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 פרפראות לשון  
ל"אני  צ נ ת ההששכחתי את  מ כ ס דב מ ר ש  "מ

 ניסן נצר
 

 קשורות בפרשתנו:ת שבכותרשלוש המילים המודגשות 
ֶליָך" א. ה הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמעָּ לּו ...ְוַעתָּ ְצ נַ ְת יִּ ֵאל ֶאת ֶעְדיָּם ַו ְשרָּ רקוכלומר בני ישראל  .ה(-: דלג" )ְבֵני יִּ  פָּ

קּו" כמווהסירו מעליהם את עדייהם,  ְר פָּ ְת יִּ ב ַו הָּ ְזֵמי ַהזָּ ם ֶאת נִּ עָּ ל הָּ  ג(.  :" )שם לבכָּ
 יין אחר לגמרי ונראה לכאורה כמנותק מן המקרא, ועם זאת הקשר קיים.הוא ענ התנצלכיום        

"איחרתי כי היה פקק בדרך", כלומר: לא בי  :אשמה, כגון פורק מעליוכאשר אדם מתנצל הוא 
ם. מכאן שהמשמע הבסיסי של הפועל נותר בעינו, אלא שבתנ"ך הוא  )פריקת תכשיטים(, מוחשי האשָּ

ק כזה, מן המוחש במקורותינו למופשט כיום, מצוי למדיי,  מופשטוכיום הוא  )פריקת אשמה(. מעתָּ
נות בחריפות, לתלות ד(, וכיום: :כה ')כגון במד לתלות, שבמקרא עניינו להוקיעכגון הפועל  לגַ

  על עמוד הקלון.
ֶהם ֵעֶגל " ב. שּו לָּ העָּ כָּ ֵס הֱאֹלֵהי " ;ח(:)לב "ַמ כָּ ֵס ְך ַמ יז(. אין המֵסכה המקראית :לד) "ֹלא ַתֲעֶשה לָּ

ׁששמשמעו יציקה )" נס"ךהנפוצה ַכמֵסכה שלנו. שורש המילה הוא  רָּ יט(, ומכאן :מ 'יש ",ַהֶפֶסל נַָּסְך חָּ
-ה"פורימית" ודומותיה, נוצרה בשל הדמיון ל . נראה שהמסכה שלנו,יצוקהמסכה דלעיל, שהיא פסל 

MASK  וכן( האנגליתMASKE עם זאת יש במקרא מֵסכה נדירה בגרמנית וכיו"ב בשפות נו .)ספות
ַלע" שעניינה )לפי התקבולת( מכסה, מסך: ר ַהֶזה ְפֵני ּובִּ הָּ ים -בָּ ַעמִּ ל הָּ הַהלֹוט ַהלֹוט ַעל כָּ כָּ ֵס ַמ ַה  ְו

ם ל ַהּגֹויִּ ה ַעל כָּ ז(, ולה קרבה למסכה של ימינו. דוגמה נוספת להשפעת צליל לועזי על :כה '" )ישַהְנסּוכָּ
ים;  ֶכֶבלשל מילה עברית היא  תוכנה לִּ ַמְלֵכיֶהם ֶלְאֹסר אזיקים, כגון בתקבולת " משמעותה. בתנ"ך ְכבָּ

ים קִּ זִּ ְכְבֵדיֶהם  )=אזיקים( ְב י ְונִּ לֵ ְב ַכ הלועזית  CABLE(, ואילו כיום בהשפעת ח:קמט 'תה" )ַבְרֶזלְב
 KABELהגרמני  םבש ותהאהיא מקלעת של חוטי חשמל )כגון טלוויזיה בכבלים(, שרבים מכנים 

'ֶבל(.   )קָּ
ְגֵדי " ג. דְוֵאת בִּ רָּ ְש ְגֵדי ַהֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ַה זה שימושה היחיד במקרא, ומקובל לפרש  (.י:לא" )ְוֶאת בִּ

דבגדי  )שר"ד = שר"ת(, וכך בתרגומים לארמית: לבושי שימושא. כיום הרחיבה  שירותכבגדי  ְשרָּ
דלהמילה  דמכ, דירת שרָּ   לשירותו.וכד', כלומר דירה או מכונית הניתנת לפקיד בכיר  ונית שרָּ

יהודה, -כאשר נתבקש תחליף עברי ל "בירו" הלועזית עלו בגדי השרד במחשבתו של אליעזר בן       
ד"והוא חידש את  שרָּ ".  חידוש זה נפלא BUREAUמה, -"מקום, בית או חדר, להנהגת עסק :והגדירו "מִּ

סגד ועוד.גם בכך שהוא במ נזר, מִּ קדש, מִּ שכן, מִּ גדל, מִּ בצר, מִּ  שקל המאפיין מקומות רבים, כגון: מִּ
 

 שורש ריחני
 

ה ַקח ְלָך "          יםְוַאתָּ מִּ שָּ ר ְדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות  ְב ן ֹראׁש מָּ ְנמָּ ם ּוְקֵנה  ֶבֶשםְוקִּ יִּ אתָּ ים ּומָּ שִּ יתֹו ֲחמִּ ַמֲחצִּ
ם ֶש ם ֹב יִּ אתָּ ים ּומָּ שִּ  .ג()ל:כ" ֲחמִּ

                                                 
    המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות.  הוא גמלאי ניסן נצרד"ר 
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םבפסוק זה, העוסק ברכיבי שמן המשחה, נזכרים בשמים שונים, אך הְפריט האחד קרוי פעם  ֶש ופעם  ֶב
ם ֶש ים.   -, וריבוי שניהם ֹב מִּ  ְבשָּ

לפנינו אפוא תופעה של שני שמות מקבילים משורש אחד, אך ממשקלים שונים, וכבר מצאנו מעין        
חזה במילים כמו  ַפ חו ֶט ַפ א( :ואולם לא די בזה, שכן בשיר השירים )ה ות זֹו עם זֹו במקרא.המשמש ֹט

ם " מצאנו גם י עִּ י מֹורִּ יתִּ יָארִּ מִּ שָּ םאו מן  ", וצורה זו נגזרתְב שָּ י מן  בָּ רִּ ר)כמו ְבשָּ שָּ ם ( או מן בָּ שָּ )כמו ְב
י מן  רִּ רְכפָּ ים –(, וגם הריבוי של שני אלה ְכפָּ מִּ שָּ  .ְב

יםמקרא ארבע אפשרויות לצורת היחיד של מצאנו ב בסיכום:        מִּ , ומהן קלטה לשון ימינו רק את ְבשָּ
ם ֶש )ביחיד( נזכרת במקרא  ֹבֶשם הידועה לכול. עיון במקראות עשוי להסביר את הסיבה: המילה ֹב

 של ְשלוש הצורות האחרות.  הופעת יחידפעמים לעומת  שמונה
נָּה -ַּגנָּה -וא תופעה מצויה במקרא, כגון ַּגןכפל של מילים מקבילות משורש אחד ה         -ׁשֹוָאה  ;ּגִּ

ה -ְמׁשֹוָאה יָּ ה ;ְׁשאִּ אֹון -ַּגֲאוָּ ה ועוד רבות. בכגון אלה יש שהעברית כיום בוררת  -ַמרּגֹוַע  ;ֵּגאּות -ּגָּ ַמְרֵּגעָּ
ות ומַבדלת את , ויש שהיא יורשת מספר צורַמרּגֹועַ או ב ׁשֹוָאהרק צורה אחת וזונחת את השאר, כמו ב

ה משמעיהן, כגון  אֹון  –ַּגֲאוָּ  , ובכך היא מתעשרת ומתגוונת.ֵּגאּות –ּגָּ
 
 


