
יפתשרה

 :רב-לשוניות
למקרארשב"םבפירושיומעשהחלבה

לכלהיהודיםשלהתרבותיתבמציאותקבועהתופעההיאהרב-לשוניותתופעת

אומרההכללהדרךעל 1פזוריהם.בארצותוהךישראלבארץהךתולדותיהם
זוהכללהשלמדוקדקתבחינהלאחרוגםרב-לשונית,בסביבהתמידחיושהיהודים

הקוויםאחדשזהולומראפשרעדייךמדויקים,וחברתייםהיסטורייםסייגיםוקביעת

לדורותיה.היהודיתהתרבותהווייתאתביותרהמאפיינים

לידיבהםבאההרב-לשוניותשתופעתמישוריםשניביןלהבחיןישזאת,עם

היהודיותהקהילותנתונותהיושבהההיסטוריתהמציאותהואהאחד .ביטוי

לשוךיהודית,הבלתיהסביבהלשוךביןניגודכללבדדךהתקייםושבחבפזורותיהן

לשוךכלל'בדרךהמיעוט.לשוךהיהודים),לשונות(אוהיהודיםלשוךלביןהרוב,

אףולעתיםוהכלכלההמעשהבחייאותםושימשהליהודיםידועההייתההסביבה

היהודיםלשוךואילווכיו"ב),גרמניתצרפתית,ערבית,יוונית,(כגוןהדיבורכלשוך

לביןבינםהמעשהבחייגםאותםשימשהשלעתיםוהדתהתרבותלשוךהייתה

שנקבעורבותוריאציותמתגלותזוכלליתתופעהשלההיסטוריבמימושהעצמם.

התופעותאחתזוהיהכוללתבדמותהאבלוהמקום,הזמךנסיבותע"ימקדהבכל

משקלאףאלאהיסטוריתמשמעותדקלאלהשהייתההיהודיםבתולדותהמרכזיות

פועלהיוזושפהעלהוויתורלחלופיןאוהמיוחדתשפתםשימורדב-חשיבות.סמלי

עםיחסיהםושלאותםהסובבתהלא-יהודיתבחברההיהודיםשלמעמדםשליוצא

היהודיםבתולדותהעוסקיםבחיבוריםמדובהלבלתשומתזכתהזושאלהזו.חברה

משמעותהואתאותהלבדדמקוםישאךואילך'ההשכלהמתקופתהחדשהבעת

 .יותרקדומותבתקופותגםההיסטורית
היהודיתהתרבותעולםהואהרב-לשוניותתופעתהתקיימהשבוהאחדהמישור

כתביכבדהדיומעולם.מאזבוקיימתהייתהזושתופעהלעצמו,היהודיתוהדת

הלשוןוידיעתהלשונות"השוואתיהנ"לראהזהלנושאטנאד'שלהחשובהתרומתועל . 1

(עורכים),,ואחריםבר-אשרמ'המקובל)",למניידוהי"אחי'במאותהערביהדיבור(באיזור

שלחיבורואתגםראה ; 287-237עמ'תשמ"ג,ירושליםבן-חיים,לזאבמוגשיםלשוןמחקרי

העבריתהבלשנותבחיבוריולארמיתלערביתהעבריתשלהמיליםאוצר"השוואתממן'א'

דוקטור,עבודת ,")ב"יההמאה(ראשיתברוןאבןועדחי')המאה(ראשיתרס"גלמן

תשמ"ה.בירושלים,העבריתהאוניברסיטה
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 [2]יפתשרה

והספרותובארמית,בענויתטקסטיםכוללהתנ"ךוב-לשוניים.הםהיהודייםהקודש

בעוד .שכןכללא-התלמודיתוהספרותהמדרשיםהתרגומים,-הכתר-מקראית

בתרגומומסוימותובתקופותמסוימותבקהילותללמודהיהניתןהתנ"ךשאת

לא-וכיו"בלערביתלצרפתית~לאיטלקית,ליוונית,לאומית,-הסביבהללשונות

שבהןבלשונותדקללומדההיהשאפשרהתלמודית~בספרותזאתלעשותהיהניתן
היהודיתהתרבותיתבמציאותקבוענתוןאפואהייתההלשונותריבויתופעתנכתבה.

היבטיה.בכל

אתהפרשניםנתנוהאם ?המקראבפרשנותהרב-לשוניותתופעתהתבטאהכיצד

ניתןוהאםזו'בשאלהבוודותהשקפותלהםהיוהאם ?במקראזולתופעהדעתם

האם ?למעשההלכההפרשנותבמלאכתהרב-לשוניותלתופעתביטוילמצוא

דברייאתלייחדנחותי ?הםבסביבתםהרב-לשוניותמעובדתהושפעועמדותיהם

רש"י'שלנכדו(ושב"ם),מאירבןשמואלו'אחד'פושןשלומפעלולהשקפותיו
 2עשרה.השחיםבמאהצופתבצפוןשפעל

בתחוםלידינו.הגיעוחיבוריוכללאאךובים,בתחומיםוכתביצררשב"ם

הפירושים-שלמיםחיבוריםארבעהואולישלושהבידינומצוייםהמקראפרשנות

מקוריותושאלתהוכרעהלאשעדייןהשיריםלשיופירושלאיוב,לקהלת,לתרדה,

מאוחריםבחיבוריםובמובאותקומפילטווייםבחיבוריםמשתנהבהיקףקטעיםועוד

לידיבאוהדנולשון,בעניינימאודהתענייןשושב"םהואהמפורסמותמן 3לו.
שהואוייקרת","ספושחינו,הדקדוקבספווכןהפרשנייםחיבוריובכלביטוי

שברצוניהשאלה 4האשכנזית.היהדותשלהתרבותבמרחבמסוגוהראשוןהחיבור
 ?הרב-לשוניותלתופעתושב"םהגיבכיצד :היאלדיוןלהעמיד

 D. Rosin, R. Samuel b. Meir als Schrifterkliirer, Breslauראהפועלורעלהאישעל . 2

חיבוריהם,תולדותיהם,התוספות:בעליאורנך,א"א ;כפרשן]הרשב"םורזיך,[להלן: 1880

מאירבןשמואלרביפירושסרלטרס,רר"ביפתש' ; 59-45עמ'תש"ם,ירושלים , 4אשיטתם,
 • 16-11עמ'תשמ"ה,ירושליםלקהלת,(רשב"ם)

הפירושאתתרמ"ב.ברסלאררשב"ם,כתבאשרהתורהפירושואזין,ד'ראההתורהלפירוש . 3

ז"ל,מאירבןשמואללובינוהשיריםושירקהלתעלפירושילינק,א'לראשונהפרסםלקהלת

לשירהפירוש .) 2הערה(לעילרסרלטרסיפתמאתמדעיתמהדורהלארדויצאהתרט"ר,לייפציג

הפירושואריה.מדעיתלמהדורהמצפהועדייןלקהלתהפירושעםילינקידיעלפרדסםהשירים

במהדורהארוראהירוק,בנירלרבניםהמדרשביתבספריית 778לרצקיבכ"יהמצרילאיוב,

תש"סמאגנס, :ירושליםאיוב,לספר(רשב"ם)מאירבןשמואלרביפירושיפת,ש' :ואשרנה

מספרןזר.ממהדורההןלאיובהפירושמןלהלןהמובאותכללאיוב].הפירושיפת, :[להלן

עדייןוהןרבותלמאותמגיעאחריםובחיבוריםשרביםקרמפילטררייםבפירושיםהמובאותשל

ביבליוגרפיים.בציוניםאאריךלאיכאןבהןעוסקתשאיניכיורן .במלואןנרשמולא

מאירנכןשמואלמרבנודקדוקטוב,יום"שיוריישטייןי"טידיעללראשונהפרדסםהחיבור . 4

 Jahrbuch des Traditionstreuenהדקדוק",פיעלהתווהעלופירושו(רשב"ם)]
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למקראדשב"םבפירושיומעשההלכה :דב-לשוניות [3]

ב

עבריתהספרותיים,המקורותשלהלשונותשתיביןמפורשתהבחנההבחיןרשב"ם

בלשוןרבדים.בשניאוליאונפרדיםגופי-לשוןבשניהבחיןמהןאחתובכלוארמית,

עברית :רכיביםשניראהי)ח,לקהלת(פירושועברי""לשוןכינהשאותההעברית

אוז)יב,לשמות(פירושוהעברי"בלשוןונביאיםתורה"לשוןשכינהמקראית

תלמוד""לשוןכינהשאותהחכמיםולשוןטו),טז'לשמות(פירושוהקודש""לשון

(פירושותרגום""לשוןרשב"םכינההארמיתאתועוד).כדלב,לדברים(פירושו

של"תרגוםכינהשאותההמקראיתהארמית-מיוחדרובדבהוהבחיןי)ח,לקהלת

היאהמקראיתהארמיתשלזוהגדרהכד).מה,לבראשית(פירושועזרא"ושלדניאל

ולאלשוניהואלהבחנההמידהשקנהמוכיחהשהיאמפנילעצמהחשיבותבעלת

שמחוץטקסטיםלביןהקודשלכתביהשייכיםטקסטיםביןהבחנהכאןאין .קנוני

אלא-תלמוד"ו"לשוןמקרא""לשוןההגדרותפיעללשערהיהשאפשרכפי-להם

במקראמצויההארמיתאםביןאחרת.כלשוןארמיתלביןאחתכלשוןעבריתבין

תרגום"."לשוןהגדרתהפיעלהריהילו,מחוץאםובין

מתוךעליוללמודשישלעצמוגוף-לשוןאלומרבדיםאחדבכלראהרשב"ם

מורכבתמערכתזוהיהשקפתו'פיעלמזה.זהמנותקיםהםאיןזאתועםעצמו'

וניתןלזהזהקשוריםהמערכתחלקיאבלמשלו,עצמאותמחלקיהאחדשלכל

ואינומפורשתהגדרהזומערכתמגדיראינורשב"ם .חברועלהאחדמןללמוד

מקורות:משניעמדותיועלללמודניתןאבלעקרונותיה,כלאתתאורטיניסוחמנסח

תפיסתומתגלהשבהלפרטיההפירושוממלאכתמפורשיםהיגדיםשלקטןממספר

למעשה.הלכההעקרונית

 :מובאותבארבעאדגיםהלשונותביןהיחסבשאלתהמפורשיםההיגדיםאת
בדרךתרגזואל :אלחםויאמרוילכואחיואתוישלח :כדמה,בראשית . 1

 .צדמכללישלוםכיליסטיםמפניבדרךכלוםתיראואל .תרגזואל :רשב"ם
וכןתחטאו.ולאהק'מןיראיםהיוה]ו,[תהליםתחטאו"אל"רגזווכן

יריעות""ירגזוןוכןכחוג'.וחילסה]נח,נדבריםרגז"לבלךה'"ונתן
לב,בישעיהובוטחות""רגזהוכןהמתיירא.כאדםנענועלשוןז]ג,[חבקוק

דניאלשלתרגוםשלרגזהאבל .]וט,[איובממקומה"ארץ"המרגיזיא]

ספרים.כ"דשלרוגזשללעזטרנבל"רכעס.לשוןעזראושל

רג"זהמקראית.הארמיתלביןהמקראיתהעבריתביןסמנטיניגודמעמידהפירוש

בארמיתואילו ;דוגמאותבחמשמודגמתזוומשמעותיר"א,משמעובעברית

, Rabbinerverbandes in der Slovakei, Trnava 1923, pp. 33-59 1-VII . מודלו,דונאלה

למדעיהמכוןמפורט,ענייניםותוכןמבואעםביקורתיתמהדודה :שמואלמובנווייקרת

 • 1999ירושליםהעברית,האוניברסיטההיהדות,
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 [4]יפתשדה

ופעםוגיזו) [i-יב ,ה(עזראבספואחתפעםהמופיע-וג"זמשמעותמקראית

הסיכוםפט wממללמודניתןזאתעםכע"ס.היא-בך~ז>-יגגג,בדניאלאחת

שממנהמשמעות-האב .אחדממקווסמנטיותהתפתחויותהןהמשמעויותששתי

ששתיימיו'שלהצרפתיתהלשוןבלעז'מודגמתהנפרדותהמשמעויותשתיהתפצלו

במהלןהוצגהושמשמעותו , tremblerאחד,בשורשבהמבוטאותהמשמעויות

בעבריתיו"אהסתעפווממנוהמוצא,נקודתהואהועד :נענוע""לשוןע"יהביאור

בארמית."סונע

המשקוףועלהמזרזתשתיעלונתנו :זיב,שמות . 2

"וישקףכמוהביתבכניסתכללעיןהנראההעליוןמפתח:המשקוף.ושב"ם

צויןעליוהדלתוחבטתשקיפחלשוןוהמפרש .]חנו,[בראשיתאבימלך"

 .הענויבלשוןונביאיםתווהבלשוןחבולולמצוא

חבטהמלשון"משקוף"המילהאתהמבארוש"יהואהויכוחנערןשעמו"המפרש"

שוקףשהדלתהעליוןהואהמשקוף,וש"י:לשוןוזואונקלוס.שלהארמיתסמןעל

נדף"עלה"קולכמוחבטה,שקיפח,ולשוןבלעז.לינטי"לאותו,כשסוגריךעליו

משקו~י.כה]נא,נשמות"חבורה"ןזpק,יף,טופא]ל R-לונו,נויקוא

השורשמן"משקוף"המילהאתגוזריםשניהםהפרשנים.שניביןובדמיוןיש

הואביניהםההבדלהדלת.שלהעליוןהמפתן :משמעותהשניהםולדעתשק"ף,

ללאאותהלומדוש"יהשורש.משמעותאתללמודאפשרשממנוהלשוניבהקשר

אתללמודשישמדגישושב"םואילואונקלוס,שלהארמיתמןהיסוסאוהבחנה

ולפיכןואייה,משמעובעבריתשק"ףהארמית.מןולאהעבריתמןהמשמעות

כל".לעיןהנראההעליון"המפתןכלומרשנשקף","מההואהמשקוף

בעירוישתכחויהלכוקדושומ??קוםובאוק~ויםרשעיםואיתיובכן :יח,קהלת . 3
הבלזהגםעשוכןאשו

מצינושלאמציאהלש'לפושאפשרואישינחה.,לש'וישתכחו. :ושב"ם

הוא.תוגר'לש'שהויכזהמ·ציאהלש'ענויבלש'

חז"ל'בעקבות(המפרשוש"יזהאיןושב"ם.שלויכוחהמכ~וןמיכנגדבווולא

ושב"םכמו(המפרשקראיוסףו'לאואףוישתבחו")אלאוישתכחותקרי"אל

השתבשו"המפרשים :מקורוציוןללאואב"עאצלנזכרהפירוששכחה).מלשון

היאושב"םשלהמחלוקתוי~צאו".מתרגוםוישתכחוויפושו ] ... [הזהבפסוק

וישהימצאות,משמעובארמיתואילושכחה,משמעובעבריתשכ"ח :עקרונית

הראוי.הלשוניבהקשרהמקוםבכלהמילהאתלפוש

רעיםתמים~~?אותעבפלשימעלהתרע :טזלז'איוב . 4

ו'[ירמיהובאפו""התפלשיכמועבשלכיסוייםעלעב.פלשימעל :ושב"ם

באפו"."התכסיכמושהואנו]
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למקרארשב"םבפירושיומעשההלכה :רב-לשוניות [5]

אתשמכסיםהענניםעלמשיםשהק'המטרידעתהאםעב.מפלשיעלהתרע

במקרא.מפולשלשוךמציכןשלאיתכןלאהקונטרסולשוךהעולם.

 .וש"יעםמפורשויכוחתוךעב""מפלשיהדימויפירושעלפעמייםחוזוושב"ם
ולוחכןלאונךכלומרמפולש,מבוילשוךעב,גלויעב,מפלשי r ' :וש"יפירושוזה

עבים".של

הניגודאבלהקודמות,לדוגמאותשווההעקרוניתההבחנההאחרונהבדוגמה

לדעתגופה.העבריתבתוךהרבדיםשניביןאלאהארמית,לביןהעבריתביןאיננו

כיסוילשוךשהיאהמקראבלשוןפל"שהשורשמשמעותביןלהבחיןישושב"ם

 .גילוילשוךשהיאחכמיםכלשוךמשמעותולבין
 :כלליתמתודולוגיתעמדהמשתמעתושב"םשלהקצריםהיגדיומכלל

לשוךלפיכךשייכת.היאשאליוהלשוניההקשרמןנלמדתמילהשלמשמעותה

לעצמה.וארמיתלעצמהעבריתלעצמה,חכמיםולשוךלעצמהמקרא

ג

והניגודגופי-הלשוןעצמאותאתהמדגישותהעקרוניותההבחנותכנגדואולם

 :יסודותשלושהבהשישיותרמורכבתמעוכתהפירושבמלאכתמתבטאתביניהן'
ההדדית,ההארה ;לעילהדגמתיואותוקוופוס,כלשלייחודואתהמדגישהניגוד,

אחתלשוךשלתרומתהוהשיתוף,השני;אתאחדמאיריםהנבדליםהלשוןשגופי

האחות.הלשוןשלהלקסיקוןקביעתלעצם

לדייקביכולתכולקודםמתבטאתהנבדליםגופי-הלשוןשלההדדיתההארה

האחות,בלשוןמיליםשלמשמעותךהדגמתבאמצעותאחתכלשוךסמנטייםדיוקים

שלזויסודתפיסתובים.בתחומיםאחוותלשוניותתופעותשלבהנחותךגםאבל

העבריתבהשוואתלמעשההלכהומתבטאתהלשונותלכלנוגעתהלשונותביןהיחס

בתהלעזלשוךבניצולוגםלאומית,העבריתבהשוואתחכמים,ללשוןהמקראית

להסבירכדילמשלחסכו.הדורשיםותופעותפרטיםבאמצעותהלהאירכדיהזמך

ואולם"כל :ושב"םאומואיוב,בספופעמיםתשעהמופיעה"אולם"המילהאת

משמעותהאתלהביךאפשרכלומר ,)הב,(איובשבתלמוד"אלאלשוךהוא

 .האחובקוופוסשלההערךשווהבאמצעותהאחדבקוופוסמילהשלהמדויקת
אחתמעניינתבדוגמהאותךלייצגובחרתי sמאוד,מרובותזהבתחוםהדוגמאות
לאיוב.ושב"םמפירוש

בצרפתיתוביטוייםמיליםהבאתשלמקריםכארבעיםמנהורדידהלעז.לשרןבהבאתבעיקר . 5

לאיובבפירושהשירים.לשירבפירושוחמישהלקהלתבפירושמקריםשמרנהלתורה,בפירוש

כפרשןהרשב"םורדיד'ראהבהםולדירןהמקוםלמראיכאלה.מקריםוארבעהשבעיםישנם

בספרהבניתמ'רכן ; 59-58עמ' ,) 2הערה(לעילרסרלטרסיפת ; 98-91עמ' ,) 2הערה(לעיל
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 [6]יפתשרה

ישוגרפחדיוגידיארזכמרזנבויחפץ :יזמ,איוב

א]כה,נדבריםבמבושיו""והחזיקהשלתרגומווזהר .ביציר .פחדיו :דשב"ם

 .תלמודשבלשוןהכשת""ביתלשרןוהוא~~ז;יסיה.בבית

דשב"םמביאפירושהולצורך 6במקרא,יחידאיתהיאזרבמשמעות"פחד"המילה
הואאשכיו.כלומד"ביציו"משמערת,באותהחכמיםבלשוןהמשמשתנרדפתמילה

אתלציידמבלילפסוק)ודאב"עדש"ילמשל(דאההמקובלהפירושעלבכךחוזר

הפסוק.פירושלמעשהמסתייםובכךשלר,יהלשוניהבסיסאתארלפירושוהמקרר
אחדיםדבריםמביא 8הנמקהארקישורדבריוללאיבכךמסתפקאינודשב"םואולם

כןעלמצביעדשב"םמדובר.שבוהאיברבכינויהלשונותשללדדכןהנרגעים

האשךמכרנה-וארמיתחכמיםלשרןמקראית,עברית-הלשוןגרפישבשלושת

"מב~שים"היאהעבריתהמילהבר"ש.משורשהמקדיםבכלהגזורהנקייהבלשון

הארמיהביטוי ;יא)כה,(דבריםבמבושיו""והחזיקהבביטויבמקראהמופיעה

ואילוברשתו","ביתמשמעוהמילולישבתרגומו~חג:יסיה""ביתהואהמקביל

הבושת"."ביתהיאחכמיםבלשוןהמקבילה

הוא :ענייניםמספרעלעומדדשב"םמופשטותהגדרותוללאאלוקצריםבדברים

ואתהבושת)(ביתחכמיםלשוןלבין(מבושים)המקראלשוןביןההבחנהאתמציג

תופעהומאידבהתתיה),הכשת-בית(ביתהארמיתלביןחכמיםלשרןביןהקרבה

נקייהבלשוןהשימושוהיאהלשונותלכלהמשותפתכלליתלשונית-סגנונית

הןמגלההלשונותהשוואתאחד.סמנטישדהבתוךהמקדיםשלושתבכלהמרבעת

 .ביניהןהמפרידאתהןלהןהמשותףאת
הואההפרדה,יסודשלהיפוכושהואהלשונות,ביןהיחסשלהשלישיההיבט

בגופי-הלשוןשררהבמשמעותשוותמיליםשלמציאותן :השיתוףואפילוהדמיון

לשוןלביןהמקראיתהעבריתביןהגלובליביחסמאליהמובנתזרתופעההשונים.

ובלשוןחכמיםבלשוןהשימוש . 281-277עמ' ,) 3הערה(לעיללאיובהפירושיפת,של

 •מלמדע"צראהלתווהבפירושתרגוםולשרןתלמודלשרןלהזנותפחות.נפרץהתרגום
המקוםולמראי . 482-480עמ'תשל"ח,ירושלים , 2אושיטותיהם,דרכיהםהמקרא,מפושי
גםראהאלהולכל ; 50-49עמ' ,) 3הערה(לעיללאיובהפירושיפת,ראהלאיובבפירוש

להלן.

"פחדהערךראהגג.מב,לא,בבראשיתיצחק""פחדהכינויאתגםאליההקושריםישכיאם . 6

11 ", Hebraisches und Aramiiisches Lexikon zum Alten Testament, III, Leiden 
872 . 1983, p -

מריסמתרגםארנקלרסכנא,בריקואאשן""מורחהביטוישאתהמצייןואב"עכמרשלא . 7

ארמית.היאשהמילהכלומרפחדיך'

לנראיןשעהלפיאבלמסירתו'במהלןהטקסטמןאחדותמיליםשנשמטולשעראפשרתמיד . 8

וראות.שעינינומהאלא
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למקראדשב"םבפירושיומעשההלכה :דב-לשוניות [7]

גםקיימתהיאאבל 9בשתיחן,משמשותדנותומיליםעבריתשתיהןשחדיחכמים,
שתיאביאדב-חשיבות.פרשניתפקידלחוישהארמית,לביןהמקראיתהעבריתבין

זה.ענייןלבדדכדידוגמאות

שאגתיכמיםויתנותבאאנחתילחמילפניכי :כדג,איוב . 1

בז].לח,נשמותהקדש"אדניאת"לצקתכמויציקהלשוןביתנו. :דשב"ם

[יחזקאלכור"בתוךכסףכחת~ך] :"מנבח"כחiויךוכמוס~א. tt7ותרגומו
ל.יח"..זכיך ttויג].ג,לד'[שמותלו"ן~צקכב]כב,

פיעלנת"ךהעבריהשורשאתלפרששישהיאזהביאורשלהכלליתהטענה

טענתשלהגמורהיפוכהשהיאזו,טענה"יציקה".במשמעבארמית,משמעותו

אתמתרגםהארמינת"ךהשורש :כדלקמןמבוססתלעיל'הדגמנואותהההפרדה

מוצגזהענייןהמשמעות.מצדשלוהערךשווההואכלומדיצ"ק,העבריהשורש

נו,יב;נח,שמותכגוןנוספים,במקומותגםקיים(אךויצקלצקת,דוגמאות:בשתי

אותה-המכרעתהנקודההנראהככלוזאת-לזהמעבד .)הלח, ;לולו' ;לז

 :יחזקאלמספרהדוגמהשמוכיחהכפיבעבריתגםמצויהנת"ךהשורששלמשמעות
הלשונותבשתיהמשמשעצמושורש'אותואפואזהונוד".בתוךכסף"כחתוך

ללמודכדיהאחתהלשוןשלבעדותהלהשתמשוצדיךאפשרלכן ;משמעותבאותה

"הלאהפסוקעלדב.בקיצורנוסףבמקוםלאיובבפירושחוזרזהענייןחברתה.על

כמוזדקתני' ~"תתיכני :דשב"םאומדי)י'(איובתקפיאני"וכגננהתתיכניכחלב

בביאוריותרהמפורטהדיוןלולא ."'א~כג tt'להמתורגםבז]לח'[שמות'לצקת'
בדוגמההיהבעברית,גםמשמעותבאותהמשמשנת"ךשהשורששהדגיםהקודם,

ממש.שלמבוכהלגדוםכדיזו

ביםדמהורוכבוסוסגאהגאהכילח'אשידה :אטו'שמות . 2

 .]טעת,[תחליםקשת""דומיוכן .השליךשלתדגוםדמה. :דשב"ם

ועלבארמיתהשורשמשמעותפיעלהעבריתאתדשב"םמפרשזהבמקדחגם

בשורשהמפורטלדיוןבניגודאבל"השליך",שלהתרגוםהואשדמ"חהטענהיסוד

שימוששזהומפניאוליהדבר,אתלהוכיחכדידוגמאותמביאאינוהואנת"ך

 :כדלד'בראשית ;וך~ת-ותשליכהו :טונא,בראשיתלמשל'(ודאהוידוערגיל
אתמביאדשב"םזהבצדחרבה).ועודיטלב, ;כהטו' ;יז'שמות ;וךמו-וישלבו

שורשאותומשמע,ט.עת,בתהליםאחד,במקוםבעבריתדמ"ההשוד.ששלהופעתו

 .ונדאהחכמים,בלשוןשימושןפיעלמקראיותמיליםלפושמאדממעטדשב"םזאת,למרות . 9
(פירושובתלמוד"אםכיחברלו"ואין :לשונולמשלראהבדידה.בליתזאתעושהשהוא

(פירושוהוא"שבתלמודצרנמאלשוןכילומדוישבמקראחברלו"ואיןלו);כר,לויקוא

(לעילהנ"לדאהלתווה,הפירושמןכאלהדוגמאותעשומביאמלמדכג).מא,לדברים

 • 480עמ' ,) 5העדה
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 [10]יפתשדה

רשב"םשלבפירושומצויהמקראבתקופתהלשוניתהמציאותלהבנתאחרביטוי

 :אומרהואוכך .)יוי(שמותאנכי"לשוןרכבופהכבד"כימשהלדברי

כילשוןבחיתוךמצריםבלשוןבקיאיני .אנכילשוןוכבדפהכבדכי

שאינושמיביחזקאלמצינווכןשמונים.בןאניועתהמשםברחתיבקטנותי

 .כןקרויהמלכותבלשוןבקי

שפירשוכפי-מגמגםשהיההייתהלאמשהשלהבעיהרשב"םשללדעתו

שלוההיגויושדדךהמצויתבלשוןמספקתשליטהלוהייתהשלאאלא-אחדים

לפנימלהופיעאותושהרתיעוהןאלומגבלוiולקויה.הייתהלשון")("בחיתוך
ישראלבנישלהרב-לשוניותנדבוההנחהמתבטאתאלובדבריםאףפרעה.

המציאותבהםמשתקפתהקרוםבביאורמאשויותרשערדאלאבמצריםי
"רגילים"שהיהודיםהתופעות:שתילומובררתמכאןעצמו.רשב"םשלההיסטורית

דובריםהם-לשרן""חיתוךחסריםושהםהמלכרת")י"לשרן(היאהסביבהבלשון
המקורייםהדובריםבקרבהמקובלאתתואמתשאינהזוהיבהגייההמקוםלשרןאת

שלמדואוזרבלשוןוגיליםהיושלאמכךנובעשהדנוומשעדמוסיףהואשלה.

 .מברגובגילארתה
חשובהעתיקהיהתקופהשללזוזמנומציאותביןהברורההאנלוגיהלערמת
המתבקשתולזהירותהתקופותביןההיסטורילמרחקערהיהשרשב"םלהדגיש

ישבידינוהמצריבחומוההיסטורית.·.הסבירותגבולותעללשמרווהקפידממנו

העקרונית.תפיסתועלמעידההיאאבלזהילענייןאחתמפרושתהערה
שילחיבראכיעדי:מט,בראשית

העירשםשילחאםכיכתובשאין .למיניךתשרנהזהופשט ] ... [ :ושב"ם

במקרא.לעזשאין

זהיבשםלעירשהכוונהלהוכיחכדי " ii"שילהמילהבפירושמארדמאדיךרשב"ם
 12למינין"."תשובההםשדבריוהמפורשההיגדמןמתבררתהפולמוסיתומטרתו

ואיןשלו,בלשונותיוהתנ"ךאתלקרואישהלשונות:בענייןהערתוחשובהלענייננו

בתלצרפתיתאםביןהלטיניתללשוןמכ.ורןהואאםביןה"לעז",אתבהןלכלול
זמנו.

ח

האקטואליהביטוייהלעזלענייןהנרגעותאחדותהערותבזרמנולעילדברייבמחלך

שלבפירושיומרכזיענייןזהרעצמו.ושב"םשלבתקופתוהרב-לשרביותלתופעת

רקלוהוקדשועתהועדיכאןלולהיזקקארכלשלאמקיףמחקוהדרושרשב"ם

 M. 1. Lockshin, Rabbi Samuel ben Meir'sלמשל:דאהובים.עמדוכןרעל . 12

360-363 . Commentary on Genesis: an Annotated Translation, Lewiston 1989, pp 
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למקראדשב"םבפירושיומעשההלכה :וב-לשוניות [11]

פרשניתהיאהלעזהבאתשלהמרכזיתהמטרהבנית,שהראהכפי 13מעטים.דיונים
במובנםלדייקצודךדואההריהולעזיברמביאשדשב"םמקרםבכלמילונית.ולא

אלאכיר"ב.רעודמסוימתלשוניתצודהשלמשמערתהעללעמודביטויים,של

בדדךכהולךונדאהלמנהגוהתאורטיהמצעאתמקרםבאףמציגאינושדשב"ם

אתמרחיבדשב"םלאיובבפירושאחדבמקרםדק .דש"יובעיקריקודמיושסללו
הלשוניתמהשקפתוטפחלגלותכדיהמענייניםבדבריווישזה,בענייךהדיבור

 14בשלמרתר.הזההקטעאתאביאהכוללת.

אללפנישיחהותגדעידאהתפראתהאףד:טר,איוב

וגדיעהבלעז.דךיזז-זזtדא ?iהקונטרסכלשרךהואדיברילשרךותגדע. :דשב"ם
שדישהלשרךכמר .ולארנהיןומשמשרייזז-זזtדא ?iדבלעזחסרוןלשרךשהיא

שלולעזקלבמשקלשהואשדישהשלשרך .לעזכלשרךכךכמרשמתחלק

יב]לא,[איובג;ידקדש"תבואתי"רכלכמרחזקבמשקלבאאםאבלדב:זי~יד

קלבמשקלובאחדיםבעצמושמשמענטייהלשרךוכמרןש. tןדב:זישלולעז
משמעטר]נא,[במדברעד"לשבתנטה"אשדכמרמפעיללשרךבלא

רכךשלוובלעזבעניינוואחדאחדכלהלשונותמתנהגיםהזהובענייך .בעצמו

לעזים.בשניענייניםבשנילשרנונשמעזהגדיעהלשרך

דיברי",כ"לשרך"ותגדע"המילהפירושאתלהצדיקהיאההעדהשלהמידיתהמטרה

שלהבסיסיתמשמעותרלארדאפשריתבלתיהנראיתמשמערתותרבה,כלומד

מציגמאמץ),שהואדש"יפירוש(ואתפירושוצדקתאתלהוכיחכדיגד"ע.השורש

השאלההבניינים.בענייךהלשוניותמהשקפותיוכמההמבהירתאורטימצעדשב"ם

השורשהמילה.משמערתבעיצובהבנייןושלהשורששלתפקידיהםהיאהעקרונית

השורשמשמערתאתמדייקהבנייןואילוהמילה,שלהרחבהסמנטיהשדהאתקובע

שהתופעהאלאדוגמאות,ושלרשתופעותשתיבעזרתמוסברזהענייךמסרים.בכיורך

נותרתלפיכך ;הרלוונטיהלעזאתכוללתראינהבלבדחלקיבאופךמוסברתהשנייה

והיפוכהמשמערתלצייךכדיעצמושורשבאותוהשימוש :הראשונההתופעהבידינו

כלומד,ולאר","הךזרתופעהמכרנהדשב"םכלשרךשונים.בנייניםבשנינטייתוע"י

שורש :רפיעלקלהבנייניםביןאופוזיציהבאמצעותמוצגתוהיא 15רשלילה,חיוב

לאיוב,ושב"םבפירושיהלעזיםלניתוחהמיועדבנית,מ'שלזההואביותוהחשובהדיון . 13

הלעזיםעל . 292-277עמ' ,) 3הערה(לעיללאיובהפירושיפת,שלספרהבתוךמיוחדבפרק

עלמאודמענייניםלדברים .) 2העדה(לעילכפרשןהושב"םורדיד'דאהלתווהבפירוש

 M. Banitt, Rashi, Interpreter of the Biblicalראהוש"ישלבפירושיוהלעזתפקידי

1985 Letter, Tel Aviv 

 • 289-288עמ' ,)םש(בניתוכן , 261-259עמ' ,) 3הערה(לעיללאיובהפירושיפת, :ראה . 14

שבוגכד,לשמותדש"יפירושמאודידועאחדים.פרשניםשללבםלתשומתזכתהדותופעה . 15

מתחלפתאחתמלהעבריתבלשוןמלותיש"כי :וסתירה""בנייןהתופעהאתמכנההוא
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 [12]יפתשרה

הדבר .פיעלבבנייןהפוכהבמשמעותיופיעקלבבנייןמסוימתבמשמעותהמופיע

במושגקשווהשו"ששלהכלליתמשמעותווגו"ע.שו"ש :שורשיםבשנימודגם

פיעלבבנייןזאת,לעומתשורש","להכותחיובית:משמעותוקלבבניין"שורש".

השורשנוהגהפוךבכיווןאןדומהבאופןמשורש"."לעקורשלילית:משמעותו

שלילית,משמעותוקלבבניין ;הכמותלמושגנוגעתשלוהיסודמשמעותגד"ע.

 :חיוביתמשמעותופיעלבבנייןזאת,וכנגד"חסרון",כלומרכמות","הקטנת
 16"ויבוי"·כלומרכמות""תוספת

השורשמופיעשבובז ,לולאיובבפירושונוספתפעםזהלענייןחוזוושב"ם

הבהרה.תוספתמשוםשםבדבריווישפיעל,בבנייןגו"ע

לאדרמטויזקןמיםנטפי~~דעכי :בזלו,איוב

לשוןדוגמת .בלעזי:זזז-י~ז:ויך~א .ריבוילשוןחזקמשקל .ען~~כי :ושב"ם
בלעז.י:זשדב:זי~יוחזקבמשקליב]לא,[איובתשוש""תבואתי

טו,לפירושהקשושונה,צופתיבשורשגו"עהשורשאתכאןמפוששושב"םאף

דדןעלהתופעהוהדגמתקלמבנייןהפוכהשמשמעותופיעלבניין :לעיןגלויד

 .פיעלבבנייןגו"עאתמייחדתריבוי""לשוןהמשמעות .שו"שובשורשהלעז
כתופעהולאו"ה"הןתופעתאתמציגשושב"םהיאלענייננוהחשובההנקודה

בחדההלשונותמןאחתכלבצרפתית.חןבעבריתחןהמתועדתאוניברסליתלשונית

רכןסק"לעצ"ם,סע"ף,שר"ש,הםכאןמצייךשרש"יהשורשיםוסתירה".בנייךלשמשבפתרון

"עיקרהתופעהמכרנהקראיוסףו'בפירושידש"ן.לדירך.מוצאנקודתלוששימשהפועל

השורשלענייןלגי,בישעיהורדייה),(לשרךר"דהשורשלענייךטיד,בשופטיםכגרןועיקור",

ורשהמבלגנצי'אליעזרלרביעשרותרייחזקאלעלפירוש •פרזננסקיש"א :(ראהרעודסע"ף

מתארהואובהםלט,יז,אלשמואלקראדבריאתגםשםמביאפרזננסקי . xxxv 1עמתרע"ג,

מארחותבתקופהכימעירפרזננסקיהוא).קראלשרךאםלשאולוישולאר",כ"הךהתופעהאת

מפירושבהרחבההדבראתמדגיםוהוא •לעצמו"עיקור"במונחהתופעההוגדרהיותר

זרתופעההמתארהיחידהוארשב"םשראיתיכמהעד .) cxlivעמ'(שם,מבלגנציאליעזרו'

זהלענייןוהנעזרוהבניין'השורשביןהיחסשאלתהיאיותר'רחבהתופעהשלאחדכהיבט

 .זמנושלהצרפתיתבלשון
ברורהבלתילהיותעשויהגר"עבפועלהבנייניםמןאחדלכלהמיוחדתשהמשמעותלהעיריש • 16

שתתבקשוהמסקנה ,)ע 11 ~<קלבבניךנטריהפועלהמסורהנוסחשלפימפנילעצמו,זהמפסוק

ע"ימוכחשתכזאתתפיסה .קלבבנייןהשורשנטייתאתמייחדתדיברי""לשוךשתהיהמכך

לשרןלנקוטארכללא(אבלזרדרךנקטשרשב"םלהניחוקשההפועל,שלהיקרויותיוכל

ענייןהאחרות).בהיקרויותיוגר"עהשורשלמשמעותמתייחסאיברשרשב"םמפנייותרנחרצת

ב"משקלהיאהריבוישלשרןבמפורשמצייךרשב"םשבו •כדלו'לאיובבפירושמתבררזה

רבךשבמקומנואפואלהניחיש .)ען~י(זהבפסוקהנוסחאנךוזהרפיעל,בבנייךכלומרחזק",

הניקודשזהרסברשרשב"םאופיעל'לבנייךהמתאיםניקרורשב"םלפניעמדחטר'שםגם
הראוי.
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למקראדשב"םבפירושיומעשההלכה :דב-לשוניות [13]

הצרפתית,ואילוהבניינים,במערכתבחדההעבריתזו.תופעהלממשמשלהרך

 deהקידומתהתופעהאתמדגימהבצרפתיתבפ.ךפוזיציות.בחדהבניינים,בהשאין

שמשמעותולשורשהשוללתהקידומתהוספתע"ישוללת.משמעותלהשיש

קדיישטדאיודדצינידדציניד(כגוןשליליתמשמעותהחדשהשורשמקבלחיובית

 deהפ.ךפוזיציהעשויהשלילית,השורשמשמעותכאשדואילוודקדיישטדא),

שורשובעברית,ודשאמידמא).אמידמא(כגוןחיוביתמשמעותלולהעניק

(כגוןשליליתבמשמעותפיעלבכניןלשמשעשויחיוביתקלבבנייןשמשמעותו

פיעלבכניןמשמעותותהיהשלילית,קלבבנייןשמשמעותושורשואילושד"ש),

גד"ע.כגוןחיובית,

בנישללשונותיהםבענייןדשב"םשלהיסודתפיסתאתהיטבמבטאזהדיון

כאןעומדדשב"םאחדות.בדרכיםלעילשהודגמוענייניםוכמהכמהומסכםהאדם

שלהיחסיהייחודועלגיסאמחדהלשוניותהתופעותשלהאוניברסליותעל

אותןשלשוניםמימושיםאלאהלשונותאין ;גיסאמאידךהשונותהלשונות

המאההיאהלואויצריחישבההתקופהמדוחמשהודשב"םמבטאבכךתופעות.

ופתיחותקדמהשלשדוחואינטלקטואלימדעירנסנסשלתקופהעשרה,השחים

עליו.שודה
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