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עוד על "יעשן אף ה'" 
 

כמה הערות למאמרו של ד"ר בר-אילן, שפורסם בדף השבועי לפרשת ניצבים תש"ס: 
אין צורך להרחיק עד התרגום הסורי, הוא הפשיטתא, כדי למצוא שורש עש"ן במשמע "חוזק". 
משמע זה של עש"ן מצוי גם בתרגומי מקרא ארמיים–יהודיים ולא רק בתרגום משלי (ט יד; י טו; 
יא טז, ועוד), שבלשונו ובפרשנותו קרוב הוא לפשיטתא לספר זה, וכנראה מבוסס עליה, אלא גם 
בתרגומים לתהילים (ח ג; כא ב; כד ח; כז א ועוד) ולאיוב (יב טז), וכן במקום אחד בתרגום 

התורה הירושלמי המיוחס ליונתן, בהרחבה התרגומית לבמדבר כה ח.1 
כלל הוא בפילולוגיה המקראית, שללא צורך פרשני מכריע, אין לקבוע מילים יחידאיות חדשות, 
גם לא עפ"י שפות שמיות מקבילות לעברית. בענייננו אין צורך כזה, כי מצוי במקרא לגבי ה', 
צימוד שם העצם "אף" עם ביטויים של חום ושריפה: אף ה' בוער (יש' ל כז), חורה (שמ' לב יא), 
קודח (דב' לב כב), וגם: אף ה' עשן, כלשון הנדונה כאן (שמ"ב כב ט; תה' יח ט; יש' סה ה; תה' 
עד א). לא נעיין כאן בשאלה, על איזו תופעה פסיכוסומאטית מבוסס דימוי זה; דיינו לומר, שהוא 
מצוי גם בשפות אחרות, וכן בסלנג העברי החדיש בפועל "מתחמם". בפסוק "עד מתי עשנת 
ִּבְתִפלת עמך" (תה' פ ה) בוודאי אין להבין "עשנת" לעניין חוזק, אלא מילולית משמעו "חימום", 
ועניינית משמעו "כעס". כוונת הכתוב היא – עד מתי אינך נענה לתפילת עמך, מתוך כעס. לכן, גם 

בדב' כט יט, בלשון "יעשן אף ה'", אין "יעשן" חורג ממשמעו הרגיל. 
באשר להערות של ד"ר צמח קיסר: כאשר "יעשן אף ה'" מתורגם בתרגומים הארמיים 
"יתקף/יתקוף רוגזא דה'", אין זה מוכיח שהמתרגמים הבינו מילולית "יעשן" במשמעות של חוזק. 
כל הפעלים הציוריים המצטרפים לשם העצם "אף" (אשר פורטו לעיל, להוציא בשירת דוד 
בשמ"ב כב//תה' יח - שלה יש תרגום אליגורי-מרחיב), מתורגמים בשורש הארמי תק"ף, 
המצטרף לשם העצם "רגזא/רוגזא", בין שמדובר בחרון אפו של אדם (כגון בבר' ל ב; מד יח) ובין 
בחרון אפו של ה'. בתרגום מושגים המתארים את חרון אפו של ה', מצטרף עוד יסוד לדרך –תרגום 
זאת: הנטייה התרגומית לעקוף ביטויים גשמיים אודות ה'. במגמה זאת מתורגמים ע"י שמות עצם 

                                                           
1  כל זאת, על פי ערך "עשן" בערוך השלם ו, עמוד רעח; ערכים "יעשין"; "עשן"; "עשינא/עשין"; "עושנא", 
במילון לארמית תרגומית של י' לוי (ליפציג 1866), עמ' 248. הערוך השלם מזכיר גם את הלשון "עשונית" 
במכילתא דר"י, מסכתא דשירתא, ה, עמ' 132 וכן בתנחומא בשלח יד, ולשון זאת באה שם בניגוד לעומת 
"תהומות" וגם "מצולות" (שמ' טו ה). מדרש הגדול למקום גורס "שונית" במקום "עשונית", וכך כבר שיער 
איש שלום בהערותיו למכילתא, וזאת עפ"י הפירוש "איפת צדק": שונית, שהוא מקום מים רדודים בשפת הים, 
עפ"י משנה אהלות יח, ו. גם אם כך, התפוצה הרבה של הגירסה (המוטעית) "עשונית" מלמדת, שמילה זו 

הייתה ידועה בציבור, יותר מהמילה הנדירה "שונית". 
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משורש תק"ף, גם לשונות כגון ֶאברה (דב' לב יא), זרוע (שמ' טו טז) ותועפות (במ' כג כב; כד ח). 
במסגרת זאת, ביטויים המורים באופן ציורי על חימום אפו, כביכול, של הבורא, אינם יכולים 
להיתרגם מילולית. ניתן לשער, שאופן תרגומי זה שבא לשם הסרת ההגשמה, הוא שגרם בדרך של 

הכללה לתופעה, שגם ביטויי חרון אף שמצד בני אדם, תורגמו באותה לשון עוקפת. 
מנחם בן ישר  
המחלקה לתנ"ך 
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