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 מלחמת שמות הימים
 

 ושבת שמו , תבלין אחד יש לנו
 ) א"ע, שבת קיט(

 
ולאחריה שש יחידות ) ב-א' פס(פרשת הבריאה הפותחת את ספר בראשית מורכבת מפתיחה 

: ובסיום, תוכן הציווי, "להים-ויאמר א: "במבנה קבוע המתחילות ומסתיימות בנוסחה קבועה
היחידה שלאחר מכן חותמת את הסיפור ועוסקת בברכתו )". פלוני(בֶֹקר יֹום -ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי"

שבעת ימי השבוע בפרשה נקראים אפוא . מכל מלאכה' שבו פסק ה, ובקידושו של היום השביעי
ככינוי ליום ' שבת') םהעצ( ורק בספר שמות אנו מתוודעים לראשונה לשם 1,במספרים סידוריים

 ).כו, טז" (ּבֹו-ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה: "השביעי
שמות אלה של ימות השבוע ליוו את עם ישראל מדורי דורות במשך אלפי שנים ומצויים הם 

בשיאה של ,  שנהיםשבעכלפני והנה . ל ובכל הספרים האחרים בספרותנו הענפה"בספרות חז
הדרישה מצד אנשים שונים ו, עלה לדיון הנושא של שמות אלה, תקופת תחיית הלשון העברית

וכך כתב אדם בשם וואהלמן במכתב למערכת  .בשמות אחריםף את השמות הקיימים החליל
 : 1928 בשנת 2"כתובים"השבועון 

 

בשפה .  בארץחסרון שמות מפורשים לימות השבוע ניכר מאד בדבור העברי החי
ניכרת זרות מרובה בגבוב , ובעיקר בפי תינוקות של בית רבן, המדוברת בבית ובשוק

י אילו היה מעיין " האם לא טוב היה עושה ועד הלשון בא3.מלים זה לשם הגדרת היום
, קובע שמות מיוחדים וקצרים לכל ימות השבוע דוגמת השבת, אולי, בשאלה זו והיה

 ?השם הקצר
 

על רקע המצוי אצל עמים אחרים הקוראים ,  השאלה אצל אותו פונהתעוררהה, ככל הנראה
יום : ואילו השמות בעברית,  קצרים ובעלי תוכן, נאוריםבשמות, לפי דעתו, לימות השבוע

בעלי , הם שמות פרימיטיביים ' וכו)'יום ג(יום שלישי , )'או יום ב(יום שני , )'או יום א(ראשון 
בעקבות הפנייה של  .כ מספרים"המציינים בסהו, רו לשם אחדשתי מילים בודדות שנתחב

                                                           
השאלות     בסדרת , ועל כך ראה אברבנאל בסוף השאלה השמינית; "יום ראשון"ולא , "יום אחד"  פרט ל1

משך חכמה על חמישה חומשי ספר , וכן רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק; הפותחות את פרשת בראשית
 .    א' עמ, ו"תשנ, מהדורה חדשה ומתוקנת, תורה

 ).25.10.1928(   גיליון ו 2
 . 'וכו' יום ב',    כוונתו ליום א3
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 ומכתבי עת שונים ניתן 4מהעיתונות של אותה התקופהו, לא איחרו התגובות לבוא, וואהלמן
 ועל ההצעות הרבות שהוצעו הן על ידי ,הדיון באותה עת של וחשיבותהיקפו ולעמוד על 

 . הציבור הרחבאנשים מלומדים והן על ידי 
" מורכב"וה" מסובך"שכל אחת מהן ביקשה להחליף את השם ה, יג שש הצעות שונותלהלן נצ

 .   בשם בן מילה אחת, של כל אחד מימי השבוע
, היסטוריון ואחד מן הפעילים בעבודת ועד הלשון העברית, סופר, )1924-1847 (זאב יעבץ )א(

פי -עה היא עלההצ .הציע לקרוא לימות השבוע לפי העצמים שנבראו בששת ימי בראשית
על . שבתה  יוםכדי שלא תשכח מתי חל, שבעת השמות שנתנה אסתר המלכה לשבע נערותיה

-ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת-ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו ַוִּתָּׂשא ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת: "ט, הפסוק במגילת אסתר ב
ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית -ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת-יֹות ָלֶתתָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְרֻא

א הוות ָתְלחֹו,  שבע עולמתא לשמשותא שבע יומא דשבתאוית: "כותב התרגום הארמי, "ַהָּנִׁשים
א יָתִרהֹוְנ, א בתלת בשבתאיָתֵננּוְג, א בתרין בשבתאיָתִעְקרֹו, משמשא קדמאה בחד בשבתא

". א ביומא דשבתאיָתִעגֹוְר, א בשתא בשבתאיָתִפְרחּו, א בחמש בשבתאיָתִשֲחרֹו, שבתאבארבע ב
 -יום ראשון :  לקרוא לשבעת ימי השבוע בשמות אלה יעבץבהשראת דברי התרגום הציע

, רוחשיתא -יום חמישי , נהוריתא -יום רביעי , גנוניתא -יום שלישי , רוקעיתא -יום שני , חולתא
,  נהורית,גנונית, רוקעית, חולתית: ובווריאציה אחרת. רגועיתא -יום שבת , רפיתאחו -יום שישי 
 . ורגועיתחורפית ,רוחשית

הרחיק לכת , היסטוריון וממחדשי הלשון העברית, חוקר ספרות) 1958-1874( יוסף קלוזנר )ב(
כמצוי בלשון , והציע לקרוא לשבעת ימי השבוע בשמות המזכירים את שבעת כוכבי הלכת

כך יש לקרוא לשבעת , פי הצעתו- על5.הרומית ובלשונות אירופיות אחדות אשר הושפעו ממנה
): ד"ובהשמטת היו(' יום'לאחר צירוף השמות העבריים של כוכבי הלכת למילת , הימים בעברית

 יום שלישי  ַמֲאִדימֹום ;)הלבנה, יום הירח( ַיְרחֹום –יום שני  ;)יום השמש( ִשְמשֹום –יום ראשון 
יום  6;)מרקוריוס- מרקוליס-יומו של כוכב ( ּכֹוָכבֹום –יום רביעי  ;)מארס, יומו של מאדים(

והשם  ;)ווינוס, יומו של נוגה( ָנְגהֹום –יום שישי  ;)יופיטר, יומו של צדק( ִצְדקֹום –חמישי 
 .סאטורנוס-שכן הוא מזכיר את יומו של שבתאי, יישאר ַשָּבת' שבת'

שהוא יום ,  חֹוְליֹום–יום ראשון  7:שמות על יסוד הנברא בהם לפי המסורתהציע  סילמן '  ק)ג (
יום שלישי ; על השמים או זיוום שנבראו ביום זה,  ְשַמיֹום או ִזיְויֹום–יום שני ; החול אחר השבת

;  על שם המאורות שנבראו בו,  אֹוְריֹום–יום רביעי ; שנכפלה בו' טוב'על שם המילה ,  טֹוְביֹום–
או אולי עופיום על שם העוף שנברא (על שם החיים הראשונים שנבראו בו , יֹוםַח –מישי יום ח

ובו , על שם האדם כליל הבריאה שנברא באותו יום,  ִאיְשיֹום או ְּכִליְליֹום–יום שישי ; )ביום הזה
  8.ואין להחליפו בשם אחר, הוא סבר שצריך להשאיר', שבת'את השם . את מלאכתו' כילה ה

  9.זהב תקף בחריפות את מציעי ההצעות ואף כינה אותם ילדותיים-הבלשן צבי הר )ה-ד(
ואין אנו רשאים , שאין אנו זקוקים לשמות חדשים לימות השבת: "ניו הוא כתבובנימוקים לטיע

, כלל לבער אחר השמות המקובלים אצלנו מאות דורות ושמאוששים הם עוד בתורתנו
כי אם יש אנשים שבכל , לא התאפק והוסיףהוא עצמו ,  עם זאת".ולהחליפם פתאום בחדשים

הרי הוא מציע שתי הצעות משלו כדי להניח את , זאת אינם יכולים לשבת בשלווה לנוכח המצב
 ומשמרים גם את זכר השמות ,לפי טעם הלשוןו הן לפי רוח ישראל יוהצעות, דבריול. דעתם
 וימות 10,)שבא(' שב'ל' שבת'ר השם  הראשונה היא על דרך הארמית שבה נתקצתוהצע. הישנים

זהב את השמות -לפי זה מציע הר. 'וכו' תלתא בשבא', 'תרי בשבא', 'חד בשבא'השבוע קרויים 
יום ,  ְרַבְעַשב-יום רביעי ,  ְשָלַּשב-יום שלישי ,  ְשֵניַשב-יום שני ,  ַחְדַשב-יום ראשון : האלה

                                                           
 באיתורם על עזרתו אילן-רכזית באוניברסיטת ברספרייה הממה, אבי הוד, לידידי הספרן אני מבקש להודות    4

 .במיקרופילמיםשל העיתונים המצולמים 
 .319-317' עמ, )ט"תרפ( כרך א לשוננו, "השמות של ימות השבוע בעברית",  יוסף קלוזנר  5
 ".הזורק אבן למרקוליס): "ו, ז' סנ(  והשווה לנאמר במשנה  6
אולם הוא הציע לקבוע את שמות   , )2' ראה לעיל הערה מס(הלמן ל ווא"י י"   רעיון זה הועלה קודם לכן ע7

 .מבלי לפרט את השמות, הימים לפי תפקידם בתולדות הבריאה
,   "מלחמת שמשום בחוליום", בהט' וכן אצל ש, 5הצעתו של סילמן מובאת במאמר הנזכר לעיל בהערה   8

 . 190-189' עמ, )א"תשנ( כרך מב ,לשוננו לעם
 .77' עמ, ת בלפורזג להכר"י, א"ת, לשון דורנו: בתוך, "ימות השבת", זהב-צבי הר    9
 .ד, מד, ז ה"ע; ד, טז, ירושלמי סוטה א:   ראה10
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היא לצרף שהוא מציע דרך נוספת . 'שבת'ישאר  ישבתויום ,  ִשַּשב-יום שיש ,  ֲחִמַּשב-חמישי 
, ְשִניַשב, ִראשֹוְנַשב:  ולקרוא לימות השבוע כך)ולא יסודיים(מספרים סידוריים ' שב'לתיבת 

 .שבת, ִשִּּשיַשב, ֲחִמיִשיַשב, ְרִביִעיַשב, ְשִליִשיַשב
ני ש והציע להלחים את 11,"כתובים"שיפמן כתב מכתב למערכת השבועון '  אדם בשם פ)ו(

יום שני  ,  יום ראשון ייקרא ראשיוםפי זהל. ילה אחתנים את שם היום למייהמצהמרכיבים 
והשם , יום שישי ֶשְשיום, יום חמישי ֲחִמישיֹום, יום רביעי ְרִביעיֹום, יום שלישי שָלְשיֹום, ְשִניֹום

  .יישאר כפי שהוא' שבת'
 

איננו יכולים שלא להביע , ת השבועכאשר אנו בוחנים היום את העיסוק המסיבי בשמות של ימו
שבה התנהל מאבק , את פליאתנו ואת תמיהתנו לנוכח ריבוי ההצעות על רקע התקופה ההיא

, אשר כתב, זהב-הטיב לבטא את הדברים בחריפותם צבי הר. עיקש להחייאת הלשון העברית
לד לשמות שהחוש האסתיטי שלהם סו, ופתאום נמצאו סופרים יחידים: "בביקורתו, בין היתר

כי אחת ,  יש לזכור12".הישנים ארוכים הם יותר מדי! העתיקים האלו ורוצים דווקא בחדשים
הייתה המחסור החמור באוצר המילים , הבעיות היותר קשות שבהן נתקלו מחיי הלשון העברית
 מאותה התקופה יש בידינו עדויות 13.הבסיסי ובמונחים להבעת מושגים נדרשים בחיי היומיום

  :א ברודס כתב"למשל המספר י. רים הקובלים על מחסור במילים להבעת רעיונותיהםשל סופ
 

אשר מלותיה , שפה. קצרה מאוד השפה העברית להביע בה את כל אשר ירחש לבבנו
ומאוד מאוד ירגיש את החסרון הזה האיש הכותב סיפורים , ספורות ותיבותיה מועטות

והמלה הזאת או גם המושג , כונה שלמההן מלה אחת תציין לנו לפעמים ת: בשפת עבר
.ההוא אין בשפה ההיא

14  
אלא גם נחלתם של הדוברים מן , המחסור במילים היה לא רק נחלת הסופרים והפובליציסטים

בפרט מי : ")1922-1858 (יהודה-על כך כתב בן. שביקשו לנהל שיחת חולין פשוטה השורה
מרגיש בכל רגע חסרון מלים , נים של החייםהמדבר עברית בבית עם הילדים על כל העני, כמוני

 15".אשר בלעדן לא יתכן כל דבור חי
כיצד נתפנו אנשים מן היישוב לעסוק בזוטות ולהציע , על רקע תיאורים אלה קשה להבין היום
תחת להקדיש אותם מאמצים לאפיקים חיוביים אחרים , הצעות להחלפת שמות קיימים בחדשים

. בקול דממה דקה, למזלנו, הסתיים, שהתחיל בקול תרועה רמהמה . בהתפתחות השפה העברית
את השם גם  להחליף הביקשההצעה מרחיקת הלכת אשר ובייחוד , כל ההצעות נדחו על הסף

  .בשם אחר' שבת'
וטען שהן , זהב עצמו העלה שורה ארוכה של שאלות ותהיות לגבי חלק מן ההצעות-למעשה הר

: בין היתר, וכך הוא כתב.  רעיונית ומבחינה לשוניתאינן ראויות להתקבל בעיקר מבחינה
אינם ראויים לנו גם מפני טעמם , חוץ ממה שאינם לצֹרך כלל, שהשמות הֻּמצעים, ורואים אנו"

 16".וגם בפני האתימולוגיה העברית אינם עומדים, שאינו לפי רוחנו כל עקר, הזר והמשנה

היה שום מקום מבחינה אטימולוגית לא ' וכו' ירחום' ',שמשום ':למשל, בהצעה של קלוזנר
היה צריך לשמש כנסמך ולא ' יום'פי ההיגיון השם - על,כן- כמו.'יום'ד במילה "להיבלעות היו

 ביקורת זו כוחה יפה גם לגבי הצעתו .'וכו' יומירח', 'יומשמש' ולכן היה צריך להיות ,כסומך
לכך יש בהצעה זו תערובת של נוסף . 'שלשיום וכו, שניום, ראשיום: אשר הציע, של שיפמן

  17.שלשיום לעומת חמישיום: כגון, מספרים יסודיים וסידוריים כאחד
הם לא רק השיקולים הלשוניים , מה שהביא בעיקר לדחייה על הסף של כל ההצעות, לדעתנו
להבדיל מעמים . אלא ההכרה בעובדה שהעברית שונה בתפיסתה מלשונות אחרות, ודומיהם

                                                           
 .1929ז משנת "  בגיליון י11
 .76' עמ, 8  ראה לעיל הערה 12
הוצאת האקדמיה , הלשון העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה: בתוך, "דרכי חידוש מלים",  אורנןעוזי  13

אורנן מונה שלוש סיבות ). 86-85' ובעיקר עמ (101-77' עמ, ו"ירושלים תשנ, לאומית הישראלית למדעיםה
ולכן , שימשה שימוש חלקי בלבד במשך מאות שנים העובדה שהעברית, כמובן, והעיקרית שבהן היא, לכך

 .לא הורגש חוסר באוצר המילים
 ]. 1886[=ו "וורשה תרמ, זקנים עם נערים  בהקדמה לספר 14
 . 13' עמ, המבוא הגדול, 1959ירושלים , מלון הלשון העברית הישנה והחדשה, יהודה-בן'   א15
 .8הערה ,   ראה לעיל16

, ראשונשב: ולכן ההצעה לשמות כמו. אחד הנימוקים הנוספים להחלפת השמות הקיימים היה בשל אורכם  17
 . זהות במספר הברותיהן לשמות הקיימיםשכן הן, אינן מועילות לפתרון הבעיה' שלישישב וכו, שנישב
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ושאר הימים הם ימי חול הנקבעים ,  יום השבת–ם אחד בשבוע שהוא עיקר לנו יש יו, אחרים
היום יום ראשון בשבת שבו " בכל יום לפני מזמור היום אנו אומרים 18.לפי קרבתם אל השבת

שבת ניצבת במרכז : הווה אומר. 'וכו" היום שני בשבת"; "הלויים היו אומרים בבית המקדש
השבת מסמלת את אות הברית בין ישראל . השבועומקרינה מקדושתה ומאורה לכל ימות 

מתנה "שהיא ; )ב"ע, ברכות נז" (מעין עולם הבא"שהיא , ל הפליגו בשבחה ואמרו"ה וחז"לקב
ומאחר שהיא אחד מעמודי התווך ). ב"ע, שבת י(ה בבית גנזיו ליתנה לישראל "שיש לקב" טובה

שלא יהא : "ולכן נצטווינו, שבתכל מהותו של אדם מישראל צריכה להיות שונה ב, של היהדות
שבת (' וכו"  שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול;מלבושך של שבת כמלבושך של חול

 ).א"ע, קיג
 

המבליטים את ייחודה של השבת משאר ימות , מני רבים, נסיים את דברינו בשני מדרשים
, ברכו באור פניו של אדם, )ג, ב' בר('  אֹתויֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש-לִֹהים ֶאת-ַוְיָבֶרְך ֱא': השבוע

כמו שהוא ) השבוע(=לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת . קדשו באור פניו של אדם
,  שחורה אני כל ימות השבוע–) ה, ש א"שיה(' שחורה אני ונאוה'"; )רבה יא ' בר" (בשבת

 ).  ש רבה א"שיה" (ונאוה אני בשבת
 
 יוסי פרץ 

 'הכתר '– גדולות מפעל מקראות
 

 
 

                                                           
ן       "ומצוטטים בדברי הרמב (מכילתאל ב"י חז"דברים ביקורתיים ברוח זו מן האספקט הדתי הובעו למעשה ע 18

ופירושה       . אלא תהא מונה לשם שבת, רבי יצחק אומר לא תהא מונה כדרך שהאחרים מונים): "ח, כ' לשמ
או על שמות המשרתים       , יקראו לכל יום שם בפני עצמו, ם הימים עצמםשהגוים מונין בימי השבוע לש

כי זו       , שני בשבת, אחד בשבת, וישראל מונים כל הימים לשם שבת, או שמות אחרים שיקראו להם, כנוצרים
     על שהסב את  , ך"ר יוסי עופר מהמחלקה לתנ"תודתי לד". מן המצווה שנצטוינו בו לזכרו תמיד בכל יום

 . תשומת לבי למקור זה
 


