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 פרפראות לשון בפרשה
 

ה" ָל ֵב השנָ = חיה  ְנ  "פָל
 

 

 ניסן נצר
 

ע ְבָכל ָדָבר ָטֵמא אֹו בְ " גַּ תאֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר תִּ לַּ ְב ָיה ְטֵמָאה אֹו בְ  נִּ תחַּ לַּ ְב תְבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו  נִּ לַּ ְב נִּ " ֶׁשֶרץ ְב
 )ה:ב(.

ְבָלתֹו של אדם, כגון " במקרא היא פגר, גופה של בעל חיים )כמו בפסוק לעיל( או להנבֵ  ין נִּ ֹלא ָתלִּ
ל ָהֵעץ ל" )דב' כא:כג(, ואילו הפועל עַּ בַּ בֹול חל בעיקר על הצומח, כגון " נָ ל ְוָכל ְצָבָאם יִּ ֹב ְנ ָעֶלה כִּ

ֶגֶפן ת מִּ ֶל ֶב ֹנ ְכ ְתֵאָנה ּו  תיחת הפסוק.( או בהשאלה, כמו בפד:לד 'יש" )מִּ
להתחלף זֹו בזֹו )בהיות שתיהן מאותיות השָפתיים בומ"פ(, כגון  פ-בכידוע, עשויות האותיות 

, ומכאן לפרש את נפ"לאח ל-שורש נב"ל, ולפיכך ניתן לראות בשורש שאב/שאףאו  נשב/נשףבפעלים 
, כשאינו עומד . ליתר דיוק: כשם שנפילה של אדם עשויה לייצג את מותונפילהרוב שימושיו מעניין 

ְנֹפלעוד על רגליו, כגון נפל חלל ) ֶחֶרב, יח' ל:ד( או נפל בחרב )ָחָלל בִּ ְנֹפל בַּ ֵאיְך ָנְפלּו , במד' יד:ג; "לִּ
ים ֹברִּ מכאן  :כז(, כך נפילתו של פרח מזקיפותו או נפילת עלה מעץ מציינות את סופם.א ,בו"שמ", גִּ

הש ָל ֵב לומד עוד על רגליו, אלא קרויה כך משום שהיא גוף שאינו ע ְנ ל. נבַּ   ונפַּ
 
 

ל" , ועוד מצאנו בעצת יתרו למשה :על האדםבמקרה זה חל השורש נב"ל גם  ֹב ל תִּ ֹב ָתה  נָ ם אַּ גַּ
ָמְך ֶזה ֲאֶׁשר עִּ ם ָהָעם הַּ  1(. רוצה לומר "תיפול מהרגליים".יח:יח 'שמ" )גַּ

ים בימי הביניים, את הפסוק על ג'נאח, מגדולי המדקדקים העברי-ברוח זו מפרש ר' יונה אבן
ְראֹות ֵאת שמשון: " ר לִּ ָיסַּ תוַּ ֶל ֶפ ים  מַּ ת ְדבֹורִּ ֵנה ֲעדַּ תָהַאְרֵיה ְוהִּ יַּ ְגוִּ רוצים  –" )שופ' יד:ח( ָהַאְרֵיה ּוְדָבׁש בִּ

ָפָלההנופלת הנובלת" )כמתאשר מן ההמשך(. כלומר לא  הגוייהבו  מופשטת, תבוסה, כפי שאנו  מַּ
ת. ואוסיף אני את סמיכות השורשים בפסוק "מכירים גם כיום לַּ ְב נִּ ה  ָל ְפ נָ ל ְפֵני  ְו ָהָאָדם ְכֹדֶמן עַּ

ָשֶדה  " )יר' ט:כא(.הַּ
לאדם.  גופהנתייחדה לחיה לעומת  ְנֵבָלהלאדם, והנפ"ל לצומח ו נב"לבימינו נתייחד השורש 

הוא כינוי בוטה לאדם רע,  לבהמה שנשחטה שלא כדין, ואילו בסלנג היום ְנֵבָלהבלשון המשנה יוחדה 
  2מושחת וכיו"ב )בהשראת יידיש(.

בעל שניים שהם אחד :  ֶׂש ׂש/כֶ ֶב  ודומיהם ֶכ
ם " יא ָקְרָבנוֹ  ֶכֶבׂשְואִּ ם (; "לב:ד" )ָיבִּ ְקרִּ  ֶכֶׂשבאִּ (. שני התכנים שווים, אך מילה אחת ז:גיב" )הּוא מַּ

שיכּול תופעה זו קרויה  לובשת שני פנים, שאין ביניהם אלא היפוך הסדר של שתי האותיות האחרונות.
 , והיא מסייעת לא מעט בפרשנות המקרא.אותיות

                                                           

 ד"ר  ניסן נצר הוא גמלאי המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות.   
1
 צירוף דיבורי שנשאל מיידיש.  
2
 נעמוד בע"ה בפעם אחרת. נפל-נבלעל מגוון השימושים המושאלים של   
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מלהידועה במקרא המילה  ְמָלְתָך, המציינת בגד בסתם, כגון "ׂשִּ (, ד :ח 'ב" )דֹלא ָבְלָתה ֵמָעֶליָך ׂשִּ
לָמהואילו היום נתייחדה לבגד של נשים. לידה מהלכת במקרא גם  ְלֹמֵתיֶהם , כגון: "ׂשַּ  מ'נח" )ֹלא ָבלּוׂשַּ

ְלָמהֹעֶטה אֹור ( או "כא:ט שַּ  (. בד:ק 'תה" )כַּ
ק  העָ וָ זְ המילה  ין ְׁשמּוָעה" )יש ְזָוָעהישנה רק אחת במקרא: "ְוָהָיה רַּ , ולצדה שש פעמים יט(:כח 'ָהבִּ

יָת , כגון: "ֲעָוהזַּ  ֲעָוה ְוָהיִּ ְמְלכֹות ָהָאֶרץְלזַּ בירמיהו יש פעמיים חילופי קרי וכתיב  (.כה:כח 'דב" )ְלֹכל מַּ
 בין שתי הצורות )ראו טו:ד; כט:יח(.

יק ְוֹלא ֵיְלדּו נשנית ארבע פעמים במקרא, כגון " ֶבָהָלה יְגעּו ָלרִּ ֶבָהָלהֹלא יִּ :כג(, ואילו סה 'יש) "לַּ
ָלָהה ֵנה מצויה תשע פעמים, כגון " בַּ ָלָההְלֵעת ֶעֶרב ְוהִּ ָלָהה(. כיום יד:יז 'יש" )בַּ נתפסת כקיצונית  בַּ

תמבהלה, כגון בביטוי  הֹו ָל בַּ לום   .ֲח
י ֶאת לעומת " ְעתִּ תָׁשמַּ ְׂשָרֵאל נֲַּאקַּ ת ָתבֹוא ְלָפֶניָך " אנו מוצאים (ה:ו 'שמ" )ְבֵני יִּ ירֶאְנקַּ  'תה" )ָאסִּ

 תיהן נדירות למדיי.וש (,יא:עט
גמי שלשונו מגומגמת קרוי נִּ         ֲעגֵ ָלשון )יש' לג:יט(, ואילו לשונו עצמה קרויה מחד " לעַּ י ָׂשָפה" לַּ
יםכח:יא( ומאידך "ְלשֹון  )שם ְלגִּ  משמשים במקביל. לעג/עלג" )שם לב:ד(. כלומר השורשים עִּ

ָפזֹון מציין בהילות ופזיזות, וממנו  חפ"זהשורש  ון שמ' יב:יא(, ולידו נמצא מאותו העניין )כגחִּ
ז" חַּ ר פַּ ם ַאל תֹותַּ יִּ מַּ  אלגומים)מל"א י:יא( ו אלמוגיםכך מצאנו במקרא גם את הזוג  (.ד:מט 'בר" )כַּ

 )דבהי"ב ט:י(. 
וָלה)=ֶרשע( שכיחה במקרא, וממנה הצירוף ָעֶול המקבילה ל עוולההמילה  )רשעים( )כגון  ְבֵני עַּ

ל " ם אחת יש כנגדו צורה מׂשוֶכלת:שמו"ב ג:לד(. פע ְלָחָמה עַּ ְלָוהמִּ (, ובעזרת ֶעקרון ט:י 'הוש" )ְבֵני עַּ
 הׂשיכול היא נפתרת.

י דוגמה נוספת היא תלונתו של דוד לקב"ה " י ְבָחְפזִּ ְרתִּ י ָאמַּ ֲאנִּ יוַּ ְזתִּ ְגרַּ ֶנֶגד ֵעיֶניָך נִּ (. כג:לא 'תה" )מִּ
  (.נגרשתימנגד עיניך' )ויש שפירשוהו כמו  'נגזרתיפועל בודד זה עשוי להתפרש יפה כ

מעניין כי לעתים דווקא הצורה הבודדת או הנדירה במקרא היא שנקלטה בלשון ימינו, כמו זוועה 
ֲעָוה. ברוב הצמדים שרדה רק צורה אחת, ואילו  ָלָהה וזַּ למה, ֶכֶׂשב, פח"ז, או ֶבָהָלה, הנדירות לעומת בַּ ׂשַּ

לווה, ז 3אלגום, עַּ  למו מן השימוש. נע נגרַּ
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לווה   מציינת היום את כלל עלי העץ/השיח. עַּ
 


