
מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

 תמלול ותרגום השיחה:

ַמְרַחַּבא! 
ֵאלְיֹום ִפי ַשוַאֵרע ִאְסַראִאיל ִאְחנַא ְמנְִחַתֵפל ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר. ִפי ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר ִאְחנַא ַעאַדַתן 
ְמנְִעֵמל ַשְע'לַאת ִּב)א(לְַעּכס, יְַענִי ְמנְִעֵמל ַשְע'לַאת ִאלִّי ַעאַדַתן ִאְחנַא ִמש ִמְתַעוְִّדין נְִעֵמלְַהא. 

ִאְחנַא ִמנְַסִמّיַהא ִּב)א(לְִעְּבִרי "ונהפוך הוא". "ונהפוך הוא", יְַענִי נַֻקלִֻּّבֻה ]צורה ספרותית. בערבית 
מדוברת: נְִקלֵּבֹו[. ַפ)א(לְיֹום ִּבדְّנַא נְַעלֵّם, ַּבְדל ַמא נְַעלֵّם ַעַרִּבי ַזיְّ ַמא ַעאַדַתן ִמנְַעלֵّם, ִּבְדנא נְַעלֵّם 

ֻעְבַּראנִי.
ַח'לִّינַא נְִתַעלַّם ְשוַיֵّת ַּכלִַמאת גְ'ִדיֵדה ִּב)א(לְֻעְּבַראנִי, ַטּבַען, ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר. ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר 

ִכּיפ ִּביְחּכּו ִּב)א(לְֻעְּבַראנִי? "חג פורים". אֹוֵקי, "ח'ג פורים" או "חג פורים", נְַפס ֵאלְִאִשי ִענְְדנַא 
- ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר. ַכַּמאן ִאְחנַא ַעאַדַתן ִפי ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר ְמנְַעִטי ַהַדאיַא, ּוִחלְוִיַّאת, ּוַמְאּכּולַאת 

ְּכִתיֵרה, ַפִאְחנַא ִמנְַסִמّיַהא "משלוח מנות". "משלוח מנות" ַהאיְ ַזיְّ וַגְ'ַּבאת ִאלִّי ִאְחנַא ְמנְִּבַעְתַהא, 
"משלוח מנות".

אֹוֵקי, ְתַעלְַّמנַא ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר – "חג פורים", ּו)א(לְוַגְ'ַּבאת ִמנְַסִמّיַהא "משלוח מנות", ַאוְ 
"משלוחי מנות", ּוַח'לִّינא נִַטّלַע ְשוַיְّ ַחוַאלֵינַא, ַאנַא ַטְּבַען וַאֵקף ַתְחת ֵא)ל(ַסّגַ'ַרה, ִּכיף ִּביְחּכּו 

ַסגַ'ַרה ִּב)א(לְֻעְּבַראנִי? ִּביְחּכּו "עץ". ַחאוְלּו ִאנְתּו, ְתקּולּו "עץ", "עץ" ַהאיְ ַסגַ'ַרה.

ֵע'יר ֵהיּכ ַאנַא ַמַסלַן לַאֵּבס ַּבְדלֵה, ַזיְّ ַמא ִאנְתּו ַשאיְִפין, ִאְחנַא ַעאַדַתן ִמנְַקֵמّס או נִלְַּבס ַשְע'לַאת 
ַע'ִריֵּבה ְשוַיְّ ִפי ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר, ַפַאנַא לַאֵּבס ַּבְדלֵה, ַּבְדלֵה ִּבְתּכּון ִּב)א(לְִעְּבִרי, "חליפה". ַטְּבַען 

ִמש ַח'לִיֵפה, ַּבסّ "ח'ליפה" או "חליפה". 
ֵע'יר ֵהיּכ, שּו לַאֵּבס ַּכַמאן? ַאה, ַאנַא לַאֵּבס ַטּבַען ַטְּבלֵה, ַטּבלֵה ַהאיְ ִּב)א(לְִעְּבִרי ּבִתיגִ'י "תוף", 

"תוף" ִּב)א(לְִעְּבִרי – ַטּבלֵה. ֵע'יר ֵהיּכ, שּו ַּכַמאן? ַאה, ַטְּבַען ַאנַא לַאֵּבס ַּבנְַטלֹון, ַזיְّ ַמא ִאנְתּו 
ַשאיְִפין, ַּבנְַטלֹון ִבּ)א(לְִעְּבִרי, ַאוְ ִּב)א(לְֻעְּבַראנִי, ִּביּכון "מכנסיים", "מכנסיים" ְּבִתיגִ'י ִּב)א(

לְֻעְּבַראנִי ַּבנְַטלֹון.

ַטיֵּّב, ֵע'יר ֵהיּכ, ַּבאְתַאַמّל ִאנְּّכּו ִאנְַּבַסַטְתּו ִמן ֵאלְִפדיֹו, ַפִאן ַשאַא )אל(לַّה, ִמנְַעלֵّם ַּכַמאן ֻעְבַּראנִי 
ִּב)א(לְַמְשרּוע, ִמש ַּבסّ ִפי ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר, ּולַאֵּכן ִפי ֻּכלّ ֵא)ל(ַסّנֵה, ַזיְّ ַמא ִמנְַעלֵّם ַעַרִּבי ַעאַדַתן ִפי 

ַמְשרּוְענַא, ֻשְּכַרן ִאלְּכּו, ּוַאללّה יְַּבאֵרּכ ִפיּכּו.
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שלום! 
היום ברחובות ישראל אנחנו חוגגים את ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר, בִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר אנו נוהגים לעשות 
]מילולית: בדרך כלל עושים[ דברים בהיפוך, כלומר אנחנו עושים דברים שבדרך כלל אנחנו 
לא רגילים לעשות אותם. אנחנו קוראים לזה בעברית "ונהפוך הוא". "ונהפוך הוא", כלומר, 

ֻּבֻה. היום אנחנו רוצים ללמד - במקום ללמד ערבית כמו שאנו מלמדים בדרך כלל -  נַֻקלִّ
אנחנו רוצים ללמד עברית. 

בואו נִלְַמד כמה מילים חדשות בעברית, כמובן, ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר. איך אומרים ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר 
בעברית? "חג פורים". אוקי, "ח'ג פורים" או "חג פורים", זה אותו הדבר אצלנו - ִעיד 

ֵאלְַמַסאֵח'ר. כמו כן, אנו נוהגים בחג פורים לתת מתנות, וממתקים, והרבה מאכלים, ואנחנו 
קוראים לזה "משלוח מנות". "משלוח מנות" זה כמו מנות שאנחנו שולחים, "משלוח מנות". 

אוקי, למדנו ִעיד ֵאלְַמַסאֵח'ר – "חג פורים", והמנות שאנו קוראים להן "משלוח מנות" או 
"משלוחי מנות". בואו נתבונן קצת סביבנו, אני כמובן עומד תחת הַסגַ'ַרה, איך אומרים ַסגַ'ַרה 

בעברית? אומרים "עץ". נסו אתם, תגידו "עץ", "עץ" זה ַסגַ'ַרה. 

חוץ מזה, אני למשל לובש ַּבְדלֵה, כמו שאתם רואים. אנחנו נוהגים להתחפש או ללבוש בגדים 
קצת מוזרים בחג פורים. אני לובש ַּבְדלֶה, ַּבְדלֶה בעברית זה "חליפה", כמובן לא ַח'לִיֵפה 

]מנהיג העולם המוסלמי[, אלא חליפה. 
חוץ מזה, מה עוד אני לובש? אה, יש עלי ]מילולית: אני לובש[ כמובן ַטְּבלֵה, ַטְּבלֵה בעברית 

זה "תוף", "תוף" בעברית – ַטְּבלֵה. חוץ מזה, מה עוד? אה, כמובן אני לובש ַּבנְַטלֹון, כמו 
שאתם רואים, ַּבנְַטלֹון בעברית זה "מכנסיים", ַּבנְַטלֹון יהיה בעברית "מכנסיים". 

טוב, מלבד זאת אני מקווה שנהניתם מהסרטון, ואם ירצה האל נלמד גם עברית בפרויקט, לא 
רק בחג פורים אלא כל השנה, כמו שאנחנו בדרך כלל מלמדים ערבית בפרויקט שלנו. תודה 

לכם, יברך אתכם האל.


