והאסלאם'.
לסיום ,אנו מזמינים את ציבור המורים לשתף בעשייה בבתי הספר ,הן
במגוון ההערכות החלופיות הנערכות בחט"ב ובחט"ע ,הן ביוזמות החינוכיות
היצירתיות ,להמשך שיתוף פעולה פורה.

בברכה,
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סיגלית שושן
מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם

אופקים
מאמרים
ודברי עיון
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פרופסור שמואל מורה
ז''ל )– (2017-1932
מורה הדרך ומורה הדור
ד"ר סיגל ג'ורג'י

פרופסור שמואל מורה ,חתן פרס ישראל בחקר המזרחנות לשנת  ,1999הלך
לעולמו ביום שישי ,ב' בתשרי ה-תשע"ח ) 22בספטמבר .(2017 ,בן  84היה
במותו .פרופ' שמואל מורה היה פרופסור אמריטוס בחוג לשפה וספרות ערבית
באוניברסיטה העברית בירושלים ,ובה עסק במחקר ובהוראה עד מותו .כמו
כן ,לימד גם באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בר-אילן ,והנחה תלמידים
רבים בעבודות הדוקטורט שלהם .מורה היה היסטוריון וחוקר שירה ,ספרות,
תיאטרון ותרבות ,וסלל דרך מחקרית חדשה בכל אחד מתחומי המחקר
שאליהם פנה .בזכות מחקריו פורצי הדרך קנה לו שם עולמי בחקר הספרות
הערבית המודרנית .ספריו ומחקריו נלמדים באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל.
מותו פער תהום עמוקה.
שמואל )סאמי( מורה נולד בבגדאד שבעיראק בשנת  ,1932בשלהי התקופה
שהייתה ידועה כתקופת "תור הזהב" של יהודי עיראק במאה ה 1.20-הוא
נולד למשפחה מיוחסת ובעלת אמצעים .אמו ,סניורה ,הייתה מורה לצרפתית,
ואביו ,אברהם מאיר מעלם ,היה רואה חשבון בחברת מסחר בריטית ,ובהמשך,
 1לאחר מותו של המלך פייצל ועליית בנו ע'אזי לשלטון בשנת  ,1933חיי היהודים
בעיראק החלו להשתנות ,בין היתר בשל התעמולה הנאצית .שיא הפרעות נגד היהודים
היה הפוגרום הנורא הידוע בשם ה'פרהוד' :פרעות של מוסלמים ביהודים במהלך חג
השבועות של שנת תש"א ) 2-1ביוני .(1941 ,בהשפעת הנאצים שולהבו הרוחות ,ו179-
יהודים נרצחו במהלך הפרעות .הפרהוד היה נקודת מפנה מכרעת בתולדות יהודי
עיראק .בקובץ ﺗﻠﻚ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎ )'ימי הנעורים ההם'( ,מציין מורה ,כי הפרהוד היה נקודת
האל-חזור וההבנה שהם ,היהודים ,אינם שווים במולדתם )ﺷﻤﻮﺋﻴﻞ ﻣﻮﺭﻳﻪ ,ﺗﻠﻚ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎ,
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,ﺍﻟﻘﺪﺱ  ,1998ﺹ .(19 .בעקבות הקמתה של
מדינת ישראל בשנת  ,1948יחסם של המוסלמים ליהודים הורע ,יהודים פוטרו מעבודתם
והפכו לנרדפים במולדתם .רובם ויתרו על אזרחותם ועלו לישראל בשנת ) 1951שם,
עמ' .(24
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עם עליית הבעת' בעיראק היה לקבלן בניין .הוא למד בבית הספר היסודי
'אל-סעדון' בשכונת אל-בתאוין .לאחר מכן עבר לחטיבת הביניים 'פרנק עיני'
וסיים את חוק לימודיו בבית הספר התיכון 'שמאש' .משיכתו לשירה הערבית
ולספרותה ניכרה כבר בילדותו :הוא נהג לחבר שירה ערבית ולכתוב סיפורים
קצרים ,ואף זכה במקום הראשון בתחרות כתיבת הסיפור הקצר שערך בית
הספר 'שמאש' באותה העת.
השפה הערבית וספרותה המשיכו להיות מוקד חייו של מורה גם לאחר עלייתו
ארצה )בשנת  ,(1951ובישראל המשיך לפרסם יצירות פרי עטו בשפה הערבית.
לאחר עלייתו התגורר במעברת 'סקייה' )העיר אור יהודה( עם אחיו ריימונד,
ושניהם עבדו כפועלי בניין .בהמשך הצטרפו לאחיהם הבכור יעקב ,ונרשמו
ללימודים באוניברסיטה העברית בירושלים .כל אחד מהאחים עשה חיל
במסלול הלימודים שבו בחר :יעקב היה מרצה לכלכלה באוניברסיטת בלפסט;
ריימונד הוא פרופסור אמריטוס לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב;
אחיהם הצעיר מרדכי למד אומנות בבצלאל והיום הוא צייר בעל שם בין-לאומי
שמתגורר לסירוגין בפאריז ובירושלים; האחות הבכורה אספרונס היא סופרת
שפרסמה קובצי סיפורים קצרים בערבית )תורגמו לעברית(; והאחות גלאדיס
היא משוררת שפרסמה שירה עממית בעברית.
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בשנת  1962נשלח מורה לכתוב דוקטורט באוניברסיטת לונדון )1965-
 ,(1962ובשנת  1966חזר לאוניברסיטה העברית ,ובה המשיך כאמור לעסוק
במחקר ובהוראה עד מותו .הדיסרטציה שכתב עסקה בחקר השירה הערבית
המודרנית ,וחוללה מהפכה מהותית בחקר השירה הערבית .במחקרו הוכיח
מורה ,כי המשוררים הנוצריים ,הסורים והלבנונים ,הושפעו בשירתם
מהתרגום הערבי של ספר תהילים ושל המזמורים הדתיים הנוצריים .כמו כן,
הוא מצא ,כי מבנה השירים המודרניים בערבית הושפע מיצירתם של המשורר
הבריטי  T.S. Eliotושל משוררים אירופיים אחרים .עבודת הדוקטורט
עוּבְּ דָ ה לספר ,שיצא לאור בשנת  1976בהוצאת בריל )ליידן ,הולנד( ,וכותרתו:
) Modern Arabic Poetry 1800-1970שירה ערבית מודרנית .(1970-1800
עוד תחום מחקר שבו פרץ דרך חדשה הוא חקר התיאטרון הערבי :בספרו
Live Theatre and Dramatic Literature in the Medieval Arabic World
)תיאטרון חי וספרות דרמטית בתרבות הערבית של ימי הביניים ,אדינבורו
וניו-יורק (1992 ,הוכיח מורה ,כי בימי הביניים היה תיאטרון ערבי חי ,ולא
רק תיאטרון צללים או תיאטרון בובות כפי שסברו חוקרים אחרים .זאת,

ככל הנראה בשל העובדה ,שהחוקרים לא הבינו ,כי המונח 'ﺧﻳﺎﻝ' )ח'יאל(
בערבית נשא בעברו משמעות של "משחק" ולא של "צל" .כמו כן ,תרם פרופ'
מורה לחקר ההיסטוריה ,באמצעות המהדורה המדעית הביקורתית שהוציא
לכתביו של ההיסטוריון עבד אל-רחמן אל-ג'ברתי ) ,(1825-1753אשר תיאר את
הכיבוש הצרפתי במצרים .מחקר זה ,שבו החל מורה בשנות ה ,90-ראה אור
בשנת  ,2014וכותרתו The Marvelous Chronicles: Biographies and Events
)ידיעות מופלאות על ביוגרפיות של אישים ומסורות היסטוריות ,ﻋﺟﺎﺋﺏ ﺍﻷﺛﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻡ ﻭﺍﻷﺧﺑﺎﺭ( .המהדורה יצאה לאור בחסות קרן שלזינגר שבמכון ללימודי
אסיה ואפריקה באוניברסיטה העברית בירושלים .המהדורה כוללת ארבעה
כרכים וכרך אינדקס ) 2,780עמודים( .מורה היה ,למעשה ,החוקר הראשון
שערך את המהדורה על פי כתבי היד המקוריים שכתב אל-ג'ברתי בעצמו,
ולא על פי המהדורה המצרית המודפסת ,שבה נפלו שגיאות והשמטות ,מכיוון
שהמעתיקים של כתב היד לא פירשו נכון את כתבי היד ,ולכן לא הבינו את
המשמעויות של המונחים שבהם השתמש אל-ג'ברתי בתקופתו.
כיליד עיראק ,וכמי שחווה על בשרו את חוויות העלייה ,את המשבר והקרע
מהמולדת ואת המעבר למולדת החדשה ,יצירתם של יהודי עיראק הייתה
חלק בלתי נפרד מהווייתו ,וגם כאן זרועו הייתה נטויה .בין מחקריו הרבים
ניתן למצוא מחקרים על יהודי עיראק ,כגון מחקרו על הסופר הדגול ,שהיה
גם ראש הקהילה היהודית – מאיר בצרי ,ועל אחרים :אנואר שאול ,יצחק בר
משה ,אברהם עובדיה ועוד .הוא עודד סטודנטים רבים לחקור את ספרותם
של יהודי עיראק ולכתוב על אודותם ,כדי לשמר ולזכור את תרומתם לספרות
הערבית .עם פעילותו הענפה במרכז למורשת יהדות בבל באור יהודה ,ייסד
בשנת  1980את אגודת האקדמאים יוצאי עיראק בישראל ,שמטרתה לתמוך,
לעודד ולהוציא לאור את יצירותיהם של יוצאי עיראק ,וכן מחקרים על אודות
יהדות עיראק ,ובכך לשמר את הזיכרון ההיסטורי של יהודי עיראק .אלמלא
תמיכתו בסופרים ובמשוררים יוצאי עיראק ובפרסום יצירותיהם ,יוצרים אלה
היו נותרים עלומים עד ימינו אלה ,ויצירתם הספרותית לא הייתה רואה אור.
בשנים האחרונות היינו עדים לכתיבה חדשה של פרופ' מורה ,אשר זכתה
לפופולריות עצומה ברחבי העולם .זאת ,באמצעות ספר זיכרונותיו ﺑﻐﺩﺍﺩ ﺣﺑﻳﺑﺗﻲ:
ﻳﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  -ﺫﻛﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﺟﻭﻥ )בגדאד אהובתי :יהודי עיראק – זיכרונות ותוגה,
מכתבת כל-שיא' ,חיפה  .(2012מורה ,שאת מרבית מחקריו כתב בשפה האנגלית,
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בחר באופן מודע לכתוב את סיפור חייו בשפה הערבית ,שהיא שפת אמו .לא
זו בלבד ,אלא שהספר ,שהוא אנציקלופדיה של ידע על התרבות והמורשת
היהודית בעיראק ,פותח בשיר שחיבר בשפה הערבית ,וּבוֹ הוא מקיים דיאלוג
עם אמו הביולוגית ,המסמלת את יהדות בבל ,על הגעגועים ועל הבגידה של
המולדת האם .שפת האם היא שפת הנפש ,והיא חלק מהזהות התרבותית.
דומה ,שמחבר הספר שלפנינו מכריז באמצעות שפת הכתיבה ,שחוזה הקריאה
של הספר מופנה בעיקר אל הקורא הערבי .ואכן ,הזיכרונות ,שהחלו כמאמר
בעיתון האלקטרוני 'אילאף' ,הפכו במהרה לפרקים בהמשכים ,שהוצפו
בתגובות מצד הקוראים הערביים בכלל ,והעיראקיים בפרט .לכך תרמו סגנונו
הייחודי ,שליטתו המופלאה בשפה הערבית וכישרונו הספרותי.

32

٣٢

בספרו ביקש מורה ליצור דיאלוג עם הנמען הערבי ,ולבוא חשבון עם העם
העיראקי ,בעקבות בגידתו באוכלוסייה היהודית .ואולי ביקש את ההכרה
בו כיהודי בבלי ,ששפת אמו היא השפה הערבית ,ואת ההכרה בגורל שסירב
להכיר בו .נראה ,כי באמצעות הכתיבה ,המופנית בעיקר אל המוסלמים
העיראקיים ,חיפש מורה את ההכרה בעוול שנעשה ליהודי עיראק רק בשל
היותם מיעוט במולדתם .דומה ,שבסופו של דבר הצליח לזכות בהכרה שביקש,
כפי שמלמדות התגובות לפרקי זיכרונותיו; כך ,שמעבר לעיצוב זהותו שלו,
נוצר רב-שיח ,שהשפיע אולי גם על עיצוב זהותו של האחר שעמו הוא התכתב.
ואמנם ,בשנים האחרונות התחזקו קשריו של מורה עם חוקרים ואנשי רוח
מהעולם הערבי ,והעיראקי בפרט .מבין מעריציו המוסלמיים בעיראק אפשר
למנות את העיתונאי מאזן לטיף ,ואת המשורר והפרופסור ג'באר ג'מאל אל-דין
מאוניברסיטת כופה ,שמגדיר את עצמו כבנו הרוחני של מורה ,ואשר עם היוודע
דבר מותו כתב קצידה לזכרו .דומה ,כי העובדה ,שהמוסלמים בעיראק מכירים
עתה ברדיפת היהודים תושבי ארצם ,אפשרה למורה לסגור מעגל ,בחייו שלו,
בנושא הבגידה של המולדת העיראקית.
פרופ' מורה היה בן  84במותו .הוא זכה לחיים שלמים ומלאים ,לא רק במחקר,
אלא גם בחייו האישיים .אשתו רעיה-קארינה הייתה בעבורו הפיצוי הטוב
ביותר שהשכיח ממנו את עברו הכואב 2.הוא ציין ,כי פרס ישראל אינו שלו
 2ﺷﻤﻮﺋﻴﻞ ﻣﻮﺭﻳﻪ ,ﺗﻠﻚ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎ ,ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,ﺍﻟﻘﺪﺱ  ,1998ﺹ.36 .

בלבד ,אלא שותפים לו אשתו קארינה וילדיו מאיה ואבי ,שתמכו בו לאורך כל
הדרך .בשנים האחרונות לחייו זכה לחמישה נכדים ,שהסבו לו אושר ,גאווה
ונחת מרובים.
פרופ' מורה היה אדם רגיש ,אכפתי וסבלני ,שדאג לתלמידיו ,עודד אותם
וראה בהם כילדיו .הוא הנחה אותי במסירות רבה בכתיבת עבודת הדוקטורט.
נפעמתי בעיקר מידיעתו המופלאה בשפה ובשירה הערבית ,ומשליטתו הנדירה
במכמניה .השפה הערבית שימשה אותו לא רק כאמצעי להוראה ומחקר ,אלא
נשמעה מפיו כשפה חיה ואהובה .הוא שימש בעבורי אב רוחני ומורה דרך.
הייתה לי הזכות הגדולה ללמוד אצלו ולהכיר אותו ואת בני משפחתו מקרוב.
יהי זכרו ברוך.
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מדינת ישראל והעולם
הערבי – מעימות לעשיית
שלום
פרופ' אייל זיסר

שבעים שנות קיומה של מדינת ישראל עמדו בסימנו של עימות מתמשך עם
שכנותיה .ביסודו של עימות זה עמד הסירוב הערבי להכיר בזכות קיומה של
מדינת ישראל ,כל שכן לנהל עימה משא ומתן או אף לחתום עימה על הסכם
שלום .תחת זאת ,התאפיינה העמדה הערבית באמונה יוקדת בכך שחיסולה של
ישראל הינו "הכרח היסטורי" ,ואף מטרה בת השגה ומימוש .אלא ,שבחלוף
השנים הלכו ונסדקו חומות האיבה והעוינות הערבית לישראל ,והעולם הערבי
החל משלים – הלכה למעשה – עם קיומה .בסופו של דבר ,הוא אף מגלה נכונות
להסדיר את שאלת יחסיו עימה בדרך של כינון הסכמי שלום .הנכונות הערבית,
גם אם חלקית ומוגבלת ,לחיות בשלום לצד ישראל ,היא משום הישג וניצחון
היסטורי בדרך למימוש החזון הציוני לכונן מדינה שתאפשר חיים נורמליים
לעם היהודי בארצו.

שנות ה ,40-ה 50-וה – 60-חיסולה של ישראל – כורח היסטורי
מלחמת העצמאות בשנת  1948הייתה השלב הראשון ,וודאי המכריע,
בהתפתחותו של הסכסוך הישראלי-ערבי .מתקפת הטרור שבה פתחו ערביי
ארץ ישראל עם קבלת החלטת החלוקה בנובמבר  ,1947ומאוחר יותר ,פלישתם
של צבאות ערב במאי  1948לארץ ישראל נועדו לחסל את המדינה היהודית שזה
עתה נולדה .אלא ,שמתקפה ערבית זו הסתיימה בתבוסה קשה ,שאת מחירה
שילמו יותר מכול הפלסטינים בארץ ישראל .העולם הערבי ,שהיה משוכנע
ברובו בניצחונו ,לנוכח יחסי הכוחות ששררו בין היישוב היהודי לצד הערבי,
הוכה בהלם .מכאן תובן התחושה של השפלה ואף של אסון )'נכבה'( שחשו
הערבים בעקבות המלחמה .עם זאת ,תבוסתם של הערבים במלחמה לא ריככה
את גישתם לישראל ,ולא הניעה אותם להשלים עם קיומה .נהפוך הוא :העולם
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הערבי המתין בציפייה דרוכה לסיבוב הבא שבו ,כך קיווה ,תוכרע ישראל בכוח
עליונותו המספרית ואף הצבאית.
בספרו 'עמדת הערבים בסכסוך ישראל-ערב' הסביר יהושפט הרכבי ,כי
האמונה ,שעל-פיה חיסולה או היעלמותה של ישראל הוא צו או אף כורח
יח' ַיّה( ,הייתה מוטיב שכיח ,ואף עמוד תווך ונדבך יסודי
היסטורי )חַ ְת ִמ ַיّה ַת ְא ִר ִ
בבניין האידיאולוגיה הלאומית הערבית .הרכבי הוסיף ,כי כמה גורמים היו
אמורים להביא ,לדעתם של הערבים ,את הניצחון הבלתי נמנע על ישראל:
היותה של זו ישות מלאכותית שהוקמה בידי מעצמות המערב ,ולפיכך ישות
נעדרת שורשים היסטוריים או לגיטימיות; היותה חסרת בסיס קיום שכן שטחה
ומשאביה מוגבלים; העובדה כי קיומה של זו מותנה בסיוע מהחוץ שעתיד
לחלוף; ולבסוף ,המצור הערבי ועוינותם של הערבים ,אשר סופם שיחניקו את
ישראל; מכל אלה עלתה המסקנה המתבקשת" :ההווה והעתיד אינם פועלים
לטובתה של ישראל ,אלא לטובתם של הערבים" ,כדברי נשיא מצרים ,ומנהיגם
הבלתי מעורער של הערבים ,גמאל עבד אל-נאצר ,בדצמבר .1966

שנות ה 70-וה – 80-התפנית בעולם הערבי ביחס לשאלת הסכסוך
עם ישראל
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הסרבנות הערבית להכיר בישראל ולהתפייס עימה ספגה מהלומה קשה בשנת
 ,1967משהתברר לעולם הערבי ,כי יתרונה של ישראל על פני הערבים לא רק
שאינו מצטמצם עם השנים ,אלא אף הולך וגדל; וממילא ,אין בכוחם של
הערבים למחות אותה מעל למפה .מלחמת יום הכיפורים בשנת  1973רק חיזקה
הכרה זו ,בזכות כוח העמידה של ישראל ובהעדר כל סיכוי נראה לעין להכריעה.
יתרה מזאת ,לערבים התחוור ,כי אם ברצונם להחזיר לידיהם שטחים שאיבדו
במהלך מלחמת ששת הימים ,ובנוסף ,אם ברצונם להתמודד עם בעיות חברה
וכלכלה מבית ,שהלכו והחריפו ,עליהם להגיע להסדר שלום עם ישראל.
את מהלומת המחץ לתפיסה הגורסת כי הזמן משחק לטובתם של הערבים ,וכי
ישראל חיה על זמן שאול ,הנחית בשנת  1977נשיא מצריםַ ,א ְנוַר אל-סאדאת,
משהחליט להוציא את מצרים ממעגל העימות עם ישראל ולחתום עימה על
הסכם שלום .יוזמת השלום של סאדאת נהנתה מתמיכה רחבה בקרב הציבור
המצרי ,הגם שנתקלה בהתנגדות מקיר לקיר בקרב רבות ממדינות ערב ,שעדיין

לא הסיקו את המסקנה המתבקשת ,כי מוטב לערבים לחתור להסדר עם
ישראל.
בין מדינות אלה בלטה סוריה ,שהעדיפה לדבוק בעמדה הערבית המסורתית
ביחס לישראל ,השוללת כל הכרה בה .בדברים שנשא לרגל יום מהפכת הבעת',
ב 8-במרץ  ,1988הסביר הנשיא הסורי חאפט' אל-אסד" :אין לנו כל סיבה
לדאגה ,שהרי העתיד שייך לנו ולא לישראל .לישראל יש יסודות של עוצמה וכוח
אבל גם לנו יש יסודות כאלו .גם אם לישראל יש כיום עדיפות עלינו בתחומים
מסוימים זו עדיפות חולפת .כי בתוך זמן מה ,ואין זה חשוב אם בתוך זמן קצר
או ארוך ,תהיה לנו אותה העוצמה ואותה היכולת שיש כיום בידי ישראל ,אבל
לישראל לעולם לא תהיה אותה העוצמה שיש לערבים ,עוצמה כזו היא הרחק
מהישג ידה ,וכוונתי לאמונה בזכויותינו ולעובדת קיומו של עם ערבי גדול".

שנות ה – 90-סוריה "שומרת החומות" עולה על דרך השלום,
פלסטינים חותמים על הסכם אוסלו וירדן חותמת על הסכם שלום
עם ישראל
ובכל זאת ,באוקטובר  ,1991עלה גם חאפט' אל-אסד על דרך השלום עם שכנתו
מדרום .נראה ,כי גם הוא הגיע למסקנה ,בעקבות התמוטטותה של ברית
המועצות ,ידידתו ובעלת בריתו ,כי הזמן אינו פועל עוד לטובתם של הערבים,
אלא דווקא לטובתה של ישראל ,ולפיכך על סוריה להצטרף לתהליך השלום
במזרח התיכון ,שאותו יזמה וושינגטון באותה העת ,ולנסות ולהגיע להסדר עם
ישראל.
ביטוי מובהק לשינוי בעמדה הסורית נתן ,בפברואר  ,2000שר החוץ הסורי,
פארוק אל-שרע ,שהסביר בנאום בדמשק ,כי" :בסוף המאה ה 19-יצא לדרכו
החזון הציוני ,ובאותה עת עצמה יצא לדרכו גם החזון הלאומי הערבי... .החזון
הציוני הצליח להגשים את רוב שאיפותיו ,אם כי לא את כולן ,ואילו החזון
הלאומי הערבי חווה ,למרבה הצער ,תהפוכות וזעזועים ...ובשנים האחרונות
עומעם אורו והגשמתו הפכה למשימה קשה .ביקורו של סאדאת בירושלים...
מלחמת איראן-עיראק והפלישה לכווית ,כל אלה היו תבוסות ואף תקיעת סכין
בגבו של הגוף הערבי"...
יש להודות ,כי לסוריה קדמה כבר התנועה הלאומית הפלסטינית בהנהגת
אש"ף ,שהיה נכון להכיר ,כבר בנובמבר  ,1988במדינת ישראל ,ומאוחר יותר,
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בספטמבר  ,1993אף חתם עימה על הסכם אוסלו .אש"ף עשה זאת מתוך
תחושות מצוקה ,חולשה ואובדן ,ואולי אף מתוך חשש ,כי אם לא יגיע לפשרה
עם ישראל ,יאבד גם את הסיכוי לזכות בשטחי הגדה והרצועה .גם ירדן
חתמה באוקטובר  1994על הסכם שלום עם ישראל ,ובכך נתנה פומבי ליחסים
המיוחדים שקיימה ,מאז ומעולם ,המשפחה ההאשמית עם התנועה הציונית
)המלך פייצל וחיים וייצמן בשנת  ,1919דוויד בן גוריון והמלך עבדאללה בשנים
 ,1951-1947ולבסוף המלך חוסיין ויצחק רבין( .ההכרה של ירדן ,כי מוטב לה
לעלות על עגלת השלום ולהרוויח את פירותיו ,היא שהניעה את המלך חוסיין
"לרדת מן הגדר" ולחתום על ההסכם.

שנות ה – 2000-אשליית "קורי העכביש"
אלא ,שבשנת  2000פרצה האינתיפאדה השנייה ,ועוד קודם לכן נסוגה ישראל
מדרום לבנון ,בסיומן של  18שנות מעורבות ונוכחות צבאית ישראלית במדינה
זו .חסן נצראללה ,מנהיג החזבאללה ,ביקש להציג נסיגה ישראלית חד-צדדית
זו כנקודת מפנה היסטורית במאבק הישראלי-ערבי; שהרי ,לדבריו ,בידי
החזבאללה עלה להשיג את שלא עלה בידי אף מדינה או צבא ערבי כלשהם עד
אז – סילוקה של ישראל משטח שבו החזיקה ,בלי כל תנאי או תמורה ,כל שכן,
בלי שהצד הערבי יתחייב להסדר או אף להסכם שלום איתה .בנאום ניצחון
שנשא ב 6-ביוני  ,2000בעיירה בינת ג'בייל ,שממנה נסוג צה"ל רק כמה ימים
קודם לכן ,הוסיף נצראללה והתריס ,כי ":כשברשותה נשק גרעיני וחיל אוויר
שהוא החזק ביותר באזור ,ישראל זו – חלשה יותר מקורי עכביש".
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כמה שנים לאחר מכן ,בעקבות מהלך ההתנתקות מרצועת עזה ,באוגוסט ,2005
היו בחמאס שביקשו לראות בהתנתקות הישראלית מרצועת עזה משום הכרה
של ישראל במגבלות הכוח שלה ,לאו דווקא לנגד איום צבאי ,אלא ,בראש
ובראשונה ,מול לחץ שנגרם ,במשולב ,מאיום דמוגרפי ,מטרור ומנשק טילי
שהפעיל החמאס ברצועת עזה; לחץ שאותו התקשתה ישראל להכיל.

'האביב הערבי' ושאלת הסכסוך עם ישראל
בשלהי שנת  2010פרץ ברחבי המזרח התיכון 'האביב הערבי' .בזה אחר זה
קרסו משטרים ערביים יציבים ואיתנים ,שנתפסו בשעתם כחסינים מפני כל

פגע .בעקבותיהם התרסקו גם רבות מן החברות ומן המדינות הערביות שסביב
לישראל :תחילה תוניס ,אחר כך מצרים ,ומאוחר יותר גם לוב ,תימן וסוריה.
'האביב הערבי' ריסק את מה שנותר מן האחדות ומכושר העמידה הערביים,
ונתן ביטוי לשקיעתו של העולם הערבי ככוח דינאמי ומוביל באזורנו .לענייננו,
מעניינת העובדה ,כי בניגוד לעבר ,עת היה הסכסוך עם ישראל סוגיה מרכזית
על סדר היום הערבי ,סדר יומו של השליט אך גם של האדם הפשוט ברחוב ,שבו
השתמשו השליטים לא פעם לצורך קבלת לגיטימציה לשלטונם ,הרי שהפעם,
נפקדה ישראל מן ההפגנות בכיכרות הערים הערביות ,ושאלת הסכסוך איתה
מיעטה למלא ,אם בכלל ,תפקיד במהפכות 'האביב הערבי'; כאילו ישראל כבר
אינה מעניינם של הערבים ,או שמא קיומה בליבו של המזרח התיכון הפך
לעובדה קיימת שאין עליה עוררין.
ובכל זאת ,מוקדם עדיין להשיב על השאלה ,האם יהיה ברעש שפקד את רחבי
העולם הערבי כדי לנעוץ מסמר נוסף בארון המתים של אופציית המאבק
המזוין בישראל ,ועקב כך יגביר העולם הערבי את המאמץ להסדיר את הסכסוך
וליישבו; או שמא ,הכאוס שהשתלט על המרחב הערבי שסביב לישראל ,כמו גם
שד הקיצוניות האסלאמית שהשתחרר מהבקבוק ימנעו התקדמות לעבר הסדר,
ואף יעודדו קיצוניות וטרור ,עד יעבור זעם.
אם כך ,סיפור  70שנות עצמאותה של ישראל הוא סיפור המלחמה והמאבק
לשלום ,סיפור המסע לעבר הכרה ערבית בקיומה של ישראל ונכונות לחיות
עימה בשלום .בלי עוצמתה של ישראל לא היינו מגיעים לנקודת זמן זו ,שבה
ישראל היא שותף ובעל ברית רצוי בעבור רבים באזור .אבל אל המנוחה והנחלה
עדיין לא הגענו .העולם הערבי מוכן להשלים בלית ברירה עם קיומה של מדינת
ישראל ,אבל אינו נכון לקיים איתה שלום חם וקשר בין עמים ,ולא רק בין
ממשלות וממסדים ביטחוניים .ומה שחשוב לא פחות ,אם מדינות המעגל
הראשון ,שכנותיה המידיות של ישראל ,הן שהיו סיבה לדאגה מבחינתה ,הרי
שמרביתן מקיימות עימה כיום יחסי שלום .לעומת זאת ,מדינות המעגל הרחוק
– ובראשן איראן – שבעבר קיימו יחסי ידידות עם ישראל ,הן כיום מקור של
איום ,שאיתו צריכה ישראל להתמודד.
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חשיבות שימור מורשת
יהדות ערב
צבי גבאי

1

רקע היסטורי
במשך כ 2,800-שנה קודם הקמת מדינת ישראל ,חיו אלפי יהודים במזרח
התיכון ובצפון אפריקה .יהודים אלה היו הגולים הראשונים שהובאו לאשור
)צפון עיראק( ,במאה ה 8-לפני הספירה ,בעקבות חורבן ממלכת ישראל בידי
מלכי אשור.
כעבור כ 200-שנה ,במאה ה 6-לפני הספירה ,הוגלו תושבי ממלכת יהודה לבבל
בשני שלבים :בשנת  598לפני הספירה נכנע והוגלה המלך יהויכין ,ועמו הוגלו
אמו ,ראשי הציבור וכן עשרת אלפי שבויים מבני יהודה .השלב השני היה ב586-
לפני הספירה ,בעקבות מרד צדקיהו ,2שהביא לחורבן בית המקדש וירושלים
בידי נבוכדנאצר ולהגליית רוב תושבי יהודה לבבל )מרכז עיראק(.
כעבור כ 600-שנה ,בעקבות חורבן בית שני על ידי הרומאים ) 70לספירה( ,הוגלו
או גלו יהודים לממלכות ולאזורים אחרים במזרח התיכון ,בצפון אפריקה
ובאירופה .הגולים התיישבו בארצות החדשות ,עיצבו את קהילותיהם ושמרו
על צביונם היהודי.
בינתיים ,הפכה הקהילה היהודית בבבל ל"אם הגלויות" :התארגנה והייתה
למרכז רוחני חשוב בעבור הגלויות שהיו פזורות ברחבי תבל 3.בבבל הקימו
הגולים ישיבות ,שזכו לפרסום רב בזמנן :נהרדעא ,סורא ופומבדיתא .הם כתבו
את התלמוד הבבלי ,שהיה לקוד האתי החשוב ביותר ,במשך דורות רבים ,לכלל
היהודים שחיו בתפוצות הגולה .הגולים ישבו על נהרות בבל וגם בכו ,בזוכרם
 1צבי גבאי הוא שגריר וסמנכ"ל משרד החוץ לשעבר.
 2צדקיהו הומלך על ידי הבבלים בעקבות הגליית המלך יהויכין.
 3בשנים האחרונות פוענחו תעודות חרס בכתב יתדות ,הנקראות בשם "אל יהודו" .הן
מתארות את חייהם של הגולים מממלכת יהודה בבבל :עיסוקיהם ,מעמדם והשתלבותם
בחברה המקומית.
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את ציון ...כך ,באמצעות שימור מורשתם ואמונתם ,הצליחו לשרוד ,הן בעתות
מצוקה ,הן בעתות רווחה.
חיי הגולים בניכר ידעו עליות ומורדות ,בהתאם ליחס השליטים ,ששלטו
בערים ובכפרים שבהם חיו .עם זאת ,במרוצת השנים ,הצליחו לבסס את
מעמדם הכלכלי והחברתי ,ואף קיימו שיתוף פעולה תרבותי עם בני המקום
ברחבי המזרח התיכון ובצפון אפריקה .הם הקימו קהילות משגשגות ,והצמיחו
הוגי דעות ידועים כמו רמב"ם במצרים; משוררים מפורסמים ,כמו יהודה הלוי
ואבן גבירול בספרד ,שלום שבזי בתימן ודוד בוזגלו בצפון אפריקה; וחכמים
גדולים בתורה ,כמו עבדאללה סומך ויוסף חיים בבבל ,ואחרים.
הם הותירו מורשת יהודית ותרבותית נעלה ,ואנו מצווים לשמרה ולהעבירה
לדורות הבאים ,בישראל ובחוץ לארץ .מורשת זו כוללת מסורת דתית ואידיאות
חילוניות מודרניות ,אהבה גדולה למוזיקה ,עידוד להשכלה ולחיי רווחה ,וגם
יחסים של שכנות טובה.

המאה ה 20-סוגרת מעגל
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בעקבות מלחמת העולם הראשונה והתמוטטותה של האימפריה העות'מאנית,
ששלטה באזור במשך כ 400-שנים ,היהודים מצאו עצמם ,עם תחילת
המאה ה ,20-בתוך מדינות ערביות ,שקיבלו את עצמאותן מידי השלטונות
הקולוניאליסטיים הבריטיים ,הצרפתיים והאיטלקיים .ערב הסעודית ותימן
היו המדינות הראשונות שקיבלו עצמאות מיד לאחר סיום מלחמת העולם
הראשונה ,ואלג'יר הייתה המדינה הערבית האחרונה שקיבלה את עצמאותה,
בשנת  .1962כמעט בכל המדינות הערביות החדשות שקמו ,חיו ,כאמור ,קהילות
יהודיות עתיקות יומין .אך עם קבלת העצמאות על מדינותיהם החדשות ,החלו
הערבים בהצרת צעדי המיעוטים הלא-מוסלמיים ,ובמיוחד את צעדיהם של
היהודים .היהודים נחשדו על ידי השליטים הערביים החדשים ,שהיו ספוגים
רוח לאומנית פרו-נאצית ,בהעדר לויאליות ובפרו-מערביות .בשנות ה 30-וה40-
הוטלו על הקהילות היהודיות הגבלות ואיסורים ,שהפכו את החיים לבלתי-
נסבלים .כאשר המופתי חאג' אמין אל חוסייני ,בן בריתם של הנאצים ,ברח
מידי הבריטים בפלסטין ,והגיע לבגדאד ,התגברה שם העוינות כלפי היהודים.
הוא נתקבל בהתלהבות רבה על ידי השלטונות ועל ידי חוגים רחבים בציבוריות
העיראקית .הוא החל לפעול ,עם השגריר הנאצי בבגדאד ד"ר פריץ גרובה יחד,
להפצת התעמולה הנאצית בעיראק ובמדינות ערב.

הישגיה המדיניים של התנועה הציונית ,ובמיוחד החלטת האו"ם על חלוקת
פלסטין לשתי מדינות ,יהודית וערבית ,בכ"ט בנובמבר  ,1947הביאו לגל
של פגיעות קשות ביהודים שחיו במדינות ערב .במהלך הדיונים באומות
המאוחדות ,איימו הנציגים הערביים ,כי אם תחולק פלסטין לשתי מדינות,
תרחף סכנת מוות מעל הקהילות היהודיות במדינות ערב .ואכן ,לאחר קבלת
החלטת החלוקה וההכרזה על הקמת מדינת ישראל ,ב 14-במאי ,1948 ,נפתחה
מלחמה נגד היישוב היהודי בארץ ישראל ,שהאפילה על ההתנכלויות הקשות
כלפי היהודים במדינות ערב .ההתנכלויות במדינות ערב כללו איומים ,מעשי
שוד ,שריפה של רכוש ופרעות ,שהסתיימו במותם של מאות יהודים .לנוכח
חומרת המצב ,הקהילות היהודיות ,באמצעות התנועות הציוניות שפעלו בסתר
במדינות ערב ,החלו לחפש מוצא ודרכי מילוט מהמדינות שבהן חיו במשך אלפי
שנים .לנוכח הזיקה ההיסטורית העמוקה לארץ ישראל ,ישראל שימשה מקלט
טבעי לרבבות היהודים שגורשו ממדינות ערב ונסו על נפשם.
מספר היהודים שחיו במדינות ערב והאסלאם ב ,1948-היה כמיליון אחד
)מרוקו –  260אלף ,אלג'יריה –  135אלף ,תוניסיה –  90אלף ,לוב –  40אלף,
מצרים –  80אלף ,תימן ועדן –  45אלף ,סוריה –  30אלף ,עיראק –  130אלף,
איראן –  80אלף ,אפגניסטאן –  ,5,000טורקיה –  80אלף( .כיום נותרו בכל
המרחב הערבי מאות בודדות ,בעיקר במרוקו ובתוניסיה .באיראן ובטורקיה
חיים כמה אלפי יהודים.
כך נסגר המעגל ההיסטורי ,שראשיתו בהגליות היהודים מארצם על ידי
האשורים והבבלים לפני כ 2,800-שנה ,והסתיים במאה ה 20-בשלטון הערבים.
זוהי סאגה היסטורית יחידה ומיוחדת בעולם ,שראוי לתת עליה את הדעת.

קשיי קליטה בישראל
רוב יהודי ערב ,שאולצו או נאלצו לעזוב את בתיהם ולהותיר מאחוריהם את
רכושם הפרטי והקהילתי הרב ,הגיעו לישראל כפליטים חסרי כול .הם נאלצו
לחוות תנאי חיים קשים במעברות ,באוהלים ובצריפים ,במשך שנים .מצב זה
השפיע על התאקלמותם ועל התקדמותם מהבחינות החינוכית והחברתית.
בנוסף ,הם חוו טראומה קשה בארץ האבות ,משום שמסורתם ותרבותם,
שהתגבשו במזרח התיכון ובצפון אפריקה ,לא היו מקובלות על רוב האוכלוסייה
היהודית בארץ ,שבאה מאירופה .אך בזכות חיוניותם ומרצם ,התגברו על
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הקשיים ,והפכו בין המובילים בתחומי הכלכלה ,החברה ,הצבא ובניין הארץ.
שני הפרקים בהיסטוריה המודרנית של היהודים שחיו בגלויות המזרח
התיכון וצפון אפריקה ,קשיי החיים במדינות ערב ,והיציאה המבוהלת בחוסר
כול מהמדינות שחיו בהן אלפי שנים ,מצד אחד ,וקליטתם הקשה בישראל
והתגברותם על הקשיים והמכשולים שעמדו בדרכם ,מצד שני – שני פרקים
אלה חשובים ביותר במורשת ההיסטוריה של עם ישראל בהתחדשותו.

צדק ליהודי ערב
לאחר שנים ארוכות של הזנחה וראייה סלקטיבית של פוליטיקאים
והיסטוריונים ,התקבל ב 2014-החוק שקובע ,כי ל' ) (30בנובמבר הוא היום
לציון היציאה והגירוש של היהודים ממדינות ערב ואיראן .תאריך זה נקבע
בעקבות כ"ט בנובמבר ,היום שבו נתקבלה ההחלטה על חלוקת פלסטין לשתי
מדינות ,יהודית וערבית ,בעצרת האו"ם ,והוא היום שבו נשמעה הקריאה
לתחילת הפרעות ביהודי פלסטין ובקהילות היהודיות במדינות ערב.
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אין כל ספק ,כי בקביעת יום לציון הטרגדיות של הקהילות היהודיות במדינות
ערב ,שסיפורן הוזנח ,נקטה ישראל צעד מתקן ,בעל משמעות חינוכית
והסברתית .ביום זה חייבים לזכור את מאות הרוגי המלכות במדינות ערב,
ששילמו בחייהם על יהדותם ,לפני קום המדינה; ולאחר הקמתה ,כנקמה על
ניצחונותיה של ישראל את צבאות ערב בשדות הקרב .לצערנו ,נותרו בינינו רק
מעטים ,המכירים את ההיסטוריה של הקהילות היהודיות שחיו במזרח התיכון
ובצפון אפריקה; את הסבל שסבלו על היותם יהודים ,את הרכוש שהותירו
מאחוריהם ואת הקורבנות שהקריבו ,כדי להציל את עצמם ולהגיע למדינה
היחידה שפתחה את שעריה בפניהם – ישראל .הזנחת ההיסטוריה של יהודי
ערב וההתעלמות ממורשתם גרמו לטשטוש הטרגדיה האנושית שהייתה מנת
חלקם ,ולאי-הצגתה כראוי בעולם.
לפיכך נקבע ,בלשון החוק לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ,כי
שר החינוך יעודד פעילות חינוכית הקשורה ליום הזיכרון הזה ,להעצמת מורשת
יהדות ערב .כמו כן ,יקיים שר החוץ פעילויות ,לרבות באמצעות נציגויות ישראל
בחוץ לארץ ,להגברת המודעות הבין-לאומית לנושא ,ואילו השרה לשוויון
חברתי תפעל להנצחת מורשתם של יהודי ערב ואיראן ,דבר המתבטא בתיעוד
סיפורים אישיים ,ובאירועים השנתיים הנערכים מדי שנה בירושלים.

ציון יום זה מוכרח להיות חלק עיקרי ביישום דוח "ועדת ביטון" ,להעצמת
מורשת יהדות ערב במערכת החינוך ,וזאת כדי להעמיק את המודעות הציבורית
למורשת זו ,במסגרת ההיסטוריה של כלל עם ישראל .הדורות הבאים חייבים
להכיר את העובדות ההיסטוריות הקשורות במורשת כלל עם ישראל.
בפרק ההיסטורי של גלויות היהודים במזרח התיכון ובצפון אפריקה חשוב
לכלול את הטוב ואת הרע שחוו הגולים בארצות ניכר .הדור הצעיר חייב לדעת
על הקהילות שחיו בגולה ,ועל המנהיגים הגדולים ברוח ובחוכמה ,שהנהיגו
אותן ,והמשיכו ,למרות הקשיים הרבים ,להחזיק באמונתם ,עד ששבו כעבור
אלפי שנים למולדתם .הם חלק מעמוד האש של קורות קהילות ישראל.
לא ניתן להתעלם ממורשת יהדות ערב בת אלפי שנות חיים ,במזרח ,הכוללים
יצירה רוחנית ,תרבותית ומוזיקלית .שכן בלי ידיעת מורשת העבר ,העתיד יהיה
לוט בערפל .מדינה המתעלמת מההיסטוריה שלה – גם העולם יזלזל במורשתה
הלאומית.

45

٤٥

46

٤٦

שפתם המדוברת
של היהודים במצרים
המודרנית
1

פרופ' גבריאל מ' רוזנבאום

מבוא:
ערבית יהודית
מאמר זה מתאר בקצרה כמה מהממצאים שלי ,מתוך מחקריי על הערבית
המדוברת של יהודי מצרים במאה ה .20-מחקר זה נסמך על מעט טקסטים
כתובים ,ובעיקר על עבודה אינטנסיבית ,במשך שנים ,עם אינפורמנטים ילידי
2
מצרים ויוצאיה ,בעיקר בישראל ,במצרים ובצרפת.
"ערבית יהודית" היא כינוי לשפה ולסוגי לשון )וריאציות לשוניות(varieties ,
שנכתבו או דוברו על ידי יהודים בעולם הדובר ערבית .הערבית היהודית
מובחנת מהערבית הכתובה או המדוברת בשימושם של הלא-יהודים ,ושונה
ממנה בתכונות מספר .הכתיבה של הערבית היהודית נעשתה בדרך כלל באותיות
עבריות )אם כי ,לעיתים ,גם באותיות ערביות( .הערבית היהודית הכתובה נשענה,
בדרך כלל ,על הערבית הקלאסית ,בשינויי דקדוק ואוצר מילים ,והושפעה
גם מהלהג הערבי שהכותב השתמש בו לתקשורת בעל-פה .הערבית היהודית
המדוברת ,בכל מקום שבו דוברה או שמדברים בה ,דומה ללהג המקומי ,אך גם
במקרה זה ,בשינויי דקדוק ואוצר מילים .הן הגרסאות הכתובות הן הגרסאות
המדוברות של הערבית היהודית כוללות יסודות לקסיקליים רבים שמקורם
 1גבריאל מ' רוזנבאום הוא פרופסור אמריטוס בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה
העברית בירושלים ,מנהל המרכז האקדמי הישראלי בקהיר ,ועמית אורח בוולפסון קולג'
באוניברסיטת קיימברידג' )אנגליה( .הוא כותב גם ספרות יפה ,ולאחרונה פרסם את
הרומן "הסעודה הראשונה".
 2התיאור המלא של הערבית היהודית המצרית המדוברת עומד להופיע בספר בהוצאת
מכון בן-צבי ,ירושלים .חלקים מהמחקר פורסמו בכמה מאמרים .ראו ,למשל :רוזנבאום,
דיאלקט של יהודים; ְשבועות; ערבית-יהודית; שפת סתרים.
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בעברית ,וכן בארמית )שבדרך כלל נכנסו לערבית היהודית דרך העברית(.
הלהגים המדוברים של הערבית היהודית במקומות שונים בעולם הדובר ערבית
שונים הן זה מזה ,הן מהלהגים המקומיים המדוברים בפי לא-יהודים .עם זאת,
הגרסאות המדוברות של הערבית היהודית כוללות גם מספר גדול של יסודות
לקסיקליים זהים או דומים )לעיתים קרובות בשינויי הגייה( ,שרבים מהם
הושאלו מהשפה העברית ,מכתבי הקודש וממונחים המתארים את הפעילות
הדתית והקהילתית של היהודים .כמו כן ,גרסאות שונות של הערבית היהודית
המדוברת כוללות גם יסודות שהושאלו משפות אירופיות.

ערבית יהודית כתובה במצרים במאה ה20-
ערבית באותיות עבריות ,שהַ כְ ִּתיבָ ה בה נפוצה במאות הקודמות ,שימשה את
היהודים במצרים גם במאה ה .20-אבל ,ערבית באותיות ערביות החלה לדחוק
את מקומה בספרי עיון בנושאי דת ,ובעיתונים אלשַ ְמס של הרבניים ו-אל ַכּלִים
של הקראים ,שיצאו לאור באמצע המאה ה .20-בספרים ובעיתונים אלה,
שניכרת בהם השאיפה לכתוב בערבית תקנית כמקובל בתרבות המקומית ,יש
גם מילים שהן חלק מאוצר המילים של הערבית היהודית המדוברת ,בייחוד
בזיקה לחיי הדת והקהילה .הכתיבה וההוצאה לאור של טקסטים באותיות
ערביות נקטעה ,לאחר שכמעט כל יהודי מצרים יצאו ממנה לקראת סופה של
המאה ה.20-

דוברי הערבית היהודית המצרית
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רבים מהיהודים שחיו במצרים בדורות האחרונים היו דו-לשוניים או רב-
לשוניים .לעיתים ,שפה אירופית )בייחוד צרפתית ,ופחות ממנה איטלקית( או
ספרדית-יהודית )לאדינו( הייתה שפתם העיקרית .צרפתית ,איטלקית ואנגלית
)פחות מהצרפתית( היו גם שפות הלימוד של רבים מהיהודים .חלק מהיהודים
שהיו דוברי להג ערבי כשפת ֵאם או כשפה עיקרית היו בנים או נכדים לאנשים
שהיגרו למצרים ממזרח או ממערב ,וערבית מצרית לא הייתה שפת אמם.
בקרב היהודים דוברי הערבית ,שלָמדו שפות זרות ,היו שלא ידעו קרוא וכתוב
בערבית .היקף השימוש בערבית היהודית המדוברת הושפע רבות מהמעמד
הסוציו-אקונומי של הדוברים .יהודים ממעמד נמוך ,שמצבם הכלכלי השתפר,
עזבו את השכונות המאוכלסות בצפיפות ביהודים ועברו לשכונות יוקרתיות

יותר .מגוריהם בקרב לא-יהודים הביאו לצמצום המגעים עם יהודים אחרים,
ובעקבות זאת לצמצום השימוש שלהם בלהג הערבי-היהודי ולצמצום החשיפה
ללהג זה.
היהודים הקראים התערו בדרך כלל בקרב הלא-יהודים ,יותר מהרבניים ,ולכן
שפתם הייתה קרובה לשפת הלא-יהודים ,יותר משפת היהודים הרבניים.

המצב הלשוני במצרים
שפת המדינה במצרים המודרנית היא הערבית .החברה המצרית ,כמו חברות
לוֹסיָה )מקרה מיוחד של דו-
אחרות דוברות ערבית ,נמצאת במצב של ִדּיגְ ְ
לשוניות ,שבו משתמשים בשתי שפות ,או בשתי וריאציות לשוניות ,שכל
אחת מהן משמשת למטרות שונות( .שתי השפות )או הווריאציות הלשוניות(
אמ ַיّה
ﺼ َﺤﻰ( וה-ﬠַ ִ ّ
המשמשות בדיגלוסיה בחברות הדוברות ערבית הן ה-פֻצְ חַ א )ﻓُ ْ
)ﻋﺎ ّﻣﻴّﺔ( .הפֻצְ חַ א )ערבית תקנית( משמשת שפת כתב ,ספרות ,לימוד ותקשורת
ַאמ ַיّה )ערבית מדוברת( משמשת שפת דיבור ותקשורת יום-יומית.
פורמלית; והﬠ ִ ّ
3
ַאמ ַיّה ,שמעמדה באופן מסורתי נמוך משל הפֻצְ חַ א ,שונה על פי האזורים
הﬠ ִ ّ
שבהם היא מדוברת; אך ההבדלים בין להגי קהיר ,אלכסנדרייה וכפרי הדלתא
בצפון מצרים לבין אלה של הערים והכפרים בדרום מצרים אינם מונעים
תקשורת והבנה בין דוברי הלהגים השונים .היהודים ,שרובם המכריע התגורר
בקהיר ובאלכסנדרייה ,היו יוצאי דופן מבחינה זו .שפתם והגייתם הושפעו
מההגייה של להגי צפון מצרים ,אבל לשונם כללה גם תופעות ייחודיות לה,
המשותפות לכלל היהודים ,אך לא נמצאו אצל הלא-יהודים .היהודים נמנעו
בדרך כלל להשתמש ברוב הלקסיקון הייחודי להם בעת דיבור עם לא-יהודים,
וההבדלים בין הערבית היהודית המדוברת במצרים לבין להגי הלא-יהודים לא
מנעו תקשורת והבנה בין הדוברים.
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אמ ַיّה במצרים הפכה כיום גם לשפת כתב ולשפת ספרות ,לצדה של הפֻצְ חַ א ,וטקסטים
 3הﬠַ ִ ّ
רבים נכתבים ונדפסים בה.

שפתם של יהודי מצרים :ערבית מצרית או ערבית יהודית?
יהודי מצרים מדברים "ערבית יהודית מצרית" ,להג משותף לכלל יהודי מצרים,
4
שהוא בעל תכונות השונות מתכונות להג שכניהם.
הערבית בפי יהודי מצרים )כולל היהודים יוצאי מצרים( 5במאה ה 20-נחשבה
עד לאחרונה כשונה מעט מאוד מהלהג )או מהלהגים( של הלא-יהודים ,ולא
הוכרה כלהג ייחודי ,לעומת כמה להגים אחרים של ערבית יהודית ,שהם בעלי
ייחוד מובהק ,כפי שניסח בלנק ,בעת דיון על לשונות היהודים:
ערבית יהודית בעלת ייחוד מובהק היא ,דרך משל ,זו של יהודי בגדאד .זהו
להג הנבדל הבדלה מירבית מלהגי המוסלמים והנוצרים שבאותה עיר ,הן
מבחינה לשונית צרופה והן מבחינה חברתית-תרבותית .לעומת זאת ,דרך
משל ,הערבית שבפי יהודי קאהיר אינה בעלת ייחוד יהודי מובהק :היא
נבדלת מלשונם של הלא-יהודים הבדלה מזערית בלבד משתי הבחינות
6
הנ"ל גם יחד.
ובמאמר על הלהג הערבי של יהודי קהיר אומר בלנק:
סוג הלשון ) (varietyהקהירי הלא-תקני המתואר כאן ] [...הובחן אצל
יהודים ילידי קהיר ,ועד עתה אצלם בלבד .נמנעתי מלהגדיר אותו
כ"קהירית יהודית" או כמשהו דומה מכיוון שהוא אינו מדובר על ידי כל
יהודי קהיר ,שכמה מהם מדברים קהירית תקנית ,ומכיוון שפרט למילים
וביטויים עבריים ,אין כעת שום סיבה להניח שתכונות של ]סוג הלשון[
7
הקהירי הלא-תקני אינן מופיעות אצל קהירים לא-יהודים.
למרות ניסוחיו הזהירים ,כבר במאמר המצוטט כאן ,ובשני מאמרים נוספים
)המתארים טקסטים בערבית מדוברת שנרשמו מפי יהודים במאה ה,(17-
הניח בלנק בפועל את היסודות לתיאור הערבית היהודית המצרית המדוברת
הממצאים
הממצאים של בלנק ,הן בעקבות ִ
המודרנית .נראה לי כעת ,הן בעקבות ִ

8
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4

5
6
7
8

עד סוף המאה ה 20-נשארו במצרים יהודים ספורים בלבד ,והערבית היהודית המצרית
חדלה למעשה להיות שפה חיה במצרים .מחוץ למצרים ,בישראל ובמקומות אחרים
בעולם ,יש עדיין יהודים יוצאי מצרים אשר ממשיכים לדבר בשפה זו ,בעיקר בחוג
המשפחה והחברים ,והלהג הייחודי שלהם עדיין ממשיך להתקיים.
הכוונה לדוברי הלהג הערבי כשפת אם.
רבין ואחרים ,לשונות יהודיות ,עמ' .50
בלנק ,נִכְּ ִתבּ-נִכְּ ִתבּוּ ,עמ' .207
בלנק ,ערבית-יהודית; הנ"ל ,ערבית מצרית.

שלי שיתוארו להלן ,שהלהג הערבי שבפי יהודי מצרים הדוברים ערבית כשפת
אם )בקהיר ובמקומות אחרים( ,גם אם אינו נבדל מהלהגים שבפי הלא-יהודים
)הן המוסלמים ,הן הנוצרים ]אשר רובם קופטים[( "הבדלה מירבית" ,כהגדרת
בלנק ,הוא נבדל מהם הבדלה של ממש העולה על "מזערית" .הבדלה זו מצדיקה,
לדעתי ,להגדיר סוג לשון זה כ"ערבית יהודית מצרית מדוברת" .בלנק לא
המשיך במחקרו על הערבית היהודית המדוברת במצרים ,ואני מאמין ,שאילו
היה ממשיך במחקר האמור ,היה תומך בהגדרה הזאת ,בעקבות הקריטריונים
שהוא עצמו קבע .ראוי להעיר ,שההגדרה של סוג לשון כלשהו כ"ערבית יהודית"
)דהיינו ,כסוג נפרד מ"ערבית"( נתקלת לעיתים בהתנגדות; 9עקב כך ,בלאו
מציע לכנות סוג זה של לשון "סוציולקט" ,כלומר :לשון של קבוצה חברתית.
הרי ) (Haryמציע להגדיר סוג לשון זה כ"רליגיולקט" ) ,(religiolectסוג לשון
שניתן לנתחו על פי מאפייניו הדתיים; הגדרה זו מתייחסת לסוג הלשון המופיע
10
בטקסטים כתובים הקשורים בעיקר לענייני דת.
תהא ההגדרה של סוג לשון זה אשר תהא ,ברור כעת ,שיהודי מצרים מדברים
סוג לשון שונה מזה של הלא-יהודים ,במידה כזאת שמוצדק לכנותו "ערבית
יהודית מצרית" .להג זה כולל יסודות רבים שאינם קיימים בלהגים של הלא-
יהודים ,בתחומי ההגה ,הצורות ובייחוד באוצר המילים ,ועל-פיהם ניתן להבחין
בין דובר יהודי לדובר שאינו יהודי.
חלק מן התופעות הייחודיות לערבית היהודית שדוברה במצרים קבועות ולא
הותנו בנסיבות התקשורתיות ,וחלק אחר באו לידי ביטוי בתקשורת בין יהודים
בלבד .התופעות הקבועות היו בעיקר בצורות הדקדוקיות ,בעת תקשורת בין
היהודים לבין עצמם ובעת תקשורת בין יהודים ללא-יהודים .התופעות שבאו
לידי ביטוי בתקשורת בין יהודים בלבד נמצאו בעיקר באוצר המילים ,ובאופן
הביצוע של כמה הגאים .בעת תקשורת עם לא-יהודים ,נמנעו היהודים לרוב
מלהשתמש באוצר המילים שהם עצמם זיהו כשפתם המיוחדת )פרט לאזורים
של אוכלוסייה יהודית מובהקת ,שבהם השתמשו בערבית היהודית המדוברת
גם בעת מגע עם הלא-יהודים( .הלא-יהודים לא הכירו בדרך כלל את אוצר
המילים הייחודי ליהודים.
 9ראו :בלאו ,צמיחה ,עמ' ) 247הערה לעמ'  ;(47בלאו מדבר כאן על ערבית יהודית כתובה.
בהתנגדות לקביעה ,שערבית יהודית מצרית מדוברת היא סוג לשון נפרד ,נתקלתי מצד
שני משתתפים בכנס בין-לאומי שבו הצגתי לראשונה סוג לשון זה כלהג ייחודי.
 10הרי ,לתרגם דת.
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הערות על התעתיק
דוברי הערבית המצרית ,ובכלל זה היהודים ,אינם מבחינים בדרך כלל בין
התנועות הקצרות  eו o ,i-ו .u-בתעתיק הלועזי ,במילים שהן חלק מהערבית
המצרית התקנית ,התנועות הקצרות  eו i-מתועתקות  ,iוהתנועות הקצרות o
ו u-מתועתקות  .uלעומת זאת ,התנועה  eשמקורה בעברית )צירה ,סגול ושווא
נע( או במילים זרות )ולכן אינה מבוצעת כ (i-מסומנת תמיד בסגול .כמו כן,
מסומנת התנועה  eבסגול בשלוש מילים נוספות בערבית היהודית :בכינוי הרמז
ו-אגַא.
דֶ א ובפעלים גֶה ֶ
בתעתיק לועזי ,תנועות בהברות מוטעמות ,שמקורן במילים עבריות ,מופיעות
עם סימן הטעמה.á, é, í, ó, ú :
עיצור מוכפל אינו מסומן בתעתיק העברי )דגש קל מופיע באותיות בּ ,כּ ,פּ בלבד(.
כ' רפה שמקורה בעברית ו-כ רפה שמקורה בערבית )ﺥ( מופיעות בתעתיק העברי
כ' )וכן ך'(.

תורת ההגה:
העיצורים
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ככלל ,הביצוע הפונטי של הלהג הערבי בפי היהודים קרוב לזה שבפי הלא-
יהודים .רוב ההבדלים נובעים מהכנסת מרכיבים לא-ערביים לשפת הדיבור.
העיצור ג' )ﺝ( ,שבערבית תקנית לא-מצרית ובלהגים ערביים רבים נהגה מחוכך
) ,(djנהגה בקהיר ,באלכסנדרייה ובערי מצרים תחתית הן בערבית התקנית ,הן
בלהגים ) ,(gכמו ג עברית ,וכך בפי היהודים .יוצאות מכלל זה מילים מעטות
שמקורן בעברית ,שבהן חל לעיתים מעתק מהעיצור ג לעיצור ע' ,למשל מַ עֶ 'ן
דַ וִ ד )"מגן דוד"( ,כאשר העיצור  gרפה.
העיצור ק )ﻕ( ,שבערבית תקנית נהגה כהגה ענבלי ) ,(qנהגה בקהיר ובערי מצרים
תחתית כסותם סדקי )כמו א עיצורית( ,וכך בפי היהודים .לכן נהגה ק במילים
שמקורן בעברית ,ברוב המקרים ,כסותם סדקי ,למשל "שֶ ֶקר" נהגית שֶ ֶאר.
העיצור ב ,שמקורו במילים עבריות ,נהגה דגוש גם כשהוא רפוי במקור העברי,
"תּבָ ה" העברית.
למשל ֶתבַּ ה )"תיבה ,דוכן התפילה בבית הכנסת"( לעומת ֵ
העיצור ו ) (vאינו קיים בערבית התקנית .עיצור זה ,שמקורו במילים עבריות,
נהגה כמו ו עברית ,למשל עַ ווֹן )"עוון ,חטא"(.
העיצור הדגוש פּ ,שאינו קיים בערבית ומקורו בעברית ,נהגה בפי חלק
פּוּרים
מהדוברים כהגייתו בעברית ] ,[pאו מוחלף בפי חלקם בעיצור בּ ,למשל ִ
בּוּרים )"פורים"(.
לצד ִ

העיצור צ ,שמקורו במילים עבריות ,נהגה בדרך כלל מכתשי-נחצי )"ס קשה"(,
כמו העיצור צ בערבית )ﺹ( ,למשל ִמצְ וָה נהגית בדרך כלל ִמ ְס'וַה .במקרים
אחדים עיצור זה נהגה כבעברית .למשל ,המילה צִ יוֹן נהגית גם  ,tsiyónבצד
הצורה .ṣiyón
העיצור כ ,שמקורו בעברית ,משמר את ההגייה העברית ונהגה דגוש או רפוי,
למשל כַּשֶ ר )"כָּשֵ ר"( לעומת הֶ יכַ'ל )"ארון הקודש ,היכל"(.

תנועות ,הכפלה והטעמה
התנועות במילים שמקורן בעברית נשמרות בדרך כלל .שווא נע בראש מילים
"תּפִ לָּה" נהגית ֶתפִ ילַה .גם הכפלת
כאלה מבוצע כמעט תמיד כחצי תנועה ,למשל ְ
עיצורים במילים שמקורן בעברית נשמרת ,למשל כִּ פּוּר ) .(kippúrההטעמה של
מילים שמקורן בעברית נעשית בדרך כלל על פי כללי ההטעמה בעברית .לכן,
מילים רבות בערבית היהודית המצרית שמקורן בעברית מוטעמות בהברה
האחרונה )מלרע( ,שלא כמקובל בלהגים המצריים.

תווית היידוע
תווית היידוע בערבית היהודית ,גם לפני מילים שמקורן אינו בערבית ,היא
אל )ﺍﻝ; בלהגים  ilאו  ,elלעומת  alבערבית התקנית( ,למשל אלהַ גַדַ ה )"ליל
הסדר"( .ההבחנה בין "אותיות ירח" ל"אותיות שמש" ,הקיימת בערבית,
נשמרת בדרך כלל גם לפני מילים שמקורן בעברית ,ולכן לפני "אותיות שמש"
לא נהגית הלמ"ד של תווית היידוע ,ובמקומה מוכפל העיצור שאחריה ,למשל
את-תפִ ילִים )"התפילין; בר המצווה"(; אס-סֶ פֶר )"ספר התורה"(.
ֶ
בביטויים ובצירופים כבולים ,שמקורם בעברית ,נשמרת תווית היידוע העברית,
למשל :הֶ ם הַ מֶ דַ בֶּ ִרים )"הכסף הוא הקובע"; ראו להלן( .בביטויים ובצירופים
כבולים מעורבים ,לעומת זאת ,מופיעה תווית היידוע הערבית לפני המילים
העבריות ,למשל ַרמַ א אלעַ ווֹנוֹת )"השליך את החטאים" ]"השתתף בתפילת
'תשליך' בראש השנה"[( .במקרים נדירים נתפסת תווית היידוע העברית
כחלק מהמילה ,ואז נוספת לפניה תווית היידוע הערבית ,למשל אלהַ ַר ְמבַּ ם
11
)"הרמב"ם"(.

 11תופעה דומה קיימת בשפה הספרדית ,שאליה נכנסו מילים ערביות רבות עם תווית היידוע,
שאליה נוספה תווית היידוע הספרדית ,למשל ") el alcázarהמצודה"( ,שמקורה במילה
הערבית ﺍﻟﻘﺼﺮ.
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תורת הצורות:
הפועל והשם
נטיות הפועל והשם בערבית היהודית המצרית מושפעות מהערבית המצרית
ומהעברית .במקרים אחדים הן משקפות תופעות לשוניות שהיו בעבר בלהג של
קהיר ונדחקו משימוש .כמה תופעות השתמרו בלהגים לא-קהיריים ,למשל,
נטיית הפועל גַא )"בא ,הגיע"( בנסתרים בעבר ,או כינוי הרמז דֶ א בצד הצורה
התקנית דַ א )"זה ,הזה"; ראו להלן(.
שמות עצם :צורות הנקבה והרבים )ל"נ = לשון נקבה ,ל"ר = לשון רבים(
צורת הנקבה של מילים ממין זכר שמקורן בעברית נגזרת כדרך הערבית
המצרית ,דהיינו ,צורת היחיד משמשת בסיס הנטייה ,ואליה נוספת סיומת
הנקבה )תאא' מרבוטה( תוך שמירה על ההטעמה העברית ,למשל :צורות
הנקבה של כַּבֶּ ד )"טרדן ,טרחן' ,נודניק'" ,מהמילה העברית "כבד"( ושל כּוֹהֶ ן
)"כוהן"( הן כַּבֶּ דַ ה ו-כּוֹהֶ נַה .רק כשבסיס הנטייה לא משתנה בצורת הנקבה
גם בעברית ,דומה גרסת הערבית היהודית לעברית ,למשל הנקבה של בֶּ כ'וֹר
כ'וֹרה.
)"בכור"( היא בֶּ ַ
צורות הרבים של מילים ממין זכר וממין נקבה שמקורן בעברית הן בדרך
כלל צורות הרבים המקובלות בעברית ,למשל :מַ ְמזֵר ל"ר מַ ְמז ִֶרים; ִמצְ וַה ל"ר
ִמצְ ווֹת.

הפועל
תבנית הנטייה "נִכְּ ִתבּ-נִכְּ ִתבּוּ" )(nekteb-nektebu
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השימוש בתחילית  nלציון הווה-עתיד בגוף מדבר )במקום  :aנִכְּ ִתבּ במקום
ַאכְּ ִתבּ( ובתחילית  nובסיומת ) uהמשמשת בנסתרים( במדברים )במקום
הקידומת  nללא סיומת :נִכְּ ִתבּוּ במקום נִכְּ ִתבּ( ,האופיינית ללהגים הערביים
ה"מערביים" )ממצרים ומערבה( לעומת הלהגים ה"מזרחיים" )ממצרים
ומזרחה( וללהג המדובר באלכסנדרייה )תבנית "נִכְּ ִתבּ-נִכְּ ִתבּוּ" ,בעקבות מאמרו
של בלנק( ,12נמצאת גם בלהג המדובר בפי יהודי קהיר .תכונה זו מופיעה
בדיבורם של רוב יהודי קהיר שהערבית היא שפת אמם או שפתם העיקרית,
 12בלנק ,נִכְּ ִתבּ-נִכְּ ִתבּוּ.

ובקהיר הם היו הקבוצה היחידה שיישמה תכונה זו ,לדוגמהַ :אנַא חַ א ִננְזִ ל
)"אני ֵא ֵרד" ]לעומת חַ אנְזִ ל בפי הלא-יהודים[(; נִכְּ ִתבּוּ בֶּ ַר ִשי )"אנחנו כותבים
בכתב רש"י" ]לעומת נִכְּ ִתבּ[( .התכונה מופיעה גם בפי היהודים מחוץ לקהיר,
ואפשר לראות בה תופעה אופיינית לערבית היהודית המצרית.

ו-א ַראח
פועלי התנועה גַאֶ ,אגַא ַ
היהודים משתמשים בצורות לא תקניות של הפועל גִ ה )גֶה( או גַא )"בא"; בסיס
הנטייה משתנה ל-גַא עם כינויים חבורים( .נוסף על צורות הבסיס התקניות
גַא ו-גִ ה )גֶה( )ובפי היהודים גם ֶג ] ,([geמשתמשים היהודים גם בצורה
הנרדפת ֶאגַא ,הנוטה בכל הגופים .כאשר היהודים משתמשים בצורות הבסיס
ַאתת ,לעומת גַת בערבית המצרית;
גִ ה ,גַא או גֶ ,צורת הנסתרת בעבר היא ג ִ
וצורת הנסתרים היא גוּ ,לעומת גֻם בערבית המצרית .הפועל ַא ַראח )"הלך",
ובמשמעות מושאלת" :מת ,נפטר' ,הלך'"( משמש בערבית היהודית בצד ַראח,
המקובלת בערבית המצרית בנסתרים בעבר .צורה זו מופיעה גם בטקסטים
שנכתבו לפני המאה ה.20-

כינויים ומיליות
השימוש בצורות לא-תקניות של כינויי הרמז ,בצד צורות הלהג התקניות ,נפוץ
בפי היהודים .בצד דַ א )"זה ,הזה"( התקנית ,קיימת בערבית היהודית הצורה
דֶ א )) (deהמקובלת גם בלהגים כפריים ובמצרים עילית ,אך לא בקהיר(; בצד
דוֹל )"אלה ,האלה"( קיימות דוֹן ודוֹנִי; בצד כינוי הגוף הֻ ַם )"הֵ ם"( נפוצה ביותר
הצורה הֻ מַ ן .השימוש במילות השאלה ֶאיש )"מה?"( לֶיש )"למה? ,מדוע?"(
ו-אזַאי התקניות .מילות השאלה
ו-כִּ יף או כֶּיף )"איך?"( רווח בצד ֶאיה ,לֶיה ִ
התקניות בלהגים נוטות להופיע בסוף המשפט ,ואילו מילות השאלה הלא-
תקניות בפי היהודים מופיעות בתחילתו .השכיחה ביותר היא ֶאיש ,לדוגמה:
13
ֶאיש עַ איֶז? )"מה אתה רוצה?"( ,לעומת עַ איֶז ֶאיה? בפי הלא-יהודים.

 13המילה ֶאיש ,שהייתה קיימת בעבר בפי לא-יהודים ,השתמרה בכמה ביטויים וצירופים
כבולים בערבית המצרית ,שבהם היא מופיעה בתחילתם.
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העדפת התנועה  uבערבית היהודית
עוד תופעה המאפיינת את הערבית היהודית היא העדפת השימוש בתנועה u
בחלק מהפעלים ומהשמות ,לעומת שימוש בתנועה אחרת בערבית המצרית
בפי הלא-יהודים .בערבית המצרית יש כמה פעלים בבניין הראשון ,ולהם
שני משקלים או שלושה .צמד המשקלים הנפוץ הוא פִ עִ ל וֻ -פעֻל ,המשמשים
לסירוגין ,למשל עִ ' ִלבּ ו-עֻ' ֻלבּ )"נוצח ,הובס"(; כִ 'לִ ץ ו-כֻ'לֻץ )"נגמר ,הסתיים"(.
הערבית היהודית נוטה להעדיף את השימוש במשקל ֻפעֻל .המשקל ֻפעֻל היה
נפוץ ביותר בעבר ,כפי שמשתקף בטקסטים כתובים של ערבית יהודית )שבהם
התנועה  uמסומנת על ידי אם קריאה(.
התופעה בולטת בחלק מן השמות שבהם השימוש בתנועה  uמועדף במקום
 .i/eלכמה שמות בערבית המצרית יש שני משקלים :באחד התנועה הראשונה
במילה היא  ,uובשני  i/eולעיתים  .aבשמות אלה נוטים דוברי הערבית היהודית
לבחור במשקל הפותח בתנועה  ,uלדוגמה שֻ בַּ אכּ )"חלון"( מועדפת בפי היהודים
על פני ִשבַּ אכּ ,המועדפת כיום בפי הלא-יהודים.
התופעה באה לידי ביטוי גם כשאין התנועה  i/eאפשרית ,כלומר ,השימוש
ו-ט ְשת )"גיגית"( ,הנהגות בערבית
מאפיין רק יהודים .למשלִ ,מ ְשט )"מסרק"( ִ
המצרית רק בתנועת  i/eבראש המילה ,נהגות בפי היהודים בתנועת  uבראשן:
מֻ ְשט ו-טֻ ְשת .בתנועה  uנעשה לעיתים שימוש גם במילים שמקורן בעברית או
בארמית ,ושבהן התנועה הראשונה המקורית היא שווא נע או תנועה אחרת
שאינה  ,uלמשל :כֻּתוּבַּ ה )"כּתובּה"( בצד כֶּתוּבַּ ה; כֻּפּוּר )"יום כיפור"( בצד
כִּ פּוּר; עֻרוּבַּ ה )"ערב חג"( בצד עֶ רוּבַּ ה ו-עַ רוּבַּ ה.

תחביר:
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התחביר של הערבית היהודית המצרית המדוברת זהה כמעט לחלוטין לתחביר
של הערבית המצרית .את הערתו של בלאו על תחביר הערבית היהודית הכתובה
של ימי הביניים ,אפשר להחיל גם על הערבית היהודית המדוברת במאה ה:20-
מבחינת המבנה הדקדוקי אין לעברית כמעט השפעה ,וגם כאשר מרובות
המלים העבריות ,נשאר לרוב מבנה המשפטים ערבי .היסודות העבריים
מותאמים בדרך כלל לתחביר הערבי ומעטות יחסית )אם כי מצויות(
14
תופעות ,המעידות על "זרותן" של המלים העבריות בתוך המשפט הערבי.
14

בלאו ,דקדוק ,עמ'  ;270וראו גם :הנ"ל ,יסודות עבריים.185 ,

אוצר המילים בפי יהודי מצרים:
התיאור להלן מתמקד באוצר המילים הייחודי לערבית היהודית ,דהיינו ,מילים
הנמצאות בשימוש בפי היהודים בלבד ,או בשימוש גם בפי הלא-יהודים ,אבל
בפי היהודים קיבלו משמעות שונה או נוספת .המרכיב העיקרי באוצר מילים
זה הוא המרכיב העברי )ואתו יחד המרכיב הארמי( ,ואחריו המרכיב הערבי.
מרכיבים נוספים ,מצומצמים יותר ,מקורם בערבית ובשפות אירופיות ,בייחוד
בצרפתית ,באיטלקית ובלאדינו .כפי שקורה גם בלהגים אחרים של ערבית
יהודית ,המרכיבים העבריים והאחרים מעורבבים ומרוכבים עם המרכיבים
שמקורם בלהג התקני ,והתוצאה היא צירופים ייחודיים .אוצר המילים כולל,
בדומה ללשונות יהודיות אחרות ,מילים וביטויים רבים הקשורים להווי החיים
היהודי ,ומילים וביטויים המתפקדים כשפת סתרים כדי לאפשר העברת מידע
בנוכחות לא-יהודים.

מילים וביטויים שכל מרכיביהם לקוחים מערבית
המרכיב העברי הוא העיקרי באוצר המילים הייחודי של יהודי מצרים דוברי
הערבית ,גם בעת תקשורת בינם לבין עצמם .המרכיב הערבי הוא השני בהיקפו.
כמה מילים ערביות קיבלו בפי היהודים משמעות שונה ממשמעותן המקורית
)ק ַראיַה( ,שבערבית המצרית פירושה "קריאה"
בערבית המצריתִ .א ַראיַה ִ
או "קריאה בקול של פסוקי ֻקראן" ,משמשת בפי היהודים הרבניים לציון
"אזכרה"; ובפי היהודים הקראים היא משמשת בצורת הרבים ִא ַראיַאת לציון
הקריאות בתורה הנמכרות בבית הכנסת )לעומת ִמצְ ווֹת בפי הרבניים( .גַבַּ ל
)"הַ ר"( משמשת בפי יהודי קהיר ,בצירוף תווית היידוע )אלגַבַּ ל( ,במובן "בית
קברות" ,ולכן הביטוי ִטלִע אלגַבַּ ל )מילולית" :עלה להר" ,בלשון הלא-יהודים(
פירושו "הלך לבית הקברות".
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מילים שמקורן בלשונות אירופיות
כמה מילים שמקורן בצרפתית ובאיטלקית שגורות בפי יהודי מצרים .המילה
ינוּתה )הראשונה מצרפתית ][communauté
אלכּוֹמ ַ
ִ
ינוּתה וכן בגרסה
אלכּוֹמ ֶ
ִ
והשנייה כנראה מאיטלקית ] [comunitàבצירוף תווית היידוע הערבית( היא
אחת המילים הנפוצות לציון "הקהילה" ,או "הרבנות" .כמה מילים שמקורן
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בספרדית יהודית )לאדינו( שגורות מאוד בפי כלל היהודים .רוֹבִּ יסַ ה ,וכן
ַרבִּ יסַ ה או ִריבִּ יסַ ה מציינות "אשת רב ,רבנית" ,ומשמשות גם בהשאלה ככינוי
אתשַ ה )מלאדינו :כּוֹראצ'ה( 15משמשת לציון
לאישה צדיקה ויראת שמיים .כּ ַֻר ְ
אלסנְיוֹר
ִ
"נרתיק לתפילין ,טלית וסידור )או מחזור(" .גם הצירוף המעורב בֶּ ית
)מילולית" :בית האדון" ]"הרב"[( משמש לציון "הקהילה ,הרבנות" כנרדף
אלסנְיוֹר )מילולית" :האדוֹן"( ,שמקורה בלאדינו או
ִ
ינוּתה .המילה
לאלכּוֹמ ֶ
ִ
באיטלקית ,משמשת כאחד המונחים לציון "הרב הראשי".

המרכיבים העבריים בלשון יהודי מצרים:
מילים וביטויים שבמרכיביהם העבריים חלו שינויים בצורה או
במשמעות
חלק מהמילים ומהביטויים שמקורם בעברית מקבלים בפי יהודי מצרים
משמעות או גוון ייחודיים :מֶ זַמֶ ִרים )"מקהלת נערים בבית הכנסת"(; חַ שוּבּ
)ל"נ :חַ שוּבַּ ה; ל"ר :חַ שוּבִּ ים( )"טוב מאוד ,משובח" נוסף על "חשוב"(,
לדוגמהַ :ראגֶל חַ שוּבּ )"אדם טוב"(; בֶּ צַ 'אעַ ה חַ שוּבַּ ה )"סחורה משובחת"(.
מֶ כַ'פּ ִֶרים )צורת היחיד היא מֶ כַ'פֶּר ,אבל צורת הרבים היא השגורה( )"פרחחים,
אנשים שהתנהגותם אינה ראויה"( .צִ יוֹן ו-שַ דַ י ,נוסף על הפירושים המקובלים
בעברית ,משמשים גם כינויים לתליונים ,הראשון בצורת מגן דוד והשני תליון
ובו המילה "שדי".
גם ביטוי עברי שמקורו בתנ"ך עשוי לקבל משמעות שונה בערבית היהודית:
הֶ ם הַ מֶ דַ בְּ ִרים )"הכסף הוא הקובע ,מי שאצלו הכסף הוא בעל הכוח"; "אני
הוא מי שבכוחו לקבוע את המחיר"( ,נאמר מפי הצד המשלם ,בעיקר בעת
משא ומתן .מקור הביטוי בצירוף "הֵ ם הַ ְמדַ בְּ ִרים" )שמות ו ,כז( .הביטוי נפוץ
בקהילות רבות של יהודים.
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אחד הביטויים הנפוצים בפי יהודי מצרים הוא גם אחד הביטויים הנדירים
שבהם יש הבדל בין הגרסה הקהירית לאלכסנדרונית .יהודי קהיר וחלק מיהודי
ֶמוֹתם ,ובקצרה :חַ ְרצֶ בּוֹת
ֶמוֹתם או חַ ְרצֻבּוֹת ל ַ
אלכסנדרייה הוגים חַ ְרצֶ בּוֹת ל ַ
ֶמוֹתם או
או חַ ְרצֻבּוֹת ,ואילו חלק אחר מיהודי אלכסנדרייה הוגים חַ צוּבּוֹת ל ַ
ֶמוֹתם ,וכן בקצרה :חַ צוּבּוֹת או חַ ְתסוּבּוֹת .הביטוי משמש במובן
חַ ְתסוּבּוֹת ל ַ
ֶמוֹתם נתפסת כמחריפה את הביטוי,
"רע ,גרוע ,לא ראוי" .הוספת המילה ל ַ
 15נחמה וקנטרה ,מילון ,עמ' .koráča :303

ואז משמעותו" :רע מאוד ,גרוע ביותר" .מקור הביטוי הוא "כִּ י ֵאין חַ ְרצֻבּוֹת
ְמוֹתם" )תהילים עג ,ד(.
ל ָ
ֶאיכַ'ה )"]מגילת[ איכה"( היא המונח המקובל לציון תשעה באב ,והיא שגורה
מאוד )בכל ימות השנה( בביטויים אחדים ,כולם בהוראה שלילית ,למשל :יוֹם
ֶאיכַ'ה )"תשעה באב" ,ובהשאלה" :יום גרוע ,יום מלא תקלות"(; סַ נִת ֶאיכַ'ה
)"שנה גרועה"( .הביטוי פִ י סַ נִת ֶאיכַ'ה )מילולית" :בשנת איכה"( משמש גם
במשמעות "לפני הרבה זמן ,מזמן" )דַ א כַּאן פִ י סַ נִת ֶאיכַ'ה ]"זה היה מזמן"[(;
וֶש ֶאיכַ'ה )"בעל פרצוף חמוץ" ]מילולית" :פרצוף איכה"[(.
ַאדוֹנַי ֶאמֶ ת וֻמֹשֶ ה ֶאמֶ ת ,וכן בגרסה המקוצרת והנפוצה יותרַ :אדוֹנַי ֶאמֶ ת,
נאמר בתגובה לאירוע מדהים שקשה להאמין בהתרחשותו" :באמת?!
מדהים!" .בַּ ְר ִמינַן )וכן בַּ ְר ִמינַם( ,שמקורה בארמית ,משמשת בערבית היהודית
רק במשמעות המקורית" :לא עלינו ,שלא נדע" )ולא במשמעות "מת ,נפטר",
הנפוצה יותר בעברית המודרנית(.

מרכיבים עבריים שמשמעותם וצורתם המקורית השתמרו
מילים עבריות רבות שימרו בערבית היהודית את צורתן ואת משמעותן ,למשל:
שֶ ֶאר )שֶ ֶקר" :שֶ ֶקר"(; ַגנַבּ )" ַגּ ָנּב"(; לֶעוֹלַם וָעֶ ד )"לתמיד"( .כמה ביטויים נלקחו
מהתנ"ך ומספרי קודש אחרים ,למשל :הֶ בֶּ ל הַ בַּ לִים )"שטויות ,דברים חסרי
ערך" :קהלת א ,ב; יב ,ח(; תוֹהוּ וַבּוֹהוּ )"אי-סדר' ,בלגן'" :בראשית א ,ב(; ֶאשֶ ת
חַ יִל ,וכן ֶאשֶ ת חַ יִם )"אישה צדיקה ישרת דרך ויראת שמיים ,אישה נאמנה
לבעלה ולמשפחתה" :משלי לא ,י-לא( .הביטוי היה נפוץ מאוד ,והיה מכוון
לתכונות המוסריות של האישה ,ולאו דווקא לחריצות ולמיומנויות המתוארות
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יהודים ,ונלקח משירת הים )שמות טו ,טז( .מילת היחס "עליהם" נאמרת בדרך
כלל כצורתה העברית ,ולעיתים בגרסה הערבית עַ לֶיהֻ ם.

ביטויים שמרכיביהם מעורבים
ביטויים מעורבים קיימים לרוב בערבית היהודית .תחבירם בעיקרו ערבי ,אבל
רק דוברי הערבית היהודית יכולים להבינם .להלן כמה מהביטויים הנפוצים
מסוג זה:
יַא וַאי וַאי יַא בַּ רוּך' ַאדוֹנַי )"או יותר מדי רע או יותר מדי טוב ,או אין כלום או
יש שפע"( .הביטוי נאמר במקרים של תנודות קיצוניות במצב ,לחיוב ולשלילה,
למשל ,כשגשם חזק הופיע פתאום ביום בהיר ,או כאשר אדם חסר כול זוכה
פתאום בהון רב .הביטוי בנוי על פי התבנית המקובלת בערבית המצרית ,יַא...
יַא") ...אוֹ ...אוֹ ,("...שבה מציבים שתי חלופות מנוגדות :במקרה הזה ,החלופה
הראשונה מורכבת מהמילים האונומטופאיות וַאי וַאי ,המביעות צער ,והשנייה
מהביטוי העברי "ברוך ה'".
בְּ שַ לַח אלבַּ ְר ִד ַראח )"מזג האוויר הקר חלף"; מילולית]" :בפרשת[ 'בשלח' הקור
הלך"( .המילה הראשונה מציינת את פרשת "בשלח" ,הנקראת בחודש שבט,
)ק ִדיש( )"]כמו[
יס ַתנַא ַא ִדיש ַ
שאז מזג האוויר מתחיל להיות קר פחות .חַ זַן בִּ ְ
חזן המחכה ל'קדיש' ]כלומר ,למותו של אדם שיוכל לומר עליו 'קדיש' תמורת
כסף["( .הביטוי נאמר על מי שמחכה להזדמנות להתפרנס ,אפילו כשהדבר בא
על חשבון אחרים .שני שמות העצם מקורם בעברית ,והפועל מקורו בערבית.
ַרמַ א אלעַ ווֹנוֹת )"התפלל תפילת 'תשליך' ]בראש השנה["; מילולית" :השליך
את החטאים"( .הפועל ותווית היידוע באו מהערבית ,ושם העצם )ברבים(
מהעברית.

מילים וביטויים חדשים המבוססים על שורשים עבריים וערביים
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כמה מילים וביטויים בערבית היהודית הם תחדישים שנוצרו משורשים עבריים
קיימים ,משורשים חדשים שנגזרו ממילים עבריות או משורשים ערביים.
התחדישים נוצקו לתוך משקלים ערביים ,וכך נוצרו מילים הנראות ערביות,
אך למעשה אינן קיימות בשפה הערבית )התקנית או המצרית(.
הפועל בבניין השני מַ כֶּת ,שפירושו "היכה ,הרביץ" ,נגזר מהמילה העברית
"מַ כּוֹת" .הוא נפוץ בצורת הציווי :מַ כֶּתוֹ! )"הַ כּה אותו! תן לו מכות!"( ,בייחוד
כיסוד של שפת סתרים במקרה של תגרה בין יהודי ללא-יהודי.

)"מקווה"( ,המילה נגזרה מהשורש העברי ט-ב-ל שעניינו טבילה במים.
מַ ְטבַּ ל ִ
הפועל כַּשַ ׁר ,בבניין השני" .1 :הכשיר את הבית לפסח ,ביער חמץ"; " .2הכשיר
בשר" .הפועל נגזר מכַּשֶ ׁר .בערבית המצרית יש פועל בעל צורה זהה ,שמשמעותו
"החמיץ פנים".
שתי מילים משמשות לציון יום השבת :שַ בַּ ת העברית ,וסַ בְּ ת הערבית .מהמילה
הערבית נוצר הפועל סַ בִּ ת שפירושו "עשה את השבת )אצל ,(-בילה את השבת",
למשל ַתעַ אלַא סַ בִּ ת עַ נ ְִדנַא )"בוא עשה אצלנו את השבת"(.
מתפּוֹל עַ לֶיהֶ ם )שמות טו ,טז; ראו לעיל( ,מתפקד בערבית
הפועל ִתפּוֹל ,הלקוח ִ
היהודית גם כשם עצם המקבל את תווית היידוע ,והוא מופיע בביטויים מעורבים
אלתפּוֹל )"מצבו לא טוב"
ששאר מרכיביהם לקוחים מערבית ,למשל חַ אלְתֻ ה פִ י ִ
]מצב בריאותי ,מצב כלכלי וכיו"ב[(.
צֶ ֶר ַרע ,וכן צֶ ַר ַרע )"יצר הרע"( ,זהו שיבוש של הצירוף העברי "יצר הרע" .נאמר
על מצב של רוגז וחוסר שליטה ,שבו יצר הרע עלול לגרום למעשה או לתגובה
לא רצויים.
מילה הנראית מורכבת משתי מילים היא פּ ְַר ִשינְדַ ַתא או בַּ ְר ִשינְדַ ַתא וכן
פּ ְַר ִשינ ְַת ַתא או בַּ ְר ִשינ ְַת ַתא )"סיפור ארוך ,תשובה ארוכה מדי"( .זהו כנראה
שיבוש של פּ ְַרשַ נְדָ ָתא )אסתר ט ,ז( .השם שימש בתרבות היהודית כינוי לרש"י
הפרשן .הגרסה היהודית המצרית מתייחסת למרכיבי המילה )"פרשן" ו"דת"(
וממשילה דיבורים ארוכים לפירוש )ארוך( בענייני דת" .פַּרשנדתא" קיימת גם
בלאדינו ,במובן דומה לזה שבערבית היהודית המצרית ,וקרוב לוודאי שממנה
הגיעה לערבית היהודית.

מרכיבים עבריים הקשורים להווי החיים היהודי
תופעות רבות הקשורות להווי החיים הדתי והקהילתי מצאו את ביטויָן המילולי
במרכיבים עבריים ,שלעיתים קיבלו משמעויות נוספות ,כמו כַּשֶ ׁר )"כשר ]לא
טרף[" וכן "כשר לפסח ]לא חמץ["( ,כתואר מחמיא לאדם ישר וירא שמיים;
וכן :חַ מֶ ץ )"חמץ ,לא כשר לפסח"(; ַאעַ 'לַה )"הגעלה ]של כלים לפסח["(; ַכּפּ ַַרת
עווֹנוֹת ,וכן בגרסה המקוצרת ַכּפּ ַַרה )"כפרה ,כפרוֹת"( .המונח נפוץ בשתי
גרסאותיו ,במובן "לא נורא! שישמש הדבר כפרה!"
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המילה עַ ז ַַרה ,שמקורה בעברית ,מציינת את "עזרת הנשים" בבית הכנסת ,בצד
חַ צִ 'יר הערבית .המונחים המציינים את בעלי התפקידים בבית הכנסת נלקחו
ַ'מים
מעברית :חַ כַ'ם )ובכתיב הערבי המקובל למילה זו :חַ אכַ'אם( ,ל"ר :חַ כ ִ
)"רב"(; גַבַּ אי ,ל"ר :גַבַּ איִים )"גבאי"(; שַ מַּ ש ,ל"ר :שַ מַּ ִשים )"שמש ]האחראי
לתחזוקת בית הכנסת ,וגם :שמש בחנוכייה["(.
המרכיבים העבריים מופיעים גם בשמות התפילות ובפעולות הקשורות אליהן:
נ ִֶטילַת יַדַ יִם; ֶתפִ ילַה )בלמ"ד דגושה או רפויה(; עַ ִמידַ ה )"תפילת שמונה עשרה"(.
ִש ַר ֶאל!" משמשת גם במשמעות "אוי ואבוי!" ונאמרת בעת
הקריאה "שֶ מַ ע י ְ
בהלה או לשמע בשורה רעה.
המילה ֶתפִ ילִים )בלמ"ד דגושה או רפויה( ולעתים גם ֶתפִ ילִין )"תפילין"(,
מציינת גם "בר מצווה ,חגיגת הכניסה בעול מצוות" .המילה באה לעיתים
קרובות בצירוף תווית היידוע הערבית ,והיא שכיחה בביטויים מעורבים
אלתפִ ילִים )"הוא עומד לחגוג את
ֶ
שונים הקשורים לאירוע ,למשל חַ א ִילְבִּ ס
אלתפִ ילִים )"יש אצלם
ֶ
בר המצווה"; מילולית" :הוא יניח תפילין"(; עַ ְנדֻהֻ ם
]חגיגת[ בר מצווה"(.

העליות לתורה ומכירת ה"מצוות" בבית הכנסת
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בעליות לתורה ובפעילויות אחרות בבית הכנסת במצרים ,בשבתות ובחגים,
התכבדו אנשים מתוך המתפללים תמורת תשלום .עליות וכיבודים אלה כונו
ִמצְ ווֹת ,צורת רבים של ִמצְ וַה )"מצווה"( ,ונמכרו לכל המרבה במחיר ,בתהליך
]ק ַראיַאת" ,קריאות
שדמה למכירה פומבית )בפי הקראים הן כונו ִא ַראיַאת ִ
בתורה"[( .הסכומים הנגבים ממכירת ה"מצוות" נחשבים לתרומה ,ולכן המשלם
בעבור ה"מצווה" נקרא ִמ ְתנַדֶ בּ )"מתנדב ,מרים תרומה"(; ִמ ְתנַדֶ בּ בֶּ ַתמַ נ ְַתאשַ ר
אלמצְ ווֹת
ִ
)"תורם 'חי' ] 18גרוש או לירות["( .בבית הכנסת השתמשו גם ביֶבִּ יעוּ
אלמצְ ווֹת )"מכירת המצוות"( מופיע גם בעיתונות
)"מוכרים את המצוות"(; בֶּ יע ִ
היהודית .הסכומים הנקובים ייצגו בדרך כלל מילים בגימטרייה ,למשל 18
)א ְתנֶין
)ס ַתה וִ עִ ְש ִרין ]"י-ה-ו-ה ,השם המפורש"[(; ִ 32
)תמַ נ ְַתאשַ ר( )"חי"(; ִ 26
ַ
)ק ְרש; "גרוש" ,אחד חלקי מאה
בא ְרש ִ
ַאתין( )"לב"( .הסכומים היו נקובים ִ
ו ַֻתל ִ
של גִ נֶיה ]לירה מצרית[( ,או בגִ נֶיה .הסכום הגבוה ביותר שולם בעבור כַּאנ ְִד ֶרי
)"הוצאת ספר התורה מההיכל לפני תפילת 'כל נדרי' בליל יום כיפור"(.

ה"מצווה" הראשונה שנמכרה הייתה פּ ִֶתיחַ ת הַ הֶ יכַ'ל )"פתיחת ארון הקודש"(;
השנייה נקראה גִ ְליַאן )"הגבהת ספר התורה"; יש מילה זהה בערבית המצרית
שפירושה "שטיפת כלים" וכן "כלים לשטיפה"(; השלישיתִ ,רמוֹנִים )"רימונים",
הקישוטים המעטרים את ספר התורה( ,נמכרה בדרך כלל בחגים ,ונקנתה
בעיקר בעבור הילדים ,לזכותם בכבוד להסיר את הרימונים או להחזירם לספר
התורה .לאחר מכן נמכרו העליות לתורה )עַ ִליַה ,ל"ר :עַ לִיוֹת(.

החגים וחודשי השנה
רוב שמות החגים מקורם בעברית .לעיתים ,שם החג בערבית היהודית אינו
חופף את המונח המקובל בעברית ,ולעיתים הוא מופיע בצורה משובשת,
למשל :רוב דוברי הערבית היהודית משתמשים ברוֹשַ נַה ולא "ראש השנה",
ישבַּ ט )"ט"ו בשבט"( נתפס
ואף סבורים שהשם הוא בן מילה אחת .גם טוּבִּ ְ
אצל הדוברים כמילה אחת" .יום הכיפורים" נקרא כִּ פּוּר וכן כֻּפּוּר .פֶּסַ ח )וכן
בֶּ סַ ח( הוא גם שם "חג הפסח" בערבית היהודית ,ואילו אלהַ גַדַ ה )מילולית:
"ההגדה"( ,המציינת גם "הגדה של פסח" ,היא כינוי ל"ליל הסדר" )לעיתים גם
בצירוף לֶילְת אלהַ גַדַ ה – מילולית" :ליל ההגדה"( .שַ ׁבּוּעוֹת הוא השם התקני
המקובל ל"חג השבועות" ,ורווח גם בלשון הדיבור ,אך בפי העם נפוץ ביותר
הצירוף הערבי עִ יד אלוִ זַה )"חג האווזה"( ,ככינוי לחג השבועות )בעקבות המנהג
להגיש אווז בעת ארוחת החג(.
כמה משמות החודשים העבריים מופיעים בביטויים המתארים את מזג האוויר
לפי לוח השנה ,ומציינים תכונות אופייניות של החודש ,למשלַ :תמוּז יִעְ 'לִי
אלמַ יַה פִ י אלכּוּז )"תמוז הוא חודש חם ביותר"; מילולית" :תמוז מרתיח מים
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בספל"(; ֶאלוּל י ְִחיִי אלמַ עְ לוּל )"באלול יש הקלה במזג האוויר"; מילולית:
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"אלול מחיה את החולה"(.

ְשׁבועות
השׁבועות יש מרכיבים בעברית ,ומילות השבועה נלקחו מערבית .הנפוצה
ברוב ְ
במילות השבועה היא מילית השבועה הערבית ו )בגרסאות(w, wu, wa, wi :
)"חי ,בחיי ,אני נשבע ב ,("-ולצדה וִ ְחיַאת") ...בחיי ,...אני נשבע בחיי.("...
בשבועות הנפוצות והחמורות ביותר יש מילים המציינות את התורה ,למשל
תוֹרה )"אני נשבע באמת התורה ]שדבריי אמת["( .המילה סֶ פֶר ,המציינת
בֶּ ֶאמֶ ת הַ ַ
ספר תורה ,מופיעה בשבועות אחדות .היא מופיעה בצורת היחיד :וֶאלסֶ פֶר
)"אני נשבע בספר התורה"( ,בצורת הרבים :וֶאלסֶ פ ִַרים )"אני נשבע ב]כל[ ספרי
תוֹרה )"חי ספר התורה ,אני נשבע
התורה"( ,ובאזכור "תורה" :וִ ְחיַאת אלסֶ פֶר ַ
בספר התורה"( .השבועה החמורה ביותר היא וִ אלסֶ פֶר כַּאנ ְִד ֶרי ו-וִ אלסֶ פֶר ַכּנ ְִד ֶרי
)גם :כַּאלנ ְִד ֶרי( )"אני נשבע בספר התורה 'כַּאנ ְִד ֶרי' ]ספר התורה שמוציאים בעת
תפילת "כל נדרי" בליל יום כיפור["( .שבועה נפוצה נוספת היא בשם הרמב"ם:
אלרבּ מֹשֶ ה )"חי הרמב"ם ,אני
וִ ְחיַאת אלהַ ַר ְמבַּ אם )"בחיי הרמב'ם"( ,או וִ ְחיַאת ַ
נשבע ברב משה ]בן מימון["( .יש שבועות המאזכרות חפצים הקשורים לענייני
אלתפִ ילִים )"אני נשבע בתפילין"(;
דת ,או הנמצאים בסביבת הנשבע ,למשל :וִ ֶ
ו ְִחיַאת ֶאלשֶ הַ כּוֹל )"אני נשבע בשתייה"( .מקור המילה שֶ הַ כּוֹל בברכת "שהכול
נהיה בדברו" ,הנאמרת ,בין היתר ,על מיני משקה.

איחולים :ברכות ומשאלות ,גידופים וקללות:
ברכות ומשאלות
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המילה ע ְֻאבַּ אל) ...ע ְֻקבַּ אל (...משמשת בערבית המצרית במשמעות "בקרוב
אצל ,...הלוואי שתזכה )או תזכו( לחגוג בקרוב את ."...המילה מופיעה בערבית
היהודית גם במשולב עם מילים בערבית היהודית :ע ְֻאבַּ אל ֶתפִ ילִימַ כּ )"הלוואי
אלמילַה )"שתהיה אצלכם
ִ
שתזכה לחגוג בקרוב חגיגת בר מצווה"(; ע ְֻאבַּ אל
בקרוב ברית מילה"( .בחגים נוהגים להשתמש בברכות שבאו מן העברית :חַ ג
ֶש ְמחַ ה )"חג שמח! מועדים לשמחה!"( והתשובה
שַ מֶ יַח )"חג שמח"(; מוֹעַ ִדים ל ִ
לברכה זו היא חַ גִ ים וֻזֶמַ נִים לֶשַ שוֹן.
הברכה הנפוצה ביותר במוצאי שבת היא ג ְֻמעִ ַתכּ כַ'צְ ַ'רא )"שבוע טוב";
מילולית" :שהשבוע שלך יהיה ירוק"( ,או ברבים :ג ְֻמעִ ְתכֻּם כַ'צְ ַ'רא .ברכה זו,
שמרכיביה ערביים ,נאמרת רק בפי יהודים .לברכה זו כמה תשובות אפשריות,
למשל וֻג ְֻמעִ ַתכּ כַ'צְ ַ'רא )"שבוע ירוק גם לך"( ,ובקצרה :וֻג ְֻמעִ ַתכּ )"שגם השבוע

שלך ]יהיה ירוק["(; וֻג ְֻמעִ ַתכּ זַי אלסַ לְק )"שיהיה לך שבוע ירוק כמו סלק ]שעליו
ירוקים["( .ברכה נוספת הנהוגה במוצאי שבת היא שַ ׁבּוּעַ טוֹבּ )"שבוע טוב"(,
והתשובה עליה עַ לֶיכֶ'ם וֶעַ לֶינוּ )"שבוע טוב גם לכם"(.

גידופים וקללות
צוֹרע )מילולית:
מילים עבריות שהוראתן שלילית משמשות לגידופים .מֶ ַ
צוֹרע וכן
ו-רשַ ע והחריפה את משמעותןַ :רע מֶ ַ
לרע ַ
"מצורע"( מצורפת לעתים ַ
צוֹרע )"אדם רע מאוד ,רשע מרושע"( .מַ ְמזֶר משמשת תואר וגידוף נפוץ
ַרשַ ע וֻמֶ ַ
במשמעות "אדם רע ,מנוול" ,אבל לעיתים נאמרת כשבח ובהבעת התפעלות,
במובן "פיקח ,חריף ,שד משחת" .צורת הנקבה היא מַ ְמז ְֶר ַתה ומקורה בארמית.
ֶאיכַ'ה ,המשמשת בביטויים שליליים רבים ,מופיעה גם בביטוי המעורב ֶאיכַ'ה
עַ לֶיה ,המשמש קללה במשמעות "לעזאזל אתו ,שילך לעזאזל" .קללות אחדות
בערבית היהודית פותחות בפועל הנגזר מהשורש העברי מ-ח-י תוך שמירה על
הצורה העברית המקורית ,או תוך יציקת השורש לתבנית ערבית :יִמַ ח ִש ְמך'
)"יימח שמך"(; יִמַ ח ִש ְמךַ' ֶוי ֶַאבֶּ ד זִ כְ ֶ'רךַ' )"יימח שמך ויאבד זכרך"(.
כאשר אדם מקלל ,מגדף או פונה בכעס אל מישהו קרוב לו ,אך אינו מתכוון
ואינו רוצה לפגוע בו ,הוא עשוי לסייג את דבריו באמצעות הוספת השם הַ מַ ן
)"המן"( ,או החלפת שם הנמען בהַ מַ ן ,למשלַ :א ְללַה ִילְעַ נַכּ יַא הַ מַ ן )"שאללה
יקלל אותך ,המן"(; יִמוּת אלהַ מַ ן )"הלוואי שהמן ימות"( .הדבר דומה להוספת
יַא בְּ עִ יד לקללות ולגידופים בערבית המצרית .ביטוי זה ,שפירושו המילולי
"רחוק" ,נועד להרחיק את הקללה ולמנוע את פגיעתה בנמען.

השימוש במילים עבריות לציון מילים "חריפות"
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מילים עבריות משמשות כינויים רומזים לאיברים אינטימייםִ :רמוֹנִים,
המציינת את רימוני הכסף המעטרים את ספר התורה ,משמשת גם לציון שדיים
של אישה .הביטוי ַאבּוּ שַ ׁלוֹם )"אב השלום"( ,משמש כינוי לאיבר המין הזכרי,
ונפוץ ביותר בדיבור .כמה אינפורמנטים הסבירו שהסיבה לכינוי זה היא שאיבר
זה הוא האיבר המשכין שלום בין בעל לאשתו.

٦٥

מנהגים ולשון
בליל הסדר ,שבערבית היהודית נקרא לֶילְת אלהַ גַדַ ה ,וכן בצורה המקוצרת
אלהַ גַדַ ה ,נוהגים לתת לכל אחד מהילדים הקטנים מפית מקופלת ובתוכה
חתיכת מצה מהאפיקומן ,שיישאו אותה על כתפיהם ,לסמל את הצרורות שבני
ישראל נשאו בצאתם ממצרים .עורך הסדר שואל את הילדים ,בזה אחר זה:
 גַא ִי ְמנֶין? )"מאין אתה בא?"( ִמן ִמצְ ַריִם )"ממצרים"( וִ ַראיִח פֶין? או ו ִַראיִח עַ לַא פֶין? )"ולאן אתה הולך?"( עַ לַא יֶרוּשַ ַליִם )"לירושלים"(במוצאי שבת נערך טקס הַ בְּ דַ לַה )"הבדלה"( ,ובו נהוג להריח בשמים ולברך
עליהם את הברכה המתאימה לסוג הבשמים .במצרים היה נהוג להריח ענפי
בּוֹרא עַ צֶ י בֶּ שַ ִמים .היהודים שהלכו במוצאי שבת לבית הכנסת,
הדס ולברך ֶ
קיבלו שם ענפי הדס ,חיככו בהם את ידיהם ובירכו עליהם .לכן ,המילה בֶּ שַ ִמים
מציינת לעיתים גם "הדס" ,אבל המונח הנפוץ יותר הוא מַ ְר ִסים או מַ ְר ִסין:
"הדס" נקרא בערבית מַ ְר ִסין ,ובפי חלק מהיהודים מַ ְר ִסים ,אבל יהודים רבים
משתמשים במילה בַּ ְר ִסים ,הזהה למילה המציינת בערבית המצרית סוג של
תלתן ,המשמש מאכל לבהמות!
כאשר הורים יהודים במצרים היו מנסים להרגיע או להרדים תינוק או ילד
16
קטן ,היו שרים לו:
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אסכֻּת
כֻ'ד אלבִּ זַה וִ ְ
כֻ'ד אלבִּ זַה וֻנַאם
אֻ מַ כּ אלרוֹבִּ יסַ ה
וַאבּוּכּ אלחַ אכַ'אם.
)"קח את הפטמה ותשתוק
קח את הפטמה ותישן
אמך אשת הרב
ואביך הרב"(.
זוהי גרסה יהודית לשיר שהלא-יהודים נהגו לשיר לילדיהם הקטנים.
 16רוב האינפורמנטים ביצעו את השיר עם המנגינה .המנגינה הייתה זהה בכל הגרסאות.

מפי אינפורמנטים רבים ,יהודים ולא-יהודים ,שמעתי נוסחים שונים של
אסכֻּת /כֻ'ד אלבִּ זַה וִ נַאם /אֻ מַ כּ אלסַ יִדַ ה /וַאבּוכּ
שיר זה .למשל :כֻ'ד אלבִּ זַה וִ ְ
אלאמַ אם )"קח את הפטמה ותשתוק /קח את הפטמה ותישן /אמך גברת/
ִ
17
'אמאם'"(.
ואביך ִ
מצריִם אינם
ַ
למצרים יצא שם של אוהבי חידודים ושעשועי לשון ,ויהודי
ִ
יוצאים מכלל זה .אחת מאמירות ההיתול הנפוצות בפי יהודי מצרים היא ִמי
ֶאל כַּמוֹךַ' ִ /תבְּ ַקא עֶ ינַכּ זַי אלכ'וֹכַ'ה )"מי אל כמוך /שעינך תהיה כמו אפרסק"
]כלומר" ,שֶ ִתל ְֶקה בעינך"[( .אמירה היתולית נפוצה נוספת היא ִמי דוֹמֶ ה לַך'/
ַא ְנפַכּ זַי אלמֻ ְנפַאך' )"מי דומה לָך  /אפָך כמו מפּוּחַ "( .שתי האמירות האלה,
המשמשות כגידופים הנאמרים בנעימה מבודחת ,נאמרות כתוספת לבתים
מתוך שני פיוטים ידועים.
הביטוי ִמן עֶ 'יר אלשַ בַּ תוֹת וִ אלמוֹעַ ִדים )מילולית" :בלי שבתות ומועדים"( הוא
ביטוי היתולי הנאמר בלגלוג לאדם או על אדם שמפחית בעליל מגילו האמיתי,
כביכול בלי לספור את השבתות והחגים :עַ ְנדֻה סַ בְּ עִ ין סַ נַה ִמן עֶ 'יר אלשַ בַּ תוֹת
וִ אלמוֹעַ ִדים ]"הוא בן שבעים בלי שבתות וחגים ,הוא בן שבעים נֶטוֹ )אבל גילו
האמיתי גבוה יותר("[.

שפות סתרים
שפת הסתרים שימשה יהודים בעת שרצו לתקשר בינם לבין עצמם בנוכחות
שאלֶה לא יבינו את הנאמר .תקשורת כזאת רווחה בין בעלי
בני המקום ,כדי ֵ
מקצועות .המילים שלהלן שימשו יסודות של שפת סתרים בפי כלל היהודים
במצרים 18,כולל הסוחרים :המילה גוֹי קיימת בלשונות היהודים במזרח
ובמערב ,ומציינת "לא-יהודי" .במצרים ובמקומות אחרים במזרח ,שחיים בהם
גם נוצרים ,השתמשו היהודים במונחים המאפשרים להבחין בין מוסלמים
לנוצרים ,ובינם ליהודים .המונחים השגורים בפי יהודי מצרים ,הן הרבניים
והן הקראים ,הם :בֶּ ן עַ מֶ נוּ ,ל"ר :בֶּ נֶי עַ מֶ נוּ )"יהודי ,אחד משלנו"; מילולית:
"בן עמנו"(; גוֹי ,ל"נ :גוֹיַה; ל"ר :גוֹיִים )"מוסלמי"(; עַ ֶרר ,ל"נ :עַ ֶר ַרה; ל"ר:
עַ ֶר ִרים )"נוצרי"( .עַ ֶרר נגזר מהמילה העברית "ערל" ,ובצורתה העברית היא
קיימת בלהגים שונים של יהודים.
17
18

ִאמַ אם – האיש הממונה על התפילה במסגד; מנהיג דתי.
ויש המשתמשים בה גם כיום ,באופן מצומצם ,מחוץ למצרים.
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באתוֹן ,ל"נַ :אתוֹנַה .בפי רוב הדוברים שימשה כינוי ל"לא-
עוד נפוץ השימוש ַ
יהודי" )בדרך כלל מוסלמי( ,ולעיתים קרובות כינוי למשרתי הבית .בפי חלק
מהדוברים שימשה כינוי לילד קטן )כדי שלא יבין שמדברים עליו( ,אולי
"קטוֹן".
באנלוגיה למילה העברית ָ
מילה נפוצה מאוד בלשון הסתרים היא הפועל שַ ַתא )שַ ַתק( ,בבניין השני
)"שתוק ,אל תדבר על זה עכשיו ]כדי שהלא-יהודי לא ישמע["( .הצורות ְשתוֹק
ו-ת ְשתוֹק ,באותו המובן ,נפוצות פחות.
ִ
סוחרים ובעלי חנויות משתמשים לעיתים גם בשפות סתרים או ביסודות של
שפות סתרים שאינם מוכרים לכלל היהודים .אלה נמצאים בשימוש נרחב,
בעיקר בפי צורפים וסוחרי בדים ,ונועדים להעביר מידע על מוצא הלקוחות ,על
טיבם ,על טיב הסחורה ועל ענייני כספים .במחצית הראשונה של המאה ה20-
רוב הצורפים בקהיר ובצפון מצרים ורוב סוחרי הבדים בקהיר ובאלכסנדרייה
היו יהודים )רוב הצורפים היהודים היו קראים( .שפת הסתרים של הצורפים
השתמרה עד היום כמעט בשלמותה .הצורפים המוסלמים והנוצרים שעבדו
במחיצת הצורפים היהודים למדו מהם את שפת הסתרים ,והם מדברים בה גם
כיום ,לאחר שהיהודים עזבו את מצרים.
שפת סתרים זו נשמרה בסוד במשך מאות שנים עד ימינו ,ורוב המצרים
אינם יודעים על קיומה .להלן דוגמאות אחדות :דַ פְ ש )"אדם ]לקוח או לקוח
פוטנציאלי["(; יַאפֶת )"טוב ,משובח"(; ַא ְשפוּר )"גרוע ,לא טוב ,לא שווה"(.
למשל :דַ פְ ִש יַאפֶת )"לקוח טוב"(; בִּ צַ 'אעה יַאפְ ַתה )"סחורה טובה"(; אלדַ פְ ִש
דַ א ַא ְשפוּר )"הלקוח הזה הוא לקוח גרוע ]כי אין לו כסף או כי אינו נוטה
לקנות["(.
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תכשיט שהוחזר לצורף ,נוקה והוברק והוצע למכירה מחדש ,נקרא ַא ְדמוּן
)ק ְדמוֹן( ,מהמילה העברית "קדמון" .חלק מהמספרים
)ק ְדמוּן( או ַא ְדמוֹן ַ
ַ
מקורם בעברית ,למשל ַאחַ ד ,שַ ַניֶן )או ְש ַניִם( ,שַ לוּשַ ה )או שֶ לוּשַ ה( )"אחד,
שניים ,שלושה"(; בגרסה האלכסנדרונית המספר "שתיים" הוא ַאחַ דֶ ין )צורת
הזוגי של ַאחַ ד(.
המשתמשים בשפה זו במצרים מודעים עד היום למקורה היהודי ,ומכנים אותה
"שפה עברית" או "שפה יהודית" ,וכך שפה זו היא אחד השרידים היחידים
המעידים על העבר היהודי במצרים.

אוצר המילים של הקראים
נוסף על היסודות המשותפים לשפת הקראים ולשפת הרבניים ,כולל אוצר
המילים הקראי כמה עשרות מילים וביטויים אשר שגורים בפיהם בלבד ,ואשר
נוצרו בעיקר על רקע האמונות והמנהגים הייחודיים להם בתחומי הדת וחיי
היום-יום .כך ,למשל ,הקראים ,שאינם מניחים תפילין ,אינם משתמשים במילה
אתשַ ה )"נרתיק לתפילין"; ראו לעיל( ,אלא בכִּ יס טַ לִית )"נרתיק לטלית"(.
כּ ַֻר ְ
אצל הקראים נהוג לשיר פיוט לפרשת השבוע שנקרא פִּ יוּט פּ ַַרשַ ה )או בִּ יוּט
בַּ ַרשַ ה( .כאמור לעיל ,הקריאות בתורה נקראו בפי הקראים ִא ַראיַאת )לעומת
ִמצְ ווֹת אצל הרבניים( .הקראים הקפידו מאוד על טומאת המת ועל טומאת נידה.
בעקבות זאת ,שפתם כוללת מונחים שאינם קיימים בשפת הרבניים ,למשל:
הפועל טֶ ְמיֶת )מילולית" :נטמאה"( ,שמקורו בשורש העברי ט-מ-א ,מציין
אישה שקיבלה מחזור חודשי ,ולכן אסורה במגע ואסורה לבעלה; שם התואר
טַ מֶ יַה )"טמאה"( ,מאותו השורש ,מציין אישה הנמצאת במחזור החודשי.
לקראים ,שאינם משאירים אש בוערת )או כיריים חשמליים פועלים( בשבת ,יש
מאכלים רבים ייחודיים להם .רובם נאכלים בשבת כשהם קרים ,לאחר שהוכנו
לפני השבת .שמות המאכלים אינם קיימים בערבית המצרית ,ואינם מוכרים
שיַה )מילולית" :עור ממולא"( :עור של
ליהודים הרבניים .למשל ,גִ לְדַ ה מַ ְח ִ ׁ
עוף ,הממולא באורז ובשר עוף ,או בכבד .את העור תופרים ,והעור עם המילוי
מבושלים בתוך מרק .מאכל זה נאכל בעיקר בשבת בבוקר.

סיכום
יהודי מצרים מדברים סוג של ערבית שונה מזה של שכניהם הלא-יהודים.
סוג הלשון הייחודי ליהודים כולל תופעות בתחומי תורת ההגה ,תורת הצורות
ובעיקר אוצר המילים ,המבדילות אותו מהלהגים של שכניהם .תופעות אלה
מצדיקות לכנות את סוג הלשון הזה "ערבית יהודית מצרית" .הערבית היהודית
המצרית הזאת ,שבאמצע המאה ה 20-הייתה שפת היהודים במצרים ושיקפה
במידה רבה את אורח החיים הייחודי להם ,חדלה לקראת סוף המאה ה20-
להיות שפה מדוברת במצרים ,אבל עדיין משתמשים בה מחוץ למצרים,
בישראל ובמקומות אחרים .מספרם של יודעי השפה ודובריה הולך ומתמעט,
ובעוד שנים לא רבות שפה זו תחדל להיות שפה חיה .דווקא שפות הסתרים,
הנמצאות כיום בשימוש בפי סוחרים וצורפים במצרים ,משמשות עדות לקיומן
של קהילות יהודיות ברחבי מצרים.
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ַכּ ְר ַבּלַ א – הקרב שפיצל
את האסלאם
ד''ר ירון פרידמן

קרב כּ ְַרבַּ לַא ,שאירע בשנת  60להיג'רה 680/לספירה הנוצרית ,ובו נרצח אבּוּ
עַ בְּ דַ א ְללַה חוּסין בּן עַ לִי ,נכדו של הנביא ֻמחמד ,הוא קו פרשת דרכים בתולדות
האסלאם .עולם האסלאם חווה את המשבר הגדול ביותר מאז ייסוד הח'ליפות,
כאשר מרידות פרצו בכל רחבי האימפריה כנגד הח'ליף השני לבית אומיה.
במהלך דיכוין של המרידות חלה טעות ,ובוצע פשע שאין עליו כפרה – חיסול
נכדו של הנביא מֻ חמד ורבים מבני משפחתו ,באכזריות בלתי נתפסת.
שאלות רבות יישארו תמיד פתוחות :האם הח'ליף האומיי אכן נתן הוראה
מפורשת למושל עיראק לחסל את חוסין ,או שמא ביקש ממנו רק לחסל את
המרד? מדוע היו צריכים חיילי הח'ליף המוסלמי להרוג את חוסין? האם לא
ידעו מיהו ,ועד כמה יקר היה לסבו ,הנביא מֻ חמד? הרי רק  48שנה לפני כן הלך
לעולמו נביאם ,האם לא הבינו את חומרת המעשה שביצעו?
המקור המצוטט ביותר על ידי היסטוריונים שיעים וסונים של ימי הביניים
בנושא טבח כרבלא ,הוא ההיסטוריון ַאבּוּ ִמ ְח'נַף לוּט בּן י ְַחיַא .חכם זה חי
בכופה ,ואסף מידע מפי עדים שחיו בזמן האירועים .אף על פי שאנו מסתמכים
על תיאורו של ַאבּוּ ִמ ְח'נַף ,אין ענייננו כאן לעסוק בשאלה ,מה באמת אירע
בכרבלא מבחינה היסטורית ,שכן קיימות כמה גרסאות להשתלשלות העניינים,
ופרשנויות מזוויות ראייה שיעיות וסוניות .ספק אם ניתן להבחין כיום בין אגדה
לבין היסטוריה ,מתוך פרטי הסיפור הרבים .השיעים בעולם כולו מציינים
בעשירי לחודש מֻ חַ ַרّם )שהוא הראשון בלוח המוסלמי( את יום טבח כרבלא,
כיום אבל .בכל שנה ביום הזה הם מספרים את הסיפור הנורא ,ומעבירים את
רגשות הזעזוע והצער לדורות הבאים .בטקסי האבל מכים עצמם השיעים
עד זוב דם ,כדי לחוש בסבל .חשוב להכיר דווקא את הגרסה השיעית הקשה,
האכזרית והכואבת ,כדי להבין את תחושותיו העמוקות של ציבור זה ,ולהיווכח
באיזו מידה נותר סיפור כרבלא משפיע ורלוונטי לתקופתנו.
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הקונספירציה
אירוע כרבלא בעיני השיעה הוא שיאו של תהליך ,שהתחיל עוד לפני ימיו של
הנביא מֻ חמד .יש להודות ,כי הטענה השיעית לקונספירציה משכנעת למדי.
טענה זו מתבססת על מאבק פנימי שהתחולל בתוך שבט ֻק ַריְש ,על השליטה
בעיר הפולחן והמסחר מכה ,בין תתי-השבטים האשם ואומיה .המאבק ,שהחל
ַ'אה ִליַّה )ﺃ َ ْﻟ َﺠﺎ ِﻫ ِﻠﻴﱠﺔ "הפראיות/הבורות" ,התקופה הטרום-מוסלמית( ,הפך בימי
בג ִ
מֻ חמד למלחמה בין מונותיאיסטים ,המאמינים באללה לבדו ,לבין המבקשים
לשמר את עבודת האלילים .מאוחר יותר ,הפך מאבק זה לתחרות על השליטה
בח'ליפות המוסלמית ,בין מועמדים לח'ליפות מבני האשם ומבני אומיה.
המאבק על השליטה בין בני שבט ֻק ַריְש נמשך ,למעשה ,עד המאה ה ,13-סופה
של הח'ליפות הערבית.
בראשית האסלאם נאבק הנביא מֻ חמד ,נציגם של בני האשם ,נגד אבו סֻ פיאן,
מנהיגם של עובדי האלילים מבני אומיה .בשלב הראשון הייתה ידו של אבו
סֻ פיאן על העליונה ,בזכות עושרם המופלג של הסוחרים בני אומיה ,שעלה
בהרבה על זה של בני האשם .אולם ,לאחר השתלטותו של מֻ חמד על העיר אל-
מדינה ,וצבירת נשק רב ובני ברית משבטים רבים ,נאלץ אבו סֻ פיאן להיכנע.
מֻ חמד כבש את מכה ,אבו סֻ פיאן התאסלם ,ומֻ חמד מחל לו ולבני חסותו ,בניגוד
לעצת יועציו .על פי האמונה הסונית ,מחילה זו הפכה את אויביו של מֻ חמד
לבני ברית חשובים ,שתרומתם בלטה לאחר מכן ,בעיקר אחרי מותו של הנביא,
בהרחבתה ובניהולה של הח'ליפות המוסלמית האדירה .אולם ,מבחינתם של
השיעים הייתה זו התאסלמות למראית עין בלבד ,אבו סֻ פיאן תכנן לנצח את
בני האשם בדרך מתוחכמת למדי.
ﺍﻟﺮﺍ ِﺷﺪُﻭﻥَ " ,ישרי הדרך"(
א]ל[-ר ִ
ַ
תקופת ארבעת הח'ליפים
אשידוּן )ﺃ َ ْﻟ ُﺨﻠَﻔَﺎء ﱠ
הסתיימה ברציחתו של האחרון שבהם ,עלי בן אבי טאלב ,בן דודו של הנביא
מֻ חמד ,על ידי מורד בשנת  .660/40חסן ,בנו הבכור של עלי ,ויתר על הח'ליפות
כדי למנוע פִ ְתנַה )ﻓِﺗْﻧَﺔ ,מלחמת אחים בין מוסלמים( ,ומֻ עַ אוִ יַה ,מושל סוריה,
נותר המועמד הבולט לח'ליפות.
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מֻ עַ אוִ יַה ,ראשון הח'ליפים לבית אומיה ,היה בלי ספק בנו המוצלח ביותר של
אבו סֻ פיאן .הוא ניהל בכישרון רב את האימפריה ,הרחיב את גבולותיה ,העצים
את כוחה ומנע בעורמה כל ניסיון של בני האשם להתקומם .אולם בנו יזיד,
1

ַאבּוּ בַּ כְּ ר ,עֻמַ ר בּן אל-חַ 'טַ ّאבּ ,ע ְֻת'מַ אן בּן עַ ַפّאן ועַ לִי בּן ַאבִּ י טַ אלֵבּ.

שאותו ייעד מֻעאויה למלא את מקומו ,היה ,על פי התיאור במקורות השיעיים,
מפונק ,רשע ורודף תענוגות .גם בעיני חלק מחכמי ההלכה הסוניים ,יזיד היה
ח'ליף גרוע למדי .אמו הייתה משוררת נוצרייה ,ואמונתו באסלאם הייתה נתונה
במחלוקת .בניגוד לקודמיו ,ארבעת הח'ליפים "ישרי הדרך" ומֻ עאוִ יה ,מייסד
שושלת אומיה ,2יזיד ,לא היה אדם הראוי למעמד חַ 'לִיפַת ַרסוּל א ְללַה ) َﺧ ِﻠﻴﻔَﺔ
וא ִמיר אלְ-מֻ ְא ִמינִין )ﺃ َ ِﻣﻴﺮ ْﺍﻟ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴﻦَ "מפקד
َﺭ ُﺳﻮﻝ ﷲ "ממלא מקום שליח האל"( ַ
המאמינים"( .בתקופת ח'ליפותו הקצרה )כארבע שנים( הידרדרה האימפריה
לכאוס ,והכעבה נשרפה .אולם ,ההחלטה האומללה ביותר שקיבל יזיד ,בעיני
השיעים ,הייתה לחסל את חוסין ובני משפחתו .להחלטה זו יש השלכות עד
ימינו.
על פי הטענה השיעית ,חיסולם של בני משפחתו של הנביא מֻ חמדַ ,א ְהל אל-בּית,
אמורה הייתה להשלים את התהליך של השתלטות אומיה על ההנהגה ,וחיסול
המועמדים הבולטים מבני האשם כליל .לפיכך ,אבו סֻ פיאן אמנם נכנע למֻ חמד,
אך בנו מֻ עאויה השתלט בסופו של דבר על הח'ליפות המוסלמית ,ונכדו יזיד
חיסל את כל הטוענים לשלטון מתוך אהל אל-בית.

הבגידה בחוסין
העיר כופה שבעיראק )ליד נג'ף בימינו( הייתה בירת הח'ליפות של עלי .נאמניו
של עלי ניצלו את מותו של מֻ עאויה בשנת  ,680/61כדי לקרוא לחוסין בן עלי
לבוא ולהנהיג מרד נגד בית אומיה ,כדי להשיב לכס הח'ליפות צאצא של
מֻ חמד ,ואדם אדוק ומוסרי .חוסין ,שנדרש באל-מדינה שבחצי האי ערב לתת
בַּ יְעַ ה )ﺑَ ْﻳﻌَﺔ ,שבועת אמונים( ליזיד ,התחמק מכך ויצא לעיראק .כדי לבחון את
רצינותם של תומכיו בכופה ,שלח את בן דודו ,מֻ ְסלִם בּן עַ ִקיל .זה האחרון נוכח
לגלות ,בראשית ביקורו ,כי קיימת תמיכה רבה בחוסין בכופה .אולם הח'ליף
יזיד ,שחש כי מושל כופה חלש ,הציב במקומו את מושל בצרה ,עבדאללה בן
זִ יאד ,אדם אכזרי וחסר רחמים .בכניסתו לכופה ,כשהוא רעול פנים ,הריעו
האנשים שראו את פמלייתו ,כי חשבו בטעות כי זהו חוסין בן עלי" :מבורך
אתה ,בנו של שליח האל ,אין טוב יותר מבואך!" ) َﻣ ْﺮ َﺣﺒًﺎ ِﺑﻚَ ﻳَﺎ ﺍﺑﻦ َﺭ ُﺳﻮﻝ ﷲ
ﻗَ ِﺪ ْﻣﺖَ َﺧﻴ َْﺮ َﻣ ْﻘﺪَﻡ!( .קבלת הפנים הנלהבת הבהירה לאבן זיאד את חומרת הסכנה.
מֻ סלם החמיץ הזדמנות לחסל את אבן זִ יאד ,שבמקרה ביקר אדם חולה ששהה
 2שושלת אומיה התקיימה בשנים  ,749-660ובירתה דמשק .היא חוסלה במהפכה על ידי
שושלת עבאס :צאצאיו של דודו של הנביא מֻ חמד ,עַ בַּ ّאס בּן עַ בְּ ד אלְ-מֻ טַ ّלִבּ לבית הַ אשֵ ם.
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במחבואו של מֻ סלם ,בטענה ,כי הנביא אסר להרוג מוסלמי במתקפת פתע.

עתה גבר בקרבם של נאמני מֻ סלם החשש ,כי ייענשו על בגידתם על ידי צבא
שיגויס מסוריה .הלוחמים שהבטיחו להילחם לצדו של חוסין נטשו אט אט
את מֻ סלם בן עקיל .כדי להעצים את הפחד ולגרום לשיתוק מוחלט בקרב
תומכי מֻ סלם ,תפס אותו אבן זיאד והשליכו מצריח גבוה .מותו של מֻ סלם היה
רמז לבאות .כאשר הובל למצודה של כופה ,ביקש מֻ סלם מים ונענה על ידי
אחד מאנשי אבן זיאד ,כי לא יקבל אף טיפה ,אלא להיפך ,יחוש בקרוב את
חום להבות הגיהינום .בעלותו במעלה המצודה התפלל מֻ סלם המבוהל ,ביקש
מאללה מחילה לנשמתו ,וכן התפלל וביקש כי האל ישפוט את מי שבגד בו ונטש
אותו .חיילי אבן זיאד כרתו את ראשו והשליכו אותו ואת שאר גופו לעיני אנשי
כופה ההמומים.

לצאת או לא לצאת?
לרוע מזלו ,הגיע אל חוסין מכתב מדודו מֻ סלם ,שנשלח עדיין בשלב שבו זכה
לשבועת אמונים לח'ליפות ,בטרם נטשו אותו אנשי כופה .עבדאללה בן ]אל[
זֻבַּ יְר ,ממנהיגי אל-מדינה ,שתכנן למרוד בח'ליף יזיד ולהשתלט על חצי האי
ערב ,עודד את חוסין לצאת לכופה ,כדי להיפטר ממנו ,ואמר לו" :אם היו לי
כל כך הרבה תומכים בעיראק כמו שיש לך ,הייתי יוצא בעצמי" .אולם דודו,
עבדאללה בן עַ בַּ ّאס ,איש מלומד ומגדולי פרשני הקוראן ,הזהירו שלא יצא
לכופה ,בטענה ,כי אנשיה יבגדו בו כשם שבגדו באביו ואחיו .אבן עבאס הציע,
שאם ייצא לא ייקח עמו את אשתו וילדיו ,כדי שלא יחזו ברציחתו .חוסין לא
שמע בקולו ויצא .אבן עבאס פרץ בבכי .שבט אסד היה הראשון שפגש חוסין
בצאתו למדבר .גם בני השבט ניסו להניא אותו מלצאת ,ואמרו לו" :לבבות
ﺎﺱ َﻣﻌَﻚَ َﻭ ُﺳﻴُﻮﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻴْﻚَ
ﻮﺏ ﺍﻟﻨﱠ ِ
האנשים אתך אך חרבותיהם נגדך ,אז חזור!" )ﺇِ ﱠﻥ ﻗُﻠُ َ
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 3תמימותם של בני משפחתו של עלי מתוארת בספרות המוסלמית בדוגמאות נוספות.
אדיקותם ונטייתם לרחם על מוסלמים אחרים ,גם כאלה שניצבים נגדם במערכה,
מתוארת כחולשה קטלנית .לעומתם ,מתוארים בני אומיה כמי שמגיעים לשלטון בזכות
הרוע והאכזריות .כמה דוגמאות :עלי מאפשר לאויביו ממחנה מֻ עַ אוִ יַה בקרב צִ פִ ין )שנת
 (657/37לשתות ממי הפרת ,ואחר כך מסכים לבוררות ,דבר שגורם לאחד מלוחמיו למרוד
בו ולרצוח אותו מאוחר יותר .בנו חסן מוותר למֻ עַ אוִ יַה על הח'ליפות )שנת  ,(661/41כדי
למנוע שפיכות דמים ,ומאוחר יותר משכנע מֻ עַ אוִ יַה את אשתו של חסן להרעיל אותו ,כדי
להבטיח את העברת השלטון לבנו יזיד.

ﺎﺭ َﺟ ْﻊ( 4.כאשר נודע לחוסין ,בדרכו צפונה לעיראק ,על גורל דודו מֻ סלם בן עקיל,
ﻓَ ْ
חשב לחזור ,אך אחיו של מֻ סלם ,שנשבעו לנקום את דמו בכל מחיר ,שכנעו
אותו להמשיך לכופה .חוסין שחרר מהמסע את השבטים שהצטרפו לסייע לו,
ונותר עם בני משפחתו בלבד.

המסע נעצר
כאשר התקרבו לכופה ראו אנשיו של חוסין מראה של נווה מדבר מלא דקלים,
אולם כאשר התקרבו ,הבחינו כי מדובר בצבא אדיר של אלף פרשים הנושאים
חניתות ,ובראשם אל-חֻ רّ בּן יזיד .זה האחרון הצטווה למנוע את כניסתו של
חוסין לכופה ולעקוב אחר תנועותיו.
הח'ליף יזיד בן מֻ עאויה מינה את עֹמַ ר בּן סַ עְ ד ,בנו של אחד מראשוני
המתאסלמים ומהמכובדים שבהם ,כמושל ריי )כיום טהראן( ,אך התנה את
המינוי היוקרתי בחיסול חוסין לפני כן .בתחילה ביקש עמר ,שאבן זיאד יפטור
אותו ממשימת חיסולו של חוסין .אבן זיאד חזר על ההתניה של הח'ליף :אם
אין חיסול ,אין מינוי .אחרי התלבטות של יממה יצא עמַ ר למשימה.
כאשר ראה חוסין את הצבא העצום של עמַ ר בּן סַ עְ ד מתקרב ,קרא לבני משפחתו
לעזוב ,כדי להישאר בחיים ולהשאירו לבדו .מיד השיבו אחיו ,עבאס בן עלי ,עלי
בנו של חוסין והאחים של מֻ סלם ,כי לא ישאירו את אדונם לבדו ,ואמרו" :נחיה
אם תחיה ונמות אם תמות" )ﻧَﺤْ ﻴَﻰ ِﺑ َﺤﻴَﺎﺗِﻚَ َﻭﻧَ ُﻤﻮﺕُ ِﺑ َﻤ ْﻮﺗِﻚَ ( ,ובכו כולם ,ביודעם כי
סופם המר קרב ובא .באחד הלילות שמעה זֵינַבּ ,אחותו של חוסין ,את אחיה
מקונן על עצמו ,ופרצה בזעקות שבר ובכי עד שהתעלפה.

קרב כרבלא
אמנם ,המקורות מכנים את האירוע של העשרה בחודש מֻ חַ ַרّם כקרב ,אך מה
שאירע דמה יותר לטבח מאשר למערכה.
חוסין חנה במקום המבשר רעות בעצם שמו" ,כרבלא" ,שהשיעים מאמינים
כי הוא מורכב משתי מילים :כּ ְַרבּ ,שפירושה ייסורים ,ו-בַּ לַאא שפירושה צרה
 4על פי גרסאות אחרות" :אמנם הלבבות עמך ,אלא שהחרבות עם בני אומיה"
ُﻮﻑ ﻓَ َﻤ َﻊ ﺑَﻨِﻲ ﺃ ُ َﻣﻴﱠﺔَ(.
)ﺃ َ ﱠﻣﺎ ْﺍﻟﻘُﻠُ ُ
ﻮﺏ ﻓَ َﻤﻌَﻚَ َ ،ﻭﺃ َ ﱠﻣﺎ ﺍﻟ ﱡﺴﻴ ُ
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) َﻛ ْﺮﺏ َﻭﺑَ َﻼء( 5.מכיוון שהמקום נקרא גם "א]ל[טַ ף" )ﺃ َ ﱠ
ﻒ ,מילולית :גדות
ﻟﻄ ّ
הנהר( ,הטבח מכונה גם בשם "קרב א]ל[טַ ّף".
עמַ ר בן סעד הגיע למחנה של חוסין בכרבלא ,כשצבאו "לוחמי כופה" )ﺃ َ ْﻫﻞ ْﺍﻟ ُﻜﻮﻓَﺔ(
מנה בין  22ל 30-אלף לוחמים ,בהם חיל רגלים וחיל פרשים .לצדו של חוסין
לחמו הגברים בני משפחתו וכמה חברים קרובים ,שמנו בין  32ל 45-פרשים,
ובין  40ל 100-לוחמים רגליים בלבד .הילדים הקטנים במחנה של חוסין בכו
מצמא 6.עבאס ,אחיו של חוסין ונושא דגלו ,ניסה להשיג להם מים ,ועל כן הוא
מכונה "עַ בַּ ّאס ]אל[סַ ַّקאא" )ﺍﻟ ﱠﺴﻘَﺎء ,המשקה במים( .הוא הצליח להגיע אל נהר
פרת ,אולם חייליו של אבן זיאד חסמו את דרכו ,ומשניסה לחזור למחנה פצעו
אותו בלי רחם .אף שאיבד את שתי ידיו ,נשא על גופו את המים .הוא הסתייע
בשיניו לנשיאת נאד מים שהצליח למלא .לבסוף הוכרע ממכות החרבות ,צנח
על הקרקע ומת.
הפער בין הכוחות לא הותיר מקום לספק באשר לתוצאות הקרב .עמַ ר בן סעד
ניסה להציע כמה פשרות ,כדי להימנע מעימות עם חוסין ,אך מפקדו ,אבן זיאד,
סירב לדון בהן .אבן זיאד דרש ,כי עמַ ר יציע לחוסין אך ורק שייכנע וימתין
לגזר דינו .חוסין השיב" :לא אכנע לאבן מַ ְרגַ'אנה" )כינוי לסבתו של אבן זיאד,
שעסקה בזנות( ,והקרב החל .כדי לזרז את חיסולו של חוסין ,וכדי למנוע עיכוב
נוסף של עמַ ר בן סעד ,שלח הח'ליף לכרבלא את אויבו המושבע של חוסין ושל
ַארג',7
משפחתוִ ,ש ְמר בּן ִד'י אל-גַ'וְ שַ ן ,אשר מרד באביו עלי ,היה אחד החַ 'ו ִ
והיה נחוש להרוג את חוסין למען האומיים.
חוסין יצא קדימה ,נעמד בפני חייליו של עמַ ר בן סעד ,וקרא לקראתם" :שימו
לב אליי והביטו מי אני! אחר כך שקלו שנית את מעשיכם והפעילו שיקול דעת:
האם נכון יהיה לכם להרוג אותי ולחלל את כבודי? האם אינני בנה של ]פאטמה[
בתו של נביאכם ]מֻ חמד[ ,ובנו של יורשו ובן דודו ]עלי[ ,שהיה הראשון להאמין
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 5מקור המילה אינו ברור ,ואולי יש לו קשר למילה הארמית המורה על סוג של בגד ,המופיע
בספר דניאל ,פרק ג ,פסוק .21
 6מוטיב הצמא כחלק מהסבל לפני המוות קיים בנצרות .לפי יוחנן  ,30-28 :19ישוע ,בעודו
על הצלב ,מבקש לשתות ,והרומאים מביאים לו חומץ .דמיון מסוים אכן קיים בין חוסין
לישוע )בערבית :עיסא( ,ועל כן לשיעה יחס מיוחד לדמותו .ישוע וחוסין שניהם קדושים
מעונים )מרטירים ,בערבית :שהידים( .אמו של חוסין כונתה "אל-בַּ תוּל" )בערבית:
הטהורה( ,בדומה למרים הבתולה ,אמו של ישו.
ַארג' )"הפורשים"( הם קבוצה שעזבה את מחנה עלי בן אבי טאלב בקרב צִ פִ ין ,בשל
 7החַ 'ו ִ
הסכמתו לבוררות בנושא הח'ליפות .הפורשים טענו ,כי הפסקת הלוחמה הראתה כי עלי
אינו ראוי לח'ליפות .קבוצה זו נלחמה בעלי ,ואחד מאנשיה רצח אותו בסופו של דבר.

ِﺒﻮﻧﻲ ﻓَﺎﻧ ُ
ﻈ ُﺮﻭﺍ َﻣ ْﻦ ﺃﻧﺎ؟ ﺛ ﱡ ﱠﻢ
ולקבל משליח האל את מה שנמסר לו מאת ריבונו? )ﻓﺎ ْﻧﺴ ُ
ْﺍﺭ ِﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻔ ِﺴ ُﻜ ْﻢ َﻭ َﻋﺎﺗِﺒُﻮﻫَﺎ ،ﻓَﺎﻧ ُ
ﺼﻠُ ُﺢ ﻟ ُﻜ ْﻢ ﻗَﺘْ ِﻠﻲ َﻭﺍ ْﻧﺘِ َﻬﺎﻙُ ُﺣ ْﺮ َﻣﺘِﻲ؟! ﺃَﻟَ ْﺴﺖُ ﺍﺑْﻦَ
ﻈ ُﺮﻭﺍ ﻫ َْﻞ ﻳَ ْ
ﺼ ِﺪّ ِﻕ ِﻟ َﺮ ُﺳﻮ ِﻝ ﷲِ ِﺑ َﻤﺎ َﺟﺎ َء ِﺑ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ
ِﺑ ْﻨ ِ
ﺖ ﻧَ ِﺒ ِﻴّ ُﻜ ْﻢ َﻭﺍﺑْﻦَ َﻭ ِ
ﺻ ِﻴّ ِﻪ َﻭﺍﺑْﻦَ َﻋ ِ ّﻤ ِﻪ َﻭ ﱠﺃﻭ َﻝ ْﺍﻟ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴﻦَ ْﺍﻟ ُﻤ َ
َﺭ ِﺑّ ِﻪ؟(.
אולם ,קריאותיו לא הועילו ,וחיילי עמַ ר בן סעד דרשו שוב כי ייכנע בלי תנאים.
חוסין קילל את אויביו ,הצהיר כי נקמה בוא תבוא ,והבטיח כי ייענשו בעולם
הבא ,כעונשם של רוצחי ילדי הנביאים .אחר כך אמר עמַ ר בן סעד ,כי לא יזכה
לעולם לשלוט בריי )איראן( ,כפי שהובטח לו ,וכי אחרי רציחתו יאבד עמר את
העולם הזה ואת העולם הבא .עמר כעס על דבריו ,וציווה על צבאו להסתער.
מעט לפני ההסתערות ,ניגש לעמַ ר בן סעד אל-חֻ רّ בּן יזיד ,מגינה של העיר כופה,
שיצא עמו לקרב ,ושאל אותו" :אתה באמת עומד להילחם באדם זה? לא שמעת
את דבריו?" עמר השיב לו ,כי אילו היה הדבר תלוי בו ,היה מגיע לפשרה ,אולם
האמיר )המפקד העליון ,אבן זיאד( סירב להתפשר .אל-חֻ רّ הנדהם לקח את
סוסו ,רכב אל חוסין ,ואמר ,כי הוא ניצב כעת בין הגיהינום לגן העדן ,וכי הוא
מעדיף להינצל .כאשר הגיע לחוסין ביקש ממנו מחילה ,והסביר כי לא שיער,
כאשר חסם אותו ,כי יגיעו הדברים לידי כך .חוסין מחל לו ,ואל-חֻ רّ עבר למחנה
שלו ,וביקש להיות הראשון שייצא להילחם למענו .חוסין ,שהספיק לראותו
שוכב גוסס ,ניחמו ואמר לו כי שמו "אל-חֻ רّ" ْ
)ﺍﻟ ُﺣ ّﺭ ,החופשי( מבטא את מצבו:
"חופשי אתה בעולם הזה ובעולם הבא".
בראשית הקרב ,נורה מטר של חיצים לעבר מחנהו של חוסין ,והרג כחמישים
לוחמים ,מה שלא הותיר חיילים רבים להגן עליו .לאחר מכן ,הבעירו לוחמיו
של עמַ ר בן סעד אש ,ושרפו את אוהלי המחנה של חוסין ,אך לא העזו לשרוף
את אוהלו של חוסין ,ובו הנשים ממשפחתו .כל הגברים הבוגרים מאהל אל-
ְ-אכְּ בַּ ר; אחר
בית יצאו בזה אחר זה להילחם ,ונהרגו .הראשון בהם היה עַ לִי אל ַ
כך אחיו ובניו של מֻ סלם בן עקיל; אחר כך מת ַקאסֵ ם ,שהיה אחיינו של חוסין,
שאותו חוסין אהב במיוחד )בנו של אחיו הבכור חסן( .עוד ועוד קרובי משפחה
הומתו בחרב ,והסוסים רמסו את גופם ,עד שנשאר חוסין לבדו .חוסין ,שהיה
כבר מבוגר בן  ,55נלחם בגבורה .סבלו הגופני והנפשי היה בלתי נתפס ,והוא
זעק" :האין מי שיושיע אותי למען אללה? האין מי שיגן על קדושתו של שליח
האל?" )ﺃ َ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ِﻐﻴ ٍ
ﺚ ﻳُ ِﻐﻴﺜُﻨِﻲ ِﻟ َﻮﺟْ ِﻪ ﷲ؟ ﺃ َ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ﺫَﺍﺏّ ٍ ﻳَﺬُﺏﱡ َﻋ ْﻦ َﺣ َﺮ ِﻡ َﺭ ُﺳﻮﻝ ﷲ؟( 8.לבד ,פצוע
 8השווה עם מילותיו של ישו על הצלב" :אלי למה עזבתני?" )בברית החדשה :מתי ,כ"ז ;46
מצוטט מתוך :תהילים ,כ"ב .(2
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מפגיעתם של כ 33-חיצים ,צמא ומיואש ביודעו כי איבד את ילדיו ,את כל אחיו,
את בני הדודים שלו ואת אחייניו ,ניסה להילחם כמה שעוד יכול היה ,עד שפצעו
אותו הלוחמים אנושות וכרתו את ראשו.
מש ְמר בּן ִד'י אלְ-גַ'וְ שַ ן
עמַ ר בן סעד ,שלא היה שלם עם מעשה הטבח ,מנע ִ
להיכנס לאוהלן של הנשים ,שם שכב חולה עלי ,בנו של חוסין ,האחרון ששרד
את הטבח .הישרדותו ,הודות להגנתה ולטיפולה של זֵינַבּ בִּ נְת עַ לִי ,אחותו של
חוסין ,היא שאפשרה את המשכה של שושלת האימאמים 9השיעים.

צעדת הייסורים כרבלא-כופה-דמשק
הנשים הוצאו מהאוהל של חוסין ,וכאשר ראו את בני משפחתם מתים ,כשגופם
מושחת ואיבריהם מבותרים ,פרצו בצעקות שבר ובכי .זינַבּ החלה לקונן על בני
משפחת הנביא שנרצחו ,ועל העובדה שבנות אהל אל-בית מובלות כמו שבויות
מלחמה .אחותה הקטנה סֻ ַכּ ְינַה נצמדה לגופתו של אחיה חוסין ,ולא יכלה
להרפות ,עד שבאו כמה בדואים וגררו אותה בכוח .עמַ ר בן סעד ביקש לא לגעת
בעלי בן חוסין החולה ,ומנע ביזה ואונס שעמדו החיילים לבצע בנשים.
עמַ ר בן סעד ביקש לכרות מלוחמיו של חוסין ,בני משפחתו המתים ,את
הראשים ,ולהביאם עם ראשו של חוסין לכופה ,שם יוצב לעיני כול ,למען יראו
וייראו .בסך הכול היו  87ראשים של אהל אל-בית ,משפחתו הקרובה של הנביא
מֻ חמד .אחרי שיצא עמַ ר ,קברו בני שבט אסד את הגופות שהיו מוטלות בכרבלא,
ﺎﺭﺓ َﻛ ْﺮﺑَ َﻼء( שיעים מכל העולם,
במקום שאליו עולים לרגל )"זִ י ַ
ַארת כּ ְַרבַּ לַא"ِ ,ﺯﻳَ َ
עד עצם היום הזה .שני הקברים העיקריים ,המצויים כיום בכרבלא ,ומכוסים
בכיפות מוזהבות ,הם קבריהם של חוסין ושל אחיו עבאס.
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הצעדה המשפילה שהצעידו חיילי כופה את שרידי משפחת הנביא הייתה
בעיקר צעדת נשים .לאחר שהוסרו מהן הרעלות ,הובלו בנות אהל אל-בית
לכופה ,כשהן חשופות ומושפלות .כאשר ראו אותם תושבי כופה ,הזדעזעו
ובכו ,עד שהשתיקה אותם זינַבּ אחותו של חוסין ,ואמרה להם" :אנשי כופה!
אנשי הרמאות והבגידה! האם אתם בוכים?" וקללה אותם" :זעמו של אללה
 9האימאם בשיעה הוא תואר המיוחס לצאצאי עלי ופאטמה .על פי השיעה ,לאימאם זכויות
רבות יותר מח'ליף ,כי בידיו זכות מוּרשת להנהגה רוחנית ופוליטית של האומה המוסלמית.
הזרם המרכזי בשיעה מאמין ,כי היו  12אימאמים ,הראשון בהם עלי והאחרון הוא מֻ חמד
בּן חַ סַ ן המַ ְה ִד ّי )המשיח( ,שנעלם בשנת מאסרו בסמארה שבעיראק ,בשנת  ,873/260ועתיד
לשוב בקץ הימים ולהשליט צדק.

עליכם ומעונים תהיו לנצח" ) ُﺳ ْﺨﻂ ﷲ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻭﻓِﻲ ْﺍﻟﻌَﺬَﺍﺏ ﺃ َ ْﻧﺘ ُ ْﻢ ﺧَﺎﻟِﺪﻭﻥَ ( .היא ניבאה
ﻴﺮﺍ
את גורלם של השיעים כולם" :הרבה תבכו ומעט תצחקו" )בציווי :ﻓﺎ ْﺑ ُﻜﻮﺍ َﻛﺜِ ً
ﺿ َﺤ ُﻜﻮﺍ ﻗَ ِﻠ ً
ﻴﻼ( ,והסבירה להם ,כי לא יזוכו לעולם מחטא הרג הצאצא של שליח
ﻭﺍ ْ
האל ,ויחיו תמיד במסכנות ובעליבות .אכן ,זהו הגורל שנגזר על השיעים ברוב
תקופות ימי הביניים – חיי דיכוי ופחד מפני השליטים הסונים .אחריה ,קיללה
את אנשי כופה גם אחותה הקטנה סֻ ַכּ ְינַה .כאשר ניגשו התושבים להגיש לילדים
מאהל אל-בית שהיו על האפיריונים ,תמרים ,לחם ואגוזים ,השליכה זינַבּ את
האוכל על הקרקע ואמרה" :בני משפחת הנביא אינם מקבלים נדבות".
אין ספק ,כי זינַבּ ,אחותו של עלי ,היא האישה המרשימה ביותר בין השורדים.
היא העזה לקלל את אבן זיאד בפניו בכופה ,והבטיחה כי תהיה נקמה על הטבח
בכרבלא ,עד שציווה להרגה .יועץ של זיאד אמר בלעג ,כי דעת אישה אינה
נחשבת ממילא ,ואין צורך להתייחס לדבריה .אבן זיאד שיחק עם ראשו של
חוסין והכניס את חרבו בין שיניו ,עד שאפילו יועציו העירו לו על כך .אחר כך
ביקש אבן זיאד להרוג את עלי בן חוסין ,בטענה כי התחצף אליו .זינַבּ עטפה
את עלי בגופה ואמרה" :תצטרך להרוג אותי לפני שתהרוג אותו! האם לא די
לך לשפוך מדמנו?" עלי השתיק אותה ופנה לאבן זיאד" :אתה מאיים עלינו
בהריגתנו? למות כשהידים )חללים קדושים( הוא כבוד בשבילנו".
אחרי שהציג אבן זיאד את הראשים של אהל אל-בית בתהלוכה נוראית
ברחובות כופה ,הוא שלח את השיירה בליווי לוחמים לח'ליף בדמשק .כאשר
הגיעו לסוריה ,נדהמו נשות אהל אל-בית ועלי לצפות בחגיגות שנערכו לכבוד
"הניצחון" ודיכוי המרד .בדרך לדמשק אף היו אנשים שלא זיהו אותם ,ושאלו
מי הם ,וסֻ ַכּ ְינַה השיבה להם בציניות" :אנו השבויות ממשפחת הנביא".

אצל הח'ליף בדמשק
המקורות מציגים שתי תמונות סותרות לתגובתו של יזיד בן מֻ עאויה ,כאשר
הוגש לו ראשו של חוסין על מגש מזהב .נשות בני אומיה הזדעזעו ,בכו וקוננו.
על פי חלק מן המקורות ,סוניים וגם שיעיים ,הביע יזיד צער ,והסתפק בנזיפה
לרוצחיו של חוסין .אולם ,על פי רוב המקורות השיעיים ,יזיד דווקא הביע
שמחה ושיבח את רוצחיו של חוסין ,ואחר כך נהג כמו אבן זיאד ,ושיחק בחרבו
בין שיניו של הראש של חוסין.

81

٨١

עלי בן חוסין נזף ביזיד ,ואמר לו" :הנבואה והשליטה ניתנה לאבי ולסבי עוד
לפני שנולדת .סבי נשא את דגלו של הנביא במלחמות של ראשית האסלאם,
ואילו אביך וסבך )מֻ עאויה ואביו אבו סֻ פיאן( החזיקו בידיהם את דגלי הכופרים
עובדי האלילים" .יזיד ציווה לקלל את חוסין ועלי בתפילה במסגדים .כאשר
נישאה תפילה ונאמרה השַ הַ אדַ ה" :אין אל אחר מבלעדי אללה" ו"מֻ חמד שליח
האל" ,פנה עלי לח'ליף יזיד ושאל אותו" :מֻ חמד בתפילה הוא סבי או סבך?"
והוסיף" :אם אתה טוען שהוא סבך ,הרי הנך שקרן ,ואם אתה אומר שזהו סבי,
מדוע רצחת את צאצאיו?" איש דת יהודי שנכח במושב הח'ליף ביקש לברר
מיהו חוסין שעליו מדברים ,והופתע לגלות ,כי מדובר בנכדו של מֻ חמד .היהודי
אמר" :אילו היה משה בן עמרם משאיר צאצאים היינו סוגדים לו ,ואילו אתם
רק אתמול נפרדתם מנביאכם ,וכבר רצחתם את נכדו? איזו מין אומה אתם?"
כעס יזיד וציווה להכות את היהודי .על פי מסורת המופיעה במקורות סוניים
)ﺭﺋِﻴﺲ ْﺍﻟ َﺠﺎﻟُﻮﺕ( היהודי אמר למוסר המסורות
ושיעיים כאחד ,ראש גלות בבל َ
]אל[-ר ְחמַ אן" :ביני לבין דוד המלך 70
ַ
ְ-א ְסוַד מֻ חמד בּן עַ בְּ ד
הידועַ ,אבּו אל ַ
דורות ,והיהודים מכבדים ומעריצים אותי ,ואילו אתם ,אין ביניכם לבין בנו של
נביאכם אלא דור אחד ,וכבר רצחתם אותו".

מקום קבורת ראשו של חוסין
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רוב המקורות השיעיים מסכימים ,כי הראש הוחזר בסופו של דבר ונקבר
בכרבלא ,עם יתר הגוף .על פי מסורת אחרת ,נקבר ליד קבר אמו פאטמה
באל-מדינה .השורדים מאהל אל-בית שוחררו לבסוף ,ויזיד שלח אותם לאל-
מדינה ,עם ראשו של חוסין .בסוף המאה ה 11-טענו הפאטמים ,שושלת שיעית
אסמאעילית ששלטה במצרים ובארץ ישראל ,כי מצאו את מקום המסתור
האמיתי של ראשו של חוסין באשקלון ,ואף בנו קבר מפואר לכבודו 10.אולם,
בשל הפלישה הצלבנית ,הוציאו את הראש מהקבר והעבירו אותו לקהיר ,שם
נמצא עד לימינו מסגד ראש חוסין )ליד שוק חאן אל-ח'לילי( .גם בדמשק קיים
אתר לכבוד ראשו של חוסין.
 10האתר באשקלון ממוקם כיום ליד חדר יולדות בבית החולים ברזילי .זהו האתר השיעי
החשוב ביותר ששרד מימי הביניים בארץ ישראל .הקבר נהרס ונבנה מחדש כמה פעמים.
אתר פולחן צנוע נבנה במקום לפני כעשור ,במימונה של כת הדאודי-בוהרה מהודו .הדאודי-
בוהרה הם שיעים אסמאעילים ,הרואים עצמם כממשיכיהם היחידים של הפאטמים .בכל
כמה שנים הם עולים לאשקלון ,להתפלל באתר.

הנקמה הראשונה
אחרי ההלם שבו הוכו תושבי כופה ,החלו להתארגן נקמות הדם .בטווח הקצר
התבטאה הנקמה במסע התאבדות של קבוצה מאנשי כופה ,בהנהגת סלימאן בּן
צִ ְרד ,שחשה ,כי אין כפרה על הפקרת חוסין ,מלבד הקרבת החיים .לאחר מכן
'קפִ י על העיר כופה ,ושלח
]אל[-ת ַ
ַ
'תאר
השתלט מנהיג כריזמטי שיעי ששמו מֻ ְח ַ
את אנשיו לתפוס ולהרוג את מחוללי טבח כרבלא ,בהם עמַ ר בן סעדִ ,ש ְמר
בּן ִד'י אלְ-גַ'וְ שַ ן ואף המושל אבן זיאד .ראשיהם נשלחו לאל-מֻ ח'תאר ,ובזאת
תמה הנקמה הראשונית על טבח כרבלא .למרות דמותו השנויה במחלוקת של
אל-מֻ ח'תאר ,שהכת שלו" ,ה ַ ּכיְסַ א ִנ ַיّה" ,נחשדה בכפירה ובהערצה מוגזמת
של האימאמים ,המקורות השיעיים מביעים כלפיו הערצה רבה .ב 2011-אף
הועלתה באיראן סדרת טלוויזיה ,בשפה הפרסית ,על דמותו .אולם ,הנקמה
לא הסתיימה אלא רק צברה ממדים .השיעה ,סיעתו של עלי ,שהייתה קבוצת
מאבק שבטית ,שנאבקה בשם האשם נגד אומיה ,הפכה אחרי טבח כרבלא
למחתרת פוליטית רחבה נגד השלטון האומיי .אירועי כרבלא קיבלו הסבר דתי,
ועיצבו את זרם השיעה באסלאם ,כפלג המתאפיין בצער וברגשות אשם .טקסי
האבלות ביום העאשורא הלכו והתפתחו עם הזמן .לסיפור טבח כרבלא נוספו
פרטים מזוויעים ,כדי להעצים את תחושות האבל והזעזוע .ככל שגברו תחושות
הצער והכאב ,כך גדלו רגשות הזעם והשאיפה לנקמה.

התרמית העבאסית
תומכי אהל אל-בית השיעים מצאו בני ברית ,כדי להפיל את השלטון האומיי:
בני עבאס )דודם של הנביא מֻ חמד ושל עלי( ,אף הם משבט האשם .בני עבאס
הנהיגו את המרד .הם זכו לתמיכתו של המון של מוסלמים פרסיים ,ושלטו בו.
פרסים אלה חשו קיפוח למרות התאסלמותם ,בעקבות מדיניותה של השושלת
האומיית ,הדוגלת בשמירת עליונותם של הערבים באסלאם .המהפכה העבאסית,
שסיסמתה הייתה "השבת השליטה לאהל אל-בית" ,הצליחה ,ובשנת  750עלתה
שושלת עבאס והשיבה את הבירה לעיר כופה ,ואילו האימאם השישי ,גַ'עְ פַר
]אל[-צַ אדֵ ק ,נכדו של עלי בן חוסין ,התקבל ברוב כבוד אצל הח'ליף העבאסי
הטרי .אולם עד מהרה התגלתה התרמית של בני עבאס ,והם החלו בחיסולם
של מנהיגי השיעה .הבירה עברה לבגדאד ,והאימאמים השיעיים נכלאו והורעלו
בזה אחר זה .ב 875-לספירה ,על פי האמונה השיעית ,נעלם האימאם ה12-
מֻ חמד בן חסן ,בסמארה ,והוא עתיד לשוב כ"מַ ְה ִדיّ" )מילולית :מודרך ,משיח(

83

٨٣

בקץ הימים .המהלך העבאסי ,ניצול השיעים למהפכה ודיכויָם לאחריה ,הפך
את שושלתם ,בעיני השיעה ,לשלטון רשע ,בדיוק כמו שלטונם של האומיים.
עם זאת ,חכמי ההלכה בזרם המרכזי בשיעה ביקשו לשמוע לעצתו של האימאם
ה"ת ִקיַّה"( ,כדי לשרוד ולחכות לצדק
ַ
גַ'עְ פַר ,לשמור את הדת בסוד )עיקרון
ביום הדין.

הנקמה השנייה – "המאה השיעית"
וב"ת ִקיַّה" .מנהיגים שיעיים ביקשו לנקום על
ַ
לא כל השיעים דגלו בפאסיביות
ידי השתלטות על הח'ליפות .כופה הפכה למקורן של כתות שיעיות הדוגלות
באקטיביזם .מכופה יצאו מרידות שיעיות ,והתפשטו ברחבי האימפריה
המוסלמית .כתות שיעיות השתלטו על אזורים שלמים ,ובאמצע המאה
העשירית כבר נראתה האימפריה כרצף של שושלות שיעיות :השושלת ה ֻבּ ַוי ְִהית
הפרסית ,שדגלה בזרם המרכזי ,בשיעה האימאמית ,שלטה בעיראק ,והפכה את
הח'ליף הסוני בבגדאד לשבוי בידיה; בני חמדאן הערביים ,אף הם אימאמים,
השתלטו על צפון סוריה ושלטו מהעיר חלב; שיעים אסמאעילים השתלטו
על צפון אפריקה ומצרים ,והקימו ח'ליפות פאטמית אלטרנטיבית ,עם ח'ליף
אימאם .ברחבי האימפריה הפכו השושלות השיעיות את ציון טבח כרבלא
לטקס פומבי ,הנערך בלי חשש בכל הערים הגדולות.
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אולם ,בצד התחייה השיעית התרבותית ,צצו גם כתות שיעיות אלימות
אמטַ ה ,שיצאו מידי שליטתן של השושלות השיעיות
הק ַר ִ
ואנרכיסטיות ,כגון ַ
במאה העשירית ,הטילו אימה על מכה ועל חצי האי ערב ,שיבשו את החג'
וגנבו את האבן השחורה מהכעבה .כמאה שנה אחריהן הופיעו הנִזארים
האסמאעילים ,שהתפלגו מהפאטמים ,התמחו בשליחת רוצחים ממצודותיהם,
כדי לרצוח אישים סוניים בכירים )וגם צלבנים( ,והטילו אימה ברחבי סוריה
ואיראן" .המאה השיעית" )אמצע המאה ה 10-עד אמצע המאה ה (11-הסתיימה
עם הפלישה של הטורקים לאימפריה המוסלמית ,והשבת השלטון לידי הסונה.
ה"מאה השיעית" הייתה החמצה גדולה .האימאם נעלם לפני הקמתן של
הממלכות השיעיות בעיראק ובסוריה ,ואילו הפאטמים נכשלו בניסיון להשתלט
על האימפריה המוסלמית ,ולהעמיד את שליטם במקומו של הח'ליף .אולם,
העובדה שהשיעים הצליחו לממש את נקמתם ולהשתלט על כל עולם האסלאם,
הותירה טראומה בקרב העולם הסוני וחשש כבד כי מצב זה עוד עלול לחזור.

]אל[-דין ,במאה ה 12-וצאצאיו( והטורקים-
ִ
המנהיגים הכורדיים )צַ לַאח
הממלוכים )בַּ יְבַּ ְרס ושושלתו ,במאות ה (14-13-עמלו על ביסוסו של האסלאם
הסוני בכל שטחי שליטתם ,ועל דיכוי השיעה.

נקמת כרבלא בידי איראן
איראן הופכת למעצמה שיעית החל מהמאה ה ,16-כאשר השושלת הצַ פַוִ וית
משליטה את השיעה כדת מדינה באיראן .זו הפעם הראשונה בהיסטוריה,
שמדינה מוסלמית שלמה ,שליטים ונתינים גם יחד ,מאמצת את השיעה ,מהפכה
שאף ה"מאה השיעית" לא הצליחה לחולל .מעצמה זו ,שהייתה איום עיקרי על
העולם הסוני )האימפריה העות'מנית( ,הצליחה לכבוש בתקופות מסוימות את
ערי הקודש השיעיות כרבלא וכופה בעיראק.
הופעתה המודרנית של איראן השיעית ככוח שיעי מאיים במזרח התיכון,
החלה בעקבות המהפכה האסלאמית ב ,1979-בראשותו של אייתוללה מוסאוי
ח'ומיני .אחד מעקרונות היסוד של ח'ומיני היה ייצוא המהפכה לעולם המוסלמי
כולו .תחייתו של העולם השיעי בגיבויה של איראן תפסה תאוצה במהלכן של
המהפכות הערביות ,שפרצו במזרח התיכון ב") 2011-האביב הערבי"( .איראן
ניצלה את האנרכיה בעיראק ,בסוריה ובתימן ,כדי לעורר מאבק צבאי-דתי
שיעי.
האידיאולוגיה של הרפובליקה האסלאמית של איראן מבוססת על פרשנות
אקטיבית של כרבלא ,הרואה בהקרבתו של חוסין מופת שיש לחקותו .כל מי
שנלחם למען איראן ,או בציר המֻ ַקאוַמַ ה )ﺃ َ ْﻟ ُﻤﻘَ َﺎﻭ َﻣﺔ – "ההתנגדות" :חזבאללה,
המשטר הסורי ואיראן( ,ממשיך את דרכו של חוסין .כל אויב של איראן או
של השיעים הוא בבחינת "יזיד" מודרני :השאה הפרסי ,שדיכא את העם ואת
אנשי הדת לפני המהפכה; צדאם חוסין ,שליט עיראק הסוני ,שנלחם במשך 8
שנים נגד איראן; סעודיה ובנות בריתה במפרץ ,שהן אויבותיה הסוניות המרות
ביותר של איראן ,וארגוני אל-קאעדה ודאעש ,שממשיכים את האידיאולוגיה
הווהאבית הקיצונית ,הרואה בשיעים כופרים.
ב 2012-נחלץ ארגון חזבאללה הלבנוני ,בהוראת "משמרות המהפכה"
האיראניים ,להצלתו של המשטר הסורי נגד האופוזיציה הסונית .לוחמי
חזבאללה יצאו להילחם בארגוני האופוזיציה במערב סוריה ובדמשק .בבירת
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סוריה איימו ארגוני ג'יהאד סוניים להשמיד את קברה של זינב ,אחותו של
חוסין ,מה שתרם רבות למוטיבציה של חזבאללה .באתרי הארגון וברשתות
החברתיות של הארגון השיעי נכתבה הסיסמה הבאה" :לא ננטוש אותך שנית,
יא זינב!"
באחרונה ,באוקטובר  ,2017בנאומים לרגל העאשורא ,סיפר חסן נצראללה,
מנהיג חזבאללה ,בתחנת רדיו לבנונית ,כי אמו של לוחם בחזבאללה ,שהיה בן
יחיד ולכן לא נשלח למשימות מסוכנות ,התלוננה על כך .האם התחננה שיתנו
לבנה לצאת להילחם בסוריה ,כדי להגן על קברה של זינב" .מה אומר לאימאם
המַ ְהדי ביום הדין" שאלה" ,כאשר ישאל אותי היכן היה בני כשהותקף קברה
של זינב?"
טבח חוסין אינו אירוע חד-פעמי שאירע והסתיים לפני כ 1300-שנה ,אלא אירוע
מכונן בעל השפעה מצטברת ,ככדור שלג .לוח השנה השיעי מלא בתאריכים
המציינים את מותם של שהידים – אימאמים ואנשי דת שיעיים מתקופות
שונות ,שנרצחו בידי המוסלמים הסוניים ,ששמרו תמיד על העליונות בעולם
המוסלמי .מאז כרבלא ,כל שיעי נולד עם החטא הקדמון של נטישת חוסין; כל
שיעי מחונך מילדותו כי הוא מקולל על ידי זינב ,וכי המַ ְהדי ישוב וינקום את
דמו של חוסין.
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האנרגיה של הנקמה לא שככה ,אלא רק התעצמה עם השנים .העולם הסוני
מודע לכך ,וחושש מהנקמה השיעית .חתירתה של איראן לנשק להשמדה
המונית מעצים את החשש הסוני ,כי הוא עלול להפר את היתרון שתמיד היה
לעולם הסוני על השיעי .בעשורים האחרונים דוּבַּ ר בעולם הערבי על הרעיון
המסוכן – "הסהר השיעי" :רצף מדינות שעליהן תשתלט איראן בסיוע מיעוטים
שיעיים .מדינות השייכות לציר המתון בעולם הסוני – סעודיה ,נסיכויות
המפרץ ,מצרים ,ירדן ,מרוקו ואחרות – חוששות כי איראן מנסה לייצר "מאה
שיעית" חדשה .המעורבות האיראנית בכל הסכסוכים במזרח התיכון מדאיגה
את העולם הסוני ,אף יותר מאשר את ישראל .לא מעט פרשנים בתקשורת
הערבית מעלים את הטענה ,כי איראן מצהירה כי היא מתכוננת למלחמה נגד
ישראל ,אך בפועל היא נלחמת נגד המוסלמים הסוניים.
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מחוויותיה ,הגיגיה
ותובנותיה של מתרגמת
ספרות ערבית
ברוריה הורוביץ

שמחתי על ההזדמנות שניתנה לי לנצל במה זו של ביטאון המורים לערבית,
כדי להציג בפניכם ,עמיתיי המורים ,את עקרונותיה ,את תנאיה ואת מאפייניה
של מלאכת התרגום; בעיקר התרגום מערבית לעברית שבו אני עוסקת ,ושהוא
מיוחד במינו ,בשל הקרבה בין שתי השפות .כעמיתה למקצוע ,שהתחילה את
דרכה כמוכם ,ברצוני לשתף אתכם בחוויות ובתובנות שצברתי עם השנים.
תנאי ראשון והכרחי לתרגום איכותי הוא בקיאות בשפת המקור ובשפת היעד,
עד לרזולוציות הגבוהות ביותר .לכולכם ידוע ,מן הסתם ,כי בשפה הערבית
קיימים להגים רבים ,וגם בשפה התקנית קיימים הבדלים בין ארצות ובין
אזורים למיניהם .קטונתי מלהכיר את כל הלהגים ,אבל תוך כדי תרגום הייתי
חייבת להתעמק בהם ,בעיקר באותם להגים שנדרשתי להם בעבודותיי –
המצרי ,העיראקי והפלסטיני ,שאף הם אינם מקשה אחת.
תנאי שני הוא הכנה מוקדמת ,טרם תרגום היצירה הכוללת :בראש ובראשונה,
היכרות במישרין או בעקיפין עם הסופר :פרטים ביוגרפיים לגביו ,נטיותיו
ודעותיו ,הנושאים שעליהם הוא כותב ,הסגנון וההדגשים שלו בכתיבה ,ועוד.
ניתן לברר פרטים אלה באמצעות חיפוש מידע על הביוגרפיה שלו וביקורות
על מכלול יצירותיו .כמו כן ,ההכנה כוללת את קריאת היצירה כמכלול ,כדי
להכיר את המארג כולו .בכל יצירה יש תבניות חוזרות ותבניות משלימות .על
המתרגם להבחין בהן ,להכיר את הנפשות הפועלות ,ליצור תרשים זרימה של
העלילה ,לקשור את החוטים ,להבין מה קורה; לדעת מהו הרקע ההיסטורי,
הגיאוגרפי ,החברתי והתרבותי של העלילה ,וכן הלאה.
תנאי שלישי הוא הבנת הכתוב ,ולא רק הבנה מילולית אלא גם קריאה בין
השורות .הבנת הכתוב היא גורם חיוני בבחירת תרגום להיגד זה או אחר.
קיימים כמה אילוצים המשפיעים על בחירות המתרגם ,ביניהם:
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•

אילוצים לשוניים ,דהיינו :לא ניתן לתרגם במדויק את הטקסט בשפת
המקור לשפת היעד.

•

אילוצי משקל וחריזה ,בעיקר בשירה ,אם כי חשוב לציין שגם לפרוזה
יש מקצב ,ועל המתרגם להבחין בו.

•

אילוצי תרבות ,הנובעים מהבדלים תרבותיים בין שתי השפות.

התרגום ,על פי ההגדרה המילונית ,הוא העברת דברים משפה אחת לשפה
אחרת ,אלא ש...
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תרגום איננו מתמטיקה .לכל מתרגם יש מאפיינים ותכונות אישיות ,חלקם
מולדים וחלקם נרכשים ,המשפיעים על ההחלטות שלו ,ועל "התנהגותו
התרגומית" .מביניהם אציין את כישרונו הטבעי בתרגום ,את טעמו האישי,
את מידת שליטתו בשפת המקור ובשפת היעד ,את השכלתו הכללית ואת
הניסיון שרכש בתרגום .לפיכך ,החלטה שמקבל מתרגם אחד לגבי תרגום של
היגד מסוים איננה זהה ,בהכרח ,להחלטה של מתרגם אחר .לא תמיד מדובר
בשאלה :נכון או לא נכון ,מדויק או לא מדויק .קיים מצב שבו "כל התשובות
נכונות" ,וגרסה זו וגם גרסה אחרת יכולות להיות מדויקות .מתוך ניסיון אישי
אוסיף ואציין ,כי דיונים בנושא זה עשויים להיות מרתקים )ראו :עיתון ,77
גיליון  ,397עמודים  ,38-18מבוא מאת יותם בן שלום ,והשוואת תרגומים של
שירי ניזאר קבאני" ,לחם וחשיש וירח" ו"שירת בלקיס"( .מתרגם יכול להחליט
שהוא שואל את המילה משפת המקור )יא ,...מיהבאש( ,1משתמש בהגדרה שלה
כתחליף ,או ממיר אותה במילה אחרת משפת היעד .לא פעם מחליט המתרגם,
מתוך שיקול דעת ,להשמיט היגד ,או לחלופין ,לטבוע מילה חדשה או ביטוי
מקורי בשפת היעד )תחדיש( .לא פעם מתרגמים מוסיפים הסבר או הגדרה
להיגד ,שלדעתם הקורא עשוי לא להבין .יש להישמר מפני תוספות כאלה ,ולא
להקל ראש באינטליגנציה של הקורא .ניתן להוסיף הערות שוליים ,אבל אל
למתרגם להכביר בהן .סוגיית הערות השוליים היא נושא לדיון בפני עצמו –
האם יש בהן צורך ,האם להמעיט או להרבות בהן ,האם להכניסן לשוליים
התחתונים של הטקסט או לרכזן בסוף הספר ,ועוד.

 1מיהבאש – מילה המציינת את הכלי הכולל את המכתש ואת הקערה שבה כותשים את
הקפה .צורה נוספת :ﻣﻬﺒﺎﺝ.

כדוגמה לדילמות בקבלת החלטות אציג את מילת הפנייה :ﻋﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩ .פנייה
זו שגורה בערבית כפנייה לאדם מבוגר ,בדרך כלל מהשכבות הנמוכות יותר
)ותודה לפרופ' גבריאל רוזנבאום על ההערה וההארה שלו( .פנייה כזאת אינה
קיימת בעברית .כיצד ,אפוא ,נתרגם אותה? דוד? אדון? במירכאות או בלי
מירכאות? או אולי לא נתרגם אותה בכלל?
הדבר נכון גם בנוגע לתעתיק האותיות .אמנם ,קיים התעתיק שקבעה
האקדמיה ,אבל מתרגמים לעיתים אינם מוכנים להתפשר ,ובצדק מבחינתם,
על תעתיק שנראה להם נכון .כך ,למשל ,האות ﺹ ,שלרוב מתועתקת בעברית
כ-סמ"ך )מוסטפא( ,כדי שתעבור את אוזן הקורא בצורה חלקה; אולם ,יש
שאינם מוותרים על המקבילה שלה בעברית )מוצטפא( .מה שחשוב בעניין זה
הוא האחידות ביצירה עצמה .ככלל ,כל בחירה של המתרגם ,הן של תעתיק
אותיות הן של תעתיק שמות ,חייבת להיות אחידה בגוף היצירה.
חשוב להקפיד על תעתיק נכון של שמות .יש לשים לב לכך ,שתעתיק שמות
המקומות אינו תמיד זהה לערבית .כך ,למשל ,רובע ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ בקהיר נכתב
בתעתיק עברי "זמאלק" .אין ספק ,שגוגל והמופעים שבו מסייעים בידינו
בעניין זה.
אחת ההתלבטויות של המתרגם היא אם לתרגם באופן מילולי אמירה ,ניב,
פתגם וכל היגד שהוא ,כדי לקרב את הקורא לשפת המקור ולתרבות שלה,
ולגרום לו לחוש אותן ,או ,לחלופין ,למצוא תחליף מקביל בשפת היעד ,כדי
שהתרגום יישמע באוזנו קולח וברור" :ג'דע" או "בחור כארז"" ,אבדאי" או
"בריון"" ,אינשאללה" או "ברצון האל" ...ורק לא "אם ירצה השם" ,שיוצר
הזרה תרבותית.
המתרגם סבור ,לא פעם ,כי היגד מסוים של הטקסט איננו מדויק ,או כי ניתן
להביע את הדברים באופן מתאים יותר לסיטואציה ,או לתחושות ולכוונות
של הדמות ,או של הכותב .ההסתייגות יכולה להיות ממילה מסוימת ,מזמני
הפעלים ,מסדר המשפטים ומסדר המילים במשפט ,וכן מסרבול ומחזרות
מיותרות – תופעות המאפיינות ,בעיקר ,יצירות שלא עברו עריכה ראויה
במקור .המתרגם רשאי להחליט ,על פי שיקול דעתו ,לערוך שינוי בטקסט ,אך
גם זה ,ככל החלטה אחרת ,חייב להיעשות באחריות מלאה ,בזהירות מירבית,
בשׂוּם שכל ובביטחון מלא ,שאין בכך משום פגיעה במשמעות הדברים ובכוונת
הכותב.
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ומה עושה המתרגם כאשר אינו מבין היגד כלשהו ,או מבין את המילים ,אך
התוכן והמשמעות אינם ברורים לו? האפשרויות רבות ומגוונות ,ועליו לבחור
את המתאימה מכולן :החל מהמילונים המצויים בידינו )וכאן המקום לציין ,כי
המילון של פרופ' מילסון ,המבוסס על מילון איילון-שנער ,מתחדש ומתעדכן,
ולפיכך הוא משמש כלי מעולה למושגים עדכניים הקשורים ,למשל ,לטכנולוגיה
של ימינו( ,מילונים אינטרנטיים אין-סופיים ,אנציקלופדיות ברשת; דרך בדיקת
מופעים של אותם ההיגדים בגוגל ובדיקת ההקשר שבו הם מופיעים לתוכנם;
וכלה ,כמובן ,באנשים נפלאים ,שנרתמים לעזור למתרגם ,בעיקר דוברי השפה
בלהגים למיניהם .יקר מפז הוא הקשר עם הסופר עצמו ,שבדרך כלל משיב
ברצון לכל קריאת עזרה ,בבחינת "יותר מאשר העגל ."...קשר נפלא כזה היה לי
עם כמה סופרים ,שאת השמות של אחדים מהם אינני יכולה להזכיר מטעמים
מובנים .אציין כאן את הסופרים עלא חליחל ,שתרגמתי את סיפוריו; והיב
והבי מדאלית אל-כרמל ,שתרגמתי ספרי ילדים ושירים פרי עטו; וטאהא
חאמד שביב ,סופר עיראקי שתרגמתי את ספרו "מלאכים חסרי בית" )במקור:
"הסיפור השישי"(.
אחת הסוגיות החשובות והרגישות ביותר בתרגום היא סוגיית המשלב.
המתרגם חייב להיות רגיש ביותר למשלב של הסיפר ושל הדיאלוגים .מה רב
ההבדל בין "תהא דעתו אשר תהא" לבין "ובכלל לא משנה מה הוא חושב";
או בין "חבריו" לבין "החברים שלו" ,בין "השבח לאל" לבין "תודה לאל" .אני
באופן אישי אוהבת "לשחק" במשלבים השונים ,בעיקר בשפה המדוברת.
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המתרגם לעיתים "שובר את הראש" כדי לתרגם היגד שהוא מבין אותו ,אבל
מתקשה למצוא לו תרגום מילולי בעברית .התרגום שלו לא פעם "עומד לו על
קצה הלשון" ,הוא יודע מה הוא מחפש ,אבל לא מוצא .ואז פתאום באמצע
הלילה ,בארוחה משפחתית ,בטיול עם הכלב או בבילוי עם חברים זה בא לו.
אאוריקה! אין אושר גדול מזה! ואיזה מזל שיש טלפון חכם שאפשר לכתוב בו
את "ההברקה" ,לבל תישכח...
והנאה צרופה נוספת ,שלא לדבר על צעד חיוני שאין לוותר עליו ,היא בדיקת
הרקע התרבותי ,ההיסטורי והחברתי של היצירה .כאשר מוזכרים ביצירה
אישיות ידועה ,אירוע ידוע ,מושגים בתחומים אלה ואחרים ,קטעים ומשפטים
משירים ומסרטים ,שמות של סרטים ,מאכלים למיניהם ,ועוד .על המתרגם
לחפש מידע עליהם ,לצורך תרגום מדויק והבנת הסיטואציה .מובן שגם הוא
עצמו יוצא נשכר ,שכן בתוך כך הוא מרחיב את ידיעותיו.

וקצת על עצמי :לימדתי את השפה עשרות שנים ,השתתפתי באין-ספור
השתלמויות ומפגשים שבהם דיברתי והאזנתי לשפה הערבית ,קראתי ספרים
בערבית והכנתי לעצמי מילונים ,למדתי עריכה לשונית ותרגום אצל ד"ר חני
עמית כוכבי ,מתרגמת וחוקרת תרגום ששמה הולך לפניה ,השלמתי קורסים
רלוונטיים בלשון עברית באוניברסיטה )חוגי הלימוד שלי היו ערבית ואסלאם(.
תרגמתי ,בין השאר ,לאתר הזכור לטוב "זווית אחרת" ,כשאני מלווה בעורך
ממדרגה ראשונה ,עידן בריר ,שממנו למדתי המון .כמו כן ,תרגמתי סיפורי
ילדים ,מן האוכלוסייה הבדואית ,שהוקלטו מפי אימהות וסבתות והועלו על
הכתב )מפעל חיים מבורך של יואל פרץ ,מנהל המרכז לסיפורי עם ופולקלור(,
וכיום אני משתתפת בחוג המתרגמים המופלאים של מכון ון-ליר ,בניצוחם
של פרופ' יהודה שנהב וד"ר יוני מנדל .שם אנחנו ,מתרגמים וחוקרי תרגום,
סופרים ומשוררים יהודיים וערביים ,דנים בסוגיות תרגום ומפרים זה את זה.
עמיתיי למקצוע ,כאשר אני מתרגמת אני חשה הנאה והתרגשות .זהו َ
ﻁ َﺮﺏ
במלוא מובן המילה .ואציין שוב ,שגם כיום ,לאחר שתרגמתי כמה וכמה
יצירות בפרוזה )רומנים וספרי ילדים( ,ובשירה )באנתולוגיות ובכתבי עת
שונים( ,במלוא הענווה ,אינני יודעת הכול ואינני מתביישת להיעזר בדוברי
השפה ובחוקריה ,שהרי:

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺮ ﻻ ﺷﺎﻁﺊ ﻟﻪ
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮء ﻋﺎﻟ ًﻤﺎ ﻣﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﺈﺫﺍ ّ
ﻅﻦ ﺃﻧﱠﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﺟﻬﻞ.
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מורה דרך
הוראת
הערבית
והאסלאם
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יחידה להוראת הסיפור

ُﻏ ﱠﻤ ْﻴﻀَ ﺔْ :اﺳ ِﺘ ْﺴﻼَ م َ /ﻫ ْﻴ َﻤﻰ ٱﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺘﻲ

נשים כותבות את חירותן
ד''ר אלון פרגמן

"כתיבה היא התאבדות ...כתיבה היא מעשה פלאים"
)מונא בישלם ,אלג'יר(
לרבים מהקוראים ,מסב סיפורה הקצרצר של הכותבת הסורית ,הַ יְמַ א אלמֻ פְ ִתי,
ﺿﺔ ﺍ ْﺳﺗِﺳ َْﻼﻡ( ,תחושות קשות של אימה וחלחלה .היו קוראים
'מחבואי כניעה' ) ُﻏ ﱠﻣ ْﻳ َ
שסיפרו לי ,שהסיפור העביר בהם זיכרונות מאירועי שואת העם היהודי .קצר
ככל שיהיה ,סיפור זה מצליח לתמצת את חייהם של מיליוני אנשים החיים
מעברו השני של הגבול ,בסוריה ,בשנים האחרונות ,בצל הקרבות בין הפלגים
והמחנות השונים .למען האמת ,תמונות ותחושות מעין אלה מתרחשות בכל
מקום שבו מתרחשת לחימה מתמשכת בלב ליבה של אוכלוסייה ,שמאלצת
את בני המקום לעקור מאדמתם ,לנוס על נפשם ולהגר ,או להמשיך להתבוסס
בינות להריסות ,לשברים ולפגזים ,כקורבנות אדם שהם טרף ביד האוחזים
בנשק.
עם זאת ,אני מבקש להפנות את תשומת הלב להקשר הרחב שבו יוצאת לאור
יצירה ספרותית זו – זמן קצר לאחר מאורעות "האביב הערבי" ,וכחלק
מ"אוקיאנוס" שופע של יצירות ספרותיות הנכתבות בידי נשים ,המשמיעות
את קולן לנוכח אירועים אלה ואחרים .העובדה שעוד ועוד נשים בעולם הערבי
כותבות באופן גלוי )בניגוד לעבר ,שבו חלקן נאלצו לכתוב את ביקורתן בשם
בדוי או נמנעו מלפרסם את כתיבתן( ,בלשון ביקורתית ,שמעבירה מסרים חד-
משמעיים על אודות מצב החברה בארצות מוצאן ,ועל מעמד האישה בהן ,היא
היא בעיניי אביב כשלעצמו.
מופע שכזה טרם נחזה בהיסטוריה של היצירה הכתובה במחוזות אלה.
התעוררות זו של כתיבת הנשים היא ,כמובן ,חלק מתהליך ממושך ומורכב,
שבוודאי לא החל רק בשנים האחרונות ,וניתן למצוא את שורשיו אי שם במאה
הקודמת ,ואף קודם לכן .אולם ,עוד ועוד נשים מרחבי העולם הערבי כותבות
ביתר שאת על החוויה הנשית עם פרוץ "האביב הערבי" ,במעשה ספרותי,
אומנותי ,חברתי-תרבותי ופוליטי מובהק.
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לא פחות מהיותו אביב מדיני או חברתי ,האביב הערבי מביא עמו מהפכה ,שבה
מייחלים העמים הערביים להביע בכתב את התקווה שהם נושאים במשך שנים
כה רבות – התקווה לצאת מדיכוי אזרחי ,ולהשתחרר מרמיסת זכויותיהם
לחירות .בלי להתייחס להקשר המדיני-פוליטי של המונח "אביב ערבי" ,ובלי
להיכנס לדיון בשאלות ,כגון :האם מדובר באביב או שמא בחורף ערבי; בהקשר
הפואטי ,אני סבור שאכן מדובר באביב ספרותי ,שמביא עמו פריחה הולכת
וגוברת של יצירה ספרותית מגוונת ,פרי עטן של נשים מרחבי העולם הערבי.
ותמות מסוימות שהיא בוחרת להתמקד
לכל אחת מכותבות אלה סגנון ייחודיֶ ,
בהן .רוב הכותבות אינן מוכרות לנו ,מה שעשוי להעיד על אותו "אביב" שאני
מתכוון אליו .כתיבתן דומה ,בעיניי ,לשדה ,שעם בוא האביב מתחילים ללבלב
בו פרחים וצמחים חדשים – שמקצתם לא פרחו בו מעולם.

98

٩٨

כתיבתן של אחדות מהן בוסרית ,ובטקסטים שמתפרסמים בבלוגים האישיים
ובאמצעי התקשורת המקוונת יש ,פעמים רבות ,חוסר הקפדה על כללי הדקדוק
והתחביר ,שגיאות כתיב ועירוב של הלשון הדבורה עם השפה הכתובה .הכתיבה
ברשת האינטרנט אינה מחייבת הקפדה יתרה על כללי הדקדוק של השפה
הכתובה .בעקבות זאת ,הולך ומיטשטש הגבול בין השפה הכתובה לשפה
הדבורה בערבית ,והלשון הדבורה חודרת אט אט לטקסטים הכתובים .אפשר,
שהמדיום המקוון משפיע גם על הסגנון הישיר שבו נכתבים רבים מסיפורים
אלה; סגנון ,שהוא שונה מהכתיבה הספרותית לאורך המאה ה ,20-שבה
המסר נמסר לעיתים קרובות בעקיפין ,ו"הוצפן" בסגנון כתיבה מליצי ,אלגורי
ומטאפורי )דוגמה בולטת לסגנון הזה ניתן למצוא בכתביו של הסופר הסורי
ַז ַכ ִּריַא ַתאמֵ ר .בספר 'נמר מנייר' ,שיצא בהוצאת רסלינג ]סדרת 'ושתי'[ בשנת
 ,2012תרגמתי מבחר מסיפוריו הקצרים( .יתר על כן ,לתקשורת המקוונת יש
תפקיד מכריע ב"שבירת" ההפרדה בין הספירה הפרטית לספירה הציבורית –
גם נשים בחברות שמרניות במיוחד יכולות לכתוב בספירה הביתית ,ולפרסם
את כתביהן בספירה הציבורית ,באמצעי התקשורת המקוונים .זהו שלב מכונן
בשחרורן של נשים במחוזות רבים בעולם כולו .אם תרצו – מהפכה ,שבה
נכתבת חירותן.
מצבן הפגיע של נשים במחוזות רבים בעולם הערבי והכאב העמוק שהכותבות
חשות כלפיו מוצאים את ביטויָם בכתיבתן של היוצרות הערביות העכשוויות.
כך ,למשל ,בעקבות הקרבות בסוריה עוקרות אלפי משפחות מביתן ומבקשות
מקלט מחוץ לסוריה )למשל ,בטורקיה( .במצב כזה הופכות הנשים )וילדיהן(

לפגיעות במיוחד .נסיבות טרגיות כאלה ותוצאותיהן באות לידי ביטוי
בכתיבתן של הנשים הללו .עם זאת ,בסיפורים רבים יש גם תקווה לשינוי,
ואפילו קריאה הולכת וגוברת לשינוי מצב החברה ,ולשינוי מעמדן של הנשים
בה .מאחר שאין בכוחן של מילים יפות לשנות את מעמדן ,לעיתים קרובות
מביעות הנשים את כאבן בלשון מיוסרת בעלת עוצמה כבירה .מנגד ,כתיבתן
קוראת תיגר על הדימוי הרווח במערב של נשים מדוכאות ,מוּדָ רות וחסרות
אונים בעולם הערבי ,ומשקפת רק פן אחד בפעילותן הרבה של נשים בכל רחבי
העולם הערבי :פעילות ,שאינה מצומצמת רק ל"ענייני נשים" ,אלא מתקיימת
בנושאים שעל סדר היום הציבורי ,ומטרותיה הן להרחיב את מידת חירותן,
להשמיע את קולן )גם( בתחומי הפוליטיקה ,להיאבק בשחיתות הממסדית;
וכן ,לממש את זכויותיהן :לעבוד ,לקבל חינוך ראוי יותר ,ולהיכנס בשערי
מוסדות ההשכלה הגבוהה במולדתן .נשים אלה אינן ממתינות שמישהו יושיע
אותן .הן שותפות פעילות בשחרור של עצמן .הן מנהיגות בעלות חזון ,נחישות,
אומץ ועוצמה .קולן חובר לקולות נשיים ברחבי העולם ,ולקולות התובעים
שינוי וצדק בכלל .כתיבתן מבקשת לגעת בכל מי שמחשיב את עצמו בן אנוש,
ﺿﺔ ﺍ ْﺳﺗِﺳ َْﻼﻡ(
ולרתום אותו לקשב ,ולמאבק .הסיפור 'מחבואי כניעה' ) ُﻏ ﱠﻣ ْﻳ َ
התפרסם בתרגומו העברי באסופה 'חוריה – סיפורים ורשימות של יוצרות
בעקבות האביב הערבי' ,בהוצאת רסלינג ) ,(2018שליקט ותרגם אלון פרגמן.
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יחידת הוראה ללימוד הסיפור

ُﻏ ﱠﻤ ْﻴﻀَ ﺔ ْٱﺳ ِﺘ ْﺴ َﻼم

אלמ ְפ ִתי
ֻ
מאת ַהיְ מא
דלית זלצר*

َﻫ ْﻴﻤﻰ ٱ ْﻟﻤ ِ
ﻔﺘﻲ
ُ
َ

ِ
ت َﻫْﻴ َﻤﻰ اﻟْ ُﻤﻔﱵ ,اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ﻋﺎم  1970ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲪُْﺺ.
ُوﻟ َﺪ ْ

ِ
ِ
ﻮﻫﺎت
ﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة ﺟﺪا وأَ َدب اﻷﻃﻔﺎل واﻟ ّﺴﻴﻨَﺎرﻳُ َ
ﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة واﻟﻘ َ
ﺐ اﻟْ ُﻤﻔﱵ اﻟﻘ َ
ﺗَ ْﻜﺘُ ُ
ﻛﺔ )סרטים מצוירים(.
ﻟِ ُﻠﺮ ُﺳﻮم اﻟْ ُﻤﺘَ َﺤﱢﺮَ

"ﳘﺴﺎت ِﺻﻴﻨِﻴﱠﺔ" )ِ ,(2001
ت َْﳎﻤﻮﻋﺎت ﻗَ ِ ِ ِ
و"ﻋ ْﻤ َﻼق اﻟﻄََﻮاﺑِﻖ اﻟْﻌُْﻠﻴَﺎ"
ﺻ َﺪ َر ْ
أَ ْ
َ
ﺼﺼﻴﱠﺔ ﻣ ْﻦ ﺑَـْﻴﻨﻬﺎَ ََ :
) (2007وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗَ ِ
"ﻣ َﺬ ﱢﻛَﺮات َﻣ ْﺮَﱘ" ).(2009
َ
ﺼﺼﻴﱠﺔ ْﻟﻸَﻃﻔﺎل َْﲢﺖ اﻟﻌُْﻨﻮانُ :

ِ
ِ
ﺿﻮح ,وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻐَﺎﻟِﺐ ﺗَـﺘَ َﻤﻴﱠـ ُﺰ
ﺼ َﻬﺎ ﺑِﺎﻟْﺒَ َﺴﺎﻃَﺔ واﻟ ُﻮ ُ
ﺼَ
ﻧَﺎد ًرا ﻣﺎ )לעיתים רחוקות( ﺗَﻜﺘﺐ اﻟْ ُﻤﻔﱵ ﻗ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺚ ﺑﲔ
ﻀَ
ﻮل اﻟْ َﻘﺎ ِرئ ,وﻫﻮ ﺑِ َﺪ ْوِرﻩِ ﻳَـْﺒ َﺤ ُ
ﺎﻟﺮْﻣ ِﺰﻳﱠﺔ واﻟﺘَـ ْﻠ ِﻤﻴﺢ )סימבוליזם( ﻟ َﻜ ْﻲ ﺗُﺜ َﲑ ﻓُ ُ
ﻛﺘَﺎﺑَـﺘُـ َﻬﺎ ﺑ َ
ِ
اﻟﻘﺼﺔ وأَﺑـﻌ ِ
ﺎدﻫﺎ )מסר הסיפור והשלכותיו(.
اﻟﺴﻄُﻮر ﻋﻦ ِرﺳﺎﻟﺔ ّ ْ َ
ُ

ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ﺺ ﻗﺼﲑ ِﺟﺪا.
ِﰲ ﺗ ْﻘﻨﻴﱠﺔ ﻛﺘﺎﺑَﺘﻬﺎ ﺗَﻜْﺸ ُ
ﻒ )חושפת( اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ َﺷ ْﺨﺼﻴﱠﺎت ﺑِﺄَ ْﻛ َﻤﻠ َﻬﺎ ﺑِﻨَ ّ
1
ِ
ِ
ﺼﺔ ِ
ﺖ َوﺛََﻼﺛِﲔ َﻛﻠِ َﻤﺔ ﻓَـ َﻘﻂ!
ﰲ اﻟﻘ ﱠ ْ
"اﺧﺘﻨَﺎق" َﻣﺜَ ًﻼ ,ﺗـُ َﻌﺒﱢـ ُﺮ اﻟْ ُﻤ ْﻔﱵ ﻋﻦ أَﻓْﻜﺎ ِرﻫﺎ ﺑِﺴ ّ
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ِ ِ ِ
ِ
ت ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ وﰲ
اﻟﻌﺮﰊ واﺷﺘَـ َﻬَﺮ ْ
ﺼﻠَ ْ
َﺣ َ
ﺖ ﻋﻠﻰ َﺟ َﻮاﺋﺰ ﻛﺜﲑة ﰲ ُﻣ َﺴﺎﺑَـ َﻘﺎت أَ َدﺑﻴﱠﺔ ﳐُْﺘَﻠ َﻔﺔ ﻟ ْﻺﺑْ َﺪاع ّ
اﻟﻌﺮﰊ.
اﻟﻌﺎﱂ ّ

* תודה לגברת יפה רוטשטיין – דהאן על הארותיה הלשוניות והפדגוגיות המועילות.
 1اﻟﻤﻔﺘﻲ ,ﻫﻴﻤﻰ .2007 ,ﻋﻤﻼق اﻟطواﺒق اﻟﻌﻠﻴﺎ .دﻤﺸق :دار اﻟﺤﺼﺎد.31 ,

ﻀﺔ ِ
اﻟﻤﻔﺘﻲ
اﺴﺘ ْ
ُﻏ ﱠﻤ ْﻴ َ ْ
ﺴ َﻼم َ /ﻫ ْﻴ َﻤﻰ ُ
1

ﺾ َﻋْﻴـﻨَـْﻴ ِﻪ وﺑﺪأ ﺑِﺎﻟْ َﻌ ّﺪ :واﺣﺪ اﺛﻨﺎن ﺛﻼﺛﺔ...
َأد َار ﻇَ ْﻬَﺮﻩُ ..أ ْﻏ َﻤ َ

2

أﺳﺮ ْﻋﺖ ﻟِِﻼﺧﺘِﺒﺎء ﻗﺒﻞ و ِِ
اﻟﺮﻗْﻢ َﻋ َﺸَﺮة...
َْ ُ ْ
ُُ
ﺻﻮﻟﻪ إﱃ َ

3

أرﺑﻌﺔ ﲬﺴﺔ...

4

اﻧْـﺘَﺤﻴﺖ ﺟﺎﻧِﺒﺎ ﰲ ِﻇﻞ َﺷﺠﺮةٍ ﻗﺮ ٍ
ﺚ أََراﻩُ َوﻻ ﻳَـَﺮِاﱐ...
ﻳﺒﺔ ِﲝَْﻴ ُ
َْ ُ َ ً
ّ ََ

5

ﺳﺒﻌﺔ ﲦﺎﻧِﻴﺔ...

6

ﺗَـ َﻔﱠﺮ َق اﻷﺻ ِﺪﻗَﺎء ,اﺧﺘَﺒﺄَ ﻛﻞ ِﻣْﻨـﻬﻢ ﰲ ﻣﻜﺎنِ ...ﺣ ِ
اﻟﺮﻗْﻢ
َ
ْ
َْ ّ ُْ َ
ﲔ ﻳَﺼ ُﻞ إﱃ َ

7

ِ ِ
ِ
ﻋﺸﺮة َﺳ ْﻮ َ
ف ﻳَـْﺒ َﺤ ُ
َ
ﺚ َﻋﻨﱠﺎ َواﺣ ًﺪا َواﺣ ًﺪا ..ﺳﻴﻜﻮن ّأول َﻣ ْﻦ َﳚ ُﺪﻩُ

8

ِ
ِ
ِ
ﺾ َﻋْﻴـﻨَـْﻴـ َﻬﺎ َوﺗُ ِﺪ ُﻳﺮ َو ْﺟ َﻬ َﻬﺎ ﻟِﻠْ ِﺠ َﺪار..
َ
اﻟﻀﺤﻴﱠﺔ اﻟﺘَﺎﻟﻴَﺔ اﻟّﱵ َﺳﺘُـ ْﻐﻤ ُ

9

ﻋﺸﺮة...
ّأﻣﺎ ﳓﻦ ﻓَ َﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ّإﻻ ِاﻻ ْﺧﺘِﺒَﺎءَ ..

10

ت ﰲ َﻣﻜﺎن..
ﻗَـ َﻔَﺰ ﻗَـ ْﻠِﱯ ..ﺗَ َﺴ ﱠﻤ ْﺮ ُ

11

أَ َﺣ َﺪ َﻋ َﺸَﺮ ..اﺛْـﻨَﺘَﺎ َﻋ َﺸَﺮ...

12

اﻧْ َﻜﻤ ْﺸﺖ ﻋﻠﻰ ذَ ِاﰐ ﺣﺎﺑِﺴﺎ أَﻧْـ َﻔ ِ
ﺎﺳﻲ...
َ ُ
َ ً

13

ﻋﺸﺮون ﺛﻼﺛﻮن ِﻣﺌﺔ أﻟﻒ...

14

اﺣﺪا ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ ,اﻧْﺴﺤﺒـﻨَﺎ ِﻣﻦ َﳐَﺎﺑِﺌِﻨَﺎ ﻣﻌﻠِﻨِﲔ ِ
اﻻ ْﺳﺘِ ْﺴ َﻼم..
و ً
ُْ َ
َ َْ ْ

)כך במקור(

)כך במקור(

اﻟﻤﻔﺘﻲ ,ﻫﻴﻤﻰ .2007 ,ﻋﻤﻼق اﻟطواﺒق اﻟﻌﻠﻴﺎ .دﻤﺸق :دار اﻟﺤﺼﺎد.60 ,

101

١٠١

 أﻟﻤﻔﺮدات –ﻀﺔ –
* ﻏُ ﱠﻤْﻴ َ
إ ْﺳﺘِ ْﺴ َﻼم –
َأد َار –

עצם )את עיניו(

ספירה

إِﻧْـﺘَ َﺤﻰ -
*

כניעה

ِ
ﺿ َﺤﺎﻳَﺎ -
ﺿﺤﻴﱠﺔ )ج( َ
َ

צורה נוספתَ :ﻏﻤ ِ
ﻀﻴﱠﺔ
ْ

סובב את

ﺾ–
أَ ْﻏ َﻤ َ
َﻋ ﱞﺪ -

מחבואים )משחק ילדים(

ﺗَـ َﻔﱠﺮ َق –

הלך בכיוון ל-
פנה אל ,-נטה אל-

התפזר ,נפרד

ﺗَ َﺴ ﱠﻤَﺮ ﰲ َﻣ َﻜﺎﻧِِﻪ–
ﺶ–
إِﻧْ َﻜ َﻤ َ
ﺲ
َﺣﺒَ َ

קרבן

קפא במקומו

התכווץ ,הצטמק,
היה מכונס בתוך עצמו

) ِ_ (  -כלא את ,עצר את

ﻧَـ َﻔﺲ )ج( أَﻧْـ َﻔﺎس –

נשימה

למשחק המחבואים שמות רבים המשתנים ממקום למקום ומלהג ללהג.
בין אלו ניתן למצוא את ﻁﻤﻴﻤﺔ ) ֻטמֶימֶה( ,ﻏﻤﺎﻱ ,ﺍﻟﻄ ّﻤﺔ ,ﺍﻟﻄ ّﻤﺎﻱ ואחרים.
השחקן העומד וסופר במשחק המחבואים נקרא ﺍﻟﻌ ﱠﺪﺍﺩ ,ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ וגם
ﺍﻟﻄﺎﻣﻢ או ﺍﻟﻤﻐ ﱢﻤﺾ.

** במשחק המחבואים המחפש סופר עד עשר בעיניים עצומות ואז אומר:2
אִ ִ ّלי ֻקדַ ّאמִי וּו ָָראיַ ,ע-ימִינִי וּשמַאלִי מַעדוּד!
מי שלפני ומאחורי ,בימיני ובשמאלי ,ספור.
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וכשמוצאים את אחד המשתתפים ,רצים לעץ/עמוד ואומרים:
וַאחַד ,תנֵין ,תַ לַאתֶ ה )אחמד( שֻ פתַ כּ!
אחת שתיים שלוש )אחמד( ראיתי אותך!
מכּ!
לחילופין :וַאחַד ,תנֵין ,תַ לַאתֶ ה )אחמד( ַעלַא אִ ַ ّ
אחת שתיים שלוש )אחמד( על אמא שלך!
 2תודה למר אסף גולני על הערותיו המעשירות.

 ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻘﺮوء -أﺟﻴﺒﻮا ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

)اﻟﻌﺪﱠاد(؟
 .1أﺟﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ :ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻮﻟﺪ اﻟّﺬي ﻳَـﻌُ ﱡﺪ ﰲ ﻟُ ْﻌﺒَﺔ اﻟﻐُ ﱠﻤْﻴﻀﺔ َ
______________________________________________
 .2أﺟﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﻗِﻲ اﻷﻃﻔﺎل ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮ َن َ ِ
ﺑﺎﻟﻌ ّﺪ؟
اﻟﺮﺋﻴﺲ َ
ّ
)اﻟﻌﺪﱠاد( ﻳَـْﺒ َﺪأُ َ
َ ْ َُ
َ
اﻟﻼﻋﺐ َ
______________________________________________
 .3اﺧﺘﺎروا اﳉﻮاب اﻟﺼﺤﻴﺢ:
ﺑﻌﺪ أ ْن ﻳـَْﻨﺘَ ِﻬ َﻲ اﻟﻮﻟﺪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ ّﺪ:

ِ
اﺳﺘِ ْﺴﻼم.
أ .ﻳـُ ْﻌﻠ ُﻦ ﻋﻦ ْ

ﺚ ﻋﻦ ﺑ ِﻘﻴﱠﺔ َ ِ
ﲔ.
اﻟﻼﻋﺒِ َ
ب .ﻳَـْﺒ َﺤ ُ َ
ت .ﳜَْﺘَﺒِ ُﺊ ﺑِﺎﻟْ ُﻘ ْﺮب ﻣﻦ َﺷ َﺠَﺮة.
ِ
ﻮﺟ ُﺪ أَﱠوًﻻ ﰲ اﻟﻠُ ْﻌﺒَﺔ
 .4أ ْﻛﻤﻠﻮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ :اﻟﻮﻟﺪ اﻟّﺬي ﻳُ َ
____________________________________________
 .5إﻧﺴﺨﻮا ﻣﻦ ِ
ِ
ﻀﺔ.
ﺼﺔ ْ
اﻟﻘ ﱠ
ﻒ َﺧ ْﻮف اﻟﻮﻟﺪ ﺧﻼل ﻟُ ْﻌﺒَﺔ اﻟﻐُ ﱠﻤْﻴ َ
اﳉُ َﻤﻞ اﻟّﱵ ﺗَﺼ ُ
______________________________________________
______________________________________________
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 .6أﻛﺘﺒﻮا "ﺻﺤﻴﺢ" أم "ﺧﻄﺄ":
ِ ِ
وﱃ ﰲ ﳐَْﺒَﺌِ َﻬﺎ ____________
اﻟﻀ ِﺤﻴﱠﺔ اﻷُ َ
ﺼﺔ َﰎّ اﻟ َﻘْﺒﺾ ﻋﻠﻰ َ
ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘ ّ
 .7أﺟﻴﺒﻮا َﻣ ْﻦ ﻫﻮ َ /ﻣ ْﻦ ُﻫ ْﻢ  /ﻣﺎ ﻫﻮ؟
ﺑﺎﻟﻌ ّﺪ _______________________
أ .أَ ْﻏ َﻤ َ
ﺾ َﻋْﻴﻨﻴﻪ وﺑﺪأ َ
ع ﻟِِﻼ ْﺧﺘِﺒﺎء ____________________________
ب .أَ ْﺳَﺮ َ
ت .إﺧﺘَﺒﺄَ ِ
اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ِﻇﻠﱢﻲ _________________________
ْ
ثَ .أراﻩُ وﻻ ﻳَـَﺮِاﱐ _____________________________
ﻔﺮﻗﻮا َﺷ َﺬ َر َﻣ َﺬ َر )לכל עבר( _____________________
ج .ﺗَ ّ
ﻛﲔ ﰲ اﻟﻠُ ْﻌﺒَﺔ ________
أﻟﺮﻗْﻢ اﻟّﺬي ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ ﻳﺒﺪأ اﻟﺒَ ْﺤﺚ ﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ َﺸﺎ ِر َ
حَ .
اﻟﻌ ّﺪ ﰲ اﻟﻠُ ْﻌﺒَﺔ _________________
خ .ﻳـُ َﻮ ﱠﺟﻪُ إﻟﻴﻪ اﻟﺮأس ﺧﻼل َ
اﻻﺳﺘِ ْﺴ َﻼم ___________________________
د .أَ ْﻋﻠَﻨﱠﺎ ْ
 .8أ ْﻛ ِﻤﻠﻮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﱪﻳّﺔ:
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ﻬﻬﺎ" )اﻟﺴﻄﺮ (8ﻳﻌﻮد إﱃ ___________
ب  -اﻟﻀﻤﲑ" َﻫﺎ " ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " َو ْﺟ َ

 .9أﺟﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﱪﻳّﺔ:
أِ .ﺟ ُﺪوا ﰲ ِ
ﻀﺔ".
اﻟﻘ ﱠ
ﺼﺔ ﻛﻠﻤﺔ أُ ْﺧﺮى ﻣﻦ ﻧَـ ْﻔﺲ اﳉَ ْﺬر اﻟّﺬي ﻳُ َﻜ ﱢﻮ ُن اﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻏُ ﱠﻤْﻴ َ
_____________________________________
ب .ﻓَـﺘﱢ ُﺸﻮا ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎت إﺿﺎﻓﻴّﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉَ ْﺬر واﻛﺘُﺒﻮا ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
َﻣ َﻌ ِﺎﱐ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 .10اﺧﺘﺎروا اﳉﻮاب اﻟﺼﺤﻴﺢ:
ﺎﻋﺮ اﻟّﱵ ﻳﺜِﲑﻫﺎ اﻟﻌ ّﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎ ِرئ ﻃُ َ ِ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟْﻤ َﺸ ِ
ﺼﺔ ؟
ﻮل اﻟﻘ ّ
ُ َُ َ
َ
أ .ﻓَـَﺮح وارﺗِﻴَﺎح

ب .ﺣﺰن ِ
وﺣﺪاد
ُْ

تَ .ﺧ ْﻮف وﺗَـ َﻮﺗﱡﺮ

ﺎن :اﻟﺸﺨ ِ
 .11ﺗُ ْﺬ َﻛﺮ ﰲ اﻟﺴﻄْﺮﻳ ِﻦ  2-1ﺷﺨﺼﻴﱠﺘَ ِ
ﺼﻴﱠﺔ اﻟْ َﻤ ْﺤ ِﻜ ّﻲ ﻋﻨﻬﺎ
ْ
َ َْ
ُ
اﻟﺴﻄﺮﻳْ ِﻦ
واﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟْ ُﻤﺘَ َﻤﺜﱠـﻠَﺔ ﰲ اﻟﺮا ِوي )המספר( .إﻧﺴﺨﻮا ﻣﻦ ﻫ َﺬﻳْ ِﻦ
َ
ﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴّﺘَـ ْ ِ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟّﱵ ﺗَ ُﺪ ﱡل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗَـ ْ ِ
ﲔ.

)הדמות שמסופר עליה(

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 .12أﺟﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﱪﻳّﺔ:
اﻟﻘﺼﺔ؟
َﺣ َﺴﺐ َرأْﻳِ ُﻜ ْﻢ ,ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟ ُﺬ ْرَوة )נקודת השיא( ﰲ ّ
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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 .13أﺟﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﱪﻳّﺔ:
أ .ﻓَ ﱢﻜﺮوا ,ﻟِﻤﺎذا ﻳـﻮ ِ
اﻟﺮﻗْﻢ ﻋﺸﺮة؟ ﻣﺎ ﻫﻮ َﻫ َﺪف اﻟ َﻜﺎﺗِﺒﺔ ﰲ
اﺻ ُﻞ اﻟﻮ ُ
ﻟﺪ َ
َُ
اﻟﻌ ﱠﺪ ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ إﱃ َ
ُ
ٰذﻟﻚ؟
______________________________________________
______________________________________________
ِ
اﺳﺘَ ْﺴﻠَ ُﻤﻮا؟
ب .ﻟﻤﺎذا ﺗَـﻨَ َﺎزَل اﻷوﻻد ﻋﻦ اﻟﻠُ ْﻌﺒَﺔ و ْ
______________________________________________
______________________________________________
 .14أﺟﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﱪﻳّﺔ:
أ .ﻛﻴﻒ ﺗَـْﻨـﻌ ِﻜﺲ اﳊﻴﺎة ﰲ ِ
اﺳﺘِ ْﺴ َﻼم"؟
اﻟﻘ ﱠ
ﺼﺔ "ﻏُ ﱠﻤْﻴ َ
ﻀﺔْ :
َ ُ ََ
ِ
ِ
ِ
ﱢ
ِ
ﺼﺔ.
اﻟﻮاﻗﻊ ﺗَـ ْﻌﺮﻓُﻮﻧَﻪُ وا ْﻛﺘُﺒُﻮا ﻛﻴﻒ ﻳَُﻼﺋ ُﻢ اﻟﻘ ﱠ
ﻓَﻜ ُﺮوا ﻋﻦ َﺣ َﺪث ُﻣ َﻌ ﱠﲔ ﰲ َ
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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اﻟﻘﺼﺔ؟
ب .ﻣﺎ ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ )מסר( ّ
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 .15ﺳﺆال ﺷﺎﻣﻞ:
أﻛﻤﻠﻮا اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )إﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻤﺨﺰن اﻟﻜﻠﻤﺎت(:

ِ
ِ
ﻒ
أﻟﻐُ ﱠﻤْﻴ َ
ﺑﺎﻻﺧﺘﺒَﺎء واﻟﺒَ ْﺤﺚ .ﻳَﻘ ُ
ﻀﺔ ﻫﻲ __________ ﻳـَْﻠ َﻌﺒُﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ْ
ِ ِ
ِ
ﺾ َﻋْﻴـﻨَـْﻴ ِﻪ وﻳـَْﺒ َﺪأُ
)اﻟﻌ ﱠﺪاد( أﻣﺎم __________ وﻫﻮ ﻳـُ ْﻐﻤ ُ
اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ َ
اﻟﻌ ّﺪ ,ﺑَـْﻴـﻨَ َﻤﺎ ﻳُ ْﺴ ِﺮعُ __________ اﻷوﻻد ﻟِِﻼ ْﺧﺘِﺒَﺎء.
ِﺒ __________ َ
ِ
ِ
ﲔ.
اﻟﻌ ّﺪ ﻳَـْﺒ َﺤ ُ
ﲔ اﻟْ ُﻤ ْﺨﺘَﺒِﺌ َ
اﻟﻌ ّﺪاد ﻋ ِﻦ اﻟﻼﻋﺒِ َ
ﺑﻌﺪ __________ َ
ﺚ َ
ِ
ﺑﺎﻟﺮْؤﻳﺔ ﻓﻘﻂ أو
َوﻟَ ّﻤﺎ ﻳَـ ْﻘﺒِ ُ
ﺾ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ __________ ّ
)إﻣﺎ ُ
اﻟﻌ ّﺪاد أ ْن
ِﺒ __________(ُ ,ﳜْ ِﺮ ُﺟﻪُ ﻣﻦ اﻟﻠُ ْﻌﺒَﺔ ,وﻫﻜﺬا ُﳛَﺎول َ
ِ
ﲔ.
__________ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟْ ُﻤﺘَ َﺴﺎﺑِﻘ َ
ِ
اﻟﻌ ّﺪاد ﻳﻜﻮن __________ اﻟّﱵ ﺗُ ِﺪ ُﻳﺮ َو ْﺟ َﻬﻬﺎ ﻟِﻠْ ِﺠﺪار ,وﻫﻮ
ّأول َﻣ ْﻦ َﳚ ُﺪﻩُ َ
ِ
ﺾ َﻋْﻴـﻨَـْﻴ ِﻪ وﻳَـْﺒ َﺪأُ ﺑﺎل__________.
ﻳـُ ْﻐﻤ ُ
اﻟْ ُﻤﺸﺎ ِرﻛﲔ
ﺑَﺎﻗِﻲ

اﻟﻠَ ْﻤﺲ
إﻧْـ َﻬﺎء

َﻋ ّﺪ
ا ْﳉِﺪار

ﻀ ِﺤﻴﱠﺔ
اﻟ َ
ﻟُ ْﻌﺒَﺔ

ُﻣ ِﻬ ﱠﻤﺔ
ِ
ﻒ
ﻳَ ْﻜﺸ َ
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اﻟﻘﺼﺔ
 .16ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ  -ﺗﻠﺨﻴﺺ ّ
ِ ِ
ِ
أ .أﺟﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ِ
ﺼﻠُﻮا ﻋﻠﻰ
ْ
ّ
اﻷﺳﺌﻠَﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .أﻛﺘﺒﻮا اﻷَ ْﺟ ِﻮﺑَﺔ اﻟ َﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ُﻣﺘَـ َﻮاﺻﻞ ﻟﺘَ ْﺤ ُ
اﻟﻘﺼﺔ ﺑِﺄَ ْﻛ َﻤﻠِ َﻬﺎ
ّ

 /ענו בערבית )תשובות מלאות( על השאלות הבאות ,כתבו את התשובות

ברצף ,כדי שיתקבל הסיפור במלואו.

اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أدار رأﺳﻪ ِ
.1ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ِ
ﻟﻠﺠﺪار؟
َ َُ
ِ
اﻟﻌ ّﺪ؟
.2ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ﺑَﺎﻗﻲ اﻷﻃﻔﺎل ﺧﻼل َ
.3ﻣﺎذا ﻳـ ْﻔﻌﻞ اﻟﻌ ﱠﺪاد ﻋﺎدةً ﺣﲔ ﻳ ِ
ﺼ ُﻞ إﱃ اﻟﺮﻗْﻢ ﻋﺸﺮة؟
َ َُ َ ََ
َ
ِ
ِ
اﻟﻌ ّﺪاد؟
 .4ﻣﺎذا ﺳﻴﻜﻮن َﻣﺼﲑ أ ﱠول َﻣ ْﻦ َﳚ ُﺪﻩُ َ
اﻟﻌ ّﺪ؟
اﺻﻞ َ
.5ﻫﻞ وﻗﻒ َ
اﻟﻌ ﱠﺪاد ﰲ اﻟَﺮﻗْﻢ ﻋﺸﺮة أ ْم َو َ
 .6ﻣﺎذا ﺷﻌﺮ ﺑﻄَﻞ ِ
اﻟﻌ ّﺪ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻤﱡﺮ؟
اﻟﻘ ﱠ
ﺼﺔ )اﻟﺮا ِوي( ﻟَ ّﻤﺎ ﻓَ ِﻬ َﻢ أ ّن َ
َ ََ َ
 .7ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺋِﺮ اﻟﻼﻋِﺒِﲔ ﰲ َِﺎﻳﺔ ِ
ﺼﺔ؟
اﻟﻘ ﱠ
َ
َ
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_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

ب .أﻣﺎﻣﻜﻢ ﻋ ّﺪة ﻛﻠﻤﺎت وﺗﻌﺎﺑﲑ /

לפניכם מספר מילים וביטויים:

ﺼﺔ ﻗﺼﲑة
ﻗّ

ﻀﺔ
ﻟُ ْﻌﺒَﺔ اﻟﻐُ ﱠﻤْﻴ َ

اﻟْ ُﻤ َﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﻠُ ْﻌﺒَﺔ

اﻟ ِﺮ َﺳﺎﻟﺔ

اﻟﻮاﻗِﻊ
َ

اﺳﺘِ ْﺴ َﻼم
ﻳَﺄْس و ْ

َﻋ َﺪم اﻟﺘﺄ ﱡﻛﺪ

َﺧ ْﻮف وﺗَـ َﻮﺗﱡﺮ

اﻟْﻤﻮ ِ
اﻃﻦ
َُ

اﻟﺴ ْﻠﻄَﺔ
ُ

ُﳛ َﻜﻰ ﻋﻦ

َﻫْﻴ َﻤﻰ اﻟْ ُﻤ ِ
ﻔﱵ

ﺗَـ ْﺮُﻣ ُﺰ اﻟ َﻜﺎﺗِﺒَﺔ إﱃ

כתבו חיבור על הסיפור "מחבואי כניעה" ,היעזרו בתשובות שכתבתם בסעיף )ﺃ( .שבצו
בתשובותיכם מילים וביטויים מהרשימה )השתמשו בשישה ביטויים מהרשימה לפחות(.
הוסיפו מילות קישור ונסחו משפטי פתיחה וסיום.

"ﻏﻤﻴﻀﺔ
 /أﻛﺘﺒﻮا ﻗﻄﻌﺔ ﻋﻦ ّ
اﻟﻘﺼﺔ ّ

اﺳﺘﺴﻼم" ,اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑِﺎﻷَﺟ ِﻮﺑﺔ اﻟّﱵ ﻛﺘﺒﺘﻤﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﺒـْﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ )أ(ِ .
أﺿﻴ ُﻔﻮا ﺑَـ ْﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت
َ
ْ َ
ِِ
و َِ
وﲨ ًﻼ
اﻷﻗﻞ( .أﺿﻴﻔﻮا ﺣﺮوف ﻋﻄﻒ ُ
اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )إﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﺴﺘّﺔ ﺗﻌﺎﺑﲑ وﻛﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ّ
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ وَِﺎﻳﺘﻬﺎ.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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 תחביר -א .לפניכם משפטים המבוססים על הסיפור .תרגמו את המשפטים לעברית ,וכתבו מהן התופעות

اﻟﻈﻮ ِاﻫﺮ اﻟﻨَ ْﺤ ِﻮﻳﱠﺔ.
התחביריות המסומנות בקו  /ﺗﺮﺟﻤﻮا اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺒﺮﻳّﺔ وﭐ ْﺷ َﺮ ُﺣﻮا َ

 .1إﻧْ َﻜﻤ ْﺸﺖ ﻋﻠَﻰ َذ ِاﰐ ﺣﺎﺑِﺴﺎ أﻧْـ َﻔ ِ
ﺎﺳﻲ.
َ ُ َ
َ ً
ﱠاد َﻋ ْﻦ ﺑَﺎﻗِﻲ ٱْﻷَْوَﻻ ِد َوﻗْـﺘًﺎ ﻃَ ِﻮ ًﻳﻼ.
َ .2ﲝَ َ
ﺚ ٱﻟْ َﻌﺪ ُ
ﻀﺔ" ِﻣﻦ أَ ْﻛﺜَ ِﺮ أَﻟْﻌ ِ
ﺎب ٱﻟﻄﱡُﻔﻮﻟَِﺔ ُﻣْﺘـ َﻌﺔً.
َ
 .3ﺗُـ ْﻌﺘَﺒَـُﺮ "ٱﻟْﻐُ ﱠﻤْﻴ َ ْ
 .4إ َذا َﰎﱠ ٱﻟْ َﻜ ْﺸﻒ ﻋ ِﻦ ﱠ ِ
ُﺧﺮ َِج ِﻣ َﻦ ٱﻟﻠﱡ ْﻌﺒَ ِﺔ.
ٱﻟﻼﻋ ِﺐ أ ْ
ُ َ
ِ
 .5ﺗَﺴﺘَ ِﻤﱡﺮ ٱﻟﻠﱡﻌﺒﺔُ َإﱃ أَ ْن ﻳﺘِ ﱠﻢ إِﺧﺮ ِ
ﲔ.
اج َﲨﻴ ِﻊ ٱ ﱠﻟﻼﻋﺒِ َ
َْ
َ َْ ُ
ْ
ב .ענו על השאלות הבאות .נקדו את כל המשפטים שאינם מנוקדים באופן מלא )ניקוד פנימי וסופי( /

ﺗﺸﻜﻴﻼ ﺗﺎﻣﺎ.
أﺟﻴﺒﻮا ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ .ﺷ ّﻜﻠﻮا اﻟﺠﻤﻞ
ً
.1

נסחו את המשפט הבא באמצעות משפט מצב )ﲨﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴّﺔ(.
ِِ
ﲔ اﻻﺳﺘﺴﻼم.
و ً
اﺣﺪا ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ ,اﻧﺴﺤﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﺑﺌﻨﺎ ُﻣ ْﻌﻠﻨ َ

 .2הפכו את המילה המסומנת לזוגי ,ושנו את המשפט בהתאם.

ﻳـُ ْﻌﻠِ ُﻦ اﻟﻼﻋﺐ اﻻﺳﺘﺴﻼم وﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ.

 .3נסחו את המשפט הבא באמצעות ﻣﺎ להבעת התפעלות.

ﱢ
ﻣﻬﻢ ﺟﺪا.
ْ
اﻟﻠﻌﺐ ﰲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟْ ُﻤﺒَﻜﺮة ّ
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.4

נסחו את המשפט הבא באמצעות תיאור סיבה )اﳌﻔﻌﻮل ﻟﻪ /
ﺧﺎف ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟْ ُﻤ ْﻔ َِﱰ َﺳﺔ.
رﻓﺾ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺰﻳﺎرة ﰲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻷﻧّﻪ َ

.5

שללו את המשפט הבא באמצעות ﻻ השוללת שלילה מוחלטת )ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ(.
اﻟﻠﻌﺐ واﻟﺘﻌﻠّﻢ.
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﲔ ْ

١١٠

ﻷﺟﻠﻪ(.

 תרגילי פועל -ﻀﺔ
א .להלן פעלים מתוך הסיפור " ُﻏ ﱠﻤ ْﻴ َ
ותרגמו.

ِ
ﺴ َﻼم" .נתחו אותם לשורש בניין ,גוף וצורה דקדוקית
اﺴﺘ ْ
ْ

דוגמה:
הפועל

שורש

בניין

גוף

צורה דקדוקית

תרגום

إﻧْ َﺴ َﺤْﺒـﻨَﺎ

ﺳﺤﺐ

7

מדברים

עבר

נסוגנו

 .1إِ ْﺳﺘِ ْﺴ َﻼم

 .2أَ َد َار

َ .3ﻋ ّﺪ

ﺖ
 .4أَ ْﺳَﺮ ْﻋ ُ

 .5إِ ْﺧﺘِﺒَﺎء

ﺻﻮل
ُ .6و ُ

ﺖ
 .7إِﻧْـﺘَ َﺤْﻴ ُ

َ .8رأَﻳْـﺘُﻪُ

 .9ﺗَـ َﻔﱠﺮ َق

 .10ﻳ ِ
ﺼ ُﻞ
َ

 .11ﻳَ ُﻜﻮ ُن

ِ
َ .12ﳚ ُﺪﻩُ

ِ
ﺾ
 .13ﺗُـ ْﻐﻤ ُ

 .14ﺗُ ِﺪ ُﻳﺮ

ﺖ َ .17ﺣﺎﺑِﺲ
 .15ﺗَ َﺴ ﱠﻤ ْﺮ ُ
ت .16إِﻧْ َﻜ َﻤ ْﺸ ُ

ُ .18ﻣ ْﻌﻠِﻨُﻮ َن

ב .כתבו את צורות המצדר של הפעלים הבאים.

َِ .1ﳚ ُﺪ

ُ .2ﻣ ْﻌﻠِﻨُﻮ َن

ت
 .3ﺗَ َﺴ ﱠﻤ ْﺮ ُ

ﺖ
 .4إِﻧْـﺘَ َﺤْﻴ ُ

 .5ﺗُ ِﺪ ُﻳﺮ

َ .6ﺣﺎﺑِﺲ

ג .הפכו את הפעלים הבאים לצורת בינוני פועל יחיד.

ﺖ
 .6إِﻧْ َﻜ َﻤ ْﺸ ُ

ﺾ
.1أَ ْﻏ َﻤ َ

 .2إِ ْﺧﺘَﺒَﺄَ

ﺖ
 .3إِﻧْـﺘَ َﺤْﻴ ُ

ﺚ
.4ﻳـَْﺒ َﺤ ُ

 .5ﺗَـ َﻔﱠﺮ َق

 .7أَ َد َار

 .8ﻳَ ُﻜﻮ ُن

 .9إِ ْﺳﺘِ ْﺴ َﻼم

 .10ﻳ ِ
ﺼ ُﻞ
َ

ﺖ
َﺳَﺮ ْﻋ ُ
.11إﻧْ َﺴ َﺤْﺒـﻨَﺎ .12أ ْ
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إﺜَْراء
ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖפרסמה
ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ",
ﺍﺳﺘﺴﻼﻡ"
הסיפור "ﻏ
הופעת
לאחר
שששנים
,2013שש
בשנת,2013
בשנת
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ" ,פרסמה
"ﻋﻤﻼﻕ"ﻋﻤﻼﻕ
בספר בספר
ﺍﺳﺘﺴﻼﻡ"
ﻴﻀﺔ ّﻤﻴﻀﺔ
הסיפורّﻤ "ﻏ
הופעת
לאחר
שנים
ﻴﻀﺔ؟".
ﻧﻠﻌﺐ ﺍﻟﻐ ّﻤ
בשם "
ַסיפור
ילדים ל
אל ְֻלממְֻפתִ ְפיתִ יגרסת
ַה ַהי ְי ְ ַמ ַמאאא ְ
ﻴﻀﺔ؟".
ﻧﻠﻌﺐ ﺍﻟﻐ ّﻤ
ﻫﻞ"ﻫﻞ
בשם
ַסיפור
ילדים ל
גרסת
לילדים "ﺯَ
הסורי
אורבכתב
ראתהאור
גרסהזוזוראתה
גרסה
לילדיםﻭْ َﺭ"ﺯَ
כלשונו.כלשונו.
הילדיםהילדים
סיפור סיפור
מובא מובא
להלן להלן
ﻕ"ﻭَْ .ﺭﻕ".
הסורי
העתהעת
בכתב

ﻀﺔ؟
ب اﻟ ُﻐ ﱠﻤ ْﻴ َ
َﻫ ْﻝ َﻨ ْﻠ َﻌ ُ
ﺘﺄﻟﻴف :ﻫﻳﻣﻰ ﺍﻟﻣﻔﺗﻲ
اﻟﻤﻔَ ﱠ
ﻀﻠَﺔ ,ﻟﻛن اﻟﺠﻤﻴﻊ أراد أن َﻴ ْﻠ َﻌَﺒﻬَﺎ :ﻴﺎﺴر وﺤﺴﺎم
ﻟَ ْم ﺘَ ُﻛ ِن "ا ْﻟ ُﻐ ﱠﻤ ْﻴ َ
ﻀﺔ" ﻟُ ْﻌَﺒﺔ ﻤرﻴم ُ
ِ
ﺒﺎﻟﻌ ّد:
اﺴﺘََﻨ َد ْ
ﻀْ
اﻟﺸﺠ َرة اﻟﻛﺒﻴرة ُﻤ ْﻤﺘَﻌ َ
ت إﻟﻰ ِﺠ ْذع َ
ﺎﺴﺔ ...أَ ْﻏ َﻤ َ
ت َﻋ ْﻴَﻨ ْﻴﻬَﺎ و ْ
ﻀﺔ وﺒدأت َ
وﻤ َ
َ
واﺤد ..اﺜﻨﺎن...

ﺎﻛن ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ ﻤرﻴم ﺘَ َﺨﱡﻴﻠﻬﺎَ ,ﻓﺘُﻤ ِ
ِ
ِ
ِ
طوﻴﻼ
ﻀﻲ َوْﻗﺘًﺎ
ً
ون ِاﻻ ْﺨﺘَﺒﺎء ﻓﻲ أَ َﻤ َ ْ ُ ُ
ﺠﻤﻴﻌﻬم ُﻴﺘْﻘ ُﻨ َ
ْ
ِ
اﻟﺒ ْﺤث ﻋﻨﻬم – ..ﺜﻼﺜﺔ ..أرﺒﻌﺔ...
وﻤﻤﻼ ﻓﻲ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻟﻛﻨﻬم
اﻟﻤَﻨﺎﻝّ ,
أﻤﺎ ﺤ َ
ّ
ﻴن َﻴ ْﺄﺘﻲ َد ْوُرَﻫﺎ ,ﺘَ ْﺠﺘَﻬ ُد ﻤرﻴم ﻓﻲ إﻴﺠﺎد ﻤﻛﺎن َﻴ ْﺒ ُدو ﻟﻬﺎ َﺒﻌﻴد َ
وﻨﻪُ ﺒِ َﻼ َﻋَﻨﺎء ..ﺨﻤﺴﺔ ..ﺴﺘّﺔ..
َﻴ ْﻛﺘَ ِﺸﻔُ َ
ِ
ض َﻋ ْﻴَﻨ ْﻴﻬَﺎ ﻤن ﺠدﻴد وﺘَ ُﻌ ﱡد إﻟﻰ اﻟرْﻗم ﻋﺸرة ,ﺜُﱠم ﺘَْﺒ َدأُ
وﻫﻛذا ,ﻴﻛون ﻋﻠﻴﻬﺎ ْ
أن ﺘُ ْﻐﻤ َ
ِ
اﻟﺒﺎﻝ..
ﺒﺎﻟﺒ ْﺤث ,ﻟﺘَ ِﺠ َد ُﻫ ْم – ﺒﻌد َﻋَﻨﺎء – ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻻ ﺘَ ْﺨطُ ُر ﻋﻠﻰ َ
َ
 -ﺴﺒﻌﺔ ..ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ..
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ب ﻤﻊ
اﻟﻤ ِﻤﻠﱠﺔ ..ﻻ ﺘُِر ُ
َﺴﺌِ َﻤ ْ
إن ﻟَ ْم َﺘ ْﻠ َﻌ ْ
اﻟﻠﻌب ..ﻟﻛن ﻤﺎذا ﺴﺘﻔﻌﻝ ْ
ﻴد ُﻤﺘَ َﺎﺒ َﻌﺔ ْ
ت ﻫذﻩ ْ
اﻟﻠﻌَﺒﺔ ُ
ِرﻓَ ِﺎﻗﻬَﺎ؟ ..ﺘﺴﻌﺔ ..ﻋﺸرة..
ِ
اﻟﺒ ْﺤث -..أﺤد ﻋﺸر ...اﺜﻨﺎ ﻋﺸر..
َﺤ َﺴًﻨﺎ ..ﺘَ ْﺴﺘَطﻴﻊُ اﻵن ْ
أن ﺘَ ْﻔﺘَ َﺢ َﻋ ْﻴَﻨﻬَﺎ وﺘَْﺒ َدأُ َ
ﻴد ..ﻟَ ْن ﺘَ ِﺠ َد ُﻫ ْم ..ﻋﺸرون ...واﺤد وﻋﺸرون..
ﻻ ﺘُِر ُ

ون
ﻻ ُﺒ ﱠد ّأﻨﻬم
ﻛﺎﻟﻌ َ
ﺎدةَ ..ﻴ ْ
ﺠﻤﻴﻌﺎ َو َﺠدوا َﻤ َﺨﺎﺒَِﺌﻬُ ْم ..ﻻ ُﺒ ﱠد ّأﻨﻬم ُﻴ َرِاﻗ ُﺒ َ
ﻀ َﺤ ُﻛ َ
وﻨﻬَﺎ ُﺴ َﻌ َداء َ
ً
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ِﺴﱢرِﻫ ْم – ..ﺜﻼﺜون ..أرﺒﻌون ..ﺨﻤﺴون..
ِ
اﻟﺒ ْﺤث ﻋﻨﻬم - ..ﺴﺘّون ..ﺴﺒﻌون..
اﻟﻤ ﱠرة وﻟَ ْن ﺘُ َﻛﻠﱢ َ
ﺎء َ
ف َﻨ ْﻔ َﺴﻬَﺎ َﻋَﻨ َ
ﺴوف ﺘَ ْﺴﺘَ ْﺴﻠ ُم ﻫذﻩ َ
اﺨﺘََﺒ ُؤوا ُﻤ ْﻨ ُذ زﻤن طوﻴﻝ
ب َﺨ ْﻠﻔَﻬَﺎ ..ﻻ ُﺒ ﱠد ّأﻨﻬﺎ ﺘَﺘَ َﺨﱠﻴ ُﻝ ..ﻟﻘد ْ
ﺼ ْو َ
ت ُﺨطُ َوات ﺘَ ْﻘﺘَ ِر ُ
ﺘَ ْﺴ َﻤﻊُ َ
وﻟن ﻴﺘَ َﺨﻠَوا ﻋن أﻤ ِ
ﺎﻛﻨِ ِﻬ ْم ..ﺜﻤﺎﻨون ...ﺘﺴﻌون...
َ
ْ َ ْ
أﺼ َواﺘُﻬُ ْم ﺘَُﻨ ِﺎدﻴﻬَﺎ..
ﻻّ ..إﻨﻬﺎ ﻻ ﺘَﺘَ َﺨﱠﻴ ُﻝّ ..إﻨﻬﺎ ْ

ﻴﺎﺴرَ :ﺤ َﺴًﻨﺎ ﻤرﻴم ..ﻫذا َﻴ ْﻛ ِﻔﻲ

ﻴد ِاﻻ ْﻨﺘِظَﺎر أﻛﺜر..
ﻤﺎﺴﺔ :ﻻ ُﻨ ِر ُ
 ﺘﺴﻊ وﺘﺴﻌون ..ﻤﺌﺔ..ﻫﻝ ﻛﺎن ﻤﺎ َﺴ ِﻤ ْﻌﺘُﻪُ َﺤﻘﺎ؟...
ِ
ِ
اﻟﻤ ﱠرة ﻴﺎ
ﺎﻤﺎ ,وﻫﺎ ﻫو ﺤﺴﺎم َﺨ ْﻠﻔَﻬَﺎ ُﻴَﻨﺎدي :ﻟﻘد َﻛ َﺴ ْﺒت ﻫذﻩ َ
أَ َﺠ ْﻝ ..ﻴﺎﺴر وﻤﺎﺴﺔ َﺨ ْﻠﻔَ َﻬﺎ ﺘَ َﻤ ً
ﻤرﻴم ..ﻨﺤن َﻨ ْﺴﺘَ ْﺴﻠِ ُم..
ِ
ِ
ﻀﺔ" ﺜَﺎﻨَِﻴﺔً؟ ..
ت ﻤرﻴم َﺴ ِﻌ َ
ب ُ
ﻗَﻔَ َز ْ
"اﻟﻐ ﱠﻤ ْﻴ َ
ﻴدة :ﻴﺎ ﻟَﻬَﺎ ﻤ ْن ﻟُ ْﻌَﺒﺔ ُﻤ ْﻤﺘ َﻌﺔ ..ﻫﻝ َﻨ ْﻠ َﻌ ُ

)ﻤﺠﻠّﺔ اﻷطﻔﺎﻝ َ"ز ْوَرق" ,اﻟﻌدد  ,4ﺘﺸرﻴن اﻟﺜﺎﻨﻲ (2013
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מחבואי כניעה /
*
אל-מפתי
ֻ
ַהיְ מא
מערבית :ד''ר אלון פרגמן
הסתובב ,עצם את עיניו והחל לספור :אחת ,שתיים ,שלוש…
מיהרתי למצוא מקום מחבוא לפני שיגיע לעשר…
ארבע ,חמש…
התחבאתי לא הרחק ,תחת צלו של עץ ,במקום שאראה אותו מבלי שיראה
אותי…
שבע ,שמונה… חבריי נעלמו ,כולם כבר התחבאו…
כשיגיע לעשר יתחיל לחפש אחרינו זה אחרי זה… הראשון שייתפס יהיה הקורבן
הבא שיעצום את עיניו ויפנה פניו אל הקיר… אנחנו חייבים להתחבא…
עשר…
לבי הלם… אבריי שותקו...
אחת עשרה ,שתים-עשרה…
מכווץ במקומי עצרתי את נשמתי...
עשרים ,שלושים… מאה ,אלף…
בזה אחר זה יצאנו ממקומות מחבואינו והכרזנו :נכנעים.
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* תרגום הסיפור המופיע בעמוד 101

הקריקטורה בשירות
הוראת השפה והתרבות
הערבית
1

עידית בר

מה היא קריקטורה ,ואיך היא מקדמת למידה משמעותית?
קריקטורה היא איור שמתאר אדם או מצב בצורה מוגזמת ומוקצנת .צייר
הקריקטורה מעוות פרטים מסוימים בציור כדי להצחיק ,כדי ללעוג או כדי
למתוח ביקורת.
הקריקטורה מושכת את עין הקורא ,היא ויזואלית ,ונוגעת בנימי נפשו של
האדם .היא משפיעה ולעיתים אף מעצבת דעת קהל .הקריקטורות זוכות
לפופולריות בכל שכבות הגיל ,במיוחד בעידן של ימינו ,שבו הקצב מהיר .לא
לכולם יש סבלנות ופניות לקרוא מאמרים ארוכים .המסר המועבר בעזרת
הקריקטורה הוא קצר וחד ,לעיתים חזק הרבה יותר ממאמר בעיתון.
במדינות ערב ,שבהן אין חופש ביטוי ,משמשת הקריקטורה ככלי רב-עוצמה
בידי הציירים .היא יכולה להעביר מסרים ,לשרת אידאולוגיות ולמתוח ביקורת
על המשטר .הקריקטורה הערבית משמשת משאב הוראה חזותי .היא מעוררת
סקרנות .ניתן באמצעותה ללמוד על התרבות ,להעשיר את השפה ולעסוק
בסוגיות אקטואליות ורלוונטיות .שימוש מושכל בקריקטורות בכיתה מקדם
למידה חווייתית ומשמעותית.

מטרות הוראת הערבית בעזרת קריקטורות:
•

הקניית מושגים וביטויים בשפה הערבית והעשרת אוצר המילים;

•

פיתוח הבעה בעל-פה בערבית;

 1עידית בר – ממונה על תוכניות לימודים באגף שפות ,משרד החינוך .ערביסטית ומזרחנית.
בעלת בלוג קריקטורות מהעיתונות הערבית" :הקריקטורה השבועית של עידית":

Iditaravit.blogspot.com.
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•

העשרת הידע על העולם הערבי ועל המזרח התיכון;

•

הכרת סוגיות מן התרבות הערבית;

•

הבנת תהליכים המתרחשים במדינות ערב והשפעתם על המרחב ועל מדינת
ישראל;

•

למידה משמעותית – עיסוק בנושאים רלוונטיים ובאקטואליה;

•

טיפוח חשיבה ביקורתית על "מה עומד מאחורי הקריקטורה" – זיהוי
עמדות וערכים של צייר הקריקטורה;

•

פיתוח עניין וסקרנות להרחיב את הידע על המדינות שסביבנו.

פעילויות ואסטרטגיות הוראה:
משימות ופעילויות שאפשר לבצע בכיתה עם קריקטורות:
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•

הבחנה בפרטים שבקריקטורה והצבעה עליהם;

•

שאילת שאלות בערבית על הקריקטורה;

•

זיהוי הדמויות המופיעות בקריקטורה – את מי הן מייצגות?

•

תרגום המילים המופיעות בקריקטורה לעברית;

•

קריאת מקורות מידע על הרקע לקריקטורה – העשרת הידע;

•

מתן כותרת לקריקטורה;

•

הבנת המסר המרכזי בקריקטורה ואופן העברתו;

•

מה הדילמה או הביקורת המוצגת בקריקטורה?

•

באיזה עיתון פורסמה הקריקטורה ומדוע?

•

מי עומד מאחורי הקריקטורה – מי הצייר ומה הוא רוצה להביע?

•

מה השקפת העולם שעולה מן הקריקטורה?

•

אילו רגשות/מחשבות מעוררת הקריקטורה?

•

מה ההשפעה האפשרית של הקריקטורה על הקורא?

•

יצירת דיון בכיתה סביב קריקטורה;

•

השוואה בין קריקטורות על נושאים דומים;

•

ציור של קריקטורה בנושא רלוונטי מבחינת התלמידים.

הצעות דידקטיות למורים – הוראה בעזרת קריקטורות:
תודות למורים הבאים על הרעיונות הנפלאים:
רותי בן אבי ,ענת כהן ,קרן דיאמנט ,זהבית דבס ,רינה תורג'מן ,נעם בנעט
ורונלי אשר.

 .1להדפיס כמה קריקטורות ,ואת ההסברים שלהן בעברית ,כל אחת בנפרד
)ניתן להיעזר בהסברים המופיעים בבלוג( .להניח את החלקים )קריקטורות
והסברים( באופן מפוזר על רצפת הכיתה .כל תלמיד/זוג תלמידים בוחר
קריקטורה ומחפש את ההסבר המתאים לקריקטורה שבחר .התלמידים
מציגים בפני הכיתה את הקריקטורה שלהם ,ומסבירים אותה ואת המסר
שלה ,בעזרת דף ההסבר שקראו.
 .2להדפיס כמה קריקטורות עם ההסברים שלהן ולהביא לכיתות ,לקרוא,
להעשיר את אוצר המילים בערבית ולשוחח על הקריקטורה ועל המסר
המובע בה .לאחר מכן מומלץ לתלות את הקריקטורות על לוח בכיתה ,כדי
שהתלמידים ייחשפו אליהן כמה שיותר.
 .3לפתוח עם התלמידים קבוצת ווטסאפ ,ולשלוח להם מדי פעם קריקטורה
עם שאלות נלוות .התלמידים ישיבו על שאלות המורה ,יקיימו דיון ויעשירו
את הידע שלהם באקטואליה ובנושאים הקרובים לעולמם .הדבר יהיה
אתגר לתלמידים החזקים ,ויגביר אצלם את המוטיבציה ללימוד השפה
והתרבות.
 .4ליצור מצגת שיתופית של קריקטורות .יש לחלק את הכיתה לזוגות.
כל זוג בוחר קריקטורה ,מתרגם ומסביר אותה בפני הכיתה ,בהנחיית
המורה ובעזרת שאלות מנחות .לאחר מכן מעלה את הקריקטורה למצגת
שיתופית .כך ,כל התלמידים נחשפים לתוצרים של חבריהם ומרחיבים את
הידע שלהם .התלמידים מתבקשים למצוא קריקטורה נוספת ,ולהעלות
אותה למצגת השיתופית .גם המורים יכולים להוסיף בכל שבוע קריקטורה
אקטואלית ,שתעניין את התלמידים ותקנה להם ידע על המתרחש במזרח
התיכון.
 .5לחלק את התלמידים לזוגות או לקבוצות .כל קבוצת תלמידים בוחרת
נושא אקטואלי שמעניין אותה ,קוראת עליו ומציגה אותו בפני הכיתה
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באמצעות קריקטורה מהעיתונות הערבית .הדבר מעודד את התלמידים
לחפש קריקטורות באתרים ערביים ,מגביר את העניין שלהם והופך את
הלמידה למשמעותית יותר בעבורם.
 .6לחלק את הכיתה לקבוצות .כל קבוצה מקבלת קריקטורה )בלי הסבר או
תרגום לעברית( .חברי הקבוצה מתרגמים וכותבים את הפרשנות שלהם
ואת הרקע לקריקטורה בעזרת מילון ואינטרנט .כל זאת בהנחיית המורה
ובסיועו .שיעור כזה מעורר עניין ומעשיר את הידע של התלמידים בסוגיות
תרבותיות או אקטואליות למיניהן.
 .7להקרין מצגת של קריקטורות סביב נושא מסוים בכיתה .התלמידים
מתארים את מה שהם רואים בקריקטורות .המורה כותב/ת על הלוח כמה
מילים וביטויים בערבית שקשורים לקריקטורות .לאחר מכן ,כל תלמיד
בוחר איזו קריקטורה הוא רוצה לתאר בערבית בעזרת המילים שעל הלוח.
פעילות זו מעודדת את השיח בערבית ,תוך חוויה ועניין.

דוגמאות לקריקטורות ולפעילויות בעל-פה ובכתב:
המורים יכולים להציג את השאלות בעברית או בערבית.
רצוי שהשיח בכיתה סביב הקריקטורה יתנהל ברובו בשפה הערבית.
קריקטורה א':
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)מתוך עיתון 'עכאט' '' ,ﻋﻜﺎﻅ' ,ערב הסעודית(

 .1תרגמו את כותרת הקריקטורה לעברית.
 .2באיזו תופעה עוסקת הקריקטורה?
 .3מה הביקורת העולה מן הקריקטורה?
 .4האם קריקטורה כזאת מתאימה גם להוויה הישראלית? נמקו.
 .5מה דעתכם על התופעה המוצגת בקריקטורה? האם אפשר לעשות שינוי?
כיצד?

קריקטורה ב':

 .1תרגמו לעברית את הכתוב בקריקטורה.
 .2מה הן הבעות הפנים של הדמות בכל אחד מהמצבים?
 .3מה המסר של הקריקטוריסט?
 .4האם אתם חשים הזדהות עם הדמות בקריקטורה? הסבירו.
 .5תנו כותרת אחרת לקריקטורה.
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קריקטורה ג':

)מתוך עיתון 'פרס תטואן' ' ,ﺑﺮﻳﺲ ﺗﻄﻮﺍﻥ ' ,מרוקו(
 .1תרגמו את המלל בקריקטורה לעברית.
 .2תארו מה אתם רואים בקריקטורה.
 .3מה רוצה הקריקטוריסט להביע בקריקטורה? איזו השוואה הוא עושה?
 .4מה אתם חושבים על כך? ומה עם התלמיד הישראלי?
 .5הציעו כותרת מתאימה לקריקטורה.
קריקטורה ד':
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)מתוך העיתון הפלסטיני 'אלחיאה אלג'דידה' ' ,ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ'(

קריקטורה ה':

)מתוך העיתון המרוקני 'הספרס'' ,ﻫﺳﺑﺭﺱ'(

.1

תרגמו את הכתוב בקריקטורות לעברית.

.2

תארו מה אתם רואים בכל אחת מהקריקטורות.

.3

אילו בעיות מציג הקריקטוריסט בכל אחת מהקריקטורות?

.4

מה אתם יודעים על צום הרמדאן באסלאם? מה מותר ומה אסור
ברמדאן?

.5

איך נקרא החג בסיום צום רמדאן? כמה ימים הוא נמשך? חפשו מידע
על החג.

.6

השוו בין שתי הקריקטורות .תנו כותרת אחת לשתי הקריקטורות.
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קריקטורה ו':

)מתוך עיתון 'אלערבי אליום' ' ,ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ' ,מצרים(

 .1תרגמו לעברית את הכתוב בקריקטורה.
 .2תארו מה אתם רואים בקריקטורה.
 .3באיזה נושא עוסקת הקריקטורה?
 .4מה אתם יודעים על נהיגת נשים בסעודיה בעבר והיום? חפשו מידע בנושא.
 .5אילו שינויים מובילים עכשיו השלטונות בסעודיה ביחס לאישה?
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 .6תנו כותרת אחרת לקריקטורה.

בסימן
קריאה
ביקורת
ספרים
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ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ د .ﺷﻠﻮﻣﻮ أﻟﻮن –
ﻛﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻬ ّﻤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﺷﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻋﻮﺩ ﻣﻊ ﺭﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎﺭ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ.
ﻓﺘﺴﻨﻰ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2017ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ  MESAﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺩﻱ .ﺳﻲ .ﻭﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ,ﻭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ:
ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ّ
Allon J. Uhlmann, Arabic Instruc on in Israel: Lessons in Conﬂict,
Cogni on and Failure ( Brill, 2017), pp 171

.1

ّ
ﺇﻥ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻬ ّﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ,ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ:
ﺃ.

ﻟﻐﺰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
Conundrums of Arabic Instruc on in Israel

ﺏ.

ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ :ﺍﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺩﻳﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ
The Field of Arabic Instruc on in Israel: Underachievement in the
Jewish Sector

ﺝ.

ﺃﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
The Ter ary Educa on System and the Double Aliena on of
Israeli Arabs from Arabic

ﺩ.

ﺍﻟﺼﻒ :ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺃﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ
ّ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
Cogni ve Clash in the Classroom: The Incommensurability of
Jewish and Arab Grammars of Arabic

ه.

ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ :ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ّ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
Arabic – Grammar Instruc on: Systemic and Cogni ve Implica ons

ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻔﻴﺪ ّ
ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ّ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺮﺍءﺗﻪ.
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻬﺎ ﻓﺄﻭﺻﻴﻜﻢ
ّ
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.2

ﺃﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
Asma Lamrabet, Women in the Qur'an: An Emancipatory Reading
(U.K. 2ND impression, 2017), pp 177

ّﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴّﺪﺓ ﺃﺳﻤﺎء ﻻﻣﺮﺍﺑﻴﺖ ﻫﻲ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﺑﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ,ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻟﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ ﻭﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ .ﻫﻲ ّ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺳﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ.
ّﺇﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺃﻳﻦ:
ﻣﺘﻰ ﻳﺘﺤﺪّﺙ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء؟
When the Quran speaks of women: Balkis, Sarah, Hagar, Zulaykha,
Umm Musa and Asiah, Maryam

ﻣﺘﻰ ﻳﺘﺤﺪّﺙ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎء؟
?When the Quran speaks to women

ّﺇﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ) 46ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ(.
ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺤﺪّﺙ
ّﺇﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﺳﺆﺍﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ
ّ
ﻋﻨﻪ؟ ﻓﺄﺣ ّﺜﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ...
ﺃﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ – ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

.3

Mahmoud Al – Batal, Editor, Arabic as ONE language – Integra ng
Dialect in the Arabic Language Curriculum (Georgetown University
Press/Washington, DC, 2018), pp 332

ّﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻ ﻭﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷ ّﺘﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻭﻋﺒﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ,ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻗﻮﻝ ّﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ّ
ﻭﻳﺤﺘﻞ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ّ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺟﺰﺍء:
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ﺃ.

ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ :ﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
Dialect Integra on: A New Fron er for Arabic

ﺏ.

ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻁﺮﻕ ﻟﻠﺪﻣﺞ
Curricular Models and Approaches to Integra on

ﺝ.

ﺃﻟﺪﻣﺞ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
Integra on and Skill Development

ﺩ.

ﻣﻦ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﻳﺎﺕ
Learners' and Teachers' Voices and Perspec ves

ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ,ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ,
ﻟﻘﺪ ﺃﻫﺪﻯ
ّ
ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ,ﺁﻣﻼ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻊ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻠﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ .ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺅﻳّﺪ ﺇﻫﺪﺍءﻩ ﻫﺬﺍ.
.4

ﺃﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺃﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
Kees Verrsteegh, The Arabic language (2nd edi on, Edinburgh
University Press, 2014), pp 410

ﻭﺗﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2013
ّﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2000ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ّ
ﻳﻀﻤﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ  17ﻓﺼﻼ ﻭﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺁﻧﻴﺔ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ,
ﺃﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ,ﺃﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﺃﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ,ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ,ﻧﻤﺎء
ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔّ ,
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ,ﺃﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ,ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﺃﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﻧﺸﻮء ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ) ,(MSAﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﺃﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ
ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ,ﺃﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁﺔ ,ﺃﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ  45ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ,ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺐ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ )ﺻﻔﺤﺎﺕ .(377-333
ﻣﺤﺮﺭﺍ ﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻓﺮﺷﻄﺎﻳﺦ )(Versteegh
ّ
)ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  .(2009-2006ﻓﻼ ﺷﻚ ﻟﺪﻱ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻔﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺿﻠﻊ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺤﺜﻬﺎ.
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סימנייה
ספרים
שנתקבלו
במערכת
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'אלערביה' א' – מהדורה
מעודכנת תשע"ח
הספר 'אלערביה' א' )תשע"ח( מבוסס על שתי המהדורות הקודמות שהופיעו
במהלך השנים ,וכולל שינויים שהוכנסו בסדר לימוד האותיות ובסוגי התרגילים.
הספר נכתב ונערך מחדש על פי תוכנית הלימודים החדשה בערבית.
במהדורה זו שולבו טקסטים רבים ,מתוך ראייה שרכישת הידע הלשוני מתבצעת
טוב יותר בתוך הקשר טקסטואלי ומתוך צרכים תקשורתיים.
כמו תוכנית הלימודים ,שבה כל שלב בשפה הוא נדבך הבנוי על השלב הקודם,
ומתבסס עליו ,כך ,גם הספר בנוי על עיקרון הספירליות בתחום רכישת אוצר
המילים ובנושאי הדקדוק והתחביר.
בספר מגוון של תרגילים בעל-פה ובכתב ,המיועדים לעבודה בכיתה ובבית.
התרגילים ערוכים בדרך כלל מן הפשוט אל המורכב יותר ,ונכללים בהם תרגילי
אתגר ותרגילי חזרה.
בספר  22פרקים ,ובכל פרק הצעה לחלוקה לשיעורים ,והוא מיועד לכתיבה
בתוכו.
בספר תשעה מדורים:
.1

ِﻟﻨَﺘ َ َﺤﺪ ْﱠﺙ! בואו נדבר!
במדור זה מתרגלים ניהול שיחות בסיסיות לצורך תקשורת
בין-אישית .השיחות מופיעות בתעתיק לעברית ,בצד הערבית
)המדוברת( ,כולל תרגום.

.2

ِﻟﻨَ ْﻘ َﺮﺃْ! בואו נקרא!
מדור זה כולל קטעי קריאה קצרים ,שאותם מתרגלים בעל-
פה ובכתב ,במטרה לפתח את מיומנויות הקריאה ואת הבנת
הנקרא.
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.3

ِﻟﻨَ ْﺴﺘ َِﻤ ْﻊ! בואו נאזין!
מדור זה כולל תרגילי זיהוי צלילים ,מילים ומשפטים באמצעות
האזנה.

.4

ِﻟﻨَﺘ َ َﻤ ﱠﺮ ْﻥ! בואו נתרגל!
המדור כולל תרגילי חזרה על פרקים שנלמדו ,במטרה לבסס
את הידע בתחומים :זיהוי האותיות וכתיבתן ,אוצר המילים
וסוגיות בדקדוק ,לפני המעבר לשלב הבא בנושאי הלימוד.

.5

ِﻟﻨَﺘَﻘَﺪﱠ ْﻡ! בואו נתקדם! נקרא תיגר על האתגר!
מדור זה מכיל נושאים ותרגילים ברמה גבוהה .חלקם מיועדים
להעשרה ,וחלקם בגדר אתגר לתלמידים המתקדמים.

.6

ﺯَ ﺍ ِﻭﻳَﺔ ٱﻟﺜﱠﻘَﺎﻓَﺔ ,פינת התרבות
באמצעות מדור זה מתוודעים אל נושאים הקשורים בתרבות
הערבית ובדת האסלאם ,בהתאם לתוכנית הלימודים.

.7

ِﻟﻨ َْﻠﻌَﺐْ ! בואו נשחק!
המדור מכיל משחקי לשון.

.8

َﺎﻥ ,שפות אחיות
َﺎﻥ َﺷ ِﻘﻴﻘَﺘ ِ
ﻟُﻐَﺘ ِ
במדור זה מתרגלים את הדמיון בין הערבית לעברית באותיות,
במילים ,בצליל ובמשמעות.
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.9

ِﻣﻦَ ٱﻷ َ ْﻣﺜَﺎﻝ َﻭ ْٱﻟ ِﺤ َﻜﻢ ْٱﻟﻌَ َﺮ ِﺑﻴﱠﺔ ,פתגמים ואמרות
בסוף כל פרק יש פתגם או אמרה מתרבות ערב.
הפתגמים והאמרות מלווים בתרגום ,ולעיתים מובאת
המקבילה שלהם בעברית.

בסוף הספר מופיע מילון ערבי-עברי ועברי-ערבי ,הכולל את כל המילים
שהופיעו בו.

להלן דוגמאות מכמה מדורים:
ِﻟﻨ َْﻠﻌَﺐْ !

•

בה סחורות למכירה ,קפד ראשה והיֹה היה.

•

אביה הוא אני ,שנה אות וזה מעוני.

ﺘﺎﻥ
َﺎﻥ َ
ﺷ ِﻘﻴﻘَ ِ
ﻟُﻐَﺘ ِ

התאימו בין המילה בערבית למקבילה שלה בעברית.

ِﻟﻧَ ْﺳﺗ َِﻣ ْﻊ!
הקיפו במעגל את המשפטים המושמעים.
.1

ﺃ َ ْﻟﻴَﺎﺑَﺎﻥ ِﺑ َﻼﺩ.

.2

ﻱ.
ﻫ َُﻮ ِﻫ ْﻨ ِﺪ ّ

•
•

ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ﺃُﺫُﻧِﻲ.
ٰﻫﺬَﺍ ﺫَﻧَﺐ.

•
•

ﺃَﻳْﻦَ ْٱﻟﺒَ َﺮ ِﺍﺯﻳﻞ؟

•

ﺃَﺑَﻨَﻴْﺖَ ﺩَﺍﺭ ﺯَ ﻳْﺪ؟

ﻫ ﱠُﻦ ﺑَﻨَﺎﺕ.

•

َﺭﺃَﻳْﺖُ ْٱﻷ َ ْﻭ َﻻﺩ.

אנו מקווים שהספר במתכונתו החדשה ייתן מענה למורים ולתלמידים ,ויתרום
להצלחה ולהנאה שבלימוד השפה.
בברכה,
נעמי אביבי-וייסבלט
יפה רוטשטיין-דהאן
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١٣٣

134

١٣٤

מבזקים
מ י ד ע
למורה
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١٣٥

ĦđĤĎč :ĐĜĕēčĐ Ďđĝ
2017 ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ :ĐĜĕēčĐ ďĞđĚ
901 ,019102 :ěđĘČĥĐ ĤĠĝĚ

ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ

ĦĕčĤĞ
ęĕĕĤčĞ ĤĠĝ ĕĦčĘ
ĦēČ ďđĚĕĘ Ħďĕēĕ

ěēčĜĘ ĦđČĤđĐ

ĦđďđģĜ
ĦđďđģĜ
ĦđďđģĜ
ĦđďđģĜ
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١٣٧

50
40
10
100

.ĕĢēđ ĐĞĥ :ĐĜĕēčĐ ĖĥĚ

.Č

.ęĕģĤĠ ĐĥđĘĥ ĐĒ ěđĘČĥč :ĐėĤĞĐĐ ēĦĠĚđ ěđĘČĥĐ ĐĜčĚ
—
ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕđ ČĤģĜĐ ĦĜčĐ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
Á
ĐĚĘĥĐĘ ęĕĔĠĥĚ Á
ĕĜĥ ģĤĠ
Á
ĤĕčēĦ Á ĕĥĕĘĥ ģĤĠ
Á ė"Đĝ

.č

.ďčĘč ĦĕĤčĞąĦĕčĤĞ ĕĜđĘĕĚ :ĥđĚĕĥč ĤĦđĚ ĤĒĞ ĤĚđē

.Ď

:ĦđďēđĕĚ ĦđČĤđĐ

.ď

ěđĘČĥĐ ğđĎč ĖĕĦđčđĥĦ Ęė ĦČ čđĦė .ĐĜĕēč ĦĤčēĚ ĥĚĥĚ ĐĒ ěđĘČĥ
.ĖėĘ ęĕďĞđĕĚĐ ĦđĚđģĚč
.ĝģĠĕĔč ĥĚĦĥĐĘ ĤđĝČ .ďčĘč ĔĞč ĖĕĦđčđĥĦ Ęė ĦČ čđĦė
.ČĕĤģđ ĤđĤč ďĕ čĦėč čđĦė
.ĦĕĜĥ ĐĦđČ ģđďč ,ēĕĎĥĚĘ ĐĦĤĕĝĚ ęĤĔđ ĐĜĕēčĐ ęđĕĝ ĤēČĘ
.ēĕĎĥĚĘ ěđĘČĥĐ ĦČ ĤĒēĐ ĐĜĕēčĐ ęđĦč

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

.ďēČė ęĕĜēčĜĘđ ĦđĜēčĜĘ ĦđĜđđėĚđ ĤėĒ ěđĥĘč ĦđēĝđĜĚ ĐĒ ěđĘČĥč ĦđĕēĜĐĐ
/ğďĘ ĤčĞĚ ĖĥĚĐ/

!ĐēĘĢĐč

-2-

901 ,019102 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

(ĦđďđģĜ 50)

ĦđĘČĥĐ
ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕđ ČĤģĜĐ ĦĜčĐ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
:ĦđĘČĥ Ğčĥ ĘĞ ĐĜĞđ ,ĖĕĜĠĘĥ ĞĔģĐ ĦČ ČĤģ

ĦđČĤđĐĐ ĕĠĘ ,"ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ"č ĦēČ ĐĘČĥ ĘĞđ "ČĤģĜĐ ĦĜčĐ"č ĦđĘČĥ ĥĥ ĘĞ
.5-3 ęĕďđĚĞčĥ

 ðæð ò Y_Q|ò É ðdòô ò ٱ¤ydQ ¤Y ð Óð ôd ðNò ËðÓWðgò ò  óèñÑÓô añ ÉYLð Mò ð ¤YðQò ÉðÓ¤YLð Mò ðNôٱZðò Wð
(2)



(1)

ñ ò Y_Q òN ô Óð ËðÓWðÔò
Ê_ ñFò  óy òWðDٱ
_ nǸ ð_ ٱYLð Mò Nð ô  ٱÌðò fEð ð  ôdðêð  °¤WðQò Éðfô ô a¤

(2)

(3)

ËðÓWðgò ò Zðô Wð W ðN ð  °ãwñJD̀ ٱë ðd ôÇ yò ÕôÓÑð yò Zô ððfð ô _  ٱtñ °Y ð Óð ôd ðNôٱ
(4)

yò  ðèw ñòÓW ðCñ  ðu òe_ ٱÊ_ F̀  ٱðuò Ñ ðdð W ðP ñN ?GðOñ Y ð Óð ôd ðNô ٱXðHMô ð yò äw ñ

(4)

(5)

tQòM ôHðxðÇ\ðWðfô ð ô ٱãñ òd ôPðêð °¤Ê_ F̀Mò óìòÓW ð?ٱìòÑW_Oٱ¤t ô Wò óy òNQòM ôHð\ðWðfô ð
°Y_Óò W ð?ٱÌÉðÓW ðP ðNôٱ

(6)

qQ òK ô ð xðMð  ôt ñPðwñH ? ðCñ ðèêñÔWð ôNñ ðèw ñN?MHð ñ Y ð Óð ôd ðNôٱÊ_ F̀ò¤¼Ëðf òd ñNôٱZðò Wðêð
°¤çð ôðaٱô
(6)

°dðIô ٱËðÑWð ôt ñP_a
ð ò óèñÑÓô aٱæWð
ñ ô J ôðÅtQòM ôHðY_Q ?NðÅð YLð Mò ðNôٱÌò ðd _ðÅêð


(8)
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/3 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/



١٣٨

901 ,019102 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

-3-

(ĦđďđģĜ 40) ČĤģĜĐ ĦĜčĐ
,(ĦđďđģĜ 6 Á ĐĘČĥ ĘėĘ) 6-1 ĦđĘČĥĐĚ ĥĚē ĘĞ :ĦđĘČĥ ĥĥ ĘĞ ĐĜĞ
.(ĦđďđģĜ 10) (Đčđē) 7 ĐĘČĥ ĘĞđ
.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ďđģĕĜ
ĤĦđĕ Ęĥ ĐĚĘĥĐ đĞĚĥĚ ĖđĤČ đģ ;ďčĘč ĦēČ ĐĘĕĚ Ęĥ ĐĚĘĥĐ đĞĚĥĚ ĤĢģ đģ !čĘ ęĕĥ
.ĦēČ ĐĘĕĚĚ
.ģĕĤ ęđģĚ Ęėč ĦēČ ĐĘĕĚ Ęĥ ĐĚĘĥĐ ĦĥĤďĜ (1) ĐĘČĥč
.6-1 ĦđĘČĥĐĚ ĥĚē ĘĞ ĐĜĞ
:ĦđĤĝēĐ ęĕĘĕĚĐ ĦČ ĦĕčĤĞč ęĘĥĐ

°¤WðQò Éðfô ô êñÅ¤yò

Y ð Óð ôdð óèñÑÓô aٱ
ñô

.1

Ìðô ÓÉðÔ

:ĐėĘĚĐ ĐēėĜ ęĐčĥ ,ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ĦđĕđĘĕĞĠ ĕĦĥ ĦĕĤčĞč ěĕĕĢ

.2

.Č



.č


.("ěđėĜ ČĘ") ¤SF

¤ đČ ("ěđėĜ") ¤bQ ¤ :ĐĜđėĜĐ ĐčđĥĦĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ

.3

°Y ð Óð ôd ðNôٱXð
ð HMô ð yòäw"ٱtQ
`
òGôOð  ôuð ðèwñêñT"ðô Y ð Óð ôd ðNôٱÊ_ ñnQ òN ð
S ðF ð ±bQ ò ð
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١٣٩

/4 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/





901 ,019102 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

-4.ĦĕĤčĞč ĐĜĞ

.4

ÁY ð Óð dô Nð ô ٱyò äw"ٱ
ð eò _ٱÊ_ F̀ٱtñ ñ uô ð
` ðèwNñ G? Oð ñ u



.ĐĜđėĜĐ ĐĚĘĥĐĐ ĦČ ĦĜĕĕĢĚĥ ĦđČĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ

.5

¤Ê_ F̀Mò ìòÓW? ٱìÑò WO_ ٱ¤yò eQò ð _ ٱtñ M_ Hð ð ð
°çð ô að ÉqQKò ô ð °Å
°Y_ Óò Wð ò ÌÉÓð WPð ð °Ê
ò ð Dاn
°yó W
_ Ǹð _ ðÅ °â



:ĦĕčĤĞč đČ ĦĕĤčĞč ĐĜĞ

.6

?ĞĔģč 7 ĐĤđĥč¤tô Pðñ wHñ ? ðCñ ¤ ĐĘĕĚč¤tô ñ ¤ĕđĜĕėĐ ĝēĕĕĦĚ ĕĚĘ


.(ĦđďđģĜ 10) (Đčđē) 7 ĐĘČĥ ĘĞ ĐĜĞ
.ĦĕčĤĞč đČ ĦĕĤčĞč ĐĜĞ .7

ÁËfð dò Nñ ô ٱçð ð Xð "ð tQ
ð Mò Hô _ Éyò uò
ð ÔWð Nô Nñ ô ٱuQ
ð Nò M? Hð Nñ ô ٱÓêô Ñð wð ñ Wð °1

ñ ô Jô Åð tQMò Hðô ÉÒð WNð ò
ÁYLð Mò Nð ô ٱçð ð Xð "ð 
ð çó Wð  óèÑñ Óô aٱæWð

.2


/5 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/
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١٤٠

-5-

901 ,019102 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

(ĦđďđģĜ 10) ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ
.8 ĐĘČĥ ĘĞ ĐĜĞ
.(6)-(1) ęĕĤĠĝĚč ęĕĘĕĚ ĦđĜĚđĝĚ 2 ďđĚĞčĥ ĞĔģč

.8

ěĕĕĜčĐ ĦČ) ěĐĘĥ ěĕĕĜčĐ ĦČđ ĥĤđĥĐ ĦČ ĖĕĜĠĘĥ ĐĘčĔč čđĦėđ ,ęĕĘĕĚĐ ěĚ ĞčĤČč Ĥēč
.(ĤĠĝĚč đČ ĘģĥĚč ČĔčĘ ĤĥĠČ
(ĦđďđģĜ 10 Á ė"Đĝ ;ĦđďđģĜ 2.5 Á ĐĘĕĚ ĘėĘ)
:ĐĚĎđď
ěĕĕĜčĐ

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

1± ðsðHð

XÒ

ðèwñð ôeð

.ĦĤēčĥ ęĕĘĕĚĐ ĞčĤČ Ęĥ ěĕĕĜčĐ ĦČđ ĥĤđĥĐ ĦČ ĐĘčĔč čđĦė
ěĕĕĜčĐ
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/6 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

Ìðô fEð ð

(1)

nǸð _ Åð 

(2)

Zô ððfð ô Çò

(3)

ñt ?GðOñ

(4)

ãñ òd ôPð

(5)

tQMò Hðô 

(6)

-6-

901 ,019102 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ
(ĦđďđģĜ 40)

ĐĚĘĥĐĘ ęĕĔĠĥĚ Á ĕĜĥ ģĤĠ
.9 ĐĘČĥ ĘĞ ĐĜĞ

.ęĕĘĕĚ ĤĥĞ ĦđĤĝē ęĐčđ ,ęĕĔĠĥĚ ĐĥĕĚē ĖĕĜĠĘ
ĦĤĎĝĚčĥ ęĕĘĕĚĐ ĦĚĕĥĤ ĦĤĒĞč ĦđĤĝēĐ ęĕĘĕĚĐ ěĚ ĐĜđĚĥ ęĕĘĥĐĘ ĖĕĘĞ
.(ĦĤĦđĕĚ ĦēČ ĐĘĕĚ ĥĕ ĐĚĕĥĤč)
ĐĚĕĥĤĐ ěĚ ģĕĦĞĐĘ ĥĕ ęĕĔĠĥĚĐ ĦĚĘĥĐĘ ĦđĚĕČĦĚĐ ęĕĘĕĚĐ ĦČ :čĘ ęĕĥ

.9

.ĕĚĕĜĠ ďđģĕĜ ďģĜĘđ
.ęĕĕĚĞĠ ĐĘĕĚ ĐĦđČč ĥĚĦĥĐĘ ěĕČ
(ĦđďđģĜ 40 Á ė"Đĝ ;ĦđďđģĜ 5 Á ĐĜđėĜ ĐĚĘĥĐ ĘėĘ)

°Y_ òwðO _"ٱ


(4)


(6)

(8)

(10)

Ëðf ñËÉðÓWðñ yòÊ_ F̀ٱ

xðÇÊôg ò ô ٱhQò|Óð ðfò W ð"ñ ôèðÅ

.Č
(1)

 ðuò

.č

°çWðHô ٱÉ ðeYðW ðPòyò óèñÑÓô aٱ
ñô



(3)

ç ôwðQô  ٱñt_MHð ð ð ®Ê_ ñWð¼

Zðò Wð
(5)

°¤Xó ñ ô ٱ¤W ðP ñN ô ٱË ðd òd ð

ç ôwðY_ òwðW_ٱÕòÓÉ ðd ðNôٱyòpôQDٱ
_



°

(2)

sDô ð yò YMð |ò WHð ô ٱÑôð êaË
ð ò ðd òd ð

.Ď



ñÅ ðdôð

.ď

°çòÑWðKô ٱ



yòÅð ëðfð ô Ç

.Đ

(7)



(9)

:ęĕĔĠĥĚĐ ĦĚĘĥĐĘ ęĕĘĕĚ ĦĚĕĥĤ

p òWðHð

/7 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

ÕÓô Ñð

YD_ ò

ðåðfð ô Çò

hQ òN ð!ôٱ

YðM ôFñ

ËðÒWð ô aٱ
ñô

ÃWð ?C ٱY ðNWð
ò 
n_wð ð ñNôٱ

YM_ _"ٱ
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١٤٢

901 ,019102 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ
(ĦđďđģĜ 10)

-7-

ĤĕčēĦ Á ĕĥĕĘĥ ģĤĠ

.15-13 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĦēČ ĘĞđ ,12-10 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĦēČ ĘĞ :ĦđĘČĥ ĕĦĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ĖĕĘĞ ĐĒ ģĤĠč
(ĦđďđģĜ 5 Á ĐĘČĥ ĘėĘ)
.12-10 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĦēČ ĘĞ ĐĜĞ
.ĐĜđėĜ ěĐĚ ĦēČ ģĤ ĖČ ,ęĕĕĤĎđĝč ęĕĘĕĚ ĕĦĥ đčđ ĔĠĥĚ ĥĕ ĐĘČĥ Ęėč
.ĐĜđėĜĐ ĐĘĕĚĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ ĦĤēčĥ ĐĘČĥč

°çð _"ٱf ðNð ôTñyòZ"Qò
ò O òLôٱÃWEð ôðÅ« ñåòfð Cðô ± ðèw ñòfð Cðô ª

.10

°Y_QMò ò É _dٱËðÓÉðÔêò xðÇò «ËðfQò ð± ðuòfQò ðªXQòWLð ð Zô
ñ M ð Óô Åð

.11

ÁY ð Óð ôd ðNôٱòø òeyò ðèw ñN?MHð ñ « ðu òe_ٱ±yò_ٱªË ðeòW ð aٱ
ð ô ñtñ ôuð

.12

.15-13 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĦēČ ĘĞ ĐĜĞ
.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ĕĠđĝ ďđģĕĜ .ĦđČĤđĐĐ ĕĠĘ ĔĠĥĚĐ ĦČ čđĦė ĦĤēčĥ ĐĘČĥč
ĦČ čđĦė ,ęČĦĐč ĔĠĥĚĐ ĦČ Đ ýĜĥÿ Ĉ ,đģč ĦĜĚđĝĚĐ ĐĘĕĚĐ ĦČ ęĕčĤ ĦĤđĢč čđĦė .13
:ĕĚĕĜĠ ďđģĕĜ đĦđČ ďģĜđ ,ĥďēĐ ĔĠĥĚĐ

°Yðfô Iñ ô ٱyòËðf ñLôٱfQ òIDٱsô
_ J ?F ٱðd ððê
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/8 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

-8-

901 ,019102 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

ĔĠĥĚĐ ĦČ čđĦė ,ęČĦĐč ĔĠĥĚĐ ĦČ Đ ýĜĥÿ ,đģč ĦĜĚđĝĚĐ ĐĘĕĚĐ ĦČ ĐčģĜ ĦĤđĢč čđĦė .14
:ĕĚĕĜĠ ďđģĕĜ đĦđČ ďģĜđ ,ĥďēĐ

_ ðe ðn ðNð ôòÇ
°xðJCðô "ô ñNôٱf òd ñNòXQòFٱÉ




:ęĕĘĕĚĐ Ęėč ĥĚĦĥĐĘ ĥĕ .ĦđČčĐ ęĕĘĕĚĐ ĦĤĒĞč ĕĜđĕĎĐ ĔĠĥĚ čđĦė .15


Y ð"ôM ðôٱ±ÌWðW ð ±Zðô fð ôIð ô Çò ±òø òe±ËðfQò ð

 





!ĐēĘĢĐč

ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĐĤđĚĥ ęĕĤĢđĕĐ ĦđėĒ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦđĥĤč ČĘČ ęĝĤĠĘ đČ ģĕĦĞĐĘ ěĕČ
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١٤٤

ĦđĤĎč :ĐĜĕēčĐ Ďđĝ
2017 ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ :ĐĜĕēčĐ ďĞđĚ
902 ,019204 :ěđĘČĥĐ ĤĠĝĚ

ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ

ĦĕčĤĞ
ęĕĕĤčĞ ĤĠĝ ĕĦčĘ
ďđĚĕĘ Ħđďĕēĕ 2
(ďđĚĕĘ Ħđďĕēĕ 3ąĘ ĦēČ ďđĚĕĘ ĦďĕēĕĚ ĐĚĘĥĐ)

ěēčĜĘ ĦđČĤđĐ
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١٤٥

.Ħđģď ĥĚēđ ęĕĞčĤČđ ĐĞĥ :ĐĜĕēčĐ ĖĥĚ

.Č

.ęĕģĤĠ ĕĜĥ ĐĒ ěđĘČĥč :ĐėĤĞĐĐ ēĦĠĚđ ěđĘČĥĐ ĐĜčĚ
ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕđ ČĤģĜĐ ĦĜčĐ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
ĦđďđģĜ 70 —
ĦđďđģĜ 30 Á
ĦđĜđĦĕĞĐ ěđĥĘ Á
ĕĜĥ ģĤĠ
ĦđďđģĜ 100 Á ė"Đĝ

.č

.ďčĘč ĦĕĤčĞ-ĦĕčĤĞ ĕĜđĘĕĚ :ĥđĚĕĥč ĤĦđĚ ĤĒĞ ĤĚđē

.Ď

:ĦđďēđĕĚ ĦđČĤđĐ
ĦđĚđģĚč ěđĘČĥĐ ğđĎč ĖĕĦđčđĥĦ Ęė ĦČ čđĦė .ĐĜĕēč ĦĤčēĚ ĥĚĥĚ ĐĒ ěđĘČĥ (1)
.ĖėĘ ęĕďĞđĕĚĐ
.ĝģĠĕĔč ĥĚĦĥĐĘ ĤđĝČ .ďčĘč ĔĞč ĖĕĦđčđĥĦ Ęė ĦČ čđĦė (2)
.ČĕĤģđ ĤđĤč ďĕ čĦėč čđĦė (3)
.ĦĕĜĥ ĐĦđČ ģđďč ,ēĕĎĥĚĘ ĐĦĤĕĝĚ ęĤĔđ ĐĜĕēčĐ ęđĕĝ ĤēČĘ (4)
.ēĕĎĥĚĘ ěđĘČĥĐ ĦČ ĤĒēĐ ĐĜĕēčĐ ęđĦč (5)

.ď

.ďēČė ęĕĜēčĜĘđ ĦđĜēčĜĘ ĦđĜđđėĚđ ĤėĒ ěđĥĘč ĦđēĝđĜĚ ĐĒ ěđĘČĥč ĦđĕēĜĐĐ

!ĐēĘĢĐč
/ğďĘ ĤčĞĚ ĖĥĚĐ/

-2-

902 ,019204 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

ĦđĘČĥĐ
(ĦđďđģĜ 70)

ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕđ ČĤģĜĐ ĦĜčĐ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
(ĦđďđģĜ 50) ČĤģĜĐ ĦĜčĐ

,(ĦđďđģĜ 7 Á ĐĘČĥ ĘėĘ) 7-1 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĥĥ ĘĞ :ĦđĘČĥ Ğčĥ ĘĞ ĐĜĞđ ,ĖĕĜĠĘĥ ĞĔģĐ ĦČ ČĤģ
.(ĦđďđģĜ 8) (Đčđē) 8 ĐĘČĥ ĘĞđ

ó ê¤WJQ¤uQY
¤WL¤
ó f YMð òô Ó
ð
qfuddyWQ
ló ÏWÉuÉfí ó TYQó MQ|Éf ÉYWQ"ÉËÓÉÔêZOMÅ
ó

(2)

ó
°WLêWJQuQf
É
(1)

ñ Lñ Qð ð YWQ"ÉËÓÉÔêX"ð ê
xMyWÇfQ
ò Sô ð f ÉqfuYf Mèw
ð
ó

(4)

°uò Qô ð Oð dò Nôð ٱyYWQ"ÉYf
(3)

(2)

YQó WQ"ÉuWaÉÓwó FQ WN_ ò uQOdNÉyÏWQó "ÉÑdÑð ÉÑð gô ð èÅn_ wð ð NÉuê
ñ

(6)

ó
ÑwPQÉuQOÉwNÉuQiWHÉÓwó FQ WNWLêWJQyÃWOQNÉqWOy
°uQOdNÉyÊfHÉê

(8)

(4)

°YKQÑ45wð ô ð äfI"êçwQÉyuò Qô ð f_ ð YMfÉqñ Mò Fð Oô ð ê
(6)

(5)

°ÛêfCNÉÉefwFsLQ èwQM11ÓWNôð ò ô WòYWQ"ÉËÓÉÔêZô ð Wð dê
/3 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/


(10)
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902 ,019204 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

.Đčđē 8 ĐĘČĥ .(ĦđďđģĜ 7 Á ĐĘČĥ ĘėĘ) 7-1 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĥĥ ĘĞ ĐĜĞ
.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ďđģĕĜ
.ĦĕčĤĞč ęĘĥĐ

°

êWJQuQdd óyWQ 

.1

Éíf _ Tð ñ  ðbòñ ô Åñ

.ĐĜđėĜĐ ĐĚĘĥĐĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ

.2

°°°ddÉ óyWQ"Él!ÉwMNH"ñ
ó
XfQ
°×WÉ °Å
°Ëf|WFÉ °Ê
°YOQJ"É °â
.("ěđėĜ ČĘ") ¤SF

¤ đČ ("ěđėĜ") ¤bQ ¤ :ĐĜđėĜĐ ĐčđĥĦĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ
°ddÉ óyWQ"Él!MYó
ó
Q óNÅ
SF ±bQ   
.ĦĕčĤĞč ĐĜĞ

ÁddÉ óyWQ"ÉÛêfCNÉuæêT"NÉuð
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/4 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

.3



.4

902 ,019204 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

-4.ĞĔģĐ ěėđĦĘ ĐĚĕČĦĚĐ ĐĘĕĚĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ

.5

ó
« ósÅ±fÅªddÉ óyWQ"Él!ÉqfuW
ó
LxÇWJQufJ"É
ñu òL ôNñ
°çwQÉyÌÉófÍu
.ĦĕĤčĞč ĐĜĞ

.6

ÁYóf ÉÌfÉÛêfCfwFYWQ"ÉËÓÉÔêZô ðNðÑð pQ



ó
(ĦĕčĤĞč đČ ĦĕĤčĞč ĐĜĞ)ÁjOÉyÓweNÉddÉÛêfCNÉwW

.7


.(ĦĕĤčĞč) ĖĦĤĕēč ĦČ ģĚĜđ ,ĞĔģĐ ěėđĦĘ ĐĚĕČĦĚĐ ĐĘĕĚĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ

°ÑwPQÉêÊfHÉuQ«ËêÉdðHÉ±Ë_w ñ añ ÉªddÉÛêfCNÉñÔg? Hð ñ


 :ģđĚĕĜ


.(ĦđďđģĜ 8) Đčđē 8 ĐĘČĥ

.8

.ĦĕčĤĞč ĐĜĞ

ó
Á òuôQð Oð  òd ðNôٱxMWLêWJQxÇufW"NÉÑdÑWÑÔÉñ
f? Tð ñ pQ
 °Å
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(ĦđďđģĜ 20)

ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ
.9 ĐĘČĥ ĘĞ ĐĜĞ

.(6)-(1) ęĕĤĠĝĚč ęĕĘĕĚ ĥĥ ĦđĜĚđĝĚ 2 ďđĚĞčĥ ĞĔģč
ĐĤđĢĐ ĦČ ,ěĕĕĜčĐ ĦČ ,ĥĤđĥĐ ĦČ ĖĕĜĠĘĥ ĐĘčĔč čđĦėđ ,ęĕĘĕĚĐ ěĚ ĞčĤČč Ĥēč

.9

.(ĤĠĝĚč đČ ĘģĥĚč ČĔčĘ ĤĥĠČ ěĕĕĜčĐ ĦČ) ěĐĘĥ ğđĎĐ ĦČđ ĦĕģđďģďĐ
(ĦđďđģĜ 20 Á ė"Đĝ ;ĦđďđģĜ 5 Á ĐĘĕĚ ĘėĘ)
:ĐĚĎ ăđď
ğđĎĐ

ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ

ěĕĕĜčĐ

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

ęĐ / ęĕĤĦĝĜ

ďĕĦĞąĐđđĐ±ÛÓWENÉ

8± ðsðHð ô Ç

nN

ðèwñH òNð ôð

ğđĎĐ

ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ
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/6 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

ěĕĕĜčĐ

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

fQòSô ð

(1)

n_wð ð ñ

(2)

Ñð ÉðÑgô ð  ôèðÅ

(3)

ñqòM ðFôOð

(4)

Zðô Wð

(5)

ÓW ðNôò ô Çò

(6)

-6-

902 ,019204 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ
(ĦđďđģĜ 30)

ĦđĜđĦĕĞĐ ěđĥĘ Á ĕĜĥ ģĤĠ
1

.(ĦđďđģĜ 7 2 Á ĐĘČĥ ĘėĘ) 15-10 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĞčĤČ ĘĞ ĐĜĞ
.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ďđģĕĜ
ĦĤĎĝĚčĥ ęĕĘĕĚĐ ĦĚĕĥĤ ĖđĦĚ ĦđĤĝēĐ ęĕĘĕĚĐ ĦČ ęĕĘĥĐĘ ĥĕ 11-10 ĦđĘČĥč
.(ĦđĤĦđĕĚ ęĕĘĕĚ ĕĦĥ ĥĕ ĐĚĕĥĤč :čĘ ęĕĥ) ĐĔĚĘ

°YófLNÉ
°ddÉvW

xÇ ó\ ÉdH
uQóQJ DÉ

dQHòèwNM"NÉsJ  .10
uXÑaÉXQñQ

.11

:11-10 ĦđĘČĥč ęĕĔĠĥĚĐ ĦĚĘĥĐĘ ęĕĘĕĚ ĦĚĕĥĤ

ó
x }aÉxÇYM ÅæwYLYwÅ
.13-12 ĦđĘČĥč ęĕĔĠĥĚĐ ĦČ ĦĕčĤĞĘ ęĎĤĦ
.ĐĠđĤĕČč ĘĝĤđďėĐ ĦđĕđĤēĦč ĐēėĜ ĔĤđĠĝĐđ ĦđčĤĦĐ ĦĤĥ .12


. ĞđčĥĚ ĤĦđĕ đĦčĥ ĦĕĚđČĘĐ ĐĠđĞĦĐ ĦĤčē ĕĝĕĕĔ .13
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902 ,019204 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

.ĖĕĜĠĘĥ ĐĞďđĚĐ ĦČ ĦĕĤčĞĘ ęĎĤĦ .14









 

ÓW 
°sQICYD ÓnWJQy óyf tHF
vò ò É _dðHñ sncFNÑ_êgð ñ
t ٱnæW_I ð tHFNÉ
°YO 20eOãêfH
YMwËfJÓW tHFNÉ
°lK ðuQ? ?d òM

°Óð f_ ð

ĘĞđĠĐ đčđ ,ĦđēĠĘ ęĕĘĕĚ ĥĥ ěč ĔĠĥĚ čđĦė .15
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°
!Đ ē Ę Ģ Đ č
ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĐĤđĚĥ ęĕĤĢđĕĐ ĦđėĒ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦđĥĤč ČĘČ ęĝĤĠĘ đČ ģĕĦĞĐĘ ěĕČ

ĦđĤĎč :ĐĜĕēčĐ Ďđĝ
2017 ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ :ĐĜĕēčĐ ďĞđĚ
018381 :ěđĘČĥĐ ĤĠĝĚ

ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ

ĦĕčĤĞ
ęĕĕĤčĞ ĤĠĝ ĕĦčĘ
ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐďĕĚĘĘ ĐĚĤđĠĤĐ ĦĕĜėĦ ĕĠ ĘĞ
ěēčĜĘ ĦđČĤđĐ
.ĦđĞĥ ĥđĘĥ :ĐĜĕēčĐ ĖĥĚ

.Č

.ęĕģĤĠ ĐĥđĘĥ ĐĒ ěđĘČĥč :ĐėĤĞĐĐ ēĦĠĚđ ěđĘČĥĐ ĐĜčĚ
ĤĕčēĦđ ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ ,ČĤģĜĐ ĦĜčĐ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
ĦđďđģĜ 44 —
ČĤģĜĐ ĦĜčĐ
ĦđďđģĜ 15 —
ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ
ĦđďđģĜ 16 —
ĤĕčēĦ
ĦđďđģĜ 15 —
ĦđĜđĦĕĞĐ ěđĥĘ Á
ĕĜĥ ģĤĠ
ĦđďđģĜ 10 —
čĦėč ĐĞčĐ Á ĕĥĕĘĥ ģĤĠ
ĦđďđģĜ 100 Á
ė"Đĝ

.č

.ďčĘč ĦĕĤčĞ-ĦĕčĤĞ ĕĜđĘĕĚ :ĥđĚĕĥč ĤĦđĚ ĤĒĞ ĤĚđē

.Ď

:ĦđďēđĕĚ ĦđČĤđĐ

.ď

,ěđĘČĥĐ ğđĎč ĖĕĦđčđĥĦ Ęė ĦČ čđĦė .ĐĜĕēč ĦĤčēĚ ĥĚĥĚ ĐĒ ěđĘČĥ
.ĖėĘ ęĕďĞđĕĚĐ ĦđĚđģĚč
.ĝģĠĕĔč ĥĚĦĥĐĘ ĤđĝČ .ďčĘč ĔĞč ĖĕĦđčđĥĦ Ęė ĦČ čđĦė
.ČĕĤģđ ĤđĤč ďĕ čĦėč čđĦė
.ĦĕĜĥ ĐĦđČ ģđďč ,ēĕĎĥĚĘ ĐĦĤĕĝĚ ęĤĔđ ĐĜĕēčĐ ęđĕĝ ĤēČĘ
.ēĕĎĥĚĘ ěđĘČĥĐ ĦČ ĤĒēĐ ĐĜĕēčĐ ęđĦč

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

.ďēČė ęĕĜēčĜĘđ ĦđĜēčĜĘ ĦđĜđđėĚđ ĤėĒ ěđĥĘč ĦđēĝđĜĚ ĐĒ ěđĘČĥč ĦđĕēĜĐĐ

!ĐēĘĢĐč
/ğďĘ ĤčĞĚ ĖĥĚĐ/

152

١٥٢
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(ĦđďđģĜ 44)

-2-

ĦđĘČĥĐ
ĤĕčēĦđ ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ ,ČĤģĜĐ ĦĜčĐ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
:ęĕĞĔģ ĕĜĥĚ ďēČč ĤđēčĘ ĖĕĘĞ ĐĒ ģĤĠč
(4-1 ĦđĘČĥ) ĦĕĝĘģ ĦĕčĤĞ Á Č ĞĔģ
đČ
(8-5 ĦđĘČĥ) ĦĕĜĤďđĚ ĦĕčĤĞ Á č ĞĔģ

ĦĕĝĘģ ĦĕčĤĞ Á Č ĞĔģ
:4-1 ĦđĘČĥĐ ĞčĤČ ĘĞ ĐĜĞđ ,đĦđČ ČĤģ ,ĐĒ ĞĔģč ĦĤēč ęČ

ió òuvO¦É ðy}ðò Ó ¤ÊW óF!ÉufN¤YJQM!ÉxÇËwL èwNM"NÉç ód



(1)

°ÃWNWuMÉÉwwCð_ Sò uMÉyH|Wy ðìòÑWOñ ôèðSò vWÓ ðdÅfS®uMÉyH|W

(2)

(2)

uMÉk̀ ñ!ð ËÅfÉxM_f ðNð ®uQNM"NÉæÉwÅ ðd_KJð ð Qð ò YMQÌÉÒYJQM!ÉÎf
(4)

(3)

Yð Qó óNLÉ ðdògð ò uMÉxMÃWNÉ ðnEðð èÅóçaÉÌðò ÑÉðÓÅð W _NðMð °WPOÉWPHê

(4)

(5)

£yóÅW®yòMHð Jô ð ¼YOÉZW
ÁÉÒWN¼ZS"

(6)

ó
ZHN
ò
WÅ¼YOÉZWK
ÁÃWNW ñuMÉlðð M ô!ñÅÕWOÉyëÑWdYJQM!É



ÁYJQM!ÉuÅê¼ËÅfNÉZW

(8) 

° òåÉðfð ¦É _èUð * òåÉðfð YJQM!ÉèWÉÒÇ¼YOÉZW



òåëðfð ¿ òåÉðfð  *
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/3 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/



018381 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

-3-

(ĦđďđģĜ 44)

ČĤģĜĐ ĦĜčĐ

:ęĕĠĕĞĝ ĐĞčĥ ĘĞ ĐĜĞ ,đĒ ĐĘČĥč ĦĤēč ęČ
(Đčđē) (8) ğĕĞĝ ĘĞđ ,(ĦđďđģĜ 6 Á ğĕĞĝ ĘėĘ) (7)-(1) ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ Đĥĕĥ ĘĞ
.(ĦđďđģĜ 8)

.

.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ďđģĕĜ :čĘ ęĕĥ
.ĦĕčĤĞč ęĘĥĐ±YóQfHWsNÅ



(1)

tMó "

¤ÊW óF!ÉufN¤

°uQNM"NÉu
«¤bQ ¤ª "ěđėĜ" ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ±¤SF ¤êÅ¤bQ ¤æwËf|ÉÑn}
. «¤SF ¤ª "ěđėĜ ČĘ" đČ

(2)

°uQNM"NÉuMÉwH|WiI
ó
SF ±bQ 



.ĦĕĤčĞč ĐĜĞ±YófHWXÅ





(3)

ÁvWÓdÅuYJQM!ÉXMÉÒW



.ĔĠĥĚĘ ĐĜđėĜĐ ĐĚĘĥĐč Ĥēč±YMNMbQ

/4ďđĚĞč
 ĖĥĚĐ/ 



DÉæWNÉòfð ô Çò
¼wÃWNWuMÉlôM ð  ôuòãdPÉ
°ËwLCÉtdK °Å
°uMÉYóQ óNËÑWÔ °Ê


 ° uMÉkó °â
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(4)
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-4-

.ĔĠĥĚĘ ĐĜđėĜĐ ĐĚĘĥĐč Ĥēč±YMNMbQ

DÉæWNÉòfð ô Çò
«ëðÅÓð Ęĥ ďĕĦĞ¿ëðfð ªëðfQð ò YMQÌÉÒYJQM!ÉÎf
°uMÉyH|W °Å
°vWÓdÅ °Ê
°uQNM"NÉn}ê
ô °â

(5)





.ĦĕĤčĞč ĐĜĞ±YófHWXÅ (6)

ÁuMÉYóQ óNfð ò Lô ñ ò sHJèÅóçaÉÌÑÉÓÅÉÒW






.ĦĕčĤĞč ęĘĥĐ±YóQfHWsNÅ (7)

_
ÅuMÉyH|WxMX






Áä ôdDÉYNQô
?
çÅð bñW"_ð ÉYNQxMrÒ óæds





.ĦĕčĤĞč đČ ĦĕĤčĞč ĖĦčđĥĦ ĦČ ģĚĜ±YóQfHWêÅYófHWrÉwsóM







°








.ęĕĠĕĞĝĐ ĕĜĥ ĘĞ ĐĜĞ .Đčđē (8) ğĕĞĝ
.ĦĕĤčĞč đČ ĦĕčĤĞč ĐĜĞ±YófHWêÅYóQfHWXÅ

ÁÃWNWuMÉlM uWPóÅZOÉZHOÉÒWN





(8)

.Č










ÁZOÉçy¦ÉYWsóNpQ .č

155

١٥٥



/5 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/













018381 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

-5-

(ĦđďđģĜ 15)

ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ
.3-2 ĦđĘČĥĐ ĕĦĥ ĘĞ ĐĜĞ ,Č ĞĔģč ĦĤēč ęČ

.(5)-(1) ęĕĤĠĝĚč ęĕĘĕĚ ĥĚē ĦđĜĚđĝĚ (2 ďđĚĞč) ĦČĤģĥ ĞĔģč
,ěĕĕĜčĐ ĦČ ,ĥĤđĥĐ ĦČ ĖĕĜĠĘĥ ĐĘčĔč čđĦėđ ,ęĕĘĕĚĐ ěĚ ĞčĤČč Ĥēč
.ĦĤēčĥ ęĕĘĕĚĐ Ęĥ ğđĎĐ ĦČđ ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ ĦČ
(.ĤĠĝĚč đČ ĘģĥĚč ČĔčĘ ĤĥĠČ ěĕĕĜčĐ ĦČ)
(ĦđďđģĜ 12 Á ė"Đĝ ;ĦđďđģĜ 3 Á ĐĘĕĚ ĘėĘ)
:ĐĚĎăđď
ğđĎ

ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ

ěĕĕĜčĐ

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

ēėđĜ

ęđĒ'ĎĚ ďĕĦĞ

1± ðsðHð

XÒ

Xô ð ôeðð

ğđĎ

ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ

ěĕĕĜčĐ

ĥĤđĥĐ

.2

ĐĘĕĚĐ

ìð òÑWðOñ èô Åð

(1)

k̀ ñ!ð (2)
Ìô Ñð ÉÓð Åð

(3)

ðnEðð  ôèðÅ

(4)

£yòMHð ôJðð

(5)

.ĦĤēčĥ ĔĠĥĚč ĐĜđėĜĐ ĐĘĕĚĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ .(2)-(1) ęĕĔĠĥĚĐ ěĚ ďēČč Ĥēč
(ĦđďđģĜ 3)

°ÃWNWòv òFôM ð dHuMÉYóQ óN« ôÑðÑgô ð ±ðÑÉðÑgô ð ªèÅsN NÉu (1)
°YóÑWDÉYÔaÉæwÌWÑW NÉ«Ì_ò f ðNð ô ٱ±òÓÉðf ôNò ô ٱªu ód (2)
/6 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

.3
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-6(ĦđďđģĜ 16)

ĤĕčēĦ
.4 ĐĘČĥ ĘĞ ĐĜĞ ,Č ĞĔģč ĦĤēč ęČ
.(6)-(1) ęĕĠĕĞĝ Đĥĕĥ ĖĕĜĠĘ

.4

;ĦđďđģĜ 4 Á ğĕĞĝ ĘėĘ) ĦđČĤđĐĐ ĕĠ ĘĞ ,ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ ĐĞčĤČ ĘĞ ĐĜĞ
.(ĦđďđģĜ 16 Á ė"Đĝ
.ĔĠĥĚčĥ ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ ĕĐĚ čđĦėđ ,ĦĕĤčĞĘ ĔĠĥĚĐ ĦČ ęĎĤĦ (1)

 °vOQÉwpW èÅdH¤åw"Q¤âÉxMÊWCÉÊW"äÇ
ó
t
ó
:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ











:ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ





.ĔĠĥĚčĥ ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ ĕĐĚ čđĦėđ ,ĦĕĤčĞĘ ĔĠĥĚĐ ĦČ ęĎĤĦ (2)

°Y ÉÓÑèê ñdòÌWW Éy ðÏW
:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ











:ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ






.ĔĠĥĚčĥ ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ ĕĐĚ čđĦėđ ,ĦĕĤčĞĘ ĔĠĥĚĐ ĦČ ęĎĤĦ (3)

°ñvñ Q_ ?N ðÌÑÉÔuMÉxMÃWNÉËÅfNÉZW}ÅÉÒÇ
:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ











:ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ
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/7 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

018381 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

-7-

,ĥďēĚ đĦđČ čđĦė ,ęČĦĐč ĔĠĥĚĐ ĦČ ĐĜĥ ,čĢĚ ĤđČĕĦĘ čĢĚĐ ĔĠĥĚ ĦČ ĖđĠĐ (4)
.(ĕĠđĝđ ĕĚĕĜĠ) ČĘĚ ďđģĕĜ đĦđČ ďģĜđ

°uQNM"NÉæÉwÅdKó JwêYMQÌÉÒYJQM!ÉÕWOÉdW












,ĥďēĚ đĦđČ čđĦė ,ęČĦĐč ĔĠĥĚĐ ĦČ ĐĜĥ ,ĕĎđĒĘ đģč ĦĜĚđĝĚĐ ĐĘĕĚĐ ĦČ ĖđĠĐ (5)
.(ĕĠđĝđ ĕĚĕĜĠ) ČĘĚ ďđģĕĜ đĦđČ ďģĜđ

°¤ÑêdòÌWQ¤YN óGOxÇËddÉæWJaÉYQZ óNEÇ















,ĥďēĚ ĔĠĥĚĐ ĦČ čđĦė ,ęČĦĐč ĔĠĥĚĐ ĦČ ĐĜĥ ,ĔĠĥĚĐ ĥČĤč bÅ ğĝđĐ

(6)

.(ĕĠđĝđ ĕĚĕĜĠ) ČĘĚ ďđģĕĜ đĦđČ ďģĜđ

°ÛwONÃWNWuMÉlôM ð















/8 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/
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-8ĦĕĜĤďđĚ ĦĕčĤĞ Á č ĞĔģ
.8-5 ĦđĘČĥĐ ĞčĤČ ĘĞ ĐĜĞđ đĦđČ ČĤģ ,ĐĒ ĞĔģč ĦĤēč ęČ

ÁYóQMQ|Éf Ép DÉËÃÉfKYóÑwH"ÉÌWFM"ÉbN"s
(1)



YJQ xMÌÉwO ÍsW ðPô ð}ðfð yÉðYWfÉñYó ÑwH"ÉZð
ò Iô Åð

(2)


°YógQMÉYIMó WÕdKÉyÓdDyÉYóQMQ|Éf É¤Z wtQÉÔêfQ¤



(2)

æw ÑbÅèÅdHYóÑwH"ÉuYJQ DÉÃÉ_fñ ÑdÉíf _ Tð ñ ðÑÉðÑÔô Édê

(4)


°WíO òL ôNñ¤Z wtQÉÔêfQ¤nw



(3)

W ðNòYóQMQ|Éf ÉÓW aÉnÉw ósæw ÑuèwóÑwH"Éè¡É ñuL_ ðNðð ê

(6)


°YófHWYwLNÉnÉwNÉrÒy



ð Lðñ èStPMÅuuQóQJ DÉkHfódê
xMYÑËwF!Éøeèw

(8)


ÌWHÉÔógHèÅsN NÉuê°sQ|Éf ÇêYóÑwH"ÉuQÌWHÉÃd



(4)

(5)

°uQêdMY ððfð Cô ñNÉYóQNQMÉbWDNÉÃw}xMYóÑwH"ÉêsQ|Éf ÇuQ


(10)
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/9 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

018381 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ
(ĦđďđģĜ 44)

-9-

ČĤģĜĐ ĦĜčĐ
.5 ĐĘČĥ ĘĞ ĐĜĞ ,č ĞĔģč ĦĤēč ęČ
:ęĕĠĕĞĝ ĐĞčĥ ĘĞ ĐĜĞ

.5

(Đčđē) (8) ğĕĞĝ ĘĞđ ,(ĦđďđģĜ 6 Á ğĕĞĝ ĘėĘ) (7)-(1) ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ Đĥĕĥ ĘĞ
.(ĦđďđģĜ 8)
.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ďđģĕĜ :čĘ ęĕĥ
.ĦĕčĤĞč ęĘĥĐ±YóQfHWsNÅ

(1)

upwãfHf!ÉèÉwOX"
°YóQMQ|Éf ÉËÃÉf







.ĦĕĤčĞč ĐĜĞ±YófHWXÅ ( 2)

 yYóQMQ|Éf É¤Z wtQÉÔêfQ¤YJQ èwóÑwH"ÉÅfKtÉÒWN
ÁËfQ aÉÌÉwO"É















ĐĘĕĚĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ±jOÉèwNEt|yÉYNMLÉæwËf|ÉÑn}
ó
(3)




.ĞĔģĐ ěėđĦĘ ĐĚĕČĦĚĐ
 YIMó W«YQó MQ|Éf Ç±YQó WFfªYJQ y¤Z wtQÉÔêfQ¤YJQ 
°«Yó gQMÉ±Yó fHÉª











«¤bQ ¤ª "ěđėĜ" ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ±¤SF ¤êÅ¤bQ ¤æwËf|ÉÑn} (4) 
.«¤SF ¤ª "ěđėĜ ČĘ" đČ
uQóÑwH"ÉÑdnJÓÉ¤Z wtQÉÔêfQ¤YJQ xMYWfÉÃWIÇdH
°WPðêñÆfð ôKðueÉ

SF ±bQ 


  
/10 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/
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- 10 .ĦĕĤčĞč ĐĜĞ±YófHWXÅ

(5)

ÁjOÉX"è¡ÉWPw
ÑuQó ÑwH"M
ó
ó ò uLNyÉnÉwNÉyW











.ĦĕĤčĞč đČ ĦĕčĤĞč ĐĜĞ±YófHWêÅYóQfHWXÅ

(6)

ÁYó ÑwH"ÉZIÅÉÒW





°rÉwsMó Án}ÉwÉYNQKçÅbW"ÉYNQKÃWIÉÉeqMó Hs






.ĦĕčĤĞč ęĘĥĐ±YóQfHWsNÅ

(7)

 ¤Z wtQÉÔêfQ¤ËÃÉfKÏWN"É ðì?ÑTð ñ èô Sð ò sÅåWO
°êYó ÑwH"ÉuQuQ" xÇYQó MQ|Éf É



.ęĕĠĕĞĝĐ ĕĜĥ ĘĞ ĐĜĞ .Đčđē (8) ğĕĞĝ



±bQ DÉæWNÉxM óædìeÉãf ÉæwËf|ÉÑn}





¼W ðN ñPð óèasQ|Éf ÇêYóÑwH"ÉuQÌWHÉÔógHd
°YfCÑêd °Å
°YfCYóÓW ÇnÉw °Ê
°YfCbWD °â









.ĦĕčĤĞč ĐĜĞ±YóQfHWXÅ

.č

ÁuQóÑwH"MWíO òL ôNñ¤Z wtQÉÔêfQ¤nwæw ÑbÅpQ
161
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.Č (8)

.ĐĜđėĜĐ ĐĚĘĥĐĐ ĦČ ĦĜĕĕĢĚĐ ĦđČĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ

/11 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/



 







018381 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

- 11 -

(ĦđďđģĜ 15)

ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ
.7-6 ĦđĘČĥĐ ĕĦĥ ĘĞ ĐĜĞ ,č ĞĔģč ĦĤēč ęČ

.(5)-(1) ęĕĤĠĝĚč ęĕĘĕĚ ĥĚē ĦđĜĚđĝĚ (8 ďđĚĞč) ĦČĤģĥ ĞĔģč
,ěĕĕĜčĐ ĦČ ,ĥĤđĥĐ ĦČ ĖĕĜĠĘĥ ĐĘčĔč čđĦėđ ,ęĕĘĕĚĐ ěĚ ĞčĤČč Ĥēč
.ĦĤēčĥ ęĕĘĕĚĐ Ęĥ ğđĎĐ ĦČđ ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ ĦČ
(.ĤĠĝĚč đČ ĘģĥĚč ČĔčĘ ĤĥĠČ ěĕĕĜčĐ ĦČ)
(ĦđďđģĜ 12 Á ė"Đĝ ;ĦđďđģĜ 3 Á ĐĘĕĚ ĘėĘ)
:ĐĚĎăđď
ğđĎ

ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ

ěĕĕĜčĐ

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

ęĕĤĦĝĜ

ęđĒ'ĎĚ ďĕĦĞ

8± ðsðHð ô Ç

nN

ÉwñH òNð ôð ôtð

ğđĎ

ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

ěĕĕĜčĐ

Zð
ô Iô Åð

(1)

Ñð ÉðÑÔô Çò

(2)

.6

ñuL_ ðNðð (3)
ð Lðñ  ôèðÅ
èw

(4)

Yð fð ð Cô ñ

(5)

.ĦĤēčĥ ĔĠĥĚč ĐĜđėĜĐ ĐĘĕĚĐ ĦČ ĘĎĞĚč ğģĐ . (2)-(1) ęĕĔĠĥĚĐ ěĚ ďēČč Ĥēč
(ĦđďđģĜ 3)

yYóQMQ|Éf ÉYJQ DÉÃÉófÑd«ôÑÑð gô ð ±ðÑÉðÑgô ð ªèÅsN NÉu (1)
°YóÑwH"É 
°YóÑWDÉYÔaÉæwÌWÑW NÉ«Ì_ò f ðNð ô ٱ±òÓÉðf ôNò ô ٱªu ód (2)
/12 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

.7
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- 12 (ĦđďđģĜ 16)

ĤĕčēĦ
.8 ĐĘČĥ ĘĞ ĐĜĞ ,č ĞĔģč ĦĤēč ęČ
.(6)-(1) ęĕĠĕĞĝ Đĥĕĥ ĖĕĜĠĘ

.8

.(ĦđďđģĜ 16 Á ė"Đĝ ;ĦđďđģĜ 4 Á ğĕĞĝ ĘėĘ) ĦđČĤđĐĐ ĕĠ ĘĞ ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ ĐĞčĤČ ĘĞ ĐĜĞ
.ĔĠĥĚčĥ ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ ĕĐĚ čđĦėđ ,ĦĕĤčĞĘ ĔĠĥĚĐ ĦČ ęĎĤĦ (1)

°vOQÉwpW èÅdH¤åw"Q¤âÉxMÊWCÉÊW"äÇ
ó
t
ó
:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ






 :ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ
.ĔĠĥĚčĥ ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ ĕĐĚ čđĦėđ ,ĦĕĤčĞĘ ĔĠĥĚĐ ĦČ ęĎĤĦ (2)

°YófHÉp DÉÃÉ_fñ ÑdÉíf _ Tð ñ ÑÉÑÔÇ
:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ











:ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ





.ĔĠĥĚčĥ ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ ĕĐĚ čđĦėđ ,ĦĕĤčĞĘ ĔĠĥĚĐ ĦČ ęĎĤĦ (3)

163

١٦٣

°Y ÉÓÑèê ñdòÌWW Éy ðÏW
:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ











:ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ





/13 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/
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,ĥďēĚ đĦđČ čđĦė ,ęČĦĐč ĔĠĥĚĐ ĦČ ĐĜĥ ,ĕĎđĒĘ đģč ĦĜĚđĝĚĐ ĐĘĕĚĐ ĦČ ĖđĠĐ (4)
.(ĕĠđĝđ ĕĚĕĜĠ) ČĘĚ ďđģĕĜ đĦđČ ďģĜđ

°¤ÑêdòÌWQ¤YN óGOxÇËddÉæWJaÉYQZ óNEÇ















,ĥďēĚ ĔĠĥĚĐ ĦČ čđĦė ,ęČĦĐč ĔĠĥĚĐ ĦČ ĐĜĥ ,ĔĠĥĚĐ ĥČĤč bÅ ğĝđĐ (5)
.(ĕĠđĝđ ĕĚĕĜĠ) ČĘĚ ďđģĕĜ đĦđČ ďģĜđ

°u òL ôNñYófHÉnÉwNÉxÇuQóÑwH"Éæw Ñ


 



















,ĥďēĚ ĔĠĥĚĐ ĦČ čđĦė ,qMFæwHJ ĦđĞĢĚČč đģč ěĚđĝĚĐ ģĘēĐ ĦČ ēĝĜ (6)
.(ĕĠđĝđ ĕĚĕĜĠ) ČĘĚ ďđģĕĜ đĦđČ ďģĜđ

°nf sLCYóQWNÉsÉwÉÌWL çÉd! ÉÓówF

/14 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/
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(ĦđďđģĜ 15)

ĦđĜđĦĕĞĐ ěđĥĘ Á ĕĜĥ ģĤĠ

.13-9 ĦđĘČĥ ĥĚē ĐĒ ģĤĠč
.(ĦđďđģĜ 5 Á ĐĘČĥ ĘėĘ) ĦđČĤđĐĐ ĕĠ ĘĞ ĐĜĞđ ,ĦđĘČĥĐ ěĚ ĥđĘĥč Ĥēč
.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ďđģĕĜ
ęĕĘĕĚĐ ĦĚĕĥĤ ĖđĦĚ ĦđĤĝēĐ ęĕĘĕĚĐ ĦČ ęĕĘĥĐĘ ĥĕ 10-9 ĦđĘČĥč
.(ĦđĤĦđĕĚ ęĕĘĕĚ ĕĦĥ ĥĕ ĐĚĕĥĤč :čĘ ęĕĥ) ĐĔĚĘ ĦĤĎĝĚčĥ

Ówñ ô ðdð Y WDÉxKQ wNÉxÇØófH

.9

°nN"É
YêdÉYóQÉgQxêaÉËÃÉfKWZ"QOLÉÌófÅ

.10

°YMKNÉ




:10-9 ĦđĘČĥč ęĕĔĠĥĚĐ ĦĚĘĥĐĘ ęĕĘĕĚĐ ĦĚĕĥĤ

YO"MY ó WÎWÇèwHN"NÉ

ÛêfCtQG

.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ďđģĕĜ .ĦĕčĤĞĘ ĔĠĥĚĐ ĦČ ęĎĤĦ±YQó fHÉxÇYQWÉYMNÉtf .11
.ęĢĤČč ĐĥģĐ čĢĚĐ Ęĥč ĐĠđĤĕČĘ ęĕĤĎĐĚ ęĕĤđĝĐ ęĕĔĕĘĠĐ



ó
°¤ ñn òNð"ðô ¤sHJÉsNC®saÉxMÌWNMyWNuYó
wLYMNXÅ
° ñn òNð"ðô  :ĘĞđĠĐ đčđ ,ĦđēĠĘ ęĕĘĕĚ ĐĜđĚĥ ěč ĔĠĥĚ čđĦė

.12



.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ďđģĕĜ
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.ĖĕĜĠĘĥ ĐĞďđĚĐ ĦČ ĦĕĤčĞĘ ęĎĤĦ±YófHÉxÇyWÉèÉtf .13

YóQMQ|Éf ÉYóQOwÉYLNÉ ñuòM ôHñ
°¤ÃWðÑð añ ÉxðKð Mô ñ ¤ÛêfCu
ÃÉfHCÉêÃWÑaÉuQÌWHÉggHrÒê
YófHWêÅYóQfHWèwLueÉ
° òuôQð Ið M̀WòêÅ













/16 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/
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(ĦđďđģĜ 10)

čĦėč ĐĞčĐ Á ĕĥĕĘĥ ģĤĠ
.17-14 ĦđĘČĥĐ ěĚ ďčĘč ĦēČ ĐĘČĥ ĘĞ ĐĜĞ
.ĦđēĠĘ ęĕĘĕĚ 35 Đčđ ,ĐčđĥĦ čđĦė
.ĘĘė ĥĤďĜ đĜĕČ ďđģĕĜ

ÁnN"ÉY ó WxMY WDÉxKQ wNÉfQSwW

.14

°W ðPð ôN_MHð ð YóQfËdQDêÅYD
ó *ëðg ôIðuXÅ

.15

°W ðPð ôN_MHð ð YóQfËdQDêÅYDyYó
ó
QD!CsðÅð YðQô ð uXÅ

.16


±Y ó DÉ±Y WQ"É±Y}WfÉæWyËfQ aÉðYO"ÉnêÔÓWÍÑWuXÅ
°YWKÉ±ÑWDÉ

.17

Ëfô ò±YW Ó¿ëgI*
.Đč ĦĤēčĥ ĐĘČĥĐ ĤĠĝĚ ĦČ ěĕĕĢ
:ĤĠĝĚ ĐĘČĥ
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١٦٧
!ĐēĘĢĐč

ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĐĤđĚĥ ęĕĤĢđĕĐ ĦđėĒ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦđĥĤč ČĘČ ęĝĤĠĘ đČ ģĕĦĞĐĘ ěĕČ



ďĘČĝ ĐĔĕĕĤĜĐ ěđėĚ
ĦđĤĎč ĦđĜĕēčĘ ĒėĤĚĐ

ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ
ĦĕĎđĎďĠĐ ĦđĤĕėĒĚĐ
ĦĕčĤĞĐ ĦČĤđĐ ĘĞ ēđģĕĠĐ
Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,901 ,019102 'ĝĚ ,Ę"ēĕ 1 ,ĦĕčĤĞč ěđĘČĥĘ ĦđčđĥĦ ęĎď
ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕđ ČĤģĜĐ ĦĜčĐ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
ČĤģĜĐ ĦĜčĐ
.(!Đčđē) 7 ĐĘČĥ ĘĞđ ,6-1 ĦđĘČĥĐĚ ĥĚē ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.YQ|ÉdÉ ,YLM

.1

. ĤģđčĐ ĦđĝĜėĦĐč ĐēėĜ ČĕĐ
.ĤđĞĕĥč ĐĠĦĦĥĐ ČĕĐ
.ĤĠĝĐ Ħĕč ĥĤĎĚč ģđĥč ĐĤģĕč ČĕĐ

.2


.S ðF ð
.¤Ê_ F̀MòìòÓW ð?ٱìòÑW_Oٱ¤t ô

Wò óy òNQòM ôHð\ðWðfô ð yò ðèw ñòÓW ðCñ ðu òe_ٱÊ_ F̀ðÅ
 
.Ê
.«Y ÓdNÉªÊ

.3
.4


.5
.6


ęĕĥĎĐĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ęĕďďđĞĚ ęĕĤđĚĐ±çaÉqQK

xMÊFÉèwNMHNÉnC °Å
.ĦđĚđĘēĐ ĦČ
.ĤēĚĐ ĕĎĕĐĜĚ ęĐ ĕė±dIÉËÑWtPa °Ê

.7
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901 ,019102 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

-2ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ
.8 ĐĘČĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.8
ěĕĕĜčĐ

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

1±sð Hð ð

fE

Ìô fð Eð ð

5±sð H_ Jð ð

nN

nǸð _ Åð  (2)

8±sð Hð ð ô Çò

åf

(1)

Zô ð fð ð ô Çò

(3)

2±sð H_ ð

tG

tñ G? Oð ñ

(4)

1±sð Hð ð

ãd

ãñ dò Pô ð

(5)

2±sð H_ ð

tM

tQMò Hðô 

(6)

ĐĚĘĥĐĘ ęĕĔĠĥĚ Á ĕĜĥ ģĤĠ
.9 ĐĘČĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ

ÕÓô Ñð (6)
YMð Fô ñ (7)
hQ òN ð!ô( ٱ8)
p òWðHð (9)
ÃWð ?C( ٱ10)













ðåðfð ô Çò
Y_M _"ٱ
n_wð ð ñNôٱ
Y ðNWð
ò 
ËÒð Wð ô aٱô

(1)
(2)
(3)
( 4)
(5)

.9






ĤĕčēĦ Á ĕĥĕĘĥ ģĤĠ
.100% Á ĐčđĥĦ ĘėĘ ;15-13 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĦēČ ĘĞđ ,12-10 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĦēČ ĘĞ :ĦđĘČĥ ĕĦĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ

° ñåòfð Cðô  .10
°ËfQð ò ð .11
° ðu òe_ ٱ.12
.100% Á ĐčđĥĦ ĘėĘ ;15-13 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĦēČ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
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ð ô ðd ððê
°Yð fñô Iô Éyò Ëfð Lñ ô ٱÓWðIDٱæW
Jð ô aٱ
?

.13

١٦٩

_ øò e
ò Zô Hð Nðð òô Ç
°xJð Cðô "ô Nñ ô ٱf òd ñNòYð QòFٱ

.14

ð ð W ð Y"ð Mô ð ô ٱøò e
ò Zô ð fð ôIð ô Çò
°Ëfð Qò ÌW

.15

ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĐĤđĚĥ ęĕĤĢđĕĐ ĦđėĒ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦđĥĤč ČĘČ ęĝĤĠĘ đČ ģĕĦĞĐĘ ěĕČ

ďĘČĝ ĐĔĕĕĤĜĐ ěđėĚ
ĦđĤĎč ĦđĜĕēčĘ ĒėĤĚĐ

ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ
ĦĕĎđĎďĠĐ ĦđĤĕėĒĚĐ
ĦĕčĤĞĐ ĦČĤđĐ ĘĞ ēđģĕĠĐ

Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,902,019204 'ĝĚ ,Ę"ēĕ 2 ,ĦĕčĤĞč ěđĘČĥĘ ĦđčđĥĦ ęĎď
ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕđ ČĤģĜĐ ĦĜčĐ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
ČĤģĜĐ ĦĜčĐ
.(Đčđē) 8 ĐĘČĥ ĘĞđ ,7-1 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĥĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ

ó , ló
.WL


.Î
.SF
.«YóQMQ|Éf

.1



.2
.3

ÉªYWQ"ÉËÓÉÔê

.4

ó
.sÅ

.5

.ēÃĥ ěđĕĘĕĚ 11 ęĒĕĚĐ / ĔģĕđĤĠĐ ēđĦĕĠč ĞĕģĥĐ ĦđĤĕĕĦĐ ďĤĥĚ

.6


ó
.đėĞđ ĐĠĕē ěĕč (ĕĦđĤĕĕĦ) ĕĚĕ đģ / WLêWJQuQ« óyWQ"Éª óìf É ól!É«wddÉÛêfCNÉª
.Ëwó aÉ

.7

ęĕčĤĞ ěĕčđ ęĕďđĐĕ ěĕč ęđĕģ-đďĘ ęđĤĦĕđ ,ęĕĤĞĐ ĕĦĥč ęĕĤģčĚĐ ĤĠĝĚ ĦČ ĐĘĞĕ đėĞĘ ĐĠĕē ěĕč ĕĚĕĐ đģĐ ēđĦĕĠ :ģđĚĕĜ
.ĐĘČĐ ęĕĤĞĐ ĕĦĥč ęĕĕēĐ

ó
fwF±WLêWJQy«ÃWOQNÉqWOyªYó
QWQ"ÉuWaÉ«ufW"NÉÑdÑWÑÔÉªÓówFQ
ó
QWQ"ÉuWaÉ
.WLêWJQyYó
.«uQOdNÉyªÊfHÉêÑwPQÉ«uQOÉwNÉªuQiWHÉfwF±ÓówF«â ª

.Č

.8

.č
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902,019204 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ
.9 ĐĘČĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.9
ğđĎ

Ħĕģđďģď ĐĤđĢ

ěĕĕĜčĐ

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

—

ĐĘđĞĠ ęĥ±ÓdDNÉ

2± ðs_Hð ð

fÅ

fQòSô ð (1)

5± ðs_Hð Jð ð

nê

n_wð ð ñ

(2)

ďĕēĕ

ĘđĞĠ ĕĜđĜĕč±æwHJNÉt

É

ČđĐ / ĤĦĝĜ

čđĢĜĚ ďĕĦĞ±ÊwDONÉÛÓWENÉ

8± ðsðHð ô Ç

dÔ

Ñð ÉðÑgô ð  ôèðÅ

(3)

/ ČĕĐ / ĦĤĦĝĜ
ĐĦČ / ēėđĜ

ďĕĦĞ - ĐđđĐ±ÛÓWENÉ

7± ðsðHJð ô Çò

qM

ñqòMFôð Oð

(4)

ČĕĐ / ĦĤĦĝĜ

ĤčĞ±y}WNÉ

1± ðsðHð

çw

Zô ð Wð

(5)

—

ĐĘđĞĠ ęĥ±ÓdDNÉ

10± ðsðHJô ð ô

fN

ÓW ðNôò ô Çò

(6)

Çò

ĦđĜđĦĕĞĐ ěđĥĘ Á ĕĜĥ ģĤĠ
.15-10 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĞčĤČ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.ĦđĤĝēĐ ęĕĘĕĚĐ ĦČ ęĕĘĥĐĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ 11-10 ĦđĘČĥč

ó
°YL®x
}aÉ

.10

°æw®YM Å

.11

.ĦĕčĤĞĘ ęĎĤĦĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ 13-12 ĦđĘČĥč

°WêÓêÅyYóM"ÉËfÌWÓWY}WfÉêYWKÉËfÔêÌfE

.12

°Ûw ÅufÅ«sNHÉuªYóQOwÉèÉfQFÉYf êÓWóQÊf}Å

.13



ĦĕĤčĞĘ ĐĞďđĚ ęđĎĤĦ .14
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ĤĕėĥĐĘ / ĐĤėĥĐĘ
ďđĕĢĐ / đďđĕĢ Ęė ĘĞ ēčĔĚč ĦďĕđĢĚ ,ĐģĝĞĐ / ĐĘĞĠĐ ěđĕĥĕĤ ęĞ ĐĠĕēč ĦĕēĤĒĚ ĐďĞĝĚ
.ĐĜĥ 20 ĒČĚ / Ĥčė / ĐĒ Ğđďĕ ęĥ ęĞ / ěĕĔĕĜđĚ / ęĥ ĦĘĞč ĐĘĕĞĠ / ĦĘĞđĠ ĐďĞĝĚĐ
Đ/ėđĤČ ěĚĒĘ / ĐĠđģĦĘ ĐĤėĥĐĘ (ĦďĞđĕĚ) ĐďĞĝĚĐ
.ďčĘč ęĕĕĜĕĢĤĘ

ďĘČĝ ĐĔĕĕĤĜĐ ěđėĚ
ĦđĤĎč ĦđĜĕēčĘ ĒėĤĚĐ

ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ
ĦĕĎđĎďĠĐ ĦđĤĕėĒĚĐ
ĦĕčĤĞĐ ĦČĤđĐ ĘĞ ēđģĕĠĐ
Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,018381 'ĝĚ ,ĦĕčĤĞč ěđĘČĥĘ ĦđčđĥĦ ęĎď

ĤĕčēĦđ ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ ,ČĤģĜĐ ĦĜčĐ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
.ĦĕĜĤďđĚ ĦĕčĤĞ Á č ĞĔģ đČ ĦĕĝČĘģ ĦĕčĤĞ Á Č ĞĔģ :ęĕĞĔģ ĕĜĥĚ ďēČč ĤđēčĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
ĦĕĝĘģ ĦĕčĤĞ Á Č ĞĔģ
ČĤģĜĐ ĦĜčĐ
.2-1 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĦēČ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.(!Đčđē) (8) ğĕĞĝ ĘĞđ ,(7)-(1) ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ Đĥĕĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ đĕĘĞ ,đĒ ĐĘČĥč Ĥēč ďĕĚĘĦĐ ęČ .1

°ËwL ®YJQM!É
°bQ 

(1)
(2)

.ęĕĚč čĘēĐ ĦČ đĘĐĚĕ ČĘĥ ,čĘēĐ ĕĤėđĚĘ ČđĤģĘ /ĤĚđĘ (đĕĥĜČĚ ďēČ ĘĞ ĐđđĢ ğĕĘ'ēĐ) (3)
:ęĕčĕėĤĚ ĕĜĥ ĘĕėĐĘ ĐĤđĚČ ĐčđĥĦĐ
,čĘēĐ ĕĤėđĚĘ ĐĕĕĜĠ

-

.ęĕĚč čĘēĐ ĦČ ĘđĐĚĘ ĤđĝĕČ

.Ê (4)

.Î

(5)

.čĘēč ęĕĚ ęĕĥĘ /čĘēĘ ęĕĚ ğĕĝđĐĘ /ęĕĚč čĘēĐ ĦČ ĘđĐĚĘ ĐĦĢĤ ęČĐ (6)

ó :ĐĚĘĥĐ (7)
.ÃWNWuMÉÉwwCÅ
.ädDÉ«YNQª / ģďĢĐ (ĖĤĞ ĘĞ ďĕĞĚ ĐĒ)
.čĘēĐ ĦĤĕėĚĘ ĞĎđĜĥ ĐĚ Ęėč ģďĢĘ ĤĦē ğĕĘ'ēĐ .čĘēĐ ĕĤėđĚ Ęĥ ĦđČĚĤĐ ĦČ ĞđĜĚĘ ĐĢĤ ğĕĘ'ēĐ :ģđĚĕĜ

°uQNM"NÉi±ÃWNWuMÉÊw
ó
±lM nOYJQM!ÉÑÉÓÅ
!Đčđē ğĕĞĝ (8)
.ğĕĘ'ēĐ ĤčďĘ ĦđĕĢ ĕČĚ Đĥĥē ČĕĐ ĕė /Ėė ĘĞ ĐđđĕĢ ğĕĘ'ēĐ ĕė (ęĕĚč čĘēĐ ĦČ ĘđĐĚĘ ĐĚČĚ ĐĞĜĚ ĦčĐ) .Č

ó
 uMÉÉwwCWfÅ±refÅYJQM!É
óèa«ÃWNWuMÉlM uWPóÅZOÉ±YOÉZHO)
.YJQM!ÉnQFèÅÌÑÉÓÅWPóa±YJQM!ÉuZW WPóa±ÃWNW 
."ĖĦđČ ĐČđĤ ĘČĐ /ĐĘĘČ ĕĤĐ ,ĖĦđČ ĐČđĤ đĜĕČ ğĕĘ'ēĐ ęČ" :ĔĠĥĚč ĕđĔĕčĘ Čč ĦčĐ ĕĤčďč ĘČĘ /ĐĘĘČĘ ĦđĕĢĐ .č
¤° òåÉðfð ¦É óèU òåÉðfð YJQM!ÉèWÉÒÇ¤WPwy±ZWWdO«®ZOÉçy¦ÉYWsóN)

172

١٧٢

-2-

018381 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ
.3-2 ĦđĘČĥĐ ĕĦĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.2

ğđĎ

ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ

ěĕĕĜčĐ

ĥĤđĥĐ

ČđĐ/ĤĦĝĜ

čđĢĜĚ ďĕĦĞ /ÊwDONÉÛÓWENÉ

3±sð ð Wð

êd

ðìÑò WOð ñ èÅ (1)

ďĕĦĞąĐđđĐ /ÛÓWENÉ

1± ðsðHð 

kE

k̀ ñ!ð (2)

ČĕĐ/ĦĤĦĝĜ

ĤčĞ /y}WNÉ

4± ðsðHô Å

ÑêÓ

Ìô Ñð ÉÓð Åð (3)

ČĕĐ/ĦĤĦĝĜ
ĐĦČ/ēėđĜ

čđĢĜĚ ďĕĦĞ /ÊwDONÉÛÓWENÉ

1± ðsðHð 

n}ê

ðnEðð èÅ (4)

ĦČ/ĦēėđĜ

ęđĒ'ĎĚ ďĕĦĞ /çêgNÉÛÓWENÉ

1±sð Hð ð

sH

£yòMHð Jô ð ð (5)

ČĕĐ/ĦĤĦĝĜ
ĐĦČ/ēėđĜ

ĐĘĕĚĐ

.ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ ďēČ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.Ñð ÉðÑgô ð (1)
.Óò Éðf ôNò ô

ٱ

.3

(2)

ĤĕčēĦ
.4 ĐĘČĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.(6)-(1) ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ ĐĞčĤČ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ

.4

:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ (1)
.đĕģđē/đĕĘĘė ĘĞ ĤčĞ ČđĐĥ ĕĤēČ ĤĎĝĜ ģđčĝĕĕĠč ĤĞĜĐ ěđčĥē





.(ĘĕčĝĐ ĦĞčĐ) ÓdD ót :ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ
:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ (2)
ďđĚĕĘ ČĘĘ ĦđĜĕēčč ĐēĘĢĐ ĘĘė ěĕČ / ĐēĘĢĐ ěĕČ
.ĎđĝĐ ĦđĘĕĘĥĘ  / ĦĔĘēđĚ ĐĘĕĘĥĘ  / hOMYQWOÉ :ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ
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:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ (3)
.ĘďĎĦ /ĐĘďĎ đĦđĚė ,čĘēĘ ęĕĚ ğĕĝđĦ/ĐĠĕĝđĚ ĐĥĕČĐ ĤĥČė /ęČ
.ĕČĜĦ ĔĠĥĚ±YóQf

YMN :ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ

°uQ
ð Òð Yð Jð QMò !ð ô ٱÕW
ð Nò Mò "ô Nñ ô ٱæÉð wð ô Åð Édí K? Jð ð ñ  ïYMð Qô ð ÌÉ
ñ O_ É ðdð W ð

(4)

ð ô ð ð Qòð Zô N_ Eôð Çò
ð Yò Nð G_ Oð ñ xðÇò èWð
ò  ðddò ð ô  ٱòæWJð ô aٱW
°¤ ïÑê ñdò
î ï ð Qò¤
ñ ÌW

(5)

°Wí wOñ Nô ð Ãò WNð ô Wòuò ô M_ ٱlñ Mð ð bð ð ô Åð

(6)

018381 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

-3ĦĕĜĤďđĚ ĦĕčĤĞ Á č ĞĔģ
.8-5 ĦđĘČĥĐ ĞčĤČ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
ČĤģĜĐ ĦĜčĐ
.(!Đčđē) (8) ğĕĞĝ ĘĞđ ,(7)-(1) ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ Đĥĕĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.p

DÉ ,YóÑwH"É«ÌWFM"Éª

.5

(1)

.ěđĦĕĞĐ ĘĞ ĐĤđĒĜĢ đĘĕĔĐ ęĕďđĞĝĐ ĦđĜđĔĘĥĐ ĕė (ĔĝđĠ ęĘĒđĤ'Ď ěđĦĕĞĐ ĦČ ęĕČĤđģ ęĜĕČ ęĕďđĞĝĐ) (2)
.ĘčģĦĦ đĒ ēđĤč ĐčđĥĦ Ęė
:ęĕčĕėĤĚ ĕĜĥ ĘĕėĐĘ ĐĤđĚČ ĐčđĥĦĐ
.ĐĕďđĞĝ /ęĕĕďđĞĝĐ ĦđĜđĔĘĥĐ ěđĕĢ

-

.ĔĝđĠ ęĘĝđĤ'Ď ěđĦĕĞĐ ĘĞ ĐĤđĒĜĢ ĦĘĔĐ

-

.YógQMÉ ,YóQMQ|Éf

Ç
.bQ 

(3)
(4)

.ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥč ęĕĤĦČĘ ĘĘđė ,ęĕĕĘČĤĥĕĐ ĦđĥďēĐ ĕĤĦČ / ęĕĤĦČĐ ĘėĘ ĝĜėĕĐĘ ęđĕĐ / ĦĞė ęĕĘđėĕ ęĕďđĞĝĐ (5)
/ ĤĦČ ĘĞ ĐĤđĒĜĢĐ ĦČ (ĐĘĔĕč ĐĕďđĞĝ)±Z

wtQÉÔêfnw±YJQ xMYWófÉ«YóÑwH"ÉZIÅª
.ĔĝđĠ ęĘĒđĤ'Ď ěđĦĕĞ
.«bW"ÉYNQª / ĦđĜĘčđĝĐ ĖĤĞĘ Ĥđĥģ (ĐĤđĒĜĢĐ ĘđĔĕč)

(6)



.ĤēČĘ ĦđēĕĦĠđ ĦđĜĘčđĝ ĘĞ ďĕĞĚ ęĕĕĘČĤĥĕ ęĕĤĦČĘ ĐĝĕĜėĐ ĘĞ ĐĤđĒĜĢĐ ĘđĔĕč (ąĥ ĕĜĠĚ) :ģđĚĕĜ

uWPJwÌfóQYóÑwH"ÉÌWFM"É óèÅxÇfQCYWfÉÃWIÇdHYóQMQ|Éf ÉnÉwNÉæw ÑYóQWLÇ óèa
°f ¡Éw ÏWJÉêbW"ÉurefóHêfQHÉYófó 
.sQ|Éf Ç ,ÌWHÉ ,YJQ 
.Î .Č
±°nwNÉxMYWfÉYóÑwH"ÉÌWFM"ÉZIÅ .č
.YJQ DÉnwxMWP}fyÉYWfÉYóÑwH"ÉÌWFM"ÉZIÅ


(7)
(8)
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018381 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

ĘĞđĠĐ ĦĞĕďĕ
.6

ğđĎ

ĦĕģđďģďĐ ĐĤđĢĐ

ČĕĐ/ĦĤĦĝĜ

ĤčĞ / y}WNÉ

4±sð Hð ô Åð

wI

Zð
ô Iô Åð (1)

ČđĐ/ĤĦĝĜ

ĤčĞ / y}WNÉ

8± ðsðHð ô Ç

dÔ

ČđĐ/ĤĦĝĜ

ĐđđĐąďĕĦĞ/ÛÓWENÉ

5±sð H_ Jð ð

uL

Ñð ÉÑð Ôô Çò (2)
uñ L_ Nð ð ð (3)

ČĕĐ/ĦĤĦĝĜ
ČđĐ/ēėđĜ

čđĢĜĚ ďĕĦĞ / ÊwDONÉÛÓWENÉ

1± ðsðHð

èw

 ðèwLðñ  ôèÅð (4)

8± ðsðHð ô Ç

åf

Y ððfð Cñô  (5)

Đďĕēĕ

ěĕĕĜčĐ

ĘđĞĠ ĕĜđĜĕč /æwHJNÉt

É

ĥĤđĥĐ

ĐĘĕĚĐ

.ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ ďēČ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ

.Ñð ÉÑð gô ð
.Óò Éðf ôNò ô ٱ

.7

(1)
(2)
ĤĕčēĦ

.(6)-(1) ęĕĠĕĞĝĐ ěĚ ĐĞčĤČ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ

.8

:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ (1)
.đĕģđē/đĕĘĘė ĘĞ ĤčĞ ČđĐĥ ĕĤēČ ĤĎĝĜ ģđčĝĕĕĠč ĤĞĜĐ ěđčĥē





(ĘĕčĝĐ ĦĞčĐ) ÓdD ót :ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ
:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ (2)
.ěđĤēČĐ ěĚĒč / ĐĜđĤēČč ĐĘĞ ęĕĕĤčĞĐ /ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥč ęĕĜđĦĕĞĐ ĕČĤđģ ĤĠĝĚ





.ěĚĒ ĤđČĕĦ / èWÔãf :ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ
:ĔĠĥĚĐ ęđĎĤĦ (3)





ð ô ð Qòð Zô N_ Eôð Ç
ð Yò Nð G_ Oð ñ xÇèWð
ò  ðddò ð ô  ٱòæWJð ô aٱWð
°¤ ïÑê ñdò
î ï ð Qò¤
ñ ÌW

(4)



ñ ñ Ññ bð ð ô Åð
°WOí Lò Nô ñ Yò _ fò ô Hò ô ٱnò ò Éwð Nð ô ٱxð Çò uQ? Ñò wHñ "ٱ
ó æw

(5)

ò sò É
ò Lð ð ð çñ É ðd ô!ò ô  ٱÓð w_ Fðð 
°WHí òf ð ÉÓí ẁFðð Yò Q_ Wò Nð ò ô ٱ
ñ wð _ ٱÌW

(6)

.ďđĚĕĘ ČĘĘ ĦđĜĕēčč ĐēĘĢĐ ĘĘė ěĕČ /ĐēĘĢĐ ěĕČ
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.ĎđĝĐ ĦđĘĕĘĥĘ  / ĦĔĘēđĚ ĐĘĕĘĥĘ  / hOMYQWOÉ :ĦĕĤĕčēĦĐ ĐĞĠđĦĐ



018381 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ĦĕčĤĞ

-5-

ĦđĜđĦĕĞĐ ěđĥĘ Á ĕĜĥ ģĤĠ
.13-9 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĥđĘĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ
.10-9 ĦđĘČĥ Á ęĕĔĠĥĚ ĦĚĘ

°Y ó W®èwHN"NÉ
°YO"M®ÛêfC
ĦĕčĤĞĘ ęđĎĤĦ

°tPêÑ±tÑyË±XHDÉYW É±æW É±n}wÉX"WêÓêÅxÇèwóÓw"ÉèwÉfWP
ĔĠĥĚ ĦčĕĦė
ĦĕĤčĞĘ ĐĞďđĚ ęđĎĤĦ
ĦČ ģĒēĘ ĕďė / ģđĒĕēĘ /ęĥĘ ĦČĒđ "ęĕĤĠđĝ ĥĎĠĚ" ĦĕĜėĦ / ĔģĕđĤĠ /ęĒĕĚ ĘĞ ĐĞĕďđĚ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĦĕĚđČĘĐ ĐĕĕĤĠĝĐ
.ĦđĠĥĐ ĕĦĥč đČ ĦĕĤčĞč đČ ĦĕčĤĞč ęĕčĦđėĥ ęĕĤĤđĥĚĐ ěĕčđ ęĕĤĠđĝĐ ěĕč ęĕĤĥģĐ / ĤĥģĐ

čĦėč ĐĞčĐ Á ĕĥĕĘĥ ģĤĠ
.17-14 ĦđĘČĥĐ ěĚ ĦēČ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.ĦđēĠĘ ęĕĘĕĚ 35 Ħč ĦđĕĐĘ ĐčđĥĦĐ ĘĞ

ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĐĤđĚĥ ęĕĤĢđĕĐ ĦđėĒ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦđĥĤč ČĘČ ęĝĤĠĘ đČ ģĕĦĞĐĘ ěĕČ
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ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ

ĦđĤĎč
:ĐĜĕēčĐ Ďđĝ
2017 ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ :ĐĜĕēčĐ ďĞđĚ
019281 :ěđĘČĥĐ ĤĠĝĚ

ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ

ęČĘĝČĐđ ęĕčĤĞĐ ęĘđĞ
(ęĕĕĤčĞ ĤĠĝ ĕĦčĘ)

ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐďĕĚĘĘ ĐĚĤđĠĤĐ ĦĕĜėĦ ĕĠ ĘĞ
ěēčĜĘ ĦđČĤđĐ
.ęĕĕĦĞĥ :ĐĜĕēčĐ ĖĥĚ

.Č

.ęĕģĤĠ ĐĞčĤČ ĐĒ ěđĘČĥč :ĐėĤĞĐĐ ēĦĠĚđ ěđĘČĥĐ ĐĜčĚ

.č

ĦđďđģĜ 30 Á (15x2) Á

ęČĘĝČĐ ĦĤėĐĘ ČđčĚ Á ěđĥČĤ ģĤĠ

ĦđďđģĜ 30 Á (15x2) Á

ĤđĒČĐ ĦđĜĕďĚ Á

ĦđďđģĜ 20 Á (10x2) Á

ęĕĎĥđĚ Á ĦđĕĤĠĚĕČĐ ěďĕĞ Á ĕĥĕĘĥ ģĤĠ
ęĕĎĥđĚ Á ěđĜčĘđ ĐĕĤđĝ Á

ĕĜĥ ģĤĠ
ĕĞĕčĤ ģĤĠ

đČ
ĦđĜĕďĚđ ĦĕďđĞĝĐ čĤĞ ,ěďĤĕ
ĦđďđģĜ 20 Á (10x2) Á

ęĕĎĥđĚ Á ġĤĠĚĐ

ĦđďđģĜ 100 Á ė"Đĝ
.ěĕČ :ĥđĚĕĥč ĤĦđĚ ĤĒĞ ĤĚđē
.ČĕĤģđ ĤđĤč ďĕ čĦė ĘĞ ďĠģĐ (1)

:ĦđďēđĕĚ ĦđČĤđĐ

.ĦĕĜĥ ĐĦđČ ģđďč ,ēĕĎĥĚĘ ĐĦĤĕĝĚ ęĤĔđ ĐĜĕēčĐ ęđĕĝ ĤēČĘ (2)
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ĕĜĥĐđ ěđĥČĤĐ ęĕģĤĠĘ Á ĕĢēđ ĐĞĥ :ěĚĒ ĦģđĘēĘ ĐĢĘĚĐ (3)
ĕĞĕčĤĐđ ĕĥĕĘĥĐ ęĕģĤĠĘ Á

ĐĞĥ ĕĢē

.(ĐĚđďėđ ęĕčđĥĕē ,ęĕģĤĠ ĕĥČĤ) ĐĔđĕĔė čđĦėĘ ĖĜđĢĤčĥ ĐĚ Ęė ,ęĕďĤĠĜ ęĕďđĚĞč ,ďčĘč ĐĜĕēčĐ ĦĤčēĚč čđĦė
!ĐĜĕēčĐ ĦĘĕĝĠĘ ęđĤĎĘ ĘđĘĞ ĐĜĕēčĐ ĦĤčēĚĘ ġđēĚĥ ęĕĠď ĘĞ ěĐĥĘė ĦđĔđĕĔ ęđĥĕĤ .ĐĔđĕĔ ďđĚĞ Ęė ĥČĤč "ĐĔđĕĔ" ę āđĥĤ

.ďēČė ęĕĜēčĜĘđ ĦđĜēčĜĘ ĦđĜđđėĚđ ĤėĒ ěđĥĘč ĦđēĝđĜĚ ĐĒ ěđĘČĥč ĦđĕēĜĐĐ
/ğďĘ ĤčĞĚ ĖĥĚĐ/

!ĐēĘĢĐč

.Ď
.ď

019281 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ęČĘĝČĐđ ęĕčĤĞĐ ęĘđĞ

(ĦđďđģĜ 30)

-2-

ĦđĘČĥĐ
ęČĘĝČĐ ĦĤėĐĘ ČđčĚ Á ěđĥČĤ ģĤĠ
.(ĦđďđģĜ 15 Á ĐĘČĥ ĘėĘ) 4-1 ĦđĘČĥĐ ěĚ ęĕĕĦĥ ĘĞ ĐĜĞ
ęČĘĝČĐ ĦĕĥČĤđ ďĚēĚ
ĐėăĀ Ěč
þ ďĚēĚ

.1

.622-610 ęĕĜĥč đĕĜĕĚČĚđ ďĚēĚ ĕĠĘė ĐėăĀ Ěþ ĕĥĜČ Ęĥ ęĝēĕ ĦČ ĤČĦ
ĐČĢđĦĐ ĐĦĕĕĐ ĐĚ ĤčĝĐđ ,đĒ ĐĠđģĦ ĖĤđČĘ ďĚēĚ ĕĠĘė ĝēĕč Ęēĥ ĕđĜĕĥĐ ĦČ ĤčĝĐ ĖĦčđĥĦč
.ĐĒ ĝēĕ Ęĥ
ĐĜĕďĚąĘČč ďĚēĚ

.2

,ĐĦđČ ĤČĦ ?ĐĜĕďĚąĘČč ĐĤčēĐ ĥđčĕĎĘ ďĚēĚ Ęĥ ĤĦđĕč ĐčđĥēĐ ĐĘđĞĠĐ ĐĦĕĕĐ ĐĚ
.ĐĦđčĕĥē ĦČ ĤčĝĐđ
.ĐĜĕďĚąĘČĘ ĐĤ'ĎĐĐ
ü ĤēČĘ ĥēĤĦĐĥ ďĚēĚ Ęĥ ďēČ čđĥē čĤģ ĤČĦ
ęČĘĝČĐ Ħď ĦđēĦĠĦĐ
ĐėĘĐĐđ ěČĤđģĐ

.3

ĐĒ ĖĤĞ Ęĥ đďĚĞĚ ĐĚđ ,ĐĒ ģđĝĠč ĕđĔĕč ĕďĕĘ Čč ĖĤĞ ĐĒĕČ ĤčĝĐ .ěČĤđģĐ ěĚ ģđĝĠ ĖĕĜĠĘ
.ęČĘĝČč
¢£¯¡©®£¬¡¢¡¤¯¥i«¯®¡ i£k¤££«£¡§E¡®_
_k§¢¡i®§¯®¡ k¢ ¡¡¢¬¬¥¡
(215 ,ĐĤĠĐ ,2 ĐĤđĝ)

.ĐĚđď ďĚĞĚĘ ĐėĒĥ ęČĘĝČč ğĝđĜ ĖĤĞ ĤČĦ
ČĘ ăčĤė čĤģ Á ĐĞĕĥĐ
?ČĘ ăčĤė čĤģ đĐĚ
.ĐĒ čĤģ ĦĞĠĥĐč đčĢđĞĥ ĐĞĕĥĐ Ęĥ ĦđĜđĤģĞ ĐĥđĘĥ ĤčĝĐ

.4
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/3 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

019281 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ęČĘĝČĐđ ęĕčĤĞĐ ęĘđĞ
(ĦđďđģĜ 30)

-3-

ĤđĒČĐ ĦđĜĕďĚ Á ĕĜĥ ģĤĠ

.(ĦđďđģĜ 15 Á ĐĘČĥ ĘėĘ) 8-5 ĦđĘČĥĐ ěĚ ęĕĕĦĥ ĘĞ ĐĜĞ
ěČĤĕČ
ĕĜĕĕĚđ'ē ěđĔĘĥđ ěČĤĕČč ĐėĠĐĚĐ .5
đĒ ĐėĠĐĚ Ęĥ ęĕĎĥĕĐĐ ěĚ ęĕĕĜĥ ĤčĝĐđ ,ěČĤĕČč ĦĕĚČĘĝČĐ ĐėĠĐĚĐ ġđĤĠĘ Ħđčĕĝ ĕĦĥ ĤČĦ
.ĕĜĕĕĚđ'ē ěđĔĘĥ ěĚĒč
ĕĜĕĕĚđ'ē ĦđĚ ĤēČĘ ěČĤĕČ
ĐĤĢđĜĥ ĐĕĞčĐ ĕĐĚ ĤčĝĐđ ,ěČĤĕČ ĎĕĐĜĚ ĐĕĐĥ ĐĠđģĦč ĕĜĕĕĚđ'ē Ęĥ ďēđĕĚĐ đďĚĞĚ ĦČ ĤČĦ
.đĦđĚ ĤēČĘ
.ĕĜĕĕĚđ'ē ĦđĚ ĤēČĘ ĐĤĢđĜĥ ěČĤĕČč ęĕĜĠĐ ĦđĕĜĕďĚ ęđēĦč ĦĠĝđĜ ĦēČ ĐĕĞč ĤČĦ

.6

ĐĕģĤđĔ
ĐĜĕďĚč ČčĢĐ ďĕģĠĦđ ęĒĕĘČĚ ăėĐ .7
ĖĕĜĠĘĥ ĞĔģĐ ĦČ ČĤģ .ĘĥėĜ ĐĒ ěđĕĝĕĜ ĖČ ,ĐėĕĠĐ ěđĕĝĕĜ ĐĕģĤđĔč ĐĥĞĜ 2016 ĕĘđĕč 15ąč
.đĕĤēČĥ ĐĘČĥĐ ĘĞ ĐĜĞđ ,ĐĒ ěđĕĝĕĜč ģĝđĞĥ
_¦¬¥_ ©¢ £¯«§£¬£¡i[ěČđďĤČ]®¥¡® £¯¯¥£

¯¡¡£x¤¡®¯®£®¥¢¯®© i¤¡¡¡¯©¨£ £¯
¡®¢¡¬£§£®i¡®££¯i¢®¡®k£¯¡¯i¯¬£§££«
£¥¢§©x£¡£¥®¢¡ ¡¡¡ ¯£¥®¡©¯¬¢¦£¡
k¤«i_¥£®¥¡i¢¬¥¢®¢¡_k«¡§¥®¢¡®¢ ¡
(19/7/2016 ,ġĤČĐ ,"ĤĕēĚĐ ĦČ ęĕĚĘĥĚ ęĕĔđĞĕĚĐ ĕĜč ęĎđ ,ĐĕģĤđĔ ĦČ ĞĒĞĒ ĐėĕĠĐĐ ěđĕĝĕĜ" .'Č ,ĤĠĠ)
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.ģĤđĔČĔČ ĘČĚ ăė Ęĥ ĦđĜđĤģĞĐ ěĚ ĐĥđĘĥ ĐĤĢģč ĤČĦ
Ęĥ ěėĘĐĚ ĦČ ĤČĦĘ ěĕČ Á čĘ ęĕĥ) ĐĘČ ĦđĜđĤģĞ ĤđĚĕĥĘ ĐĕģĤđĔ ČčĢ ĘĞĠ ĞđďĚ ĤčĝĐ
.(ĤčĞč ĦđėĕĠĐĐ
?ĦđģďĢđĚ đĕĐ ČčĢĐ Ęĥ ĐĘČ ĦđĘđĞĠ ęČĐ ,ĖĦĞďĘ
ęĕĤĢĚ
ĦČďČĝąĘČ ĤČđĜČ ČĕĥĜĐ ěđĔĘĥ .8
ĦđĕĜĕďĚ Ęĥ ĤĥģĐ ĦČ ĤčĝĐđ ,ĦČďČĝąĘČ ĤČđĜČ ĔģĜĥ ēČĦĀ üĠøĜČĐ
ü ĦđĕĜĕďĚĘ Ħđčĕĝ ĕĦĥ ĤčĝĐ
/4 ďđĚĞč ĖĥĚĐ/

."ĐģđĤĕĐ ĐėĠĐĚ"Ę đĒ

019281 'ĝĚ ,Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,ęČĘĝČĐđ ęĕčĤĞĐ ęĘđĞ
(ĦđďđģĜ 20)
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ęĕĎĥđĚ Á ĦđĕĤĠĚĕČĐ ěďĕĞ Á ĕĥĕĘĥ ģĤĠ
.(ĦđďđģĜ 10 Á ĎĥđĚ ĘėĘ) 13-9 ęĕĎĥđĚĐ ěĚ ęĕĕĜĥ ĘĞ ĐĤĢģč čđĦė
ęĕ ăėĚÿ Ĥø čă ÿ

.9

ĤČč'ă Ā ēø ČąĘČđ
ďĕĤčąĘČ
ăÿ
.10
ÿ
(ĦĕĜČĚ'ĦđĞĐ ĐĕĤĠĚČč) ěČĚĀ Ĥø üĠ .11
ĤČ ĀĢĚø Čÿ .12
ČĤăĀ đĥĈ .13

ěđĜčĘđ ĐĕĤđĝ Á ĕĞĕčĤ ģĤĠ
ęĕĎĥđĚ Á ġĤĠĚĐ ĦđĜĕďĚđ ĦĕďđĞĝĐ čĤĞ ,ěďĤĕ đČ
(ĦđďđģĜ 20)
ĘĞ ĦđĜĞĘ ěĕČ) ĦĤēčĥ ČĥđĜč ęĕĎĥđĚĐ ěĚ ęĕĕĜĥ ĘĞ ĐĤĢģč čđĦėđ ,ĖĕĜĠĘĥ ęĕČĥđĜĐ ĕĜĥĚ ďēČč Ĥēč
.(ĦđďđģĜ 10 Á ĎĥđĚ ĘėĘ ,ęĕČĥđĜĐ ĕĜĥĚ ęĕĎĥđĚ
ěđĜčĘđ ĐĕĤđĝ :'Č ČĥđĜ
ĕĤđĝĐ ĦđČĕĥĜĐ ďĝđĚ .14
ęĕđđĘĞ .15
ďĝČąĘČ ĒĠČē .16
ĕĤĕĤēąĘČ ģĕĠĤ .17
(1975) ěđĜčĘč ęĕēĤĒČĐ ĦĚēĘĚ .18
ġĤĠĚĐ ĦđĜĕďĚđ ĦĕďđĞĝĐ čĤĞ ,ěďĤĕ :'č ČĥđĜ
(ěđĥČĤĐ) ěĕĕĝđē ěč ĐĘĘČďčĞ ĤĕĚČĐ .19
ěďĤĕč ęĕĜĕĔĝĘĠĐ .20
(ĦĕďđĞĝĐ čĤĞč) ęĕčČĐđĐ .21
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(1991) ġĤĠĚĐ ĦĚēĘĚ .23

!ĐēĘĢĐč

ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĐĤđĚĥ ęĕĤĢđĕĐ ĦđėĒ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦđĥĤč ČĘČ ęĝĤĠĘ đČ ģĕĦĞĐĘ ěĕČ

ďĘČĝ ĐĔĕĕĤĜĐ ěđėĚ
ĦđĤĎč ĦđĜĕēčĘ ĒėĤĚĐ

ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ
ĦĕĎđĎďĠĐ ĦđĤĕėĒĚĐ
ĦĕčĤĞĐ ĦČĤđĐ ĘĞ ēđģĕĠĐ
Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,019281 'ĝĚ ,ęČĘĝČĐđ ęĕčĤĞĐ ęĘđĞ :ěđĘČĥĘ ěđđēĚ
ęČĘĝČĐ ĦĤėĐĘ ČđčĚ À ěđĥČĤ ģĤĠ
.ĐĒ ģĤĠĚ ĦđĘČĥ ĕĦĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
ęČĘĝČĐ ĦĕĥČĤđ ďĚēĚ
ĐėĚč ďĚēĚ

.1

ĖĤđČĘ đĕĘČ ĝēĕč ĕđĜĕĥĐ ĦČ ĤĕčĝĐĘ ,622-610 ęĕĜĥč đĕĜĕĚČĚĘđ ďĚēĚĘ ĐėĚ ĕĥĜČ Ęĥ ęĝēĕ ĦČ ĤČĦĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.ĐĒ ĝēĕ Ęĥ ĐČĢđĦĐ ĐĦĕĕĐ ĐĚ ĤĕčĝĐĘđ ,đĒ ĐĠđģĦ
ĝēĕĐ ĤđČĕĦ
đĘĕĠČđ ĐĘ ďĎĜĦĐĘđ đĦĘđĞĠĚ ĎĕĕĦĝĐĘ đĘēĐ ěėĚ ĤēČĘ .ģĕĒĚ ČĘ ĞĎđĥĚė ĝĠĦĜ ČđĐ .ĘđĔĕčč ďĚēĚ ĘČ đĝēĕĕĦĐ ĐĘĕēĦč
.Ęĥė ĐĒĐ ěđĕĝĕĜĐ ĘčČ ,ďĚēĚ ĖĕĕĦĥĐ đĕĘČĥ ęĥČĐ čČĐ Ħĕč ĘĞ ęĤē ĘĕĔĐĘ ěđĕĝĕĜ ĐĕĐ .đĕĜĕĚČĚ ĘĞđ ďĚēĚ ĘĞ ęĕĕČĘ
.đĕĜĕĚČĚčđ đč đĞĎĠĕĥ ĥĥē ĐĕĐđ ĤĦđĕ Đĥģ ĖĠĐ ďĚēĚ Ęĥ đčĢĚ ,ęĥČĐ čČĐ Ħĕč ĎĕĐĜĚ ,čĘČĔ ĕčČ Ęĥ đĦđĚ ĤēČĘ
ĝēĕĐ Ęĥ ĐČĢđĦĐ ĤčĝĐ
ĤĢģ ěĚĒĘ ĐĕĠđĕĦČĘ đĕĜĕĚČĚĚ ģĘē ēĘĥ ČđĐ .ĐėĚĘ ġđēĚ ęĕĜĕĚČĚđ ĐėĕĚĦ ČđĢĚĘ ĐĝĕĜ ďĚēĚ ĤĕĚēĐđ ĖĘĐ ĝēĕĐĥ Ęėė
čĢĚĐĥ ĤēČĘ ,Ĥčď Ęĥ đĠđĝč .ĐėĚ čĕčĝ ęĕĔčĥĐ ĕĜčđ ğČČĔ ĕĥĜČ čĤģč đĦĤđĦ ĦČ ġĕĠĐĘ ĐĝĕĜđ ("ĐĜĔģĐ ĐĤ'ĎĐĐ")
čĤ'ĦĕĘ đĤĎĐ đĕĜĕĚČĚđ ČđĐđ (ęėČē) ĤĤđčė Đč ĥĚĥĘ ČđčĘ (ĐĜĕďĚąĘČ) čĤ'Ħĕ ĕĥĜČ Ęĥ ęĦĜĚĒĐ ĦČ Ęčĕģ ČđĐ ,ďđČĚ ĤĕĚēĐ
.622 ĦĜĥč
ĐĜĕďĚąĘČč ďĚēĚ
ĦČ ĤĕčĝĐĘđ ĐĦđČ ĤČĦĘ ,ĐĜĕďĚąĘČč ĐĤčēĐ ĥđčĕĎĘ ďĚēĚ Ęĥ ĤĦđĕč ĐčđĥēĐ ĐĘđĞĠĐ ĐĦĕĕĐ ĐĚ ĤĚđĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.đĦčđĥĦ
.ĐĚđČ-ĘČ ďĐĞ ēđĝĕĜ ĐĦĕĕĐ ĤĦđĕč ĐčđĥēĐ ĐĘđĞĠĐ
ĤđČĕĦ
ĖĚĝĚĐ .ěĐĕĦđĕđėĒđ ěĐĕĦđčđē ĦČ ,ĐĜĕďĚ ĤĕĞč ĦđĜđĥĐ ĦđĢđčģĐ ěĕč ęĕĝēĕĐ ĦėĤĞĚ ĦČ ĤĕďĎĐĥ ĖĚĝĚ ČđĐ ĐĚđČąĘČ ďĐĞ
đĦđėĚĝđ ěđĕĘĞĐ ĤĤđčĐ ČđĐ ďĚēĚĥ ĤĕĐĢĚđ ,ĦđĜđĥĐ ĦđĢđčģĐ ěĕč ęĕĝēĕĐ ĦėĤĞĚ ĝĕĝčč ĦĕĚĘĝĚĐ ĐĜđĚČĐ ĦČ čĕĢĚ
.ęĕĔčĥĐ ĕĎĕĐĜĚ Ęĥ đĒĚ ĐĐđčĎ
ĦđčĕĥēĐ ĤčĝĐ
Á ĐĘĕĐģč ęĕĤčēĐ ěĕč ęĕĝēĕĘ ĥďē ĝĕĝč ĤĕďĎĐ ČđĐ .ĦĕĦďąĦĕĔĕĘđĠ Ħđĥĕė ęČĘĝČĐ ĦČ ĤĢĕĥ ĖĚĝĚĐ ČđĐ ĐĚđČ-ĘČ ďĐĞ
Ęĥ đĕĠđČĘ ĝĕĝčĐ ĐĕĐ ČđĐ Ėėč .ČĕčĜ đĦđĕĐ ĦđėĒč ĐĘĕĐģĐ Ęĥ ěđĕĘĞĐ ĎĕĐĜĚė ďĚēĚ ĦČ čĕĢĐ ČđĐ .ęď ĕĤĥģ ęđģĚč ĐĜđĚČ
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.ęĕĕĔĕĘđĠ ęĕĔģĠĝČ ĐĘ ĥĕĥ ęĕĜĕĚČĚ ĦĘĕĐģė ęđĕĐ ďĞ ęČĘĝČĐ
.622 ĦĜĥ ĕĤēČ ďĚēĚ Ęĥ ĦēČ ĦĕČčĢ ĐĘđĞĠ ĤČĦĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ

.2

Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,019281 'ĝĚ ,ęČĘĝČĐđ ęĕčĤĞĐ ęĘđĞ

-2ęČĘĝČĐ Ħď ĦđēĦĠĦĐ
ĐėĘĐĐđ ěČĤđģĐ

.3

.ęČĘĝČč ĐĒ ĖĤĞ Ęĥ đďĚĞĚ ĐĚ ĤĚđĘđ ,ģđĝĠč ĎĢđĚ ĖĤĞ ĐĒĕČ ĤĕčĝĐĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.ęĕĜđĥ ęĕģģĒĜĘđ ęĦēĠĥĚ ĕĜčĘ ĤđĒĞĘ ęĕĠĝė ĦČ ČĕĢđĐĘ ęĕđđĢĚ ęĕĜĕĚČĚĐ .ĐģďĢ Á ĖĤĞĐ
ĖĤĞĐ ďĚĞĚ
ęĘĝĚ Ęėĥ ďđĝĕĐ ĦđđĢĚ ,(ęČĘĝČąĘČ ěČėĤČ) "ęČĘĝČĐ ĕďđĚĞ" ĦĥĚēĚ ďēČ ČĕĐ .ęČĘĝČč ďđČĚ ĐđčĎ ďĚĞĚ ĐģďĢĘ
.ĐģďĢĘ ĦĦĘ ĥĕĥ ĤđĞĕĥĐ ĐĚđ ĐģďĢč čĕĕē ĥđėĤ ĐĒĕČ Á ĐģďĢ ěĦĚĘ ĞĎđĜč ęĕĤđĤč ęĕĘĘė ĐėĘĐč ĥĕ .ęĦđČ ęĕĕģĘ čĕĕē
ČĘčĤė čĤģ Á ĐĞĕĥĐ

.4

.ĐĒ čĤģ ĦĞĠĥĐč đčĢđĞĥ ĐĞĕĥĐ Ęĥ ĦđĜđĤģĞ ĐĥđĘĥ ĤĕčĝĐĘđ ČĘčĤė čĤģ đĐĚ čđĦėĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
ČĘčĤė čĤģ
ģĤĕĞ ęđĤďčĥ ČĘčĤėĘ ĖđĚĝ ĖĤĞĜ .ĐĕĕĚđČ ĕĜč Ħđēđė ĕďĕ ĘĞ đĕėĚđĦĚ ęĕčĤđ đĦēĠĥĚ ĕĜč ,ĕĘĞ Ęĥ đĜč ,ěĕĕĝđē đĎĤĐĜ đčĥ čĤģ
Ęĥ ēđė ĤĥČė ĐėĕĚĦĘ ęĥ đėĒĕĥ ĐđđģĦč ĐĠđėĘ čĤĞ ĕČĐ ĕĢēĚ ęėĤďč đĕĐ đĕėĚđĦđ ěĕĕĝđē .(680 ęĤēĚč 10) 680 ĦĜĥč
.ĐčĤ ĦđĕĤĒėČč đĕĥĜČđ ěĕĕĝđēč đĎĐĜ ęĕĕĚđČĐ ęĕĤđČĕĦĐ ĕĠ ĘĞ .ęĦđČ ğģĦ ęĕĕĚđČĐ
čĤģĐ ĦĞĠĥĐč đĤĢđĜĥ ĦđĜđĤģĞ
ĘĐČ) ČĕčĜĐ ĦēĠĥĚ ĕĜč ęĐ .Đĥđďģč đĜēĕĜ ĕĘĞ Ħĕč ĕĜčĥ ěđĤģĕĞĐ ĘčģĦĐ ĐĒĐ čĤģĐ ĤēČĘ Á ĕĘĞ Ħĕč ĥđďĕģ

¤

ĦđėĒ ĤĕčĞĐ ČđĐđ ,ďĚēĚč Ĥēč ĘČĐ .(ďđĞđ ęĕĕē ĕĘĞč ęĞ ēēđĥĘ ĦĘđėĕĐ ,ĦđĘĎĦĐ) ĦđďēđĕĚ ĦđĜđėĦč đĜēĕĜđ ("ĦĕčąĘČ
.ĐĦđČ đĥĤĕ ĕĘĞ Ęĥ đĕČĢČĢđ ĕĘĞĘ đĒ
ĐėĘĐ ĕĜĕĕĜĞč ģđĝĠĘ Ęđėĕđ ĦđĕČĘĠ ĦđĜđėĦč ěēĕĜ ČđĐ .ĐďĞĐ ĎĕĐĜĚ ČđĐđ ĕĘĞ ĕČĢČĢĚ ČđĐ ęČĚČĐ Á ęČĚČĐ ďĕģĠĦ

¤

.ĐĜđĚČđ
ęĕĤĕėĚ ęĐ .đĘ ĥēėĦĐĘđ ĕĘĞ ĦēĠĚĥ ĕĜčč ĞĎĠĥ ěđĔĘĥĐ ěĚ ĤĞĜĦĐĘ ęĕđđĢĚ ęĕĞĕĥĐ .ĦđĤĞĜĦĐ ,ĦđĥēėĦĐ Á ĐČČĤč

¤

.ĤēČ ěđĔĘĥ Ęė ęĕĘčģĚ ČĘđ đĕČĢČĢđ ĕĘĞ ěđĔĘĥč ģĤ
ęĕĠďĤĜ ęĐ ĤĥČė .ęĦđĐĒ ĦČ ĤĕĦĝĐĘ ęĕđđĢĚ ęĕĞĕĥĐ Ėė Ęė Đĥģ ĐĤđĢč čđĥ đĞĎĠĕĕ ČĘĥ ĕďė .ĦđĤĦĦĝĐ Á ĐĕĕģĦ

¤

.ęĐč đĞĎĠĕ ČĘĥ ĕďė ęĕĜđĝĘ ĦđĒēĦĐĘ đĘĕĠČđ ĘđđĞĐ ĐĥđĞ ěđĔĘĥĐ ĦČ ġđē ĕĠĘė ĘčģĘ ęĐĘ ĤĦđĚ
.ēđėč ěđĔĘĥĐ ĦČ ĝđĠĦĘ ĦđĝĜĘ ČĘ ęĕđđĢĚ ęĕĞĕĥĐ ĐĕĎĕĐĜĚčđ ĐĞĕĥč Đĥģ Đė ĐĞĕĎĠ ĞđĜĚĘ ĕďė Á ĦĕĔĕĘđĠ ĦđĕčĕĝĠ

¤

ĦČ ęĐĘ ģĕĜĞĕĥ ĘČĘ ěĕĦĚĐĘ ĥĕ .ęĕĞĕĥĐ ĦďēėĐĘ ęđĤĎĘ ĘđĘĞ ęĐč ďđĤĚĘ ěđĕĝĕĜđ ,ĤĦđĕ ĐčĤĐ ĐĚĢđĞ ĕčĤ ęĕĜđĝĐ
.ěđĔĘĥĐ
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Ē"ĞĥĦ ġĕģ ,019281 'ĝĚ ,ęČĘĝČĐđ ęĕčĤĞĐ ęĘđĞ

-3ĤđĒČĐ ĦđĜĕďĚ À ĕĜĥ ģĤĠ
.ĐĒ ģĤĠĚ ĦđĘČĥ ĕĦĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
ěČĤĕČ

ĕĜĕĕĚđ'ē ěđĔĘĥđ ěČĤĕČč ĐėĠĐĚĐ
.ĕĜĕĕĚđ'ē ěđĔĘĥ ěĚĒč ĐĕĎĥĕĐĚ ęĕĕĜĥ ĤĕčĝĐĘđ ,ĦĕĚČĘĝČĐ ĐėĠĐĚĐ ġđĤĠĘ Ħđčĕĝ ĕĦĥ ĤČĦĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ

.5

ĐėĠĐĚĐ ġđĤĠĘ Ħđčĕĝ
.("ěđĠĞĒĦĝĚ") ĦđĥĘēĐ ĦđčėĥĐ Ęĥ ĐĥģĐ ĕĘėĘėĐ čĢĚĐ
¤
.đĕďĎĜĦĚ ĦČ ĐČĥĐ Ęĥ ĐĥģĐ ĕđėĕďĐ
.ĐĘ ĐďĎĜĦĐĥ ĐĕĕĝđĘėđČ ĘĞ ēđėč đĠėĜĥ ĦđčĤĞĚĦĐđ ěđĘĕē ĕėĕĘĐĦ
.ĦĕčĤĞĚ "Đčđč" ČđĐ ĐČĥĐĥ ĐĥđēĦ
.đĚĢĞ đč ĐĤĕĥĕ ĐėĕĚĦ ĝĝčĘ ĕďė ,ĤģĕĞč ĦđĕĤĤĎČ ,ĦđģĕĦđ ĦđĔĕĘČ ĤĞĤĞĘ ĐČĥĐ Ęĥ ěđĕĝĕĜĐ

¤
¤
¤
¤

.ČČĚĘĞĐ Ęĥ ĦđėĚĝč ĞđĎĠĘ ĐČĥĐ Ęĥ ěđĕĝĕĜĐ
.ĐĝĕĝĦ đĤĤđĞĥ ęĕĕĘėĘėąęĕĕĦĤčē ęĕĤĞĠ ĦĠĤēĐ

¤
¤

.ĐĕĕĝđĘėđČĐ Ęĥ ďđČĚ ĤĕĐĚ ĘđďĕĎ ĘĘĎč ĐĜĕďĚĐ ĕčČĥĚ ĘĞ ĘďĎđ ĖĘđĐ ĘđĞ
.ęĕĤĕĞĢ čĤģč ĐčĤ ĐĘĔčČ

¤
¤

.(ěĤĐĔč ĤģĕĞč) ęĕĕĜđĤĕĞĐ ęĕĦđĤĕĥĐ Ęĥ ĦđĔĔđĚĦĐĘ ČĕĐĐĥ ġČđĚ ĤđĕĞ
¤
ĕĜĕĕĚđ'ē ěđĔĘĥ ěĚĒč ĐėĠĐĚĐ Ęĥ ęĕĎĥĕĐ
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ĦďĚĞĐđ ĦĕĦď ĐĠĔĐ ,ĖđĜĕē ,ĐĘđĚĞĦ Ęĥ ĦėĤĞĚ ĦđĞĢĚČč ĐĕĕĝđĘėđČč ĘđďĕĎĐ ĦČ ěĦĚĘ ēĕĘĢĐ ĕĜėĠĐĚĐ ěđĔĘĥĐ
.ęĕčĥđĦĐ ĦđĥĤĘ ĐēĠĥĚĐ ěđĜėĦĘ ęĕĦđĤĕĥ

¤

ĕĜĕĕĚđ'ē "ĐĜčĘĐ ĐėĠĐĚĐ" Ęĥ ĦđĚĤđĠĤĐ ĦČ ĘĔĕčđ ĦĕčĤĞĚĐ ĦđčĤĦĐ Ęĥ ĦđģĕĒĚĐ ĦđĞĠĥĐĐ ďĎĜ ČĢĕĥ Ėė ĕďĕ ĘĞ
."ĕĔĜĦđČ" ĕĜČĤĕČ ĎĕĐĜĚ đč đČĤĥ ęĕĜđĚĐĐ Ęĥ ĦđĜĚČĜđ ĘĞ ĦĕĚĚĞ ĐėĕĚĦ ğđĤĎĘ ēĕĘĢĐ
.ęĕĤĒ ęĕĚĤđĎč ĕđĘĦ đĜĕČĥ ĕČĚĢĞ ēđėė đĦđČ Đĝĝĕč ĖďĕČĚ ęĒĕĜđĚđģĘđ ďēĚ čĤĞĚĘ ĕĜĕĕĚđ'ē Ęĥ ĦđďĎĜĦĐĐ
ďĎĜ ĐĚēĘĚĐ ĘĘĎč ĦĕģĘē ,ěđėĕĦĐ ēĤĒĚč đĜĚĚ ęĘĞĦĐĘ ĤĥĠČąĕČĥ ēđėĘ ěČĤĕČ ĦČ ĖđĠĐĘ ēĕĘĢĐ ĕĜėĠĐĚĐ ěđĔĘĥĐ
."ĐėĠĐĚĐ ČđĢĕĕ" Ęĥ ĦđĕĜĕďĚĐ ĘĘĎč ĦĕģĘēđ ĤģĕĞ
.ĐĜĕďĚĘ ĦđčĕĢĕ đģĕĜĞĐĥ Á 'đėđ ĔĠĥĚ Ħĕč ,ĐĘĥĚĚ ,ĔĜĚĘĤĠ Á ęĕčĕĢĕ ĦđďĝđĚ ĝĝčĘ ēĕĘĢĐ ěđĔĘĥĐ

¤
¤
¤
¤

ĕĜĕĕĚđ'ē ĦđĚ ĤēČĘ ěČĤĕČ
.đĦđĚ ĤēČĘ ĤĢđĜĥ ĕĥđģĐ đĐĚ ĤĕčĝĐĘđ ,ěČĤĕČ ĎĕĐĜĚė ĕĜĕĕĚđ'ē Ęĥ ďēđĕĚĐ đďĚĞĚ ĦČ ĤČĦĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
.ĕĜĕĕĚđ'ē ĦđĚ ĤēČĘĥ ěČĤĕČč ęĕĜĠĐ ĦđĕĜĕďĚ ęđēĦč ğĝđĜ ďēČ ĕĥđģ ĤČĦĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
ČĘ đĦđĚ ĤēČĘ .ĐĜĕďĚč ęĕĕĥČĤĐ ęĕďĕģĠĦĐ ĕĜĥ ĦČ ČĘĕĚđ ,ĕĔĕĘđĠĐ ĎĕĐĜĚĐ ęĎđ ĤĕėčĐ ĐėĘĐĐ ĥĕČ ęĎ ĐĕĐ ĕĜĕĕĚđ'ē
ĦČ đČĘĕĚ [ĕĜ'ĎĜĝĠĤđ ĕČĜĚ'ē] ęĕĜđĥ ęĕĥĜČđ ,ęĕďĕģĠĦĐ ĕĦĥ ĦČ ČĘĚĘ Ęđėĕ ĐĕĐĥ đĒė ĦĕĦď ĦđėĚĝ ĘĞč ĐĕĐĥ ęďČ ĐĕĐ
.ĐĘČĐ ęĕďĕģĠĦĐ
ęĕĜĠĐ ĦđĕĜĕďĚ ęđēĦč ğĝđĜ ĕĥđģ
ĕĜĠĘĥ ĐĠđģĦč đĕĐĥ ęĕēĦĚĐ ěĚ ĘđďĎ ģĘē ěėĘđ ,đĚĢĚĔĢĐ ČĘ ěČĤĕČč ęĕĕĘėĘėąęĕĕĦĤčē ĦđďĚĞĚ ěĕč ęĕĤĞĠĐ
¤
.đĤčĎ ğČđ đĤĦđĜ ĐėĠĐĚĐ
ĤĥĠČĘ Á ĦĕĜĤďđĚĐ ĐĘėĘėĐ ęĞ đĘĥ ĦĕĦďĐ ĐĕĎđĘđČďĕČĐ ĦČ čĥĕĕĘ ĖĤď ČđĢĚĘ ĖĕĤĢ ĐĕĐ ĕĜėĠĐĚĐ ěđĔĘĥĐ
¤
.čĤĞĚĐ ěĚ ĦđČđđĘĐ ĘčģĘđ ĦĕčĕĤč ĦđČđđĘĐ
.ĕĜĕĕĚđ'ē Ęĥ đĦĤđĦ ĦđĜĥĤĠđ ĐėĠĐĚĐ ĦđĜđĤģĞ ęđĥĕĕĘ ĦđĜđĥ ĦđĥĕĎ ęĐĘĥ ęĕĥĕČ ěĕč ĕĚĕĜĠ ģčČĚ
¤
.ĦĤđģĕč ďđĞ ĤĤĎ ĕđėĕďĐđ ,Đĥģ ďĕč ĐČėđďĥ ĕĚĕĜĠ ĦĤđģĕč
¤
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-4ĐĕģĤđĔ
ĐĜĕďĚč ČčĢĐ ďĕģĠĦđ ęĒĕĘČĚėĐ
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.ĐĘČ ĦđĜđĤģĞ ĤđĚĕĥĘ ĘĞĠ ĕģĤđĔĐ ČčĢĐ ĤčĞč ĞđďĚ ĤĕčĝĐĘđ ģĤđĔČĦČ Ęĥ ĦđĜđĤģĞĐ ěĚ ĐĥđĘĥ ĐĤĢģč ĤČĦĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
ĦđĜđĤģĞĐ
ĐĜĕďĚĐ Ęĥ ĘĥĚĚĐ ĦĤđĢĥ ĐĞĕčģđ ĦĕĚČĘĝČ ĦđĠĕĘ'ē Ęĥ ěđĕĞĤĐ Ħĕĕēďđ ĦđĜČĔĘđĝĐ ĘđĔĕč Á ĦđĕĜģĕĘčđĠĤ

¤

.ĦĕĔĤģđĚď ĐģĕĘčđĠĤ ČĕĐ ĐĥďēĐ ĦĕģĤđĔĐ
ĦĕĦďĞąĦĕĦĢđčģ ĦđĐĒ ĘĞ ĐĜđĕĘĞ ĐĦĕĕĐ đĒĐ ĦĕĚđČĘĐ ĦđĐĒĐ .Đĥďē ĦĕģĤđĔ ĦĕĚđČĘ ĦđĐĒ ĤđĢĕĘ ěđĕĝĕĜ Á ĦđĕĚđČĘ

¤

.ĐĕĤĠĚĕČĐ ĕčĥđĦ ĘėĘ ĦĠĦđĥĚ ĦđĐĒ ĦđĕĐĘ ĐĤĚĕĕĦĐĥ "ĦđĕĜČĚ'ĦđĞ"ĐĚ ĐģēĤĦĐđ ,ĐĕģĤđĔ ĖđĦč ęĕģĘē Ęĥ
đĥĞĜĥ ęĕĕĦďĐ ęĕďĕģĠĦĐ ĦĤčĞĐ) ěđĔĘĥĐ ĦėĤĞĚĚ ęČĘĝČĐ ģđĦĕĜ :ęĕģĘē ĕĜĥ ĘĘė ěđĘĕēĐ ĖĕĘĐĦ Á ĦđĕĜđĘĕē

¤

ęČĘĝČĐ ĘđĔĕč ;ęĕĕĠđĤĕČ ęĕģđē ĘĞ ĝĝčĦĐĥ ģđēč ĐĞĕĤĥĐ ĦĠĘēĐ ;ĦđĕĜđĘĕē ĦđĕĘĐĜĚ ĦđĤĎĝĚĘ ěđĔĘĥĐ ĦĤĎĝĚč
ĦĞĕčģ ,ĕĜČĕĤđĎĤĎ ĐĜĥ ēđĘ ġđĚĕČ ,ďđĎĕč ČĥđĜč ęĕĘĘė) ĐĜĕďĚĐ ęĕĕĤđčĕĢĐ ęĕĕēĐĚ ęČĘĝČĐ ĦģēĤĐđ (ĐĜĕďĚĐ Ħďė
.(ĐēđĜĚ ęđĕė ěđĥČĤ ęđĕ
ęĕĘđďĎ ęĕģĘēč (ēđĦĕĠĘ ęĕģĜč) ęĕĕĝĜĜĕĠđ ęĕĕĤđĔĘđĎĤ ęĕĘė ĦđĞĢĚČčđ ĦđĤĕĥĕ ,ĐĘĥĚĚĐ Ęĥ ĐĔĕĘĥ Á ĦđĕĦėĘĚĚ

¤

.ĐĜĕďĚĐ ĦĘėĘė Ęĥ
ĐĚďģĐ ěĞĚĘ ďēđČĚ ĕģĤđĔĐ ęĞĐ .ĦđďĚĞĚĘ ĐģđĘē đč ěĕČĥ ,ęĞĐ ěĞĚĘ ĐďĞđĜ ĐėĠĐĚĐĥ ěđĤģĕĞĐ Á ĦđĕĚĚĞ

¤

.ĦĕģĤđĔĐ ĐĜĕďĚĐ ĦđĞĢĚČč ęĥĎđĦĥ
ęďģĦĐĘ ĐĜĚĚ ĞĜĚĥ ĤčĞĐĚ ģĦĜĦĐĘ ĐďĞđĜĥ ĦėĥĚĦĚđ Ħĕďđĝĕ ĐėĠĐĚ Ęĥ ĖĕĘĐĦč ĐĜđĦĜ ĐĕģĤđĔ Á ĦđĜėĠĐĚ

¤

.ęĘđĞč ĕđČĤĐ ĐĚđģĚ ĦČ ĝđĠĦĘđ
ĐĘČ ĦđĜđĤģĞ ĤđĚĕĥĘ ČčĢĐ ĘĞĠ ĞđďĚ
Ęĥ đďĕģĠĦĥ ĐĦĕĕĐ ęĕēĤĒČĐ Ęĥđ ČčĢĐ ĕĥČĤ Ęĥ ĐĝĕĠĦĐ ."ĐĜĕďĚĐ ĤĚđĥ" Ęĥ ďĕģĠĦ ĦĕģĤđĔĐ ĐĜĕďĚč ĤĚĥĜ ČčĢĘ
.ęĕĜĠčĚ Ħđēđė Ęĥ ęđĕČ ĕĜĠč đďĚĞĕ ĐĥďēĐ ĐĜĕďĚĐđ ĐĘČĐ ĦđĜđĤģĞĐĥ ĐĤģĚč "ĐĚĢĞĚ ĐĕģĤđĔ ĦČ ĘĕĢĐĘ" ČđĐ ČčĢĐ
.ĐĕģĤđĔ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĘĐĚč ČčĢĐ Ęĥ ĦđėĕĠĐĐ ĦČ ĤČĦĘ ĥĤďĜ đĜĕČ ďĕĚĘĦĐ ,čĘ ęĕĥ :ĖĕĤĞĚĘ ĐĤĞĐ
ęĕĤĢĚ
ĦČďČĝ ČĕĥĜĐ ěđĔĘĥ

.8

."ĐģđĤĕĐ ĐėĠĐĚ"Ę đĒ ĦđĕĜĕďĚ Ęĥ ĤĥģĐ ĦČ ĤĕčĝĐĘđ ,ĦČďČĝ ČĕĥĜĐ Ęĥ ēČĦĠĜČĐ ĦđĕĜĕďĚĘ Ħđčĕĝ ĕĦĥ ĤĕčĝĐĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
ēČĦĠĜČĘ Ħđčĕĝ
ĦđĞģĥĐč ĖĤđĢč ĐĤėĐĘ ČĕčĐĥ ,ęĕĕĚĕĜĠ ĦđĤđģĚ ĘĞ ĐĜĞĥĜĥ ĦĕĘėĘė ĐēĕĚĢ ĦĤĕĢĕč ĕčĤĞĐ ęĒĕĘČĕĢđĝĐ Ęĥ ěđĘĥĕėĐ

¤

.ġđēĐ ěĚ
.ęĕĤĢĚ Ęĥ ĔĠĜĐ ĕčČĥĚ ĦČ ēĦĠĘ ĕďė ġđēĐ ěĚ ĦđĞģĥĐč ĖĤđĢ

¤

Ęėėđ ,ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČĘ ĦđčĤģĦĐ ĐĤĥĠČ ĦĕĘėĘėĐ ĦđēĕĦĠĐ Á ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČĘ ĦđčĤģĦĐĐ Ęĥ ĤĒđē ěđĒĕĐ ĖĕĘĐĦ

¤

.ĐĤčĎĦĐ ęĕĤĢĚ ĘĞ ĦĕČģĕĤĚČĐ ĦĕĘėĘėĐ ĦėĤĞĚĐ Ęĥ ĐĞĠĥĐĐ ĐĤčĎ ĦđĜĕďĚĐ ěĕč ĐčĤģĐĥ
.ġĤČĘ ġđēč đďčĞĥ ęĕĤĢĚ ĕďĕ ĘĞ ęĕĤĢĚĘ ēĘĥĜĥ ğĝė ĘĞ ĦđėĚĦĝĐ ĘĞ ĐĘģĐ ĦĕĘėĘėĐ ĦđēĕĦĠĐ

¤

"ĐģđĤĕĐ ĐėĠĐĚ"Ę ĤĥģĐ
ęĕĥďē ĦđČĘģē ĕēĔĥđ Ħđĥďē ęĕĤĞ ēđĦĕĠ ĕďĕ ĘĞ ęĕĤĢĚ Ęĥ ĦđģđĢĚĐ ěđĤĦĠĘ ĦĕĜĦĠČĥ ĦĕĜėĦ ĐĦĕĕĐ ĐģđĤĕĐ ĐėĠĐĚĐ
"ēČĦĠĜČ"Đĥ ęĕĠĝėĐ .ěđĒĚ Čđčĕč ęĕĤĢĚ Ęĥ ĦđĘĦĐ ĦČ ěĕĔģĐĘđ ęĕĤĞč ĐĕĕĝđĘėđČĐ ġēĘ ĘĞ ĘģĐĘ ĤđĚČ ĐĕĐ ĐĒ .ĤčďĚč
.ĐĒĐ ĔģĕđĤĠĐ ĦČ ěĚĚĘ ęĕĤđĚČ đĕĐ ĝĕĜėĐĘ ĤđĚČ ĐĕĐ
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-5ęĕĎĥđĚ À ĦđĕĤĠĚĕČĐ ěďĕĞ ÀĕĥĕĘĥ ģĤĠ
.ĐĒ ģĤĠĚ ęĕĎĥđĚ ĕĜĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ

ęĕ ăėĚĤč
.ĕĝĤĠ ČĢđĚĚ ęĕĘČđĚ ,ĕĝČčĞĐ ěđĔĘĥĐ ĕĚĕ ĦĕĥČĤč ęĕĤĕĒđ ĦēĠĥĚ
ĤĦđĕ ĤēđČĚđ ,ęĘĝĚ đčČ Ęĥ ČčĢč ĦĤĕĥđ ęĘĝČĦĐ ďĘČ'ē đĜč .ěČĝĤ'ēč ďčėĜ ďĚĞĚ ĘĞč ĕĔĝĕĐďđč ěĐđė ĐĕĐ ĐēĠĥĚĐ ĕčČ
ĖĜēĚ ĐĕĐ [Čĕēĕ] đĕĜčĚ ďēČ .ĐĚĢĞđ ĤĥđĞ ĤčĢđ ęĐĕĘČ čĤđģĚ ĐĕĐ ČđĐ .ęĕĜđĥČĤĐ ęĕĝČčĞĐ ęĕĠĕĘ'ēĐ ĦĥđĘĥ ĦČ ĦĤĕĥ
ĐĥĞĚĘ đčĥēĜ đĕĜčđ Čĕēĕ .ĘĥĚĚĐ ĕďĕģĠĦ čđĤ ĦČ Čĕēĕ ĕďĕč ďĕģĠĐ ČđĐ ěđĤČĐ Ęĥ đĜđĔĘĥ ĦđĜĥčđ ,ďĕĥĤą(Ę)Č ěđĤČĐ Ęĥ
Ęĥ ĐĚĢĞĘđ ĦđĕđėĚĝĘ ĕĦĚČĐ ĝĕĝčĐ ĐĕĐ ĐĒĐ ĕĥĕČĐ ĤĥģĐ .ęēđė ĦđĤđģĚĚ ďēČ ĐĕĐ ĐĒđ ,ĐĠĕĘ'ēĐ Ęĥ đĦēĠĥĚ ĕĜčĘ
.ĕĚĥĤĐ ęďĕģĠĦ ğģđĦĚ ęĐĘ ĦđĕĐĘ ęĕĤđĚČ đĕĐ ĐĤđČėĘĥ ĐĘČ ĘĞ đĘĞĥ ,ęĕėĚĤčĐ
.ĐĥđĤĕč ěđĔĘĥĐ ĦđĤĥĚ ĦČ đĤĕčĞĐ ęĐ .ĐĕĤĠĚĕČĐ ĦČ đĘĐĕĜ ĐĥĞĚĘđ ,ęĕĕĥČĤ ęĕĤĕĒđ Ęĥ ďĕģĠĦĘ đĞĕĎĐ ęĕėĚĤčĐ
.ęĕėĚĤčĐ ĕďĕč ēđėĐ ĒđėĕĤĚ ĥĥēĥ ĕĜĠĚ ĐČĤĜė ,ĐēĠĥĚĐ ĕĜč ĦČ ēĕďĐđ ĤĠĞ'Ď ĦČ ĎĤđĐĘ ěđĤČĐ ČĕĢđĐ 802 ĦĜĥč
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ĤČč'ēČąĘČđ ďĕĤ ăčąĘČ .10
.ĐĕđČĞĚ ęĕģĐĥ ĤČđďĐ ĦđĤĕĥ
ęĕĞđčģ ęĕģēĤĚč đĚģđĚĥ ĦđĜēĦ ĘĞ ĝĝčĦĐ ĦđĤĕĥĐ .ĐĕĤĠĚĕČĐ ĕģĘē Ęė ĦČ Ĥčĕēĥ ęĕēĕĘĥ Ęĥ čđėĤ ĤČđď ĦđĤĕĥ
,ĐĒėĤĚĘ ĐĕĤĠĚĕČĐ Ęĥ ĐĕĤĠĕĤĠĐ ěĕč ĦđĤĕĐĚč ĦđďđģĠđ ĦđĞĕďĕ ĦĤčĞĐ ĤĥĠČü ĦđĤĕĥĐ .ęĕēĕĘĥđ ęĕĝđĝ ĦĠĘēĐ đĤĥĠČđ
ü
.ĘĕĞĕ ĘđĎĕĤđ ěĕĞĕďđĚ ĦđĤĕĥ ĕďėĘ ēĦĠĦĐ ĦđĤĕĥĐ .ĐĕĤĠĚĕČĐ Ęĥ ęĕģēđĤĚ ęĕģĘēč ĐĤĕčĐ Ęĥ ęĕĘĕĞĕ ēđģĕĠđ ĐĔĕĘĥ ĤĥĠČđ
ü
[.ĦĕĔĜĒĕčĐ ĐĕĤĠĚĕČčđ ĦĕĜČĝĝĐ ĐĕĤĠĚĕČč đĕĐĥ ęĕĚđď ęĕĦđĤĕĥ ĘĞ ĐĒĐ ĦđĤĕĥĐ ĝĝčĦĐ ĐČĤĜĐ Ęėė]
ěČĚĤĠ .11
.ęĕĜČĚ'ĦđĞĐ ęĕĜĔĘđĝĐ Ęĥ ĕĦđėĘĚ đĢ
.ĐĘĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ďđĚĕĘĘ ďđČĚ čđĥē ĤđģĚ ęĐđ ,ĐĕĤĠĚĕČĐ ĘđĐĕĜĘ ęĕĕĤģĕĞĐ ęĕĘėĐ ěĚ đĕĐ ęĕĜČĚĤĠĐ .ĐďđģĠ Á ĦĕĘđĘĕĚ
ġĚđģĚ ďēČ ČĘČ ,đĚĢĞ ěĔĘđĝĐ ěĦĜ ČĘ ęĕĜČĚĤĠĐ čđĤ ĦČ .ďđĞđ ģđē ,ęĕĠĝė ,ČčĢ ,ĘĐĜĚ Á ęĕČĥđĜ ěđđĎĚč đģĝĞ ęĐ
ěĔĘđĝĐ Ęĥ ĦĕĚĥĤĐ ĐĚĕĦēĐ ĐĞĕĠđĚ ěČĚĤĠĐ ĥČĤč .ěĔĘđĝĐ ęĥč ĘđĞĠĘ ĦđėĚĝ ęĐĘ ĐĦĕĕĐĥ ,ĤĦđĕč ęĕĤĕėčĐ ęĕďĕģĠĐ
.[ČĤĎđĦ]
ĤČĢĚČ .12
.ĤčďĚĐ ĤĠĝč ĦđčĤ ęĕĚĞĠ ,ęĕčĤĞĐ ęĕĥčđėĐ đĚĕģĐĥ ĦđĥďēĐ ęĕĤĞĐ
ĤēĝĚ ,ěđĔĘĥ ĕĒėĤĚĘ đėĠĐĜ ĐĘČ ęĕĤĞ .ĤčďĚĐ ĤĠĝč ěčđĤ ,đĚĕģĐĥ Ħđĥďē ęĕĤĞč ęĕčĤĞĐ đčĥĕĕĦĐ ęĕĥđčĕėĐ ĤēČĘ
ęĘđĞč ĤĦđĕč ĦđčđĥēĐ ęĕĤĞĐ ěĕčđ ,đĜėĥ ěĐčĥ ĦđĢĤČč Ħđčđĥē ęĕĤĞ đĥĞĜ ěĐĚ ģĘē .ęĕčĤ ęĕĥĜČ ěĐĕĘČ đėĥĚđ ,ĦđčĤĦđ
.ęĕĤĢĚč (ĤĕĐģ ĐĦĕĕĐĜĥ) ĔČĔĝđĠ ,ģĤĕĞč ĐĤĢčđ ĐĠđė Á ĐĘČĐ ęĕĤĞĐ ěĕč .ĕĚĘĝČĐ
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ČĤđĥ .13
.čČĔ'ēąĘČ ěč ĤĚĞĘ ĥĤđĕĐ ĦČ ĐĤēčĥ ĦĤēđčĐ ĐĢĞđĚĐ ,ĐĢĞđĚ
ĐĢđčģĐĚ ,ĥĕĕĤģ ĔčĥĚ ěđĤ'ĎČĐĚ ęĘđė đĕĐ ĐĢĞđĚĐ ĕĤčē .đĥĤđĕ ĦČ đĤēčĕĥ ĕďė ęĕĥĜČ Đĥĕĥ Ęĥ ĐĢĞđĚ ĤĚĞ ĐĜĕĚ đĦđĚ ĕĜĠĘ
čĤģč Ħđĥĥē Ėėč đĤĤđĞđ ,ěČĠĞ ěč ěČĚ'ĦĞč ĐĠĕĘ'ēĘ đĤēč ęĐ .ĐĤ'ĎĐč ďĚēĚ ęĞ ĐėĚĚ đĘĎĥ ęĕĜĕĚČĚĐ Ęĥ ĐĜđĥČĤĐ
ĦĕĦĤđĝĚ ĐĤĕēč ĖĤď ĘĞ ĐĕĢČĕĤđ ČĕĐ ČĤđĥĐ .ĖĥĚĕĦ ĤĚĞ ĔģĜĥ ĐėĚ ĕĜčđ ĥĕĕĤģ ĕĜč ĦĠďĞĐ Ęĥ ĦđĕĜĕďĚĐ ČĚĥ ĤČĢĜČĐ
Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ęĕĕĔĤģđĚď ĦđďĝđĚĘ ęĕďģĦ ěĕĞĚ ČĕĐ ČĤđĥĐĥ ęĕĔĝĕĜĤďđĚ đĜĞĔ ĕĜĤďđĚĐ ěďĕĞč .ęĕĕĔčĥ ęĕĎĕĐĜĚ Ęĥ
.ęČĘĝČĐ
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ġĤĠĚĐ ĦđĜĕďĚđ ĦĕďđĞĝĐ čĤĞ ,ěďĤĕ đČ ěđĜčĘđ ĐĕĤđĝ À ęĕĎĥđĚ À ĕĞĕčĤ ģĤĠ
.ęĕČĥđĜĐ ěĚ ďēČĚ ĦđĘČĥ ĕĦĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ ďĕĚĘĦĐ ĘĞ
ěđĜčĘđ ĐĕĤđĝ :'Č ČĥđĜ
ĕĤđĝĐ ĦđČĕĥĜĐ ďĝđĚ .14
.ĦđčĤ ĦđĕđėĚĝ đĘĥ ,ĐĕĤđĝč ĤĦđĕč čđĥēĐ ĕĜđĔĘĥĐ ďĝđĚĐ
ĦČ čĕĦėĚĥ ČđĐ ČĕĥĜĐ .ĘčĎđĚ đČ ēģđĠĚ đĜĕČ ĔĞĚė ĐĒ ēđėĘ ,ĐĕĤđĝč ĤĦđĕč čĤĐ ēđėĐ ČĕĥĜĘ 1973 Ęĥ ĐģđēĐ ĕĠ ĘĞ
ēģĠĚ ČđĐ ĦđĘĥĚĚ ĕĥČĤđ ĦđĘĥĚĚ ĤĔĠĘđ ĦđĜĚĘ ĦđėĚĝ ČĕĥĜĘ .ĐĞđĢĕčĘ ĕĔĤģđĜėĔ ĕĘė ĤģĕĞč ČĕĐ ĐĘĥĚĚĐđ ,ĦđĕĜĕďĚĐ
ęĕĢĞđĕ Ęĥ čđĤģ Ďđē ČĕĥĜĘ ĥĕ .ĔĜĚĘĤĠč đģģēĜĥ ęĕģđē ĘĞ đĔđ ĘĕĔĐĘ ĦđėĚĝ đĘ ĥĕ .ĔĠĥĚĐ ĦėĤĞĚč ęĕčđĥē ęĕĕđĜĕĚ ĘĞ
.ęĕĜĥ Ğčĥ Ęĥ ĐĠđģĦĘ ęĕēĤĒČĐ ĕďĕ ĘĞ ĤēčĜ ČĕĥĜĐ .ĕĚĥĤ ďĕģĠĦ đČ ĕđĜĕĚ ęĐĘ ěĕČ ęČ ęĎ ,đĘ ęĕĞĕĕĝĚĥ
ęĕđĘĞ .15
ĖďĕČĚ ,ĐĜĕďĚĐ ĦĕĕĝđĘėđČĚ ďčĘč 10%ąė Ęĥ ĔđĞĕĚ ęĐ ĐĕĜĕĚČĚ ČĝĕĎ ďēĚ .ĐĞĕĥĐĚ ĐēĦĠĦĐ ,ĐĕĤđĝ ěđĠĢč ĐĒėĤĚĥ Ħď
.ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥĐ ęĕĞčĤČč ĐĜĕďĚč ęĕĔĘđĥ ĐďĞĐ ĕĜč čĤģĚ ČčĢ ĕĥĜČ ČĝĕĎ
čđĤ .ĕĞĕĥ ęČĘĝČđ ĦđĤĢĜ Ęĥ ĦđģĒē ĦđĞĠĥĐ ęĞ ĦđģĕĦĞ ĦđĕĚđģĚ ĦđĕĤđĝ ĦđĦď Ęĥ ĦčđĤĞĦč ĦĜĕĕĠđČĚ ĦĕđĘĞĐ ĦďĐ
ęĕčĤ ęĕđĘĞ đĝĕĕĎĦĐ ,ęđďĕģ ĘđĘĝĚ ęĕĤĕĞĢĘ ĞĕĢĐ ČčĢĐĥ ěđđĕėĚ .ĐĕĤđĝ ěđĠĢč ęĕĤĠėčđ ĦđĜĔģ ĦđĤĕĕĞč ęĕĕē ęĕđĘĞĐ
1970ąč ďĝČ Ęĥ ĐėĕĠĐĐ ĕĤēČ .ĐĜĕďĚč ēĦĠĚ ĦđďĚĞĘ đĞĕĎĐ ęĐ ęĕĥĕĥĐ ĦđĜĥ Ęĥ ĦđĕČčĢĐ ĦđėĕĠĐĐ ĦĞčđ ,ČčĢĘ
ĐĕĤđĝč ēĦĚ ĦĤĤđĞĚ Ėė Ęė ĐčĤ ĐĞĠĥĐ ĘĞč ĔđĞĕĚ ęĐĥ ĐďčđĞĐ .ĐĕĤđĝ ĘĞ ęĕđĘĞĐ Ęĥ ĐĞĠĥĐĐ ĤĦđĕ ďđĞ ĐĤčĎĦĐ
.ĦđĤēČ ĦđďĞ ĕĜč ďĢĚ ęĐĕĠĘė ĐčĕČđ
ďĝČ-ĘČ 'ĔĠČē .16
.ĕđĘĞ ČĢđĚĚ ,2000-1970 ęĕĜĥč ĐĕĤđĝ ČĕĥĜ
,1966 ĦĜĥč ďĕď'Ď Ęĥ ĐėĕĠĐč ğĦĦĥĐ .ĤĕđđČĐ Ęĕē Ęĥ ĐĕĚďģČĘ ĝĕĕĎĦĐ ěđėĕĦč đĕďđĚĕĘ ęđĦčđ ,ĦĕđČĘĞ ĐĤĕĕĞč ďĘđĜ
.ěđĔĘĥĐ ĦČ ĝĠĦđ ďĕď'Ď ĦČ ēĕďĐ 1970ąč .ęĕĚĕĐ Ħĥĥ ĦĚēĘĚ ĖĘĐĚč ĦĤĕĥ đčĥ ďĕģĠĦ ,ĐĜĎĐĐ ĤĥĘ ĐĜđĚ ĐĕĤēČĘđ
.ĐĜĕďĚč ĕđĘĞĐ ĔđĞĕĚĐ ĦĔĕĘĥ ĦČ ĤĢĕčđ ĐĜĕďĚč ĦđĤĕėčĐ ĦđĤĥĚĘ ,ęĕđĘĞ ĤģĕĞč ,đĘ ęĕčĤđģĚđ ĐēĠĥĚ ĕčđĤģ ĐĜĕĚ ďĝČ
.ĤČĥč ,đĜč đĦđČ ĥĤĕ đĦđĚ ĤēČĘ .đĜđĔĘĥĘ ĦđďĎĜĦĐĐ Ęė ĦČ Đĥģ ďĕč ďĝČ Čėĕď ęĕĜĥĐ ĖĘĐĚč
ĕĤĕĤē-ĘČ ģĕĠĤ .17
.ęĕĕĠĘČĐ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤđ 90ąĐ ĦđĜĥč ěđĜčĘ ĦĘĥĚĚ ĥČĤė ěĐĕėĥ ĕĜđĜčĘ ęĕģĝĞ ĥĕČ
.ěđĜčĘ Ęĥ ĕĘėĘėĐ ĐĚđģĕĥčđ ĦđĤĕĕč ęđģĕĥč đĦđĘĕĞĠ ĦČ ĒėĕĤđ ğĕČĔ ĕĚėĝĐ ĦĚĕĦē ĕĤēČ ĐĘĥĚĚĐ ĦđĥČĤĘ ĐĜĚĦĜ ĕĤĕĤē
ĔĞĚ .ĦēČ ęĞĠĚ ĤĦđĕ ĕĤđĝĐ ĘĥĚĚĐ ęĞ Ėė Ęĥč ĥĎĜĦĐđ ,ěđĜčĘ ĘĞ ĐĕĤđĝ Ęĥ ĦĤčđĎđ ĐĘďĎĐ ĐĞĠĥĐĘ ďĎĜĦĐĘ ĐĝĕĜ ČđĐ
čĤđģĚĐ ěđĎĤČ ĕė ęČ] ĐĕĤđĝ Ęĥ ĐČĤđĐč ĐĕĐ ēĢĤĐĥ ęĕĤđčĝ .ĦĠđĦ ĦĕĜđėĚ ġđĢĕĠč ĎĤĐĜ ČđĐ 2004 ĦĜĥč đĦđĤĔĠĦĐ ĤēČĘ
.[ĦđĕĤēČĐ ĦČ đĚĢĞ ĘĞ ēģĘ ĐďĞČģ-ČĘČ
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-7(1975) ęĕēĤĒČĐ ĦĚēĘĚ .18

.1990ąĘ 1975 ěĕč ,ęĕčĘĥčđ ĦđģĝĠĐč ,ěđĜčĘč ĐĘĘđēĦĐĥ ęĕēĤĒČ ĦĚēĘĚ
ęĕĚĘĝĚĐ .ěđĜčĘč ęĕĚĘĝĚĐ ěĕčĘ ęĕĤĢđĜĐ ěĕč ĐėĤĞĜ ČĕĐ ęĕĕĘĘė ęĕđđģč ĘčČ ,ĦđčĤ ĦđďĞđ ĦđĢđčģ ĦđčĤđĞĚ đĕĐ ĐĚēĘĚč
ĦđĚėĝĐ ĘĞ đĝĝčĦĐĥ ,ěđĜčĘč ěđĔĘĥĐ ĦđėĤĞĚ Ęĥ ęĕďĕģĠĦĐđ ĦđĕđėĚĝĐ ĦģđĘēč đĔĘĥĥ ęĕĤďĝĐĐ ĦČ ĦđĜĥĘ đĠČĥ
,70ąĐ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤč ĐĕĘČ Ġ"ĥČ ĦĎĐĜĐ ĦĤčĞĐđ ,ĐĜĕďĚč ĐĕĕĝđĘėđČĐ čėĤĐ ĕđĜĕĥ .ęĕĤĢđĜĐ ęĞ đčĕĔĕĐđ 40ąĐđ 30ąĐ ĦđĜĥĚ
.1989 ĦĜĥč ğĕČĔ ĕĚėĝĐ ĦĚĕĦēĘ ğđĝčĘđ ,ĐĚĕēĘĐ ĦėĕĞďĘ ĐČĕčĐ ĦĕĤđĝĐ ĦđčĤđĞĚĐ .ęĕĚĘĝĚĐ čĤģč ēđĠĕģ ĦĥđēĦĘ đĚĤĎ
ġĤĠĚĐ ĦđĜĕďĚđ ĦĕďđĞĝĐ čĤĞ ,ěďĤĕ :'č ČĥđĜ
ěĕĕĝē ěč ĐĘČďčĞ ĤĕĚČĐ .19
.ěďĤĕ ďĝĕĕĚ ,čĤĞ ĕČĐąĕĢēĚ ĦĕĚĥČĐĐ ĐēĠĥĚĘ ěč
ĦđČĚĢĞ ĐĘčĕģĥ ęđĕĚ ěďĤĕč ĦĕĚĥČĐĐ ĐėĘĚĚčđ ,1922ąč ęĕĔĕĤčĐ ĕďĕ ĘĞ ĐĜđĜĕė ĒČĚ ěďĤĕĐ ĤčĞ ĦđĤĕĚČč ĔĘĥ ĐĘĘČďčĞ
ĥďēĚ ěĜđėĘ ĦĤĐĢđĚ ĐĤĔĚč čĤĞ ĕČĐąĕĢēĚ ěďĤĕĐ ĤčĞ ęđĤďĘ đĕĦđēđė ĥČĤč ĞĕĎĐ ČđĐ 1921ąč .1951ąč ēĢĤĜĥ ďĞ 1948ąč
đčĥĕĥ ęĕĔčĥč ĔđĘĥĘ ĕďėđ ,ĐĕĤđĝč đĔĘĥĥ ęĕĦĠĤĢĐ ěĕčĘ đĜĕč ĦđĥĎĜĦĐ ĞđĜĚĘ ĕďė .ĐĕĤđĝč đĕčČ Ęĥ ĦĕĚĥČĐĐ ĐėĘĚĚĐ ĦČ
ĐĦĜĐĜ đĜđĔĘĥ ěĚĒčđ ,ģĒē ĔĕĘĥ ĐĕĐ ČđĐ .ĤĕĚČĘ ĐĘĘČďčĞ ĦČ đĜĕĚđ ěďĤĕĐ ĤčĞ Ęĥ ĦđĤĕĚČĐ ĦČ ęĕĔĕĤčĐ đĤĢĕ ,ěďĤĕĘ ēĤĒĚĚ
.ĐĘĥ ĦđčĕĢĕč ĞđĎĠĘ ĕĘč ĐĜĕďĚč ęĕĔĕĘĠĐ ĦČđ ĦĕčĤĞĚĐ ĐďĎĐ ĕēĔĥ ĦČ čĘĥĘ ĘĕėĥĐ ĐĘĘČďčĞ .ĦđčĕĢĕĚ ěďĤĕ
ěďĤĕč ęĕĜĕĔĝĘĠĐ .20
.ěďĤĕč ĦđčđĥēĐđ ĦđĘđďĎĐ ĐĕĕĝđĘėđČĐ ĦđĢđčģĚ ĦēČ
ĐĔĘĥĜĥ ĦĕēĤĒĚĐ ĐďĎĘ ,ĐēĤĒĚ đĤčĞ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĕēĔĥč ęĐĕĦčĚ đĤģĞĜĥ ęĕčĤ ęĕĜĕĔĝĘĠ 1948ąč ĐĚēĘĚĐ ĤēČĘ
ęĕĔĕĘĠ Ęĥ ĥďē ĘĎ ğĝđĜ 1967 ĤēČĘ .ęĕĔĕĘĠ ĦđĜēĚč ęĕĤēČ ,ęĕĚĕĕģ ęĕčđĥĕĕč đčĥĕĕĦĐ ęģĘē .ČĠđĎ ěďĤĕĘđ ěďĤĕ ĕďĕč
,ĐĘĥĚĚĐ Ęĥ ĐĦđėĚĝ ĘĞ ĐĚĕĕČĥ ĦĕĜĕĔĝĘĠ ĐĎĐĜĐ ěďĤĕč ĐēĚĢ 70ąĐ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤđ 60ąĐ ĦđĜĥ ğđĝč .ęĐĕĘČ đĠĤĔĢĐĥ
ĐĕĕĝđĘėđČĐ ĦĕĢēĚė ęđĕė .ěďĤĕĚ ęĕĜĕĔĝĘĠĐ ęĕĚēđĘĐ ĦČ ĥĤĕĎđ đĒ ĐĎĐĜĐ Ęĝĕē ěĕĕĝđē ĖĘĚĐ (1971) "ĤđēĥĐ ĤčĚĔĠĝ"čđ
.ĕĜĕĔĝĘĠ ČĢđĚĚ ČĕĐ ěďĤĕ Ęĥ
ęĕčČĐđ .21
,ďđĞĝ Ħĕč ĕĜč ,ĦĕďđĞĝĐ čĤĞ ĕĔĕĘĥ .čĤĞ ĕČĐ ĕĢēč ĐĤĥĞąĐĜđĚĥĐ ĐČĚĐ ğđĝč ĐĦĕĥČĤĥ ĦĕĜĤĐĔ ĦĕĚČĘĝČ ĐĞđĜĦ
.đĒ ĐĞđĜĦĘ ęĕėĕĕĦĥĚ
ęĕČĢđĕ ęĐ .ĦđĦĕēĥĚđ ĦđĤĒ ĦđĞĠĥĐĚ ęČĘĝČĐ ĤđĐĕĔč ĦĘĎđďđ ,čČĐđąĘČ ďčĞ ěčČ ďĚēĚ ,ĐďĝĕĕĚ ęĥ ĘĞ ĦČĤģĜ ĐĞđĜĦĐ
ĐĞđĜĦĘ ĖĕĕĦĥĚ ďđĞĝ Ħĕč Ęĥ čČĐ Ħĕč .ęČĘĝČĐ ĘĞ ĦđĕĔĝĕĚ ĦđĕĠăđĢ ĦđĞĠĥĐđ ęĕďĎĝĚč ęĕĔđĥĕģ ,ęĕĥđďģ ěēĘđĠ ďĎĜ

187

ĐČĚĐ ĞĢĚČč ĐĦđČ ČėďĘ ĦđĜđĕĝĕĜ ĤēČĘ .ģĤĕĞ ęđĤď ĘĞ ĐĚĕĕČ ČĕĐ ĐĤĥĞąĞĥĦĐ ĐČĚĐ ĦĕĥČĤč ĦĚĕđĝĚ ĐĠđģĦčđ ,đĒ

١٨٧

ęģĘēĥ ĐčĕĝĐ ČĕĐđ ,ĦĕďđĞĝĐ čĤĞč ĤĕĚēĚĐ ĕĦďĐ ěđĔĘĥĐ ĝĕĝčč ĦďĚđĞ ĦđĕčĐČđđĘ ďđĞĝ Ħĕč ĕĜč Ęĥ ĦđĜĚČĜĐ .ęđĕĐ

Ęĥ ĦĕďđĞĝĐ čĤĞĘ ĝĕĝčĐ ĦČ ďĝĕĕđ ,ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ ĦĕĥČĤč ĐėĘĚĚĐđ ĐĞđĜĦĐ ĦČ ęģĥĘ ďđĞĝ ěčČ ēĕĘĢĐ ,ĐĤĥĞąĞĥĦĐ
[.ģđďČ ĕčČĐđđ ďđĞĝ ĦĕčĘ ĤĢĜ ĐĕĐ ,ĐďĞČģąĘČ ĦČ ďĝĕĕĥ ,ěďČĘ ěč] .ĦđĕĔĝĕĘĔĜĚďĜđĠ ĦđĞđĜĦč ęĕėĚđĦ
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-8ģĤĕĞ-ěČĤĕČ ĦĚēĘĚ .22
.1988-1980 ęĕĜĥč ĐėĤĞĜĥ ģĤĕĞĘ ěČĤĕČ ěĕč ĐĚēĘĚ

ĕĞĕĥĐ ĔđĞĕĚĘ ęĕģĤĕĞĐ Ęĥ ęĝēĕđ ĕĝĤĠĐ ġĤĠĚĐ ğđēĘ čĤĞ-Č ĔČĥĐ ĤđĒČč ĐĔĕĘĥ Á ĦđĕĚĥĤ ĦđĘĕĞ ĕĦĥ đĕĐ ĐĚēĘĚĘ
ĦČ ģĤĕĞ ĕďĕĘ ĤĕĒēĐĘđ ĤĥđėĐ ĦĞĥ ĦČ ĘĢĜĘ Ęėđĕĥ čē ģĤĕĞ ĔĕĘĥ ěĕĕĝđē ęČďĝ ěČĤĕČč ĐėĠĐĚĐ ĤēČĘ .ģĤĕĞč ĘđďĎĐ
ęĎ ěĜėĦ ČđĐ .ĕĝĤĠĐ ġĤĠĚĘ ĤĦđĕ ĐēđĜ ĐĥĕĎ ģĤĕĞĘ ģĕĜĞĐĘđ ,70ąĐ ĦđĜĥ ĞĢĚČč ěČĤĕČ ĦĔĕĘĥĘ ĤčĞĥ čĤĞ-ĘČ ĔČĥĐ
ĕĤđēČĚ ęĕĜČĤĕČĐ ĦČ ĥčĎĘ ĕďė ĐĚēĘĚĐ ĦČ ĘĢĕĜ ĕĜĕĕĚđ'ē .ěČĤĕČ čĤĞĚ ęđĤďč ĔĠĜč ĤĕĥĞĐ ěČĔĝĒđ'ē ĒđēĚ ĦČ ĥđčėĘ
.(1990 ĦĜĥč) Ğčģ ęėĝĐ ęĦēĜ đĕĦđčģĞčĥ ĥČ ĦģĝĠĐ ęėĝĐ ęĦēĜ 1988ąč .ěČĤĕČč ĕĦďĐ ĔĐĘĐ ĦČ ĦđčĘĘđ ĕĜėĠĐĚĐ ĘĥĚĚĐ
.ęĐĘĥ ĦđĕĜđĥČĤĐ ĦđďĚĞĘ ęĕďďĢĐ đĤĒē ĐĠđĝčđ ,ęĕēĤĒČđ ęĕĚēđĘ ĕĜđĕĘĕĚ Ęĥ ęĕĕēĐ ĦČ ĐĦčĎ ,ęĕĜĥ ĐĜđĚĥ ĐėĥĚĜ ĐĚēĘĚĐ
(1991) ġĤĠĚĐ ĦĚēĘĚ .23
.ģĤĕĞ Ęĥ ĥđčĕėĐ ěĚ Ħĕĕđđė ĦČ ĤĤēĥĘ ĐĦĕĕĐ ĐĦĤĔĚĥ ģĤĕĞ ďĎĜ ĦĕĚđČĘąěĕč ĐĕĢĕĘČđģ Ęĥ ĐĚēĘĚ
ġĤĠĚč ĦđĜĠĝĐ ĕčĕĦĜĘ ĐĥĕĎĐ ĐĕĐ ěĐĕĜĕč ĦđēĕĦĚĘ ĞģĤĐ .ĦĕĕđđėĘ ģĤĕĞ ěĕč ĦđēĕĦĚ ĐĤĢđĜ ģĤĕĞ-ěČĤĕČ ĦĚēĘĚ ĤēČĘ
,ĦĕĤčĐąĦđĢĤČ .Ħĕĕđđė ĦČ ĦđĘģč đĥčėđ ĐĚēĘĚč ęĕģĤĕĞĐ đēĦĠ Ħĕĕđđė ĦėĤĞĐĘ ďđĎĕĜč .Ħĕĕđđė Ęĥ ĔĠĜĐ ĦģĠĐ ĦđĝėĚđ ĕĝĤĠĐ
Ħđēđė .ģĤĕĞ ďĎĜ ĐĚēĘĚč ĐĘđĞĠ ĐĠĦĕĥĥ ĦĕĚđČĘąěĕč ĐĕĢĕĘČđģ ĥČĤč đďĚĞ ,ĦĚĕđČĚ Đĥēĥ ĦĕďđĞĝĐ čĤĞ ğđĦĕĥč
ĔĠĜ ĕĜģĦĚč ęĕģĤĕĞĐ đĞĎĠ ,ęĕģĒĜĐ ĤČĥĘ ğĝđĜ ,ĐĚēĘĚĐ ĕďė ĖđĦč .Ħĕĕđđė ĦČ đĤĤēĥđ ģĤĕĞ ĦČ ĦđĘģč đĝĕčĐ ĐĕĢĕĘČđģĐ
.ĘČĤĥĕ ĤčĞĘ ęĕĘĕĔ ęĕģĤĕĞĐ đĤĎĕĥ đĒ ĐĚēĘĚ ĖĘĐĚč .ĤđĒČĘ čĤ ĕĎđĘđģČ ģĒĜ đĚĤĎđ ,Ħĕĕđđėč
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ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĐĤđĚĥ ęĕĤĢđĕĐ ĦđėĒ
ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦđĥĤč ČĘČ ęĝĤĠĘ đČ ģĕĦĞĐĘ ěĕČ
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