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 אטימולוגיה ופרשנותאטימולוגיה ופרשנותאטימולוגיה ופרשנותאטימולוגיה ופרשנות: : : : """"''''אז יעשן אף האז יעשן אף האז יעשן אף האז יעשן אף ה""""
     

סלֹח לו ' לא יאבה ה: "נכתב עליו כך, מי שמפר ברית והולך לעבוד אלהים אחרים בשרירות ִלבו
לבחון את , כוונת הדברים להלן היא). כט יט' דב" (וקנאתו באיש ההוא' כי אז יעשן אף ה

 ".יעשן"משמעותה של התיבה 
 :רשי על אתר מפ"כפי  שרש, לכאורה אין קושי בפסוק

) ב כב ט"שמ(וכן , והעשן יוצא מן האף,  הגוף מתחמם- על ידי כעס -'' יעשן אף ה'
הכתוב משמיע את האוזן כדרך , ואף על פי שאין זו לפני המקום. 'עלה עשן באפו'

 . כפי דרך הארץ, שהיא רגילה ויכולה לשמוע
זה סמוך לתיבה  פועל. ועניינו כעס, מתברר כבעל משמעות מטפורית' יעשן'הפועל , כלומר

אלא דברה תורה כלשון בני , כמובן, ה"לקב' אף'שכן אין , אחרת שהוראתה מטפורית אף היא
, כלומר 1.'אף-חרון'ל) ומטונימית(כאן היא לשון קצרה ' אף'כי התיבה , צריך עוד לומר. אדם

ונה כי אם לתכ, מכוונת לא לאבר הפיסי' אף'הרי ש, הואיל וכעסו של אדם ניכר באפו המתאדם
, י פסוק המדגים"מביא רש,  כדי להוכיח את פירושו2.כעס: הגופנית המיוצגת על ידי אבר זה

גם אם קשה , מייצגות אף הן כעס' עלה עשן באפו'שהרי ניכר כי התיבות , את דבריו, כביכול
 .שכן לא ראינו אדם שיוצא לו עשן מהאף, לדעת מה עניין עשן לכאן

 -יעשן אף : "שכן על אתר כותב הוא, י" שותף לביאורו של רשאברהם אבן עזרא' נראה כי אף ר
שטרם , ע רצה להסביר את מקור העשן"נראה כי ראב". ישרפנו אש האף עד שיראה העשן

ע הולכים בדרך פרשנית אחת "י וראב"שרש, נמצא אפוא. ועל כן הוסיף את מימד האש, הוברר
' תה(ך במקום נוסף "מופיע בתנ' אף-יעשן'הצירוף הלשוני , ועוד זאת יש לומר. 'יעשן'בעניין 
וברור שעניינו כעס , "יעשן אפך בצאן מרעיתך, למה אלקים זנחת לנצח. משכיל לאסף): "עד א

 .כמו אצלנו
יש עוד , ופירושם נראה לכאורה הכרחי, ברם למרות שגדולי עולם פירשו כך את הפסוקים

כפי ', אף'מובעת במילה ' כעס'ל משום שהמשמעות ש. לשאול ולברר במשמעותה של תיבה זו
מה עוד שמדובר , ואין צורף במילה נוספת', אף-חרון'הינו קיצור של ' אף'שהרי , שהוסבר לעיל

). המובע באמצעות שם עצם מוחש, עשוי מפועל ומשם עצם מופשט' יעשן אף'הצירוף (בפועל 

                                                           
 ואכלו'משמעו , )יב כו' דב" (ואכלו בשעריך ושבעו: "לדוגמה. הכוונה היא לכך שהדבר קרוי על שם קצתו 1

 .מכאן שהעיר כולה קרויה על שם שעריה, )שהרי אין מצווה לאכול בשערים דווקא('  ושבעובעריךבעריךבעריךבעריך
על פי התפישה העתיקה שהלב הוא משכן , היינו שהחכמה ניכרת בִלבו של אדם', לב-חכם': דוגמה לכך היא 2

אינו מי שעיניו יפות , )א טז יב"שמ" (ניםעי-יפה"קרוב לוודאי שאף . 'לב-חסר'וממילא הפתי הוא , האינטלקט
, היינו שדוד היה יפה, נועד לפרש את ההיגד הקודם" וטוב רֹאי"שהרי ההמשך , אך אוזניו שמוטות ואפו עקום

 ).ראה עוד על משכן האומץ והפחד באיוב מ יז(כשם שחכמתו הייתה ניכרת בִלבו , יופי הניכר בעיניו
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. למעשה,  משמעות אחתע הציעו לשתי המילים"י וראב"בעוד שרש, ששני עניינים לפנינו, מכאן
 3.נקייה מפירוש' יעשן'ונמצאת המלה ' אף'כל מה שאמרו על הכעס טמון ב, ליתר דיוק

עלה עשן "י נראים מחוזקים ב"מפני שדברי רש, כי עד כה לא חשו בקושי פרשני זה, דומה
ומקור כזה לא עמד בפני , כדי להציע פירוש חדש יש להביא מקור חדש, והעיקר, "באפו

התרגום הסורי : נראה כי עתה יש בידינו מקור שעשוי לסייע בהבנת העניין, ברם. םהמפרשי
הרי , נדיר למדיי בתורה' יעשן'כי בעוד שהפועל , המעיין בתרגום זה מגלה. הפשיטתא, לתורה

ויגברו : "החכם הסורי מתרגם את, למשל,  כך4.שבתרגום הסורי הוא מופיע עשרות פעמים
:   ואת הכתוב בפסוק הסמוך5".ועשנו מיא וסגיו טב: "במילים)  יחז' בר" (המים וירבו מאד

המתרגם הסורי הבין ,  לאמור6".ומיא עשנו טב טב: "הוא מתרגם, )יט" (והמים גברו מאד מאד"
' בר(בדומה לכך מסופר על אברהם שירד למצרים . ר"ן כבעל משמעות של גב"את השורש עש

, כלומר". מטל דעשן כפנא טב בארעא: "ו תורגמו שםומילים אל, "כי כבד הרעב בארץ): "יב י
ולאם מלאם : "המילים. ר"ולא רק תמורת גב, ד"ן גם תמורת כב"הסורי משתמש בשורש עש

ן הוא גם "שעניינו של עש, היינו". ואומתא מן אומתא תעשן: "תורגמו) כה כג' בר" (יאמץ
מטל ): "כו טז' בר" (מנו מאדכי עצמת מ: "כיוצא בכך תורגמו המילים. ק"ץ במשמעות חז"אמ

 .גדול, עצום: ן היא גם"ומכאן שהוראת עש, "דעשנת מנן טב
אם נמיר את . ולירד למשמעו, דומה כי עתה ניתן לשוב אל הפסוק שבו התחלנו את דיוננו כאן

, ן את אחת המקבילות הסוריות"ונציב במקום השורש עש', כעס'ולמעשה ב', אף-חרון'ב" אף"
משפט הנראה '',  יעצם כעס ה\ יאמץ \אז יכבד ': או'', אז יגבר כעס ה': איתקבל המשפט הב

ר או "משמעות של גב" ן"עש"הסורית שימרה ביחס לשורש , כלומר. כמכוון לפשט הכתוב
ן רק "והכיר את השורש עש, ך לא היה מודע לה"משמעות שקורא העברי הבקי בתנ, ד"כב

, ברם). כ יד' שמ" (ואת ההר ָעֵשן: "כגון, ור אליובצורת שם העצם או הפועל הנגזר ממנו והקש
דומה כי התגלה משמעו , ן"קיים משמע שונה לעש, הסורית, משנתגלה כי בשפה האחות, עתה

בפסוק שבפרשתנו מתייחס גם " יעשן"כי הפועל , לא נותר אלא להוסיף. המדויק של הפסוק
אז ,  אדם יעבוד אלהים אחריםכי אם,  וכוונת הפסוק היא7,"וקנאתו באיש ההוא: "להמשכו

 8.וקנאתו באיש ההוא' יגברו כעס ה
ל בעובדה כי ניתן להסיק מסקנות "גם אם הכירו חז, כידוע. ועוד הערה קלה לתולדות הפרשנות

הם עשו זאת באופן אקראי מבלי לנסות  9,על הוראת מילים מסוימות בעברית מתוך הערבית
 רק עם היווצרות הבלשנות 10).ביחס ליוונית(מיהם כדרך חכמי אלכסנדריה בי, ולפתח בלשנות
 אין 11.הוחל העיסוק בבלשנות משווה, תחת ההגמוניה של הלשון הערבית, העברית בספרד

שפה ,  לא ידע סורית12,ע ששלט בערבית"אך אפילו ראב, י לא ידע ערבית"כי רש, צריך לומר
                                                           

על " הקלו"ובכך , "אז יחר אף ה"וכתבו , הסופרים השומרונים כאן" נותק"כיוון שמילה זו לא הובנה   3
 .330' עמ, ח"ירושלים תשל, משוט במקראמשוט במקראמשוט במקראמשוט במקרא, וייס' ר: ראה. הקריאה

4  K. Johannes und M. Zumpe, Konkordanz zur Syrischen Bibel: Der Pentateuch,  Wiesbaden: 
Otto Harrassowitz, 1986, III, pp. 1961-1962. ,תרגום הפשיטתא לתורה תרגום הפשיטתא לתורה תרגום הפשיטתא לתורה תרגום הפשיטתא לתורה , מאורי' י: וראה עוד

 .304-303' עמ, ה" ירושלים תשנ,,,,הקדומההקדומההקדומההקדומה והפרשנות היהודיתוהפרשנות היהודיתוהפרשנות היהודיתוהפרשנות היהודית
5 The Old Testament in Syriac, I, Leiden: E. J. Brill, 1977.   

, "ומיא הוו צידין וסגאן הוו על ארעא לחדא: "ישראלי תורגמו שני הפסוקים-בתרגום הסורי הארץ, ברם  6
----המקרא בתרגום הסורי המקרא בתרגום הסורי המקרא בתרגום הסורי המקרא בתרגום הסורי , גוטשטיין-גושן' מ: ראה". ומיא הוו צידין לחדא לחדא: "מכן ולאחר

 .8' עמ, ג"ירושלים תשל,  א,,,,ארצישראליארצישראליארצישראליארצישראלי
: ובמקרה שלפנינו', וילכו משה ואהרן': במקום, )ד כט' שמ" (וילך משה ואהרן: "דוגמה לתופעה זו  7

 .'יעשנו'
 ".א דמריא וטננה בגברא הואלא הידין נעשן רוגז: "בתרגום הסורי על אתר  8

שמעון בן     ' חייה רבה ור' ר. דילמא] במאה קשיטה: "[946' תיאודור אלבק עמ' ז מהד,ר עט"בר, למשל, ראה  9
 .א"ע, מגילה יח; "חלפותא שכחון מילין מן הדין תרגומה ואתון להדה אגדה דערבייה למלפינה מן תמן

10 R. H. Robins, A Short History of Linguistics, London: Longmans, 1967; E. Hovdhaugen, 
Foundations of Western Linguistics, Oslo: Universitetsforlaget A/S, 1982. 

 מחקרימחקרימחקרימחקרי, )עורכים(ע צרפתי "טנא וגב' ד, דותן' א, אשר-בר' מ, "השוואת הלשונות וידיעת הלשון", טנא' ד 11
 .287-237' עמ, ג"ירושלים תשמ, חיים בהגיעו לשיבה-לשון מוגשים לזאב בן

בעיקר אצל בעלי (ן בערבית היא השמנה והעלאה במשקל "שלוסברג הודיעני כי הוראת השורש עס' ר א"ד 12
ן תוך ייחודו לעניין "השפה הערבית שימרה את השורש עש, כלומר. והגדלת המספוא הניתן לבהמות, )חיים

 .אה רחבהולעומת זאת בסורית נותר השורש בהור, מאוד מסוים
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נמצא . ה תקופות שונות מחייואפריקה או אירופה שבהן שה-צפון, שלא יכול היה להכיר בספרד
בחינת : שרק בעידן המודרני הוחל בגישה בלשנית משווה במשמעה הרחב והאמיתי, אפוא

שיטה שככל הנראה לא יכולה הייתה להתקיים , העברית בפרספקטיבה של כלל השפות השמיות
, רוחבן הגיאוגרפי, לפני עידן הדפוס וההיכרות עם השפות השמיות לכל אורכן ההיסטורי

 .ועומקן הלשוני
' מעתק סמנטי'חוסר היכרות זה עם השפות האחיות לעברית גרם במקרה של הפסוק שלפנינו ל

תוך הבאת צידוק מפסוק (אל המילה השכנה " דילגה"' כעס'משמעות ה: כתולדה של שיבוש
 13,יגבר או יכבד": יעשן"וכתוצאה מכך לא חשו המפרשים כי נתעלמה מהם משמעות , )אחר

לא ידענא מאי , אלמלא תרגומא דהאי קרא): "א"ע, מגילה ג(א לשוב לדברי רב יוסף ואין אל
 ".קאמר

 אילן-ר מאיר בר"ד                                                                                                                   
 המחלקה לתלמוד

_______________________ 
האפשרות . ן למשמעות זו של ָחזקה"רך ההשערה ניתן לבאר בשתי דרכים שונות כיצד זכה הפועל עשבד 14

עשן מייצג , כלומר. כאנאלוגיה מזיקת העשן אל האש, "חדשה"האחת היא לבאר את המשמעות הסמנטית ה
, שנותפירוש זה חשוד כדר, ברם. וכתוצאה מכך הומרה המילה האחת בחברתה, או אש מתגברת, אש כבדה

כגון (ו "ן בת"העברי להתגלות בארמית תוך המרת השי' עשן'שלכאורה אמור היה  השורש , והסיבה לכך היא
וחזא הוא סלק תננהֹ דארעא איך : "יט כח' שבבר" עשן"וכפי שהמתרגם הסורי מתרגם את , )המרת שור בתור
שידע המתרגם , ללמדנו, )אתר לבדומה לאונקלוס ע(ו "ן כאן אכן הומרה בתי"השי, כלומר". תננא דאתונא

לפנינו מילה ממוצא שונה , האפשרות השנייה היא. לבין עשן שעניינו התגברות, להבחין בין עשן  הנובע מאש
 . אלא שוויון צליל2ן" לעש1ן"ואין בין עש, ובמשמעות שונה
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