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    "*"*"*"*ִיָּנצּו ֲאָנִׁשיםִיָּנצּו ֲאָנִׁשיםִיָּנצּו ֲאָנִׁשיםִיָּנצּו ֲאָנִׁשים----ְוִכיְוִכיְוִכיְוִכי"""", , , , …""""ְיִריֻבן ֲאָנִׁשיםְיִריֻבן ֲאָנִׁשיםְיִריֻבן ֲאָנִׁשיםְיִריֻבן ֲאָנִׁשים----ְוִכיְוִכיְוִכיְוִכי""""

 

 ִיָּנצּוִיָּנצּוִיָּנצּוִיָּנצּו-ְוִכי", )יח, כא" ( ֲאָנִׁשיםְיִריֻבןְיִריֻבןְיִריֻבןְיִריֻבן-ְוִכי: "על שני הכתובים בפרשתנו העוסקים בסכסוך בין שני אנשים
 ): א"ע, דף נח, ק טנזיר פר, ירושלמי(שואלת הגמרא ) כב, כא" (ֲאָנִׁשים

 

אלא ', וכי יריבון' 'וכי ינצו'ל "מה ת? היא מריבה היא מצות, והלא היא מצות היא מריבה
 . ליתן את המתכוין על שאינו מתכוין ואת שאינו מתכוין על המתכוין

 

אלא אלו שתי פעולות , אינו בבחינת מילים נרדפות' יינצו' 'יריבון'השימוש בשני הפעלים : הווה אומר
 .הגוררת אחריה דין שונה, שונות שכל אחת מהן מתייחסת לסיטואציה שונה

, ונראה, הביניים לתופעת הנרדפּות במקרא-ל ושל פרשני ימי"להלן נסקור בקצרה את התייחסותם של חז
 1.האם תמיד ייחסו משמעויות שונות לכפלי המילים במקרא

ויש שפירשו את המילים הנרדפות , לכהבספרות התלמודית יש מחכמנו שדרשו את הכפילות לצורך ה
 .כבעלות משמעות זהה

מה ): "טז, ז' ויק" ( ֶזַבח ָקְרָּבנֹוְנָדָבה ְנָדָבה ְנָדָבה ְנָדָבה  אֹו ֶנֶדרֶנֶדרֶנֶדרֶנֶדר-ְוִאם: "על הפסוק' שואלת הגמ): א, ו(במסכת ראש השנה 
 מתה או נגנבה אינו חייב -נדבה ,  מת או נגנב חייב באחריותו-נדר : "ומשיבה; "בין נדר לנדבה

אלא כל אחת , כי זוגות המילים אינן נרדפות, עולה)  יינצו–יריבון ( מדוגמה זו ומקודמתה ".באחריותה
 .מהן נדרשה לעניין שונה בהלכה

 : כגון, גם בחלקים של השירה והפרוזה אנו מוצאים הבחנה פרשנית בין זוגות המילים לצורך דרש
 

 ): בשלח פרשה ב, מכילתא דרבי ישמעאל(בשירת הים ) א(
    ָיָרהָיָרהָיָרהָיָרהַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ': וכתוב אחד אומר, )א,טו' שמ('  ַבָּיםָרָמהָרָמהָרָמהָרָמהסּוס ְורְֹכבֹו ': ד אומרכתוב אח

 2.שהיו יורדים לתהום' ירה, 'שהיו עולין למרום' רמה? 'כיצד יתקיימו שני כתובים הללו', ַבָּים
 

שואל , )כה, יא' דב" (ָהָאֶרץ-ְּפֵני  ָכל-ֶכם ַעללֵֹהי-ֱא'  ִיֵּתן הַּפְחְּדֶכם  ּומֹוַרֲאֶכם ַּפְחְּדֶכם  ּומֹוַרֲאֶכם ַּפְחְּדֶכם  ּומֹוַרֲאֶכם ַּפְחְּדֶכם  ּומֹוַרֲאֶכם : "בקטע הפרוזאי) ב(
על הקרובים ' פחדכם'אלא ?  יריאים הם-והלא אם נפחדים הם ): "ספרי דברים פסקא נב(המדרש ומשיב 

' אימתה '– """"ֵאיָמָתה ָוַפַחדֵאיָמָתה ָוַפַחדֵאיָמָתה ָוַפַחדֵאיָמָתה ָוַפַחדִּתּפֹל ֲעֵליֶהם : "וכך פירשו גם את צמד המילים בפסוק". על הרחוקים' ומוראכם'
 ). בשלח ט, מכילתא דרבי ישמעאל(על קרובים ' ופחד, 'על רחוקים

בפרשת ' שכר', 'יין'על זוג המילים . יש מהחכמים שלא ייחסו כל הבדל במשמעות לצמדי המילים, כאמור
: והתשובה'? יין'הוא ' שכר'ו' שכר'הוא ' יין'והלא : "נשאלה השאלה) ג, ו' במ" ( ַיִּזירֵׁשָכרֵׁשָכרֵׁשָכרֵׁשָכר ְוִַּיןִַּיןִַּיןִַּיןִמי: "הנזיר

ובהמשך לאותה התשובה מובאות דוגמות , )פסקא כג, ספרי במדבר" (רה שתי לשונותאלא שדיברה תו"
 : נוספות

היא ' הרמה', 'הרמה'היא ' קמיצה', 'שחיטה'היא ' זביחה', 'זביחה'כיוצא בו אתה אומר שחיטה היא 
לא א', אות'הוא ' מופת', 'מופת'הוא ' אות', 'עמוקה'היא ' שפלה', 'שפלה'היא ' עמוקה', 'קמיצה'

                                                           
 .המצווה שלו-ששבת זו היא שבת בר, הדברים המובאים כאן הם לכבודו של בני אייל* 
מילים על ה"): ושם גם ביבליוגרפיה מקיפה על הנושא( עניינים אלה ואחרים התפרסמו לאחרונה בהרחבה במאמרי 1

, ב"אלקנה תשס, ישראל-הוצאת מכללת אורות, פישרמן' דסברג וש' בעריכת א,  יטללי אורותטללי אורותטללי אורותטללי אורות: בתוך, "הנרדפות במקרא
 .26-11' עמ

 .ע המפרש אחרת"  ראה בהמשך את פירושו של הראב2
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 הוא' שכר'ו' שכר'הוא ' יין'יזיר והרי אף כאן אתה אומר מיין ושכר ; שדיברה תורה שתי לשונות
' יין'אתה אומר . זה חי' שכר'זה מזוג ' יין': אלעזר הקפר אומר' ר. אלא שתי לשונות דברה תורה', יין'

 . …זה מזוג ' שכר'זה חי ו' יין'או אינו אלא , זה חי' שכר'זה מזוג 
 

המונה את מספר , כמעט קבועה, ות נוספות ברוח זו אנו מוצאים במדרשים רבים שבהם באה נוסחהדוגמא
נה שמות ושמ: "למשל. כ מופיע פירוטם"ואח, הפעמים שבהם נקרא עניין מסוים בשמות נרדפים שונים

: להית התפהרבה שמות נקרא"; )ו, ויקרא רבה לד" (הלך, מך, דך, דל, רש, מסכן, אביון, עני: נקראו לעני
, מדרש תנחומא" (חילוי, עמידה, עתירה, קריאה, נאקה, פגיעה, רננה, שוועה, זעקה, צעקה, תחנה, להיתפ

נוסחא , אבות דרבי נתן(שחץ . שחל. ליש. לביא. כפיר. ארי. אריה. שמות נקרא אריה' ז"; )ואתחנן סימן ג
; )שם, שם" (שפיפון, תנין,  צפעוני,שרף, אפעה, פתן, ]נחש: [שמות נקרא נחש' ז: "וכן; )פרק מג, ב
.ועוד" ז"עשרה שמות של גנאי נקראת ע"; ..."עשרה שמות נקרא נביא"
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    הביניים לתופעת הנרדפותהביניים לתופעת הנרדפותהביניים לתופעת הנרדפותהביניים לתופעת הנרדפות----יחס פרשני ימייחס פרשני ימייחס פרשני ימייחס פרשני ימי    
במקומות רבים . בתופעה של מילים נרדפות במקרא, רובם ככולם, מכירים, הביניים-מפרשי המקרא בימי

הטעם כפול במלות שונות / הענין "; "כפל ענין במלות שונות: "מוכ, הם משתמשים בפירושיהם בביטויים
; דיבור אחד הוא: "ם"אומר הרשב, )ג, מט' בר" (ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז: "על הפסוק". 'וכד

 ַנְפִׁשי ָּתבֹא-ְּבסָֹדם ַאל: "בפסוק' כבודי -נפשי 'על צמד המילים ". דרך המקראות לכפול את דבריהם
; כי כבודי כמו נפשי, ויאמר רבי משה הכהן הספרדי: "ע"כותב הראב, )ו, מט' בר" (ֵּתַחד ְּכבִֹדי-ִּבְקָהָלם ַאל

ע "דברים דומים הראב". כי הטעם הוא כפול כדרך הנבואות, ויפה פירש; ורבים בספר תהילות כמוהו
 הטעם -זועמה ישראל ). "ז, כג' במ" (ה זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאלִּלי ַיֲעקֹב ּוְלָכ-ְלָכה ָאָרה ":אומר גם בפירושו לפסוק

' רמה', 'ירה'את זוג המילים ". ושנוהו לחזוק, שהיא דרך לדבר בטעם אחד במלות משונות, כפול כמשפט
וכותב בפירושו , ע בניגוד להם כזוג מילים נרדפות"מפרשו הראב, ל לעניינים שונים"שאותו דרשו חז

 . 'רמה' כמו -' ירה'): ד, טו(הקצר לספר שמות 
 על חציו השני של 4.ועושה שימוש באמצעי פרשני זה ברבים מפירושיו, ק מכיר במילים הנרדפות"גם הרד

, כפל ענין במלות שונות: "הוא כותב, )כ, לא" (ַהִּציִבי ָלְך ִצֻּיִנים ִׂשִמי ָלְך ַּתְמרּוִרים: "הפסוק בדברי ירמיהו
ֲעָצָמיו ֲאִפיֵקי ְנֻחָׁשה ְּגָרָמיו : "ג על הפסוק"כותב גם הרלב, נוח קצת שונהבמי". כי תמרורים כמו ציונים

 ".והענין כפול במלות שונות): "יח, איוב מ" (ִּכְמִטיל ַּבְרֶזל
 : ת בפירושיהם של שני פרשנים מדגמיים"על היקף התופעה בכלל ניתן לעמוד מעיון בפרוייקט השו

 במרבית המקרים - מקומות על עניין הנרדפות ע בפירושיו למקרא מעיר בכמאה"הראב )��(
 '; כפל ענין '–ובמיעוטם ', הטעם כפול': הוא משתמש בביטוי

', כפל ענין': י במרביתם הוא משתמש בביטו-ק מעיר על התופעה בכמאתיים מקומות "הרד )�(
  5.'כפול) והפסוק(והענין  '–ובמיעוטם 

הראשון . ייחסו הבדלי משמעות לצמדי המיליםיש קבוצה קטנה של פרשנים אשר , אלהלעומת פרשנים 
בפירושיו למילים נרדפות הוא המשיך . מחכמי פרובנס וספרד) 1340-1279(כספי -יוסף אבן' שבהם הוא ר

 6.אשר טען כי אין בלשון העברית שמות נרדפים מוחלטים במלוא מובן המילה, ם"בקו הפרשני של הרמב

: ייחסת לשלושת השמות של הכלי בעל הלהב העשוי ממתכתמת, כספי-אחת מן הדוגמאות שבהן דן אבן
 : על כך הוא כותב.  מאכלת– סכין –חרב 

 

אבל , מאכלת שיראה ששלשה אלה יש להם הוראה אחת, סכין, חרב: אף על פי שנקרא הכלי האחד
, כי נקרא חרב מצד שמאתו יחרב וייבש המוכה, אין עצמות השם האחד כמו עצמות השם האחר

והעד על . ונקרא מאכלת מצד שהמוכה בו נאכל ונשחת,  מצד שהמוכה בו יהיה מסוכן–ן ונקרא סכי

                                                           
 .80-69' עמ, ח"ירושלים תשל, הוצאת רובינשטיין, סמנטיקה עבריתסמנטיקה עבריתסמנטיקה עבריתסמנטיקה עברית, ע צרפתי"גב: ראה בהרחבה   3
 314'  ובעיקר עמ328-305' עמ, )ס"תש(ג "קס'  חובבית מקראבית מקראבית מקראבית מקרא, "דוד קמחי' לשיטתו הפרשנית של ר", ה מערבי פרץ  רא4

 .'סגנון המקרא'בדיון בסעיף 
כפל '/ ' כפל ענין' שבו מופיע הביטוי - מצודות דוד -  מעניין לציין גם את הפירוש העממי שבמקראות גדולות רגילות 5

 .ים פעמ-600למעלה מ' הדבר
מהדורת  (מורה נבוכיםמורה נבוכיםמורה נבוכיםמורה נבוכיםכפי שניתן ללמוד מפתיחתו לספר , )1204-1135(ם "  תופעת המילים הנרדפות העסיקה את הרמב6

: אלא לצורך הסבריו בענייני אמונות ודעות, הוא אינו דן בה לצורך ענייני סגנון ואסתטיקה). 4' עמ, 1969א "ת, שוורץ' מ
', תמונה'על זוג המילים ". ותיהם של שמות המופיעים בספרי הנבואהמטרתו הראשונה של ספר זה להסביר משמעוי"
וראה לעניין זה ). 23' עמ" (ואין הדבר כן, חושבים שתמונה ותבנית משמעותן אחת בלשון העברית: "הוא כותב' תבנית'

' מהדורת מ(, מלות ההגיוןמלות ההגיוןמלות ההגיוןמלות ההגיון, בספר אחר שלו). 24' עמ, פרק ד( חזה – הביט –ראה : את הבחנתו בין שלושת הפעלים
אך אינן שוות , אמנם מילים נרדפות הן בבסיסן,  אנוש– איש –אדם : הוא כותב) 67' עמ, 1969מוסד הרב קוק , ונטורה

 . בכל משמעויותיהן
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7.זה כי הם שלשה שורשים
 

 

, הן אינן נרדפות ואינן שוות משמעות, פי ששלוש המילים מסמנות אותו אובייקט-על-אף, לדעתו אפוא
 . מאחר שכל אחת מהן מדגישה אלמנט אחר

ונים שהבחינו במילים הנרדפות ופירשו אותן כמכוונות לעניינים שני פרשנים נוספים מהדורות האחר
: א בין זוג המילים"הבחין הגר, למשל, כך). 1809-1879(ם "והמלבי) 1720-1797(א "הגר: הם, שונים
' מחהש'וכן בין ; "ְּבמֹות ָאָדם ָרָׁשע ּתֹאַבד ִּתְקָוה ְותֹוֶחֶלת אֹוִנים ָאָבָדה): "ז ,יא(משלי ' בס  תוחלת תוחלת תוחלת תוחלת–תקוה תקוה תקוה תקוה 

כי אין במקרא , טען, ם אשר עסק בנושא זה ביתר שאת" גם המלבי8.ועוד) כב, איוב ג(' ששון'ול' גיל'ל
בהציגו את יסודות שיטתו ואת , )מבוא המחברת(בהקדמה לפירוש ישעיהו  .מילים נרדפות כלל ועיקר

 : כתב,"וך אשר הפירוש נשען עליהםועמודי הת"שלושת 

 

ולא כפל , לא כפל מאמר, לא כפל ענין,  כפל ענין במלות שונותלא נמצא במליצות הנביאים
9.ואף שני מלות כפולות, לא שני משלים שהנמשל אחד, לא שני משפטים שענינם אחד, מליצה

 

 

מן , המליצה תעלה תמיד במושגיה מן הקל אל החמור"כלל שם "המלביבחקירת המילים הנרדפות קבע 
, א(את הכלל הזה הוא מיישם בפירושו לפסוק מישעיהו ".  בהיפךמן המעט אל הרב ולא, הקטן אל הגדול

, עם כבד עון, גוי חוטא: "'יש שבעה ביטויים חוזרים המתארים את עזיבת העם את ה, לכאורה, שבו, )ד
וכל ביטוי , אלא דרגות שונות בחומרת המעשה, אין כאן כפילות, לדעתו". 'בנים משחיתים וגו, זרע מרעים

החוזה עולה במעלות ומגדיל איכות חטאתיהם : "ובלשונו; רתו על הביטוי הקודם לונוסף עולה בחומ
 10".מדרגה אחר מדרגה

 

 

אחת . מה עלה בגורלם של המילים הנרדפות בלשוננו המתחדשת, לסיום דברינו נתייחס בקצרה לשאלה
ר באוצר הבעיות היותר קשות שנתקלו בהן מחיי הלשון העברית בתקופת התחייה הייתה מחסור חמו

אחד הפתרונות לבעיה שימש הבידול . להבעת מושגים נדרשים בחיי היומיום, בסיסי של מילים ומונחים
על . הענקת משמעות שונה לקבוצות מילים שבמקורן היו שוות או קרובות הוראה: דהיינו, הסמנטי

נוכל , עבריחשיבות דרך זו של ניצול המקורות העומדים לרשותנו כאמצעי להרחבת אוצר המילים ה
 : יהודה-בן דורו של בן, ללמוד מהדברים האלה שהציע קלוזנר

 

, שית, שמיר, נהלול, נעצוץ": קוץ"שהן מסמנות את השם , בכתבי הקודש מצויות כעשרים מלות
ומה תפסיד לשוננו אם נשאיר מלה אחת או שתיים . סרפד ועוד, חדק, ברקן, סלון, סרב, קוץ, עקרב

שהם דומים במראם או בטבעם , מות נסמן צמחים ונטעים שוניםובשאר הש, להוראת קוץ
 11?לקוצים

 

בעיקר בין המילים , ובַרּבות מן המילים הנרדפות, בלשון העברית המתחדשת הואץ תהליך זה, ואכן
 הממלא תפקיד 13, חל תהליך של בידול סמנטי12,ל"מתקופת המקרא למקבילותיהן הנרדפות מתקופת חז

 . דיין ועוד–שופט ,  פרנסה–כלכלה ,  תינוק–ילד : כגון, לים העבריחשוב בהעשרת אוצר המי
 

 יוסי פרץ
 ת"פ, גנים-הדר

    

                                                                                                                                                                                        
על שהסבה את תשומת לבי לדרך פרשנותו של כספי לתופעת , חנה כשר מהמחלקה לפילוסופיה יהודית'   תודתי לפרופ7

 . 132' עמ, ג"תשמ, )דוקטוראט  (יוסף אבן כספי כפרשן פילוסופייוסף אבן כספי כפרשן פילוסופייוסף אבן כספי כפרשן פילוסופייוסף אבן כספי כפרשן פילוסופי: הנרדפות וראה את חיבורה
וביניהן גם שלשות , א רשימה של למעלה ממאה קבוצות של מילים נרדפות"  פינחס הכהן פלאי ליקט מתוך כתבי הגר8

 אדם  אדם  אדם  אדם –איש איש איש איש ; פחדפחדפחדפחד –  יראה יראה יראה יראה–אימה אימה אימה אימה : כגון, ואף למעלה מזה, )ארבע מילים נרדפות(=ורבעות ) שלוש מילים נרדפות(=
 .רמב-רלג' עמ, ד"הוצאת מוסד הרב קוק תשי, ל מימון"בעריכת הרב י, א כרך א"ראה בספר הגר.  אנוש אנוש אנוש אנוש– גבר  גבר  גבר  גבר –

 .1992ירושלים , הוצאת אבן ישראל, "אורים גדולים "–מקראות גדולות , ך"נ: ראה   9
הערה , 198-193' עמ, )ם"תש(דעות מח , "ם" עיון במשנתו הפרשנית של המלבי–בין פשט לדרש ",  ראה אלעזר טויטו10

10  . 
מקורות להרחבת  "–פרק ב (, ט"ירושלים תש,  הוצאת ועד הלשון העברית,,,, לשון חיה לשון חיה לשון חיה לשון חיה–הלשון העברית הלשון העברית הלשון העברית הלשון העברית ,  יוסף קלוזנר11

 .32' עמ, ")הלשון
 . ז"אביב תשכ-תל, הוצאת דביר, ב-א, לשון מקרא ולשון חכמיםלשון מקרא ולשון חכמיםלשון מקרא ולשון חכמיםלשון מקרא ולשון חכמים, בנדויד' א:   בנושא זה עסק בהרחבה12
    ).בדפוס(    אילן-הוצאת בר, , , , בלשנות עבריתבלשנות עבריתבלשנות עבריתבלשנות עברית, "הבידול הסמנטי לסוגיו כאמצעי להעשרת הלשון העברית":   ראה מאמרי13

 .זמננו- דרכים שונות לבידול הסמנטי הקיימות בעברית בת15ובו מניתי , דנתי בהרחבה בתופעה    שם


