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 ה" לפי פירושו של אברהם אבן עזראׂשדוח בׂשל"
 אהרן דמסקי

 

א ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַבָשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב"בפרשנות המסורתית לפסוק " צֵּ )כד:סג( יש הסכמה כמעט מלאה שהביטוי "לשוח  ַויֵּ
ִיְשֹפְך ַיֲעֹטף ְוִלְפנֵּי ה' -ִכי ְתִפָלה ְלָעִני: "כתובלדבר ולהתפלל, כ –ח" -ו-ׂשבשדה" עניינו תפילה, שכן מובנו של השורש "

 1. עבור חז"ל התיאור שבפרשתנו הוא המקור לתפילת מנחה שתיקן יצחק.:א(תה' קב" )ִׂשיחוֹ 
"ללכת בין  –עומד הפשטן רבי אברהם אבן עזרא, המפרש את הפועל "לשוח"  2כמעט לבד מול הפירוש המדרשי הזה

ראב"ע לא הובהר כל צורכו. אנו יודעים שאבן עזרא ידע ערבית וכינה אותה "לשון ישמעאל" או לדעתי, פירוש  3יחים".הׂש
"לשוח"  זה גזר הוא את הפועל אני משער שבפסוק 5ובספרי הדקדוק שלו. 4"לשון הגרי" וראה בה כלי עזר בפירושו לתנ"ך

 6)לנסוע( בארץ )בעולם( לצרכים דתיים"., שבימי הביניים קיבל את המשמעות "לטייל sâḥa u(. سوح) ساحמהערבית 
וח" ובין הפועל בערבית. ׂשלמה לא הזכיר ראב"ע במפורש את הזיקה הלשונית בין המילה העברית "ל נשאל,אם כן 

נראה לי שהעסיקו אותו בעיקר ההוראות הנלוות בערבית: א( לטייל במרחקים גדולים; ב( למטרה דתית אסלאמית. לכן 
 יחים".ׂשדה" ואמר: "ללכת בין הׂשיח הׂשוח" וגזר אותו מהביטוי "ׂשפירושו "ההיברידי" של "להמציא אבן עזרא את 

 

                                                           
  .פרופ' אהרן דמסקי גמלאי המחלקה לתולדות ישראל, יו"ר המפעל לחקר השם היהודי 
:א( תה' קב: "יצחק תקן תפלת מנחה שנאמר 'ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב' ואין שיחה אלא תפלה שנאמר )ברכות כו  1

כך יתפלל שנאמר:  'תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו'"; עבודה זרה ז: דתניא ר' אליעזר אומר שואל אדם צרכיו ואחר
 'תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו' וגו' אין שיחה אלא תפלה שנאמר 'ויצא יצחק לשוח בשדה". 

אבל ראו פירושו של רשב"ם: לטעת אילנות ולראות ענייני פועליו. באותה רוח, הציעו פרשנים אחרים הסברים לפי ההקשר כגון   2
 .NJPSרמב"ן והשוו 

אבל לא בספר השורשים שלו. מאלף שפשט זה של הפועל נכנס לספרות העברית החדשה,  אתרהלך בעקבותיו בפירושו על  רד"ק  3
למשל "לשוח אל הגן יצאתי" )ביאליק, בשל התפוח(; "ובלכתם לשוח לשאוף רוח צח" )עגנון, הכנסת כלה(; וראו אבן שושן 

 את פירושו של אבן עזרא. לאהאפשרות של זיקה לשורש בערבית, אבל המזכיר את  1336(, עמ' 1811)ירושלים,  המלון החדש
ח; יואל ב:ז; מיכה ג:יא; זכ' ג:ז; תה' קמז:ג ועוד. ומאלפת בעיקר הערתו -הפירוש הארוך לשמ' טו:ב; יש' א:ו; ג:כב; מ:ז  4

"למה אומר כאן בלשון ישמעאל בעבור הכללית על סגולת הערבית ללמד על לשון המקרא במקומות שהיא סתומה לנו, כגון: 
קוצר דעתנו כי לא נדע מלשון הקדש כי אם הכתוב במקרא שהוצרכו הנביאים לדבר ומה שלא הוצרכו לא נדע שמו, ובעבור היות 

על לשון ישמעאל קרוב מאד ללשון הקדש כי בנייניו ואותיות יה"וא והמשרתים... ויותר מחצי הלשון ימצא כמוהו בלשון הקדש 
 " )שיה"ש ח:יא(.בלשון ישמעאל נאמר אולי פירושה כן אע"פ שהדבר בספק כל מלה שלא נמצא לה חבר במקרא ויש דומה כן

)המכונה "שפת יתר"(, מהד' יגאל אושרי, עבודת גמר לתואר השני, רמת  ספר ההגנה על רב סעדיה גאון ר' אברהם אבן עזרא,  5
עמ' , ספר מאזניםועוד; ראב"ע,  111; סעיף קמ"ו, עמ' 87; סעיף קכ"ז, עמ' 77 ; סעיף מ"ט, עמ'65סעיף י"ד, עמ'  גן תשמ"ח:

*; מהד' ליפמן ה', ע"א מהד' רודריגז 12מהד' רודריגז עמ'  *; מהד' ליפמן א', ע"ב;3: מהד' רודריגז עמ' ספר צחותהנ"ל,  ט';
ע"א; )אני מודה לפרופ' אוריאל סימון, ראש המכון ל',  שפה ברורה 74, עמ' אגרת השבת *; מהד' ליפמן י"ב, ע"א ועוד;32עמ' 

 אילן, על עזרתו באיסוף המקורות(.-לפרשנות המקרא )לשעבר( באוניברסיטת בר
6  .Book 1 part 4 (New York, 1956, p. 1482, cols. b,c ,English Lexicon-ArabicE.W. Lane,    
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